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วตัถปุระสงค์

  ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรสิทธิมนษุยชนแห่งชำต	ิจดัพมิพ์	“วำรสำรกฎหมำยสทิธิมนษุยชน”
โดยมวีตัถปุระสงค์	เพือ่เป็นแหล่งรวบรวมผลงำนทำงวชิำกำรเกีย่วกบักฎหมำยสทิธมินุษยชนในประเด็น
ต่ำง	ๆ 	และข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกฎหมำย	กฎ	ระเบียบ	หรือค�ำสั่งใด	ๆ 	เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก
สิทธิมนุษยชน	รวมทั้งรับฟังควำมเห็นทำงด้ำนกฎหมำยสิทธิมนุษยชน	จำกผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ	
ด้ำนกฎหมำยสิทธิมนุษยชน	 ตลอดจนเผยแพร่ควำมรู ้ควำมเข้ำใจด้ำนกฎหมำยสิทธิมนุษยชน
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  วำรสำรกฎหมำยสทิธมินษุยชนฉบบันี	้เป็นวำรสำรกฎหมำยสทิธมินษุยชนฉบบัที	่2 
ประจ�ำปี	2563	ของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนแห่งชำต	ิซึง่ได้รวบรวมบทควำมและ
บทสมัภำษณ์จำกผู้เชีย่วชำญด้ำนสทิธิมนุษยชนทีส่ร้ำงคุณประโยชน์	ส่งเสริม	และผลักดัน
สทิธมินุษยชนในประเทศไทย	โดยเป็นบทควำมและบทสมัภำษณ์ทีเ่กีย่วกับสทิธมินุษยชน
ในเรือ่งทีอ่ยูใ่นควำมสนใจของประชำชนในปัจจบุนั	นอกจำกนี	้ในวำรสำรกฎหมำยสทิธมินุษยชน
ฉบบันี	้ ยงัมเีน้ือหำสำรตัถะเก่ียวกบัสทิธิมนษุยชนท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพฒันำสงัคมไทย
ให้เคำรพในสิทธิมนษุยชนซ่ึงกนัและกนั	

  กองบรรณำธกิำรหวงัเป็นอย่ำงยิง่ว่ำ	วำรสำรกฎหมำยสทิธมินษุยชนฉบบันี	้จะมคุีณค่ำ
และประโยชน์ในกำรสร้ำงเสริมสังคมแห่งกำรเคำรพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งสร้ำงควำมเข้ำใจในสิทธิมนุษยชนและหลักกำรของสิทธิมนุษยชนต่อภำครัฐ
และเอกชน	 ในกำรน้ี	 กองบรรณำธกิำรขอขอบคุณผูใ้ห้สมัภำษณ์และเจ้ำของบทควำม
ทกุท่ำนทีใ่ห้ควำมกรณุำให้สมัภำษณ์และเขยีนบทควำมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อวำรสำรกฎหมำย
สทิธมินษุยชนฉบบันี	้ทัง้นี	้หำกท่ำนมีควำมประสงค์ท่ีจะส่งบทควำมมำตีพมิพ์ในวำรสำร
กฎหมำยสิทธิมนุษยชน	หรือมีข้อเสนอแนะประกำรใด	สำมำรถส่งได้ที่กองบรรณำธิกำร
วำรสำรกฎหมำยสทิธิมนษุยชน	ส�ำนกักฎหมำย	ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนแห่งชำต ิ
หรอื	E-mail:	 law_journal@nhrc.or.th	กองบรรณำธกิำรจะพจิำรณำบทควำมของท่ำน
ตำมขั้นตอนต่อไป	โดยท่ำนสำมำรถดำวน์โหลดวำรสำรกฎหมำยสิทธิมนุษยชน
ทกุฉบับทีไ่ด้รับกำรตพีมิพ์แล้ว	ได้ที	่http://www/nhrc.or.th	
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8 วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ข้อสงัเกตเก่ียวกับหน้าทีแ่ละอ�านาจ
ไกล่เกลีย่เรือ่งร้องเรยีนของคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาติ

ดร.	โกเมศ	สบุงกช*

  กำรตรวจสอบกำรละเมดิสทิธมินษุยชนนัน้หำกกรณใีดทีส่ำมำรถด�ำเนนิกำรไกล่เกลีย่เพือ่ยตุข้ิอพพิำท
ได้ก็เป็นสิ่งที่คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติควรที่จะด�ำเนินกำร	เนื่องจำกกำรยุติข้อพิพำทด้วย
วิธีกำรไกล่เกลี่ยนั้นท�ำให้ข้อพิพำทยุติลงด้วยควำมพึงพอใจของทั้งสองฝ่ำย	ซึ่งกระบวนกำรไกล่เกลี่ย
เป็นกระบวนกำรยตุหิรอืระงับข้อพพิำทด้วยควำมตกลงยินยอมของคูก่รณีเอง	โดยทีมี่บคุคลทีส่ำมมำเป็น
คนกลำงคอยช่วยเหลอืแนะน�ำ	เสนอแนะหำทำงออกในกำรยตุหิรอืระงบัข้อพพิำทให้คูก่รณตีกลงกนัได้ส�ำเรจ็ 
ซึ่งกำรไกล่เกลี่ยหรือประนอมข้อพิพำท	มีข้อดีหลำยประกำร	เช่น	สะดวก	รวดเร็ว	ประหยัดค่ำใช้จ่ำย	
รักษำสัมพันธภำพระหว่ำงคู่กรณี	สร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่คู่กรณี	รักษำชื่อเสียงและรักษำควำมลับ
ของคู่กรณ	ีสร้ำงควำมสงบสขุให้แก่ชมุชน	ลดปรมิำณคดี	เป็นต้น
	 	 เดิมพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	พ.ศ.	2542	ได้บัญญัติให้ระหว่ำง
กำรตรวจสอบกำรละเมดิสทิธมินษุยชน	ถ้ำคณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนแห่งชำตพิจิำรณำแล้วเห็นว่ำ 
กรณตีำมค�ำร้องเรียนใดที่คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติสำมำรถไกล่เกลี่ยข้อพิพำทของคู่กรณ	ี
เพือ่ให้ปัญหำตำมค�ำร้องเรยีนสำมำรถยตุลิงได้	คณะกรรมกำรสทิธิมนษุยชนแห่งชำติสำมำรถไกล่เกล่ีย
เพือ่ให้คูก่รณที�ำควำมตกลงประนีประนอมและแก้ไขปัญหำกำรละเมดิสทิธมินษุยชนนัน้ได้	ซึง่หำกคูก่รณยีนิยอม
และตกลงกันได้	และกำรตกลงดังกล่ำวนั้นอยู่ในกรอบของกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	คณะกรรมกำร	
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติจะจัดท�ำข้อตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษรและยุติข้อพิพำทนั้น	 แต่หำกปรำกฏ
ในภำยหลงัว่ำคู่กรณีไม่ปฏิบัตติำมข้อตกลง	คณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนแห่งชำติมอี�ำนำจในกำรด�ำเนนิกำร	
ตรวจสอบค�ำร้องเรยีนนัน้ตำมหน้ำท่ีและอ�ำนำจต่อไป	ซ่ึงเป็นกำรก�ำหนดหลกักำรทีส่อดคล้องกับหลกักำร
ด�ำเนินงำนตำมอ�ำนำจกึ่งตุลำกำรของสถำบันสิทธิมนุษยชนระดับชำติ	 (quasi-jurisdictional)	
ตำมหลักกำรปำรีส	 (Paris	Principles)	ทีก่�ำหนดหลกักำรไว้ว่ำ	 ในกำรพจิำรณำค�ำร้องคณะกรรมกำร
สทิธมินษุยชนแห่งชำตจิะต้องแสวงหำแนวทำงยุติปัญหำอย่ำงฉนัท์มิตรผ่ำนกระบวนกำรไกล่เกล่ียภำยใต้
ขอบเขตอ�ำนำจท่ีก�ำหนดไว้ในกฎหมำย	
	 	 นับแต่	 พ.ศ.	 2559	 เป็นต้นมำ	คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ด�ำเนินกำรโดยเน้น
กระบวนกำรไกล่เกลีย่ข้อพพิำทเพ่ือยตุปัิญหำตำมค�ำร้องมำกขึน้	 โดยได้มกีำรออกระเบยีบคณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรไกล่เกลี่ย	พ.ศ.	2559	เพื่อเป็นแนวทำงให้
คณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนแห่งชำตหิรอืบคุคลทีค่ณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนแห่งชำตมิอบหมำยด�ำเนนิ
กระบวนกำรไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพำทอันเกิดจำกปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนภำยในกรอบของ
กำรคุ้มครองสทิธิมนษุยชนและจดัท�ำข้อตกลงท่ีเป็นธรรมซ่ึงเป็นท่ียอมรบัระหว่ำงคูก่รณี

	 	 *	บรรณำธิกำร,	นิตกิรช�ำนำญกำร	กลุ่มงำนนติิกำร	ส�ำนักกฎหมำย	ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนแห่งชำต.ิ
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	 	 อย่ำงไรกต็ำม	 ปัจจุบนัพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่ำด้วยคณะกรรมกำรสทิธิมนษุยชน
แห่งชำต	ิ พ.ศ.	 2560	 มไิด้บัญญตัริบัรองหน้ำทีแ่ละอ�ำนำจในกำรไกล่เกลีย่ข้อพพิำทไว้	 ท�ำให้กำรด�ำเนนิ
กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเกิดข้อโต้แย้งเก่ียวกับหน้ำที่และ
อ�ำนำจดังกล่ำว	 ทัง้ท่ีกำรไกล่เกลีย่เป็นกระบวนกำรระงบัข้อพพิำททำงเลอืกท่ีช่วยบรรเทำควำมเดอืดร้อน 
ให้ประชำชนได้อย่ำงรวดเร็ว	ลดกำรน�ำคดีขึ้นสู่ศำล	ยุติข้อพิพำทด้วยควำมสมำนฉันท์	ซึ่งบำงกรณี
ควำมขัดแย้งไม่ใช่เรื่องในเนื้อหำ	แต่เกิดจำกควำมเข้ำใจผิดหรือกำรมีข้อมูลไม่ครบถ้วนของผู้ร้อง 
ซึง่กำรระงบัข้อพพิำทกระแสหลกัโดยกระบวนกำรตรวจสอบอำจใช้เวลำหรอืค่ำใช้จ่ำยมำกกว่ำ	กำรไกล่เกลีย่
จงึเป็นเครือ่งมือท่ีให้กำรคุ้มครองสทิธิมนุษยชนได้อย่ำงรวดเรว็	ทนัต่อสถำนกำรณ์	แม้ในชัน้กำรพิจำรณำ
ยกร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	 พ.ศ.	 2560				
จะมข้ีอสงัเกตว่ำ	ในบำงกรณคีณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนแห่งชำตอิำจพจิำรณำด�ำเนนิกำรตรวจสอบ
เพือ่มข้ีอเสนอแนะไปยงัหน่วยงำนของรฐัหรอืเอกชนทีเ่กีย่วข้องในกำรเยยีวยำผูถ้กูละเมดิสทิธมินษุยชน	
ซึง่ก่อนมข้ีอเสนอแนะอำจมีกรณทีีต้่องให้คูก่รณีหรือผู้ทีเ่กีย่วข้องมำชีแ้จง	ในระหว่ำงน้ัน	คณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติอำจด�ำเนินกำรไกล่เกล่ียระหว่ำงคู่กรณีเพ่ือเยียวยำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในกรณดีงักล่ำวได้โดยควำมยนิยอมของคูก่รณ	ีและเพือ่ให้กำรท�ำหน้ำท่ีในกำรไกล่เกลีย่เป็นไปโดยเหมำะสม
และมีมำตรฐำนกำรปฏิบัติที่สอดคล้องกัน	คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติจะวำงระเบียบในกำร
ปฏบิตัหิน้ำทีดั่งกล่ำวได้ตำมทีม่ำตรำ	27	(5)	หรอืมำตรำ	49	(9)	แห่งพระรำชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญ
ว่ำด้วยคณะกรรมกำรสทิธิมนษุยชนแห่งชำต	ิพ.ศ.	2560	บญัญติัไว้ด้วยก็ได้	อย่ำงไรกต็ำม	กำรท่ีไม่บญัญติั
หน้ำที่และอ�ำนำจของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติไว้ในพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกล่ำวย่อมแสดงให้เห็นถึงควำมไม่สอดคล้องกับหลักกำรปำรีสท่ีก�ำหนดให้กำรใช้อ�ำนำจนั้นจะต้องอยู่
ภำยใต้ขอบเขตกฎหมำยซ่ึงจะต้องบัญญัติไว้อย่ำงชัดแจ้งในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมำย	และจะส่งผลให้
กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทลดประสิทธิภำพจำกเดิมเป็นอย่ำงมำก	และอำจเกิดข้อโต้แย้งจำกคู่กรณีได้ว่ำ
คณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนแห่งชำตไิม่มอี�ำนำจทีจ่ะให้คูก่รณไีกล่เกลีย่ข้อพพิำทได้	 อกีทัง้กำรด�ำเนนิกำร
โดยออกระเบียบเพื่อก�ำหนดรำยละเอียดขั้นตอนในกำรไกล่เกลี่ยตำมควำมเห็นในชั้นกำรพิจำรณำของ
สภำนติิบญัญตัแิห่งชำตนิัน้	 คณะกรรมกำรสิทธมินษุยชนแห่งชำตมีิอ�ำนำจเพียงก�ำหนดระเบยีบข้ึนบงัคบั
ใช้เพ่ือก�ำกับหรือควบคุมกำรท�ำงำนของข้ำรำชกำร	พนักงำนรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่	ของส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเท่ำนั้น	คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติไม่มีอ�ำนำจในกำร
ออกระเบยีบให้มผีลบงัคับคูก่รณไีด้	 เนือ่งจำกพระรำชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญูว่ำด้วยคณะกรรมกำร
สทิธมินษุยชนแห่งชำต	ิพ.ศ.	2560	ซ่ึงเป็นกฎหมำยหลักไม่ได้บัญญตัใิห้อ�ำนำจไว้น่ันเอง
  จะเห็นได้ว่ำ	กำรทีพ่ระรำชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่ำด้วยคณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนแห่งชำต	ิ	
พ.ศ.	2560	ไม่บัญญัตหิลกักำรเก่ียวกับกำรท�ำหน้ำท่ีไกล่เกลีย่ข้อพพิำทเกีย่วกบัสทิธมินษุยชนไว้	ย่อมเป็นกำร 
แสดงให้เห็นถึงควำมไม่สอดคล้องกับหลักกำรปำรีส	ประกอบกับในทำงปฏิบัติแล้ว	หำกคณะกรรมกำร	
สทิธมินษุยชนแห่งชำตดิ�ำเนนิกำรใด	ๆ 	โดยไม่มีฐำนอ�ำนำจตำมกฎหมำยรองรบั	ประชำชนก็จะขำดควำมเชือ่มัน่
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ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติและอำจน�ำไปสู่กำรโต้แย้งหรือร้องเรียน
กำรปฏบัิตหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนแห่งชำติ	ซึง่อำจถกูกล่ำวหำได้ว่ำใช้อ�ำนำจตำมอ�ำเภอใจ
อันจะส่งผลกระทบต่อควำมอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติและ
อำจไม่สอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของกำรจัดตั้งองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	
พทุธศกัรำช	2560	มำตรำ	215	นอกจำกนี	้เมือ่เปรียบเทยีบกบัหน้ำท่ีและอ�ำนำจของสถำบนัสทิธมินษุยชน
ในต่ำงประเทศ	เรื่องกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทจะมีกำรบัญญัติไว้ในกฎหมำยจัดตั้งสถำบันสิทธิมนุษยชน
ของแต่ละประเทศเป็นส่วนมำก	อำจต่ำงกนัในรำยละเอยีดข้ึนอยู่กับนโยบำยทำงนิติบัญญติัของแต่ละประเทศ	
ทั้งในบำงประเทศยังได้ก�ำหนดให้ข้อตกลงตำมที่คู่กรณีได้ตกลงไกล่เกล่ียกันมีผลผูกพันคู่กรณีที่จะต้อง
ปฏบิตัติำมอกีด้วย	ดงันัน้	ฝ่ำยนติิบญัญตัจิงึควรพจิำรณำแก้ไขปัญหำดงักล่ำว	โดยกำรก�ำหนดหน้ำทีแ่ละ
อ�ำนำจของคณะกรรมกำรสทิธิมนษุยชนแห่งชำตใินกำรไกล่เกล่ียข้อพพิำทไว้ในพระรำชบญัญติัประกอบ
รฐัธรรมนญูว่ำด้วยคณะกรรมกำรสทิธิมนษุยชนแห่งชำต	ิพ.ศ.	2560	ให้ชดัเจน
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ผูช่้วยศำสตรำจำรย์	ดร.	รณกรณ์	บญุม1ี

บทคดัย่อ

	 	 บทควำมนี้ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมผิดฐำนท�ำแท้งกับสิทธิเด็ดขำดท่ีจะไม่ถูกทรมำน	
หรือถูกปฏิบัติอย่ำงทำรุณโหดร้ำย	โดยมุ่งไปท่ีกำรท่ีกฎหมำยไทยไม่อนุญำตให้หญิงท�ำแท้งแม้จะพบว่ำ
ทำรกในครรภ์ไม่สำมำรถมีชีวิตรอดเป็นทำรกได้	 หรือจะเสียชีวิตอย่ำงรวดเร็วหลังคลอด 
(fatal	 foetal	 anomaly)	 โดยศึกษำเทียบเคียงทั้งจำกแนวทำงของศำลสิทธิมนุษยชนยุโรปและ
ศำลฎกีำของสหรำชอำณำจกัร	จำกกำรศกึษำพบว่ำแม้จะยงัไม่เป็นทีย่อมรบัเป็นกำรทัว่ไปว่ำเหตดุงักล่ำว
ขดักบัสทิธทิีจ่ะไม่ถกูทรมำน	หรอืถูกปฏบิติัอย่ำงทำรุณโหดร้ำย	แต่แนวควำมคดิดังกล่ำวก็มข้ีอสนบัสนุน
ท่ีน่ำสนใจและมีแนวโน้มจะได้รับกำรยอมรับมำกขึ้นได้	บทควำมนี้จึงเสนอว่ำในกำรแก้ไขประมวล
กฎหมำยอำญำในควำมผดิลกัษณะท�ำแท้ง	ควรจะได้แก้ไขมำตรำ	305	โดยเพิม่เหตดุงักล่ำวเข้ำไปด้วย

  1 คณะนิติศำสตร์	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์.

 ค�าส�าคัญ: 

	 	 กำรยุติกำรตั้งครรภ์,	สิทธิที่จะไม่ถูกทรมำน	หรือถูกปฏิบัติอย่ำงทำรุณโหดร้ำย,	ทำรกในครรภ์
ไม่สำมำรถมชีวิีตรอดเป็นทำรกได้
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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.

Abortion in cases of fatal foetal anomaly and 
the right not to be tortured

Assistant	Professor	Dr.	Ronnakorn	Bunmee

 Keywords : 

	 	 Abortion,	right	not	to	be	tortured,	fatal	foetal	anomaly
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บทน�า

  ค�ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญที่	4/2563	สร้ำงแรงกระเพ่ือมอย่ำงรุนแรงไม่เพียงเฉพำะ
ในวงกำรกฎหมำย	แต่รวมถึงสังคมโดยรวมเพรำะเป็นค�ำวนิจิฉยัทียื่นยนัว่ำกำรก�ำหนดให้หญงิท่ีท�ำให้
ตนเองแท้งลกู	 หรอืยอมให้บคุคลอืน่ท�ำให้ตนเองแท้งลูกเป็นควำมผิดอำญำอย่ำงท่ีประมวลกฎหมำยอำญำ	
มำตรำ	301	เป็นอยู่นั้นเป็นกำรสร้ำงผลกระทบ	“ให้หญิงไม่ได้รับควำมเป็นธรรมและถูกลิดรอนหรือ
จ�ำกัดสิทธิในเนื้อตัวร่ำงกำยของหญิง	 ซึ่งเป็นสิทธิตำมธรรมชำติท่ีเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของศักด์ิศรี
ควำมเป็นมนุษย์”2	โดยศำลเห็นว่ำกฎหมำยที่เป็นอยู่มุ่งคุ้มครองสิทธิของทำรกในครรภ์โดยไม่ได้
เกิดควำมสมดุลกับสิทธิของหญิงที่ตั้งครรภ์	มำตรำ	301	จึงกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพในชีวิตและ
ร่ำงกำยของหญงิเกนิควำมจ�ำเป็น3	และมผีลให้กฎหมำยมำตรำดงักล่ำวขดัรฐัธรรมนญู	และต้องมกีำร
แก้ไขใหม่ภำยใน	360	วนั	ซึง่กคื็อก่อนวนัท่ี	14	กมุภำพนัธ์	2564	ไม่เช่นนัน้มำตรำนีจ้ะสิน้ผลไปทนัที
	 	 ค�ำวินิจฉัยนี้น�ำไปสู่ข้อถกเถียงในวงกำรต่ำง	ๆ	ทั้งในหมู่นักกฎหมำย	บุคลำกรสำธำรณสุข	
และนักสิทธิมนุษยชน	 มีกำรท�ำข้อเสนอในรูปแบบต่ำง	 ๆ	 ว่ำกฎหมำยเรื่องท�ำแท้งที่ได้	 “สมดุล”	
ระหว่ำงสทิธิของทำรกในครรภ์	และกำรเคำรพในเนือ้ตวัร่ำงกำยของหญงิควรจะเป็นเช่นไร	บทควำมนี้
จะวิเครำะห์ถึงสิทธิประกำรหนึ่งที่อย่ำงน้อยจำกประสบกำรณ์ของผู้เขียนไม่ค่อยมีกำรพูดเช่ือมโยง
ถึงเมื่อมีกำรถกเถียงเรื่องกำรท�ำแท้งนั้นคือ	สิทธิที่จะไม่ถูกทรมำน	หรือถูกปฏิบัติอย่ำงทำรุณโหดร้ำย 
ซึ่งเป็นหน่ึงในสิทธิที่ส�ำคัญที่สุดและเป็นสิทธิเด็ดขำดที่ยกเว้นไม่ได้4	โดยบทควำมจะชี้ให้เห็นว่ำ	
กำรเพยีงจ�ำกัดขอบเขตของมำตรำ	301	ลงมำโดยกำรก�ำหนด	“เงือ่นไขหรอืเงือ่นเวลำทีเ่หมำะสม”5 
เพือ่เคำรพต่อสทิธแิละเสรภีำพในร่ำงกำยตำมรฐัธรรมนญูมำตรำ	28	วรรค	1	โดยล�ำพงัน้ันอำจยงัไม่เพยีงพอ	
หำกยังควรต้องมีกำรแก้ไขมำตรำ	 305	 เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ	 มำตรำ	 28	 วรรค	 3	
เพือ่ให้กฎหมำยทีแ่ก้ไขใหม่สอดคล้องกบัสิทธทิีจ่ะไม่ถูกทรมำน	หรอืถูกปฏิบติัอย่ำงทำรุณโหดร้ำยด้วย 
โดยเฉพำะในกรณีที่ทำรกในครรภ์ไม่สำมำรถมีชีวิตรอดเป็นทำรกได้	หรือจะเสียชีวิตอย่ำงรวดเร็ว
หลังคลอด	(fatal	foetal	anomaly:	FFA)	ดังนี้	ข้อเสนอของบทควำมนี้จึงสอดคล้องกับ	
“ค�ำแนะน�ำ”	ของศำลรัฐธรรมนูญในส่วนของผลท่ีแนะน�ำให้ รัฐสภำไปด�ำเนินกำรแก้ไข
มำตรำ	 305	 ต่อไป6	 เพยีงแต่ในขณะท่ีศำลเหน็ว่ำมำตรำ	 305	 ยงัไม่สอดคล้องกบัสภำพกำรณ์ปัจจบัุน	

  2 ค�ำวนิิจฉยัศำลรัฐธรรมนญูท่ี	4/2563	หน้ำ	5.
  3	ค�ำวินจิฉยัศำลรัฐธรรมนูญท่ี	4/2563	หน้ำ	6.
  4	รฐัธรรมนญู	มำตรำ	28,	ICCPR	Art.	4	and	UNCAT	Art.	2.
  5	ค�ำวินจิฉยัศำลรัฐธรรมนูญท่ี	4/2563	หน้ำ	6.
  6	ค�ำวินจิฉยัศำลรัฐธรรมนูญท่ี	4/2563	หน้ำ	9.



15ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563)

โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ยงัไม่มมีำตรกำรคุม้ครองบคุลำกรทำงกำรแพทย์อย่ำงเหมำะสม	 แต่บทควำมนีเ้สนอ
ว่ำกำรแก้ไขมำตรำ	 305	นี้ไม่ใช่เรื่องของควำมเหมำะสมแต่เป็นเรื่องที่รัฐต้องท�ำ	 เพื่อไม่ให้กฎหมำย
อำญำไปละเมดิสทิธทิีจ่ะไม่ถกูทรมำน	หรอืถูกปฏบิติัอย่ำงทำรณุโหดร้ำย
	 	 ส่วนท่ี	 1	 ของบทควำมจะอธบิำยถงึสิทธทิีจ่ะไม่ถกูทรมำน	 หรอืถูกปฏบิติัอย่ำงทำรณุโหดร้ำย	
หลังจำกนั้นส่วนที่	2	จะอธิบำยว่ำมำตรำ	305	ของประมวลกฎหมำยอำญำในปัจจุบันอำจขัดกับสิทธิ
ดังกล่ำวอย่ำงไร	โดยจะอำศัยค�ำตัดสินของศำลฎีกำแห่งสหรำชอำณำจักรในคดี	In the matter of 
an application by the Northern Ireland Human Rights Commission for Judicial Review 
(Northern Ireland)7	(คด	ีNIHRC)	ซึง่เพิง่ตัดสนิในปี	2561	โดยเฉพำะในส่วนของควำมเห็นแย้งช่วย
ในกำรวเิครำะห์	 หลงัจำกนัน้	 ในส่วนข้อเสนอแนะผูเ้ขยีนจะได้น�ำเสนอว่ำมำตรำ	 305	 ใหม่ควรจะได้มี
ข้อยกเว้นเพิม่เตมิอย่ำงไร	นอกจำกเพยีงเรือ่งกำรแก้ไขเง่ือนไขเร่ืองอำยคุรรภ์ในมำตรำ	301

สทิธิทีจ่ะไม่ถกูทรมาน หรือถกูปฏบัิตอิย่างทารณุโหดร้าย

	 	 ทัง้กตกิำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิำงกำรเมอืง	 (International	 Covenant	
on	Civil	and	Political	Rights:	ICCPR)8	อนสุญัญำยโุรปว่ำด้วยสทิธมินษุยชน	(European	Convention	
on	Human	Rights:	ECHR)	และรฐัธรรมนญู9	ต่ำงก็เขยีนถงึสทิธสิองประกำรคอืสิทธทิีจ่ะไม่ถกูทรมำน	
และสิทธิที่จะไม่ถูกปฏิบัติอย่ำงทำรุณโหดร้ำย	ไร้มนุษยธรรม	หรือย�่ำยีศักด์ิศรี	(Cruel,	Inhuman	
or	Degrading	Treatment:	CIDT)	 ไว้ด้วยกนั	แต่จริง	ๆ	แล้วสทิธทิัง้สองนีแ้ยกออกจำกกนัแบบเป็น
ล�ำดบัช้ัน	กล่ำวคอื	ถงึแม้ว่ำทัง้สองสทิธจิะเป็นสทิธเิด็ดขำด	แต่ควำมเข้มข้นของข้อเรียกร้องต่อรฐับำล
ในกำรทีจ่ะปกป้องสทิธิทัง้สองนีแ้ตกต่ำงกัน	และเง่ือนไขของกำรเข้ำองค์ประกอบเป็นกำรละเมดิกแ็ตกต่ำงกนั 
โดยสทิธทิีจ่ะไม่ถูกทรมำนเป็นสทิธทิีอ่ยูช่ัน้บนสุดของสิทธทิัง้ปวง	ละเมิดไม่ได้อย่ำงเด็ดขำดและรัฐบำล
มหีน้ำทีต้่องท�ำให้กำรทรมำนเป็นควำมผดิอำญำ	แต่	CIDT	นัน้	สงัคมนำนำชำตยิงัไม่ได้มข้ีอตกลงร่วมกันว่ำ
จะต้องเป็นควำมผดิอำญำ	 กำรแยกสทิธทิัง้สองนีเ้ป็นสองระดบัปรำกฏให้เหน็อย่ำงชัดเจนในอนสุญัญำ
ระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง	เช่น	อนุสัญญำว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทรมำน	และกำรกระท�ำอื่น	ๆ 
ทีโ่หดร้ำย	ไร้มนษุยธรรม	หรอืทีย่�ำ่ยศีกัดิศ์รี	(Convention	Against	Torture	and	other	Cruel, 
Inhuman	or	Degrading:	CAT)10	รวมทัง้ในค�ำวนิจิฉยัของศำลสทิธมินษุยชนระหว่ำงประเทศดงัทีจ่ะได้
อธบิำยต่อไป 

1

    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	มำตรำ	28	วรรค	4
  10	Arts	1	and	16.



16 วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน

  1.1 ความหมายของการทรมานตามกฎหมายไทย
  ถงึแม้ว่ำรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	พทุธศกัรำช	2560	มำตรำ	28	วรรค	4	บญัญตัว่ิำ
“การทรมาน ทารณุกรรม หรอืการลงโทษด้วยวธิกีารโหดร้ายหรือไร้มนษุยธรรมจะกระทาํมไิด้” แต่ไม่
ปรำกฏว่ำมคี�ำพพิำกษำ	หรอืต�ำรำใดให้ค�ำอธบิำยทีเ่ป็นทีย่อมรบัว่ำค�ำว่ำ	“กำรทรมำน”	มคีวำมหมำยอย่ำงไร
อย่ำงไรก็ตำม	นอกจำกรัฐธรรมนูญแล้ว	ในทำงนิติศำสตร์เมื่อมีกำรกล่ำวถึงค�ำว่ำทรมำน	กฎหมำยท่ี
เก่ียวข้องอีกฉบับก็คือประมวลกฎหมำยอำญำ	โดยกำรกระท�ำโดยทรมำนถือเป็นเหตุเพิ่มโทษหรือ
เรยีกว่ำบทฉกรรจ์ของกำรกระท�ำควำมผดิท้ังหมดสีฐ่ำน	ได้แก่	1)	ควำมผดิฐำนท�ำร้ำยร่ำงกำยโดยทรมำน 
(มำตรำ	296	ประกอบมำตรำ	289	(5))11	2)	ควำมผิดฐำนท�ำร้ำยร่ำงกำยโดยทรมำนเป็นเหตุให้
ผูถู้กท�ำร้ำยได้รบัอนัตรำยสำหสั	(มำตรำ	298	ประกอบมำตรำ	289	(5))	3)	ควำมผดิฐำนท�ำร้ำยร่ำงกำยโดย
ทรมำนเป็นเหตุให้ผูถ้กูท�ำร้ำยเสียชวีติ	(มำตรำ	290	วรรค	2	ประกอบมำตรำ	289	(5))	4)	ควำมผดิฐำน
ฆ่ำคนตำยโดยทรมำน	(มำตรำ	289	(5))
	 	 จะเห็นได้ว่ำกำรกระท�ำ	“โดยทรมำน”	ตำมนัยของประมวลกฎหมำยนี้เป็นเหตุเพิ่มโทษของ
ควำมผดิฐำนท�ำร้ำยร่ำงกำย	และควำมผดิฐำนฆ่ำคนตำย	 โดยกำรกระท�ำโดยทรมำนหมำยถงึกำรท�ำให้
ผูเ้สยีหำยได้รบั	“ทกุขเวทนำหรือให้ได้รับควำมล�ำบำกอย่ำงสำหสั”12	ก่อนบำดเจบ็	บำดเจ็บสำหสั	หรอื
ตำยแล้วแต่กรณ	ีซึง่เป็นกำรพิจำรณำจำกควำมรูสึ้กของผูเ้สยีหำย	ตรงกันข้ำมกบักำรกระท�ำโดยทำรณุ
โหดร้ำยซึ่งเป็นเหตุฉกรรจ์ในอนุมำตรำเดียวกัน	 ซึ่งเป็นกำรพิจำรณำจำกควำมรู้สึกของคนทั่วไปต่อ
ลกัษณะกำรกระท�ำ13	 เช่น	กำรรำดน�ำ้มนัแล้วจดุไฟเผำให้ตำย14	 ใช้เชอืกรดัคอแล้วกระชำกลำกไปตำม
พืน้จนตำย15	ทบุตีตัง้แต่สองทุม่ถงึตสีำมจนตำย16	เป็นต้น
	 	 อย่ำงไรก็ตำม	กำรกระท�ำ	“โดยทรมำน”	ตำมประมวลกฎหมำยอำญำนั้นไม่สอดคล้องกับ	
“กำรทรมำน”	ตำม	UNCAT	เนือ่งจำก
	 	 1)	กำรกระท�ำโดยทรมำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำนั้น	ไม่จ�ำกัดผู้กระท�ำว่ำจะต้องเป็น
กำรกระท�ำโดยเจ้ำพนักงำนของรัฐ	หรือมีเจ้ำพนักงำนของรัฐรู้เห็นเป็นใจ	ยินยอมหรือยุยง	กล่ำวคือ 
คนธรรมดำกส็ำมำรถกระท�ำโดยทรมำนได้	ในขณะทีต่ำม	UNCAT	กำรทรมำนนัน้จะต้องมเีจ้ำพนกังำน
ของรัฐเป็นผูก้ระท�ำ	หรอือย่ำงน้อยเป็นผูรู้เ้หน็เป็นใจ	ยนิยอม	หรอืยยุงให้เอกชนท�ำทรมำนต่อกนั
	 	 2)	กำรกระท�ำโดยทรมำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำนั้น	ไม่ได้ต้องกำรเจตนำพิเศษอื่นใด	
นอกจำกเจตนำธรรมดำที่ประสงค์หรือเล็งเห็นผลว่ำจะเกิดกำรบำดเจ็บหรือเสียชีวิตจำกกำรกระท�ำ 
ดังนั้น	กำรกระท�ำเพรำะโกรธแค้นหรือไม่พอใจซ่ึงหน้ำก็อำจเป็นกำรกระท�ำโดยทรมำนได้	ในขณะท่ี

  11 ควำมผดิฐำนท�ำร้ำยร่ำงกำยรวมถงึกำรท�ำอนัตรำยต่อจติใจด้วย	อย่ำงไรกต็ำม	ขอบเขตของค�ำว่ำจติใจในทีน่ีห้มำยถงึกำร
ท�ำงำนของสมอง	ไม่ใช่อำรมณ์ควำมรู้สึก.	
  12	ทวีเกียรต	ิมีนะกนษิฐ,	คาํอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหโุทษ	(12	edn,	วญิญูชน	2559)	234;	หยดุ	แสงอุทยั,
กฎหมายอาญาภาค 2-3	(11	edn,	วิญญชูน	2556).
  13	จิตติ	ติงศภัทิย์,	ค�ำอธิบำยกฎหมำยอำญำ	ภำค2	ตอน2	และภำค3	(เนติบัณฑิยสภำ	2545)	106;	หยุด	แสงอุทัย,	
กฎหมายอาญาภาค 2-3,	209.
  14	ผดิมำตรำ	289,	ค�ำพพิำกษำศำลฎีกำท่ี	449/2536.
  15	ผดิมำตรำ	289,	ค�ำพพิำกษำศำลฎีกำท่ี	361/2477.
  16	ผดิมำตรำ	290	วรรค	2,	ค�ำพพิำกษำศำลฎีกำที	่699/2510.



17ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563)

กำรทรมำนตำมอนสัุญญำฯ	นอกจำกจะต้องมเีจตนำธรรมดำดงักล่ำวแล้ว	ผูก้ระท�ำยงัต้องมเีจตนำพเิศษ
หรอืมลูเหตชัุกจงูใจตำม	UNCAT	ก�ำหนด	 เช่น	 เพือ่ให้ได้มำซึง่ข้อมูลหรอืค�ำรับสำรภำพ	หรอืเพือ่ข่มขู่	
เป็นต้น	กำรกระท�ำดงักล่ำวจงึจะเป็นกำรทรมำน
	 	 3)	 แม้จะเป็นกรณทีีเ่กดิขึน้ได้ยำก	แต่กำรท�ำร้ำยร่ำงกำยหรือจิตใจ	 “แบบธรรมดำ”	 ไม่ถงึขัน้
ท�ำให้ผูเ้สยีหำยได้รบัอนัตรำยสำหสักอ็ำจเป็นกำรกระท�ำโดยทรมำนได้	 และเป็นควำมผดิตำมมำตรำ	 296	
แต่ตำมกรณีดังกล่ำวจะไม่มีทำงเป็นกำรทรมำนตำม	UNCAT	ได้เลย	เพรำะ	UNCAT	ก�ำหนด
ว่ำกำรกระท�ำท่ีจะเป็นกำรทรมำนได้นัน้ต้องเป็นกำรกระท�ำทีท่�ำให้เกดิควำมเจบ็ปวดหรอืทกุข์ทรมำน	
“อย่ำงร้ำยแรง”	เท่ำนัน้
	 	 4)	 อย่ำงไรกต็ำม	 แม้จะดเูหมอืนว่ำกำรทรมำนตำมอนสุญัญำเป็นรปูแบบย่อย	 (subset)	 ของ
กำรกระท�ำโดยทรมำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ	แต่เน่ืองด้วยค�ำว่ำจติใจตำม	UNCAT	มคีวำมหมำย
ที่รวมถึงอำรมณ์ควำมรู้สึก	เช่น	ควำมหวำดกลัวเพียงชั่วครำวซ่ึงกว้ำงกว่ำค�ำว่ำจิตใจตำมประมวล
กฎหมำยอำญำด้วย	ดงันัน้	อำจมีกรณทีีเ่ป็นกำรทรมำนตำม	UNCAT	แต่ไม่เป็นกำรกระท�ำโดยทรมำน
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ	ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรกระท�ำท้ังสองจึงสัมพันธ์กันแบบทับซ้อน
บำงส่วน	(intersection)	มำกกว่ำกำรทรมำนตำม	UNCAT	จะเป็นรปูแบบย่อย	(subset)	ของกำรกระท�ำ
โดยทรมำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ	ควำมสมัพนัธ์ดงักล่ำวอำจแสดงได้ตำมในแผนภำพนี้

 

	 	 เมื่อกำรกระท�ำโดยทรมำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำทั้งกว้ำงเกินไป	และแคบเกินไปเม่ือ
เทยีบกบักำรทรมำนตำม	UNCAT		ในหวัข้อถดัไปเรำจะได้พจิำรณำว่ำแล้ว	“กำรทรมำน”	ตำม	UNCAT	
มคีวำมหมำยว่ำอย่ำงไร
  1.2 ความหมายของการทรมานตาม UNCAT
	 	 เนือ่งด้วยในปัจจุบัน17	 ยงัไม่มกีำรตรำพระรำชบญัญตัป้ิองกนัและปรำบปรำมกำรทรมำนและ
กำรกระท�ำให้บคุคลสญูหำย	กำรตีควำมและกำรปรบัใช้ควำมหมำยของกำรทรมำนจงึต้ององิตำม	UNCAT  
ซึง่ได้ก�ำหนดนยิำมของ	“กำรทรมำน”	ว่ำ

การกระทำโดย
ทรมานตามประมวล
กฎหมายอาญา

การทรมาน
ตามอนุสัญญาฯ

  17	14	พฤษภำคม	2561.
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  “เพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญานี้ คําว่า “การทรมาน” หมายถึง การกระทําใดก็ตาม
โดยเจตนา ทีท่าํให้เกดิความเจบ็ปวดหรอืความทกุข์ทรมานอย่างสาหัส ไม่ว่าทางกายหรอืทางจิตใจต่อ
บคุคลใดบคุคลหนึง่ เพ่ือความมุ่งประสงค์ทีจ่ะให้ได้มาซึง่ข้อสนเทศหรอืคําสารภาพจากบุคคลนัน้หรอื
จากบุคคลที่สาม การลงโทษบุคคลนั้น สําหรับการกระทําซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สามกระทําหรือ
ถกูสงสยัว่าได้กระทาํ หรือเป็นการข่มขู ่ ให้กลวัหรอืเป็นการบังคบัขูเ่ขญ็บคุคลน้ันหรอืบคุคลทีส่ามหรือ
เพราะเหตุผลใดใด บนพื้นฐานของการเลือกประติบัติ ไม่ว่าจะเป็นในรูปใด เมื่อความเจ็บปวดหรือ
ความทุกข์ทรมานนัน้กระทาํโดย หรือด้วยการยุยง หรอืโดยความยนิยอม หรอืรูเ้หน็เป็นใจของเจ้าพนกังาน
ของรัฐ หรือของบุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งทางการทั้งนี้ไม่รวมถึงความเจ็บปวดหรือ
ความทุกข์ทรมานทีเ่กดิจาก หรอือนัเป็นผลปกติจาก หรอือนัสืบเนือ่งมาจากการลงโทษท้ังปวงท่ีชอบด้วย
กฎหมาย”18

  ในบทน้ีจะได้อธิบำยถงึขอบเขตของ	“กำรทรมำน”	ตำมที	่UNCAT	ก�ำหนด	อย่ำงไรกต็ำม	
เนือ่งด้วย	UNCAT	ดงักล่ำวเป็นกฎหมำยระหว่ำงประเทศทีย่งัไม่มกีำรอนุวตักิำรมำเป็นกฎหมำยภำยใน	
จงึยงัไม่มคี�ำพิพำกษำของศำลไทย	 หรอืต�ำรำกฎหมำยของไทยทีอ่ธบิำยขอบเขตของนิยำมศัพท์ดังกล่ำว 
ประกอบกับค�ำแปล	UNCAT	ดังกล่ำวยังมีควำมคลำดเคลื่อนจำกต้นฉบับภำษำอังกฤษอยู่เล็กน้อย 
ค�ำอธิบำยด้ำนล่ำงนี้จึงจะอ้ำงอิงจำก	UNCAT	ต้นฉบับ	ค�ำพิพำกษำของศำลทั้งในและต่ำงประเทศ
รวมถงึศำลระหว่ำงประเทศ	เอกสำรของรฐับำลต่ำงประเทศ,	ค�ำอธบิำยทัง้ของนกัวชิำกำร	และองค์กรต่ำง	ๆ 
เพื่อแสดงให้เห็นว่ำในต่ำงประเทศมีกำรตีควำมนิยำมตำมอนุสัญญำนี้อย่ำงไร	 และกฎหมำยไทยยังมี
ควำมไม่สอดคล้องกบัควำมหมำยของกำรทรมำนตำม	UNCAT	อย่ำงไร
	 	 ตำม	UNCAT	น้ัน	กำรกระท�ำทีจ่ะเป็นกำรทรมำนได้จะต้องมอีงค์ประกอบดงัต่อไปนี้
	 	 1.		องค์ประกอบภำยนอก
	 	 	 1)		มกีำรบำดเจบ็ทำงร่ำงกำย	หรอืจติใจ
	 	 	 2)	 กำรบำดเจ็บนัน้ถงึขัน้รนุแรง
	 	 	 3)	 กำรกระท�ำน้ันต้องกระท�ำโดยกำรมส่ีวนร่วมของเจ้ำพนกังำนของรฐั
	 	 2.		องค์ประกอบภำยใน
	 	 	 1)		ผูก้ระท�ำได้กระท�ำโดยมเีจตนำ
	 	 	 2)		ผูก้ระท�ำได้ท�ำไปโดยมเีจตนำพเิศษข้อหนึง่ข้อใดต่อไปนี้
	 	 	 	 (1)	เพือ่ให้ได้มำซ่ึงข้อมลู	หรอืค�ำรับสำรภำพจำกผูถ้กูกระท�ำ	หรอืบคุคลทีส่ำม
	 	 	 	 (2)	เพือ่ลงโทษผูถ้กูกระท�ำ	หรอืบคุคลท่ีสำม	
	 	 	 	 (3)	เพือ่ข่มขูผู่ถ้กูกระท�ำ	หรอืบคุคลทีส่ำม	 	 	
	 	 	 	 (4)	เป็นเหตผุลจำกกำรเลอืกปฏบิตัอินัไม่เป็นธรรม	
	 	 	 	 (5)	เหตผุลอืน่	

  18	แปลโดยกองแปล	กรมสนธสัิญญำและกฎหมำย	กระทรวงกำรต่ำงประเทศ	<	http://humanrights.mfa.go.th/
upload/pdf/catt.pdf	>	last	accessed	14	June	2020.
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	 	 3.		กระท�ำไปโดยไม่มอี�ำนำจกระท�ำ
	 				 	 เรำจะพจิำรณำองค์ประกอบของกำรทรมำนตำม	UNCAT	ตำมล�ำดับข้ำงต้น
      ก. องค์ประกอบภายนอก
      	ในหัวข้อนี้จะอธิบำยสำมประเด็นหลักขององค์ประกอบภำยนอกของกำรทรมำน	คือ 
1)	 กำรกระท�ำต่อร่ำงกำยหรือจติใจ	 2)	 กำรกระท�ำนัน้ต้องท�ำให้เกดิกำรเจบ็ปวดหรอืทกุข์ทรมำนอย่ำง
ร้ำยแรง	และ	3)	กำรกระท�ำนัน้ต้องกระท�ำโดยกำรมส่ีวนร่วมของเจ้ำพนกังำนของรฐั
       1) การบาดเจบ็ทางร่างกายหรอืจติใจ
    ตำม	 UNCAT	 ควำมเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมำนนั้นอำจเกิดต่อร่ำงกำยหรือจิตใจ 
(“…severe	pain	or	suffering,	whether	physical	or	mental…”)	อย่ำงใดอย่ำงหนึง่หรอืทัง้สองอย่ำง
ไปพร้อมกันก็ได้	อย่ำงไรก็ตำม	UNCAT	ไม่ได้ให้นิยำมว่ำร่ำงกำยหรือจิตใจนั้นหมำยควำมว่ำอย่ำงไร	
ซึง่ไม่เป็นปัญหำมำกนกัส�ำหรบักรณกีำรเจ็บปวดหรอืทกุข์ทรมำนแก่ร่ำงกำย	แต่กำรกระท�ำต่อจติใจน้ัน
เป็นค�ำทีม่คีวำมหมำยไม่ชัดเจน	จึงไม่แน่ชัดว่ำ	UNCAT	มุง่หมำยให้มขีอบเขตอย่ำงไร
	 	 	 	 ประมวลกฎหมำยแห่งสหรัฐอเมริกำ	(The	Code	of	Laws	of	the	United	States	
of	America)	มำตรำ	2340	(2)	ได้ให้นิยำมของ	“ควำมเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมำนทำงจิตใจอย่ำง
ร้ำยแรง”	ว่ำ	“หมำยถงึอันตรำยแก่จิตใจในระยะยำวทีเ่กดิจำก	หรอืเป็นผลมำจำก
	 	 	 	 (ก)	 กำรท�ำให้เกิดกำรบำดเจ็บหรือเจ็บปวดทำงร่ำงกำยโดยเจตนำ	หรือข่มขู่ว่ำจะ
กระท�ำเช่นนั้น	หรือ
	 	 	 	 (ข)	 กำรใช้สำรทีเ่ปลีย่นแปลงกำรท�ำงำนของจิตใจ	 หรอืใช้วธิกีำรอืน่ทีค่�ำนวณไว้เพ่ือ
ก่อให้เกดิผลกระทบอย่ำงรนุแรงต่อควำมรบัรูห้รอืบคุลกิภำพของบคุคล	หรอืข่มขู่ว่ำจะกระท�ำเช่นนัน้	หรอื
	 	 	 	 (ค)	 กำรข่มขูว่่ำจะท�ำให้ตำยในขณะนัน้	หรอื
	 	 	 	 (ง)	 กำรข่มขู่ว่ำในขณะนั้นจะท�ำให้บุคคลอื่นตำย	เจ็บปวดหรือทุกข์ทรมำนอย่ำง
รนุแรง	หรอืใช้สำรทีเ่ปล่ียนแปลงกำรท�ำงำนของจติใจ	หรอืใช้วธิกีำรอืน่ทีค่�ำนวณไว้เพือ่ก่อให้เกดิผลกระทบ 
อย่ำงรนุแรงต่อควำมรบัรูห้รอืบคุลิกภำพของบคุคล”19

	 	 	 	 จำกนยิำมข้ำงต้นจะเหน็ได้ว่ำแม้ควำมหมำยของกำรบำดเจบ็หรอืเจ็บปวดทำงจติใจ
จะชัดเจนมำกขึ้น	 แต่ก็เป็นท่ีกังวลว่ำจะขัดแย้งกับนิยำมตำม	 UNCAT	 เพรำะตำม	 UNCAT	 ไม่ได้
ก�ำหนดว่ำอำกำรทำงจติใจจะต้องเกิดจำกกำรกระท�ำทีก่�ำหนดไว้ในข้อ	(ก)	–	(ง)	เท่ำนัน้20	นอกจำกนัน้
คณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทรมำนยงัแสดงควำมห่วงกงัวลว่ำกำรก�ำหนดให้ควำมบำดเจ็บหรือเจ็บปวด
ทำงจิตใจจะต้องเป็นอันตรำยแก่จิตใจในระยะยำว	(prolonged	mental	harm)	นั้น	ยังเป็นกำร
สร้ำงองค์ประกอบทำงอัตวิสัยท่ีไม่สำมำรถวัดค่ำได้	(subjective	non-measurable	element)		
ซึง่ไม่สอดคล้องกบั	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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    นอกจำกนั้น	 หำกพิจำรณำค�ำพิพำกษำของศำลสิทธิมนุษยชนยุโรป	 (European	
Court	of	Human	Rights:	 ECtHR)	จะเห็นได้ว่ำถึงแม้	ECtHR	จะมแีนวโน้มรบัเอำค�ำนยิำมของกำร
ทรมำนตำม	UNCAT	เป็นค�ำนยิำมของกำรทรมำนตำม	ECHR	แต่	ECtHR	ได้วำงหลกัไว้อย่ำชดัเจนในคดี 
Polonskiy v. Russia22	ว่ำกำรทีไ่ม่เกดิผลต่อทำงร่ำงกำยหรอืจติใจในระยะยำว	(long-term	damage
to	his	health)	ไม่ส่งผลใด	ๆ	ต่อกำรพิจำรณำว่ำกำรปฏิบัติต่อผู้เสียหำยรุนแรงถึงขั้นเป็นกำร
ทรมำนหรอืไม่23	 ซ่ึงเป็นค�ำพพิำกษำทีก่ลบัหลกัเดมิทีว่ำงไว้ในคด	ี Egmez v Cyprus24	 ว่ำจะเป็นกำร
ทรมำนได้	ควำมเจ็บปวดหรือทรมำนนั้นต้องส่งผลต่อผู้เสียหำยในระยะยำว25	อย่ำงไรก็ตำม	เรำจะ
กลับมำพิจำรณำประเด็นน้ีอีกครั้งในหัวข้อถัดไป	 เมื่อพิจำรณำเร่ือง	“ระดับของควำมร้ำยแรง”	
ของกำรกระท�ำทีจ่ะเป็นกำรทรมำน
    ส�ำหรบักฎหมำยไทยนัน้	ไม่ได้มกีำรก�ำหนดนยิำมค�ำว่ำ	“จติใจ”	ไว้26	แต่ศำลฎกีำ
ไทยได้วำงหลกัไว้ว่ำอย่ำงยำวนำนต้ังแต่สมยัใช้กฎหมำยลักษณะอำญำ27	 ว่ำกำรท�ำอนัตรำยต่อจติใจคอื
กำรท�ำอนัตรำยต่อระบบประสำท	ท�ำให้สมองไม่สำมำรถสัง่กำรตำมปกติ28	 “แต่ควำมรูส้กึว่ำถกูเหยยีด
หยำม	 เจบ็ใจ	 แค้นใจ	 เหล่ำนีเ้ป็นอำรมณ์หำใช่เป็นอนัตรำยต่อจิตใจไม่”29	 ซึง่กำรวำงหลกัของศำลนี้
สอดคล้องกับค�ำอธิบำยทำงต�ำรำในกระแสหลัก	อย่ำงไรก็ตำม	ถ้ำเป็นกำรตีควำมไปตำมแนวทำงนี	้
จะท�ำให้กำรข่มขู่ว่ำจะฆ่ำคนท่ีรกั	หรอืกำรข่มขูว่่ำจะท�ำร้ำยร่ำงกำยอย่ำงรนุแรง	จะไม่เป็นกำรท�ำอนัตรำย
ต่อจติใจตำมกฎหมำยไทย	 เว้นแต่ว่ำผูเ้สยีหำยจะได้รบัอนัตรำยต่อระบบประสำท	 หรอืกำรท�ำงำนของ
สมองได้รบัผลกระทบ	ซึง่ขดักบักำรตคีวำมของทัง้ศำลสิทธิมนุษยชนแห่งอเมรกิำ30	และศำลสิทธิมนษุยชน
ยุโรป31	ที่เห็นว่ำกำรกระท�ำดังกล่ำวเป็นกำรท�ำอันตรำยต่อจิตใจ	นอกจำกนั้น	กำรกระท�ำดังกล่ำว	
หำกพจิำรณำตำมกฎหมำยภำยในของสหรฐัอเมรกิำทีแ่ม้ถกูคณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทรมำนวิจำรณ์
ว่ำเป็นกฎหมำยทีแ่คบเกินไป	กย็งัถอืว่ำกำรกระท�ำดังกล่ำวเป็นกำรท�ำอนัตรำยต่อจิตใจ32	จงึเท่ำกบัว่ำ

  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 ในร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรกระท�ำให้บุคคลสูญหำย	พ.ศ...	(ข้อมูล	ณ	วันที่	26
พฤษภำคม	2561)	ก็ไม่ได้ก�ำหนดนยิำมของค�ำว่ำจิตใจไว้เช่นกนั
  27	ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำท่ี	626/2493.
  28	ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำท่ี	3269/2531.
  29	ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำท่ี	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	ดเูพ่ิมเตมิในหวัข้อถัดไป.
  32	อย่ำงไรกต็ำม	บำงประเทศ	อย่ำงเช่น	โครเอเชยี	“เดมิ”	เลอืกทีจ่ะไม่บญัญตัใิห้กำรกระท�ำต่อจติใจเป็นกำรทรมำนเลย	ดู	
CAT/C/54/Add.3	ต่อมำในปี	2556	โครเอเชยีได้แก้นยิำมให้รวมถึงกำรทรมำนทำงจติใจด้วยแล้ว	ด	ูCAT/C/HRV/4-5,	para	1.
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กฎหมำยไทยถ้ำตคีวำมตำมแนวทำงเดิมกย่็อมจะแคบกว่ำกฎหมำยของสหรฐัอเมรกิำ	และกำรตีควำม
ของศำลสทิธมินษุยชนระหว่ำงประเทศ
    อย่ำงไรก็ตำม	 แนวกำรตีควำมของศำลและค�ำอธิบำยทำงต�ำรำถึงควำมหมำยของ	
“จติใจ”	ตำมประมวลกฎหมำยอำญำดังกล่ำวซ่ึงได้รบักำรยอมรบัในวงกำรกฎหมำยมำอย่ำงยำวนำน 
กอ็ำจเปิดให้มกีำรตคีวำมใหม่ได้	โดยในคดอีนำจำรซึง่จ�ำเลยแอบถ่ำยวิดโีอใต้กระโปรงผูเ้สยีหำยโดย
ไม่ได้รบัควำมยนิยอมนัน้	ศำลฎกีำเหน็ว่ำกำรกระท�ำดังกล่ำว	ท�ำให้ผู้เสียหำยต้องรูสึ้กสะเทือนใจอบัอำย
ขำยหน้ำ	“จงึถอืว่ำเป็นกำรประทุษร้ำยแก่จติใจ”	ของผูเ้สยีหำยแล้ว33	แนวควำมคดิทีป่รำกฏในค�ำพพิำกษำ 
นีใ้นส่วนของควำมหมำยของค�ำว่ำ	“จติใจ”	สอดคล้องกบัขอบเขตของค�ำว่ำ	“จติใจ”	ตำม	UNCAT	นี้
มำกกว่ำ	ดงัน้ัน	ถึงแม้ว่ำค�ำพิพำกษำน้ีแม้จะถกูวพิำกษ์วจิำรณ์ถงึควำมถกูต้องในกำรตคีวำมกฎหมำย
และนิติวิธีอย่ำงมำก34	แต่ก็อำจแสดงให้เห็นแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงขอบเขตควำมหมำยของค�ำว่ำ	
“จติใจ”	ตำมประมวลกฎหมำยอำญำไปในทศิทำงทีส่อดคล้องกบั	UNCAT	
       2) เป็นการบาดเจบ็อย่างรนุแรง
	 	 	 	 เกณฑ์ทีส่�ำคญัทีส่ดุ35 ทีแ่ยกระหว่ำงกำรทรมำนกับ	 CIDT	 กค็อืกำรทรมำนต้องเป็นกำร
กระท�ำที่ก่อให้เกิดกำรบำดเจ็บ	“อย่ำงรุนแรง”	เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแม้แต่ก่อนที่จะมี	UNCAT	ว่ำ	
กำรกระท�ำทีเ่พยีงแต่เป็นกำรละเมิดสทิธมินุษยชน	หรอืกำรท�ำร้ำยร่ำงกำยหรอืจติใจทีไ่ม่ถงึข้ันเป็นกำร
บำดเจ็บทีร่นุแรงจะไม่เป็นกำรทรมำน36	โดยแนวควำมคดิดังกล่ำวปรำกฏชดัในร่ำงฉบบัแรกของ	UNCAT  
โดยข้อบทที	่1	(2)		ของร่ำงฉบบัดงักล่ำวก�ำหนดว่ำกำรทรมำนคือรูปแบบฉกรรจ์และจงใจของกำรกระท�ำ
ทีเ่ป็นกำรโหดร้ำย	ไร้มนุษยธรรมหรือย�ำ่ยศีกัด์ิศร	ี(“…aggravated	and	deliberate	form	of	cruel, 
inhuman	or	degrading	treatment	or	punishment”)37	อีกท้ังข้อบทท่ี	16	ของ	UNCAT	
ในปัจจบุนักร็ะบวุ่ำ	“ให้รฐัภำคแีต่่ละรฐัรบัทีจ่ะป้องกันมิให้มกีำรกระท�ำอืน่ท่ีโหดร้ำยไร้มนุษยธรรม	หรอื
กำรประตบิตั	ิหรอืกำรลงโทษทีย่�ำ่ยศีกัดิศ์รทีีไ่ม่ถงึกบัเป็นกำรทรมำน..”	(ค�ำเน้นของผู้เขยีน)	ซ่ึงแสดง
ให้เห็นชัดว่ำกำรกระท�ำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เป็นกำรกระท�ำต่อเนื้อตัวร่ำงกำยหรือจิตใจนั้น
แบ่งออกได้เป็นอย่ำงน้อยสองระดับ	คือ	ระดับที่เป็นกำรทรมำนและระดับที่ไม่ถึงขั้นเป็นกำรทรมำน	
โดยเกณฑ์ทีใ่ช้แบ่งระหว่ำงสองระดบัน้ีคอืระดบัควำมรุนแรงของกำรบำดเจบ็	(the	threshold	of	severity)
    ซึ่งเกณฑ์ดังกล่ำวเป็นเกณฑ์ที่มีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่ง	เนื่องด้วยตำม	UNCAT 
หน้ำท่ีของรฐัภำคส่ีวนใหญ่หรอืเกือบทัง้หมดจะเป็นเรือ่งข้อห้ำมต่อกำรทรมำน	 เช่น	 กำรต้องท�ำให้เป็น

  33	ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำท่ี	12983/2558.
  34	รณกรณ์	บุญมี,	“กำรแอบมองหรือกำรแอบถ่ำยภำพในทำงเพศกับกฎหมำยอำญำ”	(2560)	รพี	2560	คณะนิติศำสตร์
มหำวิทยำลยั	ธรรมศำสตร์,	22.
  35	คูกั่บเกณฑ์เร่ืองเจตนำพเิศษ	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.



22 วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ควำมผดิอำญำทีม่รีะวำงโทษทีเ่หมำะสม38,	กำรห้ำมอย่ำงเดด็ขำดในทุกสถำนกำรณ์	และห้ำมมข้ีออ้ำงใด	ๆ 	
ในกำรท�ำทรมำน39	และหลักกำรต้องห้ำมไม่ให้ส่งตัวกลับ	(non-refoulement	principle)40 

พันธกรณีเหล่ำนี้มีเฉพำะต่อกำรทรมำนเท่ำนั้น	รัฐภำคีหำมีหน้ำที่ต้องท�ำให้	CIDT	เป็นกำรกระท�ำ
ควำมผดิอำญำ	หรอืห้ำมอ้ำงอ�ำนำจกระท�ำในกำรท�ำ	CIDT41	หรอืห้ำมส่งตวับคุคลกลบัประเทศถ้ำบคุคลนัน้
เสีย่งทีจ่ะถกูท�ำ	CIDT	ทีไ่ม่ถงึข้ันทรมำนไม่42

    อย่ำงไรกต็ำม	ปัญหำทีเ่กดิขึน้ตำมมำก็คอื	ค�ำว่ำ	“รนุแรง”	(severe)	มคีวำมหมำยว่ำ
อย่ำงไร	 โดยเฉพำะอย่ำงยิง่เมือ่	 UNCAT	 ไม่ได้ก�ำหนดนิยำมไว้	 และแต่ละประเทศมเีกณฑ์กำรตคีวำม
ค�ำดงักล่ำวไม่เหมอืนกัน	 โดยศำลสทิธมินษุยชนยโุรปได้ตคีวำมเกณฑ์ควำมรุนแรงโดยหลักกำรอตัวิสยั	
(subjective	 test)	 คือพิจำรณำจำกผู้เสียหำยเป็นรำยบุคคลว่ำกำรกระท�ำดังกล่ำวถือว่ำเป็นกำร
บำดเจบ็ทีร่นุแรงหรอืไม่	โดยน�ำเอำปัจจยัต่ำง	ๆ	มำพจิำรณำประกอบกนัเพือ่ตดัสนิใจว่ำเป็นกำรบำดเจบ็ที่
รุนแรงหรือไม่	เช่น	ระยะเวลำท่ีมีกำรท�ำร้ำย	อำยุ	เพศ	สุขภำพ	ศำสนำ	วัฒนธรรม	และวิสัยอื่น	ๆ	
ของผู้เสียหำย43

	 	 	 	 จำกกำรปรับใช้เกณฑ์ดังกล่ำว	(รวมกับเกณฑ์อื่น	ๆ 	โดยเฉพำะเรื่องเจตนำพิเศษ)	
ศำลสทิธมินษุยชนยุโรปได้ตดัสนิว่ำกำรกระท�ำเหล่ำนีเ้ป็นกำรทรมำน
    2.1)	คด	ีAksoy v Turkey44:	ผูเ้สยีหำยถกูมดัอยูใ่นท่ำ	Palestinian	hanging	กล่ำวคอื 
ถูกบังคับเปลือยกำย	มัดแขนไว้ข้ำงหลังและแขวนแขนเอำไว้45	เป็นเวลำประมำณ	35	นำที46 
จนท�ำให้แขนมอีำกำรอมัพฤกษ์ชัว่ครำว	 (bilateral	 radial	paralysis)	 เพือ่บงัคบัให้รบัสำรภำพ	 โดยศำล
ตัดสินว่ำกำรถูกกระท�ำดังกล่ำวโดยล�ำพังเพียงพอที่จะเป็นกำรทรมำน	โดยไม่จ�ำเป็นต้องวินิจฉัยถึง

  38	ข้อบทท่ี	4.
  39	ข้อบทท่ี	2.
  40	ข้อบทท่ี	3.
  41 อย่ำงไรก็ตำม	รัฐก็ยังมีหน้ำที่จะไม่ท�ำ	CIDT	แม้ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินอยู่ดี	ตำม	ICCPR	ข้อ	4	(2)	ประกอบ	ข้อ	7.
  42 มีนักวิชำกำรบำงคนมองว่ำหลักกำร	non-refoulment	ในกรณี	CIDT	นี้เป็น	jus	cogens	คือเป็นข้อห้ำมโดยเด็ดขำด
ตำมกฎหมำยจำรตีประเพณรีะหว่ำงประเทศ	ไม่ว่ำอนสุญัญำฯ	จะก�ำหนดไว้หรอืไม่	หรอืไม่ว่ำจะเข้ำร่วมเป็นภำคีตำมอนสุญัญำฯ	หรอืไม่
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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กำรกระท�ำอืน่แม้จ�ำเลยจะถกูชอ็ร์ตด้วยไฟฟ้ำด้วยกต็ำม47	 ซึง่ศำลสทิธมินุษยชนยโุรปได้ยนืยนัหลกักำร
เดยีวกนัว่ำ	กำรท�ำ	Palestinian	hanging	เป็นกำรท�ำทรมำนในอกีหลำยคดี48 
	 	 	 	 2.2)	คด	ีBatı and Others v Turkey49:	ผูเ้สยีหำยถูกบงัคบัไม่ให้นอนเป็นเวลำหลำยวนั	
ถูกกระทืบตบตี	ถูกขู่ฆ่ำและข่มขืน	และถูกสำดน�้ำใส่	โดยถูกกระท�ำอย่ำงต่อเนื่องเป็นเวลำหลำยวัน	
เพื่อบังคับให้รับสำรภำพว่ำเป็นสมำชิกพรรคคอมมิวนิสต์	ศำลเห็นว่ำกำรถูกกระท�ำเหล่ำน้ีไม่ว่ำจะมี
รอยบำดแผลแก่ร่ำงกำยหรอืไม่	 เป็นกำรท�ำอนัตรำยต่อจติใจ	 (“…to	harm	their	mental	 integrity”)50 
กำรกระท�ำเหล่ำนีจ้งึเป็นกำรทรมำน51 
    2.3)	คดี	Polonskiy v. Russia52:	ศำลเห็นว่ำกำรที่ผู้เสียหำยถูกตีที่บริเวณใบหน้ำ	
ไหล่	หลังและขำจ�ำนวนหลำยครั้ง	และยังถูกใช้ไฟฟ้ำช็อร์ตที่นิ้ว53	เพื่อบังคับให้จ�ำเลยรับสำรภำพว่ำ
กระท�ำควำมผิด	ย่อมถือได้ว่ำผู้เสียหำยถูกทรมำนแล้วไม่ใช่เพียงกำรปฏิบัติที่โหดร้ำย	ไร้มนุษยธรรม	
หรอืย�ำ่ยศัีกดิศ์ร	ีไม่ว่ำกำรกระท�ำดงักล่ำวนัน้จะเกดิผลเสียต่อสุขภำพของผู้เสียหำยในระยะยำวหรือไม่54

	 	 	 	 2.4)		El-Masri v. the former Yugoslav Republic of Macedonia55:	กำรที่
เจ้ำหน้ำที	่CIA	ทบุตผีูเ้สยีหำยหลำยครัง้	บงัคับให้เปลอืยกำย	เอำยำสวนทวำร	ล่ำมตรวน	เอำผ้ำคลมุศรีษะ	
ถกูโยนลงพืน้	และฉดียำกล่อมประสำท56	เพือ่ข่มขูผู่เ้สยีหำย	ไม่ใช่เพือ่ประโยชน์แห่งควำมจ�ำเป็นในกำร
ควบคุมตวัผูเ้สียหำย	ดงันี	้ศำลเห็นว่ำกำรกระท�ำดงักล่ำวเป็นกำรท�ำทรมำน57

    อย่ำงไรก็ตำม	แม้ศำลสิทธิมนุษยชนยุโรปจะเห็นว่ำเพียงล�ำพังกำรข่มขู่ว่ำจะท�ำ
ทรมำนแก่ร่ำงกำยกอ็ำจถือเป็นกำรท�ำทรมำนแก่จติใจได้58	แต่ศำลกเ็หน็ว่ำต้องพจิำรณำหลำย	ๆ	ปัจจยั
ประกอบด้วย	 หำกกำรข่มขูข่องเจ้ำพนกังำนไม่ได้ก่อให้เกดิกำรบำดเจบ็แก่จติใจอย่ำงร้ำยแรง	 กำรข่มขู่

  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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นั้นก็ยังไม่เป็นกำรท�ำทรมำน	ตัวอย่ำงเช่น	ในคดี	Gafgen59	ที่ผู้เสียหำยถูกเจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจข่มขู่อยู่
ประมำณสิบนำทีว่ำจะท�ำร้ำยร่ำงกำยให้ได้รบัอนัตรำยสำหสั	และถ้ำจ�ำเป็นกจ็ะใช้ยำกล่อมประสำทที่
เรียกว่ำยำรับสำรภำพ	(truth	serum)60	ศำลเหน็ว่ำยงัไม่ร้ำยแรงถงึข้ันเป็นกำรทรมำน61	ถงึแม้องค์ประกอบ
อื่น	ๆ	จะครบถ้วนแล้วก็ตำม	เนื่องด้วยกำรกระท�ำของต�ำรวจยังไม่ได้สร้ำงกำรบำดเจ็บที่ร้ำยแรง62

	 	 	 	 ในทำงตรงกนัข้ำมกบัเกณฑ์ทีเ่ป็นอตัวสิยั	(subjective	test)	ของศำลสทิธมินษุยชน
ยโุรป	 ประเทศสหรฐัฯ	 หลงัจำกเผชญิกับสงครำมก่อกำรร้ำย	 โดยเฉพำะหลังจำกเหตุ	 9/11	 พยำยำม
ตคีวำมค�ำว่ำร้ำยแรง	(severe)	ในลกัษณะทีเ่ป็นภำวะวสิยัมำกกว่ำ	โดยในบันทกึควำมเข้ำใจของผูช่้วย
อยักำรสงูสดุ	Jay	S.	Bybee	ทีม่ถีงึทีป่รกึษำประธำนำธิบด	ี(George	W	Bush)	Alberto	R.	Gonzales	
(Bybee	Memo)63	นัน้	Bybee	ระบวุ่ำกำรบำดเจบ็จะถงึขัน้ร้ำยแรงได้ต้องเป็นกำรบำดเจบ็ทีมั่กจะก่อ
ให้เกดิควำมตำย	 อวยัวะหยดุท�ำงำน	 หรอืกำรบำดเจ็บอย่ำงถำวรทีเ่กดิจำกกำรทีร่่ำงกำยหยดุท�ำหน้ำที่
ทีส่�ำคัญบำงประกำร	(“…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 
ซึง่กำรตคีวำมดงักล่ำวจ�ำกดัควำมหมำยของค�ำว่ำกำรบำดเจ็บอย่ำงร้ำยแรง	 (severe	pain)	ลงอย่ำงมำก 
และก่อให้เกดิเสยีงวิพำกษ์วจิำรณ์ต่อมำตรกำรสอบสวนแบบเสริมสร้ำง	(enhanced	interrogation)	
ของสหรัฐฯ	ในสงครำมต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำยว่ำมำตรกำรบำงอย่ำงท่ีก�ำหนดในกำรสอบสวน
ดังกล่ำวเข้ำข่ำยเป็นกำรทรมำน	เพรำะเป็นกำรกระท�ำที่ก่อให้เกิดควำมเจ็บปวดอย่ำงร้ำยแรง 
อย่ำงไรกต็ำม	ด้วย	Bybee	Memo	ท�ำให้	Donald	Rumsfeld	รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงกลำโหมของสหรฐัฯ	
ในขณะนัน้อนญุำตให้มกีำรใช้เทคนคิกำรสอบสวน	19	ประกำรทีเ่รยีกว่ำ	counter	resistance	techniques 
เช่น	กำรให้สอบสวนต่อเน่ืองกันถึง	24	ช่ัวโมง	กำรขังเด่ียวถึง	30	วัน	กำรบังคับโกนหนวดเครำ	
กำรเอำอปุกรณ์ทีท่�ำให้รูส้กึสบำยใจ	เช่น	คมัภร์ีอลักรุอำน	หรอืกระดำษช�ำระออกจำกทีค่มุขงั	กำรคลมุหน้ำ 
กำรบังคบัเปลือยกำย	กำรบงัคบัให้อยูใ่นสภำวะแวดล้อมทีถ่กูบงกำร	เป็นต้น
	 	 	 	 ตวัอย่ำงของผู้ต้องขงัทีถ่กูใช้เทคนคิดงักล่ำว	คอื	Mohammed	Al-Qahtani	ผูท้ีถู่ก
เรียกว่ำคนปล้นเครื่องบินคนที่	20	เพรำะรัฐบำลสหรัฐฯ	เชื่อว่ำ	Al-Qahtani	ต้ังใจจะเข้ำร่วมปล้น
เครือ่งบนิเพือ่พุง่ชนสถำนทีต่่ำง	ๆ	ในสหรฐัฯ	ในเหตกุำรณ์	9/11	แต่โดนปฏเิสธกำรเข้ำเมอืงเสยีก่อน	โดย
หลงัจำก	Al-Qahtani	ถกูจับและถกูส่งไปควบคุมตัวทีคุ่ก	Guantanamo	ทีคิ่วบำ	Al-Qahtani	ถกูบงัคบั

  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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ให้สวมเสือ้ยกทรงของผู้หญงิ	เอำกำงเกงชัน้ในของผูห้ญงิมำคลมุศรีษะ	ถกูนวดโดยพนกังำนสอบสวน
ผูห้ญงิทีย่ัว่ยวน	Al-Qahtani	เหมอืนพนกังำนเต้นบนตกั	เจ้ำหน้ำทีเ่รยีกแม่และน้องสำวของ	Al-Qahtani 
ว่ำเป็นโสเภณ	ีถกูข่มขูว่่ำนกัโทษคนอืน่รู้ว่ำ	Al-Qahtani	เป็นบุคคลรกัร่วมเพศ	Al-Qahtani	ถกูตรวจตวั
ขณะเปลือยต่อหน้ำผู้หญิง	ถูกใส่สำยจูงสุนัขและให้ท�ำท่ำเหมือนสุนัข	ถูกเอำน�้ำเทรำด	ถูกห้ำมไม่ให้
ท�ำละหมำด	ถกูบังคบัให้มองขณะท่ีเจ้ำหน้ำทีก่ระทบืคมัภร์ีอลักรุอำน	แต่แม้	Al-Qahtani	จะถกูปฏบิตัิ
แบบนี้	ฝ่ำยสอบสวนภำยในของกองทัพบกก็ยังเห็นว่ำกำรกระท�ำดังกล่ำวไม่ถึงข้ันเป็นกำรทรมำน	
ซึ่งตรงกับควำมเห็นของ	Rumsfeld	รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหมในขณะนั้น65	ควำมเห็นและ
แนวทำงกำรตคีวำมดังกล่ำวขดัแย้งกบัศำลสทิธมินษุยชนยโุรป	และได้รบักำรวพิำกษ์อย่ำงกว้ำงขวำง66 
จำกกำรวิพำกษ์ดังกล่ำวน�ำไปสู่กำรออก	Levin	Memo67	ซึ่งมีผลเป็นกำรยกเลิก	Bybee	Memo68 
และให้ตีควำมค�ำดังกล่ำวตำมควำมหมำยทั่วไป	และให้ศำลใช้ดุลพินิจเป็นรำยคดีต่อไปเพื่อสร้ำง
บรรทัดฐำนว่ำกำรกระท�ำใดเป็นกำรทรมำน69

	 	 	 	 ส�ำหรบักฎหมำยไทยนัน้	ประมวลกฎหมำยอำญำไม่ได้ก�ำหนดนิยำมของกำรบำดเจ็บ	
หรอืเจบ็ปวดอย่ำงร้ำยแรง	(severe	pain	or	suffering)	มเีพยีงกำรก�ำหนดนยิำม	“อนัตรำยสำหสั”	ไว้
ในมำตรำ	297	ว่ำ
	 	 	 	 “อนัตรำยสำหสันัน้	คอื
	 	 	 	 (1)	ตำบอด	หหูนวก	ลิน้ขำด	หรอืเสยีฆำนประสำท
	 	 	 	 (2)	เสยีอวัยวะสบืพนัธ์ุหรอืควำมสำมำรถสบืพนัธุ์
	 	 	 	 (3)	เสยีแขน	ขำ	มอื	เท้ำ	นิว้หรอือวยัวะอืน่ใด
	 	 	 	 (4)	หน้ำเสียโฉมอย่ำงติดตวั
	 	 	 	 (5)	แท้งลกู
	 	 	 	 (6)	จติพกิำรอย่ำงตดิตวั
	 	 	 	 (7)	ทพุพลภำพ	หรอืป่วยเจบ็เร้ือรงัซ่ึงอำจถงึตลอดชวีติ
	 	 	 	 (8)	ทพุพลภำพ	หรอืป่วยเจบ็ด้วยอำกำรทุกขเวทนำเกนิกว่ำยีส่บิวนั	หรอืจนประกอบ
กรณยีกจิตำมปกตไิม่ได้เกนิกว่ำย่ีสบิวนั”
    อย่ำงไรก็ตำม	คณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทรมำนเห็นว่ำนิยำมศัพท์ดังกล่ำวของ	
“อนัตรำยสำหสั”	(grievous	bodily	harm)	นัน้	เป็นระดบัของกำรบำดเจ็บทีส่งูกว่ำกำรบำดเจบ็อย่ำง

  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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ร้ำยแรง	(“…provides	for	a	higher	degree	of	pain	and	suffering	than	that	set	forth…”)70 
ซึง่สอดคล้องกบัควำมเห็นของนกัวิชำกำร71 
    กำรตีควำมเร่ืองกำรบำดเจบ็อย่ำงร้ำยแรงน้ัน	ในปัจจบุนัทีศ่ำลไทยยงัไม่ได้วำงหลกั
เรือ่งนีไ้ว้	เนือ่งจำกยงัไม่ได้มกีำรตรำกฎหมำยต่อต้ำนกำรทรมำนไว้โดยเฉพำะ	ผูเ้ขยีนเหน็ว่ำควรตคีวำม
ตำมทีศ่ำลสทิธมินษุยชนได้วำงหลกัไว้โดยตคีวำมอย่ำงสมัพทัธ์ตำมวสิยัของผูเ้สยีหำยประกอบกบัระยะ
เวลำและรูปแบบของกำรกระท�ำ	เพื่อให้กำรตีควำมกำรทรมำนสอดคล้องกับ	UNCAT	ได้มำกที่สุด	
โดยอำจเป็นกำรกระท�ำทีส่ร้ำงควำมบำดเจบ็อย่ำงมำกโดยชดัเจน	 หรอือำจเป็นกำรกระท�ำทีไ่ม่ได้สร้ำง
ควำมบำดเจบ็ท่ีรุนแรงในทันที	แต่เป็นกำรกระท�ำทีก่ระท�ำต่อเนือ่งเป็นเวลำยำวนำนก็อำจเป็นกำรทรมำนได้
         3) เป็นการกระท�าโดยเจ้าพนักงานหรอืเจ้าพนกังานมีส่วนเกีย่วข้อง
	 	 	 	 UNCAT	ก�ำหนดว่ำกำรกระท�ำที่จะเป็นกำรทรมำนได้นั้นต้องเป็นกำร	“กระท�ำโดย	
หรอืด้วยกำรยยุง	หรอืโดยควำมยนิยอม	หรอืรูเ้หน็เป็นใจของเจ้ำพนกังำนของรฐั	หรอืของบคุคลอ่ืนซึง่
ปฏิบตัหิน้ำทีใ่นต�ำแหน่งทำงกำร”	ดงันัน้	กำรกระท�ำระหว่ำงเอกชนด้วยกนัหรอืกำรกระท�ำโดยเอกชน
ต่อเจ้ำพนกังำนของรฐัย่อมไม่เป็นกำรทรมำน	นอกจำกนัน้	แม้กำรท�ำร้ำยร่ำงกำยหรือจิตใจจะกระท�ำ
โดยบุคคลที่มีอำชีพเป็นเจ้ำพนักงำน	แต่ถ้ำหำกไม่ได้กระท�ำไปในกำรปฏิบัติหน้ำที่	กำรกระท�ำน้ันก็
ไม่เป็นกำรทรมำนเช่นกนั	เช่น	นำยแดงเป็นข้ำรำชกำรคร	ูแต่กลบับ้ำนไปท�ำร้ำยร่ำงกำยนำงฟ้ำภรรยำ
ตวัเองอย่ำงรนุแรงเพ่ือลงโทษท่ีนำงฟ้ำเอำเงนิไปเล่นกำรพนนั	ดงันี	้ แม้นำงฟ้ำจะได้รบับำดเจ็บหรอื
ทุกข์ทรมำนอย่ำงร้ำยแรง	กำรกระท�ำของนำยแดงไม่เป็นกำรทรมำนตำม	UNCAT	อย่ำงไรก็ตำม	
หำกนำยแดงไปลงโทษนักเรยีนของตนเองเพรำะไม่ท�ำกำรบ้ำนมำส่ง	จนท�ำให้นกัเรยีนของนำยแดงได้รับ
บำดเจ็บหรอืทุกข์ทรมำนอย่ำงร้ำยแรง	อย่ำงน้ีถอืว่ำเป็นกำรทรมำนตำม	UNCAT	ได้
	 	 	 	 นอกจำกนั้น	กำรกระท�ำของเอกชนก็อำจเป็นกำรทรมำนตำม	UNCAT	ได้	หำกกำร
กระท�ำของเอกชนน้ันได้รับควำมยนิยอม	ยยุง	หรอืรูเ้หน็เป็นใจจำกเจ้ำหน้ำท่ีรฐัให้กระท�ำกำรดงักล่ำว
ในส่วนของกำรยนิยอมและยยุงนัน้ไม่เป็นปัญหำนกัในกำรปรบัใช้กฎหมำย	เนือ่งจำกกฎหมำยไทยมแีนว
ควำมคิดเรื่องผู้ร่วมกระท�ำควำมผิดอำญำ	(multiple	offenders)	อยู่แล้วไม่ว่ำจะเป็นกรณีตัวกำร 
ผู้ใช้	ผู้โฆษณำ	และผู้สนับสนุน72	แต่สิ่งที่น่ำสนใจว่ำจะตีควำมหรือมีขอบเขตอย่ำงไรคือค�ำว่ำกำรที่
เจ้ำพนกังำน	“รูเ้หน็เป็นใจ”	เพรำะเป็นกำรกระท�ำทีไ่ม่ปรำกฏตำมกฎหมำยอำญำของไทย
	 	 	 	 กำรขยำยองค์ประกอบในส่วนของผู้กระท�ำให้กว้ำงกว่ำที่จะต้องเป็นกระท�ำโดย
เจ้ำพนกังำน	 ตรงนีไ้ด้รบักำรยอมรบัอย่ำงกว้ำงขวำงในระดบัระหว่ำงประเทศมำก่อนทีจ่ะมกีำรประกำศใช้	
UNCAT73	 โดยในยโุรปมกีำรตดัสินคดีทีเ่กีย่วข้องกบัประเดน็ดงักล่ำวทีน่่ำสนใจอยูส่ำมคด	ีทัง้สำมคด	ี

  70	CAT/C/THA/CO/1	para	9.	
  71 รณกรณ์	บุญม,ี	“ปัญหำในกำรก�ำหนดนยิำมของกำรทรมำน	และบญัญติัให้เป็นควำมผดิเฉพำะตำมกฎหมำยไทย” 
(2558)	รพ	ี2558	คณะนติศิำสตร์	มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์,	39;	ณรงค์	ใจหำญ	และรณกรณ์	บญุม,ี	โครงกำรจดัท�ำหลกัสตูร
ต่อต้ำนกำรทรมำนและกำรประติบัติ	 หรือกำรลงโทษอื่นที่โหดร้ำยไร้มนุษยธรรม	หรือย�่ำยีศักดิ์ศรี	 ให้กับเจ้ำพนักงำนและ
วิทยำกร,	2555,	กรมคุม้ครองสทิธิและเสรภีำพ	กระทรวงยตุธิรรม.
  72	ประมวลกฎหมำยอำญำ	มำตรำ	83-86.
  73	Office	of	the	United	Nations	High	Commissioner	for	Human	Rights,	Human Rights Fact Sheet: No. 
4 Combating Torture,	34
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ผูก้ระท�ำควำมผิดเป็นบคุคลทีไ่ม่ใช่เจ้ำพนกังำนของรัฐ	แต่ศำลหรอืองค์กรทีตั่ดสินเห็นว่ำ	เจ้ำพนกังำน
ของรัฐ	“รูเ้ห็นเป็นใจ”	 โดยคดีแรกและคดีทีส่องเน่ืองด้วยกำรกระท�ำไม่ได้ก่อให้เกดิกำรเจบ็ปวดหรอื
ทกุข์ทรมำนอย่ำงร้ำยแรง	กำรกระท�ำดงักล่ำวจงึเป็นแค่กำรกระท�ำทีโ่หดร้ำย	ไร้มนุษยธรรม	หรอืย�ำ่ยี
ศกัด์ิศร	ีแต่ไม่ถงึขัน้เป็นกำรทรมำน	แต่คดีทีส่ำมเนือ่งจำกกำรกระท�ำก่อให้เกิดผลร้ำยแรง	ศำลจงึตดัสนิ
ว่ำรฐันัน้กระท�ำกำรทรมำน
	 	 	 	 3.1)	คด	ีHajrizi Dzemajl et al. v. Serbia and Montenegro74	คดีน้ีเป็นกำร
พจิำรณำโดยคณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทรมำน	ซึง่เป็นองค์กรตำม	UNCAT	(treaty	body)	ทีน่อกจำก
มีอ�ำนำจพิจำรณำรำยงำนประเทศของรัฐภำคีทุก	ๆ	สี่ปีแล้ว	คณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทรมำนยัง
สำมำรถรับข้อร้องเรียนและพิจำรณำข้อเท็จจริงตำมข้อร้องเรียน	หำกรัฐที่เกี่ยวข้องยอมรับอ�ำนำจ
ดงักล่ำวของคณะกรรมกำรฯ
	 	 	 	 ข้อเท็จจริงในคดี	คือ	ในขณะที่ประเทศเซอร์เบียและมอนเตเนโกรยังเป็นส่วนหนึ่ง
ของประเทศยโูกสลำเวยีนัน้	มผีูเ้ยำว์ชำยสญัชำติยโูกสวำเวยีเช้ือสำยโรมำน	ิ(หรือเรยีกว่ำยปิซ)ี	สองคน
ไปข่มขืนเด็กหญิงเชื้อสำยมอนเตเนโกร	หลังจำกได้รับแจ้งควำม	ต�ำรวจได้บุกเข้ำชุมชนชำวเชื้อสำย
โรมำนใินเวลำเทีย่งคนืและกวำดจบัเด็กผู้ชำยทุกคนทีอ่ยูใ่นชุมชนดังกล่ำว	ในช่วงเวลำไล่เล่ียกันหลังจำก
ต�ำรวจกลบัไป	ชำวมอนเตเนโกรกว่ำสองร้อยคนไปล้อมสถำนตี�ำรวจและเรียกร้องให้สภำท้องถ่ินขับไล่
ชำวโรมำนอิอกไปจำกเมอืง	และตะโกนว่ำจะเผำบ้ำนและไล่ฆ่ำชำวโรมำนทิีย่งัอยูใ่นเมอืง	ประมำณสี่
นำฬิกำมผีูต้้องหำสองคนยอมรบัสำรภำพ	ต�ำรวจจงึปล่อยตวัผูช้ำยคนอืน่ทีถ่กูจบัตวัมำ	 โดยก่อนทีจ่ะมี
กำรปล่อยตวัต�ำรวจเตอืนให้คนทีถู่กจบัให้รีบพำครอบครวัออกจำกเมอืงไป	เพรำะอำจถกูรมุท�ำร้ำยจำก
ชำวมอนเตเนโกรได้	 นอกจำกนัน้	 ต�ำรวจยงัเดนิทำงไปบอกชำวโรมำนิถงึชมุชนว่ำให้รบีอพยพออกจำก
เมอืงไปในทนัที	 ซึง่กำรประกำศดงักล่ำวก่อให้เกิดควำมตระหนกและชำวโรมำนิเกอืบทัง้หมดกห็นีออก
นอกเมอืงไปทนัที	เหลอืคนอยูเ่ฝ้ำชุมชนเพยีงไม่กีค่น75

    ในเวลำประมำณห้ำนำฬิกำ	ต�ำรวจเดินทำงมำเตือนให้ชำวโรมำนิอพยพออกจำก
เมืองไปให้หมด	 เพรำะไม่มีใครสำมำรถปกป้องชำวโรมำนิได้อีกต่อไป	 ต่อมำในเวลำแปดนำฬิกำ
ชำวมอนเตเนโกรก็เข้ำมำในชุมชนขว้ำงปำหนิ	ทบุท�ำลำยหน้ำต่ำง	และท�ำให้ชำวโรมำนทิีย่งัเหลอือยูต้่องมำ
รวมตวักันอยูใ่นบ้ำนหลงัหนึง่และแอบหนอีอกไป	หลงัจำกนัน้เวลำสำมนำฬิกำของวนัถัดไป	ชำวมอนเตเนโกร 
มำรวมตัวกันหลำยร้อยคนและท�ำลำย	เผำบ้ำนและชุมชนชำวโรมำนิจนเหลือแต่ซำก	ทั้งที่ต�ำรวจ
กล็ำดตระเวนและยนืดสูถำนกำรณ์อยู	่แต่ไม่สำมำรถท�ำอะไรได้นอกจำกเล่ือนรถของตวัเองให้ปลอดภยั	
แจ้งผูบ้งัคบับญัชำ	และพยำยำมท�ำให้ชำวมอนเตเนโกรบำงคนใจเยน็และรอสภำท้องถิน่ตดัสินใจ76

  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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    คณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทรมำนเห็นว่ำ	กำรกระท�ำของชำวมอนเตเนโกรทีเ่ผำและ
ท�ำลำยชุมชนของชำวโรมำน	ิโดยเฉพำะกำรกระท�ำช่วงทีช่ำวโรมำนยิงัอยูใ่นชมุชน	และเป็นกำรกระท�ำ
โดยมมีลูเหตจุงูใจบนพืน้ฐำนของกำรเลอืกปฏิบติัทำงเชือ้ชำติเป็นกำรกระท�ำท่ีโหดร้ำย	ไร้มนษุยธรรม	
หรือย�่ำยีศักดิ์ศรี77	และเมื่อต�ำรวจซึ่งเป็นเจ้ำพนักงำนของรัฐรู้ว่ำจะมีเหตุกำรณ์เกิดขึ้น	อีกทั้งยัง
อยูร่่วมในเหตกุำรณ์อยูต่ลอดแต่กลบัไม่ด�ำเนนิกำรทีจ่�ำเป็นตำมควำมเหมำะสมในกำรห้ำมปรำมผูก้ระท�ำ
และป้องกันผู้เสียหำย	กำรกระท�ำของต�ำรวจจึงเป็นกำร	“รู้เห็นเป็นใจ”	ในกำรกระท�ำที่โหดร้ำย 
ไร้มนุษยธรรม	หรอืย�ำ่ยศัีกดิศ์ร	ีถงึแม้กำรกระท�ำดังกล่ำวจะเป็นกำรกระท�ำโดยกลุม่เอกชนกต็ำม78

	 	 	 	 3.2)	จำกคด	ีZ & Ors v. United Kingdom79	แสดงให้เหน็ว่ำ	ศำลสิทธมินษุยชน
ยโุรปกใ็ช้แนวควำมคิดเรือ่ง	“รูเ้หน็เป็นใจ”	เช่นกนั	โดยในคดดีงักล่ำวเด็กสีค่นอำศยัอยูก่บัพ่อแม่ทีไ่ม่
เอำใจใส่	 และมกีำรละเมดิสทิธเิดก็หลำยประกำร	 โดยเจ้ำพนกังำนของรฐัรับทรำบสภำพควำมเป็นอยู่
ทีเ่ลวร้ำยของเดก็ทัง้ส่ีคนตัง้แต่ปี	 พ.ศ.	 2530	 แต่กว่ำจะมกีำรโยกย้ำยเด็กไปอยูใ่นควำมดแูลของรฐัก็
เป็นปี	พ.ศ.	253580	ดงันี	้แม้เจ้ำพนกังำนของรัฐจะไม่ได้กระท�ำกำรอนัเป็นกำรโหดร้ำย	ไร้มนษุยธรรม
และย�่ำยีศักดิ์ศรีเองโดยตรง	เพรำะคนที่กระท�ำกำรดังกล่ำวเป็นพ่อแม่ของเด็กซ่ึงเป็นเอกชน	แต่กำรที ่
เจ้ำพนักงำนรู้	หรือควรรู้ถึงกำรกระท�ำดังกล่ำวแล้วไม่ด�ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมเท่ำที่จ�ำเป็นเพื่อ
หยุดยั้งกำรกระท�ำดังกล่ำวในเวลำท่ีเหมำะสม81	ย่อมถือได้ว่ำรัฐได้กระท�ำกำรอันเป็นกำรโหดร้ำย	
ไร้มนุษยธรรมและย�ำ่ยศีกัด์ิศรต่ีอเดก็ทัง้สีโ่ดยกำรรูเ้หน็เป็นใจ82

    3.3)	ในคดี	El-Masri v. the former Yugoslav Republic of Macedonia83

ผู้เสียหำยหลังจำกถูกควบคุมตัวไว้ในโรงแรมเพรำะเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีก่อกำรร้ำย	ได้ถูกน�ำตัวไป
สนำมบินเพือ่จะส่งต่อให้	CIA	โดยระหว่ำงทำงไปสนำมบนิ	ผูเ้สยีหำยถกูใส่กญุแจมอื	ปิดตำ	และเม่ือไปถงึ 
สนำมบินกถ็กูขงัไว้ในห้อง	และถกูทบุตหีลำยครัง้โดยชำยชดุด�ำ	ถกูบังคบัเปล้ืองผ้ำและเอำยำสอดทวำร	
หลงัจำกนัน้ถกูล่ำมตรวน	เอำผ้ำคลมุศรีษะถกูโยนลงพืน้	และฉดียำกล่อมประสำท84	เพือ่ข่มขูผู่เ้สียหำย	
ไม่ใช่เพื่อประโยชน์แห่งควำมจ�ำเป็นในกำรควบคุมตัวผู้เสียหำย	ดังนี้	ศำลเห็นว่ำกำรกระท�ำดังกล่ำว
เป็นกำรกระท�ำทรมำน85	แต่สิง่ทีน่่ำสนใจคอืกำรกระท�ำทัง้หมดทีก่ล่ำวมำทีส่นำมบนินัน้เป็นกำรกระท�ำ
ของ	CIA	ของสหรฐัฯ	ไม่ใช่โดยเจ้ำหน้ำทีข่องมำซโิดเนีย	แต่เมือ่เจ้ำหน้ำทีข่องมำซโิดเนยีอยู่ในเหตุกำรณ์

  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.
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และอ�ำนวยควำมสะดวกให้เจ้ำหน้ำที	่CIA	กระท�ำกำรดงักล่ำว	ศำลสทิธมินษุยชนยโุรปจงึเหน็ว่ำมำซโิดเนยี	
“รูเ้หน็เป็นใจ”	ให้มกีำรกระท�ำดงักล่ำว86	และถือได้ว่ำมำซโิดเนยีเป็นผูก้ระท�ำทรมำน87

   ข. องค์ประกอบภายใน
	 	 	 	 ในหวัข้อนีจ้ะได้พจิำรณำองค์ประกอบภำยในของกำรทรมำนตำม	UNCAT	ซึง่มอียูส่องส่วน
คอื	เจตนำธรรมดำ	และเจตนำพเิศษหรือมูลเหตุจงูใจ	ซึง่หำกผู้กระท�ำขำดองค์ประกอบส่วนหนึง่ส่วนใดไป	
กำรกระท�ำนัน้แม้จะก่อให้เกดิควำมเจบ็ปวดทกุข์ทรมำนอย่ำงร้ำยแรงกจ็ะไม่เป็นกำรทรมำน
    1) เป็นการกระท�าโดยเจตนา
	 	 	 	 เช่นเดียวกับกำรกระท�ำควำมผิดอำญำส่วนใหญ่ตำมกฎหมำย	กำรกระท�ำที่จะ
เป็นกำรทรมำนนัน้ต้องเป็นกำรกระท�ำโดยเจตนำ	(intentionally	inflicted)	ดงันัน้	กำรท่ีเจ้ำพนกังำน
ท�ำให้เอกชนได้รบับำดเจบ็อย่ำงร้ำยแรง	 แต่ไม่ได้กระท�ำไปโดยเจตนำจงึไม่เป็นกำรท�ำทรมำน	 ตวัอย่ำง
ที่เป็นรูปธรรมเช่นกรณีที่เรือนจ�ำขำดแคลนงบประมำณในกำรพัฒนำสภำพในเรือนจ�ำให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล	อันส่งผลให้นักโทษคนหนึ่งได้รับบำดเจ็บอย่ำงร้ำยแรง	อย่ำงไรก็ตำม	เมื่อรัฐหรือ
หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องไม่ได้เจตนำท�ำให้เรอืนจ�ำมสีภำพอนัไม่ได้มำตรฐำนเพือ่ให้นกัโทษต้องอยูใ่นสภำพนัน้
เพือ่ให้ได้รับบำดเจบ็อย่ำงร้ำยแรง88	กรณดัีงกล่ำวก็ย่อมไม่เป็นกำรทรมำน89	หรอืกรณทีีผู่ต้้องขงัไม่ควร
ถกูขงัเดีย่วเกนิกว่ำ	15	วนั	หำกเจ้ำหน้ำทีป่ระมำทเลินเล่อนบัวันผดิพลำดเป็นเหตใุห้ผูต้้องขงัถกูขงัเดีย่วไว้	
16	วันโดยเจ้ำหน้ำท่ีไม่มีเจตนำจะกลั่นแกล้งหรือลงโทษให้นำนเกินกว่ำมำตรฐำน	ดังนี้กำรกระท�ำ
ดงักล่ำวกย่็อมไม่ถอืว่ำเป็นกำรทรมำน
   2) เป็นการกระท�าโดยมเีจตนาพเิศษ
	 	 	 	 ควบคู่กับระดับควำมรุนแรงของกำรบำดเจ็บ	เกณฑ์เรื่องเจตนำพิเศษเป็นเกณฑ์
ส�ำคญัท่ีใช้แบ่งแยกกำรทรมำนกับ	CIDT	โดยก�ำหนดไว้ว่ำกำรกระท�ำทีจ่ะเป็นกำรทรมำนนัน้นอกจำก
จะต้องเป็นกำรกระท�ำโดยเจตนำแล้วยังต้องเป็นกำรกระท�ำโดยมีมูลเหตุชักจูงใจอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
ดงัต่อไปนีด้้วย90

	 	 	 	 2.1)	กระท�ำไปเพือ่ให้ได้มำซึง่ข้อสนเทศหรอืค�ำสำรภำพจำกบคุคลนัน้หรอืจำกบคุคล
ที่สำม	เช่น	กำรท่ีพนักงำนสอบสวนท�ำร้ำยร่ำงกำยผู้ต้องหำให้รับสำรภำพ	หรือให้ข้อมูลเพ่ือน�ำไป
ขยำยผลหรอืเพือ่ประโยชน์ในกำรสอบสวนเพิม่เติม

  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	ซึง่สอดคล้องกบัประมวลกฎหมำยอำญำ	มำตรำ	59	วรรคสอง	และวรรคสำม.
  89 Gail	H.	Miller,	Defining	Torture	(2005)	The	Cardozo	Law	School’s	Floersheimer	Center	for	Constitutional 
Democracy,	13.
  90	อนสัุญญำฯ	เพยีงยกตวัอย่ำงมูลเหตุชกัจูงใจท้ังสีป่ระเภทไว้	แต่ไม่ได้จ�ำกดัว่ำผูก้ระท�ำจะมมูีลเหตชุกัจงูใจเพียงแค่อย่ำงหนึง่
อย่ำงใดในสีป่ระกำรนีเ้ท่ำนัน้	 อย่ำงไรก็ตำม	 หำใช่ว่ำจะเป็นมลูเหตุชกัจงูใจใด	 ๆ	 กไ็ด้	 แต่ต้องเป็นมลูเหตชุกัจงูใจในลกัษณะเดยีวกับมลู
เหตุชกัจงูใจทีอ่นสัุญญำฯ	ก�ำหนดไว้	 ด	ู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�ำหรับกำรกระท�ำ	ซ่ึงบุคคลนั้นหรือบุคคลที่
สำมกระท�ำหรอืถกูสงสยัว่ำได้กระท�ำ	เช่น	กำรท่ีครฝึูกหรอืครลูงโทษนกัเรียนของตนจำกกำรท�ำผดิวนิยั	
หรอืกำรทีพ่ศัดลีงโทษผูต้้องขังให้ได้รบับำดเจบ็นอกเหนอืจำกทีก่ฎหมำยก�ำหนดเพือ่ให้ผูต้้องขงัหลำบจ�ำ
	 	 	 	 2.3)	กระท�ำไปเพือ่ข่มขูใ่ห้กลวัหรอืเป็นกำรบงัคบัขูเ่ข็ญบคุคลนัน้หรอืบคุคลท่ีสำม	
	 	 	 	 2.4)	กระท�ำไปเพรำะเหตใุด	ๆ	บนพืน้ฐำนของกำรเลอืกปฏบิตัิ
	 	 	 	 ดังนั้น	หำกเจ้ำพนักงำนของรัฐท�ำร้ำยร่ำงกำยเอกชนคนหนึ่งให้ได้รับบำดเจ็บอย่ำง
ร้ำยแรงหรอืแม้ถึงขัน้อนัตรำยสำหสั	แต่ถ้ำท�ำไปเพือ่ตอบสนองควำมวปิริตของจติใจตนเอง	หรอืท�ำไป
เพรำะอำรมณ์โกรธแค้น	หรอืเพรำะไม่สำมำรถควบคมุตวัเองได้จำกควำมตงึเครยีดของสถำนกำรณ์โดย
ไม่มุง่หวังเพือ่ให้ได้ข้อมูล	ลงโทษ	ข่มขู่	หรอืท�ำไปเพรำะเลอืกปฏิบตัใิด	ๆ	กำรกระท�ำดงักล่ำวกย่็อม
ไม่เป็นกำรทรมำน91

	 	 	 	 ในคด	ี Krastanov v Bulgaria92	 ต�ำรวจได้เข้ำจบักมุผูเ้สยีหำยตำมหมำยจบัในร้ำน
กำแฟ	แต่หลังจำกแสดงหมำยจับแล้วผู้เสียหำยดิ้นรนขัดขืน	ท�ำให้ต�ำรวจต้องใช้ควำมรุนแรงในกำร
เข้ำจับกุม	ปรำกฏว่ำผูเ้สยีหำยกบัผูต้้องหำตำมหมำยจับเป็นคนละคนกนั	และต�ำรวจได้ขอโทษผู้เสียหำยแล้ว93 
ศำลสิทธิมนุษยชนยุโรปเห็นว่ำกำรที่ผู้เสียหำยกะโหลกศีรษะแตกหลำยจุด	กระดูกซี่โครงหัก
ต้องได้รับกำรผ่ำตัดสมอง	และนอนพักท่ีโรงพยำบำลสิบเอ็ดวัน	และจำกกำรรักษำท�ำให้ผู้เสียหำย
ต้องหยุดท�ำงำนเป็นเวลำกว่ำเก้ำเดือน	พร้อมถูกประเมินว่ำเป็นผู้ทุพพลภำพถำวร94	ดังนั้น	จึงถือว่ำ
ผู้เสียหำยได้รับบำดเจ็บอย่ำงร้ำยแรง	และส่งผลต่อสุขภำพของผู้เสียหำยในระยะยำว95	แต่แม้กำร
กระท�ำทีร้่ำยแรงดงักล่ำวจะเป็นกำรกระท�ำของเจ้ำพนกังำนของรฐัแต่เมือ่เป็นกำรกระท�ำไปให้ได้มำซึง่
ค�ำรับสำรภำพ	อีกทั้งยังเป็นกำรกระท�ำในระยะสั้นในช่วงเวลำกำรจับกุมซึ่งมีควำมตึงเครียดสูง	
ศำลสทิธมินษุยชนยโุรปจึงเหน็ว่ำกำรกระท�ำดงักล่ำวเป็นกำรละเมิดสทิธมินษุยชน	แต่ไม่ถงึขัน้เป็นกำรทรมำน96

	 	 	 	 ในคด	ีEgmez v Cyprus97	 ซ่ึงมข้ีอเทจ็จริงคล้ำยคลึงกบัคดี	Krastanov	 ข้ำงต้น	
กล่ำวคือ	ในกำรเข้ำจบักมุผูต้้องหำซึง่กระท�ำควำมผดิซึง่หน้ำ	ผูต้้องหำท�ำร้ำยร่ำงกำยเจ้ำพนกังำนและ
ขดัขนืกำรจบักุม	ท�ำให้หลงัจำกจบักมุตัวได้และใส่กญุแจมอืแล้ว	ต�ำรวจยงัคงท�ำร้ำยผูต้้องหำโดยเจตนำ
ต่อเป็นระยะเวลำสั้น	ๆ	โดยไม่มีควำมจ�ำเป็น	อย่ำงไรก็ตำม	เนื่องด้วยเป็นกำรกระท�ำในขณะที่ยังมี
ควำมตงึเครยีดและมีอำรมณ์ร่วมสูง	 โดยเป็นเหตุกำรณ์ทีเ่กดิข้ึนทนัทแีละต่อเนือ่งจำกกำรทีผู่เ้สียหำย

  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;
อย่ำงไรก็ตำม	กำรกระท�ำดงักล่ำวกย็งัเป็นควำมผดิอำญำ	เป็นควำมผดิวนิยั	และเป็นกำรละเมดิสทิธมินษุยชนอยู	่เพยีงแต่ไม่ร้ำยแรงถงึ
ขัน้ทรมำนเท่ำน้ัน
  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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ขัดขืนกำรจับกมุและท�ำร้ำยร่ำงกำยเจ้ำพนกังำน	โดยไม่ได้ท�ำไปเพือ่ให้ได้มำซ่ึงค�ำรับสำรภำพ	กำรกระท�ำ
ดงักล่ำวจงึไม่เป็นกำรทรมำน98

	 	 	 	 อย่ำงไรก็ตำม	 หำกกำรที่เจ้ำหน้ำที่ท�ำร้ำยร่ำงกำยผู้ต้องหำหรือผู้ต้องขังเป็นไปเพื่อ
กำรลงโทษหรือข่มขู่โดยไม่มีอ�ำนำจตำมกฎหมำย	กำรกระท�ำนั้นก็อำจเป็นกำรทรมำนได้	 เช่น
ในคด	ีVladimir Romanov99	ท่ีผูค้มุเรอืนจ�ำใช้ไม้กระบองทบุตผีูต้้องขงัจนผูต้้องขังลงไปนอนแล้วกย็งัตต่ีอไป
อกีเป็นเวลำนำนเพ่ือส่ังสอนให้หลำบจ�ำ	ข่มขูใ่ห้กลวั	ท�ำให้อบัอำยขำยหน้ำ	และท�ำลำยควำมรู้สกึและ
ควำมสำมำรถในกำรต่อสู้ขดัขนืผูค้มุเรอืนจ�ำ	ศำลสทิธมินษุยชนยโุรปเหน็ว่ำกำรกระท�ำดงักล่ำวเป็นกำรทรมำน100

	 	 	 	 ดังนั้น	จึงเห็นได้ว่ำมูลเหตุชักจูงใจเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญในกำรวินิจฉัยแยกแยะ
ว่ำกำรกระท�ำทีก่่อให้เกดิควำมเจบ็ปวดหรอืทุกข์ทรมำนอย่ำงร้ำยแรงน้ันจะเป็นกำรทรมำนตำม	UNCAT 
หรอืเป็นเพยีงกำรละเมิดสทิธมินษุยชนในระดบั	CIDT	เท่ำนัน้

สทิธิทีจ่ะไม่ถกูทรมาน หรือถกูปฏบัิตอิย่างทารณุโหดร้ายกบัการท�าแท้ง

  ในหัวข้อนี้จะได้อธิบำยถึงคดี	NIHRC101	ที่ศำลฎีกำของสหรำชอำณำจักรเพิ่งตัดสิน
ในปี	พ.ศ.	2561	ซึ่งขณะนั้นในประเทศไอร์แลนด์เหนือกำรท�ำแท้งยังคงเป็นควำมผิดอำญำที่มีโทษ
ร้ำยแรงถงึขัน้จ�ำคกุตลอดชวีติ	ทัง้นี	้กฎหมำยอนญุำตให้มกีำรท�ำแท้งได้เฉพำะกรณทีีก่ำรตัง้ครรภ์ต่อไปจะ
ส่งผลต่อชวีติ	หรอืสขุภำพกำยหรอืจติใจของแม่อย่ำงรนุแรงในระยะยำว102	ก่อนท่ีควำมผดิดังกล่ำวจะ
ถกูยกเลกิไปเมือ่วนัที	่22	ตลุำคม	พ.ศ.	2562
  ด้วยเงื่อนไขที่เข้มงวดดังกล่ำวของกฎหมำยไอร์แลนด์เหนือในขณะนั้นท�ำให้กำร
ตั้งครรภ์จำกกำรถูกข่มขืนกระท�ำช�ำเรำ	หรือกำรพบว่ำทำรกในครรภ์อยู่ในสภำวะ	FFA	ไม่อำจถูกใช้
เป็นเหตุให้หญิงที่ตั้งครรภ์ท�ำแท้งได้จึง	ได้มีกำรยื่นค�ำร้องต่อศำลว่ำกฎหมำยดังกล่ำวขัดหรือแย้งกับ
สทิธมินษุยชนตำมอนสุญัญำสทิธมินษุยชนยโุรป	(Convention	rights)	โดยผู้ร้องซึง่ก็คอืคณะกรรมกำร
สทิธมินุษยชนของไอร์แลนด์เหนอืเห็นว่ำ	กฎหมำยดงักล่ำวอำจขดักบัสทิธใินควำมเป็นส่วนตวั	และสทิธทิี่
จะไม่ถกูทรมำน	หรอืถกูปฏบิติัอย่ำงทำรุณโหดร้ำย	อย่ำงไรกต็ำม	คดนีีอั้ยกำรสงูสุดของไอร์แลนด์เหนอื

  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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โต้แย้งว่ำคณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนของไอร์แลนด์เหนอืไม่มอี�ำนำจฟ้องคดีนี้103	 ซึง่มติเสยีงส่วนใหญ่	
4	ต่อ	3	เหน็ด้วยกบัข้อโต้แย้งของอยักำรสงูสุด104	ท�ำให้ศำลฎกีำไม่มอี�ำนำจท่ีจะประกำศว่ำกฎหมำย
ดังกล่ำวขัดหรือแย้งกับ	Convention	rights	ถึงกระนั้นก็ดี	แม้จะวินิจฉัยเช่นนั้น	แต่ศำลฎีกำกลับ
เดนิหน้ำวนิจิฉยัและให้ควำมเหน็	“เสมอืนว่ำ”	คณะกรรมกำรสิทธมินุษยชนของไอร์แลนด์เหนือมอี�ำนำจ
ฟ้องคดนีี	้โดยควำมเหน็ของศำลนีไ้ม่มผีลผูกพนัตำมกฎหมำย	(obiter dicta)	โดยมติเสยีงส่วนใหญ่
จ�ำนวน	4	เสยีงเหน็ว่ำกฎหมำยดงักล่ำวของไอร์แลนด์เหนอืขดักบัสทิธใินควำมเป็นอยูส่่วนตวั105	ขณะที่	
2	เสียงเห็นว่ำขัดทั้งสิทธิในควำมเป็นส่วนตัว	และสิทธิที่จะไม่ถูกทรมำน	หรือถูกปฏิบัติอย่ำงทำรุณ
โหดร้ำย	และ	1	เสยีงเหน็ว่ำกฎหมำยดังกล่ำวไม่ขดักบั	Convention	rights	เนือ่งด้วยในบทควำมนีจ้ะมุง่
ควำมสนใจไปที่สิทธิที่จะไม่ถูกทรมำน	หรือถูกปฏิบัติอย่ำงทำรุณโหดร้ำย	จึงจะอธิบำยควำมเห็นของ
ผูพ้พิำกษำแต่ละนำยทัง้	7	นำย	โดยข้ำมเรือ่งสิทธใินควำมเป็นส่วนตวัไป
  Baroness	Hale	ประธำนศำลฎกีำแห่งสหรำชอำณำจกัรเห็นว่ำ	ถึงแม้กำรข่มขู่หญิงทีต้ั่งครรภ์
จำกกำรถูกข่มขืนกระท�ำช�ำเรำ	หรือทำรกมีภำวะ	FFA	ด้วยกฎหมำยอำญำ	อำจถึงขั้นร้ำยแรง
เพียงพอที่จะเป็น	CIDT	ได้บ้ำงในบำงกรณี	แต่ไม่ใช่หญิงที่อยู่ในสภำวะดังกล่ำว	“ทุกคน”	จะเกิด
ควำมเครียด	กังวลใจ	หรือมีผลต่อสุขภำพในระดับที่ร้ำยแรงเพียงพอที่จะเป็น	CIDT106	ดังนั้น 
Baroness	Hale	จงึวนิจิฉยัว่ำกฎหมำยของไอร์แลนด์เหนือทีไ่ม่อนญุำตให้หญงิทีต่ัง้ครรภ์จำกกำรถกูข่มขนื
กระท�ำช�ำเรำ	หรอืทำรกมภีำวะ	FFA	ท�ำแท้งได้โดยชอบด้วยกฎหมำย	ขดักบัสทิธทิีจ่ะไม่ถกูทรมำน	หรอื
ถกูปฏบิตัอิย่ำงทำรณุโหดร้ำย
	 	 เช่นเดยีวกนักบั	Lord	Mance	ทีเ่หน็ว่ำ	จำกกำรพิจำรณำค�ำวนิจิฉัยของ	ECtHR	จ�ำนวนมำก
แล้วกำรไม่อนุญำตให้ท�ำแท้งในไอร์แลนด์เหนือในกรณีที่กำรตั้งครรภ์จำกกำรถูกข่มขืนกระท�ำ
ช�ำเรำ	หรอืทำรกมภีำวะ	FFA	ยงัไม่ถงึระดบัทีจ่ะร้ำยแรงเพยีงพอเป็น	CIDT107	 โดย	Lord	Mance	 เหน็ว่ำ 
กำรจะพิจำรณำว่ำกำรกระท�ำของรัฐเป็นกำรทรมำนหรือ	CIDT	ต้องพิจำรณำจำกกำรกระท�ำจริง	 ๆ	
ประกอบกับพฤติกำรณ์ต่ำง	ๆ	ที่เกิดขึ้น	กำรที่เพียงคำดกำรณ์ว่ำกฎหมำยที่บังคับใช้นั้นอำจเป็นกำร
ละเมิดสิทธิที่จะไม่ถูกทรมำน	หรือถูกปฏิบัติอย่ำงทำรุณโหดร้ำยยังไม่เพียงพอ108	ดังนั้น	กฎหมำย
ดงักล่ำวของไอร์แลนด์เหนอืจงึไม่ขดักบัสทิธดิงักล่ำว	เพยีงแต่กำรบงัคบัใช้กฎหมำยดงักล่ำวในบำงกรณี
อำจเป็นกำรกระท�ำท่ีละเมดิสทิธิท่ีจะไม่ถูกทรมำน	หรอืถกูปฏบิติัอย่ำงทำรุณโหดร้ำยได้109	ซ่ึง	Lady	Black	
เหน็ด้วยกับควำมเห็นของ	Lord	Mance	ในส่วนของสิทธทิีจ่ะไม่ถกูทรมำน	หรอืถกูปฏบิตัอิย่ำงทำรณุ	โหดร้ำย110

  Lord	Reed	(ซึ่ง	Lord	Lloyd-Jones	เห็นสอดคล้องและยึดถือเป็นควำมเห็นเดียวกัน) 
เห็นว ่ำมำตรฐำนของกำรท่ีกำรกระท�ำหนึ่งจะถึงข้ันเป็นกำรละเมิดสิทธิที่จะไม่ถูกทรมำน	

  103 NIHRC	[2018]	UKSC	27	para.1.
  104	Ibid	para.3.
  105	ในกรณีของ	Lady	Black	เหน็ว่ำกฎหมำยห้ำมท�ำแท้งขัดแย้งกับสทิธใินควำมเป็นส่วนตวัเฉพำะกรณทีีห้่ำมไม่ให้ท�ำแท้งใน
กรณท่ีีทำรกมภีำวะ	FFA	แต่เหน็ว่ำไม่ขดักับสิทธิในควำมเป็นส่วนตวัในกรณทีีก่ำรต้ังครรภ์เกดิจำกกำรถูกข่มขืนกระท�ำช�ำเรำ
  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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หรือถูกปฏิบัติอย่ำงทำรุณโหดร้ำยอยู่สูงมำก111	ดังนั้น	ส�ำหรับ	Lord	Reed	แล้ว	จึงเป็นเรื่องที่เป็น
ไปไม่ได้เลยท่ีบทบญัญัตเิร่ืองกำรท�ำแท้งของไอร์แลนด์เหนอืจะขัดกบัสทิธดัิงกล่ำว112	ด้วยเหตุผลเดียว
กบัเหตผุลของ	Lord	Mance	ทีก่ล่ำวมำแล้วข้ำงต้น	กล่ำวคือ	อำจมีหลำยกรณีทีห่ญงิต้ังครรภ์ทีถู่กบงัคับ
ด้วยกฎหมำยนีอ้ำจจะประสบกบัควำมเจบ็ปวดทกุข์ทรมำนอย่ำงร้ำยแรงเพยีงพอทีจ่ะท�ำให้กำรกระท�ำ
ของรัฐบำลหรอืเจ้ำหน้ำทีข่องรฐัทีเ่กีย่วข้องในครัง้นัน้	ๆ	เป็น	CIDT113	แต่กำรประกำศว่ำกฎหมำยใน
เรือ่งนัน้	ๆ 	เป็นกำรปฏบิตัต่ิอประชำชนอย่ำงโหดร้ำย	ไร้มนษุยธรรม	หรอืย�ำ่ยศีกัดิศ์รนีัน้เป็นคนละเรือ่งกนั114

	 	 ในทำงตรงกนัข้ำม	Lord	Kerr	(ซึง่	Lord	Wilson	เหน็สอดคล้องและยดึถอืเป็นควำมเห็นเดียวกนั)	
เหน็ว่ำบทบญัญตัขิองไอร์แลนด์เหนอืทีบ่งัคบัให้หญงิต้องตัง้ครรภ์ต่อไปทัง้ทีรู่ด้ว่ีำทำรกไม่สำมำรถมชีวิีตรอด	
หรอืตำยทนัทหีลงัคลอดเป็นกำรกระท�ำทีไ่ร้มนุษยธรรมและย�ำ่ยีศกัด์ิศรี115	ถึงแม้ว่ำหญงิบำงคนท่ีตกอยูใ่น
สถำนกำรณ์ดังกล่ำวจะไม่ประสบปัญหำสุขภำพจิตอย่ำงรุนแรง	แต่กำรที่จะต้องมีหญิงจ�ำนวนหนึ่ง
ประสบอำกำรเช่นนั้นท้ังท่ีสำมำรถป้องกันหรือบรรเทำปัญหำได้	แต่รัฐกลับเพิกเฉยไม่ด�ำเนินกำร
กำรกระท�ำดงักล่ำวของรัฐจงึถอืว่ำเป็นกำรละเมิดสิทธทิีจ่ะไม่ถูกทรมำน	หรอืถูกปฏบิตัอิย่ำงทำรุณโหดร้ำย
เนื่องจำกรัฐไม่เพียงแต่มีหน้ำที่ในเชิงปฏิเสธ	 (negative	obligation)	ที่จะไม่กระท�ำกำรละเมิดสิทธิ
ของประชำชน	หำกแต่รัฐยังคงมีหน้ำที่ในเชิงยืนยัน	(positive	obligation)	ที่จะต้องคุ้มครองไม่ให้
ประชำชนถูกละเมิดสิทธิดังกล่ำวด้วย	กำรที่รัฐไม่ยอมป้องกันทั้งที่ท�ำได้จึงเป็นกำรละเมิดสิทธิด้วย
กำรไม่ท�ำหน้ำท่ีในเชิงยืนยัน116	นอกจำกนั้น	Lord	Kerr	ยังเห็นว่ำกำรที่รัฐยอมให้ไอร์แลนด์เหนือ
ยอมให้หญิงทีต่ัง้ครรภ์เดนิทำงไปประเทศอืน่	ๆ 	ในสหรำชอำณำจักรซึง่สำมำรถท�ำแท้งได้โดยชอบด้วยกฎหมำย
ไม่เป็นสำเหตุที่บรรเทำควำมรุนแรงของกำรละเมิดสิทธิของหญิงดังกล่ำวในกำรที่จะไม่ถูกทรมำน	
หรือถูกปฏิบตัอิย่ำงทำรณุโหดร้ำย	 เพรำะกำรท�ำแท้งเป็นเหตกุำรณ์ทีร่นุแรง	 กระทบกระเทอืนควำมรูส้กึ
ของหญิงท่ีตั้งครรภ์	กำรต้องเดินทำงไปในท่ีที่ไม่คุ้นเคยห่ำงไกลจำกคนที่ให้กำรสนับสนุนทำงจิตใจ 
หรอืแพทย์ทีคุ่น้เคยย่อมท�ำให้สถำนกำรณ์เลวร้ำยลงไปกว่ำเดิม	กำรท่ีรัฐบำลผลักไสให้คนต้องเดินทำง
ไปท�ำแท้งในต่ำงประเทศยิ่งเป็นหลักฐำนยืนยันว่ำกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวของรัฐเป็นกำรกระท�ำ
ทีไ่ร้มนษุยธรรม	และย�่ำยีศักดิ์ศรี
  แม้	Lord	Kerr	และ	Lord	Wilson	จะเป็นเสียงข้ำงน้อยในคดีนี้	แต่ผู้เขียนกลับเห็น
สอดคล้องด้วยมำกกว่ำ	ด้วยเหตุผลสองประกำร	กล่ำวคือ	ประกำรแรก	เป็นกำรยำกที่จะเข้ำใจว่ำ
เหตใุดกฎหมำยถงึจะถูกถอืว่ำละเมดิสทิธิกเ็ฉพำะต่อเมือ่	“ทกุคน”	ทีถ่กูกฎหมำยน้ันบงัคบัใช้แล้วจะถูก
ละเมิดสิทธิ	 แต่กำรวินิจฉัยเรื่องดังกล่ำวควรจะอยู่บนพื้นฐำนที่ว่ำมีควำมเสี่ยงหรือควำมเป็นไปได้ที่
แท้จริงหรอืไม่	 หำกหญงิตัง้ครรภ์ทีท่ำรกอยูใ่นภำวะ	 FFA	 ถกูบังคบัให้ต้องต้ังครรภ์ต่อไปทัง้ทีท่ำรกจะ
ต้องตำยก่อนคลอด	 หรอืมชีวีติรอดได้ไม่กีน่ำที	 แล้วหญงิท่ีต้ังครรภ์นัน้จะถูกปฏบิติัแบบท่ีไม่ใช่มนษุย์	
เป็นเพยีงถงุบรรจเุลอืดและสำรอำหำรเพือ่สนองควำมต้องกำรทำงศลีธรรมของคนทีไ่ม่ต้องรับผิดชอบ

  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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ต่อร่ำงกำยของหญงิทีต่ัง้ครรภ์	เพรำะไม่มเีหตุผลใด	ๆ	เลยทัง้ทำงกำรแพทย์และควำมต้องกำรแรงงำน
ที่จะเก็บทำรกที่ไม่มีทำงมีชีวิตรอดได้นำนไว้	ด้วยกำรบังคับให้มนุษย์อีกคนหน่ึงต้องแบกรับภำระท้ัง
ทำงกำยและควำมรู้สกึทำงจิตใจทีต้่องรบัรูถึ้งกำรคงอยูข่องทำรกทีจ่ะไม่มชีวีติในครรภ์ของตนเอง
  เหตุผลอีกประกำรก็คือ	ผู้พิพำกษำอีก	5	นำยมองข้ำมหน้ำท่ีในเชิงยืนยันของรัฐบำลไป 
รัฐไม่ได้มีเพียงหน้ำท่ีไม่ฆ่ำประชำชนตำมอ�ำเภอใจ	แต่ยังมีหน้ำที่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดกำรฆ่ำคน
ตำมอ�ำเภอใจ	 รวมไปถงึหน้ำทีใ่นกำรสอบสวนหำกเกดิกำรฆ่ำคนขึน้	 ในลกัษณะเดยีวกนักบักำรทีรั่ฐไม่ได้มี
เพยีงหน้ำทีไ่ม่ทรมำนประชำชนอย่ำงทีร่ฐัก�ำลงัท�ำต่อหญงิท่ีต้ังครรภ์ทำรกในภำวะ	 FFA	 แต่ยงัรวมถึง
ต้องออกแบบระบบไม่ให้เกดิกำรเจบ็ปวดหรือทกุข์ทรมำนอย่ำงร้ำยแรงด้วย	ดงันัน้	ถงึแม้ว่ำจะมหีญิงที่
ตัง้ครรภ์ไม่ได้มปัีญหำสขุภำพกำยหรือจติใจจำกกำรต้ังครรภ์ทีท่ำรกมภีำวะ	FFA	แต่รัฐกต้็องออกแบบ
ระบบทีจ่ะรองรบัและป้องกนัไม่ให้เกดิกำรเจบ็ปวดหรือทกุข์ทรมำนนัน้ให้มำกทีส่ดุ	หำใช่เพิม่ควำมเสีย่ง
ทีม่คีวำมเป็นไปได้สงูด้วยกำรไม่อนญุำตให้ท�ำแท้งในกรณดีงักล่ำว
  จุดยืนดังกล่ำวสอดคล้องกับควำมเห็นของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	(UNHRC)
ซึง่เป็นคณะกรรมกำรประจ�ำ	ICCPR	ทีเ่ห็นว่ำกำรบังคบัให้หญงิทีต่ัง้ครรภ์ต่อไปทัง้ทีท่ำรกประสบภำวะ	FFA 
เป็นกำรโหดร้ำย	ไร้มนษุยธรรม	หรอืย�ำ่ยศีกัดิศ์รี117

ข้อเสนอแนะ

	 	 ค�ำวินจิฉยัของศำลรฐัธรรมนูญที	่ 4/2563	 เป็นเร่ืองทีน่่ำยนิดี	 ไม่ใช่เพียงเพรำะเป็นค�ำวินจิฉัย
ทีช่่วยท�ำให้ปัญหำของผูห้ญงิหลำยคนทีส่ัง่สมมำอย่ำงยำวนำนในสงัคมไทยได้รบักำรบรรเทำ	แต่เพรำะ
ค�ำวนิิจฉยัดงักล่ำวช่วยยนืยนัว่ำผูห้ญงิเป็นเจ้ำของเนือ้ตวัร่ำงกำยของตนเอง	 ไม่ใช่ของคนอืน่หรอืแม้แต่
ของทำรกในครรภ์ก็ตำม	เนื่องในโอกำสนี้ผู้เขียนขอเสนอให้มีกำรแก้ไขประมวลกฎหมำยอำญำ 
มำตรำ	305	เป็น	ดงันี้
	 	 “มำตรำ	305	 	 ถ้ำกำรกระท�ำควำมผดิดังกล่ำวในมำตรำ	301	และมำตรำ	302	นัน้	 เป็นกำร
กระท�ำของนำยแพทย์	หรอืของบคุคลทีอ่ยูภ่ำยใต้กำรก�ำกับดแูลของนำยแพทย์	และ
	 	 (1)		 จ�ำเป็นต้องกระท�ำเน่ืองจำกสุขภำพของหญงินัน้	หรอื
	 	 (2)		 หญิงมคีรรภ์เนือ่งจำกกำรกระท�ำควำมผิดอำญำ	 ตำมท่ีบญัญตัไิว้ในมำตรำ	 276	 มำตรำ	
277	มำตรำ	282	มำตรำ	283	หรอืมำตรำ	284	หรือ
	 	 (3)		 เด็กในครรภ์มีภำวะผิดปกติ	โดยนำยแพทย์อย่ำงน้อยสองคนวินิจฉัยแล้วว่ำเด็กไม่อำจ 
อยูร่อดเป็นทำรกได้	หรือจะเสยีชีวติแทบจะทันททีนัใดหลงัจำกคลอด
	 	 ผูก้ระท�ำไม่มีควำมผดิ”

  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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การได้มาซึง่พยานหลกัฐานในคดีอาญากับการคุม้ครองสทิธิมนุษยชน

ผูช่้วยศำสตรำจำรย์	ดร.	ธำน	ีวรภัทร์1

บทคดัย่อ

	 	 พยำนหลกัฐำนทกุชนดิในคดอีำญำศำลรบัฟังได้	แต่ต้องเป็นพยำนชนดิทีม่ไิด้เกดิขึน้โดยมชิอบ
ด้วยกฎหมำย	ซึง่ถอืเป็นหลกัประกนัของกฎหมำยลกัษณะพยำนในคดีอำญำทีมุ่ง่คุ้มครองสทิธมินษุยชน 
นอกจำกนั้น	กระบวนพิจำรณำพยำนหลักฐำนในคดีอำญำทุกขั้นตอนที่มุ่งตรวจสอบค้นหำควำมจริง
จนถงึขัน้กำรพิพำกษำคดี	 ต่ำงก็เป็นกระบวนกำรท่ีกระท�ำเพือ่คุม้ครองสทิธมินุษยชนทีส่�ำคญัอกีส่วนหนึง่
เช่นกัน	ปัญหำของกฎหมำยไทย	คอื	ในกระบวนกำรยุติธรรมยังบกพร่องในระบบและกลไกของกระบวน
พิจำรณำที่เป็นธรรม	(Fair	Trial)	บำงเรื่องบำงประกำรในกำรน�ำไปสู่กำรพิพำกษำคดีที่เที่ยงธรรม	คือ
กำรลงโทษให้เหมำะสมกับบคุคล	(Individualization	of	Punishment)	
	 	 ผู้เขียนขอเสนอแนะให้ปฏิรูประบบกำรสอบสวนฟ้องร้องให้เป็นเอกภำพ	กล่ำวคือ	ให้พนักงำน
อยักำรเป็นผูร้บัผิดชอบส�ำนวนกำรสอบสวนและฟ้องร้องคดีอำญำ	ซึง่จะช่วยท�ำให้พนกังำนอยักำรเข้ำใจ
และเข้ำถึงพยำนหลักฐำนทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นและให้กำรปรับบทฐำนควำมผิดอำญำตั้งแต่เริ่มคดีเป็น
หน้ำท่ีของอัยกำร	กำรใช้มำตรกำรแสวงหำพยำนหลักฐำนทุกวิธีต้องใช้เท่ำที่จ�ำเป็นตำมกฎหมำยและ
ผ่ำนกำรพจิำรณำจำกพนกังำนอยักำรก่อนเสมอและอนมุตัโิดยศำล	 ในคดคีวำมผดิอำญำแผ่นดนิท่ีส�ำคญั
ต้องมีกำรไต่สวนมลูฟ้อง	กำรจัดให้มกีำรแถลงเปิดและปิดคดี	และศำลต้องท�ำหน้ำทีส่บืพยำนในคดอีำญำ
ตำมกฎหมำย	ทั้งนี้	 เป็นกระบวนพิจำรณำที่กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำบัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครอง
สทิธมินษุยชนเป็นส�ำคญั
  

	 	 พยำนหลกัฐำน,	คดอีำญำ,	กำรคุม้ครองสทิธมินษุยชน

  1	ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	ประจ�ำคณะนติิศำสตร์	มหำวทิยำลัยรงัสติ.

 ค�าส�าคัญ: 
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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.

	 	 Evidence,	criminal	case,	Protection	of	human	rights

Acquisition of evidence in criminal cases and 
the protection of human rights

Assistant	Professor	Dr.Thanee	Vorapatr

 Keywords : 
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การได้มาซึง่พยานหลกัฐานในคดีอาญากับการคุม้ครองสทิธิมนุษยชน

บทน�า

	 	 หลกัในกำรด�ำเนนิคดอีำญำคอื	 “หลกัตรวจสอบค้นหาความจรงิ”	 (Examination	 Principle)	
และด้วยประเทศไทยใช้หลักกำรด�ำเนินคดีอำญำโดยรัฐ	(Public	Prosecution)2	ซึ่งกำร
ตรวจสอบค้นหำควำมจรงิ	 โดยเฉพำะจำกกำรด�ำเนนิกำรของเจ้ำพนกังำนของรฐัในกำรแสวงหำพยำน
หลกัฐำนต่ำง	ๆ	ซึง่อำจได้แก่	พยำนบคุคล	พยำนวัตถ	ุพยำนเอกสำร	ด้วยวิธีกำรต่ำง	ๆ	อนัส่งผลกระทบ
ต่อสิทธิและเสรีภำพของบุคคล	เช่น	มำตรกำรจับ	ค้น	คุมขัง	กำรล่อซ้ือ	กำรดักฟังทำงโทรศัพท์	
กำรเอำตวับคุคลไว้ตำมกฎหมำยพิเศษ	 3	 วนั	 กำรสะกดรอย	 เป็นต้น	 มำตรกำรทำงกฎหมำยทัง้หลำย
เหล่ำนีก้ฎหมำยให้อ�ำนำจเจ้ำพนกังำนของรฐักระท�ำได้ภำยใต้เงือ่นไขของกฎหมำย	 เพือ่กำรได้มำซึง่พยำน
หลักฐำนโดยให้กระท�ำเท่ำท่ีจ�ำเป็นและเป็นไปตำมเงื่อนไขของกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดเนื่องจำกมี
ผลกระทบต่อสทิธิมนษุยชน	ซึง่โดยหลักของกำรตรวจสอบค้นหำควำมจรงิทีต้่องท�ำม	ี2	ประกำร	คอื
	 	 1.	 ข้อเทจ็จรงิของกำรกระท�ำควำมผดิทีเ่กดิข้ึนนัน้	คอื	พยำนบคุคล	พยำนวตัถ	ุพยำนเอกสำร	
	 	 2.	 ข้อเทจ็จริงของตวัผู้กระท�ำควำมผดิ	 ได้แก่	 ประวตัคิวำมเป็นมำ	 ควำมประพฤตเิป็นอำจณิ	
สขุภำพอนำมยั	รำยได้		ทรพัย์สนิ	ครอบครวั	เป็นต้น
	 	 ซึง่ทัง้	2	ประกำรนี	้เป็นกำรใช้อ�ำนำจของรัฐทีก่ระทบต่อสทิธมินุษยชนของปัจเจกบคุคลทัง้สิน้	
ด้วยเหตุผลของกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท�ำควำมผิดอำญำของบุคคลหรืออำชญำกร 
กำรคุม้ครองสงัคมให้ปลอดภยั	เหตผุลแห่งควำมชอบธรรมในกำรใช้อ�ำนำจของเจ้ำหน้ำท่ีรฐัจงึได้รบักำร
ยอมรบัให้กระท�ำได้	แต่อย่ำงไรกต็ำม	กำรใช้อ�ำนำจในกำรแสวงหำพยำนหลักฐำนกต้็องมกีำรจ�ำกดัโดย
ใช้เท่ำที่จ�ำเป็นหรือให้อ�ำนำจเฉพำะไว้ภำยใต้เงื่อนไขตำมกฎหมำยอย่ำงชัดเจนให้กระท�ำได้เท่ำนั้น 
มฉิะนัน้	กจ็ะมผีลเป็นกำรกระท�ำทีล่ะเมดิสทิธิมนษุยชนและเป็นกำรปฏบิตัทิีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมำย
	 	 ในคดอีำญำพยำนหลกัฐำนทุกชนดิในคดอีำญำรบัฟังได้	 แต่ในเรือ่งกำรได้มำซ่ึงพยำนหลกัฐำน	
ประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำได้บญัญติัข้อจ�ำกัดในกำรรับฟังพยำนหลกัฐำนไว้ดงันี้
  “มาตรา 226 พยานวตัถ ุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคล ซึง่น่าจะพิสูจน์ได้ว่าจ�าเลยมี
ความผิดหรอืบรสุิทธิ ์ ให้อ้างเป็นพยานหลกัฐานได้แต่ต้องเป็นพยานชนดิทีม่ไิด้เกดิขึน้จากการจงูใจ 
มคี�ามัน่สญัญา ขู่เขญ็ หลอกลวงหรือโดยมชิอบประการอืน่ และให้สบืตามบทบญัญัตแิห่งประมวล
กฎหมายนีห้รอืกฎหมายอ่ืนอนัว่าด้วยการสบืพยาน”

1

  2	จำก	หลกักฎหมำยวธีิพจิำรณำควำมอำญำ,	โดย	ธำนี	วรภทัร์,	2558,	วิญญชูน,	พมิพ์ครัง้ที	่2.
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  เมื่อได้พยำนหลักฐำนมำแล้ว	ในข้ันตอนต่อไปพยำนหลักฐำนก็จะต้องถูกตรวจสอบว่ำ
รบัฟังได้หรอืไม่	 โดยผ่ำนกลไกของกระบวนกำรในกำรพิจำรณำคดีทีเ่ป็นธรรม	 (Fair	Trial)	 ซ่ึงเป็นไปตำม
บทบญัญตัขิองกฎหมำยวธีิพจิำรณำควำมอำญำ
	 	 กำรได้มำซึ่งพยำนหลักฐำนในคดีไม่ว่ำจำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือคู่ควำมฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งหรือ
ทั้งสองฝ่ำย	ระบบภำยในของกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำจะท�ำกำรคัดกรองพยำนหลักฐำนนั้น
ว่ำมีที่มำ	วิธีกำรได้มำอย่ำงไร	เป็นพยำนหลักฐำนที่รับฟังได้หรือไม่	ทบทวนในขั้นตอนต่ำง	ๆ	ของ
กระบวนกำรยุติธรรมและจำกหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรม	อำจกล่ำวได้ว่ำกลไกของกฎหมำย
วิธีพิจำรณำควำมอำญำได้ออกแบบมำเพื่อกำรคัดกรอง	จ�ำแนกพยำนหลักฐำนต่ำง	ๆ	ที่เข้ำมำสู่
กระบวนกำรตั้งแต่ชั้นก�ำหนดคดีและเข้ำสู่ชั้นบังคับคดี	ในควำมยุติธรรม	เป็นธรรมและเที่ยงธรรม	
ตลอดกระบวนกำร

หลกันติธิรรมกบัการตรวจสอบค้นหาความจรงิจากพยานหลกัฐานในคดอีาญา

	 	 นโยบำยและกำรด�ำเนินงำนของกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำในกำรตรวจสอบค้นหำ
ควำมจรงิจำกพยำนหลกัฐำนต่ำง	ๆ 	เป็นเรือ่งของ	1.	กำรใช้อ�ำนำจรฐัต่อประชำชน	2.	ประโยชน์สุขของสังคม
3.	ควำมชอบธรรม	4.	จริยธรรม	5.	คุณธรรม	6.	มนุษยธรรม	ในกำรบังคับใช้กฎหมำยอำญำผ่ำน
กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ	ตัวบทบัญญัติกฎหมำยเองก็ดี	กำรปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐก็ดี	
จะต้องอยูภ่ำยใต้หลกันติิธรรมหรอืนติริฐั	หลกัศกัดิศ์รีควำมเป็นมนษุย์และหลักสทิธมินุษยชน	ตลอดท้ัง
หลกัคณุธรรมและจรยิธรรม3

	 	 กำรท�ำงำนของบุคลำกรหรือเจ้ำหน้ำท่ีในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำจึงต้องตระหนักถึง
หลกักำรดงักล่ำวในวรรคก่อนนีแ้ละกระท�ำอย่ำงละเอยีดรอบคอบตำมกฎหมำย	ปรำกฏตำมภำพดงันี้
 

 

2

  3	จำก	“กำรปฏิรูปกำรสอบสวนในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำไทย,”	โดย	ธำนี	วรภัทร์,	(เม.ย.-ส.ค.	2562),	
วารสารกฎหมายสโุขทยัธรรมาธริาช มหาวทิยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช, 30(2).	

หลักนิติธรรม
(The Rules of Law)

ความจร�ง

สังคม

การตรวจสอบค�นหาความจร�ง
พยานบุคคล พยานวัตถุ พยานเอกสาร

การสืบสวน การสอบสวน ฟ�องร�อง พิจารณาพิพากษา

มิได�กระทำความผิด
กระทำความผิด

บังคับโทษ
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  ตำมแผนภำพข้ำงต้น	หลักนิติธรรมหรือนิติรัฐ	เป็นหลักกำรสูงสุดที่แผ่ลงมำสู่กำรตรวจสอบ
ค้นหำควำมจรงิ	(Examination	Principle)	อนัเป็นหวัใจของกฎหมำยวธิพิีจำรณำควำมอำญำในกำร
แสวงหำพยำนหลักฐำนตำมควำมเป็นจริงอย่ำงตรงไปตรงมำ	โดยปรำศจำกกำรแทรกแซงปรุงแต่ง
หรอืบดิเบอืนข้อเทจ็จรงิใด	ๆ	ทัง้สิน้	และท�ำกำรรวบรวมพยำนหลักฐำนได้อย่ำงครบถ้วนส�ำนวนควำม
เพือ่ส่งผ่ำนไปยงัชัน้ของกำรพจิำรณำพพิำกษำคดี	เพือ่ศำลจะได้ท�ำกำรชัง่น�ำ้หนกัพยำนหลกัฐำนและ
มคี�ำพพิำกษำในควำมผดิหรอืบรสิทุธิใ์นคดนีัน้	 และสำมำรถทีจ่ะพพิำกษำลงโทษได้อย่ำงเหมำะสมกบั
บคุคลและเป็นไปตำมหลกั	“กำรลงโทษทีไ่ด้สัดส่วน”	อย่ำงแท้จรงิ
	 	 เพื่อเป็นหลักประกันตำมหลักสิทธิมนุษยชนในกำรใช้อ�ำนำจรัฐต่อประชำชน	ประชำชนต้อง
ได้รบักำรปฏบิตัอิย่ำงเป็นธรรมในคดจีงึจะบรรลผุลสมัฤทธิข์องหลกันติิธรรม	จำกควำมคดิและกำรปฏบิติั
งำนที่มักกล่ำวว่ำกำรน�ำคนเข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำแล้วจะได้รับควำมเป็นธรรม	กำรคิด
และด�ำเนนิกำรแค่นัน้ยงัไม่ถูกต้อง	 ในควำมเป็นจรงิยงัจะต้องมรีะบบและกลไกทำงกฎหมำยทีท่�ำให้มี
กำรพิจำรณำคดทีี	่“เป็นธรรม”	(Fair	Trial)	อกีด้วย	ในทกุขัน้ตอนของกำรด�ำเนนิคดีอำญำเพ่ือให้เกิด
กำรตรวจสอบพิเครำะห์และชั่งน�้ำหนักพยำนหลักฐำนทุกชนิดท่ีเข้ำในคดีได้อย่ำงตรงไปตรงมำตำม
ข้อเทจ็จริงของพยำนหลกัฐำนทีใ่ห้ผลในทำงพิสูจน์ควำมผิดและควำมบริสุทธิแ์ละต้องมกีำรพิจำรณำคดี
จนสิ้นสงสัย4	จริง	ๆ	ก่อนกำรพิพำกษำคดี	เพ่ือให้สำมำรถเข้ำถึงควำม	“เที่ยงธรรม”	อย่ำงแท้จริง	
อนัเป็นเป้ำหมำยสดุท้ำยของคดอีำญำ	ปรำกฏตำมแผนภำพ	ดังนี้

 

	 	 กำรได้มำซึง่	“ควำมเทีย่งธรรม”	ในแต่ละคด	ีคอื	กระบวนกำรเก่ียวกบัพยำนหลกัฐำนสำมำรถ
แยกผดิชอบชัว่ดไีด้อย่ำงมเีหตผุลตำมพยำนหลักฐำนอย่ำงสมบรูณ์และก�ำหนดโทษได้อย่ำงเหมำะสม
เป็นสัดส่วนของแต่ละบคุคล	อนัยงัให้เกดิกำรคุม้ครองสทิธมินุษยชนอย่ำงแท้จรงิ	แต่ถ้ำกรณเีป็นพยำน
เท็จและกระบวนกำรก็ไม่เป็นธรรมด้วย	ควำมเท่ียงธรรมก็ล้มเหลวกับท้ังยังท�ำลำยกำรคุ้มครอง
สทิธมินษุยชนในคดีอำญำให้สิน้ไปด้วย	

  4	ประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ	มำตรำ	227	 ให้ศำลใช้ดลุพนิจิวนิจิฉัยชัง่น�ำ้หนักพยำนหลักฐำนทัง้ปวง	
อย่ำพิพำกษำลงโทษจนกว่ำจะแน่ใจว่ำมกีำรกระท�ำผดิจริงและจ�ำเลยเป็นผูก้ระท�ำควำมผดินัน้

เที่ยงธรรม เป�นธรรม

ยุติธรรม



45ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563)

กระบวนการในการด�าเนนิคดอีาญาและชัน้ของการตรวจสอบพยานหลกัฐาน

  กระบวนกำรในกำรด�ำเนินคดีอำญำ	และช้ันของกำรตรวจสอบพยำนหลักฐำนอันเป็น
หลกัประกนัสทิธใินทำงอำญำและหลักสทิธิมนุษยชน	แบ่งออกได้เป็น	2	ขัน้ตอนใหญ่	ๆ 	คอื	“กำรด�ำเนนิคดี
อำญำช้ันก�ำหนดคด”ี	และ	“กำรด�ำเนนิคดอีำญำชัน้บงัคบัคด”ี	กล่ำวคอื
	 	 1.	 กำรด�ำเนนิคดอีำญำชัน้ก�ำหนดคดี	 (Erkenntnisverfahren)5	 เป็นกำรด�ำเนนิกำรทัง้หลำย
ของเจ้ำพนกังำน	เป็นกำรกระท�ำเพือ่ยนืยนัข้อกล่ำวหำ	ซ่ึงถ้ำรบัฟังได้โดยปกติเจ้ำพนกังำนก็จะฟ้องเพือ่
ให้ศำลพิจำรณำพิพำกษำต่อไป	และเมื่อได้มีกำรยื่นฟ้องแล้ว	กำรด�ำเนินกำรทั้งหลำยในศำลในคดีที่
เจ้ำพนกังำนได้ฟ้องแล้วนัน้	รวมทัง้ในคดทีีผู่เ้สียหำยฟ้องคดีเอง	กเ็ป็นกำรกระท�ำเพ่ือยนืยนัข้อกล่ำวหำ
เช่นเดยีวกับกำรด�ำเนนิกำรช้ันเจ้ำพนกังำน	และถ้ำหำกฟังได้ว่ำมกีำรกระท�ำควำมผดิจรงิศำลกจ็ะก�ำหนด 
“มำตรกำรบังคับทำงอำญำ”	ในชั้นก�ำหนดคดีมีควำมส�ำคัญมำกในกำรที่ทุกหน่วยในกระบวนกำร
ยตุธิรรมต้องท�ำกำรตรวจสอบค้นหำควำมจรงิว่ำผูต้้องหำหรอืจ�ำเลยผดิหรอืบรสิทุธ์ิ	กำรด�ำเนนิกำรและ
กำรใช้มำตรกำรต่ำง	ๆ	จงึต้องอยูใ่นกรอบของ	“หลกันติธิรรม”	และหลักสทิธมินษุยชน
	 	 2.	กำรด�ำเนินคดีอำญำชั้นบังคับคดี	เมื่อศำลได้มีค�ำพิพำกษำที่ก�ำหนดมำตรกำรบังคับทำง
อำญำในคดใีดแล้วและค�ำพพิำกษำในคดน้ัีนกไ็ด้ถงึท่ีสุดแล้ว	 กจ็ะต้องมกีำรจัดกำรบงัคบัให้เป็นไปตำม
ค�ำพพิำกษำอันถึงท่ีสดุแล้วน้ันต่อไป	เว้นแต่จะได้มกีำรลดโทษ	เปลีย่นโทษ	หรอือภยัโทษ	หรอือ่ืน	ๆ6 
ในชัน้น้ีกต้็องอยูภ่ำยใต้หลกัคดิและหลกัปฏิบตัเิดยีวกันคอื	 ต้องเป็นไปตำม	“หลกันติธิรรม”	มำตรกำร
บังคับทำงอำญำทั้งหลำย	กำรบริหำรจัดกำรในชั้นนี้ต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับ	
“หลกัสทิธมินษุยชน”	
	 	 ข้อสังเกต	 กำรให้ควำมยติุธรรมแก่ผูก้ระท�ำควำมผดิอนัเป็นกำรคุ้มครองสทิธมินษุยชนน้ัน	 คอื
กำรก�ำหนดโทษท่ีเหมำะสม	ถกูต้อง	ชดัเจน	ค�ำนงึถงึอดีต	 ปัจจุบนั	และอนำคตของผู้กระท�ำควำมผิด	
ดงันัน้	 นอกจำกกำรอำศัยข้อมลูพยำนหลกัฐำนของกำรกระท�ำควำมผดิแล้ว	 ยงัต้องอำศยัข้อมลูทีเ่ป็น
ข้อเท็จจรงิของผูก้ระท�ำควำมผดิด้วย	ตำมหลกั	Individualization	of	Punishment	กล่ำวคอื	กำรรู้จกั
ตวัผูก้ระท�ำควำมผดิอย่ำงดพีอมผีลต่อกำรก�ำหนดโทษมำก	ซึง่อำจมผีลต่อกำรใช้ดุลพนิจิในกำรก�ำหนด
โทษท่ีไม่ชอบข้ึนมำได้	ไม่ว่ำในแง่ของกำรก�ำหนดโทษสงูเกนิไปหรือต�ำ่เกินไป	ซึง่เกดิผลกระทบเสยีหำย
ต่อบุคคลและสังคม	และต่อควำมเชื่อมั่น	ควำมเชื่อถือศรัทธำของประชำชนจำกกำรท�ำงำนในควำม
รบัผดิชอบของกระบวนกำรยตุธิรรม	

  5	จำก	กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	(น	64-65.),	โดย	คณติ	ณ	นคร,	2561,	กรงุเทพฯ	:	วญิญชูน,	พมิพ์ครัง้ที	่9.
  6	แหล่งเดมิ.	(น.	65).
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46 วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน

การคุม้ครองสิทธมินษุยชนภายหลงัจากการได้มาซึง่พยานหลกัฐานในคดอีาญาในประเทศไทย

	 	 ในส่วนนีจ้ะน�ำเสนอระบบและกลไกบำงเรือ่งทีผู่เ้ขยีนเหน็ว่ำน่ำสนใจตำมกฎหมำยวธีิพจิำรณำ
ควำมอำญำของประเทศไทย	 ซึง่ได้ออกแบบมำเพือ่กำรคุม้ครองสทิธมินษุยชน	 ในกำรน�ำมำใช้สำมำรถ
คุม้ครองสทิธมินษุยชนได้แค่ไหนเพียงไร	มจุีดอ่อนอย่ำงไร	และควรจะเป็นอย่ำงไร	ตำมล�ำดบัดงัต่อไปน้ี
  1. เรือ่งของระบบและกลไกของกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาไทย	 เรือ่งนีเ้ป็นปัญหำใหญ่
ของประเทศเรำทีย่งัไม่ได้รบักำรแก้ไข	 ระบบกระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำระบบใหญ่	 ๆ	 ในโลกนีม้ี
ระบบในกำรด�ำเนนิคดอีำญำ	2	ระบบ	คอื	ระบบไต่สวนและระบบกล่ำวหำ	ดงันี้7   
	 	 1)	ระบบไต่สวน		(Inquisitorial	System)	มลีกัษณะทีไ่ม่มีกำรแยก	“หน้ำทีส่อบสวนฟ้องร้อง”	
กบั	“หน้ำทีพ่จิำรณำพพิำกษำ”	ออกจำกกนั	โดยให้องค์กรเดยีวกนัเป็นผูท้�ำหน้ำทีท่ัง้สองประกำร	กรณี
จึงมีแต่	“ผู้ไต่สวน”	และ	“ผู้ถูกไต่สวน”	เท่ำนั้น		ผู้ถูกกล่ำวหำจะตกอยู่ในฐำนะเป็น	“กรรมในคดี”			
ซึง่ปัจจบุนัไม่มกีำรน�ำมำใช้แล้วในกระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำ
	 	 2)	 ระบบกล่ำวหำ	 	 (Accusatorial	 System)	 เป็นระบบทีแ่ยกหน้ำทีแ่ยกอ�ำนำจ	“สอบสวน
ฟ้องร้อง”	 และอ�ำนำจหน้ำที	่ “พจิารณาพพิากษา”	 ออกจำกกนั	 ให้องค์กรท่ีต่ำงหำกจำกกนัคนละ
องค์กรเป็นผู้ท�ำหน้ำที่	และยกฐำนะของผู้ถูกกล่ำวหำขึ้นเป็น	“ประธานในคดี”	ระบบกล่ำวหำ
จึงเป็นระบบกำรพิจำรณำคดีสมัยใหม่เพรำะสอดรับกับหลักมำตรฐำนสำกลในกำรพิจำรณำคดี
อย่ำงเป็นธรรม8	 จงึเป็นท่ียอมรบัอย่ำงแพร่หลำย	 ปัจจบุนัประเทศต่ำง	 ๆ	 ในโลกได้เปลีย่นระบบกำร
ด�ำเนินคดอีำญำจำกระบบไต่สวนมำเป็นระบบกล่ำวหำแล้ว	ประเทศไทยกเ็ป็นประเทศหนึง่ทีเ่ปลีย่นมำใช้	
“ระบบกล่ำวหำ”	ระบบกล่ำวหำ	ปรำกฏตำมแผนภำพ	ดงันี้
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  7 จำก	กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ,	โดย	คณิต	ณ	นคร,	2561,	กรุงเทพฯ:	วิญญูชน,	พิมพ์คร้ังที่	9.	และ 
จำก	กฎหมำยวิธพีจิำรณำควำมอำญำ,	โดย	ธำน	ีวรภัทร์,	2558,	กรงุเทพฯ:	วญิญูชน,	พมิพ์ครัง้ท่ี	2.
  8	From	International Covenant on Civil Political Rights (ICCPR).

เร��มกระบวนการ การสอบสวน
ฟ�องร�อง

พิจารณา
พิพากษา คำพิพากษา

• พนักงานอัยการ
 (ผู�รับผิดชอบการสอบสวน
 และฟ�องคดี)

• ตำรวจ
 (สืบสวนและรวบรวมสำนวน)

• ผู�พิพากษา
 (รับผิดชอบการพิจารณา
 พิพากษา)

• พนักงานอัยการ
 (ฟ�องร�องและดำเนินคดีในศาล)
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	 	 ข้อสงัเกตจำกแผนภำพข้ำงต้น	ระบบจะถกูแยกเป็นสองส่วน	และผูท้ีท่�ำหน้ำทีเ่ป็น	“ผูบ้รหิาร
งานยุตธิรรม”	คนส�ำคัญทีต้่องเกีย่วข้องทัง้ในส่วนแรกและส่วนทีส่อง	คือ	“พนักงานอยัการ”	กล่ำวคือ
เป็นผู้รบัผดิชอบส�ำนวนกำรสอบสวนคดีมำตัง้แต่ต้น9	และด�ำเนนิคดใีนชัน้พจิำรณำร่วมกบัศำล	บทบำท
ของอัยกำรจงึมีส่วนส�ำคญัมำกในกำรส่งผ่ำน	“พยานหลกัฐานอันเป็นข้อมูลข้อเทจ็จริงของข้อหาและ
ข้อมลูอันเป็นข้อเทจ็จรงิของบคุคลผูก้ระท�าความผดิ”	ไปยงัศำลได้อย่ำงครบถ้วนสมบรูณ์	เพือ่กำร
พิจำรณำพิพำกษำด้วยควำมถูกต้องสมบูรณ์ตรงตำม	“ควำมเป็นจริง”	อันเป็นกำรสนับสนุนส่งเสริม
ให้กับผูพ้พิำกษำในกำรพจิำรณำพพิำกษำคดีได้อย่ำงถกูต้องยติุธรรม	 ตลอดท้ังกำรใช้ดุลพินจิในกำรใช้	
“มาตรการบงัคบัทางอาญา”	 กบับุคคลนัน้ได้อย่ำงเหมำะสม	 (Individualization	of	 Punishment)	
และน�ำไปสูก่ำรใช้โทษทำงเลอืกให้เหมำะสมกบับุคคลผูก้ระท�ำควำมผดิในแต่ละรปูเรือ่งข้อเทจ็จรงิของคด ี
  กำรที่พนักงำนอัยกำรเป็นผู้รับผิดชอบกำรสอบสวนในคดี	โดยต�ำรวจท�ำหน้ำที่สืบสวนและ
เป็นผูช่้วยเหลือในกำรสอบสวน	จะท�ำให้เกดิกำรท�ำงำนร่วมกันอย่ำงมีประสทิธภิำพ	มีกำรตรวจสอบ
ถ่วงดลุกนัในกำรสอบสวนฟ้องร้อง	ช่วยคุม้ครองสิทธเิสรีภำพของประชำชนได้เป็นอย่ำงดีจำกควำมรู้
ควำมสำมำรถทำงกฎหมำยของพนกังำนอยักำร	และยงัป้องกนักำรทุจริตในกระบวนกำรยติุธรรมทำง
อำญำต้นทำงได้อกีระดบัหนึง่ด้วย	ลดปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรง	กำรซ้อมทรมำน	ทีท่�ำให้กระบวนกำร
ในชัน้น้ีล้มเหลว	เกดิควำมผดิพลำด	(Miscarriage	of	Justice)
	 	 แต่ส�ำหรบัประเทศไทยได้น�ำ	“ระบบกล่ำวหำ”	มำใช้โดยแยกเป็นสำมส่วน	แตกต่ำงจำกประเทศ
ทีใ่ช้ระบบเดียวกนักบัประเทศไทย	ปรำกฏตำมแผนภำพ	ดงันี้	
 

	 	 ข้อสงัเกตคอื	พนกังำนอยักำรผูฟ้้องคดีมไิด้เข้ำไปรับทรำบเร่ืองรำวต่ำง	ๆ	อย่ำงละเอียดมำแต่ต้น	
ต้องรอรำยงำนกำรสอบสวนที่ส่งมำจำกเจ้ำพนักงำนต�ำรวจ แต่พนักงานอัยการมีหน้าที่ต้องเขียน
ค�าฟ้องและด�าเนนิกระบวนพจิารณาคดใีนช้ันศาล	 จึงเป็นอปุสรรคในกำรรับรู้เร่ืองรำวต่ำง	ๆ	ของ
พนักงำนอัยกำรใน	“ข้อมูลข้อเท็จจริงของข้อหาและข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงของบุคคลผู้กระท�า
ความผดิ”	และกำรด�ำเนนิกำรสอบสวนได้เสรจ็สิน้ไปแล้วในชัน้ต�ำรวจทีผ่กูขำดเพยีงหน่วยงำนเดยีว10 

  9	ตำมหลกั	“อ�ำนำจสอบสวนฟ้องร้องเป็นอ�ำนำจเดยีวกนั”
  10	ยกเว้น	คดพิีเศษทีอ่ยู่ในควำมดูแลของกรมสอบสวนคดีพเิศษ

เร��มกระบวนการ สอบสวน ฟ�องร�อง พิจารณา
พิพากษา คำพิพากษา

• ตำรวจ
 (รับผิดชอบสืบสวนสอบสวน)

• พนักงานอัยการ
 (หน�าที่ฟ�องคดี)

• ผู�พิพากษา
 (รับผิดชอบการพิจารณา
 พิพากษา)

• พนักงานอัยการ
 (ฟ�องร�องและดำเนินคดีในศาล)
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ซึง่ในทำงปฏบิตัมิโีอกำสผิดพลำดหรอืมโีอกำสเกิดกำรกระท�ำทีม่ชิอบในเร่ืองของพยำนหลักฐำนได้ง่ำย	
ซึง่เป็นสิง่ส�ำคญัทีมี่ผลกระทบสทิธใินทำงคดขีองบคุคลทีพ่งึได้รับกำรคุม้ครองตำมหลกัสทิธมินษุยชน
และยงัมผีลต่อควำมผดิหรอืบรสิทุธิใ์นคด	ี กล่ำวคอื	 พยำนหลักฐำนในชัน้เริม่ต้นอำจถูกบดิเบอืนแก้ไข
เปลีย่นแปลงไปจำกควำมจรงิได้ง่ำย
  ตัวอย่ำง	“ควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด”	มีลักษณะเป็นองค์กรอำชญำกรรม	มีควำมซับซ้อน	
ตำมหลกักฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำจงึควรต้องให้พนกังำนอยักำรลงมำท�ำหน้ำท่ีสอบสวนคดด้ีวย
ตนเองดงัเช่นทีป่รำกฏในนำนำอำรยประเทศและตำมรูปแบบของระบบ	“กล่ำวหำ”	ทีม่ปีระสิทธภิำพ
ตำมท่ีกล่ำวมำแล้วข้ำงต้นจะท�ำให้	“อ�านาจสอบสวนฟ้องร้องเป็นอ�านาจเดียวกัน”	และกำรท่ี
พนักงำนอัยกำรมีข้อมูลของบุคคลผู้กระท�ำควำมผิดและรู้สำเหตุกำรกระท�ำควำมผิดอย่ำงชัดแจ้ง	
จะสำมำรถใช้ดุลพินิจส่ังใช้มำตรกำรต่ำง	ๆ	ได้อย่ำงมีภำวะวิสัย	เช่น	สั่งไม่ฟ้อง	สั่งชะลอกำรฟ้อง 
หรอืเสนอศำลเพือ่ใช้มำตรกำรทำงเลอืกอืน่	ๆ	แทนได้หำกเข้ำเงือ่นไขของกฎหมำย
  ในประเดน็นีอ้าจกล่าวได้ว่ามกีารกล่าวถึงกันมากและถกเถียงกันมานานแล้ว เป็นส่ิงท้าทาย
ผู ้บริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทยอีกประการหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงระบบและ
กลไกการสอบสวนเสียใหม่หรอืไม่ ผลจากการศกึษาวจิยัและการปฏบิตัใินต่างประเทศหลายประเทศ
ยืนยันชัดเจนว่า “อ�านาจสอบสวนฟ้องร้องเป็นอ�านาจเดียวกัน” และ พนักงานอัยการต้องเป็น
ผู้สอบสวนคดีเองในฐานะผู้รับผิดชอบส�านวนคดี11	และอำจจะมอบหมำยให้เจ้ำพนักงำนต�ำรวจ
ได้บ้ำงในคดเีลก็	ๆ	น้อย	ๆ	ทัว่ไป	จะท�ำให้กระบวนกำรยติุธรรมมปีระสทิธภิำพได้
  การทจุรติคอร์รปัชนัในกระบวนการยตุธิรรมไม่ว่าขัน้ตอนใด ๆ  การแทรกแซงจากอ�านาจใด ๆ  
จากภายนอกจะเป็นสิ่งท�าลายความถูกต้องจริงแท้ของพยานหลักฐานในกระบวนการยุติธรรม 
ทางอาญา เป็นการท�าลายความเชือ่ถอืศรัทธาของประชาชน และคกุคามสทิธเิสรภีาพของประชาชน
อย่างชัว่ร้าย และหมายถึงความล้มเหลวของการคุม้ครองสทิธมินษุยชนอย่างสิน้เชงิ
	 	 ควำมร่วมมือกันของหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำในกำรตรวจสอบค้นหำ
ควำมจรงิจำกพยำนหลกัฐำนให้เป็นทีป่ระจกัษ์	 ทกุหน่วยงำนจงึมคีวำมส�ำคัญด้วยกนัท้ังสิน้เพียงแต่ท�ำ
บทบำททีแ่ตกต่ำงกนั	 ไม่ว่ำในชัน้เจ้ำพนกังำนหรอืในชัน้พจิำรณำพิพำกษำก็ตำม12	 เพือ่ร่วมสร้ำงควำม
ยุติธรรมอย่ำงแท้จริงและเป็นบทบำทของทุกฝ่ำยท่ีต้องกระตือรือร้น	(Active)	เพื่อกำรคุ้มครอง
สทิธมินษุยชนให้กบัประชำชนและสงัคม
  2. ในช้ันสอบสวนฟ้องร้อง	มปีระเดน็ทีต้่องพจิำรณำ	ดงันี้
	 	 ในเรือ่งของกำร “ร้องทุกข์กล่าวโทษ”	ตำมประมวลกฎหมำยวธิพิีจำรณำควำมอำญำของไทย	
จะก�ำหนดให้ร้องทกุข์กล่ำวโทษ13	กบั	“พนักงำนฝ่ำยปกครองหรอืต�ำรวจ”	ซึง่ในทำงปฏบัิตปิระชำชน
ก็จะไปร้องทุกข์กับต�ำรวจเป็นหลักและก็มักมีประเด็นของกำรไม่รับแจ้งควำมเกิดข้ึน	ในกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมอำญำของญี่ปุ่นก็ดี	สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมันก็ดี	ให้ผู้เสียหำยสำมำรถร้องทุกข์กับ

  11	สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี	โปรตเุกส	สำธำรณรฐัฝรัง่เศส	ญีปุ่น่	แม้แต่ในสหรำชอำณำจกัร	ปัจจบุนักม็พีนักงำน
อยักำรแล้ว.
  12	จำก มาตรการบงัคบัทางอาญา,	โดย	ธำน	ีวรภทัร์,	2557,	กรงุเทพฯ:	วญิญชูน.
  13	ประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ	มำตรำ	2	(7)	และ	(8).
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พนักงำนอัยกำรได้อีกด้วย	ซึ่งเป็นอีกทำงหนึ่งท่ีอ�ำนวยควำมยุติธรรมแก่ประชำชน	ไม่ผูกขำดอยู่
แต่เพียงหน่วยงำนเดยีว
	 	 ในเรือ่งของกำร	“ตัง้ข้อหาและการปรบับทฐานความผดิอาญา”	เมือ่พจิำรณำจำกระบบและ
กลไกกำรด�ำเนนิคดอีำญำของไทยดงัทีไ่ด้กล่ำวมำแล้วในข้อ	1	จดุอ่อนทีจ่ะต้องแก้ไขคอื	ปัญหำกำรปรบั
บทฐำนควำมผดิ	ปัจจบุนักำรตัง้ข้อหำและกำรปรบับทควำมผดิยงัอยูก่บัต�ำรวจเพยีงล�ำพงัหน่วยงำนเดยีว
  กำรกระท�ำที่ส�ำคัญและส่งผลกระทบต่อประชำชนในสังคมในชั้นสอบสวนอย่ำงมำก	คือ	
กำรตัง้ “ข้อหา” และกำรปรบับทว่ำกำรกระท�ำนัน้ผดิ	“ฐานความผดิ”	ใด	จำกหลกั	“การสอบสวน
ฟ้องร้องเป็นอ�านาจเดยีวกนั”	 เป็นหลกัสำกลท่ีเป็นประกนักำรด�ำเนนิคดีท่ีถูกต้อง14	แต่ประเทศไทย
หลักนี้ยังไม่สำมำรถท�ำได้	กำรปรับบทฐำนควำมผิดให้ถูกต้องตรงกับกำรกระท�ำที่เกิดขึ้นจึงตกอยู่กับ
เจ้ำพนกังำนต�ำรวจโดยล�ำพงัเท่ำน้ันมำเป็นเวลำนำนแล้ว
  ประเทศไทยเรำแยกกันท�ำงำนระหว่ำงองค์กรต�ำรวจกับอยักำร	 พนักงำนอยักำรเจ้ำของส�ำนวน
จะทรำบเรื่องรำวต่ำง	ๆ 	ข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น	และกำรปรับบทกฎหมำยได้ถูกก�ำหนดมำจำกต�ำรวจ
เรยีบร้อยแล้วทกุคด	ีทกุอย่ำงได้ท�ำมำเสรจ็ส้ินเรยีบร้อยแล้ว15	ทีผ่่ำนมำจงึเกิดควำมผดิพลำดบกพร่อง
และก่อควำมเสียหำยแก่ประชำชน	 เพรำะในชั้นกำรรวบรวมพยำนหลักฐำน	 แจ้งข้อหำ	ปรับบท
ฐำนควำมผดิ	รวมอยูท่ีง่ำนต�ำรวจหน่วยเดยีว	เช่น	คดีเชอรรีแ่อนด์	คดคีรจูอมทรัพย์	เป็นต้น
	 	 แนวทำงท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข	คือ	ต้องท�ำให้เป็นไปตำมระบบของกระบวนกำรสอบสวน
ฟ้องร้อง	ใน	“ระบบกล่ำวหำ”	อย่ำงถูกต้องตำมทีก่ล่ำวมำแล้วในข้อ	1	กล่ำวคอื	หลัก	“อ�ำนำจสอบสวน
ฟ้องร้องเป็นอ�ำนำจเดยีวกนั”	หรอือัยกำรและต�ำรวจต้องท�ำคดร่ีวมกนั	เพรำะอยักำรเป็นคนท�ำส�ำนวน
เสนอคดขีึน้สูศ่ำล	 ในกำรสอบสวนต้องให้กำรท�ำงำนของต�ำรวจและอยักำรใกล้ชดิกนัมำกขึน้	พนกังำน
อัยกำรต้องเข้ำมำสอบสวนคดีตั้งแต่ต้น	 ซึ่งต้องวำงหลักเกณฑ์ในรำยละเอียดทำงปฏิบัติ	 โดยเฉพำะ
เรือ่งกำรให้อัยกำรช่วยรบัรองกำรตัง้ข้อหำและดลุพนิจิกำรปรบับทฐำนควำมผดิอำญำ	ตัง้แต่ก่อนสรปุ
ส�ำนวนกำรสอบสวนแล้วเสร็จ	 เพือ่ยนืยนัควำมถกูต้องของกำรปรับใช้กฎหมำยและควำมชอบธรรมตำม
กฎหมำย	พนกังำนอยักำรจึงต้องเป็นผูร้บัผดิชอบส�ำนวนกำรสอบสวน	เช่นเดยีวกบัท่ีปรำกฏในสหพนัธ์
สำธำรณรฐัเยอรมน	ีสำธำรณรฐัฝรัง่เศส	ญีปุ่น่	เป็นต้น
	 	 กำรตัง้	“ข้อหำ”	และกำร	“แจ้งข้อหำ”	เป็นส่ิงทีก่ระทบต่อสิทธแิละเสรีภำพของบคุคลมำก	
กำรต้ังข้อหำและกำรแจ้งข้อหำจึงต้องกำรควำมเป็นภำวะวิสัยและสัมพันธ์กับพยำนหลักฐำนที่ม ี
โดยเฉพำะเหตผุลทำงกฎหมำย	และกระท�ำอย่ำงรอบคอบ	มฉิะนัน้จะเป็นกำรกระท�ำท่ีคกุคำมสิทธขิอง
บคุคล	ในระบบกระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำในประเทศทีใ่ช้ระบบประมวลกฎหมำยส่วนใหญ่	ข้อหำ
จะถูกตรวจสอบจำกพนักงำนอัยกำรก่อน	 โดยเฉพำะในคดีส�ำคัญ	 มิใช่ปล่อยให้เป็นอ�ำนำจเดียวของ
พนกังำนสอบสวนอย่ำงทีป่รำกฏในประเทศไทย

  14	From	Strafverfahrensrecht	,	by	Claus	Roxin,	2014,	Germany:	29	Auflage.	
  15	ตำมสำกลแล้วประเทศไทยน่ำจะเป็นประเทศเดียวในโลกท่ีสอบสวนกระท�ำโดยต�ำรวจหน่วยเดยีว.	
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  ตัวอย่ำง	จำกเหตุกำรณ์ผู้ชุมนุมแสดงควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง	ซึ่งตำมข้อเท็จจริงเป็นกำร
แสดงสิทธเิสรภีำพทำงกำรเมอืงตำมรฐัธรรมนูญ	 โดยสงบและปรำศจำกอำวธุ	 เป็นเสรภีำพข้ันพืน้ฐำน
ตำมระบอบประชำธปิไตยนัน้	ด้วยควำมเคำรพผูเ้ขยีนเหน็ว่ำกำรปรับบทควำมผิดเป็นปัญหำอยูม่ำก	
ทีว่่ำกำรแสดงควำมคดิเหน็ทำงกำรเมอืงของผูช้มุนมุ	ซ่ึงเป็นกำรแสดงสทิธทิำงกำรเมอืงตำมรฐัธรรมนญู	
เป็นควำมผดิฐำนมัว่สมุกันตัง้แต่สบิคนขึน้ไปตำมประมวลกฎหมำยอำญำ	มำตรำ	215	และควำมผดิฐำนเป็นกบฏ
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ	มำตรำ	113	ตำมทีพ่นักงำนสอบสวนปรบับทกฎหมำย	ปรำกฏดงัน้ี
  มาตรา 215 ผู้ใดมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนข้ึนไป ใช้ก�าลังประทุษร้ายขู่เข็ญว่าจะใช้ก�าลัง
ประทุษร้าย หรือกระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง ต้องระวางโทษ
จ�าคกุไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรับไม่เกนิหน่ึงหมืน่บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรับ
	 	 คณุธรรมทำงกฎหมำยของมำตรำน้ีคอื	“ควำมสงบสขุของประชำชน”	ซ่ึงตำมควำมในมำตรำ	215 
ผูเ้ขยีนเหน็ว่ำกำรใช้สทิธทิำงกำรเมอืงตำมรฐัธรรมนญู	มใิช่เป็นกำรมัว่สุมกันอนัน�ำไปสู่กำรใช้ก�ำลังประทุษร้ำย
ขูเ่ขญ็ว่ำจะใช้ก�ำลงัประทษุร้ำย	หรอืกระท�ำกำรอย่ำงหนึง่อย่ำงใดให้เกดิกำรวุ่นวำยขึน้ในบ้ำนเมอืงแต่อย่ำงใด 
เนือ่งจำกข้อเทจ็จรงิไม่ปรำกฏชัดตำมควำมในบทบญัญตัขิองกฎหมำย		และส�ำหรบัในควำมผดิฐำน	“กบฏ”	
ตำมควำมในมำตรำ	113	ว่ำ
  มาตรา 113 ผูใ้ดใช้ก�าลงัประทษุร้ายหรอืขูเ่ขญ็ว่าจะใชก�าลังประทษุร้ายเพือ่
  (1) ล้มล้างหรอืเปล่ียนแปลงรฐัธรรมนูญ
  (2) ล้มล้างอ�านาจนติบัิญญตั ิอ�านาจบรหิาร หรอือ�านาจตุลาการแห่งรฐัธรรมนูญ หรอืให้

ใช้อ�านาจดงักล่าวแล้วไม่ได้ หรอื
  (3) แบ่งแยกราชอาณาจกัรหรอืยดึอ�านาจปกครองในส่วนหนึง่ส่วนใดแห่งราชอาณาจกัร 

ผูน้ัน้กระท�าความผิดฐานกบฏ ต้องระวางโทษประหารชีวติ หรอืจ�าคกุตลอดชวีติ
	 	 ในเรือ่งนีศ้ำสตรำจำรย์	ดร.	คณติ	ณ	นคร	ได้อธิบำยไว้ว่ำ16	“ควำมผดิฐำนนีแ้บ่งได้เป็นสองส่วน	
คอื	ควำมผดิตำม	(1)	และตำม	(2)	ส่วนหน่ึง	และควำมผดิตำม	(3)	อกีส่วนหนึง่	
  ควำมผดิในส่วนแรกอำจเรยีกได้ว่ำเป็น	“ควำมผิดฐำนกบฏรฐัธรรมนูญ”	ซึง่มี	“กติกำของรฐัธรรมนูญ” 
เป็นคุณธรรมทำงกฎหมำย	(Rechtsgut/legal	interest)	และกำรกระท�ำคอื	กำรแก้ไขรัฐธรรมนญูโดยใช้ก�ำลงั
	 	 ควำมผดิในส่วนทีส่องอำจเรยีกว่ำ	“ควำมผิดฐำนกบฏดินแดน”	ซ่ึงม	ี“ควำมคงอยูข่องดินแดน
หรือควำมเป็นเอกภำพของดินแดน”	เป็นคุณธรรมทำงกฎหมำย	(Rechtsgut/legal	interest)	และ
กำรกระท�ำคอื	กำรแบ่งแยกหรอืยดึดนิแดน”

  16	จำก	กฎหมายอาญาภาคความผดิ	(น.	675-676),	โดย	คณิต	ณ	นคร,	2553,	วิญญชูน,	พิมพ์ครัง้ที	่10.
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	 	 กรณีเรื่องรำวข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนไม่มีข้อเท็จจริงส่วนใดเก่ียวข้องหรือสำมำรถปรับได้กับ
ควำมผดิฐำนกบฏตำมมำตรำ	113	แต่อย่ำงใด		กำรกระท�ำของผู้ชมุนุมและใช้สิทธิชมุนุมไม่ใช่กำรแบ่งแยก
รำชอำณำจกัรหรอืยดึอ�ำนำจปกครองในส่วนหน่ึงส่วนใดแห่งรำชอำณำจกัร	กรณีกำรปรบัใช้ข้อเทจ็จรงิ
กบัมำตรำนีก้ท็�ำไม่ได้เช่นกนั
	 	 กำรตั้งข้อหำอันเนื่องมำจำกข้อเท็จจริงท่ีปรำกฏจึงไม่มีควำมสัมพันธ์กันแต่อย่ำงใดกับ
บทบญัญติัแห่งกฎหมำย		ฐำนควำมผดิทีป่รบับทกฎหมำยน�ำไปสูก่ำรขอออกหมำยจบั	และข้ันตอนต่ำง	ๆ  
ในกระบวนพจิำรณำจงึเป็นไปโดยมชิอบธรรม
  กรณศึีกษำนีต้้องกำรชีใ้ห้เหน็ควำมส�ำคญัของกำรต้ังข้อหำทีมี่ผลต่อกำรแจ้งข้อหำ	กระบวนพิจำรณำ  
เงือ่นไขให้อ�ำนำจด�ำเนนิคดี	และผลกระทบต่อผูต้้องหำ	ซึง่หำกด�ำเนนิไปโดยมชิอบ	ขำดควำมเป็นภำวะวสิยั
ย่อมส่งผลต่อกำรด�ำเนนิคดใีนขัน้ตอนต่อ	ๆ	ไป	และเป็นผลร้ำยต่อผูต้้องหำ	อนัเป็นกำรท�ำลำยควำมเชือ่ถอื
ศรทัธำของคนในชำตด้ิวย
	 	 ผูเ้ขยีนใคร่ขอเรยีกร้องให้มกีำรปฏรูิปกฎหมำยวธิพิีจำรณำควำมอำญำ	โดยเฉพำะในเร่ืองของ
กำรตั้งข้อหำ	กำรตรวจสอบถ่วงดุลกำรตั้งข้อหำ	และปรับบทฐำนควำมผิด	ให้มีควำมเป็นภำวะวิสัย
และมปีระสทิธภิำพอย่ำงแท้จรงิ	 และมภีำวะวสิยักบัพฤตกิรรมกำรกระท�ำและพยำนหลกัฐำนท่ีปรำกฏ
อย่ำงแท้จรงิ	อันยงัผลให้สำมำรถคุม้ครองสทิธิและเสรภีำพของคนในชำตไิด้อย่ำงแท้จริง
  ในเรื่องของ	“การตรวจสอบการใช้มาตรการแสวงหาพยานหลักฐาน”	ในขั้นตอนของกำร
สบืสวนสอบสวน	มำตรกำรแสวงหำพยำนหลกัฐำนโดยเจ้ำหน้ำทีข่องรฐัเป็นมำตรกำรทีก่ระทบสิทธิมนุษยชน
ทกุมำตรกำร	แต่มกีฎหมำยยกเว้นให้มอี�ำนำจท�ำได้	และกระท�ำเท่ำทีจ่�ำเป็นอย่ำงเคร่งครดั
  ในประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ	คอื	หมำยอำญำ	ได้แก่	หมำยเรยีก	หมำยจบั	หมำยค้น 
หมำยขัง	หมำยจ�ำคกุ	ตำมหลกัผูข้อออกหมำยอำญำคอืเจ้ำพนกังำนต�ำรวจ	ผูม้อี�ำนำจอนมุตัคิอืศำล
	 	 ในกฎหมำยอืน่	เช่น	กำรล่อซือ้	กำรดักฟังทำงโทรศพัท์	ส่วนใหญ่พบว่ำหน่วยงำนสำมำรถอนมัุติกำร
ใช้มำตรกำรพิเศษได้เอง	ในหลำย	ๆ	มำตรกำรยังไม่มีกำรตรวจสอบกำรใช้มำตรกำรจำกศำล	เช่น	
กำรล่อซือ้คดียำเสพตดิ	กำรควบคุมตวัไว้	3	วนั	เป็นต้น	
	 	 เพื่อเป็นกำรใช้มำตรกำรเหล่ำนี้ในกำรแสวงหำพยำนหลักฐำนอย่ำงถูกต้อง	ซึ่งเป็นมำตรกำร
ที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพของบุคคลอย่ำงมำก	จึงควรให้มีกำรทบทวนและตรวจสอบถ่วงดุล 
(Accountability)	 กล่ำวคอื	 เจ้ำพนกังำนทีเ่กีย่วข้องหรือเจ้ำพนักงำนต�ำรวจมอี�ำนำจเสนอ	 แต่ต้องให้
ผ่ำนกำรเหน็ชอบจำกพนกังำนอยักำรก่อนทกุกรณ	ีเมือ่พนกังำนอยักำรเหน็ชอบจงึเสนอไปยงัศำลเพือ่
พจิำรณำอนมุตักิำรใช้มำตรกำรนัน้	ๆ 	ซึง่ในประเทศท่ีใช้ระบบเดียวกับประเทศไทยให้ควำมคุ้มครองสทิธมินุษยชน
โดยผ่ำนพนกังำนอัยกำรท�ำกำรทบทวนควำมถกูต้องเหมำะสมก่อน	เช่น	สหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี	
สำธำรณรฐัฝรัง่เศส	ญีปุ่น่	เป็นต้น	ผูเ้ขยีนเหน็ว่ำเร่ืองนีส้�ำคญัและประเทศไทยควรจะน�ำมำใช้ด้วย
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  3. ชัน้พจิารณาพพิากษา	ในขัน้ตอนนีส่้วนใหญ่เป็นกำรท�ำงำนร่วมกันของศำลกับพนกังำนอยักำร	
มปีระเดน็ทีน่่ำพจิำรณำ	ดงันี้
  ในเรื่อง “การไต่สวนคดีอาญา”	ตำมกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำของไทย	คดีอำญำที่
ผูเ้สยีหำยเป็นโจทก์ฟ้องคด	ีกฎหมำยก�ำหนดให้ศำลต้องท�ำกำรไต่สวนเสมอ17	ส�ำหรบัคดทีีร่ฐัเป็นโจทก์	
จะไต่สวนหรอืไม่กไ็ด้	ในทำงปฏบิตัทิีผ่่ำนมำพบว่ำมกีำรไต่สวนอยูเ่พยีงคดเีดยีว	จดุนีเ้ป็นประเดน็ทีน่่ำสนใจ	
เพรำะกำรไต่สวนคดอีำญำเป็นกำรตรวจสอบถ่วงดลุ	(Accountability)	ส�ำนวนคดทีีเ่ร่ิมต้นมำจำกงำนสอบสวน
ฟ้องร้อง	กอปรกบัในยคุปัจจบุนัคดีทีร่ฐัเป็นโจทก์ฟ้องมคีวำมยุ่งยำกซบัซ้อนมำกและมจี�ำนวนมำก	จงึมคีวำมจ�ำเป็น
ทีศ่ำลต้องวำงเกณฑ์ในกำรไต่สวนมลูฟ้องคดท่ีีรัฐเป็นโจทก์	เพ่ือกำรกรองคดีต้ังแต่แรก 
	 	 ในเรื่อง	“การแถลงเปิดปิดคดี”	เป็นสิ่งท่ีดีมำกและมีกำรใช้กำรแถลงเปิดปิดคดีกันมำก	
เพือ่ควำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกับพยำนหลกัฐำนในคดแีละข้อเทจ็จรงิของจ�ำเลยในต่ำงประเทศ	 แต่ประเทศ
เรำแทบจะไม่ได้	ปฏิบตัติำมมำตรำ	174	กันสกัเท่ำไรนกั
  มาตรา 174 ก่อนน�าพยานเข้าสบื โจทก์มอี�านาจเปิดคดเีพ่ือให้ศาลทราบคดโีจทก์ คอืแถลง
ถึงลักษณะของฟ้องอีกทั้งพยานหลักฐานท่ีจะน�าสืบเพื่อพิสูจน์ความผิดของจ�าเลยเสร็จแล้วให้
โจทก์น�าคดเีข้าสบื
  เมือ่สบืพยานโจทก์แล้ว จ�าเลยมอี�านาจเปิดคดเีพือ่ให้ศาลทราบคดจี�าเลย โดยแถลงข้อเทจ็จรงิ
หรอืข้อกฎหมายซ่ึงต้ังใจอ้างองิ ท้ังแสดงพยานหลกัฐานทีจ่ะน�าสบื เสรจ็แล้วให้จ�าเลยน�าพยานเข้าสบื
  เมือ่สบืพยานจ�าเลยเสรจ็แล้ว โจทก์และจ�าเลยมอี�านาจแถลงปิดคดีของตนด้วยปาก หรือ
หนงัสือหรอืทัง้สองอย่าง
	 	 กำรแถลงปิดคดีส�ำหรับอัยกำรมีควำมส�ำคัญมำก	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหำกพนักงำนอัยกำร
เห็นว่ำจ�ำเลยกระท�ำควำมผิดจริง	พนักงำนอัยกำรก็จะแถลงให้ลงโทษจ�ำเลยตำมควำมหนักเบำของ
กำรกระท�ำตำมหลกั	Individualization	of	Punishment
	 	 ในเรือ่งของ	“การสบืพยานในคดอีาญา”	ในชัน้พจิำรณำพพิำกษำคด	ีหลกัประกนัสทิธมินษุยชน
ในชัน้ศำลโดยศำล	ตำมบทบญัญตัขิองกฎหมำยมีหลำยประกำรทีเ่ก่ียวกบัพยำนหลกัฐำน	ศำลก็มหีน้ำที่
ต้องตรวจสอบค้นหำควำมจริงในเนื้อหำเช่นเดียวกัน	ต้องตรวจสอบค้นหำควำมจริงแท้ของเร่ือง
จนเป็นทีพ่อใจ	ปรำกฏตำมมำตรำ	228	มำตรำ	229	และมำตรำ	175	ดงันี้
  มาตรา 228 ระหว่างพจิารณาโดยพลการหรอืคูค่วามฝ่ายใดร้องขอ ศาลมอี�านาจสบืพยาน
เพิม่เตมิ จะสบืเองหรอืส่งประเดน็กไ็ด้
  มาตรา 229 ศาลเป็นผูส้บืพยาน จะสืบในศาลหรือนอกศาลก็ได้แล้วแต่เห็นควรตามลักษณะ 
ของพยาน

  17	ประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ	มำตรำ	162	(1).	
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  มาตรา 175 เมื่อโจทก์สืบพยานเสร็จแล้ว ถ้าเห็นสมควร ศาลมีอ�านาจเรียกส�านวน
การสอบสวนจากพนักงานอยัการมาเพือ่ประกอบการวนิจิฉัยได้
	 	 ใน	“หลักฟังควำมทุกฝ่ำย”	ของกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำเป็นหลักที่เปิดโอกำสให้
ผู้ถกูกล่ำวหำทีจ่ะต่อสูแ้ก้ข้อกล่ำวหำได้	ผู้ถกูกล่ำวหำมสีทิธทิีจ่ะโต้แย้งคดัค้ำนได้	เป็นสทิธหินึง่ทีผู่ถ้กูกล่ำวหำ
ในอันที่จะสำมำรถใช้ต่อสู้คดีได้	หลักกำรที่ส�ำคัญคือผู้ถูกกล่ำวหำต้องรู้ว่ำเขำถูกกล่ำวหำว่ำอย่ำงไร18 
เพื่อควำมยุติธรรมต่อเขำในกำรที่จะได้มีโอกำสต่อสู้แก้ข้อกล่ำวหำได้อย่ำงเต็มที่	 ศำลต้องแจ้งข้อกล่ำว
หำให้จ�ำเลยทรำบ
  มาตรา 172 การพิจารณาและสืบพยานในศาล ให้ท�าโดยเปิดเผยต่อหน้าจ�าเลย เว้นแต่
บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
  เมือ่โจทก์หรอืทนายโจทก์และจ�าเลยมาอยูต่่อหน้าศาลแล้ว และศาลเช่ือว่าเป็นจ�าเลยจรงิ 
ให้อ่านและอธบิายฟ้องให้จ�าเลยฟัง และถามว่าได้กระท�าผดิจริงหรือไม่ จะให้การต่อสูอ้ย่างไรบ้าง 
ค�าให้การของจ�าเลยให้จดไว้ ถ้าจ�าเลยไม่ยอมให้การ กใ็ห้ศาลจดรายงานไว้และด�าเนนิการพจิารณาต่อไป
	 	 ตำมมำตรำ	 172	 วรรคหนึง่	 เป็นสิทธใินทำงกระท�ำทีส่�ำคญัทีเ่ป็นหลกัประกนัในกำรต่อสูค้ดี	
เป็นกำรกำรด�ำเนินคดีตำม	“หลักวำจำ”		หมำยถึง	กำรด�ำเนินกำรทุกอย่ำงจะต้องกระท�ำด้วยวำจำ 
จงึจะสำมำรถน�ำมำประกอบกำรพจิำรณำพพิำกษำได้	กำรให้กำรเป็นหนงัสอืก็ต้องสอบวำจำกนัอกีครัง้	
กล่ำวคือ	ทุกอย่ำงต้องตรวจสอบด้วยวำจำก่อนเปิดโอกำสให้มีกำรอธิบำย	เพื่อให้มีควำมเข้ำใจใน
ทกุกรณีซึง่จะท�ำให้อ�ำนวยควำมยตุธิรรมได้ด	ีหำกขำดควำมเข้ำใจกไ็ม่สำมำรถอ�ำนวยควำมยตุธิรรมทีด่ไีด้ 
ซึง่เป็นกำรคุ้มครองสทิธิขัน้พืน้ฐำนในทำงคดอีกีประกำรหนึง่
  กำรสบืพยำนในคดต้ีองเป็นไปตำม	“หลกัพยำนโดยตรง”	หลกัพยำนโดยตรงมหีลกัอยู	่2	ประกำร	คอื
	 	 1)	กำรสบืพยำนเป็นหน้ำท่ีของศำล	และ
	 	 2)	ศำลต้องวนิจิฉยัตำมเหตผุลทีไ่ด้จำกกำรสบืพยำน
	 	 กำรสบืพยำนเป็นหน้ำทีข่องศำลตำมมำตรำ	 229	 ศำลเป็นผู้สืบพยำน	 จะสืบในศำลหรือนอก
ศำลกไ็ด้แล้วแต่เห็นควรตำมลกัษณะของพยำน	และศำลต้องวนิจิฉยัตำมเหตผุลทีไ่ด้จำกกำรสบืพยำน	
จะใช้บนัทกึทีจ่ดไว้แทนกำรมำเบกิควำมไม่ได้	กรณีพยำนทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชำญกต้็องมำให้กำรต่อศำล19

	 	 กำรสบืพยำนต้องกระท�ำโดยเปิดเผย	หมำยควำมว่ำ	ประชำชนทกุคนมสีทิธเิข้ำฟังกำรพิจำรณำ
และสบืพยำนในศำลได้	 อนัเป็นไปตำมหลกันติิรัฐท่ีแสดงถึงควำมเป็นประชำธิปไตย	 ตำมมำตรำ	 172	
วรรคหนึง่	ทีบ่ญัญตัวิำงหลกักำรพิจำรณำคดีต้องกระท�ำโดยเปิดเผย

  18	ประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำมำตรำ	134	วรรคหนึง่.	
  19	ประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ	มำตรำ	243.		
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  มาตรา 172 การพจิารณาและสืบพยานในศาล ให้กระท�าโดยเปิดเผยต่อหน้าจ�าเลย เว้นแต่
บญัญัตไิว้เป็นอย่างอืน่
	 	 ส�ำหรับกำรพจิำรณำลบั	กรณกีำรพิจำรณำลบัจะกระท�ำได้ภำยในกรอบทีจ่�ำกดัเท่ำนัน้20

  หลกัส�ำคญัของศำลในเร่ืองพยำนหลกัฐำน	คือ	“หลกัควำมเป็นอสิระในกำรชัง่น�ำ้หนกัพยำน
หลักฐำน”	กล่ำวคือ	หน้ำท่ีในกำรช่ังน�้ำหนักพยำนหลักฐำนเป็นหน้ำที่ของศำล	ตำมบทบัญญัติของ
กฎหมำยเกีย่วกบัควำมเป็นอสิระในกำรชัง่น�ำ้หนกัพยำนหลกัฐำน	คอื	มำตรำ	227	วรรคแรก
  มาตรา 227 ให้ศาลใช้ดุลพินิจวินิจฉัยช่ังน�้าหนักพยานหลักฐานทั้งปวง อย่าพิพากษา
ลงโทษจนกว่าจะแน่ใจว่ามกีารกระท�าผดิจริงและจ�าเลยเป็นผูก้ระท�าความผดินัน้
  กำรชั่งน�้ำหนักพยำนหลักฐำนเป็นเรื่องของศำลโดยเฉพำะ	ในกำรชั่งน�้ำหนักพยำนหลักฐำน
ไม่มหีลกัเกณฑ์ผกูมดัศำล	แม้ค�ำพยำนผูเ้ชีย่วชำญกต้็องมกีำรชัง่น�ำ้หนกั
	 	 นอกจำกนัน้	 ในกำรพจิำรณำพพิำกษำคด	ีหลกัส�ำคญัในเรือ่งพยำนหลกัฐำนทีส่�ำคัญอกีหลักหนึง่	
คือ	“หลักยกประโยชน์แห่งควำมสงสัย”	(in	dubio	pro	reo)	กล่ำวคือ	ในกรณีใดก็ตำมท่ียังมี
ควำมสงสยัจำกพยำนหลกัฐำนตำมควรในข้อเทจ็จรงิในคดี	กรณีน้ันต้องยกประโยชน์แห่งควำมสงสัยให้
เป็นผลดกีบัผูถู้กกล่ำวหำหรอืจ�ำเลย	บทบญัญัตขิองกฎหมำยเกีย่วกบัหลกันี	้คอื	มำตรำ	227	วรรคสอง
  มาตรา 227 วรรคสอง เมื่อมีความสงสัยตามสมควรว่าจ�าเลยได้กระท�าผิดหรือไม่ 
ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสยันัน้ให้จ�าเลย
  มำตรำนีเ้ป็นไปตำมหลกัรัฐธรรมนญูทีว่่ำ	“ในคดอีำญำต้องสนันษิฐำนไว้ก่อนว่ำผูต้้องหำและจ�ำเลย
ไม่มีควำมผิด”	 อันเป็นหลักนิติรัฐท่ีส�ำคัญที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้กับจ�ำเลย	 หลักยกประโยชน์
แห่งควำมสงสัยใช้เฉพำะควำมสงสยัในข้อเทจ็จรงิเท่ำนัน้
  ตวัอย่าง	คดอีำญำต้องมพียำนหลกัฐำนมำสบืให้ปรำศจำกสงสยั	แต่ในคดแีพ่งศำลต้องดพูยำน
หลักฐำนทุก	ๆ	ฝ่ำยแล้วพิจำรณำว่ำ	พยำนหลักฐำนทั้งหมดนั้นเจือสมหนักไปฝ่ำยใด	แม้ว่ำไม่ถึงกับ
ปรำศจำกข้อสงสัย	 ศำลก็ยังชี้ขำดให้ฝ่ำยนั้นชนะคดีได้21	 ดังนี้	 หลักในกำรฟังข้อเท็จจริงในคดีอำญำ
แตกต่ำงจำกหลกักำรฟังข้อเทจ็จรงิในคดีแพ่ง
  กอปรกบัตำมมำตรำ	186	(6)	แสดงให้เหน็ชัดว่ำกำรพิพำกษำตัดสนิคดต้ีองยนือยูบ่นพ้ืนฐำน
ของหลกัยกประโยชน์แห่งควำมสงสยัให้เป็นผลดีกบัผูถ้กูกล่ำวหำหรอืจ�ำเลย	ค�ำพิพำกษำหรือค�ำสัง่ต้อง
มเีหตุผลในกำรตดัสนิทัง้ในปัญหำข้อเทจ็จรงิและข้อกฎหมำย
  มาตรา 186 ค�าพพิากษาหรอืค�าส่ัง ต้องมข้ีอส�าคญัเหล่านีเ้ป็นอย่างน้อย
  (6) เหตผุลในการตดัสนิทัง้ในปัญหาข้อเทจ็จรงิและข้อกฎหมาย
 	 ตำมมำตรำ186	(6)	ศำลต้องให้เหตผุลในกำรตดัสนิทัง้ข้อเทจ็จรงิและข้อกฎหมำย	กำรไม่ให้เหตุผล
ในกำรตดัสนิคดเีป็นกำรกระท�ำทีข่ดัต่อควำมเป็นอสิระของผูพ้พิำกษำ	เพรำะเป็นกำรกระท�ำทีไ่ม่เปิด

  20	ประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ	มำตรำ	177.	
  21	ค�ำพิพำกษำศำลฎกีำที	่899/2487	
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โอกำสให้มีกำรตรวจสอบภำยนอก	กำรให้เหตุผลของศำลต้องให้เหตุผลอย่ำงมีควำมเป็นภำวะวิสัยที่
สำมำรถตรวจสอบได้	
	 	 เรือ่งสดุท้ำยท่ีจะกล่ำวถึงคอื	เรือ่ง	“ช้ันของศาล”	กำรตรวจสอบควำมจรงิช้ันพิจำรณำพพิำกษำ	
กำรพิจำรณำคดีทีม่ปีระสิทธภิำพจะมีผลท�ำให้สถติกิำรยกฟ้องคดีต�ำ่
  ในกำรพจิำรณำพพิำกษำคดนีัน้ภำรกจิและบทบำทของศำลชัน้ต้นและศำลสงู	กล่ำวคอื	ศำลชัน้ต้น
เป็น	“ศำลพจิำรณำ”	(Trial	Court)	จงึต้องมกีำรฟังพยำน	มกีำรสืบพยำน	แต่ส�ำหรับในประเทศไทย	
กฎหมำยยังบัญญัติให้ศำลพิจำรณำคือ	ศำลชั้นต้น	ศำลอุทธรณ์	และศำลฎีกำ	กำรที่ศำลอุทธรณ์และ
ศำลฎีกำอ่ำนส�ำนวนแล้วพิพำกษำในข้อเท็จจริงจึงไม่ถูกต้องในระบบ	Civil	Law	“ศำลพิจำรณำ”	
(Trial	Court)	มกัม	ี2	ชัน้	คอื	ศำลชัน้ต้นและศำลอทุธรณ์22

	 	 ศำลยิ่งมีองค์คณะมำก	ข้อเท็จจริงย่อมยุติ	ศำลสูงสุดจึงต้องท�ำหน้ำที่เป็น	“ศำลทบทวน”	
(Review	Court)		เท่ำนัน้
	 	 นโยบำยในกำรอทุธรณ์ฎกีำ	 ท�ำเพือ่เป็นกำรเพิม่หลกัประกนัของค�ำพพิำกษำ	 ศำลฎกีำต้องท�ำ
หน้ำที่เป็น	“ศำลทบทวน”	(Review	Court)		กำรฎีกำเป็นข้อเรียกร้องบรรทัดฐำนของกฎหมำย23

ในชัน้น้ีค�ำพพิำกษำจงึเป็นผลของกำรตรวจสอบควำมจริงแท้ว่ำบุคคลนัน้ผดิหรอืบรสิทุธ์ิอกีคร้ังหนึง่	
	 	 ซึง่ในศำสตร์ว่ำด้วยมำตรกำรบงัคบัในทำงอำญำ	 ค�ำพิพำกษำจะมีผลสัมพันธ์ใน	 3	 มติิ	 ได้แก่	
อดตี	 ปัจจุบนั	และอนำคต	กล่ำวคอื	ผูพ้พิำกษำคดจีะต้องเข้ำถงึข้อมลูต่ำง	ๆ	และเข้ำใจในข้อเทจ็จรงิ
แห่งคดดีงัต่อไปนี้		
	 	 1)	ประวตับิคุคลทีผ่่ำนมำตัง้แต่อดีตถงึปัจจุบนั			
	 	 2)	ข้อเทจ็จริงพฤตกิรรมกำรกระท�ำควำมผดิของบุคคลนัน้	และ
	 	 3)	พจิำรณำถงึอนำคตของคน	ๆ	นัน้	หลงัจำกผ่ำนพ้นกำรบงัคับใช้มำตรกำรบงัคับทำงอำญำท่ี
พพิำกษำไปแล้วว่ำเขำมคีวำมสำมำรถในกำรด�ำรงชวีติในอนำคตโดยปรำศจำกกำรกระท�ำควำมผดิและ
มคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมระดบัใด	อย่ำงไร24

  ในทำงวิชำกำร	“ค�ำพิพำกษำของศำล”	จงึเป็นหวัใจส�ำคญัและทีแ่สดงผลต่อควำมรับผดิชอบ
ในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของสังคม	ปกป้องคุ้มครองสังคม	และมีผลต่อกำรแก้ไขพัฒนำ
ผู้กระท�ำผิดด้วย	ควำมเป็นภำวะวิสัย	กำรอธิบำยได้ด้วยเหตุผลในเนื้อหำของค�ำพิพำกษำจึงเป็นหัวใจ
ของคณุภำพของค�ำพพิำกษำและเป็นคณุค่ำทีส่ะท้อนถงึควำมยติุธรรมตำมหลักนติิธรรมอย่ำงแท้จริง	
ยังให้เกิดศักยภำพในกำรคุ้มครองสังคม	 และรักษำควำมสงบเรียบร้อยของสังคมอย่ำงยั่งยืนแท้จริง 
อนัเป็นกำรสร้ำงให้สงัคมสมดลุ25

  22	จำก	กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	(น.	610),	โดย	คณติ	ณ	นคร,	2561,	กรงุเทพฯ	:	วญิญชูน,	พมิพ์คร้ังที	่9.
  23	แหล่งเดมิ.
  24	จำก	มาตรการบงัคบัทางอาญา.	เล่มเดมิ.
  25	จำก	กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา.	หน้ำเดมิ.
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	 	 กำรตรวจสอบค้นหำควำมจรงิในกระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำ	ไม่ว่ำในชัน้เจ้ำพนกังำนหรอื
ในชั้นพิจำรณำพิพำกษำ	จึงเป็นกำรใช้อ�ำนำจตุลำกำรในกำรหำควำมจริงเพื่อทรำบถึงควำมบริสุทธิ์
หรอืควำมผดิของผูต้้องหำหรอืจ�ำเลย	ควำมส�ำคญัจึงอยูท่ี่บคุลำกรในกระบวนกำรยติุธรรมทำงอำญำที่
ต้องร่วมมอืกนัด�ำเนนิกำรให้บรรลภุำรกจิของกระบวนกำรยติุธรรมทำงอำญำและใช้อ�ำนำจรัฐดังกล่ำวนี้
ด้วยควำมบรสิทุธิส์ะอำด	 ปรำศจำกอคตแิละกำรทจุรติ	 นอกจำกนัน้	 ยงัต้องให้ควำมส�ำคญักบัระบบ
ของกระบวนกำร	 มำตรกำรและกลไกต่ำง	 ๆ	 ทีก่ฎหมำยให้อ�ำนำจไว้	 โดยใช้อย่ำงเต็มศักยภำพอย่ำงมี
ควำมเหมำะสม	เพือ่ตรวจสอบค้นหำควำมจรงิ		คดักรองคด	ีตดัคดี	หรอืผนัคดอีอกจำกระบบในกรณทีี่
ไม่มคีวำมจ�ำเป็นต้องน�ำเข้ำสูข่ัน้ตอนของกำรพจิำรณำพิพำกษำ26 
	 	 กฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำของประเทศไทยนบัว่ำทนัสมยัไม่ด้อยกว่ำประเทศอืน่ใดเลย	
แต่ในทำงปฏบัิตยิงัใช้มำตรกำรและกลไกต่ำง	ๆ	ได้ไม่เตม็ที	่เช่น	ในเรือ่งของวธิกีำรเพือ่ควำมปลอดภยั	
กำรไต่สวนมลูฟ้องคดทีีพ่นกังำนอยักำรเป็นโจทก์	เป็นต้น	

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

	 	 ตำมกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำของประเทศไทยมีควำมทันสมัยในกำรคุ ้มครอง
สทิธมินษุยชนในเรือ่งของพยำนหลกัฐำนไม่ด้อยไปกว่ำประเทศในทำงยโุรปทีใ่ช้ระบบประมวลกฎหมำย
แบบเดียวกันกับประเทศไทย	กล่ำวคือ	กำรก�ำหนดว่ำพยำนหลักฐำนทุกชนิดในคดีอำญำรับฟังได	้
เว้นแต่จะได้มำโดยมชิอบ	ตำมมำตรำ	226	และมรีะบบและกลไกในกำรตรวจสอบและกำรพจิำรณำเพือ่น�ำ
ไปสูก่ำรชัง่น�ำ้หนกัพยำนหลกัฐำนของศำล
	 	 ข้อค้นพบจำกกำรศึกษำเกี่ยวกับพยำนหลักฐำนและกระบวนกำรพิจำรณำพยำนหลักฐำนใน
ประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำทีม่ผีลกระทบต่อสทิธมินษุยชน	คอื
	 	 1.	 ระบบกำรด�ำเนินกระบวนพิจำรณำในชั้นสอบสวนมีควำมบกพร่อง	 อ�ำนำจสอบสวน
ฟ้องร้องไม่ได้เป็นอ�ำนำจเดยีวกนั	ตำมรปูแบบและแนวปฏิบตัมิำตรฐำนของ	“ระบบกล่ำวหำ”
	 	 2.	 กลไกท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข	ได้แก่	กำรแจ้งข้อหำและปรับบทควำมผิด	กำรเอำตัวบุคคลไว้
ในอ�ำนำจรัฐ	พนักงำนสอบสวนผู้รับผิดชอบส�ำนวน	กำรจัดให้มีข้อเท็จจริงของบุคคลในส�ำนวน
กำรสอบสวน	กำรตรวจสอบถ่วงดลุกำรใช้มำตรกำรพเิศษโดยกำรให้พนกังำนอยักำรเข้ำมำพจิำรณำก่อน
เสนอศำลอนุมตัหิมำยอำญำหรอืมำตรกำรพิเศษต่ำง	ๆ 	ในค�ำฟ้องต้องแนบส�ำนวนกำรสอบสวนพร้อม
ค�ำฟ้อง

5

  26	จำก	มาตรการบงัคบัทางอาญา.	เล่มเดมิ.
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	 	 3.	บทบญัญัตขิองกฎหมำยท่ีมแีต่ไม่ได้น�ำมำใช้	ได้แก่	กำรสบืพยำนโดยศำล	กำรแถลงเปิดปิดคด	ี
กำรไต่สวนมูลฟ้องคดีอำญำแผ่นดิน	ซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญที่คุ ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนกำร
สบืพยำนหลกัฐำนมำกทเีดียว	
	 	 ข้อเสนอแนะมดีงัต่อไปนี้
	 	 1.	 ต้องจัดกำรให้	“กำรสอบสวนฟ้องร้องเป็นอ�ำนำจเดียวกัน”	ด้วยกำรปรับแก้กฎหมำย
วธิพิีจำรณำควำมอำญำและหรอืในกำรบรหิำรจัดกำรกระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำร่วมกัน
	 	 2.	ปรับปรงุกฎหมำย	ให้ต�ำรวจท�ำหน้ำทีแ่จ้งข้อหำและให้อยักำรเป็นผูป้รับบทฐำนควำมผดิ
	 	 3.	มำตรกำรแสวงหำพยำนหลกัฐำนตำมหมำยอำญำและมำตรกำรพเิศษตำมกฎหมำยพิเศษ	
ต้องผ่ำนกำรพิจำรณำทบทวนควำมถูกต้องเหมำะสมโดยพนักงำนอัยกำรก่อนกำรเสนออนุมัติกำรใช้
โดยศำล
	 	 4.	 ให้มกีำรแถลงเปิดปิดคด	ีตำมกฎหมำยบญัญัติ
	 	 5.	ศำลต้องท�ำหน้ำที่สืบพยำนตำมกฎหมำย	และต้องบริหำรจัดกำรให้ศำลชั้นต้นเป็นศำล
พจิำรณำ	ศำลสูงเป็นศำลทบทวนข้อกฎหมำยเท่ำนัน้	ซึง่อำจต้องปรับแก้กฎหมำยกำรพจิำรณำคดีใน
ศำลสงูด้วย
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ดร.	ชรีำ	ทองกระจำย2

บทคดัย่อ

	 	 ในประเทศไทย	ภำครำชกำรไทยเป็นองค์กรทีไ่ม่เป็นมติรและกดีกนักลุ่มหลำกหลำยทำงเพศมำก
ที่สุด	โดยเฉพำะกลุ่มคนข้ำมเพศซึ่งถูกกีดกันและถูกเลือกปฏิบัติโดยกฎหมำยและระเบียบปฏิบัติที่วำง
อยู่บนรำกฐำนของระบบควำมคิดแบบทวิเพศ	บุคลำกรคนข้ำมเพศมักถูกกดดันในกำรท�ำงำนด้วยเหตุ
ทีม่เีพศภำวะแตกต่ำงจำกเพศก�ำเนดิ	บทควำมนีม้จีดุประสงค์น�ำเสนอสภำพปัญหำของกลุ่มคนข้ำมเพศ
โดยอำศยักรณศึีกษำจำกคุณครูข้ำมเพศท่ีท�ำงำนในโรงเรียนรฐัทัง้ในส่วนกลำงและส่วนภมูภิำค	จ�ำนวน	
8	คน	โดยใช้วธิวีจิยัเชงิคณุภำพจำกกำรสมัภำษณ์เชิงลึก	ผลจำกกำรวิจยัแสดงให้เห็นว่ำ	กลุ่มข้ำรำชกำร
เจ้ำหน้ำที่คนข้ำมเพศเป็นกลุ่มที่เปรำะบำงมำกที่สุด	เนื่องจำกมีอัตลักษณ์กำรแสดงออกที่แตกต่ำงจำก
เพศโดยก�ำเนิด	กฎระเบียบรำชกำรที่วำงรำกฐำนอยู่บนควำมคิดเพศแบบสองขั้วนั้นไม่เอื้อให้เกิดควำม
เท่ำเทียมส�ำหรับคนข้ำมเพศ	อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคในกำรใช้ชีวิตในกำรท�ำงำน	เช่น	คนข้ำมเพศบำงคน
ถูกบงัคบัจำกผูบั้งคับบญัชำให้แต่งกำยตำมเพศก�ำเนดิ	ถงึแม้ว่ำจะได้ด�ำเนนิกำรข้ำมเพศไปแล้ว	หรอืกำร
ทีก่ฎระเบยีบทำงรำชกำรไม่คุ้มครองรับรองเพศของคนข้ำมเพศ	ท�ำให้คนข้ำมเพศอยูใ่นภำวะเส่ียงต่อกำร
ถกูล่วงละเมดิต่ำง	ๆ	งำนวิจยันีเ้สนอว่ำควรจะมีกำรปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ในภำครำชกำรและก้ำวข้ำม
ผ่ำนกระบวนทศัน์ท่ีมองแค่สองเพศเป็นกำรให้ควำมส�ำคญัแก่ควำมแตกต่ำงหลำกหลำย	กำรเปลีย่นแปลง
มุมมองนี้จะน�ำไปสู่กำรวำงนโยบำย	กำรออกกฎหมำยและมำตรกำรต่ำง	ๆ 	ที่ครอบคลุมคนทุกเพศมำก
ยิง่ขึน้และน�ำไปสู่กำรพฒันำควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศท่ียัง่ยนืในสังคม

	 	 กำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ,	ควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศในที่ท�ำงำน,	พระรำชบัญญัติ
ควำมเท่ำเทยีมระหว่ำงเพศ	พ.ศ.	2558,	ควำมหลำกหลำยทำงเพศ,	คนข้ำมเพศในประเทศไทย

  1	บทควำมนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของงำนวจิยั	เรือ่ง	ควำมหลำกหลำยทำงเพศในองค์กรรัฐ	ทีไ่ด้รบัทนุอดุหนนุจำกส�ำนกังำน
กองทนุสนบัสนนุกำรวจิยั	และกรมกจิกำรสตรแีละสถำบนัครอบครวั	กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนษุย์.
  2	 ผู้เขยีนเคยด�ำรงต�ำแหน่งนักพฒันำสงัคมช�ำนำญกำร	 กรมกิจกำรสตรแีละสถำบันครอบครวั	 กระทรวงกำรพัฒนำ
สังคมและควำมมัน่คงของมนุษย์	ระหว่ำง	พ.ศ.	2559	–	2562	ปัจจุบนัด�ำรงต�ำแหน่งอำจำรย์ประจ�ำภำควชิำสงัคมวทิยำและ
มำนษุยวิทยำ	คณะสงัคมศำสตร์	มหำวิทยำลยัเชยีงใหม่	อีเมล	cheera.owf@gmail.com.	
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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.

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

Thai Law and Binary of Sex:
Case study of transgender teachers’ experiences in Thailand

Dr.	Cheera	Thongkrajai

 Keywords : 
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บทน�า

	 	 ในปัจจบุนัเรำไม่สำมำรถปฏเิสธได้ว่ำ	“เพศ”	นัน้	เตม็ไปด้วยควำมแตกต่ำงหลำกหลำย	มบีคุคล
ที่นิยำมตนเองและแสดงออกแตกต่ำงไปจำกระบบคิดแบบสองเพศหรือทวิเพศ	“ชำย”	และ	“หญิง	
กล่ำวคอื	คนทีเ่กดิเป็นชำยโดยก�ำเนดิ	อำจจะไม่ได้นิยำมตนเองเป็นชำย	ไม่ได้แสดงออกเป็นผูช้ำย	และ
ไม่ได้มคีวำมสนใจในเพศตรงข้ำมหรอืผู้หญงิเสมอไป	เขำอำจจะนยิำมตนเองเป็นหญงิ	และแสดงออก
อย่ำงเพศหญิง	และ/หรือมีรสนิยมทำงเพศที่แตกต่ำงหลำกหลำย	ในปัจจุบันมีบุคคลท่ีนิยำมตนเอง
แตกต่ำงไปจำกบรรทดัฐำนทำงสงัคมแบบทวเิพศมำกมำย	 ไม่ว่ำจะเป็น	 กลุม่ชำยรกัชำย	หญงิรกัหญงิ	
(Homosexual)	กลุ่มคนท่ีแสดงออกแตกต่ำงจำกเพศก�ำเนดิหรอืคนข้ำมเพศ	(Transgender)	ซึง่มทีัง้คน 
ทีข้่ำมจำกเพศชำยเป็นหญิง	(Male-to-Female)	และ	คนทีข้่ำมจำกเพศหญงิเป็นชำย	(Female-to-Male)	
กลุ่มคนรักสองเพศหรือหลำกหลำยเพศ	(Bisexual,	Pansexual)	กลุ่มคนที่มีลักษณะทั้งสองเพศ 
(Intersex)	กลุม่ทีไ่ม่ต้องกำรระบตัุวตนตำมกรอบคดิแบบทวเิพศ	หรอื	เควียร์	(Queer)	ซึง่หมำยถงึกลุ่ม
ทีไ่ม่ต้องกำรจ�ำกดัตัวตนหรอืวถิชีวีติของตนเองอยูใ่นบรรทดัฐำนทำงเพศของสังคมอย่ำงใดอย่ำงหนึง่	
และต้องกำรรือ้ถอนกรอบควำมคดิท่ีแบ่งแยกเพศเป็นกลุ่มต่ำง	ๆ	โดยเน้นว่ำเพศเป็นสภำวะท่ีเลือ่นไหล
ไปมำ	เปลี่ยนแปลงได้	ไร้กรอบและขีดจ�ำกัด	กลุ่มควำมหลำกหลำยทำงเพศเหล่ำนี้สะท้อนให้เห็นว่ำ	
เรำไม่อำจตคีวำม	“เพศ”	จำกเพยีงมติทิำงกำยภำพร่ำงกำย	หรอืเพศก�ำเนดิเพยีงอย่ำงเดยีว	แต่	“เพศ”	
ของบคุคลน้ันเป็นสถำนภำพท่ีบุคคลมสีทิธใินกำรแสดงออก	กำรเลอืกวถิชีวิีต	และก�ำหนดนยิำมตนเอง
ด้วยตนเอง
  ควำมแตกต่ำงหลำกหลำยทำงเพศทีม่อียู่ในสงัคมไทยไม่ใช่เร่ืองใหม่	ในกฎหมำยตรำสำมดวง 
และหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ได้บ่งบอกถึงกำรมีอยู่ของ	“กะเทย”	หรือบุคคลที่มีพฤติกรรม
รกัเพศเดยีวกนัและมพีฤตกิรรมข้ำมเพศ	ในปัจจุบนัอตัลักษณ์เหล่ำนีไ้ด้รับอทิธพิลกำรผสมผสำนทำง
วฒันธรรม	แนวคดิในเชงิกำรเมอืง	และสทิธมินุษยชน	ท�ำให้เกดิกำรนยิำมตวัตนทำงเพศแบบใหม่	ๆ	
รวมถงึกำรเคลือ่นไหวทำงกำรเมอืงในกำรต่อสูเ้พือ่สทิธแิละควำมเท่ำเทยีมระหว่ำงเพศของกลุม่ควำม
หลำกหลำยทำงเพศ	ซึง่มมีำยำวนำนมำกกว่ำสำมสิบปีแล้ว	แต่อย่ำงไรกต็ำม	ปัญหำทีก่ลุม่ควำมหลำกหลำย	
ทำงเพศต้องเผชิญยังคงมีอยู ่	ไม่ว่ำจะเป็นกำรถูกละเมิดสิทธิ	กำรถูกเลือกปฏิบัติ	และกำรขำด
กำรรบัรองในด้ำนต่ำง	ๆ	จำกรฐั	
	 	 ในสงัคมไทย	เรำมกัเข้ำใจกนัว่ำกลุม่ควำมหลำกหลำยทำงเพศได้รับกำรยอมรับ	จนได้รับกำร
ขนำนนำมว่ำประเทศไทยเป็น	“สวรรค์ของเกย์”	แต่ในปัจจุบนัประเทศไทยกย็งัไม่มกีฎหมำยท่ีรับรอง
สทิธิของกลุม่ควำมหลำกหลำยทำงเพศทีเ่ท่ำเทยีม	เช่น	กำรแต่งงำนของคูร่กัเพศเดียวกนั	กำรรับรอง
เพศภำวะของคนข้ำมเพศ	 มเีพยีงแต่พระรำชบัญญตัคิวำมเท่ำเทยีมระหว่ำงเพศ	 พ.ศ.	 2558	 ทีข่ยำย
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กำรปกป้องคุ้มครองครอบคลุมกลุ่มควำมหลำกหลำยทำงเพศ	แต่อย่ำงไรก็ตำม	ในทำงปฏิบัติ
พระรำชบญัญตัฉิบบันีก้ย็งัมช่ีองว่ำงและอปุสรรคในกำรด�ำเนนิกำร	อกีทัง้มเีนือ้หำไม่ครอบคลมุกำรปกป้อง 
คุ้มครองสิทธิของกลุ่มควำมหลำกหลำยทำงเพศที่รอบด้ำน	งำนวิจัยหลำยชิ้นระบุว่ำ	กำรยอมรับเพศ
หลำกหลำยในสงัคมไทยนัน้เป็นเพยีงแค่วำทกรรมทีถ่กูผลติซ�ำ้ในสงัคม	สงัคมไทยเพยีงมกีำรรอมชอม
อดทนอดกลัน้ต่อพฤติกรรมกำรแสดงออกของกลุ่มควำมหลำกหลำยทำงเพศ	แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำจะ
เข้ำใจและยอมรับจรงิ	ๆ
  บทควำมนีต้้องกำรน�ำเสนอข้อเทจ็จรงิ	และสะท้อนภำพชวีติจรงิจำกประสบกำรณ์ของคนข้ำมเพศ
ที่ถูกเลือกปฏิบัติ	ล่วงละเมิด	และลิดรอนสิทธิทำงเพศ	ประสบกำรณ์ของคุณครูคนข้ำมเพศเหล่ำนี้
สะท้อนควำมลักลัน่และล้ำสมยัของกฎหมำยและระเบยีบกฎเกณฑ์ทำงรำชกำรทีย่งัยดึโยงกับระบบคดิ
แบบทวิเพศ	ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัวิถชีวีติและทัศนคตใินเรือ่งอตัลกัษณ์ทำงเพศของผู้คนในสงัคมสมยัใหม่
ซ�ำ้ยงัเป็นต้นก�ำเนดิของอุปสรรคปัญหำทีข่ดัขวำงกำรด�ำรงชีวิต	 และลดทอนสิทธิและศักด์ิศรคีวำมเป็นมนุษย์ 
ควำมเป็นพลเมอืงของบคุคลเพศหลำกหลำยทีพ่งึจะต้องได้รับกำรปกป้องและกำรปฏบิติัอย่ำงเท่ำเทียม 
	 	 บทควำมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรวิจัยเรื่องควำมหลำกหลำยทำงเพศในองค์กรรัฐ	ได้รับ
ทนุสนบัสนุนกำรวิจยัจำกส�ำนักงำนกองทุนสนบัสนนุกำรวจิยั	(สกว.)	และกรมกจิกำรสตรีและสถำบนั
ครอบครวั	(สค.)	กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนษุย์	มวีตัถุประสงค์เพ่ือศกึษำสภำพ
ปัญหำทีบ่คุลำกรควำมหลำกหลำยทำงเพศหรอืกลุม่	LGBT	ในภำครฐัต้องเผชญิในกำรท�ำงำน	และกำร
ศึกษำสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนรำชกำรว่ำเป็นมิตรและส่งเสริมให้เกิดควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ
เพยีงใด	 อกีทัง้ได้ส�ำรวจทศันคตขิองข้ำรำชกำรไทยทกุเพศทกุวยัต่อประเดน็สทิธคิวำมหลำกหลำยทำงเพศ 
และกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในหน่วยงำนของรัฐ	ส�ำหรับบทควำมนี้	ผู้วิจัยมุ่งน�ำเสนอ
ข้อค้นพบจำกประสบกำรณ์ของคณุครขู้ำมเพศในโรงเรยีนรฐัทีต้่องเผชญิปัญหำในกำรท�ำงำนเนือ่งจำก
มีเพศภำวะไม่ตรงกับเพศก�ำเนิดที่ระบุในเอกสำรรำชกำร	โดยมุ่งที่จะวิเครำะห์ถึงต้นเหตุของปัญหำ 
และน�ำเสนอแนวทำงในกำรแก้ไขและผลกัดนัควำมเท่ำเทยีมระหว่ำงเพศในภำครำชกำร

วธิวิีจยั

	 	 กำรวิจัยนี้อำศัยกำรเก็บข้อมูลเชิงคุณภำพ	ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์เชิงลึก	โดยก�ำหนดแนวทำง
ค�ำถำมเป็นลกัษณะค�ำถำมปลำยเปิดและเน้นให้ผูใ้ห้ข้อมลูเล่ำเรือ่งและถ่ำยทอดประสบกำรณ์ชวีติใน
ประเด็นเกี่ยวกับกำรใช้ชีวิต	และปมประเด็นปัญหำในฐำนะผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศที่อยู่ในภำค
รำชกำร	ตัง้แต่ประสบกำรณ์ก่อนกำรรบัรำชกำร	กำรท�ำงำนในภำครำชกำร	และกำรใช้ชวีติในทีท่�ำงำน	
ผูว้จิยัพยำยำมเน้นควำมหลำกหลำยของผูใ้ห้ข้อมูล	ทัง้ในมติขิองอัตลกัษณ์ทำงเพศและวิถทีำงเพศ	และ
ในด้ำนมิติของต�ำแหน่งหน้ำทีแ่ละสถำนทีท่�ำงำน	โดยมผีูใ้ห้สมัภำษณ์คณุครขู้ำมเพศทัง้หมด	8	คน	แบ่งเป็น 
ผูห้ญงิข้ำมเพศ	6	คน	ผูช้ำยข้ำมเพศ	2	คน	มอีำยรุะหว่ำง	25	–	52	ปี	ท�ำงำนในต�ำแหน่งข้ำรำชกำร
ครใูนโรงเรยีนสังกดักระทรวงศกึษำธกิำร	เป็นโรงเรยีนมธัยมขนำดใหญ่ระดบัจังหวดั/อ�ำเภอ	6	คน	และ
โรงเรียนขนำดเล็กระดับต�ำบล	2	คน	ผู้ให้ข้อมูลทุกคนใช้ชีวิตในเพศภำวะท่ีตนเองต้องกำรทั้งในชีวิต
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ประจ�ำวันและในท่ีท�ำงำน	มีหนึ่งคนท่ีต้องเปลี่ยนอัตลักษณ์	กำรแสดงออก	และกำรแต่งกำยเป็น
เพศชำยตำมเพศโดยก�ำเนิด	แต่นยิำมตนเองเป็นผูห้ญงิข้ำมเพศ
	 		 ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคกำรอ้ำงอิงต่อเนื่องปำกต่อปำก	หรือ	Snowball	Sampling	Technique	
เป็นแนวทำงในกำรหำผู้ให้ข้อมูล	โดยได้รับกำรสนับสนุนติดต่อประสำนงำนจำกเครือข่ำยที่มำจำก
ควำมสมัพนัธ์ส่วนตวัและจำกเครอืข่ำยของกรมกจิกำรสตรแีละสถำบนัครอบครวั	ได้แก่	สมำคมฟ้ำสรีุง้แห่ง
ประเทศไทย	และมูลนิธิ	Mplus	ประเทศไทย	ในกำรสัมภำษณ์ผู้ให้สัมภำษณ์เป็นผู้เลือกสถำนที่เอง 
ซึง่ส่วนใหญ่เป็นทีท่�ำงำน	ในบำงกรณเีป็นท่ีร้ำนอำหำรหรอืร้ำนกำแฟ	นอกจำกนี	้ผูว้จิยัยงัได้สมัภำษณ์
ผูบ้รหิำรโรงเรยีน	3	คน	ทีเ่ป็นผูบั้งคบับญัชำของคณุครูข้ำมเพศอกีด้วย	

ผลการวจิยั

  3.1 คนข้ามเพศ ตวัตนทีร่ฐัมองไม่เหน็
	 	 คนข้ำมเพศเผชิญปัญหำกำรถูกกีดกันออกจำกสังคม	และเข้ำไม่ถึงสิทธิ	สวัสดิกำร	และ
กำรปฏบิติัทีเ่ท่ำเทยีมเป็นธรรม	เน่ืองจำกตวัตนทำงเพศหรอือตัลกัษณ์ทำงเพศทีแ่สดงออกในสงัคมไม่ตรง
กบัเพศก�ำเนดิหรอืเพศทีร่ะบุในเอกสำรรำชกำร	คนข้ำมเพศทัง้ทีเ่ป็นผูช้ำยข้ำมเพศและผูห้ญงิข้ำมเพศ	
แม้ว่ำได้ผ่ำตัดแปลงเพศหรือเปลี่ยนแปลงร่ำงกำย	 บทบำททำงสังคมและกำรแสดงออกให้เป็นเพศที่
ตนเองต้องกำรแล้วนัน้	แต่กย็งัไม่ได้รบักำรรบัรองทำงกฎหมำย	ดังนัน้	ผู้หญงิข้ำมเพศก็ยงัเป็น	“นำย”	
และผูช้ำยข้ำมเพศกย็งัเป็น	“นำงสำว”	ต่อไปในสำยตำของรัฐไทย	
	 	 บคุคลผูม้คีวำมหลำกหลำยทำงเพศหลำยคนใฝ่ฝันทีจ่ะเข้ำรับรำชกำรครูด้วยควำมสนใจทีจ่ะ
ท�ำหน้ำที่แม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของชำติและควำมคำดหวังว่ำจะมีอำชีพที่มั่นคงและก้ำวหน้ำ แนน	คุณครู
หญงิข้ำมเพศเปิดเผยว่ำ	 เธออยำกเป็นข้ำรำชกำรเพรำะควำมม่ันคง	 กำรท่ีเป็นเพศแบบเธออำจจะไม่มี
ลูกไม่มีครอบครัว	กำรเป็นข้ำรำชกำรจะสำมำรถเป็นหลักประกันควำมมั่นคงในชีวิตที่เธอจะสำมำรถ
ดแูลพ่อแม่ยำมป่วยไข้ได้จำกสวสัดกิำรรำชกำร	และสำมำรถมบี�ำนำญดแูลตนเองยำมแก่ชรำ	“สําหรบั
ราชการเนีย่มนัมบํีานาญซ่ึงมนัอาจจะไม่มากแต่มนักเ็ล้ียงเราได้ทัง้ชวีติ ถงึแม้ว่า ณ วันนีถ้งึวนัท่ีเกษยีณ 
ถ้าแนนไม่ได้ทํางานในระบบราชการ แนนไม่มีเงินเก็บ ก็ลําบากนะคะ มันมั่นคงนะคะ เพราะว่า
ยงัไงเรามาเป็นข้ารองบาทแล้วกย็งัยดึถอือยูว่่าสบิพ่อค้า กไ็ม่เท่าหนึง่พระยาเลีย้งเหมอืนเดิม กค็อืหลวง
ดแูลเราตลอดไป หลายคนอาจจะทํางานข้างนอกได้เงนิเดอืนเยอะ ๆ อะไรอย่างนีเ้ค้าอาจจะโอเคตรงนัน้
แต่สําหรับเราท่ีเป็นลูกชาวนา คุณทวดท่านก็ให้พรอยู่เสมอว่า ให้เป็นเจ้าคนนายคน”	ควำมใฝ่ฝันนี้
แทบไม่ต่ำงอะไรจำกควำมใฝ่ฝันของชำยหญงิหลำย	ๆ	คน	แต่ส่ิงทีแ่ตกต่ำงคอืประสบกำรณ์ในกำรเข้ำ
รบัรำชกำร	และกำรท�ำงำนในระบบรำชกำรท่ีไม่ได้มองเหน็	และไม่ได้โอบอุม้คุม้ครองตัวตนควำมเป็น
คนข้ำมเพศ
	 	 ปัญหำส�ำคัญอันดับแรกของคนข้ำมเพศคือกำรแต่งกำย	ซึ่งเป็นอุปสรรคใหญ่ที่กีดกัน
คนข้ำมเพศไม่ให้กล้ำทีจ่ะสมคัรเข้ำรบัรำชกำร	คนข้ำมเพศทีฝ่่ำฟันมุง่มัน่ทีจ่ะรับรำชกำรต้องพบเจอกบั
อปุสรรคเรือ่งกำรแต่งกำยตัง้แต่วันแรกทีจ่ะสมคัรสอบ	
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  ครูนุดา : “จะเล่าย้อนไปว่า มีปัญหาตั้งแต่วันไปสมัครสอบ วันนั้นเราแต่งชุดผู้หญิงไป 
วนันัน้เราเลอืกทีจ่ะใส่กางเกง โดยส่วนตัวเราชอบใส่กางเกง ไม่ชอบใส่กระโปรง คอืเราใส่กางเกงแต่เป็น
กางเกงผูห้ญงินีแ่หละ ทีน่ีค่นทีเ่ป็นเจ้าหน้าทีเ่ขตก็ว่า ทําไมเป็นผู้หญิงใส่กางเกง เค้าก็คดิว่าเราเป็นผู้หญิง 
เราก็ไม่รู้จะตอบยังไง ทีนี่เค้าก็ขอดูบัตรเรา มีค�ำน�ำหน้ำว่ำนำย แล้วเจ้ำหน้ำที่ก็บอกว่ำ สมัครไม่ได้
แบบนี้สมัครไม่ได้ ผมยำว แต่งชุดผู้หญิง มีค�ำน�ำหน้ำเป็น นำย แบบนี้สมัครไม่ได้ ไม่ให้สมัคร 
แต่ทน้ีีเจ้าหน้าทีอ่กีคนหนึง่บอกว่า สมัครได้ส ิมนัเป็นสทิธขิองเค้า เค้าจะแต่งยงัไงก็เป็นสทิธขิองเค้า คอื
เจ้าหน้าทีก่เ็ถยีงกนัว่าจะเอายงัไง คนทีบ่อกว่าสมคัรได้กบ็อกว่า กอ็นญุาตให้สมคัรได้เพราะได้ไม่ได้ก็
เป็นสิทธขิองเค้า จะสอบได้ไม่ได้กแ็ล้วแต่ กอ็กีเรือ่งหน่ึง กแ็ล้วแต่เค้าจะได้ไม่ได้ สดุท้ายกเ็ลยอนญุาตให้สมัคร”
	 	 กำรสมัภำษณ์เป็นด่ำนทีส่องท่ีคณุครูคนข้ำมเพศต้องเผชญิ	หลำยคนตัดสินใจแต่งกำยตำมเพศ
ก�ำเนดิเดมิเพือ่ไปสมัภำษณ์เพือ่ป้องกนักำรถกูเลอืกปฏิบติัและคำดหวังว่ำจะถูกรบัคดัเลอืกเข้ำท�ำงำน	
แต่บำงคนยนืหยดัท่ีจะแต่งกำยตำมเพศภำวะของตนเองเพ่ือยนืยนัควำมเป็นตวัของตวัเอง	
  ครพูนัแสง	 คณุครผููช้ำยข้ำมเพศเล่ำถงึกำรทีต้่องแต่งตวัเป็นหญงิเพือ่ให้สอดคล้องกบัเพศก�ำเนดิ	
เพื่อไปสัมภำษณ์เพื่อบรรจุเป็นครู	:	ตอนสัมภาษณ์ที่ข้าราชการต้องใส่กระโปรง ที่ติดข้าราชการแล้ว 
แต่ว่ามาสัมภาษณ์เลอืกว่าจะอยูอ่นัดบัต้นหรอืท้าย แต่รูแ้ล้วได้เป็นข้าราชการแน่นอน เพราะเค้าแยกภาค ก
ออกไปอีกส่วนหนึ่ง คือถ้าใครไม่ติดไม่ต้องมาสอบสัมภาษณ์ แต่ถ้าใครติดก็มาสอบสัมภาษณ์เพ่ือ
ทีจ่ะดอัูนดบัอกีทหีนึง่ ตอนนัน้ผูใ้หญ่กค็อืผูอ้�ำนวยกำรโรงเรยีนคนเดมิบอกว่ำ ใส่กระโปรงมำก่อน 
อย่ำแต่งผดิระเบยีบค�ำน�ำหน้ำ กฝื็นเดนิรองเท้าแทบจะสะดดุ”
  ครูแนน : “สอบหลายครั้งมากแล้วแต่ละครั้งที่ไปสอบก็ต้องใส่กางเกงสแล็คผู้หญิง แล้วก็
เสือ้เชิต้ผูห้ญงิ แล้วก็รวบผมเหมอืนทํางานนีแ่หละ ถามว่าอยากไปสอบในรูปลกัษณ์ท่ีผูห้ญงิใส่กระโปรง
สวย ๆ ไหม อยากมาก แต่เวลาทีไ่ปสอบเรากต้็องใส่ กรรมการจะชอบถามว่าทาํไมน้องใส่กางเกงมาสอบ 
คือเค้าเห็นรูปลักษณ์เราแล้วว่าเป็นผู้หญิงแล้ว แต่ระเบียบของการเข้าสอบ เพศชายคือใส่กางเกง 
เขาจะชอบถามว่าทําไมน้องถึงใส่กางเกงมาสอบแล้วพอเค้าดูบัตรประชาชน แล้วเวลาสอบมันก็จะมี
ภาค ก ภาค ข ซึง่ภาค ก กคื็อข้อเขียนภาค ข กค็อืสัมภาษณ์ เราตกสมัภาษณ์ตลอด...เราผ่านข้อเขยีน 
แต่เวลำสมัภำษณ์ ไม่รู้ถำมอะไร ถำมเกีย่วกบัใช้ครีมอะไรทำหน้ำ ไม่เกีย่วอะไรกับงำนทีเ่รำจะไปท�ำ 
เรำตกตัง้แต่...เป็น 10 ครัง้ได้ ตัง้แต่เรียนจบมำ”	ครแูนนพยำยำมสอบอยูห่ลำยคร้ังจนในทีสุ่ดกไ็ด้รับ
กำรบรรจเุป็นข้ำรำชกำรในปี	2557
	 	 ควำมกดดนัเรือ่งกำรแต่งกำยกย็ิง่มำกขึน้	ๆ 	เมือ่มำถงึวนัทีเ่ข้ำท�ำงำนวันแรกทีต้่องบรรจุเข้ำรับ
รำชกำร	เมือ่ต้องพบเจอกบัเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยบคุคลทีไ่ม่อนญุำตให้แต่งกำยตำมเพศภำวะ	
  ครนูดุา : “พอมาวนัทีบ่รรจุ เรากย็งักล้า ๆ กลัว ๆ ว่าเราจะทาํยงัไง เรากเ็ลยแต่งเป็นผู้ชายไป 
ใส่ชุดผู้ชายนี่คือ ใส่วิกผมไป ใส่ชุดผู้ชายไป เจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายเค้าก็เอานิติกรของเขตมำคุยกับเรำ
เรื่องกำรแต่งกำย เค้ำบอกว่ำต้องแต่งกำยตำมเพศ (ก�ำเนิด) เท่ำนั้น เรำเป็นครูเรำจะใช้เวลำ
นอกรำชกำร เรำจะแต่งอะไรกไ็ด้ แต่เวลำเรำท�ำงำนในเวลำรำชกำรเรำต้องแต่งตำมระเบยีบ คอื 
เรำต้องแต่งเป็นผูช้ำยเท่ำนัน้ เค้ากร็ูว่้าเราใส่วกิ เค้ากบ็อกว่าประมาณว่าให้ไปตัดผมซะนะ แล้วเค้าก็
ประมาณว่าขูว่่า เดีย๋วจะไปสงัเกตการณ์ทีโ่รงเรยีน อะไรแบบนีค่้ะ”
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	 	 เนื้อตัวร่ำงกำย	และกำรข้ำมเพศของคนข้ำมเพศยังกลำยเป็นประเด็นปัญหำคำใจในบรรดำ
เพือ่นร่วมงำน	บคุคลรอบข้ำงและผูมี้อ�ำนำจในท่ีท�ำงำนต้องตัง้ค�ำถำม	สงสยั	และใคร่รู้
  อาจารย์เดยีร์ : “เค้ากค็งคดิว่าเราเป็นทอม แต่พอมาถงึเค้าก็ไม่คดิว่าเราจะเป็นแบบนี ้เพราะ
ว่าวนัทีม่าคอื เป็นชายหมดแล้ว เทคมาสองปีแล้ว มนัเปลีย่นหมดแล้ว เค้ากต็กใจกนัใหญ่ คอืภาพทีเ่ค้า
เหน็มันไม่ใช่แบบนี ้ภาพทีเ่ค้าเหน็มนัยังเป็นทอมอยู่ แต่เรามาน่ี เราแมนมาเลย กต็กใจใหญ่ ป้ำ ๆ  ก็จะ
มำน่ังสมัภำษณ์ใหญ่ว่ำท�ำไมเป็นแบบนี ้คนทีอ่ำยเุยอะ ๆ  คงอำยุสำมสบินีน้่อยมำกทีจ่ะถำม แต่คนเก่ำ ๆ  
นี่เค้ำบทบำทในโรงเรียนเยอะ เพรำะเค้ำอยู่มำนำน เค้ำก็ถำมว่ำไปท�ำอะไรมำ ท�ำไมเหมือน
ผูช้ำยจงั กต้็องมำนัง่เล่ำประวตั ิตัง้แต่ไปหำหมอ เป็นยังไง”
	 	 ตัวอย่ำงเหล่ำนี้แสดงให้เห็นว่ำกำรกีดกันเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศและกำรละเมิดสิทธิ
ส่วนบคุคลต่อบคุคลข้ำมเพศนัน้เกิดขึน้ตัง้แต่กระบวนกำรรับสมคัร	กำรสอบสัมภำษณ์และกำรบรรจุเข้ำ	
ท�ำงำน	 คนข้ำมเพศมักจะถูกถำมหรือตั้งข้อสังเกตในเรื่องส่วนตัว	 เรื่องเพศ	 และเรื่องเนื้อตัวร่ำงกำย
ซึ่งไม่ได้เก่ียวข้องกับควำมรู้ควำมสำมำรถอันเป็นคุณสมบัติส�ำคัญในกำรรับเข้ำท�ำงำน	กำรถูกละเมิด
สทิธส่ิวนบคุคลในลกัษณะนีแ้สดงให้เหน็ว่ำจรงิ	ๆ	แล้วระบบรำชกำรไทยยงักดีกนัคนข้ำมเพศไม่ให้ได้มี
โอกำสก้ำวเข้ำไปท�ำงำนนบัตัง้แต่เริม่แรกเข้ำท�ำงำนเสียด้วยซ�ำ้	ผลกำรวจัิยนีส้อดคล้องกบัข้อสรุปจำก
องค์กร	International	Labour	Organization	(ILO)	ที่ว่ำหน่วยงำนภำครัฐเป็นองค์กรที่ไม่เป็นมิตร
และกีดกันกลุ่มบุคคลผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศมำกท่ีสุด	โดยเฉพำะกลุ่มคนข้ำมเพศซ่ึงถูกกีดกัน
โดยระเบยีบกำรแต่งกำยรำชกำรท่ีก�ำหนดให้แต่งกำยตำมเพศก�ำเนดิเท่ำนัน้	ดงันัน้	บคุคลกลุม่นีจ้งึไม่มี
โอกำสหรอืขำดก�ำลงัใจท่ีจะเข้ำมำรบัรำชกำร	
	 	 คนข้ำมเพศไม่ได้เผชญิปัญหำเพียงแค่เรือ่งกำรแต่งกำยเท่ำนัน้	แต่ระบบคดิแบบทวเิพศทีแ่ทรกซมึ
อยูใ่นกฎระเบียบ	กระบวนกำรคดิ	และแนวทำงกำรปฏิบตังิำนในระบบรำชกำรได้ท�ำให้เกิดโครงสร้ำง
เชงิอ�ำนำจทีก่ดทบัคนข้ำมเพศและเบยีดขบัให้พวกเขำไปอยูใ่นมุมมดืทีไ่ม่ได้รบักำรปกป้องคุม้ครอง	
  ครูแนน เล่ำถึงประสบกำรณ์กำรที่ต้องอยู่เวรกลำงคืน	เพรำะยังมีค�ำน�ำหน้ำว่ำเป็น	“ชำย”	
แม้ว่ำร่ำงกำยจะได้เปลี่ยนแปลงเป็นหญิงแล้วก็ตำม	:	“ที่ทํางานเก่าที่เคยทํางานโดนโจรบุกเข้ามาค่ะ 
แล้วกอ็ยูเ่วรในคนืนัน้ด้วย คอืก่อนหน้านัน้ 3 เดือนมนัมเีหตุการณ์มาแล้ว แต่ยงัไม่มคีรูเวร ช่วงนัน้โจร
ชอบบกุสาํนักงานราชการแล้วเข้าไปรือ้ของเอาทรพัย์สนิเอาไป เค้าเข้ามาแล้วรอบนงึแล้ว มนัไม่มเีวร 
พอหลงัจากเหตกุารณ์นัน้กม็กีารตัง้เวรขึน้มา ซึง่หนึง่ในครผููช้ำยกค็อืเรำทีต้่องอยูเ่วรกลำงคนื วนันัน้
มนัไม่ดกึมาก โจรก็เข้ามาทางฝ้าเพดาน เรารูต้วัก่อน ถ้าเรานอนอยูห่รอืหลบัไม่รูต้วักค็งตายในหน้าท่ีไป
แล้ว ตอนนัน้ยงัไม่เป็นข้าราชการ ก็คอืเป็นแค่ครอูตัราจ้าง”
  คณุครูเอม	 ครหูญงิข้ำมเพศเล่ำถึงประสบกำรณ์กำรพกัค้ำงคนืระหว่ำงกำรไปรำชกำรต่ำงจงัหวดั	
กำรท่ีเธอมีค�ำน�ำหน้ำว่ำ	นาย	ท�ำให้ต้องพักค้ำงคืนกับบุคลำกรเพศชำย	ซึ่งท�ำให้สถำนกำรณ์อึดอัด
และเกิดควำมเสีย่งต่อกำรเกดิกำรใช้ควำมรนุแรงหรือกำรล่วงละเมดิทำงเพศ	
  คุณครูเอม	:	ถ้ากรณีไปเป็นผู้เข้าร่วมอบรมที่เราจะเป็นผู้เข้าร่วมอบรมก็เคยเจอสถานการณ์ 
ซึง่ต้องไปพกักบัครผููช้ายซึง่โดนแม้กระทัง่รงัเกยีจ โดนรังเกยีจ ถงึขัน้จะขอมเีพศสัมพันธ์กม็สีองกรณี 
ซึง่หลายคร้ังเรากพ็ยายามจะขอความช่วยเหลอืจากหน่วยเบือ้งบนว่า ถ้าเกดิมเีศษผูช้ายขอเข้าพกัเป็นคน
สุดท้าย แต่ถ้าไม่มจีะขอเสยีเงนิเพิม่ในส่วนของตวัเองทีเ่ราต้องการนอนคนเดยีว คอื เราต้องแก้ปัญหาเอง
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  ผู้วิจัย : เคยมีเหตุการณ์ที่ต้องไปนอนร่วมกับข้าราชการผู้ชายแล้วเกิดมีเป็นประเด็นขึ้น 
มนัมเีรือ่งราวยงัไงบ้าง
  คุณครูเอม : มีอยู่สองครั้งที่เป็นเรื่องสําคัญเลยก็คือว่า ครั้งแรกก็คือเค้าโวยวายเลยว่า
ไม่ต้องการนอนกบัเพศทีส่าม แสดงท่าทางรังเกยีจออกมาเลยผู้ชายคนนี ้ แต่ด้วยความเป็นเพศของเรา 
เราก็ดูออกนะว่าคนเนี้ยมันไม่ใช่แบบ คือจะพูดยังไงดี คนที่จะแสดงความรังเกียจชัดเจนจริง ๆ แล้ว
ต้องการ เข้าใจไหมคะ จรงิ ๆ แล้วเหมอืนพยายามจะปิดบงัตวัเองว่าตวัเองไม่ได้ชอบ ตวัเองเป็นผูช้ายแท้ ๆ 
จนสองสำมวันสุดท้ำยเค้ำก็พยำยำมท่ีจะมีอะไรด้วย กับอีกครั้งหนึ่งก็คือ เค้าเลือกที่จะไม่พักเลย
เค้าเลือกที่จะไป แต่เค้าก็อาจจะมีที่พักในกรุงเทพฯ ด้วย เค้าก็เลยเลือกที่จะไม่พักกับเราเลย 
อันน้ีรังเกียจเลย รูสึ้กได้เลยว่าเค้าไม่โอเค ไม่สบายใจชดัเจน แต่กม็หีลาย ๆ ครัง้ทีเ่ป็นน้องผูช้ายทีเ่ค้าโอเค 
เค้าให้เกียรติเราด้วยซํ้า มีน้องอยู่คนหนึ่งที่อยู่นนทบุรี คือเค้าคิดว่าเราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งด้วยซํ้าค่ะ 
เค้าให้เกยีรติเราเร่ืองการแต่งกาย เค้าพยายามจะทําให้เราไม่มาละลาบละล้วงเราด้วยซ้ํา การเข้าห้องนํา้เค้าก็
พยายามออกไปเข้าข้างนอกท่ีเป็นลอ็บบ้ี เพือ่ทีจ่ะแบบไม่ให้เรารูสึ้กละอาย เราก็พยายามให้เกียรติเค้าด้วย 
เค้าก็ให้เกียรติเรา แต่ว่าพอเราเจอกรณีหลังท่ีรู ้สึกว่าคุณรังเกียจ สุดท้ายหลัง ๆ ก็คือเร่ิมหา
วธิกีารเสยีเงินเองหรอืไม่กใ็ช้วธิกีารหาทีพ่กัเอง ถ้าเป็นกรณกีรงุเทพฯ กไ็ปนอนกบัพีส่าว แล้วกข็บัรถมา
ประชมุ ถ้าเป็นต่างจงัหวดักย็อมลงทุนขอออกค่าทีพ่กัเองไปนอนรสีอร์ทอะไรทีร่าคามนัไม่ได้แพงมากนกั 
ทีเ่ราพร้อมทีจ่ะจ่ายได้ คอืกแ็ก้ปัญหาด้วยตวัเอง คือไม่อยากต้องไปเจออะไรท่ีทาํให้รู้สกึไม่ดี
  ผูว้จัิย :  แต่จริง ๆ แล้วมนักเ็หมอืนกบัการว่าเราเสยีสทิธิ
  คณุครูเอม : ใช่ แต่เราเลอืกจะไปนอนกบัผูช้ายเหรอคะ (หวัเราะ)
  ผูวิ้จัย :	คอื	ใช่ เพราะว่าระบบไม่คุม้ครองเรา กฎระเบยีบทีม่อียูม่นัไม่คุม้ครองเรา และทําให้
เสยีสิทธทิีค่วรจะได้ไปด้วย
  คณุครเูอม : ใช่ แต่เราเลอืกทีจ่ะแก้ปัญหาด้วยการเสียเงินเอง แทนท่ีเราจะได้สทิธท่ีิเราจะได้
นอนกับเพศท่ีเหมือนกันกับเรา ครั้งหนึ่งคือ น้องคนนี้ก็งงว่าทําไมโรงแรมจัดให้นอนกับผู้หญิง คือน้อง
กไ็ม่รู ้(ไม่รูว่้าครเูอมเป็นผูห้ญงิข้ามเพศ) จนกระท่ังเข้าไปนอนแล้ว กค็อืเค้ากบ็อกว่าไม่นอนหรอก คอื
เค้าพยายามเคลยีร์กบัภรรยา กับแฟน เค้ากบ็อกว่า เค้ากง็งว่าทาํไมจดัให้นอนกบัผูห้ญงิ เราก็ได้ยนิเรา
กบ็อกว่าพีไ่ม่ใช่ผูห้ญงินะ พีเ่ป็นกะเทย ตอนไปพักเค้ากไ็ม่รู้แต่เค้ากไ็ม่ได้แสดงออก เค้าก็ไม่รู้ว่าเราเป็น
กะเทย ทาํไมโรงแรมจดัให้เค้านอนกบัผูห้ญิง
  ผูว้จัิย : มนัทําให้เกดิความกงัวลใจทัง้สองฝ่าย ทัง้เราด้วยและอีกฝ่ายหน่ึงด้วย คอืบางคร้ังเค้า
อาจจะไม่ได้มอีคติอะไร แต่โดยเพศสภาพแล้วมนักจ็ะเกดิความกังวลใจทัง้สองฝ่ายได้ แล้วผูจ้ดังานเค้า
จะหาวธิใีห้ทุกครัง้หรือไม่อย่างไร
  คุณครูเอม : ส่วนใหญ่ถ้าเราไปร้องขอเค้าก็จะพยายามจัดให้ ส่วนใหญ่ถ้าเราร้องขอนะคะ
แต่ระยะหลงัมาเราข้ีเกยีจเจอปัญหากอ็ย่างทีบ่อก เรากเ็ลยออกเอง เราไม่อยากไปเจอความรูส้กึของคนที่
จะทาํให้กระเทอืนจติใจเรา หรืออาการของเค้า เราก็ไม่อยากเจอคําพวกนี ้ถ้ำเรำดแูลตวัเองได้เรำก็จะ
ดแูลตัวเองไป
	 	 ตำมระเบียบปฏิบัติของทำงรำชกำร	หำกเดินทำงไปรำชกำรเป็นหมู่คณะ	ข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่จ�ำเป็นจะต้องพักค้ำงคืนโดยพักสองคนต่อหนึ่งห้อง	โดยเพศหญิงจะต้องพักกับเพศหญิง
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เพศชำยพักกบัเพศชำย	ทัง้นี	้เจ้ำหน้ำทีม่กัจะยดึเอำค�ำน�ำหน้ำนำมเป็นเครือ่งบ่งบอกเพศของผูเ้ข้ำพกั	ท�ำให้
คนข้ำมเพศท่ีมคี�ำน�ำหน้ำนำมต่ำงจำกเพศภำวะของตนเองต้องตกอยูใ่นสภำวะยำกล�ำบำก	ในกรณขีอง
ผูห้ญงิข้ำมเพศ	กำรต้องเข้ำพกักบัผูช้ำยซึง่มคี�ำน�ำหน้ำนำมเหมอืนกนั	อำจจะน�ำไปสูค่วำมเสีย่งในกำรถกู
ล่วงละเมดิทำงเพศ	อกีท้ังอำจจะท�ำให้ผูช้ำยทีต้่องพักด้วยเกิดควำมไม่สบำยใจด้วยกเ็ป็นได้	
	 	 ในกรณนีี	้บคุลำกรคนข้ำมเพศทีต้่องกำรตัดปัญหำและควำมเส่ียงต่ำง	ๆ	จึงจ�ำเป็นต้องจ่ำยค่ำ
ทีพ่กัเองครึง่หนึง่เพือ่ท่ีจะได้มสีทิธพิกัค้ำงคนืคนเดียว	ซ่ึงเท่ำกบัว่ำเสียสิทธใินกำรเบกิจ่ำยค่ำทีพั่กกรณีไป	
รำชกำรต่ำงจงัหวดั	กฎเกณฑ์และแนวปฏบิตัทิีย่งัคงยดึโยงกบัเพศโดยก�ำเนดิและค�ำน�ำหน้ำนำมตำม
เอกสำรรำชกำร	ท�ำให้กำรใช้ชวีติ	กำรท�ำงำน	และกำรด�ำรงตนเองอยูใ่นสังคมของคนข้ำมเพศเต็มไปด้วย
อปุสรรคปัญหำ	กำรกดีกันลดิรอนสทิธ	ิและกำรไม่ได้รับควำมเป็นธรรม	
  3.2 เพศและร่างกายในวงจรของอ�านาจ  
  กฎหมำยและระเบยีบแบบแผนต่ำง	ๆ 	ทีว่ำงอยูบ่นฐำนคดิแบบทวเิพศ	ท�ำให้เกดิช่องว่ำงน�ำไปสู่ 
กำรปฏิบัติที่ไม่ครอบคลุมคุ ้มครองคนข้ำมเพศ	จึงท�ำให้เกิดกำรเลือกปฏิบัติซึ่งอำจจะเกิดเพรำะ
ควำมไม่รูไ้ม่เข้ำใจในประเด็นควำมละเอยีดอ่อนต่ำง	ๆ 	ทีค่นข้ำมเพศต้องเผชญิ	หรืออำจจะเกดิจำกอคติ
ทำงเพศของบคุคลผูม้อี�ำนำจหรอืผูบ้งัคับบญัชำกไ็ด้	กรณขีองครแูพทตีส้ะท้อนสภำพกำรยอมจ�ำนนต่อ
โครงสร้ำงเชิงอ�ำนำจท่ีควบคุมและปฏิบัติกำรผ่ำนกฎระเบียบทวิเพศและควำมสัมพันธ์ที่ไม่เท่ำเทียม
ระหว่ำงผูบ้งัคับบญัชำและผูใ้ต้บงัคับบญัชำ	
  ครแูพทตี	้เป็นคณุครผููห้ญงิข้ำมเพศทีต้่องจ�ำยอมเปลีย่นแปลงตวัเองกลบัมำเป็นผูช้ำย	เนือ่งจำก
ผู้บริหำรโรงเรียนไม่อนุญำตให้แต่งกำยข้ำมเพศ	และบังคับสั่งกำรทำงวำจำให้แต่งกำยเป็นชำย	
วันที่ผู้วิจัยได้พบครูแพทตี้	เธออยู่ในชุดท�ำงำนของผู้ชำย	เสื้อแขนยำว	กำงเกงสแลค	รองเท้ำหนัง 
เธอตัดผมรองทรงสัน้	และมีหนวดเครำ	เธอเล่ำย้อนไปถึงวนัแรกท่ีมำท�ำงำนว่ำ	
  ครูแพทตี้ : ตื่นเต้นมาก ตื่นเต้น วันท่ีมารายงานตัวต่ืนเต้นมากกว่าวันท่ีเลือกโรงเรียนลงอีก
เพราะคอืวนัทีเ่ราจะต้องมาเจอภาพจรงิ ๆ ไหนจะผู้บริหาร ไหนจะเพ่ือนครู ไหนจะนกัเรียน เรายงัไม่รู้
เลยว่าเป็นยังไง โรงเรียนท่ีเรามาอยู่เนี่ย ไม่เคยมาดูโรงเรียนก่อนเลย เหตุผลที่เลือกท่ีนี่ หนึ่ง พี่สาว
ทีเ่ป็นลกูพีล่กูน้องอยูท่ี ่อบต. หน่วยงานใกล้ ๆ แล้วกโ็รงเรยีนทีตั่วเองเคยสอนอยู ่คนทีไ่ด้ลาํดบัก่อนเรา
เลือกไปก่อนแล้วก็เลยเลือกไม่ได้ ที่นี่ใกล้บ้านเราสุดแล้ว ก็เลยเลือกที่นี่ ตื่นเต้นมาก วันแรกที่มา ผอ. 
ไปราชการทีพ่ทัยา กเ็จอรกัษาการ ครัง้แรกทีเ่จอครัง้แรกทีพ่บเลย เอ้ำ ผูห้ญงิผูช้ำยเนีย่ ครทูีม่ำด้วย
กนับอกกด็เูองสคิะผูห้ญงิผูช้ำย กค็อืค�ำพดูแรกวนัแรกทีม่ำ กเ็ลยท�ำให้รู้สกึ มนัเฟลในหวัใจ พีเ่ข้าใจไหม 
แล้วต่อไปน้ีเราจะกล้าทําอะไรที่นี่ในแบบนี้อีก ถ้าเรายังเป็นแบบเดิม ในเมื่อวันแรกเรามาแล้วเรา
เจอคาํพดูแบบนี ้ต่อไปเจอหนกักว่านีแ้น่ มาทีน่ีว่นัแรกเลยคอืมารายงานตัวกไ็ม่เจอ ผอ. เจอแต่รกัษา
การกับคําพูดว่าผู้หญิงหรือผู้ชาย ก็รู้สึกติดแล้ว คนอื่นไม่รู้นะแต่สําหรับแพทตี้ก็คือรู้สึกเฟล รู้สึกเสีย
เซลฟ์แล้ว ควำมมั่นใจของเรำ สูญหำยไปเลย ทีน้ีหลังจำกน้ันก็เร่ิมมำท�ำงำนวันที่ 2 พฤษภำคม 
กเ็จอ ผอ. คร้ังแรกกท็กัทำยท่ำน แต่ท่ำนก็ไม่ได้พดูอะไรนะ ไม่ได้พดูอะไรเกีย่วกบัเรือ่งเพศของเรำ 
คอืเหมอืนท่ำนไม่ได้พูดโดยตรงกบัเรำแต่เหมอืนจะฝำกบอกคนอืน่มำว่ำ เหมอืนเรือ่งกำรแต่งกำย 
ข้ำรำชกำรชำยต้องแต่งกำยยงัไง แต่ไม่ได้มาพดูกบัแพทตีน้ะ ไม่ได้มาพดูกบัเราโดยตรงแต่เหมอืนจะผ่าน 
ผ่านคนอื่นมาแต่เราก็สามารถที่จะรับรู้ได้ว่า ท่านก็ค่อนข้างจะแอนต้ีเหมือนกันกับสาวประเภทสอง
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แล้วก็พวกท่ีเป็น แพทตี้ก็เลยมำอยู่ที่นี่แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อย ๆ  ทีละนิด ๆ  เริ่มจำก
เสือ้ผ้ำกำรแต่งกำยก่อนเรำกต้็องซ้ือแบบผูช้ำยมำใส่ กระโปรงชดุบรจิำคหมดเลย ให้เพือ่นทีท่�ำงำน
หมดเลย รองเท้ำเยอะมำกเป็นกล่อง ๆ ให้เพือ่นหมดเลย กเ็ริม่จำกเสือ้ผ้ำก่อน หลงัจำกนัน้มำกง็ด
แต่งหน้ำ แล้วก็ทรงผม เมือ่ก่อนผมยำวกต็ดัส้ันขึน้มำเร่ือย ๆ จนส้ันทีส่ดุแล้ว กไ็ม่มอีะไรแล้ว
  ผูว้จัิย : กค็อื เรารูส้กึว่าการทีจ่ะคงความเป็นผูห้ญงิอยู่อย่างนัน้ มนัอาจจะทําให้เราอยูท่ีน่ี่ไม่ได้
  ครูแพทตี ้: ไม่ได้ เรำไม่เจริญเตบิโตในหน้ำท่ีกำรงำนแน่ ๆ เพราะว่าอาจจะทาํดแีต่ไม่ชอบ 
อาจจะทําชอบแต่อาจจะไม่ดีก็ได้ ถ้ำเกิดเรำยังเป็นแบบเก่ำอยู่ แล้วก็ประกอบกับ ผอ. ท่ำนก็เคย
พดูนะ ถ้ำครแูพทยงัแต่งตวัแบบเดมิผมรบัไม่ได้ ท่ำนเคยพูดตรง ๆ หน่ึงคร้ัง... เรำก็รับ ครับ ๆๆๆ 
แล้วค่อย ๆ เปลีย่นไป ปรบัปรงุตวัไป ... ไม่ว่าจะเริม่ต้นอะไรในชวีติ เราคดิว่ามนัยากแล้วกอ็ดึอดัทกุอย่าง 
คือตอนนี้เหมือนตัวเองได้ผ่านจุดที่ยาก อึดอัดท่ีสุดในชีวิตแล้ว มองไปในอนาคตตอนนี้ ก็น่าจะเป็น
แบบนี้แหละ คือถ้ำตรำบใดที่ตัวเองอยู่ในหน่วยงำนรำชกำร ณ ตอนนี้ก็คงต้องเป็นแบบนี้ต่อไป 
น่ำจะไม่กลบัไปแต่งกำยแบบผู้หญงิอกีแล้ว” ครแูพทตีก้ล่ำวว่ำ	เธอจ�ำเป็นจะต้องยดึ “ควำมถกูต้อง 
มำกกว่ำควำมถกูใจ” ซึง่เธออธบิำยว่ำเป็นควำมถกูต้องตำมควำมต้องกำรของผูบ้รหิำร	 และถกูต้อง
ตำมระเบยีบของรำชกำร	ไม่ใช่ควำมถกูต้องตำมทีใ่จเธอต้องกำรจะเป็น
	 	 นอกจำกนี้	ครูแพทตี้	ยังเล่ำถึงควำมพยำยำมของผู้บริหำรที่จะให้เธอเป็นผู้ชำย	ผู้บริหำร
พยำยำมท่ีจะมอบหมำยงำนที่มีลักษณะเป็นงำนของครูผู้ชำยให้ครูแพทต้ีด้วย	เช่น	เวลำมีงำนกีฬำ
สีจะมอบหมำยให้ครูแพทตี้ดูแลกำรแข่งฟุตบอล	กำรแข่งตะกร้อ	ทั้ง	ๆ	ที่	เธอมีควำมถนัดด้ำนกีฬำ
วอลเลย์บอล	กำรเชียร์กีฬำ	กำรจัดขบวนพำเหรด	เป็นต้น	ควำมกดดันและควำมเครียดที่เกิดขึ้นใน
ทีท่�ำงำนท�ำให้ครแูพทตีเ้ฝ้ำรอวันท่ีเธอจะสำมำรถขอย้ำยโรงเรยีนได้	ซึง่เหมอืนกบัอกีหลำย	ๆ	คน	ทีต้่อง
จ�ำยอมรบัสภำพควำมกดดนันีไ้ปก่อนเพือ่วำงแผนทีจ่ะย้ำยทีท่�ำงำน	หรือลำออกหำกพบเจอหนทำงท่ีดีกว่ำ	
ในขณะที่สัมภำษณ์ครูแพทตี้	ผู้วิจัยได้แนะน�ำให้ครูยื่นค�ำร้องกรณีกำรถูกเลือกปฏิบัติจำกผู้บริหำร
โรงเรียนไปยังคณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศ	(วลพ.)	ตำม
พระรำชบญัญตัคิวำมเท่ำเทยีมระหว่ำงเพศ	พ.ศ.	2558	แต่เธอยนืยนัว่ำไม่ต้องกำรร้องเรยีนเนือ่งจำกไม่อยำกมี
ปัญหำกบัผูบ้รหิำรโรงเรยีน	เธอยงัต้องกำรรกัษำสถำนภำพกำรเป็นข้ำรำชกำรนีไ้ว้	ซ่ึงเป็นควำมมัน่คง
อย่ำงเดยีวทีเ่ธอคดิว่ำจะยดึถอืไว้ได้
	 	 ทัศนคติของผู้บริหำรเป็นปัจจัยท่ีคนข้ำมเพศที่ให้สัมภำษณ์ทุกคนมีควำมเห็นตรงกันว่ำมี
ควำมส�ำคญัมำกทีส่ดุ	ทีจ่ะส่งผลให้ได้รับกำรยอมรบัหรอืไม่ได้รบักำรยอมรบัในทีท่�ำงำน	ประสบกำรณ์กำรถูก
บังคับให้แต่งกำยและแสดงออกตำมเพศก�ำเนิดเกิดข้ึนกับคนข้ำมเพศหลำยคน	และส่วนใหญ่มำจำก
ค�ำสัง่กำรของผูบ้งัคบับญัชำหรอืผูบ้รหิำรในองค์กรแทบท้ังส้ิน	ผู้บริหำรหรือผู้บงัคบับญัชำจ�ำนวนหน่ึงยงัมี
อคตใินเชงิลบต่อคนข้ำมเพศ	และยงัมองว่ำคนเหล่ำนีเ้ป็นผู้ทีผิ่ดปกติหรือประพฤติตัวไม่เหมำะสม	และ
ท�ำผิดกฎระเบียบรำชกำร	เนื่องจำกแต่งกำยข้ำมเพศ	ไม่ตรงกับเพศก�ำเนิด	ปัจจัยกำรยอมรับหรือ
ไม่ยอมรบัของผูบ้รหิำรจงึเป็นสิง่ทีม่อีทิธพิลก�ำหนดกำรยอมรับหรือไม่ยอมรับในทีท่�ำงำนอกีด้วย	และ
ส่งผลถงึบรรยำกำศในกำรท�ำงำนโดยรวม	เพรำะส่วนใหญ่แล้วหำกผูบ้รหิำรยอมรบัหรอืไม่มีปัญหำกบั
ตวัตนของคนข้ำมเพศ	คนภำยในทีท่�ำงำนกจ็ะยอมรับด้วยหรือไม่แสดงออกซ่ึงอคติทำงเพศกบัคนข้ำมเพศ
อย่ำงโจ่งแจ้งชัดเจน	ด้วยโครงสร้ำงของระบบรำชกำรทีเ่น้นควำมสมัพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชำท่ีมอี�ำนำจ
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ก�ำกบัดแูลผูใ้ต้บงัคบับญัชำ	ผูบ้รหิำรมอี�ำนำจทีจ่ะให้คณุให้โทษผูใ้ต้บงัคบับญัชำได้	หำกผูบ้รหิำรมีอคติ
ต่อควำมหลำกหลำยทำงเพศแล้วนั้น	ย่อมเป็นกำรง่ำยที่จะก่อให้เกิดอุปสรรคปัญหำในกำรท�ำงำน	
กำรเลอืกปฏบัิต	ิกำรกดดนัต่ำง	ๆ	
	 	 ปัญหำกำรกดีกนัด้วยอคตแิห่งเพศดงักล่ำวสะท้อนปัญหำเชงิโครงสร้ำงทีเ่กดิจำกกำรทบัซ้อน
ของปัจจัย	หรือมิติทำงด้ำนอัตลักษณ์หลำย	ๆ	อย่ำงที่ท�ำให้เกิดกำรควบคุม	กดขี่	กีดกัน	หรือเลือก
ปฏิบัติ	(Intersectionality)	ที่ทับซ้อนกันยิ่งขึ้นไปอีก	คนข้ำมเพศที่เป็นข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่	
ชัน้ผู้น้อยอยูใ่นสถำนะทีด้่อยกว่ำผูบ้รหิำรระดบัสงูทีม่อี�ำนำจในองค์กรมำกกว่ำ	สถำนะเจ้ำหน้ำทีช่ัน้ผูน้้อยนี ้
ยังทับซ้อนกับกำรเป็นเพศหลำกหลำยที่เป็นเพศกลุ่มน้อยในสังคมท่ีต้องเผชิญกับอคติทำงเพศ	และ
แรงกดดนัจำกกำรเป็นเพศชำยขอบ	ครแูพทตีใ้ห้ทศันะเรือ่งกำรยอมรบัในทีท่�ำงำนว่ำ	“อยูท่ีผู่บ้รหิาร ผอ. 
คนเก่า (โรงเรยีนเก่า) ท่านเปิดโอกาสให้เราเตม็ที ่เรากอ็ยูท่ีน่ัน่อย่างมคีวามสขุ เรากส็อนอย่างมคีวามสขุ 
เดก็ก็มคีวามสขุ แต่มำตอนน้ี ผอ. ไม่โอเค เรำกต้็องปรบัตวัให้ตวัเองอยูร่อด เรำเป็นผูใ้ต้บงัคบับญัชำ” 
  ปัจจัยทำงตัวตนทำงเพศยังอำจจะไปทับซ้อนกับมิติของอุดมคติควำมสวยควำมงำม	หรือ
ควำมเหมือน/ไม่เหมอืนเพศโดยก�ำเนดิซึง่ปัจจยันีม้อีทิธพิลต่อกำรยอมรบัหรอืไม่ยอมรบัเช่นเดยีวกนั	ครนูดุา
อธบิำยว่ำปัจจยัหนึง่ทีส่่งผลกบักำรได้รบักำรยอมรบัทำงสงัคมต่อตวัตนผูห้ญิงข้ำมเพศ	คอืควำมเหมอืน
ผู้หญิง	“คนที่แต่งเป็นผู้หญิงแล้ว ไม่เหมือน ไม่ได้ดูสวย เค้ำก็จะถูกบีบบังคับ ถูกกระท�ำมำกกว่ำ 
เพรำะว่ำมนัไม่มแีนวปฏบัิตทีิเ่ป็นไปในทำงเดยีวกนั ถ้ำกะเทยสวยกจ็ะได้รบัโอกำสด ีๆ แต่กะเทยที่
ไม่สวย ถึงจะแต่งหญิงก็อำจจะได้รับกำรยอมรับน้อยกว่ำ เช่น กะเทยอ้วน ๆ แต่งหญิงดูไม่สวย 
แต่เค้ำกแ็ต่งไปแล้วอำจจะดขัูดแย้ง เค้ำกจ็ะไม่ได้รบัอนญุำตให้แต่ง”	
	 	 กำรมีลกัษณะทำงร่ำงกำยท่ีกลมกลนืกบัเพศชำยหรอืเพศหญงิโดยก�ำเนดิส่งผลต่อกำรยอมรบั
กำรเป็นคนข้ำมเพศของบุคคลรอบข้ำง	ในสงัคมทีย่งัให้คณุค่ำต่อภำพลกัษณ์ทำงกำยภำพและอุดมคติ
แห่งควำมงำม	ปัจจยัอ�ำนำจทบัซ้อนเหล่ำนีเ้ชือ่มโยงปัจจัยทำงกำยภำพกับปัจจัยทำงเศรษฐกิจและสังคม
ปฏิเสธไม่ได้ว่ำกำรท่ีคนข้ำมเพศจะมีหน้ำตำและร่ำงกำยเหมือนเพศชำยหญิงโดยก�ำเนิดได้นั้น	
จะต้องมต้ีนทนุในกำรเปลีย่นแปลงตนเอง	ทัง้ต้นทนุทำงเศรษฐกิจหรอืปัจจยัด้ำนก�ำลังเงินในกำรแปลงเพศ 
และต้นทุนทำงสังคม	เช่น	กำรได้รับกำรสนับสนุนยินยอมจำกครอบครัว	ญำติพ่ีน้อง	หรือปัจจัย
ทำงด้ำนวฒันธรรม	เช่น	ควำมเชือ่ทำงศำสนำ	ทีไ่ม่ขดัต่อกำรแปลงเพศ	ปัจจยัเหล่ำนีท้�ำให้คนข้ำมเพศ
บำงคนที่ไม่มีก�ำลังพอที่จะเปลี่ยนแปลงหน้ำตำรูปร่ำงของตนเองให้กลมกลืนเหมือน	“ธรรมชำติ”	ได้	
พวกเขำก็จะต้องเผชิญกำรดูหมิ่น	กำรถูกกีดกันเลือกปฏิบัติ	และไม่สำมำรถแสดงออกถึงอัตลักษณ์
ตวัตนของตวัเองได้	ต้องยอมจ�ำนนต่อโครงสร้ำงเชงิอ�ำนำจและควำมกดดนัจำกสภำวะทีเ่ป็นอยู	่คนข้ำมเพศ 
หลำยคนหวำดกลัว	ไม่กล้ำท่ีจะร้องเรียนและเผชิญหน้ำกับผู้บริหำร	คู่กรณี	และระบบรำชกำรที่
ไม่เป็นธรรม	เพรำะกลัวที่จะถูกให้ออกจำกงำนหรือสูญเสียต�ำแหน่งหน้ำท่ี	และกำรท�ำงำนท่ีมั่นคง	
หลำยคนยอมแลกชวีติและตวัตนของตัวเอง	เพือ่ให้มอีำชพี	มหีน้ำทีก่ำรงำนอยูต่่อไปเพศกลำยเป็นสภำวะที่
ต้องเป็นไปตำมกำรวินิจฉัยและสัง่กำรของผูมี้อ�ำนำจหรอืผู้บงัคบับญัชำ	แทนทีจ่ะเป็นสิทธใินกำรเลือกทีจ่ะ
เป็นของบคุคลคนนัน้	
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  3.3 ผู้...บรหิารความหลากหลาย
	 	 ผู้บริหำรหลำยคนมีมุมมองท่ีแตกต่ำง	หลำยคนต้องกำรอนุญำตให้คนข้ำมเพศแต่งกำยและ
แสดงออกตำมเพศภำวะทีต้่องกำร	แต่ยงัเกรงว่ำจะผดิกฎหมำย	ผดิระเบียบ	และกลวัว่ำจะเป็นควำมผดิของตนเอง	
  ครนูดุา :	“ได้ขอนัดคยุกบั ผอ. โรงเรยีน ว่า ผอ. จะว่ายงัไงจะอนญุาตได้ไหม แต่ ผอ. กเ็ป็นคน
ทีไ่ม่มคีวามรูเ้ร่ืองเพศ เรือ่งสทิธิอะไรเลย ส่วนตัว ผอ. เค้ำไม่มีปัญหำอะไร จะแต่งกำยยงัไงก็ได้แต่ขอ
ให้ท�ำงำนให้ด ีมำช่วยกันท�ำงำน แต่เค้ำกก็ลวั กลวัว่ำผูห้ลกัผูใ้หญ่ทีม่ำเหน็ มำต�ำหนว่ิำผดิ ถ้ำผิด
มนักจ็ะผดิที ่ผอ. ด้วย เรากเ็ลยหาข้อมลู ต้องมาพ่ึงมลูนธิXิXX เพ่ือให้ช่วยติดต่อทําความเข้าใจ โดย
พีX่XX ได้โทรตดิต่อไปยงั ผอ. เรือ่งนี ้ผอ. ไม่ต้องกลวั เป็นเรือ่งปกตมิาก และมนัมกีฎหมายคุม้ครองอยู่ 
พีX่XX เค้ากช่็วยเคลยีร์ให้ ผอ. ไม่ต้องกลวั ไม่ต้องกงัวล ผอ. กเ็ข้าใจ”	
	 	 ผูบ้รหิำรหลำยคนอำศยัหลกักำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรบคุคลให้ตรงกบับรบิทควำมเหมำะสมและ
ควำมยืดหยุ่นเพื่อให้ควำมเป็นธรรมกับทุกฝ่ำย	อย่ำงเช่น	ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนของครูพันแสง
กล่ำวว่ำ	“อย่างครพูนัแสงเรากย้็ายให้เค้ามาดแูลเดก็ระดบัประถม ตอนแรกตําแหน่งทีร่บัมาคอืเป็นระดบั
อนบุาลใช่ไหม แต่เรำกม็องว่ำ พ่อแม่ผูป้กครองอำจจะเกิดควำมไม่สบำยใจว่ำ ครคูนนีเ้ป็นผู้หญิงเหรอ
หรือเป็นผู้ชำย เลยให้เค้ำไปอยู่ระดับประถม เป็นเด็กโตหน่อย ป. 4 ป.5 ป.6 เค้ำจะรู้ตัวเองแล้ว 
เป็นผูห้ญงิเป็นผูช้ำย เป็นอะไร กพ็ยำยำมเลีย่งอะไรท่ีจะเกิดปัญหำได้ เท่าทีผ่่านมากไ็ม่เคยมปัีญหาอะไร 
ครก็ูรบัผดิชอบด”ี	
	 	 ผูอ้�ำนวยกำรอกีท่ำนหน่ึงได้ให้ข้อเสนอแนะว่ำ	ตนเองนัน้พร้อมทีจ่ะเปิดรบัคณุครทูีเ่ป็นบคุคล
หลำกหลำยทำงเพศ	แต่อย่ำงไรก็ตำม	หน่วยงำนส่วนกลำงควรจะมีกำรพิจำรณำและท�ำกำรศึกษำ
ในเรือ่งข้ำรำชกำรท่ีเป็นกลุ่มควำมหลำกหลำยทำงเพศนีอ้ย่ำงจรงิจงั	และพฒันำเป็นแนวทำงกำรปฏบิติั 
ให้เป็นมำตรฐำนเป็นไปในทศิทำงเดยีวกนัและเพือ่รบัรองสทิธขิองบคุลำกรข้ำมเพศ	“มเียอะนะ ครทูี่
เป็นแบบนี ้ เรากไ็ม่รูจ้ะทาํยงัไง ต้องทาํยงัไง ผมเป็นผูบ้ริหำรยดึหลักว่ำท�ำยังไงให้ลูกน้องเรำ คนที่
ท�ำงำนกับเรำ เขำท�ำงำนอย่ำงมีควำมสุข อยู่ได้ สบำยใจ ครูสบำยใจ นักเรียนสบำยใจ ทุกคน
ทกุฝ่ำย แล้วโลกทุกวนันีเ้ปลีย่นไปแล้ว นกัเรยีนของเรำทีเ่ป็นแบบนีก้ม็เียอะด้วย เรำต้องสนบัสนนุให้
เค้ำแสดงออก ให้ท�ำกจิกรรม สนบัสนนุ เปิดใจท�ำควำมเข้ำใจ อยำกให้กระทรวงส่วนกลำงเข้ำมำ
มบีทบำทเพิม่ขึน้ ท�ำกำรศกึษำ ท�ำรำยงำนออกมำเลยว่ำเป็นแบบนีค้อือะไร เพรำะอะไร มปัีญหำอะไร 
แก้ไขอย่ำงไร บอกมำเป็นลำยลักษณ์อักษรว่ำควรปฏิบัติอย่ำงไร ทุกวันน้ีมันห้ำมไม่ได้แล้ว 
แล้วโรงเรยีนตำมต่ำงจงัหวัดต้องท�ำยังไง เค้ำไม่รู”้
	 	 ข้อกงัวลของผูบ้รหิำรหลำยคนคอืกำรปรำศจำกกฎระเบยีบหรือแนวทำงปฏิบติัทีชั่ดเจนและ
แน่นอนท่ีจะสำมำรถรบัรองตวัตนของคนข้ำมเพศได้	 ถงึแม้ว่ำผูบ้รหิำรต้องกำรจะดแูล	 คุม้ครองและให้
สิทธิต่อบุคลำกรคนข้ำมเพศ	แต่ข้อกฎหมำยในเร่ืองกำรแต่งกำยของข้ำรำชกำรและระเบียบต่ำง	ๆ	ท่ี
ยึดโยงระบบคิดแบบทวิเพศยังคงเป็นอุปสรรคต่อกำรบริหำรจัดกำรควำมหลำกหลำยของบุคลำกร
ภำยในองค์กร	ควำมลกัลัน่และไม่ครอบคลุมของกฎหมำยจ�ำเป็นจะต้องได้รบักำรแก้ไขให้สอดคล้องกับ
รปูแบบวถิชีวีติของผูค้นในสงัคมปัจจุบนั	และก้ำวข้ำมผ่ำนฐำนคดิแบบทวเิพศ	ชำย	-	หญงิ	ไปสูฐ่ำนคดิ
แบบทีใ่ห้ควำมส�ำคญักบัควำมหลำกหลำย	 (Diversity)	ทีม่องว่ำ	ควำมหลำกหลำยทำงเพศนัน้มคีณุค่ำ
เท่ำเทยีมกนักบัเพศอืน่	ๆ	โดยทีไ่ม่มเีพศใดเพศหนึง่อยูเ่หนอืเพศอืน่	และควำมหลำกหลำยทำงเพศนัน้
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เป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่มีคุณค่ำที่สำมำรถก่อให้เกิดประโยชน์ในมิติต่ำง	ๆ 	แก่องค์กรภำครัฐ	ซึ่งจ�ำเป็น
ต้องถูกผลกัดันและดงึมำใช้ให้ได้อย่ำงเตม็ท่ีและเตม็ประสทิธภิำพ	

บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 บทควำมนี้ต้องกำรสะท้อนปัญหำที่บุคลำกรข้ำมเพศในองค์กรของรัฐต้องเผชิญภำยในพ้ืนท่ี
ของกำรท�ำงำน	ซึ่งจำกผลกำรวิจัยสำมำรถสรุปได้ว่ำ	คนข้ำมเพศยังถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
และถูกลิดรอนเสรีภำพในกำรแสดงออกควำมเป็นตัวของตัวเองและในกำรเลือกวิถีชีวิตท่ีตนเอง
ต้องกำร	ซึ่งนับเป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนพื้นฐำนที่รัฐควรจะรับรองคุ้มครองให้	สำเหตุของปัญหำ
ดงักล่ำวนอกจำกจะเกีย่วข้องกบักำรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจของบุคลำกรหรือผู้มอี�ำนำจทีเ่กีย่วข้องแล้ว	
เรำไม่อำจจะปฏเิสธได้ว่ำ	กฎหมำยและระเบียบรำชกำรทีบ่งัคบัใช้กนัอยูใ่นปัจจบัุนขำดควำมครอบคลมุ
และไม่โอบอุม้คนข้ำมเพศ	เพรำะตัง้อยูบ่นฐำนคดิแบบทวเิพศ	ชำย	-	หญงิ	และยดึโยงกำรนยิำม	“เพศ”	
ของบคุคลกบัเพศทำงร่ำงกำยโดยก�ำเนดิ	เพศจงึเป็นสถำนะทำงรำชกำรทีต่ำยตัว	เปลีย่นแปลงไม่ได้	
และถกูก�ำหนดจำกมำตรฐำนของรฐัเพยีงเท่ำนัน้	 ซึง่ขัดแย้งกบัวถิชีวีติของคนข้ำมเพศทีต้่องกำรใช้ชีวติ
ในเพศทีต้่องกำรหรอืมีอตัลกัษณ์กำรแสดงออกทำงเพศทีแ่ตกต่ำงจำกเพศก�ำเนดิ	
	 	 ควำมลกัลัน่ไม่ครอบคลมุของกฎหมำยท�ำให้เกิดช่องว่ำงให้มกีำรตีควำมเพศของบคุคลไปตำม
วจิำรณญำณส่วนบคุคลของผูม้อี�ำนำจหรอืผูบ้งัคบับญัชำเพียงเท่ำนัน้	ซ่ึงมกัประกอบไปด้วยอคติทำง
เพศที่มองคนข้ำมเพศเป็นผู้ท่ีประพฤติไม่เหมำะสม	เป็นผู้ผิดปกติ	ผิดระเบียบ	และผิดบรรทัดฐำน
ของสังคม	และจ�ำต้องแก้ไขเพศของบคุคลเหล่ำนีใ้ห้ถกูต้องตำมกฎระเบยีบและบรรทดัฐำนควำมเป็น
ชำย	-	หญิง	กำรเลือกปฏิบัติดังกล่ำวท้ังจำกควำมตั้งใจและไม่ตั้งใจเป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
คนข้ำมเพศ	ขัดต่อหลักกำรยอกยำกำร์ตำ	(Yogyakarta	Principles)	หรือหลักสิทธิมนุษยชนของ
กลุ่มควำมหลำกหลำยทำงเพศ	และพระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ	พ.ศ.	2558	ทั้งนี้	แม้ว่ำ
พระรำชบญัญตัคิวำมเท่ำเทยีมระหว่ำงเพศ	พ.ศ.	2558	จะมผีลบงัคบัใช้หลำยปีแล้วกต็ำม	ตวัอย่ำงกรณี
ศึกษำของคุณครูข้ำมเพศในงำนวิจัยน้ีเป็นหลักฐำนยืนยันว่ำกำรเลือกปฏิบัติและกำรละเมิดสิทธิของ
บคุคลข้ำมเพศยงัมอียู	่และพระรำชบญัญตัฉิบบันีย้งัไม่บรรลวุตัถปุระสงค์อย่ำงแท้จรงิ	จำกกำรศกึษำ
ของโครงกำรพฒันำแห่งสหประชำชำต	ิหรอื	UNDP	พบว่ำข้อจ�ำกดัของกำรด�ำเนนิงำนตำมพระรำชบญัญตัิ
ควำมเท่ำเทยีมระหว่ำงเพศ	พ.ศ.	 2558	 ยงัมอียูม่ำก	 ไม่ว่ำจะเป็นกำรทีป่ระชำชนส่วนใหญ่ไม่ตระหนกั
หรอืไม่มคีวำมรูเ้กีย่วกบักำรเลอืกปฏบิตัด้ิวยเหตุแห่งเพศ	และไม่ทรำบว่ำมกีฎหมำยน้ี	อกีทัง้บรรทดัฐำน
ของสังคมยงัมองว่ำกำรเลอืกปฏบิตัด้ิวยเหตแุห่งเพศเป็นเรือ่งธรรมดำและเป็นเรือ่งส่วนตวัไม่จ�ำเป็นต้องแก้ไข
โดยใช้กฎหมำยและควำมสมัพนัธ์เชงิอ�ำนำจระหว่ำงผูถ้กูเลอืกปฏบิตัแิละผูก้ระท�ำทีท่�ำให้ผูถ้กูกระท�ำ
ไม่กล้ำยืน่ค�ำร้อง	หลำยคนจงึเลอืกทีจ่ะไม่ใช้กฎหมำยนี	้
	 	 เพื่อขจัดกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในหน่วยงำนรัฐอย่ำงจริงจัง	จึงจ�ำเป็นจะต้องมีกำร
แก้ไขไม่ให้เกดิช่องว่ำงให้เกดิกำรเลอืกปฏิบัติด้วย	ผูว้จิยัจึงมข้ีอเสนอแนะเชงินโยบำยเพือ่ให้หน่วยงำน
ทีเ่ก่ียวข้องสำมำรถน�ำไปพจิำรณำปรบัปรงุแก้ไข	ดงัน้ี	
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73ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563)

	 	 1.	ด�ำเนินกำรทบทวนและปรบัปรงุกฎระเบยีบและมำตรกำรต่ำง	ๆ	ของหน่วยงำนรัฐ	ทัง้ในทำง 
นิตินัยและในแนวปฏิบัติที่ยังขัดแย้งกับพระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ	พ.ศ.	2558 
ในระยะสัน้หำกยงัไม่สำมำรถเปลีย่นแปลงกฎหมำยได้	ผู้บริหำรองค์กรควรมนีโยบำยเชงิปฏบิติัในกำร
ยดืหยุน่กฎเกณฑ์บำงอย่ำง	เช่น	ส่งเสรมิเสรภีำพในกำรแต่งกำย	และเพ่ิมควำมยดืหยุน่ในกำรแต่งกำย
ให้แก่บุคลำกรข้ำมเพศ	กำรพักค้ำงคืนของคนข้ำมเพศ	กำรอยู่เวรกลำงคืนของคนข้ำมเพศ	เป็นต้น	
ตวัอย่ำงกำรออกประกำศข้อปฏบิติัของผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัจนัทบรุใีนกำรส่งเสรมิควำมเสมอภำคและ
เท่ำเทียมทำงเพศเป็นจังหวัดแรกของไทย3	ถือเป็นตัวอย่ำงท่ีดีท่ีสะท้อนให้เห็นว่ำ	ส่ิงเหล่ำนี้สำมำรถ
เกดิข้ึนได้โดยไม่ต้องรอกำรแก้ไขกฎหมำยหลัก	แต่จะต้องอำศยัวิสัยทศัน์และควำมกล้ำหำญของผู้บรหิำร
ระดบัสงูและผูก้�ำหนดนโยบำยในภำครฐั	ทีจ่ะออกมำเป็นตัวอย่ำงทีดี่ให้สงัคม		
	 	 2.	ด�ำเนนิกำรศกึษำ	ทบทวนกฎหมำยท่ีล้ำสมยัท่ียงัอยูบ่นพ้ืนฐำนของแนวคดิแบบทวเิพศอย่ำง 
เร่งด่วน	เช่น	พระรำชบญัญตัเิครือ่งแบบข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือน	พ.ศ.	2478	กฎหมำยท่ีเกีย่วกบัค�ำน�ำ
หน้ำนำม	ฯลฯ	เพือ่หำแนวทำงในกำรปรบัปรงุแก้ไขให้มคีวำมทนัสมยัและครอบคลมุบคุคลทกุเพศ
	 	 3.	 ผลกัดนักฎหมำยทีเ่ก่ียวข้องกบัสิทธขิองคนข้ำมเพศ	เช่น	กฎหมำยรับรองสถำนะทำงเพศ
ของบคุคลข้ำมเพศ	เป็นต้น	เพือ่ให้คนข้ำมเพศได้รับควำมคุม้ครองทีค่รอบคลมุตำมหลกักำรสำกล
	 	 4.	ในกำรร่ำงกฎหมำยต่ำง	ๆ	ในอนำคต	ต้องปรับกระบวนทัศน์และก้ำวข้ำมผ่ำนฐำนคิด
แบบทวิเพศและบรรทัดฐำนกำรรักต่ำงเพศ	ไปสู่กำรมองเพศแบบหลำกหลำยและยึดหลักกำรด�ำเนิน
นโยบำยแบบครอบคลุม	(Inclusive	Policy)	เพือ่ให้กฎหมำยและนโยบำยต่ำง	ๆ	สำมำรถบงัคบัใช้	และ
ให้ควำมคุม้ครองทกุคนทุกเพศได้อย่ำงแท้จรงิ	
	 	 5.	กระตุ้นมุมมองในเชิงบวกต่อบุคลำกรผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศในองค์กร	โดยสร้ำง
สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นมิตร	กำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อบุคลำกร	เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ	และผู้บริหำรเก่ียวกับ
กำรเคำรพสิทธิของผูมี้ควำมหลำกหลำยทำงเพศ	ไม่ว่ำจะเป็นกำรแสดงออกทำงวำจำทีสุ่ภำพ	ปรำศจำก
กำรเหยยีดหรืออคตทิำงเพศ	และกำรแสดงออกทำงกำยท่ีเหมำะสม	
	 	 6.	ปรับปรุงสภำพแวดล้อม	และสร้ำงพื้นที่เพื่อให้กลุ่มผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศสำมำรถ
แสดงควำมเป็นตวัของตวัเองได้	เช่น	กำรเพิม่ช่อง	“เพศอ่ืน	ๆ”	ในแบบสอบถำม	แบบส�ำรวจ	หรือแบบ
ฟอร์มต่ำง	ๆ	ของทำงรำชกำร	เพื่อเปิดพื้นท่ีให้ครอบคลุมควำมหลำกหลำยทำงเพศ	หรือกำรรณรงค์
กำรใช้ห้องน�ำ้ปลอดภยัส�ำหรบัทกุคนทกุเพศ

  

  

  3	ในประกำศดงักล่ำวระบุถงึข้อปฏิบตัต่ิำง	ๆ	ดงันี้
  1.	กำรแต่งกำย	ให้บคุลำกรสำมำรถแต่งกำยตำมอัตลกัษณ์ทำงเพศสภำพหรือเพศสภำวะของบคุคลตำมข้อบงัคบัของหน่วยงำน
	 	 2.	กำรจดัพืน้ทีท่ีเ่หมำะสมกบัจ�ำนวนของบคุคล	ข้อจ�ำกดัของบคุคล	และอตัลกัษณ์ทำงเพศสภำพหรือเพศภำวะของบคุคล
	 	 3.	กำรประกำศรับสมัครงำนและกำรก�ำหนดคณุสมบตัผิูส้มคัรงำนมกีำรระบคุุณสมบตัด้ิำนวฒุกิำรศกึษำหรอืควำมสำมำรถ
ทีส่อดคล้องกบัลักษณะงำน	ไม่ระบเุพศโดยก�ำเนดิหรอืเพศสภำพ/เพศภำวะ
	 	 4.	กำรใช้ถ้อยภำษำและกริยิำท่ำทำงและเอกสำรต่ำง	ๆ	เสรมิสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจแก่บคุลำกรเกีย่วกบัค�ำศพัท์ทีเ่หมำะสม
ในกำรใช้เรยีกอัตลักษณ์ทำงเพศสภำพหรอืเพศสภำวะของบคุคล	เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกดิกำรตตีรำ	เสยีดส	ีหรือลดทอนคณุค่ำของบคุคลทกุ
เพศรวมถงึกำรแสดงถงึอคตทิำงเพศท่ีไม่เคำรพในสิทธิและเสรีภำพของบุคคล
	 	 5.	กำรสรรหำคณะกรรมกำรหรอืผูด้�ำรงต�ำแหน่งต่ำง	ๆ 	ในหน่วยงำน	ส่งเสรมิให้มกีำรสรรหำบคุคลทัง้เพศชำยเพศหญงิหรอื
ผูท้ีแ่สดงออกท่ีแตกต่ำงจำกเพศโดยก�ำเนดิเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในทกุระดบัเพ่ือพัฒนำสงัคมไทยไปสูสั่งคมเสมอภำคอย่ำงแท้จริง
	 	 6.	กำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำกำรล่วงละเมดิหรือคกุคำมทำงเพศในกำรท�ำงำน	 เสรมิสร้ำงควำมรูแ้ละควำมเข้ำใจเกีย่วกบั
พฤติกรรมกำรล่วงละเมดิหรอืคุกคำมทำงเพศ	และจัดท�ำแนวทำงปฏบิตัเิพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหำกำรล่วงละเมดิในกำรท�ำงำน
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สิทธิมนษุยชน สิง่แวดล้อม การพฒันา และสทิธิในสิง่แวดล้อมทีดี่
ในบรบิทของกฎหมายสทิธิมนุษยชนและกฎหมายสิง่แวดล้อมระหว่างประเทศ

นำยพรชยั	น้อยบ้ำนโง้ง1

บทคดัย่อ

	 	 ประเด็นสิทธิมนุษยชน	สิ่งแวดล้อม	กำรพัฒนำ	และสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นประเด็นส�ำคัญ
ในบริบทของกฎหมำยสิทธิมนุษยชนและกฎหมำยส่ิงแวดล้อมระหว่ำงประเทศที่เริ่มได้รับควำมสนใจ
มำตัง้แต่ช่วงครสิต์ทศวรรษที	่1990	ประเดน็เหล่ำนีไ้ด้รบัควำมสนใจและกำรด�ำเนนิกำรทัง้ในมมุมองที่
แยกจำกกนัและเชือ่มโยงกนั	โดยควำมส�ำคญัของสิง่แวดล้อมต่อกำรด�ำรงชวีติของมนษุย์ท�ำให้เกดิควำม
สัมพันธ์ระหว่ำงสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมที่ดี	และน�ำมำซึ่งกำรเกิดขึ้นของพัฒนำกำรทำงประเด็น
ร่วมกนัระหว่ำงสทิธมินษุยชนและสิง่แวดล้อมในบรบิทระหว่ำงประเทศและกำรพฒันำกฎหมำยระหว่ำง
ประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม	ทั้งในทำงแนวคิดทฤษฎีและในทำงปฏิบัติ	ซึ่งต่อมำ
ท�ำให้เกิดข้อเสนอเกี่ยวกับหลักกำรทำงกฎหมำยเพื่อกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	
รวมทัง้ควำมพยำยำมในกำรจดัท�ำตรำสำรระหว่ำงประเทศด้ำนส่ิงแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน	อนึง่	จำกกำร	
ส�ำรวจสิง่ทีม่อียูแ่ล้วและผลในทำงปฏิบตัขิองตรำสำรระหว่ำงประเทศทีเ่ก่ียวข้องกบัประเดน็สทิธมินษุยชน
และส่ิงแวดล้อม	พบว่ำกฎหมำยระหว่ำงประเทศที่มีควำมเชื่อมโยงกันอย่ำงชัดเจนระหว่ำงประเด็น
สิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมยังไม่มีควำมชัดเจนมำกนัก	แต่ก็พบมีกำรใช้กำรแทรกแซงทำงกฎหมำย
ในประเด็นร่วมกนัทำงด้ำนสทิธิมนษุยชนและสิง่แวดล้อมค่อย	ๆ	เกดิขึน้ในบำงภมูภิำค	เช่น	ยโุรป	และ
ในหลำยประเทศทั่วโลก	ซึ่งเป็นกำรค่อย	ๆ	เน้นย�้ำหลักกำรควำมรับผิดชอบของรัฐต่อประเด็นด้ำน
สิง่แวดล้อมและสทิธิมนษุยชน

  สทิธมินษุยชน,	สิง่แวดล้อม,	กำรพัฒนำ,	สทิธิในสิง่แวดล้อมทีด่,ี	กฎหมำยระหว่ำงประเทศ

 ค�าส�าคัญ: 

  1	นกัวชิำกำรสทิธิมนษุยชนช�ำนำญกำร	ส�ำนกัสทิธมินษุยชนระหว่ำงประเทศ	ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรสทิธมินษุยชน
แห่งชำต.ิ
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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.

	 	 Human	Rights,	Environment,	Development,	Right	to	Good	Environment,	
International	Law

Human Rights, Environment, Development and Right to 
Good Environment in the context of international 

human rights and environment laws
Pornchai	Noibanngong
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สิทธิมนษุยชน สิง่แวดล้อม การพฒันา และสทิธิในสิง่แวดล้อมทีดี่
ในบรบิทของกฎหมายสทิธิมนุษยชนและกฎหมายสิง่แวดล้อมระหว่างประเทศ

ความส�าคญัของส่ิงแวดล้อมท่ีดต่ีอการด�ารงชวีติของมนษุย์

  มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชำติ	และชีวิตของมนุษย์	รวมทั้งสิ่งมีชีวิตอื่น	ก็ขึ้นอยู ่กับ
กำรท�ำงำนอย่ำงเป็นระบบต่อเนือ่งกนัของระบบธรรมชำติ	ดังนัน้	กำรเสือ่มโทรมของสิง่แวดล้อมจึงมผีล
อย่ำงยิง่ต่อคณุภำพของชวีติ	ในปัจจบุนัเป็นทีย่อมรับแล้วว่ำ	กำรรักษำสิง่แวดล้อมเป็นส่วนส�ำคัญในกำร 
คุ้มครองสทิธมินษุยชนในด้ำนต่ำง	ๆ	เช่น	สทิธใินอำหำร	สทิธด้ิำนสขุภำพ	สทิธใินกำรด�ำรงชวิีต	จงึอำจ
กล่ำวได้ว่ำสทิธมินษุยชนและกำรมชีีวติทีม่ศีกัดิศ์รเีก่ียวข้องกับสิง่แวดล้อมทีด่แีละสะอำด	
  ตั้งแต่ช่วงคริสต์ทศวรรษที่	1990	เป็นต้นมำ	สังคมทั่วโลกได้ให้ควำมส�ำคัญกับประเด็น
ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงควำมเสือ่มโทรมลงของสิง่แวดล้อมและกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน	กำรด�ำเนนิกำรเพ่ือ
รับรองกำรเข้ำถึงสิทธิมนุษยชนของประชำชนทุกคนจ�ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำสภำพกำรด�ำรงชีวิตของ
มนุษย์ให้มีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น	ด้วยควำมเช่ือมั่นว่ำกลไกสิทธิมนุษยชนจะสำมำรถช่วยให้มนุษย์
สำมำรถเสรมิขยำยพรสวรรค์ในฐำนะมนุษย์ของตนเองทีม่ลัีกษณะเฉพำะทัง้ทำงทัศนคต	ิควำมสำมำรถ	
ควำมถนัด	และเรื่องอื่นของชีวิต	เพื่อให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรและควำมเชื่อของมนุษย์แต่ละคน	
โดยเชือ่ว่ำกำรมชีีวติ	รวมท้ังกำรด�ำรงชีวิต	วัฒนธรรม	และสงัคม	ถอืเป็นพ้ืนฐำนของกำรด�ำรงชวิีตของ
มนษุย์และกำรรกัษำไว้ซึง่สทิธมินษุยชนข้ันพืน้ฐำน	ดังนัน้	กำรท�ำลำยหรอืกำรท�ำให้เกดิควำมเสยีหำย
ต่อสิง่แวดล้อมจงึถอืเป็นรปูแบบหนึง่ของกำรละเมดิสิทธมินษุยชน	และสิทธมินษุยชนทีดี่ถงึทีสุ่ดแล้ว
จะไม่มวีนัเกดิขึน้ได้จรงิ	หำกมนษุย์มสีิง่แวดล้อมรอบตวัทีเ่ลวร้ำย

ความสัมพนัธ์ระหว่างสทิธิมนษุยชนและสิง่แวดล้อมทีด่ ี

  กำรเข้ำถงึสทิธิมนษุยชนท้ังหมดมส่ีวนเกีย่วข้องอย่ำงใกล้ชดิกับสิง่แวดล้อมทีด่	ีไม่เพียงเฉพำะแต่ 
สิทธิในกำรด�ำรงชีวิตและสิทธิด้ำนสุขภำพเท่ำนั้น	แต่ยังรวมถึงสิทธิทำงเศรษฐกิจ	สังคม	และ
วัฒนธรรม	ตลอดจนสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง	ที่มนุษย์สำมำรถจะเข้ำถึงได้ก็ต่อเม่ืออยู่ใน
สิง่แวดล้อมทีด่เีท่ำนัน้
	 	 ก่อนหน้ำนี	้กำรคุ้มครองสิง่แวดล้อมและสทิธมินษุยชนถกูมองว่ำเป็นพืน้ทีห่รอืประเด็นทีแ่ยก
ออกจำกกันต่ำงหำกทั้งโดยองค์กรของรัฐและองค์กรเอกชนทั้งในระดับระหว่ำงประเทศและภำยใน
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ประเทศ	อย่ำงไรก็ตำม	ปัญหำสิ่งแวดล้อมในภูมิภำคต่ำง	ๆ	ของโลกที่มีลักษณะโลกำภิวัตน์ที่มี
กำรเติบโตขึ้นมำกอย่ำงรวดเร็ว	ท�ำให้เกิดกำรยอมรับที่มำกขึ้นว่ำปัญหำส่ิงแวดล้อมมีผลกระทบต่อ
สทิธมินษุยชนในสงัคมโลก	และโดยไม่สำมำรถหลกีเลีย่งได้	ประเดน็สิทธมินษุยชนด้ำนสิง่แวดล้อมได้
กลำยเป็นประเดน็ในมติริะดบัระหว่ำงประเทศ	เพรำะกำรจดักำรประเดน็ด้ำนส่ิงแวดล้อมในระดบัโลก
ไม่สำมำรถจดักำรได้โดยมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลโดยเฉพำะเพยีงประเทศใดประเทศหนึง่		
	 	 รำกฐำนส�ำคญัของแนวควำมคดิสมยัใหม่ทีเ่กีย่วกบัสทิธมินษุยชนในปัจจบุนัเกดิจำกหลกักำร
สิทธิมนุษยชนที่ได้รับกำรรับรองตำมปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน	(Universal	Declaration	
on	Human	Rights	–	UDHR)	ในปี	พ.ศ.	2491	ตลอดจนอนสุญัญำและตรำสำรด้ำนสทิธมินษุยชนทีไ่ด้รบั	
กำรจัดท�ำตำมมำอีกหลำยฉบับ	ซึ่งเป็นที่มำของข้อควำมที่เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนตำมท่ีปรำกฏใน
ปฏญิญำสตอกโฮล์ม	ในปี	พ.ศ.	2515	หรอื	“Declaration	of	the	United	Nations	Conference	on	
the	Human	Environment	1972”	ควำมว่ำ	“มนษุย์มสีทิธขิัน้พืน้ฐำนทีจ่ะมชีวีติท่ีมอีสิรภำพ	ควำมเท่ำเทยีม 
และสภำพควำมเป็นอยู่ของชีวิตที่ดีระดับหนึ่ง	ในสิ่งแวดล้อมท่ีมีคุณภำพมำกเพียงพอท่ีจะท�ำให้
สำมำรถมชีวีติได้อย่ำงมศีกัด์ิศร	ีมคีวำมเป็นอยูท่ีดี่	และต้องมคีวำมรับผิดชอบอย่ำงจริงจังท่ีจะคุม้ครอง
และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมส�ำหรับคนทั้งรุ่นในปัจจุบันและอนำคต”	ที่ได้รับกำรกล่ำวถึงว่ำเป็นตรำสำร
ระหว่ำงประเทศของสหประชำชำตฉิบับแรกทีไ่ด้มกีำรเชือ่มโยงหลกักำรสทิธมินษุยชนเข้ำกบัประเด็น
ด้ำนสิง่แวดล้อม
	 	 อย่ำงไรก็ตำม	ถึงแม้จะได้มีกำรริเริ่มในกำรท�ำควำมเข้ำใจถึงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงประเด็น
กฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศและประเด็นด้ำนสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้เกิดกำรค�ำนึงถึงว่ำ
ควำมเสยีหำยต่อส่ิงแวดล้อมถอืเป็นกำรละเมดิสทิธมินษุยชนแล้ว	แต่ทีผ่่ำนมำ	กลไกระหว่ำงประเทศก็ยงั
ไม่ได้มกีำรก�ำหนดและมกีำรให้ควำมหมำยทีช่ดัเจนของหลกักำรสทิธมินษุยชนทีเ่กีย่วกับสิง่แวดล้อมท่ี
ชดัเจนมำกเพียงพอ

พฒันาการของความสัมพนัธ์ระหว่างสทิธิมนษุยชนและสิง่แวดล้อมในบรบิทระหว่างประเทศ

  กำรประชุมสหประชำชำติว่ำด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์	(UN	Conference	on	Human 
Environment	1972)	ท่ีจดัข้ึน	ณ	กรงุสตอกโฮล์ม	ในปี	พ.ศ.	2515	ถอืเป็นครัง้แรกทีม่กีำรจดักำรประชมุใน	
ประเด็นด้ำนสิ่งแวดล้อมในระดับโลก	โดยภำยหลังจำกกำรประชุมดังกล่ำว	ที่ประชุมได้มีปฏิญญำ
ซึง่มคีวำมว่ำ	“สิง่แวดล้อมของมนุษย์	ท้ังสิง่แวดล้อมตำมธรรมชำตแิละส่ิงทีม่นษุย์สร้ำงขึน้	ต่ำงมคีวำม
ส�ำคญัต่อชวีติควำมเป็นอยูท่ีด่ขีองมนษุย์และกำรเข้ำถงึสทิธมินษุยชนขัน้พืน้ฐำนและสทิธใินกำรด�ำรงชวีติ”	
	 	 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเด็นด้ำนส่ิงแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนได้รับกำรยอมรับและได้มี
พัฒนำกำรร่วมกันในหลำยด้ำน	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ำนกำรพัฒนำ	(Development)	ในแง่ที่ให้ควำม	
ส�ำคัญกับกำรพัฒนำที่มำกกว่ำเพียงเฉพำะแค่กำรพัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกิจเพียงด้ำนเดียว	ซึ่งแนว
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ควำมคิดนีส้อดคล้องกบัแนวคดิว่ำด้วยกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื	ซึง่ต่อมำได้รับควำมเข้ำใจว่ำเป็นแนวควำมคิด 
หลกัทีเ่ชือ่มโยงประเดน็ด้ำนสิง่แวดล้อมและสทิธิมนษุยชนเข้ำด้วยกัน
  กำรประชมุสหประชำชำตว่ิำด้วยสิง่แวดล้อมของมนษุย์	ในปี	พ.ศ.	2515	ณ	กรงุสตอล์กโฮม	ครัง้นี้
ได้จดัขึน้ในช่วงเวลำทีโ่ลกถกูครอบง�ำด้วยวำทกรรมหรือแนวคดิกำรพัฒนำว่ำด้วยทฤษฎกีำรผลิตแบบ
พึ่งพำ	(Dependency)	และกำรผลิตแบบเป็นระบบโลก	(World	Systems)	นอกจำกนี้	กำรประชุม	
ณ	กรงุสตอกโฮล์มในครัง้นีย้งัเป็นกำรประชมุครัง้แรกทีม่กีำรยอมรบัอย่ำงเป็นทำงกำรว่ำ	ประเดน็ด้ำน
สิ่งแวดล้อมจะได้รับกำรจัดกำรอย่ำงดีที่สุดโดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชนท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด	และ
ยอมรับว่ำ	ไม่เพียงแต่กำรรักษำสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนเพรำะสิ่งแวดล้อมได้ช่วยให้มนุษย์ได้รับสิทธิ
ในกำรด�ำรงชวิีตและสทิธมินษุยชนขัน้พ้ืนฐำนเท่ำนัน้	แต่ยงัต้องให้ควำมส�ำคญักับกำรคุม้ครองสทิธิมนษุยชน
ข้ันพ้ืนฐำนท่ีมนุษย์กลุ่มต่ำง	ๆ	จะมีควำมสำมำรถในกำรปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วย	นอกจำกนี้ 
กำรประชมุคร้ังน้ียังเป็นกำรประชุมทีปู่ทำงให้เกิดกำรยอมรับว่ำประเด็นด้ำนส่ิงแวดล้อมและกำรพัฒนำ
เป็นเร่ืองเดยีวกนั	 ซึง่ต่อมำหลกักำรหรอืควำมเข้ำใจนีไ้ด้รบักำรยอมรบัอย่ำงเป็นทำงกำรเป็นครัง้แรก
ในปี	พ.ศ.	2530	ตำมทีป่รำกฏในรำยงำน	Brundtland	ของคณะกรรมกำรระดับโลกว่ำด้วยส่ิงแวดล้อมและ
กำรพัฒนำแห่งสหประชำชำต	ิ(World	Commission	on	Environment	and	Development)	
	 	 เน่ืองจำกรำยงำน	Brundtland	เป็นรำยงำนฉบับแรกของสหประชำชำติที่ได้มีกำรกล่ำวถึง	
ค�ำว่ำ	“กำรพฒันำทีย่ัง่ยนื”	(Sustainable	Development)	รำยงำนนีจึ้งถกูกล่ำวถงึว่ำเป็นจุดเร่ิมแรก
ของสหประชำชำตต่ิอประเดน็ว่ำด้วย	“กำรพฒันำท่ียัง่ยนื”	อย่ำงเป็นทำงกำร	โดยตำมรำยงำนฉบบันี	้
ได้มีกำรก�ำหนดนิยำมของค�ำว่ำ	“กำรพัฒนำที่ยั่งยืน”	ว่ำมีควำมหมำยที่ครอบคลุมถึงกำรพัฒนำที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของคนในรุ่นปัจจุบันท่ีไม่กระทบต่อควำมสำมำรถของคนในอนำคตท่ีจะ
ตอบสนองควำมต้องกำรของเขำเอง	โดยในช่วงเริ่มแรก	แนวควำมคิดนี้ถูกกล่ำวถึงว่ำ	เป็นเพียงแค่
แนวคิดที่อันตรำยและไร้สำระ	(Dangerously	slippery	concept)	อย่ำงไรก็ตำม	แม้จนถึงปัจจุบัน	
ควำมเข้ำใจต่อค�ำว่ำ	“กำรพัฒนำที่ยั่งยืน”	ก็ยังคงมีควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย	แต่ก็มีลักษณะ
ร่วมกันของค�ำจ�ำกัดควำมที่พอเข้ำใจได้ว่ำมีควำมหมำยครอบคลุมถึงกำรเน้นให้ควำมเป็นธรรมท้ังต่อ 
คนภำยในรุน่เดยีวกันหรอืในช่ัวอำยเุดยีวกนัและต่อคนในรุ่นถดัไปหรือชัว่อำยถุดัไปด้วย	โดยมขีอบเขต
หรอืลกัษณะหรอืรปูแบบของงำนท่ีถือว่ำเป็นควำมย่ังยนืใน	10	ด้ำน	ได้แก่	(ก)	กำรรกัษำควำมสมบรูณ์
ของระบบนิเวศ	(ข)	กำรบูรณำกำรประเด็นกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำเข้ำด้วยกัน 
(ค)	กำรแสวงหำแนวทำงหรอืแนวปฏิบตัริะหว่ำงประเทศทีไ่ด้รบัควำมเห็นชอบร่วมกนั	(ง)	กำรแสวงหำ
แนวทำงเพือ่รบัรองให้มนุษย์ทุกคนสำมำรถเข้ำถงึควำมต้องกำรขัน้พืน้ฐำนได้อย่ำงเท่ำเทยีมและทัว่ถงึ	
(จ)	กำรพยำยำมแก้ไขข้อจ�ำกัดทำงด้ำนศักยภำพและควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดท�ำแผนกำร
พฒันำภำยในประเทศ	(ฉ)	กำรพยำยำมแก้ไขข้อจ�ำกดัในกำรประยกุต์ใช้ควำมรู้ทำงวทิยำศำสตร์เข้ำกบั
ประเดน็ปัญหำทำงด้ำนกำรพฒันำ	(ช)	กำรยอมรบัให้มกีำรเจรญิเตบิโตทำงเศรษฐกจิในระดบัทีไ่ม่น้อย
เกนิไป	(ซ)	กำรให้ควำมส�ำคญักบัสิง่แวดล้อมทัง้ทำงธรรมชำติและทำงวฒันธรรม	(ญ)	กำรน�ำมมุมอง
ระยะยำวมำใช้ในกำรก�ำกบัแนวทำงหรอืนโยบำยกำรพัฒนำ	และ	(ฎ)	กำรด�ำเนนิกำรเพ่ือรับรองให้เกดิ
ควำมเท่ำเทยีมกันระหว่ำงคนภำยในรุ่นเดยีวกันและระหว่ำงคนในรุ่นปัจจบุนักบัคนในรุ่นถดัไป	
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	 	 แนวควำมคิดว่ำด้วยกำรพัฒนำท่ียั่งยืนได้ท�ำให้เกิดแนวควำมคิดใหม่จ�ำนวนมำกที่เกี่ยวกับ
ประเดน็กำรพฒันำ	ซึง่ไม่ได้จ�ำกดัอยูแ่ค่เพยีงประเดน็ว่ำด้วยกำรพฒันำทีอ่ยูบ่นหลกักำรด้ำนสทิธมินษุยชน	
(Rights-based	Approach	Development)	เท่ำน้ัน	แต่ยังให้ควำมส�ำคัญกับประเด็นด้ำน
สิง่แวดล้อมด้วย	อย่ำงไรกต็ำม	ประเด็นว่ำด้วยสิง่แวดล้อมถือเป็นประเด็นทีส่�ำคญัทีส่ดุทีร่ำยงำน	Brundtland	
ให้ควำมส�ำคัญ	ซึ่งต่อมำก็ได้รับกำรวิพำกษ์วิจำรณ์จำกนักวิชำกำรว่ำ	รำยงำนฉบับนี้ให้ควำม
ส�ำคญักับประเด็นทีเ่กีย่วกบัระบบนิเวศมำกเกนิไป	
	 	 อย่ำงไรกต็ำม	รำยงำน	Brundtland	ได้รบักำรตดิตำมผลกำรปฏบิตัอิย่ำงจรงิจงัอกีครัง้เมือ่ถงึ
กำรประชุมสหประชำชำติว่ำด้วยส่ิงแวดล้อมและกำรพัฒนำ	(UN	Conference	on	Environment	
and	Development	1992)	ทีจ่ดัขึน้	ณ	นครริโอ	เดอ	จำเนโร	สหพันธ์สำธำรณรัฐบรำซิล	ในปี	พ.ศ.	2535 
ซึง่ถกูเรยีกช่ือโดยสัน้ว่ำ	“กำรประชมุรโิอ”	โดยถงึแม้ว่ำ	กำรประชมุริโอจะมแีนวโน้มทีจ่ะให้ควำมส�ำคัญ
ต่อประเด็นของควำมยั่งยืนของมนุษย์มำกกว่ำสิ่งแวดล้อม	แต่ก็เป็นกำรประชุมที่ส�ำคัญระดับโลก
อีกครัง้หน่ึงท่ีได้มกีำรน�ำประเดน็ด้ำนสิง่แวดล้อมเข้ำสูก่ำรประชมุหำรอืระหว่ำงประเทศอย่ำงเป็นทำงกำร	
นอกจำกนี	้ทีป่ระชมุดังกล่ำวยงัได้เน้นถงึสทิธใินกำรเข้ำถงึข้อมลู	(Right	to	access	to	environmental	
information)	สิทธิในกำรมีส่วนร่วม	(Right	to	participation)	และสิทธิในกำรได้รับกำรเยียวยำ
ทำงยติุธรรมและทำงปกครองในประเด็นทีเ่กีย่วกบัด้ำนส่ิงแวดล้อม	(Right	to	access	to	judicial	and	
administrative	proceedings	and	effective	redress	and	remedy	in	environmental	matters)	
โดยให้	3	หลกักำรนีเ้ป็นส่วนหลกัทีส่�ำคญัทีส่ดุของปฏญิญำทีอ่อกมำภำยหลงัจำกกำรประชมุเสรจ็สิน้	
ที่เรียกว่ำ	“ปฏิญญำริโอ”	(Rio	Declaration)	หรือ	“Rio	Declaration	on	Environment	and	
Development	(1992)”	เพ่ือเน้นย�ำ้ถงึควำมส�ำคัญของสทิธมินษุยชนทีเ่กีย่วกบักำรคุม้ครองสิง่แวดล้อม 
โดยปฏิญญำนีป้ระกอบด้วยหลกักำรทัง้หมด	27	ข้อ	ทีเ่ป็นข้อเสนอทีเ่ก่ียวกับกำรพฒันำทีย่ัง่ยนืซึง่ควร
จะเกิดขึน้ท่ัวโลก	โดยหลกักำรที	่1	ของปฏญิญำในส่วนทีว่่ำด้วย	“บทบำทของมนษุย์”	กล่ำวว่ำ	“มนษุย์
ถอืเป็นศนูย์กลำงหรอืหวัใจของกำรพฒันำทีย่ั่งยนื”
	 	 ภำยหลังกำรประชุมริโอ	ควำมห่วงใยต่อประเด็นด้ำนสิ่งแวดล้อมเติบโตขึ้นอย่ำงรวดเร็วและ
ต่อเน่ือง	แต่อย่ำงไรก็ตำม	แนวโน้มควำมห่วงใยนี้เริ่มที่จะเป็นควำมห่วงใยที่สัมพันธ์กับประเด็นด้ำน
สิทธิของมนุษย์หรือสิทธิมนุษยชนมำกกว่ำสิทธิของส่ิงแวดล้อม	ตัวอย่ำงเช่น	ควำมห่วงใยท่ีเพ่ิมข้ึนท่ี
เก่ียวกบัควำมเป็นธรรมหรือควำมเท่ำเทยีมกนัภำยในคนในรุ่นเดียวกนั	ซ่ึงเป็นกำรยอมรับว่ำคนในรุ่นนี้	
จะต้องไม่แก้ไขปัญหำควำมขำดแคลนภำยในรุน่ของตนด้วยกำรกดีกนัหรือตดัสทิธไิม่ให้คนในอนำคต
สำมำรถเข้ำถงึสิทธทิีค่นในรุน่นัน้ควรจะได้รับ
	 	 ในระยะเวลำที่ผ่ำนมำ	มีควำมพยำยำมของหลำยองค์กรและหลำยบุคคลที่พยำยำมจะให้
ควำมหมำยหรอืก�ำหนดนยิำมของค�ำว่ำ	“กำรพฒันำทีย่ั่งยืน”	ทีส่อดคล้องกบัระดับควำมส�ำเร็จท่ีเกดิขึน้ 
แตกต่ำงกนัไป	เพือ่เป็นกำรแก้ปัญหำควำมขดัแย้งท่ีหลักกำร	“กำรพัฒนำท่ียัง่ยนื”	เคยถูกตีควำมว่ำมี
ควำมหมำยทีขั่ดแย้งกบัแนวทำงกำรพฒันำแบบทนุนยิมอตุสำหกรรม	อย่ำงไรกต็ำม	ต่อมำควำมขดัแย้งของ 
ควำมเข้ำใจนีไ้ด้ค่อย	ๆ 	ถกูท�ำให้หำยไป	เมือ่ได้เกดิกำรยอมรบัแนวทำงทีว่่ำหลกักำร	“กำรพฒันำทีย่ัง่ยนื”
มคีวำมหมำยครอบคลมุถงึกำรมสีิง่แวดล้อมทีดี่ด้วย	
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	 	 อย่ำงไรก็ตำม	นักวิชำกำรให้ควำมเห็นว่ำ	ประเทศก�ำลังพัฒนำก�ำลังให้ควำมส�ำคัญกับควำม
อยูร่อดทำงเศรษฐกจิมำกจนเกนิไปจนละเลยประเด็นด้ำนคณุภำพส่ิงแวดล้อม	ดังบำงส่วนสะท้อนให้
เหน็ได้ในกำรประชมุทีน่ครรโิอ	เดอ	จำเนโร	เมือ่พบว่ำรัฐบำลของประเทศก�ำลังพัฒนำเสนอว่ำต้องกำร
หำรือเกี่ยวกับแนวคิดของ	“กำรพัฒนำ”	ในขณะที่รัฐบำลของประเทศที่พัฒนำแล้วเสนอให้ควำม
ส�ำคัญกับประเด็น	“ควำมยั่งยืน”	จนเหมือนละเลยประเด็นกำรพัฒนำภำยในประเทศของประเทศ
ก�ำลงัพฒันำ	แม้อำจกล่ำวได้ว่ำ	กำรพัฒนำทำงเศรษฐกจิไม่จ�ำเป็นต้องเกีย่วข้องกบัควำมเสือ่มโทรมของ
สิง่แวดล้อม	แต่กต้็องยอมรบัว่ำ	ประเทศก�ำลงัพฒันำหรอืประชำชนทีอ่ำศยัอยูใ่นประเทศก�ำลงัพฒันำ	
มุ่งเน้นที่กำรสร้ำงควำมเป็นอยู่ที่ดีมำกกว่ำกำรมีสิ่งแวดล้อมที่ดี	แม้ในระยะสั้น	นโยบำยของรัฐบำล
ของประเทศก�ำลังพัฒนำบำงประเทศอำจยังถูกมองว่ำไม่ดีพอ	เนื่องจำกไม่สอดคล้องกับแนวทำง
ในกำรคุ้มครองทรพัยำกรธรรมชำตท่ีิยัง่ยนื	แต่ในระยะยำวอำจยงัสรปุไม่ได้ว่ำแนวทำงเช่นนีเ้ป็นแนวทำง
ที่ดีที่สุดส�ำหรับประเทศก�ำลังพัฒนำหรือไม่	เนื่องจำกควำมไม่ลงตัวทำงนโยบำยเหล่ำนี้เกิดจำก
ควำมจ�ำเป็นทำงเศรษฐกจิส�ำหรบัประเทศก�ำลงัพัฒนำทีไ่ม่มทีำงเลอืกอ่ืน	จงึจ�ำเป็นต้องท�ำในสิง่ทีท่�ำให้เกดิ	
ควำมเสือ่มโทรมของสิง่แวดล้อมในระยะสัน้เพรำะไม่มแีหล่งรำยได้อ่ืน	
	 	 อย่ำงไรก็ตำม	มุมมองด้ำนกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนได้รับกำรเน้นให้เป็น
วำระที่ส�ำคัญที่สุดหรือเป็นหัวใจหลักของกำรประชุมอีกครั้งในกำรประชุมสุดยอดระดับโลกของ
สหประชำชำตว่ิำด้วยกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื	(UN	World	Summit	on	Sustainable	Development	2002)	
(หรือ	Rio+10)	ซึ่งจัดขึ้น	ณ	นครโจฮันเนสเบิร์ก	สำธำรณรัฐแอฟริกำใต้	เมื่อปี	พ.ศ.	2545
ภำยหลงัจำกกำรประชุมทีน่ครรโิอ	เดอ	จำเนโร	10	ปี	โดยในช่วงเวลำของกำรประชมุดงักล่ำวผูน้�ำประเทศ
จำกภูมภิำคแอฟรกิำได้แสดงออกอย่ำงชัดเจนว่ำต้องกำรให้กำรประชมุนีเ้ป็นกำรประชมุเรือ่ง	“งำน”	
(Jobs)	หรอืกำรสร้ำงงำน/เศรษฐกจิ	ไม่ใช่กำรประชมุเรือ่ง	“นก”	(Birds)	หรอืส่ิงแวดล้อม	นกัวชิำกำร
กล่ำวว่ำ	หำกปรำศจำกกำรกระท�ำท่ีเป็นรปูธรรมและเห็นผลในทำงปฏบิติัท่ีเป็นกำรต่อสู้กบัควำมยำกจน	
ค�ำกล่ำวที่ดูมีภำพลักษณ์ดี	เช่น	“สีเขียว”	(Greenery)	“ภำวะโลกร้อน”	(Global	Warming)	หรือ 
“ปริมำณปลำคงเหลือ”	(Fish	Stock)	ก็จะเป็นเพียงค�ำพูดหรือหลักกำรที่ไร้ค่ำ	ล้มเหลว	หรือ
เปล่ำประโยชน์	กล่ำวอีกนัยหน่ึง	กำรอดอยำกทีย่ัง่ยนืไม่ใช่เป้ำหมำยของประเทศก�ำลงัพฒันำ	หรอืในอีก	
เง่ือนไขหนึง่	ส�ำหรบัคนยำกจนส่วนใหญ่ของโลก	พวกเขำสำมำรถย่ังยนืได้อย่ำงทีเ่ป็นอยู	่แต่ปัญหำ	คอื	
นั่นไม่ใช่สิ่งที่พวกเขำควรจะเป็น	แนวควำมคิดว่ำด้วยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนจึงมักยังไม่ได้รับกำรยอมรับ
อย่ำงแท้จริงในประเทศก�ำลงัพฒันำ	ซึง่ก�ำลังจะต่อสูก้บัประเทศทีพ่ฒันำแล้วว่ำ	อะไรบ้ำงคอืสิง่ทีเ่ป็น
องค์ประกอบของสทิธิของกำรพฒันำท่ีควรจะเป็น	ทัง้นี	้โดยกล่ำวว่ำ	หำกสำมำรถปิดบงัควำมยำกจน
เอำไว้เบือ้งหลงัได้ทัง้หมด	โลกกจ็ะดมูคีวำมยัง่ยนืท่ีสวยงำม	
	 	 ควำมส�ำเร็จในกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและกำรเคำรพต่อสิทธิมนุษยชนสำมำรถท�ำได้เฉพำะ
เมื่อไม่ติดอยู่กับกรอบควำมคิดว่ำด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่แยกทั้งสองเรื่องนี้ออกจำกกัน	แต่ต้องเข้ำใจ
ว่ำชวีติมนษุย์และสทิธมินษุยชนไม่สำมำรถจะอยูไ่ด้หำกปรำศจำกส่ิงแวดล้อมทีดี่	และส่ิงแวดล้อมจะ
ไม่ได้รับควำมคุ้มครองหำกปรำศจำกกำรรับรองและกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐำน	แม้ว่ำ
บำงคร้ังอำจจะต้องมกีำรเสยีสละเพือ่ให้เกดิควำมคบืหน้ำในด้ำนกำรพัฒนำหรือเร่ืองอืน่	แต่ก็ยงัคงเป็น
สิง่ส�ำคญัทีจ่ะต้องต่อสูกั้บอปุสรรคเพือ่น�ำโลกไปสูท่ศิทำงทีย่ัง่ยืน
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ความสัมพนัธ์ระหว่างสทิธิมนษุยชนและสิง่แวดล้อม และการพฒันากฎหมายระหว่างประเทศ
ทีเ่ก่ียวกบัสทิธมินษุยชนและสิง่แวดล้อมในทางแนวคดิและทฤษฎี

	 	 พัฒนำกำรของแนวควำมคิดว่ำด้วยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม
สำมำรถแบ่งออกได้เป็นอย่ำงน้อย	3	กลุม่แนวควำมคดิ	ประกอบด้วย		
  (1) แนวคิดให้สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอีกหนึ่งประเภทสิทธิที่แยกออกต่างหากจาก
สทิธิมนษุยชนประเภทอืน่ท่ีมกี�าหนดไว้แล้ว
  แนวควำมคดินีค้�ำนงึถงึสทิธด้ิำนสิง่แวดล้อมในฐำนะทีไ่ม่เชือ่มโยงกบัสทิธมินษุยชนอืน่ทีม่อียูแ่ล้ว
มีควำมหมำยเป็นอิสระจำกสิทธิมนุษยชนอื่นตำมควำมหมำยโดยจำรีต	และเป็นอีกหนึ่งประเภท
สิทธิต่ำงหำกที่อยู่ในกรอบของสิทธิมนุษยชนโดยภำพใหญ่ที่ควรจะต้องได้รับกำรรับรองโดยกลไก
ระหว่ำงประเทศ	แนวคดิน้ีปรำกฏตำมตรำสำรทีไ่ด้มกีำรพฒันำขึน้มำรองรบัแล้ว	เช่น	ตำมข้อ	11	ของ
พธิสีำรซำนซลัวำดอร์	(San	Salvador	Protocol)	ของอนสุญัญำอเมรกินัว่ำด้วยสทิธมินษุยชน	ทีไ่ด้รบั
ควำมเหน็ชอบในปี	พ.ศ.	2531	และมผีลใช้บงัคบัในเดือนพฤศจกิำยน	พ.ศ.	2542	ซึง่เป็นตัวอย่ำงทีดี่ทีส่ำมำรถ
น�ำมำใช้ในกำรอธบิำยควำมหมำยของสทิธด้ิำนสิง่แวดล้อมทีแ่ยกออกมำต่ำงหำกเป็นอกีหนึง่ประเภท
สิทธิต่ำงจำกสิทธิมนุษยชนประเภทอื่นได้	โดยพิธีสำรได้บัญญัติว่ำ	“ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ใน
ส่ิงแวดล้อมท่ีดแีละมสีทิธท่ีิจะเข้ำถึงกำรบรกิำรสำธำรณะขัน้พืน้ฐำนของรฐั”	นอกจำกนี	้ยงัมกีฎบตัรของ
แอฟริกำทีบ่ญัญติัว่ำ	“ทกุคนจะมสีทิธทิีจ่ะได้รบัควำมพึงพอใจจำกสิง่แวดล้อมเพือ่กำรพฒันำ”	
	 	 ในระดับระหว่ำงประเทศซึ่งเป็นกลไกตำมกรอบของสหประชำชำติ	แนวคิดที่ให้ก�ำหนดสิทธิ
ด้ำนสิง่แวดล้อมขึน้เป็นอกีหนึง่กลุม่สทิธเิฉพำะนัน้ได้ปรำกฏครัง้แรกในรำยงำนของคณะกรรมกำรโลก
ว่ำด้วยสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำ	(World	Commission	on	Environment	and	Development)	
หรือรำยงำน	Brundtland	ซึ่งมีฐำนะเป็นเอกสำรหลักกำรทำงกฎหมำยที่เป็นข้อเสนอว่ำด้วยกำร
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	โดยมีข้อควำมบัญญัติว่ำ	“มนุษย์ทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐำน
ในกำรมีสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรด�ำรงชีวิตที่ดีเพียงพอต่อกำรมีสุขภำพและควำมเป็นอยู่ที่ดี”	ซ่ึงในที่สุด	
ควรได้มข้ีอสงัเกตด้วยว่ำ	ถงึแม้ว่ำสทิธใินสิง่แวดล้อมท่ีดีในฐำนะท่ีเป็นหนึง่ในประเภทของสิทธิมนุษยชน
โดยต่ำงหำกแทบจะไม่ได้มกีำรกล่ำวถงึไว้โดยตรงในเอกสำรดงักล่ำวเลย	 แต่องค์ประกอบของสทิธด้ิำน
สิง่แวดล้อมตำมทีก่ล่ำวถงึกส็ำมำรถพบได้ในประเภทของสิทธติำมท่ีได้รับกำรรับรองแล้วตำมปฏญิญำ
สำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนและกติกำระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนทั้ง	2	ฉบับด้วย	ซ่ึงเสมือน
เป็นกำรยนืยันว่ำแนวคดิว่ำสิทธมินุษยชนด้ำนสิง่แวดล้อมทีเ่ป็นอกีหนึง่ประเภทสทิธมินษุยชนต่ำงหำก
เกดิและเตบิโตข้ึนมำจำกแนวคดิสทิธิมนษุยชนแบบดัง้เดมิ
	 	 อย่ำงไรกต็ำม	แนวควำมคดินีเ้หมอืนจะเป็นแนวควำมคิดท่ีใกล้เคยีงทีส่ดุกบัปฏญิญำสตอกโฮล์มฯ	
โดยกำรคุม้ครองสิง่แวดล้อมได้รบักำรอธิบำยว่ำเป็นเงือ่นไขเบือ้งต้นในกำรปฏิบตัติำมหรอืกำรเตมิเตม็
มำตรฐำนสิทธิมนุษยชนและกำรเข้ำถึงสิทธิมนุษยชนตำมที่ได้รับกำรรับรองอยู่แล้วในระดับสำกล	
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โดยเฉพำะอย่ำงยิง่สทิธใินกำรมชีวีติและสทิธด้ิำนสขุภำพ	กำรคุม้ครองสิง่แวดล้อมโดยนยันีจ้งึถอืเป็น
เครือ่งมอืส�ำคัญในกำรคุ้มครองสทิธมินษุยชนท่ีเป็นสำกลอยูแ่ล้วทีมี่ประสทิธิภำพ	
	 	 นำย	Klaus	Toepfer	อดีตผู้อ�ำนวยกำรโครงกำรสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชำชำติ	(UNEP)	
ได้สะท้อนแนวควำมคดินีใ้นถ้อยแถลงท่ีมต่ีอคณะกรรมำธกิำรสทิธมินุษยชนแห่งสหประชำชำต	ิสมยัที	่57
เมือ่ปี	พ.ศ.	2544	โดยได้กล่ำวว่ำ	“สทิธมินษุยชนไม่สำมำรถมอียูอ่ย่ำงปลอดภยัในสิง่แวดล้อมทีเ่สือ่มโทรม
หรอืทีเ่ป็นมลพษิ	สทิธิขัน้พืน้ฐำนในกำรด�ำรงชวีติจะถกูคกุคำมจำกควำมเสือ่มโทรมของดนิและกำรตดัไม้
ท�ำลำยป่ำ	รวมทั้งกำรใช้ชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือด่ืมน�้ำที่ปนเปื้อนด้วยสำรเคมีอันตรำยหรือวัตถุ
ของเสยีอนัตรำย	สภำวะของสิง่แวดล้อมท่ีดเีพียงพอจะช่วยให้ผู้คนได้รับสิทธิข้ันพ้ืนฐำนในกำรด�ำรงชวีติ	
สุขภำพ	อำหำร	และที่อยู่อำศัย	รวมทั้งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม	ดังนั้น	จึงถึงเวลำแล้วที่ควร
จะตระหนักว่ำ	ผูท้ีก่่อให้เกดิมลพษิและท�ำลำยสิง่แวดล้อมทำงธรรมชำต	ิไม่ใช่เพยีงแค่ผูก้ระท�ำผดิต่อ
ธรรมชำตเิท่ำน้ัน	แต่ยงัถือว่ำเป็นผู้ละเมดิสิทธมินษุยชนอกีด้วย”
  (2) แนวคดิให้สทิธด้ิานสิง่แวดล้อมได้รบัการครอบคลมุด้วยสทิธมินษุยชนทีไ่ด้รบัการก�าหนด
หรอืรบัรองไว้ก่อนหน้านีแ้ล้ว
	 	 ตำมแนวควำมคดินีถ้อืว่ำสทิธด้ิำนสิง่แวดล้อมได้รบัควำมคุม้ครองครอบคลมุโดยสทิธมินษุยชน
ทีม่อียูก่่อนแล้ว	เช่น	สทิธใินกำรมชีวิีต	สทิธด้ิำนสุขภำพ	หรือสิทธใินทรัพย์สิน	โดยแนวคิดนีท้ีไ่ด้รับกำร
สนับสนุนจำกกลไกสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภำคส่วนใหญ่	ตัวอย่ำงเช่น	กำรพยำยำมให้กำรตีควำม
สทิธใินทรพัย์สนิตำมทีบ่ญัญตัไิว้ในข้อ	23	ของกฎบตัรแอฟริกนัว่ำด้วยสิทธแิละหน้ำท่ีของมนษุย์	หรือ
ทีเ่รียกว่ำ	“กฎบัตรแอฟริกนั”	มคีวำมหมำยท่ีครอบคลุมถึงสิทธใินส่ิงแวดล้อมท่ีดีรอบตัวของมนุษย์ด้วย	
อย่ำงไรกต็ำม	แนวควำมคิดนีย้งัคงเป็นแนวคดิทีม่ข้ีอจ�ำกัดในกำรปฏิบตั	ิทัง้นี	้กำรคุม้ครองจะครอบคลมุ
ไปถงึหรือไม่ขึน้อยูก่บักำรวนิจิฉยัของแต่ละเขตอ�ำนำจศำลของแต่ละประเทศซึง่ยงัคงมข้ีอจ�ำกดัในกำร
ตคีวำมทีแ่ตกต่ำงกนัไปข้ึนอยูก่บัประเพณกีำรปกครองและกำรวนิิจฉยัของศำลของแต่ละประเทศ	
	 	 อย่ำงไรกต็ำม	 แนวทำงตำมแนวควำมคดินีซ่ึ้งเน้นให้ใช้สทิธมินษุยชนทีมี่อยูแ่ล้วในปัจจบุนัเป็น 
แนวทำงในกำรคุ ้มครองสิ่งแวดล้อมและให้รัฐมีหน้ำที่ในกำรคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อมตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนที่มีอยู่แล้วถือว่ำเปน็วิธีที่มีประสทิธิภำพ
ที่สุดในกำรบรรลุเป้ำหมำยของกำรอนุรักษ์และกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน	แนวคิดนี้เห็นว่ำ
สิทธิมนุษยชนถือเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในกำรบรรลุเป้ำหมำยของกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	ซ่ึงเป็น
เป้ำหมำยโดยหลกักำรในกำรคุม้ครองสขุภำพของมนษุย์ด้วย	แนวทำงดังกล่ำวนีแ้สดงให้เหน็ได้ชดัเจน
ดังข้อควำมปรำกฏในปฏิญญำริโอซึ่งได้บัญญัติควำมเชื่อมโยงระหว่ำงสิทธิมนุษยชนกับกำรคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมไว้ในขั้นตอนกำรด�ำเนินกำร	ตำมท่ีประกำศไว้ในหลักกำรท่ี	10	ของปฏิญญำฉบับนี้
ว่ำด้วยกำรเข้ำถงึข้อมูล	กำรมีส่วนร่วมของประชำชน	และกำรมกีระบวนกำรยตุธิรรมและกระบวนกำร
ทำงปกครองที่มีประสิทธิภำพ	รวมทั้งกำรแก้ไขและกำรเยียวยำผลกระทบอันเกิดจำกปัญหำด้ำน
สิง่แวดล้อม	รวมทัง้กำรรบัรองหลกักำรว่ำประเด็นส่ิงแวดล้อมจะได้รับกำรจัดกำรอย่ำงดีทีสุ่ดโดยกำรมี
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ส่วนร่วมของประชำชนทีเ่กีย่วข้องทัง้หมด	โดยแนวทำงนีถ้อืเป็นแนวทำงทีม่ปีระสทิธภิำพทีส่ดุในปัจจบุนั 
แต่ก็ยังคงได้รับกำรวิพำกษ์อย่ำงกว้ำงขวำงถึงควำมเป็นไปได้ในกำรรับรองที่จริงจังเกี่ยวกับประเภท
สทิธใินสิง่แวดล้อมทีด่ทีีเ่ป็นอสิระอกีสทิธหินึง่ซึง่เป็นสิทธท่ีิควรได้รบักำรรบัรองตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศ 
  (3) แนวคิดที่ให้สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสิทธิของสิ่งแวดล้อมโดยตัวของสิ่งแวดล้อมเอง 
โดยไม่ต้องค�านงึถงึว่ามหีรอืไม่มผีลกระทบต่อสทิธิของมนษุย์หรอืไม่
	 	 แนวควำมคดินีถ้อืว่ำสทิธขิองสิง่แวดล้อมทีดี่เป็นสิทธขิองส่ิงแวดล้อมหรือธรรมชำติโดยตัวของ	
ส่ิงแวดล้อมหรือธรรมชำติเอง	ไม่เกี่ยวกับมนุษย์	ถือเป็นมุมมองที่ให้ควำมส�ำคัญ	“สิ่งแวดล้อมเป็น
ศูนย์กลำง”	(eco-centric)	ถือว่ำสิทธิของสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับมนุษยชนเฉพำะในแง่ที่ว ่ำ 
สิง่แวดล้อมต้องอำศยัให้มนษุย์เป็นผูบ้งัคบัใช้สิทธเิหล่ำนัน้แทน	อย่ำงไรกต็ำม	เนือ่งจำกสทิธใินรปูแบบ
ดังกล่ำวนี้ยังไม่เคยมีปรำกฏไม่ว่ำในลักษณะของกฎหมำยที่เป็นลำยลักษณ์อักษรหรือกฎหมำยจำรีต
ประเพณีในกฎหมำยระหว่ำงประเทศหรือในระบบกฎหมำยที่เป็นสำกลมำก่อน	รวมทั้งยังไม่เคยพบ
ค�ำพิพำกษำที่ใช้หลักกำรตำมแนวทำงนี้หรือพยำยำมจะใช้หลักกำรตำมแนวทำงนี้ในค�ำพิพำกษำหรือ
ค�ำตัดสินของศำลมำก่อน	ตลอดจนท่ีผ่ำนมำพบว่ำ	ศำลมีแนวโน้มที่จะสงวนสิทธิในกำรมีค�ำตัดสิน
เพยีงจำกประสบกำรณ์ทีไ่ด้เคยใช้หรอืเคยมคี�ำตดัสนิมำแล้ว	โดยไม่มแีนวโน้มทีจ่ะบงัคบัใช้สทิธหิรือให้
สทิธชินดิหนึง่ชนดิใดทียั่งมเิคยได้มกีำรก�ำหนดให้เป็นกฎหมำยทีม่ัน่คงมำก่อนให้มผีลในกำรวนิจิฉยัคดี
ในทำงกฎหมำย	ดังนั้น	สิทธิด้ำนสิ่งแวดล้อมตำมแนวทำงนี้ที่ผ่ำนมำจึงยังไม่เคยถูกหยิบยกมำใช้หรือ
อ้ำงอิงในกำรวินจิฉยัคดมีำก่อน		
	 	 อนึ่ง	แนวควำมคิดน้ีถือเป็นแนวคิดที่ใหม่ล่ำสุด	น�ำเสนอแนวคิดที่ปฏิเสธกำรเชื่อมโยงต่อกัน
อย่ำงเป็นทำงกำรระหว่ำงสิทธิมนุษยชนกับสิทธิของสิ่งแวดล้อม	แนวควำมคิดนี้ค่อนข้ำงมองควำม
เชื่อมโยงท่ีแบ่งแยกออกจำกกัน	น�ำเสนอกำรวำงหลักกำรให้สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นสิทธิในเชิงเนื้อหำที่มีนัยโดยตัวเองและเป็นอิสระออกจำกสิทธิมนุษยชนในด้ำนอื่น 
ดังนั้น	จึงไม่จ�ำเป็นต้องมีข้อก�ำหนดเฉพำะส�ำหรับสิทธิมนุษยชนด้ำนสิ่งแวดล้อม	ข้อเสนอนี้กล่ำวว่ำ	
นบัตัง้แต่กำรประชมุทีก่รงุสตอกโฮล์มในปี	พ.ศ.	2515	กฎหมำยส่ิงแวดล้อมระหว่ำงประเทศได้รบักำรพัฒนำ
ขึ้นและได้ท�ำให้ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เคยเป็นเพียงแค่ประเด็นภำยในประเทศมีควำมเป็นสำกล 
อย่ำงไรก็ตำม	ได้มีผู ้ที่มีควำมเห็นโต้แย้ง	โดยกล่ำวว่ำ		ในควำมเป็นจริง	จะมีประโยชน์มำกกว่ำ	
หำกน�ำกฎหมำยด้ำนสิง่แวดล้อมมำอยูภ่ำยใต้ขอบเขตของกลไกด้ำนสทิธมินษุยชน	โดยข้อเสนอนีแ้ย้งว่ำ 
กฎหมำยด้ำนสิ่งแวดล้อมมีอยู่ในแล้วในหลำยบริบทและหลำยส่วนของโลกทั้งในระดับนำนำชำติและ
ระดับประเทศก�ำลังประสบกับปัญหำส�ำคัญเนื่องจำกกฎหมำยด้ำนส่ิงแวดล้อมมีอุปสรรค	คือ
ควำมยำกในกำรเข้ำถงึทัง้ในระดับของบุคคลและ/หรอืกลุ่มบคุคล	เมือ่พบกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย	อนสัุญญำ
หรือค�ำส่ังทำงกฎหมำยด้ำนสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นแล้ว	ไม่สำมำรถเข้ำถึงช่องทำงในกำรด�ำเนินกำรทำง
กฎหมำยทีส่ำมำรถรเิริม่โดยตวัของบคุคลได้เองโดยง่ำย	
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ข้อเสนอเกีย่วกบัหลกัการทางกฎหมายเพือ่การคุม้ครองสิง่แวดล้อมและการพฒันาทีย่ัง่ยนื

	 	 ในรำยงำน	Brundland	ปี	พ.ศ.	2530	ของคณะกรรมกำรโลกว่ำด้วยสิง่แวดล้อมและกำรพฒันำ	
(World	Commission	on	Environment	and	Development)	ในภำคผนวกที่	1	ได้น�ำเสนอ
หลกักำรทำงกฎหมำยเพือ่กำรคุม้ครองสิง่แวดล้อมและกำรพัฒนำทีย่ั่งยืน	ทีไ่ด้ก�ำหนดหลักกำรว่ำด้วยสิทธิ
และควำมรบัผดิชอบทัว่ไป	8	ประกำร	ดงัต่อไปนี้
	 	 (1)		หลกักำรสทิธมินุษยชนข้ันพืน้ฐำน	(Fundamental	Human	Rights)	มนษุย์ทกุคนมสีทิธิ
ขัน้พ้ืนฐำนด้ำนส่ิงแวดล้อมท่ีดเีพยีงพอส�ำหรบักำรมสีขุภำพและควำมเป็นอยูข่องชวีติทีด่ี
	 	 (2)		หลักกำรควำมเท่ำเทียมกันระหว่ำงคนในแต่ละรุ่น	(Inter-generational	Equity) 
รัฐจะต้องอนรัุกษ์และใช้ประโยชน์จำกสิง่แวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำตเิพือ่ประโยชน์ของทัง้คนในรุน่
ปัจจุบนัและคนในรุน่อนำคต
	 	 (3)		 หลกักำรอนรุกัษ์และกำรใช้ประโยชน์อย่ำงย่ังยืน	(Conservation	and	Sustainable	Use)	
รัฐต้องคงไว้ซึ่งระบบนิเวศและกระบวนกำรทำงนิเวศวิทยำท่ีมีควำมส�ำคัญต่อกำรท�ำงำนของ
ชีวมณฑล	รักษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	และปฏิบัติตำมหลักกำรสร้ำงผลผลิตที่ยั่งยืนและได้
ประโยชน์สงูสดุจำกกำรใช้ประโยชน์จำกทรพัยำกรธรรมชำตแิละระบบนเิวศทีมี่ชวีติ
	 	 (4)		หลักกำรมำตรฐำนและกำรติดตำมด้ำนสิ่งแวดล้อม	(Environmental	Standards	and	
Monitoring)	รัฐต้องก�ำหนดมำตรฐำนในกำรป้องกันสิ่งแวดล้อมที่เหมำะสม	รวมท้ังติดตำมกำร
เปลีย่นแปลงตลอดจนเผยแพร่ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัคณุภำพสิง่แวดล้อมและกำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงทัว่ถงึ
	 	 (5)		 หลกักำรประเมนิผลด้ำนส่ิงแวดล้อมก่อนกำรด�ำเนนิกิจกรรม/โครงกำร	(Prior	Environmental
Assessments)	รัฐต้องก�ำหนดหรือต้องด�ำเนินกำรให้มีกำรประเมินผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม
จำกกจิกรรม/โครงกำรท่ีเสนอจะด�ำเนินกำรซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมหรือกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ 
อย่ำงมนียัส�ำคญั
	 	 (6)		หลักกำรแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ	กำรเข้ำถึงได้	และกำรมีกระบวนกำรทำงกฎหมำยที่
เหมำะสม	(Prior	Notification,	Access	and	Due	Process)	รัฐต้องแจ้งให้ทรำบอย่ำงทั่วถึงกันและ
ทันท่วงทีแก่บุคคลทุกคนที่น่ำจะได้รับผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญจำกกิจกรรม/โครงกำรที่วำงแผนจะ 
ด�ำเนินกำร	และเพื่อให้ประชำชนได้เข้ำถึงข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกัน	รวมทั้งกำรมีกระบวนกำรทำง
กฎหมำยทีเ่หมำะสมในทำงคดปีกครองและกระบวนกำรของศำลยตุธิรรม
	 	 (7)		 กำรพฒันำทีย่ัง่ยนืและกำรให้ควำมช่วยเหลือ	(Sustainable	Development	and	Assistance)	
รัฐต้องให้กำรอนุรักษ์เป็นส่วนหนึ่งของกำรวำงแผนและกำรด�ำเนินกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำ 
รวมทั้งต้องให้ควำมช่วยเหลือแก่รัฐอื่น	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับประเทศก�ำลังพัฒนำ	เพื่อสนับสนุนกำร
คุม้ครองสิง่แวดล้อมและกำรพฒันำทีย่ั่งยนื
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	 	 (8)		 ข้อผูกพันทั่วไปในกำรให้ควำมร่วมมือ	(General	Obligation	to	Co-operate)	รัฐจะ
ต้องร่วมมอืกนัโดยสจุรติกบัรัฐอืน่ในกำรปฏบิตัติำมสทิธแิละหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบทัว่ไปตำมทีก่�ำหนด
ไว้ในรำยงำนนี้	

ความพยายามในการจัดท�าตราสารระหว่างประเทศด้านส่ิงแวดล้อมและสทิธิมนษุยชน

	 	 ในข้อมตทิี	่45/91	ของสมชัชำสหประชำชำตใินปี	พ.ศ.	2533	ได้มกีำรเรยีกร้องให้กลบัไปท�ำควำม
เข้ำใจกับหลักกำรของปฏิญญำสตอกโฮล์มฯ	ตำมข้อควำมว่ำ	“ทุกคนมีสิทธิที่จะอยู่ในสภำพแวดล้อม
ทีด่เีพยีงพอต่อกำรด�ำรงชวีติ”	ข้อมตนิีไ้ด้เรยีกร้องให้มกีำรเพิม่ควำมพยำยำมในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อม
ที่ดีย่ิงขึ้น	โดยอำจกล่ำวได้ว่ำ	หลักกำรท่ี	1	ของปฏิญญำสตอกโฮล์มฯ	ได้วำงหลักกำรพื้นฐำนในกำร
เชือ่มโยงประเดน็สทิธมินษุยชนเข้ำกบักำรคุ้มครองส่ิงแวดล้อมโดยก�ำหนดว่ำ	“มนษุย์มสิีทธขิัน้พ้ืนฐำน
ในกำรมีเสรภีำพ	ควำมเท่ำเทียม	และสภำพกำรด�ำรงชีวติทีดี่เพยีงพอ	ในสิง่แวดล้อมทีม่คีณุภำพ	ทีจ่ะ
ท�ำให้สำมำรถมีชีวิตได้อย่ำงมีศักดิ์ศรีและมีควำมเป็นอยู่ที่ดี”	ตลอดในช่วง	3	ทศวรรษที่ผ่ำนมำ	
นบัตัง้แต่ทีม่กีำรประชมุทีก่รงุสตอกโฮล์ม	ได้มกีำรด�ำเนนิกำรหลำยอย่ำงทีเ่ชือ่มโยงกบัผลของปฏญิญำ
สตอกโฮล์มฯ	ซึ่งเป็นปฏิญญำแรกของสหประชำชำติที่ได้จัดท�ำขึ้นเพ่ืออธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ประเด็นด้ำนสิทธิมนุษยชน	สิ่งแวดล้อม	และกำรพัฒนำ	โดยต่อมำได้มีควำมพยำยำมในกำรพัฒนำ
ตรำสำรทำงกฎหมำยระหว่ำงประเทศ	ตลอดจนกำรมข้ีอมตต่ิำง	ๆ	ขององค์กรด้ำนสทิธมินษุยชนของ
สหประชำชำตข้ึินมำเพือ่เป็นกำรด�ำเนนิกำรท่ีต่อเนือ่ง	เช่น	
	 	 -	วำระศตวรรษที่	21	(Agenda	21)	จำกกำรประชุมสุดยอดผู้น�ำระดับโลก	ในปี	พ.ศ. 2535 
(UNCED)	กล่ำวว่ำ	“กำรรวมประเดน็ด้ำนสิง่แวดล้อมและกำรพฒันำเข้ำด้วยกนั	จะท�ำให้เกดิกำรรวม
ควำมสนใจและกำรให้ควำมส�ำคัญกับท้ัง	2	ประเด็นมำกยิ่งขึ้น	ซ่ึงจะน�ำไปสู่กำรบรรลุควำมต้องกำร
ขัน้พืน้ฐำน	กำรพฒันำมำตรฐำนกำรครองชพีทีด่ขีึน้ส�ำหรบัทกุคน	ระบบนเิวศทีไ่ด้รบักำรคุ้มครองและกำร
จดักำรทีด่ยีิง่ข้ึน	อนำคตทีม่คีวำมปลอดภยัและประสบควำมส�ำเรจ็มำกยิง่ขึน้”
	 	 -	ในกำรประชุมสุดยอดระดับโลกของสหประชำชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	(United	
Nations	World	Summit	on	Sustainable	Development	–	WSSD)	ซึง่จัดขึน้ทีน่ครโจฮนัเนสเบร์ิก	
สำธำรณรฐัแอฟรกิำใต้	เมือ่เดอืนสงิหำคม	-	กนัยำยน	พ.ศ.	2545	ทีป่ระชมุได้รบัรองทีจ่ะให้ควำมส�ำคญักบั
ประเด็นสิทธิมนุษยชนและจริยธรรมในขอบเขตที่เกี่ยวกับกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำที่
ยั่งยืนมำกยิ่งขึ้น	โดยกำรก�ำหนดหลักกำรนี้ไว้ในแผนปฏิบัติกำรระดับโลกกว่ำด้วยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน 
(WSSD	Plan	of	Implementation)
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ส�ารวจส่ิงทีม่อียูแ่ล้ว – ผลในทางปฏบิตัขิองตราสารระหว่างประเทศทีเ่กีย่วข้อง
กบัประเดน็สทิธิมนษุยชนและสิง่แวดล้อม

  7.1 ตราสารหลักด้านสทิธิมนษุยชนกบัข้อบททีเ่กีย่วกบัการคุม้ครองส่ิงแวดล้อม
	 	 อนุสัญญำหลักด้ำนสิทธิมนุษยชนส่วนใหญ่ได้รับกำรร่ำงและรับรองก่อนท่ีประเด็นกำร
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจะกลำยเป็นประเด็นส�ำคัญระหว่ำงประเทศ	ผลที่เกิดขึ้น	คือ	ในตรำสำรระหว่ำง
ประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนเหล่ำนี้มีกำรกล่ำวถึงประเด็นสิ่งแวดล้อมน้อยมำก	แม้กระทั่งสิทธิในกำร
ด�ำรงชีวิตและสิทธิด้ำนสุขภำพก็เพ่ิงถูกรวมหรือถูกตีควำมให้มีควำมเชื่อมโยงกับประเด็นด้ำน
สทิธมินษุยชนเมือ่ไม่นำนมำนีเ้ท่ำนัน้	ทัง้นี	้โดยมตีรำสำรด้ำนสทิธมินษุยชนทีอ่ำจตคีวำมว่ำมคีวำมเชือ่มโยง
กบักำรคุม้ครองด้ำนสิง่แวดล้อม	ดังต่อไปนี้	
	 	 (1)	ในภำพกว้ำง	ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสทิธมินษุยชน	(UDHR)	ทีไ่ด้รบักำรประกำศรบัรองโดย
สมชัชำสหประชำชำตใินปี	พ.ศ.	2491	ได้ก�ำหนดให้มสีทิธใินกำรด�ำรงชวีติ	เสรภีำพ	และควำมปลอดภยัของ
บคุคลตำมข้อ	3	และสทิธด้ิำนสขุภำพตำมข้อ	25	
	 	 (2)	กตกิำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสทิธทิำงเศรษฐกิจ	สังคม	และวฒันธรรม	(ICESCR)	ข้อ	7	(b)	
ได้รับรองสิทธิในกำรมีสภำพกำรท�ำงำนที่ดีและปลอดภัย	และข้อ	10	สิทธิที่เด็กและเยำวชน
ทกุคนจะต้องปลอดจำกกำรท�ำงำนทีเ่ป็นอนัตรำยต่อสขุภำพ	ข้อ	12	ทีก่�ำหนดให้รฐัภำคดี�ำเนินกำรเพ่ือ
“ปรบัปรงุในทกุด้ำนทีเ่ก่ียวกบัอนำมยัสิง่แวดล้อมและสขุอนำมยั”	
	 	 (3)	อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก	(CRC)	ได้มีกำรกล่ำวถึงประเด็นกำรคุ้มครองส่ิงแวดล้อมท่ี
เกีย่วกบัสทิธขิองเดก็ในส่วนทีเ่ก่ียวกบัสขุภำพ	โดยในข้อ	24	ได้ก�ำหนดให้รฐัภำคมีีมำตรกำรท่ีเหมำะสม
ในกำรต่อสู้กับโรคและภำวะทุพโภชนำกำร	โดยกำรจัดหำอำหำรท่ีมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรและน�้ำดื่ม
สะอำดให้เพยีงพอส�ำหรับเดก็	และมกีำรด�ำเนนิกำรทีแ่สดงถงึกำรค�ำนงึถงึอนัตรำยและควำมเสีย่งต่อ
มลภำวะทำงด้ำนส่ิงแวดล้อม	
  7.2 ตราสารระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนด้าน
สิ่งแวดล้อม
	 	 กฎหมำยสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศได้รับกำรจัดท�ำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรคุ้มครอง
สิง่แวดล้อมเป็นหลกั	โดยกำรก�ำหนดภำระผูกพนัทีบ่งัคบัให้รฐับำล	หน่วยงำน	และบคุคล	ต้องปฏบิตัติำม	
โดยกำรก�ำหนดมำตรฐำนทำงด้ำนพฤติกรรมของมนุษย์และองค์กรที่เกี่ยวข้อง	บนข้อสมมติฐำนว่ำ	
หลำยปัจจยั	เช่น	มลพษิทำงอำกำศและทำงน�ำ้	กำรสญูพนัธุข์องบำงสำยพนัธุท์ัง้พชืและสตัว์	ส่งผลกระทบ
ด้ำนลบต่อทั้งด้ำนสังคมและสุขภำพ	รวมทั้งส่งผลต่อกำรขำดของวงจรห่วงโซ่อำหำร	ท�ำให้เกิดกำร
จัดท�ำกฎหมำยเฉพำะในด้ำนนี้ข้ึนมำในชุมชนระหว่ำงประเทศ	ขณะเดียวกัน	ประเด็นควำมห่วงใย
ต่อสุขภำพเป็นเหตุผลหนึ่งที่ส�ำคัญของกำรจัดท�ำข้อตกลงระหว่ำงประเทศในด้ำนส่ิงแวดล้อมด้วย
หรืออีกด้ำนหน่ึง	เหตุผลด้ำนสุขภำพถือเป็นอีกหนึ่งจุดมุ่งหมำยหลักในกำรคุ้มครองส่ิงแวดล้อม	
ดังค�ำจ�ำกัดควำมโดยมำตรฐำนของค�ำว่ำ	“มลพิษ”	พบได้ในบทบัญญัติทำงกฎหมำยระหว่ำงประเทศ
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หลำยฉบับ	กล่ำวว่ำ	“มลพิษ”	หมำยถึง	“กำรท�ำให้เกิดขึ้นโดยมนุษย์ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมของ
สำรหรอืพลงังำนต่อสิง่แวดล้อมทีส่่งให้เกดิผลเสียต่อธรรมชำติ	อนัอำจเป็นอนัตรำยต่อสุขภำพของมนษุย์	
กำรด�ำรงชวิีตท่ีเป็นอันตรำย	หรอืทรพัยำกร”	บทน�ำหรอืค�ำน�ำทำงกฎหมำยในกฎหมำยด้ำนสิง่แวดล้อม	
ของสหภำพยุโรปมักระบุเจตนำรมณ์หรือจุดมุ่งหมำยของกฎหมำยต่ำง	ๆ	เหล่ำนั้นว่ำ	“เพ่ือคุ้มครอง
สขุภำพของมนษุย์และสิง่แวดล้อม”
	 	 นกัวชิำกำรกฎหมำยระหว่ำงประเทศบำงส่วนกล่ำวว่ำ	กฎหมำยส่ิงแวดล้อมระหว่ำงประเทศ
เป็นเพียงกฎหมำยที่ให้ควำมส�ำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์กลำง	แต่ก็มีนักวิชำกำรกฎหมำยระหว่ำง
ประเทศอีกบำงส่วนกล่ำวว่ำ	กฎหมำยสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศเป็นกฎหมำยที่เกี่ยวกับเผ่ำพันธุ์
มนุษย์	(Human	Species)	ขณะทีบ่ทควำมนีต้้องกำรน�ำเสนอว่ำ	กฎหมำยสิง่แวดล้อมระหว่ำงประเทศ
เป็นกลุม่กฎหมำยทีพ่ยำยำมจะท�ำให้เกดิควำมสมดลุระหว่ำงควำมต้องกำรของมนษุย์และควำมจ�ำเป็น
ในกำรปกป้องส่ิงแวดล้อมจำกกำรถูกแสวงหำประโยชน์ทีเ่กนิกว่ำทีธ่รรมชำตจิะเยยีวยำตนเองได้	ซึง่ถือ
เป็นแนวคดิหลกัทีส่อดคล้องกบักำรพฒันำทีย่ัง่ยนื
  กฎหมำยสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศมีที่มำเริ่มต้นจำกกำรประชุมสหประชำชำติว่ำด้วย
ส่ิงแวดล้อมของมนุษย์	(UN	Conference	on	Human	Environment)	จัดขึ้น	ณ	กรุงสตอกโฮล์ม	
ในปี	พ.ศ.	2515	เช่นกนั	โดยในกำรประชมุครัง้นัน้	ประเทศทีเ่ข้ำร่วมกำรประชมุได้ให้กำรรบัรองปฏญิญำ
กรงุสตอกโฮล์มว่ำด้วยสิง่แวดล้อมของมนษุย์	(Stockholm	Declaration	on	the	Human	Environment) 
ซึ่งแม้เป็นตรำสำรที่ไม่มีผลผูกพันทำงกฎหมำยและไม่ได้มีบทบัญญัติที่รับรองสิทธิในส่ิงแวดล้อมที่มี
ฐำนะเป็นสิทธิมนุษยชนโดยตรง	แต่ก็เป็นแรงผลักดันหรือจุดเร่ิมต้นที่ท�ำให้เกิดกำรอภิปรำยว่ำด้วย
สทิธมินษุยชนและสิง่แวดล้อมในระยะต่อมำ	ปฏญิญำกรงุสตอกโฮล์มว่ำด้วยสิง่แวดล้อมของมนษุย์	(SDHE)
ได้ก�ำหนดหลกักำรทีส่�ำคญัขึน้มำ	2	หลกักำร	ประกอบด้วย	(1)	หลกักำรให้คุ้มครองสทิธขิัน้พืน้ฐำนของ
มนุษย์ในกำรมีอิสรภำพ	ควำมเท่ำเทียม	และกำรมีสภำพในกำรด�ำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภำพ
ซึง่ท�ำให้สำมำรถมชีีวิตอย่ำงมีศักดิศ์รีและควำมเป็นอยูท่ีดี่เพียงพอ	และ	(2)	กำรก�ำหนดให้รฐัต้องมหีน้ำที่
ในกำรใช้มำตรกำรในกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจำกมลภำวะที่ประกอบด้วยสสำรที่อำจส่งผลต่อสุขภำพ
ของมนุษย ์
	 	 ปฏิญญำสตอกโฮล์มฯ	ประกำศในวรรคท่ี	3	ว่ำด้วยข้อกังวลท่ีเกี่ยวกับ	“กำรเพ่ิมข้ึนของ
หลกัฐำนทีแ่สดงถึงควำมอันตรำยท่ีเกดิจำกกำรกระท�ำของมนษุย์ในหลำยภมูภิำคของโลก	ประกอบด้วย	
ระดบัควำมอนัตรำยทีเ่พิม่ขึน้ของมลพิษในน�ำ้	อำกำศ	ดนิ	และสิง่มชีวีติ	กำรรบกวนทีส่�ำคญัและทีไ่ม่พงึ
ประสงค์ต่อควำมสมดลุของระบบนเิวศทำงชวีภำพ	กำรท�ำลำยและกำรสูญเสียทรัพยำกรทีไ่ม่อำจถกู
ทดแทนได้	และควำมบกพร่องข้ันต้นท่ีเป็นอันตรำยต่อสขุภำพร่ำงกำยและจติใจและสุขภำพทำงสงัคม
ของมนุษย์	ในสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้ำงขึ้น	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง	ในสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับกำรด�ำรงชีวิต
และกำรท�ำงำน”	หลกักำรที	่7	ของปฏิญญำสตอกโฮล์มฯ	ได้เรียกร้องให้รฐั	“ท�ำตำมขัน้ตอนท่ีเป็นไปได้
ทัง้หมด	เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิมลพษิทำงทะเลโดยสำรทีม่แีนวโน้มทีจ่ะสร้ำงอนัตรำยต่อสขุภำพของมนษุย์”
  ตรำสำรทีม่คีวำมส�ำคญัด้ำนสิง่แวดล้อมของสหประชำชำตลิ�ำดบัถดัมำ	คอื	ปฏญิญำรโิอว่ำด้วย	
สิง่แวดล้อมและกำรพฒันำ	ในปี	พ.ศ.	2535	ปฏญิญำนีเ้ป็นตรำสำรระหว่ำงประเทศขององค์กำรสหประชำชำติ
ฉบบัแรกทีไ่ด้กล่ำวถงึกำรพฒันำทีย่ัง่ยนืและสทิธใินกำรมส่ีวนร่วม	โดยมข้ีอควำมบญัญตัว่ิำ	“ประเดน็
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ด้ำนสิ่งแวดล้อมจะได้รับกำรจัดกำรอย่ำงดีที่สุดโดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด”	
เป็นกำรให้หลกักำรเพือ่สนบัสนนุสทิธใินกำรพฒันำ	โดยยงัไม่มบีทบญัญตัทิีช่ดัเจนทีจ่ะรบัรองสทิธใิน
สิง่แวดล้อมทีส่ะอำด
  หลักกำรที่	1	ของปฏิญญำริโอประกำศว่ำ	“มนุษย์มีสิทธิที่จะมีชีวิตที่มีสุขภำพดีและเป็น
ชีวิตที่มีประสิทธิผลสอดคล้องกับธรรมชำติ”	รวมทั้งก�ำหนดว่ำ	“รัฐควรให้ควำมร่วมมือกันอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ	เพือ่ป้องกนักำรโยกย้ำยและเคลือ่นย้ำยกจิกรรมและสำรทีพ่บว่ำเป็นอนัตรำยต่อสขุภำพ
ของมนุษย์ไปยงัรฐัอืน่	เว้นแต่จะมีเหตผุลทีจ่�ำเป็นอืน่”	
  ขณะที่หลักกำรทำงกฎหมำยเพื่อกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	(Legal 
Principles	for	Environmental	Protection	and	Sustainable	Development)	ซึง่เป็นร่ำงเอกสำรท่ีได้
รบักำรพฒันำขึน้โดยมเีป้ำหมำยทีจ่ะให้เป็นตรำสำรท่ีมผีลผูกพันทำงกฎหมำยได้แสดงถึงกำรเชือ่มโยง
กันอย่ำงชัดเจนขององค์ประกอบ	3	ด้ำน	ตำมข้อ	1	ดังควำมว่ำ	“มนุษย์ทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐำนใน
สิง่แวดล้อมทีด่เีพยีงพอต่อกำรมสีขุภำพและสภำพควำมเป็นอยูท่ีด่”ี
  ดังกล่ำวแล้วว่ำ	แม้จะยังไม่มีตรำสำรที่เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนในด้ำนส่ิงแวดล้อมโดยตรง	แต่ก็
มีตรำสำรระหว่ำงประเทศทีม่เีนือ้หำเฉพำะในกำรคุม้ครองสิง่แวดล้อมเฉพำะด้ำนได้รบักำรยอมรบัใน
กลไกของสหประชำชำต	ิยกตวัอย่ำงเช่น	อนสุญัญำกรงุเวยีนนำเพือ่กำรปกป้องชัน้โอโซนในปี	พ.ศ.	2528	
(Vienna	Convention	for	the	Protection	of	the	Ozone	Layer	1985)	และพธิสีำรมอนทรอีอล	
ในปี	พ.ศ.	2530	(Montreal	Protocol	1987)	ทีเ่รยีกร้องให้ประเทศต่ำง	ๆ	ทัว่โลกด�ำเนนิกำรเพือ่ควบคมุ	
ลด	และให้ยกเลกิกจิกรรมท่ีมผีลในกำรท�ำลำยช้ันโอโซนให้หมดไป	อนสุญัญำว่ำด้วยกำรเปลีย่นแปลง
สภำพภมูอิำกำศในปี	พ.ศ.	2535	(Convention	on	Climate	Change	1992)	และพิธีสำรเกียวโตในปี	พ.ศ.	2541	
(Kyoto	Protocol	1998)	ทีก่�ำหนดให้รัฐต่ำง	ๆ	มคีวำมรบัผดิชอบในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก
ซึง่เป็นสำเหตขุองภำวะโลกร้อนและกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ	นอกจำกนี	้ยงัมอีนุสญัญำบำเซล
ว่ำด้วยกำรควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยข้ำมแดนและกำรก�ำจัดซึ่งของเสียอันตรำยในปี		พ.ศ.	2532	(Basel	
Convention	on	the	Control	of	Transboundary	Movement	of	Hazardous	Waste	and	their
Disposal	1989)	เพือ่เรยีกร้องให้รฐัภำคลีดกำรผลติของเสียอนัตรำยให้มำกทีส่ดุเท่ำทีจ่ะเป็นไปได้และ
ก�ำหนดกำรควบคมุกำรเคลือ่นย้ำยของเสยีอนัตรำยดังกล่ำวทีข้่ำมพรมแดน	อนสัุญญำสหประชำชำติ
ว่ำด้วยกฎหมำยทะเลในปี	พ.ศ.	2537	(United	Nations	Convention	on	the	Law	of	the	Sea	1994)	
ที่ก�ำหนดให้มีกำรใช้ทรัพยำกรทำงทะเลอย่ำงเป็นธรรมและมีประสิทธิภำพ	รวมท้ังกำรคุ้มครองและ
กำรอนรุกัษ์ทรพัยำกรทำงทะเล	ตลอดจนอนสัุญญำว่ำด้วยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในปี	พ.ศ. 2535 
(Convention	on	Biological	Diversity	1992)	ที่ก�ำหนดให้ประเทศต่ำง	ๆ	ต้องด�ำเนินกำรเพื่อกำร
อนรุกัษ์ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ	กำรใช้ทรพัยำกรชวีภำพอย่ำงยัง่ยนื	และกำรแบ่งปันผลประโยชน์
ที่เท่ำเทียมกัน	นอกจำกนี้	อนุสัญญำว่ำด้วยกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในบริบทข้ำมพรมแดน	
ในปี	พ.ศ.	2534	(Convention	on	Environmental	Impact	Assessment	in	a	Transboundary	Context) 
ได้เรียกร้องให้รัฐมีกำรจัดตั้งกระบวนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ประชำชนสำมำรถเข้ำมำมี
ส่วนร่วมได้อย่ำงทัว่ถงึ
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	 	 กำรประชุมว่ำด้วยควำมมั่นคงและควำมร่วมมือแห่งยุโรป	(Conference	on	Security	and
Co-operation	in	Europe	–	CSCE)	ในส่วนท่ีเกี่ยวกับประเด็นด้ำนสิ่งแวดล้อม	ณ	กรุงเฮลซิงกิ 
สำธำรณรฐัฟินแลนด์	เมือ่ปี	พ.ศ.	2518	ได้ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรเคำรพสทิธขิองบคุคล	กลุม่บคุคล	และ
องค์กรต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้ำนสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเสร	ี
เพือ่ให้มกีำรร่วมมอืระหว่ำงกนัและกำรอนญุำตให้มกีำรชมุนมุกนัได้อย่ำงสันติ	กำรรับและกำรกระจำย
ข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง	และกำรเข้ำมส่ีวนร่วมในกำรอภปิรำยสำธำรณะในประเด็นทีเ่กีย่วกบัด้ำนสิง่แวดล้อม	
	 	 อย่ำงไรกต็ำม	ในปี	พ.ศ.	2537	ในรำยงำน	Ksentini	ได้ให้ควำมเห็นทีเ่น้นว่ำสทิธใินส่ิงแวดล้อม
เป็นหนึ่งในสิทธิมนุษยชนที่แท้จริง	ทั้งนี้	ตำมหลักกำรที่	1	ของร่ำงหลักกำรว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนและ
สิง่แวดล้อม	(Draft	Principles	on	Human	Rights	and	the	Environment)	ทีผ่นวกเข้ำกบัรำยงำน
ดงักล่ำวระบวุ่ำ	สทิธมินษุยชนและสิง่แวดล้อมไม่สำมำรถแบ่งแยกออกจำกกนัได้	ดงันัน้	รำยงำนฉบบันีจ้งึ
เป็นกำรประกำศถงึกำรเปลีย่นแปลงทำงควำมคดิเกีย่วกบักำรด�ำรงอยูข่องสทิธมินษุยชนในสิง่แวดล้อม
ทีด่แีละเหมำะสม	ดงันัน้	จงึเป็นเรือ่งส�ำคญัทีต้่องศกึษำตรำสำรสทิธิมนษุยชนเพ่ือให้เห็นถงึกำรด�ำรงอยู่
ของสิทธมินษุยชนในสิง่แวดล้อมทีส่ะอำด
  7.3 สิทธมินษุยชนด้านสิง่แวดล้อมในกฎหมายสิทธมินษุยชนระหว่างประเทศ
	 	 ในปัจจุบันยังไม่มีตรำสำรด้ำนสิทธิมนุษยชนฉบับใดที่มีบทบัญญัติเฉพำะที่ชัดเจนที่เกี่ยวกับ
สทิธใินส่ิงแวดล้อมท่ีดหีรอืสิง่แวดล้อมท่ีสะอำด	นกัวชิำกำรด้ำนกฎหมำยระหว่ำงประเทศได้แนะน�ำว่ำ
เพ่ือประโยชน์สงูสุดจำกโครงสร้ำงทำงกฎหมำยระหว่ำงประเทศและกลไกเชงิสถำบนัด้ำนสทิธมินุษยชนที่
มีอยู่แล้วในปัจจุบันอย่ำงมีประสิทธิภำพและเข้มแข็ง	จึงควรจะได้มีกำรศึกษำหรืออ้ำงอิงถึงตรำสำร
ระหว่ำงประเทศด้ำนสทิธิมนษุยชนทีม่อียูแ่ล้วด้วยเมือ่มข้ีอขดัแย้งในประเดน็ด้ำนสิง่แวดล้อม
	 	 ในปัจจุบันมีตรำสำรด้ำนสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภำคจ�ำนวนหนึ่งท่ีได้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ
สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี	ซึ่งถือว่ำเป็นสิทธิมนุษยชนในยุคที่	3	เช่น	ข้อ	24	ของกฎบัตรแอฟริกำว่ำด้วย
สทิธมินษุยชนและสทิธขิองประชำชน	(ACHPR)	และ	ข้อ	11	ของพธิสีำรซำนซลัวำดอร์	(San	Salvador	
Protocol)	ของอนุสัญญำอเมริกำว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน	(ACHR)	ตัวอย่ำงเช่น	ข้อ	24	ของ	ACHPR	
บญัญตัว่ิำ	“กำรคุ้มครองสทิธใินสิง่แวดล้อมจะต้องเป็นกำรท่ัวไป	(general)	เป็นท่ีน่ำพอใจ	(satisfactory)	
และเป็นประโยชน์	(favourable)	ต่อกำรพัฒนำ”	จำกบทบัญญัติดังกล่ำวอำจสรุปได้ว่ำพันธกรณี
ตำมอนสุญัญำข้อนีย้งัมคีวำมคลมุเครอืและท�ำให้นกัวชิำกำรกล่ำวว่ำ	ยงัไม่มสีถำนะของสิทธมินษุยชน
ที่จริงจังที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	นอกจำกควำมพยำยำมในกำรป้องกันมลพิษเท่ำนั้น	อย่ำงไรก็ตำม	
แม้สิทธใินยคุที	่2	เช่น	สภำพแวดล้อมทีด่แีละสทิธทิีจ่ะมสีภำพควำมเป็นอยูท่ีดี่จะได้รับกำรยอมรับ	กย็งั 
พบว่ำมีปัญหำควำมยำกในกำรปฏิบัติ	เนื่องจำกประเทศในภูมิภำคแอฟริกำไม่มีทรัพยำกรบุคคลและ
กำรเงินที่เพียงพอในกำรจัดกำรหรือรับมือต่อปัญหำดังกล่ำว	ดังนั้น	สิทธิทั้งในยุคที่	2	และยุคที่	3	
จงึมแีนวโน้มท่ีจะถูกผลกัดนัเพือ่กลบัไปให้ควำมส�ำคญัต่อสทิธใินกำรพฒันำ	ซ่ึงกำรพฒันำนัน้จะมรีปูแบบ
อย่ำงไรกข็ึน้อยู่กบักำรยอมรบัของคนในสงัคม
	 	 ในระดับนำนำชำตินั้น	สิทธิในสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้รับกำรยอมรับที่ชัดเจนอย่ำงเป็นทำงกำร
มีเพียงกำรยกประเด็นเรื่องสิทธิในสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสิทธิใน
ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง	ยกตัวอย่ำงเช่น	ในขณะที่ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน	(UDHR)	ไม่ได้
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มบีทบัญญตัทิีร่บัรองสทิธมินษุยชนทีเ่กีย่วกบัสิง่แวดล้อม	จงึได้มีกำรตีควำมให้สิทธิในส่ิงแวดล้อมทีดี่เป็น
ส่วนหนึง่ของสทิธใินกำรด�ำรงชวีติ	(right	to	life)	และสิทธใินกำรมมีำตรฐำนในกำรด�ำรงชวีติท่ีดีเพียงพอ
ทำงด้ำนสุขภำพและควำมเป็นอยู่	(right	to	a	standard	of	living	adequate	for	health	and	
well-being)	ในท�ำนองเดยีวกัน	จงึท�ำให้เกดิกำรตคีวำมว่ำสทิธิในสิง่แวดล้อมทีด่ไีด้รบักำรคุ้มครองโดย
ธรรมชำตติำมสทิธใินกำรด�ำรงชวีติท่ีได้รบักำรคุม้ครองตำมกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสทิธพิลเมอืง
และสทิธทิำงกำรเมอืง	(ICCPR)	ด้วย
  อย่ำงไรก็ตำม	ยงัจ�ำเป็นต้องมกีำรตรวจสอบว่ำสทิธิมนษุยชนซึง่เป็นทีย่อมรบัในระดบันำนำชำตดิแีล้ว 
เช่น	สิทธิในกำรด�ำรงชีวิต	มีควำมชัดเจนแค่ไหนเมื่อจะต้องถูกตีควำมให้ครอบคลุมถึงสิทธิในกำรมี
สิ่งแวดล้อมท่ีดีและสะอำด	ท้ังน้ี	คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ	(United	Nations	
Human	Rights	Committee	–	UNHRC)	ได้เคยมคีวำมเหน็ว่ำ	สทิธใินกำรมชีวีติถอืเป็นพนัธกรณเีชิงบวก
ของรัฐทีจ่ะจดัให้มนี�ำ้ดืม่ทีป่ลอดภยัและสิง่แวดล้อมทีป่รำศจำกมลภำวะ	ดังนัน้	จงึอำจสำมำรถสรปุได้ว่ำ
สิทธิมนุษยชนยุคที่	1	สำมำรถน�ำมำปรับใช้เพื่อกำรตีควำมที่ครอบคลุมถึงสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับ
สิง่แวดล้อมได้โดยนยั

การแทรกแซงทางกฎหมาย 
(Legal intervention) 

  เนื่องจำกกำรยังคงไม่มีกำรคุ้มครองสิทธิที่เก่ียวกับด้ำนส่ิงแวดล้อมในปฏิญญำสำกลว่ำด้วย	
สทิธมินษุยชน	(UDHR)	ท�ำให้ประเดน็ด้ำนสิง่แวดล้อมทีเ่กิดขึน้ได้รบักำรคุม้ครองโดยกำรอ้ำงสทิธท่ีิมอียูก่่อนหรอื	
ที่ได้รับกำรก�ำหนดอยู่ก่อนแล้ว	เช่น	สิทธิในกำรด�ำรงชีวิต	สิทธิในกำรมีมำตรฐำนในกำรด�ำรงชีวิตที่ดี
เพยีงพอทำงด้ำนสขุภำพและควำมเป็นอยู่
  อย่ำงไรก็ตำม	กำรคุ้มครองสิทธิด้ำนสิ่งแวดล้อมได้ถูกน�ำมำใช้แล้วอย่ำงชัดเจนโดยกลไกด้ำน
สิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภำค	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง	ศำลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป	ได้มีกำรก�ำหนด
หลกักำรว่ำประเดน็ด้ำนสิง่แวดล้อมท�ำให้เกดิกำรละเมดิสทิธมินษุยชนอย่ำงน้อยใน	4	ด้ำน	โดยอ้ำงองิจำก	
ประเภทของสทิธมินษุยชนท่ีได้รบักำรรบัรองอยูก่่อนแล้ว	ประกอบด้วย	
	 	 (1)	สทิธใินกำรมชีวีติ	
	 	 (2)	สทิธใินกำรเคำรพต่อควำมเป็นอยูส่่วนตัวและชวิีตครอบครัว
	 	 (3)	สทิธใินกำรครอบครองทรพัย์สินโดยสนัต	ิและ
	 	 (4)	สทิธใินกำรได้รบัข้อมลูทีเ่กีย่วกบัควำมเสีย่งต่อสขุภำพและควำมปลอดภยั
  อย่ำงไรกต็ำม	นบัตัง้แต่กำรประกำศปฏญิญำสตอกโฮล์มฯ	เมือ่ปี		พ.ศ.	2515	และตำมมำด้วยพฒันำกำร
ทีเ่กิดขึน้ของกำรแทรกแซงทำงกฎหมำยของศำลในระดับชำติและในระดับภูมภิำคในประเทศ/ภูมภิำค
ต่ำง	ๆ	ทัว่โลก	จงึมแีนวโน้มทีศ่ำลจะยกให้สทิธใินสิง่แวดล้อมท่ีดขีึน้เป็นประเภทหนึง่ของสทิธมินษุยชน
โดยกำรรับรองให้สิทธิในส่ิงแวดล้อมที่ดีถือเป็นหนึ่งในสิทธิข้ันพ้ืนฐำน	โดยพบว่ำ	มีพัฒนำกำรที่
เกดิขึน้แล้วในหลำยประเทศทีน่่ำสนใจ	ตวัอย่ำงเช่น	ในอนิเดียได้มกีำรตีควำมท่ีเป็นกำรรับรองให้สิทธใิน	

8
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สิง่แวดล้อมทีด่เีป็นหนึง่ในสทิธติำมรฐัธรรมนญูท่ีครอบคลุมโดยสิทธปิระเภทอืน่ท่ีได้รับกำรรับรองโดย
รฐัธรรมนญูภำยในประเทศ	ท�ำให้มผีลผกูพนัต่อศำลและกลไกภำยในประเทศท้ังหมดด้วย	ดังตัวอย่ำง
ค�ำตดัสินของศำลในอนิเดยีในระหว่ำงปี	พ.ศ.	2539	-	2543	ทีต่อบสนองต่อประเดน็ปัญหำด้ำนสขุภำพทีเ่กิด
จำกมลพษิจำกโรงงำนอตุสำหกรรมในกรงุนวิเดล	ีเช่น	ในคด	ีCharan	Lal	Sahu	vs.	Union	of	India	
(2548)2	ทีศ่ำลสงูสุดหรอืศำลฎกีำของอนิเดยีได้ตคีวำมให้สทิธใินกำรด�ำรงชวีติทีไ่ด้รบักำรรบัรองตำม
มำตรำ	21	ของรฐัธรรมนญูอนิเดยีว่ำมคีวำมหมำยครอบคลุมไปถงึสิทธใินส่ิงแวดล้อมท่ีดีด้วย	นอกจำกน้ี 
ในคดี	Subhash	Kumar	vs.	State	of	Bihar	(2534)3	ที่ศำลได้มีควำมเห็นว่ำ	“สิทธิในกำรด�ำรงชีวิต
ทีไ่ด้รบักำรรับรองตำมมำตรำ	21	ของรฐัธรรมนญูของอนิเดียว่ำมคีวำมหมำยครอบคลมุไปถึงสทิธใินน�ำ้
และอำกำศทีป่ลอดมลภำวะหรอืมลพษิได้อย่ำงเต็มทีด้่วย”

ความรับผดิชอบของรฐัต่อประเด็นด้านสิง่แวดล้อม

	 	 ตำมหลกักำรของควำมรับผดิชอบของรฐั	(The	principles	of	state	responsibility)	ก�ำหนด
ให้รัฐต้องมีควำมรับผิดชอบต่อกำรละเมิดกฎหมำยระหว่ำงประเทศ	อย่ำงไรก็ตำม	กฎหมำยจำรีต
ประเพณีระหว่ำงประเทศก�ำหนดภำระหน้ำท่ีพ้ืนฐำนท่ีส�ำคัญหลำยประกำรส�ำหรับรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	มุมมองที่ว่ำกฎหมำยระหว่ำงประเทศสนับสนุนแนวคิดที่ก�ำหนดให้อ�ำนำจ
อธิปไตยเหนือดินแดนเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ส�ำหรับรัฐเพื่อให้รัฐสำมำรถท�ำสิ่งใด	ๆ	ก็ได้ภำยในเขตอ�ำนำจ
ของตนได้รบักำรยอมรบัน้อยลง	หลกักำรทีเ่ป็นข้อเสนอใหม่	คอื	กำรถือเป็นหน้ำท่ีข้ันพ้ืนฐำนของรัฐท่ี
ต้องไม่กระท�ำกำรท่ีเป็นกำรละเมิดหรือส่งผลกระทบต่อสิทธิของรัฐอื่น	โดยประเด็นด้ำนส่ิงแวดล้อม
ถอืเป็นหนึง่ในผลกระทบท่ีรฐัต้องพิจำรณำด้วยควำมละเอียดรอบคอบมำกยิง่ข้ึน	อย่ำงไรกต็ำม	ส�ำหรบั
ประเทศก�ำลงัพฒันำ	กำรขำดกฎหมำยระหว่ำงประเทศทีม่ผีลผกูพนั	(Legally	binding	instrument)	
ในประเด็นว่ำด้วยสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี	ท�ำให้กำรพัฒนำกลไกกฎหมำยภำยในประเทศ	รวมทั้ง
รฐัธรรมนญู	ยิง่เกดิข้ึนได้ยำกและช้ำมำก	รวมทัง้ศำลภำยในประเทศกม็แีนวโน้มท่ีจะไม่ขยำยขอบเขต
กำรพจิำรณำให้กว้ำงขวำงออกไปโดยใช้ข้อกฎหมำยอืน่ทีม่อียูแ่ล้วในกำรพจิำรณำประกอบกนัเพือ่ให้
เกิดกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้ำนสิ่งแวดล้อมที่กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น	เมื่อรวมกับประเด็นควำมอ่อนแอ
ด้ำนกำรบังคบัใช้กฎหมำย	หลกันติธิรรม	หลกัธรรมำภบิำล	ประชำธิปไตย	และกำรทจุรติคอร์รปัชนั	ท�ำให้
รฐับำล	ตลอดจนหน่วยงำนทีท่�ำหน้ำท่ีในกำรบงัคบัใช้กฎหมำยในประเทศก�ำลงัพฒันำมแีนวโน้มทีจ่ะ
จัดกำรประเด็นสิทธิมนุษยชนด้ำนสิ่งแวดล้อมได้ไม่ดีพอ	โดยเฉพำะเมื่อต้องเผชิญกับกลุ่มบรรษัท
ข้ำมชำตทิีม่ทีรัพยำกรทำงกำรเงนิและบคุลำกรทีส่งูมำก	

9

  2	สบืค้นข้อมลูเพ่ิมเตมิท่ีนี	่https://indiankanoon.org/doc/299215/.
  3	สบืค้นข้อมลูเพ่ิมเตมิท่ีนี	่https://indiankanoon.org/doc/1646284/.
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บทสรุป

	 	 กำรวเิครำะห์ทำงกฎหมำยทีม่อียู่จะท�ำให้เหน็ได้ชัดว่ำ	สทิธใินกำรมสีิง่แวดล้อมทีด่ใีนฐำนะเป็น
สิทธิมนุษยชน	หำกมีอยู่จริง	ก็ถือว่ำยังมีรูปแบบที่อ่อนแอมำก	ท้ังนี้	เพรำะตรำสำรระหว่ำงประเทศ	
เช่น	ปฏิญญำสตอกโฮล์มฯ	(SDHE)	และปฏิญญำริโอฯ	(Rio	Declaration)	ซ่ึงโดยนัยถือว่ำเป็น
ตรำสำรหลักท่ีกล่ำวถึงหลักกำรให้สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นสิทธิตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศก็ยัง
เป็นเพยีงตรำสำรเชงิสมคัรใจ	(soft	law)	ท�ำให้สทิธใินกลุม่นีย้งัถือเป็นกลุม่สิทธทิีย่งัไม่มผีลผกูมดัทำง
กฎหมำย	ส�ำหรบัร่ำงหลกักำร	(Draft	Principles)	ตำมทีป่รำกฏในรำยงำน	Ksentini	ขององค์กำรสหประชำชำติ
กย็งัเป็นเพยีงร่ำงหลกักำรทีย่งัไม่ได้มผีลใช้บงัคบั	ดงันัน้	จงึยงัมคีวำมจ�ำเป็นทีจ่ะต้องให้มีกำรด�ำเนินกำร
ทีเ่ข้มงวดมำกขึน้เพ่ือให้เกดิกำรตคีวำมสิทธิในส่ิงแวดล้อมดีขึน้บนหลักกำรและกลไกด้ำนสิทธมินษุยชน
ที่มีอยู่แล้ว	เช่น	กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง	(ICCPR)	กติกำ
ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	(ICESCR)	อย่ำงไรก็ตำม	กำรตีควำม
ดังกล่ำวโดยศำลยังมีข้อจ�ำกัดอยู่มำก	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง	ในเวทีสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ	
แต่กมี็ควำมเป็นไปได้ในกำรตคีวำมเช่นนีท้ีม่ำกข้ึนในบรบิทภำยในประเทศ	ดังเช่น	กรณีศึกษำของอินเดีย
ทีแ่สดงให้เหน็ว่ำ	ด้วยควำมคดิสร้ำงสรรค์ในกำรพจิำรณำคดเีพยีงเลก็น้อย	ศำลมคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงสงู
ทีจ่ะขยำยขอบเขตของกำรคุม้ครองสทิธมินษุยชน	เช่น	สิทธใินกำรด�ำรงชวีติ	สิทธใินกำรมสุีขภำพทีดี่	
เช่ือมโยงไปให้ถงึกำรคุม้ครองสทิธทิีเ่กีย่วกบักำรมสีิง่แวดล้อมทีด่	ีอนึง่	แม้ศำลในประเทศก�ำลงัพฒันำ
มีแนวโน้มที่จะยอมรับว่ำผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมเป็นส่ิงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของกำรพัฒนำ	แต่ก็ต้อง
เน้นย�ำ้ถงึควำมจ�ำเป็นในกำรสร้ำงควำมสมดลุระหว่ำงแนวคดิของกำรพฒันำและกำรคุม้ครองสิง่แวดล้อม
ท่ีดีโดยใช้แนวคิด	เช่น	กำรพัฒนำที่ยั่งยืน	หลักกำรป้องกัน	และหลักกำรผู้ก่อมลพิษต้องเสียภำษีและ
มีควำมรับผิดชอบเมื่อมีควำมเสียหำยหรืออันตรำยเกิดขึ้น	ดังนั้น	ในแง่ของกำรยังคงขำดกฎหมำย
ระหว่ำงประเทศในเรื่องสิทธิด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ดี	เขตอ�ำนำจศำลในประเทศอื่น	ๆ	ควรต้องได้รับกำร
กระตุน้ให้เรยีนรูจ้ำกกรณตีวัอย่ำงของอนิเดยี	ขณะเดยีวกนัยงัคงต้องรวมสทิธใินกำรมสีภำพแวดล้อม
ทีด่เีข้ำกับสทิธมินษุยชนประเภทอืน่ทีม่อียูแ่ล้วเพือ่ให้เกดิกำรคุม้ครองทีก่ว้ำงขึน้	แต่กต้็องไม่ลดควำม
พยำยำมในระดับสำกลเพ่ือสรุปควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรคุ้มครองสิทธิในส่ิงแวดล้อมที่ควรจะเป็น
สทิธมินษุยชนอกีประเภทหนึง่เพือ่ให้มกีลไกในกำรบงัคบัใช้ท่ีเข้มงวดมำกยิง่ข้ึน	
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ปัญหาการรบัรองสทิธิของบคุคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ

	 	 เมือ่เดอืนมถินุายน	2563	ทางวารสารกฎหมายสทิธมินษุยชนได้รับเกยีรติเป็นอย่างยิง่จากท่าน
ศาสตราจารย์กิตติคุณ	วิทิต	มันตาภรณ์	ศาสตราภิชานแห่งคณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
นักนิติศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	นักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน
มีชื่อเสียงทั้งในและระหว่างประเทศ	เคยด�ารงต�าแหน่งในองค์การสหประชาชาติหลายต�าแหน่ง	อาทิ	
ผูร้ายงานพเิศษแห่งองค์การสหประชาชาตต่ิอสถานการณ์ด้านสิทธิมนษุยชนในสาธารณรัฐประชาธปิไตย
ประชาชนเกาหล	ี ผูร้ายงานพเิศษของคณะมนตรีสทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาตใินประเดน็การขายเดก็
การค้าประเวณีในเด็ก	และสื่อลามกท่ีเกี่ยวกับเด็ก	ประธานกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงการละเมิด
สทิธมินษุยชนในประเทศไอวอรโีคสต์	กรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงการละเมดิสิทธมินษุยชนในประเทศ
ซเีรยี	 บทบาทในฐานะนกัวชิาการด้านกฎหมายสทิธมินษุยชนระหว่างประเทศทีม่ากด้วยประสบการณ์
การท�างานวจัิยในด้านการพฒันานโยบาย	และความสนใจในประเดน็เกีย่วกบัวิถทีางเพศและอตัลกัษณ์
ทางเพศ	(sexual	orientation	and	gender	identity)	อดตีประธานร่วมในการประชมุยกร่างหลกัการ	
ยอกยาการ์ตา	ว่าด้วยการใช้กฎหมาย	สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	ร่วมกับนักนิติศาสตร์สากล
และเมื่อปี	ค.ศ.	2016	ท่านได้รับแต่งตั้งโดยคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติให้ท�าหน้าที่
เป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระว่าด้วยการป้องกันจากการใช้ความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของ
วถิทีางเพศและอัตลกัษณ์ทางเพศ	(Independent	Expert	on	protection	against	violence	and	
discrimination	based	on	sexual	orientation	and	gender	identity)	โดยในวารสารฉบบันีท่้านได้
สละเวลาอนัมค่ีายิง่เพือ่แสดงทศันะต่อสถานการณ์ด้านสทิธิมนษุยชนของบคุคลทีม่คีวามหลากหลาย
ทางเพศในประเทศไทยผ่านมมุมองของกฎหมายสทิธมินษุยชนระหว่างประเทศ

	 	 1.	วถิทีางเพศ	(Sexual	Orientation)	และอตัลกัษณ์ทางเพศ	(Gender	Identity)	เป็น
ส่วนส�าคญัของศักดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์น้ันหมายความว่าอย่างไร
	 	 ประการแรก	 ต้องท�าความเข้าใจค�าศัพท์ทีเ่กีย่วข้องเสยีก่อน	 เช่น	 ค�าว่า	 “เพศ”	 (sex)	 เดมิถกู
เข้าใจว่าเป็นเรื่องทางชีวภาพเท่านั้น	 ต่อมาเราเข้าใจว่ามนุษย์มีความรู้สึกหรืออัตลักษณ์หรือ
ความสมัพนัธ์ทางสงัคมทีไ่ม่เหมือนกับเพศก�าเนดิ	จงึเกดิค�าว่า	“เพศสภาพ”	(gender)	ภายหลงัเมือ่มแีนว
ความคดิทีเ่อือ้ต่อความหลากหลายทางเพศมากข้ึน	จึงเกดิค�าว่า	“ทางเลือกหรือวถีิทางเพศ”	(sexual	
orientation)	 กล่าวคอืบคุคลอาจมคีวามสนใจทางเพศต่อเพศเดยีวกนั	 (homosexual)	 หรอืต่างเพศ
(heterosexual)	 กไ็ด้	 แต่ในปัจจบุนัมเีกอืบ	 70	 ประเทศลงโทษการมเีพศสมัพนัธ์กบัเพศเดยีวกนั
ส่วนเรือ่ง	 “อตัลักษณ์ทางเพศ”	 (gender	 identity)	 พบว่า	 มหีลายสบิประเทศทีย่งัไม่รบัรองให้มกีาร
เปลีย่นเพศโดยก�าเนิดไปเป็นเพศสภาพตามที่มีอัตลักษณ์หรือความรู้สึก	 ค�าศัพท์ที่ค่อนข้างใหม่	 คือ	
“การแสดงออกทางเพศสภาพ”	 (gender	 expression)	 คือ	 การแสดงออกอาจไม่เหมือนกับเพศ
ก�าเนิด	เช่น	การแต่งกายไม่ตรงกับเพศก�าเนิด	(cross-dressing)		ปัจจุบันมีประมาณ	20	ประเทศที่
ลงโทษบคุคลทีแ่ต่งกายไม่เหมอืนเพศก�าเนดิ	ซึง่เป็นประเด็นในทางสาระ	(substantive	issue)	มากข้ึน	
ค�าศพัท์ทีเ่กดิขึน้ใหม่อกีค�าคอื	“ลกัษณะทางเพศ”	(sex	characteristics)	ซึง่ใช้ในแวดวงระหว่างประเทศ
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มากข้ึน	 สิง่ทีถ่กูกระทบคอืผูอ้ืน่จะเป็นคนก�าหนดว่าบคุคล
นัน้ควรจะเป็นเพศใด	โดยเฉพาะเดก็มักจะถกูบังคบัให้เป็น
เพศตามความต้องการของพ่อแม่	 หรือแพทย์จะท�าการ
ตัดอวัยวะบางส่วนออก	 แทนที่จะเป็นไปตามที่บุคคลนั้น
ต้องการจะเป็นซ่ึงจะเกี่ยวข้องกับกลุ่ม	 intersex	 หรือ
กลุ่มที่มีสองอวัยวะหรือมีอวัยวะที่มีลักษณะพิเศษ	หรือ
การกดดัน	(pressure)	ให้เด็กเป็นในส่ิงทีเ่ด็กไม่ได้อยากเป็น	
ในหลายกรณีเด็กท่ีมีสองอวัยวะมักจะถูกตัดหรือถูก
ก�าหนดให้เป็นเพศใดเพศหนึง่ซึง่มผีลกระทบต่อจติใจของเดก็	
	 	 ในเวทีสากลจะสนใจใน								4							ประเด็น	คอื	1)					ทางเลือก
หรือวิถีทางเพศ	(sexual	orientation)	2)	อัตลักษณ์
ทางเพศ	 (gender	 identity)	 3)	 การแสดงออกทาง
เพศสภาพ	(gender	expression)	และ	4)	ลักษณะทาง

เพศ	 (sex	 characteristics)	 ซึง่แต่ละกลุม่จะได้รบัผลกระทบจากกฎหมายหรอืสงัคมและมกัก่อให้เกิด
การเลือกปฏิบัติหรือการกระท�าที่ไม่สมควรต่อบุคคลเหล่านั้น	ดังนั้น	สหประชาชาติจึงตั้งผู้เชี่ยวชาญ
อิสระว่าด้วยการป้องกันจากการใช้ความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของวิถีทางเพศและ
อตัลกัษณ์ทางเพศ	(Independent	Expert	on	Protection	against	violence	and	discrimination	
based	on	sexual	orientation	and	gender	identity)	มาท�าหน้าทีต่รวจสอบ
	 	 ในมมุมองสทิธมินษุยชนเราควรเคารพในสิง่ท่ีเขาเป็นโดยไม่เลอืกปฏบิตั	ิ (non-discrimination)
ไม่ว่าเขาจะเป็นเพศอะไร	ต้องปฏิบัติต่อเขาในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่ง	ในปัจจุบันอาจมีปัญหาเรื่อง	
gender	marker	(การระบสุถานะทางเพศ)	อยูเ่หมอืนกนั	คอืช่องทีต้่องระบใุนเอกสารว่าเป็นชายหรอื
หญงิ	หลายประเทศจะมช่ีองให้ระบวุ่า	“อืน่	ๆ ”	เพิม่เข้ามา	จรงิ	ๆ 	แล้วไม่ต้องระบุจะดกีว่า	เพราะหลาย
กรณีไม่ได้ขึน้อยูก่บัความเป็นชายหรอืหญิง	 เมือ่กล่าวถงึความเป็นชายหรือหญงิกเ็หมอืนมกีารเลอืกปฏบิตัิ
ไปแล้ว	เช่น	การเรยีนจะได้รบัวุฒบิตัรหรือประกาศนยีบตัรไม่ได้ขึน้อยูก่บัความเป็นชายหรือหญงิแต่ข้ึน
อยู่กับความสามารถ	 ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้เปิดช่องให้พิสูจน์ตนเองตามอัตลักษณ์
ทางเพศหรือเพศสภาพ	 คือแต่งกายตามเพศสภาพไปรับปริญญาได้	 และยังสอดคล้องกับพระราช
บัญญัตคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศ	พ.ศ.	2558	ทีเ่อือ้ต่อการแต่งกายและอัตลกัษณ์ทางเพศของบคุคล
	 	 ประเดน็เรือ่งค�าน�าหน้านาม	นานาประเทศเรียกว่า	“gender	marker”	ทีต้่องระบวุ่าเป็นเพศ
อะไร	 หลายกรณีไม่จ�าเป็นต้องระบุว่าเป็นชายหรือหญิง	 ในเวทีระหว่างประเทศมีการถกเถียงกัน
มากขึน้	ทางเลอืกทีดี่กว่าอาจไม่ต้องระบุว่าเป็นเพศใดเว้นแต่กรณจี�าเป็นจรงิ	ๆ 	เช่น	ในกรณีทีต้่องทราบ
เพศก�าเนิดทางชีวภาพเพื่อประโยชน์ในการรักษาหรือทางการแพทย์	 ในอนาคตเราอาจเปลี่ยนแปลง
เกีย่วกบัการระบคุ�าน�าหน้านามหรือ	gender	marker	กไ็ด้	ประเทศทีอ่าจจะมกีารยกเลกิเก่ียวกบัค�าน�า
หน้านาม	เช่น	ในเยอรมนัศาลสัง่ให้ทางรัฐไปพจิารณาหลกัเกณฑ์ในการท�าเอกสารต่าง	ๆ 	ว่าจ�าเป็นต้องมี
การระบเุพศไว้หรอืไม่	 เราควรจะให้โอกาสบคุคลพสิจูน์อตัลกัษณ์ของตวัเองแทนทีจ่ะให้ผูอ้ืน่มาก�าหนด
ให้และไม่จ�าเป็นจะต้องผ่าตดั	 ศาลสทิธมินษุยชนยุโรปสัง่ให้รฐัเครือข่ายเกือบ	 50	 ประเทศเปิดช่องให้
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กลุม่ข้ามเพศสามารถเปลีย่นแปลงค�าน�าหน้านามในเอกสารได้โดยไม่ต้องผ่าตัด	 อเมริกาใต้กเ็ป็นไปใน
แนวทางนี	้ส�าหรบัประเทศไทยต้องแบ่งระหว่างกลุม่	intersex	คอื	กลุม่ทีม่สีองอวยัวะหรอืมอีวยัวะพเิศษ
ทางชีวภาพ	กับกลุ ่ม	transgender	กรณีกลุ ่ม	 intersex	ที่ผ ่าตัดแปลงเพศแล้วสามารถ
ขอเปลีย่น	 ID	 (ค�าน�าหน้านามรวมถงึเพศในเอกสารทะเบยีนราษฎร)	ได้	แต่กลุ่ม	transgender	จะขอ
เปล่ียนแปลงค�าน�าหน้านามในเอกสารไม่ได้	 ไม่เหมือนบางประเทศ	 เช่น	 เนปาล	 หรือปากีสถาน
เม่ือสองปีทีผ่่านมากระทรวงการพฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนษุย์ได้พยายามรเิริม่ร่างกฎหมาย
ใหม่ขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มข้ามเพศสามารถเปลี่ยน	ID	ได้	แต่ก็ยังอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจเดิม
ทีว่่าต้องมกีารผ่าตดั	ซึง่ผมกไ็ด้ให้ความเห็นไปแล้วว่าตามแนวสากลไม่จ�าเป็นจะต้องมกีารผ่าตัดแปลงเพศ
เพราะอัตลักษณ์ทางเพศเป็นความรู้สึกของบุคคล	เป็นจิตวิญญาณที่ไม่จ�าเป็นต้องไปมองเรื่อง
อวัยวะแต่อย่างใด	จึงไม่น่าจะต้องผ่าตัดและน่าจะสอดคล้องกับแนวโน้มของสหประชาชาติ	ยุโรป	
และอเมรกิาใต้ด้วย
	 	 เดมิองค์การอนามยัโลก	(World	Health	Organization;	WHO)	ถอืว่า	กลุม่	gay	หรอื	lesbian	
เป็นกลุม่ทีม่คีวามผดิปกติทางจติใจ	เพราะเป็น	medicalization	และ	pathologization	(คอืท�าให้เป็น
เรือ่งทางการแพทย์	และเร่ืองทางพยาธสิภาพ)	ท�าให้บญัชกีารจ�าแนกโรค	(classification)	ของ	WHO	
ไปยดึว่าสภาพของบคุคลท่ีมคีวามหลากหลายทางเพศเป็นสภาพทีม่	ี “ความไม่สบาย”	 หรอื	 “ความไม่
สมบรูณ์ทางการแพทย์”	ซึง่ได้ยกเลกิไปประมาณปี	ค.ศ.	1990	แต่การยกเลกิโดย	WHO	กว่าจะท�าให้	
classification	ทางการแพทย์ของแต่ละประเทศเปลีย่นแปลงไปก็ใช้เวลาหลายปี	ดงันัน้	หากเรายอมรบั
ว่ามนุษย์มีความหลากหลายได้ท้ังเรื่องเพศและเพศสภาพก็จะเป็นเรื่องธรรมดา	ไม่ใช่เรื่องทางการ
แพทย์	กรณีประเทศไทยเคยมีบัญชีจ�าแนกโรคก�าหนดว่า	บุคคลดังกล่าวโดยเฉพาะกลุ่ม	gay	และ
กลุม่	lesbian	เป็นกลุม่ท่ีไม่สมบูรณ์ทางจติใจ	แต่ขณะนีไ้ด้ตัดออกจากบญัชจี�าแนกโรคแล้ว	ซ่ึงใช้เวลาหลาย
ปีกว่าจะเปลีย่นแปลง	อย่างไรกต็าม	กลุม่	transgender	ยงัได้รบัผลกระทบอยู	่แต่ทีต้ั่งข้อสงัเกตคอื	ค�าว่า	
dysphoria	(ภาวะความไม่พึงพอใจในเพศของตน)	กับ	incongruence	(การมีพฤติกรรมที่แปลกออก
ไปหรอืไม่ธรรมดา)	 กย็งัก่อให้เกิดการเลือกปฏบิติัได้	 เดมิจัดอยูใ่น	 classification	 ของโรค	 (disease)	
แต่ตอนนีก้ลายเป็นเรือ่ง	 sexual	 health	 ซึง่ดีกว่าเดิมทีไ่ม่
ถอืว่าเป็นโรค	 แต่แม้จะกลายเป็นเรือ่ง	 sexual	 health	 แล้ว
กอ็าจมกีารเลือกปฏบิติัได้เหมอืนกนัทัง้ในกลุม่	 transgender	
และกลุ่ม	 intersex	 ซึง่ก็ต้องมาพิจารณาว่า	 classification	
จะพฒันาต่อไปอย่างไร	 เพราะบางกลุม่ในกลุม่	 transgender	
หรอืกลุม่	intersex	ยงัต้องการการเข้าถงึกระบวนการทางการ
แพทย์หรอือนามยั	 เช่น	 ยา	 ฮอร์โมน	 หรอืการผ่าตดั	 ซึง่อาจ
จะง่ายกว่าถ้ายังอยู่ใน	 classification	 ปัจจุบัน	 มากกว่าที่
จะบอกว่าไม่เป็น	 incongruence	 เลย	 พอก�าหนดว่าเป็น	
incongruence	กย็งัเกีย่วข้องกบัทางการแพทย์	รฐัก็น่าจะให้
ความคุ้มครองในเรือ่งของการเข้าถงึการบรกิารทางการแพทย์	
(access	to	medical	service)	และเร่ืองนีม้กัจะเกีย่วกับเรือ่ง
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ฮอร์โมน	(hormone	treatment)	ยา	การผ่าตดั	และการเสรมิหน้าอก	(breast	implant)	ซึง่จะมเีรือ่ง
ค่าใช้จ่ายเข้ามาเกีย่วข้อง	ดงันัน้	ถ้ามลีกัษณะเก่ียวกบั	sexual	health	รฐัก็น่าจะต้องเปิดช่องให้มกีาร
ประกนัสทิธใิห้ได้มากข้ึน	 เพราะฉะนัน้การเปลีย่นแปลงบญัชจี�าแนกโรคจะเป็นอกีขึน้หนึง่	 ในอนาคต
ผมมองว่าแม้แต่	WHO	กน่็าจะมุง่ไปสู	่classification	ท่ีไม่ต้องมคี�าทีแ่สดงถงึการเลอืกปฏิบัต	ิ

 	 2.	สิทธทิางเพศ	(sexual	rights)	มคีวามหมายและขอบเขตอย่างไร 
	 	 มกีารใช้ค�าว่า	 sexual	 rights	 อยูบ้่างในเวทีระหว่างประเทศ	 แต่ค�าท่ีปรากฏมากกว่าตาม
มาตรฐานของสหประชาชาติ	 คอื	 ค�าว่า	 sexual	 and	 reproductive	 rights	 หรอืสทิธทิางเพศและ
อนามัยเจริญพันธุ์	โดยเริ่มปรากฏมากขึ้นตั้งแต่ปี	ค.ศ.	1990	ส�าหรับเกณฑ์หรือกรอบสากลที่ส�าคัญ
เกีย่วกบัเรือ่งนีม้ทีีม่าจาก	2	แหล่ง	 ได้แก่	 ในปี	ค.ศ.	1994	การประชมุสดุยอดของผูน้�าประเทศท่ีนคร
ไคโร	มกีารก�าหนดแผนเกีย่วกับประชากรและการพัฒนา	(population	and	development)	ทีเ่ป็น
ฐานความคิดในเรื่อง	 sexual	 and	 reproductive	 rights	 และในปี	 ค.ศ.	 1995	 การประชุมปักกิ่ง
ที่ว่าด้วยสิทธิสตรี	โดยเรื่องที่ตกลงกันในเวทีสากลระหว่างประเทศไม่ได้ก็ต้องมาพิจารณากฎหมาย
เปรยีบเทยีบหรอืการปฏิบัติเปรยีบเทยีบในแต่ละประเทศเพ่ือจะเป็นทางเลือกทีดี่กว่า	ทัง้นี	้การตกลงกนั
ในทางระหว่างประเทศจะเป็นตัวชี้ของรัฐว่าจะอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศ	ในการ
เจรจาที่มีแผนปฏิบัติการออกมาจากการประชุมสุดยอดผู้น�าประเทศที่นครไคโร	ได้มีการยอมรับและ
ประกนั	sexual	and	reproductive	rights	ซึง่เป็นเรือ่งเกีย่วกบัสขุภาพ	(health)	โดย	sexual	and	
reproductive	rights	หมายความว่า	ทุกคนโดยเฉพาะสตรีซ่ึงถูกกระทบมากมีสิทธิที่จะเข้าถึง
การบรกิารทางสาธารณสขุเกีย่วกบัเรือ่งเพศและอนามยัเจริญพันธุข์องตน	ท�าให้ทกุคนมสิีทธจิะวางแผน
ครอบครวัตวัเองได้	มสีทิธทิีจ่ะเข้าถงึการคุมก�าเนดิ	(contraceptives)	หรอืวธิป้ีองกัน	(spacing)	ไม่ให้
ต้องมีลกู	 และสิง่ทีไ่ม่ต้องการให้เกดิขึน้ก็คอื	 การบังคบัให้เป็นหมนั	 (force	 sterilization)	 การท�าแท้ง
โดยถูกบังคับ	(forced	abortion)	และการต้องไม่ถูกบังคับในเรื่องอื่น	นั่นคือทุกคนต้องมีทางเลือก
ในเรือ่งสขุภาพของตนเองทางด้านอนามยัเจรญิพนัธุซ์ึง่กม็กัจะเกีย่วกบัสตร	ี โดยการเข้าถงึระบบทางเลอืก
หรอืการคมุก�าเนดิ	 (contraceptives)	 ถ้าพจิารณาให้ดีเร่ืองนีไ้ม่ได้ตอบประเด็นว่าการท�าแท้งควรจะ
ถูกกฎหมายหรือไม่	 เพราะเป็นเรื่องที่ตกลงกันไม่ได้	 ซึ่งเป็นกรณีที่ถกเถียงกันมานานในเวทีระหว่าง
ประเทศว่าการท�าแท้ง	 (abortion)	 น่าจะถูกกฎหมายหรอืไม่	 แต่เป็นการตอบโดยมนียัว่าทุกคนน่าจะ
เข้าสู่ทางเลือกในเรื่องการวางแผนครอบครัว	 (planning)	 และการคุมก�าเนิด	 (contraceptives)
ซึ่งเป็นการเปิดช่องให้ท�าได้	 แต่ห้ามการบังคับให้ท�าแท้ง	 ถ้าจะถามว่าจะให้ถูกกฎหมายหรือไม่นั้น
ทัว่โลกตกลงกันไม่ได้	บางประเทศก็เปิดช่องให้ท�าได้	แต่บางประเทศก็ห้าม	ซ่ึงก็มีหลายความเห็น
แต่ที่ตกลงกันได้คือ	 เรื่อง	 sexual	 and	 reproductive	 rights	 และในปี	 ค.ศ.	 1995	 การประชุม
ปักก่ิงจะเป็นเรื่องการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรี		forced	sterilization		forced	abortion
early	marriage	(การแต่งงานเร็วเกินไป)	และเรื่องอื่น	ๆ	ที่กระทบต่อเด็ก	แต่เรื่องนี้ก็พัฒนาขึ้นมา
เป็นล�าดับ	 ช่วงนั้นยังพูดถึงเรื่อง	 “เพศ”	 (sex)	 ส่วน	 “เพศสภาพ”	 (gender)	 เร่ิมมีการพูด
ถงึกนัมากขึน้	 กรรมการของสหประชาชาตเิริม่เปิดประเด็นว่า	 gender	 อาจจะหมายความว่าบคุคลที่
ไม่จ�าเป็นต้องถูกก�าหนดไว้	คณะกรรมการประจ�าอนุสัญญา	CEDAW	ก็เริ่มเอื้อต่อบุคคลข้ามเพศ
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โดยบคุคลข้ามเพศได้รบัการปกป้องมากขึน้	อย่าง	 trans	woman	คอืบคุคลทีเ่กิดเป็นชายแต่ข้ามเพศ
ไปเป็นหญงิกไ็ด้รบัความคุม้ครองด้วย	เพราะถอืว่าเป็นสตร	ีและปี	ค.ศ.	2016	เป็นต้นมาสหประชาชาติ
ได้มีมติแต่งตั้งบุคคลขึ้นมาตรวจสอบประเด็นเกี่ยวกับ	sexual	orientation	and	gender	identity	
(ในความหมายท่ัวไปตามท่ีเข้าใจกันคอื	 LGBTI	 แต่สหประชาชาติ	 จะเรยีกว่า	 “sexual	 orientation	
and	gender	identity”)	
	 	 ตั้งแต่ปี	ค.ศ.	1994	สหประชาชาติมีกรอบเกี่ยวกับ	sexual	and	reproductive	rights
ค่อนข้างชัด	และตอนน้ีได้ให้ความคุ้มครองสิทธิของมนุษย์จากความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติ
ว่าด้วยวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ	 ซ่ึงจะพยายามให้ครอบคลุมประเด็นอื่น	ๆ	 เพิ่มขึ้น	 เช่น	
gender	expression	และ	sex	characteristics	เป็นต้น
	 	 ก่อนท่ีสหประชาชาติจะมีแนวโน้มเรื่องเหล่านี้	นักวิชาการรวมถึงตัวผมเองได้ช่วยกันสรุป
กฎหมายระหว่างประเทศท่ียอกยาการ์ตา	 (Yogyakarta)	 เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศ	คอื	หลกัการยอกยาการ์ตา	(Yogyakarta	Principles)	ประกอบด้วยหลักการ
30	ข้อ	ซึง่ไม่ใช่สนธสิญัญา	เป็นเพยีงการรวมกฎหมายระหว่างประเทศโดยนกัวชิาการและ	NGOs	ระหว่าง
ประเทศ	และเมือ่สองสามปีทีผ่่านมา	กม็	ีYogyakarta	Principles	Plus	10	เสรมิหลกัเกณฑ์เดมิทีไ่ม่ได้
กล่าวถงึไว้	 ช่วงน้ันมกีารพูดเพยีงเร่ือง	 gay	 กบั	 lesbian	 ม	ี transgender	 บ้าง	 แต่ส่วนใหญ่จะเน้น
เกีย่วกบั	gay	และ	lesbian	แต่พอมาถงึหลกั	Plus	10	กม็เีรือ่งอืน่	ๆ	เข้ามา	เช่น	transgender		intersex		
gender	expression	และ	gender	marker	ปัจจุบันหลักการยอกยาการ์ตามีน�้าหนักมากขึ้นเพราะ
ศาลน�าไปอ้าง	เช่น	ศาลในเอเชียอย่าง	เนปาล	ซึ่งอาจกลายเป็นหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศได้	

  3.	 ท่านมีมุมมองต่อหน้าที่ของรัฐในการรับรองและคุ้มครองสิทธิทางเพศของบุคคล
ท่ีมคีวามหลากหลายทางเพศในมติทิางนโยบายและกฎหมายเก่ียวกับการใช้ชีวติคูแ่ละการสมรส
อย่างไร	และในประเทศไทยยังมีประเด็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพราะเหตุวิถีทางเพศ	
และอัตลักษณ์ทางเพศในเรื่องใดอีกบ้าง	 และรัฐควรจะให้ความคุ ้มครองหรือการส่งเสริม
สทิธิมนษุยชนในเรือ่งดงักล่าวอย่างไร
	 	 การตอบค�าถามนีจ้ะต้องพจิารณาปัญหาไปทลีะประเดน็	 โดยยดึมาตรฐานสากลเป็นมาตรวดั
ไปทลีะขัน้ตอน	 เนือ่งจากการให้ค�าตอบทีเ่ป็นหลักการทัว่ไปคงเป็นไปไม่ได้	 เพราะว่าบางประเดน็กยั็ง
ปรากฏปัญหาการโต้แย้งที่ไม่อาจตกลงกันได้ในระดับกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ	 อย่างที่ผม
ยกตัวอย่างไปข้างต้นว่ายังมีอีกหลายประเทศที่ยังคงลงโทษความสัมพันธ์ทางเพศของบุคคลที่มีเพศ
เดียวกัน	 แต่หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานสากลไม่ยอมรับอีกต่อไปแล้ว	 ผมในฐานะที่ได้ท�าหน้าที่เป็น
ผูเ้ช่ียวชาญอสิระฯ	ได้วางกรอบหลกัเกณฑ์สากลทีจ่ะคุ้มครองบุคคลจากการป้องกันการใช้ความรนุแรง
และการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศไว้	 6	 ประเด็นในรายงานเพื่อ
เสนอต่อสหประชาชาตใินปี	ค.ศ.	2016	ซึง่ยังคงใช้เป็นหลกัเกณฑ์สากลมาจนปัจจบัุน	โดยในกรณขีอง
ประเทศไทย	ผมขอตอบโดยเอาหลกัเกณฑ์หกข้อดงักล่าวมาใช้	ดงันัน้	ถ้าเอาตวัแปรต่าง	ๆ	มาประเมนิ
กรณปีระเทศไทย	 เบือ้งต้นกท็�าได้ดใีนหลายส่วน	 แต่สิง่ทีย่งัต้องพฒันากต้็องช่วยกนัผลกัดนัต่อไป	 คอื	
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	 	 1)	ห้ามลงโทษทางอาญาในความสมัพนัธ์ทางเพศเดยีวกนัทีเ่ป็นไปโดยสมคัรใจ	(decriminalization	
consensual	same	sex)
	 	 ประเทศไทยไม่มฐีานความผดิดงักล่าวแล้ว	แต่เราเคยมใีนกฎหมายอาญาเมือ่คร่ึงศตวรรษก่อน	
อันที่จริงบทบัญญัติที่ห้ามความสัมพันธ์ของเพศเดียวกันไปดึงมาจากระบบกฎหมายอังกฤษเดิมท้ังท่ี
ไม่จ�าเป็น	มาตรานีก้ย็งัอยูใ่นประมวลกฎหมายอาญาของเมยีนมาร์	มาเลเซยี	สงิคโปร์	แต่ฮ่องกงได้ยกเลกิ
ไปแล้ว	 เพราะฉะนัน้ประเดน็นีไ้ม่มีปัญหาในทางกฎหมาย	 ในส่วนของสงัคมกอ็าจจะไม่ได้มองแบบนัน้	
แต่กม็รีายการ	 ละคร	 หรอืซรีีย์่ทางโทรทศัน์ทีม่มีมุมองใหม่	 ๆ	 ต่อกรณดีงักล่าว	 ส่วนอินเดยีกเ็ป็นไป
โดยผลของศาลสงูสดุอนิเดยีท่ีตดัสนิว่ากฎหมายลักษณะดงักล่าวขดัหรอืแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	 ซึง่เราต้อง
กล่าวถงึเรือ่งเหล่านีก่้อนเรือ่งแต่งงาน	ไม่ได้หมายความว่าเรือ่งแต่งงานไม่ส�าคญั	ขัน้ตอนแต่งงานจะเป็น
อกีขัน้หนึง่	ในเบือ้งต้น	เราต้องตอบตามกรอบกฎหมายระหว่างประเทศถงึสิง่ทีม่คิวรท�าเสยีก่อน
	 	 2)	ให้มกีฎเกณฑ์ทีม่ปีระสทิธภิาพในการป้องกนัการเลอืกปฏิบตั	ิ(non-discrimination)
	 	 มาตรการทางกฎหมายทีต่่อต้านการเลอืกปฏิบตัทิางเพศและเพศสภาพ	 ตอนนีใ้นรฐัธรรมนญู	
มาตรา	 27	 มคี�าว่า	 “เพศ”	 อยู	่ แต่จะตีความอย่างไรกย็งัคงเป็นประเดน็ค�าถาม	 เราเคยมฉีบบัร่างที่
เอือ้ต่อเพศสภาพ	 คอืเจตนาเดมิของฝ่ายร่างรัฐธรรมนญูเคยมีกว้างกว่าค�าท่ีปรากฏในบทบญัญติัของ
รฐัธรรมนญูฉบบัปัจจบุนั	และเรามกีฎหมายว่าด้วยความเท่าเทยีมระหว่างเพศ	ซึง่ห้ามเลอืกปฏบิตัทิัง้ใน
เรือ่งเพศและการแสดงออกทางเพศ	ซึง่จรงิ	ๆ 	แล้วคงจะหมายถึงการแสดงออกทางเพศสภาพ	(gender	
expression)	คอื	ผูท้ีแ่ต่งกายนอกเหนอืจากทีเ่ตบิโตมาทางชวีภาพ	และกรณตีวัอย่าง	(test	cases)	ทีม่ี
การร้องเรยีนไปยงัคณะกรรมการวนิิจฉยัการเลอืกปฏบัิตริะหว่างเพศ	 (วลพ.)	 ในหลายกรณไีม่ใช่ผูห้ญงิ
ที่ถูกเลือกปฏิบัติ	แต่เป็นกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศท่ีร้องไปเม่ือถูกเลือกปฏิบัติเร่ืองการแต่งกาย	และ
คณะกรรมการก็ตคีวามให้กลุม่เหล่านีแ้ต่งกายอย่างไรกไ็ด้	ซึง่ก็เป็นการตคีวามทีด่	ีเพราะฉะนัน้ในเรือ่งนี้
เรากม็กีฎหมายอยูแ่ล้ว	 คอื	 พระราชบญัญตัคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศฯ	 ซึง่ถ้าประเมนิอย่างกว้างกถ็อืว่า
เอือ้ได้ในระดบัหนึง่	 แต่สิง่ทีผ่มคาดหวงัคอื	กรณีกลุม่	 transgender	 ถ้าเขาต้องการจะแปลงเพศ	หรอื
เปลีย่น	 หรอืพสิจูน์ตนเอง	 พระราชบญัญตัน้ีิยงัไม่ครอบคลมุถงึ	 ดงันัน้	 กระทรวงการพัฒนาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนษุย์จงึพยายามร่างกฎหมายใหม่ทีม่บีทบัญญตัริบัรองอตัลกัษณ์ทางเพศ	คอืให้รวมถงึ
กลุ่มข้ามเพศ	 (transgender)	ซึ่งหากมีกฎหมายนี้ก็จะสามารถเปลี่ยน	 ID	 ได้	แต่ก็ยังมีประเด็นที่ยัง
โต้แย้งกนัอยูว่่า	ถ้าจะเปลีย่นได้ต้องมกีารผ่าตดัหรอืไม่	โดยในปัจจบุนั	ยโุรป	อเมรกิาใต้	และสหประชาชาติ
เอง	 กเ็ป็นไปในแนวทางทีไ่ม่ต้องมกีารผ่าตดั	 ผมเองกม็องว่าไม่จ�าเป็นต้องผ่าตัด	 เพราะกรณนีีเ้ป็นเรือ่ง
เกีย่วกบัความรู้สกึของเราเองภายใน	เพราะฉะน้ัน	ประเด็นนีข้องเรากไ็ม่แย่	แต่กย็งัไม่ครบถ้วน	เราก็ยงั
ขาดกฎหมายทีเ่อือ้ต่ออัตลกัษณ์ทางเพศอยู	่แต่เริม่แล้ว	
	 	 ในส่วนท่ีเกี่ยวกับ	 intersex	 ตอนนี้เราก็มีความเข้าใจว่าถ้าผ่าตัดแปลงเพศแล้วก็เปลี่ยน
ค�าน�าหน้านามได้	 แต่ก็ต้องเปลี่ยนทัศนะในอนาคตเพราะว่า	 ตามกรอบของ	 intersex	 หรือ	 sex	
characteristics	ก็ไม่น่าจะต้องผ่าตัด	นอกจากจ�าเป็นต้องผ่าตัด	 และก็ปล่อยให้เขาโตพอที่จะเลือก
ผ่าตดัด้วยตนเอง	แทนทีจ่ะไปผ่าตดัเขาตัง้แต่เดก็	
	 	 3)	การรบัรองอตัลกัษณ์ทางเพศในกฎหมาย
	 	 เรายงัไม่มกีฎหมายรบัรอง	 gender	 identity	 ซึง่เราเคยมร่ีางกฎหมายแต่กต็กไป	 ตอนนีก้อ็ยู่
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ระหว่างการร่างใหม่	 แต่ก็ยังโต้แย้งกันอยู่ว่าต้องผ่าตัดหรือไม่	 แม้แต่ในไต้หวันที่เรายกย่องแนวคิดที่
ก้าวหน้าที่สุดในเอเชียที่เป็นประเทศที่เปิดให้เพศเดียวกันแต่งงานกันได้	ก็ยังขาดกฎหมายนี้อยู่	และ
ก็ยงัเข้าใจแบบไม่ถกูต้องว่าจะต้องผ่าตดั	ซึง่แนวสากล	แนวของสหประชาชาตไิม่ใช่เรือ่งผ่าตดั	เป็นเรือ่ง
ของจิตใจ	หรือจติวญิญาณ
	 	 4)	การยกเลิกการมองเรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งทางการแพทย์	(depathologization)
	 	 การท�าให้ประเดน็ความหลากหลายทางเพศเป็นความผิดปกติส่งผลให้เร่ืองดังกล่าวถกูท�าให้
เป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการทางการแพทย์	 (pathologized	 หรอื	 medicalized)	 แต่ถ้ามองเรือ่ง
ความหลากหลายทางเพศเป็นสภาพธรรมดาของมนษุย์	 กไ็ม่น่าจะมองว่าเป็นเรือ่งทางการแพทย์	 ซึง่อนันี้
เรายังต้องแก้ไขมาก	และจริง	ๆ	แล้วผมจะเน้นเสมอว่า	กลุ่มภาคประชาสังคมท้ังหลาย	และ
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตกิอ็าจจะเป็นตวักลางทีด่น่ีาจะเริม่พดูคยุกบัแพทย์	 และนกัวทิยาศาสตร์	
และ	WHO	ตอนน้ีก็ท�าได้เท่าน้ีแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดังนั้น	ในทางการแพทย์	จริง	ๆ 	แล้วเราอยากจะ	
depathologization	 หรอื	 demedicalization	 ให้เป็นเรือ่งธรรมดา	 ไม่ใช่เรือ่งทางการแพทย์	 และ
ในส่วนของการท่ีกลุม่ข้ามเพศ	 (transgender)	 กลุม่ไหนจะเข้าถงึฮอร์โมน	 หรอืการผ่าตดัเสรมิเต้านม	
(breast	implant)	หรอืการผ่าตดัเปลีย่นแปลง	(adjust)	อวยัวะภายใน	อย่างไรกต็าม	กน่็าจะเป็นเรือ่ง
ธรรมดาทีจ่ะเข้าถงึการบรกิารสขุภาพ	(health	service)	ได้
	 	 5)	 ส่งเสริมให้มีการศึกษาและการปลูกฝังจิตส�านึกให้เอื้อเฟื้อต่อบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศตั้งแต่เด็ก
	 	 ประเทศไทยก็ท�าได้ดใีนระดบัหนึง่	 คอื	 เรามโีครงการและการศกึษาเรือ่งการกลัน่แกล้งกนัใน
โรงเรยีน	(bullying)	ซึง่เราให้ความส�าคญัเป็นพเิศษ	และกลุม่ทีม่กัจะถกูแกล้งมากทีส่ดุกค็อื	กลุม่ข้ามเพศ
เพราะกลุ่มคนท่ีเป็น	gay	 lesbian	หรือ	bisexual	 เรามองไม่ออก	 เราจะรู้เมื่อเขาแต่งกายซ่ึง
กลุม่ข้ามเพศจะแต่งกายท่ีมลีกัษณะพเิศษและมักจะถกูกลัน่แกล้งเป็นพเิศษ	 ซึง่เรามโีครงการส�ารวจใน
เรือ่งนีแ้ละพบว่าประเทศไทยมแีนวโน้มทีจ่ะใจกว้างมากข้ึน	แต่ยงัมีทศันะแบบเหมารวม	(stereotype)	
เกดิมากขึน้	แต่ถ้าเราดใูนโทรทศัน์	หรอืรายการต่าง	ๆ	เขากพ็ยายามท�าให้เห็นว่าเป็นเรือ่งธรรมดา
	 	 6)	 Sociocultural	 inclusion	การให้มส่ีวนร่วมกนัทางด้านสงัคมและวฒันธรรม	ซึง่ภายหลงั
ได้มีการเพิม่เรือ่ง	 Economic	 inclusion	 เข้ามาด้วย	 สิง่ทีผ่มอยากจะพูดก่อนก็คอื	 แนวคดิเรือ่งทาง
วญิญาณและศาสนา	 เจตนาเดมิของผมคอือยากให้ศาสนาเอือ้ทางด้านนีด้้วยจงึตคีวามศาสนาไว้ในด้านนี้	
ถงึใช้	 Social	 and	Cultural	 นัน่เอง	 โดยต่อมากม็ทีัง้	 Social	 Cultural	 Economic	 และ	 Political	
Inclusion	ด้วย	อนันีห้มายความว่า	การมีส่วนร่วมเตม็ทีใ่นทกุเวท	ีตอนนีใ้นแนวทีด่ก็ีคอืว่า	ถ้ามองในแง่	
economic	 ก็เริ่มมีหลายบริษัทที่พยายามมีแนวนโยบายไม่เลือกปฏิบัติ	 อย่างล่าสุดบริษัทก่อสร้าง
ขนาดใหญ่เริ่มเปิดโอกาสให้มี	 LGBTI	 เข้าไปในบริษัทเครือข่ายมากยิ่งขึ้น	 แต่พอมาดูเรื่อง	 social	
cultural	หรอื	political	กด็ข้ึีนหน่อยคอืเรามกีลุม่ข้ามเพศเข้าไปอยู่ในสภา	และผลกัดนัให้มกีฎหมาย
ใหม่	 ๆ	 รวมทัง้กฎหมายคูช่วีติ	 แต่ประเดน็เก่ียวกบัคูชี่วติหรอืแต่งงานนีไ้ว้พดูสดุท้ายนะครบั	 เพราะว่า
เรือ่งคูช่วีติไม่ได้ตกอยูใ่นหกเกณฑ์นีท้ีเ่คยพดูในกฎหมายระหว่างประเทศเดมิโดยตรง	แต่ในเรือ่ง	social	
and	cultural	ยงัมปีระเดน็	กค็อืศาสนาและจิตใจ	ยงัมบีางศาสนาและการตคีวามบางอย่างทีไ่ม่เอ้ือต่อ
กลุม่ท่ีมวีถิทีางเพศหรืออตัลกัษณ์ทางเพศท่ีแตกต่าง	
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	 	 สุดท้ายเรื่องแต่งงานหรือเรื่องคู่ชีวิต	 คือ	 เดิมทีที่ตกลงกันได้ในกฎหมายระหว่างประเทศ
ได้รบัรองไว้แต่เดมิว่า	 สทิธใินการแต่งงานเป็นของชายและหญิง	 ซึง่การก�าหนดถ้อยค�าไว้แบบนัน้	 คอื	
“และ”	 แต่ถ้าจะตคีวามไว้แบบกว้าง	 คอื	 ผมคดิว่าน่าจะตีความว่า	 “หรือ”แต่บงัเอิญว่ากรรมการของ
สหประชาชาตเิองกต็คีวามแบบแคบ	 เพราะฉะนัน้ตอนน้ีกอ็าจกล่าวได้ว่า	 รฐัมีเสรภีาพทีจ่ะให้แต่งงาน
ได้	 ไม่ว่าในกฎหมายระหว่างประเทศจะว่าอย่างไร	 ก็ต้องมองแบบนั้น	 แต่ไม่ได้ก�าหนดถึงขนาดที่ว่า
รฐัต้องแต่งงานให้	นอกจากบางภมิูภาคทีม่รีะบบผกูมดัตามภมูภิาคทีก่�าหนดไว้ชดัเจนว่ารฐัต้องแต่งงาน
ให้	คอื	ยโุรป	และอเมรกิาใต้	โดยศาลสทิธมินษุยชนยโุรปวนิจิฉยัว่ารฐัต้องแต่งงานให้	คอื	การแต่งงาน
แบบสมบูรณ์	ชายหญงิมาแต่งงาน	ทัง้ทาง	civil	(พลเมอืง)	และทาง	religious	(พธิกีรรม)	ทนีีก้รณเีอเชยี
หรอืไทย	ในขัน้ต้นทีเ่ราท�าไม่ใช่เรือ่งแต่งงาน	เพราะการแต่งงานมนัมมีมุทัง้	civil	(พลเมอืง)	และศาสนา	
เรามามองในแง่ของพลเมืองก่อนคือ	 กฎหมายคู่ชีวิต	 ซึ่งก็มีบางประเทศที่ใช้ระบบนี้	 เช่น	 ประเทศ
ฝร่ังเศส	เป็นต้น	ในเบ้ืองต้นกฎหมายคู่ชีวิต	ก�าหนดเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาที่จะดูแลซ่ึงกันและกัน	
และรบัมรดก	 โดยมองว่าเป็นเร่ืองพลเมืองโดยยงัไม่เข้าไปเกีย่วกบัเรือ่งศาสนา	 แต่พอเป็นเรือ่งแต่งงาน
มนัจะมีอกีครึง่หนึง่ทีเ่ก่ียวกบัศาสนา	เพราะฉะนัน้การมร่ีางกฎหมายคูช่วิีตกถ็อืเป็นจดุเร่ิมต้น	แต่ก็ไม่ได้
ปิดกั้นความเป็นไปได้ในการมีกฎหมายที่ก�าหนดให้สมรส	 ซึ่งหลายฝ่ายก็มองว่าท�าไมไม่แก้ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ให้สามารถท�าการสมรสได้เลย	 ซ่ึงกอ็าจต้องค่อยเป็นค่อยไป	 อย่าลืมว่าพอ
พดูถงึการแต่งงานในประเทศไทยหรอืประเทศอืน่กต้็องค�านงึถึงประชาชนท้ังปวง	 และกจ็ะมกีลุ่มของ
ศาสนาทัง้ประเทศเราและประเทศอืน่ทีเ่ขาจะมปีระเดน็ในเรือ่งเหล่านีด้้วย	เพราะฉะนัน้	 ในหลายกรณี
อย่างออสเตรเลียกฎหมายว่าด้วยการแต่งงาน	 ครึ่งหนึ่งของบทบัญญัติจะเกี่ยวกับเรื่องพระที่ปฏิเสธ
ไม่ยอมจดทะเบยีนให้ตามหลกัศาสนา	กต้็องไปตกลงกนัให้ได้	ทางออกกค็อื	มหีลายประเทศทีไ่ม่บงัคบัพระ
แต่ก็ให้หาท่านอื่นมาท�าหน้าท่ีจดทะเบียนตามหลักศาสนา	เป็นต้น	แต่เรื่องพวกนี้เรายังไม่ได้พูดถึง
เพราะบางฝ่ายก็ยังพูดว่ากฎหมายคู่ชีวิตไม่เพียงพอ	จะต้องมีกฎหมายการสมรส	แต่ก็ต้องค�านึงถึง
ความรู้สึกของศาสนาด้วย	 ซึ่งบางศาสนาก็ตีความศาสนบัญญัติไว้กว้างแคบต่างกัน	 เพราะฉะนั้น
การจะไปชีว่้าผดิถกูคงไม่ได้	ต้องค่อยเป็นค่อยไป	และค�านงึถงึมมุมองทีจ่ะปรองดองกันด้วย	ประเดน็นีไ้ม่ได้
ส�าคญัน้อยทีส่ดุส�าหรบัผม	แต่กฎหมายระหว่างประเทศกไ็ม่ค่อยชดั	ส่วนกฎหมายภายในของรฐัเริม่ชดั
ขึน้แล้ว	ทีย่โุรป	อเมรกิาใต้	อเมริกาเหนอื	บคุคลไม่ว่าจะเพศใดก็มสีทิธแิต่งงานกนัได้แล้ว	 ในเอเชยีกม็ี
ไต้หวัน	แต่อย่าลมืว่าไต้หวนักย็งัติดขดัเรือ่งกฎหมายว่าด้วยอัตลกัษณ์ทางเพศ	แต่ทีส่�าคญัทีเ่ราเน้นมาก
ทีส่ดุในเรือ่งอาณตัขิองสหประชาชาตกิค็อื	เราต่อต้านการเลอืกปฏิบตัแิละความรนุแรง	ซึง่ไม่มากกน้็อย
จะเกี่ยวข้องกับประเด็นของกลุ่ม	sexual	orientation	and	gender	identity	

 	 4.	ในปัจจบุนัมปัีญหาความเหล่ือมล�า้หรอืความไม่เท่าเทียม	หรอืปัญหาอืน่	ๆ 	ทีม่ต่ีอบคุคล
ทีม่คีวามหลากหลายทางเพศในเร่ืองใดอกีบ้าง	และควรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหานีอ้ย่างไร
	 	 กรณีของประเทศไทยยังคงเกี่ยวกับ	6	ประเด็นที่ได้กล่าวไปแล้ว	ในทางปฏิบัติอาจมีเรื่อง	
stereotype	อยูบ้่าง	ส�าหรับการกลัน่แกล้ง	(bullying)	กนัในโรงเรยีน	อาจด�าเนนิการแก้ไขปัญหาเป็น
3	ฝ่าย	ได้แก่	ฝ่ายแรก	คอื	รฐัควรก�าหนดนโยบายต่อต้านความรนุแรงในโรงเรยีน	รวมถงึการมกีฎหมาย
ซึง่กฎหมายของไทยกม็เีรือ่งการต่อต้านความรนุแรงอยู	่	ฝ่ายทีส่อง	คอื	โรงเรียนต้องมีนโยบายเกีย่วกบั
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การไม่ให้มกีารกลัน่แกล้งกนั	 รวมถงึแนวทางของครูท่ีจะไม่ยอมให้มกีารกลัน่แกล้งกนัด้วย	 และฝ่ายท่ี
สาม	 คอืครอบครวั	 ต้องสร้างความเข้าใจให้ครอบครัว	 พ่อแม่ต้องสร้างความเข้าใจในกตกิาการอยูร่่วม
กนัให้แก่ลกู	 เช่น	 พ่อแม่ต้องสอนลกูให้เขาเข้าใจได้ว่าทีโ่รงเรยีนอาจมีเพือ่นทีเ่ป็นบคุคลทีม่คีวามหลาก
หลายทางเพศซึง่เป็นเรือ่งธรรมดา	ดงันัน้	เรือ่งนีจ้งึเกีย่วข้องกบับคุคลทกุฝ่ายทีจ่ะต้องช่วยกนัแก้ไข	
	 	 ส�าหรับกรณีการมีบุตรโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ของบุคคลท่ีมี
ความหลากหลายทางเพศนัน้	 ประเดน็ทีห่นึง่	 คอื	 มองว่าเป็นการเอือ้เฟ้ือด้านมนษุยธรรมหรอือาจเป็น
เพราะไม่ต้องการให้มกีารแสวงหาประโยชน์	 (exploitation)	 และประเดน็ทีส่อง	 คอื	 แนวคดิเกีย่วกับ
ค�าว่า	 “ครอบครวั”	 ซึง่เป็นเรือ่งทีค่ยุกนัในเวทรีะดับโลก	 ถ้าเรามแีนวคดิเกีย่วกับครอบครวัแบบแคบ	
การฝากให้อุม้ท้องให้จะจ�ากดัมาก	คอืจะสามารถท�าได้เฉพาะกรณบุีคคลในครอบครวัซึง่เป็นญาตพิีน้่องกนั
เท่านัน้	หลายประเทศทีม่มีมุมองแบบ	conservative	จะมแีนวคดิเก่ียวกบัครอบครวัแคบมาก	ไม่มอง
ถงึเร่ือง	 LGBTI	 เลย	 แต่ผมเองคดิว่า	 ครอบครวัเป็นเรือ่งทีก่ว้าง	 เพราะฉะนัน้ในอนาคตเราก็อาจจะ
พฒันากฎหมายใหม่ทีก่ว้างขึน้มาได้	 ส่วนประเดน็ทีส่าม	 คอื	 การรบัเดก็เป็นบตุรบญุธรรม	 ในร่างเดมิ
ของพระราชบญัญัตคิูช่วีติไม่ได้ระบไุว้	 ในทางปฏบิตัถ้ิา	 LGBTI	 ไปขอรับเดก็เป็นบตุรบุญธรรมจะขอได้
ยาก	หลายคนจงึต้องการให้เร่ืองนีม้คีวามชดัเจนมากขึน้ในร่างพระราชบญัญติัคู่ชวีติ	หรอืถ้ามกีฎหมาย
แต่งงานก็ต้องให้ชัดเจนในเรื่องนี้	 และมีเรื่องการรับบุตรบุญธรรมของคู่ของเขาด้วย	 ถ้าแต่งงานได้
มันจะง่ายขึ้นในแนวทางที่ให้เด็กคนนั้นเป็นบุตรของคู่ของเขาไปเลย	 แต่เรื่องนี้ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไป	
	 	 การตีความค�าว่า	 “ครอบครัว”	 ถ้ามองให้กว้างขึ้นก็ไม่ต้องไปยึดเอกสาร	 ไม่ต้องไปยึดการ
จดทะเบียน	ในระบบคอมมอนลอว์ก็ยอมรับในระดับหนึ่งถึงแม้จะไม่จดทะเบียน	แต่จดทะเบียนดีกว่า
เพราะมเีรือ่งทรพัย์สนิเข้ามาเกีย่วข้องด้วย	ในแนวคิดของผมคือพยายามมองให้กว้างขึน้	คนทีไ่ม่แต่งงาน
กเ็ป็นครอบครัวได้	ไม่จ�าเป็นต้องมีสองคนที่เป็นชายและหญิง	แต่ก็อย่าลืมว่าบางฝ่ายก็มีแนวคิดแบบ
อนุรักษ์นิยม	 หรือแม้แต่ครั้งสุดท้ายของการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยหรือ	
UPR	 (Universal	 Periodic	 Review)	 กม็บีางประเทศทีเ่ชญิชวนให้ประเทศไทยเหน็ด้วยกบัการมอง
ครอบครวัในแบบแคบ	 แต่ประเทศไทยไม่เหน็ด้วยเพราะเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องเหน็ว่า	 ถ้ามองครอบครัว
ในแบบแคบจะไม่เป็นคุณต่อแนวโน้มของประเทศไทยที่จะเปิดกว้างมากขึ้น	 เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของรัฐ
อย่างเดยีวแต่เป็นเรือ่งของประชาสงัคมทีต้่องช่วยกนัด้วย	
	 	 ท้ายท่ีสดุนี	้ อยากจะฝากถงึคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตเิกีย่วกบัการปกป้องคุม้ครอง
มนษุย์จากความรุนแรงและการเลอืกปฏบิตั	ิ (violence	 and	 discrimination)	 ต่อบุคคลทีม่คีวาม
หลากหลายทางเพศ	เพราะอาณตัขิองคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติกว้างกว่ากรอบกฎหมายไทย
โดยต้องค�านึงถึงหลักสากลและกฎหมายระหว่างประเทศ	 รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นในแง่ที่ดีด้วย	
ขอบคณุมากครบั

ผู�สรุปและเร�ยบเร�ยง: ดร. รจนศม สุบงกช
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การเผยแพร่ภาพถ่ายของผูต้้องหาในระหว่างควบคมุ จนท�าให้ได้รบัความเสยีหาย
เป็นการกระท�าอนัเป็นการละเมดิสทิธิมนษุยชน1

	 	 รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	 พทุธศกัราช	 2560	 มาตรา	 29	 วรรคสอง	 และมาตรา	 32
ได้ให้การรับรองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว	 (Right	 to	Privacy)	และสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ของผู้ต้องหาไว้ว่า	สิทธิของบุคคลในครอบครัว	เกียรติยศ	ชื่อเสียง	ตลอดจนสิทธิในความเป็นอยู่
ส่วนตวัย่อมได้รบัความคุม้ครอง	การกระท�าอนัเป็นการละเมดิหรอืกระทบต่อสทิธขิองบคุคลหรอืการน�า
ข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด	ๆ	จะกระท�ามิได้	เว้นแต่อาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายท่ีตราขึน้เพียงเท่าท่ีจ�าเป็นเพ่ือประโยชน์สาธารณะ	 และในคดอีาญาให้สนันษิฐานไว้ก่อนว่า
ผูต้้องหาหรอืจ�าเลยไม่มีความผดิ	และก่อนมคี�าพพิากษาอนัถึงทีส่ดุแสดงว่าบคุคลใดได้กระท�าความผิด
จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท�าความผิดมิได้	ทั้งนี้	สิทธิดังกล่าวย่อมผูกพันพน่วยงานและ
เจ้าหน้าทีข่องรฐัในการบังคบัใช้กฎหมายมิให้กระท�าสทิธขิองบคุคลตามทีร่ฐัธรรมนญูให้การรบัรองไว้

ความเป็นมา

	 	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ	กรณีกล่าวอ้างว่า
ผูร้้องได้เข้ามอบตวักับเจ้าหน้าทีต่�ารวจ	(ผูถ้กูร้อง)	ในระหว่างการมอบตวั	ผูร้้องถกูพมิพ์ลายนิว้มอืและถ่ายรปู
เพื่อจัดท�าประวัติผู้ต้องหา	 ต่อมาผู้ร้องพบว่า	 มีผู้ใช้เฟซบุ๊กเผยแพร่ภาพถ่ายขณะที่ผู้ร้องถือป้าย
ถ่ายรปูเพือ่ประกอบการจัดท�าประวัตดิงักล่าว	 นอกจากนี	้ ยงัมกีารเผยแพร่ภาพถ่ายของผูร้้องในขณะ
เดนิทางด้วยรถยนต์ของเจ้าหน้าทีต่�ารวจจากสถานตี�ารวจแห่งหนึง่ไปยงัสถานตี�ารวจอีกแห่งหนึง่	ผูร้้องเหน็ว่า
การทีภ่าพถ่ายของผูร้้องซึง่อยูใ่นความครอบครองของผูถ้กูร้องรัว่ไหลหรอืถกูน�าไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ	
เป็นการละเมดิสิทธิและเสรภีาพส่วนบุคคล	และสทิธขิองผูต้้องหา	

ดร.	รจนศม	สุบงกช2

1

  1	รายงานผลการตรวจสอบที่	76/2562	เรื่อง	สิทธิพลเมือง	อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล	กรณีมี
ผู้เผยแพร่	ภาพถ่ายของผูร้้องในระหว่างถกูจับกมุด�าเนนิคด.ี
  2	 นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช�านาญการ	 ส�านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ,	ผู้สรุปและเรียบเรียง.
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ความเหน็และมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสทิธมินษุยชน
ของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ

	 	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระท�าของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	 
(ผู้ถูกร้อง)	เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	แม้จะไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่เพียงพอจะรับฟังได้ว่า
ผูถ้กูร้องเป็นผูท้ีเ่ผยแพร่ภาพถ่ายโดยตรง	 แต่การทีผู่ถ้กูร้องเป็นผูจั้ดท�าภาพถ่ายขึน้เพือ่ใช้ประโยชน์และ
เป็นข้อมลูในส�านวนการสอบสวนคดอีาญา	และมผีูใ้ช้สือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุก๊เผยแพร่ภาพถ่ายของผู้ร้อง	
ย่อมแสดงให้เหน็ว่าภาพถ่ายของผูร้้องถกูจดัท�าข้ึนและอยูใ่นความครอบครองดูแลของเจ้าหน้าทีต่�ารวจ
ซึง่สะท้อนให้เหน็ถงึปัญหาในการควบคมุดูแลและขาดความระมดัระวงัอย่างเพียงพอ	จนท�าให้เกดิความ
เสยีหายและกระทบต่อสทิธมินุษยชนของผูร้้องและบุคคลใกล้ชดิของผูร้้อง	จงึเป็นการละเลยการกระท�า
อนัเป็นการละเมิดสทิธมินุษยชน	จงึให้มข้ีอเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางทีเ่หมาะสมในการป้องกนั
หรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ต่อส�านกังานต�ารวจแห่งชาตติามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	
พุทธศักราช	2560	มาตรา	247	(1)	และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชนแห่งชาต	ิพ.ศ.	2560	มาตรา	26	(1)	ประกอบมาตรา	36	ดงันี้

	 	 ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางทีเ่หมาะสมในการป้องกนัหรอืแก้ไขการละเมดิสทิธมินษุยชน
	 	 (1)	ควรตรวจสอบและด�าเนนิการตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้องแก่เจ้าหน้าทีใ่นสงักัดที่
กระท�าการอนัเป็นการละเมดิสทิธมินษุยชน	กรณกีารน�าภาพถ่ายผูร้้องในขณะท�าทะเบียนประวัตผิูต้้องหา
และภาพถ่ายขณะผู้ร้องถกูสวมกญุแจมือไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ
	 	 (2)	 ควรก�าชบัเจ้าหน้าทีใ่นสังกดัให้ระมดัระวังในการส่งต่อภาพถ่ายของประชาชนทีถู่กจบักมุ
ด�าเนนิคดไีม่ให้เจ้าหน้าทีห่รอืบคุคลภายนอกน�าภาพถ่ายดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อสาธารณะอนัอาจกระทบ
ต่อสทิธใินความเป็นอยูส่่วนตัว	เกยีรติยศ	ชือ่เสยีง	และครอบครวัของประชาชนในลกัษณะเดียวกบัค�าร้องนีอี้ก
 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้ด�าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมดิสทิธมินษุยชน ดงันี้

	 	 กองคดอีาญาส�านกังานต�ารวจแห่งชาต	ิ แจ้งว่า	 ได้แจ้งต�ารวจภธูรภาคให้ตรวจสอบและด�าเนนิการ
ตามกฎหมายและระเบียบทีเ่กีย่วข้องแก่เจ้าหน้าทีใ่นสงักดัทีก่ระท�าการอนัเป็นการละเมดิสิทธมินษุยชน	
และก�าชับเจ้าหน้าท่ีในสังกดัให้ระมัดระวังในการส่งต่อภาพถ่ายของประชาชนทีถ่กูจบักมุด�าเนนิคด	ีไม่ให้
เจ้าหน้าทีห่รอืบคุคลภายนอกน�าภาพถ่ายดงักล่าวไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ	 อนัอาจกระทบสทิธใินความเป็นอยู่
ส่วนตัว	 เกยีรตยิศ	 ชือ่เสยีง	 และครอบครวัของประชาชนในลกัษณะนีอ้กี	 ต่อมาต�ารวจภูธรจงัหวดัแจ้งว่า	

2

3
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ได้สั่งการให้สถานีต�ารวจที่เกี่ยวข้องด�าเนินการตรวจสอบและด�าเนินการตามกฎหมายและระเบียบ
ทีเ่กีย่วข้องแก่เจ้าหน้าท่ีต�ารวจในสงักดัทีก่ระท�าการอนัเป็นการละเมดิสทิธมินษุยชนแล้ว	อกีทัง้ได้ก�าชบั
เจ้าหน้าทีต่�ารวจในสงักดัให้ระมัดระวงัในการส่งต่อภาพถ่ายของประชาชนทีถู่กจับกมุด�าเนนิคดี	 ไม่ให้
เจ้าหน้าทีต่�ารวจหรอืบคุคลภายนอกน�าภาพดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อสาธารณะอนัเป็นการกระทบสทิธิใน
ความเป็นอยูส่่วนตวั	 เกยีรตยิศ	 ชือ่เสียง	 และครอบครวัของประชาชน	 หากมผีูใ้ดฝ่าฝืนจะถกูด�าเนนิการ
ตามกฎหมายและระเบยีบท่ีเกีย่วข้องอย่างเคร่งครดั

 	 จากอุทาหรณ์ดังกล่าว	ถือเป็นบรรทัดฐานว่า	เจ้าหน้าที่ต�ารวจพึงใช้ความระมัดระวังในการ
จดัเกบ็ภาพถ่ายของผู้ต้องหาซ่ึงอยูใ่นความครอบครองดแูลอย่างด	ีเนือ่งจากหากภาพถ่ายดงักล่าวถูก
เผยแพร่ไปสูบุ่คคลภายนอกย่อมส่งผลให้ผูต้้องหาดงักล่าวได้รบัความอบัอายหรอืมลีกัษณะเป็นการประจาน
ต่อผูไ้ด้พบเห็น	 อนัเป็นการลดคณุค่าของความเป็นมนุษย์	 และอาจเป็นการโน้มน้าวให้คนในสงัคมเข้าใจ
และประณามว่าผู้ต้องหาเป็นผู้กระท�าความผิดทัง้ทีศ่าลยงัไม่ได้มีค�าพพิากษา	 จนก่อให้เกดิความเสยีหาย
และกระทบต่อสิทธิมนษุยชนของผู้ต้องหาและบคุคลใกล้ชดิ	นอกจากนี	้ยงัสะท้อนให้เหน็ถงึประสทิธภิาพ
ในการจัดเก็บและควบคุมดูแลพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจอีกด้วย	 ดังนั้น	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจ
พงึใช้ความระมดัระวงัในการจดัเกบ็ภาพถ่ายของผูต้้องหาเพือ่ป้องกันไม่ให้เกิดการละเมดิสทิธิมนษุยชน
ในลกัษณะดงักล่าวต่อไป	

ผู�สรุปและเร�ยบเร�ยง: นางสาวเกษดาว เพ��มพูล

ป�ญหาในการดำเนินงาน
ด�านกระบวนการยุติธรรมท่ีพบจาก
การดำเนินโครงการตรวจเย่ียมสถานท่ีเส่ียง

ต�อการละเมิดสิทธ�มนุษยชน
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ปัญหาในการด�าเนินงานด้านกระบวนการยติุธรรมทีพ่บจากการด�าเนนิโครงการ
ตรวจเยีย่มสถานทีเ่สีย่งต่อการละเมดิสทิธิมนษุยชน1

ความเป็นมา 

	 กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธิทางการเมอืง	 ข้อ	 10	 ก�าหนดเกีย่วกับ
การปฏิบตัต่ิอผู้ต้องหาและผูต้้องโทษในกระบวนการยติุธรรม	 ประกอบกบัข้อก�าหนดมาตรฐานข้ันต�า่
ส�าหรับปฏิบตัต่ิอผูต้้องขัง	(Standard	Minimum	Rules	for	the	Treatment	of	Prisoners	:	SMR)	
และแก้ไขปรบัปรงุให้สอดคล้องกับพัฒนาการด้านสทิธมินษุยชนและกระบวนการยติุธรรมทางอาญา
เมือ่ปี	2558	 เป็นข้อก�าหนดมาตรฐานข้ันต�า่แห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผูต้้องขัง	 (United	
Nations	Standard	Minimum	Rules	for	the	Treatment	of	Prisoners)	หรอืทีเ่รยีกว่า	ข้อก�าหนด
แมนเดลา	(Mandela	Rules)	ได้วางมาตรฐานในการบริหารจดัการเรอืนจ�าทีดี่	และวางหลกัการตลอด
จนวิธีปฏิบัติที่ดีในการดูแลผู้ต้องขังอันเป็นการประกันและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	รวมถึงข้อก�าหนด
สหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�าและมาตรการที่มิใช่การคุมขังส�าหรับ
ผูก้ระท�าผดิหญิง	(United	Nations	Rules	for	the	Treatment	of	Women	Prisoners	and	Non	
-	Custodial	Measures	of	Women	Offenders)	หรอืข้อก�าหนดกรงุเทพ	(Bangkok	Rules)	ได้วาง
มาตรฐานในการปฏบิตัต่ิอผู้ต้องขงัหญงิให้สอดคล้องกบัความต้องการทีม่ลีกัษณะเฉพาะของผูต้้องขงั
หญงิโดยไม่ถอืว่าเป็นการเลอืกปฏิบตัิ
	 ในส่วนของงานราชทัณฑ์	 กรมราชทัณฑ์มีหน้าที่บริหารจัดการเรือนจ�าและดูแลผู้ต้องขัง
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือบ�าบัดฟื้นฟู	 แก้ไข	 และพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้สามารถกลับสู่สังคม
ควรน�าหลกัการและวธิกีารในการปฏบิตัต่ิอผูต้้องขงัตามทีก่�าหนดไว้ในกตกิาระหว่างประเทศว่าด้วย
สทิธพิลเมืองและสทิธทิางการเมอืง	และข้อก�าหนดมาตรฐานขัน้ต�า่แห่งสหประชาชาตว่ิาด้วยการปฏิบตัิ
ต่อผูต้้องขัง	 มาเป็นแนวทางในการด�าเนนิงานควบคู่กบัการปฏิบติัตามบทบญัญัติแห่งรฐัธรรมนญูและ
กฎหมายราชทัณฑ์	 เพื่อให้การบริหารงานเรือนจ�ามีประสิทธิภาพและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเป็นไป
อย่างเหมาะสม
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้จัดท�าโครงการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงต่อ
การละเมดิสทิธิมนษุยชน	 เพือ่รบัทราบสภาพปัญหา	 ข้อเท็จจรงิเกีย่วกบัการให้บริการและการอ�านวย

นางสาวเกษดาว	เพิม่พลู2

1

  1	 จากรายงานข้อเสนอแนะที่	 1/2562	 เรื่อง	 ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนษุยชน	 กรณีปัญหาในการด�าเนนิงานด้านกระบวนการยติุธรรมทีพ่บจากการด�าเนนิโครงการตรวจเยีย่มสถานทีเ่สีย่งต่อ
การละเมดิสิทธิมนษุยชน.
  2	นติกิรปฏบิติัการ	ส�านกักฎหมาย	ส�านกังานคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาต,ิ	ผู้สรปุและเรยีบเรยีง.
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ความยตุธิรรมแก่ประชาชน	จัดเกบ็และรวบรวมข้อมลู	รบัฟังและแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบับคุลากรของ
หน่วยงาน	และน�าข้อมลูทีไ่ด้รบัมาพจิารณากบัหลกัสทิธมินุษยชน	กลุม่เป้าหมายคือหน่วยงานในสงักดั
ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติและกรมราชทณัฑ์	ระยะเวลาด�าเนินโครงการปี	2559	ถึงปี	2560	จากรายงาน
ผลการด�าเนนิโครงการตรวจเยีย่มสถานทีเ่สีย่งต่อการละเมดิสทิธิมนษุยชน	 พบว่า	 การบรหิารจดัการ
และการดแูลผูต้้องขงัของเรอืนจ�าและทณัฑสถานในสงักดักรมราชทณัฑ์	 มคีวามเกีย่วข้องกบัสทิธขิอง
ผูต้้องขังในด้านความปลอดภยัในชวิีตและร่างกาย	ด้านโภชนาการ	ด้านสขุอนามยัและการสาธารณสุข	
และด้านการปฏบัิตต่ิอผูต้้องขงัอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม	จงึมมีติให้จดัท�าข้อเสนอแนะมาตรการหรอื 
แนวทางในการส่งเสรมิและคุม้ครองสิทธิมนษุยชน	 ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	 พทุธศกัราช	
2560	มาตรา	247	(3)	และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาต	ิพ.ศ.	2560	มาตรา	26	(3)	และมาตรา	42	

ความเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ

	 คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตไิด้พจิารณาข้อมลูจากการด�าเนนิโครงการตรวจเยีย่ม
สถานท่ีเสีย่งต่อการละเมิดสทิธมินษุยชน	 บทบญัญัติของกฎหมาย	 และหลกัสทิธมินษุยชนทีเ่ก่ียวข้อง
แล้ว	 พบว่า	 เรือนจ�าและทัณฑสถานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ได้ด�าเนินงานและประสบปัญหาในด้าน
ต่าง	ๆ	โดยสรปุได้ดงันี้
 2.1 การด�าเนนิการของเรอืนจ�าและทัณฑสถาน
 1) ด้านการด�าเนนิการตามนโยบาย 5 ก้าวย่าง
	 เรอืนจ�าและทณัฑสถานทุกแห่งได้รบัเอานโยบาย	 5	 ก้าวย่าง	 เพือ่การเปลีย่นแปลงราชทณัฑ์
ของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรมมาปฏิบัติอย่างเคร่งครดัประกอบด้วย
	 ก้าวย่างที่	 1	 การควบคุมปราบปรามยาเสพติด	 โทรศัพท์มือถือ	 ตลอดทั้งสิ่งของที่ต้อง
ห้ามในเรือนจ�า	 กรมราชทัณฑ์ได้ขออ�านาจคณะรักษาความสงบแห่งชาติน�าก�าลังต�ารวจในพื้นที่เข้า
ตรวจค้นเรอืนจ�าในลกัษณะจูโ่จมร่วมกบัชดุปฏบิตักิารพเิศษกรมราชทณัฑ์เข้าปฏบิตักิารเรอืนจ�าอย่าง
ต่อเน่ือง	 ทัง้นี	้ ได้มีการสับเปล่ียนโยกย้าย	 และก�าหนดบทลงโทษทางวนัิยและทางอาญาอย่างเฉยีบขาด	
กรณท่ีีมเีจ้าหน้าทีม่พีฤติกรรมเข้าไปเก่ียวข้องด้วย
	 ก้าวย่างท่ี	2	เน้นการจดัระเบยีบเรอืนจ�าภายใต้แนวทาง	มวีนิยั	สะอาด	เป็นระเบยีบ	และ
สวยงาม	
	 ก้าวย่างท่ี	 3	 เน้นการฝึกวนัิยผูต้้องขัง	 จดัโครงการประกวดสวนสนามผูต้้องขังทกุปี	พร้อม
ส่งเสริมสร้างลักษณะนิสัยแห่งความรับผิดชอบให้แก่ผูต้้องขังด้วยการมอบหมายให้ดูแลพืน้ทีท่ีก่�าหนด
ให้	สร้างนสิยัให้ผูต้้องขังเกดิความรบัผดิชอบ	และจะได้เกดินสิยัติดตัวไปเมือ่พ้นโทษสูส่งัคม
	 ก้าวย่างท่ี	 4	 เน้นการพฒันาจติใจด้วยหลักสตูรสคัคสาสมาธ	ิ เป็นการใช้สมาธิในการอบรม
ผู้ต้องขัง	เพ่ือการมีสติในการครองตนระหว่างต้องขังส�าหรับการอยู่ร่วมกัน	และมีสติยั้งคิดในการ
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กระท�าความดเีมือ่พ้นโทษออกไปอยู่กบัสงัคม
	 ก้าวย่างท่ี	 5	 เน้นการสร้างการยอมรับจากสังคม	 โดยให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ทีถู่กต้องผ่านส่ือต่าง	ๆ	และเกิดการยอมรบัผู้พ้นโทษ	รวมทัง้ปลกูฝังความเช่ือความศรทัธาเพือ่ให้เกดิ
ทศันคตค่ิานยิมท่ีถกูต้อง
	 เรอืนจ�าและทณัฑสถานแต่ละแห่งด�าเนนิการในก้าวย่างที	่1	ถึงก้าวย่างที	่4	อย่างเห็นได้ชัด
เป็นรูปธรรม	 ส่วนก้าวย่างที	่5	ก�าลังด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งควบคู่ไปกบัก้าวย่างอ่ืน	ๆ	 เนือ่งจากเป็น
เรื่องที่เกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนในสังคมที่มีต่อเรือนจ�าหรือทัณฑสถานและผู้ต้องขังเป็นปัจจัย
ส�าคัญท่ีจะน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ซึง่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร	 การปฏิบติัตามนโยบาย	 5	 ก้าวย่างนัน้	
เห็นได้ชัดจากการจัดระเบียบภายในเรือนจ�าและทัณฑสถาน	 โดยเฉพาะการอนุญาตให้ผู้ต้องขังน�า
ผ้าห่มเข้าไปได้เพยีงคนละ	3	ผนื	ส�าหรับเป็นเคร่ืองนอน	ท�าให้เรอืนนอนมคีวามเป็นระเบยีบเรยีบร้อย
มากขึ้นกว่าเดิม	 การสร้างการยอมรับจากสังคมโดยการจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์	 การน�าสินค้าของ
ผูต้้องขังออกไปจ�าหน่าย	การส่งผูต้้องขังไปช่วยงานสาธารณประโยชน์	เป็นต้น	ท�าให้ประชาชนทัว่ไปมี
มมุมองต่อเรอืนจ�าและผูต้้องขงัในทางทีด่ขีึน้	
 2) ด้านการด�าเนนิการตามกฎหมาย
	 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏบิติังานของหน่วยงานในสงักดักรมราชทัณฑ์	 ได้แก่	 พระราชบญัญัติ
ราชทณัฑ์	พทุธศกัราช	2479	และกฎหมายล�าดบัรองทีอ่อกตามความในพระราชบญัญตัดัิงกล่าว	ซึง่ถือเป็น
กฎหมายหลกัในการปฏิบตัหิน้าที	่ต่อมาเม่ือวนัที	่18	กมุภาพนัธ์	2560	พระราชบญัญตัริาชทณัฑ์	พ.ศ.	2560	
ได้มผีลใช้บังคบัแทนพระราชบญัญตัริาชทัณฑ์	พทุธศักราช	2479		
	 เรือนจ�าและทัณฑสถานหลายแห่งประสบปัญหาความไม่ชัดเจนในการใช้บังคับกฎหมาย
ทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้เครือ่งพันธนาการกบัผูต้้องขงั	 โดยเฉพาะเงือ่นไขทีส่ามารถใช้เครือ่งพนัธนาการ	
ผูใ้ช้อ�านาจสัง่ใช้เครือ่งพนัธนาการ	และประเภทของเครือ่งพันธนาการท่ีจะน�าไปใช้กบัผูต้้องขังรายน้ัน	
เป็นต้น	ซึง่เส่ียงต่อการละเมดิสทิธมินษุยชนหากด�าเนนิการไม่เป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนด		
 3) ด้านการบรหิารจดัการเรอืนจ�า และการปฏิบตัต่ิอผู้ต้องขงั  
	 ด้านโภชนาการนัน้	 เรอืนจ�าและทณัฑสถานแต่ละแห่งมกีารจัดพืน้ทีส่�าหรบัการปรงุอาหาร
แก่ผู้ต้องหา	อาหารที่จัดให้เป็นอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่	ๆ 	จากผู้ต้องขังด้วยกัน	ในแต่ละวันผู้ต้องขังจะ
ได้รบัอาหารครบทัง้	3	มือ้	มตีารางส�าหรบัระบรุายการอาหารในแต่ละมือ้ไว้อย่างชัดเจน	หากผูต้้องขัง
คนใดไม่ประสงค์ท่ีจะรับประทานอาหารในม้ือใดกส็ามารถซือ้อาหารจากร้านค้าสวสัดิการของเรอืนจ�าและ
ทณัฑสถานแห่งนัน้ได้	รวมทัง้สามารถรบัประทานอาหารทีญ่าตผิูต้้องขงัน�ามาเยีย่มได้ด้วย	นอกจากนีย้งั
พบว่ามกีารจ�าแนกภาชนะ	 กระบวนการปรุงอาหาร	 และผูต้้องขังซ่ึงท�าหน้าทีป่รงุอาหารไว้ส�าหรบัท�าการ
ปรงุอาหารให้แก่ผู้ต้องขังที่นับถือศาสนาอิสลามหรือผู้ต้องขังมุสลิมเป็นการเฉพาะ	
	 ด้านการคุม้ครองความเป็นครอบครวันัน้	 เรอืนจ�าและทณัฑสถานหลายแห่ง	มกีารจดัสถานที่
เป็นการเฉพาะส�าหรบัการควบคมุผู้ต้องขงัท่ีคลอดบุตรในเรอืนจ�า	 และจะพยายามตดิต่อให้ญาตขิอง
ผูต้้องขังมารบัตัวเดก็ออกไปจากเรอืนจ�าเมือ่เด็กมอีายไุด้ประมาณ	6	เดือน	ถึง	1	ปี	และขณะท่ีเด็กยงั
อยูกั่บมารดาทีเ่รอืนจ�าจะมกีารจัดให้เดก็ได้รบัการฉดีวคัซีน	ให้นม	และอปุกรณ์ต่าง	ๆ	ทีจ่�าเป็น	โดยใช้
งบประมาณจากฝ่ายสงัคมสงเคราะห์ของกรมราชทณัฑ์	 รวมถึงการรบับรจิาคจากเหล่ากาชาดจงัหวัด
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	 ด้านความโปร่งใสในการปฏบิตังิานนัน้	เรอืนจ�าและทณัฑสถานทกุแห่ง	เปิดโอกาสให้ผูต้้องขงั
ร้องเรียนเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่หรือความคับข้องใจภายในเรือนจ�าและทัณฑสถานได้โดยจัด
ให้มตีูแ้ดงส�าหรบัรบัเรือ่งราวร้องทุกข์และจดัสถานทีเ่ป็นการเฉพาะส�าหรบัการเขยีนหนงัสอืร้องทกุข์
การร้องทุกข์ของผู้ต้องขังจะเสนอต่อผู้บัญชาการเรือนจ�าโดยตรง	ส่วนการร้องเรียนไปยังหน่วยงาน
ภายนอกก็สามารถกระท�าได้ตามสทิธิ	ไม่มมีาตรการห้ามผูต้้องขังยืน่เรือ่งร้องเรียนแต่อย่างใด
 2.2 สภาพปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา
 1) ปัญหาความแออดัของเรอืนจ�า และจ�านวนบคุลากรราชทัณฑ์ท่ีไม่เพยีงพอ
	 เรือนจ�าหลายแห่งประสบปัญหาความแออัดและจ�านวนบุคลากรราชทัณฑ์ไม่เพียงพอ	
เนื่องจากมีจ�านวนผู้ต้องขังสูงเกินกว่าความจุที่เรือนจ�าและทัณฑสถานแต่ละแห่งจะสามารถรองรับ
ได้	 และมแีนวโน้มทีจ่�านวนผูต้้องขังจะเพ่ิมมากข้ึนทุก	 ๆ	 ปี	 จ�านวนเจ้าพนกังานราชทณัฑ์ทัว่ประเทศ
มปีระมาณ	 12,000	 คน	 คดิเป็นอตัราส่วนเจ้าหน้าที	่ 1	 คน	 ต่อผูต้้องขัง	 30	 คน	 แต่หากนบัเฉพาะ
เจ้าหน้าทีฝ่่ายควบคมุ	 เจ้าพนกังานราชทณัฑ์	 1	 คนจะต้องควบคุมดูแลผูต้้องขังประมาณ	 100	 คน	
ปัญหาน้ีส่งผลต่อสภาพความเป็นอยูข่องผู้ต้องขงั	 ระบบการบรหิารจัดการเรอืนจ�า	 การจดัการสวสัดกิาร
การอบรม	 การดูแลผู้ต้องขัง	 ผู้ต้องขังมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างแออัด	 ผู้ต้องขังจ�านวนมากว่างงาน
เนื่องจากไม่มีสถานที่และปริมาณงานเพียงพอส�าหรับผู้ต้องขังท�าให้อาจคิดฟุ้งซ่านและหันไปมี
พฤติกรรมละเมิดกฎระเบียบของเรือนจ�า	และยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาพฤตินิสัยของ
ผู้ต้องขัง	 ให้สามารถฟ้ืนฟูและกลบัตัวเป็นพลเมืองดีของสงัคมได้	 ปัญหาดังกล่าวจึงควรได้รบัการแก้ไข
อย่างเร่งด่วนเน่ืองจากส่งผลกระทบต่อผู้ต้องขังโดยรวม	ด้วยการลดจ�านวนผู้ต้องขังเข้าใหม่
ทัง้ทางนโยบายและกฎหมาย	และพจิารณาเพิม่จ�านวนบคุลากรราชทณัฑ์	รวมถงึก�าหนดวธิกีารในการสร้าง
ขวัญและก�าลังใจให้แก่บุคลากรเพ่ือด�ารงตนในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้อย่างเต็มภาคภูมิ
 2) ปัญหาการให้บรกิารทางการแพทย์และสาธารณสขุ
	 เรือนจ�าและทัณฑสถานทุกแห่งมีการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขพื้นฐาน
ส�าหรับผู้ต้องขัง	 ด้วยการจัดให้มีสถานพยาบาลเป็นการเฉพาะ	มีบุคลากรต�าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ประจ�าสถานพยาบาล	และกรมราชทณัฑ์ได้ออกระเบยีบว่าด้วยการอนญุาตให้ผูต้้องขังออกไปรกัษาตัว
นอกเรือนจ�า	พ.ศ.	2559	 เพื่อการอนุญาตให้ผู้ต้องขังออกไปรักษาตัวนอกเรือนจ�าเป็นไปด้วยความ
เรยีบร้อย	 รวดเรว็	 เกดิประสทิธภิาพ	 สอดคล้องกบัหลักสทิธมินุษยชน	และเหมาะสมกบัสภาพการณ์
ปัจจบุนั	ผูต้้องขงัท่ีมอีาการเจบ็ป่วยเกนิขีดความสามารถในการรักษาของสถานพยาบาลของเรอืนจ�า
หรือทัณฑสถานแห่งนั้นจะมีระบบส่งต่อไปรับการรักษายังสถานพยาบาลใกล้เคียง	กรมราชทัณฑ์ได้
บูรณาการการท�างานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โดยการจัดท�าคูม่อืแนวทางพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพส�าหรบัผูต้้องขงั	 เพือ่ให้การเข้าถงึบรกิารสขุภาพ
ที่ได้มาตรฐาน	และการขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลในเรือนจ�าทั่วประเทศ	เป็นหน่วยบริการในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เพ่ือให้ผู้ต้องขังเข้าถึงบริการทางสุขภาพจากหน่วยงานสาธารณสุข
ภาครฐัได้เช่นเดยีวกบัประชาชนท่ัวไป	อนัเป็นไปตามมติคณะรฐัมนตรเีมือ่วันที	่17	พฤศจกิายน	2558
ทีม่อบหมายให้หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องพจิารณาด�าเนนิการตามข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการ
ปรับปรุงกฎหมายของคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาตใินเรือ่งสทิธขิองผูต้้องขงัและสทิธใินการ
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ได้รับบริการสาธารณสุขจากรัฐ3		อย่างไรก็ตาม	เรือนจ�าและทัณฑสถานยังคงประสบปัญหาการขาด
แพทย์ทีจ่ะสามารถให้บรกิารแก่ผู้ต้องขงัทีเ่กดิอาการเจบ็ป่วยอย่างรนุแรงเกนิกว่าทีพ่ยาบาลวชิาชพี
จะให้การรักษาได้	รวมถึงระบบส่งต่อผู้ต้องขังไปรับการรักษาพยาบาลยังสถานพยาบาลใกล้เคียงที่มี
ศักยภาพมากกว่าเนือ่งจากจ�าเป็นจะต้องใช้บคุลากรของเรอืนจ�าและทณัฑสถานแห่งนัน้ไปท�าหน้าที่
เฝ้าและควบคมุผู้ต้องขงัในสถานพยาบาลเพือ่ป้องกนัการหลบหน	ี เป็นเหตุให้บุคลากรทีป่ฏิบติัหน้าที่
ตามปกตลิดลง	ซึง่เป็นปัญหาส�าคญัเร่งด่วนทีก่รมราชทณัฑ์จะต้องพจิารณาและแก้ไข	ซึง่หากพจิารณา
จากข้อก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง	 (United	 Nations	
Standard	Minimum	Rules	for	the	Treatment	of	Prisoners)	หรอืข้อก�าหนดแมนเดลา	(Mandela	
Rules)	ข้อ	30	และข้อ	34	แล้วพบว่า	บคุลากรทางการแพทย์จะต้องตรวจร่างกายผูต้้องขังทกุคนโดย
ไม่ชักช้า	ทั้งในขณะรับตัวไว้ในเรือนจ�าและในภายหลัง	มิใช่เป็นเพียงการประเมินความต้องการด้าน
สขุภาพ		และการให้การรกัษาพยาบาลเท่านัน้	แต่ควรระบถึุงสภาวะทางจิตใจ	ความเครยีด	ตลอดจน
ร่องรอยใด	 ๆ	 ของการทรมานและการปฏบิตัหิรอืการลงโทษอ่ืน	 ๆ	 ทีโ่หดร้ายต่อผูต้้องขัง	 ซึง่จะต้อง
บันทึกข้อมูลและรายงานกรณีดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จากหลักการดังกล่าวผู้ต้องขังทุกคน
จึงควรได้รับการตรวจจากบุคลากรทางการแพทย์ด้วยความรวดเร็วและได้มาตรฐาน	ดังนั้น	ควรจัด
บคุลากรทางการแพทย์	จดัสรรงบประมาณ	รวมถึงจดัหาสถานทีร่กัษาพยาบาลให้เพยีงพอแก่ผูต้้องขัง		
 3) ปัญหาการปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎหมาย
	 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์	 พ.ศ.	 2560	 มีการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดเดิมตาม
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	2479	หลายประการ	เช่น	การก�าหนดให้มีคณะกรรมการ
ราชทัณฑ์4	 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อก�าหนดนโยบายและทิศทาง
ในการบรหิารงานราชทณัฑ์และปรบัปรุงกฎหมายให้สามารถแก้ไข	บ�าบดั	 ฟ้ืนฟู	และพฒันาพฤตินสิยั
ของผู้ต้องขัง	 อีกท้ังเป็นเคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหาอื่นในการบริหารจัดการกระบวนงานของ
กรมราชทณัฑ์	 เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพยิง่ขึน้	 การน�ามาตรการอืน่มาใช้แทนการจ�าคุก5	 ทีใ่ห้อ�านาจ
กรมราชทณัฑ์สามารถใช้มาตรการบงัคบัโทษอืน่นอกจากการควบคุม	ขัง	หรอืจ�าคุกผูต้้องขังไว้ในเรอืนจ�า	
แต่มาตรการดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย	หรือการให้ชุมชนหรือเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง6	ด้วยการให้ผู้ต้องขังได้รับการศึกษา	การอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
การท�างาน	 การฝึกอาชีพ	 การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงาม	 และการพัฒนานิสัยของผู้ต้องขัง	 เป็นต้น
พระราชบญัญตัริาชทณัฑ์	พ.ศ.	 2560	 จงึมบีทบญัญัติทีค่�านงึถึงสิทธแิละเสรภีาพของผู้ต้องขังมากข้ึน	
อย่างไรก็ตาม	บทบญัญตัติามพระราชบญัญตัริาชทณัฑ์	พ.ศ.	2560	บางมาตราก่อให้เกดิปัญหาการบงัคบัใช้
เช่น	มาตรา	21	ซ่ึงบัญญัติให้ดุลพินิจแก่เจ้าหน้าที่ในการใช้เครื่องพันธนาการ	เนื่องจากที่ผ่านมามี

  3	ตามรายงานผลการตรวจสอบที	่987-989/2558	ลงวนัที	่5	ตลุาคม	2558	เรือ่ง	สทิธขิองผูต้้องขงัและสทิธิในการ
ได้รบับรกิารสาธารณสขุจากรฐั	กรณกีารเข้าถงึสทิธิในการได้รบับรกิารสาธารณสุขของผูต้้องขงั.		
  4	พระราชบญัญตัริาชทณัฑ์	พ.ศ.	2560	มาตรา	8	–	มาตรา	16.
  5	พระราชบญัญตัริาชทณัฑ์	พ.ศ.	2560	มาตรา	6.
  6	พระราชบญัญตัริาชทณัฑ์	พ.ศ.	2560	มาตรา	42	–	มาตรา	46.	
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เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้เคร่ืองพันธนาการที่ไม่เหมาะสมจ�านวนมาก	 เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
จึงควรระมดัระวงัในการพจิารณาว่าการใช้เครือ่งพนัธนาการจะต้องมเีหตผุลและความจ�าเป็นเพยีงพอ
มเิช่นนัน้อาจน�ามาซึง่การละเมดิสทิธมินษุยชน	 นอกจากนีใ้นมาตรา	 22	 และมาตรา	 23	 ให้อ�านาจ
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ท่ีจะใช้อาวุธแก่ผู้ต้องขังได้	 ซึง่มข้ีอควรระวงัในเรือ่งเง่ือนไขการใช้อาวธุเช่นเดยีวกนั	
นอกจากปัญหาเรื่องขอบเขตการใช้ดุลพินิจในการใช้เครื่องพันธนาการและอาวุธแล้ว	 ยังพบปัญหา
เจ้าหน้าทีบ่างส่วนไม่ได้ปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้เป็นไปตามบทบญัญัติของกฎหมายและละเมดิสทิธิมนุษยชนของ
ผูต้้องขัง	เช่น	การควบคมุหรือดแูลผูต้้องขงัไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	การลงโทษผูต้้องขังโดยไม่เป็นธรรม
การใช้ก�าลังท�าร้ายร่างกายผู้ต้องขัง	 การสอบสวนผู้ต้องขังกระท�าผิดวินัยโดยไม่เป็นธรรมหรือ
ไม่เป็นไปตามขั้นตอน	การแยกขังโดยไม่เป็นธรรม	เป็นต้น	ดังนั้น	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จึงควรได้รับการฝึกอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	 รวมถึง
หลักสิทธิมนุษยชนให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง	เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	และยกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขัง
	 คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาตจิงึได้เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสรมิ
และคุ้มครองสทิธิมนษุยชนต่อคณะรฐัมนตร	ี กระทรวงยติุธรรม	 และกรมราชทณัฑ์	 ตามรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	2560	มาตรา	247	(3)	และพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญู
ว่าด้วยคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2560	มาตรา	26	(3)	และมาตรา	42	ดังนี้		
	 1)	ปัญหาความแออดัของเรอืนจ�า	และจ�านวนบคุลากรราชทณัฑ์ทีไ่ม่เพียงพอ	
	 คณะรฐัมนตรคีวรเร่งหามาตรการแก้ไขปัญหาให้แก่กรมราชทณัฑ์เพือ่แก้ไขปัญหาจ�านวน
ผูต้้องขังเกนิความจขุองเรอืนจ�าหรอืทณัฑสถาน	และเพ่ิมประสทิธภิาพการควบคุมดูแลแก้ไขและฟ้ืนฟู
พฤตินสิยัของผูต้้องขงัภายในเรอืนจ�าหรอืทณัฑสถาน	ดังน้ี
	 	 1.1)	ควรพิจารณาใช้นโยบายกระบวนการยติุธรรมทางเลอืก	เช่น	การเบีย่งเบนคดีอาญา
ออกจากกระบวนการยตุธิรรมกระแสหลกั	(Diversion	from	Criminal	Justice	Process)	ทีมุ่ง่เน้นให้
คดคีวามข้ึนสู่การพิจารณาของศาลน้อยลง	 และท�าให้ผูเ้สยีหายได้รบัการเยยีวยาความเสยีหายได้มากขึน้	
และกระบวนการแก้ไขบ�าบัดฟ้ืนฟ	ู(Restorative	Justice)	ในรปูแบบของการประชุมเพือ่เตรยีมความ
พร้อมให้ผูต้้องขงัสามารถกลบัคนืไปสูค่รอบครวัและชุมชนได้ด้วยความชอบธรรม
	 	 1.2)	 ควรปรบัเปลีย่นวธิกีารระหว่างการด�าเนินคดอีาญาหรอืการลงโทษนอกเหนือไปจาก 
การน�าตวัผูต้้องหาหรือจ�าเลยไปควบคมุไว้ท่ีเรอืนจ�า	 โดยเฉพาะผูต้้องหาระหว่างการสอบสวนหรอืพจิารณาคดี
ซึง่ยงัไม่ถอืเป็นบคุคลทีถู่กศาลพพิากษาว่าเป็นผูก้ระท�าความผดิ	แต่กลบัถกูน�าตวัไปควบคมุไว้ทีเ่รอืนจ�า
และทณัฑสถานต่าง	 ๆ	 จ�านวนมากและอยูใ่นสถานทีเ่ดยีวกนักบัผูต้้องขงัทีศ่าลพพิากษาแล้ว	 กรณเีช่นนี้
นอกจากจะเป็นการเอาตวับคุคลไปไว้ในอ�านาจของรฐัโดยไม่จ�าเป็นแล้ว	ยงัสุม่เสีย่งทีจ่ะละเมดิสทิธมินษุยชน
ของบุคคลดังกล่าวด้วย	 จึงควรจัดหางบประมาณเพื่อแยกสถานที่คุมขังระหว่างผู้ต้องขังเด็ดขาด
และผูต้้องขงัระหว่างพิจารณา
	 	 1.3)	ควรพิจารณาก�าหนดสถานที่ส�าหรับการควบคุมผู้ต้องขังแต่ละประเภทให้มีความ
ชดัเจนมากยิง่ขึน้	 โดยผูต้้องขงัทีอ่ยูร่ะหว่างการพจิารณาคดีและผูถู้กกกัขังแทนค่าปรบัควรถูกควบคุม
ในสถานทีท่ี่ไม่ใช่เรอืนจ�าหรอืทณัฑสถานทีใ่ช้ควบคมุผูต้้องขงัทีถ่กูศาลมพีพิากษาลงโทษแล้ว	นอกจากนี้
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สมควรเป็นอย่างยิง่ท่ีจะต้องแยกสถานท่ีเพ่ือการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดตามพระราชบญัญัติ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ	พ.ศ.	2545	ออกจากพืน้ทีข่องเรอืนจ�าหรอืทณัฑสถาน	แม้ว่ากฎหมาย
ฉบับนี้มีบทบัญญัติที่ให้อ�านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก�าหนดสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์
และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในสถานที่ใด	 ๆ	 รวมถึงเรือนจ�า	 หรือทัณฑสถานด้วยก็ตาม	
แต่กม็บีทบญัญตัทิีก่�าหนดให้สถานท่ีเพือ่การฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิมีสถานะเป็นสถานพยาบาล
ตามประมวลกฎหมายอาญา	 จึงไม่สมควรอย่างยิง่ทีจ่ะจดัตัง้สถานทีด่งักล่าวภายในพืน้ทีข่องเรอืนจ�า
หรือทัณฑสถาน	เพราะจะท�าให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพมีความเสี่ยงท่ีจะได้รับการปฏิบัติ
เช่นเดยีวกับผู้ต้องขงัอ่ืน	อนัสุม่เสีย่งต่อการละเมดิสทิธมินษุยชน	
	 	 1.4)	 ควรพิจารณาเพ่ิมจ�านวนบคุลากรราชทณัฑ์ให้เพยีงพอกบัภาระงานและพจิารณา
หามาตรการทีส่ร้างขวญัและก�าลงัใจแก่บคุลากรราชทณัฑ์ให้มากข้ึน	เช่น	การก�าหนดเวลาการท�างาน
ทีเ่หมาะสม	เพือ่ให้เจ้าหน้าทีม่เีวลาพกัผ่อนจากการปฏิบติังานมากข้ึน	การก�าหนดอตัราค่าตอบแทนที่
เพยีงพอต่อการปฏบิตังิาน	การจัดสวสัดกิารประเภทอืน่	ๆ 	การได้รบัการส่งเสรมิให้ได้รบัความก้าวหน้า
ในอาชพีราชการ	การสร้างระบบธรรมาภบิาลภายในองค์กร	เป็นต้น	ซึง่จะท�าให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบติัหน้าที่
ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ	และด�ารงตนในฐานะเป็นเจ้าหน้าทีข่องรฐัได้อย่างเต็มภาคภูมิ
	 2)	ปัญหาการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสขุ
	 คณะรัฐมนตรีควรพิจารณาเพิ่มจ�านวนบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถให้การรักษา
พยาบาลผู้ต้องขังเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ครอบคลุมทั้งกลางวันและกลางคืน	 และเพิ่มบุคลากรทางด้าน
สาธารณสุขที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิต	เพื่อให้ผู้ต้องขังทุกคนเข้าถึง
บริการสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน	อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ต้องขังพึงได้รับ	ทั้งในด้าน
การควบคุมและป้องกนัโรค	 การส่งเสรมิสุขภาพการตรวจรกัษา	 และการดแูลฟ้ืนฟสูมรรถภาพ	 ในกรณี
จ�าเป็น	 ควรพิจารณาน�าบคุลากรทางการแพทย์หรอืด้านสาธารณสขุของเอกชนมาร่วมโครงการด้วย	
นอกจากน้ี	ควรพจิารณาก�าหนดกลไกในการใช้ดุลพนิจิส่งต่อผูต้้องขังไปรกัษาพยาบาลภายนอกเรอืนจ�า
หรือทัณฑสถานให้เหมาะสมแก่อาการเจ็บป่วยของผู ้ต้องขัง	 ทั้งนี้	 ควรน�าข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาต	ิตามรายงานผลการพจิารณา	ที	่987	–	989/2558	ลงวนัที	่5	
ตลุาคม	2558	ไปพจิารณาประกอบด้วย
	 3)	ปัญหาการปฏบิติัหน้าทีต่ามกฎหมาย
	 	 3.1)	กรมราชทัณฑ์ควรพิจารณาจัดหลักสูตรการอบรมเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ให้มีความรู้	
ความเข้าใจด้านสิทธิมนษุยชน	รวมถงึหลักการพืน้ฐานทีเ่กีย่วข้องกบัมาตรฐานการปฏบิตัต่ิอผูต้้องขงั
โดยอาจน�าหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท�าร่วมกับ
ผู้แทนของกรมราชทัณฑ์มาใช้ในการอบรม	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์สามารถปฏิบัติงานตาม
หลักสิทธมินษุยชนและลดปัญหาเรือ่งร้องเรยีนได้		
	 	 3.2)	 กระทรวงยุติธรรมและคณะกรรมการราชทัณฑ์ควรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
พจิารณาความเหมาะสมของการใช้เครือ่งพันธนาการกับผูต้้องขัง	โดยเฉพาะควรพัฒนาหรอืน�ารูปแบบ 
ของเครื่องพันธนาการอื่นที่สามารถควบคุมผู้ต้องขังได้มาใช้แทนเครื่องพันธนาการแบบเดิม	 ๆ	 เช่น
ให้เพิม่ชดุกุญแจมอืและกุญแจเท้ามาใช้ให้เพยีงพอ	 หรอืน�าเสือ้พนัธนาการมาใช้	 และพจิารณายกเลิก
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การใช้ตรวนเป็นเครือ่งพนัธนาการ	เนือ่งจากมลีกัษณะทีล่ดทอนศักด์ิศรคีวามเป็นมนษุย์ของผูต้้องขังที่
ถูกบังคับใช้	นอกจากนี	้ควรพิจารณาก�าหนดเงือ่นไขการใช้อ�านาจของเจ้าพนักงานราชทณัฑ์ในการสัง่
ให้ใช้เครือ่งพันธนาการแก่ผู้ต้องขงัให้เข้มงวดมากยิง่ขึน้	มใิห้เกนิเลยไปกว่าเงือ่นไขทีก่ฎหมายก�าหนด		

ความคบืหน้าของการด�าเนนิการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ

	 3.1	กรมราชทัณฑ์มีหนงัสือท่ี	ยธ	0778/21694	ลงวนัที	่1	สงิหาคม	2562	แจ้งว่า	กรมราชทณัฑ์
ได้ก�าหนดเนือ้หารายละเอยีดวชิาในการเสริมสร้างความรูค้วามเข้าใจด้านสทิธมินษุยชน	รวมถึงความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง	เนื่องจากเป็นนโยบายอธิบดีกรมราชทัณฑ์	และได้
สอดแทรกวิชาดังกล่าวลงในทุกหลักสูตรหลักของกรมราชทัณฑ์แล้ว	พร้อมทั้งบรรจุหลักสูตร
การอบรมเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ให้มีความรู ้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนลงในแผนการพัฒนา
ทรพัยากรบคุลากรกรมราชทณัฑ์	เพ่ือให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง
	 3.2	ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร	ีมหีนงัสอื	ที	่นร	0505/242	ลงวนัที	่3	มกราคม	2563	
สรปุความได้ว่า	คณะรัฐมนตรไีด้มมีตเิมือ่วนัที	่2	มกราคม	2563	รบัทราบรายงานสรปุผลการพิจารณา
ต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสริมและคุม้ครองสทิธมินษุยชน	 กรณปัีญหาในการ
ด�าเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรมที่พบจากการด�าเนินโครงการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงต่อ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ	
และได้ด�าเนนิการแจ้งให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องทราบแล้ว
	 3.3	กระทรวงยตุธิรรม	มหีนงัสอืด่วนทีสุ่ด	ที	่ยธ	0905/676	ลงวนัที	่13	กมุภาพนัธ์	2563	
แจ้งมายงัส�านกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาตว่ิา	 กระทรวงยตุธิรรมได้เสนอเรือ่งข้อเสนอ
แนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธมินษุยชน	 กรณปัีญหาในการด�าเนนิงาน
ด้านกระบวนการยุติธรรมท่ีพบจากการด�าเนินโครงการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงต่อการละเมิด
สทิธมินษุยชน	ต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธมินษุยชนในประเด็น
ปัญหาต่าง	 ๆ	 และได้มีมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 2	 มกราคม	 2563	 รับทราบรายงานสรุปผล
การพิจารณาต่อข้อเสนอแนะ	ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้ประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพือ่พจิารณาข้อเสนอแนะหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชนตามประเดน็ปัญหา
ดงักล่าวและมข้ีอสรปุดงันี้
 3.3.1 ประเดน็ปัญหาความแออดัของเรอืนจ�า และจ�านวนบคุลากรราชทณัฑ์ทีไ่ม่เพยีงพอ 
	 1)	กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นด้วยกับการน�ากระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกมาใช้ให้มากย่ิงขึน้	โดยปัจจุบนัได้มีมาตรการเพือ่การเบีย่งเบนคดีอาญาออกจากกระบวนการ
ยตุธิรรมกระแสหลักท่ีส�าคญั	 อาทิ	 ระเบยีบศาลยตุธิรรมว่าด้วยแนวทางการปฏบิตังิานการไกล่เกลีย่
ข้อพพิาทก่อนฟ้องคด	ีพ.ศ.	2562	มาตรการพเิศษแทนการด�าเนนิคดีอาญา	มาตรา	86	ตามพระราชบญัญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั	 พ.ศ.	 2553	 ซึง่เป็นมาตรการทีช่่วย
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คุ้มครองสิทธิให้กับผู้ต้องหาและหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักตั้งแต่ต้นทาง
แต่อย่างไรก็ตาม	ก็ได้มีกลไกหรือเครื่องมือใหม่ท่ีจะช่วยให้มีการน�ากระบวนการยุติธรรมทางเลือก
มาใช้ได้มากขึน้	ได้แก่	พระราชบญัญตักิารไกล่เกลีย่ข้อพพิาท	พ.ศ.	2562					ทีก่�าหนดกระบวนการไกล่เกลีย่
ข้อพิพาทที่เป็นระบบ	รวมถึงการไกล่เกลี่ยช้ันพนักงานสอบสวน	ที่จะท�าให้ทุกหน่วยงานสามารถใช้
มาตรการเบีย่งเบนคดอีาญาออกจากกระบวนการยตุธิรรมกระแสหลกัได้อย่างมปีระสิทธิภาพมากขึ้น
	 2)	 ส�านักงานศาลยุติธรรมได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการระหว่างการด�าเนินคดีอาญาหรือ
การลงโทษนอกเหนือไปจากการน�าตัวผู้ต้องหาหรือจ�าเลยไปควบคุมไว้ที่เรือนจ�า	 โดยน�าเครื่องมือ
ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์	 (	Electronic	Monitoring	–	EM	)	มาใช้กับผู้ต้องหาที่อยู่ในระหว่าง
การพิจารณาคดีหรอืผูก้ระท�าผดิท่ีถกูศาลพิพากษาตัดสนิลงโทษโดยวธิกีารคุมประพฤติ	 และมกีารก�าหนด
สถานทีส่�าหรบัควบคมุผู้ท่ีรอการพจิารณาประกนัตวักบัผูต้้องขงัทีน่�าตวัมาจากเรอืนจ�าในแต่ละศาล	
รวมถึงข้อบงัคับของประธานศาลฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์	 วธิกีาร	 และเง่ือนไขเก่ียวกบัการเรยีกประกนั
หรือหลักประกัน	ในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�าเลยในคดีอาญา	(ฉบับท่ี	3)	พ.ศ.	2562
ซึ่งก�าหนดแนวทางและวิธีการในการประกันตัวและการปล่อยตัวชั่วคราวที่ชัดเจนยิ่งขึ้น	นอกจากนี้
ได้มีกองทนุยติุธรรมซึง่จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญัติกองทนุยติุธรรม	 พ.ศ.	 2558	 เป็นกลไกหนึง่ของ
กระทรวงยตุธิรรมเพือ่เป็นแหล่งเงนิทนุให้ความช่วยเหลอืประชาชนในการด�าเนนิคดี	 การขอปล่อยตัว
ชัว่คราวผูต้้องหาหรือจ�าเลยอนัถอืเป็นมาตรการทีจ่ะช่วยลดจ�านวนผูก้ระท�าผดิทีจ่ะต้องเข้าสูเ่รอืนจ�า
ได้อีกทางหนึง่	พร้อมกนันีไ้ด้มีการพัฒนากฎหมายเรือ่งมาตรการต่อผูก้ระท�าผดิอาญาแทนการควบคมุตวั
(Non-custodial	measures)		โดยการท่ีจะให้มีการน�ามาตรการลงโทษระดับกลางมาใช้เป็นโทษ
ทางเลอืกแทนการจ�าคกุซ่ึงคณะอนกุรรมการด้านการปฏริปูการพฒันามาตรการต่อผูก้ระท�าความผดิ
อาญาแทนการควบคุมตวั	 โดยการมส่ีวนร่วมขององค์กรสหวชิาชีพและชุมชน	 ภายใต้คณะกรรมการ
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติได้มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่	 24	 กันยายน	
2562	 และให้จัดท�าร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา	 ฉบับที่	 ..	 (พ.ศ.	 ....)
เพือ่ก�าหนดเป็นกฎหมายต่อไป
	 3)		การก�าหนดสถานทีส่�าหรบัการควบคมุผูต้้องขังแต่ละประเภทให้มคีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้
โดยการก�าหนดสถานทีอ่ืน่เพือ่การควบคมุตวันอกเหนอืจากการควบคุมตัวในเรอืนจ�า	ทีป่ระชุมเห็นว่า
เป็นหลักการที่ดีในการที่จะแยกพื้นที่ส�าหรับผู้ต้องขังแต่ละประเภท	แต่ในปัจจุบันการที่จะแยกแยะ
ผูต้้องขังให้สอดคล้องตามลกัษณะประเภทคดีไว้ในสถานทีอ่ืน่ทีเ่หมาะสมได้นัน้	จ�าเป็นต้องมกีารศึกษา
ข้อมลูและจดัท�าแผนงบประมาณ	 ทัง้ด้านทรพัยากรและบคุลากร	 เพือ่การก�าหนดสถานทีท่ี่เหมาะสม
ให้กับผู้ต้องขังแต่ละประเภท	 และจะต้องบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การ
ก�าหนดสถานที่อื่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 เกิดประสิทธิผล	 และความคุ้มค่า	 โดยในระยะแรก
กรมราชทณัฑ์อาจเสนอขอให้มีการด�าเนนิการในลักษณะเรอืนจ�าโครงสร้างเบาหรอืเรอืนจ�าขนาดเลก็ก่อน	
ทัง้น้ีเพือ่ทีจ่ะรองรบัผูต้้องขงัได้เหมาะสมตามประเภทมากยิง่ข้ึน
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	 4)	 การเพ่ิมจ�านวนบุคลากรราชทัณฑ์ให้เพียงพอกับภาระงาน	 กระทรวงยุติธรรมได้มี
แนวทางในการเพิม่อตัราก�าลงัของบุคลากรราชทณัฑ์มาอย่างต่อเน่ืองในระยะเวลา	 5	 ปีทีผ่่านมาโดย
ในปี	 พ.ศ.	 2558	 ได้ขอรบัการสนับสนนุอตัราก�าลงัข้าราชการต้ังใหม่	 จ�านวน	 3,767	 อตัรา	 ส�าหรับ
การดูแลผูต้้องขังตามนโยบายคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 การรักษาผูป่้วยในสถานพยาบาล
เรือนจ�าทั่วประเทศและการดูแลผู้ต้องขังในเรือนจ�าทั่วไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ลดความตรากตร�าในการปฏบิตัหิน้าทีน่อกเวลาราชการของเจ้าหน้าที	่โดยได้รบัการจัดสรรอตัราก�าลงั
ข้าราชการตัง้ใหม่	จ�านวน	1,794	อตัรา
  3.3.2 ประเดน็ปัญหาการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสขุ  
	 	 1)	 กรมราชทัณฑ์มีกลไกในการให้บรกิารสขุภาพโดยจดัระบบการให้บริการทางการแพทย์	
เป็น	2	รูปแบบ	ได้แก่	(1)	โรงพยาบาลราชทัณฑ์	ซึ่งมีแพทย์ให้บริการในเรือนจ�า	จ�านวน	2	แห่ง
ได้แก่	 เรอืนจ�ากลางคลองเปรม	 และเรือนจ�ากลางบางขวาง	 และ	 (2)	 สถานพยาบาลในเรือนจ�า	 ซึง่มี
พยาบาลวชิาชพีให้การดูแลรกัษาพยาบาลเบือ้งต้นแก่ผูต้้องขังเจ็บป่วย	 โดยปัจจบุนักระทรวงยติุธรรม
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข	และส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)	ได้บูรณาการงาน
บริการทางการรักษาเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาวะผู้ต้องขังในเรือนจ�าให้ดีขึ้นและทั่วถึงผู้ต้องขังใน
ทกุประเภท	โดยให้สถานพยาบาลเรอืนจ�าได้ขึน้สทิธกิารรักษาผูต้้องขงัตรงกบัโรงพยาบาลแม่ข่าย	รวมทัง้
มแีนวทางในการให้แพทย์เข้าตรวจรกัษาผู้ต้องขงัหรอืเยีย่มในเรอืนจ�าเพือ่ชดเชยเรือนจ�าทีไ่ม่มแีพทย์
รกัษา	 (Medical	 visit)	 และได้มกีารน�าระบบการแพทย์ทางไกล	 (Telemedicine)	 มาเพ่ิมช่องทาง
ให้กับสถานพยาบาลเรือนจ�าเพ่ือขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท์กับแพทย์ท่ีโรงพยาบาลภายนอกได	้
อย่างไรก็ตาม	 ปัจจุบนัยงัคงมีกลุม่ผูต้้องขงัต่างชาติ	 กบัผูต้้องขังระหว่างการพจิารณาคดีทีย่งัไม่ได้รบั
สทิธใินการเข้ารบับรกิารทางการแพทย์ได้ในทนัท	ี เนือ่งจากปัญหาในเรือ่งสญัชาติและการใช้สทิธกิาร
รักษาตามภูมิล�าเนาของผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีที่อาจถูกควบคุมตัวอยู่นอกพื้นที่ภูมิล�าเนา	
ซึง่ประเดน็นี	้ กรมราชทณัฑ์ได้ขอรบังบประมาณสนบัสนนุเพือ่ให้ผูต้้องขังกลุม่ดังกล่าวได้รับการรกัษา
พยาบาลให้ครอบคลมุยิง่ขึน้
	 2)	การเพิม่จ�านวนบคุลากรทางการแพทย์	โดยส�าหรบัพยาบาลกรมราชทัณฑ์ได้มกีารหารอื
ร่วมกับส�านกังาน	ก.พ.	เรยีบร้อยแล้วในการขออตัราก�าลงั	รวมถึงการยกระดับพยาบาลวิชาชีพให้เป็น
พยาบาลเวชปฏิบัติเพื่อให้มีบทบาทในการตรวจรักษาเบื้องต้นได้	 และพัฒนาพยาบาลเวชปฏิบัติให้
มีการอบรมในเรื่องการดูแลรักษาท่ีเก่ียวข้องกับผู้ต้องขังโดยเฉพาะ	ซึ่งปัญหาทางด้านสุขภาพจิต
ของผูต้้องขงั	 เช่น	 ผูป่้วยจิตเภท	 ยงัคงเป็นเรือ่งทีก่รมราชทณัฑ์ให้ความส�าคัญ	 และจ�าเป็นต้องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามารักษา	จึงมีความพยายามในการพิจารณาเพิ่มบุคลากรด้านจิตแพทย์
นกัจติวทิยา	 และนกัจติวทิยาคลนิกิ	 ในการดูแลผูต้้องขังทีป่่วยด้านจติเวชหรอืจิตเภทเป็นการเฉพาะ	
ซึง่ในปีงบประมาณ	 2563	 กรมราชทณัฑ์ได้พจิารณาจัดท�าค�าขออตัราก�าลงับคุลากรทางการแพทย์	
จ�านวน	226	อตัรา	ประกอบด้วย	นกัจติวทิยา	จ�านวน	124	อตัรา	เพือ่ตรวจประเมนิสภาวะทางจติและ
บ�าบัดรักษาผู้ต้องขงัรายบคุคล	นกัสังคมสงเคราะห์	จ�านวน	47	อตัรา	และพยาบาลวชิาชพี	จ�านวน	55	อตัรา			
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  3.3.3 ประเดน็ปัญหาการปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎหมาย
	 	 1)	 กรมราชทัณฑ์ได้จัดหลักสูตรการอบรมเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านสิทธิมนุษยชน	รวมถึงหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง	ตามหลัก
การปฏิบตัต่ิอผู้ต้องขงัหญงิในเรือนจ�าตามข้อก�าหนดกรงุเทพ	(Bangkok	Rules)	และข้อก�าหนดข้ันต�า่
ขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบตัต่ิอผู้ต้องขัง	 (Mandela	 Rules)	 อาท	ิ หลกัสตูรเจ้าพนกังาน
เรอืนจ�า	หลกัสตูรพศัดีเรอืนจ�า	หลกัสตูรนกัศึกษาผูบ้ญัชาการเรือนจ�า	(นผบ.)	และได้รบัความร่วมมอื
จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสนับสนุนวิทยากรเข้าร่วมอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง	
ซึ่งรวมถึงการอบรมและให้ความรู้ในเรื่องอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ	 หรือ
การลงโทษอืน่ท่ีโหดร้าย	ไร้มนุษยธรรม	หรอืทีย่�า่ยศัีกด์ิศร	ีให้กับเจ้าหน้าทีแ่รกเข้าและหลกัสตูรอืน่	ๆ	
ของราชทณัฑ์
	 	 2)	 ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์มีแนวทางปฏิบัติการใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขังตาม
หลกัปฏบิตัสิ�าคญัทีก่�าหนดในพระราชบญัญตัริาชทณัฑ์	พ.ศ.	2560	ทัง้น้ี	 มนีโยบายทีจ่ะจ�ากัดการใช้
ตรวนให้เป็นไปเท่าทีจ่�าเป็นและถือปฏบิตัติามกฎหมายโดยเคร่งครดั	 รวมทัง้พฒันารูปแบบตรวนให้มี
ลักษณะที่ไม่โหดร้ายทารุณจนเกินไป	 และได้น�าเทคโนโลยีมาควบคุมแทนการใช้เครื่องพันธนาการ
ในพื้นท่ีเรือนจ�าให้มากขึ้น	 ซึ่งเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้ตรวนได้ประการหนึ่ง	 นอกจากนี้
กรมราชทณัฑ์ได้จดัท�าร่างกฎกระทรวงยตุธิรรมก�าหนดประเภท	ชนดิและขนาดของเครือ่งพันธนาการ	
พ.ศ.	....	เพื่อก�าหนดเครื่องพันธนาการที่จะใช้กับผู้ต้องขังและรูปแบบของเครื่องพันธนาการในแต่ละ
ประเภททีเ่หมาะสมมากยิง่ข้ึน	อย่างไรกต็าม	หากจะต้องมกีารพิจารณายกเลกิการใช้ตรวน	กรมราชทณัฑ์
จะต้องมกีารศกึษาข้อมูลเพ่ือพิจารณาเคร่ืองพันธนาการประเภทอืน่ท่ีสามารถทดแทนตรวนได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและค�านงึถงึความปลอดภัยความคุ้มค่า	 และการควบคุมผูต้้องขังได้อย่างมีประสทิธภิาพ
และประสทิธิผลสูงสุด ผู�สรุปและเร�ยบเร�ยง: นายกันตพัฒน� วงศ�สินอุดม

สรุปงานว�จัย
เร�อ่ง หลักการคุ�มครองสิทธ�และเสร�ภาพของบุคคล

ในกรณีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล



ผู�สรุปและเร�ยบเร�ยง: นายกันตพัฒน� วงศ�สินอุดม

สรุปงานว�จัย
เร�อ่ง หลักการคุ�มครองสิทธ�และเสร�ภาพของบุคคล

ในกรณีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล
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สรปุงานวจิยัหลกัการคุม้ครองสทิธิและเสรภีาพของบุคคล
ในกรณคีวามผดิฐานละเมดิอ�านาจศาล1

	 ความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลเป็นมาตรการทางกฎหมาย	มเีจตนารมณ์เพ่ือให้การใช้อ�านาจ
ตลุาการในการพจิารณาคดีเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและรวดเรว็	ตลอดจนเพือ่รกัษาความสงบเรยีบร้อย
ในบริเวณศาล	อย่างไรกต็าม	ความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลในประเทศไทย	ตามมาตรา	31	–	33	แห่ง
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง	ให้อ�านาจศาลสัง่ลงโทษผูถู้กกล่าวหาได้โดยไม่จ�าเป็นต้องมกีาร
สอบสวนหรือฟ้องร้องผูถู้กล่าวหาเพือ่พสิจูน์ความผดินัน้ก่อน	 รวมถงึคณะกรรมการกฤษฎกีาได้มคีวามเหน็ว่า
ความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลไม่ใช่ความผดิทางอาญา	ท�าให้เกดิค�าถามว่าหลักการทีป่รากฏในประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งและความเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎกีาในเรือ่งความผดิฐานละเมดิ
อ�านาจศาลมคีวามสอดคล้องต่อหลกัสทิธมินษุยชนสากลหรอืไม่	ผูถ้กูกล่าวหาในคดคีวามผดิฐานละเมดิ
อ�านาจศาลควรได้รบัการคุม้ครองเพือ่ให้สอดคล้องกบักระบวนการยติุธรรมทางอาญาอย่างไร	 รวมถึง
ความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลในต่างประเทศมเีนือ้หาสาระและการปรบัใช้อย่างไร	และในท้ายทีส่ดุความผดิฐาน
ละเมดิอ�านาจศาลในประเทศไทยควรมกีารแก้ไขปรบัปรงุกฎหมายให้ทนัสมยัขึน้หรือไม่	เพียงใด

ทีม่าและสภาพปัญหา

	 หลกัการคุม้ครองสทิธแิละเสรีภาพของบคุคลประการหนึง่ซึง่เป็นทีย่อมรบักนัทัว่ไปในระดับสากล	
คอื	การคุม้ครองสทิธขิองจ�าเลยในคดอีาญาทีจ่ะต้องได้รบัการพจิารณาคดทีีเ่ป็นธรรมและเปิดเผยโดยศาล
ซึง่เป็นอสิระและไร้อคติในข้อหาทางอาญาท่ีตนถกูกล่าวหา	 รวมทัง้มสีทิธทิีจ่ะได้รับการสนันษิฐานในเบือ้งต้น
ว่าบริสทุธิจ์นกว่าจะได้มกีารพสิจูน์ว่ามคีวามผดิ	ซึง่เป็นหลกัการทางกฎหมายตามปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน	(UDHR)	ข้อ	10	และข้อ	11	(1)	รวมทั้งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สทิธทิางการเมือง	(ICCPR)	ข้อ	14
	 ทัง้น้ี	 ความผดิฐานละเมิดอ�านาจศาลเป็นมาตรการทางกฎหมายอย่างหนึง่ซ่ึงเป็นทีย่อมรบักนั
ทัว่ไปตามหลกัสากล	 มเีจตนารมณ์เพือ่ให้การใช้อ�านาจตุลาการในการพิจารณาคดีเป็นไปอย่างเป็นธรรม
มปีระสทิธภิาพ	และรวดเรว็	รวมทัง้เพือ่ไม่ให้คูค่วามด�าเนนิการใดทีท่�าให้การพจิารณาไม่สจุรติ	ตลอดจน
เพือ่รกัษาความสงบเรียบร้อยในบรเิวณศาล	อย่างไรกต็าม	ความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลในประเทศไทย	
ศาลมอี�านาจสัง่ลงโทษผูก้ระท�าผดิได้โดยไม่จ�าเป็นต้องมีการสอบสวนหรือฟ้องร้องผู้กระท�าความผิด

นายกนัตพฒัน์	วงศ์สนิอดุม2

1

  1	คณะผู้วจิยัจากคณะนิติศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ประกอบด้วย	ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.	 เอือ้อารย์ี	อิง้จะนลิ	
อาจารย์	ดร.	ณชัพล	จติตริตัน์	และอาจารย์วิมพทัธ์	ราชประดษิฐ์.	
  2	นติกิร	ส�านกักฎหมาย	ส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต,ิ	ผู้สรปุและเรียบเรยีง.
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เพือ่พสิจูน์ความผดินัน้ก่อน	อนึง่	แม้ความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลจะเป็นมาตรการพเิศษท่ีศาลจ�าต้อง
มตีามหลกัสากล	แต่กเ็ป็นประเดน็ทีก่ระทบต่อสิทธมินษุยชนและมีขอบเขตการบงัคับทีแ่ตกต่างกนัไปใน
แต่ละประเทศ	ซึง่แนวทางปฏิบัตทิีผ่่านมาในประเทศไทย	พบว่ามข้ีอโต้แย้งทางวชิาการ	2	ประเดน็	ดงันี้
 ประเดน็ท่ี	1	องค์ประกอบของความผิดและขอบเขตของการกระท�าความผดิท่ีเป็นการละเมดิ
อ�านาจศาล
	 ปัจจบัุนขอบเขตของการกระท�าความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลในประเทศไทยครอบคลมุไปถงึ
กรณกีารกระท�าท่ีมไิด้เกดิในระหว่างการพจิารณาคดีของศาลหรอืเกิดขึน้นอกศาล	 ตลอดจนกรณทีีเ่ป็นการ
คุม้ครองเกียรตแิละศกัด์ิศรขีองผูพ้พิากษาในฐานะบคุคลซ่ึงไม่เกีย่วกบัการพิจารณาคดีด้วย	 จึงควรมีการ
ปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายของประเทศไทยในเรือ่งการละเมดิอ�านาจศาลให้จ�ากดัขอบเขตการกระท�าความผิด
ไว้เฉพาะกรณทีีเ่กีย่วกบัการกระท�าทีม่ผีลกระทบต่อกระบวนการในขณะทีศ่าลมกีารพิจารณาคดีและอยูใ่น
บรเิวณศาลเท่านัน้	 ท้ังนี	้ เพือ่ให้เป็นไปตามแนวทางปฏบิติัของประเทศทีใ่ช้ระบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร	
(Civil	Law)	เช่น	สหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนี	สาธารณรฐัฝรัง่เศส
 ประเดน็ท่ี	2	กระบวนการพิจารณาคดีและการลงโทษผูก้ระท�าความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาล
	 ตามระบบกฎหมายไทยถือว่า	การละเมิดอ�านาจศาลเป็นมาตรการพิเศษที่ให้อ�านาจไต่สวน
หาความจรงิได้โดยไม่จ�าเป็นต้องยืน่ฟ้องเหมอืนคดอีาญาปกตทิัว่ไป	 ศาลมอี�านาจไต่สวนพยานหลกัฐานได้เอง	
มอี�านาจค้นหาความจริงได้โดยไม่จ�าเป็นต้องให้โอกาสผูก้ระท�าผดิแก้ข้อกล่าวหาหรอืให้โอกาสต้ังทนายความ
มาถามค้าน	 ไม่จ�าเป็นต้องกระท�าต่อหน้าผูก้ระท�าความผดิและไม่ต้องมีรปูแบบท่ีแน่นอน	นอกจากนี	้ การกระท�า
ความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลในบางกรณีซ่ึงมีลักษณะเป็นการกระท�าความผิดทางอาญาด้วยนั้น	
แม้ศาลจะลงโทษบุคคลนัน้ในความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลแล้ว	แต่ไม่ได้ตัดสทิธทิีผู่เ้สยีหายจะไปด�าเนนิคดี
อาญากับบคุคลน้ันอีก	รวมท้ังไม่ถือว่าเป็นการลงโทษสองครัง้ในความผดิเดียวกนั	ดังนัน้	จงึสมควรพจิารณา
ทบทวนว่าการลงโทษในความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลจ�าเป็นต้องคุม้ครองสทิธขิองผูก้ระท�าความผดิโดย
ให้มกีารไต่สวนข้อเทจ็จรงิหรอืรบัฟังพยานหลกัฐาน	 เพือ่ให้โอกาสผูก้ระท�าความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาล
สามารถโต้แย้งต่อสูค้ดซ่ึีงเป็นไปตามหลกัฟังความสองฝ่ายทีเ่ป็นหลกัพืน้ฐานของวิธพีจิารณาความอาญา
	 อย่างไรกต็าม	 ตามทีค่ณะกรรมการกฤษฎกีาได้เคยให้ความเหน็ที	่ 444/2528	 ว่า	 ความผดิฐาน
ละเมิดอ�านาจศาลไม่ใช่ความผดิทางอาญา	แต่เป็นเพยีงการกระท�าละเมดิต่ออ�านาจและหน้าทีข่องศาล
อนัเป็นมาตรการตามวธิสีบัญญตัเิท่านัน้	การพิจารณาลงโทษฐานละเมดิอ�านาจศาลจงึมีความแตกต่างกนัไป
และเป็นการใช้ดลุพนิจิของผูพ้พิากษาแต่ละนาย	และให้อ�านาจผูพ้พิากษาในการสัง่ลงโทษผูก้ระท�าความผดิ
ฐานละเมดิอ�านาจศาลได้โดยไม่จ�าเป็นต้องมีการสอบสวนหรอืฟ้องร้องเพือ่พสิจูน์ความผดิก่อน	ดังนัน้	จงึเป็น
มาตรการทีม่ปัีญหากระทบต่อหลกัการคุม้ครองสิทธขิองจ�าเลยในคดีอาญา	 จึงเกดิความเหน็ทางวิชาการ
ว่า	 แม้ความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลเป็นมาตรการทางกฎหมายทีจ่�าเป็นต้องมไีว้เพือ่คุม้ครองกระบวนการ
พจิารณาคดขีองศาล	แต่กค็วรมกีารปรบัปรงุแก้ไขบทบญัญติัเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการคุม้ครองสิทธขิอง
จ�าเลยในคดอีาญาและหลกัสิทธมินษุยชน	ดงันี้
	 (1)	 ควรน�าหลกักระบวนการท่ีชอบด้วยกฎหมาย	 (Due	 process)	 ซ่ึงเป็นกระบวนการคุม้ครอง
สทิธขิองจ�าเลยในคดอีาญามาใช้ในการพจิารณาการลงโทษฐานละเมดิอ�านาจศาล	ทัง้นี	้ศาลจะถอืว่าการ
ลงโทษฐานละเมดิอ�านาจศาลเป็นบทบัญญติัทีส่ามารถกระท�าลบัหลงัผูก้ระท�าความผดิโดยไม่ต้องรบัฟัง
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พยานหลกัฐานของบคุคลดงักล่าวอกีต่อไปไม่ได้	 ศาลจะต้องพิจารณาคดีความผิดฐานละเมดิอ�านาจศาล
ดงัเช่นคดอีาญาทัว่ไป	โดยจะต้องมกีารรบัฟังพยานหลกัฐานทีผู่ก้ระท�าผดิน�าเสนอ	และผูพ้พิากษาทีช่ีข้าด
ตดัสนิคดลีะเมดิอ�านาจศาลจะต้องเป็นคนละองค์คณะกบัผูพ้พิากษาทีพ่จิารณาพพิากษาคดเีดมิอนัเป็น
มลูเหตใุห้เกิดการละเมดิอ�านาจศาลข้ึน
	 (2)	 การกระท�าละเมดิอ�านาจศาลบางกรณอีาจเป็นการกระท�าความผดิตามประมวลกฎหมาย
อาญาด้วย	แต่เนือ่งจากกฎหมายไทยถอืว่าการลงโทษในความผิดฐานละเมดิอ�านาจศาลไม่ใช่โทษตาม
กฎหมายอาญา	แต่เป็นมาตรการพเิศษ	ผูถู้กกล่าวหาในความผดิฐานละเมิดอ�านาจศาลจงึอาจถกูลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญาได้อีก	 ซึง่โทษดงักล่าวอาจขดัต่อหลกัการไม่ถกูด�าเนนิคดีหลายคร้ัง	 (Non	 bis	 in
idem)	ดงันัน้	เมือ่มีการลงโทษจ�าคกุส�าหรบัความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลแล้วกค็วรหักออกจากจ�านวนวัน
ในโทษจ�าคกุทีไ่ด้รบัตามประมวลกฎหมายอาญา	หากความผดิทางอาญาคร้ังเดียวน้ันเป็นความผดิอาญาอีก
ฐานหนึง่
	 ด้วยเหตผุลความจ�าเป็นข้างต้น	 จงึเป็นทีม่าของการศกึษา	 เรือ่ง	 “หลกัการคุม้ครองสทิธแิละ
เสรภีาพของบคุคลในกรณคีวามผดิฐานละเมดิอ�านาจศาล”	 เพือ่พฒันาหลกัการคุม้ครองสทิธแิละเสรีภาพ
ของบคุคลในเร่ืองดงักล่าวท้ังเชิงนโยบายและในการปรบัปรงุกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

กฎหมายว่าด้วยความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลในประเทศไทย

	 ความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลในประเทศไทยมกีฎหมายหลกัทีเ่กีย่วข้อง	2	ฉบบั	ได้แก่	ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	
พ.ศ.	 2542	 ซึง่มีแนวปฏิบัตแิละบทลงโทษแตกต่างกนั	 กล่าวคอื	 ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง
ก�าหนดให้ผูพิ้พากษาท่ีพบการกระท�าผดิสามารถด�าเนนิการลงโทษผูก้ระท�าการละเมดิอ�านาจศาลได้เลย
ซึง่โทษดงักล่าวรวมถงึโทษปรบัและโทษจ�าคกุ	 ในขณะทีพ่ระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดี
ปกครอง	พ.ศ.	2542	ก�าหนดให้ในกรณีที่ลงโทษบุคคลผู้กระท�าผิดด้วยโทษปรับหรือจ�าคุก	ต้องเปลี่ยน
องค์คณะทีพ่จิารณา	ส่วนอตัราโทษน้ัน	ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งก�าหนดอตัราโทษจ�าคกุ
ไม่เกิน	6	เดอืน	หรอืปรับไม่เกนิ	500	บาท	หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั	ในขณะทีพ่ระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและ
วธิพิีจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	2542	ก�าหนดอตัราโทษจ�าคกุไม่เกนิ	1	เดือน	หรอืปรบัไม่เกนิ	50,000	บาท	
หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั	
	 นอกจากน้ี	คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มคีวามเหน็ที	่444/2528	ว่า	ความผิดฐานละเมดิอ�านาจศาล
เป็นเพยีงการกระท�าละเมิดต่ออ�านาจศาลและหน้าทีข่องศาลในกระบวนพจิารณาและรกัษาความสงบ
เรียบร้อยในบริเวณศาล	 อันเป็นมาตรการตามวิธีสบัญญัติเท่านั้น	 และการด�าเนินกระบวนพิจารณา
และการรักษาความเรียบร้อยในบริเวณศาลไม่ว่าจะเป็นการด�าเนินกระบวนพิจารณาในคดีแพ่งหรือ
คดีอาญาหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณศาลในคดีแพ่งหรือคดีอาญา	ก็มิใช่เป็นความผิด
ในทางอาญาแต่อย่างใด	ฉะน้ัน	การกระท�าละเมดิอ�านาจศาลจงึมิใช่ความผดิอาญา
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ความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลในต่างประเทศ

	 3.1	สหราชอาณาจกัร
	 สหราชอาณาจกัรเป็นประเทศต้นแบบของความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาล	 ซึง่มขีึน้มาตัง้แต่สมยั
การปกครองสมบูรณาญาสทิธริาชย์	 กฎหมายเกีย่วกบัความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลในราชอาณาจกัร	
ปรากฏอยูใ่นรปูของค�าพิพากษาและกฎหมายลายลกัษณ์อักษร
	 กฎหมายเกีย่วกับความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลในรปูของค�าพพิากษาสามารถแบ่งออกเป็นสอง
ประเภท	อันได้แก่	ความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลในทางแพ่งและความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาล
ในทางอาญา	นอกจากความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลตามค�าพพิากษาแล้ว	ความผิดฐานละเมดิอ�านาจศาลใน
สหราชอาณาจกัรยงัปรากฏตาม	The	Contempt	of	Court	Act	1981	อกีด้วย	ซึง่ความผดิฐานละเมดิ
อ�านาจศาลตาม	The	Contempt	of	Court	Act	1981	เป็นการกระท�าเกีย่วกับการแทรกแซงหรอืขัดขวาง
กระบวนการยตุธิรรมโดยมีการก�าหนดความผิดในลกัษณะทีเ่ด็ดขาด	(Strict	Liability)	ผูก้ระท�าจงึต้องรบัผดิ
แม้จะมไิด้มเีจตนาในการกระท�าผดิกต็าม	 ทัง้นี	้ ผูก้ระท�ามหีน้าทีใ่นการพิสจูน์ความสจุรติในการกระท�า
ของตนเพือ่ได้รบัการยกเว้นความรบัผดิฐานละเมดิอ�านาจศาล
	 การด�าเนนิกระบวนพจิารณาคดคีวามผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลจ�าต้องพิจารณาว่า	การกระท�าความผดิ
ดงักล่าวเป็นการกระท�าความผดิทางอาญาด้วยหรอืไม่	หากเป็นการกระท�าทีเ่ป็นความผดิตามกฎหมาย
อาญาด้วยจ�าเป็นต้องด�าเนนิกระบวนพจิารณาคดีอาญาเพียงอย่างเดียว	 ตัดการพิจารณาในความผิดฐาน
ละเมดิอ�านาจศาลออกไป	 แต่หากการกระท�าดังกล่าวมไิด้เป็นการกระท�าความผดิทางอาญา	 จึงจะสามารถ
ด�าเนินกระบวนพจิารณาเฉพาะอย่างคดคีวามผดิฐานละเมิดอ�านาจศาล	 นอกจากนี	้ แม้การกระท�าจะมใิช่
การกระท�าความผดิตามกฎหมายอาญา	 การด�าเนนิกระบวนพจิารณาความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาล
ยงัต้องพจิารณาถึงสถานท่ีกระท�าความผดิด้วย	เนือ่งจากกระบวนการพจิารณาจะมคีวามแตกต่างกนั	กล่าวคือ
กรณทีีเ่ป็นการกระท�าความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลซ่ึงกระท�าต่อหน้าศาลจะมกีระบวนการพิจารณา
ความผดิอย่างรวบรดั	ผูพ้พิากษาจะมบีทบาทเป็นทัง้อยัการ	ทนายความ	และศาล	ในขณะทีก่ารกระท�าความผดิ
ฐานละเมดิอ�านาจศาลซึง่มไิด้กระท�าต่อหน้าศาล	จะมกีระบวนการทีม่คีวามใกล้เคยีงกบักระบวนพจิารณา
คดีอาญาทั่วไป	 ถึงกระนั้น	 ในแง่ของผู้พิพากษาที่จะพิจารณาคดีความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลใน
สหราชอาณาจกัรมไิด้เปิดโอกาสให้มกีารเปลีย่นตัวผู้พพิากษา
	 3.2	สาธารณรฐัอนิเดยี
	 ประเทศอนิเดยีให้ความส�าคญักบัความผิดฐานละเมดิอ�านาจศาลเป็นอย่างยิง่โดยมกีารก�าหนดไว้
ในรฐัธรรมนญูให้ความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลเป็นข้อยกเว้นในการจ�ากดัสิทธใินการแสดงความคิดเหน็
ของประชาชน	อีกท้ังในรฐัธรรมนูญยงัมีการก�าหนดให้ศาลสงูเป็นองค์กรผูม้อี�านาจในการพจิารณาพพิากษา
คดเีกีย่วกบัความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาล

3



132 วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน

	 ประเทศอนิเดยีนัน้ได้รบัอทิธพิลเกีย่วกบัความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลมาจากสหราชอาณาจกัร
เนือ่งจากเคยเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักร	 กฎหมายความผดิฐานละเมิดอ�านาจศาลของอนิเดียจงึมี
ความคล้ายคลงึกบัความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลของสหราชอาณาจกัร	และยงัได้มกีารบญัญตัไิว้เป็นการ
เฉพาะใน	The	Contempt	of	Courts	Act	1971	ซ่ึงจะมกีารก�าหนดการกระท�าความผดิฐานละเมดิอ�านาจ
ศาลไว้เป็นการเฉพาะนอกจากกรณทีีเ่ป็นความผิดตามค�าพิพากษา	พร้อมทัง้ยงัมกีารก�าหนดกรณทีีไ่ด้รับ
การยกเว้นความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาล	และบทก�าหนดโทษของความผดิไว้
	 กระบวนการพจิารณาความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลของประเทศอนิเดียมคีวามใกล้เคยีงกบั
สหราชอาณาจกัร	โดยมกีารพจิารณาก่อนว่าการกระท�าความผดิเป็นความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา
หรอืไม่	และยงัต้องพจิารณาต่อไปถึงสถานทีก่ระท�าความผดิเช่นกนั	อย่างไรกต็าม	กระบวนการพจิารณา
ความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลของประเทศอนิเดียมคีวามแตกต่างประการส�าคญัจากกระบวนการพจิารณา
ความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลของสหราชอาณาจกัรเนือ่งจากประเทศอนิเดียเปิดโอกาสให้ผูต้้องหาในคดี
สามารถขอเปลีย่นตวัผูพ้พิากษาพจิารณาคดไีด้	แต่ยงัเป็นอ�านาจดุลยพินจิของผู้พิพากษาท่านนัน้จะมี
ความเหน็เป็นเช่นใด
	 3.3	สหรฐัอเมรกิา
	 ศาลของสหรฐัอเมรกิาได้น�าหลกักฎหมายของสหราชอาณาจักรมาใช้	โดยแบ่งการละเมิดอ�านาจ
ศาลออกเป็นสองประเภท	โดยใช้ท้ังลกัษณะของการกระท�าและประเภทของคดีเป็นเกณฑ์	ส�าหรบัสทิธขิอง
ผูถ้กูกล่าวหานัน้	 มข้ีอสงัเกตว่า	 กรณกีารละเมดิอ�านาจศาลโดยตรง	 ศาลสามารถลงโทษบคุคลดงักล่าวได้
ทนัทโีดยมต้ิองมกีารบอกให้ทราบล่วงหน้า	ทัง้ยงัไม่ต้องมกีารกล่าวหาและเปิดโอกาสให้คูค่วามต่อสู้คดี
รวมถงึไม่มกีารก�าหนดประเดน็ในการพจิารณาคดแีต่อย่างใด	 ซึง่ศาลสามารถตดัสนิลงโทษผูถ้กูกล่าวหาได้
ในทนัท	ีอย่างไรกด็	ีการใช้อ�านาจลงโทษเช่นนีศ้าลจะต้องระมัดระวงัเป็นพเิศษ	ส่วนกรณขีองการละเมดิอ�านาจ
ศาลโดยอ้อมนัน้	เนือ่งจากการกระท�าความผดิมไิด้เกดิข้ึนต่อหน้าศาล	จึงจ�าเป็นต้องใช้กระบวนพิจารณา
คดแีบบธรรมดา	โดยจะต้องมกีารแจ้งข้อหาให้ผู้ถกูกล่าวหาทราบเป็นลายลักษณ์อกัษร	และต้องให้โอกาส
ผูถ้กูกล่าวหาในการต่อสู้คดีในมาตรฐานเดยีวกบัจ�าเลยในคดอีาญาอืน่	ๆ	ซึง่หลกัประกันต่าง	ๆ	ในการต่อสู้
คดนีีเ้ป็นไปตามหลกันติกิระบวนของรฐัธรรมนญูสหรฐัอเมรกิาทกุประการ	กล่าวคอื	 ต้องมีการแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า	มกีารกล่าวหาเป็นลายลกัษณ์อกัษร	และต้องให้โอกาสผูถ้กูกล่าวหามีสทิธต่ิอสูค้ดที�านองเดียวกบั
จ�าเลยในคดอีาญา	นอกจากนี	้ แม้ผูพ้พิากษาซึง่มอี�านาจลงโทษจะเป็นผูพ้พิากษาในคดนีัน้เอง	 จ�าเลยยงัมี
สทิธใินการอทุธรณ์ต่อไป
	 3.4	สาธารณรฐัเยอรมนี
	 สาธารณรฐัเยอรมนเีป็นประเทศทีใ่ช้ระบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร	ความผดิฐานละเมดิอ�านาจ
ศาลนัน้ได้ถกูบัญญตัไิว้ในกฎหมายธรรมนูญศาลยติุธรรม	ซ่ึงมีหลกัว่า	ศาลสามารถสัง่ให้ผูท้ีท่�าละเมดิอ�านาจ
ศาลจะต้องถกูน�าตวัออกจากห้องพจิารณาความได้	ทัง้ยงัอาจถกูน�าตวัไปควบคมุในระยะเวลาไม่เกนิ	24	ชัว่โมง	
หรอืศาลอาจสัง่ลงโทษปรับจ�านวนไม่เกนิหน่ึงพนัยโูร	 หรอืลงโทษกกักนัไม่เกนิหนึง่สัปดาห์	 ส�าหรับบคุคลที่
มกีารกระท�าในลกัษณะทีเ่ป็นการละเมดิอ�านาจศาลมทีัง้ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิคด	ีได้แก่	คูค่วาม
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ผูถ้กูกล่าวหา	พยาน	พยานผูเ้ช่ียวชาญ	หรอือาจเป็นบคุคลภายนอกด้วยกไ็ด้	ถ้าบคุคลเหล่านัน้มกีารกระท�า
ทีล่ะเมดิอ�านาจศาล	ซึง่หมายถึงการก่อให้เกดิความไม่สงบเรยีบร้อยในศาล
	 ความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนั้นไม่มีโทษทางอาญา	แต่มี
ลกัษณะเป็นโทษ	(ordnunshaft)	ซึง่มีความแตกต่างจากโทษจ�าคกุในทางอาญา	(frieheitsstafe)	ดงันัน้	
ผูท้ีไ่ด้รบัโทษในความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลจงึไม่ถอืว่าเคยต้องโทษในทางอาญามาแล้ว
	 3.5	สาธารณรฐัฝรัง่เศส
	 สาธารณรัฐฝรั่งเศสไม่มีแนวคิดหรือทฤษฎีการละเมิดอ�านาจศาลโดยตรงดังเช่นในระบบ
คอมมอนลอว์แบบสหราชอาณาจกัร	ผูพ้พิากษาในสาธารณรฐัฝร่ังเศสถกูพจิารณาว่าเป็นเจ้าหน้าที	่ผูซ้ึง่
ปฏบิตังิานให้กบัรฐัประเภทหนึง่	และไม่สามารถใช้อ�านาจของตนในการออกกฎเกณฑ์ทีม่ผีลบงัคบั	ดงัเช่น	
องค์กรนติิบญัญตั	ิ อย่างไรก็ตาม	การลงโทษการกระท�าท่ีมลัีกษณะก้าวล่วงต่อองค์กรตุลาการกม็ปีรากฏ
อยูใ่นประมวลกฎหมายอาญา	และประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาของสาธารณรฐัฝรัง่เศส
	 ความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลใน	5	ประเทศข้างต้น	มลีกัษณะการปรับใช้เพือ่ให้กระบวนการ
พจิารณาของศาลเป็นไปอย่างเรยีบร้อยในทกุประเทศ	 แต่อาจมกีารก�าหนดอตัราโทษและขอบเขตการ
ตีความของการละเมิดอ�านาจศาลแตกต่างกันออกไป	แต่สิ่งที่มีร่วมกันคือความผิดฐานละเมิดอ�านาจ
ศาลในทกุประเทศ	 ล้วนแต่มมีาตรการในการคุ้มครองสทิธขิองผูถู้กกล่าวหาหรอืจ�าเลยในความผดิฐาน
ละเมดิอ�านาจศาลท้ังสิน้และมีประโยชน์ในกลบัมาพิจารณาเปรยีบเทียบถงึความผดิฐานละเมดิอ�านาจ
ศาลในประเทศไทย

ความสอดคล้องของความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลของประเทศไทยตามหลกัสิทธมินุษยชน

	 ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง
การเมอืง	(ICCPR)	ตัง้แต่วนัท่ี	29	ตลุาคม	พ.ศ.	2539	กติการะหว่างประเทศฉบบันีม้คีวามมุง่หมายว่ารฐัภาค	ี
จะเคารพสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืงของบคุคล	ซึง่รวมถงึสทิธใินชวีติ	 เสรภีาพในศาสนา	เสรภีาพ
ในการพูด	เสรีภาพในการชุมนุม	สิทธิเลือกตั้ง	และสิทธิในการได้รับการพิจารณาความอย่างยุติธรรม	
ซึง่มคี�าถามทีเ่กดิขึน้คอืแนวทางทีป่ฏบัิตกินัมาในเรือ่งความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลนีม้คีวามสอดคล้องหรอื
ไปในทศิทางเดยีวกบัแนวทางการคุม้ครองสทิธมินษุยชนทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการยติุธรรมทางอาญาตาม
กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธิพลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง	(ICCPR)	อย่างแท้จรงิหรือไม่	 เพยีงใด
โดยสามารถพจิารณาประเด็นต่าง	ๆ	ได้	ดังนี้
	 4.1	ความจ�าเป็นของการมปีระมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งเรือ่งการละเมิดอ�านาจศาล
	 หากพจิารณาลกัษณะการกระท�าทีเ่ป็นการละเมดิอ�านาจศาลน้ันมีอยูห่ลายประการเร่ิมต้ังแต่
การกระท�าท่ีสร้างความไม่สงบในศาลจนไม่อาจด�าเนินกระบวนพิจารณาต่อไปได้	ไปจนกระทั่ง
การกระท�าที่ท�าให้อ�านาจตุลาการลดความศักดิ์สิทธิ์ลง	 ซึ่งหากแยกเป็นการกระท�าที่ต้องการลงโทษ
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บุคคล	 เพ่ือรักษาไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของอ�านาจตุลาการ	 กฎหมายอาญาปัจจุบันก็มีบทบัญญัติที่
ครอบคลมุทกุเร่ืองแล้วการลงโทษจ�าคกุฐานละเมดิอ�านาจศาลในกรณนีีจ้งึไม่น่าจะเป็นสิง่จ�าเป็น	ดงันัน้
จงึเหลอืแต่การกระท�าท่ีเป็นการขัดขวางการพจิารณาในศาล	ซึง่ศาลน่าจะมอี�านาจทีจ่ะด�าเนนิการกบัผู้ละเมดิ
อ�านาจศาลดังกล่าวด้วยวธิกีารไล่บุคคลผูก่้อความไม่สงบออกจากศาลโดยต�ารวจศาลหรอืเจ้าหน้าทีศ่าล	
รวมทัง้อาจจ�ากัดเสรภีาพของบคุคลดงักล่าว	 เช่น	 น�าไปกกัขงัไว้เพือ่ส่งตัวให้พนกังานสอบสวนด�าเนนิ
คดอีาญาตามปกตต่ิอไป	เพือ่รกัษาไว้ซึง่ความสงบเรยีบร้อยและท�าให้การพจิารณาพพิากษาคดดี�าเนนิการ
ต่อไปได้	ส่วนการลงโทษผูล้ะเมดิอ�านาจศาลด้วยโทษจ�าคกุและปรบัจึงไม่น่าจะมคีวามจ�าเป็นอกีต่อไป
	 อย่างไรกด็	ีหากพิจารณาว่าการลงโทษผูก้ระท�าการละเมดิอ�านาจศาลทีเ่ป็นความผดิอาญาอยูแ่ล้ว
จะด�าเนนิการได้อย่างล่าช้าเพราะต้องไปแจ้งพนกังานสอบสวน	ส่งให้พนักงานอยัการฟ้องคดีดังคดีอาญา
สามญัทัว่ไป	ปัญหาดงักล่าวในหลายประเทศได้ใช้วธิพีจิารณาคดอีาญาอย่างรวดเรว็	โดยการให้ผูพ้พิากษา
ทีพ่บการกระท�าละเมดิอ�านาจศาลแจ้งให้พนกังานอยัการสัง่ฟ้องผูล้ะเมิดอ�านาจศาลเป็นคดอีาญาต่อศาล
อกีองค์คณะหนึง่	ท�าให้กระบวนการพจิารณาคดอีาญารวดเรว็ข้ึน	และไม่สญูเสยีมาตรฐานการคุม้ครอง
สทิธมินษุยชนในคดอีาญา
	 4.2	หลกัความชอบด้วยกฎหมายอาญากบัการละเมดิอ�านาจศาล
	 4.2.1	หลกัความชอบด้วยกฎหมายอาญาตามหลกัสทิธมินษุยชน
	 ตามข้อ	15	ของ	 ICCPR	รบัรองหลกัไม่มคีวามผดิถ้าไม่มกีฎหมายก�าหนด	(Nullum	crimen	
sine	 lege)	 เป็นหลกัประกนัในทางกฎหมายอาญา	 มคีวามมุง่หมายว่าบคุคลจะได้รบัการลงโทษทางอาญา	
ต่อเมือ่มบีทบญัญตัทิางอาญาทีเ่ฉพาะและมคีวามชดัเจน	 หลกัการในเรือ่งนีส้ะท้อนถงึอ�านาจเด็ดขาดของ
การออกกฎหมายเพือ่ก�าหนดความผดิและการก�าหนดโทษโดยฝ่ายนติิบญัญตั	ิเนือ่งจากโทษอาญามผีลกระทบ
กระเทอืนต่อชีวติ	ร่างกาย	เสรีภาพ	และทรพัย์สนิของประชาชน
	 การศึกษาความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลในต่างประเทศพบว่า	ความผิดฐานดังกล่าวกลุ่มประเทศ
ทีใ่ช้กฎหมายในระบบ	Civil	Law	มคีวามสอดคล้องกบัแนวคิดเรือ่งความชอบด้วยกฎหมายอาญา	กล่าวคอื	
หลกัความรบัผดิของบคุคลต้องมคีวามชดัเจนและแน่นอน	โดยต้องมกีารตราโดยองค์กรทีม่อี�านาจหน้าที่
โดยตรง	หน่วยงานทีเ่ป็นผูใ้ช้จะขยายความหรอืเขยีนในลกัษณะคลมุเครอืไม่ได้	ในขณะทีก่ลุม่ประเทศทีใ่ช้
กฎหมายในระบบ	Common	 Law	แม้จดุเริม่ต้นของการมีฐานความผิดเรือ่งละเมดิอ�านาจศาลจะเป็นการ
ให้อ�านาจผูพ้พิากษาในการใช้ดลุยพนิจิก�าหนดลักษณะการกระท�าความผิด	 แต่ในปัจจุบนัหลายประเทศ
ได้มีแนวโน้มในการก�าหนดลกัษณะการกระท�าผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลในรปูของกฎหมายทีต่ราโดย
ฝ่ายนติบิญัญติัมากข้ึน	เพ่ือให้เกิดความชัดเจนต่อประชาชนท่ัวไป
	 4.2.2	หลกัความชอบด้วยกฎหมายอาญากบัการละเมิดอ�านาจศาลในประเทศไทย
	 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย	 พทุธศักราช	 2560	 มาตรา	 29	 ได้บญัญติัรบัรองว่า	 “บคุคล
ไม่ต้องรบัโทษอาญา	 เว้นแต่ได้กระท�าการอนักฎหมายทีใ่ช้อยูใ่นเวลาทีก่ระท�านัน้บญัญตัเิป็นความผดิและ
ก�าหนดโทษไว้	และโทษท่ีจะลงแก่บุคคลนัน้จะหนกักว่าโทษทีบ่ญัญตัไิว้ในกฎหมายทีใ่ช้อยูใ่นเวลาทีก่ระท�าผดิ
มิได้...”	 จากบทบัญญัติข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการลงโทษบุคคล	 โดยเฉพาะโทษทางอาญาต้องมีการ
ก�าหนดไว้อย่างชดัเจน	เพือ่ให้ประชาชนทัว่ไปได้รบัทราบล่วงหน้าว่า		ความประพฤตใิดทีส่ามารถท�าได้หรอื



135ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563)

ความประพฤตลิกัษณะใดท่ีหากกระท�าแล้วจะมผีลร้ายต่อผู้กระท�า	 ซ่ึงสอดคล้องตามหลักความชอบด้วย
กฎหมายอาญา
	 อย่างไรก็ดี	 เมื่อพิจารณาหลักความชอบด้วยกฎหมายอาญากับการละเมิดอ�านาจศาลใน
ประเทศไทย	ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง	มาตรา	30	บญัญตัว่ิา	“ให้ศาลมอี�านาจออก
ข้อก�าหนดใด	ๆ	แก่คูค่วามฝ่ายใดฝ่ายหนึง่หรือแก่บคุคลภายนอกทีอ่ยูต่่อหน้าศาลตามทีเ่หน็จ�าเป็น	เพือ่รกัษา
ความเรยีบร้อยในบรเิวณศาล	และเพ่ือให้กระบวนพจิารณาด�าเนนิไปตามเท่ียงธรรมและรวดเรว็	อ�านาจ
เช่นว่านี	้ให้รวมถึงการสัง่	ห้ามคูค่วามมใิห้ด�าเนินกระบวนพจิารณาในทางก่อความร�าคาญหรอืในทางประวงิให้
ชกัช้าหรอืในทางฟุม่เฟือยเกินสมควร”	และมาตรา	31	บญัญตัว่ิา	“ผูใ้ดกระท�าการอย่างใด	ๆ 	ดงักล่าวต่อไปนี้
ให้ถอืว่ากระท�าผดิฐานละเมดิอ�านาจศาล	
	 (1)	ขัดขืนไม่ปฏิบัตติามข้อก�าหนดของศาลตามมาตราก่อนอนัว่าด้วยการรกัษาความเรยีบร้อยหรอื
ประพฤตตินไม่เรยีบร้อยในบรเิวณศาล...”
	 จากบทบญัญตัดิงักล่าวพบว่า	แม้ความผิดฐานละเมดิอ�านาจศาลได้ถูกก�าหนดอยูใ่นประมวล
กฎหมาย	 แต่บทบญัญตัดิงักล่าวมไิด้ก�าหนดลกัษณะของการกระท�าความผดิเร่ืองดงักล่าวอย่างชัดเจน
แต่อย่างใด	เมือ่พจิารณาตามหลักความชอบด้วยกฎหมายอาญาทีม่วีตัถปุระสงค์ให้ถ้อยค�าในกฎหมายต้อง
ชดัเจนแน่นอนปราศจากความคลมุเครอืแล้วพบว่าเพยีงการออกเป็นข้อก�าหนดของศาลในการตราขึน้
เพือ่ก�าหนดแบบแผนความประพฤตขิองบุคคลให้กระท�าหรอืไม่ให้กระท�าอันเป็นการสอดคล้องกบัการเคารพ
และไม่ละเมดิอ�านาจศาลยงัขาดซึง่ความชดัเจน	เนือ่งจากข้อก�าหนดดังกล่าวเป็นแนวปฏบัิติหรือระเบยีบ
ภายในของศาล	ไม่ได้มกีารตราข้ึนหรอืประกาศใช้เป็นการท่ัวไป	
	 4.3	หลกัการไม่พจิารณาลงโทษสองครัง้	(Non	bis	in	idem)	กบัการลงโทษเรือ่งละเมดิอ�านาจศาล
	 แนวคดิเรือ่งการไม่พจิารณาลงโทษสองครัง้และการลงโทษเร่ืองละเมดิอ�านาจศาลในประเทศไทย	
มคีวามเข้าใจและแนวปฏิบัตท่ีิแตกต่างไปจากหลกัสากล	ดังนี้
	 4.3.1	หลกัการไม่พจิารณาลงโทษสองครัง้ตามหลกัสากล		
	 หลกัการไม่พิจารณาลงโทษสองคร้ัง	 (Non	bis	 in	 idem)	ปรากฏในข้อ	14	 วรรค	7	ของกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธพิลเมืองและสทิธิทางการเมอืง	 (ICCPR)	 มหีลกัว่า	 “บคุคลย่อมไม่ถูกพจิารณา
หรอืลงโทษซ�า้ในความผิดซึง่บุคคลนัน้ต้องค�าพพิากษาถงึทีส่ดุให้ลงโทษ	 หรอืให้ปล่อยตัวตามกฎหมายและ
วธิพิีจารณาความอาญาของแต่ละประเทศ”
	 เมือ่พจิารณาว่ากฎหมายอะไรบ้างท่ีเป็นเนือ้หาทางอาญาน้ัน	 ศาลสทิธิมนษุยชนยโุรปได้วางหลกัว่า
การคุม้ครองสทิธิของผูถ้กูด�าเนนิคดต้ีองน�าหลกัประกนัสทิธใินทางอาญาไปใช้กบัการด�าเนนิการและไม่ว่า
กฎหมายภายประเทศจะเรยีกชือ่ว่ามาตรการแบบใด	หากเป็นมาตรการทีเ่ก่ียวข้องกบัเนือ้หาทางอาญา	
(criminal	matters)	แล้ว	การปรบัใช้มาตรการดงักล่าวต้องเคารพต่อหลกัประกันทางอาญาทีไ่ด้รับการ
ยอมรบัโดยอนุสญัญาสทิธมินษุยชนยโุรป	มาตรา	6	ด้วย	โดยเน้ือหาทางอาญา	หมายถึงมาตรการทัง้ปวงทีม่ี
ผลเป็นการป้องการลงโทษ
	 4.3.2	หลกัการไม่พิจารณาลงโทษสองครัง้	(Non	bis	in	idem)	กบัการลงโทษเรือ่งละเมดิอ�านาจ
ศาลในประเทศไทย
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	 หลักการไม่พิจารณาลงโทษสองครั้งกับการลงโทษเรื่องละเมิดอ�านาจศาลในประเทศไทย
มแีนวทางแตกต่างไปจากสากล	โดยจะพบว่าทีผ่่านมาหากผูถ้กูล่าวหาได้กระท�าความผดิฐานละเมดิอ�านาจ
ศาลและมคีวามผดิฐานอาญาร่วมด้วยในลกัษณะกรรมเดียว	เช่น	การยืน่เอกสารเทจ็มคีวามผดิในทางอาญา
และมคีวามผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลเช่นนี	้ แนวทางการตีความของศาลฎกีาและความเหน็คณะกรรมการ
กฤษฎีกาในเรือ่งความซ�า้ซ้อนดงักล่าวกลบัพจิารณาว่าความผดิทางอาญาและความผดิฐานละเมดิอ�านาจ
ศาลเป็นคนละกรรม	 เนือ่งจากความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลถอืเป็นเครือ่งมือทีศ่าลใช้เพือ่รักษาความ
สงบเรยีบร้อยในศาล	 ไม่ใช่การลงโทษทางอาญา	 ซ่ึงจะเป็นการตัดสทิธิบคุคลทีจ่ะได้รบัการคุม้ครองในการ
พจิารณาคด	ีอันไม่สอดคล้องกบัแนวทางประกันสทิธทิางอาญา
	 ตามความเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎกีา	 เรือ่งที	่ 444/2528	 มปีระเด็นส�าคญัว่าความผดิฐาน
ละเมดิอ�านาจศาล	แม้ศาลจะลงโทษจ�าคกุหรือโทษปรบักถ็อืว่าไม่ใช่โทษทางอาญา	จงึกลายเป็นการตัดสทิธิ
ของบคุคลทีจ่ะได้รบัการพจิารณาคดี	 ทัง้ท่ีหากพจิารณาโดยทัว่ไปความรับผดิไม่ว่าจะเป็นการปรบัหรือ
การจ�าคกุควรถอืเป็นโทษทางอาญาดังเช่นแนวทางการตัดสนิคดขีองศาลแห่งสหภาพยโุรป	การตคีวาม
ดงักล่าวอาจท�าให้ผูถู้กกล่าวหาว่าได้กระท�าผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลทีจ่ะได้รบัการพจิารณาคดอีย่างรอบคอบ	
สทิธใินการมทีนายความ	หรอืสทิธใินการได้รบัการสบืพยานต่อหน้าศาลย่อมไม่ได้รับความคุ้มครอง	และ
ผู้ถูกกล่าวหาจะถูกลงโทษซ�้าซ้อนกันได้ในการกระท�าครั้งเดียว	 ในการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ศาลปกครองสงูสดุได้รับข้อมลูว่า	วตัถุประสงค์แต่เดมิของการน�าบทบญัญตัคิวามรบัผดิฐานละเมดิอ�านาจศาล
บญัญตัไิว้ในประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความแพ่งแทนประมวลกฎหมายอาญา	เนือ่งจากผูร่้างกฎหมาย
ในช่วงเวลานัน้ต้องการให้ผูพ้พิากษาสามารถลงโทษบคุคลผูก้ระท�าการขดัขวางกระบวนพจิารณาของศาล
ได้โดยทนัท	ี จงึไม่ก�าหนดฐานความผดิดังกล่าวไว้ในประมวลกฎหมายอาญาเพราะขัน้ตอนการด�าเนนิการ
พจิารณาจะช้ากว่า	ท้ังนี	้เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งได้มีการประกาศใช้ต้ังแต่
ปีพทุธศกัราช	 2477	 ซึง่เมือ่พจิารณาถงึบรบิทของสงัคมไทยในช่วงเวลานัน้พบว่าการใช้และการคุม้ครอง
อ�านาจของรฐัมคีวามส�าคญัเหนอืสิง่อืน่ใด	 ผูใ้ช้อ�านาจรฐัหรอืเจ้าหน้าทีร่ฐัต้องรักษาความสงบเรยีบร้อยให้
เกดิขึน้กบัสงัคมโดยรวม	 อย่างไรกด็	ี ในปัจจบุนัสภาพแนวคดิเพยีงเพือ่การมุง่คุ้มครองความสงบเรยีบร้อย
มไิด้เป็นเพยีงเป้าหมายของภาครฐัเพยีงอย่างเดียวอกีต่อไป	หากแต่แนวคดิเร่ืองการเคารพสิทธมินษุยชน
และศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ได้กลายเป็นคณุค่าส�าคญัทีผู่ใ้ช้อ�านาจรฐัต้องให้การรบัรองและด�าเนนิการให้
เกดิผลขึน้จรงิในทางปฏิบัติ
	 4.4	สทิธใินการต่อสูค้ดีในการด�าเนินคดีเรือ่งการละเมดิอ�านาจศาล
	 สทิธใินการได้รบัการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม	(Right	to	Fair	Trial)	ปรากฏอยูใ่นข้อ	14	และ
ข้อ	15	ของกตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง	(ICCPR)	ซ่ึงเป็นสทิธมินษุยชน
ขัน้พืน้ฐานทีม่คีวามส�าคัญอย่างยิง่	ประกอบด้วย
	 4.4.1	หลกัการพจิารณาโดยศาลท่ีเป็นกลาง	(Impartiality)
	 หลกัการพจิารณาโดยศาลท่ีเป็นกลางปรากฏอยูใ่นกตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืง
สทิธทิางการเมือง	(ICCPR)	ข้อ	14	วรรค	1	
	 การพจิารณาคดต้ีองด�าเนนิการโดยศาลทีม่อี�านาจในการพิจารณามคีวามเป็นอสิระและเป็นกลาง	
หลกัการในเรือ่งนีถื้อเป็นสทิธเิดด็ขาดและไม่สามารถมีข้อยกเว้นได้	ประกอบด้วยสาระส�าคญั	2	ประการ	ได้แก่
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	 ประการทีห่นึง่	ผูพ้พิากษาต้องไม่ตดัสนิคดภีายใต้อคติหรือจากความเสยีหายส่วนตวั	หรอืได้มกีาร
คาดการณ์ล่วงหน้าต่อคดทีีร่บัผดิชอบ	หรอืไม่มีพฤติการณ์ทีเ่อือ้ประโยชน์ให้คูก่รณอีกีฝ่ายหนึง่เหนือกว่า
คูก่รณอีกีฝ่าย
	 ประการท่ีสอง	ศาลท่ีพจิารณาคดีต้องปรากฏต่อสายตาของบคุคลทัว่ไปว่ามคีวามเป็นกลาง
	 ทัง้นี	้ ข้อ	 14	 ของกตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธพิลเมอืงและสิทธทิางการเมอืง	 (ICCPR)
ฉบบันี	้ครอบคลมุศาลทุกประเภท	ไม่ว่าจะเป็นศาลทัว่ไป	ศาลช�านญัการพเิศษ	ศาลพลเรือนหรอืศาลทหาร
	 ในขณะท่ีประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งของประเทศไทย	 ในส่วนทีเ่กีย่วกบัความผิดฐาน
ละเมิดอ�านาจศาลไม่ได้มีการบญัญติัถงึหลกัความเป็นกลางของผู้พพิากษาแต่อย่างใด	กล่าวคอื	อ�านาจ
ในการลงโทษบคุคลผูก้ระท�าการละเมดิอ�านาจศาล	 อาจด�าเนนิการโดยผูพ้พิากษาทีเ่ป็นคูก่รณใีนความผดิ
ฐานละเมดิอ�านาจศาลกไ็ด้
	 4.4.2	สทิธขิองผูถู้กกล่าวหาในการสูค้ดี
	 สทิธขิองผูถ้กูกล่าวหาในการสูค้ด	ีปรากฏอยูใ่นข้อ	14	วรรค	3	ของกตกิาระหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	(ICCPR)	ว่าด้วยในการพิจารณาคดีอาญา	มีหลักว่า	บุคคลทุกคน
ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิดย่อมมีสิทธิที่จะได้รับหลักประกันขั้นต�่าโดยเสมอภาค	ได้แก่
	 (1)	 สทิธทิีจ่ะได้รบัแจ้งโดยพลนัซึง่รายละเอยีดเก่ียวกบัสภาพและเหตแุห่งความผดิทีถ่กูกล่าวหา	
ในภาษาซึง่บคุคลนัน้เข้าใจได้	
	 กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมือง	(ICCPR)	ข้อ	14	วรรค	3	(ก)	ได้
รบัรองสทิธขิองบคุคลทีถ่กูกล่าวหาในคดอีาญาว่าบคุคลดังกล่าวต้องได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาในทันทีทนัใด	
ให้รายละเอยีดเกีย่วกบัสภาพและเหตแุห่งความผดิ	รวมทัง้การใช้ภาษาทีส่ามารถเข้าใจได้	
	 (2)	 สิทธิที่จะมีเวลาและได้รับความสะดวกเพียงพอแก่การเตรียมการเพื่อต่อสู้คดีและติดต่อ 
ทนายความที่ตนเลือกได้	
	 กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธิพลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง	(ICCPR)	ข้อ	14	วรรค	3	(ข)
ได้รับรองสิทธิในการมีเวลาที่เหมาะสมในการเตรียมตัวสู้คดีมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสิทธิในการ 
ได้รบัแจ้งข้อกล่าวหาโดยพลนัและสิทธิในการสือ่สารกบัทีป่รกึษา	ความมุง่หมายในเรือ่ง	“เวลาทีเ่หมาะสม”
ของการเตรียมข้อมูลของผู้ถูกกล่าวหาแต่ละคนอาจมีความแตกต่างกัน	 เนื่องจากต้องพิจารณาถึง
สถานการณ์ในแต่ละกรณี	 รวมถึงลักษณะและความซับซ้อนของคดีและขั้นตอนกระบวนพิจารณาที่
ด�าเนินด้วย
	 (3)	สทิธทิีจ่ะได้รบัการพจิารณาต่อบคุคลนัน้	และสทิธทิีจ่ะมทีนายความหรอืทีป่รกึษากฎหมาย	
	 กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมือง	(ICCPR)	ข้อ	14	วรรค	3	(ง)	ได้
รบัรองสทิธใินการได้รับการพจิารณาต่อหน้าบคุคลนัน้ในกรณถีกูกล่าวหาว่าได้กระท�าความผดิทางอาญาไว้	
วตัถปุระสงค์ของบทบัญญตัใินเร่ืองดงักล่าวมขีึน้เพือ่ให้บคุคลทีต่กเป็นผูถ้กูกล่าวหาในคดีอาญาต้องได้เข้ามา
เป็นส่วนหนึง่ของการรบัฟังในกระบวนการพจิารณา	 นอกจากนี	้ ในอนสุญัญายโุรปว่าด้วยสทิธมินษุยชน
ได้รบัรองบคุคลทกุคนทีต่กเป็นผู้ถกูกล่าวหาในคดอีาญาว่ามสีทิธใินการต่อสูค้ดด้ีวยตนเอง	 สทิธติรวจสอบ
พยานหลกัฐาน	 และสทิธใินการมีผูใ้ห้ความช่วยเหลอืในการแปลข้อความเพือ่ให้ผูถ้กูกล่าวหาสามารถเข้าใจ
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ภาษาทีใ่ช้ในการพจิารณาภายในห้องพจิารณา	 ศาลสทิธมินษุยชนแห่งสหภาพยโุรปได้สรปุหลกัการในเรือ่ง
สทิธดัิงกล่าวข้างต้นว่า	สทิธต่ิาง	ๆ	เหล่าน้ีจะไม่สามารถเกิดขึน้ได้เลยหากผูถ้กูกล่าวหามไิด้อยูใ่นระหว่างการ
พจิารณาด้วย
	 4.4.3	สทิธขิองผูถ้กูกล่าวหาในการสูค้ดีภายใต้ความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลของไทย
	 หากสิทธขิองผู้ถูกกล่าวหาในการสูค้ดไีด้รบัการรับรองในข้อ	14	วรรค	3	ของกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง	 (ICCPR)	 ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งสทิธใินการได้รบัแจ้งโดยพลนัถึง
รายละเอียดของเหตุแห่งการกระท�าความผดิ	สทิธใินการมรีะยะเวลาทีเ่หมาะสมในการเตรยีมการเพือ่สูค้ดหีรอื
สทิธใินการมทีนายความ	 ซึง่ความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลในประเทศไทยนัน้มลีกัษณะทีแ่ตกต่างและ
ไม่สอดคล้องกบัสทิธขิองผูถู้กกล่าวหาตามหลกัสากลแต่อย่างใด	ความไม่สอดคล้องดงักล่าวมาจากความเข้าใจ
ว่าความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลมิได้เป็นความผดิทางอาญานัน่เอง	 กล่าวคอื	 ผูถ้กูกล่าวหาในความผิดฐาน
ละเมดิอ�านาจศาลไม่ได้อยูภ่ายใต้สทิธทิีจ่ะได้รบัการแจ้งรายละเอยีดของเหตแุห่งการกระท�าความผดิ	สทิธิ
ในการต่อสูค้ดตีามระยะเวลาทีเ่หมาะสม	รวมถงึสทิธใินการมทีนายความหรอืทีป่รึกษากฎหมายในระหว่าง
การเผชญิหน้าทางคดีดังกล่าวกบัศาลทีพ่จิารณาคด	ีแม้ความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลจะมีอัตราโทษปรบั
และโทษจ�าคกุ	 แต่เม่ือแนวทางปัจจบัุนยงัคงมคีวามเข้าใจว่าความผดิฐานละเมิดอ�านาจศาลไม่ใช่การบงัคับ
ใช้โทษทางอาญาย่อมท�าให้สถานะของผู้ถกูกล่าวหาไม่สอดคล้องกับข้อ	14	วรรค	3	ของกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	(ICCPR)	รวมถึงไม่ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิของ
ผูถ้กูกล่าวหาท่ีพงึมตีามหลกัการเข้าถึงกระบวนการยติุธรรมทางอาญาแต่อย่างใด
	 4.5	อตัราโทษความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาล
	 เมือ่พจิารณาอัตราโทษปรับของความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลตามมาตรา	 33	 แห่งประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งน้ันได้ก�าหนดไว้ทีจ่�านวนไม่เกิน	 500	 บาท	 จากช่วงเวลาทีก่ฎหมายดังกล่าว
ได้ประกาศใช้แล้ว	พบว่า	ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งได้ตราขึน้ต้ังแต่ปี	พทุธศักราช	2477	โดย
มไิด้มกีารแก้ไขอตัราโทษในมาตรา	 33	 แต่อย่างใด	 ด้วยเหตุนี	้ จ�านวนความรบัผิดตามโทษปรบัทีก่�าหนดไว้	
ไม่เกิน	500	บาท	จงึมมูีลค่าท่ีไม่สอดคล้องกบัอตัราค่าเงินในปัจจุบนั	และจะไม่ส่งผลใดๆ	ในการสร้างความ
เกรงกลวัให้กบับุคคลท่ีกระท�าความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาล	ด้วยเหตุนี	้อตัราโทษปรบัในการกระท�าความผิด
ตามประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความแพ่งจงึควรปรบัให้สงูขึน้ให้สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจ	 และ
หลกัการทีว่่าควรน�าโทษปรบัมาใช้เป็นล�าดับแรกเพ่ือประสทิธภิาพของรฐั
	 เมื่อพิจารณาถึงบทลงโทษของความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลในพระราชบัญญัติจัดต้ัง
ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง	พ.ศ.	2542	พบว่า	มาตรา	64	ได้ก�าหนดอตัราโทษปรบัต่อความผิด
ฐานละเมดิอ�านาจศาลไว้เป็นจ�านวนเงนิไม่เกนิ	50,000	บาท	ซ่ึงไม่เป็นไปในทศิทางเดียวกนั
	 นอกจากน้ี	ความผิดฐานละเมดิอ�านาจศาลในประเทศไทยยังรวมถงึโทษจ�าคกุไม่เกนิ	6	เดือนด้วย	
อตัราโทษดงักล่าวเมือ่พจิารณาถงึความจ�าเป็นและความได้สดัส่วนในการรกัษาความสงบเรยีบร้อยในการ
ด�าเนินการพจิารณาคดใีห้ต่อเน่ืองของศาลแล้ว	 น่าจะเกนิความจ�าเป็น	 การลดโทษจ�าคุกให้มจี�านวนระยะ
เวลาท่ีสัน้ลง	 และเน้นการใช้โทษปรบัแทนจะมปีระสิทธภิาพต่อการสร้างความเกรงกลวัให้ผูก้ระท�าความผิด
มากกว่า	 อกีทัง้เพือ่ให้สอดคล้องกบัแนวทางของประเทศทีใ่ช้ระบบกฎหมาย	 Civil	 Law	 เช่น	 สหพนัธ์
สาธารณรฐัเยอรมน	ีและความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลของศาลปกครองนัน้มีอตัราโทษจ�าคกุไม่เกนิ	1	เดือน	
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	 4.6	สทิธท่ีิจะได้รบัการเยยีวยาจากการลงโทษทีผ่ดิพลาดในประเทศไทย
	 เมือ่ส�ารวจกฎหมายในประเทศไทยแล้วพบว่า	กฎหมายทีใ่ห้ความช่วยเหลอืเพือ่เยยีวยาจ�าเลย
หรอืผูเ้สยีหายมอียู	่2	ฉบับ	ได้แก่	พระราชบัญญติัค่าตอบแทนผู้เสยีหาย	ค่าทดแทนจ�าเลยและค่าใช้จ่ายแก่
จ�าเลยในคดีอาญา	พ.ศ.	2544	และพระราชบัญญตักิารรือ้ฟ้ืนคดอีาญาขึน้พจิารณาใหม่	พ.ศ.	2526	อย่างไรกด็ี
กฎหมายทัง้สองฉบบันีใ้ห้การคุม้ครองเฉพาะจ�าเลยและผู้เสยีหายในคดอีาญาเท่านัน้	ในขณะทีค่วามผดิ
ฐานละเมดิอ�านาจศาลในประเทศไทยกลบัถูกพจิารณาว่า	 แม้จะมโีทษปรบัและโทษจ�าคกุ	 แต่โทษความผดิ
ฐานดงักล่าวกไ็ม่ถือว่าเป็นโทษทางอาญา	ด้วยเหตุนี	้ผูถ้กูกล่าวหาท่ีได้รบัการลงโทษจากความผดิฐานละเมดิ
อ�านาจศาล	จงึไม่ได้รบัการคุม้ครองเยยีวยาจากกฎหมายทัง้สองฉบบัข้างต้นแต่อย่างใด

ข้อเสนอแนะ

	 บทบัญญัตเิรือ่งความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลยงัคงมคีวามจ�าเป็นในฐานะเครือ่งมอืของศาล
ในการรกัษาความสงบเรยีบร้อยในการพจิารณาคด	ีอย่างไรกด็	ีการบงัคบัใช้ความผดิฐานดงักล่าวมข้ีอเสนอแนะ
ทีไ่ด้จากการศกึษา	ดังต่อไปน้ี
	 1)	หากมกีารละเมดิอ�านาจศาลเกิดขึน้ต่อหน้าศาลในระหว่างการพจิารณาพพิากษาคด	ีศาลท่ี
พบเหน็การกระท�าดงักล่าวควรมอี�านาจทีจ่ะตกัเตอืนหรอืไล่บคุคลทีก่ระท�าดงักล่าวออกจากศาลเพือ่รกัษา
ความสงบเรยีบร้อย
	 2)	ข้อก�าหนดของศาลในเรือ่งความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลต้องมคีวามชดัเจนเพือ่ให้ประชาชน
ทัว่ไปสามารถเข้าถงึและรบัทราบได้ล่วงหน้า	โดยในเบือ้งต้นศาลอาจท�าการเผยแพร่เป็นการทัว่ไปผ่านทาง
เวบ็ไซต์ของศาลและในอนาคตข้อก�าหนดเรือ่งการละเมดิอ�านาจศาลเหล่านีค้วรได้รับการพิจารณาโดยออก
เป็นกฎหมายจากฝ่ายนติบัิญญตัิ
	 3)		เมื่อมีการด�าเนินคดีละเมิดอ�านาจศาล	ควรให้สิทธิในการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม	เช่น	สิทธ ิ
ในการมทีนายความ	สทิธใินการเตรียมต่อสูค้ดี	สทิธใินการเผชิญหน้ากบัพยานหลกัฐานกบัผูถู้กกล่าวหา
เพือ่ให้สอดคล้องกบัหลกัสทิธมินษุยชนในกตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง	(ICCPR)
	 4)				หากการกระท�าการละเมดิอ�านาจศาลใดเป็นการกระท�ากรรมเดยีวกบัความผดิอาญาทีบ่ญัญตัิ
ไว้ในประมวลกฎหมายอาญาหรอืพระราชบัญญตัทิีม่โีทษทางอาญาอยูแ่ล้ว	ควรทีจ่ะด�าเนนิคดอีาญาตามปกต	ิ
และหากเป็นการกระท�าซ่ึงหน้าศาล	ให้ศาลทีพ่บความผดิส่งเรือ่งให้พนกังานอยัการด�าเนินการฟ้องร้อง
ผูก้ระท�าความผดิอาญาน้ันต่อศาลอกีองค์คณะหนึง่
	 ส่วนกรณีที่มีการกระท�าความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลเกิดขึ้นระหว่างการพิจารณาคดีแพ่ง
ศาลทีอ่ยูใ่นการพจิารณาอาจตักเตอืนหรอืไล่คูก่รณอีอกจากห้องพจิารณาหรอืหากบคุคลดังกล่าวยงัไม่เชือ่ฟัง	
ให้อยัการในท้องท่ีท่ีศาลตัง้อยูเ่ป็นผูด้�าเนนิการฟ้องร้องในการด�าเนนิคดีกบัผูท้�าละเมดิอ�านาจศาลต่อไป

5
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	 5)	ควรแก้ไขโทษในความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลเพือ่ให้สอดคล้องกบัค่าเงนิในปัจจบุนัและควร
แก้ไขโทษจ�าคกุจากไม่เกนิ	6	เดอืน	เป็นไม่เกนิ	1	เดือน	เพือ่ให้สอดคล้องกบัอตัราโทษตามพระราชบญัญติั
จดัตัง้ศาลปกครองและวิธพีจิารณาคดปีกครอง	พ.ศ.	2542
	 6)	ในระหว่างท่ีความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลยังไม่ได้รับการรบัรองว่าเป็นความผดิทีม่โีทษในทาง
อาญา	หากผูถู้กลงโทษจ�าคกุในคดดีงักล่าวได้อุทธรณ์หรอืฎกีาแล้วศาลมคี�าพิพากษาในเวลาต่อมา	ว่าบคุคล
ดงักล่าวไม่ได้กระท�าผิดฐานละเมดิอ�านาจศาล	บคุคลผูน้ัน้ต้องได้รบัการเยยีวยาชดเชย		ตามพระราชบญัญัติ
กองทนุยตุธิรรม	พ.ศ.	2558	เนือ่งจากการทีบ่คุคลถูกจ�าคกุโดยไม่ได้กระท�าความผดิถอืเป็นการละเมดิ
สทิธมินษุยชนประการหน่ึง

ผู�สรุปและเร�ยบเร�ยง: นางสาวอวัสดา เอ่ียมแม�นศร�

หลักการและสาระสำคัญ
ของพ�ธ�สารเลือกรับของอนุสัญญาต�อต�านการทรมาน

และการประติบัติ หร�อการลงโทษอ่ืน
ท่ีโหดร�าย ไร�มนุษยธรรม หร�อท่ีย่ำยีศักด์ิศร�



ผู�สรุปและเร�ยบเร�ยง: นางสาวอวัสดา เอ่ียมแม�นศร�

หลักการและสาระสำคัญ
ของพ�ธ�สารเลือกรับของอนุสัญญาต�อต�านการทรมาน

และการประติบัติ หร�อการลงโทษอ่ืน
ท่ีโหดร�าย ไร�มนุษยธรรม หร�อท่ีย่ำยีศักด์ิศร�
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หลกัการและสาระส�าคญัของพธีิสารเลอืกรับของอนสุญัญาต่อต้านการทรมาน
และการประติบัติ หรอืการลงโทษอืน่ทีโ่หดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรอืทีย่�ายศัีกด์ิศรี
(Optional Protocol to the Convention against Torture - OPCAT)

ความเป็นมา 

	 	 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	กระทรวงยุติธรรม	มีหนังสือ	ด่วนที่สุด	ที่	ยธ	0405/ว251	
ลงวันที่	10	มิถุนายน	2563	เชิญเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือผู้แทนเข้าร่วม
การประชมุเพ่ือเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัพิธสีารเลือกรบัของอนสุญัญาต่อต้านการทรมาน	และการประติบติั
หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย	 ไร้มนุษยธรรม	 หรือที่ย�่ายีศักดิ์ศรี	 เมื่อวันศุกร์ที่	 19	 มิถุนายน	 2563	
เวลา	09.30	–	12.00	น.	ผ่านทาง	Application:	Cisco	Webex	Meeting

วัตถุประสงค์ของการประชุม

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

นางสาวอวสัดา	เอีย่มแม้นศรี1

1

2

  1	นกัวชิาการสทิธิมนษุยชนปฏบิตักิาร	กลุม่งานพนัธกรณแีละมาตรฐานสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ	ส�านกั	สทิธิ
มนษุยชนระหว่างประเทศ	ส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต,ิ	ผู้สรปุและเรียบเรยีง.
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ผู้เข้าร่วมประชุม

	 	 การประชุมมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	กระทรวงสาธารณสุข	กระทรวงการ
ต่างประเทศ	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กองทัพบก	กองทัพเรือ	กองทัพ
อากาศ	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง	 ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	
ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	 ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 และหน่วยงานใน
กระทรวงยุติธรรม	 เช่น	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	กรมราชทัณฑ์	และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์	
เป็นต้น	จ�านวนประมาณ	20	คน

หลักการและสาระส�าคัญของพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน
และการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ายีศักดิ์ศรี (OPCAT)

	 	 บรรยายโดย	Mrs.	Barbara	Bernath	เลขาธกิารสมาคมป้องกันการทรมาน	และ	Ms.	Shazeera	
Zawawi	เจ้าหน้าที่โครงการประจ�าภูมิภาคเอเชีย	-	แปซิฟิกของ	APT	มีสาระส�าคัญ	ดังนี้
	 	 (1)	 สาระส�าคัญของพิธีสาร	OPCAT	 ได้แก่	 การพัฒนาระบบการเข้าเยี่ยมสถานที่ซึ่งท�าให้
บุคคลเสื่อมเสียอิสรภาพ	โดยหน่วยงานนานาชาติ	กล่าวคือ	คณะอนุกรรมการสหประชาชาติว่าด้วย
การป้องกันการทรมาน	(UN	Subcommittee	on	Prevention	of	Torture	-	SPT)	และหน่วยงาน
ระดับชาติ	 ซึ่งได้แก่	 กลไกป้องกันการทรมานระดับชาติ	 (National	 Preventive	 Mechanism	 -	
NPM)	ทีเ่ป็นหน่วยงานอิสระโดยเป็นการตรวจเยีย่มอย่างสม�า่เสมอ	เพือ่ป้องกนัการทรมาน	การปฏิบติั	
และการลงโทษที่ทารุณ	ขาดมนุษยธรรม	หรือลดทอนความเป็นมนุษย์	(ข้อ	1	ของพิธีสาร	OPCAT)
	 	 (2)	 การด�าเนินการของรัฐเมื่อเข้าเป็นภาคีพิธีสาร	 OPCAT	 พิธีสาร	 OPCAT	 ไม่ได้สร้าง
มาตรฐานเพิ่มเติมและไม่ได้สร้างสิทธิใหม่ใด	ๆ	แต่เป็นการช่วยเหลือรัฐในการด�าเนินการตาม
พันธกรณีท่ีมีอยู่อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือยับยั้งและป้องกันการทรมานตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญาต่อ
ต้านการทรมานฯ	(CAT)	รวมถึงสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนฉบับอื่น	ๆ 	เช่น	กติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	(International	Covenant	on	Civil	and	Political	
Rights	-	ICCPR)	ข้อ	7	ที่ระบุว่าบุคคลจะถูกทรมาน	หรือได้รับการปฏิบัติ	หรือการลงโทษที่โหดร้าย
ไร้มนุษยธรรม	หรือต�่าช้ามิได้	อย่างไรก็ดี	การเข้าเป็นภาคีพิธีสาร	OPCAT	รัฐภาคีมีพันธกรณี
ในการมอบหมายให้ม	ีNPM	ซึง่อาจเป็นหน่วยงานเดียวหรอืหลายหน่วยงาน	จะเป็นการจดัต้ังข้ึนใหม่
หรือมอบหมายหน่วยงานอิสระท่ีมีการจัดตั้งอยู่แล้วท�าหน้าที่เป็น	 NPM	 ก็ได้	 ขึ้นกับบริบทของ
แต่ละประเทศ	เพื่อรองรับการด�าเนินงานตามพิธีสาร	OPCAT

3

4
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	 	 (3)	กลไกการท�างานตามพิธีสาร	OPCAT	ประกอบด้วย
	 	 (3.1)	คณะอนุกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันการทรมาน	(SPT)	เป็นกลไก
ระดับนานาชาติ	 มีหน้าที่ในการตรวจเยี่ยมสถานที่ซึ่งท�าให้บุคคลเสื่อมเสียซึ่งอิสรภาพ	 และจัดท�า
ข้อเสนอแนะ	(Recommendations)	เพื่อปรับปรุงสภาพการควบคุมตัวบุคคล	โดยการด�าเนินการ
ต่าง	ๆ	จะเป็นความลับเว้นแต่รัฐภาคีอนุญาตให้เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้	SPT	ประกอบด้วย
ผูเ้ช่ียวชาญระหว่างประเทศทีป่ฏบิตังิานอย่างเป็นอสิระในด้านกระบวนการยติุธรรมและสิทธิมนษุยชน	
จ�านวน	25	คน	ซึ่งคัดเลือกโดยรัฐภาคีพิธีสาร	OPCAT	นอกจากนี้	SPT	ยังมีหน้าที่ในการช่วยเหลือ
และให้ค�าแนะน�าแก่รัฐภาคีในการจัดตั้ง	NPM	และให้ความช่วยเหลือ	NPM	ในการด�าเนินงานด้าน
การป้องกันการทรมาน	(พิธีสาร	OPCAT	ข้อ	5	–	16)
	 	 (3.2)	กลไกป้องกนัการทรมานระดบัชาติ	(NPM)	เป็นกลไกระดับประเทศ	มหีน้าทีค่ล้ายคลึง
กับ	 SPT	กล่าวคือ	 ตรวจเยี่ยมสถานที่ซึ่งท�าให้บุคคลเสื่อมเสียซึ่งอิสรภาพและจัดท�าข้อเสนอแนะที่
เก่ียวกบัการควบคมุตวั	 รวมถงึมกีารจัดท�าและเผยแพร่ข้อเสนอแนะต่อสาธารณะเป็นรายปี	 (พธิสีาร	
OPCAT	ข้อ	17	–	23)
	 	 ในส่วนของการท�างานของ	 NPM	 จะมลีกัษณะแบบเชงิรกุมากกว่าเชงิรบั	 กล่าวคอื	 จะไม่รอให้
เกิดข้อร้องเรียนรายกรณีก่อนจึงจะด�าเนนิการตรวจเยีย่มสถานทีซ่ึ่งท�าให้บุคคลเสือ่มเสยีซึง่อสิรภาพ	
แต่จะมุง่เน้นการตรวจเยีย่มอย่างสม�า่เสมอและวเิคราะห์หาต้นตอของการทรมานทีเ่กดิขึน้เชงิระบบ
ในภาพรวม	รวมถงึจดัท�าข้อเสนอแนะไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพ่ือปรบัปรงุแก้ไข	โดยจะไม่ประณาม
หรอืต�าหนกิารด�าเนนิการของหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง
	 	 ส�าหรับสถานท่ีที่เข้าข่ายต้องได้รับการตรวจเยี่ยมจาก	NPM	เช่น	เรือนจ�า	สถานีต�ารวจ
เรือนจ�าทหาร	สถานท่ีควบคมุตวัก่อนพิจารณาคด	ี ห้องกกัตวัของส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืง	 ห้องกกัตวั
ทีส่นามบนิหรอืด่านบรเิวณชายแดน	 สถานท่ีควบคุมตัวผูล้ีภั้ย	 โรงพยาบาลจติเวช	 สถานพินิจ	 สถาน
สงเคราะห์เดก็	สถานท่ีพกัส�าหรับคนไร้บ้าน	บ้านพกัคนชรา	และบ้านพกัคนพกิาร	รวมถึงยานพาหนะ
ทีใ่ช้ในการควบคมุหรอืขนส่งตวัผูถ้กูจบัไปยงัสถานทีค่วบคุมตัว
	 	 (4)	การจัดตั้งหรือมอบหมายหน่วยงานท�าหน้าที่	NPM	ของรัฐภาคี	
	 	 ในการจัดตัง้หรอืมอบหมายหน่วยงานทีท่�าหน้าที	่ NPM	 รฐัภาคจีะเป็นผูด้�าเนนิการร่วมกบั
ผู้มีส่วนได้เสียจากภาคส่วนต่าง	 ๆ	 (Stakeholders)	 โดยรัฐภาคีอาจมอบหมายหน่วยงานอิสระ
ที่มีอยู่แล้ว	 เช่น	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 และ/หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน	 ท�าหน้าที่
เป็น	 NPM	 หรืออาจจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่เพื่อท�าหน้าที่ดังกล่าว	 รวมถึงอาจมอบหมายให้
หลายหน่วยงานภายในรัฐภาคีท�าหน้าที่เป็น	NPM	ก็ได้	เช่น	กรณีประเทศนิวซีแลนด์ที่มี	5	หน่วยงาน
ท�าหน้าที่	 NPM	 ได้แก่	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินิวซีแลนด์	 ท�าหน้าที่เป็น	 NPM
กลาง	(New	Zealand	Human	Rights	Commission)	ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	(Office	of	
the	 Ombudsmen)	 หน่วยอิสระด้านจเรต�ารวจ	 (Independent	 Police	 Conduct	 Authority	
-	 IPCA)	 ส�านักงานคณะกรรมการด้านเด็ก	 (Office	 of	 the	 Children’s	 Commissioner)	 และ
ผู้ตรวจราชการด้านสถาบันทางอาญา	(Inspector	of	Service	Penal	Establishments)	โดยแต่ละ
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หน่วยงานท�าหน้าท่ีในการตรวจเยี่ยมสถานที่ต่าง	 ๆ	 ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
นิวซีแลนด์ก�าหนด	
	 	 การจัดตั้ง	 NPM	 เป็นไปตามบริบทของแต่ละประเทศไม่มีรูปแบบตายตัวเป็นการเฉพาะ	
เนือ่งจากพธิสีาร	OPCAT	ไม่ได้ก�าหนดรายละเอยีดในส่วนนีไ้ว้	เพยีงแต่กลไกดงักล่าวจะต้องด�าเนนิงาน
อย่างเป็นอิสระ	มีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชาชีพ	และมีสัดส่วนที่เหมาะสม
ทั้งด้านเพศและด้านเชื้อชาติ	 ท้ังนี้	 ในการพิจารณาจัดตั้ง	 NPM	 รัฐภาคีอาจน�าหลักการปารีส	
(Paris	Principles)	มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดตั้งหรือมอบหมายกลไกดังกล่าวด้วย
	 	 (5)	การจัดท�ารายงานประเทศ	การเข้าเป็นภาคีพธิสีาร	OPCAT	ไม่ได้ก�าหนดให้รฐัภาคีมพีนัธกรณี
ทีจ่ะต้องจดัท�ารายงานประเทศแต่อย่างใด	แต่รฐัภาคีอาจน�าข้อมลูท่ีได้จากการด�าเนนิงานของ	NPM	บรรจุ
ไว้ในรายงานประเทศตามอนสุญัญา	CAT	ได้
	 	 (6)	 ข้อห่วงกังวล	หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยมีข้อห่วงกังวลต่อการที่	 SPT	 สามารถ
เข้าตรวจสถานท่ีคุมขังได้ทุกที่โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า	การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับจ�านวนบุคคลที่ถูก
ลิดรอนอิสรภาพและจ�านวนของสถานที่ซึ่งท�าให้บุคคลเสื่อมเสียซึ่งอิสรภาพ	และข้อมูลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติต่อผู้คุมขัง	โดยเรื่องนี้	ผู้แทน	APT	ได้เน้นย�้าว่า	แม้เรื่องดังกล่าวจะเป็นอาณัติของ	SPT	ตาม
พิธีสาร	OPCAT	 แต่ในทางปฏิบัติ	 SPT	 จะมีการหารืออย่างเป็นทางการกับรัฐภาคีทุกครั้งก่อนการ
ด�าเนินการใด	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	 ซึง่ช้ีให้เห็นว่าไทยประสงค์ท่ีจะขจดัการทรมานให้หมดไปจากสงัคมไทยอนัเป็นเรือ่งที่
สอดคล้องกับสาระส�าคัญของพิธีสาร	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	
เนือ่งจาก	APT	มกัพบว่า	หลายประเทศประสบปัญหาในการจดัต้ังหรอืมอบหมาย	NPM	ทีเ่หมาะสม
กับบริบทของประเทศตน
	 	 (8)	ผลดีของการเข้าเป็นภาคีพิธีสาร	OPCAT
	 	 การเข้าเป็นภาคีพิธีสาร	 OPCAT	 ถือเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและ
ความน่าเชื่อถือให้แก่รัฐ	 เพราะการทรมานถือเป็นการละเมิดสิทธิข้ันพื้นฐานของบุคคลอย่าง
ร้ายแรงและเป็นการท�าลายศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	การเข้าเป็นภาคีพิธีสาร	OPCAT	จึงเป็น
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ก้าวส�าคัญอันเป็นรูปธรรมในการคุ้มครองบุคคลที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ	 การรับรองความโปร่งใสและ
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบสถานท่ีซ่ึงท�าให้บุคคลเสื่อมเสียซึ่งอิสรภาพในทุกรูปแบบ	รวมถึง
ช่วยลดความเสี่ยงของการกระท�าที่มิชอบ	และช่วยฟื้นฟูความเช่ือมั่นในสังคม	โดยการมีสถานที่
คุมขังที่เคารพสิทธิมนุษยชนจะช่วยให้ผู้ต้องขังหรือผู้ถูกลิดรอนอิสรภาพสามารถกลับคืนสู่สังคมได้
เพิ่มขึ้น	ลดอัตราการกระท�าผิดซ�้า	และสร้างสังคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
	 	 รัฐที่เข้าเป็นภาคีพิธีสาร	 OPCAT	 ถือว่าได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกในการ
ป้องกันการทรมาน	 โดยหน่วยงานของรัฐและ	NPM	จะได้รับประโยชน์จากค�าแนะน�าและความ
ร่วมมือจาก	SPT	ในการพัฒนาสถานการณ์และสภาพของสถานที่คุมขัง	รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับรัฐภาคีอื่น	และกลไกป้องกันการทรมานระดับชาติของประเทศอื่น	ๆ	ด้วย
	 	 ผู้แทน	 APT	 ย�้าว่าไม่มีประเทศใดในโลกที่ปราศจากความเสี่ยงจากการทรมาน	 และการ
ประติบัติอื่นที่โหดร้ายในรูปแบบอื่น	ๆ	เนื่องจากความเสี่ยงดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ในทุกสถานการณ์
ที่บุคคลถูกลดิรอนเสรภีาพ	การเข้าเป็นภาคพิีธสีาร	OPCAT	จงึเป็นเครือ่งมอืหนึง่ทีจ่ะช่วยลดความเสีย่ง
จากการถูกกระท�าทีม่ชิอบในสถานท่ีซึง่ท�าให้บคุคลเสือ่มเสยีซ่ึงอสิรภาพได้

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการด�าเนินงาน
ตามพิธีสาร OPCAT ของประเทศฟิลิปปินส์

	 	 โดย	Hon.	Leah	C.	Tanodra	–	Armamento	กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฟิลิปปินส์	
มีสาระส�าคัญ	ดังนี้
	 	 (1)	 ประเทศฟิลปิปินส์เข้าเป็นภาคอีนสัุญญาต่อต้านการทรมานฯ	 (CAT)	 เมือ่วนัที	่ 18	 มถุินายน	
2529	และได้เข้าเป็นภาคพีธิสีาร	OPCAT	เมือ่วนัที	่17	เมษายน	2555	โดยได้จดัท�าถ้อยแถลงตีความ	
(Interpretative	 declaration)	 ข้อ	 24	 ว่าภายหลังจากการให้สัตยาบันแล้ว	 รัฐภาคีอาจประกาศ
เลื่อนการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้หมวด	3	เรื่อง	อ�านาจหน้าที่ของ	SPT	และหมวด	4	เรื่อง	NPM	
ตามพิธีสาร	 OPCAT	 ส่งผลให้ฟิลิปปินส์เป็นประเทศแรกที่เข้าเป็นภาคีพิธีสาร	 OPCAT	 โดยขยาย
เวลาการปฏิบัติตามพันธกรณีเกี่ยวกับการจัดตั้ง	 NPM	 ทั้งนี้	 ฟิลิปปินส์ได้รับข้อเสนอแนะจ�านวน
มากจากสหประชาชาติให้เร่งจัดตั้ง	NPM	เพื่อด�าเนินการตามพันธกรณีของพิธีสาร	OPCAT	อย่างไร
ก็ดี	ปัจจุบันรัฐบาลของฟิลิปปินส์ยังคงไม่ได้จัดตั้ง	NPM	แต่อย่างใด
	 	 (2)	 คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติฟิลปิปินส์จึงได้จัดต้ังกลไกป้องกนัการทรมานระดับชาติ
ชั่วคราว	(Interim	National	Preventive	Mechanism	-	INPM)	เมื่อปี	2559	ภายใต้การด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฟิลิปปินส์และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 และกองทัพ	 INPM	ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับ	NPM
ทุกประการ	ทั้งนี้	INPM	ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบเพื่อแสดงให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ตระหนักถึงความ
ส�าคัญจ�าเป็นในการเร่งจัดตั้ง	NPM	ตามพิธีสาร	OPCAT	นอกจากนี้	 ในส่วนของการท�างานของ	

5
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INPM	กับ	SPT	มีลักษณะการท�างานโดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่	เนื่องจากสถานะ
ของ	INPM	ยังไม่ได้รับการจัดตั้งหรือมอบหมายอย่างเป็นทางการจากรัฐบาล	

ข้อสังเกต

	 	 (1)	 ภาพรวมส่วนใหญ่ผู้แทนหน่วยงานทีเ่ข้าร่วมการประชมุได้มคีวามเข้าใจในหลกัการและผลดี
ในการเข้าเป็นภาคีพธิสีาร	OPCAT	ของไทยมากขึน้	แต่อาจยงัมข้ีอห่วงกงัวลอยูบ้่างเกีย่วกับรูปแบบของ	
NPM	 ว่าควรจัดตั้งอย่างไรให้เหมาะสมกับบริบทของไทยมากที่สุด	 รวมทั้งได้เห็นพ้องกับความเห็น
ของผูแ้ทน	APT	ในเรือ่งทีไ่ทยอาจเริม่จัดการหารอืร่วมกันเกีย่วกับการจดัต้ัง	NPM	ซึง่เกีย่วกบัเรือ่งนี้
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 กระทรวงยุติธรรม	 ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเป็นภาคี
พิธีสารดังกล่าวได้รับที่จะไปด�าเนินการต่อไป
	 	 (2)	การเข้าเป็นภาคพีธิสีาร	OPCAT	จะช่วยพฒันาให้ไทยมมีาตรการการป้องกนัการทรมาน
ทีม่ปีระสิทธภิาพ	 ช่วยขจัดปัญหาและช่องว่างทีอ่าจก่อให้เกดิการทรมานโดยเจ้าหน้าท่ีของรฐัได้	 อย่างไรกด็ี
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก	 และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาต	ิ ในฐานะหน่วยงานอสิระตามรฐัธรรมนญูทีด่�าเนนิงานด้านการส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธิมนษุยชน
อาจร่วมกนัเสรมิสร้างความเข้าใจให้กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการเข้าเป็นภาคพีธิสีารดงักล่าวต่อไป

6
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ค�าแนะน�าส�าหรบัผูเ้ขียน (Instruction for Author)
 

	 							พิมพ์ด้วยตัวอักษร	TH	SarabunPSK	ขนาด	16	พอยต์		ระยะบรรทัด	1	

ใช้ระบบอ้างองิ	APA	Style	

(ศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิที	่http://library.nhrc.or.th/Document/Manual/apa.pdf)

รปูแบบ

(Format)

บทความ

(Article)

การส่งบทความ

(Submission)

หมายเหตุ

(Note)

         ความยาวขนาด	15	–	20	หน้ากระดาษเอ	4	รวมการอ้างองิและหรอืบรรณานกุรม

(พร้อมบทคดัย่อ	ความยาวไม่เกนิ	¾	หน้ากระดาษเอ	4	และค�าส�าคัญจ�านวน	3	–	5	ค�า

ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)	

	 	 กองบรรณาธกิารเปิดรบับทความเพ่ือพจิารณาตลอดปี	โดยผูเ้ขยีนต้องส่งต้นฉบบั

บทความ	จ�านวน	1	ชดุ	พร้อมไฟล์อเิล็กทรอนิกส์	(Word)	ส่งมาพร้อมกับแบบฟอร์ม

การส่งบทความ

	 	 บทความหรือผลงานที่จะตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชนจะต้อง

ไม่เคยตพีมิพ์และเผยแพร่ทีใ่ดมาก่อน	ทัง้นี	้ผูเ้ขยีนสามารถส่งบทความมาที่

	 	 1.	กองบรรณาธิการวารสารกฎหมายสทิธมินษุยชน

	 	 	 ส�านกักฎหมาย	ส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ

	 	 	 ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต	ิ๘๐	พรรษา	๕	ธนัวาคม	๒๕๕๐	

	 	 	 อาคารรัฐประศาสนภกัด	ี(อาคารบ)ี	ชัน้	6	-	7	

	 	 	 120	หมูท่ี	่3	ถนนแจ้งวฒันะ	แขวงทุง่สองห้อง	เขตหลกัสี	่กรงุเทพฯ	10210		

	 	 	 โทรศพัท์	02-141-1928	,	02-141-3989		โทรสาร	02-143-8720

	 	 2.	E-mail:	law_journal@nhrc.or.th

	 	 1.	การพจิารณาบทความหรอืผลงานทีจ่ะได้รบัการตพีมิพ์ในวารสารกฎหมาย					

สทิธมินุษยชนเป็นสทิธิข์องกองบรรณาธกิาร	 และกองบรรณาธกิารไม่รบัผดิชอบใน

เนือ้หาหรอืความถกูต้องของบทความหรอืผลงานทีส่่งมาตพีมิพ์

	 	 2.	บทความหรอืข้อความใด	ๆ 	ทีป่รากฏในวารสารกฎหมายสทิธมินษุยชนเป็น

วรรณกรรมและความคดิเหน็ส่วนตวัของผู้เขยีน	 ส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชน

แห่งชาตแิละกองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเหน็พ้องด้วย

	 	 3.	กองบรรณาธกิารขอสงวนสิทธิในการตรวจแก้ไขรปูแบบ	(Format)	บทความ

หรอืผลงานทีส่่งมาตพีมิพ์	และอาจจะส่งบทความหรอืผลงานคนืไปยงัผูเ้ขยีนเพือ่ให้

แก้ไขเพิม่เตมิหรอืพิมพ์ต้นฉบบัใหม่	แล้วแต่กรณี
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วนัที	่...........	เดือน	.............................	พ.ศ.	................

เรยีน	 บรรณาธกิารวารสารกฎหมายสทิธมินษุยชน
ข้าพเจ้า  :      นาย						นาง						นางสาว		   อืน่	ๆ	(โปรดระบ)ุ	...............................................................................
ชือ่-สกลุ (ภาษาไทย) : ....................................................................................................................................................
ชือ่-สกลุ (ภาษาองักฤษ) : .............................................................................................................................................
ต�าแหน่ง : ..................................................................... หน่วยงาน : .............................................................................
มคีวามประสงค์ขอส่ง :   			บทความวจัิย					บทความวิชาการ
ชือ่เร่ือง (ภาษาไทย) : .....................................................................................................................................................
ชือ่เร่ือง (ภาษาองักฤษ) : ...............................................................................................................................................
ค�าส�าคัญ (ภาษาไทย) : ..................................................................................................................................................
ค�าส�าคัญ (ภาษาอังกฤษ) :	............................................................................................................................................
ชือ่ผู้เขยีนท้ังหมด (ภาษาไทย) : ....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
ชือ่ผู้เขยีนท้ังหมด (ภาษาองักฤษ) : ..............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
ท่ีอยู่ปัจจบุนัท่ีตดิต่อได้เพือ่จดัส่งวารสาร : ...................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ : ………………………………………………….. โทรสาร : .........................................................................................
โทรศัพท์มอืถอื : …………………………………………. E-mail : …………………………………………………………………….......…
ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าบทความนี ้:
   เป็นผลงานของข้าพเจ้าจริงโดยมไิด้คดัลอกหรือละเมดิลิขสทิธิข์องผูใ้ด
	 		 เป็นผลงานของข้าพเจ้าแต่เพยีงผูเ้ดยีว
	 		 เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผูร่้วมงานตามทีร่ะบไุว้ในบทความจรงิ
	 		 เป็นบทความทีไ่ม่เคยตพิีมพ์และเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน
	 		 ยนิยอมให้กองบรรณาธกิารปรบัเปล่ียนรปูแบบของบทความให้เป็นไปตามทีก่องบรรณาธิการก�าหนด
หมายเหต ุ:  1.	 บทความทีตี่พมิพ์เผยแพร่ในวารสารกฎหมายสทิธมินษุยชนฉบบันี	้เป็นข้อคิดเหน็ส่วน	 	
	 	 	 	 บุคคลของผูเ้ขยีนบทความและเจ้าของผลงาน	ไม่มข้ีอผกูพนักบักองบรรณาธกิารวารสาร	 	
	 	 	 	 กฎหมายสทิธิมนษุยชน
	 	 	 2.	 ข้าพเจ้าอนญุาตให้น�าบทความท่ีตีพมิพ์ในวารสารกฎหมายสทิธิมนษุยชนมาแปลงเป็นไฟล์
	 	 	 	 อิเลก็ทรอนิกส์	(PDF)	เพือ่เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของส�านกังานคณะกรรมการสทิธิมนษุยชน
	 	 	 	 แห่งชาตสิ�าหรบัการศึกษาและอ้างองิ	

                                (ลงชือ่) .............................................................. ผูส่้งบทความ
                                       (............................................................)

 แบบฟอร์มการส่งบทความเพือ่ตีพมิพ์ในวารสารกฎหมายสทิธิมนุษยชน
ส�านักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ส�านักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ

อณุาโลม 	 หมายถงึ	ความยิง่ใหญ่

รศัม ี	 หมายถึง	การแผ่ไพศาลหรือการให้ความช่วยเหลอืประชาชนไปท่ัวทกุทศิ

รปูทรงดอกบวั 	 หมายถึง	ความมคีณุธรรม	ความเอือ้อาทรระหว่างเพือ่นมนษุย์อนัเป็น	
	 จรยิวัตรอนัดงีามของคนไทย

รปูคนล้อมเป็นวงกลม 	หมายถึง	การสร้างพลงัความร่วมมอืกับทกุภาคส่วนของสงัคม	เพือ่เสรมิสร้าง
	 วัฒนธรรมสทิธิมนษุยชนให้เป็นส่วนส�าคญัในกระบวนการพฒันาประเทศ	

รปูมอื 	 หมายถงึ	การร่วมมอืกบัทกุภาคส่วนของสงัคมทัง้ในระดบัประเทศและ		
	 ระหว่างประเทศ	ในการโอบอุม้คุม้ครองศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์สทิธิ
	 และเสรภีาพ	ด้วยหลกัแห่งความเสมอภาค	และภราดรภาพ

สนี�า้เงนิ	 หมายถงึ	สขีองความเชือ่ม่ันของประชาชนและทกุภาคส่วนของสงัคม
	 หมายถึง	ความมุง่มัน่	อดทนในการท�างานเพ่ือประชาชน
	 หมายถึง	ความสามคัค	ีและการประสานพลงัอย่างหนกัแน่นจาก
	 ทกุภาคส่วนของสงัคม	เพ่ือเสรมิสร้างวฒันธรรมสทิธมินษุยชนในสงัคมไทย






