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สารจากประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
วารสารกฎหมายสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนจั ด ทํ า ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการเผยแพร
หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนโดยฉบับนีเ้ ปนฉบับแรก ไดอดั แนนไปดวยเนือ้ หาสาระทีน่ าสนใจ
มากมายเกีย่ วกับแงมมุ ตาง ๆ ของกฎหมายสิทธิมนุษยชน ไมวา จะเปนบทความทางวิชาการ
ไดแก 1) หลักสิทธิมนุษยชนกับการลงโทษทางอาญา 2) ขอความคิดเบื้องตนเกี่ยวกับ
สิทธิขั้นพื้นฐาน 3) สิทธิในขอมูลสวนบุคคลที่ไมไดรับการคุมครองตามพระราชบัญญัติ
คุม ครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 : การเก็บ รวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลสวน
บุคคล ตามกฎหมายเกีย่ วกับความมัน่ คงของรัฐ และ 4) สิทธิมนุษยชนดานสิง่ แวดลอม
ซึ่งบทความตาง ๆ นั้น ไดรับเกียรติจากนักวิชาการที่มีชื่อเสียงในดานสิทธิมนุษยชน
ใหความกรุณาเขียนเพือ่ ลงพิมพในวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ยังมีคอลัมน
พิเศษ คอลัมนประจําวารสาร งานวิจยั ทีน่ า สนใจ การประชุมและการสัมมนาทางวิชาการ
เปนตน จึงนับไดวา วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชนฉบับนี้ เปนจุดเริม่ ตนทีด่ ใี นการสงเสริม
ใหประชาชนและสังคมตระหนักถึงหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนตอไป
สุดทายนี้หวังเปนอยางยิ่งวาวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชนจะสามารถสราง
คุณประโยชนและเปนบทบาทที่สําคัญในการขับเคลื่อนความรูและความตระหนักรู
ทางกฎหมายสิทธิมนุษยชนตอประชาชนและสังคมตลอดไป
วัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

บทบรรณาธิการ
วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชนฉบับนี้ เปนวารสารกฎหมายฉบับแรกของสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดยมีวตั ถุประสงคในการจัดทําเพือ่ เปนแหลงรวบรวม
บทความวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนในประเด็นตาง ๆ บทความเกี่ยวกับ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคําสัง่ ใด ๆ เพือ่ ใหสอดคลองกับ
หลักสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ เพือ่ รับฟงความเห็นทางดานกฎหมายสิทธิมนุษยชนจากผูม คี วามรู
ความเชีย่ วชาญดานกฎหมายสิทธิมนุษยชน และเผยแพรความรูค วามเขาใจดานกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนตอหนวยงานภาครัฐ หนวยงานเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน
เนือ้ หาสาระของวารสารโดยทัว่ ไป ประกอบดวย บทความวิชาการ ขอเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนที่นาสนใจ สรุปงานวิจัย และ
การประชุม/สัมมนาทางวิชาการ อยางไรก็ตาม ในภายหนากองบรรณาธิการอาจปรับเปลีย่ น
รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับสถานการณ โดยคํานึงถึงความสอดคลองของ
เนื้อหาสาระตอไป
กองบรรณาธิการหวังเปนอยางยิง่ วา เนือ้ หาสาระในวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน
จะเปนประโยชนตอทุกภาคสวน และสรางความตระหนักรูในการเคารพสิทธิและ
ไมละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชน รวมทั้งสนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงาน
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนดําเนินการเกีย่ วกับการบัญญัตหิ รือกําหนดกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
คําสัง่ ใด ๆ ใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน
ทั้งนี้ หากทานมีความประสงคที่จะสงบทความมาตีพิมพในวารสารกฎหมาย
สิทธิมนุษยชน หรือมีขอ เสนอแนะประการใด สามารถสงมาไดทกี่ องบรรณาธิการวารสาร
กฎหมายสิทธิมนุษยชน สํานักกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
หรือ E-mail: law_journal@nhrc.or.th โดยกองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความของ
ทานตามขัน้ ตอนตอไป โดยทานสามารถดาวนโหลดวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชนทุกฉบับที่
ไดรบั การตีพมิ พแลว ไดที่ http://www.nhrc.or.th
บรรณาธิการ
เมษายน 2563
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วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน

บทบาทคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
นายบุญเกือ้ สมนึก*
จากสถานการณการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศตาง ๆ รวมถึงประเทศไทย
ไดแพรระบาดอยางรวดเร็ว ซึ่งสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูและสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไป
อีกทัง้ ยังกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดวย จึงเปนสถานการณทมี่ ผี ลกระทบตอ
ความสงบเรียบรอยของประชาชน ซึง่ จําเปนตองมีมาตรการหรือขอกําหนดเพือ่ แกไขสถานการณฉกุ เฉิน
ใหยตุ ลิ งโดยเร็วหรือปองกันมิใหเกิดเหตุการณทรี่ า ยแรงมากยิง่ ขึน้
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ไดอาศัยอํานาจตามมาตรา 5 แหงพระราชกําหนด
การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกาศสถานการณฉุกเฉิน ในทุกเขตทองที่
ทัว่ ราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 สรุปสาระสําคัญไดวา การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 เปนสถานการณอันกระทบตอความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของประชาชน
ซึ่งตองใชมาตรการเขมงวดและเรงดวนเพื่อควบคุมมิใหโรคแพรระบาดออกไปในวงกวาง ประกอบกับ
มีการกักตุนสินคาทีจ่ าํ เปนตอการเฝาระวังและควบคุมติดตามการระบาด ปองกันและรักษาโรค ตลอดจน
การกักตุนเครือ่ งอุปโภค บริโภคและสิง่ จําเปนตอการดํารงชีวติ ประจําวันของประชาชน จึงจําเปนตองใช
มาตรการเรงดวนเพื่อรักษาไวซ่งึ ความปลอดภัยและการดํารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน โดยการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน ในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึง
วันที่ 30 เมษายน 2563 และออกขอกําหนดซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนด
การบริหารราชการในสถานการณฉกุ เฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เพือ่ กําหนด
รายละเอียดขอปฏิบตั ติ า ง ๆ ใหสามารถแกไขสถานการณฉกุ เฉินใหยตุ ลิ งไดโดยเร็วและปองกันมิใหเกิด
เหตุการณรา ยแรงมากขึน้ ทัง้ นี้ ตัง้ แตวนั ที่ 26 มีนาคม 2563 เปนตนไป นอกจากนี้ เพือ่ ใหมมี าตรการตาง ๆ
ตามความจําเปน นายกรัฐมนตรีจงึ ไดออกขอกําหนดเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 และ
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 โดยหามบุคคลใดทัว่ ราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหวางเวลา
22.00 นาฬกา ถึง 04.00 นาฬกาของวันรุงขึ้น เวนแตมีความจําเปน และตอมา นายกรัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ไดมปี ระกาศ ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 เรือ่ ง การขยายระยะเวลา
การประกาศสถานการณฉกุ เฉินในทุกเขตทองทีท่ วั่ ราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ซึง่ มีผลใชบงั คับตัง้ แตวนั ที่
1 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และประกาศ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เรือ่ ง
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉกุ เฉินในทุกเขตทองทีท่ วั่ ราชอาณาจักร (คราวที่ 2) ซึง่ มีผล
ใชบงั คับตัง้ แตวนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2563 จนถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
*เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ.
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ทั้งนี้ การใชอํานาจตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
ซึ่งเปนกฎหมายที่บังคับใชในสถานการณไมปกติที่มีลักษณะเปนการรวมศูนยอํานาจอยูที่ฝายบริหาร
อันเปนกฎหมายพิเศษ รัฐจะตองพิจารณาอยางรอบคอบระหวางประสิทธิภาพของการบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉินกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน โดยการใชอํานาจดังกลาวของฝายบริหารยอม
สงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได แตอยางไรก็ตาม รัฐไมอาจ
ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานในการมีชีวิตของประชาชนไดแมในสถานการณฉุกเฉิน ตามที่กําหนดไวในกติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 (International Covenant
on Civil and Political Rights 1966 - ICCPR) ขอบทที่ 4 (1) และ (2) ประกอบขอบทที่ 6 ซึ่งรัฐตอง
คํานึงถึงพันธกรณีดงั กลาวดวย นอกจากนี้ ฝายบริหารควรระมัดระวังและคํานึงถึงหลักความไดสัดสวน
ในการบังคับใชกฎหมายตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
ใหสมดุลกับการดูแลสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลบรรดาทีไ่ ดรบั การรับรองหรือคุมครอง
ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย หรือตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยเปนภาคีและมีพันธกรณีที่จะตอง
ปฏิบัติตาม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตระหนักถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ตอชีวติ ความเปนอยู และ
สุขภาพของประชาชน รวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบในดานอื่น ๆ ของประเทศ
จากสถานการณดงั กลาว จึงไดออกแถลงการณจาํ นวน 2 ฉบับ ดังนี้
1. แถลงการณคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เรื่อง สถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยแสดงความหวงใยตอสถานการณ
การระบาดของโรคดังกลาวทีส่ ง ผลกระทบตอสิทธิในการมีสขุ ภาพทีด่ ขี องประชาชน ซึง่ พึงไดรบั การคุม ครอง
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรม ทีป่ ระเทศไทยเปนภาคีและมีพนั ธกรณีทจี่ ะตองปฏิบตั ติ าม กับทัง้ มีขอ หวงใยและขอเสนอตอ
ทุกภาคสวนเพื่อประโยชนในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคอันตราย รวมทั้งการเยียวยา
ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้
2. แถลงการณคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เรื่อง สถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 โดยเสนอแนวทางแกไขปญหา
ของประเทศในสถานการณปจ จุบนั เพิม่ เติม นอกจากนี้ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดมี
ขอเสนอแนะตอสถานการณ ดังนี้
1. ขอใหประชาชนเวนระยะหางทางสังคมเพือ่ รอยารักษาหรือวัคซีนปองกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
2. ขอใหรฐั พึงคัดกรองผูต ดิ เชือ้ โรคเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ดวยชุดตรวจแบบรวดเร็ว และรับ
การรักษาโดยไมเสียคาใชจายนอกเหนือจากการเวนระยะหางระหวางกัน พรอมทั้งขอใหประชาชนให
ความรวมมือ ทัง้ นี้ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดสง แถลงการณของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติและขอเสนอแนะของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติให Asia Pacific
Forum (APF) และ Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) เพื่อ
เผยแพรในเว็บไซตขององคกรดังกลาวดวย
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ในสวนของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดใหความสําคัญตอการเฝาระวังและ
การปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 จึงออกประกาศเกีย่ วกับมาตรการในการ
เฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคดังกลาว สําหรับเจาหนาทีข่ องสํานักงานฯ รวมถึงมาตรการ
รองรับการบริการประชาชนในระหวางการเฝาระวังฯ ประกอบดวย
1. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เรือ่ ง มาตรการเรงดวนในการเฝาระวัง
และปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 ฉบับที่ 2 ลงวันที่
26 มีนาคม 2563 ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 และฉบับที่ 4 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ใหขา ราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง และเจาหนาทีอ่ นื่ ของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ปฏิบตั งิ านทีบ่ า นพักตัง้ แตวนั ที่ 23 มีนาคม ถึง 30 มิถนุ ายน 2563 ตามเงือ่ นไขทีผ่ อู าํ นวยการสํานักหรือ
ผูอ าํ นวยการหนวยกําหนด
2. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เรือ่ ง มาตรการรองรับการบริการ
ประชาชนในระหวางการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่
20 มีนาคม 2563 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 และฉบับที่ 4
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โดยแจงใหประชาชนทราบเกีย่ วกับการติดตอราชการกับคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติและสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในระหวางเวลาทีใ่ หขา ราชการ
พนักงานราชการ ลูกจาง และเจาหนาที่อื่นของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ปฏิบตั งิ านทีบ่ า นพัก เพือ่ ไมใหเกิดความเสียหายแกราชการและไมกระทบตอการใหบริการแกประชาชน
อยางไรก็ตาม การทําหนาทีข่ องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการสงเสริมและคุม ครอง
สิทธิมนุษยชนในชวงเวลาดังกลาว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและสํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติยงั สามารถดําเนินภารกิจตามหนาทีแ่ ละอํานาจไดตามปกติ โดยการแจงเรือ่ งรองเรียนทาง
หมายเลขโทรศัพทสายดวน 1337 หรือรองเรียนทางโทรศัพทกับผูอํานวยการกลุมงานกลั่นกรอง
เรือ่ งรองเรียนและประสานการคุม ครองสิทธิมนุษยชน
นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดหยิบยกประเด็นผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน
ทีเ่ กิดขึน้ ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ซึง่ นอกจากจะมีผลกระทบ
ตอสิทธิในสุขภาพของประชาชนแลว ยังมีผลกระทบดานอืน่ ๆ ทัง้ ดานสิทธิทางเศรษฐกิจ สิทธิแรงงาน
มาตรฐานขั้นตํ่าในการดํารงชีพอยางสมศักดิ์ศรี (minimum standards of living) ตามพันธกรณี
ระหว า งประเทศด า นสิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คมและวั ฒ นธรรม และยั ง ส ง ผลกระทบต อ กลุ  ม
ผู  เ ปราะบางในสั ง คมหรื อ กลุ  ม คนชายขอบที่ บุ ค คลเหล า นี้ อ าจเข า ถึ ง หรื อ ได รั บ ประโยชน จ าก
มาตรการของรัฐในการปองกันและเยียวยาไดไมเต็มที่ เชน ผูยากไร ผูสูงอายุที่อยูลําพัง คนพิการ
คนไรบาน ทั้งที่เปนเด็กและผูใหญ แรงงานขามชาติและแรงงานนอกระบบ ซึ่งปจจุบันอยูใน
ระหว า งการประมวลข อ มู ล จากเครื อ ข า ยและหากมี ค วามจํ า เป น ก็ อ าจมี ก ารจั ด ตั้ ง กลไกเฉพาะ
เพื่อการติดตามประเมินสถานการณอยางเปนระบบตอไป

ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2563)
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ขอความคิดเบือ้ งตนเกีย่ วกับสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
รองศาสตราจารย ดร. ตอพงศ กิตติยานุพงศ1

บทคัดยอ
สิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีไ่ ดรบั การรับรองไวโดยบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ คือ “ระบบแหงเหตุผล” หรือ
“ระบบแหงคุณคา” ทีค่ อยกํากับการใชชวี ติ ของมนุษยในสังคม และถูกใชเปนหลักในการกําหนดความสัมพันธ
ในรูปแบบตาง ๆ ระหวางรัฐกับเอกชนหรือระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกัน การศึกษาขอความคิดเบือ้ งตน
เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานจึงเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ “ผลที่ควรตองเปน” ของระบบแหงเหตุผลและ
ระบบแหงคุณคาเชนวานั้นในระบบกฎหมาย ทั้งนี้ เมื่อทําการศึกษาหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานแลวจะพบวา กลไกในทางรัฐธรรมนูญ รวมถึงกลไกในทางกฎหมายทัง้ หลายตางถูกกําหนดขึน้
เพื่อพิทักษคุณคาของสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งสิ้น ทั้งนี้ เพื่อใหสิทธิขั้นพื้นฐานที่ถูกรับรองไวในรัฐธรรมนูญ
มี ผ ลในทางกฎหมายและในความเปนจริงมากที่ สุดเท า ที่ จะเป นไปได นั่ นเอง และผู  ที่ มี ภารกิ จ
ในการทําใหคุณคาของสิทธิขั้นพื้นฐานมีผลไดอยางแทจริง ยอมไดแก องคกรของรัฐทั้งหลาย ไมวา
จะเปนฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร หรือฝายตุลาการ และรวมถึงประชาชนทั้งหลายที่เปนองคประกอบ
ของสังคมนั้น ๆ ดวย

คําสําคัญ:
สิทธิขนั้ พืน้ ฐาน, ระบบแหงเหตุผล, ระบบแหงคุณคา, ศักดิศ์ รีความเปนมนุษย, ผลผูกพันของสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐาน, กฎแหงการชัง่ นํา้ หนักสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน, หลักความพอสมควรแกเหตุ

1 รองศาสตราจารยประจําคณะนิตศิ าสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, นิตศิ าสตรบัณฑิต เกียรตินยิ มอันดับสอง (ธรรมศาสตร),

Legum Magister (LL.M) Universität Konstanz ประเทศเยอรมนี, Dr. iur. Friedrich-Schiller-Universität Jena ประเทศเยอรมนี.
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Basic Concept of Fundamental Rights
Associate Professor Dr. Torpong Kittiyanupong

Abstract
The fundamental rights that is specifically recognised by the provisions of
the Constitution are “the order of reason”, in other words, “the order of values”. This concept
is used to regulated the conduct of human life in society and it is also deemed as
the concept to stipulate any forms of relationship, whether between the state and
individuals or even among individuals themselves. Therefore, a study of preliminary
ideas of the fundamental rights shall be in connection with “the effect that ought
to be” of the order of reason or the order of values in the legal system as such.
Subsequently, when the research of introductory principle of fundamental rights has
been conducted, it is demonstrated that the constitutional mechanisms and any legal
mechanisms are designated to preserves all value of fundamental rights so that these
rights could be legally and practically effective as much as possible. Substantively,
to make a success of such matters, it must be taken into account by any state organisations,
whether it is the legislature, the executive, or the judiciary as well as the citizens which
it recognised as part of the society.

Keywords :
Fundamental rights, the order of reason, the order of values, human dignity,
binding force of fundamental rights, rule of weighing, principle of proportionality.
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ขอความคิดเบือ้ งตนเกีย่ วกับสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
1

บทนํา
ในการศึกษาเกีย่ วกับสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคลนัน้ เราอาจแบงขอบเขตการศึกษาออก
ไดเปน 2 มิตใิ หญ ๆ ดวยกัน ไดแก มิตใิ นทางกฎหมายระหวางประเทศ ประการหนึง่ และมิตใิ นทาง
กฎหมายมหาชนภายใน อีกประการหนึง่ ในมิตทิ างกฎหมายระหวางประเทศมีวตั ถุแหงการศึกษาทีส่ าํ คัญ
เรียกวา “สิทธิมนุษยชน” (Human Rights) ซึง่ เปนแนวคิด (Concept) ในการคุม ครองสิทธิตาม
ธรรมชาติอนั ติดตัวมนุษยมาตัง้ แตกาํ เนิดโดยไมจาํ ตองมีผใู ดมอบให2 สิทธิตามธรรมชาติอนั ติดตัวมนุษย
มาตัง้ แตกาํ เนิดในความหมายเชนวานี้ ไดแก สิทธิในชีวติ สิทธิในการไมถกู กระทําทรมานหรือกระทํา
การทีไ่ รมนุษยธรรม สิทธิทจี่ ะไมถกู นําตนลงเปนทาสและบังคับแรงงาน ไมถกู ลงโทษประหารชีวติ สิทธิใน
การมีเสรีภาพและความปลอดภัยในชีวติ การไมถกู ลงโทษซํา้ ในการกระทําความผิดเดียวกัน (ne bis in idem)
สิทธิในการไดรบั การพิจารณาพิพากษาคดีโดยศาลทีเ่ ปนอิสระและเปดโอกาสใหผถู กู กลาวหามีโอกาสโตแยง
แสดงพยานหลักฐาน การไมถูกลงโทษยอนหลัง นอกจากนี้ สิทธิมนุษยชนยังหมายความรวมถึง
เสรีภาพในการดําเนินชีวิตสวนตนและการดําเนินชีวิตครอบครัวบนพื้นฐานของความเทาเทียมกัน
ระหวางชายและหญิง เสรีภาพในการติดตอสือ่ สาร เสรีภาพในทางความคิด เสรีภาพในมโนสํานึกและ
การนับถือศาสนา การแสดงความคิดเห็นอยางเสรี เสรีภาพในการชุมนุม การกอตัง้ ครอบครัว การศึกษา
สิทธิในทางทรัพยสิน และการไมถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม3 ทั้งนี้ กลไกสําคัญในการคุมครอง
สิทธิมนุษยชนในทางกฎหมายระหวางประเทศ ไดแก กลไกในการสรางพันธกรณีระหวางประเทศเพื่อ
ใหรัฐสมาชิกทั้งหลายมีพันธกรณีในการคุมครองสิทธิมนุษยชน เชน การตรากฎบัตรสหประชาชาติที่
กําหนดหนาทีใ่ หรฐั สงเสริมและสนับสนุนการคุม ครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศสมาชิก หรือการตรา
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน เปนตน4 รวมถึงกลไกการจัดใหมีสถาบันทางกฎหมายระหวาง
ประเทศเพื่อทําหนาทีเ่ ปนองคกรพิทกั ษสทิ ธิมนุษยชนระหวางประเทศ เชน ศาลสิทธิมนุษยชน เปนตน
ในทางกฎหมายมหาชนภายในนัน้ การศึกษาในเรือ่ งสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคลจะมีนาํ้ หนัก
อยูที่เรื่องของการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตาม
เปนทีน่ า สังเกตวา สิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีไ่ ดรบั การรับรองไวในบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญนัน้ อาจเปนสิทธิ

2 จาก สิทธิมนุษยชน : แนวคิดและการคุม ครอง (น. 14), โดย นพนิธิ สุรยิ ะ, 2559, กรุงเทพฯ: วิญูชน.
3 From Völkerrecht (p. 300), by Seidl-Hohenveldern, Ignaz, 1997, Köln/Berlin/Bonn/München: 9. Aufl.
4 จาก สิทธิมนุษยชน (น. 59, 93), โดย อุดมศักดิ์ สินธิพงษ, 2555, กรุงเทพฯ: วิญูชน, พิมพครัง้ ที่ 5.
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ขั้นพื้นฐานที่มีเนื้อหาอยางเดียวกันกับสิทธิมนุษยชน เชน สิทธิในชีวิตและรางกาย เสรีภาพในทาง
ความคิดหรือเสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในทรัพยสนิ รวมถึงสิทธิที่
จะไมถูกเลือกปฏิบัติอันเปนสิทธิที่ติดตัวมนุษยมาตั้งแตกําเนิดแลว นอกจากนั้น รัฐธรรมนูญของ
รัฐเสรีประชาธิปไตยทั้งหลายยังไดใหการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานที่เรียกวา “สิทธิของพลเมือง”
(Citizen Rights) ดวย ยกตัวอยางเชน สิทธิทางการเมืองอยางสิทธิเลือกตั้งและสิทธิลงสมัครรับ
เลือกตัง้ หรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพ เปนตน แตไมวา จะพิจารณาในมิตปิ ระการใดก็ตาม สิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลไมวาจะเรียกวาสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญตางมีคุณคารวมกัน
ประการหนึ่ง ไดแก การนับถือในความเปนมนุษยของปจเจกบุคคลทัง้ หลาย ในฐานะผูท รงสิทธิตาม
กฎหมายทีม่ เี สรีภาพและมีอิสระในการกําหนดวิถีชีวิตของตนเอง และรัฐทั้งหลายรวมถึงประชาคม
ระหวางประเทศมีหนาที่ในการปกปกรักษาใหคณ
ุ คาเชนวานัน้ ดํารงอยูด ว ยเครือ่ งมือหรือกลไกทัง้ หลาย
ทีร่ ะบบกฎหมายไดรงั สรรคขึ้นมา ในบทความฉบับนี้จะมุงเนนไปที่การอธิบายขอความคิดพื้นฐาน
เกีย่ วกับการรับรองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานตามรัฐธรรมนูญเปนสําคัญ ซึง่ การศึกษาในแนวทางนี้ ไดแก การศึกษาถึ ง
รูปแบบการกําหนดความสัมพันธระหวางรัฐกับปจเจกบุคคลทั้งหลาย โดยมีรัฐธรรมนูญเปนกติกาที่
กําหนดรูปแบบความสัมพันธดงั กลาว การศึกษาในแนวทางนีจ้ ะมีประโยชนในทางปฏิบตั ทิ เี่ ปนรูปธรรม
ประการหนึง่ ไดแก การชีข้ าดวาการกระทําทัง้ หลายของรัฐทีอ่ าจกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน
นัน้ ชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม หรือสามารถทําไดในขอบเขตเพียงใด
2

ศักดิศ์ รีความเปนมนุษยในฐานะแกนกลาง
ของการรับรองสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ปรัชญาเมธีทงั้ หลายทีอ่ รรถาธิบายถึงสิทธิและเสรีภาพของมนุษย ไมวา จะเปน Kant, Hegel,
Rawls หรือ Taylor ตางกลาวไวตรงกันวา ขอความคิดวาดวยสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิขนั้ พืน้ ฐานถูก
สรางขึ้นจากความเชื่อในคุณคาที่วา มนุษยยอมมีความสามารถในการกําหนดใจตนเอง และมีอิสระ
ทีจ่ ะเปนในสิง่ ทีต่ นเองตองการเปน รวมถึงมีอสิ ระจากการถูกบังคับโดยเจตจํานงของรัฐหรือบุคคลอืน่ 5
กลาวเฉพาะถึง Immanuel Kant ไดอธิบายวา “มนุษยทกุ ผูท กุ คนตางมีเจตจํานงทีจ่ ะแสวงหาสภาวะ
5 From

“Menschenrechte als Grundlage für Selbstbestimmungsrechte,” by Schnebel, Karin B., (2010),
Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, 96(1), p. 78.
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ทีเ่ ปนอิสระเสรี ดังนัน้ เมือ่ มนุษยตา งแสวงหาสภาวะทีเ่ ปนอิสระเสรีจากการถูกจํากัดโดยเจตจํานงของ
บุคคลอื่น “เสรีภาพ” จึงถูกถือวาเปนเรื่องของความมีเหตุมีผลในการใชชีวิตอยูรวมกันของ
คนในสังคม6 ทั้งนี้ มนุษยประกอบไปดวยลักษณะ 2 ดานหรือ 2 ขั้วอยูในตัวเอง ซึ่งไดแก ดานที่เ ป น
ความปรารถนาหรื อ ความอยาก (desire) และด า นที่ มี เ หตุ มี ผ ล (reason) 7 กล า วอี ก นั ย หนึ่ ง
จิตวิญญาณของมนุษยประกอบไปดวยทั้งสวนที่มีเหตุมีผลและสวนที่ไมมีเหตุมีผล8 ทั้งนี้ ความมีเหตุ
มีผลในตัวมนุษยจะทําใหมนุษยตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปตามทัศนคติและความเขาใจตอโลก
โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตัดสินใจไปตามหลักแหงศีลธรรมอันดีงาม และความมีเหตุมีผลนี้เองที่ทําให
มนุษยสามารถเอาชนะความปรารถนาและความอยากในตัวเองได หนาที่ของรัฐก็คือ จะตองรับรอง
และคุมครองใหมนุษยทั้งหลายในสังคมมีความสามารถในการใชเหตุและผล และดําเนินชีวิตอยู
รวมกันไปตามหลักของเหตุและผลดังกลาวนั้น Kant กลาวตอไปวา มนุษยมีอยูดวยกัน 2 ประเภท
ไดแก สัตวมนุษย (Tiermenschen) และมนุษยที่มีเหตุมีผล (Vernunftmenschen) ซึ่งมีลักษณะ
ตรงขามกันโดยสิ้นเชิง9 สําหรับสัตวมนุษย (Tiermenschen) นั้น ภาวการณตัดสินใจจะเปนไปตาม
สัญชาตญาณของสัตว การตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ จึงเปนไปตามความปรารถนาและความตองการที่
ไมมขี อบเขตจํากัด แตสาํ หรับมนุษยทมี่ เี หตุมผี ล (Vernunftmenschen) จะใชเหตุผลเปนเครือ่ งกํากับ
การตัดสินใจกระทําการตาง ๆ ของตนเอง โดยเหตุและผลเชนวานีจ้ ะทําหนาทีด่ งั่ เปน “กฎหมายทัว่ ไป”
(Allgemeine Gesetze) ทีค่ วบคุมการตัดสินใจในเรือ่ งตาง ๆ ของมนุษย คําถามสําคัญมีอยูว า ในภาคใด
ของจิตใจหรือจิตวิญญาณของมนุษยที่มนุษยอาจมีเสรีภาพไดอยางแทจริง ในเรื่องดังกลาว Kant ให
คําตอบวา ในภาวะทีม่ นุษยตกอยูภ ายใตความอยากมีอยากไดของสัญชาตญาณสัตวนนั้ มนุษยยอ มไมมี
เสรีภาพ กลาวคือ ไมมเี สรีภาพจากความปรารถนาหรือความอยากของตนเอง แตสาํ หรับมนุษยผมู เี หตุ
มีผลนัน้ ยอมไมปลอยใหตนเองตกอยูภ ายใตอารมณความรูส กึ ปรารถนาอันไมมที สี่ นิ้ สุด และยอมตนอยู
ภายใต “ระบบแหงเหตุผล” หรือ “กฎหมายทัว่ ไป” ดังทีก่ ลาวไปแลว และในภาวะเชนนีเ้ องทีม่ นุษย
กลับมีเสรีภาพที่แทจริง10 คําอธิบายวามนุษยมีเสรีภาพภายใตระบบแหงเหตุผลหรือหลักกฎหมาย
ทั่วไปนี้เองที่ถูกพัฒนามาเปนหลักเรื่อง “เสรีภาพภายใตกฎหมาย” ในความหมายที่ใชอยูในปจจุบัน
และคําวาเสรีภาพภายใตกฎหมายนี้เองที่ชี้ใหเห็นถึงระบบความสัมพันธระหวางรัฐกับปจเจกบุคคล
ทั้งหลายไดอยางชัดเจนที่สุด
6 Ibid.
7 From Über Freiheit, Moral und Recht (p. 15), by Schapp, Jan, 1995, JZ 50.
8 จาก ประวัตศิ าสตรความคิด นิตปิ รัชญา (น. 85), โดย วรเจตน ภาคีรตั น, 2561, กรุงเทพฯ: พิมพครัง้ ที่ 1.
9 จาก ทฤษฎีสทิ ธิขนั้ พืน้ ฐาน (น. 262), โดย ตอพงศ กิตติยานุพงศ, 2562, กรุงเทพฯ: วิญูชน, พิมพครัง้ ที่ 2.
10 From Über Freiheit, Moral und Recht. Loc.cit., “Kant und Problem der Zurechenbarkeit,” by Bojanowski,

Jochen, Zeitschrift für philosophische Forschung, 61(2), p. 207.
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เราไดทราบแลววาขอความคิดวาดวยเสรีภาพนั้นไมมีความหมายอื่นใดไกลไปกวาการที่
รัฐรับรองใหปจเจกบุคคลทั้งหลายดํารงชีวิตอยูในสังคมการเมืองไดอยางมีเหตุมีผล ดังนั้น เมื่อเรา
กลาววามนุษยมีเสรีภาพ ยอมหมายความวา “มีเสรีภาพที่จะกระทําการอยางมีเหตุมีผล” เทานั้น11
อยางไรก็ตาม เมื่อเราตั้งคําถามวา อะไรคือสิ่งที่กฎหมายซึ่งเปนระบบแหงเหตุผลมุงที่จะคุมครอง
ใหแกปจ เจกบุคคลทัง้ หลายมากทีส่ ดุ เราอาจใหคาํ ตอบวา ไดแก ศักดิศ์ รีความเปนมนุษยนนั่ เอง ทัง้ นี้ ในการ
สถาปนารัฐธรรมนูญในรัฐใดรัฐหนึง่ มักจะมีการกําหนดให “คุณคาพืน้ ฐานบางประการ” เปนเปาหมาย
ในการจัดใหมีรัฐธรรมนูญและเปาหมายในการสถาปนาอํานาจปกครอง และคุณคาพื้นฐานเชนวานี้
จะกลายมาเปนหลักการพืน้ ฐานทีม่ คี วามสําคัญมากทีส่ ดุ ของรัฐธรรมนูญฉบับนัน้ ๆ ทีร่ ฐั ธรรมนูญ
จะตองปกปกรักษาเอาไวใหได คุณคาพืน้ ฐานในรัฐธรรมนูญของรัฐตาง ๆ จึงอาจมีเนือ้ หาทีแ่ ตกตางกันได
ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก บั ความสํานึกรวมกันของคนในชาติ วัฒนธรรม หรือประสบการณทางการเมืองของสังคม
การเมืองนัน้ ๆ ยกตัวอยางเชน การรางกฎหมายพืน้ ฐานหรือรัฐธรรมนูญเยอรมัน (Basic Law) ภายหลัง
การสิน้ สุดสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ยอมเกิดขึน้ จากการพิจารณาและใหความสําคัญกับประสบการณอนั เลวราย
ของเยอรมนีทสี่ ง ผลใหเกิดความลมสลายทางการเมืองและทางศีลธรรมและการนับถือคุณคาความเปน
มนุษย รัฐธรรมนูญทีถ่ กู สถาปนาขึน้ มาใหมจงึ ตองวางรากฐานทางสังคมไมใหเกิดเหตุการณดงั กลาวซํา้ อีก
อยางไรก็ตาม คุณคาสูงสุดทีถ่ กู สถาปนาขึน้ ในรัฐธรรมนูญของรัฐหนึง่ อาจไมใชสงิ่ ทีเ่ ปนคุณคาสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญในอีกรัฐหนึง่ ก็เปนได ทัง้ นี้ เพราะในรัฐอืน่ ๆ อาจนับถือคุณคาประการอืน่ ใหเปนคุณคาพืน้ ฐาน
ในสังคมการเมืองนัน้ ๆ12 ยกตัวอยางเชน การรักษาจารีตวัฒนธรรมของสังคมการเมืองแบบดัง้ เดิมหรือ
การยกยองเทิดทูนบุคคลใดหรือสถาบันใดใหมคี ณ
ุ คาสูงสุดในทางรัฐธรรมนูญ ซึง่ อาจเปนเรือ่ งทีข่ ดั แยง
โดยตรงกับอุดมคติเรือ่ งการนับถือคุณคาสูงสุดในความเปนมนุษยกเ็ ปนได13
อยางไรก็ตาม หากเรากลาวถึงเฉพาะรัฐเสรีประชาธิปไตยทีถ่ อื ประโยชนของประชาชนเปนใหญ
ตองนับวา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนคุณคาสูงสุดที่ถูกรับรองโดยรัฐธรรมนูญ14 และเมื่อศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยเปนคุณคาสูงสุดทีร่ ฐั ธรรมนูญมุง คุม ครอง ศักดิศ์ รีความเปนมนุษยจงึ เปนแกนกลางหรือเปน
จุดเริม่ ตนในการรับรองและคุม ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานในประการอืน่ ๆ ทัง้ ปวงดวย15 คุณคาสูงสุดในทาง
รัฐธรรมนูญของศักดิศ์ รีความเปนมนุษยนยี้ อ มสงผลโดยตรงในการออกแบบโครงสรางความสัมพันธทงั้ หลาย
ในสังคมการเมืองนัน้ ๆ และทําใหสงั คมการเมืองนัน้ ๆ เปนสังคมการเมืองทีป่ ระชาชนดํารงตนหรือใช
11 From Grundrechte als Wertordnung (p. 913), by Schapp, Jan, 1998, JZ 53.
12 จาก ทฤษฎีสท
ิ ธิขนั้ พืน้ ฐาน. เลมเดิม. (น. 115).
13 จาก “การปะทะกันแหงคุณคาในกฎหมายรัฐธรรมนูญไทย,” โดย ตอพงศ กิตติยานุพงศ,

2562, วารสารนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 48(3), น. 457.
14 เมือ่ พิจารณาจากบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญอาจพบรองรอยทีช่ ใี้ หเห็นวา “ศักดิศ์ รีความเปนมนุษย” เปนคุณคาสูงสุดในทาง
รัฐธรรมนูญ ยกตัวอยางเชน การทีม่ าตรา 1 ของกฎหมายพืน้ ฐานหรือรัฐธรรมนูญเยอรมันบัญญัตวิ า “ศักดิศ์ รีความเปนมนุษยเปนสิง่ ที่
ไมอาจถูกลวงละเมิดได” ในขณะทีร่ ฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในมาตรา 4 วรรคหนึง่ กําหนดไวแตเพียงวา
“ศักดิศ์ รีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลยอมไดรบั ความคุม ครอง” เปนตน.
15 จาก ทฤษฎีสทิ ธิขนั้ พืน้ ฐาน. เลมเดิม. (น. 116).
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ชีวติ อยูร ว มกันอยางมีเหตุมผี ล โดยปจเจกบุคคลทัง้ หลายยอมมีความสามารถทีจ่ ะใชชวี ติ โดยปราศจาก
ความกลัวจากการใชอาํ นาจตามอําเภอใจของรัฐ มีอสิ ระเสรีทจี่ ะกระทําการใดหรือไมกระทําการใดก็ได
อยางมีเหตุมผี ล ยอมกลาวอางไดวา ตนเองสมควรไดรบั การปฏิบตั อิ ยางเสมอภาคและไมถกู เลือกปฏิบตั ิ
จากรัฐและบุคคลอื่น ๆ ที่เปนองคประกอบของสังคม มีความชอบธรรมที่จะดําเนินชีวิตไปตาม
มโนสํานึกแหงตน รวมถึงมีเสรีภาพทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นหรือผลแหงการใชความคิดแหงตนไดโดยไมมี
อุปสรรคขัดขวางดวย16 แมในปจจุบนั นีจ้ ะยังไมมผี ใู ดใหคาํ จํากัดความของ “ศักดิศ์ รีความเปนมนุษย”
ไวโดยชัดเจนแนนอนก็ตาม17 ก็ยงั คงตองนับวาศักดิศ์ รีความเปนมนุษยเปนคุณคาอันเปนรากฐานของ
รัฐธรรมนูญ และการคุม ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานในเรือ่ งอืน่ ๆ ไมวา จะเปนสิทธิในชีวติ และรางกาย สิทธิ
ในทรัพย เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือเสรีภาพในทางมโนธรรม ตางมีทมี่ าจากการเคารพใน
ศักดิศ์ รีความเปนมนุษยทงั้ สิน้
3

ผลผูกพันของสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
คําอธิบายในทางทฤษฎีทสี่ าํ คัญอีกประการหนึง่ ทีเ่ ปนพืน้ ฐานในการทําความเขาใจเหตุผลของ
การรับรองสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน ไดแก คําอธิบายในเรือ่ ง “ผลผูกพันของสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน” ทฤษฎีดงั กลาวนี้
มีคาํ ถามทีส่ าํ คัญอยูว า สิทธิขนั้ พืน้ ฐานทัง้ หลายทีไ่ ดรบั การรับรองไวโดยบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญนัน้
มีผลผูกพันผูใ ดใหตอ งเคารพสิทธิขนั้ พืน้ ฐานบาง ทัง้ นี้ ในความเขาใจโดยทัว่ ไป รวมถึงคําสอนในทาง
ตํารานั้น สิทธิขั้นพื้นฐานที่ไดรับการรับรองไวในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญยอมกอใหเกิดผลผูกพัน
ในแนวดิง่ ระหวางรัฐและเอกชน (Vertical effect of constitutional rights)18 กลาวคือ รัฐและบรรดา
องคกรของรัฐทัง้ หลายทีม่ อี าํ นาจมหาชนหรืออํานาจเหนือหรือทีเ่ รียกวาอํานาจบังคับฝายเดียว ไมวา
จะเปนอํานาจในการตรากฎหมาย อํานาจบริหาร หรืออํานาจตุลาการ จะตองผูกพันตอสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
กลาวใหแคบเขา การใชอํานาจเหนือหรืออํานาจบังคับฝายเดียวดังกลาวของรัฐและองคกรของรัฐ
ที่มีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิขั้นพื้นฐานของเอกชนทั้งหลายนั้นจะชอบดวยรัฐธรรมนูญก็ตอเมื่อ

16 แหลงเดิม. (น. 117).
17 จาก หลักพืน้ ฐานสิทธิเสรีภาพและศักดิศ์ รีความเปนมนุษย (น. 86), โดย บรรเจิด สิงคเนติ, 2562, กรุงเทพฯ: วิญูชน, พิมพครัง้ ที่ 6.
18 จาก ทฤษฎีสท
ิ ธิขนั้ พืน้ ฐาน. เลมเดิม. (น. 116).
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ไดกระทําไปโดยเปนไปตามเงือ่ นไขทีร่ ฐั ธรรมนูญกําหนดเอาไวเทานัน้ 19 ดังนัน้ โดยพืน้ ฐานแลวรัฐธรรมนูญยอม
มุง หมายใหสทิ ธิขนั้ พืน้ ฐานตามรัฐธรรมนูญนัน้ ผูกพันองคกรของรัฐทัง้ หลายไมวา จะใชอาํ นาจในลักษณะ
ใดก็ตาม ใหตอ งเคารพตอสิทธิขนั้ พืน้ ฐานและละเวนจากการใชอาํ นาจเขาไปกระทบสิทธิเสรีภาพของเอกชน
ทัง้ หลาย ดังนัน้ เอกชนทัง้ หลายจึงมีสทิ ธิเรียกรองโดยตรงตอองคกรของรัฐใหงดเวนจากการใชอาํ นาจ
หรือการกระทําทัง้ หลายทีส่ ง ผลกระทบตอสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของตน สิทธิเรียกรองของเอกชนในลักษณะ
ดังกลาวเรียกในทางตําราวา “สิทธิปอ งกัน” (Defensive Right; Abwehrrecht)20
แมวาโดยพื้นฐานแลว รัฐธรรมนูญมีความมุงหมายใหสิทธิตามรัฐธรรมนูญผูกพันตอองคกร
ของรัฐทัง้ หลายไมวา จะเปนฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ ฝายบริหาร หรือฝายตุลาการ และไมไดผกู พันโดยตรงให
เอกชนทัง้ หลายตองใหความเคารพตอสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของเอกชนดวยกัน อยางไรก็ตาม เปนทีท่ ราบ
กันดีวา ในปจจุบนั นัน้ ไมเพียงแตองคกรของรัฐตาง ๆ เทานัน้ ทีอ่ าจใชอาํ นาจยํา่ ยีสทิ ธิและเสรีภาพของ
เอกชนไดตามอําเภอใจ แตเอกชนฝายใดฝายหนึง่ ทีอ่ ยูใ นฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ หนือกวาอาจ

19 ทัง้ นี้ รัฐธรรมนูญอาจรับรองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานในระดับทีแ่ ตกตางกันออกไป โดยการกําหนดเงือ่ นไขในการตรากฎหมายจํากัด

สิทธิขนั้ พืน้ ฐานใหมคี วามยากงายแตกตางกันออกไป ยกตัวอยางเชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดรบั รองสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานประเภทตาง ๆ แตกตางกันออก ไปดังตอไปนี้
1) สิทธิขนั้ พืน้ ฐานประเภททีร่ ฐั อาจตรากฎหมายกําจัดสิทธิไดโดยทีร่ ฐั ธรรมนูญไมไดกาํ หนดเงือ่ นไขพิเศษในการตรากฎหมาย
จํากัดสิทธิขั้นพื้นฐานนั้น โดยในกรณีดังกลาวแมรัฐธรรมนูญจะมุงคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานนั้นเปนหลัก แตฝายนิติบัญญัติก็อาจตรา
กฎหมายจํากัดสิทธิขั้นพื้นฐานนั้นไดตามที่ฝายนิติบัญญัติเห็นสมควร ยกตัวอยางเชน มาตรา 37 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัตวิ า “บุคคลยอมมีสทิ ธิในทรัพยสนิ และการสืบมรดก” และวรรคสอง บัญญัตวิ า “ขอบเขตแหงสิทธิ
และการจํากัดสิทธิเชนวานี้ ใหเปนไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัต”ิ
2) สิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐอาจตรากฎหมายจํากัดสิทธิไดก็แตโดยการปฏิบัติตามเงื่อนไขพิเศษที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว
เชน การกําหนดวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึง่ เพือ่ เปนเงือ่ นไขในการตรากฎหมายนัน้ ยกตัวอยางเชน การทีม่ าตรา 40 วรรคหนึง่ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ” และวรรคสอง ของ
มาตราเดียวกัน บัญญัตวิ า “การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึง่ จะกระทําไมได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมายทีต่ ราขึน้
เพือ่ รักษาความมัน่ คงหรือเศรษฐกิจของประเทศ การแขงขันอยางเปนธรรม การปองกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด การคุม ครอง
ผูบ ริโภค การจัดระเบียบการประกอบอาชีพเพียงเทาทีจ่ าํ เปน หรือเพือ่ ประโยชนสาธารณะอยางอืน่ ”
3) สิทธิขั้นพื้นฐานประเภทที่รัฐธรรมนูญรับรองไวโดยไมอนุญาตใหฝายนิติบัญญัติไปตรากฎหมายจํากัดสิทธิไดในทุกกรณี
แตการใชสทิ ธิขนั้ พืน้ ฐานนัน้ จะตองไมขดั หรือแยงกับคุณคาบางประการทีร่ ฐั ธรรมนูญกําหนดไวเปนการเฉพาะ ยกตัวอยางเชน มาตรา 31
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัตวิ า “บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบรู ณในการถือศาสนาและยอมมีเสรีภาพ
ในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน แตตองไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของปวงชนชาวไทย ไมเปนอันตรายตอ
ความปลอดภัยของรัฐ และไมขดั ตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน”.
20 From Staatsrecht: Systematische Erläuterung des Grundgesetzes (p. 101), by Badura, Peter, 2003,
München: 3. Aufl.
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กระทําการที่เปนการลวงละเมิดตอสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไดเชนเดียวกัน21 ยกตัวอยางเชน
นายจางซึง่ มีอาํ นาจในทางความเปนจริงทัง้ ในดานเศรษฐกิจและสังคมดีกวาลูกจาง ยอมมีอาํ นาจฝายเดียว
ในการกําหนดเงือ่ นไขการจางหรือการทํางานซึง่ อาจมีผลกระทบตอสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของลูกจางได คําถาม
สําคัญมีอยูวา ลูกจางซึ่งเปนเอกชนจะอางบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานขึ้นยันตอ
นายจางโดยตรงไดหรือไม วาการใชอํานาจในพรมแดนกฎหมายเอกชนของนายจางกระทบสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานของตน คําถามในประการดังกลาวนีเ้ ปนคําถามสําคัญถึง “ผลทีค่ วรตองเปนของสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ในระบบกฎหมาย” เลยทีเดียว ในเรือ่ งดังกลาวนัน้ มีคาํ อธิบายในทางทฤษฎีอยูว า จริงอยูแ มเอกชน
คนหนึง่ จะมิอาจอางสิทธิตามรัฐธรรมนูญขึน้ ใชยนั เอกชนอีกคนหนึง่ ไดโดยตรงก็ตาม เพราะการยอมรับ
หลักดังกลาวจะกระทบแดนอิสระของปจเจกบุคคล (Private Autonomy) อยางมาก แตการถือหลักการ
ดังกลาวโดยเครงครัดมากจนเกินไป ยอมทําใหคุณคาหรือระบบแหงเหตุผลที่รัฐธรรมนูญมุงหมาย
ใหใชในการกําหนดกฎเกณฑการดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมนั้นไมอาจบรรลุจุดมุงหมายไดอยาง
แทจริง ดังนัน้ เมือ่ พิจารณาจากเปาหมายของการรับรองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานโดยรัฐธรรมนูญเราจึงอาจสรุป
ไดวา สิทธิขนั้ พืน้ ฐานซึง่ โดยปกติใชในการกําหนดความสัมพันธในแนวดิง่ ระหวางรัฐกับเอกชนนัน้ “ควร”
ทีจ่ ะมีผลเขามากําหนดความสัมพันธในแนวระนาบระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกันดวย (Horizontal
effect of constitutional rights) คําถามจึงมีอยูเ พียงวา ทําอยางไรสิทธิตามรัฐธรรมนูญจึงจะสามารถ
มีผลเขามาใชบงั คับในความสัมพันธระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกันได
ในทางทฤษฎีนั้นสิทธิขั้นพื้นฐานหรือสิทธิตามรัฐธรรมนูญอาจถูกนําเขามาใชในการกําหนด
นิตสิ มั พันธระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกันไดผา นการทําหนาทีข่ ององคกรของรัฐ 2 องคกร ซึง่ ไดแก
ศาลยุตธิ รรมองคกรหนึง่ และฝายนิตบิ ญ
ั ญัตอิ กี องคกรหนึง่ ทัง้ นี้ ศาลยุตธิ รรมเปนองคกรของรัฐองคกร
แรกทีอ่ าจนําหลักการของสิทธิขนั้ พืน้ ฐานหรือสิทธิตามรัฐธรรมนูญเขามาใชในการกําหนดนิตสิ มั พันธ
ระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกัน ทัง้ นี้ เพราะศาลยุตธิ รรมเปนศาลทีท่ าํ หนาทีใ่ นการชีข้ าดขอพิพาท
ระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกันทีเ่ กิดขึน้ ในพรมแดนกฎหมายเอกชน22 โดยวิธกี ารทีศ่ าลยุตธิ รรมจะนํา
สิทธิขนั้ พืน้ ฐานเขามาปรับใชกาํ หนดนิตสิ มั พันธในพรมแดนกฎหมายเอกชน ไดแก การใชการตีความ
กฎหมายเอกชนที่มีลักษณะเปนหลักการทั่วไปหรือเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่มีความหมาย
ไมเฉพาะเจาะจง (Unbestimmte Rechtsbegriffe) โดยเฉพาะอยางยิง่ หลักความสงบเรียบรอยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน23 บทบัญญัตใิ นลักษณะดังกลาวเปดชองใหศาลยุตธิ รรมไดตคี วามถอยคําใน
บทบัญญัตนิ นั้ เพือ่ เชือ่ มโยงคุณคาในเรือ่ งสิทธิขนั้ พืน้ ฐานเขามากําหนดนิตสิ มั พันธระหวางเอกชน
21

จาก สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (น. 54), โดย วรพจน วิศรุตพิชญ, 2543,
กรุงเทพฯ: วิญูชน. เปรียบเทียบ ทฤษฎีสทิ ธิขนั้ พืน้ ฐาน. เลมเดิม. (น. 167).
22 ในขณะทีศ่ าลในทางกฎหมายมหาชนอยางศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองยอมมีหนาทีใ่ นการชีข้ าดขอพิพาทระหวางองคกร
ของรัฐกับเอกชนที่เกิดขึ้นในพรมแดนกฎหมายมหาชน และเปนหนาที่ตามปกติของศาลทั้งสองอยูแลวที่จะตองนําหลักในเรื่องสิทธิ
ขั้นพื้นฐานหรือสิทธิตามรัฐธรรมนูญเขามาใชในการชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้น.
23 ตามระบบกฎหมายไทยนั้น หลักความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนไดรับการบัญญัติเอาไวเปน
ลายลักษณอักษรในมาตรา 150

ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2563)

กับเอกชนดวยกันดวย ยกตัวอยางเชน นายจางอาจกําหนดไวในสัญญาจางหามลูกจางหญิงและชาย
สมรสโดยเด็ดขาดระหวางอายุของสัญญา หรือการกําหนดในสัญญาจางแรงงานหามลูกจางทําการคา
หรือทํากิจการทีม่ ลี กั ษณะเดียวกับนายจางตลอดอายุของลูกจาง ขอสัญญาในลักษณะดังกลาวเปนการ
จํากัดเสรีภาพในการสรางครอบครัว และเสรีภาพในการประกอบอาชีพของลูกจางเกินสมควรแกเหตุ
ศาลแรงงานหรือศาลยุตธิ รรมยอมมีอาํ นาจในการชีข้ าดวาขอสัญญาดังกลาวขัดกับกฎหมายคุม ครอง
แรงงานซึง่ เปนกฎหมายเกีย่ วดวยความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และใหขอ สัญญา
ดังกลาวตกเปนโมฆะ แตเมือ่ พิจารณาในแงเหตุผลอยางถองแทแลวจะเห็นไดอยางชัดเจนวา การชีข้ าด
ของศาลยุตธิ รรมในลักษณะดังกลาวมีผลเปนการคุม ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของลูกจางดวยนัน่ เอง ดังนัน้
ในกรณีดงั กลาวการรักษาหลักเรือ่ งความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนซึง่ เปนหลักใน
ทางแพงอาจเปนเรื่องเดียวกับการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งเปนหลักการในทางกฎหมายมหาชนได
ดวยนัน่ เอง โดยมีศาลยุตธิ รรมเปนผูท าํ หนาทีเ่ ชือ่ มโยงคุณคาของสิทธิขนั้ พืน้ ฐานเขามาในพรมแดนของ
กฎหมายเอกชน
นอกเหนือจากศาลยุติธรรมแลว องคกรของรัฐอีกองคกรหนึ่งที่มีหนาที่เชื่อมโยงคุณคาของ
สิทธิขนั้ พืน้ ฐานเขามาใชในการกําหนดความสัมพันธระหวางเอกชนกับเอกชน ไดแก ฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ทัง้ นี้ ถือวาหนาทีใ่ นการตรากฎหมายของฝายนิตบิ ญ
ั ญัตถิ อื เปนหนาทีข่ องรัฐทีเ่ รียกวา “หนาทีใ่ นการ
ปองกันสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน” (Staatliche Schutzpflicht)24 ซึง่ เปนภารกิจในการรักษาและคุม ครองสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานในฐานะคุณคาพืน้ ฐานในทางรัฐธรรมนูญ ทัง้ นี้ ในการตรากฎหมายของฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ โดย
เฉพาะการตรากฎหมายเอกชนนัน้ ฝายนิตบิ ญ
ั ญัตจิ ะตองคํานึงถึงคุณคาของสิทธิขนั้ พืน้ ฐานเพือ่ นํามา
ใชในการกําหนดสิทธิหนาทีต่ ามกฎหมายระหวางเอกชนทัง้ หลายดวย โดยเฉพาะอยางยิง่ ถือเปนภารกิจ
หนาที่ในเชิงคุณคาของฝายนิติบัญญัติ ที่จะตองปกปองเอกชนฝายที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมตํ่ากวาเอกชนอีกฝายหนึง่ จากการถูกละเมิดสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน ยกตัวอยางเชน ในการตรากฎหมาย
คุมครองแรงงานนั้นจะพบวาฝายนิติบัญญัติที่ตรากฎหมายไดพยายามกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าในการ
จางแรงงานไวเปนการชัดแจงเพือ่ ปองกันมิใหลกู จางถูกละเมิดสิทธิขนั้ พืน้ ฐานจากนายจาง การทํา
หนาทีด่ งั กลาวของฝายนิตบิ ญ
ั ญัตทิ ตี่ รากฎหมายคุม ครองแรงงานจึงถือเปนการทําหนาทีเ่ ชือ่ มโยงการ
คุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานเขามาเปนสวนหนึ่งของกฎหมายเอกชนดวย ตัวอยางของการคุมครองสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของลูกจางในกฎหมายแรงงานไทย ไดแก การคุมครองหลักความเสมอภาคระหวางชาย
และหญิงในการจางแรงงาน เชน มาตรา 15 ของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ที่บัญญัติวา “ใหนายจางปฏิบตั ติ อ ลูกจางชายและหญิงโดยเทาเทียมกันในการจางงาน เวนแตลกั ษณะ
หรือสภาพของงานไมอาจปฏิบตั เิ ชนนัน้ ได” หรือมาตรา 53 ของพระราชบัญญัตฉิ บับเดียวกันทีบ่ ญั ญัตวิ า
“ในกรณีทงี่ านมีลกั ษณะและคุณภาพอยางเดียวกันและปริมาณเทากัน ใหนายจางกําหนดคาจาง
คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลกู จางเทาเทียมกัน ไมวา ลูกจางนัน้
24 from “Staat Duty of Protection and Constitutinal Rights,” by Stark, Christian, (2000), PER/PELJ, (3)1, pp. 21-91.
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จะเปนชายหรือหญิง” เปนกรณีทแี่ สดงใหเห็นไดชดั วาฝายนิตบิ ญ
ั ญัตไิ ดพยายามเชือ่ มโยงคุณคาของ
“หลักความเสมอภาค” ซึ่งเปนคุณคาในระดับรัฐธรรมนูญเขามาเปนสวนหนึ่งของกฎหมายเอกชน
ดวย นอกจากนี้ ในปจจุบันหลักความเสมอภาคในเรื่องที่เกี่ยวกับเพศยังไดรับการนํามากําหนดให
มีความชัดเจนและเปนระบบมากยิ่งขึ้นในกฎหมายฉบับหนึ่ง ไดแก พระราชบัญญัติความเทาเทียม
ระหวางเพศ พ.ศ. 255825 โดยมีหลักการสําคัญที่สุดประการหนึ่งอยูในมาตรา 17 วรรคหนึ่ง
ที่บัญญัติวา “การกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติของ
หนวยงานของรัฐ องคกรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวาง
เพศจะกระทํามิได” ซึง่ โดยผลของบทบัญญัตดิ งั กลาวจะเห็นไดอยางชัดเจนวา หลักความเสมอภาคซึง่
เปนหลักการตามรัฐธรรมนูญนัน้ ถูกนําเขามาใชในการกําหนดความสัมพันธระหวางเอกชนกับเอกชน
ดวยกันภายใตการทําหนาทีใ่ นการตรากฎหมายของฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ นอกเหนือจากนัน้ ฝายนิตบิ ญ
ั ญัตทิ ี่
ตรากฎหมายดังกลาวยังไดกําหนดสภาพบังคับของหลักความเสมอภาคไวอยางชัดเจนในมาตรา 18
วรรคหนึง่ และวรรคสองดวย โดยมาตรา 18 วรรคหนึง่ บัญญัตวิ า “บุคคลใดเห็นวาตนไดรบั หรือจะได
รับความเสียหายจากการกระทําในลักษณะทีเ่ ปนการเลือกปฏิบตั โิ ดยไมเปนธรรมระหวางเพศ และมิใช
เรือ่ งทีม่ กี ารฟองรองเปนคดีอยูใ นศาลหรือทีศ่ าลพิพากษาหรือมีคาํ สัง่ เด็ดขาดแลว ใหมสี ทิ ธิยนื่ คํารอง
ตอคณะกรรมการ วลพ.26 เพือ่ พิจารณาวินจิ ฉัยวามีการเลือกปฏิบตั โิ ดยไมเปนธรรมระหวางเพศหรือไม
คําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการ วลพ. ใหเปนทีส่ ดุ ...” และไดกาํ หนดใหการกระทําทีม่ ลี กั ษณะเปนการ
เลือกปฏิบตั เิ ปนความผิดฐานละเมิดดวย ตามมาตรา 18 วรรคสอง ซึง่ บัญญัตวิ า “การรองขอตามวรรคหนึง่
ไมเปนการตัดสิทธิผูรองในอันที่จะฟองเรียกคาเสียหายฐานละเมิดตอศาลที่มีเขตอํานาจ โดยให
ศาลมีอํานาจกําหนดคาเสียหายอยางอื่นอันมิใชตัวเงินใหแกบุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ระหวางเพศได และหากการเลือกปฏิบตั โิ ดยไมเปนธรรมระหวางเพศนัน้ เปนการกระทําโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเลออยางรายแรง ศาลจะกําหนดคาเสียหายในเชิงลงโทษใหแกบคุ คลซึง่ ถูกเลือกปฏิบตั ิ
โดยไมเปนธรรมระหวางเพศไมเกินสี่เทาของคาเสียหายที่แทจริงดวยก็ได” ดังนั้น จึงเห็นไดวา
ฝายนิตบิ ญั ญัตขิ องไทยก็ไดทาํ หนาทีบ่ างสวนในการนําหลักการคุม ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานเขามาใชอยางเปน
รูปธรรมในการกําหนดนิตสิ มั พันธระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกันแลว
25

ในหมายเหตุทา ยพระราชบัญญัตคิ วามเทาเทียมทางเพศ พ.ศ. 2558 ระบุเหตุผลในการตราพระราชบัญญัตฉิ บับนีว้ า “โดยที่
ปจจุบนั ไมมมี าตรการปองกันการเลือกปฏิบตั โิ ดยไมเปนธรรมระหวางเพศทีช่ ดั เจน สงผลใหบคุ คลซึง่ ถูกเลือกปฏิบตั โิ ดยไมเปนธรรมระหวาง
เพศไมไดรบั ความคุม ครองและไมไดรบั ความเปนธรรมเทาทีค่ วร สมควรมีกฎหมายเพือ่ กําหนดมาตรการคุม ครองผูถ กู เลือกปฏิบตั โิ ดยไมเปน
ธรรมระหวางเพศ และปองกันมิใหมกี ารเลือกปฏิบตั โิ ดยไมเปนธรรมระหวางเพศ ซึง่ สอดคลองกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากลตามพันธกรณี
ระหวางประเทศทีป่ ระเทศไทยเขาเปนภาคี จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตนิ ”ี้ .
26 “คณะกรรมการวินจิ ฉัยการเลือกปฏิบตั โิ ดยไมเปนธรรมระหวางเพศ” (คณะกรรมการ วลพ.) ตามมาตรา 13 ของพระราชบัญญัติ
ความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. 2558 ประกอบดวย “ประธานกรรมการคนหนึง่ และกรรมการอืน่ อีกจํานวนไมนอ ยกวาแปดคน
แตไมเกินสิบคน ซึง่ รัฐมนตรีแตงตัง้ โดยการสรรหาจากผูซ งึ่ มิใชกรรมการผูท รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการ สทพ. ทีม่ คี วามรูแ ละประสบการณ
ดานการคุม ครองผูถ กู เลือกปฏิบตั โิ ดยไมเปนธรรมหรือสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศจํานวนสามคน และผูท รงคุณวุฒดิ า นสิทธิมนุษยชน
ดานนิตศิ าสตร ดานสังคมศาสตร ดานจิตวิทยา และดานแรงงานอยางนอยดานละหนึง่ คน”.

ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2563)

โดยสรุปอาจกลาวไดวา สิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีไ่ ดรบั การรับรองไวโดยบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญนัน้
มีลกั ษณะเปน “คุณคาพืน้ ฐานในทางรัฐธรรมนูญ” ทีน่ อกจากจะผูกพันองคกรของรัฐทุกองคกรแลว
ยังมีลกั ษณะเปนระบบแหงเหตุผลสําหรับการใชชวี ติ อยูร ว มกันในสังคมของปจเจกบุคคลทัง้ หลายดวย
ดังนัน้ เอกชนทัง้ หลายจะตองผูกพันตนตอสิทธิขนั้ พืน้ ฐานดวย ทัง้ นี้ องคกรของรัฐทีม่ หี นาทีเ่ ชือ่ มโยง
คุณคาของสิทธิขั้นพื้นฐานเขามาใชกําหนดความสัมพันธระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกัน ไดแก
ศาลยุตธิ รรมกับฝายนิตบิ ญ
ั ญัตนิ นั่ เอง
4

ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของการจํากัดสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน :
กฎแหงการชัง่ นํา้ หนัก (rule of weighing)
และหลักความพอสมควรแกเหตุ (Principle of proportionality)
ดังทีไ่ ดอธิบายไปแลวในตอนตนวา สิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีไ่ ดรบั การรับรองเอาไวในรัฐธรรมนูญนัน้
มีลกั ษณะเปนคุณคาพืน้ ฐานในทางรัฐธรรมนูญและเปนระบบแหงเหตุผลทีก่ าํ กับการใชชวี ติ อยูร ว มกัน
ของประชาชนที่อาศัยอยูในสังคม ดังนั้น รัฐ หนวยงานของรัฐ รวมถึงปจเจกบุคคลทั้งหลายในฐานะ
องคประกอบของสังคมจึงมีหนาที่รวมกันในการปกปองสิทธิขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ เพราะความตกลงรวมกัน
ในการพิทักษสิทธิขั้นพื้นฐานนั้นมีผลเทากับวาประชาชนทั้งหลายไดรวมกันพิทักษคุณคาพื้นฐาน
ของสังคมการเมืองดวยนัน่ เอง อยางไรก็ตาม สิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีไ่ ดรบั การรับรองและคุม ครองเอาไวใน
รัฐธรรมนูญนั้นหาไดมีลักษณะเปนคุณคาสูงสุดเด็ดขาดอันมิอาจถูกจํากัดลงไดเลยแตอยางใด ทัง้ นี้
เพราะในสังคมการเมืองนัน้ ยังมีคณ
ุ คาประการอืน่ ๆ ทีด่ าํ รงอยูแ ละจําเปนตองไดรบั การคุม ครองโดย
รัฐเชนเดียวกัน ในทางวิชาการสิทธิขนั้ พืน้ ฐานมองวา สิทธิขนั้ พืน้ ฐานหรือสิทธิตามรัฐธรรมนูญไมไดมี
ลักษณะเปน “กฎเกณฑ” (Rule) ทีม่ ผี ลบังคับเด็ดขาดตายตัว (definitive) ทีไ่ มอาจถูกจํากัดลงไดเลย
หากแตสทิ ธิขนั้ พืน้ ฐานนัน้ กลับมีลกั ษณะเปน “หลักการ” (Principle) ทีก่ าํ หนด “ความควรตองเปน”
(ought) ในลักษณะที่ไมเด็ดขาดตายตัว (Prima facie)27 คําถามตอมามีอยูวา เมื่อเราสรุปวาสิทธิ
ขั้นพื้นฐานมีสถานะเปนหลักการที่มีผลบังคับไมเด็ดขาดตายตัวแลว ปจเจกบุคคลทั้งหลายจะ
เรียกรองใหรัฐคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานของตนไดจนถึงขอบเขตเพียงใด คําตอบในเรื่องนี้มีอยูวา
สิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองจะมีผลบังคับเพียงใดขึน้ อยูก บั ความเปนไปไดในทางขอเท็จจริงและ
ขอกฎหมายอื่น ๆ ที่จะตองนํามาพิจารณาประกอบดวยเสมอเพื่อชี้ขาดวาในกรณีเฉพาะเรื่อง
เฉพาะราวนัน้ ปจเจกบุคคลแตละคนควรไดรบั การคุม ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของตนในขอบเขตเพียงใด28
27 From Theorie der Grundrechte (p. 87), by Alexy, Robert, 1994, Baden-Baden.
28 Ibid.
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ดังนั้น ความควรตองเปนในแงผลบังคับของสิทธิขั้นพื้นฐานจึงไมไดขึ้นอยูกับบทบัญญัติที่รับรองสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานนัน้ แตเพียงอยางเดียว แตยงั ขึน้ อยูก บั เงือ่ นไขอืน่ ๆ ดวย กลาวคือ เมือ่ มีขอ เท็จจริงเกิดขึน้
ตรงกับองคประกอบสวนเหตุของบทบัญญัตทิ รี่ บั รองสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน ผลทางกฎหมายอาจไมไดเปนไปตาม
ทีบ่ ทบัญญัตนิ นั้ เรียกรองหรือตองการใหเกิดขึน้ เสมอไป ทัง้ นี้ เราอาจกลาวไดวา ลักษณะความเปนหลักการ
(Principle) ของสิทธิขนั้ พืน้ ฐานนัน้ เปนเรือ่ งของ “การใหเหตุผล” และการใหเหตุผลเชนวานัน้ อาจถูก
หักลางโดย “เหตุผลอืน่ ๆ” ทัง้ ของรัฐและปจเจกบุคคลอืน่ ทีอ่ าจมีนาํ้ หนักหรือมีคณ
ุ คามากกวาได ดังนั้น
สิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะที่เปนหลักการนั้นจึงไมมีผลบังคับที่แนนอนหรือเด็ดขาดตายตัวแตกลับ
มีผลไปจนกวาหรือมีผลเทาทีไ่ มมเี หตุผลหรือหลักการอืน่ ๆ มาหักลางได29
คํ า ถามต อ มา อะไรคื อ หลั ก การหรื อ เหตุ ผ ลอื่ น ๆ ที่ รั ฐ สามารถอ า งขึ้ น เพื่ อ มาจํ า กั ด สิ ท ธิ
ขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญรับรองเอาไวได คําตอบในเรื่องดังกลาวมักปรากฏตัวอยูแลวในบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ ทัง้ นี้ เราอาจแบงวิธกี ารรับรองสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน รวมถึงเงือ่ นไขการตรากฎหมายจํากัด
สิทธิขนั้ พืน้ ฐานตามรัฐธรรมนูญออกไดเปน 3 กลุม ดวยกัน ไดแก 1) สิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีร่ ฐั ธรรมนูญ
รับรองไวโดยกําหนดเงื่อนไขพิเศษในการตรากฎหมายจํากัดสิทธิ ซึ่งหมายถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่
รัฐธรรมนูญอนุญาตใหฝา ยนิตบิ ญ
ั ญัตติ รากฎหมายจํากัดสิทธิได แตการตรากฎหมายเชนวานัน้ จะตอง
เปนไปตามวัตถุประสงคที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวอยางชัดแจงเทานั้น ยกตัวอยางเชน เสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นที่ไดรับการรับรองจากรัฐธรรมนูญ30 อาจถูกจํากัดลงไดโดยกฎหมายทีต่ ราขึน้ โดย
ฝายนิติบัญญัติ และกฎหมายนั้นจะตองตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี หรือเพื่อปองกันสุขภาพ
ของประชาชน 2) สิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญรับรองไวโดยกําหนดเงื่อนไขธรรมดาในการตรา
กฎหมายจํากัดสิทธิ ซึ่งหมายถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญอนุญาตใหฝายนิติบัญญัติตรากฎหมาย
จํากัดสิทธิได และการจํากัดสิทธิตามกฎหมายนัน้ จะเปนไปเพือ่ วัตถุประสงคอยางใด ใหเปนดุลพินิจ
ในการตรากฎหมายของฝายนิติบัญญัติเอง ยกตัวอยางเชน การที่รัฐธรรมนูญ31 บัญญัติแตเพียงวา
“บุคคลยอมมีสทิ ธิในทรัพยสนิ และการสืบมรดก ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้ ใหเปน
ไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัต”ิ ยอมมีความหมายวา ฝายนิตบิ ญ
ั ญัตมิ ดี ลุ พินจิ วาจะตรากฎหมายจํากัดสิทธิ
ในทรัพยสินและการสืบมรดกเพื่อวัตถุประสงคอยางใด 3) สิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญรับรองไวโดย
ปราศจากเงื่อนไขในการตรากฎหมายจํากัดสิทธิ ซึ่งหมายถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญรับรองไว
โดยไมอนุญาตใหฝา ยนิตบิ ญ
ั ญัตติ รากฎหมายจํากัดสิทธิได แตการจํากัดสิทธิขนั้ พืน้ ฐานประเภทนีจ้ ะ
เกิดขึน้ โดยบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญเองโดยตรง ยกตัวอยางเชน รัฐธรรมนูญรับรองเสรีภาพในการ
นับถือศาสนา32 โดยบัญญัติวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนาและยอมมีเสรีภาพ
ในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน แตตองไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของปวงชน
29 จาก ทฤษฎีสท
ิ ธิขนั้ พืน้ ฐาน. เลมเดิม. (น. 87).
30 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 34 วรรคหนึง่ .
31 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 37 วรรคหนึง่ และวรรคสอง.
32 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 31.
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ชาวไทย ไมเปนอันตรายตอความปลอดภัยของรัฐ และไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน” ดังนั้น ผูทรงเสรีภาพในการนับถือศาสนาจึงใชเสรีภาพไดอยางจํากัดภายใตขอบเขตที่
รัฐธรรมนูญกําหนดเทานั้น เมื่อพิจารณาจากการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานโดยรัฐธรรมนูญ และการ
กําหนดเงือ่ นไขในการตรากฎหมายจํากัดสิทธิแลว เราจะพบขอสังเกตสําคัญอยางหนึง่ วา “สิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ทีร่ ฐั ธรรมนูญใหการรับรองและคุม ครองไวนนั้ ไมมสี ทิ ธิขนั้ พืน้ ฐานใดทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไวโดยเด็ดขาด
(Absolute) หรือจํากัดไมไดเลย ทัง้ นี้ เพราะสิทธิขนั้ พืน้ ฐานในบทบัญญัตมิ าตราตาง ๆ นัน้ อาจถูก
จํากัดไดเสมอ เพียงแตรฐั ธรรมนูญแตละมาตราอาจรับรองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานไวในระดับทีแ่ ตกตางกันและ
กําหนดใหการจํากัดสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทําไดยากงายแตกตางกันออกไปดวย ดังนัน้ ขอสรุปดังกลาวจึงตรง
กับหลักการทีเ่ ราไดวางเอาไววา สิทธิขนั้ พืน้ ฐานนัน้ มีลกั ษณะเปน “หลักการ” (Principle) ทีก่ าํ หนด
“ความควรตองเปน” (ought) ในลักษณะที่ไมเด็ดขาดตายตัว (Prima facie)33 และอาจถูกจํากัด
ลงไดเมือ่ สิทธิขนั้ พืน้ ฐานนัน้ มีลกั ษณะทีข่ ดั กับ “หลักการ” หรือ “คุณคาอืน่ ๆ” ทีอ่ ยูใ นระดับรัฐธรรมนูญ
ซึง่ จําเปนตองไดรบั การคุม ครองเชนเดียวกัน “หลักการ” หรือ “คุณคา” ในระดับรัฐธรรมนูญนัน้ ยอม
ไดแก การรักษาความมัน่ คงของรัฐ การคุม ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอืน่ การรักษาความสงบ
เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เปนตน
คําถามทีย่ งุ ยากในทางทฤษฎีมอี ยูต อ ไปวา เมือ่ สิทธิขนั้ พืน้ ฐานมีลกั ษณะเปนหลักการ (Principle)
และเปนเรื่องของ “การใหเหตุผล” และหลักการรวมถึงการใหเหตุผลเชนวานั้นอาจถูกหักลางโดย
“เหตุผลอื่น ๆ” ทั้งของรัฐและปจเจกบุคคลอื่นที่อาจมีนํ้าหนักหรือมีคุณคามากกวาไดนั้น ในกรณีที่
สิทธิขนั้ พืน้ ฐานขัดหรือแยงกับหลักการหรือเหตุผลอืน่ ๆ ของรัฐ เราจะมีกฎเกณฑในทางทฤษฎีประการ
ใดในการชัง่ นํา้ หนัก (weighing) วา สิทธิขนั้ พืน้ ฐาน หลักการ หรือคุณคาใดสมควรไดรบั การคุม ครอง
มากกวากัน และจะจํากัดสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน หลักการ หรือคุณคาทัง้ หลายเหลานัน้ ลงไดในขอบเขตเพียงใด
ในเรือ่ งดังกลาวนัน้ มีกฎแหงการชัง่ นํา้ หนัก (rule of weighing) ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ อยูป ระการหนึง่ วา เมือ่ มี
กรณีทสี่ ทิ ธิขนั้ พืน้ ฐาน หลักการ หรือคุณคาทัง้ หลายทีค่ มุ ครองปจเจกบุคคลทัง้ หลายหรือทีร่ ฐั ยึดถือเกิด
ขัดหรือแยงกัน หรือกําหนดความควรตองเปนไวแตกตางกัน เชนกรณีทกี่ ารใชสทิ ธิขนั้ พืน้ ฐานของเอกชน
คนหนึง่ ไปกระทบหรือขัดกับสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของเอกชนอีกคนหนึง่ หรือการใชสทิ ธิขนั้ พืน้ ฐานของเอกชน
อาจมีลักษณะที่ขัดกับประโยชนสาธารณะหรือการรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี เปนตน
ในกรณีทงั้ หลายดังกลาวนัน้ เมือ่ พิจารณาสิทธิขนั้ พืน้ ฐานในฐานะระบบแหงคุณคาหรือระบบแหงเหตุผล
ทีม่ คี วามเปนเอกภาพแลว เราไมอาจถือไดวา สิทธิขนั้ พืน้ ฐาน หลักการ หรือคุณคาอยางใดอยางหนึ่งมีน้ํา
หนักหรือมีความหมายมากกวา อันจะทําใหสิทธิขั้นพื้นฐาน หลักการ หรือคุณคาอื่น ๆ ตองสิน้ ผล
บังคับไปในทุกกรณี34 หากแตจะตองพิจารณาเปนกรณี ๆ ไปเสมอวา สิทธิขนั้ พืน้ ฐาน หลักการ หรือคุณคาใด
ที่มาขัดหรือแยงกันนั้นควรมีผลบังคับมากกวา หรือผูทรงสิทธิรายใดหรือประโยชนของรัฐสมควรไดรับ
33 From Theorie der Grundrechte. Loc.cit.
34 Ibid. (p. 80).
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การคุม ครองมากกวาสําหรับกรณีนนั้ ๆ35 และนอกเหนือจากนัน้ ยังมีกฎแหงการชัง่ นํา้ หนัก (rule of
weighing) อยูว า ในการแกปญ
 หาการปะทะกันหรือขัดแยงกันระหวางสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน หลักการ หรือ
คุณคาทัง้ หลายทีไ่ ดรบั การคุม ครองจากรัฐธรรมนูญนัน้ จะตองทําใหสทิ ธิขั้นพื้นฐาน หลักการ และคุณคา
พื้นฐานทั้งหลายเหลานั้นมีผลบังคับไปพรอมกัน โดยที่ไมมีสิทธิขั้นพื้นฐาน หลักการ หรือคุณคาใดทีจ่ ะ
ตองสิน้ ผลไปหรือไมไดรบั การคุม ครองเลยในทุกกรณี การแกปญ หาในทางทฤษฎีดงั กลาวอาจเรียกไดวาเปน
“การประนอมสิทธิขั้นพื้นฐาน” หรือการทําใหเกิดความสมดุล (balancing) ระหวางสิทธิขั้นพื้นฐาน
หลั ก การ หรื อ คุ ณ ค า ในทางรั ฐ ธรรมนู ญ ทั้ ง หลายนั่ น เอง ทั้ ง นี้ ผู  มี ห นา ที่ ต รากฎหมาย รวมถึง
ผูมีหนาที่ในการใชและตีความกฎหมายจะตองพยายามใหสิทธิขั้นพื้นฐาน หลักการ และคุณคา
ทัง้ หลายมีผลบังคับในทางความเปนจริงไปดวยกันทัง้ หมดเสมอ กลาวอีกนัยหนึง่ เมือ่ เกิดกรณีทสี่ ทิ ธิ
ขั้นพื้นฐาน หลักการ และคุณคาหลายประการขัดหรือแยงกัน ฝายนิติบัญญัติและผูมีหนาที่
ใชและตีความกฎหมายทั้งหลายจะเลือกใหความคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน หลักการ หรือคุณคา
อยางใดอยางหนึง่ แตเพียงอยางเดียว แลวปลอยใหสทิ ธิขนั้ พืน้ ฐาน หลักการ หรือคุณคาในประการอืน่
ไมไดรบั การคุม ครองเลยสําหรับกรณีนนั้ ๆ ไมได แตทงั้ นี้ ฝายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละผูใ ชและตีความกฎหมาย
จะตองทําใหสทิ ธิขนั้ พืน้ ฐาน หลักการ และคุณคาทัง้ หลายทีอ่ าจขัดหรือแยงกันนัน้ ไดรับการปรับใชให
มีผลมากที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได (Optimisation Requirement)36
กลาวอีกนัยหนึง่ ทัง้ ผูม หี นาทีต่ รากฎหมายและผูม หี นาทีใ่ ชและตีความกฎหมายจะตองพยายามใหสทิ ธิ
ขัน้ พืน้ ฐานมีผลบังคับหรือมีผลในทางความเปนจริงมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะเปนไปได แมอาจจะมีความจําเปน
ทีต่ อ งจํากัดสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของบุคคลเพือ่ คุม ครองประโยชนของรัฐหรือสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของบุคคลอืน่ ก็ตาม
ทัง้ นี้ กฎแหงการชัง่ นํา้ หนักระหวางสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน หลักการ และคุณคาในทางรัฐธรรมนูญทั้งหลาย
ดังกลาวนี้เองที่เปนที่มาสําคัญของ “หลักความพอสมควรแกเหตุ” (Verhältnismäßigkeitsprinzip;
Principle of Proportionality) ทีน่ กั กฎหมายมหาชนทัง้ หลายรูจ กั กันเปนอยางดีแลวนัน่ เอง
5

การคุม ครองสิทธิทางศาลและสิทธิรอ งทุกขในทางรัฐธรรมนูญ
ในฐานะหลักประกันสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีเ่ ปนรูปธรรม
หลักการประกันสิทธิทางศาล โดยเฉพาะอยางยิง่ การประกันสิทธิทางศาลใหแกผไู ดรบั ผลกระทบ
ตอสิทธิขั้นพื้นฐานจากการใชอํานาจของรัฐและองคกรของรัฐทั้งหลายนั้น ถือเปนเสาหลักที่สําคัญ
35 From Grundrecht versus Grundrecht – Die Problematik der Grundrechtskollision anhand von Fällen

(p. 420), by Fehn, Karsten, (1994), VR 40.
36 From Theorie der Grundrechte. Op.cit. (p. 75).
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ประการหนึง่ ของการปกครองโดยกฎหมายหรือนิตริ ฐั โดยหลักการดังกลาวมีสาระสําคัญวา ศาลมีหนาที่
คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยการพิจารณาพิพากษาคดีของตน ทั้งนี้ ตองมีการเปดโอกาส
ใหประชาชนทีไ่ ดรบั ผลกระทบหรือความเดือดรอนเสียหายจากการใชอาํ นาจขององคกรของรัฐในการ
ฟองรองเพื่อโตแยงวา การกระทําขององคกรของรัฐไมชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไมชอบดวยกฎหมาย
เพือ่ ใหศาลเพิกถอนหรือทําลายผลของการใชอาํ นาจดังกลาว นอกจากนี้ ประชาชนยอมมีสทิ ธิฟอ งให
หนวยงานของรัฐรับผิดชดใชคา เสียหายจากการกระทําทีไ่ มชอบดวยกฎหมายดวย37 นอกเหนือจากการ
ประกันสิทธิทางศาลไวเปนการทัว่ ไป รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยทีเ่ ปนรัฐธรรมนูญสมัยใหม
ก็ไดกําหนดกลไกบางประการเพื่อรับรองใหประชาชนสามารถใชสิทธิทางศาลไดกวางขวางมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะการรับรองเสรีภาพที่เรียกวา “เสรีภาพทั่วไป” ใหกับประชาชน รวมถึงการกําหนดให
ประชาชนสามารถใชสทิ ธิในการรองทุกขทางรัฐธรรมนูญได (Verfassungsbeschwerde; Constitutional
Complaint)38 เอาไวในบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
ในกรณีของการรับรองเสรีภาพทัว่ ไปนีม้ าตรา 25 วรรคหนึง่ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 บัญญัติวา “สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติคุมครองไว
เปนการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแลว การใดที่มิไดหามหรือจํากัดไวในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น
บุคคลยอมมีสทิ ธิและเสรีภาพทีจ่ ะกระทําการนัน้ ไดและไดรบั ความคุม ครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเทาที่
การใชสทิ ธิและเสรีภาพเชนวานัน้ ไมกระทบกระเทือนหรือเปนอันตรายตอความมัน่ คงของรัฐ ความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไมละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอืน่ ” เสรีภาพทัว่ ไป
ในความหมายดังกลาวมีความหมายอยูวา ปจเจกบุคคลทั้งหลายยอมมีอิสระในการที่จะกระทําการ
หรือไมกระทําการใดก็ไดตามทีใ่ จปรารถนา39 ตราบใดทีก่ ารใชเสรีภาพนัน้ ไมขดั กับคุณคาที่ถูกกําหนด
เอาไวในมาตรา 25 วรรคหนึ่ง เสรีภาพทั่วไปในลักษณะดังกลาวจึงทําหนาที่เปน “บทกวาดกอง”
กลาวคือ ในกรณีทบี่ คุ คลไมอาจอางสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไวเปนการเฉพาะได เชน เสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น40 เสรีภาพทางวิชาการ41 หรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพ42 เพราะไมเขา
องคประกอบของบทบัญญัตมิ าตราดังกลาว แตบคุ คลยังอาจอางเสรีภาพทัว่ ไปไดวา ตนเองมีเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญทีจ่ ะกระทําการใดหรือไมกระทําการใดก็ไดทงั้ สิน้ ตามทีใ่ จปรารถนาตราบเทาที่การใช
เสรีภาพนั้นไมถูกหามไวในรัฐธรรมนูญและกฎหมายและไมขัดตอสิ่งที่มาตรา 25 วรรคหนึง่ มุง ให
ความคุม ครอง บทบัญญัตใิ นทํานองดังกลาวจึงทําหนาทีข่ ยายพรมแดนความคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ปจเจกบุคคลทั้งหลายใหกวางขวางยิ่งขึ้นไป นอกเหนือจากการรับรองเสรีภาพทั่วไปแลว รัฐธรรมนูญ
37 จาก หลักพืน
้ ฐานกฎหมายมหาชน (น. 122), โดย เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, 2561, กรุงเทพฯ: วิญูชน, พิมพครัง้ ที่ 4.
38 From Grundrechte, Staatsrecht II (p. 85), by Pieroth, Bode / Schlink, Bernhard, 2001, Heidelberg.
39 จาก ทฤษฎีสท
ิ ธิขนั้ พืน้ ฐาน. เลมเดิม. (น. 285).
40 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 34 วรรคหนึง่ .
41 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 34 วรรคสอง.
42 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 40.
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วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน

สมัยใหม43 หลายฉบับก็ไดพยายามขยายความคุมครองสิทธิทางศาลออกไปโดยใชกลไกเรื่อง “สิทธิ
รองทุกขในทางรัฐธรรมนูญ” เพราะกลไกดังกลาวเปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีอาํ นาจอยางกวางขวาง
ในการฟองคดีตอ ศาลเพือ่ ใหชขี้ าดความชอบดวยรัฐธรรมนูญของการใชอาํ นาจรัฐ ไมวา จะเปนอํานาจ
ในการตรากฎหมาย การใชอาํ นาจบริหาร หรือการใชอาํ นาจตุลาการก็ตาม ดังนัน้ เมือ่ พิจารณาถึง
หลักการประกันสิทธิทางศาลซึง่ เปนหลักการพืน้ ฐานของนิตริ ฐั ประกอบเขากับการรับรอง “เสรีภาพ
ทั่วไป” และ “สิทธิรองทุกขในทางรัฐธรรมนูญ” แลว จะเห็นไดชัดวา รัฐธรรมนูญฉบับใดที่มีกลไก
ทัง้ สามประการดังกลาว นาจะเปนรัฐธรรมนูญทีม่ รี ะบบการประกันสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและ
ประชาชนไดรบั การคุม ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทัง้ ในทางกฎหมายและในทางปฏิบตั อิ ยางแทจริง
คําถามสําคัญในประการตอมา คือ ศาลทั้งหลายจะทําหนาที่ในการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
หรือสิทธิตามรัฐธรรมนูญไดอยางไร ในชั้นตนนี้เราอาจอธิบายเปนเบื้องตนไดวา ศาลที่มีพันธกิจ
หนาทีใ่ นการคุม ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานนัน้ ไดแก ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง รวมถึงศาลยุตธิ รรม
ดวย โดยในกรณีของศาลรัฐธรรมนูญนัน้ จะทําหนาทีห่ ลักในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมาย โดยตรวจสอบวากฎหมายทีม่ เี นือ้ หาเปนการจํากัดสิทธิขนั้ พืน้ ฐานนัน้ ไดตราขึน้ โดยเปน
ไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกําหนดเอาไวหรือไม โดยการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายนัน้ อาจมีขนั้ ตอนทีเ่ ปนสาระสําคัญ 3 ประการ44 คือ 1) การตรวจสอบวากฎหมายเชนวา
นัน้ มีเนือ้ หาเปนการจํากัดสิทธิขั้นพื้นฐานที่ไดรับการรับรองไวเปนการเฉพาะในรัฐธรรมนูญมาตราใด

43 ยกตัวอยางเชน มาตรา 93 I Nr. 4a ของกฎหมายพืน
้ ฐาน (Basic Law) หรือรัฐธรรมนูญเยอรมัน กับมาตรา 213 ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึง่ บัญญัตวิ า “บุคคลซึง่ ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม ครองไวมี
สิทธิยนื่ คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ มีคาํ วินจิ ฉัยวาการกระทํานัน้ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไข
ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ”.
44 From Grundrechte, Staatsrecht II (p. 80 ff), by Kingreen, Thorsten / Poscher, Ralf, 2019, Heidelberg.
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ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบวารัฐธรรมนูญไดกาํ หนดเงือ่ นไขในการตรากฎหมายจํากัดสิทธิขนั้ พืน้ ฐานประเภท
นัน้ ไวอยางไร45 2) ตรวจสอบวาการใชอาํ นาจในการตรากฎหมายเชนวานัน้ มีลกั ษณะทีจ่ าํ กัดหรือกระทบ
ตอสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูฟ อ งคดีอยางแทจริงหรือไม และ 3) ตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
การตรากฎหมายจํากัดสิทธิขนั้ พืน้ ฐานนัน้ ซึง่ หมายถึงการตรวจสอบวา การตรากฎหมายนัน้ เปนไปตาม
เงือ่ นไขทีร่ ฐั ธรรมนูญกําหนดหรือไม และแมศาลรัฐธรรมนูญจะเห็นวากฎหมายทีม่ เี นือ้ หาเปนการจํากัด
สิทธิขั้นพื้นฐานนั้นเปนไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกําหนดแลวก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญยังมีหนาที่
ตรวจสอบตอไปวา กฎหมายดังกลาวนั้นจํากัดสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลเกินสมควรแกเหตุหรือไม
ดังทีเ่ คยอธิบายไวแลววา ในกรณีนเี้ ปนกรณีทรี่ ฐั ธรรมนูญเรียกรองใหศาลรัฐธรรมนูญทําหนาทีเ่ ปนผูช งั่ นํา้ หนัก
ระหวางสิทธิขั้นพื้นฐาน หลักการ และคุณคาทั้งหลายที่มาปะทะกันอยูนั่นเอง และหนาที่สําคัญของ
ศาลรัฐธรรมนูญก็คอื การพยายามสรางภาวะทีส่ มดุล (balancing) เพือ่ ใหสทิ ธิขนั้ พืน้ ฐาน หลักการ และ
คุณคาทัง้ หลายเหลานัน้ มีผลบังคับทัง้ ในทางกฎหมายและมีผลในทางปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะเปนไปได
(Optimisation Requirement) นัน่ เอง
นอกเหนือจากศาลรัฐธรรมนูญแลว ศาลปกครองก็เปนศาลที่มีหนาที่โดยตรงในการคุมครอง
สิทธิขนั้ พืน้ ฐานของปจเจกบุคคลทัง้ หลาย โดยศาลปกครองมีหนาทีแ่ ละอํานาจหลักในการตรวจสอบ
ความชอบด ว ยกฎหมายของการกระทํ า ทางปกครองซึ่ ง เป น การใช อํ า นาจตามกฎหมายระดั บ
พระราชบัญญัติ ทั้งนี้ ศาลปกครองมีอํานาจในการตรวจสอบวาการใชอํานาจของฝายปกครอง
ขัดกับรัฐธรรมนูญโดยตรงหรือไม เชน ขัดกับหลักความเสมอภาคหรือไม นอกเหนือจากนั้น
45 ทัง้ นี้ ตองไมลมื วา รัฐธรรมนูญอาจรับรองสิทธิขน
ั้ พืน้ ฐานในระดับทีแ่ ตกตางกันออกไป โดยการกําหนดเงือ่ นไขในการตรา

กฎหมายจํากัดสิทธิขนั้ พืน้ ฐานใหมคี วามยากงายแตกตางกันออกไป ยกตัวอยางเชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 ไดรบั รองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานประเภทตาง ๆ แตกตางกันออกไป ดังตอไปนี้
1) สิทธิขนั้ พืน้ ฐานประเภททีร่ ฐั อาจตรากฎหมายกําจัดสิทธิไดโดยทีร่ ฐั ธรรมนูญไมไดกาํ หนดเงือ่ นไขพิเศษในการตรากฎหมายจํากัด
สิทธิขนั้ พืน้ ฐานนัน้ โดยในกรณีดงั กลาว แมรฐั ธรรมนูญจะมุง คุม ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานนัน้ เปนหลัก แตฝา ยนิตบิ ญ
ั ญัตกิ อ็ าจตรากฎหมาย
จํากัดสิทธิขนั้ พืน้ ฐานนัน้ ไดตามทีฝ่ า ยนิตบิ ญ
ั ญัตเิ ห็นสมควร ยกตัวอยางเชน มาตรา 37 วรรคหนึง่ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 บัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิในทรัพยสินและการสืบมรดก” และวรรคสองบัญญัติวา “ขอบเขตแหงสิทธิและ
การจํากัดสิทธิเชนวานี้ ใหเปนไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัต”ิ
2) สิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีร่ ฐั อาจตรากฎหมายจํากัดสิทธิไดกแ็ ตโดยการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขพิเศษทีร่ ฐั ธรรมนูญกําหนดไว เชน การกําหนด
วัตถุประสงคอยางใดอยางหนึง่ เพือ่ เปนเงือ่ นไขในการตรากฎหมายนัน้ ยกตัวอยางเชน การทีม่ าตรา 40 วรรคหนึง่ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ” และวรรคสองบัญญัติวา
“การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึง่ จะกระทําไมได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมายทีต่ ราขึน้ เพือ่ รักษาความมัน่ คงหรือ
เศรษฐกิจของประเทศ การแขงขันอยางเปนธรรม การปองกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด การคุม ครองผูบ ริโภค การจัดระเบียบ
การประกอบอาชีพเพียงเทาทีจ่ าํ เปน หรือเพือ่ ประโยชนสาธารณะอยางอืน่ ”
3) สิทธิขั้นพื้นฐานประเภทที่รัฐธรรมนูญรับรองไวโดยไมอนุญาตใหฝายนิติบัญญัติตรากฎหมายจํากัดสิทธิไดในทุกกรณี
แตการใชสทิ ธิขนั้ พืน้ ฐานนัน้ จะตองไมขดั หรือแยงกับคุณคาบางประการทีร่ ฐั ธรรมนูญกําหนดไวเปนการเฉพาะ ยกตัวอยางเชน มาตรา 31
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัตวิ า “บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบรู ณในการถือศาสนาและยอมมี
เสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน แตตองไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของปวงชนชาวไทย ไมเปน
อันตรายตอความปลอดภัยของรัฐ และไมขดั ตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน”.
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แมฝา ยปกครองจะไดรบั มอบอํานาจจากกฎหมายใหมอี าํ นาจกระทําการทีอ่ าจกระทบสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของ
เอกชนไดกต็ าม แตศาลปกครองก็ยงั มีอาํ นาจตรวจสอบวาการใชอาํ นาจตามกฎหมายของฝายปกครอง
นัน้ ขัดกับหลักความพอสมควรแกเหตุ หรือมีลกั ษณะทีเ่ ปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลโดยไมได
สัดสวนหรือไม กลาวอีกนัยหนึง่ ศาลปกครองยอมตองทําหนาทีเ่ ปนผูช งั่ นํา้ หนักสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน กฎเกณฑ
และหลักการทัง้ หลายทีม่ าปะทะกันใหมผี ลทางกฎหมายหรือมีผลในทางความเปนจริงมากทีส่ ดุ เทาที่
จะเปนไปได (Optimisation Requirement) ดวยนัน่ เอง
นอกเหนือจากศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองซึ่งเปนศาลในระบบกฎหมายมหาชนที่มี
อํานาจในการชี้ขาดขอพิพาทระหวางรัฐกับเอกชนโดยตรงแลว ศาลยุติธรรมซึ่งมีหนาที่ในการชี้ขาด
ขอพิพาทระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกันก็เปนศาลที่มีหนาที่ในการพิทักษสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนดวยเชนเดียวกัน ทั้งนี้ ดังที่ไดอธิบายไปแลววา สิทธิขั้นพื้นฐานหรือสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
มีลักษณะเปนคุณคาพื้นฐานในทางรัฐธรรมนูญที่มีผลใชบังคับในทุกพรมแดนทางกฎหมาย และ
มีผลผูกพันโดยตรงตอองคกรของรัฐทั้งหลาย รวมทั้งมีผลโดยออมเขามากําหนดสิทธิหนาที่ระหวาง
เอกชนกับเอกชนดวยกันในพรมแดนกฎหมายเอกชนดวย ทั้งนี้ ศาลยุติธรรมเปนองคกรสําคัญ
ที่มีหนาที่ในการเชื่อมโยงคุณคาของสิทธิขั้นพื้นฐานเขามาใชในพรมแดนกฎหมายเอกชนผาน
การใชและการตีความบทบัญญัติในกฎหมายเอกชนที่มีลักษณะเปนหลักการทั่วไปหรือเปนบทบัญญัติ
ที่มีความหมายไมเฉพาะเจาะจง ดังนั้น ศาลยุติธรรมจึงมีอํานาจในการชี้ขาดวาการดําเนินการ
ในพรมแดนกฎหมายเอกชนของเอกชนฝายใดฝายหนึง่ เปนการกระทําทีไ่ มชอบดวยรัฐธรรมนูญไดดว ย
กลาวใหชดั เจนยิง่ ขึน้ ศาลยุตธิ รรมเปนองคกรของรัฐอีกองคกรหนึง่ ทีม่ หี นาทีโ่ ดยตรงในการชัง่ นํา้ หนัก
ระหวางสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน หลักการ หรือคุณคาที่ขัดหรือแยงกัน และในการใชและตีความกฎหมายของ
ศาลยุติธรรมนั้น จะตองพยายามชั่งนํ้าหนักใหเกิดความสมดุลระหวางสิทธิขั้นพื้นฐาน หลักการ และ
คุณคาทั้งหลายเหลานั้นดวย ทั้งนี้ เพื่อใหสิทธิขั้นพื้นฐานมีผลบังคับหรือมีผลในทางความเปนจริง
มากที่สุดเทาที่จะเปนไปได (Optimisation Requirement)
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8

ความสรุป
การศึกษาเรือ่ งสิทธิและเสรีภาพในประเทศไทยนัน้ มีการพัฒนาอยางคอยเปนคอยไปมาเปน
เวลานานพอสมควรแล ว รวมถึ ง มี ก ารศึ ก ษาค น คว า เพื่ อ ตอบคํ า ถามเชิ ง ลึ ก ในประเด็ น ต า ง ๆ
อยางมากมายดวยเชนเดียวกัน อยางไรก็ตาม เมือ่ เรากลับมาตัง้ คําถามวาหลักการทีเ่ ปนพืน้ ฐานทีส่ ดุ เกีย่ วกับ
การรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานคืออะไร ในการตอบคําถามดังกลาวยอมตองกลับมาพิจารณาสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานทีไ่ ดรบั การรับรองและคุม ครองไวในรัฐธรรมนูญในฐานะ “คุณคา” หรือ “สิง่ ทีค่ วรตองเปน”
ในการใชชีวิตอยูรวมกัน เพื่อกําหนดความสัมพันธระหวางรัฐกับเอกชน และความสัมพันธระหวาง
เอกชนกับเอกชนดวยกัน ดังนัน้ ในการตรากฎหมาย การใชและตีความกฎหมาย รวมถึงการดําเนินการ
ตาง ๆ ในพรมแดนกฎหมายเอกชน เชน ในการทําสัญญา จะตองมีคุณคาในเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐาน
เปนแกนกลางในการพัฒนาหรือกอตัง้ นิตสิ มั พันธเหลานัน้ เสมอ เราอาจกลาวไดวา ไมมกี ารใชอาํ นาจรัฐ
ขององคกรใด รวมถึงไมมีการดําเนินการของเอกชนในเรื่องใดที่หลุดลอยไปจากขอพิจารณาเรื่องสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานไดเลย เราจะพบวากลไกทางกฎหมายทัง้ หลาย ไมวา จะเปนกลไกในทางรัฐธรรมนูญหรือกลไก
ในทางกฎหมายทัง้ ในพรมแดนกฎหมายเอกชนหรือกฎหมายมหาชนก็ตาม ตางถูกกําหนดขึน้ เพือ่ ธํารง
รักษาคุณคาในเรื่อง “สิทธิขั้นพื้นฐาน” หรือ “เสรีภาพ” ของมนุษยในสังคมทั้งสิ้น นอกเหนือจากนั้น
เรื่องที่มีความสําคัญมากที่สุดที่เกี่ยวของกับสิทธิขั้นพื้นฐาน ไดแก การชั่งนํ้าหนักสิทธิขั้นพื้นฐาน
เพราะในทุกกรณีทสี่ ทิ ธิเสรีภาพ คุณคา หรือหลักการในทางรัฐธรรมนูญขัดหรือแยงกัน ยอมมีการเรียกรอง
วาจะตองทําการชัง่ นํา้ หนักใหสทิ ธิขนั้ พืน้ ฐาน หลักการ และคุณคาเหลานัน้ มีผลบังคับหรือมีผลในทาง
ปฏิบัติมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได หนาที่ดังกลาวในการพิทักษสิทธิขั้นพื้นฐานนั้นจึงเปนหนาที่
รวมกันระหวางรัฐ หนวยงานของรัฐ รวมถึงประชาชนทัง้ หลายทีอ่ ยูร ว มกันในสังคมการเมืองดวย ทัง้ นี้
เพือ่ สรางสังคมการเมืองทีม่ เี หตุมผี ลและสามารถอยูร ว มกันไดอยางปกติสขุ อยางแทจริง
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หลักสิทธิมนุษยชนกับการลงโทษทางอาญา
รองศาสตราจารย ดร. ปกปอง ศรีสนิท1

บทคัดยอ
โทษทางอาญาเปนหนึง่ ในมาตรการสําคัญทีร่ ฐั ใชรกั ษาความสงบเรียบรอยของสังคม เนือ่ งดวย
ความเปนมาตรการของรัฐทีใ่ ชกบั ประชาชน การลงโทษทางอาญาตองสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน
ดวยหลักความไดสัดสวน (principle of proportionality) รัฐตองใชโทษทางอาญาอยางไดสัดสวนกับ
การกระทําความผิด นอกจากนี้ ดวยหลักการแกไขฟน ฟูผกู ระทําความผิด (rehabilitation) รัฐตองคํานึง
ถึงวัตถุประสงคในการลงโทษเพือ่ การแกไขฟน ฟูผกู ระทําความผิดและนํากลับเขาสูส งั คมอยางปกติ

คําสําคัญ:
หลักสิทธิมนุษยชน, โทษทางอาญา, การลงโทษทางอาญา, การแกไขฟน ฟูผกู ระทําความผิด,
หลักความไดสดั สวน

1 รองศาสตราจารยประจําคณะนิตศิ าสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
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Human Rights principles and criminal punishment
Associate Professor Dr. Pokpong Srisanit

Abstract
The criminal sanction is one of the important state’s measures to maintain public
order. Due to state measures applied to individual, criminal sanction has to conform to
the Human Rights principles. In virtue of the principle of proportionality, the state has
to apply criminal sanction proportionally to the offence. Furthermore, in light of the
principle of rehabilitation, the state should consider the rehabilitation and resocialization
of the offender as an objective of punishment.

Keywords :
Human Rights principles, criminal sanction, criminal punishment, rehabilitation,
principle of proportionality
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วัตถุประสงคในการลงโทษทางอาญาแตเดิมเนนหลักการแกแคนทดแทน (retribution) หรือ
ขมขูย บั ยัง้ (deterrence) ไมใหเกิดการกระทําความผิด2 เมือ่ แนวคิดสิทธิมนุษยชนเขามามีบทบาทใน
การใชอาํ นาจรัฐในหลาย ๆ เรือ่ ง รวมทัง้ การลงโทษทางอาญา วัตถุประสงคในการลงโทษจึงเปลีย่ นไป
เปนการลงโทษทางอาญาตองไดสัดสวน และการลงโทษทางอาญาตองเปนเพื่อการแกไขฟนฟูผูกระทํา
ความผิดใหกลับเขาสูสังคม จึงกลาวไดวาหลักสิทธิมนุษยชนสงผลใหการลงโทษทางอาญาในปจจุบัน
เปลีย่ นแนวคิดไปเปนการคํานึงถึงความไดสดั สวนในการลงโทษ และการแกไขฟน ฟูผกู ระทําความผิด
1

การลงโทษทางอาญาตองไดสดั สวน
(Principle of Proportionality)
Cesare Beccaria ไดนําหลักความไดสัดสวน (principle of proportionality) มาใช
ในการลงโทษทางอาญา โดย Beccaria กลาววา “เพือ่ ไมใหโทษทางอาญาใดก็ตามเปนการกระทําทีร่ นุ แรง
โดยคนหนึง่ หรือหลายคนตอประชาชน โทษทางอาญาจึงตองเปดเผย จําเปน และรุนแรงนอยทีส่ ดุ ตาม
สถานการณทปี่ รากฏ และไดสดั สวนกับความผิด และตองเปนโทษทีก่ าํ หนดโดยกฎหมาย”3
แนวคิดของ Beccaria สงอิทธิพลถึงการคํานึงถึงหลักความไดสัดสวนในการลงโทษทางอาญา
ในปจจุบัน หากผูกระทําไดสรางความเสียหายมาก โทษอาญาอาจจะรุนแรงไดตามระดับความเสียหาย
ในทางตรงขาม หากผูกระทําไดสรางความเสียหายนอย โทษอาญาจะตองไมรุนแรงมากเกินสมควร
ในสวนนีจ้ ะกลาวถึงหลักความไดสดั สวนในการลงโทษทางอาญาปรากฏทัง้ ในหลักสิทธิมนุษยชนระหวาง
ประเทศและในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งวิธีการเทียบสัดสวนการลงโทษหนักเบาศาลควร
คํานึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําความผิดประกอบกับความชั่วรายของผูกระทําแตละคน
และทายสุดโทษประหารชีวติ ถือวาเปนการลงโทษทีไ่ ดสดั สวนหรือไม
1.1 หลักความไดสดั สวนในการลงโทษในฐานะทีเ่ ปนหลักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ
ในสวนของกฎหมายระหวางประเทศที่วาดวยเรื่องสิทธิมนุษยชน หลักการลงโทษที่ไดสัดสวน
ปรากฏอยูใ นเอกสาร 3 ฉบับ4 คือ
2 จาก กฎหมายอาญาชัน
้ สูง (น. 231-232), โดย ปกปอง ศรีสนิท, 2561, กรุงเทพฯ: วิญูชน, พิมพครัง้ ที่ 2.
3 From Droit Pénal Général (pp.697), by Frédéric Desportes et Francis Le Gunehec, 2003, paris: economica,

10ème edition.
4 จาก โครงการศึกษาวิจยั เรือ่ ง การศึกษาเพือ่ พัฒนาแนวทางการลงโทษ : หลักการลงโทษทีไ่ ดสดั สวน กรณีคดียาเสพติด
ให โ ทษ (น. 12-15), โดย สุ ร ศั ก ดิ์ ลิ ข สิ ท ธิ์ วั ฒ นกุ ล และปกป อ ง ศรี ส นิ ท , 2558, สํ า นั ก กิ จ การในพระดํ า ริ พ ระเจ า หลานเธอ
พระองคเจาพัชรกิตยิ าภาสํานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม.
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1) ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights)
ขอ 29 (2) ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights)
บัญญัตวิ า “ในการใชสทิ ธิเสรีภาพของบุคคล บุคคลทุกคนอาจถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพไดโดยกฎหมาย
เพียงวัตถุประสงคเพื่อการยอมรับและการเคารพสิทธิเสรีภาพของผูอื่นและเพื่อบรรลุวัตถุประสงค
แหงความสงบเรียบรอย ศีลธรรมอันดี และสวัสดิการสังคมทัว่ ไป ในสังคมประชาธิปไตย”5
จากหลักการดังกลาวอธิบายไดวา รัฐสามารถจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลไดเพียงเทาที่
เปนการคุม ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลอืน่ และเปนการรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี และ
สวัสดิการสังคมในสังคมประชาธิปไตย การลงโทษผูกระทําความผิดก็เชนเดียวกันเปนสิ่งที่รัฐ
ดําเนินการได แตรฐั ตองกระทําโดยไดสดั สวนกับวัตถุประสงคเรือ่ งการคุม ครองสิทธิเสรีภาพของผูอ นื่ หรือ
การคุมครองประโยชนสาธารณะ6
2) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR)
ICCPR ไดรบั รองสิทธิทเี่ กีย่ วของกับการลงโทษในคดีอาญาไวหลายเรือ่ ง เชน สิทธิในการมีชวี ติ
(right to life)7 สิทธิในการมีเสรีภาพและความปลอดภัย (right to liberty, security of the person)8
อยางไรก็ดี แมประชาชนทุกคนมีสทิ ธิทไี่ ดรบั การรับรองไวตาม ICCPR รัฐภาคีสามารถจํากัดสิทธิดงั กลาว
ไดเชนเดียวกัน การจํากัดสิทธิโดยรัฐภาคีรูปแบบหนึ่ง คือ การที่รัฐใชอํานาจลงโทษผูกระทําความผิด
ในทางอาญา ไมวา การลงโทษประหารชีวติ หรือการลงโทษจําคุก แตการจํากัดสิทธิดงั กลาวตองเปนไปดวย
ความจําเปน (necessity) และไดสดั สวน (proportionality)9

5 Universal Declaration of Human Rights Article 29 (2) “In the exercise of his rights and freedoms, everyone

shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition
and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order
and the general welfare in a democratic society”.
6 จาก โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาแนวทางการลงโทษ : หลักการลงโทษที่ไดสัดสวน กรณีคดียาเสพติด
ใหโทษ. งานเดิม. (น. 13).
7 ICCPR Article 6 “1. Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by
law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.”
8 ICCPR Article 9 “1. Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected
to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance
with such procedure as are established by law.”
9 จาก โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาแนวทางการลงโทษ : หลักการลงโทษที่ไดสัดสวน กรณีคดียาเสพติด
ใหโทษ. งานเดิม. (น. 14).
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วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติไดตคี วามวา “เมือ่ รัฐภาคีของ ICCPR จะดําเนิน
มาตรการจํากัดสิทธิทรี่ บั รองไวใน ICCPR รัฐภาคีจะตองแสดงความจําเปน (necessity) และตองดําเนิน
มาตรการทีไ่ ดสดั สวน (proportionality) กับการติดตามวัตถุประสงคทชี่ อบดวยกฎหมาย เพือ่ ทีจ่ ะยืนยัน
การคุมครองสิทธิตามกติกานี้อยางตอเนื่องและไดผล”10 นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงสหประชาชาติยงั ไดอธิบายวา “มาตรการจํากัดสิทธิเสรีภาพจะตองสอดคลองกับหลักความไดสดั สวน
(principle of proportionality) ซึง่ หมายถึง มาตรการดังกลาวตองเหมาะสมทีจ่ ะบรรลุภารกิจแหง
การคุมกัน มาตรการดังกลาวตองเปนสิ่งที่สรางความเสียหายนอยที่สุดในบรรดามาตรการตาง ๆ ที่
บรรลุเปาหมายเดียวกัน และมาตรการดังกลาวตองไดสดั สวนกับผลประโยชนทคี่ มุ ครอง”11
จากหลักการของ ICCPR หลักความไดสัดสวนในการลงโทษ (principle of proportionality)
มีสถานะเปนหลักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศทีป่ รากฏในกฎหมายระหวางประเทศ และสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลอาจถูกจํากัดไดเฉพาะกรณีจาํ เปนเพือ่ วัตถุประสงคทชี่ อบดวยกฎหมาย โดยวัตถุประสงคทชี่ อบ
ดวยกฎหมายนัน้ คือ การรักษาไวซงึ่ ความสงบเรียบรอย ศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทัง้ สวัสดิการสังคม
โดยทั่วไปในสังคมประชาธิปไตย และหลักความไดสัดสวนไดเรียกรองใหรัฐตองดําเนินมาตรการใด ๆ
อันเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทีต่ อ งสรางความเสียหายทีน่ อ ยทีส่ ดุ ในบรรดาหลาย ๆ มาตรการที่
อาจบรรลุวตั ถุประสงคแบบเดียวกัน12
3) ขอกําหนดสหประชาชาติวา ดวยการปฏิบตั ติ อ ผูต อ งโทษหญิง และมาตรการทีม่ ใิ ชการคุมขัง
สําหรับผูกระทําความผิดหญิง (United Nations Rules for the Treatment of Women
Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders, the Bangkok Rules)
ขอกําหนดสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองโทษหญิง และมาตรการที่มิใชการคุมขัง
สําหรับผูก ระทําความผิดหญิง หรือขอกําหนดกรุงเทพฯ (United Nations Rules for the Treatment
of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders, the Bangkok
Rules) ซึง่ ทีป่ ระชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 65 (65th United Nations General Assembly,
UNGA) ไดใหความเห็นชอบเมือ่ วันที่ 21 ธันวาคม 2553 มีสาระสําคัญ 2 ประการ13 คือ
1. ทําอยางไรจึงจะสงผูตองโทษหญิงที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดซึ่งมิไดมีลักษณะของ
อาชญากรไปสูเ รือนจําหรือทัณฑสถานใหนอ ยทีส่ ดุ เทาทีจ่ าํ เปน

10 General Comment No 31 on the nature of the general legal obligation imposed on state parties to

the Covenant, by Human Right Committee, 2004, U.N.doc. CCPR/C/21/Rev/1/Add.13.
11 General Comment No 27 on freedom of movement (Article 12), by Human Right Committee, 1999,
U.N.Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add.9.
12 จาก โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาแนวทางการลงโทษ : หลักการลงโทษที่ไดสัดสวน กรณีคดียาเสพติด
ใหโทษ. งานเดิม. หนาเดิม.
13 แหลงเดิม. (น. 14-15).
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2. เมื่อผูตองโทษหญิงดังกลาวตองใชชีวิตอยูในเรือนจําหรือทัณฑสถานแลว ทําอยางไรชีวิต
ของผูต อ งโทษหญิงคนนัน้ จะไมเปลีย่ นแปลงหรือแตกตางไปจากสภาพทีใ่ ชชวี ติ อยูภ ายนอกเรือนจําหรือ
ทัณฑสถาน นอกเหนือจากอิสรภาพทีต่ อ งถูกจํากัดลงในระหวางนัน้ หลักการสําคัญของ Bangkok Rules ที่
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิตยิ าภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณสี ริ พิ ชั ร มหาวัชรราชธิดา
ทรงนําเสนอ และสมัชชาสหประชาชาติไดยอมรับและกําหนดใหเปนมาตรฐานในการปฏิบตั ติ อ ผูต อ งขัง
ทีเ่ ปนหญิงสอดคลองกับหลักการลงโทษทีไ่ ดสดั สวน (proportionality) และหลักการลงโทษทีเ่ หมาะสม
กับผูก ระทําความผิดแตละคน (individualization) โดยเฉพาะกับผูก ระทําความผิดทีเ่ ปนผูห ญิง14
1.2 หลักความไดสดั สวนในการลงโทษตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แมรฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไมไดกลาวถึงการลงโทษทางอาญาทีไ่ ด
สัดสวนไวโดยตรง แตหลักความไดสัดสวนในการลงโทษทางอาญาก็แทรกอยูในหลักการทั่วไปของ
การจํากัดสิทธิเสรีภาพตามมาตรา 26 วรรคหนึง่ ซึง่ บัญญัตวิ า “การตรากฎหมายทีม่ ผี ลเปนการจํากัดสิทธิ
หรือเสรีภาพของบุคคลตองเปนไปตามเงือ่ นไขทีบ่ ญั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญ ในกรณีทรี่ ฐั ธรรมนูญมิไดบญั ญัติ
เงือ่ นไขไว กฎหมายดังกลาวตองไมขดั ตอหลักนิตธิ รรม ไมเพิม่ ภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล
เกินสมควรแกเหตุ และจะกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลมิได รวมทั้งตองระบุเหตุผล
ความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพไวดว ย”
จากหลักการของรัฐธรรมนูญสะทอนใหเห็นหลักการลงโทษทีไ่ ดสดั สวนปรากฏอยูใ นรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยเชนเดียวกัน เนื่องจากวาการลงโทษทางอาญาเปนมาตรการจํากัดสิทธิเสรีภาพ
อยางหนึง่ ทีร่ ฐั จะตองกระทําภายใตกรอบแหงความจําเปนและไดสดั สวนตามรัฐธรรมนูญ15
เปนเรือ่ งทีน่ า สนใจวา หากประชาชนหรือศาลเห็นวาโทษทางอาญาในกฎหมายใดไมสอดคลอง
กับหลักความไดสดั สวนแหงรัฐธรรมนูญตามทีร่ บั รองไวในมาตรา 26 ศาลรัฐธรรมนูญนาจะมีอาํ นาจ
ที่จะวินิจฉัยวาบทบัญญัติที่กําหนดโทษทางอาญาที่ไมไดสัดสวนนั้นขัดตอรัฐธรรมนูญอันมีผลให
กฎหมายตกไป
1.3 การเทียบสัดสวนการลงโทษหนักหรือเบาจากความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ และความชัว่ ราย
ของผูก ระทํา
เมือ่ หลักความไดสดั สวนในการลงโทษปรากฏอยูใ นหลักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศและมีคา
เปนหลักการในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ปญหาทีว่ า เราจะเทียบไดอยางไรวาโทษทางอาญานัน้
ไดสดั สวนกับการกระทําของผูก ระทําความผิด
ในเรือ่ งดังกลาวศาลมีดลุ พินจิ ทีจ่ ะลงโทษผูก ระทําความผิดหนักเบาอยางไดสดั สวนโดยคํานึงถึง
ปจจัยสองประการ คือ ความเสียหายที่ผูกระทําความผิดกอขึ้น (harm) ประกอบกับความชั่วรายของ
ผูก ระทําความผิดแตละคน (culpability)
14 แหลงเดิม. (น. 15).
15 แหลงเดิม. (น. 16).
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ในประเทศฝรัง่ เศส ประมวลกฎหมายอาญาฝรัง่ เศสบัญญัตใิ หศาลใชดลุ พินจิ ในการลงโทษผูก ระทํา
ความผิดแตละรายโดยคํานึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสังคมประกอบกับความชั่วรายของผูกระทํา
ความผิด โดยในมาตรา 132-1 วรรคสาม บัญญัตวิ า “ภายใตบงั คับของกฎหมาย ศาลพิจารณาลักษณะ
ความรุนแรง และรูปแบบการลงโทษโดยพิจารณาจากพฤติการณของความผิด และลักษณะสวนตัว
ของผูก ระทําความผิด เชนเดียวกันกับสถานะทางกายภาพ ทางครอบครัว ทางสังคมของผูก ระทําความผิด
เพื่อใหการลงโทษผูกระทําความผิดนั้นสอดคลองกับวัตถุประสงคของการลงโทษที่กําหนดไวในมาตรา
130-1”16 โดยคําวา “พฤติการณแหงความผิด” (des circonstances de l’infraction) สอดคลอง
กับคําวา “ความเสียหาย” (harm) ทีเ่ กิดขึน้ กับสังคม สวนคําวา “ลักษณะสวนตัวของผูก ระทําความผิด”
(de la personnalité de son auteur) สอดคลองกับคําวา “ความชั่วรายของผูกระทําความผิด
แตละคน” (culpability) นัน่ เอง
ในประเทศอังกฤษ คณะกรรมการการลงโทษ (The Sentencing Council) ไดจัดทําแนวทาง
การลงโทษ (sentencing guideline) หรือ “ยีต่ อ ก” สําหรับใหศาลอังกฤษและเวลสใชในการกําหนด
โทษใหจาํ เลยแตละคน โดยในแตละฐานความผิดจะคํานึงถึงความชัว่ รายของผูก ระทําแตละคน (culpability)
ประกอบกับ พฤติการณความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ (harm)17
ในประเทศไทย ประมวลกฎหมายอาญาใหดุลพินิจแกศาลเชนเดียวกันในการกําหนดโทษให
สอดคลองกับ “ความเสียหายที่เกิดขึ้น” และ “ความชั่วรายของผูกระทําความผิด” แตขอจํากัดของ
ศาลไทย คือ “ยีต่ อ ก” หรือแนวทางการลงโทษทีส่ ว นมากคํานึงถึงความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ แตเพียงอยางเดียว
การจัดทํา “ยี่ตอก” โดยมีการคํานึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําความผิดประกอบกับ
ลักษณะความชัว่ รายของผูก ระทําความผิดดวยนาจะสอดคลองกับหลักการกําหนดโทษทางอาญา
1.4 โทษประหารชีวติ กับหลักความไดสดั สวนในการลงโทษ
คําถาม คือ โทษประหารชีวติ ขัดหรือแยงกับหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม คําตอบ คือ ICCPR ไมไดหา ม
การประหารชีวติ โดยเด็ดขาดในรัฐภาคี ICCPR ขอ 6 ไดกาํ หนดเปนกลาง ๆ วา ในรัฐภาคีทยี่ งั ไมยกเลิกโทษ
ประหารชีวิต การประหารชีวิตจะใชไดในกรณีพิเศษเทานั้น คือ หามประหารเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป
หามประหารคนตั้งครรภ นอกจากนี้ รัฐภาคีตองใหผูตองโทษประหารมีสิทธิตอสูคดีอยางเปนธรรม
(fair trial) และมีสิทธิขออภัยโทษหรือขอเปลี่ยนโทษ กับทั้งหามนํา ICCPR มาอางเพื่อการชะลอ

16 จาก กฎหมายอาญาชั้นสูง. เลมเดิม. (น. 250).
17 จาก “การมีสวนรวมของประชาชนในระบบศาล : การจัดทําและการเปดเผยยี่ตอกในคดีอาญา”, โดย ปกปอง ศรีสนิท,

Nov 20, 2019, The 101 world, https://www.the101.world/sentencing-guideline-in-criminal-case/, สืบคนเมื่อ
22 มกราคม 2563.
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การยกเลิกโทษประหาร18 ทั้งนี้ การประหารชีวิตจะใชไดในความผิดรายแรงสูงสุด (most serious
crimes) เทานั้น19
ICCPR ไดวางแนวทางการประหารชีวติ ทีไ่ ดสดั สวนกับการกระทําความผิด คือ การประหาร
ชีวติ ผูก ระทํา “ความผิดรายแรงสูงสุด” (most serious crimes) เทานัน้ ซึง่ ในปจจุบนั การตีความ
“ความผิดรายแรงสูงสุด” ทีอ่ าจลงโทษประหารชีวติ ไดจาํ กัดเหลืออยูเ พียงความผิดเดียวคือฐานฆาผูอ นื่
โดยเจตนาใหถงึ แกความตาย20 เมือ่ พิจารณากฎหมายไทยในปจจุบนั เรายังมีความผิดทีก่ ฎหมายกําหนด
โทษประหารชีวติ ทีเ่ กินขอบเขตของความผิดรายแรงสูงสุด เชน ความผิดเกีย่ วกับยาเสพติด ความผิด
เกีย่ วกับความมัน่ คง ความผิดฐานปลนทรัพยเปนเหตุใหผอู นื่ ถึงแกความตาย เปนตน ซึง่ ควรถูกแกไขให
สอดคลองกับ ICCPR
2

การลงโทษทางอาญาตองเปนไปเพือ่ การแกไขฟน ฟูผกู ระทําความผิด
(Rehabilitation)
การลงโทษทางอาญาเพื่อการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดถือวาเปนหลักสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยที่ประสบปญหานักโทษลนเรือนจําจึงมีขอจํากัดบางอยาง
18 ICCPR, Article 6 para 6 “Nothing in this article shall be invoked to delay or to prevent the abolition

of capital punishment by any State Party to the present Covenant.”
19 ICCPR, Article 6.
“1. Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall
be arbitrarily deprived of his life.
2. In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the
most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary
to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of
Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court.
3. When deprivation of life constitutes the crime of genocide, it is understood that nothing in this article
shall authorize any State Party to the present Covenant to derogate in any way from any obligation assumed
under the provisions of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.
4. Anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon or commutation of the sentence.
Amnesty, pardon or commutation of the sentence of death may be granted in all cases.
5. Sentence of death shall not be imposed for crimes committed by persons below eighteen years of
age and shall not be carried out on pregnant women.
6. Nothing in this article shall be invoked to delay or to prevent the abolition of capital punishment by
any State Party to the present Covenant.”
20 UN Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, 2006 “most serious crimes”
are cases where it can be shown that there was an intention to kill, which resulted in the loss of life”. (อางถึงใน
กฎหมายอาญาชั้นสูง. เลมเดิม. (น. 256)).
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ทีไ่ มสามารถแกไขฟน ฟูผกู ระทําความผิดไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ ระบบทะเบียนประวัตอิ าชญากร
ของไทยก็ยงั ไมเปดโอกาสใหผพู น โทษมีโอกาสกลับเขาสูส งั คม
2.1 หลักการแกไขฟน ฟูผกู ระทําความผิดในฐานะทีเ่ ปนหลักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ
ICCPR ขอ 10 (3) บัญญัติวา “ระบบเรือนจําจะตองประกอบดวยการปฏิบัติตอนักโทษ
ที่มีวัตถุประสงคสําคัญในการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดและสังคม”21 จากหลักการของ ICCPR
มาตรการการคุมขังผูกระทําความผิดในเรือนจําตองเปนไปเพื่อการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด
เพือ่ กลับคืนสูส งั คม การจําคุกตลอดชีวติ หรือแกชราจนถึงแกความตายในเรือนจําจึงเปนเรือ่ งทีไ่ มคอ ยจะ
เกิดขึ้น หากผานระยะเวลาเพื่อความปลอดภัย (period of safeness)22 และนักโทษไดรับการแกไข
ฟนฟูจนไมเปนอันตรายตอสังคมแลว ระบบเรือนจําก็อาจลดวันตองโทษหรือปลอยตัวดวยรูปแบบของ
การพักการลงโทษ (parole)
2.2 ขอจํากัดของประเทศไทยในการแกไขฟน ฟูผกู ระทําความผิด
แมวากรมราชทัณฑไทยจะมีงานสําคัญในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดและคืนคนดีสูสังคม23
แตสภาพนักโทษลนเรือนจํา ประกอบกับเจาหนาทีแ่ ละงบประมาณทีจ่ าํ กัด ทําใหการแกไขฟน ฟูผกู ระทํา
ความผิดเปนไปไดอยางยากลําบาก ขอมูลเมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีผตู อ งขัง
ทัง้ สิน้ 365,384 คน ในขณะทีม่ เี รือนจําทัว่ ประเทศ 144 แหง ทีอ่ อกแบบใหรองรับผูต อ งขังไดเพียง
217,000 คน ผูต อ งขังจึงลนคุกไป 168.37% ทําใหประเทศไทยมีผตู อ งขังมากเปนอันดับ 6 ของโลก และ
เปนอันดับ 5 ของโลกเมือ่ เทียบจํานวนผูต อ งขังตอประชากร 100,000 คน24
การลดปริมาณนักโทษในเรือนจําดวยมาตรการตาง ๆ เชน การยกเลิกกฎหมายอาญาทีไ่ มจาํ เปน
การแปรรูปอาญาไปเปนความรับผิดทางปกครอง การใชโทษอืน่ แทนการจําคุก การแกปญ
 หายาเสพติด
การชะลอการฟองคดีอาญา การปรับปรุงระบบการปลอยชัว่ คราวโดยไมใชหลักประกันเปนทรัพยสนิ 25
ควรจะนํามาศึกษาวิจยั และนํามาใชกบั ประเทศไทยอยางเหมาะสม เพือ่ ใหนกั โทษในเรือนจําอยูใ นจํานวน
ที่พอเหมาะแกการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดได นอกจากนี้ มาตรการฟนฟูผูกระทําความผิดนอก
เรือนจํา เชน การคุมประพฤติอยางเขมขน การใชอปุ กรณอเิ ล็กทรอนิกสจาํ กัดการเดินทาง (EM) การใช

21 ICCPR, Article 10 (3) “The penitentiary system shall comprise treatment of prisoners the essential aim

of which shall be their reformation and social rehabilitation… .”
22 “จําคุกตลอดชีวิต ติดคุกจริงกี่ป?,” โดย ปกปอง ศรีสนิท, Dec 27, 2019, The 101 world, https://www.the101.
world/blind-spot-of-thai-penitentiary-system/, สืบคนเมื่อ 22 มกราคม 2563.
23 https://www.moj.go.th/thainiyom/detail?id=8, สืบคนเมื่อ 22 มกราคม 63.
24 “จําคุกตลอดชีวิต ติดคุกจริงกี่ป?.” แหลงเดิม. สืบคนเมื่อ 22 มกราคม 2563.
25แหลงเดิม.
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มาตรการอืน่ แทนการจําคุก ควรนํามาใชอยางจริงจังเชนเดียวกัน ทายสุดกระบวนการแกไขฟน ฟูในเรือนจํา
ควรจะดําเนินการแบบเฉพาะราย (individualization)26 โดยการคนหาสาเหตุแหงการกระทําความผิด
ของผูกระทําความผิดแตละรายและแกไขฟนฟูที่ตนเหตุแหงการกระทําความผิด เพราะผูกระทํา
ความผิดแบบเดียวกันอาจมีสาเหตุแหงการกระทําความผิดที่แตกตางกันได โปรแกรมการฟนฟูและ
ฝกอาชีพนักโทษในเรือนจําจึงไมควรใชโปรแกรมเดียวกับนักโทษทุกคน
2.3 ระบบทะเบียนประวัตอิ าชญากร (criminal record) ทีไ่ มเปดโอกาสใหมกี ารนําผูท กี่ ลับ
ตัวไดเขาสูส งั คม
ในปจจุบนั ระบบทะเบียนประวัตอิ าชญากรของไทยอยูใ นความดูแลของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
เมื่อนักโทษคนใดที่พนโทษแลว แมจะไดรับการแกไขฟนฟูเปนคนดีของสังคม ก็ยังถูกตีตรา (stigma)
ไวในทะเบียนประวัตอิ าชญากรจนถึงแกความตาย โดยไมอาจขอปกปดหรือขอลบออกได ระบบดังกลาว
ไมเปดโอกาสใหนาํ ตัวผูก ระทําความผิดสูส งั คม แมจะฟน ฟูดอี ยางไรหลังการกระทําความผิด ผูท เี่ คย
พลาดพลั้งก็ไมมีทางไดรับโอกาสในการกลับเขาทํางานหรือใชชีวิตแบบคนปกติ ทําใหการแกไขฟนฟู
ผูกระทําความผิดไมบรรลุเปาหมายสุดทายอยางสมบูรณ การแกไขกฎหมายใหนักโทษที่พนโทษที่ผาน
ระยะเวลาพอสมควรแลวไมกระทําความผิดอีก (crime free period) เชน 10-15 ป นับจากพนโทษ27
สามารถขอปกปดทะเบียนประวัตอิ าชญากรจากสาธารณชนได จะชวยใหการแกไขฟน ฟูผกู ระทําความผิด
บรรลุวัตถุประสงคสุดทายอยางสมบูรณโดยการนําผูกระทําความผิดที่กลับตัวกลับใจไดแลวกลับเขาสู
สังคมอยางคนปกติอยางแทจริง28
หลักสิทธิมนุษยชนมีสว นสําคัญกับการกําหนดโทษทางอาญา ดานหนึง่ คือ หลักความไดสดั สวน
(principle of proportionality) เพื่อใชเปนหลักในการกําหนดโทษทางอาญาไมใหรุนแรงเกินสมควร
อีกดานหนึง่ คือ หลักการแกไขฟน ฟูผกู ระทําความผิด (Rehabilitation) เพือ่ ใชเปนหลักการในการ
ลงโทษผูก ระทําความผิดเพือ่ ใหไดรบั โอกาสในการแกไขฟน ฟูและกลับเขาสูส งั คมอยางปกติ ประเทศไทยในฐานะ
รัฐภาคีของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) มีพนั ธกรณีทจี่ ะ
ตองดําเนินการเกี่ยวกับการลงโทษผูกระทําความผิดทางอาญาใหสอดคลองกับหลักการสิทธิมนุษยชน
ดังกลาว การลงโทษทางอาญาใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน ไมใชแคเพียงใหประเทศไทยเปนที่
ยอมรับกับประชาคมโลกในเรือ่ งการคุม ครองสิทธิมนุษยชน แตยงั เปนผลดีกบั กระบวนการยุตธิ รรมของ
ไทยในภาพรวมอีกดวย
26 จาก

“การกําหนดโทษใหเหมาะสมสําหรับผูกระทําความผิดเปนราย ๆ (individualization)” ใน “หลักสัดสวนในการ
กําหนดโทษ”, โดย สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2557, รพี 2557, น. 24. ; “การปรับใชโทษใหเหมาะสมกับนักโทษแตละคน”, โดย
ปกปอง ศรีสนิท, 2550, วารสารบทบัณฑิตย (เนติบัณฑิตยสภา), เลมที่ 63.
27 ระยะเวลาปลอดอาชญากรรม (crime free period) 10-15 ป ขึ้นอยูกับความรุนแรงของการกระทําความผิด.
28 จาก “การปฏิรปู ทะเบียนประวัตอิ าชญากรกับแนวคิดการกําหนดโทษใหเหมาะสมกับผูก ระทําความผิด (Individualization),”
โดย ปกปอง ศรีสนิท, 2561, นิติธรรมประจักษ สุรศักดิ์ 60 ป, น. 179-181.
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สิทธิในขอมูลสวนบุคคลที่ไม ไดรบั การคุม ครอง
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ ครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 :
การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ตามกฎหมายเกีย่ วกับความมัน่ คงของรัฐ
รองศาสตราจารยคณาธิป ทองรวีวงศ1

บทคัดยอ
พระราชบัญญัตคิ มุ ครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีหลักการรับรองสิทธิในขอมูลสวนบุคคล
ของเจาของขอมูลในการควบคุมขอมูลของตน โดยการวางเงือ่ นไขสําคัญวาการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลจะตองอาศัยความยินยอมจากเจาของขอมูลกอน อยางไรก็ตาม กฎหมายนี้มี
ข อ ยกเว น ในกรณี ก ารดํ า เนิ น การของหน ว ยงานรั ฐ ซึ่ ง ใช อํ า นาจตามกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วกั บ
ความมัน่ คงของรัฐ แมขอ ยกเวนนีม้ ลี กั ษณะเชนเดียวกับกฎหมายคุม ครองขอมูลสวนบุคคลของสหภาพยุโรป
(GDPR) และสิทธิในขอมูลสวนบุคคลตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยอาจถูกจํากัดโดยกฎหมาย
อืน่ ก็ตาม แตเมือ่ นําเกณฑดา นสิทธิมนุษยชนมาวิเคราะหและประเมินกฎหมายเกีย่ วกับความมัน่ คงของ
รัฐ 3 ฉบับซึ่งตราขึ้นในชวงเวลาเดียวกับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดแก
พระราชบัญญัตสิ ภาความมัน่ คงแหงชาติ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัตขิ า วกรองแหงชาติ พ.ศ. 2562 และ
พระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 ซึง่ เปนขอยกเวนสิทธิของเจาของขอมูล
จะพบวากฎหมายเกีย่ วกับความมัน่ คงของรัฐเหลานี้ มีแนวโนมไมสอดคลองกับเกณฑดา นสิทธิมนุษยชน
หลายประการ เชน ความเฉพาะเจาะจงในมิตติ า ง ๆ ความจําเปนและไดสดั สวน บทความนีส้ ะทอนให
เห็นวา การบัญญัตกิ ฎหมายคุม ครองขอมูลสวนบุคคลของไทยโดยนําตนแบบ (Model) มาจากกฎหมาย
สหภาพยุโรป ในขณะที่สภาพแวดลอมทางกฎหมายและกลไกการคุมครองสิทธิมนุษยชนของไทย
แตกตางจากยุโรปนัน้ สงผลให “สิทธิในขอมูลสวนบุคคล” ของพลเมืองไทยยังไมไดรบั การคุม ครองทีเ่ พียงพอ
โดยเฉพาะกรณีการเก็บ รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล โดยหนวยงานของรัฐที่อาศัย
อํานาจอยางกวางตามกฎหมายเกีย่ วกับ “ความมัน่ คงของรัฐ”

คําสําคัญ:
พระราชบัญญัตคิ มุ ครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562, พระราชบัญญัตสิ ภาความมัน่ คงแหงชาติ
พ.ศ. 2558, พระราชบัญญัตขิ า วกรองแหงชาติ พ.ศ. 2562, พระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562, ขอมูลสวนบุคคล, สิทธิในขอมูลสวนบุคคล
1ผูอ าํ นวยการสถาบันกฎหมายสือ่ ดิจทิ ลั และรองศาสตราจารยประจําหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต,

ผูท รงคุณวุฒดิ า นสิทธิพลเมือง สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ.
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Right to personal data which is not protected
under Personal Data Protection Act B.E. 2562:
The collection, use, disclose of personal data
according to laws relating to national security.
Associate Professor Kanathip Thongraweewong

Abstract

Personal data protection Act B.E. 2562 endorses right of data subject to control
personal data by stipulating lawful basis for processing personal data which the consent
is required in general case. However, this Act does not apply to the processing of personal
data by competent authorities for the purposes of protection national security. This
exception reflects the model of European Personal data protection law (GDPR). In addition,
the right of data subject , according to Thai constitution , can be restricted by provision of
laws. However, the quality of law or safeguard principles have to be applied to
evaluate such law in order to make a balance between national security and human right.
Thus, this article analyzed the safeguard principles from international human right laws
and court cases and synthesized into criteria for applying to evaluate three laws relating
to national security which is enacted in the same era of Personal Data Protection Act.
B.E. 2562, i.e., National security council Act of B.E. 2558, National Intelligence Act of B.E.
2562 and Cyber Security Act of B.E. 2562. The results of analysis indicate the tendency
of inconsistent to several safeguard principles including principle of necessity and
proportionality, principle of specificity in relation to measure, target and duration,
principle of third-party protection. Hence, This article reflect that mere enactment of
Personal Data Protection Act B.E.2562 which is modeled from GDPR is not enough for
protect personal data’s right especially in the case of collection, use and disclose personal
data by laws relating to national security, due to the fact that environment and
human right protection system of Thai and Europe are basically different.
Keywords :
Personal data protection Act B.E. 2562, National security council Act of B.E. 2558,
National Intelligence Act of B.E. 2562, Cyber Security Act of B.E. 2562, Personal data, Right
of data subject
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สิทธิในขอมูลสวนบุคคลที่ไม ไดรบั การคุม ครอง
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ ครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 :
การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ตามกฎหมายเกีย่ วกับความมัน่ คงของรัฐ
1

บทนํา
ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2018 กฎหมายคุม ครองขอมูลสวนบุคคลฉบับใหมของสหภาพยุโรป
(General Data Protection Regulation หรือ GDPA) มีผลใชบงั คับแทนทีก่ ฎหมายเดิม (Directive
95/46/EC) สงผลกระทบตอหลายภาคสวนทีเ่ กีย่ วของกับขอมูลระบุตวั ตนของบุคคล (Personal data)
โดยกฎหมายนีม้ หี ลักการสําคัญสองประการ คือ กําหนดหนาทีใ่ หผคู วบคุมขอมูล (Data controller)
จัดใหมมี าตรการรักษาความปลอดภัยของขอมูล (Data security) และกําหนดหลักการรับรองสิทธิของ
เจาของขอมูลสวนบุคคลหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิง่ สิทธิในการควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Right to
control personal data) ซึง่ สะทอนใหเห็นจากเงือ่ นไขการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลของบุคคล
จะกระทําไดตอ เมือ่ ไดรบั ความยินยอม (Consent) จากเจาของขอมูลกอน สําหรับประเทศไทย เมือ่ เดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแหงชาติไดลงมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล
สวนบุคคล กอนการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนมีนาคมเพียงไมถึงหนึ่งเดือนและประกาศเปนกฎหมายใน
ราชกิจจานุเบกษาเมือ่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 เมือ่ พิจารณาพระราชบัญญัตคิ มุ ครองขอมูลสวนบุคคล
พ.ศ. 2562 พบวามีองคประกอบและหลักการในลักษณะเดียวกับกฎหมายสหภาพยุโรปหรือ
เปนการนํากฎหมายสหภาพยุโรปดังกลาวมาเปนตนแบบ อยางไรก็ตาม ผูเ ขียนชีใ้ หเห็นวาการคุม ครองสิทธิ
ในขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมายไทยฉบับนี้มีปญหาที่สําคัญสองระดับ คือ
(1) ขอจํากัด (Limitation) ในการคุม ครองสิทธิของเจาของขอมูลอันเนือ่ งมาจากกลไกของ
กฎหมายคุม ครองขอมูลสวนบุคคล เชน ขอยกเวนในแงขอบเขตของพระราชบัญญัตติ ามมาตรา 4 และ
ขอยกเวนจากหลักความยินยอมตามมาตรา 24 เปนตน
(2) ผลกระทบทางลบ (Negative impact) ในมิตติ า ง ๆ อันเกิดจากหลักการ เงือ่ นไข และ
องคประกอบของกฎหมายคุม ครองขอมูลสวนบุคคล2 เชน การแขงขันทีไ่ มเปนธรรมระหวางผูป ระกอบ
การรายใหญและรายยอย อุปสรรคทางการคาและการสรางผูประกอบการรายใหม การเปดชองใหมี
ผูน าํ ไปใชโดยมิชอบ (Abuse) เชน อาชญากรรมประเภทการกรรโชกทรัพยไซเบอร (Cyber extortion)
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จาก รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง ผลกระทบทางลบอันเกิดจากกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลสหภาพยุโรป
และพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562, โดย คณาธิป ทองรวีวงศ, 2563, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.

ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2563)

การสรางโอกาสของการโจรกรรมขอมูลระบุตัวตน ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในหลายมิติของเจาของขอมูล
สวนบุคคล สําหรับบทความนี้จะกลาวถึงปญหาในระดับที่หนึ่ง โดยมีขอบเขตเฉพาะกรณีกฎหมาย
คุม ครองขอมูลสวนบุคคล ไมครอบคลุมถึงกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วกับความมัน่ คงของรัฐ
2

สิทธิในขอมูลสวนบุคคลทีไ่ มไดรบั ความคุม ครอง
เพราะถูกจํากัดสิทธิโดย “กฎหมายอืน่ ”
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ ครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19 สิทธิในขอมูลสวนบุคคล
โดยเฉพาะสิทธิในการควบคุมขอมูลโดยการใหความยินยอมกอนที่ผูอื่นจะเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลของตน นั้น มีขอจํากัดหลายประการ ดังจะเห็นไดจากขอยกเวนในมาตรา 24
อยางไรก็ตาม ในบทความนีจ้ ะชีใ้ หเห็นเฉพาะสิทธิในขอมูลสวนบุคคลทีถ่ กู จํากัดโดย “กฎหมายอืน่ ”
ซึง่ จําแนกไดสองกรณี คือ
กรณีที่หนึ่ง หนวยงานรัฐเปนผูเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของประชาชน
โดยมีกฎหมายใหอํานาจ กรณีนี้พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 4
กําหนดวา “พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแก... (2) การดําเนินการของหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่
ในการรักษาความมัน่ คงของรัฐ ซึง่ รวมถึงความมัน่ คงทางการคลังของรัฐ หรือการรักษาความปลอดภัย
ของประชาชน รวมทั้งหนาที่เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน นิติวิทยาศาสตร หรือ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร” จะเห็นไดวา การดําเนินการของหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับ
ความมั่นคงไมอยูภายใตหลักการและเงื่อนไขการคุมครองตาง ๆ ของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล
สวนบุคคล พ.ศ. 2562 ทัง้ ในสวนของหนาทีร่ กั ษา ความปลอดภัยของขอมูลตามมาตรา 37 และในสวน
ของการคุม ครองสิทธิเจาของขอมูลในการควบคุมขอมูลของตน (Right to control personal data)
ตามมาตรา 19 กลาวคือ หนวยงานของรัฐสามารถเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดโดย
ไมตอ งอาศัยเหตุแหงความยินยอม
กรณีที่สอง ผูประกอบการเอกชน เปนผูเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ประชาชน โดยมีกฎหมายกําหนดหนาที่ กรณีนี้ พระราชบัญญัตคิ มุ ครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
มาตรา 24 กําหนดวา “หามมิใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลทําการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลโดย
ไมไดรบั ความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล เวนแต... (6) เปนการปฏิบตั ติ ามกฎหมายของผูค วบคุม
ขอมูลสวนบุคคล” แมวา มาตรา 24 ไมไดยกเวนวากรณีนไี้ มอยูภ ายใตพระราชบัญญัตคิ มุ ครองขอมูล
สวนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังเชนมาตรา 4 (2) กลาวคือ ผูควบคุมขอมูลที่เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
ขอมูลตามหนาที่ซึ่งกฎหมายอื่นกําหนด ยังคงตองอยูภายใตเงื่อนไขอื่นของพระราชบัญญัติคุมครอง
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ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 เชน การรักษาความปลอดภัยของขอมูลตามมาตรา 37 แตในแงสทิ ธิและ
เสรีภาพ หากมีกฎหมายอืน่ กําหนดหนาทีใ่ หผคู วบคุมขอมูลซึง่ เปนผูป ระกอบการภาคเอกชน เก็บรวบรวม
ใช หรือเปดเผยขอมูลบุคคลอืน่ จะเขาขอยกเวนมาตรา 24 (6) สงผลใหสทิ ธิในขอมูลสวนบุคคลไมไดรบั
การคุม ครองเพราะไมตอ งอาศัยความยินยอม
จะเห็นไดวา ทัง้ กรณีมาตรา 4 (2) และมาตรา 24 (6) ตางเปนกรณีทสี่ ทิ ธิในขอมูลสวนบุคคล
ไมไดรบั การคุม ครอง เนือ่ งจากมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลโดยไมตอ งอาศัยความยินยอม
จากเจาของขอมูล หรืออีกนัยหนึง่ เจาของขอมูลไมอาจมีสทิ ธิควบคุมขอมูลของตนได สําหรับในทีน่ จี้ ะ
พิจารณาเฉพาะกรณีมาตรา 4 (2) ซึง่ จะกลาวถึงกฎหมายเกีย่ วกับความมัน่ คงของรัฐ (National security)
อยางไรก็ตาม จากมาตรา 4 (2) จะเห็นไดวา กฎหมายเกีย่ วกับความมัน่ คงทีใ่ หอาํ นาจหนวยงานของ
รัฐดําเนินการอันสงผลเปนการจํากัดสิทธิในขอมูลสวนบุคคล จําแนกไดเปนสองกลุม คือ3 กฎหมาย
เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ และกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงทางการคลังของรัฐ สําหรับบทความ
นี้มีขอบเขตเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ (National security) ซึ่งมีขอบเขตวิเคราะห
เฉพาะกฎหมายเกีย่ วกับความมัน่ คงของรัฐ 3 ฉบับ ทีต่ ราขึน้ โดยสภาพแวดลอมเดียวกับพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 กลาวคือ กฎหมายที่เกิดจากคณะรัฐบาลและสภานิติบัญญัติ
แหงชาติในระหวางป พ.ศ. 2558 - 2562 (กอนการเลือกตัง้ ทัว่ ไปในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) ซึง่ มี
บทบัญญัตใิ หอาํ นาจหนวยงานรัฐหลายประการรวมถึงการดําเนินการในลักษณะของการเก็บรวบรวม ใช
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
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กฎหมายเกีย่ วกับความมัน่ คงของรัฐทีต่ ราขึน้ โดย
สภาพแวดลอมเดียวกับพระราชบัญญัตคิ มุ ครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
3.1 พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติฉบับนี้ยกเลิก
พระราชบัญญัตสิ ภาความมัน่ คงแหงชาติ พ.ศ. 2502 และพระราชบัญญัตสิ ภาความมัน่ คงแหงชาติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2507
มาตรา 4 กําหนดนิยามของคําสําคัญอันเปนเหตุแหงการใชอาํ นาจ ดังนี้
“ความมัน่ คงแหงชาติ” หมายความวา ภาวะทีป่ ระเทศปลอดจากภัยคุกคามตอเอกราช อธิปไตย
บูรณภาพแหงอาณาเขต สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย ความปลอดภัยของประชาชน การดํารงชีวติ
โดยปกติสขุ ของประชาชน หรือทีก่ ระทบตอผลประโยชนแหงชาติหรือการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข รวมทัง้ ความพรอมของประเทศทีจ่ ะเผชิญสถานการณตา ง ๆ อันเกิด
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
3 แหลงเดิม.
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“ภัยคุกคาม” หมายความวา ภาวะหรือสถานการณทกี่ อ ใหเกิดความไมมนั่ คง ซึง่ เปนปญหาทีม่ ี
ความรุนแรง สลับซับซอน หากไมดาํ เนินการแกไขจะเกิดผลกระทบในวงกวางตอความมัน่ คงแหงชาติ
สําหรับหนาทีแ่ ละอํานาจของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ มาตรา 7 ใหอาํ นาจ “สภาความมัน่ คงแหงชาติ”
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานสภาไวหลายประการ เชน จัดทํานโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
ความมั่นคงแหงชาติเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา เสนอแนะและใหความเห็นในการกําหนด
ยุทธศาสตรชาติในมิตดิ า นความมัน่ คง กําหนดแนวทางหรือมาตรการในการปองกันหรือแกไขปญหา
เกี่ยวกับความมั่นคงแหงชาติ เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีพิจารณา ประเมินและ
วิเคราะหสถานการณภาพรวมในเชิงยุทธศาสตรอันเปนภัยคุกคามตอความมั่นคงแหงชาติ กํากับและ
ติดตามการดําเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติวา ดวยความมัน่ คงแหงชาติ
ในสวนของการดําเนินการและมาตรการรักษาความมัน่ คงแหงชาติ มีบทบัญญัตทิ เี่ กีย่ วของกับ
การใชอาํ นาจของสภาความมัน่ คงแหงชาติ และ “สํานักงานสภาความมัน่ คงแหงชาติ” ดังตอไปนี้
(1) การปองกัน โดยกําหนดมาตรการสําหรับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดหรือมีความเสี่ยง ทั้งนี้
มาตรา 18 กําหนดใหสาํ นักงานสภาความมัน่ คงแหงชาติตดิ ตาม ประเมิน และวิเคราะหสถานการณที่
อาจกอใหเกิดภัยคุกคามตอความมัน่ คงแหงชาติ และจัดทําฐานขอมูลทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ปองกันหรือแกไข
สถานการณอนั เปนภัยคุกคามตอความมัน่ คงแหงชาติ
ในกรณีที่มีสถานการณซึ่งมีความเสี่ยงอันจะนําไปสูภัยคุกคามตอความมั่นคงแหงชาติ
มาตรา 18 กําหนดใหสาํ นักงานสภาความมัน่ คงแหงชาติแจงเตือนสถานการณดงั กลาวพรอมเสนอ
ความเห็น แนวทาง มาตรการ หรือการดําเนินการอืน่ ทีจ่ าํ เปนในการปองกันหรือแกไขสถานการณนนั้
ตอนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี หรือหนวยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ พิจารณาดําเนินการตาม
อํานาจหนาทีต่ อ ไป
(2) การตอบสนองหรือรับมือภัยคุกคามทีเ่ กิดขึน้ แลว มาตรา 19 กําหนดใหสภาความมัน่ คงแหงชาติ
ประกาศระดับความรายแรงของภัยคุกคามดังกลาว พรอมทัง้ เสนอความเห็น แนวทาง มาตรการ หรือ
การดําเนินการอืน่ ทีจ่ าํ เปน ตอนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาอนุมตั หิ รือสัง่ การใหหนวยงาน
ของรัฐหรือเจาหนาทีข่ องรัฐดําเนินการตามอํานาจหนาทีต่ ามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในกฎหมายเพือ่ ปองกัน แกไข
หรือระงับยับยัง้ ภัยคุกคามดังกลาว ในกรณีทนี่ ายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรียงั ไมพจิ ารณาดําเนินการ
ใหสภาความมั่นคงแหงชาติเปนผูใชอํานาจสั่งใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐดําเนินการได
เทาที่จําเปนและเหมาะสม สําหรับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกาศใหสถานการณใด
เปนภัยคุกคาม การยกเลิกการประกาศและการกําหนดระดับความรายแรงของภัยคุกคามเปนไปตามทีส่ ภา
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
นอกจากนี้ มาตรา 20 กําหนดวา ในกรณีทนี่ ายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเห็นวาการพิจารณา
เรือ่ งใดเปนเรือ่ งสําคัญทีจ่ ะกระทบตอความมัน่ คงแหงชาติ ใหนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีสง เรือ่ งให
สภาความมัน่ คงแหงชาติใหความเห็นเพือ่ ประกอบการพิจารณา หรือในกรณีทสี่ ภาความมัน่ คงแหงชาติ
เห็นวาการดําเนินการในเรือ่ งใดเปนเรือ่ งสําคัญเกีย่ วกับความมัน่ คงแหงชาติ ใหเสนอความเห็นตอนายก
รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี

51

52

วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน

3.2 พระราชบัญญัตขิ า วกรองแหงชาติ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัตฉิ บับนีย้ กเลิกพระราชบัญญัติ
ขาวกรองแหงชาติ พ.ศ. 2528
มาตรา 4 กําหนดนิยามสําคัญดังตอไปนี้ “การขาวกรอง” หมายความวา การดําเนินการเพื่อ
ใหทราบถึงความมุง หมาย กําลังความสามารถและความเคลือ่ นไหว รวมทัง้ วิถที างของบุคคล กลุม บุคคล
หรือองคการใด ทัง้ ภายในประเทศและตางประเทศ ทีอ่ าจกระทําการอันเปนพฤติการณเปนภัยคุกคาม ทัง้ นี้
เพื่อรักษาความมั่นคงหรือประโยชนแหงรัฐและใหรัฐบาลนํามาประกอบการพิจารณาในการกําหนด
นโยบายแหงชาติ
“การตอตานขาวกรอง” หมายความวา การดําเนินการเพื่อตอตานการกระทําของตางชาติ
บุคคล กลุม บุคคล หรือองคการใด ทีม่ งุ หมายจะใหไดไปซึง่ ความลับของชาติหรือทําลายความมัน่ คงแหงชาติ
โดยการจารกรรม การบอนทําลาย การกอวินาศกรรม และการกอการราย หรือการอื่นใด
อันเปนภัยคุกคามเพือ่ รักษาความมัน่ คงหรือประโยชนแหงรัฐ
“การขาวกรองทางการสื่อสาร” หมายความวา การใชเทคนิคและการดําเนินกรรมวิธีทาง
เทคโนโลยีและเครือ่ งมือสือ่ สาร เพือ่ ใหไดมาซึง่ ขอมูลขาวสารเกีย่ วกับความเคลือ่ นไหวในการขาวกรอง
และการตอตานขาวกรอง
สําหรับบทบัญญัตทิ ใี่ หอาํ นาจดําเนินมาตรการดานการขาวกรอง เชน
มาตรา 5 ใหสาํ นักขาวกรองแหงชาติมหี นาทีแ่ ละอํานาจหลายประการ เชน ปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับ
กิจการการขาวกรอง การตอตานขาวกรอง การขาวกรองทางการสือ่ สาร และการรักษาความปลอดภัย
ฝายพลเรือน ติดตามสถานการณภายในประเทศและตางประเทศทีม่ ผี ลกระทบตอความมัน่ คงแหงชาติ
และรายงานตอนายกรัฐมนตรีและสภาความมัน่ คงแหงชาติ กระจายขาวกรองทีม่ ผี ลกระทบตอความ
มัน่ คงแหงชาติ ใหหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจทีเ่ กีย่ วของใชประโยชนตามความเหมาะสม
มาตรา 6 เพือ่ ประโยชนในการปฏิบตั หิ นาทีต่ ามมาตรา 5 สํานักขาวกรองแหงชาติอาจสัง่ ให
หนวยงานของรัฐหรือบุคคลใดสงขอมูลหรือเอกสารทีม่ ผี ลกระทบตอความมัน่ คงแหงชาติภายในระยะเวลา
ที่ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติกําหนด หากหนวยงานของรัฐหรือบุคคลดังกลาวไมสงขอมูล
หรือเอกสารภายในกําหนดเวลาโดยไมมเี หตุอนั สมควร ใหสาํ นักขาวกรองแหงชาติรายงานตอนายกรัฐมนตรี
เพือ่ พิจารณาสัง่ การตามทีเ่ ห็นสมควรตอไป
ในกรณีทมี่ คี วามจําเปนตองไดมาซึง่ ขอมูลหรือเอกสารอันเกีย่ วกับการขาวกรอง การตอตานขาวกรอง
การขาวกรองทางการสื่อสาร หรือการรักษาความปลอดภัยฝายพลเรือน สํานักขาวกรองแหงชาติ
อาจดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ รวมทั้งอาจใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส เครื่องมือทางวิทยาศาสตร
เครือ่ งโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีอนื่ ใด เพือ่ ใหไดมาซึง่ ขอมูลหรือเอกสารดังกลาวได
นอกจากนี้ ยังกําหนดใหจดั ตัง้ ศูนยประสานงานขาวกรองแหงชาติ เรียกโดยยอวา “ศป.ข.”
ซึง่ มีหนาทีแ่ ละอํานาจทีเ่ กีย่ วของกับการขาวกรอง เชน อํานาจตามมาตรา 13 ในการติดตาม ประเมิน
และวิเคราะหสถานการณปจจุบันทั้งภายในประเทศและตางประเทศตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง… ตลอดจน
กระจายขาวไปยังหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เฝาระวังภัยคุกคามความมัน่ คงปลอดภัย ทัง้ ในภาวะปกติและ

ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2563)

ชวงที่มีสถานการณ ชวงเทศกาลที่สําคัญ... เพื่อสนับสนุนการปองกันหรือแกไขสถานการณในกรณีที่มี
เหตุการณฉกุ เฉินรุนแรงเกิดขึน้ และปฏิบตั ติ อ เนือ่ งจนสิน้ สุดสถานการณนนั้ รวมถึงปฏิบตั งิ านอืน่ ตาม
ที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย สภาความมั่นคงแหงชาติ หรือผูอํานวยการ
สํานักขาวกรองแหงชาติมอบหมาย
3.3 พระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีหลักการหลายสวน แตในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร (หมวดที่ 3 สวนที่ 4 วาดวยการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร
มาตรา 58 – มาตรา 69) ซึง่ สงผลกระทบตอขอมูลสวนบุคคล ดังนี้
(1) อํานาจกําหนดระดับภัยคุกคามทางไซเบอร ตามมาตรา 60 ซึง่ แมวา ไมใชบทบัญญัตทิ ใี่ ห
อํานาจเขาถึงหรือไดมาซึง่ ขอมูลโดยตรง แตเปนการกําหนดเหตุอนั เปนทีม่ าของการใชอาํ นาจดังกลาว
(2) อํานาจการรวบรวมขอมูล พยานหลักฐาน เพื่อวิเคราะหสถานการณและประเมิน
ผลกระทบ ในกรณีเกิดหรือคาดวาจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอรระดับรายแรง คณะกรรมการ
กํากับดูแลดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (กกม.) มีอํานาจออกคําสั่งใหสํานักงานคณะกรรมการ
การรักษาความมัน่ คงปลอดภัย ไซเบอรแหงชาติ ดําเนินการรวบรวมขอมูล หรือพยานเอกสาร พยานวัตถุ
พยานบุคคล เพื่อวิเคราะหสถานการณและประเมินผลกระทบ (มาตรา 61) ในการนี้ มาตรา 62
ใหอํานาจเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติสั่งใหพนักงาน
เจาหนาทีด่ าํ เนินการหลายประการ เชน มีหนังสือขอความรวมมือจากบุคคลทีเ่ กีย่ วของเพือ่ มาใหขอ มูล
(มาตรา 62 (1)) มีหนังสือขอขอมูล เอกสาร หรือสําเนาขอมูลหรือเอกสารซึ่งอยูในความครอบครอง
ของผูอื่นอันเปนประโยชนแกการดําเนินการ (มาตรา 62 (2)) อํานาจนี้สงผลกระทบตอสิทธิ
ในการตัดสินใจเกีย่ วกับขอมูลของบุคคลและนําไปสูก ารไดมาซึง่ ขอมูลทีอ่ าจเปนขอมูลสวนบุคคล
(3) อํานาจปองกัน รับมือ และลดความเสีย่ งจากภัยคุกคามไซเบอรระดับรายแรง โดยบูรณาการ
รวมกับหนวยงานของรัฐอื่น ตามมาตรา 64 คณะกรรมการกํากับดูแลดานความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร (กกม.) มีอาํ นาจดําเนินการปองกัน รับมือ และลดความเสีย่ งจากภัยคุกคามไซเบอรและดําเนิน
มาตรการทีจ่ าํ เปน โดยมีหนังสือถึงหนวยงานรัฐทีเ่ กีย่ วของใหกระทําการหรือระงับการดําเนินการใด ๆ
เพือ่ ปองกัน รับมือ และลดความเสีย่ งจากภัยคุกคามไซเบอร อํานาจนีเ้ ปนการสัง่ การและบูรณาการโดย
ใชถอ ยคําทีก่ วาง ตองพิจารณาลักษณะการดําเนินการเปนกรณี เชน หากเปนการเขาถึง หรือไดมาซึง่
ขอมูล ตองปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขมาตรา 66 ดังนัน้ อํานาจนีจ้ งึ อาจจํากัดสิทธิในความเปนอยูส ว นตัวและ
ขอมูลสวนบุคคล
(4) อํานาจออกคําสั่งใหบุคคลกระทําการเพื่อปองกันภัยคุกคามไซเบอร ในกรณีภัยคุกคาม
ไซเบอรระดับรายแรง คณะกรรมการกํากับดูแลดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (กกม.) มีอํานาจ
ตามมาตรา 65 ในการออกคําสัง่ ใหผเู ปนเจาของกรรมสิทธิ์ ผูค รอบครอง ผูใ ชคอมพิวเตอรหรือระบบ
คอมพิวเตอร หรือผูด แู ลระบบคอมพิวเตอร ซึง่ มีเหตุอนั ควรเชือ่ วาเปนผูเ กีย่ วของกับภัยคุกคามไซเบอรหรือ
ไดรบั ผลกระทบจากภัยคุกคามไซเบอรใหกระทําการ เชน เฝาระวังคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอร
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ตรวจสอบคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรเพือ่ หาขอบกพรองตอการรักษาความมัน่ คงไซเบอร ดําเนิน
มาตรการแกไขภัยคุกคามทางไซเบอรเพือ่ จัดการขอบกพรองหรือกําจัดชุดคําสัง่ ไมพงึ ประสงค หรือระงับ
บรรเทาภัยคุกคามไซเบอรทดี่ าํ เนินการอยู เขาถึงขอมูลหรือระบบคอมพิวเตอรเพือ่ ปองกันภัยคุกคาม
ไซเบอร สําหรับกรณีสงั่ ใหเขาถึงระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอรตอ งขอคําสัง่ ศาล แตการสัง่ ให
กระทําอยางอื่นไมตองขอคําสั่งศาล (มาตรา 65) อํานาจดังกลาวเปนการสั่งใหผูเกี่ยวของกระทําการ
หลายอยางทีอ่ าจสงผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพ เชน การเขาถึงระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอร
ซึง่ กระทบตอสิทธิในความเปนอยูส ว นตัวและขอมูลสวนบุคคล
(5) อํานาจในการปฏิบตั กิ ารเพือ่ ปองกันภัยคุกคามไซเบอร ตามมาตรา 66 ซึง่ คณะกรรมการ
กํากับดูแลดานความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร (กกม.) มีอาํ นาจปฏิบตั กิ ารหรือสัง่ ใหพนักงานเจาหนาที่
ปฏิบัติการ เชน เขาถึงขอมูลคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร ทําสําเนา หรือสกัดคัดกรองขอมูลที่มี
เหตุอันควรเชื่อวาเกี่ยวของหรือไดรับผลกระทบจากภัยคุกคามไซเบอร ทดสอบการทํางานของ
คอมพิวเตอรหรือระบบ ยึดหรืออายัดคอมพิวเตอร ระบบ หรืออุปกรณ ไมเกินสามสิบวัน จะเห็นไดวา
เปนการไดมาและลวงรูขอมูลซึ่งอาจรวมถึงขอมูลเนื้อหาการสื่อสารหรือขอมูลที่ระบุตัวตนของผูอื่น
จึงจัดอยูใ นกลุม ของการสอดแนม (Surveillance) อันสงผลกระทบตอสิทธิในขอมูลสวนบุคคล
(6) อํานาจในกรณีภยั คุกคามทางไซเบอรในระดับวิกฤติ ซึง่ มีบทบัญญัตทิ เี่ กีย่ วของ ดังนี้
มาตรา 67 กําหนดใหเปนหนาทีแ่ ละอํานาจของสภาความมัน่ คงแหงชาติ ตามพระราชบัญญัติ
สภาความมัน่ คงแหงชาติ พ.ศ. 2559 ซึง่ ใหอาํ นาจนายกรัฐมนตรีสงั่ การใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่
ของรัฐดําเนินการไดอยางกวาง จึงอาจรวมถึงการเขาถึง ตรวจสอบ หรือไดมาซึง่ ขอมูลคอมพิวเตอร ฯลฯ
ซึง่ กระทบตอสิทธิในขอมูลสวนบุคคล
มาตรา 68 กําหนดใหคณะกรรมการการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ (กมช.)
มีอาํ นาจสัง่ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติปอ งกันภัยคุกคาม
โดยไมตองขอคําสั่งศาล โดยกฎหมายกําหนดวา “อํานาจดําเนินการไดทันทีเทาที่จําเปน” ซึ่งเปน
ถอยคําทีก่ วาง อาจรวมถึงการดําเนินการในลักษณะตาง ๆ ทีก่ ระทบตอสิทธิในขอมูลสวนบุคคล เชน
การไดมา เขาถึง หรือตรวจสอบขอมูลของผูอ นื่ นอกจากนี้ มาตรา 68 วรรคสอง ใหอาํ นาจเลขาธิการ
คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ (กมช.) หรือคณะกรรมการกํากับดูแลดานความมัน่ คง
ปลอดภัยไซเบอร (กกม.) ในการขอขอมูล “ทีเ่ ปนปจจุบนั และตอเนือ่ ง” จากผูเ กีย่ วของ สงผลใหได
มาซึ่งขอมูลจราจรคอมพิวเตอร (Traffic data) ซึ่งอาจบงชี้พฤติกรรมการใชงานและแสดงใหเห็น
วิถีชีวิตมิติตาง ๆ ของบุคคล โดยสามารถนํามาประมวลรวมกันกับขอมูลผูใชบริการเพื่อระบุตัวตน
จึงจัดเปนการสอดแนม (Surveillance) ซึง่ กระทบตอสิทธิในขอมูลสวนบุคคล
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ผลกระทบของกฎหมายเกีย่ วกับความมัน่ คงของรัฐ
ตอสิทธิในขอมูลสวนบุคคลและความชอบดวยกฎหมาย
กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐทั้ง 3 ฉบับที่ตราขึ้นในสภาพแวดลอมเดียวกันกับ
พระราชบัญญัตคิ มุ ครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังกลาวขางตน มีบทบัญญัตทิ ใี่ หหนวยงานของ
รัฐใชอํานาจในลักษณะหรือรายละเอียดที่แตกตางกัน แตจากถอยคําของบทบัญญัติเปดทางใหใช
อํานาจในลักษณะ “เขาถึงหรือไดมา” ซึ่งขอมูลของผูอื่น หรืออาจเรียกโดยรวมวา “ดักรับหรือ
สอดแนม” (Interception or surveillance) ซึง่ กระทบตอสิทธิในขอมูลสวนบุคคล
ในกรอบสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ แมวากฎหมายอื่นที่ใหอํานาจหนวยงานของรัฐหรือ
กําหนดหนาที่ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลภาคเอกชน ทําการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคล ในลักษณะจํากัดหรือกระทบสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญหลายประการ แตรฐั ธรรมนูญ
กําหนดขอยกเวนกรณี “กฎหมายที่บัญญัติใหอํานาจ” และมาตรา 26 กําหนดวา กฎหมายที่จํากัด
สิทธิหรือเสรีภาพจะตองเปนไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ และตองระบุเหตุผลความจําเปน
ไวดวย เชน สิทธิในความเปนอยูสวนตัวและขอมูลสวนบุคคลตาม มาตรา 32 กําหนดวา “เวนแต
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเทาที่จําเปนเพื่อประโยชนสาธารณะ”
เมื่อพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐดังกลาวขางตน จะพบวามีการระบุถอยคําตามที่
รัฐธรรมนูญกําหนด เชน กฎหมายวาดวยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรมีบทบัญญัติ
หลายมาตราที่ จํ า กั ด สิ ท ธิ ใ นข อ มู ล ส ว นบุ ค คลแต ร ะบุ ถ  อ ยคํ า ตามเงื่ อ นไขของรั ฐ ธรรมนู ญ ว า
“... ที่ เ กี่ ย วข อ งเฉพาะเท า ที่ จํ า เป น ..” (มาตรา 65 (5))
ในกรอบพระราชบัญญัตคิ มุ ครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 การใชอาํ นาจดังกลาวรวมถึงการ
“เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย” ขอมูลสวนบุคคล แตเปนกรณีที่หนวยงานรัฐเกี่ยวกับการรักษา
ความมัน่ คงของรัฐใชอาํ นาจตามกฎหมายอืน่ กําหนด จึงเปนขอยกเวนของการคุม ครองสิทธิในขอมูล
สวนบุคคลตามพระราชบัญญัตคิ มุ ครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 4 (2) เมือ่ เปรียบเทียบกับ
กฎหมายคุม ครองขอมูลสวนบุคคลสหภาพยุโรป (GDPR) จะเห็นไดวา มีหลักการทํานองเดียวกัน กลาวคือ
มาตรา 2 กําหนดวา กฎหมายนีไ้ มใชบงั คับกับการประมวลขอมูลสวนบุคคลโดยหนวยงานของรัฐทีม่ อี าํ นาจ
เพื่อวัตถุประสงคในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม รวมถึงการปองกันภัยคุกคามตอ
ความปลอดภัยสาธารณะ (Public security) (Article 2 Material scope, GDPR) นอกจากนี้
อารัมภบท ขอ 16 ยังกลาวดวยวา กฎหมายนี้ไมใชบังคับกับกิจกรรมเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ
(National security) (Recital 16, GDPR)
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เกณฑการประเมินความสอดคลองของกฎหมาย
เกีย่ วกับความมัน่ คงของรัฐทีจ่ าํ กัดสิทธิในขอมูลสวนบุคคล
แมวา การใชอาํ นาจตามกฎหมายเกีย่ วกับความมัน่ คงดังกลาว จะเปนการจํากัดสิทธิในขอมูล
สวนบุคคลในฐานะของขอยกเวนตามรัฐธรรมนูญและขอยกเวนของกฎหมายคุม ครองขอมูลสวนบุคคล
เนื่องจากเปนกรณีการใชอํานาจที่มีกฎหมายรองรับ และเปนการยกเวนในลักษณะเดียวกับกฎหมาย
คุมครองขอมูลสหภาพยุโรป แตมีประเด็นความชอบดวยกฎหมายในอีกระดับหนึ่งวา บทบัญญัติตาม
กฎหมายเหลานัน้ สอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศหรือไม จากการศึกษาคําพิพากษา
ศาลในตางประเทศโดยเฉพาะในสหภาพยุโรปพบวา เมื่อมีประเด็นวากฎหมายที่จํากัดสิทธิเสรีภาพ
สอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม ศาลนําหลักสิทธิมนุษยชนหลายประการมาชั่งนํ้าหนัก
กฎหมายดังกลาว หรือเรียกวาหลักเกณฑปกปองสิทธิ (Safeguard principle)4 ซึง่ ผูเ ขียนจําแนกเปน
เกณฑยอ ยหลายเกณฑ5 และนํามาใชวเิ คราะหและประเมินบทบัญญัตติ ามกฎหมายเกีย่ วกับความมัน่ คง
ดังกลาวที่ใหอํานาจอันอาจกระทบตอขอมูลสวนบุคคล เพื่อชี้ใหเห็นแนวโนมความสอดคลองหรือ
ไมสอดคลองของกฎหมายเกีย่ วกับความมัน่ คงดังกลาวในกรอบสิทธิมนุษยชน
5.1 เกณฑความเฉพาะเจาะจงในแงเหตุแหงการใชอาํ นาจ
เกณฑนี้ปรากฏในคําพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปที่วางหลักวากฎหมายตองระบุปจจัย
สําคัญอันเปนเหตุแหงการใชอํานาจ6 นอกจากนี้ ตามอนุสัญญาอาชญากรรมไซเบอร ประเทศภาคี
ที่ตรากฎหมาย ใหอํานาจเจาหนาที่ดักรับขอมูลตองอยูภายใตเงื่อนไข “... ความจําเปนที่เกี่ยวของ
กับความผิดรายแรงที่ระบุในกฎหมาย…”7 เกณฑขอนี้มีวัตถุประสงคปองกันไมใหรัฐตรากฎหมาย
สอดแนมวงกวางหรือโดยลับ (Mass or secret surveillance)8 เมือ่ นําเกณฑนมี้ าวิเคราะหกฎหมาย
เกีย่ วกับความมัน่ คงของรัฐอันเปนขอยกเวนของพระราชบัญญัตคิ มุ ครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
จะพบวา
4

หลักการ “Safeguard” ปรากฏในตราสารระหวางประเทศเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ เชน American Convention
on Human Rights, Article 25 ; European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms,
Article 13 ; International Covenant on Civil and Political Rights, Article 2.
5 ผูเขียนไดนํากรอบแนวคิดและเกณฑนี้มาใชวิเคราะหและประเมินพระราชบัญญัติฉบับอื่นที่มีหลักการทํานองเดียวกัน เชน
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร : จาก “เกณฑการปกปองสิทธิมนุษยชนสําหรับการประเมิน
ความสอดคลองของหลักกฎหมายที่ใหอํานาจเขาถึงหรือไดมาซึ่งขอมูลการสื่อสารของบุคคลในระบบคอมพิวเตอร ตามพระราชบัญญัติ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ที่แกไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560,” โดย คณาธิป ทองรวีวงศ, มกราคม – มิถุนายน 2561, วารสารวิชาการ
สิทธิมนุษยชน, 3(1), น.7-40. ลิขสิทธิ์ 2561 โดย สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ.
6 Roman Zakharov v Russia, No. 47143/06, ECtHR, 4 December 2015.
7 Convention on Cybercrime, Article 21 Interception of content data.
8 Lorna Woods, Zakharov v Russia: Mass Surveillance and the European Court of Human Rights.
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1) พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2559 เหตุแหงการใชอํานาจคือ
“ภัยคุกคาม” ซึง่ มีขอบเขตกวาง เพราะไมไดกาํ หนดลักษณะเชิงรูปธรรม การกระทําหรือตัวอยางของ
ภัยคุกคาม แตกาํ หนดในลักษณะ ภาวะ สถานการณ หรือปญหา (State or situation or problem)
ซึง่ แยกพิจารณาได ดังนี้ (1) ภาวะ สถานการณ หรือปญหาทีอ่ าจกระทบตอความมัน่ คงนัน้ ไมจาํ กัดรูปแบบ
พฤติกรรม จึงรวมทั้งการกระทําทางกายภาพและการกระทําทางคอมพิวเตอร โดยมีคําขยายที่กวาง
เชน “ซับซอน” ซึง่ คลายคลึงกับ คําสัง่ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 51/2560 ทีแ่ กไขเพิม่ เติม
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ดังนั้น ภัยคุกคามตาม
กฎหมายนี้จึงมีขอบเขตกวางและไมเจาะจง (2) ภาวะหรือสถานการณ หรือปญหา ไมจํากัดเฉพาะ
การกระทําทางกายภาพ อาจรวมถึงการกระทําโดยใชคอมพิวเตอร ระบบ หรือโปรแกรม (3) เมือ่ พิจารณา
นิยามของ “ภัยคุกคาม” ประกอบกับนิยามของ “ความมัน่ คงแหงชาติ” ก็จะเห็นถึงความกวางของ
ภัยคุกคาม นอกจากนี้ ยังมีคาํ วา “ภัยคุกคามทุกรูปแบบ” ซึง่ ไมมขี อบเขตจํากัดในแงลกั ษณะ รูปแบบ
หรือวิธกี าร
2) พระราชบัญญัติขาวกรองแหงชาติ พ.ศ. 2562 เมื่อเปรียบกับกฎหมายฉบับกอนหนา
คือ พระราชบัญญัติขาวกรองแหงชาติ พ.ศ. 2528 จะพบวากฎหมายฉบับ พ.ศ. 2562 ขยายขอบเขต
ในสวนของเหตุแหงการใชอาํ นาจ กลาวคือ ตามกฎหมายฉบับ พ.ศ. 2528 มีขอบเขตตอตานการกระทํา
ของตางชาติหรือองคการกอการราย (Foreign intelligence) ซึง่ เปนหลักการทีค่ ลายคลึงกับกฎหมาย
ของหลายประเทศ แตจากนิยามของการขาวกรอง การตอตานขาวกรอง ตามกฎหมายฉบับ พ.ศ. 2562
จะเห็นถึงขอบเขตทีก่ วางขึน้ เชน “… กลุม บุคคลหรือองคการใดทัง้ ภายในประเทศและตางประเทศ...”
หรือ “...กระทําการอื่นใดอันเปนภัยคุกคามเพื่อรักษาความมั่นคงหรือประโยชนแหงรัฐ...” ถอยคํา
ดังกลาวสะทอนถึงขอบเขตทีก่ วางกวาการขาวกรองเกีย่ วกับภัยคุกคามจากตางชาติและการกอการราย
อันเปนวัตถุประสงคหลักแตเดิมของกฎหมายนี้ หรืออีกนัยหนึ่งคือ กฎหมายใหมครอบคลุมทั้ง
การขาวกรองสําหรับภัยคุกคามตางชาติ (Foreign intelligence) และภัยคุกคามภายใน (Domestic
intelligence) เมือ่ เปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศจะพบวา หลายประเทศในยุโรป9 มีกฎหมายที่
ใหอํานาจหนวยงานขาวกรอง (Intelligence agency) โดยจําแนกระหวางกฎหมายเกี่ยวกับ
การขาวกรองทีม่ เี ปาหมายปองกันภัยคุกคามจากตางชาติ (Foreign intelligence) และการขาวกรองทีม่ ี
ขอบเขตสําหรับภัยคุกคามภายใน (Domestic intelligence) จึงมีขอบเขตในแงเหตุแหงการใชอาํ นาจ
ทีจ่ าํ กัดกวากฎหมายไทย
นอกจากนั้น พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังระบุถึงผลกระทบหรือความเสียหายของภัยคุกคาม
อันเปนเหตุแหงการใชอาํ นาจดวยถอยคําทีก่ วาง เชน “ทําลายความมัน่ คงแหงชาติ โดยการจารกรรม
การบอนทําลาย การกอวินาศกรรม และการกอการราย หรือการอื่นใด...” จะเห็นไดวา ภัยคุกคาม
ดังกลาวอาจสงผลกระทบเชิงรูปธรรมตอชีวติ และทรัพยสนิ เชน การกอวินาศกรรมโดยวางระเบิด และ
รวมถึงผลกระทบทีไ่ มสามารถชีว้ ดั ชัดเจน เชน “การอืน่ ใดทีเ่ ปนการทําลายความมัน่ คงของชาติ” ถอยคํา
9 From Foreign Intelligence Gathering Laws (pp. 1-5), by The Law Library of Congress, 2016.
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ดังกลาวอาจสงผลใหมกี ารใชอาํ นาจตอบสนองตอการกระทําอันเปนการใชสทิ ธิเสรีภาพอืน่ เชน การสือ่ สาร
ขอมูลเนือ้ หา (Content) ซึง่ เปนสิทธิในการแสดงความคิดเห็น เปนตน
3) พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 เหตุแหงการใช
อํานาจ คือ “ภัยคุกคามทางไซเบอร” แมวา นิยามของภัยคุกคามทางไซเบอรมขี อบเขตทีจ่ าํ กัดเฉพาะ
การประทุษรายตอระบบคอมพิวเตอร หรือขอมูลคอมพิวเตอร จึงไมรวมถึงการกระทําทางไซเบอรอนื่
เชน การเผยแพรเนือ้ หาขอมูลผิดกฎหมาย แตการใชอาํ นาจยังตองพิจารณาถึงระดับของภัยคุกคาม
สามระดับตามมาตรา 60 ซึ่งใชถอยคําที่กวาง เชน “ภัยคุกคามทางไซเบอรที่มีความเสี่ยงอยางมี
นัยสําคัญ...” (มาตรา 60 (1)) “ภัยคุกคามทีม่ ลี กั ษณะการเพิม่ ขึน้ อยางมีนยั สําคัญของการโจมตีระบบ
คอมพิวเตอร...” (มาตรา 60 (2)) “ภัยคุกคามทางไซเบอรอันกระทบหรืออาจกระทบตอความสงบ
เรียบรอยของประชาชนหรือเปนภัยตอความมัน่ คงของรัฐ...” (มาตรา 60 (3) (ก) (ข)) จึงพบวาตัวบทไมได
ระบุเกณฑชวี้ ดั ทีช่ ดั เจนในเชิงปริมาณ จากมุมมองของบุคคลทัว่ ไปไมอาจทราบไดแนนอนวากรณีใด
จะเปนเหตุแหงการใชอาํ นาจ นอกจากนี้ การใชอาํ นาจในหลายมาตรากําหนดเหตุในลักษณะกวาง เชน
“เมือ่ ปรากฏแกคณะกรรมการกํากับดูแลดานความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร (กกม.) วาเกิดหรือคาดวา
จะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอรในระดับรายแรง...” (มาตรา 61) “ในกรณีที่เกิดหรือคาดวาจะเกิด
ภัยคุกคามทางไซเบอรระดับรายแรง...” (มาตรา 64) “ในกรณีที่เปนเหตุจําเปนเรงดวน” (มาตรา 68)
จะเห็นไดวา “ความมั่นคง” อันเปนเหตุผลสําคัญของการใชอํานาจตามกฎหมายขางตน
กฎหมายบางฉบับกําหนดไวอยางเจาะจง เชน “ภัยคุกคามทางไซเบอร” ครอบคลุมเฉพาะการกระทํา
ตอความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอร (Computer security) จึงไมรวมถึง
การกระทําในแงอนื่ เชน การสือ่ สารเนือ้ หาขอมูล (Content) ทีก่ ระทบความมัน่ คงของรัฐ แตกฎหมาย
บางฉบับกําหนดในลักษณะกวาง เชน พระราชบัญญัตขิ า วกรองแหงชาติ พ.ศ. 2562 ระบุถงึ ความมัน่ คง
หรือผลประโยชนแหงรัฐ ความมั่นคงแหงชาติ (National security) ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับ
ลักษณะของภัยคุกคาม เชน การไดไปซึง่ ความลับของชาติ การจารกรรม การบอนทําลาย การกอวินาศกรรม
และการกอการราย ฯลฯ แลวจะเห็นไดวา แมวา กฎหมายนีไ้ มไดระบุเจาะจงถึงความมัน่ คงทางคอมพิวเตอร
(Computer security) แตภัยคุกคามตอระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอรที่กระทบ
หรือเชื่อมโยงกับความมั่นคงของชาติ เชน การโจรกรรมขอมูลของรัฐดวยวิธีการทางคอมพิวเตอร
การกอการรายไซเบอร ก็อยูใ นความหมายของภัยคุกคามตามนัยกฎหมายนีด้ ว ย
จากกฎหมายเกีย่ วกับความมัน่ คงของรัฐทัง้ 3 ฉบับ จะเห็นไดวา เหตุอนั นําไปสูก ารใชอาํ นาจ
คือภัยคุกคามตามกฎหมายแตละฉบับนั้นมีขอบเขตกวาง โดยตัวบทไมไดระบุตัวชี้วัดหรือเกณฑ
พิจารณาเงื่อนไขแหงการใชอํานาจที่ชัดเจน จึงมีแนวโนมไมสอดคลองกับหลักความเฉพาะเจาะจง
นอกจากนี้ ยังมีแนวโนมไมสอดคลองกับหลักความคาดหมายได
5.2 เกณฑความเฉพาะเจาะจงในแงมาตรการ (Measures)
กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจเขาถึงหรือไดขอ มูล ตองมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงในแงมาตรการ (Measures)
แมศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปยอมรับวาการใชมาตรการทางเทคโนโลยีสมัยใหมมคี วามจําเปนเพือ่ ตอตาน

ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2563)

การกอการราย แตมาตรการดังกลาวก็จะตองมีความชัดเจนประกอบกับมีมาตรการปองกันการนําไปใช
โดยมิชอบดวย10 เมื่อนําเกณฑนี้มาวิเคราะหกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐอันเปนขอยกเวนของ
พระราชบัญญัตคิ มุ ครองขอมูลสวนบุคคลจะพบวา
1) พระราชบัญญัตสิ ภาความมัน่ คงแหงชาติ พ.ศ. 2559 มาตรการสําหรับการปองกันและ
รับมือ ภัยคุกคามความมั่นคงแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้มีลักษณะกวาง กลาวคือ ใหอํานาจ
ในสวนของมาตรการดวยถอยคําทีไ่ มไดระบุเจาะจงถึงลักษณะมาตรการ เชน “ดําเนินการ” จึงเปดชองให
ดําเนินมาตรการอันอาจกระทบตอขอมูลสวนบุคคล เชน การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลได นอกจากนี้ ยังไดกาํ หนดเชือ่ มโยงกับกฎหมายอืน่ เชน “สัง่ การใหหนวยงานรัฐดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติในกฎหมาย” ดังจะเห็นไดจากมาตรา 18 และมาตรา 19 สงผลให
ครอบคลุมถึงอํานาจตามกฎหมายอืน่ ไดอยางกวางโดยไมไดระบุกฎหมายใดไวโดยเฉพาะ
2) พระราชบัญญัติขาวกรองแหงชาติ พ.ศ. 2562 มาตรการหรือวิธีการตามกฎหมายฉบับ
พ.ศ. 2528 กําหนดวาการขาวกรองทางการสื่อสารหมายถึงการใชเทคนิคและการดําเนินกรรมวิธี
ทางเครื่องมือสื่อสาร ดวยการดักรับการติดตอสื่อสารทางสัญญาณวิทยุ แตตามกฎหมายฉบับ
พ.ศ. 2562 กําหนดมาตรการหรือวิธีการทางเทคโนโลยีไวกวาง ดังจะเห็นไดจากนิยามของการ
ขาวกรองทางการสือ่ สาร หมายถึง “การใชเทคนิคและการดําเนินกรรมวิธที างเทคโนโลยีและเครือ่ งมือ
สือ่ สาร เพือ่ ใหไดมาซึง่ ขอมูลขาวสาร...” นอกจากนี้ ในสวนของอํานาจสํานักขาวกรองแหงชาติ ยังได
กําหนดไวกวางวา “...อาจดําเนินการดวยวิธกี ารใด ๆ รวมทัง้ อาจใชเครือ่ งมืออิเล็กทรอนิกส เครือ่ งมือ
ทางวิทยาศาสตร เครื่องโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีอื่นใด เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลหรือเอกสาร…”
เปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศจะพบวาหลายประเทศในยุโรป11 มีกฎหมายที่ใหอํานาจ
หนวยงานขาวกรอง (Intelligence agency) โดยจําแนกขอบเขตและหนาทีข่ องหนวยงานขาวกรอง
ออกจากหนวยงานบังคับใชกฎหมาย เชน การสืบสวนสอบสวนความผิดอาญา (Criminal investigation)
รวมทั้งมีการจําแนกกฎหมายตามชองทางหรือวิธีการสําหรับการขาวกรอง เชน กฎหมายเกี่ยวกับ
การขาวกรองทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic intelligence) ซึง่ มีขอบเขตแคบกวากฎหมายขาวกรอง
แหงชาติของไทยทีใ่ หอาํ นาจโดยไมจาํ กัดชองทาง วิธกี าร หรือเทคโนโลยี จึงเปดชองใหดาํ เนินมาตรการ
อันอาจกระทบตอขอมูลสวนบุคคล เชน การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
3) พระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 อํานาจในการออกคําสัง่
ใหบคุ คลกระทําการเพือ่ ปองกันภัยคุกคามไซเบอร ตามมาตรา 65 กําหนดถอยคําเกีย่ วกับการดําเนินการ
ทีไ่ มเจาะจงวิธกี ารอยางชัดเจน เชน “เฝาระวัง ตรวจสอบคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรเพือ่
หาขอบกพรอง…” อํานาจตามมาตรา 66 กําหนดวา “ เขาถึงขอมูลคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร
ทําสําเนา หรือสกัดคัดกรองขอมูล...” จะเห็นไดวา กฎหมายไมระบุวธิ กี ารหรือมาตรการโดยเจาะจง
10 Szabó and Vissy v Hungary, no. 37138/14, ECtHR 579, 2016.
11 From Foreign Intelligence Gathering Laws. Op.cit.
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เปดทางใหสามารถใชอํานาจดวยวิธีการที่หลากหลายและอาจกระทบสิทธิ เชน การทําสําเนาขอมูล
ทั้งหมดจากฮารดดิสก ทําใหไดมาซึ่งขอมูลอื่นที่ไมเกี่ยวของกับภัยคุกคามไซเบอร12 นอกจากนี้
สําหรับอํานาจในกรณีภยั คุกคามทางไซเบอรในระดับวิกฤติ ตามมาตรา 67 วรรคหนึง่ ตองพิจารณา
พระราชบัญญัตสิ ภาความมัน่ คงแหงชาติ พ.ศ. 2559 ซึง่ ใหอาํ นาจนายกรัฐมนตรีสงั่ การใหหนวยงานของ
รัฐหรือเจาหนาทีข่ องรัฐดําเนินการไดอยางกวางและไมระบุมาตรการทีเ่ จาะจง13 สําหรับกรณีเหตุจาํ เปน
เรงดวน ตามมาตรา 68 คณะกรรมการการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ (กมช.) อาจมอบให
เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติมี “อํานาจดําเนินการไดทนั ที
เทาที่จําเปน” ซึ่งเปนถอยคําที่กวาง ไมจํากัดวิธีการหรือมาตรการที่เจาะจง กฎหมายนี้จึงเปดชองให
ดําเนินมาตรการอันอาจกระทบตอขอมูลสวนบุคคล เชน การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคล
จากกฎหมายเกีย่ วกับความมัน่ คงของรัฐทัง้ 3 ฉบับ จะเห็นไดวา เปดทางใหหนวยงานของรัฐ
ใชอาํ นาจดําเนินมาตรการปองกันหรือตอบสนองภัยคุกคามความมัน่ คงตามกฎหมายนัน้ ๆ ไดอยางกวาง
และไมเจาะจง จึงมีแนวโนมไมสอดคลองกับหลักความเฉพาะเจาะจงในเชิงมาตรการ และเปดทางใหใช
มาตรการที่มีลักษณะไดมาหรือเขาถึงขอมูลสวนบุคคล นอกจากนี้ ยังมีแนวโนมไมสอดคลองกับ
หลักความคาดหมายได
5.3 เกณฑความเฉพาะเจาะจงในแงเปาหมาย (Target)
เกณฑนพี้ บในประมวลแนวปฏิบตั ทิ ดี่ สี าํ หรับหนวยงานขาวกรองของสหประชาชาติ ซึง่ มีหลักวา
กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจสอดแนมตองมีขอบเขตแคบและชัดเจน (Narrow and precise)14 ศาลยุโรป
เคยตัดสินวา กฎหมายที่ใหอํานาจเจาหนาที่ดักรับขอมูลโดยระบุเปาหมายวา “บุคคลอื่นใดที่อาจ
เกีย่ วของ…”15 นัน้ กวางเกินไปและขัดกับอนุสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนยุโรป16 เมือ่ นําเกณฑนมี้ าวิเคราะห
กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐอันเปนขอยกเวนของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล
พ.ศ. 2562 จะพบวา

12 United States v Ganias, 755 F.3d 125 (2d Cir. 2014).
13 พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2559 มาตรา

19 ในกรณีที่มีสถานการณอันเปนภัยคุกคามตอ
ความมั่นคงแหงชาติ ใหสภาประกาศระดับความรายแรงของภัยคุกคามดังกลาว พรอมทั้งเสนอความเห็น แนวทาง มาตรการ หรือ
การดําเนินการอื่นที่จําเปนตอนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือสั่งการใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของ
รัฐดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายเพื่อปองกัน แกไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามดังกลาว.
14 From “Controlling the Intelligence Agencies,” by Morton Halperin, October, 1975, First Principles I(2).
15 The Criminal Code, Article 156 § 1.
16 Iordachi and Others v Moldova, no.25198/02, ECtHR, 2009.

ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2563)

1) พระราชบัญญัตสิ ภาความมัน่ คงแหงชาติ พ.ศ. 2559 กําหนดมาตรการไวในลักษณะกวาง
กลาวคือ ไมไดระบุลกั ษณะของมาตรการหรือการดําเนินการทีเ่ จาะจง รวมทัง้ ใหอาํ นาจสัง่ การทีเ่ ชือ่ มโยง
ถึงกฎหมายอื่น ทําใหไมอาจระบุขอบเขตเปาหมายของบุคคลที่อาจไดรับผลกระทบไดอยางชัดเจน
นอกจากนี้ ยังกําหนดใหการใชอํานาจเชื่อมโยงไปยังกฎหมายอื่นที่ไมไดระบุเจาะจงกฎหมายไว
โดยเฉพาะดังกลาวมาแลวในเกณฑความเจาะจงในแงมาตรการ จึงเปดทางใหใชมาตรการทีก่ ระทบถึง
เปาหมายในแงบุคคลหรือขอมูลสวนบุคคลในวงกวางหรือไมเจาะจง ขึ้นอยูกับวาจะใชอํานาจสั่งให
ดําเนินการตามกฎหมายใด เชน สัง่ ใหบคุ คลปฏิบตั หิ รืองดเวนปฏิบตั เิ กีย่ วกับเครือ่ งมือหรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร หรือสัง่ ใหใชเครือ่ งมือ
สือ่ สารของหนวยงานรัฐหรือเอกชนตามกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือสัง่ ให
ใชอาํ นาจเขาถึงระบบหรือขอมูลตามกฎหมายวาดวยการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร
2) พระราชบัญญัตขิ า วกรองแหงชาติ พ.ศ. 2562 ใหอาํ นาจปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับกิจการการขาวกรอง
การตอตานขาวกรอง การขาวกรองทางการสือ่ สาร ฯลฯ ซึง่ เมือ่ พิจารณานิยามของถอยคําดังกลาวจะ
เห็นไดวา อํานาจตามพระราชบัญญัตินี้คือการดําเนินการใด ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลขาวสาร
อันเปนการกระทําในลักษณะสอดแนม (Surveillance) เชน การดักรับขอมูล (Interception) โดย
กฎหมายกําหนดมาตรการหรือวิธกี ารไวกวาง ไมจาํ กัดเทคโนโลยีหรือรูปแบบขอมูลเปาหมาย จึงรวมถึง
การสอดแนมทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic surveillance) การใชอาํ นาจลักษณะนีจ้ งึ อาจครอบคลุม
เปาหมายทีเ่ ปนขอมูลของบุคคล อันอาจไดรบั ผลกระทบอยางกวางหรือไมเจาะจง
3) พระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 ในแงขอบเขตเปาหมาย
ในแงตัวบุคคลนั้น พระราชบัญญัตินี้ไมมีวัตถุประสงคสืบสวนและนําตัวผูกอใหเกิดภัยคุกคามทาง
ไซเบอรมาลงโทษ แตใหอํานาจเพื่อปองกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร บุคคลที่เปนเปาหมาย
ของการใชอาํ นาจจึงกวาง ซึง่ แบงไดสองกลุม คือ กลุม ทีห่ นึง่ อํานาจสัง่ ใหบคุ คลกระทําการ ตามมาตรา 65
ครอบคลุมบุคคลหลายฝาย ไมจาํ กัดเฉพาะผูด แู ลระบบแตรวมไปถึงผูใ ชงานและบุคคลอืน่ ใดทีอ่ าจไดรบั
ผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร กลุมที่สอง อํานาจเขาถึงหรือไดมาซึ่งขอมูลของบุคคล
ตามมาตรา 61 (2) อํานาจเขาถึงขอมูล ตามมาตรา 66 มีขอบเขตกวางไมจํากัดเฉพาะขอมูลของ
ผูกอภัยคุกคาม รวมถึงขอมูลของผูใชงาน ผูประกอบธุรกิจที่ไมใชหนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญ
หรือประชาชนทัว่ ไปทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร จะเห็นไดวา แมวา โดยทัว่ ไปอํานาจ
ปองกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอรจะเกีย่ วของกับภัยทีเ่ กิดกับหนวยงานโครงสรางพืน้ ฐานสําคัญ
ทางสารสนเทศ (Critical information infrastructure) แตบทบัญญัตทิ ใี่ หอาํ นาจ เชน มาตรา 65 และ
มาตรา 66 ครอบคลุมถึงบุคคล องคกร หรือทรัพยากร คอมพิวเตอรอนื่ ดวย จึงมีแนวโนมไมสอดคลอง
กับความเจาะจงดานเปาหมาย
จากกฎหมายเกีย่ วกับความมัน่ คงของรัฐทัง้ 3 ฉบับ จะเห็นไดวา เปดทางใหหนวยงานรัฐใช
อํานาจดําเนินมาตรการปองกันหรือตอบสนองภัยคุกคามความมัน่ คงตามกฎหมายนัน้ ๆ ไดอยางกวาง
มีแนวโนมไมสอดคลองกับหลักความเจาะจงในแงเปาหมาย นอกจากนี้ ยังมีแนวโนมไมสอดคลองกับ
หลักความคาดหมายได
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วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน

5.4 เกณฑความเฉพาะเจาะจงในแงของระยะเวลา (Duration)
กฎหมายที่ใหอํานาจเขาถึงหรือไดมาซึ่งขอมูลจะตองมีขอบเขตในแงระยะเวลาที่ชัดเจน
เพื่อปองกันการสอดแนมตอเนื่องหรือตลอดเวลา กฎหมายประเทศตาง ๆ อาจกําหนดขอจํากัดดาน
เวลาแตกตางกัน เชน สามเดือน17 สองเดือน18 ศาลยุโรปวางหลักวา กฎหมายที่กําหนดระยะเวลา
เก็บขอมูลไวเปนชวงโดยไมปรากฏวามีเกณฑเชิงภาวะวิสยั (Objective criteria) ทีช่ ดั เจน ไมสอดคลอง
กับหลักขอจํากัดดานระยะเวลา แมวาจะมีการกําหนดระยะเวลา19 ก็ตองพิจารณาความชัดเจนของ
เกณฑการขยายระยะเวลาดวย สําหรับกฎหมายไทยฉบับอื่นที่ใหอํานาจเจาหนาที่ “ไดมาซึ่งขอมูล”
มีการกําหนดระยะเวลาไวในเงื่อนไขที่ศาลจะสั่งอนุญาตตามคําขอของเจาหนาที่ โดยสวนใหญจะ
กําหนดเวลาเกาสิบวัน20 กฎหมายบางฉบับกําหนดวา เมื่อศาลสั่งอนุญาตไปแลว หากมีพฤติการณ
เปลี่ยนแปลงไป ศาลอาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งอนุญาตหรือขยายเวลาอนุญาตได21 เมื่อนําเกณฑนี้มา
วิเคราะหกฎหมายเกีย่ วกับความมัน่ คงของรัฐอันเปนขอยกเวนของพระราชบัญญัตคิ มุ ครองขอมูล
สวนบุคคล พ.ศ. 2562 จะพบวา
1) พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2559 มาตรา 19 กําหนดใหสภาประกาศ
ระดับความรายแรงและเสนอความเห็น มาตรการ ฯลฯ ใหนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเพือ่ สัง่ การ
หากยังไมมีการดําเนินการดังกลาว ใหสภาใชอํานาจสั่งการหนวยงานหรือเจาหนาที่รัฐใหดําเนินการ
ไดเทาทีจ่ าํ เปนและเหมาะสม จะเห็นไดวา กฎหมายดังกลาวไมไดกาํ หนดรายละเอียดของมาตรการที่
เจาะจงหรือชัดเจนดังกลาวมาแลวในเกณฑขา งตน และไมไดกาํ หนดกรอบระยะเวลาของการดําเนินการ
อันเกีย่ วกับการใชอาํ นาจนัน้
2) พระราชบัญญัตขิ า วกรองแหงชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 13 ใหอาํ นาจศูนยประสานขาวกรอง
แหงชาติ (ศป.ข) ทีอ่ าจกระทบตอขอมูลสวนบุคคลหลายประการ เชน ติดตาม ประเมิน และวิเคราะห
สถานการณ เฝาระวังภัยคุกคามความมัน่ คงปลอดภัย ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีน่ ายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ทีน่ ายกรัฐมนตรีมอบหมาย สภาความมัน่ คงแหงชาติ หรือผูอ าํ นวยการสํานักขาวกรองแหงชาติมอบหมาย
จะเห็นไดวา นอกจากการใชอาํ นาจดังกลาวมีลกั ษณะมาตรการทีก่ วางดังกลาวมาแลว ยังไมไดกาํ หนด
ขอบเขตระยะเวลาทีช่ ดั เจน จึงอาจทําใหมกี ารใชอาํ นาจเขาถึงหรือไดมาซึง่ ขอมูลสวนบุคคลในลักษณะ
ตอเนือ่ ง
17 Three months with the possibility of renewal (Weber and Saravia v Germany, no.54934/00, ECtHR, 29 Jun 2006).
18 Two months with the possibility of renewal (Association for European Integration and Human Rights

and Ekimdzhiev v Bulgaria no. 62540/00, ECtHR, 28 June 2007).
19 Joined Cases C-293/12 and C-594/12.
20 เชน พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 25 กําหนดวา การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดี
ผูพ พิ ากษาศาลอาญาสัง่ อนุญาตไดคราวละไมเกินเกาสิบวัน พระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 46
กําหนดวา ศาลอาจอนุญาตไดคราวละไมเกินเกาสิบวัน.
21 เชน พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. 2556 มาตรา 17
วรรคสามกําหนดวา “... ภายหลังที่มีคําสั่งอนุญาต หากปรากฏขอเท็จจริงวาเหตุผลความจําเปนไมเปนไปตามที่ระบุหรือพฤติการณ
เปลี่ยนแปลงไป อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาอาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งอนุญาตหรือขยายระยะเวลาอนุญาตไดตามที่เห็นสมควร...”.

ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2563)

3) พระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 ขอบเขตดานระยะเวลา
ของการใชอํานาจรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร จําแนกได ดังนี้ 1) อํานาจที่เสร็จสิ้นเปนรายครั้ง
ไมมลี กั ษณะตอเนือ่ ง เชน อํานาจมีหนังสือขอขอมูล ตามมาตรา 62 (2) 2) อํานาจทีก่ ฎหมายกําหนดระยะ
เวลาชัดเจน เชน อํานาจยึดหรืออายัดคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร ตามมาตรา 66 (4) ซึง่ กําหนดระยะ
เวลาไวไมเกินสามสิบวัน 3) อํานาจทีก่ ฎหมายไมกาํ หนดเวลาชัดเจนและเปดชองใหเกิดการกระทําทีต่ อ เนือ่ ง
เชน อํานาจในการสัง่ ใหผเู กีย่ วของเฝาระวัง หรือตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร ตามมาตรา 65 สําหรับ
อํานาจในกรณีภัยคุกคามระดับวิกฤติตามมาตรา 67 ใหเปนอํานาจของสภาความมั่นคงแหงชาติ
ซึง่ ไมไดกาํ หนดขอบเขตระยะเวลา นอกจากนี้ กรณีทเี่ ปนเหตุจาํ เปนเรงดวนตามมาตรา 68 เลขาธิการ
คณะกรรมการการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ มีอาํ นาจ “...ขอขอมูลทีเ่ ปนปจจุบนั และ
ตอเนือ่ งจากผูท เี่ กีย่ วของ...” กรณีนี้ เปนอํานาจขอขอมูลตามเวลาจริง (Real time) ซึง่ โดยสภาพแลว
มีลกั ษณะตอเนือ่ งและไมมกี าํ หนดขอบเขตดานเวลา 4) อํานาจทีต่ อ งขอคําสัง่ ศาล เชน มาตรา 65 (5)
มาตรา 66 (2) (3) และ (4) ในบางมาตราไมไดกาํ หนดกรอบเวลาทีศ่ าลจะสัง่ อนุญาต เชน อํานาจเขาถึง
ขอมูลคอมพิวเตอร ทําสําเนา หรือสกัดคัดกรองขอมูล ตามมาตรา 66 (2) แมอาํ นาจการรับมือภัยคุกคาม
ทางไซเบอรในหลายมาตราระบุวา “เฉพาะเทาทีจ่ าํ เปน” แตเงือ่ นไขและเหตุดงั กลาวมีลกั ษณะกวาง
จึงมีแนวโนมไมสอดคลองกับเกณฑขอ นี้ เนือ่ งจากเปดทางใหมกี ารใชอาํ นาจโดยไมมขี อบเขตจํากัดดาน
ระยะเวลาแนนอน
จากกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐทั้ง 3 ฉบับ จะเห็นไดวาเปดทางใหหนวยงานรัฐใช
อํานาจดําเนินมาตรการปองกันหรือตอบสนองภัยคุกคามความมัน่ คงตามกฎหมายนัน้ ๆ ไดอยางกวาง
และไมระบุถึงขอบเขตในแงระยะเวลาใชอํานาจที่เจาะจง จึงมีแนวโนมไมสอดคลองกับหลักความ
เจาะจงในแงระยะเวลา
5.5 เกณฑความเจาะจงกับการใชอาํ นาจทีเ่ ชือ่ มโยงระหวางกฎหมายเกีย่ วกับความมัน่ คง
หลายฉบับ
นอกจากการพิจารณาขอบเขตของกฎหมายเกีย่ วกับความมัน่ คงแตละฉบับทีม่ ลี กั ษณะกวาง
ดังกลาวมาแลว ผูเขียนยังมีขอสังเกตถึงความสัมพันธหรือความเชื่อมโยงของกฎหมายดังกลาว เชน
พระราชบัญญัตสิ ภาความมัน่ คงแหงชาติ พ.ศ. 2559 ซึง่ ตราขึน้ ตัง้ แตชว งระยะแรกของสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แหงชาติ (สนช.) โดยยังไมไดระบุถงึ กฎหมายวาดวยการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอรไวโดยตรง
แตตอ มาในชวงระยะสุดทายของสภาดังกลาวไดมกี ารเห็นชอบพระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ไซเบอร พ.ศ. 2562 ซึง่ ระบุความเชือ่ มโยงของกฎหมายทัง้ สองฉบับในมาตรา 67 วา “ในกรณีทเี่ กิดภัย
คุกคามทางไซเบอรในระดับวิกฤติ ใหเปนหนาทีแ่ ละอํานาจของสภาความมัน่ คงแหงชาติในการดําเนิน
การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอรตามกฎหมายวาดวยสภาความมัน่ คงแหงชาติและกฎหมายอืน่ ที่
เกีย่ วของ” ดังนัน้ เมือ่ เกิดภัยคุกคามทางไซเบอรระดับวิกฤติ สภาความมัน่ คงแหงชาติจงึ มีอาํ นาจเสนอ
แนวทางหรือการดําเนินการเพือ่ ใหนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาสัง่ การหนวยงานของรัฐ
ตามกฎหมายฉบับอืน่ ไดอยางกวางขวาง ซึง่ รวมถึงการสัง่ การตามกฎหมายเกีย่ วกับความมัน่ คงฉบับอืน่
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ทีก่ ลาวขางตนดวย สําหรับพระราชบัญญัตขิ า วกรองแหงชาติ พ.ศ. 2562 ซึง่ ตราขึน้ ในเวลาใกลเคียงกับ
พระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 นัน้ แมวา กฎหมายทัง้ สองฉบับไมได
ระบุถงึ ความเชือ่ มโยงกันไวโดยตรง แตสาํ นักงานขาวกรองแหงชาติและศูนยประสานงานขาวกรองแหงชาติ
มีหนาทีแ่ ละอํานาจปฏิบตั งิ านตามทีน่ ายกรัฐมนตรีหรือสภาความมัน่ คงแหงชาติมอบหมาย จึงสามารถมี
การใชอาํ นาจเกีย่ วกับภัยคุกคามไซเบอรผา นทางกฎหมายสภาความมัน่ คงแหงชาติและเชือ่ มโยงไปยัง
การสัง่ การหนวยงานตามกฎหมายขาวกรองแหงชาติดว ย ดังนัน้ การกําหนดความเชือ่ มโยงของการใช
อํานาจของกฎหมาย 3 ฉบับ ทีม่ ขี อบเขตกวางทัง้ ในแงเหตุแหงการใชอาํ นาจ มาตรการ และเปาหมาย
จึงสงผลใหกฎหมายเหลานีม้ แี นวโนมไมสอดคลองกับเกณฑสทิ ธิมนุษยชนดังกลาว
5.6 หลักการตรวจสอบถวงดุล
กฎหมายที่ใหอํานาจเจาหนาที่ไดมาหรือเขาถึงขอมูลจะตองอยูภายใตกระบวนการตรวจสอบ
(Oversight mechanism) โดยองคกรอิสระ (Independent) ทีแ่ ยกตางหากจากหนวยงานบังคับ
ใชกฎหมายนั้น เชน ตองมีการขอหมายศาลกอนการใชอํานาจ หลักการนี้เห็นไดจากอนุสัญญา
อาชญากรรมคอมพิวเตอร มาตรา 15 เมือ่ นําเกณฑนมี้ าวิเคราะหกฎหมายเกีย่ วกับความมัน่ คงของรัฐ
อันเปนขอยกเวนของพระราชบัญญัตคิ มุ ครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 จะพบวา
1) พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558 ในกรณีการตอบสนองหรือรับมือ
ภัยคุกคามทีเ่ กิดขึน้ แลว มาตรา 19 ใหสภาความมัน่ คงแหงชาติประกาศระดับความรายแรงของภัยคุกคาม
ดังกลาว พรอมทัง้ เสนอความเห็น แนวทาง มาตรการ หรือการดําเนินการอืน่ ทีจ่ าํ เปน ตอนายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาอนุมตั หิ รือสัง่ การใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาทีข่ องรัฐดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายเพื่อปองกัน แกไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามดังกลาว
ในกรณีทนี่ ายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรียงั ไมพจิ ารณาดําเนินการ ใหสภาความมัน่ คงแหงชาติเปน
ผูใ ชอาํ นาจสัง่ ใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาทีข่ องรัฐดําเนินการไดเทาทีจ่ าํ เปนและเหมาะสม สําหรับ
หลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการประกาศใหสถานการณใดเปนภัยคุกคาม การยกเลิกการประกาศและ
การกําหนดระดับความรายแรงของภัยคุกคามเปนไปตามที่สภากําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี จะเห็นไดวาการใชอํานาจดังกลาวไมไดกําหนดใหตองมีการตรวจสอบถวงดุลโดย
ฝายตุลาการ และเปนการใหอาํ นาจฝายบริหารออกกฎหมายลําดับรองทีอ่ าจกระทบตอสิทธิในขอมูล
สวนบุคคล
2) พระราชบัญญัตขิ า วกรองแหงชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 6 กําหนดวา “...หลักเกณฑ วิธกี าร และ
เงือ่ นไขในการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบทีผ่ อู าํ นวยการกําหนดโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี
โดยระเบียบดังกลาวอยางนอยตองกําหนดใหมกี ารบันทึกรายละเอียดขัน้ ตอนการดําเนินการโดยเจาหนาที่
ผูร บั ผิดชอบ เหตุผล ความจําเปน วิธกี าร บุคคลทีไ่ ดรบั ผลกระทบหรืออาจไดรบั ผลกระทบ และระยะเวลา
ในการดําเนินการ รวมทัง้ วิธกี ารปองกัน แกไข และเยียวยาผลกระทบตอบุคคลภายนอกทีไ่ มเกีย่ วของ”
จะเห็นไดวาการใชอํานาจดังกลาวไมไดกําหนดใหตองมีการตรวจสอบถวงดุลโดยฝายตุลาการ และ
เปนการใหอาํ นาจฝายบริหารออกกฎหมายลําดับรองทีอ่ าจกระทบตอสิทธิในขอมูลสวนบุคคล
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3) พระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 อํานาจการรับมือภัยคุกคาม
ทางไซเบอร จําแนกเปนสองกรณี คือ
กรณีที่ 1 การใชอาํ นาจทีไ่ มตอ งขอคําสัง่ ศาล เชน มาตรา 62 ใหอาํ นาจเลขาธิการคณะกรรมการ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติสั่งใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการหลายประการ เชน
ขอขอมูล เอกสาร หรือสําเนาขอมูลหรือเอกสาร ซึ่งอยูในความครอบครองของผูอื่น (มาตรา 62 (2))
อํานาจคณะกรรมการกํากับดูแลดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (กกม.) ตามมาตรา 65 (1) (2) (3)
และ (4) ออกคําสัง่ ตอเจาของกรรมสิทธิ์ ผูด แู ลระบบคอมพิวเตอร ผูใ ชงาน ฯลฯ ใหกระทําการตาง ๆ
เชน เฝาระวังคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอร ดําเนินมาตรการแกไขภัยคุกคามทางไซเบอร และ
อํานาจในกรณีภัยคุกคามทางไซเบอรระดับวิกฤติ ซึ่งแยกเปนสองกรณี คือ กรณีมาตรา 67 วรรคหนึ่ง
อยูภายใตพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2559 ซึ่งใหอํานาจนายกรัฐมนตรีสั่งการ
ดําเนินการโดยไมมีเงื่อนไขขอคําสั่งศาล22 และกรณีมาตรา 68 วรรคหนึ่ง คณะกรรมการการรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ (กมช.) มีอาํ นาจมอบหมายใหเลขาธิการคณะกรรมการการรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติมี “อํานาจดําเนินการไดทนั ทีเทาทีจ่ าํ เปน” ซึง่ เปนถอยคํากวาง
อาจรวมถึงการดําเนินการตาง ๆ เชน การไดมา เขาถึง หรือตรวจสอบขอมูลของผูอ นื่ โดยไมตอ งขอคําสัง่ ศาล
แตหลังจากการดําเนินการแลวตองแจงรายละเอียดใหศาลทราบ นอกจากนี้ มาตรา 68 วรรคสอง
ใหอาํ นาจเลขาธิการขอขอมูล “ทีเ่ ปนปจจุบนั และตอเนือ่ ง” โดยไมกาํ หนดเงือ่ นไขวาตองขอคําสัง่ ศาล
กรณีที่ 2 การใชอํานาจที่ตองขอคําสั่งศาล ไดแก อํานาจสั่งใหบุคคลทําการเขาถึงขอมูล
คอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอร ตามมาตรา 65 (5) อํานาจปฏิบัติการ เขาถึงขอมูลคอมพิวเตอร
ระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ ทําสําเนา หรือสกัดคัดกรองขอมูล (มาตรา 66 (2)) อํานาจ
ทดสอบการทํางานของคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอร (มาตรา 66 (3)) อํานาจยึดหรืออายัด
คอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร หรืออุปกรณใด ๆ ตามมาตรา 66 (4)
แมวาการใชอํานาจบางกรณีตองขอคําสั่งศาล แตในกรอบสิทธิมนุษยชนมีเกณฑหรือเงื่อนไข
การปกปองสิทธิทตี่ อ งนํามาพิจารณาอีก เชน กฎหมายนําหลักปกปองสิทธิตา ง ๆ เชน หลักความจําเปน
และไดสัดสวน หลักทางเลือกอื่นที่จํากัดสิทธินอยกวา ฯลฯ มากําหนดเปนเงื่อนไขในการที่ศาลจะ
พิจารณาคํารองของเจาหนาที่เพื่อใชอํานาจเขาถึงหรือไดมาซึ่งขอมูล อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 มาตรา 65 วรรคทาย และมาตรา 66 วรรคทาย
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พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2559 มาตรา 19 ในกรณีที่มีสถานการณอันเปนภัยคุกคามตอ
ความมั่นคงแหงชาติ ใหสภาประกาศระดับความรายแรงของภัยคุกคามดังกลาว พรอมทั้งเสนอความเห็น แนวทาง มาตรการ หรือ
การดําเนินการอื่นที่จําเปนตอนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือสั่งการใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของ
รัฐดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายเพื่อปองกัน แกไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามดังกลาว.
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ไมไดระบุถึงเกณฑเหลานี้ในการที่ศาลจะพิจารณาคํารอง นอกจากนี้ พระราชบัญญัตินี้กําหนดกลไก
หลายประการในการใหอํานาจฝายบริหาร ทั้งในแงของการออกกฎ การดําเนินการตอผูประกอบการ
และประชาชน จึงไมสะทอนถึงการตรวจสอบถวงดุล เชน การใหอํานาจคณะกรรมการและเจาหนาที่
ดําเนินการเพือ่ ปองกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอรระดับรายแรงตามมาตรา 65 ซึง่ มีขอบเขตกวาง
และอาจรวมถึงการสั่งผูใชงานทั่วไปใหกระทําการทางเทคนิคนั้น กฎหมายวางหลักหามโตแยงหรือ
อุทธรณคาํ สัง่ 23 บทบัญญัตดิ งั กลาวจึงมีแนวโนมไมสอดคลองกับเกณฑขอ นี้
5.7 หลักความจําเปนและไดสดั สวน (Necessary and Proportionate)
ความจําเปน (Necessary) พิจารณาจากเหตุผลของกฎหมายที่ใหอํานาจ ซึ่งเชื่อมโยงกับ
ประโยชนสําคัญที่กฎหมายมุงคุมครอง เชน ความมั่นคงของรัฐ การตอตานการกอการราย ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังตองชั่งนํ้าหนักประโยชนสําคัญดังกลาววาไดสัดสวน (Proportionate) กับการจํากัด
สิทธิมนุษยชนหรือไม เกณฑนี้ปรากฏในประมวลแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับหนวยงานขาวกรองของ
สหประชาชาติ24 และมาตรา 15 อนุสญ
ั ญาอาชญากรรมไซเบอรของยุโรป ตัวอยางคําพิพากษาทีศ่ าล
ใชเกณฑนี้ เชน ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปตัดสินวา กฎหมายที่ใหอํานาจรัฐใชเทคโนโลยีสอดแนมเพื่อ
ตอตานการกอการรายนั้นมีความจําเปน แตมาตรการมีลักษณะเปนการดักรับขอมูลในวงกวางและ
เปนการออกคําสัง่ โดยฝายบริหาร จึงไมสอดคลองกับหลักความไดสดั สวน25 สําหรับกฎหมายเกีย่ วกับการ
ขาวกรอง (Intelligence) ที่ปรากฏในหลายประเทศ โดยมีบทบัญญัติใหอํานาจหนวยงานของรัฐเขาถึง
ขอมูลนัน้ แมจะมีเหตุผลความจําเปนดานการปองกันประเทศจากภัยคุกคามในหลายดาน แตตอ งชัง่ นํา้ หนัก
กับหลักการปกปองสิทธิดว ย ดังจะเห็นไดจากตัวอยางคดีในสหราชอาณาจักร26 หนวยงานดานความมัน่ คง
และขาวกรองของสหราชอาณาจักร (เชน GCHQ, MI5 และ MI6) ใชอาํ นาจตามกฎหมาย27 ทีม่ เี หตุผล
เพื่อปองกันความมั่นคงของชาติ ดําเนินการเก็บชุดขอมูลสวนบุคคลจํานวนมาก (Bulk Personal
Datasets) เชน ขอมูลชีวภาพ ขอมูลการเดินทาง ขอมูลการสื่อสาร ขอมูลการเงิน ฯลฯ อยางไรก็ตาม
ศาลพิเศษในสหราชอาณาจักร (The Investigatory Power Tribunal) ตัดสินวา แมการดําเนินการดังกลาว
อาศัยอํานาจตามกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อประโยชนดานความมั่นคง แตขาดกระบวนการที่เพียงพอ
ในการปกปองสิทธิ (Lack of adequate safeguard) เชน ไมปรากฏวา มีเงือ่ นไขขอจํากัดการใชอาํ นาจ
23

มาตรา 69 กําหนดวาผูท ไี่ ดรบั คําสัง่ เกีย่ วกับการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอรอาจอุทธรณคาํ สัง่ ไดเฉพาะทีเ่ ปนภัยคุกคามทาง
ไซเบอรในระดับไมรา ยแรงเทานัน้ .
24 หลักการนี้ยังปรากฏในกฎหมายภายในของตางประเทศ เชน ประเทศญี่ปุน (Act Regarding the Control of
Organizations having Committed Indiscriminate Mass Murder, Article 3 (1) and (2)).
25 Szabó and Vissy v Hungary, 37138/14, ECtHR 579, 2016.
26 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].
27 The Intelligence Services Act 1994, the Security Service Act 1989.
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ในรายละเอียด เปนการใหนาํ้ หนักกับความมัน่ คงมากไปจนไมไดสดั สวนกับการปกปองสิทธิบคุ คล จึงขัดตอ
มาตรา 8 ของอนุสญั ญาสิทธิมนุษยชนยุโรป
จะเห็นไดวา การพิจารณาโดยเกณฑนี้ตองนําเกณฑปกปองสิทธิประการอื่นดังกลาวขางตน
มาพิจารณาประกอบดวย ผูเขียนจึงนํามาวิเคราะหเปนเกณฑสุดทายในบทความนี้ เนื่องจาก
เปนการพิจารณาในเชิงบูรณาการของเกณฑตา ง ๆ เมือ่ นําเกณฑความจําเปนและไดสดั สวนมาวิเคราะห
กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐทั้งสามฉบับอันเปนขอยกเวนของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล
สวนบุคคล พ.ศ. 2562 จะพบวา
1) พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัตินี้ระบุถอยคําตาม
เงือ่ นไขของกฎหมายทีส่ ามารถจํากัดสิทธิตามรัฐธรรมนูญอันสะทอนถึงหลักความจําเปนและไดสดั สวน
เชน มาตรา 19 กําหนดวา “…ใหสภาเปนผูใ ชอาํ นาจสัง่ ใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาทีข่ องรัฐดําเนินการ
ตามวรรคหนึง่ ไดเทาทีจ่ าํ เปนและเหมาะสม…”
2) พระราชบัญญัติขาวกรองแหงชาติ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัตินี้ระบุถอยคําตามเงื่อนไข
ของกฎหมายที่สามารถจํากัดสิทธิตามรัฐธรรมนูญอันสะทอนถึงหลักความจําเปนและไดสัดสวน เชน
“ความจําเปน” อาทิ มาตรา 6 วรรคสอง กําหนดวา “ในกรณีที่มีความจําเปนตองไดมาซึ่งขอมูลหรือ
เอกสารอันเกี่ยวกับการขาวกรอง...” และวรรคสาม กําหนดวา “การดําเนินการตามมาตรานี้ หากได
กระทําตามหนาที่และอํานาจโดยสุจริตตามสมควรแกเหตุแลว … ใหถือวาเปนการกระทําโดยชอบ
ดวยกฎหมาย”
3) พระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 เปนบทบัญญัตเิ กีย่ วกับ
การรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร โดยนําหลักความจําเปนและไดสดั สวนมากําหนดไวในลักษณะเงือ่ นไข
ของการใชอํานาจในหลายมาตรา เชน อํานาจตามมาตรา 64 อยูภายใตเงื่อนไขวามาตรการที่นํามาใช
ตองเปน “มาตรการที่จําเปน” อํานาจออกคําสั่งใหบุคคลที่ไดรับผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร
กระทําการตาง ๆ ตามมาตรา 65 อยูภายใตเงื่อนไขวา “ออกคําสั่งเฉพาะเทาที่จําเปน” อํานาจปฏิบัติ
การหรือสั่งใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา 66 อยูภายใตเงื่อนไข “...เฉพาะเทาที่จําเปน
เพื่อปองกันภัยคุกคามทางไซเบอร...” อํานาจเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอรแหงชาติดาํ เนินการปองกันภัยคุกคามทางไซเบอรระดับวิกฤติโดยตามมาตรา 68 อยูภ ายใตเงือ่ นไข
“เปนเหตุจาํ เปนเรงดวน” และ “ดําเนินการไดทนั ทีเทาทีจ่ าํ เปน”
4) วิเคราะหความไดสดั สวน (Proportionality) ของความจําเปนในการรักษาความมัน่ คงของรัฐ
กับการจํากัดสิทธิ ในแงหนึ่งจะเห็นไดวา กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงทั้งสามฉบับ มีการระบุเหตุผล
ความจําเปนไวในอารัมภบทและในสวนของบทบัญญัตทิ ใี่ หอาํ นาจกระทบสิทธิมนุษยชน อันเปนไปตาม
เงื่อนไขที่กําหนดในรัฐธรรมนูญ แตในอีกแงหนึ่งมีประเด็นวา ลําพังการระบุถอยคํา “เฉพาะที่จําเปน”
อาจไมเพียงพอทีจ่ ะสอดคลองกับเกณฑขอ นี้ ดังจะเห็นไดจากตัวอยางคําพิพากษาศาลในสหราชอาณาจักร
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ทีต่ ดั สินวา28 แมในบทบัญญัตขิ องพระราชบัญญัตกิ ารเก็บรักษาขอมูลและอํานาจการสืบสวน (Data
Retention and Investigatory Powers Act 2014) จะระบุหลักความจําเปนและไดสัดสวนไว
อยางชัดเจน29 แตเปนเพียงหลักการกวาง ๆ ไมกาํ หนดรายละเอียดทีจ่ าํ กัดขอบเขตในการเขาถึงขอมูล
และไมมเี กณฑทชี่ ดั เจนเกีย่ วกับการเขาถึงและการใชขอ มูล จึงไมสอดคลองกับหลักความจําเปนและ
ไดสดั สวน
ดังนัน้ แมกฎหมายเกีย่ วกับความมัน่ คงของรัฐใหอาํ นาจเขาถึงขอมูล ระบุหลักความจําเปนและ
ไดสัดสวนไวในบทบัญญัติ แตก็เปนเพียงถอยคําที่กวาง ตองพิจารณารายละเอียดของกฎหมายดวยวา
มีหลักจํากัดขอบเขตการใชอาํ นาจอยางไดสดั สวนหรือไม โดยตองนําเกณฑปกปองสิทธิประการอืน่ ดังกลาว
ขางตนมาประกอบการชั่งนํ้าหนัก ซึ่งเมื่อพิจารณาในแงนี้จะเห็นไดวา กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง
ดังกลาวกําหนดเหตุแหงการใชอํานาจไวกวาง เมื่อพิจารณาประกอบกับมาตรการที่นํามาใชเพื่อรักษา
ความมัน่ คงทีก่ วางดังกลาวในเกณฑความเฉพาะเจาะจงดานตาง ๆ ขางตนแลว จะเห็นถึงแนวโนมการให
นํา้ หนักกับความมัน่ คงของรัฐมากกวาสิทธิในขอมูลสวนบุคคล
6

ความแตกตางในสภาพแวดลอมทางกฎหมาย
ของการคุม ครองสิทธิในขอมูลสวนบุคคล
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ ครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
และกฎหมายสหภาพยุโรป
แมวาพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีหลักการสําคัญสวนใหญ
สอดคลองกับกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสหภาพยุโรป (GDPR) ทําใหโดยผิวเผินสามารถ
กลาวไดวากฎหมายนี้ทําใหไทยมีระดับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่คลายคลึงกับมาตรฐานระหวาง
ประเทศ แตจากการวิเคราะหขางตนชี้ใหเห็นวา สิทธิในขอมูลสวนบุคคลของพลเมืองไทยยังคงไดรับ
ความคุมครองในระดับที่แตกตางจากกฎหมายยุโรป ทั้งนี้ เนื่องจากความแตกตางเชิงรากฐานของ
สภาพแวดลอมทางกฎหมายของไทยและยุโรป กลาวคือ การคุมครองสิทธิในขอมูลสวนบุคคลตาม

28 David Davis and others v Secretary of State for the Home Department [2015] Case No: CO/3665/2014,

CO/3667/2014, CO/3794/2014.
29 กฎหมายระบุใหอาํ นาจฝายบริหารในการสัง่ ใหเก็บขอมูลการสือ่ สารโทรคมนาคมเฉพาะกรณีเหตุทกี่ ฎหมายกําหนดภายใต
เงื่อนไขความจําเปนและไดสัดสวน (the requirement is necessary and proportionate) Section 1, Data Retention and
Investigatory Powers Act 2014”

ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2563)

กฎหมายสหภาพยุโรป มิใชพจิ ารณาเฉพาะกฎหมายคุม ครองขอมูลสวนบุคคลเทานัน้ แตตอ งพิจารณากลไก
ในสภาพแวดลอมของระบบกฎหมายสิทธิมนุษยชนยุโรป ซึ่งมีอนุสัญญายุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชน
(European Convention on Human Rights, EUCHR) เปนหลักสําคัญของการคุม ครองสิทธิในขอมูล
สวนบุคคล รวมทั้งมีศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (European Court of Human Rights, ECHR)
ซึ่งพลเมืองยุโรปสามารถนําคดีไปสูศาลได โดยคําพิพากษาศาลมีผลผูกพันรัฐสมาชิก ดังนั้น แมวา
กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลยุโรปจะมีขอยกเวนสําหรับการดําเนินการของรัฐตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ แตหากปรากฏวา รัฐสมาชิกสหภาพยุโรปตรากฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง
โดยใหอํานาจหนวยงานรัฐ เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล พลเมืองยุโรปมีสิทธินําคดี
เพื่อใหศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปพิจารณาวากฎหมายดังกลาวขัดแยงกับสิทธิในขอมูลสวนบุคคลตาม
อนุสญั ญาดังกลาวหรือไม โดยศาลไดสรางเกณฑการชัง่ นํา้ หนักตาง ๆ ดังทีผ่ เู ขียนไดชใี้ หเห็นในบทความนี้
เชน หลักความเฉพาะเจาะจง ความไดสัดสวน ฯลฯ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยไมมีพันธกรณีตาม
อนุสญ
ั ญาดังกลาวและพลเมืองไทยไมมสี ทิ ธินาํ คดีฟอ งรองตอศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปเพือ่ ใหพจิ ารณาวา
กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐสอดคลองกับเกณฑดังกลาวหรือไม นอกจากนี้ จากหลักการ
ตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของยุโรปที่วางขอจํากัดการโอนขอมูลออกนอกประเทศนั้น
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปมิไดพจิ ารณาเฉพาะวาประเทศผูร บั โอนมีการตรากฎหมายคุม ครองขอมูลสวนบุคคล
แลวหรือไมเทานัน้ แตจะพิจารณาจากสภาพแวดลอมทางกฎหมายวามีกฎหมายอืน่ ทีใ่ หอาํ นาจหนวยงาน
ของรัฐเขาถึงขอมูลสวนบุคคลโดยไมสอดคลองกับเกณฑสทิ ธิมนุษยชนดังกลาวหรือไมดว ย30 ดังนัน้ แมวา
ประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 แตการมีกฎหมายเกี่ยวกับ
ความมัน่ คงฉบับอืน่ ทีใ่ หนาํ้ หนักกับความมัน่ คงของรัฐมากกวาสิทธิมนุษยชน ก็อาจสงผลใหสภาพแวดลอม
โดยรวมของกฎหมายไทยไมมมี าตรการคุม ครองขอมูลสวนบุคคลทีเ่ ทียบเทาหรือเหมาะสมตามแนวทาง
ของกฎหมายสหภาพยุโรปอยูน นั่ เอง

30 จาก รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ เรือ่ ง

การปฏิรปู กฎหมายคุม ครองขอมูลสวนบุคคลของไทยเพือ่ เขาสูป ระชาคมอาเซียน.
โดย คณาธิป ทองรวีวงศ, 2559, กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร.
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บทสรุป
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรางขึ้นตามแบบของกฎหมายสหภาพ
ยุโรป (GDPR) มีหลักการรับรองสิทธิในขอมูลสวนบุคคลโดยการวางหลักสําคัญวา การเก็บรวบรวม ใช
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลจะตองอาศัยความยินยอมจากเจาของขอมูลกอน แตมีขอยกเวนในกรณี
การดําเนินการของหนวยงานของรัฐซึ่งอาศัยกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ แมขอยกเวนนี้
เปนหลักการเดียวกันกับกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสหภาพยุโรป และสิทธิในขอมูล
สวนบุคคลตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยอาจถูกจํากัดโดยกฎหมายอืน่ ก็ตาม แตเมือ่ พิจารณา
กฎหมายยุโรปจะพบวา สิทธิ ในขอมูลสวนบุคคลมิไดอยูภ ายใตกฎหมายคุม ครองขอมูลสวนบุคคลฉบับเดียว
โดยตองพิจารณาในเชิงระบบควบคูกับอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรปและกลไกคุมครองสิทธิดังกลาว
ของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปดวย ซึ่งศาลวางเกณฑหลายประการ (Safeguard criteria) ในการ
ชั่งนํ้าหนักกฎหมายภายในของรัฐเกี่ยวกับความมั่นคงและการคุมครองสิทธิในขอมูลสวนบุคคล ดังนั้น
ผูเขียนจึงนําเกณฑดังกลาวมาวิเคราะหและประเมินกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ 3 ฉบับ
ซึง่ ตราขึน้ ในชวงเวลาเดียวกันกับพระราชบัญญัตคิ มุ ครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ภายใตกระบวนการ
ทีเ่ รงดวนของฝายบริหาร และไมมกี ารตรวจสอบทางนิตบิ ญ
ั ญัตจิ ากฝายคานทีม่ าจากการเลือกตัง้ ตาม
ระบอบประชาธิปไตย และพบวากฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงซึ่งใหอํานาจหนวยงานของรัฐ
หลายประการรวมถึงการเก็บและใชขอ มูลสวนบุคคลเหลานี้ มีแนวโนมไมสอดคลองกับเกณฑหลายประการ
เชน ความเฉพาะเจาะจงในหลายมิติ ความจําเปนและไดสัดสวน บทความนี้จึงสะทอนใหเห็นวา
การบัญญัตกิ ฎหมายคุม ครองขอมูลสวนบุคคลของไทยโดยนําตนแบบ (Model) จากกฎหมายสหภาพยุโรป
ในขณะทีส่ ภาพแวดลอมทางกฎหมายอืน่ และกลไกการคุม ครองสิทธิมนุษยชนของไทยแตกตางจากยุโรป
โดยรากฐานนัน้ สงผลให “สิทธิในขอมูลสวนบุคคล” ของพลเมืองไทยยังไมไดรบั การคุม ครองทีเ่ พียงพอ
โดยเฉพาะกรณีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล โดยหนวยงานของรัฐที่อาศัย
อํานาจอยางกวางตามกฎหมายเกีย่ วกับ “ความมัน่ คงของรัฐ”
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สิทธิมนุษยชนดานสิง่ แวดลอมและกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร. ฐนันดรศกั ดิ์ บวรนันทกุล1

บทคัดยอ
บทความนี้มีความมุงหมายที่จะทบทวนความสัมพันธระหวางสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอม
ในดานประวัติและพัฒนาการ สิทธิมนุษยชนในกฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ความเคลื่อนไหว
การดําเนินการในประเทศไทย รวมทัง้ การพัฒนาทัง้ ในแงสทิ ธิมนุษยชนและกฎหมาย ขอทาทายและ
มิตติ า ง ๆ ทีย่ งั เปนประเด็นดานสิง่ แวดลอมกับสิทธิมนุษยชนในปจจุบนั และในอนาคต พบวา การเชือ่ มโยง
ระหวางสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมไดมีการรับรูและความเคลื่อนไหวจากประชาชน ชุมชน และ
การพยายามพัฒนาและบัญญัติมาตรการและกลไกกฎหมายที่เกี่ยวของในมิติดานกฎหมาย ตั้งแต
กฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายในประเทศ รวมถึงการพยายามสรางระบบกระบวนการยุตธิ รรม
ทางสิง่ แวดลอมมาสนับสนุนสิทธิมนุษยชนดานสิง่ แวดลอมใหมสี ทิ ธิในการเขาถึงขอมูลดานสิง่ แวดลอม
(Right to Access to Information) สิทธิในการมีสวนรวมของสาธารณะในกระบวนการตัดสินใจ
ดานสิ่งแวดลอม (Right to Public Participation in Decision - making) และสิทธิในการเขาถึง
ความยุตธิ รรมดานสิง่ แวดลอม (Right to Environmental Justice) นอกจากจะมีการพัฒนาแนวคิด
แลวยังมีคําพิพากษาในศาลสิทธิมนุษยชนรองรับในมิติดานสิ่งแวดลอมทําใหมีการเคลื่อนไหวตอเนื่อง
มาตลอด
อยางไรก็ตาม ยังมีประเด็นทาทายในสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมในดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ เทคโนโลยีทางทหาร มลพิษขามพรมแดน สิทธิชมุ ชน เปนตน การขยายความในมิตดิ า น
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development) นัน้ ตีความรวมถึงการคุม ครองปกปองสิง่ แวดลอม
ใหถงึ มือคนรุน ใหม (Next generations) เพือ่ ใหสามารถใชสทิ ธิมนุษยชนไดอยางสมบูรณเชนกัน ในสวน
ประเทศไทยปจจุบนั ยังประสบปญหาการควบคุมและจํากัดสิทธิมนุษยชนทีม่ ผี ลกระทบตอสิทธิมนุษยชน
สิง่ แวดลอม

คําสําคัญ:
สิทธิมนุษยชน, สิง่ แวดลอม, กฎหมายสิง่ แวดลอม, ประเทศไทย
1 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฐนันดรศักดิ์ บวรนันทกุล/ อาจารยประจํา ภาควิชาสังคมศาสตร คณะสังคมศาสตรและ
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Environmental human rights and related laws
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Abstract
This paper aims to review the relationship between human rights and environment
in historical and developmental approaches as well as human rights provisions in
International Environmental Law and any movements including the operation swells
both human rights and constitution law in Thailand, as well as challenges
and dimensions that are also environmental issues with current and future human
rights. Generally speaking, the link between human rights and the environment had
recognized and launched any movement to the public till now. Not only human rights
community but also environment society encourage the development and legislative
efforts involved in the legal dimensions ranging from international law and domestic law,
as well as trying to create an environmental justice system to support the so called”
Environmental rights,” in term of formerly entitled the right to access to information,
right to public participation in decision-making and right to environmental justice rights.
In addition to the development of the concept, there is a judgment in the Human Rights
Court to support the environmental dimensions, making the movement continue
discrete. However, there are challenges in human rights and the environment in terms
of climate change, military technology, cross-border pollution, community rights,
etc. As while pushing the sustainable development as of to be interpreted as a protection
against the environment to reach the next generation so as to able to exercise human
rights completely as well. Thailand is currently experiencing control and restricting
human rights affecting human rights.
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สิทธิมนุษยชนดานสิง่ แวดลอมและกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
1

บทนํา
มนุษยทกุ คนขึน้ อยูก บั สภาพแวดลอมทีเ่ ราอาศัยอยู มีสทิ ธิขนั้ พืน้ ฐานทีจ่ ะมีหรือไดรบั สภาพแวดลอม
ที่ปลอดภัย สะอาด มีสุขภาพดีและมีความยั่งยืน สิ่งเหลานี้เปนสวนสําคัญในการที่คนเราจะตองมีและ
ไดรับสิทธิมนุษยชนที่หลากหลายรูปแบบ รวมถึงสิทธิในชีวิต สุขภาพอาหาร นํ้าและการสุขาภิบาล
หากไมมสี ภาพแวดลอมทีด่ ตี อ สุขภาพเราจะไมสามารถบรรลุแรงบันดาลใจได หรือแมกระทัง่ การใชชวี ติ
อยูใ นระดับทีเ่ หมาะสมกับมาตรฐานขัน้ ตํา่ ทีจ่ ะคงศักดิศ์ รีความเปนมนุษยไวได ในขณะเดียวกัน การปกปอง
สิทธิมนุษยชนก็จะชวยปกปองสิ่งแวดลอมเชนกัน เมื่อผูคนมีสิทธิในการเขาถึงขอมูล เรียนรูและ
มีสว นรวมในการตัดสินใจทีม่ ผี ลกระทบดานสิง่ แวดลอมตอพวกเขา พวกเขาก็ยอ มมัน่ ใจไดวา การตัดสินใจ
ดําเนินการตาง ๆ ของรัฐ หรือองคกร หนวยงานเหลานั้น จะเคารพสิทธิความเปนมนุษยขั้นพื้นฐาน
และความตองการของพวกเขาสําหรับการมีสภาพแวดลอมที่ยั่งยืน
ในหลายปทผี่ า นมา การรับรูข องการเชือ่ มโยงระหวางสิทธิมนุษยชนและสิง่ แวดลอมไดเพิม่ ขึน้
อยางรวดเร็ว มีการรับรูแ ละความเคลือ่ นไหวจํานวนมากจากประชาชน ชุมชน และการพยายามพัฒนา
และบัญญัตมิ าตรการและกลไกกฎหมายทีเ่ กีย่ วของในมิตดิ า นกฎหมาย ตัง้ แตกฎหมายระหวางประเทศ
และกฎหมายภายในประเทศ รวมถึงการพยายามสรางระบบกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดลอม
การพิจารณาคดีที่คํานึงถึงสิทธิของประชาชน สิทธิของชุมชนในการรักษาสิ่งแวดลอม การตัดสินใจ
ดําเนินโครงการตาง ๆ ของรัฐ และการศึกษาทางวิชาการในสถาบันการศึกษาทีเ่ กีย่ วกับความสัมพันธ
ระหวางสิทธิมนุษยชนและสิง่ แวดลอมไดเติบโตขึน้ อยางรวดเร็วในตางประเทศและประเทศไทย หลายประเทศ
ในขณะนีไ้ ดบรรจุสทิ ธิในการรักษาสิง่ แวดลอมในรัฐธรรมนูญและกฎหมายอืน่ ๆ อยางไรก็ตาม ยังมีประเด็น
ขอทาทายและคําถามทีห่ ลากหลายมากมายเกีย่ วกับความสัมพันธของสิทธิมนุษยชนและสิง่ แวดลอม
ทีย่ งั ตองอธิบายขยายความและทบทวน ตรวจสอบเพิม่ เติม บทความนีจ้ งึ มีความมุง หมายทีจ่ ะทบทวน
ความสัมพันธระหวางสิทธิมนุษยชนและสิง่ แวดลอมในดานประวัตแิ ละพัฒนาการสิทธิมนุษยชนในกฎหมาย
สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ความเคลื่อนไหว การดําเนินการในประเทศไทย รวมทั้งการพัฒนาในแง
สิทธิมนุษยชนและกฎหมาย ขอทาทายและมิตติ า ง ๆ ทีย่ งั เปนประเด็นดานสิง่ แวดลอมกับสิทธิมนุษยชน
ในปจจุบนั และในอนาคต
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สิทธิมนุษยชนกับมิตดิ า นสิง่ แวดลอม
การยอมรับสิทธิมนุษยชนดานสิง่ แวดลอมเปนเนือ้ หาทีม่ กั พูดกันเปนอันดับแรกถึงความสัมพันธวา
สิทธิมนุษยชนเกีย่ วของกับสิง่ แวดลอมอยางไร ในดานใด และเหตุใดจึงนําไปเกีย่ วพันกัน
การนํ า ประเด็ น ด า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเข า มาในกรอบด า นสิ่ ง แวดล อ ม รากฐานเดิ ม
เปนประเด็นทีถ่ กู หยิบยกขึน้ มาเปนหัวขอของการสนทนาทางกฎหมาย ปรัชญาและจริยธรรมหนึง่ เทานัน้
แตก็เปนประเด็นที่มีการถกเถียงกันอยางเขมขนตั้งแต ป ค.ศ. 1970 ประเด็นถกเถียงหลัก คือ
สิทธิในสิง่ แวดลอมเปนสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีม่ อี ยูใ นตัวมนุษยทกุ คนแลว หรือเปนสิง่ ทีก่ าํ หนดและบัญญัติ
ขึน้ มาใหมเพือ่ รองรับใหมผี ลทางกฎหมาย กลาวคือ เปนสิทธิทมี่ นุษยทกุ คนมีมาตัง้ แตเกิดโดยธรรมชาติ
หรือเปนสิง่ ทีม่ าบัญญัตขิ นึ้ มาใหมในสังคม ความแตกตาง คือ หากเราถือวาสิทธิในสิง่ แวดลอมเปนสิง่ ที่
มนุษยมมี าตัง้ แตเกิด การไดรบั ผลจากการไดอยูใ นสิง่ แวดลอมทีด่ เี ปนสิทธิของมนุษยเปนสิทธิมนุษยชน
พืน้ ฐานแลว เมือ่ มีการทําลายสิง่ แวดลอมยอมเทากับละเมิดสิง่ ทีเ่ รามีหรือควรจะไดรบั อันเปนการละเมิด
สิทธิมนุษยชนโดยตรง แตถาเราระบุวาสิทธิในการไดรับหรือมีชีวิตในสิ่งแวดลอมที่ดีเปนเรื่องที่ตอง
ใหการรับรองคุม ครองโดยกฎหมายหรือเปนสิทธิมนุษยชนทีต่ อ งมีกฎหมายมารองรับ (ตามหลักทีว่ า สิทธิ
คือ ประโยชนที่กฎหมายรับรองให) แลว เมื่อผูใดหรือประชาชนไดรับความเสียหายจากการที่
สิ่งแวดลอมถูกทําลายหรือถูกทําใหเสื่อมโทรมลง เขาตองอางวาการทําลายสิ่งแวดลอมนั้น กระทบ
ตอสิทธิหรือละเมิดหรือทําลายสิทธิดานสิ่งแวดลอมที่กฎหมายบัญญัติรับรองวาเปนสิทธิมนุษยชน
การละเมิดสิทธิในสิง่ แวดลอมเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
รากฐานความคิดทีม่ าจากการทีค่ นเรามีสทิ ธิทจี่ ะอาศัยอยูใ นสภาพแวดลอมทีด่ แี ละเหมาะสม
เพียงพอ เรียกวาสิทธิพนื้ ฐานทีส่ าํ คัญในชีวติ นัน้ เปนหลักการทีส่ ามารถพบไดในตํารา บทความ และ
เอกสารระหวางประเทศทัง้ ลักษณะคําประกาศและขอผูกมัดหรือขอผูกพันอยางเปนทางการทีเ่ รียกวา
พันธกรณี (Obligation) ทีร่ ฐั ตองใหการรับรองและคุม ครองเชนเดียวกับการคุม ครองดานอืน่ ๆ เชน ชีวติ
รางกาย ทรัพยสนิ ของประชาชน ในกฎหมายภายในประเทศและการกระทําอืน่ ๆ ของหลายประเทศ
รวมถึงรัฐธรรมนูญบางสวนใชหรือไม ตัวอยางเชน กฎบัตรแอฟริกาประกาศวา “ประชาชนทุกคน
มีสทิ ธิทจี่ ะไดรบั สภาพแวดลอมทีน่ า พอใจโดยทัว่ ไปซึง่ เปนประโยชนตอ การพัฒนาของพวกเขา”
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ในประกาศของการประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมมนุษย ระบุวา “มนุษยมีสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน เสรีภาพ ความเสมอภาค และสภาพชีวิตที่ดีเพียงพอในสภาพแวดลอมที่มีคุณภาพ
การดํารงชีวติ อยางมีศกั ดิศ์ รีและความเปนอยูท ดี่ ี และมีความรับผิดชอบอยางจริงจังในการปกปองและ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมสําหรับคนรุน ปจจุบนั และอนาคต”
คําตอบของขอสงสัยวา สิทธิในการอยูอ าศัยในสภาพแวดลอมทีม่ คี ณ
ุ ภาพเปนสิทธิสว นบุคคล
ที่บุคคลทุกคนพึงมีหรือไม ปรากฏในรายงานของคณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาโลกซึ่ง
เสนอใหเปนหนึง่ ในหลักการทางกฎหมายเพือ่ การคุม ครองสิง่ แวดลอมและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนวา
“มนุษยทกุ คนมีสทิ ธิขนั้ พืน้ ฐานในสภาพแวดลอมทีเ่ พียงพอสําหรับสุขภาพและความเปนอยูท ดี่ ”ี
ในทีส่ ดุ แลวหลักการและแนวทางนีไ้ ดรบั การยอมรับวาองคประกอบของสิทธินสี้ ามารถพบไดใน
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ ในกติกาทัง้ สองฉบับหลักในดานสิทธิมนุษยชน และยังควรเพิม่ ทัง้
สิทธิสวนบุคคลและสิทธิของการที่คนเรารวมตัวเปนกลุมดวยวา บุคคลรวมกลุมกันไมเพียงแตมีสิทธิ
ในสภาพแวดลอมทีเ่ พียงพอ แตยงั มีหนาทีใ่ นการปกปองและปรับปรุงสภาพแวดลอม มีความรับผิดชอบ
ตอบุคคลอืน่ หรือชุมชนทีพ่ วกเขาอาศัยอยู รวมทัง้ มนุษยชาติโดยรวมและแมแต “คนรุน ตอไปในอนาคต”
จากปรัชญาและแนวคิดดังกลาวนํามาสูป ระเด็นขอสงสัยวา สภาพแวดลอมเปนปญหาดาน
สิทธิมนุษยชนหรือไม ทําไมการปกปองสิ่งแวดลอมจึงถือเปนประเด็นสิทธิมนุษยชน Alan Boyle
(1998) ระบุวา มีหลายคําตอบทีเ่ ปนไปได เห็นไดชดั ทีส่ ดุ คือ สิทธิมนุษยชนสงผลกระทบตอสิง่ แวดลอม
โดยตรง ตอชีวิต สุขภาพ ชีวิตสวนตัว และทรัพยสินของมนุษยแตละคนมากกวาเรื่องอื่น ๆ โดยทั่วไป
แมวา รัฐอาจทําหนาทีร่ กั ษามาตรฐานคุณภาพสิง่ แวดลอมทีส่ งู ขึน้ ตามภาระหนาทีข่ องรัฐ ใชมาตรการ
กลไกในการควบคุมมลพิษทีส่ ง ผลตอสุขภาพและชีวติ ประชาชน นอกเหนือสิง่ อืน่ ใด รัฐตองรับผิดชอบ
โดยตรงตอความลมเหลวในการบริหารจัดการและการควบคุมการคุกคามสิ่งแวดลอมและควบคุม
ปญหามลพิษและสิ่งแวดลอม รวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสรางความเสื่อมโทรมใหกับสิ่งแวดลอม
อยางหลีกเลีย่ งไมได และยังรวมไปถึงการอํานวยความสะดวกในการเขาถึงความยุตธิ รรม การบังคับใช
กฎหมายสิง่ แวดลอม การตัดสินของศาล และกระบวนการยุตธิ รรม
อีกประเด็นหนึ่งของสิทธิมนุษยชนดานสิ่งแวดลอมที่ถูกกลาวถึงกันมาก คือ เรื่องสิทธิใน
สภาพแวดลอมที่ดีตอสุขภาพ หรือ the Right to a Healthy Environment (RHE) อันเปนสิทธิ
ดานสุขภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามมาตรฐานสุขภาพขัน้ ตํา่ สากลทีบ่ คุ คลทุกคนมีสทิ ธิ
ไดรับ แนวคิดของสิทธิในสภาพแวดลอมที่ดีตอสุขภาพไดถูกแจกแจงในขอตกลงระหวางประเทศ
ซึ่งรวมถึงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม และอนุสญ
ั ญาวาดวยสิทธิคนพิการ โดยมีการถกเถียงกันถึงการตีความและการใชสทิ ธิ
ดังกลาว เนื่องจากสิทธิในสภาพแวดลอมที่ดีตอสุขภาพตองพิจารณาปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่
หลากหลาย รวมถึงปจจัยพืน้ ฐานดานสุขภาพ เชน อาหารและโภชนาการ ทีพ่ กั การเขาถึงนํา้ ทีส่ ะอาด
ปลอดภัยและดื่มได การมีแหลงนํ้าและการสุขาภิบาลที่เพียงพอ สภาพการทํางานที่ปลอดภัย และ
สภาพแวดลอมที่ดีตอสุขภาพ ที่สําคัญในขอ 25 ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนระบุวา
“ทุกคนมีสิทธิที่จะมีมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอสําหรับสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของตัวเอง
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และครอบครัวของเขา รวมถึงอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย การรักษาพยาบาล และบริการสังคม
ที่จําเปน รวมทั้งสิทธิในความมั่นคงในกรณีวางงาน เจ็บปวยหรือทุพพลภาพ เปนหมาย วัยชรา หรือ
การขาดปจจัยในการเลี้ยงชีพอื่นใดในพฤติการณอันเกิดจากที่ตนจะควบคุมได” และรวมถึงการดูแล
เปนพิเศษแกผูที่อยูในครรภมารดาหรือวัยเด็ก ซึ่งองคการอนามัยโลกไดใชแนวทางดังกลาว สําหรับ
การสงเสริมดานสุขภาพและโยงใยในดานสิง่ แวดลอมดวย จึงทําใหความเกีย่ วพันระหวางสิทธิมนุษยชน
กับสิง่ แวดลอมขยายวงกวางออกไปบนพืน้ ฐานของตรรกะทีเ่ หมาะสม
นอกจากนี้ ความเคลื่อนไหวที่นาสนใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนดานสิ่งแวดลอม ยังสะทอนได
จากรายงานทีผ่ รู ายงานพิเศษของสหประชาชาติ ระบุถงึ การเคลือ่ นไหวทีผ่ ดิ กฎหมาย และการทิง้ ขยะพิษ
ทีเ่ ริม่ ปรากฏเปนปญหานัน้ ไดถกู พาดพิงถึงและมีประเด็นทีม่ คี วามสําคัญมากขึน้ เรือ่ ย ๆ ทําใหสงั คมโลก
เริม่ รับรูเ พิม่ ขึน้ วา มีการขนสงของเสียอันตรายทีผ่ ดิ กฎหมาย และการทิง้ ของเสีย ผลิตภัณฑทเี่ ปนพิษ
และเปนอันตรายและของเสียทีเ่ ปนภัยคุกคามรายแรง ทีไ่ มเพียงแตตอ สิง่ แวดลอมเทานัน้ แตกระทบ
ตอชีวติ และความเปนอยูข องมนุษยชาติ ทามกลางความนิยมและยอมรับในสิทธิมนุษยชนทีห่ ลายสวน
เกีย่ วพันเรือ่ งสิง่ แวดลอมอยางแยกไมออก เชน สิทธิในชีวติ ทีจ่ ะไดใชชวี ติ อยางรืน่ รมยตามมาตรฐาน
สูงสุดทีเ่ ปนไปได ดานสุขภาพกายและสุขภาพจิต สิทธิในการดืม่ นํา้ สะอาด มีอาหาร ทีอ่ ยูอ าศัยทีเ่ พียงพอ
และเหมาะสม สภาพการทํางานทีป่ ลอดภัยและมีสขุ ภาพดี สิทธิในการไดรบั ขอมูล เพือ่ การมีสว นรวม
และเสรีภาพในการสมาคม รวมทัง้ สิทธิมนุษยชนอืน่ ๆ ทีร่ บั รอง
3

ประวัตแิ ละพัฒนาการสิทธิมนุษยชนและสิง่ แวดลอม
อาจกลาวไดวา ประวัตแิ ละพัฒนาการดานสิง่ แวดลอมและสิทธิมนุษยชนเกิดขึน้ เปนครัง้ แรกใน
วาระการประชุมระหวางประเทศ ในป ค.ศ. 1972 ทีป่ ระชุมสหประชาชาติดา นสิง่ แวดลอมของมนุษย
โดยในการประชุมครั้งนั้นนํามาซึ่งหลักการที่ 1 ของ “ปฏิญญาสตอกโฮลมตอสิ่งแวดลอมมนุษย”
ที่นําไปสูการสรางรากฐานสําหรับการเชื่อมโยงสิทธิมนุษยชนและการปกปองสิ่งแวดลอม ทั้งนี้
โดยประกาศรับรองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานวา
“มนุษยมีสิทธิขั้นพื้นฐาน เสรีภาพ ความเสมอภาค และสภาพชีวิตที่ดีเพียงพอในสภาพ
แวดลอมที่มีคุณภาพ การดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีและความเปนอยูที่ดี และมีความรับผิดชอบอยาง
จริงจังในการปกปองและปรับปรุงสภาพแวดลอมสําหรับคนรุน ปจจุบนั และอนาคต”
ผลจากการประชุมป ค.ศ. 1972 ทําใหโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP)
ได ถูก จั ด ตั้ง ขึ้น ในป ค.ศ. 1992 ชวง 20 ปห ลั ง จากการประชุ ม สิ่ ง แวดล อ มระดั บโลกครั้ ง แรก
การประชุมสหประชาชาติวา ดวยการพัฒนาสิง่ แวดลอมและการพัฒนา (UNCED) หรือทีเ่ รียกวาการประชุม
สุดยอดโลกทีเ่ กิดขึน้ ระหวางวันที่ 3 -14 มิถนุ ายน 1992 ในนคร ริโอ เดอ จาเนโร การประชุมครัง้ นัน้
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มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือรัฐบาลประเทศตาง ๆ ในการพิจารณาการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และหา
หนทางทีจ่ ะหยุดยัง้ การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและควบคุมมลพิษของโลก แมในขณะทีม่ คี วามพยายาม
ระดับนานาชาติ คณะผูแ ทนจาก 178 ประเทศ ผูน าํ ของรัฐ 108 ประเทศ และผูแ ทนองคกรเอกชนกวา
1,000 คน เขารวมการประชุม ในนคร ริโอ เดอ จาเนโร มีขอตกลงที่สําคัญสามขอ ซึ่งปฏิญญาริโอ
วาดวยสิง่ แวดลอมและการพัฒนามีความเกีย่ วของมากทีส่ ดุ ในบริบทของสิทธิมนุษยชนและสิง่ แวดลอม
โดยหลักการที่ 1 กําหนดวา
“มนุษยเปนศูนยกลางของความกังวลสําหรับการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน พวกเขามีสทิ ธิทจี่ ะมีชวี ติ ทีม่ ี
สุขภาพดีและมีประสิทธิผลโดยสอดคลองกับธรรมชาติ” และหลักการที่ 4 กําหนดวา
“เพือ่ ใหบรรลุการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนการคุม ครองสิง่ แวดลอมจะเปนสวนหนึง่ ของกระบวนการพัฒนา
และไมสามารถแยกออกจากกันได”
นอกจากนี้ หลักการที่ 10 ของปฏิญญาริโอ ค.ศ. 1992 มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนา
สิทธิมนุษยชนดานสิง่ แวดลอมทีช่ ดั เจนมากขึน้ ทีน่ าํ ไปสูอ นุสญ
ั ญาวาดวยการเขาถึงขอมูลการมีสว นรวม
ของประชาชนในการตัดสินใจ และการเขาถึงความยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดลอม (อนุสัญญา Aarhus)
ซึ่งมีผลบังคับใชในป ค.ศ. 2001 อนุสัญญาออรฮูสครอบคลุมเนื้อหาสามหัวขอที่ระบุโดยชื่อเรื่อง
แทนทีจ่ ะใชภาษาทีเ่ นนเรือ่ งสิทธิ อนุสญ
ั ญากําหนดใหรฐั ภาคี “รับรอง” วา สมาชิกของสาธารณชน
สามารถเขาถึงขอมูล ไดรับอนุญาตใหเขารวม และสามารถเขาถึงการพิจารณาคดีของศาลได แมวา
โดยทัว่ ไปแลวจะหลีกเลีย่ งคําวา “สิทธิ” แตมวี ตั ถุประสงค โครงสราง และบริบทของอนุสญ
ั ญาออรฮสู
ทีเ่ นนเรือ่ งสิทธิพนื้ ฐานทีเ่ ปนสิทธิมนุษยชนโดยมีแนวคิดเกีย่ วกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ
เปนฐาน ดังนัน้ อาจกลาวไดวา สิทธิมนุษยชนในอนุสญ
ั ญาฉบับนีท้ ไี่ ดประกันไว ไดแก สิทธิในการเขาถึง
ขอมูลดานสิ่งแวดลอม (Right to Access to Information) สิทธิในการมีสวนรวมของสาธารณะ
ในกระบวนการตัดสินใจดานสิง่ แวดลอม (Right to Public Participation in Decision - making)
และสิทธิในการเขาถึงความยุตธิ รรมดานสิง่ แวดลอม (Right to Environmental Justice) อนุสญ
ั ญา
ดังกลาวนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนมีสิทธิการเขาถึงขอมูลและมีสวนรวมใหขอมูลและ
ขัน้ ตอนในเรือ่ งสิง่ แวดลอม รวมถึงการฟองรองดําเนินคดีนนั่ เอง
ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2002 มีการประชุมสุดยอดโลกดานการพัฒนาอยางยัง่ ยืน หรือ World
Summit on Sustainable Development (WSSD) จัดขึน้ ทีก่ รุงโจฮันเนสเบิรก แผนการดําเนินงานของ
WSSD แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา การเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานเปนสิ่งจําเปน
สําหรับการบรรลุการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน แผนการดําเนินการดังกลาวยังเนนความสําคัญของการดําเนินการ
ในระดับชาติเพื่อการพัฒนาที่ประสบความสําเร็จ โดยองคประกอบที่สําคัญของแผนประกอบดวย
ธรรมาภิบาล หลักนิตธิ รรม ความเสมอภาคทางเพศ และความมุง มัน่ โดยรวมตอสังคมทีย่ ตุ ธิ รรมและ
เปนประชาธิปไตย ความโปรงใส ความรับผิดชอบ และการบริหารงานยุตธิ รรม สถาบันตุลาการถือเปนสิง่
จําเปนสําหรับนโยบายระดับชาติที่จะตองดําเนินการ แผนยังเนนถึงความสําคัญของการสงเสริม
การมีสว นรวมของประชาชน (Public participation) ในการตัดสินใจดานสิง่ แวดลอม รวมถึงมาตรการ
ทีใ่ หการเขาถึงขอมูลเกีย่ วกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กิจกรรม นโยบายและโครงการตาง ๆ ทีส่ าํ คัญ
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แผนดังกลาวระบุวาผูหญิงตองมีสวนรวมอยางเต็มที่และเทาเทียมกันในทุกระดับของกระบวนการ
ดานสิง่ แวดลอมและการพัฒนารวมถึงการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจ
นอกจากนี้ ในมิติสิทธิมนุษยชนดานสิ่งแวดลอมนั้น แมวาไมไดมีการริเริ่มจากมุมของฐาน
ดานกฎหมายสิทธิมนุษยชน เนือ่ งจากในเนือ้ หาดานสิทธิมนุษยชนเดิมนัน้ แทบจะไมมกี ารกลาวถึงหรือ
ถกเถียงเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมเลย ดังนั้น วรรณกรรมสวนใหญ
จะถู ก เขี ย นขึ้ น โดยนั ก สิ่ ง แวดล อ มหรื อ นั ก กฎหมายสิ่ ง แวดล อ มระหว า งประเทศทั่ ว ไป ต อ มา
ประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอมไดถูกนําเขามาเปนหัวขอในกฎหมายสิทธิมนุษยชนกระแสหลัก มิติดาน
สิ่งแวดลอมของสิทธิมนุษยชนทีพ่ บในสนธิสญ
ั ญาดานสิทธิมนุษยชนจึงปรากฏในกติการะหวางประเทศ
และอนุสัญญาตาง ๆ เชน กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) อนุสญ
ั ญายุโรปวาดวย
สิทธิมนุษยชน (ECHR) อนุสัญญาอเมริกันวาดวยสิทธิมนุษยชน (AMCHR) และอนุสัญญาแอฟริกัน
วาดวยสิทธิมนุษยชนและประชาชน (AfCHPR)
ในสวนของการพิจารณาคดีของศาลสิทธิมนุษยชนทีก่ ลาวถึงวานํามาซึง่ การรับรองสิทธิมนุษยชน
ดานสิ่งแวดลอมนั้น การนําคดีสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมมาสูศาล ที่นอกจากฟองรองไปยัง
คณะกรรมการสิ ท ธิ มนุษยชน หนวยงานกํากับดูแ ลระดั บสากลและระดั บภู มิ ภาคแล ว เช น คดี
Bordes and Temeharo v. France มีขอ กลาวหาวา การทดสอบอาวุธนิวเคลียรลว งหนาจะเปนการ
ละเมิดสิทธิของชีวติ และครอบครัวหรือไม หรือ คดี HP et al. v. Canada ระบุการกลาวหาวาละเมิด
การมีสทิ ธิในการดํารงชีวติ เนือ่ งจากผลกระทบตอสิง่ แวดลอมของคลังสินคานิวเคลียรทตี่ งั้ อยูใ กลกบั ที่
อยูอ าศัย คดี López Ostra v. Spain ทีศ่ าลถือไดวา มาตรา 8 ECHR ถูกละเมิดเนือ่ งจากผูส มัครไมได
รับการชดใชโดยรัฐสําหรับความเสียหายทีเ่ กิดจากมลภาวะตอสิง่ แวดลอม นอกจากนี้ ปญหาทีค่ ลายกัน
คือ ความเสียหายทีเ่ กิดจากการจัดการขยะมูลฝอยในเมืองผิดพลาดถูกยกขึน้ ในคดี Oneryildiz v. Turkey ใน
แซนเดอรโวลตสวีเดน พบวา การปนเปอ นในนํา้ เปนภัยคุกคามตอความปลอดภัยของบุคคล ซึง่ เปนขัน้ ตอน
สําคัญในการขยายความคิดของมาตรา 6 (1) ECHR เพือ่ รวมถึงสิทธิดา นสิง่ แวดลอม ในคดี Tãtar V Romania
ศาลพบวามีการละเมิดสิทธิในการเคารพชีวติ สวนตัวและครอบครัวเนือ่ งจากความลมเหลวของเจาหนาที่
โรมาเนียในการปกปองสิทธิของผูค นทีอ่ าศัยอยูใ นบริเวณใกลเคียงกับเหมืองทองคํา คดีเหลานีจ้ ะพบวา
ศาลตัง้ ขอสังเกตวา “มลภาวะอาจสงผลกระทบตอชีวติ สวนตัวและชีวติ ครอบครัวของบุคคลโดยทํา
อันตรายตอความผาสุกของคน” และ “รัฐมีหนาที่รับผิดชอบในการคุมครองพลเมืองของตนโดย
การกําหนดอํานาจการจัดตั้งการ ดําเนินงาน ความปลอดภัย และการตรวจสอบกิจกรรมอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะกิจกรรมทีเ่ ปนอันตรายตอสิง่ แวดลอมและสุขภาพของมนุษย” โดยนัยเปนเสมือนการรับรองถึง
การคุกคามสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยที่จะไดรับสิ่งแวดลอมที่ควรจะไดและศาลรับรองใหวาเปน
สิทธิประโยชนสาํ คัญ
ในคดี Hatton and colleges v. United Kingdom ประเด็นนี้เกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิ
ความเปนสวนตัวและครอบครัวอันเปนผลมาจากมลพิษทางเสียงจากการจราจรทางอากาศในเวลากลางคืน
(ดู Moreno Gomez v. Spain ) ในคดี Guerra et al. v. Italy รัฐพบวามีการละเมิดสิทธิ
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ความเปนสวนตัวและครอบครัว โดยไมใหขอ มูลเกีย่ วกับมลพิษทางสิง่ แวดลอมทีจ่ ะชวยใหสามารถประเมิน
ความเสี่ยงตอสุขภาพที่พวกเขาตองเผชิญในการใชชีวิตในบางพื้นที่ ในคดี Hamer v. Belgium
ศาลพบวาสิทธิในทรัพยสนิ นัน้ ถูกจํากัดสิทธิได ภายใตเจตนารมณของกฎหมายคุม ครองสิง่ แวดลอม เปนตน
นอกจากคดีตาง ๆ แลว สิ่งที่ชวยเสริมความแข็งแกรงในการพยายามผนวกสิทธิมนุษยชน
เขากับสิง่ แวดลอมก็คอื รายงานจากผูเ ชีย่ วชาญทีห่ นวยงานดานสหประชาชาติตงั้ ขึน้ เพือ่ ตรวจสอบและ
รายงาน ซึง่ จากรายงานดานสิทธิมนุษยชนดานปญหาสิง่ แวดลอม พบวามี 3 ประเด็น ทีเ่ ขาขาย คือ
ประการแรก ปญหาที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนที่เหยื่อหรือผูเสียหายประสบ โดยเนนที่
พบในแอฟริกาและประเทศกําลังพัฒนาอืน่ ๆ เปนปญหาการคุกคามและทําลายสิง่ แวดลอม
ประการที่ สอง เพื่อระบุตรวจสอบและติ ด ตามสถานการณ จริง เหตุ ก ารณ เ ฉพาะ และ
แตละกรณี รวมถึงขอกลาวหาที่ไดรับ พบวาเปนการกลาวหาวาละเมิดสิทธิมนุษยชนดานสิ่งแวดลอม
แทบทั้งสิ้น และ
ประการที่สาม พบวาการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีประเทศและบริษัทขามชาติที่มีสวนรวม
ในการขนสงผลิตภัณฑและของเสียทีเ่ ปนพิษ และเปนอันตรายทีผ่ ดิ กฎหมายไปยังประเทศกําลังพัฒนา
4

สิทธิมนุษยชนในกฎหมายสิง่ แวดลอมระหวางประเทศ
ความสําคัญของสภาพแวดลอมตอการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนไดรับการยอมรับอยาง
กวางขวางในกฎหมายระหวางประเทศ สิง่ ทีเ่ ปนทีย่ อมรับกันนอย คือ ขอเสนอในฐานะมนุษยทมี่ สี ทิ ธิ
ตอสิง่ แวดลอมเกินกวาสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีจ่ าํ เปนตอความตองการขัน้ พืน้ ฐานของมนุษย สิทธิในสภาพ
แวดลอมที่ดีตอสุขภาพนั้น อาจตองมีการบัญญัติและรับรองในกฎหมายระหวางประเทศ แนวคิด
และแนวทางดําเนินการดังกลาวทําใหเกิดความทาทายทั้งทางแนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติสําหรับ
กฎหมายสิทธิมนุษยชน การพิจารณาถึงวิธกี ารทีแ่ ตกตางกันของสภาพแวดลอมทีม่ แี นวคิดในกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหวางประเทศและวิเคราะหขอเสนอที่วา สิทธิในสภาพแวดลอมที่ดีตอสุขภาพนั้น
กําลังเกิดขึ้น อันระบุถึงความทาทายบางอยางที่จะตองเอาชนะกอนที่จะไดรับการยอมรับสิทธิ
ดังกลาว รวมถึงสิง่ ทีด่ งึ มาจากสาขาวิชานิเวศวิทยาเชิงลึกและนิตศิ าสตรโลก
การประชุมของสหประชาชาติที่กรุงสตอกโฮลม นครริโอ เดอ จาเนโร และกรุงโจฮันเนสเบิรก
แสดงใหเห็นวา ประชาคมระหวางประเทศเห็นวา การปกปองสิง่ แวดลอมเปนเรือ่ งทีท่ วั่ โลกใหความสนใจ
เปนเวลานานแลวทีผ่ คู นตางสงสัยวา ในสนธิสญั ญาทวิภาคีและพหุภาคีทสี่ าํ คัญดานสิง่ แวดลอมทีม่ มี ากมาย
กลไกและมาตรการที่มีอยูสามารถที่จะแกไขปญหานี้ไดจากมุมมองดานสิทธิมนุษยชนหรือไม
การรวมสิทธิมนุษยชนเขากับมิตดิ า นสิง่ แวดลอมในอนุสญ
ั ญายุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชนอาจเปนหนึง่
ในเปาหมายตอไปของนโยบายสิง่ แวดลอมระหวางประเทศ

ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2563)

หากวิเคราะหกนั โดยทัว่ ไปจะพบวา กฎหมายสิง่ แวดลอมระหวางประเทศนัน้ มีลกั ษณะเดนที่
เกินกวาลักษณะกฎหมายทัว่ ไป โดยมีการพยายามนําเอาหลักกฎหมาย มาตรการทางกฎหมาย รวมทัง้
กลไกตาง ๆ ทัง้ ทางแพง ทางอาญา และทางปกครอง มาบัญญัตไิ ว มีสนธิสญั ญาพหุภาคีประมาณ 300 ฉบับ
และสนธิสญ
ั ญาทวิภาคี 900 ฉบับ เกีย่ วกับการคุม ครองสิง่ แวดลอมรวมถึงตําราอืน่ ๆ อีก 200 กวาเลม
ทีจ่ ดั ทําโดยองคกรระหวางประเทศตาง ๆ โดยหลักการทีอ่ ภิปรายกัน คือ สิทธิในสิง่ แวดลอมหมายถึง
สาระสําคัญในสิทธิที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่บุคคลทุกคนพึงมีและไดรับ
โดยสิทธินแี้ บงแยกไมไดและติดตัวทุกคนมาตัง้ แตเกิด ในภาษากฎหมายเรียกสิทธิทเี่ ปนแกนนีว้ า เปน
“สิทธิเชิงเนื้อหา” (Substantive Rights) ซึ่งสิทธิกลุมนี้แยกตางหากจากสิทธิในเชิงกระบวนการ
(Procedural Rights) ซึง่ เปนเสมือนเสนทางหรือวิถที าง (Means) ทีน่ าํ ไปสูส ทิ ธิในสิง่ แวดลอมเชิงเนือ้ หา
กลาวโดยสรุปคือสิทธิในสิ่งแวดลอมแบงเปนสิทธิในสิ่งแวดลอมเชิงเนื้อหาและสิทธิในสิ่งแวดลอม
ในเชิงกระบวนการทีเ่ ปรียบเสมือนกฎหมายดานสารบัญญัตแิ ละวิธสี บัญญัตนิ นั่ เอง
อยางไรก็ตาม หากพิจารณาถึงสิทธิมนุษยชนและสิง่ แวดลอมในบริบทของอนุสญ
ั ญาระหวาง
ประเทศวาดวยสิ่งแวดลอม จะพบวาอนุสัญญาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมสวนใหญ2 จะรับเอาหลักการใน
เรือ่ งความสัมพันธระหวางมนุษยและสิง่ แวดลอมมาจากปฏิญญาสตอกโฮลมและปฏิญญาริโอ โดยยัง
ไมมกี ารรับรองสิทธิในสิง่ แวดลอมอันเปนสิทธิเชิงเนือ้ หาไวโดยตรง และแมอนุสญ
ั ญาตาง ๆ จะมีฐานะ
เปน Hard Law ซึง่ มีผลกําหนดพันธกรณีใหแกรฐั ภาคี แตประเด็นในเรือ่ งความสัมพันธระหวางมนุษย
หรือสิทธิของมนุษยและสิ่งแวดลอมจะถูกบัญญัติไวเพียงในลักษณะของหลักการ และมักปรากฏอยู
ในสวนอารัมภบทหรือ Preamble มากกวาที่จะมีการกําหนดเปนพันธกรณีใหรัฐภาคีในอันที่จะตอง
คุมครองสิ่งแวดลอม เนื่องจากมีความสําคัญหรือมีความเชื่อมโยงกับสิทธิของมนุษย นอกจากนี้
จากการพิจารณาตัวอยางอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยสิ่งแวดลอมตาง ๆ ขางตน ไมวาจะเปน
อนุสัญญาวาดวยสิ่งแวดลอมในดานธรณีภาค อากาศภาค ชีวภาค และอุทกภาค ตางก็มีการกลาวถึง
ความสัมพันธระหวางมนุษยและสิ่งแวดลอม แตจะเปนการกลาวถึงในลักษณะเปนหลักการหรือ
กรอบแนวคิดที่เปนขอตระหนักหรือแนวทางในการปฏิบัติของรัฐภาคี ไมไดมีสถานะเปนพันธกรณี
แตอยางใดเวนแตในเรื่องสิทธิของชนพื้นเมืองและชุมชนทองถิ่นที่ไดมีการกลาวถึงไวอยางชัดเจนใน
Convention on Biological Diversity แตกย็ งั คงเปนประเด็นทีต่ อ งพิจารณากันตอไปวาการกลาวถึง
สิทธิของชนพื้นเมืองและ ชุมชนทองถิ่นเชนนี้เพียงพอที่จะแสดงใหเห็นถึงการเชื่อมโยงระหวาง
การคุมครองสิ่งแวดลอมและสิทธิมนุษยชนแลวหรือไม อนึ่ง ถึงแมสิทธิในสิ่งแวดลอมอันเปนสิทธิ
เชิงเนือ้ หายังไมมกี ารรับรองอยางชัดเจนในอนุสญั ญาระหวางประเทศวาดวยสิง่ แวดลอมตาง ๆ แตในทางกลับกัน

2 อนุสัญญาดานสิ่งแวดลอมเหลานี้ เชน อนุสัญญาวาดวยชนิดพันธุที่มีการเคลื่อนยายถิ่น อนุสัญญาแรมซาร หรืออนุสัญญา

วาดวยพื้นที่ชุมนํ้า อนุสัญญาบาเซิล (Basel Convention) อนุสัญญาวอชิงตัน (Washington Convention) อนุสัญญาวาดวยการคา
ระหวางประเทศ ซึ่งชนิดสัตวปาและพืชที่ใกลสูญพันธ อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ฯลฯ.
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สิทธิเชิงกระบวนการกลับไดรับการรับรองไวในอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยสิ่งแวดลอม
จํานวนมาก
นอกจากนี้ ขอบกพรองในกฎหมายสิง่ แวดลอมระหวางประเทศ คือ บทบัญญัตจิ าํ นวนมากจะ
ถูกนํามาใชเฉพาะเมื่อมีอันตรายมหันต ทั้งที่อันตรายเหลานั้นถูกคาดการณเอาไวลวงหนาจาก
นักวิทยาศาสตรมาเปนเวลานานแลว รวมทัง้ ไดเตือนใหตระหนักถึงความหายนะ (เชน กรณีโรงไฟฟา
เชอรโนบิล ฯลฯ) แตการบังคับใชกฎหมายก็ยังลาหลังและเชื่องชา ทั้ง ๆ ที่บทบัญญัติทางกฎหมาย
สิ่งแวดลอมเหลานั้น มีบทบาทสําคัญในการปกปองสิ่งแวดลอมระหวางประเทศเพราะรัฐสวนมาก
ไมคอ ยสรางความตระหนักในหายนะดานสิง่ แวดลอม แตเนนไปทีก่ ารปกปองสิง่ แวดลอมเปนปญหายอย
มากกวา
ในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนดานสิ่งแวดลอมนั้น ประชาชนควรไดรับการเขาถึงขอมูลดาน
สิ่งแวดลอมไดงายขึ้นและควรขยายบทบาทการดูแลไปใหถึงศาล เพราะจะเกิดบรรทัดฐานที่ดีตอ
การดําเนินการ ปญหาที่สําคัญ คือ เมื่อบุคคลเผชิญกับปญหาการคุกคามและทําลายสิ่งแวดลอม
การพยายามยืนยันสิทธิของตนตอหนาหนวยงาน และดําเนินการฟองรองตอศาล อันเปนความพยายาม
ที่จะปกปองตนเองจากการถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมมักลมเหลว
เพราะตองดําเนินการอยางมากมายและดําเนินการดวยความยากลําบาก นอกจากสิทธิในการเขาถึง
ขอมูลดานสิ่งแวดลอม (Right to Access to Information) ยังมีสิทธิในการมีสวนรวมเชิงสาธารณะ
ในกระบวนการตัดสินใจดานสิ่งแวดลอม (Right to Public Participation in Decision - making)
และสิทธิในการเขาถึงความยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม (Right to Environmental Justice)
สิทธิเหลานี้เปนรากฐานในดานสิทธิมนุษยชนดานสิ่งแวดลอมที่ประชาชนควรรับรูและมีกลไกของรัฐ
ใหการสนับสนุนคุมครอง
อยางไรก็ตาม หากพิจารณาดานสิทธิมนุษยชนในกฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
การคุม ครองสิง่ แวดลอมไดกลายเปนปญหาความกังวลของโลก แตกฎหมายสิง่ แวดลอมระหวางประเทศมี
ลักษณะเปนสนธิสญ
ั ญาและมีการยืนยันหลักการสําคัญบางประการทีน่ า สนใจ คือ การพยายามจะไป
คุมครองถึงสิทธิมนุษยชนในอนาคต โดยนําเอาแนวคิดเรื่องความยั่งยืน หลักการปองกันไวกอน
หลักการความรับผิดเชิงสาเหตุ และความตองการปกปองสิ่งแวดลอมสําหรับคนรุนอนาคตผาน
หลักการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน เสมือนวาหลักความยัง่ ยืนเปนการวางแนวทางสิทธิมนุษยชนดานสิง่ แวดลอมใหกบั
คนรุน ใหม (Next generations) ไดรบั รูว า เขามีสทิ ธิไดรบั ดวย
ปจจุบัน สหประชาชาติไดออกกรอบแนวคิดสิทธิมนุษยชนกับสิ่งแวดลอม (Framework
Principles on Human Rights and Environment) ออกมาโดยมีหลักการทีน่ า สนใจ 3 ประการ คือ
ขอ 1 มนุษยเปนสวนหนึง่ ของธรรมชาติและสิทธิมนุษยชนเชือ่ มโยงกับสภาพแวดลอมทีม่ นุษย
อยูอ าศัย การทําลายสิง่ แวดลอมเทากับเปนการแทรกแซงสิทธิมนุษยชนในการทีจ่ ะไดรบั ความรืน่ รมย
ในชีวติ ของมนุษย และการดําเนินการดานสิทธิมนุษยชนจะชวยปกปองคุม ครองสิง่ แวดลอมและสงเสริม
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
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ขอ 2 หลักการที่เปนกรอบการดําเนินการในดานสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมนําไปสู
ขอสรุปหลักในพันธะกรณีดานสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับความรื่นรมยในการมีสภาพแวดลอม
ที่สะอาดปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ยั่งยืน การบูรณาการและชี้นําสําหรับการนําเอาพันธะกรณี
ตาง ๆ ไปปฏิบัติ รวมถึงพื้นฐานในการพัฒนาในอนาคตเพื่อสรางความเขาใจในความสัมพันธ
ของสิทธิมนุษยชนกับสิ่งแวดลอมใหพัฒนาการตอเนื่องไป
ขอ 3 หลักการทีเ่ ปนกรอบการดําเนินการนีจ้ ะไมมขี อ ยุตมิ าตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติ
ทีเ่ กีย่ วของกับสิทธิมนุษยชนและการปกปองคุม ครองสิง่ แวดลอมและหลักการทีเ่ ปนกรอบดังกลาวนีจ้ ะไม
ถูกขัดขวางหรือถูกจํากัดยกเวนหรือปฏิบตั กิ ารทีต่ าํ่ กวามาตรฐานนีภ้ ายใตหลักกฎหมายสิง่ แวดลอมระหวาง
ประเทศและระดับประเทศ
กรอบการดําเนินการตาง ๆ เหลานัน้ มีรายละเอียดและขอปฏิบตั ทิ นี่ า สนใจทีผ่ สู นใจสามารถ
ติดตามได นอกจากนี้ มีแนวโนมที่เปนที่รูจักในการพัฒนาระบบกฎหมายระหวางประเทศดาน
สิง่ แวดลอม โดยการยอมรับสิทธิมนุษยชนใน “กฎหมาย Soft law” ตัวอยางเชน หลักการแรกของ
ปฏิญญาสตอกโฮลม ปฏิญญาริโอ และปฏิญญา Bizkaia เมือ่ เร็ว ๆ นี้ มีกฎหมายเกีย่ วกับสิง่ แวดลอม
ระหวางประเทศเพียงไมกฉี่ บับเทานัน้ ทีร่ บั ประกันสิทธิดงั กลาวอยางชัดเจน อยางไรก็ตาม ปจจุบนั
รัฐธรรมนูญของประเทศตาง ๆ มีบทบัญญัตวิ า ดวยการคุม ครองสิง่ แวดลอมไมวา จะเปนสิทธิสว นบุคคล
หรือภาระผูกพันของรัฐหรือทัง้ สองอยางไวในรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายแมบททีอ่ ยางนอยก็เปนการ
รับรองในระดับตน
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มิตกิ ารเคลือ่ นไหวดานสิทธิมนุษยชนในสิง่ แวดลอม
มีขอ สังเกตวาตัง้ แตป ค.ศ. 1980 เปนตนมา กฎหมายสิง่ แวดลอมระหวางประเทศกลายเปน
ปญหาของการศึกษาทางวิทยาศาสตรเปนเวลาเกือบสี่สิบป เพราะมุงนําเอาหรือการพยายามสราง
ความเขาใจในฐานทางวิทยาศาสตรมากอนพฤติกรรมศาสตร รวมทั้งการพัฒนากฎหมายสิ่งแวดลอม
ระหวางประเทศตอไป ก็พยายามเชือ่ มโยงปญหาสิง่ แวดลอมระหวางประเทศกับระบบความยุตธิ รรม
ตามแนวทางของโครงการสิง่ แวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP)
การบรรจบกันของสิ่งแวดลอมกับสิทธิมนุษยชนเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งเพราะเปนการเพิ่ม
กลไกและเครื่องมือทั้งระดับนานาชาติและระดับชาติ ความจําเปนในการผลักดันและสรางกลไก
สําหรับสิทธิมนุษยชนดานสิง่ แวดลอมมิใชเกิดจากกฎหมายหรือมาตรการดานสิง่ แวดลอมไมเพียงพอ
หรือไรประสิทธิภาพ แตเกิดจากลักษณะสิง่ แวดลอมนัน่ เองทีม่ ลี กั ษณะเชิงสถานะและความเสียหาย
ทางสิง่ แวดลอมนัน้ จะเปนความเสียหายทีค่ อ ย ๆ เกิด และสะสมโดยทีเ่ ราไมสามารถมองเห็นไดใน
ระยะสัน้ ๆ ซึง่ กวาจะรูถ งึ ความเสียหายทางสิง่ แวดลอมก็ตอ เมือ่ ความเสียหายนัน้ มีวงกวางและกระทบ
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ตอชีวิตความเปนอยูของมนุษย อันทําลายสิทธิมนุษยชนพื้นฐานในการที่อยูในสภาพสิ่งแวดลอมที่ดี
หรือคุณภาพสิง่ แวดลอมทีส่ มควรจะไดรบั ซึง่ สิทธิในการดํารงชีวติ ในสภาพแวดลอมทีด่ มี คี ณ
ุ คาตอการ
ใชชวี ติ มนุษยนนั้ ยอมเปนสิทธิมนุษยชน
การขยายความในมิตดิ า นการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development) นัน้ ตีความรวมถึง
การคุมครองปกปองสิ่งแวดลอมใหถึงมือคนรุนใหม (Next Generation) เพื่อใหเขาสามารถทีจ่ ะใช
สิทธิมนุษยชนไดอยางสมบูรณ แมจะแตกตางกันในระดับตาง ๆ ก็ตาม สิทธิของคนรุนปจจุบัน
ในการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติทเี่ ปนธรรม และความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดลอม จะตองพิจารณาภายใต
ขอผูกพันในการรักษาสภาพแวดลอมของโลกและฐานทรัพยากรสําหรับคนรุน อนาคตดวย เพือ่ รักษา
สภาพแวดลอมของโลกและฐานทรัพยากรสําหรับคนรุน อนาคต ซึง่ อาจมีการประเมินกฎหมายควบคุม
มลพิษและการจัดการทรัพยากรกับความยุตธิ รรมระหวางประเทศ แนวคิดนีถ้ กู นําเสนอโดย UNEP วา
ตองการการปกปองที่มีประสิทธิภาพของสิทธิมนุษยชนในการเก็บและการแสวงหาสิทธิในการเขาถึง
เพือ่ ใหเกีย่ วกับการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมอยางยัง่ ยืน ปญหาดานภูมอิ ากาศ มลพิษทาง
อากาศ การปองกันความเสือ่ มโทรมของแหลงนํา้ และการจัดการ การจัดการของเสีย ดิน การปองกัน
การชะลาง การคุม ครองธรรมชาติ ชนิด และความหลากหลายทางชีวภาพ มลภาวะทางเสียง ความรวมมือ
เพือ่ สิง่ แวดลอมกับประเทศทีส่ าม เหลานีย้ งั เปนปญหาทาทายมิตดิ า นสิทธิมนุษยชนอยางตอเนือ่ ง
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สิทธิมนุษยชนกับสิง่ แวดลอมในประเทศไทย
สําหรับประเทศไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดบญ
ั ญัตถิ งึ “สิทธิชมุ ชน” โดยเปนการใหสทิ ธิแกชมุ ชน
ในการมีสว นรวมกับรัฐในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุล
และยัง่ ยืน แตจะถูกกลาวหาวาเปนการรับรองเพียงในฐานะ “สิทธิเชิงกลุม (Collective Rights)” ไว
อยางชัดเจน ในระดับหลักการ และบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญทัง้ สองฉบับยังไมไดบญ
ั ญัตเิ รือ่ ง “สิทธิ
ในสิง่ แวดลอม (Right to Environment)” ในฐานะ “สิทธิดา นบุคคลหรือปจเจกชน (Individual
Rights)” แตอยางใด อยางไรก็ดี การสนับสนุนใหประชาชนสามารถดํารงชีวติ อยูใ นสิง่ แวดลอมทีด่ ไี ด
บรรจุอยูใ นบทบัญญัตขิ องกฎหมาย แตอยูใ นฐานะทีเ่ ปนเปาประสงคหรือเงือ่ นไขของประเด็นสิทธิอนื่
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดบัญญัติเรื่องสิทธิชุมชนไวใน
มาตรา 56 ในหมวดสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ระบุวา
“บุคคลมีสิทธิที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชน ในการบํารุงรักษา และไดประโยชนจาก
ทรัพยากร ธรรมชาติ รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องใน
สิ่ง แวดลอมที่ จ ะไมก  อใหเ กิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวั ส ดิ ภาพ หรื อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของตน
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ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ทั้ ง นี้ บุ ค คลสามารถฟ อ งร อ งรั ฐ ได เ พื่ อ ให ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามสิ ท ธิ แ ละ
การมีสวนรวมดังกลาว”
ตอมาในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็ไดบญ
ั ญัตริ บั รองสิทธิชมุ ชน
ไวใน มาตรา 67 ในหมวดสิทธิชมุ ชนในทํานองเดียวกันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 แตเมือ่ มาเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ปรากฏวา เนือ้ หาสวนที่
วาดวยสิทธิของบุคคลทีจ่ ะมีสว นรวม “ในการคุม ครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอม เพือ่ ให
ดํารงชีพอยูอ ยางปกติ และตอเนือ่ งในสิง่ แวดลอมทีจ่ ะไมกอ ใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ
หรือคุณภาพชีวติ ของคน” ซึง่ มีในรัฐธรรมนูญสองฉบับกอนหนานี้ หายไป ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก ตัง้ แต พ.ศ. 2550
เปนตนมา มีการเรียกรองใหเกิดการแกไขปญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาตาง ๆ ในพืน้ ทีช่ มุ ชน และ
คัดคานนโยบายทีม่ ผี ลกระทบดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม จนทําใหเกิดการเคลือ่ นไหวภาค
ประชาชนหลากหลายพืน้ ทีใ่ นประเทศอยางตอเนือ่ ง ขณะเดียวกันก็เกิดความขัดแยงทางการเมืองอยาง
รุนแรงและเกิดการชุมนุมเรียกรองใหมกี ารปฏิรปู ระบบการเมืองจนนําไปสูก ารรัฐประหารในเวลาตอมา
ในชวงรัฐประหารป พ.ศ. 2557 ทีผ่ า นมาจนถึงชวงกอนการเลือกตัง้ ในป พ.ศ. 2562 ไดมปี ฏิบตั กิ ารของ
เจาหนาทีท่ หาร ตํารวจ ฝายปกครอง ฝายความมัน่ คง รวมถึงหนวยงานรัฐตาง ๆ ทัง้ มีการออกประกาศ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ และการเสนอกฎหมายที่มีผลกระทบดานสิ่งแวดลอมเขาสูการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติอยางตอเนื่อง เพื่อควบคุมชาวบานที่ใชสิทธิชุมชนหรือสรางมาตรการที่เปนการบังคับหรือ
ยกเวนบางเรื่อง ทําใหประกาศและคําสั่งที่ออกโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติและหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ รวมทั้งกฎหมายตาง ๆ เปนเครื่องมือในการลิดรอนและเพิ่มระดับของ
ความขัดแยงในพืน้ ทีข่ องชุมชนหลายชุมชน ซึง่ เปนปรากฏการณทสี่ าํ คัญและเปนเงือ่ นไขทางการเมือง
ทีม่ ผี ลตอการตอสูเ รียกรองสิทธิเสรีภาพและการมีสว นรวมของชุมชนอยางตอเนือ่ ง
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดลอม (2562) ระบุวา หลังการรัฐประหารและกอนที่จะมีการเลือกตั้ง
พบวา ตลอดระยะเวลาการปกครองภายใตรัฐบาลที่ผานมา มีการผลักดันนโยบายที่มีผลกระทบตอ
สิง่ แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางรวดเร็ว อาทิเชน การจัดการปญหาขยะ โดยการสงเสริมใหมี
โครงการโรงไฟฟาขยะ ซึง่ ไดรบั การยกเวนการทํารายงาน EIA หรือการผลักดันใหภาคตะวันออกกลายเปน
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิง่ แวดลอมแหงชาติ รวมถึงนโยบายทวงคืนผืนปา ซึง่ มีการปราบปรามผูก ระทําความผิด
โดยเพิ่มกําลังเจาหนาที่และใชมาตรการที่รุนแรงเขาดําเนินการ ทําใหเกิดผลกระทบตอประชาชน
ผูอ าศัยอยูใ นเขตปาและกําลังอยูใ นกระบวนการแกไขปญหากับภาครัฐอยางหลีกเลีย่ งไมได ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากนโยบายตาง ๆ ทําใหประชาชนและชุมชนตางคัดคานและใชสิทธิเรียกรองใหหยุดหรือ
ชะลอ เนือ่ งจากนโยบายตาง ๆ นัน้ ขาดการมีสว นรวมสาธารณะ ตลอดระยะเวลาทีผ่ า นมาก็ถกู ปดกัน้
และถูกคุกคามจนกลุม ชาวบาน/ชุมชน ไมสามารถดําเนินกิจกรรมได โดยทหารใชวธิ กี ารเขาเยีย่ มบาน
เพือ่ พูดคุยและปรับทัศนคติ ซึง่ ไมไดอา งอํานาจตามกฎหมาย รวมถึงการเรียกตัวแกนนําชุมชนเขาไป
พูดคุยกับทหารเพื่อหามปรามการเคลื่อนไหวคัดคานโครงการพัฒนาตาง ๆ และดําเนินคดีในขอหาที่
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เกีย่ วกับการชุมนุม เชน ขอหาฝาฝนคําสัง่ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 3/2558 ขอ 12 หรือ
การดําเนินคดีตามพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 เปนตน
ขณะเดียวกันรัฐบาลยังเสนอกฎหมายที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเขาสูการพิจารณาของ
สภานิตบิ ญั ญัตแิ หงชาติ และเรงพิจารณาเห็นชอบรางกฎหมายโดยไมไดรบั ฟงความคิดเห็นจากประชาชน
หลายฉบับ เชน พระราชบัญญัตโิ รงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัตสิ ง เสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2560 หรือพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 เปนตน ทามกลางขอถกเถียงในเรือ่ งปญหาหลายประการ ทัง้ เนือ้ หา
สาระของกฎหมายและการตีความบังคับใชของเจาหนาที่รัฐ รวมถึงการออกคําสั่งคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ และคําสัง่ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในเรือ่ งตาง ๆ นัน้ ก็มผี ลกระทบ
ทัง้ กับประชาชนโดยทัว่ ไป ในชุมชนเฉพาะพืน้ ทีท่ กี่ าํ หนด หรือเฉพาะประเด็นทีร่ ฐั บาลตองการยกเวน
ไมตอ งปฏิบตั ติ ามกฎหมาย โดยปราศจากการตรวจสอบเนือ้ หาและกระบวนการออกคําสัง่
ในปจจุบันหลังการใชบังคับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยังพบวา
สิทธิเสรีภาพดานสิง่ แวดลอมทีส่ าํ คัญไดหายไป อาทิ สิทธิในการดํารงชีวติ อยูใ นสิง่ แวดลอมทีด่ ี และสิทธิ
ในการมีสว นรวมดานสิง่ แวดลอม เปนตน ทําใหรฐั ธรรมนูญฉบับนีม้ จี ดุ ออนในเรือ่ งการรับรองสิทธิของ
ประชาชนและลดทอนกระบวนการมีสว นรวมของประชาชนซึง่ เปนสิง่ สําคัญของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ดังนัน้ ปรากฏการณดงั รายละเอียดขางตนเปนสถานการณสทิ ธิมนุษยชนดานสิง่ แวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติภายใตรฐั บาลทีผ่ า นมา นอกจากเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนตอประชาชนหรือ
กลุม ชุมชนอยางแพรหลายจากทหาร ฝายความมัน่ คง หรือเจาหนาทีร่ ฐั ฝายตาง ๆ แลว ยังไมสามารถ
ตรวจสอบการใชอาํ นาจหรือการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐบาลในทางทีก่ ระทบสิทธิของประชาชนได
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ขอทาทายสิทธิมนุษยชนและสิง่ แวดลอมปจจุบนั
ประเด็นขอทาทายดานสิทธิมนุษยชนและสิง่ แวดลอมในปจจุบนั มีหลากหลายมิติ ตัง้ แต
7.1 การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศกับสิทธิมนุษยชน (Climate change) ในรายงาน
การประเมินครัง้ ที่ 5 (ค.ศ. 2014) คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
(IPCC) ไดยืนยันอยางชัดเจนวา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนเรื่องจริงและการปลอย
กาซเรือนกระจกทีม่ นุษยสรางขึน้ เปนสาเหตุหลักของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ในรายงานดังกลาว
ยังระบุความถีท่ เี่ พิม่ ขึน้ ของเหตุการณสภาพอากาศทีร่ นุ แรงและภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ ระดับนํา้ ทะเล
ทีเ่ พิม่ ขึน้ นํา้ ทวม คลืน่ ความรอน ความแหงแลง ภาวะการกลายเปนทะเลทราย การขาดแคลนนํา้
และการแพรกระจายของโรคเขตรอน เปนตน ปรากฏการณเหลานีค้ กุ คามสิทธิมนุษยชนหลากหลาย
รูปแบบทัง้ ทางตรงและทางออมจากผูค นทัว่ โลกรวมถึงสิทธิในชีวติ นํา้ และสุขาภิบาล อาหาร สุขภาพ
อาคารทีอ่ ยูอ าศัย รวมถึงวัฒนธรรมและการพัฒนา

ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2563)

ผลกระทบดานลบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศเกิดขึน้ อยางรุนแรง โดยเฉพาะอยางยิง่
ตอบุคคลและชุมชนทีต่ อ งพึง่ พาพืน้ ทีช่ ายฝง ทะเลเปนพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยสําหรับทีอ่ ยูอ าศัยและการดํารงชีวติ
ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศจึงจําเปนตองไดรบั การตอบสนองระดับโลก สภาสิทธิมนุษยชน
(HRC) ไดเห็นปญหาดังกลาวและพยายามแสวงหากลไก ขัน้ ตอนพิเศษ รวมทัง้ สํานักงานขาหลวงใหญ
เพื่อสิทธิมนุษยชนไดพยายามที่จะนําประเด็นขอทาทายนี้มาสูสาระสําคัญของสิทธิมนุษยชน โดย
เรียกรองใหมกี ารใชแนวทางสิทธิมนุษยชนเพือ่ การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ จากการนําขอตกลง
ปารีสในกรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา ดวยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทําใหชดั เจนวา ทุกรัฐ
“ควรดําเนินการเพือ่ แกไขปญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ เคารพ สงเสริม และพิจารณาภาระ
หนาทีท่ เี่ กีย่ วของกับสิทธิมนุษยชน” เพือ่ ใหเกิดความมัน่ ใจวาการลดการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
นัน้ สอดคลองกับพันธกรณีดา นสิทธิมนุษยชน
7.2 เทคโนโลยีทางทหาร (Military technology) ไมตอ งสงสัยเลยวาความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีทางทหารเปนหนึง่ ในอันตรายทีย่ งิ่ ใหญทสี่ ดุ ตอสิทธิมนุษยชนทัง้ หมด รวมถึงสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ทีส่ ดุ ในชีวติ การพัฒนาอาวุธนิวเคลียรและอาวุธอืน่ ๆ เพือ่ การทําลายลางสูงเชนเดียวกับเทคโนโลยีทาง
ทหารโดยทัว่ ไปกอใหเกิดภัยคุกคามรายแรงตอสภาพแวดลอมและคุกคามตอสิทธิมนุษยชน แมวา จะ
ไมไดใชในสงคราม เชน รังสีทเี่ กิดจากการทดสอบนิวเคลียร นอกจากนี้ มลภาวะทีเ่ กิดจากความซับซอน
ของอุตสาหกรรมการทหารจะนํามาซึ่งความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมที่เกิดจากการซอมรบทาง
ทหาร ฯลฯ ในกรณีทมี่ กี ารใชอาวุธขนาดใหญ สิง่ ทีต่ ามมา คือ การสูญพันธุข องมนุษยและการทําลาย
สิง่ แวดลอม รวมถึงสิง่ มีชวี ติ เกือบทัง้ หมด การผลิตอาวุธยุทโธปกรณชนิดตาง ๆ สําหรับใชในประเทศไมวา
จะเปนอาวุธใหมหรืออุปกรณทใี่ ชกบั อาชญากร ซึง่ การกระทําเหลานีก้ าํ ลังลดทอนสิทธิมนุษยชนของ
สังคม แนนอนวากระบวนการทางกฎหมายและกระบวนการทางประชาธิปไตยจะใชไมได ไมวา จะใน
มิตขิ องกฎหมายสิทธิมนุษยชนหรือกฎหมายสิง่ แวดลอม
อยางไรก็ตาม เปนทีน่ า สนใจทีจ่ ะกลาวถึงวา การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสามารถชวย
ลดโอกาสของการเกิดสงครามโดยไมตงั้ ใจไดหรือไม โดยเฉพาะอยางยิง่ การใชเทคโนโลยีอวกาศสําหรับ
การสํารวจระยะไกลของโลกที่ชวยใหมหาอํานาจสามารถควบคุมซึ่งกันและกันไดนั้น จะสามารถ
ตรวจสอบและกําหนดวิธกี ารในการควบคุมแผนลดอาวุธในอนาคต การปรับปรุงเทคโนโลยี และสามารถ
ปองกันการสูญเสียและความทุกขทรมานของมนุษยโดยไมจาํ เปนไดหรือไม
7.3 การมุง คุม ครองสิทธิของสัตว (Animal Rights) เนือ่ งจากในระบบนิเวศดานสิง่ แวดลอม
ในปจจุบัน ราว 2 ทศวรรษที่ผานมา มีการคุกคามทําลายระบบนิเวศอยางตอเนื่อง เทานั้นยังไมพอ
ยังมีการคุกคามทางตรง (การลาสัตวเพือ่ แสวงหาประโยชนทางการคากําไรและอืน่ ๆ) และทางออม คือ
การทําลายระบบนิเวศที่อยูอาศัยของสัตว จากการคุกคามและรุกลํ้าธรรมชาติทั้งสัตวบก สัตวทะเล
รวมทั้งสัตวปก ในการปกปองคุมครองสิ่งแวดลอมนั้น การใหความเคารพตอสิทธิของสัตวและมนุษย
เปนสิ่งจําเปน เพราะมนุษยและสัตวตางพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและอาจจะรวมถึงการคุกคาม
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ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ดวย การคุกคามตอสัตวเปนการทําลายสิทธิมนุษยชนในดาน
อาหารและสุนทรียศาสตร รวมถึงการรักษาระบบสมดุลนิเวศที่กระทบตอชีวิตและความเปนอยูของ
มนุษยโดยทางออม การคุมครองสิทธิในการมีชีวิตอยูในธรรมชาติของสัตวแมไมใชสิทธิมนุษยชน แต
เพื่อรักษาระบบและความสมดุลทางนิเวศใหกับมนุษยที่จะไดอยูอาศัยในธรรมชาติที่สมบูรณ มีผล
กับการคุกคามสิทธิมนุษยชนในมิติตอชีวิตและความเปนอยูและสิทธิดานสุนทรียศาสตรของมนุษย
อยางหลีกเลี่ยงไมได
7.4 การเคลือ่ นยายมลพิษขามแดน (Transboundary of waste) โดยขอเท็จจริงแลว
ทิศทางในดานมลพิษขามพรมแดนนั้น อาจจะแตกตางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะ
สงผลกระทบตอคนทัง้ โลก และมลพิษขามพรมแดนนัน้ เปนปญหาคุกคามดานสิง่ แวดลอมทีม่ มี าตัง้ แตเดิม
ตั้งแตการมีฝนกรด (Acid rain) มลพิษจากคราบนํ้ามัน หรือหมอกควันขามพรมแดน ไปจนถึงการ
ขนสงของเสียอันตรายขามพรมแดน (Hazardous waste ซึง่ รวมเอาขยะ e-waste ดวย) และขยะจาก
ของเสีย secondhand หรือ Recycle Waste เหลานี้ การเคลือ่ นยายของเสียขามพรมแดนกําลังถูก
หยิบยกมาเปนประเด็นกันวาเปนการคุกคามสิทธิมนุษยชนดานสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง (Abuse of
environmental rights) เนือ่ งจากผูร บั ผลรายจากมลพิษหรือผูเ สียหายนัน้ ไมใชผกู อ มลพิษ (Polluters)
แตไดรับผลกระทบหรือผลรายหรือถูกคุกคามในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการที่เขาจะอยูและก็มี
สภาพแวดลอมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ แตกลับไดรบั ผลรายจากสิง่ ทีต่ วั เองไมไดกอ ขึน้
7.5 สิทธิของชุมชน (Community rights) ในอารัมภบทความตกลงระหวางประเทศ
จํานวนไมนอยที่ไดพยายามเรียกรองใหรัฐภาคีตองตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทของ “ชุมชน
พื้นเมืองดั้งเดิมและทองถิ่น” และกําหนดใหรัฐภาคีจะตองเคารพ สงวนรักษา และดํารงไวซึ่งความรู
ประดิษฐกรรม และการถือปฏิบตั ขิ อง “ชุมชนพืน้ เมืองดัง้ เดิมและทองถิน่ ” ทีเ่ กีย่ วของกับการอนุรกั ษ
และการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัง่ ยืน อยางไรก็ตาม บทบัญญัตดิ งั กลาวไมได
รับรอง “สิทธิชมุ ชน” โดยตรง ดังนัน้ สิง่ ทาทายตอไปคือการบัญญัตแิ ละรองรับสิทธิชมุ ชนใหเกิดขึน้
และวางแนวทางการดําเนินการใหชัดเจน สิทธิมนุษยชนหรือสิทธิขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
(Constitutional Environmental Right) ซึ่งรัฐธรรมนูญของหลายประเทศไดใหการรับรองสิทธิ
ของประชาชนที่จะอยูในสภาพแวดลอมที่ดี (Right to Clean and Healthy Environment) และ
แนวคิดเรือ่ งประชาธิปไตยดานสิง่ แวดลอม (Environment Democracy) เชน สิทธิในการเขาถึงขอมูล
ขาวสาร (Right to Know) โดยเฉพาะการรับรูข อ มูลเกีย่ วกับโครงการทีก่ อ ใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพ
สิง่ แวดลอม (EIA) และสุขภาพของประชาชน (HIA) สิทธิในการมีสว นรวมในการตัดสินใจของรัฐ การใช
สิทธิทางศาล และความยุตธิ รรมในเชิงการมีสว นรวม (Participative Justice) กระบวนการยุตธิ รรม
ดานสิง่ แวดลอมเปนองคความรูใ หมทกี่ าํ ลังไดรบั ความสนใจจากทัว่ โลก สิง่ เหลานัน้ ยังขาดกระบวนการ
ในเรือ่ งสิทธิชมุ ชน ในประเทศไทยเองไดมกี ารพยายามกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ แตความชัดเจนยังเปน
ประเด็นคงคางอยูไ มนอ ย
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จากงานศึกษาสิทธิของชุมชน เรื่อง “รัฐไดประโยชนอะไรของหลักสิทธิมนุษยชนจากการ
สงเสริมสิทธิชมุ ชนในการมีสว นรวมอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมประเทศไทย” ระบุวา
แนวคิดเรื่องของสิทธิชุมชนนั้นนอกจากเปนสวนหนึ่งที่มีพัฒนาการมาจากหลักสิทธิมนุษยชนแลวยัง
เปนเรือ่ งทีส่ อดคลองกับหลักประชาธิปไตย นัน่ คือหลักของการมีสว นรวมของประชาชน “สิทธิชมุ ชน”
เปน “สิทธิเชิงกลุม ” ซึง่ เปนเรือ่ งใหมของระบบกฎหมายไทย การใชสทิ ธิชมุ ชนเปนการใชสทิ ธิในนาม
กลุม ไมใชใชสทิ ธิในนามบุคคล กอนจะมีรฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติ
เรือ่ งสิทธิชมุ ชนเปนครัง้ แรก ระบบกฎหมายไทยรับรองแตระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยรัฐ
และระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยเอกชนเทานัน้ ตอมา เมือ่ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รวมทัง้ รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดมีการบัญญัติรองรับ “สิทธิของชุมชน” ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติดวย จึงมีผลเปนการสถาปนาระบบการจัดการเพิ่มขึ้นมาอีกประเภทหนึ่ง คือ
ระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน ทีต่ อ งรอดูกนั ตอไปในทางปฏิบตั ิ
8

บทสรุป
สิทธิมนุษยชนเปนสวนหนึง่ ของความพยายามของเราในการปกปองสิทธิทจี่ ะนําไปสูส งั คมโลก
ที่มีสิ่งแวดลอมที่ดี หลักการและกลยุทธดานสิทธิมนุษยชนจะสงผลตอการทํางานของเราทุกระดับ
ตั้งแตระดับโลกไปจนถึงระดับทองถิ่น รวมทั้งการทําใหมั่นใจวา มีการรับรูและดําเนินการที่แข็งแกรง
ในการเชือ่ มโยงระหวางสิทธิมนุษยชนและการปกปองสิง่ แวดลอม ในขณะทีง่ านดานความยุตธิ รรม
สิง่ แวดลอม (Environmental justice) ยังคงพัฒนาอยางตอเนือ่ ง เรากําลังพัฒนากลยุทธและเครือ่ งมือใหม ๆ
เพือ่ ใหมนั่ ใจในการเคารพสิทธิของบุคคลและชุมชน โดยเฉพาะอยางยิง่ ผูท ตี่ อ งพึง่ พาทรัพยากรธรรมชาติ
ในการดํารงชีวติ หรือไดรบั ผลกระทบจากความเสือ่ มโทรมของสิง่ แวดลอม
ตัง้ แต ป ค.ศ. 1990 เปนตนมา เราจะเห็นไดวา ประชาคมโลกไดยอมรับการเชือ่ มโยงระหวาง
สิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมมากขึ้นเรื่อย ๆ เชน ยอมรับวาสิทธิในการชุมนุมตอตานทางดาน
สิง่ แวดลอม การแสดงออกถึงความตองการในการรับรูข อ มูลและขอเท็จจริงทีม่ คี วามสําคัญตอการปกปอง
สิง่ แวดลอม ปญหาสิง่ แวดลอมหลายประการรวมถึงมลพิษและการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศไดรบั
การยอมรับวา มีผลกระทบตอสิทธิของผูค นในหลากหลายพืน้ ที่ นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญหลายฉบับและ
กรอบสิทธิมนุษยชนในภูมภิ าคไดรบั เอาสิทธิมนุษยชนดานสิง่ แวดลอมเขาไปผนวก เพือ่ ขับเคลือ่ นการ
เชื่อมโยงระหวางสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมใหเปนมรรคผลที่ชัดเจน หัวใจสําคัญของการทํางาน
ดานสิทธิมนุษยชนสากลในชวงทศวรรษทีผ่ า นมาสะทอนใหเห็นวา เรากําลังเดินมาถูกทาง และกําลัง
รวมมือกันจัดการกับปญหาตาง ๆ ที่หมักหมมมานาน สิทธิและสิ่งแวดลอมในมิติที่เชื่อมโยง อาทิ

91

92

วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ความยุตธิ รรมดานสิง่ แวดลอม ผลกระทบสิทธิของชุมชนพืน้ เมืองในหลายพืน้ ที่ รัฐธรรมนูญและกฎเกณฑ
ดานสิทธิในสิง่ แวดลอมสําหรับคนรุน อนาคต รวมถึงวิธกี ารวิเคราะหแบบจําลอง เพือ่ การคุม ครองสิง่ แวดลอม
ที่ขับเคลื่อนและริเริ่มเพื่อพัฒนากลไกระหวางประเทศในดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
สิทธิมนุษยชนทีก่ าํ ลังเดินไปอยางตอเนือ่ ง
คําถามทีม่ อี ยูเ สมอวาเพราะเหตุใดคนยากจนจึงตองดักดานทนอยูก บั ความชัว่ รายทีเ่ กิดขึน้ กับ
พวกเขาจากนํา้ มือคนอืน่ ทําไมตองยอมรับชะตากรรมกับสภาพแวดลอมทีเ่ ขาไมไดกอ ปญหามลพิษ
และมลภาวะที่ตามมาโดยที่พวกเขาเหลานั้นไมไดมีปากเสียงการรับรูความจริงหรือมีสิทธิขั้นพื้นฐาน
ในการตอตานเลย สิทธิมนุษยชนดานสิง่ แวดลอมจะชวยใหคาํ ตอบทีด่ แี ละจะชวยหยุดยัง้ การคุกคาม
สรางความเสื่อมโทรม อันถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนดานสิ่งแวดลอม ดังนั้น สิทธิมนุษยชนกับ
สิง่ แวดลอมจึงเปนเหรียญสองดานทีช่ ว ยใหมนุษยไดมชี วี ติ ทีด่ ี
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การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน
เมื่อเดือนมีนาคม 2563 ที่ผานมา ทางวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชนไดรับเกียรติจาก
ทานจันทิมา ธนาสวางกุล รองอธิบดีอยั การ สํานักงานคุม ครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน
สํานักงานอัยการสูงสุด ผูซ งึ่ ปฏิบตั หิ นาทีใ่ นกระบวนการยุตธิ รรมมาอยางยาวนาน และไดนาํ ความรู
และประสบการณมาใชในการทํางานเพื่อสังคมโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายกับสิทธิมนุษยชน อาทิ
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และปจจุบนั ทานเปนอนุกรรมการ
ในคณะอนุกรรมการทีป่ รึกษากฎหมายของแพทยสภา อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการศึกษาและผลักดัน
ความเสมอภาคในการรักษาพยาบาลของผูม คี วามผิดปกติทางจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
และอนุกรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ กรมกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย นอกจากนี้ ทานไดรบั
รางวัลสตรีดเี ดนดานกระบวนการยุตธิ รรม ประเภทกระบวนการยุตธิ รรมทัว่ ไป เนือ่ งในวันสตรีสากล
ประจําป 2559 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย โดยทานไดสละเวลามาให
สัมภาษณในมุมมองเรือ่ งการลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน เพือ่ สะทอนใหเห็นแงมมุ ความคิด
การมองปญหา และการใหขอ เสนอแนะเกีย่ วกับการลงโทษทางอาญาใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน
อยางเหมาะสมไดอยางไร
ผูส มั ภาษณ : ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอการนําหลักความไดสดั สวนมาใชในการลงโทษทางอาญา
และเห็นดวยหรือไมวา ควรจะพิจารณาความไดสัดสวนของการลงโทษจากความเสียหายที่ผูกระทํา
ความผิดกอขึน้ และลักษณะสวนตัวของผูก ระทําความผิด
ผูใ หสมั ภาษณ : เบือ้ งตนจะขอพูดเรือ่ งหลักความ
ไดสัดสวนกอน หลักความไดสัดสวนเปนหลัก
ที่มีขนึ้ เพือ่ คุม ครองปองกันในการทีร่ ฐั จะใชอาํ นาจ
เขาไปแทรกแซงในสิทธิเสรีภาพของบุคคล หลักความ
ไดสดั สวนมาจากความพยายามทีต่ อ งการคุม ครอง
บุคคลไมใหรัฐใชอํานาจกระทบสิทธิของบุคคล
แตละคนมากจนเกินไป หลักความไดสัดสวนจึงเปน
หลักพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน หลักนี้คอนขาง
แพรหลายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นจาก
การที่กอนหนานั้นรัฐและผูที่มีอํานาจใชอํานาจ
มากเกินไป เขาไปทําลายชีวติ ทรัพยสนิ แทรกแซง
ชีวิตสวนตัวของปจเจกบุคคล เมื่อเกิดเรื่องนี้ขึ้น
ก็เกิดเปนขอคําถามเรื่องหลักความไดสัดสวนซึ่ง
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สอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน เพราะวาศักดิศ์ รีความเปนมนุษยใครจะมาลดทอนหรือลิดรอนไมได
เปนหลักทีเ่ ขาไปคุม ครองบุคคล รัฐจะทําสิง่ ใดจะตองอยูบ นพืน้ ฐานของความจําเปน การจํากัดสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลตองมีเหตุอนั จําเปนเพือ่ จํากัดอํานาจรัฐทีเ่ ขาไปกระทําการกระทบหรือลิดรอนสิทธิ
ของปจเจกบุคคล เชน การบัญญัติกฎหมายจํากัดสิทธิตาง ๆ ตองออกโดยมีเหตุอันจําเปนเทานั้น
รวมถึงเรือ่ งโทษทีจ่ ะกําหนดขึน้ ดวย
`หลักความไดสดั สวนนอกจากจะเปนเรือ่ งของการคุม ครองสิทธิเสรีภาพ ศักดิศ์ รีความเปนมนุษย
และสิทธิมนุษยชนแลว ตองยอมรับวาหลักนี้เปนหลักนิติธรรมหรือ The rule of law เพราะหลัก
นิตธิ รรมคือหลักที่กําหนดขึ้นเพื่อความเปนธรรมในการออกกฎหมาย การออกมาตรการตาง ๆ ของรัฐ
การออกคําสั่งทางปกครองที่จะตองไมกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของปจเจกบุคคล ขณะเดียวกัน
หลักความไดสดั สวนยังเปนหลักกฎหมายทัว่ ไป คําวาหลักกฎหมายทัว่ ไปเปนหลักทีแ่ ทรกซอนเขาไปใน
ระบบกฎหมายทุก ๆ ระบบ ไมวา จะเปนระบบกฎหมายแพง ระบบกฎหมายอาญา ระบบกฎหมายปกครอง
ระบบกฎหมายมหาชน นัน่ คือเปนหลักทัว่ ไปของระบบกฎหมายหรือ general rule และเปนหลักแหง
ความยุตธิ รรมดวย หลักความยุตธิ รรมเปนหลักกฎหมายทัว่ ไปทีจ่ ะกอใหเกิดการตีความในการจะเขาไป
เยียวยา การทีจ่ ะกอใหเกิดความเปนธรรมในการใชดลุ พินจิ พิจารณาเรือ่ งตาง ๆ ถือเปนหลักกฎหมาย
ทัว่ ไปเชนเดียวกับหลักสุจริต หลักกฎหมายปดปาก เรือ่ งเหตุสดุ วิสยั หรือพนวิสยั ซึง่ เรือ่ งเหลานีเ้ ปน
หลักกฎหมายทัว่ ไปทีเ่ ราสามารถนํามาใชได หลักกฎหมายทัว่ ไปจึงแทรกซอนอยูใ นการใชดลุ พินจิ หรือ
การตีความกฎหมายในกฎหมายทุกระบบ เปนจิตวิญญาณของกฎหมายรวมทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ในเรื่ อ งที่ เ ราจะนํ า หลั ก ความได สั ด ส ว นมาตี ค วามเรื่ อ งต า ง ๆ เพื่ อ คุ  ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ถาเราไดตดิ ตามคําวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 4/2563 วินจิ ฉัยเกีย่ วกับประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 301 และมาตรา 305 เรื่องการทําแทง ศาลใชหลักความไดสัดสวนมาวินิจฉัย
ในเรือ่ งสิทธิเสรีภาพ ศาลใหเหตุผลวามาตรา 301 กระทบตอสิทธิและเสรีภาพในชีวติ และรางกายของ
หญิงเกินความจําเปน ไมเปนไปตามหลักแหงความไดสดั สวน และเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 28 เพราะมีสทิ ธิอยูส องสิทธิ สิทธิหนึง่ คือ สิทธิ
ของทารกในครรภที่จะมีชีวิตหรือ right to life สวนอีกสิทธิหนึ่ง คือสิทธิของหญิงที่จะมีเจตจํานงตอชีวิตและ
รางกายของตนเองในการที่จะตั้งครรภตอหรือจะยุติการตั้งครรภ เจตจํานงหรือ self-determination
อันนีเ้ ปนสิทธิพนื้ ฐานวาชีวติ และรางกายของเราจะดํารงอยูอ ยางไร แตเมือ่ เรามาดูประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 301 แลว ปรากฏวาไมมีเจตจํานงหรือ self-determination ไมสามารถตัดสินใจที่จะตั้งครรภ
หรือยุตกิ ารตัง้ ครรภได เพราะไปกําหนดวาหญิงใดทําใหตนเองแทงลูก หรือยอมใหผอู นื่ ทําใหตนแทงลูก
ตองระวางโทษ จึงเปนเรื่องของการจํากัดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ซึ่งเปนสิทธิและ
เสรีภาพในชีวิตและรางกาย เทากับหญิงนั้นถูกจํากัดสิทธิ เมื่อหญิงที่ทําแทงจะตองถูกลงโทษอยาง
ไมมีเงื่อนไขในการที่ใหหญิงสามารถใชเจตจํานงได สิทธินี้เปนสิทธิตามธรรมชาติของมนุษยที่มีสิทธิ
เสรีภาพจะกระทําการใดหรือไมกระทําการใดตอชีวิตและรางกายของตนเองได หลักความไดสดั สวน
นํามาใชกับการตีความรัฐธรรมนูญ เปนเรื่องจิตวิญญาณที่ซอนอยูในรัฐธรรมนูญ จึงตองเขาใจความ
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สําคัญของหลักความไดสัดสวน คือเปนทั้งหลักความยุติธรรมและหลักที่จะรักษาความเปนมนุษย
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เปนสิง่ ทีจ่ ะคุม ครองสิทธิของบุคคล เปนหลักทีอ่ ยูใ นกฎหมายทัว่ ไป
ถาเราเขาใจตรงนี้ เมื่อมีการถามเรื่องโทษกับหลักความไดสัดสวน เราจะเขาใจวาการใชหลัก
ความไดสดั สวนก็เพือ่ ทีจ่ ะคุม ครองมนุษยใหมคี วามเปนมนุษย มีศกั ดิศ์ รี เพราะฉะนัน้ เรือ่ งโทษทีน่ าํ มาใช
จะไมมปี ญ
 หาเพราะหลักความไดสดั สวนเปนหลักความยุตธิ รรม หลักกฎหมายทัว่ ไป หลักทีเ่ ปนไปตาม
รัฐธรรมนูญ หลักเพือ่ ความเปนมนุษย จึงเปนหลักทีส่ อดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนสามารถนํามาใช
ตีความ จึงเห็นดวยกับการนําหลักความไดสดั สวนมาใชในเรือ่ งโทษทางอาญาดวย
การนําหลักความไดสัดสวนมาใชกับการลงโทษมีอยูสองสวน สวนหนึ่งคือเรื่องนิติบัญญัติ
จะตองนําหลักความไดสัดสวนมาใชในกรณีจําเปนตองจํากัดสิทธิ บทบัญญัติที่ฝายนิติบัญญัติจะตรา
ออกมาตองมีเหตุจาํ เปน การกําหนดโทษก็ตอ งจําเปน ดังนัน้ เราจะตองพิจารณาวาบทบัญญัตทิ กี่ าํ หนด
ขึน้ มานัน้ มีสดั สวนของการกระทําทีค่ วรจะตองถูกจํากัดหรือไม เพียงใด และโทษทีก่ าํ หนดมานัน้ ใช
หรือไม จะมีเงือ่ นไขอืน่ ๆ อีกหรือไมทจี่ ะนําหลักความไดสดั สวนมาพิจารณา การทีฝ่ า ยนิตบิ ญ
ั ญัตจิ ะ
กําหนดวาอะไรเปนความผิด อะไรเปนโทษ จะตองคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพและหลักความไดสดั สวนดวย
ซึง่ จะเปนขัน้ ตอนของการกําหนดความผิดและโทษ แลวจึงมาเรือ่ งการกระทําของผูก ระทําความผิดกับ
โทษที่ผลจากการกระทําความผิดและโทษตองไดสัดสวนกัน อยางกรณีตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 301 ในคําวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทีก่ ลาวมาขางตน หญิงทําแทงจะตองถูกจําคุก ไมมอี สิ ระ
ไมมเี จตจํานงในตัวเองทีจ่ ะกําหนดสิทธิในชีวติ รางกายทีจ่ ะตัง้ ครรภหรือยุตกิ ารตัง้ ครรภ ดังนัน้ แมวา
การกระทําความผิดนัน้ จะเปนการกระทําความผิดทีก่ ฎหมายกําหนด แตเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพ
ขัดกับหลักความไดสดั สวน โทษทีก่ าํ หนดมานัน้ จึงไมไดอยูบ นพืน้ ฐานของหลักความไดสดั สวน
เรือ่ งการกระทํากับผลหรือความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากการกระทํา ถาการกระทํานัน้ เปนเงื่อนไข
ของการกระทําความผิดและลักษณะของโทษที่จะไดรับ จะเห็นวาในกฎหมายอาญามีเรื่องเหตุฉกรรจ
การกระทําบางอยางจะมีโทษหนัก เชน การฆาโดยไตรตรองไวกอน การฆาเจาพนักงาน เรื่องเหลานี้
จะมีผลกระทบตอสังคมสูง การกระทําอะไรทีก่ ระทบตอความสงบเรียบรอยของสังคม หรือมีผลกระทบ
(Impact) ตอสังคมสูงจะมีโทษสูง แตโทษนั้นยังตองอยูบนพื้นฐานที่วาไมขัดตอหลักความได
สัดสวนและเปนเรื่องจําเปน หลักความไดสัดสวนเปนหลักความยุติธรรม เปนหลักกฎหมายทั่วไป
ตามที่กลาวมา การนํามาใชกบั เรือ่ งโทษ เรือ่ งการบัญญัตกิ ฎหมายจํากัดสิทธิจงึ ตองอยูบ นพืน้ ฐานของ
หลักสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ที่จะตองคุมครองดูแลบุคคลคนหนึ่งแมวาเขาจะเปน
ผูก ระทําความผิดหรือตองตกเปนจําเลยก็ตาม
เราจะเห็นวาบางคดีเปนความผิดอาญาแผนดิน บางคดีเปนความผิดตอสวนตัวหรือความผิด
อันยอมความได ซึง่ เปนการนําหลักความไดสดั สวนมาพิจารณาวา ความผิดอาญาแผนดินคือคดีทมี่ ผี ลกระทบ
ตอสังคมมาก ยอมความกันไมได โทษจะหนักกวา แตคดีทยี่ อมความกันได เชน ความผิดฐานยักยอก ความผิดใน
ลักษณะนีไ้ มกระทบตอสังคมมาก เปนสิง่ ทีส่ ามารถเจรจากันไดยอมความกันได โทษจะเบากวา เรานําหลัก
ความไดสดั สวนมาพิจารณาเกีย่ วกับประเภทของความผิด ชนิดของความผิด ถาผิดขอหาเสพยาเสพติด
เขาเปนผูป ว ยจะกําหนดโทษเบา แตถา ครอบครองและจําหนายหรือเปนผูค า ยาเสพติดจะกําหนดโทษหนัก
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ถาความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทลงโทษบทหนักไมเอาโทษมาบวกกัน หรือกรณีเปน
ความผิดตางกรรมตางวาระตองรับผิดในแตละกรรม เพราะกระทําดวยเจตนาทีแ่ ตกตางกัน กระทําหลาย ๆ
กรรมตางกัน มุง กระทําผิดซํา้ แลวซํา้ อีก หรือการเพิม่ โทษหรือบวกโทษตองรับโทษมากขึน้ เพราะกระทําผิด
ซํา้ แลวซํา้ อีก หลักความไดสดั สวนเปนหลักหนึง่ ทีน่ าํ มาพิจารณาความเปนธรรมจากการกระทําสูผ ล แตใน
สังคมไทยอาจตองพิจารณาการจะกลับมาเปนคนดีไดดว ยหรือไม ซึง่ ตองดูเรือ่ งเจตนาของบุคคล หรือเรือ่ ง
อัตวิสยั เชน อายุ เพศ วุฒภิ าวะ สุขภาพจิต คนวิกลจริต หรือเปนผูป ระกอบวิชาชีพ จะทําใหเขาไดรับโทษ
นอยลงหรือหนักขึ้นหรือไม แมวาจะมีผลของความเสียหายจากการกระทําซึ่งเปนภาวะวิสัย เชน
ผูเ ยาวกระทําความผิดอาจจะไดรบั โทษนอยลง แพทยกระทําความผิดดวยเจตนาในขอหาเกีย่ วกับวิชาชีพ
ทีร่ บั ผิดชอบ เชน เปดเผยความลับผูป ว ย อาจจะตองรับโทษหนักกวาคนปกติทวั่ ไป หรือนักตรวจสอบบัญชี
ลงชือ่ รับรองทําเอกสารปลอมในฐานะทีเ่ ปนผูป ระกอบวิชาชีพในเรือ่ งนัน้ ๆ จึงตองรับโทษหนักกวาคนปกติ
ทั่วไป หรือเจาพนักงานกระทําความผิดในฐานะผูป ฏิบตั กิ ารหรือในฐานะทีเ่ ปนผูร บั ผิดชอบจึงตองรับโทษ
หนักกวาคนปกติทั่วไป เชน เจาพนักงานยักยอกทรัพยสนิ นํา้ หนักความรับผิดในโทษทีก่ าํ หนดนัน้ จะ
แตกตางไป นัน่ ก็เปนเรือ่ งอัตวิสยั จึงเห็นดวยกับการใชหลักความไดสดั สวนและลักษณะของผูก ระทํา
ความผิดแตละคนมาพิจารณาในการลงโทษ
ประเด็นการแกไขใหคนเปนคนดีกลับคืนสูส งั คม ตรงนีห้ ลักความไดสดั สวนเขามาชวยได ถาเรา
มองวาเปนเรือ่ งการใหความเปนธรรมกับผูก ระทําความผิด สามารถทําใหเขากลับคืนสูส งั คมได ไมใชอยู
บนพืน้ ฐานของตอตาฟนตอฟน จะเอากันใหถงึ ตายเพราะวาเขาฆาคนตาย เด็กนอยทีย่ งิ คนตายสมควรทีจ่ ะ
ตองตายตามไปดวยหรือไม ถาเราไปยึดตามหลักตาตอตาฟนตอฟน เด็กนอยซึง่ อายุประมาณ 12-13 ป
ไปฆาคนตาย ตองใชหลักความไดสดั สวนมาพิจารณาวาเขาเปนผูเ ยาว มองเรือ่ งวุฒภิ าวะและจิตใจของเขา
หรือหญิงที่ถูกสามีตบตีทําราย วันหนึ่งหญิงตอสูทํารายสามีทําใหสามีไดรับบาดเจ็บหรืออันตราย
ในภาวะแบบนัน้ จะมีทงั้ เหตุอตั วิสยั และเหตุภาวะวิสยั คือ เหตุการณหรือสถานการณนนั้ หญิงถูกกดดัน
มาตลอดและดวยความเปนหญิงทีอ่ ยูใ นภาวะเปนเพศทีร่ า งกายออนแอ เรือ่ งเหลานีต้ อ งนํามาคํานึงถึงบท
ที่จะลงโทษหญิงนั้นดวยวาแคไหน อยางไร มีความสะสมมีความกดดันจากการกระทําอยางไรบาง
เหตุอัตวิสัยคือเปนผูที่มีกําลังออนแอกวา ขณะเดียวกันภาวะวิสัยคือหญิงถูกสามีทํารายรางกายมา
อยางตอเนือ่ ง การลงโทษจึงไมใชเปนการลงโทษตามปกติ ตองมองวาเรือ่ งนีจ้ ะตองลงโทษนอยกวาหรือไม
แคไหน อยางไร ตองใชวิธีการชั่งนํ้าหนัก หลักความไดสัดสวนตองเขามา ทั้งเรื่องของเหตุการณและ
การเปนเพศทีอ่ อ นแอกวา หรือเปนเด็กหรือผูเ ยาว เพือ่ ใหโอกาสคนไดกลับสูส งั คม
กลับไปทีค่ าํ วินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเรือ่ งทําแทง จะไดขอ คิดในเรือ่ งการใชกฎหมายใหทนั
ตอการเปลีย่ นแปลงและใชอยางเปนระบบ โดยสวนตัวเห็นวาการมีเจตจํานงของตนเองทีเ่ ปนหญิงนัน้ ก็
ตองอยูบนพื้นฐานของศีลธรรมดวย การโตแยงกันเรื่องทองไมพึงประสงคเปนปญหาสังคมที่เกิดขึ้น
เมือ่ ยุคสมัยเปลีย่ นแปลงไป ความกาวหนาของเทคโนโลยี การเดินทางไปมาหาสูก นั งายขึน้ วัฒนธรรม
วิถชี วี ติ เปลีย่ น ทําใหเกิดปญหาสังคมตามมาไดเหมือนกัน เมือ่ หญิงเกิดทองไมพงึ ประสงค ดวยวัยของ
เขาจึงตัดสินใจไปทําแทงทีไ่ มปลอดภัย สวนใหญแลวหญิงจะตาย แลวถาเขาประสงคจะทําแทง รัฐตอง
มีนโยบายที่จะตองคุมครอง รัฐตองทําใหเขาสามารถทําแทงไดอยางปลอดภัย ถารัฐดําเนินการตรงนี้
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ไดเรือ่ งนีจ้ ะไมใชการแทงเสรี เพราะการทําแทงตองผานระบบเรือ่ งการทําแทงโดยปลอดภัย แลวอะไร
ปลอดภัยหรือไมปลอดภัยจะถูกกําหนดโดยเงือ่ นไขของรัฐ และเมือ่ มีผลกระทบตอศีลธรรมหรือสังคม
จึงตองเกิดกระบวนการมาจัดการในเรือ่ งเหลานี้ ดังนัน้ ในการบัญญัตกิ ฎหมายจึงตองมีเงือ่ นไข ถาศึกษา
คําวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาว ศาลเห็นวาเรือ่ งนีเ้ ปนเรือ่ งทีห่ ญิงมีเจตจํานงก็จริง ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 305 ที่เขามารองรับดวยการเปดชองใหทําแทงได แตมีเงื่อนไขวาตองกระทํา
ดวยแพทย ถาเขาประสงคจะทําแทงจะตองมาปรึกษากับแพทยวา มีผลกระทบตอสภาพจิตใจ มีความเสีย่ ง
หรือเปนอันตรายหรือไม จากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 ตองโยงไปทีม่ าตรา 305 ซึง่ จะตอง
สอดรับกันเปนระบบ บางทีเราตีความกฎหมายมาตราเดียวไมได จะตองมีเรือ่ งของกระบวนการเขามาดวย
ซึ่งมาตรา 305 มาหลังมาตรา 301 การที่จะดําเนินการตามมาตรา 305 ได นั้น มาตรา 301
ตองเปดชองใหสามารถดําเนินการตามมาตรา 305 ได ดังนั้น เราตองคิดและใชกฎหมายใหเปนระบบ
ก็จะเปนธรรม
การใชกฎหมายอยางเปนระบบ ดูโครงสรางของกฎหมาย อะไรมากอนอะไรมาหลัง สัมพันธกัน
หรื อ ไม ดู ค วามสอดคล อ งของกฎหมาย ถ า ไม ส อดคล อ งแล ว ต อ งนํ า ไปสู  ก ารแก ไ ขกฎหมาย
การบัญญัติกฎหมาย เชน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 ตองมี self-determination ที่จะให
โยงไปสูประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 ดวย ดังนั้น มาตรา 301 ตองเปดชองใหหญิงมีเงื่อนไข
เชน หญิงมีสทิ ธิเสรีภาพทีจ่ ะตัดสินใจแตการตัดสินใจนัน้ ตองมีเงือ่ นไขวาตองทําอยางไร มีกระบวนการ
อยางไร ตองดูความจําเปน ปญหาทางเศรษฐกิจ เมือ่ เด็กคลอดมาแลวตองเลีย้ งดูอยางไร ตองมองปญหา
ในสังคมดวย อยาลืมวาทีใ่ ดมีสงั คมทีน่ นั่ มีกฎหมาย สังคมมากอนกฎหมาย การมีกฎหมายก็เพือ่ สังคม
การใชกฎหมายตองเพือ่ แกปญ
 หาของสังคมใหสงั คมเดินตอไปได แตบางครัง้ เราไปเครงครัดกับตัวบท
กฎหมายมากเกินไป ไมไดมองเจตนารมณของกฎหมายหรือคุณธรรมทางกฎหมายวามีอยูอยางไร
การออกกฎหมายจึงใหฝา ยนิตบิ ญ
ั ญัตสิ ามารถคาดคะเนบางอยางได เปดชองได ดังนัน้ เราตองดูกอ นวา
คุณธรรมทางกฎหมายของเรื่องนี้คืออะไร เมื่อเราไมไดมองเรื่องคุณธรรมทางกฎหมายทําใหเรา
ไปไมถงึ หลักความไดสดั สวนซึง่ เปนหลักความเปนธรรม ทําใหมนุษยเปนมนุษย ทําใหเขากลับคืนสูส งั คมได
ไมใชเขากระทําลงไปแลวตองตกเปนผูต อ งหา ไมสามารถกลับคืนสูส งั คมได ตรงนีเ้ ห็นวาหลักความได
สัดสวนนํามาใชกบั การลงโทษได และชวยไดมาก เราไมคอ ยไดคดิ ถึงเรือ่ งหลักความไดสดั สวน แตเราไป
คิดถึงแตตวั บทกฎหมายทีน่ าํ มาใชลงโทษ อยางเชนยีต่ อ กจะทําใหดลุ พินจิ ถูกจํากัด จริง ๆ แลวในแตละ
คดีจะแตกตางกัน จึงอาจตองมีขอ ยกเวนหรือไม ระบบกฎหมายของไทยเปนระบบซีวลิ ลอว ไมใชระบบ
คอมมอนลอวทยี่ ดึ ตามแนวคําพิพากษาของศาลในการลงโทษ แตละคดีจะแตกตางกันจึงตองเอาหลัก
ความไดสัดสวนมาปรับกับการใชดุลพินิจวาแตละคดีเปนอยางไร เราไมคอยใชหลักความไดสัดสวน
แตไปใชยี่ตอก ไปใชคําพิพากษา เราไมคอยนําเรื่องความไดสัดสวนมาพูดเกี่ยวกับการใชดุลพินิจ
ในการลงโทษ เรื่องเหตุผลของเรื่องหรือ nature of things ตองรูวาคืออะไร nature of things
จะซอนอยูใ นขอเท็จจริงนัน้ ทัง้ หมด ถาเราหา nature of things ได เราสามารถนําหลักความไดสดั สวน
มาใชไดโดยไมตอ งไปใชยตี่ อ ก
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ผูส มั ภาษณ : ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอการใชมาตรการทางเลือกแทนการลงโทษทางอาญา
เพือ่ ลดจํานวนนักโทษในเรือนจําอันเนือ่ งมาจากปญหานักโทษลนเรือนจํา โดยการนํามาตรการทางเลือกมาใช
ทดแทนโทษจําคุก เชน การยกเลิกกฎหมายอาญาทีไ่ มจาํ เปน การใชโทษอืน่ แทนโทษจําคุก การใชมาตรการ
ทางปกครอง การคุมประพฤติ หรือการใชอปุ กรณอเิ ล็กทรอนิกสตดิ ตามตัว (กําไล EM) เปนตน
ผูใหสัมภาษณ : ในเรื่องมาตรการทางเลือกแทนการลงโทษทางอาญาเห็นดวยอยางยิ่ง ตรงนี้เราไป
มองเรือ่ งการลงโทษ แตจริง ๆ อยากจะเสนอเรือ่ งกระบวนการยุตธิ รรมทางเลือก เราไปมองวายกเลิก
โทษแลวใชมาตรการอื่นแทน เชน การทํางานบริการสาธารณะ การใชความรับผิดทางปกครอง
การคุมประพฤติ การใชอปุ กรณอเิ ล็กทรอนิกส ซึง่ การใชอปุ กรณอเิ ล็กทรอนิกสตอ งใชงบประมาณสูง
แตถา เราใชกระบวนการยุตธิ รรมทางเลือกมาจัดการกับปญหาของสังคม เชน การไกลเกลีย่ การเจรจา
การประนอมขอพิพาท การคุยกันเชิงสมานฉันท เรือ่ งเหลานีจ้ ะเปนทางออกทีด่ มี ากกวาทีเ่ ราจะไปเนน
เรือ่ งการลงโทษ การใชมาตรการการบังคับทางสังคมนาจะดีกวาหรือไม แตสงิ่ ทีเ่ สนอมาก็เปนสิง่ ทีด่ กี ็
เห็นดวย การไกลเกลีย่ ในชัน้ พนักงานสอบสวนแทนการนําคดีเขาสูร ะบบเพียงเพือ่ ลงโทษก็เปนสิง่ ทีด่ ี
แตตองทํากระบวนการใหนาเชื่อถือ โปรงใส และชัดเจน เพราะตอนนี้อะไรก็เปนความผิดไปหมด
กลายเปนเรือ่ งอาญาเฟอ การชะลอฟองเปนมาตรการทางเลือกหนึง่ ได เปนอีกวิธหี นึง่ ทีไ่ มตอ งนําตัวผูก ระทํา
ความผิดเขาสูระบบการพิจารณาของศาลเพื่อตัดสินถูกผิด แตถาจะใชการชะลอฟองตองมาคิดกลไก
ตอเนื่องวาจะนําผูกระทําความผิดเขาสูกระบวนการคุมประพฤติหรือไม อยางไร การชะลอฟองเปน
กระบวนการทีจ่ ะตองดําเนินการกอนการฟองคดีซงึ่ ตองมีกระบวนการตรงนี้ การชะลอฟองเปนการผอน
ระยะเวลาออกไปกอนฟองคดีสูศาลซึ่งเปนแนวทางที่ดีอยางหนึ่ง แตยังมีอุปสรรคในเรื่องวิธีคิดของ
คนในกระบวนการยุตธิ รรม ทีผ่ า นมาเคยมีการรางกฎหมายแตยงั ไมประสบผลสําเร็จ เพราะมีขอ โตแยง
เรือ่ งกระบวนการสัง่ ชะลอฟองการยอมรับไมยอมรับในการใชอาํ นาจของพนักงานอัยการ นอกจากนี้
ในสวนขององคกรอัยการขณะนีจ้ ะมีกระบวนการไกลเกลีย่ หรือการประนอมขอพิพาทคดีอาญาตาม
ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุด วาดวยการไกลเกลีย่ และประนอมขอพิพาทคดีอาญา ในชัน้ พนักงานอัยการ
พ.ศ. 2555 โดยมีสาํ นักงานคุม ครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนเขามาทําหนาทีไ่ กลเกลีย่
สวนใหญจะเปนคดีทยี่ อมความไดเพือ่ ไมใหผกู ระทําความผิดตองเผชิญกับการถูกลงโทษ จะชวยใหคน
ไมตอ งถูกลงโทษจําคุกโดยไมจาํ เปน ทําใหยตุ ขิ อ พิพาทไดกอ นมีการฟองคดี ซึง่ เปนมาตรการทางเลือก
แทนการลงโทษทางอาญาทีด่ ี
ผูสัมภาษณ : ทานเห็นดวยหรือไมวา หากมีการแกไขกฎหมายกําหนดใหนักโทษที่พนโทษมาเปน
ระยะเวลาพอสมควรแลวและไมไดกระทําความผิดซํ้าอีก สามารถขอปกปดหรือลบทะเบียนประวัติ
อาชญากรของตนเองได จะมีสวนชวยในการลดการตีตราและชวยใหบรรลุวัตถุประสงคของการแกไข
ฟนฟูผูกระทําความผิดใหกลับคืนสูสังคมไดอยางคนปกติทั่วไป
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ผูใ หสมั ภาษณ : ประเด็นนีเ้ ปนเรือ่ งสิทธิมนุษยชน เปนเรือ่ งศักดิศ์ รีความเปนมนุษย เพราะเปนการพูด
เรือ่ งตีตรา ไมใหเขาถูกตีตราบาปจากสังคมอยูต ลอดเวลา ตรงนีเ้ ห็นดวยเพราะเปนเรือ่ งหลักสิทธิมนุษยชน
ประเด็นตรงนีเ้ รือ่ งปกปดกับเรือ่ งลบประวัตอิ าชญากรจะเปนคนละประเด็นกัน ถาเปนขอมูลสวนบุคคล
หลักตองถูกปกปดไวกอ น เวนแตมกี ฎหมายใหอาํ นาจใหเปดได หรือเขาใหความยินยอม หรือมีเหตุอนั
จําเปนเพือ่ ประโยชนสาธารณะ ซึง่ ตองดูพระราชบัญญัตคิ มุ ครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกอบดวย
เรือ่ งนีอ้ าจจะตองดูระดับของขอมูลทีจ่ ะตองไดรบั ความคุม ครอง การนําหลักความไดสดั สวนมา
พิจารณาแลวเราจะใชเกณฑอะไรมาพิจารณาวาขอมูลนีล้ บออกไดหรือไมได อาจจะตองดูความรายแรง
ของเหตุการณหรือการกระทํา โทษทีผ่ กู ระทําจะไดรบั ซึง่ จะไปสัมพันธกบั ขอหาทีเ่ ขากระทําความผิด ถาเปน
ความผิดเล็กนอย ไมไดสงผลกระทบรายแรงตอสังคมหรือสวนรวม ควรจะใหลบประวัติอาชญากรได
เชน ความผิดฐานชุลมุนตอสู ลักทรัพยเพียงเล็กนอย หรือเด็กกระทําความผิด การมีประวัตอิ าชญากรจะ
กลายเปนตราบาปของเด็กซึ่งจะมีผลตอการทํางานของเขา แตการลบออกไปเลยตองมีเหตุผลมา
รองรับ ตองดูระดับความรายแรงของแตละขอหาการกระทําแตละการกระทํา แตถามวาสวนนีส้ ามารถ
ทําใหเขากลับคืนสูส งั คมไดหรือไม ก็สามารถทําได แตตอ งดูทขี่ อ หาตองชัง่ นํา้ หนักจากการกระทําของ
ผูก ระทําความผิด เชน ถาเปนคดีความมัน่ คง อยางนีอ้ าจจะลบไมได แตถา เคยรับโทษหรือรอลงอาญา
ในความผิดฐานยักยอกทรัพยอาจจะลบออกไปได แตในทางกฎหมายแลวตองมีเงือ่ นไขเกีย่ วกับระยะ
เวลาวาขอหาประเภทใดตองเก็บขอมูลไวนานเพียงใดหลังจากที่เขาพนโทษแลว และเงื่อนไขอีกสวน
หนึง่ คือประเด็นการรอการกําหนดโทษและการรอการลงโทษจะนํามาเปนเกณฑสว นหนึง่ หรือไม คือ
ดูขอ หาประกอบกับหลักเกณฑการลงโทษ เรือ่ งนีถ้ า จะนํามาใชควรจะนํามาใชกบั การกระทําความผิด
ของเยาวชน การกระทําความผิดโดยประมาท ขอหาไมรา ยแรง นาจะสมเหตุสมผล ความไดสดั สวนถา
พิจารณาจากอัตวิสยั เชน ความเปนเยาวชนซึง่ จะมีเรือ่ งวุฒภิ าวะในการตัดสินใจ หรือมีปญ
 หาเกีย่ วกับ
สภาพจิต มองอีกดานหนึง่ การเก็บขอมูลไวกเ็ ปนเรือ่ งสําคัญ วัตถุประสงคของการบันทึกขอมูลเก็บไว
เพือ่ อะไรเปนสิง่ ทีน่ า คิด อยางบางคนกระทําความผิดบอย หรือบางคนจะตองนําเขาไปรักษา ตองนํา
เขาไปประเมินสุขภาพจิต กรมราชทัณฑตอ งนํามาพิจารณา ไมเชนนัน้ จะเกิดคําถามวาประวัตนิ จี้ ะเก็บ
ไวเพื่ออะไร อาจคิดไดวาเอาไวเพื่อตีตราเขา หรือจะนําไปใชเพื่อการรักษาหรือการฟนฟูใหเขากลับ
สูสังคมไดดวยหรือไม ไมใชเพื่อจับกุมอยางเดียว ตองดูวัตถุประสงคดวย ตองชัดเจนในสวนนี้วาเก็บ
ไวเพื่ออะไร เมื่อชัดเจนแลวการออกกฎหมายในสวนนี้ตองนําหลักความไดสัดสวนมาใชเพื่อเคารพ
ในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของเขาซึ่งเปนเรื่องสิทธิมนุษยชน ดังนั้น การเก็บขอมูลไวอาจไมใชเพื่อ
ไวจับกุมเปนผูตองหาอยางเดียว แตเพื่อความเปนธรรมและการดูแลรักษาเขาดวย การเก็บไวเพราะ
เหตุจําเปนจะเกิดประโยชนไดอยางแทจริง และถาจะลบออกก็เพื่อลดการตีตราและชวยใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดใหกลับคืนสูสังคม จึงตองมองทั้งสองดานจะชวย
ใหเกิดประโยชนไดมาก
ผูส มั ภาษณ : ทานคิดวาการลงโทษทางอาญาใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนจะสงผลดี
ตอกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอยางไร
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ผู  ใ ห สั ม ภาษณ : การลงโทษทางอาญาให
สอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนยอมสงผลดีตอ
กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา เพราะผูก ระทํา
ความผิดยังคงดํารงศักดิศ์ รีความเปนมนุษย ตอง
ใหเขามีพื้นที่ยืนในสังคม ไดรับการฟนฟูเพื่อให
กลับคืนสูส งั คม ถาเขายังไมไดเขาสูก ระบวนการ
ดําเนินคดี ควรตองมีวธิ กี ารอืน่ เปนทางเลือก เชน
ไกลเกลีย่ หรือประนอมขอพิพาท เขาจะไดไมตอ ง
เขาสูกระบวนการพิจารณาคดีที่ตัดสินวาเขาผิด
หรือถูก แตถาตัดสินความผิดเขาไปแลวลงโทษ
เขาไปแลว ควรตองหาวิธที จี่ ะทําใหเขากลับคืนสู
สังคมได และดํารงตนในความเปนมนุษยไดตอไป
ถาเรามองในเรื่องหลักสิทธิมนุษยชน เราตองนํา
หลักความไดสดั สวนเขามาใชในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา เพราะเปนหลักความเปนธรรม ถาการกระทํา
ของเขาสงผลกระทบตอสังคมมากก็ตอ งรับโทษหนักขึน้ ถาเขากระทําความผิดหลายกรรมก็ตอ งรับโทษ
หลายกระทง สวนการที่รัฐจะไปแทรกแซงสิทธิเสรีภาพของบุคคลไดก็ตอเมื่อมีเหตุอันจําเปน ดังนั้น
การจะลงโทษไดตอ งมีเหตุจาํ เปน จึงจะเกิดความเปนธรรม คํานึงถึงความเปนมนุษยทจี่ ะไดรบั การฟน ฟู
ใหเขากลับสูส งั คมไดอยางปกติสขุ ซึง่ ไมเฉพาะแตตวั ผูก ระทําความผิดเทานัน้ แตหมายรวมถึงสังคมดวย
อยางคดีเชอรีแอน มีการจับผูก ระทําความผิดผิดตัวหรือลงโทษผูก ระทําผิดผิดคน ผูบ ริสทุ ธิต์ อ งถูกลงโทษ
จําคุก ครอบครัวเขาไดรบั ผลกระทบเดือดรอน เพราะกระบวนการยุตธิ รรมและเจาหนาทีไ่ มเปนธรรม
เกิดสิง่ ทีไ่ มปกติสขุ สะทอนถึงความไมเปนธรรมในสังคม และยังทําลายศักดิศ์ รีความเปนมนุษยของเขา
รัฐจึงตองเยียวยาความเสียหายใหกบั จําเลยและครอบครัวจําเลย จึงเปนเหตุใหเกิดพระราชบัญญัติ
คาตอบแทนผูเ สียหาย และคาทดแทน และคาใชจา ยแกจาํ เลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และเกิดกองทุน
ยุตธิ รรมตามพระราชบัญญัตกิ องทุนยุตธิ รรม พ.ศ. 2548 ตามมา
ผูสัมภาษณ : สุดทายแลว ทานมีขอเสนอแนะอยางไรตอการลงโทษทางอาญาใหสอดคลองกับหลัก
สิทธิมนุษยชน
ผูใ หสมั ภาษณ : ในขอนีอ้ ยากจะเสนอแนะวา ในการกระทําความผิดอยาไปใชการลงโทษทางอาญา
มากเกินไป รวมถึงการออกกฎหมายควรจะหลีกเลีย่ งการใชโทษทางอาญาใหมากขึน้ สังคมควรหา
กระบวนการทางเลือกใหมใหมากขึ้น เชน การไกลเกลี่ย การประนอมขอพิพาท เพราะการที่เราไป
เนนเรือ่ งโทษจะทําใหเกิดกฎหมายอาญาเฟอ เมือ่ ทุกอยางนําไปสูก ารลงโทษเสียหมดจะทําใหกฎหมาย
ไมศักดิ์สิทธิ์ สิ่งสําคัญคือการบังคับใชกฎหมาย คนที่บังคับใชกฎหมายตองใชดุลพินิจโดยคํานึงถึง
หลักความไดสดั สวนซึง่ ถือเปนหลักสิทธิมนุษยชน หลักกฎหมายทัว่ ไป หลักแหงความเปนธรรม หรือ
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หลักนิตธิ รรมนัน่ เอง ไมควรไปตีกรอบการใชดลุ พินจิ โดยการไปกําหนดตายตัววาตองลงโทษอยางนัน้ อยางนี้
ถาเปนขอหานีแ้ ลวตองลงโทษเทานัน้ เทานี้ อยางนีไ้ มควร เพราะกฎหมายเขียนไวอยูแ ลว จึงไมควรไป
ยึดยีต่ อ ก แตควรพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป เพราะวาแตละคดีจะมี nature of things ของเรือ่ งนัน้ ๆ
แลวใชหลักความไดสดั สวนเขามาพิจารณา จะทําใหการพิจารณาคดีตา ง ๆ มีความเปนธรรมและเห็น
คนเปนมนุษยมากขึ้น เพราะในแตละคนจะมีเหตุการณที่แตกตาง มี nature of things ที่แตกตาง
มีวฒ
ุ ภิ าวะทีแ่ ตกตาง มีอาชีพทีแ่ ตกตาง หรือมีอตั วิสยั ในแตละคนทีแ่ ตกตางกัน นัน่ คือ มีสงิ่ ทีย่ ดื หยุน
ของแตละคนในการลงโทษ ถาเราพิจารณาอยางนีจ้ ะทําใหเกิดความเปนธรรมในแตละเรือ่ ง คนทีบ่ งั คับ
ใชกฎหมายตองมีความรอบรูท งั้ ทางภาวะวิสยั และอัตวิสยั รู nature of things ของเรือ่ งนัน้ ๆ เพือ่
กําหนดสัดสวนในการลงโทษ ซึง่ จริง ๆ แลวหลักความไดสดั สวนมีอยูใ นทุกกฎหมาย เปน spirit of law
ในกฎหมายทุกกฎหมาย
สุดทายนี้ อยากจะฝากไววา ในการทํางาน
ดานสิทธิมนุษยชนไมวาจะเกิดปญหาอุปสรรค
อะไรก็ตาม การทีจ่ ะทําใหเกิดชองทางทีจ่ ะชวย
เหลือประชาชนได เราตองทํา เราตองชวยใน
ความเปนมนุษยของเขา ไมใชเมือ่ พบขอจํากัดแลว
จะไมรับเรื่องในการชวยเหลือ แตเมื่อเปนเรื่อง
สิทธิมนุษยชนแลว เราตองพยายามชวยซึ่งเปน
สิ่งสําคัญที่สุด ตองรับเรื่องเขามาสูกระบวนการ
แลวดําเนินการชวยเหลือใหไดมากที่สุดเทาที่จะ
ทําได กฎหมายเรือ่ งใดทีพ่ อจะสามารถนํามาใชได
ตองพยายามหาชองและจิตวิญญาณของกฎหมาย
เพื่อนํามาชวยเหลือหรือคุมครองสิทธิของเขาให
ไดดํารงอยูอยางเปนมนุษยใหได ไมใชตีความกันอยางไรจนกฎหมายไมไดใชเลย บางครั้งพบวา
กฎหมายบางเรือ่ งไมไดใชเลย ทําใหกฎหมายเปนหมัน เราตองหาคุณธรรมทางกฎหมาย เจตนารมณ
ของกฎหมายหรือ spirit of law ใหได บางทีเราอาจพบวากฎหมายไมคอ ยเหมาะสมกับยุคสมัยหนึง่
แตถา ยังพอตีความไปได ซึง่ ตองดูทงั้ ตัวอักษรและเจตนารมณของกฎหมาย จะทําใหเราชวยประชาชนที่
ไมไดรบั ความเปนธรรมไดมากขึน้ ในฐานะทีเ่ ราทํางานดานคุม ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึง่ ตองมี
ความพยายามอยางดีทสี่ ดุ ในการชวยเหลือเพือ่ นมนุษยดว ยกัน

ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2563)
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การบังคับใหนกั เรียนตรวจเลือดเพือ่ หาการติดเชือ้ เอชไอวี
และใชเปนเงือ่ นไขในการเขาศึกษาตอถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน1
ดร. รจนศม สุบงกช2
ประเทศไทยมีพันธะผูกพันตามคําประกาศเจตจํานงเกี่ยวกับ HIV/AIDS (Declaration of
Commitment on HIV/AIDS) ซึง่ กําหนดวา “สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานสําหรับทุกคน เปน
สิ่งจําเปนในการลดภาวะเสี่ยงตอเอชไอวี/เอดส และเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ เพื่อเปน
หลักประกันวาผูติดเชื้อและผูที่มีภาวะเสี่ยงทุกคนตองไดรับความเคารพในสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐาน ในอันที่จะเขาถึงการศึกษา การจางงาน บริการดานสุขภาพและสังคม การปองกันโรค
การชวยเหลือและการรักษา ขอมูลขาวสารและการปกปองคุมครองตามกฎหมาย โดยความเคารพตอ
ความเปนสวนตัวและความลับสวนบุคคล ตลอดจนเพื่อขจัดความรูสึกอับอายและการแยกตัวออกจาก
สังคมของผูติดเชื้อเอชไอวี” ดังนั้น ในการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของจึงจําตองคํานึงถึง
หลักการดังกลาว มิเชนนั้นอาจเปนการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนได ดังกรณีอุทาหรณที่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติพจิ ารณามีมติวา เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
1

ความเปนมา
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดรบั เรือ่ งรองเรียนขอใหตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
กรณีผบู ริหารและครูโรงเรียน บ. จังหวัดนครพนม ทราบวาผูป กครองของเด็กทีก่ าํ ลังจะสมัครเขาศึกษา
ตอในระดับชั้นอนุบาล 1 เปนผูมีเชื้อเอชไอวี จึงตองการใหเด็กตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวี
กอนที่จะรับเขาเรียน โดยอางวาเพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรมการสอน
2

ความเห็นและมาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
1 รายงานผลการตรวจสอบที่ 112/2559 เรื่อง การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม กรณีกลาวอางวาโรงเรียนบังคับใหนักเรียน

ตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวีและใชเปนเงื่อนไขในการเขาศึกษาตอ.
2 นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชํานาญการ สํานักคุมครองสิทธิมนุษยชน สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ,
ผูสรุปและเรียบเรียง.
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติพจิ ารณาแลวเห็นวา การทีผ่ ถู กู รองไดมหี นังสือถึงผูอ าํ นวยการ
โรงพยาบาล ป. เพื่อขอใหตรวจหาเชื้อเอชไอวีของบุตรผูเสียหาย โดยอางวาเพื่อใชเปนหลักฐานในการ
เขาศึกษาตอและความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชัน้ เรียนกับนักเรียนรวมชัน้ เรียน
และจะไดกาํ หนดมาตรการในการดูแลเด็กนักเรียนดังกลาวไดอยางถูกวิธี แมผถู กู รองไดชแี้ จงวาไมไดบงั คับ
ผูป กครองของเด็กใหนาํ เด็กไปตรวจหาเชือ้ เอชไอวี และปจจุบนั ไดรบั เด็กเขาเรียนตามปกติแลว แตการที่
ผูถูกรองไดทาํ หนังสือถึงผูอ าํ นวยการโรงพยาบาล ป. เพือ่ ขอความอนุเคราะหในการตรวจเลือดบุตรของ
ผูเ สียหายถือเปนการเลือกปฏิบตั โิ ดยไมเปนธรรมตอบุตรของผูเ สียหาย ทัง้ ทีก่ ารสมัครเขารับการศึกษาตอ
ของเด็กคนอืน่ ๆ ไมไดกระทําเชนเดียวกับบุตรของผูเ สียหาย การกระทําดังกลาวจึงเปน การละเมิดศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยและเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเพือ่ เปนการปองกันไมใหมกี ารเลือกปฏิบตั โิ ดย
ไมเปนธรรมตอผูต ดิ เชือ้ เอดสโดยเฉพาะประเด็นดานการศึกษาตามแผนสิทธิมนุษยชน แหงชาติฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2557-2561) จึงเห็นควรมีมาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน เสนอตอ
คณะกรรมการแหงชาติวา ดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส กระทรวงศึกษาธิการ ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
ขององคการปกครองสวนทองถิน่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
และกระทรวงแรงงาน เพือ่ พิจารณาดําเนินการ ดังนี้
มาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(1) สงเสริมและสรางความเขาใจดานผูต ดิ เชือ้ เอดส/เอชไอวี เพือ่ ลดการตีตราและการเลือกปฏิบตั ิ
พรอมทั้งมีการประชาสัมพันธและใหความเขาใจเรื่องการอยูรวมกันอยางมีความสุขและถูกวิธีกับการ
ไมแบงแยกการปฏิบตั ติ อ ผูป ว ยเพือ่ สรางความเขาใจและปรับทัศนคติกบั ประชาชนทัว่ ไป
(2) ใชมาตรการจูงใจหรือพิจารณากําหนดกฎหมาย อนุบัญญัติ ระเบียบ ขอบังคับลงโทษ
ผูก ระทําความผิดเพือ่ ปองกันการเลือกปฏิบตั โิ ดยไมเปนธรรมตอกลุม ผูต ดิ เชือ้ เอดส/เอชไอวีจากนายจาง
สถานประกอบการ และสถานศึกษา
(3) เฝาระวัง สอดสอง ดูแล และแลกเปลี่ยนขอมูลปญหาอุปสรรคในการดําเนินการระหวาง
หนวยงานเปนระยะ ๆ
3

หนวยงานทีเ่ กีย่ วของไดดาํ เนินการตามมาตรการ
การแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนี้
(1) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจงผลดําเนินการวา ไดแจงใหสวนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการทราบและถือปฏิบตั ติ ามมาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(2) กรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงานแจงผลดําเนินการวา กรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน
ไดดาํ เนินการโครงการจัดกิจกรรมการปองกันและแกไขปญหาดานเอดสและวัณโรคในสถานประกอบกิจการ
โดยมอบหมายใหสาํ นักงานสวัสดิการและคุม ครองแรงงานจังหวัด และสํานักงานสวัสดิการและคุม ครอง
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แรงงานกรุงเทพมหานคร สรางความรู ความเขาใจใหแกนายจาง ลูกจาง แรงงานขามชาติ และ
คณะกรรมการทวิภาคีในสถานประกอบกิจการ ตระหนักถึงความสําคัญของสถานการณการแพรระบาด
ของเอดสและวัณโรค การคุม ครองสิทธิของลูกจางทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี การปฏิบตั ติ ามขอเสนอแนะขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ (ILO) ฉบับที่ 200 วาดวยเรือ่ ง HIV/AIDS ในโลกแหงการทํางาน โดยอบรมให
ความรูแ ละเนนการสรางเจตคติทดี่ กี ารปองกันและแกไขปญหาเอดส การคุม ครองสิทธิผตู ดิ เชือ้ การปองกัน
การละเมิดสิทธิของผูต ดิ เชือ้ ไมตตี ราทางสังคม และไมเลือกปฏิบตั ดิ า นการจางงานการประกอบอาชีพ และ
สงเสริมการจัดทําระบบการบริหารจัดการดานเอดสและวัณโรคในสถานประกอบกิจการ ซึง่ สอดคลองกับ
มาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(3) กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน่ แจงผลดําเนินการวา กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน่
มีหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด ใหแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในสังกัดกําหนดมาตรการเพือ่ ปองกันไมใหมกี ารเลือกปฏิบตั โิ ดยไมเปนธรรมในการเขารับ
การศึกษาของผูต ดิ เชือ้ เอชไอวี หรือบุตรของผูต ดิ เชือ้ เอชไอวี เพือ่ ไมใหเกิดกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตามคํารองเรียนอีกและใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ สงเสริมและสรางความเขาใจดานผูต ดิ เชือ้ เอดส/
เอชไอวี เพือ่ ลดการตีตราและการเลือกปฏิบตั พิ รอมทัง้ ประชาสัมพันธและใหความเขาใจเรือ่ งการอยูร ว มกัน
อยางมีความสุขและถูกวิธีไมแบงแยกการปฏิบัติตอผูปวยเพื่อสรางความเขาใจและปรับทัศนคติกับ
ประชาชนทัว่ ไป
(4) กรมกิจการเด็กและเยาวชนแจงผลดําเนินการวา ไดแจงมาตรการการแกไขปญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนของ กสม. ไปยังบานพักเด็กและครอบครัวทุกแหงแลว เพื่อเปนขอมูลในการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546
(5) กรมควบคุมโรคแจงผลดําเนินการวา คณะกรรมการแหงชาติวา ดวยการปองกันและแกไข
ปญหาเอดส ไดมปี ระกาศลงวันที่ 27 มกราคม 2560 เรือ่ ง นโยบายการไมเลือกปฏิบตั ติ อ ผูม เี ชือ้ เอชไอวี
ในการสมัคร การคัดเลือก และการเรียนหรือศึกษาตอในสถานศึกษา โดยประกาศฉบับดังกลาวไดกาํ หนด
แนวปฏิบตั ใิ หสถานศึกษาไมเลือกปฏิบตั ใิ นการรับผูต ดิ เชือ้ เอชไอวีเขาศึกษาตอ และหามเปดเผยขอมูล
ผูต ดิ เชือ้ ใหแกบคุ คลอืน่ อีกทัง้ ใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมเพือ่ สรางความรูค วามเขาใจเรือ่ งเอดสทถี่ กู ตอง
ปลูกฝงเจตคติเชิงบวกตอผูติดเชื้อเอชไอวี และจัดใหมีกลไกการคุมครองสิทธิแกเด็กนักเรียนที่มี
เชือ้ เอชไอวี อีกทัง้ ใหสถานศึกษามีระบบรายงานเมือ่ เกิดกรณีมกี ารรังเกียจหรือเลือกปฏิบตั ติ อ ผูต ดิ เชือ้
เพือ่ ใหสามารถติดตามสถานการณและการดําเนินงานแกไขปญหา
จากอุทาหรณดังกลาว ถือวาเปนบรรทัดฐานในการพิจารณาดําเนินการขององคกรหรือ
หนวยงานตาง ๆ ทีจ่ ะตองคํานึงเสมอวา ผูต ดิ เชือ้ เอดสมสี ทิ ธิและศักดิศ์ รีของความเปนมนุษยทเี่ สมอภาค
กับบุคคลอืน่ ๆ ในสังคม การเปนผูป ว ย ไมไดทาํ ใหลดคุณคาของศักดิศ์ รีและความเปนมนุษยลง ดังนัน้ รัฐ
และสังคมควรตองยึดถือหลักการนีเ้ ปนสําคัญ เพือ่ กําหนดแนวทางในการรักษา การปฏิบตั ติ อ กลุม ผูต ดิ เชือ้
และสงเสริมทําความเขาใจที่ถูกตองของคนในสังคมตอผูติดเชื้อเอดสเพื่อปองกันไมใหเกิดการละเมิด
สิทธิมนุษยชนและปญหาในการเลือกปฏิบตั อิ กี ตอไป

ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2563)
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ปญหาพนักงานจางเหมาบริการในหนวยงานของรัฐ
ไม ไดรบั ความเปนธรรมในการปฏิบตั งิ าน1
นางสาวเกษดาว เพิม่ พูล2
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมหี นาทีแ่ ละอํานาจทีส่ าํ คัญหลายประการ โดยเฉพาะหนาที่
และอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) ในการเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุม ครองสิทธิมนุษยชนตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหนวยงานที่
เกีย่ วของ รวมตลอดทัง้ การแกไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคําสัง่ ใด ๆ เพือ่ ใหสอดคลองกับหลัก
สิทธิมนุษยชน ดวยการศึกษา คนควา รับฟงความคิดเห็น วิเคราะหปญ หา และจัดทําขอเสนอแนะ ซึง่ นับวาเปน
ภารกิจสําคัญประการหนึง่ ทีจ่ ะนําไปสูก ารแกไขปรับปรุงทัง้ ในเชิงนโยบายและกฎหมาย อันจะเกิดประโยชน
ตอการสงเสริมและคุม ครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนในภาพรวมอยางเปนระบบและทัว่ ถึง
การจัดทํารายงานขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุม ครองสิทธิมนุษยชน
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรณีพนักงานจางเหมาบริการในหนวยงานของรัฐไมไดรับ
ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน เปนผลจากการที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดรับเรื่อง
รองเรียนในลักษณะดังกลาวมาอยางตอเนือ่ ง จึงไดมขี อ เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการแกไขปญหา
ไปยังคณะรัฐมนตรีและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ แตยงั ไมมคี วามคืบหนาอยางเปนรูปธรรมและยังไดรบั การ
รองเรียนเขามาอีก จึงไดหยิบยกเรือ่ งนีข้ นึ้ พิจารณาและจัดทํารายงานขอเสนอแนะอีกครัง้
1

ความเปนมา
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดรบั เรือ่ งรองเรียน กรณีพนักงานจางเหมาบริการในหนวยงาน
ของรัฐไมไดรับความเปนธรรมในการปฏิบัติงานตามสัญญาจางกับหนวยงานของรัฐ จึงไดตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและมีรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พรอมมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ตอคณะรัฐมนตรีและหนวยงานที่เกี่ยวของ ตามรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ที่ 362/2552 และ ที่ 435-438/2553 ปจจุบนั ยังไมมคี วามคืบหนาในการแกไขปญหาตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติอยางเปนรูปธรรม และยังมีเรือ่ งรองเรียนในลักษณะเดียวกัน
เขามาอีก โดยกลาวอางวาหนวยงานของรัฐมอบหมายใหพนักงานจางเหมาบริการทํางานลักษณะเดียวกับ
1

รายงานขอเสนอแนะ ที่ 2/2562 เรื่อง ขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
กรณีปญหาพนักงานจางเหมาบริการในหนวยงานของรัฐไมไดรับความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน.
2 นิติกรปฏิบัติการ สํานักกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, ผูสรุปและเรียบเรียง.
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ขาราชการและพนักงานราชการ หรือมอบหมายงานเกินหนาที่ความรับผิดชอบ แตกลับไมไดรับ
สิทธิประโยชนทลี่ กู จางทัว่ ไปพึงมีสทิ ธิไดรบั เชน สิทธิในการลาประเภทตาง ๆ การไดรบั คาตอบแทนระหวางลา
การปรับเพิ่มเงินเดือน การเบิกคารักษาพยาบาล การนําเงินสบทบในสวนของผูวาจางเขากองทุน
ประกันสังคม เปนตน
2

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติพิจารณาจากคํารอง ศึกษาขอเท็จจริง บทบัญญัติของ
กฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน การรับฟงความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ การรับฟงขอเท็จจริงเพิ่มเติม
จากผูแทนหนวยงาน คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด และเอกสารที่เกี่ยวของ แลวเห็นวา ปญหาการ
ปฏิบตั ติ อ พนักงานจางเหมาบริการในหนวยงานของรัฐเปนประเด็นเกีย่ วกับสิทธิแรงงานและการปฏิบตั ทิ ี่
ไมเปนธรรม
โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 27 วรรคหนึง่ บัญญัตวิ า
“บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย มีสทิ ธิและเสรีภาพและไดรบั ความคุม ครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน”
มาตรา 53 กําหนดใหรัฐตองดูแลใหมีการปฏิบัติตามและบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด และ
มาตรา 74 กําหนดใหรฐั พึงคุม ครองผูใ ชแรงงานใหไดรบั ความปลอดภัยและมีสขุ อนามัยทีด่ ใี นการทํางาน
ไดรบั รายได สวัสดิการ ประกันสังคม และสิทธิประโยชนอนื่ ทีเ่ หมาะสมแกการดํารงชีพ ประกอบกับ
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ขอ 7 ไดรบั รองสิทธิของทุกคนทีจ่ ะมี
สภาพการทํางานที่ยุติธรรมและนาพึงพอใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องคาตอบแทนที่เปนธรรมและ
คาตอบแทนทีเ่ ทาเทียมสําหรับงานทีม่ คี ณ
ุ คาเทากันโดยปราศจากความแตกตางในเรือ่ งใด โอกาสเทาเทียมกัน
สําหรับทุกคนที่จะไดรับการสงเสริมใหมีความกาวหนาในการทํางานของตนในระดับที่สูงขึ้นตาม
ความเหมาะสม การพักผอนและวันหยุดเปนครั้งคราวโดยไดรับคาตอบแทน และคาตอบแทนสําหรับ
วันหยุดทางการดวย
เมือ่ พิจารณาบทบัญญัตขิ องกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่
อ.349/2556 และคดีหมายเลขแดงที่ อ.531/2557 มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังที่
กค 0406.4/ว 67 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 แลว แสดงใหเห็นถึงลักษณะของการจางเหมาบริการ
ในหนวยงานตาง ๆ ของรัฐวา นิยมจัดทําในรูปแบบสัญญาจางทําของ ซึง่ ในทางกฎหมายจะตองมุง ผลสําเร็จ
ของงานเปนสําคัญ และจะตองไมมลี กั ษณะของสัญญาจางแรงงาน ตามมาตรา 575 แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยเปนเหตุใหหนวยงานราชการใชอางเปนเหตุผลที่จะไมตองผูกพันกับพนักงานจางเหมา
บริการในฐานะนายจางกับลูกจาง จึงไมมกี ารจัดสวัสดิการตาง ๆ ใหแกพนักงานจางเหมาบริการ เชน
สิทธิลาปวย ลากิจธุระ ลาคลอด สิทธิในการไดรบั คาตอบแทนระหวางลา และหนวยงานราชการไมผกู พัน
ในการนําสงเงินสมทบในสวนของผูว า จางเขากองทุนประกันสังคม
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สัญญาจางระหวางหนวยงานของรัฐกับพนักงานจางเหมาบริการมีการกําหนดระยะเวลาเริม่ ตน
และสิน้ สุดสัญญา และมีการตอสัญญาอยางตอเนือ่ ง การเลิกจางเปนเพียงการบอกเลิกสัญญาหรือไมตอ
สัญญาเทานัน้ ไมมกี ารจายคาชดเชยการเลิกจาง ไมมอี ตั ราคาจางทีช่ ดั เจนและอาจตํา่ กวาอัตราคาจาง
แรงงานขัน้ ตํา่ ซึง่ ไมเพียงพอตอการดํารงชีพ ไมมสี วัสดิการ ไมอาจลาโดยไดรบั คาตอบแทน ไมไดรบั การ
จายเงินสบทบเขากองทุนประกันสังคมในสวนของนายจาง พนักงานจางเหมาบริการจะตองมาทํางาน
ตามวันเวลาราชการ ตองลงลายมือชือ่ พรอมลงเวลาในการมาปฏิบตั งิ านและในเวลาเลิกงาน จะตอง
ปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานตามที่ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาหนวยงาน
มอบหมาย รวมทัง้ ตองปฏิบตั งิ านตามคําสัง่ อืน่ ใดทีเ่ กีย่ วของกับงานราชการเชนเดียวกับขาราชการและ
พนักงานราชการ ซึง่ ตามขอเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ เปนการปฏิบตั ใิ นลักษณะความสัมพันธระหวางนายจางกับ
ลูกจาง ตามมาตรา 575 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตพนักงานจางเหมาบริการกลับไมมี
สิทธิหรือสวัสดิการใด ๆ ตามมาตรฐานขัน้ ตํา่ ทีก่ าํ หนดไวในกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม
ไมวาจะเปนสิทธิในการลาปวย ลาพักผอน ลากิจธุระโดยไดรับคาตอบแทนระหวางลา การไดรับการ
เลือ่ นเงินเดือนหรือคาตอบแทนการทํางานทีค่ มุ คา สิทธิในการรักษาพยาบาลทีเ่ หมาะสม หรือการไดรบั
การคุม ครองในลักษณะของลูกจางรับเหมาคาแรง ตลอดจนสิทธิขนั้ พืน้ ฐานตามกฎหมายประกันสังคม
ประกอบกับมีขอมูลและความเห็นจากรองศาสตราจารยยงยุทธ แฉลมวงศ ผูอํานวยการวิจัย ดานการ
พัฒนาแรงงานฝายการวิจยั ทรัพยากรมนุษย และพัฒนาสังคม สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศ และ
เปนผูท รงคุณวุฒดิ า นสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ วา พนักงานจางเหมาบริการในภาครัฐเปนแรงงานกลุม สุดทายของการจางงานในระบบราชการ
ไมมอี ตั ราคาจางและสิทธิประโยชนตา ง ๆ ทีช่ ดั เจน พนักงานจางเหมาบริการของสวนราชการบางแหง
เมือ่ หยุดงานก็จะถูกหักเงินเดือน ถือเปนปญหาสําคัญและแกไขไดยาก ประกอบกับหนวยงานของรัฐยัง
ไมมกี ารจัดทําฐานขอมูลจํานวนบุคลากรทีเ่ ปนพนักงานจางเหมาบริการในภาครัฐ ทําใหไมมสี ถิตทิ ชี่ ดั เจน
ที่จะนํามาวิเคราะหแกไขปญหา และยังไมมีความชัดเจนวาแรงงานกลุมนี้จะไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายใด
จากขอเท็จจริงดังกลาว เห็นไดวา รัฐโดยสวนราชการตาง ๆ ไดมกี ารจัดจางพนักงานจางเหมา
บริการในรูปแบบของสัญญาจางทําของเพือ่ อําพรางสัญญาจางแรงงานอันเปนนิตสิ มั พันธทแี่ ทจริง สงผล
ใหพนักงานจางเหมาบริการไมไดรบั การคุม ครองในฐานะลูกจาง ทัง้ ทีใ่ นทางปฏิบตั มิ ลี กั ษณะการทํางาน
ที่ไมไดแตกตางจากขาราชการหรือพนักงานราชการ ปญหาที่เกิดขึ้นเปนผลสืบเนื่องมาจากนโยบาย
การปรับลดอัตรากําลังคนภาครัฐทีต่ อ งการลดภาระงบประมาณดานบุคลากร แตกลับผลักภาระไปยัง
เอกชนทีเ่ ปนบุคคลธรรมดาซึง่ มีสถานะไมเทาเทียมกับสวนราชการ นอกจากนี้ ยังไมสอดคลองกับความ
พยายามในการแกไขปญหาดานงบประมาณ แมการปรับลดอัตรากําลังคนภาครัฐจะทําใหงบประมาณ
ดานบุคลากรลดลง แตสว นราชการยังสามารถนํางบประมาณในการดําเนินงานไปจัดจางพนักงานจางเหมา
บริการมาทดแทน โดยไมไดมีขอจํากัดในเรื่องกรอบอัตรากําลังเนื่องจากการใชงบประมาณดังกลาวขึ้น
กับดุลพินจิ ของสวนราชการนัน้ ๆ อีกทัง้ ในปจจุบนั ยังไมมมี าตรการในการแกไขปญหาอยางจริงจัง แมวา
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หนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบสภาพปญหาแลวก็ตาม กรณีการจางพนักงานจางเหมาบริการทั้ง ๆ
ทีก่ ารจางนัน้ เปนการจางแรงงาน อาจเปนเหตุใหรฐั โดยสวนราชการตาง ๆ มีการปฏิบตั ทิ แี่ ตกตางกันตอ
บุคคลทีท่ าํ งานในลักษณะอยางเดียวกัน ดวยเหตุแหงสถานะของการจางแรงงาน งานทีม่ คี ณ
ุ คาเทากัน
กลับไมไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรมและเทาเทียมกัน ซึ่งอาจเปนการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมตอกลุม
พนักงานจางเหมาบริการ อีกทัง้ เวลาลวงเลยมานานหลังจากทีค่ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดมี
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเมือ่ ป พ.ศ. 2553 สมควรทีจ่ ะไดมกี ารแกไขปญหาทีเ่ กิดขึน้ อยางจริงจังโดยรัฐ
เพื่อเปนการสงเสริมผูใชแรงงานใหไดรับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการทํางาน ไดรับรายได
สวัสดิการ ประกันสังคม และสิทธิประโยชนอื่นที่เหมาะสมแกการดํารงชีพ ตามแนวนโยบายแหงรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 74 และเพือ่ ใหสอดคลองกับแนวคิดเรือ่ ง
“งานที่มีคุณคา” (Decent Work) ขององคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour
Organization : ILO) ซึ่งหมายถึงงานที่สามารถตอบสนองความตองการของบุคคลในชีวิตการทํางาน
และแนวคิดเรื่อง “งานที่มีคุณคา” ยังเปนหนึ่งในเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs) ขององคการสหประชาชาติทปี่ ระเทศไทยไดใหการรับรองและสนับสนุน
การขับเคลือ่ นเปาหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนไวแลว
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจึงเห็นควรมีขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ
สงเสริมและคุม ครองสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ ขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
คําสัง่ ใด ๆ เพือ่ ใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) และมาตรา 42 ดังนี้
1. เพือ่ เปนการแกไขและเยียวยาพนักงานจางเหมาบริการอยางเรงดวน คณะรัฐมนตรีควรมอบหมาย
ใหสว นราชการทีเ่ กีย่ วของกับการจางเหมาบริการพิจารณาหาแนวทางหรือมาตรการในการคุม ครองสิทธิ
แรงงานขัน้ พืน้ ฐานของพนักงานจางเหมาบริการ โดยอาจพิจารณาการใชระบบพนักงานของรัฐในการ
แกไขปญหาดานบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข หรืออาจพิจารณาใหสทิ ธิประโยชนทไี่ มตาํ่ กวามาตรฐาน
ของสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เชน การใหความคุมครองลูกจางรับเหมา
คาแรงใหไดรบั สิทธิประโยชนและสวัสดิการทีเ่ ปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบตั ิ จนกวาจะมีแนวทางการแกไข
ปญหาอยางเปนรูปธรรม เปนตน
2. สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. ควรเรงทําการศึกษาและพิจารณาทบทวนกรอบอัตรา
กําลังคนภาครัฐในปจจุบนั ใหมคี วามเหมาะสมสอดคลองกับภาระหนาทีข่ องสวนราชการตาง ๆ และแกไข
ปญหาการขาดแคลนบุคลากรของสวนราชการในระยะยาว
3. คณะรัฐมนตรีควรพิจารณาแตงตัง้ คณะกรรมการทีม่ อี าํ นาจหนาทีโ่ ดยตรงมาพิจารณาแกไข
ปญหาการปฏิบตั ทิ ไี่ มเปนธรรมตอพนักงานจางเหมาบริการของสวนราชการทัง้ หมดใหสอดคลองกับสิทธิ
ขั้นพื้นฐานหรือมาตรฐานขั้นตํ่าที่ลูกจางทั่วไปพึงมีสิทธิไดรับความคุมครองตามกฎหมายแรงงานและ
กฎหมายประกันสังคม
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คณะรัฐมนตรีและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของไดดาํ เนินการ
ตามขอเสนอมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริม
และคุม ครองสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ดังนี้
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาตอ
ขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุม ครองสิทธิมนุษยชน กรณีปญ หาพนักงานจางเหมา
บริการในหนวยงานของรัฐไมไดรับความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ตามทีส่ าํ นักงาน ก.พ. รายงานวา ไดประชุมหารือรวมกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ไดแก กระทรวง
การคลัง กระทรวงแรงงาน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงาน ก.พ.ร. กรมบัญชีกลาง และ
สํานักงานประกันสังคม เมือ่ วันที่ 7 กุมภาพันธ 2563 สรุปได ดังนี3้
ขอเสนอแนะของ กสม.

สรุปผลการพิจารณา

1. คณะรัฐมนตรีควรมอบหมายใหสวนราชการ
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจ า งเหมาบริ ก ารพิ จ ารณา
หาแนวทางหรือมาตรการในการคุมครองสิทธิ
แรงงานขั้นพื้นฐานของพนักงานจางเหมาบริการ

กํ า หนดแนวทางการแก ป  ญ หา โดยแบ ง เป น
2 ระยะ ดัง นี้
1. ระยะสัน้ (เรงดวนเฉพาะหนา) กระทรวงการคลัง
(กรมบัญชีกลาง) จะจัดทําหนังสือซักซอมเพื่อ
สรางความเขาใจใหกบั สวนราชการ ใหดาํ เนินการ
จางใหถกู ตองตามประเภทการจางงาน หากเปนการ
จางเหมาบริการ (จางทําของ) ตองไมดาํ เนินการใน
ลักษณะการจางแรงงาน โดยตองไมมลี กั ษณะการ
ควบคุมบังคับบัญชา หรือการลงชือ่ ปฏิบตั งิ าน โดย
ใหพจิ ารณาตามวัตถุประสงคของการจางงานเปน
สําคัญ สําหรับการจายอัตราคาจาง ควรพิจารณา
ในอัตราที่เหมาะสมและเปนธรรม ตองไมจายใน
อัตราทีต่ าํ่ เกินไป โดยคํานึงถึงสภาพการทํางาน
ลักษณะงาน และอัตราตลาด เพือ่ ใหเกิดความเปน
ธรรมกับผูร บั จาง และเพือ่ ปองกันปญหาทีอ่ าจเกิด
ขึน้ ในอนาคต

3 สืบคนจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/27050 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563.
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ขอเสนอแนะของ กสม.

สรุปผลการพิจารณา
2. ระยะยาว (เชิงระบบ) ใหหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
ไดแก กระทรวงแรงงานและกรมบัญชีกลางเปน
ผูร วบรวมขอมูลเกีย่ วกับพนักงานจางเหมาบริการ
รายบุคคล โดยสํานักงาน ก.พ. จะเปนผูประสาน
และสนับสนุนการรวบรวมขอมูลดังกลาว เพื่อนํา
มาประกอบการพิจารณาหาทางแกไขปญหาให
เปนรูปธรรมตอไป

2. คณะรัฐมนตรีควรพิจารณาแตงตัง้ คณะกรรมการ
ทีม่ อี าํ นาจหนาทีโ่ ดยตรงมาพิจารณาแกไขปญหาการ
ปฏิบตั ทิ ไี่ มเปนธรรมตอพนักงานจางเหมาบริการของ
สวนราชการทัง้ หมด ใหสอดคลองกับสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
หรือมาตรฐานขัน้ ตํา่ ทีล่ กู จางโดยทัว่ ไปพึงมีสทิ ธิได
รับความคุม ครองตามกฎหมายแรงงานและกฎหมาย
ประกันสังคม

1. กรมบัญชีกลางแจงวา การจางเหมาบริการ
(จางทําของ) ไมสามารถใชสทิ ธิประกันสังคม และ
ไมมสี ทิ ธิการลา เนือ่ งจากขัดกับหลักกฎหมาย ตอง
ปองกันไมใหสว นราชการจางงานในลักษณะนีเ้ พิม่
ขึน้ อีก
2. กรมบัญชีกลางมีหนังสือซักซอมสวนราชการ
ใหบริหารสัญญาจางใหถูกตองตามวัตถุประสงค
ของการจาง คือ สัญญาการจางเหมาบริการ
(จางทําของ) มีวัตถุประสงคเพื่อตองการผลผลิต
หรือผลสําเร็จของงานเทานั้น ดังนั้น สวนราชการ
ตองไมปฏิบัติตอ พนักงานจางเหมาบริการใน
ฐานะผูบ งั คับบัญชา
3. กรมบัญชีกลางจะซักซอมสวนราชการใหมีการ
กําหนดอัตราคาจางทีเ่ ปนธรรม โดยคํานึงถึงราคา
กลางและความเหมาะสม สอดคลองกับลักษณะ
งานเพือ่ ใหเกิดความเปนธรรมกับพนักงานจางเหมา
บริการรายบุคคล
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ขอเสนอแนะของ กสม.

สรุปผลการพิจารณา

3. สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. ควรเรง
ศึกษาและพิจารณาทบทวนกรอบอัตรากําลังคน
ภาครัฐในปจจุบันใหมีความเหมาะสมสอดคลอง
กับภาระหนาที่ของสวนราชการตาง ๆ และแกไข
ปญหาการขาดแคลนบุคลากรของสวนราชการ
ในระยะยาว

การใชตําแหนงลูกจางชั่วคราวทดแทนการจาง
เหมาบริการอาจไมใชทางแกไขปญหาที่ถูกตอง
เนื่องจากเปนภาระงบประมาณของภาครัฐใน
ระยะยาว และการจางลูกจางชัว่ คราวในปจจุบนั
ดําเนินการไดเฉพาะ 4 ประเภท คือ
1. ลูกจางชาวตางประเทศทีม่ สี ญั ญาจาง
2. ลูกจางชัว่ คราวของสวนราชการทีม่ สี าํ นักงาน
ในตางประเทศ
3. ลูกจางชั่วคราวตามระเบียบของสถาบันอุดม
ศึกษาวาดวยการจางผูม คี วามรูค วามสามารถพิเศษ
เปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา
4. ลู ก จ า งชั่ ว คราวอื่ น ที่ มี ข  อ ตกลงพิ เ ศษกั บ
กระทรวงการคลัง ซึง่ เปนไปตามมาตรการบริหาร
จัดการกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 – 2565)

จากขอมูลขางตนพบวา หนวยงานทีเ่ กีย่ วของไดนาํ ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติทใี่ หมแี นวทางหรือมาตรการในการคุม ครองสิทธิแรงงานขัน้ พืน้ ฐานของพนักงานจางเหมาบริการมา
ดําเนินการ โดยการกําหนดแนวทางการแกไขปญหาทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว เชน การดําเนินการจาง
ใหถกู ตองตามประเภทการจางงาน การจายอัตราคาจางทีเ่ หมาะสมและเปนธรรม และการรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับพนักงานจางเหมาบริการรายบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาแกไขปญหาใหเปนรูปธรรม
อยางไรก็ตาม การแกไขปญหาการปฏิบตั ทิ ไี่ มเปนธรรมตอพนักงานจางเหมาบริการใหสอดคลองกับสิทธิขนั้
พืน้ ฐานหรือมาตรฐานขัน้ ตํา่ ทีล่ กู จางโดยทัว่ ไปพึงมีสทิ ธิไดรบั ตามกฎหมายนัน้ หนวยงานทีเ่ กีย่ วของเห็นวา
พนักงานจางเหมาบริการไมสามารถใชสทิ ธิประกันสังคมและไมมสี ทิ ธิการลาเนือ่ งจากขัดกับหลักกฎหมาย
แตไดมหี นังสือซักซอมสวนราชการใหบริหารสัญญาจางใหถกู ตองตามวัตถุประสงคของการจางและกําหนด
อัตราคาจางทีเ่ ปนธรรม นอกจากนี้ การแกไขปญหากรอบอัตรากําลังและการขาดแคลนบุคลากรของ
สวนราชการในระยะยาวนัน้ หนวยงานทีเ่ กีย่ วของเห็นวาการจางลูกจางชัว่ คราวทดแทนการจางเหมาบริการอาจ
ไมใชทางแกไขปญหาทีถ่ กู ตอง เนือ่ งจากเปนภาระงบประมาณของภาครัฐในระยะยาว และการจางลูกจาง
ชัว่ คราวในปจจุบนั ดําเนินการไดเฉพาะงานบางประเภทเทานัน้

ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2563)
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สรุปงานวิจยั เพือ่ จัดทําขอเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการ
เพือ่ คุม ครองและสงเสริมสิทธิของผูส งู อายุ : กรณีการเลือกปฏิบตั ใิ นผูส งู อายุ
นายกันตพัฒน วงศสนิ อุดม1
การเปลีย่ นแปลงโครงสรางของประชากรในรอบ 2 ทศวรรษทีผ่ า นมา ทําใหประเทศไทยไดกา ว
เขาสูส งั คมสูงอายุ (Aging society) ในปจจุบนั และเปนทีค่ าดการณวา ประเทศไทยจะกลายเปนสังคม
สูงอายุสมบูรณ (Aged society) ในป พ.ศ. 2564 และกลายเปนสังคมสูงอายุระดับสุดยอด
(Super-aged society) ในอีกไมถงึ 20 ปขา งหนา ซึง่ หมายถึงสัดสวนประชากรอายุ 60 ปขนึ้ ไปจะเพิม่
ขึน้ ถึงรอยละ 28 ของประชาชนทัง้ หมด รัฐบาลไดตระหนักถึงการเปลีย่ นแปลงโครงสรางดังกลาว และ
ไดมกี ารกําหนดนโยบายและมาตรการตาง ๆ มารองรับการสูงอายุของประชากร แตจากการศึกษาวิจยั
ตาง ๆ พบวา นโยบายและมาตรการเหลานีย้ งั ไมเพียงพอและครอบคลุมประชากรผูส งู อายุทมี่ จี าํ นวนเพิม่ ขึน้
โดยเฉพาะในมิตขิ องการคุม ครองสิทธิมนุษยชนของผูส งู อายุจากการเลือกปฏิบตั ิ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดเล็งเห็นความสําคัญในการศึกษาเกี่ยวกับมิติดาน
สิทธิมนุษยชนของผูส งู อายุไทย รวมทัง้ การเตรียมความพรอมในการรองรับอนุสญั ญาวาดวยสิทธิมนุษยชน
ของผูสูงอายุของสหประชาชาติในอนาคต จึงไดพิจารณาคัดเลือกใหคณะผูวิจัยจากสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร2 ดําเนินโครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทําขอเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อ
คุมครองและสงเสริมสิทธิของผูสูงอายุ : กรณีการเลือกปฏิบัติในผูสูงอายุ โดยมีเนื้อหาสรุปได ดังนี้
1

การเปลีย่ นผานเขาสูส งั คมสูงอายุของประเทศไทย
องคการสหประชาชาติไดใหคํานิยามผูสูงอายุ หมายถึงผูที่มีอายุตั้งแต 60 ป ขึ้นไป และแบง
ผูสูงอายุออกเปน 3 กลุมตามสภาพรางกาย การรับรู ความคิด ความจํา และความสามารถในการทํา
กิจวัตรประจําวัน ดังนี้ 1) ผูส งู อายุวยั ตน (The young-old) คือ ผูส งู อายุทมี่ อี ายุระหวาง 60 – 69 ป
1 นิตกิ ร สํานักกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, ผูส รุปและเรียบเรียง.
2 คณะผูว จิ ยั จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประกอบดวย

1. ผูช ว ยศาสตราจารย ดร. ดารารัตน อานันทนะสุวงศ
2. ดร. พัชรวรรณ นุชประยูร
3. ดร. ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ

ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2563)

เปนชวงทีย่ ังมีพลังชวยเหลือตนเองได 2) ผูสูงอายุวัยกลาง (The-old-old) คือ ผูสูงอายุที่มีอายุ
ระหวาง 70 – 79 ป เปนวัยที่เริ่มขึ้นสูวัยเสื่อม กลาวคือ เริ่มมีอาการเจ็บปวย รางกายเริ่มออนแอ
มีโรคประจําตัวหรือโรคเรื้อรัง และ 3) ผูสูงอายุวัยปลาย (The-oldest-old) คือ ผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต
80 ปขนึ้ ไป เปนวัยที่เขาสูวัยเสื่อมเจ็บปวยบอยขึ้น อวัยวะเสื่อมสภาพ อาจมีภาวะทุพพลภาพ
นอกจากนั้น ยังไดแบงระดับการเขาสูสังคมสูงอายุเปน 3 ระดับ ไดแก 1) ระดับการกาวเขา
สูสังคมผูสูงอายุ (Aging society) สําหรับประเทศทีม่ ปี ระชากรอายุ 60 ปขนึ้ ไปมากกวารอยละ 10
ของจํานวนประชากรทัง้ หมด 2) ระดับสังคมผูส งู อายุโดยสมบูรณ (Aged Society) สําหรับประเทศทีม่ ี
ประชากรอายุ 60 ปขนึ้ ไป มากกวารอยละ 20 ของจํานวนประชากรทัง้ หมด และ 3) ระดับสังคมสูงอายุ
อยางเต็มที่ (Super-aged society) สําหรับประเทศทีม่ ปี ระชากรอายุ 65 ปขนึ้ ไป มากกวารอยละ 20
ของจํานวนประชากรทัง้ หมด ในกรณีของประเทศไทย ไดกา วเขาสูก ารเปน “สังคมสูงอายุ” (Aging society)
ตั้งแตป พ.ศ. 2548 และกําลังจะกลายเปน “สังคมสูงอายุอยางสมบูรณ” (ประชากรอายุ 60 ปขึ้น
ไปมีมากถึงรอยละ 20) ในป 2564 และคาดวาจะเปน “สังคมสูงอายุระดับสุดยอด” ในอีกไมถงึ 20 ปขา งหนา
(ประชากรอายุ 60 ปขนึ้ ไปมีสดั สวนรอยละ 28 ของประชากรทัง้ หมด)
2

การถูกเลือกปฏิบตั ขิ องผูส งู อายุในประเทศไทย
ในการเปลีย่ นผานเขาสูส งั คมสูงอายุของประเทศไทย ทีส่ ง ผลใหประชากรสูงอายุมจี าํ นวนเพิม่ ขึน้
โครงสรางครอบครัวและความสัมพันธในครอบครัวเปลีย่ นไป รวมทัง้ สภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคม
และเทคโนโลยี เปลีย่ นไปในทิศทางทีท่ าํ ใหการดํารงชีวติ ของผูส งู อายุมคี วามซับซอนและตองพึง่ พาสมาชิก
ในครอบครัวหรือบุคคลอื่นมากขึ้น รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวและบุคคลในสังคมรอบตัวของผูสูงอายุ
ก็ตอ งมีการปรับตัวในการใหการดูแล ภายใตแนวโนมทีจ่ ะมีชวี ติ ความเปนอยูท รี่ บี ดวนและอิสระมากขึน้
ในบางกรณีบตุ รหลานอาจจะตองออกจากงาน ขาดรายไดเพือ่ มาดูแลบุพการี ทําใหเกิดความเครียดและ
อาจเกิดการเลือกปฏิบตั ติ อ ผูส งู อายุอยางไมเปนธรรม (Unfair discrimination) ทัง้ การเลือกปฏิบตั ทิ างตรง
(Direct discrimination) ในลักษณะของการละเลย ทอดทิง้ หรือทํารายได เนือ่ งจากเปนผูท มี่ อี ายุสงู ขึน้
สมรรถนะทางรางกาย จิตใจ และการรับรูความทรงจําลดลง และการเลือกปฏิบัติทางออม (Indirect
discrimination) จากลักษณะในการจางงานทีม่ กี ารกําหนดอายุเกษียณทีอ่ ายุ 55 ป หรือ 60 ป ทําให
ผูสูงอายุที่มีศักยภาพและความตองการทํางาน ไมสามารถทํางานตอได การเลือกปฏิบัติตออายุจึงได
กลายเปนประเด็นสําคัญประเด็นหนึง่ ทีเ่ กีย่ วของกับการคุม ครองสิทธิมนุษยชนของผูสูงอายุในสังคมไทย
ขอมูลจากรายงานการวิจยั เรือ่ ง การเลือกปฏิบตั ติ อ คนพิการ เด็ก ผูห ญิง และผูส งู อายุ ระบุวา การรับรูเ รือ่ ง
การเลือกปฏิบัติตอผูสูงอายุยังเปนอยูอยางจํากัด เปนที่เขาใจในวงวิชาการหรือนักกฎหมายเทานั้น
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ในขณะที่ประชาชนทั่วไปยังคงมองการเลือกปฏิบัติตอผูสูงอายุในชีวิต ประจําวันวา เปนเรื่องปกติและ
ผูสูงอายุเหลานั้นไมไดถูกละเมิดสิทธิใด ๆ แมปรากฏการณการเลือกปฏิบัติตอผูสูงอายุในสังคมไทย
โดยเฉพาะการเลือกปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจําวันในระดับปจเจกบุคคลยังไมชดั เจน แตในระดับนโยบายจะเห็นได
ชัดเจนกวาในการเลือกปฏิบัติตอผูสูงอายุในลักษณะของการใชมาตรการเชิงบวก อาทิ ประเด็นการจัด
สวัสดิการใหกบั ผูส งู อายุ และการเลือกปฏิบตั ใิ นการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ ทัง้ นี้ สาเหตุหลักที่
นําไปสูก ารเลือกปฏิบตั ติ อ ผูส งู อายุในสังคมไทย ไดแก 1) อคติทางอายุเชิงลบทีม่ ตี อ ผูส งู อายุ 2) ผูส งู อายุ
ไมรบั รูห รือไมตระหนักถึงสิทธิของตนเอง และ 3) ขอจํากัดดานกฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย
ในชวงระหวางป พ.ศ. 2544 – 2560 มีเรื่องรองเรียนกรณีผูสูงอายุมายังคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) คณะกรรมการสิทธิฯ จึงไดทําการศึกษาขอมูลจากแหลงตาง ๆ และ
ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ รับทราบขอมูลและขอคิดเห็นภายใตโครงการจัดทําขอเสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการ
ปรับปรุงกฎหมายเพือ่ สงเสริมและคุม ครองสิทธิของผูส งู อายุของ กสม. ในป พ.ศ. 2560 ใน 4 ภาค และ
พบวาประเด็นปญหาดานสิทธิมนุษยชนของผูสูงอายุ ไดแก 1) สิทธิในที่อยูอาศัย 2) สิทธิดานสุขภาพ
3) หลักประกันดานรายได 4) สิทธิในการมีงานทํา 5) สิทธิในการศึกษาตลอดชีวิต 6) การไดรับความ
คุมครองจากการถูกทอดทิ้ง ถูกกระทํารุนแรง และถูกแสวงหาประโยชน 7) การไดรับความคุมครองใน
สภาวะภัยพิบตั ิ 8) ปญหาอืน่ ๆ ไดแก การเขาถึงขอมูลขาวสารของผูส งู อายุ และการดูแลผูส งู อายุเฉพาะ
กลุม และ 9) ปญหาเกีย่ วกับการบริหารงานดานผูส งู อายุ
3

ประเทศไทยกับการสงเสริมและคุม ครองสิทธิมนุษยชน
การเขาเปนภาคีสนธิสญั ญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน ทําใหประเทศไทยเกิดพันธะผูกพัน
ตองดําเนินการตามพันธกิจของสนธิสญั ญา ดังนี้
3.1 การพัฒนากลไกภายในประเทศ เชน การแกไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บรรพ 5 เพื่อรับรองสิทธิของหญิงใหเทาเทียมชาย, การประกาศใชพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542, การแกไขปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาเพือ่ คุม ครอง
สิทธิผตู อ งหา จําเลย หรือนักโทษใหมสี ภาวะดีขนึ้ , การยกเลิกกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ทีห่ า มสตรี
ดํารงตําแหนงขาราชการบางตําแหนง, การประกาศใชพระราชบัญญัติการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณา
ใหม พ.ศ. 2526
3.2 การรวมมือระหวางประเทศ ปจจุบนั ประเทศไทยเขาเปนภาคีอนุสญั ญาและขอตกลงระหวาง
ประเทศดานสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 1) อนุสัญญาวาดวยการตอตานการทรมานและการกระทําอื่น ๆ
ทีโ่ หดราย ไรมนุษยธรรมหรือทีย่ าํ่ ยีศกั ดิศ์ รี 2) อนุสญ
ั ญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ สตรีในทุก
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รูปแบบ 3) อนุสญั ญาวาดวยสิทธิเด็ก 4) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
5) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 6) อนุสญั ญาวาดวยการขจัด
การเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบ 7) อนุสญั ญาวาดวยสิทธิคนพิการ
4

หลักการสําหรับผูส งู อายุขององคการสหประชาชาติ
(United Nations Principles for Older Persons)
4.1 องคการสหประชาชาติไดรับรองหลักการสําหรับผูสูงอายุ 5 หลักการ คือ 1) การมี
อิสรภาพในการพึ่งตนเอง 2) การมีสวนรวม 3) การอุปการะเลี้ยงดู 4) การบรรลุความตองการ และ
5) ความมีศักดิ์ศรี
4.2 หลักการเลือกปฏิบตั ติ อ ผูส งู อายุ มีขอ ทาทายวา การเลือกปฏิบตั ดิ ว ยเหตุแหงอายุมกั จะถูก
รวมเขากับรูปแบบของการเลือกปฏิบตั อิ นื่ ๆ เชน เพศ เชือ้ ชาติ เผาพันธุ ศาสนา ความพิการ สุขภาพหรือ
เงือ่ นไขดานเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนผลกระทบดานลบอืน่ ๆ
4.3 ประเด็นความทาทายในการปกปองและคุม ครองสิทธิของผูส งู อายุ ไดแก 1) ปญหาความ
รุนแรงและการถูกละเมิด 2) การคุม ครองทางสังคม 3) อาหารและทีอ่ ยูอ าศัย 4) การจางงาน 5) ความสามารถ
ในทางกฎหมาย 6) การเขาถึงกระบวนการยุตธิ รรม 7) การสนับสนุนดานสุขภาพ และ 8) การดูแลผูส งู อายุ
ระยะยาวและระยะสุดทาย
5

มาตรฐานสากลในการคุม ครองสิทธิมนุษยชนของผูส งู อายุ
5.1 แผนปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริดวาดวยเรื่องผูสูงอายุ ประเทศไทยมีการดําเนินงาน
ที่สอดคลองและตอบสนองตอกรอบพันธกรณีดังกลาว โดยมีเปาหมายหลักของการพัฒนาผูสูงอายุ
3 ประเด็น ประกอบดวย 1) ผูสูงอายุกับการพัฒนา กลาวคือ สรางความรวมมือเชิงบูรณาการ
จัดบริการตาง ๆ ตอผูส งู อายุอยางเปนรูปธรรม ตามพระราชบัญญัตผิ สู งู อายุ พ.ศ. 2546 และแผนพัฒนา
ผูส งู อายุแหงชาติ (ฉบับที่ 2) 2) สูงวัยอยางสุขภาพดีและมีสภาวะ ในเรือ่ งหลักประกันสุขภาพถวนหนา โดย
สามารถเขารับบริการสุขภาพไดโดยไมเสียคาใชจา ย รวมไปถึงการสงเสริมสุขภาพจิตดวยกิจกรรมตาง ๆ
และ 3) การสรางความมั่นใจวาจะมีสภาพแวดลอมที่เกื้อหนุนและเหมาะสม แสดงใหเห็นจากการที่
สังคมรวมกันจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุเพื่อใหโอกาสแกผูสูงอายุในการเขามามี
สวนรวมกิจกรรมตาง ๆ ในสังคมมากยิง่ ขึน้
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5.2 ขอตกลงความรวมมือดานผูสูงอายุในกรอบอาเซียน มีดวยกัน 2 ฉบับ ไดแก ปฏิญญา
กัวลาลัมเปอรวา ดวยผูส งู อายุ โดยมีสาระสําคัญในการปรับการดูแลสุขภาพและระบบสนับสนุนทางสังคม
เพื่อสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ และปฏิญญาบรูไนดารุสซาลามวาดวยการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสถาบันครอบครัวซึง่ มีเนือ้ หาสําคัญในการสรางเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการใหการดูแล
สนับสนุนผูส งู อายุในรูปแบบทีเ่ หมาะสมโดยเนนบทบาทของครอบครัวและชุมชน
6

ความพยายามในการรางสนธิสญ
ั ญาวาดวยสิทธิมนุษยชนของผูส งู อายุ
6.1 ขอคิดเห็นจากคณะกรรมการประจําสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ซึ่งมี
สาระสําคัญ กลาววา สิทธิของผูสูงอายุนั้นมักแฝงอยูในสนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน
โดยเปนการกําหนดแนวทางอยางกวางเทานั้น นอกจากนี้ คณะกรรมการประจํากติการะหวางประเทศ
วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และคณะกรรมการประจํากติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ไดใหขอคิดเห็นวา ความแตกตางทางอายุที่ไมสมเหตุสมผลและ
ไมมเี กณฑทวี่ ดั ไดเปนการเลือกปฏิบตั ิ รวมถึงเนนยํา้ ในความจําเปนทีจ่ ะตองระบุเรือ่ งการเลือกปฏิบตั ติ อ
ผูส งู อายุทไี่ มมงี านทําและผูส งู อายุทยี่ ากจนในการเขาถึงบํานาญ
6.2 การดําเนินงานของคณะทํางานเปดวาดวยผูสูงอายุ มีหนาที่พิจารณากรอบสิทธิมนุษยชน
ของผูสูงอายุ และดูแลความเปนไปไดในการเกิดชองวางจากกรอบ รวมถึงการหาแนวทางแกไขที่ดีที่สุด
นอกจากนัน้ ยังพิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดเครือ่ งมือและมาตรการในการแกไขปญหาอีกดวย
โดยในการประชุมคณะทํางานแตละครั้งจะมีการคัดเลือกพื้นที่รวม 3 ประเด็นจากทั้งหมด 14 ประเด็น
เพือ่ เปนหัวขอในการถกเถียงหารือในชุมชนระหวางประเทศของคณะทํางาน โดยการประชุมครัง้ ที่ 8 ในป
พ.ศ. 2561 ที่ผานมามีการกําหนดพื้นที่รวมในการถกเถียงหารือ คือ 1) ความเทาเทียมกันและการไม
เลือกปฏิบตั ิ และ 2) ความรุนแรง การละเลย และการทารุณ
6.3 การผลักดันเพื่อสิทธิของผูสูงอายุในภูมิภาคอาเซียน โดยมีการระบุสิทธิของผูสูงอายุไวใน
ปฏิญญาอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชนและปฏิญญาบรูไนดารุสซาลามวาดวยการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสถาบันครอบครัว การดูแลผูส งู อายุ โดยเปนเพียงแนวทางกวาง ๆ ไมมผี ลบังคับผูกพันตอประเทศ
สมาชิก และไมมกี ารกําหนดเงือ่ นเวลาในการปฏิบตั ติ ามรวมถึงกลไกการติดตามประเมินผล
6.4 ขอแนะนําขององคการแรงงานระหวางประเทศ ประกอบดวย 1) ขอแนะนําวาดวยคนงาน
สูงอายุ ซึง่ มีมาตรการทีเ่ กีย่ วของกับสมรรถนะของคนทํางาน 2) ขอแนะนําวาดวยฐานความคุม ครองทาง
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สังคมดวยการสรางหลักประกันที่เปนความมั่นคงทางรายได และ 3) อนุสัญญาวาดวยความมั่นคงทาง
สังคม (มาตรฐานขั้นตํ่า) โดยระบุถึงประโยชนทดแทนการชราภาพ เพื่อใหผูสูงอายุทุกคนสามารถดํารง
ชีวติ ในมาตรฐานขัน้ ตํา่ ทีส่ งั คมยอมรับ
7

มาตรการและกลไกในการคุม ครองสิทธิของผูส งู อายุในตางประเทศ
7.1 ประเทศสิงคโปร
ประเทศสิงคโปรมีแนวโนมประชากรสูงอายุมากกวา 65 ป เพิ่มขึ้นถึง 1 ใน 6 ของจํานวน
ประชากรทัง้ หมดในป พ.ศ. 2520 และจะเปน 1 ใน 4 ในป พ.ศ. 2530 จากสถานการณสงั คมสูงอายุดัง
กลาวรัฐบาลจึงไดเริ่มใชมาตรการและนโยบายตาง ๆ เกี่ยวกับการสงเสริมและคุมครองผูสูงอายุซึ่งมี
รากฐานบนหลักการของระบบประกันสังคมของสิงคโปร 3 ประการ ไดแก การพึ่งตนเองและมีความ
รับผิดชอบตอสังคม การพึ่งพาครอบครัว และการอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน ทั้งชุมชนและ
องคกรตาง ๆ โดยสรางระบบที่เนนใหสมาชิกในครอบครัวเปนผูที่มีหนาที่ดูแลเลี้ยงดูพอแมในยามชรา
และใหความสําคัญกับองคกรชุมชนทองถิ่นเพื่อเปนกลไกในการดูแลประชาชน
สําหรับมาตรการในการคุมครองสิทธิของผูสูงอายุกับทางเศรษฐกิจนั้น ไดมีการเตรียมความ
พรอมในดานกฎหมายไดมีการตราพระราชบัญญัติเกษียณอายุและการจางงานใหม โดยไดกําหนดอายุ
ขั้นตํ่าในการเกษียณอายุไววาตองไมตํ่ากวา 62 ป และอาจขยายอายุเกินกวา 67 ป ไดภายใตเงื่อนไขที่
กําหนด นอกจากการวางระบบเกษียณอายุใหมแลวยังไดกําหนดใหมีการพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุ
ในการทํางาน และการใหความชวยเหลือตาง ๆ เชน เงินสวัสดิการตามโครงการ Workfare เงินทุน
สนับสนุนการเพิ่มเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ นอกจากนี้ รัฐยังไดวางระบบเพื่อเปนมาตรการสงเสริม
ใหนายจางเพือ่ จางงานผูส งู อายุโดยกําหนดใหสทิ ธิประโยชนตา ง ๆ เชน เงินอุดหนุนพิเศษเพือ่ การจางงาน
เงินสนับสนุนในการปรับปรุงสถานที่ทํางานอีกดวย
สําหรับการคุมครองสิทธิดานสุขภาพและคุณภาพชีวิตนั้น นอกเหนือจากระบบประกันสุขภาพ
ในระบบปกติซงึ่ ถือเปนการประกันสุขภาพแบบระบบคูข นาน (Dual System) กลาวคือ กําหนดใหภาระ
การชําระคาใชจายในการรักษาพยาบาลสวนหนึ่งจะไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ในขณะที่ผูใชสิทธิ
ประกันสุขภาพตองรับภาระคาใชจา ยในสวนทีเ่ หลือ นอกจากนี้ รัฐยังจัดใหมกี ารใหความชวยเหลือในการ
ดูแลผูส งู อายุระยะยาวและระยะสุดทาย การดูแลผูส งู อายุทบี่ า น และการดูแลในระยะสัน้ โดยมุง เนนให
ครอบครัวเปนผูมีสวนสําคัญในการดูแลผูสูงอายุโดยไดรับการชวยเหลือตาง ๆ จากรัฐ จึงถือเปนจุดเดน
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ของประเทศสิงคโปรทวี่ างมาตรการและกลไกในการคุม ครองสิทธิของผูส งู อายุโดยรัฐคูข นานไปกับการ
พัฒนาสถาบันครอบครัวใหมีบทบาทในการดูแลผูสูงอายุ ซึ่งทําใหสถาบันครอบครัวมีความมั่นคงและ
ทําใหลดการใชงบประมาณของรัฐไดสว นหนึง่
การคุม ครองสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรมนัน้ ประเทศสิงคโปรไดดาํ เนินการใหความรูท างกฎหมาย
แกประชาชนผานการใชการบริการของศาลตอสาธารณะโดยใชเทคโนโลยีเพือ่ จุดประสงคในการใหขอ มูล
ความรูแกประชาชน เพื่อนําเสนอขอมูลดานบริการความชวยเหลือทางกฎหมาย และการใหบริการฟรี
โดยศาลและอาสาสมัคร นอกจากนี้ กระทรวงพัฒนาสังคมและครอบครัวไดจัดใหมีศูนยความรุนแรง
ในการรับเรือ่ งรองทุกขและใหความชวยเหลือ รวมถึงการประชาสัมพันธในเรือ่ งความรุนแรงในครอบครัว
ของสิงคโปรดว ย
7.2 ประเทศญีป่ นุ
สถานการณสงู อายุของประชากรในประเทศญีป่ นุ เปนผลจากอัตราการเกิดลดลงเนือ่ งจากภาวะ
การเจริญพันธุท ตี่ าํ่ ลง นอกจากนี้ อายุคาดเฉลีย่ และอายุคาดหวังทางสุขภาพของประชากรมีแนวโนมการ
เปลีย่ นแปลงไปในทิศทางทีม่ ชี วี ติ ยืนยาวขึน้ สงผลกระทบตอความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของผูส งู อายุในวัย
เกษียณและความมัน่ คงทางสังคมโดยเฉพาะทางดานสุขภาพผูส งู อายุ
การคุม ครองสิทธิดา นเศรษฐกิจ รัฐบาลญีป่ นุ กําหนดกฎหมายการจางงานผูส งู อายุ ภายใตระบบ
การจางงานตลอดชีวติ โดยไดมกี ารปรับปรุงแกไขกฎหมายสําคัญ 2 ฉบับคือ กฎหมายมาตรการการจางงาน
เพื่อสงเสริมและคุมครองการจางงานใหผูสูงอายุสามารถทํางานตอไปไดอยางตอเนื่องหลังจากการ
เกษียณตามภาคบังคับ นอกจากนัน้ ยังมีกฎหมายวาดวยความมัน่ คงดานการจางงานผูส งู อายุ ป พ.ศ. 2529
ซึง่ มีเจตนารมณในการกํากับดูแลการจางงานของกลุม ลูกจางทีม่ อี ายุตงั้ แต 45 ปขนึ้ ไป โดยการกําหนด
เปาหมายการจางงานที่เปนสัดสวนตามประเภทงานของสถานประกอบการ ในขณะเดียวกันไดมี
การจัดตั้งสํานักงานเพื่อความมั่นคงทางอาชีพ เพื่อมากํากับดูแลการเลิกจางและความชวยเหลือจาก
นายจางตอลูกจาง ในการใหขอ มูลหรือออกหนังสือรับรองสําหรับการหางานใหมอกี ดวย
การคุม ครองสิทธิดา นสุขภาพและคุณภาพชีวติ มีรฐั ธรรมนูญกําหนดหลักพืน้ ฐานของการพัฒนา
ระบบประกันสังคม แหลงเงินสนับสนุนและหนวยงานรับผิดชอบ มีกฎหมายการบํานาญซึง่ ประกอบดวย
บํานาญ 2 สวนคือ ระบบเงินบํานาญแหงชาติ และระบบบํานาญสําหรับลูกจาง นอกจากนี้ ยังมีกฎหมาย
พืน้ ฐานดานมาตรการสําหรับสังคมผูส งู อายุ เปนการปรับปรุงแกไขความสัมพันธในการปฏิบตั มิ าตรการ
สําหรับสังคมสูงอายุ ระหวางหนวยงานรัฐทีเ่ กีย่ วของและสงเสริมการปฏิบตั งิ านตามมาตรการโดยในการ
ดําเนินงานใหบรรลุผลนัน้ รัฐบาลญีป่ นุ ใชกลไกทีส่ าํ คัญคือ การปรับปรุงกฎหมายใหทนั ตอสถานการณของสังคม
จัดตัง้ คณะกรรมการ นโยบายผูส งู อายุ คณะกรรมการแหงชาติเพือ่ การมีสว นรวมระยะยาวสําหรับประชาชน
ทุกภาคสวน มีการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ ใหเกิดการนํานโยบายหรือมาตรการไปปฏิบตั ไิ ดจริง

ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2563)

การคุม ครองสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม มีการใชหลักการประนีประนอมยอมความเพือ่ ความ
สัมพันธของบุคคลเพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจและสังคม ในสวนของแรงงานที่ถูกเลือก
ปฏิบัติสามารถรองขอความชวยเหลือจากสํานักงานแรงงานจังหวัดเพือ่ แกไขปญหาความขัดแยงเกีย่ วกับ
แรงงานได อยางไรก็ตาม แมวา รัฐธรรมนูญของญีป่ นุ ไดใหหลักประกันในเรือ่ งความเทาเทียมกันภายใต
กฎหมาย โดยหามเลือกปฏิบัติแตไมไดครอบคลุมกรณีความแตกตางทางอายุ ทําใหผูสูงอายุไมสามารถ
นํามากลาวอางเพือ่ เรียกรองความเทาเทียมได
จากทีก่ ลาวมามาตรการการคุม ครองสิทธิของผูส งู อายุในกรณีการเลือกปฏิบตั ติ อ อายุของญีป่ นุ
อาจนําไปสูข อ เสนอแนะนโยบายและมาตรการในการคุม ครองสิทธิของผูส งู อายุของประเทศไทยได เชน
การออกกฎหมายตอตานการเลือกปฏิบตั ติ อ อายุและกฎหมายวาดวยความมัน่ คงในการจางงานผูส งู อายุ
จัดตัง้ หนวยงานในระดับทองถิน่ เพือ่ รองรับขอรองเรียนจากผูส งู อายุเมือ่ มีปญ
 หาเลิกจางหรือตองการหา
งานทํา นอกจากนัน้ ควรใหมกี ารพัฒนาระบบการประกันสังคมทีค่ รอบคลุม มีระบบบํานาญและระบบ
ประกันสุขภาพทีป่ ระกอบไปดวยบํานาญพืน้ ฐานทีเ่ ปน universal coverage ทัง้ ตอผูป ระกัน ผูอ ยูข า งหลัง
และผูพ กิ าร
7.3 สหรัฐอเมริกา
สังคมสูงอายุในสหรัฐอเมริกามีแนวโนมเพิม่ สูงขึน้ เนือ่ งมาจากสาเหตุสาํ คัญจากภาวะการเจริญ
พันธุของผูหญิงลดลงและการอพยพเขาประเทศเพิ่มขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ทําใหสัดสวนของ
ประชากรอายุตงั้ แต 65 ปขนึ้ ไปเพิม่ มากขึน้ ซึง่ เปนกลุม ประชากรประวัตศิ าสตร กลุม Baby Boomers
และแมวา ผูก าํ หนดนโยบายของสหรัฐอเมริกา ไดวางแผนรองรับกลุม ประชากรดังกลาวแตกย็ งั ไมชดั เจน
วาไดมกี ารเตรียมการทีเ่ พียงพอตอการตอบสนองความตองการของประชากรสูงอายุหรือไม
การคุมครองสิทธิดานเศรษฐกิจ มีกฎหมายฉบับสําคัญคือ กฎหมายการเลือกปฏิบัติตออายุ
ในการจางงาน (Age Discrimination in Employment Act : ADEA) เปนกฎหมายทีค่ มุ ครองและ
ปองกันสิทธิของประชากรอเมริกันจากการเลือกปฏิบัติในการจางงานเนื่องจากอายุ เพื่อสรางความ
เทาเทียมกันในโอกาสการทํางาน ในแงของการรับเขาทํางาน การปลดออกจากงาน และเงือ่ นไขอืน่ ๆ
ในการจางงาน อันนําไปสูนัยสําคัญตอการเสนอแนะการคุมครองสิทธิผูสูงอายุไทยดานการจางงาน
กลาวคือ การมีกฎหมายคุมครองสิทธิผูสูงอายุผานกฎหมายสิทธิพลเมืองและกฎหมายการเลือกปฏิบัติ
ตออายุ ซึ่งคุมครองผูสูงอายุโดยเฉพาะในการจางงาน มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงอายุเกษียณที่เปน
ระบบ ทั้งนี้ ยังมีขอยกเวนใหนายจางสามารถเลือกปฏิบัติตออายุไดในกรณีการกําหนดคุณสมบัติทาง
อาชีพดวยความสุจริตใจ รวมไปถึงการใหมกี ระบวนการฟองรองทีส่ ามารถดําเนินการไดในระดับทองถิน่
ระดับรัฐบาลกลางหรือสามารถดําเนินการไดดว ยตนเองในการไกลเกลีย่ หรือประนีประนอมขอพิพาททีเ่ กิดขึน้
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การคุมครองสิทธิดานสุขภาพและคุณภาพชีวิต มีกฎหมายความมั่นคงทางสังคมเพื่อชวยให
คนวัยทํางานสามารถวางแผนในการเกษียณได รวมทั้งเปนการปองกันและการประกันความเสี่ยงแก
คนทํางานที่กลายเปนคนพิการและไมสามารถหารายไดใหแกครอบครัว ในขณะเดียวกันไดมีโครงการ
ความมัน่ คงทางสังคม ทีป่ ระกอบไปดวยโครงการยอยคือ โครงการประกันสังคม ซึง่ เปนโครงการทีผ่ ไู ดรบั
ผลประโยชนของโครงการจะมีสว นรวมในการจายเงิน และโครงการสวัสดิการสังคม ทีเ่ ปนโครงการของ
รัฐทีจ่ ะใหความชวยเหลือและสนับสนุนหรืออุดหนุนทางการเงินใหผไู ดรบั ประโยชนโดยไมตอ งมีสว นรวม
ในการจายเงิน และยังมีกฎหมายคุมครองคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุและโครงการสวัสดิการสังคม ที่มี
สาระสําคัญในการคุมครองสิทธิผูสูงอายุในดานคุณภาพชีวิต ชวยใหประชากรอเมริกันพนจากความ
ยากจนในแตละดาน เชนอาหารหรือคาเชาบาน
การคุม ครองสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม กฎหมาย ADEA ยังมุง คุม ครองผูส งู อายุใหไดรบั ความ
ยุตธิ รรมอันเนือ่ งมาจากการจางงาน โดยใหสทิ ธิในการฟองรองเรียกคาทดแทนในการเลือกปฏิบตั ติ อ อายุ
ในการจางงาน ในการดําเนินการใหผสู งู อายุแจงตอคณะกรรมการโอกาสในการจางงานอยางเสมอภาค
(The Equal Employment Opportunity Commission : EEOC) ภายใน 180 วัน หลังเกิดเหตุการณ
ถามลรัฐมีกฎหมายการเลือกปฏิบตั ติ อ อายุของตนเอง ADEA กําหนดใหผรู อ งเรียนแจงตอสํานักงานการ
ปฏิบัติการจางงานอยางยุติธรรมประจํารัฐ (The State Fair Employment Practices :FEP) ภายใน
300 วันหลังเกิดเหตุการณ ซึ่งการพิจารณาความในศาลโจทกจะตองแสดงหลักฐานสาเหตุจูงใจที่นําไป
สูการเลือกปฏิบัติเนื่องจากอายุ อาจเปนคําพูด ขอความ หรือหลักฐานการถูกปฏิบัติภายใตชวงอายุที่
ไดรบั ความคุม ครองอยางไมเหมาะสม อยางไรก็ดี ADEA ชวยลดปญหาการเลือกปฏิบตั ติ อ อายุจาํ นวนหนึง่
เทานัน้ ยังมีหลายกรณีทมี่ กี ารเลือกปฏิบตั ติ อ อายุโดยไมไดเขาสูก ระบวนการทางกฎหมาย
จากการคุมครองสิทธิของประชาชนในสหรัฐอเมริกาอาจนําไปสูขอเสนอแนะนโยบายและ
มาตรการในการคุม ครองสิทธิของผูส งู อายุของประเทศไทยไดโดยเฉพาะดานความมัน่ คงทางสังคมและ
ดานสวัสดิการสังคม กลาวคือ สหรัฐฯ มีกฎหมายคุม ครองผูส งู อายุสาํ หรับการดําเนินชีวติ หลังเกษียณ
และโครงการประกันการชราภาพ มีการตัง้ โครงการประกันสังคม ประกันสุขภาพสําหรับผูส งู อายุและ
ผูพ กิ ารซึง่ เปนโครงการรวมในการจายเงินในรูปของภาษีจากสัดสวนของรายไดทมี่ าจากคาจางเงินเดือน
ในขณะทีย่ งั ทํางาน รวมทัง้ การกําหนดกฎหมายคุม ครองผูส งู อายุโดยเฉพาะในดานสุขภาพและความเปนอยู
พรอมทั้งใหผูสูงอายุมีความเปนอิสระในการดําเนินชีวิต และสงเสริมใหมีพัฒนาโครงการตอตานความ
ยากจน มีการใหสวัสดิการความชวยเหลือตาง ๆ แกผสู งู อายุและครอบครัวทีม่ รี ายไดตาํ่ ตลอดจนการ
อํานวยความสะดวกในการฟองรองคดีทงั้ จากสํานักงานรับผิดชอบระดับทองถิน่ หรือระดับรัฐบาลกลาง
ภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด
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มาตรการและกลไกการคุม ครองสิทธิของผูส งู อายุในประเทศไทย
การศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของพบวา ประเทศไทยมีบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการ
คุมครองสิทธิของผูสูงอายุภายใตกรอบในการปกปองและคุมครองสิทธิของผูสูงอายุของสมัชชาใหญ
แหงสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ทัง้ 8 ดาน ไดแก 1) การจางงาน 2) การ
คุม ครองทางสังคม 3) อาหารและทีอ่ ยูอ าศัย 4) การสนับสนุนดานสุขภาพ 5) การดูแลผูส งู อายุระยะยาว
และระยะสุดทาย 6) ความรุนแรงและการถูกละเมิด 7) ความสามารถในทางกฎหมาย และ 8) การเขาถึง
กระบวนการยุตธิ รรม ซึง่ ครอบคลุมทัง้ ในระดับรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)
แผนยุทธศาสตร กฎหมายลําดับพระราชบัญญัติ กฎหมายลําดับรอง นโยบายและหลักเกณฑตาง ๆ
ตลอดจนกลไกในการขับเคลือ่ นเพือ่ พัฒนาขีดความสามารถของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของและเพือ่ การพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของผูส งู อายุ โดยแบงการพิจารณาออกเปน 3 ดาน ไดแก การคุม ครองสิทธิของผูส งู อายุทาง
เศรษฐกิจ การคุม ครองสิทธิของผูส งู อายุดา นสุขภาพและคุณภาพชีวติ และการคุม ครองสิทธิของผูส งู อายุ
ในกระบวนการยุตธิ รรม โดยสรุป ดังนี้
8.1 การคุม ครองสิทธิของผูส งู อายุทางเศรษฐกิจ
8.1.1 การจางงาน
ประเทศไทยมีการบัญญัตกิ ฎหมายเพือ่ กําหนดหลักเกณฑ มาตรการ ตลอดจนการคุม ครองและ
เยียวยาแรงงานสูงอายุ โดยมีกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการจางงาน ดังนี้
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป : ยุทธศาสตรชาติดา นการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมาย
รองรับสังคมสูงอายุอยางมีคณ
ุ ภาพ โดยมีการเตรียมความพรอมในทุกมิติ ทัง้ มิตเิ ศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดลอม โดยเฉพาะการออมและการลงทุนระยะยาวตั้งแตกอนเกษียณอายุ พัฒนาระบบและ
กลไกเพือ่ สนับสนุนการปรับตัวของประชากรใหสามารถปรับเปลีย่ นอาชีพใหเหมาะสมตามแตละชวงอายุ
เพือ่ ยึดชวงเวลาและเพิม่ โอกาสในการทํางานในยามสูงอายุและสรางหลักประกันทางรายไดใหแกตนเอง
ไดนานขึน้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา 74
บัญญัติวา “รัฐพึงสงเสริมใหประชาชนมีความสามารถในการทํางานอยางเหมาะสมกับศักยภาพและวัย
และใหมีงานทํา และพึงคุมครองผูใชแรงงานใหไดรับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการทํางาน
ไดรบั รายไดสวัสดิการ การประกันสังคม และสิทธิประโยชนอนื่ ทีเ่ หมาะสมแกการดํารงชีพ และพึงจัดใหมี
หรือสงเสริมการออมเพือ่ การดํารงชีพเมือ่ พนวัยทํางาน”
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พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. 2533 ถือเปนกฎหมายฉบับแรกทีม่ ผี ลบังคับใชเพือ่ เปนหลักประกัน
และใหความชวยเหลือแกลูกจางสูงอายุที่ทํางาน โดยกฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณในการสรางความ
มัน่ คงและหลักประกันใหกบั ประชาชนทีท่ าํ งานและมีรายไดประจํา โดยใหความคุม ครองลูกจางใน 7 กรณี
ทัง้ นี้ ในสวนทีเ่ กีย่ วกับลูกจางสูงอายุไดใหความคุม ครองในกรณีประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ ไดแก
เงินเลีย้ งชีพรายเดือนหรือทีเ่ รียกวา “เงินบํานาญชราภาพ” และเงินบําเหน็จทีจ่ า ยใหแคครัง้ เดียวหรือที่
เรียกวา “เงินบําเหน็จชราภาพ”
นอกจากนี้ มีหนวยงานทีก่ าํ กับดูแลดานการจางงานผูส งู อายุ โดยเฉพาะสํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานมีบทบาทในการประสานหนวยงานในสังกัดที่รับผิดชอบดําเนินการ เชน กรมการจัดหางาน
มีหนาที่ใหคําแนะนํา ปรึกษาเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร จัดอบรมเพิ่มทักษะหรือฝกอาชีพใหแกผูสูงอายุ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานมีหนาที่ในการสงเสริมนายจาง ลูกจาง ใหมีการจัดสวัสดิการ
แรงงานเพือ่ สรางหลักประกันความมัน่ คงทางการเงินของลูกจาง เชน การดําเนินชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงรูจักการออมผานสหกรณออมทรัพย กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน
8.1.2 การคุม ครองทางสังคม
การคุมครองทางสังคมเปนการดําเนินงานเพื่อใหความคุมครองหรือใหหลักประกันทางสังคม
ในดานตาง ๆ อาทิ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และบริการสังคม โดยใหความสําคัญแกประชาชน
โดยเฉพาะกลุม ผูส งู อายุทตี่ อ งไดรบั การปฏิบตั แิ ละการดูแลเปนพิเศษในฐานะกลุม ทีม่ คี วามเปราะบางทัง้ ทาง
รางกายและจิตใจ ดังนัน้ เพือ่ ใหผสู งู อายุมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ แี ละใชชวี ติ อยางสมศักดิศ์ รี ประเทศไทยจึงมี
การบัญญัตกิ ฎหมายเพือ่ กําหนดหลักเกณฑ มาตรการ ตลอดจนการคุม ครองและเยียวยาผูส งู อายุ โดยมี
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการคุม ครองทางสังคม ดังนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
มาตรา 45 วรรคสอง บัญญัตวิ า “บุคคลซึง่ มีอายุเกินหกสิบปและไมมรี ายไดเพียงพอแกการยังชีพ และ
บุคคลผูย ากไรยอ มมีสทิ ธิไดรบั ความชวยเหลือทีเ่ หมาะสมจากรัฐตามทีก่ ฎหมายบัญญัต”ิ
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 เปนกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุโดยตรง
โดยมีเจตนารมณเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหผูสูงอายุไดรับสิทธิโดยไดกําหนดไวอยางชัดเจนในมาตรา 11
ซึ่งครอบคลุมทัง้ ดานการจางงานทีอ่ ยูอ าศัย สุขภาพ ความปลอดภัย ตลอดจนการชวยเหลือทางกฎหมาย
8.1.3 อาหารและทีอ่ ยูอ าศัย
ประเทศไทยมีการบัญญัตกิ ฎหมายเพือ่ กําหนดหลักเกณฑ มาตรการ ตลอดจนการคุม ครองและ
เยียวยาผูส งู อายุ โดยกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับอาหารและทีอ่ ยูอ าศัย คือ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 238) พ.ศ. 2544 เรื่อง อาหารมีวัตถุประสงคพิเศษ เปน
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กฎหมายวาดวยการควบคุมอาหารทีผ่ ลิตขึน้ เปนพิเศษ โดยกําหนดวิธกี ารควบคุมทัง้ ขัน้ ตอนการผลิต เครือ่ งมือ
ในการผลิต การเก็บรักษาอาหาร ซึง่ อาหารมีวตั ถุประสงคพเิ ศษนีแ้ บงออกเปน 2 ลักษณะ คือ อาหารทีใ่ ช
สําหรับผูป ว ยเฉพาะโรค และอาหารทีใ่ ชสาํ หรับบุคคลผูม วี ตั ถุประสงคในการบริโภคอาหารเปนพิเศษ เชน
อาหารสําหรับผูท ตี่ อ งการควบคุมนํา้ หนักตัว อาหารสําหรับผูส งู อายุ อาหารสําหรับสตรีมคี รรภ
8.2 การคุม ครองสิทธิผสู งู อายุดา นสุขภาพและคุณภาพชีวติ
8.2.1 การสนับสนุนดานสุขภาพ
ประเทศไทยมีการบัญญัตกิ ฎหมายเพือ่ กําหนดหลักเกณฑ มาตรการ ตลอดจนการคุม ครองและ
เยียวยาผูส งู อายุ โดยกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการสนับสนุนดานสุขภาพ ดังนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หนาทีข่ องรัฐ มาตรา 55 วรรคหนึง่
บัญญัตวิ า “รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรบั บริการสาธารณสุขทีม่ ปี ระสิทธิภาพอยางทัว่ ถึงเสริมสราง
ใหประชาชนมีความรูพ นื้ ฐานเกีย่ วกับการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค และสงเสริมและสนับสนุน
ใหมกี ารพัฒนาภูมปิ ญ ญาดานแพทยแผนไทยใหเกิดประโยชนสงู สุด”
พระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 เปนกฎหมายวาดวยการรับรองสิทธิของ
บุคคลใหมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานโดยไมเสียคาใชจายตามที่กฎหมาย
บัญญัติ การสนับสนุนกองทุนสุขภาพ ตลอดจนใหรฐั จัดและสงเสริมการสาธารณสุขใหประชาชนไดรบั
บริการทีไ่ ดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพอยางทัว่ ถึง
แผนผูส งู อายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) มีวตั ถุประสงคเพือ่ สรางความตระหนักรู
ของผูส งู อายุและบุคคลในชวงวัยอืน่ ใหเห็นความสําคัญในการดูแลผูส งู อายุ เพือ่ เตรียมความพรอมใหผสู งู อายุ
มีคณ
ุ ภาพชีวติ สามารถอยูร ว มในสังคมไดอยางมีศกั ดิศ์ รี
8.2.2 การดูแลผูส งู อายุระยะยาวและระยะสุดทาย
ประเทศไทยมีการบัญญัตกิ ฎหมายเพือ่ กําหนดหลักเกณฑ มาตรการ ตลอดจนการคุม ครองและ
เยียวยาผูส งู อายุ โดยกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการดูแลผูส งู อายุระยะยาวและระยะสุดทาย ดังนี้
(1) ประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรือ่ ง หลักสูตรและคุณสมบัตขิ องผูช ว ยเหลือ
ดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. 2559 เปนกฎหมายวาดวยการกําหนดคุณสมบัติของผูดูแลผูสูงอายุ
ดวยเหตุผลดานความปลอดภัย บุคคลทีจ่ ะทําหนาทีด่ แู ลผูส งู อายุควรมีมาตรฐานวิชาชีพ เพราะการดูแล
ผูส งู อายุนนั้ ไมใชเรือ่ งงาย ตองมีความออนโยน เขาใจในสภาพหรืออารมณของผูส งู อายุเปนอยางดี อีกทัง้
เพือ่ ปองกันปญหาความรุนแรงและการถูกละเมิด จึงตองมีการกําหนดรายละเอียดเฉพาะสําหรับบุคคลที่
จะดูแลผูส งู อายุ เชน ผานการอบรมตามหลักสูตรการดูแลผูส งู อายุไมนอ ยกวา 70 ชัว่ โมง
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(2) ปฏิญญาวาดวยสิทธิคนพิการไทย ผูสูงอายุที่เปนผูพิการยอมไดรับสิทธิในการดูแลสุขภาพ
โดยเฉพาะเรือ่ งการฟน ฟู เพราะนอกจากเปนผูส งู อายุทตี่ อ งดูแลเปนพิเศษแลว หากเปนผูพ กิ ารยอมไดรบั
การดูแลเปนพิเศษมากขึน้
(3) Personal Health Record: PHR เปนระบบที่จะชวยบูรณาการขอมูลผูปวยเพื่อสนับสนุน
การรักษาและการจายยาของแพทย เพือ่ ปองกันผูป ว ยไดรบั ยาซํา้ ซอนโดยไมจาํ เปน โดยเฉพาะผูส งู อายุที่
ตองรับประทานยาประจําตัวจํานวนมาก
8.3 การคุม ครองสิทธิผสู งู อายุในกระบวนการยุตธิ รรม
8.3.1 ความรุนแรงและการถูกละเมิด
ประเทศไทยมีการบัญญัตกิ ฎหมายเพือ่ กําหนดหลักเกณฑ มาตรการ ตลอดจนการคุม ครองและ
เยียวยาผูส งู อายุ โดยกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความรุนแรงและการถูกละเมิด ดังนี้
(1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา 71
วรรคสาม บัญญัติวา “รัฐพึงใหความชวยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูยากไร และ
ผูด อ ยโอกาส ใหสามารถดํารงชีวติ ไดอยางมีคณ
ุ ภาพ และคุม ครองปองกันมิใหบคุ คลดังกลาวถูกใชความ
รุนแรง หรือปฏิบตั อิ ยางไมเปนธรรม รวมตลอดทัง้ ใหการบําบัด ฟน ฟูและเยียวยาผูถ กู กระทําการดังกลาว”
(2) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 307 บัญญัตวิ า “ผูใ ดมีหนาทีต่ ามกฎหมายหรือตามสัญญา
ตองดูแลผูซึ่งพึ่งตนเองมิได เพราะอายุ ความเจ็บปวย กายพิการหรือจิตพิการ ทอดทิ้งผูซึ่งพึ่งตนเองมิได
นั้นเสีย โดยประการที่นาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกชีวิต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับ
ไมเกินหกหมืน่ บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ”
(3) ประกาศกระทรวงยุตธิ รรม เรือ่ ง การใหคาํ แนะนํา ปรึกษาและดําเนินการในสวนทีเ่ กีย่ วของ
ในทางคดีสาํ หรับผูส งู อายุ เปนการกําหนดหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบในการดําเนินการใหคาํ ปรึกษา ใหความ
ชวยเหลือทางกฎหมาย รวมถึงการประสานงานกับหนวยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
8.3.2 ความสามารถในทางกฎหมาย
ประเทศไทยมีการบัญญัตกิ ฎหมายเพือ่ กําหนดหลักเกณฑ มาตรการ ตลอดจนการคุม ครองและ
เยียวยาผูส งู อายุ โดยกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความสามารถในทางกฎหมาย ดังนี้
(1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชน
ชาวไทย มาตรา 34 วรรคหนึง่ บัญญัตวิ า “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน
การพิมพ การโฆษณา และการสือ่ ความหมายโดยวิธอี นื่ การจํากัดเสรีภาพดังกลาวจะกระทํามิได เวนแต
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมายทีต่ ราขึน้ เฉพาะ...”
(2) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 531 บัญญัติวา “อันผูใหจะเรียกถอนคืน
การใหเพราะเหตุผูรับประพฤติเนรคุณนั้น ทานวาอาจจะเรียกไดแตเพียงในกรณีดังจะกลาวตอไปนี้
(1) ถาผูรับไดประทุษรายตอผูใหเปนความผิดฐานอาชญาอยางรายแรงตามประมวลกฎหมายลักษณะ
อาชญา หรือ (2) ถาผูรับไดทําใหผูใหเสียชื่อเสียง หรือหมิ่นประมาทผูใหอยางรายแรง หรือ (3) ถาผูรับ

ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2563)

ไดบอกปดไมยอมใหสิ่งของจําเปนเลี้ยงชีวิตแกผูให ในเวลาที่ผูใหยากไรและผูรับยังสามารถจะใหได”
มาตรการดังกลาวเปนกลไกหนึ่งในการคุมครองใหผูสูงอายุเรียกคืนหรือถอนคืนทรัพยที่ใหได เมื่อผูรับ
ประพฤติเนรคุณ
8.3.3 การเขาถึงกระบวนการยุตธิ รรม
ประเทศไทยมีการบัญญัติกฎหมายเพื่อกําหนดหลักเกณฑ มาตรการตลอดจนการคุมครองและ
เยียวยาผูส งู อายุ โดยมีกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการเขาถึงกระบวนการยุตธิ รรม ดังนี้
(1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา 68
วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกดานใหมีประสิทธิภาพ
เปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ และใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยสะดวก รวดเร็ว และ
ไมเสียคาใชจา ยสูงเกินสมควร”
(2) พระราชบัญญัตคิ มุ ครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ในคดีอาญากรณีทผี่ เู สียหายทีเ่ ปนผูส งู อายุ
อางตนเองเปนพยานในชัน้ สืบพยาน กฎหมายไทยไมมมี าตรการคุม ครองผูส งู อายุทเี่ ปนพยานไวเปนกรณี
พิเศษ เพียงแตคมุ ครองผูส งู อายุเชนเดียวกับพยานในกรณีทวั่ ไป
(3) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการ
ชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี พ.ศ. 2559 อาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัตกิ องทุนยุตธิ รรม พ.ศ. 2558
เปนกําหนดวิธีการยื่นขอรับความชวยเหลือซึ่งผูสูงอายุสามารถยื่นคําขอรับการชวยเหลือไดดวยตัวเอง
หรือมอบหมายใหผอู นื่ ยืน่ แทนได รวมถึงการอนุมตั คิ า ใชจา ยทีเ่ กีย่ วของ
9

บทวิเคราะหและขอเสนอแนะเกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ิ
ตอผูส งู อายุในประเทศไทย
9.1 การเลือกปฏิบตั ติ อ ผูส งู อายุดา นเศรษฐกิจและสังคม
9.1.1 ปญหาและอุปสรรคในการคุมครองสิทธิของผูสูงอายุจากการเลือกปฏิบัติทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
(1) การขาดกฎหมายคุมครองสิทธิของผูสูงอายุวาดวยการเลือกปฏิบัติในการจางงานซึ่ง
ประเทศไทยมีการรับรองสิทธิในการประกอบอาชีพของบุคคลไวอยางกวางขวาง โดยมิไดมกี ฎหมายระบุ
เปนการเฉพาะถึงสิทธิของผูส งู อายุ
(2) การขาดระบบความมัน่ คงทางสังคมของผูส งู อายุทคี่ รอบคลุม
(3) การขาดหลักเกณฑดา นรายไดเพือ่ รับสวัสดิการสังคม
(4) การไมมีหนวยปฏิบัติงานในระดับทองถิ่นของกระทรวงที่รับผิดชอบงานดานคุมครองสิทธิ
ของผูส งู อายุ
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(5) การขาดระบบการดูแลระยะยาวและระยะสุดทายสําหรับผูสูงอายุ เพื่อเปนระบบสําหรับ
ผูสูงอายุที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได โดยเฉพาะการบริหารจัดการกิจการในสวนผูใหบริการ การ
พัฒนาบุคลากรในการเปนผูดูแล (Care givers) ใหมีมาตรฐานและมีคุณภาพ การควบคุมคาใชจาย
การชวยเหลือหรือสนับสนุนสมาชิกในครอบครัวที่ตองออกจากงานมาทําหนาที่ดูแล เปนตน กลาวคือ
ระบบประกันสังคมและระบบการประกันสุขภาพในปจจุบันของประเทศไทย ยังไมไดครอบคลุมการ
ดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุ
(6) การขาดการมีสว นรวมของทุกภาคสวนของทุกภาคสวนในการคุม ครองสิทธิของผูส งู อายุ ทัง้ ใน
ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน
(7) การขาดนโยบายและมาตรการ ตลอดจนกฎหมายเกีย่ วกับการจัดการสภาพแวดลอม
ทีเ่ ปนมิตรตอผูส งู อายุ
(8) ทัศนคติตอ ผูส งู อายุทมี่ องวาผูส งู อายุเปน “ภาระ” มากกวา “ทรัพย”
9.1.2 ขอเสนอแนะในการแกปญ หาการเลือกปฏิบตั ติ อ ผูส งู อายุดา นเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
ขอเสนอแนะดานกฎหมาย
(1) ควรออกกฎหมายเพือ่ วางหลักเกณฑตามพระราชบัญญัตผิ สู งู อายุ พ.ศ. 2546 ใหรองรับการ
เขาถึงสิทธิของผูส งู อายุในการจางงาน และการสรางความมัน่ คงทางสังคมทีแ่ บงเปนระบบประกันสังคม
ระบบประกันสุขภาพใหครอบคลุมผูสูงอายุที่ทํางานในระบบการจางงานและนอกระบบการจางงาน
รวมทัง้ การประกอบการของตนเอง นอกเหนือจากการใหสวัสดิการของรัฐ เพือ่ คุม ครองสิทธิของผูส งู อายุ
ใหไดรบั การปฏิบตั เิ ทาเทียมกัน
(2) ควรออกกฎหมายเกีย่ วกับการจางงานผูส งู อายุโดยเฉพาะ ในลักษณะของกฎหมายการจางงาน
ของผูส งู อายุในประเทศญีป่ นุ และกฎหมายการตอตานการเลือกปฏิบตั ใิ นการจางงานของสหรัฐอเมริกา
(3) ควรออกกฎหมายเกีย่ วกับความมัน่ คงทางสังคม ทีค่ รอบคลุมการประกันสังคม
การประกันสุขภาพ
(4) ควรปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบการวางผังเมืองเฉพาะทีเ่ ปนมิตรตอผูส งู อายุ
ในระดับเมือง หรือทองถิน่
(5) ควรปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบการบูรณาการโครงการการจางงานผูสูงอายุและระบบ
ประกันสังคม ระบบประกันสุขภาพ
ขอเสนอแนะดานนโยบาย
(1) ควรมีการกําหนดนโยบายการจางงานผูส งู อายุทชี่ ดั เจน
(2) ควรมีนโยบายการประกันความมัน่ คงทางสังคมแกผสู งู อายุ นอกเหนือจากการใหสวัสดิการ
ในระยะสัน้ โดยการจัดใหมรี ะบบประกันสังคมทีเ่ ปนระบบบํานาญแหงชาติครอบคลุมผูส งู อายุทงั้ ทีท่ าํ งานใน
ระบบการจางงานและนอกระบบการจางงานหรือการประกอบการเอง และระบบประกันสุขภาพครอบคลุม
ผูป ระกันและผูอ ยูข า งหลัง และผูพ กิ าร/ผูไ รความสามารถ
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(3) ควรมีนโยบายดานสิง่ แวดลอมทีเ่ ปนมิตรตอผูส งู อายุทงั้ ภายในและภายนอกทีอ่ ยูอ าศัย
(4) ควรมีนโยบายการกระจายอํานาจหนาทีใ่ นการสงเสริมการจางงาน ความมัน่ คงทางสังคม และ
การจัดการสิง่ แวดลอมทีเ่ ปนมิตรตอผูส งู อายุไปในระดับทองถิน่
(5) ควรมีนโยบายประชาสัมพันธใหขอ มูลเกีย่ วกับสิทธิของผูส งู อายุและคุม ครองการเลือกปฏิบตั ิ
ในการจางงาน และสรางโอกาสในการมีงานทําของหนวยงานภาครัฐทีเ่ ขาใจงายและเปนภาษาทองถิน่
(6) ควรมีนโยบายในการติดตามผลโครงการและรายงานผลการดําเนินงานเกีย่ วกับการจางงาน
การประกันสังคม การประกันสุขภาพ และสวัสดิการสังคม การพัฒนาสิง่ แวดลอมทีเ่ ปนมิตรกับผูส ูงอายุ
ในดานประสิทธิผลของการคุม ครองสิทธิดว ยขอมูลเชิงประจักษ การคาดการณสถานการณของนโยบาย
และมาตรการและการเสนอทิศทางการกําหนดนโยบายและมาตรการในอนาคต นอกเหนือจากการรายงาน
ผลงานประจําป แบบปจจุบันของหนวยงานรัฐที่เปนรายงานการใชจายงบประมาณ ทุกหนวยงานรัฐ
ทีเ่ กีย่ วของควรมีรายงานสมุดปกขาว เพือ่ รายงานตอสาธารณะในการดําเนินงานตามนโยบาย
(7) ควรมีนโยบายการมีสว นรวมทุกภาคสวน โดยเฉพาะภาคเอกชนในลักษณะการดําเนินธุรกิจ
เพือ่ การสรางความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคมแกผสู งู อายุโดยไมแสวงหากําไร ในขณะเดียวกันองคกร
ไมแสวงหากําไรควรปรับการใหบริการหรือกิจกรรมทีเ่ ปนเชิงรุกมากขึน้ และนายจางในภาคเอกชนควร
ปรับระบบการจางงานทีเ่ อือ้ ตอการทํางานของลูกจางผูห ญิงในลักษณะของเวลาทํางานทีย่ ดื หยุน หรือมี
สถานดูแลเด็ก หรือผูส งู อายุใกลบา นหรือใกลทที่ าํ งาน เพือ่ สรางความสมดุลในชีวติ การทํางานและชีวติ
ครอบครัว
(8) ควรมีนโยบายการกําหนดเสนขีดรายไดขนั้ ตํา่ เพือ่ เปนเกณฑกาํ หนดอัตราเบีย้ ประกันสังคม
และการใหสวัสดิการสังคมแกผสู งู อายุและครอบครัว
ขอเสนอแนะแนวทางปฏิบตั ิ
(1) ควรมีการประเมินสถานการณการจางงานและการประกันสังคม หรือสิง่ แวดลอมทีเ่ ปนมิตร
กับผูส งู อายุดว ยขอมูลเชิงประจักษของแตละหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
(2) ควรมีความรวมมือในการทํางานระหวางหนวยงานทีม่ เี ปาหมายเดียวกัน อาจเปนขอตกลง
ระหวางหนวยงาน
(3) ควรมีการใชประโยชนจากเสนความยากจน มาพัฒนาเปนเกณฑในการคัดเลือกผูยากจน
หรือผูม รี ายไดตาํ่ ทีเ่ ปนเสนขีดรายไดตาํ่
(4) ควรมีการจัดโครงการชุบชีวิตชุมชน เมือง หรือนคร ที่เนนการสรางงานในชุมชนหรือใน
ทองถิน่ แกผสู งู อายุ อํานวยความสะดวกในการเดินทางและการอยูอ าศัยของผูส งู อายุ
9.2 การเลือกปฏิบตั ติ อ ผูส งู อายุดา นสุขภาพและคุณภาพชีวติ
9.2.1 สภาพปญหาซึ่งเปนอุปสรรคตอการดูแลสุขภาพและคุณภาพของผูสูงอายุอันจะนําไปสู
การเลือกปฏิบตั ใิ นผูส งู อายุ สามารถแบงไดเปน 2 กลุม ดังนี้
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กลุม ที่ 1 การสนับสนุนดานสุขภาพ ไดแก
(1) ปญหาความชัดเจนของบทบัญญัตกิ ฎหมายเกีย่ วกับสิทธิของผูส งู อายุในการไดรบั การสนับสนุน
ดานสุขภาพ
(2) ปญหาความทัว่ ถึงและครอบคลุมการเขาถึงสิทธิดา นบริการสุขภาพแกผสู งู อายุ
(3) ปญหาหลักประกันสุขภาพทีไ่ มเทาเทียมกัน
(4) ปญหาความเชือ่ มโยงของขอมูลในการดูแลผูส งู อายุ
(5) ปญหาการถูกเลือกปฏิบตั ขิ องผูส งู อายุทเี่ ขารับบริการดานสาธารณสุข
กลุม ที่ 2 การดูแลผูส งู อายุระยะยาวและระยะสุดทาย ไดแก
(1) ปญหาการขาดหลักเกณฑทางกฎหมายในการวางระบบการดูแลระยะยาว
(2) ปญหาการขาดเกณฑและกลไกการกํากับดูแลมาตรฐานของสถานดูแลผูส งู อายุระยะยาว
(3) ปญหาการขาดมาตรการสงเสริมใหครอบครัวเขามามีบทบาทในการดูแลผูส งู อายุระยะยาว
9.2.2 ขอเสนอแนะในการแกปญ หาการเลือกปฏิบตั ติ อ ผูส งู อายุดา นสุขภาพและคุณภาพชีวติ ดังนี้
ขอเสนอแนะดานกฎหมาย
(1) ควรออกระเบียบเพือ่ วางหลักเกณฑตามพระราชบัญญัตผิ สู งู อายุ พ.ศ. 2546 ใหรองรับการ
เขาถึงสิทธิของผูส งู อายุในการไดรบั บริการทางการแพทยและสาธารณสุข
(2) ควรออกกฎหมายเพือ่ วางระบบรองรับการดูแลระยะยาว เชน หลักเกณฑการจายคาตอบแทน
ให Care givers ทีย่ งั ไมมรี ะเบียบรองรับการเบิกจายเงินในสวนนี้
(3) ควรออกระเบียบเพื่อวางเกณฑมาตรฐานและกลไกการกํากับดูแลมาตรฐานในการดูแล
ผูส งู อายุระยะยาว
(4) ควรออกกฎหมายเพือ่ สงเสริมใหครอบครัวสามารถดูแลผูส งู อายุไดเอง ตลอดจนชุมชน และ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ใหเขามามีสว นรวม
ขอเสนอแนะดานนโยบาย
(1) ควรปฏิรปู ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา เพือ่ สรางความชัดเจนเรือ่ งความเหลือ่ มลํา้ ของ
สวัสดิการสุขภาพ 3 ระบบ รวมถึงความเหลือ่ มลํา้ ในระดับโครงสรางทางสังคมเมืองและตางจังหวัด ขยาย
การใหบริการทางการแพทยใหทวั่ ถึงเพือ่ ลดความแตกตางระหวางผูส งู อายุในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท
(2) ควรวางระบบความเชื่อมโยงของขอมูลการดูแลรักษาผูสูงอายุรายบุคคล เพื่อลดปญหา
ผูส งู อายุไดรบั ยาซํา้ ซอน ตลอดจนสามารถวางแผนการดูแลสุขภาพของผูส งู อายุไดอยางมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
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(3) ภาครัฐความสงเสริมใหภาคเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถิน่ เขามาจัดทําบริการดานการ
ดูแลผูส งู อายุระยะยาว โดยรัฐเปนผูว างเกณฑมาตรฐานและกลไกการกํากับดูแลมาตรฐาน
(4) ควรขับเคลือ่ นระบบการดูแลตนเองของผูส งู อายุใหประชาชนสามารถดูแลตัวเองได
โดยมีพนื้ ทีห่ รือทองถิน่ เปนหนวยงานสนับสนุน
ขอเสนอแนะแนวทางปฏิบตั ิ
(1) หนวยบริการดานสาธารณสุขควรมีรปู แบบการใหบริการเชิงรุกและทัว่ ถึงยิง่ ขึน้
(2) ควรปรับปรุงพฤติกรรมของบุคลากรใหมีจิตใจรักงานบริการและความเห็นอกเห็นใจตอ
ผูมารับบริการซึ่งสวนใหญเปนผูสูงอายุ
(3) ควรสงเสริมใหครอบครัวเปนผูดูแลผูสูงอายุเอง โดยหนวยบริการตองเปนผูใหความรู
แกประชาชน
9.3 การเลือกปฏิบตั ติ อ ผูส งู อายุในการคุม ครองสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม
9.3.1 ปญหาการเลือกปฏิบตั ติ อ ผูส งู อายุในการคุม ครองสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม แบงการ
วิเคราะหเปน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ปญหาความรุนแรงและการถูกละเมิด พบสภาพปญหาทีเ่ กีย่ วของหลายประการ
ไดแก การทราบถึงสิทธิตามพระราชบัญญัตผิ สู งู อายุ พ.ศ. 2546 การคุม ครองผูถ กู กระทําความรุนแรงโดย
ครอบครัว การปฏิบตั ขิ องหนวยงานในการคุม ครองสิทธิผสู งู อายุ
ประเด็นที่ 2 ปญหาความสามารถในทางกฎหมายของผูส งู อายุ พบวา ปจจุบนั กฎหมายไทยไมได
กําหนดความสามารถตามกฎหมายของผูสูงอายุเปนการเฉพาะ อันเปนเหตุใหผูสูงอายุอาจถูกเอารัด
เอาเปรียบหรือถูกหลอกลวงในทรัพยสนิ ได
ประเด็นที่ 3 ปญหาการเขาถึงกระบวนการยุตธิ รรม พบวา ปจจุบนั ไมมกี ารบัญญัตคิ มุ ครองสิทธิ
ผูสูงอายุในกระบวนการยุติธรรมเปนพิเศษแมวาในความจริงผูสูงอายุเปนกลุมบุคคลที่มีลักษณะ
เปราะบางและควรไดรบั ความคุม ครองเปนพิเศษเชนเดียวกับเด็ก สําหรับมาตรการทางกฎหมายในการใหความ
คุม ครองและชวยเหลือผูส งู อายุในกระบวนการยุตธิ รรมยังไมมกี ารใหความสําคัญกับการนํากระบวนการ
ยุตธิ รรมทางเลือกมาใช อีกทัง้ การใหความคุม ครองและชวยเหลือผูส งู อายุในกระบวนการยุตธิ รรมยังขาด
การบูรณาการอยางทัว่ ถึง
9.3.2 ขอเสนอแนะในการแกปญ หาการคุม ครองสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม
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ขอเสนอแนะดานกฎหมาย
(1) ควรปรับปรุงและแกไขกฎหมายคุม ครองผูถ กู กระทําความรุนแรงในครอบครัวใหมเี จตนารมณ
คุม ครองสิทธิมนุษยชนของผูส งู อายุมากขึน้ และกําหนดใหมมี าตรการในการเขาสูก ระบวนการยุตธิ รรม
ทางเลือกอยางเปนรูปธรรม
(2) ควรกําหนดขัน้ ตอนในกระบวนพิจารณาคดีในชัน้ ตางๆ ใหคาํ นึงถึงความเปราะบางของสภาพ
จิตใจของผูส งู อายุทถี่ กู กระทําละเมิด โดยอาจใชวธิ เี ดียวกับการสอบสวนและการดําเนินคดีกบั เด็กและ
เยาวชน
(3) ควรตรากฎหมายเพื่อกํากับการดูแลและตรวจสอบผูดูแลและใหความยินยอมในการ
จัดการทรัพยสนิ ของผูส งู อายุทบี่ กพรองดานความสามารถในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของกับการเสียหรือเสือ่ มสิทธิ
ขอเสนอแนะดานนโยบาย
(1) ภาครัฐควรสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ เขามาจัดทําบริการใหความชวยเหลือและ
การคุม ครองสิทธิของผูส งู อายุจากการกระทําความรุนแรงในครอบครัว
(2) ควรวางระบบการทํางานของหนวยราชการใหมคี วามเชือ่ มโยงและบูรณาการกัน เพือ่ ใหการ
คุม ครองสิทธิผสู งู อายุมปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
(3) ควรพัฒนาระบบกระบวนการยุตธิ รรมทางเลือกใหเหมาะสมและเขาถึงกลุม ผูส งู อายุมากยิง่ ขึน้
ขอเสนอแนะแนวทางปฏิบตั ิ
(1) ควรสงเสริมการประชาสัมพันธใหผสู งู อายุเขาใจและรับทราบเกีย่ วกับสิทธิของคนอยางทัว่ ถึง
ถูกตอง และเพิม่ ชองทางทีส่ ะดวกในการใหคาํ ปรึกษาเรือ่ งตาง ๆ โดยเฉพาะขอกฎหมาย
(2) ควรปรับปรุง สงเสริม ใหหนวยงานราชการและบุคลากรของรัฐมีทศั นคติและพฤติกรรมทีด่ ี
เหมาะสม ในการใหบริการชวยเหลือและคุม ครองผูส งู อายุ
(3) ควรสงเสริมใหผสู งู อายุเชือ่ มัน่ ขจัดอคติตา ง ๆ เกีย่ วกับการใหบริการของหนวยงานรัฐ
10

ขอเสนอแนะเพือ่ รองรับการเขาเปนภาคีอนุสญ
ั ญาวาดวย
สิทธิผสู งู อายุของประเทศไทยในอนาคต มีดงั นี้
10.1 การแกไขกฎหมายตั้งแตระดับรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546
ใหเพิม่ สิทธิในการพึง่ ตนเอง การมีสว นรวม การอุปการะเลีย้ งดู การบรรลุความตองการ และความมีศกั ดิศ์ รี
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10.2 การขยายบทบาทหนาทีข่ องคณะกรรมการผูส งู อายุแหงชาติและกองทุนผูส งู อายุใหครอบคลุม
ถึงสิทธิผสู งู อายุตามหลักการผูส งู อายุขององคการสหประชาชาติ นอกเหนือจากการใหเปนสวัสดิการรัฐ
อยางเดียว
10.3 การจัดระเบียบความมัน่ คงของประเทศในรูปแบบสากล คือ ระบบทีป่ ระกอบไปดวย ระบบ
ประกันสังคมทีเ่ ปนระบบบํานาญ และระบบประกันสุขภาพและสวัสดิการสังคมทีเ่ ปนการคุม ครองสิทธิ
ผูส งู อายุเมือ่ เกษียณ และเมือ่ พิการหรือไรความสามารถทีม่ นั่ คงและไมมกี ารเลือกปฏิบตั ติ อ ผูส งู อายุ
10.4 การจัดระบบสวัสดิการสังคมใหหนวยงานรัฐทีร่ บั ผิดชอบในแตละดาน กําหนดโครงการทัง้
ในรูปของบริการทีไ่ มเสียเงิน และผูไ ดรบั สวัสดิการรวมเสียคาใชจา ย และมีการกําหนดเกณฑในการรับ
สวัสดิการอยางเปนรูปธรรม เพือ่ ลดการใชดลุ ยพินจิ ของเจาหนาทีท่ ใี่ หบริการ
10.5 การจัดระบบการดูแลระยะยาวและระยะสุดทาย สําหรับการรองรับสิทธิของผูส งู อายุในการ
ดํารงชีวติ อยูอ ยางมีศกั ดิศ์ รี และมีความมัน่ คงปลอดภัยปราศจากการถูกแสวงหาประโยชน ตลอดจนการ
ปฏิบตั อิ ยางทารุณทัง้ ทางรางกายและจิตใจ ไดรบั การปฏิบตั อิ ยางเปนธรรม โดยไมคาํ นึงถึงความแตกตางทาง
วัย เชือ้ ชาติ เผาพันธุ ภูมหิ ลัง ศาสนา ความพิการ ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสถานภาพอืน่ ใด
10.6 การจัดองคกรหรือหนวยงานปฏิบัติการในทองถิ่น และ/หรือจัดชองการในการเขาถึงให
หลากหลายเพื่อใหผูสูงอายุสามารถเขาถึงระบบประกันและระบบสวัสดิการไดสะดวก
10.7 การสงเสริมการมีสว นรวมของภาคเอกชนในรูปแบบขององคกรไมแสวงหากําไร เชน social
enterprise มาใหบริการในชุมชนหรือทองถิน่
10.8 การประชาสัมพันธ การใหความรูเ กีย่ วกับสังคมผูส งู อายุ การชราภาพ แกประชาชนทุกวัย
เพือ่ สงเสริมการคุม ครองสิทธิของผูส งู อายุ
11

ขอเสนอจากงานวิจยั
จากขอเสนอแนะทีก่ ลาวไวในมิตติ า ง ๆ ขางตน ในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับการคุม ครองและสงเสริม
สิทธิผสู งู อายุ จะเห็นไดวา มีหนวยงานทีเ่ กีย่ วของหลายหนวยงาน ซึง่ หนวยงานเหลานัน้ จําเปนตองอาศัย
การขับเคลือ่ นแบบบูรณาการระหวางหนวยงาน แตอยางไรก็ตาม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ซึ่งเปนหนวยงานที่มีบทบาทและอํานาจหนาที่ในการจัดทํารายงานผลการประเมินสถานการณดาน
สิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอตอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเผยแพรตอ ประชาชน รวมทัง้ การสงเสริม
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และสนับสนุนใหหนวยงานมีการปฏิบตั อิ ยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบตั ิ มีการเฝาระวังสถานการณตา ง ๆ
ทีอ่ าจกอใหเกิดการเลือกปฏิบตั ใิ นผูส งู อายุได ทัง้ นี้ สิง่ สําคัญทีส่ ดุ คือการจัดทําขอเสนอแนะทีเ่ กีย่ วของ
เพือ่ ใหหนวยงานนําไปกําหนดนโยบายในการปฏิบตั หิ นาทีใ่ หสามารถคุม ครองและสงเสริมสิทธิผสู งู อายุที่
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพตอไป และเพื่อใหขอเสนอแนะเฉพาะตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติชดั เจนมากยิง่ ขึน้ จึงอาจสรุปได ดังนี้
11.1 ควรจัดทํารายงานประเมินสถานการณประจําปดานสิทธิมนุษยชนของผูสูงอายุไทย
ในรูปแบบของ White Paper on Human Rights of the Older Persons in Thailand โดยพิจารณาจาก
หลักการผูส งู อายุขององคการสหประชาชาติ และจากฐานขอมูลทีไ่ ดรวบรวมจากโครงการศึกษานี้
11.2 ควรจัดทําสถิตกิ ารละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูส งู อายุในดานตาง ๆ อาจจะพิจารณาจาก
การคุม ครองสิทธิภายใตพระราชบัญญัตผิ สู งู อายุ พ.ศ. 2546 หรือหลักการสําหรับผูส งู อายุขององคการ
สหประชาชาติ โดยวิธกี ารสํารวจรวบรวมขอมูลเชิงประจักษ หรือรวบรวมจากสถิตขิ อ มูลจากแหลงตาง ๆ
ทีเ่ กีย่ วของ เชน สํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือกระทรวงยุตธิ รรม องคกร/มูลนิธเิ อกชน เพือ่ ใชเปนฐาน
ขอมูลของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการประกอบรายงานในการวิเคราะหสถานการณ
ดานสิทธิมนุษยชนของผูสูงอายุตอไป เพื่อการเปนศูนยกลางขอมูลองคความรูเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ของผูสูงอายุ
11.3 ควรจัดทําเอกสารเกีย่ วกับสิทธิของผูส งู อายุเผยแพรประชาสัมพันธตอ สาธารณะ รวมทัง้
การประชาสัมพันธใน Social Media
11.4 จัดทําขอเสนอแนะตอหนวยงานทีม่ หี นาทีแ่ ละอํานาจทีเ่ กีย่ วของในการปองกันการเลือก
ปฏิบัติตอผูสูงอายุ เพื่อนําแนวทางไปกําหนดนโยบาย กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของตอไป
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ขอพิจารณาวาดวยหลักสิทธิมนุษยชนกับรางระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการไวทรงผมของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ….
นางสาวปวีณา จันทรเอียด1
1

ความเปนมา
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือ ที่ ศธ 0209/1030 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563
เชิญเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเขารวมประชุมพิจารณารางระเบียบกระทรวง
ศึกษาธิการ วาดวยการไวทรงผมของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. …. เมือ่ วันที่ 24 มกราคม 2563 ณ
หองประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
2

สรุปสาระสําคัญ
นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในการประชุม กลาวถึงการพิจารณา
รางระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการไวทรงผมของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. .... ซึ่งผาน
การรับฟงความคิดเห็นจากนักเรียนและนักศึกษาแลว ตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมาย พ.ศ. 2558 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 การประชุมในครัง้ นีจ้ งึ เปนขัน้ ตอนการรับฟง
ความเห็นจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ สรุปไดดงั นี้
2.1 ความเปนมาของกฎหมายเกีย่ วกับการไวทรงผมของนักเรียนและนักศึกษา
เดิมมีประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 132 ลงวันที่ 22 เมษายน 2515 อันเปนกฎหมายในระดับ
เทียบเทาพระราชบัญญัติ โดยขอ 4 และ ขอ 11 ใหอาํ นาจกระทรวงศึกษาธิการในการออกกฎกระทรวง
เพื่อกําหนดความประพฤติตนของนักเรียนและนักศึกษาใหอยูในระเบียบวินัยของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาทีส่ งั กัดอยู และตองแตงกายหรือเครือ่ งแบบตามระเบียบขอบังคับของโรงเรียนและสถานศึกษา
หรือตามทีก่ ฎหมายกําหนด โดยกระทรวงศึกษาธิการไดกาํ หนดการแตงกายและความประพฤติของนักเรียน
และนักศึกษาไวใน กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2515) ลงวันที่ 28 มิถนุ ายน 2515 ออกตามความใน

1 นิตกิ รชํานาญการ สํานักกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, ผูส รุปและเรียบเรียง.
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ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 132 ลงวันที่ 22 เมษายน 2515 ซึง่ ในขอ 1 กําหนดวา “การแตงกายและ
ความประพฤติดงั ตอไปนี้ ถือวาไมเหมาะสมแกสภาพของนักเรียน
(1) กรณีนกั เรียนชายไวผมยาว โดยไวผมขางหนาและกลางศีรษะยาวเกิน 5 เซนติเมตร และชายผม
รอบศีรษะไมตดั เกรียนชิดผิวหนัง หรือไวหนวดไวเครา
(2) นักเรียนหญิงดัดผมหรือไวผมยาวเลยตนคอ หากโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดอนุญาตใหไวยาว
เกินกวานัน้ แลวไมรวบใหเรียบรอย ตลอดจนใชเครือ่ งสําอางหรือสิง่ แปลกปลอมเพือ่ การเสริมสวย ถือวา
เปนการกระทําทีไ่ มเหมาะสม”
ตอมา ขอ 1 (1) แหงกฎกระทรวงฉบับดังกลาวถูกแกไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2518) ลงวันที่ 6 มกราคม 2518 ทีอ่ อกตามความในประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 132 ลงวันที่
22 เมษายน 2515 กําหนดวา กรณีนกั เรียนชายดัดผมหรือไวผมยาวจนดานขางและดานหลังยาวเลยตีนผม
หรือไวหนวดไวเครา และกรณีนกั เรียนหญิงทีด่ ดั ผมหรือไวผมยาวเลยตนคอ แตหากโรงเรียนอนุญาตให
ไวยาวเกินกวานัน้ แลวไมรวบใหเรียบรอย ตลอดจนใชเครือ่ งสําอางหรือสิง่ แปลกปลอมเพือ่ การเสริมสวย
ถือวาเปนการกระทําทีไ่ มเหมาะสม
จากนัน้ ภายหลังไดมกี ารตราพระราชบัญญัตคิ มุ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 โดยมาตรา 3 (1) ไดกาํ หนด
ใหยกเลิกประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 132 ลงวันที่ 22 เมษายน 2515 แตในบทเฉพาะกาล มาตรา 88
แหงพระราชบัญญัตคิ มุ ครองเด็กฯ ไดบญั ญัตใิ หบรรดากฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือ
คําสัง่ ทีอ่ อกโดยอาศัยอํานาจตามความในประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับดังกลาวยังคงมีผลใชบงั คับตอไป
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งในเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงกําหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
ที่ออกตามความในมาตรา 6 และมาตรา 64 แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็กฯ สวนเรื่องเกี่ยวกับ
การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย
การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ซึง่ ออกตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติ
คุม ครองเด็กฯ
2.2 การดําเนินการของกระทรวงศึกษาธิการทีผ่ า นมา
ชวงเดือน มกราคม 2562 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดดาํ เนินการทบทวนความเหมาะสม
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2515) ออกตามความประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 132 ลงวันที่
22 เมษายน 2515 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2518) ออกตามความประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่
132 ลงวันที่ 22 เมษายน 2515 ตอมาในเดือนสิงหาคม 2562 รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการได
อนุมตั หิ ลักการรางระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยทรงผมของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. .... โดย
กระทรวงศึกษาธิการไดนําเอารางระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการไวทรงผมของนักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ. …. ไปรับฟงความเห็นจากนักเรียนและนักศึกษาผานทางแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกสระหวาง
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 – วันที่ 15 กันยายน 2562
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การพิจารณารางระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการไวทรงผมของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ....
ผูเ ขารวมการประชุมประกอบดวยผูแ ทนโรงเรียนในสังกัดภาครัฐและเอกชน อีกทัง้ หนวยงานที่
เกีย่ วของ ไดรว มกันอภิปรายและพิจารณา โดยมีประเด็น ดังนี้
3.1 ฐานอํานาจที่ใชในการออกรางระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการไวทรงผมของ
นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. .... นั้น แตเดิมการออกกฎกระทรวงที่กําหนดหลักเกณฑและกรอบ
การควบคุมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา คือ ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 132 ลงวันที่
22 เมษายน 2515 แตเมือ่ ประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับดังกลาวถูกยกเลิกไปโดยความในมาตรา 3 (1)
แหงพระราชบัญญัตคิ มุ ครองเด็ก พ.ศ. 25464 บรรดากฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือ
คําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจของประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกลาวตางใชบังคับมาไดโดยผลของ
บทเฉพาะกาลในมาตรา 88 แหงพระราชบัญญัตคิ มุ ครองเด็กฯ ซึง่ ในเรือ่ งเกีย่ วกับความประพฤติของ
นักเรียนและนักศึกษานัน้ กระทรวงศึกษาธิการไดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 64 แหง
พระราชบัญญัติคุมครองเด็กฯ ออกกฎกระทรวงกําหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ. 2548 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม ในสวนของการกําหนดโทษของนักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนการ
ลงโทษไดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัตคิ มุ ครองเด็กฯ ออก
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 แลว แตในเรือ่ งทรงผม
ของนักเรียนนัน้ ผูร า งกฎหมายเห็นวา การอาศัยอํานาจตามมาตรา 6 และ มาตรา 642 แหงพระราชบัญญัติ
คุม ครองเด็กฯ อาจจะสงผลกระทบตอผูท เี่ กีย่ วของดวย ตามมาตรา 883 แหงพระราชบัญญัตคิ มุ ครอง
เด็กฯ กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดพิจารณาอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. 25464 แทน แตอยางไรก็ตาม การอาศัยอํานาจตาม
2

พระราชบัญญัตคิ มุ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 64 นักเรียนและนักศึกษาตองประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาและตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง.
3 พระราชบัญญัตคิ มุ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 88 ผูใ ดกระทําการอันเปนการยุยง สงเสริม ชวยเหลือ หรือสนับสนุนให
นักเรียนหรือนักศึกษาฝาฝนบทบัญญัตมิ าตรา 64 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกินหกหมืน่ บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ.
4 พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กระทรวงศึกษาธิการมีรฐั มนตรีวา การ
กระทรวงศึกษาธิการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและกําหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงศึกษาธิการ
ใหสอดคลองกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภา หรือที่คณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ โดยจะใหมีรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการเปนผูช ว ยสัง่ และปฏิบตั ริ าชการก็ได
ในกรณีทมี่ รี ฐั มนตรีชว ยวาการกระทรวงศึกษาธิการ การสัง่ หรือการปฏิบตั ริ าชการของรัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ใหเปนไปตามทีร่ ฐั มนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย.

ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2563)

มาตรา 12 ดังกลาวขางตน อาจมีปญ หาเกีย่ วกับความชอบดวยกฎหมายของรางระเบียบฯ เนือ่ งจาก
บทบัญญัตใิ นกฎหมายแมบทตีความไมครอบคลุมถึงอํานาจในเรือ่ งการกําหนดหลักเกณฑในเรือ่ งทรงผม
ของนักเรียนและนักศึกษา หรือความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาไวโดยตรง
3.2 นิยามในรางระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฯ ขอ 3 ทีก่ าํ หนดวา “สถานศึกษา” หมายความวา
สถานศึกษาในสังกัดหรือกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการทีจ่ ดั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เวนแตการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นัน้ ไมครอบคลุมถึงกรณีของการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ซึง่ ยังอยูภ ายใตสงั กัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็นควรใหเพิม่ เติมการศึกษาระดับ
อนุปริญญาดังกลาวลงไปใน นิยามคําวา “สถานศึกษา” ดวย
3.3 ประเด็นกรณีเพศชาย การตีความถอยคําในรางขอ 4 (1) ทีก่ าํ หนดวา “นักเรียนและนักศึกษา
ชายจะไวผมสัน้ หรือผมยาวก็ได กรณีไวผมยาว ดานขาง ดานหลัง ดานหนาและกลางศีรษะใหเปนไปตาม
ความเหมาะสมและความเรียบรอย” มีปญ หาวา ผมยาว หรือผมสัน้ ทีเ่ หมาะสมและมีความเรียบรอยของ
นักเรียนนัน้ ควรจะมีความยาวเทาใด เนือ่ งจากทรงผมสัน้ ทรงผมยาวในแตละรูปแบบยอมมีความสัน้ ยาว
ที่แตกตางกันอันอาจนํามาซึ่งปญหาวาทรงผมสั้นหรือยาวแบบใดจึงจะมีความเหมาะสมและเรียบรอย
ดวยเหตุนี้ ทีป่ ระชุมจึงมีความเห็นใหแกไขเพิม่ เติมเปนวา “....กรณีไวผมยาวดานขาง ดานหลัง ดานหนา
ยาวไมเกินตีนผม....”
3.4 ประเด็นเกีย่ วกับการหามไวหนวดเคราของนักเรียนและนักศึกษาชายทีเ่ คยปรากฏในขอ 1 (1)
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2518) ลงวันที่ 6 มกราคม 2518 แตกลับไมพบขอหามดังกลาว
ทัง้ ในกฎกระทรวงกําหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม และ
ในรางระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการไวทรงผมของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. .... ซึง่ อาจมีผล
ใหการไวหนวดเคราอาจไมอยูภ ายใตขอ หามของกฎหรือระเบียบใดๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ ทีป่ ระชุม
จึงกําหนดใหแกไขโดยเพิม่ เติม (3) ในรางขอ 5 วา “นักเรียนและนักศึกษาตองหามปฏิบตั ติ นเกีย่ วกับการ
ไวทรงผม ดังตอไปนี้ .... (3) ไวหนวดเครา....” และใหเปลีย่ นขอความใน (3) เดิม เปน (4) โดยทีป่ ระชุม
เห็นควรแกไขเพิม่ เติม (4) จาก “การกระทําอืน่ ใดซึง่ ไมเหมาะสมกับสภาพการเปนนักเรียน นักศึกษา เชน
การตัดแตงทรงผมเปนรูปทรงสัญลักษณหรือมีลักษณะคลายคลึงภาพบุคคลหรือสถานที่ เปนตน” เปน
“เชน การตัดแตงทรงผมเปนรูปทรงสัญลักษณหรือมีลกั ษณะเปนลวดลาย เปนตน” เพือ่ ใหครอบคลุม
ทุกลักษณะการตัดแตงทรงผมทีอ่ าจเกิดขึน้ ตามยุคสมัยในอนาคต
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ขอสังเกต
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไดเคยมีรายงานผลการพิจารณาคํารองทีข่ อใหเสนอแนะ
นโยบายหรือขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมายที่ 416/2555 เรื่องสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคลและ
สิทธิเด็ก กรณีเห็นวาการกําหนดแบบทรงผมของนักเรียนกระทบตอสิทธิมนุษยชน และไมชอบดวย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยเห็นวา การกําหนดแบบทรงผมของนักเรียนทีก่ าํ หนดไวในกฎกระทรวง
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2515) แกไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2518) ซึง่ ยังมีผลบังคับใชตาม
บทเฉพาะกาล มาตรา 88 แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 แมวาไมเปนการละเมิด
สิทธิมนุษยชน แตกระทรวงศึกษาธิการมิไดกาํ หนดแนวทางการปฏิบตั ใิ หเกิดความชัดเจนและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน จึงมีมติใหมขี อ เสนอแนะเชิงนโยบายเสนอตอคณะรัฐมนตรี โดยใหกระทรวงศึกษาธิการ
ปรับปรุงและแกไขกฎกระทรวงที่ใชบังคับอยูใหสอดคลองกับมิติดานสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
และพันธกรณีระหวางประเทศทีใ่ หการคุม ครองและรับรองไว
สําหรับรางระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการไวทรงผมของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ….
ซึง่ ไดผา นการรับฟงความคิดเห็นจากผูเ กีย่ วของดังทีไ่ ดกลาวมาแลวขางตนนัน้ ตอมาไดออกเปนระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการไวทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือ่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 และมีผลใชบงั คับตัง้ แตวนั ที่ 2 พฤษภาคม 2563 ทีผ่ า นมา ซึง่ เมือ่ พิจารณา
จากขอ 7 ของระเบียบดังกลาวแลว จะเห็นไดวา มีความสอดคลองกับแนวทางทีค่ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติไดเคยมีขอ เสนอแนะไปยังกระทรวงศึกษาธิการเมือ่ ป พ.ศ. 2555 โดยขอ 7 ของระเบียบฯ
ไดกาํ หนดใหสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาวางระเบียบเกีย่ วกับการไวทรง
ผมของนักเรียนที่มีความเฉพาะเจาะจงไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ โดยใหยึดถือ
หลั ก ความเหมาะสมในการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี ข องนั ก เรี ย นและการมี ส  ว นร ว มของนั ก เรี ย น
สถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชนทองถิ่น ดังนั้น จึงเห็นวาระเบียบฯ นี้ มีความสอดคลองกับหลัก
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนภายใต ห ลั ก การมี ส  ว นร ว มโดยยึ ด ถื อ ประโยชน สู ง สุ ด ของเด็ ก นั ก เรี ย น ทั้ ง นี้
โรงเรียนสามารถทีจ่ ะออกระเบียบทีม่ คี วามเหมาะสม ยืดหยุน และสอดคลองกับยุคสมัยภายใตกรอบที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดได

ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2563)

คําแนะนําสําหรับผูเ ขียน (Instruction for Author)
รูปแบบ
(Format)

พิมพดวยตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยต ระยะบรรทัด 1
ใชระบบอางอิง APA Style
(ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมที่ http://library.nhrc.or.th/Document/Manual/apa.pdf)

บทความ
(Article)

ความยาวขนาด 15 – 20 หนากระดาษเอ 4 รวมการอางอิงและหรือบรรณานุกรม
(พรอมบทคัดยอ ความยาวไมเกิน ¾ หนากระดาษเอ 4 และคําสําคัญจํานวน 3 – 5 คํา
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

การสงบทความ
(Submission)

กองบรรณาธิการเปดรับบทความเพือ่ พิจารณาตลอดป โดยผูเ ขียนตองสงตนฉบับ
บทความ จํานวน 1 ชุด พรอมไฟลอเิ ล็กทรอนิกส (Word) สงมาพรอมกับแบบฟอรม
การสงบทความ
บทความหรือผลงานที่จะตีพิมพในวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชนจะตอง
ไมเคยตีพมิ พและเผยแพรทใี่ ดมากอน ทัง้ นี้ ผูเ ขียนสามารถสงบทความมาที่
1. กองบรรณาธิการวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน
สํานักกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชัน้ 6 - 7
120 หมูท ี่ 3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุง สองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท 02-141-1928 , 02-141-3989 โทรสาร 02-143-8720
2. E-mail: law_journal@nhrc.or.th

หมายเหตุ
(Note)

1. การพิจารณาบทความหรือผลงานทีจ่ ะไดรบั การตีพมิ พในวารสารกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนเปนสิทธิข์ องกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการไมรบั ผิดชอบใน
เนือ้ หาหรือความถูกตองของบทความหรือผลงานทีส่ ง มาตีพมิ พ
2. บทความหรือขอความใดๆทีป่ รากฏในวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชนเปน
วรรณกรรมและความคิดเห็นสวนตัวของผูเ ขียน สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติและกองบรรณาธิการไมจาํ เปนตองเห็นพองดวย
3. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิในการตรวจแกไขรูปแบบ (Format) บทความ
หรือผลงานทีส่ ง มาตีพมิ พ และอาจจะสงบทความหรือผลงานคืนไปยังผูเ ขียนเพือ่ ให
แกไขเพิม่ เติมหรือพิมพตน ฉบับใหม แลวแตกรณี
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แบบฟอรมการสงบทความเพือ่ ตีพมิ พ ในวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
วันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. ................
เรียน บรรณาธิการวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ขาพเจา : นาย นาง นางสาว อืน่ ๆ (โปรดระบุ) ...............................................................................
ชือ่ -สกุล (ภาษาไทย) : ....................................................................................................................................................
ชือ่ -สกุล (ภาษาอังกฤษ) : .............................................................................................................................................
ตําแหนง : ..................................................................... หนวยงาน : .............................................................................
มีความประสงคขอสง : บทความวิจยั บทความวิชาการ
ชือ่ เรือ่ ง (ภาษาไทย) : .....................................................................................................................................................
ชือ่ เรือ่ ง (ภาษาอังกฤษ) : ...............................................................................................................................................
คําสําคัญ (ภาษาไทย) : ..................................................................................................................................................
คําสําคัญ (ภาษาอังกฤษ) : ............................................................................................................................................
ชือ่ ผูเ ขียนทัง้ หมด (ภาษาไทย) : ....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
ชือ่ ผูเ ขียนทัง้ หมด (ภาษาอังกฤษ) : ..............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยูป จ จุบนั ทีต่ ดิ ตอไดเพือ่ จัดสงวารสาร : ...................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
โทรศัพท : ………………………………………………….. โทรสาร : .........................................................................................
โทรศัพทมอื ถือ : …………………………………………. E-mail : …………………………………………………………………….......…
ขาพเจาขอรับรองวาบทความนี้ :
เปนผลงานของขาพเจาจริงโดยมิไดคดั ลอกหรือละเมิดลิขสิทธิข์ องผูใ ด
เปนผลงานของขาพเจาแตเพียงผูเ ดียว
เปนผลงานของขาพเจาและผูร ว มงานตามทีร่ ะบุไวในบทความจริง
เปนบทความทีไ่ มเคยตีพมิ พและเผยแพรในวารสารใดมากอน
ยินยอมใหกองบรรณาธิการปรับเปลีย่ นรูปแบบของบทความใหเปนไปตามทีก่ องบรรณาธิการกําหนด
หมายเหตุ : 1. บทความทีต่ พี มิ พเผยแพรในวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชนฉบับนี้ เปนขอคิดเห็นสวน
บุคคลของผูเ ขียนบทความและเจาของผลงาน ไมมขี อ ผูกพันกับกองบรรณาธิการวารสาร
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
2. ขาพเจาอนุญาตใหนาํ บทความทีต่ พี มิ พในวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชนมาแปลงเปนไฟล
อิเล็กทรอนิกส (PDF) เพือ่ เผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติสาํ หรับการศึกษาและอางอิง
(ลงชือ่ ) .............................................................. ผูส ง บทความ
(............................................................)

ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2563)

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
อุณาโลม

หมายถึง ความยิง่ ใหญ

รัศมี

หมายถึง การแผไพศาลหรือการใหความชวยเหลือประชาชนไปทัว่ ทุกทิศ

รูปทรงดอกบัว

หมายถึง ความมีคณ
ุ ธรรม ความเอือ้ อาทรระหวางเพือ่ นมนุษยอนั เปน
จริยวัตรอันดีงามของคนไทย

รูปคนลอมเปนวงกลม หมายถึง การสรางพลังความรวมมือกับทุกภาคสวนของสังคม เพือ่ เสริมสราง
วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนใหเปนสวนสําคัญในกระบวนการพัฒนาประเทศ
รูปมือ

หมายถึง การรวมมือกับทุกภาคสวนของสังคมทัง้ ในระดับประเทศและ
ระหวางประเทศ ในการโอบอุม คุม ครองศักดิศ์ รีความเปนมนุษยสทิ ธิ
และเสรีภาพ ดวยหลักแหงความเสมอภาค และภราดรภาพ

สีนาํ้ เงิน

หมายถึง สีของความเชือ่ มัน่ ของประชาชนและทุกภาคสวนของสังคม
หมายถึง ความมุง มัน่ อดทนในการทํางานเพือ่ ประชาชน
หมายถึง ความสามัคคี และการประสานพลังอยางหนักแนนจาก
ทุกภาคสวนของสังคม เพือ่ เสริมสรางวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

147

148

วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ISSN 2730-1931

ISSN 2730-1931

