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บทบรรณาธิการ
		 วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชนฉบับนี้ เป็นวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชนฉบับที่ 2
ประจ�ำปี 2563 ของส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึง่ ได้รวบรวมบทความและ
บทสัมภาษณ์จากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสิทธิมนุษยชนทีส่ ร้างคุณประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดัน
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย โดยเป็นบทความและบทสัมภาษณ์ทเี่ กีย่ วกับสิทธิมนุษยชน
ในเรือ่ งทีอ่ ยูใ่ นความสนใจของประชาชนในปัจจุบนั นอกจากนี้ ในวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ฉบับนี้ ยังมีเนือ้ หาสารัตถะเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาสังคมไทย
ให้เคารพในสิทธิมนุษยชนซึง่ กันและกัน
		 กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชนฉบับนี้ จะมีคณ
ุ ค่า
และประโยชน์ในการสร้างเสริมสังคมแห่งการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
รวมทั้งสร้างความเข้าใจในสิทธิมนุษยชนและหลักการของสิทธิมนุษยชนต่อภาครัฐ
และเอกชน ในการนี้ กองบรรณาธิการขอขอบคุณผูใ้ ห้สมั ภาษณ์และเจ้าของบทความ
ทุกท่านทีใ่ ห้ความกรุณาให้สมั ภาษณ์และเขียนบทความทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ วารสารกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนฉบับนี้ ทัง้ นี้ หากท่านมีความประสงค์ทจี่ ะส่งบทความมาตีพมิ พ์ในวารสาร
กฎหมายสิทธิมนุษยชน หรือมีข้อเสนอแนะประการใด สามารถส่งได้ที่กองบรรณาธิการ
วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน ส�ำนักกฎหมาย ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หรือ E-mail: law_journal@nhrc.or.th กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความของท่าน
ตามขั้ น ตอนต่ อ ไป โดยท่ า นสามารถดาวน์ โ หลดวารสารกฎหมายสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ทุกฉบับทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์แล้ว ได้ที่ http://www/nhrc.or.th
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วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ข้อสังเกตเกีย่ วกับหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจ
ไกล่เกลีย่ เรือ่ งร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ดร. โกเมศ สุบงกช*
		 การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนนัน้ หากกรณีใดทีส่ ามารถด�ำเนินการไกล่เกลีย่ เพือ่ ยุตขิ อ้ พิพาท
ได้ก็เป็นสิ่งที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรที่จะด�ำเนินการ เนื่องจากการยุติข้อพิพาทด้วย
วิธีการไกล่เกลี่ยนั้นท�ำให้ข้อพิพาทยุติลงด้วยความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย ซึ่งกระบวนการไกล่เกลี่ย
เป็นกระบวนการยุตหิ รือระงับข้อพิพาทด้วยความตกลงยินยอมของคูก่ รณีเอง โดยทีม่ บี คุ คลทีส่ ามมาเป็น
คนกลางคอยช่วยเหลือแนะน�ำ เสนอแนะหาทางออกในการยุตหิ รือระงับข้อพิพาทให้คกู่ รณีตกลงกันได้สำ� เร็จ
ซึ่งการไกล่เกลี่ยหรือประนอมข้อพิพาท มีข้อดีหลายประการ เช่น สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย
รักษาสัมพันธภาพระหว่างคู่กรณี สร้างความพึงพอใจให้แก่คู่กรณี รักษาชื่อเสียงและรักษาความลับ
ของคูก่ รณี สร้างความสงบสุขให้แก่ชมุ ชน ลดปริมาณคดี เป็นต้น
เดิมพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้ระหว่าง
การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ถ้าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพจิ ารณาแล้วเห็นว่า
กรณีตามค�ำร้องเรียนใดที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคู่กรณี
เพือ่ ให้ปญ
ั หาตามค�ำร้องเรียนสามารถยุตลิ งได้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถไกล่เกลีย่
เพือ่ ให้คก่ ู รณีทำ� ความตกลงประนีประนอมและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนนัน้ ได้ ซึง่ หากคูก่ รณียนิ ยอม
และตกลงกันได้ และการตกลงดังกล่าวนั้นอยู่ในกรอบของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะจัดท�ำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรและยุติข้อพิพาทนั้น แต่หากปรากฏ
ในภายหลังว่าคูก่ รณีไม่ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอี ำ� นาจในการด�ำเนินการ
ตรวจสอบค�ำร้องเรียนนัน้ ตามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจต่อไป ซึง่ เป็นการก�ำหนดหลักการทีส่ อดคล้องกับหลักการ
ด�ำเนินงานตามอ�ำนาจกึ่งตุลาการของสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ (quasi-jurisdictional)
ตามหลักการปารีส (Paris Principles) ทีก่ ำ� หนดหลักการไว้วา 
่ ในการพิจารณาค�ำร้องคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะต้องแสวงหาแนวทางยุตปิ ญ
ั หาอย่างฉันท์มติ รผ่านกระบวนการไกล่เกลีย่ ภายใต้
ขอบเขตอ�ำนาจทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมาย
นับแต่ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ด�ำเนินการโดยเน้น
กระบวนการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทเพือ่ ยุตปิ ญั หาตามค�ำร้องมากขึน้ โดยได้มกี ารออกระเบียบคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นแนวทางให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบหมายด�ำเนิน
กระบวนการไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทอันเกิดจากปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในกรอบของ
การคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนและจัดท�ำข้อตกลงทีเ่ ป็นธรรมซึง่ เป็นทีย่ อมรับระหว่างคูก่ รณี
* บรรณาธิการ, นิตกิ รช�ำนาญการ กลุม่ งานนิตกิ าร ส�ำนักกฎหมาย ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563)

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 มิได้บญั ญัตริ บั รองหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจในการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทไว้ ท�ำให้การด�ำเนิน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกิดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับหน้าที่และ
อ�ำนาจดังกล่าว ทัง้ ทีก่ ารไกล่เกลีย่ เป็นกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกทีช่ ว่ ยบรรเทาความเดือดร้อน
ให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ลดการน�ำคดีขึ้นสู่ศาล ยุติข้อพิพาทด้วยความสมานฉันท์ ซึ่งบางกรณี
ความขัดแย้งไม่ใช่เรื่องในเนื้อหา แต่เกิดจากความเข้าใจผิดหรือการมีข้อมูลไม่ครบถ้วนของผู้ร้อง
ซึง่ การระงับข้อพิพาทกระแสหลักโดยกระบวนการตรวจสอบอาจใช้เวลาหรือค่าใช้จา่ ยมากกว่า การไกล่เกลีย่
จึงเป็นเครือ่ งมือทีใ่ ห้การคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ แม้ในชัน้ การพิจารณา
ยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560    
จะมีขอ้ สังเกตว่า ในบางกรณีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจพิจารณาด�ำเนินการตรวจสอบ
เพือ่ มีขอ้ เสนอแนะไปยังหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องในการเยียวยาผูถ้ กู ละเมิดสิทธิมนุษยชน
ซึง่ ก่อนมีขอ้ เสนอแนะอาจมีกรณีทตี่ อ้ งให้คกู่ รณีหรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องมาชีแ้ จง ในระหว่างนัน้ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจด�ำเนินการไกล่เกลี่ยระหว่างคู่กรณีเพื่อเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในกรณีดงั กล่าวได้โดยความยินยอมของคูก่ รณี และเพือ่ ให้การท�ำหน้าทีใ่ นการไกล่เกลีย่ เป็นไปโดยเหมาะสม
และมีมาตรฐานการปฏิบัติที่สอดคล้องกัน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะวางระเบียบในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวได้ตามทีม่ าตรา 27 (5) หรือมาตรา 49 (9) แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 บัญญัตไิ ว้ดว้ ยก็ได้ อย่างไรก็ตาม การทีไ่ ม่บญั ญัติ
หน้าที่และอ�ำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องกับหลักการปารีสที่ก�ำหนดให้การใช้อ�ำนาจนั้นจะต้องอยู่
ภายใต้ขอบเขตกฎหมายซึ่งจะต้องบัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และจะส่งผลให้
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดประสิทธิภาพจากเดิมเป็นอย่างมาก และอาจเกิดข้อโต้แย้งจากคู่กรณีได้ว่า
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่มอี ำ� นาจทีจ่ ะให้คกู่ รณีไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทได้ อีกทัง้ การด�ำเนินการ
โดยออกระเบียบเพื่อก�ำหนดรายละเอียดขั้นตอนในการไกล่เกลี่ยตามความเห็นในชั้นการพิจารณาของ
สภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาตินนั้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอี ำ� นาจเพียงก�ำหนดระเบียบขึน้ บังคับ
ใช้เพื่อก�ำกับหรือควบคุมการท�ำงานของข้าราชการ พนักงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเท่านั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่มีอ�ำนาจในการ
ออกระเบียบให้มผี ลบังคับคูก่ รณีได้ เนือ่ งจากพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ซึง่ เป็นกฎหมายหลักไม่ได้บญั ญัตใิ ห้อำ� นาจไว้นนั่ เอง
		 จะเห็นได้วา ่ การทีพ่ ระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 ไม่บญั ญัตหิ ลักการเกีย่ วกับการท�ำหน้าทีไ่ กล่เกลีย่ ข้อพิพาทเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนไว้ ย่อมเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องกับหลักการปารีส ประกอบกับในทางปฏิบัติแล้ว หากคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำ� เนินการใด ๆ โดยไม่มฐี านอ�ำนาจตามกฎหมายรองรับ ประชาชนก็จะขาดความเชือ่ มัน่
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ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและอาจน�ำไปสู่การโต้แย้งหรือร้องเรียน
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึง่ อาจถูกกล่าวหาได้วา่ ใช้อำ� นาจตามอ�ำเภอใจ
อันจะส่งผลกระทบต่อความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ
อาจไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการจัดตั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 215 นอกจากนี้ เมือ่ เปรียบเทียบกับหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของสถาบันสิทธิมนุษยชน
ในต่างประเทศ เรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะมีการบัญญัติไว้ในกฎหมายจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชน
ของแต่ละประเทศเป็นส่วนมาก อาจต่างกันในรายละเอียดขึน้ อยูก่ บั นโยบายทางนิตบิ ญั ญัตขิ องแต่ละประเทศ
ทั้งในบางประเทศยังได้ก�ำหนดให้ข้อตกลงตามที่คู่กรณีได้ตกลงไกล่เกลี่ยกันมีผลผูกพันคู่กรณีที่จะต้อง
ปฏิบตั ติ ามอีกด้วย ดังนัน้ ฝ่ายนิตบิ ญั ญัตจิ งึ ควรพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการก�ำหนดหน้าทีแ่ ละ
อ�ำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทไว้ในพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ให้ชดั เจน

การไมอนุญาตใหหญิงทำแทง

เมือ่ พบความผิดปกติของทารกในครรภ
กับสิทธ�ทจ่ี ะไมถกู ทรมาน
หร�อถูกปฏิบตั อิ ยางทารุณโหดราย
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร. รณกรณ บุญมี
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การไม่อนุญาตให้หญิงท�ำแท้งเมือ่ พบความผิดปกติของทารกในครรภ์
กับสิทธิทจี่ ะไม่ถกู ทรมาน หรือถูกปฏิบตั อิ ย่างทารุณโหดร้าย
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. รณกรณ์ บุญมี1
บทคัดย่อ
บทความนี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผิดฐานท�ำแท้งกับสิทธิเด็ดขาดที่จะไม่ถูกทรมาน
หรือถูกปฏิบัติอย่างทารุณโหดร้าย โดยมุ่งไปที่การที่กฎหมายไทยไม่อนุญาตให้หญิงท�ำแท้งแม้จะพบว่า
ทารกในครรภ์ ไ ม่ ส ามารถมี ชี วิ ต รอดเป็ น ทารกได้ หรื อ จะเสี ย ชี วิ ต อย่ า งรวดเร็ ว หลั ง คลอด
(fatal foetal anomaly) โดยศึกษาเทียบเคียงทั้งจากแนวทางของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปและ
ศาลฎีกาของสหราชอาณาจักร จากการศึกษาพบว่าแม้จะยังไม่เป็นทีย่ อมรับเป็นการทัว่ ไปว่าเหตุดงั กล่าว
ขัดกับสิทธิทจี่ ะไม่ถกู ทรมาน หรือถูกปฏิบตั อิ ย่างทารุณโหดร้าย แต่แนวความคิดดังกล่าวก็มขี อ้ สนับสนุน
ที่น่าสนใจและมีแนวโน้มจะได้รับการยอมรับมากขึ้นได้ บทความนี้จึงเสนอว่าในการแก้ไขประมวล
กฎหมายอาญาในความผิดลักษณะท�ำแท้ง ควรจะได้แก้ไขมาตรา 305 โดยเพิม่ เหตุดงั กล่าวเข้าไปด้วย

ค�ำส�ำคัญ:
การยุติการตั้งครรภ์, สิทธิที่จะไม่ถูกทรมาน หรือถูกปฏิบัติอย่างทารุณโหดร้าย, ทารกในครรภ์
ไม่สามารถมีชวี ติ รอดเป็นทารกได้

		

1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563)

Abortion in cases of fatal foetal anomaly and
the right not to be tortured
Assistant Professor Dr. Ronnakorn Bunmee

Abstract
This article examines whether there is a violation of the absolute right not to be
tortured or treated in a cruel manner by prohibiting the women from having an abortion
in a fatal foetal anomaly case.  The European Court of Human Rights’ and the UK
Supreme Court’s rulings are used as authorities to see the trend.  From the study,
it is found out that it is not yet universally recognised that the right is violated by
the prohibition.  The arguments in favour, however, are considerably convincing and
gaining acceptance increasingly.  This paper suggests that Thai law adopts the position
and amend the Penal Code, section 305, to allow women to get an abortion for this cause.

Keywords :
Abortion, right not to be tortured, fatal foetal anomaly
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การไม่อนุญาตให้หญิงท�ำแท้งเมือ่ พบความผิดปกติของทารกในครรภ์
กับสิทธิทจี่ ะไม่ถกู ทรมาน หรือถูกปฏิบตั อิ ย่างทารุณโหดร้าย
บทน�ำ
		 ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 4/2563 สร้างแรงกระเพื่อมอย่างรุนแรงไม่เพียงเฉพาะ
ในวงการกฎหมาย แต่รวมถึงสังคมโดยรวมเพราะเป็นค�ำวินจิ ฉัยทีย่ นื ยันว่าการก�ำหนดให้หญิงทีท่ ำ� ให้
ตนเองแท้งลูก หรือยอมให้บคุ คลอืน่ ท�ำให้ตนเองแท้งลูกเป็นความผิดอาญาอย่างทีป่ ระมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 301 เป็นอยู่นั้นเป็นการสร้างผลกระทบ “ให้หญิงไม่ได้รับความเป็นธรรมและถูกลิดรอนหรือ
จ�ำกัดสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของหญิง ซึ่งเป็นสิทธิตามธรรมชาติที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์”2 โดยศาลเห็นว่ากฎหมายที่เป็นอยู่มุ่งคุ้มครองสิทธิของทารกในครรภ์โดยไม่ได้
เกิดความสมดุลกับสิทธิของหญิงที่ตั้งครรภ์ มาตรา 301 จึงกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
ร่างกายของหญิงเกินความจ�ำเป็น3 และมีผลให้กฎหมายมาตราดังกล่าวขัดรัฐธรรมนูญ และต้องมีการ
แก้ไขใหม่ภายใน 360 วัน ซึง่ ก็คอื ก่อนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่เช่นนัน้ มาตรานีจ้ ะสิน้ ผลไปทันที
ค�ำวินิจฉัยนี้น�ำไปสู่ข้อถกเถียงในวงการต่าง ๆ ทั้งในหมู่นักกฎหมาย บุคลากรสาธารณสุข
และนักสิทธิมนุษยชน มีการท�ำข้อเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ว่ากฎหมายเรื่องท�ำแท้งที่ได้ “สมดุล”
ระหว่างสิทธิของทารกในครรภ์ และการเคารพในเนือ้ ตัวร่างกายของหญิงควรจะเป็นเช่นไร บทความนี้
จะวิเคราะห์ถึงสิทธิประการหนึ่งที่อย่างน้อยจากประสบการณ์ของผู้เขียนไม่ค่อยมีการพูดเชื่อมโยง
ถึงเมื่อมีการถกเถียงเรื่องการท�ำแท้งนั้นคือ สิทธิที่จะไม่ถูกทรมาน หรือถูกปฏิบัติอย่างทารุณโหดร้าย
ซึ่งเป็นหนึ่งในสิทธิที่ส�ำคัญที่สุดและเป็นสิทธิเด็ดขาดที่ยกเว้นไม่ได้4 โดยบทความจะชี้ให้เห็นว่า 
การเพียงจ�ำกัดขอบเขตของมาตรา 301 ลงมาโดยการก�ำหนด “เงือ่ นไขหรือเงือ่ นเวลาทีเ่ หมาะสม”5
เพือ่ เคารพต่อสิทธิและเสรีภาพในร่างกายตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 วรรค 1 โดยล�ำพังนัน้ อาจยังไม่เพียงพอ
หากยังควรต้องมีการแก้ไขมาตรา  305 เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา  28 วรรค 3
เพือ่ ให้กฎหมายทีแ่ ก้ไขใหม่สอดคล้องกับสิทธิทจี่ ะไม่ถกู ทรมาน หรือถูกปฏิบตั อิ ย่างทารุณโหดร้ายด้วย
โดยเฉพาะในกรณีที่ทารกในครรภ์ไม่สามารถมีชีวิตรอดเป็นทารกได้ หรือจะเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว
หลังคลอด (fatal foetal anomaly: FFA) ดังนี้ ข้อเสนอของบทความนี้จึงสอดคล้องกับ
“ค� ำ แนะน� ำ ” ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในส่ ว นของผลที่ แ นะน� ำ ให้ รั ฐ สภาไปด� ำ เนิ น การแก้ ไ ข
มาตรา  305 ต่อไป6 เพียงแต่ในขณะทีศ่ าลเห็นว่ามาตรา  305 ยังไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปจั จุบนั
		

		
		
		
		

2 ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 4/2563 หน้า 5.
3 ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 4/2563 หน้า 6.
4 รัฐธรรมนูญ มาตรา 28, ICCPR Art. 4 and UNCAT Art. 2.
5 ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 4/2563 หน้า 6.
6 ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 4/2563 หน้า 9.

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563)

โดยเฉพาะอย่างยิง่ ยังไม่มมี าตรการคุม้ ครองบุคลากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสม แต่บทความนีเ้ สนอ
ว่าการแก้ไขมาตรา  305 นี้ไม่ใช่เรื่องของความเหมาะสมแต่เป็นเรื่องที่รัฐต้องท�ำ เพื่อไม่ให้กฎหมาย
อาญาไปละเมิดสิทธิทจี่ ะไม่ถกู ทรมาน หรือถูกปฏิบตั อิ ย่างทารุณโหดร้าย
ส่วนที่ 1 ของบทความจะอธิบายถึงสิทธิทจี่ ะไม่ถกู ทรมาน หรือถูกปฏิบตั อิ ย่างทารุณโหดร้าย
หลังจากนั้นส่วนที่ 2 จะอธิบายว่ามาตรา 305 ของประมวลกฎหมายอาญาในปัจจุบันอาจขัดกับสิทธิ
ดังกล่าวอย่างไร โดยจะอาศัยค�ำตัดสินของศาลฎีกาแห่งสหราชอาณาจักรในคดี In the matter of
an application by the Northern Ireland Human Rights Commission for Judicial Review
(Northern Ireland)7 (คดี NIHRC) ซึง่ เพิง่ ตัดสินในปี 2561 โดยเฉพาะในส่วนของความเห็นแย้งช่วย
ในการวิเคราะห์ หลังจากนัน้ ในส่วนข้อเสนอแนะผูเ้ ขียนจะได้นำ� เสนอว่ามาตรา  305 ใหม่ควรจะได้มี
ข้อยกเว้นเพิม่ เติมอย่างไร นอกจากเพียงเรือ่ งการแก้ไขเงือ่ นไขเรือ่ งอายุครรภ์ในมาตรา 301
1

สิทธิทจี่ ะไม่ถกู ทรมาน หรือถูกปฏิบตั อิ ย่างทารุณโหดร้าย
ทัง้ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant
on Civil and Political Rights: ICCPR)8 อนุสญั ญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (European Convention
on Human Rights: ECHR) และรัฐธรรมนูญ9 ต่างก็เขียนถึงสิทธิสองประการคือสิทธิทจี่ ะไม่ถกู ทรมาน
และสิทธิที่จะไม่ถูกปฏิบัติอย่างทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�่ำยีศักดิ์ศรี (Cruel, Inhuman
or Degrading Treatment: CIDT) ไว้ดว้ ยกัน แต่จริง ๆ แล้วสิทธิทงั้ สองนีแ้ ยกออกจากกันแบบเป็น
ล�ำดับชัน้ กล่าวคือ ถึงแม้วา่ ทัง้ สองสิทธิจะเป็นสิทธิเด็ดขาด แต่ความเข้มข้นของข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล
ในการทีจ่ ะปกป้องสิทธิทงั้ สองนีแ้ ตกต่างกัน และเงือ่ นไขของการเข้าองค์ประกอบเป็นการละเมิดก็แตกต่างกัน
โดยสิทธิทจี่ ะไม่ถกู ทรมานเป็นสิทธิทอี่ ยูช่ นั้ บนสุดของสิทธิทงั้ ปวง ละเมิดไม่ได้อย่างเด็ดขาดและรัฐบาล
มีหน้าทีต่ อ้ งท�ำให้การทรมานเป็นความผิดอาญา แต่ CIDT นัน้ สังคมนานาชาติยงั ไม่ได้มขี อ้ ตกลงร่วมกันว่า
จะต้องเป็นความผิดอาญา  การแยกสิทธิทงั้ สองนีเ้ ป็นสองระดับปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในอนุสญ
ั ญา
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระท�ำอื่น ๆ
ทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือทีย่ ำ�่ ยีศกั ดิศ์ รี (Convention Against Torture and other Cruel,
Inhuman or Degrading: CAT)10 รวมทัง้ ในค�ำวินจิ ฉัยของศาลสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศดังทีจ่ ะได้
อธิบายต่อไป
7 In the matter of an application by the Northern Ireland Human Rights Commission for Judicial Review

(Northern Ireland) [2018] UKSC 27.
8 Art 7.
9 มาตรา 28 วรรค 4
		
		 10 Arts 1 and 16.
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วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน

		 1.1 ความหมายของการทรมานตามกฎหมายไทย
		 ถึงแม้วา่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 28 วรรค 4 บัญญัตวิ า่
“การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธกี ารโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระทํามิได้” แต่ไม่
ปรากฏว่ามีคำ� พิพากษา หรือต�ำราใดให้คำ� อธิบายทีเ่ ป็นทีย่ อมรับว่าค�ำว่า “การทรมาน” มีความหมายอย่างไร
อย่างไรก็ตาม นอกจากรัฐธรรมนูญแล้ว ในทางนิติศาสตร์เมื่อมีการกล่าวถึงค�ำว่าทรมาน กฎหมายที่
เกี่ยวข้องอีกฉบับก็คือประมวลกฎหมายอาญา โดยการกระท�ำโดยทรมานถือเป็นเหตุเพิ่มโทษหรือ
เรียกว่าบทฉกรรจ์ของการกระท�ำความผิดทัง้ หมดสีฐ่ าน ได้แก่ 1) ความผิดฐานท�ำร้ายร่างกายโดยทรมาน
(มาตรา 296 ประกอบมาตรา 289 (5))11 2) ความผิดฐานท�ำร้ายร่างกายโดยทรมานเป็นเหตุให้
ผูถ้ กู ท�ำร้ายได้รบั อันตรายสาหัส (มาตรา 298 ประกอบมาตรา 289 (5)) 3) ความผิดฐานท�ำร้ายร่างกายโดย
ทรมานเป็นเหตุให้ผถู้ กู ท�ำร้ายเสียชีวติ (มาตรา 290 วรรค 2 ประกอบมาตรา 289 (5)) 4) ความผิดฐาน
ฆ่าคนตายโดยทรมาน (มาตรา 289 (5))
จะเห็นได้ว่าการกระท�ำ “โดยทรมาน” ตามนัยของประมวลกฎหมายนี้เป็นเหตุเพิ่มโทษของ
ความผิดฐานท�ำร้ายร่างกาย และความผิดฐานฆ่าคนตาย โดยการกระท�ำโดยทรมานหมายถึงการท�ำให้
ผูเ้ สียหายได้รบั “ทุกขเวทนาหรือให้ได้รบั ความล�ำบากอย่างสาหัส”12 ก่อนบาดเจ็บ บาดเจ็บสาหัส หรือ
ตายแล้วแต่กรณี ซึง่ เป็นการพิจารณาจากความรูส้ กึ ของผูเ้ สียหาย ตรงกันข้ามกับการกระท�ำโดยทารุณ
โหดร้ายซึ่งเป็นเหตุฉกรรจ์ในอนุมาตราเดียวกัน ซึ่งเป็นการพิจารณาจากความรู้สึกของคนทั่วไปต่อ
ลักษณะการกระท�ำ13 เช่น การราดน�ำ้ มันแล้วจุดไฟเผาให้ตาย14 ใช้เชือกรัดคอแล้วกระชากลากไปตาม
พืน้ จนตาย15 ทุบตีตงั้ แต่สองทุม่ ถึงตีสามจนตาย16 เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม การกระท�ำ “โดยทรมาน” ตามประมวลกฎหมายอาญานั้นไม่สอดคล้องกับ
“การทรมาน” ตาม UNCAT เนือ่ งจาก
1) การกระท�ำโดยทรมานตามประมวลกฎหมายอาญานั้น ไม่จ�ำกัดผู้กระท�ำว่าจะต้องเป็น
การกระท�ำโดยเจ้าพนักงานของรัฐ หรือมีเจ้าพนักงานของรัฐรู้เห็นเป็นใจ ยินยอมหรือยุยง กล่าวคือ
คนธรรมดาก็สามารถกระท�ำโดยทรมานได้ ในขณะทีต่ าม UNCAT การทรมานนัน้ จะต้องมีเจ้าพนักงาน
ของรัฐเป็นผูก้ ระท�ำ หรืออย่างน้อยเป็นผูร้ เู้ ห็นเป็นใจ ยินยอม หรือยุยงให้เอกชนท�ำทรมานต่อกัน
2) การกระท�ำโดยทรมานตามประมวลกฎหมายอาญานั้น ไม่ได้ต้องการเจตนาพิเศษอื่นใด
นอกจากเจตนาธรรมดาที่ประสงค์หรือเล็งเห็นผลว่าจะเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการกระท�ำ
ดังนั้น การกระท�ำเพราะโกรธแค้นหรือไม่พอใจซึ่งหน้าก็อาจเป็นการกระท�ำโดยทรมานได้ ในขณะที่
		

11 ความผิดฐานท�ำร้ายร่างกายรวมถึงการท�ำอันตรายต่อจิตใจด้วย อย่างไรก็ตาม ขอบเขตของค�ำว่าจิตใจในทีน
่ หี้ มายถึงการ

ท�ำงานของสมอง ไม่ใช่อารมณ์ความรูส้ กึ .
		 12 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ค�ำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ (12 edn, วิญญูชน 2559) 234; หยุด แสงอุทยั ,
กฎหมายอาญาภาค 2-3 (11 edn, วิญญูชน 2556).
		 13 จิตติ ติงศภัทิย์, ค�ำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค2 ตอน2 และภาค3 (เนติบัณฑิยสภา 2545) 106; หยุด แสงอุทัย,
กฎหมายอาญาภาค 2-3, 209.
		 14 ผิดมาตรา 289, ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 449/2536.
		 15 ผิดมาตรา 289, ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 361/2477.
		 16 ผิดมาตรา 290 วรรค 2, ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 699/2510.

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563)

การทรมานตามอนุสญ
ั ญาฯ นอกจากจะต้องมีเจตนาธรรมดาดังกล่าวแล้ว ผูก้ ระท�ำยังต้องมีเจตนาพิเศษ
หรือมูลเหตุชกั จูงใจตาม UNCAT ก�ำหนด เช่น เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ข้อมูลหรือค�ำรับสารภาพ หรือเพือ่ ข่มขู่
เป็นต้น การกระท�ำดังกล่าวจึงจะเป็นการทรมาน
3) แม้จะเป็นกรณีทเี่ กิดขึน้ ได้ยาก แต่การท�ำร้ายร่างกายหรือจิตใจ “แบบธรรมดา” ไม่ถงึ ขัน้
ท�ำให้ผเู้ สียหายได้รบั อันตรายสาหัสก็อาจเป็นการกระท�ำโดยทรมานได้ และเป็นความผิดตามมาตรา  296
แต่ ต ามกรณีดังกล่าวจะไม่มีท างเป็นการทรมานตาม UNCAT ได้ เ ลย เพราะ UNCAT ก� ำ หนด
ว่าการกระท�ำทีจ่ ะเป็นการทรมานได้นนั้ ต้องเป็นการกระท�ำทีท่ ำ� ให้เกิดความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมาน
“อย่างร้ายแรง” เท่านัน้
4) อย่างไรก็ตาม แม้จะดูเหมือนว่าการทรมานตามอนุสญ
ั ญาเป็นรูปแบบย่อย (subset) ของ
การกระท�ำโดยทรมานตามประมวลกฎหมายอาญา แต่เนือ่ งด้วยค�ำว่าจิตใจตาม UNCAT มีความหมาย
ที่รวมถึงอารมณ์ความรู้สึก เช่น ความหวาดกลัวเพียงชั่วคราวซึ่งกว้างกว่าค�ำว่าจิตใจตามประมวล
กฎหมายอาญาด้วย ดังนัน้ อาจมีกรณีทเี่ ป็นการทรมานตาม UNCAT แต่ไม่เป็นการกระท�ำโดยทรมาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท�ำทั้งสองจึงสัมพันธ์กันแบบทับซ้อน
บางส่วน (intersection) มากกว่าการทรมานตาม UNCAT จะเป็นรูปแบบย่อย (subset) ของการกระท�ำ
โดยทรมานตามประมวลกฎหมายอาญา ความสัมพันธ์ดงั กล่าวอาจแสดงได้ตามในแผนภาพนี้

การกระทำโดย
ทรมานตามประมวล
กฎหมายอาญา

การทรมาน
ตามอนุสัญญาฯ

เมื่อการกระท�ำโดยทรมานตามประมวลกฎหมายอาญาทั้งกว้างเกินไป และแคบเกินไปเมื่อ
เทียบกับการทรมานตาม UNCAT  ในหัวข้อถัดไปเราจะได้พจิ ารณาว่าแล้ว “การทรมาน” ตาม UNCAT
มีความหมายว่าอย่างไร
		 1.2 ความหมายของการทรมานตาม UNCAT
เนือ่ งด้วยในปัจจุบนั 17 ยังไม่มกี ารตราพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการทรมานและ
การกระท�ำให้บคุ คลสูญหาย การตีความและการปรับใช้ความหมายของการทรมานจึงต้องอิงตาม UNCAT
ซึง่ ได้กำ� หนดนิยามของ “การทรมาน” ว่า
		

17 14 พฤษภาคม 2561.
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		 “เพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญานี้ ค�ำว่า “การทรมาน” หมายถึง การกระท�ำใดก็ตาม
โดยเจตนา ทีท่ �ำให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างสาหัส ไม่วา่ ทางกายหรือทางจิตใจต่อ
บุคคลใดบุคคลหนึง่ เพือ่ ความมุง่ ประสงค์ทจี่ ะให้ได้มาซึง่ ข้อสนเทศหรือค�ำสารภาพจากบุคคลนัน้ หรือ
จากบุคคลที่สาม การลงโทษบุคคลนั้น ส�ำหรับการกระท�ำซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สามกระท�ำหรือ
ถูกสงสัยว่าได้กระท�ำ หรือเป็นการข่มขู่ ให้กลัวหรือเป็นการบังคับขูเ่ ข็ญบุคคลนัน้ หรือบุคคลทีส่ ามหรือ
เพราะเหตุผลใดใด บนพื้นฐานของการเลือกประติบัติ ไม่ว่าจะเป็นในรูปใด เมื่อความเจ็บปวดหรือ
ความทุกข์ทรมานนัน้ กระท�ำโดย หรือด้วยการยุยง หรือโดยความยินยอม หรือรูเ้ ห็นเป็นใจของเจ้าพนักงาน
ของรัฐ หรือของบุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งทางการทั้งนี้ไม่รวมถึงความเจ็บปวดหรือ
ความทุกข์ทรมานทีเ่ กิดจาก หรืออันเป็นผลปกติจาก หรืออันสืบเนือ่ งมาจากการลงโทษทัง้ ปวงทีช่ อบด้วย
กฎหมาย”18
		 ในบทนีจ้ ะได้อธิบายถึงขอบเขตของ “การทรมาน” ตามที่ UNCAT ก�ำหนด อย่างไรก็ตาม
เนือ่ งด้วย UNCAT ดังกล่าวเป็นกฎหมายระหว่างประเทศทีย่ งั ไม่มกี ารอนุวตั กิ ารมาเป็นกฎหมายภายใน
จึงยังไม่มคี ำ� พิพากษาของศาลไทย หรือต�ำรากฎหมายของไทยทีอ่ ธิบายขอบเขตของนิยามศัพท์ดงั กล่าว
ประกอบกับค�ำแปล UNCAT ดังกล่าวยังมีความคลาดเคลื่อนจากต้นฉบับภาษาอังกฤษอยู่เล็กน้อย
ค�ำอธิบายด้านล่างนี้จึงจะอ้างอิงจาก UNCAT ต้นฉบับ ค�ำพิพากษาของศาลทั้งในและต่างประเทศ
รวมถึงศาลระหว่างประเทศ เอกสารของรัฐบาลต่างประเทศ, ค�ำอธิบายทัง้ ของนักวิชาการ และองค์กรต่าง ๆ
เพื่อแสดงให้เห็นว่าในต่างประเทศมีการตีความนิยามตามอนุสัญญานี้อย่างไร และกฎหมายไทยยังมี
ความไม่สอดคล้องกับความหมายของการทรมานตาม UNCAT อย่างไร
ตาม UNCAT นัน้ การกระท�ำทีจ่ ะเป็นการทรมานได้จะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. องค์ประกอบภายนอก
1)  มีการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือจิตใจ
2) การบาดเจ็บนัน้ ถึงขัน้ รุนแรง
3) การกระท�ำนัน้ ต้องกระท�ำโดยการมีสว่ นร่วมของเจ้าพนักงานของรัฐ
2. องค์ประกอบภายใน
1)  ผูก้ ระท�ำได้กระท�ำโดยมีเจตนา
2)  ผูก้ ระท�ำได้ทำ� ไปโดยมีเจตนาพิเศษข้อหนึง่ ข้อใดต่อไปนี้
(1) เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ข้อมูล หรือค�ำรับสารภาพจากผูถ้ กู กระท�ำ หรือบุคคลทีส่ าม
(2) เพือ่ ลงโทษผูถ้ กู กระท�ำ หรือบุคคลทีส่ าม
(3) เพือ่ ข่มขูผ่ ถู้ กู กระท�ำ หรือบุคคลทีส่ าม
(4) เป็นเหตุผลจากการเลือกปฏิบตั อิ นั ไม่เป็นธรรม
(5) เหตุผลอืน่
		 18 แปลโดยกองแปล กรมสนธิสญ
ั ญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ < http://humanrights.mfa.go.th/
upload/pdf/catt.pdf > last accessed 14 June 2020.

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563)

3. กระท�ำไปโดยไม่มอี ำ� นาจกระท�ำ
   
เราจะพิจารณาองค์ประกอบของการทรมานตาม UNCAT ตามล�ำดับข้างต้น
		 ก. องค์ประกอบภายนอก
			 ในหัวข้อนี้จะอธิบายสามประเด็นหลักขององค์ประกอบภายนอกของการทรมาน คือ
1) การกระท�ำต่อร่างกายหรือจิตใจ 2) การกระท�ำนัน้ ต้องท�ำให้เกิดการเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานอย่าง
ร้ายแรง และ 3) การกระท�ำนัน้ ต้องกระท�ำโดยการมีสว่ นร่วมของเจ้าพนักงานของรัฐ
			 1) การบาดเจ็บทางร่างกายหรือจิตใจ
				 ตาม UNCAT ความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานนั้นอาจเกิดต่อร่างกายหรือจิตใจ
(“…severe pain or suffering, whether physical or mental…”) อย่างใดอย่างหนึง่ หรือทัง้ สองอย่าง
ไปพร้อมกันก็ได้ อย่างไรก็ตาม UNCAT ไม่ได้ให้นิยามว่าร่างกายหรือจิตใจนั้นหมายความว่าอย่างไร
ซึง่ ไม่เป็นปัญหามากนักส�ำหรับกรณีการเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานแก่รา่ งกาย แต่การกระท�ำต่อจิตใจนัน้
เป็นค�ำทีม่ คี วามหมายไม่ชดั เจน จึงไม่แน่ชดั ว่า UNCAT มุง่ หมายให้มขี อบเขตอย่างไร
ประมวลกฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกา (The Code of Laws of the United States
of America) มาตรา 2340 (2) ได้ให้นิยามของ “ความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานทางจิตใจอย่าง
ร้ายแรง” ว่า “หมายถึงอันตรายแก่จติ ใจในระยะยาวทีเ่ กิดจาก หรือเป็นผลมาจาก
(ก) การท�ำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บปวดทางร่างกายโดยเจตนา หรือข่มขู่ว่าจะ
กระท�ำเช่นนั้น หรือ
(ข) การใช้สารทีเ่ ปลีย่ นแปลงการท�ำงานของจิตใจ หรือใช้วธิ กี ารอืน่ ทีค่ ำ� นวณไว้เพือ่
ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความรับรูห้ รือบุคลิกภาพของบุคคล หรือข่มขูว่ า่ จะกระท�ำเช่นนัน้ หรือ
(ค) การข่มขูว่ า่ จะท�ำให้ตายในขณะนัน้ หรือ
(ง) การข่มขู่ว่าในขณะนั้นจะท�ำให้บุคคลอื่นตาย เจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานอย่าง
รุนแรง หรือใช้สารทีเ่ ปลีย่ นแปลงการท�ำงานของจิตใจ หรือใช้วธิ กี ารอืน่ ทีค่ ำ� นวณไว้เพือ่ ก่อให้เกิดผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อความรับรูห้ รือบุคลิกภาพของบุคคล”19
จากนิยามข้างต้นจะเห็นได้วา่ แม้ความหมายของการบาดเจ็บหรือเจ็บปวดทางจิตใจ
จะชัดเจนมากขึ้น แต่ก็เป็นที่กังวลว่าจะขัดแย้งกับนิยามตาม UNCAT เพราะตาม UNCAT ไม่ได้
ก�ำหนดว่าอาการทางจิตใจจะต้องเกิดจากการกระท�ำทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อ (ก) – (ง) เท่านัน้ 20 นอกจากนัน้
คณะกรรมการต่อต้านการทรมานยังแสดงความห่วงกังวลว่าการก�ำหนดให้ความบาดเจ็บหรือเจ็บปวด
ทางจิตใจจะต้องเป็นอันตรายแก่จิตใจในระยะยาว (prolonged mental harm) นั้น ยังเป็นการ
สร้างองค์ประกอบทางอัตวิสัยที่ไม่สามารถวัดค่าได้ (subjective non-measurable element)  
ซึง่ ไม่สอดคล้องกับ UNCAT21
19 18 U.S.C. § 2340 < https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2340 > last accessed 26 June 2020.
20 Gail H. Miller, Defining Torture (2005) The Cardozo Law School’s Floersheimer Center for Constitutional

		
Democracy, 12.
		 21 CAT/C/USA/CO/3-5, 2.
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				 นอกจากนั้น หากพิจารณาค�ำพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (European
Court of Human Rights: ECtHR) จะเห็นได้วา่ ถึงแม้ ECtHR จะมีแนวโน้มรับเอาค�ำนิยามของการ
ทรมานตาม UNCAT เป็นค�ำนิยามของการทรมานตาม ECHR แต่ ECtHR ได้วางหลักไว้อย่าชัดเจนในคดี
Polonskiy v. Russia22 ว่าการทีไ่ ม่เกิดผลต่อทางร่างกายหรือจิตใจในระยะยาว (long-term damage
to his health) ไม่ส่งผลใด ๆ ต่อการพิจารณาว่าการปฏิบัติต่อผู้เสียหายรุนแรงถึงขั้นเป็นการ
ทรมานหรือไม่23 ซึง่ เป็นค�ำพิพากษาทีก่ ลับหลักเดิมทีว่ างไว้ในคดี Egmez v Cyprus24 ว่าจะเป็นการ
ทรมานได้ ความเจ็บปวดหรือทรมานนั้นต้องส่งผลต่อผู้เสียหายในระยะยาว25 อย่างไรก็ตาม เราจะ
กลับมาพิจารณาประเด็นนี้อีกครั้งในหัวข้อถัดไป เมื่อพิจารณาเรื่อง “ระดับของความร้ายแรง”
ของการกระท�ำทีจ่ ะเป็นการทรมาน
				 ส�ำหรับกฎหมายไทยนัน้ ไม่ได้มกี ารก�ำหนดนิยามค�ำว่า “จิตใจ” ไว้26 แต่ศาลฎีกา
ไทยได้วางหลักไว้วา่ อย่างยาวนานตัง้ แต่สมัยใช้กฎหมายลักษณะอาญา27 ว่าการท�ำอันตรายต่อจิตใจคือ
การท�ำอันตรายต่อระบบประสาท ท�ำให้สมองไม่สามารถสัง่ การตามปกติ28 “แต่ความรูส้ กึ ว่าถูกเหยียด
หยาม เจ็บใจ แค้นใจ เหล่านีเ้ ป็นอารมณ์หาใช่เป็นอันตรายต่อจิตใจไม่”29 ซึง่ การวางหลักของศาลนี้
สอดคล้องกับค�ำอธิบายทางต�ำราในกระแสหลัก อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นการตีความไปตามแนวทางนี้
จะท�ำให้การข่มขูว่ า่ จะฆ่าคนทีร่ กั หรือการข่มขูว่ า่ จะท�ำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง จะไม่เป็นการท�ำอันตราย
ต่อจิตใจตามกฎหมายไทย เว้นแต่วา่ ผูเ้ สียหายจะได้รบั อันตรายต่อระบบประสาท หรือการท�ำงานของ
สมองได้รบั ผลกระทบ ซึง่ ขัดกับการตีความของทัง้ ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งอเมริกา30 และศาลสิทธิมนุษยชน
ยุโรป31 ที่เห็นว่าการกระท�ำดังกล่าวเป็นการท�ำอันตรายต่อจิตใจ นอกจากนั้น การกระท�ำดังกล่าว
หากพิจารณาตามกฎหมายภายในของสหรัฐอเมริกาทีแ่ ม้ถกู คณะกรรมการต่อต้านการทรมานวิจารณ์
ว่าเป็นกฎหมายทีแ่ คบเกินไป ก็ยงั ถือว่าการกระท�ำดังกล่าวเป็นการท�ำอันตรายต่อจิตใจ32 จึงเท่ากับว่า
22 Application

No 30033/05, 19 March 2009 < https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:
[%22001-91788%22]} > last accessed 26 June 2020.
		 23 Ibid, para 124.
		 24 Application No 30873/96, 21 December 2000 < https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:
[%2230873/96%22],%22itemid%22:[%22001-59100%22]} > last accessed 26 June 2020.
		 25 Ibid, para. 78.
		 26 ในร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท�ำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ... (ข้อมูล ณ วันที่ 26
พฤษภาคม 2561) ก็ไม่ได้กำ� หนดนิยามของค�ำว่าจิตใจไว้เช่นกัน
		 27 ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 626/2493.
		 28 ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3269/2531.
		 29 ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 273/2509.
		 30 Maritza Urrutia vs. Guatemala, Series C No. 103, Inter-American Court of Human Rights (IACrtHR),
27 November 2003 < http://www.refworld.org/cases,IACRTHR,4f5a19bd2.html > last accessed 26 June 2020.
		 31 Gafgen v Germany, Application No 22978/05, 1 June 2010 < http://www.bailii.org/eu/cases/
ECHR/2010/759.html > last accessed 26 June 2020 ดูเพิม่ เติมในหัวข้อถัดไป.
		
32 อย่างไรก็ตาม บางประเทศ อย่างเช่น โครเอเชีย “เดิม” เลือกทีจ่ ะไม่บญ
ั ญัตใิ ห้การกระท�ำต่อจิตใจเป็นการทรมานเลย ดู
CAT/C/54/Add.3 ต่อมาในปี 2556 โครเอเชียได้แก้นยิ ามให้รวมถึงการทรมานทางจิตใจด้วยแล้ว ดู CAT/C/HRV/4-5, para 1.
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กฎหมายไทยถ้าตีความตามแนวทางเดิมก็ยอ่ มจะแคบกว่ากฎหมายของสหรัฐอเมริกา และการตีความ
ของศาลสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
				 อย่างไรก็ตาม แนวการตีความของศาลและค�ำอธิบายทางต�ำราถึงความหมายของ
“จิตใจ” ตามประมวลกฎหมายอาญาดังกล่าวซึง่ ได้รบั การยอมรับในวงการกฎหมายมาอย่างยาวนาน
ก็อาจเปิดให้มกี ารตีความใหม่ได้ โดยในคดีอนาจารซึง่ จ�ำเลยแอบถ่ายวิดโี อใต้กระโปรงผูเ้ สียหายโดย
ไม่ได้รบั ความยินยอมนัน้ ศาลฎีกาเห็นว่าการกระท�ำดังกล่าว ท�ำให้ผเู้ สียหายต้องรูส้ กึ สะเทือนใจอับอาย
ขายหน้า “จึงถือว่าเป็นการประทุษร้ายแก่จติ ใจ” ของผูเ้ สียหายแล้ว33 แนวความคิดทีป่ รากฏในค�ำพิพากษา
นีใ้ นส่วนของความหมายของค�ำว่า “จิตใจ” สอดคล้องกับขอบเขตของค�ำว่า “จิตใจ” ตาม UNCAT นี้
มากกว่า ดังนัน้ ถึงแม้วา่ ค�ำพิพากษานีแ้ ม้จะถูกวิพากษ์วจิ ารณ์ถงึ ความถูกต้องในการตีความกฎหมาย
และนิติวิธีอย่างมาก34 แต่ก็อาจแสดงให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงขอบเขตความหมายของค�ำว่า 
“จิตใจ” ตามประมวลกฎหมายอาญาไปในทิศทางทีส่ อดคล้องกับ UNCAT
			 2) เป็นการบาดเจ็บอย่างรุนแรง
เกณฑ์ทสี่ ำ� คัญทีส่ ดุ 35 ทีแ่ ยกระหว่างการทรมานกับ CIDT ก็คอื การทรมานต้องเป็นการ
กระท�ำที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ “อย่างรุนแรง” เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแม้แต่ก่อนที่จะมี UNCAT ว่า 
การกระท�ำทีเ่ พียงแต่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการท�ำร้ายร่างกายหรือจิตใจทีไ่ ม่ถงึ ขัน้ เป็นการ
บาดเจ็บทีร่ นุ แรงจะไม่เป็นการทรมาน36 โดยแนวความคิดดังกล่าวปรากฏชัดในร่างฉบับแรกของ UNCAT
โดยข้อบทที่ 1 (2)  ของร่างฉบับดังกล่าวก�ำหนดว่าการทรมานคือรูปแบบฉกรรจ์และจงใจของการกระท�ำ
ทีเ่ ป็นการโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือย�ำ่ ยีศกั ดิศ์ รี (“…aggravated and deliberate form of cruel,
inhuman or degrading treatment or punishment”) 37 อี ก ทั้ ง ข้ อ บทที่ 16 ของ UNCAT
ในปัจจุบนั ก็ระบุวา 
่ “ให้รฐั ภาคีแต่ล ะรัฐรับทีจ่ ะปองกันมิใหมกี ารกระท�ำอืน่ ทีโ่ หดรายไรมนุษยธรรม หรือ
การประติบตั ิ หรือการลงโทษทีย่ ำ�่ ยีศกั ดิศ์ รีทไี่ มถ งึ กับเป็นการทรมาน..” (ค�ำเน้นของผูเ้ ขียน) ซึง่ แสดง
ให้เห็นชัดว่าการกระท�ำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เป็นการกระท�ำต่อเนื้อตัวร่างกายหรือจิตใจนั้น
แบ่งออกได้เป็นอย่างน้อยสองระดับ คือ ระดับที่เป็นการทรมานและระดับที่ไม่ถึงขั้นเป็นการทรมาน
โดยเกณฑ์ทใี่ ช้แบ่งระหว่างสองระดับนีค้ อื ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บ (the threshold of severity)
				 ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวเป็นเกณฑ์ที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เนื่องด้วยตาม UNCAT
หน้าทีข่ องรัฐภาคีสว่ นใหญ่หรือเกือบทัง้ หมดจะเป็นเรือ่ งข้อห้ามต่อการทรมาน เช่น การต้องท�ำให้เป็น
33 ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 12983/2558.
34 รณกรณ์ บุญมี, “การแอบมองหรือการแอบถ่ายภาพในทางเพศกับกฎหมายอาญา” (2560) รพี 2560 คณะนิติศาสตร์

		
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 22.
		 35 คูก่ บั เกณฑ์เรือ่ งเจตนาพิเศษ Cf Nowak
		 36 The Greek Case Applications no 3321/67, 3322/67, 3323/67, 3344/67 <https://hudoc.echr.coe.int/app/
conversion/pdf /?library=ECHR&id=001-73020&filename=001-73020.pdf >; Ireland v. United Kingdom Application
no 5310/71 [1978] ECHR 1 < http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/1978/1.html > last accessed 26 June 2020.
		 37 Letter dated 78/01/18 from the Permanent Representative of Sweden to the United Nations Office at
Geneva addressed to the Division of Human Rights, E/CN.4/1285 < http://hr-travaux.law.virginia.edu/document/catcidtp/
ecn41285/nid-593 > last accessed 27 June 2020.< http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/1978/1.html > last accessed 26 June 2020.
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ความผิดอาญาทีม่ รี ะวางโทษทีเ่ หมาะสม38, การห้ามอย่างเด็ดขาดในทุกสถานการณ์ และห้ามมีขอ้ อ้างใด ๆ
ในการท�ำทรมาน39 และหลักการต้องห้ามไม่ให้ส่งตัวกลับ (non-refoulement principle)40
พันธกรณีเหล่านี้มีเฉพาะต่อการทรมานเท่านั้น รัฐภาคีหามีหน้าที่ต้องท�ำให้ CIDT เป็นการกระท�ำ
ความผิดอาญา หรือห้ามอ้างอ�ำนาจกระท�ำในการท�ำ CIDT41 หรือห้ามส่งตัวบุคคลกลับประเทศถ้าบุคคลนัน้
เสีย่ งทีจ่ ะถูกท�ำ CIDT ทีไ่ ม่ถงึ ขัน้ ทรมานไม่42
				 อย่างไรก็ตาม ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ตามมาก็คอื ค�ำว่า “รุนแรง” (severe) มีความหมายว่า
อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ UNCAT ไม่ได้กำ� หนดนิยามไว้ และแต่ละประเทศมีเกณฑ์การตีความ
ค�ำดังกล่าวไม่เหมือนกัน โดยศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปได้ตคี วามเกณฑ์ความรุนแรงโดยหลักการอัตวิสยั
(subjective test) คือพิจารณาจากผู้เสียหายเป็นรายบุคคลว่าการกระท�ำดังกล่าวถือว่าเป็นการ
บาดเจ็บทีร่ นุ แรงหรือไม่ โดยน�ำเอาปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบกันเพือ่ ตัดสินใจว่าเป็นการบาดเจ็บที่
รุนแรงหรือไม่ เช่น ระยะเวลาที่มีการท�ำร้าย อายุ เพศ สุขภาพ ศาสนา วัฒนธรรม และวิสัยอื่น ๆ
ของผู้เสียหาย43
จากการปรับใช้เกณฑ์ดังกล่าว (รวมกับเกณฑ์อื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่องเจตนาพิเศษ)
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปได้ตดั สินว่าการกระท�ำเหล่านีเ้ ป็นการทรมาน
				 2.1) คดี Aksoy v Turkey44: ผูเ้ สียหายถูกมัดอยูใ่ นท่า Palestinian hanging กล่าวคือ
ถู ก บั ง คั บ เปลื อ ยกาย มั ด แขนไว้ ข ้ า งหลั ง และแขวนแขนเอาไว้45 เป็ น เวลาประมาณ 35 นาที46
จนท�ำให้แขนมีอาการอัมพฤกษ์ชวั่ คราว (bilateral radial paralysis) เพือ่ บังคับให้รบั สารภาพ โดยศาล
ตัดสินว่าการถูกกระท�ำดังกล่าวโดยล�ำพังเพียงพอที่จะเป็นการทรมาน โดยไม่จ�ำเป็นต้องวินิจฉัยถึง
		 38 ข้อบทที่ 4.
		 39 ข้อบทที่ 2.
		 40 ข้อบทที่ 3.
		 41 อย่างไรก็ตาม รัฐก็ยังมีหน้าที่จะไม่ท�ำ CIDT แม้ในสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่ดี ตาม ICCPR ข้อ 4 (2) ประกอบ ข้อ 7.
		 42 มีนักวิชาการบางคนมองว่าหลักการ non-refoulment ในกรณี CIDT นี้เป็น jus cogens คือเป็นข้อห้ามโดยเด็ดขาด
ตามกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ ไม่วา่ อนุสญ
ั ญาฯ จะก�ำหนดไว้หรือไม่ หรือไม่วา่ จะเข้าร่วมเป็นภาคีตามอนุสญ
ั ญาฯ หรือไม่
ดู Alice Farmer, Non-refoulement and Jus Cogens: Limiting Anti-terror. Measures that Threaten Refugee Protection,
23 Georgetown Immigration Law Journal 1, 1, 21 < https://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/
Non-Refoulement%20and%20Jus%20Cogens% 20Limiting%20Anti-Terror%20Measures%20That%20Threaten%20
Refugee%20Protection_0.pdf > last accessed 27 June 2020.
		 43 เช่น Cestaro v Italy, Application No 6884/11, 7 April 2015 para 171 < https://hudoc.echr.coe.int/
eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22appno%22:[%226884/11%22],%22documentcollectionid2%22:
[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-153901%22]} >; Batı and Others v. Turkey 33097/96 [2008]
ECHR 246 para 120 < http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2004/246.html>; Selmouni v France Application no.
25803/94 28 July 1999 para 100 < https://www.legal-tools.org/doc/3e7b94/pdf/ >; Cruz Varas and Others v. Sweden,
46/1990/237/307 para 88 < http://www.refworld.org/cases,ECHR,3ae6b6fe14.html > last accessed 27 June 2020;
Z and Others v. United Kingdom, 34 E.H.R.R.3.
44 Chamber Judgment [1996] ECHR 68 < http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/1996/68.html > last accessed
27 June 2020.
		 45 Ibid para 23.
		 46 Ibid para 14.
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การกระท�ำอืน่ แม้จำ� เลยจะถูกช็อร์ตด้วยไฟฟ้าด้วยก็ตาม47 ซึง่ ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปได้ยนื ยันหลักการ
เดียวกันว่า การท�ำ Palestinian hanging เป็นการท�ำทรมานในอีกหลายคดี48
2.2) คดี Batı and Others v Turkey49: ผูเ้ สียหายถูกบังคับไม่ให้นอนเป็นเวลาหลายวัน
ถูกกระทืบตบตี ถูกขู่ฆ่าและข่มขืน และถูกสาดน�้ำใส่ โดยถูกกระท�ำอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน
เพื่อบังคับให้รับสารภาพว่าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ ศาลเห็นว่าการถูกกระท�ำเหล่านี้ไม่ว่าจะมี
รอยบาดแผลแก่รา่ งกายหรือไม่ เป็นการท�ำอันตรายต่อจิตใจ (“…to harm their mental integrity”)50
การกระท�ำเหล่านีจ้ งึ เป็นการทรมาน51
				 2.3) คดี Polonskiy v. Russia52: ศาลเห็นว่าการที่ผู้เสียหายถูกตีที่บริเวณใบหน้า 
ไหล่ หลังและขาจ�ำนวนหลายครั้ง และยังถูกใช้ไฟฟ้าช็อร์ตที่นิ้ว53 เพื่อบังคับให้จ�ำเลยรับสารภาพว่า
กระท�ำความผิด ย่อมถือได้ว่าผู้เสียหายถูกทรมานแล้วไม่ใช่เพียงการปฏิบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือย�ำ่ ยีศกั ดิศ์ รี ไม่วา่ การกระท�ำดังกล่าวนัน้ จะเกิดผลเสียต่อสุขภาพของผูเ้ สียหายในระยะยาวหรือไม่54
2.4)  El-Masri v. the former Yugoslav Republic of Macedonia55: การที่
เจ้าหน้าที่ CIA ทุบตีผเู้ สียหายหลายครัง้ บังคับให้เปลือยกาย เอายาสวนทวาร ล่ามตรวน เอาผ้าคลุมศีรษะ
ถูกโยนลงพืน้ และฉีดยากล่อมประสาท56 เพือ่ ข่มขูผ่ เู้ สียหาย ไม่ใช่เพือ่ ประโยชน์แห่งความจ�ำเป็นในการ
ควบคุมตัวผูเ้ สียหาย ดังนี้ ศาลเห็นว่าการกระท�ำดังกล่าวเป็นการท�ำทรมาน57
				 อย่างไรก็ตาม แม้ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปจะเห็นว่าเพียงล�ำพังการข่มขู่ว่าจะท�ำ
ทรมานแก่รา่ งกายก็อาจถือเป็นการท�ำทรมานแก่จติ ใจได้58 แต่ศาลก็เห็นว่าต้องพิจารณาหลาย ๆ ปัจจัย
ประกอบด้วย หากการข่มขูข่ องเจ้าพนักงานไม่ได้กอ่ ให้เกิดการบาดเจ็บแก่จติ ใจอย่างร้ายแรง การข่มขู่
		 47 Ibid para 64.
		 48 เช่น Abdülsamet Yaman v. Turkey, Application no. 32446/96, 2 November 2004 < https://hudoc.echr.
coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-67228%22]} >; Kopylov v. Russia, Application no. 3933/04, 29 July 2010
< https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-100099%22]} > last accessed 27 June 2020.
		 49 Batı and Others v. Turkey  33097/96 [2008] ECHR 246 < http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2004/246.
html> last accessed 27 June 2020.
		 50 Ibid para 114.
		 51 Ibid paras 120-123.
		 52 Application No 30033/05, 19 March 2009 < https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:
[%2230033/05%22]} > last accessed 27 June 2020.
		 53 Ibid para 7.
		 54 Ibid para 124.
		 55 Grand Chamber, Application no. 39630/09, 13 December 2012 < https://hudoc.echr.coe.int/eng#
{%22itemid%22:[%22001-115621%22]} > last accessed 27 June 2020.
		 56 Ibid para 205.
		 57 Ibid para 211.
		 58 Gafgen v Germany, Grand Chamber, Application no 22978/05, 1 June 2010, paras 108 < https://hudoc.
echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-99015%22]} > last accessed 27 June 2020.
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นั้นก็ยังไม่เป็นการท�ำทรมาน ตัวอย่างเช่น ในคดี Gafgen59 ที่ผู้เสียหายถูกเจ้าหน้าที่ต�ำรวจข่มขู่อยู่
ประมาณสิบนาทีวา่ จะท�ำร้ายร่างกายให้ได้รบั อันตรายสาหัส และถ้าจ�ำเป็นก็จะใช้ยากล่อมประสาทที่
เรียกว่ายารับสารภาพ (truth serum)60 ศาลเห็นว่ายังไม่รา้ ยแรงถึงขัน้ เป็นการทรมาน61 ถึงแม้องค์ประกอบ
อื่น ๆ จะครบถ้วนแล้วก็ตาม เนื่องด้วยการกระท�ำของต�ำรวจยังไม่ได้สร้างการบาดเจ็บที่ร้ายแรง62
ในทางตรงกันข้ามกับเกณฑ์ทเี่ ป็นอัตวิสยั (subjective test) ของศาลสิทธิมนุษยชน
ยุโรป ประเทศสหรัฐฯ หลังจากเผชิญกับสงครามก่อการร้าย โดยเฉพาะหลังจากเหตุ 9/11 พยายาม
ตีความค�ำว่าร้ายแรง (severe) ในลักษณะทีเ่ ป็นภาวะวิสยั มากกว่า  โดยในบันทึกความเข้าใจของผูช้ ว่ ย
อัยการสูงสุด Jay S. Bybee ทีม่ ถี งึ ทีป่ รึกษาประธานาธิบดี (George W Bush) Alberto R. Gonzales
(Bybee Memo)63 นัน้ Bybee ระบุวา่ การบาดเจ็บจะถึงขัน้ ร้ายแรงได้ตอ้ งเป็นการบาดเจ็บทีม่ กั จะก่อ
ให้เกิดความตาย อวัยวะหยุดท�ำงาน หรือการบาดเจ็บอย่างถาวรทีเ่ กิดจากการทีร่ า่ งกายหยุดท�ำหน้าที่
ทีส่ ำ� คัญบางประการ (“…intense pain or suffering of the kind that is equivalent to the pain
that would be associated with serious physical injury so severe that death, organ failure,
or permanent damage resulting in a loss of significant body function will likely result”)64
ซึง่ การตีความดังกล่าวจ�ำกัดความหมายของค�ำว่าการบาดเจ็บอย่างร้ายแรง (severe pain) ลงอย่างมาก
และก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วจิ ารณ์ตอ่ มาตรการสอบสวนแบบเสริมสร้าง (enhanced interrogation)
ของสหรัฐฯ ในสงครามต่อต้านการก่อการร้ายว่ามาตรการบางอย่างที่ก�ำหนดในการสอบสวน
ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทรมาน เพราะเป็นการกระท�ำที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดอย่างร้ายแรง
อย่างไรก็ตาม ด้วย Bybee Memo ท�ำให้ Donald Rumsfeld รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ
ในขณะนัน้ อนุญาตให้มกี ารใช้เทคนิคการสอบสวน 19 ประการทีเ่ รียกว่า counter resistance techniques
เช่น การให้สอบสวนต่อเนื่องกันถึง 24 ชั่วโมง การขังเดี่ยวถึง 30 วัน การบังคับโกนหนวดเครา 
การเอาอุปกรณ์ทที่ ำ� ให้รสู้ กึ สบายใจ เช่น คัมภีรอ์ ลั กุรอาน หรือกระดาษช�ำระออกจากทีค่ มุ ขัง การคลุมหน้า
การบังคับเปลือยกาย การบังคับให้อยูใ่ นสภาวะแวดล้อมทีถ่ กู บงการ เป็นต้น
ตัวอย่างของผูต้ อ้ งขังทีถ่ กู ใช้เทคนิคดังกล่าว คือ Mohammed Al-Qahtani ผูท้ ถี่ กู
เรียกว่าคนปล้นเครื่องบินคนที่ 20 เพราะรัฐบาลสหรัฐฯ เชื่อว่า Al-Qahtani ตั้งใจจะเข้าร่วมปล้น
เครือ่ งบินเพือ่ พุง่ ชนสถานทีต่ า่ ง ๆ ในสหรัฐฯ ในเหตุการณ์ 9/11 แต่โดนปฏิเสธการเข้าเมืองเสียก่อน โดย
หลังจาก Al-Qahtani ถูกจับและถูกส่งไปควบคุมตัวทีค่ กุ Guantanamo ทีค่ วิ บา Al-Qahtani ถูกบังคับ

		 59 Ibid.
		 60 Ibid para 94.
		 61 Ibid para 108.
		 62 Ibid paras 102-107.
		 63 Memorandum from Jay S. Bybee, Assistant Attorney General, Office of Legal Counsel, to Alberto R.
Gonzales, Counsel to the President, Re: Standards of Conduct for Interrogation Under 18 U.S.C. §§ 2340-2340A
< https://www.justice.gov /olc/file/886061/download > last accessed 27 June 2020.
		 64 Ibid 5-6.
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ให้สวมเสือ้ ยกทรงของผูห้ ญิง เอากางเกงชัน้ ในของผูห้ ญิงมาคลุมศีรษะ ถูกนวดโดยพนักงานสอบสวน
ผูห้ ญิงทีย่ วั่ ยวน Al-Qahtani เหมือนพนักงานเต้นบนตัก เจ้าหน้าทีเ่ รียกแม่และน้องสาวของ Al-Qahtani
ว่าเป็นโสเภณี ถูกข่มขูว่ า่ นักโทษคนอืน่ รูว้ า 
่ Al-Qahtani เป็นบุคคลรักร่วมเพศ Al-Qahtani ถูกตรวจตัว
ขณะเปลือยต่อหน้าผู้หญิง ถูกใส่สายจูงสุนัขและให้ท�ำท่าเหมือนสุนัข ถูกเอาน�้ำเทราด ถูกห้ามไม่ให้
ท�ำละหมาด ถูกบังคับให้มองขณะทีเ่ จ้าหน้าทีก่ ระทืบคัมภีรอ์ ลั กุรอาน แต่แม้ Al-Qahtani จะถูกปฏิบตั ิ
แบบนี้ ฝ่ายสอบสวนภายในของกองทัพบกก็ยังเห็นว่าการกระท�ำดังกล่าวไม่ถึงขั้นเป็นการทรมาน
ซึ่งตรงกับความเห็นของ Rumsfeld รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้น65 ความเห็นและ
แนวทางการตีความดังกล่าวขัดแย้งกับศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป และได้รบั การวิพากษ์อย่างกว้างขวาง66
จากการวิพากษ์ดังกล่าวน�ำไปสู่การออก Levin Memo67 ซึ่งมีผลเป็นการยกเลิก Bybee Memo68
และให้ตีความค�ำดังกล่าวตามความหมายทั่วไป และให้ศาลใช้ดุลพินิจเป็นรายคดีต่อไปเพื่อสร้าง
บรรทัดฐานว่าการกระท�ำใดเป็นการทรมาน69
ส�ำหรับกฎหมายไทยนัน้ ประมวลกฎหมายอาญาไม่ได้กำ� หนดนิยามของการบาดเจ็บ
หรือเจ็บปวดอย่างร้ายแรง (severe pain or suffering) มีเพียงการก�ำหนดนิยาม “อันตรายสาหัส” ไว้
ในมาตรา 297 ว่า
“อันตรายสาหัสนัน้ คือ
(1) ตาบอด หูหนวก ลิน้ ขาด หรือเสียฆานประสาท
(2) เสียอวัยวะสืบพันธุห์ รือความสามารถสืบพันธุ์
(3) เสียแขน ขา มือ เท้า นิว้ หรืออวัยวะอืน่ ใด
(4) หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว
(5) แท้งลูก
(6) จิตพิการอย่างติดตัว
(7) ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บเรือ้ รังซึง่ อาจถึงตลอดชีวติ
(8) ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่ายีส่ บิ วัน หรือจนประกอบ
กรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่ายีส่ บิ วัน”
				 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการต่อต้านการทรมานเห็นว่านิยามศัพท์ดังกล่าวของ
“อันตรายสาหัส” (grievous bodily harm) นัน้ เป็นระดับของการบาดเจ็บทีส่ งู กว่าการบาดเจ็บอย่าง

		 65 Christian M. De Vos, Mind the Gap: Purpose, Pain, and the Difference between Torture and Inhuman
Treatment (2007) 2 Human Rights Brief 14, 5-6.
		 66 Ibid 6-7.
		 67 Memorandum from Daniel Levin, Acting Assistant Attorney General, Office of Legal Counsel, to James
B. Comey, Deputy Attorney General, Re: Legal Standards Applicable Under 18 U.S.C. §§ 2340-2340A < https://www.
globalsecurity.org /security/library/policy/national/doj-dag_torture-memo_30dec2004.pdf > last accessed 27 June 2020.
		 68 Ibid 2.
		 69 Ibid 5-10.
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ร้ายแรง (“…provides for a higher degree of pain and suffering than that set forth…”)70
ซึง่ สอดคล้องกับความเห็นของนักวิชาการ71
				 การตีความเรือ่ งการบาดเจ็บอย่างร้ายแรงนัน้ ในปัจจุบนั ทีศ่ าลไทยยังไม่ได้วางหลัก
เรือ่ งนีไ้ ว้ เนือ่ งจากยังไม่ได้มกี ารตรากฎหมายต่อต้านการทรมานไว้โดยเฉพาะ ผูเ้ ขียนเห็นว่าควรตีความ
ตามทีศ่ าลสิทธิมนุษยชนได้วางหลักไว้โดยตีความอย่างสัมพัทธ์ตามวิสยั ของผูเ้ สียหายประกอบกับระยะ
เวลาและรูปแบบของการกระท�ำ เพื่อให้การตีความการทรมานสอดคล้องกับ UNCAT ได้มากที่สุด
โดยอาจเป็นการกระท�ำทีส่ ร้างความบาดเจ็บอย่างมากโดยชัดเจน หรืออาจเป็นการกระท�ำทีไ่ ม่ได้สร้าง
ความบาดเจ็บทีร่ นุ แรงในทันที แต่เป็นการกระท�ำทีก่ ระท�ำต่อเนือ่ งเป็นเวลายาวนานก็อาจเป็นการทรมานได้
		
3) เป็นการกระท�ำโดยเจ้าพนักงานหรือเจ้าพนักงานมีสว่ นเกีย่ วข้อง
UNCAT ก�ำหนดว่าการกระท�ำที่จะเป็นการทรมานได้นั้นต้องเป็นการ “กระท�ำโดย
หรือด้วยการยุยง หรือโดยความยินยอม หรือรูเ้ ห็นเป็นใจของเจ้าพนักงานของรัฐ หรือของบุคคลอืน่ ซึง่
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นต�ำแหน่งทางการ” ดังนัน้ การกระท�ำระหว่างเอกชนด้วยกันหรือการกระท�ำโดยเอกชน
ต่อเจ้าพนักงานของรัฐย่อมไม่เป็นการทรมาน นอกจากนัน้ แม้การท�ำร้ายร่างกายหรือจิตใจจะกระท�ำ
โดยบุคคลที่มีอาชีพเป็นเจ้าพนักงาน แต่ถ้าหากไม่ได้กระท�ำไปในการปฏิบัติหน้าที่ การกระท�ำนั้นก็
ไม่เป็นการทรมานเช่นกัน เช่น นายแดงเป็นข้าราชการครู แต่กลับบ้านไปท�ำร้ายร่างกายนางฟ้าภรรยา
ตัวเองอย่างรุนแรงเพือ่ ลงโทษทีน่ างฟ้าเอาเงินไปเล่นการพนัน ดังนี้ แม้นางฟ้าจะได้รบั บาดเจ็บหรือ
ทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรง การกระท�ำของนายแดงไม่เป็นการทรมานตาม UNCAT อย่างไรก็ตาม
หากนายแดงไปลงโทษนักเรียนของตนเองเพราะไม่ทำ� การบ้านมาส่ง จนท�ำให้นกั เรียนของนายแดงได้รบั
บาดเจ็บหรือทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรง อย่างนีถ้ อื ว่าเป็นการทรมานตาม UNCAT ได้
นอกจากนั้น การกระท�ำของเอกชนก็อาจเป็นการทรมานตาม UNCAT ได้ หากการ
กระท�ำของเอกชนนัน้ ได้รบั ความยินยอม ยุยง หรือรูเ้ ห็นเป็นใจจากเจ้าหน้าทีร่ ฐั ให้กระท�ำการดังกล่าว
ในส่วนของการยินยอมและยุยงนัน้ ไม่เป็นปัญหานักในการปรับใช้กฎหมาย เนือ่ งจากกฎหมายไทยมีแนว
ความคิดเรื่องผู้ร่วมกระท�ำความผิดอาญา (multiple offenders) อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกรณีตัวการ
ผู้ใช้ ผู้โฆษณา และผู้สนับสนุน72 แต่สิ่งที่น่าสนใจว่าจะตีความหรือมีขอบเขตอย่างไรคือค�ำว่าการที่
เจ้าพนักงาน “รูเ้ ห็นเป็นใจ” เพราะเป็นการกระท�ำทีไ่ ม่ปรากฏตามกฎหมายอาญาของไทย
การขยายองค์ประกอบในส่วนของผู้กระท�ำให้กว้างกว่าที่จะต้องเป็นกระท�ำโดย
เจ้าพนักงาน ตรงนีไ้ ด้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับระหว่างประเทศมาก่อนทีจ่ ะมีการประกาศใช้
UNCAT73 โดยในยุโรปมีการตัดสินคดีทเี่ กีย่ วข้องกับประเด็นดังกล่าวทีน่ า่ สนใจอยูส่ ามคดี ทัง้ สามคดี
		

70 CAT/C/THA/CO/1 para 9.
71 รณกรณ์ บุญมี, “ปัญหาในการก�ำหนดนิยามของการทรมาน และบัญญัตใิ ห้เป็นความผิดเฉพาะตามกฎหมายไทย”

		
(2558) รพี 2558 คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 39; ณรงค์ ใจหาญ และรณกรณ์ บุญมี, โครงการจัดท�ำหลักสูตร
ต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย�่ำยีศักดิ์ศรี ให้กับเจ้าพนักงานและ
วิทยากร, 2555, กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุตธิ รรม.
		 72 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83-86.
		 73 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Human Rights Fact Sheet: No.
4 Combating Torture, 34

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563)

ผูก้ ระท�ำความผิดเป็นบุคคลทีไ่ ม่ใช่เจ้าพนักงานของรัฐ แต่ศาลหรือองค์กรทีต่ ดั สินเห็นว่า  เจ้าพนักงาน
ของรัฐ “รูเ้ ห็นเป็นใจ” โดยคดีแรกและคดีทสี่ องเนือ่ งด้วยการกระท�ำไม่ได้กอ่ ให้เกิดการเจ็บปวดหรือ
ทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรง การกระท�ำดังกล่าวจึงเป็นแค่การกระท�ำทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�ำ่ ยี
ศักดิศ์ รี แต่ไม่ถงึ ขัน้ เป็นการทรมาน แต่คดีทสี่ ามเนือ่ งจากการกระท�ำก่อให้เกิดผลร้ายแรง ศาลจึงตัดสิน
ว่ารัฐนัน้ กระท�ำการทรมาน
3.1) คดี Hajrizi Dzemajl et al. v. Serbia and Montenegro74 คดีนเี้ ป็นการ
พิจารณาโดยคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน ซึง่ เป็นองค์กรตาม UNCAT (treaty body) ทีน่ อกจาก
มีอ�ำนาจพิจารณารายงานประเทศของรัฐภาคีทุก ๆ สี่ปีแล้ว คณะกรรมการต่อต้านการทรมานยัง
สามารถรับข้อร้องเรียนและพิจารณาข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน หากรัฐที่เกี่ยวข้องยอมรับอ�ำนาจ
ดังกล่าวของคณะกรรมการฯ
ข้อเท็จจริงในคดี คือ ในขณะที่ประเทศเซอร์เบียและมอนเตเนโกรยังเป็นส่วนหนึ่ง
ของประเทศยูโกสลาเวียนัน้ มีผเู้ ยาว์ชายสัญชาติยโู กสวาเวียเชือ้ สายโรมานิ (หรือเรียกว่ายิปซี) สองคน
ไปข่มขืนเด็กหญิงเชื้อสายมอนเตเนโกร หลังจากได้รับแจ้งความ ต�ำรวจได้บุกเข้าชุมชนชาวเชื้อสาย
โรมานิในเวลาเทีย่ งคืนและกวาดจับเด็กผูช้ ายทุกคนทีอ่ ยูใ่ นชุมชนดังกล่าว ในช่วงเวลาไล่เลีย่ กันหลังจาก
ต�ำรวจกลับไป ชาวมอนเตเนโกรกว่าสองร้อยคนไปล้อมสถานีตำ� รวจและเรียกร้องให้สภาท้องถิน่ ขับไล่
ชาวโรมานิออกไปจากเมือง และตะโกนว่าจะเผาบ้านและไล่ฆา่ ชาวโรมานิทยี่ งั อยูใ่ นเมือง ประมาณสี่
นาฬิกามีผตู้ อ้ งหาสองคนยอมรับสารภาพ ต�ำรวจจึงปล่อยตัวผูช้ ายคนอืน่ ทีถ่ กู จับตัวมา  โดยก่อนทีจ่ ะมี
การปล่อยตัวต�ำรวจเตือนให้คนทีถ่ กู จับให้รบี พาครอบครัวออกจากเมืองไป เพราะอาจถูกรุมท�ำร้ายจาก
ชาวมอนเตเนโกรได้ นอกจากนัน้ ต�ำรวจยังเดินทางไปบอกชาวโรมานิถงึ ชุมชนว่าให้รบี อพยพออกจาก
เมืองไปในทันที ซึง่ การประกาศดังกล่าวก่อให้เกิดความตระหนกและชาวโรมานิเกือบทัง้ หมดก็หนีออก
นอกเมืองไปทันที เหลือคนอยูเ่ ฝ้าชุมชนเพียงไม่กคี่ น75
				 ในเวลาประมาณห้านาฬิกา ต�ำรวจเดินทางมาเตือนให้ชาวโรมานิอพยพออกจาก
เมืองไปให้หมด เพราะไม่มีใครสามารถปกป้องชาวโรมานิได้อีกต่อไป ต่อมาในเวลาแปดนาฬิกา
ชาวมอนเตเนโกรก็เข้ามาในชุมชนขว้างปาหิน ทุบท�ำลายหน้าต่าง และท�ำให้ชาวโรมานิทยี่ งั เหลืออยูต่ อ้ งมา
รวมตัวกันอยูใ่ นบ้านหลังหนึง่ และแอบหนีออกไป หลังจากนัน้ เวลาสามนาฬิกาของวันถัดไป ชาวมอนเตเนโกร
มารวมตัวกันหลายร้อยคนและท�ำลาย เผาบ้านและชุมชนชาวโรมานิจนเหลือแต่ซาก ทั้งที่ต�ำรวจ
ก็ลาดตระเวนและยืนดูสถานการณ์อยู่ แต่ไม่สามารถท�ำอะไรได้นอกจากเลือ่ นรถของตัวเองให้ปลอดภัย
แจ้งผูบ้ งั คับบัญชา และพยายามท�ำให้ชาวมอนเตเนโกรบางคนใจเย็นและรอสภาท้องถิน่ ตัดสินใจ76
		 74 CAT/C/29/D/161/2000 < http://www.univie.ac.at/bimtor/dateien/cat_2002_dzemajl_vs_serbia.
pdf > last accessed 28 June 2020.
		 75 Ibid para 2.
		

76 Ibid.
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				 คณะกรรมการต่อต้านการทรมานเห็นว่า การกระท�ำของชาวมอนเตเนโกรทีเ่ ผาและ
ท�ำลายชุมชนของชาวโรมานิ โดยเฉพาะการกระท�ำช่วงทีช่ าวโรมานิยงั อยูใ่ นชุมชน และเป็นการกระท�ำ
โดยมีมลู เหตุจงู ใจบนพืน้ ฐานของการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติเป็นการกระท�ำทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือย�่ำยีศักดิ์ศรี77 และเมื่อต�ำรวจซึ่งเป็นเจ้าพนักงานของรัฐรู้ว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น อีกทั้งยัง
อยูร่ ว่ มในเหตุการณ์อยูต่ ลอดแต่กลับไม่ดำ� เนินการทีจ่ ำ� เป็นตามความเหมาะสมในการห้ามปรามผูก้ ระท�ำ
และป้องกันผู้เสียหาย การกระท�ำของต�ำรวจจึงเป็นการ “รู้เห็นเป็นใจ” ในการกระท�ำที่โหดร้าย
ไร้มนุษยธรรม หรือย�ำ่ ยีศกั ดิศ์ รี ถึงแม้การกระท�ำดังกล่าวจะเป็นการกระท�ำโดยกลุม่ เอกชนก็ตาม78
3.2) จากคดี Z & Ors v. United Kingdom79 แสดงให้เห็นว่า  ศาลสิทธิมนุษยชน
ยุโรปก็ใช้แนวความคิดเรือ่ ง “รูเ้ ห็นเป็นใจ” เช่นกัน โดยในคดีดงั กล่าวเด็กสีค่ นอาศัยอยูก่ บั พ่อแม่ทไี่ ม่
เอาใจใส่ และมีการละเมิดสิทธิเด็กหลายประการ โดยเจ้าพนักงานของรัฐรับทราบสภาพความเป็นอยู่
ทีเ่ ลวร้ายของเด็กทัง้ สีค่ นตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2530 แต่กว่าจะมีการโยกย้ายเด็กไปอยูใ่ นความดูแลของรัฐก็
เป็นปี พ.ศ. 253580 ดังนี้ แม้เจ้าพนักงานของรัฐจะไม่ได้กระท�ำการอันเป็นการโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
และย�่ำยีศักดิ์ศรีเองโดยตรง เพราะคนที่กระท�ำการดังกล่าวเป็นพ่อแม่ของเด็กซึ่งเป็นเอกชน แต่การที่
เจ้าพนักงานรู้ หรือควรรู้ถึงการกระท�ำดังกล่าวแล้วไม่ด�ำเนินการอย่างเหมาะสมเท่าที่จ�ำเป็นเพื่อ
หยุดยั้งการกระท�ำดังกล่าวในเวลาที่เหมาะสม81 ย่อมถือได้ว่ารัฐได้กระท�ำการอันเป็นการโหดร้าย
ไร้มนุษยธรรมและย�ำ่ ยีศกั ดิศ์ รีตอ่ เด็กทัง้ สีโ่ ดยการรูเ้ ห็นเป็นใจ82
				 3.3) ในคดี El-Masri v. the former Yugoslav Republic of Macedonia83
ผู้เสียหายหลังจากถูกควบคุมตัวไว้ในโรงแรมเพราะเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีก่อการร้าย ได้ถูกน�ำตัวไป
สนามบินเพือ่ จะส่งต่อให้ CIA โดยระหว่างทางไปสนามบิน ผูเ้ สียหายถูกใส่กญุ แจมือ ปิดตา และเมือ่ ไปถึง
สนามบินก็ถกู ขังไว้ในห้อง และถูกทุบตีหลายครัง้ โดยชายชุดด�ำ ถูกบังคับเปลือ้ งผ้าและเอายาสอดทวาร
หลังจากนัน้ ถูกล่ามตรวน เอาผ้าคลุมศีรษะถูกโยนลงพืน้ และฉีดยากล่อมประสาท84 เพือ่ ข่มขูผ่ เู้ สียหาย
ไม่ใช่เพื่อประโยชน์แห่งความจ�ำเป็นในการควบคุมตัวผู้เสียหาย ดังนี้ ศาลเห็นว่าการกระท�ำดังกล่าว
เป็นการกระท�ำทรมาน85 แต่สงิ่ ทีน่ า่ สนใจคือการกระท�ำทัง้ หมดทีก่ ล่าวมาทีส่ นามบินนัน้ เป็นการกระท�ำ
ของ CIA ของสหรัฐฯ ไม่ใช่โดยเจ้าหน้าทีข่ องมาซิโดเนีย แต่เมือ่ เจ้าหน้าทีข่ องมาซิโดเนียอยูใ่ นเหตุการณ์

		 77 Ibid para 9.
		 78 Ibid.
		 79 Application No 29392/95, ECHR 333, 10 May 2001 < http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2001/333.html >
last accessed 28 June 2020.
		 80 Ibid paras 9-38.
		 81 Ibid paras 69-75.
		 82 Ibid para 73.
		 83 Grand Chamber, Application no. 39630/09, 13 December 2012 < https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:
[%22001-115621%22]} > last accessed 27 June 2020.

		

84 Ibid para 205.
85 Ibid para 211.

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563)

และอ�ำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ CIA กระท�ำการดังกล่าว ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปจึงเห็นว่ามาซิโดเนีย
“รูเ้ ห็นเป็นใจ” ให้มกี ารกระท�ำดังกล่าว86 และถือได้วา่ มาซิโดเนียเป็นผูก้ ระท�ำทรมาน87
			 ข. องค์ประกอบภายใน
ในหัวข้อนีจ้ ะได้พจิ ารณาองค์ประกอบภายในของการทรมานตาม UNCAT ซึง่ มีอยูส่ องส่วน
คือ เจตนาธรรมดา และเจตนาพิเศษหรือมูลเหตุจงู ใจ ซึง่ หากผูก้ ระท�ำขาดองค์ประกอบส่วนหนึง่ ส่วนใดไป
การกระท�ำนัน้ แม้จะก่อให้เกิดความเจ็บปวดทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรงก็จะไม่เป็นการทรมาน
				 1) เป็นการกระท�ำโดยเจตนา
เช่นเดียวกับการกระท�ำความผิดอาญาส่วนใหญ่ตามกฎหมาย การกระท�ำที่จะ
เป็นการทรมานนัน้ ต้องเป็นการกระท�ำโดยเจตนา (intentionally inflicted) ดังนัน้ การทีเ่ จ้าพนักงาน
ท�ำให้เอกชนได้รบั บาดเจ็บอย่างร้ายแรง แต่ไม่ได้กระท�ำไปโดยเจตนาจึงไม่เป็นการท�ำทรมาน ตัวอย่าง
ที่เป็นรูปธรรมเช่นกรณีที่เรือนจ�ำขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาสภาพในเรือนจ�ำให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล อันส่งผลให้นักโทษคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง อย่างไรก็ตาม เมื่อรัฐหรือ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องไม่ได้เจตนาท�ำให้เรือนจ�ำมีสภาพอันไม่ได้มาตรฐานเพือ่ ให้นกั โทษต้องอยูใ่ นสภาพนัน้
เพือ่ ให้ได้รบั บาดเจ็บอย่างร้ายแรง88 กรณีดงั กล่าวก็ยอ่ มไม่เป็นการทรมาน89 หรือกรณีทผี่ ตู้ อ้ งขังไม่ควร
ถูกขังเดีย่ วเกินกว่า  15 วัน หากเจ้าหน้าทีป่ ระมาทเลินเล่อนับวันผิดพลาดเป็นเหตุให้ผตู้ อ้ งขังถูกขังเดีย่ วไว้
16 วันโดยเจ้าหน้าที่ไม่มีเจตนาจะกลั่นแกล้งหรือลงโทษให้นานเกินกว่ามาตรฐาน ดังนี้การกระท�ำ
ดังกล่าวก็ยอ่ มไม่ถอื ว่าเป็นการทรมาน
			 2) เป็นการกระท�ำโดยมีเจตนาพิเศษ
ควบคู่กับระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บ เกณฑ์เรื่องเจตนาพิเศษเป็นเกณฑ์
ส�ำคัญทีใ่ ช้แบ่งแยกการทรมานกับ CIDT โดยก�ำหนดไว้วา่ การกระท�ำทีจ่ ะเป็นการทรมานนัน้ นอกจาก
จะต้องเป็นการกระท�ำโดยเจตนาแล้วยังต้องเป็นการกระท�ำโดยมีมูลเหตุชักจูงใจอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนีด้ ว้ ย90
2.1) กระท�ำไปเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ข้อสนเทศหรือค�ำสารภาพจากบุคคลนัน้ หรือจากบุคคล
ที่สาม เช่น การที่พนักงานสอบสวนท�ำร้ายร่างกายผู้ต้องหาให้รับสารภาพ หรือให้ข้อมูลเพื่อน�ำไป
ขยายผลหรือเพือ่ ประโยชน์ในการสอบสวนเพิม่ เติม
		 86 Ibid para 206.
		 87 Ibid para 223.
		 88 Gail H. Miller, Defining Torture (2005) The Cardozo Law School’s Floersheimer Center for Constitutional
Democracy, 14 ซึง่ สอดคล้องกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสอง และวรรคสาม.
		 89 Gail H. Miller, Defining Torture (2005) The Cardozo Law School’s Floersheimer Center for Constitutional
Democracy, 13.
		 90 อนุสญั ญาฯ เพียงยกตัวอย่างมูลเหตุชกั จูงใจทัง้ สีป่ ระเภทไว้ แต่ไม่ได้จำ� กัดว่าผูก้ ระท�ำจะมีมลู เหตุชกั จูงใจเพียงแค่อย่างหนึง่
อย่างใดในสีป่ ระการนีเ้ ท่านัน้ อย่างไรก็ตาม หาใช่วา่ จะเป็นมูลเหตุชกั จูงใจใด ๆ ก็ได้ แต่ตอ้ งเป็นมูลเหตุชกั จูงใจในลักษณะเดียวกับมูล
เหตุชกั จูงใจทีอ่ นุสญ
ั ญาฯ ก�ำหนดไว้ ดู U.N. Doc. A/CONF.56/10 (1976) < http://legal.un.org/ilc/documentation/english/
reports/a_56_10.pdf >; U.N. Doc. E/CN.4/1314, 6 < http://hr-travaux.law.virginia.edu/document/catcidtp/ecn41314/
nid-560 > last accessed 27 June 2020.
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2.2) กระท�ำไปเพื่อลงโทษบุคคลนั้น ส�ำหรับการกระท�ำ ซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลที่
สามกระท�ำหรือถูกสงสัยว่าได้กระท�ำ เช่น การทีค่ รูฝกึ หรือครูลงโทษนักเรียนของตนจากการท�ำผิดวินยั
หรือการทีพ่ ศั ดีลงโทษผูต้ อ้ งขังให้ได้รบั บาดเจ็บนอกเหนือจากทีก่ ฎหมายก�ำหนดเพือ่ ให้ผตู้ อ้ งขังหลาบจ�ำ
2.3) กระท�ำไปเพือ่ ข่มขูใ่ ห้กลัวหรือเป็นการบังคับขูเ่ ข็ญบุคคลนัน้ หรือบุคคลทีส่ าม
2.4) กระท�ำไปเพราะเหตุใด ๆ บนพืน้ ฐานของการเลือกปฏิบตั ิ
ดังนั้น หากเจ้าพนักงานของรัฐท�ำร้ายร่างกายเอกชนคนหนึ่งให้ได้รับบาดเจ็บอย่าง
ร้ายแรงหรือแม้ถงึ ขัน้ อันตรายสาหัส แต่ถา้ ท�ำไปเพือ่ ตอบสนองความวิปริตของจิตใจตนเอง หรือท�ำไป
เพราะอารมณ์โกรธแค้น หรือเพราะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้จากความตึงเครียดของสถานการณ์โดย
ไม่มงุ่ หวังเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูล ลงโทษ ข่มขู่ หรือท�ำไปเพราะเลือกปฏิบตั ใิ ด ๆ การกระท�ำดังกล่าวก็ยอ่ ม
ไม่เป็นการทรมาน91
ในคดี Krastanov v Bulgaria92 ต�ำรวจได้เข้าจับกุมผูเ้ สียหายตามหมายจับในร้าน
กาแฟ แต่หลังจากแสดงหมายจับแล้วผู้เสียหายดิ้นรนขัดขืน ท�ำให้ต�ำรวจต้องใช้ความรุนแรงในการ
เข้าจับกุม ปรากฏว่าผูเ้ สียหายกับผูต้ อ้ งหาตามหมายจับเป็นคนละคนกัน และต�ำรวจได้ขอโทษผูเ้ สียหายแล้ว93
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปเห็นว่าการที่ผู้เสียหายกะโหลกศีรษะแตกหลายจุด กระดูกซี่โครงหัก
ต้องได้รับการผ่าตัดสมอง และนอนพักที่โรงพยาบาลสิบเอ็ดวัน และจากการรักษาท�ำให้ผู้เสียหาย
ต้องหยุดท�ำงานเป็นเวลากว่าเก้าเดือน พร้อมถูกประเมินว่าเป็นผู้ทุพพลภาพถาวร94 ดังนั้น จึงถือว่า
ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง และส่งผลต่อสุขภาพของผู้เสียหายในระยะยาว95 แต่แม้การ
กระท�ำทีร่ า้ ยแรงดังกล่าวจะเป็นการกระท�ำของเจ้าพนักงานของรัฐแต่เมือ่ เป็นการกระท�ำไปให้ได้มาซึง่
ค�ำรับสารภาพ อีกทั้งยังเป็นการกระท�ำในระยะสั้นในช่วงเวลาการจับกุมซึ่งมีความตึงเครียดสูง
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปจึงเห็นว่าการกระท�ำดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่ไม่ถงึ ขัน้ เป็นการทรมาน96
ในคดี Egmez v Cyprus97 ซึง่ มีขอ้ เท็จจริงคล้ายคลึงกับคดี Krastanov ข้างต้น
กล่าวคือ ในการเข้าจับกุมผูต้ อ้ งหาซึง่ กระท�ำความผิดซึง่ หน้า  ผูต้ อ้ งหาท�ำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานและ
ขัดขืนการจับกุม ท�ำให้หลังจากจับกุมตัวได้และใส่กญ
ุ แจมือแล้ว ต�ำรวจยังคงท�ำร้ายผูต้ อ้ งหาโดยเจตนา
ต่อเป็นระยะเวลาสั้น ๆ โดยไม่มีความจ�ำเป็น อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยเป็นการกระท�ำในขณะที่ยังมี
ความตึงเครียดและมีอารมณ์รว่ มสูง โดยเป็นเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ทันทีและต่อเนือ่ งจากการทีผ่ เู้ สียหาย
		 91 Herman Burgers and Hans Danelius, The United Nations Convention against Torture: A Handbook
on the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1988) 118;
อย่างไรก็ตาม การกระท�ำดังกล่าวก็ยงั เป็นความผิดอาญา เป็นความผิดวินยั และเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ เพียงแต่ไม่รา้ ยแรงถึง
ขัน้ ทรมานเท่านัน้
		 92 Application no 50222/99, 30 September 2004, ECHR 458 < http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2004/458.
html > last accessed 27 June 2020.
		 93 Ibid para 49.
		 94 Ibid paras 13-17.
		 95 Ibid para 53.
		 96 Ibid.

		 97 Application No 30873/96, 21 December 2000 < https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno
%22:[%2230873/96%22], %22itemid%22:[%22001-59100%22]} > last accessed 26 June 2020.
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ขัดขืนการจับกุมและท�ำร้ายร่างกายเจ้าพนักงาน โดยไม่ได้ทำ� ไปเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ค�ำรับสารภาพ การกระท�ำ
ดังกล่าวจึงไม่เป็นการทรมาน98
อย่างไรก็ตาม หากการที่เจ้าหน้าที่ท�ำร้ายร่างกายผู้ต้องหาหรือผู้ต้องขังเป็นไปเพื่อ
การลงโทษหรือข่มขู่โดยไม่มีอ�ำนาจตามกฎหมาย การกระท�ำนั้นก็อาจเป็นการทรมานได้ เช่น
ในคดี Vladimir Romanov99 ทีผ่ คู้ มุ เรือนจ�ำใช้ไม้กระบองทุบตีผต้ ู อ้ งขังจนผูต้ อ้ งขังลงไปนอนแล้วก็ยงั ตีตอ่ ไป
อีกเป็นเวลานานเพือ่ สัง่ สอนให้หลาบจ�ำ ข่มขูใ่ ห้กลัว ท�ำให้อบั อายขายหน้า และท�ำลายความรูส้ กึ และ
ความสามารถในการต่อสูข้ ดั ขืนผูค้ มุ เรือนจ�ำ ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปเห็นว่าการกระท�ำดังกล่าวเป็นการทรมาน100
ดังนั้น จึงเห็นได้ว่ามูลเหตุชักจูงใจเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญในการวินิจฉัยแยกแยะ
ว่าการกระท�ำทีก่ อ่ ให้เกิดความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรงนัน้ จะเป็นการทรมานตาม UNCAT
หรือเป็นเพียงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในระดับ CIDT เท่านัน้
2

สิทธิทจี่ ะไม่ถกู ทรมาน หรือถูกปฏิบตั อิ ย่างทารุณโหดร้ายกับการท�ำแท้ง
		 ในหั ว ข้ อ นี้ จ ะได้ อ ธิ บ ายถึ ง คดี NIHRC 101 ที่ ศ าลฎี ก าของสหราชอาณาจั ก รเพิ่ ง ตั ด สิ น
ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งขณะนั้นในประเทศไอร์แลนด์เหนือการท�ำแท้งยังคงเป็นความผิดอาญาที่มีโทษ
ร้ายแรงถึงขัน้ จ�ำคุกตลอดชีวติ ทัง้ นี้ กฎหมายอนุญาตให้มกี ารท�ำแท้งได้เฉพาะกรณีทกี่ ารตัง้ ครรภ์ตอ่ ไปจะ
ส่งผลต่อชีวติ หรือสุขภาพกายหรือจิตใจของแม่อย่างรุนแรงในระยะยาว102 ก่อนทีค่ วามผิดดังกล่าวจะ
ถูกยกเลิกไปเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562
		 ด้ ว ยเงื่ อ นไขที่ เ ข้ ม งวดดั ง กล่ า วของกฎหมายไอร์ แ ลนด์ เ หนื อ ในขณะนั้ น ท� ำ ให้ ก าร
ตั้งครรภ์จากการถูกข่มขืนกระท�ำช�ำเรา หรือการพบว่าทารกในครรภ์อยู่ในสภาวะ FFA ไม่อาจถูกใช้
เป็นเหตุให้หญิงที่ตั้งครรภ์ท�ำแท้งได้จึง ได้มีการยื่นค�ำร้องต่อศาลว่ากฎหมายดังกล่าวขัดหรือแย้งกับ
สิทธิมนุษยชนตามอนุสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนยุโรป (Convention rights) โดยผูร้ อ้ งซึง่ ก็คอื คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนของไอร์แลนด์เหนือเห็นว่า กฎหมายดังกล่าวอาจขัดกับสิทธิในความเป็นส่วนตัว และสิทธิที่
จะไม่ถกู ทรมาน หรือถูกปฏิบตั อิ ย่างทารุณโหดร้าย อย่างไรก็ตาม คดีนอี้ ยั การสูงสุดของไอร์แลนด์เหนือ
		 98 Ibid paras 77-79.
		 99 Vladimir Romanov v Russia, Application No 41461/20, 24 July 2008 < https://hudoc.echr.coe.
int/eng#{%22appno%22:[%2230873/96%22],%22itemid%22:[%22001-59100%22]} >; see also Dedovski
and Others v Russia, Application No 7178/03, 15 May 2008 < https://hudoc.echr.coe.int/
eng#{%22itemid%22:[%22001-86218%22]} > last accessed 27 June 2020.
		 100 Ibid paras 66-70.
		 101 In the matter of an application by the Northern Ireland Human Rights Commission for Judicial
Review (Northern Ireland) [2018] UKSC 27.
		 102 Offences against the Person Act 1861, ss 58-59.
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โต้แย้งว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของไอร์แลนด์เหนือไม่มอี ำ� นาจฟ้องคดีน103
้ี ซึง่ มติเสียงส่วนใหญ่
104
4 ต่อ 3 เห็นด้วยกับข้อโต้แย้งของอัยการสูงสุด ท�ำให้ศาลฎีกาไม่มอี ำ� นาจทีจ่ ะประกาศว่ากฎหมาย
ดังกล่าวขัดหรือแย้งกับ Convention rights ถึงกระนั้นก็ดี แม้จะวินิจฉัยเช่นนั้น แต่ศาลฎีกากลับ
เดินหน้าวินจิ ฉัยและให้ความเห็น “เสมือนว่า” คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของไอร์แลนด์เหนือมีอำ� นาจ
ฟ้องคดีนี้ โดยความเห็นของศาลนีไ้ ม่มผี ลผูกพันตามกฎหมาย (obiter dicta) โดยมติเสียงส่วนใหญ่
จ�ำนวน 4 เสียงเห็นว่ากฎหมายดังกล่าวของไอร์แลนด์เหนือขัดกับสิทธิในความเป็นอยูส่ ว่ นตัว105 ขณะที่
2 เสียงเห็นว่าขัดทั้งสิทธิในความเป็นส่วนตัว และสิทธิที่จะไม่ถูกทรมาน หรือถูกปฏิบัติอย่างทารุณ
โหดร้าย และ 1 เสียงเห็นว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ขดั กับ Convention rights เนือ่ งด้วยในบทความนีจ้ ะมุง่
ความสนใจไปที่สิทธิที่จะไม่ถูกทรมาน หรือถูกปฏิบัติอย่างทารุณโหดร้าย จึงจะอธิบายความเห็นของ
ผูพ้ พิ ากษาแต่ละนายทัง้ 7 นาย โดยข้ามเรือ่ งสิทธิในความเป็นส่วนตัวไป
		 Baroness Hale ประธานศาลฎีกาแห่งสหราชอาณาจักรเห็นว่า ถึงแม้การข่มขูห่ ญิงทีต่ งั้ ครรภ์
จากการถูกข่มขืนกระท�ำช�ำเรา หรือทารกมีภาวะ FFA ด้วยกฎหมายอาญา อาจถึงขั้นร้ายแรง
เพียงพอที่จะเป็น CIDT ได้บ้างในบางกรณี แต่ไม่ใช่หญิงที่อยู่ในสภาวะดังกล่าว “ทุกคน” จะเกิด
ความเครียด กังวลใจ หรือมีผลต่อสุขภาพในระดับที่ร้ายแรงเพียงพอที่จะเป็น CIDT106 ดังนั้น
Baroness Hale จึงวินจิ ฉัยว่ากฎหมายของไอร์แลนด์เหนือทีไ่ ม่อนุญาตให้หญิงทีต่ งั้ ครรภ์จากการถูกข่มขืน
กระท�ำช�ำเรา หรือทารกมีภาวะ FFA ท�ำแท้งได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ขัดกับสิทธิทจี่ ะไม่ถกู ทรมาน หรือ
ถูกปฏิบตั อิ ย่างทารุณโหดร้าย
เช่นเดียวกันกับ Lord Mance ทีเ่ ห็นว่า จากการพิจารณาค�ำวินจิ ฉัยของ ECtHR จ�ำนวนมาก
แล้วการไม่อนุญาตให้ท�ำแท้งในไอร์แลนด์เหนือในกรณีที่การตั้งครรภ์จากการถูกข่มขืนกระท�ำ
ช�ำเรา หรือทารกมีภาวะ FFA ยังไม่ถงึ ระดับทีจ่ ะร้ายแรงเพียงพอเป็น CIDT107 โดย Lord Mance เห็นว่า
การจะพิจารณาว่าการกระท�ำของรัฐเป็นการทรมานหรือ CIDT ต้องพิจารณาจากการกระท�ำจริง ๆ
ประกอบกับพฤติการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การที่เพียงคาดการณ์ว่ากฎหมายที่บังคับใช้นั้นอาจเป็นการ
ละเมิดสิทธิที่จะไม่ถูกทรมาน หรือถูกปฏิบัติอย่างทารุณโหดร้ายยังไม่เพียงพอ108 ดังนั้น กฎหมาย
ดังกล่าวของไอร์แลนด์เหนือจึงไม่ขดั กับสิทธิดงั กล่าว เพียงแต่การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวในบางกรณี
อาจเป็นการกระท�ำทีล่ ะเมิดสิทธิทจี่ ะไม่ถกู ทรมาน หรือถูกปฏิบตั อิ ย่างทารุณโหดร้ายได้109 ซึง่ Lady Black
เห็นด้วยกับความเห็นของ Lord Mance ในส่วนของสิทธิทจี่ ะไม่ถกู ทรมาน หรือถูกปฏิบตั อิ ย่างทารุณ โหดร้าย110
		 Lord Reed (ซึ่ง Lord Lloyd-Jones เห็นสอดคล้องและยึดถือเป็นความเห็นเดียวกัน)
เห็ น ว่ า มาตรฐานของการที่ ก ารกระท� ำ หนึ่ ง จะถึ ง ขั้ น เป็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ ที่ จ ะไม่ ถู ก ทรมาน
		 103 NIHRC [2018] UKSC 27 para.1.
		 104 Ibid para.3.
		 105 ในกรณีของ Lady Black เห็นว่ากฎหมายห้ามท�ำแท้งขัดแย้งกับสิทธิในความเป็นส่วนตัวเฉพาะกรณีทหี่ า้ มไม่ให้ทำ� แท้งใน
กรณีทที่ ารกมีภาวะ FFA แต่เห็นว่าไม่ขดั กับสิทธิในความเป็นส่วนตัวในกรณีทกี่ ารตัง้ ครรภ์เกิดจากการถูกข่มขืนกระท�ำช�ำเรา
		 106 NIHRC [2018] UKSC 27 para.33.
		 107 Ibid para.100.
		 108 Ibid para.100.
		 109 Ibid para.103.
		 110 Ibid para.367.
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หรือถูกปฏิบัติอย่างทารุณโหดร้ายอยู่สูงมาก111 ดังนั้น ส�ำหรับ Lord Reed แล้ว จึงเป็นเรื่องที่เป็น
ไปไม่ได้เลยทีบ่ ทบัญญัตเิ รือ่ งการท�ำแท้งของไอร์แลนด์เหนือจะขัดกับสิทธิดงั กล่าว112 ด้วยเหตุผลเดียว
กับเหตุผลของ Lord Mance ทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น กล่าวคือ อาจมีหลายกรณีทหี่ ญิงตัง้ ครรภ์ทถี่ กู บังคับ
ด้วยกฎหมายนีอ้ าจจะประสบกับความเจ็บปวดทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรงเพียงพอทีจ่ ะท�ำให้การกระท�ำ
ของรัฐบาลหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีเ่ กีย่ วข้องในครัง้ นัน้ ๆ เป็น CIDT113 แต่การประกาศว่ากฎหมายใน
เรือ่ งนัน้ ๆ เป็นการปฏิบตั ติ อ่ ประชาชนอย่างโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�ำ่ ยีศกั ดิศ์ รีนนั้ เป็นคนละเรือ่ งกัน114
ในทางตรงกันข้าม Lord Kerr (ซึง่ Lord Wilson เห็นสอดคล้องและยึดถือเป็นความเห็นเดียวกัน)
เห็นว่าบทบัญญัตขิ องไอร์แลนด์เหนือทีบ่ งั คับให้หญิงต้องตัง้ ครรภ์ตอ่ ไปทัง้ ทีร่ ดู้ วี า่ ทารกไม่สามารถมีชวี ติ รอด
หรือตายทันทีหลังคลอดเป็นการกระท�ำทีไ่ ร้มนุษยธรรมและย�ำ่ ยีศกั ดิศ์ รี115 ถึงแม้วา่ หญิงบางคนทีต่ กอยูใ่ น
สถานการณ์ดังกล่าวจะไม่ประสบปัญหาสุขภาพจิตอย่างรุนแรง แต่การที่จะต้องมีหญิงจ�ำนวนหนึ่ง
ประสบอาการเช่นนั้นทั้งที่สามารถป้องกันหรือบรรเทาปัญหาได้ แต่รัฐกลับเพิกเฉยไม่ด�ำเนินการ
การกระท�ำดังกล่าวของรัฐจึงถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิทจี่ ะไม่ถกู ทรมาน หรือถูกปฏิบตั อิ ย่างทารุณโหดร้าย
เนื่องจากรัฐไม่เพียงแต่มีหน้าที่ในเชิงปฏิเสธ (negative obligation) ที่จะไม่กระท�ำการละเมิดสิทธิ
ของประชาชน หากแต่รัฐยังคงมีหน้าที่ในเชิงยืนยัน (positive obligation) ที่จะต้องคุ้มครองไม่ให้
ประชาชนถูกละเมิดสิทธิดังกล่าวด้วย การที่รัฐไม่ยอมป้องกันทั้งที่ท�ำได้จึงเป็นการละเมิดสิทธิด้วย
การไม่ท�ำหน้าที่ในเชิงยืนยัน116 นอกจากนั้น Lord Kerr ยังเห็นว่าการที่รัฐยอมให้ไอร์แลนด์เหนือ
ยอมให้หญิงทีต่ งั้ ครรภ์เดินทางไปประเทศอืน่ ๆ ในสหราชอาณาจักรซึง่ สามารถท�ำแท้งได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ไม่เป็นสาเหตุที่บรรเทาความรุนแรงของการละเมิดสิทธิของหญิงดังกล่าวในการที่จะไม่ถูกทรมาน
หรือถูกปฏิบตั อิ ย่างทารุณโหดร้าย เพราะการท�ำแท้งเป็นเหตุการณ์ทรี่ นุ แรง กระทบกระเทือนความรูส้ กึ
ของหญิงที่ตั้งครรภ์ การต้องเดินทางไปในที่ที่ไม่คุ้นเคยห่างไกลจากคนที่ให้การสนับสนุนทางจิตใจ
หรือแพทย์ทคี่ นุ้ เคยย่อมท�ำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปกว่าเดิม การทีร่ ฐั บาลผลักไสให้คนต้องเดินทาง
ไปท�ำแท้งในต่างประเทศยิ่งเป็นหลักฐานยืนยันว่าการด�ำเนินการดังกล่าวของรัฐเป็นการกระท�ำ
ทีไ่ ร้มนุษยธรรม และย�่ำยีศักดิ์ศรี
		 แม้ Lord Kerr และ Lord Wilson จะเป็นเสียงข้างน้อยในคดีนี้ แต่ผู้เขียนกลับเห็น
สอดคล้องด้วยมากกว่า ด้วยเหตุผลสองประการ กล่าวคือ ประการแรก เป็นการยากที่จะเข้าใจว่า
เหตุใดกฎหมายถึงจะถูกถือว่าละเมิดสิทธิกเ็ ฉพาะต่อเมือ่ “ทุกคน” ทีถ่ กู กฎหมายนัน้ บังคับใช้แล้วจะถูก
ละเมิดสิทธิ แต่การวินิจฉัยเรื่องดังกล่าวควรจะอยู่บนพื้นฐานที่ว่ามีความเสี่ยงหรือความเป็นไปได้ที่
แท้จริงหรือไม่ หากหญิงตัง้ ครรภ์ทที่ ารกอยูใ่ นภาวะ FFA ถูกบังคับให้ตอ้ งตัง้ ครรภ์ตอ่ ไปทัง้ ทีท่ ารกจะ
ต้องตายก่อนคลอด หรือมีชวี ติ รอดได้ไม่กนี่ าที แล้วหญิงทีต่ งั้ ครรภ์นนั้ จะถูกปฏิบตั แิ บบทีไ่ ม่ใช่มนุษย์
เป็นเพียงถุงบรรจุเลือดและสารอาหารเพือ่ สนองความต้องการทางศีลธรรมของคนทีไ่ ม่ตอ้ งรับผิดชอบ
		
		
		
		
		
		

111 Ibid para.339.
112 Ibid para.353.
113 Ibid para.354.
114 Ibid para.354.
115 Ibid paras.231, 237.
116 Ibid para.235.
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ต่อร่างกายของหญิงทีต่ งั้ ครรภ์ เพราะไม่มเี หตุผลใด ๆ เลยทัง้ ทางการแพทย์และความต้องการแรงงาน
ที่จะเก็บทารกที่ไม่มีทางมีชีวิตรอดได้นานไว้ ด้วยการบังคับให้มนุษย์อีกคนหนึ่งต้องแบกรับภาระทั้ง
ทางกายและความรูส้ กึ ทางจิตใจทีต่ อ้ งรับรูถ้ งึ การคงอยูข่ องทารกทีจ่ ะไม่มชี วี ติ ในครรภ์ของตนเอง
		 เหตุผลอีกประการก็คือ ผู้พิพากษาอีก 5 นายมองข้ามหน้าที่ในเชิงยืนยันของรัฐบาลไป
รัฐไม่ได้มีเพียงหน้าที่ไม่ฆ่าประชาชนตามอ�ำเภอใจ แต่ยังมีหน้าที่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดการฆ่าคน
ตามอ�ำเภอใจ รวมไปถึงหน้าทีใ่ นการสอบสวนหากเกิดการฆ่าคนขึน้ ในลักษณะเดียวกันกับการทีร่ ฐั ไม่ได้มี
เพียงหน้าทีไ่ ม่ทรมานประชาชนอย่างทีร่ ฐั ก�ำลังท�ำต่อหญิงทีต่ งั้ ครรภ์ทารกในภาวะ FFA แต่ยงั รวมถึง
ต้องออกแบบระบบไม่ให้เกิดการเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรงด้วย ดังนัน้ ถึงแม้วา่ จะมีหญิงที่
ตัง้ ครรภ์ไม่ได้มปี ญ
ั หาสุขภาพกายหรือจิตใจจากการตัง้ ครรภ์ทที่ ารกมีภาวะ FFA แต่รฐั ก็ตอ้ งออกแบบ
ระบบทีจ่ ะรองรับและป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานนัน้ ให้มากทีส่ ดุ หาใช่เพิม่ ความเสีย่ ง
ทีม่ คี วามเป็นไปได้สงู ด้วยการไม่อนุญาตให้ทำ� แท้งในกรณีดงั กล่าว
		 จุดยืนดังกล่าวสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (UNHRC)
ซึง่ เป็นคณะกรรมการประจ�ำ ICCPR ทีเ่ ห็นว่าการบังคับให้หญิงทีต่ งั้ ครรภ์ตอ่ ไปทัง้ ทีท่ ารกประสบภาวะ FFA
เป็นการโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�ำ่ ยีศกั ดิศ์ รี117
3

ข้อเสนอแนะ
ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 4/2563 เป็นเรือ่ งทีน่ า่ ยินดี ไม่ใช่เพียงเพราะเป็นค�ำวินจิ ฉัย
ทีช่ ว่ ยท�ำให้ปญ
ั หาของผูห้ ญิงหลายคนทีส่ งั่ สมมาอย่างยาวนานในสังคมไทยได้รบั การบรรเทา แต่เพราะ
ค�ำวินจิ ฉัยดังกล่าวช่วยยืนยันว่าผูห้ ญิงเป็นเจ้าของเนือ้ ตัวร่างกายของตนเอง ไม่ใช่ของคนอืน่ หรือแม้แต่
ของทารกในครรภ์ก็ตาม เนื่องในโอกาสนี้ผู้เขียนขอเสนอให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 305 เป็น ดังนี้
“มาตรา 305  ถ้าการกระท�ำความผิดดังกล่าวในมาตรา 301 และมาตรา 302 นัน้ เป็นการ
กระท�ำของนายแพทย์ หรือของบุคคลทีอ่ ยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของนายแพทย์ และ
(1) จ�ำเป็นต้องกระท�ำเนือ่ งจากสุขภาพของหญิงนัน้ หรือ
(2) หญิงมีครรภ์เนือ่ งจากการกระท�ำความผิดอาญา  ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา  276 มาตรา 
277 มาตรา 282 มาตรา 283 หรือมาตรา 284 หรือ
(3) เด็กในครรภ์มีภาวะผิดปกติ โดยนายแพทย์อย่างน้อยสองคนวินิจฉัยแล้วว่าเด็กไม่อาจ
อยูร่ อดเป็นทารกได้ หรือจะเสียชีวติ แทบจะทันทีทนั ใดหลังจากคลอด
ผูก้ ระท�ำไม่มคี วามผิด”
		 117 Mellet v Ireland (9 June 2016) CCPR/C/116/D/2324/2013 para.7.6; Whelan v Ireland (17 March
2017) CCPR/C/119/D/2425/2014 paras 7.5, 7.7.
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การได้มาซึง่ พยานหลักฐานในคดีอาญากับการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ธานี วรภัทร์1

บทคัดย่อ
พยานหลักฐานทุกชนิดในคดีอาญาศาลรับฟังได้ แต่ตอ้ งเป็นพยานชนิดทีม่ ไิ ด้เกิดขึน้ โดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย ซึง่ ถือเป็นหลักประกันของกฎหมายลักษณะพยานในคดีอาญาทีม่ งุ่ คุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
นอกจากนั้น กระบวนพิจารณาพยานหลักฐานในคดีอาญาทุกขั้นตอนที่มุ่งตรวจสอบค้นหาความจริง
จนถึงขัน้ การพิพากษาคดี ต่างก็เป็นกระบวนการทีก่ ระท�ำเพือ่ คุม้ ครองสิทธิมนุษยชนทีส่ ำ� คัญอีกส่วนหนึง่
เช่นกัน ปัญหาของกฎหมายไทย คือ ในกระบวนการยุตธิ รรมยังบกพร่องในระบบและกลไกของกระบวน
พิจารณาที่เป็นธรรม (Fair Trial) บางเรื่องบางประการในการน�ำไปสู่การพิพากษาคดีที่เที่ยงธรรม คือ
การลงโทษให้เหมาะสมกับบุคคล (Individualization of Punishment)
ผู้เขียนขอเสนอแนะให้ปฏิรูประบบการสอบสวนฟ้องร้องให้เป็นเอกภาพ กล่าวคือ ให้พนักงาน
อัยการเป็นผูร้ บั ผิดชอบส�ำนวนการสอบสวนและฟ้องร้องคดีอาญา ซึง่ จะช่วยท�ำให้พนักงานอัยการเข้าใจ
และเข้าถึงพยานหลักฐานทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นและให้การปรับบทฐานความผิดอาญาตั้งแต่เริ่มคดีเป็น
หน้าที่ของอัยการ การใช้มาตรการแสวงหาพยานหลักฐานทุกวิธีต้องใช้เท่าที่จ�ำเป็นตามกฎหมายและ
ผ่านการพิจารณาจากพนักงานอัยการก่อนเสมอและอนุมตั โิ ดยศาล ในคดีความผิดอาญาแผ่นดินทีส่ ำ� คัญ
ต้องมีการไต่สวนมูลฟ้อง การจัดให้มกี ารแถลงเปิดและปิดคดี และศาลต้องท�ำหน้าทีส่ บื พยานในคดีอาญา
ตามกฎหมาย ทั้งนี้ เป็นกระบวนพิจารณาที่กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนเป็นส�ำคัญ
		

ค�ำส�ำคัญ:
พยานหลักฐาน, คดีอาญา, การคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน

		

1 ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ประจ�ำคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต.

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563)

Acquisition of evidence in criminal cases and
the protection of human rights
Assistant Professor Dr.Thanee Vorapatr

Abstract
All kinds of evidence in criminal cases, the court can listen to the case. But must
not be a witness that is not  legitimate. Which is considered as a guarantee of a criminal
witness law aimed at protecting human rights. In addition, every process of evidence in
criminal cases aimed at investigating the truth up to the verdict. It is another process that
is done to protect important human rights. The problem with the Thai criminal justice
system is that the system and mechanism are still lacking in a fair trial in some areas
leading to fair judgment. And Individualization of Punishment
		 The author suggests reforming the prosecution system to unity, namely
the prosecutor is responsible for the investigation and criminal prosecution. This will help
the prosecutor understand and access all the evidence from the beginning. And to adjust
the criminal base since the beginning of the case is the duty of the prosecutor. All methods
of evidence seeking must be used as required by law and passed the consideration from
the prosecutor’s office and approved by the court. In an important criminal case,
a preliminary investigation must be conducted. Arranging open statements and closing
cases.  And the court must perform the examination of criminal cases according to the law.
This is a process considered by the Criminal Procedure Law to protect human rights.

Keywords :
Evidence, criminal case, Protection of human rights
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การได้มาซึง่ พยานหลักฐานในคดีอาญากับการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
1

บทน�ำ
หลักในการด�ำเนินคดีอาญาคือ “หลักตรวจสอบค้นหาความจริง” (Examination Principle)
และด้ ว ยประเทศไทยใช้ ห ลั ก การด� ำ เนิ น คดี อ าญาโดยรั ฐ (Public Prosecution) 2 ซึ่ ง การ
ตรวจสอบค้นหาความจริง โดยเฉพาะจากการด�ำเนินการของเจ้าพนักงานของรัฐในการแสวงหาพยาน
หลักฐานต่าง ๆ ซึง่ อาจได้แก่ พยานบุคคล พยานวัตถุ พยานเอกสาร ด้วยวิธกี ารต่าง ๆ อันส่งผลกระทบ
ต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เช่น มาตรการจับ ค้น คุมขัง การล่อซื้อ การดักฟังทางโทรศัพท์
การเอาตัวบุคคลไว้ตามกฎหมายพิเศษ 3 วัน การสะกดรอย เป็นต้น มาตรการทางกฎหมายทัง้ หลาย
เหล่านีก้ ฎหมายให้อำ� นาจเจ้าพนักงานของรัฐกระท�ำได้ภายใต้เงือ่ นไขของกฎหมาย เพือ่ การได้มาซึง่ พยาน
หลักฐานโดยให้กระท�ำเท่าที่จ�ำเป็นและเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายอย่างเคร่งครัดเนื่องจากมี
ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน ซึง่ โดยหลักของการตรวจสอบค้นหาความจริงทีต่ อ้ งท�ำมี 2 ประการ คือ
1. ข้อเท็จจริงของการกระท�ำความผิดทีเ่ กิดขึน้ นัน้ คือ พยานบุคคล พยานวัตถุ พยานเอกสาร
2. ข้อเท็จจริงของตัวผูก้ ระท�ำความผิด ได้แก่ ประวัตคิ วามเป็นมา  ความประพฤติเป็นอาจิณ
สุขภาพอนามัย รายได้  ทรัพย์สนิ ครอบครัว เป็นต้น
ซึง่ ทัง้ 2 ประการนี้ เป็นการใช้อำ� นาจของรัฐทีก่ ระทบต่อสิทธิมนุษยชนของปัจเจกบุคคลทัง้ สิน้
ด้วยเหตุผลของการป้องกันและปราบปรามการกระท�ำความผิดอาญาของบุคคลหรืออาชญากร
การคุม้ ครองสังคมให้ปลอดภัย เหตุผลแห่งความชอบธรรมในการใช้อำ� นาจของเจ้าหน้าทีร่ ฐั จึงได้รบั การ
ยอมรับให้กระท�ำได้ แต่อย่างไรก็ตาม การใช้อำ� นาจในการแสวงหาพยานหลักฐานก็ตอ้ งมีการจ�ำกัดโดย
ใช้เท่าที่จ�ำเป็นหรือให้อ�ำนาจเฉพาะไว้ภายใต้เงื่อนไขตามกฎหมายอย่างชัดเจนให้กระท�ำได้เท่านั้น
มิฉะนัน้ ก็จะมีผลเป็นการกระท�ำทีล่ ะเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็นการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
ในคดีอาญาพยานหลักฐานทุกชนิดในคดีอาญารับฟังได้ แต่ในเรือ่ งการได้มาซึง่ พยานหลักฐาน
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาได้บญ
ั ญัตขิ อ้ จ�ำกัดในการรับฟังพยานหลักฐานไว้ดงั นี้
		 “มาตรา 226 พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคล ซึง่ น่าจะพิสจู น์ได้วา่ จ�ำเลยมี
ความผิดหรือบริสทุ ธิ์ ให้อา้ งเป็นพยานหลักฐานได้แต่ตอ้ งเป็นพยานชนิดทีม่ ไิ ด้เกิดขึน้ จากการจูงใจ
มีคำ� มัน่ สัญญา ขูเ่ ข็ญ หลอกลวงหรือโดยมิชอบประการอืน่ และให้สบื ตามบทบัญญัตแิ ห่งประมวล
กฎหมายนีห้ รือกฎหมายอืน่ อันว่าด้วยการสืบพยาน”

		

2 จาก หลักกฎหมายวิธพ
ี จิ ารณาความอาญา, โดย ธานี วรภัทร์, 2558, วิญญูชน, พิมพ์ครัง้ ที่ 2.

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563)

		 เมื่อได้พยานหลักฐานมาแล้ว ในขั้นตอนต่อไปพยานหลักฐานก็จะต้องถูกตรวจสอบว่า
รับฟังได้หรือไม่ โดยผ่านกลไกของกระบวนการในการพิจารณาคดีทเี่ ป็นธรรม (Fair Trial) ซึง่ เป็นไปตาม
บทบัญญัตขิ องกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
การได้มาซึ่งพยานหลักฐานในคดีไม่ว่าจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือ
ทั้งสองฝ่าย ระบบภายในของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะท�ำการคัดกรองพยานหลักฐานนั้น
ว่ามีที่มา วิธีการได้มาอย่างไร เป็นพยานหลักฐานที่รับฟังได้หรือไม่ ทบทวนในขั้นตอนต่าง ๆ ของ
กระบวนการยุติธรรมและจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม อาจกล่าวได้ว่ากลไกของกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาได้ออกแบบมาเพื่อการคัดกรอง จ�ำแนกพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เข้ามาสู่
กระบวนการตั้งแต่ชั้นก�ำหนดคดีและเข้าสู่ชั้นบังคับคดี ในความยุติธรรม เป็นธรรมและเที่ยงธรรม
ตลอดกระบวนการ
2

หลักนิตธิ รรมกับการตรวจสอบค้นหาความจริงจากพยานหลักฐานในคดีอาญา
นโยบายและการด�ำเนินงานของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการตรวจสอบค้นหา
ความจริงจากพยานหลักฐานต่าง ๆ เป็นเรือ่ งของ 1. การใช้อำ� นาจรัฐต่อประชาชน 2. ประโยชน์สขุ ของสังคม
3. ความชอบธรรม 4. จริยธรรม 5. คุณธรรม 6. มนุษยธรรม ในการบังคับใช้กฎหมายอาญาผ่าน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตัวบทบัญญัติกฎหมายเองก็ดี การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ภาครัฐก็ดี
จะต้องอยูภ่ ายใต้หลักนิตธิ รรมหรือนิตริ ฐั หลักศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์และหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดทัง้
หลักคุณธรรมและจริยธรรม3
การท�ำงานของบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจึงต้องตระหนักถึง
หลักการดังกล่าวในวรรคก่อนนีแ้ ละกระท�ำอย่างละเอียดรอบคอบตามกฎหมาย ปรากฏตามภาพดังนี้
หลักนิติธรรม
(The Rules of Law)
ความจร�ง
การตรวจสอบคนหาความจร�ง
พยานบุคคล พยานวัตถุ พยานเอกสาร
การสืบสวน การสอบสวน ฟองรอง พิจารณาพิพากษา
กระทำความผิด

มิไดกระทำความผิด

บังคับโทษ

สังคม

		 3 จาก “การปฏิรูปการสอบสวนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย,” โดย ธานี วรภัทร์, (เม.ย.-ส.ค. 2562),
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 30(2).
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		 ตามแผนภาพข้างต้น หลักนิติธรรมหรือนิติรัฐ เป็นหลักการสูงสุดที่แผ่ลงมาสู่การตรวจสอบ
ค้นหาความจริง (Examination Principle) อันเป็นหัวใจของกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาในการ
แสวงหาพยานหลักฐานตามความเป็นจริงอย่างตรงไปตรงมา โดยปราศจากการแทรกแซงปรุงแต่ง
หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงใด ๆ ทัง้ สิน้ และท�ำการรวบรวมพยานหลักฐานได้อย่างครบถ้วนส�ำนวนความ
เพือ่ ส่งผ่านไปยังชัน้ ของการพิจารณาพิพากษาคดี เพือ่ ศาลจะได้ทำ� การชัง่ น�ำ้ หนักพยานหลักฐานและ
มีคำ� พิพากษาในความผิดหรือบริสทุ ธิใ์ นคดีนนั้ และสามารถทีจ่ ะพิพากษาลงโทษได้อย่างเหมาะสมกับ
บุคคลและเป็นไปตามหลัก “การลงโทษทีไ่ ด้สดั ส่วน” อย่างแท้จริง
เพื่อเป็นหลักประกันตามหลักสิทธิมนุษยชนในการใช้อ�ำนาจรัฐต่อประชาชน ประชาชนต้อง
ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรมในคดีจงึ จะบรรลุผลสัมฤทธิข์ องหลักนิตธิ รรม จากความคิดและการปฏิบตั ิ
งานที่มักกล่าวว่าการน�ำคนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาแล้วจะได้รับความเป็นธรรม การคิด
และด�ำเนินการแค่นนั้ ยังไม่ถกู ต้อง ในความเป็นจริงยังจะต้องมีระบบและกลไกทางกฎหมายทีท่ ำ� ให้มี
การพิจารณาคดีท่ี “เป็นธรรม” (Fair Trial) อีกด้วย ในทุกขัน้ ตอนของการด�ำเนินคดีอาญาเพือ่ ให้เกิด
การตรวจสอบพิเคราะห์และชั่งน�้ำหนักพยานหลักฐานทุกชนิดที่เข้าในคดีได้อย่างตรงไปตรงมาตาม
ข้อเท็จจริงของพยานหลักฐานทีใ่ ห้ผลในทางพิสจู น์ความผิดและความบริสทุ ธิแ์ ละต้องมีการพิจารณาคดี
จนสิ้นสงสัย4 จริง ๆ ก่อนการพิพากษาคดี เพื่อให้สามารถเข้าถึงความ “เที่ยงธรรม” อย่างแท้จริง
อันเป็นเป้าหมายสุดท้ายของคดีอาญา ปรากฏตามแผนภาพ ดังนี้
ยุติธรรม

เที่ยงธรรม

เปนธรรม

การได้มาซึง่ “ความเทีย่ งธรรม” ในแต่ละคดี คือ กระบวนการเกีย่ วกับพยานหลักฐานสามารถ
แยกผิดชอบชัว่ ดีได้อย่างมีเหตุผลตามพยานหลักฐานอย่างสมบูรณ์และก�ำหนดโทษได้อย่างเหมาะสม
เป็นสัดส่วนของแต่ละบุคคล อันยังให้เกิดการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริง แต่ถา้ กรณีเป็นพยาน
เท็จและกระบวนการก็ไม่เป็นธรรมด้วย ความเที่ยงธรรมก็ล้มเหลวกับทั้งยังท�ำลายการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนในคดีอาญาให้สนิ้ ไปด้วย
		 4 ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 227 ให้ศาลใช้ดลุ พินจิ วินจิ ฉัยชัง่ น�ำ้ หนักพยานหลักฐานทัง้ ปวง
อย่าพิพากษาลงโทษจนกว่าจะแน่ใจว่ามีการกระท�ำผิดจริงและจ�ำเลยเป็นผูก้ ระท�ำความผิดนัน้
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กระบวนการในการด�ำเนินคดีอาญาและชัน้ ของการตรวจสอบพยานหลักฐาน
		 กระบวนการในการด�ำเนินคดีอาญา และชั้นของการตรวจสอบพยานหลักฐานอันเป็น
หลักประกันสิทธิในทางอาญาและหลักสิทธิมนุษยชน แบ่งออกได้เป็น 2 ขัน้ ตอนใหญ่ ๆ คือ “การด�ำเนินคดี
อาญาชัน้ ก�ำหนดคดี” และ “การด�ำเนินคดีอาญาชัน้ บังคับคดี” กล่าวคือ
1. การด�ำเนินคดีอาญาชัน้ ก�ำหนดคดี (Erkenntnisverfahren)5 เป็นการด�ำเนินการทัง้ หลาย
ของเจ้าพนักงาน เป็นการกระท�ำเพือ่ ยืนยันข้อกล่าวหา ซึง่ ถ้ารับฟังได้โดยปกติเจ้าพนักงานก็จะฟ้องเพือ่
ให้ศาลพิจารณาพิพากษาต่อไป และเมื่อได้มีการยื่นฟ้องแล้ว การด�ำเนินการทั้งหลายในศาลในคดีที่
เจ้าพนักงานได้ฟอ้ งแล้วนัน้ รวมทัง้ ในคดีทผี่ เู้ สียหายฟ้องคดีเอง ก็เป็นการกระท�ำเพือ่ ยืนยันข้อกล่าวหา
เช่นเดียวกับการด�ำเนินการชัน้ เจ้าพนักงาน และถ้าหากฟังได้วา่ มีการกระท�ำความผิดจริงศาลก็จะก�ำหนด
“มาตรการบังคับทางอาญา” ในชั้นก�ำหนดคดีมีความส�ำคัญมากในการที่ทุกหน่วยในกระบวนการ
ยุตธิ รรมต้องท�ำการตรวจสอบค้นหาความจริงว่าผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยผิดหรือบริสทุ ธิ์ การด�ำเนินการและ
การใช้มาตรการต่าง ๆ จึงต้องอยูใ่ นกรอบของ “หลักนิตธิ รรม” และหลักสิทธิมนุษยชน
2. การด�ำเนินคดีอาญาชั้นบังคับคดี เมื่อศาลได้มีค�ำพิพากษาที่ก�ำหนดมาตรการบังคับทาง
อาญาในคดีใดแล้วและค�ำพิพากษาในคดีนนั้ ก็ได้ถงึ ทีส่ ดุ แล้ว ก็จะต้องมีการจัดการบังคับให้เป็นไปตาม
ค�ำพิพากษาอันถึงทีส่ ดุ แล้วนัน้ ต่อไป เว้นแต่จะได้มกี ารลดโทษ เปลีย่ นโทษ หรืออภัยโทษ หรืออืน่ ๆ6
ในชัน้ นีก้ ต็ อ้ งอยูภ่ ายใต้หลักคิดและหลักปฏิบตั เิ ดียวกันคือ ต้องเป็นไปตาม “หลักนิตธิ รรม” มาตรการ
บังคับทางอาญาทั้งหลาย การบริหารจัดการในชั้นนี้ต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
“หลักสิทธิมนุษยชน”
ข้อสังเกต การให้ความยุตธิ รรมแก่ผกู้ ระท�ำความผิดอันเป็นการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนนัน้ คือ
การก�ำหนดโทษทีเ่ หมาะสม ถูกต้อง ชัดเจน ค�ำนึงถึงอดีต ปัจจุบนั และอนาคตของผูก้ ระท�ำความผิด
ดังนัน้ นอกจากการอาศัยข้อมูลพยานหลักฐานของการกระท�ำความผิดแล้ว ยังต้องอาศัยข้อมูลทีเ่ ป็น
ข้อเท็จจริงของผูก้ ระท�ำความผิดด้วย ตามหลัก Individualization of Punishment กล่าวคือ การรูจ้ กั
ตัวผูก้ ระท�ำความผิดอย่างดีพอมีผลต่อการก�ำหนดโทษมาก ซึง่ อาจมีผลต่อการใช้ดลุ พินจิ ในการก�ำหนด
โทษทีไ่ ม่ชอบขึน้ มาได้ ไม่วา่ ในแง่ของการก�ำหนดโทษสูงเกินไปหรือต�ำ่ เกินไป ซึง่ เกิดผลกระทบเสียหาย
ต่อบุคคลและสังคม และต่อความเชื่อมั่น ความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนจากการท�ำงานในความ
รับผิดชอบของกระบวนการยุตธิ รรม

		
		

5 จาก กฎหมายวิธพ
ี จิ ารณาความอาญา (น 64-65.), โดย คณิต ณ นคร, 2561, กรุงเทพฯ : วิญญูชน, พิมพ์ครัง้ ที่ 9.
6 แหล่งเดิม. (น. 65).
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การคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนภายหลังจากการได้มาซึง่ พยานหลักฐานในคดีอาญาในประเทศไทย
ในส่วนนีจ้ ะน�ำเสนอระบบและกลไกบางเรือ่ งทีผ่ เู้ ขียนเห็นว่าน่าสนใจตามกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญาของประเทศไทย ซึง่ ได้ออกแบบมาเพือ่ การคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน ในการน�ำมาใช้สามารถ
คุม้ ครองสิทธิมนุษยชนได้แค่ไหนเพียงไร มีจดุ อ่อนอย่างไร และควรจะเป็นอย่างไร ตามล�ำดับดังต่อไปนี้
		 1. เรือ่ งของระบบและกลไกของกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาไทย เรือ่ งนีเ้ ป็นปัญหาใหญ่
ของประเทศเราทีย่ งั ไม่ได้รบั การแก้ไข ระบบกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาระบบใหญ่ ๆ ในโลกนีม้ ี
ระบบในการด�ำเนินคดีอาญา 2 ระบบ คือ ระบบไต่สวนและระบบกล่าวหา ดังนี7้
1) ระบบไต่สวน  (Inquisitorial System) มีลกั ษณะทีไ่ ม่มกี ารแยก “หน้าทีส่ อบสวนฟ้องร้อง”
กับ “หน้าทีพ่ จิ ารณาพิพากษา” ออกจากกัน โดยให้องค์กรเดียวกันเป็นผูท้ ำ� หน้าทีท่ งั้ สองประการ กรณี
จึงมีแต่ “ผู้ไต่สวน” และ “ผู้ถูกไต่สวน” เท่านั้น  ผู้ถูกกล่าวหาจะตกอยู่ในฐานะเป็น “กรรมในคดี”   
ซึง่ ปัจจุบนั ไม่มกี ารน�ำมาใช้แล้วในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
2) ระบบกล่าวหา   (Accusatorial System) เป็นระบบทีแ่ ยกหน้าทีแ่ ยกอ�ำนาจ “สอบสวน
ฟ้องร้อง” และอ�ำนาจหน้าที่ “พิจารณาพิพากษา” ออกจากกัน ให้องค์กรทีต่ า่ งหากจากกันคนละ
องค์กรเป็นผู้ท�ำหน้าที่ และยกฐานะของผู้ถูกกล่าวหาขึ้นเป็น “ประธานในคดี” ระบบกล่าวหา
จึงเป็นระบบการพิจารณาคดีสมัยใหม่เพราะสอดรับกับหลักมาตรฐานสากลในการพิจารณาคดี
อย่างเป็นธรรม8 จึงเป็นทีย่ อมรับอย่างแพร่หลาย ปัจจุบนั ประเทศต่าง ๆ ในโลกได้เปลีย่ นระบบการ
ด�ำเนินคดีอาญาจากระบบไต่สวนมาเป็นระบบกล่าวหาแล้ว ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึง่ ทีเ่ ปลีย่ นมาใช้
“ระบบกล่าวหา” ระบบกล่าวหา ปรากฏตามแผนภาพ ดังนี้

เร��มกระบวนการ

การสอบสวน
ฟองรอง

พิจารณา
พิพากษา

• พนักงานอัยการ

• ผูพิพากษา

• ตำรวจ

• พนักงานอัยการ

(ผูรับผิดชอบการสอบสวน
และฟองคดี)
(สืบสวนและรวบรวมสำนวน)

คำพิพากษา

(รับผิดชอบการพิจารณา
พิพากษา)
(ฟองรองและดำเนินคดีในศาล)

		 7 จาก กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, โดย คณิต ณ นคร, 2561, กรุงเทพฯ: วิญญูชน, พิมพ์ครั้งที่ 9. และ
จาก กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา, โดย ธานี วรภัทร์, 2558, กรุงเทพฯ: วิญญูชน, พิมพ์ครัง้ ที่ 2.
		 8 From International Covenant on Civil Political Rights (ICCPR).

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563)

ข้อสังเกตจากแผนภาพข้างต้น ระบบจะถูกแยกเป็นสองส่วน และผูท้ ที่ ำ� หน้าทีเ่ ป็น “ผูบ้ ริหาร
งานยุตธิ รรม” คนส�ำคัญทีต่ อ้ งเกีย่ วข้องทัง้ ในส่วนแรกและส่วนทีส่ อง คือ “พนักงานอัยการ” กล่าวคือ
เป็นผูร้ บั ผิดชอบส�ำนวนการสอบสวนคดีมาตัง้ แต่ตน้ 9 และด�ำเนินคดีในชัน้ พิจารณาร่วมกับศาล บทบาท
ของอัยการจึงมีสว่ นส�ำคัญมากในการส่งผ่าน “พยานหลักฐานอันเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงของข้อหาและ
ข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงของบุคคลผูก้ ระท�ำความผิด” ไปยังศาลได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพือ่ การ
พิจารณาพิพากษาด้วยความถูกต้องสมบูรณ์ตรงตาม “ความเป็นจริง” อันเป็นการสนับสนุนส่งเสริม
ให้กบั ผูพ้ พิ ากษาในการพิจารณาพิพากษาคดีได้อย่างถูกต้องยุตธิ รรม ตลอดทัง้ การใช้ดลุ พินจิ ในการใช้
“มาตรการบังคับทางอาญา” กับบุคคลนัน้ ได้อย่างเหมาะสม (Individualization of Punishment)
และน�ำไปสูก่ ารใช้โทษทางเลือกให้เหมาะสมกับบุคคลผูก้ ระท�ำความผิดในแต่ละรูปเรือ่ งข้อเท็จจริงของคดี
		 การที่พนักงานอัยการเป็นผู้รับผิดชอบการสอบสวนในคดี โดยต�ำรวจท�ำหน้าที่สืบสวนและ
เป็นผูช้ ว่ ยเหลือในการสอบสวน จะท�ำให้เกิดการท�ำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบ
ถ่วงดุลกันในการสอบสวนฟ้องร้อง ช่วยคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้เป็นอย่างดีจากความรู้
ความสามารถทางกฎหมายของพนักงานอัยการ และยังป้องกันการทุจริตในกระบวนการยุตธิ รรมทาง
อาญาต้นทางได้อกี ระดับหนึง่ ด้วย ลดปัญหาการใช้ความรุนแรง การซ้อมทรมาน ทีท่ ำ� ให้กระบวนการ
ในชัน้ นีล้ ม้ เหลว เกิดความผิดพลาด (Miscarriage of Justice)
แต่สำ� หรับประเทศไทยได้นำ� “ระบบกล่าวหา” มาใช้โดยแยกเป็นสามส่วน แตกต่างจากประเทศ
ทีใ่ ช้ระบบเดียวกันกับประเทศไทย ปรากฏตามแผนภาพ ดังนี้
เร��มกระบวนการ

สอบสวน
• ตำรวจ

(รับผิดชอบสืบสวนสอบสวน)

ฟองรอง
• พนักงานอัยการ
(หนาที่ฟองคดี)

พิจารณา
พิพากษา

คำพิพากษา

• ผูพิพากษา

(รับผิดชอบการพิจารณา
พิพากษา)

• พนักงานอัยการ

(ฟองรองและดำเนินคดีในศาล)

ข้อสังเกตคือ พนักงานอัยการผูฟ้ อ้ งคดีมไิ ด้เข้าไปรับทราบเรือ่ งราวต่าง ๆ อย่างละเอียดมาแต่ตน้
ต้องรอรายงานการสอบสวนที่ส่งมาจากเจ้าพนักงานต�ำรวจ แต่พนักงานอัยการมีหน้าที่ต้องเขียน
ค�ำฟ้องและด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดีในชัน้ ศาล จึงเป็นอุปสรรคในการรับรูเ้ รือ่ งราวต่าง ๆ ของ
พนักงานอัยการใน “ข้อมูลข้อเท็จจริงของข้อหาและข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงของบุคคลผู้กระท�ำ
ความผิด” และการด�ำเนินการสอบสวนได้เสร็จสิน้ ไปแล้วในชัน้ ต�ำรวจทีผ่ กู ขาดเพียงหน่วยงานเดียว10
		
		

9 ตามหลัก “อ�ำนาจสอบสวนฟ้องร้องเป็นอ�ำนาจเดียวกัน”
10 ยกเว้น คดีพเิ ศษทีอ่ ยูใ่ นความดูแลของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
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ซึง่ ในทางปฏิบตั มิ โี อกาสผิดพลาดหรือมีโอกาสเกิดการกระท�ำทีม่ ชิ อบในเรือ่ งของพยานหลักฐานได้งา่ ย
ซึง่ เป็นสิง่ ส�ำคัญทีม่ ผี ลกระทบสิทธิในทางคดีของบุคคลทีพ่ งึ ได้รบั การคุม้ ครองตามหลักสิทธิมนุษยชน
และยังมีผลต่อความผิดหรือบริสทุ ธิใ์ นคดี กล่าวคือ พยานหลักฐานในชัน้ เริม่ ต้นอาจถูกบิดเบือนแก้ไข
เปลีย่ นแปลงไปจากความจริงได้งา่ ย
		 ตัวอย่าง “ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม มีความซับซ้อน
ตามหลักกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาจึงควรต้องให้พนักงานอัยการลงมาท�ำหน้าทีส่ อบสวนคดีดว้ ย
ตนเองดังเช่นทีป่ รากฏในนานาอารยประเทศและตามรูปแบบของระบบ “กล่าวหา” ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะท�ำให้ “อ�ำนาจสอบสวนฟ้องร้องเป็นอ�ำนาจเดียวกัน” และการที่
พนักงานอัยการมีข้อมูลของบุคคลผู้กระท�ำความผิดและรู้สาเหตุการกระท�ำความผิดอย่างชัดแจ้ง
จะสามารถใช้ดุลพินิจสั่งใช้มาตรการต่าง ๆ ได้อย่างมีภาวะวิสัย เช่น สั่งไม่ฟ้อง สั่งชะลอการฟ้อง
หรือเสนอศาลเพือ่ ใช้มาตรการทางเลือกอืน่ ๆ แทนได้หากเข้าเงือ่ นไขของกฎหมาย
ในประเด็นนีอ้ าจกล่าวได้วา่ มีการกล่าวถึงกันมากและถกเถียงกันมานานแล้ว เป็นสิง่ ท้าทาย
ผู ้ บ ริ ห ารกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญาไทยอี ก ประการหนึ่ ง ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงระบบและ
กลไกการสอบสวนเสียใหม่หรือไม่ ผลจากการศึกษาวิจยั และการปฏิบตั ใิ นต่างประเทศหลายประเทศ
ยืนยันชัดเจนว่า “อ�ำนาจสอบสวนฟ้องร้องเป็นอ�ำนาจเดียวกัน” และ พนักงานอัยการต้องเป็น
ผู้สอบสวนคดีเองในฐานะผู้รับผิดชอบส�ำนวนคดี11 และอาจจะมอบหมายให้เจ้าพนักงานต�ำรวจ
ได้บา้ งในคดีเล็ก ๆ น้อย ๆ ทัว่ ไป จะท�ำให้กระบวนการยุตธิ รรมมีประสิทธิภาพได้
การทุจริตคอร์รปั ชันในกระบวนการยุตธิ รรมไม่วา่ ขัน้ ตอนใด ๆ การแทรกแซงจากอ�ำนาจใด ๆ
จากภายนอกจะเป็นสิ่งท�ำลายความถูกต้องจริงแท้ของพยานหลักฐานในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา เป็นการท�ำลายความเชือ่ ถือศรัทธาของประชาชน และคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชน
อย่างชัว่ ร้าย และหมายถึงความล้มเหลวของการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนอย่างสิน้ เชิง
ความร่วมมือกันของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการตรวจสอบค้นหา
ความจริงจากพยานหลักฐานให้เป็นทีป่ ระจักษ์ ทุกหน่วยงานจึงมีความส�ำคัญด้วยกันทัง้ สิน้ เพียงแต่ทำ�
บทบาททีแ่ ตกต่างกัน ไม่วา่ ในชัน้ เจ้าพนักงานหรือในชัน้ พิจารณาพิพากษาก็ตาม12 เพือ่ ร่วมสร้างความ
ยุติธรรมอย่างแท้จริงและเป็นบทบาทของทุกฝ่ายที่ต้องกระตือรือร้น (Active) เพื่อการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนให้กบั ประชาชนและสังคม
		 2. ในชัน้ สอบสวนฟ้องร้อง มีประเด็นทีต่ อ้ งพิจารณา ดังนี้
ในเรือ่ งของการ “ร้องทุกข์กล่าวโทษ” ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาของไทย
จะก�ำหนดให้รอ้ งทุกข์กล่าวโทษ13 กับ “พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจ” ซึง่ ในทางปฏิบตั ปิ ระชาชน
ก็จะไปร้องทุกข์กับต�ำรวจเป็นหลักและก็มักมีประเด็นของการไม่รับแจ้งความเกิดขึ้น ในกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาของญี่ปุ่นก็ดี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันก็ดี ให้ผู้เสียหายสามารถร้องทุกข์กับ
		 11 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โปรตุเกส สาธารณรัฐฝรัง่ เศส ญีป่ นุ่ แม้แต่ในสหราชอาณาจักร ปัจจุบนั ก็มพี นักงาน
อัยการแล้ว.
		 12 จาก มาตรการบังคับทางอาญา, โดย ธานี วรภัทร์, 2557, กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
		 13 ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 2 (7) และ (8).

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563)

พนักงานอัยการได้อีกด้วย ซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งที่อ�ำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ไม่ผูกขาดอยู่
แต่เพียงหน่วยงานเดียว
ในเรือ่ งของการ “ตัง้ ข้อหาและการปรับบทฐานความผิดอาญา” เมือ่ พิจารณาจากระบบและ
กลไกการด�ำเนินคดีอาญาของไทยดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วในข้อ 1 จุดอ่อนทีจ่ ะต้องแก้ไขคือ ปัญหาการปรับ
บทฐานความผิด ปัจจุบนั การตัง้ ข้อหาและการปรับบทความผิดยังอยูก่ บั ต�ำรวจเพียงล�ำพังหน่วยงานเดียว
		 การกระท�ำที่ส�ำคัญและส่งผลกระทบต่อประชาชนในสังคมในชั้นสอบสวนอย่างมาก คือ
การตัง้ “ข้อหา” และการปรับบทว่าการกระท�ำนัน้ ผิด “ฐานความผิด” ใด จากหลัก “การสอบสวน
ฟ้องร้องเป็นอ�ำนาจเดียวกัน” เป็นหลักสากลทีเ่ ป็นประกันการด�ำเนินคดีทถี่ กู ต้อง14 แต่ประเทศไทย
หลักนี้ยังไม่สามารถท�ำได้ การปรับบทฐานความผิดให้ถูกต้องตรงกับการกระท�ำที่เกิดขึ้นจึงตกอยู่กับ
เจ้าพนักงานต�ำรวจโดยล�ำพังเท่านัน้ มาเป็นเวลานานแล้ว
		 ประเทศไทยเราแยกกันท�ำงานระหว่างองค์กรต�ำรวจกับอัยการ พนักงานอัยการเจ้าของส�ำนวน
จะทราบเรื่องราวต่าง ๆ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และการปรับบทกฎหมายได้ถูกก�ำหนดมาจากต�ำรวจ
เรียบร้อยแล้วทุกคดี ทุกอย่างได้ทำ� มาเสร็จสิน้ เรียบร้อยแล้ว15 ทีผ่ า่ นมาจึงเกิดความผิดพลาดบกพร่อง
และก่อความเสียหายแก่ประชาชน เพราะในชั้นการรวบรวมพยานหลักฐาน แจ้งข้อหา  ปรับบท
ฐานความผิด รวมอยูท่ งี่ านต�ำรวจหน่วยเดียว เช่น คดีเชอรรีแ่ อนด์ คดีครูจอมทรัพย์ เป็นต้น
แนวทางที่ต้องปรับปรุงแก้ไข คือ ต้องท�ำให้เป็นไปตามระบบของกระบวนการสอบสวน
ฟ้องร้อง ใน “ระบบกล่าวหา” อย่างถูกต้องตามทีก่ ล่าวมาแล้วในข้อ 1 กล่าวคือ หลัก “อ�ำนาจสอบสวน
ฟ้องร้องเป็นอ�ำนาจเดียวกัน” หรืออัยการและต�ำรวจต้องท�ำคดีรว่ มกัน เพราะอัยการเป็นคนท�ำส�ำนวน
เสนอคดีขนึ้ สูศ่ าล ในการสอบสวนต้องให้การท�ำงานของต�ำรวจและอัยการใกล้ชดิ กันมากขึน้ พนักงาน
อัยการต้องเข้ามาสอบสวนคดีตั้งแต่ต้น ซึ่งต้องวางหลักเกณฑ์ในรายละเอียดทางปฏิบัติ โดยเฉพาะ
เรือ่ งการให้อยั การช่วยรับรองการตัง้ ข้อหาและดุลพินจิ การปรับบทฐานความผิดอาญา  ตัง้ แต่กอ่ นสรุป
ส�ำนวนการสอบสวนแล้วเสร็จ เพือ่ ยืนยันความถูกต้องของการปรับใช้กฎหมายและความชอบธรรมตาม
กฎหมาย พนักงานอัยการจึงต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบส�ำนวนการสอบสวน เช่นเดียวกับทีป่ รากฏในสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฝรัง่ เศส ญีป่ นุ่ เป็นต้น
การตัง้ “ข้อหา” และการ “แจ้งข้อหา” เป็นสิง่ ทีก่ ระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลมาก
การตั้งข้อหาและการแจ้งข้อหาจึงต้องการความเป็นภาวะวิสัยและสัมพันธ์กับพยานหลักฐานที่มี
โดยเฉพาะเหตุผลทางกฎหมาย และกระท�ำอย่างรอบคอบ มิฉะนัน้ จะเป็นการกระท�ำทีค่ กุ คามสิทธิของ
บุคคล ในระบบกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาในประเทศทีใ่ ช้ระบบประมวลกฎหมายส่วนใหญ่ ข้อหา
จะถูกตรวจสอบจากพนักงานอัยการก่อน โดยเฉพาะในคดีส�ำคัญ มิใช่ปล่อยให้เป็นอ�ำนาจเดียวของ
พนักงานสอบสวนอย่างทีป่ รากฏในประเทศไทย
		
		

14 From Strafverfahrensrecht , by Claus Roxin, 2014, Germany: 29 Auflage.
15 ตามสากลแล้วประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศเดียวในโลกทีส่ อบสวนกระท�ำโดยต�ำรวจหน่วยเดียว.
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		 ตัวอย่าง จากเหตุการณ์ผู้ชุมนุมแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ซึ่งตามข้อเท็จจริงเป็นการ
แสดงสิทธิเสรีภาพทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ โดยสงบและปราศจากอาวุธ เป็นเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน
ตามระบอบประชาธิปไตยนัน้ ด้วยความเคารพผูเ้ ขียนเห็นว่าการปรับบทความผิดเป็นปัญหาอยูม่ าก
ทีว่ า่ การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของผูช้ มุ นุม ซึง่ เป็นการแสดงสิทธิทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ
เป็นความผิดฐานมัว่ สุมกันตัง้ แต่สบิ คนขึน้ ไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 215 และความผิดฐานเป็นกบฏ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113 ตามทีพ่ นักงานสอบสวนปรับบทกฎหมาย ปรากฏดังนี้
		 มาตรา 215 ผู้ใดมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ใช้ก�ำลังประทุษร้ายขู่เข็ญว่าจะใช้ก�ำลัง
ประทุษร้าย หรือกระท�ำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง ต้องระวางโทษ
จ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึง่ หมืน่ บาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ
คุณธรรมทางกฎหมายของมาตรานีค้ อื “ความสงบสุขของประชาชน” ซึง่ ตามความในมาตรา 215
ผูเ้ ขียนเห็นว่าการใช้สทิ ธิทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ มิใช่เป็นการมัว่ สุมกันอันน�ำไปสูก่ ารใช้กำ� ลังประทุษร้าย
ขูเ่ ข็ญว่าจะใช้กำ� ลังประทุษร้าย หรือกระท�ำการอย่างหนึง่ อย่างใดให้เกิดการวุน่ วายขึน้ ในบ้านเมืองแต่อย่างใด
เนือ่ งจากข้อเท็จจริงไม่ปรากฏชัดตามความในบทบัญญัตขิ องกฎหมาย  และส�ำหรับในความผิดฐาน “กบฏ”
ตามความในมาตรา 113 ว่า
		 มาตรา 113 ผูใ้ ดใช้กำ� ลังประทุษร้ายหรือขูเ่ ข็ญว่าจะใชก�ำลังประทุษร้ายเพือ่
		 (1) ล้มล้างหรือเปลีย่ นแปลงรัฐธรรมนูญ
		 (2) ล้มล้างอ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัติ อ�ำนาจบริหาร หรืออ�ำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญ หรือให้
ใช้อำ� นาจดังกล่าวแล้วไม่ได้ หรือ
		 (3) แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอ�ำนาจปกครองในส่วนหนึง่ ส่วนใดแห่งราชอาณาจักร
ผูน้ นั้ กระท�ำความผิดฐานกบฏ ต้องระวางโทษประหารชีวติ หรือจ�ำคุกตลอดชีวติ
ในเรือ่ งนีศ้ าสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร ได้อธิบายไว้วา่ 16 “ความผิดฐานนีแ้ บ่งได้เป็นสองส่วน
คือ ความผิดตาม (1) และตาม (2) ส่วนหนึง่ และความผิดตาม (3) อีกส่วนหนึง่
		 ความผิดในส่วนแรกอาจเรียกได้วา่ เป็น “ความผิดฐานกบฏรัฐธรรมนูญ” ซึง่ มี “กติกาของรัฐธรรมนูญ”
เป็นคุณธรรมทางกฎหมาย (Rechtsgut/legal interest) และการกระท�ำคือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยใช้กำ� ลัง
ความผิดในส่วนทีส่ องอาจเรียกว่า “ความผิดฐานกบฏดินแดน” ซึง่ มี “ความคงอยูข่ องดินแดน
หรือความเป็นเอกภาพของดินแดน” เป็นคุณธรรมทางกฎหมาย (Rechtsgut/legal interest) และ
การกระท�ำคือ การแบ่งแยกหรือยึดดินแดน”

		

16 จาก กฎหมายอาญาภาคความผิด (น. 675-676), โดย คณิต ณ นคร, 2553, วิญญูชน, พิมพ์ครัง้ ที่ 10.

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563)

กรณีเรื่องราวข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นไม่มีข้อเท็จจริงส่วนใดเกี่ยวข้องหรือสามารถปรับได้กับ
ความผิดฐานกบฏตามมาตรา 113 แต่อย่างใด  การกระท�ำของผูช้ มุ นุมและใช้สทิ ธิชมุ นุมไม่ใช่การแบ่งแยก
ราชอาณาจักรหรือยึดอ�ำนาจปกครองในส่วนหนึง่ ส่วนใดแห่งราชอาณาจักร กรณีการปรับใช้ขอ้ เท็จจริง
กับมาตรานีก้ ท็ ำ� ไม่ได้เช่นกัน
การตั้งข้อหาอันเนื่องมาจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏจึงไม่มีความสัมพันธ์กันแต่อย่างใดกับ
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย  ฐานความผิดทีป่ รับบทกฎหมายน�ำไปสูก่ ารขอออกหมายจับ และขัน้ ตอนต่าง ๆ
ในกระบวนพิจารณาจึงเป็นไปโดยมิชอบธรรม
		 กรณีศกึ ษานีต้ อ้ งการชีใ้ ห้เห็นความส�ำคัญของการตัง้ ข้อหาทีม่ ผี ลต่อการแจ้งข้อหา กระบวนพิจารณา
เงือ่ นไขให้อำ� นาจด�ำเนินคดี และผลกระทบต่อผูต้ อ้ งหา ซึง่ หากด�ำเนินไปโดยมิชอบ ขาดความเป็นภาวะวิสยั
ย่อมส่งผลต่อการด�ำเนินคดีในขัน้ ตอนต่อ ๆ ไป และเป็นผลร้ายต่อผูต้ อ้ งหา อันเป็นการท�ำลายความเชือ่ ถือ
ศรัทธาของคนในชาติดว้ ย
ผูเ้ ขียนใคร่ขอเรียกร้องให้มกี ารปฏิรปู กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา โดยเฉพาะในเรือ่ งของ
การตั้งข้อหา การตรวจสอบถ่วงดุลการตั้งข้อหา และปรับบทฐานความผิด ให้มีความเป็นภาวะวิสัย
และมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง และมีภาวะวิสยั กับพฤติกรรมการกระท�ำและพยานหลักฐานทีป่ รากฏ
อย่างแท้จริง อันยังผลให้สามารถคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของคนในชาติได้อย่างแท้จริง
		 ในเรื่องของ “การตรวจสอบการใช้มาตรการแสวงหาพยานหลักฐาน” ในขั้นตอนของการ
สืบสวนสอบสวน มาตรการแสวงหาพยานหลักฐานโดยเจ้าหน้าทีข่ องรัฐเป็นมาตรการทีก่ ระทบสิทธิมนุษยชน
ทุกมาตรการ แต่มกี ฎหมายยกเว้นให้มอี ำ� นาจท�ำได้ และกระท�ำเท่าทีจ่ ำ� เป็นอย่างเคร่งครัด
		 ในประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา คือ หมายอาญา ได้แก่ หมายเรียก หมายจับ หมายค้น
หมายขัง หมายจ�ำคุก ตามหลักผูข้ อออกหมายอาญาคือเจ้าพนักงานต�ำรวจ ผูม้ อี ำ� นาจอนุมตั คิ อื ศาล
ในกฎหมายอืน่ เช่น การล่อซือ้ การดักฟังทางโทรศัพท์ ส่วนใหญ่พบว่าหน่วยงานสามารถอนุมตั กิ าร
ใช้มาตรการพิเศษได้เอง ในหลาย ๆ มาตรการยังไม่มีการตรวจสอบการใช้มาตรการจากศาล เช่น
การล่อซือ้ คดียาเสพติด การควบคุมตัวไว้ 3 วัน เป็นต้น
เพื่อเป็นการใช้มาตรการเหล่านี้ในการแสวงหาพยานหลักฐานอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นมาตรการ
ที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอย่างมาก จึงควรให้มีการทบทวนและตรวจสอบถ่วงดุล
(Accountability) กล่าวคือ เจ้าพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องหรือเจ้าพนักงานต�ำรวจมีอำ� นาจเสนอ แต่ตอ้ งให้
ผ่านการเห็นชอบจากพนักงานอัยการก่อนทุกกรณี เมือ่ พนักงานอัยการเห็นชอบจึงเสนอไปยังศาลเพือ่
พิจารณาอนุมตั กิ ารใช้มาตรการนัน้ ๆ ซึง่ ในประเทศทีใ่ ช้ระบบเดียวกับประเทศไทยให้ความคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
โดยผ่านพนักงานอัยการท�ำการทบทวนความถูกต้องเหมาะสมก่อน เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
สาธารณรัฐฝรัง่ เศส ญีป่ นุ่ เป็นต้น ผูเ้ ขียนเห็นว่าเรือ่ งนีส้ ำ� คัญและประเทศไทยควรจะน�ำมาใช้ดว้ ย
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วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน

		 3. ชัน้ พิจารณาพิพากษา ในขัน้ ตอนนีส้ ว่ นใหญ่เป็นการท�ำงานร่วมกันของศาลกับพนักงานอัยการ
มีประเด็นทีน่ า่ พิจารณา ดังนี้
		 ในเรื่อง “การไต่สวนคดีอาญา” ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย คดีอาญาที่
ผูเ้ สียหายเป็นโจทก์ฟอ้ งคดี กฎหมายก�ำหนดให้ศาลต้องท�ำการไต่สวนเสมอ17 ส�ำหรับคดีทรี่ ฐั เป็นโจทก์
จะไต่สวนหรือไม่กไ็ ด้ ในทางปฏิบตั ทิ ผี่ า่ นมาพบว่ามีการไต่สวนอยูเ่ พียงคดีเดียว จุดนีเ้ ป็นประเด็นทีน่ า่ สนใจ
เพราะการไต่สวนคดีอาญาเป็นการตรวจสอบถ่วงดุล (Accountability) ส�ำนวนคดีทเี่ ริม่ ต้นมาจากงานสอบสวน
ฟ้องร้อง กอปรกับในยุคปัจจุบนั คดีทรี่ ฐั เป็นโจทก์ฟอ้ งมีความยุง่ ยากซับซ้อนมากและมีจำ� นวนมาก จึงมีความจ�ำเป็น
ทีศ่ าลต้องวางเกณฑ์ในการไต่สวนมูลฟ้องคดีทรี่ ฐั เป็นโจทก์ เพือ่ การกรองคดีตง้ั แต่แรก
ในเรื่อง “การแถลงเปิดปิดคดี” เป็นสิ่งที่ดีมากและมีการใช้การแถลงเปิดปิดคดีกันมาก
เพือ่ ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับพยานหลักฐานในคดีและข้อเท็จจริงของจ�ำเลยในต่างประเทศ แต่ประเทศ
เราแทบจะไม่ได้ ปฏิบตั ติ ามมาตรา 174 กันสักเท่าไรนัก
		 มาตรา 174 ก่อนน�ำพยานเข้าสืบ โจทก์มอี ำ� นาจเปิดคดีเพือ่ ให้ศาลทราบคดีโจทก์ คือแถลง
ถึงลักษณะของฟ้องอีกทั้งพยานหลักฐานที่จะน�ำสืบเพื่อพิสูจน์ความผิดของจ�ำเลยเสร็จแล้วให้
โจทก์นำ� คดีเข้าสืบ
		 เมือ่ สืบพยานโจทก์แล้ว จ�ำเลยมีอำ� นาจเปิดคดีเพือ่ ให้ศาลทราบคดีจำ� เลย โดยแถลงข้อเท็จจริง
หรือข้อกฎหมายซึง่ ตัง้ ใจอ้างอิง ทัง้ แสดงพยานหลักฐานทีจ่ ะน�ำสืบ เสร็จแล้วให้จำ� เลยน�ำพยานเข้าสืบ
		 เมือ่ สืบพยานจ�ำเลยเสร็จแล้ว โจทก์และจ�ำเลยมีอำ� นาจแถลงปิดคดีของตนด้วยปาก หรือ
หนังสือหรือทัง้ สองอย่าง
การแถลงปิดคดีส�ำหรับอัยการมีความส�ำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพนักงานอัยการ
เห็นว่าจ�ำเลยกระท�ำความผิดจริง พนักงานอัยการก็จะแถลงให้ลงโทษจ�ำเลยตามความหนักเบาของ
การกระท�ำตามหลัก Individualization of Punishment
ในเรือ่ งของ “การสืบพยานในคดีอาญา” ในชัน้ พิจารณาพิพากษาคดี หลักประกันสิทธิมนุษยชน
ในชัน้ ศาลโดยศาล ตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายมีหลายประการทีเ่ กีย่ วกับพยานหลักฐาน ศาลก็มหี น้าที่
ต้องตรวจสอบค้นหาความจริงในเนื้อหาเช่นเดียวกัน ต้องตรวจสอบค้นหาความจริงแท้ของเรื่อง
จนเป็นทีพ่ อใจ ปรากฏตามมาตรา 228 มาตรา 229 และมาตรา 175 ดังนี้
		 มาตรา 228 ระหว่างพิจารณาโดยพลการหรือคูค่ วามฝ่ายใดร้องขอ ศาลมีอำ� นาจสืบพยาน
เพิม่ เติม จะสืบเองหรือส่งประเด็นก็ได้
		 มาตรา 229 ศาลเป็นผูส้ บื พยาน จะสืบในศาลหรือนอกศาลก็ได้แล้วแต่เห็นควรตามลักษณะ
ของพยาน

		

17 ประมวลกฎหมายวิธพ
ี จิ ารณาความอาญา มาตรา 162 (1).

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563)

		 มาตรา 175 เมื่อโจทก์สืบพยานเสร็จแล้ว ถ้าเห็นสมควร ศาลมีอ�ำนาจเรียกส�ำนวน
การสอบสวนจากพนักงานอัยการมาเพือ่ ประกอบการวินจิ ฉัยได้
ใน “หลักฟังความทุกฝ่าย” ของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นหลักที่เปิดโอกาสให้
ผูถ้ กู กล่าวหาทีจ่ ะต่อสูแ้ ก้ขอ้ กล่าวหาได้ ผูถ้ กู กล่าวหามีสทิ ธิทจี่ ะโต้แย้งคัดค้านได้ เป็นสิทธิหนึง่ ทีผ่ ถู้ กู กล่าวหา
ในอันที่จะสามารถใช้ต่อสู้คดีได้ หลักการที่ส�ำคัญคือผู้ถูกกล่าวหาต้องรู้ว่าเขาถูกกล่าวหาว่าอย่างไร18
เพื่อความยุติธรรมต่อเขาในการที่จะได้มีโอกาสต่อสู้แก้ข้อกล่าวหาได้อย่างเต็มที่ ศาลต้องแจ้งข้อกล่าว
หาให้จ�ำเลยทราบ
		 มาตรา 172 การพิจารณาและสืบพยานในศาล ให้ท�ำโดยเปิดเผยต่อหน้าจ�ำเลย เว้นแต่
บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
		 เมือ่ โจทก์หรือทนายโจทก์และจ�ำเลยมาอยูต่ อ่ หน้าศาลแล้ว และศาลเชือ่ ว่าเป็นจ�ำเลยจริง
ให้อา่ นและอธิบายฟ้องให้จำ� เลยฟัง และถามว่าได้กระท�ำผิดจริงหรือไม่ จะให้การต่อสูอ้ ย่างไรบ้าง
ค�ำให้การของจ�ำเลยให้จดไว้ ถ้าจ�ำเลยไม่ยอมให้การ ก็ให้ศาลจดรายงานไว้และด�ำเนินการพิจารณาต่อไป
ตามมาตรา  172 วรรคหนึง่ เป็นสิทธิในทางกระท�ำทีส่ ำ� คัญทีเ่ ป็นหลักประกันในการต่อสูค้ ดี
เป็นการการด�ำเนินคดีตาม “หลักวาจา”  หมายถึง การด�ำเนินการทุกอย่างจะต้องกระท�ำด้วยวาจา
จึงจะสามารถน�ำมาประกอบการพิจารณาพิพากษาได้ การให้การเป็นหนังสือก็ตอ้ งสอบวาจากันอีกครัง้
กล่าวคือ ทุกอย่างต้องตรวจสอบด้วยวาจาก่อนเปิดโอกาสให้มีการอธิบาย เพื่อให้มีความเข้าใจใน
ทุกกรณีซงึ่ จะท�ำให้อำ� นวยความยุตธิ รรมได้ดี หากขาดความเข้าใจก็ไม่สามารถอ�ำนวยความยุตธิ รรมทีด่ ไี ด้
ซึง่ เป็นการคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานในทางคดีอกี ประการหนึง่
		 การสืบพยานในคดีตอ้ งเป็นไปตาม “หลักพยานโดยตรง” หลักพยานโดยตรงมีหลักอยู่ 2 ประการ คือ
1) การสืบพยานเป็นหน้าทีข่ องศาล และ
2) ศาลต้องวินจิ ฉัยตามเหตุผลทีไ่ ด้จากการสืบพยาน
การสืบพยานเป็นหน้าทีข่ องศาลตามมาตรา  229 ศาลเป็นผูส้ บื พยาน จะสืบในศาลหรือนอก
ศาลก็ได้แล้วแต่เห็นควรตามลักษณะของพยาน และศาลต้องวินจิ ฉัยตามเหตุผลทีไ่ ด้จากการสืบพยาน
จะใช้บนั ทึกทีจ่ ดไว้แทนการมาเบิกความไม่ได้ กรณีพยานทีเ่ ป็นผูเ้ ชีย่ วชาญก็ตอ้ งมาให้การต่อศาล19
การสืบพยานต้องกระท�ำโดยเปิดเผย หมายความว่า ประชาชนทุกคนมีสทิ ธิเข้าฟังการพิจารณา
และสืบพยานในศาลได้ อันเป็นไปตามหลักนิตริ ฐั ทีแ่ สดงถึงความเป็นประชาธิปไตย ตามมาตรา  172
วรรคหนึง่ ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ างหลักการพิจารณาคดีตอ้ งกระท�ำโดยเปิดเผย

		
		

18 ประมวลกฎหมายวิธพ
ี จิ ารณาความอาญามาตรา 134 วรรคหนึง่ .
19 ประมวลกฎหมายวิธพ
ี จิ ารณาความอาญา มาตรา 243.  

53

54

วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน

		 มาตรา 172 การพิจารณาและสืบพยานในศาล ให้กระท�ำโดยเปิดเผยต่อหน้าจ�ำเลย เว้นแต่
บัญญัตไิ ว้เป็นอย่างอืน่
ส�ำหรับการพิจารณาลับ กรณีการพิจารณาลับจะกระท�ำได้ภายในกรอบทีจ่ ำ� กัดเท่านัน้ 20
		 หลักส�ำคัญของศาลในเรือ่ งพยานหลักฐาน คือ “หลักความเป็นอิสระในการชัง่ น�ำ้ หนักพยาน
หลักฐาน” กล่าวคือ หน้าที่ในการชั่งน�้ำหนักพยานหลักฐานเป็นหน้าที่ของศาล ตามบทบัญญัติของ
กฎหมายเกีย่ วกับความเป็นอิสระในการชัง่ น�ำ้ หนักพยานหลักฐาน คือ มาตรา 227 วรรคแรก
มาตรา 227 ให้ศาลใช้ดุลพินิจวินิจฉัยชั่งน�้ำหนักพยานหลักฐานทั้งปวง อย่าพิพากษา
ลงโทษจนกว่าจะแน่ใจว่ามีการกระท�ำผิดจริงและจ�ำเลยเป็นผูก้ ระท�ำความผิดนัน้
		 การชั่งน�้ำหนักพยานหลักฐานเป็นเรื่องของศาลโดยเฉพาะ ในการชั่งน�้ำหนักพยานหลักฐาน
ไม่มหี ลักเกณฑ์ผกู มัดศาล แม้คำ� พยานผูเ้ ชีย่ วชาญก็ตอ้ งมีการชัง่ น�ำ้ หนัก
นอกจากนัน้ ในการพิจารณาพิพากษาคดี หลักส�ำคัญในเรือ่ งพยานหลักฐานทีส่ ำ� คัญอีกหลักหนึง่
คือ “หลักยกประโยชน์แห่งความสงสัย” (in dubio pro reo) กล่าวคือ ในกรณีใดก็ตามที่ยังมี
ความสงสัยจากพยานหลักฐานตามควรในข้อเท็จจริงในคดี กรณีนนั้ ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้
เป็นผลดีกบั ผูถ้ กู กล่าวหาหรือจ�ำเลย บทบัญญัตขิ องกฎหมายเกีย่ วกับหลักนี้ คือ มาตรา 227 วรรคสอง
		 มาตรา 227 วรรคสอง เมื่อมีความสงสัยตามสมควรว่าจ�ำเลยได้กระท�ำผิดหรือไม่
ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนัน้ ให้จำ� เลย
		 มาตรานีเ้ ป็นไปตามหลักรัฐธรรมนูญทีว่ า ่ “ในคดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้กอ่ นว่าผูต้ อ้ งหาและจ�ำเลย
ไม่มีความผิด” อันเป็นหลักนิติรัฐที่ส�ำคัญที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้กับจ�ำเลย หลักยกประโยชน์
แห่งความสงสัยใช้เฉพาะความสงสัยในข้อเท็จจริงเท่านัน้
ตัวอย่าง คดีอาญาต้องมีพยานหลักฐานมาสืบให้ปราศจากสงสัย แต่ในคดีแพ่งศาลต้องดูพยาน
หลักฐานทุก ๆ ฝ่ายแล้วพิจารณาว่า พยานหลักฐานทั้งหมดนั้นเจือสมหนักไปฝ่ายใด แม้ว่าไม่ถึงกับ
ปราศจากข้อสงสัย ศาลก็ยังชี้ขาดให้ฝ่ายนั้นชนะคดีได้21 ดังนี้ หลักในการฟังข้อเท็จจริงในคดีอาญา
แตกต่างจากหลักการฟังข้อเท็จจริงในคดีแพ่ง
		 กอปรกับตามมาตรา 186 (6) แสดงให้เห็นชัดว่าการพิพากษาตัดสินคดีตอ้ งยืนอยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของหลักยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้เป็นผลดีกบั ผูถ้ กู กล่าวหาหรือจ�ำเลย ค�ำพิพากษาหรือค�ำสัง่ ต้อง
มีเหตุผลในการตัดสินทัง้ ในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
		 มาตรา 186 ค�ำพิพากษาหรือค�ำสัง่ ต้องมีขอ้ ส�ำคัญเหล่านีเ้ ป็นอย่างน้อย
		 (6) เหตุผลในการตัดสินทัง้ ในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
ตามมาตรา186 (6) ศาลต้องให้เหตุผลในการตัดสินทัง้ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย การไม่ให้เหตุผล
ในการตัดสินคดีเป็นการกระท�ำทีข่ ดั ต่อความเป็นอิสระของผูพ้ พิ ากษา เพราะเป็นการกระท�ำทีไ่ ม่เปิด
		
		

20 ประมวลกฎหมายวิธพ
ี จิ ารณาความอาญา มาตรา 177.
21 ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 899/2487

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563)

โอกาสให้มีการตรวจสอบภายนอก การให้เหตุผลของศาลต้องให้เหตุผลอย่างมีความเป็นภาวะวิสัยที่
สามารถตรวจสอบได้
เรือ่ งสุดท้ายทีจ่ ะกล่าวถึงคือ เรือ่ ง “ชัน้ ของศาล” การตรวจสอบความจริงชัน้ พิจารณาพิพากษา 
การพิจารณาคดีทมี่ ปี ระสิทธิภาพจะมีผลท�ำให้สถิตกิ ารยกฟ้องคดีตำ�่
		 ในการพิจารณาพิพากษาคดีนนั้ ภารกิจและบทบาทของศาลชัน้ ต้นและศาลสูง กล่าวคือ ศาลชัน้ ต้น
เป็น “ศาลพิจารณา” (Trial Court) จึงต้องมีการฟังพยาน มีการสืบพยาน แต่สำ� หรับในประเทศไทย
กฎหมายยังบัญญัติให้ศาลพิจารณาคือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา การที่ศาลอุทธรณ์และ
ศาลฎีกาอ่านส�ำนวนแล้วพิพากษาในข้อเท็จจริงจึงไม่ถูกต้องในระบบ Civil Law “ศาลพิจารณา”
(Trial Court) มักมี 2 ชัน้ คือ ศาลชัน้ ต้นและศาลอุทธรณ์22
ศาลยิ่งมีองค์คณะมาก ข้อเท็จจริงย่อมยุติ ศาลสูงสุดจึงต้องท�ำหน้าที่เป็น “ศาลทบทวน”
(Review Court)  เท่านัน้
นโยบายในการอุทธรณ์ฎกี า  ท�ำเพือ่ เป็นการเพิม่ หลักประกันของค�ำพิพากษา  ศาลฎีกาต้องท�ำ
หน้าที่เป็น “ศาลทบทวน” (Review Court)  การฎีกาเป็นข้อเรียกร้องบรรทัดฐานของกฎหมาย23
ในชัน้ นีค้ ำ� พิพากษาจึงเป็นผลของการตรวจสอบความจริงแท้วา่ บุคคลนัน้ ผิดหรือบริสทุ ธิอ์ กี ครัง้ หนึง่
ซึง่ ในศาสตร์วา่ ด้วยมาตรการบังคับในทางอาญา  ค�ำพิพากษาจะมีผลสัมพันธ์ใน 3 มิติ ได้แก่
อดีต ปัจจุบนั และอนาคต กล่าวคือ ผูพ้ พิ ากษาคดีจะต้องเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ และเข้าใจในข้อเท็จจริง
แห่งคดีดงั ต่อไปนี้  
1) ประวัตบิ คุ คลทีผ่ า่ นมาตัง้ แต่อดีตถึงปัจจุบนั    
2) ข้อเท็จจริงพฤติกรรมการกระท�ำความผิดของบุคคลนัน้ และ
3) พิจารณาถึงอนาคตของคน ๆ นัน้ หลังจากผ่านพ้นการบังคับใช้มาตรการบังคับทางอาญาที่
พิพากษาไปแล้วว่าเขามีความสามารถในการด�ำรงชีวติ ในอนาคตโดยปราศจากการกระท�ำความผิดและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคมระดับใด อย่างไร24
		 ในทางวิชาการ “ค�ำพิพากษาของศาล” จึงเป็นหัวใจส�ำคัญและทีแ่ สดงผลต่อความรับผิดชอบ
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ปกป้องคุ้มครองสังคม และมีผลต่อการแก้ไขพัฒนา
ผู้กระท�ำผิดด้วย ความเป็นภาวะวิสัย การอธิบายได้ด้วยเหตุผลในเนื้อหาของค�ำพิพากษาจึงเป็นหัวใจ
ของคุณภาพของค�ำพิพากษาและเป็นคุณค่าทีส่ ะท้อนถึงความยุตธิ รรมตามหลักนิตธิ รรมอย่างแท้จริง
ยังให้เกิดศักยภาพในการคุ้มครองสังคม และรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืนแท้จริง
อันเป็นการสร้างให้สงั คมสมดุล25

		

		
		
		

22 จาก กฎหมายวิธพ
ี จิ ารณาความอาญา (น. 610), โดย คณิต ณ นคร, 2561, กรุงเทพฯ : วิญญูชน, พิมพ์ครัง้ ที่ 9.
23 แหล่งเดิม.
24 จาก มาตรการบังคับทางอาญา. เล่มเดิม.
25 จาก กฎหมายวิธพ
ี จิ ารณาความอาญา. หน้าเดิม.
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การตรวจสอบค้นหาความจริงในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา ไม่วา่ ในชัน้ เจ้าพนักงานหรือ
ในชั้นพิจารณาพิพากษา จึงเป็นการใช้อ�ำนาจตุลาการในการหาความจริงเพื่อทราบถึงความบริสุทธิ์
หรือความผิดของผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลย ความส�ำคัญจึงอยูท่ บี่ คุ ลากรในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาที่
ต้องร่วมมือกันด�ำเนินการให้บรรลุภารกิจของกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาและใช้อำ� นาจรัฐดังกล่าวนี้
ด้วยความบริสทุ ธิส์ ะอาด ปราศจากอคติและการทุจริต นอกจากนัน้ ยังต้องให้ความส�ำคัญกับระบบ
ของกระบวนการ มาตรการและกลไกต่าง ๆ ทีก่ ฎหมายให้อำ� นาจไว้ โดยใช้อย่างเต็มศักยภาพอย่างมี
ความเหมาะสม เพือ่ ตรวจสอบค้นหาความจริง  คัดกรองคดี ตัดคดี หรือผันคดีออกจากระบบในกรณีที่
ไม่มคี วามจ�ำเป็นต้องน�ำเข้าสูข่ นั้ ตอนของการพิจารณาพิพากษา26
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาของประเทศไทยนับว่าทันสมัยไม่ดอ้ ยกว่าประเทศอืน่ ใดเลย
แต่ในทางปฏิบตั ยิ งั ใช้มาตรการและกลไกต่าง ๆ ได้ไม่เต็มที่ เช่น ในเรือ่ งของวิธกี ารเพือ่ ความปลอดภัย
การไต่สวนมูลฟ้องคดีทพี่ นักงานอัยการเป็นโจทก์ เป็นต้น
5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ตามกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาของประเทศไทยมี ค วามทั น สมั ย ในการคุ ้ ม ครอง
สิทธิมนุษยชนในเรือ่ งของพยานหลักฐานไม่ดอ้ ยไปกว่าประเทศในทางยุโรปทีใ่ ช้ระบบประมวลกฎหมาย
แบบเดียวกันกับประเทศไทย กล่าวคือ การก�ำหนดว่าพยานหลักฐานทุกชนิดในคดีอาญารับฟังได้
เว้นแต่จะได้มาโดยมิชอบ ตามมาตรา 226 และมีระบบและกลไกในการตรวจสอบและการพิจารณาเพือ่ น�ำ
ไปสูก่ ารชัง่ น�ำ้ หนักพยานหลักฐานของศาล
ข้อค้นพบจากการศึกษาเกี่ยวกับพยานหลักฐานและกระบวนการพิจารณาพยานหลักฐานใน
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาทีม่ ผี ลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน คือ
1. ระบบการด�ำเนินกระบวนพิจารณาในชั้นสอบสวนมีความบกพร่อง อ�ำนาจสอบสวน
ฟ้องร้องไม่ได้เป็นอ�ำนาจเดียวกัน ตามรูปแบบและแนวปฏิบตั มิ าตรฐานของ “ระบบกล่าวหา”
2. กลไกที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ การแจ้งข้อหาและปรับบทความผิด การเอาตัวบุคคลไว้
ในอ�ำนาจรัฐ พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบส�ำนวน การจัดให้มีข้อเท็จจริงของบุคคลในส�ำนวน
การสอบสวน การตรวจสอบถ่วงดุลการใช้มาตรการพิเศษโดยการให้พนักงานอัยการเข้ามาพิจารณาก่อน
เสนอศาลอนุมตั หิ มายอาญาหรือมาตรการพิเศษต่าง ๆ ในค�ำฟ้องต้องแนบส�ำนวนการสอบสวนพร้อม
ค�ำฟ้อง

		

26 จาก มาตรการบังคับทางอาญา. เล่มเดิม.
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3. บทบัญญัตขิ องกฎหมายทีม่ แี ต่ไม่ได้นำ� มาใช้ ได้แก่ การสืบพยานโดยศาล การแถลงเปิดปิดคดี
การไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญาแผ่นดิน ซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ
สืบพยานหลักฐานมากทีเดียว
ข้อเสนอแนะมีดงั ต่อไปนี้
1. ต้องจัดการให้ “การสอบสวนฟ้องร้องเป็นอ�ำนาจเดียวกัน” ด้วยการปรับแก้กฎหมาย
วิธพี จิ ารณาความอาญาและหรือในการบริหารจัดการกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาร่วมกัน
2. ปรับปรุงกฎหมาย ให้ตำ� รวจท�ำหน้าทีแ่ จ้งข้อหาและให้อยั การเป็นผูป้ รับบทฐานความผิด
3. มาตรการแสวงหาพยานหลักฐานตามหมายอาญาและมาตรการพิเศษตามกฎหมายพิเศษ
ต้องผ่านการพิจารณาทบทวนความถูกต้องเหมาะสมโดยพนักงานอัยการก่อนการเสนออนุมัติการใช้
โดยศาล
4. ให้มกี ารแถลงเปิดปิดคดี ตามกฎหมายบัญญัติ
5. ศาลต้องท�ำหน้าที่สืบพยานตามกฎหมาย และต้องบริหารจัดการให้ศาลชั้นต้นเป็นศาล
พิจารณา ศาลสูงเป็นศาลทบทวนข้อกฎหมายเท่านัน้ ซึง่ อาจต้องปรับแก้กฎหมายการพิจารณาคดีใน
ศาลสูงด้วย
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กรณีศกึ ษาประสบการณ์ของคุณครูขา้ มเพศในประเทศไทย1
ดร. ชีรา ทองกระจาย2
บทคัดย่อ
ในประเทศไทย ภาคราชการไทยเป็นองค์กรทีไ่ ม่เป็นมิตรและกีดกันกลุม่ หลากหลายทางเพศมาก
ที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มคนข้ามเพศซึ่งถูกกีดกันและถูกเลือกปฏิบัติโดยกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่วาง
อยู่บนรากฐานของระบบความคิดแบบทวิเพศ บุคลากรคนข้ามเพศมักถูกกดดันในการท�ำงานด้วยเหตุ
ทีม่ เี พศภาวะแตกต่างจากเพศก�ำเนิด บทความนีม้ จี ดุ ประสงค์นำ� เสนอสภาพปัญหาของกลุม่ คนข้ามเพศ
โดยอาศัยกรณีศกึ ษาจากคุณครูขา้ มเพศทีท่ ำ� งานในโรงเรียนรัฐทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค จ�ำนวน
8 คน โดยใช้วธิ วี จิ ยั เชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลจากการวิจยั แสดงให้เห็นว่า กลุม่ ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่คนข้ามเพศเป็นกลุ่มที่เปราะบางมากที่สุด เนื่องจากมีอัตลักษณ์การแสดงออกที่แตกต่างจาก
เพศโดยก�ำเนิด กฎระเบียบราชการที่วางรากฐานอยู่บนความคิดเพศแบบสองขั้วนั้นไม่เอื้อให้เกิดความ
เท่าเทียมส�ำหรับคนข้ามเพศ อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตในการท�ำงาน เช่น คนข้ามเพศบางคน
ถูกบังคับจากผูบ้ งั คับบัญชาให้แต่งกายตามเพศก�ำเนิด ถึงแม้วา่ จะได้ดำ� เนินการข้ามเพศไปแล้ว หรือการ
ทีก่ ฎระเบียบทางราชการไม่คมุ้ ครองรับรองเพศของคนข้ามเพศ ท�ำให้คนข้ามเพศอยูใ่ นภาวะเสีย่ งต่อการ
ถูกล่วงละเมิดต่าง ๆ งานวิจยั นีเ้ สนอว่าควรจะมีการปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ในภาคราชการและก้าวข้าม
ผ่านกระบวนทัศน์ทมี่ องแค่สองเพศเป็นการให้ความส�ำคัญแก่ความแตกต่างหลากหลาย การเปลีย่ นแปลง
มุมมองนี้จะน�ำไปสู่การวางนโยบาย การออกกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ที่ครอบคลุมคนทุกเพศมาก
ยิง่ ขึน้ และน�ำไปสูก่ ารพัฒนาความเสมอภาคระหว่างเพศทีย่ งั่ ยืนในสังคม

ค�ำส�ำคัญ:
การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ, ความเสมอภาคระหว่างเพศในที่ท�ำงาน, พระราชบัญญัติ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558, ความหลากหลายทางเพศ, คนข้ามเพศในประเทศไทย
		 1 บทความนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของงานวิจยั เรือ่ ง ความหลากหลายทางเพศในองค์กรรัฐ ทีไ่ ด้รบั ทุนอุดหนุนจากส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์.
		 2 ผูเ้ ขียนเคยด�ำรงต�ำแหน่งนักพัฒนาสังคมช�ำนาญการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ระหว่าง พ.ศ. 2559 – 2562 ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งอาจารย์ประจ�ำภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีเมล cheera.owf@gmail.com.
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Thai Law and Binary of Sex:
Case study of transgender teachers’ experiences in Thailand
Dr. Cheera Thongkrajai

Abstract
		 In Thailand, public sector seems to be very hostile towards LGBT, especially
transgenders who are mostly discriminated due to law and regulations which is based on
binary system of sex and gender. Transgender government officers are often excluded
in workplace and cannot access to protection due to the gender that does not match
their sex at birth. This study aims to give an overall view of this issue, based on case
study of 8 transgender teachers, working in public schools in the center of Thailand and
in other provinces. Findings reveal that transgender teachers are in vulnerable situation,
as they struggle to live and express their gender identity which is different from their legal
identity. Moreover, internal regulations and rules in government system are based on
the binary of biological sex which obstacles equal and fair treatment to transgenders.
Some transgenders are forced to wear uniform corresponding to their biological sex, even they
have already gone through gender transition. The binary system does not protect
transgenders and exposes them to many other risks. This article suggests a paradigm shift
in the government system and policy making process from the binary of sex to diversity
of identities. This transformative change can bring about more inclusive policies and legal
measures towards substantive gender equality.

Keywords :
Gender- based discrimination, Gender equality in workplace, Gender Equality Act 2015,
Gender diversity, Transgender in Thailand
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1

บทน�ำ
ในปัจจุบนั เราไม่สามารถปฏิเสธได้วา 
่ “เพศ” นัน้ เต็มไปด้วยความแตกต่างหลากหลาย มีบคุ คล
ที่นิยามตนเองและแสดงออกแตกต่างไปจากระบบคิดแบบสองเพศหรือทวิเพศ “ชาย” และ “หญิง
กล่าวคือ คนทีเ่ กิดเป็นชายโดยก�ำเนิด อาจจะไม่ได้นยิ ามตนเองเป็นชาย ไม่ได้แสดงออกเป็นผูช้ าย และ
ไม่ได้มคี วามสนใจในเพศตรงข้ามหรือผูห้ ญิงเสมอไป เขาอาจจะนิยามตนเองเป็นหญิง และแสดงออก
อย่างเพศหญิง และ/หรือมีรสนิยมทางเพศที่แตกต่างหลากหลาย ในปัจจุบันมีบุคคลที่นิยามตนเอง
แตกต่างไปจากบรรทัดฐานทางสังคมแบบทวิเพศมากมาย ไม่วา่ จะเป็น กลุม่ ชายรักชาย หญิงรักหญิง
(Homosexual) กลุม่ คนทีแ่ สดงออกแตกต่างจากเพศก�ำเนิดหรือคนข้ามเพศ (Transgender) ซึง่ มีทงั้ คน
ทีข่ า้ มจากเพศชายเป็นหญิง (Male-to-Female) และ คนทีข่ า้ มจากเพศหญิงเป็นชาย (Female-to-Male)
กลุ่มคนรักสองเพศหรือหลากหลายเพศ (Bisexual, Pansexual) กลุ่มคนที่มีลักษณะทั้งสองเพศ
(Intersex) กลุม่ ทีไ่ ม่ตอ้ งการระบุตวั ตนตามกรอบคิดแบบทวิเพศ หรือ เควียร์ (Queer) ซึง่ หมายถึงกลุม่
ทีไ่ ม่ตอ้ งการจ�ำกัดตัวตนหรือวิถชี วี ติ ของตนเองอยูใ่ นบรรทัดฐานทางเพศของสังคมอย่างใดอย่างหนึง่
และต้องการรือ้ ถอนกรอบความคิดทีแ่ บ่งแยกเพศเป็นกลุม่ ต่าง ๆ โดยเน้นว่าเพศเป็นสภาวะทีเ่ ลือ่ นไหล
ไปมา เปลี่ยนแปลงได้ ไร้กรอบและขีดจ�ำกัด กลุ่มความหลากหลายทางเพศเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า 
เราไม่อาจตีความ “เพศ” จากเพียงมิตทิ างกายภาพร่างกาย หรือเพศก�ำเนิดเพียงอย่างเดียว แต่ “เพศ”
ของบุคคลนัน้ เป็นสถานภาพทีบ่ คุ คลมีสทิ ธิในการแสดงออก การเลือกวิถชี วี ติ และก�ำหนดนิยามตนเอง
ด้วยตนเอง
		 ความแตกต่างหลากหลายทางเพศทีม่ อี ยูใ่ นสังคมไทยไม่ใช่เรือ่ งใหม่ ในกฎหมายตราสามดวง
และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้บ่งบอกถึงการมีอยู่ของ “กะเทย” หรือบุคคลที่มีพฤติกรรม
รักเพศเดียวกันและมีพฤติกรรมข้ามเพศ ในปัจจุบนั อัตลักษณ์เหล่านีไ้ ด้รบั อิทธิพลการผสมผสานทาง
วัฒนธรรม แนวคิดในเชิงการเมือง และสิทธิมนุษยชน ท�ำให้เกิดการนิยามตัวตนทางเพศแบบใหม่ ๆ
รวมถึงการเคลือ่ นไหวทางการเมืองในการต่อสูเ้ พือ่ สิทธิและความเท่าเทียมระหว่างเพศของกลุม่ ความ
หลากหลายทางเพศ ซึง่ มีมายาวนานมากกว่าสามสิบปีแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาทีก่ ลุม่ ความหลากหลาย
ทางเพศต้องเผชิญยังคงมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการถูกละเมิดสิทธิ การถูกเลือกปฏิบัติ และการขาด
การรับรองในด้านต่าง ๆ จากรัฐ
ในสังคมไทย เรามักเข้าใจกันว่ากลุม่ ความหลากหลายทางเพศได้รบั การยอมรับ จนได้รบั การ
ขนานนามว่าประเทศไทยเป็น “สวรรค์ของเกย์” แต่ในปัจจุบนั ประเทศไทยก็ยงั ไม่มกี ฎหมายทีร่ บั รอง
สิทธิของกลุม่ ความหลากหลายทางเพศทีเ่ ท่าเทียม เช่น การแต่งงานของคูร่ กั เพศเดียวกัน การรับรอง
เพศภาวะของคนข้ามเพศ มีเพียงแต่พระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ทีข่ ยาย
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การปกป้องคุ้มครองครอบคลุมกลุ่มความหลากหลายทางเพศ แต่อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ
พระราชบัญญัตฉิ บับนีก้ ย็ งั มีชอ่ งว่างและอุปสรรคในการด�ำเนินการ อีกทัง้ มีเนือ้ หาไม่ครอบคลุมการปกป้อง
คุ้มครองสิทธิของกลุ่มความหลากหลายทางเพศที่รอบด้าน งานวิจัยหลายชิ้นระบุว่า การยอมรับเพศ
หลากหลายในสังคมไทยนัน้ เป็นเพียงแค่วาทกรรมทีถ่ กู ผลิตซ�ำ้ ในสังคม สังคมไทยเพียงมีการรอมชอม
อดทนอดกลัน้ ต่อพฤติกรรมการแสดงออกของกลุม่ ความหลากหลายทางเพศ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะ
เข้าใจและยอมรับจริง ๆ
		 บทความนีต้ อ้ งการน�ำเสนอข้อเท็จจริง และสะท้อนภาพชีวติ จริงจากประสบการณ์ของคนข้ามเพศ
ที่ถูกเลือกปฏิบัติ ล่วงละเมิด และลิดรอนสิทธิทางเพศ ประสบการณ์ของคุณครูคนข้ามเพศเหล่านี้
สะท้อนความลักลัน่ และล้าสมัยของกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ทางราชการทีย่ งั ยึดโยงกับระบบคิด
แบบทวิเพศ ซึง่ ไม่สอดคล้องกับวิถชี วี ติ และทัศนคติในเรือ่ งอัตลักษณ์ทางเพศของผูค้ นในสังคมสมัยใหม่
ซ�ำ้ ยังเป็นต้นก�ำเนิดของอุปสรรคปัญหาทีข่ ดั ขวางการด�ำรงชีวติ และลดทอนสิทธิและศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์
ความเป็นพลเมืองของบุคคลเพศหลากหลายทีพ่ งึ จะต้องได้รบั การปกป้องและการปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียม
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่องความหลากหลายทางเพศในองค์กรรัฐ ได้รับ
ทุนสนับสนุนการวิจยั จากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) และกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาสภาพ
ปัญหาทีบ่ คุ ลากรความหลากหลายทางเพศหรือกลุม่ LGBT ในภาครัฐต้องเผชิญในการท�ำงาน และการ
ศึกษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานราชการว่าเป็นมิตรและส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างเพศ
เพียงใด อีกทัง้ ได้สำ� รวจทัศนคติของข้าราชการไทยทุกเพศทุกวัยต่อประเด็นสิทธิความหลากหลายทางเพศ
และการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในหน่วยงานของรัฐ ส�ำหรับบทความนี้ ผู้วิจัยมุ่งน�ำเสนอ
ข้อค้นพบจากประสบการณ์ของคุณครูขา้ มเพศในโรงเรียนรัฐทีต่ อ้ งเผชิญปัญหาในการท�ำงานเนือ่ งจาก
มีเพศภาวะไม่ตรงกับเพศก�ำเนิดที่ระบุในเอกสารราชการ โดยมุ่งที่จะวิเคราะห์ถึงต้นเหตุของปัญหา
และน�ำเสนอแนวทางในการแก้ไขและผลักดันความเท่าเทียมระหว่างเพศในภาคราชการ
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วิธวี จิ ยั
การวิจัยนี้อาศัยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยก�ำหนดแนวทาง
ค�ำถามเป็นลักษณะค�ำถามปลายเปิดและเน้นให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลเล่าเรือ่ งและถ่ายทอดประสบการณ์ชวี ติ ใน
ประเด็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิต และปมประเด็นปัญหาในฐานะผู้มีความหลากหลายทางเพศที่อยู่ในภาค
ราชการ ตัง้ แต่ประสบการณ์กอ่ นการรับราชการ การท�ำงานในภาคราชการ และการใช้ชวี ติ ในทีท่ ำ� งาน
ผูว้ จิ ยั พยายามเน้นความหลากหลายของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ทัง้ ในมิตขิ องอัตลักษณ์ทางเพศและวิถที างเพศ และ
ในด้านมิตขิ องต�ำแหน่งหน้าทีแ่ ละสถานทีท่ ำ� งาน โดยมีผใู้ ห้สมั ภาษณ์คณ
ุ ครูขา้ มเพศทัง้ หมด 8 คน แบ่งเป็น
ผูห้ ญิงข้ามเพศ 6 คน ผูช้ ายข้ามเพศ 2 คน มีอายุระหว่าง 25 – 52 ปี ท�ำงานในต�ำแหน่งข้าราชการ
ครูในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ระดับจังหวัด/อ�ำเภอ 6 คน และ
โรงเรียนขนาดเล็กระดับต�ำบล 2 คน ผู้ให้ข้อมูลทุกคนใช้ชีวิตในเพศภาวะที่ตนเองต้องการทั้งในชีวิต
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ประจ�ำวันและในที่ท�ำงาน มีหนึ่งคนที่ต้องเปลี่ยนอัตลักษณ์ การแสดงออก และการแต่งกายเป็น
เพศชายตามเพศโดยก�ำเนิด แต่นยิ ามตนเองเป็นผูห้ ญิงข้ามเพศ
ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการอ้างอิงต่อเนื่องปากต่อปาก หรือ Snowball Sampling Technique
เป็นแนวทางในการหาผู้ให้ข้อมูล โดยได้รับการสนับสนุนติดต่อประสานงานจากเครือข่ายที่มาจาก
ความสัมพันธ์สว่ นตัวและจากเครือข่ายของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้แก่ สมาคมฟ้าสีรงุ้ แห่ง
ประเทศไทย และมูลนิธิ Mplus ประเทศไทย ในการสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้เลือกสถานที่เอง
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นทีท่ ำ� งาน ในบางกรณีเป็นทีร่ า้ นอาหารหรือร้านกาแฟ นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ยังได้สมั ภาษณ์
ผูบ้ ริหารโรงเรียน 3 คน ทีเ่ ป็นผูบ้ งั คับบัญชาของคุณครูขา้ มเพศอีกด้วย
3

ผลการวิจยั
		

3.1 คนข้ามเพศ ตัวตนทีร่ ฐั มองไม่เห็น
คนข้ามเพศเผชิญปัญหาการถูกกีดกันออกจากสังคม และเข้าไม่ถึงสิทธิ สวัสดิการ และ
การปฏิบตั ทิ เี่ ท่าเทียมเป็นธรรม เนือ่ งจากตัวตนทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศทีแ่ สดงออกในสังคมไม่ตรง
กับเพศก�ำเนิดหรือเพศทีร่ ะบุในเอกสารราชการ คนข้ามเพศทัง้ ทีเ่ ป็นผูช้ ายข้ามเพศและผูห้ ญิงข้ามเพศ
แม้ว่าได้ผ่าตัดแปลงเพศหรือเปลี่ยนแปลงร่างกาย บทบาททางสังคมและการแสดงออกให้เป็นเพศที่
ตนเองต้องการแล้วนัน้ แต่กย็ งั ไม่ได้รบั การรับรองทางกฎหมาย ดังนัน้ ผูห้ ญิงข้ามเพศก็ยงั เป็น “นาย”
และผูช้ ายข้ามเพศก็ยงั เป็น “นางสาว” ต่อไปในสายตาของรัฐไทย
บุคคลผูม้ คี วามหลากหลายทางเพศหลายคนใฝ่ฝนั ทีจ่ ะเข้ารับราชการครูดว้ ยความสนใจทีจ่ ะ
ท�ำหน้าที่แม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของชาติและความคาดหวังว่าจะมีอาชีพที่มั่นคงและก้าวหน้า แนน คุณครู
หญิงข้ามเพศเปิดเผยว่า  เธออยากเป็นข้าราชการเพราะความมัน่ คง การทีเ่ ป็นเพศแบบเธออาจจะไม่มี
ลูกไม่มีครอบครัว การเป็นข้าราชการจะสามารถเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตที่เธอจะสามารถ
ดูแลพ่อแม่ยามป่วยไข้ได้จากสวัสดิการราชการ และสามารถมีบำ� นาญดูแลตนเองยามแก่ชรา “ส�ำหรับ
ราชการเนีย่ มันมีบ�ำนาญซึง่ มันอาจจะไม่มากแต่มนั ก็เลีย้ งเราได้ทงั้ ชีวติ ถึงแม้วา่ ณ วันนีถ้ งึ วันทีเ่ กษียณ
ถ้าแนนไม่ได้ท�ำงานในระบบราชการ แนนไม่มีเงินเก็บ ก็ล�ำบากนะคะ มันมั่นคงนะคะ เพราะว่า
ยังไงเรามาเป็นข้ารองบาทแล้วก็ยงั ยึดถืออยูว่ า่ สิบพ่อค้า ก็ไม่เท่าหนึง่ พระยาเลีย้ งเหมือนเดิม ก็คอื หลวง
ดูแลเราตลอดไป หลายคนอาจจะท�ำงานข้างนอกได้เงินเดือนเยอะ ๆ อะไรอย่างนีเ้ ค้าอาจจะโอเคตรงนัน้
แต่ส�ำหรับเราที่เป็นลูกชาวนา คุณทวดท่านก็ให้พรอยู่เสมอว่า ให้เป็นเจ้าคนนายคน” ความใฝ่ฝันนี้
แทบไม่ตา่ งอะไรจากความใฝ่ฝนั ของชายหญิงหลาย ๆ คน แต่สงิ่ ทีแ่ ตกต่างคือประสบการณ์ในการเข้า
รับราชการ และการท�ำงานในระบบราชการทีไ่ ม่ได้มองเห็น และไม่ได้โอบอุม้ คุม้ ครองตัวตนความเป็น
คนข้ามเพศ
ปั ญ หาส� ำ คั ญ อั น ดั บ แรกของคนข้ า มเพศคื อ การแต่ ง กาย ซึ่ ง เป็ น อุ ป สรรคใหญ่ ที่ กี ด กั น
คนข้ามเพศไม่ให้กล้าทีจ่ ะสมัครเข้ารับราชการ คนข้ามเพศทีฝ่ า่ ฟันมุง่ มัน่ ทีจ่ ะรับราชการต้องพบเจอกับ
อุปสรรคเรือ่ งการแต่งกายตัง้ แต่วนั แรกทีจ่ ะสมัครสอบ

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563)

ครูนุดา : “จะเล่าย้อนไปว่า มีปัญหาตั้งแต่วันไปสมัครสอบ วันนั้นเราแต่งชุดผู้หญิงไป
วันนัน้ เราเลือกทีจ่ ะใส่กางเกง โดยส่วนตัวเราชอบใส่กางเกง ไม่ชอบใส่กระโปรง คือเราใส่กางเกงแต่เป็น
กางเกงผูห้ ญิงนีแ่ หละ ทีน่ คี่ นทีเ่ ป็นเจ้าหน้าทีเ่ ขตก็วา่ ท�ำไมเป็นผูห้ ญิงใส่กางเกง เค้าก็คดิ ว่าเราเป็นผูห้ ญิง
เราก็ไม่รู้จะตอบยังไง ทีนี่เค้าก็ขอดูบัตรเรา มีค�ำน�ำหน้าว่านาย แล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่า สมัครไม่ได้
แบบนี้สมัครไม่ได้ ผมยาว แต่งชุดผู้หญิง มีค�ำน�ำหน้าเป็น นาย แบบนี้สมัครไม่ได้ ไม่ให้สมัคร
แต่ทนี เี้ จ้าหน้าทีอ่ กี คนหนึง่ บอกว่า สมัครได้สิ มันเป็นสิทธิของเค้า เค้าจะแต่งยังไงก็เป็นสิทธิของเค้า คือ
เจ้าหน้าทีก่ เ็ ถียงกันว่าจะเอายังไง คนทีบ่ อกว่าสมัครได้กบ็ อกว่า ก็อนุญาตให้สมัครได้เพราะได้ไม่ได้ก็
เป็นสิทธิของเค้า จะสอบได้ไม่ได้กแ็ ล้วแต่ ก็อกี เรือ่ งหนึง่ ก็แล้วแต่เค้าจะได้ไม่ได้ สุดท้ายก็เลยอนุญาตให้สมัคร”
การสัมภาษณ์เป็นด่านทีส่ องทีค่ ณ
ุ ครูคนข้ามเพศต้องเผชิญ หลายคนตัดสินใจแต่งกายตามเพศ
ก�ำเนิดเดิมเพือ่ ไปสัมภาษณ์เพือ่ ป้องกันการถูกเลือกปฏิบตั แิ ละคาดหวังว่าจะถูกรับคัดเลือกเข้าท�ำงาน
แต่บางคนยืนหยัดทีจ่ ะแต่งกายตามเพศภาวะของตนเองเพือ่ ยืนยันความเป็นตัวของตัวเอง
		 ครูพนั แสง คุณครูผชู้ ายข้ามเพศเล่าถึงการทีต่ อ้ งแต่งตัวเป็นหญิงเพือ่ ให้สอดคล้องกับเพศก�ำเนิด
เพื่อไปสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นครู : ตอนสัมภาษณ์ที่ข้าราชการต้องใส่กระโปรง ที่ติดข้าราชการแล้ว
แต่วา่ มาสัมภาษณ์เลือกว่าจะอยูอ่ นั ดับต้นหรือท้าย แต่รแู้ ล้วได้เป็นข้าราชการแน่นอน เพราะเค้าแยกภาค ก
ออกไปอีกส่วนหนึ่ง คือถ้าใครไม่ติดไม่ต้องมาสอบสัมภาษณ์ แต่ถ้าใครติดก็มาสอบสัมภาษณ์เพื่อ
ทีจ่ ะดูอนั ดับอีกทีหนึง่ ตอนนัน้ ผูใ้ หญ่กค็ อื ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนคนเดิมบอกว่า ใส่กระโปรงมาก่อน
อย่าแต่งผิดระเบียบค�ำน�ำหน้า ก็ฝนื เดินรองเท้าแทบจะสะดุด”
		 ครูแนน : “สอบหลายครั้งมากแล้วแต่ละครั้งที่ไปสอบก็ต้องใส่กางเกงสแล็คผู้หญิง แล้วก็
เสือ้ เชิต้ ผูห้ ญิง แล้วก็รวบผมเหมือนท�ำงานนีแ่ หละ ถามว่าอยากไปสอบในรูปลักษณ์ทผี่ หู้ ญิงใส่กระโปรง
สวย ๆ ไหม อยากมาก แต่เวลาทีไ่ ปสอบเราก็ตอ้ งใส่ กรรมการจะชอบถามว่าท�ำไมน้องใส่กางเกงมาสอบ
คือเค้าเห็นรูปลักษณ์เราแล้วว่าเป็นผู้หญิงแล้ว แต่ระเบียบของการเข้าสอบ เพศชายคือใส่กางเกง
เขาจะชอบถามว่าท�ำไมน้องถึงใส่กางเกงมาสอบแล้วพอเค้าดูบัตรประชาชน แล้วเวลาสอบมันก็จะมี
ภาค ก ภาค ข ซึง่ ภาค ก ก็คอื ข้อเขียนภาค ข ก็คอื สัมภาษณ์ เราตกสัมภาษณ์ตลอด...เราผ่านข้อเขียน
แต่เวลาสัมภาษณ์ ไม่รถู้ ามอะไร ถามเกีย่ วกับใช้ครีมอะไรทาหน้า ไม่เกีย่ วอะไรกับงานทีเ่ ราจะไปท�ำ
เราตกตัง้ แต่...เป็น 10 ครัง้ ได้ ตัง้ แต่เรียนจบมา” ครูแนนพยายามสอบอยูห่ ลายครัง้ จนในทีส่ ดุ ก็ได้รบั
การบรรจุเป็นข้าราชการในปี 2557
ความกดดันเรือ่ งการแต่งกายก็ยงิ่ มากขึน้ ๆ เมือ่ มาถึงวันทีเ่ ข้าท�ำงานวันแรกทีต่ อ้ งบรรจุเข้ารับ
ราชการ เมือ่ ต้องพบเจอกับเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยบุคคลทีไ่ ม่อนุญาตให้แต่งกายตามเพศภาวะ
		 ครูนดุ า : “พอมาวันทีบ่ รรจุ เราก็ยงั กล้า ๆ กลัว ๆ ว่าเราจะท�ำยังไง เราก็เลยแต่งเป็นผูช้ ายไป
ใส่ชุดผู้ชายนี่คือ ใส่วิกผมไป ใส่ชุดผู้ชายไป เจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายเค้าก็เอานิติกรของเขตมาคุยกับเรา
เรื่องการแต่งกาย เค้าบอกว่าต้องแต่งกายตามเพศ (ก�ำเนิด) เท่านั้น เราเป็นครูเราจะใช้เวลา
นอกราชการ เราจะแต่งอะไรก็ได้ แต่เวลาเราท�ำงานในเวลาราชการเราต้องแต่งตามระเบียบ คือ
เราต้องแต่งเป็นผูช้ ายเท่านัน้ เค้าก็รวู้ า่ เราใส่วกิ เค้าก็บอกว่าประมาณว่าให้ไปตัดผมซะนะ แล้วเค้าก็
ประมาณว่าขูว่ า่ เดีย๋ วจะไปสังเกตการณ์ทโี่ รงเรียน อะไรแบบนีค้ ะ่ ”
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เนื้อตัวร่างกาย และการข้ามเพศของคนข้ามเพศยังกลายเป็นประเด็นปัญหาคาใจในบรรดา
เพือ่ นร่วมงาน บุคคลรอบข้างและผูม้ อี ำ� นาจในทีท่ ำ� งานต้องตัง้ ค�ำถาม สงสัย และใคร่รู้
		 อาจารย์เดียร์ : “เค้าก็คงคิดว่าเราเป็นทอม แต่พอมาถึงเค้าก็ไม่คดิ ว่าเราจะเป็นแบบนี้ เพราะ
ว่าวันทีม่ าคือ เป็นชายหมดแล้ว เทคมาสองปีแล้ว มันเปลีย่ นหมดแล้ว เค้าก็ตกใจกันใหญ่ คือภาพทีเ่ ค้า
เห็นมันไม่ใช่แบบนี้ ภาพทีเ่ ค้าเห็นมันยังเป็นทอมอยู่ แต่เรามานี่ เราแมนมาเลย ก็ตกใจใหญ่ ป้า ๆ ก็จะ
มานัง่ สัมภาษณ์ใหญ่วา่ ท�ำไมเป็นแบบนี้ คนทีอ่ ายุเยอะ ๆ คงอายุสามสิบนีน่ อ้ ยมากทีจ่ ะถาม แต่คนเก่า ๆ
นี่เค้าบทบาทในโรงเรียนเยอะ เพราะเค้าอยู่มานาน เค้าก็ถามว่าไปท�ำอะไรมา ท�ำไมเหมือน
ผูช้ ายจัง ก็ตอ้ งมานัง่ เล่าประวัติ ตัง้ แต่ไปหาหมอ เป็นยังไง”
ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการกีดกันเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศและการละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลต่อบุคคลข้ามเพศนัน้ เกิดขึน้ ตัง้ แต่กระบวนการรับสมัคร การสอบสัมภาษณ์และการบรรจุเข้า 
ท�ำงาน คนข้ามเพศมักจะถูกถามหรือตั้งข้อสังเกตในเรื่องส่วนตัว เรื่องเพศ และเรื่องเนื้อตัวร่างกาย
ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถอันเป็นคุณสมบัติส�ำคัญในการรับเข้าท�ำงาน การถูกละเมิด
สิทธิสว่ นบุคคลในลักษณะนีแ้ สดงให้เห็นว่าจริง ๆ แล้วระบบราชการไทยยังกีดกันคนข้ามเพศไม่ให้ได้มี
โอกาสก้าวเข้าไปท�ำงานนับตัง้ แต่เริม่ แรกเข้าท�ำงานเสียด้วยซ�ำ้ ผลการวิจยั นีส้ อดคล้องกับข้อสรุปจาก
องค์กร International Labour Organization (ILO) ที่ว่าหน่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรที่ไม่เป็นมิตร
และกีดกันกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศมากที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มคนข้ามเพศซึ่งถูกกีดกัน
โดยระเบียบการแต่งกายราชการทีก่ ำ� หนดให้แต่งกายตามเพศก�ำเนิดเท่านัน้ ดังนัน้ บุคคลกลุม่ นีจ้ งึ ไม่มี
โอกาสหรือขาดก�ำลังใจทีจ่ ะเข้ามารับราชการ
คนข้ามเพศไม่ได้เผชิญปัญหาเพียงแค่เรือ่ งการแต่งกายเท่านัน้ แต่ระบบคิดแบบทวิเพศทีแ่ ทรกซึม
อยูใ่ นกฎระเบียบ กระบวนการคิด และแนวทางการปฏิบตั งิ านในระบบราชการได้ทำ� ให้เกิดโครงสร้าง
เชิงอ�ำนาจทีก่ ดทับคนข้ามเพศและเบียดขับให้พวกเขาไปอยูใ่ นมุมมืดทีไ่ ม่ได้รบั การปกป้องคุม้ ครอง
ครูแนน เล่าถึงประสบการณ์การที่ต้องอยู่เวรกลางคืน เพราะยังมีค�ำน�ำหน้าว่าเป็น “ชาย”
แม้ว่าร่างกายจะได้เปลี่ยนแปลงเป็นหญิงแล้วก็ตาม : “ที่ท�ำงานเก่าที่เคยท�ำงานโดนโจรบุกเข้ามาค่ะ
แล้วก็อยูเ่ วรในคืนนัน้ ด้วย คือก่อนหน้านัน้ 3 เดือนมันมีเหตุการณ์มาแล้ว แต่ยงั ไม่มคี รูเวร ช่วงนัน้ โจร
ชอบบุกส�ำนักงานราชการแล้วเข้าไปรือ้ ของเอาทรัพย์สนิ เอาไป เค้าเข้ามาแล้วรอบนึงแล้ว มันไม่มเี วร
พอหลังจากเหตุการณ์นนั้ ก็มกี ารตัง้ เวรขึน้ มา ซึง่ หนึง่ ในครูผชู้ ายก็คอื เราทีต่ อ้ งอยูเ่ วรกลางคืน วันนัน้
มันไม่ดกึ มาก โจรก็เข้ามาทางฝ้าเพดาน เรารูต้ วั ก่อน ถ้าเรานอนอยูห่ รือหลับไม่รตู้ วั ก็คงตายในหน้าทีไ่ ป
แล้ว ตอนนัน้ ยังไม่เป็นข้าราชการ ก็คอื เป็นแค่ครูอตั ราจ้าง”
		 คุณครูเอม ครูหญิงข้ามเพศเล่าถึงประสบการณ์การพักค้างคืนระหว่างการไปราชการต่างจังหวัด
การที่เธอมีค�ำน�ำหน้าว่า  นาย ท�ำให้ต้องพักค้างคืนกับบุคลากรเพศชาย ซึ่งท�ำให้สถานการณ์อึดอัด
และเกิดความเสีย่ งต่อการเกิดการใช้ความรุนแรงหรือการล่วงละเมิดทางเพศ
		 คุณครูเอม : ถ้ากรณีไปเป็นผู้เข้าร่วมอบรมที่เราจะเป็นผู้เข้าร่วมอบรมก็เคยเจอสถานการณ์
ซึง่ ต้องไปพักกับครูผชู้ ายซึง่ โดนแม้กระทัง่ รังเกียจ โดนรังเกียจ ถึงขัน้ จะขอมีเพศสัมพันธ์กม็ สี องกรณี
ซึง่ หลายครัง้ เราก็พยายามจะขอความช่วยเหลือจากหน่วยเบือ้ งบนว่า ถ้าเกิดมีเศษผูช้ ายขอเข้าพักเป็นคน
สุดท้าย แต่ถา้ ไม่มจี ะขอเสียเงินเพิม่ ในส่วนของตัวเองทีเ่ ราต้องการนอนคนเดียว คือ เราต้องแก้ปญ
ั หาเอง

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563)

		 ผู้วิจัย : เคยมีเหตุการณ์ที่ต้องไปนอนร่วมกับข้าราชการผู้ชายแล้วเกิดมีเป็นประเด็นขึ้น
มันมีเรือ่ งราวยังไงบ้าง
		 คุณครูเอม : มีอยู่สองครั้งที่เป็นเรื่องส�ำคัญเลยก็คือว่า ครั้งแรกก็คือเค้าโวยวายเลยว่า
ไม่ตอ้ งการนอนกับเพศทีส่ าม แสดงท่าทางรังเกียจออกมาเลยผูช้ ายคนนี้ แต่ดว้ ยความเป็นเพศของเรา
เราก็ดูออกนะว่าคนเนี้ยมันไม่ใช่แบบ คือจะพูดยังไงดี คนที่จะแสดงความรังเกียจชัดเจนจริง ๆ แล้ว
ต้องการ เข้าใจไหมคะ จริง ๆ แล้วเหมือนพยายามจะปิดบังตัวเองว่าตัวเองไม่ได้ชอบ ตัวเองเป็นผูช้ ายแท้ ๆ
จนสองสามวันสุดท้ายเค้าก็พยายามที่จะมีอะไรด้วย กับอีกครั้งหนึ่งก็คือ เค้าเลือกที่จะไม่พักเลย
เค้าเลือกที่จะไป แต่เค้าก็อาจจะมีที่พักในกรุงเทพฯ ด้วย เค้าก็เลยเลือกที่จะไม่พักกับเราเลย
อันนีร้ งั เกียจเลย รูส้ กึ ได้เลยว่าเค้าไม่โอเค ไม่สบายใจชัดเจน แต่กม็ หี ลาย ๆ ครัง้ ทีเ่ ป็นน้องผูช้ ายทีเ่ ค้าโอเค
เค้าให้เกียรติเราด้วยซ�้ำ มีน้องอยู่คนหนึ่งที่อยู่นนทบุรี คือเค้าคิดว่าเราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งด้วยซ�้ำค่ะ
เค้าให้เกียรติเราเรือ่ งการแต่งกาย เค้าพยายามจะท�ำให้เราไม่มาละลาบละล้วงเราด้วยซ�ำ้ การเข้าห้องน�ำ้ เค้าก็
พยายามออกไปเข้าข้างนอกทีเ่ ป็นล็อบบี้ เพือ่ ทีจ่ ะแบบไม่ให้เรารูส้ กึ ละอาย เราก็พยายามให้เกียรติเค้าด้วย
เค้ า ก็ ใ ห้ เ กี ย รติ เ รา แต่ ว ่ า พอเราเจอกรณี ห ลั ง ที่ รู ้ สึ ก ว่ า คุ ณ รั ง เกี ย จ สุ ด ท้ า ยหลั ง ๆ ก็ คื อ เริ่ ม หา
วิธกี ารเสียเงินเองหรือไม่กใ็ ช้วธิ กี ารหาทีพ่ กั เอง ถ้าเป็นกรณีกรุงเทพฯ ก็ไปนอนกับพีส่ าว แล้วก็ขบั รถมา
ประชุม ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ยอมลงทุนขอออกค่าทีพ่ กั เองไปนอนรีสอร์ทอะไรทีร่ าคามันไม่ได้แพงมากนัก
ทีเ่ ราพร้อมทีจ่ ะจ่ายได้ คือก็แก้ปญ
ั หาด้วยตัวเอง คือไม่อยากต้องไปเจออะไรทีท่ �ำให้รสู้ กึ ไม่ดี
		 ผูว้ จิ ยั : แต่จริง ๆ แล้วมันก็เหมือนกับการว่าเราเสียสิทธิ
		 คุณครูเอม : ใช่ แต่เราเลือกจะไปนอนกับผูช้ ายเหรอคะ (หัวเราะ)
		 ผูว้ จิ ยั : คือ ใช่ เพราะว่าระบบไม่คมุ้ ครองเรา กฎระเบียบทีม่ อี ยูม่ นั ไม่คมุ้ ครองเรา และท�ำให้
เสียสิทธิทคี่ วรจะได้ไปด้วย
คุณครูเอม : ใช่ แต่เราเลือกทีจ่ ะแก้ปญ
ั หาด้วยการเสียเงินเอง แทนทีเ่ ราจะได้สทิ ธิทเี่ ราจะได้
นอนกับเพศที่เหมือนกันกับเรา ครั้งหนึ่งคือ น้องคนนี้ก็งงว่าท�ำไมโรงแรมจัดให้นอนกับผู้หญิง คือน้อง
ก็ไม่รู้ (ไม่รวู้ า่ ครูเอมเป็นผูห้ ญิงข้ามเพศ) จนกระทัง่ เข้าไปนอนแล้ว ก็คอื เค้าก็บอกว่าไม่นอนหรอก คือ
เค้าพยายามเคลียร์กบั ภรรยา กับแฟน เค้าก็บอกว่า เค้าก็งงว่าท�ำไมจัดให้นอนกับผูห้ ญิง เราก็ได้ยนิ เรา
ก็บอกว่าพีไ่ ม่ใช่ผหู้ ญิงนะ พีเ่ ป็นกะเทย ตอนไปพักเค้าก็ไม่รแู้ ต่เค้าก็ไม่ได้แสดงออก เค้าก็ไม่รวู้ า่ เราเป็น
กะเทย ท�ำไมโรงแรมจัดให้เค้านอนกับผูห้ ญิง
		 ผูว้ จิ ยั : มันท�ำให้เกิดความกังวลใจทัง้ สองฝ่าย ทัง้ เราด้วยและอีกฝ่ายหนึง่ ด้วย คือบางครัง้ เค้า
อาจจะไม่ได้มอี คติอะไร แต่โดยเพศสภาพแล้วมันก็จะเกิดความกังวลใจทัง้ สองฝ่ายได้ แล้วผูจ้ ดั งานเค้า
จะหาวิธใี ห้ทกุ ครัง้ หรือไม่อย่างไร
		 คุณครูเอม : ส่วนใหญ่ถ้าเราไปร้องขอเค้าก็จะพยายามจัดให้ ส่วนใหญ่ถ้าเราร้องขอนะคะ
แต่ระยะหลังมาเราขีเ้ กียจเจอปัญหาก็อย่างทีบ่ อก เราก็เลยออกเอง เราไม่อยากไปเจอความรูส้ กึ ของคนที่
จะท�ำให้กระเทือนจิตใจเรา หรืออาการของเค้า เราก็ไม่อยากเจอค�ำพวกนี้ ถ้าเราดูแลตัวเองได้เราก็จะ
ดูแลตัวเองไป
ตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ หากเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่จ�ำเป็นจะต้องพักค้างคืนโดยพักสองคนต่อหนึ่งห้อง โดยเพศหญิงจะต้องพักกับเพศหญิง
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เพศชายพักกับเพศชาย ทัง้ นี้ เจ้าหน้าทีม่ กั จะยึดเอาค�ำน�ำหน้านามเป็นเครือ่ งบ่งบอกเพศของผูเ้ ข้าพัก ท�ำให้
คนข้ามเพศทีม่ คี ำ� น�ำหน้านามต่างจากเพศภาวะของตนเองต้องตกอยูใ่ นสภาวะยากล�ำบาก ในกรณีของ
ผูห้ ญิงข้ามเพศ การต้องเข้าพักกับผูช้ ายซึง่ มีคำ� น�ำหน้านามเหมือนกัน อาจจะน�ำไปสูค่ วามเสีย่ งในการถูก
ล่วงละเมิดทางเพศ อีกทัง้ อาจจะท�ำให้ผชู้ ายทีต่ อ้ งพักด้วยเกิดความไม่สบายใจด้วยก็เป็นได้
ในกรณีนี้ บุคลากรคนข้ามเพศทีต่ อ้ งการตัดปัญหาและความเสีย่ งต่าง ๆ จึงจ�ำเป็นต้องจ่ายค่า
ทีพ่ กั เองครึง่ หนึง่ เพือ่ ทีจ่ ะได้มสี ทิ ธิพกั ค้างคืนคนเดียว ซึง่ เท่ากับว่าเสียสิทธิในการเบิกจ่ายค่าทีพ่ กั กรณีไป
ราชการต่างจังหวัด กฎเกณฑ์และแนวปฏิบตั ทิ ยี่ งั คงยึดโยงกับเพศโดยก�ำเนิดและค�ำน�ำหน้านามตาม
เอกสารราชการ ท�ำให้การใช้ชวี ติ การท�ำงาน และการด�ำรงตนเองอยูใ่ นสังคมของคนข้ามเพศเต็มไปด้วย
อุปสรรคปัญหา การกีดกันลิดรอนสิทธิ และการไม่ได้รบั ความเป็นธรรม
		 3.2 เพศและร่างกายในวงจรของอ�ำนาจ
		 กฎหมายและระเบียบแบบแผนต่าง ๆ ทีว่ างอยูบ่ นฐานคิดแบบทวิเพศ ท�ำให้เกิดช่องว่างน�ำไปสู่
การปฏิบัติที่ไม่ครอบคลุมคุ้มครองคนข้ามเพศ จึงท�ำให้เกิดการเลือกปฏิบัติซึ่งอาจจะเกิดเพราะ
ความไม่รไู้ ม่เข้าใจในประเด็นความละเอียดอ่อนต่าง ๆ ทีค่ นข้ามเพศต้องเผชิญ หรืออาจจะเกิดจากอคติ
ทางเพศของบุคคลผูม้ อี ำ� นาจหรือผูบ้ งั คับบัญชาก็ได้ กรณีของครูแพทตีส้ ะท้อนสภาพการยอมจ�ำนนต่อ
โครงสร้างเชิงอ�ำนาจที่ควบคุมและปฏิบัติการผ่านกฎระเบียบทวิเพศและความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียม
ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา 
		 ครูแพทตี้ เป็นคุณครูผหู้ ญิงข้ามเพศทีต่ อ้ งจ�ำยอมเปลีย่ นแปลงตัวเองกลับมาเป็นผูช้ าย เนือ่ งจาก
ผู้บริหารโรงเรียนไม่อนุญาตให้แต่งกายข้ามเพศ และบังคับสั่งการทางวาจาให้แต่งกายเป็นชาย
วันที่ผู้วิจัยได้พบครูแพทตี้ เธออยู่ในชุดท�ำงานของผู้ชาย เสื้อแขนยาว กางเกงสแลค รองเท้าหนัง
เธอตัดผมรองทรงสัน้ และมีหนวดเครา เธอเล่าย้อนไปถึงวันแรกทีม่ าท�ำงานว่า 
		 ครูแพทตี้ : ตื่นเต้นมาก ตื่นเต้น วันที่มารายงานตัวตื่นเต้นมากกว่าวันที่เลือกโรงเรียนลงอีก
เพราะคือวันทีเ่ ราจะต้องมาเจอภาพจริง ๆ ไหนจะผูบ้ ริหาร ไหนจะเพือ่ นครู ไหนจะนักเรียน เรายังไม่รู้
เลยว่าเป็นยังไง โรงเรียนที่เรามาอยู่เนี่ย ไม่เคยมาดูโรงเรียนก่อนเลย เหตุผลที่เลือกที่นี่ หนึ่ง พี่สาว
ทีเ่ ป็นลูกพีล่ กู น้องอยูท่ ี่ อบต. หน่วยงานใกล้ ๆ แล้วก็โรงเรียนทีต่ วั เองเคยสอนอยู่ คนทีไ่ ด้ล�ำดับก่อนเรา
เลือกไปก่อนแล้วก็เลยเลือกไม่ได้ ที่นี่ใกล้บ้านเราสุดแล้ว ก็เลยเลือกที่นี่ ตื่นเต้นมาก วันแรกที่มา ผอ.
ไปราชการทีพ่ ทั ยา ก็เจอรักษาการ ครัง้ แรกทีเ่ จอครัง้ แรกทีพ่ บเลย เอ้า ผูห้ ญิงผูช้ ายเนีย่ ครูทมี่ าด้วย
กันบอกก็ดเู องสิคะผูห้ ญิงผูช้ าย ก็คอื ค�ำพูดแรกวันแรกทีม่ า ก็เลยท�ำให้รสู้ กึ มันเฟลในหัวใจ พีเ่ ข้าใจไหม
แล้วต่อไปนี้เราจะกล้าท�ำอะไรที่นี่ในแบบนี้อีก ถ้าเรายังเป็นแบบเดิม ในเมื่อวันแรกเรามาแล้วเรา
เจอค�ำพูดแบบนี้ ต่อไปเจอหนักกว่านีแ้ น่ มาทีน่ วี่ นั แรกเลยคือมารายงานตัวก็ไม่เจอ ผอ. เจอแต่รกั ษา
การกับค�ำพูดว่าผู้หญิงหรือผู้ชาย ก็รู้สึกติดแล้ว คนอื่นไม่รู้นะแต่ส�ำหรับแพทตี้ก็คือรู้สึกเฟล รู้สึกเสีย
เซลฟ์แล้ว ความมั่นใจของเรา สูญหายไปเลย ทีนี้หลังจากนั้นก็เริ่มมาท�ำงานวันที่ 2 พฤษภาคม
ก็เจอ ผอ. ครัง้ แรกก็ทกั ทายท่าน แต่ทา่ นก็ไม่ได้พดู อะไรนะ ไม่ได้พดู อะไรเกีย่ วกับเรือ่ งเพศของเรา
คือเหมือนท่านไม่ได้พดู โดยตรงกับเราแต่เหมือนจะฝากบอกคนอืน่ มาว่า เหมือนเรือ่ งการแต่งกาย
ข้าราชการชายต้องแต่งกายยังไง แต่ไม่ได้มาพูดกับแพทตีน้ ะ ไม่ได้มาพูดกับเราโดยตรงแต่เหมือนจะผ่าน
ผ่านคนอื่นมาแต่เราก็สามารถที่จะรับรู้ได้ว่า ท่านก็ค่อนข้างจะแอนตี้เหมือนกันกับสาวประเภทสอง

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563)

แล้วก็พวกที่เป็น แพทตี้ก็เลยมาอยู่ที่นี่แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อย ๆ ทีละนิด ๆ เริ่มจาก
เสือ้ ผ้าการแต่งกายก่อนเราก็ตอ้ งซือ้ แบบผูช้ ายมาใส่ กระโปรงชุดบริจาคหมดเลย ให้เพือ่ นทีท่ ำ� งาน
หมดเลย รองเท้าเยอะมากเป็นกล่อง ๆ ให้เพือ่ นหมดเลย ก็เริม่ จากเสือ้ ผ้าก่อน หลังจากนัน้ มาก็งด
แต่งหน้า แล้วก็ทรงผม เมือ่ ก่อนผมยาวก็ตดั สัน้ ขึน้ มาเรือ่ ย ๆ จนสัน้ ทีส่ ดุ แล้ว ก็ไม่มอี ะไรแล้ว
		 ผูว้ จิ ยั : ก็คอื เรารูส้ กึ ว่าการทีจ่ ะคงความเป็นผูห้ ญิงอยูอ่ ย่างนัน้ มันอาจจะท�ำให้เราอยูท่ น่ี ไี่ ม่ได้
		 ครูแพทตี้ : ไม่ได้ เราไม่เจริญเติบโตในหน้าทีก่ ารงานแน่ ๆ เพราะว่าอาจจะท�ำดีแต่ไม่ชอบ
อาจจะท�ำชอบแต่อาจจะไม่ดีก็ได้ ถ้าเกิดเรายังเป็นแบบเก่าอยู่ แล้วก็ประกอบกับ ผอ. ท่านก็เคย
พูดนะ ถ้าครูแพทยังแต่งตัวแบบเดิมผมรับไม่ได้ ท่านเคยพูดตรง ๆ หนึง่ ครัง้ ... เราก็รบั ครับ ๆๆๆ
แล้วค่อย ๆ เปลีย่ นไป ปรับปรุงตัวไป ... ไม่วา่ จะเริม่ ต้นอะไรในชีวติ เราคิดว่ามันยากแล้วก็อดึ อัดทุกอย่าง
คือตอนนี้เหมือนตัวเองได้ผ่านจุดที่ยาก อึดอัดที่สุดในชีวิตแล้ว มองไปในอนาคตตอนนี้ ก็น่าจะเป็น
แบบนี้แหละ คือถ้าตราบใดที่ตัวเองอยู่ในหน่วยงานราชการ ณ ตอนนี้ก็คงต้องเป็นแบบนี้ต่อไป
น่าจะไม่กลับไปแต่งกายแบบผูห้ ญิงอีกแล้ว” ครูแพทตีก้ ล่าวว่า เธอจ�ำเป็นจะต้องยึด “ความถูกต้อง
มากกว่าความถูกใจ” ซึง่ เธออธิบายว่าเป็นความถูกต้องตามความต้องการของผูบ้ ริหาร และถูกต้อง
ตามระเบียบของราชการ ไม่ใช่ความถูกต้องตามทีใ่ จเธอต้องการจะเป็น
นอกจากนี้ ครูแพทตี้ ยังเล่าถึงความพยายามของผู้บริหารที่จะให้เธอเป็นผู้ชาย ผู้บริหาร
พยายามที่จะมอบหมายงานที่มีลักษณะเป็นงานของครูผู้ชายให้ครูแพทตี้ด้วย เช่น เวลามีงานกีฬา
สีจะมอบหมายให้ครูแพทตี้ดูแลการแข่งฟุตบอล การแข่งตะกร้อ ทั้ง ๆ ที่ เธอมีความถนัดด้านกีฬา
วอลเลย์บอล การเชียร์กีฬา การจัดขบวนพาเหรด เป็นต้น ความกดดันและความเครียดที่เกิดขึ้นใน
ทีท่ ำ� งานท�ำให้ครูแพทตีเ้ ฝ้ารอวันทีเ่ ธอจะสามารถขอย้ายโรงเรียนได้ ซึง่ เหมือนกับอีกหลาย ๆ คน ทีต่ อ้ ง
จ�ำยอมรับสภาพความกดดันนีไ้ ปก่อนเพือ่ วางแผนทีจ่ ะย้ายทีท่ ำ� งาน หรือลาออกหากพบเจอหนทางทีด่ กี ว่า 
ในขณะที่สัมภาษณ์ครูแพทตี้ ผู้วิจัยได้แนะน�ำให้ครูยื่นค�ำร้องกรณีการถูกเลือกปฏิบัติจากผู้บริหาร
โรงเรียนไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) ตาม
พระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 แต่เธอยืนยันว่าไม่ตอ้ งการร้องเรียนเนือ่ งจากไม่อยากมี
ปัญหากับผูบ้ ริหารโรงเรียน เธอยังต้องการรักษาสถานภาพการเป็นข้าราชการนีไ้ ว้ ซึง่ เป็นความมัน่ คง
อย่างเดียวทีเ่ ธอคิดว่าจะยึดถือไว้ได้
ทัศนคติของผู้บริหารเป็นปัจจัยที่คนข้ามเพศที่ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความเห็นตรงกันว่ามี
ความส�ำคัญมากทีส่ ดุ ทีจ่ ะส่งผลให้ได้รบั การยอมรับหรือไม่ได้รบั การยอมรับในทีท่ ำ� งาน ประสบการณ์การถูก
บังคับให้แต่งกายและแสดงออกตามเพศก�ำเนิดเกิดขึ้นกับคนข้ามเพศหลายคน และส่วนใหญ่มาจาก
ค�ำสัง่ การของผูบ้ งั คับบัญชาหรือผูบ้ ริหารในองค์กรแทบทัง้ สิน้ ผูบ้ ริหารหรือผูบ้ งั คับบัญชาจ�ำนวนหนึง่ ยังมี
อคติในเชิงลบต่อคนข้ามเพศ และยังมองว่าคนเหล่านีเ้ ป็นผูท้ ผี่ ดิ ปกติหรือประพฤติตวั ไม่เหมาะสม และ
ท�ำผิดกฎระเบียบราชการ เนื่องจากแต่งกายข้ามเพศ ไม่ตรงกับเพศก�ำเนิด ปัจจัยการยอมรับหรือ
ไม่ยอมรับของผูบ้ ริหารจึงเป็นสิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลก�ำหนดการยอมรับหรือไม่ยอมรับในทีท่ ำ� งานอีกด้วย และ
ส่งผลถึงบรรยากาศในการท�ำงานโดยรวม เพราะส่วนใหญ่แล้วหากผูบ้ ริหารยอมรับหรือไม่มปี ญ
ั หากับ
ตัวตนของคนข้ามเพศ คนภายในทีท่ ำ� งานก็จะยอมรับด้วยหรือไม่แสดงออกซึง่ อคติทางเพศกับคนข้ามเพศ
อย่างโจ่งแจ้งชัดเจน ด้วยโครงสร้างของระบบราชการทีเ่ น้นความสัมพันธ์ของผูบ้ งั คับบัญชาทีม่ อี ำ� นาจ
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ก�ำกับดูแลผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผูบ้ ริหารมีอำ� นาจทีจ่ ะให้คณ
ุ ให้โทษผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้ หากผูบ้ ริหารมีอคติ
ต่อความหลากหลายทางเพศแล้วนั้น ย่อมเป็นการง่ายที่จะก่อให้เกิดอุปสรรคปัญหาในการท�ำงาน
การเลือกปฏิบตั ิ การกดดันต่าง ๆ
ปัญหาการกีดกันด้วยอคติแห่งเพศดังกล่าวสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างทีเ่ กิดจากการทับซ้อน
ของปัจจัย หรือมิติทางด้านอัตลักษณ์หลาย ๆ อย่างที่ท�ำให้เกิดการควบคุม กดขี่ กีดกัน หรือเลือก
ปฏิบัติ (Intersectionality) ที่ทับซ้อนกันยิ่งขึ้นไปอีก คนข้ามเพศที่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ชัน้ ผูน้ อ้ ยอยูใ่ นสถานะทีด่ อ้ ยกว่าผูบ้ ริหารระดับสูงทีม่ อี ำ� นาจในองค์กรมากกว่า สถานะเจ้าหน้าทีช่ นั้ ผูน้ อ้ ยนี้
ยังทับซ้อนกับการเป็นเพศหลากหลายที่เป็นเพศกลุ่มน้อยในสังคมที่ต้องเผชิญกับอคติทางเพศ และ
แรงกดดันจากการเป็นเพศชายขอบ ครูแพทตีใ้ ห้ทศั นะเรือ่ งการยอมรับในทีท่ ำ� งานว่า “อยูท่ ผี่ บู้ ริหาร ผอ.
คนเก่า (โรงเรียนเก่า) ท่านเปิดโอกาสให้เราเต็มที่ เราก็อยูท่ นี่ นั่ อย่างมีความสุข เราก็สอนอย่างมีความสุข
เด็กก็มคี วามสุข แต่มาตอนนี้ ผอ. ไม่โอเค เราก็ตอ้ งปรับตัวให้ตวั เองอยูร่ อด เราเป็นผูใ้ ต้บงั คับบัญชา”
		 ปัจจัยทางตัวตนทางเพศยังอาจจะไปทับซ้อนกับมิติของอุดมคติความสวยความงาม หรือ
ความเหมือน/ไม่เหมือนเพศโดยก�ำเนิดซึง่ ปัจจัยนีม้ อี ทิ ธิพลต่อการยอมรับหรือไม่ยอมรับเช่นเดียวกัน ครูนดุ า
อธิบายว่าปัจจัยหนึง่ ทีส่ ง่ ผลกับการได้รบั การยอมรับทางสังคมต่อตัวตนผูห้ ญิงข้ามเพศ คือความเหมือน
ผู้หญิง “คนที่แต่งเป็นผู้หญิงแล้ว ไม่เหมือน ไม่ได้ดูสวย เค้าก็จะถูกบีบบังคับ ถูกกระท�ำมากกว่า
เพราะว่ามันไม่มแี นวปฏิบตั ทิ เี่ ป็นไปในทางเดียวกัน ถ้ากะเทยสวยก็จะได้รบั โอกาสดี ๆ แต่กะเทยที่
ไม่สวย ถึงจะแต่งหญิงก็อาจจะได้รับการยอมรับน้อยกว่า เช่น กะเทยอ้วน ๆ แต่งหญิงดูไม่สวย
แต่เค้าก็แต่งไปแล้วอาจจะดูขดั แย้ง เค้าก็จะไม่ได้รบั อนุญาตให้แต่ง”
การมีลกั ษณะทางร่างกายทีก่ ลมกลืนกับเพศชายหรือเพศหญิงโดยก�ำเนิดส่งผลต่อการยอมรับ
การเป็นคนข้ามเพศของบุคคลรอบข้าง ในสังคมทีย่ งั ให้คณ
ุ ค่าต่อภาพลักษณ์ทางกายภาพและอุดมคติ
แห่งความงาม ปัจจัยอ�ำนาจทับซ้อนเหล่านีเ้ ชือ่ มโยงปัจจัยทางกายภาพกับปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่คนข้ามเพศจะมีหน้าตาและร่างกายเหมือนเพศชายหญิงโดยก�ำเนิดได้นั้น
จะต้องมีตน้ ทุนในการเปลีย่ นแปลงตนเอง ทัง้ ต้นทุนทางเศรษฐกิจหรือปัจจัยด้านก�ำลังเงินในการแปลงเพศ
และต้นทุนทางสังคม เช่น การได้รับการสนับสนุนยินยอมจากครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือปัจจัย
ทางด้านวัฒนธรรม เช่น ความเชือ่ ทางศาสนา ทีไ่ ม่ขดั ต่อการแปลงเพศ ปัจจัยเหล่านีท้ ำ� ให้คนข้ามเพศ
บางคนที่ไม่มีก�ำลังพอที่จะเปลี่ยนแปลงหน้าตารูปร่างของตนเองให้กลมกลืนเหมือน “ธรรมชาติ” ได้
พวกเขาก็จะต้องเผชิญการดูหมิ่น การถูกกีดกันเลือกปฏิบัติ และไม่สามารถแสดงออกถึงอัตลักษณ์
ตัวตนของตัวเองได้ ต้องยอมจ�ำนนต่อโครงสร้างเชิงอ�ำนาจและความกดดันจากสภาวะทีเ่ ป็นอยู่ คนข้ามเพศ
หลายคนหวาดกลัว ไม่กล้าที่จะร้องเรียนและเผชิญหน้ากับผู้บริหาร คู่กรณี และระบบราชการที่
ไม่เป็นธรรม เพราะกลัวที่จะถูกให้ออกจากงานหรือสูญเสียต�ำแหน่งหน้าที่ และการท�ำงานที่มั่นคง
หลายคนยอมแลกชีวติ และตัวตนของตัวเอง เพือ่ ให้มอี าชีพ มีหน้าทีก่ ารงานอยูต่ อ่ ไปเพศกลายเป็นสภาวะที่
ต้องเป็นไปตามการวินจิ ฉัยและสัง่ การของผูม้ อี ำ� นาจหรือผูบ้ งั คับบัญชา แทนทีจ่ ะเป็นสิทธิในการเลือกทีจ่ ะ
เป็นของบุคคลคนนัน้

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563)

		

3.3 ผู.้ ..บริหารความหลากหลาย
ผู้บริหารหลายคนมีมุมมองที่แตกต่าง หลายคนต้องการอนุญาตให้คนข้ามเพศแต่งกายและ
แสดงออกตามเพศภาวะทีต่ อ้ งการ แต่ยงั เกรงว่าจะผิดกฎหมาย ผิดระเบียบ และกลัวว่าจะเป็นความผิดของตนเอง
		 ครูนดุ า : “ได้ขอนัดคุยกับ ผอ. โรงเรียน ว่า ผอ. จะว่ายังไงจะอนุญาตได้ไหม แต่ ผอ. ก็เป็นคน
ทีไ่ ม่มคี วามรูเ้ รือ่ งเพศ เรือ่ งสิทธิอะไรเลย ส่วนตัว ผอ. เค้าไม่มปี ญ
ั หาอะไร จะแต่งกายยังไงก็ได้แต่ขอ
ให้ทำ� งานให้ดี มาช่วยกันท�ำงาน แต่เค้าก็กลัว กลัวว่าผูห้ ลักผูใ้ หญ่ทมี่ าเห็น มาต�ำหนิวา่ ผิด ถ้าผิด
มันก็จะผิดที่ ผอ. ด้วย เราก็เลยหาข้อมูล ต้องมาพึง่ มูลนิธXิ XX เพือ่ ให้ชว่ ยติดต่อท�ำความเข้าใจ โดย
พีX่ XX ได้โทรติดต่อไปยัง ผอ. เรือ่ งนี้ ผอ. ไม่ตอ้ งกลัว เป็นเรือ่ งปกติมาก และมันมีกฎหมายคุม้ ครองอยู่
พีX่ XX เค้าก็ชว่ ยเคลียร์ให้ ผอ. ไม่ตอ้ งกลัว ไม่ตอ้ งกังวล ผอ. ก็เข้าใจ”
ผูบ้ ริหารหลายคนอาศัยหลักการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับบริบทความเหมาะสมและ
ความยืดหยุ่นเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย อย่างเช่น ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนของครูพันแสง
กล่าวว่า “อย่างครูพนั แสงเราก็ยา้ ยให้เค้ามาดูแลเด็กระดับประถม ตอนแรกต�ำแหน่งทีร่ บั มาคือเป็นระดับ
อนุบาลใช่ไหม แต่เราก็มองว่า พ่อแม่ผปู้ กครองอาจจะเกิดความไม่สบายใจว่า ครูคนนีเ้ ป็นผูห้ ญิงเหรอ
หรือเป็นผู้ชาย เลยให้เค้าไปอยู่ระดับประถม เป็นเด็กโตหน่อย ป. 4 ป.5 ป.6 เค้าจะรู้ตัวเองแล้ว
เป็นผูห้ ญิงเป็นผูช้ าย เป็นอะไร ก็พยายามเลีย่ งอะไรทีจ่ ะเกิดปัญหาได้ เท่าทีผ่ า่ นมาก็ไม่เคยมีปญั หาอะไร
ครูกร็ บั ผิดชอบดี”
ผูอ้ ำ� นวยการอีกท่านหนึง่ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า ตนเองนัน้ พร้อมทีจ่ ะเปิดรับคุณครูทเี่ ป็นบุคคล
หลากหลายทางเพศ แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานส่วนกลางควรจะมีการพิจารณาและท�ำการศึกษา
ในเรือ่ งข้าราชการทีเ่ ป็นกลุม่ ความหลากหลายทางเพศนีอ้ ย่างจริงจัง และพัฒนาเป็นแนวทางการปฏิบตั ิ
ให้เป็นมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเพือ่ รับรองสิทธิของบุคลากรข้ามเพศ “มีเยอะนะ ครูที่
เป็นแบบนี้ เราก็ไม่รจู้ ะท�ำยังไง ต้องท�ำยังไง ผมเป็นผูบ้ ริหารยึดหลักว่าท�ำยังไงให้ลกู น้องเรา คนที่
ท�ำงานกับเรา เขาท�ำงานอย่างมีความสุข อยู่ได้ สบายใจ ครูสบายใจ นักเรียนสบายใจ ทุกคน
ทุกฝ่าย แล้วโลกทุกวันนีเ้ ปลีย่ นไปแล้ว นักเรียนของเราทีเ่ ป็นแบบนีก้ ม็ เี ยอะด้วย เราต้องสนับสนุนให้
เค้าแสดงออก ให้ทำ� กิจกรรม สนับสนุน เปิดใจท�ำความเข้าใจ อยากให้กระทรวงส่วนกลางเข้ามา
มีบทบาทเพิม่ ขึน้ ท�ำการศึกษา ท�ำรายงานออกมาเลยว่าเป็นแบบนีค้ อื อะไร เพราะอะไร มีปญ
ั หาอะไร
แก้ไขอย่างไร บอกมาเป็นลายลักษณ์อักษรว่าควรปฏิบัติอย่างไร ทุกวันนี้มันห้ามไม่ได้แล้ว
แล้วโรงเรียนตามต่างจังหวัดต้องท�ำยังไง เค้าไม่ร”ู้
ข้อกังวลของผูบ้ ริหารหลายคนคือการปราศจากกฎระเบียบหรือแนวทางปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนและ
แน่นอนทีจ่ ะสามารถรับรองตัวตนของคนข้ามเพศได้ ถึงแม้วา่ ผูบ้ ริหารต้องการจะดูแล คุม้ ครองและให้
สิทธิต่อบุคลากรคนข้ามเพศ แต่ข้อกฎหมายในเรื่องการแต่งกายของข้าราชการและระเบียบต่าง ๆ ที่
ยึดโยงระบบคิดแบบทวิเพศยังคงเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการความหลากหลายของบุคลากร
ภายในองค์กร ความลักลัน่ และไม่ครอบคลุมของกฎหมายจ�ำเป็นจะต้องได้รบั การแก้ไขให้สอดคล้องกับ
รูปแบบวิถชี วี ติ ของผูค้ นในสังคมปัจจุบนั และก้าวข้ามผ่านฐานคิดแบบทวิเพศ ชาย - หญิง ไปสูฐ่ านคิด
แบบทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับความหลากหลาย (Diversity) ทีม่ องว่า  ความหลากหลายทางเพศนัน้ มีคณ
ุ ค่า
เท่าเทียมกันกับเพศอืน่ ๆ โดยทีไ่ ม่มเี พศใดเพศหนึง่ อยูเ่ หนือเพศอืน่ และความหลากหลายทางเพศนัน้
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เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ในมิติต่าง ๆ แก่องค์กรภาครัฐ ซึ่งจ�ำเป็น
ต้องถูกผลักดันและดึงมาใช้ให้ได้อย่างเต็มทีแ่ ละเต็มประสิทธิภาพ
4

บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
บทความนี้ต้องการสะท้อนปัญหาที่บุคลากรข้ามเพศในองค์กรของรัฐต้องเผชิญภายในพื้นที่
ของการท�ำงาน ซึ่งจากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า คนข้ามเพศยังถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
และถูกลิดรอนเสรีภาพในการแสดงออกความเป็นตัวของตัวเองและในการเลือกวิถีชีวิตที่ตนเอง
ต้องการ ซึ่งนับเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนพื้นฐานที่รัฐควรจะรับรองคุ้มครองให้ สาเหตุของปัญหา
ดังกล่าวนอกจากจะเกีย่ วข้องกับการขาดความรูค้ วามเข้าใจของบุคลากรหรือผูม้ อี ำ� นาจทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว
เราไม่อาจจะปฏิเสธได้วา 
่ กฎหมายและระเบียบราชการทีบ่ งั คับใช้กนั อยูใ่ นปัจจุบนั ขาดความครอบคลุม
และไม่โอบอุม้ คนข้ามเพศ เพราะตัง้ อยูบ่ นฐานคิดแบบทวิเพศ ชาย - หญิง และยึดโยงการนิยาม “เพศ”
ของบุคคลกับเพศทางร่างกายโดยก�ำเนิด เพศจึงเป็นสถานะทางราชการทีต่ ายตัว เปลีย่ นแปลงไม่ได้
และถูกก�ำหนดจากมาตรฐานของรัฐเพียงเท่านัน้ ซึง่ ขัดแย้งกับวิถชี วี ติ ของคนข้ามเพศทีต่ อ้ งการใช้ชวี ติ
ในเพศทีต่ อ้ งการหรือมีอตั ลักษณ์การแสดงออกทางเพศทีแ่ ตกต่างจากเพศก�ำเนิด
ความลักลัน่ ไม่ครอบคลุมของกฎหมายท�ำให้เกิดช่องว่างให้มกี ารตีความเพศของบุคคลไปตาม
วิจารณญาณส่วนบุคคลของผูม้ อี ำ� นาจหรือผูบ้ งั คับบัญชาเพียงเท่านัน้ ซึง่ มักประกอบไปด้วยอคติทาง
เพศที่มองคนข้ามเพศเป็นผู้ที่ประพฤติไม่เหมาะสม เป็นผู้ผิดปกติ ผิดระเบียบ และผิดบรรทัดฐาน
ของสังคม และจ�ำต้องแก้ไขเพศของบุคคลเหล่านีใ้ ห้ถกู ต้องตามกฎระเบียบและบรรทัดฐานความเป็น
ชาย - หญิง การเลือกปฏิบัติดังกล่าวทั้งจากความตั้งใจและไม่ตั้งใจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
คนข้ามเพศ ขัดต่อหลักการยอกยาการ์ตา (Yogyakarta Principles) หรือหลักสิทธิมนุษยชนของ
กลุ่มความหลากหลายทางเพศ และพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ แม้ว่า
พระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 จะมีผลบังคับใช้หลายปีแล้วก็ตาม ตัวอย่างกรณี
ศึกษาของคุณครูข้ามเพศในงานวิจัยนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่าการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิของ
บุคคลข้ามเพศยังมีอยู่ และพระราชบัญญัตฉิ บับนีย้ งั ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างแท้จริง จากการศึกษา
ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP พบว่าข้อจ�ำกัดของการด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ยังมีอยูม่ าก ไม่วา่ จะเป็นการทีป่ ระชาชนส่วนใหญ่ไม่ตระหนัก
หรือไม่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศ และไม่ทราบว่ามีกฎหมายนี้ อีกทัง้ บรรทัดฐาน
ของสังคมยังมองว่าการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศเป็นเรือ่ งธรรมดาและเป็นเรือ่ งส่วนตัวไม่จำ� เป็นต้องแก้ไข
โดยใช้กฎหมายและความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างผูถ้ กู เลือกปฏิบตั แิ ละผูก้ ระท�ำทีท่ ำ� ให้ผถู้ กู กระท�ำ
ไม่กล้ายืน่ ค�ำร้อง หลายคนจึงเลือกทีจ่ ะไม่ใช้กฎหมายนี้
เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในหน่วยงานรัฐอย่างจริงจัง จึงจ�ำเป็นจะต้องมีการ
แก้ไขไม่ให้เกิดช่องว่างให้เกิดการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ย ผูว้ จิ ยั จึงมีขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบายเพือ่ ให้หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องสามารถน�ำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563)

1. ด�ำเนินการทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบและมาตรการต่าง ๆ ของหน่วยงานรัฐ ทัง้ ในทาง
นิตินัยและในแนวปฏิบัติที่ยังขัดแย้งกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
ในระยะสัน้ หากยังไม่สามารถเปลีย่ นแปลงกฎหมายได้ ผูบ้ ริหารองค์กรควรมีนโยบายเชิงปฏิบตั ใิ นการ
ยืดหยุน่ กฎเกณฑ์บางอย่าง เช่น ส่งเสริมเสรีภาพในการแต่งกาย และเพิม่ ความยืดหยุน่ ในการแต่งกาย
ให้แก่บุคลากรข้ามเพศ การพักค้างคืนของคนข้ามเพศ การอยู่เวรกลางคืนของคนข้ามเพศ เป็นต้น
ตัวอย่างการออกประกาศข้อปฏิบตั ขิ องผูว้ า่ ราชการจังหวัดจันทบุรใี นการส่งเสริมความเสมอภาคและ
เท่าเทียมทางเพศเป็นจังหวัดแรกของไทย3 ถือเป็นตัวอย่างที่ดีที่สะท้อนให้เห็นว่า สิ่งเหล่านี้สามารถ
เกิดขึน้ ได้โดยไม่ตอ้ งรอการแก้ไขกฎหมายหลัก แต่จะต้องอาศัยวิสยั ทัศน์และความกล้าหาญของผูบ้ ริหาร
ระดับสูงและผูก้ ำ� หนดนโยบายในภาครัฐ ทีจ่ ะออกมาเป็นตัวอย่างทีด่ ใี ห้สงั คม  
2. ด�ำเนินการศึกษา ทบทวนกฎหมายทีล่ า้ สมัยทีย่ งั อยูบ่ นพืน้ ฐานของแนวคิดแบบทวิเพศอย่าง
เร่งด่วน เช่น พระราชบัญญัตเิ ครือ่ งแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2478 กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับค�ำน�ำ
หน้านาม ฯลฯ เพือ่ หาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้มคี วามทันสมัยและครอบคลุมบุคคลทุกเพศ
3. ผลักดันกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิของคนข้ามเพศ เช่น กฎหมายรับรองสถานะทางเพศ
ของบุคคลข้ามเพศ เป็นต้น เพือ่ ให้คนข้ามเพศได้รบั ความคุม้ ครองทีค่ รอบคลุมตามหลักการสากล
4. ในการร่างกฎหมายต่าง ๆ ในอนาคต ต้องปรับกระบวนทัศน์และก้าวข้ามผ่านฐานคิด
แบบทวิเพศและบรรทัดฐานการรักต่างเพศ ไปสู่การมองเพศแบบหลากหลายและยึดหลักการด�ำเนิน
นโยบายแบบครอบคลุม (Inclusive Policy) เพือ่ ให้กฎหมายและนโยบายต่าง ๆ สามารถบังคับใช้ และ
ให้ความคุม้ ครองทุกคนทุกเพศได้อย่างแท้จริง
5. กระตุ้นมุมมองในเชิงบวกต่อบุคลากรผู้มีความหลากหลายทางเพศในองค์กร โดยสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร การให้ความรู้ความเข้าใจต่อบุคลากร เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้บริหารเกี่ยวกับ
การเคารพสิทธิของผูม้ คี วามหลากหลายทางเพศ ไม่วา่ จะเป็นการแสดงออกทางวาจาทีส่ ภุ าพ ปราศจาก
การเหยียดหรืออคติทางเพศ และการแสดงออกทางกายทีเ่ หมาะสม
6. ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และสร้างพื้นที่เพื่อให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศสามารถ
แสดงความเป็นตัวของตัวเองได้ เช่น การเพิม่ ช่อง “เพศอืน่ ๆ” ในแบบสอบถาม แบบส�ำรวจ หรือแบบ
ฟอร์มต่าง ๆ ของทางราชการ เพื่อเปิดพื้นที่ให้ครอบคลุมความหลากหลายทางเพศ หรือการรณรงค์
การใช้หอ้ งน�ำ้ ปลอดภัยส�ำหรับทุกคนทุกเพศ
		
		

3 ในประกาศดังกล่าวระบุถงึ ข้อปฏิบตั ติ า่ ง ๆ ดังนี้

1. การแต่งกาย ให้บคุ ลากรสามารถแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศสภาพหรือเพศสภาวะของบุคคลตามข้อบังคับของหน่วยงาน
2. การจัดพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมกับจ�ำนวนของบุคคล ข้อจ�ำกัดของบุคคล และอัตลักษณ์ทางเพศสภาพหรือเพศภาวะของบุคคล
3. การประกาศรับสมัครงานและการก�ำหนดคุณสมบัตผิ สู้ มัครงานมีการระบุคณ
ุ สมบัตดิ า้ นวุฒกิ ารศึกษาหรือความสามารถ
ทีส่ อดคล้องกับลักษณะงาน ไม่ระบุเพศโดยก�ำเนิดหรือเพศสภาพ/เพศภาวะ
4. การใช้ถอ้ ยภาษาและกิรยิ าท่าทางและเอกสารต่าง ๆ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่บคุ ลากรเกีย่ วกับค�ำศัพท์ทเี่ หมาะสม
ในการใช้เรียกอัตลักษณ์ทางเพศสภาพหรือเพศสภาวะของบุคคล เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการตีตรา เสียดสี หรือลดทอนคุณค่าของบุคคลทุก
เพศรวมถึงการแสดงถึงอคติทางเพศทีไ่ ม่เคารพในสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
5. การสรรหาคณะกรรมการหรือผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงาน ส่งเสริมให้มกี ารสรรหาบุคคลทัง้ เพศชายเพศหญิงหรือ
ผูท้ แี่ สดงออกทีแ่ ตกต่างจากเพศโดยก�ำเนิดเข้าร่วมเป็นกรรมการในทุกระดับเพือ่ พัฒนาสังคมไทยไปสูส่ งั คมเสมอภาคอย่างแท้จริง
6. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท�ำงาน เสริมสร้างความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับ
พฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ และจัดท�ำแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดในการท�ำงาน
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สิทธิมนุษยชน สิง่ แวดล้อม การพัฒนา และสิทธิในสิง่ แวดล้อมทีด่ ี
ในบริบทของกฎหมายสิทธิมนุษยชนและกฎหมายสิง่ แวดล้อมระหว่างประเทศ
นายพรชัย น้อยบ้านโง้ง1
บทคัดย่อ
ประเด็นสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม การพัฒนา และสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นประเด็นส�ำคัญ
ในบริบทของกฎหมายสิทธิมนุษยชนและกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่เริ่มได้รับความสนใจ
มาตัง้ แต่ชว่ งคริสต์ทศวรรษที่ 1990 ประเด็นเหล่านีไ้ ด้รบั ความสนใจและการด�ำเนินการทัง้ ในมุมมองที่
แยกจากกันและเชือ่ มโยงกัน โดยความส�ำคัญของสิง่ แวดล้อมต่อการด�ำรงชีวติ ของมนุษย์ทำ� ให้เกิดความ
สัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมที่ดี และน�ำมาซึ่งการเกิดขึ้นของพัฒนาการทางประเด็น
ร่วมกันระหว่างสิทธิมนุษยชนและสิง่ แวดล้อมในบริบทระหว่างประเทศและการพัฒนากฎหมายระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งในทางแนวคิดทฤษฎีและในทางปฏิบัติ ซึ่งต่อมา
ท�ำให้เกิดข้อเสนอเกี่ยวกับหลักการทางกฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
รวมทัง้ ความพยายามในการจัดท�ำตราสารระหว่างประเทศด้านสิง่ แวดล้อมและสิทธิมนุษยชน อนึง่ จากการ
ส�ำรวจสิง่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วและผลในทางปฏิบตั ขิ องตราสารระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชน
และสิ่งแวดล้อม พบว่ากฎหมายระหว่างประเทศที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนระหว่างประเด็น
สิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมยังไม่มีความชัดเจนมากนัก แต่ก็พบมีการใช้การแทรกแซงทางกฎหมาย
ในประเด็นร่วมกันทางด้านสิทธิมนุษยชนและสิง่ แวดล้อมค่อย ๆ เกิดขึน้ ในบางภูมภิ าค เช่น ยุโรป และ
ในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นการค่อย ๆ เน้นย�้ำหลักการความรับผิดชอบของรัฐต่อประเด็นด้าน
สิง่ แวดล้อมและสิทธิมนุษยชน

ค�ำส�ำคัญ:
		

สิทธิมนุษยชน, สิง่ แวดล้อม, การพัฒนา, สิทธิในสิง่ แวดล้อมทีด่ ,ี กฎหมายระหว่างประเทศ

		 1 นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช�ำนาญการ ส�ำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ.
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Human Rights, Environment, Development and Right to
Good Environment in the context of international
human rights and environment laws
Pornchai Noibanngong

Abstract
Human rights, environment, development and right to good environmental are
important issues in the context of international human rights and environmental laws
that have been respected since 1990s. These issues are of attention and action both
in separate and coherent perspectives. The importance of the environment to human
life is resulting in a relationship between human rights and a good environment. It also
brings about the emergence of the joint issues among human rights, the environment
and development in the international context and the development of international law
relating to human rights and the environment both in concept, theory and in practices.
It also later made the international proposal regarding legal principles for environmental
protection and sustainable development, including the efforts to establish international
environmental and human rights instruments. This article has tried to survey the existing
and practical results of international instruments related to human rights and
the environment. It has been found that international law, which has cleared links between
human rights and the environment, is still inconclusive. Nevertheless, legal interventions
on human rights and the environment are gradually occurring in certain regions such as
Europe and in many countries around the world. These developments gradually impact to
emphasize the principles of state responsibility for environmental and human rights issues.

Keywords :
Human Rights, Environment, Development, Right to Good Environment,
International Law
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สิทธิมนุษยชน สิง่ แวดล้อม การพัฒนา และสิทธิในสิง่ แวดล้อมทีด่ ี
ในบริบทของกฎหมายสิทธิมนุษยชนและกฎหมายสิง่ แวดล้อมระหว่างประเทศ
1

ความส�ำคัญของสิง่ แวดล้อมทีด่ ตี อ่ การด�ำรงชีวติ ของมนุษย์
		 มนุ ษ ย์ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของธรรมชาติ และชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ รวมทั้ ง สิ่ ง มี ชี วิ ต อื่ น ก็ ขึ้ น อยู ่ กั บ
การท�ำงานอย่างเป็นระบบต่อเนือ่ งกันของระบบธรรมชาติ ดังนัน้ การเสือ่ มโทรมของสิง่ แวดล้อมจึงมีผล
อย่างยิง่ ต่อคุณภาพของชีวติ ในปัจจุบนั เป็นทีย่ อมรับแล้วว่า การรักษาสิง่ แวดล้อมเป็นส่วนส�ำคัญในการ
คุม้ ครองสิทธิมนุษยชนในด้านต่าง ๆ เช่น สิทธิในอาหาร สิทธิดา้ นสุขภาพ สิทธิในการด�ำรงชีวติ จึงอาจ
กล่าวได้วา่ สิทธิมนุษยชนและการมีชวี ติ ทีม่ ศี กั ดิศ์ รีเกีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อมทีด่ แี ละสะอาด
		 ตั้งแต่ช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1990 เป็นต้นมา สังคมทั่วโลกได้ให้ความส�ำคัญกับประเด็น
ความสัมพันธ์ระหว่างความเสือ่ มโทรมลงของสิง่ แวดล้อมและการละเมิดสิทธิมนุษยชน การด�ำเนินการเพือ่
รับรองการเข้าถึงสิทธิมนุษยชนของประชาชนทุกคนจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาสภาพการด�ำรงชีวิตของ
มนุษย์ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ด้วยความเชื่อมั่นว่ากลไกสิทธิมนุษยชนจะสามารถช่วยให้มนุษย์
สามารถเสริมขยายพรสวรรค์ในฐานะมนุษย์ของตนเองทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะทัง้ ทางทัศนคติ ความสามารถ
ความถนัด และเรื่องอื่นของชีวิต เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการและความเชื่อของมนุษย์แต่ละคน
โดยเชือ่ ว่าการมีชวี ติ รวมทัง้ การด�ำรงชีวติ วัฒนธรรม และสังคม ถือเป็นพืน้ ฐานของการด�ำรงชีวติ ของ
มนุษย์และการรักษาไว้ซงึ่ สิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน ดังนัน้ การท�ำลายหรือการท�ำให้เกิดความเสียหาย
ต่อสิง่ แวดล้อมจึงถือเป็นรูปแบบหนึง่ ของการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสิทธิมนุษยชนทีด่ ถี งึ ทีส่ ดุ แล้ว
จะไม่มวี นั เกิดขึน้ ได้จริง หากมนุษย์มสี งิ่ แวดล้อมรอบตัวทีเ่ ลวร้าย
2

ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและสิง่ แวดล้อมทีด่ ี
		 การเข้าถึงสิทธิมนุษยชนทัง้ หมดมีสว่ นเกีย่ วข้องอย่างใกล้ชดิ กับสิง่ แวดล้อมทีด่ ี ไม่เพียงเฉพาะแต่
สิ ท ธิ ใ นการด�ำรงชีวิตและสิท ธิด้านสุขภาพเท่ า นั้ น แต่ ยั ง รวมถึ ง สิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
วัฒนธรรม ตลอดจนสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ที่มนุษย์สามารถจะเข้าถึงได้ก็ต่อเมื่ออยู่ใน
สิง่ แวดล้อมทีด่ เี ท่านัน้
ก่อนหน้านี้ การคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมและสิทธิมนุษยชนถูกมองว่าเป็นพืน้ ทีห่ รือประเด็นทีแ่ ยก
ออกจากกันต่างหากทั้งโดยองค์กรของรัฐและองค์กรเอกชนทั้งในระดับระหว่างประเทศและภายใน
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ประเทศ อย่างไรก็ตาม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกที่มีลักษณะโลกาภิวัตน์ที่มี
การเติบโตขึ้นมากอย่างรวดเร็ว ท�ำให้เกิดการยอมรับที่มากขึ้นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบต่อ
สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก และโดยไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ ประเด็นสิทธิมนุษยชนด้านสิง่ แวดล้อมได้
กลายเป็นประเด็นในมิตริ ะดับระหว่างประเทศ เพราะการจัดการประเด็นด้านสิง่ แวดล้อมในระดับโลก
ไม่สามารถจัดการได้โดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเฉพาะเพียงประเทศใดประเทศหนึง่   
รากฐานส�ำคัญของแนวความคิดสมัยใหม่ทเี่ กีย่ วกับสิทธิมนุษยชนในปัจจุบนั เกิดจากหลักการ
สิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration
on Human Rights – UDHR) ในปี พ.ศ. 2491 ตลอดจนอนุสญั ญาและตราสารด้านสิทธิมนุษยชนทีไ่ ด้รบั
การจัดท�ำตามมาอีกหลายฉบับ ซึ่งเป็นที่มาของข้อความที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนตามที่ปรากฏใน
ปฏิญญาสตอกโฮล์ม ในปี พ.ศ. 2515 หรือ “Declaration of the United Nations Conference on
the Human Environment 1972” ความว่า “มนุษย์มสี ทิ ธิขนั้ พืน้ ฐานทีจ่ ะมีชวี ติ ทีม่ อี สิ รภาพ ความเท่าเทียม
และสภาพความเป็นอยู่ของชีวิตที่ดีระดับหนึ่ง ในสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพมากเพียงพอที่จะท�ำให้
สามารถมีชวี ติ ได้อย่างมีศกั ดิศ์ รี มีความเป็นอยูท่ ดี่ ี และต้องมีความรับผิดชอบอย่างจริงจังทีจ่ ะคุม้ ครอง
และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมส�ำหรับคนทั้งรุ่นในปัจจุบันและอนาคต” ที่ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นตราสาร
ระหว่างประเทศของสหประชาชาติฉบับแรกทีไ่ ด้มกี ารเชือ่ มโยงหลักการสิทธิมนุษยชนเข้ากับประเด็น
ด้านสิง่ แวดล้อม
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะได้มีการริเริ่มในการท�ำความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างประเด็น
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการค�ำนึงถึงว่า
ความเสียหายต่อสิง่ แวดล้อมถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้ว แต่ทผี่ า่ นมา กลไกระหว่างประเทศก็ยงั
ไม่ได้มกี ารก�ำหนดและมีการให้ความหมายทีช่ ดั เจนของหลักการสิทธิมนุษยชนทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อมที่
ชัดเจนมากเพียงพอ
3

พัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและสิง่ แวดล้อมในบริบทระหว่างประเทศ
		 การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (UN Conference on Human
Environment 1972) ทีจ่ ดั ขึน้ ณ กรุงสตอกโฮล์ม ในปี พ.ศ. 2515 ถือเป็นครัง้ แรกทีม่ กี ารจัดการประชุมใน
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลก โดยภายหลังจากการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมได้มีปฏิญญา
ซึง่ มีความว่า “สิง่ แวดล้อมของมนุษย์ ทัง้ สิง่ แวดล้อมตามธรรมชาติและสิง่ ทีม่ นุษย์สร้างขึน้ ต่างมีความ
ส�ำคัญต่อชีวติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องมนุษย์และการเข้าถึงสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานและสิทธิในการด�ำรงชีวติ ”
ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนได้รับการยอมรับและได้มี
พัฒนาการร่วมกันในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนา (Development) ในแง่ที่ให้ความ
ส�ำคัญกับการพัฒนาที่มากกว่าเพียงเฉพาะแค่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว ซึ่งแนว
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ความคิดนีส้ อดคล้องกับแนวคิดว่าด้วยการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซึง่ ต่อมาได้รบั ความเข้าใจว่าเป็นแนวความคิด
หลักทีเ่ ชือ่ มโยงประเด็นด้านสิง่ แวดล้อมและสิทธิมนุษยชนเข้าด้วยกัน
		 การประชุมสหประชาชาติวา่ ด้วยสิง่ แวดล้อมของมนุษย์ ในปี พ.ศ. 2515 ณ กรุงสตอล์กโฮม ครัง้ นี้
ได้จดั ขึน้ ในช่วงเวลาทีโ่ ลกถูกครอบง�ำด้วยวาทกรรมหรือแนวคิดการพัฒนาว่าด้วยทฤษฎีการผลิตแบบ
พึ่งพา (Dependency) และการผลิตแบบเป็นระบบโลก (World Systems) นอกจากนี้ การประชุม
ณ กรุงสตอกโฮล์มในครัง้ นีย้ งั เป็นการประชุมครัง้ แรกทีม่ กี ารยอมรับอย่างเป็นทางการว่า ประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อมจะได้รับการจัดการอย่างดีที่สุดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และ
ยอมรับว่า ไม่เพียงแต่การรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนเพราะสิ่งแวดล้อมได้ช่วยให้มนุษย์ได้รับสิทธิ
ในการด�ำรงชีวติ และสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานเท่านัน้ แต่ยงั ต้องให้ความส�ำคัญกับการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
ขั้ น พื้ น ฐานที่ ม นุ ษ ย์ ก ลุ ่ ม ต่ า ง ๆ จะมี ค วามสามารถในการปกป้ อ งสิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ย นอกจากนี้
การประชุมครัง้ นีย้ งั เป็นการประชุมทีป่ ทู างให้เกิดการยอมรับว่าประเด็นด้านสิง่ แวดล้อมและการพัฒนา
เป็นเรือ่ งเดียวกัน ซึง่ ต่อมาหลักการหรือความเข้าใจนีไ้ ด้รบั การยอมรับอย่างเป็นทางการเป็นครัง้ แรก
ในปี พ.ศ. 2530 ตามทีป่ รากฏในรายงาน Brundtland ของคณะกรรมการระดับโลกว่าด้วยสิง่ แวดล้อมและ
การพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (World Commission on Environment and Development)
เนื่องจากรายงาน Brundtland เป็นรายงานฉบับแรกของสหประชาชาติที่ได้มีการกล่าวถึง
ค�ำว่า “การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน” (Sustainable Development) รายงานนีจ้ งึ ถูกกล่าวถึงว่าเป็นจุดเริม่ แรก
ของสหประชาชาติตอ่ ประเด็นว่าด้วย “การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน” อย่างเป็นทางการ โดยตามรายงานฉบับนี้
ได้มีการก�ำหนดนิยามของค�ำว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ว่ามีความหมายที่ครอบคลุมถึงการพัฒนาที่
สอดคล้องกับความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบันที่ไม่กระทบต่อความสามารถของคนในอนาคตที่จะ
ตอบสนองความต้องการของเขาเอง โดยในช่วงเริ่มแรก แนวความคิดนี้ถูกกล่าวถึงว่า เป็นเพียงแค่
แนวคิดที่อันตรายและไร้สาระ (Dangerously slippery concept) อย่างไรก็ตาม แม้จนถึงปัจจุบัน
ความเข้าใจต่อค�ำว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ก็ยังคงมีความแตกต่างและหลากหลาย แต่ก็มีลักษณะ
ร่วมกันของค�ำจ�ำกัดความที่พอเข้าใจได้ว่ามีความหมายครอบคลุมถึงการเน้นให้ความเป็นธรรมทั้งต่อ
คนภายในรุน่ เดียวกันหรือในชัว่ อายุเดียวกันและต่อคนในรุน่ ถัดไปหรือชัว่ อายุถดั ไปด้วย โดยมีขอบเขต
หรือลักษณะหรือรูปแบบของงานทีถ่ อื ว่าเป็นความยัง่ ยืนใน 10 ด้าน ได้แก่ (ก) การรักษาความสมบูรณ์
ของระบบนิเวศ (ข) การบูรณาการประเด็นการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเข้าด้วยกัน
(ค) การแสวงหาแนวทางหรือแนวปฏิบตั ริ ะหว่างประเทศทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบร่วมกัน (ง) การแสวงหา
แนวทางเพือ่ รับรองให้มนุษย์ทกุ คนสามารถเข้าถึงความต้องการขัน้ พืน้ ฐานได้อย่างเท่าเทียมและทัว่ ถึง
(จ) การพยายามแก้ไขข้อจ�ำกัดทางด้านศักยภาพและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท�ำแผนการ
พัฒนาภายในประเทศ (ฉ) การพยายามแก้ไขข้อจ�ำกัดในการประยุกต์ใช้ความรูท้ างวิทยาศาสตร์เข้ากับ
ประเด็นปัญหาทางด้านการพัฒนา (ช) การยอมรับให้มกี ารเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับทีไ่ ม่นอ้ ย
เกินไป (ซ) การให้ความส�ำคัญกับสิง่ แวดล้อมทัง้ ทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม (ญ) การน�ำมุมมอง
ระยะยาวมาใช้ในการก�ำกับแนวทางหรือนโยบายการพัฒนา และ (ฎ) การด�ำเนินการเพือ่ รับรองให้เกิด
ความเท่าเทียมกันระหว่างคนภายในรุน่ เดียวกันและระหว่างคนในรุน่ ปัจจุบนั กับคนในรุน่ ถัดไป
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แนวความคิดว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ท�ำให้เกิดแนวความคิดใหม่จ�ำนวนมากที่เกี่ยวกับ
ประเด็นการพัฒนา ซึง่ ไม่ได้จำ� กัดอยูแ่ ค่เพียงประเด็นว่าด้วยการพัฒนาทีอ่ ยูบ่ นหลักการด้านสิทธิมนุษยชน
(Rights-based Approach Development) เท่ า นั้ น แต่ ยั ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ประเด็ น ด้ า น
สิง่ แวดล้อมด้วย อย่างไรก็ตาม ประเด็นว่าด้วยสิง่ แวดล้อมถือเป็นประเด็นทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ทีร่ ายงาน Brundtland
ให้ ค วามส� ำคัญ ซึ่งต่อมาก็ไ ด้รับการวิพ ากษ์ วิจารณ์ จากนั ก วิ ช าการว่ า รายงานฉบั บนี้ ให้ ความ
ส�ำคัญกับประเด็นทีเ่ กีย่ วกับระบบนิเวศมากเกินไป
อย่างไรก็ตาม รายงาน Brundtland ได้รบั การติดตามผลการปฏิบตั อิ ย่างจริงจังอีกครัง้ เมือ่ ถึง
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (UN Conference on Environment
and Development 1992) ทีจ่ ดั ขึน้ ณ นครริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ในปี พ.ศ. 2535
ซึง่ ถูกเรียกชือ่ โดยสัน้ ว่า “การประชุมริโอ” โดยถึงแม้วา 
่ การประชุมริโอจะมีแนวโน้มทีจ่ ะให้ความส�ำคัญ
ต่อประเด็นของความยั่งยืนของมนุษย์มากกว่าสิ่งแวดล้อม แต่ก็เป็นการประชุมที่ส�ำคัญระดับโลก
อีกครัง้ หนึง่ ทีไ่ ด้มกี ารน�ำประเด็นด้านสิง่ แวดล้อมเข้าสูก่ ารประชุมหารือระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการ
นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมดังกล่าวยังได้เน้นถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล (Right to access to environmental
information) สิทธิในการมีส่วนร่วม (Right to participation) และสิทธิในการได้รับการเยียวยา
ทางยุตธิ รรมและทางปกครองในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับด้านสิง่ แวดล้อม (Right to access to judicial and
administrative proceedings and effective redress and remedy in environmental matters)
โดยให้ 3 หลักการนีเ้ ป็นส่วนหลักทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของปฏิญญาทีอ่ อกมาภายหลังจากการประชุมเสร็จสิน้
ที่เรียกว่า “ปฏิญญาริโอ” (Rio Declaration) หรือ “Rio Declaration on Environment and
Development (1992)” เพือ่ เน้นย�ำ้ ถึงความส�ำคัญของสิทธิมนุษยชนทีเ่ กีย่ วกับการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม
โดยปฏิญญานีป้ ระกอบด้วยหลักการทัง้ หมด 27 ข้อ ทีเ่ ป็นข้อเสนอทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนซึง่ ควร
จะเกิดขึน้ ทัว่ โลก โดยหลักการที่ 1 ของปฏิญญาในส่วนทีว่ า่ ด้วย “บทบาทของมนุษย์” กล่าวว่า “มนุษย์
ถือเป็นศูนย์กลางหรือหัวใจของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน”
ภายหลังการประชุมริโอ ความห่วงใยต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม แนวโน้มความห่วงใยนี้เริ่มที่จะเป็นความห่วงใยที่สัมพันธ์กับประเด็นด้าน
สิทธิของมนุษย์หรือสิทธิมนุษยชนมากกว่าสิทธิของสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น ความห่วงใยที่เพิ่มขึ้นที่
เกีย่ วกับความเป็นธรรมหรือความเท่าเทียมกันภายในคนในรุน่ เดียวกัน ซึง่ เป็นการยอมรับว่าคนในรุน่ นี้
จะต้องไม่แก้ไขปัญหาความขาดแคลนภายในรุน่ ของตนด้วยการกีดกันหรือตัดสิทธิไม่ให้คนในอนาคต
สามารถเข้าถึงสิทธิทคี่ นในรุน่ นัน้ ควรจะได้รบั
ในระยะเวลาที่ผ่านมา มีความพยายามของหลายองค์กรและหลายบุคคลที่พยายามจะให้
ความหมายหรือก�ำหนดนิยามของค�ำว่า “การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน” ทีส่ อดคล้องกับระดับความส�ำเร็จทีเ่ กิดขึน้
แตกต่างกันไป เพือ่ เป็นการแก้ปญ
ั หาความขัดแย้งทีห่ ลักการ “การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน” เคยถูกตีความว่ามี
ความหมายทีข่ ดั แย้งกับแนวทางการพัฒนาแบบทุนนิยมอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ต่อมาความขัดแย้งของ
ความเข้าใจนีไ้ ด้คอ่ ย ๆ ถูกท�ำให้หายไป เมือ่ ได้เกิดการยอมรับแนวทางทีว่ า่ หลักการ “การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน”
มีความหมายครอบคลุมถึงการมีสงิ่ แวดล้อมทีด่ ดี ว้ ย
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อย่างไรก็ตาม นักวิชาการให้ความเห็นว่า ประเทศก�ำลังพัฒนาก�ำลังให้ความส�ำคัญกับความ
อยูร่ อดทางเศรษฐกิจมากจนเกินไปจนละเลยประเด็นด้านคุณภาพสิง่ แวดล้อม ดังบางส่วนสะท้อนให้
เห็นได้ในการประชุมทีน่ ครริโอ เดอ จาเนโร เมือ่ พบว่ารัฐบาลของประเทศก�ำลังพัฒนาเสนอว่าต้องการ
หารือเกี่ยวกับแนวคิดของ “การพัฒนา” ในขณะที่รัฐบาลของประเทศที่พัฒนาแล้วเสนอให้ความ
ส�ำคัญกับประเด็น “ความยั่งยืน” จนเหมือนละเลยประเด็นการพัฒนาภายในประเทศของประเทศ
ก�ำลังพัฒนา แม้อาจกล่าวได้วา 
่ การพัฒนาทางเศรษฐกิจไม่จำ� เป็นต้องเกีย่ วข้องกับความเสือ่ มโทรมของ
สิง่ แวดล้อม แต่กต็ อ้ งยอมรับว่า  ประเทศก�ำลังพัฒนาหรือประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นประเทศก�ำลังพัฒนา 
มุ่งเน้นที่การสร้างความเป็นอยู่ที่ดีมากกว่าการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี แม้ในระยะสั้น นโยบายของรัฐบาล
ของประเทศก�ำลังพัฒนาบางประเทศอาจยังถูกมองว่าไม่ดีพอ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับแนวทาง
ในการคุม้ ครองทรัพยากรธรรมชาติทยี่ งั่ ยืน แต่ในระยะยาวอาจยังสรุปไม่ได้วา่ แนวทางเช่นนีเ้ ป็นแนวทาง
ที่ดีที่สุดส�ำหรับประเทศก�ำลังพัฒนาหรือไม่ เนื่องจากความไม่ลงตัวทางนโยบายเหล่านี้เกิดจาก
ความจ�ำเป็นทางเศรษฐกิจส�ำหรับประเทศก�ำลังพัฒนาทีไ่ ม่มที างเลือกอืน่ จึงจ�ำเป็นต้องท�ำในสิง่ ทีท่ ำ� ให้เกิด
ความเสือ่ มโทรมของสิง่ แวดล้อมในระยะสัน้ เพราะไม่มแี หล่งรายได้อนื่
อย่างไรก็ตาม มุมมองด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนได้รับการเน้นให้เป็น
วาระที่ส�ำคัญที่สุดหรือเป็นหัวใจหลักของการประชุมอีกครั้งในการประชุมสุดยอดระดับโลกของ
สหประชาชาติวา่ ด้วยการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (UN World Summit on Sustainable Development 2002)
(หรื อ Rio+10) ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ณ นครโจฮั น เนสเบิ ร ์ ก สาธารณรั ฐ แอฟริ ก าใต้ เมื่ อ ปี พ.ศ. 2545
ภายหลังจากการประชุมทีน่ ครริโอ เดอ จาเนโร 10 ปี โดยในช่วงเวลาของการประชุมดังกล่าวผูน้ ำ� ประเทศ
จากภูมภิ าคแอฟริกาได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการให้การประชุมนีเ้ ป็นการประชุมเรือ่ ง “งาน”
(Jobs) หรือการสร้างงาน/เศรษฐกิจ ไม่ใช่การประชุมเรือ่ ง “นก” (Birds) หรือสิง่ แวดล้อม นักวิชาการ
กล่าวว่า หากปราศจากการกระท�ำทีเ่ ป็นรูปธรรมและเห็นผลในทางปฏิบตั ทิ เี่ ป็นการต่อสูก้ บั ความยากจน
ค�ำกล่าวที่ดูมีภาพลักษณ์ดี เช่น “สีเขียว” (Greenery) “ภาวะโลกร้อน” (Global Warming) หรือ
“ปริมาณปลาคงเหลือ” (Fish Stock) ก็จะเป็นเพียงค�ำพูดหรือหลักการที่ไร้ค่า ล้มเหลว หรือ
เปล่าประโยชน์ กล่าวอีกนัยหนึง่ การอดอยากทีย่ งั่ ยืนไม่ใช่เป้าหมายของประเทศก�ำลังพัฒนา หรือในอีก
เงือ่ นไขหนึง่ ส�ำหรับคนยากจนส่วนใหญ่ของโลก พวกเขาสามารถยัง่ ยืนได้อย่างทีเ่ ป็นอยู่ แต่ปญ
ั หา คือ
นั่นไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาควรจะเป็น แนวความคิดว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงมักยังไม่ได้รับการยอมรับ
อย่างแท้จริงในประเทศก�ำลังพัฒนา ซึง่ ก�ำลังจะต่อสูก้ บั ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วว่า อะไรบ้างคือสิง่ ทีเ่ ป็น
องค์ประกอบของสิทธิของการพัฒนาทีค่ วรจะเป็น ทัง้ นี้ โดยกล่าวว่า หากสามารถปิดบังความยากจน
เอาไว้เบือ้ งหลังได้ทง้ั หมด โลกก็จะดูมคี วามยัง่ ยืนทีส่ วยงาม
ความส�ำเร็จในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนสามารถท�ำได้เฉพาะ
เมื่อไม่ติดอยู่กับกรอบความคิดว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่แยกทั้งสองเรื่องนี้ออกจากกัน แต่ต้องเข้าใจ
ว่าชีวติ มนุษย์และสิทธิมนุษยชนไม่สามารถจะอยูไ่ ด้หากปราศจากสิง่ แวดล้อมทีด่ ี และสิง่ แวดล้อมจะ
ไม่ได้รับความคุ้มครองหากปราศจากการรับรองและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน แม้ว่า
บางครัง้ อาจจะต้องมีการเสียสละเพือ่ ให้เกิดความคืบหน้าในด้านการพัฒนาหรือเรือ่ งอืน่ แต่กย็ งั คงเป็น
สิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะต้องต่อสูก้ บั อุปสรรคเพือ่ น�ำโลกไปสูท่ ศิ ทางทีย่ งั่ ยืน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563)
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ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและสิง่ แวดล้อม และการพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศ
ทีเ่ กีย่ วกับสิทธิมนุษยชนและสิง่ แวดล้อมในทางแนวคิดและทฤษฎี
พัฒนาการของแนวความคิดว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม
สามารถแบ่งออกได้เป็นอย่างน้อย 3 กลุม่ แนวความคิด ประกอบด้วย  
(1) แนวคิดให้สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอีกหนึ่งประเภทสิทธิที่แยกออกต่างหากจาก
สิทธิมนุษยชนประเภทอืน่ ทีม่ กี ำ� หนดไว้แล้ว
		 แนวความคิดนีค้ ำ� นึงถึงสิทธิดา้ นสิง่ แวดล้อมในฐานะทีไ่ ม่เชือ่ มโยงกับสิทธิมนุษยชนอืน่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
มีความหมายเป็นอิสระจากสิทธิมนุษยชนอื่นตามความหมายโดยจารีต และเป็นอีกหนึ่งประเภท
สิทธิต่างหากที่อยู่ในกรอบของสิทธิมนุษยชนโดยภาพใหญ่ที่ควรจะต้องได้รับการรับรองโดยกลไก
ระหว่างประเทศ แนวคิดนีป้ รากฏตามตราสารทีไ่ ด้มกี ารพัฒนาขึน้ มารองรับแล้ว เช่น ตามข้อ 11 ของ
พิธสี ารซานซัลวาดอร์ (San Salvador Protocol) ของอนุสญ
ั ญาอเมริกนั ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ทีไ่ ด้รบั
ความเห็นชอบในปี พ.ศ. 2531 และมีผลใช้บงั คับในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ซึง่ เป็นตัวอย่างทีด่ ที สี่ ามารถ
น�ำมาใช้ในการอธิบายความหมายของสิทธิดา้ นสิง่ แวดล้อมทีแ่ ยกออกมาต่างหากเป็นอีกหนึง่ ประเภท
สิทธิต่างจากสิทธิมนุษยชนประเภทอื่นได้ โดยพิธีสารได้บัญญัติว่า “ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ใน
สิง่ แวดล้อมทีด่ แี ละมีสทิ ธิทจี่ ะเข้าถึงการบริการสาธารณะขัน้ พืน้ ฐานของรัฐ” นอกจากนี้ ยังมีกฎบัตรของ
แอฟริกาทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า 
่ “ทุกคนจะมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั ความพึงพอใจจากสิง่ แวดล้อมเพือ่ การพัฒนา”
ในระดับระหว่างประเทศซึ่งเป็นกลไกตามกรอบของสหประชาชาติ แนวคิดที่ให้ก�ำหนดสิทธิ
ด้านสิง่ แวดล้อมขึน้ เป็นอีกหนึง่ กลุม่ สิทธิเฉพาะนัน้ ได้ปรากฏครัง้ แรกในรายงานของคณะกรรมการโลก
ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (World Commission on Environment and Development)
หรือรายงาน Brundtland ซึ่งมีฐานะเป็นเอกสารหลักการทางกฎหมายที่เป็นข้อเสนอว่าด้วยการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีข้อความบัญญัติว่า “มนุษย์ทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐาน
ในการมีสิ่งแวดล้อมเพื่อการด�ำรงชีวิตที่ดีเพียงพอต่อการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี” ซึ่งในที่สุด
ควรได้มขี อ้ สังเกตด้วยว่า ถึงแม้วา่ สิทธิในสิง่ แวดล้อมทีด่ ใี นฐานะทีเ่ ป็นหนึง่ ในประเภทของสิทธิมนุษยชน
โดยต่างหากแทบจะไม่ได้มกี ารกล่าวถึงไว้โดยตรงในเอกสารดังกล่าวเลย แต่องค์ประกอบของสิทธิดา้ น
สิง่ แวดล้อมตามทีก่ ล่าวถึงก็สามารถพบได้ในประเภทของสิทธิตามทีไ่ ด้รบั การรับรองแล้วตามปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกติการะหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทั้ง 2 ฉบับด้วย ซึ่งเสมือน
เป็นการยืนยันว่าแนวคิดว่าสิทธิมนุษยชนด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นอีกหนึง่ ประเภทสิทธิมนุษยชนต่างหาก
เกิดและเติบโตขึน้ มาจากแนวคิดสิทธิมนุษยชนแบบดัง้ เดิม
อย่างไรก็ตาม แนวความคิดนีเ้ หมือนจะเป็นแนวความคิดทีใ่ กล้เคียงทีส่ ดุ กับปฏิญญาสตอกโฮล์มฯ
โดยการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมได้รบั การอธิบายว่าเป็นเงือ่ นไขเบือ้ งต้นในการปฏิบตั ติ ามหรือการเติมเต็ม
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนและการเข้าถึงสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับการรับรองอยู่แล้วในระดับสากล
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โดยเฉพาะอย่างยิง่ สิทธิในการมีชวี ติ และสิทธิดา้ นสุขภาพ การคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมโดยนัยนีจ้ งึ ถือเป็น
เครือ่ งมือส�ำคัญในการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนทีเ่ ป็นสากลอยูแ่ ล้วทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
นาย Klaus Toepfer อดีตผู้อ�ำนวยการโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP)
ได้สะท้อนแนวความคิดนีใ้ นถ้อยแถลงทีม่ ตี อ่ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 57
เมือ่ ปี พ.ศ. 2544 โดยได้กล่าวว่า “สิทธิมนุษยชนไม่สามารถมีอยูอ่ ย่างปลอดภัยในสิง่ แวดล้อมทีเ่ สือ่ มโทรม
หรือทีเ่ ป็นมลพิษ สิทธิขนั้ พืน้ ฐานในการด�ำรงชีวติ จะถูกคุกคามจากความเสือ่ มโทรมของดินและการตัดไม้
ท�ำลายป่า รวมทั้งการใช้ชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือดื่มน�้ำที่ปนเปื้อนด้วยสารเคมีอันตรายหรือวัตถุ
ของเสียอันตราย สภาวะของสิง่ แวดล้อมทีด่ เี พียงพอจะช่วยให้ผคู้ นได้รบั สิทธิขนั้ พืน้ ฐานในการด�ำรงชีวติ
สุขภาพ อาหาร และที่อยู่อาศัย รวมทั้งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ดังนั้น จึงถึงเวลาแล้วที่ควร
จะตระหนักว่า ผูท้ กี่ อ่ ให้เกิดมลพิษและท�ำลายสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติ ไม่ใช่เพียงแค่ผกู้ ระท�ำผิดต่อ
ธรรมชาติเท่านัน้ แต่ยงั ถือว่าเป็นผูล้ ะเมิดสิทธิมนุษยชนอีกด้วย”
		 (2) แนวคิดให้สทิ ธิดา้ นสิง่ แวดล้อมได้รบั การครอบคลุมด้วยสิทธิมนุษยชนทีไ่ ด้รบั การก�ำหนด
หรือรับรองไว้กอ่ นหน้านีแ้ ล้ว
ตามแนวความคิดนีถ้ อื ว่าสิทธิดา้ นสิง่ แวดล้อมได้รบั ความคุม้ ครองครอบคลุมโดยสิทธิมนุษยชน
ทีม่ อี ยูก่ อ่ นแล้ว เช่น สิทธิในการมีชวี ติ สิทธิดา้ นสุขภาพ หรือสิทธิในทรัพย์สนิ โดยแนวคิดนีท้ ไี่ ด้รบั การ
สนับสนุนจากกลไกสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคส่วนใหญ่ ตัวอย่างเช่น การพยายามให้การตีความ
สิทธิในทรัพย์สนิ ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในข้อ 23 ของกฎบัตรแอฟริกนั ว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่ องมนุษย์ หรือ
ทีเ่ รียกว่า “กฎบัตรแอฟริกนั ” มีความหมายทีค่ รอบคลุมถึงสิทธิในสิง่ แวดล้อมทีด่ รี อบตัวของมนุษย์ดว้ ย
อย่างไรก็ตาม แนวความคิดนีย้ งั คงเป็นแนวคิดทีม่ ขี อ้ จ�ำกัดในการปฏิบตั ิ ทัง้ นี้ การคุม้ ครองจะครอบคลุม
ไปถึงหรือไม่ขนึ้ อยูก่ บั การวินจิ ฉัยของแต่ละเขตอ�ำนาจศาลของแต่ละประเทศซึง่ ยังคงมีขอ้ จ�ำกัดในการ
ตีความทีแ่ ตกต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั ประเพณีการปกครองและการวินจิ ฉัยของศาลของแต่ละประเทศ
อย่างไรก็ตาม แนวทางตามแนวความคิดนีซ้ งึ่ เน้นให้ใช้สทิ ธิมนุษยชนทีม่ อี ยูแ่ ล้วในปัจจุบนั เป็น
แนวทางในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและให้รัฐมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่มีอยู่แล้วถือว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ
ที่สุดในการบรรลุเป้าหมายของการอนุรักษ์และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน แนวคิดนี้เห็นว่า
สิทธิมนุษยชนถือเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการบรรลุเป้าหมายของการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น
เป้าหมายโดยหลักการในการคุม้ ครองสุขภาพของมนุษย์ดว้ ย แนวทางดังกล่าวนีแ้ สดงให้เห็นได้ชดั เจน
ดังข้อความปรากฏในปฏิญญาริโอซึ่งได้บัญญัติความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิมนุษยชนกับการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมไว้ในขั้นตอนการด�ำเนินการ ตามที่ประกาศไว้ในหลักการที่ 10 ของปฏิญญาฉบับนี้
ว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูล การมีสว่ นร่วมของประชาชน และการมีกระบวนการยุตธิ รรมและกระบวนการ
ทางปกครองที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการแก้ไขและการเยียวยาผลกระทบอันเกิดจากปัญหาด้าน
สิง่ แวดล้อม รวมทัง้ การรับรองหลักการว่าประเด็นสิง่ แวดล้อมจะได้รบั การจัดการอย่างดีทสี่ ดุ โดยการมี
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ส่วนร่วมของประชาชนทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด โดยแนวทางนีถ้ อื เป็นแนวทางทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีส่ ดุ ในปัจจุบนั
แต่ก็ยังคงได้รับการวิพากษ์อย่างกว้างขวางถึงความเป็นไปได้ในการรับรองที่จริงจังเกี่ยวกับประเภท
สิทธิในสิง่ แวดล้อมทีด่ ที เี่ ป็นอิสระอีกสิทธิหนึง่ ซึง่ เป็นสิทธิทคี่ วรได้รบั การรับรองตามกฎหมายระหว่างประเทศ
(3) แนวคิดที่ให้สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสิทธิของสิ่งแวดล้อมโดยตัวของสิ่งแวดล้อมเอง
โดยไม่ตอ้ งค�ำนึงถึงว่ามีหรือไม่มผี ลกระทบต่อสิทธิของมนุษย์หรือไม่
แนวความคิดนีถ้ อื ว่าสิทธิของสิง่ แวดล้อมทีด่ เี ป็นสิทธิของสิง่ แวดล้อมหรือธรรมชาติโดยตัวของ
สิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติเอง ไม่เกี่ยวกับมนุษย์ ถือเป็นมุมมองที่ให้ความส�ำคัญ “สิ่งแวดล้อมเป็น
ศู น ย์ ก ลาง” (eco-centric) ถื อ ว่ า สิ ท ธิ ข องสิ่ ง แวดล้ อ มเกี่ ย วข้ อ งกั บ มนุ ษ ยชนเฉพาะในแง่ ที่ ว ่ า
สิง่ แวดล้อมต้องอาศัยให้มนุษย์เป็นผูบ้ งั คับใช้สทิ ธิเหล่านัน้ แทน อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากสิทธิในรูปแบบ
ดังกล่าวนี้ยังไม่เคยมีปรากฏไม่ว่าในลักษณะของกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือกฎหมายจารีต
ประเพณีในกฎหมายระหว่างประเทศหรือในระบบกฎหมายที่เป็นสากลมาก่อน รวมทั้งยังไม่เคยพบ
ค�ำพิพากษาที่ใช้หลักการตามแนวทางนี้หรือพยายามจะใช้หลักการตามแนวทางนี้ในค�ำพิพากษาหรือ
ค�ำตัดสินของศาลมาก่อน ตลอดจนที่ผ่านมาพบว่า ศาลมีแนวโน้มที่จะสงวนสิทธิในการมีค�ำตัดสิน
เพียงจากประสบการณ์ทไี่ ด้เคยใช้หรือเคยมีคำ� ตัดสินมาแล้ว โดยไม่มแี นวโน้มทีจ่ ะบังคับใช้สทิ ธิหรือให้
สิทธิชนิดหนึง่ ชนิดใดทีย่ งั มิเคยได้มกี ารก�ำหนดให้เป็นกฎหมายทีม่ นั่ คงมาก่อนให้มผี ลในการวินจิ ฉัยคดี
ในทางกฎหมาย ดังนั้น สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางนี้ที่ผ่านมาจึงยังไม่เคยถูกหยิบยกมาใช้หรือ
อ้างอิงในการวินจิ ฉัยคดีมาก่อน  
อนึ่ง แนวความคิดนี้ถือเป็นแนวคิดที่ใหม่ล่าสุด น�ำเสนอแนวคิดที่ปฏิเสธการเชื่อมโยงต่อกัน
อย่างเป็นทางการระหว่างสิทธิมนุษยชนกับสิทธิของสิ่งแวดล้อม แนวความคิดนี้ค่อนข้างมองความ
เชื่อมโยงที่แบ่งแยกออกจากกัน น�ำเสนอการวางหลักการให้สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นสิทธิในเชิงเนื้อหาที่มีนัยโดยตัวเองและเป็นอิสระออกจากสิทธิมนุษยชนในด้านอื่น
ดังนั้น จึงไม่จ�ำเป็นต้องมีข้อก�ำหนดเฉพาะส�ำหรับสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อม ข้อเสนอนี้กล่าวว่า 
นับตัง้ แต่การประชุมทีก่ รุงสตอกโฮล์มในปี พ.ศ. 2515 กฎหมายสิง่ แวดล้อมระหว่างประเทศได้รบั การพัฒนา
ขึ้นและได้ท�ำให้ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เคยเป็นเพียงแค่ประเด็นภายในประเทศมีความเป็นสากล
อย่างไรก็ตาม ได้มีผู้ที่มีความเห็นโต้แย้ง โดยกล่าวว่า  ในความเป็นจริง จะมีประโยชน์มากกว่า 
หากน�ำกฎหมายด้านสิง่ แวดล้อมมาอยูภ่ ายใต้ขอบเขตของกลไกด้านสิทธิมนุษยชน โดยข้อเสนอนีแ้ ย้งว่า
กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมมีอยู่ในแล้วในหลายบริบทและหลายส่วนของโลกทั้งในระดับนานาชาติและ
ระดั บ ประเทศก�ำลังประสบกับปัญหาส�ำคั ญ เนื่ อ งจากกฎหมายด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มมี อุ ปสรรค คื อ
ความยากในการเข้าถึงทัง้ ในระดับของบุคคลและ/หรือกลุม่ บุคคล เมือ่ พบการฝ่าฝืนกฎหมาย อนุสญ
ั ญา
หรือค�ำสั่งทางกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นแล้ว ไม่สามารถเข้าถึงช่องทางในการด�ำเนินการทาง
กฎหมายทีส่ ามารถริเริม่ โดยตัวของบุคคลได้เองโดยง่าย
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ข้อเสนอเกีย่ วกับหลักการทางกฎหมายเพือ่ การคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ในรายงาน Brundland ปี พ.ศ. 2530 ของคณะกรรมการโลกว่าด้วยสิง่ แวดล้อมและการพัฒนา 
(World Commission on Environment and Development) ในภาคผนวกที่ 1 ได้น�ำเสนอ
หลักการทางกฎหมายเพือ่ การคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ทีไ่ ด้กำ� หนดหลักการว่าด้วยสิทธิ
และความรับผิดชอบทัว่ ไป 8 ประการ ดังต่อไปนี้
(1) หลักการสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน (Fundamental Human Rights) มนุษย์ทกุ คนมีสทิ ธิ
ขัน้ พืน้ ฐานด้านสิง่ แวดล้อมทีด่ เี พียงพอส�ำหรับการมีสขุ ภาพและความเป็นอยูข่ องชีวติ ทีด่ ี
(2) หลักการความเท่าเทียมกันระหว่างคนในแต่ละรุ่น (Inter-generational Equity)
รัฐจะต้องอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์จากสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพือ่ ประโยชน์ของทัง้ คนในรุน่
ปัจจุบนั และคนในรุน่ อนาคต
(3) หลักการอนุรกั ษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน (Conservation and Sustainable Use)
รั ฐ ต้ องคงไว้ซึ่งระบบนิเ วศและกระบวนการทางนิ เ วศวิ ท ยาที่ มี ความส� ำ คั ญ ต่ อ การท� ำ งานของ
ชีวมณฑล รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และปฏิบัติตามหลักการสร้างผลผลิตที่ยั่งยืนและได้
ประโยชน์สงู สุดจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศทีม่ ชี วี ติ
(4) หลักการมาตรฐานและการติดตามด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Standards and
Monitoring) รัฐต้องก�ำหนดมาตรฐานในการป้องกันสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามการ
เปลีย่ นแปลงตลอดจนเผยแพร่ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณภาพสิง่ แวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างทัว่ ถึง
(5) หลักการประเมินผลด้านสิง่ แวดล้อมก่อนการด�ำเนินกิจกรรม/โครงการ (Prior Environmental
Assessments) รัฐต้องก�ำหนดหรือต้องด�ำเนินการให้มีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
จากกิจกรรม/โครงการทีเ่ สนอจะด�ำเนินการซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมหรือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีนยั ส�ำคัญ
(6) หลักการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเข้าถึงได้ และการมีกระบวนการทางกฎหมายที่
เหมาะสม (Prior Notification, Access and Due Process) รัฐต้องแจ้งให้ทราบอย่างทั่วถึงกันและ
ทันท่วงทีแก่บุคคลทุกคนที่น่าจะได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญจากกิจกรรม/โครงการที่วางแผนจะ
ด�ำเนินการ และเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งการมีกระบวนการทาง
กฎหมายทีเ่ หมาะสมในทางคดีปกครองและกระบวนการของศาลยุตธิ รรม
(7) การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนและการให้ความช่วยเหลือ (Sustainable Development and Assistance)
รัฐต้องให้การอนุรักษ์เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนและการด�ำเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนา
รวมทั้งต้องให้ความช่วยเหลือแก่รัฐอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศก�ำลังพัฒนา เพื่อสนับสนุนการ
คุม้ ครองสิง่ แวดล้อมและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
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(8) ข้อผูกพันทั่วไปในการให้ความร่วมมือ (General Obligation to Co-operate) รัฐจะ
ต้องร่วมมือกันโดยสุจริตกับรัฐอืน่ ในการปฏิบตั ติ ามสิทธิและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทัว่ ไปตามทีก่ ำ� หนด
ไว้ในรายงานนี้
6

ความพยายามในการจัดท�ำตราสารระหว่างประเทศด้านสิง่ แวดล้อมและสิทธิมนุษยชน
ในข้อมติที่ 45/91 ของสมัชชาสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2533 ได้มกี ารเรียกร้องให้กลับไปท�ำความ
เข้าใจกับหลักการของปฏิญญาสตอกโฮล์มฯ ตามข้อความว่า “ทุกคนมีสิทธิที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อม
ทีด่ เี พียงพอต่อการด�ำรงชีวติ ” ข้อมตินไี้ ด้เรียกร้องให้มกี ารเพิม่ ความพยายามในการสร้างสภาพแวดล้อม
ที่ดียิ่งขึ้น โดยอาจกล่าวได้ว่า หลักการที่ 1 ของปฏิญญาสตอกโฮล์มฯ ได้วางหลักการพื้นฐานในการ
เชือ่ มโยงประเด็นสิทธิมนุษยชนเข้ากับการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมโดยก�ำหนดว่า “มนุษย์มสี ทิ ธิขนั้ พืน้ ฐาน
ในการมีเสรีภาพ ความเท่าเทียม และสภาพการด�ำรงชีวติ ทีด่ เี พียงพอ ในสิง่ แวดล้อมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ทีจ่ ะ
ท�ำให้สามารถมีชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความเป็นอยู่ที่ดี” ตลอดในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา 
นับตัง้ แต่ทมี่ กี ารประชุมทีก่ รุงสตอกโฮล์ม ได้มกี ารด�ำเนินการหลายอย่างทีเ่ ชือ่ มโยงกับผลของปฏิญญา
สตอกโฮล์มฯ ซึ่งเป็นปฏิญญาแรกของสหประชาชาติที่ได้จัดท�ำขึ้นเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และการพัฒนา โดยต่อมาได้มีความพยายามในการพัฒนา
ตราสารทางกฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนการมีขอ้ มติตา่ ง ๆ ขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติขนึ้ มาเพือ่ เป็นการด�ำเนินการทีต่ อ่ เนือ่ ง เช่น
- วาระศตวรรษที่ 21 (Agenda 21) จากการประชุมสุดยอดผู้น�ำระดับโลก ในปี พ.ศ. 2535
(UNCED) กล่าวว่า “การรวมประเด็นด้านสิง่ แวดล้อมและการพัฒนาเข้าด้วยกัน จะท�ำให้เกิดการรวม
ความสนใจและการให้ความส�ำคัญกับทั้ง 2 ประเด็นมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะน�ำไปสู่การบรรลุความต้องการ
ขัน้ พืน้ ฐาน การพัฒนามาตรฐานการครองชีพทีด่ ขี นึ้ ส�ำหรับทุกคน ระบบนิเวศทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองและการ
จัดการทีด่ ยี งิ่ ขึน้ อนาคตทีม่ คี วามปลอดภัยและประสบความส�ำเร็จมากยิง่ ขึน้ ”
- ในการประชุมสุดยอดระดับโลกของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (United
Nations World Summit on Sustainable Development – WSSD) ซึง่ จัดขึน้ ทีน่ ครโจฮันเนสเบิรก์
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เมือ่ เดือนสิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2545 ทีป่ ระชุมได้รบั รองทีจ่ ะให้ความส�ำคัญกับ
ประเด็นสิทธิมนุษยชนและจริยธรรมในขอบเขตที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่
ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยการก�ำหนดหลักการนี้ไว้ในแผนปฏิบัติการระดับโลกกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน
(WSSD Plan of Implementation)
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ส�ำรวจสิง่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว – ผลในทางปฏิบตั ขิ องตราสารระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
กับประเด็นสิทธิมนุษยชนและสิง่ แวดล้อม
7.1 ตราสารหลักด้านสิทธิมนุษยชนกับข้อบททีเ่ กีย่ วกับการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม
อนุสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนส่วนใหญ่ได้รับการร่างและรับรองก่อนที่ประเด็นการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจะกลายเป็นประเด็นส�ำคัญระหว่างประเทศ ผลที่เกิดขึ้น คือ ในตราสารระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนเหล่านี้มีการกล่าวถึงประเด็นสิ่งแวดล้อมน้อยมาก แม้กระทั่งสิทธิในการ
ด� ำ รงชี วิ ต และสิ ท ธิ ด ้ า นสุ ข ภาพก็ เ พิ่ ง ถู ก รวมหรื อ ถู ก ตี ค วามให้ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ ประเด็ น ด้ า น
สิทธิมนุษยชนเมือ่ ไม่นานมานีเ้ ท่านัน้ ทัง้ นี้ โดยมีตราสารด้านสิทธิมนุษยชนทีอ่ าจตีความว่ามีความเชือ่ มโยง
กับการคุม้ ครองด้านสิง่ แวดล้อม ดังต่อไปนี้
(1) ในภาพกว้าง ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) ทีไ่ ด้รบั การประกาศรับรองโดย
สมัชชาสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2491 ได้กำ� หนดให้มสี ทิ ธิในการด�ำรงชีวติ เสรีภาพ และความปลอดภัยของ
บุคคลตามข้อ 3 และสิทธิดา้ นสุขภาพตามข้อ 25
(2) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) ข้อ 7 (b)
ได้ รั บ รองสิ ท ธิ ใ นการมี ส ภาพการท� ำ งานที่ ดี แ ละปลอดภั ย และข้ อ 10 สิ ท ธิ ที่ เ ด็ ก และเยาวชน
ทุกคนจะต้องปลอดจากการท�ำงานทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ ข้อ 12 ทีก่ ำ� หนดให้รฐั ภาคีดำ� เนินการเพือ่
“ปรับปรุงในทุกด้านทีเ่ กีย่ วกับอนามัยสิง่ แวดล้อมและสุขอนามัย”
(3) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) ได้มีการกล่าวถึงประเด็นการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่
เกีย่ วกับสิทธิของเด็กในส่วนทีเ่ กีย่ วกับสุขภาพ โดยในข้อ 24 ได้กำ� หนดให้รฐั ภาคีมมี าตรการทีเ่ หมาะสม
ในการต่อสู้กับโรคและภาวะทุพโภชนาการ โดยการจัดหาอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและน�้ำดื่ม
สะอาดให้เพียงพอส�ำหรับเด็ก และมีการด�ำเนินการทีแ่ สดงถึงการค�ำนึงถึงอันตรายและความเสีย่ งต่อ
มลภาวะทางด้านสิง่ แวดล้อม
		 7.2 ตราสารระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนด้าน
สิ่งแวดล้อม
กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศได้รับการจัดท�ำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการคุ้มครอง
สิง่ แวดล้อมเป็นหลัก โดยการก�ำหนดภาระผูกพันทีบ่ งั คับให้รฐั บาล หน่วยงาน และบุคคล ต้องปฏิบตั ติ าม
โดยการก�ำหนดมาตรฐานทางด้านพฤติกรรมของมนุษย์และองค์กรที่เกี่ยวข้อง บนข้อสมมติฐานว่า 
หลายปัจจัย เช่น มลพิษทางอากาศและทางน�ำ้ การสูญพันธุข์ องบางสายพันธุท์ งั้ พืชและสัตว์ ส่งผลกระทบ
ด้านลบต่อทั้งด้านสังคมและสุขภาพ รวมทั้งส่งผลต่อการขาดของวงจรห่วงโซ่อาหาร ท�ำให้เกิดการ
จัดท�ำกฎหมายเฉพาะในด้านนี้ขึ้นมาในชุมชนระหว่างประเทศ ขณะเดียวกัน ประเด็นความห่วงใย
ต่อสุขภาพเป็นเหตุผลหนึ่งที่ส�ำคัญของการจัดท�ำข้อตกลงระหว่างประเทศในด้านสิ่งแวดล้อมด้วย
หรืออีกด้านหนึ่ง เหตุผลด้านสุขภาพถือเป็นอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายหลักในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ดังค�ำจ�ำกัดความโดยมาตรฐานของค�ำว่า “มลพิษ” พบได้ในบทบัญญัติทางกฎหมายระหว่างประเทศ
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หลายฉบับ กล่าวว่า “มลพิษ” หมายถึง “การท�ำให้เกิดขึ้นโดยมนุษย์ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมของ
สารหรือพลังงานต่อสิง่ แวดล้อมทีส่ ง่ ให้เกิดผลเสียต่อธรรมชาติ อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์
การด�ำรงชีวติ ทีเ่ ป็นอันตราย หรือทรัพยากร” บทน�ำหรือค�ำน�ำทางกฎหมายในกฎหมายด้านสิง่ แวดล้อม
ของสหภาพยุโรปมักระบุเจตนารมณ์หรือจุดมุ่งหมายของกฎหมายต่าง ๆ เหล่านั้นว่า “เพื่อคุ้มครอง
สุขภาพของมนุษย์และสิง่ แวดล้อม”
นักวิชาการกฎหมายระหว่างประเทศบางส่วนกล่าวว่า กฎหมายสิง่ แวดล้อมระหว่างประเทศ
เป็นเพียงกฎหมายที่ให้ความส�ำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์กลาง แต่ก็มีนักวิชาการกฎหมายระหว่าง
ประเทศอีกบางส่วนกล่าวว่า กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับเผ่าพันธุ์
มนุษย์ (Human Species) ขณะทีบ่ ทความนีต้ อ้ งการน�ำเสนอว่า กฎหมายสิง่ แวดล้อมระหว่างประเทศ
เป็นกลุม่ กฎหมายทีพ่ ยายามจะท�ำให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการของมนุษย์และความจ�ำเป็น
ในการปกป้องสิง่ แวดล้อมจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทเ่ี กินกว่าทีธ่ รรมชาติจะเยียวยาตนเองได้ ซึง่ ถือ
เป็นแนวคิดหลักทีส่ อดคล้องกับการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
		 กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศมีที่มาเริ่มต้นจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วย
สิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (UN Conference on Human Environment) จัดขึ้น ณ กรุงสตอกโฮล์ม
ในปี พ.ศ. 2515 เช่นกัน โดยในการประชุมครัง้ นัน้ ประเทศทีเ่ ข้าร่วมการประชุมได้ให้การรับรองปฏิญญา
กรุงสตอกโฮล์มว่าด้วยสิง่ แวดล้อมของมนุษย์ (Stockholm Declaration on the Human Environment)
ซึ่งแม้เป็นตราสารที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายและไม่ได้มีบทบัญญัติที่รับรองสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่มี
ฐานะเป็นสิทธิมนุษยชนโดยตรง แต่ก็เป็นแรงผลักดันหรือจุดเริ่มต้นที่ท�ำให้เกิดการอภิปรายว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนและสิง่ แวดล้อมในระยะต่อมา ปฏิญญากรุงสตอกโฮล์มว่าด้วยสิง่ แวดล้อมของมนุษย์ (SDHE)
ได้กำ� หนดหลักการทีส่ ำ� คัญขึน้ มา 2 หลักการ ประกอบด้วย (1) หลักการให้คมุ้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของ
มนุษย์ในการมีอิสรภาพ ความเท่าเทียม และการมีสภาพในการด�ำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ
ซึง่ ท�ำให้สามารถมีชวี ติ อย่างมีศกั ดิศ์ รีและความเป็นอยูท่ ดี่ เี พียงพอ และ (2) การก�ำหนดให้รฐั ต้องมีหน้าที่
ในการใช้มาตรการในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจากมลภาวะที่ประกอบด้วยสสารที่อาจส่งผลต่อสุขภาพ
ของมนุษย์
ปฏิญญาสตอกโฮล์มฯ ประกาศในวรรคที่ 3 ว่าด้วยข้อกังวลที่เกี่ยวกับ “การเพิ่มขึ้นของ
หลักฐานทีแ่ สดงถึงความอันตรายทีเ่ กิดจากการกระท�ำของมนุษย์ในหลายภูมภิ าคของโลก ประกอบด้วย
ระดับความอันตรายทีเ่ พิม่ ขึน้ ของมลพิษในน�ำ้ อากาศ ดิน และสิง่ มีชวี ติ การรบกวนทีส่ ำ� คัญและทีไ่ ม่พงึ
ประสงค์ตอ่ ความสมดุลของระบบนิเวศทางชีวภาพ การท�ำลายและการสูญเสียทรัพยากรทีไ่ ม่อาจถูก
ทดแทนได้ และความบกพร่องขัน้ ต้นทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจและสุขภาพทางสังคม
ของมนุษย์ ในสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการด�ำรงชีวิต
และการท�ำงาน” หลักการที่ 7 ของปฏิญญาสตอกโฮล์มฯ ได้เรียกร้องให้รฐั “ท�ำตามขัน้ ตอนทีเ่ ป็นไปได้
ทัง้ หมด เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษทางทะเลโดยสารทีม่ แี นวโน้มทีจ่ ะสร้างอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์”
		 ตราสารทีม่ คี วามส�ำคัญด้านสิง่ แวดล้อมของสหประชาชาติลำ� ดับถัดมา คือ ปฏิญญาริโอว่าด้วย
สิง่ แวดล้อมและการพัฒนา ในปี พ.ศ. 2535 ปฏิญญานีเ้ ป็นตราสารระหว่างประเทศขององค์การสหประชาชาติ
ฉบับแรกทีไ่ ด้กล่าวถึงการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนและสิทธิในการมีสว่ นร่วม โดยมีขอ้ ความบัญญัตวิ า 
่ “ประเด็น
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ด้านสิ่งแวดล้อมจะได้รับการจัดการอย่างดีที่สุดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด”
เป็นการให้หลักการเพือ่ สนับสนุนสิทธิในการพัฒนา โดยยังไม่มบี ทบัญญัตทิ ชี่ ดั เจนทีจ่ ะรับรองสิทธิใน
สิง่ แวดล้อมทีส่ ะอาด
		 หลักการที่ 1 ของปฏิญญาริโอประกาศว่า “มนุษย์มีสิทธิที่จะมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและเป็น
ชีวิตที่มีประสิทธิผลสอดคล้องกับธรรมชาติ” รวมทั้งก�ำหนดว่า “รัฐควรให้ความร่วมมือกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพือ่ ป้องกันการโยกย้ายและเคลือ่ นย้ายกิจกรรมและสารทีพ่ บว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของมนุษย์ไปยังรัฐอืน่ เว้นแต่จะมีเหตุผลทีจ่ ำ� เป็นอืน่ ”
		 ขณะที่หลักการทางกฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Legal
Principles for Environmental Protection and Sustainable Development) ซึง่ เป็นร่างเอกสารทีไ่ ด้
รับการพัฒนาขึน้ โดยมีเป้าหมายทีจ่ ะให้เป็นตราสารทีม่ ผี ลผูกพันทางกฎหมายได้แสดงถึงการเชือ่ มโยง
กันอย่างชัดเจนขององค์ประกอบ 3 ด้าน ตามข้อ 1 ดังความว่า “มนุษย์ทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานใน
สิง่ แวดล้อมทีด่ เี พียงพอต่อการมีสขุ ภาพและสภาพความเป็นอยูท่ ดี่ ”ี
		 ดังกล่าวแล้วว่า แม้จะยังไม่มีตราสารที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง แต่ก็
มีตราสารระหว่างประเทศทีม่ เี นือ้ หาเฉพาะในการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมเฉพาะด้านได้รบั การยอมรับใน
กลไกของสหประชาชาติ ยกตัวอย่างเช่น อนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาเพือ่ การปกป้องชัน้ โอโซนในปี พ.ศ. 2528
(Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer 1985) และพิธสี ารมอนทรีออล
ในปี พ.ศ. 2530 (Montreal Protocol 1987) ทีเ่ รียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกด�ำเนินการเพือ่ ควบคุม
ลด และให้ยกเลิกกิจกรรมทีม่ ผี ลในการท�ำลายชัน้ โอโซนให้หมดไป อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศในปี พ.ศ. 2535 (Convention on Climate Change 1992) และพิธสี ารเกียวโตในปี พ.ศ. 2541
(Kyoto Protocol 1998) ทีก่ ำ� หนดให้รฐั ต่าง ๆ มีความรับผิดชอบในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ซึง่ เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนและการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ นอกจากนี้ ยังมีอนุสญ
ั ญาบาเซล
ว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนและการก�ำจัดซึ่งของเสียอันตรายในปี  พ.ศ. 2532 (Basel
Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Waste and their
Disposal 1989) เพือ่ เรียกร้องให้รฐั ภาคีลดการผลิตของเสียอันตรายให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้และ
ก�ำหนดการควบคุมการเคลือ่ นย้ายของเสียอันตรายดังกล่าวทีข่ า้ มพรมแดน อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยกฎหมายทะเลในปี พ.ศ. 2537 (United Nations Convention on the Law of the Sea 1994)
ที่ก�ำหนดให้มีการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการคุ้มครองและ
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรทางทะเล ตลอดจนอนุสญ
ั ญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในปี พ.ศ. 2535
(Convention on Biological Diversity 1992) ที่ก�ำหนดให้ประเทศต่าง ๆ ต้องด�ำเนินการเพื่อการ
อนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างยัง่ ยืน และการแบ่งปันผลประโยชน์
ที่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ อนุสัญญาว่าด้วยการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในบริบทข้ามพรมแดน
ในปี พ.ศ. 2534 (Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context)
ได้เรียกร้องให้รัฐมีการจัดตั้งกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนสามารถเข้ามามี
ส่วนร่วมได้อย่างทัว่ ถึง

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563)

การประชุมว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือแห่งยุโรป (Conference on Security and
Co-operation in Europe – CSCE) ในส่วนที่เกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ณ กรุงเฮลซิงกิ
สาธารณรัฐฟินแลนด์ เมือ่ ปี พ.ศ. 2518 ได้ให้ความส�ำคัญต่อการเคารพสิทธิของบุคคล กลุม่ บุคคล และ
องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี
เพือ่ ให้มกี ารร่วมมือระหว่างกันและการอนุญาตให้มกี ารชุมนุมกันได้อย่างสันติ การรับและการกระจาย
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง และการเข้ามีสว่ นร่วมในการอภิปรายสาธารณะในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับด้านสิง่ แวดล้อม
อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2537 ในรายงาน Ksentini ได้ให้ความเห็นทีเ่ น้นว่าสิทธิในสิง่ แวดล้อม
เป็นหนึ่งในสิทธิมนุษยชนที่แท้จริง ทั้งนี้ ตามหลักการที่ 1 ของร่างหลักการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและ
สิง่ แวดล้อม (Draft Principles on Human Rights and the Environment) ทีผ่ นวกเข้ากับรายงาน
ดังกล่าวระบุวา ่ สิทธิมนุษยชนและสิง่ แวดล้อมไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้ ดังนัน้ รายงานฉบับนีจ้ งึ
เป็นการประกาศถึงการเปลีย่ นแปลงทางความคิดเกีย่ วกับการด�ำรงอยูข่ องสิทธิมนุษยชนในสิง่ แวดล้อม
ทีด่ แี ละเหมาะสม ดังนัน้ จึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญทีต่ อ้ งศึกษาตราสารสิทธิมนุษยชนเพือ่ ให้เห็นถึงการด�ำรงอยู่
ของสิทธิมนุษยชนในสิง่ แวดล้อมทีส่ ะอาด
		 7.3 สิทธิมนุษยชนด้านสิง่ แวดล้อมในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ในปัจจุบันยังไม่มีตราสารด้านสิทธิมนุษยชนฉบับใดที่มีบทบัญญัติเฉพาะที่ชัดเจนที่เกี่ยวกับ
สิทธิในสิง่ แวดล้อมทีด่ หี รือสิง่ แวดล้อมทีส่ ะอาด นักวิชาการด้านกฎหมายระหว่างประเทศได้แนะน�ำว่า
เพือ่ ประโยชน์สงู สุดจากโครงสร้างทางกฎหมายระหว่างประเทศและกลไกเชิงสถาบันด้านสิทธิมนุษยชนที่
มีอยู่แล้วในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง จึงควรจะได้มีการศึกษาหรืออ้างอิงถึงตราสาร
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทีม่ อี ยูแ่ ล้วด้วยเมือ่ มีขอ้ ขัดแย้งในประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม
ในปัจจุบันมีตราสารด้านสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคจ�ำนวนหนึ่งที่ได้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ
สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชนในยุคที่ 3 เช่น ข้อ 24 ของกฎบัตรแอฟริกาว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนและสิทธิของประชาชน (ACHPR) และ ข้อ 11 ของพิธสี ารซานซัลวาดอร์ (San Salvador
Protocol) ของอนุสัญญาอเมริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ACHR) ตัวอย่างเช่น ข้อ 24 ของ ACHPR
บัญญัตวิ า ่ “การคุม้ ครองสิทธิในสิง่ แวดล้อมจะต้องเป็นการทัว่ ไป (general) เป็นทีน่ า่ พอใจ (satisfactory)
และเป็นประโยชน์ (favourable) ต่อการพัฒนา” จากบทบัญญัติดังกล่าวอาจสรุปได้ว่าพันธกรณี
ตามอนุสญ
ั ญาข้อนีย้ งั มีความคลุมเครือและท�ำให้นกั วิชาการกล่าวว่า ยังไม่มสี ถานะของสิทธิมนุษยชน
ที่จริงจังที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม นอกจากความพยายามในการป้องกันมลพิษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม
แม้สทิ ธิในยุคที่ 2 เช่น สภาพแวดล้อมทีด่ แี ละสิทธิทจี่ ะมีสภาพความเป็นอยูท่ ดี่ จี ะได้รบั การยอมรับ ก็ยงั
พบว่ามีปัญหาความยากในการปฏิบัติ เนื่องจากประเทศในภูมิภาคแอฟริกาไม่มีทรัพยากรบุคคลและ
การเงินที่เพียงพอในการจัดการหรือรับมือต่อปัญหาดังกล่าว ดังนั้น สิทธิทั้งในยุคที่ 2 และยุคที่ 3
จึงมีแนวโน้มทีจ่ ะถูกผลักดันเพือ่ กลับไปให้ความส�ำคัญต่อสิทธิในการพัฒนา ซึง่ การพัฒนานัน้ จะมีรปู แบบ
อย่างไรก็ขนึ้ อยูก่ บั การยอมรับของคนในสังคม
ในระดับนานาชาตินั้น สิทธิในสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้รับการยอมรับที่ชัดเจนอย่างเป็นทางการ
มีเพียงการยกประเด็นเรื่องสิทธิในสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสิทธิใน
ด้านใดด้านหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น ในขณะที่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) ไม่ได้
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มีบทบัญญัตทิ รี่ บั รองสิทธิมนุษยชนทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม จึงได้มกี ารตีความให้สทิ ธิในสิง่ แวดล้อมทีด่ เี ป็น
ส่วนหนึง่ ของสิทธิในการด�ำรงชีวติ (right to life) และสิทธิในการมีมาตรฐานในการด�ำรงชีวติ ทีด่ เี พียงพอ
ทางด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ (right to a standard of living adequate for health and
well-being) ในท�ำนองเดียวกัน จึงท�ำให้เกิดการตีความว่าสิทธิในสิง่ แวดล้อมทีด่ ไี ด้รบั การคุม้ ครองโดย
ธรรมชาติตามสิทธิในการด�ำรงชีวติ ทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ด้วย
		 อย่างไรก็ตาม ยังจ�ำเป็นต้องมีการตรวจสอบว่าสิทธิมนุษยชนซึง่ เป็นทีย่ อมรับในระดับนานาชาติดแี ล้ว
เช่น สิทธิในการด�ำรงชีวิต มีความชัดเจนแค่ไหนเมื่อจะต้องถูกตีความให้ครอบคลุมถึงสิทธิในการมี
สิ่งแวดล้อมที่ดีและสะอาด ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations
Human Rights Committee – UNHRC) ได้เคยมีความเห็นว่า สิทธิในการมีชวี ติ ถือเป็นพันธกรณีเชิงบวก
ของรัฐทีจ่ ะจัดให้มนี ำ�้ ดืม่ ทีป่ ลอดภัยและสิง่ แวดล้อมทีป่ ราศจากมลภาวะ ดังนัน้ จึงอาจสามารถสรุปได้วา่
สิทธิมนุษยชนยุคที่ 1 สามารถน�ำมาปรับใช้เพื่อการตีความที่ครอบคลุมถึงสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับ
สิง่ แวดล้อมได้โดยนัย
8

การแทรกแซงทางกฎหมาย
(Legal intervention)
		 เนื่องจากการยังคงไม่มีการคุ้มครองสิทธิที่เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมในปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน (UDHR) ท�ำให้ประเด็นด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ ได้รบั การคุม้ ครองโดยการอ้างสิทธิทมี่ อี ยูก่ อ่ นหรือ
ที่ได้รับการก�ำหนดอยู่ก่อนแล้ว เช่น สิทธิในการด�ำรงชีวิต สิทธิในการมีมาตรฐานในการด�ำรงชีวิตที่ดี
เพียงพอทางด้านสุขภาพและความเป็นอยู่
		 อย่างไรก็ตาม การคุ้มครองสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมได้ถูกน�ำมาใช้แล้วอย่างชัดเจนโดยกลไกด้าน
สิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป ได้มีการก�ำหนด
หลักการว่าประเด็นด้านสิง่ แวดล้อมท�ำให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างน้อยใน 4 ด้าน โดยอ้างอิงจาก
ประเภทของสิทธิมนุษยชนทีไ่ ด้รบั การรับรองอยูก่ อ่ นแล้ว ประกอบด้วย
(1) สิทธิในการมีชวี ติ
(2) สิทธิในการเคารพต่อความเป็นอยูส่ ว่ นตัวและชีวติ ครอบครัว
(3) สิทธิในการครอบครองทรัพย์สนิ โดยสันติ และ
(4) สิทธิในการได้รบั ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับความเสีย่ งต่อสุขภาพและความปลอดภัย
		 อย่างไรก็ตาม นับตัง้ แต่การประกาศปฏิญญาสตอกโฮล์มฯ เมือ่ ปี  พ.ศ. 2515 และตามมาด้วยพัฒนาการ
ทีเ่ กิดขึน้ ของการแทรกแซงทางกฎหมายของศาลในระดับชาติและในระดับภูมภิ าคในประเทศ/ภูมภิ าค
ต่าง ๆ ทัว่ โลก จึงมีแนวโน้มทีศ่ าลจะยกให้สทิ ธิในสิง่ แวดล้อมทีด่ ขี นึ้ เป็นประเภทหนึง่ ของสิทธิมนุษยชน
โดยการรับรองให้สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีถือเป็นหนึ่งในสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยพบว่า มีพัฒนาการที่
เกิดขึน้ แล้วในหลายประเทศทีน่ า่ สนใจ ตัวอย่างเช่น ในอินเดียได้มกี ารตีความทีเ่ ป็นการรับรองให้สทิ ธิใน
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สิง่ แวดล้อมทีด่ เี ป็นหนึง่ ในสิทธิตามรัฐธรรมนูญทีค่ รอบคลุมโดยสิทธิประเภทอืน่ ทีไ่ ด้รบั การรับรองโดย
รัฐธรรมนูญภายในประเทศ ท�ำให้มผี ลผูกพันต่อศาลและกลไกภายในประเทศทัง้ หมดด้วย ดังตัวอย่าง
ค�ำตัดสินของศาลในอินเดียในระหว่างปี พ.ศ. 2539 - 2543 ทีต่ อบสนองต่อประเด็นปัญหาด้านสุขภาพทีเ่ กิด
จากมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมในกรุงนิวเดลี เช่น ในคดี Charan Lal Sahu vs. Union of India
(2548)2 ทีศ่ าลสูงสุดหรือศาลฎีกาของอินเดียได้ตคี วามให้สทิ ธิในการด�ำรงชีวติ ทีไ่ ด้รบั การรับรองตาม
มาตรา 21 ของรัฐธรรมนูญอินเดียว่ามีความหมายครอบคลุมไปถึงสิทธิในสิง่ แวดล้อมทีด่ ดี ว้ ย นอกจากนี้
ในคดี Subhash Kumar vs. State of Bihar (2534)3 ที่ศาลได้มีความเห็นว่า “สิทธิในการด�ำรงชีวิต
ทีไ่ ด้รบั การรับรองตามมาตรา 21 ของรัฐธรรมนูญของอินเดียว่ามีความหมายครอบคลุมไปถึงสิทธิในน�ำ้
และอากาศทีป่ ลอดมลภาวะหรือมลพิษได้อย่างเต็มทีด่ ว้ ย”
9

ความรับผิดชอบของรัฐต่อประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม
ตามหลักการของความรับผิดชอบของรัฐ (The principles of state responsibility) ก�ำหนด
ให้รัฐต้องมีความรับผิดชอบต่อการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กฎหมายจารีต
ประเพณีระหว่างประเทศก�ำหนดภาระหน้าที่พื้นฐานที่ส�ำคัญหลายประการส�ำหรับรัฐที่เกี่ยวข้องกับ
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม มุมมองที่ว่ากฎหมายระหว่างประเทศสนับสนุนแนวคิดที่ก�ำหนดให้อ�ำนาจ
อธิปไตยเหนือดินแดนเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ส�ำหรับรัฐเพื่อให้รัฐสามารถท�ำสิ่งใด ๆ ก็ได้ภายในเขตอ�ำนาจ
ของตนได้รบั การยอมรับน้อยลง หลักการทีเ่ ป็นข้อเสนอใหม่ คือ การถือเป็นหน้าทีข่ นั้ พืน้ ฐานของรัฐที่
ต้องไม่กระท�ำการที่เป็นการละเมิดหรือส่งผลกระทบต่อสิทธิของรัฐอื่น โดยประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
ถือเป็นหนึง่ ในผลกระทบทีร่ ฐั ต้องพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบมากยิง่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับ
ประเทศก�ำลังพัฒนา การขาดกฎหมายระหว่างประเทศทีม่ ผี ลผูกพัน (Legally binding instrument)
ในประเด็นว่าด้วยสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี ท�ำให้การพัฒนากลไกกฎหมายภายในประเทศ รวมทั้ง
รัฐธรรมนูญ ยิง่ เกิดขึน้ ได้ยากและช้ามาก รวมทัง้ ศาลภายในประเทศก็มแี นวโน้มทีจ่ ะไม่ขยายขอบเขต
การพิจารณาให้กว้างขวางออกไปโดยใช้ขอ้ กฎหมายอืน่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วในการพิจารณาประกอบกันเพือ่ ให้
เกิดการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมที่กว้างขวางยิ่งขึ้น เมื่อรวมกับประเด็นความอ่อนแอ
ด้านการบังคับใช้กฎหมาย หลักนิตธิ รรม หลักธรรมาภิบาล ประชาธิปไตย และการทุจริตคอร์รปั ชัน ท�ำให้
รัฐบาล ตลอดจนหน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีใ่ นการบังคับใช้กฎหมายในประเทศก�ำลังพัฒนามีแนวโน้มทีจ่ ะ
จัดการประเด็นสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมได้ไม่ดีพอ โดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญกับกลุ่มบรรษัท
ข้ามชาติทมี่ ที รัพยากรทางการเงินและบุคลากรทีส่ งู มาก
		
		

2 สืบค้นข้อมูลเพิม
่ เติมทีน่ ี่ https://indiankanoon.org/doc/299215/.
3 สืบค้นข้อมูลเพิม
่ เติมทีน่ ี่ https://indiankanoon.org/doc/1646284/.
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บทสรุป
การวิเคราะห์ทางกฎหมายทีม่ อี ยูจ่ ะท�ำให้เห็นได้ชดั ว่า สิทธิในการมีสงิ่ แวดล้อมทีด่ ใี นฐานะเป็น
สิทธิมนุษยชน หากมีอยู่จริง ก็ถือว่ายังมีรูปแบบที่อ่อนแอมาก ทั้งนี้ เพราะตราสารระหว่างประเทศ
เช่น ปฏิญญาสตอกโฮล์มฯ (SDHE) และปฏิญญาริโอฯ (Rio Declaration) ซึ่งโดยนัยถือว่าเป็น
ตราสารหลักที่กล่าวถึงหลักการให้สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศก็ยัง
เป็นเพียงตราสารเชิงสมัครใจ (soft law) ท�ำให้สทิ ธิในกลุม่ นีย้ งั ถือเป็นกลุม่ สิทธิทยี่ งั ไม่มผี ลผูกมัดทาง
กฎหมาย ส�ำหรับร่างหลักการ (Draft Principles) ตามทีป่ รากฏในรายงาน Ksentini ขององค์การสหประชาชาติ
ก็ยงั เป็นเพียงร่างหลักการทีย่ งั ไม่ได้มผี ลใช้บงั คับ ดังนัน้ จึงยังมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องให้มกี ารด�ำเนินการ
ทีเ่ ข้มงวดมากขึน้ เพือ่ ให้เกิดการตีความสิทธิในสิง่ แวดล้อมดีขนึ้ บนหลักการและกลไกด้านสิทธิมนุษยชน
ที่มีอยู่แล้ว เช่น กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) อย่างไรก็ตาม การตีความ
ดังกล่าวโดยศาลยังมีข้อจ�ำกัดอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเวทีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
แต่กม็ คี วามเป็นไปได้ในการตีความเช่นนีท้ มี่ ากขึน้ ในบริบทภายในประเทศ ดังเช่น กรณีศกึ ษาของอินเดีย
ทีแ่ สดงให้เห็นว่า ด้วยความคิดสร้างสรรค์ในการพิจารณาคดีเพียงเล็กน้อย ศาลมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างสูง
ทีจ่ ะขยายขอบเขตของการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน เช่น สิทธิในการด�ำรงชีวติ สิทธิในการมีสขุ ภาพทีด่ ี
เชือ่ มโยงไปให้ถงึ การคุม้ ครองสิทธิทเี่ กีย่ วกับการมีสงิ่ แวดล้อมทีด่ ี อนึง่ แม้ศาลในประเทศก�ำลังพัฒนา
มีแนวโน้มที่จะยอมรับว่าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของการพัฒนา แต่ก็ต้อง
เน้นย�ำ้ ถึงความจ�ำเป็นในการสร้างความสมดุลระหว่างแนวคิดของการพัฒนาและการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม
ที่ดีโดยใช้แนวคิด เช่น การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักการป้องกัน และหลักการผู้ก่อมลพิษต้องเสียภาษีและ
มีความรับผิดชอบเมื่อมีความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้น ดังนั้น ในแง่ของการยังคงขาดกฎหมาย
ระหว่างประเทศในเรื่องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี เขตอ�ำนาจศาลในประเทศอื่น ๆ ควรต้องได้รับการ
กระตุน้ ให้เรียนรูจ้ ากกรณีตวั อย่างของอินเดีย ขณะเดียวกันยังคงต้องรวมสิทธิในการมีสภาพแวดล้อม
ทีด่ เี ข้ากับสิทธิมนุษยชนประเภทอืน่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วเพือ่ ให้เกิดการคุม้ ครองทีก่ ว้างขึน้ แต่กต็ อ้ งไม่ลดความ
พยายามในระดับสากลเพื่อสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ควรจะเป็น
สิทธิมนุษยชนอีกประเภทหนึง่ เพือ่ ให้มกี ลไกในการบังคับใช้ทเี่ ข้มงวดมากยิง่ ขึน้
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ปัญหาการรับรองสิทธิของบุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ
เมือ่ เดือนมิถนุ ายน 2563 ทางวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชนได้รบั เกียรติเป็นอย่างยิง่ จากท่าน
ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ ศาสตราภิชานแห่งคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักนิติศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ นักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน
มีชื่อเสียงทั้งในและระหว่างประเทศ เคยด�ำรงต�ำแหน่งในองค์การสหประชาชาติหลายต�ำแหน่ง อาทิ
ผูร้ ายงานพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติตอ่ สถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี ผูร้ ายงานพิเศษของคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในประเด็นการขายเด็ก
การค้าประเวณีในเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก ประธานกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในประเทศไอวอรีโคสต์ กรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศ
ซีเรีย บทบาทในฐานะนักวิชาการด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศทีม่ ากด้วยประสบการณ์
การท�ำงานวิจยั ในด้านการพัฒนานโยบาย และความสนใจในประเด็นเกีย่ วกับวิถที างเพศและอัตลักษณ์
ทางเพศ (sexual orientation and gender identity) อดีตประธานร่วมในการประชุมยกร่างหลักการ
ยอกยาการ์ตา ว่าด้วยการใช้กฎหมาย สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ร่วมกับนักนิติศาสตร์สากล
และเมื่อปี ค.ศ. 2016 ท่านได้รับแต่งตั้งโดยคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติให้ท�ำหน้าที่
เป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระว่าด้วยการป้องกันจากการใช้ความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของ
วิถที างเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ (Independent Expert on protection against violence and
discrimination based on sexual orientation and gender identity) โดยในวารสารฉบับนีท้ า่ นได้
สละเวลาอันมีคา่ ยิง่ เพือ่ แสดงทัศนะต่อสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนของบุคคลทีม่ คี วามหลากหลาย
ทางเพศในประเทศไทยผ่านมุมมองของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
1. วิถที างเพศ (Sexual Orientation) และอัตลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity) เป็น
ส่วนส�ำคัญของศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์นนั้ หมายความว่าอย่างไร
ประการแรก ต้องท�ำความเข้าใจค�ำศัพท์ทเี่ กีย่ วข้องเสียก่อน เช่น ค�ำว่า “เพศ” (sex) เดิมถูก
เข้าใจว่าเป็นเรื่องทางชีวภาพเท่านั้น ต่อมาเราเข้าใจว่ามนุษย์มีความรู้สึกหรืออัตลักษณ์หรือ
ความสัมพันธ์ทางสังคมทีไ่ ม่เหมือนกับเพศก�ำเนิด จึงเกิดค�ำว่า “เพศสภาพ” (gender) ภายหลังเมือ่ มีแนว
ความคิดทีเ่ อือ้ ต่อความหลากหลายทางเพศมากขึน้ จึงเกิดค�ำว่า “ทางเลือกหรือวิถที างเพศ” (sexual
orientation) กล่าวคือบุคคลอาจมีความสนใจทางเพศต่อเพศเดียวกัน (homosexual) หรือต่างเพศ
(heterosexual) ก็ได้ แต่ในปัจจุบนั มีเกือบ 70 ประเทศลงโทษการมีเพศสัมพันธ์กบั เพศเดียวกัน
ส่วนเรือ่ ง “อัตลักษณ์ทางเพศ” (gender identity) พบว่า มีหลายสิบประเทศทีย่ งั ไม่รบั รองให้มกี าร
เปลีย่ นเพศโดยก�ำเนิดไปเป็นเพศสภาพตามที่มีอัตลักษณ์หรือความรู้สึก ค�ำศัพท์ที่ค่อนข้างใหม่ คือ
“การแสดงออกทางเพศสภาพ” (gender expression) คือ การแสดงออกอาจไม่เหมือนกับเพศ
ก�ำเนิด เช่น การแต่งกายไม่ตรงกับเพศก�ำเนิด (cross-dressing)  ปัจจุบันมีประมาณ 20 ประเทศที่
ลงโทษบุคคลทีแ่ ต่งกายไม่เหมือนเพศก�ำเนิด ซึง่ เป็นประเด็นในทางสาระ (substantive issue) มากขึน้
ค�ำศัพท์ทเี่ กิดขึน้ ใหม่อกี ค�ำคือ “ลักษณะทางเพศ” (sex characteristics) ซึง่ ใช้ในแวดวงระหว่างประเทศ

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563)

มากขึน้ สิง่ ทีถ่ กู กระทบคือผูอ้ นื่ จะเป็นคนก�ำหนดว่าบุคคล
นัน้ ควรจะเป็นเพศใด โดยเฉพาะเด็กมักจะถูกบังคับให้เป็น
เพศตามความต้องการของพ่อแม่ หรือแพทย์จะท�ำการ
ตัดอวัยวะบางส่วนออก แทนที่จะเป็นไปตามที่บุคคลนั้น
ต้องการจะเป็นซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกลุ่ม intersex หรือ
กลุ่มที่มีสองอวัยวะหรือมีอวัยวะที่มีลักษณะพิเศษ หรือ
การกดดัน (pressure) ให้เด็กเป็นในสิง่ ทีเ่ ด็กไม่ได้อยากเป็น
ในหลายกรณี เ ด็ ก ที่ มี ส องอวั ย วะมั ก จะถู ก ตั ด หรื อ ถู ก
ก�ำหนดให้เป็นเพศใดเพศหนึง่ ซึง่ มีผลกระทบต่อจิตใจของเด็ก
ในเวทีสากลจะสนใจใน        4       ประเด็นคือ1)     ทางเลือก
หรื อ วิ ถี ท างเพศ (sexual orientation) 2) อั ตลั ก ษณ์
ทางเพศ (gender identity) 3) การแสดงออกทาง
เพศสภาพ (gender expression) และ 4) ลักษณะทาง
เพศ (sex characteristics) ซึง่ แต่ละกลุม่ จะได้รบั ผลกระทบจากกฎหมายหรือสังคมและมักก่อให้เกิด
การเลือกปฏิบัติหรือการกระท�ำที่ไม่สมควรต่อบุคคลเหล่านั้น ดังนั้น สหประชาชาติจึงตั้งผู้เชี่ยวชาญ
อิสระว่าด้วยการป้องกันจากการใช้ความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของวิถีทางเพศและ
อัตลักษณ์ทางเพศ (Independent Expert on Protection against violence and discrimination
based on sexual orientation and gender identity) มาท�ำหน้าทีต่ รวจสอบ
ในมุมมองสิทธิมนุษยชนเราควรเคารพในสิง่ ทีเ่ ขาเป็นโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ (non-discrimination)
ไม่ว่าเขาจะเป็นเพศอะไร ต้องปฏิบัติต่อเขาในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่ง ในปัจจุบันอาจมีปัญหาเรื่อง
gender marker (การระบุสถานะทางเพศ) อยูเ่ หมือนกัน คือช่องทีต่ อ้ งระบุในเอกสารว่าเป็นชายหรือ
หญิง หลายประเทศจะมีชอ่ งให้ระบุวา่ “อืน่ ๆ” เพิม่ เข้ามา จริง ๆ แล้วไม่ตอ้ งระบุจะดีกว่า เพราะหลาย
กรณีไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั ความเป็นชายหรือหญิง เมือ่ กล่าวถึงความเป็นชายหรือหญิงก็เหมือนมีการเลือกปฏิบตั ิ
ไปแล้ว เช่น การเรียนจะได้รบั วุฒบิ ตั รหรือประกาศนียบัตรไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั ความเป็นชายหรือหญิงแต่ขนึ้
อยู่กับความสามารถ ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้เปิดช่องให้พิสูจน์ตนเองตามอัตลักษณ์
ทางเพศหรือเพศสภาพ คือแต่งกายตามเพศสภาพไปรับปริญญาได้ และยังสอดคล้องกับพระราช
บัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ทีเ่ อือ้ ต่อการแต่งกายและอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคล
ประเด็นเรือ่ งค�ำน�ำหน้านาม นานาประเทศเรียกว่า “gender marker” ทีต่ อ้ งระบุวา่ เป็นเพศ
อะไร หลายกรณีไม่จ�ำเป็นต้องระบุว่าเป็นชายหรือหญิง ในเวทีระหว่างประเทศมีการถกเถียงกัน
มากขึน้ ทางเลือกทีด่ กี ว่าอาจไม่ตอ้ งระบุวา่ เป็นเพศใดเว้นแต่กรณีจำ� เป็นจริง ๆ เช่น ในกรณีทตี่ อ้ งทราบ
เพศก�ำเนิดทางชีวภาพเพื่อประโยชน์ในการรักษาหรือทางการแพทย์ ในอนาคตเราอาจเปลี่ยนแปลง
เกีย่ วกับการระบุคำ� น�ำหน้านามหรือ gender marker ก็ได้ ประเทศทีอ่ าจจะมีการยกเลิกเกีย่ วกับค�ำน�ำ
หน้านาม เช่น ในเยอรมันศาลสัง่ ให้ทางรัฐไปพิจารณาหลักเกณฑ์ในการท�ำเอกสารต่าง ๆ ว่าจ�ำเป็นต้องมี
การระบุเพศไว้หรือไม่ เราควรจะให้โอกาสบุคคลพิสจู น์อตั ลักษณ์ของตัวเองแทนทีจ่ ะให้ผอู้ นื่ มาก�ำหนด
ให้และไม่จำ� เป็นจะต้องผ่าตัด ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปสัง่ ให้รฐั เครือข่ายเกือบ 50 ประเทศเปิดช่องให้
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กลุม่ ข้ามเพศสามารถเปลีย่ นแปลงค�ำน�ำหน้านามในเอกสารได้โดยไม่ตอ้ งผ่าตัด อเมริกาใต้กเ็ ป็นไปใน
แนวทางนี้ ส�ำหรับประเทศไทยต้องแบ่งระหว่างกลุม่ intersex คือ กลุม่ ทีม่ สี องอวัยวะหรือมีอวัยวะพิเศษ
ทางชี ว ภาพ กั บ กลุ ่ ม transgender กรณี ก ลุ ่ ม intersex ที่ ผ ่ า ตั ด แปลงเพศแล้ ว สามารถ
ขอเปลีย่ น ID (ค�ำน�ำหน้านามรวมถึงเพศในเอกสารทะเบียนราษฎร) ได้ แต่กลุม่ transgender จะขอ
เปลี่ยนแปลงค�ำน�ำหน้านามในเอกสารไม่ได้ ไม่เหมือนบางประเทศ เช่น เนปาล หรือปากีสถาน
เมือ่ สองปีทผี่ า่ นมากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ได้พยายามริเริม่ ร่างกฎหมาย
ใหม่ขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มข้ามเพศสามารถเปลี่ยน ID ได้ แต่ก็ยังอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจเดิม
ทีว่ า่ ต้องมีการผ่าตัด ซึง่ ผมก็ได้ให้ความเห็นไปแล้วว่าตามแนวสากลไม่จำ� เป็นจะต้องมีการผ่าตัดแปลงเพศ
เพราะอัตลักษณ์ทางเพศเป็นความรู้สึกของบุคคล เป็นจิตวิญญาณที่ไม่จ�ำเป็นต้องไปมองเรื่อง
อวัยวะแต่อย่างใด จึงไม่น่าจะต้องผ่าตัดและน่าจะสอดคล้องกับแนวโน้มของสหประชาชาติ ยุโรป
และอเมริกาใต้ดว้ ย
เดิมองค์การอนามัยโลก (World Health Organization; WHO) ถือว่า กลุม่ gay หรือ lesbian
เป็นกลุม่ ทีม่ คี วามผิดปกติทางจิตใจ เพราะเป็น medicalization และ pathologization (คือท�ำให้เป็น
เรือ่ งทางการแพทย์ และเรือ่ งทางพยาธิสภาพ) ท�ำให้บญ
ั ชีการจ�ำแนกโรค (classification) ของ WHO
ไปยึดว่าสภาพของบุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศเป็นสภาพทีม่ ี “ความไม่สบาย” หรือ “ความไม่
สมบูรณ์ทางการแพทย์” ซึง่ ได้ยกเลิกไปประมาณปี ค.ศ. 1990 แต่การยกเลิกโดย WHO กว่าจะท�ำให้
classification ทางการแพทย์ของแต่ละประเทศเปลีย่ นแปลงไปก็ใช้เวลาหลายปี ดังนัน้ หากเรายอมรับ
ว่ามนุษย์มีความหลากหลายได้ทั้งเรื่องเพศและเพศสภาพก็จะเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ใช่เรื่องทางการ
แพทย์ กรณีประเทศไทยเคยมีบัญชีจ�ำแนกโรคก�ำหนดว่า บุคคลดังกล่าวโดยเฉพาะกลุ่ม gay และ
กลุม่ lesbian เป็นกลุม่ ทีไ่ ม่สมบูรณ์ทางจิตใจ แต่ขณะนีไ้ ด้ตดั ออกจากบัญชีจำ� แนกโรคแล้ว ซึง่ ใช้เวลาหลาย
ปีกว่าจะเปลีย่ นแปลง อย่างไรก็ตาม กลุม่ transgender ยังได้รบั ผลกระทบอยู่ แต่ทตี่ งั้ ข้อสังเกตคือ ค�ำว่า
dysphoria (ภาวะความไม่พึงพอใจในเพศของตน) กับ incongruence (การมีพฤติกรรมที่แปลกออก
ไปหรือไม่ธรรมดา) ก็ยงั ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบตั ไิ ด้ เดิมจัดอยูใ่ น classification ของโรค (disease)
แต่ตอนนีก้ ลายเป็นเรือ่ ง sexual health ซึง่ ดีกว่าเดิมทีไ่ ม่
ถือว่าเป็นโรค แต่แม้จะกลายเป็นเรือ่ ง sexual health แล้ว
ก็อาจมีการเลือกปฏิบตั ไิ ด้เหมือนกันทัง้ ในกลุม่ transgender
และกลุม่ intersex ซึง่ ก็ตอ้ งมาพิจารณาว่า classification
จะพัฒนาต่อไปอย่างไร เพราะบางกลุม่ ในกลุม่ transgender
หรือกลุม่ intersex ยังต้องการการเข้าถึงกระบวนการทางการ
แพทย์หรืออนามัย เช่น ยา ฮอร์โมน หรือการผ่าตัด ซึง่ อาจ
จะง่ายกว่าถ้ายังอยู่ใน classification ปัจจุบัน มากกว่าที่
จะบอกว่าไม่เป็น incongruence เลย พอก�ำหนดว่าเป็น
incongruence ก็ยงั เกีย่ วข้องกับทางการแพทย์ รัฐก็นา่ จะให้
ความคุม้ ครองในเรือ่ งของการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์
(access to medical service) และเรือ่ งนีม้ กั จะเกีย่ วกับเรือ่ ง

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563)

ฮอร์โมน (hormone treatment) ยา การผ่าตัด และการเสริมหน้าอก (breast implant) ซึง่ จะมีเรือ่ ง
ค่าใช้จา่ ยเข้ามาเกีย่ วข้อง ดังนัน้ ถ้ามีลกั ษณะเกีย่ วกับ sexual health รัฐก็นา่ จะต้องเปิดช่องให้มกี าร
ประกันสิทธิให้ได้มากขึน้ เพราะฉะนัน้ การเปลีย่ นแปลงบัญชีจำ� แนกโรคจะเป็นอีกขึน้ หนึง่ ในอนาคต
ผมมองว่าแม้แต่ WHO ก็นา่ จะมุง่ ไปสู่ classification ทีไ่ ม่ตอ้ งมีคำ� ทีแ่ สดงถึงการเลือกปฏิบตั ิ
2. สิทธิทางเพศ (sexual rights) มีความหมายและขอบเขตอย่างไร
มีการใช้คำ� ว่า sexual rights อยูบ่ า้ งในเวทีระหว่างประเทศ แต่คำ� ทีป่ รากฏมากกว่าตาม
มาตรฐานของสหประชาชาติ คือ ค�ำว่า sexual and reproductive rights หรือสิทธิทางเพศและ
อนามัยเจริญพันธุ์ โดยเริ่มปรากฏมากขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 ส�ำหรับเกณฑ์หรือกรอบสากลที่ส�ำคัญ
เกีย่ วกับเรือ่ งนีม้ ที มี่ าจาก 2 แหล่ง ได้แก่ ในปี ค.ศ. 1994 การประชุมสุดยอดของผูน้ ำ� ประเทศทีน่ คร
ไคโร มีการก�ำหนดแผนเกีย่ วกับประชากรและการพัฒนา (population and development) ทีเ่ ป็น
ฐานความคิดในเรื่อง sexual and reproductive rights และในปี ค.ศ. 1995 การประชุมปักกิ่ง
ที่ว่าด้วยสิทธิสตรี โดยเรื่องที่ตกลงกันในเวทีสากลระหว่างประเทศไม่ได้ก็ต้องมาพิจารณากฎหมาย
เปรียบเทียบหรือการปฏิบตั เิ ปรียบเทียบในแต่ละประเทศเพือ่ จะเป็นทางเลือกทีด่ กี ว่า ทัง้ นี้ การตกลงกัน
ในทางระหว่างประเทศจะเป็นตัวชี้ของรัฐว่าจะอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศ ในการ
เจรจาที่มีแผนปฏิบัติการออกมาจากการประชุมสุดยอดผู้น�ำประเทศที่นครไคโร ได้มีการยอมรับและ
ประกัน sexual and reproductive rights ซึง่ เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับสุขภาพ (health) โดย sexual and
reproductive rights หมายความว่า ทุกคนโดยเฉพาะสตรีซึ่งถูกกระทบมากมีสิทธิที่จะเข้าถึง
การบริการทางสาธารณสุขเกีย่ วกับเรือ่ งเพศและอนามัยเจริญพันธุข์ องตน ท�ำให้ทกุ คนมีสทิ ธิจะวางแผน
ครอบครัวตัวเองได้ มีสทิ ธิทจี่ ะเข้าถึงการคุมก�ำเนิด (contraceptives) หรือวิธปี อ้ งกัน (spacing) ไม่ให้
ต้องมีลกู และสิง่ ทีไ่ ม่ตอ้ งการให้เกิดขึน้ ก็คอื การบังคับให้เป็นหมัน (force sterilization) การท�ำแท้ง
โดยถูกบังคับ (forced abortion) และการต้องไม่ถูกบังคับในเรื่องอื่น นั่นคือทุกคนต้องมีทางเลือก
ในเรือ่ งสุขภาพของตนเองทางด้านอนามัยเจริญพันธุซ์ งึ่ ก็มกั จะเกีย่ วกับสตรี โดยการเข้าถึงระบบทางเลือก
หรือการคุมก�ำเนิด (contraceptives) ถ้าพิจารณาให้ดเี รือ่ งนีไ้ ม่ได้ตอบประเด็นว่าการท�ำแท้งควรจะ
ถูกกฎหมายหรือไม่ เพราะเป็นเรื่องที่ตกลงกันไม่ได้ ซึ่งเป็นกรณีที่ถกเถียงกันมานานในเวทีระหว่าง
ประเทศว่าการท�ำแท้ง (abortion) น่าจะถูกกฎหมายหรือไม่ แต่เป็นการตอบโดยมีนยั ว่าทุกคนน่าจะ
เข้าสู่ทางเลือกในเรื่องการวางแผนครอบครัว (planning) และการคุมก�ำเนิด (contraceptives)
ซึ่งเป็นการเปิดช่องให้ท�ำได้ แต่ห้ามการบังคับให้ท�ำแท้ง ถ้าจะถามว่าจะให้ถูกกฎหมายหรือไม่นั้น
ทัว่ โลกตกลงกันไม่ได้ บางประเทศก็เปิดช่องให้ท�ำได้ แต่บางประเทศก็ห้าม ซึ่งก็มีหลายความเห็น
แต่ที่ตกลงกันได้คือ เรื่อง sexual and reproductive rights และในปี ค.ศ. 1995 การประชุม
ปักกิ่งจะเป็นเรื่องการต่อต้านความรุนแรงต่ อ สตรี   forced sterilization  forced abortion
early marriage (การแต่งงานเร็วเกินไป) และเรื่องอื่น ๆ ที่กระทบต่อเด็ก แต่เรื่องนี้ก็พัฒนาขึ้นมา
เป็ น ล� ำ ดั บ ช่วงนั้นยังพูดถึงเรื่อง “เพศ” (sex) ส่ วน “เพศสภาพ” (gender) เริ่ ม มี ก ารพู ด
ถึงกันมากขึน้ กรรมการของสหประชาชาติเริม่ เปิดประเด็นว่า gender อาจจะหมายความว่าบุคคลที่
ไม่จ�ำเป็นต้องถูกก�ำหนดไว้ คณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญา CEDAW ก็เริ่มเอื้อต่อบุคคลข้ามเพศ
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โดยบุคคลข้ามเพศได้รบั การปกป้องมากขึน้ อย่าง trans woman คือบุคคลทีเ่ กิดเป็นชายแต่ขา้ มเพศ
ไปเป็นหญิงก็ได้รบั ความคุม้ ครองด้วย เพราะถือว่าเป็นสตรี และปี ค.ศ. 2016 เป็นต้นมาสหประชาชาติ
ได้มีมติแต่งตั้งบุคคลขึ้นมาตรวจสอบประเด็นเกี่ยวกับ sexual orientation and gender identity
(ในความหมายทัว่ ไปตามทีเ่ ข้าใจกันคือ LGBTI แต่สหประชาชาติ จะเรียกว่า “sexual orientation
and gender identity”)
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 สหประชาชาติมีกรอบเกี่ยวกับ sexual and reproductive rights
ค่อนข้างชัด และตอนนี้ได้ให้ความคุ้มครองสิทธิของมนุษย์จากความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติ
ว่าด้วยวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ ซึ่งจะพยายามให้ครอบคลุมประเด็นอื่น ๆ เพิ่มขึ้น เช่น
gender expression และ sex characteristics เป็นต้น
ก่อนที่สหประชาชาติจะมีแนวโน้มเรื่องเหล่านี้ นักวิชาการรวมถึงตัวผมเองได้ช่วยกันสรุป
กฎหมายระหว่างประเทศที่ยอกยาการ์ตา (Yogyakarta) เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศ คือ หลักการยอกยาการ์ตา (Yogyakarta Principles) ประกอบด้วยหลักการ
30 ข้อ ซึง่ ไม่ใช่สนธิสญั ญา เป็นเพียงการรวมกฎหมายระหว่างประเทศโดยนักวิชาการและ NGOs ระหว่าง
ประเทศ และเมือ่ สองสามปีทผี่ า่ นมา ก็มี Yogyakarta Principles Plus 10 เสริมหลักเกณฑ์เดิมทีไ่ ม่ได้
กล่าวถึงไว้ ช่วงนัน้ มีการพูดเพียงเรือ่ ง gay กับ lesbian มี transgender บ้าง แต่สว่ นใหญ่จะเน้น
เกีย่ วกับ gay และ lesbian แต่พอมาถึงหลัก Plus 10 ก็มเี รือ่ งอืน่ ๆ เข้ามา เช่น transgender  intersex  
gender expression และ gender marker ปัจจุบันหลักการยอกยาการ์ตามีน�้ำหนักมากขึ้นเพราะ
ศาลน�ำไปอ้าง เช่น ศาลในเอเชียอย่าง เนปาล ซึ่งอาจกลายเป็นหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศได้
		 3. ท่านมีมุมมองต่อหน้าที่ของรัฐในการรับรองและคุ้มครองสิทธิทางเพศของบุคคล
ทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศในมิตทิ างนโยบายและกฎหมายเกีย่ วกับการใช้ชวี ติ คูแ่ ละการสมรส
อย่างไร และในประเทศไทยยังมีประเด็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพราะเหตุวิถีทางเพศ
และอั ต ลั ก ษณ์ทางเพศในเรื่องใดอีกบ้าง และรั ฐ ควรจะให้ ค วามคุ ้ มครองหรื อ การส่ งเสริ ม
สิทธิมนุษยชนในเรือ่ งดังกล่าวอย่างไร
การตอบค�ำถามนีจ้ ะต้องพิจารณาปัญหาไปทีละประเด็น โดยยึดมาตรฐานสากลเป็นมาตรวัด
ไปทีละขัน้ ตอน เนือ่ งจากการให้คำ� ตอบทีเ่ ป็นหลักการทัว่ ไปคงเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าบางประเด็นก็ยงั
ปรากฏปัญหาการโต้แย้งที่ไม่อาจตกลงกันได้ในระดับกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ อย่างที่ผม
ยกตัวอย่างไปข้างต้นว่ายังมีอีกหลายประเทศที่ยังคงลงโทษความสัมพันธ์ทางเพศของบุคคลที่มีเพศ
เดียวกัน แต่หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานสากลไม่ยอมรับอีกต่อไปแล้ว ผมในฐานะที่ได้ท�ำหน้าที่เป็น
ผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระฯ ได้วางกรอบหลักเกณฑ์สากลทีจ่ ะคุม้ ครองบุคคลจากการป้องกันการใช้ความรุนแรง
และการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศไว้ 6 ประเด็นในรายงานเพื่อ
เสนอต่อสหประชาชาติในปี ค.ศ. 2016 ซึง่ ยังคงใช้เป็นหลักเกณฑ์สากลมาจนปัจจุบนั โดยในกรณีของ
ประเทศไทย ผมขอตอบโดยเอาหลักเกณฑ์หกข้อดังกล่าวมาใช้ ดังนัน้ ถ้าเอาตัวแปรต่าง ๆ มาประเมิน
กรณีประเทศไทย เบือ้ งต้นก็ทำ� ได้ดใี นหลายส่วน แต่สงิ่ ทีย่ งั ต้องพัฒนาก็ตอ้ งช่วยกันผลักดันต่อไป คือ
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1) ห้ามลงโทษทางอาญาในความสัมพันธ์ทางเพศเดียวกันทีเ่ ป็นไปโดยสมัครใจ (decriminalization
consensual same sex)
ประเทศไทยไม่มฐี านความผิดดังกล่าวแล้ว แต่เราเคยมีในกฎหมายอาญาเมือ่ ครึง่ ศตวรรษก่อน
อันที่จริงบทบัญญัติที่ห้ามความสัมพันธ์ของเพศเดียวกันไปดึงมาจากระบบกฎหมายอังกฤษเดิมทั้งที่
ไม่จำ� เป็น มาตรานีก้ ย็ งั อยูใ่ นประมวลกฎหมายอาญาของเมียนมาร์ มาเลเซีย สิงคโปร์ แต่ฮอ่ งกงได้ยกเลิก
ไปแล้ว เพราะฉะนัน้ ประเด็นนีไ้ ม่มปี ญ
ั หาในทางกฎหมาย ในส่วนของสังคมก็อาจจะไม่ได้มองแบบนัน้
แต่กม็ รี ายการ ละคร หรือซีรยี่ ท์ างโทรทัศน์ทมี่ มี มุ มองใหม่ ๆ ต่อกรณีดงั กล่าว ส่วนอินเดียก็เป็นไป
โดยผลของศาลสูงสุดอินเดียทีต่ ดั สินว่ากฎหมายลักษณะดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ซึง่ เราต้อง
กล่าวถึงเรือ่ งเหล่านีก้ อ่ นเรือ่ งแต่งงาน ไม่ได้หมายความว่าเรือ่ งแต่งงานไม่สำ� คัญ ขัน้ ตอนแต่งงานจะเป็น
อีกขัน้ หนึง่ ในเบือ้ งต้น เราต้องตอบตามกรอบกฎหมายระหว่างประเทศถึงสิง่ ทีม่ คิ วรท�ำเสียก่อน
2) ให้มกี ฎเกณฑ์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพในการป้องกันการเลือกปฏิบตั ิ (non-discrimination)
มาตรการทางกฎหมายทีต่ อ่ ต้านการเลือกปฏิบตั ทิ างเพศและเพศสภาพ ตอนนีใ้ นรัฐธรรมนูญ
มาตรา 27 มีคำ� ว่า “เพศ” อยู่ แต่จะตีความอย่างไรก็ยงั คงเป็นประเด็นค�ำถาม เราเคยมีฉบับร่างที่
เอือ้ ต่อเพศสภาพ คือเจตนาเดิมของฝ่ายร่างรัฐธรรมนูญเคยมีกว้างกว่าค�ำทีป่ รากฏในบทบัญญัตขิ อง
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั และเรามีกฎหมายว่าด้วยความเท่าเทียมระหว่างเพศ ซึง่ ห้ามเลือกปฏิบตั ทิ งั้ ใน
เรือ่ งเพศและการแสดงออกทางเพศ ซึง่ จริง ๆ แล้วคงจะหมายถึงการแสดงออกทางเพศสภาพ (gender
expression) คือ ผูท้ แี่ ต่งกายนอกเหนือจากทีเ่ ติบโตมาทางชีวภาพ และกรณีตวั อย่าง (test cases) ทีม่ ี
การร้องเรียนไปยังคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเลือกปฏิบตั ริ ะหว่างเพศ (วลพ.) ในหลายกรณีไม่ใช่ผหู้ ญิง
ที่ถูกเลือกปฏิบัติ แต่เป็นกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศที่ร้องไปเมื่อถูกเลือกปฏิบัติเรื่องการแต่งกาย และ
คณะกรรมการก็ตคี วามให้กลุม่ เหล่านีแ้ ต่งกายอย่างไรก็ได้ ซึง่ ก็เป็นการตีความทีด่ ี เพราะฉะนัน้ ในเรือ่ งนี้
เราก็มกี ฎหมายอยูแ่ ล้ว คือ พระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศฯ ซึง่ ถ้าประเมินอย่างกว้างก็ถอื ว่า
เอือ้ ได้ในระดับหนึง่ แต่สงิ่ ทีผ่ มคาดหวังคือ กรณีกลุม่ transgender ถ้าเขาต้องการจะแปลงเพศ หรือ
เปลีย่ น หรือพิสจู น์ตนเอง พระราชบัญญัตนิ ยี้ งั ไม่ครอบคลุมถึง ดังนัน้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์จงึ พยายามร่างกฎหมายใหม่ทมี่ บี ทบัญญัตริ บั รองอัตลักษณ์ทางเพศ คือให้รวมถึง
กลุ่มข้ามเพศ (transgender) ซึ่งหากมีกฎหมายนี้ก็จะสามารถเปลี่ยน ID ได้ แต่ก็ยังมีประเด็นที่ยัง
โต้แย้งกันอยูว่ า่ ถ้าจะเปลีย่ นได้ตอ้ งมีการผ่าตัดหรือไม่ โดยในปัจจุบนั ยุโรป อเมริกาใต้ และสหประชาชาติ
เอง ก็เป็นไปในแนวทางทีไ่ ม่ตอ้ งมีการผ่าตัด ผมเองก็มองว่าไม่จำ� เป็นต้องผ่าตัด เพราะกรณีนเี้ ป็นเรือ่ ง
เกีย่ วกับความรูส้ กึ ของเราเองภายใน เพราะฉะนัน้ ประเด็นนีข้ องเราก็ไม่แย่ แต่กย็ งั ไม่ครบถ้วน เราก็ยงั
ขาดกฎหมายทีเ่ อือ้ ต่ออัตลักษณ์ทางเพศอยู่ แต่เริม่ แล้ว
ในส่วนที่เกี่ยวกับ intersex ตอนนี้เราก็มีความเข้าใจว่าถ้าผ่าตัดแปลงเพศแล้วก็เปลี่ยน
ค�ำน�ำหน้านามได้ แต่ก็ต้องเปลี่ยนทัศนะในอนาคตเพราะว่า ตามกรอบของ intersex หรือ sex
characteristics ก็ไม่น่าจะต้องผ่าตัด นอกจากจ�ำเป็นต้องผ่าตัด และก็ปล่อยให้เขาโตพอที่จะเลือก
ผ่าตัดด้วยตนเอง แทนทีจ่ ะไปผ่าตัดเขาตัง้ แต่เด็ก
3) การรับรองอัตลักษณ์ทางเพศในกฎหมาย
เรายังไม่มกี ฎหมายรับรอง gender identity ซึง่ เราเคยมีรา่ งกฎหมายแต่กต็ กไป ตอนนีก้ อ็ ยู่
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ระหว่างการร่างใหม่ แต่ก็ยังโต้แย้งกันอยู่ว่าต้องผ่าตัดหรือไม่ แม้แต่ในไต้หวันที่เรายกย่องแนวคิดที่
ก้าวหน้าที่สุดในเอเชียที่เป็นประเทศที่เปิดให้เพศเดียวกันแต่งงานกันได้ ก็ยังขาดกฎหมายนี้อยู่ และ
ก็ยงั เข้าใจแบบไม่ถกู ต้องว่าจะต้องผ่าตัด ซึง่ แนวสากล แนวของสหประชาชาติไม่ใช่เรือ่ งผ่าตัด เป็นเรือ่ ง
ของจิตใจ หรือจิตวิญญาณ
4) การยกเลิกการมองเรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งทางการแพทย์ (depathologization)
การท�ำให้ประเด็นความหลากหลายทางเพศเป็นความผิดปกติสง่ ผลให้เรือ่ งดังกล่าวถูกท�ำให้
เป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการทางการแพทย์ (pathologized หรือ medicalized) แต่ถา้ มองเรือ่ ง
ความหลากหลายทางเพศเป็นสภาพธรรมดาของมนุษย์ ก็ไม่นา่ จะมองว่าเป็นเรือ่ งทางการแพทย์ ซึง่ อันนี้
เรายั ง ต้ อ งแก้ไขมาก และจริง ๆ แล้วผมจะเน้ นเสมอว่ า กลุ ่ ม ภาคประชาสั ง คมทั้ ง หลาย และ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกอ็ าจจะเป็นตัวกลางทีด่ นี า่ จะเริม่ พูดคุยกับแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์
และ WHO ตอนนี้ก็ท�ำได้เท่านี้แต่ยังไม่สมบูรณ์ ดังนั้น ในทางการแพทย์ จริง ๆ แล้วเราอยากจะ
depathologization หรือ demedicalization ให้เป็นเรือ่ งธรรมดา ไม่ใช่เรือ่ งทางการแพทย์ และ
ในส่วนของการทีก่ ลุม่ ข้ามเพศ (transgender) กลุม่ ไหนจะเข้าถึงฮอร์โมน หรือการผ่าตัดเสริมเต้านม
(breast implant) หรือการผ่าตัดเปลีย่ นแปลง (adjust) อวัยวะภายใน อย่างไรก็ตาม ก็นา่ จะเป็นเรือ่ ง
ธรรมดาทีจ่ ะเข้าถึงการบริการสุขภาพ (health service) ได้
5) ส่งเสริมให้มีการศึกษาและการปลูกฝังจิตส�ำนึกให้เอื้อเฟื้อต่อบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศตั้งแต่เด็ก
ประเทศไทยก็ทำ� ได้ดใี นระดับหนึง่ คือ เรามีโครงการและการศึกษาเรือ่ งการกลัน่ แกล้งกันใน
โรงเรียน (bullying) ซึง่ เราให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษ และกลุม่ ทีม่ กั จะถูกแกล้งมากทีส่ ดุ ก็คอื กลุม่ ข้ามเพศ
เพราะกลุ่มคนที่เป็น gay lesbian หรือ bisexual เรามองไม่ออก เราจะรู้เมื่อเขาแต่งกายซึ่ง
กลุม่ ข้ามเพศจะแต่งกายทีม่ ลี กั ษณะพิเศษและมักจะถูกกลัน่ แกล้งเป็นพิเศษ ซึง่ เรามีโครงการส�ำรวจใน
เรือ่ งนีแ้ ละพบว่าประเทศไทยมีแนวโน้มทีจ่ ะใจกว้างมากขึน้ แต่ยงั มีทศั นะแบบเหมารวม (stereotype)
เกิดมากขึน้ แต่ถา้ เราดูในโทรทัศน์ หรือรายการต่าง ๆ เขาก็พยายามท�ำให้เห็นว่าเป็นเรือ่ งธรรมดา
6) Sociocultural inclusion การให้มสี ว่ นร่วมกันทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึง่ ภายหลัง
ได้มกี ารเพิม่ เรือ่ ง Economic inclusion เข้ามาด้วย สิง่ ทีผ่ มอยากจะพูดก่อนก็คอื แนวคิดเรือ่ งทาง
วิญญาณและศาสนา เจตนาเดิมของผมคืออยากให้ศาสนาเอือ้ ทางด้านนีด้ ว้ ยจึงตีความศาสนาไว้ในด้านนี้
ถึงใช้ Social and Cultural นัน่ เอง โดยต่อมาก็มที ง้ั Social Cultural Economic และ Political
Inclusion ด้วย อันนีห้ มายความว่า การมีสว่ นร่วมเต็มทีใ่ นทุกเวที ตอนนีใ้ นแนวทีด่ กี ค็ อื ว่า ถ้ามองในแง่
economic ก็เริ่มมีหลายบริษัทที่พยายามมีแนวนโยบายไม่เลือกปฏิบัติ อย่างล่าสุดบริษัทก่อสร้าง
ขนาดใหญ่เริ่มเปิดโอกาสให้มี LGBTI เข้าไปในบริษัทเครือข่ายมากยิ่งขึ้น แต่พอมาดูเรื่อง social
cultural หรือ political ก็ดขี นึ้ หน่อยคือเรามีกลุม่ ข้ามเพศเข้าไปอยูใ่ นสภา และผลักดันให้มกี ฎหมาย
ใหม่ ๆ รวมทัง้ กฎหมายคูช่ วี ติ แต่ประเด็นเกีย่ วกับคูช่ วี ติ หรือแต่งงานนีไ้ ว้พดู สุดท้ายนะครับ เพราะว่า
เรือ่ งคูช่ วี ติ ไม่ได้ตกอยูใ่ นหกเกณฑ์นที้ เี่ คยพูดในกฎหมายระหว่างประเทศเดิมโดยตรง แต่ในเรือ่ ง social
and cultural ยังมีประเด็น ก็คอื ศาสนาและจิตใจ ยังมีบางศาสนาและการตีความบางอย่างทีไ่ ม่เอือ้ ต่อ
กลุม่ ทีม่ วี ถิ ที างเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศทีแ่ ตกต่าง
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สุดท้ายเรื่องแต่งงานหรือเรื่องคู่ชีวิต คือ เดิมทีที่ตกลงกันได้ในกฎหมายระหว่างประเทศ
ได้รบั รองไว้แต่เดิมว่า สิทธิในการแต่งงานเป็นของชายและหญิง ซึง่ การก�ำหนดถ้อยค�ำไว้แบบนัน้ คือ
“และ” แต่ถา้ จะตีความไว้แบบกว้าง คือ ผมคิดว่าน่าจะตีความว่า “หรือ”แต่บงั เอิญว่ากรรมการของ
สหประชาชาติเองก็ตคี วามแบบแคบ เพราะฉะนัน้ ตอนนีก้ อ็ าจกล่าวได้วา่ รัฐมีเสรีภาพทีจ่ ะให้แต่งงาน
ได้ ไม่ว่าในกฎหมายระหว่างประเทศจะว่าอย่างไร ก็ต้องมองแบบนั้น แต่ไม่ได้ก�ำหนดถึงขนาดที่ว่า
รัฐต้องแต่งงานให้ นอกจากบางภูมภิ าคทีม่ รี ะบบผูกมัดตามภูมภิ าคทีก่ ำ� หนดไว้ชดั เจนว่ารัฐต้องแต่งงาน
ให้ คือ ยุโรป และอเมริกาใต้ โดยศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปวินจิ ฉัยว่ารัฐต้องแต่งงานให้ คือ การแต่งงาน
แบบสมบูรณ์ ชายหญิงมาแต่งงาน ทัง้ ทาง civil (พลเมือง) และทาง religious (พิธกี รรม) ทีนกี้ รณีเอเชีย
หรือไทย ในขัน้ ต้นทีเ่ ราท�ำไม่ใช่เรือ่ งแต่งงาน เพราะการแต่งงานมันมีมมุ ทัง้ civil (พลเมือง) และศาสนา
เรามามองในแง่ของพลเมืองก่อนคือ กฎหมายคู่ชีวิต ซึ่งก็มีบางประเทศที่ใช้ระบบนี้ เช่น ประเทศ
ฝรั่งเศส เป็นต้น ในเบื้องต้นกฎหมายคู่ชีวิต ก�ำหนดเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาที่จะดูแลซึ่งกันและกัน
และรับมรดก โดยมองว่าเป็นเรือ่ งพลเมืองโดยยังไม่เข้าไปเกีย่ วกับเรือ่ งศาสนา แต่พอเป็นเรือ่ งแต่งงาน
มันจะมีอกี ครึง่ หนึง่ ทีเ่ กีย่ วกับศาสนา เพราะฉะนัน้ การมีรา่ งกฎหมายคูช่ วี ติ ก็ถอื เป็นจุดเริม่ ต้น แต่กไ็ ม่ได้
ปิดกั้นความเป็นไปได้ในการมีกฎหมายที่ก�ำหนดให้สมรส ซึ่งหลายฝ่ายก็มองว่าท�ำไมไม่แก้ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้สามารถท�ำการสมรสได้เลย ซึง่ ก็อาจต้องค่อยเป็นค่อยไป อย่าลืมว่าพอ
พูดถึงการแต่งงานในประเทศไทยหรือประเทศอืน่ ก็ตอ้ งค�ำนึงถึงประชาชนทัง้ ปวง และก็จะมีกลุม่ ของ
ศาสนาทัง้ ประเทศเราและประเทศอืน่ ทีเ่ ขาจะมีประเด็นในเรือ่ งเหล่านีด้ ว้ ย เพราะฉะนัน้ ในหลายกรณี
อย่างออสเตรเลียกฎหมายว่าด้วยการแต่งงาน ครึ่งหนึ่งของบทบัญญัติจะเกี่ยวกับเรื่องพระที่ปฏิเสธ
ไม่ยอมจดทะเบียนให้ตามหลักศาสนา ก็ตอ้ งไปตกลงกันให้ได้ ทางออกก็คอื มีหลายประเทศทีไ่ ม่บงั คับพระ
แต่ก็ให้หาท่านอื่นมาท�ำหน้าที่จดทะเบียนตามหลักศาสนา เป็นต้น แต่เรื่องพวกนี้เรายังไม่ได้พูดถึง
เพราะบางฝ่ายก็ยังพูดว่ากฎหมายคู่ชีวิตไม่เพียงพอ จะต้องมีกฎหมายการสมรส แต่ก็ต้องค�ำนึงถึง
ความรู้สึกของศาสนาด้วย ซึ่งบางศาสนาก็ตีความศาสนบัญญัติไว้กว้างแคบต่างกัน เพราะฉะนั้น
การจะไปชีว้ า่ ผิดถูกคงไม่ได้ ต้องค่อยเป็นค่อยไป และค�ำนึงถึงมุมมองทีจ่ ะปรองดองกันด้วย ประเด็นนีไ้ ม่ได้
ส�ำคัญน้อยทีส่ ดุ ส�ำหรับผม แต่กฎหมายระหว่างประเทศก็ไม่คอ่ ยชัด ส่วนกฎหมายภายในของรัฐเริม่ ชัด
ขึน้ แล้ว ทีย่ โุ รป อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ บุคคลไม่วา่ จะเพศใดก็มสี ทิ ธิแต่งงานกันได้แล้ว ในเอเชียก็มี
ไต้หวัน แต่อย่าลืมว่าไต้หวันก็ยงั ติดขัดเรือ่ งกฎหมายว่าด้วยอัตลักษณ์ทางเพศ แต่ทสี่ ำ� คัญทีเ่ ราเน้นมาก
ทีส่ ดุ ในเรือ่ งอาณัตขิ องสหประชาชาติกค็ อื เราต่อต้านการเลือกปฏิบตั แิ ละความรุนแรง ซึง่ ไม่มากก็นอ้ ย
จะเกี่ยวข้องกับประเด็นของกลุ่ม sexual orientation and gender identity
4. ในปัจจุบนั มีปญ
ั หาความเหลือ่ มล�ำ้ หรือความไม่เท่าเทียม หรือปัญหาอืน่ ๆ ทีม่ ตี อ่ บุคคล
ทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศในเรือ่ งใดอีกบ้าง และควรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหานีอ้ ย่างไร
กรณีของประเทศไทยยังคงเกี่ยวกับ 6 ประเด็นที่ได้กล่าวไปแล้ว ในทางปฏิบัติอาจมีเรื่อง
stereotype อยูบ่ า้ ง ส�ำหรับการกลัน่ แกล้ง (bullying) กันในโรงเรียน อาจด�ำเนินการแก้ไขปัญหาเป็น
3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายแรก คือ รัฐควรก�ำหนดนโยบายต่อต้านความรุนแรงในโรงเรียน รวมถึงการมีกฎหมาย
ซึง่ กฎหมายของไทยก็มเี รือ่ งการต่อต้านความรุนแรงอยู  ่ ฝ่ายทีส่ อง คือ โรงเรียนต้องมีนโยบายเกีย่ วกับ
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การไม่ให้มกี ารกลัน่ แกล้งกัน รวมถึงแนวทางของครูทจี่ ะไม่ยอมให้มกี ารกลัน่ แกล้งกันด้วย และฝ่ายที่
สาม คือครอบครัว ต้องสร้างความเข้าใจให้ครอบครัว พ่อแม่ตอ้ งสร้างความเข้าใจในกติกาการอยูร่ ว่ ม
กันให้แก่ลกู เช่น พ่อแม่ตอ้ งสอนลูกให้เขาเข้าใจได้วา่ ทีโ่ รงเรียนอาจมีเพือ่ นทีเ่ ป็นบุคคลทีม่ คี วามหลาก
หลายทางเพศซึง่ เป็นเรือ่ งธรรมดา ดังนัน้ เรือ่ งนีจ้ งึ เกีย่ วข้องกับบุคคลทุกฝ่ายทีจ่ ะต้องช่วยกันแก้ไข
ส�ำหรับกรณีการมีบุตรโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ของบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศนัน้ ประเด็นทีห่ นึง่ คือ มองว่าเป็นการเอือ้ เฟือ้ ด้านมนุษยธรรมหรืออาจเป็น
เพราะไม่ตอ้ งการให้มกี ารแสวงหาประโยชน์ (exploitation) และประเด็นทีส่ อง คือ แนวคิดเกีย่ วกับ
ค�ำว่า “ครอบครัว” ซึง่ เป็นเรือ่ งทีค่ ยุ กันในเวทีระดับโลก ถ้าเรามีแนวคิดเกีย่ วกับครอบครัวแบบแคบ
การฝากให้อมุ้ ท้องให้จะจ�ำกัดมาก คือจะสามารถท�ำได้เฉพาะกรณีบคุ คลในครอบครัวซึง่ เป็นญาติพนี่ อ้ งกัน
เท่านัน้ หลายประเทศทีม่ มี มุ มองแบบ conservative จะมีแนวคิดเกีย่ วกับครอบครัวแคบมาก ไม่มอง
ถึงเรือ่ ง LGBTI เลย แต่ผมเองคิดว่า ครอบครัวเป็นเรือ่ งทีก่ ว้าง เพราะฉะนัน้ ในอนาคตเราก็อาจจะ
พัฒนากฎหมายใหม่ทกี่ ว้างขึน้ มาได้ ส่วนประเด็นทีส่ าม คือ การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ในร่างเดิม
ของพระราชบัญญัตคิ ชู่ วี ติ ไม่ได้ระบุไว้ ในทางปฏิบตั ถิ า้ LGBTI ไปขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจะขอได้
ยาก หลายคนจึงต้องการให้เรือ่ งนีม้ คี วามชัดเจนมากขึน้ ในร่างพระราชบัญญัตคิ ชู่ วี ติ หรือถ้ามีกฎหมาย
แต่งงานก็ต้องให้ชัดเจนในเรื่องนี้ และมีเรื่องการรับบุตรบุญธรรมของคู่ของเขาด้วย ถ้าแต่งงานได้
มันจะง่ายขึ้นในแนวทางที่ให้เด็กคนนั้นเป็นบุตรของคู่ของเขาไปเลย แต่เรื่องนี้ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไป
การตีความค�ำว่า “ครอบครัว” ถ้ามองให้กว้างขึ้นก็ไม่ต้องไปยึดเอกสาร ไม่ต้องไปยึดการ
จดทะเบียน ในระบบคอมมอนลอว์ก็ยอมรับในระดับหนึ่งถึงแม้จะไม่จดทะเบียน แต่จดทะเบียนดีกว่า
เพราะมีเรือ่ งทรัพย์สนิ เข้ามาเกีย่ วข้องด้วย ในแนวคิดของผมคือพยายามมองให้กว้างขึน้ คนทีไ่ ม่แต่งงาน
ก็เป็นครอบครัวได้ ไม่จ�ำเป็นต้องมีสองคนที่เป็นชายและหญิง แต่ก็อย่าลืมว่าบางฝ่ายก็มีแนวคิดแบบ
อนุรักษ์นิยม หรือแม้แต่ครั้งสุดท้ายของการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยหรือ
UPR (Universal Periodic Review) ก็มบี างประเทศทีเ่ ชิญชวนให้ประเทศไทยเห็นด้วยกับการมอง
ครอบครัวในแบบแคบ แต่ประเทศไทยไม่เห็นด้วยเพราะเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องเห็นว่า ถ้ามองครอบครัว
ในแบบแคบจะไม่เป็นคุณต่อแนวโน้มของประเทศไทยที่จะเปิดกว้างมากขึ้น เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของรัฐ
อย่างเดียวแต่เป็นเรือ่ งของประชาสังคมทีต่ อ้ งช่วยกันด้วย
ท้ายทีส่ ดุ นี้ อยากจะฝากถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกีย่ วกับการปกป้องคุม้ ครอง
มนุษย์จากความรุนแรงและการเลือกปฏิบตั ิ (violence and discrimination) ต่อบุคคลทีม่ คี วาม
หลากหลายทางเพศ เพราะอาณัตขิ องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกว้างกว่ากรอบกฎหมายไทย
โดยต้องค�ำนึงถึงหลักสากลและกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นในแง่ที่ดีด้วย
ขอบคุณมากครับ

การเผยแพรภาพถายของผูต อ งหา

ในระหวางควบคุมจนทำใหไดรบั ความเสียหาย
เปนการกระทำอันเปนการละเมิดสิทธ�มนุษยชน

ผูส รุปและเร�ยบเร�ยง: ดร. รจนศม สุบงกช
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การเผยแพร่ภาพถ่ายของผูต้ อ้ งหาในระหว่างควบคุม จนท�ำให้ ได้รบั ความเสียหาย
เป็นการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน1
ดร. รจนศม สุบงกช2
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 29 วรรคสอง และมาตรา 32
ได้ให้การรับรองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว (Right to Privacy) และสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ของผู้ต้องหาไว้ว่า สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนสิทธิในความเป็นอยู่
ส่วนตัวย่อมได้รบั ความคุม้ ครองการกระท�ำอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลหรือการน�ำ
ข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่อาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายทีต่ ราขึน้ เพียงเท่าทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ และในคดีอาญาให้สนั นิษฐานไว้กอ่ นว่า
ผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยไม่มคี วามผิด และก่อนมีคำ� พิพากษาอันถึงทีส่ ดุ แสดงว่าบุคคลใดได้กระท�ำความผิด
จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท�ำความผิดมิได้ ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวย่อมผูกพันพน่วยงานและ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในการบังคับใช้กฎหมายมิให้กระท�ำสิทธิของบุคคลตามทีร่ ฐั ธรรมนูญให้การรับรองไว้
1

ความเป็นมา
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีกล่าวอ้างว่า
ผูร้ อ้ งได้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ (ผูถ้ กู ร้อง) ในระหว่างการมอบตัว ผูร้ อ้ งถูกพิมพ์ลายนิว้ มือและถ่ายรูป
เพื่อจัดท�ำประวัติผู้ต้องหา ต่อมาผู้ร้องพบว่า มีผู้ใช้เฟซบุ๊กเผยแพร่ภาพถ่ายขณะที่ผู้ร้องถือป้าย
ถ่ายรูปเพือ่ ประกอบการจัดท�ำประวัตดิ งั กล่าว นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่ภาพถ่ายของผูร้ อ้ งในขณะ
เดินทางด้วยรถยนต์ของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจจากสถานีตำ� รวจแห่งหนึง่ ไปยังสถานีตำ� รวจอีกแห่งหนึง่ ผูร้ อ้ งเห็นว่า
การทีภ่ าพถ่ายของผูร้ อ้ งซึง่ อยูใ่ นความครอบครองของผูถ้ กู ร้องรัว่ ไหลหรือถูกน�ำไปเผยแพร่ตอ่ สาธารณะ
เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล และสิทธิของผูต้ อ้ งหา

		 1 รายงานผลการตรวจสอบที่ 76/2562 เรื่อง สิทธิพลเมือง อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล กรณีมี
ผู้เผยแพร่ ภาพถ่ายของผูร้ อ้ งในระหว่างถูกจับกุมด�ำเนินคดี.
		 2 นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช�ำนาญการ ส�ำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ, ผู้สรุปและเรียบเรียง.

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563)

2

ความเห็นและมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระท�ำของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
(ผู้ถูกร้อง) เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน แม้จะไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่เพียงพอจะรับฟังได้ว่า
ผูถ้ กู ร้องเป็นผูท้ เี่ ผยแพร่ภาพถ่ายโดยตรง แต่การทีผ่ ถู้ กู ร้องเป็นผูจ้ ดั ท�ำภาพถ่ายขึน้ เพือ่ ใช้ประโยชน์และ
เป็นข้อมูลในส�ำนวนการสอบสวนคดีอาญา และมีผใู้ ช้สอื่ สังคมออนไลน์เฟซบุก๊ เผยแพร่ภาพถ่ายของผูร้ อ้ ง
ย่อมแสดงให้เห็นว่าภาพถ่ายของผูร้ อ้ งถูกจัดท�ำขึน้ และอยูใ่ นความครอบครองดูแลของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในการควบคุมดูแลและขาดความระมัดระวังอย่างเพียงพอ จนท�ำให้เกิดความ
เสียหายและกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของผูร้ อ้ งและบุคคลใกล้ชดิ ของผูร้ อ้ ง จึงเป็นการละเลยการกระท�ำ
อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงให้มขี อ้ เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางทีเ่ หมาะสมในการป้องกัน
หรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน ต่อส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) ประกอบมาตรา 36 ดังนี้
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางทีเ่ หมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(1) ควรตรวจสอบและด�ำเนินการตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องแก่เจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดที่
กระท�ำการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีการน�ำภาพถ่ายผูร้ อ้ งในขณะท�ำทะเบียนประวัตผิ ตู้ อ้ งหา
และภาพถ่ายขณะผูร้ อ้ งถูกสวมกุญแจมือไปเผยแพร่ตอ่ สาธารณะ
(2) ควรก�ำชับเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดให้ระมัดระวังในการส่งต่อภาพถ่ายของประชาชนทีถ่ กู จับกุม
ด�ำเนินคดีไม่ให้เจ้าหน้าทีห่ รือบุคคลภายนอกน�ำภาพถ่ายดังกล่าวไปเผยแพร่ตอ่ สาธารณะอันอาจกระทบ
ต่อสิทธิในความเป็นอยูส่ ว่ นตัวเกียรติยศชือ่ เสียงและครอบครัวของประชาชนในลักษณะเดียวกับค�ำร้องนีอ้ กี
3

หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ดำ� เนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนี้
กองคดีอาญาส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ แจ้งว่า ได้แจ้งต�ำรวจภูธรภาคให้ตรวจสอบและด�ำเนินการ
ตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องแก่เจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดทีก่ ระท�ำการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และก�ำชับเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดให้ระมัดระวังในการส่งต่อภาพถ่ายของประชาชนทีถ่ กู จับกุมด�ำเนินคดี ไม่ให้
เจ้าหน้าทีห่ รือบุคคลภายนอกน�ำภาพถ่ายดังกล่าวไปเผยแพร่ตอ่ สาธารณะ อันอาจกระทบสิทธิในความเป็นอยู่
ส่วนตัว เกียรติยศ ชือ่ เสียง และครอบครัวของประชาชนในลักษณะนีอ้ กี ต่อมาต�ำรวจภูธรจังหวัดแจ้งว่า
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ได้สั่งการให้สถานีต�ำรวจที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการตรวจสอบและด�ำเนินการตามกฎหมายและระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วข้องแก่เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจในสังกัดทีก่ ระท�ำการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้ว อีกทัง้ ได้กำ� ชับ
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจในสังกัดให้ระมัดระวังในการส่งต่อภาพถ่ายของประชาชนทีถ่ กู จับกุมด�ำเนินคดี ไม่ให้
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจหรือบุคคลภายนอกน�ำภาพดังกล่าวไปเผยแพร่ตอ่ สาธารณะอันเป็นการกระทบสิทธิใน
ความเป็นอยูส่ ว่ นตัว เกียรติยศ ชือ่ เสียง และครอบครัวของประชาชน หากมีผใู้ ดฝ่าฝืนจะถูกด�ำเนินการ
ตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด
จากอุทาหรณ์ดังกล่าว ถือเป็นบรรทัดฐานว่า เจ้าหน้าที่ต�ำรวจพึงใช้ความระมัดระวังในการ
จัดเก็บภาพถ่ายของผูต้ อ้ งหาซึง่ อยูใ่ นความครอบครองดูแลอย่างดี เนือ่ งจากหากภาพถ่ายดังกล่าวถูก
เผยแพร่ไปสูบ่ คุ คลภายนอกย่อมส่งผลให้ผตู้ อ้ งหาดังกล่าวได้รบั ความอับอายหรือมีลกั ษณะเป็นการประจาน
ต่อผูไ้ ด้พบเห็น อันเป็นการลดคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และอาจเป็นการโน้มน้าวให้คนในสังคมเข้าใจ
และประณามว่าผูต้ อ้ งหาเป็นผูก้ ระท�ำความผิดทัง้ ทีศ่ าลยังไม่ได้มคี ำ� พิพากษา จนก่อให้เกิดความเสียหาย
และกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของผูต้ อ้ งหาและบุคคลใกล้ชดิ นอกจากนี้ ยังสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บและควบคุมดูแลพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจอีกด้วย ดังนั้น เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
พึงใช้ความระมัดระวังในการจัดเก็บภาพถ่ายของผูต้ อ้ งหาเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในลักษณะดังกล่าวต่อไป

ปญหาในการดำเนินงาน

ดานกระบวนการยุตธิ รรมทีพ
่ บจาก

การดำเนินโครงการตรวจเยีย่ มสถานทีเ่ สีย่ ง
ตอการละเมิดสิทธ�มนุษยชน
ผูส รุปและเร�ยบเร�ยง: นางสาวเกษดาว เพ�ม� พูล
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ปัญหาในการด�ำเนินงานด้านกระบวนการยุตธิ รรมทีพ่ บจากการด�ำเนินโครงการ
ตรวจเยีย่ มสถานทีเ่ สีย่ งต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน1
นางสาวเกษดาว เพิม่ พูล2
1

ความเป็นมา
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 10 ก�ำหนดเกีย่ วกับ
การปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งหาและผูต้ อ้ งโทษในกระบวนการยุตธิ รรม ประกอบกับข้อก�ำหนดมาตรฐานขัน้ ต�ำ่
ส�ำหรับปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขัง (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners : SMR)
และแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับพัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
เมือ่ ปี 2558 เป็นข้อก�ำหนดมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ แห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยการปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขัง (United
Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) หรือทีเ่ รียกว่า ข้อก�ำหนด
แมนเดลา (Mandela Rules) ได้วางมาตรฐานในการบริหารจัดการเรือนจ�ำทีด่ ี และวางหลักการตลอด
จนวิธีปฏิบัติที่ดีในการดูแลผู้ต้องขังอันเป็นการประกันและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมถึงข้อก�ำหนด
สหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�ำและมาตรการที่มิใช่การคุมขังส�ำหรับ
ผูก้ ระท�ำผิดหญิง (United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non
- Custodial Measures of Women Offenders) หรือข้อก�ำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) ได้วาง
มาตรฐานในการปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขังหญิงให้สอดคล้องกับความต้องการทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะของผูต้ อ้ งขัง
หญิงโดยไม่ถอื ว่าเป็นการเลือกปฏิบตั ิ
ในส่วนของงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์มีหน้าที่บริหารจัดการเรือนจ�ำและดูแลผู้ต้องขัง
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อบ�ำบัดฟื้นฟู แก้ไข และพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้สามารถกลับสู่สังคม
ควรน�ำหลักการและวิธกี ารในการปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขังตามทีก่ ำ� หนดไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และข้อก�ำหนดมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ แห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยการปฏิบตั ิ
ต่อผูต้ อ้ งขัง มาเป็นแนวทางในการด�ำเนินงานควบคูก่ บั การปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายราชทัณฑ์ เพื่อให้การบริหารงานเรือนจ�ำมีประสิทธิภาพและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเป็นไป
อย่างเหมาะสม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้จัดท�ำโครงการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงต่อ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน เพือ่ รับทราบสภาพปัญหา ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการให้บริการและการอ�ำนวย
		 1 จากรายงานข้อเสนอแนะที่ 1/2562 เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน กรณีปญ
ั หาในการด�ำเนินงานด้านกระบวนการยุตธิ รรมทีพ่ บจากการด�ำเนินโครงการตรวจเยีย่ มสถานทีเ่ สีย่ งต่อ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน.
		 2 นิตกิ รปฏิบตั กิ าร ส�ำนักกฎหมาย ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ผูส้ รุปและเรียบเรียง.

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563)

ความยุตธิ รรมแก่ประชาชนจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลรับฟังและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับบุคลากรของ
หน่วยงาน และน�ำข้อมูลทีไ่ ด้รบั มาพิจารณากับหลักสิทธิมนุษยชน กลุม่ เป้าหมายคือหน่วยงานในสังกัด
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติและกรมราชทัณฑ์ ระยะเวลาด�ำเนินโครงการปี 2559 ถึงปี 2560 จากรายงาน
ผลการด�ำเนินโครงการตรวจเยีย่ มสถานทีเ่ สีย่ งต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน พบว่า การบริหารจัดการ
และการดูแลผูต้ อ้ งขังของเรือนจ�ำและทัณฑสถานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ มีความเกีย่ วข้องกับสิทธิของ
ผูต้ อ้ งขังในด้านความปลอดภัยในชีวติ และร่างกาย ด้านโภชนาการ ด้านสุขอนามัยและการสาธารณสุข
และด้านการปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขังอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม จึงมีมติให้จดั ท�ำข้อเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) และมาตรา 42
2

ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พจิ ารณาข้อมูลจากการด�ำเนินโครงการตรวจเยีย่ ม
สถานทีเ่ สีย่ งต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน บทบัญญัตขิ องกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนทีเ่ กีย่ วข้อง
แล้ว พบว่า เรือนจ�ำและทัณฑสถานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ได้ด�ำเนินงานและประสบปัญหาในด้าน
ต่าง ๆ โดยสรุปได้ดงั นี้
2.1 การด�ำเนินการของเรือนจ�ำและทัณฑสถาน
1) ด้านการด�ำเนินการตามนโยบาย 5 ก้าวย่าง
เรือนจ�ำและทัณฑสถานทุกแห่งได้รบั เอานโยบาย 5 ก้าวย่าง เพือ่ การเปลีย่ นแปลงราชทัณฑ์
ของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรมมาปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดประกอบด้วย
ก้าวย่างที่ 1 การควบคุมปราบปรามยาเสพติด โทรศัพท์มือถือ ตลอดทั้งสิ่งของที่ต้อง
ห้ามในเรือนจ�ำ  กรมราชทัณฑ์ได้ขออ�ำนาจคณะรักษาความสงบแห่งชาติน�ำก�ำลังต�ำรวจในพื้นที่เข้า
ตรวจค้นเรือนจ�ำในลักษณะจูโ่ จมร่วมกับชุดปฏิบตั กิ ารพิเศษกรมราชทัณฑ์เข้าปฏิบตั กิ ารเรือนจ�ำอย่าง
ต่อเนือ่ ง ทัง้ นี้ ได้มกี ารสับเปลีย่ นโยกย้าย และก�ำหนดบทลงโทษทางวินยั และทางอาญาอย่างเฉียบขาด
กรณีทมี่ เี จ้าหน้าทีม่ พี ฤติกรรมเข้าไปเกีย่ วข้องด้วย
ก้าวย่างที่ 2 เน้นการจัดระเบียบเรือนจ�ำภายใต้แนวทาง มีวนิ ยั สะอาด เป็นระเบียบ และ
สวยงาม
ก้าวย่างที่ 3 เน้นการฝึกวินยั ผูต้ อ้ งขัง จัดโครงการประกวดสวนสนามผูต้ อ้ งขังทุกปี พร้อม
ส่งเสริมสร้างลักษณะนิสยั แห่งความรับผิดชอบให้แก่ผตู้ อ้ งขังด้วยการมอบหมายให้ดแู ลพืน้ ทีท่ กี่ ำ� หนด
ให้ สร้างนิสยั ให้ผตู้ อ้ งขังเกิดความรับผิดชอบ และจะได้เกิดนิสยั ติดตัวไปเมือ่ พ้นโทษสูส่ งั คม
ก้าวย่างที่ 4 เน้นการพัฒนาจิตใจด้วยหลักสูตรสัคคสาสมาธิ เป็นการใช้สมาธิในการอบรม
ผู้ต้องขัง เพื่อการมีสติในการครองตนระหว่างต้องขังส�ำหรับการอยู่ร่วมกัน และมีสติยั้งคิดในการ
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กระท�ำความดีเมือ่ พ้นโทษออกไปอยูก่ บั สังคม
ก้าวย่างที่ 5 เน้นการสร้างการยอมรับจากสังคม โดยให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ทีถ่ กู ต้องผ่านสือ่ ต่าง ๆ และเกิดการยอมรับผูพ้ น้ โทษ รวมทัง้ ปลูกฝังความเชือ่ ความศรัทธาเพือ่ ให้เกิด
ทัศนคติคา่ นิยมทีถ่ กู ต้อง
เรือนจ�ำและทัณฑสถานแต่ละแห่งด�ำเนินการในก้าวย่างที่ 1 ถึงก้าวย่างที่ 4 อย่างเห็นได้ชดั
เป็นรูปธรรม ส่วนก้าวย่างที่ 5 ก�ำลังด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งควบคูไ่ ปกับก้าวย่างอืน่ ๆ เนือ่ งจากเป็น
เรื่องที่เกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนในสังคมที่มีต่อเรือนจ�ำหรือทัณฑสถานและผู้ต้องขังเป็นปัจจัย
ส�ำคัญทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จซึง่ ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร การปฏิบตั ติ ามนโยบาย 5 ก้าวย่างนัน้
เห็นได้ชัดจากการจัดระเบียบภายในเรือนจ�ำและทัณฑสถาน โดยเฉพาะการอนุญาตให้ผู้ต้องขังน�ำ
ผ้าห่มเข้าไปได้เพียงคนละ 3 ผืน ส�ำหรับเป็นเครือ่ งนอน ท�ำให้เรือนนอนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
มากขึ้นกว่าเดิม การสร้างการยอมรับจากสังคมโดยการจัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์ การน�ำสินค้าของ
ผูต้ อ้ งขังออกไปจ�ำหน่าย การส่งผูต้ อ้ งขังไปช่วยงานสาธารณประโยชน์ เป็นต้น ท�ำให้ประชาชนทัว่ ไปมี
มุมมองต่อเรือนจ�ำและผูต้ อ้ งขังในทางทีด่ ขี นึ้
2) ด้านการด�ำเนินการตามกฎหมาย
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 และกฎหมายล�ำดับรองทีอ่ อกตามความในพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว ซึง่ ถือเป็น
กฎหมายหลักในการปฏิบตั หิ น้าที่ ต่อมาเมือ่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 พระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
ได้มผี ลใช้บงั คับแทนพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479  
เรือนจ�ำและทัณฑสถานหลายแห่งประสบปัญหาความไม่ชัดเจนในการใช้บังคับกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้เครือ่ งพันธนาการกับผูต้ อ้ งขัง โดยเฉพาะเงือ่ นไขทีส่ ามารถใช้เครือ่ งพันธนาการ
ผูใ้ ช้อำ� นาจสัง่ ใช้เครือ่ งพันธนาการ และประเภทของเครือ่ งพันธนาการทีจ่ ะน�ำไปใช้กบั ผูต้ อ้ งขังรายนัน้
เป็นต้น ซึง่ เสีย่ งต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนหากด�ำเนินการไม่เป็นไปตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด  
3) ด้านการบริหารจัดการเรือนจ�ำ และการปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขัง
ด้านโภชนาการนัน้ เรือนจ�ำและทัณฑสถานแต่ละแห่งมีการจัดพืน้ ทีส่ ำ� หรับการปรุงอาหาร
แก่ผู้ต้องหา อาหารที่จัดให้เป็นอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ ๆ จากผู้ต้องขังด้วยกัน ในแต่ละวันผู้ต้องขังจะ
ได้รบั อาหารครบทัง้ 3 มือ้ มีตารางส�ำหรับระบุรายการอาหารในแต่ละมือ้ ไว้อย่างชัดเจน หากผูต้ อ้ งขัง
คนใดไม่ประสงค์ทจี่ ะรับประทานอาหารในมือ้ ใดก็สามารถซือ้ อาหารจากร้านค้าสวัสดิการของเรือนจ�ำและ
ทัณฑสถานแห่งนัน้ ได้ รวมทัง้ สามารถรับประทานอาหารทีญ
่ าติผตู้ อ้ งขังน�ำมาเยีย่ มได้ดว้ ย นอกจากนีย้ งั
พบว่ามีการจ�ำแนกภาชนะ กระบวนการปรุงอาหาร และผูต้ อ้ งขังซึง่ ท�ำหน้าทีป่ รุงอาหารไว้สำ� หรับท�ำการ
ปรุงอาหารให้แก่ผู้ต้องขังที่นับถือศาสนาอิสลามหรือผู้ต้องขังมุสลิมเป็นการเฉพาะ
ด้านการคุม้ ครองความเป็นครอบครัวนัน้ เรือนจ�ำและทัณฑสถานหลายแห่ง มีการจัดสถานที่
เป็นการเฉพาะส�ำหรับการควบคุมผูต้ อ้ งขังทีค่ ลอดบุตรในเรือนจ�ำ  และจะพยายามติดต่อให้ญาติของ
ผูต้ อ้ งขังมารับตัวเด็กออกไปจากเรือนจ�ำเมือ่ เด็กมีอายุได้ประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี และขณะทีเ่ ด็กยัง
อยูก่ บั มารดาทีเ่ รือนจ�ำจะมีการจัดให้เด็กได้รบั การฉีดวัคซีน ให้นม และอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ทีจ่ ำ� เป็น โดยใช้
งบประมาณจากฝ่ายสังคมสงเคราะห์ของกรมราชทัณฑ์ รวมถึงการรับบริจาคจากเหล่ากาชาดจังหวัด

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563)

ด้านความโปร่งใสในการปฏิบตั งิ านนัน้ เรือนจ�ำและทัณฑสถานทุกแห่ง เปิดโอกาสให้ผตู้ อ้ งขัง
ร้องเรียนเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่หรือความคับข้องใจภายในเรือนจ�ำและทัณฑสถานได้โดยจัด
ให้มตี แู้ ดงส�ำหรับรับเรือ่ งราวร้องทุกข์และจัดสถานทีเ่ ป็นการเฉพาะส�ำหรับการเขียนหนังสือร้องทุกข์
การร้องทุกข์ของผู้ต้องขังจะเสนอต่อผู้บัญชาการเรือนจ�ำโดยตรง ส่วนการร้องเรียนไปยังหน่วยงาน
ภายนอกก็สามารถกระท�ำได้ตามสิทธิ ไม่มมี าตรการห้ามผูต้ อ้ งขังยืน่ เรือ่ งร้องเรียนแต่อย่างใด
2.2 สภาพปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา
1) ปัญหาความแออัดของเรือนจ�ำ และจ�ำนวนบุคลากรราชทัณฑ์ทไี่ ม่เพียงพอ
เรือนจ�ำหลายแห่งประสบปัญหาความแออัดและจ�ำนวนบุคลากรราชทัณฑ์ไม่เพียงพอ
เนื่องจากมีจ�ำนวนผู้ต้องขังสูงเกินกว่าความจุที่เรือนจ�ำและทัณฑสถานแต่ละแห่งจะสามารถรองรับ
ได้ และมีแนวโน้มทีจ่ ำ� นวนผูต้ อ้ งขังจะเพิม่ มากขึน้ ทุก ๆ ปี จ�ำนวนเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ทวั่ ประเทศ
มีประมาณ 12,000 คน คิดเป็นอัตราส่วนเจ้าหน้าที่ 1 คน ต่อผูต้ อ้ งขัง 30 คน แต่หากนับเฉพาะ
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยควบคุม เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ 1 คนจะต้องควบคุมดูแลผูต้ อ้ งขังประมาณ 100 คน
ปัญหานีส้ ง่ ผลต่อสภาพความเป็นอยูข่ องผูต้ อ้ งขัง ระบบการบริหารจัดการเรือนจ�ำ  การจัดการสวัสดิการ
การอบรม การดูแลผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างแออัด ผู้ต้องขังจ�ำนวนมากว่างงาน
เนื่องจากไม่มีสถานที่และปริมาณงานเพียงพอส�ำหรับผู้ต้องขังท�ำให้อาจคิดฟุ้งซ่านและหันไปมี
พฤติกรรมละเมิดกฎระเบียบของเรือนจ�ำ  และยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาพฤตินิสัยของ
ผู้ตอ้ งขัง ให้สามารถฟืน้ ฟูและกลับตัวเป็นพลเมืองดีของสังคมได้ ปัญหาดังกล่าวจึงควรได้รบั การแก้ไข
อย่างเร่งด่วนเนื่องจากส่งผลกระทบต่อผู้ต้องขังโดยรวม ด้วยการลดจ�ำนวนผู้ต้องขังเข้าใหม่
ทัง้ ทางนโยบายและกฎหมาย และพิจารณาเพิม่ จ�ำนวนบุคลากรราชทัณฑ์ รวมถึงก�ำหนดวิธกี ารในการสร้าง
ขวัญและก�ำลังใจให้แก่บุคลากรเพื่อด�ำรงตนในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้อย่างเต็มภาคภูมิ
2) ปัญหาการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
เรือนจ�ำและทัณฑสถานทุกแห่งมีการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขพื้นฐาน
ส�ำหรับผู้ต้องขัง ด้วยการจัดให้มีสถานพยาบาลเป็นการเฉพาะ มีบุคลากรต�ำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ประจ�ำสถานพยาบาล และกรมราชทัณฑ์ได้ออกระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้ผตู้ อ้ งขังออกไปรักษาตัว
นอกเรือนจ�ำ  พ.ศ. 2559 เพื่อการอนุญาตให้ผู้ต้องขังออกไปรักษาตัวนอกเรือนจ�ำเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน และเหมาะสมกับสภาพการณ์
ปัจจุบนั ผูต้ อ้ งขังทีม่ อี าการเจ็บป่วยเกินขีดความสามารถในการรักษาของสถานพยาบาลของเรือนจ�ำ
หรือทัณฑสถานแห่งนั้นจะมีระบบส่งต่อไปรับการรักษายังสถานพยาบาลใกล้เคียง กรมราชทัณฑ์ได้
บูรณาการการท�ำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โดยการจัดท�ำคูม่ อื แนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพส�ำหรับผูต้ อ้ งขัง เพือ่ ให้การเข้าถึงบริการสุขภาพ
ที่ได้มาตรฐาน และการขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลในเรือนจ�ำทั่วประเทศ เป็นหน่วยบริการในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ผู้ต้องขังเข้าถึงบริการทางสุขภาพจากหน่วยงานสาธารณสุข
ภาครัฐได้เช่นเดียวกับประชาชนทัว่ ไป อันเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
ทีม่ อบหมายให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องพิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการ
ปรับปรุงกฎหมายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในเรือ่ งสิทธิของผูต้ อ้ งขังและสิทธิในการ
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ได้รับบริการสาธารณสุขจากรัฐ3  อย่างไรก็ตาม เรือนจ�ำและทัณฑสถานยังคงประสบปัญหาการขาด
แพทย์ทจี่ ะสามารถให้บริการแก่ผตู้ อ้ งขังทีเ่ กิดอาการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงเกินกว่าทีพ่ ยาบาลวิชาชีพ
จะให้การรักษาได้ รวมถึงระบบส่งต่อผู้ต้องขังไปรับการรักษาพยาบาลยังสถานพยาบาลใกล้เคียงที่มี
ศักยภาพมากกว่าเนือ่ งจากจ�ำเป็นจะต้องใช้บคุ ลากรของเรือนจ�ำและทัณฑสถานแห่งนัน้ ไปท�ำหน้าที่
เฝ้าและควบคุมผูต้ อ้ งขังในสถานพยาบาลเพือ่ ป้องกันการหลบหนี เป็นเหตุให้บคุ ลากรทีป่ ฏิบตั หิ น้าที่
ตามปกติลดลง ซึง่ เป็นปัญหาส�ำคัญเร่งด่วนทีก่ รมราชทัณฑ์จะต้องพิจารณาและแก้ไข ซึง่ หากพิจารณา
จากข้อก�ำหนดมาตรฐานขั้นต�่ำแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (United Nations
Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) หรือข้อก�ำหนดแมนเดลา (Mandela
Rules) ข้อ 30 และข้อ 34 แล้วพบว่า บุคลากรทางการแพทย์จะต้องตรวจร่างกายผูต้ อ้ งขังทุกคนโดย
ไม่ชักช้า ทั้งในขณะรับตัวไว้ในเรือนจ�ำและในภายหลัง มิใช่เป็นเพียงการประเมินความต้องการด้าน
สุขภาพ  และการให้การรักษาพยาบาลเท่านัน้ แต่ควรระบุถงึ สภาวะทางจิตใจ ความเครียด ตลอดจน
ร่องรอยใด ๆ ของการทรมานและการปฏิบตั หิ รือการลงโทษอืน่ ๆ ทีโ่ หดร้ายต่อผูต้ อ้ งขัง ซึง่ จะต้อง
บันทึกข้อมูลและรายงานกรณีดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากหลักการดังกล่าวผู้ต้องขังทุกคน
จึงควรได้รับการตรวจจากบุคลากรทางการแพทย์ด้วยความรวดเร็วและได้มาตรฐาน ดังนั้น ควรจัด
บุคลากรทางการแพทย์ จัดสรรงบประมาณ รวมถึงจัดหาสถานทีร่ กั ษาพยาบาลให้เพียงพอแก่ผตู้ อ้ งขัง  
3) ปัญหาการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมาย
พระราชบั ญ ญั ติ ร าชทั ณ ฑ์ พ.ศ. 2560 มี ก ารเปลี่ ย นแปลงแนวความคิ ด เดิ ม ตาม
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 หลายประการ เช่น การก�ำหนดให้มีคณะกรรมการ
ราชทัณฑ์4 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อก�ำหนดนโยบายและทิศทาง
ในการบริหารงานราชทัณฑ์และปรับปรุงกฎหมายให้สามารถแก้ไข บ�ำบัด ฟืน้ ฟู และพัฒนาพฤตินสิ ยั
ของผู้ต้องขัง อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาอื่นในการบริหารจัดการกระบวนงานของ
กรมราชทัณฑ์ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ การน�ำมาตรการอืน่ มาใช้แทนการจ�ำคุก5 ทีใ่ ห้อำ� นาจ
กรมราชทัณฑ์สามารถใช้มาตรการบังคับโทษอืน่ นอกจากการควบคุมขังหรือจ�ำคุกผูต้ อ้ งขังไว้ในเรือนจ�ำ 
แต่มาตรการดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือการให้ชุมชนหรือเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง6 ด้วยการให้ผู้ต้องขังได้รับการศึกษา การอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
การท�ำงาน การฝึกอาชีพ การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงาม และการพัฒนานิสัยของผู้ต้องขัง เป็นต้น
พระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 จึงมีบทบัญญัตทิ ค่ี ำ� นึงถึงสิทธิและเสรีภาพของผูต้ อ้ งขังมากขึน้
อย่างไรก็ตาม บทบัญญัตติ ามพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 บางมาตราก่อให้เกิดปัญหาการบังคับใช้
เช่น มาตรา 21 ซึ่งบัญญัติให้ดุลพินิจแก่เจ้าหน้าที่ในการใช้เครื่องพันธนาการ เนื่องจากที่ผ่านมามี
		 3 ตามรายงานผลการตรวจสอบที่ 987-989/2558 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2558 เรือ่ ง สิทธิของผูต้ อ้ งขังและสิทธิในการ
ได้รบั บริการสาธารณสุขจากรัฐ กรณีการเข้าถึงสิทธิในการได้รบั บริการสาธารณสุขของผูต้ อ้ งขัง.  
		 4 พระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 8 – มาตรา 16.
		 5 พระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 6.
		 6 พระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 42 – มาตรา 46.

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563)

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้เครื่องพันธนาการที่ไม่เหมาะสมจ�ำนวนมาก เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
จึงควรระมัดระวังในการพิจารณาว่าการใช้เครือ่ งพันธนาการจะต้องมีเหตุผลและความจ�ำเป็นเพียงพอ
มิเช่นนัน้ อาจน�ำมาซึง่ การละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนีใ้ นมาตรา 22 และมาตรา 23 ให้อำ� นาจ
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ทจี่ ะใช้อาวุธแก่ผตู้ อ้ งขังได้ ซึง่ มีขอ้ ควรระวังในเรือ่ งเงือ่ นไขการใช้อาวุธเช่นเดียวกัน
นอกจากปัญหาเรื่องขอบเขตการใช้ดุลพินิจในการใช้เครื่องพันธนาการและอาวุธแล้ว ยังพบปัญหา
เจ้าหน้าทีบ่ างส่วนไม่ได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายและละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
ผูต้ อ้ งขัง เช่น การควบคุมหรือดูแลผูต้ อ้ งขังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน การลงโทษผูต้ อ้ งขังโดยไม่เป็นธรรม
การใช้ก�ำลังท�ำร้ายร่างกายผู้ต้องขัง การสอบสวนผู้ต้องขังกระท�ำผิดวินัยโดยไม่เป็นธรรมหรือ
ไม่เป็นไปตามขั้นตอน การแยกขังโดยไม่เป็นธรรม เป็นต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เจ้ า หน้ า ที่ ร าชทั ณ ฑ์ จึ ง ควรได้ รั บ การฝึ ก อบรมกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง าน รวมถึ ง
หลักสิทธิมนุษยชนให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และยกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขัง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจงึ ได้เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนต่อคณะรัฐมนตรี กระทรวงยุตธิ รรม และกรมราชทัณฑ์ ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) และมาตรา 42 ดังนี้  
1) ปัญหาความแออัดของเรือนจ�ำ และจ�ำนวนบุคลากรราชทัณฑ์ทไี่ ม่เพียงพอ
คณะรัฐมนตรีควรเร่งหามาตรการแก้ไขปัญหาให้แก่กรมราชทัณฑ์เพือ่ แก้ไขปัญหาจ�ำนวน
ผูต้ อ้ งขังเกินความจุของเรือนจ�ำหรือทัณฑสถาน และเพิม่ ประสิทธิภาพการควบคุมดูแลแก้ไขและฟืน้ ฟู
พฤตินสิ ยั ของผูต้ อ้ งขังภายในเรือนจ�ำหรือทัณฑสถาน ดังนี้
1.1) ควรพิจารณาใช้นโยบายกระบวนการยุตธิ รรมทางเลือก เช่น การเบีย่ งเบนคดีอาญา
ออกจากกระบวนการยุตธิ รรมกระแสหลัก (Diversion from Criminal Justice Process) ทีม่ งุ่ เน้นให้
คดีความขึน้ สูก่ ารพิจารณาของศาลน้อยลง และท�ำให้ผเู้ สียหายได้รบั การเยียวยาความเสียหายได้มากขึน้
และกระบวนการแก้ไขบ�ำบัดฟืน้ ฟู (Restorative Justice) ในรูปแบบของการประชุมเพือ่ เตรียมความ
พร้อมให้ผตู้ อ้ งขังสามารถกลับคืนไปสูค่ รอบครัวและชุมชนได้ดว้ ยความชอบธรรม
1.2) ควรปรับเปลีย่ นวิธกี ารระหว่างการด�ำเนินคดีอาญาหรือการลงโทษนอกเหนือไปจาก
การน�ำตัวผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยไปควบคุมไว้ทเี่ รือนจ�ำ  โดยเฉพาะผูต้ อ้ งหาระหว่างการสอบสวนหรือพิจารณาคดี
ซึง่ ยังไม่ถอื เป็นบุคคลทีถ่ กู ศาลพิพากษาว่าเป็นผูก้ ระท�ำความผิด แต่กลับถูกน�ำตัวไปควบคุมไว้ทเี่ รือนจ�ำ
และทัณฑสถานต่าง ๆ จ�ำนวนมากและอยูใ่ นสถานทีเ่ ดียวกันกับผูต้ อ้ งขังทีศ่ าลพิพากษาแล้ว กรณีเช่นนี้
นอกจากจะเป็นการเอาตัวบุคคลไปไว้ในอ�ำนาจของรัฐโดยไม่จำ� เป็นแล้ว ยังสุม่ เสีย่ งทีจ่ ะละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของบุคคลดังกล่าวด้วย จึงควรจัดหางบประมาณเพื่อแยกสถานที่คุมขังระหว่างผู้ต้องขังเด็ดขาด
และผูต้ อ้ งขังระหว่างพิจารณา
1.3) ควรพิจารณาก�ำหนดสถานที่ส�ำหรับการควบคุมผู้ต้องขังแต่ละประเภทให้มีความ
ชัดเจนมากยิง่ ขึน้ โดยผูต้ อ้ งขังทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาคดีและผูถ้ กู กักขังแทนค่าปรับควรถูกควบคุม
ในสถานทีท่ ไี่ ม่ใช่เรือนจ�ำหรือทัณฑสถานทีใ่ ช้ควบคุมผูต้ อ้ งขังทีถ่ กู ศาลมีพพิ ากษาลงโทษแล้ว นอกจากนี้
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สมควรเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องแยกสถานทีเ่ พือ่ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดตามพระราชบัญญัติ
ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด พ.ศ. 2545 ออกจากพืน้ ทีข่ องเรือนจ�ำหรือทัณฑสถาน แม้วา่ กฎหมาย
ฉบับนี้มีบทบัญญัติที่ให้อ�ำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก�ำหนดสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์
และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในสถานที่ใด ๆ รวมถึงเรือนจ�ำ  หรือทัณฑสถานด้วยก็ตาม
แต่กม็ บี ทบัญญัตทิ กี่ ำ� หนดให้สถานทีเ่ พือ่ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดมีสถานะเป็นสถานพยาบาล
ตามประมวลกฎหมายอาญา จึงไม่สมควรอย่างยิง่ ทีจ่ ะจัดตัง้ สถานทีด่ งั กล่าวภายในพืน้ ทีข่ องเรือนจ�ำ
หรือทัณฑสถาน เพราะจะท�ำให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพมีความเสี่ยงที่จะได้รับการปฏิบัติ
เช่นเดียวกับผูต้ อ้ งขังอืน่ อันสุม่ เสีย่ งต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน
1.4) ควรพิจารณาเพิม่ จ�ำนวนบุคลากรราชทัณฑ์ให้เพียงพอกับภาระงานและพิจารณา
หามาตรการทีส่ ร้างขวัญและก�ำลังใจแก่บคุ ลากรราชทัณฑ์ให้มากขึน้ เช่น การก�ำหนดเวลาการท�ำงาน
ทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีม่ เี วลาพักผ่อนจากการปฏิบตั งิ านมากขึน้ การก�ำหนดอัตราค่าตอบแทนที่
เพียงพอต่อการปฏิบตั งิ าน การจัดสวัสดิการประเภทอืน่ ๆ การได้รบั การส่งเสริมให้ได้รบั ความก้าวหน้า
ในอาชีพราชการ การสร้างระบบธรรมาภิบาลภายในองค์กร เป็นต้น ซึง่ จะท�ำให้เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั หิ น้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด�ำรงตนในฐานะเป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐได้อย่างเต็มภาคภูมิ
2) ปัญหาการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
คณะรัฐมนตรีควรพิจารณาเพิ่มจ�ำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถให้การรักษา
พยาบาลผู้ต้องขังเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ครอบคลุมทั้งกลางวันและกลางคืน และเพิ่มบุคลากรทางด้าน
สาธารณสุขที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิต เพื่อให้ผู้ต้องขังทุกคนเข้าถึง
บริการสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ต้องขังพึงได้รับ ทั้งในด้าน
การควบคุมและป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพการตรวจรักษา และการดูแลฟืน้ ฟูสมรรถภาพ ในกรณี
จ�ำเป็น ควรพิจารณาน�ำบุคลากรทางการแพทย์หรือด้านสาธารณสุขของเอกชนมาร่วมโครงการด้วย
นอกจากนี้ควรพิจารณาก�ำหนดกลไกในการใช้ดลุ พินจิ ส่งต่อผูต้ อ้ งขังไปรักษาพยาบาลภายนอกเรือนจ�ำ
หรื อ ทั ณ ฑสถานให้ เ หมาะสมแก่ อ าการเจ็ บ ป่ ว ยของผู ้ ต ้ อ งขั ง ทั้ ง นี้ ควรน� ำ ข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามรายงานผลการพิจารณา ที่ 987 – 989/2558 ลงวันที่ 5
ตุลาคม 2558 ไปพิจารณาประกอบด้วย
3) ปัญหาการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมาย
3.1) กรมราชทัณฑ์ควรพิจารณาจัดหลักสูตรการอบรมเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ให้มีความรู้
ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงหลักการพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับมาตรฐานการปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขัง
โดยอาจน�ำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท�ำร่วมกับ
ผู้แทนของกรมราชทัณฑ์มาใช้ในการอบรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์สามารถปฏิบัติงานตาม
หลักสิทธิมนุษยชนและลดปัญหาเรือ่ งร้องเรียนได้  
3.2) กระทรวงยุติธรรมและคณะกรรมการราชทัณฑ์ควรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาความเหมาะสมของการใช้เครือ่ งพันธนาการกับผูต้ อ้ งขัง โดยเฉพาะควรพัฒนาหรือน�ำรูปแบบ
ของเครื่องพันธนาการอื่นที่สามารถควบคุมผู้ต้องขังได้มาใช้แทนเครื่องพันธนาการแบบเดิม ๆ เช่น
ให้เพิม่ ชุดกุญแจมือและกุญแจเท้ามาใช้ให้เพียงพอ หรือน�ำเสือ้ พันธนาการมาใช้ และพิจารณายกเลิก

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563)

การใช้ตรวนเป็นเครือ่ งพันธนาการ เนือ่ งจากมีลกั ษณะทีล่ ดทอนศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ของผูต้ อ้ งขังที่
ถูกบังคับใช้ นอกจากนี้ ควรพิจารณาก�ำหนดเงือ่ นไขการใช้อำ� นาจของเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ในการสัง่
ให้ใช้เครือ่ งพันธนาการแก่ผตู้ อ้ งขังให้เข้มงวดมากยิง่ ขึน้ มิให้เกินเลยไปกว่าเงือ่ นไขทีก่ ฎหมายก�ำหนด  
3

ความคืบหน้าของการด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
3.1 กรมราชทัณฑ์มหี นังสือที่ ยธ 0778/21694 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 แจ้งว่า กรมราชทัณฑ์
ได้กำ� หนดเนือ้ หารายละเอียดวิชาในการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง เนื่องจากเป็นนโยบายอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และได้
สอดแทรกวิชาดังกล่าวลงในทุกหลักสูตรหลักของกรมราชทัณฑ์แล้ว พร้อมทั้งบรรจุหลักสูตร
การอบรมเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนลงในแผนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคลากรกรมราชทัณฑ์ เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
3.2 ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือ ที่ นร 0505/242 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
สรุปความได้วา่ คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ 2 มกราคม 2563 รับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณา
ต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน กรณีปญ
ั หาในการ
ด�ำเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรมที่พบจากการด�ำเนินโครงการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงต่อ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ
และได้ดำ� เนินการแจ้งให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องทราบแล้ว
3.3 กระทรวงยุตธิ รรม มีหนังสือด่วนทีส่ ดุ ที่ ยธ 0905/676 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งมายังส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติวา่ กระทรวงยุตธิ รรมได้เสนอเรือ่ งข้อเสนอ
แนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน กรณีปญ
ั หาในการด�ำเนินงาน
ด้านกระบวนการยุติธรรมที่พบจากการด�ำเนินโครงการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงต่อการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาแนวทางในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนในประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ และได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 รับทราบรายงานสรุปผล
การพิจารณาต่อข้อเสนอแนะ ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้ประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ พิจารณาข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนตามประเด็นปัญหา
ดังกล่าวและมีขอ้ สรุปดังนี้
3.3.1 ประเด็นปัญหาความแออัดของเรือนจ�ำ และจ�ำนวนบุคลากรราชทัณฑ์ทไี่ ม่เพียงพอ
1) กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นด้วยกับการน�ำกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกมาใช้ให้มากยิง่ ขึน้ โดยปัจจุบนั ได้มมี าตรการเพือ่ การเบีย่ งเบนคดีอาญาออกจากกระบวนการ
ยุตธิ รรมกระแสหลักทีส่ ำ� คัญ อาทิ ระเบียบศาลยุตธิ รรมว่าด้วยแนวทางการปฏิบตั งิ านการไกล่เกลีย่
ข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี พ.ศ. 2562 มาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญา มาตรา 86 ตามพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธพี จิ ารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ซึง่ เป็นมาตรการทีช่ ว่ ย
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คุ้มครองสิทธิให้กับผู้ต้องหาและหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักตั้งแต่ต้นทาง
แต่อย่างไรก็ตาม ก็ได้มีกลไกหรือเครื่องมือใหม่ที่จะช่วยให้มีการน�ำกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
มาใช้ได้มากขึน้ ได้แก่พระราชบัญญัตกิ ารไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทพ.ศ.2562     ทีก่ ำ� หนดกระบวนการไกล่เกลีย่
ข้อพิพาทที่เป็นระบบ รวมถึงการไกล่เกลี่ยชั้นพนักงานสอบสวน ที่จะท�ำให้ทุกหน่วยงานสามารถใช้
มาตรการเบีย่ งเบนคดีอาญาออกจากกระบวนการยุตธิ รรมกระแสหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2) ส�ำนักงานศาลยุติธรรมได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการระหว่างการด�ำเนินคดีอาญาหรือ
การลงโทษนอกเหนือไปจากการน�ำตัวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยไปควบคุมไว้ที่เรือนจ�ำ  โดยน�ำเครื่องมือ
ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Monitoring – EM ) มาใช้กับผู้ต้องหาที่อยู่ในระหว่าง
การพิจารณาคดีหรือผูก้ ระท�ำผิดทีถ่ กู ศาลพิพากษาตัดสินลงโทษโดยวิธกี ารคุมประพฤติ และมีการก�ำหนด
สถานทีส่ ำ� หรับควบคุมผูท้ รี่ อการพิจารณาประกันตัวกับผูต้ อ้ งขังทีน่ ำ� ตัวมาจากเรือนจ�ำในแต่ละศาล
รวมถึงข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการเรียกประกัน
หรือหลักประกัน ในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ซึ่งก�ำหนดแนวทางและวิธีการในการประกันตัวและการปล่อยตัวชั่วคราวที่ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้
ได้มกี องทุนยุตธิ รรมซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนยุตธิ รรม พ.ศ. 2558 เป็นกลไกหนึง่ ของ
กระทรวงยุตธิ รรมเพือ่ เป็นแหล่งเงินทุนให้ความช่วยเหลือประชาชนในการด�ำเนินคดี การขอปล่อยตัว
ชัว่ คราวผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยอันถือเป็นมาตรการทีจ่ ะช่วยลดจ�ำนวนผูก้ ระท�ำผิดทีจ่ ะต้องเข้าสูเ่ รือนจ�ำ
ได้อกี ทางหนึง่ พร้อมกันนีไ้ ด้มกี ารพัฒนากฎหมายเรือ่ งมาตรการต่อผูก้ ระท�ำผิดอาญาแทนการควบคุมตัว
(Non-custodial measures)  โดยการที่จะให้มีการน�ำมาตรการลงโทษระดับกลางมาใช้เป็นโทษ
ทางเลือกแทนการจ�ำคุกซึง่ คณะอนุกรรมการด้านการปฏิรปู การพัฒนามาตรการต่อผูก้ ระท�ำความผิด
อาญาแทนการควบคุมตัว โดยการมีสว่ นร่วมขององค์กรสหวิชาชีพและชุมชน ภายใต้คณะกรรมการ
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติได้มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 24 กันยายน
2562 และให้จัดท�ำร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....)
เพือ่ ก�ำหนดเป็นกฎหมายต่อไป
3)  การก�ำหนดสถานทีส่ ำ� หรับการควบคุมผูต้ อ้ งขังแต่ละประเภทให้มคี วามชัดเจนมากยิง่ ขึน้
โดยการก�ำหนดสถานทีอ่ นื่ เพือ่ การควบคุมตัวนอกเหนือจากการควบคุมตัวในเรือนจ�ำ  ทีป่ ระชุมเห็นว่า
เป็นหลักการที่ดีในการที่จะแยกพื้นที่ส�ำหรับผู้ต้องขังแต่ละประเภท แต่ในปัจจุบันการที่จะแยกแยะ
ผูต้ อ้ งขังให้สอดคล้องตามลักษณะประเภทคดีไว้ในสถานทีอ่ นื่ ทีเ่ หมาะสมได้นนั้ จ�ำเป็นต้องมีการศึกษา
ข้อมูลและจัดท�ำแผนงบประมาณ ทัง้ ด้านทรัพยากรและบุคลากร เพือ่ การก�ำหนดสถานทีท่ เี่ หมาะสม
ให้กับผู้ต้องขังแต่ละประเภท และจะต้องบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การ
ก�ำหนดสถานที่อื่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และความคุ้มค่า โดยในระยะแรก
กรมราชทัณฑ์อาจเสนอขอให้มกี ารด�ำเนินการในลักษณะเรือนจ�ำโครงสร้างเบาหรือเรือนจ�ำขนาดเล็กก่อน
ทัง้ นีเ้ พือ่ ทีจ่ ะรองรับผูต้ อ้ งขังได้เหมาะสมตามประเภทมากยิง่ ขึน้

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563)

4) การเพิ่มจ�ำนวนบุคลากรราชทัณฑ์ให้เพียงพอกับภาระงาน กระทรวงยุติธรรมได้มี
แนวทางในการเพิม่ อัตราก�ำลังของบุคลากรราชทัณฑ์มาอย่างต่อเนือ่ งในระยะเวลา 5 ปีทผี่ า่ นมาโดย
ในปี พ.ศ. 2558 ได้ขอรับการสนับสนุนอัตราก�ำลังข้าราชการตัง้ ใหม่ จ�ำนวน 3,767 อัตรา ส�ำหรับ
การดูแลผูต้ อ้ งขังตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) การรักษาผูป้ ว่ ยในสถานพยาบาล
เรือนจ�ำทั่วประเทศและการดูแลผู้ต้องขังในเรือนจ�ำทั่วไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ลดความตรากตร�ำในการปฏิบตั หิ น้าทีน่ อกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ โดยได้รบั การจัดสรรอัตราก�ำลัง
ข้าราชการตัง้ ใหม่ จ�ำนวน 1,794 อัตรา
		 3.3.2 ประเด็นปัญหาการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข		
1) กรมราชทัณฑ์มกี ลไกในการให้บริการสุขภาพโดยจัดระบบการให้บริการทางการแพทย์
เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ (1) โรงพยาบาลราชทัณฑ์ ซึ่งมีแพทย์ให้บริการในเรือนจ�ำ จ�ำนวน 2 แห่ง
ได้แก่ เรือนจ�ำกลางคลองเปรม และเรือนจ�ำกลางบางขวาง และ (2) สถานพยาบาลในเรือนจ�ำ  ซึง่ มี
พยาบาลวิชาชีพให้การดูแลรักษาพยาบาลเบือ้ งต้นแก่ผตู้ อ้ งขังเจ็บป่วย โดยปัจจุบนั กระทรวงยุตธิ รรม
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้บูรณาการงาน
บริการทางการรักษาเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาวะผู้ต้องขังในเรือนจ�ำให้ดีขึ้นและทั่วถึงผู้ต้องขังใน
ทุกประเภท โดยให้สถานพยาบาลเรือนจ�ำได้ขนึ้ สิทธิการรักษาผูต้ อ้ งขังตรงกับโรงพยาบาลแม่ขา่ ย รวมทัง้
มีแนวทางในการให้แพทย์เข้าตรวจรักษาผูต้ อ้ งขังหรือเยีย่ มในเรือนจ�ำเพือ่ ชดเชยเรือนจ�ำทีไ่ ม่มแี พทย์
รักษา (Medical visit) และได้มกี ารน�ำระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) มาเพิม่ ช่องทาง
ให้กับสถานพยาบาลเรือนจ�ำเพื่อขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท์กับแพทย์ที่โรงพยาบาลภายนอกได้
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั ยังคงมีกลุม่ ผูต้ อ้ งขังต่างชาติ กับผูต้ อ้ งขังระหว่างการพิจารณาคดีทยี่ งั ไม่ได้รบั
สิทธิในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ได้ในทันที เนือ่ งจากปัญหาในเรือ่ งสัญชาติและการใช้สทิ ธิการ
รักษาตามภูมิล�ำเนาของผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีที่อาจถูกควบคุมตัวอยู่นอกพื้นที่ภูมิล�ำเนา
ซึง่ ประเด็นนี้ กรมราชทัณฑ์ได้ขอรับงบประมาณสนับสนุนเพือ่ ให้ผตู้ อ้ งขังกลุม่ ดังกล่าวได้รบั การรักษา
พยาบาลให้ครอบคลุมยิง่ ขึน้
2) การเพิม่ จ�ำนวนบุคลากรทางการแพทย์ โดยส�ำหรับพยาบาลกรมราชทัณฑ์ได้มกี ารหารือ
ร่วมกับส�ำนักงาน ก.พ. เรียบร้อยแล้วในการขออัตราก�ำลัง รวมถึงการยกระดับพยาบาลวิชาชีพให้เป็น
พยาบาลเวชปฏิบัติเพื่อให้มีบทบาทในการตรวจรักษาเบื้องต้นได้ และพัฒนาพยาบาลเวชปฏิบัติให้
มีการอบรมในเรื่องการดูแลรักษาที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังโดยเฉพาะ ซึ่งปัญหาทางด้านสุขภาพจิต
ของผูต้ อ้ งขัง เช่น ผูป้ ว่ ยจิตเภท ยังคงเป็นเรือ่ งทีก่ รมราชทัณฑ์ให้ความส�ำคัญ และจ�ำเป็นต้องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามารักษา จึงมีความพยายามในการพิจารณาเพิ่มบุคลากรด้านจิตแพทย์
นักจิตวิทยา และนักจิตวิทยาคลินกิ ในการดูแลผูต้ อ้ งขังทีป่ ว่ ยด้านจิตเวชหรือจิตเภทเป็นการเฉพาะ
ซึง่ ในปีงบประมาณ 2563 กรมราชทัณฑ์ได้พจิ ารณาจัดท�ำค�ำขออัตราก�ำลังบุคลากรทางการแพทย์
จ�ำนวน 226 อัตรา ประกอบด้วย นักจิตวิทยา จ�ำนวน 124 อัตรา เพือ่ ตรวจประเมินสภาวะทางจิตและ
บ�ำบัดรักษาผูต้ อ้ งขังรายบุคคล นักสังคมสงเคราะห์ จ�ำนวน 47 อัตรา และพยาบาลวิชาชีพ จ�ำนวน 55 อัตรา   
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3.3.3 ประเด็นปัญหาการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมาย
1) กรมราชทัณฑ์ได้จัดหลักสูตรการอบรมเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ตามหลัก
การปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขังหญิงในเรือนจ�ำตามข้อก�ำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) และข้อก�ำหนดขัน้ ต�ำ่
ขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขัง (Mandela Rules) อาทิ หลักสูตรเจ้าพนักงาน
เรือนจ�ำ  หลักสูตรพัศดีเรือนจ�ำ  หลักสูตรนักศึกษาผูบ้ ญ
ั ชาการเรือนจ�ำ  (นผบ.) และได้รบั ความร่วมมือ
จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสนับสนุนวิทยากรเข้าร่วมอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งรวมถึงการอบรมและให้ความรู้ในเรื่องอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือ
การลงโทษอืน่ ทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือทีย่ ำ�่ ยีศกั ดิศ์ รี ให้กบั เจ้าหน้าทีแ่ รกเข้าและหลักสูตรอืน่ ๆ
ของราชทัณฑ์
2) ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์มีแนวทางปฏิบัติการใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขังตาม
หลักปฏิบตั สิ ำ� คัญทีก่ ำ� หนดในพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ทัง้ นี้ มีนโยบายทีจ่ ะจ�ำกัดการใช้
ตรวนให้เป็นไปเท่าทีจ่ ำ� เป็นและถือปฏิบตั ติ ามกฎหมายโดยเคร่งครัด รวมทัง้ พัฒนารูปแบบตรวนให้มี
ลักษณะที่ไม่โหดร้ายทารุณจนเกินไป และได้น�ำเทคโนโลยีมาควบคุมแทนการใช้เครื่องพันธนาการ
ในพื้นที่เรือนจ�ำให้มากขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้ตรวนได้ประการหนึ่ง นอกจากนี้
กรมราชทัณฑ์ได้จดั ท�ำร่างกฎกระทรวงยุตธิ รรมก�ำหนดประเภท ชนิดและขนาดของเครือ่ งพันธนาการ
พ.ศ. .... เพื่อก�ำหนดเครื่องพันธนาการที่จะใช้กับผู้ต้องขังและรูปแบบของเครื่องพันธนาการในแต่ละ
ประเภททีเ่ หมาะสมมากยิง่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม หากจะต้องมีการพิจารณายกเลิกการใช้ตรวน กรมราชทัณฑ์
จะต้องมีการศึกษาข้อมูลเพือ่ พิจารณาเครือ่ งพันธนาการประเภทอืน่ ทีส่ ามารถทดแทนตรวนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและค�ำนึงถึงความปลอดภัยความคุม้ ค่า และการควบคุมผูต้ อ้ งขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด

สรุปงานว�จยั

เร�อ่ ง หลักการคุม ครองสิทธ�และเสร�ภาพของบุคคล
ในกรณีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล

ผูส รุปและเร�ยบเร�ยง: นายกันตพัฒน วงศสนิ อุดม
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สรุปงานวิจยั หลักการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ในกรณีความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล1
นายกันตพัฒน์ วงศ์สนิ อุดม2
ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลเป็นมาตรการทางกฎหมาย มีเจตนารมณ์เพือ่ ให้การใช้อำ� นาจ
ตุลาการในการพิจารณาคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ตลอดจนเพือ่ รักษาความสงบเรียบร้อย
ในบริเวณศาล อย่างไรก็ตาม ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลในประเทศไทย ตามมาตรา 31 – 33 แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง ให้อำ� นาจศาลสัง่ ลงโทษผูถ้ กู กล่าวหาได้โดยไม่จำ� เป็นต้องมีการ
สอบสวนหรือฟ้องร้องผูถ้ กู ล่าวหาเพือ่ พิสจู น์ความผิดนัน้ ก่อน รวมถึงคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มคี วามเห็นว่า
ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลไม่ใช่ความผิดทางอาญา ท�ำให้เกิดค�ำถามว่าหลักการทีป่ รากฏในประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งและความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรือ่ งความผิดฐานละเมิด
อ�ำนาจศาลมีความสอดคล้องต่อหลักสิทธิมนุษยชนสากลหรือไม่ ผูถ้ กู กล่าวหาในคดีความผิดฐานละเมิด
อ�ำนาจศาลควรได้รบั การคุม้ ครองเพือ่ ให้สอดคล้องกับกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาอย่างไร รวมถึง
ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลในต่างประเทศมีเนือ้ หาสาระและการปรับใช้อย่างไร และในท้ายทีส่ ดุ ความผิดฐาน
ละเมิดอ�ำนาจศาลในประเทศไทยควรมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ทนั สมัยขึน้ หรือไม่ เพียงใด
1

ทีม่ าและสภาพปัญหา
หลักการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลประการหนึง่ ซึง่ เป็นทีย่ อมรับกันทัว่ ไปในระดับสากล
คือ การคุม้ ครองสิทธิของจ�ำเลยในคดีอาญาทีจ่ ะต้องได้รบั การพิจารณาคดีทเี่ ป็นธรรมและเปิดเผยโดยศาล
ซึง่ เป็นอิสระและไร้อคติในข้อหาทางอาญาทีต่ นถูกกล่าวหา รวมทัง้ มีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การสันนิษฐานในเบือ้ งต้น
ว่าบริสทุ ธิจ์ นกว่าจะได้มกี ารพิสจู น์วา่ มีความผิด ซึง่ เป็นหลักการทางกฎหมายตามปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน (UDHR) ข้อ 10 และข้อ 11 (1) รวมทั้งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง (ICCPR) ข้อ 14
ทัง้ นี้ ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลเป็นมาตรการทางกฎหมายอย่างหนึง่ ซึง่ เป็นทีย่ อมรับกัน
ทัว่ ไปตามหลักสากล มีเจตนารมณ์เพือ่ ให้การใช้อำ� นาจตุลาการในการพิจารณาคดีเป็นไปอย่างเป็นธรรม
มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว รวมทัง้ เพือ่ ไม่ให้คคู่ วามด�ำเนินการใดทีท่ ำ� ให้การพิจารณาไม่สจุ ริต ตลอดจน
เพือ่ รักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณศาล อย่างไรก็ตาม ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลในประเทศไทย
ศาลมีอำ� นาจสัง่ ลงโทษผูก้ ระท�ำผิดได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีการสอบสวนหรือฟ้องร้องผู้กระท�ำความผิด
		 1 คณะผูว้ จิ ยั จากคณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. เอือ้ อารีย์ อิง้ จะนิล
อาจารย์ ดร. ณัชพล จิตติรตั น์ และอาจารย์วมิ พัทธ์ ราชประดิษฐ์.
		 2 นิตกิ ร ส�ำนักกฎหมาย ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ผูส้ รุปและเรียบเรียง.

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563)

เพือ่ พิสจู น์ความผิดนัน้ ก่อน อนึง่ แม้ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลจะเป็นมาตรการพิเศษทีศ่ าลจ�ำต้อง
มีตามหลักสากล แต่กเ็ ป็นประเด็นทีก่ ระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีขอบเขตการบังคับทีแ่ ตกต่างกันไปใน
แต่ละประเทศ ซึง่ แนวทางปฏิบตั ทิ ผี่ า่ นมาในประเทศไทย พบว่ามีขอ้ โต้แย้งทางวิชาการ 2 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 องค์ประกอบของความผิดและขอบเขตของการกระท�ำความผิดทีเ่ ป็นการละเมิด
อ�ำนาจศาล
ปัจจุบนั ขอบเขตของการกระท�ำความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลในประเทศไทยครอบคลุมไปถึง
กรณีการกระท�ำทีม่ ไิ ด้เกิดในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลหรือเกิดขึน้ นอกศาล ตลอดจนกรณีทเี่ ป็นการ
คุม้ ครองเกียรติและศักดิศ์ รีของผูพ้ พิ ากษาในฐานะบุคคลซึง่ ไม่เกีย่ วกับการพิจารณาคดีดว้ ย จึงควรมีการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของประเทศไทยในเรือ่ งการละเมิดอ�ำนาจศาลให้จำ� กัดขอบเขตการกระท�ำความผิด
ไว้เฉพาะกรณีทเี่ กีย่ วกับการกระท�ำทีม่ ผี ลกระทบต่อกระบวนการในขณะทีศ่ าลมีการพิจารณาคดีและอยูใ่ น
บริเวณศาลเท่านัน้ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบตั ขิ องประเทศทีใ่ ช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อกั ษร
(Civil Law) เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฝรัง่ เศส
ประเด็นที่ 2 กระบวนการพิจารณาคดีและการลงโทษผูก้ ระท�ำความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
ตามระบบกฎหมายไทยถือว่า การละเมิดอ�ำนาจศาลเป็นมาตรการพิเศษที่ให้อ�ำนาจไต่สวน
หาความจริงได้โดยไม่จำ� เป็นต้องยืน่ ฟ้องเหมือนคดีอาญาปกติทวั่ ไป ศาลมีอำ� นาจไต่สวนพยานหลักฐานได้เอง
มีอำ� นาจค้นหาความจริงได้โดยไม่จำ� เป็นต้องให้โอกาสผูก้ ระท�ำผิดแก้ขอ้ กล่าวหาหรือให้โอกาสตัง้ ทนายความ
มาถามค้าน ไม่จำ� เป็นต้องกระท�ำต่อหน้าผูก้ ระท�ำความผิดและไม่ตอ้ งมีรปู แบบทีแ่ น่นอน นอกจากนี้ การกระท�ำ
ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลในบางกรณีซึ่งมีลักษณะเป็นการกระท�ำความผิดทางอาญาด้วยนั้น
แม้ศาลจะลงโทษบุคคลนัน้ ในความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลแล้ว แต่ไม่ได้ตดั สิทธิทผี่ เู้ สียหายจะไปด�ำเนินคดี
อาญากับบุคคลนัน้ อีก รวมทัง้ ไม่ถอื ว่าเป็นการลงโทษสองครัง้ ในความผิดเดียวกัน ดังนัน้ จึงสมควรพิจารณา
ทบทวนว่าการลงโทษในความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลจ�ำเป็นต้องคุม้ ครองสิทธิของผูก้ ระท�ำความผิดโดย
ให้มกี ารไต่สวนข้อเท็จจริงหรือรับฟังพยานหลักฐาน เพือ่ ให้โอกาสผูก้ ระท�ำความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
สามารถโต้แย้งต่อสูค้ ดีซงึ่ เป็นไปตามหลักฟังความสองฝ่ายทีเ่ ป็นหลักพืน้ ฐานของวิธพี จิ ารณาความอาญา
อย่างไรก็ตาม ตามทีค่ ณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยให้ความเห็นที่ 444/2528 ว่า ความผิดฐาน
ละเมิดอ�ำนาจศาลไม่ใช่ความผิดทางอาญา แต่เป็นเพียงการกระท�ำละเมิดต่ออ�ำนาจและหน้าทีข่ องศาล
อันเป็นมาตรการตามวิธสี บัญญัตเิ ท่านัน้ การพิจารณาลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาลจึงมีความแตกต่างกันไป
และเป็นการใช้ดลุ พินจิ ของผูพ้ พิ ากษาแต่ละนาย และให้อำ� นาจผูพ้ พิ ากษาในการสัง่ ลงโทษผูก้ ระท�ำความผิด
ฐานละเมิดอ�ำนาจศาลได้โดยไม่จำ� เป็นต้องมีการสอบสวนหรือฟ้องร้องเพือ่ พิสจู น์ความผิดก่อน ดังนัน้ จึงเป็น
มาตรการทีม่ ปี ญ
ั หากระทบต่อหลักการคุม้ ครองสิทธิของจ�ำเลยในคดีอาญา จึงเกิดความเห็นทางวิชาการ
ว่า แม้ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลเป็นมาตรการทางกฎหมายทีจ่ ำ� เป็นต้องมีไว้เพือ่ คุม้ ครองกระบวนการ
พิจารณาคดีของศาล แต่กค็ วรมีการปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัตเิ พือ่ ให้เป็นไปตามหลักการคุม้ ครองสิทธิของ
จ�ำเลยในคดีอาญาและหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี้
(1) ควรน�ำหลักกระบวนการทีช่ อบด้วยกฎหมาย (Due process) ซึง่ เป็นกระบวนการคุม้ ครอง
สิทธิของจ�ำเลยในคดีอาญามาใช้ในการพิจารณาการลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาล ทัง้ นี้ ศาลจะถือว่าการ
ลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาลเป็นบทบัญญัตทิ สี่ ามารถกระท�ำลับหลังผูก้ ระท�ำความผิดโดยไม่ตอ้ งรับฟัง
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พยานหลักฐานของบุคคลดังกล่าวอีกต่อไปไม่ได้ ศาลจะต้องพิจารณาคดีความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
ดังเช่นคดีอาญาทัว่ ไป โดยจะต้องมีการรับฟังพยานหลักฐานทีผ่ กู้ ระท�ำผิดน�ำเสนอ และผูพ้ พิ ากษาทีช่ ขี้ าด
ตัดสินคดีละเมิดอ�ำนาจศาลจะต้องเป็นคนละองค์คณะกับผูพ้ พิ ากษาทีพ่ จิ ารณาพิพากษาคดีเดิมอันเป็น
มูลเหตุให้เกิดการละเมิดอ�ำนาจศาลขึน้
(2) การกระท�ำละเมิดอ�ำนาจศาลบางกรณีอาจเป็นการกระท�ำความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญาด้วย แต่เนือ่ งจากกฎหมายไทยถือว่าการลงโทษในความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลไม่ใช่โทษตาม
กฎหมายอาญา แต่เป็นมาตรการพิเศษ ผูถ้ กู กล่าวหาในความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลจึงอาจถูกลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญาได้อกี ซึง่ โทษดังกล่าวอาจขัดต่อหลักการไม่ถกู ด�ำเนินคดีหลายครัง้ (Non bis in
idem) ดังนัน้ เมือ่ มีการลงโทษจ�ำคุกส�ำหรับความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลแล้วก็ควรหักออกจากจ�ำนวนวัน
ในโทษจ�ำคุกทีไ่ ด้รบั ตามประมวลกฎหมายอาญา หากความผิดทางอาญาครัง้ เดียวนัน้ เป็นความผิดอาญาอีก
ฐานหนึง่
ด้วยเหตุผลความจ�ำเป็นข้างต้น จึงเป็นทีม่ าของการศึกษา เรือ่ ง “หลักการคุม้ ครองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลในกรณีความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล” เพือ่ พัฒนาหลักการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลในเรือ่ งดังกล่าวทัง้ เชิงนโยบายและในการปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
2

กฎหมายว่าด้วยความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลในประเทศไทย
ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลในประเทศไทยมีกฎหมายหลักทีเ่ กีย่ วข้อง 2 ฉบับ ได้แก่ ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 ซึง่ มีแนวปฏิบตั แิ ละบทลงโทษแตกต่างกัน กล่าวคือ ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง
ก�ำหนดให้ผพู้ พิ ากษาทีพ่ บการกระท�ำผิดสามารถด�ำเนินการลงโทษผูก้ ระท�ำการละเมิดอ�ำนาจศาลได้เลย
ซึง่ โทษดังกล่าวรวมถึงโทษปรับและโทษจ�ำคุก ในขณะทีพ่ ระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 ก�ำหนดให้ในกรณีที่ลงโทษบุคคลผู้กระท�ำผิดด้วยโทษปรับหรือจ�ำคุก ต้องเปลี่ยน
องค์คณะทีพ่ จิ ารณา ส่วนอัตราโทษนัน้ ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งก�ำหนดอัตราโทษจ�ำคุก
ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ ในขณะทีพ่ ระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและ
วิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ก�ำหนดอัตราโทษจ�ำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท
หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ
นอกจากนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มคี วามเห็นที่ 444/2528 ว่า ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
เป็นเพียงการกระท�ำละเมิดต่ออ�ำนาจศาลและหน้าทีข่ องศาลในกระบวนพิจารณาและรักษาความสงบ
เรียบร้อยในบริเวณศาล อันเป็นมาตรการตามวิธีสบัญญัติเท่านั้น และการด�ำเนินกระบวนพิจารณา
และการรักษาความเรียบร้อยในบริเวณศาลไม่ว่าจะเป็นการด�ำเนินกระบวนพิจารณาในคดีแพ่งหรือ
คดีอาญาหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณศาลในคดีแพ่งหรือคดีอาญา ก็มิใช่เป็นความผิด
ในทางอาญาแต่อย่างใด ฉะนัน้ การกระท�ำละเมิดอ�ำนาจศาลจึงมิใช่ความผิดอาญา
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ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลในต่างประเทศ
3.1 สหราชอาณาจักร
สหราชอาณาจักรเป็นประเทศต้นแบบของความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล ซึง่ มีขนึ้ มาตัง้ แต่สมัย
การปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์ กฎหมายเกีย่ วกับความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลในราชอาณาจักร
ปรากฏอยูใ่ นรูปของค�ำพิพากษาและกฎหมายลายลักษณ์อกั ษร
กฎหมายเกีย่ วกับความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลในรูปของค�ำพิพากษาสามารถแบ่งออกเป็นสอง
ประเภท อันได้แก่ ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลในทางแพ่งและความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
ในทางอาญา นอกจากความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลตามค�ำพิพากษาแล้ว ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลใน
สหราชอาณาจักรยังปรากฏตาม The Contempt of Court Act 1981 อีกด้วย ซึง่ ความผิดฐานละเมิด
อ�ำนาจศาลตาม The Contempt of Court Act 1981 เป็นการกระท�ำเกีย่ วกับการแทรกแซงหรือขัดขวาง
กระบวนการยุตธิ รรมโดยมีการก�ำหนดความผิดในลักษณะทีเ่ ด็ดขาด (Strict Liability) ผูก้ ระท�ำจึงต้องรับผิด
แม้จะมิได้มเี จตนาในการกระท�ำผิดก็ตาม ทัง้ นี้ ผูก้ ระท�ำมีหน้าทีใ่ นการพิสจู น์ความสุจริตในการกระท�ำ
ของตนเพือ่ ได้รบั การยกเว้นความรับผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
การด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดีความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลจ�ำต้องพิจารณาว่า การกระท�ำความผิด
ดังกล่าวเป็นการกระท�ำความผิดทางอาญาด้วยหรือไม่ หากเป็นการกระท�ำทีเ่ ป็นความผิดตามกฎหมาย
อาญาด้วยจ�ำเป็นต้องด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญาเพียงอย่างเดียว ตัดการพิจารณาในความผิดฐาน
ละเมิดอ�ำนาจศาลออกไป แต่หากการกระท�ำดังกล่าวมิได้เป็นการกระท�ำความผิดทางอาญา จึงจะสามารถ
ด�ำเนินกระบวนพิจารณาเฉพาะอย่างคดีความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล นอกจากนี้ แม้การกระท�ำจะมิใช่
การกระท�ำความผิดตามกฎหมายอาญา การด�ำเนินกระบวนพิจารณาความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
ยังต้องพิจารณาถึงสถานทีก่ ระท�ำความผิดด้วย เนือ่ งจากกระบวนการพิจารณาจะมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ
กรณีทเี่ ป็นการกระท�ำความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลซึง่ กระท�ำต่อหน้าศาลจะมีกระบวนการพิจารณา
ความผิดอย่างรวบรัดผูพ้ พิ ากษาจะมีบทบาทเป็นทัง้ อัยการทนายความและศาลในขณะทีก่ ารกระท�ำความผิด
ฐานละเมิดอ�ำนาจศาลซึง่ มิได้กระท�ำต่อหน้าศาล จะมีกระบวนการทีม่ คี วามใกล้เคียงกับกระบวนพิจารณา
คดีอาญาทั่วไป ถึงกระนั้น ในแง่ของผู้พิพากษาที่จะพิจารณาคดีความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลใน
สหราชอาณาจักรมิได้เปิดโอกาสให้มกี ารเปลีย่ นตัวผูพ้ พิ ากษา
3.2 สาธารณรัฐอินเดีย
ประเทศอินเดียให้ความส�ำคัญกับความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลเป็นอย่างยิง่ โดยมีการก�ำหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญให้ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลเป็นข้อยกเว้นในการจ�ำกัดสิทธิในการแสดงความคิดเห็น
ของประชาชน อีกทัง้ ในรัฐธรรมนูญยังมีการก�ำหนดให้ศาลสูงเป็นองค์กรผูม้ อี ำ� นาจในการพิจารณาพิพากษา
คดีเกีย่ วกับความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
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ประเทศอินเดียนัน้ ได้รบั อิทธิพลเกีย่ วกับความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลมาจากสหราชอาณาจักร
เนือ่ งจากเคยเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักร กฎหมายความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลของอินเดียจึงมี
ความคล้ายคลึงกับความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลของสหราชอาณาจักร และยังได้มกี ารบัญญัตไิ ว้เป็นการ
เฉพาะใน The Contempt of Courts Act 1971 ซึง่ จะมีการก�ำหนดการกระท�ำความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจ
ศาลไว้เป็นการเฉพาะนอกจากกรณีทเี่ ป็นความผิดตามค�ำพิพากษา พร้อมทัง้ ยังมีการก�ำหนดกรณีทไี่ ด้รบั
การยกเว้นความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล และบทก�ำหนดโทษของความผิดไว้
กระบวนการพิจารณาความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลของประเทศอินเดียมีความใกล้เคียงกับ
สหราชอาณาจักร โดยมีการพิจารณาก่อนว่าการกระท�ำความผิดเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
หรือไม่ และยังต้องพิจารณาต่อไปถึงสถานทีก่ ระท�ำความผิดเช่นกัน อย่างไรก็ตาม กระบวนการพิจารณา
ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลของประเทศอินเดียมีความแตกต่างประการส�ำคัญจากกระบวนการพิจารณา
ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลของสหราชอาณาจักรเนือ่ งจากประเทศอินเดียเปิดโอกาสให้ผตู้ อ้ งหาในคดี
สามารถขอเปลีย่ นตัวผูพ้ พิ ากษาพิจารณาคดีได้ แต่ยงั เป็นอ�ำนาจดุลยพินจิ ของผูพ้ พิ ากษาท่านนัน้ จะมี
ความเห็นเป็นเช่นใด
3.3 สหรัฐอเมริกา
ศาลของสหรัฐอเมริกาได้นำ� หลักกฎหมายของสหราชอาณาจักรมาใช้โดยแบ่งการละเมิดอ�ำนาจ
ศาลออกเป็นสองประเภท โดยใช้ทงั้ ลักษณะของการกระท�ำและประเภทของคดีเป็นเกณฑ์ ส�ำหรับสิทธิของ
ผูถ้ กู กล่าวหานัน้ มีขอ้ สังเกตว่า กรณีการละเมิดอ�ำนาจศาลโดยตรง ศาลสามารถลงโทษบุคคลดังกล่าวได้
ทันทีโดยมิตอ้ งมีการบอกให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ ยังไม่ตอ้ งมีการกล่าวหาและเปิดโอกาสให้คคู่ วามต่อสูค้ ดี
รวมถึงไม่มกี ารก�ำหนดประเด็นในการพิจารณาคดีแต่อย่างใด ซึง่ ศาลสามารถตัดสินลงโทษผูถ้ กู กล่าวหาได้
ในทันที อย่างไรก็ดี การใช้อำ� นาจลงโทษเช่นนีศ้ าลจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ส่วนกรณีของการละเมิดอ�ำนาจ
ศาลโดยอ้อมนัน้ เนือ่ งจากการกระท�ำความผิดมิได้เกิดขึน้ ต่อหน้าศาล จึงจ�ำเป็นต้องใช้กระบวนพิจารณา
คดีแบบธรรมดา โดยจะต้องมีการแจ้งข้อหาให้ผถู้ กู กล่าวหาทราบเป็นลายลักษณ์อกั ษร และต้องให้โอกาส
ผูถ้ กู กล่าวหาในการต่อสูค้ ดีในมาตรฐานเดียวกับจ�ำเลยในคดีอาญาอืน่ ๆ ซึง่ หลักประกันต่าง ๆ ในการต่อสู้
คดีนเี้ ป็นไปตามหลักนิตกิ ระบวนของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาทุกประการ กล่าวคือ ต้องมีการแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า มีการกล่าวหาเป็นลายลักษณ์อกั ษร และต้องให้โอกาสผูถ้ กู กล่าวหามีสทิ ธิตอ่ สูค้ ดีทำ� นองเดียวกับ
จ�ำเลยในคดีอาญา นอกจากนี้ แม้ผพู้ พิ ากษาซึง่ มีอำ� นาจลงโทษจะเป็นผูพ้ พิ ากษาในคดีนนั้ เอง จ�ำเลยยังมี
สิทธิในการอุทธรณ์ตอ่ ไป
3.4 สาธารณรัฐเยอรมนี
สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นประเทศทีใ่ ช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อกั ษร ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจ
ศาลนัน้ ได้ถกู บัญญัตไิ ว้ในกฎหมายธรรมนูญศาลยุตธิ รรม ซึง่ มีหลักว่า ศาลสามารถสัง่ ให้ผทู้ ที่ ำ� ละเมิดอ�ำนาจ
ศาลจะต้องถูกน�ำตัวออกจากห้องพิจารณาความได้ ทัง้ ยังอาจถูกน�ำตัวไปควบคุมในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชัว่ โมง
หรือศาลอาจสัง่ ลงโทษปรับจ�ำนวนไม่เกินหนึง่ พันยูโร หรือลงโทษกักกันไม่เกินหนึง่ สัปดาห์ ส�ำหรับบุคคลที่
มีการกระท�ำในลักษณะทีเ่ ป็นการละเมิดอ�ำนาจศาลมีทงั้ ผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการด�ำเนินคดี ได้แก่ คูค่ วาม
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ผูถ้ กู กล่าวหา พยาน พยานผูเ้ ชีย่ วชาญ หรืออาจเป็นบุคคลภายนอกด้วยก็ได้ ถ้าบุคคลเหล่านัน้ มีการกระท�ำ
ทีล่ ะเมิดอ�ำนาจศาล ซึง่ หมายถึงการก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในศาล
ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนั้นไม่มีโทษทางอาญา แต่มี
ลักษณะเป็นโทษ (ordnunshaft) ซึง่ มีความแตกต่างจากโทษจ�ำคุกในทางอาญา (frieheitsstafe) ดังนัน้
ผูท้ ไี่ ด้รบั โทษในความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลจึงไม่ถอื ว่าเคยต้องโทษในทางอาญามาแล้ว
3.5 สาธารณรัฐฝรัง่ เศส
สาธารณรัฐฝรั่งเศสไม่มีแนวคิดหรือทฤษฎีการละเมิดอ�ำนาจศาลโดยตรงดังเช่นในระบบ
คอมมอนลอว์แบบสหราชอาณาจักร ผูพ้ พิ ากษาในสาธารณรัฐฝรัง่ เศสถูกพิจารณาว่าเป็นเจ้าหน้าที่ ผูซ้ งึ่
ปฏิบตั งิ านให้กบั รัฐประเภทหนึง่ และไม่สามารถใช้อำ� นาจของตนในการออกกฎเกณฑ์ทมี่ ผี ลบังคับ ดังเช่น
องค์กรนิตบิ ญ
ั ญัติ อย่างไรก็ตาม การลงโทษการกระท�ำทีม่ ลี กั ษณะก้าวล่วงต่อองค์กรตุลาการก็มปี รากฏ
อยูใ่ นประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาของสาธารณรัฐฝรัง่ เศส
ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลใน 5 ประเทศข้างต้น มีลกั ษณะการปรับใช้เพือ่ ให้กระบวนการ
พิจารณาของศาลเป็นไปอย่างเรียบร้อยในทุกประเทศ แต่อาจมีการก�ำหนดอัตราโทษและขอบเขตการ
ตีความของการละเมิดอ�ำนาจศาลแตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่มีร่วมกันคือความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจ
ศาลในทุกประเทศ ล้วนแต่มมี าตรการในการคุม้ ครองสิทธิของผูถ้ กู กล่าวหาหรือจ�ำเลยในความผิดฐาน
ละเมิดอ�ำนาจศาลทัง้ สิน้ และมีประโยชน์ในกลับมาพิจารณาเปรียบเทียบถึงความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจ
ศาลในประเทศไทย
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ความสอดคล้องของความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลของประเทศไทยตามหลักสิทธิมนุษยชน
ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง
การเมือง (ICCPR) ตัง้ แต่วนั ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2539 กติการะหว่างประเทศฉบับนีม้ คี วามมุง่ หมายว่ารัฐภาคี
จะเคารพสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของบุคคล ซึง่ รวมถึงสิทธิในชีวติ เสรีภาพในศาสนา เสรีภาพ
ในการพูด เสรีภาพในการชุมนุม สิทธิเลือกตั้ง และสิทธิในการได้รับการพิจารณาความอย่างยุติธรรม
ซึง่ มีคำ� ถามทีเ่ กิดขึน้ คือแนวทางทีป่ ฏิบตั กิ นั มาในเรือ่ งความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลนีม้ คี วามสอดคล้องหรือ
ไปในทิศทางเดียวกับแนวทางการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาตาม
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) อย่างแท้จริงหรือไม่ เพียงใด
โดยสามารถพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ได้ ดังนี้
4.1 ความจ�ำเป็นของการมีประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งเรือ่ งการละเมิดอ�ำนาจศาล
หากพิจารณาลักษณะการกระท�ำทีเ่ ป็นการละเมิดอ�ำนาจศาลนัน้ มีอยูห่ ลายประการเริม่ ตัง้ แต่
การกระท�ำที่สร้างความไม่สงบในศาลจนไม่อาจด�ำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปได้ ไปจนกระทั่ง
การกระท�ำที่ท�ำให้อ�ำนาจตุลาการลดความศักดิ์สิทธิ์ลง ซึ่งหากแยกเป็นการกระท�ำที่ต้องการลงโทษ
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บุคคล เพื่อรักษาไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของอ�ำนาจตุลาการ กฎหมายอาญาปัจจุบันก็มีบทบัญญัติที่
ครอบคลุมทุกเรือ่ งแล้วการลงโทษจ�ำคุกฐานละเมิดอ�ำนาจศาลในกรณีนจี้ งึ ไม่นา่ จะเป็นสิง่ จ�ำเป็น ดังนัน้
จึงเหลือแต่การกระท�ำทีเ่ ป็นการขัดขวางการพิจารณาในศาล ซึง่ ศาลน่าจะมีอำ� นาจทีจ่ ะด�ำเนินการกับผูล้ ะเมิด
อ�ำนาจศาลดังกล่าวด้วยวิธกี ารไล่บคุ คลผูก้ อ่ ความไม่สงบออกจากศาลโดยต�ำรวจศาลหรือเจ้าหน้าทีศ่ าล
รวมทัง้ อาจจ�ำกัดเสรีภาพของบุคคลดังกล่าว เช่น น�ำไปกักขังไว้เพือ่ ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนด�ำเนิน
คดีอาญาตามปกติตอ่ ไป เพือ่ รักษาไว้ซงึ่ ความสงบเรียบร้อยและท�ำให้การพิจารณาพิพากษาคดีดำ� เนินการ
ต่อไปได้ ส่วนการลงโทษผูล้ ะเมิดอ�ำนาจศาลด้วยโทษจ�ำคุกและปรับจึงไม่นา่ จะมีความจ�ำเป็นอีกต่อไป
อย่างไรก็ดี หากพิจารณาว่าการลงโทษผูก้ ระท�ำการละเมิดอ�ำนาจศาลทีเ่ ป็นความผิดอาญาอยูแ่ ล้ว
จะด�ำเนินการได้อย่างล่าช้าเพราะต้องไปแจ้งพนักงานสอบสวน ส่งให้พนักงานอัยการฟ้องคดีดงั คดีอาญา
สามัญทัว่ ไป ปัญหาดังกล่าวในหลายประเทศได้ใช้วธิ พี จิ ารณาคดีอาญาอย่างรวดเร็ว โดยการให้ผพู้ พิ ากษา
ทีพ่ บการกระท�ำละเมิดอ�ำนาจศาลแจ้งให้พนักงานอัยการสัง่ ฟ้องผูล้ ะเมิดอ�ำนาจศาลเป็นคดีอาญาต่อศาล
อีกองค์คณะหนึง่ ท�ำให้กระบวนการพิจารณาคดีอาญารวดเร็วขึน้ และไม่สญ
ู เสียมาตรฐานการคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชนในคดีอาญา
4.2 หลักความชอบด้วยกฎหมายอาญากับการละเมิดอ�ำนาจศาล
4.2.1 หลักความชอบด้วยกฎหมายอาญาตามหลักสิทธิมนุษยชน
ตามข้อ 15 ของ ICCPR รับรองหลักไม่มคี วามผิดถ้าไม่มกี ฎหมายก�ำหนด (Nullum crimen
sine lege) เป็นหลักประกันในทางกฎหมายอาญา มีความมุง่ หมายว่าบุคคลจะได้รบั การลงโทษทางอาญา
ต่อเมือ่ มีบทบัญญัตทิ างอาญาทีเ่ ฉพาะและมีความชัดเจน หลักการในเรือ่ งนีส้ ะท้อนถึงอ�ำนาจเด็ดขาดของ
การออกกฎหมายเพือ่ ก�ำหนดความผิดและการก�ำหนดโทษโดยฝ่ายนิตบิ ญั ญัติ เนือ่ งจากโทษอาญามีผลกระทบ
กระเทือนต่อชีวติ ร่างกาย เสรีภาพ และทรัพย์สนิ ของประชาชน
การศึกษาความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลในต่างประเทศพบว่า ความผิดฐานดังกล่าวกลุม่ ประเทศ
ทีใ่ ช้กฎหมายในระบบ Civil Law มีความสอดคล้องกับแนวคิดเรือ่ งความชอบด้วยกฎหมายอาญา กล่าวคือ
หลักความรับผิดของบุคคลต้องมีความชัดเจนและแน่นอน โดยต้องมีการตราโดยองค์กรทีม่ อี ำ� นาจหน้าที่
โดยตรง หน่วยงานทีเ่ ป็นผูใ้ ช้จะขยายความหรือเขียนในลักษณะคลุมเครือไม่ได้ ในขณะทีก่ ลุม่ ประเทศทีใ่ ช้
กฎหมายในระบบ Common Law แม้จดุ เริม่ ต้นของการมีฐานความผิดเรือ่ งละเมิดอ�ำนาจศาลจะเป็นการ
ให้อำ� นาจผูพ้ พิ ากษาในการใช้ดลุ ยพินจิ ก�ำหนดลักษณะการกระท�ำความผิด แต่ในปัจจุบนั หลายประเทศ
ได้มแี นวโน้มในการก�ำหนดลักษณะการกระท�ำผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลในรูปของกฎหมายทีต่ ราโดย
ฝ่ายนิตบิ ญั ญัตมิ ากขึน้ เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนต่อประชาชนทัว่ ไป
4.2.2 หลักความชอบด้วยกฎหมายอาญากับการละเมิดอ�ำนาจศาลในประเทศไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 29 ได้บญั ญัตริ บั รองว่า “บุคคล
ไม่ตอ้ งรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระท�ำการอันกฎหมายทีใ่ ช้อยูใ่ นเวลาทีก่ ระท�ำนัน้ บัญญัตเิ ป็นความผิดและ
ก�ำหนดโทษไว้ และโทษทีจ่ ะลงแก่บคุ คลนัน้ จะหนักกว่าโทษทีบ่ ญั ญัตไิ ว้ในกฎหมายทีใ่ ช้อยูใ่ นเวลาทีก่ ระท�ำผิด
มิได้...” จากบทบัญญัติข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการลงโทษบุคคล โดยเฉพาะโทษทางอาญาต้องมีการ
ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจน เพือ่ ให้ประชาชนทัว่ ไปได้รบั ทราบล่วงหน้าว่า  ความประพฤติใดทีส่ ามารถท�ำได้หรือ

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563)

ความประพฤติลกั ษณะใดทีห่ ากกระท�ำแล้วจะมีผลร้ายต่อผูก้ ระท�ำ  ซึง่ สอดคล้องตามหลักความชอบด้วย
กฎหมายอาญา
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาหลักความชอบด้วยกฎหมายอาญากับการละเมิดอ�ำนาจศาลใน
ประเทศไทย ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา 30 บัญญัตวิ า่ “ให้ศาลมีอำ� นาจออก
ข้อก�ำหนดใด ๆ แก่คคู่ วามฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ หรือแก่บคุ คลภายนอกทีอ่ ยูต่ อ่ หน้าศาลตามทีเ่ ห็นจ�ำเป็น เพือ่ รักษา
ความเรียบร้อยในบริเวณศาล และเพือ่ ให้กระบวนพิจารณาด�ำเนินไปตามเทีย่ งธรรมและรวดเร็ว อ�ำนาจ
เช่นว่านี้ ให้รวมถึงการสัง่ ห้ามคูค่ วามมิให้ดำ� เนินกระบวนพิจารณาในทางก่อความร�ำคาญหรือในทางประวิงให้
ชักช้าหรือในทางฟุม่ เฟือยเกินสมควร” และมาตรา 31 บัญญัตวิ า่ “ผูใ้ ดกระท�ำการอย่างใด ๆ ดังกล่าวต่อไปนี้
ให้ถอื ว่ากระท�ำผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
(1) ขัดขืนไม่ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของศาลตามมาตราก่อนอันว่าด้วยการรักษาความเรียบร้อยหรือ
ประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล...”
จากบทบัญญัตดิ งั กล่าวพบว่า แม้ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลได้ถกู ก�ำหนดอยูใ่ นประมวล
กฎหมาย แต่บทบัญญัตดิ งั กล่าวมิได้กำ� หนดลักษณะของการกระท�ำความผิดเรือ่ งดังกล่าวอย่างชัดเจน
แต่อย่างใด เมือ่ พิจารณาตามหลักความชอบด้วยกฎหมายอาญาทีม่ วี ตั ถุประสงค์ให้ถอ้ ยค�ำในกฎหมายต้อง
ชัดเจนแน่นอนปราศจากความคลุมเครือแล้วพบว่าเพียงการออกเป็นข้อก�ำหนดของศาลในการตราขึน้
เพือ่ ก�ำหนดแบบแผนความประพฤติของบุคคลให้กระท�ำหรือไม่ให้กระท�ำอันเป็นการสอดคล้องกับการเคารพ
และไม่ละเมิดอ�ำนาจศาลยังขาดซึง่ ความชัดเจน เนือ่ งจากข้อก�ำหนดดังกล่าวเป็นแนวปฏิบตั หิ รือระเบียบ
ภายในของศาล ไม่ได้มกี ารตราขึน้ หรือประกาศใช้เป็นการทัว่ ไป
4.3 หลักการไม่พจิ ารณาลงโทษสองครัง้ (Non bis in idem) กับการลงโทษเรือ่ งละเมิดอ�ำนาจศาล
แนวคิดเรือ่ งการไม่พจิ ารณาลงโทษสองครัง้ และการลงโทษเรือ่ งละเมิดอ�ำนาจศาลในประเทศไทย
มีความเข้าใจและแนวปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างไปจากหลักสากล ดังนี้
4.3.1 หลักการไม่พจิ ารณาลงโทษสองครัง้ ตามหลักสากล
หลักการไม่พจิ ารณาลงโทษสองครัง้ (Non bis in idem) ปรากฏในข้อ 14 วรรค 7 ของกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) มีหลักว่า “บุคคลย่อมไม่ถกู พิจารณา
หรือลงโทษซ�ำ้ ในความผิดซึง่ บุคคลนัน้ ต้องค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้ลงโทษ หรือให้ปล่อยตัวตามกฎหมายและ
วิธพี จิ ารณาความอาญาของแต่ละประเทศ”
เมือ่ พิจารณาว่ากฎหมายอะไรบ้างทีเ่ ป็นเนือ้ หาทางอาญานัน้ ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปได้วางหลักว่า
การคุม้ ครองสิทธิของผูถ้ กู ด�ำเนินคดีตอ้ งน�ำหลักประกันสิทธิในทางอาญาไปใช้กบั การด�ำเนินการและไม่วา่
กฎหมายภายประเทศจะเรียกชือ่ ว่ามาตรการแบบใด หากเป็นมาตรการทีเ่ กีย่ วข้องกับเนือ้ หาทางอาญา
(criminal matters) แล้ว การปรับใช้มาตรการดังกล่าวต้องเคารพต่อหลักประกันทางอาญาทีไ่ ด้รบั การ
ยอมรับโดยอนุสญั ญาสิทธิมนุษยชนยุโรป มาตรา 6 ด้วย โดยเนือ้ หาทางอาญา หมายถึงมาตรการทัง้ ปวงทีม่ ี
ผลเป็นการป้องการลงโทษ
4.3.2 หลักการไม่พจิ ารณาลงโทษสองครัง้ (Non bis in idem) กับการลงโทษเรือ่ งละเมิดอ�ำนาจ
ศาลในประเทศไทย
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หลักการไม่พิจารณาลงโทษสองครั้งกับการลงโทษเรื่องละเมิดอ�ำนาจศาลในประเทศไทย
มีแนวทางแตกต่างไปจากสากล โดยจะพบว่าทีผ่ า่ นมาหากผูถ้ กู ล่าวหาได้กระท�ำความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจ
ศาลและมีความผิดฐานอาญาร่วมด้วยในลักษณะกรรมเดียว เช่น การยืน่ เอกสารเท็จมีความผิดในทางอาญา
และมีความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลเช่นนี้ แนวทางการตีความของศาลฎีกาและความเห็นคณะกรรมการ
กฤษฎีกาในเรือ่ งความซ�ำ้ ซ้อนดังกล่าวกลับพิจารณาว่าความผิดทางอาญาและความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจ
ศาลเป็นคนละกรรม เนือ่ งจากความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลถือเป็นเครือ่ งมือทีศ่ าลใช้เพือ่ รักษาความ
สงบเรียบร้อยในศาล ไม่ใช่การลงโทษทางอาญา ซึง่ จะเป็นการตัดสิทธิบคุ คลทีจ่ ะได้รบั การคุม้ ครองในการ
พิจารณาคดี อันไม่สอดคล้องกับแนวทางประกันสิทธิทางอาญา
ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรือ่ งที่ 444/2528 มีประเด็นส�ำคัญว่าความผิดฐาน
ละเมิดอ�ำนาจศาล แม้ศาลจะลงโทษจ�ำคุกหรือโทษปรับก็ถอื ว่าไม่ใช่โทษทางอาญา จึงกลายเป็นการตัดสิทธิ
ของบุคคลทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาคดี ทัง้ ทีห่ ากพิจารณาโดยทัว่ ไปความรับผิดไม่วา่ จะเป็นการปรับหรือ
การจ�ำคุกควรถือเป็นโทษทางอาญาดังเช่นแนวทางการตัดสินคดีของศาลแห่งสหภาพยุโรป การตีความ
ดังกล่าวอาจท�ำให้ผถู้ กู กล่าวหาว่าได้กระท�ำผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาคดีอย่างรอบคอบ
สิทธิในการมีทนายความ หรือสิทธิในการได้รบั การสืบพยานต่อหน้าศาลย่อมไม่ได้รบั ความคุม้ ครอง และ
ผู้ถูกกล่าวหาจะถูกลงโทษซ�้ำซ้อนกันได้ในการกระท�ำครั้งเดียว ในการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ศาลปกครองสูงสุดได้รบั ข้อมูลว่า วัตถุประสงค์แต่เดิมของการน�ำบทบัญญัตคิ วามรับผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
บัญญัตไิ ว้ในประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งแทนประมวลกฎหมายอาญา เนือ่ งจากผูร้ า่ งกฎหมาย
ในช่วงเวลานัน้ ต้องการให้ผพู้ พิ ากษาสามารถลงโทษบุคคลผูก้ ระท�ำการขัดขวางกระบวนพิจารณาของศาล
ได้โดยทันที จึงไม่กำ� หนดฐานความผิดดังกล่าวไว้ในประมวลกฎหมายอาญาเพราะขัน้ ตอนการด�ำเนินการ
พิจารณาจะช้ากว่า ทัง้ นี้ เป็นทีน่ า่ สังเกตว่าประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งได้มกี ารประกาศใช้ตงั้ แต่
ปีพทุ ธศักราช 2477 ซึง่ เมือ่ พิจารณาถึงบริบทของสังคมไทยในช่วงเวลานัน้ พบว่าการใช้และการคุม้ ครอง
อ�ำนาจของรัฐมีความส�ำคัญเหนือสิง่ อืน่ ใด ผูใ้ ช้อำ� นาจรัฐหรือเจ้าหน้าทีร่ ฐั ต้องรักษาความสงบเรียบร้อยให้
เกิดขึน้ กับสังคมโดยรวม อย่างไรก็ดี ในปัจจุบนั สภาพแนวคิดเพียงเพือ่ การมุง่ คุม้ ครองความสงบเรียบร้อย
มิได้เป็นเพียงเป้าหมายของภาครัฐเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป หากแต่แนวคิดเรือ่ งการเคารพสิทธิมนุษยชน
และศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ได้กลายเป็นคุณค่าส�ำคัญทีผ่ ใู้ ช้อำ� นาจรัฐต้องให้การรับรองและด�ำเนินการให้
เกิดผลขึน้ จริงในทางปฏิบตั ิ
4.4 สิทธิในการต่อสูค้ ดีในการด�ำเนินคดีเรือ่ งการละเมิดอ�ำนาจศาล
สิทธิในการได้รบั การพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม (Right to Fair Trial) ปรากฏอยูใ่ นข้อ 14 และ
ข้อ 15 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ซึง่ เป็นสิทธิมนุษยชน
ขัน้ พืน้ ฐานทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่ ประกอบด้วย
4.4.1 หลักการพิจารณาโดยศาลทีเ่ ป็นกลาง (Impartiality)
หลักการพิจารณาโดยศาลทีเ่ ป็นกลางปรากฏอยูใ่ นกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
สิทธิทางการเมือง (ICCPR) ข้อ 14 วรรค 1
การพิจารณาคดีตอ้ งด�ำเนินการโดยศาลทีม่ อี ำ� นาจในการพิจารณามีความเป็นอิสระและเป็นกลาง
หลักการในเรือ่ งนีถ้ อื เป็นสิทธิเด็ดขาดและไม่สามารถมีขอ้ ยกเว้นได้ ประกอบด้วยสาระส�ำคัญ 2 ประการ ได้แก่

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563)

ประการทีห่ นึง่ ผูพ้ พิ ากษาต้องไม่ตดั สินคดีภายใต้อคติหรือจากความเสียหายส่วนตัว หรือได้มกี าร
คาดการณ์ลว่ งหน้าต่อคดีทรี่ บั ผิดชอบ หรือไม่มพี ฤติการณ์ทเี่ อือ้ ประโยชน์ให้คกู่ รณีอกี ฝ่ายหนึง่ เหนือกว่า
คูก่ รณีอกี ฝ่าย
ประการทีส่ อง ศาลทีพ่ จิ ารณาคดีตอ้ งปรากฏต่อสายตาของบุคคลทัว่ ไปว่ามีความเป็นกลาง
ทัง้ นี้ ข้อ 14 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)
ฉบับนี้ ครอบคลุมศาลทุกประเภท ไม่วา่ จะเป็นศาลทัว่ ไป ศาลช�ำนัญการพิเศษ ศาลพลเรือนหรือศาลทหาร
ในขณะทีป่ ระมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งของประเทศไทย ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับความผิดฐาน
ละเมิดอ�ำนาจศาลไม่ได้มกี ารบัญญัตถิ งึ หลักความเป็นกลางของผูพ้ พิ ากษาแต่อย่างใด กล่าวคือ อ�ำนาจ
ในการลงโทษบุคคลผูก้ ระท�ำการละเมิดอ�ำนาจศาล อาจด�ำเนินการโดยผูพ้ พิ ากษาทีเ่ ป็นคูก่ รณีในความผิด
ฐานละเมิดอ�ำนาจศาลก็ได้
4.4.2 สิทธิของผูถ้ กู กล่าวหาในการสูค้ ดี
สิทธิของผูถ้ กู กล่าวหาในการสูค้ ดี ปรากฏอยูใ่ นข้อ 14 วรรค 3 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ว่าด้วยในการพิจารณาคดีอาญา มีหลักว่า บุคคลทุกคน
ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดย่อมมีสิทธิที่จะได้รับหลักประกันขั้นต�่ำโดยเสมอภาค ได้แก่
(1) สิทธิทจี่ ะได้รบั แจ้งโดยพลันซึง่ รายละเอียดเกีย่ วกับสภาพและเหตุแห่งความผิดทีถ่ กู กล่าวหา
ในภาษาซึง่ บุคคลนัน้ เข้าใจได้
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ข้อ 14 วรรค 3 (ก) ได้
รับรองสิทธิของบุคคลทีถ่ กู กล่าวหาในคดีอาญาว่าบุคคลดังกล่าวต้องได้รบั การแจ้งข้อกล่าวหาในทันทีทนั ใด
ให้รายละเอียดเกีย่ วกับสภาพและเหตุแห่งความผิด รวมทัง้ การใช้ภาษาทีส่ ามารถเข้าใจได้
(2) สิทธิที่จะมีเวลาและได้รับความสะดวกเพียงพอแก่การเตรียมการเพื่อต่อสู้คดีและติดต่อ
ทนายความที่ตนเลือกได้
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ข้อ 14 วรรค 3 (ข)
ได้รับรองสิทธิในการมีเวลาที่เหมาะสมในการเตรียมตัวสู้คดีมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสิทธิในการ
ได้รบั แจ้งข้อกล่าวหาโดยพลันและสิทธิในการสือ่ สารกับทีป่ รึกษาความมุง่ หมายในเรือ่ ง“เวลาทีเ่ หมาะสม”
ของการเตรียมข้อมูลของผู้ถูกกล่าวหาแต่ละคนอาจมีความแตกต่างกัน เนื่องจากต้องพิจารณาถึง
สถานการณ์ในแต่ละกรณี รวมถึงลักษณะและความซับซ้อนของคดีและขั้นตอนกระบวนพิจารณาที่
ด�ำเนินด้วย
(3) สิทธิทจี่ ะได้รบั การพิจารณาต่อบุคคลนัน้ และสิทธิทจี่ ะมีทนายความหรือทีป่ รึกษากฎหมาย
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ข้อ 14 วรรค 3 (ง) ได้
รับรองสิทธิในการได้รบั การพิจารณาต่อหน้าบุคคลนัน้ ในกรณีถกู กล่าวหาว่าได้กระท�ำความผิดทางอาญาไว้
วัตถุประสงค์ของบทบัญญัตใิ นเรือ่ งดังกล่าวมีขน้ึ เพือ่ ให้บคุ คลทีต่ กเป็นผูถ้ กู กล่าวหาในคดีอาญาต้องได้เข้ามา
เป็นส่วนหนึง่ ของการรับฟังในกระบวนการพิจารณา นอกจากนี้ ในอนุสญั ญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ได้รบั รองบุคคลทุกคนทีต่ กเป็นผูถ้ กู กล่าวหาในคดีอาญาว่ามีสทิ ธิในการต่อสูค้ ดีดว้ ยตนเอง สิทธิตรวจสอบ
พยานหลักฐาน และสิทธิในการมีผใู้ ห้ความช่วยเหลือในการแปลข้อความเพือ่ ให้ผถู้ กู กล่าวหาสามารถเข้าใจ
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ภาษาทีใ่ ช้ในการพิจารณาภายในห้องพิจารณา ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งสหภาพยุโรปได้สรุปหลักการในเรือ่ ง
สิทธิดงั กล่าวข้างต้นว่า สิทธิตา่ ง ๆ เหล่านีจ้ ะไม่สามารถเกิดขึน้ ได้เลยหากผูถ้ กู กล่าวหามิได้อยูใ่ นระหว่างการ
พิจารณาด้วย
4.4.3 สิทธิของผูถ้ กู กล่าวหาในการสูค้ ดีภายใต้ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลของไทย
หากสิทธิของผูถ้ กู กล่าวหาในการสูค้ ดีได้รบั การรับรองในข้อ 14 วรรค 3 ของกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งสิทธิในการได้รบั แจ้งโดยพลันถึง
รายละเอียดของเหตุแห่งการกระท�ำความผิด สิทธิในการมีระยะเวลาทีเ่ หมาะสมในการเตรียมการเพือ่ สูค้ ดีหรือ
สิทธิในการมีทนายความ ซึง่ ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลในประเทศไทยนัน้ มีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างและ
ไม่สอดคล้องกับสิทธิของผูถ้ กู กล่าวหาตามหลักสากลแต่อย่างใด ความไม่สอดคล้องดังกล่าวมาจากความเข้าใจ
ว่าความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลมิได้เป็นความผิดทางอาญานัน่ เอง กล่าวคือ ผูถ้ กู กล่าวหาในความผิดฐาน
ละเมิดอ�ำนาจศาลไม่ได้อยูภ่ ายใต้สทิ ธิทจี่ ะได้รบั การแจ้งรายละเอียดของเหตุแห่งการกระท�ำความผิด สิทธิ
ในการต่อสูค้ ดีตามระยะเวลาทีเ่ หมาะสม รวมถึงสิทธิในการมีทนายความหรือทีป่ รึกษากฎหมายในระหว่าง
การเผชิญหน้าทางคดีดงั กล่าวกับศาลทีพ่ จิ ารณาคดี แม้ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลจะมีอตั ราโทษปรับ
และโทษจ�ำคุก แต่เมือ่ แนวทางปัจจุบนั ยังคงมีความเข้าใจว่าความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลไม่ใช่การบังคับ
ใช้โทษทางอาญาย่อมท�ำให้สถานะของผูถ้ กู กล่าวหาไม่สอดคล้องกับข้อ 14 วรรค 3 ของกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) รวมถึงไม่ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิของ
ผูถ้ กู กล่าวหาทีพ่ งึ มีตามหลักการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาแต่อย่างใด
4.5 อัตราโทษความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
เมือ่ พิจารณาอัตราโทษปรับของความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลตามมาตรา 33 แห่งประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งนัน้ ได้กำ� หนดไว้ทจี่ ำ� นวนไม่เกิน 500 บาท จากช่วงเวลาทีก่ ฎหมายดังกล่าว
ได้ประกาศใช้แล้ว พบว่า ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งได้ตราขึน้ ตัง้ แต่ปี พุทธศักราช 2477 โดย
มิได้มกี ารแก้ไขอัตราโทษในมาตรา 33 แต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ จ�ำนวนความรับผิดตามโทษปรับทีก่ ำ� หนดไว้
ไม่เกิน 500 บาท จึงมีมลู ค่าทีไ่ ม่สอดคล้องกับอัตราค่าเงินในปัจจุบนั และจะไม่สง่ ผลใดๆ ในการสร้างความ
เกรงกลัวให้กบั บุคคลทีก่ ระท�ำความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล ด้วยเหตุนี้ อัตราโทษปรับในการกระท�ำความผิด
ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งจึงควรปรับให้สงู ขึน้ ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และ
หลักการทีว่ า่ ควรน�ำโทษปรับมาใช้เป็นล�ำดับแรกเพือ่ ประสิทธิภาพของรัฐ
เมื่อพิจารณาถึงบทลงโทษของความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลในพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 พบว่า มาตรา 64 ได้กำ� หนดอัตราโทษปรับต่อความผิด
ฐานละเมิดอ�ำนาจศาลไว้เป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท ซึง่ ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
นอกจากนี้ ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลในประเทศไทยยังรวมถึงโทษจ�ำคุกไม่เกิน 6 เดือนด้วย
อัตราโทษดังกล่าวเมือ่ พิจารณาถึงความจ�ำเป็นและความได้สดั ส่วนในการรักษาความสงบเรียบร้อยในการ
ด�ำเนินการพิจารณาคดีให้ตอ่ เนือ่ งของศาลแล้ว น่าจะเกินความจ�ำเป็น การลดโทษจ�ำคุกให้มจี ำ� นวนระยะ
เวลาทีส่ นั้ ลง และเน้นการใช้โทษปรับแทนจะมีประสิทธิภาพต่อการสร้างความเกรงกลัวให้ผกู้ ระท�ำความผิด
มากกว่า อีกทัง้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวทางของประเทศทีใ่ ช้ระบบกฎหมาย Civil Law เช่น สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี และความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลของศาลปกครองนัน้ มีอตั ราโทษจ�ำคุกไม่เกิน 1 เดือน
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4.6 สิทธิทจี่ ะได้รบั การเยียวยาจากการลงโทษทีผ่ ดิ พลาดในประเทศไทย
เมือ่ ส�ำรวจกฎหมายในประเทศไทยแล้วพบว่า กฎหมายทีใ่ ห้ความช่วยเหลือเพือ่ เยียวยาจ�ำเลย
หรือผูเ้ สียหายมีอยู่ 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัตคิ า่ ตอบแทนผูเ้ สียหาย ค่าทดแทนจ�ำเลยและค่าใช้จา่ ยแก่
จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัตกิ ารรือ้ ฟืน้ คดีอาญาขึน้ พิจารณาใหม่ พ.ศ. 2526 อย่างไรก็ดี
กฎหมายทัง้ สองฉบับนีใ้ ห้การคุม้ ครองเฉพาะจ�ำเลยและผูเ้ สียหายในคดีอาญาเท่านัน้ ในขณะทีค่ วามผิด
ฐานละเมิดอ�ำนาจศาลในประเทศไทยกลับถูกพิจารณาว่า แม้จะมีโทษปรับและโทษจ�ำคุก แต่โทษความผิด
ฐานดังกล่าวก็ไม่ถอื ว่าเป็นโทษทางอาญา ด้วยเหตุนี้ ผูถ้ กู กล่าวหาทีไ่ ด้รบั การลงโทษจากความผิดฐานละเมิด
อ�ำนาจศาล จึงไม่ได้รบั การคุม้ ครองเยียวยาจากกฎหมายทัง้ สองฉบับข้างต้นแต่อย่างใด
5

ข้อเสนอแนะ
บทบัญญัตเิ รือ่ งความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลยังคงมีความจ�ำเป็นในฐานะเครือ่ งมือของศาล
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในการพิจารณาคดี อย่างไรก็ดี การบังคับใช้ความผิดฐานดังกล่าวมีขอ้ เสนอแนะ
ทีไ่ ด้จากการศึกษา ดังต่อไปนี้
1) หากมีการละเมิดอ�ำนาจศาลเกิดขึน้ ต่อหน้าศาลในระหว่างการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลที่
พบเห็นการกระท�ำดังกล่าวควรมีอำ� นาจทีจ่ ะตักเตือนหรือไล่บคุ คลทีก่ ระท�ำดังกล่าวออกจากศาลเพือ่ รักษา
ความสงบเรียบร้อย
2) ข้อก�ำหนดของศาลในเรือ่ งความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลต้องมีความชัดเจนเพือ่ ให้ประชาชน
ทัว่ ไปสามารถเข้าถึงและรับทราบได้ลว่ งหน้า โดยในเบือ้ งต้นศาลอาจท�ำการเผยแพร่เป็นการทัว่ ไปผ่านทาง
เว็บไซต์ของศาลและในอนาคตข้อก�ำหนดเรือ่ งการละเมิดอ�ำนาจศาลเหล่านีค้ วรได้รบั การพิจารณาโดยออก
เป็นกฎหมายจากฝ่ายนิตบิ ญั ญัติ
3)  เมื่อมีการด�ำเนินคดีละเมิดอ�ำนาจศาล ควรให้สิทธิในการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม เช่น สิทธิ
ในการมีทนายความ สิทธิในการเตรียมต่อสูค้ ดี สิทธิในการเผชิญหน้ากับพยานหลักฐานกับผูถ้ กู กล่าวหา
เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)
4)    หากการกระท�ำการละเมิดอ�ำนาจศาลใดเป็นการกระท�ำกรรมเดียวกับความผิดอาญาทีบ่ ญั ญัติ
ไว้ในประมวลกฎหมายอาญาหรือพระราชบัญญัตทิ มี่ โี ทษทางอาญาอยูแ่ ล้ว ควรทีจ่ ะด�ำเนินคดีอาญาตามปกติ
และหากเป็นการกระท�ำซึง่ หน้าศาล ให้ศาลทีพ่ บความผิดส่งเรือ่ งให้พนักงานอัยการด�ำเนินการฟ้องร้อง
ผูก้ ระท�ำความผิดอาญานัน้ ต่อศาลอีกองค์คณะหนึง่
ส่วนกรณีที่มีการกระท�ำความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลเกิดขึ้นระหว่างการพิจารณาคดีแพ่ง
ศาลทีอ่ ยูใ่ นการพิจารณาอาจตักเตือนหรือไล่คกู่ รณีออกจากห้องพิจารณาหรือหากบุคคลดังกล่าวยังไม่เชือ่ ฟัง
ให้อยั การในท้องทีท่ ศี่ าลตัง้ อยูเ่ ป็นผูด้ ำ� เนินการฟ้องร้องในการด�ำเนินคดีกบั ผูท้ ำ� ละเมิดอ�ำนาจศาลต่อไป
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5) ควรแก้ไขโทษในความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลเพือ่ ให้สอดคล้องกับค่าเงินในปัจจุบนั และควร
แก้ไขโทษจ�ำคุกจากไม่เกิน 6 เดือน เป็นไม่เกิน 1 เดือน เพือ่ ให้สอดคล้องกับอัตราโทษตามพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
6) ในระหว่างทีค่ วามผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลยังไม่ได้รบั การรับรองว่าเป็นความผิดทีม่ โี ทษในทาง
อาญา หากผูถ้ กู ลงโทษจ�ำคุกในคดีดงั กล่าวได้อทุ ธรณ์หรือฎีกาแล้วศาลมีคำ� พิพากษาในเวลาต่อมา ว่าบุคคล
ดังกล่าวไม่ได้กระท�ำผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล บุคคลผูน้ นั้ ต้องได้รบั การเยียวยาชดเชย  ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนยุตธิ รรม พ.ศ. 2558 เนือ่ งจากการทีบ่ คุ คลถูกจ�ำคุกโดยไม่ได้กระท�ำความผิดถือเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนประการหนึง่

หลั
ก
การและสาระสำคั
ญ
ของพ�ธส� ารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาตอตานการทรมาน
และการประติบตั ิ หร�อการลงโทษอืน่
ทีโ่ หดราย ไรมนุษยธรรม หร�อทีย่ ำ่ ยีศกั ดิศ์ ร�

ผูส รุปและเร�ยบเร�ยง: นางสาวอวัสดา เอีย่ มแมนศร�
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หลักการและสาระส�ำคัญของพิธสี ารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมาน
และการประติบตั ิ หรือการลงโทษอืน่ ทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือทีย่ ำ� ยีศกั ดิศ์ รี
(Optional Protocol to the Convention against Torture - OPCAT)
1

นางสาวอวัสดา เอีย่ มแม้นศรี1

ความเป็นมา
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ 0405/ว251
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เชิญเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือผู้แทนเข้าร่วม
การประชุมเพือ่ เผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับพิธสี ารเลือกรับของอนุสญั ญาต่อต้านการทรมาน และการประติบตั ิ
หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563
เวลา 09.30 – 12.00 น. ผ่านทาง Application: Cisco Webex Meeting
2

วัตถุประสงค์ของการประชุม
(1) สร้างความรู้ความเข้าใจหลักการและสาระส�ำคัญของพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา
ต่อต้านการทรมานฯ (Optional Protocol to the Convention against Torture - OPCAT) โดย
ได้รับความร่วมมือจากผู้แทนสมาคมป้องกันการทรมาน (Association for the Prevention of
Torture – APT) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ด�ำเนินงานด้านการป้องกันการทรมานมีส�ำนักงาน
ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว และ
(2) แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการด�ำเนินงานตามพิธีสาร OPCAT ของผู้แทน
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ของไทยในการเข้าเป็นภาคีพิธีสาร OPCAT ในอนาคตต่อไป

		 1 นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบตั กิ าร กลุม่ งานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ส�ำนัก สิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ผูส้ รุปและเรียบเรียง.
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3

ผู้เข้าร่วมประชุม
การประชุมมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการ
ต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพ
อากาศ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และหน่วยงานใน
กระทรวงยุติธรรม เช่น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมราชทัณฑ์ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เป็นต้น จ�ำนวนประมาณ 20 คน
4

หลักการและสาระส�ำคัญของพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน
และการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี (OPCAT)
บรรยายโดย Mrs. Barbara Bernath เลขาธิการสมาคมป้องกันการทรมาน และ Ms. Shazeera
Zawawi เจ้าหน้าที่โครงการประจ�ำภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิกของ APT มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
(1) สาระส�ำคัญของพิธีสาร OPCAT ได้แก่ การพัฒนาระบบการเข้าเยี่ยมสถานที่ซึ่งท�ำให้
บุคคลเสื่อมเสียอิสรภาพ โดยหน่วยงานนานาชาติ กล่าวคือ คณะอนุกรรมการสหประชาชาติว่าด้วย
การป้องกันการทรมาน (UN Subcommittee on Prevention of Torture - SPT) และหน่วยงาน
ระดับชาติ ซึ่งได้แก่ กลไกป้องกันการทรมานระดับชาติ (National Preventive Mechanism NPM) ทีเ่ ป็นหน่วยงานอิสระโดยเป็นการตรวจเยีย่ มอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ป้องกันการทรมาน การปฏิบตั ิ
และการลงโทษที่ทารุณ ขาดมนุษยธรรม หรือลดทอนความเป็นมนุษย์ (ข้อ 1 ของพิธีสาร OPCAT)
(2) การด�ำเนินการของรัฐเมื่อเข้าเป็นภาคีพิธีสาร OPCAT พิธีสาร OPCAT ไม่ได้สร้าง
มาตรฐานเพิ่มเติมและไม่ได้สร้างสิทธิใหม่ใด ๆ แต่เป็นการช่วยเหลือรัฐในการด�ำเนินการตาม
พันธกรณีที่มีอยู่อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อยับยั้งและป้องกันการทรมานตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญาต่อ
ต้านการทรมานฯ (CAT) รวมถึงสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนฉบับอื่น ๆ เช่น กติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political
Rights - ICCPR) ข้อ 7 ที่ระบุว่าบุคคลจะถูกทรมาน หรือได้รับการปฏิบัติ หรือการลงโทษที่โหดร้าย
ไร้มนุษยธรรม หรือต�่ำช้ามิได้ อย่างไรก็ดี การเข้าเป็นภาคีพิธีสาร OPCAT รัฐภาคีมีพันธกรณี
ในการมอบหมายให้มี NPM ซึง่ อาจเป็นหน่วยงานเดียวหรือหลายหน่วยงาน จะเป็นการจัดตัง้ ขึน้ ใหม่
หรือมอบหมายหน่วยงานอิสระที่มีการจัดตั้งอยู่แล้วท�ำหน้าที่เป็น NPM ก็ได้ ขึ้นกับบริบทของ
แต่ละประเทศ เพื่อรองรับการด�ำเนินงานตามพิธีสาร OPCAT
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(3) กลไกการท�ำงานตามพิธีสาร OPCAT ประกอบด้วย
(3.1) คณะอนุกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันการทรมาน (SPT) เป็นกลไก
ระดับนานาชาติ มีหน้าที่ในการตรวจเยี่ยมสถานที่ซึ่งท�ำให้บุคคลเสื่อมเสียซึ่งอิสรภาพ และจัดท�ำ
ข้อเสนอแนะ (Recommendations) เพื่อปรับปรุงสภาพการควบคุมตัวบุคคล โดยการด�ำเนินการ
ต่าง ๆ จะเป็นความลับเว้นแต่รัฐภาคีอนุญาตให้เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ SPT ประกอบด้วย
ผูเ้ ชีย่ วชาญระหว่างประเทศทีป่ ฏิบตั งิ านอย่างเป็นอิสระในด้านกระบวนการยุตธิ รรมและสิทธิมนุษยชน
จ�ำนวน 25 คน ซึ่งคัดเลือกโดยรัฐภาคีพิธีสาร OPCAT นอกจากนี้ SPT ยังมีหน้าที่ในการช่วยเหลือ
และให้ค�ำแนะน�ำแก่รัฐภาคีในการจัดตั้ง NPM และให้ความช่วยเหลือ NPM ในการด�ำเนินงานด้าน
การป้องกันการทรมาน (พิธีสาร OPCAT ข้อ 5 – 16)
(3.2) กลไกป้องกันการทรมานระดับชาติ (NPM) เป็นกลไกระดับประเทศ มีหน้าทีค่ ล้ายคลึง
กับ SPT กล่าวคือ ตรวจเยี่ยมสถานที่ซึ่งท�ำให้บุคคลเสื่อมเสียซึ่งอิสรภาพและจัดท�ำข้อเสนอแนะที่
เกีย่ วกับการควบคุมตัว รวมถึงมีการจัดท�ำและเผยแพร่ขอ้ เสนอแนะต่อสาธารณะเป็นรายปี (พิธสี าร
OPCAT ข้อ 17 – 23)
ในส่วนของการท�ำงานของ NPM จะมีลกั ษณะแบบเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ กล่าวคือ จะไม่รอให้
เกิดข้อร้องเรียนรายกรณีกอ่ นจึงจะด�ำเนินการตรวจเยีย่ มสถานทีซ่ งึ่ ท�ำให้บคุ คลเสือ่ มเสียซึง่ อิสรภาพ
แต่จะมุง่ เน้นการตรวจเยีย่ มอย่างสม�ำ่ เสมอและวิเคราะห์หาต้นตอของการทรมานทีเ่ กิดขึน้ เชิงระบบ
ในภาพรวม รวมถึงจัดท�ำข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ปรับปรุงแก้ไข โดยจะไม่ประณาม
หรือต�ำหนิการด�ำเนินการของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ส�ำหรับสถานที่ที่เข้าข่ายต้องได้รับการตรวจเยี่ยมจาก NPM เช่น เรือนจ�ำ  สถานีต�ำรวจ
เรือนจ�ำทหาร สถานทีค่ วบคุมตัวก่อนพิจารณาคดี ห้องกักตัวของส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ห้องกักตัว
ทีส่ นามบินหรือด่านบริเวณชายแดน สถานทีค่ วบคุมตัวผูล้ ภี้ ยั โรงพยาบาลจิตเวช สถานพินจิ สถาน
สงเคราะห์เด็ก สถานทีพ่ กั ส�ำหรับคนไร้บา้ น บ้านพักคนชรา และบ้านพักคนพิการ รวมถึงยานพาหนะ
ทีใ่ ช้ในการควบคุมหรือขนส่งตัวผูถ้ กู จับไปยังสถานทีค่ วบคุมตัว
(4) การจัดตั้งหรือมอบหมายหน่วยงานท�ำหน้าที่ NPM ของรัฐภาคี
ในการจัดตัง้ หรือมอบหมายหน่วยงานทีท่ ำ� หน้าที่ NPM รัฐภาคีจะเป็นผูด้ ำ� เนินการร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสียจากภาคส่วนต่าง ๆ (Stakeholders) โดยรัฐภาคีอาจมอบหมายหน่วยงานอิสระ
ที่มีอยู่แล้ว เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ/หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน ท�ำหน้าที่
เป็น NPM หรืออาจจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่เพื่อท�ำหน้าที่ดังกล่าว รวมถึงอาจมอบหมายให้
หลายหน่วยงานภายในรัฐภาคีท�ำหน้าที่เป็น NPM ก็ได้ เช่น กรณีประเทศนิวซีแลนด์ที่มี 5 หน่วยงาน
ท�ำหน้าที่ NPM ได้แก่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินิวซีแลนด์ ท�ำหน้าที่เป็น NPM
กลาง (New Zealand Human Rights Commission) ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (Office of
the Ombudsmen) หน่วยอิสระด้านจเรต�ำรวจ (Independent Police Conduct Authority
- IPCA) ส�ำนักงานคณะกรรมการด้านเด็ก (Office of the Children’s Commissioner) และ
ผู้ตรวจราชการด้านสถาบันทางอาญา (Inspector of Service Penal Establishments) โดยแต่ละ

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563)

หน่วยงานท�ำหน้าที่ในการตรวจเยี่ยมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
นิวซีแลนด์ก�ำหนด
การจัดตั้ง NPM เป็นไปตามบริบทของแต่ละประเทศไม่มีรูปแบบตายตัวเป็นการเฉพาะ
เนือ่ งจากพิธสี าร OPCAT ไม่ได้กำ� หนดรายละเอียดในส่วนนีไ้ ว้ เพียงแต่กลไกดังกล่าวจะต้องด�ำเนินงาน
อย่างเป็นอิสระ มีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชาชีพ และมีสัดส่วนที่เหมาะสม
ทั้งด้านเพศและด้านเชื้อชาติ ทั้งนี้ ในการพิจารณาจัดตั้ง NPM รัฐภาคีอาจน�ำหลักการปารีส
(Paris Principles) มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดตั้งหรือมอบหมายกลไกดังกล่าวด้วย
(5) การจัดท�ำรายงานประเทศ การเข้าเป็นภาคีพธิ สี าร OPCAT ไม่ได้กำ� หนดให้รฐั ภาคีมพี นั ธกรณี
ทีจ่ ะต้องจัดท�ำรายงานประเทศแต่อย่างใด แต่รฐั ภาคีอาจน�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการด�ำเนินงานของ NPM บรรจุ
ไว้ในรายงานประเทศตามอนุสญั ญา CAT ได้
(6) ข้อห่วงกังวล หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยมีข้อห่วงกังวลต่อการที่ SPT สามารถ
เข้าตรวจสถานที่คุมขังได้ทุกที่โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับจ�ำนวนบุคคลที่ถูก
ลิดรอนอิสรภาพและจ�ำนวนของสถานที่ซึ่งท�ำให้บุคคลเสื่อมเสียซึ่งอิสรภาพ และข้อมูลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติต่อผู้คุมขัง โดยเรื่องนี้ ผู้แทน APT ได้เน้นย�้ำว่า แม้เรื่องดังกล่าวจะเป็นอาณัติของ SPT ตาม
พิธีสาร OPCAT แต่ในทางปฏิบัติ SPT จะมีการหารืออย่างเป็นทางการกับรัฐภาคีทุกครั้งก่อนการ
ด�ำเนินการใด ๆ ภายในรัฐภาคี และรายงานหรือข้อเสนอแนะของ SPT จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากรัฐภาคีเท่านั้น
(7) ในส่วนของความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีพิธีสาร OPCAT ผู้แทน APT
ได้แสดงความคิดเห็นว่า ประเทศไทยมีความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีพิธีสาร OPCAT เนื่องจากที่
ผ่านมาประเทศไทยได้มีการปฏิรูประบบยุติธรรมทางอาญาให้ดีขึ้นมาโดยตลอด ซึ่งการเข้าเป็น
ภาคีพิธีสาร OPCAT จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการมีกรอบแนวทางในการปฏิรูปให้เป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น รวมถึงการที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ (CAT) เมื่อ
ปี พ.ศ. 2550 ซึง่ ชีใ้ ห้เห็นว่าไทยประสงค์ทจี่ ะขจัดการทรมานให้หมดไปจากสังคมไทยอันเป็นเรือ่ งที่
สอดคล้องกับสาระส�ำคัญของพิธีสาร OPCAT นอกจากนี้ แม้ประเทศไทยยังไม่เข้าเป็นภาคีพิธีสาร
OPCAT แต่กลไกอื่น ๆ ของสหประชาชาติ เช่น ผู้เสนอรายงานพิเศษของสหประชาชาติว่าด้วยการ
ทรมาน (UN Special Rapporteur on Torture) ก็สามารถเข้ามาตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขังประเภท
ต่าง ๆ ของไทยได้ ดังนั้น จึงไม่มีปัญหาอุปสรรคในการเข้าเป็นภาคีพิธีสาร OPCAT ของประเทศไทย
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นภาคีพิธีสาร OPCAT หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรเริ่มจัดการหารือร่วมกันเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมของ NPM ของไทยต่อไป
เนือ่ งจาก APT มักพบว่า หลายประเทศประสบปัญหาในการจัดตัง้ หรือมอบหมาย NPM ทีเ่ หมาะสม
กับบริบทของประเทศตน
(8) ผลดีของการเข้าเป็นภาคีพิธีสาร OPCAT
การเข้าเป็นภาคีพิธีสาร OPCAT ถือเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและ
ความน่าเชื่อถือให้แก่รัฐ เพราะการทรมานถือเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลอย่าง
ร้ายแรงและเป็นการท�ำลายศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การเข้าเป็นภาคีพิธีสาร OPCAT จึงเป็น
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ก้าวส�ำคัญอันเป็นรูปธรรมในการคุ้มครองบุคคลที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ การรับรองความโปร่งใสและ
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบสถานที่ซึ่งท�ำให้บุคคลเสื่อมเสียซึ่งอิสรภาพในทุกรูปแบบ รวมถึง
ช่วยลดความเสี่ยงของการกระท�ำที่มิชอบ และช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นในสังคม โดยการมีสถานที่
คุมขังที่เคารพสิทธิมนุษยชนจะช่วยให้ผู้ต้องขังหรือผู้ถูกลิดรอนอิสรภาพสามารถกลับคืนสู่สังคมได้
เพิ่มขึ้น ลดอัตราการกระท�ำผิดซ�้ำ และสร้างสังคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
รัฐที่เข้าเป็นภาคีพิธีสาร OPCAT ถือว่าได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกในการ
ป้องกันการทรมาน โดยหน่วยงานของรัฐและ NPM จะได้รับประโยชน์จากค�ำแนะน�ำและความ
ร่วมมือจาก SPT ในการพัฒนาสถานการณ์และสภาพของสถานที่คุมขัง รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับรัฐภาคีอื่น และกลไกป้องกันการทรมานระดับชาติของประเทศอื่น ๆ ด้วย
ผู้แทน APT ย�้ำว่าไม่มีประเทศใดในโลกที่ปราศจากความเสี่ยงจากการทรมาน และการ
ประติบัติอื่นที่โหดร้ายในรูปแบบอื่น ๆ เนื่องจากความเสี่ยงดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ในทุกสถานการณ์
ที่บคุ คลถูกลิดรอนเสรีภาพ การเข้าเป็นภาคีพธิ สี าร OPCAT จึงเป็นเครือ่ งมือหนึง่ ทีจ่ ะช่วยลดความเสีย่ ง
จากการถูกกระท�ำทีม่ ชิ อบในสถานทีซ่ งึ่ ท�ำให้บคุ คลเสือ่ มเสียซึง่ อิสรภาพได้
5

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
ตามพิธีสาร OPCAT ของประเทศฟิลิปปินส์
โดย Hon. Leah C. Tanodra – Armamento กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฟิลิปปินส์
มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
(1) ประเทศฟิลปิ ปินส์เข้าเป็นภาคีอนุสญั ญาต่อต้านการทรมานฯ (CAT) เมือ่ วันที่ 18 มิถนุ ายน
2529 และได้เข้าเป็นภาคีพธิ สี าร OPCAT เมือ่ วันที่ 17 เมษายน 2555 โดยได้จดั ท�ำถ้อยแถลงตีความ
(Interpretative declaration) ข้อ 24 ว่าภายหลังจากการให้สัตยาบันแล้ว รัฐภาคีอาจประกาศ
เลื่อนการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้หมวด 3 เรื่อง อ�ำนาจหน้าที่ของ SPT และหมวด 4 เรื่อง NPM
ตามพิธีสาร OPCAT ส่งผลให้ฟิลิปปินส์เป็นประเทศแรกที่เข้าเป็นภาคีพิธีสาร OPCAT โดยขยาย
เวลาการปฏิบัติตามพันธกรณีเกี่ยวกับการจัดตั้ง NPM ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์ได้รับข้อเสนอแนะจ�ำนวน
มากจากสหประชาชาติให้เร่งจัดตั้ง NPM เพื่อด�ำเนินการตามพันธกรณีของพิธีสาร OPCAT อย่างไร
ก็ดี ปัจจุบันรัฐบาลของฟิลิปปินส์ยังคงไม่ได้จัดตั้ง NPM แต่อย่างใด
(2) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฟลิ ปิ ปินส์จงึ ได้จดั ตัง้ กลไกป้องกันการทรมานระดับชาติ
ชั่วคราว (Interim National Preventive Mechanism - INPM) เมื่อปี 2559 ภายใต้การด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ฟ ิ ลิ ป ปิ น ส์ แ ละได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และกองทัพ INPM ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับ NPM
ทุกประการ ทั้งนี้ INPM ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบเพื่อแสดงให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ตระหนักถึงความ
ส�ำคัญจ�ำเป็นในการเร่งจัดตั้ง NPM ตามพิธีสาร OPCAT นอกจากนี้ ในส่วนของการท�ำงานของ
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INPM กับ SPT มีลักษณะการท�ำงานโดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากสถานะ
ของ INPM ยังไม่ได้รับการจัดตั้งหรือมอบหมายอย่างเป็นทางการจากรัฐบาล
6

ข้อสังเกต
(1) ภาพรวมส่วนใหญ่ผแู้ ทนหน่วยงานทีเ่ ข้าร่วมการประชุมได้มคี วามเข้าใจในหลักการและผลดี
ในการเข้าเป็นภาคีพธิ สี าร OPCAT ของไทยมากขึน้ แต่อาจยังมีขอ้ ห่วงกังวลอยูบ่ า้ งเกีย่ วกับรูปแบบของ
NPM ว่าควรจัดตั้งอย่างไรให้เหมาะสมกับบริบทของไทยมากที่สุด รวมทั้งได้เห็นพ้องกับความเห็น
ของผูแ้ ทน APT ในเรือ่ งทีไ่ ทยอาจเริม่ จัดการหารือร่วมกันเกีย่ วกับการจัดตัง้ NPM ซึง่ เกีย่ วกับเรือ่ งนี้
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเป็นภาคี
พิธีสารดังกล่าวได้รับที่จะไปด�ำเนินการต่อไป
(2) การเข้าเป็นภาคีพธิ สี าร OPCAT จะช่วยพัฒนาให้ไทยมีมาตรการการป้องกันการทรมาน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ช่วยขจัดปัญหาและช่องว่างทีอ่ าจก่อให้เกิดการทรมานโดยเจ้าหน้าทีข่ องรัฐได้ อย่างไรก็ดี
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญทีด่ ำ� เนินงานด้านการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
อาจร่วมกันเสริมสร้างความเข้าใจให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการเข้าเป็นภาคีพธิ สี ารดังกล่าวต่อไป
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