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วตัถุประสงค�

  สาํนกังานคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติ จดัพมิพ “วารสารกฎหมายสิทธมินษุยชน”
โดยมวีตัถปุระสงค เพือ่เปนแหลงรวบรวมผลงานทางวิชาการเก่ียวกบักฎหมายสิทธมินษุยชนในประเด็น
ตาง ๆ  และขอเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคําสั่งใด ๆ  เพื่อใหสอดคลองกับหลัก
สทิธิมนษุยชนของคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาต ิรวมทัง้รบัฟงความเห็นทางดานกฎหมายสิทธมินษุยชน     
จากผูมีความรูความเช่ียวชาญดานกฎหมายสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเผยแพรความรูความเขาใจ
ดานกฎหมายสิทธิมนุษยชนใหแกหนวยงานภาครัฐ หนวยงานเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน

รายชือ่คณะจดัทําวารสาร

  ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ์
  นายวัส ตงิสมติร ประธานกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติ

  ทีป่รกึษากองบรรณาธิการ
  เลขาธกิารคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติ
  ผูชวยเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติ
  ผูอาํนวยการสาํนกักฎหมาย
  ผูอาํนวยการกลุมงานเสนอแนะการแกไขปรบัปรงุกฎหมาย 1
  ผูอาํนวยการกลุมงานเสนอแนะการแกไขปรบัปรงุกฎหมาย 2
  ผูอาํนวยการกลุมงานนิตกิาร

  บรรณาธกิาร
  นายโกเมศ สบุงกช 

  กองบรรณาธิการ
  นางบษุบง ฉมิพมิาย
  นางสาวปวีณา จนัทรเอยีด
  นางสาวเกษดาว เพ่ิมพลู
  นายพลฏัฐ ศภุาหาร
  นายเอกลกัษณ ภมูศิาสตรา
  นางสาวอษิริา ธนรัช
  นายกนัตพฒัน วงศสนิอดุม
  นายพงศธร รกัษาการ
  นางสาวนญิภชัร แกวกนั
  นายปรชัญา ศรจีนัทร
  นางสาวรุงทวิา นอยหา 



  วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชนจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการเผยแพร
หลกักฎหมายสิทธิมนษุยชนโดยฉบับนีเ้ปนฉบบัแรก ไดอดัแนนไปดวยเน้ือหาสาระท่ีนาสนใจ
มากมายเก่ียวกบัแงมมุตาง ๆ ของกฎหมายสทิธมินษุยชน ไมวาจะเปนบทความทางวิชาการ 
ไดแก 1) หลกัสทิธมินษุยชนกบัการลงโทษทางอาญา 2) ขอความคิดเบื้องตนเกี่ยวกับ
สิทธิขั้นพื้นฐาน 3) สิทธิในขอมูลสวนบุคคลที่ไมไดรับการคุมครองตามพระราชบัญญตัิ
คุมครองขอมลูสวนบคุคล พ.ศ. 2562 : การเก็บ รวบรวม ใชหรอืเปดเผยขอมลูสวน
บคุคล ตามกฎหมายเก่ียวกบัความม่ันคงของรัฐ และ 4) สทิธมินษุยชนดานส่ิงแวดลอม 
ซึ่งบทความตาง ๆ นั้น ไดรับเกียรติจากนักวิชาการท่ีมีชื่อเสียงในดานสิทธิมนุษยชน
ใหความกรุณาเขยีนเพือ่ลงพมิพในวารสารกฎหมายสิทธมินษุยชน นอกจากน้ี ยงัมคีอลมัน
พเิศษ คอลมันประจําวารสาร งานวิจยัทีน่าสนใจ การประชุมและการสัมมนาทางวิชาการ 
เปนตน จงึนบัไดวาวารสารกฎหมายสิทธมินษุยชนฉบบันี ้ เปนจดุเริม่ตนทีด่ใีนการสงเสรมิ
ใหประชาชนและสังคมตระหนักถงึหลกักฎหมายสิทธมินษุยชนตอไป

  สุดทายน้ีหวังเปนอยางย่ิงวาวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชนจะสามารถสราง
คุณประโยชนและเปนบทบาทที่สําคัญในการขับเคลื่อนความรูและความตระหนักรู
ทางกฎหมายสิทธิมนษุยชนตอประชาชนและสังคมตลอดไป 

                                 วสั ตงิสมติร
ประธานกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติ

สารจากประธานกรรมการสทิธิมนษุยชนแห�งชาติ



  วารสารกฎหมายสิทธิมนษุยชนฉบับนี ้ เปนวารสารกฎหมายฉบับแรกของสํานกังาน
คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาต ิ โดยมวีตัถปุระสงคในการจัดทาํเพือ่เปนแหลงรวบรวม
บทความวิชาการเก่ียวกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนในประเด็นตาง ๆ บทความเก่ียวกับ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรอืคาํส่ังใด ๆ เพ่ือใหสอดคลองกบั 
หลกัสิทธมินษุยชน รวมทัง้เพ่ือรบัฟงความเห็นทางดานกฎหมายสิทธมินษุยชนจากผูมคีวามรู
ความเช่ียวชาญดานกฎหมายสิทธมินษุยชน และเผยแพรความรูความเขาใจดานกฎหมาย
สทิธมินุษยชนตอหนวยงานภาครัฐ หนวยงานเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน 
เนือ้หาสาระของวารสารโดยท่ัวไป ประกอบดวย บทความวิชาการ ขอเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนที่นาสนใจ สรุปงานวิจัย และ
การประชุม/สมัมนาทางวิชาการ อยางไรก็ตาม ในภายหนากองบรรณาธิการอาจปรับเปลีย่น
รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับสถานการณ โดยคํานึงถึงความสอดคลองของ
เนื้อหาสาระตอไป

  กองบรรณาธิการหวังเปนอยางย่ิงวา เนือ้หาสาระในวารสารกฎหมายสิทธมินษุยชน
จะเปนประโยชนตอทุกภาคสวน และสรางความตระหนักรูในการเคารพสิทธิและ
ไมละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชน รวมทั้งสนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงาน 
ทัง้ภาครฐัและเอกชนดําเนินการเก่ียวกบัการบญัญตัหิรอืกาํหนดกฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรอื
คาํสัง่ใด ๆ ใหสอดคลองกบัหลกัสทิธิมนษุยชน

  ทั้งนี้ หากทานมีความประสงคที่จะสงบทความมาตีพิมพในวารสารกฎหมาย
สิทธิมนุษยชน หรอืมขีอเสนอแนะประการใด สามารถสงมาไดท่ีกองบรรณาธิการวารสาร
กฎหมายสิทธิมนษุยชน สาํนกักฎหมาย สาํนักงานคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติ 
หรอื E-mail: law_journal@nhrc.or.th โดยกองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความของ
ทานตามขัน้ตอนตอไป โดยทานสามารถดาวนโหลดวารสารกฎหมายสิทธมินษุยชนทกุฉบบัที่
ไดรบัการตพีมิพแลว ไดที ่http://www.nhrc.or.th
                                                                               
                                                                                 บรรณาธกิาร
                                                                            เมษายน 2563
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8 วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน

บทบาทคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห�งชาติ
ในสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019

นายบญุเกือ้ สมนึก*

  จากสถานการณการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ในประเทศตาง ๆ  รวมถงึประเทศไทย 
ไดแพรระบาดอยางรวดเร็ว ซึ่งสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูและสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไป 
อกีท้ัง ยงักระทบตอสภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศดวย จงึเปนสถานการณทีม่ผีลกระทบตอ 
ความสงบเรยีบรอยของประชาชน ซึง่จาํเปนตองมมีาตรการหรือขอกาํหนดเพ่ือแกไขสถานการณฉกุเฉนิ
ใหยตุลิงโดยเรว็หรอืปองกนัมใิหเกดิเหตกุารณทีร่ายแรงมากย่ิงขึน้
  นายกรฐัมนตรโีดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ีไดอาศยัอาํนาจตามมาตรา 5 แหงพระราชกําหนด 
การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกาศสถานการณฉุกเฉิน ในทุกเขตทองที ่
ทัว่ราชอาณาจักร ลงวันที ่ 25 มนีาคม 2563 สรปุสาระสาํคญัไดวา การระบาดของโรคติดเช้ือไวรสั
โคโรนา 2019 เปนสถานการณอันกระทบตอความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของประชาชน 
ซึ่งตองใชมาตรการเขมงวดและเรงดวนเพ่ือควบคุมมิใหโรคแพรระบาดออกไปในวงกวาง ประกอบกับ
มีการกกัตุนสินคาทีจ่าํเปนตอการเฝาระวังและควบคุมตดิตามการระบาด ปองกนัและรกัษาโรค ตลอดจน
การกกัตุนเครือ่งอปุโภค บริโภคและสิง่จาํเปนตอการดาํรงชีวติประจาํวนัของประชาชน จงึจาํเปนตองใช
มาตรการเรงดวนเพื่อรักษาไวซึ่งความปลอดภัยและการดํารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน โดยการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน ในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึง
วันที่ 30 เมษายน 2563 และออกขอกําหนดซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนด
การบรหิารราชการในสถานการณฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548 (ฉบบัที ่1) ลงวันที ่25 มนีาคม 2563 เพ่ือกาํหนด                   
รายละเอยีดขอปฏบิตัติาง ๆ ใหสามารถแกไขสถานการณฉกุเฉนิใหยตุลิงไดโดยเรว็และปองกนัมใิหเกดิ
เหตกุารณรายแรงมากข้ึน ทัง้นี ้ตัง้แตวนัที ่26 มนีาคม 2563 เปนตนไป นอกจากน้ี เพ่ือใหมมีาตรการตาง ๆ 
ตามความจําเปน นายกรฐัมนตรจีงึไดออกขอกาํหนดเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่2) ลงวันที ่2 เมษายน 2563 และ 
(ฉบบัที ่3) ลงวนัที ่10 เมษายน 2563 โดยหามบุคคลใดท่ัวราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหวางเวลา 
22.00 นาฬกา ถึง 04.00 นาฬกาของวันรุงข้ึน เวนแตมีความจําเปน และตอมา นายกรัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี ไดมปีระกาศ ลงวนัที ่ 28 เมษายน 2563 เรือ่ง การขยายระยะเวลา
การประกาศสถานการณฉกุเฉนิในทกุเขตทองทีท่ัว่ราชอาณาจักร (คราวที ่ 1) ซึง่มผีลใชบงัคบัตัง้แตวนัที่ 
1 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที ่31 พฤษภาคม 2563 และประกาศ ลงวันที ่26 พฤษภาคม 2563 เรือ่ง 
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉกุเฉนิในทกุเขตทองทีท่ัว่ราชอาณาจักร (คราวที ่2) ซึง่มผีล
ใชบงัคบัตัง้แตวนัที ่1 มถินุายน 2563 จนถึงวันที ่30 มถินุายน 2563

  *เลขาธกิารคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาต ิสาํนกังานคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติ. 
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  ทั้งนี้ การใชอํานาจตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
ซึ่งเปนกฎหมายท่ีบังคับใชในสถานการณไมปกติที่มีลักษณะเปนการรวมศูนยอํานาจอยูที่ฝายบริหาร
อันเปนกฎหมายพิเศษ รัฐจะตองพิจารณาอยางรอบคอบระหวางประสิทธิภาพของการบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉินกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน โดยการใชอํานาจดังกลาวของฝายบริหารยอม
สงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางมิอาจหลีกเล่ียงได แตอยางไรก็ตาม รัฐไมอาจ
ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานในการมีชีวิตของประชาชนไดแมในสถานการณฉุกเฉิน ตามท่ีกําหนดไวในกติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิของพลเมืองและสทิธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 (International Covenant 
on Civil and Political Rights 1966 - ICCPR) ขอบทที่ 4 (1) และ (2) ประกอบขอบทที่ 6 ซึ่งรฐัตอง
คาํนงึถงึพนัธกรณดีงักลาวดวย นอกจากน้ี ฝายบรหิารควรระมัดระวงัและคาํนงึถงึหลักความไดสัดสวน
ในการบังคับใชกฎหมายตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
ใหสมดุลกับการดแูลสทิธิ เสรภีาพ และความเสมอภาคของบุคคลบรรดาท่ีไดรบัการรบัรองหรือคุมครอง
ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย หรือตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยเปนภาคีและมีพันธกรณีที่จะตอง
ปฏิบัติตาม
  คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาตติระหนกัถงึผลกระทบท่ีเกดิขึน้ตอชวีติ ความเปนอยู และ
สุขภาพของประชาชน รวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบในดานอื่น ๆ ของประเทศ 
จากสถานการณดงักลาว จงึไดออกแถลงการณจาํนวน 2 ฉบบั ดงันี้
  1. แถลงการณคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เรื่อง สถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยแสดงความหวงใยตอสถานการณ
การระบาดของโรคดังกลาวทีส่งผลกระทบตอสทิธิในการมีสขุภาพทีด่ขีองประชาชน ซึง่พึงไดรบัการคุมครอง
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและ
วฒันธรรม ทีป่ระเทศไทยเปนภาคีและมพีนัธกรณทีีจ่ะตองปฏบิติัตาม กบัทัง้มขีอหวงใยและขอเสนอตอ
ทุกภาคสวนเพื่อประโยชนในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคอันตราย รวมทั้งการเยียวยา
ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้
  2. แถลงการณคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เรื่อง สถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 โดยเสนอแนวทางแกไขปญหา
ของประเทศในสถานการณปจจบุนัเพิม่เติม นอกจากน้ี ประธานกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติไดมี
ขอเสนอแนะตอสถานการณ ดงันี้
  1. ขอใหประชาชนเวนระยะหางทางสงัคมเพือ่รอยารกัษาหรือวคัซนีปองกนัโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019
  2.  ขอใหรฐัพงึคัดกรองผูตดิเชือ้โรคเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ดวยชุดตรวจแบบรวดเร็ว และรบั
การรักษาโดยไมเสียคาใชจายนอกเหนือจากการเวนระยะหางระหวางกัน พรอมทั้งขอใหประชาชนให
ความรวมมอื ทัง้นี ้ สาํนกังานคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติไดสงแถลงการณของคณะกรรมการ
สทิธิมนษุยชนแหงชาตแิละขอเสนอแนะของประธานกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติให Asia Pacific 
Forum (APF) และ Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) เพ่ือ
เผยแพรในเวบ็ไซตขององคกรดงักลาวดวย
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  ในสวนของสํานกังานคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติไดใหความสําคญัตอการเฝาระวังและ
การปองกนัการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 จงึออกประกาศเก่ียวกับมาตรการในการ
เฝาระวงัและปองกนัการแพรระบาดของโรคดังกลาว สาํหรับเจาหนาท่ีของสาํนกังานฯ รวมถงึมาตรการ
รองรบัการบรกิารประชาชนในระหวางการเฝาระวังฯ ประกอบดวย
  1. ประกาศสํานกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาต ิ เรือ่ง มาตรการเรงดวนในการเฝาระวงั
และปองกนัการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ลงวนัที ่20 มนีาคม 2563 ฉบบัที ่2 ลงวันที่ 
26 มีนาคม 2563 ฉบับท่ี 3 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 และฉบับที่ 4 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ใหขาราชการ พนกังานราชการ ลกูจาง และเจาหนาทีอ่ืน่ของสาํนกังานคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติ 
ปฏบิตังิานทีบ่านพกัตัง้แตวนัที ่23 มนีาคม ถงึ 30 มถินุายน 2563 ตามเงือ่นไขทีผู่อาํนวยการสาํนกัหรือ
ผูอาํนวยการหนวยกาํหนด
  2. ประกาศสํานกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาต ิ เรือ่ง มาตรการรองรับการบริการ
ประชาชนในระหวางการเฝาระวงัและปองกนัการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ลงวนัที่
20 มนีาคม 2563 ฉบับที ่2 ลงวนัที ่26 มนีาคม 2563 ฉบบัท่ี 3 ลงวนัที ่29 เมษายน 2563 และฉบบัท่ี 4 
ลงวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563 โดยแจงใหประชาชนทราบเก่ียวกับการติดตอราชการกับคณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนแหงชาตแิละสาํนกังานคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาต ิ ในระหวางเวลาท่ีใหขาราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจาง และเจาหนาที่อื่นของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ
ปฏบิตังิานทีบ่านพกั เพือ่ไมใหเกดิความเสียหายแกราชการและไมกระทบตอการใหบรกิารแกประชาชน
  อยางไรก็ตาม การทาํหนาท่ีของคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติในการสงเสริมและคุมครอง
สทิธิมนษุยชนในชวงเวลาดังกลาว คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติและสํานกังานคณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนแหงชาตยิงัสามารถดําเนินภารกจิตามหนาทีแ่ละอาํนาจไดตามปกติ โดยการแจงเรือ่งรองเรียนทาง
หมายเลขโทรศัพทสายดวน 1337 หรือรองเรียนทางโทรศัพทกับผูอํานวยการกลุมงานกล่ันกรอง 
เรือ่งรองเรยีนและประสานการคุมครองสิทธิมนษุยชน
  นอกจากน้ี คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาตไิดหยบิยกประเด็นผลกระทบดานสทิธมินษุยชน
ทีเ่กดิขึน้ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ซึง่นอกจากจะมีผลกระทบ
ตอสทิธใินสขุภาพของประชาชนแลว ยงัมผีลกระทบดานอืน่ ๆ ทัง้ดานสิทธทิางเศรษฐกิจ สิทธิแรงงาน 
มาตรฐานข้ันต่ําในการดํารงชีพอยางสมศักดิ์ศรี (minimum standards of living) ตามพันธกรณี
ระหวางประเทศดานสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และยังสงผลกระทบตอกลุม
ผู เปราะบางในสังคมหรือกลุ มคนชายขอบที่บุคคลเหลานี้อาจเขาถึงหรือไดรับประโยชนจาก
มาตรการของรัฐในการปองกันและเยียวยาไดไมเต็มที่ เชน ผูยากไร ผูสูงอายุที่อยูลําพัง คนพิการ 
คนไรบาน ทั้งท่ีเปนเด็กและผูใหญ แรงงานขามชาติและแรงงานนอกระบบ ซึ่งปจจุบันอยูใน
ระหวางการประมวลขอมูลจากเครือขายและหากมีความจําเปนก็อาจมีการจัดตั้งกลไกเฉพาะ
เพื่อการติดตามประเมินสถานการณอยางเปนระบบตอไป
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รองศาสตราจารย ดร. ตอพงศ กติติยานุพงศ1 

ข�อความคดิเบ้ืองต�นเก่ียวกบัสทิธิข้ันพืน้ฐาน

บทคัดยอ

  สทิธขิัน้พืน้ฐานทีไ่ดรบัการรับรองไวโดยบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู คอื “ระบบแหงเหตผุล” หรอื 
“ระบบแหงคณุคา” ทีค่อยกาํกบัการใชชวีติของมนษุยในสงัคม และถกูใชเปนหลกัในการกําหนดความสัมพันธ
ในรปูแบบตาง ๆ ระหวางรฐักบัเอกชนหรือระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกนั การศึกษาขอความคิดเบือ้งตน
เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานจึงเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ “ผลที่ควรตองเปน” ของระบบแหงเหตุผลและ
ระบบแหงคุณคาเชนวาน้ันในระบบกฎหมาย ทั้งนี้ เมื่อทําการศึกษาหลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับสิทธิ
ขัน้พืน้ฐานแลวจะพบวา กลไกในทางรัฐธรรมนญู รวมถงึกลไกในทางกฎหมายท้ังหลายตางถกูกําหนดข้ึน
เพื่อพิทักษคุณคาของสิทธิขั้นพื้นฐานท้ังสิ้น ทั้งนี้ เพื่อใหสิทธิขั้นพื้นฐานที่ถูกรับรองไวในรัฐธรรมนูญ
มีผลในทางกฎหมายและในความเปนจริงมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปไดนั่นเอง และผู ที่มีภารกิจ
ในการทําใหคุณคาของสิทธิขั้นพื้นฐานมีผลไดอยางแทจริง ยอมไดแก องคกรของรัฐทั้งหลาย ไมวา
จะเปนฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร หรือฝายตุลาการ และรวมถึงประชาชนทั้งหลายท่ีเปนองคประกอบ
ของสังคมนั้น ๆ ดวย
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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. 

  Fundamental rights, the order of reason, the order of values, human dignity, 
binding force of fundamental rights, rule of weighing, principle of proportionality. 

Basic Concept of Fundamental Rights

Associate Professor Dr. Torpong Kittiyanupong

 Keywords : 
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บทนาํ

ข�อความคดิเบ้ืองต�นเก่ียวกบัสทิธิข้ันพืน้ฐาน

1

  ในการศึกษาเก่ียวกบัสทิธแิละเสรภีาพของปจเจกบุคคลนัน้ เราอาจแบงขอบเขตการศึกษาออก
ไดเปน 2 มติใิหญ ๆ ดวยกนั ไดแก มติใินทางกฎหมายระหวางประเทศ ประการหน่ึง และมติใินทาง
กฎหมายมหาชนภายใน อกีประการหน่ึง ในมติทิางกฎหมายระหวางประเทศมีวตัถแุหงการศกึษาทีส่าํคญั
เรียกวา “สทิธมินษุยชน” (Human Rights) ซึง่เปนแนวคดิ (Concept) ในการคุมครองสทิธติาม
ธรรมชาติอนัตดิตวัมนษุยมาตัง้แตกาํเนดิโดยไมจาํตองมผีูใดมอบให2  สทิธติามธรรมชาติอนัตดิตัวมนษุย
มาตัง้แตกาํเนดิในความหมายเชนวานี ้ ไดแก สทิธใินชวีติ สทิธใินการไมถกูกระทาํทรมานหรือกระทาํ
การทีไ่รมนษุยธรรม สทิธทิีจ่ะไมถกูนาํตนลงเปนทาสและบังคบัแรงงาน ไมถกูลงโทษประหารชีวติ สทิธใิน
การมเีสรภีาพและความปลอดภัยในชีวติ การไมถกูลงโทษซ้ําในการกระทําความผดิเดียวกัน (ne bis in idem) 
สทิธใินการไดรบัการพิจารณาพิพากษาคดีโดยศาลท่ีเปนอสิระและเปดโอกาสใหผูถกูกลาวหามีโอกาสโตแยง 
แสดงพยานหลักฐาน การไมถูกลงโทษยอนหลัง นอกจากน้ี สิทธิมนุษยชนยังหมายความรวมถึง   
เสรีภาพในการดําเนินชีวิตสวนตนและการดําเนินชีวิตครอบครัวบนพ้ืนฐานของความเทาเทียมกัน
ระหวางชายและหญงิ เสรภีาพในการติดตอสือ่สาร เสรีภาพในทางความคิด เสรีภาพในมโนสาํนกึและ
การนบัถอืศาสนา การแสดงความคิดเหน็อยางเสรี เสรภีาพในการชุมนมุ การกอตัง้ครอบครัว การศกึษา 
สทิธใินทางทรัพยสิน และการไมถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม3 ทั้งนี้ กลไกสําคัญในการคุมครอง
สิทธิมนุษยชนในทางกฎหมายระหวางประเทศ ไดแก กลไกในการสรางพันธกรณีระหวางประเทศเพื่อ
ใหรัฐสมาชิกทั้งหลายมีพันธกรณีในการคุมครองสิทธิมนุษยชน เชน การตรากฎบัตรสหประชาชาติที่
กาํหนดหนาทีใ่หรฐัสงเสริมและสนบัสนนุการคุมครองสิทธมินษุยชนภายในประเทศสมาชิก หรอืการตรา
ปฏญิญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน เปนตน4 รวมถึงกลไกการจัดใหมีสถาบันทางกฎหมายระหวาง
ประเทศเพื่อทาํหนาทีเ่ปนองคกรพทิกัษสทิธมินษุยชนระหวางประเทศ เชน ศาลสทิธมินษุยชน เปนตน 
  ในทางกฎหมายมหาชนภายในน้ัน การศกึษาในเร่ืองสทิธแิละเสรภีาพของปจเจกบุคคลจะมีนํา้หนัก
อยูที่เรื่องของการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตาม 
เปนทีน่าสังเกตวา สทิธขิัน้พืน้ฐานทีไ่ดรบัการรบัรองไวในบทบญัญตัขิองรัฐธรรมนูญนัน้ อาจเปนสทิธิ

  2 จาก สทิธมินษุยชน : แนวคดิและการคุมครอง (น. 14), โดย นพนิธ ิสรุยิะ, 2559, กรงุเทพฯ: วญิชูน.
  3 From Völkerrecht (p. 300), by Seidl-Hohenveldern, Ignaz, 1997, Köln/Berlin/Bonn/München: 9. Aufl.
  4 จาก สทิธมินษุยชน (น. 59, 93), โดย อดุมศกัดิ ์สนิธพิงษ, 2555, กรงุเทพฯ: วญิชูน, พมิพคร้ังท่ี 5.
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  5 From “Menschenrechte als Grundlage für Selbstbestimmungsrechte,” by Schnebel, Karin B., (2010), 
Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, 96(1), p. 78.
  

ขั้นพื้นฐานที่มีเนื้อหาอยางเดียวกันกับสิทธิมนุษยชน เชน สิทธิในชีวิตและรางกาย เสรีภาพในทาง
ความคดิหรอืเสรภีาพในการนับถอืศาสนา เสรีภาพในการแสดงความคิดเหน็ สทิธใินทรพัยสนิ รวมถงึสทิธทิี่
จะไมถูกเลือกปฏิบัติอันเปนสิทธิที่ติดตัวมนุษยมาต้ังแตกําเนิดแลว นอกจากน้ัน รัฐธรรมนูญของ
รัฐเสรีประชาธิปไตยทั้งหลายยังไดใหการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานที่เรียกวา “สิทธิของพลเมือง” 
(Citizen Rights) ดวย ยกตัวอยางเชน สิทธิทางการเมืองอยางสิทธิเลือกตั้งและสิทธิลงสมัครรับ
เลือกตัง้ หรอืเสรภีาพในการประกอบอาชีพ เปนตน แตไมวาจะพจิารณาในมิตปิระการใดก็ตาม สทิธเิสรภีาพ
ของบุคคลไมวาจะเรียกวาสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญตางมีคุณคารวมกัน
ประการหน่ึง ไดแก การนับถือในความเปนมนษุยของปจเจกบุคคลทัง้หลาย ในฐานะผูทรงสิทธติาม
กฎหมายท่ีมเีสรภีาพและมีอิสระในการกําหนดวิถีชีวิตของตนเอง และรัฐทั้งหลายรวมถึงประชาคม
ระหวางประเทศมีหนาที่ในการปกปกรกัษาใหคณุคาเชนวานัน้ดาํรงอยูดวยเครือ่งมอืหรอืกลไกทัง้หลาย
ทีร่ะบบกฎหมายไดรงัสรรคขึ้นมา ในบทความฉบับนี้จะมุงเนนไปที่การอธิบายขอความคิดพื้นฐาน
เก่ียวกับการรบัรองสทิธิขัน้พืน้ฐานตามรัฐธรรมนูญเปนสาํคญั ซึง่การศกึษาในแนวทางน้ี ไดแก การศกึษาถึง
รูปแบบการกําหนดความสัมพันธระหวางรัฐกับปจเจกบุคคลทั้งหลาย โดยมีรัฐธรรมนูญเปนกติกาที่
กาํหนดรปูแบบความสัมพนัธดงักลาว การศกึษาในแนวทางน้ีจะมปีระโยชนในทางปฏิบตัทิีเ่ปนรปูธรรม
ประการหน่ึง ไดแก การช้ีขาดวาการกระทําทัง้หลายของรัฐทีอ่าจกระทบตอสิทธเิสรีภาพของประชาชน
นัน้ชอบดวยรฐัธรรมนูญหรอืไม หรอืสามารถทําไดในขอบเขตเพียงใด

2

ศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุยในฐานะแกนกลาง

ของการรบัรองสทิธขิัน้พืน้ฐาน

  ปรัชญาเมธีทัง้หลายทีอ่รรถาธบิายถงึสทิธแิละเสรีภาพของมนุษย ไมวาจะเปน Kant, Hegel, 
Rawls หรอื Taylor ตางกลาวไวตรงกนัวา ขอความคดิวาดวยสิทธมินษุยชนหรอืสิทธขิัน้พืน้ฐานถกู
สรางขึ้นจากความเชื่อในคุณคาท่ีวา มนุษยยอมมีความสามารถในการกําหนดใจตนเอง และมีอิสระ
ทีจ่ะเปนในสิง่ทีต่นเองตองการเปน รวมถึงมอีสิระจากการถูกบงัคบัโดยเจตจํานงของรัฐหรอืบคุคลอืน่5  

กลาวเฉพาะถึง Immanuel Kant ไดอธบิายวา “มนษุยทกุผูทกุคนตางมเีจตจํานงทีจ่ะแสวงหาสภาวะ
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ทีเ่ปนอสิระเสร ีดงันัน้ เมือ่มนษุยตางแสวงหาสภาวะท่ีเปนอสิระเสรีจากการถูกจาํกดัโดยเจตจํานงของ
บุคคลอ่ืน “เสรีภาพ” จึงถูกถือวาเปนเรื่องของความมีเหตุมีผลในการใชชีวิตอยูรวมกันของ
คนในสังคม6 ทั้งนี้ มนุษยประกอบไปดวยลักษณะ 2 ดานหรือ 2 ขั้วอยูในตัวเอง ซึ่งไดแก ดานที่เปน
ความปรารถนาหรือความอยาก (desire) และดานที่มีเหตุมีผล (reason)7  กลาวอีกนัยหนึ่ง
จิตวิญญาณของมนุษยประกอบไปดวยทั้งสวนท่ีมีเหตุมีผลและสวนที่ไมมีเหตุมีผล8 ทั้งนี้ ความมีเหตุ
มีผลในตัวมนุษยจะทําใหมนุษยตัดสินใจในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไปตามทัศนคติและความเขาใจตอโลก
โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตัดสินใจไปตามหลักแหงศีลธรรมอันดีงาม และความมีเหตุมีผลน้ีเองที่ทําให
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 จงึเปนไปตามความปรารถนาและความตองการท่ี
ไมมขีอบเขตจํากัด แตสาํหรบัมนุษยทีม่เีหตมุผีล (Vernunftmenschen) จะใชเหตุผลเปนเครือ่งกาํกบั
การตดัสนิใจกระทําการตาง ๆ  ของตนเอง โดยเหตแุละผลเชนวานีจ้ะทาํหนาทีด่ัง่เปน “กฎหมายท่ัวไป” 
(Allgemeine Gesetze) ทีค่วบคมุการตดัสนิใจในเร่ืองตาง ๆ ของมนษุย คาํถามสาํคญัมอียูวา ในภาคใด
ของจิตใจหรือจิตวิญญาณของมนุษยที่มนุษยอาจมีเสรีภาพไดอยางแทจริง ในเรื่องดังกลาว Kant ให
คาํตอบวา ในภาวะท่ีมนษุยตกอยูภายใตความอยากมีอยากไดของสัญชาตญาณสัตวนัน้ มนษุยยอมไมมี
เสรภีาพ กลาวคอื ไมมเีสรภีาพจากความปรารถนาหรือความอยากของตนเอง แตสาํหรบัมนษุยผูมเีหตุ
มผีลนัน้ ยอมไมปลอยใหตนเองตกอยูภายใตอารมณความรูสกึปรารถนาอันไมมทีีส่ิน้สดุ และยอมตนอยู
ภายใต “ระบบแหงเหตผุล” หรอื “กฎหมายท่ัวไป” ดงัทีก่ลาวไปแลว และในภาวะเชนนีเ้องท่ีมนษุย
กลับมีเสรีภาพที่แทจริง10 คําอธิบายวามนุษยมีเสรีภาพภายใตระบบแหงเหตุผลหรือหลักกฎหมาย
ทั่วไปนี้เองที่ถูกพัฒนามาเปนหลักเรื่อง “เสรีภาพภายใตกฎหมาย” ในความหมายที่ใชอยูในปจจุบัน 
และคําวาเสรีภาพภายใตกฎหมายน้ีเองท่ีชี้ใหเห็นถึงระบบความสัมพันธระหวางรัฐกับปจเจกบุคคล
ทั้งหลายไดอยางชัดเจนที่สุด

  6 Ibid. 
    7 From Über Freiheit, Moral und Recht (p. 15), by Schapp, Jan, 1995, JZ 50. 
    8 จาก ประวตัศิาสตรความคดิ นติปิรชัญา (น. 85), โดย วรเจตน ภาครีตัน, 2561, กรงุเทพฯ: พมิพคร้ังท่ี 1. 
    9 จาก ทฤษฎสีทิธขิัน้พืน้ฐาน (น. 262), โดย ตอพงศ กติตยิานพุงศ, 2562, กรงุเทพฯ: วญิชูน, พมิพคร้ังท่ี 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 อะไรคือส่ิงที่กฎหมายซึ่งเปนระบบแหงเหตุผลมุงที่จะคุมครอง     
ใหแกปจเจกบุคคลทัง้หลายมากท่ีสดุ เราอาจใหคาํตอบวา ไดแก ศกัด์ิศรคีวามเปนมนษุยนัน่เอง ทัง้นี ้ในการ
สถาปนารัฐธรรมนญูในรฐัใดรฐัหนึง่มกัจะมีการกาํหนดให “คณุคาพืน้ฐานบางประการ” เปนเปาหมาย
ในการจัดใหมีรัฐธรรมนูญและเปาหมายในการสถาปนาอํานาจปกครอง และคุณคาพ้ืนฐานเชนวาน้ี
จะกลายมาเปนหลกัการพ้ืนฐานท่ีมคีวามสําคญัมากท่ีสดุของรัฐธรรมนญูฉบบันัน้ ๆ ทีร่ฐัธรรมนูญ
จะตองปกปกรกัษาเอาไวใหได คณุคาพืน้ฐานในรฐัธรรมนูญของรัฐตาง ๆ  จงึอาจมเีนือ้หาทีแ่ตกตางกนัได 
ทัง้นี ้ขึน้อยูกบัความสาํนกึรวมกนัของคนในชาติ วฒันธรรม หรอืประสบการณทางการเมืองของสังคม
การเมอืงนัน้ ๆ   ยกตวัอยางเชน การรางกฎหมายพ้ืนฐานหรอืรฐัธรรมนูญเยอรมนั (Basic Law) ภายหลงั
การสิน้สดุสงครามโลกคร้ังที ่2 ยอมเกดิขึน้จากการพิจารณาและใหความสาํคญักบัประสบการณอนัเลวราย
ของเยอรมนีทีส่งผลใหเกดิความลมสลายทางการเมืองและทางศีลธรรมและการนับถือคุณคาความเปน
มนษุย รฐัธรรมนญูทีถ่กูสถาปนาข้ึนมาใหมจงึตองวางรากฐานทางสังคมไมใหเกดิเหตุการณดงักลาวซํา้อกี 
อยางไรกต็าม คณุคาสงูสดุทีถ่กูสถาปนาข้ึนในรฐัธรรมนญูของรัฐหนึง่ อาจไมใชสิง่ทีเ่ปนคณุคาสงูสดุของ
รฐัธรรมนูญในอีกรฐัหนึง่กเ็ปนได ทัง้นี ้เพราะในรัฐอืน่ ๆ  อาจนบัถือคณุคาประการอ่ืนใหเปนคณุคาพืน้ฐาน 
ในสังคมการเมืองน้ัน ๆ12 ยกตวัอยางเชน การรักษาจารีตวัฒนธรรมของสังคมการเมืองแบบดัง้เดิมหรอื
การยกยองเทดิทนูบคุคลใดหรือสถาบนัใดใหมคีณุคาสงูสดุในทางรัฐธรรมนูญ ซึง่อาจเปนเร่ืองท่ีขดัแยง
โดยตรงกับอุดมคตเิรือ่งการนับถอืคณุคาสงูสดุในความเปนมนษุยกเ็ปนได13 
  อยางไรกต็าม หากเรากลาวถงึเฉพาะรัฐเสรปีระชาธิปไตยทีถ่อืประโยชนของประชาชนเปนใหญ 
ตองนับวา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนคุณคาสูงสุดที่ถูกรับรองโดยรัฐธรรมนูญ14  และเมื่อศักดิ์ศรี
ความเปนมนษุยเปนคณุคาสงูสดุทีร่ฐัธรรมนญูมุงคุมครอง ศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุยจงึเปนแกนกลางหรือเปน
จดุเริม่ตนในการรับรองและคุมครองสทิธขิัน้พืน้ฐานในประการอ่ืน ๆ ทัง้ปวงดวย15  คณุคาสงูสดุในทาง
รฐัธรรมนญูของศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุยนีย้อมสงผลโดยตรงในการออกแบบโครงสรางความสัมพนัธทัง้หลาย
ในสังคมการเมืองนัน้ ๆ และทาํใหสงัคมการเมืองนัน้ ๆ เปนสงัคมการเมืองท่ีประชาชนดํารงตนหรือใช

  11 From Grundrechte als Wertordnung (p. 913), by Schapp, Jan, 1998, JZ 53. 
    12 จาก ทฤษฎีสทิธขิัน้พืน้ฐาน. เลมเดมิ. (น. 115). 
  13 จาก “การปะทะกันแหงคุณคาในกฎหมายรัฐธรรมนูญไทย,” โดย ตอพงศ กิตติยานุพงศ, 2562, วารสารนิติศาสตร 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร, 48(3), น. 457. 
    14 เม่ือพจิารณาจากบทบัญญตัใินรฐัธรรมนูญอาจพบรองรอยทีช่ีใ้หเหน็วา “ศกัดิศ์รีความเปนมนษุย” เปนคุณคาสงูสดุในทาง
รฐัธรรมนูญ ยกตวัอยางเชน การทีม่าตรา 1 ของกฎหมายพ้ืนฐานหรือรฐัธรรมนญูเยอรมนับญัญตัวิา “ศกัดิศ์รีความเปนมนษุยเปนสิง่ที่
ไมอาจถกูลวงละเมิดได” ในขณะทีร่ฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2560 ในมาตรา 4 วรรคหน่ึง กาํหนดไวแตเพียงวา 
“ศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย สทิธ ิเสรภีาพ และความเสมอภาคของบุคคลยอมไดรบัความคุมครอง” เปนตน. 
    15 จาก ทฤษฎสีทิธขิัน้พืน้ฐาน. เลมเดมิ. (น. 116).
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ชวีติอยูรวมกนัอยางมเีหตมุผีล โดยปจเจกบุคคลท้ังหลายยอมมคีวามสามารถท่ีจะใชชวีติโดยปราศจาก
ความกลวัจากการใชอาํนาจตามอําเภอใจของรัฐ มอีสิระเสรีทีจ่ะกระทําการใดหรือไมกระทาํการใดก็ได
อยางมเีหตมุผีล ยอมกลาวอางไดวาตนเองสมควรไดรบัการปฏิบติัอยางเสมอภาคและไมถกูเลือกปฏบิตัิ
จากรัฐและบุคคลอื่น ๆ ที่เปนองคประกอบของสังคม มีความชอบธรรมท่ีจะดําเนินชีวิตไปตาม       
มโนสาํนกึแหงตน รวมถงึมเีสรภีาพทีจ่ะแสดงความคิดเหน็หรือผลแหงการใชความคิดแหงตนไดโดยไมมี
อปุสรรคขัดขวางดวย16  แมในปจจบุนันีจ้ะยงัไมมผีูใดใหคาํจาํกดัความของ “ศกัด์ิศรคีวามเปนมนษุย” 
ไวโดยชดัเจนแนนอนกต็าม17  กย็งัคงตองนบัวาศกัด์ิศรคีวามเปนมนษุยเปนคุณคาอนัเปนรากฐานของ
รฐัธรรมนญู และการคุมครองสิทธขิัน้พืน้ฐานในเร่ืองอืน่ ๆ ไมวาจะเปนสทิธใินชวีติและรางกาย สทิธิ
ในทรพัย เสรีภาพในการแสดงความคิดเหน็ หรอืเสรภีาพในทางมโนธรรม ตางมทีีม่าจากการเคารพใน
ศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุยทัง้ส้ิน 

ผลผกูพนัของสทิธขิัน้พืน้ฐาน

  คาํอธบิายในทางทฤษฎทีีส่าํคญัอกีประการหนึง่ท่ีเปนพืน้ฐานในการทาํความเขาใจเหตุผลของ
การรบัรองสทิธขิัน้พืน้ฐาน ไดแก คาํอธบิายในเรือ่ง “ผลผูกพนัของสิทธขิัน้พืน้ฐาน” ทฤษฎดีงักลาวนี้
มคีาํถามทีส่าํคัญอยูวา สทิธขิัน้พ้ืนฐานทัง้หลายทีไ่ดรบัการรบัรองไวโดยบทบญัญตัขิองรัฐธรรมนญูนัน้
มผีลผกูพนัผูใดใหตองเคารพสิทธขิัน้พืน้ฐานบาง ทัง้นี ้ ในความเขาใจโดยทัว่ไป รวมถงึคาํสอนในทาง
ตําราน้ัน สิทธิขั้นพื้นฐานที่ไดรับการรับรองไวในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญยอมกอใหเกิดผลผูกพนั
ในแนวดิง่ระหวางรฐัและเอกชน (Vertical effect of constitutional rights)18  กลาวคอื รฐัและบรรดา
องคกรของรัฐทัง้หลายทีม่อีาํนาจมหาชนหรืออาํนาจเหนือหรอืทีเ่รยีกวาอาํนาจบงัคบัฝายเดยีว ไมวา
จะเปนอาํนาจในการตรากฎหมาย อาํนาจบรหิาร หรืออาํนาจตลุาการ จะตองผูกพนัตอสิทธขิัน้พืน้ฐาน
กลาวใหแคบเขา การใชอํานาจเหนือหรืออํานาจบังคับฝายเดียวดังกลาวของรัฐและองคกรของรัฐ
ที่มีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิขั้นพื้นฐานของเอกชนทั้งหลายนั้นจะชอบดวยรัฐธรรมนูญก็ตอเมื่อ 

3

  16 แหลงเดมิ. (น. 117). 
  17 จาก หลกัพืน้ฐานสทิธเิสรภีาพและศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย (น. 86), โดย บรรเจิด สงิคเนต,ิ 2562, กรงุเทพฯ: วญิชูน, พมิพครัง้ที ่6. 
    18 จาก ทฤษฎสีทิธขิัน้พืน้ฐาน. เลมเดมิ. (น. 116). 
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ไดกระทาํไปโดยเปนไปตามเง่ือนไขทีร่ฐัธรรมนญูกาํหนดเอาไวเทานัน้19 ดงันัน้ โดยพืน้ฐานแลวรฐัธรรมนญูยอม
มุงหมายใหสทิธขิัน้พืน้ฐานตามรัฐธรรมนูญนัน้ผกูพนัองคกรของรัฐท้ังหลายไมวาจะใชอาํนาจในลักษณะ
ใดก็ตาม ใหตองเคารพตอสทิธิขัน้พืน้ฐานและละเวนจากการใชอาํนาจเขาไปกระทบสิทธเิสรภีาพของเอกชน
ทัง้หลาย ดงันัน้ เอกชนท้ังหลายจงึมสีทิธเิรยีกรองโดยตรงตอองคกรของรัฐใหงดเวนจากการใชอาํนาจ
หรอืการกระทําทัง้หลายทีส่งผลกระทบตอสทิธขิัน้พืน้ฐานของตน สทิธเิรยีกรองของเอกชนในลักษณะ
ดงักลาวเรยีกในทางตําราวา “สทิธปิองกนั” (Defensive Right; Abwehrrecht)20

  แมวาโดยพื้นฐานแลว รัฐธรรมนูญมีความมุงหมายใหสิทธิตามรัฐธรรมนูญผูกพันตอองคกร
ของรฐัท้ังหลายไมวาจะเปนฝายนิตบิญัญตั ิฝายบรหิาร หรอืฝายตลุาการ และไมไดผกูพนัโดยตรงให
เอกชนท้ังหลายตองใหความเคารพตอสิทธขิัน้พืน้ฐานของเอกชนดวยกนั อยางไรก็ตาม เปนทีท่ราบ
กนัดวีาในปจจบุนันัน้ไมเพยีงแตองคกรของรัฐตาง ๆ เทานัน้ทีอ่าจใชอาํนาจยํา่ยสีทิธแิละเสรีภาพของ
เอกชนไดตามอาํเภอใจ แตเอกชนฝายใดฝายหน่ึงทีอ่ยูในฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมทีเ่หนอืกวาอาจ

  19 ทัง้นี ้รฐัธรรมนญูอาจรบัรองสิทธขิัน้พืน้ฐานในระดับทีแ่ตกตางกนัออกไป โดยการกําหนดเง่ือนไขในการตรากฎหมายจํากดั
สทิธขิัน้พืน้ฐานใหมคีวามยากงายแตกตางกนัออกไป ยกตวัอยางเชน รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2560 ไดรบัรองสทิธิ
ขัน้พืน้ฐานประเภทตาง ๆ แตกตางกนัออก ไปดงัตอไปนี้ 
  1) สทิธขิัน้พืน้ฐานประเภทท่ีรฐัอาจตรากฎหมายกําจัดสทิธไิดโดยทีร่ฐัธรรมนญูไมไดกาํหนดเงือ่นไขพเิศษในการตรากฎหมาย
จํากัดสิทธิขั้นพื้นฐานนั้น โดยในกรณีดังกลาวแมรัฐธรรมนูญจะมุงคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานน้ันเปนหลัก แตฝายนิติบัญญัติก็อาจตรา
กฎหมายจํากัดสิทธิขั้นพื้นฐานนั้นไดตามที่ฝายนิติบัญญัติเห็นสมควร ยกตัวอยางเชน มาตรา 37 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหง           
ราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2560 บญัญตัวิา “บคุคลยอมมสีทิธใินทรพัยสนิและการสบืมรดก” และวรรคสอง บญัญตัวิา “ขอบเขตแหงสทิธิ
และการจํากดัสทิธเิชนวานี ้ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญตั”ิ 
  2) สิทธิขั้นพื้นฐานท่ีรัฐอาจตรากฎหมายจํากัดสิทธิไดก็แตโดยการปฏิบัติตามเงื่อนไขพิเศษท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไว 
เชน การกาํหนดวตัถปุระสงคอยางใดอยางหนึง่ เพือ่เปนเงือ่นไขในการตรากฎหมายน้ัน ยกตวัอยางเชน การทีม่าตรา 40 วรรคหน่ึง ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ” และวรรคสอง ของ
มาตราเดียวกนั บญัญตัวิา “การจาํกดัเสรภีาพตามวรรคหน่ึงจะกระทําไมได เวนแตโดยอาศยัอํานาจตามบทบัญญตัแิหงกฎหมายท่ีตราขึน้
เพือ่รกัษาความม่ันคงหรอืเศรษฐกิจของประเทศ การแขงขนัอยางเปนธรรม การปองกนัหรือขจดัการกีดกนัหรือการผกูขาด การคุมครอง
ผูบรโิภค การจดัระเบียบการประกอบอาชีพเพยีงเทาทีจ่าํเปน หรอืเพ่ือประโยชนสาธารณะอยางอืน่”  
  3) สิทธิขั้นพื้นฐานประเภทท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวโดยไมอนุญาตใหฝายนิติบัญญัติไปตรากฎหมายจํากัดสิทธิไดในทุกกรณี 
แตการใชสทิธขิัน้พืน้ฐานนัน้จะตองไมขดัหรอืแยงกบัคณุคาบางประการท่ีรฐัธรรมนูญกาํหนดไวเปนการเฉพาะ ยกตัวอยางเชน มาตรา 31 
ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2560 บญัญตัวิา “บคุคลยอมมเีสรีภาพบรบิรูณในการถือศาสนาและยอมมเีสรีภาพ
ในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน แตตองไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของปวงชนชาวไทย ไมเปนอันตรายตอ
ความปลอดภัยของรฐั และไมขดัตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอนัดขีองประชาชน”. 
  20 From Staatsrecht: Systematische Erläuterung des Grundgesetzes (p. 101), by Badura, Peter, 2003, 
München: 3. Aufl. 
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กระทําการที่เปนการลวงละเมิดตอสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไดเชนเดียวกัน21 ยกตัวอยางเชน 
นายจางซึง่มอีาํนาจในทางความเปนจรงิทัง้ในดานเศรษฐกิจและสังคมดกีวาลกูจาง ยอมมอีาํนาจฝายเดยีว
ในการกําหนดเง่ือนไขการจางหรือการทาํงานซึง่อาจมผีลกระทบตอสทิธขิัน้พืน้ฐานของลูกจางได คาํถาม
สําคัญมีอยูวา ลูกจางซึ่งเปนเอกชนจะอางบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานขึ้นยันตอ
นายจางโดยตรงไดหรือไม วาการใชอํานาจในพรมแดนกฎหมายเอกชนของนายจางกระทบสิทธิ
ขัน้พืน้ฐานของตน คาํถามในประการดังกลาวน้ีเปนคาํถามสาํคญัถงึ “ผลทีค่วรตองเปนของสทิธขิัน้พืน้ฐาน
ในระบบกฎหมาย” เลยทเีดยีว ในเร่ืองดังกลาวนัน้มคีาํอธบิายในทางทฤษฎีอยูวา จรงิอยูแมเอกชน
คนหนึง่จะมิอาจอางสทิธติามรฐัธรรมนญูขึน้ใชยนัเอกชนอีกคนหนึง่ไดโดยตรงกต็าม เพราะการยอมรับ
หลกัดังกลาวจะกระทบแดนอิสระของปจเจกบุคคล (Private Autonomy) อยางมาก แตการถอืหลกัการ
ดังกลาวโดยเครงครัดมากจนเกินไป ยอมทําใหคุณคาหรือระบบแหงเหตุผลท่ีรัฐธรรมนูญมุงหมาย
ใหใชในการกําหนดกฎเกณฑการดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมน้ันไมอาจบรรลุจุดมุงหมายไดอยาง
แทจรงิ ดงันัน้ เมือ่พจิารณาจากเปาหมายของการรับรองสิทธขิัน้พืน้ฐานโดยรฐัธรรมนญูเราจึงอาจสรปุ
ไดวา สทิธขิัน้พืน้ฐานซึง่โดยปกติใชในการกําหนดความสัมพนัธในแนวดิง่ระหวางรฐักบัเอกชนน้ัน “ควร” 
ทีจ่ะมผีลเขามากําหนดความสัมพนัธในแนวระนาบระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกนัดวย (Horizontal 
effect of constitutional rights) คาํถามจงึมอียูเพยีงวา ทาํอยางไรสทิธติามรฐัธรรมนญูจึงจะสามารถ
มผีลเขามาใชบงัคบัในความสัมพนัธระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกนัได
  ในทางทฤษฎีนั้นสิทธิขั้นพื้นฐานหรือสิทธิตามรัฐธรรมนูญอาจถูกนําเขามาใชในการกําหนด
นติสิมัพนัธระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกนัไดผานการทาํหนาทีข่ององคกรของรัฐ 2 องคกร ซึง่ไดแก 
ศาลยตุธิรรมองคกรหนึง่ และฝายนิตบิญัญตัอิกีองคกรหนึง่ ทัง้นี ้ศาลยตุธิรรมเปนองคกรของรัฐองคกร
แรกท่ีอาจนําหลักการของสิทธขิัน้พืน้ฐานหรือสทิธิตามรัฐธรรมนูญเขามาใชในการกําหนดนิตสิมัพนัธ
ระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกนั ทัง้นี ้ เพราะศาลยุตธิรรมเปนศาลทีท่าํหนาทีใ่นการช้ีขาดขอพิพาท
ระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกนัทีเ่กดิข้ึนในพรมแดนกฎหมายเอกชน22  โดยวธิกีารทีศ่าลยตุธิรรมจะนํา
สทิธขิัน้พืน้ฐานเขามาปรบัใชกาํหนดนติสิมัพนัธในพรมแดนกฎหมายเอกชน ไดแก การใชการตคีวาม
กฎหมายเอกชนที่มีลักษณะเปนหลักการทั่วไปหรือเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่มีความหมาย
ไมเฉพาะเจาะจง (Unbestimmte Rechtsbegriffe) โดยเฉพาะอยางยิง่หลักความสงบเรียบรอยและ
ศลีธรรมอนัดขีองประชาชน23 บทบญัญตัใินลักษณะดงักลาวเปดชองใหศาลยตุธิรรมไดตคีวามถอยคาํใน 
บทบญัญตันิัน้เพ่ือเชือ่มโยงคณุคาในเรือ่งสทิธขิัน้พืน้ฐานเขามากาํหนดนิตสิมัพนัธระหวางเอกชน

  21 จาก สทิธแิละเสรภีาพตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2540 (น. 54), โดย วรพจน วศิรุตพชิญ, 2543, 
กรงุเทพฯ: วญิูชน. เปรยีบเทยีบ ทฤษฎสีทิธขิัน้พืน้ฐาน. เลมเดมิ. (น. 167). 
  22 ในขณะทีศ่าลในทางกฎหมายมหาชนอยางศาลรฐัธรรมนูญหรอืศาลปกครองยอมมหีนาทีใ่นการช้ีขาดขอพพิาทระหวางองคกร
ของรัฐกับเอกชนที่เกิดขึ้นในพรมแดนกฎหมายมหาชน และเปนหนาที่ตามปกติของศาลท้ังสองอยูแลวท่ีจะตองนําหลักในเรื่องสิทธิ
ขั้นพื้นฐานหรือสิทธิตามรัฐธรรมนูญเขามาใชในการชี้ขาดขอพิพาทท่ีเกิดขึ้น.
  23 ตามระบบกฎหมายไทยน้ัน หลักความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนไดรับการบัญญัติเอาไวเปน
ลายลักษณอักษรในมาตรา 150



21ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2563)

กบัเอกชนดวยกันดวย ยกตวัอยางเชน นายจางอาจกําหนดไวในสญัญาจางหามลูกจางหญิงและชาย
สมรสโดยเด็ดขาดระหวางอายขุองสญัญา หรอืการกําหนดในสัญญาจางแรงงานหามลูกจางทําการคา
หรอืทาํกิจการทีม่ลีกัษณะเดียวกบันายจางตลอดอายุของลูกจาง ขอสัญญาในลักษณะดงักลาวเปนการ
จาํกดัเสรภีาพในการสรางครอบครัว และเสรภีาพในการประกอบอาชีพของลูกจางเกินสมควรแกเหตุ 
ศาลแรงงานหรือศาลยุตธิรรมยอมมอีาํนาจในการช้ีขาดวาขอสญัญาดังกลาวขดักบักฎหมายคุมครอง
แรงงานซึง่เปนกฎหมายเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอนัดขีองประชาชน และใหขอสัญญา
ดงักลาวตกเปนโมฆะ แตเมือ่พจิารณาในแงเหตผุลอยางถองแทแลวจะเห็นไดอยางชดัเจนวา การชีข้าด
ของศาลยุตธิรรมในลักษณะดงักลาวมผีลเปนการคุมครองสิทธขิัน้พืน้ฐานของลูกจางดวยนัน่เอง ดงันัน้ 
ในกรณดีงักลาวการรกัษาหลกัเรือ่งความสงบเรยีบรอยและศลีธรรมอนัดีของประชาชนซึง่เปนหลักใน
ทางแพงอาจเปนเรื่องเดียวกับการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานซ่ึงเปนหลักการในทางกฎหมายมหาชนได
ดวยน่ันเอง โดยมศีาลยตุธิรรมเปนผูทาํหนาทีเ่ชือ่มโยงคณุคาของสิทธขิัน้พืน้ฐานเขามาในพรมแดนของ
กฎหมายเอกชน
  นอกเหนือจากศาลยุติธรรมแลว องคกรของรัฐอีกองคกรหนึ่งที่มีหนาที่เชื่อมโยงคุณคาของ
สทิธิขัน้พืน้ฐานเขามาใชในการกําหนดความสัมพนัธระหวางเอกชนกับเอกชน ไดแก ฝายนติบิญัญตัิ 
ทัง้นี ้ ถอืวาหนาทีใ่นการตรากฎหมายของฝายนติบิญัญตัถิอืเปนหนาทีข่องรัฐทีเ่รียกวา “หนาทีใ่นการ
ปองกนัสทิธขิัน้พืน้ฐาน” (Staatliche Schutzpflicht)24  ซึง่เปนภารกิจในการรักษาและคุมครองสทิธิ
ขัน้พืน้ฐานในฐานะคณุคาพืน้ฐานในทางรัฐธรรมนญู ทัง้นี ้ ในการตรากฎหมายของฝายนติบิญัญตั ิ โดย
เฉพาะการตรากฎหมายเอกชนน้ัน ฝายนิตบิญัญตัจิะตองคาํนงึถึงคุณคาของสทิธขิัน้พืน้ฐานเพือ่นาํมา
ใชในการกาํหนดสทิธหินาท่ีตามกฎหมายระหวางเอกชนท้ังหลายดวย โดยเฉพาะอยางยิง่ถอืเปนภารกจิ
หนาที่ในเชิงคุณคาของฝายนิติบัญญัติ ที่จะตองปกปองเอกชนฝายที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมตํ่ากวาเอกชนอีกฝายหนึง่จากการถูกละเมดิสิทธขิัน้พืน้ฐาน ยกตวัอยางเชน ในการตรากฎหมาย
คุมครองแรงงานนั้นจะพบวาฝายนิติบัญญัติที่ตรากฎหมายไดพยายามกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าในการ
จางแรงงานไวเปนการชดัแจงเพือ่ปองกนัมใิหลกูจางถูกละเมดิสทิธขิัน้พืน้ฐานจากนายจาง การทํา
หนาทีด่งักลาวของฝายนิตบิญัญตัทิีต่รากฎหมายคุมครองแรงงานจึงถือเปนการทําหนาทีเ่ชือ่มโยงการ
คุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานเขามาเปนสวนหน่ึงของกฎหมายเอกชนดวย ตัวอยางของการคุมครองสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของลูกจางในกฎหมายแรงงานไทย ไดแก การคุมครองหลักความเสมอภาคระหวางชาย
และหญงิในการจางแรงงาน เชน มาตรา 15 ของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ที่บัญญัติวา “ใหนายจางปฏิบตัติอลกูจางชายและหญิงโดยเทาเทยีมกันในการจางงาน เวนแตลกัษณะ
หรอืสภาพของงานไมอาจปฏบิตัเิชนนัน้ได” หรอืมาตรา 53 ของพระราชบัญญตัฉิบบัเดยีวกนัทีบ่ญัญตัวิา 
“ในกรณทีีง่านมลีกัษณะและคุณภาพอยางเดยีวกนัและปริมาณเทากนั ใหนายจางกําหนดคาจาง 
คาลวงเวลา คาทาํงานในวนัหยดุ และคาลวงเวลาในวันหยดุใหแกลกูจางเทาเทยีมกนั ไมวาลกูจางนัน้

  24 from “Staat Duty of Protection and Constitutinal Rights,” by Stark, Christian, (2000), PER/PELJ, (3)1, pp. 21-91.
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จะเปนชายหรือหญงิ” เปนกรณทีีแ่สดงใหเห็นไดชดัวาฝายนติบิญัญัตไิดพยายามเช่ือมโยงคุณคาของ 
“หลักความเสมอภาค” ซึ่งเปนคุณคาในระดับรัฐธรรมนูญเขามาเปนสวนหนึ่งของกฎหมายเอกชน
ดวย นอกจากน้ี ในปจจุบันหลักความเสมอภาคในเร่ืองที่เกี่ยวกับเพศยังไดรับการนํามากําหนดให
มีความชัดเจนและเปนระบบมากยิ่งขึ้นในกฎหมายฉบับหนึ่ง ไดแก พระราชบัญญัติความเทาเทียม
ระหวางเพศ พ.ศ. 255825  โดยมีหลักการสําคัญที่สุดประการหน่ึงอยูในมาตรา 17 วรรคหน่ึง 
ที่บัญญัติวา “การกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติของ
หนวยงานของรัฐ องคกรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวาง
เพศจะกระทาํมิได” ซึง่โดยผลของบทบัญญตัดิงักลาวจะเห็นไดอยางชดัเจนวา หลกัความเสมอภาคซ่ึง
เปนหลักการตามรัฐธรรมนูญนัน้ถกูนาํเขามาใชในการกําหนดความสัมพนัธระหวางเอกชนกับเอกชน
ดวยกนัภายใตการทําหนาทีใ่นการตรากฎหมายของฝายนติบิญัญตั ินอกเหนือจากนัน้ ฝายนิตบิญัญตัทิี่
ตรากฎหมายดังกลาวยังไดกําหนดสภาพบังคับของหลักความเสมอภาคไวอยางชัดเจนในมาตรา 18 
วรรคหน่ึงและวรรคสองดวย โดยมาตรา 18 วรรคหน่ึง บญัญตัวิา “บคุคลใดเห็นวาตนไดรบัหรอืจะได
รบัความเสียหายจากการกระทําในลกัษณะท่ีเปนการเลือกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมระหวางเพศ และมใิช
เรือ่งทีม่กีารฟองรองเปนคดอียูในศาลหรือทีศ่าลพพิากษาหรือมคีาํสัง่เด็ดขาดแลว ใหมสีทิธยิืน่คาํรอง
ตอคณะกรรมการ วลพ.26 เพือ่พจิารณาวนิจิฉยัวามกีารเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมระหวางเพศหรือไม 
คาํวนิจิฉยัของคณะกรรมการ วลพ. ใหเปนทีส่ดุ ...” และไดกาํหนดใหการกระทําทีม่ลีกัษณะเปนการ
เลอืกปฏบิตัเิปนความผดิฐานละเมิดดวย ตามมาตรา 18 วรรคสอง ซึง่บญัญตัวิา “การรองขอตามวรรคหน่ึง 
ไมเปนการตัดสิทธิผูรองในอันที่จะฟองเรียกคาเสียหายฐานละเมิดตอศาลที่มีเขตอํานาจ โดยให
ศาลมีอํานาจกําหนดคาเสียหายอยางอื่นอันมิใชตัวเงินใหแกบุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ระหวางเพศได และหากการเลือกปฏิบตัโิดยไมเปนธรรมระหวางเพศนัน้เปนการกระทําโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเลออยางรายแรง ศาลจะกาํหนดคาเสียหายในเชิงลงโทษใหแกบคุคลซึง่ถกูเลอืกปฏบิตัิ
โดยไมเปนธรรมระหวางเพศไมเกินสี่เทาของคาเสียหายที่แทจริงดวยก็ได” ดังนั้น จึงเห็นไดวา
ฝายนิตบิญัญตัขิองไทยก็ไดทาํหนาทีบ่างสวนในการนําหลกัการคุมครองสิทธขิัน้พืน้ฐานเขามาใชอยางเปน
รปูธรรมในการกําหนดนติสิมัพนัธระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกนัแลว

  25 ในหมายเหตุทายพระราชบัญญตัคิวามเทาเทียมทางเพศ พ.ศ. 2558 ระบเุหตผุลในการตราพระราชบัญญัตฉิบบันีว้า “โดยที่
ปจจบุนัไมมมีาตรการปองกันการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมระหวางเพศท่ีชดัเจน สงผลใหบคุคลซึง่ถกูเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมระหวาง
เพศไมไดรบัความคุมครองและไมไดรบัความเปนธรรมเทาทีค่วร สมควรมกีฎหมายเพ่ือกาํหนดมาตรการคุมครองผูถกูเลอืกปฏบัิตโิดยไมเปน
ธรรมระหวางเพศ และปองกนัมใิหมกีารเลือกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมระหวางเพศ ซึง่สอดคลองกบัหลกัการสทิธิมนษุยชนสากลตามพันธกรณี
ระหวางประเทศท่ีประเทศไทยเขาเปนภาค ีจงึจาํเปนตองตราพระราชบัญญัตนิี”้. 
  26 “คณะกรรมการวินจิฉยัการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมระหวางเพศ” (คณะกรรมการ วลพ.) ตามมาตรา 13 ของพระราชบัญญตัิ
ความเทาเทยีมระหวางเพศ พ.ศ. 2558 ประกอบดวย “ประธานกรรมการคนหน่ึงและกรรมการอ่ืนอกีจาํนวนไมนอยกวาแปดคน
แตไมเกนิสบิคน ซึง่รฐัมนตรแีตงตัง้ โดยการสรรหาจากผูซึง่มใิชกรรมการผูทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการ สทพ. ทีม่คีวามรูและประสบการณ
ดานการคุมครองผูถกูเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมหรือสงเสรมิความเทาเทยีมระหวางเพศจํานวนสามคน และผูทรงคุณวุฒดิานสทิธิมนษุยชน 
ดานนติศิาสตร ดานสงัคมศาสตร ดานจติวทิยา และดานแรงงานอยางนอยดานละหน่ึงคน”.



23ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2563)

  โดยสรุปอาจกลาวไดวา สทิธขิัน้พืน้ฐานทีไ่ดรบัการรบัรองไวโดยบทบญัญตัขิองรัฐธรรมนูญนัน้
มลีกัษณะเปน “คณุคาพืน้ฐานในทางรัฐธรรมนูญ” ทีน่อกจากจะผูกพนัองคกรของรัฐทกุองคกรแลว 
ยงัมลีกัษณะเปนระบบแหงเหตผุลสาํหรบัการใชชวิีตอยูรวมกนัในสงัคมของปจเจกบคุคลทัง้หลายดวย 
ดงันัน้ เอกชนท้ังหลายจะตองผกูพนัตนตอสทิธขิัน้พืน้ฐานดวย ทัง้นี ้ องคกรของรัฐทีม่หีนาทีเ่ชือ่มโยง
คุณคาของสิทธิขั้นพ้ืนฐานเขามาใชกําหนดความสัมพันธระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกัน ไดแก 
ศาลยตุธิรรมกบัฝายนติบิญัญตันิัน่เอง

ความชอบดวยรฐัธรรมนูญของการจาํกดัสทิธขิัน้พืน้ฐาน : 
กฎแหงการช่ังน้ําหนกั (rule of weighing) 

และหลักความพอสมควรแกเหต ุ(Principle of proportionality) 

  ดงัทีไ่ดอธบิายไปแลวในตอนตนวา สทิธขิัน้พืน้ฐานทีไ่ดรบัการรบัรองเอาไวในรฐัธรรมนูญนัน้
มลีกัษณะเปนคณุคาพืน้ฐานในทางรฐัธรรมนญูและเปนระบบแหงเหตผุลทีก่าํกบัการใชชวีติอยูรวมกนั
ของประชาชนที่อาศัยอยูในสังคม ดังนั้น รัฐ หนวยงานของรัฐ รวมถึงปจเจกบุคคลทั้งหลายในฐานะ
องคประกอบของสังคมจึงมีหนาที่รวมกันในการปกปองสิทธิขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ เพราะความตกลงรวมกัน
ในการพิทักษสิทธิขั้นพ้ืนฐานน้ันมีผลเทากับวาประชาชนท้ังหลายไดรวมกันพิทักษคุณคาพ้ืนฐาน
ของสังคมการเมืองดวยน่ันเอง อยางไรก็ตาม สทิธขิัน้พืน้ฐานทีไ่ดรบัการรบัรองและคุมครองเอาไวใน
รัฐธรรมนูญนั้นหาไดมีลักษณะเปนคุณคาสูงสุดเด็ดขาดอันมิอาจถูกจํากัดลงไดเลยแตอยางใด ทัง้นี้ 
เพราะในสังคมการเมืองนัน้ยงัมคีณุคาประการอ่ืน ๆ ทีด่าํรงอยูและจําเปนตองไดรบัการคุมครองโดย
รฐัเชนเดยีวกนั ในทางวิชาการสทิธขิัน้พืน้ฐานมองวา สทิธขิัน้พืน้ฐานหรอืสิทธติามรฐัธรรมนญูไมไดมี
ลกัษณะเปน “กฎเกณฑ” (Rule) ทีมี่ผลบังคบัเดด็ขาดตายตัว (definitive) ทีไ่มอาจถูกจาํกดัลงไดเลย 
หากแตสทิธขิัน้พืน้ฐานนัน้กลบัมลีกัษณะเปน “หลกัการ” (Principle) ทีก่าํหนด “ความควรตองเปน” 
(ought) ในลักษณะที่ไมเด็ดขาดตายตัว (Prima facie)27  คําถามตอมามีอยูวา เมื่อเราสรุปวาสิทธิ
ขั้นพื้นฐานมีสถานะเปนหลักการท่ีมีผลบังคับไมเด็ดขาดตายตัวแลว ปจเจกบุคคลท้ังหลายจะ
เรียกรองใหรัฐคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานของตนไดจนถึงขอบเขตเพียงใด คําตอบในเร่ืองนี้มีอยูวา 
สทิธิขัน้พืน้ฐานท่ีรฐัธรรมนูญรบัรองจะมีผลบังคับเพยีงใดข้ึนอยูกบัความเปนไปไดในทางขอเท็จจริงและ
ขอกฎหมายอ่ืน ๆ ที่จะตองนํามาพิจารณาประกอบดวยเสมอเพ่ือชี้ขาดวาในกรณีเฉพาะเร่ือง
เฉพาะราวนัน้ ปจเจกบุคคลแตละคนควรไดรบัการคุมครองสทิธขิัน้พืน้ฐานของตนในขอบเขตเพียงใด28  

  27 From Theorie der Grundrechte (p. 87), by Alexy, Robert, 1994, Baden-Baden. 
  28 Ibid.
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ดังนั้น ความควรตองเปนในแงผลบังคับของสิทธิขั้นพื้นฐานจึงไมไดขึ้นอยูกับบทบัญญัติที่รับรองสิทธิ
ขัน้พืน้ฐานน้ันแตเพยีงอยางเดียว แตยงัขึน้อยูกบัเงือ่นไขอืน่ ๆ ดวย กลาวคอื เมือ่มขีอเทจ็จริงเกดิขึน้
ตรงกบัองคประกอบสวนเหตขุองบทบญัญตัทิีร่บัรองสทิธขิัน้พืน้ฐาน ผลทางกฎหมายอาจไมไดเปนไปตาม
ทีบ่ทบญัญตันิัน้เรยีกรองหรือตองการใหเกดิขึน้เสมอไป ทัง้นี ้ เราอาจกลาวไดวา ลกัษณะความเปนหลกัการ 
(Principle) ของสทิธขิัน้พืน้ฐานนัน้เปนเรือ่งของ “การใหเหตุผล” และการใหเหตุผลเชนวานัน้อาจถูก
หกัลางโดย “เหตผุลอืน่ ๆ” ทัง้ของรัฐและปจเจกบุคคลอืน่ทีอ่าจมนีํา้หนกัหรือมคีณุคามากกวาได ดังนั้น 
สิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะท่ีเปนหลักการนั้นจึงไมมีผลบังคับที่แนนอนหรือเด็ดขาดตายตัวแตกลับ
มผีลไปจนกวาหรอืมผีลเทาทีไ่มมเีหตผุลหรอืหลกัการอืน่ ๆ มาหกัลางได29

  คําถามตอมา อะไรคือหลักการหรือเหตุผลอื่น ๆ ที่รัฐสามารถอางขึ้นเพ่ือมาจํากัดสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐานท่ีรัฐธรรมนูญรับรองเอาไวได คําตอบในเร่ืองดังกลาวมักปรากฏตัวอยูแลวในบทบัญญัต ิ
ของรฐัธรรมนญู ทัง้น้ี เราอาจแบงวธิกีารรบัรองสทิธขิัน้พืน้ฐาน รวมถงึเง่ือนไขการตรากฎหมายจํากดั
สทิธขิัน้พืน้ฐานตามรัฐธรรมนูญออกไดเปน 3 กลุมดวยกนั ไดแก 1) สทิธขิัน้พืน้ฐานทีร่ฐัธรรมนูญ
รับรองไวโดยกําหนดเง่ือนไขพิเศษในการตรากฎหมายจํากัดสิทธิ ซึ่งหมายถึงสิทธิขั้นพื้นฐานท่ี
รฐัธรรมนญูอนญุาตใหฝายนติบิญัญตัติรากฎหมายจํากดัสทิธไิด แตการตรากฎหมายเชนวานัน้จะตอง
เปนไปตามวัตถุประสงคที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวอยางชัดแจงเทานั้น ยกตัวอยางเชน เสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นที่ไดรับการรับรองจากรัฐธรรมนูญ30 อาจถกูจํากดัลงไดโดยกฎหมายท่ีตราขึน้โดย
ฝายนิติบัญญัติ และกฎหมายน้ันจะตองตราข้ึนเพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐ เพื่อคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลอ่ืน เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี หรือเพื่อปองกันสุขภาพ
ของประชาชน 2) สิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญรับรองไวโดยกําหนดเง่ือนไขธรรมดาในการตรา
กฎหมายจํากัดสิทธิ ซึ่งหมายถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญอนุญาตใหฝายนิติบัญญัติตรากฎหมาย
จาํกดัสทิธไิด และการจาํกดัสิทธติามกฎหมายน้ันจะเปนไปเพือ่วตัถปุระสงคอยางใด ใหเปนดุลพินิจ
ในการตรากฎหมายของฝายนิติบัญญัติเอง ยกตัวอยางเชน การที่รัฐธรรมนูญ31 บัญญัติแตเพียงวา 
“บคุคลยอมมีสทิธใินทรพัยสนิและการสบืมรดก ขอบเขตแหงสทิธแิละการจํากดัสทิธเิชนวานี ้ ใหเปน
ไปตามทีก่ฎหมายบัญญตั”ิ ยอมมคีวามหมายวา ฝายนติบิญัญตัมิดีลุพนิจิวาจะตรากฎหมายจํากดัสิทธิ
ในทรัพยสินและการสืบมรดกเพื่อวัตถุประสงคอยางใด 3) สิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญรับรองไวโดย
ปราศจากเง่ือนไขในการตรากฎหมายจํากัดสิทธิ ซึ่งหมายถึงสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว
โดยไมอนญุาตใหฝายนิตบิญัญตัติรากฎหมายจํากดัสทิธไิด แตการจาํกัดสทิธขิัน้พืน้ฐานประเภทน้ีจะ
เกดิขึน้โดยบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนูญเองโดยตรง ยกตวัอยางเชน รฐัธรรมนูญรบัรองเสรีภาพในการ
นับถือศาสนา32 โดยบัญญัติวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนาและยอมมีเสรีภาพ
ในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน แตตองไมเปนปฏิปกษตอหนาท่ีของปวงชน

  29 จาก ทฤษฎสีทิธขิัน้พืน้ฐาน. เลมเดมิ. (น. 87).
  30 รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2540 มาตรา 34 วรรคหน่ึง. 
  31 รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2560 มาตรา 37 วรรคหน่ึงและวรรคสอง. 
  32 รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2560 มาตรา 31.
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ชาวไทย ไมเปนอันตรายตอความปลอดภัยของรัฐ และไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน” ดังนั้น ผูทรงเสรีภาพในการนับถือศาสนาจึงใชเสรีภาพไดอยางจํากัดภายใตขอบเขตที่
รัฐธรรมนูญกําหนดเทานั้น เมื่อพิจารณาจากการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานโดยรัฐธรรมนูญ และการ
กาํหนดเง่ือนไขในการตรากฎหมายจํากดัสทิธิแลว เราจะพบขอสงัเกตสําคญัอยางหนึง่วา “สทิธขิัน้พ้ืนฐาน 
ทีร่ฐัธรรมนญูใหการรบัรองและคุมครองไวนัน้ ไมมสีทิธขิัน้พืน้ฐานใดท่ีรฐัธรรมนูญรับรองไวโดยเดด็ขาด 
(Absolute) หรอืจาํกดัไมไดเลย ทัง้นี ้ เพราะสทิธขิัน้พืน้ฐานในบทบัญญตัมิาตราตาง ๆ นัน้อาจถกู
จาํกัดไดเสมอ เพยีงแตรฐัธรรมนูญแตละมาตราอาจรับรองสิทธขิัน้พืน้ฐานไวในระดับทีแ่ตกตางกนัและ
กาํหนดใหการจาํกดัสทิธขิัน้พืน้ฐานทาํไดยากงายแตกตางกนัออกไปดวย ดงันัน้ ขอสรุปดงักลาวจึงตรง
กบัหลกัการทีเ่ราไดวางเอาไววา สทิธขิัน้พืน้ฐานนัน้มลีกัษณะเปน “หลกัการ” (Principle) ทีก่าํหนด 
“ความควรตองเปน” (ought) ในลักษณะที่ไมเด็ดขาดตายตัว (Prima facie)33  และอาจถูกจํากัด
ลงไดเมือ่สทิธขิัน้พืน้ฐานนัน้มลีกัษณะท่ีขดักบั “หลักการ” หรอื “คณุคาอืน่ ๆ ” ทีอ่ยูในระดับรฐัธรรมนูญ
ซึง่จาํเปนตองไดรบัการคุมครองเชนเดยีวกัน “หลกัการ” หรอื “คณุคา” ในระดับรฐัธรรมนูญนัน้ยอม
ไดแก การรักษาความม่ันคงของรัฐ การคุมครองสทิธแิละเสรภีาพของบุคคลอืน่ การรกัษาความสงบ
เรยีบรอยและศลีธรรมอันดขีองประชาชน เปนตน
  คาํถามทียุ่งยากในทางทฤษฎีมอียูตอไปวา เมือ่สิทธขิัน้พืน้ฐานมลีกัษณะเปนหลกัการ (Principle) 
และเปนเรื่องของ “การใหเหตุผล” และหลักการรวมถึงการใหเหตุผลเชนวานั้นอาจถูกหักลางโดย 
“เหตุผลอ่ืน ๆ” ทั้งของรัฐและปจเจกบุคคลอ่ืนที่อาจมีนํ้าหนักหรือมีคุณคามากกวาไดนั้น ในกรณีที่
สทิธขิัน้พืน้ฐานขดัหรอืแยงกบัหลกัการหรือเหตผุลอืน่ ๆ  ของรัฐ เราจะมีกฎเกณฑในทางทฤษฎีประการ
ใดในการช่ังนํา้หนกั (weighing) วา สทิธิขัน้พืน้ฐาน หลกัการ หรอืคณุคาใดสมควรไดรบัการคุมครอง
มากกวากนั และจะจาํกัดสทิธขิัน้พืน้ฐาน หลกัการ หรือคณุคาทัง้หลายเหลานัน้ลงไดในขอบเขตเพียงใด 
ในเรือ่งดงักลาวนัน้มกีฎแหงการชัง่นํา้หนัก (rule of weighing) ทีส่าํคญัทีส่ดุอยูประการหน่ึงวา เมือ่มี
กรณทีีส่ทิธขิัน้พืน้ฐาน หลกัการ หรอืคณุคาทัง้หลายทีคุ่มครองปจเจกบุคคลทัง้หลายหรือท่ีรฐัยดึถอืเกดิ
ขดัหรอืแยงกนั หรอืกาํหนดความควรตองเปนไวแตกตางกนั เชนกรณทีีก่ารใชสทิธขิัน้พืน้ฐานของเอกชน
คนหน่ึงไปกระทบหรือขดักบัสทิธขิัน้พืน้ฐานของเอกชนอีกคนหนึง่ หรอืการใชสทิธขิัน้พืน้ฐานของเอกชน
อาจมีลักษณะที่ขัดกับประโยชนสาธารณะหรือการรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี เปนตน
ในกรณีทัง้หลายดังกลาวน้ันเม่ือพิจารณาสิทธิขัน้พ้ืนฐานในฐานะระบบแหงคุณคาหรอืระบบแหงเหตผุล
ทีม่คีวามเปนเอกภาพแลว เราไมอาจถอืไดวาสทิธิขัน้พืน้ฐาน หลักการ หรอืคณุคาอยางใดอยางหน่ึงมีนํ้า
หนักหรือมีความหมายมากกวา อันจะทําใหสิทธิขั้นพื้นฐาน หลักการ หรือคุณคาอื่น ๆ ตองสิน้ผล
บงัคบัไปในทกุกรณ3ี4  หากแตจะตองพจิารณาเปนกรณ ีๆ ไปเสมอวา สทิธขิัน้พืน้ฐาน หลกัการ หรอืคณุคาใด 
ที่มาขัดหรือแยงกันนั้นควรมีผลบังคับมากกวา หรือผูทรงสิทธิรายใดหรือประโยชนของรัฐสมควรไดรับ

  33 From Theorie der Grundrechte. Loc.cit. 
  34 Ibid. (p. 80).
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การคุมครองมากกวาสาํหรับกรณนีัน้ ๆ35  และนอกเหนือจากนัน้ ยงัมกีฎแหงการชัง่นํา้หนกั (rule of 
weighing) อยูวา ในการแกปญหาการปะทะกันหรอืขัดแยงกนัระหวางสทิธขิัน้พืน้ฐาน หลกัการ หรอื
คณุคาทัง้หลายทีไ่ดรบัการคุมครองจากรัฐธรรมนูญนัน้ จะตองทาํใหสทิธขิั้นพื้นฐาน หลักการ และคุณคา
พื้นฐานทั้งหลายเหลาน้ันมีผลบังคับไปพรอมกัน โดยที่ไมมีสิทธิขั้นพื้นฐาน หลกัการ หรือคณุคาใดท่ีจะ
ตองสิน้ผลไปหรอืไมไดรบัการคุมครองเลยในทุกกรณ ี การแกปญหาในทางทฤษฎีดงักลาวอาจเรียกไดวาเปน 
“การประนอมสิทธิขั้นพื้นฐาน” หรือการทําใหเกิดความสมดุล (balancing) ระหวางสิทธิขั้นพื้นฐาน
หลักการ หรือคุณคาในทางรัฐธรรมนูญทั้งหลายนั่นเอง ทั้งนี้ ผู มีหนาที่ตรากฎหมาย รวมถึง
ผูมีหนาที่ในการใชและตีความกฎหมายจะตองพยายามใหสิทธิขั้นพ้ืนฐาน หลักการ และคุณคา
ทัง้หลายมผีลบงัคบัในทางความเปนจรงิไปดวยกนัทัง้หมดเสมอ กลาวอกีนยัหน่ึง เมือ่เกดิกรณทีีส่ทิธิ
ขั้นพื้นฐาน หลักการ และคุณคาหลายประการขัดหรือแยงกัน ฝายนิติบัญญัติและผูมีหนาที ่
ใชและตีความกฎหมายท้ังหลายจะเลือกใหความคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน หลักการ หรอืคณุคา
อยางใดอยางหนึง่แตเพยีงอยางเดยีว แลวปลอยใหสทิธขิัน้พืน้ฐาน หลกัการ หรอืคณุคาในประการอ่ืน
ไมไดรบัการคุมครองเลยสําหรบักรณีนัน้ ๆ ไมได แตทัง้นี ้ฝายนติบิญัญตัแิละผูใชและตีความกฎหมาย
จะตองทาํใหสทิธขิัน้พืน้ฐาน หลกัการ และคณุคาทัง้หลายทีอ่าจขัดหรอืแยงกนันัน้ไดรับการปรับใชให
มีผลมากที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเทาที่จะเปนไปได (Optimisation Requirement)36  
กลาวอกีนยัหนึง่ ทัง้ผูมหีนาทีต่รากฎหมายและผูมหีนาทีใ่ชและตีความกฎหมายจะตองพยายามใหสทิธิ
ขัน้พืน้ฐานมีผลบงัคบัหรอืมผีลในทางความเปนจรงิมากทีส่ดุเทาทีจ่ะเปนไปได แมอาจจะมีความจาํเปน
ทีต่องจํากดัสิทธขิัน้พืน้ฐานของบุคคลเพ่ือคุมครองประโยชนของรัฐหรือสทิธิขัน้พ้ืนฐานของบุคคลอ่ืนก็ตาม 
ทัง้นี ้กฎแหงการชัง่น้ําหนกัระหวางสิทธขิัน้พืน้ฐาน หลกัการ และคณุคาในทางรัฐธรรมนูญทั้งหลาย
ดงักลาวนี้เองที่เปนที่มาสําคัญของ “หลักความพอสมควรแกเหตุ” (Verhältnismäßigkeitsprinzip; 
Principle of Proportionality) ทีน่กักฎหมายมหาชนท้ังหลายรูจกักนัเปนอยางดแีลวนัน่เอง
 

การคุมครองสิทธทิางศาลและสิทธริองทกุขในทางรัฐธรรมนญู
ในฐานะหลกัประกันสทิธขิัน้พืน้ฐานท่ีเปนรปูธรรม

  หลกัการประกันสทิธทิางศาล โดยเฉพาะอยางยิง่การประกันสทิธทิางศาลใหแกผูไดรบัผลกระทบ
ตอสิทธิขั้นพื้นฐานจากการใชอํานาจของรัฐและองคกรของรัฐทั้งหลายนั้น ถือเปนเสาหลักท่ีสําคัญ

5

  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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ประการหน่ึงของการปกครองโดยกฎหมายหรือนติริฐั โดยหลกัการดงักลาวมสีาระสาํคญัวา ศาลมหีนาที่
คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยการพิจารณาพิพากษาคดีของตน ทั้งนี้ ตองมีการเปดโอกาส
ใหประชาชนท่ีไดรบัผลกระทบหรือความเดือดรอนเสียหายจากการใชอาํนาจขององคกรของรัฐในการ
ฟองรองเพ่ือโตแยงวา การกระทําขององคกรของรัฐไมชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไมชอบดวยกฎหมาย
เพ่ือใหศาลเพกิถอนหรือทาํลายผลของการใชอาํนาจดงักลาว นอกจากน้ี ประชาชนยอมมสีทิธฟิองให
หนวยงานของรัฐรบัผดิชดใชคาเสยีหายจากการกระทําทีไ่มชอบดวยกฎหมายดวย37 นอกเหนือจากการ
ประกันสทิธทิางศาลไวเปนการทัว่ไป รฐัธรรมนูญของรฐัเสรปีระชาธปิไตยทีเ่ปนรฐัธรรมนูญสมยัใหม
ก็ไดกําหนดกลไกบางประการเพ่ือรับรองใหประชาชนสามารถใชสิทธิทางศาลไดกวางขวางมากย่ิงขึ้น
โดยเฉพาะการรับรองเสรีภาพที่เรียกวา “เสรีภาพทั่วไป” ใหกับประชาชน รวมถึงการกําหนดให
ประชาชนสามารถใชสทิธิในการรองทกุขทางรฐัธรรมนญูได (Verfassungsbeschwerde; Constitutional 
Complaint)38  เอาไวในบทบญัญตัขิองรัฐธรรมนูญ 
  ในกรณขีองการรับรองเสรีภาพทัว่ไปนีม้าตรา 25 วรรคหน่ึง ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 บัญญัติวา “สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากท่ีบัญญัติคุมครองไว
เปนการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแลว การใดท่ีมิไดหามหรือจํากัดไวในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอ่ืน 
บคุคลยอมมสีทิธแิละเสรภีาพทีจ่ะกระทาํการน้ันไดและไดรบัความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเทาที ่
การใชสทิธแิละเสรภีาพเชนวานัน้ไมกระทบกระเทือนหรือเปนอนัตรายตอความมัน่คงของรัฐ ความสงบ
เรยีบรอยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน และไมละเมิดสทิธหิรือเสรีภาพของบุคคลอืน่” เสรีภาพทัว่ไป
ในความหมายดังกลาวมีความหมายอยูวา ปจเจกบุคคลทั้งหลายยอมมีอิสระในการท่ีจะกระทาํการ
หรอืไมกระทาํการใดก็ไดตามทีใ่จปรารถนา39 ตราบใดท่ีการใชเสรีภาพน้ันไมขดักบัคณุคาที่ถูกกําหนด
เอาไวในมาตรา 25 วรรคหน่ึง เสรีภาพทั่วไปในลักษณะดังกลาวจึงทําหนาที่เปน “บทกวาดกอง” 
กลาวคอื ในกรณทีีบ่คุคลไมอาจอางสทิธิขัน้พืน้ฐานทีร่ฐัธรรมนูญรบัรองไวเปนการเฉพาะได เชน เสรภีาพ
ในการแสดงความคิดเหน็40  เสรภีาพทางวิชาการ41  หรอืเสรภีาพในการประกอบอาชีพ42 เพราะไมเขา
องคประกอบของบทบัญญตัมิาตราดงักลาว แตบคุคลยงัอาจอางเสรภีาพทัว่ไปไดวา ตนเองมเีสรภีาพ
ตามรัฐธรรมนูญท่ีจะกระทําการใดหรือไมกระทําการใดก็ไดทัง้สิน้ตามท่ีใจปรารถนาตราบเทาที่การใช
เสรีภาพน้ันไมถูกหามไวในรัฐธรรมนูญและกฎหมายและไมขัดตอสิ่งท่ีมาตรา 25 วรรคหน่ึง มุงให
ความคุมครอง บทบญัญตัใินทํานองดงักลาวจงึทาํหนาทีข่ยายพรมแดนความคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ปจเจกบุคคลทั้งหลายใหกวางขวางย่ิงขึ้นไป นอกเหนือจากการรับรองเสรีภาพทั่วไปแลว รัฐธรรมนูญ

  37 จาก หลกัพืน้ฐานกฎหมายมหาชน (น. 122), โดย เกรยีงไกร เจรญิธนาวัฒน, 2561, กรงุเทพฯ: วญิชูน, พมิพครัง้ท่ี 4. 

    38 From Grundrechte, Staatsrecht II (p. 85), by Pieroth, Bode / Schlink, Bernhard, 2001, Heidelberg. 

   39 จาก ทฤษฎสีทิธขิัน้พืน้ฐาน. เลมเดิม. (น. 285). 

    40 รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2560 มาตรา 34 วรรคหน่ึง.

    41 รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2560 มาตรา 34 วรรคสอง.

    42 รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2560 มาตรา 40. 
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สมัยใหม43 หลายฉบับก็ไดพยายามขยายความคุมครองสิทธิทางศาลออกไปโดยใชกลไกเร่ือง “สิทธิ
รองทกุขในทางรฐัธรรมนญู” เพราะกลไกดังกลาวเปนการเปดโอกาสใหประชาชนมอีาํนาจอยางกวางขวาง
ในการฟองคดตีอศาลเพ่ือใหชีข้าดความชอบดวยรฐัธรรมนูญของการใชอาํนาจรฐั ไมวาจะเปนอาํนาจ
ในการตรากฎหมาย การใชอาํนาจบรหิาร หรอืการใชอาํนาจตลุาการก็ตาม ดงันัน้ เมือ่พิจารณาถึง
หลักการประกันสทิธทิางศาลซ่ึงเปนหลักการพ้ืนฐานของนิตริฐั ประกอบเขากบัการรับรอง “เสรภีาพ
ทั่วไป” และ “สิทธิรองทุกขในทางรัฐธรรมนูญ” แลว จะเห็นไดชัดวา รัฐธรรมนูญฉบับใดที่มีกลไก
ทัง้สามประการดังกลาว นาจะเปนรฐัธรรมนญูทีม่รีะบบการประกันสทิธขิัน้พืน้ฐานทีม่ปีระสทิธภิาพและ
ประชาชนไดรบัการคุมครองสิทธขิัน้พืน้ฐานทัง้ในทางกฎหมายและในทางปฏิบตัอิยางแทจรงิ
  คําถามสําคัญในประการตอมา คือ ศาลทั้งหลายจะทําหนาที่ในการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
หรือสิทธิตามรัฐธรรมนูญไดอยางไร ในชั้นตนนี้เราอาจอธิบายเปนเบื้องตนไดวา ศาลที่มีพันธกิจ
หนาทีใ่นการคุมครองสทิธขิัน้พืน้ฐานนัน้ ไดแก ศาลรฐัธรรมนญู ศาลปกครอง รวมถงึศาลยตุธิรรม
ดวย โดยในกรณขีองศาลรัฐธรรมนูญนัน้จะทําหนาทีห่ลกัในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมาย โดยตรวจสอบวากฎหมายท่ีมเีนือ้หาเปนการจาํกดัสิทธขิัน้พืน้ฐานนัน้ไดตราขึน้โดยเปน
ไปตามเง่ือนไขที่รัฐธรรมนูญกําหนดเอาไวหรือไม โดยการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายน้ันอาจมขีัน้ตอนทีเ่ปนสาระสาํคญั 3 ประการ44  คอื 1) การตรวจสอบวากฎหมายเชนวา
นัน้มีเนือ้หาเปนการจํากัดสิทธิขั้นพื้นฐานที่ไดรับการรับรองไวเปนการเฉพาะในรัฐธรรมนูญมาตราใด 

  43 ยกตวัอยางเชน มาตรา 93 I Nr. 4a ของกฎหมายพ้ืนฐาน (Basic Law) หรอืรฐัธรรมนูญเยอรมนั กบัมาตรา 213 ของ
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2560 ซึง่บัญญตัวิา “บคุคลซ่ึงถกูละเมดิสิทธหิรอืเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนูญคุมครองไวมี
สทิธยิืน่คาํรองตอศาลรฐัธรรมนญูเพือ่มคีาํวนิจิฉยัวาการกระทํานัน้ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนูญ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไข
ทีบ่ญัญตัไิวในพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวธิพีจิารณาของศาลรัฐธรรมนูญ”.   
  44 From Grundrechte, Staatsrecht II (p. 80 ff), by Kingreen, Thorsten / Poscher, Ralf, 2019, Heidelberg.
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ทั้งนี้ เพ่ือตรวจสอบวารฐัธรรมนญูไดกาํหนดเง่ือนไขในการตรากฎหมายจํากดัสทิธขิัน้พืน้ฐานประเภท
นัน้ไวอยางไร45 2) ตรวจสอบวาการใชอาํนาจในการตรากฎหมายเชนวานัน้มลีกัษณะทีจ่าํกดัหรือกระทบ
ตอสทิธขิัน้พืน้ฐานของผูฟองคดอียางแทจรงิหรอืไม และ 3) ตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
การตรากฎหมายจํากัดสทิธขิัน้พืน้ฐานน้ัน ซึง่หมายถงึการตรวจสอบวา การตรากฎหมายน้ันเปนไปตาม
เงือ่นไขทีร่ฐัธรรมนญูกาํหนดหรือไม และแมศาลรฐัธรรมนญูจะเห็นวากฎหมายท่ีมเีนือ้หาเปนการจาํกดั
สิทธิขั้นพื้นฐานนั้นเปนไปตามเง่ือนไขที่รัฐธรรมนูญกําหนดแลวก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญยังมีหนาที่
ตรวจสอบตอไปวา กฎหมายดังกลาวน้ันจํากัดสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลเกินสมควรแกเหตุหรือไม
ดงัทีเ่คยอธบิายไวแลววา ในกรณนีีเ้ปนกรณทีีร่ฐัธรรมนูญเรียกรองใหศาลรฐัธรรมนญูทาํหนาทีเ่ปนผูชัง่นํา้หนกั
ระหวางสิทธิขั้นพื้นฐาน หลักการ และคุณคาท้ังหลายที่มาปะทะกันอยูนั่นเอง และหนาที่สําคัญของ
ศาลรฐัธรรมนญูกค็อื การพยายามสรางภาวะท่ีสมดุล (balancing) เพือ่ใหสทิธขิัน้พืน้ฐาน หลกัการ และ
คณุคาทัง้หลายเหลานัน้มผีลบังคบัทัง้ในทางกฎหมายและมีผลในทางปฏิบตัมิากท่ีสดุเทาทีจ่ะเปนไปได 
(Optimisation Requirement) น่ันเอง
  นอกเหนือจากศาลรัฐธรรมนูญแลว ศาลปกครองก็เปนศาลที่มีหนาที่โดยตรงในการคุมครอง
สทิธขิัน้พืน้ฐานของปจเจกบุคคลทัง้หลาย โดยศาลปกครองมีหนาท่ีและอาํนาจหลักในการตรวจสอบ
ความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองซ่ึงเปนการใชอํานาจตามกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติ ทั้งนี้ ศาลปกครองมีอํานาจในการตรวจสอบวาการใชอํานาจของฝายปกครอง
ขัดกับรัฐธรรมนูญโดยตรงหรือไม เชน ขัดกับหลักความเสมอภาคหรือไม นอกเหนือจากนั้น

  45 ทัง้นี ้ตองไมลมืวา รฐัธรรมนญูอาจรบัรองสทิธขิัน้พืน้ฐานในระดับท่ีแตกตางกันออกไป โดยการกําหนดเง่ือนไขในการตรา
กฎหมายจํากดัสทิธิขัน้พืน้ฐานใหมคีวามยากงายแตกตางกนัออกไป ยกตวัอยางเชน รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 
2560 ไดรบัรองสทิธิขัน้พืน้ฐานประเภทตาง ๆ แตกตางกนัออกไป ดงัตอไปน้ี
  1) สทิธขิัน้พืน้ฐานประเภททีร่ฐัอาจตรากฎหมายกาํจดัสทิธไิดโดยทีร่ฐัธรรมนญูไมไดกาํหนดเงือ่นไขพเิศษในการตรากฎหมายจาํกดั
สทิธขิัน้พ้ืนฐานน้ัน โดยในกรณดีงักลาว แมรฐัธรรมนูญจะมุงคุมครองสทิธขิัน้พืน้ฐานน้ันเปนหลกั แตฝายนติบิญัญตักิอ็าจตรากฎหมาย
จาํกดัสทิธขิัน้พืน้ฐานนัน้ไดตามทีฝ่ายนติบิญัญตัเิหน็สมควร ยกตวัอยางเชน มาตรา 37 วรรคหน่ึง ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 บัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิในทรัพยสินและการสืบมรดก” และวรรคสองบัญญัติวา “ขอบเขตแหงสิทธิและ
การจาํกดัสทิธเิชนวานี ้ใหเปนไปตามทีก่ฎหมายบัญญตั”ิ
  2) สทิธขิัน้พ้ืนฐานทีร่ฐัอาจตรากฎหมายจํากดัสทิธไิดกแ็ตโดยการปฏิบตัติามเงือ่นไขพิเศษทีร่ฐัธรรมนญูกําหนดไว เชน การกําหนด
วตัถปุระสงคอยางใดอยางหนึง่เพ่ือเปนเงือ่นไขในการตรากฎหมายน้ัน ยกตวัอยางเชน การท่ีมาตรา 40 วรรคหน่ึง ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ” และวรรคสองบัญญัติวา 
“การจาํกดัเสรภีาพตามวรรคหน่ึงจะกระทําไมได เวนแตโดยอาศยัอํานาจตามบทบัญญตัแิหงกฎหมายท่ีตราขึน้เพือ่รกัษาความม่ันคงหรอื
เศรษฐกิจของประเทศ การแขงขนัอยางเปนธรรม การปองกนัหรอืขจดัการกดีกนัหรือการผกูขาด การคุมครองผูบรโิภค การจดัระเบยีบ
การประกอบอาชีพเพยีงเทาทีจ่าํเปน หรอืเพ่ือประโยชนสาธารณะอยางอ่ืน” 
          3) สิทธิขั้นพื้นฐานประเภทที่รัฐธรรมนูญรับรองไวโดยไมอนุญาตใหฝายนิติบัญญัติตรากฎหมายจํากัดสิทธิไดในทุกกรณ ี
แตการใชสทิธขิัน้พืน้ฐานนัน้จะตองไมขดัหรอืแยงกับคุณคาบางประการท่ีรฐัธรรมนูญกาํหนดไวเปนการเฉพาะ ยกตวัอยางเชน มาตรา 31
ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2560 บญัญตัวิา “บคุคลยอมมีเสรภีาพบรบิรูณในการถอืศาสนาและยอมมี
เสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน แตตองไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของปวงชนชาวไทย ไมเปน
อนัตรายตอความปลอดภัยของรัฐ และไมขดัตอความสงบเรียบรอยและศลีธรรมอนัดขีองประชาชน”.
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แมฝายปกครองจะไดรบัมอบอํานาจจากกฎหมายใหมอีาํนาจกระทําการท่ีอาจกระทบสิทธขิัน้พืน้ฐานของ
เอกชนไดกต็าม แตศาลปกครองก็ยงัมอีาํนาจตรวจสอบวาการใชอาํนาจตามกฎหมายของฝายปกครอง
นัน้ขดักบัหลกัความพอสมควรแกเหต ุ หรอืมลีกัษณะทีเ่ปนการจาํกดัสิทธเิสรีภาพของบุคคลโดยไมได
สดัสวนหรอืไม กลาวอีกนยัหนึง่ ศาลปกครองยอมตองทําหนาทีเ่ปนผูชัง่นํา้หนกัสทิธขิัน้พืน้ฐาน กฎเกณฑ 
และหลักการทัง้หลายทีม่าปะทะกันใหมผีลทางกฎหมายหรือมผีลในทางความเปนจริงมากท่ีสดุเทาท่ี
จะเปนไปได (Optimisation Requirement) ดวยนัน่เอง 
  นอกเหนือจากศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองซ่ึงเปนศาลในระบบกฎหมายมหาชนท่ีมี
อํานาจในการช้ีขาดขอพิพาทระหวางรัฐกับเอกชนโดยตรงแลว ศาลยุติธรรมซึ่งมีหนาที่ในการชี้ขาด
ขอพิพาทระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกันก็เปนศาลที่มีหนาที่ในการพิทักษสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนดวยเชนเดียวกัน ทั้งนี้ ดังที่ไดอธิบายไปแลววา สิทธิขั้นพื้นฐานหรือสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
มีลักษณะเปนคุณคาพื้นฐานในทางรัฐธรรมนูญที่มีผลใชบังคับในทุกพรมแดนทางกฎหมาย และ
มีผลผูกพันโดยตรงตอองคกรของรัฐทั้งหลาย รวมทั้งมีผลโดยออมเขามากําหนดสิทธิหนาที่ระหวาง
เอกชนกับเอกชนดวยกันในพรมแดนกฎหมายเอกชนดวย ทั้งนี้ ศาลยุติธรรมเปนองคกรสําคัญ
ที่มีหนาที่ในการเช่ือมโยงคุณคาของสิทธิขั้นพื้นฐานเขามาใชในพรมแดนกฎหมายเอกชนผาน
การใชและการตีความบทบัญญัติในกฎหมายเอกชนท่ีมีลักษณะเปนหลักการทั่วไปหรือเปนบทบัญญัติ
ที่มีความหมายไมเฉพาะเจาะจง ดังนั้น ศาลยุติธรรมจึงมีอํานาจในการช้ีขาดวาการดําเนินการ
ในพรมแดนกฎหมายเอกชนของเอกชนฝายใดฝายหน่ึงเปนการกระทําท่ีไมชอบดวยรัฐธรรมนูญไดดวย 
กลาวใหชดัเจนยิง่ขึน้ ศาลยตุธิรรมเปนองคกรของรัฐอกีองคกรหนึง่ทีม่หีนาทีโ่ดยตรงในการช่ังนํา้หนกั
ระหวางสทิธขิัน้พืน้ฐาน หลักการ หรือคุณคาที่ขัดหรือแยงกัน และในการใชและตีความกฎหมายของ
ศาลยุติธรรมน้ัน จะตองพยายามชั่งนํ้าหนักใหเกิดความสมดุลระหวางสิทธิขั้นพื้นฐาน หลักการ และ
คุณคาทั้งหลายเหลานั้นดวย ทั้งนี้ เพื่อใหสิทธิขั้นพื้นฐานมีผลบังคับหรือมีผลในทางความเปนจริง
มากที่สุดเทาที่จะเปนไปได (Optimisation Requirement)
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8

ความสรุป

  การศกึษาเร่ืองสทิธแิละเสรภีาพในประเทศไทยน้ัน มกีารพฒันาอยางคอยเปนคอยไปมาเปน
เวลานานพอสมควรแลว รวมถึงมีการศึกษาคนควาเพื่อตอบคําถามเชิงลึกในประเด็นตาง ๆ 
อยางมากมายดวยเชนเดยีวกนั อยางไรก็ตาม เม่ือเรากลับมาตัง้คาํถามวาหลกัการทีเ่ปนพ้ืนฐานทีส่ดุเก่ียวกับ
การรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานคืออะไร ในการตอบคําถามดังกลาวยอมตองกลับมาพิจารณาสิทธิ
ขัน้พ้ืนฐานท่ีไดรบัการรบัรองและคุมครองไวในรฐัธรรมนญูในฐานะ “คณุคา” หรอื “สิง่ทีค่วรตองเปน” 
ในการใชชีวิตอยูรวมกัน เพ่ือกําหนดความสัมพันธระหวางรัฐกับเอกชน และความสัมพันธระหวาง
เอกชนกับเอกชนดวยกนั ดงันัน้ ในการตรากฎหมาย การใชและตีความกฎหมาย รวมถึงการดําเนนิการ
ตาง ๆ ในพรมแดนกฎหมายเอกชน เชน ในการทําสัญญา จะตองมีคุณคาในเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐาน
เปนแกนกลางในการพัฒนาหรอืกอตัง้นิตสิมัพนัธเหลานัน้เสมอ เราอาจกลาวไดวา ไมมกีารใชอาํนาจรฐั
ขององคกรใด รวมถึงไมมีการดําเนินการของเอกชนในเร่ืองใดที่หลุดลอยไปจากขอพิจารณาเรื่องสิทธิ
ขัน้พืน้ฐานไดเลย เราจะพบวากลไกทางกฎหมายท้ังหลาย ไมวาจะเปนกลไกในทางรัฐธรรมนญูหรอืกลไก
ในทางกฎหมายท้ังในพรมแดนกฎหมายเอกชนหรือกฎหมายมหาชนก็ตาม ตางถกูกาํหนดขึน้เพือ่ธาํรง
รักษาคุณคาในเร่ือง “สิทธิขั้นพื้นฐาน” หรือ “เสรีภาพ” ของมนุษยในสังคมทั้งสิ้น นอกเหนือจากนั้น 
เรื่องที่มีความสําคัญมากที่สุดท่ีเกี่ยวของกับสิทธิขั้นพื้นฐาน ไดแก การชั่งนํ้าหนักสิทธิขั้นพื้นฐาน 
เพราะในทุกกรณทีีส่ทิธิเสรีภาพ คณุคา หรอืหลกัการในทางรัฐธรรมนญูขดัหรอืแยงกัน ยอมมกีารเรียกรอง
วาจะตองทาํการชัง่นํา้หนกัใหสทิธขิัน้พืน้ฐาน หลกัการ และคณุคาเหลานัน้มผีลบงัคบัหรอืมผีลในทาง
ปฏิบัติมากที่สุดเทาท่ีจะเปนไปได หนาท่ีดังกลาวในการพิทักษสิทธิขั้นพ้ืนฐานน้ันจึงเปนหนาที่
รวมกันระหวางรัฐ หนวยงานของรัฐ รวมถึงประชาชนท้ังหลายทีอ่ยูรวมกนัในสงัคมการเมืองดวย ทัง้นี้ 
เพือ่สรางสงัคมการเมืองท่ีมเีหตมุผีลและสามารถอยูรวมกนัไดอยางปกตสิขุอยางแทจรงิ
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รองศาสตราจารย ดร. ปกปอง ศรสีนทิ1

หลกัสิทธิมนษุยชนกบัการลงโทษทางอาญา

บทคัดยอ

  โทษทางอาญาเปนหนึง่ในมาตรการสําคญัทีร่ฐัใชรกัษาความสงบเรียบรอยของสังคม เนือ่งดวย
ความเปนมาตรการของรัฐทีใ่ชกบัประชาชน การลงโทษทางอาญาตองสอดคลองกบัหลกัสทิธมินษุยชน 
ดวยหลักความไดสัดสวน (principle of proportionality) รัฐตองใชโทษทางอาญาอยางไดสัดสวนกับ
การกระทําความผิด นอกจากน้ี ดวยหลกัการแกไขฟนฟผููกระทาํความผิด (rehabilitation) รฐัตองคาํนึง
ถงึวตัถปุระสงคในการลงโทษเพ่ือการแกไขฟนฟผููกระทาํความผิดและนาํกลบัเขาสูสงัคมอยางปกติ

 คาํสาํคญั: 

  หลกัสทิธมินษุยชน, โทษทางอาญา, การลงโทษทางอาญา, การแกไขฟนฟผููกระทาํความผดิ, 
หลกัความไดสดัสวน

  1 รองศาสตราจารยประจาํคณะนติศิาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร. 
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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
ขมขูยบัยัง้ (deterrence) ไมใหเกดิการกระทําความผดิ2  เมือ่แนวคดิสทิธมินษุยชนเขามามบีทบาทใน
การใชอาํนาจรฐัในหลาย ๆ เรือ่ง รวมท้ังการลงโทษทางอาญา วตัถปุระสงคในการลงโทษจึงเปลีย่นไป
เปนการลงโทษทางอาญาตองไดสัดสวน และการลงโทษทางอาญาตองเปนเพ่ือการแกไขฟนฟูผูกระทํา
ความผิดใหกลับเขาสูสังคม จึงกลาวไดวาหลักสิทธิมนุษยชนสงผลใหการลงโทษทางอาญาในปจจุบัน
เปล่ียนแนวคดิไปเปนการคํานงึถงึความไดสดัสวนในการลงโทษ และการแกไขฟนฟผููกระทาํความผดิ

การลงโทษทางอาญาตองไดสดัสวน
(Principle of Proportionality)

  Cesare Beccaria ไดนําหลักความไดสัดสวน (principle of proportionality) มาใช
ในการลงโทษทางอาญา โดย Beccaria กลาววา “เพือ่ไมใหโทษทางอาญาใดก็ตามเปนการกระทําทีร่นุแรง
โดยคนหน่ึงหรือหลายคนตอประชาชน โทษทางอาญาจึงตองเปดเผย จาํเปน และรุนแรงนอยทีส่ดุตาม
สถานการณทีป่รากฏ และไดสดัสวนกบัความผดิ และตองเปนโทษทีก่าํหนดโดยกฎหมาย”3

  แนวคิดของ Beccaria สงอิทธิพลถึงการคํานึงถึงหลักความไดสัดสวนในการลงโทษทางอาญา
ในปจจุบัน หากผูกระทําไดสรางความเสียหายมาก โทษอาญาอาจจะรุนแรงไดตามระดับความเสียหาย 
ในทางตรงขาม หากผูกระทําไดสรางความเสียหายนอย โทษอาญาจะตองไมรุนแรงมากเกินสมควร  
ในสวนนีจ้ะกลาวถงึหลกัความไดสดัสวนในการลงโทษทางอาญาปรากฏทัง้ในหลกัสทิธมินษุยชนระหวาง
ประเทศและในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งวิธีการเทียบสัดสวนการลงโทษหนักเบาศาลควร
คํานึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําความผิดประกอบกับความช่ัวรายของผูกระทําแตละคน  
และทายสดุโทษประหารชีวติถอืวาเปนการลงโทษท่ีไดสดัสวนหรือไม 

  1.1 หลกัความไดสดัสวนในการลงโทษในฐานะท่ีเปนหลกัสทิธมินษุยชนระหวางประเทศ 
  ในสวนของกฎหมายระหวางประเทศท่ีวาดวยเรื่องสิทธิมนุษยชน หลักการลงโทษท่ีไดสัดสวน
ปรากฏอยูในเอกสาร 3 ฉบบั4  คอื 

1

  2 จาก กฎหมายอาญาช้ันสงู (น. 231-232), โดย ปกปอง ศรสีนทิ, 2561, กรงุเทพฯ: วญิชูน, พมิพครัง้ท่ี 2.
  3 From Droit Pénal Général (pp.697), by Frédéric Desportes et Francis Le Gunehec, 2003, paris: economica, 
10ème edition.
  4 จาก โครงการศึกษาวจิยั เรือ่ง การศกึษาเพ่ือพัฒนาแนวทางการลงโทษ : หลกัการลงโทษท่ีไดสดัสวน กรณคีดยีาเสพตดิ
ใหโทษ (น. 12-15), โดย สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล และปกปอง ศรีสนิท, 2558, สํานักกิจการในพระดําริพระเจาหลานเธอ 
พระองคเจาพชัรกติยิาภาสาํนกังานปลดักระทรวงยุตธิรรม.
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  1)  ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) 

  ขอ 29 (2) ของปฏญิญาสากลวาดวยสทิธมินษุยชน (Universal Declaration of Human Rights)
บญัญตัวิา “ในการใชสทิธเิสรภีาพของบุคคล บคุคลทกุคนอาจถูกจาํกดัสทิธแิละเสรีภาพไดโดยกฎหมาย
เพียงวัตถุประสงคเพื่อการยอมรับและการเคารพสิทธิเสรีภาพของผูอื่นและเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค
แหงความสงบเรียบรอย ศลีธรรมอันด ีและสวสัดกิารสงัคมทัว่ไป ในสงัคมประชาธิปไตย”5

  จากหลักการดังกลาวอธิบายไดวา รัฐสามารถจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลไดเพียงเทาที่
เปนการคุมครองสทิธเิสรภีาพของบุคคลอ่ืนและเปนการรกัษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอนัดี และ
สวัสดิการสังคมในสังคมประชาธิปไตย การลงโทษผูกระทําความผิดก็เชนเดียวกันเปนสิ่งที่รัฐ
ดาํเนนิการได แตรฐัตองกระทําโดยไดสดัสวนกบัวัตถปุระสงคเรือ่งการคุมครองสทิธเิสรภีาพของผูอืน่หรอื
การคุมครองประโยชนสาธารณะ6

  2)  กตกิาระหวางประเทศวาดวยสทิธพิลเมอืงและสิทธิทางการเมอืง (International 
Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR) 
  ICCPR ไดรบัรองสทิธทิีเ่กีย่วของกบัการลงโทษในคดีอาญาไวหลายเร่ือง เชน สทิธใินการมีชวีติ 
(right to life)7  สทิธิในการมเีสรภีาพและความปลอดภัย (right to liberty, security of the person)8  

อยางไรกด็ ีแมประชาชนทุกคนมีสทิธทิีไ่ดรบัการรับรองไวตาม ICCPR รฐัภาคสีามารถจํากดัสทิธิดงักลาว
ไดเชนเดียวกัน การจํากัดสิทธิโดยรัฐภาคีรูปแบบหนึ่ง คือ การที่รัฐใชอํานาจลงโทษผูกระทําความผิด
ในทางอาญา ไมวาการลงโทษประหารชีวติ หรอืการลงโทษจําคกุ แตการจาํกดัสทิธดิงักลาวตองเปนไปดวย 
ความจําเปน (necessity) และไดสดัสวน (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 การศึกษาเพ่ือพัฒนาแนวทางการลงโทษ : หลักการลงโทษท่ีไดสัดสวน 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 การศึกษาเพ่ือพัฒนาแนวทางการลงโทษ : หลักการลงโทษท่ีไดสัดสวน กรณีคดียาเสพติด

ใหโทษ. งานเดิม. (น. 14).
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  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 การศึกษาเพ่ือพัฒนาแนวทางการลงโทษ : หลักการลงโทษท่ีไดสัดสวน กรณีคดียาเสพติด

ใหโทษ. งานเดิม. หนาเดิม.

  13 แหลงเดิม. (น. 14-15).

  คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงสหประชาชาติไดตคีวามวา “เมือ่รฐัภาคขีอง ICCPR จะดาํเนนิ
มาตรการจํากัดสทิธทิีร่บัรองไวใน ICCPR รฐัภาคจีะตองแสดงความจําเปน (necessity) และตองดาํเนนิ
มาตรการท่ีไดสดัสวน (proportionality) กบัการตดิตามวตัถปุระสงคทีช่อบดวยกฎหมาย เพือ่ทีจ่ะยนืยนั
การคุมครองสิทธิตามกติกานี้อยางตอเนื่องและไดผล”10 นอกจากน้ี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงสหประชาชาติยงัไดอธิบายวา “มาตรการจํากดัสทิธิเสรภีาพจะตองสอดคลองกบัหลกัความไดสดัสวน 
(principle of proportionality)  ซึง่หมายถึง มาตรการดังกลาวตองเหมาะสมท่ีจะบรรลภุารกจิแหง
การคุมกัน มาตรการดังกลาวตองเปนสิ่งที่สรางความเสียหายนอยที่สุดในบรรดามาตรการตาง ๆ ที่
บรรลุเปาหมายเดียวกนั และมาตรการดังกลาวตองไดสดัสวนกับผลประโยชนทีคุ่มครอง”11

  จากหลักการของ ICCPR หลักความไดสัดสวนในการลงโทษ (principle of proportionality) 
มสีถานะเปนหลกัสทิธมินษุยชนระหวางประเทศท่ีปรากฏในกฎหมายระหวางประเทศ และสิทธเิสรีภาพ
ของบคุคลอาจถูกจาํกดัไดเฉพาะกรณีจาํเปนเพือ่วตัถปุระสงคทีช่อบดวยกฎหมาย โดยวตัถปุระสงคทีช่อบ
ดวยกฎหมายน้ัน คอื การรักษาไวซึง่ความสงบเรียบรอย ศลีธรรมอนัดขีองประชาชน รวมทัง้สวัสดิการสงัคม
โดยท่ัวไปในสังคมประชาธิปไตย และหลักความไดสัดสวนไดเรียกรองใหรัฐตองดําเนินมาตรการใด ๆ 
อนัเปนการจาํกดัสทิธเิสรีภาพของบุคคลท่ีตองสรางความเสียหายทีน่อยทีส่ดุในบรรดาหลาย ๆ มาตรการท่ี
อาจบรรลุวตัถปุระสงคแบบเดียวกนั12

  3) ขอกาํหนดสหประชาชาติวาดวยการปฏิบตัติอผูตองโทษหญิง และมาตรการท่ีมใิชการคุมขงั
สําหรับผูกระทําความผิดหญิง (United Nations Rules for the Treatment of Women 
Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders, the Bangkok Rules) 
  ขอกําหนดสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองโทษหญิง และมาตรการท่ีมิใชการคุมขัง
สาํหรบัผูกระทําความผดิหญงิ หรอืขอกาํหนดกรุงเทพฯ (United Nations Rules for the Treatment 
of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders, the Bangkok 
Rules) ซึง่ทีป่ระชมุสมชัชาสหประชาชาติ สมยัที ่ 65 (65th United Nations General Assembly, 
UNGA) ไดใหความเห็นชอบเม่ือวันที ่21 ธนัวาคม 2553 มสีาระสําคญั 2 ประการ13 คอื 
  1. ทําอยางไรจึงจะสงผูตองโทษหญิงที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดซึ่งมิไดมีลักษณะของ
อาชญากรไปสูเรอืนจาํหรอืทณัฑสถานใหนอยท่ีสดุเทาท่ีจาํเปน 
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  2. เมื่อผูตองโทษหญิงดังกลาวตองใชชีวิตอยูในเรือนจําหรือทัณฑสถานแลว ทําอยางไรชีวิต
ของผูตองโทษหญงิคนนัน้จะไมเปลีย่นแปลงหรอืแตกตางไปจากสภาพทีใ่ชชวีติอยูภายนอกเรอืนจาํหรอื
ทณัฑสถาน นอกเหนือจากอสิรภาพท่ีตองถกูจาํกดัลงในระหวางนัน้ หลกัการสาํคญัของ Bangkok Rules ที่ 
สมเดจ็พระเจาลูกเธอ เจาฟาพชัรกิตยิาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณสีริพิชัร มหาวชัรราชธิดา 
ทรงนาํเสนอ และสมชัชาสหประชาชาติไดยอมรบัและกาํหนดใหเปนมาตรฐานในการปฏิบตัติอผูตองขงั
ทีเ่ปนหญงิสอดคลองกบัหลกัการลงโทษท่ีไดสดัสวน (proportionality) และหลกัการลงโทษท่ีเหมาะสม
กบัผูกระทาํความผดิแตละคน (individualization) โดยเฉพาะกับผูกระทาํความผิดทีเ่ปนผูหญงิ14  

  1.2 หลกัความไดสดัสวนในการลงโทษตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย
  แมรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2560 ไมไดกลาวถึงการลงโทษทางอาญาท่ีได
สัดสวนไวโดยตรง แตหลักความไดสัดสวนในการลงโทษทางอาญาก็แทรกอยูในหลักการท่ัวไปของ
การจํากดัสิทธเิสรภีาพตามมาตรา 26 วรรคหน่ึง ซึง่บญัญตัวิา “การตรากฎหมายท่ีมผีลเปนการจาํกดัสิทธิ
หรอืเสรภีาพของบุคคลตองเปนไปตามเง่ือนไขทีบ่ญัญตัไิวในรฐัธรรมนญู ในกรณทีีร่ฐัธรรมนญูมไิดบญัญตัิ
เงือ่นไขไว กฎหมายดังกลาวตองไมขดัตอหลกันติธิรรม ไมเพ่ิมภาระหรือจํากดัสทิธหิรอืเสรีภาพของบุคคล
เกินสมควรแกเหตุ และจะกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลมิได รวมทั้งตองระบุเหตุผล
ความจําเปนในการจํากดัสทิธิและเสรีภาพไวดวย”
  จากหลักการของรัฐธรรมนญูสะทอนใหเหน็หลักการลงโทษท่ีไดสดัสวนปรากฏอยูในรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทยเชนเดียวกัน เนื่องจากวาการลงโทษทางอาญาเปนมาตรการจํากัดสิทธิเสรีภาพ
อยางหนึง่ทีร่ฐัจะตองกระทําภายใตกรอบแหงความจําเปนและไดสดัสวนตามรฐัธรรมนญู15  
  เปนเรือ่งท่ีนาสนใจวา หากประชาชนหรือศาลเห็นวาโทษทางอาญาในกฎหมายใดไมสอดคลอง
กบัหลกัความไดสดัสวนแหงรฐัธรรมนญูตามท่ีรบัรองไวในมาตรา 26 ศาลรฐัธรรมนูญนาจะมอีาํนาจ
ที่จะวินิจฉัยวาบทบัญญัติที่กําหนดโทษทางอาญาที่ไมไดสัดสวนนั้นขัดตอรัฐธรรมนูญอันมีผลให
กฎหมายตกไป

  1.3 การเทียบสัดสวนการลงโทษหนักหรือเบาจากความเสียหายท่ีเกิดขึน้และความช่ัวราย
ของผูกระทาํ 
  เมือ่หลักความไดสดัสวนในการลงโทษปรากฏอยูในหลักสทิธมินษุยชนระหวางประเทศและมีคา
เปนหลักการในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ปญหาทีว่าเราจะเทียบไดอยางไรวาโทษทางอาญาน้ัน
ไดสดัสวนกบัการกระทําของผูกระทาํความผดิ
  ในเรือ่งดงักลาวศาลมดีลุพนิจิทีจ่ะลงโทษผูกระทาํความผดิหนกัเบาอยางไดสดัสวนโดยคาํนงึถงึ
ปจจัยสองประการ คือ ความเสียหายท่ีผูกระทําความผิดกอขึ้น (harm) ประกอบกับความชั่วรายของ
ผูกระทาํความผิดแตละคน (culpability)

  14 แหลงเดิม. (น. 15).
  15 แหลงเดิม. (น. 16).
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  16 จาก กฎหมายอาญาช้ันสูง. 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. 

  ในประเทศฝร่ังเศส ประมวลกฎหมายอาญาฝร่ังเศสบญัญตัใิหศาลใชดลุพินจิในการลงโทษผูกระทาํ
ความผิดแตละรายโดยคํานึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสังคมประกอบกับความชั่วรายของผูกระทํา
ความผิด  โดยในมาตรา 132-1 วรรคสาม บญัญัตวิา “ภายใตบงัคบัของกฎหมาย ศาลพิจารณาลกัษณะ 
ความรุนแรง และรูปแบบการลงโทษโดยพิจารณาจากพฤติการณของความผิด และลักษณะสวนตัว
ของผูกระทาํความผดิ เชนเดยีวกนักบัสถานะทางกายภาพ ทางครอบครัว ทางสงัคมของผูกระทาํความผดิ
เพื่อใหการลงโทษผูกระทําความผิดนั้นสอดคลองกับวัตถุประสงคของการลงโทษที่กําหนดไวในมาตรา 
130-1”16  โดยคําวา “พฤติการณแหงความผิด” (des circonstances de l’infraction) สอดคลอง
กบัคาํวา “ความเสยีหาย” (harm) ทีเ่กดิขึน้กบัสงัคม สวนคาํวา “ลกัษณะสวนตัวของผูกระทาํความผดิ” 
(de la personnalité de son auteur) สอดคลองกับคําวา “ความช่ัวรายของผูกระทําความผิด
แตละคน” (culpability) นัน่เอง 
  ในประเทศอังกฤษ คณะกรรมการการลงโทษ (The Sentencing Council) ไดจัดทําแนวทาง
การลงโทษ (sentencing guideline) หรอื “ยีต่อก” สาํหรับใหศาลองักฤษและเวลสใชในการกําหนด
โทษใหจาํเลยแตละคน โดยในแตละฐานความผิดจะคํานงึถงึความชัว่รายของผูกระทาํแตละคน (culpability) 
ประกอบกับ พฤตกิารณความเสยีหายท่ีเกดิขึน้ (harm)17  
  ในประเทศไทย ประมวลกฎหมายอาญาใหดุลพินิจแกศาลเชนเดียวกันในการกําหนดโทษให
สอดคลองกับ “ความเสียหายท่ีเกิดขึ้น” และ “ความช่ัวรายของผูกระทําความผิด” แตขอจํากัดของ
ศาลไทย คอื “ยีต่อก” หรอืแนวทางการลงโทษท่ีสวนมากคาํนงึถงึความเสียหายทีเ่กดิขึน้แตเพยีงอยางเดยีว  
การจัดทํา “ยี่ตอก” โดยมีการคํานึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําความผิดประกอบกับ
ลกัษณะความช่ัวรายของผูกระทาํความผดิดวยนาจะสอดคลองกบัหลักการกําหนดโทษทางอาญา 

  1.4 โทษประหารชีวติกบัหลกัความไดสดัสวนในการลงโทษ 
  คาํถาม คอื โทษประหารชีวติขดัหรอืแยงกบัหลกัสิทธมินษุยชนหรอืไม คาํตอบ คอื ICCPR ไมไดหาม
การประหารชีวติโดยเดด็ขาดในรัฐภาค ีICCPR ขอ 6 ไดกาํหนดเปนกลาง ๆ วา ในรฐัภาคทีีย่งัไมยกเลิกโทษ
ประหารชีวิต การประหารชีวิตจะใชไดในกรณีพิเศษเทานั้น คือ หามประหารเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป 
หามประหารคนตั้งครรภ นอกจากนี้ รัฐภาคีตองใหผูตองโทษประหารมีสิทธิตอสูคดีอยางเปนธรรม 
(fair trial) และมีสิทธิขออภัยโทษหรือขอเปลี่ยนโทษ กับทั้งหามนํา ICCPR มาอางเพื่อการชะลอ
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การยกเลิกโทษประหาร18  ทั้งนี้ การประหารชีวิตจะใชไดในความผิดรายแรงสูงสุด (most serious 
crimes) เทานั้น19 
  ICCPR ไดวางแนวทางการประหารชีวติทีไ่ดสดัสวนกบัการกระทําความผิด คอื การประหาร
ชวีติผูกระทํา “ความผดิรายแรงสงูสดุ” (most serious crimes) เทานัน้ ซึง่ในปจจบุนัการตคีวาม 
“ความผดิรายแรงสงูสดุ” ทีอ่าจลงโทษประหารชีวติไดจาํกดัเหลอือยูเพยีงความผดิเดยีวคอืฐานฆาผูอืน่
โดยเจตนาใหถงึแกความตาย20 เมือ่พจิารณากฎหมายไทยในปจจบุนั เรายงัมคีวามผิดทีก่ฎหมายกําหนด
โทษประหารชีวติทีเ่กนิขอบเขตของความผิดรายแรงสูงสดุ เชน ความผิดเกีย่วกบัยาเสพติด ความผดิ
เก่ียวกับความมัน่คง ความผดิฐานปลนทรพัยเปนเหตุใหผูอืน่ถงึแกความตาย เปนตน ซึง่ควรถูกแกไขให
สอดคลองกบั ICCPR 

การลงโทษทางอาญาตองเปนไปเพือ่การแกไขฟนฟผููกระทาํความผดิ
(Rehabilitation)  

  การลงโทษทางอาญาเพ่ือการแกไขฟ นฟูผู กระทําความผิดถือวาเปนหลักสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยท่ีประสบปญหานักโทษลนเรือนจําจึงมีขอจํากัดบางอยาง

  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)).

2
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  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.

ทีไ่มสามารถแกไขฟนฟผููกระทาํความผดิไดอยางเหมาะสม นอกจากน้ี ระบบทะเบียนประวตัอิาชญากร
ของไทยก็ยงัไมเปดโอกาสใหผูพนโทษมีโอกาสกลับเขาสูสงัคม

  2.1 หลกัการแกไขฟนฟผููกระทําความผดิในฐานะทีเ่ปนหลกัสทิธมินษุยชนระหวางประเทศ
  ICCPR ขอ 10 (3) บัญญัติวา “ระบบเรือนจําจะตองประกอบดวยการปฏิบัติตอนักโทษ
ที่มีวัตถุประสงคสําคัญในการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดและสังคม”21 จากหลักการของ ICCPR 
มาตรการการคุมขังผู กระทําความผิดในเรือนจําตองเปนไปเพ่ือการแกไขฟนฟูผู กระทําความผิด
เพือ่กลับคนืสูสงัคม การจาํคกุตลอดชีวติ หรอืแกชราจนถึงแกความตายในเรือนจาํจงึเปนเรือ่งทีไ่มคอยจะ
เกิดขึ้น  หากผานระยะเวลาเพ่ือความปลอดภัย (period of safeness)22  และนักโทษไดรับการแกไข
ฟนฟูจนไมเปนอันตรายตอสังคมแลว ระบบเรือนจําก็อาจลดวันตองโทษหรือปลอยตัวดวยรูปแบบของ
การพักการลงโทษ (parole) 
                                                                                                          
  2.2 ขอจาํกดัของประเทศไทยในการแกไขฟนฟผููกระทาํความผิด 
  แมวากรมราชทัณฑไทยจะมีงานสําคัญในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดและคืนคนดีสูสังคม23  
แตสภาพนักโทษลนเรอืนจาํ ประกอบกับเจาหนาทีแ่ละงบประมาณท่ีจาํกดั ทาํใหการแกไขฟนฟผููกระทาํ
ความผดิเปนไปไดอยางยากลําบาก ขอมลูเมือ่วนัที ่1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีผูตองขงั
ทัง้สิน้ 365,384 คน ในขณะทีม่เีรอืนจาํท่ัวประเทศ 144 แหง ทีอ่อกแบบใหรองรับผูตองขงัไดเพยีง 
217,000 คน ผูตองขงัจงึลนคุกไป 168.37% ทาํใหประเทศไทยมีผูตองขงัมากเปนอนัดบั 6 ของโลก และ
เปนอันดับ 5 ของโลกเม่ือเทยีบจํานวนผูตองขงัตอประชากร 100,000 คน24 
  การลดปริมาณนกัโทษในเรือนจาํดวยมาตรการตาง ๆ เชน การยกเลิกกฎหมายอาญาท่ีไมจาํเปน 
การแปรรูปอาญาไปเปนความรบัผดิทางปกครอง การใชโทษอืน่แทนการจําคกุ การแกปญหายาเสพติด 
การชะลอการฟองคดีอาญา การปรบัปรงุระบบการปลอยชัว่คราวโดยไมใชหลกัประกนัเปนทรพัยสนิ25  

ควรจะนาํมาศึกษาวิจยัและนํามาใชกบัประเทศไทยอยางเหมาะสม เพ่ือใหนกัโทษในเรือนจาํอยูในจาํนวน
ที่พอเหมาะแกการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดได นอกจากนี้ มาตรการฟนฟูผูกระทําความผิดนอก
เรอืนจํา เชน การคมุประพฤติอยางเขมขน การใชอปุกรณอเิลก็ทรอนกิสจาํกัดการเดินทาง (EM) การใช
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   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 “การปฏริปูทะเบยีนประวตัอิาชญากรกับแนวคดิการกาํหนดโทษใหเหมาะสมกับผูกระทาํความผดิ (Individualization),”  
โดย ปกปอง ศรีสนิท, 2561, นิติธรรมประจักษ สุรศักดิ์ 60 ป, น. 179-181. 

มาตรการอ่ืนแทนการจําคกุ ควรนาํมาใชอยางจริงจงัเชนเดียวกัน ทายสดุกระบวนการแกไขฟนฟูในเรอืนจาํ
ควรจะดําเนนิการแบบเฉพาะราย (individualization)26  โดยการคนหาสาเหตุแหงการกระทําความผดิ
ของผูกระทําความผิดแตละรายและแกไขฟนฟูที่ตนเหตุแหงการกระทําความผิด เพราะผูกระทํา
ความผิดแบบเดียวกันอาจมีสาเหตุแหงการกระทําความผิดที่แตกตางกันได โปรแกรมการฟนฟูและ
ฝกอาชพีนกัโทษในเรือนจาํจงึไมควรใชโปรแกรมเดียวกับนกัโทษทกุคน 

  2.3 ระบบทะเบียนประวตัอิาชญากร (criminal record) ทีไ่มเปดโอกาสใหมกีารนาํผูทีก่ลบั
ตวัไดเขาสูสงัคม  
  ในปจจบุนัระบบทะเบียนประวัตอิาชญากรของไทยอยูในความดูแลของสํานกังานตํารวจแหงชาติ
เมื่อนักโทษคนใดท่ีพนโทษแลว แมจะไดรับการแกไขฟนฟูเปนคนดีของสังคม ก็ยังถูกตีตรา (stigma) 
ไวในทะเบยีนประวตัอิาชญากรจนถึงแกความตาย โดยไมอาจขอปกปดหรอืขอลบออกได ระบบดังกลาว
ไมเปดโอกาสใหนาํตวัผูกระทาํความผิดสูสงัคม แมจะฟนฟดูอียางไรหลังการกระทําความผดิ ผูทีเ่คย
พลาดพลั้งก็ไมมีทางไดรับโอกาสในการกลับเขาทํางานหรือใชชีวิตแบบคนปกติ ทําใหการแกไขฟนฟู
ผูกระทําความผิดไมบรรลุเปาหมายสุดทายอยางสมบูรณ การแกไขกฎหมายใหนักโทษที่พนโทษที่ผาน
ระยะเวลาพอสมควรแลวไมกระทาํความผดิอกี (crime free period) เชน 10-15 ป นบัจากพนโทษ27 

สามารถขอปกปดทะเบยีนประวัตอิาชญากรจากสาธารณชนได จะชวยใหการแกไขฟนฟผููกระทาํความผดิ
บรรลุวัตถุประสงคสุดทายอยางสมบูรณโดยการนําผูกระทําความผิดที่กลับตัวกลับใจไดแลวกลับเขาสู
สงัคมอยางคนปกติอยางแทจริง28  
 
  หลกัสิทธิมนษุยชนมีสวนสาํคญักบัการกําหนดโทษทางอาญา ดานหนึง่ คอื หลักความไดสดัสวน 
(principle of proportionality) เพื่อใชเปนหลักในการกําหนดโทษทางอาญาไมใหรุนแรงเกินสมควร 
อกีดานหนึง่ คอื หลกัการแกไขฟนฟผููกระทําความผดิ (Rehabilitation) เพ่ือใชเปนหลกัการในการ
ลงโทษผูกระทาํความผดิเพือ่ใหไดรบัโอกาสในการแกไขฟนฟูและกลบัเขาสูสงัคมอยางปกต ิประเทศไทยในฐานะ
รฐัภาคีของกตกิาระหวางประเทศวาดวยสทิธพิลเมืองและสิทธทิางการเมือง (ICCPR) มพีนัธกรณทีีจ่ะ
ตองดําเนินการเก่ียวกับการลงโทษผูกระทําความผิดทางอาญาใหสอดคลองกับหลักการสิทธิมนุษยชน
ดังกลาว  การลงโทษทางอาญาใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน ไมใชแคเพียงใหประเทศไทยเปนที่
ยอมรบักบัประชาคมโลกในเร่ืองการคุมครองสทิธมินษุยชน แตยงัเปนผลดกีบักระบวนการยุตธิรรมของ
ไทยในภาพรวมอีกดวย
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รองศาสตราจารยคณาธิป ทองรววีงศ1

สทิธิในข�อมลูส�วนบุคคลที่ไม�ได�รบัการคุ�มครอง
ตามพระราชบญัญติัคุ�มครองข�อมลูส�วนบุคคล พ.ศ. 2562 : 

การเก็บรวบรวม ใช� หรอืเป�ดเผยข�อมลูส�วนบุคคล 
ตามกฎหมายเกีย่วกบัความมัน่คงของรัฐ

บทคัดยอ
  
  พระราชบัญญตัคิุมครองขอมลูสวนบคุคล พ.ศ. 2562 มหีลกัการรับรองสทิธใินขอมลูสวนบคุคล
ของเจาของขอมลูในการควบคุมขอมลูของตน โดยการวางเง่ือนไขสาํคญัวาการเก็บรวบรวม ใช หรอืเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลจะตองอาศัยความยินยอมจากเจาของขอมูลกอน อยางไรก็ตาม กฎหมายน้ีม ี
ขอยกเวนในกรณีการดําเนินการของหนวยงานรัฐซึ่งใชอํานาจตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับ
ความมัน่คงของรัฐ แมขอยกเวนนีม้ลีกัษณะเชนเดยีวกบักฎหมายคุมครองขอมลูสวนบคุคลของสหภาพยุโรป 
(GDPR) และสทิธใินขอมลูสวนบคุคลตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทยอาจถูกจํากดัโดยกฎหมาย
อืน่กต็าม แตเมือ่นาํเกณฑดานสทิธมินษุยชนมาวเิคราะหและประเมินกฎหมายเก่ียวกบัความม่ันคงของ
รัฐ 3 ฉบับซึ่งตราขึ้นในชวงเวลาเดียวกับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดแก 
พระราชบัญญตัสิภาความม่ันคงแหงชาต ิพ.ศ. 2558 พระราชบัญญตัขิาวกรองแหงชาติ พ.ศ. 2562 และ
พระราชบัญญตักิารรกัษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 ซึง่เปนขอยกเวนสทิธขิองเจาของขอมลู 
จะพบวากฎหมายเก่ียวกบัความมัน่คงของรัฐเหลานี ้มแีนวโนมไมสอดคลองกบัเกณฑดานสทิธมินษุยชน
หลายประการ เชน ความเฉพาะเจาะจงในมิตติาง ๆ ความจําเปนและไดสดัสวน บทความน้ีสะทอนให
เหน็วา การบญัญัตกิฎหมายคุมครองขอมลูสวนบคุคลของไทยโดยนําตนแบบ (Model) มาจากกฎหมาย
สหภาพยุโรป ในขณะที่สภาพแวดลอมทางกฎหมายและกลไกการคุมครองสิทธิมนุษยชนของไทย
แตกตางจากยโุรปนัน้ สงผลให “สทิธใินขอมลูสวนบคุคล” ของพลเมืองไทยยังไมไดรบัการคุมครองทีเ่พยีงพอ 
โดยเฉพาะกรณีการเก็บ รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล โดยหนวยงานของรัฐที่อาศัย
อาํนาจอยางกวางตามกฎหมายเก่ียวกบั “ความมัน่คงของรัฐ” 

  พระราชบัญญตัคิุมครองขอมูลสวนบคุคล พ.ศ. 2562, พระราชบัญญัตสิภาความม่ันคงแหงชาติ 
พ.ศ. 2558, พระราชบัญญตัขิาวกรองแหงชาต ิพ.ศ. 2562, พระราชบัญญตักิารรกัษาความม่ันคง
ปลอดภยัไซเบอร พ.ศ. 2562, ขอมลูสวนบคุคล, สทิธใินขอมลูสวนบคุคล

 คาํสาํคญั: 

  1ผูอาํนวยการสถาบันกฎหมายส่ือดิจทิลั และรองศาสตราจารยประจาํหลกัสตูรนติศิาสตรมหาบัณฑติ มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑติ, 

ผูทรงคณุวฒุดิานสทิธพิลเมอืง สาํนกังานคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติ.
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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. 

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

 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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สทิธิในข�อมลูส�วนบุคคลที่ไม�ได�รบัการคุ�มครอง
ตามพระราชบญัญติัคุ�มครองข�อมลูส�วนบุคคล พ.ศ. 2562 : 

การเก็บรวบรวม ใช� หรอืเป�ดเผยข�อมลูส�วนบุคคล 
ตามกฎหมายเกีย่วกบัความมัน่คงของรัฐ

บทนาํ

1

 
  ในเดอืนพฤษภาคม ค.ศ. 2018 กฎหมายคุมครองขอมลูสวนบคุคลฉบบัใหมของสหภาพยุโรป 
(General Data Protection Regulation หรอื GDPA) มผีลใชบงัคบัแทนทีก่ฎหมายเดิม (Directive 
95/46/EC) สงผลกระทบตอหลายภาคสวนทีเ่กีย่วของกบัขอมลูระบตุวัตนของบุคคล (Personal data)          
โดยกฎหมายน้ีมหีลกัการสาํคญัสองประการ คอื กาํหนดหนาท่ีใหผูควบคมุขอมลู (Data controller) 
จดัใหมมีาตรการรักษาความปลอดภัยของขอมลู (Data security)  และกาํหนดหลกัการรับรองสิทธขิอง 
เจาของขอมลูสวนบคุคลหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิง่สิทธิในการควบคุมขอมลูสวนบคุคล (Right to
control personal data) ซึง่สะทอนใหเหน็จากเง่ือนไขการเก็บรวบรวม ใช หรอืเปดเผยขอมลูของบคุคล 
จะกระทําไดตอเมือ่ไดรบัความยินยอม (Consent) จากเจาของขอมลูกอน สาํหรบัประเทศไทย เมือ่เดอืน
กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแหงชาติไดลงมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล
สวนบุคคล กอนการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนมีนาคมเพียงไมถึงหนึ่งเดือนและประกาศเปนกฎหมายใน
ราชกิจจานุเบกษาเม่ือเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 เมือ่พจิารณาพระราชบัญญตัคิุมครองขอมลูสวนบคุคล 
พ.ศ. 2562 พบวามีองคประกอบและหลักการในลักษณะเดียวกับกฎหมายสหภาพยุโรปหรือ
เปนการนาํกฎหมายสหภาพยุโรปดงักลาวมาเปนตนแบบ อยางไรก็ตาม ผูเขยีนชีใ้หเห็นวาการคุมครองสทิธิ
ในขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมายไทยฉบับน้ีมีปญหาที่สําคัญสองระดับ คือ
  (1)  ขอจาํกดั (Limitation) ในการคุมครองสิทธขิองเจาของขอมลูอนัเนือ่งมาจากกลไกของ
กฎหมายคุมครองขอมลูสวนบคุคล เชน ขอยกเวนในแงขอบเขตของพระราชบัญญตัติามมาตรา 4 และ
ขอยกเวนจากหลกัความยินยอมตามมาตรา 24 เปนตน 
  (2)  ผลกระทบทางลบ (Negative impact) ในมติติาง ๆ อนัเกดิจากหลักการ เง่ือนไข และ
องคประกอบของกฎหมายคุมครองขอมลูสวนบคุคล2 เชน การแขงขนัทีไ่มเปนธรรมระหวางผูประกอบ
การรายใหญและรายยอย อุปสรรคทางการคาและการสรางผูประกอบการรายใหม การเปดชองใหมี
ผูนาํไปใชโดยมชิอบ (Abuse) เชน อาชญากรรมประเภทการกรรโชกทรัพยไซเบอร (Cyber extortion) 

  2 จาก รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง ผลกระทบทางลบอันเกิดจากกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลสหภาพยุโรป

และพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562, โดย คณาธิป ทองรวีวงศ, 2563, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
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การสรางโอกาสของการโจรกรรมขอมูลระบุตัวตน ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในหลายมิติของเจาของขอมูล
สวนบุคคล สําหรับบทความนี้จะกลาวถึงปญหาในระดับที่หนึ่ง โดยมีขอบเขตเฉพาะกรณีกฎหมาย
คุมครองขอมลูสวนบคุคล ไมครอบคลุมถึงกฎหมายอ่ืนทีเ่กีย่วกบัความมัน่คงของรัฐ 

สทิธใินขอมลูสวนบคุคลท่ีไมไดรบัความคุมครอง
เพราะถกูจาํกดัสทิธโิดย “กฎหมายอ่ืน”

  ตามพระราชบัญญตัคิุมครองขอมลูสวนบคุคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19 สทิธใินขอมลูสวนบคุคล 
โดยเฉพาะสิทธิในการควบคุมขอมูลโดยการใหความยินยอมกอนที่ผูอื่นจะเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลของตน นั้น มีขอจํากัดหลายประการ ดังจะเห็นไดจากขอยกเวนในมาตรา 24 
อยางไรก็ตาม ในบทความน้ีจะช้ีใหเหน็เฉพาะสทิธใินขอมลูสวนบคุคลทีถ่กูจาํกดัโดย “กฎหมายอ่ืน” 
ซึง่จาํแนกไดสองกรณี คอื 
  กรณีที่หนึ่ง หนวยงานรัฐเปนผูเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของประชาชน 
โดยมีกฎหมายใหอํานาจ กรณีนี้พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 4 
กําหนดวา “พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแก... (2) การดําเนินการของหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่
ในการรักษาความม่ันคงของรัฐ ซึง่รวมถงึความมัน่คงทางการคลังของรฐั หรือการรกัษาความปลอดภัย
ของประชาชน รวมทั้งหนาท่ีเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน นิติวิทยาศาสตร หรือ
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร” จะเห็นไดวา การดําเนินการของหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับ
ความมั่นคงไมอยูภายใตหลักการและเง่ือนไขการคุมครองตาง ๆ  ของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล
สวนบคุคล พ.ศ. 2562 ทัง้ในสวนของหนาทีร่กัษา ความปลอดภัยของขอมลูตามมาตรา 37 และในสวน
ของการคุมครองสทิธเิจาของขอมลูในการควบคุมขอมลูของตน (Right to control personal data) 
ตามมาตรา 19 กลาวคอื หนวยงานของรัฐสามารถเก็บรวบรวม ใช หรอืเปดเผยขอมลูสวนบคุคลไดโดย
ไมตองอาศยัเหตแุหงความยินยอม 
  กรณีที่สอง ผูประกอบการเอกชน เปนผูเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ประชาชน โดยมกีฎหมายกําหนดหนาที ่กรณีนี ้พระราชบัญญตัคิุมครองขอมลูสวนบคุคล พ.ศ. 2562 
มาตรา 24 กําหนดวา “หามมิใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลทําการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลโดย
ไมไดรบัความยินยอมจากเจาของขอมลูสวนบคุคล เวนแต... (6) เปนการปฏบิตัติามกฎหมายของผูควบคมุ
ขอมลูสวนบคุคล” แมวามาตรา 24 ไมไดยกเวนวากรณนีีไ้มอยูภายใตพระราชบัญญตัคิุมครองขอมลู
สวนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังเชนมาตรา 4 (2) กลาวคือ ผูควบคุมขอมูลที่เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
ขอมูลตามหนาที่ซึ่งกฎหมายอ่ืนกําหนด ยังคงตองอยูภายใตเงื่อนไขอื่นของพระราชบัญญัติคุมครอง
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   3 แหลงเดิม.

ขอมลูสวนบคุคล พ.ศ. 2562 เชน การรักษาความปลอดภัยของขอมลูตามมาตรา 37 แตในแงสทิธแิละ
เสรภีาพ หากมีกฎหมายอ่ืนกาํหนดหนาทีใ่หผูควบคมุขอมลูซึง่เปนผูประกอบการภาคเอกชน เกบ็รวบรวม 
ใช หรอืเปดเผยขอมลูบุคคลอ่ืน จะเขาขอยกเวนมาตรา 24 (6) สงผลใหสทิธใินขอมลูสวนบคุคลไมไดรบั
การคุมครองเพราะไมตองอาศยัความยนิยอม 
  จะเห็นไดวา ทัง้กรณีมาตรา 4 (2) และมาตรา 24 (6) ตางเปนกรณทีีส่ทิธใินขอมลูสวนบคุคล
ไมไดรบัการคุมครอง เนือ่งจากมีการเก็บรวบรวม ใช หรอืเปดเผยขอมลูโดยไมตองอาศัยความยนิยอม
จากเจาของขอมลู หรอือกีนยัหนึง่เจาของขอมลูไมอาจมสีทิธคิวบคมุขอมลูของตนได สาํหรับในท่ีนีจ้ะ
พจิารณาเฉพาะกรณีมาตรา 4 (2) ซึง่จะกลาวถงึกฎหมายเก่ียวกบัความมัน่คงของรัฐ (National security) 
อยางไรก็ตาม จากมาตรา 4 (2) จะเหน็ไดวา กฎหมายเก่ียวกับความมัน่คงทีใ่หอาํนาจหนวยงานของ
รฐัดาํเนินการอนัสงผลเปนการจาํกดัสทิธใินขอมลูสวนบคุคล จาํแนกไดเปนสองกลุม คอื3 กฎหมาย
เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ และกฎหมายเกี่ยวกับความม่ันคงทางการคลังของรัฐ สําหรับบทความ
นี้มีขอบเขตเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ (National security) ซึ่งมีขอบเขตวิเคราะห
เฉพาะกฎหมายเก่ียวกบัความมัน่คงของรัฐ 3 ฉบบั ทีต่ราขึน้โดยสภาพแวดลอมเดียวกบัพระราชบัญญตัิ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 กลาวคือ กฎหมายที่เกิดจากคณะรัฐบาลและสภานิติบัญญัติ
แหงชาตใินระหวางป พ.ศ. 2558 - 2562 (กอนการเลือกต้ังทัว่ไปในเดือนมนีาคม พ.ศ. 2562) ซึง่มี
บทบญัญตัใิหอาํนาจหนวยงานรฐัหลายประการรวมถึงการดาํเนนิการในลกัษณะของการเก็บรวบรวม ใช 
หรอืเปดเผยขอมลูสวนบคุคล 

กฎหมายเก่ียวกบัความมัน่คงของรัฐทีต่ราขึน้โดย
สภาพแวดลอมเดยีวกบัพระราชบญัญตัคิุมครองขอมลูสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

  3.1 พระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติฉบับนี้ยกเลิก
พระราชบัญญตัสิภาความมัน่คงแหงชาต ิพ.ศ. 2502 และพระราชบัญญตัสิภาความมัน่คงแหงชาติ            
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2507 
  มาตรา 4 กาํหนดนยิามของคาํสาํคญัอนัเปนเหตุแหงการใชอาํนาจ ดงันี้ 
  “ความม่ันคงแหงชาต”ิ หมายความวา ภาวะท่ีประเทศปลอดจากภัยคกุคามตอเอกราช อธปิไตย            
บรูณภาพแหงอาณาเขต สถาบันศาสนา สถาบนัพระมหากษัตรยิ ความปลอดภัยของประชาชน การดํารงชีวติ
โดยปกตสิขุของประชาชน หรอืท่ีกระทบตอผลประโยชนแหงชาตหิรอืการปกครองระบอบประชาธิปไตย           
อนัมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมขุ รวมทัง้ความพรอมของประเทศท่ีจะเผชญิสถานการณตาง ๆ อนัเกดิ
จากภัยคกุคามทกุรปูแบบ 
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  “ภยัคุกคาม” หมายความวา ภาวะหรือสถานการณทีก่อใหเกดิความไมมัน่คง ซึง่เปนปญหาทีม่ี
ความรุนแรง สลบัซบัซอน หากไมดาํเนินการแกไขจะเกิดผลกระทบในวงกวางตอความมัน่คงแหงชาติ
  สาํหรบัหนาทีแ่ละอํานาจของหนวยงานทีเ่กีย่วของ มาตรา 7 ใหอาํนาจ “สภาความม่ันคงแหงชาต”ิ 
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานสภาไวหลายประการ เชน จัดทํานโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
ความมั่นคงแหงชาติเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา เสนอแนะและใหความเห็นในการกําหนด
ยทุธศาสตรชาตใินมิตดิานความมัน่คง กาํหนดแนวทางหรือมาตรการในการปองกนัหรือแกไขปญหา
เกี่ยวกับความมั่นคงแหงชาติ เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีพิจารณา ประเมินและ
วิเคราะหสถานการณภาพรวมในเชิงยุทธศาสตรอันเปนภัยคุกคามตอความมั่นคงแหงชาติ กํากับและ
ตดิตามการดําเนนิการตามนโยบายและแผนระดับชาตวิาดวยความมัน่คงแหงชาติ
  ในสวนของการดําเนนิการและมาตรการรักษาความม่ันคงแหงชาติ มบีทบญัญตัทิีเ่กีย่วของกบั
การใชอาํนาจของสภาความม่ันคงแหงชาต ิและ “สาํนกังานสภาความม่ันคงแหงชาติ” ดงัตอไปนี้ 
  (1)  การปองกัน โดยกําหนดมาตรการสําหรับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดหรือมีความเสี่ยง ทั้งนี้ 
มาตรา 18 กาํหนดใหสาํนกังานสภาความม่ันคงแหงชาติตดิตาม ประเมนิ และวเิคราะหสถานการณที่
อาจกอใหเกดิภยัคกุคามตอความมัน่คงแหงชาต ิและจดัทาํฐานขอมลูทีเ่กีย่วของ เพือ่ปองกนัหรอืแกไข
สถานการณอนัเปนภยัคกุคามตอความมัน่คงแหงชาติ
  ในกรณีที่มีสถานการณซึ่งมีความเส่ียงอันจะนําไปสูภัยคุกคามตอความม่ันคงแหงชาติ 
มาตรา 18 กาํหนดใหสาํนกังานสภาความม่ันคงแหงชาติแจงเตือนสถานการณดงักลาวพรอมเสนอ
ความเห็น แนวทาง มาตรการ หรอืการดาํเนนิการอืน่ทีจ่าํเปนในการปองกนัหรอืแกไขสถานการณนัน้ 
ตอนายกรัฐมนตร ี คณะรฐัมนตร ี หรอืหนวยงานของรัฐท่ีเกีย่วของ เพือ่พจิารณาดาํเนนิการตาม
อาํนาจหนาทีต่อไป 
  (2)  การตอบสนองหรือรบัมอืภยัคกุคามทีเ่กดิขึน้แลว มาตรา 19 กาํหนดใหสภาความม่ันคงแหงชาติ 
ประกาศระดับความรายแรงของภัยคกุคามดงักลาว พรอมทัง้เสนอความเห็น แนวทาง มาตรการ หรอื         
การดาํเนนิการอืน่ท่ีจาํเปน ตอนายกรฐัมนตรหีรอืคณะรัฐมนตรีเพือ่พจิารณาอนุมตัหิรอืสัง่การใหหนวยงาน
ของรัฐหรอืเจาหนาท่ีของรัฐดาํเนนิการตามอํานาจหนาทีต่ามทีบ่ญัญตัไิวในกฎหมายเพ่ือปองกนั แกไข 
หรอืระงบัยบัยัง้ภยัคกุคามดังกลาว ในกรณีทีน่ายกรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรยีงัไมพจิารณาดําเนนิการ 
ใหสภาความม่ันคงแหงชาติเปนผูใชอํานาจสั่งใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐดําเนินการได
เทาที่จําเปนและเหมาะสม สําหรับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกาศใหสถานการณใด
เปนภยัคกุคาม การยกเลิกการประกาศและการกําหนดระดับความรายแรงของภัยคกุคามเปนไปตามทีส่ภา 
กาํหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
  นอกจากน้ี มาตรา 20 กาํหนดวา ในกรณทีีน่ายกรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรเีหน็วาการพจิารณา      
เรือ่งใดเปนเรือ่งสาํคญัทีจ่ะกระทบตอความมัน่คงแหงชาติ ใหนายกรฐัมนตรหีรอืคณะรัฐมนตรสีงเรือ่งให         
สภาความม่ันคงแหงชาตใิหความเห็นเพือ่ประกอบการพิจารณา หรอืในกรณทีีส่ภาความม่ันคงแหงชาติ
เหน็วาการดาํเนนิการในเร่ืองใดเปนเรือ่งสาํคญัเกีย่วกบัความมัน่คงแหงชาติ ใหเสนอความเห็นตอนายก
รฐัมนตร ีหรอืคณะรฐัมนตรี



52 วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน

  3.2 พระราชบญัญตัขิาวกรองแหงชาต ิพ.ศ. 2562 พระราชบญัญตัฉิบับนีย้กเลกิพระราชบญัญตั ิ
ขาวกรองแหงชาต ิพ.ศ. 2528 
  มาตรา 4 กําหนดนิยามสําคัญดังตอไปน้ี “การขาวกรอง” หมายความวา การดําเนินการเพ่ือ
ใหทราบถงึความมุงหมาย กาํลงัความสามารถและความเคล่ือนไหว รวมทัง้วถิทีางของบุคคล กลุมบคุคล 
หรอืองคการใด ทัง้ภายในประเทศและตางประเทศ ทีอ่าจกระทําการอนัเปนพฤตกิารณเปนภยัคกุคาม ทัง้นี ้
เพื่อรักษาความมั่นคงหรือประโยชนแหงรัฐและใหรัฐบาลนํามาประกอบการพิจารณาในการกําหนด
นโยบายแหงชาติ 
  “การตอตานขาวกรอง” หมายความวา การดําเนินการเพื่อตอตานการกระทําของตางชาติ 
บคุคล  กลุมบคุคล หรอืองคการใด ทีมุ่งหมายจะใหไดไปซึง่ความลบัของชาติหรอืทาํลายความม่ันคงแหงชาต ิ
โดยการจารกรรม การบอนทําลาย การกอวินาศกรรม และการกอการราย หรือการอ่ืนใด
อนัเปนภยัคุกคามเพ่ือรกัษาความม่ันคงหรอืประโยชนแหงรฐั 
  “การขาวกรองทางการส่ือสาร” หมายความวา การใชเทคนิคและการดําเนินกรรมวิธีทาง
เทคโนโลยแีละเครือ่งมอืสือ่สาร เพือ่ใหไดมาซึง่ขอมลูขาวสารเก่ียวกบัความเคล่ือนไหวในการขาวกรอง
และการตอตานขาวกรอง 
  สาํหรบับทบัญญตัท่ีิใหอาํนาจดาํเนนิมาตรการดานการขาวกรอง เชน 
  มาตรา 5 ใหสาํนกัขาวกรองแหงชาตมิหีนาท่ีและอาํนาจหลายประการ เชน ปฏบิตังิานเกีย่วกบั
กจิการการขาวกรอง การตอตานขาวกรอง การขาวกรองทางการส่ือสาร และการรกัษาความปลอดภัย
ฝายพลเรอืน ตดิตามสถานการณภายในประเทศและตางประเทศท่ีมผีลกระทบตอความมัน่คงแหงชาติ
และรายงานตอนายกรฐัมนตรแีละสภาความม่ันคงแหงชาติ กระจายขาวกรองท่ีมผีลกระทบตอความ
มัน่คงแหงชาต ิใหหนวยงานของรัฐหรอืรฐัวสิาหกจิทีเ่กีย่วของใชประโยชนตามความเหมาะสม 
  มาตรา 6 เพือ่ประโยชนในการปฏิบตัหินาทีต่ามมาตรา 5 สาํนกัขาวกรองแหงชาติอาจสัง่ให
หนวยงานของรัฐหรอืบคุคลใดสงขอมลูหรอืเอกสารท่ีมผีลกระทบตอความม่ันคงแหงชาติภายในระยะเวลา
ที่ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติกําหนด หากหนวยงานของรัฐหรือบุคคลดังกลาวไมสงขอมูล
หรอืเอกสารภายในกําหนดเวลาโดยไมมเีหตอุนัสมควร ใหสาํนกัขาวกรองแหงชาติรายงานตอนายกรฐัมนตรี
เพือ่พจิารณาส่ังการตามท่ีเหน็สมควรตอไป 
  ในกรณีทีม่คีวามจาํเปนตองไดมาซ่ึงขอมลูหรือเอกสารอันเกีย่วกบัการขาวกรอง การตอตานขาวกรอง 
การขาวกรองทางการส่ือสาร หรือการรักษาความปลอดภัยฝายพลเรือน สํานักขาวกรองแหงชาติ                
อาจดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ รวมทั้งอาจใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส เครื่องมือทางวิทยาศาสตร             
เคร่ืองโทรคมนาคม หรอืเทคโนโลยีอืน่ใด เพือ่ใหไดมาซึง่ขอมลูหรอืเอกสารดังกลาวได 
  นอกจากน้ี ยงักาํหนดใหจดัตัง้ศนูยประสานงานขาวกรองแหงชาต ิเรยีกโดยยอวา “ศป.ข.” 
ซึง่มหีนาทีแ่ละอาํนาจท่ีเกีย่วของกบัการขาวกรอง เชน อาํนาจตามมาตรา 13 ในการติดตาม ประเมนิ 
และวิเคราะหสถานการณปจจุบันทั้งภายในประเทศและตางประเทศตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง… ตลอดจน
กระจายขาวไปยงัหนวยงานท่ีเกีย่วของ เฝาระวงัภยัคุกคามความม่ันคงปลอดภัย ทัง้ในภาวะปกติและ
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ชวงที่มีสถานการณ ชวงเทศกาลท่ีสําคัญ... เพื่อสนับสนุนการปองกันหรือแกไขสถานการณในกรณีที่มี
เหตกุารณฉกุเฉนิรนุแรงเกดิขึน้ และปฏบิตัติอเนือ่งจนส้ินสดุสถานการณนัน้ รวมถงึปฏบิตังิานอืน่ตาม
ที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย สภาความมั่นคงแหงชาติ หรือผูอํานวยการ
สาํนักขาวกรองแหงชาตมิอบหมาย 
  3.3 พระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร พ.ศ. 2562 
  พระราชบัญญัติฉบับนี้มีหลักการหลายสวน แตในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร (หมวดที่ 3 สวนที่ 4 วาดวยการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร 
มาตรา 58 – มาตรา 69) ซึง่สงผลกระทบตอขอมลูสวนบคุคล ดงันี้ 
  (1)  อาํนาจกาํหนดระดับภยัคกุคามทางไซเบอร ตามมาตรา 60 ซึง่แมวาไมใชบทบญัญตัทิีใ่ห
อาํนาจเขาถงึหรอืไดมาซึง่ขอมลูโดยตรง แตเปนการกาํหนดเหตุอนัเปนทีม่าของการใชอาํนาจดงักลาว 
  (2)  อํานาจการรวบรวมขอมูล พยานหลักฐาน เพื่อวิเคราะหสถานการณและประเมิน 
ผลกระทบ ในกรณีเกิดหรือคาดวาจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอรระดับรายแรง คณะกรรมการ
กํากับดูแลดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (กกม.) มีอํานาจออกคําสั่งใหสํานักงานคณะกรรมการ
การรกัษาความม่ันคงปลอดภัย ไซเบอรแหงชาต ิดาํเนนิการรวบรวมขอมลู หรอืพยานเอกสาร พยานวัตถุ
พยานบุคคล เพื่อวิเคราะหสถานการณและประเมินผลกระทบ (มาตรา 61) ในการนี้ มาตรา 62 
ใหอํานาจเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติสั่งใหพนักงาน
เจาหนาทีด่าํเนนิการหลายประการ เชน มหีนงัสอืขอความรวมมอืจากบคุคลทีเ่กีย่วของเพ่ือมาใหขอมลู 
(มาตรา 62 (1)) มีหนังสือขอขอมูล เอกสาร หรือสําเนาขอมูลหรือเอกสารซึ่งอยูในความครอบครอง
ของผูอื่นอันเปนประโยชนแกการดําเนินการ (มาตรา 62 (2)) อํานาจนี้สงผลกระทบตอสิทธิ
ในการตัดสนิใจเกีย่วกบัขอมลูของบุคคลและนําไปสูการไดมาซึง่ขอมลูทีอ่าจเปนขอมลูสวนบคุคล 
  (3)  อาํนาจปองกนั รบัมือ และลดความเส่ียงจากภัยคกุคามไซเบอรระดบัรายแรง โดยบรูณาการ
รวมกับหนวยงานของรัฐอื่น ตามมาตรา 64 คณะกรรมการกํากับดูแลดานความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร (กกม.) มอีาํนาจดาํเนนิการปองกนั รบัมอื และลดความเส่ียงจากภัยคกุคามไซเบอรและดําเนนิ
มาตรการท่ีจาํเปน โดยมหีนงัสอืถงึหนวยงานรฐัทีเ่กีย่วของใหกระทาํการหรือระงับการดาํเนนิการใด ๆ 
เพือ่ปองกนั รบัมอื และลดความเส่ียงจากภัยคกุคามไซเบอร อาํนาจนีเ้ปนการสัง่การและบูรณาการโดย
ใชถอยคาํทีก่วาง ตองพจิารณาลกัษณะการดําเนนิการเปนกรณ ี เชน หากเปนการเขาถงึ หรอืไดมาซึง่
ขอมลู ตองปฏบิตัติามเงือ่นไขมาตรา 66 ดงัน้ัน อาํนาจนีจ้งึอาจจาํกดัสทิธใินความเปนอยูสวนตัวและ
ขอมลูสวนบคุคล 
  (4)  อํานาจออกคําส่ังใหบุคคลกระทําการเพ่ือปองกันภัยคุกคามไซเบอร ในกรณีภัยคุกคาม
ไซเบอรระดับรายแรง คณะกรรมการกํากับดูแลดานความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร (กกม.) มีอํานาจ
ตามมาตรา 65 ในการออกคําสัง่ใหผูเปนเจาของกรรมสิทธิ ์ ผูครอบครอง ผูใชคอมพวิเตอรหรอืระบบ
คอมพวิเตอร หรอืผูดแูลระบบคอมพิวเตอร ซึง่มเีหตอุนัควรเช่ือวาเปนผูเกีย่วของกบัภยัคกุคามไซเบอรหรอื
ไดรบัผลกระทบจากภัยคกุคามไซเบอรใหกระทําการ เชน เฝาระวงัคอมพวิเตอรหรอืระบบคอมพิวเตอร 
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ตรวจสอบคอมพิวเตอรหรอืระบบคอมพิวเตอรเพือ่หาขอบกพรองตอการรักษาความม่ันคงไซเบอร ดาํเนิน
มาตรการแกไขภยัคุกคามทางไซเบอรเพือ่จดัการขอบกพรองหรอืกาํจดัชดุคาํสัง่ไมพงึประสงค หรอืระงบั
บรรเทาภัยคุกคามไซเบอรทีด่าํเนนิการอยู เขาถงึขอมลูหรอืระบบคอมพิวเตอรเพ่ือปองกนัภยัคกุคาม
ไซเบอร สาํหรบักรณสีัง่ใหเขาถงึระบบคอมพิวเตอรหรอืขอมลูคอมพวิเตอรตองขอคาํสัง่ศาล แตการส่ังให
กระทําอยางอ่ืนไมตองขอคําสั่งศาล (มาตรา 65) อํานาจดังกลาวเปนการสั่งใหผูเกี่ยวของกระทําการ
หลายอยางทีอ่าจสงผลกระทบตอสทิธเิสรภีาพ เชน การเขาถงึระบบคอมพิวเตอรหรือขอมลูคอมพวิเตอร
ซึง่กระทบตอสทิธใินความเปนอยูสวนตวัและขอมลูสวนบคุคล 
  (5)  อาํนาจในการปฏิบตักิารเพ่ือปองกนัภยัคกุคามไซเบอร ตามมาตรา 66 ซึง่ คณะกรรมการ
กาํกับดแูลดานความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร (กกม.) มอีาํนาจปฏบิตักิารหรือสัง่ใหพนกังานเจาหนาท่ี
ปฏิบัติการ เชน เขาถึงขอมูลคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร ทําสําเนา หรือสกัดคัดกรองขอมูลที่มี
เหตุอันควรเช่ือวาเกี่ยวของหรือไดรับผลกระทบจากภัยคุกคามไซเบอร ทดสอบการทํางานของ
คอมพวิเตอรหรอืระบบ ยดึหรืออายดัคอมพิวเตอร ระบบ หรอือปุกรณ ไมเกนิสามสบิวนั จะเหน็ไดวา
เปนการไดมาและลวงรูขอมูลซึ่งอาจรวมถึงขอมูลเนื้อหาการส่ือสารหรือขอมูลที่ระบุตัวตนของผูอื่น
จงึจดัอยูในกลุมของการสอดแนม (Surveillance) อนัสงผลกระทบตอสิทธใินขอมลูสวนบคุคล 
  (6)  อาํนาจในกรณีภยัคกุคามทางไซเบอรในระดับวกิฤต ิซึง่มบีทบญัญตัทิีเ่กีย่วของ ดงันี้ 
  มาตรา 67 กาํหนดใหเปนหนาทีแ่ละอาํนาจของสภาความม่ันคงแหงชาติ ตามพระราชบัญญตัิ 
สภาความม่ันคงแหงชาต ิพ.ศ. 2559 ซึง่ใหอาํนาจนายกรัฐมนตรีสัง่การใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่
ของรฐัดาํเนนิการไดอยางกวาง จงึอาจรวมถึงการเขาถงึ ตรวจสอบ หรือไดมาซึง่ขอมลูคอมพวิเตอร ฯลฯ 
ซึง่กระทบตอสทิธใินขอมลูสวนบคุคล 
  มาตรา 68 กาํหนดใหคณะกรรมการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ (กมช.) 
มอีาํนาจส่ังใหเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติปองกนัภยัคกุคาม
โดยไมตองขอคําสั่งศาล โดยกฎหมายกําหนดวา “อํานาจดําเนินการไดทันทีเทาที่จําเปน” ซึ่งเปน
ถอยคาํทีก่วาง อาจรวมถึงการดําเนินการในลกัษณะตาง ๆ ทีก่ระทบตอสทิธใินขอมูลสวนบคุคล เชน 
การไดมา เขาถงึ หรอืตรวจสอบขอมลูของผูอืน่ นอกจากน้ี มาตรา 68 วรรคสอง ใหอาํนาจเลขาธิการ
คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ (กมช.) หรอืคณะกรรมการกํากบัดูแลดานความมัน่คง
ปลอดภยัไซเบอร (กกม.) ในการขอขอมลู “ทีเ่ปนปจจบุนัและตอเนือ่ง” จากผูเกีย่วของ สงผลใหได
มาซึ่งขอมูลจราจรคอมพิวเตอร (Traffic data) ซึ่งอาจบงชี้พฤติกรรมการใชงานและแสดงใหเห็น
วิถีชีวิตมิติตาง ๆ ของบุคคล โดยสามารถนํามาประมวลรวมกันกับขอมูลผูใชบริการเพ่ือระบุตัวตน 
จงึจดัเปนการสอดแนม (Surveillance) ซึง่กระทบตอสิทธใินขอมลูสวนบคุคล 
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ผลกระทบของกฎหมายเก่ียวกบัความมัน่คงของรัฐ
ตอสิทธใินขอมลูสวนบคุคลและความชอบดวยกฎหมาย

  
  กฎหมายเก่ียวกับความมั่นคงของรัฐทั้ง 3 ฉบับท่ีตราขึ้นในสภาพแวดลอมเดียวกันกับ
พระราชบัญญตัคิุมครองขอมลูสวนบคุคล พ.ศ. 2562 ดงักลาวขางตน มบีทบญัญัตทิีใ่หหนวยงานของ
รัฐใชอํานาจในลักษณะหรือรายละเอียดท่ีแตกตางกัน แตจากถอยคําของบทบัญญัติเปดทางใหใช
อํานาจในลักษณะ “เขาถึงหรือไดมา” ซึ่งขอมูลของผูอื่น หรืออาจเรียกโดยรวมวา “ดักรับหรือ
สอดแนม” (Interception or surveillance) ซึง่กระทบตอสิทธใินขอมลูสวนบคุคล 
  ในกรอบสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ แมวากฎหมายอ่ืนที่ใหอํานาจหนวยงานของรัฐหรือ
กําหนดหนาที่ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลภาคเอกชน ทําการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล
สวนบคุคล ในลกัษณะจาํกัดหรอืกระทบสิทธแิละเสรภีาพตามรัฐธรรมนูญหลายประการ แตรฐัธรรมนูญ
กําหนดขอยกเวนกรณี “กฎหมายท่ีบัญญัติใหอํานาจ” และมาตรา 26 กําหนดวา กฎหมายท่ีจํากัด
สิทธิหรือเสรีภาพจะตองเปนไปตามเง่ือนไขที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ และตองระบุเหตุผลความจําเปน
ไวดวย เชน สิทธิในความเปนอยูสวนตัวและขอมูลสวนบุคคลตาม มาตรา 32 กําหนดวา “เวนแต
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีตราข้ึนเพียงเทาที่จําเปนเพ่ือประโยชนสาธารณะ” 
เมื่อพิจารณากฎหมายเก่ียวกับความมั่นคงของรัฐดังกลาวขางตน จะพบวามีการระบุถอยคําตามที่
รัฐธรรมนูญกําหนด เชน กฎหมายวาดวยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรมีบทบัญญัติ
หลายมาตราท่ีจํากัดสิทธิในขอมูลสวนบุคคลแตระบุถอยคําตามเง่ือนไขของรัฐธรรมนูญวา 
“... ที่เกี่ยวของเฉพาะเทาที่จําเปน..” (มาตรา 65 (5)) 
  ในกรอบพระราชบัญญตัคิุมครองขอมลูสวนบคุคล พ.ศ. 2562 การใชอาํนาจดังกลาวรวมถึงการ 
“เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย” ขอมูลสวนบุคคล แตเปนกรณีที่หนวยงานรัฐเกี่ยวกับการรักษา
ความมัน่คงของรัฐใชอาํนาจตามกฎหมายอ่ืนกาํหนด จงึเปนขอยกเวนของการคุมครองสิทธใินขอมลู
สวนบคุคลตามพระราชบัญญตัคิุมครองขอมลูสวนบคุคล พ.ศ. 2562 มาตรา 4 (2) เมือ่เปรยีบเทยีบกบั
กฎหมายคุมครองขอมลูสวนบคุคลสหภาพยุโรป (GDPR) จะเหน็ไดวามหีลักการทาํนองเดยีวกัน กลาวคอื
มาตรา 2 กาํหนดวา กฎหมายน้ีไมใชบงัคบักบัการประมวลขอมลูสวนบคุคลโดยหนวยงานของรัฐทีม่อีาํนาจ 
เพื่อวัตถุประสงคในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม รวมถึงการปองกันภัยคุกคามตอ
ความปลอดภัยสาธารณะ (Public security) (Article 2 Material scope, GDPR) นอกจากน้ี
อารัมภบท ขอ 16 ยังกลาวดวยวา กฎหมายน้ีไมใชบังคับกับกิจกรรมเก่ียวกับความมั่นคงของรัฐ 
(National security) (Recital 16, GDPR) 
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  4 หลกัการ “Safeguard” ปรากฏในตราสารระหวางประเทศเก่ียวกบัสทิธมินษุยชนหลายฉบับ 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. ลิขสิทธ์ิ 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.

เกณฑการประเมนิความสอดคลองของกฎหมาย
เกีย่วกบัความมัน่คงของรัฐทีจ่าํกดัสทิธใินขอมลูสวนบุคคล 

  แมวาการใชอาํนาจตามกฎหมายเก่ียวกบัความมัน่คงดงักลาว จะเปนการจาํกัดสทิธใินขอมูล         
สวนบุคคลในฐานะของขอยกเวนตามรัฐธรรมนูญและขอยกเวนของกฎหมายคุมครองขอมลูสวนบุคคล
เนื่องจากเปนกรณีการใชอํานาจที่มีกฎหมายรองรับ และเปนการยกเวนในลักษณะเดียวกับกฎหมาย
คุมครองขอมูลสหภาพยุโรป แตมีประเด็นความชอบดวยกฎหมายในอีกระดับหนึ่งวา บทบัญญัติตาม
กฎหมายเหลาน้ัน สอดคลองกบัหลกัสทิธมินษุยชนระหวางประเทศหรือไม จากการศึกษาคาํพพิากษา
ศาลในตางประเทศโดยเฉพาะในสหภาพยุโรปพบวา เมื่อมีประเด็นวากฎหมายท่ีจํากัดสิทธิเสรีภาพ
สอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม ศาลนําหลักสิทธิมนุษยชนหลายประการมาช่ังนํ้าหนัก
กฎหมายดังกลาว หรอืเรยีกวาหลกัเกณฑปกปองสทิธ ิ (Safeguard principle)4 ซึง่ผูเขียนจาํแนกเปน
เกณฑยอยหลายเกณฑ5 และนาํมาใชวเิคราะหและประเมินบทบญัญตัติามกฎหมายเก่ียวกบัความม่ันคง
ดังกลาวที่ใหอํานาจอันอาจกระทบตอขอมูลสวนบุคคล เพื่อชี้ใหเห็นแนวโนมความสอดคลองหรือ
ไมสอดคลองของกฎหมายเก่ียวกบัความมัน่คงดงักลาวในกรอบสิทธมินษุยชน 

  5.1 เกณฑความเฉพาะเจาะจงในแงเหตแุหงการใชอาํนาจ 
  เกณฑนี้ปรากฏในคําพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปที่วางหลักวากฎหมายตองระบุปจจัย
สําคัญอันเปนเหตุแหงการใชอํานาจ6 นอกจากน้ี ตามอนุสัญญาอาชญากรรมไซเบอร ประเทศภาคี
ที่ตรากฎหมาย ใหอํานาจเจาหนาที่ดักรับขอมูลตองอยูภายใตเงื่อนไข “... ความจําเปนที่เกี่ยวของ
กับความผิดรายแรงท่ีระบุในกฎหมาย…”7 เกณฑขอนี้มีวัตถุประสงคปองกันไมใหรัฐตรากฎหมาย
สอดแนมวงกวางหรอืโดยลบั (Mass or secret surveillance)8 เมือ่นาํเกณฑนีม้าวเิคราะหกฎหมาย
เกีย่วกับความมัน่คงของรัฐอนัเปนขอยกเวนของพระราชบัญญตัคิุมครองขอมลูสวนบคุคล พ.ศ. 2562 
จะพบวา 
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    9 From Foreign Intelligence Gathering Laws (pp. 1-5), by The Law Library of Congress, 2016.

  1)  พระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. 2559 เหตุแหงการใชอํานาจคือ 
“ภยัคุกคาม” ซึง่มขีอบเขตกวาง เพราะไมไดกาํหนดลกัษณะเชิงรปูธรรม การกระทําหรอืตัวอยางของ
ภยัคกุคาม แตกาํหนดในลกัษณะ ภาวะ สถานการณ หรอืปญหา (State or situation or problem) 
ซึง่แยกพจิารณาได ดงันี ้(1) ภาวะ สถานการณ หรอืปญหาทีอ่าจกระทบตอความมัน่คงนัน้ ไมจาํกดัรปูแบบ
พฤติกรรม จึงรวมท้ังการกระทําทางกายภาพและการกระทําทางคอมพิวเตอร โดยมีคําขยายท่ีกวาง 
เชน “ซบัซอน” ซึง่คลายคลงึกบั คาํสัง่หวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาติ ที ่51/2560 ทีแ่กไขเพิม่เตมิ 
พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ดังนั้น ภัยคุกคามตาม
กฎหมายนี้จึงมีขอบเขตกวางและไมเจาะจง (2) ภาวะหรือสถานการณ หรือปญหา ไมจํากัดเฉพาะ
การกระทําทางกายภาพ อาจรวมถึงการกระทําโดยใชคอมพวิเตอร ระบบ หรอืโปรแกรม (3) เมือ่พิจารณา
นยิามของ “ภยัคกุคาม” ประกอบกับนยิามของ “ความมัน่คงแหงชาต”ิ กจ็ะเหน็ถงึความกวางของ
ภยัคกุคาม นอกจากน้ี ยงัมีคาํวา “ภยัคกุคามทุกรปูแบบ” ซึง่ไมมขีอบเขตจํากดัในแงลกัษณะ รปูแบบ 
หรอืวธิกีาร 
  2)  พระราชบัญญัติขาวกรองแหงชาติ พ.ศ. 2562 เมื่อเปรียบกับกฎหมายฉบับกอนหนา                 
คือ พระราชบัญญัติขาวกรองแหงชาติ พ.ศ. 2528 จะพบวากฎหมายฉบับ พ.ศ. 2562 ขยายขอบเขต
ในสวนของเหตุแหงการใชอาํนาจ กลาวคอื ตามกฎหมายฉบับ พ.ศ. 2528 มขีอบเขตตอตานการกระทํา
ของตางชาตหิรอืองคการกอการราย (Foreign intelligence) ซึง่เปนหลกัการท่ีคลายคลงึกบักฎหมาย
ของหลายประเทศ แตจากนิยามของการขาวกรอง การตอตานขาวกรอง ตามกฎหมายฉบับ พ.ศ. 2562 
จะเห็นถึงขอบเขตท่ีกวางขึน้ เชน “… กลุมบคุคลหรือองคการใดท้ังภายในประเทศและตางประเทศ...” 
หรือ “...กระทําการอื่นใดอันเปนภัยคุกคามเพื่อรักษาความม่ันคงหรือประโยชนแหงรัฐ...” ถอยคํา
ดงักลาวสะทอนถงึขอบเขตทีก่วางกวาการขาวกรองเกีย่วกบัภยัคกุคามจากตางชาตแิละการกอการราย
อันเปนวัตถุประสงคหลักแตเดิมของกฎหมายน้ี หรืออีกนัยหน่ึงคือ กฎหมายใหมครอบคลุมทั้ง
การขาวกรองสําหรบัภยัคกุคามตางชาต ิ(Foreign intelligence) และภยัคกุคามภายใน (Domestic
intelligence) เมือ่เปรยีบเทยีบกบักฎหมายตางประเทศจะพบวา หลายประเทศในยุโรป9 มกีฎหมายท่ี
ใหอํานาจหนวยงานขาวกรอง (Intelligence agency) โดยจําแนกระหวางกฎหมายเก่ียวกับ
การขาวกรองท่ีมเีปาหมายปองกนัภยัคกุคามจากตางชาติ (Foreign intelligence) และการขาวกรองท่ีมี
ขอบเขตสําหรบัภยัคกุคามภายใน (Domestic intelligence) จงึมขีอบเขตในแงเหตแุหงการใชอาํนาจ
ทีจ่าํกัดกวากฎหมายไทย
  นอกจากน้ัน พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังระบุถึงผลกระทบหรือความเสียหายของภัยคุกคาม
อนัเปนเหตแุหงการใชอาํนาจดวยถอยคาํท่ีกวาง เชน “ทาํลายความม่ันคงแหงชาต ิ โดยการจารกรรม 
การบอนทําลาย การกอวินาศกรรม และการกอการราย หรือการอื่นใด...” จะเห็นไดวา ภัยคุกคาม
ดงักลาวอาจสงผลกระทบเชิงรปูธรรมตอชวีติและทรัพยสนิ เชน การกอวนิาศกรรมโดยวางระเบิด และ
รวมถงึผลกระทบท่ีไมสามารถช้ีวดัชดัเจน เชน “การอืน่ใดทีเ่ปนการทาํลายความม่ันคงของชาติ” ถอยคาํ
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ดงักลาวอาจสงผลใหมกีารใชอาํนาจตอบสนองตอการกระทําอนัเปนการใชสทิธเิสรภีาพอืน่ เชน การสือ่สาร
ขอมลูเนือ้หา (Content) ซึง่เปนสทิธใินการแสดงความคิดเห็น เปนตน 
  3)  พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 เหตุแหงการใช
อาํนาจ คอื   “ภยัคกุคามทางไซเบอร” แมวานยิามของภัยคุกคามทางไซเบอรมขีอบเขตท่ีจาํกดัเฉพาะ
การประทุษรายตอระบบคอมพิวเตอร หรอืขอมลูคอมพิวเตอร จงึไมรวมถงึการกระทําทางไซเบอรอืน่
เชน การเผยแพรเนือ้หาขอมูลผิดกฎหมาย แตการใชอาํนาจยงัตองพจิารณาถงึระดบัของภยัคกุคาม
สามระดับตามมาตรา 60 ซึ่งใชถอยคําท่ีกวาง เชน “ภัยคุกคามทางไซเบอรที่มีความเสี่ยงอยางมี
นยัสาํคัญ...” (มาตรา 60 (1)) “ภยัคกุคามท่ีมลีกัษณะการเพ่ิมขึน้อยางมนียัสาํคญัของการโจมตีระบบ
คอมพิวเตอร...” (มาตรา 60 (2)) “ภัยคุกคามทางไซเบอรอันกระทบหรืออาจกระทบตอความสงบ
เรยีบรอยของประชาชนหรือเปนภยัตอความมัน่คงของรัฐ...” (มาตรา 60 (3) (ก) (ข)) จงึพบวาตวับทไมได
ระบเุกณฑชีว้ดัทีช่ดัเจนในเชิงปรมิาณ จากมมุมองของบุคคลทัว่ไปไมอาจทราบไดแนนอนวากรณใีด
จะเปนเหตแุหงการใชอาํนาจ นอกจากน้ี การใชอาํนาจในหลายมาตรากําหนดเหตุในลกัษณะกวาง เชน 
“เมือ่ปรากฏแกคณะกรรมการกํากบัดแูลดานความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร  (กกม.) วาเกดิหรอืคาดวา
จะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอรในระดับรายแรง...” (มาตรา 61) “ในกรณีที่เกิดหรือคาดวาจะเกิด
ภัยคุกคามทางไซเบอรระดับรายแรง...” (มาตรา 64) “ในกรณีที่เปนเหตุจําเปนเรงดวน” (มาตรา 68) 
  จะเห็นไดวา “ความม่ันคง” อันเปนเหตุผลสําคัญของการใชอํานาจตามกฎหมายขางตน 
กฎหมายบางฉบับกาํหนดไวอยางเจาะจง เชน “ภยัคกุคามทางไซเบอร” ครอบคลมุเฉพาะการกระทํา
ตอความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรหรอืขอมลูคอมพวิเตอร (Computer security) จงึไมรวมถึง
การกระทําในแงอืน่ เชน การสือ่สารเนือ้หาขอมลู (Content) ทีก่ระทบความม่ันคงของรัฐ แตกฎหมาย
บางฉบบักาํหนดในลักษณะกวาง เชน พระราชบัญญัตขิาวกรองแหงชาติ พ.ศ. 2562 ระบถุงึความมัน่คง
หรือผลประโยชนแหงรัฐ ความมั่นคงแหงชาติ (National security) ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับ
ลกัษณะของภัยคกุคาม เชน การไดไปซึง่ความลบัของชาติ การจารกรรม การบอนทาํลาย การกอวนิาศกรรม 
และการกอการราย ฯลฯ แลวจะเห็นไดวา แมวากฎหมายน้ีไมไดระบเุจาะจงถึงความมัน่คงทางคอมพิวเตอร 
(Computer security) แตภัยคุกคามตอระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอรที่กระทบ
หรือเชื่อมโยงกับความมั่นคงของชาติ เชน การโจรกรรมขอมูลของรัฐดวยวิธีการทางคอมพิวเตอร 
การกอการรายไซเบอร กอ็ยูในความหมายของภัยคกุคามตามนัยกฎหมายน้ีดวย
  จากกฎหมายเก่ียวกับความม่ันคงของรัฐทัง้ 3 ฉบบั จะเหน็ไดวาเหตอุนันาํไปสูการใชอาํนาจ
คือภัยคุกคามตามกฎหมายแตละฉบับนั้นมีขอบเขตกวาง โดยตัวบทไมไดระบุตัวชี้วัดหรือเกณฑ
พิจารณาเงื่อนไขแหงการใชอํานาจที่ชัดเจน จึงมีแนวโนมไมสอดคลองกับหลักความเฉพาะเจาะจง 
นอกจากน้ี ยงัมแีนวโนมไมสอดคลองกบัหลกัความคาดหมายได 

  5.2 เกณฑความเฉพาะเจาะจงในแงมาตรการ (Measures) 
  กฎหมายท่ีใหอาํนาจเขาถงึหรอืไดขอมลู ตองมลีกัษณะเฉพาะเจาะจงในแงมาตรการ (Measures)        
แมศาลสิทธมินุษยชนยโุรปยอมรบัวาการใชมาตรการทางเทคโนโลยีสมยัใหมมคีวามจําเปนเพือ่ตอตาน
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   10 Szabó and Vissy v Hungary, no. 37138/14, ECtHR 579, 2016.

   11 From Foreign Intelligence Gathering Laws. Op.cit.

การกอการราย แตมาตรการดังกลาวกจ็ะตองมคีวามชดัเจนประกอบกับมมีาตรการปองกนัการนาํไปใช
โดยมิชอบดวย10 เมื่อนําเกณฑนี้มาวิเคราะหกฎหมายเก่ียวกับความมั่นคงของรัฐอันเปนขอยกเวนของ
พระราชบัญญตัคิุมครองขอมลูสวนบคุคลจะพบวา
  1)  พระราชบัญญตัสิภาความม่ันคงแหงชาต ิพ.ศ. 2559 มาตรการสําหรบัการปองกนัและ
รับมือ ภัยคุกคามความม่ันคงแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้มีลักษณะกวาง กลาวคือ ใหอํานาจ
ในสวนของมาตรการดวยถอยคําทีไ่มไดระบุเจาะจงถึงลกัษณะมาตรการ เชน “ดาํเนนิการ” จงึเปดชองให
ดําเนินมาตรการอันอาจกระทบตอขอมูลสวนบุคคล เชน การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล
สวนบคุคลได นอกจากน้ี ยงัไดกาํหนดเช่ือมโยงกบักฎหมายอ่ืน เชน “สัง่การใหหนวยงานรฐัดาํเนนิการ
ตามอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติในกฎหมาย” ดังจะเห็นไดจากมาตรา 18 และมาตรา 19 สงผลให
ครอบคลมุถงึอาํนาจตามกฎหมายอ่ืนไดอยางกวางโดยไมไดระบกุฎหมายใดไวโดยเฉพาะ 
  2)  พระราชบัญญัติขาวกรองแหงชาติ พ.ศ. 2562 มาตรการหรือวิธีการตามกฎหมายฉบับ 
พ.ศ. 2528 กําหนดวาการขาวกรองทางการส่ือสารหมายถึงการใชเทคนิคและการดําเนินกรรมวิธี
ทางเคร่ืองมือสื่อสาร ดวยการดักรับการติดตอสื่อสารทางสัญญาณวิทยุ แตตามกฎหมายฉบับ
พ.ศ. 2562 กําหนดมาตรการหรือวิธีการทางเทคโนโลยีไวกวาง ดังจะเห็นไดจากนิยามของการ
ขาวกรองทางการส่ือสาร หมายถงึ “การใชเทคนคิและการดําเนนิกรรมวธิทีางเทคโนโลยีและเคร่ืองมอื
สือ่สาร เพือ่ใหไดมาซึง่ขอมลูขาวสาร...” นอกจากน้ี ในสวนของอาํนาจสาํนกัขาวกรองแหงชาต ิยงัได
กาํหนดไวกวางวา “...อาจดาํเนินการดวยวธิกีารใด ๆ  รวมทัง้อาจใชเครือ่งมอือเิลก็ทรอนกิส เครือ่งมอื
ทางวิทยาศาสตร เครื่องโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีอื่นใด เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลหรือเอกสาร…” 
เปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศจะพบวาหลายประเทศในยุโรป11 มีกฎหมายท่ีใหอํานาจ
หนวยงานขาวกรอง (Intelligence agency) โดยจาํแนกขอบเขตและหนาทีข่องหนวยงานขาวกรอง
ออกจากหนวยงานบงัคับใชกฎหมาย เชน การสบืสวนสอบสวนความผิดอาญา (Criminal investigation) 
รวมทั้งมีการจําแนกกฎหมายตามชองทางหรือวิธีการสําหรับการขาวกรอง เชน กฎหมายเก่ียวกับ
การขาวกรองทางอิเล็กทรอนกิส (Electronic intelligence) ซึง่มขีอบเขตแคบกวากฎหมายขาวกรอง
แหงชาตขิองไทยท่ีใหอาํนาจโดยไมจาํกดัชองทาง วธิกีาร หรอืเทคโนโลย ีจงึเปดชองใหดาํเนนิมาตรการ
อนัอาจกระทบตอขอมลูสวนบคุคล เชน การเก็บรวบรวม ใช หรอืเปดเผยขอมลูสวนบคุคล
  3)  พระราชบัญญัตกิารรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 อาํนาจในการออกคําสัง่        
ใหบคุคลกระทําการเพ่ือปองกันภยัคกุคามไซเบอร ตามมาตรา 65 กาํหนดถอยคาํเกีย่วกบัการดาํเนนิการ             
ทีไ่มเจาะจงวิธกีารอยางชดัเจน เชน “เฝาระวงั ตรวจสอบคอมพิวเตอรหรอืระบบคอมพิวเตอรเพ่ือ
หาขอบกพรอง…” อาํนาจตามมาตรา 66 กาํหนดวา “ เขาถงึขอมูลคอมพวิเตอร ระบบคอมพิวเตอร 
ทาํสาํเนา หรอืสกดัคดักรองขอมลู...” จะเหน็ไดวา กฎหมายไมระบวุธิกีารหรือมาตรการโดยเจาะจง
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    12 United States v Ganias, 755 F.3d 125 (2d Cir. 2014).
  13 พระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. 2559 มาตรา 19 ในกรณีที่มีสถานการณอันเปนภัยคุกคามตอ

ความมั่นคงแหงชาติ ใหสภาประกาศระดับความรายแรงของภัยคุกคามดังกลาว พรอมทั้งเสนอความเห็น แนวทาง มาตรการ หรือ

การดําเนินการอ่ืนที่จําเปนตอนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือส่ังการใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของ
รัฐดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายเพ่ือปองกัน 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.

เปดทางใหสามารถใชอํานาจดวยวิธีการท่ีหลากหลายและอาจกระทบสิทธิ เชน การทําสําเนาขอมูล
ทั้งหมดจากฮารดดิสก ทําใหไดมาซึ่งขอมูลอื่นที่ไมเกี่ยวของกับภัยคุกคามไซเบอร12 นอกจากน้ี 
สาํหรบัอาํนาจในกรณีภยัคกุคามทางไซเบอรในระดบัวกิฤต ิตามมาตรา 67 วรรคหน่ึง ตองพจิารณา
พระราชบัญญตัสิภาความม่ันคงแหงชาต ิพ.ศ. 2559 ซึง่ใหอาํนาจนายกรัฐมนตรีสัง่การใหหนวยงานของ
รฐัหรอืเจาหนาทีข่องรัฐดาํเนนิการไดอยางกวางและไมระบมุาตรการท่ีเจาะจง13 สาํหรับกรณีเหตุจาํเปน
เรงดวน ตามมาตรา 68 คณะกรรมการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ (กมช.) อาจมอบให
เลขาธกิารคณะกรรมการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาตมิ ี“อาํนาจดาํเนนิการไดทนัที
เทาที่จําเปน” ซึ่งเปนถอยคําที่กวาง ไมจํากัดวิธีการหรือมาตรการที่เจาะจง กฎหมายนี้จึงเปดชองให
ดําเนินมาตรการอันอาจกระทบตอขอมูลสวนบุคคล เชน การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล
สวนบคุคล 
  จากกฎหมายเก่ียวกบัความมัน่คงของรัฐทัง้ 3 ฉบบั จะเหน็ไดวา เปดทางใหหนวยงานของรัฐ
ใชอาํนาจดําเนนิมาตรการปองกนัหรอืตอบสนองภัยคกุคามความม่ันคงตามกฎหมายน้ัน ๆ ไดอยางกวาง
และไมเจาะจง จงึมแีนวโนมไมสอดคลองกบัหลักความเฉพาะเจาะจงในเชิงมาตรการ และเปดทางใหใช
มาตรการที่มีลักษณะไดมาหรือเขาถึงขอมูลสวนบุคคล นอกจากนี้ ยังมีแนวโนมไมสอดคลองกับ
หลกัความคาดหมายได 

  5.3 เกณฑความเฉพาะเจาะจงในแงเปาหมาย (Target) 
  เกณฑนีพ้บในประมวลแนวปฏิบตัทิีด่สีาํหรบัหนวยงานขาวกรองของสหประชาชาติ ซึง่มหีลกัวา
กฎหมายท่ีใหอาํนาจสอดแนมตองมขีอบเขตแคบและชัดเจน (Narrow and precise)14 ศาลยโุรป
เคยตัดสินวา กฎหมายท่ีใหอํานาจเจาหนาท่ีดักรับขอมูลโดยระบุเปาหมายวา “บุคคลอื่นใดที่อาจ
เก่ียวของ…”15 นัน้กวางเกนิไปและขัดกับอนุสญัญาสทิธมินษุยชนยโุรป16 เมือ่นาํเกณฑนีม้าวเิคราะห
กฎหมายเก่ียวกับความม่ันคงของรัฐอันเปนขอยกเวนของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
พ.ศ. 2562 จะพบวา
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  1)  พระราชบัญญตัสิภาความม่ันคงแหงชาต ิ พ.ศ. 2559 กาํหนดมาตรการไวในลกัษณะกวาง 
กลาวคือ ไมไดระบลุกัษณะของมาตรการหรือการดาํเนนิการท่ีเจาะจง รวมทัง้ใหอาํนาจสัง่การท่ีเชือ่มโยง
ถึงกฎหมายอ่ืน ทําใหไมอาจระบุขอบเขตเปาหมายของบุคคลที่อาจไดรับผลกระทบไดอยางชัดเจน
นอกจากน้ี ยังกําหนดใหการใชอํานาจเช่ือมโยงไปยังกฎหมายอ่ืนที่ไมไดระบุเจาะจงกฎหมายไว
โดยเฉพาะดังกลาวมาแลวในเกณฑความเจาะจงในแงมาตรการ จงึเปดทางใหใชมาตรการท่ีกระทบถึง
เปาหมายในแงบุคคลหรือขอมูลสวนบุคคลในวงกวางหรือไมเจาะจง ขึ้นอยูกับวาจะใชอํานาจสั่งให
ดาํเนนิการตามกฎหมายใด เชน สัง่ใหบคุคลปฏบิตัหิรอืงดเวนปฏบิตัเิกีย่วกบัเครือ่งมือหรอือปุกรณ
อเิลก็ทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร หรอืส่ังใหใชเครือ่งมอื
สือ่สารของหนวยงานรฐัหรอืเอกชนตามกฎหมายวาดวยการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย หรอืส่ังให
ใชอาํนาจเขาถงึระบบหรือขอมลูตามกฎหมายวาดวยการรกัษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 
  2) พระราชบัญญัตขิาวกรองแหงชาต ิพ.ศ. 2562 ใหอาํนาจปฏบิตังิานเกีย่วกับกจิการการขาวกรอง
การตอตานขาวกรอง การขาวกรองทางการส่ือสาร ฯลฯ ซึง่เมือ่พจิารณานยิามของถอยคาํดังกลาวจะ
เห็นไดวา อํานาจตามพระราชบัญญัตินี้คือการดําเนินการใด ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลขาวสาร 
อนัเปนการกระทําในลกัษณะสอดแนม (Surveillance) เชน การดกัรบัขอมลู (Interception) โดย
กฎหมายกําหนดมาตรการหรือวธิกีารไวกวาง ไมจาํกดัเทคโนโลยหีรอืรูปแบบขอมลูเปาหมาย จงึรวมถึง
การสอดแนมทางอิเลก็ทรอนิกส (Electronic surveillance) การใชอาํนาจลกัษณะนีจ้งึอาจครอบคลุม
เปาหมายท่ีเปนขอมลูของบุคคล อนัอาจไดรบัผลกระทบอยางกวางหรอืไมเจาะจง 
  3)  พระราชบัญญตักิารรกัษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 ในแงขอบเขตเปาหมาย
ในแงตัวบุคคลนั้น พระราชบัญญัตินี้ไมมีวัตถุประสงคสืบสวนและนําตัวผูกอใหเกิดภัยคุกคามทาง
ไซเบอรมาลงโทษ  แตใหอํานาจเพ่ือปองกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร บุคคลที่เปนเปาหมาย
ของการใชอาํนาจจงึกวาง  ซึง่แบงไดสองกลุมคอื กลุมท่ีหนึง่ อาํนาจสัง่ใหบคุคลกระทําการ ตามมาตรา 65 
ครอบคลุมบคุคลหลายฝาย  ไมจาํกัดเฉพาะผูดแูลระบบแตรวมไปถึงผูใชงานและบุคคลอืน่ใดทีอ่าจไดรบั
ผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร กลุมที่สอง อํานาจเขาถึงหรือไดมาซึ่งขอมูลของบุคคล 
ตามมาตรา 61 (2) อํานาจเขาถึงขอมูล ตามมาตรา 66 มีขอบเขตกวางไมจํากัดเฉพาะขอมูลของ
ผูกอภัยคุกคาม รวมถึงขอมูลของผูใชงาน ผูประกอบธุรกิจที่ไมใชหนวยงานโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญ 
หรอืประชาชนท่ัวไปท่ีไดรบัผลกระทบจากภัยคกุคามทางไซเบอร จะเหน็ไดวา แมวาโดยทัว่ไปอาํนาจ
ปองกันและรับมอืภยัคกุคามทางไซเบอรจะเก่ียวของกับภยัทีเ่กดิกบัหนวยงานโครงสรางพ้ืนฐานสําคญั
ทางสารสนเทศ (Critical information infrastructure) แตบทบญัญตัทิีใ่หอาํนาจ เชน มาตรา 65 และ
มาตรา 66 ครอบคลมุถึงบุคคล องคกร หรอืทรพัยากร คอมพวิเตอรอืน่ดวย จงึมแีนวโนมไมสอดคลอง
กบัความเจาะจงดานเปาหมาย 
  จากกฎหมายเก่ียวกบัความมัน่คงของรัฐทัง้ 3 ฉบบั จะเห็นไดวาเปดทางใหหนวยงานรัฐใช
อาํนาจดาํเนนิมาตรการปองกนัหรอืตอบสนองภัยคกุคามความม่ันคงตามกฎหมายน้ัน ๆ ไดอยางกวาง
มแีนวโนมไมสอดคลองกบัหลกัความเจาะจงในแงเปาหมาย นอกจากน้ี ยงัมแีนวโนมไมสอดคลองกบั
หลกัความคาดหมายได 
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  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 การอนุญาตตามวรรคหน่ึง ใหอธิบดี

ผูพพิากษาศาลอาญาส่ังอนญุาตไดคราวละไมเกนิเกาสบิวัน พระราชบัญญตัปิองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 46 

กําหนดวา ศาลอาจอนุญาตไดคราวละไมเกินเกาสิบวัน.
   21 เชน พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. 2556 มาตรา 17 

วรรคสามกําหนดวา “... ภายหลังที่มีคําส่ังอนุญาต หากปรากฏขอเท็จจริงวาเหตุผลความจําเปนไมเปนไปตามที่ระบุหรือพฤติการณ
เปลี่ยนแปลงไป อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาอาจเปล่ียนแปลงคําส่ังอนุญาตหรือขยายระยะเวลาอนุญาตไดตามที่เห็นสมควร...”.

  5.4  เกณฑความเฉพาะเจาะจงในแงของระยะเวลา (Duration) 
  กฎหมายท่ีใหอํานาจเขาถึงหรือไดมาซึ่งขอมูลจะตองมีขอบเขตในแงระยะเวลาท่ีชัดเจน 
เพื่อปองกันการสอดแนมตอเน่ืองหรือตลอดเวลา กฎหมายประเทศตาง ๆ  อาจกําหนดขอจํากัดดาน
เวลาแตกตางกัน เชน สามเดือน17 สองเดือน18 ศาลยุโรปวางหลักวา กฎหมายท่ีกําหนดระยะเวลา
เกบ็ขอมลูไวเปนชวงโดยไมปรากฏวามเีกณฑเชงิภาวะวิสยั (Objective criteria) ทีช่ดัเจน ไมสอดคลอง
กับหลักขอจํากัดดานระยะเวลา แมวาจะมีการกําหนดระยะเวลา19 ก็ตองพิจารณาความชัดเจนของ
เกณฑการขยายระยะเวลาดวย สําหรับกฎหมายไทยฉบับอื่นที่ใหอํานาจเจาหนาที่ “ไดมาซ่ึงขอมูล” 
มีการกําหนดระยะเวลาไวในเงื่อนไขที่ศาลจะสั่งอนุญาตตามคําขอของเจาหนาที่ โดยสวนใหญจะ
กําหนดเวลาเกาสิบวัน20 กฎหมายบางฉบับกําหนดวา เมื่อศาลสั่งอนุญาตไปแลว หากมีพฤติการณ
เปลี่ยนแปลงไป ศาลอาจเปล่ียนแปลงคําส่ังอนุญาตหรือขยายเวลาอนุญาตได21 เมื่อนําเกณฑนี้มา
วเิคราะหกฎหมายเก่ียวกับความม่ันคงของรัฐอันเปนขอยกเวนของพระราชบัญญัตคิุมครองขอมลู
สวนบคุคล พ.ศ. 2562 จะพบวา
  1)  พระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. 2559 มาตรา 19 กําหนดใหสภาประกาศ
ระดบัความรายแรงและเสนอความเห็น มาตรการ ฯลฯ ใหนายกรฐัมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเพือ่ส่ังการ 
หากยังไมมีการดําเนินการดังกลาว ใหสภาใชอํานาจส่ังการหนวยงานหรือเจาหนาท่ีรัฐใหดําเนินการ
ไดเทาทีจ่าํเปนและเหมาะสม จะเหน็ไดวากฎหมายดังกลาวไมไดกาํหนดรายละเอียดของมาตรการท่ี
เจาะจงหรือชดัเจนดงักลาวมาแลวในเกณฑขางตน และไมไดกาํหนดกรอบระยะเวลาของการดําเนนิการ
อนัเกีย่วกบัการใชอาํนาจนัน้ 
  2)  พระราชบัญญตัขิาวกรองแหงชาต ิพ.ศ. 2562 มาตรา 13 ใหอาํนาจศนูยประสานขาวกรอง
แหงชาต ิ(ศป.ข) ทีอ่าจกระทบตอขอมลูสวนบคุคลหลายประการ เชน ตดิตาม ประเมนิ และวเิคราะห
สถานการณ เฝาระวังภยัคกุคามความม่ันคงปลอดภัย ปฏบิตังิานอืน่ตามทีน่ายกรัฐมนตรหีรอืรฐัมนตรี
ทีน่ายกรฐัมนตรมีอบหมาย สภาความม่ันคงแหงชาต ิหรอืผูอาํนวยการสาํนกัขาวกรองแหงชาตมิอบหมาย
จะเหน็ไดวานอกจากการใชอาํนาจดงักลาวมีลกัษณะมาตรการท่ีกวางดังกลาวมาแลว ยงัไมไดกาํหนด
ขอบเขตระยะเวลาท่ีชดัเจน  จงึอาจทําใหมกีารใชอาํนาจเขาถงึหรอืไดมาซึง่ขอมลูสวนบคุคลในลกัษณะ
ตอเนือ่ง
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  3)  พระราชบัญญตักิารรกัษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 ขอบเขตดานระยะเวลา       
ของการใชอํานาจรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร จําแนกได ดังนี้ 1) อํานาจที่เสร็จสิ้นเปนรายครั้ง
ไมมลีกัษณะตอเนือ่ง เชน อาํนาจมหีนงัสอืขอขอมลู ตามมาตรา 62 (2) 2) อาํนาจทีก่ฎหมายกําหนดระยะ
เวลาชดัเจน เชน อาํนาจยึดหรอือายัดคอมพวิเตอร ระบบคอมพิวเตอร  ตามมาตรา 66 (4) ซึง่กาํหนดระยะ
เวลาไวไมเกนิสามสบิวัน 3) อาํนาจท่ีกฎหมายไมกาํหนดเวลาชัดเจนและเปดชองใหเกิดการกระทําทีต่อเนือ่ง 
เชน อาํนาจในการส่ังใหผูเกีย่วของเฝาระวงั หรอืตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร ตามมาตรา 65 สาํหรบั
อํานาจในกรณีภัยคุกคามระดับวิกฤติตามมาตรา 67 ใหเปนอํานาจของสภาความม่ันคงแหงชาติ
ซึง่ไมไดกาํหนดขอบเขตระยะเวลา นอกจากน้ี กรณทีีเ่ปนเหตุจาํเปนเรงดวนตามมาตรา 68 เลขาธกิาร
คณะกรรมการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ มอีาํนาจ “...ขอขอมลูทีเ่ปนปจจบุนัและ
ตอเนือ่งจากผูทีเ่กีย่วของ...” กรณนีี ้เปนอาํนาจขอขอมูลตามเวลาจริง (Real time) ซึง่โดยสภาพแลว
มลีกัษณะตอเนือ่งและไมมกีาํหนดขอบเขตดานเวลา 4) อาํนาจทีต่องขอคําสัง่ศาล เชน มาตรา 65 (5)
มาตรา 66 (2) (3) และ (4) ในบางมาตราไมไดกาํหนดกรอบเวลาท่ีศาลจะสัง่อนญุาต เชน อาํนาจเขาถงึ
ขอมลูคอมพวิเตอร ทาํสาํเนา หรอืสกดัคดักรองขอมลู ตามมาตรา 66 (2) แมอาํนาจการรับมอืภยัคกุคาม
ทางไซเบอรในหลายมาตราระบุวา “เฉพาะเทาทีจ่าํเปน” แตเงือ่นไขและเหตุดงักลาวมลีกัษณะกวาง 
จงึมแีนวโนมไมสอดคลองกบัเกณฑขอนี ้ เนือ่งจากเปดทางใหมกีารใชอาํนาจโดยไมมขีอบเขตจํากดัดาน
ระยะเวลาแนนอน 
  จากกฎหมายเก่ียวกับความมั่นคงของรัฐทั้ง 3 ฉบับ จะเห็นไดวาเปดทางใหหนวยงานรัฐใช
อาํนาจดาํเนนิมาตรการปองกนัหรอืตอบสนองภัยคกุคามความม่ันคงตามกฎหมายน้ัน ๆ ไดอยางกวาง
และไมระบุถึงขอบเขตในแงระยะเวลาใชอํานาจท่ีเจาะจง จึงมีแนวโนมไมสอดคลองกับหลักความ
เจาะจงในแงระยะเวลา 
  5.5 เกณฑความเจาะจงกับการใชอาํนาจท่ีเช่ือมโยงระหวางกฎหมายเก่ียวกบัความม่ันคง         
หลายฉบับ
  นอกจากการพิจารณาขอบเขตของกฎหมายเก่ียวกบัความม่ันคงแตละฉบับท่ีมลีกัษณะกวาง
ดังกลาวมาแลว ผูเขียนยังมีขอสังเกตถึงความสัมพันธหรือความเช่ือมโยงของกฎหมายดังกลาว เชน 
พระราชบัญญตัสิภาความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. 2559 ซึง่ตราขึน้ต้ังแตชวงระยะแรกของสภานิตบิญัญตัิ
แหงชาต ิ(สนช.) โดยยงัไมไดระบถุงึกฎหมายวาดวยการรกัษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรไวโดยตรง
แตตอมาในชวงระยะสดุทายของสภาดงักลาวไดมกีารเหน็ชอบพระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงปลอดภยั
ไซเบอร พ.ศ. 2562  ซึง่ระบคุวามเช่ือมโยงของกฎหมายท้ังสองฉบบัในมาตรา 67 วา “ในกรณีทีเ่กดิภยั
คกุคามทางไซเบอรในระดบัวิกฤต ิ ใหเปนหนาท่ีและอาํนาจของสภาความม่ันคงแหงชาตใินการดําเนนิ
การรกัษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรตามกฎหมายวาดวยสภาความมัน่คงแหงชาตแิละกฎหมายอืน่ท่ี
เกีย่วของ” ดงันัน้ เมือ่เกดิภยัคกุคามทางไซเบอรระดับวกิฤต ิสภาความม่ันคงแหงชาติจงึมอีาํนาจเสนอ
แนวทางหรือการดาํเนนิการเพ่ือใหนายกรฐัมนตร ีหรอืคณะรฐัมนตรพีจิารณาส่ังการหนวยงานของรัฐ
ตามกฎหมายฉบับอืน่ไดอยางกวางขวาง ซึง่รวมถงึการสัง่การตามกฎหมายเก่ียวกับความม่ันคงฉบบัอืน่
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ทีก่ลาวขางตนดวย สาํหรบัพระราชบัญญตัขิาวกรองแหงชาติ พ.ศ. 2562 ซึง่ตราข้ึนในเวลาใกลเคยีงกบั
พระราชบัญญตักิารรกัษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 นัน้ แมวากฎหมายท้ังสองฉบับไมได
ระบถุงึความเช่ือมโยงกนัไวโดยตรง แตสาํนกังานขาวกรองแหงชาตแิละศนูยประสานงานขาวกรองแหงชาติ
มหีนาทีแ่ละอาํนาจปฏิบตังิานตามทีน่ายกรฐัมนตรีหรอืสภาความม่ันคงแหงชาตมิอบหมาย จงึสามารถมี
การใชอาํนาจเก่ียวกับภยัคกุคามไซเบอรผานทางกฎหมายสภาความม่ันคงแหงชาติและเช่ือมโยงไปยัง
การสัง่การหนวยงานตามกฎหมายขาวกรองแหงชาตดิวย ดงันัน้ การกาํหนดความเช่ือมโยงของการใช
อาํนาจของกฎหมาย 3 ฉบบั ทีม่ขีอบเขตกวางท้ังในแงเหตแุหงการใชอาํนาจ มาตรการ และเปาหมาย 
จงึสงผลใหกฎหมายเหลานีม้แีนวโนมไมสอดคลองกบัเกณฑสทิธมินษุยชนดงักลาว 

  5.6 หลกัการตรวจสอบถวงดลุ 
  กฎหมายที่ใหอํานาจเจาหนาที่ไดมาหรือเขาถึงขอมูลจะตองอยูภายใตกระบวนการตรวจสอบ 
(Oversight mechanism) โดยองคกรอสิระ (Independent) ทีแ่ยกตางหากจากหนวยงานบงัคบั
ใชกฎหมายน้ัน เชน ตองมีการขอหมายศาลกอนการใชอํานาจ หลักการน้ีเห็นไดจากอนุสัญญา
อาชญากรรมคอมพิวเตอร มาตรา 15 เมือ่นาํเกณฑนีม้าวเิคราะหกฎหมายเก่ียวกบัความมัน่คงของรัฐ
อนัเปนขอยกเวนของพระราชบัญญตัคิุมครองขอมลูสวนบคุคล พ.ศ. 2562 จะพบวา
  1)  พระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. 2558 ในกรณีการตอบสนองหรือรับมือ
ภยัคุกคามทีเ่กดิขึน้แลว มาตรา 19 ใหสภาความม่ันคงแหงชาติประกาศระดับความรายแรงของภัยคกุคาม
ดงักลาว พรอมทัง้เสนอความเห็น แนวทาง มาตรการ หรอืการดาํเนนิการอืน่ทีจ่าํเปน ตอนายกรฐัมนตรี
หรอืคณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาอนมุตัหิรอืสัง่การใหหนวยงานของรฐัหรอืเจาหนาทีข่องรัฐดาํเนนิการ
ตามอํานาจหนาที่ตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายเพ่ือปองกัน แกไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามดังกลาว 
ในกรณทีีน่ายกรฐัมนตรีหรอืคณะรัฐมนตรียงัไมพจิารณาดาํเนนิการ ใหสภาความม่ันคงแหงชาตเิปน
ผูใชอาํนาจสัง่ใหหนวยงานของรัฐหรอืเจาหนาทีข่องรัฐดาํเนนิการไดเทาทีจ่าํเปนและเหมาะสม สาํหรบั
หลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขในการประกาศใหสถานการณใดเปนภยัคกุคาม การยกเลิกการประกาศและ
การกําหนดระดับความรายแรงของภัยคุกคามเปนไปตามที่สภากําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี จะเห็นไดวาการใชอํานาจดังกลาวไมไดกําหนดใหตองมีการตรวจสอบถวงดุลโดย
ฝายตลุาการ และเปนการใหอาํนาจฝายบริหารออกกฎหมายลําดบัรองทีอ่าจกระทบตอสทิธใินขอมลู
สวนบคุคล
  2)  พระราชบัญญัตขิาวกรองแหงชาต ิพ.ศ. 2562 มาตรา 6 กาํหนดวา “...หลกัเกณฑ วธิกีาร และ
เง่ือนไขในการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบท่ีผูอาํนวยการกําหนดโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี 
โดยระเบยีบดงักลาวอยางนอยตองกาํหนดใหมกีารบนัทกึรายละเอียดขัน้ตอนการดําเนนิการโดยเจาหนาที่
ผูรบัผดิชอบ เหตผุล ความจาํเปน วธิกีาร บคุคลท่ีไดรบัผลกระทบหรืออาจไดรบัผลกระทบ และระยะเวลา          
ในการดําเนนิการ รวมท้ังวธิกีารปองกนั แกไข และเยยีวยาผลกระทบตอบคุคลภายนอกท่ีไมเกีย่วของ”             
จะเห็นไดวาการใชอํานาจดังกลาวไมไดกําหนดใหตองมีการตรวจสอบถวงดุลโดยฝายตุลาการ และ
เปนการใหอาํนาจฝายบรหิารออกกฎหมายลําดบัรองท่ีอาจกระทบตอสิทธใินขอมลูสวนบคุคล
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   22 พระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. 2559 มาตรา 19 ในกรณีที่มีสถานการณอันเปนภัยคุกคามตอ

ความม่ันคงแหงชาติ ใหสภาประกาศระดับความรายแรงของภัยคุกคามดังกลาว พรอมทั้งเสนอความเห็น แนวทาง มาตรการ หรือ
การดําเนินการอ่ืนที่จําเปนตอนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือส่ังการใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของ

รัฐดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายเพ่ือปองกัน แกไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามดังกลาว.

  3)  พระราชบัญญตักิารรกัษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 อาํนาจการรับมอืภยัคุกคาม   
ทางไซเบอร จาํแนกเปนสองกรณ ีคอื 

  กรณทีี ่1 การใชอาํนาจทีไ่มตองขอคาํสัง่ศาล เชน มาตรา 62 ใหอาํนาจเลขาธิการคณะกรรมการ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติสั่งใหพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการหลายประการ เชน              
ขอขอมูล เอกสาร หรือสําเนาขอมูลหรือเอกสาร ซึ่งอยูในความครอบครองของผูอื่น (มาตรา 62 (2)) 
อํานาจคณะกรรมการกํากับดูแลดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (กกม.) ตามมาตรา 65 (1) (2) (3) 
และ (4) ออกคาํสัง่ตอเจาของกรรมสิทธ์ิ ผูดแูลระบบคอมพิวเตอร ผูใชงาน ฯลฯ ใหกระทาํการตาง ๆ 
เชน เฝาระวังคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอร ดําเนินมาตรการแกไขภัยคุกคามทางไซเบอร และ
อํานาจในกรณีภัยคุกคามทางไซเบอรระดับวิกฤติ ซึ่งแยกเปนสองกรณี คือ กรณีมาตรา 67 วรรคหนึ่ง 
อยูภายใตพระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. 2559 ซึ่งใหอํานาจนายกรัฐมนตรีสั่งการ
ดําเนินการโดยไมมีเงื่อนไขขอคําสั่งศาล22 และกรณีมาตรา 68 วรรคหน่ึง คณะกรรมการการรักษา
ความมัน่คงปลอดภัยไซเบอรแหงชาต ิ(กมช.) มอีาํนาจมอบหมายใหเลขาธกิารคณะกรรมการการรักษา
ความมัน่คงปลอดภัยไซเบอรแหงชาตมิ ี“อาํนาจดําเนนิการไดทนัทเีทาท่ีจาํเปน” ซึง่เปนถอยคาํกวาง 
อาจรวมถึงการดําเนนิการตาง ๆ  เชน การไดมา เขาถงึ หรอืตรวจสอบขอมลูของผูอืน่ โดยไมตองขอคาํสัง่ศาล 
แตหลังจากการดําเนินการแลวตองแจงรายละเอียดใหศาลทราบ นอกจากน้ี มาตรา 68 วรรคสอง 
ใหอาํนาจเลขาธิการขอขอมลู “ทีเ่ปนปจจบุนัและตอเนือ่ง” โดยไมกาํหนดเง่ือนไขวาตองขอคาํส่ังศาล

  กรณีที่ 2 การใชอํานาจที่ตองขอคําสั่งศาล ไดแก อํานาจส่ังใหบุคคลทําการเขาถึงขอมูล
คอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอร ตามมาตรา 65 (5) อํานาจปฏิบัติการ เขาถึงขอมูลคอมพิวเตอร 
ระบบคอมพิวเตอรหรอืขอมลูอืน่ทีเ่กีย่วของ ทาํสาํเนา หรอืสกดัคดักรองขอมลู (มาตรา 66 (2)) อาํนาจ
ทดสอบการทํางานของคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอร (มาตรา 66 (3)) อํานาจยึดหรืออายัด
คอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร หรอือปุกรณใด ๆ ตามมาตรา 66 (4) 
  แมวาการใชอํานาจบางกรณีตองขอคําสั่งศาล แตในกรอบสิทธิมนุษยชนมีเกณฑหรือเงื่อนไข           
การปกปองสทิธทิีต่องนํามาพจิารณาอีก เชน กฎหมายนําหลักปกปองสทิธติาง ๆ เชน หลักความจําเปน
และไดสัดสวน หลักทางเลือกอ่ืนที่จํากัดสิทธินอยกวา ฯลฯ มากําหนดเปนเงื่อนไขในการที่ศาลจะ
พิจารณาคํารองของเจาหนาที่เพื่อใชอํานาจเขาถึงหรือไดมาซึ่งขอมูล อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 มาตรา 65 วรรคทาย และมาตรา 66 วรรคทาย 
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  23 มาตรา 69 กาํหนดวาผูทีไ่ดรบัคาํสัง่เกีย่วกบัการรบัมอืภยัคกุคามทางไซเบอรอาจอุทธรณคาํสัง่ไดเฉพาะท่ีเปนภยัคกุคามทาง         
ไซเบอรในระดบัไมรายแรงเทานัน้.

    24 หลักการนี้ยังปรากฏในกฎหมายภายในของตางประเทศ เชน ประเทศญ่ีปุน (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.

ไมไดระบุถึงเกณฑเหลานี้ในการท่ีศาลจะพิจารณาคํารอง นอกจากน้ี พระราชบัญญัตินี้กําหนดกลไก
หลายประการในการใหอํานาจฝายบริหาร ทั้งในแงของการออกกฎ การดําเนินการตอผูประกอบการ
และประชาชน จึงไมสะทอนถึงการตรวจสอบถวงดุล เชน การใหอํานาจคณะกรรมการและเจาหนาที่
ดาํเนนิการเพ่ือปองกนัและรบัมอืภยัคกุคามทางไซเบอรระดับรายแรงตามมาตรา 65 ซึง่มขีอบเขตกวาง 
และอาจรวมถึงการส่ังผูใชงานท่ัวไปใหกระทําการทางเทคนิคนั้น กฎหมายวางหลักหามโตแยงหรือ
อทุธรณคาํสัง่23 บทบญัญัตดิงักลาวจงึมแีนวโนมไมสอดคลองกบัเกณฑขอนี้ 

  5.7  หลกัความจาํเปนและไดสดัสวน (Necessary and Proportionate) 
  ความจําเปน (Necessary) พิจารณาจากเหตุผลของกฎหมายท่ีใหอํานาจ ซึ่งเชื่อมโยงกับ
ประโยชนสําคัญที่กฎหมายมุงคุมครอง เชน ความม่ันคงของรัฐ การตอตานการกอการราย ฯลฯ 
นอกจากน้ี ยังตองชั่งนํ้าหนักประโยชนสําคัญดังกลาววาไดสัดสวน (Proportionate) กับการจํากัด
สิทธิมนุษยชนหรือไม เกณฑนี้ปรากฏในประมวลแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับหนวยงานขาวกรองของ
สหประชาชาติ24 และมาตรา 15 อนสุญัญาอาชญากรรมไซเบอรของยโุรป ตวัอยางคําพิพากษาท่ีศาล
ใชเกณฑนี้ เชน ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปตัดสินวา กฎหมายที่ใหอํานาจรัฐใชเทคโนโลยีสอดแนมเพื่อ
ตอตานการกอการรายนั้นมีความจําเปน แตมาตรการมีลักษณะเปนการดักรับขอมูลในวงกวางและ
เปนการออกคําส่ังโดยฝายบริหาร จงึไมสอดคลองกบัหลักความไดสดัสวน25 สาํหรบักฎหมายเก่ียวกับการ
ขาวกรอง (Intelligence) ที่ปรากฏในหลายประเทศ โดยมีบทบัญญัติใหอํานาจหนวยงานของรัฐเขาถึง
ขอมลูน้ัน แมจะมีเหตผุลความจาํเปนดานการปองกนัประเทศจากภัยคกุคามในหลายดาน แตตองชัง่นํา้หนกั
กบัหลกัการปกปองสทิธดิวย ดงัจะเห็นไดจากตวัอยางคดีในสหราชอาณาจักร26 หนวยงานดานความมัน่คง
และขาวกรองของสหราชอาณาจักร (เชน GCHQ, MI5 และ MI6) ใชอาํนาจตามกฎหมาย27 ทีม่เีหตผุล
เพื่อปองกันความมั่นคงของชาติ ดําเนินการเก็บชุดขอมูลสวนบุคคลจํานวนมาก (Bulk Personal
Datasets) เชน ขอมูลชีวภาพ ขอมูลการเดินทาง ขอมูลการสื่อสาร ขอมูลการเงิน ฯลฯ อยางไรก็ตาม 
ศาลพเิศษในสหราชอาณาจักร (The Investigatory Power Tribunal) ตดัสินวา แมการดาํเนนิการดงักลาว
อาศัยอํานาจตามกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อประโยชนดานความมั่นคง แตขาดกระบวนการที่เพียงพอ
ในการปกปองสทิธ ิ(Lack of adequate safeguard) เชน ไมปรากฏวา  มเีงือ่นไขขอจาํกดัการใชอาํนาจ
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ในรายละเอียด เปนการใหนํา้หนกักบัความมัน่คงมากไปจนไมไดสดัสวนกบัการปกปองสทิธบิคุคล จงึขดัตอ
มาตรา 8 ของอนสุญัญาสทิธิมนษุยชนยุโรป 
  จะเห็นไดวา การพิจารณาโดยเกณฑนี้ตองนําเกณฑปกปองสิทธิประการอ่ืนดังกลาวขางตน
มาพิจารณาประกอบดวย ผูเขียนจึงนํามาวิเคราะหเปนเกณฑสุดทายในบทความน้ี เนื่องจาก
เปนการพจิารณาในเชิงบูรณาการของเกณฑตาง ๆ เมือ่นาํเกณฑความจําเปนและไดสดัสวนมาวเิคราะห
กฎหมายเก่ียวกับความมั่นคงของรัฐท้ังสามฉบับอันเปนขอยกเวนของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล
สวนบคุคล พ.ศ. 2562 จะพบวา
  1)  พระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัตินี้ระบุถอยคําตาม
เงือ่นไขของกฎหมายท่ีสามารถจาํกดัสทิธิตามรฐัธรรมนญูอนัสะทอนถงึหลกัความจาํเปนและไดสดัสวน 
เชน มาตรา 19 กาํหนดวา “…ใหสภาเปนผูใชอาํนาจสัง่ใหหนวยงานของรัฐหรอืเจาหนาทีข่องรัฐดาํเนนิการ
ตามวรรคหน่ึงไดเทาทีจ่าํเปนและเหมาะสม…” 
  2)  พระราชบัญญัติขาวกรองแหงชาติ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัตินี้ระบุถอยคําตามเง่ือนไข
ของกฎหมายท่ีสามารถจํากัดสิทธิตามรัฐธรรมนูญอันสะทอนถึงหลักความจําเปนและไดสัดสวน เชน 
“ความจําเปน” อาทิ มาตรา 6 วรรคสอง กําหนดวา “ในกรณีที่มีความจําเปนตองไดมาซ่ึงขอมูลหรือ
เอกสารอันเก่ียวกับการขาวกรอง...” และวรรคสาม กําหนดวา “การดําเนินการตามมาตรานี้ หากได
กระทําตามหนาที่และอํานาจโดยสุจริตตามสมควรแกเหตุแลว … ใหถือวาเปนการกระทําโดยชอบ
ดวยกฎหมาย” 
  3)  พระราชบัญญัตกิารรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 เปนบทบญัญตัเิกีย่วกับ
การรับมือภยัคกุคามทางไซเบอร โดยนาํหลกัความจําเปนและไดสดัสวนมากาํหนดไวในลกัษณะเง่ือนไข
ของการใชอํานาจในหลายมาตรา เชน อํานาจตามมาตรา 64 อยูภายใตเงื่อนไขวามาตรการที่นํามาใช
ตองเปน “มาตรการท่ีจําเปน” อํานาจออกคําสั่งใหบุคคลที่ไดรับผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร
กระทําการตาง ๆ ตามมาตรา 65 อยูภายใตเง่ือนไขวา “ออกคําส่ังเฉพาะเทาท่ีจําเปน” อํานาจปฏิบัติ
การหรือสั่งใหพนักงานเจาหนาท่ีปฏิบัติการตามมาตรา 66 อยูภายใตเงื่อนไข “...เฉพาะเทาที่จําเปน
เพื่อปองกันภัยคุกคามทางไซเบอร...” อํานาจเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ไซเบอรแหงชาตดิาํเนินการปองกนัภยัคกุคามทางไซเบอรระดับวกิฤติโดยตามมาตรา 68 อยูภายใตเงือ่นไข 
“เปนเหตจุาํเปนเรงดวน” และ “ดาํเนนิการไดทนัทเีทาทีจ่าํเปน” 
  4)   วเิคราะหความไดสดัสวน (Proportionality) ของความจําเปนในการรักษาความม่ันคงของรัฐ          
กับการจํากัดสิทธิ ในแงหนึ่งจะเห็นไดวา กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงทั้งสามฉบับ มีการระบุเหตุผล         
ความจาํเปนไวในอารมัภบทและในสวนของบทบัญญตัทิีใ่หอาํนาจกระทบสิทธมินษุยชน อนัเปนไปตาม
เงื่อนไขท่ีกําหนดในรัฐธรรมนูญ แตในอีกแงหนึ่งมีประเด็นวา ลําพังการระบุถอยคํา “เฉพาะที่จําเปน”
อาจไมเพยีงพอทีจ่ะสอดคลองกบัเกณฑขอนี ้ดงัจะเห็นไดจากตวัอยางคาํพพิากษาศาลในสหราชอาณาจักร 
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   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 กฎหมายระบุใหอาํนาจฝายบรหิารในการส่ังใหเกบ็ขอมลูการสือ่สารโทรคมนาคมเฉพาะกรณีเหตทุีก่ฎหมายกําหนดภายใต
เงื่อนไขความจําเปนและไดสัดสวน (the requirement is necessary and proportionate) Section 1, Data Retention and 

Investigatory Powers Act 2014”

ทีต่ดัสนิวา28 แมในบทบญัญตัขิองพระราชบัญญตักิารเก็บรกัษาขอมลูและอาํนาจการสืบสวน (Data 
Retention and Investigatory Powers Act 2014) จะระบุหลักความจําเปนและไดสัดสวนไว
อยางชดัเจน29 แตเปนเพยีงหลักการกวาง ๆ ไมกาํหนดรายละเอียดทีจ่าํกดัขอบเขตในการเขาถงึขอมลู
และไมมเีกณฑทีช่ดัเจนเก่ียวกบัการเขาถงึและการใชขอมลู จงึไมสอดคลองกบัหลกัความจําเปนและ
ไดสดัสวน 
  ดงัน้ัน แมกฎหมายเก่ียวกบัความมัน่คงของรัฐใหอาํนาจเขาถงึขอมลู ระบหุลกัความจําเปนและ 
ไดสัดสวนไวในบทบัญญัติ แตก็เปนเพียงถอยคําที่กวาง ตองพิจารณารายละเอียดของกฎหมายดวยวา
มหีลกัจาํกัดขอบเขตการใชอาํนาจอยางไดสดัสวนหรอืไม โดยตองนาํเกณฑปกปองสทิธปิระการอ่ืนดงักลาว
ขางตนมาประกอบการชั่งนํ้าหนัก ซึ่งเม่ือพิจารณาในแงนี้จะเห็นไดวา กฎหมายเก่ียวกับความมั่นคง
ดังกลาวกําหนดเหตุแหงการใชอํานาจไวกวาง เม่ือพิจารณาประกอบกับมาตรการท่ีนํามาใชเพื่อรักษา
ความมัน่คงทีก่วางดงักลาวในเกณฑความเฉพาะเจาะจงดานตาง ๆ  ขางตนแลว จะเหน็ถงึแนวโนมการให
นํา้หนกักับความม่ันคงของรัฐมากกวาสทิธิในขอมลูสวนบคุคล 

ความแตกตางในสภาพแวดลอมทางกฎหมาย
ของการคุมครองสิทธใินขอมลูสวนบคุคล

ตามพระราชบญัญตัคิุมครองขอมลูสวนบคุคล พ.ศ. 2562 
และกฎหมายสหภาพยุโรป

  แมวาพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีหลักการสําคัญสวนใหญ
สอดคลองกับกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสหภาพยุโรป (GDPR) ทําใหโดยผิวเผินสามารถ
กลาวไดวากฎหมายน้ีทําใหไทยมีระดับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีคลายคลึงกับมาตรฐานระหวาง
ประเทศ แตจากการวิเคราะหขางตนชี้ใหเห็นวา สิทธิในขอมูลสวนบุคคลของพลเมืองไทยยังคงไดรับ
ความคุมครองในระดับที่แตกตางจากกฎหมายยุโรป ทั้งนี้ เนื่องจากความแตกตางเชิงรากฐานของ
สภาพแวดลอมทางกฎหมายของไทยและยุโรป กลาวคือ การคุมครองสิทธิในขอมูลสวนบุคคลตาม

6
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   30 จาก รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ เรือ่ง  การปฏริปูกฎหมายคุมครองขอมลูสวนบคุคลของไทยเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน.       

โดย คณาธปิ ทองรววีงศ, 2559, กรงุเทพฯ: สาํนกังานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร.

กฎหมายสหภาพยุโรป มใิชพจิารณาเฉพาะกฎหมายคุมครองขอมลูสวนบคุคลเทานัน้ แตตองพจิารณากลไก
ในสภาพแวดลอมของระบบกฎหมายสิทธิมนุษยชนยุโรป ซึ่งมีอนุสัญญายุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชน 
(European Convention on Human Rights, EUCHR) เปนหลกัสาํคญัของการคุมครองสทิธใินขอมลู
สวนบุคคล รวมทั้งมีศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (European Court of Human Rights, ECHR)
ซึ่งพลเมืองยุโรปสามารถนําคดีไปสูศาลได โดยคําพิพากษาศาลมีผลผูกพันรัฐสมาชิก ดังนั้น  แมวา
กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลยุโรปจะมีขอยกเวนสําหรับการดําเนินการของรัฐตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ แตหากปรากฏวา รัฐสมาชิกสหภาพยุโรปตรากฎหมายเก่ียวกับความมั่นคง
โดยใหอํานาจหนวยงานรัฐ เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล พลเมืองยุโรปมีสิทธินําคดี
เพื่อใหศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปพิจารณาวากฎหมายดังกลาวขัดแยงกับสิทธิในขอมูลสวนบุคคลตาม
อนสุญัญาดงักลาวหรอืไม โดยศาลไดสรางเกณฑการชัง่นํา้หนกัตาง ๆ  ดงัทีผู่เขยีนไดชีใ้หเห็นในบทความน้ี 
เชน หลักความเฉพาะเจาะจง ความไดสัดสวน ฯลฯ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยไมมีพันธกรณีตาม
อนุสญัญาดงักลาวและพลเมืองไทยไมมสีทิธนิาํคดีฟองรองตอศาลสทิธมินษุยชนยุโรปเพือ่ใหพจิารณาวา
กฎหมายเก่ียวกับความมั่นคงของรัฐสอดคลองกับเกณฑดังกลาวหรือไม นอกจากน้ี จากหลักการ
ตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของยุโรปที่วางขอจํากัดการโอนขอมูลออกนอกประเทศน้ัน
ศาลสิทธมินษุยชนยุโรปมิไดพจิารณาเฉพาะวาประเทศผูรบัโอนมีการตรากฎหมายคุมครองขอมลูสวนบุคคล 
แลวหรอืไมเทานัน้ แตจะพจิารณาจากสภาพแวดลอมทางกฎหมายวามกีฎหมายอ่ืนทีใ่หอาํนาจหนวยงาน
ของรฐัเขาถงึขอมลูสวนบคุคลโดยไมสอดคลองกบัเกณฑสทิธมินษุยชนดังกลาวหรือไมดวย30 ดงันัน้ แมวา
ประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 แตการมีกฎหมายเก่ียวกับ
ความม่ันคงฉบบัอืน่ทีใ่หนํา้หนกักบัความมัน่คงของรัฐมากกวาสทิธมินษุยชน กอ็าจสงผลใหสภาพแวดลอม
โดยรวมของกฎหมายไทยไมมมีาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเทียบเทาหรือเหมาะสมตามแนวทาง
ของกฎหมายสหภาพยุโรปอยูนัน่เอง 
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บทสรปุ

  พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรางขึ้นตามแบบของกฎหมายสหภาพ
ยโุรป (GDPR) มหีลกัการรับรองสทิธใินขอมลูสวนบคุคลโดยการวางหลักสาํคญัวา การเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลจะตองอาศัยความยินยอมจากเจาของขอมูลกอน แตมีขอยกเวนในกรณี
การดําเนินการของหนวยงานของรัฐซึ่งอาศัยกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ แมขอยกเวนนี้
เปนหลักการเดียวกันกับกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสหภาพยุโรป และสิทธิในขอมูล
สวนบุคคลตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทยอาจถูกจํากดัโดยกฎหมายอ่ืนกต็าม แตเมือ่พจิารณา
กฎหมายยุโรปจะพบวา สทิธ ิ ในขอมลูสวนบุคคลมไิดอยูภายใตกฎหมายคุมครองขอมลูสวนบคุคลฉบบัเดียว 
โดยตองพิจารณาในเชิงระบบควบคูกับอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรปและกลไกคุมครองสิทธิดังกลาว
ของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปดวย ซึ่งศาลวางเกณฑหลายประการ (Safeguard criteria) ในการ
ชั่งนํ้าหนักกฎหมายภายในของรัฐเกี่ยวกับความม่ันคงและการคุมครองสิทธิในขอมูลสวนบุคคล  ดังนั้น 
ผูเขียนจึงนําเกณฑดังกลาวมาวิเคราะหและประเมินกฎหมายเก่ียวกับความมั่นคงของรัฐ 3 ฉบับ
ซึง่ตราขึน้ในชวงเวลาเดียวกันกับพระราชบัญญตัคิุมครองขอมลูสวนบคุคล พ.ศ. 2562 ภายใตกระบวนการ
ทีเ่รงดวนของฝายบรหิาร และไมมกีารตรวจสอบทางนิตบิญัญตัจิากฝายคานท่ีมาจากการเลือกต้ังตาม
ระบอบประชาธิปไตย และพบวากฎหมายเก่ียวกับความมั่นคงซึ่งใหอํานาจหนวยงานของรัฐ
หลายประการรวมถึงการเก็บและใชขอมลูสวนบคุคลเหลานี ้มแีนวโนมไมสอดคลองกบัเกณฑหลายประการ 
เชน ความเฉพาะเจาะจงในหลายมิติ ความจําเปนและไดสัดสวน บทความนี้จึงสะทอนใหเห็นวา 
การบญัญตักิฎหมายคุมครองขอมลูสวนบคุคลของไทยโดยนําตนแบบ (Model) จากกฎหมายสหภาพยุโรป 
ในขณะทีส่ภาพแวดลอมทางกฎหมายอืน่และกลไกการคุมครองสิทธมินษุยชนของไทยแตกตางจากยุโรป         
โดยรากฐานน้ันสงผลให “สทิธใินขอมลูสวนบคุคล” ของพลเมืองไทยยงัไมไดรบัการคุมครองทีเ่พยีงพอ
โดยเฉพาะกรณีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล โดยหนวยงานของรัฐที่อาศัย
อาํนาจอยางกวางตามกฎหมายเก่ียวกบั “ความมัน่คงของรัฐ”
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สทิธิมนษุยชนด�านสิง่แวดล�อมและกฎหมายทีเ่ก่ียวข�อง

บทคัดยอ
  
  บทความนี้มีความมุงหมายท่ีจะทบทวนความสัมพันธระหวางสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอม
ในดานประวัติและพัฒนาการ สิทธิมนุษยชนในกฎหมายส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ ความเคล่ือนไหว 
การดาํเนนิการในประเทศไทย รวมทัง้การพัฒนาทัง้ในแงสทิธมินษุยชนและกฎหมาย ขอทาทายและ
มติติาง ๆ ทีย่งัเปนประเดน็ดานสิง่แวดลอมกบัสทิธมินษุยชนในปจจบุนัและในอนาคต พบวา การเชือ่มโยง
ระหวางสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมไดมีการรับรูและความเคล่ือนไหวจากประชาชน ชุมชน และ
การพยายามพัฒนาและบัญญัติมาตรการและกลไกกฎหมายท่ีเกี่ยวของในมิติดานกฎหมาย ตั้งแต
กฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายในประเทศ รวมถงึการพยายามสรางระบบกระบวนการยุตธิรรม
ทางส่ิงแวดลอมมาสนับสนุนสทิธมินุษยชนดานส่ิงแวดลอมใหมสีทิธใินการเขาถงึขอมลูดานส่ิงแวดลอม 
(Right to Access to Information) สิทธิในการมีสวนรวมของสาธารณะในกระบวนการตัดสินใจ
ดานสิ่งแวดลอม (Right to Public Participation in Decision - making) และสิทธิในการเขาถึง
ความยตุธิรรมดานสิง่แวดลอม (Right to Environmental Justice) นอกจากจะมีการพฒันาแนวคดิ
แลวยังมีคําพิพากษาในศาลสิทธิมนุษยชนรองรับในมิติดานส่ิงแวดลอมทําใหมีการเคล่ือนไหวตอเน่ือง
มาตลอด 
  อยางไรก็ตาม ยังมีประเด็นทาทายในสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมในดานการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูอิากาศ เทคโนโลยีทางทหาร มลพษิขามพรมแดน สทิธชิมุชน เปนตน การขยายความในมิตดิาน
การพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development) นัน้ ตคีวามรวมถึงการคุมครองปกปองสิง่แวดลอม
ใหถงึมือคนรุนใหม (Next generations) เพือ่ใหสามารถใชสทิธมินษุยชนไดอยางสมบรูณเชนกนั ในสวน
ประเทศไทยปจจบุนัยงัประสบปญหาการควบคุมและจํากดัสทิธมินษุยชนท่ีมผีลกระทบตอสทิธมินษุยชน
สิง่แวดลอม

  สทิธมินุษยชน, สิง่แวดลอม, กฎหมายส่ิงแวดลอม, ประเทศไทย
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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.

  Human rights, Environment, Environmental law, Thailand

Environmental human rights and related laws

Associate Professor Dr. Tanansak Borwornnuntakul

 Keywords : 
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บทนาํ

1

  มนษุยทกุคนข้ึนอยูกบัสภาพแวดลอมท่ีเราอาศัยอยู มสีทิธขิัน้พืน้ฐานทีจ่ะมหีรอืไดรบัสภาพแวดลอม
ที่ปลอดภัย สะอาด มีสุขภาพดีและมีความย่ังยืน สิ่งเหลาน้ีเปนสวนสําคัญในการที่คนเราจะตองมแีละ
ไดรับสิทธิมนุษยชนที่หลากหลายรูปแบบ รวมถึงสิทธิในชีวิต สุขภาพอาหาร นํ้าและการสุขาภิบาล 
หากไมมสีภาพแวดลอมทีด่ตีอสขุภาพเราจะไมสามารถบรรลุแรงบนัดาลใจได หรอืแมกระท่ังการใชชวีติ
อยูในระดบัทีเ่หมาะสมกับมาตรฐานข้ันตํา่ทีจ่ะคงศักดิศ์รคีวามเปนมนษุยไวได ในขณะเดียวกัน การปกปอง
สิทธิมนุษยชนก็จะชวยปกปองสิ่งแวดลอมเชนกัน เม่ือผูคนมีสิทธิในการเขาถึงขอมูล เรียนรูและ
มสีวนรวมในการตัดสนิใจทีม่ผีลกระทบดานสิง่แวดลอมตอพวกเขา พวกเขาก็ยอมมัน่ใจไดวาการตดัสินใจ
ดําเนินการตาง ๆ ของรัฐ หรือองคกร หนวยงานเหลานั้น จะเคารพสิทธิความเปนมนุษยขั้นพื้นฐาน
และความตองการของพวกเขาสําหรับการมีสภาพแวดลอมที่ยั่งยืน 
  ในหลายปทีผ่านมา การรบัรูของการเช่ือมโยงระหวางสทิธมินษุยชนและสิง่แวดลอมไดเพิม่ขึน้
อยางรวดเร็ว มกีารรบัรูและความเคล่ือนไหวจํานวนมากจากประชาชน ชมุชน และการพยายามพัฒนา
และบญัญตัมิาตรการและกลไกกฎหมายท่ีเกีย่วของในมติดิานกฎหมาย ตัง้แตกฎหมายระหวางประเทศ
และกฎหมายภายในประเทศ รวมถึงการพยายามสรางระบบกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดลอม 
การพิจารณาคดีที่คํานึงถึงสิทธิของประชาชน สิทธิของชุมชนในการรักษาส่ิงแวดลอม การตัดสินใจ
ดาํเนนิโครงการตาง ๆ  ของรฐั และการศึกษาทางวิชาการในสถาบันการศกึษาทีเ่กีย่วกบัความสมัพนัธ
ระหวางสิทธมินษุยชนและสิง่แวดลอมไดเตบิโตข้ึนอยางรวดเร็วในตางประเทศและประเทศไทย หลายประเทศ
ในขณะนีไ้ดบรรจสุทิธใินการรักษาสิง่แวดลอมในรฐัธรรมนญูและกฎหมายอ่ืน ๆ  อยางไรกต็าม ยงัมปีระเดน็
ขอทาทายและคําถามท่ีหลากหลายมากมายเก่ียวกับความสัมพนัธของสิทธมินษุยชนและส่ิงแวดลอม
ทีย่งัตองอธบิายขยายความและทบทวน ตรวจสอบเพ่ิมเตมิ บทความนีจ้งึมคีวามมุงหมายทีจ่ะทบทวน
ความสมัพนัธระหวางสทิธิมนษุยชนและสิง่แวดลอมในดานประวตัแิละพัฒนาการสิทธิมนุษยชนในกฎหมาย
สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ความเคลื่อนไหว การดําเนินการในประเทศไทย รวมทั้งการพัฒนาในแง
สทิธิมนษุยชนและกฎหมาย ขอทาทายและมิตติาง ๆ ทีย่งัเปนประเด็นดานสิง่แวดลอมกบัสทิธมินษุยชน
ในปจจบุนัและในอนาคต
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2

สทิธมินุษยชนกบัมติดิานส่ิงแวดลอม

  การยอมรับสทิธมินษุยชนดานสิง่แวดลอมเปนเนือ้หาท่ีมกัพูดกนัเปนอนัดบัแรกถึงความสัมพนัธวา 
สทิธมินษุยชนเกีย่วของกบัสิง่แวดลอมอยางไร ในดานใด และเหตุใดจึงนาํไปเก่ียวพันกนั 
  การนําประเด็นดานสิทธิมนุษยชนเขามาในกรอบดานสิ่งแวดลอม รากฐานเดิม
เปนประเดน็ท่ีถกูหยิบยกขึน้มาเปนหวัขอของการสนทนาทางกฎหมาย ปรชัญาและจรยิธรรมหน่ึงเทานัน้ 
แตก็เปนประเด็นที่มีการถกเถียงกันอยางเขมขนต้ังแต ป ค.ศ. 1970 ประเด็นถกเถียงหลัก คือ 
สทิธใินสิง่แวดลอมเปนสทิธขิัน้พืน้ฐานทีม่อียูในตวัมนษุยทกุคนแลว หรอืเปนสิง่ท่ีกาํหนดและบญัญัติ
ขึน้มาใหมเพือ่รองรบัใหมผีลทางกฎหมาย กลาวคอื เปนสทิธทิีม่นษุยทกุคนมมีาตัง้แตเกดิโดยธรรมชาติ 
หรอืเปนสิง่ทีม่าบญัญตัขิึน้มาใหมในสงัคม ความแตกตาง คอื หากเราถือวาสทิธใินสิง่แวดลอมเปนสิง่ที่
มนษุยมมีาตัง้แตเกดิ การไดรบัผลจากการไดอยูในสิง่แวดลอมทีด่เีปนสิทธขิองมนษุยเปนสิทธมินษุยชน
พืน้ฐานแลว เมือ่มกีารทาํลายสิง่แวดลอมยอมเทากบัละเมดิสิง่ทีเ่รามหีรอืควรจะไดรบัอนัเปนการละเมิด
สิทธิมนุษยชนโดยตรง แตถาเราระบุวาสิทธิในการไดรับหรือมีชีวิตในส่ิงแวดลอมที่ดีเปนเรื่องที่ตอง
ใหการรบัรองคุมครองโดยกฎหมายหรือเปนสทิธมินษุยชนท่ีตองมกีฎหมายมารองรับ (ตามหลกัทีว่า สทิธิ
คือ ประโยชนที่กฎหมายรับรองให) แลว เมื่อผูใดหรือประชาชนไดรับความเสียหายจากการท่ี
สิ่งแวดลอมถูกทําลายหรือถูกทําใหเสื่อมโทรมลง เขาตองอางวาการทําลายส่ิงแวดลอมนั้น กระทบ
ตอสิทธิหรือละเมิดหรือทําลายสิทธิดานสิ่งแวดลอมท่ีกฎหมายบัญญัติรับรองวาเปนสิทธิมนุษยชน 
การละเมิดสิทธิในสิง่แวดลอมเปนการละเมิดสทิธมินษุยชน 
  รากฐานความคิดท่ีมาจากการท่ีคนเรามสีทิธทิีจ่ะอาศยัอยูในสภาพแวดลอมทีด่แีละเหมาะสม
เพยีงพอ เรยีกวาสทิธพิืน้ฐานทีส่าํคญัในชวีตินัน้ เปนหลกัการท่ีสามารถพบไดในตาํรา บทความ และ
เอกสารระหวางประเทศท้ังลกัษณะคําประกาศและขอผกูมดัหรือขอผกูพนัอยางเปนทางการท่ีเรยีกวา 
พนัธกรณ ี(Obligation) ทีร่ฐัตองใหการรบัรองและคุมครองเชนเดียวกับการคุมครองดานอืน่ ๆ เชน ชวีติ 
รางกาย ทรพัยสนิของประชาชน ในกฎหมายภายในประเทศและการกระทําอืน่ ๆ ของหลายประเทศ
รวมถึงรัฐธรรมนูญบางสวนใชหรือไม ตัวอยางเชน กฎบัตรแอฟริกาประกาศวา “ประชาชนทุกคน
มสีทิธทิีจ่ะไดรบัสภาพแวดลอมทีน่าพอใจโดยท่ัวไปซึง่เปนประโยชนตอการพฒันาของพวกเขา”
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  ในประกาศของการประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมมนุษย ระบุวา “มนุษยมีสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน เสรีภาพ ความเสมอภาค และสภาพชีวิตที่ดีเพียงพอในสภาพแวดลอมที่มีคุณภาพ 
การดาํรงชีวติอยางมศีกัดิศ์รแีละความเปนอยูทีด่ ีและมคีวามรบัผดิชอบอยางจรงิจงัในการปกปองและ
ปรบัปรุงสภาพแวดลอมสาํหรบัคนรุนปจจบุนัและอนาคต”
  คาํตอบของขอสงสัยวา สทิธใินการอยูอาศยัในสภาพแวดลอมทีม่คีณุภาพเปนสทิธสิวนบุคคล
ที่บุคคลทุกคนพึงมีหรือไม ปรากฏในรายงานของคณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาโลกซึ่ง
เสนอใหเปนหนึง่ในหลกัการทางกฎหมายเพ่ือการคุมครองสิง่แวดลอมและการพัฒนาทีย่ัง่ยนืวา
  “มนษุยทกุคนมสีทิธขิัน้พืน้ฐานในสภาพแวดลอมทีเ่พยีงพอสาํหรับสขุภาพและความเปนอยูทีด่”ี 
  ในทีส่ดุแลวหลกัการและแนวทางนีไ้ดรบัการยอมรบัวาองคประกอบของสทิธนิีส้ามารถพบไดใน
ปฏญิญาสากลวาดวยสทิธมินษุยชน รวมทัง้ในกตกิาทัง้สองฉบบัหลกัในดานสทิธมินษุยชน และยังควรเพ่ิมทัง้
สิทธิสวนบุคคลและสิทธิของการที่คนเรารวมตัวเปนกลุมดวยวา บุคคลรวมกลุมกันไมเพียงแตมีสิทธิ
ในสภาพแวดลอมทีเ่พยีงพอ แตยงัมหีนาทีใ่นการปกปองและปรับปรุงสภาพแวดลอม มคีวามรบัผดิชอบ
ตอบคุคลอ่ืนหรอืชมุชนท่ีพวกเขาอาศัยอยู รวมทัง้มนษุยชาติโดยรวมและแมแต “คนรุนตอไปในอนาคต” 
  จากปรชัญาและแนวคิดดงักลาวนํามาสูประเดน็ขอสงสยัวา สภาพแวดลอมเปนปญหาดาน
สิทธิมนุษยชนหรือไม ทําไมการปกปองสิ่งแวดลอมจึงถือเปนประเด็นสิทธิมนุษยชน Alan Boyle 
(1998) ระบวุา มหีลายคาํตอบทีเ่ปนไปได เหน็ไดชดัทีส่ดุคอื สทิธมินษุยชนสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
โดยตรง ตอชีวิต สุขภาพ ชีวิตสวนตัว และทรัพยสินของมนุษยแตละคนมากกวาเรื่องอื่น ๆ  โดยทั่วไป 
แมวารฐัอาจทําหนาทีร่กัษามาตรฐานคุณภาพสิง่แวดลอมท่ีสงูขึน้ตามภาระหนาท่ีของรัฐ ใชมาตรการ
กลไกในการควบคุมมลพิษท่ีสงผลตอสขุภาพและชีวติประชาชน นอกเหนือส่ิงอืน่ใด รฐัตองรับผดิชอบ
โดยตรงตอความลมเหลวในการบริหารจัดการและการควบคุมการคุกคามส่ิงแวดลอมและควบคุม
ปญหามลพิษและส่ิงแวดลอม รวมถึงส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากการสรางความเส่ือมโทรมใหกับสิ่งแวดลอม
อยางหลกีเลีย่งไมได และยงัรวมไปถึงการอํานวยความสะดวกในการเขาถงึความยตุธิรรม การบงัคบัใช
กฎหมายส่ิงแวดลอม การตดัสนิของศาล และกระบวนการยุตธิรรม 
  อีกประเด็นหนึ่งของสิทธิมนุษยชนดานสิ่งแวดลอมที่ถูกกลาวถึงกันมาก คือ เรื่องสิทธิใน
สภาพแวดลอมที่ดีตอสุขภาพ หรอื the Right to a Healthy Environment (RHE) อนัเปนสทิธิ
ดานสขุภาพทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม ตามมาตรฐานสุขภาพข้ันตํา่สากลทีบ่คุคลทกุคนมสีทิธิ
ไดรับ แนวคิดของสิทธิในสภาพแวดลอมท่ีดีตอสุขภาพไดถูกแจกแจงในขอตกลงระหวางประเทศ 
ซึ่งรวมถึงปฏญิญาสากลวาดวยสทิธมินษุยชน กติการะหวางประเทศวาดวยสทิธทิางเศรษฐกิจ สงัคม
และวฒันธรรม และอนสุญัญาวาดวยสทิธคินพกิาร โดยมกีารถกเถียงกนัถงึการตคีวามและการใชสทิธิ
ดังกลาว เนื่องจากสิทธิในสภาพแวดลอมที่ดีตอสุขภาพตองพิจารณาปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่
หลากหลาย รวมถงึปจจยัพืน้ฐานดานสขุภาพ เชน อาหารและโภชนาการ ทีพ่กั การเขาถงึนํา้ทีส่ะอาด 
ปลอดภัยและดื่มได การมีแหลงนํ้าและการสุขาภิบาลที่เพียงพอ สภาพการทํางานที่ปลอดภัย และ
สภาพแวดลอมที่ดีตอสุขภาพ ที่สําคัญในขอ 25 ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนระบุวา 
“ทุกคนมีสิทธิที่จะมีมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอสําหรับสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของตัวเอง
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และครอบครัวของเขา รวมถึงอาหาร เคร่ืองนุงหม ที่อยูอาศัย การรักษาพยาบาล และบริการสังคม
ที่จําเปน รวมทั้งสิทธิในความมั่นคงในกรณีวางงาน เจ็บปวยหรือทุพพลภาพ เปนหมาย วัยชรา หรือ
การขาดปจจัยในการเลี้ยงชีพอื่นใดในพฤติการณอันเกิดจากท่ีตนจะควบคุมได” และรวมถึงการดูแล
เปนพิเศษแกผูที่อยูในครรภมารดาหรือวัยเด็ก ซึ่งองคการอนามัยโลกไดใชแนวทางดังกลาว สําหรับ
การสงเสรมิดานสขุภาพและโยงใยในดานสิง่แวดลอมดวย จงึทาํใหความเก่ียวพันระหวางสทิธมินษุยชน
กบัสิง่แวดลอมขยายวงกวางออกไปบนพ้ืนฐานของตรรกะท่ีเหมาะสม
  นอกจากน้ี ความเคล่ือนไหวท่ีนาสนใจเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนดานสิ่งแวดลอม ยังสะทอนได
จากรายงานท่ีผูรายงานพเิศษของสหประชาชาติ ระบถุงึการเคล่ือนไหวทีผ่ดิกฎหมาย และการทิง้ขยะพษิ 
ทีเ่ริม่ปรากฏเปนปญหาน้ัน ไดถกูพาดพงิถงึและมปีระเด็นทีม่คีวามสาํคญัมากข้ึนเรือ่ย ๆ  ทาํใหสงัคมโลก
เริม่รบัรูเพิม่ขึน้วา มกีารขนสงของเสียอนัตรายทีผ่ดิกฎหมาย และการทิง้ของเสีย ผลติภณัฑทีเ่ปนพษิ
และเปนอนัตรายและของเสียทีเ่ปนภยัคกุคามรายแรง ทีไ่มเพียงแตตอส่ิงแวดลอมเทานัน้ แตกระทบ
ตอชีวติและความเปนอยูของมนษุยชาต ิทามกลางความนิยมและยอมรบัในสทิธมินษุยชนทีห่ลายสวน
เกีย่วพนัเรือ่งสิง่แวดลอมอยางแยกไมออก เชน สทิธใินชวีติทีจ่ะไดใชชวีติอยางรืน่รมยตามมาตรฐาน
สงูสดุทีเ่ปนไปได ดานสขุภาพกายและสุขภาพจติ สทิธใินการด่ืมนํา้สะอาด มอีาหาร ทีอ่ยูอาศยัทีเ่พียงพอ
และเหมาะสม สภาพการทํางานทีป่ลอดภยัและมสีขุภาพดี สทิธใินการไดรบัขอมลู เพ่ือการมสีวนรวม
และเสรภีาพในการสมาคม รวมท้ังสทิธมินษุยชนอืน่ ๆ ทีร่บัรอง

3

ประวัตแิละพฒันาการสิทธมินษุยชนและส่ิงแวดลอม

  อาจกลาวไดวา ประวตัแิละพฒันาการดานสิง่แวดลอมและสทิธมินษุยชนเกิดขึน้เปนครัง้แรกใน
วาระการประชุมระหวางประเทศ ในป ค.ศ. 1972 ทีป่ระชมุสหประชาชาติดานสิง่แวดลอมของมนษุย
โดยในการประชุมครั้งนั้นนํามาซึ่งหลักการท่ี 1 ของ “ปฏิญญาสตอกโฮลมตอสิ่งแวดลอมมนุษย” 
ที่นําไปสูการสรางรากฐานสําหรับการเช่ือมโยงสิทธิมนุษยชนและการปกปองสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ 
โดยประกาศรับรองสทิธขิัน้พืน้ฐานวา 
  “มนุษยมีสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เสรีภาพ ความเสมอภาค และสภาพชีวิตที่ดีเพียงพอในสภาพ
แวดลอมที่มีคุณภาพ การดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีและความเปนอยูที่ดี และมีความรับผิดชอบอยาง
จรงิจงัในการปกปองและปรบัปรงุสภาพแวดลอมสาํหรบัคนรุนปจจบุนัและอนาคต”
  ผลจากการประชุมป ค.ศ. 1972 ทําใหโครงการส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) 
ไดถูกจัดตั้งขึ้น ในป ค.ศ. 1992 ชวง 20 ปหลังจากการประชุมสิ่งแวดลอมระดับโลกคร้ังแรก
การประชุมสหประชาชาติวาดวยการพฒันาสิง่แวดลอมและการพัฒนา (UNCED) หรอืทีเ่รยีกวาการประชุม
สดุยอดโลกท่ีเกิดขึน้ระหวางวันที ่3 -14 มถินุายน 1992 ในนคร รโิอ เดอ จาเนโร การประชุมคร้ังนัน้ 
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มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือรัฐบาลประเทศตาง ๆ ในการพิจารณาการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และหา
หนทางท่ีจะหยดุยัง้การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและควบคมุมลพิษของโลก แมในขณะทีม่คีวามพยายาม
ระดบันานาชาติ คณะผูแทนจาก 178 ประเทศ ผูนาํของรัฐ 108 ประเทศ และผูแทนองคกรเอกชนกวา 
1,000 คน เขารวมการประชุม ในนคร ริโอ เดอ จาเนโร มีขอตกลงท่ีสําคัญสามขอ ซึ่งปฏิญญาริโอ
วาดวยสิง่แวดลอมและการพฒันามคีวามเกีย่วของมากทีส่ดุในบรบิทของสทิธมินษุยชนและสิง่แวดลอม 
โดยหลกัการที ่1 กาํหนดวา
  “มนษุยเปนศนูยกลางของความกังวลสาํหรบัการพฒันาทีย่ัง่ยนื พวกเขามีสทิธทิีจ่ะมชีวีติท่ีมี
สขุภาพดแีละมปีระสทิธผิลโดยสอดคลองกบัธรรมชาติ” และหลักการที ่4 กาํหนดวา
  “เพือ่ใหบรรลกุารพฒันาทีย่ัง่ยนืการคุมครองส่ิงแวดลอมจะเปนสวนหน่ึงของกระบวนการพัฒนา
และไมสามารถแยกออกจากกันได”
  นอกจากน้ี หลักการท่ี 10 ของปฏิญญาริโอ ค.ศ. 1992 มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนา
สทิธมินุษยชนดานสิง่แวดลอมทีช่ดัเจนมากขึน้ทีน่าํไปสูอนสุญัญาวาดวยการเขาถงึขอมลูการมสีวนรวม
ของประชาชนในการตัดสินใจ และการเขาถึงความยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดลอม (อนุสัญญา Aarhus) 
ซึ่งมีผลบังคับใชในป ค.ศ. 2001 อนุสัญญาออรฮูสครอบคลุมเนื้อหาสามหัวขอที่ระบุโดยชื่อเรื่อง 
แทนทีจ่ะใชภาษาทีเ่นนเรือ่งสทิธ ิอนสุญัญากําหนดใหรฐัภาค ี “รบัรอง” วา สมาชกิของสาธารณชน
สามารถเขาถึงขอมูล ไดรับอนุญาตใหเขารวม และสามารถเขาถึงการพิจารณาคดีของศาลได แมวา
โดยทัว่ไปแลวจะหลีกเลีย่งคําวา “สทิธ”ิ แตมวีตัถปุระสงค โครงสราง และบรบิทของอนุสญัญาออรฮสู
ทีเ่นนเรือ่งสทิธพิืน้ฐานทีเ่ปนสทิธิมนษุยชนโดยมแีนวคดิเกีย่วกบักฎหมายสทิธมินษุยชนระหวางประเทศ
เปนฐาน ดงันัน้ อาจกลาวไดวาสทิธมินษุยชนในอนสุญัญาฉบบันีท้ีไ่ดประกนัไว ไดแก สทิธใินการเขาถงึ
ขอมูลดานสิ่งแวดลอม (Right to Access to Information) สิทธิในการมีสวนรวมของสาธารณะ
ในกระบวนการตัดสนิใจดานสิง่แวดลอม (Right to Public Participation in Decision - making) 
และสทิธใินการเขาถงึความยุตธิรรมดานสิง่แวดลอม (Right to Environmental Justice) อนสุญัญา
ดังกลาวนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนมีสิทธิการเขาถึงขอมูลและมีสวนรวมใหขอมูลและ
ขัน้ตอนในเร่ืองสิง่แวดลอม รวมถึงการฟองรองดาํเนนิคดนีัน่เอง
  ในเดอืนกนัยายน ค.ศ. 2002 มกีารประชุมสดุยอดโลกดานการพฒันาอยางยัง่ยนื หรอื World 
Summit on Sustainable Development (WSSD) จดัขึน้ทีก่รงุโจฮนัเนสเบิรก แผนการดาํเนนิงานของ 
WSSD แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา การเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานเปนสิ่งจําเปน
สาํหรบัการบรรลุการพฒันาทีย่ัง่ยนื แผนการดาํเนนิการดงักลาวยงัเนนความสําคญัของการดําเนนิการ 
ในระดับชาติเพื่อการพัฒนาท่ีประสบความสําเร็จ โดยองคประกอบท่ีสําคัญของแผนประกอบดวย 
ธรรมาภิบาล หลกันติธิรรม ความเสมอภาคทางเพศ และความมุงมัน่โดยรวมตอสังคมทีย่ตุธิรรมและ
เปนประชาธิปไตย ความโปรงใส ความรบัผดิชอบ และการบริหารงานยตุธิรรม สถาบนัตลุาการถอืเปนสิง่
จําเปนสําหรับนโยบายระดับชาติที่จะตองดําเนินการ แผนยังเนนถึงความสําคัญของการสงเสริม
การมสีวนรวมของประชาชน (Public participation) ในการตดัสินใจดานสิง่แวดลอม รวมถงึมาตรการ
ทีใ่หการเขาถงึขอมลูเกีย่วกบักฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคบั กจิกรรม นโยบายและโครงการตาง ๆ  ทีส่าํคญั
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แผนดังกลาวระบุวาผูหญิงตองมีสวนรวมอยางเต็มที่และเทาเทียมกันในทุกระดับของกระบวนการ
ดานสิง่แวดลอมและการพัฒนารวมถึงการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจ
  นอกจากน้ี ในมิติสิทธิมนุษยชนดานสิ่งแวดลอมนั้น แมวาไมไดมีการริเริ่มจากมุมของฐาน
ดานกฎหมายสิทธมินุษยชน เนือ่งจากในเน้ือหาดานสทิธมินษุยชนเดิมนัน้ แทบจะไมมกีารกลาวถงึหรอื
ถกเถียงเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสิทธิมนุษยชนและส่ิงแวดลอมเลย ดังนั้น วรรณกรรมสวนใหญ
จะถูกเขียนข้ึนโดยนักส่ิงแวดลอมหรือนักกฎหมายส่ิงแวดลอมระหวางประเทศท่ัวไป ตอมา
ประเด็นเรื่องส่ิงแวดลอมไดถูกนําเขามาเปนหัวขอในกฎหมายสิทธิมนุษยชนกระแสหลัก มิติดาน
สิ่งแวดลอมของสทิธมินษุยชนทีพ่บในสนธสิญัญาดานสทิธมินษุยชนจงึปรากฏในกติการะหวางประเทศ
และอนุสัญญาตาง ๆ เชน กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) 
กตกิาระหวางประเทศวาดวยสทิธทิางเศรษฐกิจ สงัคม และวัฒนธรรม (ICESCR) อนสุญัญายโุรปวาดวย
สิทธิมนุษยชน (ECHR) อนุสัญญาอเมริกันวาดวยสิทธิมนุษยชน (AMCHR) และอนุสัญญาแอฟริกัน
วาดวยสทิธมินุษยชนและประชาชน (AfCHPR)
  ในสวนของการพิจารณาคดีของศาลสิทธมินษุยชนทีก่ลาวถงึวานาํมาซึง่การรบัรองสิทธมินษุยชน
ดานสิ่งแวดลอมนั้น การนําคดีสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมมาสูศาล ที่นอกจากฟองรองไปยัง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน หนวยงานกํากับดูแลระดับสากลและระดับภูมิภาคแลว เชน คดี 
Bordes and Temeharo v. France มขีอกลาวหาวา การทดสอบอาวุธนวิเคลียรลวงหนาจะเปนการ
ละเมดิสทิธขิองชวีติและครอบครัวหรอืไม หรอื คดี HP et al. v. Canada ระบกุารกลาวหาวาละเมดิ
การมสีทิธใินการดาํรงชวีติเนือ่งจากผลกระทบตอสิง่แวดลอมของคลงัสนิคานวิเคลยีรทีต่ัง้อยูใกลกบัที่
อยูอาศยั คด ีLópez Ostra v. Spain ทีศ่าลถือไดวา มาตรา 8 ECHR ถกูละเมดิเน่ืองจากผูสมคัรไมได
รบัการชดใชโดยรฐัสาํหรบัความเสียหายทีเ่กดิจากมลภาวะตอส่ิงแวดลอม นอกจากน้ี ปญหาทีค่ลายกนั
คอื ความเสียหายทีเ่กดิจากการจัดการขยะมูลฝอยในเมอืงผดิพลาดถูกยกข้ึนในคด ีOneryildiz v. Turkey ใน 
แซนเดอรโวลตสวเีดน พบวา การปนเปอนในน้ําเปนภยัคกุคามตอความปลอดภัยของบคุคล ซึง่เปนขัน้ตอน
สาํคญัในการขยายความคิดของมาตรา 6 (1) ECHR เพือ่รวมถงึสทิธดิานส่ิงแวดลอม ในคดี Tãtar V Romania 
ศาลพบวามกีารละเมิดสทิธิในการเคารพชีวติสวนตวัและครอบครัวเน่ืองจากความลมเหลวของเจาหนาที่
โรมาเนยีในการปกปองสทิธขิองผูคนทีอ่าศยัอยูในบรเิวณใกลเคยีงกบัเหมอืงทองคํา คดเีหลานีจ้ะพบวา
ศาลต้ังขอสงัเกตวา “มลภาวะอาจสงผลกระทบตอชีวติสวนตวัและชวีติครอบครัวของบุคคลโดยทาํ
อันตรายตอความผาสุกของคน” และ “รัฐมีหนาที่รับผิดชอบในการคุมครองพลเมืองของตนโดย
การกําหนดอํานาจการจัดตั้งการ ดําเนินงาน ความปลอดภัย และการตรวจสอบกิจกรรมอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเปนอนัตรายตอสิง่แวดลอมและสขุภาพของมนุษย” โดยนัยเปนเสมอืนการรบัรองถงึ
การคุกคามสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยที่จะไดรับสิ่งแวดลอมที่ควรจะไดและศาลรับรองใหวาเปน
สทิธปิระโยชนสาํคญั
  ในคดี Hatton and colleges v. United Kingdom ประเด็นนี้เกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิ
ความเปนสวนตวัและครอบครัวอนัเปนผลมาจากมลพิษทางเสียงจากการจราจรทางอากาศในเวลากลางคืน 
(ดู Moreno Gomez v. Spain ) ในคดี Guerra et al. v. Italy รัฐพบวามีการละเมิดสิทธิ
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ความเปนสวนตวัและครอบครัว โดยไมใหขอมลูเก่ียวกบัมลพษิทางสิง่แวดลอมทีจ่ะชวยใหสามารถประเมิน
ความเสี่ยงตอสุขภาพที่พวกเขาตองเผชิญในการใชชีวิตในบางพ้ืนที่ ในคดี Hamer v. Belgium 
ศาลพบวาสิทธใินทรพัยสนินัน้ถกูจาํกดัสทิธิได ภายใตเจตนารมณของกฎหมายคุมครองสิง่แวดลอม เปนตน
  นอกจากคดีตาง ๆ แลว สิ่งที่ชวยเสริมความแข็งแกรงในการพยายามผนวกสิทธิมนุษยชน
เขากับสิง่แวดลอมกค็อื รายงานจากผูเชีย่วชาญทีห่นวยงานดานสหประชาชาติตัง้ขึน้เพ่ือตรวจสอบและ
รายงาน ซึง่จากรายงานดานสทิธมินษุยชนดานปญหาสิง่แวดลอม พบวาม ี3 ประเด็น ทีเ่ขาขาย คอื
  ประการแรก ปญหาที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนที่เหยื่อหรือผูเสียหายประสบ โดยเนนที่
พบในแอฟริกาและประเทศกําลงัพฒันาอืน่ ๆ เปนปญหาการคุกคามและทําลายสิง่แวดลอม
  ประการที่สอง เพื่อระบุตรวจสอบและติดตามสถานการณจริง เหตุการณเฉพาะ และ
แตละกรณี รวมถึงขอกลาวหาที่ไดรับ พบวาเปนการกลาวหาวาละเมิดสิทธิมนุษยชนดานสิ่งแวดลอม
แทบทั้งสิ้น และ
  ประการที่สาม พบวาการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีประเทศและบริษัทขามชาติที่มีสวนรวม
ในการขนสงผลิตภณัฑและของเสียทีเ่ปนพษิ และเปนอนัตรายทีผ่ดิกฎหมายไปยังประเทศกําลังพัฒนา

4

สทิธมินุษยชนในกฎหมายส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ

  ความสําคัญของสภาพแวดลอมตอการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนไดรับการยอมรับอยาง
กวางขวางในกฎหมายระหวางประเทศ สิง่ท่ีเปนทีย่อมรบักนันอย คอื ขอเสนอในฐานะมนุษยทีม่สีทิธิ
ตอสิง่แวดลอมเกินกวาสทิธขิัน้พ้ืนฐานทีจ่าํเปนตอความตองการข้ันพืน้ฐานของมนุษย สทิธใินสภาพ
แวดลอมที่ดีตอสุขภาพนั้น อาจตองมีการบัญญัติและรับรองในกฎหมายระหวางประเทศ แนวคิด
และแนวทางดําเนินการดังกลาวทําใหเกิดความทาทายทั้งทางแนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติสําหรับ
กฎหมายสิทธมินษุยชน การพจิารณาถึงวธิกีารท่ีแตกตางกนัของสภาพแวดลอมทีม่แีนวคดิในกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหวางประเทศและวิเคราะหขอเสนอที่วา สิทธิในสภาพแวดลอมที่ดีตอสุขภาพนั้น
กําลังเกิดขึ้น อันระบุถึงความทาทายบางอยางที่จะตองเอาชนะกอนที่จะไดรับการยอมรับสิทธิ
ดังกลาว รวมถงึสิง่ท่ีดงึมาจากสาขาวิชานเิวศวทิยาเชงิลกึและนติศิาสตรโลก
  การประชุมของสหประชาชาติที่กรุงสตอกโฮลม นครริโอ เดอ จาเนโร และกรุงโจฮันเนสเบิรก
แสดงใหเหน็วา ประชาคมระหวางประเทศเห็นวา การปกปองสิง่แวดลอมเปนเรือ่งทีท่ัว่โลกใหความสนใจ
เปนเวลานานแลวทีผู่คนตางสงสัยวา ในสนธสิญัญาทวภิาคแีละพหภุาคทีีส่าํคญัดานสิง่แวดลอมทีม่มีากมาย 
กลไกและมาตรการท่ีมีอยูสามารถท่ีจะแกไขปญหานี้ไดจากมุมมองดานสิทธิมนุษยชนหรือไม 
การรวมสทิธมินุษยชนเขากับมติดิานส่ิงแวดลอมในอนสุญัญายุโรปวาดวยสิทธมินษุยชนอาจเปนหนึง่
ในเปาหมายตอไปของนโยบายส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ



83ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2563)

  หากวเิคราะหกนัโดยท่ัวไปจะพบวา กฎหมายส่ิงแวดลอมระหวางประเทศน้ันมลีกัษณะเดนที่
เกนิกวาลักษณะกฎหมายท่ัวไป โดยมกีารพยายามนําเอาหลักกฎหมาย มาตรการทางกฎหมาย รวมทัง้
กลไกตาง ๆ ทัง้ทางแพง ทางอาญา และทางปกครอง มาบญัญตัไิว มสีนธสิญัญาพหภุาคปีระมาณ 300 ฉบบั 
และสนธสิญัญาทวภิาค ี900 ฉบบั เกีย่วกบัการคุมครองสิง่แวดลอมรวมถึงตําราอืน่ ๆ อกี 200 กวาเลม 
ทีจ่ดัทาํโดยองคกรระหวางประเทศตาง ๆ โดยหลกัการทีอ่ภปิรายกนั คอื สทิธใินสิง่แวดลอมหมายถงึ 
สาระสําคัญในสิทธิที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีบุคคลทุกคนพึงมีและไดรับ 
โดยสทิธนิีแ้บงแยกไมไดและตดิตวัทกุคนมาต้ังแตเกดิ ในภาษากฎหมายเรียกสทิธทิีเ่ปนแกนนีว้าเปน 
“สิทธิเชิงเน้ือหา” (Substantive Rights) ซึ่งสิทธิกลุมนี้แยกตางหากจากสิทธิในเชิงกระบวนการ 
(Procedural Rights) ซึง่เปนเสมอืนเสนทางหรอืวถิทีาง (Means) ทีน่าํไปสูสทิธใินสิง่แวดลอมเชงิเนือ้หา 
กลาวโดยสรุปคือสิทธิในสิ่งแวดลอมแบงเปนสิทธิในสิ่งแวดลอมเชิงเนื้อหาและสิทธิในสิ่งแวดลอม
ในเชงิกระบวนการท่ีเปรยีบเสมอืนกฎหมายดานสารบญัญตัแิละวธิสีบญัญตันิัน่เอง 
  อยางไรกต็าม หากพิจารณาถึงสิทธมินุษยชนและสิง่แวดลอมในบรบิทของอนุสญัญาระหวาง
ประเทศวาดวยสิ่งแวดลอม จะพบวาอนุสัญญาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมสวนใหญ2  จะรับเอาหลักการใน
เร่ืองความสมัพนัธระหวางมนุษยและสิง่แวดลอมมาจากปฏิญญาสตอกโฮลมและปฏญิญารโิอ โดยยงั
ไมมกีารรบัรองสทิธใินสิง่แวดลอมอนัเปนสทิธเิชงิเน้ือหาไวโดยตรง และแมอนสุญัญาตาง ๆ จะมฐีานะ
เปน Hard Law ซึง่มผีลกาํหนดพนัธกรณีใหแกรฐัภาค ีแตประเด็นในเร่ืองความสัมพนัธระหวางมนษุย
หรือสิทธิของมนุษยและส่ิงแวดลอมจะถูกบัญญัติไวเพียงในลักษณะของหลักการ และมักปรากฏอยู
ในสวนอารัมภบทหรือ Preamble มากกวาที่จะมีการกําหนดเปนพันธกรณีใหรัฐภาคีในอันที่จะตอง
คุมครองส่ิงแวดลอม เนื่องจากมีความสําคัญหรือมีความเช่ือมโยงกับสิทธิของมนุษย นอกจากน้ี
จากการพิจารณาตัวอยางอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยสิ่งแวดลอมตาง ๆ ขางตน ไมวาจะเปน
อนุสัญญาวาดวยสิ่งแวดลอมในดานธรณีภาค อากาศภาค ชีวภาค และอุทกภาค ตางก็มีการกลาวถึง
ความสัมพันธระหวางมนุษยและสิ่งแวดลอม แตจะเปนการกลาวถึงในลักษณะเปนหลักการหรือ
กรอบแนวคิดที่เปนขอตระหนักหรือแนวทางในการปฏิบัติของรัฐภาคี ไมไดมีสถานะเปนพันธกรณี
แตอยางใดเวนแตในเร่ืองสิทธิของชนพื้นเมืองและชุมชนทองถิ่นที่ไดมีการกลาวถึงไวอยางชัดเจนใน
Convention on Biological Diversity แตกย็งัคงเปนประเด็นทีต่องพจิารณากนัตอไปวาการกลาวถึง
สิทธิของชนพ้ืนเมืองและ ชุมชนทองถิ่นเชนนี้เพียงพอที่จะแสดงใหเห็นถึงการเช่ือมโยงระหวาง
การคุมครองส่ิงแวดลอมและสิทธิมนุษยชนแลวหรือไม อนึ่ง ถึงแมสิทธิในส่ิงแวดลอมอันเปนสิทธิ
เชงิเน้ือหายงัไมมกีารรบัรองอยางชดัเจนในอนุสญัญาระหวางประเทศวาดวยสิง่แวดลอมตาง ๆ แตในทางกลับกนั

  2 อนุสัญญาดานส่ิงแวดลอมเหลานี้ เชน อนุสัญญาวาดวยชนิดพันธุที่มีการเคลื่อนยายถิ่น อนุสัญญาแรมซาร หรืออนุสัญญา

วาดวยพื้นที่ชุมน้ํา อนุสัญญาบาเซิล (Basel Convention) อนุสัญญาวอชิงตัน (Washington Convention) อนุสัญญาวาดวยการคา
ระหวางประเทศ ซึ่งชนิดสัตวปาและพืชที่ใกลสูญพันธ อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ฯลฯ.



84 วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน

สิทธิเชิงกระบวนการกลับไดรับการรับรองไวในอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยสิ่งแวดลอม
จํานวนมาก 
  นอกจากน้ี ขอบกพรองในกฎหมายส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ คอื บทบญัญตัจิาํนวนมากจะ
ถูกนํามาใชเฉพาะเม่ือมีอันตรายมหันต ทั้งที่อันตรายเหลานั้นถูกคาดการณเอาไวลวงหนาจาก
นกัวทิยาศาสตรมาเปนเวลานานแลว รวมทัง้ไดเตอืนใหตระหนกัถงึความหายนะ (เชน กรณโีรงไฟฟา
เชอรโนบิล ฯลฯ) แตการบังคับใชกฎหมายก็ยังลาหลังและเชื่องชา ทั้ง ๆ ที่บทบัญญัติทางกฎหมาย
สิ่งแวดลอมเหลานั้น มีบทบาทสําคัญในการปกปองสิ่งแวดลอมระหวางประเทศเพราะรัฐสวนมาก
ไมคอยสรางความตระหนักในหายนะดานสิง่แวดลอม แตเนนไปท่ีการปกปองสิง่แวดลอมเปนปญหายอย
มากกวา
  ในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนดานส่ิงแวดลอมนั้น ประชาชนควรไดรับการเขาถึงขอมูลดาน
สิ่งแวดลอมไดงายข้ึนและควรขยายบทบาทการดูแลไปใหถึงศาล เพราะจะเกิดบรรทัดฐานที่ดีตอ
การดําเนินการ ปญหาที่สําคัญ คือ เมื่อบุคคลเผชิญกับปญหาการคุกคามและทําลายส่ิงแวดลอม 
การพยายามยืนยนัสทิธขิองตนตอหนาหนวยงาน และดําเนนิการฟองรองตอศาล อนัเปนความพยายาม
ที่จะปกปองตนเองจากการถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมมักลมเหลว 
เพราะตองดําเนินการอยางมากมายและดําเนินการดวยความยากลําบาก นอกจากสิทธิในการเขาถึง
ขอมูลดานสิ่งแวดลอม (Right to Access to Information) ยังมีสิทธิในการมีสวนรวมเชิงสาธารณะ
ในกระบวนการตัดสินใจดานสิ่งแวดลอม (Right to Public Participation in Decision - making) 
และสิทธิในการเขาถึงความยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม (Right to Environmental Justice) 
สิทธิเหลานี้เปนรากฐานในดานสิทธิมนุษยชนดานส่ิงแวดลอมท่ีประชาชนควรรับรูและมีกลไกของรัฐ
ใหการสนับสนุนคุมครอง
  อยางไรก็ตาม หากพิจารณาดานสิทธิมนุษยชนในกฎหมายส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ 
การคุมครองส่ิงแวดลอมไดกลายเปนปญหาความกังวลของโลก แตกฎหมายส่ิงแวดลอมระหวางประเทศมี
ลกัษณะเปนสนธสิญัญาและมกีารยนืยนัหลกัการสาํคญับางประการท่ีนาสนใจ คอื การพยายามจะไป
คุมครองถึงสิทธิมนุษยชนในอนาคต โดยนําเอาแนวคิดเรื่องความย่ังยืน หลักการปองกันไวกอน 
หลักการความรับผิดเชิงสาเหตุ และความตองการปกปองสิ่งแวดลอมสําหรับคนรุนอนาคตผาน
หลกัการพัฒนาทีย่ัง่ยนื เสมือนวาหลกัความยัง่ยนืเปนการวางแนวทางสิทธมินษุยชนดานสิง่แวดลอมใหกบั
คนรุนใหม (Next generations) ไดรบัรูวาเขามสีทิธไิดรบัดวย
  ปจจุบัน สหประชาชาติไดออกกรอบแนวคิดสิทธิมนุษยชนกับสิ่งแวดลอม (Framework 
Principles on Human Rights and Environment) ออกมาโดยมีหลกัการทีน่าสนใจ 3 ประการ คอื
  ขอ  1 มนษุยเปนสวนหนึง่ของธรรมชาติและสทิธมินษุยชนเชือ่มโยงกบัสภาพแวดลอมทีม่นษุย
อยูอาศัย การทําลายส่ิงแวดลอมเทากบัเปนการแทรกแซงสิทธมินษุยชนในการท่ีจะไดรบัความรืน่รมย
ในชีวติของมนษุย และการดาํเนนิการดานสทิธมินษุยชนจะชวยปกปองคุมครองสิง่แวดลอมและสงเสริม
การพฒันาทีย่ัง่ยนื
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  ขอ  2 หลักการท่ีเปนกรอบการดําเนินการในดานสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมนําไปสู
ขอสรุปหลักในพันธะกรณีดานสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับความรื่นรมยในการมีสภาพแวดลอม
ที่สะอาดปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ยั่งยืน การบูรณาการและช้ีนําสําหรับการนําเอาพันธะกรณี
ตาง ๆ ไปปฏิบัติ รวมถึงพื้นฐานในการพัฒนาในอนาคตเพ่ือสรางความเขาใจในความสัมพันธ
ของสิทธิมนุษยชนกับสิ่งแวดลอมใหพัฒนาการตอเนื่องไป
  ขอ  3 หลกัการท่ีเปนกรอบการดําเนินการนีจ้ะไมมขีอยตุมิาตรฐานระดับชาตแิละระดบันานาชาติ
ทีเ่ก่ียวของกบัสทิธมินษุยชนและการปกปองคุมครองสิง่แวดลอมและหลกัการทีเ่ปนกรอบดงักลาวนีจ้ะไม
ถกูขดัขวางหรอืถูกจาํกดัยกเวนหรอืปฏบิตักิารท่ีตํา่กวามาตรฐานนีภ้ายใตหลักกฎหมายสิง่แวดลอมระหวาง
ประเทศและระดับประเทศ
  กรอบการดําเนนิการตาง ๆ เหลานัน้ มรีายละเอยีดและขอปฏบิตัทิีน่าสนใจทีผู่สนใจสามารถ
ติดตามได นอกจากน้ี มีแนวโนมที่เปนที่รูจักในการพัฒนาระบบกฎหมายระหวางประเทศดาน
สิง่แวดลอม โดยการยอมรับสทิธมินษุยชนใน “กฎหมาย Soft law” ตวัอยางเชน หลกัการแรกของ
ปฏญิญาสตอกโฮลม ปฏญิญาริโอ  และปฏญิญา Bizkaia เมือ่เรว็ ๆ  นี ้มกีฎหมายเก่ียวกบัสิง่แวดลอม
ระหวางประเทศเพียงไมกีฉ่บบัเทานัน้ทีร่บัประกนัสทิธดิงักลาวอยางชดัเจน อยางไรก็ตาม ปจจบุนั
รฐัธรรมนญูของประเทศตาง ๆ มบีทบัญญตัวิาดวยการคุมครองสิง่แวดลอมไมวาจะเปนสทิธสิวนบคุคล
หรือภาระผูกพนัของรฐัหรอืท้ังสองอยางไวในรฐัธรรมนญูอนัเปนกฎหมายแมบททีอ่ยางนอยกเ็ปนการ
รบัรองในระดับตน

5

มติกิารเคล่ือนไหวดานสทิธมินษุยชนในส่ิงแวดลอม

  มขีอสงัเกตวาตัง้แตป ค.ศ. 1980 เปนตนมา กฎหมายส่ิงแวดลอมระหวางประเทศกลายเปน
ปญหาของการศึกษาทางวิทยาศาสตรเปนเวลาเกือบสี่สิบป เพราะมุงนําเอาหรือการพยายามสราง
ความเขาใจในฐานทางวิทยาศาสตรมากอนพฤติกรรมศาสตร รวมทั้งการพัฒนากฎหมายสิ่งแวดลอม
ระหวางประเทศตอไป กพ็ยายามเช่ือมโยงปญหาสิง่แวดลอมระหวางประเทศกับระบบความยุตธิรรม
ตามแนวทางของโครงการส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP)
  การบรรจบกันของส่ิงแวดลอมกับสิทธิมนุษยชนเปนส่ิงที่จําเปนอยางย่ิงเพราะเปนการเพ่ิม
กลไกและเคร่ืองมือทั้งระดับนานาชาติและระดับชาติ ความจําเปนในการผลักดันและสรางกลไก
สาํหรบัสทิธมินษุยชนดานสิง่แวดลอมมใิชเกดิจากกฎหมายหรอืมาตรการดานสิง่แวดลอมไมเพยีงพอ
หรอืไรประสทิธภิาพ แตเกดิจากลักษณะสิง่แวดลอมน่ันเองทีม่ลีกัษณะเชิงสถานะและความเสียหาย
ทางสิง่แวดลอมนัน้จะเปนความเสียหายทีค่อย ๆ เกดิ และสะสมโดยทีเ่ราไมสามารถมองเห็นไดใน
ระยะสัน้ ๆ ซึง่กวาจะรูถงึความเสียหายทางสิง่แวดลอมกต็อเม่ือความเสียหายนัน้มวีงกวางและกระทบ
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ตอชีวิตความเปนอยูของมนุษย อันทําลายสิทธิมนุษยชนพื้นฐานในการที่อยูในสภาพสิ่งแวดลอมที่ดี
หรอืคณุภาพสิง่แวดลอมทีส่มควรจะไดรบั ซึง่สทิธใินการดํารงชวีติในสภาพแวดลอมทีด่มีคีณุคาตอการ
ใชชวีติมนษุยนัน้ยอมเปนสทิธมินษุยชน
  การขยายความในมิตดิานการพฒันาท่ียัง่ยืน (Sustainable Development) นัน้ ตคีวามรวมถึง 
การคุมครองปกปองสิ่งแวดลอมใหถึงมือคนรุนใหม (Next Generation) เพื่อใหเขาสามารถทีจ่ะใช
สิทธิมนุษยชนไดอยางสมบูรณ แมจะแตกตางกันในระดับตาง ๆ ก็ตาม สิทธิของคนรุนปจจุบัน
ในการเขาถงึทรพัยากรธรรมชาติทีเ่ปนธรรม และความยตุธิรรมทางส่ิงแวดลอม จะตองพิจารณาภายใต 
ขอผกูพนัในการรักษาสภาพแวดลอมของโลกและฐานทรัพยากรสาํหรบัคนรุนอนาคตดวย เพือ่รกัษา
สภาพแวดลอมของโลกและฐานทรัพยากรสาํหรบัคนรุนอนาคต ซึง่อาจมีการประเมินกฎหมายควบคุม
มลพษิและการจัดการทรัพยากรกับความยุตธิรรมระหวางประเทศ แนวคดินีถ้กูนาํเสนอโดย UNEP วา
ตองการการปกปองที่มีประสิทธิภาพของสิทธิมนุษยชนในการเก็บและการแสวงหาสิทธิในการเขาถึง
เพือ่ใหเกีย่วกบัการใชทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมอยางยัง่ยนื ปญหาดานภมูอิากาศ มลพษิทาง
อากาศ การปองกนัความเสือ่มโทรมของแหลงนํา้และการจัดการ การจดัการของเสีย ดนิ การปองกนั
การชะลาง การคุมครองธรรมชาติ ชนดิ และความหลากหลายทางชีวภาพ มลภาวะทางเสียง ความรวมมอื
เพือ่สิง่แวดลอมกบัประเทศท่ีสาม เหลานีย้งัเปนปญหาทาทายมติดิานสทิธมินษุยชนอยางตอเน่ือง

6

สทิธมินุษยชนกบัส่ิงแวดลอมในประเทศไทย

  สาํหรับประเทศไทย รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2540 และรฐัธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2550 ไดบญัญัตถิงึ “สทิธชิมุชน” โดยเปนการใหสทิธแิกชมุชน
ในการมสีวนรวมกบัรฐัในการจัดการ บาํรงุรกัษา และใชประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาติอยางสมดลุ
และยัง่ยนื แตจะถกูกลาวหาวาเปนการรบัรองเพียงในฐานะ “สทิธเิชงิกลุม (Collective Rights)” ไว
อยางชัดเจน ในระดบัหลกัการ และบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนญูท้ังสองฉบับยงัไมไดบญัญตัเิร่ือง “สทิธิ
ในสิง่แวดลอม (Right to Environment)” ในฐานะ “สทิธดิานบคุคลหรอืปจเจกชน (Individual 
Rights)” แตอยางใด อยางไรก็ด ีการสนับสนนุใหประชาชนสามารถดํารงชวีติอยูในสิง่แวดลอมท่ีดไีด
บรรจอุยูในบทบญัญตัขิองกฎหมาย แตอยูในฐานะทีเ่ปนเปาประสงคหรอืเง่ือนไขของประเด็นสทิธอิืน่ 
  ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดบัญญัติเรื่องสิทธิชุมชนไวใน
มาตรา 56 ในหมวดสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ระบุวา 
  “บุคคลมีสิทธิที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชน ในการบํารุงรักษา และไดประโยชนจาก
ทรัพยากร ธรรมชาติ รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเน่ืองใน
สิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน 
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ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ บุคคลสามารถฟองรองรัฐไดเพื่อใหปฏิบัติหนาท่ีตามสิทธิและ
การมีสวนรวมดังกลาว” 
  ตอมาในรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2550 กไ็ดบญัญตัริบัรองสิทธชิมุชน
ไวใน มาตรา 67 ในหมวดสิทธชิมุชนในทาํนองเดยีวกนัรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 
2540 แตเมือ่มาเปนรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2560 ปรากฏวา เนือ้หาสวนท่ี
วาดวยสทิธขิองบคุคลท่ีจะมสีวนรวม “ในการคุมครอง สงเสริม และรักษาคณุภาพสิง่แวดลอม เพ่ือให
ดาํรงชีพอยูอยางปกติ และตอเนือ่งในสิง่แวดลอมทีจ่ะไมกอใหเกดิอนัตรายตอสุขภาพอนามัย สวสัดภิาพ 
หรอืคุณภาพชีวติของคน” ซึง่มใีนรฐัธรรมนญูสองฉบบักอนหนานี ้หายไป ทัง้นีเ้นือ่งจาก ตัง้แต พ.ศ. 2550 
เปนตนมา มกีารเรียกรองใหเกดิการแกไขปญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาตาง ๆ ในพืน้ทีช่มุชน และ
คดัคานนโยบายทีม่ผีลกระทบดานทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จนทาํใหเกดิการเคล่ือนไหวภาค
ประชาชนหลากหลายพ้ืนทีใ่นประเทศอยางตอเนือ่ง ขณะเดียวกนักเ็กดิความขดัแยงทางการเมืองอยาง
รนุแรงและเกดิการชมุนมุเรยีกรองใหมกีารปฏริปูระบบการเมอืงจนนาํไปสูการรฐัประหารในเวลาตอมา 
ในชวงรฐัประหารป พ.ศ. 2557 ทีผ่านมาจนถงึชวงกอนการเลือกตัง้ในป พ.ศ. 2562 ไดมปีฏบิตักิารของ
เจาหนาทีท่หาร ตาํรวจ ฝายปกครอง ฝายความมัน่คง รวมถงึหนวยงานรฐัตาง ๆ ทัง้มกีารออกประกาศ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ และการเสนอกฎหมายที่มีผลกระทบดานสิ่งแวดลอมเขาสูการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติอยางตอเนื่อง เพ่ือควบคุมชาวบานท่ีใชสิทธิชุมชนหรือสรางมาตรการท่ีเปนการบังคับหรือ
ยกเวนบางเร่ือง ทําใหประกาศและคําสั่งที่ออกโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติและหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ รวมทั้งกฎหมายตาง ๆ เปนเครื่องมือในการลิดรอนและเพ่ิมระดับของ
ความขัดแยงในพ้ืนทีข่องชมุชนหลายชุมชน ซึง่เปนปรากฏการณทีส่าํคญัและเปนเงือ่นไขทางการเมือง
ทีม่ผีลตอการตอสูเรยีกรองสทิธเิสรภีาพและการมีสวนรวมของชมุชนอยางตอเน่ือง 
  มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดลอม (2562) ระบุวา หลังการรัฐประหารและกอนที่จะมีการเลือกตั้ง 
พบวา ตลอดระยะเวลาการปกครองภายใตรัฐบาลที่ผานมา มีการผลักดันนโยบายที่มีผลกระทบตอ
สิง่แวดลอมและทรพัยากรธรรมชาติอยางรวดเร็ว อาทเิชน การจัดการปญหาขยะ โดยการสงเสรมิใหมี
โครงการโรงไฟฟาขยะ ซึง่ไดรบัการยกเวนการทาํรายงาน EIA หรอืการผลักดันใหภาคตะวันออกกลายเปน
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและ
รกัษาคุณภาพสิง่แวดลอมแหงชาต ิรวมถึงนโยบายทวงคืนผนืปา ซึง่มกีารปราบปรามผูกระทาํความผดิ
โดยเพิ่มกําลังเจาหนาท่ีและใชมาตรการท่ีรุนแรงเขาดําเนินการ ทําใหเกิดผลกระทบตอประชาชน
ผูอาศัยอยูในเขตปาและกาํลังอยูในกระบวนการแกไขปญหากบัภาครฐัอยางหลกีเลีย่งไมได ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากนโยบายตาง ๆ ทําใหประชาชนและชุมชนตางคัดคานและใชสิทธิเรียกรองใหหยุดหรือ
ชะลอ เนือ่งจากนโยบายตาง ๆ นัน้ ขาดการมีสวนรวมสาธารณะ ตลอดระยะเวลาท่ีผานมากถ็กูปดกัน้
และถูกคกุคามจนกลุมชาวบาน/ชมุชน ไมสามารถดําเนนิกจิกรรมได โดยทหารใชวธิกีารเขาเยีย่มบาน
เพือ่พดูคยุและปรบัทศันคต ิซึง่ไมไดอางอํานาจตามกฎหมาย รวมถงึการเรียกตวัแกนนาํชมุชนเขาไป
พูดคุยกับทหารเพื่อหามปรามการเคลื่อนไหวคัดคานโครงการพัฒนาตาง ๆ และดําเนินคดีในขอหาที่
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เกีย่วกับการชุมนมุ เชน ขอหาฝาฝนคาํสัง่หวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาติ  ที ่3/2558 ขอ 12 หรอื
การดาํเนนิคดตีามพระราชบัญญตักิารชุมนมุสาธารณะ พ.ศ. 2558 เปนตน
  ขณะเดียวกันรัฐบาลยังเสนอกฎหมายที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเขาสูการพิจารณาของ
สภานติบิญัญตัแิหงชาต ิและเรงพจิารณาเห็นชอบรางกฎหมายโดยไมไดรบัฟงความคิดเห็นจากประชาชน
หลายฉบบั เชน พระราชบัญญัตโิรงงาน (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญตัสิงเสรมิและรกัษาคณุภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2560 หรือพระราชบัญญตัิ
การชมุนมุสาธารณะ พ.ศ. 2558 เปนตน ทามกลางขอถกเถียงในเร่ืองปญหาหลายประการ ทัง้เน้ือหา
สาระของกฎหมายและการตีความบังคับใชของเจาหนาท่ีรัฐ รวมถึงการออกคําสั่งคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ และคาํสัง่หวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาติ ในเร่ืองตาง ๆ นัน้ กม็ผีลกระทบ
ทัง้กบัประชาชนโดยท่ัวไป ในชมุชนเฉพาะพ้ืนทีท่ีก่าํหนด หรอืเฉพาะประเด็นทีร่ฐับาลตองการยกเวน
ไมตองปฏิบตัติามกฎหมาย โดยปราศจากการตรวจสอบเน้ือหาและกระบวนการออกคําสัง่
  ในปจจุบันหลังการใชบังคับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2560 ยังพบวา
สทิธเิสรีภาพดานสิง่แวดลอมทีส่าํคญัไดหายไป อาท ิสทิธใินการดํารงชวีติอยูในสิง่แวดลอมทีด่ ีและสิทธิ
ในการมสีวนรวมดานสิง่แวดลอม เปนตน ทาํใหรฐัธรรมนญูฉบบันีม้จีดุออนในเร่ืองการรับรองสิทธขิอง
ประชาชนและลดทอนกระบวนการมสีวนรวมของประชาชนซึง่เปนสิง่สาํคญัของการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตย ดงันัน้ ปรากฏการณดงัรายละเอียดขางตนเปนสถานการณสทิธมินษุยชนดานสิง่แวดลอม
และทรพัยากรธรรมชาติภายใตรฐับาลทีผ่านมา นอกจากเกิดการละเมิดสทิธมินษุยชนตอประชาชนหรือ
กลุมชมุชนอยางแพรหลายจากทหาร ฝายความม่ันคง หรอืเจาหนาทีร่ฐัฝายตาง ๆ แลว ยงัไมสามารถ
ตรวจสอบการใชอาํนาจหรอืการดาํเนนิการตาง ๆ ของรฐับาลในทางท่ีกระทบสทิธขิองประชาชนได

7

ขอทาทายสทิธมินุษยชนและส่ิงแวดลอมปจจบุนั

  ประเดน็ขอทาทายดานสทิธมินษุยชนและสิง่แวดลอมในปจจบุนัมหีลากหลายมิต ิตัง้แต
  7.1 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศกบัสทิธมินษุยชน (Climate change) ในรายงาน
การประเมินคร้ังที ่5 (ค.ศ. 2014) คณะกรรมการระหวางรฐับาลวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ 
(IPCC) ไดยืนยันอยางชัดเจนวา การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนเรื่องจริงและการปลอย
กาซเรอืนกระจกท่ีมนษุยสรางขึน้เปนสาเหตุหลกัของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ ในรายงานดังกลาว
ยงัระบคุวามถีท่ีเ่พิม่ขึน้ของเหตุการณสภาพอากาศท่ีรนุแรงและภยัพบิตัทิางธรรมชาติ ระดบันํา้ทะเล
ทีเ่พิม่ข้ึน นํา้ทวม คลืน่ความรอน ความแหงแลง ภาวะการกลายเปนทะเลทราย การขาดแคลนน้ํา
และการแพรกระจายของโรคเขตรอน เปนตน ปรากฏการณเหลานีค้กุคามสทิธมินษุยชนหลากหลาย
รปูแบบท้ังทางตรงและทางออมจากผูคนท่ัวโลกรวมถึงสทิธใินชวีติ นํา้และสุขาภบิาล อาหาร สขุภาพ 
อาคารทีอ่ยูอาศยั รวมถึงวฒันธรรมและการพัฒนา
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  ผลกระทบดานลบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศเกิดขึน้อยางรุนแรง โดยเฉพาะอยางยิง่ 
ตอบคุคลและชมุชนทีต่องพึง่พาพืน้ทีช่ายฝงทะเลเปนพืน้ทีเ่ส่ียงภยัสาํหรบัท่ีอยูอาศยัและการดาํรงชวีติ 
ดงันัน้ การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศจึงจาํเปนตองไดรบัการตอบสนองระดับโลก สภาสิทธมินษุยชน 
(HRC) ไดเหน็ปญหาดงักลาวและพยายามแสวงหากลไก ขัน้ตอนพเิศษ รวมทัง้สาํนกังานขาหลวงใหญ
เพื่อสิทธิมนุษยชนไดพยายามที่จะนําประเด็นขอทาทายนี้มาสูสาระสําคัญของสิทธิมนุษยชน โดย
เรียกรองใหมกีารใชแนวทางสิทธมินษุยชนเพือ่การเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ จากการนําขอตกลง
ปารีสในกรอบอนุสญัญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศทําใหชดัเจนวา ทกุรฐั 
“ควรดาํเนนิการเพ่ือแกไขปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ เคารพ สงเสริม และพิจารณาภาระ
หนาทีท่ีเ่ก่ียวของกบัสทิธมินษุยชน” เพือ่ใหเกดิความมัน่ใจวาการลดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ
นัน้สอดคลองกบัพนัธกรณีดานสทิธมินษุยชน

  7.2 เทคโนโลยีทางทหาร (Military technology) ไมตองสงสัยเลยวาความกาวหนาทาง
เทคโนโลยทีางทหารเปนหนึง่ในอันตรายทีย่ิง่ใหญทีส่ดุตอสิทธมินษุยชนทัง้หมด รวมถงึสทิธขิัน้พืน้ฐาน
ทีส่ดุในชวีติ การพฒันาอาวธุนิวเคลียรและอาวธุอืน่ ๆ เพือ่การทาํลายลางสงูเชนเดียวกบัเทคโนโลยทีาง
ทหารโดยท่ัวไปกอใหเกดิภัยคกุคามรายแรงตอสภาพแวดลอมและคกุคามตอสทิธมินษุยชน แมวาจะ
ไมไดใชในสงคราม เชน รงัสทีีเ่กดิจากการทดสอบนิวเคลียร นอกจากน้ี มลภาวะท่ีเกดิจากความซับซอน
ของอุตสาหกรรมการทหารจะนํามาซ่ึงความเส่ือมโทรมของสภาพแวดลอมท่ีเกิดจากการซอมรบทาง
ทหาร ฯลฯ ในกรณีทีม่กีารใชอาวธุขนาดใหญ สิง่ทีต่ามมา คอื การสญูพันธุของมนษุยและการทาํลาย
สิง่แวดลอม รวมถงึสิง่มีชวีติเกอืบทัง้หมด การผลติอาวธุยทุโธปกรณชนดิตาง ๆ สาํหรบัใชในประเทศไมวา
จะเปนอาวุธใหมหรอือปุกรณทีใ่ชกบัอาชญากร ซึง่การกระทําเหลานีก้าํลงัลดทอนสิทธมินษุยชนของ
สงัคม แนนอนวากระบวนการทางกฎหมายและกระบวนการทางประชาธิปไตยจะใชไมได ไมวาจะใน
มติขิองกฎหมายสิทธมินษุยชนหรอืกฎหมายส่ิงแวดลอม
  อยางไรก็ตาม เปนทีน่าสนใจทีจ่ะกลาวถงึวา การพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีามารถชวย
ลดโอกาสของการเกิดสงครามโดยไมตัง้ใจไดหรอืไม โดยเฉพาะอยางยิง่การใชเทคโนโลยอีวกาศสําหรับ
การสํารวจระยะไกลของโลกท่ีชวยใหมหาอํานาจสามารถควบคุมซึ่งกันและกันไดนั้น จะสามารถ
ตรวจสอบและกําหนดวธิกีารในการควบคุมแผนลดอาวธุในอนาคต การปรบัปรงุเทคโนโลย ีและสามารถ
ปองกนัการสญูเสยีและความทุกขทรมานของมนุษยโดยไมจาํเปนไดหรอืไม

  7.3 การมุงคุมครองสทิธขิองสตัว (Animal Rights) เนือ่งจากในระบบนิเวศดานสิง่แวดลอม
ในปจจุบัน ราว 2 ทศวรรษท่ีผานมา มีการคุกคามทําลายระบบนิเวศอยางตอเนื่อง เทานั้นยังไมพอ 
ยงัมกีารคกุคามทางตรง (การลาสตัวเพือ่แสวงหาประโยชนทางการคากาํไรและอืน่ ๆ ) และทางออม คอื
การทําลายระบบนิเวศท่ีอยูอาศัยของสัตว จากการคุกคามและรุกลํ้าธรรมชาติทั้งสัตวบก สัตวทะเล 
รวมทั้งสัตวปก ในการปกปองคุมครองสิ่งแวดลอมนั้น การใหความเคารพตอสิทธิของสัตวและมนุษย
เปนสิ่งจําเปน เพราะมนุษยและสัตวตางพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและอาจจะรวมถึงการคุกคาม
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ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ดวย การคกุคามตอสัตวเปนการทาํลายสทิธมินษุยชนในดาน
อาหารและสุนทรียศาสตร รวมถึงการรักษาระบบสมดุลนิเวศที่กระทบตอชีวิตและความเปนอยูของ
มนุษยโดยทางออม การคุมครองสิทธิในการมีชีวิตอยูในธรรมชาติของสัตวแมไมใชสิทธิมนุษยชน แต
เพื่อรักษาระบบและความสมดุลทางนิเวศใหกับมนุษยที่จะไดอยูอาศัยในธรรมชาติที่สมบูรณ มีผล
กับการคุกคามสิทธิมนุษยชนในมิติตอชีวิตและความเปนอยูและสิทธิดานสุนทรียศาสตรของมนุษย
อยางหลีกเลี่ยงไมได

  7.4 การเคลือ่นยายมลพิษขามแดน (Transboundary of waste) โดยขอเทจ็จรงิแลว
ทิศทางในดานมลพิษขามพรมแดนน้ัน อาจจะแตกตางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะ
สงผลกระทบตอคนทัง้โลก และมลพิษขามพรมแดนน้ันเปนปญหาคกุคามดานสิง่แวดลอมทีม่มีาตัง้แตเดิม
ตั้งแตการมีฝนกรด (Acid rain) มลพิษจากคราบน้ํามัน หรือหมอกควันขามพรมแดน ไปจนถึงการ
ขนสงของเสยีอนัตรายขามพรมแดน (Hazardous waste ซึง่รวมเอาขยะ e-waste ดวย) และขยะจาก
ของเสยี secondhand หรอื Recycle Waste เหลานี ้การเคล่ือนยายของเสียขามพรมแดนกําลงัถกู
หยิบยกมาเปนประเด็นกันวาเปนการคุกคามสิทธิมนุษยชนดานสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง (Abuse of 
environmental rights) เนือ่งจากผูรบัผลรายจากมลพิษหรอืผูเสียหายน้ันไมใชผูกอมลพษิ (Polluters) 
แตไดรับผลกระทบหรือผลรายหรือถูกคุกคามในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการท่ีเขาจะอยูและก็มี
สภาพแวดลอมทีม่คีณุภาพ แตกลบัไดรบัผลรายจากสิง่ทีต่วัเองไมไดกอข้ึน

  7.5 สิทธิของชุมชน (Community rights) ในอารัมภบทความตกลงระหวางประเทศ
จํานวนไมนอยที่ไดพยายามเรียกรองใหรัฐภาคีตองตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทของ “ชุมชน
พื้นเมืองดั้งเดิมและทองถิ่น” และกําหนดใหรัฐภาคีจะตองเคารพ สงวนรักษา และดํารงไวซึ่งความรู 
ประดษิฐกรรม และการถอืปฏบิตัขิอง “ชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและทองถิน่” ทีเ่กีย่วของกบัการอนรุกัษ
และการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัง่ยนื อยางไรก็ตาม บทบญัญตัดิงักลาวไมได
รบัรอง “สทิธชิมุชน” โดยตรง ดงันัน้ สิง่ทาทายตอไปคอืการบญัญัตแิละรองรบัสทิธชิมุชนใหเกดิขึน้
และวางแนวทางการดําเนินการใหชัดเจน สิทธิมนุษยชนหรือสิทธิขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
(Constitutional Environmental Right) ซึ่งรัฐธรรมนูญของหลายประเทศไดใหการรับรองสิทธิ
ของประชาชนที่จะอยูในสภาพแวดลอมที่ดี (Right to Clean and Healthy Environment) และ
แนวคดิเรือ่งประชาธิปไตยดานสิง่แวดลอม (Environment Democracy) เชน สทิธใินการเขาถงึขอมลู
ขาวสาร (Right to Know) โดยเฉพาะการรับรูขอมลูเกีย่วกบัโครงการท่ีกอใหเกดิผลกระทบตอคณุภาพ
สิง่แวดลอม (EIA) และสขุภาพของประชาชน (HIA) สทิธใินการมสีวนรวมในการตัดสินใจของรัฐ การใช
สทิธิทางศาล และความยตุธิรรมในเชิงการมสีวนรวม (Participative Justice) กระบวนการยุตธิรรม
ดานสิง่แวดลอมเปนองคความรูใหมทีก่าํลงัไดรบัความสนใจจากท่ัวโลก สิง่เหลานัน้ยงัขาดกระบวนการ
ในเรือ่งสทิธชิมุชน ในประเทศไทยเองไดมกีารพยายามกําหนดไวในรฐัธรรมนญู แตความชดัเจนยังเปน
ประเดน็คงคางอยูไมนอย 
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  จากงานศึกษาสิทธิของชุมชน เรื่อง “รัฐไดประโยชนอะไรของหลักสิทธิมนุษยชนจากการ
สงเสริมสทิธชิมุชนในการมีสวนรวมอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมประเทศไทย” ระบวุา 
แนวคิดเร่ืองของสิทธิชุมชนน้ันนอกจากเปนสวนหน่ึงท่ีมีพัฒนาการมาจากหลักสิทธิมนุษยชนแลวยัง
เปนเรือ่งทีส่อดคลองกบัหลกัประชาธิปไตย นัน่คอืหลักของการมีสวนรวมของประชาชน “สทิธชิมุชน” 
เปน “สทิธเิชงิกลุม” ซึง่เปนเรือ่งใหมของระบบกฎหมายไทย การใชสทิธชิมุชนเปนการใชสทิธใินนาม
กลุม ไมใชใชสทิธใินนามบคุคล กอนจะมรีฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2540 บญัญตัิ
เรือ่งสทิธชิมุชนเปนครัง้แรก ระบบกฎหมายไทยรับรองแตระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยรัฐ
และระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยเอกชนเทานัน้ ตอมา เมือ่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช 2540 และรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2550 รวมทัง้ รฐัธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดมีการบัญญัติรองรับ “สิทธิของชุมชน” ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติดวย จึงมีผลเปนการสถาปนาระบบการจัดการเพ่ิมขึ้นมาอีกประเภทหน่ึง คอื 
ระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชมุชน ทีต่องรอดูกนัตอไปในทางปฏิบตัิ

8

บทสรุป

  สทิธิมนุษยชนเปนสวนหน่ึงของความพยายามของเราในการปกปองสิทธทิีจ่ะนําไปสูสงัคมโลก
ที่มีสิ่งแวดลอมที่ดี หลักการและกลยุทธดานสิทธิมนุษยชนจะสงผลตอการทํางานของเราทุกระดับ
ตั้งแตระดับโลกไปจนถึงระดับทองถิ่น รวมทั้งการทําใหมั่นใจวา มีการรับรูและดําเนินการที่แข็งแกรง
ในการเช่ือมโยงระหวางสทิธมินษุยชนและการปกปองสิง่แวดลอม ในขณะทีง่านดานความยตุธิรรม
สิง่แวดลอม (Environmental justice) ยงัคงพฒันาอยางตอเนือ่ง เรากาํลงัพฒันากลยทุธและเครือ่งมอืใหม ๆ  
เพือ่ใหมัน่ใจในการเคารพสิทธขิองบคุคลและชมุชน โดยเฉพาะอยางยิง่ผูทีต่องพึง่พาทรัพยากรธรรมชาติ
ในการดาํรงชวีติหรอืไดรบัผลกระทบจากความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอม
  ตัง้แต ป ค.ศ. 1990 เปนตนมา เราจะเห็นไดวา ประชาคมโลกไดยอมรบัการเช่ือมโยงระหวาง
สิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมมากขึ้นเรื่อย ๆ เชน ยอมรับวาสิทธิในการชุมนุมตอตานทางดาน
สิง่แวดลอม การแสดงออกถึงความตองการในการรับรูขอมลูและขอเท็จจริงทีม่คีวามสาํคญัตอการปกปอง
สิง่แวดลอม ปญหาส่ิงแวดลอมหลายประการรวมถึงมลพษิและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศไดรบั
การยอมรับวา มผีลกระทบตอสทิธขิองผูคนในหลากหลายพ้ืนที ่นอกจากน้ี รฐัธรรมนญูหลายฉบบัและ
กรอบสิทธมินษุยชนในภมูภิาคไดรบัเอาสิทธมินษุยชนดานสิง่แวดลอมเขาไปผนวก เพือ่ขบัเคลือ่นการ
เชื่อมโยงระหวางสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมใหเปนมรรคผลท่ีชัดเจน หัวใจสําคัญของการทํางาน
ดานสทิธมินษุยชนสากลในชวงทศวรรษท่ีผานมาสะทอนใหเหน็วา เรากาํลงัเดนิมาถกูทาง และกาํลงั
รวมมือกันจัดการกับปญหาตาง ๆ ที่หมักหมมมานาน สิทธิและสิ่งแวดลอมในมิติที่เชื่อมโยง อาท ิ
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ความยตุธิรรมดานสิง่แวดลอม ผลกระทบสิทธิของชมุชนพ้ืนเมอืงในหลายพ้ืนที ่รฐัธรรมนญูและกฎเกณฑ
ดานสทิธใินสิง่แวดลอมสาํหรบัคนรุนอนาคต รวมถงึวธิกีารวเิคราะหแบบจําลอง เพือ่การคุมครองส่ิงแวดลอม
ที่ขับเคลื่อนและริเริ่มเพื่อพัฒนากลไกระหวางประเทศในดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
สทิธมินษุยชนทีก่าํลงัเดนิไปอยางตอเนือ่ง
  คาํถามทีม่อียูเสมอวาเพราะเหตใุดคนยากจนจงึตองดกัดานทนอยูกบัความชัว่รายท่ีเกดิขึน้กบั
พวกเขาจากน้ํามอืคนอ่ืน ทาํไมตองยอมรับชะตากรรมกับสภาพแวดลอมทีเ่ขาไมไดกอปญหามลพษิ
และมลภาวะท่ีตามมาโดยท่ีพวกเขาเหลาน้ันไมไดมีปากเสียงการรับรูความจริงหรือมีสิทธิขั้นพื้นฐาน
ในการตอตานเลย สทิธมินษุยชนดานสิง่แวดลอมจะชวยใหคาํตอบท่ีดแีละจะชวยหยดุยัง้การคกุคาม
สรางความเส่ือมโทรม อันถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนดานส่ิงแวดลอม ดังนั้น สิทธิมนุษยชนกับ
สิง่แวดลอมจงึเปนเหรยีญสองดานทีช่วยใหมนษุยไดมชีวีติทีด่ี
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การลงโทษทางอาญากบัหลกัสิทธิมนษุยชน

  เมื่อเดือนมีนาคม 2563 ที่ผานมา ทางวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชนไดรับเกียรติจาก
ทานจันทิมา ธนาสวางกลุ รองอธิบดอียัการ สาํนกังานคุมครองสทิธแิละชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน 
สาํนกังานอัยการสูงสุด ผูซึง่ปฏบิตัหินาทีใ่นกระบวนการยุตธิรรมมาอยางยาวนาน และไดนาํความรู
และประสบการณมาใชในการทํางานเพื่อสังคมโดยเฉพาะเร่ืองกฎหมายกับสิทธิมนุษยชน อาทิ
อนกุรรมการในคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติ และปจจบุนัทานเปนอนกุรรมการ 
ในคณะอนกุรรมการท่ีปรกึษากฎหมายของแพทยสภา อนกุรรมการในคณะอนุกรรมการศึกษาและผลักดนั
ความเสมอภาคในการรักษาพยาบาลของผูมคีวามผดิปกตทิางจิต กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
และอนุกรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ กรมกิจการ
สตรแีละสถาบนัครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย นอกจากน้ี ทานไดรบั
รางวลัสตรดีเีดนดานกระบวนการยุตธิรรม ประเภทกระบวนการยุตธิรรมท่ัวไป เนือ่งในวนัสตรีสากล 
ประจาํป 2559 จากกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย โดยทานไดสละเวลามาให
สมัภาษณในมมุมองเรือ่งการลงโทษทางอาญากับหลักสทิธมินษุยชน เพ่ือสะทอนใหเหน็แงมมุความคดิ 
การมองปญหา และการใหขอเสนอแนะเก่ียวกบัการลงโทษทางอาญาใหสอดคลองกบัหลักสิทธมินษุยชน
อยางเหมาะสมไดอยางไร

ผูสมัภาษณ : ทานมคีวามคดิเหน็อยางไรตอการนาํหลกัความไดสดัสวนมาใชในการลงโทษทางอาญา 
และเหน็ดวยหรอืไมวาควรจะพิจารณาความไดสัดสวนของการลงโทษจากความเสียหายที่ผูกระทํา
ความผดิกอขึน้และลกัษณะสวนตวัของผูกระทําความผดิ

ผูใหสมัภาษณ : เบือ้งตนจะขอพูดเร่ืองหลักความ
ไดสัดสวนกอน หลักความไดสัดสวนเปนหลัก
ที่มีขึน้เพ่ือคุมครองปองกันในการท่ีรฐัจะใชอาํนาจ
เขาไปแทรกแซงในสิทธเิสรภีาพของบุคคล หลกัความ
ไดสดัสวนมาจากความพยายามท่ีตองการคุมครอง
บุคคลไมใหรัฐใชอํานาจกระทบสิทธิของบุคคล
แตละคนมากจนเกินไป หลกัความไดสัดสวนจึงเปน
หลักพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน หลักนี้คอนขาง
แพรหลายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เกิดขึ้นจาก
การที่กอนหนานั้นรัฐและผูที่มีอํานาจใชอํานาจ
มากเกินไป เขาไปทาํลายชวีติ ทรพัยสนิ แทรกแซง
ชีวิตสวนตัวของปจเจกบุคคล เมื่อเกิดเร่ืองนี้ขึ้น
ก็เกิดเปนขอคําถามเร่ืองหลักความไดสัดสวนซ่ึง
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สอดคลองกบัหลกัสิทธมินษุยชน เพราะวาศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุยใครจะมาลดทอนหรือลดิรอนไมได
เปนหลกัทีเ่ขาไปคุมครองบคุคล รฐัจะทาํสิง่ใดจะตองอยูบนพืน้ฐานของความจําเปน การจาํกดัสทิธิ
เสรภีาพของบคุคลตองมเีหตอุนัจาํเปนเพือ่จาํกดัอาํนาจรฐัทีเ่ขาไปกระทาํการกระทบหรอืลดิรอนสทิธิ
ของปจเจกบุคคล เชน การบัญญัติกฎหมายจํากัดสิทธิตาง ๆ ตองออกโดยมีเหตุอันจําเปนเทาน้ัน 
รวมถงึเรือ่งโทษทีจ่ะกาํหนดขึน้ดวย 
  `หลกัความไดสดัสวนนอกจากจะเปนเรือ่งของการคุมครองสทิธเิสรภีาพ ศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย 
และสิทธิมนุษยชนแลว ตองยอมรับวาหลักนี้เปนหลักนิติธรรมหรือ The rule of law เพราะหลัก
นติธิรรมคือหลักที่กําหนดขึ้นเพื่อความเปนธรรมในการออกกฎหมาย การออกมาตรการตาง ๆ ของรัฐ 
การออกคําสั่งทางปกครองที่จะตองไมกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของปจเจกบุคคล ขณะเดียวกัน
หลกัความไดสดัสวนยงัเปนหลกักฎหมายท่ัวไป คาํวาหลกักฎหมายท่ัวไปเปนหลกัทีแ่ทรกซอนเขาไปใน
ระบบกฎหมายทุก ๆ  ระบบ ไมวาจะเปนระบบกฎหมายแพง ระบบกฎหมายอาญา ระบบกฎหมายปกครอง 
ระบบกฎหมายมหาชน นัน่คอืเปนหลกัท่ัวไปของระบบกฎหมายหรือ general rule และเปนหลกัแหง
ความยตุธิรรมดวย หลกัความยุตธิรรมเปนหลกักฎหมายท่ัวไปทีจ่ะกอใหเกดิการตคีวามในการจะเขาไป
เยยีวยา การทีจ่ะกอใหเกดิความเปนธรรมในการใชดลุพนิจิพจิารณาเร่ืองตาง ๆ ถอืเปนหลกักฎหมาย
ทัว่ไปเชนเดียวกับหลกัสจุรติ หลกักฎหมายปดปาก เร่ืองเหตุสดุวสิยั หรอืพนวสิยั ซึง่เร่ืองเหลานีเ้ปน
หลกักฎหมายท่ัวไปท่ีเราสามารถนํามาใชได หลกักฎหมายท่ัวไปจงึแทรกซอนอยูในการใชดลุพนิจิหรอื
การตีความกฎหมายในกฎหมายทุกระบบ เปนจิตวิญญาณของกฎหมายรวมทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
ในเร่ืองที่เราจะนําหลักความไดสัดสวนมาตีความเร่ืองตาง ๆ เพื่อคุ มครองสิทธิเสรีภาพตาม
กฎหมายรัฐธรรมนญู
  ถาเราไดตดิตามคาํวนิจิฉยัของศาลรัฐธรรมนญู ที ่ 4/2563 วนิจิฉัยเกีย่วกบัประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 301 และมาตรา 305 เรื่องการทําแทง ศาลใชหลักความไดสัดสวนมาวินิจฉัย
ในเรือ่งสทิธเิสรภีาพ ศาลใหเหตผุลวามาตรา 301 กระทบตอสิทธแิละเสรีภาพในชีวติและรางกายของ
หญงิเกนิความจาํเปน ไมเปนไปตามหลักแหงความไดสดัสวน และเปนการจาํกดัสิทธแิละเสรีภาพตาม
รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2560 มาตรา 28 เพราะมีสทิธอิยูสองสทิธ ิสทิธหินึง่ คอื สทิธิ 
ของทารกในครรภที่จะมีชีวิตหรือ right to life สวนอีกสิทธิหนึ่ง คือสิทธิของหญิงที่จะมีเจตจํานงตอชีวิตและ
รางกายของตนเองในการที่จะตั้งครรภตอหรือจะยุติการต้ังครรภ เจตจํานงหรือ self-determination
อนันีเ้ปนสทิธพิืน้ฐานวาชีวติและรางกายของเราจะดํารงอยูอยางไร แตเมือ่เรามาดูประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 301 แลว ปรากฏวาไมมีเจตจํานงหรือ self-determination ไมสามารถตัดสินใจที่จะต้ังครรภ
หรอืยตุกิารตัง้ครรภได เพราะไปกําหนดวาหญงิใดทําใหตนเองแทงลกู หรอืยอมใหผูอืน่ทาํใหตนแทงลกู 
ตองระวางโทษ จึงเปนเรื่องของการจํากัดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ซึ่งเปนสิทธิและ
เสรีภาพในชีวิตและรางกาย เทากับหญิงนั้นถูกจํากัดสิทธิ เมื่อหญิงที่ทําแทงจะตองถูกลงโทษอยาง
ไมมีเงื่อนไขในการท่ีใหหญิงสามารถใชเจตจํานงได สิทธินี้เปนสิทธิตามธรรมชาติของมนุษยที่มีสิทธิ
เสรีภาพจะกระทําการใดหรือไมกระทําการใดตอชีวิตและรางกายของตนเองได หลกัความไดสดัสวน
นํามาใชกับการตีความรัฐธรรมนูญ เปนเรื่องจิตวิญญาณที่ซอนอยูในรัฐธรรมนูญ จึงตองเขาใจความ
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สําคัญของหลักความไดสัดสวน คือเปนท้ังหลักความยุติธรรมและหลักที่จะรักษาความเปนมนุษย 
ศักดิ์ศรีความเปนมนษุย เปนสิง่ท่ีจะคุมครองสิทธขิองบคุคล เปนหลกัทีอ่ยูในกฎหมายท่ัวไป 
  ถาเราเขาใจตรงนี้ เม่ือมีการถามเรื่องโทษกับหลักความไดสัดสวน เราจะเขาใจวาการใชหลัก
ความไดสดัสวนกเ็พ่ือท่ีจะคุมครองมนุษยใหมคีวามเปนมนษุย มศีกัดิศ์ร ี เพราะฉะน้ันเรือ่งโทษทีน่าํมาใช
จะไมมปีญหาเพราะหลักความไดสดัสวนเปนหลกัความยตุธิรรม หลกักฎหมายท่ัวไป หลกัทีเ่ปนไปตาม
รฐัธรรมนูญ หลักเพ่ือความเปนมนษุย จงึเปนหลักทีส่อดคลองกบัหลกัสทิธมินษุยชนสามารถนํามาใช
ตคีวาม จงึเหน็ดวยกบัการนําหลกัความไดสดัสวนมาใชในเร่ืองโทษทางอาญาดวย
  การนําหลักความไดสัดสวนมาใชกับการลงโทษมีอยูสองสวน  สวนหนึ่งคือเรื่องนิติบัญญัติ  
จะตองนําหลักความไดสัดสวนมาใชในกรณีจําเปนตองจํากัดสิทธิ บทบัญญัติที่ฝายนิติบัญญัติจะตรา
ออกมาตองมีเหตจุาํเปน การกาํหนดโทษก็ตองจาํเปน ดงันัน้ เราจะตองพิจารณาวาบทบญัญตัทิีก่าํหนด
ขึน้มานัน้ มสีดัสวนของการกระทําทีค่วรจะตองถกูจาํกัดหรอืไม เพยีงใด และโทษทีก่าํหนดมาน้ันใช
หรอืไม จะมเีงือ่นไขอืน่ ๆ อกีหรอืไมทีจ่ะนําหลกัความไดสดัสวนมาพจิารณา การทีฝ่ายนติบิญัญตัจิะ
กาํหนดวาอะไรเปนความผดิ อะไรเปนโทษ จะตองคาํนงึถึงสทิธเิสรภีาพและหลกัความไดสดัสวนดวย 
ซึง่จะเปนขัน้ตอนของการกําหนดความผิดและโทษ แลวจึงมาเรือ่งการกระทําของผูกระทาํความผดิกบั
โทษที่ผลจากการกระทําความผิดและโทษตองไดสัดสวนกัน อยางกรณีตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 301 ในคาํวนิจิฉยัของศาลรัฐธรรมนูญทีก่ลาวมาขางตน หญงิทาํแทงจะตองถูกจาํคกุ ไมมอีสิระ
ไมมเีจตจาํนงในตัวเองท่ีจะกาํหนดสิทธใินชวีติรางกายทีจ่ะต้ังครรภหรอืยตุกิารต้ังครรภ ดงันัน้ แมวา
การกระทําความผดินัน้ จะเปนการกระทําความผดิทีก่ฎหมายกําหนด แตเปนการจาํกดัสทิธเิสรีภาพ 
ขดักบัหลกัความไดสดัสวน โทษท่ีกาํหนดมานัน้จงึไมไดอยูบนพืน้ฐานของหลักความไดสดัสวน 
  เรือ่งการกระทํากับผลหรือความเสียหายท่ีเกดิขึน้จากการกระทํา ถาการกระทํานัน้เปนเงื่อนไข
ของการกระทําความผิดและลักษณะของโทษท่ีจะไดรับ จะเห็นวาในกฎหมายอาญามีเรื่องเหตฉุกรรจ 
การกระทําบางอยางจะมีโทษหนัก เชน การฆาโดยไตรตรองไวกอน การฆาเจาพนักงาน เรื่องเหลานี้
จะมผีลกระทบตอสงัคมสูง การกระทําอะไรทีก่ระทบตอความสงบเรียบรอยของสังคม หรอืมผีลกระทบ
(Impact) ตอสังคมสูงจะมีโทษสูง แตโทษนั้นยังตองอยูบนพื้นฐานท่ีวาไมขัดตอหลักความได
สัดสวนและเปนเรื่องจําเปน หลักความไดสัดสวนเปนหลักความยุติธรรม เปนหลักกฎหมายทั่วไป
ตามที่กลาวมา การนาํมาใชกบัเรือ่งโทษ เรือ่งการบัญญตักิฎหมายจํากดัสทิธจิงึตองอยูบนพืน้ฐานของ
หลักสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ที่จะตองคุมครองดูแลบุคคลคนหน่ึงแมวาเขาจะเปน
ผูกระทาํความผดิหรอืตองตกเปนจาํเลยกต็าม
  เราจะเห็นวาบางคดีเปนความผิดอาญาแผนดิน บางคดีเปนความผิดตอสวนตัวหรือความผิด
อนัยอมความได ซึง่เปนการนาํหลกัความไดสดัสวนมาพจิารณาวา ความผดิอาญาแผนดินคือคดทีีม่ผีลกระทบ
ตอสงัคมมาก ยอมความกันไมได โทษจะหนักกวา แตคดทีีย่อมความกันได เชน ความผิดฐานยกัยอก ความผดิใน
ลกัษณะนีไ้มกระทบตอสงัคมมาก เปนสิง่ทีส่ามารถเจรจากันไดยอมความกันได โทษจะเบากวา เรานาํหลกั
ความไดสดัสวนมาพจิารณาเก่ียวกบัประเภทของความผิด ชนดิของความผิด ถาผิดขอหาเสพยาเสพติด
เขาเปนผูปวยจะกาํหนดโทษเบา แตถาครอบครองและจําหนายหรอืเปนผูคายาเสพติดจะกาํหนดโทษหนกั 
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ถาความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทลงโทษบทหนักไมเอาโทษมาบวกกัน หรือกรณีเปน
ความผดิตางกรรมตางวาระตองรบัผดิในแตละกรรม เพราะกระทําดวยเจตนาท่ีแตกตางกนั กระทาํหลาย ๆ
กรรมตางกนั มุงกระทาํผดิซํา้แลวซํา้อกี หรอืการเพ่ิมโทษหรือบวกโทษตองรับโทษมากข้ึนเพราะกระทําผดิ
ซํา้แลวซํา้อกี หลกัความไดสดัสวนเปนหลกัหนึง่ทีน่าํมาพจิารณาความเปนธรรมจากการกระทําสูผล แตใน
สงัคมไทยอาจตองพจิารณาการจะกลับมาเปนคนดไีดดวยหรอืไม ซึง่ตองดเูรือ่งเจตนาของบุคคล หรือเรือ่ง
อตัวสิยั เชน อาย ุเพศ วฒุภิาวะ สขุภาพจติ คนวกิลจรติ หรอืเปนผูประกอบวิชาชพี จะทาํใหเขาไดรับโทษ
นอยลงหรือหนักขึ้นหรือไม แมวาจะมีผลของความเสียหายจากการกระทําซ่ึงเปนภาวะวิสัย เชน 
ผูเยาวกระทาํความผิดอาจจะไดรบัโทษนอยลง แพทยกระทาํความผดิดวยเจตนาในขอหาเกีย่วกบัวิชาชพี
ทีร่บัผดิชอบ เชน เปดเผยความลับผูปวย อาจจะตองรบัโทษหนกักวาคนปกตทิัว่ไป หรอืนกัตรวจสอบบัญชี
ลงชือ่รบัรองทาํเอกสารปลอมในฐานะท่ีเปนผูประกอบวิชาชพีในเรือ่งนัน้ ๆ จงึตองรับโทษหนกักวาคนปกติ
ทั่วไป หรอืเจาพนกังานกระทําความผิดในฐานะผูปฏบิตักิารหรือในฐานะท่ีเปนผูรบัผดิชอบจงึตองรับโทษ
หนักกวาคนปกติทั่วไป เชน เจาพนกังานยกัยอกทรัพยสนิ นํา้หนกัความรับผดิในโทษทีก่าํหนดนัน้จะ
แตกตางไป นัน่กเ็ปนเรือ่งอตัวสิยั จงึเหน็ดวยกบัการใชหลักความไดสดัสวนและลกัษณะของผูกระทาํ
ความผดิแตละคนมาพจิารณาในการลงโทษ 
  ประเดน็การแกไขใหคนเปนคนดีกลบัคืนสูสงัคม ตรงน้ีหลกัความไดสดัสวนเขามาชวยได ถาเรา
มองวาเปนเรือ่งการใหความเปนธรรมกบัผูกระทําความผดิ สามารถทาํใหเขากลบัคนืสูสงัคมได ไมใชอยู
บนพืน้ฐานของตอตาฟนตอฟน จะเอากนัใหถงึตายเพราะวาเขาฆาคนตาย เด็กนอยทีย่งิคนตายสมควรทีจ่ะ
ตองตายตามไปดวยหรอืไม  ถาเราไปยึดตามหลกัตาตอตาฟนตอฟน เด็กนอยซ่ึงอายุประมาณ 12-13 ป 
ไปฆาคนตาย ตองใชหลกัความไดสดัสวนมาพจิารณาวาเขาเปนผูเยาว มองเรือ่งวฒุภิาวะและจิตใจของเขา 
หรือหญิงที่ถูกสามีตบตีทําราย วันหน่ึงหญิงตอสูทํารายสามีทําใหสามีไดรับบาดเจ็บหรืออันตราย 
ในภาวะแบบน้ันจะมทีัง้เหตอุตัวสิยัและเหตภุาวะวสิยั คอื เหตุการณหรอืสถานการณนัน้หญงิถกูกดดนั
มาตลอดและดวยความเปนหญิงทีอ่ยูในภาวะเปนเพศท่ีรางกายออนแอ เรือ่งเหลานีต้องนาํมาคาํนงึถงึบท
ที่จะลงโทษหญิงนั้นดวยวาแคไหน อยางไร มีความสะสมมีความกดดันจากการกระทําอยางไรบาง 
เหตุอัตวิสัยคือเปนผูที่มีกําลังออนแอกวา ขณะเดียวกันภาวะวิสัยคือหญิงถูกสามีทํารายรางกายมา
อยางตอเนือ่ง การลงโทษจึงไมใชเปนการลงโทษตามปกติ ตองมองวาเรือ่งนีจ้ะตองลงโทษนอยกวาหรอืไม 
แคไหน อยางไร ตองใชวิธีการชั่งนํ้าหนัก หลักความไดสัดสวนตองเขามา ทั้งเรื่องของเหตุการณและ
การเปนเพศทีอ่อนแอกวา หรอืเปนเดก็หรอืผูเยาว เพ่ือใหโอกาสคนไดกลบัสูสงัคม
  กลบัไปท่ีคาํวนิจิฉยัของศาลรัฐธรรมนญูเรือ่งทาํแทง จะไดขอคดิในเรือ่งการใชกฎหมายใหทนั
ตอการเปล่ียนแปลงและใชอยางเปนระบบ โดยสวนตวัเห็นวาการมเีจตจํานงของตนเองท่ีเปนหญงินัน้ก็
ตองอยูบนพื้นฐานของศีลธรรมดวย การโตแยงกันเรื่องทองไมพึงประสงคเปนปญหาสังคมที่เกิดข้ึน 
เมือ่ยคุสมยัเปล่ียนแปลงไป ความกาวหนาของเทคโนโลยี การเดนิทางไปมาหาสูกนังายขึน้ วฒันธรรม
วถิชีวีติเปลีย่น ทาํใหเกดิปญหาสงัคมตามมาไดเหมอืนกนั เมือ่หญงิเกดิทองไมพงึประสงค ดวยวัยของ
เขาจึงตดัสนิใจไปทาํแทงท่ีไมปลอดภยั สวนใหญแลวหญงิจะตาย แลวถาเขาประสงคจะทาํแทง รฐัตอง
มีนโยบายที่จะตองคุมครอง รัฐตองทําใหเขาสามารถทําแทงไดอยางปลอดภัย ถารัฐดําเนินการตรงน้ี
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ไดเรือ่งนีจ้ะไมใชการแทงเสร ี เพราะการทําแทงตองผานระบบเร่ืองการทําแทงโดยปลอดภัย แลวอะไร
ปลอดภยัหรือไมปลอดภยัจะถกูกาํหนดโดยเง่ือนไขของรัฐ และเมือ่มผีลกระทบตอศลีธรรมหรือสงัคม 
จงึตองเกิดกระบวนการมาจัดการในเร่ืองเหลานี ้ดงันัน้ ในการบญัญตักิฎหมายจึงตองมเีง่ือนไข ถาศกึษา
คาํวนิจิฉยัของศาลรัฐธรรมนูญดงักลาว ศาลเหน็วาเร่ืองน้ีเปนเร่ืองท่ีหญงิมเีจตจํานงกจ็รงิ ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 305 ที่เขามารองรับดวยการเปดชองใหทําแทงได แตมีเงื่อนไขวาตองกระทํา
ดวยแพทย ถาเขาประสงคจะทําแทงจะตองมาปรึกษากบัแพทยวา มผีลกระทบตอสภาพจิตใจ มคีวามเสีย่ง 
หรอืเปนอันตรายหรือไม จากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 ตองโยงไปท่ีมาตรา 305 ซึง่จะตอง
สอดรับกนัเปนระบบ บางทเีราตคีวามกฎหมายมาตราเดียวไมได จะตองมเีรือ่งของกระบวนการเขามาดวย 
ซึ่งมาตรา 305 มาหลังมาตรา 301 การที่จะดําเนินการตามมาตรา 305 ได นั้น มาตรา 301
ตองเปดชองใหสามารถดําเนินการตามมาตรา 305 ได ดังนั้น เราตองคิดและใชกฎหมายใหเปนระบบ
กจ็ะเปนธรรม 
  การใชกฎหมายอยางเปนระบบ ดโูครงสรางของกฎหมาย อะไรมากอนอะไรมาหลัง สมัพนัธกัน
หรือไม ดูความสอดคลองของกฎหมาย ถาไมสอดคลองแลวตองนําไปสู การแกไขกฎหมาย
การบัญญัติกฎหมาย เชน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 ตองมี self-determination ที่จะให
โยงไปสูประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 ดวย ดังนั้น มาตรา 301 ตองเปดชองใหหญิงมีเงื่อนไข 
เชน หญงิมสีทิธเิสรภีาพท่ีจะตดัสินใจแตการตดัสินใจนัน้ตองมเีงือ่นไขวาตองทาํอยางไร มกีระบวนการ
อยางไร ตองดคูวามจาํเปน ปญหาทางเศรษฐกิจ เมือ่เด็กคลอดมาแลวตองเลีย้งดอูยางไร ตองมองปญหา
ในสงัคมดวย อยาลมืวาทีใ่ดมสีงัคมท่ีนัน่มกีฎหมาย สงัคมมากอนกฎหมาย การมีกฎหมายก็เพือ่สงัคม 
การใชกฎหมายตองเพ่ือแกปญหาของสังคมใหสงัคมเดินตอไปได แตบางครัง้เราไปเครงครดักบัตวับท
กฎหมายมากเกินไป ไมไดมองเจตนารมณของกฎหมายหรือคุณธรรมทางกฎหมายวามีอยูอยางไร
การออกกฎหมายจึงใหฝายนติบิญัญตัสิามารถคาดคะเนบางอยางได เปดชองได ดงันัน้ เราตองดูกอนวา
คุณธรรมทางกฎหมายของเร่ืองนี้คืออะไร เมื่อเราไมไดมองเรื่องคุณธรรมทางกฎหมายทําใหเรา
ไปไมถงึหลักความไดสดัสวนซึง่เปนหลกัความเปนธรรม ทาํใหมนษุยเปนมนษุย ทาํใหเขากลบัคนืสูสงัคมได 
ไมใชเขากระทําลงไปแลวตองตกเปนผูตองหา ไมสามารถกลับคนืสูสงัคมได ตรงนีเ้หน็วาหลักความได
สดัสวนนาํมาใชกบัการลงโทษได และชวยไดมาก เราไมคอยไดคดิถงึเร่ืองหลักความไดสดัสวน แตเราไป
คดิถงึแตตวับทกฎหมายท่ีนาํมาใชลงโทษ อยางเชนยีต่อกจะทําใหดลุพนิจิถกูจาํกดั จรงิ ๆ แลวในแตละ
คดจีะแตกตางกัน จงึอาจตองมขีอยกเวนหรอืไม ระบบกฎหมายของไทยเปนระบบซวีลิลอว ไมใชระบบ
คอมมอนลอวทีย่ดึตามแนวคําพิพากษาของศาลในการลงโทษ แตละคดจีะแตกตางกนัจงึตองเอาหลัก
ความไดสัดสวนมาปรับกับการใชดุลพินิจวาแตละคดีเปนอยางไร เราไมคอยใชหลักความไดสัดสวน 
แตไปใชยี่ตอก ไปใชคําพิพากษา เราไมคอยนําเรื่องความไดสัดสวนมาพูดเกี่ยวกับการใชดุลพินิจ
ในการลงโทษ เรื่องเหตุผลของเรื่องหรือ nature of things ตองรูวาคืออะไร nature of things 
จะซอนอยูในขอเทจ็จรงินัน้ทัง้หมด ถาเราหา nature of things ได เราสามารถนําหลกัความไดสดัสวน
มาใชไดโดยไมตองไปใชยีต่อก
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ผูสมัภาษณ :  ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอการใชมาตรการทางเลือกแทนการลงโทษทางอาญา 
เพือ่ลดจาํนวนนกัโทษในเรือนจาํอนัเน่ืองมาจากปญหานกัโทษลนเรอืนจาํ โดยการนาํมาตรการทางเลือกมาใช
ทดแทนโทษจําคกุ เชน การยกเลิกกฎหมายอาญาท่ีไมจาํเปน การใชโทษอืน่แทนโทษจําคกุ การใชมาตรการ
ทางปกครอง การคมุประพฤติ หรอืการใชอปุกรณอเิลก็ทรอนิกสตดิตามตวั (กาํไล EM) เปนตน

ผูใหสัมภาษณ : ในเรื่องมาตรการทางเลือกแทนการลงโทษทางอาญาเห็นดวยอยางยิ่ง ตรงน้ีเราไป
มองเรือ่งการลงโทษ แตจรงิ ๆ อยากจะเสนอเร่ืองกระบวนการยุตธิรรมทางเลือก เราไปมองวายกเลกิ
โทษแลวใชมาตรการอ่ืนแทน เชน การทํางานบริการสาธารณะ การใชความรับผิดทางปกครอง 
การคมุประพฤติ การใชอปุกรณอเิล็กทรอนกิส ซึง่การใชอปุกรณอเิลก็ทรอนกิสตองใชงบประมาณสูง 
แตถาเราใชกระบวนการยุตธิรรมทางเลือกมาจดัการกับปญหาของสังคม เชน การไกลเกลีย่ การเจรจา 
การประนอมขอพพิาท การคยุกนัเชงิสมานฉันท เร่ืองเหลานีจ้ะเปนทางออกท่ีดมีากกวาทีเ่ราจะไปเนน
เรือ่งการลงโทษ การใชมาตรการการบังคบัทางสังคมนาจะดกีวาหรอืไม แตสิง่ทีเ่สนอมาก็เปนสิง่ทีด่กี็
เหน็ดวย การไกลเกล่ียในชัน้พนกังานสอบสวนแทนการนําคดเีขาสูระบบเพียงเพือ่ลงโทษก็เปนสิง่ทีด่ี
แตตองทํากระบวนการใหนาเช่ือถือ โปรงใส และชัดเจน เพราะตอนน้ีอะไรก็เปนความผิดไปหมด 
กลายเปนเรือ่งอาญาเฟอ การชะลอฟองเปนมาตรการทางเลือกหน่ึงได เปนอกีวิธหีน่ึงทีไ่มตองนาํตวัผูกระทาํ
ความผิดเขาสูระบบการพิจารณาของศาลเพื่อตัดสินถูกผิด แตถาจะใชการชะลอฟองตองมาคิดกลไก
ตอเนื่องวาจะนําผูกระทําความผิดเขาสูกระบวนการคุมประพฤติหรือไม อยางไร การชะลอฟองเปน
กระบวนการท่ีจะตองดาํเนนิการกอนการฟองคดซีึง่ตองมกีระบวนการตรงน้ี การชะลอฟองเปนการผอน
ระยะเวลาออกไปกอนฟองคดีสูศาลซ่ึงเปนแนวทางที่ดีอยางหนึ่ง แตยังมีอุปสรรคในเรื่องวิธีคิดของ
คนในกระบวนการยุตธิรรม ทีผ่านมาเคยมกีารรางกฎหมายแตยงัไมประสบผลสาํเร็จ เพราะมขีอโตแยง
เรือ่งกระบวนการส่ังชะลอฟองการยอมรับไมยอมรบัในการใชอาํนาจของพนักงานอยัการ นอกจากน้ี
ในสวนขององคกรอยัการขณะนีจ้ะมกีระบวนการไกลเกลีย่หรอืการประนอมขอพพิาทคดอีาญาตาม
ระเบยีบสํานกังานอยัการสงูสดุ วาดวยการไกลเกลีย่และประนอมขอพพิาทคดอีาญา ในชัน้พนกังานอยัการ 
พ.ศ. 2555 โดยมสีาํนักงานคุมครองสทิธแิละชวยเหลอืทางกฎหมายแกประชาชนเขามาทาํหนาทีไ่กลเกลีย่
สวนใหญจะเปนคดทีีย่อมความไดเพ่ือไมใหผูกระทาํความผดิตองเผชญิกบัการถูกลงโทษ จะชวยใหคน
ไมตองถกูลงโทษจําคกุโดยไมจาํเปน ทาํใหยตุขิอพพิาทไดกอนมกีารฟองคดี ซึง่เปนมาตรการทางเลือก
แทนการลงโทษทางอาญาท่ีดี

ผูสัมภาษณ : ทานเห็นดวยหรือไมวา หากมีการแกไขกฎหมายกําหนดใหนักโทษที่พนโทษมาเปน
ระยะเวลาพอสมควรแลวและไมไดกระทําความผิดซํ้าอีก สามารถขอปกปดหรือลบทะเบียนประวัติ
อาชญากรของตนเองได จะมีสวนชวยในการลดการตีตราและชวยใหบรรลุวัตถุประสงคของการแกไข
ฟนฟูผูกระทําความผิดใหกลับคืนสูสังคมไดอยางคนปกติทั่วไป
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ผูใหสมัภาษณ : ประเดน็นีเ้ปนเรือ่งสทิธมินษุยชน เปนเรือ่งศกัด์ิศรคีวามเปนมนษุย เพราะเปนการพูด
เรือ่งตตีรา ไมใหเขาถกูตตีราบาปจากสังคมอยูตลอดเวลา ตรงนีเ้หน็ดวยเพราะเปนเรือ่งหลกัสทิธมินษุยชน 
ประเด็นตรงนีเ้รือ่งปกปดกบัเรือ่งลบประวัตอิาชญากรจะเปนคนละประเด็นกนั ถาเปนขอมลูสวนบคุคล
หลกัตองถกูปกปดไวกอน เวนแตมกีฎหมายใหอาํนาจใหเปดได หรือเขาใหความยินยอม หรือมเีหตุอนั
จาํเปนเพือ่ประโยชนสาธารณะ ซึง่ตองดพูระราชบัญญตัคิุมครองขอมลูสวนบคุคล พ.ศ. 2562 ประกอบดวย
  เรือ่งนีอ้าจจะตองดรูะดบัของขอมลูทีจ่ะตองไดรบัความคุมครอง การนาํหลกัความไดสดัสวนมา
พจิารณาแลวเราจะใชเกณฑอะไรมาพิจารณาวาขอมลูนีล้บออกไดหรอืไมได อาจจะตองดูความรายแรง
ของเหตุการณหรอืการกระทํา โทษทีผู่กระทําจะไดรบัซึง่จะไปสมัพันธกบัขอหาทีเ่ขากระทําความผดิ ถาเปน
ความผิดเล็กนอย ไมไดสงผลกระทบรายแรงตอสังคมหรือสวนรวม ควรจะใหลบประวัติอาชญากรได 
เชน ความผิดฐานชลุมนุตอสู ลกัทรพัยเพยีงเล็กนอย หรอืเดก็กระทําความผดิ การมปีระวตัอิาชญากรจะ
กลายเปนตราบาปของเด็กซึ่งจะมีผลตอการทํางานของเขา แตการลบออกไปเลยตองมีเหตุผลมา 
รองรบั ตองดรูะดบัความรายแรงของแตละขอหาการกระทําแตละการกระทํา แตถามวาสวนนีส้ามารถ
ทาํใหเขากลบัคืนสูสงัคมไดหรอืไม กส็ามารถทําได แตตองดทูีข่อหาตองชัง่นํา้หนกัจากการกระทําของ
ผูกระทําความผดิ เชน ถาเปนคดคีวามม่ันคง อยางนีอ้าจจะลบไมได แตถาเคยรบัโทษหรือรอลงอาญา
ในความผดิฐานยักยอกทรัพยอาจจะลบออกไปได แตในทางกฎหมายแลวตองมีเงือ่นไขเก่ียวกบัระยะ
เวลาวาขอหาประเภทใดตองเก็บขอมูลไวนานเพียงใดหลังจากท่ีเขาพนโทษแลว และเง่ือนไขอีกสวน
หนึง่คอืประเดน็การรอการกําหนดโทษและการรอการลงโทษจะนํามาเปนเกณฑสวนหนึง่หรอืไม คอื
ดขูอหาประกอบกับหลักเกณฑการลงโทษ เรือ่งนีถ้าจะนาํมาใชควรจะนํามาใชกบัการกระทําความผดิ
ของเยาวชน การกระทําความผดิโดยประมาท ขอหาไมรายแรง นาจะสมเหตุสมผล ความไดสดัสวนถา
พจิารณาจากอัตวสิยั เชน ความเปนเยาวชนซ่ึงจะมเีร่ืองวฒุภิาวะในการตัดสินใจ หรอืมปีญหาเกีย่วกบั
สภาพจติ มองอีกดานหนึง่การเก็บขอมลูไวกเ็ปนเรือ่งสําคญั วตัถปุระสงคของการบันทกึขอมลูเกบ็ไว
เพือ่อะไรเปนสิง่ทีน่าคดิ อยางบางคนกระทําความผิดบอย หรอืบางคนจะตองนําเขาไปรักษา ตองนํา
เขาไปประเมินสขุภาพจติ กรมราชทัณฑตองนาํมาพจิารณา ไมเชนนัน้จะเกดิคาํถามวาประวตันิีจ้ะเก็บ
ไวเพื่ออะไร อาจคิดไดวาเอาไวเพื่อตีตราเขา หรือจะนําไปใชเพื่อการรักษาหรือการฟนฟูใหเขากลับ
สูสังคมไดดวยหรือไม ไมใชเพื่อจับกุมอยางเดียว ตองดูวัตถุประสงคดวย ตองชัดเจนในสวนนี้วาเก็บ
ไวเพื่ออะไร เมื่อชัดเจนแลวการออกกฎหมายในสวนนี้ตองนําหลักความไดสัดสวนมาใชเพื่อเคารพ
ในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของเขาซึ่งเปนเรื่องสิทธิมนุษยชน ดังนั้น การเก็บขอมูลไวอาจไมใชเพื่อ
ไวจับกุมเปนผูตองหาอยางเดียว แตเพื่อความเปนธรรมและการดูแลรักษาเขาดวย การเก็บไวเพราะ
เหตุจําเปนจะเกิดประโยชนไดอยางแทจริง และถาจะลบออกก็เพื่อลดการตีตราและชวยใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดใหกลับคืนสูสังคม จึงตองมองทั้งสองดานจะชวย
ใหเกิดประโยชนไดมาก

ผูสมัภาษณ :  ทานคิดวาการลงโทษทางอาญาใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนจะสงผลดี
ตอกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอยางไร
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ผู  ให สัมภาษณ : การลงโทษทางอาญาให 
สอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนยอมสงผลดีตอ
กระบวนการยุตธิรรมทางอาญา เพราะผูกระทํา
ความผดิยงัคงดํารงศกัด์ิศรคีวามเปนมนษุย ตอง
ใหเขามีพื้นที่ยืนในสังคม ไดรับการฟนฟูเพื่อให
กลบัคืนสูสงัคม ถาเขายงัไมไดเขาสูกระบวนการ
ดาํเนนิคด ีควรตองมวีธิกีารอืน่เปนทางเลือก เชน 
ไกลเกลีย่หรอืประนอมขอพพิาท เขาจะไดไมตอง
เขาสูกระบวนการพิจารณาคดีที่ตัดสินวาเขาผิด
หรือถูก แตถาตัดสินความผิดเขาไปแลวลงโทษ
เขาไปแลว ควรตองหาวธิทีีจ่ะทาํใหเขากลบัคืนสู
สังคมได และดํารงตนในความเปนมนุษยไดตอไป 
ถาเรามองในเรื่องหลักสิทธิมนุษยชน เราตองนํา

หลกัความไดสดัสวนเขามาใชในกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา เพราะเปนหลักความเปนธรรม ถาการกระทํา
ของเขาสงผลกระทบตอสงัคมมากก็ตองรบัโทษหนกัขึน้ ถาเขากระทําความผดิหลายกรรมก็ตองรับโทษ
หลายกระทง สวนการที่รัฐจะไปแทรกแซงสิทธิเสรีภาพของบุคคลไดก็ตอเมื่อมีเหตุอันจําเปน ดังนั้น 
การจะลงโทษไดตองมเีหตจุาํเปน จงึจะเกิดความเปนธรรม คาํนงึถงึความเปนมนษุยทีจ่ะไดรบัการฟนฟู
ใหเขากลบัสูสงัคมไดอยางปกติสขุซึง่ไมเฉพาะแตตวัผูกระทาํความผดิเทานัน้ แตหมายรวมถึงสงัคมดวย 
อยางคดเีชอรแีอน มกีารจบัผูกระทาํความผดิผดิตวัหรอืลงโทษผูกระทาํผิดผิดคน ผูบรสิทุธิต์องถกูลงโทษ
จาํคกุ ครอบครัวเขาไดรบัผลกระทบเดือดรอน เพราะกระบวนการยุตธิรรมและเจาหนาท่ีไมเปนธรรม 
เกดิสิง่ทีไ่มปกตสิขุ สะทอนถงึความไมเปนธรรมในสังคม และยังทาํลายศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุยของเขา 
รฐัจงึตองเยยีวยาความเสียหายใหกบัจาํเลยและครอบครัวจาํเลย จงึเปนเหตใุหเกดิพระราชบัญญตัิ 
คาตอบแทนผูเสยีหาย และคาทดแทน และคาใชจายแกจาํเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และเกิดกองทุน
ยตุธิรรมตามพระราชบัญญตักิองทุนยตุธิรรม พ.ศ. 2548 ตามมา

ผูสัมภาษณ : สุดทายแลว ทานมีขอเสนอแนะอยางไรตอการลงโทษทางอาญาใหสอดคลองกับหลัก
สทิธมินษุยชน

ผูใหสมัภาษณ : ในขอนีอ้ยากจะเสนอแนะวา ในการกระทําความผดิอยาไปใชการลงโทษทางอาญา
มากเกินไป รวมถงึการออกกฎหมายควรจะหลีกเลีย่งการใชโทษทางอาญาใหมากข้ึน สงัคมควรหา 
กระบวนการทางเลือกใหมใหมากขึ้น เชน การไกลเกลี่ย การประนอมขอพิพาท เพราะการที่เราไป
เนนเรือ่งโทษจะทําใหเกดิกฎหมายอาญาเฟอ เมือ่ทุกอยางนาํไปสูการลงโทษเสียหมดจะทําใหกฎหมาย
ไมศักดิ์สิทธิ์ สิ่งสําคัญคือการบังคับใชกฎหมาย คนที่บังคับใชกฎหมายตองใชดุลพินิจโดยคํานึงถึง       
หลกัความไดสดัสวนซึง่ถอืเปนหลกัสทิธมินษุยชน หลักกฎหมายท่ัวไป หลักแหงความเปนธรรม หรอื
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หลกันติธิรรมนัน่เอง ไมควรไปตีกรอบการใชดลุพนิจิโดยการไปกําหนดตายตัววาตองลงโทษอยางนัน้อยางนี้
ถาเปนขอหานีแ้ลวตองลงโทษเทานัน้เทานี ้ อยางนีไ้มควร เพราะกฎหมายเขียนไวอยูแลว จงึไมควรไป
ยดึยีต่อก แตควรพจิารณาเปนกรณ ีๆ ไป เพราะวาแตละคดจีะม ีnature of things ของเรือ่งนัน้ ๆ 
แลวใชหลกัความไดสดัสวนเขามาพิจารณา จะทาํใหการพจิารณาคดีตาง ๆ มคีวามเปนธรรมและเห็น
คนเปนมนุษยมากขึ้น เพราะในแตละคนจะมีเหตุการณที่แตกตาง มี nature of things ที่แตกตาง 
มวีฒุภิาวะท่ีแตกตาง มอีาชพีทีแ่ตกตาง หรอืมอีตัวสิยัในแตละคนทีแ่ตกตางกัน นัน่คอื มสีิง่ท่ียดืหยุน
ของแตละคนในการลงโทษ ถาเราพจิารณาอยางนีจ้ะทาํใหเกดิความเปนธรรมในแตละเร่ือง คนทีบ่งัคบั
ใชกฎหมายตองมคีวามรอบรูทัง้ทางภาวะวิสยัและอตัวสิยั รู nature of things ของเรือ่งน้ัน ๆ เพือ่
กาํหนดสดัสวนในการลงโทษ ซึง่จรงิ ๆ แลวหลกัความไดสดัสวนมอียูในทกุกฎหมาย เปน spirit of law 
ในกฎหมายทุกกฎหมาย 

  สดุทายนี ้อยากจะฝากไววา ในการทาํงาน
ดานสิทธิมนุษยชนไมวาจะเกิดปญหาอุปสรรค
อะไรกต็าม การทีจ่ะทําใหเกดิชองทางท่ีจะชวย
เหลือประชาชนได เราตองทํา เราตองชวยใน
ความเปนมนุษยของเขา ไมใชเมือ่พบขอจาํกดัแลว
จะไมรับเรื่องในการชวยเหลือ แตเมื่อเปนเรื่อง
สิทธิมนุษยชนแลว เราตองพยายามชวยซึ่งเปน
สิ่งสําคัญที่สุด ตองรับเรื่องเขามาสูกระบวนการ
แลวดําเนินการชวยเหลือใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะ
ทาํได กฎหมายเร่ืองใดทีพ่อจะสามารถนํามาใชได 
ตองพยายามหาชองและจติวญิญาณของกฎหมาย
เพื่อนํามาชวยเหลือหรือคุมครองสิทธิของเขาให

ไดดํารงอยูอยางเปนมนุษยใหได ไมใชตีความกันอยางไรจนกฎหมายไมไดใชเลย บางครั้งพบวา
กฎหมายบางเร่ืองไมไดใชเลย ทาํใหกฎหมายเปนหมนั เราตองหาคุณธรรมทางกฎหมาย เจตนารมณ
ของกฎหมายหรือ spirit of law ใหได บางทเีราอาจพบวากฎหมายไมคอยเหมาะสมกับยคุสมยัหนึง่ 
แตถายงัพอตคีวามไปได ซึง่ตองดทูัง้ตวัอกัษรและเจตนารมณของกฎหมาย จะทาํใหเราชวยประชาชนท่ี
ไมไดรบัความเปนธรรมไดมากขึน้ในฐานะทีเ่ราทาํงานดานคุมครองสทิธเิสรีภาพของประชาชน ซึง่ตองมี
ความพยายามอยางดทีีส่ดุในการชวยเหลอืเพือ่นมนษุยดวยกนั
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การบังคบัให�นกัเรียนตรวจเลือดเพ่ือหาการตดิเช้ือเอชไอวี
และใช�เป�นเง่ือนไขในการเข�าศกึษาต�อถอืเป�นการละเมดิสิทธิมนษุยชน1

ดร. รจนศม สบุงกช2

  ประเทศไทยมีพันธะผูกพันตามคําประกาศเจตจํานงเกี่ยวกับ HIV/AIDS (Declaration of 
Commitment on HIV/AIDS) ซึง่กาํหนดวา “สทิธมินษุยชนและเสรีภาพขัน้พืน้ฐานสาํหรับทกุคน เปน
สิ่งจําเปนในการลดภาวะเส่ียงตอเอชไอวี/เอดส และเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ เพื่อเปน
หลกัประกันวาผูติดเชื้อและผูที่มีภาวะเสี่ยงทุกคนตองไดรับความเคารพในสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐาน ในอันท่ีจะเขาถึงการศึกษา  การจางงาน บริการดานสุขภาพและสังคม การปองกันโรค 
การชวยเหลือและการรักษา ขอมูลขาวสารและการปกปองคุมครองตามกฎหมาย โดยความเคารพตอ
ความเปนสวนตัวและความลับสวนบุคคล ตลอดจนเพื่อขจัดความรูสึกอับอายและการแยกตัวออกจาก
สังคมของผูติดเชื้อเอชไอวี” ดังนั้น ในการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของจึงจําตองคํานึงถึง
หลักการดังกลาว มิเชนนั้นอาจเปนการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนได ดังกรณีอุทาหรณที่
คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาตพิจิารณามมีตวิาเปนการละเมิดสทิธมินษุยชน

1

2

ความเปนมา

  คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาตไิดรบัเรือ่งรองเรยีนขอใหตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชน
กรณผีูบรหิารและครูโรงเรยีน บ. จงัหวดันครพนม ทราบวาผูปกครองของเด็กทีก่าํลงัจะสมคัรเขาศกึษา
ตอในระดับชั้นอนุบาล 1 เปนผูมีเช้ือเอชไอวี จึงตองการใหเด็กตรวจเลือดเพื่อหาการติดเช้ือเอชไอวี
กอนที่จะรับเขาเรียน โดยอางวาเพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรมการสอน

ความเหน็และมาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสทิธมินษุยชน
ของคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติ

  1 รายงานผลการตรวจสอบท่ี 112/2559 เรื่อง การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม กรณีกลาวอางวาโรงเรียนบังคับใหนักเรียน
ตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวีและใชเปนเงื่อนไขในการเขาศึกษาตอ.

    2 นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชํานาญการ สํานักคุมครองสิทธิมนุษยชน สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, 

ผูสรุปและเรียบเรียง.
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  คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาตพิจิารณาแลวเหน็วา การทีผู่ถกูรองไดมหีนงัสอืถงึผูอาํนวยการ
โรงพยาบาล ป. เพื่อขอใหตรวจหาเช้ือเอชไอวีของบุตรผูเสียหาย โดยอางวาเพ่ือใชเปนหลักฐานในการ
เขาศึกษาตอและความสะดวกในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนกบันกัเรยีนรวมชัน้เรยีน
และจะไดกาํหนดมาตรการในการดูแลเดก็นกัเรยีนดงักลาวไดอยางถกูวธิ ีแมผูถกูรองไดชีแ้จงวาไมไดบงัคบั
ผูปกครองของเด็กใหนาํเดก็ไปตรวจหาเช้ือเอชไอวี และปจจุบนัไดรบัเดก็เขาเรยีนตามปกติแลว แตการท่ี
ผูถูกรองไดทาํหนงัสอืถงึผูอาํนวยการโรงพยาบาล ป. เพ่ือขอความอนุเคราะหในการตรวจเลือดบตุรของ
ผูเสยีหายถอืเปนการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมตอบตุรของผูเสียหาย ทัง้ทีก่ารสมคัรเขารบัการศกึษาตอ
ของเดก็คนอืน่ ๆ ไมไดกระทําเชนเดยีวกบับุตรของผูเสียหาย การกระทําดงักลาวจงึเปน การละเมิดศักดิ์ศรี
ความเปนมนษุยและเปนการละเมิดสิทธมินษุยชน และเพือ่เปนการปองกนัไมใหมกีารเลอืกปฏบิตัโิดย
ไมเปนธรรมตอผูตดิเชือ้เอดสโดยเฉพาะประเด็นดานการศกึษาตามแผนสิทธมินษุยชน แหงชาตฉิบบัที ่3
(พ.ศ. 2557-2561) จึงเห็นควรมีมาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน เสนอตอ 
คณะกรรมการแหงชาตวิาดวยการปองกนัและแกไขปญหาเอดส กระทรวงศึกษาธกิาร ศนูยพฒันาเดก็เลก็
ขององคการปกครองสวนทองถิน่กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย 
และกระทรวงแรงงาน เพือ่พจิารณาดาํเนนิการ ดงันี้
  มาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสทิธิมนษุยชน
  (1)  สงเสรมิและสรางความเขาใจดานผูตดิเช้ือเอดส/เอชไอวี เพ่ือลดการตีตราและการเลือกปฏบิตัิ 
พรอมทั้งมีการประชาสัมพันธและใหความเขาใจเรื่องการอยูรวมกันอยางมีความสุขและถูกวิธีกับการ
ไมแบงแยกการปฏิบตัติอผูปวยเพือ่สรางความเขาใจและปรับทศันคตกิบัประชาชนท่ัวไป
  (2)  ใชมาตรการจูงใจหรือพิจารณากําหนดกฎหมาย อนุบัญญัติ ระเบียบ ขอบังคับลงโทษ           
ผูกระทาํความผดิเพือ่ปองกนัการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมตอกลุมผูตดิเชือ้เอดส/เอชไอวจีากนายจาง
สถานประกอบการ และสถานศกึษา 
  (3)  เฝาระวัง สอดสอง ดูแล และแลกเปล่ียนขอมูลปญหาอุปสรรคในการดําเนินการระหวาง
หนวยงานเปนระยะ ๆ 

3

 หนวยงานทีเ่กีย่วของไดดาํเนนิการตามมาตรการ
การแกไขปญหาการละเมิดสทิธมินษุยชน ดงันี้

  (1)  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจงผลดําเนินการวา ไดแจงใหสวนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการทราบและถือปฏบิตัติามมาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสิทธมินษุยชน
  (2)  กรมสวสัดกิารและคุมครองแรงงานแจงผลดาํเนนิการวา กรมสวสัดกิารและคุมครองแรงงาน
ไดดาํเนินการโครงการจัดกจิกรรมการปองกันและแกไขปญหาดานเอดสและวัณโรคในสถานประกอบกิจการ 
โดยมอบหมายใหสาํนกังานสวสัดกิารและคุมครองแรงงานจังหวดั และสํานกังานสวสัดิการและคุมครอง
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แรงงานกรุงเทพมหานคร สรางความรู ความเขาใจใหแกนายจาง ลูกจาง แรงงานขามชาติ และ
คณะกรรมการทวิภาคใีนสถานประกอบกิจการ ตระหนกัถงึความสําคญัของสถานการณการแพรระบาด
ของเอดสและวณัโรค การคุมครองสทิธขิองลกูจางท่ีตดิเชือ้เอชไอวี การปฏบิตัติามขอเสนอแนะขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ (ILO) ฉบบัที ่200 วาดวยเรือ่ง HIV/AIDS ในโลกแหงการทาํงาน โดยอบรมให
ความรูและเนนการสรางเจตคติทีด่กีารปองกนัและแกไขปญหาเอดส การคุมครองสทิธผิูตดิเชือ้ การปองกนั
การละเมิดสทิธขิองผูตดิเชือ้ ไมตตีราทางสงัคม และไมเลอืกปฏบิตัดิานการจางงานการประกอบอาชีพ และ
สงเสริมการจัดทาํระบบการบริหารจดัการดานเอดสและวณัโรคในสถานประกอบกิจการ ซึง่สอดคลองกบั
มาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสทิธมินษุยชน
  (3)  กรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถ่ินแจงผลดาํเนนิการวา กรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิน่ 
มีหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด ใหแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในสงักดักาํหนดมาตรการเพ่ือปองกนัไมใหมกีารเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมในการเขารบั
การศกึษาของผูตดิเชือ้เอชไอวี หรอืบตุรของผูตดิเชือ้เอชไอวี เพือ่ไมใหเกดิกรณกีารละเมิดสทิธมินษุยชน
ตามคํารองเรียนอีกและใหองคกรปกครองสวนทองถิน่สงเสรมิและสรางความเขาใจดานผูตดิเชือ้เอดส/
เอชไอวี เพือ่ลดการตีตราและการเลือกปฏบิตัพิรอมทัง้ประชาสมัพนัธและใหความเขาใจเรือ่งการอยูรวมกนั
อยางมีความสุขและถูกวิธีไมแบงแยกการปฏิบัติตอผูปวยเพ่ือสรางความเขาใจและปรับทัศนคติกับ
ประชาชนท่ัวไป
  (4)  กรมกจิการเด็กและเยาวชนแจงผลดําเนนิการวา ไดแจงมาตรการการแกไขปญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนของ กสม. ไปยังบานพักเด็กและครอบครัวทุกแหงแลว เพ่ือเปนขอมูลในการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546
  (5)  กรมควบคุมโรคแจงผลดําเนนิการวา คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกนัและแกไข
ปญหาเอดส ไดมปีระกาศลงวันที ่27 มกราคม 2560 เรือ่ง นโยบายการไมเลอืกปฏบิตัติอผูมเีชือ้เอชไอวี
ในการสมัคร การคดัเลอืก และการเรียนหรือศึกษาตอในสถานศึกษา โดยประกาศฉบับดงักลาวไดกาํหนด
แนวปฏบิตัใิหสถานศกึษาไมเลอืกปฏิบตัใินการรับผูตดิเชือ้เอชไอวีเขาศกึษาตอ และหามเปดเผยขอมลู   
ผูตดิเชือ้ใหแกบคุคลอืน่ อกีทัง้ ใหสถานศกึษาจดักจิกรรมเพ่ือสรางความรูความเขาใจเรือ่งเอดสทีถ่กูตอง 
ปลูกฝงเจตคติเชิงบวกตอผูติดเช้ือเอชไอวี และจัดใหมีกลไกการคุมครองสิทธิแกเด็กนักเรียนท่ีมี
เชือ้เอชไอวี อกีทัง้ใหสถานศกึษามรีะบบรายงานเม่ือเกดิกรณีมกีารรงัเกียจหรอืเลอืกปฏบิตัติอผูตดิเช้ือ 
เพือ่ใหสามารถติดตามสถานการณและการดําเนนิงานแกไขปญหา
  จากอุทาหรณดังกลาว ถือวาเปนบรรทัดฐานในการพิจารณาดําเนินการขององคกรหรือ
หนวยงานตาง ๆ ทีจ่ะตองคํานงึเสมอวา ผูตดิเชือ้เอดสมสีทิธแิละศกัด์ิศรขีองความเปนมนษุยทีเ่สมอภาค
กบับคุคลอืน่ ๆ ในสงัคม การเปนผูปวย ไมไดทาํใหลดคณุคาของศกัด์ิศรแีละความเปนมนษุยลง ดงันัน้ รฐั
และสงัคมควรตองยดึถอืหลกัการนีเ้ปนสาํคัญ เพือ่กาํหนดแนวทางในการรักษา การปฏบิตัติอกลุมผูตดิเช้ือ 
และสงเสริมทําความเขาใจท่ีถูกตองของคนในสังคมตอผูติดเช้ือเอดสเพ่ือปองกันไมใหเกิดการละเมิด
สทิธมินุษยชนและปญหาในการเลือกปฏบิตัอิกีตอไป 
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ป�ญหาพนกังานจ�างเหมาบรกิารในหน�วยงานของรฐั
ไม�ได�รบัความเป�นธรรมในการปฏิบัติงาน1

นางสาวเกษดาว เพ่ิมพูล2

  คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาตมิหีนาท่ีและอาํนาจทีส่าํคญัหลายประการ โดยเฉพาะหนาที่
และอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2560 มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาต ิพ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) ในการเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธมินษุยชนตอรฐัสภา คณะรฐัมนตร ี และหนวยงานที่
เกีย่วของ รวมตลอดท้ังการแกไขปรบัปรงุกฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรอืคาํสัง่ใด ๆ  เพ่ือใหสอดคลองกบัหลกั
สทิธมินษุยชน ดวยการศึกษา คนควา รบัฟงความคดิเหน็ วเิคราะหปญหา และจดัทําขอเสนอแนะ ซึง่นบัวาเปน
ภารกจิสําคญัประการหน่ึงทีจ่ะนําไปสูการแกไขปรบัปรงุทัง้ในเชิงนโยบายและกฎหมาย อนัจะเกดิประโยชน
ตอการสงเสรมิและคุมครองสิทธมินษุยชนของประชาชนในภาพรวมอยางเปนระบบและท่ัวถงึ
  การจดัทาํรายงานขอเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการสงเสรมิและคุมครองสทิธมินษุยชน
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรณีพนักงานจางเหมาบริการในหนวยงานของรัฐไมไดรับ
ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน เปนผลจากการท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดรับเร่ือง
รองเรยีนในลกัษณะดงักลาวมาอยางตอเนือ่ง จงึไดมขีอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการแกไขปญหา
ไปยังคณะรฐัมนตรแีละหนวยงานท่ีเกีย่วของ แตยงัไมมคีวามคืบหนาอยางเปนรปูธรรมและยังไดรบัการ
รองเรยีนเขามาอกี จงึไดหยบิยกเร่ืองน้ีขึน้พจิารณาและจัดทาํรายงานขอเสนอแนะอกีครัง้ 

1

ความเปนมา

  คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาตไิดรบัเรือ่งรองเรยีน กรณพีนกังานจางเหมาบริการในหนวยงาน 
ของรัฐไมไดรับความเปนธรรมในการปฏิบัติงานตามสัญญาจางกับหนวยงานของรัฐ จึงไดตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและมีรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พรอมมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ตอคณะรัฐมนตรีและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตามรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ที ่362/2552 และ ที ่435-438/2553 ปจจบุนัยงัไมมคีวามคบืหนาในการแกไขปญหาตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาตอิยางเปนรูปธรรม และยงัมเีร่ืองรองเรียนในลกัษณะเดียวกนั
เขามาอกี โดยกลาวอางวาหนวยงานของรัฐมอบหมายใหพนกังานจางเหมาบริการทาํงานลกัษณะเดียวกบั

    1 รายงานขอเสนอแนะ ที่ 2/2562 เรื่อง ขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 
กรณีปญหาพนักงานจางเหมาบริการในหนวยงานของรัฐไมไดรับความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน.

     2 นิติกรปฏิบัติการ สํานักกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, ผูสรุปและเรียบเรียง.
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ขาราชการและพนักงานราชการ หรือมอบหมายงานเกินหนาที่ความรับผิดชอบ แตกลับไมไดรับ
สทิธปิระโยชนทีล่กูจางทัว่ไปพงึมสีทิธไิดรบั เชน สทิธใินการลาประเภทตาง ๆ  การไดรบัคาตอบแทนระหวางลา
การปรับเพิ่มเงินเดือน การเบิกคารักษาพยาบาล การนําเงินสบทบในสวนของผูวาจางเขากองทุน
ประกนัสังคม เปนตน

2

ความเหน็และขอเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติ

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติพิจารณาจากคํารอง ศึกษาขอเท็จจริง บทบัญญัติของ
กฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน การรับฟงความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ การรับฟงขอเท็จจริงเพ่ิมเติม
จากผูแทนหนวยงาน คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด และเอกสารที่เกี่ยวของ แลวเห็นวา ปญหาการ
ปฏบิตัติอพนักงานจางเหมาบรกิารในหนวยงานของรฐัเปนประเด็นเก่ียวกบัสทิธิแรงงานและการปฏิบตัทิี่
ไมเปนธรรม 
  โดยรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2560 มาตรา 27 วรรคหน่ึง บญัญตัวิา 
“บคุคลยอมเสมอกันในกฎหมาย มสีทิธแิละเสรภีาพและไดรบัความคุมครองตามกฎหมายเทาเทยีมกนั” 
มาตรา 53 กําหนดใหรัฐตองดูแลใหมีการปฏิบัติตามและบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด และ 
มาตรา 74 กาํหนดใหรฐัพงึคุมครองผูใชแรงงานใหไดรบัความปลอดภัยและมสีขุอนามยัทีด่ใีนการทาํงาน 
ไดรบัรายได สวัสดกิาร ประกนัสงัคม และสทิธปิระโยชนอืน่ทีเ่หมาะสมแกการดาํรงชพี ประกอบกับ
กติการะหวางประเทศวาดวยสทิธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวัฒนธรรม ขอ 7 ไดรบัรองสิทธขิองทกุคนทีจ่ะมี
สภาพการทํางานท่ียุติธรรมและนาพึงพอใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและ
คาตอบแทนท่ีเทาเทยีมสาํหรบังานทีม่คีณุคาเทากนัโดยปราศจากความแตกตางในเรือ่งใด โอกาสเทาเทยีมกนั
สําหรับทุกคนที่จะไดรับการสงเสริมใหมีความกาวหนาในการทํางานของตนในระดับที่สูงขึ้นตาม
ความเหมาะสม การพักผอนและวันหยุดเปนครั้งคราวโดยไดรับคาตอบแทน และคาตอบแทนสําหรับ
วันหยุดทางการดวย
  เม่ือพจิารณาบทบัญญตัขิองกฎหมายท่ีเกีย่วของ คาํพิพากษาศาลปกครองสูงสดุ คดีหมายเลขแดงท่ี
อ.349/2556 และคดหีมายเลขแดงที ่อ.531/2557 มติคณะรฐัมนตร ีและหนังสือเวยีนของกระทรวงการคลังที่ 
กค 0406.4/ว 67 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 แลว แสดงใหเห็นถึงลักษณะของการจางเหมาบริการ
ในหนวยงานตาง ๆ ของรฐัวา นยิมจดัทาํในรปูแบบสญัญาจางทาํของ ซึง่ในทางกฎหมายจะตองมุงผลสําเรจ็
ของงานเปนสําคญั และจะตองไมมลีกัษณะของสัญญาจางแรงงาน ตามมาตรา 575 แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยเปนเหตุใหหนวยงานราชการใชอางเปนเหตุผลที่จะไมตองผูกพันกับพนักงานจางเหมา
บรกิารในฐานะนายจางกบัลูกจาง จงึไมมกีารจัดสวสัดกิารตาง ๆ ใหแกพนกังานจางเหมาบริการ เชน 
สทิธลิาปวย ลากจิธุระ ลาคลอด สทิธิในการไดรบัคาตอบแทนระหวางลา และหนวยงานราชการไมผกูพัน
ในการนาํสงเงนิสมทบในสวนของผูวาจางเขากองทนุประกนัสงัคม 
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  สญัญาจางระหวางหนวยงานของรฐักบัพนกังานจางเหมาบรกิารมกีารกาํหนดระยะเวลาเริม่ตน
และส้ินสดุสญัญา และมกีารตอสญัญาอยางตอเนือ่ง การเลกิจางเปนเพยีงการบอกเลิกสญัญาหรือไมตอ
สญัญาเทาน้ัน ไมมกีารจายคาชดเชยการเลิกจาง ไมมอีตัราคาจางทีช่ดัเจนและอาจต่ํากวาอตัราคาจาง
แรงงานขัน้ต่ําซึง่ไมเพยีงพอตอการดาํรงชีพ ไมมสีวสัดิการ ไมอาจลาโดยไดรบัคาตอบแทน ไมไดรบัการ
จายเงนิสบทบเขากองทุนประกนัสงัคมในสวนของนายจาง พนกังานจางเหมาบริการจะตองมาทาํงาน
ตามวนัเวลาราชการ ตองลงลายมือชือ่พรอมลงเวลาในการมาปฏิบตังิานและในเวลาเลิกงาน จะตอง
ปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานตามท่ีผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาหนวยงาน
มอบหมาย รวมทัง้ตองปฏบิตังิานตามคาํสัง่อืน่ใดทีเ่กีย่วของกบังานราชการเชนเดยีวกบัขาราชการและ
พนกังานราชการ ซึง่ตามขอเทจ็จรงิทีเ่กิดขึน้เปนการปฏบิตัใินลักษณะความสัมพนัธระหวางนายจางกบั
ลกูจาง ตามมาตรา 575 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตพนกังานจางเหมาบริการกลับไมมี
สทิธิหรอืสวัสดกิารใด ๆ ตามมาตรฐานข้ันตํา่ท่ีกาํหนดไวในกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสงัคม 
ไมวาจะเปนสิทธิในการลาปวย ลาพักผอน ลากิจธุระโดยไดรับคาตอบแทนระหวางลา การไดรับการ
เลือ่นเงนิเดอืนหรอืคาตอบแทนการทํางานท่ีคุมคา สทิธใินการรกัษาพยาบาลท่ีเหมาะสม หรือการไดรบั
การคุมครองในลักษณะของลูกจางรบัเหมาคาแรง ตลอดจนสิทธขิัน้พืน้ฐานตามกฎหมายประกันสงัคม 
ประกอบกับมีขอมูลและความเห็นจากรองศาสตราจารยยงยุทธ แฉลมวงศ ผูอํานวยการวิจัย ดานการ
พฒันาแรงงานฝายการวจิยัทรพัยากรมนษุย และพฒันาสังคม สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศ และ
เปนผูทรงคณุวฒุดิานสทิธทิางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม ของสาํนกังานคณะกรรมการสิทธมินษุยชน
แหงชาต ิวา พนกังานจางเหมาบริการในภาครัฐเปนแรงงานกลุมสดุทายของการจางงานในระบบราชการ 
ไมมอีตัราคาจางและสทิธปิระโยชนตาง ๆ ทีช่ดัเจน พนกังานจางเหมาบริการของสวนราชการบางแหง 
เมือ่หยดุงานกจ็ะถูกหักเงนิเดอืน ถอืเปนปญหาสาํคญัและแกไขไดยาก ประกอบกับหนวยงานของรัฐยงั
ไมมกีารจัดทาํฐานขอมลูจาํนวนบคุลากรท่ีเปนพนกังานจางเหมาบริการในภาครัฐ ทาํใหไมมสีถติทิีช่ดัเจน
ที่จะนํามาวิเคราะหแกไขปญหา และยังไมมีความชัดเจนวาแรงงานกลุมนี้จะไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายใด 
  จากขอเทจ็จรงิดงักลาว เหน็ไดวา รฐัโดยสวนราชการตาง ๆ ไดมกีารจัดจางพนักงานจางเหมา
บรกิารในรูปแบบของสัญญาจางทาํของเพ่ืออาํพรางสญัญาจางแรงงานอันเปนนติสิมัพนัธทีแ่ทจรงิ สงผล
ใหพนกังานจางเหมาบริการไมไดรบัการคุมครองในฐานะลูกจาง ทัง้ทีใ่นทางปฏิบตัมิลีกัษณะการทํางาน
ที่ไมไดแตกตางจากขาราชการหรือพนักงานราชการ ปญหาที่เกิดข้ึนเปนผลสืบเนื่องมาจากนโยบาย
การปรับลดอตัรากาํลังคนภาครัฐท่ีตองการลดภาระงบประมาณดานบคุลากร แตกลบัผลกัภาระไปยัง
เอกชนท่ีเปนบคุคลธรรมดาซ่ึงมสีถานะไมเทาเทยีมกับสวนราชการ นอกจากน้ี ยงัไมสอดคลองกบัความ
พยายามในการแกไขปญหาดานงบประมาณ แมการปรบัลดอตัรากาํลงัคนภาครัฐจะทําใหงบประมาณ
ดานบคุลากรลดลง แตสวนราชการยังสามารถนํางบประมาณในการดําเนนิงานไปจดัจางพนกังานจางเหมา
บริการมาทดแทน โดยไมไดมีขอจํากัดในเรื่องกรอบอัตรากําลังเนื่องจากการใชงบประมาณดังกลาวขึ้น
กบัดลุพนิจิของสวนราชการน้ัน ๆ อกีทัง้ในปจจบุนัยงัไมมมีาตรการในการแกไขปญหาอยางจรงิจงั แมวา
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หนวยงานที่เก่ียวของไดรับทราบสภาพปญหาแลวก็ตาม กรณีการจางพนักงานจางเหมาบริการทั้ง ๆ 
ทีก่ารจางนัน้เปนการจางแรงงาน อาจเปนเหตใุหรฐัโดยสวนราชการตาง ๆ มกีารปฏบิตัทิีแ่ตกตางกนัตอ
บคุคลท่ีทาํงานในลกัษณะอยางเดยีวกนั ดวยเหตแุหงสถานะของการจางแรงงาน งานทีม่คีณุคาเทากนั
กลับไมไดรับคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเทาเทียมกัน ซึ่งอาจเปนการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมตอกลุม
พนกังานจางเหมาบริการ อกีทัง้เวลาลวงเลยมานานหลังจากท่ีคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติไดมี
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเมือ่ป พ.ศ. 2553 สมควรท่ีจะไดมกีารแกไขปญหาทีเ่กดิขึน้อยางจริงจังโดยรฐั 
เพื่อเปนการสงเสริมผูใชแรงงานใหไดรับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการทํางาน ไดรับรายได
สวัสดิการ ประกันสังคม และสิทธิประโยชนอื่นที่เหมาะสมแกการดํารงชีพ ตามแนวนโยบายแหงรัฐ 
ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2560 มาตรา 74 และเพือ่ใหสอดคลองกบัแนวคดิเรือ่ง 
“งานที่มีคุณคา” (Decent Work) ขององคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour 
Organization : ILO) ซึ่งหมายถึงงานท่ีสามารถตอบสนองความตองการของบุคคลในชีวิตการทํางาน 
และแนวคิดเรื่อง “งานท่ีมีคุณคา” ยังเปนหน่ึงในเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) ขององคการสหประชาชาติทีป่ระเทศไทยไดใหการรบัรองและสนบัสนนุ
การขบัเคลือ่นเปาหมายการพัฒนาท่ียัง่ยืนไวแลว 
  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจึงเห็นควรมีขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ
สงเสรมิและคุมครองสิทธิมนษุยชน รวมทัง้ขอเสนอแนะในการแกไขปรบัปรงุกฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรอื
คาํสัง่ใด ๆ เพ่ือใหสอดคลองกบัหลกัสทิธมินษุยชน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 
2560 มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาต ิพ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) และมาตรา 42 ดงันี้ 
  1. เพือ่เปนการแกไขและเยยีวยาพนักงานจางเหมาบริการอยางเรงดวน คณะรฐัมนตรีควรมอบหมาย
ใหสวนราชการทีเ่กีย่วของกบัการจางเหมาบรกิารพจิารณาหาแนวทางหรอืมาตรการในการคุมครองสทิธิ
แรงงานข้ันพืน้ฐานของพนักงานจางเหมาบริการ โดยอาจพจิารณาการใชระบบพนกังานของรัฐในการ
แกไขปญหาดานบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข หรอือาจพจิารณาใหสทิธปิระโยชนทีไ่มตํา่กวามาตรฐาน
ของสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เชน การใหความคุมครองลูกจางรับเหมา
คาแรงใหไดรบัสิทธปิระโยชนและสวสัดกิารทีเ่ปนธรรมโดยไมเลอืกปฏบิตั ิจนกวาจะมแีนวทางการแกไข
ปญหาอยางเปนรูปธรรม เปนตน
  2. สาํนกังาน ก.พ. และสาํนกังาน ก.พ.ร. ควรเรงทาํการศึกษาและพิจารณาทบทวนกรอบอัตรา
กาํลงัคนภาครัฐในปจจบุนัใหมคีวามเหมาะสมสอดคลองกบัภาระหนาท่ีของสวนราชการตาง ๆ และแกไข
ปญหาการขาดแคลนบุคลากรของสวนราชการในระยะยาว
  3. คณะรัฐมนตรีควรพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการท่ีมอีาํนาจหนาทีโ่ดยตรงมาพิจารณาแกไข
ปญหาการปฏิบตัทิีไ่มเปนธรรมตอพนักงานจางเหมาบริการของสวนราชการท้ังหมดใหสอดคลองกับสิทธิ
ขั้นพื้นฐานหรือมาตรฐานข้ันตํ่าที่ลูกจางทั่วไปพึงมีสิทธิไดรับความคุมครองตามกฎหมายแรงงานและ
กฎหมายประกันสงัคม
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คณะรฐัมนตรแีละหนวยงานทีเ่กีย่วของไดดาํเนนิการ
ตามขอเสนอมาตรการหรือแนวทางในการสงเสรมิ

และคุมครองสทิธิมนษุยชนของคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาต ิดงันี้

  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาตอ
ขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสรมิและคุมครองสิทธมินษุยชน กรณปีญหาพนกังานจางเหมา
บริการในหนวยงานของรัฐไมไดรับความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาต ิตามทีส่าํนกังาน ก.พ. รายงานวา ไดประชมุหารือรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของ ไดแก กระทรวง
การคลงั กระทรวงแรงงาน สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีสาํนกังาน ก.พ.ร. กรมบญัชกีลาง และ
สาํนกังานประกันสงัคม เม่ือวันที ่7 กมุภาพนัธ 2563 สรปุได ดงันี3้ 

3

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

ขอเสนอแนะของ กสม. สรุปผลการพิจารณา

1. คณะรัฐมนตรีควรมอบหมายใหสวนราชการ  
ที่เกี่ยวของกับการจางเหมาบริการพิจารณา
หาแนวทางหรือมาตรการในการคุมครองสิทธิ
แรงงานขั้นพ้ืนฐานของพนักงานจางเหมาบริการ

กําหนดแนวทางการแกปญหา โดยแบงเปน 
2 ระยะ ดังนี้
1. ระยะสัน้ (เรงดวนเฉพาะหนา) กระทรวงการคลัง 
(กรมบัญชีกลาง) จะจัดทําหนังสือซักซอมเพื่อ
สรางความเขาใจใหกบัสวนราชการ ใหดาํเนนิการ
จางใหถกูตองตามประเภทการจางงาน หากเปนการ
จางเหมาบริการ (จางทาํของ) ตองไมดาํเนนิการใน
ลกัษณะการจางแรงงาน โดยตองไมมลีกัษณะการ
ควบคมุบงัคบับญัชา หรอืการลงช่ือปฏบิตังิาน โดย
ใหพจิารณาตามวัตถปุระสงคของการจางงานเปน
สาํคญั สาํหรบัการจายอตัราคาจาง ควรพจิารณา
ในอัตราที่เหมาะสมและเปนธรรม ตองไมจายใน
อตัราทีต่ํา่เกนิไป โดยคาํนงึถงึสภาพการทํางาน 
ลกัษณะงาน และอตัราตลาด เพือ่ใหเกดิความเปน
ธรรมกบัผูรบัจาง และเพ่ือปองกนัปญหาทีอ่าจเกิด
ขึน้ในอนาคต
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ขอเสนอแนะของ กสม. สรุปผลการพิจารณา

2. ระยะยาว (เชงิระบบ) ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
ไดแก กระทรวงแรงงานและกรมบัญชีกลางเปน    
ผูรวบรวมขอมลูเกีย่วกบัพนกังานจางเหมาบรกิาร 
รายบุคคล โดยสํานักงาน ก.พ. จะเปนผูประสาน
และสนับสนุนการรวบรวมขอมูลดังกลาว เพ่ือนํา
มาประกอบการพิจารณาหาทางแกไขปญหาให
เปนรูปธรรมตอไป

2. คณะรฐัมนตรคีวรพจิารณาแตงตัง้คณะกรรมการ
ทีม่อีาํนาจหนาท่ีโดยตรงมาพิจารณาแกไขปญหาการ
ปฏบิตัทิีไ่มเปนธรรมตอพนักงานจางเหมาบริการของ
สวนราชการท้ังหมด ใหสอดคลองกบัสทิธิขัน้พืน้ฐาน
หรอืมาตรฐานขัน้ตํา่ทีล่กูจางโดยทัว่ไปพงึมีสทิธิได
รบัความคุมครองตามกฎหมายแรงงานและกฎหมาย
ประกนัสังคม

1. กรมบัญชีกลางแจงวา การจางเหมาบริการ 
(จางทาํของ) ไมสามารถใชสทิธปิระกนัสงัคม และ
ไมมสีทิธกิารลา เนือ่งจากขัดกบัหลกักฎหมาย ตอง
ปองกนัไมใหสวนราชการจางงานในลกัษณะนีเ้พิม่
ขึน้อกี
2.    กรมบัญชีกลางมีหนังสือซักซอมสวนราชการ
ใหบริหารสัญญาจางใหถูกตองตามวัตถุประสงค
ของการจาง คือ สัญญาการจางเหมาบริการ 
(จางทําของ) มีวัตถุประสงคเพื่อตองการผลผลิต
หรือผลสําเร็จของงานเทานั้น ดังนั้น สวนราชการ
ตองไมปฏิบัติตอพนักงานจางเหมาบริการใน
ฐานะผูบงัคับบญัชา
3. กรมบัญชีกลางจะซักซอมสวนราชการใหมีการ
กาํหนดอตัราคาจางทีเ่ปนธรรม โดยคาํนงึถงึราคา
กลางและความเหมาะสม สอดคลองกบัลกัษณะ
งานเพือ่ใหเกดิความเปนธรรมกบัพนกังานจางเหมา
บรกิารรายบุคคล
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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 และการจางลกูจางชัว่คราวในปจจุบนั 
ดาํเนนิการไดเฉพาะ 4 ประเภท คอื
1. ลกูจางชาวตางประเทศท่ีมสีญัญาจาง 
2. ลกูจางชัว่คราวของสวนราชการท่ีมสีาํนกังาน      
ในตางประเทศ 
3. ลูกจางชั่วคราวตามระเบียบของสถาบันอุดม 
ศึกษาวาดวยการจางผูมคีวามรูความสามารถพิเศษ
เปนอาจารยในสถาบนัอดุมศึกษา
4.  ลูกจ างชั่วคราวอื่นที่มีข อตกลงพิเศษกับ
กระทรวงการคลัง ซึง่เปนไปตามมาตรการบริหาร
จดัการกําลงัคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 – 2565)

  จากขอมลูขางตนพบวา หนวยงานทีเ่กีย่วของไดนาํขอเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธมินษุยชน
แหงชาติทีใ่หมแีนวทางหรือมาตรการในการคุมครองสิทธิแรงงานข้ันพ้ืนฐานของพนักงานจางเหมาบริการมา
ดาํเนนิการ โดยการกําหนดแนวทางการแกไขปญหาทัง้ในระยะส้ันและระยะยาว เชน การดาํเนนิการจาง
ใหถกูตองตามประเภทการจางงาน การจายอตัราคาจางทีเ่หมาะสมและเปนธรรม และการรวบรวมขอมลู
เกี่ยวกับพนักงานจางเหมาบริการรายบุคคลเพ่ือประกอบการพิจารณาแกไขปญหาใหเปนรูปธรรม 
อยางไรกต็าม การแกไขปญหาการปฏิบตัทิีไ่มเปนธรรมตอพนกังานจางเหมาบริการใหสอดคลองกบัสทิธขิัน้
พืน้ฐานหรอืมาตรฐานข้ันตํา่ทีล่กูจางโดยทัว่ไปพงึมสีทิธิไดรบัตามกฎหมายน้ัน หนวยงานท่ีเก่ียวของเห็นวา
พนกังานจางเหมาบริการไมสามารถใชสทิธปิระกนัสงัคมและไมมสีทิธิการลาเนือ่งจากขดักบัหลกักฎหมาย 
แตไดมหีนังสือซกัซอมสวนราชการใหบรหิารสญัญาจางใหถกูตองตามวตัถปุระสงคของการจางและกาํหนด
อตัราคาจางทีเ่ปนธรรม นอกจากน้ี การแกไขปญหากรอบอัตรากําลังและการขาดแคลนบุคลากรของ
สวนราชการในระยะยาวน้ัน หนวยงานทีเ่กีย่วของเหน็วาการจางลกูจางชัว่คราวทดแทนการจางเหมาบริการอาจ
ไมใชทางแกไขปญหาทีถ่กูตอง เนือ่งจากเปนภาระงบประมาณของภาครัฐในระยะยาว และการจางลกูจาง
ชัว่คราวในปจจุบนัดาํเนินการไดเฉพาะงานบางประเภทเทานัน้
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สรปุงานวิจยัเพือ่จดัทําข�อเสนอแนะนโยบายหรอืมาตรการ
เพือ่คุ�มครองและส�งเสริมสทิธิของผู�สงูอาย ุ: กรณกีารเลือกปฏิบัติในผู�สงูอายุ

นายกันตพัฒน วงศสนิอดุม1

 

  การเปล่ียนแปลงโครงสรางของประชากรในรอบ 2 ทศวรรษท่ีผานมา ทาํใหประเทศไทยไดกาว
เขาสูสงัคมสงูอาย ุ (Aging society) ในปจจบุนั และเปนทีค่าดการณวาประเทศไทยจะกลายเปนสังคม
สูงอายุสมบูรณ (Aged society) ในป พ.ศ. 2564 และกลายเปนสังคมสูงอายุระดับสุดยอด
(Super-aged society) ในอกีไมถงึ 20 ปขางหนา ซ่ึงหมายถงึสดัสวนประชากรอายุ 60 ปขึน้ไปจะเพ่ิม
ขึน้ถงึรอยละ 28 ของประชาชนท้ังหมด รฐับาลไดตระหนกัถงึการเปล่ียนแปลงโครงสรางดังกลาว และ
ไดมกีารกาํหนดนโยบายและมาตรการตาง ๆ มารองรับการสงูอายขุองประชากร แตจากการศึกษาวจิยั
ตาง ๆ พบวา นโยบายและมาตรการเหลานีย้งัไมเพยีงพอและครอบคลุมประชากรผูสงูอายทุีม่จีาํนวนเพ่ิมขึน้ 
โดยเฉพาะในมิตขิองการคุมครองสทิธมินษุยชนของผูสงูอายจุากการเลือกปฏบิตัิ
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดเล็งเห็นความสําคัญในการศึกษาเก่ียวกับมิติดาน
สทิธมินษุยชนของผูสงูอายไุทย รวมทัง้การเตรียมความพรอมในการรองรับอนุสญัญาวาดวยสทิธมินษุยชน
ของผูสูงอายุของสหประชาชาติในอนาคต จึงไดพิจารณาคัดเลือกใหคณะผูวิจัยจากสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร2 ดําเนินโครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทําขอเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพ่ือ
คุมครองและสงเสริมสิทธิของผูสูงอายุ : กรณีการเลือกปฏิบัติในผูสูงอายุ โดยมีเนื้อหาสรุปได ดังนี้

 

การเปล่ียนผานเขาสูสงัคมสงูอายขุองประเทศไทย

 องคการสหประชาชาติไดใหคํานิยามผูสูงอายุ หมายถึงผูที่มีอายุตั้งแต 60 ป ขึ้นไป และแบง
ผูสูงอายุออกเปน 3 กลุมตามสภาพรางกาย การรับรู ความคิด ความจํา และความสามารถในการทํา
กจิวตัรประจาํวัน ดงันี ้1) ผูสงูอายวุยัตน (The young-old) คอื ผูสงูอายทุีม่อีายรุะหวาง 60 – 69 ป 

   1 นติกิร สาํนกักฎหมาย สาํนกังานคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติ, ผูสรปุและเรยีบเรยีง.

   2 คณะผูวจิยัจากสถาบันบณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ประกอบดวย

                 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดารารตัน อานนัทนะสวุงศ

      2. ดร. พชัรวรรณ นชุประยรู

                 3. ดร. ฌานทิธิ ์สนัตะพนัธุ

1
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เปนชวงทีย่ังมีพลังชวยเหลือตนเองได 2) ผูสูงอายุวัยกลาง (The-old-old) คือ ผูสูงอายุที่มีอายุ
ระหวาง 70 – 79 ป เปนวัยที่เร่ิมขึ้นสูวัยเสื่อม กลาวคือ เริ่มมีอาการเจ็บปวย รางกายเร่ิมออนแอ 
มีโรคประจําตัวหรือโรคเร้ือรัง และ 3) ผูสูงอายุวัยปลาย (The-oldest-old) คือ ผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 
80 ปขึน้ไป เปนวัยท่ีเขาสูวัยเสื่อมเจ็บปวยบอยข้ึน อวัยวะเสื่อมสภาพ อาจมีภาวะทุพพลภาพ 
นอกจากน้ัน ยังไดแบงระดับการเขาสูสังคมสูงอายุเปน 3 ระดับ ไดแก 1) ระดับการกาวเขา
สูสังคมผูสูงอายุ (Aging society) สาํหรบัประเทศท่ีมปีระชากรอายุ 60 ปขึน้ไปมากกวารอยละ 10 
ของจาํนวนประชากรท้ังหมด 2) ระดบัสงัคมผูสงูอายุโดยสมบูรณ (Aged Society) สาํหรบัประเทศท่ีมี
ประชากรอายุ 60 ปขึน้ไป มากกวารอยละ 20 ของจาํนวนประชากรท้ังหมด และ 3) ระดบัสงัคมสงูอายุ
อยางเตม็ท่ี (Super-aged society) สาํหรบัประเทศท่ีมปีระชากรอายุ 65 ปขึน้ไป มากกวารอยละ 20 
ของจาํนวนประชากรท้ังหมด ในกรณขีองประเทศไทย ไดกาวเขาสูการเปน “สงัคมสงูอาย”ุ (Aging society) 
ตั้งแตป พ.ศ. 2548 และกําลังจะกลายเปน “สังคมสูงอายุอยางสมบูรณ” (ประชากรอายุ 60 ปขึ้น
ไปมมีากถงึรอยละ 20) ในป 2564 และคาดวาจะเปน “สงัคมสงูอายรุะดบัสดุยอด” ในอกีไมถงึ 20 ปขางหนา
(ประชากรอายุ 60 ปขึน้ไปมสีดัสวนรอยละ 28 ของประชากรท้ังหมด) 

การถูกเลอืกปฏบิตัขิองผูสงูอายใุนประเทศไทย

 ในการเปล่ียนผานเขาสูสงัคมสูงอายุของประเทศไทย ทีส่งผลใหประชากรสูงอายมุจีาํนวนเพิม่ขึน้
โครงสรางครอบครัวและความสัมพนัธในครอบครัวเปลีย่นไป รวมทัง้สภาพการณทางเศรษฐกิจและสงัคม 
และเทคโนโลย ี เปลีย่นไปในทิศทางทีท่าํใหการดาํรงชวีติของผูสงูอายมุคีวามซบัซอนและตองพึง่พาสมาชิก
ในครอบครัวหรือบุคคลอื่นมากขึ้น รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวและบุคคลในสังคมรอบตัวของผูสูงอายุ
กต็องมกีารปรบัตวัในการใหการดแูล ภายใตแนวโนมทีจ่ะมชีวีติความเปนอยูทีร่บีดวนและอิสระมากข้ึน 
ในบางกรณีบตุรหลานอาจจะตองออกจากงาน ขาดรายไดเพ่ือมาดูแลบพุการ ีทาํใหเกิดความเครียดและ
อาจเกิดการเลือกปฏบิตัติอผูสงูอายุอยางไมเปนธรรม (Unfair discrimination) ทัง้การเลือกปฏบิตัทิางตรง
(Direct discrimination) ในลกัษณะของการละเลย ทอดทิง้ หรอืทาํรายได เนือ่งจากเปนผูทีม่อีายสุงูขึน้
สมรรถนะทางรางกาย จิตใจ และการรับรูความทรงจําลดลง และการเลือกปฏิบัติทางออม (Indirect 
discrimination) จากลกัษณะในการจางงานท่ีมกีารกาํหนดอายเุกษยีณท่ีอาย ุ 55 ป หรอื 60 ป ทาํให
ผูสูงอายุที่มีศักยภาพและความตองการทํางาน ไมสามารถทํางานตอได การเลือกปฏิบัติตออายุจึงได
กลายเปนประเด็นสาํคัญประเด็นหน่ึงทีเ่ก่ียวของกับการคุมครองสิทธมินุษยชนของผูสูงอายุในสังคมไทย 
ขอมูลจากรายงานการวิจยัเรือ่ง การเลอืกปฏบิตัติอคนพกิาร เดก็ ผูหญงิ และผูสงูอาย ุระบวุา การรับรูเรือ่ง
การเลือกปฏิบัติตอผูสูงอายุยังเปนอยูอยางจํากัด เปนที่เขาใจในวงวิชาการหรือนักกฎหมายเทาน้ัน
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ในขณะท่ีประชาชนทั่วไปยังคงมองการเลือกปฏิบัติตอผูสูงอายุในชีวิต ประจําวันวา เปนเรื่องปกติและ
ผูสูงอายุเหลานั้นไมไดถูกละเมิดสิทธิใด ๆ แมปรากฏการณการเลือกปฏิบัติตอผูสูงอายุในสังคมไทย 
โดยเฉพาะการเลือกปฏบิตัใินชวีติประจาํวนัในระดบัปจเจกบุคคลยงัไมชดัเจน แตในระดับนโยบายจะเห็นได
ชัดเจนกวาในการเลือกปฏิบัติตอผูสูงอายุในลักษณะของการใชมาตรการเชิงบวก อาทิ ประเด็นการจัด
สวัสดกิารใหกบัผูสงูอายุ และการเลือกปฏบิตัใินการบงัคบัใชกฎหมายของเจาหนาที ่ทัง้นี ้สาเหตุหลกัที่
นาํไปสูการเลอืกปฏบิตัติอผูสงูอายุในสงัคมไทย ไดแก 1) อคตทิางอายเุชงิลบทีม่ตีอผูสงูอาย ุ2) ผูสงูอายุ
ไมรบัรูหรอืไมตระหนกัถงึสทิธิของตนเอง และ 3) ขอจาํกัดดานกฎหมายและการบังคบัใชกฎหมาย
 ในชวงระหวางป พ.ศ. 2544 – 2560 มีเรื่องรองเรียนกรณีผูสูงอายุมายังคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) คณะกรรมการสิทธิฯ จึงไดทําการศึกษาขอมูลจากแหลงตาง ๆ และ
ลงพืน้ท่ีเพือ่รับทราบขอมูลและขอคิดเหน็ภายใตโครงการจดัทาํขอเสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการ
ปรบัปรงุกฎหมายเพ่ือสงเสริมและคุมครองสิทธิของผูสงูอายขุอง 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
สภาวะภยัพบิตั ิ8) ปญหาอืน่ ๆ ไดแก การเขาถงึขอมลูขาวสารของผูสงูอาย ุและการดแูลผูสงูอายเุฉพาะ
กลุม และ 9) ปญหาเกีย่วกับการบริหารงานดานผูสงูอาย ุ

ประเทศไทยกับการสงเสรมิและคุมครองสทิธมินษุยชน

 การเขาเปนภาคสีนธสิญัญาระหวางประเทศดานสทิธมินษุยชน ทาํใหประเทศไทยเกิดพนัธะผกูพนั
ตองดาํเนนิการตามพันธกจิของสนธิสญัญา ดงันี้
 3.1   การพฒันากลไกภายในประเทศ เชน การแกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย 
บรรพ 5 เพื่อรับรองสิทธิของหญิงใหเทาเทียมชาย, การประกาศใชพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนแหงชาต ิพ.ศ. 2542, การแกไขปรบัปรุงประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญาเพ่ือคุมครอง
สทิธผิูตองหา จาํเลย หรอืนกัโทษใหมสีภาวะดขีึน้, การยกเลิกกฎ ระเบยีบ ขอบงัคบัตาง ๆ ทีห่ามสตรี
ดํารงตําแหนงขาราชการบางตําแหนง, การประกาศใชพระราชบัญญัติการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณา
ใหม พ.ศ. 2526
 3.2   การรวมมอืระหวางประเทศ ปจจบุนัประเทศไทยเขาเปนภาคอีนสุญัญาและขอตกลงระหวาง
ประเทศดานสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 1) อนุสัญญาวาดวยการตอตานการทรมานและการกระทําอื่น ๆ 
ทีโ่หดราย ไรมนษุยธรรมหรือทีย่ํา่ยศีกัดิศ์ร ี 2) อนสุญัญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏบิตัติอสตรีในทกุ
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รปูแบบ 3) อนุสญัญาวาดวยสทิธิเดก็ 4) กตกิาระหวางประเทศวาดวยสิทธพิลเมืองและสทิธทิางการเมือง 
5) กติการะหวางประเทศวาดวยสทิธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม 6) อนสุญัญาวาดวยการขจัด
การเลอืกปฏบิตัทิางเช้ือชาตใินทกุรปูแบบ 7) อนสุญัญาวาดวยสิทธคินพกิาร

หลักการสําหรับผูสงูอายขุององคการสหประชาชาติ
(United Nations Principles for Older Persons) 

 4.1   องคการสหประชาชาติไดรับรองหลักการสําหรับผูสูงอายุ 5 หลักการ คือ 1) การมี
อิสรภาพในการพ่ึงตนเอง 2) การมีสวนรวม 3) การอุปการะเล้ียงดู 4) การบรรลุความตองการ และ 
5) ความมีศักดิ์ศรี 
 4.2   หลกัการเลือกปฏิบตัติอผูสงูอาย ุมขีอทาทายวา การเลอืกปฏบิตัดิวยเหตุแหงอายมุกัจะถกู
รวมเขากบัรปูแบบของการเลือกปฏบิตัอิืน่ ๆ เชน เพศ เชือ้ชาติ เผาพันธุ ศาสนา ความพกิาร สขุภาพหรือ
เงือ่นไขดานเศรษฐกิจและสงัคม ตลอดจนผลกระทบดานลบอืน่ ๆ 
 4.3   ประเดน็ความทาทายในการปกปองและคุมครองสทิธขิองผูสงูอาย ุ ไดแก 1) ปญหาความ
รนุแรงและการถูกละเมิด 2) การคุมครองทางสังคม 3) อาหารและท่ีอยูอาศยั 4) การจางงาน 5) ความสามารถ
ในทางกฎหมาย 6) การเขาถงึกระบวนการยุตธิรรม 7) การสนบัสนนุดานสขุภาพ และ 8) การดแูลผูสงูอายุ
ระยะยาวและระยะสุดทาย

มาตรฐานสากลในการคุมครองสทิธมินษุยชนของผูสงูอายุ

 5.1  แผนปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริดวาดวยเรื่องผูสูงอายุ ประเทศไทยมีการดําเนินงาน
ที่สอดคลองและตอบสนองตอกรอบพันธกรณีดังกลาว โดยมีเปาหมายหลักของการพัฒนาผูสูงอายุ 
3 ประเด็น ประกอบดวย 1) ผูสูงอายุกับการพัฒนา กลาวคือ สรางความรวมมือเชิงบูรณาการ
จดับรกิารตาง ๆ  ตอผูสงูอายุอยางเปนรปูธรรม ตามพระราชบัญญตัผิูสงูอาย ุพ.ศ. 2546 และแผนพัฒนา
ผูสงูอายแุหงชาต ิ(ฉบบัที ่2) 2) สงูวยัอยางสขุภาพดแีละมีสภาวะ ในเรือ่งหลกัประกนัสขุภาพถวนหนา โดย
สามารถเขารบับรกิารสขุภาพไดโดยไมเสยีคาใชจาย รวมไปถึงการสงเสริมสขุภาพจิตดวยกจิกรรมตาง ๆ
และ 3) การสรางความมั่นใจวาจะมีสภาพแวดลอมที่เกื้อหนุนและเหมาะสม แสดงใหเห็นจากการที่
สังคมรวมกันจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุเพื่อใหโอกาสแกผูสูงอายุในการเขามามี
สวนรวมกจิกรรมตาง ๆ ในสงัคมมากย่ิงขึน้
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 5.2   ขอตกลงความรวมมือดานผูสูงอายุในกรอบอาเซียน มีดวยกัน 2 ฉบับ ไดแก ปฏิญญา
กวัลาลัมเปอรวาดวยผูสงูอายุ โดยมสีาระสาํคญัในการปรับการดูแลสขุภาพและระบบสนับสนนุทางสังคม
เพื่อสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ และปฏิญญาบรูไนดารุสซาลามวาดวยการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสถาบันครอบครัวซึง่มเีนือ้หาสาํคญัในการสรางเสริมความรวมมอืระหวางประเทศในการใหการดูแล
สนบัสนนุผูสงูอายใุนรปูแบบท่ีเหมาะสมโดยเนนบทบาทของครอบครัวและชมุชน

ความพยายามในการรางสนธสิญัญาวาดวยสทิธมินษุยชนของผูสงูอายุ

 6.1   ขอคิดเห็นจากคณะกรรมการประจําสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ซึ่งมี
สาระสําคัญ กลาววา สิทธิของผูสูงอายุนั้นมักแฝงอยูในสนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน 
โดยเปนการกําหนดแนวทางอยางกวางเทานั้น นอกจากน้ี คณะกรรมการประจํากติการะหวางประเทศ
วาดวยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมือง และคณะกรรมการประจํากตกิาระหวางประเทศวาดวยสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ไดใหขอคิดเห็นวา ความแตกตางทางอายุที่ไมสมเหตุสมผลและ
ไมมเีกณฑทีว่ดัไดเปนการเลอืกปฏบิตั ิรวมถงึเนนยํา้ในความจําเปนทีจ่ะตองระบเุร่ืองการเลือกปฏบิตัติอ
ผูสงูอายทุีไ่มมงีานทาํและผูสงูอายุทีย่ากจนในการเขาถงึบาํนาญ
 6.2   การดําเนินงานของคณะทํางานเปดวาดวยผูสูงอายุ มีหนาท่ีพิจารณากรอบสิทธิมนุษยชน 
ของผูสูงอายุ และดูแลความเปนไปไดในการเกิดชองวางจากกรอบ รวมถึงการหาแนวทางแกไขที่ดีที่สุด 
นอกจากน้ัน ยงัพจิารณาความเหมาะสมในการกําหนดเคร่ืองมอืและมาตรการในการแกไขปญหาอกีดวย 
โดยในการประชุมคณะทํางานแตละคร้ังจะมีการคัดเลือกพื้นที่รวม 3 ประเด็นจากทั้งหมด 14 ประเด็น
เพือ่เปนหวัขอในการถกเถียงหารือในชมุชนระหวางประเทศของคณะทํางาน โดยการประชุมครัง้ที ่ 8 ในป
พ.ศ. 2561 ที่ผานมามีการกําหนดพื้นที่รวมในการถกเถียงหารือ คือ 1) ความเทาเทียมกันและการไม
เลอืกปฏบิตั ิและ 2) ความรุนแรง การละเลย และการทารุณ
 6.3   การผลักดันเพื่อสิทธิของผูสูงอายุในภูมิภาคอาเซียน โดยมีการระบุสิทธิของผูสูงอายุไวใน
ปฏญิญาอาเซยีนวาดวยสทิธมินษุยชนและปฏญิญาบรไูนดารสุซาลามวาดวยการเสรมิสรางความเขมแขง็
ของสถาบนัครอบครัว การดแูลผูสงูอายุ โดยเปนเพยีงแนวทางกวาง ๆ ไมมผีลบงัคบัผกูพนัตอประเทศ
สมาชกิ และไมมกีารกําหนดเง่ือนเวลาในการปฏิบตัติามรวมถึงกลไกการติดตามประเมินผล
 6.4   ขอแนะนาํขององคการแรงงานระหวางประเทศ ประกอบดวย 1) ขอแนะนาํวาดวยคนงาน
สงูอาย ุซึง่มมีาตรการท่ีเกีย่วของกบัสมรรถนะของคนทํางาน 2) ขอแนะนาํวาดวยฐานความคุมครองทาง
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สังคมดวยการสรางหลักประกันที่เปนความม่ันคงทางรายได และ 3) อนุสัญญาวาดวยความม่ันคงทาง
สังคม (มาตรฐานขั้นตํ่า) โดยระบุถึงประโยชนทดแทนการชราภาพ เพ่ือใหผูสูงอายุทุกคนสามารถดํารง
ชวีติในมาตรฐานข้ันตํา่ทีส่งัคมยอมรับ

 มาตรการและกลไกในการคุมครองสทิธขิองผูสงูอายใุนตางประเทศ

  7.1  ประเทศสิงคโปร
  ประเทศสิงคโปรมีแนวโนมประชากรสูงอายุมากกวา 65 ป เพิ่มขึ้นถึง 1 ใน 6 ของจํานวน
ประชากรท้ังหมดในป พ.ศ. 2520 และจะเปน 1 ใน 4 ในป พ.ศ. 2530 จากสถานการณสงัคมสงูอายดุัง
กลาวรัฐบาลจึงไดเร่ิมใชมาตรการและนโยบายตาง ๆ  เกี่ยวกับการสงเสริมและคุมครองผูสูงอายุซึ่งมี
รากฐานบนหลักการของระบบประกันสังคมของสิงคโปร 3 ประการ ไดแก การพ่ึงตนเองและมีความ
รับผิดชอบตอสังคม การพึ่งพาครอบครัว และการอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน ทั้งชุมชนและ
องคกรตาง ๆ โดยสรางระบบท่ีเนนใหสมาชิกในครอบครัวเปนผูที่มีหนาท่ีดูแลเลี้ยงดูพอแมในยามชรา 
และใหความสําคัญกับองคกรชุมชนทองถ่ินเพื่อเปนกลไกในการดูแลประชาชน
  สําหรับมาตรการในการคุมครองสิทธิของผูสูงอายุกับทางเศรษฐกิจนั้น ไดมีการเตรียมความ
พรอมในดานกฎหมายไดมีการตราพระราชบัญญัติเกษียณอายุและการจางงานใหม โดยไดกําหนดอายุ
ขั้นตํ่าในการเกษียณอายุไววาตองไมตํ่ากวา 62 ป และอาจขยายอายุเกินกวา 67 ป ไดภายใตเงื่อนไขที่
กําหนด นอกจากการวางระบบเกษียณอายุใหมแลวยังไดกําหนดใหมีการพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุ
ในการทํางาน และการใหความชวยเหลือตาง ๆ เชน เงินสวัสดิการตามโครงการ Workfare เงินทุน
สนับสนุนการเพ่ิมเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ นอกจากนี้ รัฐยังไดวางระบบเพื่อเปนมาตรการสงเสริม
ใหนายจางเพือ่จางงานผูสงูอายุโดยกาํหนดใหสทิธิประโยชนตาง ๆ  เชน เงนิอดุหนุนพเิศษเพ่ือการจางงาน 
เงินสนับสนุนในการปรับปรุงสถานที่ทํางานอีกดวย
  สําหรับการคุมครองสิทธิดานสุขภาพและคุณภาพชีวิตนั้น นอกเหนือจากระบบประกันสุขภาพ
ในระบบปกติซึง่ถอืเปนการประกันสขุภาพแบบระบบคูขนาน (Dual System) กลาวคอื กําหนดใหภาระ
การชําระคาใชจายในการรักษาพยาบาลสวนหน่ึงจะไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ในขณะที่ผูใชสิทธิ
ประกนัสุขภาพตองรับภาระคาใชจายในสวนทีเ่หลอื นอกจากน้ี รฐัยงัจดัใหมกีารใหความชวยเหลือในการ
ดแูลผูสงูอายรุะยะยาวและระยะสุดทาย การดแูลผูสงูอายทุีบ่าน และการดแูลในระยะสัน้ โดยมุงเนนให
ครอบครัวเปนผูมีสวนสําคัญในการดูแลผูสูงอายุโดยไดรับการชวยเหลือตาง ๆ  จากรัฐ จึงถือเปนจุดเดน
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ของประเทศสิงคโปรทีว่างมาตรการและกลไกในการคุมครองสิทธขิองผูสงูอายโุดยรฐัคูขนานไปกับการ
พัฒนาสถาบันครอบครัวใหมีบทบาทในการดูแลผูสูงอายุ ซึ่งทําใหสถาบันครอบครัวมีความม่ันคงและ
ทาํใหลดการใชงบประมาณของรัฐไดสวนหนึง่
  การคุมครองสทิธใินกระบวนการยุตธิรรมนัน้ ประเทศสิงคโปรไดดาํเนนิการใหความรูทางกฎหมาย
แกประชาชนผานการใชการบรกิารของศาลตอสาธารณะโดยใชเทคโนโลยีเพ่ือจดุประสงคในการใหขอมลู
ความรูแกประชาชน เพื่อนําเสนอขอมูลดานบริการความชวยเหลือทางกฎหมาย และการใหบริการฟรี
โดยศาลและอาสาสมัคร นอกจากนี้ กระทรวงพัฒนาสังคมและครอบครัวไดจัดใหมีศูนยความรุนแรง
ในการรับเรือ่งรองทกุขและใหความชวยเหลอื รวมถงึการประชาสัมพนัธในเรือ่งความรุนแรงในครอบครัว
ของสิงคโปรดวย

 7.2   ประเทศญ่ีปุน
  สถานการณสงูอายุของประชากรในประเทศญ่ีปุนเปนผลจากอัตราการเกิดลดลงเน่ืองจากภาวะ
การเจริญพนัธุทีต่ํา่ลง นอกจากน้ี อายคุาดเฉลีย่และอายคุาดหวังทางสขุภาพของประชากรมีแนวโนมการ
เปลีย่นแปลงไปในทิศทางท่ีมชีวีติยนืยาวขึน้ สงผลกระทบตอความม่ันคงทางเศรษฐกิจของผูสงูอายใุนวยั
เกษียณและความมัน่คงทางสังคมโดยเฉพาะทางดานสขุภาพผูสงูอายุ
  การคุมครองสทิธิดานเศรษฐกิจ รฐับาลญีปุ่นกาํหนดกฎหมายการจางงานผูสงูอาย ุภายใตระบบ
การจางงานตลอดชีวติ โดยไดมกีารปรับปรุงแกไขกฎหมายสําคญั 2 ฉบบัคอื กฎหมายมาตรการการจางงาน
เพื่อสงเสริมและคุมครองการจางงานใหผูสูงอายุสามารถทํางานตอไปไดอยางตอเนื่องหลังจากการ
เกษียณตามภาคบังคับ นอกจากน้ัน ยงัมีกฎหมายวาดวยความมัน่คงดานการจางงานผูสงูอาย ุป พ.ศ. 2529
ซึง่มเีจตนารมณในการกํากบัดแูลการจางงานของกลุมลกูจางท่ีมอีายตุัง้แต 45 ปขึน้ไป โดยการกําหนด
เปาหมายการจางงานที่เปนสัดสวนตามประเภทงานของสถานประกอบการ ในขณะเดียวกันไดมี
การจัดตั้งสํานักงานเพ่ือความมั่นคงทางอาชีพ เพื่อมากํากับดูแลการเลิกจางและความชวยเหลือจาก
นายจางตอลูกจาง ในการใหขอมลูหรอืออกหนังสอืรบัรองสาํหรับการหางานใหมอกีดวย
  การคุมครองสทิธิดานสขุภาพและคุณภาพชวีติ มรีฐัธรรมนูญกาํหนดหลักพ้ืนฐานของการพัฒนา
ระบบประกันสังคม แหลงเงินสนบัสนนุและหนวยงานรบัผดิชอบ มกีฎหมายการบํานาญซึง่ประกอบดวย
บาํนาญ 2 สวนคอื ระบบเงินบาํนาญแหงชาต ิและระบบบาํนาญสาํหรบัลกูจาง นอกจากน้ี ยงัมกีฎหมาย
พืน้ฐานดานมาตรการสําหรบัสงัคมผูสงูอายุ เปนการปรบัปรงุแกไขความสัมพนัธในการปฏิบตัมิาตรการ
สาํหรบัสงัคมสูงอาย ุ ระหวางหนวยงานรัฐทีเ่กีย่วของและสงเสรมิการปฏิบตังิานตามมาตรการโดยในการ
ดาํเนนิงานใหบรรลผุลนัน้รัฐบาลญีปุ่นใชกลไกท่ีสาํคัญคอื การปรบัปรงุกฎหมายใหทนัตอสถานการณของสงัคม
จดัตัง้คณะกรรมการ นโยบายผูสงูอายุ คณะกรรมการแหงชาตเิพ่ือการมสีวนรวมระยะยาวสําหรบัประชาชน
ทกุภาคสวน มกีารจดัทาํแผนปฏิบัตกิารเพ่ือใหเกดิการนาํนโยบายหรอืมาตรการไปปฏิบตัไิดจรงิ
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  การคุมครองสทิธใินกระบวนการยุตธิรรม มกีารใชหลกัการประนีประนอมยอมความเพ่ือความ
สัมพันธของบุคคลเพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจและสังคม ในสวนของแรงงานท่ีถูกเลือก
ปฏิบัติสามารถรองขอความชวยเหลอืจากสาํนกังานแรงงานจงัหวดัเพือ่แกไขปญหาความขดัแยงเกีย่วกบั
แรงงานได อยางไรกต็าม แมวารฐัธรรมนูญของญีปุ่นไดใหหลักประกันในเรือ่งความเทาเทียมกันภายใต
กฎหมาย โดยหามเลือกปฏิบัติแตไมไดครอบคลุมกรณีความแตกตางทางอายุ ทําใหผูสูงอายุไมสามารถ
นาํมากลาวอางเพือ่เรียกรองความเทาเทยีมได
  จากท่ีกลาวมามาตรการการคุมครองสิทธขิองผูสงูอายใุนกรณีการเลือกปฏิบตัติออายขุองญ่ีปุน
อาจนาํไปสูขอเสนอแนะนโยบายและมาตรการในการคุมครองสทิธขิองผูสงูอายขุองประเทศไทยได เชน 
การออกกฎหมายตอตานการเลอืกปฏบิตัติออายแุละกฎหมายวาดวยความมัน่คงในการจางงานผูสงูอายุ 
จดัตัง้หนวยงานในระดับทองถ่ินเพ่ือรองรับขอรองเรียนจากผูสงูอายุเมือ่มปีญหาเลิกจางหรือตองการหา
งานทาํ นอกจากน้ัน ควรใหมกีารพฒันาระบบการประกันสงัคมทีค่รอบคลุม มรีะบบบาํนาญและระบบ
ประกนัสุขภาพท่ีประกอบไปดวยบาํนาญพ้ืนฐานทีเ่ปน universal coverage ทัง้ตอผูประกนั ผูอยูขางหลงั
และผูพกิาร

 7.3 สหรฐัอเมริกา
  สงัคมสูงอายุในสหรฐัอเมริกามแีนวโนมเพ่ิมสงูขึน้ เนือ่งมาจากสาเหตุสาํคญัจากภาวะการเจริญ
พันธุของผูหญิงลดลงและการอพยพเขาประเทศเพ่ิมขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ทําใหสัดสวนของ
ประชากรอายุตัง้แต 65 ปขึน้ไปเพิม่มากข้ึน ซึง่เปนกลุมประชากรประวัตศิาสตร กลุม Baby Boomers 
และแมวาผูกาํหนดนโยบายของสหรัฐอเมริกา ไดวางแผนรองรับกลุมประชากรดังกลาวแตกย็งัไมชดัเจน
วาไดมกีารเตรียมการทีเ่พยีงพอตอการตอบสนองความตองการของประชากรสูงอายหุรอืไม 
  การคุมครองสิทธิดานเศรษฐกิจ มีกฎหมายฉบับสําคัญคือ กฎหมายการเลือกปฏิบัติตออายุ
ในการจางงาน (Age Discrimination in Employment Act : ADEA) เปนกฎหมายท่ีคุมครองและ
ปองกันสิทธิของประชากรอเมริกันจากการเลือกปฏิบัติในการจางงานเนื่องจากอายุ เพื่อสรางความ
เทาเทียมกนัในโอกาสการทํางาน ในแงของการรับเขาทาํงาน การปลดออกจากงาน และเง่ือนไขอ่ืน ๆ
ในการจางงาน อันนําไปสูนัยสําคัญตอการเสนอแนะการคุมครองสิทธิผูสูงอายุไทยดานการจางงาน
กลาวคอื การมีกฎหมายคุมครองสิทธิผูสูงอายุผานกฎหมายสิทธิพลเมืองและกฎหมายการเลือกปฏิบัติ
ตออายุ ซึ่งคุมครองผูสูงอายุโดยเฉพาะในการจางงาน มีกระบวนการเปล่ียนแปลงอายุเกษียณท่ีเปน
ระบบ ทั้งนี้ ยังมีขอยกเวนใหนายจางสามารถเลือกปฏิบัติตออายุไดในกรณีการกําหนดคุณสมบัติทาง
อาชีพดวยความสจุรติใจ รวมไปถึงการใหมกีระบวนการฟองรองทีส่ามารถดําเนินการไดในระดบัทองถิน่ 
ระดับรฐับาลกลางหรือสามารถดําเนินการไดดวยตนเองในการไกลเกล่ียหรือประนีประนอมขอพิพาทท่ีเกิดข้ึน
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  การคุมครองสิทธิดานสุขภาพและคุณภาพชีวิต มีกฎหมายความม่ันคงทางสังคมเพื่อชวยให
คนวัยทํางานสามารถวางแผนในการเกษียณได รวมทั้งเปนการปองกันและการประกันความเส่ียงแก
คนทํางานที่กลายเปนคนพิการและไมสามารถหารายไดใหแกครอบครัว ในขณะเดียวกันไดมีโครงการ
ความม่ันคงทางสังคม ทีป่ระกอบไปดวยโครงการยอยคอื โครงการประกันสงัคม ซึง่เปนโครงการท่ีผูไดรบั
ผลประโยชนของโครงการจะมีสวนรวมในการจายเงนิ และโครงการสวัสดิการสังคม ทีเ่ปนโครงการของ
รฐัทีจ่ะใหความชวยเหลอืและสนับสนุนหรอือุดหนนุทางการเงินใหผูไดรบัประโยชนโดยไมตองมสีวนรวม
ในการจายเงิน และยังมีกฎหมายคุมครองคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุและโครงการสวัสดิการสังคม ที่มี
สาระสําคัญในการคุมครองสิทธิผูสูงอายุในดานคุณภาพชีวิต ชวยใหประชากรอเมริกันพนจากความ
ยากจนในแตละดาน เชนอาหารหรือคาเชาบาน
  การคุมครองสทิธิในกระบวนการยุตธิรรม กฎหมาย ADEA ยงัมุงคุมครองผูสงูอายใุหไดรบัความ
ยตุธิรรมอนัเนือ่งมาจากการจางงาน โดยใหสทิธิในการฟองรองเรยีกคาทดแทนในการเลือกปฏบิตัติออายุ
ในการจางงาน ในการดําเนนิการใหผูสงูอายแุจงตอคณะกรรมการโอกาสในการจางงานอยางเสมอภาค 
(The Equal Employment Opportunity Commission : EEOC) ภายใน 180 วนั หลังเกิดเหตุการณ 
ถามลรฐัมกีฎหมายการเลือกปฏบิตัติออายุของตนเอง ADEA กาํหนดใหผูรองเรียนแจงตอสาํนกังานการ
ปฏิบัติการจางงานอยางยุติธรรมประจํารัฐ (The State Fair Employment Practices :FEP) ภายใน 
300 วันหลังเกิดเหตุการณ ซึ่งการพิจารณาความในศาลโจทกจะตองแสดงหลักฐานสาเหตุจูงใจที่นําไป
สูการเลือกปฏิบัติเนื่องจากอายุ อาจเปนคําพูด ขอความ หรือหลักฐานการถูกปฏิบัติภายใตชวงอายุที่
ไดรบัความคุมครองอยางไมเหมาะสม อยางไรกด็ ี ADEA ชวยลดปญหาการเลือกปฏบิตัติออายุจาํนวนหนึง่
เทานัน้ ยงัมหีลายกรณทีีม่กีารเลอืกปฏบิตัติออายุโดยไมไดเขาสูกระบวนการทางกฎหมาย
  จากการคุมครองสิทธิของประชาชนในสหรัฐอเมริกาอาจนําไปสูขอเสนอแนะนโยบายและ
มาตรการในการคุมครองสทิธขิองผูสงูอายขุองประเทศไทยไดโดยเฉพาะดานความมัน่คงทางสงัคมและ
ดานสวสัดกิารสงัคม กลาวคอื สหรฐัฯ มกีฎหมายคุมครองผูสงูอายสุาํหรบัการดาํเนนิชวีติหลงัเกษยีณ 
และโครงการประกันการชราภาพ มกีารตัง้โครงการประกันสังคม ประกนัสุขภาพสาํหรับผูสงูอายแุละ
ผูพกิารซึง่เปนโครงการรวมในการจายเงินในรูปของภาษจีากสดัสวนของรายไดทีม่าจากคาจางเงนิเดอืน
ในขณะทีย่งัทาํงาน รวมทัง้การกําหนดกฎหมายคุมครองผูสงูอายโุดยเฉพาะในดานสขุภาพและความเปนอยู
พรอมทั้งใหผูสูงอายุมีความเปนอิสระในการดําเนินชีวิต และสงเสริมใหมีพัฒนาโครงการตอตานความ
ยากจน มกีารใหสวสัดกิารความชวยเหลือตาง ๆ แกผูสงูอายแุละครอบครัวทีม่รีายไดตํา่ ตลอดจนการ
อาํนวยความสะดวกในการฟองรองคดีทัง้จากสํานกังานรับผดิชอบระดับทองถ่ินหรือระดับรัฐบาลกลาง
ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด
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 มาตรการและกลไกการคุมครองสทิธขิองผูสงูอายใุนประเทศไทย

 การศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของพบวา ประเทศไทยมีบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการ
คุมครองสิทธิของผูสูงอายุภายใตกรอบในการปกปองและคุมครองสิทธิของผูสูงอายุของสมัชชาใหญ
แหงสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ทัง้ 8 ดาน ไดแก 1) การจางงาน 2) การ
คุมครองทางสังคม 3) อาหารและท่ีอยูอาศัย 4) การสนบัสนนุดานสขุภาพ 5) การดแูลผูสงูอายรุะยะยาว
และระยะสดุทาย 6) ความรุนแรงและการถูกละเมดิ 7) ความสามารถในทางกฎหมาย และ 8) การเขาถงึ
กระบวนการยุตธิรรม ซึง่ครอบคลุมทัง้ในระดับรัฐธรรมนูญ ยทุธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 
แผนยุทธศาสตร กฎหมายลําดับพระราชบัญญัติ กฎหมายลําดับรอง นโยบายและหลักเกณฑตาง ๆ 
ตลอดจนกลไกในการขบัเคลือ่นเพือ่พฒันาขดีความสามารถของหนวยงานทีเ่ก่ียวของและเพือ่การพฒันา
คณุภาพชวีติของผูสงูอายุ โดยแบงการพจิารณาออกเปน 3 ดาน ไดแก การคุมครองสทิธขิองผูสงูอายทุาง
เศรษฐกิจ การคุมครองสิทธิของผูสงูอายุดานสขุภาพและคุณภาพชีวติ และการคุมครองสทิธขิองผูสงูอายุ
ในกระบวนการยุตธิรรม โดยสรปุ ดงันี้ 

 8.1 การคุมครองสทิธขิองผูสงูอายทุางเศรษฐกิจ
 8.1.1 การจางงาน
 ประเทศไทยมีการบญัญัตกิฎหมายเพ่ือกาํหนดหลักเกณฑ มาตรการ ตลอดจนการคุมครองและ
เยยีวยาแรงงานสูงอายุ โดยมกีฎหมายท่ีเกีย่วของกบัการจางงาน ดงันี้ 
 ยทุธศาสตรชาต ิ20 ป : ยทุธศาสตรชาตดิานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มเีปาหมาย
รองรบัสงัคมสงูอายอุยางมคีณุภาพ โดยมกีารเตรียมความพรอมในทุกมติ ิทัง้มติเิศรษฐกิจ สงัคม และ
สภาพแวดลอม โดยเฉพาะการออมและการลงทุนระยะยาวต้ังแตกอนเกษียณอายุ พัฒนาระบบและ
กลไกเพือ่สนบัสนนุการปรบัตวัของประชากรใหสามารถปรบัเปลีย่นอาชพีใหเหมาะสมตามแตละชวงอายุ 
เพือ่ยดึชวงเวลาและเพิม่โอกาสในการทาํงานในยามสงูอายแุละสรางหลกัประกนัทางรายไดใหแกตนเอง
ไดนานข้ึน
  รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแหงรฐั มาตรา 74 
บัญญัติวา “รัฐพึงสงเสริมใหประชาชนมีความสามารถในการทํางานอยางเหมาะสมกับศักยภาพและวัย
และใหมีงานทํา และพึงคุมครองผูใชแรงงานใหไดรับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการทํางาน 
ไดรบัรายไดสวสัดกิาร การประกันสงัคม และสทิธปิระโยชนอืน่ทีเ่หมาะสมแกการดํารงชพี และพงึจดัใหมี
หรอืสงเสรมิการออมเพ่ือการดาํรงชีพเมือ่พนวัยทาํงาน”
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  พระราชบัญญัตปิระกันสงัคม พ.ศ. 2533 ถอืเปนกฎหมายฉบับแรกทีม่ผีลบงัคบัใชเพ่ือเปนหลกัประกัน
และใหความชวยเหลือแกลูกจางสูงอายุที่ทํางาน โดยกฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณในการสรางความ
มัน่คงและหลกัประกนัใหกบัประชาชนท่ีทาํงานและมรีายไดประจาํ โดยใหความคุมครองลกูจางใน 7 กรณี 
ทัง้นี ้ ในสวนทีเ่กีย่วกบัลกูจางสงูอายไุดใหความคุมครองในกรณีประโยชนทดแทนกรณชีราภาพ ไดแก 
เงนิเลีย้งชพีรายเดอืนหรอืทีเ่รียกวา “เงินบาํนาญชราภาพ” และเงนิบาํเหน็จทีจ่ายใหแคครัง้เดียวหรือที่
เรยีกวา “เงนิบาํเหนจ็ชราภาพ”
 นอกจากน้ี มหีนวยงานท่ีกาํกบัดแูลดานการจางงานผูสงูอาย ุโดยเฉพาะสํานกังานปลดักระทรวง
แรงงานมีบทบาทในการประสานหนวยงานในสังกัดที่รับผิดชอบดําเนินการ เชน กรมการจัดหางาน 
มีหนาที่ใหคําแนะนํา ปรึกษาเก่ียวกับขอมูลขาวสาร จัดอบรมเพ่ิมทักษะหรือฝกอาชีพใหแกผูสูงอายุ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานมีหนาท่ีในการสงเสริมนายจาง ลูกจาง ใหมีการจัดสวัสดิการ
แรงงานเพ่ือสรางหลกัประกนัความม่ันคงทางการเงินของลกูจาง เชน การดาํเนนิชวีติตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงรูจักการออมผานสหกรณออมทรัพย กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน
 8.1.2  การคุมครองทางสังคม
 การคุมครองทางสังคมเปนการดําเนินงานเพื่อใหความคุมครองหรือใหหลักประกันทางสังคม
ในดานตาง ๆ อาทิ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และบริการสังคม โดยใหความสําคัญแกประชาชน
โดยเฉพาะกลุมผูสงูอายทุีต่องไดรบัการปฏิบตัแิละการดแูลเปนพเิศษในฐานะกลุมทีม่คีวามเปราะบางทัง้ทาง
รางกายและจิตใจ ดงันัน้ เพือ่ใหผูสงูอายุมคีณุภาพชวีติทีด่แีละใชชวีติอยางสมศักดิศ์ร ีประเทศไทยจึงมี
การบญัญตักิฎหมายเพ่ือกาํหนดหลักเกณฑ มาตรการ ตลอดจนการคุมครองและเยียวยาผูสงูอาย ุ โดยมี
กฎหมายท่ีเกีย่วของกบัการคุมครองทางสังคม ดงันี้ 
 รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2560 หมวด 3 สทิธแิละเสรภีาพของปวงชนชาวไทย
มาตรา 45 วรรคสอง บญัญตัวิา “บคุคลซ่ึงมอีายเุกนิหกสบิปและไมมรีายไดเพียงพอแกการยงัชพี และ
บคุคลผูยากไรยอมมีสทิธิไดรบัความชวยเหลอืทีเ่หมาะสมจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญตั”ิ
 พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 เปนกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุโดยตรง 
โดยมีเจตนารมณเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหผูสูงอายุไดรับสิทธิโดยไดกําหนดไวอยางชัดเจนในมาตรา 11 
ซึ่งครอบคลุมท้ังดานการจางงานท่ีอยูอาศัย สขุภาพ ความปลอดภัย ตลอดจนการชวยเหลือทางกฎหมาย
 8.1.3 อาหารและท่ีอยูอาศัย 
 ประเทศไทยมีการบญัญัตกิฎหมายเพ่ือกาํหนดหลักเกณฑ มาตรการ ตลอดจนการคุมครองและ
เยยีวยาผูสงูอาย ุโดยกฎหมายท่ีเกีย่วของกบัอาหารและท่ีอยูอาศยั คอื
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 238) พ.ศ. 2544 เรื่อง อาหารมีวัตถุประสงคพิเศษ เปน
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กฎหมายวาดวยการควบคุมอาหารท่ีผลติขึน้เปนพเิศษ โดยกําหนดวธิกีารควบคุมทัง้ขัน้ตอนการผลิต เครือ่งมอื
ในการผลติ การเก็บรกัษาอาหาร ซึง่อาหารมีวตัถปุระสงคพเิศษนีแ้บงออกเปน 2 ลกัษณะ คอื อาหารทีใ่ช
สาํหรบัผูปวยเฉพาะโรค และอาหารท่ีใชสาํหรบับคุคลผูมวีตัถปุระสงคในการบริโภคอาหารเปนพเิศษ เชน 
อาหารสาํหรบัผูทีต่องการควบคุมนํา้หนกัตวั อาหารสาํหรบัผูสงูอาย ุอาหารสาํหรบัสตรมีคีรรภ

 8.2 การคุมครองสทิธผิูสงูอายดุานสขุภาพและคุณภาพชีวติ
 8.2.1 การสนบัสนนุดานสขุภาพ
 ประเทศไทยมีการบญัญัตกิฎหมายเพ่ือกาํหนดหลักเกณฑ มาตรการ ตลอดจนการคุมครองและ
เยยีวยาผูสงูอาย ุโดยกฎหมายท่ีเกีย่วของกบัการสนบัสนนุดานสุขภาพ ดงันี้
 รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2560 หมวด 5 หนาทีข่องรฐั มาตรา 55 วรรคหน่ึง
บญัญตัวิา “รฐัตองดาํเนนิการใหประชาชนไดรบับรกิารสาธารณสขุทีม่ปีระสทิธิภาพอยางทัว่ถงึ เสรมิสราง
ใหประชาชนมีความรูพืน้ฐานเกีย่วกบัการสงเสรมิสขุภาพและการปองกนัโรค และสงเสรมิและสนบัสนนุ
ใหมกีารพฒันาภมูปิญญาดานแพทยแผนไทยใหเกดิประโยชนสงูสุด” 
 พระราชบัญญัตหิลกัประกนัสขุภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 เปนกฎหมายวาดวยการรบัรองสทิธขิอง
บุคคลใหมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานโดยไมเสียคาใชจายตามท่ีกฎหมาย
บญัญตั ิ การสนบัสนนุกองทุนสขุภาพ ตลอดจนใหรฐัจดัและสงเสริมการสาธารณสุขใหประชาชนไดรบั
บรกิารทีไ่ดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพอยางทัว่ถงึ
 แผนผูสงูอายแุหงชาต ิฉบบัที ่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) มวีตัถปุระสงคเพ่ือสรางความตระหนักรู
ของผูสงูอายุและบุคคลในชวงวยัอ่ืนใหเหน็ความสาํคญัในการดูแลผูสงูอาย ุ เพือ่เตรียมความพรอมใหผูสงูอายุ
มคีณุภาพชวีติ สามารถอยูรวมในสงัคมไดอยางมีศกัดิศ์รี
 8.2.2 การดแูลผูสงูอายุระยะยาวและระยะสุดทาย
  ประเทศไทยมีการบัญญตักิฎหมายเพ่ือกาํหนดหลกัเกณฑ มาตรการ ตลอดจนการคุมครองและ
เยยีวยาผูสงูอาย ุโดยกฎหมายท่ีเกีย่วของกบัการดแูลผูสงูอายรุะยะยาวและระยะสุดทาย ดงันี้
 (1) ประกาศสํานกังานหลกัประกันสขุภาพแหงชาต ิเรือ่ง หลักสูตรและคณุสมบัตขิองผูชวยเหลือ
ดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. 2559 เปนกฎหมายวาดวยการกําหนดคุณสมบัติของผูดูแลผูสูงอายุ 
ดวยเหตผุลดานความปลอดภัย บคุคลท่ีจะทาํหนาทีด่แูลผูสงูอายคุวรมมีาตรฐานวิชาชพี เพราะการดูแล
ผูสงูอายนุัน้ไมใชเร่ืองงาย ตองมีความออนโยน เขาใจในสภาพหรืออารมณของผูสงูอายเุปนอยางด ีอกีทัง้
เพือ่ปองกนัปญหาความรุนแรงและการถูกละเมดิ จงึตองมกีารกําหนดรายละเอียดเฉพาะสาํหรับบคุคลที่
จะดูแลผูสงูอาย ุเชน ผานการอบรมตามหลักสตูรการดูแลผูสงูอายไุมนอยกวา 70 ชัว่โมง 
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 (2) ปฏิญญาวาดวยสิทธิคนพิการไทย ผูสูงอายุที่เปนผูพิการยอมไดรับสิทธิในการดูแลสุขภาพ
โดยเฉพาะเร่ืองการฟนฟ ูเพราะนอกจากเปนผูสงูอายทุีต่องดแูลเปนพเิศษแลว หากเปนผูพกิารยอมไดรบั
การดแูลเปนพเิศษมากข้ึน
 (3) Personal Health Record: PHR เปนระบบที่จะชวยบูรณาการขอมูลผูปวยเพ่ือสนับสนุน
การรกัษาและการจายยาของแพทย เพือ่ปองกนัผูปวยไดรบัยาซํา้ซอนโดยไมจาํเปน โดยเฉพาะผูสงูอายทุี่
ตองรบัประทานยาประจําตวัจาํนวนมาก 

 8.3 การคุมครองสทิธผิูสงูอายใุนกระบวนการยุตธิรรม
 8.3.1 ความรุนแรงและการถูกละเมดิ 
 ประเทศไทยมีการบญัญัตกิฎหมายเพ่ือกาํหนดหลักเกณฑ มาตรการ ตลอดจนการคุมครองและ
เยยีวยาผูสงูอาย ุโดยกฎหมายท่ีเกีย่วของกบัความรุนแรงและการถูกละเมิด ดงันี้ 
 (1)   รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแหงรฐั มาตรา 71
วรรคสาม บัญญัติวา “รัฐพึงใหความชวยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูยากไร และ
ผูดอยโอกาส ใหสามารถดํารงชีวติไดอยางมีคณุภาพ และคุมครองปองกนัมใิหบคุคลดงักลาวถูกใชความ
รนุแรง หรอืปฏบิตัอิยางไมเปนธรรม รวมตลอดท้ังใหการบาํบดั ฟนฟูและเยยีวยาผูถกูกระทาํการดงักลาว” 
 (2)   ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 307 บญัญตัวิา “ผูใดมหีนาทีต่ามกฎหมายหรือตามสญัญา 
ตองดูแลผูซึ่งพึ่งตนเองมิได เพราะอายุ ความเจ็บปวย กายพิการหรือจิตพิการ ทอดทิ้งผูซึ่งพ่ึงตนเองมิได
นั้นเสีย โดยประการท่ีนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกชีวิต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับ
ไมเกนิหกหม่ืนบาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรับ”
 (3)   ประกาศกระทรวงยุตธิรรม เร่ือง การใหคาํแนะนาํ ปรกึษาและดาํเนนิการในสวนท่ีเก่ียวของ
ในทางคดีสาํหรบัผูสงูอายุ เปนการกาํหนดหนวยงานทีร่บัผดิชอบในการดําเนนิการใหคาํปรกึษา ใหความ
ชวยเหลอืทางกฎหมาย รวมถึงการประสานงานกับหนวยงานอืน่ทีเ่กีย่วของ
 8.3.2  ความสามารถในทางกฎหมาย 
   ประเทศไทยมีการบญัญัตกิฎหมายเพ่ือกาํหนดหลักเกณฑ มาตรการ ตลอดจนการคุมครองและ
เยยีวยาผูสูงอาย ุโดยกฎหมายท่ีเกีย่วของกบัความสามารถในทางกฎหมาย ดงันี้ 
 (1)  รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2560  หมวด 3 สทิธแิละเสรภีาพของปวงชน
ชาวไทย มาตรา 34 วรรคหน่ึง บญัญัตวิา “บคุคลยอมมเีสรภีาพในการแสดงความคิดเห็น การพดู การเขยีน
การพมิพ การโฆษณา และการสือ่ความหมายโดยวิธอีืน่ การจํากัดเสรีภาพดังกลาวจะกระทํามไิด เวนแต
โดยอาศยัอาํนาจตามบทบัญญัตแิหงกฎหมายท่ีตราขึน้เฉพาะ...”
 (2)   ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 531 บัญญัติวา “อันผูใหจะเรียกถอนคืน
การใหเพราะเหตุผูรับประพฤติเนรคุณนั้น ทานวาอาจจะเรียกไดแตเพียงในกรณีดังจะกลาวตอไปนี้ 
(1) ถาผูรับไดประทุษรายตอผูใหเปนความผิดฐานอาชญาอยางรายแรงตามประมวลกฎหมายลักษณะ
อาชญา หรือ (2) ถาผูรับไดทําใหผูใหเสียช่ือเสียง หรือหมิ่นประมาทผูใหอยางรายแรง หรือ (3) ถาผูรับ
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ไดบอกปดไมยอมใหสิ่งของจําเปนเลี้ยงชีวิตแกผูให ในเวลาที่ผูใหยากไรและผูรับยังสามารถจะใหได” 
มาตรการดังกลาวเปนกลไกหนึ่งในการคุมครองใหผูสูงอายุเรียกคืนหรือถอนคืนทรัพยที่ใหได เมื่อผูรับ
ประพฤติเนรคุณ
 8.3.3 การเขาถงึกระบวนการยุตธิรรม
 ประเทศไทยมีการบัญญัติกฎหมายเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ มาตรการตลอดจนการคุมครองและ
เยยีวยาผูสงูอาย ุโดยมกีฎหมายท่ีเกีย่วของกบัการเขาถงึกระบวนการยุตธิรรม ดงันี้
 (1)   รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแหงรฐั มาตรา 68 
วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกดานใหมีประสิทธิภาพ
เปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ และใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยสะดวก รวดเร็ว และ
ไมเสยีคาใชจายสงูเกนิสมควร”
 (2)   พระราชบัญญัตคิุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ในคดอีาญากรณทีีผู่เสียหายทีเ่ปนผูสงูอายุ
อางตนเองเปนพยานในช้ันสบืพยาน กฎหมายไทยไมมมีาตรการคุมครองผูสงูอายทุีเ่ปนพยานไวเปนกรณี
พเิศษ เพยีงแตคุมครองผูสงูอายุเชนเดยีวกบัพยานในกรณีทัว่ไป 
 (3)   ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการ
ชวยเหลอืประชาชนในการดําเนินคด ีพ.ศ. 2559 อาศยัอาํนาจแหงพระราชบัญญตักิองทนุยตุธิรรม พ.ศ. 2558 
เปนกําหนดวิธีการยื่นขอรับความชวยเหลือซึ่งผูสูงอายุสามารถยื่นคําขอรับการชวยเหลือไดดวยตัวเอง 
หรอืมอบหมายใหผูอืน่ยืน่แทนได รวมถงึการอนมัุตคิาใชจายทีเ่ก่ียวของ

บทวเิคราะหและขอเสนอแนะเก่ียวกับการเลือกปฏบิตัิ
ตอผูสงูอายใุนประเทศไทย

 9.1   การเลอืกปฏบิตัติอผูสงูอายดุานเศรษฐกิจและสงัคม 
 9.1.1 ปญหาและอุปสรรคในการคุมครองสิทธิของผู สูงอายุจากการเลือกปฏิบัติทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม ดงันี้
 (1)   การขาดกฎหมายคุมครองสิทธิของผู สูงอายุวาดวยการเลือกปฏิบัติในการจางงานซึ่ง 
ประเทศไทยมีการรบัรองสทิธใินการประกอบอาชีพของบุคคลไวอยางกวางขวาง โดยมไิดมกีฎหมายระบุ
เปนการเฉพาะถึงสทิธิของผูสงูอายุ
 (2)   การขาดระบบความม่ันคงทางสังคมของผูสงูอายทุีค่รอบคลมุ 
 (3)   การขาดหลักเกณฑดานรายไดเพือ่รบัสวัสดิการสงัคม
 (4)   การไมมีหนวยปฏิบัติงานในระดับทองถิ่นของกระทรวงที่รับผิดชอบงานดานคุมครองสิทธิ
ของผูสงูอาย ุ 
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 (5)   การขาดระบบการดูแลระยะยาวและระยะสุดทายสําหรับผูสูงอายุ เพ่ือเปนระบบสําหรับ
ผูสูงอายุที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได โดยเฉพาะการบริหารจัดการกิจการในสวนผูใหบริการ การ
พัฒนาบุคลากรในการเปนผูดูแล (Care givers) ใหมีมาตรฐานและมีคุณภาพ การควบคุมคาใชจาย 
การชวยเหลือหรือสนับสนุนสมาชิกในครอบครัวท่ีตองออกจากงานมาทําหนาท่ีดูแล เปนตน กลาวคือ 
ระบบประกันสังคมและระบบการประกันสุขภาพในปจจุบันของประเทศไทย ยังไมไดครอบคลุมการ
ดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุ 
 (6)   การขาดการมีสวนรวมของทกุภาคสวนของทกุภาคสวนในการคุมครองสทิธขิองผูสงูอาย ุ ทัง้ใน
ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน  
 (7)   การขาดนโยบายและมาตรการ ตลอดจนกฎหมายเก่ียวกับการจดัการสภาพแวดลอม
ทีเ่ปนมิตรตอผูสงูอาย ุ  
 (8)   ทศันคตติอผูสงูอายุทีม่องวาผูสงูอายุเปน “ภาระ” มากกวา “ทรพัย”
 9.1.2 ขอเสนอแนะในการแกปญหาการเลือกปฏบิตัติอผูสงูอายดุานเศรษฐกิจและสงัคม ดงันี้
 ขอเสนอแนะดานกฎหมาย
 (1)   ควรออกกฎหมายเพ่ือวางหลักเกณฑตามพระราชบัญญตัผิูสงูอาย ุพ.ศ. 2546 ใหรองรบัการ
เขาถงึสทิธขิองผูสงูอายใุนการจางงาน และการสรางความม่ันคงทางสงัคมทีแ่บงเปนระบบประกันสงัคม 
ระบบประกันสุขภาพใหครอบคลุมผูสูงอายุที่ทํางานในระบบการจางงานและนอกระบบการจางงาน
รวมทัง้การประกอบการของตนเอง นอกเหนือจากการใหสวัสดิการของรัฐ เพ่ือคุมครองสทิธขิองผูสงูอายุ
ใหไดรบัการปฏิบตัเิทาเทยีมกนั 
 (2)   ควรออกกฎหมายเก่ียวกบัการจางงานผูสงูอายโุดยเฉพาะ ในลกัษณะของกฎหมายการจางงาน
ของผูสูงอายใุนประเทศญ่ีปุนและกฎหมายการตอตานการเลือกปฏบิตัใินการจางงานของสหรัฐอเมรกิา
 (3)   ควรออกกฎหมายเก่ียวกบัความม่ันคงทางสังคม ทีค่รอบคลุมการประกันสงัคม 
การประกันสุขภาพ 
 (4)   ควรปรบัปรุงกฎหมายหรือระเบียบการวางผังเมอืงเฉพาะท่ีเปนมติรตอผูสงูอายุ
ในระดบัเมอืง หรอืทองถิน่
 (5)   ควรปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบการบูรณาการโครงการการจางงานผูสูงอายุและระบบ
ประกันสังคม ระบบประกันสุขภาพ 
 ขอเสนอแนะดานนโยบาย
 (1)   ควรมกีารกาํหนดนโยบายการจางงานผูสงูอายทุีช่ดัเจน
 (2)   ควรมนีโยบายการประกันความมัน่คงทางสงัคมแกผูสงูอาย ุนอกเหนือจากการใหสวสัดิการ
ในระยะสัน้ โดยการจัดใหมรีะบบประกันสงัคมทีเ่ปนระบบบาํนาญแหงชาตคิรอบคลมุผูสงูอายทุัง้ทีท่าํงานใน
ระบบการจางงานและนอกระบบการจางงานหรือการประกอบการเอง และระบบประกันสขุภาพครอบคลุม
ผูประกนัและผูอยูขางหลงั และผูพกิาร/ผูไรความสามารถ 



133ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2563)

 (3)   ควรมีนโยบายดานสิง่แวดลอมทีเ่ปนมติรตอผูสงูอายทุัง้ภายในและภายนอกท่ีอยูอาศยั
 (4)   ควรมีนโยบายการกระจายอํานาจหนาทีใ่นการสงเสรมิการจางงาน ความมัน่คงทางสงัคม และ
การจดัการส่ิงแวดลอมทีเ่ปนมติรตอผูสงูอายุไปในระดับทองถิน่
 (5)   ควรมีนโยบายประชาสัมพันธใหขอมลูเก่ียวกับสทิธิของผูสงูอายุและคุมครองการเลือกปฏิบตัิ
ในการจางงาน และสรางโอกาสในการมีงานทําของหนวยงานภาครัฐทีเ่ขาใจงายและเปนภาษาทองถิน่
  (6)   ควรมีนโยบายในการติดตามผลโครงการและรายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการจางงาน 
การประกันสังคม การประกันสขุภาพ และสวสัดกิารสงัคม การพฒันาส่ิงแวดลอมทีเ่ปนมติรกบัผูสูงอายุ
ในดานประสทิธผิลของการคุมครองสทิธดิวยขอมลูเชงิประจักษ การคาดการณสถานการณของนโยบาย
และมาตรการและการเสนอทิศทางการกําหนดนโยบายและมาตรการในอนาคต นอกเหนือจากการรายงาน
ผลงานประจําป แบบปจจุบันของหนวยงานรัฐที่เปนรายงานการใชจายงบประมาณ ทุกหนวยงานรัฐ
ทีเ่กีย่วของควรมีรายงานสมุดปกขาว เพือ่รายงานตอสาธารณะในการดําเนนิงานตามนโยบาย
 (7)   ควรมนีโยบายการมีสวนรวมทกุภาคสวน โดยเฉพาะภาคเอกชนในลักษณะการดําเนนิธุรกจิ
เพือ่การสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสงัคมแกผูสงูอายโุดยไมแสวงหากําไร ในขณะเดียวกนัองคกร
ไมแสวงหากําไรควรปรับการใหบรกิารหรือกจิกรรมท่ีเปนเชงิรกุมากขึน้ และนายจางในภาคเอกชนควร
ปรบัระบบการจางงานท่ีเอือ้ตอการทํางานของลูกจางผูหญงิในลักษณะของเวลาทํางานท่ียดืหยุนหรือมี
สถานดแูลเดก็ หรอืผูสงูอายใุกลบานหรอืใกลทีท่าํงาน เพ่ือสรางความสมดุลในชวีติการทาํงานและชวีติ
ครอบครัว
 (8)   ควรมีนโยบายการกําหนดเสนขดีรายไดขัน้ตํา่ เพ่ือเปนเกณฑกาํหนดอัตราเบีย้ประกนัสงัคม
และการใหสวสัดิการสงัคมแกผูสงูอายุและครอบครัว
 ขอเสนอแนะแนวทางปฏิบตัิ
 (1) ควรมกีารประเมินสถานการณการจางงานและการประกันสงัคม หรือสิง่แวดลอมทีเ่ปนมติร
กบัผูสงูอายดุวยขอมลูเชงิประจักษของแตละหนวยงานทีเ่กีย่วของ 
 (2)   ควรมคีวามรวมมอืในการทํางานระหวางหนวยงานทีม่เีปาหมายเดียวกนั อาจเปนขอตกลง
ระหวางหนวยงาน
 (3)   ควรมีการใชประโยชนจากเสนความยากจน มาพัฒนาเปนเกณฑในการคัดเลือกผูยากจน
หรอืผูมรีายไดตํา่ทีเ่ปนเสนขดีรายไดตํา่
 (4)   ควรมีการจัดโครงการชุบชีวิตชุมชน เมือง หรือนคร ที่เนนการสรางงานในชุมชนหรือใน
ทองถิน่แกผูสงูอายุ อาํนวยความสะดวกในการเดินทางและการอยูอาศยัของผูสงูอายุ 

 9.2   การเลอืกปฏบิตัติอผูสงูอายดุานสขุภาพและคุณภาพชีวติ
 9.2.1 สภาพปญหาซ่ึงเปนอุปสรรคตอการดูแลสุขภาพและคุณภาพของผูสูงอายุอันจะนําไปสู
การเลอืกปฏบิตัใินผูสงูอายุ สามารถแบงไดเปน 2 กลุม ดงันี้
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 กลุมที ่1 การสนบัสนนุดานสขุภาพ ไดแก
 (1)   ปญหาความชัดเจนของบทบัญญตักิฎหมายเก่ียวกบัสิทธขิองผูสงูอายใุนการไดรบัการสนับสนนุ
ดานสขุภาพ
 (2)   ปญหาความท่ัวถงึและครอบคลุมการเขาถงึสทิธดิานบรกิารสุขภาพแกผูสงูอายุ
 (3)   ปญหาหลกัประกันสขุภาพทีไ่มเทาเทยีมกนั
 (4)   ปญหาความเช่ือมโยงของขอมลูในการดูแลผูสงูอายุ 
 (5)   ปญหาการถูกเลอืกปฏบิตัขิองผูสงูอายุทีเ่ขารบับรกิารดานสาธารณสุข 
 กลุมที ่2 การดแูลผูสงูอายุระยะยาวและระยะสุดทาย ไดแก
 (1)   ปญหาการขาดหลักเกณฑทางกฎหมายในการวางระบบการดูแลระยะยาว
 (2)   ปญหาการขาดเกณฑและกลไกการกํากบัดแูลมาตรฐานของสถานดูแลผูสงูอายรุะยะยาว
 (3)   ปญหาการขาดมาตรการสงเสริมใหครอบครัวเขามามบีทบาทในการดูแลผูสงูอายรุะยะยาว
 9.2.2  ขอเสนอแนะในการแกปญหาการเลือกปฏบิตัติอผูสงูอายดุานสขุภาพและคุณภาพชีวติ  ดงันี้
 ขอเสนอแนะดานกฎหมาย
 (1)   ควรออกระเบียบเพ่ือวางหลกัเกณฑตามพระราชบัญญตัผิูสงูอาย ุพ.ศ. 2546 ใหรองรบัการ
เขาถงึสทิธขิองผูสงูอายใุนการไดรบับริการทางการแพทยและสาธารณสุข
 (2)    ควรออกกฎหมายเพ่ือวางระบบรองรับการดูแลระยะยาว เชน หลกัเกณฑการจายคาตอบแทน
ให Care givers ทีย่งัไมมรีะเบียบรองรับการเบิกจายเงินในสวนนี้
 (3)    ควรออกระเบียบเพื่อวางเกณฑมาตรฐานและกลไกการกํากับดูแลมาตรฐานในการดูแล
ผูสงูอายรุะยะยาว 
 (4)    ควรออกกฎหมายเพ่ือสงเสริมใหครอบครัวสามารถดูแลผูสงูอายไุดเอง ตลอดจนชุมชน และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเขามามสีวนรวม
 ขอเสนอแนะดานนโยบาย
 (1)   ควรปฏิรปูระบบหลักประกนัสขุภาพถวนหนา เพ่ือสรางความชัดเจนเร่ืองความเหล่ือมลํา้ของ
สวัสดกิารสขุภาพ 3 ระบบ รวมถงึความเหล่ือมลํา้ในระดบัโครงสรางทางสงัคมเมอืงและตางจงัหวดั ขยาย
การใหบรกิารทางการแพทยใหทัว่ถงึเพ่ือลดความแตกตางระหวางผูสงูอายใุนชมุชนเมืองและชมุชนชนบท
 (2) ควรวางระบบความเช่ือมโยงของขอมูลการดูแลรักษาผูสูงอายุรายบุคคล เพื่อลดปญหา
ผูสงูอายไุดรบัยาซํา้ซอน ตลอดจนสามารถวางแผนการดูแลสขุภาพของผูสงูอายไุดอยางมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้
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 (3) ภาครฐัความสงเสริมใหภาคเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถิน่เขามาจดัทาํบรกิารดานการ
ดแูลผูสงูอายรุะยะยาว โดยรฐัเปนผูวางเกณฑมาตรฐานและกลไกการกํากบัดแูลมาตรฐาน 
 (4)    ควรขับเคล่ือนระบบการดูแลตนเองของผูสงูอายใุหประชาชนสามารถดูแลตวัเองได 
โดยมพีืน้ทีห่รอืทองถิน่เปนหนวยงานสนบัสนนุ
 ขอเสนอแนะแนวทางปฏิบตัิ
 (1)   หนวยบริการดานสาธารณสขุควรมรีปูแบบการใหบรกิารเชิงรกุและทัว่ถงึยิง่ขึน้
 (2)  ควรปรับปรุงพฤติกรรมของบุคลากรใหมีจิตใจรักงานบริการและความเห็นอกเห็นใจตอ
ผูมารับบริการซึ่งสวนใหญเปนผูสูงอายุ
 (3)    ควรสงเสริมใหครอบครัวเปนผูดูแลผูสูงอายุเอง โดยหนวยบริการตองเปนผูใหความรู
แกประชาชน 

 9.3 การเลอืกปฏบิตัติอผูสงูอายใุนการคุมครองสทิธใินกระบวนการยุตธิรรม
  9.3.1 ปญหาการเลือกปฏบิตัติอผูสงูอายใุนการคุมครองสทิธใินกระบวนการยุตธิรรม แบงการ
วเิคราะหเปน 3 ประเดน็หลกั ดงันี้
 ประเดน็ที ่ 1 ปญหาความรุนแรงและการถูกละเมดิ พบสภาพปญหาทีเ่กีย่วของหลายประการ 
ไดแก การทราบถึงสทิธิตามพระราชบัญญัตผิูสงูอาย ุพ.ศ. 2546 การคุมครองผูถกูกระทาํความรุนแรงโดย
ครอบครัว การปฏบิตัขิองหนวยงานในการคุมครองสิทธผิูสงูอาย ุ
 ประเดน็ที ่ 2  ปญหาความสามารถในทางกฎหมายของผูสงูอาย ุพบวา ปจจบุนักฎหมายไทยไมได
กําหนดความสามารถตามกฎหมายของผูสูงอายุเปนการเฉพาะ อันเปนเหตุใหผูสูงอายุอาจถูกเอารัด
เอาเปรียบหรอืถกูหลอกลวงในทรัพยสนิได
 ประเดน็ที ่ 3 ปญหาการเขาถึงกระบวนการยุตธิรรม พบวา ปจจุบนัไมมกีารบญัญตัคิุมครองสทิธิ
ผูสูงอายุในกระบวนการยุติธรรมเปนพิเศษแมวาในความจริงผูสูงอายุเปนกลุมบุคคลที่มีลักษณะ
เปราะบางและควรไดรบัความคุมครองเปนพเิศษเชนเดียวกบัเดก็ สาํหรบัมาตรการทางกฎหมายในการใหความ
คุมครองและชวยเหลอืผูสงูอายใุนกระบวนการยตุธิรรมยงัไมมกีารใหความสาํคญักับการนาํกระบวนการ
ยตุธิรรมทางเลือกมาใช อกีทัง้ การใหความคุมครองและชวยเหลือผูสงูอายใุนกระบวนการยุตธิรรมยงัขาด
การบรูณาการอยางทัว่ถงึ
 9.3.2  ขอเสนอแนะในการแกปญหาการคุมครองสทิธใินกระบวนการยุตธิรรม
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 ขอเสนอแนะดานกฎหมาย
 (1)   ควรปรับปรุงและแกไขกฎหมายคุมครองผูถกูกระทําความรุนแรงในครอบครัวใหมเีจตนารมณ
คุมครองสทิธมินษุยชนของผูสงูอายมุากข้ึน และกาํหนดใหมมีาตรการในการเขาสูกระบวนการยุตธิรรม
ทางเลอืกอยางเปนรปูธรรม
 (2)   ควรกาํหนดขัน้ตอนในกระบวนพิจารณาคดีในชัน้ตางๆ ใหคาํนงึถงึความเปราะบางของสภาพ
จติใจของผูสงูอายทุีถ่กูกระทําละเมดิ โดยอาจใชวธิเีดียวกบัการสอบสวนและการดําเนนิคดกีบัเดก็และ
เยาวชน
 (3)   ควรตรากฎหมายเพื่อกํากับการดูแลและตรวจสอบผูดูแลและใหความยินยอมในการ
จดัการทรัพยสนิของผูสงูอายทุีบ่กพรองดานความสามารถในเร่ืองท่ีเกีย่วของกบัการเสียหรอืเส่ือมสทิธิ 
 ขอเสนอแนะดานนโยบาย
 (1)   ภาครัฐควรสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขามาจัดทาํบริการใหความชวยเหลือและ
การคุมครองสทิธขิองผูสงูอายจุากการกระทําความรนุแรงในครอบครัว
 (2)   ควรวางระบบการทํางานของหนวยราชการใหมคีวามเช่ือมโยงและบรูณาการกัน เพ่ือใหการ
คุมครองสิทธผิูสงูอายมุปีระสิทธิภาพยิง่ข้ึน
 (3) ควรพฒันาระบบกระบวนการยุตธิรรมทางเลือกใหเหมาะสมและเขาถงึกลุมผูสงูอายมุากยิง่ขึน้
 ขอเสนอแนะแนวทางปฏิบตัิ
 (1) ควรสงเสริมการประชาสัมพนัธใหผูสงูอายเุขาใจและรบัทราบเก่ียวกับสทิธขิองคนอยางทัว่ถงึ 
ถกูตอง และเพิม่ชองทางทีส่ะดวกในการใหคาํปรึกษาเร่ืองตาง ๆ โดยเฉพาะขอกฎหมาย
 (2) ควรปรบัปรุง สงเสริม ใหหนวยงานราชการและบุคลากรของรัฐมทีศันคตแิละพฤติกรรมทีด่ี 
เหมาะสม ในการใหบริการชวยเหลอืและคุมครองผูสงูอายุ
 (3) ควรสงเสริมใหผูสงูอายุเช่ือมัน่ ขจดัอคตติาง ๆ เก่ียวกับการใหบรกิารของหนวยงานรฐั 

 ขอเสนอแนะเพ่ือรองรบัการเขาเปนภาคอีนสุญัญาวาดวย
สทิธผิูสงูอายุของประเทศไทยในอนาคต มดีงันี้

 10.1  การแกไขกฎหมายต้ังแตระดับรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 
ใหเพิม่สทิธใินการพึง่ตนเอง การมสีวนรวม การอุปการะเล้ียงด ูการบรรลุความตองการ และความมศีกัดิศ์รี
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 10.2 การขยายบทบาทหนาทีข่องคณะกรรมการผูสงูอายุแหงชาติและกองทุนผูสงูอายุใหครอบคลุม
ถงึสทิธผิูสงูอายตุามหลกัการผูสงูอายขุององคการสหประชาชาติ นอกเหนือจากการใหเปนสวสัดิการรฐั
อยางเดยีว
 10.3 การจัดระเบียบความม่ันคงของประเทศในรูปแบบสากล คอื ระบบทีป่ระกอบไปดวย ระบบ
ประกนัสังคมทีเ่ปนระบบบาํนาญ และระบบประกนัสุขภาพและสวสัดิการสงัคมทีเ่ปนการคุมครองสทิธิ
ผูสงูอายเุมือ่เกษยีณ และเม่ือพกิารหรือไรความสามารถท่ีมัน่คงและไมมกีารเลือกปฏบิตัติอผูสงูอายุ
 10.4 การจัดระบบสวัสดกิารสงัคมใหหนวยงานรฐัทีร่บัผดิชอบในแตละดาน กาํหนดโครงการท้ัง
ในรปูของบริการท่ีไมเสยีเงนิ และผูไดรบัสวัสดกิารรวมเสียคาใชจาย และมกีารกาํหนดเกณฑในการรับ
สวสัดิการอยางเปนรปูธรรม เพือ่ลดการใชดลุยพนิจิของเจาหนาทีท่ีใ่หบรกิาร
 10.5 การจดัระบบการดูแลระยะยาวและระยะสุดทาย สาํหรบัการรองรับสทิธขิองผูสงูอายใุนการ
ดาํรงชีวติอยูอยางมศีกัดิศ์ร ี และมคีวามมัน่คงปลอดภัยปราศจากการถูกแสวงหาประโยชน ตลอดจนการ
ปฏบิตัอิยางทารณุทัง้ทางรางกายและจิตใจ ไดรบัการปฏิบตัอิยางเปนธรรม โดยไมคาํนงึถงึความแตกตางทาง
วยั เชือ้ชาต ิเผาพนัธุ ภมูหิลงั ศาสนา ความพกิาร ฐานะทางเศรษฐกิจ หรอืสถานภาพอ่ืนใด
 10.6 การจัดองคกรหรือหนวยงานปฏิบัติการในทองถิ่น และ/หรอืจัดชองการในการเขาถึงให
หลากหลายเพื่อใหผูสูงอายุสามารถเขาถึงระบบประกันและระบบสวัสดิการไดสะดวก
 10.7 การสงเสริมการมสีวนรวมของภาคเอกชนในรูปแบบขององคกรไมแสวงหากําไร เชน social
enterprise มาใหบริการในชุมชนหรือทองถิน่
 10.8 การประชาสัมพนัธ การใหความรูเกีย่วกับสงัคมผูสงูอาย ุการชราภาพ แกประชาชนทุกวัย 
เพือ่สงเสรมิการคุมครองสิทธิของผูสงูอายุ

ขอเสนอจากงานวิจยั

 จากขอเสนอแนะทีก่ลาวไวในมติติาง ๆ ขางตน ในประเด็นทีเ่กีย่วกบัการคุมครองและสงเสริม
สทิธผิูสงูอาย ุ จะเห็นไดวามหีนวยงานทีเ่กีย่วของหลายหนวยงาน ซึง่หนวยงานเหลาน้ันจาํเปนตองอาศยั
การขบัเคลือ่นแบบบูรณาการระหวางหนวยงาน แตอยางไรก็ตาม คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติ 
ซึ่งเปนหนวยงานที่มีบทบาทและอํานาจหนาที่ในการจัดทํารายงานผลการประเมินสถานการณดาน
สทิธมินษุยชนของประเทศเสนอตอรัฐสภาและคณะรัฐมนตร ีและเผยแพรตอประชาชน รวมทัง้การสงเสรมิ
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และสนับสนุนใหหนวยงานมกีารปฏบิตัอิยางเปนธรรมและไมเลือกปฏบิตั ิมกีารเฝาระวงัสถานการณตาง ๆ
ทีอ่าจกอใหเกดิการเลือกปฏิบตัใินผูสงูอายไุด ทัง้นี ้สิง่สาํคญัท่ีสดุคอืการจดัทาํขอเสนอแนะท่ีเกีย่วของ
เพือ่ใหหนวยงานนําไปกาํหนดนโยบายในการปฏิบตัหินาทีใ่หสามารถคุมครองและสงเสริมสทิธผิูสงูอายุที่
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพตอไป และเพื่อใหขอเสนอแนะเฉพาะตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาตชิดัเจนมากย่ิงขึน้ จงึอาจสรุปได ดงันี้ 
 11.1 ควรจัดทํารายงานประเมินสถานการณประจําปดานสิทธิมนุษยชนของผูสูงอายุไทย 
ในรปูแบบของ White Paper on Human Rights of the Older Persons in Thailand โดยพิจารณาจาก
หลกัการผูสงูอายขุององคการสหประชาชาติ และจากฐานขอมลูทีไ่ดรวบรวมจากโครงการศึกษานี้

  11.2 ควรจดัทําสถติกิารละเมิดสิทธมินษุยชนของผูสงูอายใุนดานตาง ๆ อาจจะพจิารณาจาก
การคุมครองสิทธภิายใตพระราชบัญญัตผิูสงูอายุ พ.ศ. 2546 หรอืหลกัการสําหรับผูสงูอายขุององคการ
สหประชาชาติ โดยวธิกีารสาํรวจรวบรวมขอมลูเชงิประจกัษ หรอืรวบรวมจากสถิตขิอมลูจากแหลงตาง ๆ 
ทีเ่กีย่วของ เชน สาํนกังานตาํรวจแหงชาต ิหรอืกระทรวงยุตธิรรม องคกร/มลูนธิเิอกชน เพ่ือใชเปนฐาน
ขอมูลของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการประกอบรายงานในการวิเคราะหสถานการณ
ดานสิทธิมนุษยชนของผูสูงอายุตอไป เพื่อการเปนศูนยกลางขอมูลองคความรูเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ของผูสูงอายุ
 11.3  ควรจดัทาํเอกสารเก่ียวกบัสทิธขิองผูสงูอายเุผยแพรประชาสมัพนัธตอสาธารณะ รวมทัง้
การประชาสัมพันธใน Social Media 
 11.4  จดัทาํขอเสนอแนะตอหนวยงานทีม่หีนาทีแ่ละอาํนาจท่ีเกีย่วของในการปองกันการเลือก
ปฏิบัติตอผูสูงอายุ เพื่อนําแนวทางไปกําหนดนโยบาย กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของตอไป
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ข�อพจิารณาว�าด�วยหลกัสิทธิมนษุยชนกบัร�างระเบียบกระทรวงศึกษาธกิาร 
ว�าด�วยการไว�ทรงผมของนกัเรียนและนกัศึกษา พ.ศ. ….

นางสาวปวีณา จนัทรเอยีด1

ความเปนมา

 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิารมหีนงัสอื ที ่ ศธ 0209/1030 ลงวันที ่ 16 มกราคม 2563 
เชิญเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเขารวมประชุมพิจารณารางระเบียบกระทรวง
ศกึษาธกิาร วาดวยการไวทรงผมของนักเรยีนและนกัศกึษา พ.ศ. …. เมือ่วนัที ่ 24 มกราคม 2563 ณ
หองประชมุจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธกิาร 

สรปุสาระสาํคญั

 นายประเสริฐ บญุเรือง ปลดักระทรวงศึกษาธกิาร ประธานในการประชุม กลาวถงึการพจิารณา
รางระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการไวทรงผมของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. .... ซึ่งผาน
การรบัฟงความคดิเหน็จากนกัเรยีนและนักศกึษาแลว ตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมาย พ.ศ. 2558 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 การประชุมในครัง้นีจ้งึเปนขัน้ตอนการรับฟง
ความเห็นจากหนวยงานท่ีเกีย่วของ สรปุไดดงันี้
 2.1 ความเปนมาของกฎหมายเก่ียวกบัการไวทรงผมของนักเรยีนและนกัศกึษา 
 เดมิมีประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบบัที ่132 ลงวันที ่22 เมษายน 2515 อนัเปนกฎหมายในระดับ
เทยีบเทาพระราชบัญญัต ิโดยขอ 4 และ ขอ 11 ใหอาํนาจกระทรวงศึกษาธกิารในการออกกฎกระทรวง
เพ่ือกําหนดความประพฤติตนของนักเรียนและนักศึกษาใหอยู ในระเบียบวินัยของโรงเรียนหรือ
สถานศกึษาทีส่งักดัอยู และตองแตงกายหรือเคร่ืองแบบตามระเบียบขอบงัคบัของโรงเรียนและสถานศกึษา
หรอืตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยกระทรวงศึกษาธิการไดกาํหนดการแตงกายและความประพฤติของนกัเรยีน
และนกัศกึษาไวใน กฎกระทรวง ฉบบัที ่1 (พ.ศ. 2515) ลงวันที ่28 มถินุายน 2515 ออกตามความใน

   1 นติกิรชํานาญการ สาํนกักฎหมาย สาํนกังานคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติ, ผูสรปุและเรยีบเรยีง.

1
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ประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบบัที ่132 ลงวันที ่22 เมษายน 2515 ซึง่ในขอ 1 กาํหนดวา “การแตงกายและ
ความประพฤติดงัตอไปนี ้ถอืวาไมเหมาะสมแกสภาพของนักเรยีน  
 (1) กรณีนกัเรียนชายไวผมยาว โดยไวผมขางหนาและกลางศีรษะยาวเกิน 5 เซนติเมตร และชายผม
รอบศรีษะไมตดัเกรียนชิดผวิหนงั หรอืไวหนวดไวเครา 
 (2) นกัเรยีนหญิงดดัผมหรอืไวผมยาวเลยตนคอ หากโรงเรียนหรอืสถานศกึษาใดอนุญาตใหไวยาว
เกนิกวานัน้แลวไมรวบใหเรียบรอย ตลอดจนใชเคร่ืองสาํอางหรือสิง่แปลกปลอมเพ่ือการเสริมสวย ถอืวา
เปนการกระทําทีไ่มเหมาะสม”
 ตอมา ขอ 1 (1) แหงกฎกระทรวงฉบับดังกลาวถูกแกไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2518) ลงวันที ่6 มกราคม 2518 ทีอ่อกตามความในประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบบัที ่132 ลงวันที่ 
22 เมษายน 2515 กาํหนดวา กรณนีกัเรียนชายดัดผมหรือไวผมยาวจนดานขางและดานหลังยาวเลยตีนผม
หรอืไวหนวดไวเครา และกรณนีกัเรยีนหญิงท่ีดดัผมหรือไวผมยาวเลยตนคอ แตหากโรงเรียนอนญุาตให
ไวยาวเกนิกวานัน้แลวไมรวบใหเรยีบรอย ตลอดจนใชเครือ่งสาํอางหรือสิง่แปลกปลอมเพ่ือการเสริมสวย 
ถอืวาเปนการกระทําทีไ่มเหมาะสม
 จากน้ันภายหลงัไดมกีารตราพระราชบัญญตัคิุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 โดยมาตรา 3 (1) ไดกาํหนด
ใหยกเลกิประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบบัที ่132 ลงวนัที ่22 เมษายน 2515 แตในบทเฉพาะกาล มาตรา 88 
แหงพระราชบัญญตัคิุมครองเด็กฯ ไดบญัญัตใิหบรรดากฎกระทรวง ขอบงัคบั ระเบยีบ ประกาศ หรอื
คาํสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอาํนาจตามความในประกาศของคณะปฏวิตัฉิบบัดงักลาวยงัคงมผีลใชบงัคบัตอไป
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งในเร่ืองเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงกําหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
ที่ออกตามความในมาตรา 6 และมาตรา 64 แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็กฯ สวนเรื่องเกี่ยวกบั
การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย
การลงโทษนักเรยีนและนักศกึษา พ.ศ. 2548 ซึง่ออกตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญตัิ
คุมครองเด็กฯ
 2.2 การดาํเนนิการของกระทรวงศึกษาธิการท่ีผานมา 
 ชวงเดอืน มกราคม 2562 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิารไดดาํเนนิการทบทวนความเหมาะสม
ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่ 1 (พ.ศ. 2515) ออกตามความประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบบัที ่ 132 ลงวันที่ 
22 เมษายน 2515 และกฎกระทรวง ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2518) ออกตามความประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบบัที่
132 ลงวนัที ่ 22 เมษายน 2515 ตอมาในเดือนสงิหาคม 2562 รฐัมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการได
อนมุตัหิลกัการรางระเบียบกระทรวงศึกษาธกิาร วาดวยทรงผมของนักเรยีนและนกัศกึษา พ.ศ. .... โดย
กระทรวงศึกษาธิการไดนําเอารางระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการไวทรงผมของนักเรียนและ
นกัศกึษา พ.ศ. …. ไปรบัฟงความเห็นจากนกัเรยีนและนกัศกึษาผานทางแบบฟอรมอเิล็กทรอนกิสระหวาง
วนัท่ี 22 สงิหาคม 2562 – วนัที ่15 กนัยายน 2562
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การพิจารณารางระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยการไวทรงผมของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. .... 

 ผูเขารวมการประชุมประกอบดวยผูแทนโรงเรียนในสงักดัภาครัฐและเอกชน อกีทัง้หนวยงานที่
เกีย่วของ ไดรวมกันอภปิรายและพิจารณา โดยมปีระเดน็ ดงันี้ 
 3.1 ฐานอํานาจที่ใชในการออกรางระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการไวทรงผมของ
นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. .... นั้น แตเดิมการออกกฎกระทรวงท่ีกําหนดหลักเกณฑและกรอบ
การควบคุมความประพฤติของนกัเรยีนและนักศกึษา คอื ประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบบัที ่ 132 ลงวันที่ 
22 เมษายน 2515 แตเม่ือประกาศของคณะปฏิวตัฉิบบัดงักลาวถกูยกเลิกไปโดยความในมาตรา 3 (1) 
แหงพระราชบัญญตัคิุมครองเด็ก พ.ศ. 25464 บรรดากฎกระทรวง ขอบงัคบั ระเบยีบ ประกาศ หรอื
คําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจของประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกลาวตางใชบังคับมาไดโดยผลของ
บทเฉพาะกาลในมาตรา 88 แหงพระราชบัญญตัคิุมครองเด็กฯ ซึง่ในเร่ืองเก่ียวกบัความประพฤติของ
นกัเรยีนและนกัศกึษานัน้ กระทรวงศึกษาธิการไดอาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 64 แหง
พระราชบัญญัติคุมครองเด็กฯ ออกกฎกระทรวงกําหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 
พ.ศ. 2548 และทีแ่กไขเพิม่เติม ในสวนของการกําหนดโทษของนักเรยีนและนกัศกึษา ตลอดจนการ
ลงโทษไดอาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญตัคิุมครองเด็กฯ ออก
ระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการลงโทษนักเรยีนและนกัศกึษา พ.ศ. 2548 แลว แตในเรือ่งทรงผม
ของนกัเรยีนนัน้ ผูรางกฎหมายเห็นวา การอาศัยอาํนาจตามมาตรา 6 และ มาตรา 642 แหงพระราชบัญญตัิ
คุมครองเด็กฯ อาจจะสงผลกระทบตอผูทีเ่กีย่วของดวย ตามมาตรา 883 แหงพระราชบัญญตัคิุมครอง
เด็กฯ กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดพิจารณาอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบยีบบรหิารราชการกระทรวง ศกึษาธิการ พ.ศ. 25464 แทน แตอยางไรกต็าม การอาศยัอาํนาจตาม

  2 พระราชบัญญตัคิุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 64 นกัเรียนและนักศกึษาตองประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือ
สถานศกึษาและตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง. 
  3 พระราชบัญญตัคิุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 88 ผูใดกระทําการอนัเปนการยยุง สงเสรมิ ชวยเหลอื หรอืสนบัสนนุให
นกัเรยีนหรอืนกัศึกษาฝาฝนบทบญัญตัมิาตรา 64 ตองระวางโทษจําคกุไมเกนิสามเดอืนหรอืปรบัไมเกนิหกหมืน่บาท หรอืท้ังจาํทัง้ปรบั.
  4 พระราชบัญญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กระทรวงศึกษาธกิารมรีฐัมนตรวีาการ
กระทรวงศึกษาธิการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและกําหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงศึกษาธิการ 
ใหสอดคลองกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภา หรือที่คณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ โดยจะใหมีรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธกิารเปนผูชวยสัง่และปฏิบตัริาชการก็ได
  ในกรณทีีม่รีฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ การส่ังหรอืการปฏิบตัริาชการของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธกิาร
 ใหเปนไปตามทีร่ฐัมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย.
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มาตรา 12 ดงักลาวขางตน อาจมปีญหาเก่ียวกบัความชอบดวยกฎหมายของรางระเบยีบฯ เนือ่งจาก
บทบญัญตัใินกฎหมายแมบทตคีวามไมครอบคลมุถงึอาํนาจในเรือ่งการกาํหนดหลกัเกณฑในเรือ่งทรงผม
ของนกัเรยีนและนกัศกึษา หรอืความประพฤติของนกัเรยีนและนกัศกึษาไวโดยตรง 
 3.2 นยิามในรางระเบียบกระทรวงศึกษาธกิารฯ ขอ 3 ทีก่าํหนดวา “สถานศกึษา” หมายความวา 
สถานศึกษาในสังกดัหรอืกาํกบัดแูลของกระทรวงศึกษาธกิารท่ีจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เวนแตการศกึษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั นัน้ ไมครอบคลุมถงึกรณีของการศึกษาในระดับประกาศนียบตัร
วชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) ซึง่ยังอยูภายใตสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร จงึเหน็ควรใหเพิม่เติมการศึกษาระดับ
อนปุรญิญาดงักลาวลงไปใน   นยิามคาํวา “สถานศกึษา” ดวย
 3.3 ประเดน็กรณเีพศชาย การตคีวามถอยคาํในรางขอ 4 (1) ทีก่าํหนดวา “นกัเรยีนและนกัศกึษา
ชายจะไวผมส้ันหรอืผมยาวกไ็ด กรณไีวผมยาว ดานขาง ดานหลงั ดานหนาและกลางศีรษะใหเปนไปตาม
ความเหมาะสมและความเรียบรอย” มปีญหาวา ผมยาว หรอืผมสัน้ทีเ่หมาะสมและมีความเรียบรอยของ
นกัเรยีนนัน้ ควรจะมีความยาวเทาใด เนือ่งจากทรงผมส้ัน ทรงผมยาวในแตละรปูแบบยอมมคีวามส้ันยาว
ที่แตกตางกันอันอาจนํามาซ่ึงปญหาวาทรงผมส้ันหรือยาวแบบใดจึงจะมีความเหมาะสมและเรียบรอย 
ดวยเหตนุี ้ทีป่ระชมุจงึมีความเห็นใหแกไขเพิม่เตมิเปนวา  “....กรณไีวผมยาวดานขาง ดานหลงั ดานหนา
ยาวไมเกนิตนีผม....”
 3.4 ประเดน็เกีย่วกบัการหามไวหนวดเคราของนักเรยีนและนกัศกึษาชายท่ีเคยปรากฏในขอ 1 (1) 
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2518) ลงวันที่ 6 มกราคม 2518 แตกลับไมพบขอหามดังกลาว
ทัง้ในกฎกระทรวงกําหนดความประพฤติของนกัเรยีนและนกัศกึษา พ.ศ. 2548 และทีแ่กไขเพ่ิมเติม และ
ในรางระเบยีบกระทรวงศึกษาธกิาร วาดวยการไวทรงผมของนักเรยีนและนกัศกึษา พ.ศ. .... ซึง่อาจมผีล
ใหการไวหนวดเคราอาจไมอยูภายใตขอหามของกฎหรือระเบยีบใดๆ ของกระทรวงศึกษาธกิาร ทีป่ระชมุ
จงึกาํหนดใหแกไขโดยเพ่ิมเตมิ (3) ในรางขอ 5 วา “นกัเรยีนและนกัศกึษาตองหามปฏบิตัตินเก่ียวกับการ
ไวทรงผม ดงัตอไปนี ้ .... (3) ไวหนวดเครา....” และใหเปล่ียนขอความใน (3) เดิม เปน (4) โดยทีป่ระชมุ
เหน็ควรแกไขเพิม่เตมิ (4) จาก “การกระทําอืน่ใดซึง่ไมเหมาะสมกับสภาพการเปนนกัเรยีน นกัศกึษา เชน 
การตัดแตงทรงผมเปนรูปทรงสัญลักษณหรือมีลักษณะคลายคลึงภาพบุคคลหรือสถานที่ เปนตน” เปน  
“เชน การตัดแตงทรงผมเปนรปูทรงสญัลกัษณหรือมลีกัษณะเปนลวดลาย เปนตน” เพ่ือใหครอบคลมุ
ทกุลักษณะการตัดแตงทรงผมท่ีอาจเกิดขึน้ตามยคุสมยัในอนาคต
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ขอสงัเกต

 คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหงชาต ิไดเคยมรีายงานผลการพจิารณาคาํรองทีข่อใหเสนอแนะ
นโยบายหรือขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมายท่ี 416/2555 เร่ืองสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคลและ
สิทธิเด็ก กรณีเห็นวาการกําหนดแบบทรงผมของนักเรียนกระทบตอสิทธิมนุษยชน และไมชอบดวย
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย โดยเหน็วา การกาํหนดแบบทรงผมของนักเรยีนทีก่าํหนดไวในกฎกระทรวง
ฉบบัที ่ 1 (พ.ศ. 2515) แกไขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่ 2 (พ.ศ. 2518) ซึง่ยงัมผีลบงัคบัใชตาม
บทเฉพาะกาล มาตรา 88 แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 แมวาไมเปนการละเมิด
สทิธมินษุยชน แตกระทรวงศึกษาธิการมไิดกาํหนดแนวทางการปฏิบตัใิหเกดิความชดัเจนและเปนไปใน
ทศิทางเดียวกัน จงึมมีตใิหมขีอเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอตอคณะรฐัมนตรี โดยใหกระทรวงศึกษาธกิาร
ปรับปรุงและแกไขกฎกระทรวงที่ใชบังคับอยูใหสอดคลองกับมิติดานสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
และพนัธกรณีระหวางประเทศท่ีใหการคุมครองและรับรองไว 
 สาํหรบัรางระเบียบกระทรวงศึกษาธกิาร วาดวยการไวทรงผมของนักเรยีนและนกัศกึษา พ.ศ. …. 
ซึง่ไดผานการรบัฟงความคิดเหน็จากผูเกีย่วของดงัทีไ่ดกลาวมาแลวขางตนนัน้ ตอมาไดออกเปนระเบยีบ
กระทรวงศึกษาธกิาร วาดวยการไวทรงผมของนักเรยีน พ.ศ. 2563 โดยประกาศในราชกิจจานเุบกษาเม่ือ
วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 และมผีลใชบงัคับตัง้แตวนัที ่ 2 พฤษภาคม 2563 ทีผ่านมา ซึง่เมือ่พจิารณา
จากขอ 7 ของระเบียบดงักลาวแลว จะเห็นไดวามคีวามสอดคลองกบัแนวทางท่ีคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหงชาตไิดเคยมขีอเสนอแนะไปยังกระทรวงศึกษาธกิารเมือ่ป พ.ศ. 2555 โดยขอ 7 ของระเบียบฯ 
ไดกาํหนดใหสถานศกึษาโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาวางระเบยีบเกีย่วกบัการไวทรง
ผมของนักเรียนที่มีความเฉพาะเจาะจงไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ โดยใหยึดถือ
หลักความเหมาะสมในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักเรียนและการมีสวนรวมของนักเรียน 
สถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชนทองถิ่น ดังนั้น จึงเห็นวาระเบียบฯ นี้ มีความสอดคลองกับหลัก
สิทธิมนุษยชนภายใตหลักการมีสวนรวมโดยยึดถือประโยชนสูงสุดของเด็กนักเรียน ทั้งนี ้
โรงเรยีนสามารถทีจ่ะออกระเบียบทีม่คีวามเหมาะสม ยดืหยุนและสอดคลองกบัยคุสมยัภายใตกรอบที่
กระทรวงศึกษาธกิารกาํหนดได 
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คาํแนะนาํสาํหรบัผู�เขียน (Instruction for Author)
 

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

รปูแบบ
(Format)

บทความ
(Article)

การสงบทความ
(Submission)

หมายเหตุ
(Note)

         ความยาวขนาด 15 – 20 หนากระดาษเอ 4 รวมการอางองิและหรอืบรรณานกุรม

(พรอมบทคดัยอ ความยาวไมเกนิ ¾ หนากระดาษเอ 4 และคาํสาํคญัจาํนวน 3 – 5 คาํ
ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

  กองบรรณาธิการเปดรบับทความเพ่ือพจิารณาตลอดป โดยผูเขยีนตองสงตนฉบบั
บทความ จาํนวน 1 ชดุ พรอมไฟลอเิล็กทรอนิกส (Word) สงมาพรอมกับแบบฟอรม
การสงบทความ
  บทความหรือผลงานที่จะตีพิมพในวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชนจะตอง
ไมเคยตพีมิพและเผยแพรทีใ่ดมากอน ทัง้นี ้ผูเขยีนสามารถสงบทความมาท่ี
  1. กองบรรณาธิการวารสารกฎหมายสิทธมินษุยชน
   สาํนกักฎหมาย สาํนกังานคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติ
   ศนูยราชการเฉลิมพระเกียรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ 
   อาคารรฐัประศาสนภักด ี(อาคารบ)ี ชัน้ 6 - 7 
   120 หมูที ่3 ถนนแจงวฒันะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรงุเทพฯ 10210  
   โทรศพัท 02-141-1928 , 02-141-3989  โทรสาร 02-143-8720
  2. E-mail: law_journal@nhrc.or.th

  1. การพจิารณาบทความหรอืผลงานทีจ่ะไดรบัการตพีมิพในวารสารกฎหมาย     

สทิธมินษุยชนเปนสทิธิข์องกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการไมรบัผดิชอบใน

เนือ้หาหรอืความถกูตองของบทความหรือผลงานทีส่งมาตพีมิพ
  2. บทความหรือขอความใด ๆ  ทีป่รากฏในวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชนเปน
วรรณกรรมและความคิดเห็นสวนตวัของผูเขยีน สาํนกังานคณะกรรมการสิทธมินษุยชน
แหงชาตแิละกองบรรณาธิการไมจาํเปนตองเหน็พองดวย
  3. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธใินการตรวจแกไขรปูแบบ (Format) บทความ
หรอืผลงานท่ีสงมาตพีมิพ และอาจจะสงบทความหรือผลงานคืนไปยงัผูเขยีนเพือ่ให
แกไขเพิม่เตมิหรอืพมิพตนฉบบัใหม แลวแตกรณี
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วนัที ่........... เดอืน ............................. พ.ศ. ................

เรยีน บรรณาธกิารวารสารกฎหมายสิทธมินษุยชน
ขาพเจา  :      นาย      นาง      นางสาว     อืน่ ๆ (โปรดระบุ) ...............................................................................
ชือ่-สกลุ (ภาษาไทย) : ....................................................................................................................................................
ชือ่-สกลุ (ภาษาองักฤษ) : .............................................................................................................................................
ตาํแหนง : ..................................................................... หนวยงาน : .............................................................................
มคีวามประสงคขอสง :      บทความวิจยั     บทความวิชาการ
ชือ่เรือ่ง (ภาษาไทย) : .....................................................................................................................................................
ชือ่เรือ่ง (ภาษาองักฤษ) : ...............................................................................................................................................
คาํสาํคญั (ภาษาไทย) : ..................................................................................................................................................
คาํสาํคญั (ภาษาองักฤษ) : ............................................................................................................................................
ชือ่ผูเขยีนท้ังหมด (ภาษาไทย) : ....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
ชือ่ผูเขยีนท้ังหมด (ภาษาองักฤษ) : ..............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
ทีอ่ยูปจจบุนัทีติ่ดตอไดเพือ่จดัสงวารสาร : ...................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
โทรศพัท : ………………………………………………….. โทรสาร : .........................................................................................
โทรศพัทมอืถอื : …………………………………………. E-mail : …………………………………………………………………….......…
ขาพเจาขอรบัรองวาบทความนี ้:
   เปนผลงานของขาพเจาจรงิโดยมิไดคดัลอกหรือละเมดิลขิสทิธิข์องผูใด
   เปนผลงานของขาพเจาแตเพยีงผูเดยีว
   เปนผลงานของขาพเจาและผูรวมงานตามท่ีระบไุวในบทความจริง
   เปนบทความท่ีไมเคยตพีมิพและเผยแพรในวารสารใดมากอน
   ยนิยอมใหกองบรรณาธิการปรบัเปลีย่นรปูแบบของบทความใหเปนไปตามท่ีกองบรรณาธิการกาํหนด
หมายเหตุ :  1. บทความท่ีตพีมิพเผยแพรในวารสารกฎหมายสิทธมินษุยชนฉบบันี ้เปนขอคดิเหน็สวน  
    บคุคลของผูเขยีนบทความและเจาของผลงาน ไมมขีอผกูพนักบักองบรรณาธิการวารสาร  
    กฎหมายสิทธมินษุยชน
   2. ขาพเจาอนญุาตใหนาํบทความท่ีตพีมิพในวารสารกฎหมายสิทธมินษุยชนมาแปลงเปนไฟล
    อเิลก็ทรอนกิส (PDF) เพือ่เผยแพรในเวบ็ไซตของสาํนกังานคณะกรรมการสิทธมินษุยชน
    แหงชาติสาํหรับการศกึษาและอางอิง 

                                (ลงช่ือ) .............................................................. ผูสงบทความ
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สาํนกังานคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห�งชาติ

อณุาโลม  หมายถงึ ความยิง่ใหญ

รศัม ี หมายถงึ การแผไพศาลหรือการใหความชวยเหลือประชาชนไปท่ัวทกุทศิ

รปูทรงดอกบัว  หมายถึง ความมีคณุธรรม ความเอ้ืออาทรระหวางเพ่ือนมนษุยอนัเปน 
 จรยิวัตรอนัดงีามของคนไทย

รปูคนลอมเปนวงกลม  หมายถงึ การสรางพลงัความรวมมือกบัทกุภาคสวนของสงัคม เพ่ือเสรมิสราง
 วฒันธรรมสทิธิมนษุยชนใหเปนสวนสําคญัในกระบวนการพัฒนาประเทศ 

รปูมอื  หมายถงึ การรวมมอืกบัทกุภาคสวนของสงัคมทัง้ในระดบัประเทศและ  
 ระหวางประเทศ ในการโอบอุมคุมครองศักด์ิศรคีวามเปนมนษุยสทิธิ
 และเสรีภาพ ดวยหลกัแหงความเสมอภาค และภราดรภาพ

สนีํา้เงนิ หมายถงึ สขีองความเช่ือมัน่ของประชาชนและทุกภาคสวนของสงัคม
 หมายถงึ ความมุงมัน่ อดทนในการทํางานเพ่ือประชาชน
 หมายถงึ ความสามคัค ีและการประสานพลังอยางหนกัแนนจาก
 ทกุภาคสวนของสงัคม เพ่ือเสรมิสรางวฒันธรรมสิทธมินษุยชนในสงัคมไทย
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