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		 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ จัดพิมพ์	 	“	ว�รส�รกฎหม�ยสิทธิมนุษยชน”	
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สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ	 รวมทัง้รับฟังคว�มเห็น
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	 ว�รส�รกฎหม�ยสิทธิมนุษยชนฉบับนี้		เป็นว�รส�รกฎหม�ย			ฉบับท่ี		3		ประจำ�ปี		2563	
(กันย�ยน	 –	 ธันว�คม	 2563)	 	 ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ	 ซ่ึงได้รวบรวม
บทคว�มวิช�ก�รและบทคว�มวิจัยจ�กผู้ทรงคุณวุฒิด้�นสิทธิมนุษยชนโดยเป็นเร่ืองท่ีอยู่ในคว�ม
สนใจของประช�ชนในปัจจุบัน	 นอกจ�กนี้	 ยังได้นำ�ผลก�รตรวจสอบก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน
ซ่ึงคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติได้วินิจฉัยว�งบรรทัดฐ�นไว้เป็นอุท�หรณ์ท้ังยังมีเน้ือห�
ส�รัตถะเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อก�รพัฒน�สังคมไทยให้เค�รพในสิทธิมนุษยชน
ซ่ึงกันและกัน	

		 กองบรรณ�ธิก�รหวังเป็นอย่�งยิ่งว่�		ว�รส�รกฎหม�ยสิทธิมนุษยชนฉบับนี้จะมีคุณค่�
และประโยชน์ในก�รสร้�งเสริมสังคมแห่งก�รเค�รพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	รวมทั้งสร้�ง
คว�มเข้�ใจในสิทธิมนุษยชนและหลักก�รของสิทธิมนุษยชนต่อภ�ครัฐและเอกชน		ในก�รนี้
กองบรรณ�ธิก�รขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่�น			ที่่ให้คว�มกรุณ�เขียนบทคว�มที่เป็นประโยชน์
ต่อว�รส�รกฎหม�ยสิทธิมนุษยชนฉบับนี้	
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ดร.โกเมศ  สุบงกช 

 คว�มอิสระเป็นหลักก�รสำ�คัญในก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของสถ�บันสิทธิมนุษยชนระดับช�ติ	 ซ่ึงหลักก�ร
ว่�ด้วยสถ�นะและหน้�ที่ของสถ�บันแห่งช�ติเพื่อก�รคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	 (Principle	
relating	to	the	status	and	functioning	of	national	institution	for	protection	and	promotion	of	
human	 rights)	หรือ	หลักก�รป�รีส	 (Paris	Principles)	 ได้ว�งแนวท�งไว้ว่�ควรบัญญัติไว้ในกฎหม�ยจัดต้ัง
สถ�บันสิทธิมนุษยชนระดับช�ติให้มีอำ�น�จในก�รพิจ�รณ�วินิจฉัยโดยปร�ศจ�กก�รแทรกแซงจ�กรัฐบ�ล
หรือหน่วยง�นของรัฐ	 โดยปัจจุบันคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติมีสถ�นะเป็นองค์กรอิสระซึ่งต�ม
รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย		พุทธศักร�ช		2560	ซึ่งม�ตร�	215	ได้บัญญัติให้องค์กรอิสระเป็นองค์กร
ที่จัดตั้งขึ้นให้มีคว�มอิสระในก�รปฏิบัติหน้�ที่ให้เป็นไปต�มรัฐธรรมนูญและกฎหม�ย	โดยรัฐธรรมนูญ
แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พุทธศักร�ช	2560	ม�ตร�	247	และพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วย
คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ		พ.ศ.	2560		ได้บัญญัติหน้�ที ่และอำ�น�จของคณะกรรมก�ร
สิทธิมนุษยชนแห่งช�ติไว้ฃโดยมีสำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติเป็นหน่วยง�นที่รับผิดชอบ
ง�นธุรก�รและดำ�เนินก�รอำ�นวยคว�มสะดวก	ช่วยเหลือเพื่อให้คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ
บรรลุภ�รกิจและหน้�ที ่ต�มที ่กำ�หนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหม�ยดังกล่�ว			ซึ ่งก�รใช้อำ�น�จของ
คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติต�มกฎหม�ยนั้น	 มีทั้งก�รใช้อำ�น�จโดยตรงต�มรัฐธรรมนูญหรือ
ก�รใชอ้ำ�น�จในท�งรัฐธรรมนูญ	 เช่น	 ก�รตรวจสอบและร�ยง�นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับก�รละเมิด
สิทธิมนุษยชน	 ซึ่งคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติจะต้องดำ�เนินก�รตรวจสอบว่�มีก�รกระทำ�หรือ
ก�รละเลยก�รกระทำ�อันเป็นก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ต�มรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	 พุทธศักร�ช	
2560	ม�ตร�	247	(1)	เป็นต้น	และก�รใช้อำ�น�จต�มกฎหม�ยอื่นหรือก�รใช้อำ�น�จในท�งปกครอง	เช่น	
ก�รใช้อำ�น�จในฐ�นะองค์กรกล�งบริห�รง�นบุคคลในก�รพิจ�รณ�โทษท�งวินัยของข้�ร�ชก�ร	
ก�รพิจ�รณ�		อุทธรณ์ในก�รบริห�รง�นบุคคลในเรื่องต่�งๆก�รพิจ�รณ�ก�รร้องทุกข์		ก�รออกกฎ		ระเบียบ	
ข้อบังคับ	หรือคำ�สั่งต่�ง	ๆ 	ต�มหน้�ที่และอำ�น�จที่บัญญัติไว้ในพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วย
คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ	พ.ศ.	2560	เป็นต้น

 แต่ในท�งปฏิบัติที ่ผ่�นม�ศ�ลปกครองได้ตีคว�มก�รใช้อำ�น�จในก�รตรวจสอบก�รละเมิด   
สิทธิมนุษยชนของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติไว้ว่�	 รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทยพุทธศักร�ช	
2550	 ม�ตร�	 223	 วรรคสอง	 (หลักก�รเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	 พุทธศักร�ช	 2560	
ม�ตร�	 197	 วรรคส�ม)	 เป็นบทบัญญัติท่ีจำ�กัดสิทธิของบุคคลในก�รฟ้องคดีต่อศ�ลต�มท่ีได้รับก�รรับรองไว้		
ในรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พุทธศักร�ช	2550	ม�ตร�	28	วรรคสอง	และม�ตร�	29	วรรคหนึ่ง
และเป็นบทบัญญัติที ่ตัดอำ�น�จของศ�ลปกครอง		จึงต้องตีคว�มบทบัญญัติในม�ตร�	223	วรรคสอง	
โดยเคร่งครัดว่�ก�รใช้อำ�น�จขององค์กรต�มรัฐธรรมนูญที่ไม่อยู ่ในอำ�น�จพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีของ
ศ�ลปกครองน้ันนอกจ�กจะต้องเป็นก�รใช้อำ�น�จโดยตรงต�มรัฐธรรมนูญแล้วยังต้องเป็นก�รใช้อำ�น�จในก�ร
วินิจฉัยชี้ข�ดอีกด้วยซึ่งคำ�ว่�วินิจฉัยชี้ข�ดนี้ย่อมมีคว�มหม�ยว่�เป็นก�รวินิจฉัยชี้ข�ดปัญห�ข้อโต้แย้งหรือ
ข้อพิพ�ทท่ีเม่ือได้ทำ�ก�รวินิจฉัยช้ีข�ดโดยองค์กรต�มรัฐธรรมนูญน้ันแล้วไม่อ�จนำ�ม�ฟ้องคดีต่อศ�ลปกครอง
ได้อีกเมื่อพิจ�รณ�บทบัญญัติต่�ง	ๆ 	ของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พุทธศักร�ช	2550	ที่บัญญัติให้

 ข้อสังเกตเกี่ยวกับความอิสระในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

บรรณ�ธิก�ร,	นิติกรชำ�น�ญก�ร	สำ�นักกฎหม�ย	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ.
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องค์กรต�มรัฐธรรมนูญมีและใช้อำ�น�จโดยตรงต�มรัฐธรรมนูญ2 และเป็นก�รใช้อำ�น�จในก�รวินิจฉัยชี้ข�ด
ปัญห�หรือข้อโต้แย้งแล้วปร�กฏว่�มีก�รบัญญัติให้อำ�น�จเช่นว่�นี ้แก่คณะกรรมก�รก�รเลือกตั ้ง
ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พุทธศักร�ช	2550	ม�ตร�	236	วรรคหน่ึง		(5)	ม�ตร� 235	วรรคสอง
และม�ตร�		239		วรรคหนึ่ง		ส่วนกรณีของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ตินั้นแม้จะเป็นองค์กร
ต�มรัฐธรรมนูญและมีหน้�ท่ีและอำ�น�จต�มท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญก็ต�ม	 แต่ก�รที่รัฐธรรมนูญจะบัญญัติ
ให้องค์กรใดเป็นผู้ใช้อำ�น�จโดยตรงต�มรัฐธรรมนูญบทบัญญัติดังกล่�วจะต้องบัญญัติถึงเงื่อนไขของก�ร
ใช้อำ�น�จและผลท�งกฎหม�ยในลักษณะเช่นเดียวกับที่ได้บัญญัติให้อำ�น�จวินิจฉัยชี้ข�ดแก่คณะกรรมก�ร	
ก�รเลือกตั้งไว้ในม�ตร�	236	วรรคหนึ่ง	(5)		ประกอบม�ตร�	239	วรรคหนึ่งด้วย	เมื่อพิจ�รณ�บทบัญญัติ
ในม�ตร�	257	วรรคหน่ึง	(หลักก�รเดียวกับม�ตร�	247	(1)	ของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทยพุทธศักร�ช	
2560)	 ที่บัญญัติเกี่ยวกับหน้�ที่และอำ�น�จของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ	 จึงเป็นบทบัญญัติ
ที่กล่�วถึงอำ�น�จโดยท่ัวไปของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติเท่�นั้นมิได้บัญญัติให้อำ�น�จวินิจฉัย
ชี้ข�ดปัญห�หรือข้อโต้แย้งรวมถึงเงื่อนไขและผลท�งกฎหม�ยในก�รใช้อำ�น�จหน้�ท่ีต�มท่ีบัญญัติไว้ดังกล่�ว
ด้วยแต่อย่�งใด		บทบัญญัติดังกล่�วจึงมิใช่เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับก�รใช้อำ�น�จโดยตรงต�มรัฐธรรมนูญ	

 จ�กแนวก�รตีคว�มดังกล่�วส่งผลให้ปัจจุบันมีก�รฟ้องคดีที่เกี ่ยวกับก�รใช้อำ�น�จตรวจสอบ
ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติในหล�ยกรณ	ีเช่น

 (1)					กรณีฟ้องว่�ก�รยุติก�รพิจ�รณ�เรื่องร้องเรียนของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ
เป็นเหตุให้ผู้ร้องได้รับคว�มเดือดร้อน			ซ่ึงศ�ลได้มีคำ�ส่ังว่�ก�รมีมติของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ
ที่ยุติก�รพิจ�รณ�เร่ืองร้องเรียนเป็นก�รใช้อำ�น�จต�มกฎหม�ยของเจ้�หน้�ท่ีท่ีมีผลกระทบต่อสถ�นภ�พ
ของสิทธิหรือหน้�ที่ของบุคคลโดยมีผลเป็นก�รระงับสิทธิของผู้ฟ้องคดีท่ีจะได้รับก�รพิจ�รณ�เร่ืองร้องเรียน
จ�กคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติต�มที่กฎหม�ยบัญญัติรับรองอันมีลักษณะเป็นคำ�สั่งท�งปกครอง
ต�มที่กฎหม�ยบัญญัติรับรองอันมีลักษณะเป็นคำ�สั่งท�งปกครองต�มม�ตร�	5	แห่งพระร�ชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติร�ชก�รท�งก�รปกครอง	พ.ศ.	2539	ดังนั้นก�รที่ผู ้ฟ้องคดีนำ�คดีม�ฟ้อง	โดยอ้�งว่�คณะกรรมก�ร
สิทธิมนุษยชนแห่งช�ติปฏิเสธก�รให้คว�มช่วยเหลือโดยให้มีมติให้ยุติก�รพิจ�รณ�เร่ืองร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี
เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับคว�มเดือดร้อนเสียห�ยนั้นกรณีจึงมีลักษณะเป็นคดีพิพ�ทเกี่ยวกับก�รกระทำ�
ละเมิดของเจ้�หน้�ที่รัฐ			อันเกิดจ�กคำ�สั่งท�งปกครอง			อันเป็นคดีพิพ�ทที่อยู่ในอำ�น�จพิจ�รณ�ของ	
ศ�ลปกครองต�มม�ตร�	9	วรรคหนึ่ง	(3)	แห่งพระร�ชบัญญัติจัดตั ้งศ�ลปกครองและวิธีพิจ�รณ�คดี
ปกครอง	พ.ศ.	25423

 (2)				กรณีฟ้องว่�ก�รที่คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติตรวจสอบแล้วไม่พบก�รละเมิด
สิทธิมนุษยชนและมีมติยุติเรื่องเป็นก�รไม่ชอบด้วยกฎหม�ย	ซึ่งศ�ลได้มีคำ�สั่งว่�เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ยื่น
หนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ	เพื่อให้ตรวจสอบก�รกระทำ�หรือก�รละเลย

			 คำ�สั่งศ�ลปกครองสูงสุดที่	546/2556,	คำ�สั่งที่	608/2556,	คำ�สั่งที่	55/2557,	คำ�สั่งที่	359/2558.

	 อย่�งไรก็ต�ม	ศ�ลปกครองสูงสุดเคยวินิจฉัยไว้ในท�งตรงกันข้�มว่�กรณีที่คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีถูกละเมิด

สิทธิมนุษยชน	 คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติมีอำ�น�จหน้�ที่ตรวจสอบและร�ยง�นก�รกระทำ�หรือก�รละเลยก�รกระทำ�อันเป็นก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน

หรือไม่เป็นไปต�มพันธกรณีระหว่�งประเทศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเป็นภ�คีและเสนอม�ตรก�รก�รแก้ไขปัญห�ท่ีเหม�ะสมต่อบุคคลหรือหน่วยง�นท่ี

กระทำ�หรือละเลยก�รกระทำ�ดังกล่�วเพ่ือดำ�เนินก�ร	 ซ่ึงมติของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติถือได้ว่�เป็นก�รอ�ศัยอำ�น�จต�มม�ตร�	257	วรรคหน่ึง	 (1)	

ของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย		พุทธศักร�ช		2550	ที่บัญญัติให้คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติมีอำ�น�จตรวจสอบเพื่อห�ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

ก�รกระทำ�หรือก�รละเลยก�รกระทำ�อันเป็นก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน	 จึงเป็นกรณีที่คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติใช้อำ�น�จโดยตรงต�มรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยชี ้ข�ดในฐ�นะที่เป็นองค์กรต�มรัฐธรรมนูญ	จึงไม่อยู ่ในอำ�น�จพิจ�รณ�พิพ�กษ�ของศ�ลปกครองต�มม�ตร�	223	วรรคสอง	ของรัฐธรรมนูญ

แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พุทธศักร�ช	2550	ทั้งนี้	ต�มคำ�สั่งศ�ลปกครองสูงสุดที่	488/2552.

	 	คำ�สั่งศ�ลปกครองสูงสุดที่	608/2556	และคำ�สั่งที่	359/2558.
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	 เห็นได้ว่�กรณีต�มตัวอย่�งเหล่�นี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคว�มอิสระในก�รพิจ�รณ�วินิจฉัย
ประเด็นก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติเป็นอย่�งยิ่ง	 เนื่องจ�กจะทำ�ให้
ผู้ที่ไม่พอใจผลก�รพิจ�รณ�ตรวจสอบของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ตินำ�เรื่องไปฟ้องต่อศ�ลเพื่อ
ขอให้มีก�รแก้ไขผลก�รตรวจสอบให้เป็นไปอย่�งที่ตนต้องก�รแม้ว่�ท่ีผ่�นม�ผลก�รพิจ�รณ�พิพ�กษ�ของ
ศ�ลจะมีคำ�สั่งหรือคำ�พิพ�กษ�ยกฟ้องก็ต�ม	 แต่ก�รที่ศ�ลพิจ�รณ�ว่�กรณีก�รใช้อำ�น�จโดยตรงในก�ร
ตรวจสอบก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติต�มรัฐธรรมนูญเป็นคดีที่อยู่ใน
อำ�น�จพิจ�รณ�พิพ�กษ�ของศ�ล			อ�จมีกรณีที่ศ�ลพิจ�รณ�พิพ�กษ�เพิกถอนมติของคณะกรรมก�ร
สิทธิมนุษยชนแห่งช�ติได้	 ซึ่งจะกระทบต่อคว�มอิสระของสถ�บันสิทธิมนุษยชนระดับช�ติต�มหลักก�ร
ป�รีสดังที่ได้กล่�วม�แล้วข้�งต้น

 คำ�ส่ังศ�ลปกครองสูงสุดท่ี	55/2557.

	 คำ�พิพ�กษ�ศ�ลปกครองกล�ง	คดีหม�ยเลขดำ�ท่ี	488/2558	คดีหม�ยเลขแดงท่ี	1731/2560	และคำ�พิพ�กษ�ศ�ลปกครองกล�ง	

คดีหม�ยเลขดำ�ท่ี	2428/2556	คดีหม�ยเลขแดงท่ี	555/2559.	

	 คำ�ส่ังศ�ลปกครองสูงสุดท่ี	769/2557.
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ก�รกระทำ�อันเป็นก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน		และเป็นผู ้ได้ร ับผลกระทบจ�กมติของคณะกรรมก�ร
สิทธิมนุษยชนแห่งช�ติที่ให้ยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่�ว		ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับคว�มเดือดร้อนหรือเสียห�ย
หรืออ�จจะเดือดร้อนหรือเสียห�ย		โดยมิอ�จหลีกเลี ่ยงได้อันเนื ่องจ�กก�รกระทำ�ของคณะกรรมก�ร	
โดยมีคำ�ขอที่ศ�ลมีอำ�น�จกำ�หนดคำ�บังคับได้ต�มม�ตร�	 72	 วรรคหนึ่ง	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติจัดตั้ง	
ศ�ลปกครองและวิธีพิจ�รณ�คดีปกครอง	พ.ศ.	2542	ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศ�ลปกครอง
ต�มม�ตร�	42	วรรคหนึ่ง	แห่งพระร�ชบัญญัติเดียวกัน4 

	 (3)	กรณีท่ีฟ้องว่�คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติพิจ�รณ�ตรวจสอบคำ�ร้องล่�ช้�	ซ่ึงศ�ลได้มี
คำ�พิพ�กษ�ว่�		นับแต่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่	6		กันย�ยน	2556	ร้องเรียนคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชน	
แห่งช�ติได้ดำ�เนินก�รตรวจสอบข้อร้องเรียนและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทร�บถึงผลก�รพิจ�รณ�ข้อร้องเรียน
ดังกล่�วแล้ว	โดยอ�ศัยอำ�น�จหน้�ที่ต�มม�ตร�	257	วรรคหนึ่ง	ของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย
พุทธศักร�ช	2550		ซึ่งใช้บังคับขณะที่เกิดเหตุพิพ�ท	และพระร�ชบัญญัติคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชน	
แห่งช�ติ	พ.ศ.	2542	ทั้งนี้	เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประช�ชนในฐ�นะผู้บริโภคประกอบกับเม่ือพิจ�รณ�
ช่วงเวล�ในก�รดำ�เนินก�รของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ จนกระท่ังตอบข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี 
ซ่ึงใช้เวล�	1	ปี	5	เดือน	ก็ไม่มีข้อเท็จจริงใดที่แสดงให้เห็นว่�คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติประวิงเวล�
ในก�รพิจ�รณ�เรื ่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี	 เนื่องจ�กในก�รสอบถ�มหน่วยง�นร�ชก�รและเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนนั้น	 จำ�เป็นต้องใช้เวล�พอสมควรในก�รตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีจึงถือไม่ได้ว่�
คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติละเลยต่อหน้�ท่ีต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้�ท่ี
ดังกล่�วล่�ช้�เกินสมควร5

		 (4)	 กรณีท่ีคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติยุติเร่ืองร้องเรียนด้วยเหตุท่ีเป็นเร่ืองท่ีมีก�รฟ้องร้อง
เป็นคดีในศ�ลหรือท่ีศ�ลพิพ�กษ�หรือมีคำ�ส่ังเด็ดข�ดแล้ว	ต�มม�ตร�	22	แห่งพระร�ชบัญญัติคณะกรรมก�ร
สิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ	พ.ศ.	2542	ถือได้ว่�เป็นก�รกระทำ�ท�งปกครองที่เกิดเป็นข้อพิพ�ทและอยู่ในอำ�น�จ
พิจ�รณ�พิพ�กษ�ของศ�ลปกครองต�มม�ตร�	9	วรรคหน่ึง	แห่งพระร�ชบัญญัติจัดตั้งศ�ลปกครองและวิธี
พิจ�รณ�คดีปกครอง	พ.ศ.	25426 



สิทธิมนุษยชนกับการคุ้มครองเสรีภาพ
ในการประกอบอาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภศิษฏ์  ทวีแจ่มทรัพย์
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สิทธิมนุษยชนกับการคุ้มครองเสรีภาพในการประกอบอาชีพ

 กรอบแนวคิด	“สิทธิมนุษยชน”	เน้นก�รกระทำ�ต่�ง	ๆ	ที่ช่วยให้มนุษย์ส�ม�รถดำ�รงชีพ
อยู่ได้ด้วยก�รเค�รพศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภ�พอย่�งเสมอภ�คไม่เลือกปฏิบัติ	 เสรีภ�พ
ในก�รประกอบอ�ชีพเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิแรงง�น	 ที่มีกรอบแนวคิดและร�ยละเอียดให้พิจ�รณ�
อย่�งหล�กหล�ยต�มแต่บริบทของแต่ละประเทศ	ก�รแสวงห�กลไกที่เหม�ะสมเพื่อคุ้มครองเสรีภ�พ
ในก�รประกอบอ�ชีพ	 จึงจำ�เป็นต้องทำ�คว�มเข้�ใจองค์ประกอบและเงื่อนไขข้อยกเว้นของเสรีภ�พ
ในก�รประกอบอ�ชีพที่ยอมรับกันในรัฐนั้นเป็นเบื้องต้นก่อน	ส่วนก�รที่จะใช้หลักสิทธิมนุษยชนม�
เป็นเครื่องมือเพื่อคุ้มครองเสรีภ�พในก�รประกอบอ�ชีพนั้น	 ต้องเข้�ใจว่�ไม่มีหลักก�รต�ยตัวที่รัฐ
มีพันธะต้องกระทำ�เพื่อก�รเค�รพซึ่งสิทธิมนุษยชน	แต่รัฐที่มุ่งจะเค�รพในหลักสิทธิมนุษยชนนั้นย่อม
ดำ�เนินก�รอย่�งใด	ๆ	ที่สนองต่อกลไก	3	ประก�รของก�รรับรองสิทธิมนุษยชน	ได้แก่	ก�รเค�รพ	
ก�รป้องกัน	และก�รเติมเต็มเนื้อห�ต่�ง	ๆ	ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน	ดังนี้	ก�รใช้สิทธิมนุษยชนเพื่อ
คุ้มครองเสรีภ�พในก�รประกอบอ�ชีพ	ก็คือแสวงห�วิธีก�รที่เหม�ะสมของรัฐซึ่งสอดรับกับกลไก	3	
ประก�รของหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อคุ้มครองเสรีภ�พในก�รประกอบอ�ชีพที่รัฐยอมรับภ�ยใต้กรอบ
แห่งหลักวิช�ก�รและธรรมเนียมปฏิบัตินั่นเอง	

สิทธิมนุษยชน	,	ก�รคุ้มครอง	,	เสรีภ�พในก�รประกอบอ�ชีพ

บทคัดย่อ

คำาสำาคัญ

 		ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	ประจำ�คณะนิติศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	และสม�ชิกศูนย์ประส�นง�นเพื่อก�รวิจัยแรงง�น	

แห่งจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภศิษฏ์  ทวีแจ่มทรัพย์ 
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Human Rights and Protection of Liberty 
     to engage in an occupation  

Associate Professor Dr. Suphasit Taweejamsup 

	 The	conceptual	framework	of	“human	rights”	emphasizes	actions	supporting	
human	beings	for	respect	of	human	dignity,	rights,	and	liberties	equally.	Liberty	to	
engage	in	an	occupation	is	an	integral	part	of	labour	rights	which	can	be	considered	
in	a	wide	variety	of	contexts	for	each	country.	For	establishing		appropriate	
mechanisms	to	protect	liberty	to	engage	in	an	occupation,	it	is	necessary	to	
preliminarily	understand	the	constituents	and	the	exclusion	conditions	of	the	
accepted	 liberty	 to	engage	 in	an	occupation	 in	 the	State.	However,	 for	using	of	
human	rights	principles	as	a	tool	to	protect	the	liberty	to	engage	in	an	occupation,	
there	is	no	stereotype	that	oblige	the	states	to	respect	of	human	rights	but	the	
states	must	 take	actions	 in	 response	 to	 the	 three	mechanisms	of	human	 rights	
recognition:	respect,	prevention	and	enrichment	of	the	content	of	human	rights.	
Consequently,	the	enforcement	of	human	rights	protecting	the	liberty	to	engage	
in	an	occupation	is	seeking	an	appropriate	means	which	is	under		the	three	
mechanisms	of	human	rights	principles	recognized	by	the	states	within	the	
framework	of	academic	principles	and	practices.	

Human Rights , Protection , Liberty to engage in an occupation

Abstract

Keywords
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บทนำา

1.

	 มนุษย์ทุกคนย่อมปร�รถน�ที่จะมีเสรีภ�พในก�รคิด		ก�รตัดสินใจ	และก�รเลือกกระทำ�หรือ
ไม่กระทำ�กิจกรรมใด	ๆ	ที่สะท้อนคว�มเห็นและคว�มต้องก�รของตน	อันจะทำ�ให้ตนส�ม�รถดำ�รงชีวิต
อยู่ได้อย่�งมีศักดิ์ศรีและคว�มเท่�เทียมกับผู้อื่นในฐ�นะสม�ชิกคนหนึ่งของสังคมกิจกรรมดังกล่�ว
นี้อ�จมีคว�มมุ่งหม�ยที่แตกต่�งกันทั้งที ่เป็นเรื ่องส�มัญอันติดตัวม�กับมนุษย์โดยสัญช�ตญ�ณ

2
  

เช่น	 คว�มปลอดภัยในชีวิตเนื้อตัวร่�งก�ย	 และทรัพย์สิน	 คว�มสะดวกสบ�ยอยู่ดีมีสุข	 คว�มผ่อนคล�ย
เพลิดเพลินบันเทิงอ�รมณ์	ฯลฯ	และเรื ่องที ่เกิดจ�กวิวัฒน�ก�รของสังคมซึ ่งแปรผันไปต�มกระแส
ก�รเปลี ่ยนแปลงเนื ่องจ�กก�รเรียนรู ้และก�รพัฒน�ของมนุษย์		เช่น		คว�มถูกต้องรู ้ผ ิดชอบชั ่วดี	
คว�มชอบธรรม	 คว�มเหม�ะสมในขนบธรรมเนียมและจ�รีตครรลอง

3
	 ฯลฯ	 แต่ไม่ว่�อย่�งไรมนุษย์ทุกคน

ต่�งต้องมีวิถีท�งในก�รทำ�ม�ห�เลี้ยงชีพเพื่อให้ได้ม�ซึ่งปัจจัยสี่อันเป็นพื้นฐ�นของชีวิต	 และปัจจัยเสริมอื่น
อันตอบสนองต่อคว�มต้องก�รที่แต่ละบุคคลมีม�กน้อยแตกต่�งกัน
	 ก�รมีสิทธิเลือกและได้ทำ�ก�รง�นต�มท่ีตนค�ดหวังถือเป็นอีกหน่ึงคว�มปร�รถน�หน่ึงของมนุษย์
ทุกคน	ทว่�	บริบทแวดล้อมและข้อจำ�กัดต่�ง	ๆ	ย่อมทำ�ให้หล�กหล�ยชีวิตจำ�ต้องทำ�ก�รง�นที่มรูีปแบบและ
ลักษณะซึ่งตนไม่มีสิทธิเลือกหรือมีสิทธิเลือกภ�ยใต้ข้อจำ�กัด			อันนำ�ม�ซึ่งกระทู้คำ�ถ�มเกี่ยวกับก�รเค�รพ
ในสิทธิและเสรีภ�พของบุคคลในก�รประกอบอ�ชีพ	 ซ่ึงก�รแก้ไขปัญห�ข้อน้ีจำ�ต้องรู้ถึงกรอบแนวคิดพ้ืนฐ�น
ของสิทธิมนุษยชนในฐ�นะกรอบแห่งคว�มเป็นมนุษย์ในส่วนท่ีเก่ียวกับก�รทำ�ง�นเป็นเบ้ืองต้นเสียก่อน	 จ�กน้ัน	
ก�รทำ�คว�มเข้�ใจในหลักก�รทั้งที่เป็นองค์ประกอบ	เงื่อนไข	และข้อจำ�กัดของเสรีภ�พในก�รประกอบอ�ชีพ
ในฐ�นะหัวใจสำ�คัญของสิทธิท�งแรงง�น	ตลอดจนบทเรียนและข้อท้�ท�ยเก่ียวกับเร่ืองดังกล่�วจะเป็นบทขย�ย
ท่ีทำ�ให้ได้ซ่ึงคำ�ตอบท่ีชัดเจนเก่ียวกับเสรีภ�พในก�รประกอบอ�ชีพของบุคคลต�มครรลองของคว�มถูกต้อง	
และก�รเค�รพซึ่งสิทธิมนุษยชน

 ก�รทำ�คว�มเข้�ใจกรอบนิย�มของคำ�ว่�	“สิทธิมนุษยชน”	นับเป็นเคร่ืองมือสำ�คัญประก�รแรกท่ีจะใช้
เป็นฐ�นต่อยอดก�รศึกษ�คว�มสัมพันธ์ของสิทธิมนุษยชนกับสิทธิแรงง�น	 ก่อนท่ีจะเรียนรู้วิถีท�งท่ีรัฐพึงปฏิบัติ
และข้อพิจ�รณ�อ่ืนซ่ึงเป็นบริบทประกอบ	 อันจะช่วยให้ก�รศึกษ�ทำ�คว�มเข้�ใจคว�มเป็นสิทธิมนุษยชนของสิทธิ
แรงง�นน้ันกระจ่�งชัดอย่�งเป็นรูปธรรม	

ความเป็นสิทธิมนุษยชนของสิทธิแรงงาน

 1.1 กรอบนิยาม “สิทธิมนุษยชน” กว่�ค่อนศตวรรษท่ีสมัชช�ใหญ่แห่งสหประช�ช�ติได้ให้ก�ร
รับรองและประก�ศใช้ปฏิญญ�ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษยชน	 (Universal	 Declaration	 of	 Human	 Rights	 :	
UDHR)

4
		ในฐ�นะจ�รีตประเพณีระหว่�งประเทศด้�นสิทธิมนุษยชน	ท่ีรัฐสม�ชิกต่�ง	ๆ	จะต้องให้คว�มเค�รพ

ในหลักก�รที่ตร�ไว้ในเอกส�รฉบับนี้		กระนั้น		ก็ยังไม่มีก�รกำ�หนดกรอบนิย�มของคำ�ว่�	“สิทธิมนุษยชน”	
กันอย่�งชัดเจน	 เพียงแต่ปร�กฏคว�มพย�ย�มในก�รจำ�กัดคว�มหม�ยของคำ�ดังกล่�วบนพ้ืนฐ�นท่ีหล�กหล�ย	
เช่น	กรอบท�งนิติศ�สตร์	กรอบในเชิงปรัชญ�	ฯลฯ	แต่ไม่ว่�อย่�งไรก็ต�ม	ได้ปร�กฏคว�มพย�ย�มร่วมในก�ร
กำ�หนดแนวคิดของ	“สิทธิมนุษยชน”	กันอย่�งชัดเจน	เพียงแต่ปร�กฏคว�มพย�ย�มในก�รจำ�กัดคว�มหม�ย
ของคำ�ดังกล่�วบนพื้นฐ�นที่หล�กหล�ย		เช่น		กรอบท�งนิติศ�สตร์		กรอบในเชิงปรัชญ�	ฯลฯ		แต่ไม่ว่�
อย่�งไรก็ต�ม		ได้ปร�กฏคว�มพย�ย�มร่วมในก�รกำ�หนดแนวคิดของ	“สิทธิมนุษยชน”	ว่�เป็นองค์ประกอบ
แห่งคว�มเป็นมนุษย์ที่ห�กปร�ศจ�กซึ่งสิทธิดังกล่�วแล้วมนุษย์จะมีชีวิต				คว�มเป็นอยู ่ที ่ไร้ศักดิ ์ศรี

	 		จ�ก	ก�รบริห�รก�รประช�สัมพันธ์และคว�มสัมพันธ์ชุมชน	(น.	1-16)	โดย	อัญชลี	โพธ์ิทอง,	กรุงเทพฯ:	มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง.

	 		โปรดศึกษ�	ซิกเมนต์	ฟรอยด์,	ทฤษฎีจิตวิเคร�ะห์,	(ออนไลน์)	https://sites.google.com/a/srp.ac.th/development-theory/thvsdi-phath-

nakar-tha-ngbukhlk-phaph/thvsdi-cit-wi-kheraah-khxng-f-rxy-d,	เข้�ถึงเม่ือวันท่ี	24	ตุล�คม	2563.

	 	 	โปรดศึกษ�เพ่ิมเติม	“ปฏิญญ�ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษยชน”	ใน	https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/	 (ออนไลน์)	

เข้�ถึงเม่ือวันท่ี	24	ตุล�คม	2563.

1.
2
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โดยสิทธิมนุษยชนดังกล่�วนี้มีองค์ประกอบพื้นฐ�นสำ�คัญ		5		ประก�รด้วยกัน	กล่�วคือ	คว�มเสมอภ�ค	
ก�รสำ�นึกและปฏิบัติท่ีถูกต้อง	คว�มเป็นส่วนตัว	ก�รเค�รพในสิทธิส่วนบุคคล	และก�รเติมเต็มปัจจัยพ้ืนฐ�นใน
ก�รดำ�รงชีวิต	 	 ซ่ึงต�มหลักวิช�นิติศ�สตร์ย่อมเข้�ใจองค์ประกอบพ้ืนฐ�นดังกล่�วน้ีว่�เป็นเร่ืองท่ีจะต้องให้คว�ม
เค�รพในหลักเร่ืองศักด์ิศรีคว�มเป็นมนุษย์	 หลักเร่ืองก�รเค�รพสิทธิและเสรีภ�พ	 และหลักเร่ืองคว�มเสมอภ�ค
และก�รไม่เลือกปฏิบัตินั่นเอง

6
		อย่�งไรก็ดี	ก�รกำ�หนดกรอบนิย�มเพ่ือจำ�กัดคว�มหม�ยของ	“สิทธิมนุษยชน”	

ในลักษณะดังกล่�วน้ี	ค่อนข้�งมีคว�มเป็นน�มธรรมสูง	ข�ดซ่ึงคว�มชัดเจนอันทำ�ให้ย�กต่อก�รทำ�คว�มเข้�ใจ	
อีกท้ังก�รนำ�ไปใช้ในก�รปฏิบัติจริงก็ย่อมทำ�ให้เกิดคว�มลำ�บ�กในก�รตีคว�มท่ีอ�จกว้�งหรือแคบกว่�กรอบ
แนวคิดท่ีพึงจะเป็น	ด้วยเหตุน้ีเอง	ข้อบทท้ัง	30	ข้อท่ีปร�กฏในปฏิญญ�ส�กลว่�สิทธิมนุษยชน

7
		จึงถูกแปลคว�ม

ว่�เป็นเน้ือห�ท่ีรัฐสม�ชิกขององค์ก�รสหประช�ช�ติได้ร่วมกันปฏิญ�ณท่ีจะให้ได้ม�	 อันจะเป็นก�รส่งเสริมก�ร
เค�รพและก�รถือปฏิบัติโดยส�กลต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภ�พข้ันพ้ืนฐ�น

8	
	ซ่ึงย่อมแปลต�มนัยได้ว่�เน้ือห�ใน

ข้อบทนั้นมีลักษณะอันเป็นองค์ประกอบแห่งสิทธิมนุษยชนที่ได้ถูกนำ�ม�บัญญัติไว้เป็นล�ยลักษณ์อักษร	
โดยเจตน�ร่วมกันของบรรด�ประเทศสม�ชิกน่ันเอง		

ข้อ 23

ข้อ 24

 1.2 สิทธิมนุษยชนกับสิทธิแรงงาน ข้อบทที่	23	และ	ข้อบทที่	24	แห่งปฏิญญ�ส�กลว่�ด้วย
สิทธิมนุษยชน	ได้กล่�วถึงสิทธิในก�รทำ�ง�นและสิทธิในก�รพักผ่อนโดยมีเน้ือคว�มว่�	

	 “1) ทุกคนมีสิทธิในก�รทำ�ง�น		ในก�รเลือกง�นโดยอิสระในเงื่อนไขที่ยุติธรรมและเอื้ออำ�นวยต่อ
ก�รทำ�ง�น		และในก�รคุ้มครองต่อก�รว่�งง�น

	 2) ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับเงินค่�จ้�งที่เท่�เทียมกันสำ�หรับง�นที่เท่�เทียมกัน		โดยปร�ศจ�ก
ก�รเลือกปฏิบัติใด	ๆ	

	 3) ทุกคนท่ีทำ�ง�นมีสิทธิท่ีจะได้รับค่�ตอบแทนท่ียุติธรรม	 และเอ้ืออำ�นวยต่อก�รประกันคว�มเป็น
อยู่อันควรค่�แก่ศักดิ์ศรีของมนุษย์สำ�หรับตนเองและครอบครัว	 และห�กจำ�เป็นก็จะได้รับก�รคุ้มครองท�ง
สังคมในรูปแบบอื่นเพิ่มเติมด้วย

	 4)	 	ทุกคนมีสิทธิท่ีจะจัดต้ังและเข้�ร่วมสหภ�พแรงง�นเพ่ือคว�มคุ้มครองแห่งผลประโยชน์ของตน ”

 “ทุกคนมีสิทธิในก�รพักผ่อนและก�รผ่อนคล�ยย�มว่�ง		รวมทั้งจำ�กัดเวล�ทำ�ง�นต�มสมควรและ
วันหยุดเป็นคร้ังคร�ว	โดยได้รับค่�จ้�ง”
 เน้ือห�ของข้อบทท้ังสอง	ส�ม�รถอนุม�นได้ถึงหลักก�รของสิทธิมนุษยชนท่ีพึงค�ดหม�ยว่�รัฐมีหน้�ท่ี
ต้องรับรองและคุ้มครองให้กับประช�กรในก�รดำ�เนินกิจกรรมต่�ง	ๆ	ท่ีเก่ียวข้องกับก�รประกอบอ�ชีพก�รง�น
ของบ ุคคล	 โดยทุกคนต้องได้รับโอก�สในก�รเข้�ทำ�ง�นและส�ม�รถเลือกง�นท่ีตนปร�รถน�ได้อย่�งอิสระภ�ยใต้
เง่ือนไขและหลักเกณฑ์ท่ีเป็นธรรม	 อันจะทำ�ให้พวกเข�เหล่�น้ันได้ม�ซ่ึงค่�ตอบแทนท่ีเพียงพอและเอ้ือต่อก�รมี
ชีวิตคว�มเป็นอยู่ท่ีควรค่�แก่ศักด์ิศรีคว�มเป็นมนุษย์ท้ังกับตัวของเข�เองและครอบครัว	 ซ่ึงค่�ตอบแทนท่ีได้รับ
จ�กก�รทำ�ง�นดังกล่�วน้ี	 ต้องเป็นไปต�มหลักคว�มเสมอภ�คไม่มีก�รเลือกปฏิบัติ	 อีกท้ังก�รทำ�ง�นจะต้องถูก
จำ�กัดด้วยเวล�ที่เหม�ะสม	มีเวล�พัก	และวันหยุดให้กับผู้ประกอบอ�ชีพด้วยประกอบกัน	นอกจ�กนี้แล้ว	
ก�รรับรองสิทธิให้แก่ผู้ทำ�ง�นในก�รรวมกลุ่มเป็นสหภ�พแรงง�นเพ่ือก�รเรียกร้องและคุ้มครองประโยชน์ท่ีเก่ียวกับ
แรงง�นร่วมกันก็เป็นอีกเง่ือนไขท่ีสำ�คัญและจำ�เป็นอันจะทำ�ให้สิทธิมนุษยชนของพวกเข�ด้�นก�รทำ�ง�นน้ีได้รับ
ก�รคุ้มครองอย่�งครอบคลุมและสมบูรณ์แบบ

	 		โปรดศึกษ�เพ่ิมเติม	แอมเนสต้ี	อินเตอร์เนช่ันแนล,	สิทธิมนุษยชนคืออะไร,	(ออนไลน์)	https://www.amnesty.or.th/latest/blog/62/,	เข้�ถึงเม่ือ	

24	ตุล�คม	2563.

	 	 NOW	26,	“หลักสิทธิมนุษยชน”,	ล่�คว�มจริง	พิกัดข่�ว,	(ออนไลน์)	https://www.now26TV,	เข้�ถึงเม่ือ	24	ตุล�คม	2563.

	 		โปรดศึกษ�เพ่ิมเติม	“ปฏิญญ�ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษยชน”,	เพ่ิงอ้�ง.

	 		คำ�ปร�รภแห่งปฏิญญ�ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษยชน.
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 1.3 วิถีทางของรัฐในการยอมรับสิทธิมนุษยชน แม้ส�รัตถะแห่งสิทธิมนุษยชนจะได้ถูกถอดออก
เป็นคว�มเรียงที่มีคว�มชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพียงใด	แต่ด้วยบริบทท�งสังคม	เศรษฐกิจ	และก�รเมืองที่
หล�กหล�ยมีคว�มแตกต่�งในแต่ละรัฐสม�ชิก	 กอปรกับกติก�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ท�งก�รเมือง9 และกติก�ว่�ด้วยสิทธิท�งเศรษฐกิจ		สังคม		และวัฒนธรรม10		ท่ียอมรับในคว�มแตกต่�งดังกล่�ว
ของมนุษยช�ติ	 ทำ�ให้ก�รเข้�ใจและยอมรับในหลักก�ร	 ตลอดจนแนวท�งปฏิบัติเพื่อแสดงออกซึ่งก�รเค�รพ
ในหลักสิทธิมนุษยชนของแต่ละประเทศอ�จมีคว�มเคร่งครัดแตกต่�งกันออกไปได้		แต่ไม่ว่�อย่�งไรก็ต�ม
รัฐสม�ชิกจะต้องแสดงให้ประจักษ์ด้วยม�ตรก�รสำ�คัญ		3		ประก�รที่องค์ก�รสหประช�ช�ติถือเป็นกลไก
ในก�รแสดงออกซึ่งก�รยอมรับและนำ�ไปใช้ซึ่งหลักสิทธิมนุษยชน	ได้แก่	ก�รเค�รพ	ก�รป้องกัน	และก�รเติม
เต็มให้สมบูรณ์ด้วยประก�รต่�ง	ๆ	ที่เกี่ยวกับเนื้อห�อันเป็นหลักก�รในสิทธิมนุษยชน

 1.4 ข้อพิจารณาเก่ียวกับกรอบนิยามสิทธิมนุษยชน คำ�ถ�มท่ีอ�จเกิดข้ึนอย่�งมีนัยน่�สนใจเก่ียวกับ
คว�มเป็นสิทธิมนุษยชนในสิทธิเกี ่ยวกับก�รทำ�ง�นและก�รประกอบอ�ชีพก็คือ	ตัวแสดงที่รัฐสม�ชิก
มีพันธกรณีเกี่ยวด้วยม�ตรก�รสำ�คัญทั้ง	3	ประก�รดังกล่�วข้�งต้นนี้		ต้องเป็นบุคคลซึ่งถือเป็น	“ประช�กร”	
ในรัฐ	หรือรัฐสม�ชิกส�ม�รถจำ�กัดคว�มรับผิดชอบได้แต่เพียงเพื่อผู้ซึ ่งเป็น	“พลเมือง”	แห่งรัฐเท่�นั้น	
คำ�ตอบของประเด็นปัญห�ดังกล่�วอ�จพิจ�รณ�ประกอบหลักก�รแบ่งประเภทสิทธิมนุษยชนต�มแนวท�ง
ขององค์ก�รสหประช�ช�ติที่ยึดเอกส�รระหว่�งประเทศสำ�คัญ	2	ฉบับ	เป็นเกณฑ์ก�รกำ�หนดประเภท	
อันได้แก่	กติก�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิท�งก�รเมือง9	และกติก�ระหว่�งประเทศว่�ด้วย
สิทธิท�งเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม10  ท่ีอ�จแปลคว�มได้ว่�สิทธิมนุษยชนประกอบด้วยสิทธิ	5	ประเภท	
คือ	สิทธิพลเมือง	สิทธิท�งก�รเมือง	สิทธิท�งเศรษฐกิจ	สิทธิท�งสังคม	และสิทธิท�งวัฒนธรรม		สำ�หรับสิทธิ
แรงง�นนั้นถูกกำ�หนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิท�งเศรษฐกิจของมนุษย์ที่จะมีง�นทำ�	 เลือกง�นได้อย่�งอิสระ	
ได้รับค่�จ้�งอย่�งเป็นธรรม	ตลอดจนม�ตรฐ�นก�รครองชีพอย่�งเพียงพอ	ดังปร�กฏในข้อบทท่ี	6	และข้อบท
ท่ี	7	แห่งกติก�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิท�งเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม11	ดังนี้แล้ว	ทำ�ให้เข้�ใจได้
ว่�สิทธิแรงง�นควรเป็นสิทธิของบุคคลทุกคนท่ีเป็นประช�กรในรัฐน้ัน		ๆ	ไม่ว่�เข�คนน้ันจะมีสถ�นะในเขตดินแดน
รัฐนั้นอย่�งใด	กล่�วคือ	ไม่จำ�เป็นต้องมีสถ�นะเป็นพลเมืองของรัฐ	ก็ควรที่จะได้รับก�รรับรอง	คุ้มครอง	
ส่งเสริม	และเติมเต็มสิทธิดังกล่�วให้แก่เข�อย่�งเท่�เทียม	 ไม่เลือกปฏิบัติ	 โดยเค�รพต่อศักด์ิศรีคว�มเป็นมนุษย์
ของเข�ผู้น้ันซ่ึงเป็นท้ังผู้ทรงและผู้แสดงสิทธิน่ันเอง	

   9กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ	 กระทรวงยุติธรรม,	 ส�ระสำ�คัญของกติก�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิท�งก�รเมือง,	 (ออนไลน์)	
http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/International_HR/2557/tran_ICCPR-2.pdf,	เข้�ถึงเม่ือ	25	ตุล�คม	2563.

 10กระทรวงก�รต่�งประเทศ,	กติก�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิท�งเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม,	(ออนไลน์)	http://humanrights.mfa.
go.th/upload/pdf/icescrt.pdf,	เข้�ถึงเมื่อ	25	ตุล�คม	2563.

 11เพิ่งอ้�ง.

 
12

Traité	de	Versailles,	(En	ligne)	https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1920/20B09_18_engl.pdf	;	https://www.
histoirecanada.ca/consulter/paix-et-conflit/le-traite-de-versailles-une-paix-et-ses-consequences,	accès	25	octobre	2020.

 
13

ILO	Constitution,	(Online)	http://www.ilo.ch/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:
NO,	access	25	October	2020.

 
14

Philadelphia	Declaration,	(Online)	https://www.ilo.org/legacy/english/inwork/cb-policy-guide/declarationofPhiladelphia1944.
pdf	,	access	25	October	2020.

 ข้อเท็จจริงประก�รหน่ึงท่ีสนับสนุนคว�มคิดดังกล่�วได้เป็นอย่�งดีก็คือบทเรียนท�งประวัติศ�สตร์
ที่อธิบ�ยให้เห็นถึงคว�มชัดเจนที่ส�กลยอมรับว่�สิทธิแรงง�นเป็นสิทธิมนุษยชน	 โดยแสดงผ่�นเอกส�รของ
สหประช�ช�ติท้ัง	3	ฉบับ	(ปฏิญญ�ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษยชน	กติก�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิท�งก�รเมือง	และกติก�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิท�งเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม)	ดังกล่�วข้�งต้น
น้ีแล้ว	ซึ ่งห�กย้อนกลับขึ ้นไปก่อนปี	ค.ศ.	1948	ซึ ่งเป็นช่วงเวล�ก่อนที ่เอกส�รทั ้ง	3	ฉบับจะปร�กฏ
ออกม�	ย่อมเห็นได้ว่�สิทธิแรงง�นได้มีก�รกล่�วถึงในสนธิสัญญ�แวร์ซ�ย12		วัตถุประสงค์ในก�รจัดตั้ง
องค์ก�รแรงง�นระหว่�งประเทศเมื ่อปี	ค.ศ.	191813	และปฏิญญ�ฟิล�เดลเฟีย14 แล้วในระดับหนึ ่ง
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ทว่�	 สถ�นะคว�มเป็นสิทธิมนุษยชนของสิทธิแรงง�นยังไม่ใคร่มีคว�มชัดเจนเท่�ใดนัก	 ด้วยช่วงเวล�
ดังกล่�วนั้น	ประเทศมห�อำ�น�จซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ชนะสงคร�มในฐ�นะสัมพันธมิตร	อีกทั้งยังเป็น
กลุ่มผู้ก่อต้ังองค์ก�รแรงง�นระหว่�งประเทศยังประสงค์ท่ีจะรักษ�ไว้ซ่ึงอำ�น�จเหนือดินแดนและชนพ้ืนเมือง
ของเมืองอ�ณ�นิคมตน	ดังเห็นได้จ�กก�รท่ีอนุสัญญ�บ�งฉบับขององค์ก�รแรงง�นระหว่�งประเทศได้กำ�หนด
ขอบเขตก�รบังคับใช้เนื้อห�ของอนุสัญญ�บ�งฉบับแต่กับเฉพ�ะชนพื้นเมืองซึ่งหม�ยถึงประช�กรในเมือง
อ�ณ�นิคม	อันแสดงถึงคว�มแตกต่�งที่ส�กลได้แสดงให้เห็นถึงก�รปฏิบัติต่อมนุษย์ที่มีสถ�นะเป็นพลเมือง
ของเมืองเจ้�อ�ณ�นิคมและประช�กรในเมืองอ�ณ�นิคมต่�งกัน15 ซ่ึงย่อมแปลคว�มได้ว่�ก�รยอมรับคว�มเป็น	
สิทธิมนุษยชนของสิทธิแรงง�นในช่วงเวล�ก่อนที่จะมีก�รประก�ศปฏิญญ�ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษยชน
อย่�งเป็นท�งก�รในปี	ค.ศ.	1948	ยังมีคว�มคลุมเครืออยู่นั่นเอง

 ดังน้ีแล้ว	ข้อคำ�ถ�มแรกท่ีรัฐสม�ชิกจำ�ต้องแสดงให้เห็นก็คือก�รมีม�ตรก�รท้ัง	3	ข้อเพ่ือกิจกรรมต่�ง	ๆ 	
อันเป็นส�รัตถะแห่งสิทธิแรงง�นที่บทบัญญัติข้อ	23	และข้อ	24		แห่งปฏิญญ�ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษยชน
ได้กำ�หนดลงไว้		กระนั้น		ก็ยังเกิดเป็นข้อคำ�ถ�มย่อยซึ่งเป็นหัวใจของง�นเขียนชิ้นนี้ว่�	กรอบของเสรีภ�พ
ในก�รประกอบอ�ชีพซึ่งเป็นเนื้อห�ส่วนหนึ่งในข้อบทที่	23	นั้น	มีจำ�กัดม�กน้อยเพียงใด	
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โปรดศึกษ�ตัวอย่�งใน	 อนุสัญญ�องค์ก�รแรงง�นระหว่�งประเทศฉบับท่ี	 64	 ว่�ด้วยสัญญ�จ้�งแรงง�น	 (ชนพ้ืนเมือง)	 ค.ศ.	 1939	 และอนุสัญญ�

องค์ก�รแรงง�นระหว่�งประเทศฉบับท่ี	65	ว่�ด้วยก�รลงโทษท�งอ�ญ�กับคนง�นพ้ืนเมือง	ค.ศ.	1939.
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Matthieu		Bertozzo,	Le	décret	d’Allarde	des	2	et	17	mats	1791	ou	la	matérialisation	des	 idées	libérales	de	la	Révolution	

française,	(En	ligne)	https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2015/03/09/le-decret-dallarde-des-2-et-17-mars-1791-ou-la-materialisation-

des-idees-liberales-de-la-revolution-francaise,	accès	29	octobre	2020.
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โปรดศึกษ�	Liberté	du	travail,	(En	ligne)	https://www.universalis.fr/encyclopedie/liberte-du-travail,	accès	29	octobre	2020.

2. กรอบแนวคิดเก่ียวกับเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ในฐานะองค์ประกอบหลักของสิทธิ
แรงงาน
 หลักก�รคุ้มครองและรับรองเสรีภ�พในก�รประกอบอ�ชีพนั้นมีวิวัฒน�ก�รที่ซับซ้อน	กว่�จะถูก
แปลงออกม�เป็นองค์ประกอบของเสรีภ�พดังกล่�วที่ยอมรับในท�งหลักวิช�ก�ร	 แต่ไม่ว่�อย่�งไรก็ต�ม	
เสรีภ�พในก�รประกอบอ�ชีพย่อมถูกยอมรับได้ภ�ยใต้ข้อจำ�กัดว่�ด้วยหลักแห่งคว�มสงบเรียบร้อยของ
ส�ธ�รณะ 
 2.1 วิวัฒนาการของเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ในยุโรปได้มีก�รกล่�วถึงคำ�ว่�	
“เสรีภ�พในก�รประกอบอ�ชีพ”	ม�แล้วกว่�	3	ศตวรรษ	ดังปร�กฏให้เห็นในส�ธ�รณรัฐฝร่ังเศส	ต�มคว�ม
ในรัฐบัญญัติอ�ล�ร์ดลงวันที่	2	และ	17	มีน�คม	ค.ศ.	179116 	ที่ให้ก�รรับรอง	“ก�รประกอบอ�ชีพว่�เป็น
เสรีภ�พของทุกคนท่ีจะประกอบก�รหรือต่อรองใด	ๆ		เก่ียวกับก�รประกอบอ�ชีพต�มท่ีบุคคลน้ันเห็นว่�เป็นเร่ือง
ที่ถูกต้องและควรจะเป็นในท�งก�รง�นและวิช�ชีพ”17		ซึ่งเข้�ใจได้ว่�บทบัญญัติดังกล่�วต้องก�รแสดงออก
ซึ่งก�รรับรองเสรีภ�พในก�รประกอบวิช�อ�ชีพอิสระ	 หรือ“เสรีภ�พในก�รพ�ณิชย์และก�รอุตส�หกรรม	
(liberté	du	commerce	et	de	l’industrie)”	เป็นเบื้องต้น	ก่อนที่จะมีก�รตีคว�มขย�ยกรอบคว�มคิด
ในเวล�ต่อม�ให้รวมไปถึงเสรีภ�พในก�รประกอบอ�ชีพของผู้ท่ีต้องปฏิบัติง�นเพ่ือผู้ว่�จ้�ง	หรือจะกล่�วอีกนัย	
ได้ว่�รัฐบัญญัติฉบับนี้ได้หม�ยคว�มรวมถึงก�รรับรอง	“	เสรีภ�พในก�รทำ�ง�น	(liberté	du	travail)”	
ของลูกจ้�งผู้ใช้แรงง�นนั้นเอง

2.



วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน18

 วิวัฒน�ก�รในก�รยอมรับเสรีภ�พในก�รพ�ณิชย์และก�รอุตส�หกรรมม�เป็นเสรีภ�พในก�ร
ทำ�ง�นนั้นเกิดจ�กคว�มคิดที่ต้องก�รก้�วกระโดดออกจ�กขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมที่ก�รทำ�ง�นของ
บุคคลนั้นจำ�เป็นต้องสังกัดกลุ่มอ�ชีพหรือองค์กรวิช�ชีพในแบบที่เรียกว่�	“ระบบก�รสังกัดกลุ่มอ�ชีพ	
(le	corporatisme)”18 ซึ่งเป็นระบบที่ยอมรับและถือปฏิบัติกันทั่วไปในยุโรปตั้งแต่ศตวรรษที	่13	เป็นต้นม�	
โดยที่ก�รเข้�ฝึกหัดและปฏิบัติวิช�ชีพใดต้องผ่�นก�รยอมรับของผู้มีอำ�น�จบริห�รจัดก�รหรือสั่งก�ร
ในกลุ่มวิช�ชีพนั้น	ๆ	ก่อนเป็นเบื้องต้น	ทว่�	ตั้งแต่ศตวรรษที่	19	เป็นต้นม�	แนวคิดเกี่ยวกับเสรีนิยม
ที่อำ�น�จตัดสินใจว่�จะกระทำ�ก�รหรือไม่กระทำ�ก�รใดย่อมเป็นอิสระแห่งเจตน�รมณ์ของปัจเจกบุคคล	
รัฐจะเข้�ม�แทรกแซงได้ก็ต่อเมื่อเรื่องดังกล่�วเกี่ยวด้วยประโยชน์ส�ธ�รณะ	 ห�กเป็นเรื่องระหว่�งเอกชน
ก็ควรปล่อยให้เป็นอิสระของเอกชนที่จะเจรจ�ต่อรองระหว่�งกัน19	ได้เข้�ม�มีบทบ�ทสำ�คัญกับระบบสังคม
และเศรษฐกิจของยุโรปเป็นอย่�งม�กผลพวงหนึ่งของแนวคิดนี้เป็นหนึ่งในที่ม�สำ�คัญของก�รพัฒน�
กรอบแนวคิดเสรีภ�พในก�รพ�ณิชย์และก�รอุตส�หกรรมให้ขย�ยรวมถึงเสรีภ�พในก�รทำ�ง�นด้วยเพร�ะ
กรอบแนวคิดเดิมเป็นก�รมองเพียงด้�นของผู้ประกอบก�รและผู้ประกอบอ�ชีพอิสระเท่�นั้น			โดยยังมิได้
มีก�รคำ�นึงถึงประโยชน์ทั ่วไปของลูกจ้�งผู ้ใช้แรงง�นซึ ่งเป็นสม�ชิกสำ�คัญและส่วนใหญ่ในสังคม	
ดังนี้แล้วเมื่อเสรีภ�พในก�รพ�ณิชย์และก�รอุตส�หกรรมที่มุ่งหวังจะขจัดระบบก�รสังกัดกลุ่มอ�ชีพออก
ไปจ�กสังคมภ�ยใต้แนวคิดเสรีนิยม	ก็ย่อมทำ�ให้คิดเลยต่อไปได้ว่�เสรีภ�พดังกล่�วควรต้องเป็นของทุกคนใน
สังคม	และเมื่อกล่�วถึงเรื่องก�รประกอบอ�ชีพแล้วย่อมหม�ยคว�มได้ว่�		ปัจเจกบุคคลย่อมมีเสรีภ�พใน
ก�รจ้�งง�น	เสรีภ�พในก�รทำ�ง�นห�เลี้ยงชีพโดยแลกกับค่�ตอบแทนที่เหม�ะสมซึ่งรัฐในฐ�นะผู้ปกครอง
จำ�ต้องดำ�เนินก�รใด	ๆ	เพื่อให้เกิดก�รรับรองเสรีภ�พดังกล่�ว
	 ก�รรับรองเสรีภ�พก�รทำ�ง�นได้ปร�กฏชัดแจ้งและเป็นล�ยลักษณ์อักษรในส�ธ�รณรัฐฝรั่งเศส
เมื่อระบบก�รปกครองเข้�สู่สมัยส�ธ�รณรัฐที่	5	ดังที่อ�รัมภบทของรัฐธรรมนูญ	ค.ศ.	1946	ได้บัญญัติ
ให้เป็นหน้�ที่รัฐที่จะต้องกำ�หนดนโยบ�ยก�รจ้�งง�นอย่�งเต็มรูปแบบ	อีกทั้งต้องรับรองเสรีภ�พในก�ร
ทำ�ง�นให้กับบุคคลทุกคนที่มีอิสระในก�รเลือกกระทำ�ก�รง�น			เพื ่อดำ�รงชีพของตนต�มแต่ประสงค์
ที่ตนปร�รถน�	ซึ่งก�รรับรองเสรีภ�พดังกล่�วนี้ย่อมหม�ยถึงก�รรับรองในเสรีภ�พของลูกจ้�งที่จะเปลี่ยน
ง�นหรือต่อสัญญ�จ้�งใด	ๆ	ต�มสมัครใจ	ดังปร�กฏ	ในม�ตร�	L.1231-1	แห่งประมวลกฎหม�ยแรงง�น
ฝรั่งเศส20		มีใจคว�มสรุปว่�	ก�รเลิกสัญญ�จ้�งแรงง�นย่อมเป็นไปต�มเจตน�รมณ์ฝ่�ยเดียวของน�ยจ้�ง
หรือของลูกจ้�ง	หรือทั้งสองฝ่�ยร่วมกัน	ตลอดจนเงื่อนไขใด	ๆ	ที่เป็นอุปสรรคขัดขว�งต่ออิสระในก�ร
เลือกง�นหรืออ�ชีพของลูกจ้�งย่อมต้องเป็นโมฆะห�กเงื่อนไขดังว่�นั้นไม่ได้ปร�กฏเงื่อนไขแลกเปลี่ยน
อย่�งมีสัดส่วนที่เหม�ะสมกับเสรีภ�พที่ผู้ใช้แรงง�นต้องสูญเสียไปด้วยข้อจำ�กัดนั้น

 พัฒน�ก�รของแนวคิดเก่ียวกับเสรีภ�พก�รทำ�ง�นดังกล่�วข้�งต้นทำ�ให้เห็นได้ว่�ก�รทำ�คว�มเข้�ใจ
เสรีภ�พในก�รประกอบอ�ชีพนั ้นจำ�เป็นต้องเข้�ใจในเงื ่อนไขและองค์ประกอบของเรื ่องดังกล่�วที่มี
อยู่อย่�งละเอียดและลึกซึ้ง

			 	 ระบบก�รสังกัดกลุ่มอ�ชีพ	 (le	 corporatisme)	 คือ	 ก�รรวมกลุ่มผู้ท่ีประกอบหรือดำ�เนินวิช�ชีพเดียวกันหรือเก่ียวข้องกัน	 ท้ังท่ีเป็นลูกจ้�งผู้ใช้

แรงง�นและหัวหน้�ผู้ส่ังก�ร	 ตลอดจนมูลน�ยท่ีมีอำ�น�จบังคับก�รสูงสุดในอ�ชีพน้ัน	 ๆ	 โดยก�รรวมกลุ่มดังกล่�วเพ่ือให้เกิดก�รถ่�ยทอดประสบก�รณ์คว�มรู้ใน

ก�รปฏิบัติก�รง�น	 มีระบบบังคับบัญช�ก�ร	 ส่ังก�ร	 และก�รทำ�ต�มคำ�ส่ังก�รในกลุ่มวิช�ชีพ	 ซ่ึงก�รรวมกลุ่มวิช�ชีพในลักษณะน้ีอ�จถูกมองได้สองแง่มุมด้วยกัน	

กล่�วคือ	 แง่มุมแรกเป็นก�รรวมอำ�น�จส่ังก�รไว้ท่ีมูลน�ย	 ผู้มีอำ�น�จระดับสูงในก�รส่ังก�รวิช�ชีพ	 และแง่มุมท่ีสองเป็นท�งเลือกท่ีให้กลุ่มวิช�ชีพผู้ซ่ึงย่อมรู้ดีใน

เง่ือนไขก�รทำ�ง�น	สิทธิประโยชน์หน้�ท่ีระหว่�งกันส�ม�รถรวมตัวกันเพ่ือต่อรองกับตล�ดในก�รดำ�เนินกิจกรรมต่�ง	ๆ	เพ่ือประโยชน์แก่วงวิช�ชีพ	(ผู้เขียน)	โปรด

ศึกษ�	Denis	Segrestin,	Le	Phénomène	corporatiste,	Fayard,	1985	และ	Maurice	Bouvier-Ajam,	Corporatisme,	2009.

	 		โปรดศึกษ�	Pierre	Manent,	Histoire	intellectuelle	du	libéralisme,	Hachette,	1987.

	 		Code	du	Travail,	(En	ligne)	https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA00000

6160710/#LEGISCTA000006160710,	accès	30	octobre	2020.
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ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2563) 19

			 	แนวคิดดังกล่�วน้ีเทียบเคียงจ�ก	สนธิสัญญ�กรุงโรม	ข้อ	43	ข้อ	49	และข้อ	56	(ผู้เขียน)	โปรดศึกษ�	Traité	de	Rome,	(En	ligne)	https://www.

europarl.europa.eu/about-parliament/fr/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/treaty-of-rome,	accès	30	octobre	2020.

	 	คำ�วินิจฉัยศ�ลรัฐธรรมนูญฝร่ังเศส	ลงวันท่ี	20	กรกฎ�คม	ค.ศ.	1988	โปรดศึกษ�ใน	Déc.n°88-244	DC,	Dalloz	1989,	Jurisprudence	269.	

	 		Revue	de	Jurisprudence	Sociale	1/96	n°34	;	J.-C.		Sciberras,	Création,	reprise	d’entreprise	et	essaimage,	Droit	Social,	1994	p.	

115.

	 		La	loi	Madelin	du	11	février	1994	;	Liaison	Social	6	nov.	1997,	V.	

	 		โปรดศึกษ�เพ่ิมเติม	แนวคิด:	 รัฐบัญญัติว่�ด้วยก�รทำ�ให้สังคมทันสมัย	(la	loi	de	modernisation	sociale)	ลงวันท่ี	17	มกร�คม	ค.ศ.	2002,	

legifrance,	(ออนไลน์)	https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000408905/	เข้�ถึงเม่ือ	30	ตุล�คม	2563.

 

 2.2  องค์ประกอบของเสรีภาพในการประกอบอาชีพ วิวัฒน�ก�รก�รยอมรับเร่ืองเสรีภ�พ
ในก�รประกอบอ�ชีพดังกล่�วม�ข้�งต้นนี้ได้แสดงให้เห็นแล้วว่�	 เสรีภ�พข้อนี้ย่อมต้องพิจ�รณ�	 2	 ส่วน
ประกอบกัน	ได้แก่ส่วนท่ีเป็นของน�ยจ้�งผู้ประกอบก�รและส่วนท่ีเป็นของลูกจ้�งผู้ใช้แรงง�น

       2.2.1	เสรีภ�พในก�รประกอบกิจก�ร	ผู้ประกอบก�รย่อมชอบท่ีจะมีเสรีภ�พเพ่ือดำ�เนินก�รใด	ๆ	
ที่ทำ�ให้ตนเข้�ถึงและประสบผลสำ�เร็จในวิช�ชีพแห่งตน	ซี่งก�รที่จะบรรลุถึงจุดมุ่งหม�ยดังกล่�วนี้ได้
จำ�เป็นต้องมีเสรีภ�พในก�รเลือกที่ตั ้งแห่งสถ�นประกอบก�รที่จะใช้เป็นที ่ดำ�เนินกิจก�รง�นอ�ชีพ	
และก�รใด	ๆ	ท่ีเก่ียวด้วยกับก�รประกอบก�ร	ประก�รหน่ึง	และเสรีภ�พในก�รได้ม�ซ่ึงบริก�รและก�รจัดห�
วัสดุ	อุปกรณ์	เครื่องมือ	ตลอดจนวัตถุดิบที่จำ�เป็นต่อก�รประกอบก�ร	รวมถึงก�รเคลื่อนย้�ยทุนและ
ก�รดำ�เนินกิจก�รได้อย่�งเสรี 		อีกประก�รหนึ่ง21		นอกจ�กนี้แล้ว	กฎหม�ยภ�ยในของบ�งประเทศ	เช่น	
ส�ธ�รณรัฐฝรั่งเศส	ยังตีคว�มเสรีภ�พข้อนี้รวมไปถึงก�รที่ผู้ประกอบก�รมีเสรีที่จะเลือกบุคคลที่จะม�เป็น
ผู้ร่วมง�นกับตน22	 	คร้ันต่อม�เม่ือโลกต้องเผชิญกับสภ�วะเศรษฐกิจตกตำ�	 (ช่วง	 ปี	ค.ศ.	1990)	 เกิดก�รเลิก
จ้�งและลดสิทธิสวัสดิก�รผู้ใช้แรงง�นซ่ึงทำ�ให้ผู้ใช้แรงง�นหล�ยคนตัดสินใจท่ีจะออกม�ประกอบกิจก�รเอง	
ดังน้ี	 เสรีภ�พในก�รประกอบกิจก�รจึงต้องขย�ยคว�มไปถึงก�รท่ีรัฐจำ�เป็นต้องให้คว�มช่วยเหลือเพ่ือก�ร
จัดก�ร	 อันจะทำ�ให้ประช�กรที่ว่�งง�นมีง�นทำ�โดยส�ม�รถประกอบกิจก�ร23 อีกทั้งก�รต่�ง	 ๆ	 ที่รัฐพึง
จะช่วยให้
ผู้ประกอบก�รลดภ�ระหน้�ท่ีและข้ันตอนท่ีต้องกระทำ�ต่อฝ่�ยปกครอง	เช่น	ก�รข้ึนทะเบียน	ก�รจดแจ้ง	ฯลฯ	
ที่ไม่จำ�เป็นต่อก�รประกอบก�รก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงกลไกที่กฎหม�ยรับรองก�รคุ้มครองเสรีภ�พส่วนนี้
       แม้ปร�กฏว่�มีก�รขย�ยกรอบคว�มคิดเกี่ยวกับเสรีภ�พในก�รประกอบกิจก�รออกไปอย่�ง
กว้�งขว�งดังกล่�วม�ข้�งต้นนี้	 แต่ก็เป็นที่ยอมรับว่�เสรีภ�พดังกล่�วต้องไม่ไปกระทบต่อสิทธิท�งเศรษฐกิจ
และสังคมของฝ่�ยลูกจ้�งคนง�นซ่ึงเป็นสิทธิท่ีรัฐประช�ธิปไตยยอมรับในคุณค่�ของกฎหม�ยรัฐธรรมนูญ	
ด้วยเหตุนี ้เอง	ฝ่�ยนิติบัญญัติย่อมชอบที่จะตร�บทกฎหม�ยเพื ่อจำ�กัดเสรีภ�พในก�รประกอบก�ร	
ห�กข้อจำ�กัดน้ันเป็นไปเพ่ือประกันก�รเข้�ถึงก�รทำ�ง�นของฝ่�ยลูกจ้�งผู้ใช้แรงง�นตลอดจนก�รกำ�หนด
เง่ือนไขก�รทำ�ง�นท่ีส�ม�รถดำ�เนินไปได้พร้อมกับก�รบริห�รจัดก�รสถ�นประกอบกิจก�รอย่�งได้สัดส่วน25  
อย่�งไรก็ต�ม	 ข้อน่�คิดประก�รหนึ่งซึ่งเป็นผลพวงจ�กก�รแปลคว�มข้อจำ�กัดดังกล่�วข้�งต้นนี้ก็คือ	 กรณี
ของผู้ประกอบก�รในอ�ชีพอิสระซึ่งไม่มีก�รจ้�งลูกจ้�งอันทำ�ให้บุคคลเหล่�นั้นโดยสภ�พย่อมไม่มีคู่สัญญ�
ท่ีตนต้องกระทำ�ต่อในท�งก�รแรงง�น		ดังน้ี		ก�รกำ�หนดข้อจำ�กัดในก�รใช้เสรีภ�พเพื่อก�รประกอบก�ร
ของผู้ประกอบอ�ชีพอิสระนี	้	จึงต้องแปลถึงคว�มกังวลที่จะเกิดผลกระทบเชิงลบต่อประโยชน์ส�ธ�รณะ
ตลอดจนผลร้�ยที่อ�จเกิดกับผู้บริโภคนั่นเอง
        ในส่วนของ	“ประโยชน์ส�ธ�รณะ”	ซ่ึงเป็นข้อจำ�กัดของก�รใช้เสรีภ�พในก�รประกอบกิจก�รน้ัน	
ย่อมหม�ยถึงเง่ือนไขต่�ง	ๆ 	ท่ีรัฐกำ�หนดข้ึนเพ่ือก�รประกอบอ�ชีพก�รง�นของวิช�ชีพน้ัน	ๆ 	ไม่ว่�จะเป็นคุณวุฒิ
ก�รศึกษ�		ก�รขึ ้นทะเบียนวิช�ชีพ		ประสบก�รณ์คว�มชำ�น�ญก�ร	คว�มสัมพันธ์ระหว่�งรัฐกับเอกชน
อย่�งเหม�ะสมในง�นบ�งประเภทท่ีเป็นภ�รกิจแห่งรัฐ	 ตลอดจนก�รกำ�หนดข้อจำ�กัด	 (Quota)	 ในท�งพ้ืนท่ี
สำ�หรับก�รประกอบวิช�ชีพบ�งอย่�ง
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วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน20

	 										บทเรียนดังกล่�วข้�งต้น		สะท้อนให้เห็นข้อคิดสำ�คัญและน่�สนใจประก�รหนึ่งเกี่ยวกับ
ก�รรับรองเสรีภ�พในก�รทำ�ง�นก็คือก�รแทรกแซงใด	ๆ 	ต่อเจตน�รมณ์อิสระของผู้ใช้แรงง�นในก�รเลือกง�น
ที่จะกระทำ�	 หรือไม่กระทำ�นั้นไม่ควรเกิดขึ้น	 ไม่ว่�ก�รแทรกแซงน้ันจะม�จ�กอำ�น�จฝ่�ยรัฐท่ีกำ�หนดจำ�นวน
จำ�กัดของแรงง�นบ�งอ�ชีพ	หรือแม้กระทั่งก�รแทรกแซงจ�กฝ่�ยเอกชนเช่นก�รกำ�หนดห้�มก�รล�ออก
จ�กง�น	อันหม�ยถึงเสรีภ�พก�รทำ�ง�นย่อมทำ�ให้ลูกจ้�งผู้ใช้แรงง�นมีเสรีภ�พในก�รล�ออกจ�กง�นที่ตน
ได้ปฏิบัติอยู่	โดยน�ยจ้�งไม่อ�จทักท้วงในเจตน�รมณ์ดังกล่�วได้ 27

	 	 	 	 	 	 	 	 โดยสรุปแล้วย่อมเข้�ใจได้ว่�	“เสรีภ�พในก�รทำ�ง�น”	หม�ยถึง	 เสรีภ�พในก�รทำ�ง�นและ
ในก�รปฏิเสธไม่ทำ�ง�น	 ดังนี้	 ก�รห้�มไม่ให้ทำ�ง�นและก�รบังคับให้ทำ�ง�นจึงเป็นปฏิปักษ์ต่อหลักแห่ง
เสรีภ�พในก�รทำ�ง�นนั ่นเอง		อีกทั ้ง		ก�รรวมกลุ ่มท�งภูมิภ�คของสหภ�พยุโรปยังยอมรับเสรีภ�พ
ในก�รทำ�ง�นให้มีใจคว�มขย�ยรวมถึงอิสระในก�รเคล่ือนย้�ยแรงง�นไปยังรัฐอ่ืนท่ีอยู่ในกรอบของกลุ่ม
ภูมิภ�คเพ่ือก�รแสวงห�ก�รง�นและได้ทำ�ง�นที่เหม�ะสมกับคว�มปร�รถน�ของตัวผู้ใช้แรงง�นว่�เป็น
เสรีภ�พในก�รทำ�ง�นอีกส่วนหนึ่งด้วย28		

	 										แม้ว่�กรอบนิย�มของเสรีภ�พในก�รทำ�ง�นจะดูกว้�งขว�งเพียงใด		แต่ก�รใช้เสรีภ�พข้อนี้
ย่อมมีข้อจำ�กัดเฉกเช่นเดียวกับเสรีภ�พในก�รประกอบก�ร	กล่�วคือ	ก�รจำ�กัดด้วยเหตุแห่งประโยชน์
ส�ธ�รณะอย่�งได้สัดส่วนจึงถือเป็นหัวใจสำ�คัญในก�รทำ�คว�มเข้�ใจในร�ยละเอียดของเสรีภ�พในก�รทำ�ง�น
ให้กระจ่�งถ่องแท้	โดยท่ัวไปแล้ว	เป็นท่ียอมรับในส�กลว่�	“อ�ยุ”	“สัญช�ติ”	“ทัศนคติและสภ�วะท�งจิตใจ”	
ตลอดจน	“คุณสมบัติอันเกี่ยวกับคุณวุฒิก�รศึกษ�และประสบก�รณ์ในวิช�ชีพ”	อ�จใช้เป็นเงื่อนไขจำ�กัด
เสรีภ�พในก�รทำ�ง�นได้		ทั ้งนี ้ก�รใช้เงื ่อนไขดังกล่�วจำ�กัดเสรีภ�พในก�รประกอบอ�ชีพจะต้อง
พิจ�รณ�จ�กบริบทเกี่ยวกับลักษณะของง�นที่เหม�ะสม	ประโยชน์แห่งรัฐ	และหลักก�รใช้แรงง�นส�กล
ประกอบด้วย	นอกจ�กนี ้แล้ว	ก�รจำ�กัดเสรีภ�พโดยใช้ข้อตกลงอันเกิดจ�กคว�มยินยอมของคู่สัญญ�ย่อม
เกิดขึ้นได้ภ�ยใต้กรอบจำ�กัดที่ต้องปร�กฏเงื่อนไขซึ่งแสดงให้เห็นถึงก�รคุ้มครองประโยชน์อันชอบธรรม
ทั้งของผู้ประกอบก�รและของผู้ใช้แรงง�นที่ถูกจำ�กัดสิทธิอย่�งเพียงพอ		ได้สัดส่วนกับวัตถุประสงค์
ของก�รจำ�กัดเสรีภ�พเพ่ือให้เกิดก�รคุ้มครองเสรีภ�พอย่�งแท้จริง29 

             2.2.2	เสรีภ�พในก�รทำ�ง�น	ข้อเท็จจริงประก�รหนึ่งอันเป็นผลพวงก�รยอมรับเสรีภ�พ
ในก�รพ�ณิชย์และก�รอุตส�หกรรมดังที ่กล่�วไว้ข้�งต้น		คือ		ก�รรับรองกิจกรรมต่�ง	ๆ	ที ่สะท้อน
ก�รแสดงออกในเสรีภ�พเกี่ยวกับก�รอุตส�หกรรมและเสรีภ�พในก�รทำ�ง�น	 โดยก�รรวมกลุ่มเพื่อเจรจ�
ต่อรอง	ตลอดจนก�รนัดหยุดง�นอันเนื่องจ�กข้อเรียกร้องในด้�นแรงง�นที่เสมือนประหนึ่งว่�เป็นก�ร
ใช้เสรีภ�พร่วมกันแบบกลุ่มของฝ่�ยผู้ใช้แรงง�นจึงเป็นเรื ่องที่ชอบธรรมและพึงปฏิบัติได้		ด้วยเหตุที ่
ก�รดังกล่�วเป็นไปในท�งที่ส่งเสริมก�รรับรองเสรีภ�พในก�รทำ�ง�นท่ีเป็นแขนงสำ�คัญของเสรีภ�พในก�ร
อุตส�หกรรมนั่นเอง	อย่�งไรก็ต�ม	อ�จปร�กฏก�รโต้แย้งโดยคว�มคิดตรงข้�มของฝ่�ยแรงง�นด้วยกัน	
ว่�ก�รใช้เสรีภ�พดังกล่�วก็จะต้องไม่ไปกระทบต่อเสรีภ�พในก�รทำ�ง�นของปัจเจกบุคคลด้วยกล่�ว			คือ	
ก�รรวมกลุ่มเป็นสหภ�พและก�รร่วมกันนัดหยุดง�นเพ่ือกดดันฝ่�ยน�ยจ้�งอันเก่ียวด้วยเร่ืองข้อเรียกร้องด้�น
ก�รแรงง�นนั้นจะต้องปล่อยให้เป็นอิสระต่อก�รตัดสินใจของลูกจ้�งแต่ละปัจเจกบุคคลที่ตัดสินใจว่�จะ
ใช้สิทธินี้หรือไม	่	เพร�ะลูกจ้�งแต่ละคนย่อมมีเสรีภ�พส่วนบุคคลในก�รเลือกท่ีจะกระทำ�ก�รง�นได้เช่นกัน26 

	 		คำ�วินิจฉัยศ�ลรัฐธรรมนูญฝร่ังเศส	ลงวันท่ี	28	พฤษภ�คม	ค.ศ.	1983.

	 		S.	Lorvellec,	Travail	et	peine,	in	Le	travail	en	perspectives,	Ouvrage	Collectif,	LGDJ.,	1998,	p.247s.	

	 		B.	Teyssié,	Droit	européen	du	travail,	Litec,	2001,	n°132	s.

	 		Ph.	Waquet,	Pouvoir	de	direction	et	libertés	des	salariés,	Droit	Social,	2000,	p.	1051.
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			 Conseil	d’Etat,	Assemblée,	du	3	juillet	1936,	43239	43240,	publié	au	recueil	Lebon,	Arrêt	Demoiselle	Bobard.

	 International	 Trade	 Union	 Confederation,	 Charte	 des	 droits	 de	 la	 femme	 au	 travail,	 2008,	 (En	 ligne)	 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/

ITUC-charteA6FR-WEB.pdf,	accès	30	octobre	2020.

	 ศุภศิษฏ์	ทวีแจ่มทรัพย์,	หน่วยท่ี	1	วิวัฒน�ก�ร	แนวคิด	และหลักก�รก�รใช้กฎหม�ยแรงง�น,	เอกส�รก�รสอนชุดวิช�	กฎหม�ยแรงง�น	หน่วยท่ี	1	-	7,	มห�วิทย�ลัย

สุโขทัยธรรม�ธิร�ช,	พิมพ์คร้ังท่ี	1,	2555,	หน้�	1	–	1	ถึง	1	–	15.

 2.3 กรอบแห่งความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ : ข้อยกเว้นเสรีภ�พในก�รประกอบอ�ชีพ	แม้ว่�
ผู้ประกอบก�รมีเสรีภ�พในก�รพิจ�รณ�ท่ีจะเลือกจ้�งหรือไม่เลือกจ้�งใครต�มหลักแห่งก�รเค�รพเสรีภ�พ
ในก�รประกอบก�รก็ต�ม	 แต่ห�กก�รใช้เสรีภ�พเช่นว่�น้ันรุกลำ�เข้�ไปในเขตแดนแห่งอ�ณัติเร่ืองคว�มม่ันคง
ท�งดินแดนหรือบริบทอ่ืนท่ีเก่ียวกับคว�มสงบเรียบร้อยของส�ธ�รณะแล้ว	 ก็ย่อมถือเป็นกรอบพิจ�รณ�ท่ีจะ
จำ�กัดเสรีภ�พดังกล่�วของผู้ประกอบก�รให้ไม่ไปกระทบเขตแดนแห่งอ�ณัติดังกล่�วน้ีซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับ
อธิปไตยตลอดจนคว�มม่ันคงแห่งรัฐอันเป็นเร่ืองคว�มสงบเรียบร้อยของส�ธ�รณะ	ซึ่งปัจจัยที่อ�จใช้เพื่อช่วย
วิเคร�ะห์คว�มสงบเรียบร้อยของส�ธ�รณะเช่นว่�น้ี	 ส�ม�รถพิจ�รณ�จ�กองค์ประกอบท่ีเก่ียวกับสถ�นะของ
ตัวบุคคล	วิธีก�รจ้�ง	และบริบทอันเป็นองค์ประกอบแวดล้อมสำ�หรับก�รปฏิบัติง�น	  

  ก.	ก�รทำ�ง�นของหญิง	ในอดีต	“สตรี”	ถูกจำ�กัดสิทธิท่ีจะเข้�สู่ตล�ดแรงง�นในบ�งอ�ชีพ	
ด้วยลักษณะของก�รง�น			ตลอดจนสภ�วะและบริบทอื่นอันเป็นปริมณฑลทำ�ให้สังคมตั้งข้อรังเกียจถึงคว�ม
ไม่เหม�ะสมของสตรีที่จะปฏิบัติก�รง�นดังกล่�ว	 ตัวอย่�งเช่นก�รทำ�ง�นในหน่วยรบท้ิงระเบิดช่วงสงคร�มโลก
ครั้งที่สอง30		ครั้นเมื่อก�รเรียกร้องสิทธิคว�มเท่�เทียมระหว่�งช�ยหญิงได้ถูกรับรองในปฏิญญ�ส�กลว่�ด้วย
สิทธิมนุษยชน	 ประเด็นปัญห�ดังกล่�วก็ค่อย	 ๆ	 ได้รับก�รแก้ไขเยียวย�	 แต่ก�รกำ�หนดง�นบ�งประเภทว่�
เป็นข้อต้องห้�มสำ�หรับแรงง�นสตรีด้วยเหตุแห่งคว�มปลอดภัยและคว�มเหม�ะสมในอ�ชีวะอน�มัยท�งด้�น
สรีระร่�งก�ยต�มธรรมช�ติของหญิงก็ยังคงเป็นเร่ืองท่ียอมรับได้ในปัจจุบัน31  
  ข.	ก�รทำ�ง�นของเด็ก	ก�รทำ�ง�นของ	“เด็ก”	เป็นปัญห�ม�ตั้งแต่เริ่มหน้�ประวัติศ�สตร์
กฎหม�ยแรงง�นสมัยใหม่	 (หลังปฏิวัติอุตส�หกรรม)32	 	 และก็ยังคงเป็นข้อท้�ท�ยต่อเนื่องม�ถึงบทบัญญัติ
ของกฎหม�ยแรงง�นปัจจุบันว่�ควรให้เสรีภ�พแก่เด็กได้ประกอบอ�ชีพต�มคว�มประสงค์อย่�งสมบูรณ์
หรือควรยอมรับในเสรีภ�พภ�ยใต้เงื่อนไขข้อจำ�กัดที่อ�จอ้�งถึงหลักคว�มสงบเรียบร้อยของส�ธ�รณะได้	
โดยคุณวุฒิก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นและอ�ชีวะอน�มัยที่ดีในก�รทำ�ง�นของเด็ก	 มักถูกกำ�หนดเป็นม�ตรฐ�น
ก�รใช้แรงง�นเด็กที่ชอบด้วยหลักส�กล	 โดยอธิบ�ยได้ว่�เด็กและเย�วชนที่ผ่�นก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นย่อม
หม�ยถึงคุณภ�พประช�กรที่อ�จยึดโยงกับแรงง�นคุณภ�พของรัฐ	แต่ด้วยประสบก�รณ์ของแรงง�นเด็กที่ยัง
ต้องก�รเติมเต็ม	คือ	เหตุผลอันชอบธรรมที่ควรให้เด็กเข้�สู่ตล�ดแรงง�นภ�ยใต้ก�รทำ�ง�นที่มีขอบเขตที่จะ
ต้องไม่ก่อให้เกิดหรือเป็นอันตร�ยต่อสภ�วะท�งร่�งก�ยและจิตใจของลูกจ้�งเด็กซ่ึงอ�จส่งผลต่อพัฒน�ก�ร
และก�รเจริญเติบโตได้

       2.3.1	ก�รพิจ�รณ�กรอบแห่งคว�มสงบเรียบร้อยของส�ธ�รณะจ�ก	“ตัวบุคคล”	ผู้ใช้แรงง�น	
แรงง�นสตรี	แรงง�นเด็ก	และแรงง�นต่�งด้�ว	ถือเป็นกลุ่มแรงง�นที่ส�กลยอมรับในข้อจำ�กัดของก�ร
จ้�งง�นและก�รปฏิบัติง�น	 	

  ค.	ก�รทำ�ง�นของคนต่�งด้�ว	“แรงง�นต่�งด้�ว”	คือ	กลุ่มบุคคลอีกประเภทหน่ึงท่ีมักถูก
ต้ังคำ�ถ�มถึงเสรีภ�พในก�รเข้�สู่ตล�ดแรงง�น	ซึ่งคำ�ตอบของข้อปัญห�นี้จะเป็นไปในทิศท�งใด	 อ�จต้อง
พิจ�รณ�จ�กสภ�พเศรษฐกิจของรัฐน้ัน	ๆ	ว่�มีคว�มต้องก�รแรงง�นต่�งด้�วม�กน้อยเพียงใดและในลักษณะใด	
กล่�วคือ	ในลักษณะท่ีเป็นแรงง�นฝีมือท่ีเข้�ม�ทำ�ง�นเพ่ือถ่�ยทอดเทคโนโลยีประสบก�รณ์คว�มรู้	หรือเข้�ม�
ในลักษณะแรงง�นพื้นฐ�นที่ปฏิบัติง�นทั่วไปอันเป็นก�รลดต้นทุนก�รผลิต	 แต่ไม่ว่�ก�รเข้�ม�ของแรงง�น
ต่�งด้�วด้วยเหตุผลใด	 รัฐผู้รับจักต้องตระหนักถึงผลพวงอันเป็นบริบทของก�รเดินท�งเข้�ม�ในรัฐของ
แรงง�นต่�งด้�วเหล่�นั้น	 ได้แก่	 ภ�ระหน้�ที่ดูแลสม�ชิกในครอบครัวของแรงง�นต่�งด้�วที่เดินท�งเข้�ม�
พร้อมกับแรงง�น		อันทำ�ให้รัฐผู้รับต้องตระหนักถึงก�รจัดเตรียมม�ตร�ก�รต่�ง	ๆ	รองรับ	โดยเฉพ�ะม�ตรก�ร	
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วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน22

	 		นโยบ�ยเก่ียวกับก�รทำ�ง�นของคนต่�งด้�วท่ีกล่�วน้ีหม�ยถึงแต่เฉพ�ะนโยบ�ยภ�ยในรัฐเท่�น้ัน	ดังน้ี	ก�รท่ีรัฐใดอยู่ภ�ยใต้เง่ือนไขก�รรวมกลุ่มท�ง

ภูมิภ�ค	เช่น	สหภ�พยุโรป	อ�จจำ�ต้องคำ�นึงถึงหลัก	“ก�รเคล่ือนย้�ยแรงง�นเสรี	(la	liberté	de	circulation)”	 ซ่ึงเป็นหน่ึงในหลักก�รสำ�คัญท่ีจะทำ�ให้ก�รรวม

กลุ่มท�งภูมิภ�คประสบผลสำ�เร็จได้อย่�งแท้จริงประกอบกันด้วย	 (ผู้เขียน)	 โปรดศึกษ�	R.	Blanpain	et	 J.-C.	 Javillier,	Droit	du	 travail	Communautaire,	

Paris,	LGDJ,	2éd.,	1995,	P.	141s.	

	 		อนุสัญญ�องค์ก�รแรงง�นระหว่�ประเทศฉบับท่ี	111	ว่�ด้วยก�รเลือกปฏิบัติ	(ก�รจ้�งง�นและอ�ชีพ)	ค.ศ.	1958.

ที่เกี่ยวกับก�รประกันสุขภ�พของบุคคลในครอบครัวของแรงง�นต่�งด้�ว			และม�ตรก�รเกี่ยวกับก�รรองรับ
ง�นด้�นก�รศึกษ�ให้กับบุตรของแรงง�นต่�งด้�ว	ไม่ว่�อย่�งไรก็ต�ม	รัฐผู้รับย่อมชอบที่จะแสดงเจตจำ�นง
ในก�รอนุญ�ตให้มีก�รเข้�เมืองของแรงง�นต่�งด้�วที่ชัดเจนไว้เป็นก�รเบื้องต้น	และจัดห�ม�ตรก�ร
ที่เหม�ะสมเพื่อกลั่นกรองก�รเข้�เมืองของต่�งด้�วเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับก�รบริห�รจัดก�รนโยบ�ย
ท�งด้�นแรงง�นได้ 33  

    2.3.2	ก�รพิจ�รณ�กรอบแห่งคว�มสงบเรียบร้อยของส�ธ�รณะจ�ก	“วิธีก�รจ้�ง”สภ�พเศรษฐกิจ
และสังคมปัจจุบันทำ�ให้น�ยจ้�งผู้ประกอบก�รต่�งห�วิธีผ่อนภ�ระค่�ใช้จ่�ยในกิจก�รของตนเองให้ได้ม�ก
ที่สุดเท่�ที่จะทำ�ได้	และวิธีก�รหนึ่งเพื่อให้บรรลุคว�มมุ่งหม�ยดังกล่�ว	คือ	ก�รเปลี่ยนวิธีก�รจ้�งแรงง�น	
ด้วยเหตุที่ก�รทำ�สัญญ�จ้�งแรงง�นกับลูกจ้�งคนหนึ่งนั้น	 นอกจ�กน�ยจ้�งจะต้องจ่�ยค่�จ้�งซึ่งไม่ตำ�ไป
กว่�อัตร�ค่�จ้�งขั้นตำ�ที่กฎหม�ยกำ�หนดแล้วน�ยจ้�งยังมีหน้�ที่อื่นต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดอันเกี่ยวเนื่อง
กับก�รจ้�งแรงง�นด้วย		เช่น		ก�รส่งเงินสมทบเข้�กองทุนประกันสังคมเพื่อประโยชน์ของลูกจ้�งซึ่งเป็น
ผู้ประกันตน	ก�รจัดสวัสดิก�รแรงง�น	ก�รจัดสถ�นที่ทำ�ง�นให้สอดคล้องกับหลักคว�มปลอดภัยอ�ชีวะ
อน�มัยก�รทำ�ง�น	ฯลฯ	ดังนี้	ห�กผู้ประกอบก�รได้ม�ซึ่งแรงง�นโดยมีหน้�ที่รับผิดชอบแต่เฉพ�ะค่�จ้�ง
ท่ีต้องเสียท่ีส�ม�รถกำ�หนดจำ�นวนตัวเลขเงินท่ีต้องจ่�ยต�ยตัวได้	ถือเป็นเร่ืองท่ีผู้ประกอบก�รทุกคนปร�รถน�	
ผลที่เกิดขึ้นต�มม�ก็คือ		วิถีท�งแบบใหม่ของก�รจ้�งแรงง�นโดยผู้ประกอบก�รจ้�งบุคคลอื่นที่ไม่ใช่
สำ�นักง�นหรือบริษัทจัดห�ง�นต�มกฎหม�ยให้ห�แรงง�นม�ทำ�ง�นให้กับผู้ประกอบก�ร	 ภ�ยใต้เงื่อนไข
และร�ยละเอียดเก่ียวกับก�รทำ�ง�นท่ีผู้ประกอบก�รได้ตกลงไว้กับบุคคลผู้จัดห�แรงง�น	ซ่ึงจะเรียกก�รจ้�งง�น
ลักษณะนี้ว่�	“ก�รจ้�งเหม�แรงง�น	(outsourcing)”

   ก�รลักลอบเดินท�งเข้�ม�ของแรงงง�นต่�งด้�วจ�กประเทศต้นท�ง	ที่มีคว�มเจริญท�งเศรษฐกิจ
ที่ตำ�กว่�	 มักกล�ยเป็นข้อเรียกร้องต่อประเทศผู้รับซึ่งมีสถ�นะท�งเศรษฐกิจที่ดีกว่�ในก�รดูแลแรงง�น
อพยพเหล่�นั้นภ�ยใต้เหตุผลแห่งหลักคว�มชอบด้วยสิทธิมนุษยชน	ซึ่งแนวท�งหนึ่งในก�รแก้ไขปัญห�
ดังกล่�วสำ�หรับประเทศผู้รับก็คือก�รประส�นคว�มร่วมมือกับประเทศผู้ส่งเก่ียวกับนโยบ�ยก�รบริห�ร
จัดก�รแรงง�นอพยพท่ีชัดเจนม�กไปกว่�ก�รกำ�หนดนโยบ�ยกีดกัดหรือจำ�กัดก�รจ้�งง�นอพยพของรัฐผู้รับ
แต่เพียงฝ่�ยเดียวอีกทั้ง		ก�รกำ�หนดและประก�ศใช้นโยบ�ยเกี่ยวกับก�รจ้�งง�นและก�รพัฒน�แรงง�น
อย่�งมีประสิทธิภ�พและย่ังยืนของประเทศผู้ส่งก็เป็นอีกเง่ือนไขท่ีจำ�เป็นในก�รช่วยแก้ไขปัญห�แรงง�นอพยพ
ซึ่งเป็นที่ม�ของปัญห�ก�รใช้แรงง�นเถื่อนและก�รใช้แรงง�นที่ผิดรูปแบบได้อย่�งแท้จริง	

  	อนึ่ง	ก�รจ้�งง�นตลอดจนก�รกำ�หนดเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับก�รจ้�งง�นจะต้อง 
เค�รพหลักคว�มเสมอภ�คและก�รไม่เลือกปฏิบัติห�กปร�กฏว่�ลักษณะของง�นเหมือนหรือมีลักษณะ
ในทำ�นองเดียวกันก็จะต้องปฏิบัติต่อลูกจ้�งผู้ใช้แรงง�นในลักษณะและภ�ยใต้เง่ือนไขเดียวกัน	 โดยไม่อ�จเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งคว�มแตกต่�งท�งเพศ	ช�ติพันธ์ุ	 สัญช�ติ	 สีผิว	คว�มเช่ือ	ภ�ษ�	ก�รรวมกลุ่มท�งแรงง�น
และคว�มแตกต่�งอื่นใดได้ 34 
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ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2563) 23

	 		พระร�ชบัญญัติคุ้มครองแรงง�น	พ.ศ.	2541	ม�ตร�	11/1.

	 		พระร�ชบัญญัติเงินทดแทน	พ.ศ.	2537	ม�ตร�	11.

	 		พระร�ชบัญญัติประกันสังคม	พ.ศ.	2533	ม�ตร�	35.

	 		Code	du	travail,	L8221-3	et	L8221-5,	(En	ligne)	https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT

000006072050/LEGISCTA000006145431/#LEGISCTA000006145431,	accès	30	octobre	2020.

	 		Code	du	travail,	L8221-6,	Idem.	

	 		Code	du	travail,	L8221-4,	Idem.

	 		Dicotravail,	Le	prêt	de	main-d’œuvre,	(En	ligne)	https://www.dicotravail.com/droit-du-travail/condition-relation-travail/pret-

main-oeuvre,	accès	30	octobre	2020.

   สำ�หรับประเทศไทยนั ้น	ก�รจ้�งเหม�แรงง�นเป็นเรื ่องที ่อ�จทำ�ได้โดยชอบด้วยกฎหม�ย	
เพร�ะถือว่�เป็นวิถีท�งแบบใหม่ในก�รประกอบกิจก�รรูปแบบหน่ึง	แต่ผู้ประกอบก�รซ่ึงเป็นผู้ได้รับประโยชน์
จ�กก�รใช้แรงง�นโดยตรง	 ย่อมมีหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบเฉกเช่นน�ยจ้�ง	 (ผู้ว่�จ้�งแรงง�นให้ม�ทำ�ง�น
ให้กับผู้ประกอบก�ร)	ในเรื่องที่เกี ่ยวกับก�รคุ้มครองแรงง�น35	เงินทดแทน36		และก�รประกันสังคม37 
ในส่วนของเหตุผลท�งหลักวิช�ก�รที่ใช้อธิบ�ยข้อเท็จจริงนี้ก็คือ	หลักคว�มเสมอภ�คและก�รไม่เลือกปฏิบัติ
ท่ีอ�จสะท้อนออกม�โดยผ่�นเหตุก�รณ์ตัวอย่�งที่ผู้ใช้แรงง�น		2		คนทำ�ง�นให้กับผู้ประกอบก�ร	โดยแรงง�น
คนแรกเป็นลูกจ้�งที่มีสัญญ�จ้�งแรงง�นกับผู้ประกอบก�รอันทำ�ให้แรงง�นคนแรกเป็นลูกจ้�งผู้ซึ่งมีสิทธิ
ในก�รได้รับคว�มคุ้มครองต�มเนื้อห�ของกฎหม�ยทั้ง	 3	 ฉบับดังกล่�วข้�งต้น	 แต่ห�กแรงง�นคนที่สอง
เป็นลูกจ้�งเหม�ค่�แรงง�น	กล่�วคือ	 เป็นลูกจ้�งของบุคคลที่ผู้ประกอบกิจก�รจ้�งให้ห�แรงง�นม�ทำ�ง�น
ในสถ�นประกอบก�รของตน	 อันทำ�ให้แรงง�นคนที่สองนี้ไม่ได้มีสถ�นะเป็นลูกจ้�งของผู้ประกอบกิจก�ร
โดยตรง	ซึ่งห�กปรับบทต�มกฎหม�ยที่มีเนื้อห�เกี่ยวกับก�รแรงง�นทั้ง	3	ฉบับ	ย่อมทำ�ให้เข้�ใจได้ว่�
ผู้ประกอบกิจก�รไม่ได้มีหน้�ที่ในก�รคุ้มครองแรงง�น		เงินทดแทน		และก�รประกันสังคมต่อแรงง�น
คนที่สองนี้เลย	 ห�กมองย้อนกลับไปถึงหน้�ที่ของแรงง�นทั้งสองคนที่ต้องทำ�ง�นในลักษณะและสภ�พ
ของง�นเหมือนหรือคล้�ยกันก็ควรได้รับก�รปฏิบัติอย่�งเสมอภ�ค	 ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นที่ม�ของก�รแก้ไข
บทบัญญัติทั้ง	3	ฉบับในกฎหม�ยไทยเพื่อคุ้มครองผู้ใช้แรงง�นอย่�งแท้จริง	อย่�งไรก็ต�ม	น่�สังเกตว่�
ก�รคุ้มครองลูกจ้�งเหม�ค่�แรงง�นนี้ยังไม่รวมถึงสิทธิที่น�ยจ้�งพึงมีต่อลูกจ้�งต�มกฎหม�ยแรงง�นสัมพันธ์
อันเกี่ยวด้วยก�รรวมกลุ่มและก�รเจรจ�ต่อรองท�งแรงง�นซึ่งเป็นข้อฝ�กให้คิดต่อไปว่�	 แท้จริงแล้วระบบ
กฎหม�ยไทยก็ยังคงไม่ยอมรับคว�มเสมอภ�คและคว�มเท่�เทียมของลูกจ้�งทั้งสองประเภทนี้อย่�งแท้จริง

     ในท�งกลับกัน	 	 ระบบกฎหม�ยฝรั่งเศสถือว่�ก�รจ้�งง�นด้วยวิธีดังกล่�วเป็นไปเพื่อก�รยืม
แรงง�น	(le	prêt	de	main-d’œuvre)	อันเป็นเจตน�ลวงที่ซ้อนเจตน�ที่แท้จริงของคู่สัญญ�ผู้ประสงค์
จะจ้�งแรงง�นให้ม�ทำ�ก�รง�นเพื่อประโยชน์ต่อกิจก�รและภ�ยใต้บังคับบัญช�ของตน38	 ดังนี้	 จึงเป็นเรื่องที่
ฝ่�ฝืนต่อเจตจำ�นงของกฎหม�ยแรงง�นมิอ�จทำ�ได้		ก�รฝ�่ฝืนย่อมมีโทษท�งอ�ญ�39 	กระนั้นห�กผู้ใช้แรงง�น
ได้ทำ�ก�รง�นให้กับผู้ประกอบก�รซึ่งเป็นผู้ยืมแรงง�นม�จ�กบุคคลอื่นแล้วผู้ใช้แรงง�นก็ย่อมมีสิทธิได้รับ
ค่�ตอบแทนที่เป็นธรรมและไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหม�ย40	แม้ว่�ตัวสัญญ�ยืมใช้แรงง�นนั้นเป็นโมฆะ
โดยผลของกฎหม�ยเพร�ะเป็นเรื่องที่ไม่อ�จรับได้ในหลักก�รท�งนิติศ�สตร์แรงง�นก็ต�ม	อย่�งไรก็ด	ี
ก�รยืมแรงง�นอ�จเกิดขึ้นได้ในระบบกฎหม�ยฝรั่งเศส	ห�กเป็นก�รให้ยืมใช้แรงง�นโดยไม่มีค่�ตอบแทน
และเป็นครั้งคร�ว	 ตัวอย่�งเช่น	 น�ยจ้�งของลูกจ้�งสั่งให้ลูกจ้�งตนไปปฏิบัติหน้�ที่อย่�งใดให้กับผู้อื่นหรือ
ผู้ประกอบก�รอื่นเป็นก�รชั่วคร�ว	โดยก�รดังกล่�วมิได้มีเจตน�แอบแฝงเกี่ยวด้วยก�รจ้�งเหม�ค่�แรง41	 
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   โดยสรุปเห็นได้ว่�ก�รจ้�งแรงง�นแบบเหม�ค่�แรงนั้นอ�จชอบหรือไม่ชอบด้วยบทกฎหม�ย
ภ�ยในของแต่ละประเทศภ�ยใต้เหตุผลที่แตกต่�งกัน		แต่ไม่ว่�อย่�งไรแล้ว		ต�มหลักวิช�ก�รต่�งยอมรับ
โดยถือเป็นยุติกันว่�ก�รที่ลูกจ้�งผู้ใช้แรงง�นได้กระทำ�ก�รง�นไปแล้ว		ทั้งน�ยจ้�งตัวจริงและผู้ประกอบก�ร
ซึ่งได้รับประโยชน์จ�กแรงง�นนั้นย่อมมีหน้�ที่รับผิดชอบในบรรด�ค่�จ้�งตลอดจนสิทธิอื่น	ๆ	ท่ีผู้ใช้แรงง�น
พึงได้รับต�มบทบัญญัติกฎหม�ยภ�ยในของประเทศนั้น	 ๆ	 เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพร�ะกฎหม�ยมุ่งคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ใช้แรงง�นอันเป็นบริบทสำ�คัญของเสรีภ�พในก�รประกอบอ�ชีพของผู้ใช้แรงง�นโดยพิจ�รณ�จ�ก
คว�มเป็นอิสระในก�รที่ผู ้ใช้แรงง�นได้ตัดสินใจทำ�ก�รง�นลงไปแล้วก็ย่อมได้รับประโยชน์ตอบแทน
ต�มหลักแห่งสัญญ�ต่�งตอบแทนในท�งก�รจ้�งแรงง�นนั่นเองส่วนสัญญ�จ้�งแรงง�นจะชอบหรือไม่ชอบ
ด้วยกฎหม�ย	อันนำ�ม�ซ่ึงบทลงโทษท�งอ�ญ�น้ันก็ถือว่�เป็นคนละเร่ืองท่ีส�ม�รถแยกพิจ�รณ�ต่�งห�กจ�กกันได้		

		J.	Pélissier,	A.	Supiot	et	A.	Jeammaud,	Droit	du	travail,	Précis	Dalloz,	2002,	p.	171-174.

	 2.3.3	ก�รพิจ�รณ�กรอบแห่งคว�มสงบเรียบร้อยของส�ธ�รณะจ�ก	“บริบทอันเป็นองค์ประกอบ
แวดล้อมสำ�หรับก�รปฏิบัติง�น” เม่ือก�รทำ�ง�นเป็นท่ีม�สำ�คัญของแหล่งร�ยได้ท่ีผู้ใช้แรงง�นในฐ�นะ
มนุษย์คนหนึ่งจะได้ม�ซึ่งปัจจัยสำ�หรับก�รดำ�รงชีพ กฎหม�ยในหล�ยประเทศยอมรับว่�ก�รทำ�ง�นและ
ก�รมีง�นทำ�น้ัน	 ตัวลูกจ้�งผู้ใช้แรงง�นย่อมมีสิทธิได้รับค่�จ้�งที่เป็นตัวเงินไม่น้อยไปกว่�อัตร�ที่กฎหม�ย
ภ�ยในกำ�หนดไว้เป็นพื ้นฐ�น	นอกจ�กนี ้	สวัสดิก�รและสิทธิประโยชน์อื ่นที ่จำ�เป็นต่อก�รดำ�รงชีวิต
อย่�งสมศักด์ิศรีคว�มเป็นมนุษย์	 เช่น	 ก�รได้รับสิทธิประโยชน์จ�กก�รคุ้มครองท�งสังคม	 (social	 security)	
และ/หรือก�รประกันสังคม	 (social	 insurance)	 ดังนี้แล้ว	 ก�รทำ�ง�นที ่ปร�กฏชัดแจ้งในระบบ
ก�รใช้แรงง�นของรัฐจึงเป็นตัวแปรสำ�คัญและจำ�เป็นที ่จะทำ�ให้รัฐส�ม�รถเก็บรวบรวมข้อมูลก�ร
ใช้แรงง�นและก�รว่�งง�นเป็นระบบสถิติได้	 อันส�ม�รถนำ�ไปใช้เพื่อกำ�หนดนโยบ�ยในก�รบริห�รจัดก�ร
แรงง�นต่อไป	นอกจ�กนี้แล้ว	ก�รทำ�ง�นที่ชัดแจ้งยังทำ�ให้เกิดคว�มชัดเจนในคว�มสัมพันธ์ของน�ยจ้�ง
ผู ้ประกอบก�รและลูกจ้�งผู ้ใช้แรงง�นที่จะเรียกร้องสิทธิในกฎหม�ยแรงง�นและสิทธิอันเกี ่ยวเนื ่อง
กับก�รใช้แรงง�นระหว่�งกัน	เช่น	สิทธิในก�รประกันสังคม	ดังนี้	ในบ�งประเทศ	เช่น	ส�ธ�รณรัฐฝรั่งเศส	
จึงกำ�หนดให้ก�รทำ�ง�นท่ีไม่แจ้งชัด	ตัวอย่�งเช่น	ไม่มีก�รจดแจ้ง	ไม่มีก�รข้ึนทะเบียน	หรือไม่มีก�รกระทำ�อ่ืน
ใดอันประจักษ์ต่อสังคมถึงก�รจ้�งง�นนั้น	ย่อมเข้�ใจได้ว่�เป็นก�รใช้แรงง�นที่มีเจตน�ปกปิดอันเป็นก�ร
ใช้แรงง�นที่ไม่ชอบด้วยกฎหม�ย	ด้วยมีลักษณะของก�ร	“ขโมยแรงง�น	(voleur	d’emplois)”	ไปจ�ก
ตล�ดแรงง�น	แต่ทั้งนี้	 ก�รทำ�ง�นส่วนตัว	ก�รสร้�งสรรค์ง�นศิลปะ	 ตลอดจนก�รทำ�ง�นอิสระย่อมเป็น
เรื่องที่สังคมเข้�ใจได้ถึงก�รทำ�ง�นโดยสภ�พและข้อเท็จจริง	 ด้วยเหตุนี้	 ก�รจ้�งและก�รทำ�ง�นท่ีไม่อ�จ
แถลงข้อเท็จจริงเพื่อก�รจัดเก็บภ�ษีอ�กรหรือก�รผูกเข้�กับระบบประกันสังคมได	้ย่อมถือเป็นก�รจ้�งง�น
ที่ปกปิดและไม่ชอบด้วยหลักแห่งกฎหม�ยนั่นเอง42

 เมื่อนำ�หลักกฎหม�ยต่�งประเทศ	 เรื่องกรอบแห่งคว�มสงบเรียบร้อยของส�ธ�รณะที่พิจ�รณ�จ�ก
บริบทอันเป็นองค์ประกอบของก�รทำ�ง�น	 ม�เปรียบเทียบกับปัญห�ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
เกี่ยวกับก�รทำ�ง�นต้องห้�มหรือง�นที่ขัดต่อคว�มสงบเรียบร้อยแล้วนั้น			เห็นได้ว่�กฎหม�ยไทยจะใช้
หลักก�รพิจ�รณ�ประเภท	ชนิด	และลักษณะของง�นเป็นสำ�คัญว่�ง�นน้ันโดยศีลธรรมอันดีก็ดี	โดยคว�มสงบ
เรียบร้อยของประช�ชนก็ดี	 ควรถูกจัดเป็นง�นกลุ่มท่ีต้องห้�มกระทำ�ก�รหรือไม่	 เช่น	ก�รทำ�ง�นในบ่อนก�รพนัน		
ก�รทำ�ง�นเก่ียวกับก�รค้�ประเวณี	 ซ่ึงก�รใช้หลักก�รดังกล่�วเพ่ือพิจ�รณ�ให้เห็นถึงลักษณะของง�นต้องห้�ม
นั้นย่อมทำ�ให้ก�รยอมรับลักษณะง�นที่ถูกต้องต�มกฎหม�ยสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมและคว�มเชื่อ
อันเป็นปทัสถ�นท่ีดีของสังคมไทย	แต่ในอีกแง่มุมหน่ึงก็ย่อมเข้�ใจได้ว่�ก�รช้ีว่�ง�นใดเป็นง�นต้องห้�มหรือไม่
ต้องห้�มน้ันยังไม่มีหลักก�รชัดเจนเฉกเช่นเดียวกับของส�ธ�รณรัฐฝร่ังเศสท่ีจะใช้เกณฑ์ก�รยอมรับของสังคม
โดยพิจ�รณ�จ�กก�รจดแจ้ง	ก�รขึ้นทะเบียน	หรือก�รยอมรับในระบบก�รทำ�ง�นที่แจ้งชัดยอมรับได้เป็น
ตัวชี้วัดสำ�คัญ

42



ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2563) 25

 นอกจ�กตัวอย่�งเกี ่ยวกับปัญห�ก�รจ้�งแรงง�นบ�งประก�ร	เช่น	ก�รจ้�งเหม�ค่�แรง	
ก�รใช้แรงง�นสตรีและแรงง�นเด็กว่�ส�ม�รถกระทำ�ได้หรือไม่	 ม�กน้อยเพียงใด	 ภ�ยใต้กรอบแนวคิด
เรื ่องเสรีภ�พในก�รประกอบอ�ชีพและก�รไม่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนแล้วข้อท้�ท�ยท�งด้�นแรงง�น
อีก	3	เรื่องที่จะยกเป็นอุท�หรณ์ต่อไปนี้ก็ถือได้ว่�เป็นกระทู้ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในสังคมไทยเกี่ยวกับปัญห�
ด้�นสิทธิแรงง�น	อันได้แก่	ปัญห�ก�รทำ�ง�นของคนต่�งด้�ว	ปัญห�เกี่ยวกับก�รให้คว�มยินยอมของ
คู ่สัญญ�ในก�รจำ�กัดเสรีภ�พในก�รประกอบอ�ชีพของตน	และปัญห�คว�มชอบด้วยหลักกฎหม�ย	
ของก�รทำ�ง�นบ�งประเภทที่ห�กพิจ�รณ�ในเชิงศีลธรรมแล้วก็จะเป็นก�รย�กที ่จะยอมรับได้	เช่น	
ก�รค้�ประเวณี

ย่อมเท่�กับว่�ระบบกฎหม�ยฝรั่งเศสอ�จยอมรับง�นบ�งประเภทที่ระบบกฎหม�ยไทยถือว่�เป็นเรื่อง
ห้�มด้วยขัดต่อคว�มสงบเรียบร้อยของส�ธ�รณะ		แต่ในมุมมองตรงข้�มระบบสังคมฝรั่งเศสอ�จมองว่�
ก�รยอมรับง�นต้องห้�มในมุมมองของสังคมไทยดังกล่�วนั้น	 เป็นง�นที่ทำ�ให้มนุษย์คนหนึ่งส�ม�รถได้รับ
ปัจจัยเพียงพอต่อก�รยังชีพอย่�งมีศักดิ์ศรีอันเป็นแก่นแห่งหลักก�รว่�ด้วยสิทธิมนุษยชน	เพียงแต่ว่�
เป็นหน้�ที ่ของรัฐที ่ต้องกำ�หนดม�ตรก�รและกลไกที่เหม�ะสมในก�รจำ�กัดกรอบและเงื ่อนไขเพื ่อให้
ก�รทำ�ง�นเช่นว่�นั ้นชอบธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อส�ธ�รณะจนกล�ยเป็นเรื ่องเสียห�ย	 ดังเช่น	
แรงง�นโสเภณีดังจะกล่�วในหัวข้อต่อไป	 

3. บทเรียนและข้อท้าทายเก่ียวกับเสรีภาพในการประกอบอาชีพ3.
 3.1 การจำากัดสิทธิการทำางานของคนต่างด้าว น�น�ประเทศต่�งยอมรับว่�หลักก�รได้รับอนุญ�ต
ให้เข้�เมืองของคนต่�งด้�วในเขตแดนของรัฐผู้รับเพื่อก�รทำ�ง�น	เป็นส�รัตถะสำ�คัญของก�รทำ�ง�นของคน
ต่�งด้�ว	ดังนี้	คนต่�งด้�วที่เข้�เมืองผิดกฎหม�ยด้วยประก�รต่�ง	ๆ	หรือเข้�เมืองม�โดยวัตถุประสงค์อื่น
นอกเหนือจ�กก�รทำ�ง�นแต่กลับได้ทำ�ง�นในรัฐผู้รับ	 ย่อมถือว่�เป็นพฤติก�รณ์ท่ีกระทบต่อคว�มสงบเรียบร้อย
ของรัฐผู้รับตลอดจนคว�มมั่นคงในทรัพย์สินและคว�มปลอดภัยของประช�กรในรัฐนั้นได้	 อันย�กที่รัฐผู้รับ
จำ�เป็นต้องยอมรับในพฤติก�รณ์ที่ไม่ชอบดังกล่�ว	นอกจ�กนี้	ก�รทำ�ง�นของคนต่�งด้�วอ�จถูกจำ�กัด
ด้วยกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐผู้รับกำ�หนดไว้อย่�งชัดเจนโดยหลักแห่งคว�มชอบธรรมของกระบวนก�ร
ท�งนิติบัญญัติเพ่ือสงวนรักษ�ไว้ซ่ึงคว�มม่ันคงในอธิปไตยของรัฐ	ตลอดจนเอกลักษณ์เฉพ�ะท�งศิลปวัฒนธรรม
และสังคมของรัฐด้วยประกอบกัน	อย่�งไรก็ต�ม	คำ�ถ�มที่มักต�มม�ก็คือกรณีที่คนต่�งด้�วซึ่งเข้�เมืองม�
ผิดกฎหม�ยหรือผิดวัตถุประสงค์นอกเหนือจ�กก�รได้รับอนุญ�ตให้ทำ�ง�น	ต่อม�บุคคลเหล่�นี้ได้เข้�ทำ�ง�น
ในรัฐผู้รับด้วยประก�รใด	ๆ	ก�รคุ้มครองสิทธิต่�ง	ๆ	อันเนื่องจ�กก�รทำ�ง�นนั้นควรมีม�กน้อยประก�รใด	
ก�รตอบกระทู้ข้อน้ีจำ�ต้องแยกเสรีภ�พในก�รประกอบอ�ชีพของคนต่�งด้�วท่ีเข้�เมืองผิดกฎหม�ยออกจ�ก
สิทธิที่คนต่�งด้�วซึ่งเข้�เมืองผิดกฎหม�ยได้รับด้วยเหตุเนื่องจ�กก�รทำ�ง�นอันเป็นสิทธิที่สืบจ�กก�ร
ใช้แรงง�นซึ่งได้เกิดขึ้นและยุติลงด้วย	ดังน้ีแล้ว	ก�รพิจ�รณ�สิทธิของคนต่�งด้�วที่เข้�เมืองม�โดยชอบด้วย
กฎหม�ยย่อมอ�จเกี่ยวเนื่องกับก�รคุ้มครองเสรีภ�พในก�รประกอบอ�ชีพของคนต่�งด้�วผู้นั้นได้อย่�งไม่มี
ข้อรังเกียจ	ในท�งตรงกันข้�มกรณีท่ีคนต่�งด้�วเข้�ม�เมืองม�โดยไม่ชอบด้วยกฎหม�ยแต่ได้ปฏิบัติหน้�ท่ีก�รง�น
ในดินแดนของรัฐผู้รับไปแล้ว		ก�รพิจ�รณ�ในส�รัตถะของเสรีภ�พในก�รประกอบอ�ชีพของคนต่�งด้�ว
ผู้นั้นอ�จไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนักแต่ก�รพิจ�รณ�ในสิทธิอันเกี่ยวด้วยหรือสืบเนื่องจ�กก�รใช้แรงง�น	เช่น	
ก�รได้รับค่�จ้�ง	สวัสดิก�ร	คว�มปลอดภัย	อ�ชีวะอน�มัยและสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นที่ดีอย่�งเต็มภูมิ
เฉกเช่น	ผู้ใช้แรงง�นร�ยอื่น	ก็อ�จเป็นเรื่องที่ต้องให้ก�รรับรองและคุ้มครองสิทธิส่วนนี้	แต่รัฐผู้รับก็ย่อมที่จะ
สงวนไว้ซ่ึงคว�มชอบธรรมในก�รพิจ�รณ�คว�มผิดของคนต่�งด้�วคนน้ันในประเด็นเร่ืองก�รหลบหนีเข้�เมือง
ได้อยู่นั่นเอง	ซึ่งเป็นคนละส่วนกัน	
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 ฉะนั้น	ก�รที่รัฐซึ่งได้กำ�หนดกฎเกณฑ์ก�รเข้�เมืองและก�รทำ�ง�นของคนต่�งด้�วไว้อย่�งชัดเจน
และเป็นธรรม	ได้ผลักดันคนต่�งด้�วท่ีเข้�เมืองโดยผิดกฎหม�ยกลับออกไปก็ต้องถือว่�รัฐได้ให้ก�รเค�รพเสรีภ�พ
ในก�รประกอบอ�ชีพแล้วส่วนหนึ่ง	แต่ห�กปร�กฏข้อเท็จจริงว่�คนต่�งด้�วร�ยนั้นได้ทำ�ก�รง�นใด	ๆ 	ไปแล้ว
ในดินแดนของรัฐผู้รับรัฐผู้รับย่อมจำ�ต้องคุ้มครองสิทธิท�งแรงง�นให้กับคนต่�งด้�วผู้น้ันด้วยเสมือนแรงง�น
ร�ยอื ่น	ทั ้งนี ้	ก�รผลักดันคนต่�งด้�วที ่เข้�เมืองผิดกฎหม�ยอ�จจำ�ต้องพิจ�รณ�ถึงหลักส�กลและ
หลักกฎหม�ยระหว่�งประเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจก�รส่วนนั้น	ๆ	ประกอบกันด้วย  
 3.2 การจำากัดสิทธิการทำางานด้วยความยินยอมของคู่สัญญา ในบ�งคร้ังคู่สัญญ�จ้�งแรงง�นยอมท่ี
จะรับภ�ระอันเป็นอุปกรณ์เพ่ิมเติมจ�กหน้�ท่ีท่ัวไปเน่ืองจ�กคว�มสัมพันธ์ในก�รจ้�งแรงง�น	 ด้วยมีประโยชน์
บ�งประก�รเป็นข้อแลกเปลี่ยนก�รตัดสินใจ	 ดังปร�กฏว่�คู่สัญญ�จ้�งแรงง�นมักจะยินยอมจัดทำ�	 “สัญญ�
ห้�มค้�แข่ง”	 ที่ถือเป็นสัญญ�ประเภทหนึ่งที่มีลักษณะดังกล่�วข้�งต้นนี้	 ข้อคำ�ถ�มที่เกิดขึ้นต�มม�เกี่ยวกับ
สัญญ�น้ี	ก็คือ	ขอบเขตของสัญญ�ท่ีชอบด้วยหลักแห่งกฎหม�ยท่ีน�ยจ้�งชอบท่ีจะทำ�สัญญ�ห้�มลูกจ้�งของตน
ไปประกอบอ�ชีพก�รง�นกับผู้ประกอบก�รอ่ืนหรือตัวลูกจ้�งเปิดกิจก�รเองอันเป็นก�รแข่งขันกับน�ยจ้�ง	
(เดิม)	ของตนเมื่อสัญญ�จ้�งแรงง�นระหว่�งกันได้สิ้นสุดลงแล้ว43	ม�กน้อยเพียงใด		ซึ่งในท�งข้อเท็จจริง
ข้อสัญญ�ดังกล่�วมักทำ�ก่อนท่ีสัญญ�ระหว่�งน�ยจ้�งและลูกจ้�งจะส้ินสุดลงเพ่ือให้สัญญ�มีผลบังคับระหว่�งกัน
เม่ือสัญญ�จ้�งแรงง�นส้ินสุดลงอันเป็นก�รจำ�กัดเสรีภ�พในก�รประกอบอ�ชีพของผู้ท่ีเคยมีสถ�นะเป็นลูกจ้�ง	
โดยก�รยอมรับคว�มชอบด้วยหลักแห่งกฎหม�ยของสัญญ�ประเภทนี้ในท�งส�กลก็คือ	 เหตุผลที่ข้อสัญญ�
มีคว�มมุ่งหม�ยโดยสภ�พที่จะสงวนรักษ�ประโยชน์ในก�รประกอบอ�ชีพของฝ่�ยน�ยจ้�งเดิมไว้	 อันถือว่�
เป็นก�รคุ้มครองเสรีภ�พในก�รประกอบก�รนั่นเอง	 แต่ทั้งนี้เสรีภ�พดังกล่�วของฝ่�ยน�ยจ้�งที่จะกำ�หนด
เงื่อนไขห้�มก�รทำ�ง�นให้กับอดีตลูกจ้�งตนนั้นก็ไม่อ�จมีได้อย่�งกว้�งขว�งไร้ขีดจำ�กัด	 มิเช่นนั ้นแล้ว
ก็จะกล�ยเป็นว่�เสรีภ�พในก�รประกอบอ�ชีพของผู้ประกอบก�รจักก้�วล่วงไปจำ�กัดเสรีภ�พในก�รทำ�ง�น
ของอดีตลูกจ้�งของตนนั้นเอง	ดังนี้แล้ว	หลักส�กลจึงยอมรับหลักก�รจำ�กัดก�รห้�มทำ�ง�นที่เข้�ลักษณะ
สัญญ�ห้�มค้�แข่งโดยกำ�หนดจุดสมดุลที่ก�รคุ้มครองเสรีภ�พในก�รทำ�ง�นของฝ่�ลูกจ้�งให้ยังคงอยู	่
ยังมีโอก�สและสิทธิต่�ง	ๆ	ในก�รทำ�ง�นได้อย่�งคงไว้ซ่ึงศักด์ิศรีคว�มเป็นมนุษย์	อันทำ�ให้สัญญ�ห้�มค้�แข่งน้ี44  

			 ข้อสัญญ�ห้�มค้�แข่งมีคว�มแตกต่�งกับสัญญ�ห้�มเปิดเผยคว�มลับ	(ผู้เขียน).

			 โปรดศึกษ�	 รวินท์	 ลีละพัฒนะ	 และศุภศิษฏ์	 ทวีแจ่มทรัพย์,	 ก�รจำ�กัดสิทธิและเสรีภ�พในก�รประกอบอ�ชีพโดยข้อสัญญ�ห้�มทำ�ก�รแข่งขัน

กับกิจก�รของน�ยจ้�งในกฎหม�ยไทย	 :	 ศึกษ�เปรียบเทียบกฎหม�ยอังกฤษและกฎหม�ยฝร่ังเศส,	 ร�ยง�นก�รวิจัยฉบับสมบูรณ์,	 คณะนิติศ�สตร์	 จุฬ�ลงกรณ์

มห�วิทย�ลัย,	2559.	

    	1.	ต้องกำ�หนดขึ้นเพื่อก�รห้�มทำ�ก�รง�นอันมีลักษณะเฉพ�ะ	ที่ต้องใช้คว�มส�ม�รถพิเศษ	ไม่ใช่
ง�นทั่วไปที่แรงง�นไร้ฝีมือส�ม�รถฝึกหัดได้	และแม้ว่�จะเป็นง�นอันมีลักษณะเฉพ�ะ	ก�รห้�มทำ�ง�นแข่งขัน
กับน�ยจ้�งเดิมของตน	 ต้องปร�กฏว่�เป็นง�นท่ีน�ยจ้�งเดิมได้มอบหม�ยให้อดีตลูกจ้�งผู้ถูกห้�มทำ�ก�รค้�แข่ง
รับผิดชอบอยู่ก่อนท่ีสัญญ�จ้�งแรงง�นจะส้ินสุดระหว่�งกัน	 และก�รห้�มค้�แข่งน้ันก็ห้�มได้แต่เฉพ�ะง�นท่ีอดีต
ลูกจ้�งได้กระทำ�ให้กับน�ยจ้�งผู้ห้�มก�รค้�แข่งดังว่�นั้น	(เดิม)	

	 			2.	ต้องกำ�หนดระยะเวล�ในก�รทำ�ง�นห้�มค้�แข่งที่เหม�ะสมกับอ�ยุง�น	และต้องเป็นช่วงเวล�
ที่ไมม่�กจนเกินไป	 จนทำ�ให้อดีตลูกจ้�งผู้ถูกข้อห้�มนั้นหมดโอก�สอันชอบธรรมในก�รเริ่มต้นใหม่	 เรียนรู้
และพัฒน�ส�ยก�รง�นนั้น	(เดิม)	

	 		3.	ต้องมีขอบเขตดินแดนที่ห้�มมิให้ทำ�ก�รค้�แข่งอย่�งชัดเจน	และต้องไม่เป็นก�รจำ�กัดขอบเขต
ม�กเกินไป	จนทำ�ให้เสรีภ�พในก�รทำ�ง�นของอดีตลูกจ้�งคนน้ันถูกปิดก้ันอย่�งส้ินเชิง	

43

44
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 “การเคารพ การป้องกัน และการเติมเต็มให้สมบูรณ์ด้วยประการต่าง ๆ” ที่เกี่ยวกับเนื้อห�
อันเป็นส�รัตถะของเสรีภ�พในก�รประกอบอ�ชีพภ�ยใต้หลักแห่งก�รเค�รพศักด์ิศรีคว�มเป็นมนุษย์ตลอดจน
สิทธิเสรีภ�พของบุคคลท่ีเท่�เทียมอย่�งไม่เลือกปฏิบัติถือเป็นกุญแจสำ�คัญท่ีรัฐจะต้องตระหนักถึงในก�รนำ�ไป
อธิบ�ยและปรับใช้กับกลไกต่�ง	ๆ 	ที ่รัฐจัดขึ ้นเพื ่อแสดงออกถึงก�รคุ ้มครองเสรีภ�พในก�รประกอบ
อ�ชีพอย่�งไรก็ต�มวิถีท�งในก�รให้คว�มคุ้มครองเสรีภ�พดังกล่�วอ�จแตกต่�งกันต�มระบบกฎหม�ยและ
ธรรมเนียมปฏิบัติท่ีมีในรัฐน้ัน	 ซ่ึงคว�มแตกต่�งน้ีเป็นเร่ืองท่ีรับได้ในท�งส�กล	 ภ�ยใต้กรอบของกติก�ระหว่�ง
ประเทศ	 2	 ฉบับ	 คือ	 กติก�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิท�งก�รเมือง	 ฉบับหน่ึง	 และกติก�
ระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิท�งเศรษฐกิจ		สังคม	และวัฒนธรรม	อีกฉบับหนึ่งดังนี้ก�รที่แต่ละรัฐจะเข้�ใจ	

 อย่�งไรก็ต�ม	ในบทกฎหม�ยและแนวปฏิบัติภ�ยในของศ�ลแรงง�นฝร่ังเศส	 ถือว่�เง่ือนไขท้ัง	3	 ข้อ
ดังกล่�วน้ีเป็นพ้ืนฐ�นสำ�คัญท่ีจะทำ�ให้ข้อสัญญ�ห้�มค้�แข่งส�ม�รถใช้บังคับระหว่�งคู่สัญญ�	 (อดีต)	 น�ยจ้�ง	
และ	 (อดีต)	 ลูกจ้�งได้	 ด้วยเหตุท่ีเป็นข้อสัญญ�ท่ีมุ่งคุ้มครองเสรีภ�พในก�รประกอบกิจก�รของฝ่�ยน�ยจ้�ง	
ทว่�	 ฝ่�ยลูกจ้�งท่ีถูกจำ�กัดสิทธิ	 ย่อมมีคว�มชอบธรรมท่ีจะได้รับค่�เสียห�ยเยียวย�อันม�กไปกว่�เง่ือนไขท้ัง	
3	 ประก�รดังกล่�วข้�งต้นน้ี	 ด้วยเหตุท่ีเข�ต้องถูกจำ�กัดเสรีภ�พในก�รทำ�ง�นท่ีเดิมเข�เหล่�น้ันพึงมีอยู่อย่�ง
ไม่จำ�กัดต�มสิทธิท่ีจะเลือกทำ�ง�นท่ีถนัดต�มคว�มรู้และประสบก�รณ์	 ซ่ึงค่�เสียห�ยเพ่ือก�รเยียวย�ส่วนน้ีจะ
ม�กหรือน้อยต้องเทียบสัดส่วนคว�มเหม�ะสมในก�รท่ีอดีตลูกจ้�งไม่อ�จมีอิสระท่ีจะทำ�ก�รได้อย่�งปกติและ
เสรีเฉกเช่นแต่ก่อนน่ันเอง45

 3.3 การจำากัดสิทธิการทำางานด้วยข้อรังเกียจแห่งศีลธรรม : ก�รค้�ประเวณี	ก�รให้บริก�รท�งเพศ
เพื่อแลกกับค่�ตอบแทนหรือก�รค้�ประเวณี	 เป็นเรื่องที่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหม�ยไทยอย่�งชัดแจ้ง46	    
แต่อ�จปร�กฏกระทู้ถ�มถึงเสรีภ�พในเนื้อตัวร่�งก�ยและก�รมีสิทธิเหนือเรือนร่�งของตนที่จะใช้ทำ�ก�รใด
อันทำ�ให้ตนส�ม�รถดำ�รงชีพอยู่ได้		ซึ่งกฎหม�ยไทยก็ยังมองว่�ก�รใช้เรือนร่�งเพื่อแสวงห�ร�ยได้อันเป็น
ก�รค้�ประเวณีน้ันเป็นก�รผิดศีลธรรมอันดีซ่ึงแม้ว่�จะปร�กฏข้อเท็จจริงว่�มีก�รค้�ประเวณีในประเทศไทย
ม�ตั้งแต่สมัยอยุธย�แล้วก็ต�ม47	

	 ในหล�ยประเทศเริ่มหันม�ยอมรับให้มีก�รค้�ประเวณีถูกกฎหม�ย		ด้วยถือว่�เป็นสิทธิส่วนบุคคล
ที่จะใช้เรือนร่�งของตัวเองในก�รห�เลี้ยงชีพ	แต่ก�รค้�ประเวณีนั้นจะต้องไม่เป็นก�รกระทำ�ต่อเด็ก	ไม่ได้
เกิดจ�กก�รล่อล่วง	 ไม่มีก�รท�รุณ	หรือก�รกระทำ�ที่รุนแรง	หรือใช้กำ�ลังประทุษร้�ย	หรือก�รกระทำ�อื่นใด
อันเข้�ข่�ยก�รค้�มนุษย์ 48		อีกทั้งก�รค้�ประเวณีจะกระทำ�ได้ภ�ยใต้หลักเกณฑ์ก�รขึ้นทะเบียนกับรัฐ	
ก�รควบคุมและก�รตรวจกักโรค	 ตลอดจนก�รเข้�ระบบฐ�นก�รจัดเก็บภ�ษี	 ซ่ึงก�รยอมรับว่�ก�รค้�ประเวณี
เป็นเรื ่องที ่ถูกต้องต�มกฎหม�ยภ�ยใต้ข้อจำ�กัดย่อมเป็นก�รยอมรับในศักดิ ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์ของ
ผู้ให้บริก�รที่จะมีเสรีเลือกอ�ชีพที่ต้องปร�รถน�		แต่ทั้งนี้ก็เป็นหน้�ที่ของรัฐที่จะห�ม�ตรก�รป้องกัน
คว�มเสียห�ยอันเกิดจ�กอ�ชีพนี ้ได้		นั่นก็คือ	ก�รแพร่ระบ�ดของโรค	ตลอดจนเติมเต็มก�รคุ้มครอง
สิทธิของโสเภณี		เช่น	ก�รลงโทษผู้ชักชวน	หลอกลวง	หรือกระทำ�ท�รุณกรรมต่อโสเภณีด้วยโทษอ�ญ�	
อันทำ�ให้ เห็นได้ว ่ �ก�รเลือกประกอบอ�ชีพนี ้ เป็นเสรี โดยแท้ของปัจเจกบุคคลที ่ ร ัฐพย�ย�ม
คุ ้มครองให้ต�มหลักสิทธิมนุษยชนนั่นเอง49	

4. บทสรุปและข้อพิจารณาส่งท้าย4.
45

46

47

48

49
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ในกรอบแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบและเง่ือนไขของเสรีภ�พในก�รประกอบอ�ชีพอย่�งแตกต่�งกันนั้น
ไม่ใช่เรื่องเสียห�ย		แต่รัฐต้องมีคว�มชัดเจนในก�รให้นิย�มและคว�มชอบธรรมในร�ยละเอียดของเสรีภ�พ
ดังกล่�วก�รศึกษ�เรียนรู้บทเรียนซ่ึงกันและกันของรัฐอ่ืนย่อมเป็นก�รเปิดรับทัศนะท่ีจะช่วยให้เกิดก�รต่อยอด
ท�งคว�มคิดและก�รนำ�ม�เป็นแบบอย่�งในก�รพัฒน�เสรีภ�พในก�รประกอบอ�ชีพให้กว้�งขว�งม�กขึ้น
อันสอดรับกับหลักก�รประก�รหน่ึงของหลักสิทธิมนุษยชนน่ันก็คือ	“ก�รเติมเต็ม”	อย่�งไรก็ดี	ก�รท่ีรัฐซ่ึงประสงค์
จะให้เกิดก�รคุ ้มครองเสรีภ�พในก�รประกอบอ�ชีพอย่�งสมบูรณ์ได้นั ้น	 จำ�เป็นต้องแสดงให้เห็นถึง
กระบวนก�รศึกษ�ในร�ยละเอียดของเสรีภ�พดังกล่�วโดยพิจ�รณ�ว่�เป็นเสรีภ�พของทั้งฝ่�ยน�ยจ้�ง
ผู้ประกอบก�รและฝ่�ยลูกจ้�งผู้ใช้แรงง�นในฐ�นะที่บุคคลทั้งสองฝ่�ยต่�งก็เป็นประช�กรพลเมืองของรัฐ
เท่�เทียมกันอันเป็นก�รตอบหลัก	“ก�รเค�รพ”	สิทธิมนุษยชน	และในท้�ยที่สุดนี้	ก�รตร�กฎหม�ยภ�ยใน
เพื่อคุ้มครองแรงง�นพิเศษบ�งประเภท	 เช่น	 แรงง�นสตรี	 แรงง�นเด็ก	ตลอดจนก�รตร�กฎหม�ยที่ช่วยให้
แรงง�นส�ม�รถเลือกท่ีจะประกอบอ�ชีพใด	ๆ	 ได้อย่�งเสรี	 เช่น	กรณีโสเภณีในต่�งประเทศ	 ก็สะท้อนบทบ�ท
ของรัฐในด้�น	“ก�รป้องกัน”	สิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกัน



ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2563) 29

ภาษาไทย

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ		กระทรวงยุติธรรม.	ส�ระสำ�คัญของกติก�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิพลเมือง 
	 และสิทธิท�งก�รเมือง.		สืบค้นจ�ก		http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/Interna	
	 tional_	HR/2557/tran_ICCPR-2.pdf
กระทรวงก�รต่�งประเทศ.	 กติก�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิท�งเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม.	สืบค้นจ�ก		
	 http://humanrights.mfa.go.th/upload/pdf/icescrt.pdf
ซิกเมนต์	ฟรอยด์.	ทฤษฎีจิตวิเคร�ะห์,	สืบค้นจ�ก	https://sites.google.com/a/srp.ac.th/develop	 	
	 ment-heory/	thvsdi-phathnakar-tha-ngbukhlk-phaph/thvsdi-cit-wi-kheraah-khxng-f-rxy-d
แนวคิด:	รัฐบัญญัติว่�ด้วยก�รทำ�ให้สังคมทันสมัย	(la	loi	de	modernisation	sociale).	(2002).	legifrance.	 
	 สืบค้นจ�ก	https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000408905/	
ปฏิญญ�ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษยชน.	สืบค้นจ�ก		https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/.
รวินท์	 ลีละพัฒนะ	และศุภศิษฏ์	ทวีแจ่มทรัพย์.	(2559).		ก�รจำ�กัดสิทธิและเสรีภ�พในก�รประกอบอ�ชีพ 
	 โดยข้อสัญญ�ห้�มทำ�ก�รแข่งขันกับกิจก�รของน�ยจ้�งในกฎหม�ยไทย	:	 ศึกษ�เปรียบเทียบกฎหม�ย 
												อังกฤษและกฎหม�ยฝร่ังเศส,	ร�ยง�นก�รวิจัยฉบับสมบูรณ์.	คณะนิติศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย.
ศุภศิษฏ์	ทวีแจ่มทรัพย์.	(2555).	หน่วยท่ี	1	วิวัฒน�ก�ร	แนวคิด	และหลักก�รก�รใช้กฎหม�ยแรงง�น.	 เอกส�ร	
	 ก�รสอนชุดวิช�กฎหม�ยแรงง�น	หน่วยท่ี	1	–	7.	มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช.	น.	1	–	1	 ถึง 	1	–	15.
อัครพล	บุณโยปัษฎัมภ์.	(2561).	ก�รศึกษ�แนวท�งก�รแก้ไขปัญห�ก�รค้�ประเวณีที่มีลักษณะเป็นก�รค้�
	 มนุษย์ในประเทศไทย,	ร�ยง�นก�รวิจัยฉบับสมบูรณ์.	กรมสอบสวนคดีพิเศษ.
อัญชลี	โพธิ์ทอง.	ก�รบริห�รก�รประช�สัมพันธ์และคว�มสัมพันธ์ชุมชน.	กรุงเทพฯ	:	มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง.
	 แอมเนสตี้	อินเตอร์เนชั่นแนล.	สิทธิมนุษยชนคืออะไร.	สืบค้นจ�ก		https://www.amnesty.or.th/	
	 latest	/blog/62/NOW	26.	“หลักสิทธิมนุษยชน”.	ล่�คว�มจริง		พิกัดข่�ว.		สืบค้นจ�ก			https://		
	 www.now26TV

เอกสารอ้างอิง



วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน30

ภาษาต่างประเทศ

B.	Teyssié.	(2001).	Droit	européen	du	travail.	Litec.	n°132	s.
Code	du	travail,	L8221-3	et	L8221-5.	Retrieved	from	https://www.legifrance.gouv.fr/codes/sec	
	 tion_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006145431/#LEGISCTA000006145431
Code	du	Travail.		Retrieved	from	https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_ lc/ LEGIT	
	 EXT0000060	72050/LEGISCTA000006160710/#LEGISCTA000006160710
Conseil	d’Etat.	Assemblée.	du	3	juillet	1936,	43239	43240.	publié	au	recueil	Lebon.	Arrêt	Dem	
	 oiselle	Bobard.
Déc.n°88-244	DC.	Dalloz	1989.	Jurisprudence	269.	
Denis	Segrestin.	(1985).	Le	Phénomène	corporatiste.	Fayard.
Dicotravail,	Le	prêt	de	main-d’œuvre.	Retrieved	from	https://www.dicotravail.com/droit-du-tra	
	 vail/	condition-relation-travail/pret-main-oeuvre
Guy-Noël	Pasquet.	Travail	de	la	prostitution	et	prostitution	du	travail.	Le	sociographe	2017/3	(N°	59).	4	-	5.
ILO	Constitution.	Retrieved	from	http://www.ilo.ch/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_	
	 LIST_	ENTRIE_ID:2453907:NO
International	Trade	Union	Confederation.	(2008).	Charte	des	droits	de	la	femme		au		travail.	Re	
	 trieved	from	https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ITUC-charteA6FR-WEB.pdf
J.	Pélissier,	A.	Supiot	et	A.	Jeammaud.	(2002).	Droit	du	travail,	Précis	Dalloz.	171-174.
La	loi	Madelin	du	11	février	1994	;	Liaison	Social	6	nov.	1997,	V.	
Liberté	du	travail.	Retrieved	from	https://www.universalis.fr/encyclopedie/liberte-du-travail
Matthieu		Bertozzo.	Le	décret	d’Allarde	des	2	et	17	mats	1791	ou	la	matérialisation	des	idées		
	 libérales	de	la	Révolution	française.		Retrieved	from	https://www.revuegeneraledud	
	 roit.eu/blog/2015/03/09/le-decret-dallarde-des-2-et-17-mars-1791-ou-la-	materialisa	
	 tion-des-idees-liberales	-de-la-revolution-francaise
Maurice	Bouvier-Ajam.	(2009).	Corporatisme.
Philadelphia	Declaration.	Retrieved	from	https://www.ilo.org/legacy/english/inwork/cb-poli	
	 cy-guide/	declarationofPhiladelphia1944.pdf
Ph.	Waquet.	(2000).	Pouvoir	de	direction	et	libertés	des	salariés.	Droit	Social.
Pierre	Manent.	(1987).	Histoire	intellectuelle	du	libéralisme.	Hachette.
Revue	de	Jurisprudence	Sociale	1/96	n°34	;	J.-C.		Sciberras,	Création.	reprise	d’entreprise	et		
	 essaimage.	Droit	Social.	1994.
R.	Blanpain	et	J.-C.	Javillier.	(1995).		Droit	du		travail		Communautaire.	Paris,	LGDJ,	2éd.	141.
Sénat,	Le	régime	juridique	de	la	prostitution	féminine.	Retrieved	from	https://www.	
	 senat.fr/	lc/lc79/lc791.html
S.	Lorvellec.	(1998).	Travail	et	peine,	in	Le	travail	en	perspectives,	Ouvrage	Collectif,	LGDJ.	
Traité	de	Rome.	Retrieved	from	https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/fr/in-the-	
	 past/	the-parliament-and-the-treaties/treaty-of-rome
Traité	de	Versailles.		(En	ligne).	Retrieved	from	https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1920/20B09_		
	 18_engl.pdf	;	https://www.histoirecanada.ca/consulter/paix-et-conflit / le-traite-de-ver	
	 sailles-	une-paix-et-ses-consequences

เอกสารอ้างอิง



การพัฒนามาตรการทางกฎหมาย
เพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติที่เหมาะสม

กับสังคมไทยตามแนวคิดคติพุทธ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย   มานิตยกุล



วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน32

การพัฒนามาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติ
ที่เหมาะสมกับสังคมไทยตามแนวคิดคติพุทธ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย  มานิตยกุล  

 ก�รเลือกปฏิบัติเป็นธรรมช�ติอย่�งหน่ึงของมนุษย์	อันมีส�เหตุม�จ�ก	“อวิชช�”	หรือ	“คว�มไม่รู้”
ที่ว่�ผู้ที่มีลักษณะท�งก�ยภ�พต่�ง	ๆ	ที่แตกต่�งออกไปนั้นเป็นอันตร�ยกับตน	จนกระทั่งเมื่อมนุษย์มีคว�มรู้
ม�กขึ้นจึงเริ่มเข้�ใจว่�มนุษย์ทุกคนล้วนแต่มีคว�มเท่�เทียมกัน		สิ่งที่แตกต่�งท�งก�ยภ�พนั้นเป็นเพียง
ก�รจัดสรรของธรรมช�ติ	ก�รเลือกปฏิบัติท่ีเคยมีม�จึงกล�ยเป็นเร่ืองท่ีไม่ถูกต้อง	และพัฒน�ต่อม�จนกล�ยเป็น
หลักสิทธิมนุษยชนส�กลท่ีสำ�คัญม�กหลักหน่ึง	 แต่เน่ืองจ�กก�รขจัดก�รเลือกปฏิบัติของมนุษย์ท่ีมีประสิทธิภ�พ	
อย่�งแท้จริงนั้นจะนำ�เอ�กติก�ส�กลม�ใช้อย่�งเคร่งครัดแต่เพียงอย่�งเดียวคงไม่ได้	ทั้งนี้	ก็เนื่องม�จ�ก
ในแต่ละสังคมยังมีบริบทและกระบวนทัศน์ท�งสังคมด้ังเดิมอันมีร�กฐ�นจ�กวัฒนธรรม	 ประเพณ	ี คว�มเชื่อ	
ท้องถิ่นที่แตกต่�งกัน	 จึงต้องนำ�เอ�หลักส�กลเข้�ม�ปรับใช้ในแต่ละสังคมอย่�งเข้�ใจ	 และมีกระบวนก�ร
ที่เหม�ะสมกับลักษณะพื้นฐ�นของแต่ละสังคม	 ดังเช่นในสังคมไทยที่บริบทท�งสังคมอยู่ภ�ยใต้อิทธิพล
ของศ�สน�พุทธ	 ซึ่งเป็นศ�สน�ที่ช�วไทยส่วนใหญ่นับถือม�ตั้งแต่ยุคโบร�ณจนถึงปัจจุบัน	 ดังนั้น	 หลักก�ร
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนส�กลที่มีร�กฐ�นม�จ�กหลักศีลธรรมอันดีง�ม	 และคว�มเอื้ออ�ทรต่อเพื่อนมนุษย์
ซึ่งเป็นแนวคิดพ้ืนฐ�นเดียวกันกับแนวคิดต�มคติพุทธจึงส�ม�รถนำ�ม�ปรับใช้กับสังคมไทยได้แบบไม่มี
อุปสรรคม�กนัก	โดยเฉพ�ะก�รนำ�ม�พัฒน�จนกล�ยเป็นม�ตรก�รท�งกฎหม�ย	เพียงแต่ในบ�งกรณี
ที่บริบทและกระบวนทัศน์ของสังคมไทยยังอยู่ภ�ยใต้อิทธิพลของ	“คตินิยมเหม�รวม”	(Stereotype)	
บ�งเรื่องที่มีคว�มแตกต่�งจ�กแนวคิดท�งส�กล	 จึงอ�จจะยังมีปัญห�ท�งกฎหม�ยที่เกี่ยวกับก�รคุ้มครอง
ก�รเลือกปฏิบัติปร�กฏให้เห็นอยู่บ้�ง	ทั้งกรณีที่ยังไม่มีกฎหม�ยบัญญัติคุ้มครอง	หรือกรณีที่มีบทบัญญัติ
ของกฎหม�ยแล้วแต่ยังมีข้อสงสัยเก่ียวกับประสิทธิภ�พของบทบัญญัติดังกล่�ว	 ดังนั้น	 แนวท�งในก�รพัฒน�
ม�ตรก�รท�งกฎหม�ยเพื่อขจัดปัญห�ดังกล่�วที่น่�จะเหม�ะกับบริบทสังคมไทย	 คือก�รนำ�เอ�แนวคิด
เชิงคติพุทธที่สำ�คัญ	 2	 หลัก	 ม�เป็นกรอบดำ�เนินก�ร	 อันได้แก่	 หลัก	 “ปฏิจจสมุปบ�ท”	 ที่นำ�ม�ใช้
แสวงห�และกำ�หนดหลักสำ�คัญ	(Core	meaning)	ที ่ตรงประเด็น	และหลัก		“มัชฌิม�ปฏิปท�”	
หรือ	“หลักท�งส�ยกล�ง”	ที่นำ�ม�สร้�ง	“คว�มสมดุล”	ระหว่�ง	Core	meaning	หลักส�กลในเรื ่อง
ที่เกี่ยวข้อง		และ		หลักคว�มสัมพันธ์เชิงศีลธรรม	(Relational	ethic)	จ�กนั้นจึงนำ�ไปปรับปรุงบริบทและ
กระบวนทัศน์ของสังคมไทย	เพื่อใช้เป็นร�กฐ�นสำ�หรับก�รพัฒน�ม�ตรก�รท�งกฎหม�ยของประเทศไทย
ที่มีคว�มสมดุลกันระหว่�งหลักสิทธิมนุษยชนส�กล	และบริบทของสังคมไทยอย่�งมีประสิทธิภ�พต่อไป

กฎหม�ย,	สิทธิมนุษยชน, ก�รเลือกปฏิบัติ,	คติพุทธ 
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Developing legal measures to prevent discrimination suitable 
for Thai society according to Buddhist principles

  Assistant Professor Apichai Manitayakul

 Discrimination	is	one	of	man’s	nature,	which	is	caused	by	the	ignorance	that	those	
who	do	not	share	the	same	physical	characteristics	are	dangerous	to	them,	until	as	human	
beings	become	more	knowledgeable,	they	begin	to	understand	that	all	human	beings	do	
not	have	such	physical	characteristics.	All	people	are	equal,	physical	differences	are	 just	
the	allocation	of	nature	discrimination	has	therefore	become	invalid	and	evolved	into	one	
of	the	most	important	universal	human	rights	principles.	But	because	of	the	truly	effective	
elimination	of	human	discrimination,	universal	covenants	cannot	be	 implemented	solely.	
This	is	because	each	society	has	a	traditional	social	context	and	paradigm	which	has	different	
roots,	cultures,	traditions	and	beliefs.	Therefore,	universal	principles	must	be	applied	in	each	
society	with	understanding	and	processes	appropriate	to	the	basic	characteristics	of	each	
society.	For	example	in	Thai	society	where	there	is	a	social	context	under	the	influence	of	
Buddhism	which	is	the	religion	that	most	Thais	respect	since	ancient	times	to	the	present	
day	Therefore,	the	principle	of	protection	of	universal	human	rights,	which	is	rooted	in	the	
principles	of	good	morality	and	generosity	for	humans,	which	is	the	same	basic	concept	as	
the	Buddhist	concept,	can	be	applied	to	Thai	society	without	much	hindrance.	Especially	
bringing	it	to	develop	into	a	legal	measure	But	there	are	still	some	areas	where	the	context	
and	paradigms	of	Thai	society	is	still	under	the	influence	Some	stereotypes	that	differ	from	
international	ideas	may	still	have	some	legal	issues	related	to	discrimination	protection,	ei-
ther	in	the	absence	of	a	law	to	protect	them	or	when	there	is	a	legal	provision,	but	there	is	
still	doubt	about	its	effectiveness.	Therefore,	the	process	for	developing	legal	measures	to	
eliminate	such	problems	that	would	be	suitable	for	the	Thai	social	context	is	to	bring	the	
Buddhist	concept	as	a	guideline	with	the	introduction	of	two	important	Buddhist	principles	
as	a	framework.	These	are	“Paticca-samuppabana”	(Dependent	Origination)	which	are	used	
to	seek	and	define	the	relevant	core	meaning	and	“Matchimapatippatha”	(The	Middle	Path)	
which	is	used	to	create	“balance”	between	the	core	meaning,	international	in	related	mat-
ters	and	the	principles	of	relational	ethic,	which	are	then	applied	to	improve	the	context	
and	paradigm	of	Thai	society	to	serve	as	the	foundation	for	the	development	of	Thai	legal	
measures	that	are	balanced	between	universal	humanity	and	the	context	of	society.

Law,	Human	Rights,	Discrimination,	Buddhist	principle 
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1.
	 ปัจจุบัน	คำ�ว่�	“สิทธิมนุษยชน”	หรือ	“Human	rights”	นั้น	ถือเป็นคำ�ที่คุ้นเคยกันเป็นอย่�งดี
ในฐ�นะแนวคิดจ�กสังคมตะวันตกท่ีมีพัฒน�ก�รควบคู่ม�กับหลักศีลธรรมท่ีเช่ือว่�มนุษย์ได้คว�มเท่�เทียมกัน
จ�กเทพเจ้�หรือธรรมช�ติและส�ม�รถเป็นอิสระได้ด้วยก�รสร้�งกฎเกณฑ์ขึ้นม�กำ�หนดวิถีชีวิตของตนเอง2 

ต�มแนวปรัชญ�กฎหม�ยธรรมช�ติของพวกโซฟิสต์	 (Sophists)	 ในสมัยอ�ณ�จักรกรีก	 และกล�ยม�เป็น
กฎหม�ยท่ีมีระบบชัดเจนม�กข้ึนในสมัยอ�ณ�จักรโรมัน	 ซ่ึงแม้ว่�จะมีก�รต้ังข้อสังเกตว่�ระบบกฎหม�ยโรมัน
น้ันยังมีลักษณะท่ีแฝงแนวคิดเชิงอำ�น�จนิยมอยู่พอสมควรก็ต�ม	 เช่น	 ก�รแบ่งชนช้ันของประช�ชนช�วโรมัน
ออกเป็นสองชนชั้นใหญ่	คือ	Patrician	(ชนชั้นปกครอง)	และ	Plebian	(ประช�ชนทั่วไป)	ซึ่งจะมีสิทธิ
ท�งสังคมและท�งกฎหม�ยที ่แตกต่�งกัน	หรือในกรณีที ่ผู ้ปกครองส�ม�รถอ้�งหลัก	public	utility	
(ประโยชน์ส�ธ�รณะ)	ขึ้นม�เป็นข้อยกเว้นที่จะก�รทำ�ก�รละเมิดสิทธิประช�ชนได้อยู่เสมอ	เช่น	ในสมัย
จักรพรรดิ	Nero	มีเหตุก�รณ์ที่ท�สร�ยหนึ่งฆ่�น�ยท�ส	ซึ่งกฎหม�ยในยุคนั้นระบุว่�จะต้องทำ�ก�รฆ่�ท�ส
ทุกคนที่เหลืออยู่ในบ้�นของน�ยท�สน้ันท้ังหมด	จึงมีก�รตัดสินประห�รชีวิตท�สจำ�นวน	400	คน	ท้ังช�ย
หญิงและเด็ก	แม้ว่�จะมีก�รประท้วงของสม�ชิกวุฒิสภ�โรมันบ�งร�ยแต่ก็ไม่เป็นผล	เนื่องจ�กสม�ชิก
ในสภ�ส่วนใหญ่ล้วนเป็นน�ยท�สนั่นเอง3 แต่ก็ถือว่�โรมันยังเป็นยุคแรกที่มีก�รเริ่มต้นนำ�เอ�ระบบกฎหม�ย
ม�คุ้มครองสิทธิของพลเมืองอย่�งเป็นรูปธรรมและถือว่�เป็นร�กฐ�นของหลักสิทธิมนุษยชนในยุคสมัยต่อม�4	 

	 จ�กน้ันก�รพัฒน�แนวคิดของก�รคุ้มครองสิทธิพลเมืองก็มีอย่�งต่อเน่ืองเร่ือยม�ต�มสภ�พบริบท
ท�งสังคมในแต่ละยุคสมัย	เช่น	บ�งยุคก็อ�จจะอยู่ภ�ยใต้อิทธิพลของหลักศ�สน�	(คริสต์)	บ้�ง	หรือบ�งยุค
ก็อ�จจะอยู่ภ�ยใต้อิทธิพลของแนวคิดที่ยึดถือกฎหม�ยเป็นสิ่งเด็ดข�ดสูงสุดบ้�ง		โดยหลักสิทธิมนุษยชน
ในรูปแบบที่ปร�กฏในยุคปัจจุบันได้เริ่มพัฒน�ขึ้นในช่วงปล�ยของยุคฟื้นฟูศิลปวิทย�ก�ร	 (Renaissance)	
ผ่�นเหตุก�รณ์สำ�คัญหล�ยเหตุก�รณ์	ได้แก่	

ความเป็นมาของหลักสิทธิมนุษยชน 1.

					 	BO	Zhenfeng,	The	Basis	of	Human	Rights	in	Early	Ancient	Greek	Philosophy[Online],	available	URL:	http://	www.chinahuman-

rights.org/html/2019/MAGAZINES_0712/13477.html	(August,	2020).	

		 	Stephen	Bennetts.	(2001)	“Human	Rights	in	the	Ancient	World	by	Richard	Bauman,”	Australian	Journal	of	Human	Rights	11;	

7(1),196:	[Online],	available	URL:http://classic.austlii.edu.au/au/journals/AUJlHRights/2001/	11.	html#fnB3	(August,	2020).

		 	From	Human	Rights	in	the	Ancient	World,	by	Richard	Bauman,	2000,	London	and	New	York:	Routledge	Classical	Monographs.

		 ปฏิญญ�ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษยชน	[Online],	available	URL:	https://www.amnesty.or.th/our-work/hre/udhr.

 1)	ก�รประก�ศพระร�ชบัญญัติว่�ด้วยสิทธิพ้ืนฐ�นของพลเมือง	ค.ศ.	 1689	หรือ	Bill	 of	 Rights	
ของอังกฤษเม่ือปี	ค.ศ.	1689	ท่ีรับรองสิทธิพ้ืนฐ�นของประช�ชน	และกำ�หนดให้พระร�ชกิจของพระมห�กษัตริย์
ในอันท่ีเก่ียวข้องกับร�ชก�รบ้�นเมืองต้องได้รับอนุมัติจ�กรัฐสภ�ก่อน

 2)	ก�รประก�ศอิสรภ�พในอเมริก�เม่ือ	ปี	ค.ศ.	1776	ซ่ึงเป็นก�รประก�ศอิสรภ�พของอ�ณ�นิคม
ของอังกฤษในทวีปอเมริก�เหนือจำ�นวน	13	อ�ณ�นิคม	 ว่�จะไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของจักรวรรดิอังกฤษอีกต่อไป
ภ�ยใต้แนวคิดว่�	มนุษย์ทุกคนเท่�เทียมกัน	และพระผู้สร้�งได้มอบสิทธิที่เพิกถอนมิได้ไว้ให้แก่มนุษย์ทุกคน	
ได้แก่	ชีวิต	เสรีภ�พ	และก�รแสวงห�คว�มสุข

    3)	ก�รปฏิวัติฝรั่งเศสเมื่อปี	ค.ศ.	1789	ซึ่งเป็นก�รเปลี่ยนแปลงระบบก�รปกครองของฝรั่งเศส
เป็นระบอบส�ธ�รณรัฐและประช�ธิปไตยเสรีนิยมและเป็นที่ม�ของคำ�ขวัญที่ว่�	“เสรีภ�พ	เสมอภ�ค
และภร�ดรภ�พ”	ซึ่งกล�ยม�เป็นคำ�ขวัญประจำ�ช�ติของประเทศฝรั่งเศสในปัจจุบัน
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	 จนกระทั่งภ�ยหลังสงคร�มโลกครั้งที่	2	 ในปี	ค.ศ.	1945	ได้มีก�รจัดตั้งองค์ก�รสหประช�ช�ติขึ้น	
และสมัชช�ใหญ่แห่งสหประช�ช�ติได้ลงมติรับรองและประก�ศใช้	 “ปฏิญญ�ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษยชน”	
(Universal	Declaration	of	Human	Rights)	เม่ือปี	ค.ศ.	1948	ซ่ึงแม้ว่�ปฏิญญ�ฉบับน้ีจะไม่ใช่สนธิสัญญ�
ระหว่�งประเทศ	แต่ก็จัดเป็นกฎหม�ยจ�รีตระหว่�งประเทศด้�นสิทธิมนุษยชนท่ีสำ�คัญท่ีสุด	ท่ีใช้เป็นหลักก�ร
สำ�คัญในก�รคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประช�กรโลก	และเป็นร�กฐ�นของสนธิสัญญ�ต่�ง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
กับก�รคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน	รวมถึง	กติก�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิท�งก�รเมือง	
(International	Covenant	on	Civil	and	Political	Rights:	 ICCPR)	 ซ่ึงเป็นสนธิสัญญ�พหุภ�คี	 ซ่ึงรับรอง
โดยสมัชช�ใหญ่แห่งสหประช�ช�ติ		และมีผลบังคับใชัเมื่อปี	ค.ศ.	1976	ที่กำ�หนดรัฐให้ภ�คีต้องเค�รพสิทธิ
ต่�ง	ๆ	ของพลเมือง	ได้แก่	สิทธิในชีวิต	เสรีภ�พในศ�สน�	เสรีภ�พในก�รพูด	เสรีภ�พในก�รชุมนุม	
สิทธิเลือกตั้ง	และสิทธิในก�รได้รับก�รพิจ�รณ�คว�มอย่�งยุติธรรม		และกติก�ระหว่�งประเทศว่�ด้วย
สิทธิท�งเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม		(International	Covenant	on	Economic,	Social	and		
Cultural	Rights	:	ICESCR)	ซึ ่งเป็นสนธิสัญญ�พหุภ�คีซึ ่งรับรองโดยสมัชช�ใหญ่แห่งสหประช�ช�ต	ิ
และมีผลบังคับใช้เมื่อปี	ค.ศ.	1976	ที่กำ�หนดให้รัฐภ�คีจัดก�รเพื่อให้สิทธิท�งเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	
แก่พลเมือง	ได้แก่	สิทธิด้�นแรงง�น	สิทธิในสุขภ�พอน�มัย	สิทธิในก�รศึกษ�	สิทธิในม�ตรฐ�นก�รครองชีพ	
โดย	“สิทธิ”	

“สิทธิ” ที่ได้รับก�รคุ้มครองต�มปฏิญญ�ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษยชนนั้นแบ่งออกเป็น	4	ประเภท	ได้แก่5

1.1.สิทธิพลเมือง (Civil Rights) ได้แก่	สิทธิในชีวิต		ร่�งก�ย	กระบวนก�รยุติธรรม		ก�รมีสัญช�ติ	
และก�รนับถือศ�สน�

2.2. สิทธิทางการเมือง   ( Political Rights)  	ได้แก่			สิทธิในก�รเลือกตั้ง				ก�รชุมนุมอย่�งสงบ	
ก�รมีส่วนร่วมกับรัฐในกิจก�รส�ธ�รณะ	และก�รแสดงคว�มคิดเห็น	หรือแสดงออก

3.3.สิทธิทางเศรษฐกิจ  (Economic Rights) ได้แก่		สิทธิในก�รมีง�นทำ�อย่�งอิสระ		ได้รับค่�จ้�ง
		อย่�งเป็นธรรม	เป็นเจ้�ของในทรัพย์สิน	และ	ก�รได้รับม�ตรฐ�นก�รครองชีพอย่�งเพียงพอ

4.4.สิทธิทางสังคม (Social Rights)	ได้แก่	สิทธิในก�รได้รับก�รศึกษ�	ก�รได้รับประกันสุขภ�พ	
ก�รดูแลแม่และเด็กอย่�งเป็นพิเศษ	ก�รพัฒน�บุคลิกภ�พ	ได้รับคว�มม่ันคงในสังคม	

และเสรีภ�พในก�รเลือกคู่ครองและสร้�งครอบครัว

			ปฏิญญ�ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษยชน	[Online],	available	URL:	https://www.amnesty.or.th/our-work/hre/udhr.5
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2.
 เม่ือพิจ�รณ�พัฒน�ก�รของหลักสิทธิมนุษยชนในสังคมตะวันตก	จะพบว่�มีลักษณะของก�รปรับเอ�	
“บริบท” (Context)6	ท�งสังคมในเร่ืองคว�มเช่ือเก่ียวกับคว�มเป็นมนุษย์		และก�รเค�รพสิทธิซ่ึงกันและกัน
ในเชิงศีลธรรมม�สร้�งเป็น	“กระบวนทัศน์” (Paradigm)7		ท�งสังคมในยุคต่�ง	ๆ 	จนกระท่ังเกิดเป็นปฏิญญ�ส�กล
ว่�ด้วยสิทธิมนุษยชนข้ึนเม่ือปี	ค.ศ.	1948	และกล�ยม�เป็นฐ�นคิดของหลักสิทธิมนุษยชนส�กลของสังคมโลก
จนถึงปัจจุบัน	

 ดังนั้น	 กฎหม�ยจึงควรที่จะต้อง	 “พัฒนามาจากบริบทและกระบวนทัศน์ของสังคม”	 ซึ่งก็จะ
สอดคล้องกับแนวคิดเชิงปรัชญ�กฎหม�ยแบบ	“สังคมวิทยาทางกฎหมาย” (Sociology of Law) ที่มี
ต้นกำ�เนิดม�จ�กหนังสือ	“The Spirit of Laws”	ของ	Montesquieu นักคิดช�วฝร่ังเศส	ท่ีเห็นว่�	ส่ิงท่ีถูก	
หรือสิ่งที่ผิด	ล้วนมีอยู่ในธรรมช�ติ	ส�ม�รถพิจ�รณ�ได้จ�กบริบท	(Context)	ในสังคม	ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์เป็น
ผู้กำ�หนดขึ้นแต่อย่�งใด	 หรือกล่�วได้อีกนัยหนึ่งก็คือที่ม�ของกฎหม�ยที่แท้จริงก็คือ	 “บริบท”	 ของสังคม	
ไม่ใช่อำ�น�จรัฏฐ�ธิปัตย์	(Sovereignty)	ซึ่งต่อม�แนวคิดนี้ได้ถูกนำ�ม�พัฒน�ต่อโดย	Rudolf von Jhering 
นักกฎหม�ยช�วเยอรมัน	 ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสำ�นักคิดสังคมวิทย�ท�งกฎหม�ยสมัยใหม่	 ซึ่งปร�กฏอยู่ในหนังสือ	
“Der Zweck im Recht” (วัตถุประสงค์ในกฎหมาย) และ	“Law as a Means to an End” (กฎหมาย
ในฐานะเคร่ืองมือสู่เป้าหมาย)10 ท่ีเห็นว่�	 กฎหม�ยน้ันไม่มีคว�มสมบูรณ์หรือส�ม�รถสร้�งส่ิงใด	 ๆ	 ได้ด้วยตัวเอง	
กฎหม�ยจะต้องแสวงห�วัตถุประสงค์จ�กส่ิงภ�ยนอก	ซ่ึงก็หม�ยถึงคว�มเป็นจริงท่ีปร�กฏอยู่ในสังคมน่ันเอง

 แต่เน่ืองจ�กปฏิญญ�ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นเพียงข้อตกลงระหว่�งประเทศที่มิได้มี
สภ�พบังคับโดยตรง	จึงมีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องปรับให้ม�อยู่ในรูปแบบของ	“กฎหมาย” (Legal Content) 
ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมท�งสังคมประเภทที่มี	“สภาพบังคับ” (Sanction) กับคนในสังคมได้ชัดเจนม�กที่สุด
นั่นเอง	ดังที่ปร�กฏใน	ข้อ	7	ของปฏิญญ�ฯ	ที่ระบุว่�	“ทุกคนมีคว�มเท่�เทียมกันต�มกฎหม�ย	และมีสิทธิ
ได้รับคว�มคุ้มครองต�มกฎหม�ยอย่�งเท่�เทียมโดยไม่มีก�รเลือกปฏิบัติ”	 และเป็นไปต�มกรอบแนวคิด	
“คว�มเท่�เทียมกันภ�ยใต้กฎหม�ย”	(Equality	under	the	law	หรือ		Principle	of	isonomy	)8	ที่ถือว่�
ประช�ชนทุกคนจะต้องได้รับก�รคุ้มครองจ�กกฎหม�ย	โดยไม่คำ�นึงถึงเชื้อช�ติ	เพศ	สีผิว	ช�ติพันธุ์	ศ�สน�	
คว�มทุพพลภ�พ	หรือลักษณะอื่น	ๆ	ปร�ศจ�กสิทธิพิเศษ	ก�รเลือกปฏิบัติ	หรือคว�มลำ�เอียงใด	ๆ
 แต่ท้ังน้ีในก�รสร้�งบทบัญญัติของกฎหม�ยข้ึนม�น้ันเหตุผลในก�รออกกฎหม�ยหรือ	“เจตน�รมณ์”	
ของกฎหม�ยจะต้องชัดเจนว่�บัญญัติออกม�เพ่ือวัตถุประสงค์ใดด้วยโดยจะส�ม�รถพิจ�รณ�ได้จ�ก	“บริบท”	
และ	 “กระบวนทัศน์”	 ของสังคมในช่วงเวล�น้ัน	 ๆ	 น่ันเอง	 กล่�วคือ	 กฎหม�ยท่ีดีจะต้องมีคว�มสัมพันธ์กับ
สังคม	และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับพลวัตของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวล�	 (Social	
changes	as	causes	of	 legal	changes)	 โดยจะสังเกตได้ว่�	 เม่ือใดก็ต�มท่ีเกิดคว�มขัดแย้งในสังคม	และ
มีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องระงับข้อขัดแย้งนั้นด้วยกฎหม�ยและกระบวนก�รยุติธรรมแล้ว	 สิ่งสำ�คัญที่มักจะถูก
นำ�ม�ใช้เป็นหลักคิดของกระบวนก�รระงับข้อพิพ�ท	 เช่น	แนวท�งของคำ�พิพ�กษ�ของศ�ล	 ก็คือ	บริบทและ
กระบวนทัศน์ของสังคมน่ันเอง9		ซึ่งกฎหม�ยใดห�กไม่มีคว�มสัมพันธ์กับบริบทและกระบวนทัศน์ที่ดีง�มของ
สังคม	โอก�ส	ที่จะเกิดคว�มวุ่นว�ยหรือเกิดผลประหล�ดขึ้นในสังคมย่อมมีม�ก		ดังมีสุภ�ษิตกฎหม�ยหนึ่ง
ท่ีกล่�วว่�	“ex	injuria	jus	non	oritur”	ซึ่งแปลว่�	“การกระทำาท่ีไม่เป็นธรรมไม่สามารถสร้างเป็นกฎหมายได้” 

ความสัมพันธ์ของกฎหมายกับหลักสิทธิมนุษยชน 2.

		 	คือ	สภ�พแวดล้อม	และเง่ือนไขต่�งๆ	ท่ีร�ยล้อมเหตุก�รณ์ใดเหตุก�รณ์หน่ึง	เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง	หรือ	ประเด็นใดประเด็นหน่ึง.

			 	คือ	กรอบคว�มคิด	(Concepts)	ค่�นิยม	(Values)	คว�มเข้�ใจ	(Perceptions)	และก�รปฏิบัติ	(Practice).

		 	Isonomy	มีร�กศัพท์ม�จ�กภ�ษ�กรีก	คือ	“isos”	ท่ีแปลว่�	“เท่�เทียม”	และ	“nomos”	ท่ีแปลว่�	“จ�รีต	หรือกฎหม�ย”.

		 	Jurgen	Habermas.	(1995-1996)	“PARADIGM	OF	LAW,”	Cardozo	L.	Rev.	17,	771	[Online],	available	URL:	https://heinonline.org/

HOL/LandingPage?handle=hein.journals/cdozo17&div=36&id=&page=(August,2020).

   จ�ก	นิติปรัชญ�	(น.	278-279),	โดย	จรัญ	โฆษณ�นันท์,	2561,	กรุงเทพมห�นคร:	สำ�นักพิมพ์มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง,	พิมพ์คร้ังท่ี	20.
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	 กล่�วโดยสรุปก็คือ	กฎหม�ยอันมีที่ม�จ�กบริบทและกระบวนทัศน์ของสังคมเท่�นั้นจึงจะถือเป็น
กฎหม�ยที่มีประสิทธิภ�พเพร�ะจะมีคว�มสอดคล้องและตอบสนองเจตน�รมณ์ของสังคมได้อย่�งแท้จริง

 ซึ่งแนวท�งของก�รสร้�งกระบวนก�รท�งกฎหม�ยสำ�หรับก�รคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภ�ยใน
แต่ละรัฐเอง	ก็ควรที่จะต้องอยู่ภ�ยใต้หลักคว�มสัมพันธ์ของบริบท	กระบวนทัศน์ท�งสังคมและกฎหม�ย	
ต�มที ่กล่�วม�ข้�งต้นด้วยเช่นกัน	กล่�วคือ	จะต้องเริ ่มต้นจ�กก�รนำ�เอ�หลักก�รและแนวคิดของ
ก�รคุ้มครองสิทธิมนุษยชนส�กลปรับเข้�ม�เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในสังคมให้ได้ม�กที่สุด	 โดยเริ่มต้น
จ�กก�รรับรองหรือยอมรับกฎ	กติก�ส�กลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน	เช่น	ปฏิญญ�ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษยชน	
และข้อตกลงระหว่�งประเทศอื ่น	ๆ	ที ่เกี ่ยวข้อง	และนำ�ม�ปรับปรุงหรือเสริมสร้�งวัฒนธรรมเดิม
ให้เกิดเป็น	“บริบท”	และ	“กระบวนทัศน์”	ที ่สอดคล้องกับหลักกติก�ส�กล	ห�กกรณีใดขัดกับ
หลักส�กลก็ต้องพย�ย�มยกเลิก		แก้ไข	หรือห�กกรณีใดที่สอดคล้องกับหลักส�กลอยู่แล้วก็เสริมให้
เข้มแข็งม�กขึ้นจนกระทั่งกล�ยเป็น	“บริบท”	และ	“กระบวนทัศน์”	ใหม่	จ�กนั้นจึงนำ�ม�ใช้เป็นฐ�นคิด
ในก�รบัญญัติกฎหม�ยต่อไป 

แผนภาพ ความสัมพันธ์ของ บริบท กระบวนทัศน์ทางสังคม และกฎหมาย 

 Social
 Paradigm

  Social
  Contexts 

 Legal
 Content

3.
 ได้เคยมีก�รศึกษ�และพบว่�	 ก�รเลือกปฎิบัติ	 หรือ	 อคติ	 เป็นธรรมช�ติประก�รหนึ่งของมนุษย	์
(Human	nature)	ซึ่งก็มีส�เหตุม�จ�กทั้งจิตใต้สำ�นึกและสภ�พแวดล้อมที่เกิดและเติบโตม�	จนกล�ยเป็น
สัญช�ตญ�ณที่ถูกสร้�งขึ้นม�โดยไม่รู้ตัวที่เรียกว่�	“อคติโดยนัย”	(Implicit	bias)	ยกตัวอย่�งเช่น	ในสังคม
ที่ยิ่งมีคว�มหล�กหล�ยท�งเชื้อช�ติ	สีผิว	 วัฒนธรรม	ม�กเท่�ใด	ก็มักจะเกิดอคติโดยนัย	 (Implicit	bias)	
แฝงตัวอยู่ในสังคมอย่�งไม่รู้ตัวม�กขึ้นเท่�นั้น	จนเกิดเป็น	“ก�รเลือกปฏิบัติ”(Discrimination)	ในรูปแบบ
ของก�รเหยียดสีผิว	 เหยียดชนช�ติ	 ที่ปร�กฏให้เห็นในปัจจุบัน	 และยิ่งห�กก�รเลือกปฏิบัตินี้เกิดขึ้นกับ
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อสังคม	ก็จะส่งผลกระทบต่�ง	ๆ	ต�มม�	โดยเฉพ�ะโอก�สที่จะขย�ยขอบเขตกว้�งออก
ไปถึงเรื ่องของชนชั้นท�งสังคม	เพศสภ�พ	ภูมิศ�สตร์	อ�ยุ	และคว�มแตกต่�งอื่น	ๆ	ไปอีกม�กม�ย11  
ซึ่งที่เป็นเช่นนั้นก็เนื่องม�จ�กเหตุผล	2	ด้�น	คือ	

สังคมมนุษย์กับการเลือกปฎิบัติ 

3.
 11

Agustín	Fuentes,	We’re	All	a	Bit	Racist	Implicit	bias	makes	a	just	society	difficult	to	achieve	[Online],	available	URL:	https://

www.psychologytoday.com/us/blog/busting-myths-about-human-nature/201607/we-re-all-bit-racis	(August,	2020).
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4.
	 ด้วยเหตุที่ก�รเลือกปฏิบัติเป็นธรรมช�ติอย่�งหนึ่งของมนุษย์	ดังนั้น		ประวัติศ�สตร์สังคมโลก
ในแต่ละยุคสมัยท่ีผ่�นม�	 จึงมักจะปร�กฎก�รเลือกปฏิบัติ	 ท้ังท�งเช้ือช�ติ	 เพศ	 หรือศ�สน�	 ในลักษณะของ
ก�รละเมิดสิทธิของมนุษย์ให้พบเห็นม�โดยตลอด	 จนกระท่ังเม่ือมีก�รร่�งปฏิญญ�ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษยชน
ที่เป็นกติก�ส�กลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดก�รเลือกปฏิบัติในสังคมลง	ด้วยก�รใช้หลัก	“ความเสมอภาค”  
ดังท่ีปร�กฏอยู่ในปฏิญญ�ฯ	 ว่�	“All human beings are born free and equal in dignity and 
rights” ที่แปลว่�	“มนุษย์ทุกคนเกิดมาด้วยการมีเสรีภาพ และมีสิทธิ และศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน” 
ก�รกำ�หนดม�ตรก�รต่�ง	ๆ	เพื่อขจัดก�รเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบเพื่อสร้�งคว�มเสมอภ�คอย่�งแท้จริง	
จึงได้รับคว�มสำ�คัญม�กข้ึนม�เป็นลำ�ดับจนถึงปัจจุบัน

 คว�มรู้สึกทั้งเชิงบวกและเชิงลบนี้ถือเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้เกิดก�รแบ่งกลุ่มในสังคม	 โดยเฉพ�ะ
ในสังคมที่มีคว�มแตกต่�งท�งด้�นเชื ้อช�ติ	ศ�สน�	เพศสภ�พ		ค่อนข้�งม�ก		และเมื่อกลุ่มที่มีคว�ม
แตกต่�งในสังคมนั้นกล�ยเป็นคน	“กลุ่มน้อย”	ก็มักจะถูกคน	“กลุ่มม�ก”	มองในเชิงลบเสมอ	จนเกิดเป็น
อคติ	และกล�ยเป็นมีก�รเลือกปฏิบัติต�มม�	และเมื่อใดที่อคติและก�รเลือกปฏิบัติในเรื่องใดนั้นได้รับคว�ม
นิยมม�กขึ้นจนกล�ยเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับ	(Social	recognition)	แล้ว	ก็จะกล�ยเป็น	“ส�มัญทัศน์”	หรือ	
“คตินิยมเหม�รวม”	(Stereotype)	ของสังคมนั้นไปในที่สุด	โดยตัวอย่�งที่ชัดเจนม�กในเรื่องนี้	ก็คือ	คว�ม
แตกต่�งท�งเชื้อช�ติระหว่�งคนผิวข�วและคนผิวดำ�ที่ยังคงเป็นปัญห�อยู่ในสังคมจนถึงปัจจุบัน	 โดยเฉพ�ะ
ในสังคมตะวันตก	 เนื่องจ�กในวัฒนธรรมตะวันตกนั้นผู้คนมักจะแบ่งเป็นกลุ่มต�มลักษณะของร่�งก�ย	
อ�ชีพและชนชั้นท�งสังคมนั่นเอง

 นอกจ�กน้ัน	Edward	Thorndike	นักจิตวิทย�และนักก�รศึกษ�ช�วอเมริกันได้มีคว�มเห็นว่�มนุษย์
จะเกิดคว�มรู้สึกกับก�รท่ีตนต้องใช้ชีวิตในสังคมอยู่	2	ลักษณะ	คือ	

  1. ความรู้สึกในเชิงบวก (Halo effect) ซ่ึงเป็นคว�มคิดของบุคคล	ในเชิงคว�มประทับใจ
ท่ีมีต่อสภ�พแวดล้อมรอบตัวทำ�ให้พวกเข�มีคว�มรู้สึกในเชิงบวกต่อสังคมโดยรวม

         2. ด้านพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ที ่ม ุ ่งเน ้นไปที ่ผลกระทบของสิ ่งแวดล้อม
ที่มีต่อพฤติกรรมมนุษย์	โดยเห็นว่�สภ�พแวดล้อม	ก�รเลี้ยงดู	และวัฒนธรรมรอบข้�ง	เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมก�รเลือกปฎิบัติหรืออคติของมนุษย์12   

         2. ความรู้สึกในเชิงลบ  (Horn effect) ซึ่งเป็นคว�มคิดของบุคคล	ที่ไม่ชอบบุคคล	
สถ�นท่ีหรือส่ิงของจนทำ�ให้เกิดคว�มคิดในเชิงลบกับทุกส่ิงท่ีเก่ียวข้อง	เช่น	กรณีของกลุ่มหัวรุนแรงท�งศ�สน�
ท่ีพย�ย�มส่งเสริมศ�สน�ของตนในท�งท่ีผิดด้วยวิธีก�รทำ�ร้�ยผู้อ่ืนท่ีอยู่นอกศ�สน�ตน	ส่งผลให้คนนอกศ�สน�
นั้นมักจะมองว่�ทุกคนท่ีเก่ียวข้องกับศ�สน�น้ันเป็นแบบน้ันท้ังหมด

หลักสิทธิมนุษยชนกับความเสมอภาคในสังคมมนุษย์

4.
		 				wikidot,	 Is	Discrimination	an	Inevitable	Part	of	Human	Nature?	[Online],	available	URL:	http://ron-sheese.	wikidot.com/

tutorial-6-3#toc2	(August,	2020).
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  1. ด้านจิตวิทยาชีวภาพ (Biological psychology) ที่มุ ่งเน้นไปที ่คว�มสำ�คัญ
ของพันธุกรรมและอิทธิพลท�งชีวภ�พว่�	มนุษย์มักจะเกิดคว�มกลัวเมื่อต้องพบเจอกับคนที่มีลักษณะ
แตกต่�งจ�กตนจนเห็นเป็นศัตรู	สมองของมนุษย์จึงทำ�ก�รปรับตัวเพื่อปกป้องตนเองด้วยก�รเลือกปฏิบัติ	
เพื่อเป็นก�รแยกแยะระหว่�งเพื่อนและศัตรูนั่นเอง
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 ดังน้ัน	หลัก	“คว�มเสมอภ�ค”	จึงถือเป็นหลักส�กลพ้ืนฐ�นของก�รคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	เน่ืองจ�ก
เป็นหลักที่มุ่งเน้นก�รสร้�ง	“คว�มเป็นธรรม”	(Fairness)	ให้กับสังคมอย่�งชัดเจน	แต่ทั้งนี้	คว�มสัมพันธ์
ระหว่�งคว�มเสมอภ�คและคว�มเป็นธรรมนั้นไม่ได้มีบริบทที่ต�ยตัว	 หรือจำ�กัดเฉพ�ะคว�มหม�ยอย่�งหน่ึง
อย่�งใด	แต่ในท�งกลับกัน	กลับมีบริบทที่หล�กหล�ยแตกต่�งกันไปต�มคว�มเชื่อ	ศ�สน�	และภูมิศ�สตร์	
ของแต่ละสังคม	โดยขอยกกรณีศึกษ�ม�เป็นตัวอย่�ง	2	กรณี	ได้แก่

 กรณีศึกษาที่ 1  :  คว�มคิดและคว�มเชื่อที่แตกต่�งของหลัก	Equality	,		Equity		และ		Justice13 
กรณีนี้เป็นก�รถกเถียงกันว่�		คว�มเสมอภ�คที่จะส�ม�รถสร้�งคว�มเป็นธรรมได้จริงในสังคมนั้น	จะต้อง
อยู่ภ�ยใต้แนวคิดใดระหว่�ง		Equality,	Equity	และ	Justice		ที่มีคว�มหม�ยค่อนข้�งแตกต่�งกัน
ซึ่งมีร�ยละเอียดที่สำ�คัญ	ดังนี้

1. Equality คือ ความเสมอภาค 

ในลักษณะของการกระจายความช่วยเหลือหรือ
จัดสรรส่ิงของต่าง ๆ  ให้กับทุกคนในสังคมอย่างเท่า
กันในเชิงรูปธรรม หรือเชิงปริมาณ ยกตัวอย่�งเช่น	
กรณีมีคนสองคนถูกสั่งให้ทำ�ง�นอย่�งเดียวกัน	 ดังน้ัน	
พวกเข�จะต้องได้รับเครื่องมือสำ�หรับก�รทำ�ง�น	 และ
ก�รฝึกหัดให้ทำ�ง�นท่ีเหมือนกัน	 จึงจะถือว่�ท้ังสองคนน้ี	
“เสมอภ�ค”	 กันจนเกิด	 “คว�มเป็นธรรม”	 แต่ห�กคน
สองคนน้ีมีภูมิหลังชีวิตท่ีแตกต่�งกัน	 เช่น	 เร่ืองของ	 เพศ	
ก�รศึกษ�	 อ�ยุ	 คว�มช่วยเหลือดังท่ีกล่�วม�ก็อ�จจะไม่
ส�ม�รถสร้�ง	 “คว�มเป็นธรรม”	 ท่ีแท้จริงได้	 เน่ืองจ�ก
มีข้อจำ�กัดในก�รเข้�ถึงส่ิงท่ีถูกจัดสรรให้น้ันต�มภูมิหลัง
ของท้ังสองคนท่ีต่�งกันน่ันเอง

						Peter	Chen,	Illustrated:	Inequality,	Equality,	Equity	and	Justice.	[Online],	available	URL:	https://	medium.com/	@pcth-13

2.     Equity คือ ความเสมอภาค  

ในลักษณะของการกระจายความช่วยเหลือให้กับ
คนในสังคม ที่คำานึงถึงภูมิหลังของแต่ละคนเป็นหลัก 
โดยจะมุ่งเน้นก�รจัดสรรโอก�ส	หรือประโยชน์ให้กับ
ผู้ที่ด้อยโอก�สหรือผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติ		ทั้งจ�กเรื่องของ
เช้ือช�ติ	 ฐ�นะท�งเศรษฐกิจ	 และโอก�สท�งก�รศึกษ�	
เช่น	ก�รมอบทุนก�รศึกษ�ให้กับชนพ้ืนเมืองท่ีด้อยโอก�ส	
หรือเด็กที่มีฐ�นะย�กจนเข้�ถึงสิ่งที่ถูกจัดสรรให้นั้น
ต�มภูมิหลังของทั้งสองคนที่ต่�งกันนั่นเอง
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3.     Justice คือ ความเสมอภาค
  

ในเชิงระบบ กล่�วคือ	 เป็นก�รปรับปรุง	 แก้ไข	 หรือยกเลิก	
บริบท	 และกระบวนทัศน์ท�งสังคม	 ท่ีอ�จจะอยู่ในรูปแบบ
ของคว�มเช่ือ	วัฒนธรรม	หรือกฎหม�ย	ท่ีเป็นอุปสรรคต่อก�ร
สร้�งคว�มเป็นธรรมที่ตรงต�มยุคสมัย

					 Catrina	 Daimon	 Lee,	 Justice	 is	 not	 equality	 and	 equity	 [Online],	 available	 URL:	 https://medium.com/the-idiots-guide-
to-life/justice-is-not-equality-and-equity-29495532d2ba	 (September,	 2020).erock18/illustrated-inequality-equality-equity-and-jus-
tice-fb3d68098238	(September,	2020).
		 GENDER	EQUALITY	AND	GENDER	EQUITY,	November	2016,	Hot	issue:	Gender	Equality	and	Gender	Equity	[Online],	available	
URL:	https://www.sida.se/contentassets/43b0eb228c464d2499c5eb00a68a0346/brief-hot-issue-equity-equality.pdf	(September,	2020).

	 ซึ่งคว�มเสมอภ�คแบบ	Equality	และ	Equity	นั้นจะต้องนำ�ม�ใช้ให้ตรงกับบริบทของสังคม
ในแต่ละกรณี	ๆ	ไป	เช่น	ในประเด็นเกี่ยวกับก�รคุ้มครองสิทธิสตรีว่�ควรอยู่ในรูปแบบคว�มเสมอภ�ค
แบบ	Equality	หรือ	Equity	 ซ่ึงปัจจุบันในหล�ย	ๆ	ประเทศประเด็นน้ีได้กล�ยเป็นคว�มขัดแย้งกันของกลุ่ม
คนในสังคม	2	กลุ่ม	คือ	กลุ่ม	Modernist	(กลุ่มคนสมัยใหม่)	กับกลุ่ม	Conservative	(กลุ่มอนุรักษ์นิยม)	
ท่ีมีคว�มคิดเห็นเก่ียวกับ	ก�รสร้�งคว�มเสมอภ�คท�งเพศในบริบทท่ีแตกต่�งกัน	กล่�วคือ	กลุ่ม	Modernist	
จะมีคว�มเห็นว่�คว�มเสมอภ�คจะต้องมีบริบทที่สอดคล้องไปต�มหลัก		Equality		คือทุกเพศมีคว�ม
เท่�เทียมกัน	จึงมีสิทธิที ่จะได้รับประโยชน์ต่�ง	ๆ	เหมือนกันโดยปร�ศจ�กก�รอ้�งคว�มแตกต่�ง
ท�งก�ยภ�พม�เป็นตัวกำ�หนดต�มแบบ	 Equity	 ซ่ึงถือเป็นแนวคิดท่ีไม่เป็นไปต�มเจตจำ�นงของก�รคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน	ในขณะที่กลุ่ม		Conservative	จะมีคว�มเห็นว่�แต่ละเพศล้วนมีข้อจำ�กัดท�งก�ยภ�พ	
และคว�มต้องก�รพื ้นฐ�นที ่แตกต่�งกัน		ดังนั ้น	ก�รจัดสรรผลประโยชน์ก ็ควรให้สอดคล้องกับ
คว�มแตกต่�งเหล่�น้ัน15

	 ทั้งนี้	ส�ม�รถสรุปคว�มแตกต่�งของคว�มเสมอภ�คในบริบทของ	Equality,	Equity	และ	Justice	
ได้ต�มรูปประกอบ	 คือ	 Equality	 จะเป็นบริบทของก�รจัดสรรประโยชน์ที ่ท ุกคนจะต้องได้ร ับ
ประโยชน์ท ุกอย่�งเหมือนกันหรือเท่�ก ัน	ส ่วน	Equity	จะเป็นบริบทของก�รจัดสรรประโยชน์
ที ่ทุกคนไม่จำ�เป็นต้องได้รับประโยชน์เหมือนกันหรือเท่�กัน	แต่จะได้ต�มคว�มจำ�เป็นและภูมิหลัง
ของแต่ละคนที่แตกต่�งกันไป	ในขณะที่	Justice	จะเป็นบริบทของก�รจัดสรรประโยชน์ในลักษณะ
ของก�รปรับปรุงแก้ไข	บริบท	และกระบวนทัศน์เดิมในสังคมที่เป็นอุปสรรคต่อก�รเข้�ถึงประโยชน์ของ
คนในสังคมให้มีอุปสรรคลดน้อยลง14  

  

 กรณีศึกษาที่  2  :   อิทธิพลของหลักจริยธรรม	(Ethical	issues)		กับเทคโนโลยีสมัยใหม	่
(Modern	technology)		ที่มีผลต่อก�รบริบท	และกระบวนทัศน์	เกี่ยวกับก�รสร้�งคว�มเสมอภ�คในสังคม

	 กรณีน้ีเป็นก�รถกเถียงกันในประเด็นท่ีว่�	 คว�มเสมอภ�คที่จะส�ม�รถสร้�งคว�มเป็นธรรมได้จริง
ในสังคมน้ันจะต้องอยู่ภ�ยใต้อิทธิพลของหลักจริยธรรม	(ซ่ึงส่วนม�กก็มักจะอ้�งอิงม�จ�กแนวคิด	และคว�มเช่ือ	
ท�งศ�สน�	และวัฒนธรรมดั้งเดิมของสังคม)	หรือจะต้องสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ถูกพัฒน�ขึ้นม�ใหม่
ในแต่ละยุคสมัย	(ซ่ึงส่วนม�กก็จะอ้�งอิงแนวคิดท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์ท่ีส�ม�รถจับต้องสัมผัสหรือพิสูจน์ได้จริง)

14

15
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     RENATE	KLEIN,	Where	do	(surrogate)	babies	come	from?	Surrogacy	as	human	rights	violation	[Online],	available	URL:	http://
rightnow.org.au/opinion-3/surrogate-babies-come-surrogacy-human-rights-violation	(September,	2020).
			 The	United	Nations	Slavery	Convention:	Article	1	(1)	“Slavery	is	the	status	or	condition	of	a	person	over	whom	any	or	all	of	the	
powers	attaching	to	the	right	of	ownership	are	exercised”.
			 The	United	Nations	Convention	on	the	Rights	of	the	Child:	Article	35	“States	Parties	shall	take	all	appropriate	national,	bilateral	
and	multilateral	measures	to	prevent	the	abduction	of,	the	sale	of	or	traffic	in	children	for	any	purpose	or	in	any	form”.
		 The	Optional	Protocol	to	the	Convention	on	the	Rights	of	the	Child	on	the	sale	of	children:	Art	1	“States	Parties	shall	prohibit	
the	sale	of	children,	child	prostitution	and	child	pornography	as	provided	for	by	the	present	Protocol”

 	Franziska	Krause,	Caring	Relationships:	Commercial	Surrogacy	and	the	Ethical	Relevance	of	the	Other	[Online],	available	URL:	

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK543739/July20,2017(September,	2020).

			 Claire	de	La	Hougue	and	Caroline	Roux,	Surrogate	Motherhood	and	Human	Rights	Analysis	of	Human,	Legal	and	Ethical	Issues	

[Online],	available	URL:https://www.nomaternitytraffic.eu/wp-content/	uploads/	2015/09/2015-Contribution-HCCH-No-Maternity-Traffic-EN.

ตัวอย่�งเช่น	กรณีก�รจ้�งบุคคลอื่นเพื่อตั้งครรภ์แทน	(Surrogacy)	ของผู้ที่ไม่มีคว�มพร้อมท�งร่�งก�ย
ต�มธรรมช�ติที ่จะมีบุตรได้เอง	ได้แก่	คู ่ร ักช�ยหญิงที ่ร่�งก�ยไม่สมบูรณ	์หรือคู่รักท่ีเป็นเพศเดียวกัน	
ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อของก�รคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับ	“สิทธิในก�รมีครอบครัว”	ที่มีก�รถกเถียงกัน
อย่�งม�กม�ยหล�ยมิติ		โดยเฉพ�ะในมิติของหลักจริยธรรมหรือคว�มเชื ่อแบบดั ้งเดิมและในมิติท�ง
ด้�นวิทย�ศ�สตร	์ ซ่ึงส�ม�รถแบ่งได้เป็น	2	กลุ่มใหญ่	คือ	กลุ่มต่อต้�นและกลุ่มท่ีสนับสนุนก�รต้ังครรภ์แทน	
ซึ่งต่�งก็มีเหตุผลที่แตกต่�งกันไป	ได้แก่

 นอกจ�กนี้		ยังมีประเด็นด้�นเหตุผลท�งวิทย�ศ�สตร์และลักษณะต�มธรรมช�ติของมนุษย์
ที่เกี่ยวข้องกับก�รตั้งครรภ์แทน	 โดย	 Emmanuel	 Levinas	 นักปรัชญ�ช�วฝรั่งเศส	 ผู้เชี่ยวช�ญเกี่ยวกับ
ปรัชญ�จริยธรรมและภววิทย�	 ที่มีคว�มเห็นว่�	 เด็กจะเกิดม�ไม่ได้ถ้�ไม่มีแม่	 ชีวิตแบบแม่ลูกจึงเริ่มต้น
ด้วยก�รพึ่งพ�	 และก�รมีคว�มสัมพันธ์กับใครสักคนถือเป็นเงื่อนไขแรกสำ�หรับก�รมีชีวิตอยู่ในโลก	 ดังนั้น	
คว�มสัมพันธ์และหน้�ที ่ในก�รดูแลระหว่�งแม่ที ่ตั ้งครรภ์กับลูกในท้อง		จึงเป็นตัวแทนท�งศีลธรรม	
ไม่ใช่สิ่งที่เลือกว่�จะมีหรือไม่ก็ได้	(Freely	chosen)	คว�มสัมพันธ์กับท�รกจึงสำ�คัญกว่�เรื่องของพันธุกรรม		
แต่เป็นเรื่องของคว�มรู้สึก		(Sensibility)20	และเมื่อเด็กคลอดออกม�แล้ว	สิ่งที่น่�กังวลต่�ง	ๆ 	ก็จะมีต�มม�
อีกหล�ยประก�ร	ได้แก่	สถ�นะในครอบครัวของเด็กที่ชัดเจนจะเป็นเช่นใด	เด็กจะถูกทอดทิ้งเหมือนสิ่งของ
หรือไม่ห�กเกิดม�ไม่ตรงต�มคว�มต้องก�ร		เช่น	เกิดม�เป็นด�วน์ซินโดรม	หรือโอก�สที่จะเกิดข้อพิพ�ท
ท�งกฎหม�ยอันซับซ้อนในกรณีแม่อุ ้มบุญไม่ยินยอมส่งมอบเด็กให้ผู ้ว ่�จ้�งจะมีม�กน้อยเพียงใด	
จนในปัจจุบันหล�ยประเทศจึงมีบริบท	และกระบวนทัศน์ท�งสังคมที ่ไม่ยอมรับก�รตั ้งครรภ์แทน	
และทำ�ก�รบัญญัติกฎหม�ยออกม�ห้�มก�รตั้งครรภ์แทนเสรีหรืออนุญ�ตให้แต่เฉพ�ะก�รตั้งครรภ์แทนที่
ไม่ใช่เชิงพ�ณิชย์	(Altruistic	surrogacy)21  

 1. กลุ่มต่อต้าน :  มีคว�มเห็นว่�ก�รตั ้งครรภ์แทนเป็นก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่�งชัดเจน
และเป็นก�รแสวงห�ประโยชน์ที ่ละเมิดอนุสัญญ�สหประช�ช�ติ	และสนธิสัญญ�ระหว่�งประเทศอื่น
หล�ยฉบับได้แก่16	ก�รตั้งครรภ์แทนเปรียบได้กับก�รตกเป็นท�สต�ม	“อนุสัญญ�ว่�ด้วยคว�มเป็นท�ส”	
(The	United	Nations	Slavery	Convention)17	หรือถือเป็นก�รละเมิดสิทธิของเด็กอย่�งรุนแรง
ต�ม	“อนุสัญญ�ว่�ด้วยสิทธิเด็ก”	(The	United	Nations	Convention	on	the	Rights	of	the	Child)18  
นอกจ�กนี้ยังขัดต่อพิธีส�รเลือกรับ		ของอนุสัญญ�ว่�ด้วยสิทธิเด็ก	เรื่อง	ก�รค้�เด็ก	(The	Optional	
Protocol	to	the	Convention	on	the	Rights	of	the	Child	on	the	sale	of	children)19

16

17

18

19

20

21



วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน42

  Causal view    :     คว�มมีอิสระในก�รตัดสินใจเชิงปัจเจกชน 
Constitutive view  :  ก�รเค�รพก�รมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในสังคม

 
 ก�รกำ�หนดบริบทและกระบวนทัศน์ที่เกี่ยวกับก�รตั้งครรภ์แทนในสังคมจึงต้องเน้นคว�มสมดุล
ระหว่�ง	Causal	view	และ	Constitutive	view	ด้วยคว�มระมัดระวังอย่�งรอบด้�น	ก�รห้�มหรือจำ�กัดสิทธิ		
ก�รต้ังครรภ์แทนอย่�งเด็ดข�ดโดยเน้นเหตุผลท�งด้�นศีลธรรมหรือคว�มรู้สึก		ซ่ึงเป็น		Constitutive	view	แต่
เพียงส่วนเดียว	ถือเป็นก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนในอีกลักษณะหนึ่ง	เนื่องจ�กก�รตั้งครรภ์แทนนั้นไม่ได้
มีลักษณะเป็นกิจกรรมในเชิงพ�ณิชย	์(Commercial	surrogacy)	แต่เพียงอย่�งเดียว		แต่ยังมีก�รรับต้ังครรภ์	
แทนเพร�ะต้องก�รช่วยเหลือกัน	(Altruistic	surrogacy)	อีกประก�รหน่ึง	ซ่ึงส่วนม�กมักจะไม่คิดค่�ตอบแทน
ในเชิงพ�ณิชย์	 แต่จะเน้นก�รช่วยเหลือผู้ที่มีบุตรไม่ได้ด้วยตนเองให้ส�ม�รถมีบุตรเป็นของตนเองได้เป็นหลัก	
ดังนั้น	 บริบทที่เหม�ะสมก็คือ	 ปรับทัศนคติในสังคมเกี่ยวกับก�รตั้งครรภ์แทนว่�มิใช่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับศีลธรรมแต่เพียงอย่�งเดียว	แต่ยังเป็นก�รคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีโอก�สจะมีบุตรได้ต�มปกติ
ให้มีโอก�สมีบุตร	ด้วยก�รกำ�หนดกฎกติก�หรือหลักเกณฑ์ในก�รควบคุมให้เกิดคว�มสมดุล	ได้แก	่
ก�รกำ�หนดแนวท�งก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่�งผู้ตั้งครรภ์แทน	 พ่อแม่ที่ว่�จ้�ง	 และเด็ก	 ทั้งใน
ระหว่�งและหลังก�รตั้งครรภ์ที่ชัดเจนและเป็นไปในเชิงบวกหรือก�รกำ�หนดให้มีหน่วยง�นของรัฐเข้�ม�
เป็นตัวกล�งในก�รดำ�เนินก�รต่�ง	 ๆ	 โดยเฉพ�ะ	 เช่น	 ในประเทศรัสเซีย	 มีหน่วยง�นที่ดูแลและให้ข้อมูล
เก่ียวกับก�รต้ังครรภ์แทนภ�ยใต้บริบทว่�	ก�รอุ้มบุญเป็นคว�มสัมพันธ์เชิงธุรกิจท่ีต้องดำ�เนินก�รต�มท่ีกฎหม�ย
กำ�หนด	 หรือก�รสร้�งชุดคว�มคิดเกี่ยวกับคว�มสัมพันธ์ที่เหม�ะสมของก�รรับตั้งครรภ์แทนระหว่�งก�ร
ช่วยเหลือกัน	(Altruism)	กับเรื่องท�งธุรกิจ	(Monetary	exchange)	ที่เหม�ะสม	เช่น	ในประเทศสวีเดน	
มีบริบทของก�รตั้งครรภ์แทน	ว่�เป็นคว�มสัมพันธ์ในลักษณะ	“สมประโยชน์ทั้งคู่”	(Win–Win	Situation)	
ที่เห็นว่�	แรงจูงใจด้�นเงินเป็นเหตุทำ�ให้คนเริ่มที่จะอย�กช่วยเหลือกันม�กขึ้น	แต่ก็ไม่ถึงขน�ดกระทำ�
จนเป็นกิจกรรมในเชิงธุรกิจ22  

					 Jenny	Gunnarsson	Payne,	Elzbieta	Korolczuk	and	Signe	Mezinska	(2020)	“Surrogacy	relationships:	a	critical	interpretative	

review,”	Journal	Upsala	Journal	of	Medical	Sciences	(Volume	125,	Issue	2)	183-191	[Online],	available	URL:	https://www.tandfonline.

com/doi/full/10.1080/03009734.2020.1725935	(October,	2020).

22

 2. กลุ่มสนับสนุน : มีคว�มเห็นว่�ก�รกำ�หนดกระบวนทัศน์ท�งสังคมของก�รต้ังครรภ์แทน	ไม่ควร
ต้ังอยู่บนฐ�นคว�มคิดในเชิงศีลธรรมแค่ว่�	“ผิด-ไม่ผิด”	เท่�น้ัน	แต่ควรพิจ�รณ�กรอบของศีลธรรมให้สัมพันธ์
กับบริบทสังคมยุคใหม่อีกมุมมองหน่ึงว่�	ทุกคนย่อมมีสิทธิเสรีภ�พในก�รใช้ชีวิต	ดังน้ัน	ก�รจำ�กัดสิทธิเก่ียวกับ
ก�รมีบุตรในทุกกรณีจึงถือเป็นก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่�งหน่ึง	 ดังน้ัน	 สิ่งที่ควรต้องพิจ�รณ�จึงไม่ใช่ก�ร	
กล่�วอ้�งเร่ืองของศีลธรรม	หรือ	จิตใจ	แล้วนำ�ม�ต้ังเป็นข้อห้�มแต่เพียงอย่�งเดียว	ท้ังน้ี	เน่ืองจ�กคว�มสัมพันธ์
เชิงศีลธรรม	(Relational	ethics)	ของคนในสังคมน้ันมีสองส่วนประกอบกัน	คือ
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5.
 ก�รถกเถียงในเรื่องบริบทของคว�มเสมอภ�คในรูปแบบที่แตกต่�งกันระหว่�ง	Equality,Equity	
และ	 Justice	 หรือ	 Ethical	 issues	 กับ	 Modern	 technology	 ท่ีกล่�วม�ข้�งต้น	 ถือเป็นก�รถกเถียงกัน
ภ�ยในกรอบอิทธิพลแบบสังคมตะวันตก	 อันมีลักษณะเป็นแนวคิดท�งโลก	 (Secularism)	 ท่ีเน้นก�รพัฒน�
คว�มเสมอภ�คของคนในสังคมในเชิงวัตถุนิยม	อย่�งเช่นสิทธิท�งก�รเมือง	เศรษฐกิจ	แต่ห�กจะวิเคร�ะห์หลัก
คว�มเสมอภ�คในท�งพระพุทธศ�สน�หรือเชิงคติพุทธที่มีลักษณะเป็นแนวคิดท�งธรรมะ		(Moralism)	
ท่ีถือว่�มนุษย์ทุกคนล้วนตกอยู่ภ�ยใต้กฎธรรมช�ติสำ�คัญ	5	กฎ	หรือกฎนิย�ม	5	อันได้แก่ 

 โดยกฎที่เกี่ยวข้องกับคว�มเสมอภ�คม�กที่สุดก็คือ	กฎ	“กรรมนิย�ม”	(Karmic	Laws)	หรือ	
กฎแห่งกรรมน่ันเอง	 ดังพุทธพจน์ท่ีแสดงไว้ในพระสุตตันตปิฎก	 สังยุตตนิก�ย	 สค�ถวรรค23 ว่�“บุคคลหว่�นพืช
เช่นใด	ย่อมได้ผลเช่นนั้น	ผู้ทำ�กรรมดี	ย่อมได้ผลดี	ผู้ทำ�กรรมชั่วย่อมได้ผลชั่ว”	และในพระสุตตันตปิฎก	
ทีฆนิก�ย	ป�ฏิกวรรค	อัคคัญญสูตร24	ที ่ว่�	“วรรณะทั้งสี ่อันประกอบด้วย	กษัตริย์	พร�หมณ์	แพศย	์
และศูทรนั้น		ส�ม�รถประพฤติได้ทั้งในท�ง	“กรรม”	ที่ดำ�และข�ว	ผู้เลิศกว่�คนท้ังหล�ยในวรรณะส่ีเหล่�น้ัน	
โดยธรรมเท่�นั้น	ไม่ใช่โดยอธรรม		เพร�ะธรรมเท่�นั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในโลกนี้และโลกหน้�”	
	 กล่�วคือในท�งคติพุทธนั้นถือว่�มนุษย์ทุกคนมีคว�มเสมอภ�คและเท่�เทียมกันม�ตั้งแต่กำ�เนิด	
สิ่งที่ถือว่�เป็นธรรมกับชีวิตมนุษย์มีเพียงกฎนิย�ม	5	เท่�นั้น	โดยจะมีกฎแห่งกรรมเป็นตัวกำ�หนดให้มนุษย์
แต่ละคนท่ีเกิดม�มีลักษณะท�งก�ยภ�พหรือสถ�นะท�งสังคมท่ีแตกต่�งกันไป	 	 ข้ึนอยู่กับกรรมดีหรือกรรมไม่ดี
ที่ติดตัวม�	ซึ่งแม้ว่�เมื่อเกิดม�แล้วจะมีชีวิตที่สูงส่ง	อุดมด้วยล�ภยศและช�ติตระกูลป�นใดก็ยังถือว่�มี
หน้�ที่ที่จะต้องช่วยเหลือดูแลผู้อื่นที่เกิดม�ตำ�ต้อยด้อยโอก�สกว่�ตน	 อันถือเป็นคุณธรรมพื้นฐ�นที่มนุษย์
จะต้องมีให้แก่กัน	หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ	คว�มเสมอภ�ค	ในคติพุทธนี้	หม�ยถึง	หลัก	“มัชฌิม�ปฏิปท�”	
หรือ	“ท�งส�ยกล�ง”	น่ันเอง	เน่ืองจ�กเป็นหลักท่ีทำ�ให้สังคมมีคว�มสมดุลพอดี	ไม่เอ�เปรียบกัน	ไม่เห็นแก่ตัว	
ไม่สะสมม�กเกินไป	แบ่งปันกัน	ซ่ึงคว�มเสมอภ�คในเชิงคติพุทธน้ีส�ม�รถแยกพิจ�รณ�ได้เป็น	2	ระดับ	ได้แก่25

  

หลักความเสมอภาคตามคติพุทธ  

5.
1.อุตุนิยาม (physical laws)      คือ	ส่ิงแวดล้อมตัวมนุษย์ต่�ง	ๆ	เช่น	อุณหภูมิ	ดินฟ้�อ�ก�ศ	

2. พืชนิยาม (biological laws)    คือ		ระบบของส่ิงมีชีวิต	เช่น	ก�รสืบพันธ์ุ	พันธุกรรม

3.จิตนิยาม (psychic law)        คือ	ก�รทำ�ง�นของจิต	เจตสิก

4.    กรรมนิยาม (Karmic Laws)  		คือ	กฎแห่งกรรม	หรือผลของก�รกระทำ�ต่�ง	ๆ	

5.ธรรมนิยาม (general laws)   คือ		กฎไตรลักษณ์	อันได้แก่	อนิจจัง	ทุกขัง	อนัตต�

					 พระไตรปิฎก	เล่มท่ี	15.

				 พระไตรปิฎก	เล่มท่ี	11.	

				 จ�ก	 “ก�รพัฒน�คว�มเสมอภ�คในสังคมเมืองเชิงพุทธบูรณ�ก�ร,”	 โดย	 วิภ�รัตน์	 ธ�ร�ธีรภ�พ,	 2560,	 ว�รส�รบัณฑิตศึกษ�ปริทรรศน์,	 13

(พิเศษ)	เล่ม	1,	น.	77-78.

23

24

25

่
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 1. ระดับปรมัตถ์สัจจะ26 เป็นคว�มเสมอภ�คต�มธรรมช�ติหรือต�มกฎนิย�ม	5	คือ	ก�รไม่ยึดมั่น
ถือมั่นในตัวตนต�มหลัก“อนัตต�”	ต�มกฎธรรมนิย�ม	(general	laws)	หรือกฎไตรลักษณ์	ด้วยก�รทำ�ล�ย	
“อัตต�”	คือ	คว�มมีตัวตนท่ีเป็นต้นเหตุของคว�มอย�กมี	อย�กได้	และคว�มเห็นแก่ตัว	อันนำ�ไปสู่ก�รแบ่งแยก
ชนช้ันและวรรณะลงเสียให้หมดส้ิน

 2. ระดับสมมุติสัจจะ27  เป็นคว�มเสมอภ�คท่ีเป็นไปต�มส่ิงท่ีมนุษย์สมมุติข้ึนม�	เช่น	ก�รกำ�หนด
กฎกติก�หรือกฎหม�ย	เพ่ือสร้�งคว�มเสมอภ�คต�มท่ีตนต้องก�ร	แต่ก็จะต้องสอดคล้องไปกับกฎนิย�ม	5	ด้วย	
กล่�วคือ		แม้ว่�มนุษย์จะมีคว�มแตกต่�งกันโดยเหตุของกฎแห่งกรรมท่ีส่งผลให้มนุษยแต่ละคนเกิดม�แตกต่�งกัน
ในด้�นต่�ง	ๆ 	ได้แก่	ชนช้ัน	สถ�นะ	วรรณะ	รูปร่�งหน้�ต�	เพศสภ�พก็ต�มแต่ส่ิงเหล่�น้ันเป็นเพียงส่ิงสมมุติข้ึน
ต�มจินตน�ก�ร	คว�มเข้�ใจหรือคว�มต้องก�รของมนุษย์	และมนุษย์ก็เข้�ไปยึดม่ันถือม่ันจนเกิดเป็น	“อัตต�”	
เท่�น้ัน	มนุษย์จึงไม่ควรยึดถือสิ่งแตกต่�งเหล่�นี้เป็นเหตุขว�งกั้นคว�มเจริญในชีวิต	เพร�ะเมื่อมนุษย์ผู้ใด
ก็ต�มที่มีคว�มเพียรและได้รับเกียรติหรือได้รับโอก�สจ�กเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน		โดยไม่มีก�รเลือกปฏิบัต	ิ
ทุกคนก็ส�ม�รถพบคว�มสุขคว�มเจริญได้อย่�งเท่�เทียมกัน	

    ส่ิงท่ีเป็นจริงต�มกฎนิย�ม	5	โดยท่ีมนุษย์ไม่ส�ม�รถสร้�งส่ิงสมมุติใดม�ขัดแย้งได้	
			 	ส่ิงท่ีมนุษย์สร้�งข้ึน	หรือสมมุติข้ึนม�	เพ่ือตอบสนองคว�มจำ�เป็นในก�รดำ�รงชีวิตในสังคม	ซ่ึงโดยพ้ืนฐ�นแล้วจะต้องไม่ขัดแย้งกับ
กฎนิย�ม	5	
		 	พระไตรปิฎก	เล่มท่ี	4	พระวินัยปิฎก	เล่มท่ี	4	มห�วรรค	ภ�ค	1.
		 	พระไตรปิฎก	เล่มท่ี	25.
			 	อ�ชว์ภูริชญ์		น้อมเนียน,	เปิดท่ีม�	“อตฺต�นำ	อุปมำ	กเร”	คำ�ขวัญกำ�ลังใจของบุคล�กรส�ธ�รณสุขไทย	[Online],	available	URL:https://www.

silpa-mag.com/history/article_47799	(October,	2020).

	 อ�ทิ	กรณีที่พระวินัยระบุห้�มมิให้กระเทย	(บัณเฑ�ะก์)	บวชเป็นพระสงฆ์	โดยพระผู้มีพระภ�ค
ทรงรับส่ังภิกษุท้ังหล�ยว่�	“ดูกรภิกษุท้ังหล�ย	อนุปสัมบัน	คือ	บัณเฑ�ะก์ภิกษุไม่พึงให้อุปสมบท	ท่ีอุปสมบท
แล้วต้องให้สึกเสีย”28

 	แต่เน่ืองจ�กพระวินัยหรือสิกข�บท	หรือท่ีคนท่ัวไปเรียกว่�	“ศีล”	น้ัน	เป็นเพียง	“สมมุติ
บัญญัติ”	 ท่ีพระพุทธองค์ทรงบัญญัติข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นข้อห้�มสำ�หรับพระภิกษุไม่ให้ประพฤติ
หรือกระทำ�ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีจะทำ�ให้มีคว�มเส่ือมเสียหรือเสียห�ยเกิดข้ึนต่อก�รปฏิบัติธรรมเพ่ือก�รพ้นทุกข์	
โดยกำ�หนดโทษของภิกษุผู้ฝ่�ฝืนละเมิดพระวินัย	 ว่�	“อ�บัติ”	ซึ่งในตอนต้นของพุทธก�ลจะยังไม่มีก�ร
บัญญัติสิกข�บท	จนต่อม�เมื่อพระพุทธศ�สน�ได้เผยแพร่ไปกว้�งไกลม�กขึ้นเรื่อย	ๆ	คนที่ม�บวชก็เริ่ม
มีคว�มหล�กหล�ยขึ้นจึงมีคว�มจำ�เป็นต้องบัญญัติสิกข�บทขึ้นม�เพื่อจัดก�รให้เกิดคว�มสงบเรียบร้อย
ในหมู่สงฆ์โดยสิกข�บทหรือพระวินัยนี้จะมีลักษณะเป็นเพียงสิ่งที่สมมุติขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือป้องกันหรือ
ส่งเสริมให้พระภิกษุปฏิบัติดีเท่�นั้น	มิได้มีเจตน�ชี้ผิดถูกหรือเพื่อจะลงโทษต่อเนื้อตัวร่�งก�ยดังเช่นกฎหม�ย
ของบ้�นเมือง	อีกทั้งสิกข�บทต่�ง	ๆ	ก็ยังจะต้องสอดคล้องกับหลักธรรมที่เป็นปรมัตถ์สัจจะเสมอ	ดังน้ัน
ข้อวินัยที่ห้�มกระเทยบวชเป็นพระภิกษุจึงเป็นเพียง	“สมมุติสัจจะ”	ที่จะมีผลเพียงห้�มมิให้คนที่มีลักษณะ
ดังกล่�วบวช	เพร�ะอ�จจะสร้�งคว�มไม่สะดวกหรือขัดขว�งก�รปฏิบัติธรรมของสงฆ์หมู่ม�กได้	แต่ก็มิได้ห้�ม
มิให้กระเทยปฏิบัติธรรมเพ่ือบรรลุมรรคผลนิพพ�น	ซึ่งเป็น	“ปรมัตถ์สัจจะ”	แต่อย่�งใด	เพร�ะวัตถุประสงค์
ที ่แท้จริงของพระพุทธศ�สน�	คือ	มนุษย์ทุกคนส�ม�รถปฏิบัติตนเพื ่อก�รบรรลุมรรคผลนิพน�นได้
โดยไม่เลือกปฏิบัติ	มิใช่เพียงแค่ก�รบวชเป็นพระภิกษุ	ซึ่งเป็นเพียงพิธีก�รประกอบเท่�นั้น	

 นอกจ�กน้ี	 ยังมีพุทธวัจนะตอนหน่ึงท่ีส�ม�รถนำ�ม�ปรับใช้กับก�รสร้�งคว�มเสมอภ�คในสังคมได้ดี	
คือ	“อตฺตานำ อุปฺมำ กเร” ซึ่งเป็นคำ�ที่ดัดแปลงม�จ�กพระสุตตันตปิฎก		สุตฺต	ขุ.ขุทฺทกป�ฐ-ธมฺมปทค�ถ�29  
จ�กข้อคว�มเดิมท่ีว่�30

26

27

28

29

30
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 ดังนั้น	ไม่ว่�จะเป็นมุมมองในระดับปรมัตถ์สัจจะหรือระดับสมมุติสัจจะก็ต�มก�รสร้�งบริบทและ
กระบวนทัศน์เพื่อเป็นฐ�นคิดสำ�หรับก�รสร้�งกฎเกณฑ์ท�งสังคมเกี่ยวกับหลักคว�มเสมอภ�คในสังคม
ต�มคติพุทธ	ก็ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้อย่�งเสมอเหมือนกันต�มหลัก	“ปฏิจจสมุปบ�ท”	หรือหลัก	“อริยสัจส่ี”	
ที่ถือว่�ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ล้วนอิงอ�ศัยกันหรือทุกอย่�งล้วนเกิดจ�กเหตุและปัจจัยที่เกื้อหนุนกัน	
เริ่มจ�กมนุษย์เกิดอวิชช�	 (คือ	คว�มไม่รู้แจ้งในสิ่งที่ถูกที่ควร	หรือ	 ไม่รู้ในอริยสัจสี่)	และขย�ยผลต่อเนื่อง
ไปจนเกิดเป็นคว�มทุกข์ในที่สุด	ซึ่งจะส�ม�รถเปรียบเทียบคว�มไม่เสมอภ�คในรูปแบบต่�ง	ๆ	ที่เกิดขึ้น
ในสังคมได้กับ	“ทุกข์”	เพร�ะก่อให้เกิดภ�วะที่ทนได้ย�ก	อันม�จ�กต้องประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นอันปร�ถน�	
ดังนั้น	ห�กต้องก�รจะดับทุกข์นี้	จึงต้องห�	“สมุทัย”	คือ	เหตุแห่งก�รเลือกปฏิบัติหรือคว�มไม่เสมอภ�ค
ที่เกิดขึ้น	ซึ่งก็ได้แก่	ตัณห�	อุป�ท�นต่�ง	ๆ	(คือ	คว�มติดใจ	ยินดียินร้�ย	หรือติดในรสอร่อยของโลก)	
อันมี	อวิชช�	เป็นมูลร�กให้พบ	แล้วจึงห�	“นิโรธ”	คือ	ก�รกำ�หนดเป้�หม�ย	คือก�รดับกิเลสตัณห�อันเป็น
ต้นเหตุท่ีแท้จริงต่�ง	ๆ	อันมีร�กม�จ�กอวิชช�		ซ่ึงเป็นเหตุแห่งก�รเลือกปฏิบัติน้ันให้ได้		และจึงเดินท�งม�ถึง		
“มรรค”	คือ	แนวปฏิบัติไปสู่ก�รยุติก�รเลือกปฏิบัติด้วยวิธีก�รอันเหม�ะสมปร�ศจ�กอวิชช�ในท้�ยที่สุด	
และแน่นอนว่�ทุกอย่�งก็จะต้องอยู่บนพื้นฐ�นของหลัก“มัชฌิม�ปฏิปท�”	หรือ	“ท�งส�ยกล�ง”	ด้วยเสมอ	
ซึ่งส�ม�รถอธิบ�ยได้ต�มแผนภ�พ	ดังต่อไปน้ี 31  

“สรรพสัตว์ย่อมหว�ดหวั่นต่อก�รถูกทำ�ร้�ย	ชีวิตย่อมเป็นที่รักของสรรพสัตว์		บุคคลเปรียบเทียบตนกับ
คนอ่ืนแล้ว	 ไม่ควรทำ�ร้�ยหรือฆ่�ใคร	 ท้ังไม่ควรให้ใครทำ�ด้วย”	 ซ่ึงห�กจะอธิบ�ยให้เข้�ใจโดยง่�ยก็คือ	
หม�ยถึง	ก�รที่เร�จะกระทำ�สิ่งใดกับผู้อื่นก็ควรลองพิจ�รณ�ดูเสียก่อนว่�ห�กมีผู้ม�กระทำ�เช่นนั้น	ๆ	

กับเร�	เร�จะมีคว�มรู้สึกอย่�งไร	หรือ	“ก�รเอ�ใจเข�ม�ใส่ใจเร�”	น่ันเอง	ซ่ึงห�กส�ม�รถคิดได้เช่นน้ี	
ก�รมีอคติและก�รเลือกปฏิบัติต่�ง	ๆ	กับเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันคงไม่มีท�งเกิดข้ึนได้ในสังคม

  

“สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺฑสฺส สพฺเพ ภายนฺติ มจฺจุโน
  อตฺตานำ อุปมำ กตฺวา น หเนยฺย น ฆาตเย”

“สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺฑสฺส สพฺเพสำ ชีวิตำ ปิยำ
   อตฺตานำ อุปมำ กตฺวา น หเนยฺย น ฆาตเย”

“สรรพสัตว์ย่อมหว�ดหว่ันต่อก�รถูกทำ�ร้�ย	สรรพสัตว์ย่อมหว�ดกลัวต่อมฤตยู
บุคคลเปรียบเทียบตนกับคนอ่ืนแลไม่ควรทำ�ร้�ยหรือฆ่�ใคร	ท้ังไม่ควรให้ใครทำ�ด้วย”

						ดัดแปลงม�จ�ก	วิภ�รัตน์	ธ�ร�ธีรภ�พ,พ่ึงอ้�ง,	หน้�	80.erock18/illustrated-inequality-equality-equity-and-justice-fb3d68098238	31
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ความเสมอภาคทางการเมือง

ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ

ความเสมอภาคทางสังคม

ความเสมอภาคทางวัฒนธรรม

ส่งเสริมธรรม�ภิบ�ล
บังคับใช้กฎหม�ยอย่�งเด็ดข�ด

นโยบ�ยเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดจิตส�ธ�รณะ

ปฎิรูประบบก�รศึกษ�
สร้�งระบบสวัสดิก�รสังคม

สร้�งชุมชนเข้มแข็ง
เค�รพสิทธิมนุษยชน

ทุกข์
ปัญห�คว�มไม่เสมอภ�ค

สมุทัย
ส�เหตุของปัญห�

อันเกิดจ�ก	“อวิชช�”

เช่น	อิทธิพลลัทธิทุนนิยม

คว�มเจริญด้�นวัตถุ

ค่�นิยม	คว�มเช่ือ

นิโรธ
เป้�หม�ย	คือ

เกิดคว�มเสมอภ�ค

ในสังคม
  

มรรค
วิธีแก้ปัญห�

ขจัด	“อวิชช�”

ในเร่ืองต่�ง	ๆ
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6.
 ประเทศไทยได้ให้สัตย�บันปฏิญญ�ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษยชนม�ตั้งแต่	พ.ศ.	2491	ในฐ�นะที่เป็น
สม�ชิกองค์ก�รสหประช�ช�ติและได้เข้�ร่วมเป็นภ�คีในสนธิสัญญ�เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนจำ�นวน	7	ฉบับ	ได้แก่	

บริบททางด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการเลือกปฏิบัติ

6.      1. กติก�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิท�งก�รเมือง	(International	Covenant	on	
Civil	and	Political	Rights	–	ICCPR)		 	

       2. กติก�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิท�งเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	(International	Covenant	
on	Economic,	Social	and	Cultural	Rights	–	ICESCR)

       3. อนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รขจัดก�รเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	(Convention	on	the	Elimination	
of	All	Forms	of	Discrimination	Against	Women	–	CEDAW)

      4. อนุสัญญ�ว่�ด้วยสิทธิเด็ก	(Convention	on	the	Rights	of	the	Child	–	CRC)

     5. อนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รขจัดก�รเลือกปฏิบัติท�งเช้ือช�ติในทุกรูปแบบ	(Convention	on	the		Elimi-
nation	of	All	Forms	of	Racial	Discrimination	–	CERD)

	 โดยได้มีก�รนำ�ม�ปรับเป็นบทบัญญัติของกฎหม�ยภ�ยในประเทศที่เกี่ยวข้องกับก�รสร้�ง
คว�มเท่�เทียมกันและก�รห้�มเลือกปฏิบัติ	ม�เป็นลำ�ดับ	ได้แก่

     7. อนุสัญญ�ว่�ด้วยสิทธิของคนพิก�ร	(Convention	on	the	Rights	of	Persons	with	Disabilities	
–	CRPD)

        6.  อนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รต่อต้�นก�รทรม�นและก�รประติบัติหรือก�รลงโทษอ่ืนท่ีโหดร้�ย	ไร้มนุษยธรรม	
หรือที ่ยำ�ยีศักดิ ์ศรี	(Convention	against	Torture	and	Other	Cruel,	Inhuman	or	Degrading	
Treatment	or	Punishment	–	CAT)

 1. รัฐธรรมนูญ 
    ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พุทธศักร�ช	2540	เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ีมี
ก�รกำ�หนดส�ระสำ�คัญเก่ียวกับก�รส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภ�พของประช�ชน		เพ่ือให้ประช�ชนมีส่วนร่วม
ในก�รปกครองและตรวจสอบก�รใช้อำ�น�จรัฐเพิ่มขึ้นโดยคำ�นึงถึงคว�มคิดเห็นของประช�ชนเป็นสำ�คัญ	
	 				รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย		พุทธศักร�ช	2550	ได้ระบุถึงหลักคว�มเสมอภ�คและห้�ม
ก�รเลือกปฏิบัติโดยว�งหลักว่�		“ทุกคนย่อมเสมอกันในกฎหม�ยและได้รับคว�มคุ้มครองต�มกฎหม�ย	
เท่�เทียมกัน	ห้�มมิให้มีก�รเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม	เพร�ะคว�มแตกต่�งในเรื่องถิ่นกำ�เนิด	เชื้อช�ติ	
ภ�ษ�	 เพศ	 อ�ยุ	 คว�มพิก�ร	 สภ�พท�งก�ยหรือสุขภ�พ	 สถ�นะของบุคคล	 ฐ�นะท�งเศรษฐกิจหรือสังคม	
คว�มเชื่อท�งศ�สน�”
	 		 	 รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	(ฉบับช่ัวคร�ว)	พุทธศักร�ช	2557	ได้กำ�หนดให้มีก�รคุ้มครอง	
ศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์	 สิทธิ	 เสรีภ�พ	 และคว�มเสมอภ�ค	 บรรด�ท่ีชนช�วไทยเคยได้รับก�รคุ้มครองต�ม
ประเพณีก�รปกครองประเทศไทยในระบอบประช�ธิปไตยอันมีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุขและต�ม
พันธกรณีระหว่�งประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว
	 				รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พุทธศักร�ช	2560	ซ่ึงเป็นฉบับปัจจุบัน	ได้มีบทบัญญัติเก่ียวกับ
คว�มเสมอภ�คของประช�ชน	คือ
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    ม�ตร�	26	บัญญัติว่�	“ก�รตร�กฎหม�ยท่ีมีผลเป็นก�รจำ�กัดสิทธิหรือเสรีภ�พของบุคคลต้องเป็นไป
ต�มเง่ือนไขท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ	 ในกรณีท่ีรัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเง่ือนไขไว้	 กฎหม�ยดังกล่�วต้องไม่ขัด
ต่อหลักนิติธรรม	 ไม่เพิ่มภ�ระหรือจำ�กัดสิทธิหรือเสรีภ�พของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุและจะกระทบต่อ
ศักด์ิศรีคว�มเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้		รวมท้ังต้องระบุเหตุผลคว�มจำ�เป็นในก�รจำ�กัดสิทธิและเสรีภ�พไว้ด้วย	
	 			กฎหม�ยต�มวรรคหน่ึง	ต้องมีผลใช้บังคับเป็นก�รท่ัวไปไม่มุ่งหม�ยให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหน่ึง
หรือแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นก�รเจ�ะจง”
	 		 ม�ตร�	27	“บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหม�ยมีสิทธิและเสรีภ�พและได้รับคว�มคุ้มครองต�มกฎหม�ย
เท่�เทียมกันช�ยและหญิงมีสิทธิเท่�เทียมกัน
	 			ก�รเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลไม่ว่�ด้วยเหตุคว�มแตกต่�งในเรื่องถิ่นกำ�เนิด		เชื้อช�ติ	
ภ�ษ�	 เพศ	 อ�ยุ	 คว�มพิก�ร	 สภ�พท�งก�ยหรือสุขภ�พ	 สถ�นะของบุคคล	 ฐ�นะท�งเศรษฐกิจหรือสังคม	
คว�มเชื่อท�งศ�สน�	 ก�รศึกษ�อบรมหรือคว�มคิดเห็นท�งก�รเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	
หรือเหตุอื่นใด	จะกระทำ�มิได้
	 			ม�ตรก�รที่รัฐกำ�หนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรค		หรือส่งเสริมให้บุคคลส�ม�รถใช้สิทธิหรือเสรีภ�พได้
เช่นเดียวกับบุคคลอื่น	หรือเพื่อคุ้มครองหรืออำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่เด็ก	สตรี	ผู้สูงอ�ยุ	คนพิก�รหรือ
ผู้ด้อยโอก�ส	ย่อมไม่ถือว่�เป็นก�รเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต�มวรรคส�ม
    บุคคลผู้เป็นทห�ร		ตำ�รวจ	ข้�ร�ชก�ร	เจ้�หน้�ที่อื่นของรัฐ	และพนักง�นหรือลูกจ้�งขององค์กร
ของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภ�พเช่นเดียวกับบุคคลท่ัวไป	เว้นแต่ท่ีจำ�กัดไว้ในกฎหม�ยเฉพ�ะในส่วนท่ีเก่ียวกับก�รเมือง	
สมรรถภ�พ	วินัย	หรือจริยธรรม”
 2. บทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติ  
   นอกจ�กรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นกฎหม�ยแม่บทแล้ว	ยังมีบทบัญญัติของกฎหม�ยอ่ืนท่ีกำ�หนดหลักเกณฑ์
เก่ียวกับก�รเลือกปฏิบัติ	ได้แก่
 	 			1)	พระร�ชบัญญัติคุ้มครองแรงง�น	พ.ศ.	2541
    กำ�หนดให้น�ยจ้�งต้องให้สิทธิประโยชน์และสวัสดิก�รกับลูกจ้�งท่ีเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ	และปฏิบัติ
ต่อลูกจ้�งช�ยและหญิงโดยเท่�เทียมกันในก�รจ้�งง�นต�มสภ�พที่เหม�ะสม	ห้�มล่วงเกิน	คุกค�ม
หรือก่อคว�มเดือดร้อนรำ�ค�ญท�งเพศต่อลูกจ้�ง

	 			3)		พระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�ภ�คบังคับพ.ศ.	2545
  กำ�หนดให้มีก�รจัดสรรโอก�สเข้�ศึกษ�ต่อระหว่�งท่ีอยู่ในเกณฑ์ก�รศึกษ�ภ�คบังคับอย่�งเท่�เทียมกัน	
รวมถึงจัดก�รศึกษ�เป็นพิเศษสำ�หรับเด็กท่ีมีคว�มบกพร่องท�งร่�งก�ย	จิตใจ	สติปัญญ�	อ�รมณ์	หรือมีร่�งก�ย
พิก�รหรือทุพพลภ�พ

    5)	พระร�ชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	2546
	 			กำ�หนดให้ต้องมีก�รปฏิบัติต่อเด็กโดยคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กและไม่ให้มีก�รเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรม

    2)	พระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ	พ.ศ.	2542
   กำ�หนดให้รัฐต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอก�สเสมอกันในก�รรับก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น		โดยไม่เก็บ
ค่�ใช้จ่�ย	 รวมถึงจัดก�รศึกษ�ท่ีเหม�ะสมหรับบุคคลซ่ึงมีคว�มบกพร่องท�งร่�งก�ย	 จิตใจ	สติปัญญ�	อ�รมณ์	
หรือมีร่�งก�ยพิก�รหรือทุพพลภ�พ	หรือบุคคลซึ่งไม่ส�ม�รถพึ่งตนเองได้	หรือไม่มีผู้ดูแล	หรือด้อยโอก�ส

	 			4)	พระร�ชบัญญัติผู้สูงอ�ยุ	พ.ศ.	2546
	 			กำ�หนดให้ผู้สูงอ�ยุมีสิทธิได้รับก�รคุ้มครอง	ส่งเสริม	และสนับสนุนในด้�นก�รบริก�รส�ธ�รณสุข
เป็นกรณีพิเศษ		ก�รศึกษ�		และบริก�รข้อมูลข่�วส�รที่เป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินชีวิต	ก�รประกอบอ�ชีพ
ที่เหม�ะสม	 ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกและคว�มปลอดภัยในอ�ค�ร	 สถ�นท่ี	 ย�นพ�หนะหรือก�รบริก�รส�ธ�รณะอ่ืน	
ก�รจัดที่พักอ�ศัย	อ�ห�รและเครื่องนุ่งห่มให้ต�มคว�มจำ�เป็นอย่�งทั่วถึง
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    6)	พระร�ชบัญญัติส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พชีวิตคนพิก�ร	พ.ศ.	2550
    กำ�หนดให้ยกเลิกกฎหม�ยเกี่ยวกับคนพิก�รฉบับเดิมคือพระร�ชบัญญัติก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พ
คนพิก�ร	พ.ศ.	2534	และกำ�หนดแนวท�งและปรับปรุงวิธีก�รในก�รส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พชีวิตคนพิก�ร
ให้มีคว�มเหม�ะสมกำ�หนดบทบัญญัติเกี ่ยวกับสิทธิประโยชน์และคว�มคุ ้มครองคนพิก�รเพื ่อมิให้
มีก�รเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพร�ะเหตุสภ�พท�งก�ยหรือสุขภ�พ			รวมทั้งให้คนพิก�รมีสิทธิได้รับ
สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกอันเป็นส�ธ�รณะและคว�มช่วยเหลืออื่นจ�กรัฐ

    8)	พระร�ชบัญญัติก�รจัดก�รศึกษ�สำ�หรับคนพิก�ร	พ.ศ.	2551
   กำ�หนดให้มีก�รจัดก�รศึกษ�สำ�หรับคนพิก�รโดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ยต้ังแต่แรกเกิดหรือพบคว�มพิก�ร
จนตลอดชีวิต	ต�มคว�มส�ม�รถ	คว�มสนใจ	และคว�มถนัด

    10)	พระร�ชบัญญัติก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ก�รตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	พ.ศ.	2559
    กำ�หนดให้วัยรุ ่น	มีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง	และมีสิทธิได้รับข้อมูลข่�วส�รและคว�มรู้	
ได้รับก�รบริก�รอน�มัยก�รเจริญพันธ์ุ	 ได้รับก�รรักษ�คว�มลับและคว�มเป็นส่วนตัว	 ได้รับก�รจัดสวัสดิก�ร
สังคมอย่�งเสมอภ�คและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ	 และได้รับสิทธิอ่ืนใดท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์ต�มพระร�ชบัญญัติน้ี
อย่�งถูกต้อง	ครบถ้วนและเพียงพอ

 นอกจ�กนี้	 ยังมีประเด็นที่น่�สนใจอีกประก�ร	 คือ	 แม้ว่�ม�ตรก�รท�งกฎหม�ยของประเทศไทย
ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับก�รเลือกปฏิบัติจะมีระบุไว้ในรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติของกฎหม�ยเฉพ�ะ
หล�ยฉบับ	และแต่ละฉบับระบุถึงกรณีก�รเลือกปฏิบัติเฉพ�ะบ�งเหตุ32 	แต่ในท�งปฏิบัติก็ยังคงปร�กฏ
ปัญห�เก่ียวกับก�รเลือกปฏิบัติอยู่ประก�รหน่ึง	 ก็คือ	ในปัจจุบันกฎหม�ยไทยยังไม่มีก�รจำ�แนกก�รเลือกปฏิบัติ
ออกเป็น	2	รูปแบบ	คือ	“ก�รเลือกปฏิบัติโดยตรง”	กับ	“ก�รเลือกปฏิบัติโดยอ้อม”	ซ่ึงมีคว�มแตกต่�งไปจ�ก
กฎหม�ยสิทธิมนุษยชนระหว่�งประเทศและกฎหม�ยของบ�งประเทศ		ที ่ม ีก�รระบุจ ำ�แนกประเภท
ไว้อย่�งชัดเจน		โดยในประเทศไทยจะคุ้นเคยกับก�รเลือกปฏิบัติโดยตรงที่หม�ยถึง	“ก�รออกหลักเกณฑ์
ที่ไม่เสมอภ�คแก่บุคคลที่เหมือนกันในส�รสำ�คัญอย่�งเดียวกัน		แต่ห�กเป็นหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติต่อบุคคล
แตกต่�งกันออกไปต�มลักษณะเฉพ�ะของแต่ละบุคคล		ถือเป็นก�รปฏิบัติที่แตกต่�งกันต่อสิ่งที่มีส�ระสำ�คัญ
แตกต่�งกันจะไม่ถือเป็นก�รเลือกปฏิบัติ”33  

	 			9)	พระร�ชบัญญัติคว�มเท่�เทียมระหว่�งเพศ	พ.ศ.	2558
   กำ�หนดท�งเลือกเกี่ยวกับก�รคุ้มครองและป้องกันสิทธิให้กับผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ	
และส่งเสริมคว�มเท่�เทียมกันระหว่�งช�ยหญิง		รวมถึงกลุ่มบุคคลที่มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ	ซึ่งถือเป็น
บทบัญญัติกฎหม�ยแรกของประเทศไทยที่มีก�รปกป้องคุ้มครองผู้ที่มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ

    7)	พระร�ชบัญญัติส่งเสริมก�รพัฒน�เด็กและเย�วชนแห่งช�ติ	พ.ศ.	2550 
     กำ�หนดให้เด็กและเย�วชนทุกคนมีสิทธิได้รับก�รจดทะเบียนรับรองก�รเกิด		ก�รพัฒน�	
ก�รยอมรับ	ก�รคุ้มครองและโอก�สในก�รมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่�ง	ๆ	อย่�งเท่�เทียม	โดยไม่มีก�รเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพร�ะเหตุแห่งคว�มแตกต่�งในเรื ่องถิ ่นกำ�เนิด	เชื ้อช�ติ	ภ�ษ�	เพศ	อ�ยุ	
คว�มพิก�ร		สภ�พท�งก�ยหรือสุขภ�พ	สถ�นะของบุคคล	ฐ�นะท�งเศรษฐกิจหรือสังคม	คว�มเชื ่อ
ท�งศ�สน�และวัฒนธรรม	ก�รศึกษ�อบรม	คว�มคิดเห็นท�งก�รเมือง	ก�รเกิดหรือสถ�นะอื่นของเด็ก
และเย�วชน	บิด�ม�รด�	หรือผู้ปกครอง

			 จ�ก	โครงก�รวิจัยเร่ือง	กฎหม�ยว่�ด้วยคว�มเสมอภ�คและก�รไม่เลือกปฏิบัติ	 (น.	12-15),	โดย	คณ�ธิป	ทองรวีวงศ์	และกัณฑิม�	
ช่�งทำ�,	2560,	กรุงเทพมห�นคร:	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ.
	 แหล่งเดิม,	น.	212-21.33

32
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	 แต่ข้อเท็จจริงท่ีปร�กฏในบ�งกรณี	ห�กพิจ�รณ�โดยท่ัวไปจะไม่พบว่�มีลักษณะของก�รเลือกปฏิบัติ
โดยตรง	 เน่ืองจ�กเป็นบทบัญญัติของกฎหม�ยท่ีมีลักษณะเป็นกล�ง	 (Neutral	 legal	 requirement)	 แต่มี
ปัญห�ว่�มีผลกระทบต่อก�รใช้สิทธิพ้ืนฐ�นในท�งอ้อมหรือไม่	ยกตัวอย่�งเช่น	ก�รกำ�หนดให้ก�รสมัครเข้�เรียน
ในโรงเรียนต้องใช้ใบสูติบัตร	 ถือเป็นก�รเลือกปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยหรือผู้ไม่มีสัญช�ติที่มีปัญห�กับก�ร
ขอออกสูติบัตร	จึงทำ�ให้บุคคลเหล่�นี้ไม่มีสิทธิได้รับก�รศึกษ�ไปโดยปริย�ย	หรือ	กรณีที่ลูกจ้�งถูกเลิกจ้�ง
เพร�ะไม่ปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ด้�นคว�มปลอดภัยเนื่องจ�กไม่ยอมสวมหมวกนิรภัยขณะปฏิบัติง�น	เน่ืองจ�ก
ตนเป็นผู ้น ับถือศ�สน�ซิกข์ท ี ่ต ้องโพกผ้�คลุมศีรษะจึงไม่ส�ม�รถสวมหมวกนิรภัยได้	กฎเกณฑ์
ด้�นคว�มปลอดภัยดังกล่�วนี้จึงถือเป็นก�รเลือกปฏิบัติท�งอ้อม	หรือที่เรียกว่�	ก�รเลือกปฏิบัติโดยพฤตินัย	
ดังนั ้น	เมื ่อใดที ่มีข้อสงสัยเกี ่ยวกับบทบัญญัติกฎหม�ยหรือกฎเกณฑ์ในลักษณะนี ้จึงมักจะต้องใช้	
“ก�รตีคว�ม”	เข้�ม�ช่วยไปต�มแต่ละกรณีว่�เป็นก�รเลือกปฏิบัติหรือไม่	
	 กล่�วโดยสรุปก็คือ	ในปัจจุบันประเทศไทยได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รขจัดปัญห�ก�รเลือกปฏิบัติ
เพื ่อสร้�งคว�มเท่�เทียมกันในสังคมเป็นอย่�งดีโดยจะเห็นได้จ�กก�รเข้�ร่วมเป็นภ�คีในกติก�ส�กล
ที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงก�รนำ�เอ�กติก�ส�กลเหล่�นั้นม�บัญญัติเป็นกฎหม�ยเพื่อให้มีผลบังคับอย่�งชัดเจน	
แต่ท้ังน้ีก็ยังคงมีหล�ยกรณีท่ียังมีข้อสงสัยว่�มีก�รเลือกปฏิบัติอยู่หรือไม่		ซ่ึงก็เน่ืองม�จ�กส�เหตุท่ีสำ�คัญ	ได้แก่	

 ซ่ึงสภ�พปัญห�ดังกล่�วล้วนมีพ้ืนฐ�นม�จ�กบริบทและกระบวนทัศน์ท�งสังคมในปัจจุบันท่ีเกิดจ�ก
ก�รส่ังสมค่�นิยมท�งวัฒนธรรมจนพัฒน�กล�ยเป็น	“ส�มัญทัศน์”	หรือ	“คตินิยมเหม�รวม”	(Stereotype)	
ของสังคม	 ที่ส่งผลต่อก�รบัญญัติกฎหม�ยในท้�ยที่สุด	 จ�กที่ศึกษ�ม�ว่�	 คตินิยมเหม�รวมนั้นมักจะเกิด
จ�กค่�นิยมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่พัฒน�จนกล�ยเป็นบริบทและกระบวนทัศน์ท�งสังคมในเรื่องนั้น	ๆ	ซึ่งห�ก
คตินิยมเหม�รวมใดมีคว�มสอดคล้องกับหลักคว�มเสมอภ�คแบบส�กลแล้ว	กฎหม�ยที่บัญญัติต�มม�ก็ย่อม
สอดคล้องกับหลักส�กลไปด้วย	 แต่ห�กคตินิยมเหม�รวมมีคว�มแตกต่�งไปจ�กหลักคว�มเสมอภ�คส�กล	
กฎหม�ยท่ีบัญญัติต�มม�ก็อ�จจะเกิดเป็นปัญห�ในก�รบังคับใช้ได้	

 โดยในปัจจุบันคตินิยมเหม�รวมของสังคมไทยในหล�ยเร่ืองได้มีก�รพัฒน�และถูกปรับปรุงจนกล�ย
เป็นบริบท	และกระบวนทัศน์	ท�งสังคม	 อันเป็นท่ีม�ของม�ตรก�รท�งกฎหม�ยหล�ยบทบัญญัติท่ีค่อนข้�งมี
คว�มสอดคล้องและดำ�เนินไปในทิศท�งเดียวกับแนวคิดในเชิงส�กลม�กขึ้น	 เช่น	 เรื่องของสิทธิระหว่�ง
ผู้ช�ยและผู้หญิงหรือกับผู้มีเพศสภ�พอื่นที่สังคมยอมรับถึงคว�มเท่�เทียมกันม�กขึ้นกว่�ยุคสมัยก่อนม�ก
จนกระทั่งมีก�รบัญญัติพระร�ชบัญญัติคว�มเท่�เทียมระหว่�งเพศ	พ.ศ.	2558	ขึ้น	หรือในเรื่องของสิทธิ
ของคนพิก�รท่ีมีก�รยอมรับคว�มส�ม�รถและให้โอก�สในด้�นต่�ง	 ๆ	 แก่คนพิก�ร	 เช่น	 ก�รให้สิทธิคนพิก�ร
เข้�สู่ก�รประกอบอ�ชีพต่�ง	ๆ 	ได้ทัดเทียมคนปกติ	หรือก�รบัญญัติพระร�ชบัญญัติส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พ
ชีว ิตคนพิก�ร	พ.ศ.	2550	ขึ ้น	จนพบว่�ปัญห�เกี ่ยวกับก�รถกเถียงเรื ่องของสิทธิสตรี	หรือสิทธิ
ของคนพิก�ร	เริ่มลดน้อยลงเป็นลำ�ดับ	เนื่องจ�กคตินิยมเหม�รวมและบทบัญญัติของกฎหม�ยในเรื่องนี้
มีพัฒน�ก�รที่ดีขึ้นเรื่อย	ๆ	แต่ทั้งนี้ก็ต้องยอมรับว่�ยังคงมีคตินิยมเหม�รวมในบ�งเร่ืองของสังคมไทยท่ีอ�จจะ
ยังมีคว�มแตกต่�งไปจ�กหลักส�กลอยู่	โดยเฉพ�ะเร่ืองท่ีมีคว�มเก่ียวข้องกับวัฒนธรรม	คว�มเช่ือ	และศ�สน�	
เช่น	 กรณีที่เกี่ยวข้องกับเพศสภ�พของบุคคล	 ซึ่งในปัจจุบันแม้จะพบว่�	 มีบริบทและกระบวนทัศน์ท่ียอมรับ
คว�มหล�กหล�ยท�งเพศสภ�พต�มแนวคิดส�กลม�กข้ึนในบ�งมิติ	อ�ทิ

 1)	 บริบทท�งกฎหม�ยของประเทศไทยยังไม่มีก�รแบ่งแยกลักษณะของก�รเลือกปฏิบัติออกเป็น	
“ก�รเลือกปฏิบัติโดยตรง”	กับ	“ก�รเลือกปฏิบัติโดยอ้อม”	อย่�งชัดเจน	จึงมีหล�ยกรณีท่ีบทบัญญัติของ
กฎหม�ยมิได้บัญญัติไว้โดยตรงก็มักจะเกิดเป็นปัญห�ข้อกฎหม�ยว่�กรณีดังกล่�วน้ันเป็นก�รเลือกปฏิบัติหรือไม่
 2)   ข้อสงสัยเกี่ยวกับ	“เจตน�รมณ์”	ของบทบัญญัติของกฎหม�ยว่�ได้ให้คว�มเป็นธรรมอย่�ง
เท่�เทียมกันอย่�งแท้จริงหรือไม่		
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			 ต�มแนวคำ�วินิจฉัยของศ�ลปกครอง	ท่ี	1540/2554.

																		ประก�ศของจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	เร่ือง	ก�รแต่งก�ยของนิสิต	ฉบับลงวันท่ี	7	พฤศจิก�ยน	2562.

			 ผลสำ�รวจนิด้�โพล,	สังคมไทยคิดอย่�งไรกับเพศท่ี	3	[Online],	available	URL:https://nidapoll.nida.ac.th/	survey	_detail?survey_id=94	

(October,	2020).		

 (1)	ก�รบัญญัติพระร�ชบัญญัติคว�มเท่�เทียมระหว่�งเพศ	พ.ศ.	2558	

 (3)	 ก�รยกเลิกก�รใช้คำ�ว่�	 “คว�มผิดปกติท�งจิตถ�วร”	 ในเอกส�รท�งร�ชก�รท่ีใช้ในข้ันตอนก�ร
เกณฑ์ทห�ร	คือ	สด.43		โดยให้ระบุว่�ได้รับก�รยกเว้นเน่ืองจ�กเป็นบุคคลท่ี	“เพศสถ�นะไม่ตรงกับเพศกำ�เนิด”	แทน	

	 (5)		สถ�บันก�รศึกษ�เร่ิมยินยอมให้นิสิต	นักศึกษ�	ส�ม�รถแต่งเครื่องแบบของสถ�บันก�รศึกษ�
ต�มเพศกำ�เนิดหรือเพศท่ีแสดงออกก็ได้	
 (6)	 ผลก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนของศูนย์สำ�รวจคว�มคิดเห็น	 “นิด้�โพล”	 สถ�บัน
บัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์	(นิด้�)	เร่ือง	“สังคมไทยคิดอย่�งไรกับเพศท่ี	3”	เม่ือเดือนกรกฎ�คม	2562	เก่ียวกับ
ทัศนคติที ่มีต่อเพศที ่	 3	ในประเด็นต่�ง	ๆ	ก็พบว่�มีผลสำ�รวจท่ีน่�สนใจ		เช่น	ประเด็นก�รยอมรับเพศท่ี	3	
ในสังคม	 ก็พบว่�ผลสำ�รวจส่วนใหญ่	 ร้อยละ	 90.15	 ส�ม�รถยอมรับเพศท่ี	 3	 ได้	 เพร�ะเห็นว่�ควรพิจ�รณ�
ท่ีคว�มส�ม�รถและนิสัยใจคอเป็นหลัก	 ไม่ควรเอ�เร่ืองเพศม�เป็นก�รตัดสิน	 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับผลก�ร
สำ�รวจในประเด็นน้ีเม่ือ	 ปี	 พ.ศ.	 2558	 พบว่�ส�ม�รถยอมรับได้อยู่ท่ี	 ร้อยละ	 88.72	 ซ่ึงถือว่�มีแนวโน้มท่ีดี
ข้ึน	หรือประเด็นของก�รท่ีจะอนุญ�ตให้เพศท่ี	3	ส�ม�รถเปล่ียนคำ�นำ�หน้�น�มได้	ก็พบว่�	ส่วนใหญ่	ร้อยละ	
54.49	ระบุว่�เห็นด้วย	ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับผลก�รสำ�รวจในประเด็นน้ีเม่ือปี	พ.ศ.	2558	พบว่�	ผู้ท่ีเห็นด้วย
มีเพียงร้อยละ	39.44	ซ่ึงก็ถือว่�มีแนวโน้มท่ีดีข้ึนเช่นเดียวกัน

 (7)	มีก�รนำ�เสนอร่�งพระร�ชบัญญัติรับรองสิทธิหลังก�รแปลงเพศ			ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในระหว่�ง
ข้ันตอนเสนอให้สภ�ผู้แทนร�ษฎรพิจ�รณ�	แต่ในบ�งมิติ	ก็ยังมีข้อสงสัยว่�ยังมีก�รเลือกปฏิบัติปร�กฏอยู่หรือ
ไม่	 เน่ืองจ�กพัฒน�ก�รของบริบท	 และกระบวนทัศน์ของสังคมในเร่ืองเพศสภ�พน้ันค่อนข้�งมีคว�มละเอียด
อ่อน	ท่ีเป็นคว�มขัดแย้งกันระหว่�ง	“ค่านิยมที่เป็นกระแสสากล	กับ	การยอมรับทางวัฒนธรรมท้องถิ่น” 
โดยที่ในปัจจุบันมีบทบัญญัติท�งกฎหม�ยที่ยังมีสภ�พบังคับใช้อยู่	หรือที่กำ�ลังจะมีผลบังคับใช้ในอน�คต
บ�งเร่ืองท่ีมีปัญห�คว�มไม่ชัดเจนเก่ียวกับก�รเลือกปฏิบัติในเร่ืองของเพศสภ�พ	อ�ทิ

	 แต่ในบ�งมิติก็ยังมีข้อสงสัยว่�ยังมีก�รเลือกปฏิบัติปร�กฏอยู่หรือไม่	เนื่องจ�กพัฒน�ก�รของบริบท	
และกระบวนทัศน์ของสังคมในเร่ืองเพศสภ�พน้ันค่อนข้�งมีคว�มละเอียดอ่อน	 ที่เป็นคว�มขัดแย้งกันระหว�่ง	
“ค่�นิยมท่ีเป็นกระแสส�กล	กับ	ก�รยอมรับท�งวัฒนธรรมท้องถ่ิน”	โดยท่ีในปัจจุบันมีบทบัญญัติท�งกฎหม�ย
ที่ยังมีสภ�พบังคับใช้อยู่	 หรือท่ีกำ�ลังจะมีผลบังคับใช้ในอน�คตบ�งเร่ืองท่ีมีปัญห�คว�มไม่ชัดเจนเก่ียวกับก�ร
เลือกปฏิบัติในเร่ืองของเพศสภ�พ	อ�ทิ 

	 (1)	ปัญห�เก่ียวกับบทบัญญัติบ�งม�ตร�ของพระร�ชบัญญัติคว�มเท่�เทียมระหว่�งเพศ	พ.ศ.	2558	
ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือสำ�คัญท่ีใช้สร้�งบริบทและกระบวนทัศน์ในก�รรับรองเพศสถ�นะในสังคมไทยแต่ก็
ยังมีบ�งส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่�บทบัญญัติในม�ตร�	17	ของกฎหม�ยฉบับนี้ได้กำ�หนดข้อยกเว้นเฉพ�ะเอ�ไว	้
ให้มีก�รเลือกปฏิบัติได้ห�กเป็นกรณีที่เกี ่ยวข้องกับคว�มเชื่อท�งศ�สน�	ซึ่งก็มีบ�งส่วนมีคว�มเห็นว่�
อ�จจะไม่สอดคล้องกับม�ตรฐ�นสิทธิมนุษยชนส�กลว่�ด้วยก�รต่อต้�นก�รเลือกปฏิบัติ	อันได้แก่

 (4)	 ก�รแก้ไขประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ในปี	 พ.ศ.	 2550	 เพ่ือขย�ยนิย�มของก�รข่มขืนให้รวมถึงก�ร
คุกค�มท�งเพศ	และก�รข่มขืนคู่สมรส	ไม่ว่�จะมีสถ�นะท�งเพศใด	เป็นต้น	

 (2)	ก�รที่มีข้อกำ�หนดคณะกรรมก�รส่งเสริมสวัสดิก�รสังคมแห่งช�ต	ิพ.ศ.	2557	ระบุให้	“บุคคล
ข้�มเพศ”	เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จ�กก�รจัดสวัสดิก�รสังคม	และได้ให้นิย�มอย่�งชัดเจนกับคำ�ว่�	
“คว�มหล�กหล�ยท�งเพศ”	และ	“บุคคลข้�มเพศ”	
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Universal	Declaration	of	Human	Rights,	Articles	1,	2	and	7;	International	Covenant	on	Civil	
and	Political	Rights	(ICCPR,	1966)	Article	26;	International	Covenant	on	Economic,	Social,	and	
Cultural	Rights	(ICESCR,	1966)	Article	2	(2),3;	CEDAW	Articles	1-4;	CRC	Article	1.37  
 (2)	 	 ข้อขัดแย้งในกรณีของข้�ร�ชก�รครูที่ขอแต่งเครื่องแบบข้�ร�ชก�รต�มเพศสภ�พท่ีแสดงออก
ของตน	ซึ่งเป็นกรณีก�รตีคว�มกฎหม�ยระหว่�งก�รขอคุ้มครองสิทธิต�มพระร�ชบัญญัติคว�มเท่�เทียม
ระหว่�งเพศ	พ.ศ.	2558	กับพระร�ชบัญญัติเคร่ืองแบบข้�ร�ชก�รฝ่�ยพลเรือน	พ.ศ.	2478	และระเบียบสำ�นัก	
น�ยกรัฐมนตรี	เร่ืองก�รไว้ผมและก�รแต่งก�ยของข้�ร�ชก�ร	ลูกจ้�ง	และผู้ท่ีทำ�ง�นในรัฐวิส�หกิจ	พ.ศ.	2516	
และกฎสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี	ฉบับท่ี	94	(พ.ศ.	2553)	ท่ีกำ�หนดลักษณะก�รแต่งก�ยของข้�ร�ชก�รไว้ต�มเพศ
ช�ยและหญิง	 จนกระท่ัง	 “เครือข่�ยครูอ�จ�รย์ท่ีมีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ”	 ได้ย่ืนเร่ืองร้องเรียนต่อคณะ
กรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ	(กสม.)	เพ่ือขอคว�มช่วยเหลือในกรณีดังกล่�ว38

 (3)	 พระร�ชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอ�ศัยเทคโนโลยีช่วยก�รเจริญพันธุ์ท�งก�รแพทย	์ พ.ศ.	
2558	 ซ่ึงกฎหม�ยฉบับน้ีได้กำ�หนดเง่ือนไขต่�ง	ๆ	สำ�หรับก�รรับต้ังครรภ์แทน	 เพ่ือป้องกันมิให้มีก�รต้ังครรภ์
แทนในลักษณะของธุรกิจหรือห�ผลประโยชน์ท�งก�รค้�	แต่ภ�ยหลังจ�กที่มีก�รประก�ศใช้กฎหม�ยฉบับนี้	
ก็ได้มีกระแสวิพ�กษ์วิจ�รณ์ออกม�ในหล�ยมุมมอง		เช่น	เห็นว่�กลุ่มบุคคลที่มีคว�มแตกต่�งหล�กหล�ย
ท�งเพศกล�ยเป็นกลุ่มท่ีถูกเลือกปฏิบัติ	 เพร�ะไม่ส�ม�รถใช้กฎหม�ยน้ีในก�รท่ีจะมีบุตรได้	 เน่ืองจ�กเน้ือห�
หลักของกฎหม�ยกำ�หนดไว้ชัดเจนว่�ต้องเป็นพ่อแม่ที่จดทะเบียนสมรสที่เป็นรักต่�งเพศเท่�นั้น	ดังนั้น
ห�กเป็นส�มีภรรย�แบบรักต่�งเพศที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส	หรือส�มีภรรย�ที่เป็นแบบรักเพศเดียวกัน	
ก็จะไม่ส�ม�รถใช้สิทธิต�มกฎหม�ยฉบับนี้ได้ 39 

 แต่ท้ังน้ีร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับน้ีได้มีคว�มคิดเห็นบ�งส่วนท่ีเห็นว่�ยังไม่ส�ม�รถท่ีจะนำ�ไปสู่	
“สมรสเท่�เทียม”	ได้เน่ืองจ�กเป็นก�รแบ่งแยกเพศโดยใช้กฎหม�ย	และเห็นว่�ควรท่ีจะทำ�ก�รปรับแก้ไขและ
ใช้กฎหม�ยฉบับเดียวกันกับก�รแต่งง�นระหว่�งช�ยและหญิงเพ่ือให้ทุกเพศมีคว�มเท่�เทียมกันอย่�งแท้จริง	
เช่น	แก้ไขประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์	ม�ตร�	1448	ท่ีบัญญัติว่�	“ก�รสมรสจะทำ�ได้ต่อเม่ือ	ชายและหญิง 
มีอ�ยุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว	แต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร	ศ�ลอ�จอนุญ�ตให้ทำ�ก�รสมรสก่อนนั้นได้”40 

 (4)			ร่�งพระร�ชบญัญัติคู่ชีวิตพ.ศ.	....	ร่�งกฎหม�ยฉบับน้ี	ถือเป็นคร้ังแรกท่ีประเทศไทยจะมีกฎหม�ย	
ที่รองรับคว�มสัมพันธ์ระหว่�งบุคคลเพศเดียวกัน	อันเป็นก�รตระหนักถึงคว�มเป็นจริงของสภ�พสังคม	
ในปัจจุบัน	โดยกฎหม�ยฉบับน้ีมีส�ระท่ีสำ�คัญ	คือ	กำ�หนดให้ใช้คำ�ว่�	“คู่ชีวิต”	ท่ีหม�ยคว�มว่�	บุคคลสองคน
ซึ่งเป็นเพศเดียวกันโดยกำ�เนิดและได้จดทะเบียนเป็นคู่ชีวิตกัน	และให้สิทธิต่�ง	ๆ	ได้แก่	สิทธิในก�รจัดก�ร
แทนผู้เสียห�ยเช่นเดียวกับส�มีหรือภริย�	 ต�มประมวลกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ�	 หรือก�รจัดก�ร
ทรัพย์สินระหว่�งคู่ชีวิตโดยแบ่งเป็นสินส่วนตัว		และทรัพย์สินร่วมกัน	หรือให้ส�ม�รถรับบุตรบุญธรรมได	้
หรือเม่ือคู่ชีวิตฝ่�ยใดฝ่�ยหน่ึงต�ยก็ให้คู่ชีวิตอีกฝ่�ยหน่ึงมีสิทธิและหน้�ท่ีเช่นเดียวกับคู่สมรสต�มบทบัญญัติ
ในประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ว่�ด้วยมรดก	 และกำ�หนดให้นำ�บทบัญญัติในประมวลกฎหม�ยแพ่ง
และพ�ณิชย์ว่�ด้วยคู่สมรสบ�งม�ตร�	ครอบครัว	และบุตรบุญธรรม	ม�ใช้บังคับแก่คู่ชีวิตด้วยโดยอนุโลม	
และนอกจ�กนี้	 ยังมีก�รเสนอร่�งพระร�ชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์	 เพ่ือเสริม
กฎหม�ยฉบับนี้ด้วย		โดยจะเป็นก�รแก้ไขเกี่ยวกับก�รห้�มคู่ชีวิตสมรสซ้อน		กำ�หนดเหตุในก�รฟ้องหย่�	
และกำ�หนดเหตุในก�รสิ้นสิทธิรับค่�เลี้ยงชีพ

			 จ�ก	ก�รรับรองเพศสถ�นะต�มกฎหม�ยในประเทศไทย:	ก�รทบทวนกฎหม�ยและนโยบ�ย	(น.	62),	โดย	รณภูมิ	ส�มัคคีค�รมย์	(แปล),	2018,	
กรุงเทพมห�นคร:	โครงก�รพัฒน�แห่งสหประช�ช�ติ.
		 สย�มรัฐ	22	กรกฎ�คม	2562,	“เครือข่�ยอ�จ�รย์หล�กหล�ยท�งเพศ”	ร้องกสม.	ช่วยครูข้�มเพศบุรีรัมย์,	[Online],	available	URL:https://
siamrath.co.th/n/92102	(October,	2020).
			 โพสต์ทูเดย์	10	ก.ย.	2558,	ช้ีจุดอ่อน	‘กฎหม�ยอุ้มบุญ’	หลัง	1	เดือนบังคับใช้	[Online],	available	URL:https://	www.posttoday.com/life/
healthy/387188	(October,	2020).
		 Work	point	today	10	ก.ค.	2563,	อธิบ�ย	พ.ร.บ.คู่ชีวิต	vs	สมรสเท่�เทียม	ดร�ม่�สำ�คัญท่ีจะมีผลต่อชีวิตของกลุ่ม	LGBT	[Online],	available	

URL:	https://workpointtoday.com/15explainer-lgbt/10	ก.ค.	2563	(October,	2020).
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7.
	 ในปัจจุบันแม้ว่�จะยังไม่มีกฎหม�ยกำ�หนดให้ศ�สน�พุทธเป็นศ�สน�ประจำ�ช�ติของประเทศไทย	 แต่
ก็ต้องยอมรับว่�ในท�งพฤตินัยแล้วศ�สน�พุทธถือเป็นศ�สน�ท่ีประช�ชนช�วไทยส่วนใหญ่นับถือกันม�ต้ังแต่
สมัยอ�ณ�จักรสุโขทัยม�จนถึงปัจจุบัน	(สอดคล้องกับท่ีระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พ.ศ.	2560	
ม�ตร�	67)	โดยจ�กก�รสำ�รวจของสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติเม่ือปี	พ.ศ.	2561	ก็พบว่�ประช�กรของประเทศไทย
ร้อยละ	93.5	เป็นผู้ที่นับถือศ�สน�พุทธ	ดังนั้น	ศ�สน�พุทธจึงถือเป็นศ�สน�สำ�คัญที่มีอิทธิพลกับสังคมไทย
ในหล�ยมิติ	โดยเฉพ�ะอิทธิพลต่อบริบทและกระบวนทัศน์ท�งสังคมในด้�นต่�ง	ๆ	ได้แก่	วัฒนธรรม	ก�รเมือง
ก�รปกครอง	เศรษฐกิจ	รวมถึงด้�นกฎหม�ย	นอกจ�กนี้	องค์กรท�งพุทธศ�สน�ยังเป็นที่พึ่งท�งใจของคน
ในสังคม	และแทรกซึมอยู่ในจิตใจของผู้คนจนกล�ยเป็นวิถีชีวิต	 จนส่งผลให้สังคมไทยแต่ด้ังเดิมมีบริบทพ้ืนฐ�น
ท�งสังคมท่ีมีคว�มเมตต�ปร�ณี	เอ้ือเฟ้ือ	เผ่ือแผ่	รู้จักให้อภัย	มีคว�มส�มัคคี	และถือคว�มสันโดษ	
	 โดยเม่ือพิจ�รณ�ถึงพัฒน�ก�รของม�ตรก�รท�งกฎหม�ยท่ีเก่ียวกับก�รเลือกปฏิบัติของประเทศไทย
ก็พบว่�		แม้จะเป็นก�รรับอิทธิพลม�จ�กหลักสิทธิมนุษยชนส�กลท่ีมีท่ีม�จ�กแนวคิดของสังคมตะวันตกก็ต�ม
แต่เน่ืองจ�กพ้ืนฐ�นของหลักสิทธิมนุษยชนส�กล	คือ	ก�รคุ้มครอง	สิทธิ	เสรีภ�พ	และศักด์ิศรีของคว�มเป็นมนุษย์	
ท่ีถือว่�มนุษย์ทุกคนเกิดม�เท่�เทียมกัน	ซึ่งก็ตรงกับในพระสุตตันตปิฎก	ทีฆนิก�ย	ป�ฏิกวรรค	อัคคัญญสูตร	
ต�มคติพุทธ	ดังนั้น	จึงส�ม�รถนำ�ม�ปรับให้เข้�กับบริบทและกระบวนทัศน์ท�งสังคมไทยได้ง่�ยและรวดเร็ว	
จนส�ม�รถนำ�ม�พัฒน�เป็นม�ตรก�รท�งกฎหม�ยสำ�หรับก�รจัดก�รก�รเลือกปฏิบัติในหล�ย	ๆ	บทบัญญัติ	
ต�มที่ได้ยกม�ศึกษ�ข้�งต้นแล้วนั่นเอง
 แม้ว่�หลักก�รพ้ืนฐ�นจะมีคว�มคล้�ยคลึงกันแต่กรอบแนวคิดในส่วนปลีกย่อยอ่ืนระหว่�งสังคมตะวันตก
และสังคมแนวคติพุทธแบบไทยก็ถือว่�ยังแตกต่�งกันอยู่พอสมควร	โดยเฉพ�ะกรอบแนวคิดเรื่อง	“ธรรมช�ติ
ของมนุษย์”	ซ่ึงในท�งคติพุทธถือว่�	มนุษย์ทุกคนจะอยู่ภ�ยใต้กฎนิย�ม	5	คือ	อุตุนิย�ม	พีชนิย�ม	กรรมนิย�ม	
จิตนิย�ม	และธรรมนิย�ม	แต่จะเน้นหนักไปท่ีกรรมนิย�ม	จิตนิย�ม	และธรรมนิย�ม	ส่วนอุตุนิย�มกับพีชนิย�ม
จะให้คว�มสำ�คัญเพียงเล็กน้อยเท่�น้ัน	 เน่ืองจ�กไม่ใช่หนท�งแห่งก�รดับทุกข์ท่ีส�ม�รถเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวล�	
และเป็นคว�มรู้ที่ก่อให้เกิด	“ตัณห�”	ม�กยิ่งขึ้น	(แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธอุตุนิย�มและพีชนิย�ม	เนื่องจ�กกฎทั้ง	5	
ล้วนสัมพันธ์กันอย่�งแยกไม่ได้	สิ ่งต่�ง	ๆ	ที่เกิดขึ ้นกับชีวิตมนุษย์ล้วนแต่เกี ่ยวข้องกับนิย�ม	5	ทั้งสิ ้น)	
แต่แนวคิดแบบท�งตะวันตกนั้นเน้นก�รศึกษ�ในเชิง	“วัตถุนิยม”	คือ	เน้นแนวคิดเชิงวิทย�ศ�สตร์ที่ทุกอย่�ง
จะต้องส�ม�รถจับต้องมองเห็นได้อย่�งชัดเจน	 (ซ่ึงวิช�วิทย�ศ�สตร์น้ีก็เปรียบได้กับกฎอุตุนิย�มและกฎพีชนิย�ม
ในคติพุทธ)	จึงไม่ให้คว�มสนใจเรื่องของกรรมนิย�ม	จิตนิย�มและธรรมนิย�มม�กนัก	จึงจะมีแนวคิดเกี่ยวกับ
ก�รคุ้มครองก�รเลือกปฏิบัติที่มีคว�มหล�กหล�ยและซับซ้อนม�กกว่�แนวคติพุทธเช่นก�รถกเถียงเกี่ยวกับ
ก�รสร้�งคว�มเป็นธรรมแบบ	equity	กับแบบ	equality	หรือก�รสร้�งคว�มสมดุลท�งสังคมระหว่�ง	
Causal	view	กับ	Constitutive	view	หรือก�รกำ�หนดข้อยกเว้นให้ไม่ถือเป็นก�รเลือกปฏิบัติ	เกี่ยวกับ
ก�รประกอบอ�ชีพห�กมีเหตุผลเก่ียวกับ	 “คว�มจำ�เป็นต�มลักษณะเฉพ�ะของง�น”	 (Genuine	Occupational	
Requirement)41	เป็นตน้	ในขณะที่ต�มคติพุทธนั้นจะต้องอยู่ภ�ยใต้กฎนิย�ม	5	ซึ่งถือเป็น	“ปรมัตถสัจจะ”	
อย่�งแท้จริง	โดยเฉพ�ะเรื่องหลักที่ถือว่�มนุษย์ทุกคนเกิดม�มีคว�มเท่�เทียมกัน	แม้ว่�อ�จจะแตกต่�งกันบ้�ง
ในเรื่องช�ติกำ�เนิด	เพศ	สีผิว	ลักษณะคว�มสมบูรณ์ของร่�งก�ย	แต่นั่นถือเป็นไปต�มกรรมของแต่ละคนที่
ถูกจัดสรรม�อย่�งเหม�ะสมและเป็นธรรมแล้ว42		ดังน้ัน	จึงไม่ควรมีก�รเลือกปฏิบัติใด	ๆ 	และแม้จะมีคว�มจำ�เป็น
ต้องบัญญัติกฎกติก�หรือกฎหม�ยใดที่เกี่ยวข้อง	ก็ถือเป็นเพียง	“สมมุติบัญญัติ”	ที่จะต้องมีวัตถุประสงค์หลัก
ที่สอดคล้องกับกฎนิย�ม		5	ในฐ�นะ	“ปรมัตถสัจจะ”	เสมอ	เช่น	กรณีก�รกำ�หนดข้อวินัยที่ห้�มมิให้กระเทย

การพัฒนามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการเลือกปฏิบัติท่ีเหมาะสมของประเทศไทย
ตามแนวคิดคติพุทธ7.

			 EU	Framework	Directive	2000/78	Article	4	(1).

			 ต�มคติพุทธน้ันเร่ืองของกฎแห่งกรรมถือเป็น	 “อจินไตย”	 คือเป็นเร่ืองท่ีไม่ควรนำ�ม�คิด	 เพร�ะไม่ส�ม�รถทำ�คว�มเข้�ใจได้ด้วยตรรกะส�มัญของ

ปุถุชน	เป็นเร่ืองท่ีจะรู้ได้ด้วยก�รบรรลุธรรมช้ันสูงเท่�น้ัน.	
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	 ดังนั้น	แนวคิดคติพุทธจึงมีคว�มเหม�ะสมที่จะเป็นหนึ่งในหลักที่นำ�ม�ใช้ในก�รพัฒน�ม�ตรก�ร
ท�งกฎหม�ยท่ีเก่ียวข้องกับก�รเลือกปฏิบัติในประเทศไทยให้สอดคล้องกับบริบทและกระบวนทัศน์ท�งสังคม
ไทย	แต่อ�จจะต้องมีก�รผสมผส�นกับแนวคิดท�งส�กลในบ�งเรื่อง	เพื่อให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุด	ซึ่งมี
ร�ยละเอียดดังน้ี

บวชเป็นพระภิกษุ		มิใช่เป็นก�รเลือกปฏิบัติแต่ต้องก�รแยกผู้เป็นกระเทยออกจ�กกลุ่มสงฆ์เพร�ะอ�จจะมีปัญห�
เกิดข้ึนห�กต้องม�อยู่ร่วมกันซ่ึงก�รบวชเป็นพระสงฆ์น้ันมิใช่วัตถุประสงค์หลักในท�งพุทธศ�สน�	 แต่วัตถุประสงค์
หลักก็คือก�รปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพ�น	ดังนั้นจึงมิได้มีข้อวินัยใดที่ห้�มมิให้กระเทยปฏิบัติธรรม
หรือห้�มบรรลุมรรคผลนิพพ�นแต่อย่�งใดจึงจะเห็นได้ว่�หลักคว�มเสมอภ�คและก�รไม่เลือกปฏิบัติ
ต�มแนวคติพุทธถือว่�มีคว�มเรียบง่�ย	ชัดเจน	ตรงไปตรงม�	ไม่ซับซ้อน

 (1) การแสวงหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาการเลือกปฏิบัติที่ตรงประเด็น
 กล่�วคือ	ต�มแนวคิดคติพุทธต�มหลัก	“ปฏิจจสมุปบ�ท”	น้ันถือว่�ทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนล้วนเกิดข้ึนจ�ก
หล�ยสิ่งที่อิงอ�ศัยกันและไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นม�ได้เองโดยไร้ส�เหตุ	 ซึ่งปัญห�ก�รเลือกปฏิบัติเองก็ย่อมต้อง
มีส�เหตุเช่นเดียวกัน	โดยส�เหตุส่วนใหญ่ก็มักจะม�จ�ก	“อวิชช�”	ที่ในท�งคติพุทธ	หม�ยถึง	คว�มไม่รู้
ในอริยสัจ	หรือห�กจะเปรียบเทียบกับในท�งโลก	ก็คือ	คว�มไม่รู้ถึง	“หลักสำ�คัญ”	(Core	meaning)	ของ
ส่ิงต่�ง	ๆ	น่ันเอง	ซ่ึงส่วนม�กก็มักจะมีร�กฐ�นม�จ�กบริบทและกระบวนทัศน์ท�งสังคมด้ังเดิม	ท่ีมีลักษณะเป็น	
“อคติเหม�รวม”	(Stereotype)	ในเรื่องนั้น	ๆ		ยกตัวอย่�งเช่น	คว�มรังเกียจผู้ที่มีเพศสภ�พไม่ตรงต�ม
เพศกำ�เนิด	โดยมีคว�มเชื่อว่�เป็นเรื่องที่ผิดธรรมช�ติหรือเป็นอ�ก�รป่วยท�งจิตชนิดหนึ่ง	และแสดงออก
ต่อบุคคลกลุ่มนี้ด้วยก�รเลือกปฏิบัติทั้งในท�งพฤตินัยและในท�งนิตินัย	ทั้งที่ห�กพิจ�รณ�ต�มคติพุทธ	
ก็จะพบว่�	ก�รที่มนุษย์จะเกิดม�มีลักษณะเป็นเช่นไรนั้นล้วนอยู่ภ�ยใต้กฎนิย�ม	5	โดยมีกฎกรรมนิย�ม	
(กฎแห่งกรรม)	เป็นกฎที่กำ�หนดรูปร่�ง		หน้�ต�		เพศสภ�พ		และสภ�วะจิต	และถ่�ยทอดออกม�ผ่�นท�ง
กฎพีชนิย�ม	(ก�รปฏิสนธิท�งร่�งก�ย)	และจิตนิย�ม	(ก�รปฏิสนธิจิต)	จนปร�กฏข้ึนม�เป็นมนุษย์	ซ่ึงมนุษย์
แต่ละคนนั้นต่�งก็ไม่มีสิ่งใดที่เหมือนกัน	 เพร�ะต่�งคนต่�งก็เป็นเพียงผลิตผลของธรรมช�ติที่มีลักษณะ
เป็นปัจเจก	ดังน้ัน	จึงไม่มีใครที่จะมีสิทธิหรือมีหน้�ที่ที่เหนือไปกว่�กัน	หรือไม่มีใครท่ีจะต้องถูกเลือกปฏิบัติ
เพร�ะส่ิงท่ีเข�มิได้เป็นผู้กำ�หนด	 ซ่ึงส่ิงน้ี	 คือ	หลักสำ�คัญ	 (Core	meaning)	ของคว�มเป็นมนุษย์ต�มคติพุทธ
นั่นเอง		ซึ่งก็สอดคล้องกับที่เมื่อปี	ค.ศ.	1990	องค์ก�รอน�มัยโลกหรือ	WHO	ได้ถอดก�รรักเพศเดียวกัน
ออกจ�กคู่มือวินิจฉัยและจัดประเภทของโรคระหว่�งประเทศ	ฉบับท่ี	10	 (International	Classification	of	
Diseases:	ICD-10)		และในปัจจุบัน	คือ	ฉบับที ่	11	(International	Classification	of	Diseases:	
ICD-11)		ก็มีก�รแก้ไขว่�	ก�รมีเพศสภ�พไม่สอดคล้องกับเพศกำ�เนิดไม่ถือว่�เป็นอ�ก�รป่วยท�งจิต	
โดยย้�ยจ�กหมวด		“คว�มผิดปกติท�งจิตและพฤติกรรม”	ไปอยู่ในหมวด	“กรณีที่เกี ่ยวข้องกับสุขภ�พ
ท�งเพศ”	เรียกว่�	“คว�มไม่สอดคล้องท�งเพศ”	(Gender	Incongruence)	แทน	เพร�ะมีหลักฐ�นพิสูจน์
ชัดเจนว่�ไม่ใช่อ�ก�รท�งจิตเวช		ดังน้ัน	ก�รเลือกปฏิบัติต่อกันเพียงเพร�ะมีเพศสภ�พท่ีต่�งกันจึงเป็นก�รกระทำ�
ที่ขัดต่อหลักเหตุผล
 (2) การปรับบริบทและกระบวนทัศน์ทางสังคมให้เกิดความสมดุลระหว่างหลักสำาคัญ 
(Core meaning) แนวคิดสากลและสภาพสังคมท้องถิ่น
 ปัญห�ก�รถกเถียงในข้อกฎหม�ยที่เกี่ยวกับก�รเลือกปฏิบัติที่สำ�คัญอีกประก�รหนึ่ง	คือ	ปัญห�
เกี่ยวกับคว�มสมดุลระหว่�งหลักสำ�คัญ			(Core	meaning)		แนวคิดส�กล		และสภ�พสังคมท้องถิ่นที่มี
คว�มแตกต่�งกันจนมักจะเกิดเป็นคว�มลักลั่นของก�รใช้กฎหม�ยกับสภ�พคว�มเป็นจริงอยู่บ่อยครั้ง	
ยกตัวอย่�งเช่น	กรณีก�รจำ�กัดสิทธิก�รเข้�สู ่อ�ชีพด้วยก�รอ้�งเหตุคว�มแตกต่�งของบุคคล	ซึ่งต�ม
หลักส�กลแล้วน�ยจ้�งหรือหน่วยง�นส�ม�รถที่จะอ้�งหลัก	 “ความจำาเป็นตามลักษณะเฉพาะของงาน” 
(Genuine Occupational Requirement) เพ่ือกำ�หนดคุณสมบัติเฉพ�ะของบุคคลผู้ท่ีจะรับเข้�ทำ�ง�นได้ 



ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2563) 55

แต่ในบ�งกรณีถ้�เป็นก�รกำ�หนดคุณสมบัติท่ีกว้�งม�กจนเกินไป	หรือกำ�หนดให้ผู้รับสมัครส�ม�รถใช้ดุลยพินิจ
แบบไม่มีกรอบหลักเกณฑ์	และไม่มีเหตุผลที่เหม�ะสมชัดเจนก็จะกล�ยเป็นปัญห�ข้อโต้แย้งต่�ง	ๆ	ต�มม�
ว่�เป็นก�รเลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้ไม่มีคุณสมบัติต�มหลักเกณฑ์หรือไม่	ซึ ่งในท�งคติพุทธ	มีหลักท่ีเก่ียวกับ
ก�รสร้�งคว�มสมดุลที่ชัดเจนที่สุดก็คือหลัก	“มัชฌิมาปฏิปทา”	หรือ	“ทางสายกลาง”		ซึ่งหม�ยถึง	
คว�มสมดุล	เหม�ะสม	พอดี	ที ่เป็นก�รประส�นสอดคล้องกันระหว่�งสิ ่งต่�ง	ๆ	ที ่เกี ่ยวข้อง	ดังนั ้น	
ก�รที่จะนำ�เอ�แนวคิดเกี่ยวกับก�รเลือกปฏิบัติที่เป็นส�กลต่�ง	 ๆ	 ม�ใช้เพื่อพัฒน�บริบทและกระบวนทัศน์
ท�งสังคมให้เกิดคว�มสมดุล	จึงจะต้องไม่มุ่งเน้นกับหลักก�รนั้น	ๆ	ม�กจนเกินไป	แต่ต้องให้คว�มสำ�คัญ
กับร�กฐ�นท่ีแท้จริงของปัญห�เพ่ือขจัดอวิชช�ต่�ง	 ๆ	 และต้องส�ม�รถนำ�ม�ใช้แก้ปัญห�ได้จริงในท�งปฏิบัติ
ด้วย		ยกตัวอย่�งเช่น	กรณีก�รจำ�กัดสิทธิก�รเข้�สู่อ�ชีพที่กล่�วม�ข้�งต้นจะต้องมีก�รพิจ�รณ�ปัญห�นี้
ใน	3	มิติ	ประกอบกัน	อันได้แก่

	 1)	หลักสำ�คัญ	 (Core	meaning) ของกรณีน้ี	 คือ	อ�ชีพน้ีมีหน้�ท่ีหลักคืออะไร	และมีวิธีปฏิบัติง�น
เป็นอย่�งไร	

	 2)	หลักคว�มจำ�เป็นต�มลักษณะเฉพ�ะของง�น		(Genuine	Occupational		Requirement)	 
ของกรณีน้ีกล่�วคือคว�มแตกต่�งของแต่ละปัจเจกบุคคลจะมีผลต่อก�รปฏิบัติหน้�ท่ีท่ีแตกต่�งกันหรือไม่	
อย่�งไร

	 3)	คว�มสอดคล้องกับสภ�พสังคมท้องถ่ินอย่�งเหม�ะสม	
 กล่�วคือ	จะต้องดำ�เนินก�รให้มีคว�มสอดคล้องกับ	“หลักคว�มสัมพันธ์เชิงศีลธรรม	(Relational	ethics)	
ท่ีมีหลักว่�	บริบทและกระบวนทัศน์ท�งสังคมในเร่ืองต่�ง	ๆ 	น้ัน	จะต้องมีคว�มสมดุลกันระหว่�ง	Causal	view	
คือ	สิทธิในมุมมองปัจเจกชน	(ก�รคุ้มครองสิทธิของปัจเจกชน)	และ	Constitutive	view	คือ	สิทธิในมุมมอง
ของสังคม	(ก�รคำ�นึงถึงสิทธิของสังคมโดยรวม)	เช่น	ในกรณีนี้คือ	หน้�ที่ก�รง�นที่รับสมัครดังกล่�วนั้น	
ถ้�ห�กเปิดรับสมัครบุคคลท่ัวไปโดยไม่มีก�รกำ�หนดคุณสมบัติเฉพ�ะไว้แล้ว	 จะส่งผลกระทบหรือคว�มเสียห�ย
กับบุคคลอื่นในสังคมที่ม�ใช้บริก�รหน่วยง�นนั้นอย่�งมีนัยสำ�คัญ	 โดยเฉพ�ะส่งผลให้ผู้ใช้บริก�รส่วนใหญ่
ในสังคมถูกละเมิดสิทธิพ้ืนฐ�นหรือไม่ได้รับบริก�รท่ีมีคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นอย่�งเหม�ะสมหรือไม่	

 นอกจ�กนี้	อีกสิ่งหนึ่งที่ควรต้องถูกนำ�ม�พิจ�รณ�ประกอบด้วยเสมอคือ	พุทธวจนะ	ที่ว่�	“อตฺต�นำ	
อุปมำ	กเร”	หรือ	“ก�รเอ�ใจเข�ม�ใส่ใจเร�”	เนื่องจ�กโดยส่วนใหญ่แล้วในก�รพิจ�รณ�เพื่อกำ�หนดหลักก�ร
ท�งสังคมที่จะมีผลให้มีก�รเลือกปฏิบัติในสิ่งใดก็ต�ม	ห�กได้นำ�เอ�เรื่องของ	“คว�มรู้สึก”	ของผู้ที่จะได้
รับผลกระทบม�ประกอบก�รพิจ�รณ�ด้วย	แม้กลุ่มผู้ท่ีจะได้รับผลกระทบน้ันจะเป็นเพียงคนส่วนน้อย	แต่ห�ก
เข�จะได้รับผลกระทบท่ีรุนแรงม�กกว่�ผลกระทบท่ีคนส่วนใหญ่ในสังคมจะได้รับแล้ว	มิติมุมมองต่�ง	ๆ 	ในก�ร
พิจ�รณ�ก็อ�จเปล่ียนแปลงไปก็เป็นได้

	 กล่�วโดยสรุปคือแนวท�งก�รพัฒน�ม�ตรก�รท�งกฎหม�ยเก่ียวกับก�รเลือกปฏิบัติท่ีเหม�ะสม
สำ�หรับประเทศไทยต�มแนวคติพุทธ	คือ	ต้องเริ่มต้นจ�กกก�รใช้หลัก	“ปฏิจจสมุปบ�ท”	เพ่ือแสวงห�หลัก
สำ�คัญ	 (Core	meaning)	ของก�รคุ้มครองสิทธิในแต่ละเรื่องที่ต้องก�รให้พบ	แล้วจึงค่อยใช้หลัก	“มัชฌิม�	
ปฏิปท�”	ม�ทำ�ก�รปรับใช้หลักก�ร	แนวคิด	ทฤษฎี	ต่�ง	ๆ	เพ่ือสร้�งบริบทและกระบวนทัศน์ท�งสังคมท่ีเกิด
คว�มสมดุล	เพ่ือเป็นแนวท�งในก�รพัฒน�เป็นม�ตรก�รท�งกฎหม�ยต่อไปน่ันเอง



วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน56

บริบท
กระบวนทัศน์

ทางสังคม

      แผนภาพกระบวนการสร้างความสมดุลของมาตรการทางกฎหมาย
          เพ่ือการป้องกันการเลือกปฏิบัติตามหลักทางสายกลาง

8.
 ก�รเลือกปฏิบัติเป็นพฤติกรรมด้ังเดิมต�มธรรมช�ติของมนุษย์ท่ีในปัจจุบันถูกจัดให้เป็นส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง
และเป็นที่รับรู้กันในท�งส�กลว่�เป็นก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบหนึ่ง	 ซี่งมีปร�กฏชัดเจนอยู่ในปฏิญญ�
ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษยชน		แต่เนื่องจ�กหลักสิทธิมนุษยชนในท�งส�กลเมื่อถูกนำ�ม�ปรับใช้ในแต่ละสังคมรัฐ
ท่ีต่�งก็มีบริบทและกระบวนทัศน์ท่ีเช่ือมโยงอยู่กับวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ินท่ีมีคว�มหล�กหล�ยก็ย่อมต้อง
เกิดปัญห�ต่�ง	ๆ		ต�มม�		เช่นเดียวกับในประเทศไทยที่แม้ว่�จะได้มีก�รให้สัตย�บันในปฏิญญ�ส�กลว่�ด้วย
สิทธิมนุษยชนม�ตั้งแต่ปี		พ.ศ.	2491	และเข้�ร่วมเป็นภ�คีในสนธิสัญญ�เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอีกหล�ยฉบับ	
และมีก�รพัฒน�บริบทและกระบวนทัศน์ท�งสังคม	รวมถึงม�ตรก�รท�งกฎหม�ยให้มีคว�มสอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชนส�กลม�ด้วยดีโดยตลอดแต่ก็ต้องยอมรับว่�ในปัจจุบันยังคงมีปัญห�เก่ียวกับก�รเลือกปฏิบัติ
ปร�กฏอยู่ในบ�งประเด็น	 ซึ่งก็มีส�เหตุหลักม�จ�กก�รที่ยังมิได้นำ�แนวคิดส�กลในบ�งเรื่องม�ปรับใช้อย่�งชัดเจน	
และคว�มลักล่ันระหว่�งหลักส�กลกับบริบทและกระบวนทัศน์ท�งสังคมไทยด้ังเดิมท่ีมีร�กฐ�นม�จ�กแนวคิดท�ง
ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีมีลักษณะแบบ	“คตินิยมเหม�รวม”	(Stereotype)	ในบ�งเรื่อง	เช่น	เพศสภ�พ	คว�มพิก�ร	
หรือคว�มเชื่อท�งศ�สน�		ดังนั้น		แนวท�งหนึ่งที่จะนำ�ม�ช่วยในก�รพัฒน�ม�ตร�ก�รท�งกฎหม�ยเกี่ยวกับ
ก�รเลือกปฏิบัติท่ีมีคว�มเหม�ะสมกับสังคมไทยให้ม�กข้ึน	คือ	ก�รนำ�เอ�หลักคิดของศ�สน�พุทธซ่ึงถือเป็นศ�สน�
ที่ช�วไทยส่วนใหญ่นับถือกันม�เป็นเวล�น�น	อันได้แก่	หลัก	“ปฏิจจสมุปบ�ท”	ซึ่งเป็นหลักที่มุ่งเน้นก�รสร�้ง	
“คว�มเข้�ใจ”	ในแต่ละประเด็นปัญห�อย่�งถ่องแท้	ชัดเจน	และหลัก	“มัชฌิม�ปฏิปท�”	ซึ่งเป็นหลักที่มุ่งเน้น
ก�รสร้�ง	“คว�มสมดลุ”	ระหว่�งหลักสิทธิมนุษยชนส�กลและก�รยอมรับท�งสังคมไทยได้อย่�งลงตัว	ซ่ึงเม่ือประเด็น
ปัญห�ใดได้ถูกนำ�ม�พิจ�รณ�จนเกิดคว�มเข้�ใจอย่�งชัดเจนและกำ�หนดแนวท�งในก�รแก้ปัญห�นั้นอย่�ง
มีคว�มสมดุลท�งสังคมแล้ว	 ก็จะส�ม�รถนำ�ไปเป็นหลักในก�รปรับปรุงบริบทและกระบวนทัศน์ใหม่ของสังคมไทย
ที่จะส�ม�รถใช้เป็นร�กฐ�นของก�รพัฒน�ม�ตรก�รท�งกฎหม�ยของประเทศไทย		ที ่ม ีคว�มสมดุลระหว่�ง
หลักสิทธิมนุษยชนส�กลและบริบทของสังคมไทยได้อย่�งมีประสิทธิภ�พต่อไป

บทสรุป

8.

หลักสำ�คัญ

ม�ตรก�รท�งกฎหม�ย

หลักคว�มสัมพันธ์
เชิงศีลธรรมหลักส�กล
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สิทธิของคู่ความในศาลทหารกับศาลพลเรือน

ดร. โกเมศ  สุบงกช 

 ปัจจุบันแนวคว�มคิดด้�นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยมีคว�มก้�วหน้�	 และถือเป็นสิ่งที่สำ�คัญที่
จะต้องได้รับคว�มคุ้มครอง	โดยเฉพ�ะหลักคว�มเสมอภ�คของประช�ชนต�มรัฐธรรมนูญ	ท่ีทำ�ให้มีก�รปฏิบัติ
ต่อบุคคลอย่�งเท่�เทียมกันหรือไม่เลือกปฏิบัติ	 ท้ังน้ี	 ก�รปฏิบัติต�มหลักคว�มเสมอภ�คน้ันจะต้องปฏิบัติต่อ
ส่ิงท่ีมีส�ระสำ�คัญเหมือนกันอย่�งเท่�เทียมกัน	 และจะต้องปฏิบัติต่อส่ิงท่ีมีส�ระสำ�คัญแตกต่�งกันให้แตกต่�ง
กันไปต�มลักษณะของเร่ืองน้ัน	 ๆ	 จึงจะทำ�ให้เกิดคว�มยุติธรรมภ�ยใต้หลักคว�มเสมอภ�ค	 โดยกระบวนก�ร
ยุติธรรมทห�รในปัจจุบันยังมีประเด็นปัญห�เก่ียวกับคว�มเสมอภ�คของคู่คว�มในศ�ลพลเรือนกับศ�ลทห�ร
อีกหล�ยประเด็น	 ซ่ึงคู่คว�มในกระบวนก�รยุติธรรมน้ันควรได้รับสิทธิต่�ง	 ๆ	 ต�มกฎหม�ยอย่�งเท่�เทียมกัน	
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งสิทธิต่�ง	 ๆ	 ในเรื่องของกระบวนก�รยุติธรรมท�งอ�ญ�นั้น	 ไม่ว่�ในระบบศ�ลทห�รหรือ
ระบบศ�ลพลเรือนก็ควรที่จะมีคว�มเท่�เทียมกัน		ซึ่งในปัจจุบันสิทธิในกระบวนก�รยุติธรรมของคู่คว�มใน
ศ�ลทห�รและศ�ลพลเรือนมีคว�มไม่เสมอภ�คเท่�เทียมกันในหล�ยเรื ่อง	อ�ทิ	ก�รจำ�กัดสิทธิในก�ร
ฟ้องคดีในศ�ลทห�รของบุคคลที่มิใช่บุคคลที่อยู่ในอำ�น�จศ�ลทห�ร	 สิทธิของจำ�เลยในก�รมีทน�ยคว�ม
และหลักเกณฑ์ในก�รแต่งทน�ยคว�มในศ�ลทห�รที่ได้รับคว�มคุ้มครองท่ีด้อยกว่�จำ�เลยในศ�ลพลเรือน	
ก�รจำ�กัดสิทธิในก�รดำ�เนินคดีแพ่งเก่ียวเน่ืองกับคดีอ�ญ�ในศ�ลทห�ร		เป็นต้น	ซ่ึงประเด็นปัญห�เหล่�น้ีคู่คว�ม
ในศ�ลทห�รจะได้รับคว�มคุ้มครองไม่เท่�เทียมกับคู่คว�มในศ�ลพลเรือน	ซ่ึงแม้ศ�ลทห�รจะเป็นศ�ลท่ีพิจ�รณ�
พิพ�กษ�คดีเฉพ�ะบุคคลที่อยู่ในอำ�น�จของศ�ลทห�รก็ต�ม	แต่ศ�ลทห�รก็ต้องให้คว�มคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภ�พของคู่คว�มให้สอดคล้องกับหลักก�รส�กลและเท่�เทียมกับก�รคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ
ของคู่คว�มในศ�ลพลเรือน

ศ�ลทห�ร,	คว�มเสมอภ�ค,	กระบวนก�รยุติธรรมทห�ร

บทคัดย่อ
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Right  of  the counterpart in the Military Court 
and the Civilian Court

Dr. Komate  Subongkoj

	 Nowadays	in	Thailand,	the	theory	of	people	rights	and	liberty	have	progressed.	This	
change	is	the	important	thing	to	protected	for,	especially	the	people	equality	which	provided	
that	all	persons	are	equal	treatment	or	unjust	discrimination	against	a	person	in	accordance	
with	 the	Constitution.	The	treatment	under	 the	equality	 rule	shall	enjoy	equal	 treats	 for	
same	essential	substance	and	shall	enjoy	different	treats	for	different	essential	substance,	
this	will	make	the	justice	under	the	equality	rule.	At	the	present	moment,	the	military	judicial	
process	have	many	problems	about	the	parties’s	equality	between	the	Military	Court		and	
the	Civilian	Court.	The	parties	in	the	judicial	process	shall	enjoy	equal	rights	under	the	law,	
especially	the	right		in	the	criminal	judicial	process.	In	the	Military	Court	system	or	the	Civilian	
Court	system	shall	enjoy	equality	but	at	this	time	the	parties’s	rights		in	the	both	of	system	
shall	unequality	such	as	the	limited	of	right	to	prosecute	a	person	who	is	not	subject	to	the	
jurisdiction	of	the	Military	Court,	the	defendant’s	right	to	be	counsel	 in	the	Military	Court	
shall	enjoy	worse	than	the	right	in	the	Civilian	Court,	the	limited	of	right	to	prosecute	the	civil	
cases	in	connection	with	an	offence	in	the	Military	Court.	This	problems	make	the	parties’s	
protection	in	the	Military	Court	is	worse	than	the	protection	in	the	Civilian	Court.	Although	
the	Military	Court	has	power	to	trial	and	adjudicate	a	person	who	subject	to	the	jurisdiction	
of	the	Military	Court	but	it	shall	enjoy	equal	rights	protection	for	the	parties	with	intent	to	
the	universal	rule	and	the	parties’s	right	in	the	Civilian	Court.

Abstract

Military Court,  Equality, Military judicial process 

Keywords
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1.
 กระบวนก�รยุติธรรมท�งทห�รในประเทศไทยได้ดำ�เนินก�รและมีวิวัฒน�ก�รม�อย่�งย�วน�น	
ตั้งแต่สมัยสุโขทัยม�ถึงปัจจุบัน	ซึ่งศ�ลทห�รของประเทศไทยนั้นมีประวัติและระบบศ�ลแตกต่�งจ�ก
ศ�ลพลเรือนด้วยเหตุผลและคว�มจำ�เป็นท�งทห�ร	 เพื่อดำ�รงไว้ซึ่งวินัยทห�ร	 เพื่อให้ทห�รทำ�หน้�ที่ป้องกัน
ช�ติศ�สน�	พระมห�กษัตริย์	ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พตลอดทุกเวล�	โดยกฎหม�ยว่�ด้วยวิธีพิจ�รณ�คว�ม
ของศ�ลทห�รที่สำ�คัญ		คือ		พระร�ชบัญญัติธรรมนูญศ�ลทห�ร	พ.ศ.	2498	ซึ่งต�มพระร�ชบัญญัติ
ดังกล่�วศ�ลทห�รแบ่งออกเป็น	3	ชั้น	คือ	ศ�ลทห�รชั้นต้น	ศ�ลทห�รกล�ง	และศ�ลทห�รสูงสุด	นอกจ�กนี้
ยังมีศ�ลอ�ญ�ศึกซ่ึงมีลักษณะพิเศษอีกศ�ลหน่ึง	 โดยศ�ลทห�รน้ันเม่ือแบ่งต�มสถ�นก�รณ์แล้วส�ม�รถแบ่งได้
เป็นศ�ลทห�รในเวล�ปกติ	ศ�ลทห�รในเวล�ไม่ปกติ	และศ�ลอ�ญ�ศึกซึ ่งเป็นศ�ลทห�รที่จัดตั ้งขึ ้น
ในเขตยุทธบริเวณ	

	 ในเวล�ปกติน้ันศ�ลทห�รจะมีอำ�น�จพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีท่ีบุคคลท่ีอยู่ในอำ�น�จศ�ลทห�รในขณะ
กระทำ�คว�มผิด	 ได้กระทำ�ผิดต่อกฎหม�ยทห�รหรือกฎหม�ยอื่นที่มีโทษท�งอ�ญ�	 ส่วนในเวล�ไม่ปกติหรือ
เวล�ที่มีศึกสงคร�มศ�ลทห�รจะมีอำ�น�จเพิ่มม�กขึ้น	 เน่ืองจ�กผู้มีอำ�น�จต�มกฎหม�ยว่�ด้วยกฎอัยก�รศึก
หรือผู้บัญช�ก�รทห�รสูงสุด	 มีอำ�น�จประก�ศหรือสั่งให้ศ�ลทห�รมีอำ�น�จพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีอ�ญ�
บ�งประเภทเพิ่มขึ้นได้	 อันเป็นผลให้บุคคลพลเรือนทั่วไปที่กระทำ�ผิดคดีอ�ญ�บ�งประเภทที่ผู้มีอำ�น�จต�ม
กฎหม�ยว่�ด้วยกฎอัยก�รศึกหรือผู้บัญช�ก�รทห�รสูงสุดได้ประก�ศหรือสั่งดังกล่�วต้องถูกดำ�เนินคดีใน
ศ�ลทห�รด้วย	 ส่วนศ�ลอ�ญ�ศึกที่ตั้งขึ้นในยุทธบริเวณมีอำ�น�จพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีได้โดยไม่จำ�กัดตัว
บุคคลและไม่จำ�กัดชั้นยศ

บทนำา

1.
2.

 ก�รท่ีจะควบคุมทห�รให้ปฏิบัติหน้�ท่ีต�มระเบียบวินัยท่ีดี	 มีประสิทธิภ�พเช่ือฟังคำ�ส่ังผู้บังคับบัญช�
อย่�งเคร่งครัด	 มีจิตสำ�นึกรักช�ติ	 เสียสละชีวิตเพ่ือช�ติ	 และปกป้องประเทศช�ติให้รอดพ้นจ�กศัตรูจำ�เป็น
อย่�งยิ่งที่จะต้องมีกฎหม�ยของฝ่�ยทห�รเพื่อใช้บังคับกับเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยทห�รให้ปฏิบัติต�มกฎหม�ย
ข้อบังคับ	และระเบียบแบบแผนของฝ่�ยทห�ร	ก�รปฏิบัติต่อฝ่�ยทห�รที่กระทำ�คว�มผิดไม่ว่�จะเป็น
ก�รจับกุม		สอบสวน		ฟ้องร้องต่อศ�ล	ก็มีศ�ลทห�รสำ�หรับพิจ�รณ�พิพ�กษ�ลงโทษทห�รที่กระทำ�ผิด
โดยเฉพ�ะ		ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นกระบวนก�รยุติธรรมทห�รโดยในกระบวนก�รยุติธรรมท�งทห�รนั้น
มีแนวคว�มคิดหรือมีหลักก�รที่สำ�คัญ	ดังนี้
 2.1   แนวความคิดในการปกครองบังคับบัญชาทหาร
        ก�รจัดให้มีกำ�ลังทห�รเป็นหน้�ที่ของรัฐ	ก�รที่จะปกครองบังคับบัญช�กำ�ลังทห�รซึ่งเป็น
บุคล�กรที่ใช้อ�วุธร้�ยแรงในก�รปฏิบัติร�ชก�รให้ปฏิบัติร�ชก�รไปได้โดยลุล่วงนั้น	 จะต้องมีวิธีก�รปกครอง
กันโดยส�ยก�รบังคับบัญช�ท�งทห�รและจะมีก�รแบ่งชั้นยศ	เพื่อประโยชน์ในก�รปกครองบังคับบัญช�	
เม่ือมีก�รจัดก�รปกครองต�มส�ยก�รบังคับและมีก�รแบ่งช้ันยศเพ่ือปกครองบังคับบัญช�แล้ว	 ก็จะก่อให้เกิด
ผู้บังคับบัญช�และผู้ใต้บังคับบัญช�	 โดยผู้บังคับบัญช�น้ีมีหน้�ท่ีท่ีจะปกครองบังคับบัญช�ผู้ใต้บังคับบัญช�ให้
ปฏิบัติร�ชก�รให้บรรลุวัตถุประสงค์ของท�งร�ชก�ร		ต�มที่กล่�วม�นั้นเป็นพื้นฐ�นเบื้องต้นซึ่งกองทัพ
ทุกประเทศยึดถือเป็น		แนวท�งบรรลุภ�รกิจท�งทห�ร	ถือว่�เป็น	“หลักเอกภ�พในก�รบังคับบัญช�”	
(Unity	of	Command)2 	ซึ่งเป็นหลักก�รที่สำ�คัญหลักก�รหนึ่ง	หลักก�รนี้มีฐ�นคว�มคิดที่ว่�	เพื่อให้
ผู้บังคับบัญช�ทห�รส�ม�รถใช้หลักก�รรวมอำ�น�จกำ�ลังรบอันได้แก่ก�รใช้ทรัพย�กรท�งทห�รที่มีอยู่
อย่�งกระจัดกระจ�ยได้อย่�งรวดเร็ว	ณ	ตำ�บลและเวล�ที ่แตกหักเพื ่อบรรลุจุดมุ ่งหม�ยท�งทห�ร	
คือชัยชนะในก�รสงคร�ม	แต่ละส่วนต้องมีผู ้สั ่งก�รเพียงคนเดียวซึ่งหลักเกณฑ์ในก�รบังคับบัญช�นี้
  

แนวความคิดและหลักการท่ีเก่ียวข้อง  2.
			 จ�ก	อำ�น�จศ�ลทห�รในประเทศไทย	ว�รส�รยุติธรรม,	ฉบับพิเศษ.	(น.	3),	โดย	สมัยรบ	สุทธิว�ทนฤพุฒิ.		(ม.ป.ป.).2
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	 							1.กระบวนก�รยุติธรรมทห�รท่ีเก่ียวโยงกับกระบวนก�รยุติธรรมพลเรือน	(Relative	Military	
Justice)	ประเทศที ่มีกระบวนก�รยุติธรรมทห�รที ่เกี ่ยวโยงกับกระบวนก�รยุติธรรมพลเรือน	เช่น	
ประเทศฝรั ่งเศส		ประเทศเยอรมนี	ประเทศสหรัฐอเมริก�	ประเทศออสเตรเลีย	ประเทศอังกฤษ	
ประเทศแคน�ด�	เป็นต้น	ประเทศต่�ง	ๆ	เหล่�น้ีก�รพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีในศ�ลช้ันต้นจะดำ�เนินกระบวนก�ร
พิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีในศ�ลทห�ร	 แต่ก�รดำ�เนินกระบวนพิจ�รณ�ในช้ันอุทธรณ์หรือฎีก�จะดำ�เนินกระบวนก�ร
พิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีโดยศ�ลพลเรือนศ�ลสูงของศ�ลพลเรือนจะมีอำ�น�จในก�รตรวจสอบและเปล่ียนแปลง
คำ�พิพ�กษ�ของศ�ลทห�รช้ันต้น	โดยศ�ลทห�รกลุ่มประเทศเหล่�น้ีจะไม่มีก�รจัดโครงสร้�ง	กำ�หนดเขตอำ�น�จ
หรือระบบก�รวิธีพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีสำ�หรับเวล�สงคร�มหรือสถ�นก�รณ์ไม่ปกติให้แตกต่�งไปจ�กในเวล�
ปกติ	 เน่ืองจ�กก�รจัดต้ังศ�ลทห�รของประเทศในกลุ่มน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือดำ�เนินคดีกับทห�รท่ีกระทำ�ผิดใน
ขณะที่มีก�รจัดกำ�ลังทห�รออกไปทำ�ศึกสงคร�ม	ก�รกำ�หนดเขตอำ�น�จของศ�ลทห�รจึงเป็นก�รกำ�หนดขึ้น
เพื่อใช้ในเวล�สงคร�ม	 ภ�ยหลังที่มีก�รตั้งศ�ลทห�รขึ้นในเวล�ปกติจึงได้นำ�หลักเกณฑ์ของศ�ลทห�รที่ใช้
ในเวล�สงคร�มม�ใช้กับศ�ลทห�รในเวล�ปกติด้วย	ดังนั้น	ก�รจัดโครงสร้�งในเรื่องเขตอำ�น�จ	หรือวิธีพิจ�รณ�
พิพ�กษ�คดีของศ�ลทห�รในระบบนี้	จึงมีคว�มเสมอเหมือนกันทั้งในเวล�ปกติ	และในเวล�สงคร�มหรือ
ในสถ�นก�รณ์ไม่ปกติ	 ยังผลให้สิทธิของคู่คว�มในศ�ลทห�รได้รับคว�มคุ้มครองอย่�งเท่�เทียมกันท้ังในเวล�ปกติ		
และเวล�สงคร�ม	 จะเห็นได้ว่�กลุ่มประเทศท่ีมีกระบวนก�รยุติธรรมทห�รท่ีเก่ียวโยงกับกระบวนก�รยุติธรรม
พลเรือนได้ให้ก�รคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พแก่บุคคลท่ีเป็นทห�รกับบุคคลพลเรือนด้วยคว�มเสมอภ�คเท่�เทียมกัน	

 2.2   หลักการท่ัวไปเก่ียวกับระบบศาลทหาร
        ในระบบวิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ�โดยทั่วไปไม่ว่�จะเป็นในศ�ลพลเรือนหรือศ�ลทห�รสิ่งที่เป็น
หลักพื ้นฐ�นอันจะข�ดไม่ได้ประก�รหนึ ่งของกระบวนก�รยุติธรรมท�งอ�ญ�ก็คือคว�มยุติธรรม
ในก�รดำ�เนินคดีอ�ญ�		บุคคลที ่ถูกฟ้องและลงโทษโดยศ�ลจะต้องได้รับก�รปฏิบัติให้เป็นไปต�ม
หลักพื้นฐ�นของคว�มยุติธรรมท�งอ�ญ�หลักก�รดังกล่�วถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐ�น	ซึ่งได้รับ
ก�รบัญญัติรับรองไว้ในปฏิญญ�ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษยชน	ถ้�หลักก�รเหล่�นี้ไม่ได้รับก�รปฏิบัติต�ม
ก็จะถือว่�ก�รพิจ�รณ�คดีนั้นเสียไปและมีผลเท่�กับก�รปฏิเสธคว�มยุติธรรม3 

	 							ศ�ลทห�รเป็นศ�ลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบุคคลที่อยู่ในอำ�น�จของศ�ลทห�รเท่�นั้นซึ่งประเทศ
ทั่วโลกที่มีศ�ลทห�รก็ยึดถือหลักเกณฑ์เช่นนี้เหมือนกันหมดโดยจะยึดถือเขตอำ�น�จของศ�ลเหนือตัวบุคคล
ผู้กระทำ�คว�มผิด				มิใช่เขตอำ�น�จเหนือเขตท้องที่ที ่คว�มผิดเกิดขึ้นหรือประเภทของลักษณะคว�มผิด
ที่ได้กระทำ�ลงดังเช่นเขตอำ�น�จของศ�ลพลเรือนต่�งจ�กศ�ลยุติธรรมท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดี
ท่ีพลเมืองของประเทศน้ันกระทำ�คว�มผิดดังน้ันในเวล�ปกติศ�ลทห�รจึงไม่มีอำ�น�จพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดี
ที่พลเมืองทั่วไปกระทำ�คว�มผิด	 ส่วนในเวล�ไม่ปกต	ิ เช่น	 มีก�รรบหรืออยู่ในสภ�วะท่ีมีศึกสงคร�มหรือได้
ประก�ศใช้กฎอัยก�รศึกพลเมืองท่ัวไปท่ีกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ�อ�จตกอยู่ในอำ�น�จของศ�ลทห�รได้	 ท้ังน้ี	
ย่อมเป็นไปต�มหลักเกณฑ์ท่ีกฎหม�ยของแต่ละประเทศได้บัญญัติไว้
 2.3    รูปแบบการจัดโครงสร้างในระบบศาลทหาร
         รูปแบบก�รจัดโครงสร้�งในระบบของศ�ลทห�รมี	2	รูปแบบ	คือ

เป็นแนวคิดท่ีต้ังอยู่บนพ้ืนฐ�นแห่งอำ�น�จในก�รกำ�กับดูแลวินัยของทห�รผู้ใต้บังคับบัญช�โดยว�งหลักเกณฑ์
ไว้ว่�ผู้บังคับบัญช�ย่อมมีอำ�น�จโดยชอบที่จะดำ�เนินก�รลงทัณฑ์ได้	แต่ถ้�ก�รกระทำ�คว�มผิดน้ันมีระดับ
ร้�ยแรงเกินกว่�อำ�น�จของผู้บังคับบัญช�ที่จะใช้อำ�น�จต�มกฎหม�ยที่จะลงทัณฑ์ได้		ก็ต้องเสนอเรื่องให้
ศ�ลทห�รเป็นผู้พิจ�รณ�พิพ�กษ�	โดยศ�ลทห�รนี้จะเป็นหลักประกันก�รบังคับใช้กฎหม�ยอย่�งเป็นธรรม
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญช�ท่ีจะทำ�ให้ก�รปกครองบังคับบัญช�ทห�รเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พโดยไม่ขัดกับ
หลักเอกภ�พในก�รบังคับบัญช�

  

			 จ�ก	คู่มือกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ�	เล่ม	3	ก�รสอบสวนม�ตรก�รบังคับท�งอ�ญ�	(น.82).	โดย	อุทัย	อ�ทิเวช,	2554,	กรุงเทพฯ:	

ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด	วี.เจ.พริ้นติ้ง.
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โดยบุคคลทั้งสองสถ�นะนั้นเมื่อตกเป็นจำ�เลยแม้ในกระบวนก�รพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีในศ�ลชั้นต้นจะได้
รับก�รพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีต่�งศ�ลกันห�กแต่เมื ่อมีก�รใช้สิทธิในก�รอุทธรณ์หรือฎีก�แล้วจะได้
รับก�รพิจ�รณ�พิพ�กษ�โดยศ�ลอุทธรณ์หรือศ�ลสูงสุดของรัฐน้ันซ่ึงเป็นศ�ลพลเรือนเช่นเดียวกันและยังมี
ก�รรับรองสิทธิของจำ�เลยในศ�ลทห�รไว้อย่�งเท่�เทียมเสมอภ�คกัน	 ไม่ว่�จะเป็นในเวล�ปกติ	 หรือในเวล�
สงคร�มหรือในสถ�นก�รณ์ท่ีไม่ปกติโดยมิได้กำ�หนดหลักเกณฑ์ท่ีแตกต่�งกันแต่ประก�รใด

	 							2.	กระบวนก�รยุติธรรมทห�รแบบสมบูรณ์	(Absolute	Military	Justice)	ประเทศที่มี
กระบวนก�รยุติธรรมทห�รแบบสมบูรณ์	 เช่น	 ประเทศไทย	 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 เป็นต้น	 กระบวนก�ร
ยุติธรรมในรูปแบบน้ีจะมีศ�ลสูงในระบบของศ�ลทห�รซ่ึงเป็นศ�ลในสังกัดกระทรวงกล�โหม	 โดยศ�ลทห�ร
ในชั้นอุทธรณ์หรือฎีก�มีอำ�น�จตรวจสอบเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำ�พิพ�กษ�หรือคำ�สั่งของศ�ลทห�รชั้นต้น
ต�มหลักเกณฑ์ว่�ด้วยก�รอุทธรณ์หรือฎีก�	นอกจ�กน้ี	ยังได้มีก�รกำ�หนดเขตอำ�น�จและวิธีพิจ�รณ�พิพ�กษ�
คดีของศ�ลทห�รในสถ�นก�รณ์ที่เป็นเวล�ไม่ปกติ	ในเวล�สงคร�ม	ในเวล�ที่ประก�ศใช้กฎอัยก�รศึก	
หรือในเวล�ประก�ศสถ�นก�รณ์ฉุกเฉินไว้เป็นพิเศษ	ซึ่งถ้�ห�กในเวล�สงคร�มได้มีก�รตั้งศ�ลอ�ญ�ศึก
ขึ ้นในยุทธบริเวณ	ศ�ลอ�ญ�ศึกจะมีอำ�น�จพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีอ�ญ�ที ่เกิดขึ ้นในยุทธบริเวณได้
ทุกประเภทคดี			นอกจ�กนี้	ในกรณีที่มีก�รประก�ศใช้กฎอัยก�รศึกผู้มีอำ�น�จประก�ศใช้กฎอัยก�รศึก
อ�จกำ�หนดให้คดีบ�งประเภทอยู่ในอำ�น�จของศ�ลทห�รได้	ดังนั้น	ในเวล�ไม่ปกติ	ศ�ลทห�รอ�จมีอำ�น�จ
เหนือบุคคลพลเรือนด้วย	 โดยท่ีผู้บังคับบัญช�ทห�รไม่มีอำ�น�จท่ีจะเปล่ียนแปลงโทษ	 หรือแก้ไขเปล่ียนแปลง
คำ�พิพ�กษ�หรือคำ�ส่ังของศ�ลทห�รได้เหมือนกับประเทศท่ีมีกระบวนก�รยุติธรรมทห�รท่ีเก่ียวโยงกับกระบวนก�ร
ยุติธรรมพลเรือน	 โดยประเทศท่ีมีรูปแบบกระบวนก�รยุติธรรมทห�รแบบสมบูรณ์น้ัน	 ผู้บังคับบัญช�มแีต่เพียง
อำ�น�จในก�รใช้สิทธิอุทธรณ์หรือฎีก�คัดค้�นคำ�พิพ�กษ�หรือคำ�สั่งของศ�ลทห�รชั้นต้น	หรือศ�ลทห�ร
ชั ้นอุทธรณ์เท่�นั ้น	อันเป็นก�รไม่ขัดต่อหลักของก�รใช้อำ�น�จตุล�ก�รแต่อย่�งใด	ซึ ่งจะต่�งจ�ก
กระบวนก�รยุติธรรมทห�รที่เกี่ยวโยงกับกระบวนก�รยุติธรรม		พลเรือนที่ผู้บังคับบัญช�ทห�รมีอำ�น�จ
ที ่จะแก้ไขคำ�พิพ�กษ�ของศ�ลทห�รได้	แต่เมื ่อพิจ�รณ�ถึงโครงสร้�งขององค์กรแล้ว	ศ�ลทห�ร
ในประเทศที่มีกระบวนก�รยุติธรรมทห�รแบบสมบูรณ์นี้อ�จจะข�ดคว�มเป็นอิสระในก�รทำ�หน้�ที่	
เน่ืองจ�กศ�ลทห�รน้ันยังเป็นหน่วยง�นท่ีสังกัดอยู่กระทรวงกล�โหม	 และตุล�ก�รของศ�ลทห�รน้ันยังมีฐ�นะ
เป็นข้�ร�ชก�รทห�รภ�ยใต้ก�รบังคับบัญช�เหมือนกับข้�ร�ชก�รทห�รทั่วไป

 2.4   แนวความคิดเก่ียวกับหลักความเสมอภาค 
     หลักคว�มเสมอภ�ค	(Principle	of	Equality)	 ถือว่�เป็นหลักพ้ืนฐ�นของศักด์ิศรีคว�มเป็นมนุษย์	
ซ่ึงมนุษย์ย่อมได้รับก�รรับรองและคุ้มครองจ�กกฎหม�ยอย่�งเท่�เทียมกันในฐ�นะที่เป็นมนุษย์โดยมิต้อง
คำ�นึงถึงคุณสมบัติอื่น	ๆ	อ�ทิ	เชื้อช�ติ	ศ�สน�	ภ�ษ�	ถิ่นกำ�เนิด	เป็นต้น	และขณะเดียวกันก็ถือได้ว่�
หลักคว�มเสมอภ�คนี้เป็นหลักที่ควบคุมมิให้รัฐใช้อำ�น�จของตนต�มอำ�เภอใจ	โดยก�รใช้อำ�น�จของรัฐ
แก่กลุ่มบุคคลใดบุคคลหน่ึงรัฐต้องส�ม�รถอธิบ�ยได้ว่�เพร�ะเหตุใดรัฐจึงกระทำ�ก�รอันก่อให้เกิดผลกระทบ
หรือเป็นก�รให้ประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นโดยเฉพ�ะ	ห�กก�รให้เหตุผลไม่อ�จรับฟังได้แสดงว่�
ก�รใช้อำ�น�จของรัฐนั้นเป็นไปต�มอำ�เภอใจ	ดังนั้น	หลักคว�มเสมอภ�คจึงเป็นหลักก�รสำ�คัญในก�รรับรอง
และคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พของประช�ชน	 	และส�ม�รถนำ�ม�ตรวจสอบก�รใช้อำ�น�จของรัฐได้ไม่ว่�
จะเป็นฝ่�ยนิติบัญญัติ	ฝ่�ยบริห�ร	หรือฝ่�ยตุล�ก�ร
	 							หลักคว�มเสมอภ�คนั ้นมีคว�มสัมพันธ์อย่�งใกล้ชิดกับหลักเสรีภ�พ	เนื ่องจ�กเป็น
หลักก�รที่จะทำ�ให้ก�รใช้เสรีภ�พเป็นไปอย่�งเสมอกันทุกผู้ทุกคน	 แต่ห�กเสรีภ�พใช้ได้เพียงบุคคลบ�งคน
เท่�นั้น	ในขณะที่บ�งคนเข้�ถึงไม่ได้	ในกรณีดังกล่�วก็ไม่ถือว่�มีเสรีภ�พแต่ประก�รใด
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คว�มเสมอภ�คจึงเป็นฐ�นของเสรีภ�พและเป็นหลักประกันในก�รทำ�ให้เกิดเสรีภ�พขึ้นได้จริง			ดังนั้น	
หลักคว�มเสมอภ�คภ�ยใต้กฎหม�ย	 (Equality	 before	 the	 law)	 จึงเป็นหลักก�รท่ีทำ�ให้มีก�รปฏิบัติต่อ
บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองน้ัน	ๆ	อย่�งเท่�เทียมกันหรือไม่เลือกปฏิบัติ	ท้ังน้ี	ก�รปฏิบัติต�มหลักคว�มเสมอภ�ค
น้ันจะต้องปฏิบัติต่อส่ิงท่ีมีส�ระสำ�คัญเหมือนกันอย่�งเท่�เทียมกันและจะต้องปฏิบัติต่อส่ิงท่ีมีส�ระสำ�คัญแตกต่�ง
กันให้แตกต่�งกันไปต�มลักษณะของเร่ืองน้ัน	ๆ	จึงจะทำ�ให้เกิดคว�มยุติธรรมภ�ยใต้หลักคว�มเสมอภ�คข้ึนได้
	 	 หลักคว�มเสมอภ�คคือหลักก�รที่ว่�ในสถ�นก�รณ์ที่เหมือนกันจะต้องปฏิบัติด้วยหลักเกณฑ์
เดียวกัน4	โดยเอกส�รท�งเอกส�รระหว่�งประเทศหล�ยฉบับท่ีได้บัญญัติรับรองหลักคว�มเสมอภ�คไว้เช่นกัน	เช่น	
ปฏิญญ�ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษยชน	(Universal	Declaration	of	Human	Rights)	กติก�ระหว่�งประเทศ
ว่�ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิท�งก�รเมือง	(International	Covenant	of	Civil	and	Political	Rights	:	ICCPR)	
โดยได้ระบุหลักเกณฑ์ก�รไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลทุกคนไว้	ดังนี้

   1. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) 
  สมัชช�ใหญ่แห่งสหประช�ช�ติได้ลงมติยอมรับและประก�ศปฏิญญ�ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษยชน	
เมื่อวันที่	 10	ธันว�คม	พ.ศ.	2491	ซึ่งถือเป็นวันสิทธิมนุษยชนแห่งสหประช�ช�ติตั้งแต่นั้นม�	 โดยปฏิญญ�
ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษยชน	น้ีได้กำ�หนดเร่ืองหลักคว�มเสมอภ�คไว้ในหล�ยข้อ	เช่น

   2. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant 
of Civil and Political Rights)  
       สมัชช�ใหญ่สหประช�ช�ติได้รับรองกติก�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ท�งก�รเมือง	เมื ่อวันที ่	16	ธันว�คม	พ.ศ.	2509	และมีผลบังคับใช้เมื ่อวันที ่	23	มีน�คม	พ.ศ.	2519	
โดยประเทศไทยเข้�เป็นภ�คีสม�ชิกกติก�ระหว่�งประเทศ	ว่�ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิท�งก�รเมือง	
โดยก�รภ�คย�นุวัติ	เม่ือวันท่ี	29	ตุล�คม	พ.ศ.	2539	โดยมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเม่ือวันท่ี	30	มกร�คม	
พ.ศ.	2540	ซึ่งได้กำ�หนดหลักก�รเกี่ยวกับหลักคว�มเสมอภ�คไว้ในหล�ยข้อ	เช่น

      ข้อ 1 “มนุษย์ทั้งหล�ยเกิดม�อิสระและเท่�เทียมกันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิทุกคนได้รับก�ร
ประสิทธิประส�ทเหตุผลและมโนธรรมและควรปฏิบัติเท่�เทียมกันอย่�งฉันพี่น้อง”

     ข้อ	7 “ทุก	ๆ	คนต่�งเสมอกันในกฎหม�ยและชอบที่จะได้รับคว�มคุ้มครองต�มกฎหม�ย
เท่�เทียมกัน		โดยปร�ศจ�กก�รเลือกปฏิบัติใด	ๆ	ทุกคนชอบท่ีจะได้รับคว�มคุ้มครองอย่�งเสมอหน้�จ�กก�ร
เลือกปฏิบัติใด	ๆ	อันเป็นก�รล่วงละเมิดปฏิญญ�นี้	และต่อก�รยุยงส่งเสริมให้เกิดก�รเลือกปฏิบัติเช่นนั้น”	 

      ข้อ	10 “บุคคลชอบท่ีจะเท่�เทียมกันอย่�งบริบูรณ์ในอันท่ีจะได้รับก�รพิจ�รณ�อย่�งเป็นธรรม
และเปิดเผย			โดยศ�ลที ่เป็นอิสระและไร้อคติในก�รวินิจฉัยชี ้ข�ดสิทธิและหน้�ที่ตลอดจนข้อที่ตน
ถูกกล่�วห�ใด	ๆ	ท�งอ�ญ�”

      ข้อ	2 “บุคคลชอบท่ีจะมีสิทธิและเสรีภ�พต�มท่ีระบุไว้ในปฏิญญ�น้ี		ท้ังน้ี		โดยไม่มีก�รจำ�แนก
คว�มแตกต่�งในเร่ืองใด	เช่น	เช่ือช�ติ	สีผิว	เพศ	ภ�ษ�	ศ�สน�	คว�มเห็นท�งก�รเมืองหรือท�งอ่ืนใด	ช�ติหรือ
สังคมอันเป็นที่ม�เดิม	ทรัพย์สิน	กำ�เนิด	หรือสถ�นะอื่นใด	นอกจ�กน้ีก�รจำ�แนกข้อแตกต่�งโดยอ�ศัยฐ�น
แห่งสถ�นะท�งก�รเมือง	ท�งดุลอ�ณ�หรือท�งเร่ืองระหว่�งประเทศของประเทศหรือดินแดนซ่ึงบุคคลสังกัด
จะทำ�มิได้	ท้ังน้ี	ไม่ว่�ดินแดนดังกล่�วจะเป็นเอกร�ชอยู่ในคว�มพิทักษ์	มิได้ปกครองตนเองหรืออยู่ภ�ยใต้ก�ร
จำ�กัดแห่งอธิปไตยอื่นใด”

		 	จ�ก	หลักคว�มเสมอภ�ค	ว�รส�รนิติศ�สตร์,	30,	2.	(น.	165)	โดย	สมคิด	เลิศไพฑูรย์,		(2543,		มิถุน�ยน).4
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 ข้อ	 2	 (1) “รัฐภ�คีแห่งกติก�ฉบับน้ีแต่ละรัฐรับท่ีจะเค�รพและให้คว�มม่ันใจแก่บรรด�บุคคลท้ัง
ปวงภ�ยในอ�ณ�เขตของตน	 และภ�ยใต้เขตอำ�น�จของตนในสิทธิท้ังหล�ยท่ียอมรับแล้วในกติก�ฉบับน้ี	 โดย
ปร�ศจ�กก�รเลือกปฏิบัติ	ไม่ว่�ชนิดใด	ๆ 	เช่น	เช่ือช�ติ	ผิว	เพศ	ภ�ษ�	ศ�สน�	คว�มคิดเห็นท�งก�รเมือง	หรือ
อ่ืนใด	เผ่�พันธ์ุแห่งช�ติหรือสังคม	ทรัพย์สิน	กำ�เนิดหรือสถ�นะอ่ืน	ๆ”

   (ข) สิทธิท่ีจะมีเวล�และได้รับคว�มสะดวกเพียงพอแก่ก�รเตรียมก�รเพ่ือต่อสู้คดีและ
ติดต่อกับทน�ยคว�มท่ีตนเลือกได้

  (5) บุคคลทุกคนท่ีต้องคำ�พิพ�กษ�ลงโทษในคว�มผิดอ�ญ�	ย่อมมีสิทธิท่ีจะให้คณะตุล�ก�ร
ระดับเหนือข้ึนไปพิจ�รณ�ทบทวนก�รลงโทษและคำ�พิพ�กษ�โดยเป็นไปต�มกฎหม�ย

 ข้อ	 26	 “บุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกันต�มกฎหม�ยและมีสิทธิที่จะได้รับคว�มคุ้มครองเท่�เทียมกัน
ต�มกฎหม�ย	โดยปร�ศจ�กก�รเลือกปฏิบัติใด	ๆ	ในกรณีนี้	กฎหม�ยจะต้องห้�มก�รเลือกปฏิบัติใด	ๆ	และ
ต้องประกันก�รคุ้มครองบุคคลทุกคนอย่�งเสมอภ�คและเป็นผลจริงจังจ�กก�รเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลใด	เช่น	
เช้ือช�ติ	ผิว	เพศ	ภ�ษ�	ศ�สน�	คว�มคิดเห็นท�งก�รเมืองหรือคว�มคิดเห็นอ่ืนใด	เผ่�พันธ์ุแห่งช�ติหรือสังคม	
ทรัพย์สิน	กำ�เนิด	หรือสถ�นะอ่ืน	ๆ” 

      (ง)			สิทธิที่จะได้รับก�รพิจ�รณ�ต่อหน้�บุคคลนั้น	และสิทธิที่จะต่อสู้คดีด้วยตนเอง	
หรือโดยผ่�นผู้ช่วยเหลือท�งกฎหม�ยท่ีตนเลือก	 สิทธิท่ีบุคคลจะได้รับแจ้งให้ทร�บถึงสิทธิในก�รมีผู้ช่วยเหลือ
ท�งกฎหม�ย	 ห�กบุคคลนั้นไม่มีผู้ช่วยเหลือท�งกฎหม�ย	 ในกรณีใด	 ๆ	 เพื่อประโยชน์แห่งคว�มยุติธรรม	
บุคคลน้ันมีสิทธิท่ีจะมีผู้ช่วยเหลือท�งกฎหม�ยซ่ึงมีก�รแต่งต้ังให้โดยปร�ศจ�กค่�ตอบแทนในกรณีท่ีบุคคลน้ัน
ไม่ส�ม�รถรับภ�ระในก�รจ่�ยค่�ตอบแทน

 ข้อ	 14	 (1) “บุคคลทัง้ปวงย่อมเสมอกันในก�รพิจ�รณ�ของศ�ลและคณะตุล�ก�รในก�รพิจ�รณ�
คดีอ�ญ�ซ่ึงตนต้องห�ว่�กระทำ�ผิด	 หรือก�รพิจ�รณ�คดีเก่ียวกับสิทธิและหน้�ท่ีของตนบุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิ
ได้รับก�รพิจ�รณ�อย่�งเปิดเผยและเป็นธรรม	โดยคณะตุล�ก�รซึ่งจัดตั้งขึ้นต�มกฎหม�ย	มีอำ�น�จ	มีคว�ม
เป็นอิสระและเป็นกล�ง

  (3)		ในก�รพิจ�รณ�คดีอ�ญ�	บุคคลทุกคนซึ่งต้องห�ว่�กระทำ�ผิดย่อมมีสิทธิที่จะได้รับ
หลักประกันขั้นตำ�ดังต่อไปนี้ 

   ต�มเอกส�รท�งประวัติศ�สตร์จะเห็นได้ว่�หลักคว�มเสมอภ�คได้มีวิวัฒน�ก�รม�เป็นเวล�น�น
แล้วและได้กำ�หนดเป็นหลักเกณฑ์ไว้เพ่ือเป็นแนวท�งให้น�น�ประเทศได้ระลึกถึงและนำ�ม�ปฏิบัติเพ่ือให้เกิด
คว�มเป็นธรรมอย่�งย่ิงกับประช�ชน	
      ก�รเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรมที่ไม่ถือว่�ขัดต่อหลักคว�มเสมอภ�ค5 		โดยหลักคว�มเสมอภ�ค
ไม่ได้เรียกร้องให้รัฐหรือองค์กรผู้ใช้อำ�น�จรัฐทุกองค์กรปฏิบัติต่อบุคคลอย่�งเดียวกันทุกคน	ในท�งตรงข้�ม
หลักคว�มเสมอภ�คกลับเรียกร้องให้รัฐหรือองค์กรผู้ใช้อำ�น�จรัฐต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่�งกันใน
ส�ระสำ�คัญให้แตกต่�งกันออกไปต�มลักษณะเฉพ�ะของแต่ละบุคคล		เฉพ�ะแต่บุคคลที่เหมือนกันใน
ส�ระสำ�คัญเท่�นั้นที่รัฐหรือองค์กรผู้ใช้อำ�น�จรัฐต้องปฏิบัติต่อบุคคลเหล่�นั้นอย่�งเดียวกัน	ก�รปฏิบัติ
ที่เหมือนกันหรือแตกต่�งกันจะต้องมีเหตุผลที่ส�ม�รถรับฟังได้จึงจะทำ�ให้ก�รเลือกปฏิบัตินั้นเป็นก�รปฏิบัติ
ที่เป็นธรรมและไม่ถือว่�ขัดหรือแย้งกับหลักคว�มเสมอภ�ค	ซึ่งก�รเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรมอ�จเกิดจ�กกรณี
ดังต่อไปนี้

		 			จ�ก	หลักคว�มเสมอภ�ค		ว�รส�รนิติศ�สตร์,	30,	2.	โดย	สมคิด	เลิศไพฑูรย์,		(2543,		มิถุน�ยน).	หน้�	167	-	171.	5
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 1. การเลือกปฏิบัติท่ีเป็นธรรมท่ีเกิดจากสถานภาพของเร่ืองท่ีแตกต่างกัน
   สถ�นก�รณ์หรือสภ�พของเร่ืองท่ีแตกต่�งกัน	 หม�ยคว�มว่�	 ในเร่ืองเดียวกันสถ�นก�รณ์เดียวกัน
หรือในสภ�พเดียวกันบุคคลทุกคนจะต้องได้รับก�รปฏิบัติอย่�งเดียวกันห�กไม่ใช่สถ�นก�รณ์เดียวกันหรือ
สภ�พอย่�งเดียวกัน	 องค์กรผู้ใช้อำ�น�จรัฐอ�จปฏิบัติต่อบุคคลเหล่�นั้นให้แตกต่�งกันได้	 ไม่ว่�จะเป็นก�ร
ออกกฎหม�ย	 ก�รบังคับใช้กฎหม�ยหรือก�รตีคว�มกฎหม�ย	 เช่น	 ก�รปฏิบัติที่แตกต่�งกันต่อบุคคลที่มี
สถ�นะท�งกฎหม�ยแตกต่�งกัน	ตัวอย่�งเช่นกรณีต�มม�ตร�	27	ของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	
พุทธศักร�ช	2560	ที่กำ�หนดให้บุคคลผู้เป็นทห�ร	ตำ�รวจ	ข้�ร�ชก�ร	เจ้�หน้�ที่อื่นของรัฐ	และพนักง�น
หรือลูกจ้�งขององค์กรของรัฐซึ่งรัฐธรรมนูญยอมให้รัฐออกกฎหม�ยจำ�กัดสิทธิและเสรีภ�พของเจ้�หน้�ท่ีดัง
กล่�วม�กกว่�เอกชนทั่วไปในส่วนที่เกี่ยวกับก�รเมือง	 สมรรถภ�พ	 วินัย	 หรือจรรย�บรรณ	 เนื่องจ�กบุคคล
เหล่�นี้มีสถ�นะท�ง	กฎหม�ยสองสถ�นะในขณะเดียวกัน	คือ	 ในฐ�นะที่เป็นบุคคลโดยทั่วไปที่ส�ม�รถ
มีสิทธิและเสรีภ�พต่�ง	ๆ	ต�มที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ทุกประก�รเหมือนกับบุคคลทั่วไป	อีกสถ�นะหนึ่ง	คือ	
เป็นผู้ใช้อำ�น�จรัฐเมื่ออยู่ในสถ�นะนี้บุคคลเหล่�นี้จึงอ�จถูกจำ�กัดสิทธิและเสรีภ�พต่�ง	 ๆ	 ที่รับรองไว้ใน
รัฐธรรมนูญม�กกว่�บุคคลทั่วไป	 ในกรณีเช่นนี้จึงอ�จถูกจำ�กัดสิทธิและเสรีภ�พบ�งประก�ร	 เช่น	 ถูกจำ�กัด
สิทธิในก�รลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมืองหรือก�รจัดตั้งพรรคก�รเมือง		เว้นแต่จะ
ล�ออกจ�กตำ�แหน่งดังกล่�ว	เป็นต้น

 2. การเลือกปฏิบัติท่ีเป็นธรรมเกิดจากความจำาเป็นเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ
  ก�รปฏิบัติต่อบุคคลต�มหลักคว�มเสมอภ�คน้ันย่อมต้องคำ�นึงถึงเร่ืองประโยชน์ส�ธ�รณะเหนือ
ประโยชน์ส่วนบุคคลหรือประโยชน์ของปัจเจกชน	 ดังนี้จะอ้�งหลักคว�มเสมอภ�คในก�รใช้กฎเกณฑ์เพื่อม�
คุ้มครองปัจเจกชนนั้นไม่ได้	 เช่น	 ในกรณีที่มีคว�มไม่สงบเกิดขึ้นในบ้�นเมืองท�งก�รจำ�เป็นต้องใช้ม�ตรก�ร
บ�งอย่�งเพื่อก่อให้เกิดคว�มสงบสุขกลับม�สู่บ้�นเมืองโดยเร็วที่สุด	และก�รใช้ม�ตรก�รดังกล่�วนั้นสะท้อน
ให้เห็นถึงก�รเลือกปฏิบัติและก�รเค�รพต่อหลักคว�มเสมอภ�ค	 ผู้ที่ได้รับเดือดร้อนจ�กก�รกระทำ�ดังกล่�ว
จะอ้�งหลักคว�มเสมอภ�คต่อรัฐไม่ได้

 3. การอ้างประโยชน์สาธารณะเพ่ือไม่ต้องเคารพต่อหลักความเสมอภาคน้ัน จะต้องไม่เป็นการ
ก่อให้เกิดการแบ่งแยกอย่างท่ีไม่สามารถยอมรับได้
      ก�รอ้�งประโยชน์ส�ธ�รณะในก�รปฏิบัติให้แตกต่�งกันนั้น	แม้จะถือว่�เป็นก�รกระทบต่อ
หลักคว�มเสมอภ�คและก่อให้เกิดก�รเลือกปฏิบัติก็ต�ม	แต่อย่�งไรก็ดี	ก�รกระทำ�ดังกล่�วนั้นจะต้องไม่ก่อ
ให้เกิดก�รแบ่งแยกอย่�งที่ไม่ส�ม�รถยอมรับได้	ถ้�เป็นเช่นนี้แล้วก็ไม่ส�ม�รถใช้กฎเกณฑ์ดังกล่�วได	้
ก�รแบ่งแยกอย่�งที ่ไม่ส�ม�รถยอมรับได้นั ้นที ่เห็นได้ชัดก็คือ		ก�รแบ่งแยกที ่เป็นก�รต้องห้�ม
ต�มรัฐธรรมนูญ	เช่น	ก�รแบ่งแยกในเรื่องแหล่งกำ�เนิด	เชื้อช�ติ	ศ�สน�	เพศ	เป็นต้น

 4. การเลือกปฏิบัติท่ีเป็นธรรมท่ีมุ่งลดความเหล่ือมล้ำาท่ีดำารงอยู่ในสังคม 
     ก�รเลือกปฏิบัติท่ีมุ่งลดคว�มเหล่ือมลำ�ท่ีดำ�รงอยู่หรือก�รปฏิบัติก�รในท�งบวกคือก�รดำ�เนินก�ร
ต�มกฎหม�ยที่แตกต่�งกันในลักษณะชั่วคร�วที่ผู้มีอำ�น�จกำ�หนดขึ้น	 โดยมีวัตถุประสงค์ในก�รส่งเสริมและ
ยกระดับบุคคลธรรมด�หรือนิติบุคคลที่มีสถ�นะด้อยกว่�บุคคลอื่น	 เพื่อส่งเสริมให้บุคคลส�ม�รถใช้สิทธิและ
เสรีภ�พของตนได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน

้
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1. ความเสมอภาคท่ัวไปหรือความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย (Equality before the law)  
 หม�ยคว�มว่�	 บุคคลไม่ว่�จะมีฐ�นะท�งกฎหม�ยอย่�งไรก็ต้องอยู่ภ�ยใต้กฎหม�ยเดียวกัน	 สถ�นะ
ท�งกฎหม�ยไม่ก่อให้เกิดเอกสิทธิ์แก่บุคคลเหล่�นั้นแต่อย่�งใด	เช่น	ถ้�ห�กทห�รทำ�สิ่งผิดกฎหม�ย	ทห�ร
คนน้ันก็ต้องรับโทษเช่นเดียวกับกรณีท่ีบุคคลธรรมด�ท่ัวไปกระทำ�คว�มผิด	 ก�รเป็นทห�รไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิ
แก่ทห�รท่ีจะไม่ต้องรับโทษท�งอ�ญ�	เว้นแต่กรณีดังกล่�วจะเข้�เหตุยกเว้นโทษ	หรือเหตุยกเว้นคว�มผิดต�ม
บทบัญญัติของกฎหม�ย	ดังน้ัน	หลักคว�มเสมอภ�คต่อหน้�กฎหม�ยจึงเป็นหลักคว�มเสมอภ�คท่ัวไปท่ีบุคคล
อ�จเรียกร้องจ�กรัฐเพื่อให้ปฏิบัติต่อตนเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นอย่�งเท่�เทียมกัน		ดังนั ้น	
หลักคว�มเสมอภ�คทั ่วไปหรือหลักคว�มเสมอภ�คต่อหน้�กฎหม�ยจึงมีคว�มหม�ยอยู ่	2	นัย	คือ

2. หลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง หมายถึง กฎหมายได้บัญญัติถึงความเสมอภาคในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เป็นการเฉพาะ เช่น

	 (1) เม่ือมีก�รกระทำ�คว�มผิดทุกคนจะต้องมีคว�มรับผิดเท่�เทียมกันโดยไม่มีข้อยกเว้นซึ่งเป็น
คว�มเสมอภ�คต่อหน้�กฎหม�ยในท�งส�ระบัญญัติ

	 (1)	 คว�มเสมอภ�คในกระบวนก�รยุติธรรม	 หม�ยคว�มว่�	 เม่ือมีกรณีท่ีต้องใช้สิทธิเรียกร้องท�งศ�ล	
บุคคลทุกคนท่ีถูกโต้แย้งสิทธิส�ม�รถท่ีจะนำ�คดีเข้�สู่ก�รพิจ�รณ�ในศ�ลท่ีมีเขตอำ�น�จได้อย่�งเท่�เทียมกัน
และได้รับก�รพิจ�รณ�ต�มกระบวนก�รพิจ�รณ�อย่�งเดียวกันผู ้ใดจะร้องขอให้จัดตั ้งศ�ลพิเศษขึ้น
เพื่อพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีของตนโดยเฉพ�ะไม่ได้	แต่กรณีก็มีข้อยกเว้น	คือกรณีก�รดำ�เนินคดีอ�ญ�
ของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมืองท่ีให้อยู่ในอำ�น�จของศ�ลฎีก�แผนกคดีอ�ญ�ของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมือง
เพียงศ�ลเดียว	และเมื่อศ�ลได้พิจ�รณ�พิพ�กษ�แล้วให้เป็นที่สุดไม่อ�จอุทธรณ์ฎีก�ไปยังหน่วยง�นใดได้อีก

	 (4)	คว�มเสมอภ�คในก�รรับภ�ระของรัฐ	ซึ่งเป็นคว�มเสมอภ�คในก�รรับภ�ระของรัฐ	ได้แก่	
คว�มเสมอภ�คในก�รชำ�ระภ�ษีให้แก่รัฐม�กน้อยต�มคว�มส�ม�รถของแต่ละบุคคล

	 3)	คว�มเสมอภ�คในก�รเลือกตั้ง	พิจ�รณ�ทั้งกรณีของบุคคลผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบุคคลผู้มีสิทธิ
ในก�รสมัครรับเลือกตั้ง	 หม�ยคว�มว่�	 บุคคลทุกคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดไว้ย่อมมี
สิทธิเลือกต้ังและสิทธิในก�รลงสมัครรับเลือกต้ังอย่�งเท่�เทียมกัน

	 (2)	 คว�มเสมอภ�คในก�รเข้�ทำ�ง�นในภ�ครัฐ	 หม�ยคว�มว่�	 บุคคลทุกคนที่เป็นคนไทยท่ีมี
คุณสมบัติครบถ้วนต�มกฎหม�ยว่�ด้วยระเบียบข้�ร�ชก�รพลเรือนหรือต�มกฎหม�ยว่�ด้วยระเบียบ
ข้�ร�ชก�รฝ่�ยตุล�ก�รศ�ลยุติธรรม	 หรือต�มกฎหม�ยอื่นที่กำ�หนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้�ทำ�หน้�ที่
ในภ�ครัฐ	 บุคคลย่อมมีคว�มเสมอภ�คท่ีจะสมัครเข้�รับร�ชก�รได้	 โดยท่ัวไปแล้วกระบวนก�รคัดเลือกท่ีจะ
ดำ�เนินก�รโดยมีก�รสอบแข่งขันกันเพ่ือพิจ�รณ�คว�มรู้คว�มส�ม�รถของบุคคล	ก�รนำ�หลักเกณฑ์อ่ืนม�เป็น
เกณฑ์ในก�รพิจ�รณ�นอกจ�กพิจ�รณ�จ�กคว�มรู้คว�มส�ม�รถของบุคคล	 จึงเป็นกรณีท่ีอ�จขัดกับหลักคว�ม
เสมอภ�ค

	 (2) ก�รดำ�เนินคดีกับผู้กระทำ�คว�มผิดจะต้องมีคว�มเท่�เทียมกันโดยไม่มีข้อยกเว้นซ่ึงเป็นคว�ม
เสมอภ�คต่อหน้�กฎหม�ยในท�งวิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ�

7 

ประเภทของหลักความเสมอภาค สามารถแบ่งได้ ดังน้ี6  

		 จ�ก	หลักพ้ืนฐ�นแห่งสิทธิ	เสรีภ�พ	และศักด์ิศรีคว�มเป็นมนุษย์	(น.	159-161),	โดย	บรรเจิด	สิงคะเนติ,	2552,	กรุงเทพฯ:	วิญญูชน.	

  จ�ก	คำ�อธิบ�ยก�รดำ�เนินคดีผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมือง	(น.	26),	โดย	สุรศักด์ิ	ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล,	2545,	กรุงเทพฯ:	วิญญูชน.7
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 (5)	 คว�มเสมอภ�คในก�รรับบริก�รส�ธ�รณะ	 เช่น	 บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิเสมอภ�คกันในก�ร
รับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นหรือบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในก�รรับบริก�รท�งส�ธ�รณสุขที่ได้ม�ตรฐ�น	
และผู้ย�กไร้มีสิทธิได้รับก�รรักษ�พย�บ�ลโดยไม่ต้องเสียค่�ใช้จ่�ย	 ทั้งนี้	 หลักพื้นฐ�นในก�รจัดทำ�บริก�ร
ส�ธ�รณะจะต้องเป็นไปต�มหลักคว�มเสมอภ�ค		โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งต่อผู้ใช้บริก�รของบริก�รส�ธ�รณะ
ทั้งหล�ย	 จ�กหลักเกณฑ์ของหลักคว�มเสมอภ�คที่ได้กล่�วม�ข้�งต้นนั้นถือได้ว่�หลักคว�มเสมอภ�คเป็น
หลักเกณฑ์อันสำ�คัญย่ิงประก�รหน่ึงท่ีจะทำ�ให้ก�รใช้สิทธิเสรีภ�พบรรลุวัตถุประสงค์ต�มท่ีกฎหม�ยได้รับรอง
และคุ้มครอง	 โดยจะก่อให้เกิดก�รใช้สิทธิเสรีภ�พอย่�งเท่�เทียมกันของประช�ชนทุกคน	 และเกิดคว�ม
ยุติธรรมแก่ทุกกรณีจ�กก�รที่รัฐมีคว�มผูกพันที่ต้องออกกฎเกณฑ์ม�ใช้กับประช�ชน	 ก�รบังคับใช้กฎเกณฑ์
ท่ีออกม�น้ันกับประช�ชน	และก�รเยียวย�สิทธิให้แก่ประช�ชน	ท้ังน้ี	ก�รท่ีจะบรรลุผลต�มหลักคว�มเสมอภ�ค
ได้น้ันย่อมต้องอ�ศัยคว�มเข้�ใจและตระหนักในสิทธิของประช�ชนในก�รกล่�วอ้�งถึงหลักคว�มเสมอภ�คต่อ
รัฐและขณะเดียวกันองค์กรของรัฐก็ต้องปฏิบัติต่อประช�ชนโดยเค�รพหลักคว�มเสมอภ�คเป็นสำ�คัญ
จึงจะทำ�ให้หลักคว�มเสมอภ�คเกิดผลในท�งปฏิบัติได้	ซึ่งต�มแนวคิดหลักคว�มเสมอภ�คนั้น	จะเห็นได้ว่�
คว�มเสมอภ�คมีคว�มสำ�คัญอย่�งย่ิงท้ังในม�ตรฐ�นส�กลท่ีได้กล่�วไว้เพ่ือปฏิบัติต่อบุคคลอย่�งเสมอภ�คกัน
และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพ�ะ	 หรือห�กมีคว�มจำ�เป็นที่ต้อง
ปฏิบัติแตกต่�งกันออกไปนั้นก็ต้องมีกฎหม�ยบัญญัติไว้อย่�งชัดเจน	และกฎหม�ยนั้นจะต้องตร�โดยชอบ	
ดังนั้น			ภ�ยใต้กฎหม�ยเดียวกันหรือในสถ�นก�รณ์เดียวกันนั้นบุคคลจะต้องได้รับก�รปฏิบัติอย่�งเสมอภ�ค	
ในขณะเดียวกันห�กได้พิจ�รณ�บทบัญญัติม�ตร�	27	ของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พุทธศักร�ช	
2560	แล้ว	ถือว่�เป็นหลักคุ้มครองคว�มเสมอภ�คท�งกฎหม�ยที่ห้�มมิให้มีก�รปฏิบัติที่แตกต่�งกันระหว่�ง
บุคคลที่มีสถ�นะเดียวกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร

3.
 3.1  สาธารณรัฐฝร่ังเศส
         ต�ม	Code	de	Justice	Militaire	ศ�ลทห�รของประเทศฝรั่งเศสมีอำ�น�จเหนือคว�มผิด
ที่กระทำ�ต่อผลประโยชน์ของประเทศ	โดยในเวล�ปกติศ�ลทห�รจะมีอำ�น�จพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีก็ต่อเมื่อ
มีก�รส่งกำ�ลังทห�รออกไปปฏิบัติภ�รกิจนอกประเทศ	 โดยมีอำ�น�จเหนือบุคคลท่ีอยู่ในอำ�น�จของศ�ลทห�ร	
ส่วนในเวล�สงคร�มศ�ลทห�รจะมีอำ�น�จเหนือเขตก�รควบคุมของกำ�ลังทห�รโดยมีอำ�น�จเหนือบุคคล
ท่ีกระทำ�คว�มผิดดังกล่�วไม่ว่�จะเป็นบุคคลท่ีอยู่ในอำ�น�จของศ�ลทห�รหรือไม่	และก�รอุทธรณ์คำ�พิพ�กษ�
ศ�ลทห�รในส�ธ�รณรัฐฝรั่งเศสนั้น	ส�ม�รถอุทธรณ์โดยตรงต่อศ�ลฎีก�ซึ่งเป็นศ�ลพลเรือน

 3.2  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
        ในเวล�ปกติสหพันธ์ส�ธ�รณรัฐเยอรมนีจะไม่มีก�รจัดตั้งศ�ลทห�ร	โดยจะมีก�รจัดตั้ง
ศ�ลทห�รได้ก็ต่อเมื่อมีก�รประก�ศภ�วะฉุกเฉินหรือมีสงคร�มเท่�นั้นโดยเมื่อมีก�รจัดตั้งศ�ลทห�รแล้ว	
ศ�ลทห�รจะมีอำ�น�จเหนือบุคคลท่ีเป็นทห�รท่ีกระทำ�คว�มผิดอ�ญ�และบุคคลฝ่�ยทห�รท่ีถูกส่งไปปฏิบัติ
ร�ชก�รนอกประเทศหรืออยู่ในเรือรบ	 โดยก�รอุทธรณ์คำ�พิพ�กษ�ศ�ลทห�รน้ันให้อุทธรณ์ต่อศ�ลสหพันธรัฐ
โดยทำ�หน้�ท่ีเป็นศ�ลฎีก�ซ่ึงเป็นศ�ลเดียวกันกับศ�ลฎีก�ของพลเรือน

ศาลทหารในต่างประเทศ 

3.



วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน70

 3.3 สมาพันธรัฐสวิส
       ต�มกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ�ทห�ร	(Procedure	Penale	Militaire)	ศ�ลทห�รของ
สม�พันธรัฐสวิสมีเขตอำ�น�จเหนือเฉพ�ะคดีท่ีเป็นคว�มผิดต่อกฎหม�ยอ�ญ�ทห�ร	 คว�มผิดเก่ียวกับร�ชก�ร	
ทห�รและคว�มผิดต่อกฎหม�ยคว�มม่ันคงของประเทศ	 ในคดีท่ีทห�รและพลเรือนกระทำ�คว�มผิดต�มเง่ือนไข	
โดยส�ม�รถอุทธรณ์หรือฎีก�คัดค้�นคำ�พิพ�กษ�ของศ�ลทห�รช้ันต้นหรือศ�ลทห�รช้ันอุทธรณ์ได้โดย
ตุล�ก�รทุกน�ยในศ�ลทห�รชั้นอุทธรณ์และศ�ลทห�รชั้นฎีก�นั้นต้องมีคว�มรู้ท�งกฎหม�ย

 3.4 เครือรัฐออสเตรเลีย 
        ต�มพระร�ชบัญญัติวินัยของกองทัพ	(The	Defence	Force	Discipline	Act	1982)	
ศ�ลทห�รของเครือรัฐออสเตรเลีย	มีอำ�น�จเหนือเฉพ�ะคดีท่ีเป็นคว�มผิดต่อกฎหม�ยอ�ญ�ทห�รและคว�มผิด
วินัยทห�รเท่�นั้น	โดยส�ม�รถอุทธรณ์คำ�พิพ�กษ�ของศ�ลทห�รชั้นต้นได้	โดยอุทธรณ์ต่อผู้บังคับบัญช�	
อุทธรณ์ไปยังศ�ลทห�รชั้นอุทธรณ์	 ซึ่งองค์คณะในศ�ลทห�รชั้นอุทธรณ์นั้นจะเป็นตุล�ก�รของศ�ลพลเรือน	
หลังจ�กนั ้นส�ม�รถอุทธรณ์ไปยังศ�ลอุทธรณ์กล�งซึ ่งเป็นศ�ลพลเรือนจนถึงศ�ลสูงหรือศ�ลฎีก�
ของพลเรือนได้อีกด้วย

 3.5 ประเทศอังกฤษ
       ต�มพระร�ชบัญญัติกองทัพ	(Armed	Force	Act)	ศ�ลทห�รของประเทศอังกฤษมีอำ�น�จ
เหนือคดีท่ีเก่ียวกับคว�มผิดอ�ญ�ทห�รและคว�มผิดฐ�นฆ่�คนต�ยและคว�มผิดฐ�นกบฏท่ีกระทำ�นอก
ร�ชอ�ณ�จักร	 โดยบุคคลที่อยู่ในอำ�น�จพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีของศ�ลทห�รคือข้�ร�ชก�รทห�ร	 และ
ส�ม�รถอุทธรณ์คำ�พิพ�กษ�ของศ�ลได้	โดยอุทธรณ์ต่อที่ปรึกษ�ของกองทัพ	อุทธรณ์ต่อศ�ลทห�รช้ันอุทธรณ์
ซ่ึงผู้ท่ีทำ�หน้�ท่ีเป็นตุล�ก�รในศ�ลอุทธรณ์ทห�ร	คือผู้พิพ�กษ�ท่ีม�จ�กศ�ลอุทธรณ์หรือศ�ลฎีก�ของพลเรือน

 3.6 ประเทศสหรัฐอเมริกา
        ต�มประมวลยุติธรรมทห�ร	(Uniform	Code	of	Military	Justice:	UCMJ)	ศ�ลทห�ร
ของประเทศสหรัฐอเมริก�มีเขตอำ�น�จเหนือคว�มผิดอ�ญ�ทห�รและคว�มผิดอื่นที่มีโทษท�งอ�ญ�ซึ่ง
ผู้กระทำ�คว�มผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอำ�น�จของศ�ลทห�รโดยส�ม�รถอุทธรณ์คำ�พิพ�กษ�ของศ�ลทห�ร
ชั้นต้นนั้นได้	โดยอุทธรณ์ต่อ	ผู้มีอำ�น�จตั้งศ�ล	น�ยทห�รพระธรรมนูญ	เจ้�กรมพระธรรมนูญ	ศ�ลทห�ร
ชั้นทบทวน	 ศ�ลทห�รช้ันอุทธรณ์ซ่ึงองค์คณะของศ�ลทห�รช้ันอุทธรณ์น้ันจะประกอบด้วยตุล�ก�รพลเรือน
ทั้งหมดและส�ม�รถฎีก�คำ�พิพ�กษ�ของศ�ลทห�รชั้นอุทธรณ์ได้โดยยื่นฎีก�ต่อศ�ลฎีก�ซึ่งเป็นศ�ลพลเรือน

 3.7 ประเทศแคนาดา
        ต�มพระร�ชบัญญัติป้องกันช�ติ		(National	Defence	Act)		ศ�ลทห�รของประเทศแคน�ด�
มีเขตอำ�น�จเหนือคว�มผิดอ�ญ�ทห�รและคดีอ�ญ�ท่ัวไปซ่ึงผู้กระทำ�คว�มเป็นบุคคลท่ีอยู่ในอำ�น�จของศ�ล
ทห�ร	โดยส�ม�รถอุทธรณ์คำ�พิพ�กษ�ของศ�ลชั้นต้นได้โดยอุทธรณ์ต่อศ�ลอุทธรณ์ทห�ร	และส�ม�รถยื่น
ฎีก�คัดค้�นคำ�พิพ�กษ�ของศ�ลอุทธรณ์ทห�รได้โดยยื่นฎีก�ต่อศ�ลสูงสุดของประเทศซึ่งเป็นศ�ลพลเรือน
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4.
 4.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 4.2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับศาลทหารในประเทศไทย4.        มาตรา 27 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหม�ย	มีสิทธิและเสรีภ�พและได้รับคว�มคุ้มครอง
ต�มกฎหม�ยเท่�เทียมกันช�ยและหญิงมีสิทธิเท่�เทียมกัน	ก�รเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล	
ไม่ว่�ด้วยเหตุคว�มแตกต่�งในเร่ืองถ่ินกำ�เนิด	เช้ือช�ติ	ภ�ษ�	เพศ	อ�ยุ	คว�มพิก�ร	สภ�พท�งก�ยหรือสุขภ�พ	
สถ�นะของบุคคล	ฐ�นะท�งเศรษฐกิจหรือสังคม	คว�มเชื่อท�งศ�สน�	ก�รศึกษ�อบรม	หรือคว�มคิดเห็น
ท�งก�รเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	หรือเหตุอื่นใด	จะกระทำ�มิได้
	 										ม�ตรก�รที่รัฐกำ�หนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลส�ม�รถใช้สิทธิหรือเสรีภ�พ
ได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น	หรือเพื่อคุ้มครองหรืออำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่เด็ก	สตรี	ผู้สูงอ�ยุ	คนพิก�ร	หรือ
ผู้ด้อยโอก�ส	ย่อมไม่ถือว่�เป็นก�รเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต�มวรรคส�ม	
	 									บุคคลผู ้เป็นทห�ร	ตำ�รวจ	ข้�ร�ชก�ร	เจ้�หน้�ที ่อื ่นของรัฐ	และพนักง�นหรือลูกจ้�ง
ขององค์กรของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภ�พเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป		เว้นแต่ที่จำ�กัดไว้ในกฎหม�ยเฉพ�ะ
ในส่วนที่เกี่ยวกับก�รเมือง	สมรรถภ�พ	วินัย	หรือจริยธรรม
           มาตรา 68 รัฐพึงจัดระบบก�รบริห�รง�นในกระบวนก�รยุติธรรมทุกด้�นให้มีประสิทธิภ�พ	
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ	และให้ประช�ชนเข้�ถึงกระบวนก�รยุติธรรมได้โดยสะดวก	รวดเร็ว	และไม่เสีย
ค่�ใช้จ่�ยสูงเกินสมควร		รัฐพึงมีม�ตรก�รคุ้มครองเจ้�หน้�ที่ของรัฐในกระบวนก�รยุติธรรม		ให้ส�ม�รถ
ปฏิบัติหน้�ท่ีได้โดยเคร่งครัด	ปร�ศจ�กก�รแทรกแซงหรือครอบงำ�ใด	ๆ	รัฐพึงให้คว�มช่วยเหลือท�งกฎหม�ย
ที่จำ�เป็นและเหม�ะสมแก่ผู้ย�กไร้หรือผู้ด้อยโอก�สในก�รเข้�ถึงกระบวนก�รยุติธรรม	รวมตลอดถึงก�รจัดห�
ทน�ยคว�มให้
        มาตรา 199 ศ�ลทห�รมีอำ�น�จพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีอ�ญ�ท่ีผู้กระทำ�คว�มผิดเป็นบุคคล
ซ่ึงอยู่ในอำ�น�จศ�ลทห�รและคดีอ่ืน		ท้ังน้ี	ต�มท่ีกฎหม�ยบัญญัติก�รจัดต้ัง	วิธีพิจ�รณ�คดี	และก�รดำ�เนินง�น
ของศ�ลทห�ร	ตลอดจนก�รแต่งต้ังและก�รให้ตุล�ก�รศ�ลทห�รพ้นจ�กตำ�แหน่งให้เป็นไปต�มท่ีกฎหม�ยบัญญัติ

        มาตรา 43 คดีลักทรัพย์	วิ ่งร�ว	ชิงทรัพย์	ปล้นทรัพย์		โจรสลัด	กรรโชก		ฉ้อโกง
ยักยอกหรือรับของโจร		ถ้�ผู้เสียห�ยมีสิทธิที่จะเรียกร้องทรัพย์สินหรือร�ค�ที่เข�สูญเสียไปเนื่องจ�ก
ก�รกระทำ�ผิดคืน	
        มาตรา 44/1 วรรคหนึ่ง  ในคดีที่พนักง�นอัยก�รเป็นโจทก์				ถ้�ผู้เสียห�ยมีสิทธิที่จะ
เรียกเอ�ค่�สินไหมทดแทนเพร�ะเหตุได้รับอันตร�ยแก่ชีวิต	ร่�งก�ย	จิตใจ	หรือได้รับคว�มเสื่อมเสียต่อ
เสรีภ�พในร่�งก�ยชื่อเสียงหรือได้รับคว�มเสียห�ยในท�งทรัพย์สินอันเนื่องม�จ�กก�รกระทำ�คว�มผิด
ของจำ�เลย		ผู้เสียห�ยจะยื่นคำ�ร้องต่อศ�ลที่พิจ�รณ�คดีอ�ญ�ขอให้บังคับจำ�เลยชดใช้ค่�สินไหมทดแทน
แก่ตนก็ได้

        มาตรา 28  บุคคลเหล่�น้ีมีอำ�น�จฟ้องคดีอ�ญ�ต่อศ�ล		(1)	พนักง�นอัยก�ร		(2)	ผู้เสียห�ย

        มาตรา 173 ในคดีที่มีอัตร�โทษประห�รชีวิต	หรือในคดีที่จำ�เลยมีอ�ยุไม่เกินสิบแปดปี
ในวันที ่ถูกฟ้องต่อศ�ล	ก่อนเริ ่มพิจ�รณ�ให้ศ�ลถ�มจำ�เลยว่�มีทน�ยคว�มหรือไม่	ถ้�ไม่มีก็ให้ศ�ล
ตั้งทน�ยคว�มให้ในคดีที่มีอัตร�โทษจำ�คุกก่อนเริ่มพิจ�รณ�ให้ศ�ลถ�มจำ�เลยว่�มีทน�ยคว�มหรือไม่	ถ้�ไม่มี
และจำ�เลยต้องก�รทน�ยคว�มก็ให้ศ�ลตั้งทน�ยคว�มให้ให้ศ�ลจ่�ยเงินร�งวัลและค่�ใช้จ่�ยแก่ทน�ยคว�ม
ท่ีศ�ลต้ังต�มม�ตร�น้ี	โดยคำ�นึงถึงสภ�พแห่งคดีและสภ�วะท�งเศรษฐกิจ		ท้ังน้ีต�มระเบียบท่ีคณะกรรมก�ร
บริห�รศ�ลยุติธรรมกำ�หนดโดยคว�มเห็นชอบจ�กกระทรวงก�รคลัง
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  4.3 พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498

       มาตรา 13 ศ�ลทห�รมีอำ�น�จพิจ�รณ�พิพ�กษ�ว�งบทลงโทษผู้กระทำ�ผิดต่อกฎหม�ยทห�ร
หรือกฎหม�ยอื่นในท�งอ�ญ�	 ในคดีซึ่งผู้กระทำ�ผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอำ�น�จศ�ลทห�รในขณะกระทำ�ผิด	
และมีอำ�น�จสั่งลงโทษบุคคลใด	 ๆ	 ที่กระทำ�ผิดฐ�นละเมิดอำ�น�จศ�ลต�มที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหม�ย
วิธีพิจ�รณ�คว�มแพ่ง

      มาตรา 15 คดีท่ีไม่อยู่ในอำ�น�จศ�ลทห�ร	ให้ดำ�เนินคดีในศ�ลพลเรือนเม่ือศ�ลพลเรือนได้ส่ัง
รับประทับฟ้องไว้แล้ว	 แม้จะปร�กฏต�มท�งพิจ�รณ�ในภ�ยหลังว่�เป็นคดีที่อยู่ในอำ�น�จศ�ลทห�ร	 ก็ให้
ศ�ลพลเรือนมีอำ�น�จพิจ�รณ�พิพ�กษ�ได้

    มาตรา 39 เม่ือหน่วยทห�รหรือเรือรบอยู่ในยุทธบริเวณจะต้ังศ�ลอ�ญ�ศึกก็ได้ภ�ยใต้บังคับ
ม�ตร�	10	ให้ผู้บังคับบัญช�ทห�รสูงสุด	ณ	ที่นั้น	ซ่ึงมีกำ�ลังทห�รอยู่ในบังคับบัญช�ไม่น้อยกว่�หน่ึงกองพัน	
หรือเป็นผู้บังคับบัญช�ในเรือรบ	ป้อม	หรือที่มั่นอย่�งใด	ๆ 	ของทห�รหรือผู้ทำ�ก�รแทน	เป็นผู้มีอำ�น�จแต่งต้ัง
ตุล�ก�รศ�ลอ�ญ�ศึก	 เพื่อพิจ�รณ�คดีอ�ญ�ที่เกิดขึ้นเฉพ�ะในเขตอำ�น�จหน้�ที่ของหน่วยทห�รนั้นได้	 เม่ือ
ทห�รบก	ทห�รเรือ	หรือทห�รอ�ก�ศกระทำ�ก�รร่วมกัน	ให้ผู้บังคับบัญช�ทห�รสูงสุด	ณ	ท่ีน้ันเป็นผู้มีอำ�น�จ
แต่งต้ังตุล�ก�รศ�ลอ�ญ�ศึก

      มาตรา 42  ศ�ลอ�ญ�ศึกมีอำ�น�จพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีอ�ญ�ทั้งปวง	ซึ่งก�รกระทำ�ผิด
เกิดขึ้นในเขตอำ�น�จได้ทุกบทกฎหม�ยและไม่จำ�กัดตัวบุคคล

      มาตรา 49	ศ�ลทห�รในเวล�ปกติให้อัยก�รทห�รหรือผู้เสียห�ยซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอำ�น�จ
ศ�ลทห�รมีอำ�น�จเป็นโจทก์ฟ้องคดีอ�ญ�	แต่ถ้�ผู้เสียห�ยมิได้เป็นบุคคลที่อยู่ในอำ�น�จศ�ลทห�รแล้ว	
ต้องมอบคดีให้อัยก�รทห�รเป็นโจทก์
	 						ศ�ลทห�รในเวล�ไม่ปกติหรือศ�ลอ�ญ�ศึกหรือศ�ลที่พิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีแทนศ�ลอ�ญ�ศึก
ต�มคว�มในม�ตร�	40	และม�ตร�	43	ให้อัยก�รทห�รเท่�นั้นมีอำ�น�จเป็นโจทก์	ผู้เสียห�ยจะเป็นบุคคล
ที่อยู่ในอำ�น�จศ�ลทห�รหรือไม่ก็ต�มต้องมอบคดีให้อัยก�รทห�รเป็นโจทก์

      มาตรา 36 ในเวล�ไม่ปกติ	คือ	ในเวล�ที่มีก�รรบหรือสถ�นะสงคร�มหรือได้ประก�ศใช้
กฎอัยก�รศึกศ�ลทห�รซ่ึงมีอยู่แล้วในเวล�ปกติคงพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีอ�ญ�ได้ต�มอำ�น�จ	 แต่ถ้�ผู้มีอำ�น�จ
ประก�ศใชก้ฎอัยก�รศึกได้ประก�ศ	หรือผู้บัญช�ก�รทห�รสูงสุดได้สั่งต�มกฎหม�ยว่�ด้วยกฎอัยก�รศึก	
ให้ศ�ลทห�รมีอำ�น�จพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีอ�ญ�ใด	ๆ	อีก	ก็ให้ศ�ลทห�รพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีอ�ญ�
ต�มประก�ศหรือคำ�สั่งนั้นได้ด้วย	
        เมื่อหมดภ�วะก�รรบ	หรือสถ�นะของสงคร�มหรือเลิกใช้กฎอัยก�รศึกศ�ลทห�รยังคงมี
อำ�น�จพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีที่ค้�งอยู่ในศ�ลหรือที่ยังมิได้ฟ้องแต่ผู้มีอำ�น�จแต่งตั้งตุล�ก�รหรือรัฐมนตรี
ว่�ก�รกระทรวงกล�โหมมีอำ�น�จสั่งโอนคดีหรือส่งผู้ต้องห�ไปดำ�เนินคดียังศ�ลทห�รแห่งอื่นได้	และให้
ศ�ลที่พิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีเช่นนี้มีอำ�น�จและหน้�ที่ดังศ�ลทห�รในเวล�ไม่ปกติ

      มาตรา 14 คดีท่ีไม่อยู่ในอำ�น�จศ�ลทห�ร	คือ
	 							(1)			คดีท่ีบุคคลท่ีอยู่ในอำ�น�จศ�ลทห�รกับบุคคลท่ีมิได้อยู่ในอำ�น�จศ�ลทห�รกระทำ�ผิดด้วยกัน
	 						(2)			คดีที่เกี่ยวพันกับคดีที่อยู่ในอำ�น�จศ�ลพลเรือน
	 						(3)			คดีที่ต้องดำ�เนินในศ�ลเย�วชนและครอบครัว
	 						(4)			คดีที่ศ�ลทห�รเห็นว่�ไม่อยู่ในอำ�น�จศ�ลทห�ร
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       มาตรา 51 เมื ่ออัยก�รทห�รร้องขอศ�ลทห�รมีอำ�น�จพิพ�กษ�ให้จำ�เลยคืนทรัพย	์
ใช้ร�ค�ทรัพย์	หรือใช้ค่�สินไหมทดแทนคว�มเสียห�ยให้แก่รัฐบ�ลได้ในกรณีที ่จำ�เลยกระทำ�ผิด

       มาตรา 55  ศ�ลทห�รในเวล�ปกติ	ให้ผู้เสียห�ยซึ่งมีอำ�น�จเป็นโจทก์ฟ้องคดีอ�ญ�ได้ต�ม
ม�ตร�	49	วรรคหนึ่ง
	 								ศ�ลทห�รในเวล�ปกติและศ�ลทห�รในเวล�ไม่ปกติ	ให้จำ�เลยแต่งทน�ยได้
	 	 	 	 ทน�ยต้องเป็นทน�ยคว�มต�มกฎหม�ยว่�ด้วยทน�ยคว�มหรือทน�ยคว�มท่ีกระทรวงกล�โหม
กำ�หนด	เม่ือทน�ยได้รับอนุญ�ตจ�กศ�ลแล้ว	ให้ว่�ต่�งหรือแก้ต่�งได้
	 						ศ�ลอ�ญ�ศึกหรือศ�ลท่ีพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีแทนศ�ลอ�ญ�ศึกต�มม�ตร�40	และม�ตร�	43	
ห้�มแต่งทน�ย

       มาตรา 61 ภ�ยใต้บังคับบทบัญญัติว่�ด้วยก�รอุทธรณ์และฎีก�ต�มพระร�ชบัญญัตินี้	
คำ�พิพ�กษ�หรือคำ�สั่งของศ�ลทห�รในเวล�ปกติ	โจทก์	จำ�เลย	ผู้มีอำ�น�จแต่งตั้งตุล�ก�ร	หรือผู้มีอำ�น�จ
สั่งลงโทษ	อ�จอุทธรณ์หรือฎีก�ได้ภ�ยในส�มสิบวัน	ทั้งนี้	นับแต่วันอ่�นหรือถือว่�ได้อ่�นคำ�พิพ�กษ�
หรือคำ�สั่งให้จำ�เลยฟัง	คำ�พิพ�กษ�หรือคำ�สั่งของศ�ลทห�รในเวล�ไม่ปกติ	และศ�ลอ�ญ�ศึกหรือศ�ล
ที่พิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีแทนศ�ลอ�ญ�ศึกต�มม�ตร�	40	และม�ตร�	43	ห้�มอุทธรณ์หรือฎีก�

       มาตรา 53  ผู้เสียห�ยจะร้องขอให้จำ�เลยคืนทรัพย์	ใช้ร�ค�ทรัพย์	หรือใช้ค่�สินไหมทดแทน
คว�มเสียห�ยในศ�ลทห�รไม่ได้

       มาตรา 56 ภ�ยใต้บังคับม�ตร�	55
	 							 (1)	ในคดีที่มีอัตร�โทษประห�รชีวิต	ก่อนเริ่มพิจ�รณ�ให้ศ�ลถ�มจำ�เลยว่�มีทน�ยหรือไม	่
ถ้�ไม่มีก็ให้ศ�ลตั้งทน�ยให้
	 							(2)		ในคดีที่มีอัตร�โทษจำ�คุก	ก่อนเริ่มพิจ�รณ�ให้ศ�ลถ�มจำ�เลยว่�มีทน�ยหรือไม่ถ้�ไม่มี
และจำ�เลยต้องก�รก็ให้ศ�ลตั้งทน�ยให้	 ให้ศ�ลจ่�ยเงินร�งวัลและค่�ใช้จ่�ยแก่ทน�ยที่ศ�ลตั้งต�มม�ตร�นี้	
โดยคำ�นึงถึงสภ�พแห่งคดีและสภ�วะท�งเศรษฐกิจ		ทั้งนี้		ต�มระเบียบที่กระทรวงกล�โหมกำ�หนดโดย
คว�มเห็นชอบของกระทรวงก�รคลัง

5. ข้อพิจารณา5. หลักคว�มเสมอภ�คนั้นมีคว�มสัมพันธ์อย่�งใกล้ชิดกับหลักสิทธิเสรีภ�พ	 เนื่องจ�กเป็นหลักก�ร
ที่จะทำ�ให้ก�รใช้สิทธิและเสรีภ�พเป็นไปอย่�งเสมอกันทุกคน	 แต่ห�กสิทธิและเสรีภ�พส�ม�รถใช้ได้เพียง
บุคคลบ�งคน	 ในขณะที่บุคคลบ�งคนเข้�ถึงไม่ได้	 กรณีเช่นนี้ก็ไม่ถือว่�เป็นสิทธิและเสรีภ�พแต่ประก�รใด	
คว�มเสมอภ�คจึงเป็นฐ�นของสิทธิและเสรีภ�พและเป็นหลักประกันในก�รทำ�ให้สิทธิและเสรีภ�พเกิดขึ้น
ได้จริง	ดังนั้น	หลักคว�มเสมอภ�คภ�ยใต้กฎหม�ยจึงเป็นหลักก�รที่ทำ�ให้มีก�รปฏิบัติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องนั้น	ๆ	อย่�งเท่�เทียมกันหรือไม่เลือกปฏิบัติ	ทั้งนี้	ก�รปฏิบัติต�มหลักคว�มเสมอภ�คนั้นจะต้อง
ปฏิบัติต่อสิ่งที่มีส�ระสำ�คัญเหมือนกันอย่�งเท่�เทียมกัน	 และจะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่มีส�ระสำ�คัญแตกต่�งกัน	
ให้แตกต่�งกันไปต�มลักษณะของเรื่องนั้น	ๆ	จึงจะทำ�ให้เกิดคว�มยุติธรรมภ�ยใต้หลักคว�มเสมอภ�ค	
โดยกระบวนก�รยุติธรรมทห�รในปัจจุบันยังมีประเด็นปัญห�เก่ียวกับคว�มเสมอภ�คของคู่คว�มในศ�ลพลเรือน
กับศ�ลทห�รอีกหล�ยประเด็น	เช่น	สิทธิในก�รฟ้องคดีต่อศ�ลทห�รของผู้เสียห�ยที่ไม่ใช่บุคคลที่อยู่ใน
อำ�น�จศ�ลทห�ร	สิทธิในก�รมีทน�ยของจำ�เลย		สิทธิในก�รอุทธรณ์หรือฎีก�คำ�พิพ�กษ�ของศ�ลทห�ร
ในเวล�ไม่ปกติและศ�ลอ�ญ�ศึก	ก�รดำ�เนินคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอ�ญ�	เป็นต้น	ซึ่งประเด็นเหล่�นี้คู่คว�ม
ในศ�ลทห�รยังได้รับคว�มคุ้มครองที่แตกต่�งจ�กศ�ลพลเรือน
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  5.1 การฟ้องคดี
       ก�รฟ้องคดีในศ�ลทห�รนั้น		พระร�ชบัญญัติธรรมนูญศ�ลทห�ร		พ.ศ.	2498	ม�ตร�	49	
บัญญัติให้ศ�ลทห�รในเวล�ปกติให้อัยก�รทห�รหรือผู้เสียห�ยซ่ึงเป็นบุคคลท่ีอยู่ในอำ�น�จศ�ลทห�รมีอำ�น�จ
เป็นโจทก์ฟ้องคดีอ�ญ�		แต่ถ้�เป็นผู้เสียห�ยที่มิได้เป็นบุคคลที่อยู่ในอำ�น�จศ�ลทห�รแล้ว	ต้องมอบคดี
ให้อัยก�รทห�รเป็นโจทก์	ส่วนศ�ลทห�รในเวล�ไม่ปกติหรือศ�ลอ�ญ�ศึก	หรือศ�ลท่ีพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดี
แทนศ�ลอ�ญ�ศึกต�มคว�มในม�ตร�	40	และม�ตร�	43	ให้อัยก�รทห�รเท่�น้ันมีอำ�น�จเป็นโจทก์	ผู้เสียห�ย
จะเป็นบุคคลที่อยู่ในอำ�น�จศ�ลทห�รหรือไม่ก็ต�มต้องมอบคดีให้อัยก�รทห�รเป็นโจทก์		ซึ่งจะเห็นได้ว่�
ผู้มีอำ�น�จฟ้องคดีอ�ญ�ในศ�ลทห�ร	คือ		(1)	อัยก�รทห�ร		(2)	ผู้เสียห�ยซ่ึงเป็นบุคคลท่ีอยู่ในอำ�น�จศ�ลทห�ร	

         ผลกระทบดังที่กล่�วม�นั้น	ห�กผู้เสียห�ยเป็นบุคคลที่อยู่ในอำ�น�จศ�ลทห�รจะมีสิทธิดังที่
กล่�วม�ทุกประก�ร	จึงเห็นได้ว่�ก�รตัดสิทธิผู้เสียห�ยที่มิใช่บุคคลที่อยู่ในอำ�น�จศ�ลทห�รนั้น	เป็นกรณี
ที่รัฐให้คว�มคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พของบุคคลและอำ�นวยคว�มยุติธรรมแก่ประช�ชนไม่เท่�เทียมกัน
อันเป็นก�รไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและแม้ว่�จะกำ�หนดท�งแก้ไว้โดยให้อัยก�รทห�รฟ้องคดี
แทนผู้เสียห�ยที่มิใช่บุคคลที่อยู่ในอำ�น�จศ�ลทห�ร	 แต่อัยก�รทห�รก็เป็นเพียงตัวแทนของรัฐในก�รฟ้องคดี
เพื่อรักษ�คว�มสงบเรียบร้อยของบ้�นเมืองเท่�นั้น	 ไม่ได้เป็นผู้ท่ีได้รับผลร้�ยโดยตรงจ�กก�รกระทำ�คว�มผิด	
ซ่ึงห�กเป็นกรณีท่ีผู้บังคับบัญช�อัยก�รทห�รมีคำ�ส่ังไม่ฟ้องคดี		ก็จะทำ�ให้ไม่ส�ม�รถดำ�เนินคดีกับผู้กระทำ�คว�มผิดได้

       จ�กบทบัญญัติดังกล่�วผู้มีอำ�น�จฟ้องคดีอ�ญ�ต่อศ�ลทห�รในเวล�ปกติ		คือ	อัยก�รทห�รและ
ผู้เสียห�ยที่เป็นบุคคลที่อยู่ในอำ�น�จศ�ลทห�ร	แต่ถ้�เป็นผู้เสียห�ยที่มิใช่บุคคลที่อยู่ในอำ�น�จศ�ลทห�รต้อง
มอบคดีให้อัยก�รทห�รเป็นโจทก์ฟ้องคดีแทน	 ก�รที่กฎหม�ยจำ�กัดสิทธิของผู้เสียห�ยซึ่งเป็นบุคคลที่มิใช่
บุคคลที่อยู่ในอำ�น�จศ�ลทห�รดังกล่�ว	เป็นกรณีที่ไม่สอดคล้องกับหลักคว�มเสมอภ�คที่บุคคลทั่วไปควรจะ
ได้รับ	 ก่อให้เกิดปัญห�เกี่ยวกับก�รฟ้องคดีอ�ญ�ในศ�ลทห�รโดยเป็นก�รจำ�กัดสิทธิหรือเป็นก�รปิดกั้น
ประช�ชนทำ�ให้ไม่มีโอก�สร้องขอคว�มเป็นธรรมได้อย่�งเสรีและไม่สอดคล้องแนวนโยบ�ยแห่งรัฐในก�ร
จัดให้ประช�ชนเข้�ถึงกระบวนก�รยุติธรรมได้โดยสะดวก			รวดเร็วและไม่มีค่�ใช้จ ่�ยสูงเกินสมควร
ต�มที่รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พุทธศักร�ช	2560	ม�ตร�	68	วรรคหนึ่ง	บัญญัติไว้	ทำ�ให้สิทธิ
ขั้นพื้นฐ�นของผู้เสียห�ยในคดีอ�ญ�สูญเสียไป	อีกทั้ง	เป็นก�รไม่เปิดโอก�สให้มีก�รถ่วงดุลก�รใช้อำ�น�จ
ในก�รตรวจสอบก�รใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญช�อัยก�รทห�ร	เกิดคว�มไม่เท่�เทียมกันในสิทธิและเสรีภ�พ
เม่ือเปรียบเทียบกับผู้มีอำ�น�จฟ้องคดีในศ�ลพลเรือน	 ท่ีกฎหม�ยเปิดโอก�สให้ประช�ชนท่ัวไปท่ีเป็นผู้เสียห�ย
มีอำ�น�จฟ้องคดีอ�ญ�ต่อศ�ลได้	เช่นเดียวกับพนักง�นอัยก�ร		 ก�รที่กฎหม�ยไม่เปิดโอก�สให้ผู้เสียห�ย
ที ่ม ิใช่บุคคลที ่อยู ่ในอำ�น�จศ�ลทห�รฟ้องคดีอ�ญ�ในศ�ลทห�รได้เองนั ้น	ส่งผลกระทบเป็นก�ร
ตัดสิทธิในหล�ยประก�ร	เช่น

       (1)     ตัดสิทธิในก�รดำ�เนินคดีอ�ญ�ต่อไป	ห�กผู้บังคับบัญช�อัยก�รทห�รมีสั่งไม่ฟ้องซึ่ง
จะทำ�ให้ไม่ส�ม�รถดำ�เนินคดีกับผู้กระทำ�คว�มผิดได้

       (2)  ตัดสิทธิในก�รจัดก�รแทนผู้เสียห�ย		

       (4)  ตัดสิทธิในก�รเสนอพย�นหลักฐ�นของฝ่�ยผู้เสียห�ย

       (6)  ตัดสิทธิในก�รฟ้องคดีใหม่ในกรณีท่ีอัยก�รทห�รถอนฟ้องคดีจ�กศ�ลทห�ร

       (3)  ตัดสิทธิในก�รเข้�ร่วมเป็นโจทก์กับอัยก�รทห�ร

       (5)  ตัดสิทธิในก�รรับมรดกคว�ม

       (7)  ตัดสิทธิในก�รอุทธรณ์ฎีก�ในกรณีท่ีอัยก�รทห�รมีคว�มเห็นไม่อุทธรณ์หรือฎีก�



ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2563) 75

ดังนั้น	เพื่อให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ปัจจุบันและให้เกิดคว�มเสมอภ�คกันระหว่�งสิทธิผู้เสียห�ยในศ�ล
ทห�รและศ�ลพลเรือน	จึงควรเปิดโอก�สให้สิทธิแก่ผู้เสียห�ยที่มิใช่บุคคลที่อยู่ในอำ�น�จศ�ลทห�รส�ม�รถ
ฟ้องคดีอ�ญ�ในศ�ลทห�รในเวล�ปกติได้เช่นเดียวกันผู้เสียห�ยที่เป็นบุคคลที่อยู่ในอำ�น�จของศ�ลทห�ร	
กล่�วคือ	กำ�หนดให้บุคคลที่มีอำ�น�จฟ้องคดีอ�ญ�ในศ�ลทห�รได้	คือ	อัยก�รทห�ร	และผู้เสียห�ย	ส่วน
ในศ�ลทห�รในเวล�ไม่ปกติและศ�ลอ�ญ�ศึกนั้นคงหลักก�รเดิมเนื่องจ�กเป็นช่วงเวล�ที่บ้�นเมืองอยู่ใน
ภ�วะไม่ปกติหรือมีศึกสงคร�ม	อำ�น�จฟ้องคดีจึงควรถูกจำ�กัดให้เป็นของอัยก�รทห�รเท่�นั้น	

	 	 	 นอกจ�กกรณีดังท่ีกล่�วม�ข้�งต้นแล้ว	 มีกฎหม�ยท่ีเก่ียวกับก�รฟ้องคดีในศ�ลทห�ร	คือ	พระร�ชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	พ.ศ.	2560	ได้บัญญัติให้อำ�น�จอัยก�ร
สูงสุดหรือคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติมีอำ�น�จฟ้องคดีในศ�ลทห�รได้	 กล่�วคือ	
เป็นกรณีที่ข้�ร�ชก�รทห�รที่อยู่ในอำ�น�จไต่สวนและวินิจฉัยของคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.กระทำ�ผิดฐ�น
ทุจริตต่อหน้�ที่หรือกระทำ�ผิดต่อตำ�แหน่งหน้�ที่ร�ชก�ร	และคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	มีมติว่�มีคว�มผิดท�ง
อ�ญ�	คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	จะส่งร�ยง�น	สำ�เน�ก�รไต่สวน	เอกส�รหลักฐ�น	สำ�เน�อิเล็กทรอนิกส์	และ
คำ�วินิจฉัยไปยังอัยก�รสูงสุดเพื่อให้อัยก�รสูงสุดยื่นฟ้องคดีต่อไป	หรือกรณีที่อัยก�รสูงสุดเห็นว่�คำ�วินิจฉัย
ของคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	ที่ส่งให้ยังไม่สมบูรณ์พอที่จะดำ�เนินคดีได้	จะมีก�รตั้งคณะทำ�ง�นร่วมระหว่�ง
ผู้แทนคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	และผู้แทนอัยก�รสูงสุดเพื่อดำ�เนินก�รรวบรวมพย�นหลักฐ�นให้สมบูรณ์แล้ว
ส่งให้อัยก�รสูงสุดเพื่อฟ้องคดี	แต่ห�กเป็นกรณีที่คณะทำ�ง�นร่วมไม่อ�จห�ข้อยุติเกี่ยวกับก�รดำ�เนินก�ร
ฟ้องคดีได้	คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	จะมีอำ�น�จฟ้องคดีเอง	โดยในก�รดำ�เนินคดีกับผู้ถูกกล่�วห�ที่เป็นบุคคล
ที่อยู่ในอำ�น�จของศ�ลทห�ร	 อัยก�รสูงสุดจะเป็นผู้ฟ้องคดีโดยถือว่�เป็นอัยก�รทห�รต�มกฎหม�ยว่�ด้วย
พระธรรมนูญศ�ลทห�ร	 หรือจะมอบให้อัยก�รทห�รเป็นผู้ฟ้องคดีแทนก็ได้	 หรือกรณีที่ก�รตั้งคณะทำ�ง�น
ร่วมระหว่�งผู้แทนคณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช.	 และผู้แทนอัยก�รสูงสุดเพื่อดำ�เนินก�รรวบรวมพย�นหลักฐ�น
ให้สมบูรณ์	 แต่คณะทำ�ง�นร่วมดังกล่�วไม่อ�จห�ข้อยุติเก่ียวกับก�รดำ�เนินก�รฟ้องคดีได้ดังท่ีได้กล่�วข้�งต้น	
คณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช.	 มีอำ�น�จฟ้องและดำ�เนินคดีอ�ญ�ในศ�ลทห�รได้	 ท้ังน้ี	 ต�มพระร�ชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	พ.ศ.	2560	ม�ตร�	93	ประกอบม�ตร�	77	และม�ตร�	96 
	 	 	 	 ดังน้ัน	 กรณีข้�ร�ชก�รทห�รกระทำ�คว�มผิดดังท่ีกล่�วม�น้ี	 เป็นก�รตัดอำ�น�จก�รดำ�เนินคดีของ
อัยก�รทห�รในศ�ลทห�ร	ส่งผลให้ผู้บังคับบัญช�ของอัยก�รทห�รไม่มีอำ�น�จสั่งคดีต�มข้อบังคับกระทรวง
กล�โหมว่�ด้วยอัยก�รทห�ร	พ.ศ.	2499	ข้อ	5	(1)	และอัยก�รทห�รไม่มีอำ�น�จเป็นโจทก์ฟ้องคดีในศ�ลทห�ร
ต�มพระร�ชบัญญัติธรรมนูญศ�ลทห�ร	พ.ศ.	2498	ม�ตร�	49	โดยกรณีดังกล่�วน้ี	ก�รฟ้องคดีจะเป็นอำ�น�จ
ของอัยก�รสูงสุดหรือคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	แล้วแต่กรณี	อำ�น�จของอัยก�รสูงสุดหรือคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	
ในก�รดำ�เนินคดีอ�ญ�ในศ�ลซ่ึงมีเขตอำ�น�จพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีต�มพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	พ.ศ.	2560	เป็นอำ�น�จต�มกฎหม�ยพิเศษจึงยกเว้นอำ�น�จ
ส่ังคดีของผู้บังคับบัญช�ของอัยก�รทห�รต�มพระร�ชบัญญัติธรรมนูญศ�ลทห�ร	พ.ศ.	2498	ม�ตร�	11	และ
ข้อบังคับกระทรวงกล�โหมว่�ด้วยอัยก�รทห�ร	พ.ศ.	2499	ข้อ	5	(1)	และยกเว้นอำ�น�จเป็นโจทก์ฟ้องคดี
ของอัยก�รทห�รต�มพระร�ชบัญญัติธรรมนูญศ�ลทห�ร	พ.ศ.	2498	ม�ตร�	49	ซ่ึงเป็นกฎหม�ยและข้อบังคับ
ฝ่�ยทห�รอันเป็นกฎหม�ยทั่วไปในกระบวนก�รยุติธรรมทห�ร	

    จ�กบทบัญญัติในกฎหม�ยท้ังสองฉบับน้ี	 เห็นได้ว่�ห�กเป็นกรณีท่ีข้�ร�ชก�รทห�รซ่ึงอยู่ในอำ�น�จ
ไต่สวนและวินิจฉัยของคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	ต�มหลักเกณฑ์ที่ได้กล่�วม�ข้�งต้น	ได้กระทำ�ผิดฐ�นทุจริต
ต่อหน้�ที่หรือกระทำ�ผิดต่อตำ�แหน่งหน้�ที่ร�ชก�ร	 ก็จะเป็นก�รตัดอำ�น�จก�รดำ�เนินคดีของอัยก�รทห�รใน
ศ�ลทห�ร		ส่งผลให้ผู้บังคับบัญช�ของอัยก�รทห�รไม่มีอำ�น�จสั่งคดี		และอัยก�รทห�รไม่มีอำ�น�จเป็นโจทก์
ฟ้องคดีในศ�ลทห�ร
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  5.2 การแต่งทนายความ

 5.3 การดำาเนินคดีแพ่งเก่ียวเน่ืองกับคดีอาญา

	 	 	 	 	 ก�รแต่งทน�ยคว�มเข้�ว่�ต่�งหรือให้คว�มช่วยเหลือท�งกฎหม�ยในศ�ลทห�รน้ัน	 ในกรณีท่ีเป็นคดี
ท่ีอยู่ในอำ�น�จพิจ�รณ�พิพ�กษ�ของศ�ลอ�ญ�ศึก	 พระร�ชบัญญัติธรรมนูญศ�ลทห�ร	 พ.ศ.	 2498	 ม�ตร�	
55	 วรรคส่ี	 กำ�หนดห้�มมิให้แต่งทน�ยคว�มเข้�ว่�ต่�งในคดี	 หลักเกณฑ์ในบทบัญญัติดังกล่�วเป็นกรณีท่ีไม่
สอดคล้องกับหลักคว�มเสมอภ�คท่ีบุคคลท่ัวไปควรท่ีจะได้รับ	 และไม่สอดคล้องต่อหลักก�รคุ้มครองสิทธิของ
จำ�เลยในคดีอ�ญ�	 ซ่ึงศ�ลอ�ญ�ศึกนอกจ�กจะมีอำ�น�จพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีซ่ึงผู้กระทำ�คว�มผิดเป็นบุคคลที่
อยู่ในอำ�น�จศ�ลทห�รที่กระทำ�คว�มผิดต่อกฎหม�ยทห�รหรือกฎหม�ยอื่นในท�งอ�ญ�แล้ว	 ยังมีอำ�น�จ
พิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีท่ีบุคคลซ่ึงมิใช่บุคคลท่ีอยู่ในอำ�น�จศ�ลทห�รหรือเป็นพลเรือนซ่ึงกระทำ�คว�มผิดอ�ญ�
ในเขตอำ�น�จของศ�ลอ�ญ�ศึกด้วยดังน้ันจึงไม่ควรตัดสิทธิก�รมีทน�ยคว�มของจำ�เลยในศ�ลอ�ญ�ศึก	 อีกท้ัง
รัฐมีหน้�ท่ีในก�รให้คว�มคุ้มครองสิทธิแก่บุคคลในรัฐเสมอ	ไม่ว่�รัฐจะตกอยู่ในสภ�วก�รณ์เช่นใด	และถ้�จะมี
ก�รจำ�กัดสิทธิก็จะต้องเป็นไปโดยจำ�เป็นและน้อยท่ีสุดเท่�ท่ีจะทำ�ได้	 

     นอกจ�กน้ี	 จำ�เลยในศ�ลอ�ญ�ศึกน้ันอ�จเป็นเชลยศึกก�รห้�มแต่งทน�ยคว�มเข้�ว่�ต่�งในคดีย่อม
เป็นก�รไม่สอดคล้องกับอนุสัญญ�เจนีว�เก่ียวกับก�รปฏิบัติต่อเชลยศึก	ข้อ	105	เน่ืองจ�กบทบัญญัติดังกล่�ว
น้ันได้ให้สิทธิในก�รต่อสู้คดีของเชลยศึกไม่ว่�จะเป็นก�รจัดห�ล่�มหรือทน�ยคว�มต�มท่ีเชลยศึกต้องก�ร	
และต�มกฎหม�ยว่�ด้วยบังคับก�รให้เป็นไปต�มอนุสัญญ�เจนีว�เก่ียวกับก�รปฏิบัติต่อเชลยศึกได้บัญญัติห้�ม
มิให้ศ�ลพิพ�กษ�ลงโทษเชลยศึกโดยไม่ได้ให้โอก�สแก่เชลยศึกในก�รต่อสู้คดี	 หรือโดยไม่ให้ได้รับก�รช่วย
เหลือต�มเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในข้อ	105	แห่งอนุสัญญ�	และก�รท่ีกฎหม�ยห้�มมิให้มีก�รแต่งทน�ยคว�มใน
ศ�ลอ�ญ�ศึกน้ันยังเป็นก�รไม่สอดคล้องกับกติก�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิท�งก�รเมือง	
ข้อ	14	(3)	(ข)	(ง)	ต�มท่ีได้กล่�วม�แล้ว	และยังไม่สอดคล้องต่อแนวนโยบ�ยแห่งรัฐซ่ึงกำ�หนดให้รัฐพึงให้คว�ม
ช่วยเหลือท�งกฎหม�ยท่ีจำ�เป็นและเหม�ะสมแก่ผู้ย�กไร้หรือผู้ด้อยโอก�สในก�รเข้�ถึงกระบวนก�รยุติธรรม	
รวมตลอดถึงก�รจัดห�ทน�ยคว�มให้	ต�มรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	 พุทธศักร�ช	2560	ม�ตร�	68	
วรรคท้�ยอีกด้วย
	 						ดังนั้น	เพื่อให้ก�รคุ้มครองสิทธิของจำ�เลยในกระบวนก�รยุติธรรมต�มรัฐธรรมนูญและให้
กระบวนก�รยุติธรรมท�งอ�ญ�ในเรื่องก�รแต่งทน�ยคว�มเป็นม�ตรฐ�นเดียวกัน		และเกิดคว�มเสมอภ�ค
ในก�รคุ้มครองและเสรีภ�พขั้นพื้นฐ�นของจำ�เลยในคดีอ�ญ�	ทั้งในศ�ลทห�รและศ�ลพลเรือน	ควรกำ�หนด
หลักเกณฑ์ในก�รแต่งทน�ยคว�มให้จำ�เลยในศ�ลทห�รให้มีคว�มสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในก�ร
แต่งทน�ยคว�มให้กับจำ�เลยในศ�ลพลเรือน	และควรให้จำ�เลยมีสิทธิแต่งทน�ยคว�มเข้�ว่�คว�มแก้ต่�ง
ในศ�ลทห�รได้ทุกคดีและทุกศ�ล	ไม่ว่�จะเป็นศ�ลทห�รในเวล�ปกติ	ศ�ลทห�รในเวล�ไม่ปกติ	หรือศ�ลอ�ญ�ศึก

	 							ก�รฟ้องคดีแพ่งเก่ียวเน่ืองกับคดีอ�ญ�ในศ�ลทห�รน้ัน	พระร�ชบัญญัติธรรมนูญศ�ลทห�ร	พ.ศ.	
2498	ม�ตร�	51	ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ไว้ว่�	เม่ืออัยก�รทห�รร้องขอศ�ลทห�รมีอำ�น�จพิพ�กษ�ให้จำ�เลยคืน
ทรัพย์ใช้ร�ค�ทรัพย์	 หรือใช้ค่�สินไหมทดแทนคว�มเสียห�ยให้แก่รัฐบ�ลได้ในกรณีที่จำ�เลยกระทำ�ผิด	 และ
ม�ตร�	 53	 ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ไว้ว่�	 ผู้เสียห�ยจะร้องขอให้จำ�เลยคืนทรัพย์	 ใช้ร�ค�ทรัพย์หรือใช้ค่�สินไหม
ทดแทนคว�มเสียห�ยในศ�ลทห�รไม่ได้	
	 							ต�มบทบัญญัติดังกล่�ว	เห็นได้ว่�ก�รดำ�เนินคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอ�ญ�ของศ�ลทห�รและ
ศ�ลพลเรือนมีข้อแตกต่�งกันบ�งประก�ร	 กล่�วคือ	 ผู้มีอำ�น�จร้องขอให้ศ�ลพิพ�กษ�คืนทรัพย์	 หรือใช้ร�ค�
ทรัพย์ในศ�ลพลเรือนมีท้ังพนักง�นอัยก�รและผู้เสียห�ย	 ซึ่งพนักง�นอัยก�รมีอำ�น�จขอให้คืนทรัพย์หรือใช้
ร�ค�ทรัพย์แทนผู้เสียห�ยได้ต�มฐ�นคว�มผิดท่ีบัญญัติในประมวลกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ�ม�ตร�	43
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ส่วนในศ�ลทห�รน้ันผู้มีอำ�น�จฟ้องขอให้คืนทรัพย์หรือใช้ร�ค�ทรัพย์หรือใช้ค่�สินไหมทดแทนมีเฉพ�ะอัยก�ร
ทห�รเท่�น้ัน	 และศ�ลทห�รจะพิพ�กษ�ได้เฉพ�ะให้คืนทรัพย์	 ใช้ร�ค�ทรัพย์	 หรือใช้ค่�สินไหมทดแทนให้แก่
รัฐบ�ลเท่�น้ัน	ส่วนผู้เสียห�ยไม่ว่�จะเป็นบุคคลท่ีอยู่ในอำ�น�จศ�ลทห�รหรือไม่ก็ต�ม	จะถูกจำ�กัดสิทธิโดยไม่มี
อำ�น�จร้องขอให้จำ�เลยคืนทรัพย์	ใช้ร�ค�ทรัพย์หรือใช้ค่�สินไหมทดแทนคว�มเสียห�ย	ซึ่งก่อให้เกิดปัญห�
ในท�งปฏิบัติ		และเกิดคว�มไม่สะดวกทำ�ให้ผู้เสียห�ยต้องไปฟ้องร้องต่อศ�ลพลเรือนเพื่อเรียกค่�เสียห�ย	
หรือค่�สินไหมทดแทนอีกครั้งหนึ่ง

    โดยก�รดำ�เนินคดีแพ่งเก่ียวเน่ืองกับคดีอ�ญ�ในศ�ลทห�ร	 ต�มพระร�ชบัญญัติธรรมนูญศ�ลทห�ร	
พ.ศ.	 2498	ม�ตร�	 53	 ได้บัญญัติ	 ห้�มมิให้ผู้เสียห�ยที่เป็นโจทก์ร้องขอให้จำ�เลยคืนทรัพย์	 ใช้ร�ค�ทรัพย์	
หรือใช้ค่�สินไหมทดแทนในก�รดำ�เนินกระบวนพิจ�รณ�ในศ�ลทห�ร	 เห็นได้ว่�ผู้เสียห�ยไม่ส�ม�รถดำ�เนิน
กระบวนพิจ�รณ�เป็นคดีแพ่งเก่ียวเน่ืองกับคดีอ�ญ�ในศ�ลทห�รได้เลยผู้เสียห�ยจะต้องไปฟ้องร้องในส่วน
ค่�เสียห�ยต่อศ�ลพลเรือนต่�งห�ก	 ก่อให้เกิดคว�มไม่สะดวกแก่ผู้เสียห�ยและส้ินเปลืองค่�ใช้จ่�ย	 ซ่ึงเป็นอีก
กรณีหนึ่งที่นอกจ�กจะไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญในเรื่องคว�มเสมอภ�คแล้ว	 ยังเป็นก�รไม่สอดคล้องกับ
แนวนโยบ�ยแห่งรัฐในก�รให้ประช�ชนเข้�ถึงกระบวนก�รยุติธรรมต�มรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	
พุทธศักร�ช	2560	ม�ตร�	68

	 							โดยก�รเรียกค่�สินไหมทดแทนหรือค่�เสียห�ยท่ีเกิดจ�กก�รกระทำ�คว�มผิดอ�ญ�น้ันเป็นสิทธิ
ท่ีม�จ�กก�รดำ�เนินกระบวนก�รยุติธรรมโดยรวดเร็วอันเป็นหลักท่ีคุ้มครองคว�มยุติธรรมในก�รดำ�เนิน
กระบวนก�รยุติธรรมให้เสร็จสิ้นไปโดยปร�ศจ�กคว�มล่�ช้�	 ดังนั้น	 บทบัญญัติม�ตร�	 51	 และม�ตร�	 53	
แห่งพระร�ชบัญญัติธรรมนูญศ�ลทห�ร	 พ.ศ.	 2498	 จึงไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	
พุทธศักร�ช	 2560	 ม�ตร�	 68	 ซึ่งเป็นก�รจำ�กัดสิทธิของผู้เสียห�ยและให้อำ�น�จเฉพ�ะอัยก�รทห�รที่จะ
ร้องขอให้คืนทรัพย์ใช้ร�ค�ทรัพย์	 หรือใช้ค่�สินไหมทดแทนให้แก่รัฐบ�ลเท่�น้ัน	 ทำ�ให้ผู้เสียห�ยต้องไปฟ้องร้อง
เป็นคดีแพ่งที่ศ�ลพลเรือนทั้ง	ๆ	ที่มูลคว�มแห่งคดี	ทั้งคดีแพ่งและคดีอ�ญ�เป็นเรื่องเดียวกัน	แต่กลับต้อง
พิจ�รณ�ถึงสองศ�ลทำ�ให้เกิดคว�มไม่สะดวกและทำ�ให้คดีล่�ช้�	 และทำ�ให้ผู้เสียห�ยหรือผู้ท่ีได้รับผลกระทบ
จ�กก�รกระทำ�คว�มผิดได้รับก�รเยียวย�ท่ีล่�ช้�	 อีกท้ังผู้เสียห�ยจะต้องเสียห�ยค่�ใช้จ่�ยอีกจำ�นวนม�ก	 เช่น	
ค่�จ้�งทน�ยคว�ม	ค่�ธรรมเนียมศ�ล	ค่�เอกส�รต่�ง	ๆ	เป็นต้น	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งรัฐจะต้องสิ้นเปลือง
งบประม�ณในก�รดำ�เนินกระบวนพิจ�รณ�คดีโดยไม่จำ�เป็น

         ดังน้ัน	จึงควรแก้ไขบทบัญญัติดังกล่�วให้อัยก�รทห�รมีอำ�น�จร้องขอให้จำ�เลยคืนทรัพย์	ใช้ร�ค�
ทรัพย์หรือค่�สินไหมทดแทน	แทนผู้เสียห�ยในศ�ลทห�รได้	เช่นเดียวกับศ�ลพลเรือนและห�กผู้เสียห�ย
ฟ้องคดีต่อศ�ลทห�รเอง	ก็ให้มีสิทธิร้องขอให้คืนทรัพย์	ใช้ร�ค�ทรัพย์หรือค่�สินไหมทดแทนได้ด้วย	
เพื่อคว�มสะดวกและรวดเร็วในก�รดำ�เนินคดีที่ผู้เสียห�ยจะได้ไม่ต้องไปฟ้องเป็นคดีแพ่งต่อศ�ลพลเรือน
อีก	เพื่อเป็นก�รคุ้มครองสิทธิของผู้เสียในศ�ลทห�รให้มีคว�มเท่�เทียมกับผู้เสียห�ยในศ�ลพลเรือน
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 5.4 การอุทธรณ์และฎีกา

	 						สิทธิของคู่คว�มในก�รอุทธรณ์หรือฎีก�ในศ�ลทห�รน้ัน	พระร�ชบัญญัติธรรมนูญศ�ลทห�ร	พ.ศ.	2498	
ม�ตร�	 61	 วรรคสอง	 บัญญัติห้�มมิให้มีก�รอุทธรณ์หรือฎีก�คัดค้�นคำ�พิพ�กษ�หรือคำ�สั่งของศ�ลทห�ร
ในเวล�ไม่ปกติ	 และศ�ลอ�ญ�ศึกหรือศ�ลที่พิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีแทนศ�ลอ�ญ�ศึกในทุกกรณี	 เห็นได้ว�่	
สิทธิของคู่คว�มในศ�ลทห�รและศ�ลพลเรือนได้รับคว�มคุ้มครองจ�กรัฐอย่�งไม่เสมอภ�คเท่�เทียม
กัน	 เป็นก�รจำ�กัดสิทธิของคู่คว�มในก�รต่อสู้คดีและทำ�ให้ก�รเข้�ถึงกระบวนก�รยุติธรรมของประช�ชน
ต�มรัฐธรรมนูญได้รับคว�มคุ ้มครองอย่�งไม่เต็มที ่	อีกทั้งประเทศไทยได้เข้�เป็นภ�คีสม�ชิกของกติก�
ระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิท�งก�รเมือง	(International	Covenant	on	Civil	and	
Political	Rights	:	ICCPR)	ซึ ่งในข้อที่	14	ข้อย่อยที่	5	ได้กำ�หนดให้หลักประกันสิทธิในก�รอุทธรณ์
คำ�พิพ�กษ�ไว้ดังท่ีได้กล่�วม�แล้ว		ว่�บุคคลทุกคนท่ีต้องคำ�พิพ�กษ�ลงโทษในคว�มผิดอ�ญ�	ย่อมมีสิทธิท่ีจะให้
คณะตุล�ก�รระดับเหนือขึ้นไปพิจ�รณ�ทบทวนก�รลงโทษและคำ�พิพ�กษ�โดยเป็นไปต�มกฎหม�ย	ดังน้ัน	
ก�รห้�มมิให้มีก�รอุทธรณ์คำ�พิพ�กษ�หรือคำ�ส่ังของศ�ลทห�รในเวล�ไม่ปกติและศ�ลอ�ญ�ศึกย่อมเป็นก�รขัด
ต่อหลักประกันสิทธิในก�รอุทธรณ์คำ�พิพ�กษ�ที่ระบุไว้ในกติก�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิท�งก�รเมืองด้วย		ซึ ่งศ�ลทห�รในต่�งประเทศที่อนุญ�ตให้คู ่คว�มมีสิทธิที ่จะอุทธรณ์หรือฎีก�
คำ�พิพ�กษ�ของศ�ลทห�รในเวล�ไม่ปกติได้	เช่น	ส�ธ�รณรัฐฝรั่งเศส	สหพันธ์ส�ธ�รณรัฐเยอรมนี	เป็นต้น
	 							อีกท้ัง		เม่ือเทียบเคียงกับก�รดำ�เนินกระบวนพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีของศ�ลฎีก�แผนกคดีอ�ญ�ของ
ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมือง		ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย		พุทธศักร�ช	2560	ม�ตร�	195	วรรคสี่	
ได้บัญญัติให้คำ�พิพ�กษ�ของศ�ลฎีก�แผนกคดีอ�ญ�ของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมือง	 ให้อุทธรณ์ต่อที่
ประชุมใหญ่ศ�ลฎีก�ภ�ยในส�มสิบวันนับแต่วันท่ีศ�ลฎีก�แผนกคดีอ�ญ�ของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมืองมี
คำ�พิพ�กษ�จะเห็นได้ว่�กระบวนก�รพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีของศ�ลฎีก�แผนกคดีอ�ญ�ของผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ท�งก�รเมืองซึ่งมีองค์คณะตุล�ก�รในก�รพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีถึง	5	-	9	คน	และเป็นก�รพิจ�รณ�พิพ�กษ�
ของศ�ลฎีก�ซึ่งเป็นศ�ลสูงสุดในระบบศ�ลยุติธรรม	 แต่ก็ได้ให้สิทธิแก่ผู้ต้องคำ�พิพ�กษ�ยื่นอุทธรณ์ต่อ
ที่ประชุมใหญ่ศ�ลฎีก�ภ�ยในส�มสิบวันนับแต่วันท่ีมีคำ�พิพ�กษ�ของศ�ลฎีก�แผนกคดีอ�ญ�ของผู้ดำ�รง
ตำ�แหน่งท�งก�รเมืองได้เป็นก�รคุ้มครองสิทธิของบุคคลในก�รเข้�ถึงสิทธิในกระบวนก�รยุติธรรมท�งอ�ญ�	
ซ่ึงสอดคล้องกับกติก�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิท�งก�รเมือง	(International	Covenant	
on	Civil	and	Political	Rights	:	ICCPR)	ข้อ	14	ข้อย่อย	5
	 							นอกจ�กน้ี	บทบัญญัติม�ตร�	61	วรรคสอง	แห่งพระร�ชบัญญัติธรรมนูญศ�ลทห�ร	พ.ศ.	2498	
คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ		ในคร�วประชุมด้�นคดีสิทธิมนุษยชน	ครั้งที่	14/2556	เมื่อวันที่	
9	 ตุล�คม	 2556	 ได้พิจ�รณ�มีมติว่�	 ม�ตร�	 61	 วรรคสอง	 กระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญห�เกี่ยวกับ
คว�มชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	ม�ตร�	30	และม�ตร�	31	แห่งรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พุทธศักร�ช	
2550		และได้เสนอเรื่องพร้อมด้วยคว�มเห็นต่อศ�ลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจ�รณ�วินิจฉัยว่�บทบัญญัติดังกล่�ว
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่	 ทั้งนี้	 ต�มหน้�ที่และอำ�น�จต�มรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	
พุทธศักร�ช	 2550	 ม�ตร�	 257	 (2)	 (หน้�ที่และอำ�น�จในขณะนั้น)	 แต่เป็นที่น่�เสียด�ยในระหว่�งก�ร
พิจ�รณ�คดีของศ�ลรัฐธรรมนูญ	รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พุทธศักร�ช	2550	ได้สิ้นสุดลง	และเมื่อ
มีก�รประก�ศใช้รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	(ฉบับชั่วคร�ว)	พุทธศักร�ช	2557	ม�ตร�	45	วรรคหนึ่ง	
ได้บัญญัติให้ศ�ลรัฐธรรมนูญมีอำ�น�จพิจ�รณ�วินิจฉัยปัญห�ว่�กฎหม�ยใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
นี้	 ซึ่งหม�ยถึงรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	 (ฉบับชั่วคร�ว)	พุทธศักร�ช	2557	หรือไม่	 เท่�นั้น	มิได้มี
บทบัญญัติให้ศ�ลรัฐธรรมนูญพิจ�รณ�วินิจฉัยว่�		บทบัญญัติแห่งกฎหม�ยใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและ
มีปัญห�เกี่ยวกับคว�มชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	 พุทธศักร�ช	 2550	 ศ�ลรัฐธรรมนูญจึงมี
คำ�สั่งให้จำ�หน่�ยคำ�ร้อง
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6.ข้อเสนอแนะ

6. ด้วยเหตุผลท่ีกล่�วม�ท้ังหมดข้�งต้น	จึงมีข้อเสนอแนะ	ดังน้ี

 6.1 แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 49 
      โดยกำ�หนดให้ผู้เสียห�ยท่ีมิใช่บุคคลท่ีอยู่ในอำ�น�จศ�ลทห�รมีอำ�น�จเป็นโจทก์ฟ้องคดีอ�ญ�
ต่อศ�ลทห�รในเวล�ปกติได้เช่นเดียวกับผู้เสียห�ยที่เป็นบุคคลที่อยู่ในอำ�น�จของศ�ลทห�ร	 โดยกำ�หนด
ให้ผู้เสียห�ยจ�กก�รกระทำ�คว�มผิดอ�ญ�ฐ�นใดฐ�นหนึ่งมีอำ�น�จเป็นโจทก์ฟ้องคดีอ�ญ�ต่อศ�ลทห�ร
ได้โดยไม่ต้องพิจ�รณ�ว่�ผู้เสียห�ยนั้นเป็นบุคคลใด	ห�กเป็นผู้เสียห�ยต�มกฎหม�ยก็มีอำ�น�จที่จะฟ้อง
คดีอ�ญ�ต่อศ�ลทห�รในเวล�ปกติได้	เพื่อให้ประช�ชนมีสิทธิเท่�เทียมกัน	และเปิดโอก�สให้ประช�ชน
เข้�ถึงกระบวนยุติธรรมทห�ร

 6.2 แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร  พ.ศ. 2498 มาตรา 55   
             โดยกำ�หนดให้จำ�เลยมีสิทธิแต่งทน�ยคว�มเข้�ว่�คว�มแก้ต่�งได้ในศ�ลทห�รทุกศ�ล	
เพ่ือให้จำ�เลยในคดีอ�ญ�มีสิทธิท่ีจะมีทน�ยคว�มในก�รให้คว�มช่วยเหลือท�งกฎหม�ยอย่�งเท่�เทียมกัน
ในกระบวนก�รยุติธรรมท�งอ�ญ�

 6.3 แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร  พ.ศ. 2498  มาตรา 51 
              โดยกำ�หนดให้คดีท่ีอัยก�รทห�รได้ย่ืนฟ้องต่อศ�ลทห�ร				ถ้�ผู้เสียห�ยมีสิทธิท่ีจะเรียกร้อง
ทรัพย์สิน	หรือร�ค�ที่สูญเสียไปเนื่องจ�กก�รกระทำ�ผิดคืน	ให้อัยก�รทห�รมีอำ�น�จร้องขอให้จำ�เลย
คืนทรัพย์	 ใช้ร�ค�ทรัพย์	 หรือค่�สินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียห�ยในศ�ลทห�รได้เช่นเดียวกับศ�ลพลเรือน	
และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในม�ตร�	53	โดยกำ�หนดให้ผู้เสียห�ยที่ฟ้องคดีต่อศ�ลทห�ร	มีสิทธิร้องขอ
ให้จำ�เลยคืนทรัพย์	 ใช้ร�ค�ทรัพย์หรือค่�สินไหมทดแทนคว�มเสียห�ยได้เช่นเดียวกับก�รดำ�เนินกระบวน
พิจ�รณ�ในศ�ลพลเรือน

 6.4 แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 61  
               โดยกำ�หนดให้คู่คว�มผู้มีอำ�น�จแต่งตั้งตุล�ก�รหรือผู้มีอำ�น�จสั่งลงโทษ			ส�ม�รถยื่น
อุทธรณ์หรือฎีก�คัดค้�นคำ�พิพ�กษ�หรือคำ�สั่งของศ�ลทห�รในเวล�ปกติ	ศ�ลทห�รในเวล�ไม่ปกติ	
และศ�ลอ�ญ�ศึกหรือศ�ลที ่พิจ�รณ�พิพ�กษ�แทนศ�ลอ�ญ�ศึกได้	 ภ�ยในระยะเวล�หนึ่งเดือน
นับแต่วันอ่�นหรือถือว่�ได้อ่�นคำ�พิพ�กษ�หรือคำ�สั ่งให้จำ�เลยฟัง	แต่กรณีก�รอุทธรณ์คำ�พิพ�กษ�
หรือคำ�ส่ังของศ�ลทห�รในเวล�ไม่ปกติและศ�ลอ�ญ�ศึกหรือศ�ลท่ีพิจ�รณ�พิพ�กษ�แทนศ�ลอ�ญ�ศึก
นั้น	 ให้อุทธรณ์ไปยังศ�ลทห�รสูงสุดเพื่อให้สิทธิของคู่คว�มในก�รเข้�ถึงกระบวนก�รยุติธรรมต�ม
รัฐธรรมนูญได้รับคว�มคุ้มครองและสอดคล้องกับหลักส�กล

	 ดังนั้น	เพื่อให้เกิดคว�มเสมอภ�คเท่�เทียมกันของสิทธิในก�รอุทธรณ์ระหว่�งคู่คว�มในศ�ลทห�ร
และศ�ลพลเรือน		จึงควรแก้ไขระยะเวล�ในก�รอุทธรณ์หรือฎีก�ของคู่คว�มในศ�ลทห�รเป็นหนึ่งเดือน	
เพ่ือเป็นก�รรับรองสิทธิในก�รเข้�ถึงกระบวนก�รยุติธรรมของคู่คว�ม	 และเพื่อคว�มบูรณ�ก�รระหว่�งระบบ
ยุติธรรมทห�รและระบบยุติธรรมพลเรือน	อีกทั้ง	ควรกำ�หนดให้คำ�พิพ�กษ�หรือคำ�สั่งของศ�ลทห�รในเวล�
ไม่ปกติและศ�ลอ�ญ�ศึกส�ม�รถอุทธรณ์ไปยังศ�ลทห�รสูงสุดได้เพ่ือเป็นก�รคุ้มครองสิทธิของประช�ชน
และสอดคล้องกับหลักส�กล
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 การศึกษาบทบาทองค์กรภาคประชาสังคมต่อการจัดการศพนิรนามภายหลังชันสูตร
กรณีพ้ืนท่ี : กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคตะวันออก

ดร. สุธิดา  สุวรรณรังษี  
ร้อยตำารวจเอกหญิง รัชดาภรณ์  มรม่วง 

	 ก�รศึกษ�บทบ�ทองค์กรภ�คประช�สังคมต่อก�รจัดก�รศพนิรน�มภ�ยหลังชันสูตรนี้		มีขอบเขต
ก�รศึกษ�ในพื้นที่กรุงเทพมห�นคร	ปริมณฑล	และภ�คตะวันออก	โดยมีวัตถุประสงค์ในก�รศึกษ�บทบ�ท	
ข้อกฎหม�ยและระเบียบขององค์กรภ�คประช�สังคมที่เกี่ยวข้องด้�นก�รจัดก�รศพนิรน�ม	 ซ่ึงเก่ียวเน่ือง
สัมพันธ์กับกระบวนก�รจัดก�รศพนิรน�มภ�ยหลังก�รชันสูตรของหน่วยง�นภ�ครัฐในพ้ืนท่ีศึกษ�	 ซึ ่งก�รวิจ ัย
ใช้วิธีก�รวิจัยเอกส�ร	(Documentary	Research)		และก�รวิจัยเชิงคุณภ�พ		(Qualitative	Research)	
โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลัก	 (Key	 informant	 Interview)	 คือผู้แทนจ�กหน่วยง�นภ�คประช�สังคม	 เช่น	 มูลนิธิท่ี
มีก�รจัดก�รศพนิรน�ม	 เช่น	 ก�รมีสุส�น	 และข้ันตอนของก�รฝังศพนิรน�ม	 และนำ�ข้อมูลสำ�คัญม�วิเคร�ะห์
เนื้อห�	(Content	Analysis)	ของบทบ�ทและคว�มสอดคล้องระเบียบข้อกำ�หนดต่อก�รจัดก�รศพนิรน�ม
ท่ีเหม�ะสมขององค์กรภ�คประช�สังคม			
	 จ�กก�รศึกษ�พบว่�ในประเทศไทยมีระเบียบที่เก่ียวข้องกับก�รปฏิบัติง�นด้�นก�รจัดก�รศพ
นิรน�มเป็นเอกส�รที่ประก�ศเป็นล�ยลักษณ์อักษรชัดเจน	จำ�นวน	2	ฉบับ	คือ	ระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี
ว่�ด้วยก�รสนับสนุนก�รปฏิบัติง�นติดต�มคนห�ยและพิสูจน์ศพนิรน�ม	พ.ศ.	 2558	และคำ�สั่งสำ�นักง�น
ตำ�รวจแห่งช�ติ	 เร่ือง	 ศูนย์บริห�รจัดก�รคนห�ยและศพนิรน�ม	สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 (ศบคน.ตร)	 โดยมี
ก�รเขียนแนวท�งก�รจัดก�รศพนิรน�มให้หน่วยง�นภ�ครัฐ	 ซ่ึงอ�จพบร�ยละเอียดแตกต่�งกันบ้�งของหน่วยง�น	
รวมถึงนโยบ�ยของผู้บริห�รที่กำ�กับดูแล	และก�รได้รับจัดสรรงบประม�ณ	สำ�หรับบทบ�ทของหน่วยง�น
ภ�คประช�สังคม	จะมีคว�มเป็นอิสระต่อกัน	บทบ�ทก�รปฏิบัติง�นของภ�คประช�สังคมปร�กฏต่อส�ธ�รณะ
ในรูปแบบท่ีชัดเจน	แต่ยังข�ดระเบียบและกฎหม�ยรองรับ	และภ�คประช�สังคมยังต้องก�รก�รสนับสนุนของ
หน่วยง�นภ�ครัฐ	 และก�รกำ�หนดระเบียบและแนวท�งปฏิบัติที่เป็นม�ตรฐ�น	 เพื่อให้ระบบก�รจัดก�รศพ
นิรน�มของประเทศไทย	 มีข้อมูลที่รวมศูนย์และส�ม�รถใช้ข้อมูลร่วมกันในก�รบูรณ�ก�รและพัฒน�ระบบ
ก�รจัดก�รศพนิรน�ม	 เพ่ืออำ�นวยคว�มยุติธรรมและก�รธำ�รงศักด์ิศรีคว�มเป็นมนุษย์และคว�มเช่ือม่ันของ
ประช�ชน

ศพนิรน�ม,	ก�รจัดก�รศพ,	บทบ�ทองค์กรภ�คประช�กรสังคม

บทคัดย่อ
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The Role of Civil Society on The Management of Unidentified 
Dead Bodies After Postmortem Examination : 

A Study in The Bangkok - Metropolitan and Eastern Thailand

Dr. Suthida Suwannarangsi 
Pol.Capt. Rachadaporn Mornmoung

	 A	study	of	civil	society’s	role	on	the	management	of	unidentified	dead	bodies	
after	postmortem	examination	focuses	 in	the	area	of	Bangkok	-	Metropolitan	and	eastern	
Thailand.	This	research	aimed	to	study	roles,	laws	and	regulations	of	civil	society	organizations	
involved	in	the	management	of	unidentified	body	after	postmortem	examination.	The	
research	methodology	used	 in	 this	 study	were	documentary	 and	qualitative	 research	by	
gathering	the	information	from	the	key	informant	representatives	from	several	civil	society	
organizations	such	as	foundations	that	manage	unidentified	dead	bodies	and	have	a	procedure	
for	cemetery	an	unidentified	burial.	Important	information	was	analyzed	the	content	of	roles	
and	consistency	of	regulations	and	requirements	for	the	proper	handling	of	civil	society	
organizations	to	the	management	of	unidentified	body	in	Thailand.
	 	According	to	the	study,	there	are	two	clear	written	documents	related	to	the		
management	of	unidentified	dead	bodies,	which	are	(1)	the	regulation	of	the	office	of	the	
prime	ministry	 for	missing	 persons	 and	 unidentified	 persons	 identification,	 B.E.	 2015	 and	
(2)	 the	order	 of	 the	 Royal	 Thai	 Police	on	 the	management	of	 unidentified	dead	bodies.	
These	documents	both	provide	detailed	guidelines	for	managing	unidentified	dead	bodies	
for	government	agencies,	however,	the	policy	and	budget	management	described	in	each	
document	showing	little	differently.	Also,	the	operational	roles	and	responsibilities	of	each	
civil	society	organization	are	clearly	defined	and	independent,	yet	lack	of	regulations	and	
laws	seem	to	be	a	major	factor	that	apparently	affect	the	organization.	With	this,	civil	society	
significantly	needs	more	government	support	to	establish	rules	and	standard	practices	to	set	
up	a	management	system	for	unidentified	dead	bodies	in	Thailand.	This	believes	that	all	the	
data	and	information	can	be	effectively	used	and	shared	across	the	organizations	to	help	
facilitating	justice	system	as	well	as	to	maintain	public	trust	and	confidence.

Unidentified	dead	bodies,	Funeral	management,	
Roles	of	civil	society	organizations
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1.
	 1.1 ได้ข้อมูลสำ�คัญท่ีพบคว�มสัมพันธ์ของก�รส่งต่อข้อมูลศพนิรน�มในพ้ืนท่ีศึกษ�คือ	
กรุงเทพมห�นคร	ปริมณฑล	และพ้ืนท่ีภ�คตะวันออก	อันจะเป็นข้อมูลท่ีมีประโยชน์ต่อพนักง�นสอบสวนและ
ญ�ติของผู้ท่ีจะติดต�มห�ในกรณีท่ีสงสัยว่�ญ�ติตนเองเสียชีวิตหรือก�รจะกล�ยเป็นศพนิรน�มในก�รติดต�ม
ท่ีหน่วยง�นใดเป็นเบ้ืองต้น
	 1.2	 ส�ม�รถพัฒน�ข้อมูลท่ีได้จ�กก�รศึกษ�เพ่ือเป็นข้อมูลในก�รนำ�เสนอเพ่ือปรับปรุงระเบียบให้	
ครอบคลุมถึงบทบ�ทก�รดำ�เนินก�รขององค์กรภ�คประช�สังคม		ตลอดจนก�รสร้�งแนวท�งปฏิบัติที่เป็น
รูปแบบเดียวกันของก�รจัดก�รศพนิรน�ม	 ตลอดจนก�รส่งเสริมให้ภ�คประช�สังคมมีส่วนร่วมในก�รสนับสนุน
ง�นด้�นศพนิรน�ม
	 1.3					มีประโยชน์ต่อก�รว�งแผนแนวท�งก�รบริห�รจัดก�รศพนิรน�มในอน�คต
	 1.4 ใช้ข้อมูลเพ่ือเป็นแนวท�งในก�รศึกษ�เพ่ือก�รออกระเบียบ/กฎหม�ยในเร่ืองก�รจัดก�รศพ
นิรน�มให้ครอบคลุมอำ�น�จหน้�ท่ีขององค์กรภ�คประช�สังคม	 ตลอดจนก�รกำ�กับติดต�มเพ่ือให้อยู่ในกรอบ
ก�รปฏิบัติอย่�งเป็นม�ตรฐ�น

 ศพนิรนาม   หม�ยถึง		ศพหรือชิ้นส่วนอวัยวะของมนุษย์ที่ทำ�ให้เชื่อ	หรือมีเหตุอันควรว่�มีบุคคลใด
เสียชีวิต	โดยไม่ส�ม�รถระบุได้ว่�ศพหรือชิ้นส่วนอวัยวะของมนุษย์เป็นบุคคลใด

 ศพนิรนามภายหลังการชันสูตร		หม�ยถึง		ศพหรือบุคคลใดเสียชีวิตโดยไม่ส�ม�รถระบุว่�เป็น
บุคคลใดซึ่งศพน้ันผ่�นกระบวนก�รตรวจวิเคร�ะห์เพื่อห�ส�เหตุก�รเสียชีวิตจ�กแพทย์เรียบร้อยแล้วจ�ก
ห้องชันสูตร	แต่ยังไม่มีบุคคลหรือญ�ติประสงค์ขอรับศพไปดำ�เนินก�รพิธีท�งศ�สน�	

 ภาคประชาสังคม หม�ยถึง	 ก�รรวมตัวกันของประช�ชนหรือกลุ่มคนในสังคม	 รวมถึงก�รเปน็
องค์กรที่มีวัตถุประสงค์ก�รบริห�รจัดก�รและดำ�เนินก�รในเรื่องต่�ง	 ๆ	 มีก�รเติบโตอย่�งเป็นอิสระจ�กรัฐ	
และอยู่ภ�ยใต้กติก�ร่วมกันของสังคม	 กระทำ�ก�รอยู่บนพื้นฐ�นของหลักนิติธรรม	 และเป็นที่ยอมรับของ
สังคมโดยรวม	 สำ�หรับก�รศึกษ�ครั้งนี้	 กำ�หนดภ�คประช�สังคม	 คือ	 องค์กรมูลนิธิ	 สม�คม	 ที่เกี่ยวข้องกับ
ก�รจัดก�รศพนิรน�ม	มีพื้นที่ก�รฝังศพนิรน�ม	(สุส�น)

	 ห�กกล่�วถึงสิทธิมนุษยชนโดยทั่วไป	 เร�มักคำ�นึงถึงสิทธิของมนุษย์ขั้นพื้นฐ�นว่�ด้วยสิทธิของ
บุคคลท่ีมีต้ังแต่เกิดจนกระท่ังเสียชีวิตหรือต�ย		ห�กแต่ว่�ในก�รให้คว�มสำ�คัญของสิทธิน้ันมักจะมุ่งเน้นให้กับ
คนเป็นหรือผู้ท่ียังมีชีวิตอยู่ม�กกว่�	นอกจ�กน้ี	ก�รท่ีเป็นศพนิรน�มหรือศพไม่ทร�บช่ือน้ัน	ยังถูกลิดรอนสิทธิ
ในคว�มเป็นมนุษย์โดยวิสัยอยู่ด้วยแล้ว	กล่�วคือ	เมื่อยังไม่ส�ม�รถทร�บได้ว่�ผู้ต�ยนั้นเป็นบุคคลใดแล้ว	
ก�รมีตัวตน	หรือก�รได้รับก�รฌ�ปนกิจต�มประเพณีของผู้ต�ยน้ันจะเป็นไปได้ย�ก	และยังอ�จถูกละเมิดสิทธิ
หรือเปิดโอก�สท่ีใช้สิทธิของศพนิรน�มในท�งท่ีผิดกฎหม�ยได้	 เช่น	 ก�รสวมสิทธิเพ่ือให้ได้รับก�รบริก�รจ�ก
ภ�ครัฐ	อ�ทิ	ก�รรักษ�พย�บ�ล			หรือก�รได้รับก�รช่วยเหลือจ�กรัฐ	ในขณะเดียวกันญ�ติของผู้เสียชีวิตท่ีเป็น
ศพนิรน�มน้ัน	 ห�กไม่ทร�บสถ�นภ�พและไม่ทร�บว่�ยังคงมีชีวิตอยู่หรือไม	่ ก็จะไม่ส�ม�รถจัดก�รทรัพย์สิน	
ตลอดจนสิทธิอันพึงได้จ�กทรัพย์สิน	เช่น	ก�รขอรับเงินประกันภัยหรือผลประโยชน์อ่ืนใดได้	จะเห็นว่�แม้เพียง
ก�รต�ยเป็นศพนิรน�มนั้น	ส�ม�รถเชื่อมโยงไปถึงประเด็นใหญ่ที่อ�จเกิดต�มม�ได้ห�กถูกละเลย	เช่น

ประโยชน์ท่ีได้จากการวิจัย1.
นิยามศัพท์ในการวิจัย  

บทนำา 

2.2.
3.3.
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 หล�กหล�ยภ�รกิจที่ภ�ครัฐไม่ส�ม�รถทำ�ได้เพียงลำ�พัง	เรื่องก�รจัดก�รศพนิรน�มเช่นเดียวกัน	
ซึ่งก�รที่ภ�ครัฐจะทำ�ง�นร่วมกับภ�คประช�สังคมได้อย่�งกลมกลืนนั้น	 ทั้งภ�ครัฐและองค์กรภ�คประช�
สังคมจำ�เป็นต้องลงร�ยละเอียดของก�รดำ�เนินก�รเพื่อทร�บบทบ�ทของกันและกัน		กฎหม�ยที่รองรับ
ในก�รทำ�ง�นร่วมกัน	ตลอดจนทร�บถึงข้อจำ�กัด	ประเด็นที่เป็นปัญห�อุปสรรคร่วมกันเพื่อห�แนวท�ง
ปฏิบัติที่สอดคล้อง	ภ�ยใต้ระเบียบข้อกฎหม�ยร่วมกันภ�รกิจนั้นจึงจะสำ�เร็จได้ก�รศึกษ�บทบ�ทองค์กร
ภ�คประช�สังคมต่อก�รจัดก�รศพนิรน�มภ�ยหลังชันสูตรในคร้ังน้ีเป็นก�รศึกษ�บทบ�ทขององค์กร / เครือข่�ย
คว�มร่วมมือภ�คประช�สังคม	 เช่น	 องค์กรมูลนิธิ	 สม�คมที่มีก�รดำ�เนินก�รจัดก�รศพนิรน�มและมี
กระบวนก�รเกี่ยวกับพื้นที่สุส�นฝังศพนิรน�มที่สนับสนุนก�รดำ�เนินก�รบริก�รของภ�ครัฐ	 โดยกำ�หนด
ขอบเขตก�รศึกษ�ในพื้นที่รวม 14	จังหวัด	คือ	กรุงเทพมห�นคร	ปริมณฑล	6	จังหวัด	คือ	นนทบุรี	ปทุมธ�นี	
นครปฐม	สมุทรส�คร	และสมุทรปร�ก�ร	และพื้นที่ภ�คตะวันออก	7	จังหวัด	คือ	ฉะเชิงเทร�	ปร�จีนบุร	ี
สระแก้ว	ชลบุรี	ระยอง	จันทบุรี	และตร�ด	โดยศึกษ�เอกส�รที่เกี่ยวข้องและก�รลงพื้นที่ศึกษ�ข้อมูลจ�ก
ผู้ท่ีมีหน้�ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับกระบวนก�รจัดก�รศพนิรน�มท้ังจ�กหน่วยง�นภ�ครัฐและภ�คประช�สังคม	
กระบวนก�รเริ่มตั้งแต่ภ�ยหลังก�รชันสูตรศพ	ก�รบันทึกข้อมูล	ก�รรับ-ส่งศพ	และก�รฝังศพ	เพื่อนำ�ม�เป็น
ข้อมูลสำ�คัญสำ�หรับวิเคร�ะห์บทบ�ทและคว�มสอดคล้องระเบียบข้อกำ�หนดต่อก�รจัดก�รศพนิรน�ม
ท่ีเหม�ะสมขององค์กรภ�คประช�สังคม	 ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในก�รนำ�ข้อมูลก�รศึกษ�ม�ประกอบก�รบูรณ�ก�ร
และพัฒน�ระบบก�รจัดก�รศพนิรน�ม	เพื่ออำ�นวยคว�มยุติธรรมและก�รธำ�รงศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์
และคว�มเชื่อมั่นของประช�ชนด้วย

ช่องว่�งของระบบก�รตรวจสอบก�รเสียชีวิตของศพนิรน�ม	 อ�จเป็นช่องท�งท่ีให้มีก�รซุกซ่อนก�รกระทำ�ผิด
เชิงอ�ชญ�กรรม	หรือก�รกระทำ�ของผู้มีอิทธิพลท่ีเก่ียวข้องกับคว�มเหล่ือมลำ�ในสังคมเม่ือเป็นศพนิรน�ม	เช่น	
ศพต่�งด้�วท่ีเสียชีวิตอ�จเช่ือมโยงก�รค้�มนุษย์	 รวมถึงแรงง�นข้�มช�ติเข้�เมืองผิดกฎหม�ย	 ซ่ึงในปัจจุบัน
ประเด็นนี ้ยังเป็นปัญห�สะท้อนเชิงนโยบ�ยที ่ยังมีข้อจำ�กัด	 ก�รควบคุมที่ภ�ครัฐไปไม่ถึง	 และก�ร
เป็นศพนิรน�มน้ียังคงเป็นหน่ึงในปัญห�ด้�นสิทธิมนุษยชนท่ีถูกละเลยเสมอ	
	 ก�รศึกษ�น้ี	 กำ�หนดเน้ือห�ของก�รจัดก�รศพนิรน�ม	 เฉพ�ะกระบวนก�รของศพนิรน�มภ�ยหลัง
ก�รชันสูตร	 กล่�วคือ	 ศพผ่�นกระบวนก�รตรวจวิเคร�ะห์เพ่ือห�ส�เหตุก�รเสียชีวิตจ�กแพทย์เรียบร้อยแล้ว
จ�กห้องชันสูตร	แต่ยังไม่มีบุคคลหรือญ�ติประสงค์ขอรับศพไปดำ�เนินก�รพิธีท�งศ�สน�	 ซ่ึงจะมีกระบวนก�ร
ระหว่�งหน่วยง�นภ�ครัฐท่ีทำ�หน้�ท่ีชันสูตรศพนิรน�มน้ัน	 และก�รประส�นส่งต่อยังองค์กรภ�คประช�สังคม	
เช่น	 มูลนิธิหรือสม�คม	 เพ่ือดำ�เนินก�รรับศพนิรน�มจ�กห้องชันสูตร	 เพ่ือไปส่งฝังยังสุส�นของมูลนิธิตลอดจน
ขั้นตอนของก�รระบุหลุมฝังที่สุส�นเพื่อรองรับก�รติดต่อขอรับศพจ�กญ�ติด้วย		พื ้นที ่ศ ึกษ�เร ิ ่มต ้น
ในส่วนกล�งของประเทศ	 คือ	 กรุงเทพมห�นครและปริมณฑล	 เน่ืองจ�กมีหน่วยง�นภ�ครัฐท่ีทำ�หน้�ท่ีชันสูตรศพ	
เช่น	 โรงพย�บ�ล	หรือหน่วยง�น	 	 เช่น	 สถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์	 กระทรวงยุติธรรม	 อีกท้ังประกอบกับจำ�นวน
แพทย์นิติเวชมีจำ�นวนม�กกว่�เม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนในประเทศ	 สำ�หรับพื้นที่ของสุส�นที่มีก�รฝังศพนิรน�ม	
พบว่�ในพื้นที่ภ�คตะวันออกเป็นพื้นที่ที่มีจำ�นวนองค์กร	 มูลนิธิ	 และสม�คมที่เกี่ยวข้องในก�รจัดก�รสุส�น
จำ�นวนม�กท่ีสุดในประเทศ	ประกอบกับ	หน่วยง�นของรัฐที่ทำ�หน้�ที่ในก�รชันสูตรศพ	คือ	สถ�บันนิติเวช
วิทย�	 โรงพย�บ�ลตำ�รวจ	 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 ซ่ึงเป็นหน่วยง�นท่ีชันสูตรศพและเก็บข้อมูลสำ�คัญของ
ศพและศพนิรน�มในภ�พรวมของประเทศไทย	 มีก�รประส�นเร่ืองก�รจัดก�รศพกับมูลนิธิท่ีนำ�ศพฝังในพ้ืนท่ี
ภ�คตะวันออกน้ีเช่นกัน	 ดังน้ัน	 ก�รศึกษ�ในพ้ืนท่ีภ�คตะวันออก	 จึงถือเป็นพ้ืนท่ีสำ�คัญและน่�จะเป็นพ้ืนฐ�น
ข้อมูลท่ีค�ดว่�ส�ม�รถอ้�งอิงในบริบทของประเทศไทยได้ในระดับหน่ึง	 และเป็นข้อมูลพื้นฐ�นเพื่อนำ�ไปสู่
ก�รสำ�รวจแนวท�งก�รจัดก�รศพนิรน�มในภ�คอ่ืน	ๆ	ที่อ�จจะมีคว�มแตกต่�งไปบ้�ง	เช่น	ภ�คเหนือท่ีเป็น
ลักษณะพิธีกรรมต�มกลุ่มชนเผ่�		หรือภ�คใต้ของประเทศไทยซ่ึงมีก�รจัดก�รท่ีเก่ียวข้องเร่ืองศพมุสลิม		เป็นต้น	

้
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 ศพนิรน�ม เป็นปัญห�ท่ีกระทบต่อสิทธิและเสรีภ�พและคว�มม่ันคงปลอดภัยของประช�ชน	 และ
ส่งผลต่อคว�มมั่นคงของประเทศ	 จ�กข้อมูลคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบก�รติดต�มคนห�ยและก�รพิสูจน์
ศพนิรน�ม	 (ค.พ.ศ.)	 ปริม�ณศพนิรน�มในประเทศไทยมีจำ�นวนม�ก	 โดยมีท้ังศพนิรน�มท้ังท่ีเป็นคนไทยและ
คนต่�งช�ติที่ยังไม่ส�ม�รถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้	ข้อมูลศพนิรน�ม	3	ปี	พ.ศ.	2560	-	พ.ศ.	2562	พบว่�
มีจำ�นวน	1,141	ร�ย		1,049	ร�ย	และ	996	ร�ยต�มลำ�ดับ	ซ่ึงประเทศไทยให้คว�มสำ�คัญในเร่ืองสิทธิมนุษยชน	
ก�รคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พของประช�ชนไม่ว่�บุคคลน้ันจะมีชีวิตหรือเสียชีวิตแล้วก็ต�ม	 แต่ในท�งตรงข้�ม	
ก�รรวบรวมข้อมูลศพนิรน�ม	ยังพบข้อจำ�กัดเนื่องจ�กข้อมูลศพนิรน�มในหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องทั้งภ�ครัฐ
และองค์กรภ�คประช�สังคมแยกส่วนกัน	ข้อมูลข�ดก�รรวมศูนย์กล�ง		ประกอบกับก�รศึกษ�ระบบ
ก�รจัดก�รศพนิรน�มในประเทศไทยมีน้อย	ต่�งคนต่�งทำ�	ส่งผลให้ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติแตกต่�งกัน	และทำ�ให้
เกิดปัญห�ด้�นก�รจัดก�รศพที่ปร�กฏต�มสื ่อเป็นภ�พข่�วเชิงลบอยู ่บ่อยครั ้ง	ซึ ่งเป็นคว�มท้�ท�ย
ในก�รศึกษ�ด้�นก�รจัดก�รศพนี้	สอดคล้องกับ	Grant,	2016	กล่�วถึงประเด็นคว�มท้�ท�ยในก�รพิสูจน์
ศพนิรน�ม	 ก�รถูกจำ�กัดก�รเข้�ถึงฐ�นข้อมูลศพนิรน�มของครอบครัวคนห�ย	 ปัญห�คว�มล้มเหลวในก�ร
จะใช้ม�ตรฐ�นระเบียบวิธีก�รปฏิบัติง�นแบบเดียวกัน	คว�มแตกต่�งของก�รบันทึกข้อมูล	ข้อมูลระหว่�ง
คนห�ยและข้อมูลศพนิรน�มไม่ส�ม�รถนำ�ม�เปรียบเทียบจับคู่กันได้		แม้ว่�จะอยู่ในประเทศเดียวกัน	
ซึ ่งสะท้อนด้�นก�รจัดก�รข้อมูลระดับช�ติและระดับท้องถิ ่น	จำ�นวนเจ้�หน้�ที ่ที ่กระจุกอยู ่ในเมือง
แต่ข�ดแคลนต�มท้องถิ่น	และระบบยังข�ดประสิทธิภ�พ	ซึ่งเป็นประเด็นที่ประเทศไทยประสบในด้�นข้อมูล
ศพนิรน�มด้วยเช่นกัน	

 ก�รจัดก�รศพนิรน�มโดยทั่วไป	 พนักง�นสอบสวนในพื้นที่ที ่พบศพนิรน�มจะประส�นแพทย์
ผู้ทำ�ก�รชันสูตรพลิกศพซึ่งเป็นแพทย์นิติเวชที่ปฏิบัติง�นในพื้นที่ใดพื้นที่นั้นเพื่อชันสูตรศพ	 บันทึกตำ�หนิ
รูปพรรณศพ	บันทึกทรัพย์สินท่ีติดม�กับศพ	รวมถึงก�รจัดเก็บตัวอย่�งเลือดหรือส�รคัดหล่ังหรือส่ิงท่ีจะใช้ตรวจ
ส�รพันธุกรรม	 (DNA)	 เพื่อไว้สำ�หรับรองรับก�รเปรียบเทียบกับญ�ติที่ม�ขอรับศพซึ่งใช้เวล�น�นและอ�จ
ต่อเน่ืองน�นหล�ยปี	ภ�ยหลังจ�กที่แพทย์มีก�รชันสูตรศพแล้ว	กรณีศพนิรน�มท่ียังไม่ทร�บว่�ผู้ต�ยเป็นใคร	
หรือญ�ติยังไม่ม�รับศพ	ศพจะถูกรักษ�ไว้	ณ	สถ�นที่ชันสูตรอย่�งน้อย	3-5	วัน	หรือต�มแต่ละหน่วยง�น
ที ่มีห้องเย็นหรือสถ�นที่สำ�หรับก�รรักษ�ศพเพียงพอ	 หลังจ�กนั้นหน่วยง�นชันสูตรจะประส�นแจ้ง
สม�คมหรือมูลนิธิ		เพื่อก�รรับศพไปจัดก�รในกระบวนก�รฝังที่สุส�น	ซึ่งมีขั้นตอนของก�รจัดทำ�เอกส�ร
ในก�รส่ง-รับศพ	ซึ่งจะระบุร�ยละเอียดสำ�คัญเช่น	เลขที่ตรวจศพ	ชื่อ-น�มสกุล	หรือไม่ทร�บชื่อ	สถ�นีตำ�รวจ
ที่ส่งศพชันสูตร	 เหตุก�รเสียชีวิต	วันเดือนปีที่ชันสูตร	หลุมฝัง	 เป็นต้น	สำ�หรับองค์กรภ�คประช�สังคม	 เช่น	
มูลนิธิฯ	จะนำ�ศพไปฝังยังพื้นที่สุส�นโดยมีขั้นตอนวิธีก�รขององค์กรตน	มีข้อมูลปร�กฏ	เช่น	มูลนิธิมิตรภ�พ
ส�มัคคี	(ท่งเซียเซี ่ยงตึ ๊ง)	อำ�เภอห�ดใหญ่	จังหวัดสงขล�	จะรับศพนิรน�มหรือศพที่ไร้ญ�ติ	จ�กท�ง
โรงพย�บ�ลในพื้นที่	โดยโรงพย�บ�ลจะทำ�ก�รจำ�หน่�ยออกและประส�นให้มูลนิธิเป็นผู้เข้�ไปดำ�เนินก�ร
บรรจุศพลงในโลงศพที่ได้จัดเตรียมไปต�มจำ�นวน	จ�กนั้นก็ทำ�ก�รเคลื่อนย้�ยไปยังสุส�นของมูลนิธิฯ	
เพื่อเตรียมนำ�ไปฝัง	โดยมีก�รบันทึกร�ยละเอียดต่�ง	ๆ	เก็บไว้เป็นหลักฐ�น	เช่น	เพศ	อ�ยุ	ก�รแต่งก�ย	
หม�ยเลขหลุมฝังศพ	เป็นต้น	ซึ่งใกล้เคียงกับโรงพย�บ�ลวชิระ	จังหวัดภูเก็ต	ห�กคนไข้ที่รักษ�ในโรงพย�บ�ล
วชิระเสียชีวิตลง	ท�งโรงพย�บ�ลจะทำ�ก�รประก�ศห�ญ�ติก่อนเป็นเวล�	1	สัปด�ห์	ห�กครบกำ�หนดแล้ว
ยังไม่มีญ�ติม�รับ	 ก็จะมอบให้มูลนิธิกุศลธรรมนำ�ศพไปฝัง	 กรณีเป็นศพนิรน�ม	 ห�กไม่ส�ม�รถติดต่อญ�ติ
หรือไม่มีญ�ติม�รับ		จะรักษ�ศพไว้ที ่โรงพย�บ�ล	1-2	สัปด�ห์หรือม�กกว่�	หลังจ�กนั้นก็จะมอบให้

ศพนิรนาม (Unidentified dead bodies)4.4.
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	 องค์กรภ�คประช�สังคม	(Civil	society	organization)	มีบทบ�ทในกิจกรรมสำ�คัญหล�ยกิจกรรม
ในสังคมไทยม�ย�วน�น	 แต่มีชื่อเรียกที่แตกต่�งกันไปต�มกฎหม�ย	 หรือแตกต่�งไปต�มวัตถุประสงค์ของ
องค์กร	 ซึ่งก�รดำ�เนินก�รในเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกันของภ�คประช�สังคมและภ�ครัฐนั้นจะอยู่ภ�ยใต้กติก�
ร่วมกันของสังคม	ภ�คประช�สังคมจะมีก�รเติบโตอย่�งเป็นอิสระจ�กรัฐ	แต่อย่�งไรก็ต�มยังกระทำ�ก�ร
อยู่บนพื้นฐ�นของหลักนิติธรรม	 และต้องเป็นที ่ยอมรับของสังคมโดยรวม	 มีก�รอธิบ�ยถึงแนวคิดประช�
สังคมว่�	 คือ	 อ�ณ�บริเวณที่มีก�รจัดตั้งของชีวิตท�งสังคมที่มีลักษณะเป็นอ�ส�สมัคร	 ประช�สังคมเปรียบ
เป็นพื้นที่ตรงกล�ง	(intermediary	entity)	ระหว่�งพื ้นที ่ของเอกชนและภ�ครัฐ	ทั้งนี้รวมถึงเป็นพื้นที่
เชื่อมระหว่�งประช�ชนกับภ�คธุรกิจเอกชนและภ�ครัฐ	(Dimond,	1994)	สำ�หรับก�รศึกษ�ครั้งนี้	กำ�หนด
ภ�คประช�สังคม	 คือ	 องค์กรมูลนิธิ	 สม�คม	 ที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รศพนิรน�ม	 มีพื้นที่ก�รฝังศพนิรน�ม	
(สุส�น)	ประเทศไทยได้แบ่งภ�คประช�สังคมออกเป็น	5	ประเภท	ได้แก่	องค์กรพัฒน�เอกชน	องค์กร
ส�ธ�รณประโยชน์		องค์กรสวัสดิก�รชุมชน		องค์กรชุมชนและองค์กรภ�คประช�ชน	(Civil	Society	
Empowerment	 Institute,	 2019)	 สหประช�ช�ติ	 ใช้คำ�ว่�	 ตัวแสดงประช�สังคม	 และให้คำ�จำ�กัดคว�ม
ว่�เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคล	 ที่ทำ�กิจกรรมอย่�งสมัครใจโดยก�รมีส่วนร่วมหรือคว�มเคลื่อนไหวส�ธ�รณะ	
โดยมีคว�มสนใจ	 คว�มมุ ่งหม�ย	 หรือค่�นิยมร่วมที่เทียบเคียงกับเป้�หม�ยของสหประช�ช�ติ	 อันได้แก่	
ก�รคงไว้ซึ่งสันติสุขและคว�มมั่นคง	 คว�มตระหนักถึงก�รพัฒน�	 และก�รส่งเสริมและเค�รพสิทธิมนุษยชน	
สนับสนุนแนวคว�มคิดเรื่องเครือข่�ยภ�คประช�ชนหรือภ�คประช�สังคม	 ที่กล่�วถึงวัฒนธรรมของชุมชน
และระบบเทคโนโลยี	 จะเป็นเครื่องมือสำ�คัญในก�รเสริมหน่วยง�นและองค์กรให้เกิดก�รรวมตัว	 มีก�รเรียนรู้
และก�รถ่�ยทอดประสบก�รณ์ร่วมกัน	 เป็นกระบวนก�รที่เป็นไปต�มธรรมช�ติที่ต้องก�รให้ชุมชนและ
สังคมมีคว�มเข้มแข็ง	มีศักยภ�พในก�รที่จะพัฒน�ตนเองต�มวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยของภ�ครัฐหรือ
หน่วยง�นท่ีกำ�หนดไว้	 ขอบเขตครอบคลุมประเด็นก�รมีส่วนร่วมส�ธ�รณะ	องค์ก�ร	 อ�ส�สมัคร	 ส่ือส�รมวลชน	
องค์ก�รวิช�ชีพ	สหภ�พแรงง�น	ฯลฯ	โดยมีเป้�หม�ยหลัก	คือ	ก�รเรียนรู ้	ก�รสืบทอดภูมิปัญญ�และ
ก�รปรับตัวของชุมชน	รวมทั ้งก�รมีส่วนร่วมในก�รพัฒน�ชุมชนท้องถิ ่นและก�รพัฒน�ประเทศ	โดย
เครือข่�ยภ�คประช�ชนจะมีก�รกำ�หนดคว�มเป็นเครือข่�ยผ่�นกิจกรรมฐ�นอ�ชีพและมีกระบวนก�รเช่ือมโยง
เพื่อคว�มต่อเนื ่องบนพื้นฐ�นของก�รพึ่งพ�ตนเองและวัฒนธรรมชุมชน	กระบวนก�รทำ�ง�นส่วนใหญ่
จึงเป็นไปเพื่อเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับชุมชน	ภ�ยใต้ก�รจัดก�รทรัพย�กรในชุมชนและก�รทำ�ง�น
ร่วมกับภ�ครัฐ	
	 สำ�หรับง�นด้�นก�รจัดก�รศพนิรน�มภ�ยหลังก�รชันสูตรนั้น	 ในประเทศไทยจะเป็นบทบ�ทของ
องค์กรภ�คประช�สังคมที่เข้�ม�มีส่วนร่วมกับหน่วยง�นภ�ครัฐ	ภ�คประช�สังคมมีส่วนช่วยในก�รให้ก�ร
สนับสนุนให้เกิดเครือข่�ยคว�มร่วมมือในก�รประส�นง�นและอำ�นวยคว�มสะดวกทั้งในด้�นก�รรับ-ส่งศพ
นิรน�มม�ยังหน่วยชันสูตร	ก�รข่�วและก�รประช�สัมพันธ์เมื่อพบศพนิรน�ม	ตลอดจนก�รจัดก�รพื ้นที ่
เป็นสุส�นคลอบคลุมกระบวนก�รของก�รฝังศพ	ก�รขุดศพ	ก�รดำ�เนินก�รท�งพิธีกรรมอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
กับก�รต�ย	 ซึ ่งในแต่ละมูลนิธิ	 สม�คม	 จะมีร�ยละเอียดก�รดำ�เนินก�รกิจกรรมแตกต่�งกันไปขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ขององค์กร	 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญสนับสนุนเจ้�หน้�ที่ภ�ครัฐ	 ที่ส�ม�รถ
เข้�ถึงประช�ชนได้อย่�งทั่วถึง	ซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็จะมีหน่วยง�นภ�คประช�สังคม	ไม่ว่�จะเป็นมูลนิธิกู้ภัย	
อ�ส�สมัครร่วมกตัญญู	หรือมูลนิธิต่�ง	ๆ	ที่ทำ�ง�นเพื่อประช�ชนโดยไม่แสวงห�ผลประโยชน์เป็นหลัก	
อย่�งไรก็ต�ม	 ด้วยระบบก�รจัดก�รศพนิรน�มของประเทศยังข�ดทิศท�งก�รดำ�เนินก�รและม�ตรฐ�นก�ร
ปฏิบัติที่เป็นไปในทิศท�งเดียวกัน	 จึงจำ�เป็นต้องมีก�รศึกษ�ข้อมูลที่เป็นระบบ	 เพื่อวิเคร�ะห์ห�แนวท�งที่
เหม�ะสมสำ�หรับก�รจัดก�รศพนิรน�มร่วมกันทั้งภ�ครัฐและภ�คประช�สังคม

บทบาทขององค์กรภาคประชาสังคม5.5.
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	 6.1	เพื่อศึกษ�บทบ�ท		ข้อกฎหม�ย		และระเบียบขององค์กรภ�คประช�สังคมที ่เกี ่ยวข้อง
ด้�นก�รจัดก�รศพนิรน�ม

	 ก�รวิจัยครั ้งนี ้	ใช้วิธีก�รวิจัยเอกส�ร	(Documentary	Research)	และก�รวิจัยเชิงคุณภ�พ	
(Qualitative	Research)	โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลัก	(Key	informant	Interviews)	ได้แก่	ผู้แทนจ�กหน่วยง�น
ภ�ครัฐที่ทำ�หน้�ที่ในก�รชันสูตรศพนิรน�ม	เช่น	สถ�บันนิติเวชวิทย�	โรงพย�บ�ลตำ�รวจ	สังกัดสำ�นักง�น
ตำ�รวจแห่งช�ติ	โรงพย�บ�ลประจำ�จังหวัดท่ีมีแพทย์นิติเวชในพ้ืนท่ีภ�คตะวันออก	สังกัดกระทรวงส�ธ�รณสุข	
โรงพย�บ�ลที่มีก�รเรียนก�รสอนท�งก�รแพทย	์ สังกัดอุดมศึกษ�หรือมห�วิทย�ลัยและกลุ่มง�นนิติพย�ธิ	
สถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์	กระทรวงยุติธรรม	และผู้แทนจ�กหน่วยง�นภ�คประช�สังคม	เช่น	มูลนิธิที่มี
ก�รจัดก�รศพนิรน�ม	เช่น	ก�รมีสุส�น	ก�รฝังศพนิรน�ม
	 ขอบเขตก�รศึกษ�และวิเคร�ะห์เนื้อห�โดยนำ�ข้อมูลที่ได้จ�กก�รเก็บรวบรวมข้อมูลจ�กก�ร
วิจัยเอกส�รและจ�กก�รสัมภ�ษณ์ข้อมูลม�วิเคร�ะห์	(Content	Analysis)	ครอบคลุมร�ยละเอียด	ดังนี	้
(1)	ก�รศึกษ�เอกส�ร	กฎหม�ย	/	ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้�นศพนิรน�มทั้งในประเทศไทยและต่�งประเทศ	
(2)	ก�รศึกษ�ข้อมูลด้�นกระบวนง�นก�รจัดก�รศพนิรน�มของหน่วยง�นภ�ครัฐ	เช่น	สถ�บันนิติเวชวิทย�	
โรงพย�บ�ลตำ�รวจ	สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 สถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์	และ	(3)	ก�รศึกษ�ข้อมูลด้�น
กระบวนง�นก�รจัดก�รศพนิรน�มของภ�คประช�สังคม	เช่น	องค์กร/มูลนิธิ/สม�คม	ที่มีก�รรับศพนิรน�ม
ภ�ยหลังชันสูตร	และก�รดำ�เนินก�รด้�นก�รจัดก�รสุส�น	และ	(4)	ประเด็นปัญห�จ�กก�รปฏิบัติด้�น
ก�รจัดก�รศพนิรน�ม

	 จ�กก�รศึกษ�เอกส�รในด้�นกฎหม�ยหรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องด้�นก�รจัดก�รศพนิรน�มของ
ประเทศไทย	พบหลักฐ�นเป็นเอกส�รที่ประก�ศเป็นล�ยลักษณ์อักษรชัดเจน	มี	2	ฉบับ	และมีร�ยละเอียด
ที่เกี่ยวข้องกับม�ตรฐ�นท�งกฎหม�ยระดับส�กลที่เกี่ยวข้องกับง�นภ�คประช�สังคม		ที่นำ�เสนอในผล
ก�รศึกษ�	ประกอบก�รศึกษ�ลงร�ยละเอียดจ�กผู้ให้ข้อมูลหลัก	(Key	informant	Interviews)	ได้แก่	ผู้แทน
จ�กหน่วยง�นภ�ครัฐท่ีทำ�หน้�ท่ีในก�รชันสูตรศพนิรน�ม	คือ	สถ�บันนิติเวชวิทย�	โรงพย�บ�ลตำ�รวจ	สังกัด
สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 โรงพย�บ�ลประจำ�จังหวัดท่ีมีแพทย์นิติเวชในพ้ืนท่ีภ�คตะวันออก	 สังกัดกระทรวง
ส�ธ�รณสุข	โรงพย�บ�ลท่ีมีก�รเรียนก�รสอนท�งก�รแพทย์	สังกัดอุดมศึกษ�หรือมห�วิทย�ลัย	และกลุ่มง�น
นิติพย�ธิ	สถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์	กระทรวงยุติธรรม	และผู้แทนจ�กหน่วยง�นภ�คประช�สังคม	เช่น	มูลนิธิ
ที่มีก�รจัดก�รศพนิรน�ม	เช่น	ก�รมีสุส�น	ก�รฝังศพนิรน�ม	โดยมีร�ยละเอียด	ดังต่อไปนี้

 8.1 กฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องด้านการจัดการศพนิรนาม
     (1)	 ระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี	 	 ว่�ด้วยก�รสนับสนุนก�รปฏิบัติง�นติดต�มคนห�ย
และพิสูจน์ศพนิรน�ม	พ.ศ.	2558	ซึ่งประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�	เมื่อวันที่	28	เมษ�ยน	2558	

	 6.2	เพื่อศึกษ�กระบวนก�รจัดก�รศพนิรน�ม			ภ�ยหลังก�รชันสูตรขององค์กรภ�คประช�สังคม
ในพื้นที่ศึกษ�	คือ	กรุงเทพมห�นคร	ปริมณฑล	และพื้นที่ภ�คตะวันออก	

วัตถุประสงค์ในการวิจัย

วิธีการศึกษา

ผลการศึกษา

6.

7.

8.

6.
7.
8.
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	 ระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีฯ	ฉบับน้ี	เป็นก�รดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ยของรัฐบ�ล	และให้เกิดคว�ม
เป็นธรรมในสังคมไทยซึ่งระเบียบฯ	 นี้จะเกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติง�นของหน่วยง�นต่�ง	 ๆ	 ในกระบวนก�ร
ยุติธรรม	 จึงมีก�รกำ�หนดแนวท�งเพื่อสนับสนุนก�รปฏิบัติง�นก�รติดต�มคนห�ยและก�รพิสูจน์ศพนิรน�ม
ในลักษณะบูรณ�ก�รให้เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ	 โดยระเบียบฯน้ี	 ท่�นน�ยกรัฐมนตรีมอบหม�ยรองน�ยก
รัฐมนตรี	 เป็นประธ�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบก�รติดต�มคนห�ยและก�รพิสูจน์ศพนิรน�ม	 (ค.พ.ศ.)	
และมอบหม�ยสถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์	กระทรวงยุติธรรม	ทำ�หน้�ที่เป็นเลข�นุก�รคณะกรรมก�ร	ค.พ.ศ.	
ต�มระเบียบฯ	 น้ี	 โดยระเบียบให้	 ค.พ.ศ.	 มีอำ�น�จหน้�ท่ี	 ในก�รจัดทำ�นโยบ�ย	 ยุทธศ�สตร์	 และแผนระดับช�ติ	
ตลอดจนให้คว�มเห็นหรือข้อเสนอแนะจ�กก�รศึกษ�และวิเคร�ะห์ปัญห�และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจ�กก�ร
ดำ�เนินก�รต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับก�รติดต�มคนห�ยและก�รพิสูจน์ศพนิรน�ม	 นอกจ�กนี้	
ค.พ.ศ.	ยังส�ม�รถกำ�หนดหลักเกณฑ์	วิธีก�ร	แบบในก�รแจ้ง	ก�รจัดเก็บ	ก�รรวบรวม	ก�รประส�นข้อมูล	
กำ�หนดแนวท�งให้หน่วยง�นของรัฐถือปฏิบัติ	และสนับสนุนส่งเสริมภ�คเอกชนและประช�ชนให้เข้�ม�มี
ส่วนร่วมในก�รติดต�มและก�รพิสูจน์ศพนิรน�มด้วย	และปร�กฎต�มระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีฯ	ข้อ	13	
มีก�รระบุให้หน่วยง�นของรัฐให้คว�มร่วมมือและสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของ	ค.พ.ศ.	(Central	Institute	of	
Forensic	Science,	2012)

 ในก�รน้ี	 ในฐ�นะท่ีสถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์	 ทำ�หน้�ท่ีเป็นเลข�นุก�รคณะกรรมก�ร	 ค.พ.ศ.	 และระบุ
อำ�น�จหน้�ที่ของสำ�นักง�นเลข�นุก�รไว้		ดังนี้คือ		รับผิดชอบในง�นธุรก�ร	ง�นวิช�ก�ร	ง�นก�รประชุม
ในน�มของเลข�นุก�รของ	ค.พ.ศ.	จึงออกกำ�หนด	ระเบียบวิธีปฏิบัติกรณีศพนิรน�ม	(ปรับปรุงล่�สุดเม่ือวันท่ี	
12	กรกฎ�คม	2561)	และด้วยสถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์	มีกองพัฒน�ระบบก�รติดต�มคนห�ยและก�รพิสูจน์ศพ
นิรน�ม	 มีภ�รกิจในก�รปฏิบัติง�นด้�นก�รพิสูจน์ศพนิรน�ม	 โดยมีก�รดำ�เนินง�นต�มกรอบแนวท�งม�ตรฐ�น
ส�กล		จึงกำ�หนดแนวท�งก�รปฏิบัติต�มระเบียบวิธีก�รปฏิบัติง�นเรื่องก�รฝังศพนิรน�ม	(WI-MPI-017)	
ไว้สำ�หรับเจ้�หน้�ท่ีผู้ปฏิบัติง�น	กรณีท่ีมีก�รส่งศพนิรน�มม�เพ่ือก�รฝังท่ีสุส�นของมูลนิธิสว่�งอริยะธรรมสถ�น	
จังหวัดนครน�ยก
 (2)	คำ�ส่ังสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	เร่ือง	ศูนย์บริห�รจัดก�รคนห�ยและศพนิรน�ม	สำ�นักง�นตำ�รวจ
แห่งช�ติ	(ศบคน.ตร)	ต�มคำ�ส่ังท่ี	940/2559	ลงวันท่ี	1	พฤศจิก�ยน	2559	

 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	ต�มคำ�สั่งนี้เป็นก�รยกเลิกคำ�สั่งเดิมที่	725/2558	ลงวันที่	17	ธันว�คม	
2558	ม�เป็นฉบับท่ี	 940/2559	 ลงวันท่ี	 1	พฤศจิก�ยน	 2559	 เพ่ือให้ก�รดำ�เนินก�รด้�นก�รติดต�มคนห�ย
และก�รพิสูจน์ศพนิรน�ม	เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ	สอดคล้องกับก�รปฏิบัติง�นต�มระเบียบสำ�นักน�ยก
รัฐมนตรีว่�ด้วยก�รสนับสนุนก�รปฏิบัติง�นติดต�มคนห�ยและพิสูจน์ศพนิรน�ม		พ.ศ.	2558	โดยมี
ร�ยละเอียดภ�ยในประกอบด้วย	 โครงสร้�ง	 อำ�น�จหน้�ที่ของหน่วยง�นต่�งๆ	 ดังนี้	 ส่วนบังคับบัญช�และ
สถ�นที่ตั้ง	ส่วนอำ�นวยก�ร		ส่วนปฏิบัติก�ร	ส่วนสนับสนุน	แนวท�งก�รปฏิบัติ	ก�รรับแจ้งและก�รร�ยง�น
เหตุและก�รปฏิบัติด้�นเทคโนโลยีและก�รประช�สัมพันธ์		และโครงสร้�งศูนย์บริห�รจัดก�รคนห�ยและ
ศพนิรน�ม	สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	(ศบคน.ตร.)

 ต�มคำ�ส่ัง	940/2559	ลงวันท่ี	1	พฤศจิก�ยน	2559	น้ี	กำ�หนดให้	ศบคน.ตร.	มีอำ�น�จหน้�ท่ีสำ�คัญ	
7	ข้อ	ดังน้ี	(1)	บริห�รจัดก�ร	อำ�นวยก�ร	ส่ังก�รและประส�นหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ก�รปฏิบัติง�นของ
ศูนย์ฯ	เป็นไปด้วยคว�มเรียบร้อยและมีประสิทธิภ�พ	(2)		ควบคุม		กำ�กับ		ดูแลและบริห�รจัดก�รข้อมูล
ในส�รบบ		(3)		กำ�หนดหลักเกณฑ์และแนวท�งในก�รดำ�เนินง�น	รวมทั้งก�รบริห�รจัดก�รเกี่ยวกับคนห�ย	
ศพนิรน�มและก�รส่งกลับ	(4)	สนับสนุนข้อมูล	ข่�วส�ร	แลกเปล่ียนคว�มรู้	และประส�นคว�มร่วมมือระหว่�ง
เจ้�หน้�ท่ีและหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องท้ังในประเทศและต่�งประเทศ
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สร้�งสรรค์ก�รมีส่วนร่วมภ�คประช�ชนสนับสนุนก�รปฏิบัติภ�รกิจให้บรรลุเป้�หม�ยต�มวัตถุประสงค์	 (5)	
แต่งตั้งคณะกรรมก�ร	คณะทำ�ง�นและเจ้�หน้�ที่	เพื่อช่วยบริห�รจัดก�รภ�รกิจของศูนย์ฯ	ให้ตอบสนอง
ต�มนโยบ�ยและแนวท�งที่คณะกรรมก�รกำ�หนด		(6)		ให้คว�มร่วมมือและสนับสนุนก�รดำ�เนินก�รของ
คณะกรรมก�รพัฒน�ระบบก�รติดต�มคนห�ยและก�รพิสูจน์ศพนิรน�ม	(ค.พ.ศ.)	และ	(7)		พิจ�รณ�ให้
คว�มเห็นชอบและอนุมัติงบประม�ณในก�รจัดทำ�แผนง�นหรือโครงก�รที่เกี่ยวข้องกับภ�รกิจของศูนย์ฯ	

 (3)	ม�ตรฐ�นท�งกฎหม�ยระดับส�กลท่ีเก่ียวข้องกับง�นภ�คประช�สังคม
	 สภ�พแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมก�รทำ�ง�นของประช�สังคมต้องได้รับก�รสนับสนุน
โดยกรอบกฎหม�ยระดับช�ติที่แข็งแรงและอยู่ภ�ยใต้กฎหม�ยสิทธิมนุษยชนระหว่�งประเทศ		เสรีภ�พ
ในก�รแสดงออก	 เสรีภ�พในก�รสม�คม	ก�รชุมนุมโดยสงบ	และสิทธิในก�รเข้�ร่วมกิจกรรมส�ธ�รณะเป็น
สิทธิที่เปิดโอก�สให้ประช�ชนระดมกำ�ลังเพื่อสร้�งคว�มเปลี่ยนแปลงในท�งที่ดีประช�ชนทุกคน	 ทั้งในน�ม
บุคคลและสม�คมควรที่จะใช้สิทธิเหล่�นี ้ซึ ่งมีคว�มสำ�คัญเป็นอย่�งม�กต่อกิจกรรมพลเมือง	ตร�ส�ร
ส�กลด้�นสิทธิมนุษยชนส่วนใหญ่ประกอบด้วยข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับก�รปกป้องเสรีภ�พของ
ประช�ชนและอ้�งถึงหลักก�รของก�รไม่เลือกปฏิบัติ	อันได้แก่	ปฏิญญ�ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษยชน	(ข้อ	19,	
20	และ	21)	กติก�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิท�งก�รเมือง	 ให้สิทธิเสรีภ�พในก�รแสดง
คว�มเห็นและก�รแสดงออก	ก�รชุมนุมโดยสงบ	และก�รสม�คม	รวมถึงก�รมีส่วนร่วมท�งก�รเมือง	
(ข้อ	19,	21,	22	และ	25)	กติก�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิท�งเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	 ให้สิทธิ
ในก�รจัดตั้งหรือมีส่วนร่วมในสหภ�พแรงง�นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมท�งวัฒนธรรม	 (ข้อ	 8	 และ	 15)	
อนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รขจัดก�รเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	 ให้สิทธิกับสตรีในก�รมีส่วนร่วมในชีวิต
ท�งก�รเมือง		เศรษฐกิจ	และวัฒนธรรม	(ข้อ	3)	อนุสัญญ�ระหว่�งว่�ด้วยก�รขจัดก�รเลือกปฏิบัติท�ง
เชื้อช�ติ	 ห้�มไม่ให้มีก�รเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับก�รแสดงออก	 ก�รชุมนุม	 และก�รสม�คม	 รวมถึงก�ร
จัดกิจกรรมส�ธ�รณะ	(ข้อ	5)	อนุสัญญ�ว่�ด้วยสิทธิเด็ก	ให้เสรีภ�พในก�รแสดงออก	ก�รสม�คม	และก�ร
ชุมนุมโดยสงบ	(ข้อ	13	และ	15)	อนุสัญญ�ว่�ด้วยสิทธิคนพิก�ร	รับประกันสิทธิในอิสรภ�พแห่งคว�มเห็น
และก�รแสดงออก				รวมถึงก�รเข้�ถึงข้อมูลก�รมีส่วนร่วมในชีวิตท�งก�รเมืองและชีวิตท�งวัฒนธรรม	
(ข้อ	21	 	29	และ	30)	อนุสัญญ�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยก�รคุ้มครองบุคคลทุกคนจ�กก�รห�ยส�บสูญโดยถูก
บังคับ	ให้สิทธิในก�รจัดตั้งและก�รมีส่วนร่วมอย่�งอิสระในองค์กรหรือสม�คมที่พย�ย�มพิสูจน์ให้เห็นถึง
ก�รห�ยส�บสูญโดยถูกบังคับ	ชะต�กรรมของผู้ห�ยส�บสูญ	รวมถึงก�รช่วยเหลือเหยื่อของก�รห�ยส�บสูญ
โดยถูกบังคับ	(ข้อ	24)	อนุสัญญ�ส�กลว่�ด้วยก�รคุ้มครองสิทธิของแรงง�นข้�มช�ติและสม�ชิกในครอบครัว	
ให้สิทธิในก�รสม�คม	(ข้อ	26)	(สำ�นักง�นข้�หลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประช�ช�ติ,	2557)	เป็นต้น

 ตร�ส�รส�กลด้�นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับก�รปกป้องเสรีภ�พของประช�ชนและอ้�งถึง
หลักก�รของก�รไม่เลือกปฏิบัติและใกล้เคียงกับก�รคุ้มครองสิทธิของคว�มเป็นมนุษย์และเช่ือมโยงประเด็น
ด้�นศพนิรน�มนั้น	 อ�จยังไม่ตรงเป้�ประสงค์ม�กนัก	 ห�กแต่มีก�รพิจ�รณ�คว�มเกี่ยวเนื่องกับอนุสัญญ�
ระหว่�งประเทศว่�ด้วยก�รคุ้มครองบุคคลทุกคนจ�กก�รห�ยส�บสูญโดยถูกบังคับให้สิทธิในก�รจัดตั้ง
และก�รมีส่วนร่วมอย่�งอิสระในองค์กรหรือสม�คมที่พย�ย�มพิสูจน์ให้เห็นถึงก�รห�ยส�บสูญโดยถูก
บังคับ	 ชะต�กรรมของผู้ห�ยส�บสูญ	 รวมถึงก�รช่วยเหลือเหย่ือของก�รห�ยส�บสูญโดยถูกบังคับ	 (ข้อ	 24)	
ท้ังน้ี	เน่ืองจ�กก�รพบศพนิรน�มน้ัน		ห�กมีประเด็นของก�รสืบสวนก�รต�ยท่ีเกิดจ�กก�รถูกทำ�ให้สูญห�ยไป
ก่อนหน้�ท่ีจะเป็นศพนิรน�มน้ี		ซ่ึงจะเป็นอีกประเด็นสำ�คัญในก�รคำ�นึงถึงคว�มสำ�คัญของจำ�นวนศพนิรน�ม
ที่เข้�ข่�ยนี้	รวมถึงกรอบของก�รคุ้มครองสิทธิของคว�มเป็นมนุษย์ที่องค์ก�รสหประช�ช�ติให้คว�มสนใจ
อยู่	ณ	ขณะนี้
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	 จะเห็นได้ว่�ม�ตรฐ�นท�งกฎหม�ยระดับส�กลในด้�นก�รสนับสนุนภ�คประช�สังคมให้มีส่วนร่วม
ในก�รช่วยเหลือประช�ชนทั่วโลกนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐ�นหลักสิทธิมนุษยชน	ซึ่งก�รปฏิบัติง�นด้�นคนห�ย	
คนนิรน�ม	และศพนิรน�มนั ้นห�กเปรียบเทียบกับหลักกฎหม�ยส�กลก็อยู ่ในข้อปฏิญญ�ส�กล
ว่�ด้วยสิทธิมนุษยชน	ในก�รคุ้มครองสิทธิหรือคืนสิทธิให้แก่บุคคลต่�ง	ๆ	สำ�หรับประเทศไทยในปัจจุบัน	
หน่วยง�นของสถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์ได้มีก�รขับเคลื่อนให้เกิดระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีว่�ด้วย
ก�รสนับสนุนก�รปฏิบัติง�นติดต�มคนห�ยและพิสูจน์ศพนิรน�ม	พ.ศ.	2558	(The	Regulation	of	the	
office	of	the	Prime	Minister	on	Search	of	Missing	Persons	and	Identification	of	Unidentified	
Remains	B.E.	2558	(2015)	ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�	เมื่อวันที่	29	เมษ�ยน	2558	ซึ่งทำ�ให้เกิด
ก�รขับเคล่ือนในก�รปฏิบัติง�นในภ�คประช�สังคมให้มีบทบ�ทในก�รสนับสนุนก�รปฏิบัติง�นด้�นคนห�ย
ม�กขึ้น		รวมทั้งยังเป็นก�รสร้�งม�ตรฐ�นให้กับประเทศในภ�รกิจก�รติดต�มคนห�ยและพิสูจน์ศพนิรน�ม
ให้เป็นม�ตรฐ�นที่ต่�งประเทศส�ม�รถนำ�ไปปรับใช้เป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	

 นอกจ�กนี้	Grant,	2016	กล่�วถึงประเด็นคว�มท้�ท�ยในก�รพิสูจน์ศพนิรน�มไว้อย่�งน่�สนใจ
หล�ยประเด็นที่เป็นส�เหตุให้ก�รจัดก�รศพนิรน�มนั้นยังไม่ประสบผลสำ�เร็จ	ซึ่งเกี่ยวข้องกับก�รจัดก�ร
ทั้งส้ิน	 คือ	 ก�รถูกจำ�กัดก�รเข้�ถึงฐ�นข้อมูลศพนิรน�มของครอบครัวคนห�ย	 ปัญห�คว�มล้มเหลวในก�รจะ
ใช้ม�ตรฐ�นระเบียบวิธีก�รปฏิบัติง�นแบบเดียวกัน	คว�มแตกต่�งของก�รบันทึกข้อมูล	ข้อมูลระหว่�งคนห�ย
และข้อมูลศพนิรน�มไม่ส�ม�รถนำ�ม�เปรียบเทียบจับคู่กันได้	แม้ว่�จะอยู่ในประเทศเดียวกัน	ซึ่งสะท้อน
ด้�นก�รจัดก�รข้อมูลระดับช�ติและระดับท้องถ่ิน	จำ�นวนเจ้�หน้�ท่ีท่ีกระจุกอยู่ในเมืองแต่ข�ดแคลนต�มท้องถ่ิน	
และระบบยังข�ดประสิทธิภ�พ	จ�กข้อมูลดังกล่�ว	พบว่�ปัญห�ท่ี	Grant,	2016	ได้กล่�วไว้	 ก็เป็นประเด็นท่ี
ในประเทศไทยต้องห�แนวท�งคว�มร่วมมือของภ�ครัฐและภ�คประช�สังคมในก�รพัฒน�บทบ�ทองค์กรท่ีมี
บทบ�ทเก่ียวข้องด้�นก�รจัดก�รศพนิรน�ม	เพื่อขับเคลื่อนกระบวนก�รของศพนิรน�มทั้งระบบ	อย่�งน้อย
เป็นก�รสร้�งและคืนคว�มเป็นธรรมให้กลุ่มศพนิรน�มได้อย่�งเป็นรูปธรรม

 8.2 หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมท่ีเก่ียวข้องกับศพนิรนาม
       จ�กก�รศึกษ�พบว่�	ในภ�พรวมด้�นก�รจัดก�รศพนิรน�มของประเทศ	กระบวนก�รเริ่มต้น
ต้ังแต่ก�รชันสูตรศพ	 เก่ียวข้องกับหน่วยง�นท่ีมีภ�รกิจด้�นนิติเวชของหน่วยง�นภ�ครัฐ	 ซ่ึงส�ม�รถจำ�แนกได้
เป็น	4	แหล่ง	คือ

       (1)		โรงพย�บ�ลประจำ�จังหวัด		สังกัดกระทรวงส�ธ�รณสุข	
	 						(2)		โรงพย�บ�ลตำ�รวจ		สังกัดสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	
	 						(3)		โรงพย�บ�ลมห�วิทย�ลัย		สังกัดอุดมศึกษ�
	 						(4)		สถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์		สังกัดกระทรวงยุติธรรม

       ในก�รศึกษ�น้ีหน่วยง�นภ�ครัฐท่ีเก่ียวข้องเร่ิมต้นจ�กกระบวนง�นก�รชันสูตรศพของแพทย์นิติเวช	

ที ่ทำ�หน้�ที ่ในก�รชันสูตรศพ	และก�รปฏิบัติในกรณีที ่เป็นศพนิรน�ม	ได้แก่	สถ�บันนิติเวชวิทย�	
โรงพย�บ�ลตำ�รวจ	 สังกัดสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 โรงพย�บ�ลประจำ�จังหวัด	 สังกัดกระทรวงส�ธ�รณสุข	
คณะแพทยศ�สตร์		ภ�ควิช�นิต ิเวชศ�สตร์ของโรงพย�บ�ลที ่ม ีก�รเร ียนก�รสอนท�งก�รแพทย	์
สังกัดอุดมศึกษ�หรือมห�วิทย�ลัย	และกลุ่มง�นนิติพย�ธิ	สถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์	กระทรวงยุติธรรม	
ซึ่งภ�ครัฐมีกระบวนง�นในด้�นก�รชันสูตรศพโดยแพทย์นิติเวชแล้ว	 จะมีก�รประส�นภ�คประช�สังคม
เพ่ือก�รรับศพนิรน�มหรือยังไม่มีญ�ติม�ติดต่อ	 ไปดำ�เนินก�รเร่ืองก�รฝังท่ีสุส�นเพ่ือรอก�รติดต�มญ�ติต่อไป	
โดยหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	ปร�กฏดังต�ร�งแสดงนี้



วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน92

สังกัด

กระทรวงยุติธรรม

สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ สถ�บันนิติเวชวิทย�	
โรงพย�บ�ลตำ�รวจ
กรุงเทพมห�นคร

-	มูลนิธิไตรคุณธรรม	จังหวัดชลบุรี
-			พุทธสม�คมเพียวเย้ียงไท้	อำ�เภอ
		ศรีร�ช�	จังหวัดชลบุรี
-	มูลนิธิก�รกุศลสมุทรส�คร
		จังหวัดสมุทรส�คร
-	มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง	กรุงเทพมห�นคร

-	มูลนิธ ิส ัจจพุทธธรรม	
		จังหวัดปร�จีนบุรี
- มูลนิธิสว่�งบำ�เพ็ญธรรมสถ�น
		จังหวัดจันทบุรี
      

*ไม่มีแผนกนิติเวช
ส่งต่อโรงพย�บ�ลท่ีมีแผนกนิติเวช

พ้ืนท่ีใกล้เคียง

มูลนิธิพุทธสม�คม
สว่�งอริยธรรมสถ�น
จังหวัดนครน�ยก

		มูลนิธิสว่�งพรกุศลธรรมสถ�น	
		จังหวัดระยอง

-	สม�คมสว่�งกุศล		
		อำ�เภอพนัสนิคม			จังหวัดชลบุรี
-	สม�คมสว่�งผล	หนองมน	
		จังหวัดชลบุรี
-	มูลนิธิไตรคุณธรรม	จังหวัดชลบุรี
-	สม�คมพุทธสงเคร�ะห์	
		จังหวัดชลบุรี
-	สม�คมไตรสรณะพุทธสม�คม			
		จังหวัดชลบุรี						

สถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์				

กรุงเทพมห�นคร

โรงพย�บ�ลชลบุรี		จังหวัดชลบุรี

โรงพย�บ�ลระยอง	จังหวัดระยอง

*	โรงพย�บ�ลตร�ด	จังหวัดตร�ด

*	โรงพย�บ�ลฉะเชิงเทร�	
		จังหวัดฉะเชิงเทร�

โรงพย�บ�ลเจ้�พระย�อภัยภูเบศร	
จังหวัดปร�จีนบุรี

กระทรวงส�ธ�รณสุข

หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคประชาสังคม
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สังกัด

อุดมศึกษ�/มห�วิทย�ลัย

โรงพย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ์	

กรุงเทพมห�นคร

โรงพย�บ�ลพระมงกุฎเกล้�	

กรุงเทพมห�นคร

มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง	กรุงเทพมห�นคร

มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง	กรุงเทพมห�นคร

มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง	กรุงเทพมห�นคร

โรงพย�บ�ลวชิรพย�บ�ล		
					กรุงเทพมห�นคร

โรงพย�บ�ลธรรมศ�สตร์เฉลิม
พระเกียรติฯ	จังหวัดปทุมธ�นี

โรงพย�บ�ลมห�วิทย�ลัยบูรพ�			
	 จังหวัดชลบุรี

มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง	กรุงเทพมห�นคร

-	มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง	กรุงเทพมห�นคร
-	มูลนิธิพุทธสม�คมสว่�งอริยธรรม
สถ�น		จังหวัดนครน�ยก

*ไม่มีแผนกนิติเวช	
ส่งต่อโรงพย�บ�ลชลบุรี

โรงพย�บ�ลศิริร�ช					

กรุงเทพมห�นคร

โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี 	

กรุงเทพมห�นคร

-	มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง	กรุงเทพมห�นคร
-	มูลนิธิไตรคุณธรรม	จังหวัดชลบุรี

-	มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง	กรุงเทพมห�นคร
-	มูลนิธิไตรคุณธรรม	จังหวัดชลบุรี

โรงพย�บ�ลมห�วิทย�ลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
กรุงเทพมห�นคร

หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคประชาสังคม

 ตารางแสดงรายชื่อหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคประชาสังคม
ที่มีการดำาเนินการด้านศพนิรนาม 

กระทรวงส�ธ�รณสุข *โรงพย�บ�ลสมเด็จพระยุพร�ช
สระแก้ว			จังหวัดสระแก้ว

*ไม่มีแผนกนิติเวช
ส่งต่อโรงพย�บ�ลท่ีมีแผนกนิติเวช

พ้ืนท่ีใกล้เคียง
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 ในก�รนี้	หัวหน้�สถ�นีตำ�รวจจัดส่งแบบร�ยง�นข้อมูลก�รรับแจ้งศพนิรน�ม	(ศบคน-3)	ไปยัง
ผู้บังคับก�รกองทะเบียนประวัติอ�ชญ�กร/เลข�นุก�รศูนย์บริห�รจัดก�รคนห�ยและศพนิรน�ม	 ภ�ยใน	
24	 ชั่วโมงนับแต่ได้รับแจ้ง	 และต่อม�ภ�ยหลังห�กส�ม�รถระบุได้ว่�ผู้ต�ยเป็นใครแล้วให้ร�ยง�นเพิ่มเติม
ต�มแบบร�ยง�นก�รพิสูจน์ทร�บบุคคล	 (ศบคน-4)	 นอกจ�กนี้ก�รร�ยง�นข้อมูลรับแจ้งคนห�ยดังกล่�ว
แล้ว	ให้หัวหน้�สถ�นีตำ�รวจแจ้งข้อมูลไปยังสถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์		กระทรวงยุติธรรม/เลข�นุก�ร
คณะกรรมก�รพัฒน�ระบบก�รติดต�มคนห�ยและก�รพิสูจน์ศพนิรน�ม		ทร�บอีกส่วนหนึ่งด้วย	มูลนิธิ
ป่อเต็กตึ๊งสำ�หรับศพที่ไม่มีญ�ติ	หรือ	ไม่ส�ม�รถระบุตัวได้	ห�กจบขั้นตอนท�งนิติเวชแล้ว	ท�งมูลนิธิจะฝัง
เก็บไว้ให้ก่อนประม�ณ	10-15	ปี	ถึงจะทำ�ก�รล้�งป่�ช้�	ห�กระหว่�งที่มูลนิธิฝังเก็บไว้	เมื่อพิสูจน์ได้ว่�เป็น
ญ�ติจริง	ๆ	มูลนิธิจะส่งศพคืนให้ต�มกระบวนก�รเพื่อไปประกอบพิธีท�งศ�สน�ต่อไป

 ห�กพิจ�รณ�ถึงระเบียบและข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องในด้�นก�รจัดก�รศพนิรน�มหรือศพที่ยังไม่มี
ก�รอ้�งสิทธิที่พบในต่�งประเทศยังคงมีเขียนไว้ไม่ม�กนัก	เช่น	แนวปฏิบัติก�รจัดก�รศพที่ไม่มีก�รอ้�ง
สิทธิของกระทรวงส�ธ�รณสุขม�เลเซีย	 (Guidelines	 for	 Submission	of	Unclaimed	Body)	ประมวล
กฎหม�ยก�รสุข�ภิบ�ลฟิลิปปินส์	 (Code	Sanitation	of	The	Philippines	NO.	E856)	 Implementing	
rules	 and	 regulations	of	 chapter	Xxi	 disposal	of	dead	persons)	พระร�ชบัญญัติรัฐนิวเม็กซิโก	
สหรัฐอเมริก�	ปี2006	ม�ตร�	24-13-12006	(New	Mexico	Statutes	-	Section	24-13-1	-Burial	or		
cremation	of	unclaimed	decedents	and	of	indigents.)	และพระร�ชบัญญัตินิติพย�ธิจีน	ท่ีกล่�วถึงศพ
ที่ไม่มีก�รอ้�งสิทธิภ�ยหลังชันสูตร	ที่ส�ม�รถใช้เพื่อก�รศึกษ�และวิจัยท�งก�รแพทย์ได้	ซึ่งจะมีก�รกำ�หนด
หลักเกณฑ์ไว้ชัดเจน	เป็นต้น

 8.4 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
        จ�กก�รศึกษ�ทั้งจ�กเอกส�รและก�รเก็บข้อมูลจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องในก�รจัดก�ร
ศพนิรน�มทั้งหน่วยง�นภ�ครัฐและภ�คประช�สังคม	ส�ม�รถสรุปเป็นประเด็นได้	ดังนี	้

 (1) ด้านกฎหมาย/ระเบียบ

       ข้อค้นพบจ�กก�รศึกษ�ข้อมูลเอกส�รในด้�นกฎหม�ย/ระเบียบ	ที่เกี่ยวข้องในก�รจัดก�ร
ศพนิรน�ม	ซึ่งมีก�รรองรับด้วยระเบียบที่สนับสนุนก�รทำ�ง�นที่เป็นล�ยลักษณ์อักษร	2	ฉบับ	คือ	ระเบียบ
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี	ว่�ด้วยก�รสนับสนุนก�รปฏิบัติง�นติดต�มคนห�ยและพิสูจน์ศพนิรน�ม	พ.ศ.	2558	
และคำ�สั่งสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	เรื่อง	ศูนย์บริห�รจัดก�รคนห�ยและศพนิรน�ม  

 8.3 แนวทางการปฏิบัติในการจัดการศพนิรนาม
        ในพ้ืนท่ีศึกษ�	ได้แก่	พ้ืนท่ีกรุงเทพมห�นคร	ปริมณฑลและภ�คตะวันออก	พบว่�ต�มกฎหม�ย
ให้อำ�น�จพนักง�นสอบสวนในพื้นที่ที่พบศพนิรน�ม	ทำ�หน้�ที่ประส�นแพทย์ผู้ทำ�ก�รชันสูตรพลิกศพซ่ึงเป็น
แพทย์นิติเวชท่ีปฏิบัติง�นในพ้ืนท่ี	ไม่ว่�จะเป็นสถ�บันนิติเวชวิทย�	โรงพย�บ�ลตำ�รวจ	สังกัดสำ�นักง�นตำ�รวจ
แห่งช�ติ	 โรงพย�บ�ลประจำ�จังหวัด	 สังกัดกระทรวงส�ธ�รณสุข	 คณะแพทย์ศ�สตร์	 ภ�ควิช�นิติเวชศ�สตร์	
ของโรงพย�บ�ลท่ีมีก�รเรียนก�รสอนท�งก�รแพทย์	 สังกัดอุดมศึกษ�หรือมห�วิทย�ลัยและกลุ่มง�นนิติพย�ธิ	
สถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์	กระทรวงยุติธรรม	เพื่อชันสูตรศพ	บันทึกตำ�หนิรูปพรรณศพ บันทึกทรัพย์สิน
ท่ีติดม�กับศพ	และให้จัดเก็บตัวอย่�งเลือดหรือส�รคัดหล่ังหรือส่ิงท่ีจะใช้ตรวจส�รพันธุกรรม	 (DNA)	ทุกร�ย	
เพื่อไว้สำ�หรับรองรับก�รเปรียบเทียบกับญ�ติที่ม�ขอรับศพซึ่งใช้เวล�น�นและอ�จต่อเนื่องน�นหล�ยปี	
ข้อมูลที่รวบรวมนี้จะส่งต่อไปยังศูนย์บริห�รจัดก�รคนห�ยและศพนิรน�ม
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สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 ซึ่งทั้งสองฉบับนี้มุ่งเน้นก�รสร้�งกลไกก�รขับเคลื่อนง�นโดยส่งเสริมให้เกิด
คว�มร่วมมือของภ�คประช�สังคม	 อย่�งไรก็ต�ม	 ในร�ยละเอียดของระเบียบสำ�นักน�ยกฯ	 และคำ�สั่งฯ	
นั้นไม่มีก�รกล่�วถึงบทลงโทษหรือก�รดำ�เนินก�รเมื่อไม่เป็นไปต�มระเบียบ	กล่�วคือ	ระเบียบเป็นเพียง
แนวท�งก�รปฏิบัติง�นร่วมกันของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	ห�กแต่ไม่มีอำ�น�จบังคับ	ซึ่งจะทำ�ให้ก�รขับเคลื่อน
ยังเป็นไปด้วยข้อจำ�กัด  

 นอกจ�กนี้	ระเบียบทั้งสองฉบับดังกล่�วที่เกี่ยวข้องในก�รจัดก�รศพนิรน�ม	ไม่ได้กล่�วถึงอำ�น�จ
หน้�ที่ของหน่วยง�นภ�คประช�สังคม	เช่น	องค์กรมูลนิธิที่ทำ�หน้�ที่ในก�รรับ-ส่ง	ศพนิรน�มจ�กภ�ครัฐ		
ระบบก�รจัดก�รศพนิรน�มในแต่ละประเทศที่กำ�หนดเป็นกฎหม�ยที่ชัดเจนยังมีน้อย	 ซึ่งจำ�เป็นต้องอ้�ง
สิทธิร่วมด้วย	และอ�จรวมถึงวิธีก�รในก�รจัดก�รที่ครอบคลุมในกฎหม�ยด้วย		

 (2) ด้านนโยบาย
       ก�รว�งกรอบเชิงนโยบ�ยของระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี	ว่�ด้วยก�รสนับสนุนก�รปฏิบัติ
ง�นติดต�มคนห�ยและพิสูจน์ศพนิรน�ม	พ.ศ.	2558	และคำ�สั่งสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	นั้น	ส่งเสริม
ให้มีหน่วยง�นกล�งในก�รจัดก�รคนห�ยและศพนิรน�มของหน่วยง�นภ�ครัฐ	 มีก�รปฏิบัติง�นที ่มี
คว�มเป็นอิสระต่อกัน			ห�กแต่มีแนวท�งปฏิบัติใกล้เคียงกันต�มกรอบที่กฎหม�ยกำ�หนดไว้	อย่�งไรก็ต�ม	
จ�กก�รศึกษ�ยังพบข้อจำ�กัดในก�รปฏิบัติบ�งประก�รของผู้ปฏิบัติง�นโดยตรงอันเนื่องจ�กระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องจะกล่�วถึงอำ�น�จหน้�ที่ครอบคลุมเจ้�หน้�ที่ของรัฐแต่ไม่มีก�รระบุอำ�น�จหน้�ที่ขององค์กร
ภ�คประช�สังคมที่ชัดเจน		มีเขียนไว้เพียงเรื่องก�รสนับสนุนก�รมีส่วนร่วมภ�คประช�ชนเพื่อสนับสนุน
ก�รปฏิบัติภ�รกิจของรัฐให้บรรลุเป้�หม�ยต�มวัตถุประสงค์	ก�รผลักดันให้เกิดคว�มร่วมมือระหว่�ง
ภ�ครัฐและภ�คประช�สังคม	โดยก�รกำ�หนดเป็นนโยบ�ยในก�รขับเคลื่อนอย่�งชัดเจน		มีก�รจัดทำ�
แผนง�นร่วมกันและผลักดันให้เกิดก�รปฏิบัติอย่�งเป็นรูปธรรม

 (3) ด้านวิธีการปฏิบัติงาน
      ก�รปฏิบัติง�นของแต่ละหน่วยง�นในบ�งกระบวนง�นจะมีร�ยละเอียดแตกต่�งกันทั ้ง
ภ�ครัฐและภ�คประช�สังคม	ซึ่งอยู่ในก�รพิจ�รณ�ของหน่วยง�น	นโยบ�ยของผู้บริห�รที่กำ�กับดูแล	
รวมถึงก�รได้รับจัดสรรงบประม�ณอันเกี่ยวข้องกับเรื่องก�รตรวจพิสูจน์หลักฐ�น	 เช่น	 ก�รจัดก�รเก็บ
ตัวอย่�งเลือดหรือส�รคัดหล่ังหรือส่ิงท่ีใช้ตรวจส�รพันธุกรรม	 ในขณะท่ีบทบ�ทขององค์กร	 ภ�คประช�สังคม	
เช ่น		ม ูลน ิธ ิ/สม�คมต่�ง	ๆ	ในเขตพื ้นท ี ่กร ุงเทพมห�นคร	ปร ิมณฑล	และพื ้นท ี ่ภ�คตะวันออก		
ในก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รศพนิรน�มนั้นจะถูกกำ�กับด้วยระเบียบของหน่วยง�นภ�ครัฐ
ตั ้งแต่กระบวนก�รของก�รประส�นข้อมูลมีศพนิรน�มจ�กหน่วยง�นของรัฐที ่ม ีหน้�ที ่ช ันสูตรศพ	
เพื่อให้มูลนิธิฯ	ม�รับศพไปดำ�เนินก�รเรื ่องก�รรับและส่งศพ		ก�รฝังศพ	รวมถึงขั้นตอนก�รขอขุดศพ
กรณีที่ติดต�มญ�ติได้	 ขั ้นตอนและวิธีก�รรวมถึงก�รแสดงเอกส�รหลักฐ�น	 จะมีแนวท�งปฏิบัติที ่มี
ระเบียบกำ�หนดไว้		จึงควรมีก�รกำ�หนดนโยบ�ยและก�รเสนอแนวท�ง	เพื่อห�ข้อสรุปในก�รปฏิบัติง�น
ร่วมกันระหว่�งภ�ครัฐและภ�คประช�สังคมในเรื่องก�รจัดก�รศพนิรน�มในภ�พรวมของประเทศ
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 1. ประเด็นการมีส่วนร่วม  บทบ�ทของตัวแสดงประช�สังคมเป็นที่รับรู้ในสังคมและมีเสรีภ�พ
ในก�รปฏิบัติหน้�ที่อย่�งเป็นอิสระ	และรณรงค์ข้อเรียกร้องที่มีคว�มแตกต่�งไปจ�กจุดยืนของเจ้�หน้�ทีร่ัฐ
 

 2. การไม่เลือกปฏิบัติ ตัวแสดงประช�สังคมทุกคนได้รับเชิญ	 และส�ม�รถมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมส�ธ�รณะโดยไม่มีก�รเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ
 

 3. เคารพศักดิ์ศรี หน่วยง�นภ�ครัฐและตัวแสดงประช�สังคมมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือก�ร
พัฒน�ชีวิตประช�ชน	แม้จะต้องแสดงบทบ�ทที่แตกต่�งกัน	ก�รเค�รพซ่ึงกันและกันมีคว�มสำ�คัญอย่�งม�ก 
 

 4. ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ ในก�รทำ�ง�นบนผลประโยชน์ส�ธ�รณะเจ้�หน้�ที่ภ�ครัฐ
จำ�เป็นต้องมีคว�มเปิดเผย		มีคว�มชัดเจน		คว�มโปร่งใส	และคว�มรับผิดชอบ	ตัวแสดงประช�สังคมเอง
ก็ต้องมีคว�มโปร่งใสและคว�มรับผิดชอบทั้งกับผู้ร่วมง�นและส�ธ�รณชน

 ก�รส่งเสริมบทบ�ทขององค์กรภ�คประช�สังคม	 เพื่อให้มีส่วนร่วมกับภ�ครัฐที่เข้มแข็ง	 ส�ม�รถ
สนับสนุนง�นด้�นก�รจัดก�รศพนิรน�มได้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น	และมีคว�มจำ�เป็นต้องผลักดัน
ระเบียบหรือกฎหม�ยที่รองรับในหน้�ที่ขององค์กรภ�คประช�สังคมด้วย		เพื่อให้ก�รปฏิบัติง�นที่ดำ�เนิน
ก�รอยู่แล้วเป็นไปต�มกรอบของกฎหม�ย	มีแนวท�งที่ชัดเจน	ส�ม�รถทวนสอบก�รปฏิบัติได้ต�มม�ตรฐ�น	
โดยให้พิจ�รณ�ถึงสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหม�ยและหลักมนุษยธรรมร่วมด้วย	กรณีเมื่อพบผู้เสียชีวิต	ครอบครัว
มีสิทธิที ่จะทร�บว่�ศพถูกฝังไว้ที ่ไหน	ซึ ่งสอดคล้องกับก�รที่องค์ก�รสหประช�ช�ติมีก�รจัดทำ�คู ่มือ
ภ�คปฏิบัติสำ�หรับประช�สังคม	 และมีก�รกล่�วถึงหลักก�รสิทธิมนุษยชนที่ว�งกรอบคว�มสัมพันธ์
ระหว่�งหน่วยง�นภ�ครัฐและตัวแสดงประช�สังคม	4	ประเด็น	ได้แก	่

 ก�รศึกษ�ข้อมูลจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องทั้งจ�กก�รศึกษ�เอกส�รและก�รเข้�เก็บข้อมูลจ�ก
ผู้ที่ปฏิบัติง�นโดยตรงของหน่วยง�นดังกล่�วข้�งต้น	พบว่�	 ก�รดำ�เนินก�รในเรื่องก�รจัดก�รศพนิรน�ม
นั ้น	ยังมีช่องว่�งท�งกฎหม�ยและประเด็นที ่ยังต้องพัฒน�	เช่น	ก�รให้อำ�น�จในก�รดำ�เนินก�รกับ
หน่วยง�นภ�ครัฐ	แต่ยังไม่ครอบคลุมอำ�น�จหน้�ที่ของภ�คประช�สังคม	แนวท�งและวิธีก�รที่เป็นรูปแบบ
เดียวกันของภ�คประช�สังคมเรื่องระบบก�รฝังศพ	 ก�รกำ�หนดหลุม	 ก�รจัดทำ�ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติง�น
ด้�นก�รจัดก�รศพนิรน�มและระบบก�รตรวจสอบเพื่อป้องกันก�รใช้ช่องว่�งของกระบวนง�นเพื่อแสวง
ประโยชน์จ�กศพนิรน�มในรูปแบบต่�ง	ๆ	 เป็นต้น	ดังนั้น	 ข้อมูลที่ได้จ�กก�รศึกษ�นี้	 จึงส�ม�รถพัฒน�
ข้อมูลเพิ่มเติมในพื้นที่อื ่นของประเทศไทยเพื่อนำ�ข้อมูลไปวิเคร�ะห์และประเมินแนวท�งที่เหม�ะสม
ในก�รพัฒน�ระบบก�รจัดก�รศพนิรน�มของประเทศไทยต่อไป	นอกจ�กนี้	 ก�รพัฒน�ข้อมูลจ�กก�ร
ปฏิบัติง�นขององค์กรมูลนิธิที่เป็นภ�คประช�สังคมที่เป็นบทบ�ทต�มกฎหม�ย	 ยังต้องมีก�รศึกษ�เพิ่มเติม		
เพื่อก�รขับเคลื่อนง�นที่เป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รจัดก�ร

ผลการศึกษา9.9.
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	 นอกจ�กน้ี	ควรมีก�รศึกษ�เพิ่มเติมในพื้นท่ีอ่ืนเพ่ือวิเคร�ะห์รูปแบบคว�มเหมือนหรือคว�มแตกต่�ง	
ของพื้นที่ที่อ�จจะมีคว�มแตกต่�งไปบ้�ง	เช่น	ภ�คเหนือที่เป็นลักษณะพิธีกรรมต�มกลุ่มชนเผ่�	หรือภ�คใต้
ของประเทศไทยซึ่งมีก�รจัดก�รที่เกี่ยวข้องกับเรื่องศพมุสลิม	เป็นต้น
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1.
 ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติขอคว�มเป็นธรรมและขอให้ตรวจสอบ	
กรณีกล่�วอ้�งว่�	 ผู้ถูกร้องปฏิเสธก�รรักษ�พย�บ�ลหล�นส�วของผู้ร้องที่ประสบอุบัติเหตุเนื่องจ�กญ�ติ
มีเงินมัดจำ�ไม่เพียงพอท้ังท่ีผู้ถูกร้องมีบุคล�กรท�งก�รแพทย์ท่ีมีคว�มเช่ียวช�ญเฉพ�ะท�งจำ�นวนม�กและมี
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย			ส�ม�รถรักษ�หล�นส�วของผู้ร้องให้มีโอก�สรอดชีวิตได้จนเป็นเหตุให้
หล�นส�วของผู้ร้องเสียชีวิต		ถือเป็นคว�มผิดพล�ดบกพร่องของผู้ถูกร้องที่ปฏิเสธก�รรักษ�พย�บ�ลโดย
อ้�งเหตุจ�กก�รที่ญ�ติไม่ส�ม�รถจ่�ยเงินค่�รักษ�พย�บ�ลเพิ่มเติมได้	จึงร้องเรียนเพื่อขอให้ตรวจสอบ

	 คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติพิจ�รณ�แล้วเห็นว่�ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับบริก�รในก�รรักษ�
พย�บ�ลจ�กสถ�นพย�บ�ลอย่�งมีคุณภ�พและได้ม�ตรฐ�นและสถ�นพย�บ�ลหรือผู้ประกอบวิช�ชีพ	
ท�งก�รแพทย์ไม่ว่�ในภ�ครัฐหรือเอกชน	 จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นท�งก�รแพทย์และยึดถือ	
จรรย�บรรณวิช�ชีพอย่�งเคร่งครัด	กล่�วคือ	จะต้องช่วยชีวิตผู้ป่วยอย่�งสุดคว�มส�ม�รถ 

	 กรณีต�มคำ�ร้อง	ผู้ป่วยอยู่ในเกณฑ์วิกฤติฉุกเฉิน	ระดับฉุกเฉินสีแดง	ซึ่งคณะกรรมก�รก�รแพทย์
ฉุกเฉินได้มีประก�ศคณะกรรมก�รก�รแพทย์ฉุกเฉิน	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์ก�รประเมินเพื่อคัดแยกระดับคว�ม
ฉุกเฉิน	และม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติก�รฉุกเฉิน	พ.ศ.	2554	ข้อ	4	(1)	กำ�หนดว่�	ผู ้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติต้อง
ได้รับก�รปฏิบัติก�รท�งก�รแพทย์ทันที	 มิฉะนั้นผู้ป่วยจะมีโอก�สเสียชีวิตได้สูง	 หรือทำ�ให้ก�รบ�ดเจ็บ
หรืออ�ก�รป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิดภ�วะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่�งฉับไว	 และก�รดำ�เนินก�ร
ปฏิบัติก�รฉุกเฉิน

 สิทธิในก�รเข้�ถึงก�รรักษ�พย�บ�ลอย่�งเหม�ะสมเป็นม�ตรฐ�นที่บุคคลพึงมีต�มรัฐธรรมนูญ
แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	 ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับบริก�รในก�รรักษ�พย�บ�ลจ�กสถ�นพย�บ�ลอย่�งมีคุณภ�พ
และได้ม�ตรฐ�น	 และสถ�นพย�บ�ลหรือผู้ประกอบวิช�ชีพท�งก�รแพทย์ไม่ว่�ในภ�ครัฐหรือเอกชนจะต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นท�งก�รแพทย์	และยึดถือจรรย�บรรณในวิช�ชีพอย่�งเคร่งครัด	สถ�นพย�บ�ล
และบุคล�กรเป็นผู้ประกอบวิช�ชีพเวชกรรมจึงมีหน้�ท่ีต้องประเมินอ�ก�รเพ่ือให้ก�รรักษ�ผู้ป่วยโดยคำ�นึง
ถึงคว�มปลอดภัยในชีวิตเป็นสำ�คัญ	 เมื่อก�รส่งต่อผู้ป่วยต�มคำ�ร้องไม่เป็นประโยชน์ต่อก�รรักษ�พย�บ�ลที่
เหม�ะสมต่อสภ�พร่�งก�ยของผู้ป่วยซึ่งจำ�เป็นต้องได้รับก�รช่วยเหลืออย่�งเร่งด่วน			ต�มเจตน�รมณ์ของ
พระร�ชบัญญัติก�รแพทย์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2551	ม�ตร�	28	ประกอบกับก�รกระทำ�ของสถ�นพย�นบ�ลผู้ถูกร้อง
ไม่สอดคล้องกับก�รคุ้มครองสิทธิในก�รเข้�ถึงก�รรักษ�พย�บ�ลอย่�งเหม�ะสม	 ก�รดำ�เนินก�รของผู้ถูกร้อง
จึงเป็นก�รละเลยก�รกระทำ�อันเป็นก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน	

ความเป็นมา

1.
ความเห็นและมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
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		 ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบท่ี	 133/2560	 เร่ือง	 สิทธิในก�รได้รับบริก�รส�ธ�รณสุข	 กรณีกล่�วอ้�งว่�โรงพย�บ�ลปฏิเสธก�รรักษ�พย�บ�ล	

เน่ืองจ�กเงินมัดจำ�ค่�รักษ�พย�บ�ลไม่เพียงพอ	เป็นเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิต.

			 นักวิช�ก�รสิทธิมนุษยชนชำ�น�ญก�รพิเศษ	สำ�นักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ,	ผู้สรุปและเรียบเรียง.

2

1

2

1



ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2563) 101

 ในกรณีผู้ป่วยร�ยน้ี	 แม้ได้รับก�รคัดแยกต�มคว�มฉุกเฉินและจัดให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับก�รปฏิบัติก�ร
ฉุกเฉินในเบื้องต้นจ�กผู้ถูกร้องแล้วก็ต�ม	แต่ม�ตร�	28	วรรคหนึ่ง	(2)	แห่งพระร�ชบัญญัติก�รแพทย์ฉุกเฉิน	
พ.ศ.	2551	บัญญัติว่�	“ผู้ป่วยฉุกเฉินต้องได้รับก�รปฏิบัติก�รฉุกเฉินจนเต็มขีดคว�มส�ม�รถของหน่วย
ปฏิบัติก�รหรือสถ�นพย�บ�ลนั้นก่อนก�รส่งต่อ”	จึงรับฟังในเบื้องต้นได้ว่�		ผู้ถูกร้องไม่ได้ให้ก�รรักษ�
จนเต็มขีดคว�มส�ม�รถต�มหน้�ที่ที ่กฎหม�ยกำ�หนดโดยพิจ�รณ�จ�กก�รที่ผู ้ถูกร้องให้ข้อเท็จจริงว่�	
ขณะเกิดเหตุมีแพทย์ปฏิบัติง�นเต็มเวล�กว่�	100	คน	และแพทย์รับปรึกษ�ทำ�ง�นไม่เต็มเวล�อีกกว่�	100	คน	
ผู้ถูกร้องได้แสดงข้อเท็จจริงปร�กฏในเว็บไซต์ของผู้ถูกร้อง			ว่�เป็นโรงพย�บ�ลศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ในภูมิภ�คตะวันออก	 มีเคร่ืองมือท�งก�รแพทย์ท่ีทันสมัยครบครันท่ีจะใช้ในก�รวินิจฉัยได้อย่�งถูกต้อง	 แม่นยำ�	
และรวดเร็ว	พร้อมรับก�รส่งต่อผู้ป่วยจ�กโรงพย�บ�ลอื่น	ๆ	และมีพย�นหลักฐ�นจ�กคำ�ชี้แจงว่�	ก�รตรวจ
ของแพทย์ของผู้ถูกร้องในแผนกศัลยกรรมกระดูกและศัลยกรรมประส�ทหลังจ�กท่ีได้ตรวจผู้ป่วย	เม่ือแรกเข้�
รับก�รรักษ�ต่อจ�กแพทย์เวชศ�สตร์ฉุกเฉินและแพทย์ศัลยกรรมทั่วไป	โดยแพทย์แผนกศัลยกรรมกระดูก
และศัลยกรรมประส�ทได้ลงล�ยมือชื่อในเวชระเบียนรับคำ�ปรึกษ�ว่�แผนก�รรักษ�ต้องผ่�ตัดโดยแพทย์
ศัลยกรรมกระดูกและแพทย์ศัลยกรรมประส�ท	พร้อมทั้งได้สั่งย�ปฏิชีวนะและย�อื่น	ๆ	ตลอดจนเลือด
และส�รทดแทนโลหิตอ่ืน	ๆ	เพ่ือใช้สำ�หรับก�รผ่�ตัด	อันแสดงให้เห็นว่�	ผู้ถูกร้องมีคว�มส�ม�รถและพร้อมให้
ก�รรักษ�พย�บ�ลผู้ป่วยร�ยนี้		แต่ผู้ถูกร้องไม่ได้ดำ�เนินก�ร		โดยอ้�งว่�ญ�ติผู้ป่วยขอใช้สิทธิก�รรักษ�
ที่ต้นสังกัดในโรงพย�บ�ลรัฐ	ทั้งที่ผู้ป่วยอยู่ในภ�วะวิกฤติระดับสีแดง	

 นอกจ�กนี้	มีประเด็นที่ต้องพิจ�รณ�ว่�	ก�รท่ีผู้ถูกร้องอ้�งว่�ญ�ติผู้ป่วยขอใช้สิทธิท่ีโรงพย�บ�ลอ่ืน
น้ัน	ขัดกับพระร�ชบัญญัติก�รแพทย์ฉุกเฉิน	พ.ศ.		2551	หรือไม่		ซ่ึงในบทบัญญัติม�ตร�		28		วรรคหน่ึง		(3)	
แห่งพระร�ชบัญญัติก�รแพทย์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.	 2551	 ได้บัญญัติว่�	 “ก�รปฏิบัติก�รฉุกเฉินต่อผู้ป่วยฉุกเฉินต้อง
เป็นไปต�มคว�มจำ�เป็นและข้อบ่งชี้ท�งก�รแพทย์ฉุกเฉิน	โดยมิให้นำ�สิทธิก�รประกัน	ก�รขึ้นทะเบียนสถ�น
พย�บ�ล	หรือคว�มส�ม�รถในก�รรับผิดชอบค่�ใช้จ่�ยของผู้ป่วยฉุกเฉิน	หรือเง่ือนไขใด	ๆ	ม�เป็นเหตุปฏิเสธ
ผู้ป่วยฉุกเฉินให้ไม่ได้รับก�รปฏิบัติก�รฉุกเฉินอย่�งทันท่วงที”		จึงสรุปได้ว่�		แม้ผู้ร้องกล่�วอ้�งว่�ผู้ถูกร้อง
เรียกเก็บเงินค่�รักษ�พย�บ�ลเป็นเงินจำ�นวน	1,000,000	บ�ท	แต่ผู้แทนผู้ถูกร้องได้ให้ข้อเท็จจริงว่�	มีก�ร
ประเมินค่�ใช้จ่�ยประม�ณ	 500,000	 บ�ท	 เพ่ือให้ผู้ร้องเตรียมแผนท�งก�รเงิน	 และญ�ติผู้ป่วยได้ไปกดเงิน
จ�กเคร่ืองรับจ่�ยเงินอัตโนมัติ	(ATM)	เพ่ือเป็นก�รชำ�ระค่�มัดจำ�บ�งส่วนให้กับผู้ถูกร้อง	และปร�กฏข้อเท็จจริง
โดยมีเอกส�รสอดรับกันว่�	ผู้ถูกร้องคืนค่�มัดจำ�ก�รรักษ�พย�บ�ลให้กับผู้ร้องเป็นเงินจำ�นวน	20,000	บ�ท	
ย่อมหม�ยคว�มว่�	 ผู้ถูกร้องมีก�รเรียกเก็บเงินจริง	 และในขณะที่ผู้ร้องไปกดเงินค่�มัดจำ�ให้แก่ผู้ถูกร้องเป็น
เวล�กล�งคืนช่วงเวล�	01.00	–	04.00	น�ฬิก�	ซึ่งถือได้ว่�เป็นก�รสร้�งภ�ระให้แก่ผู้ร้องอันเป็นบริบททำ�ให้
ผู้ร้องเข้�ใจและตระหนักว่�มีค่�ใช้จ่�ยสูงเกินกว่�ที่จะส�ม�รถชำ�ระได้	 จนเป็นเหตุให้ญ�ติผู้ป่วยตัดสินใจส่ง
ผู้ป่วยไปรักษ�ที่โรงพย�บ�ลอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีระยะท�งห่�งจ�กผู้ถูกร้องประม�ณ	 50	 กิโลเมตร	 และเม่ือผู้
ถูกร้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพย�บ�ลอีกแห่งหน่ึงพิจ�รณ�ถึงสภ�วะของผู้ป่วยแพทย์ของผู้ถูกร้องได้ประเมิน
อ�ก�รผู้ป่วยก่อนข้ึนรถพย�บ�ลเพ่ือส่งต่อผู้ป่วย	 และระหว่�งท�งในก�รส่งต่อผู้ป่วยมีเจ้�หน้�ที่ของผู้ถูกร้อง
ที่ไม่ใช่ผู ้เชี ่ยวช�ญด้�นศัลยกรรมประส�ททำ�ก�รจดบันทึกก�รประเมินอ�ก�รของผู้ป่วยทุก	15	น�ที	
ว่�ผู้ป่วยรู้สึกตัวและมีคะแนนระดับคว�มรู้สึก	 15	คะแนนเต็มตลอดก�รส่งต่อ	 ซ่ึงบันทึกก�รส่งตัวต่อดังกล่�ว
ขัดกับบันทึกของแพทย์ศัลยกรรมประส�ทของผู้ถูกร้องว่�	 ผู้ป่วยมีระดับคะแนนคว�มรู้สึกตัว	 12	คะแนน	
เมื่อผู้ป่วยเดินท�งม�ถึงโรงพย�บ�ลอีกแห่งหนึ่ง	เวล�ประม�ณ	04.45	น�ฬิก�	แพทย์เวชศ�สตร์ฉุกเฉิน
โรงพย�บ�ลอีกแห่งหน่ึงตรวจวัดระดับคว�มรู้สึกตัวได้เพียง	9	คะแนนเท่�น้ัน	พร้อมท้ังใส่ท่อช่วยห�ยใจทันที
เมื ่อถึงห้องฉุกเฉินและให้ก�รรักษ�ด้วยก�รให้โลหิต		ข้อแตกต่�งของระดับคะแนนคว�มรู ้สึกนั ้น
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อ�จตั้งเป็นข้อสังเกตที่กระทรวงส�ธ�รณสุขควรตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป			คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติจึงเห็นว่�ก�รส่งต่อผู ้ป่วยต�มคำ�ร้องไม่เป็นประโยชน์
ต่อก�รรักษ�พย�บ�ลที่เหม�ะสมต่อสภ�พร่�งก�ยของผู้ป่วยท่ีจำ�เป็นต้องได้รับก�รช่วยเหลืออย�่งเร่งด่วน
ต�มเจตน�รมณ์ของพระร�ชบัญญัติก�รแพทย์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2551	ม�ตร�	28	ประกอบกับก�รกระทำ�
ของผู้ถูกร้องไม่สอดคล้องกับก�รปกป้องคุ้มครองสิทธิในก�รเข้�ถึงก�รรักษ�พย�บ�ลอย่�งเหม�ะสม
และเป็นม�ตรฐ�นที่บุคคลพึงมีต�มรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทยที่ให้ก�รรับรองและคุ้มครองไว	้	
อีกทั้งผู้ถูกร้องและบุคล�กรเป็นผู้ประกอบวิช�ชีพเวชกรรม	มีหน้�ที่ต้องประเมินอ�ก�รให้ก�รบำ�บัดรักษ�
ผู้ป่วยซึ่งต้องคำ�นึงถึงคว�มมีชีวิตของมนุษย์	ก�รดำ�เนินก�รของผู้ถูกร้องจึงเป็นก�รละเลยก�รกระทำ�
อันเป็นก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน	คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติจึงมีม�ตรก�รแก้ไขปัญห�ก�รละเมิด
สิทธิมนุษยชน	ไปยังกระทรวงส�ธ�รณสุข	โดยกรมสนับสนุนบริก�รสุขภ�พ	สถ�บันก�รแพทย์ฉุกเฉินแห่งช�ติ	
และแพทยสภ�กับกระทรวงก�รคลัง	 	 โดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เพื่อพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รภ�ยใน	90	วัน

	 (1)	ให้กระทรวงส�ธ�รณสุข		โดยกรมสนับสนุนบริก�รสุขภ�พ		สถ�บันก�รแพทย์ฉุกเฉินแห่งช�ต	ิ
และแพทยสภ�ดำ�เนินก�รตรวจสอบก�รปฏิบัติของผู้ถูกร้องต่อผู ้ป่วยฉุกเฉินร�ยนี้	 ซึ ่งร�ชวิทย�ลัย
ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย		ให้คว�มเห็นเป็นองค์คณะว่�อยู่ในเกณฑ์วิกฤติสีแดงว่�เป็นไปต�มบทบัญญัติ
ม�ตร�	 28	 แห่งพระร�ชบัญญัติก�รแพทย์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.	 2551	 รวมทั้งประก�ศคณะกรรมก�รก�รแพทย์
ฉ ุกเฉ ินเร ื ่อง		ข ้อก ำ�หนดว่�ด ้วยสถ�นพย�บ�ล		พ.ศ.	2554		และประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข	
เรื่อง	 ม�ตรฐ�นก�รบริก�รด้�นก�รแพทย์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.	 2557	 หรือไม่	 และให้หน่วยง�นดังกล่�วข้�งต้น
ดำ�เนินก�รต�มอำ�น�จหน้�ที่	ต�มพระร�ชบัญญัติก�รแพทย์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2551	และพระร�ชบัญญัติ
สถ�นพย�บ�ล	พ.ศ.	2541	และ	ที่แก้ไขเพิ่มเติม	พระร�ชบัญญัติวิช�ชีพเวชกรรม	พ.ศ.	2525	และกฎหม�ย
อื่นที่เกี ่ยวข้องเพื่อให้คว�มเป็นธรรมแก่ผู้ร้องร�ยนี ้

	 (2)	ให้กระทรวงส�ธ�รณสุข		โดยกรมสนับสนุนบริก�รสุขภ�พ		มีประก�ศกำ�หนดให้สถ�นพย�บ�ล
ทุกแห่งติดป้�ยประก�ศอย่�งเด่นชัดที่ห้องฉุกเฉิน		เพื่อแจ้งสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินต�มบทบัญญัติม�ตร�	28
แห่งพระร�ชบัญญัติแพทย์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2551	ให้ผู้ป่วยฉุกเฉิน	ญ�ติ	และผู้เกี่ยวข้องทร�บ		

	 (4)	ให้กระทรวงก�รคลัง	 โดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจ	
ประกันภัย	 พิจ�รณ�ดำ�เนินก�รพัฒน�ระบบก�รเบิกจ่�ยค่�สินไหมทดแทนในกรณีผู้ประสบภัยจ�กรถ
ให้แก่โรงพย�บ�ลที่รับดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน	 โดยไม่สร้�งภ�ระให้แก่ผู้ให้บริก�ร	 ผู้รับบริก�รหรือญ�ติผู้ป่วย
ฉุกเฉินในก�รทดรองจ่�ยเงินค่�มัดจำ�ในก�รรักษ�พย�บ�ลไปพล�งก่อน		และให้ครอบคลุมถึงค่�รักษ�พย�บ�ล
ต�มสิทธิกรณีฉุกเฉินเท่�ที่เกิดขึ้นจริง	ต�มพระร�ชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจ�กรถ	พ.ศ.	2535
 

 (3)		ให้กระทรวงส�ธ�รณสุข	โดยกรมสนับสนุนบริก�รสุขภ�พ	สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ	
สำ�นักง�นประกันสังคม	 และสถ�บันก�รแพทย์ฉุกเฉินแห่งช�ติ	 ดำ�เนินก�รประช�สัมพันธ์	 ตลอดจนจัดให้มี	
กลไกก�รตรวจสอบก�รรับทร�บสิทธิดังกล่�ว	โดยมีส�ยด่วนเลขหม�ย	1669	และเลขหม�ย	1330	เพื่อเป็น
อีกช่องท�งหน่ึงในก�รประกันให้ผู้ป่วยและญ�ติของผู้ป่วยรับรู้สิทธิและคุ้มครองสิทธิก�รรับบริก�รฉุกเฉิน	
ท�งก�รแพทย์อีกชั้นหนึ่งและป้องกันก�รไม่ได้รับสิทธิบริก�รฉุกเฉินในสถ�นพย�บ�ล		โดยยกประเด็น	
คว�มส�ม�รถในก�รจ่�ยค่�รักษ�พย�บ�ลม�เป็นอุปสรรคต่อก�รเข้�ถึงสิทธิรับบริก�รฉุกเฉินในระยะวิกฤต	ิ	

     ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
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หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องได้ดำาเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ดังนี้

3.3. 3.1				ประเด็นก�รมอบหม�ยให้กรมสนับสนุนสุขภ�พดำ�เนินก�รต�มหน้�ที่และอำ�น�จต�ม
พระร�ชบัญญัติสถ�นพย�บ�ล	พ.ศ.	2541	เพื่อให้คว�มเป็นธรรมแก่ผู้ร้อง	นั้น	ได้ส่งกรณีก�รร้องเรียนของ
ผู้ร้องพร้อมเอกส�รหลักฐ�นให้กองกฎหม�ยเพื่อดำ�เนินก�รในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเรียบร้อยแล้ว		ขณะนี้
อยู่ระหว่�งก�รดำ�เนินก�รต�มขั้นตอนที่กองกฎหม�ยกำ�หนด

 3.2			ประเด็นก�รมอบหม�ยให้กรมสนับสนุนบริก�รสุขภ�พมีประก�ศกำ�หนดให้สถ�นพย�บ�ล
ทุกแห่งปิดป้�ยประก�ศอย่�งเด่นชัดที ่ห้องฉุกเฉิน	เพื ่อแจ้งสิทธิผู ้ป่วยฉุกเฉินต�มม�ตร�	28	แห่ง
พระร�ชบัญญัติก�รแพทย์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2551	ให้ผู้ป่วยฉุกเฉิน	ญ�ติ	และผู้ที่เกี่ยวข้องทร�บนั้น	ได้ดำ�เนินก�ร
แจ้งเวียนให้ผู้รับอนุญ�ตให้ประกอบกิจก�รสถ�นพย�บ�ลดำ�เนินก�รเรียบร้อยแล้ว	 โดยจัดส่งหนังสือแจ้งให้
ผู้รับอนุญ�ตให้ประกอบกิจก�รสถ�นพย�บ�ล	 โรงพย�บ�ลเอกชนทุกแห่งท่ัวประเทศดำ�เนินก�รปิดป้�ยประก�ศ
หลักก�รปฏิบัติกรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน	ต�มพระร�ชบัญญัติก�รแพทย์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2551	เพ่ือแจ้งสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉิน
ต�มม�ตร�	28	แห่งพระร�ชบัญญัติก�รแพทย์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2551	ให้ผู้ป่วยฉุกเฉิน	ญ�ติ	และผู้เก่ียวข้องทร�บ

 3.3	ประเด็นก�รมอบหม�ยให้กรมสนับสนุนบริก�รสุขภ�พดำ�เนินก�รประช�สัมพันธ์	ตลอดจนมี
กลไกก�รตรวจสอบก�รรับทร�บสิทธิผู ้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน		นั ้น		ได้ดำ�เนินก�รประช�สัมพันธ์เกี ่ยวกับ
ข้อควรรู้	“เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่	Universal	Coverage	for	Emergency	Patients	(UCEP)”	
ให้แก่ประช�ชนทร�บ	3	ช่องท�ง	ดังนี้

	 						3.3.1	เว็บไซต์ของกรมสนับสนุนบริก�รสุขภ�พ	https://hss.moph.go.th/index2.php
	 						3.3.2	เว็บไซต์สำ�นักสถ�นพย�บ�ลและก�รประกอบโรคศิลปะ	https://mrd-hss.moph.
go.th/mrd1_hss/
	 						3.3.3	ข่�วประช�สัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริก�รสุขภ�พ		พร้อมนี้	กระทรวงส�ธ�รณสุข
ได้ดำ�เนินก�รประช�สัมพันธ์คว�มรู้ดังกล่�วบนเว็บไซต์ของกระทรวงส�ธ�รณสุข	https://pr.moph.go.th/
index.php/news/infograpic?s=&per_page=36	เช่นกัน

 จ�กอุท�หรณ์ดังกล่�ว		ถือว่�เป็นบรรทัดฐ�นว่�	สิทธิในก�รรักษ�พย�บ�ลเป็นสิทธิขั้นพื้นฐ�น
ซึ่งได้รับก�รรับรองไว้ต�มรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	 และผู้ป่วยทุกคนไม่ว่�จะมีฐ�นะเช่นใดพึงได้
ร ับสิทธินี ้รวมถึงควรได้ร ับก�รรักษ�พย�บ�ลจ�กสถ�นพย�บ�ลอย่�งมีคุณภ�พและได้ม�ตรฐ�น		
โดยเฉพ�ะในกรณีของผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งต้องได้รับก�รรักษ�อย่�งทันท่วงที	 และต้องได้รับก�รปฏิบัติก�ร
ฉุกเฉินจนเต็มขีดคว�มส�ม�รถของหน่วยปฏิบัติก�รหรือสถ�นพย�บ�ลซึ่งรับตัวผู้ป่วยไว้		รวมถึงต้องรักษ�
ต�มคว�มจำ�เป็นและข้อบ่งช้ีท�งก�รแพทย์ฉุกเฉิน	โดยมิให้นำ�สิทธิก�รประกัน		ก�รข้ึนทะเบียนสถ�นพย�บ�ล	
หรือคว�มส�ม�รถในก�รรับผิดชอบค่�ใช้จ่�ยของผู้ป่วยฉุกเฉินหรือเงื่อนไขใด	ๆ		ม�เป็นเหตุปฏิเสธผู้ป่วย
ฉุกเฉินให้ไม่ได้รับก�รปฏิบัติก�รฉุกเฉินอย่�งทันท่วงที	ดังนั้น	สถ�นพย�บ�ลจึงต้องพิจ�รณ�เกี่ยวกับ
ก�รส่งต่อผู ้ป่วยให้เป็นไปต�ม	ม�ตรฐ�นที่กำ�หนดไว้	ซึ ่งต้องไม่ยกประเด็นคว�มส�ม�รถในก�รจ่�ย
ค่�รักษ�พย�บ�ลม�เป็นอุปสรรคต่อก�รเข้�ถึงสิทธิรับบริก�รฉุกเฉินในระยะวิกฤติ	ซึ่งไม่เป็นประโยชน์
ต่อก�รรักษ�พย�บ�ลที ่เหม�ะสมต่อสภ�พร่�งก�ยของผู ้ป่วยฉุกเฉิน	อันเป็นก�รละเลยก�รกระทำ�
อันเป็นก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน





ปัญหาการเยียวยาความเสียหาย 
กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

และกรณีการเยียวยาตามหลักมนุษยธรรม

ผู้สรุปและเรียบเรียง : นายพลัฏฐ์ ศุภาหาร
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1.
 คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติเคยมีข้อเสนอแนะกรณีก�รเยียวย�คว�มเสียห�ยที่เกิด
จ�กก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐว่�ควรจะต้องมีก�รว�งหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนและมีม�ตรฐ�นเดียวกันในก�ร
ช่วยเหลือเยียวย�ผู้ได้รับคว�มเสียห�ยจ�กก�รกระทำ�ของรัฐหรือเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	และควรให้ม�ตรก�รให้
คว�มช่วยเหลือเยียวย�ด้�นอื่นนอกเหนือไปจ�กก�รเยียวย�ด้�นก�รเงิน	 อย่�งไรก็ดี	 คว�มเสียห�ยที่
ประช�ชนพึงได้รับก�รเยียวย�มีหล�กหล�ยมิติ	เช่น	พิบัติภัยท�งธรรมช�ติ		เหตุจ�กคว�มไม่สงบท�ง
ก�รเมือง	เหตุจ�กก�รก่อก�รร้�ย	ก�รเยียวย�ในระบบส�ธ�รณสุข	จ�กกระบวนก�รยุติธรรม	และกรณีมลพิษ
ในสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น	ทำ�ให้มีกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รเยียวย�หล�ยฉบับและมีหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง
จำ�นวนม�กเป็นอุปสรรคต่อประช�ชนในก�รเข้�ถึงก�รเยียวย�อันเกิดจ�กก�รไม่ทร�บว่�ตนเองมีสิทธิต�ม
กฎหม�ยฉบับใดหรือกรณีคว�มเสียห�ยท่ีเกิดข้ึนเก่ียวข้องกับหน่วยง�นใดบ้�ง	 ในบ�งกรณีส่งผลให้เสียสิทธิท่ี
จะได้รับก�รเยียวย�	 นอกจ�กนี้	 ยังปร�กฏว่�กฎหม�ยยังไม่ครอบคลุมถึงก�รเยียวย�คว�มเสียห�ย	
ในบ�งกรณีหรือยังปร�กฏคว�มเหล่ือมล้ำ�ในก�รเยียวย�

	 คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติได้พิจ�รณ�ก�รเยียวย�ของรัฐ		ในภ�พรวมจ�กกฎหม�ยต่�ง	ๆ	
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	และหลักก�รด้�นสิทธิมนุษยชน	แล้วเห็นว่�		รัฐมีหน้�ที่ดูแลคว�มเรียบร้อย	
รักษ�คว�มปลอดภัยและคว�มสงบเรียบร้อย	 ตลอดจนประกันสิทธิและเสรีภ�พข้ันพ้ืนฐ�นแก่บุคคล	 เม่ือเกิด
ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเน่ืองม�จ�กนโยบ�ยของรัฐ	หน่วยง�นของรัฐ	หรือเจ้�หน้�ท่ีของรัฐ	ซ่ึงกระทำ�โดย
จงใจ	ละเว้น	ประม�ทเลินเล่อ	มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด	ๆ	ก็ต�ม	ท่ีไม่ปฏิบัติหน้�ท่ีต�มกฎหม�ย	และพันธกรณี
ระหว่�งประเทศด้�นสิทธิมนุษยชน	เมื่อมีคว�มเสียห�ยเกิดขึ้น		รัฐจึงมีหน้�ที่เยียวย�ผู้เสียห�ยหรือเหยื่อ
ที่ได้รับผลกระทบ		รวมทั้งท�ย�ทของบุคคลดังกล่�ว	รวมถึงก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดจ�กก�รกระทำ�
ของเอกชนที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องในก�รออกนโยบ�ยและก�รควบคุม	กำ�กับ	ดูแล	หรือเป็นผู้ให้สิทธิสัมปท�น	
เป็นผู ้ออกใบอนุญ�ต	 แล้วเจ้�หน้�ที ่ของรัฐกระทำ�ก�รโดยจงใจ	 ประม�ทเลินเล่อ	 ละเลยในก�ร
บริห�รจัดก�รหรือหย่อนประสิทธิภ�พในก�รป้องกัน		ควบคุม		ตรวจสอบกิจก�รของเอกชนดังกล่�ว	
จนก่อให้เกิดก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือคว�มเสียห�ยต่อประช�ชน				และในบ�งกรณีแม้คว�มเสียห�ย
ที่เกิดขึ้นอ�จไม่ได้ม�จ�กก�รกระทำ�โดยตรงของรัฐ				รัฐพึงมีหน้�ที่ให้ก�รเยียวย�ต�มหลักมนุษยธรรม	
ซึ่งสัดส่วนก�รเยียวย�ด้�นก�รเงินอ�จมีคว�มแตกต่�งกันแล้วแต่กรณี		อย่�งไรก็ต�มคณะกรรมก�ร
สิทธิมนุษยชนแห่งช�ติเห็นว่�	 ก�รเยียวย�ของรัฐยังมีส�ระและปัญห�ที่ยังไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พันธกรณีระหว่�งประเทศด้�นสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภ�คี		และหลักก�ร
พื ้นฐ�นและแนวท�งว่�ด้วยสิทธิที ่จะได้ร ับก�รเยียวย�และชดใช้คว�มเสียห�ยสำ�หรับเหยื ่อของ
ก�รละเมิดกฎหม�ยสิทธิมนุษยชนระหว่�งประเทศอย่�งรุนแรงกว้�งขว�งและก�รละเมิดกฎหม�ย
มนุษยธรรมระหว่�งประเทศอย่�งรุนแรง	ที่ควรพิจ�รณ�	ดังนี้

ความเป็นมา1.
ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  2.2.

ปัญหาการเยียวยาความเสียหาย 
กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกรณีการเยียวยาตามหลักมนุษยธรรม 

นายพลัฏฐ์  ศุภาหาร 

		 			จ�ก	ข้อเสนอแนะที่		3/2560		เรื่อง	ข้อเสนอแนะม�ตรก�รหรือแนวท�งและข้อเสนอในก�รปรับปรุงกฎหม�ยเพื่อแก้ไขปัญห�ก�รเยียวย�

คว�มเสียห�ย	กรณีก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนและกรณีก�รเยียวย�ต�มหลักมนุษยธรรม.

	 			นิติกรปฏิบัติก�ร	สำ�นักกฎหม�ย	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ,	ผู้สรุปและเรียบเรียง.
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 2.1 การเข้าถึงการเยียวยาอย่างเท่าเทียม ครอบคลุมและมีประสิทธิผล

       สิทธิในก�รเข้�ถึงก�รเยียวย�ของผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนมีหลักว่�		ก�รเยียวย�ต้องเป็นไป
ด้วยคว�มเท่�เทียม	ครอบคลุม	และมีประสิทธิผล	ซึ่งมีประเด็น	ดังนี้
	 						2.1.1		คว�มแตกต่�งของสัดส่วนก�รเยียวย�ด้�นก�รเงิน
	 	 	 สัดส่วนก�รเยียวย�ด้�นก�รเงินในมิติต�มฐ�นกฎหม�ยหรือมติคณะรัฐมนตรีมีหลักเกณฑ์
ก�รพิจ�รณ�ที่แตกต่�งกันทั้งที ่บ�งกรณีก็เป็นก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนในฐ�นหรือมิติเดียวกัน		เช่น	
ก�รพิจ�รณ�คว�มพิก�รหรือทุพพลภ�พท่ีแตกต่�งกันทำ�ให้สัดส่วนเงินเยียวย�ด้�นก�รเงินแตกต่�งกัน	
หรือกรณีมติคณะรัฐมนตรีกำ�หนดให้เยียวย�ผู้ได้รับคว�มเสียห�ยจ�กคว�มไม่สงบท�งก�รเมืองแตกต่�งกัน	
เป็นต้น			อย่�งไรก็ต�ม			สัดส่วนก�รเยียวย�ด้�นก�รเงินอ�จแตกต่�งกันระหว่�งก�รเยียวย�ที่เกิดจ�ก
ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเนื ่องม�จ�กก�รกระทำ�ของรัฐหรือเจ้�หน้�ที ่ของรัฐ	 กับก�รเยียวย�
ที่ไม่ได้เกิดจ�กก�รกระทำ�ของรัฐแต่เป็นก�รเยียวย�ต�มหลักมนุษยธรรม	
        2.1.2		คว�มครอบคลุมในก�รเยียวย�
	 	 					ก�รเยียวย�คว�มเสียห�ยยังไม่ครอบคลุมผู้เสียห�ยทุกประเภท	อ�ทิ
	 	 					1)				กรณีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนท่ีถูกสังห�รหรือเช่ือว่�สูญห�ยโดยถูกบังคับ	ครอบครัว
จะเป็นผู้ประสบปัญห�จ�กเงื่อนไขก�รเยียวย�เนื่องจ�กข�ดพย�นหลักฐ�นยืนยันว่�เป็นบุคคลสูญห�ย	
โดยจะต้องรอให้ศ�ลมีคำ�สั ่งให้เป็นบุคคลส�บสูญต�มประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์เสียก่อน
จึงจะได้รับก�รเยียวย�		ซึ่งใช้ระยะเวล�ย�วน�นไม่เป็นไปต�มหลักที่ว่�ก�รเยียวย�ที่ล่�ช้�เท่�กับไม่ได้
รับก�รเยียวย�
	 	 					2)	จำ�เลยในคดีอ�ญ�กรณีท่ีศ�ลมีคำ�พิพ�กษ�ยกฟ้อง	กรณีมักเกิดปัญห�จ�กก�รท่ีศ�ล
ไม่ได้ระบุในคำ�พิพ�กษ�อย่�งชัดเจนว่�จำ�เลยมิได้เป็นผู้กระทำ�คว�มผิดหรือก�รกระทำ�ของจำ�เลยไม่เป็น
คว�มผิด	 ทำ�ให้จำ�เลยอ�จไม่ได้รับก�รเยียวย�ต�มเงื่อนไขในพระร�ชบัญญัติค่�ตอบแทนผู้เสียห�ย	 และ
ค่�ทดแทนและค่�ใช้จ่�ยแก่จำ�เลยในคดีอ�ญ�	พ.ศ.	2544	และกรณีก�รได้รับเงินเยียวย�ในพระร�ชบัญญัติ
กองทุนยุติธรรม	พ.ศ.	2558	ของจำ�เลยในฐ�นะผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู ้ได้รับผลกระทบจ�ก
ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น		ห�กพิจ�รณ�ต�มหลักเกณฑ์แล้วก็อ�จไม่ได้รับก�รเยียวย�3		ซึ่งสมควรได้รับ
ก�รแก้ไขให้ได้รับก�รเยียวย�ในทุกกรณีที่ศ�ลมีคำ�พิพ�กษ�ยกฟ้อง
	 									2.1.3		ก�รเข้�ถึงข้อมูลข่�วส�รและกลไกก�รเยียวย�
	 	 					1)	ก�รเข้�ถึงสิทธิและวิธีก�รเยียวย�ของผู้เสียห�ยเป็นไปได้ย�ก	เน่ืองจ�กมีกฎหม�ย
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับก�รเยียวย�ในมติต่�ง	ๆ	หล�ยฉบับ	เกี่ยวพันกับหน่วยง�นจำ�นวนม�ก
ทำ�ให้ผู้เสียห�ยไม่ได้รับข้อมูลข่�วส�รอย่�งเพียงพอและเสียสิทธิประโยชน์	ข�ดคว�มสะดวกรวดเร็ว	และก�รท่ี
รัฐข�ดก�รพัฒน�กลไกในก�รให้ข้อมูลเกี่ยวกับก�รเข้�ถึงสิทธิและวิธีก�รเยียวย�4	

	 	 						2)		ควรมีก�รมอบอำ�น�จในก�รเยียวย�จ�กหน่วยง�นส่วนกล�งไปยังหน่วยง�น
ส่วนภูมิภ�คเพื่อให้ก�รเยียวย�เป็นไปด้วยคว�มรวดเร็ว	 โดยส่วนกล�งทำ�หน้�ท่ีในก�รกำ�กับดูแลและทบทวน
ก�รดำ�เนินก�รต�มกลไกต่�ง	ๆ	เป็นระยะ

			 ระเบียบคณะกรรมก�รกองทุนยุติธรรม	ว่�ด้วยหลักเกณฑ์	วิธีก�ร	และเง่ือนไข	ในก�รช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือผู้ได้รับผลกระทบจ�ก

ก�รถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	พ.ศ.	2559

	 ข้อ	11	ก�รพิจ�รณ�ให้คว�มช่วยเหลือ	คณะอนุกรรมก�รต้องคำ�นึงถึงหลักเกณฑ์	ดังต่อไปน้ี

	 (1)	พฤติกรรม	และข้อเท็จจริงของผู้ท่ีจะได้รับคว�มช่วยเหลือจ�กกองทุน

	 (2)	ฐ�นะของผู้จะได้รับคว�มช่วยเหลือจ�กกองทุน

	 (3)	โอก�สท่ีผู้จะได้รับคว�มช่วยเหลือจ�กกองทุนจะได้รับคว�มช่วยเหลือ	หรือบรรเท�คว�มเสียห�ยต�มกฎหม�ยอ่ืน.

	 Basic	Principles	and	Guidelines	on	the	Right	to	a	Remedy	and	Reparation	for	Victims	of	Gross	Violations	of	International	Hu-

man	Rights	Law	and	Serious	Violations	of	International	Humanitarian	Law	ข้อ	24.
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	 	 3)	 กลไกกล�งต้องกำ�หนดม�ตรก�รป้องกันไม่ให้เกิดก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะ
เดียวกันอีก		โดยหน่วยง�นของรัฐทุกหน่วยง�นต้องมีม�ตรก�รเชิงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุก�รณ์ซำ�ต�ม
หลักก�รพัฒน�วงจรคว�มเส่ียง	(Risk	Cycle	Management)	ก�รพัฒน�ให้ดีข้ึนอย่�งต่อเน่ือง	(Continuous	
Quality	Improvement	-	CQI)	และยั่งยืน	(Sustained	Continuous	Development	-	SCD)
	 	 4)	 พระร�ชบัญญัติกองทุนยุติธรรม	 พ.ศ.	 2558	 มิได้กำ�หนดให้เจ้�หน้�ที่ที่เกี่ยวข้อง
แจ้งสิทธิแก่ผู้เสียห�ยจ�กก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือได้รับผลกระทบจ�กก�รถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	
ทำ�ให้ผู้เสียห�ยอ�จไม่ได้รับก�รเยียวย�ต�มกฎหม�ยดังกล่�ว	ต่�งจ�กกรณีของพระร�ชบัญญัติค่�ตอบแทน
ผู้เสียห�ยและค่�ทดแทนและค่�ใช้จ่�ยแก่จำ�เลยในคดีอ�ญ�	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2559	 ที่กำ�หนดให้พนักง�น
สอบสวนแจ้งแก่ผู้เสียห�ยหรือท�ย�ทที่ม�ร้องทุกข์ได้ทร�บถึงสิทธิได้รับค่�ตอบแทนต�มกฎหม�ย
 2.2 รูปแบบและวิธีการเยียวยาท่ีเหมาะสม เพียงพอและไม่ล่าช้า

  2.2.1	 รูปแบบก�รเยียวย�ท่ีเหม�ะสม
	 	 	 คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนประจำ�กติก�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิท�งก�รเมืองได้ให้คว�มเห็นว่�	รัฐภ�คีจะต้องคำ�นึงถึงก�รเยียวย�ในรูปแบบอื่น	ๆ	ที่เหม�ะสมด้วย	
ทั้งก�รทำ�ให้กลับคืนสู่สภ�พเดิม	ก�รฟื้นฟู	ก�รทำ�ให้พอใจ	และก�รประกันว่�จะไม่เกิดก�รละเมิดซำ�อีก	
ทำ�นองเดียวกับแนวท�งต�มข้อ	18	ของ	Basic	Principles	and	Guidelines	on	the	Right	to	a	Remedy	
and	Reparation	for	Victims	of	Gross	Violations	of	International		Human		Rights		Law	and		
Serious	Violations	of	International	Humanitarian	Law		ว่�		ก�รเยียวย�คว�มเสียห�ยต้องมี
คว�มเหม�ะสมเพียงพอกับคว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นในแต่ละสถ�นก�รณ์			ซึ่งมิได้จำ�กัดไว้เฉพ�ะก�รเยียวย�
ด้�นก�รเงิน
	 	 2.2.2		 ก�รเยียวย�ท่ีเพียงพอและได้สัดส่วนกับคว�มเสียห�ย
	 	 	 ข้อจำ�กัดในก�รเยียวย�ผู้เสียห�ยท่ีผ่�นม�ได้แก่ก�รประเมินระดับคว�ม
ทุพพลภ�พ	มีคว�มแตกต่�งกันต�มฐ�นกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องและผู้เสียห�ยหรือเหยื่อไม่ได้รับก�รเยียวย�
คว�มเสียห�ยที่เพียงพอ	และได้สัดส่วนกับคว�มเสียห�ยที่ได้รับ	โดยเฉพ�ะในกรณีที่ได้รับคว�มเสียห�ย
ถ�วร	อ�ทิ	คว�มทุพพลภ�พ	หรือกรณีที่จำ�เป็นต้องได้รับก�รเยียวย�เป็นเวล�น�น	หรือกรณีที่มีข้อเท็จจริง
เปล่ียนแปลงไปในภ�ยหลัง	 เช่น	 ในช้ันแรกผู้เสียห�ยได้รับบ�ดเจ็บไม่ถึงส�หัสแต่ในภ�ยหลังอ�ก�รได้ลุกล�ม
กล�ยเป็นบ�ดเจ็บส�หัสหรือทุพพลภ�พ	ทำ�ให้ก�รเยียวย�ที่ได้รับไม่เพียงพอ	เป็นต้น	นอกจ�กนี้ยังข�ด
ม�ตรก�รที่ครอบคลุมคว�มเสียห�ยที่จะเกิดขึ้นในอน�คต	กลไกที่จะขอให้รัฐทบทวนผลก�รพิจ�รณ�ให้
ก�รเยียวย�ที่ผ่�นม�	 โดยผู้เสียห�ยควรมีสิทธิขอเยียวย�เพ่ิมเติมด้วยก�รขอให้เจ้�หน้�ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมคำ�ส่ัง
ได้ห�กมีพย�นหลักฐ�นใหม่ท่ีทำ�ให้ข้อเท็จจริงท่ีฟังเป็นยุติแล้วน้ันเปล่ียนแปลงไปในส�ระสำ�คัญหรือคำ�ส่ังน้ัน
ได้ออกโดยอ�ศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหม�ยใด	 และต่อม�ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหม�ยนั้นเปลี่ยนแปลงไปใน
ส�ระสำ�คัญในท�งท่ีจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ย่ืนคำ�ขอ
	 	 2.2.3		 ก�รเยียวย�ท่ีไม่ล่�ช้�
	 	 	 ก�รเยียวย�ที่ล่�ช้�เท่�กับผู้เสียห�ยไม่ได้รับก�รเยียวย�	 ซึ่งรัฐควรเร่งแก้ไขเพื่อ
ให้สอดคล้องกับหลักก�รต�มรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	 โดยรัฐสมควรจะต้องกำ�หนดระยะเวล�	
ก�รเยียวย�ในเวล�ที่เหม�ะสมด้วย
	 คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติจึงได้เสนอแนะม�ตรก�รหรือแนวท�งในก�รส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน	รวมทั้งข้อเสนอแนะในก�รปรับปรุงกฎหม�ย	กฎ	ระเบียบ	หรือคำ�สั่งใด	ๆ	เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภ�	คณะรัฐมนตรี	และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	ต�มรัฐธรรมนูญ
แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย		พุทธศักร�ช		2560		ม�ตร�		247		(3)		และพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่�ด้วยคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ	พ.ศ.	2560	ม�ตร�	26	(3)	ดังนี้

้

้
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      1.1)	คณะรัฐมนตรี	โดยสำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี	กระทรวงก�รคลัง	กระทรวงก�รพัฒน�
สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์	กระทรวงมห�ดไทย	กระทรวงยุติธรรม	กระทรวงส�ธ�รณสุข	สำ�นักง�น
คณะกรรมก�รกฤษฎีก�และหน่วยง�นที่เกี ่ยวข้อง	 ควรร่วมกันพิจ�รณ�กำ�หนดให้มีหลักเกณฑ์กล�ง
ในก�รเยียวย�คว�มเสียห�ยเพ่ือให้เกิดม�ตรฐ�นท่ีเท่�เทียมและเป็นธรรม	 โดยหลักเกณฑ์กล�งดังกล่�วควร
ครอบคลุมทุกมิติ		คือ		ผู้เสียห�ยทุกประเภท	ทุกกลุ่มจ�กก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ว่�จะเกี่ยวข้องกับรัฐ
ท้ังโดยตรงหรือโดยอ้อม	ในส่วนก�รเยียวย�น้ันก็จะต้องครอบคลุมถึงครอบครัวของผู้เสียห�ย	หรือบุคคลอ่ืนท่ี
ผู้เสียห�ยให้ก�รดูแล	รวมถึงก�รเยียวย�ด้�นมนุษยธรรมด้วย	 ท้ังน้ี	 ในระยะแรกอ�จกำ�หนดเป็นระเบียบเพ่ือให้
หน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องส�ม�รถนำ�ไปปฏิบัติได้	 เม่ือต่อม�เห็นว่�หลักเกณฑ์ดังกล่�วมีคว�มเหม�ะสมแล้วจึงตร�
เป็นพระร�ชบัญญัติข้ึนต่อไป	 ซ่ึงหลักเกณฑ์ท่ีกำ�หนดข้ึนน้ีควรให้มีก�รทบทวนเป็นระยะ	 อ�ทิ	 ทุกห้�ปีเพ่ือให้
สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป

      1.3)	คณะรัฐมนตรี	โดยสำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี	กระทรวงก�รคลัง	กระทรวงก�รพัฒน�
สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์	กระทรวงมห�ดไทย	กระทรวงยุติธรรม	กระทรวงส�ธ�รณสุข	สำ�นักง�น
คณะกรรมก�รกฤษฎีก�และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง		ควรพิจ�รณ�ให้มีรูปแบบก�รเยียวย�ท่ีหล�กหล�ย		ดังนี้	
(1)	 สัดส่วนก�รเยียวย�ด้�นก�รเงินอ�จมีคว�มแตกต่�งกัน	 ระหว่�งก�รเยียวย�ซ่ึงเกิดจ�กก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน
ที่เกิดจ�กก�รกระทำ�ของรัฐ		กับก�รเยียวย�ที่ไม่ได้เกิดจ�กก�รกระทำ�ของรัฐ	แต่รัฐให้ก�รเยียวย�ต�ม
หลักมนุษยธรรม	อ�ทิ	กรณีภัยพิบัติธรรมช�ติ	(2)	ก�รเยียวย�นอกเหนือจ�กด้�นก�รเงินเพื่อให้กลับคืน
สู่สภ�พเดิม	เช่น	ก�รฟื้นฟูด้�นจิตใจ	ก�รทำ�ให้พอใจ	ก�รดำ�รงชีวิตอย่�งปลอดภัย	ก�รไม่ให้เกิดก�รละเมิดซำ�	
เป็นต้น	โดยเฉพ�ะกรณีท่ีเป็นคว�มเสียห�ยเน่ืองจ�กก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน	ซ่ึงก�รเยียวย�ในรูปแบบต่�ง	ๆ	
หล�กหล�ยมิติก็เพื่อให้มีก�รเยียวย�ที่เหม�ะสมและได้สัดส่วนกับคว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นต�มแต่กรณี

	 							1.2)	คณะรัฐมนตรี	โดยสำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี	กระทรวงก�รคลัง	กระทรวงก�รพัฒน�
สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์	กระทรวงมห�ดไทย	กระทรวงยุติธรรม	กระทรวงส�ธ�รณสุข	สำ�นักง�น
คณะกรรมก�รกฤษฎีก�	และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องควรพิจ�รณ�ให้มีหลักเกณฑ์ดังนี้	 (1)	หลักเกณฑ์กล�งใน
เร่ืองคว�มทุพพลภ�พหรือระดับคว�มพิก�รหรืออ�ก�รบ�ดเจ็บ		เพ่ือให้ผู้เสียห�ยได้รับก�รเยียวย�เท่�เทียมกัน
ในกรณีท่ีมีอ�ก�รอย่�งเดียวกัน	(2)	กรณีท่ียังไม่มีก�รกำ�หนดหลักเกณฑ์กล�งเร่ืองทุพพลภ�พหรือระดับคว�ม
พิก�ร	หรืออ�ก�รบ�ดเจ็บ	ควรแก้ไขกฎหม�ยฉบับต่�ง	ๆ	ที่ใช้บังคับอยู่	เช่น	กฎหม�ยว่�ด้วยก�รสงเคร�ะห์
ผู้ประสบภัยเน่ืองจ�กก�รช่วยเหลือร�ชก�รก�รปฏิบัติง�นของช�ติหรือก�รปฏิบัติต�มหน้�ท่ีมนุษยธรรม	
กฎหม�ยว่�ด้วยก�รส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พชีวิตคนพิก�ร	เป็นต้น

 1) ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

	 							1.4)	คณะรัฐมนตรี	โดยสำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี	และหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง	ควรพิจ�รณ�	
ดังนี้	(1)	สำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีทำ�หน้�ที่เป็นหน่วยง�นหลักในก�รดูแลเรื่องก�รเยียวย�อย่�ง
เท่�เทียมและทั่วถึงเมื่อเกิดคว�มเสียห�ยขึ้นในภ�พรวม	(2)	จัดให้มีกลไกหรือศูนย์รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับก�รเยียวย�คว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นทั้งข้อเท็จจริงและกฎหม�ย		โดยหน่วยง�นของรัฐจะต้องส�ม�รถ
เช่ือมโยงข้อมูลกันได้ท้ังระบบและมีคว�มทันสมัย	 กระจ�ยอำ�น�จลงไปในระดับกรม	 และส่วนภูมิภ�ค	 เช่น	
ก�รเยียวย�คว�มเสียห�ยในพื้นที่ภ�คใต้ซึ่งมีกลไกเป็นก�รเฉพ�ะ		เพื่อให้ประช�ชนเข้�ถึงก�รเยียวย�ได้
อย่�งรวดเร็วและมีประสิทธิภ�พ	ทั้งนี้	ควรมีก�รทบทวนก�รดำ�เนินก�รต�มกลไกต่�ง	ๆ	 เป็นระยะ	(3)	มี
กลไกวิเคร�ะห์ส�เหตุแห่งก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน	และกำ�หนดม�ตรก�รป้องกันเพื่อประกันว่�จะไม่เกิด
ก�รละเมิดซำ�อีก		(4)	กำ�หนดให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐแจ้งสิทธิเยียวย�ต�มกฎหม�ยต่�ง	ๆ	แก่ผู้เสียห�ย	เพื่อให้
ผู้เสียห�ยเข้�ถึงก�รเยียวย�ได้โดยง่�ยและทั่วถึง	(5)	มีกระบวนก�รหรือกลไกเฉพ�ะในก�รทบทวนผล
ก�รพิจ�รณ�ก�รเยียวย�ทั้งในส่วนของอัตร�กรณีก�รเยียวย�ด้�นก�รเงิน	และในส่วนของของรูปแบบ
ก�รเยียวย�ที่ไม่ใช่ด้�นตัวเงิน	รวมทั้งทบทวนก�รได้รับก�รเยียวย�เมื ่อมีข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไป

้

้
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																	2.1) 	รัฐสภ�และคณะรัฐมนตรีโดยกระทรวงยุติธรรม		และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�	
ควรนิย�มคว�มหม�ยของผู้เสียห�ยในร่�งพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รทรม�นและก�ร
กระทำ�ให้บุคคลสูญห�ย	พ.ศ.	....	ให้รวมถึงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่สูญห�ย	ครอบครัวหรือบุคคลซึ่งอยู่ใน
คว�มดูแลโดยตรงของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน	เพื่อให้ก�รเยียวย�ครอบคลุมผู้ได้รับคว�มเสียห�ยต�ม
คว�มเป็นจริงและไม่ต้องรอให้ระยะเวล�ก�รเป็นบุคคลส�บสูญที่กำ�หนดในประมวลกฎหม�ยแพ่งและ
พ�ณิชย์ล่วงพ้นไปก่อน
       2.2)	คณะรัฐมนตรี	โดยกระทรวงยุติธรรม	ควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระร�ชบัญญัติค่�ตอบแทนผู้เสียห�ย	
และค่�ทดแทนและค่�ใช้จ่�ยแก่จำ�เลยในคดีอ�ญ�	พ.ศ.	2544		หรือพระร�ชบัญญัติกองทุนยุติธรรม	
พ.ศ.	2558		และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องให้จำ�เลยในคดีที่ศ�ลมีคำ�พิพ�กษ�ยกฟ้องได้รับก�รเยียวย�ทุกกรณี

	 						1.5)	คณะรัฐมนตรีโดยสำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีและหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง		ควรกำ�หนด
ระยะเวล�ในก�รเยียวย�ที่เหม�ะสมเผยแพร่หรือประช�สัมพันธ์อย่�งกว้�งขว�งเพื่อให้ประช�ชนทร�บถึง
สิทธิดังกล่�วรวมทั้งบริห�รจัดก�รเชิงรุกให้ประช�ชนเข้�ถึงสิทธิก�รเยียวย�จ�กก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน
และก�รเยียวย�ด้�นมนุษยธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว

 2)   ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำาส่ัง

ความคืบหน้าของการดำาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ

3.3. เลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรีได้แจ้งว่�	สำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีซ่ึงทำ�หน้�ท่ีเป็นหน่วยง�นหลัก
รับเรื ่องข้อเสนอแนะม�ตรก�รหรือแนวท�งและข้อเสนอในก�รปรับปรุงกฎหม�ย		เพื่อแก้ไขเยียวย�
คว�มเสียห�ย	กรณีก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนและกรณีเยียวย�ต�มหลักมนุษยธรรม		ของคณะกรรมก�ร
สิทธิมนุษยชนแห่งช�ติไปพิจ�รณ�ร่วมกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 กระทรวงก�รคลัง	 กระทรวงก�ร
พัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์	 กระทรวงมห�ดไทย	 กระทรวงยุติธรรม	กระทรวงส�ธ�รณสุข	
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�	และสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี		โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที	่
30	 มกร�คม	 2561	 ได้มีมติรับทร�บสรุปผลก�รดำ�เนินก�รของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องว่�	 กระทรวงก�รคลัง
โดยกรมบัญชีกล�งอยู่ระหว่�งก�รยกร่�งระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วยก�รเบิกจ่�ยเงินช่วยเหลือเยียวย�
ผู้ได้รับผลกระทบจ�กเหตุก�รณ์คว�มไม่สงบท�งก�รเมือง	หรือเหตุพิเศษอื่น	ๆ	ในลักษณะเดียวกัน	พ.ศ.	....	
เพื่อช่วยเหลือเยียวย�ผู้ได้รับผลกระทบกรณียังไม่มีกฎหม�ยหรือระเบียบที่กำ�หนดหลักเกณฑ์ในก�ร
ให้คว�มช่วยเหลือเยียวย�ที่ชัดเจน

 หน้�ที่ในก�รก�รเยียวย�คว�มเสียห�ยที่เกิดจ�กก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยก�รกระทำ�ของรัฐ
ทั้งนโยบ�ยและก�รกระทำ�โดยหน่วยง�นหรือเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	ตลอดจนก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเอกชน
ที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องในก�รออกนโยบ�ยและก�รควบคุมกำ�กับ		รวมถึงกรณีที่ประช�ชนได้รับคว�มเสียห�ย
อันมิได้เกิดจ�กก�รกระทำ�ของรัฐก็ต�ม		เช่น		ภัยพิบัติจ�กธรรมช�ติ	รัฐก็ยังมีหน้�ที ่เยียวย�ต�ม
หลักมนุษยธรรมด้วย	 เนื่องจ�กรัฐมีหน้�ที่ดูแลรักษ�คว�มสงบเรียบร้อยของสังคม	 คว�มปลอดภัยของ
ประช�ชน	และท่ีสำ�คัญคือก�รประกันสิทธิและเสรีภ�พข้ันพ้ืนฐ�นของบุคคล	ดังน้ัน	เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่�วได้โดยแท้จริง	รัฐจึงต้องประกันสิทธิของประช�ชนที่จะได้รับก�รเยียวย�ว่�จะต้องเป็นไปอย่�ง
เพียงพอต่อคว�มเสียห�ยท่ีบุคคลได้รับและเท่�เทียมกันในกรณีท่ีได้รับคว�มเสียห�ยอย่�งเดียวกันท้ังยังต้อง
ประกันสิทธิในก�รเข้�ถึงของประช�ชน	ในแง่กระบวนก�รที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่�วส�รเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้
รับก�รเยียวย�ในกรณีต่�ง	ๆ	จ�กรัฐโดยง่�ยและสะดวกโดยรัฐพึงต้องคำ�นึงว่�ก�รเยียวย�ที่ล่�ช้�เท่�กับ
ผู้เสียห�ยไม่ได้รับก�รเยียวย�	 นอกจ�กน้ี	 ก�รเยียวย�ผู้เสียห�ยมิใช่กระทำ�ได้แต่เพียงประโยชน์ในท�งตัวเงิน
เท่�นั้นห�กแต่ยังมีรูปแบบอื่น	ๆ	ที่เหม�ะสมในแต่ละสถ�นก�รณ์ด้วย

บทสรุป4.4.



    สรุปงานวิจัย 
เรื่อง  ผลกระทบธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่

      กับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ผู้สรุปและเรียบเรียง : นายกันตพัฒน์ วงศ์สินอุดม
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1.

	 กระบวนทัศน์ในก�รพัฒน�ประเทศไทยมีผลผูกพันให้ประเทศต้องสร้�งขอบข่�ยคว�มร่วมมือ
ท�งก�รค้�ระหว่�งประเทศ		และยึดนโยบ�ยเสรีนิยมท�งก�รค้�		(Liberalize		International		Trade)	
เพื่อเพิ่มช่องท�งในก�รเข้�ถึงตล�ดท�งก�รค้�และคว�มร่วมมือเพื่อพัฒน�เศรษฐกิจและก�รลงทุน	
และมีพันธกรณีในก�รพัฒน�ก�รเปิดเสรีก�รค้�		ส�ข�ธุรกิจค้�ปลีก		เม่ือประเทศไทยประสบปัญห�ท�งเศรษฐกิจ
ขั้นรุนแรงในปี	พ.ศ.	2540	ทำ�ให้ประเทศไทยต้องพึ่งพิงทุนต่�งช�ติเรื่อยม�	อีกทั้งผลพวงของนโยบ�ยและ
ม�ตรก�รส่งเสริมของรัฐที่ผ่�นม�	ประกอบกับมีคว�มได้เปรียบท�งเศรษฐกิจของกลุ่มทุนต่�งช�ติ	กลุ่มทุน
ต่�งช�ติเหล่�นี้จึงถือโอก�สเข้�ม�ประกอบกิจก�รและลงทุนในประเทศไทยเพิ่มม�กขึ้น	 รวมถึงก�รลงทุน
อย่�งมห�ศ�ลในส�ข�ธุรกิจค้�ปลีกส่งผลให้กิจก�รค้�ปลีกดั้งเดิมต้องล้มเลิกกิจก�รที่ได้ประกอบกันม�
นับชั ่วอ�ยุคน	 นอกเหนือจ�กผลกระทบท่ีมีต่อร้�นค้�ปลีกด้ังเดิมแล้วผลกระทบท�งสังคมของก�รรับนโยบ�ย
ก�รเปิดเสรีท�งก�รค้�	 (ธุรกิจค้�ปลีก)	 ซึ่งมีผลต่อก�รเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของประช�ชน	
อันเป็นปัจจัยสำ�คัญต่อก�รเปลี่ยนแปลงวิถีชุมชนในระยะย�ว	 ผลก�รวิจัยบ่งชี้ว่�ก�รเปลี่ยนแปลงนี้
เป็นก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจ�กก�รปลุกปั่น	 มิได้เกิดขึ้นต�มคว�มต้องก�รที่แท้จริงของชุมชน	และมี
พย�นหลักฐ�นที่ยืนยันได้ว่�	สิทธิของชุมชนที่จะเลือกวิถีชีวิตที่เหม�ะสมและคว�มสุขท�งสังคมที่ยั่งยืน
ได้ถูกทำ�ล�ยไปเพร�ะก�รยอมรับให้กระบวนก�รค้�ปลีกเข้�แทรกซึมวิถีชีวิตของชุมชน	 เพื่อประโยชน์
ท�งก�รค้�	และก�รห�กำ�ไรอย่�งปร�ศจ�กข้อจำ�กัด
	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติได้เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญของเรื่องดังกล่�วในมิติ
ด้�นสิทธิมนุษยชน	จึงได้พิจ�รณ�คัดเลือกให้คณะผู้วิจัยจ�กมห�วิทย�ลัยขอนแก่น	ดำ�เนินโครงก�รศึกษ�วิจัย
ผลกระทบธุรกิจค้�ปลีกขน�ดใหญ่กับก�รคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	โดยมีเน้ือห�โดยสรุป	ดังน้ี

 สืบเน่ืองจ�กรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทยได้บัญญัติให้รัฐต้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบ
เสรีและเป็นธรรมโดยอ�ศัยกลไกตล�ด	และสนับสนุนให้มีก�รพัฒน�เศรษฐกิจอย่�งยั่งยืน	กล่�วคือ	ในก�ร
สนับสนุนระบบเศรษฐกิจอย่�งเสรีนั้น	 กำ�หนดให้รัฐต้องกำ�กับให้ก�รประกอบกิจก�รมีก�รแข่งขันอย่�งเสรีและ
เป็นธรรม	ป้องกันก�รผูกข�ดตัดตอนไม่ว่�โดยท�งตรงหรือท�งอ้อมและก�รคุ้มครองผู้บริโภค	ส่วนก�รสร้�ง
คว�มเป็นธรรมในระบบเศรษฐกิจได้กำ�หนดให้รัฐต้องสนับสนุนก�รใช้หลักคุณธรรม		จริยธรรม	และ
หลักธรรม�ภิบ�ล	ควบคู่กับก�รประกอบกิจก�ร	นอกจ�กนี ้	ในก�รพัฒน�เศรษฐกิจอย่�งยั่งยืนได้กำ�หนดให้
รัฐต้องดำ�เนินก�รให้มีก�รกระจ�ยร�ยได้อย่�งเป็นธรรม	คุ้มครอง	 ส่งเสริม	และขย�ยโอก�สในก�รประกอบอ�ชีพ
ของประช�ชนเพื่อพัฒน�เศรษฐกิจ	รวมถึงก�รส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรภ�คเอกชนท�งเศรษฐกิจทั้งใน
ระดับช�ติและระดับท้องถิ่นให้มีคว�มเข้มแข็ง
	 สถ�นก�รณ์ของก�รประกอบธุรกิจค้�ปลีกมีข้อเท็จจริงปร�กฏว่�		ในรอบสิบกว่�ปีที ่ผ่�นม�	
มีกลุ่มทุนธุรกิจค้�ปลีกขน�ดใหญ่จ�กต่�งประเทศเข้�ม�ลงทุนในตล�ดค้�ปลีกค้�ส่งในประเทศไทย	 ซ่ึงก�รเข้�ม�
ลงทุนเป็นไปอย่�งรวดเร็ว	ต่อเน่ือง	และรุนแรง	ก�รเข้�สู่ตล�ดของธุรกิจค้�ปลีกขน�ดใหญ่เช่นน้ีมีผลกระทบต่อ

ความเป็นมา

1.

สรุปงานวิจัย 

เรื่อง ผลกระทบธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่กับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

นายกันตพัฒน์ วงศ์สินอุดม 
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ธุรกิจค้�ปลีกขน�ดเล็กหรือร้�นค้�ปลีกดั้งเดิม	หรือที่เรียกกันว่�	“ร้�นค้�โชห่วย”	อย่�งที่ไม่อ�จหลีกเลี่ยงได้	
มีร้�นค้�ปลีกดั้งเดิมจำ�นวนม�กต้องปิดกิจก�รอันเป็นผลม�จ�กก�รขย�ยตัวของธุรกิจค้�ปลีกขน�ดใหญ่	
เหตุเพร�ะร้�นค้�ปลีกด้ังเดิมไม่ส�ม�รถแข่งขันกับธุรกิจค้�ปลีกขน�ดใหญ่ของกลุ่มทุนจ�กต่�งประเทศได้ในแทบ
ทุกด้�น	ทั้งศักยภ�พด้�นเงินทุน	ด้�นเทคโนโลยี		และอำ�น�จต่อรอง	นอกจ�กผลกระทบโดยตรงที่มี
ต่อร้�นค้�ปลีกดั้งเดิมแล้ว	ยังพบว่�มีผลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภครวมถึงรูปแบบวิถีชีวิต
ของประช�ชนอีกท�งหนึ่งด้วย		ซึ่งจ�กก�รประชุมรับฟังข้อมูลจ�กกลุ่มผู้ประกอบกิจก�รร้�นค้�ปลีกดั้งเดิม
พบว่�	ธุรกิจค้�ปลีกขน�ดใหญ่ส่งผลกระทบในหล�ยเรื่อง	ดังต่อไปนี้

	 ผลกระทบที่เกิดจ�กธุรกิจค้�ปลีกขน�ดใหญ่ที่เห็นเด่นชัดที่สุด	คือ	ก�รที่ร้�นค้�ปลีกดั้งเดิมต้อง
ปิดกิจก�รลงเป็นจำ�นวนม�กเพร�ะไม่มีศักยภ�พท่ีส�ม�รถแข่งขันได้	ทำ�ให้ผู้ประกอบกิจก�รต้องเปล่ียนแปลง
อ�ชีพของตนไปประกอบอ�ชีพอื่น	 รวมถึงกรณีผู้ประกอบกิจก�รร�ยใหม่ขน�ดเล็กไม่ส�ม�รถเข้�สู่ตล�ด
แข่งขันได้	 มีประเด็นว่�	ก�รท่ีผู้ประกอบกิจก�รร้�นค้�ปลีกด้ังเดิมไม่ส�ม�รถรักษ�อ�ชีพด้ังเดิมของตนได้และ
กรณีที่ผู้ประกอบกิจก�รร�ยใหม่ไม่ส�ม�รถเข้�สู่ตล�ดได้จะถือเป็นก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่	และ
ผลกระทบดังกล่�วอยู่ในคว�มรับผิดชอบของผู้ใด		เนื ่องจ�กสิทธิเสรีภ�พในก�รประกอบอ�ชีพถือเป็น
สิทธิเสรีภ�พพื้นฐ�นของบุคคล		ในอันที่จะมีเสรีภ�พในก�รประกอบกิจก�รหรือประกอบอ�ชีพและ
ก�รแข่งขันโดยเสรีอย่�งเป็นธรรม

	 (1)	ผลกระทบต่อโครงสร้�งของเศรษฐกิจชุมชน	กล่�วคือ	ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและวงจรเศรษฐกิจ
ชุมชนที่จะถูกทำ�ล�ยลงอย่�งสิ้นเชิง	 เพร�ะตล�ดคือสังคมชุมชนอันอบอุ่นและเอื้ออ�ทรกันระหว่�งพ่อค้�
แม่ค้�และผู้ซื้อ

	 (3)	 ผลกระทบท่ีต่อเน่ืองจ�กร้�นค้�ปลีกด้ังเดิมปิดกิจก�ร	กล่�วคือ	 เกษตรกรในชุมชนท่ีปลูกพืชผัก
ซ่ึงข�ยส่งให้แก่ร้�นค้�ปลีกด้ังเดิมไม่ส�ม�รถข�ยสินค้�ได้ทำ�ให้เกิดคว�มไม่ม่ันคงในอ�ชีพก�รง�นของพ่อค้�
และเกษตรกร	และมีหล�ยร�ยต้องเปลี่ยนอ�ชีพเนื่องม�จ�กภ�วะข�ดทุนและข�ยพืชผักไม่ได้

	 (5)	ผลกระทบต่อสภ�พแวดล้อม	กล่�วคือ	ปัญห�ด้�นก�รจร�จรและทัศนียภ�พ	เป็นต้น

	 (2)	 ผลกระทบต่อร้�นค้�ปลีกดั้งเดิมโดยตรง	กล่�วคือ	มีร้�นข�ยของชำ�และร้�นโชห่วยจำ�นวนม�ก
ต้องปิดกิจก�รเนื่องจ�กข�ดทุนจนไม่ส�ม�รถทำ�ก�รค้�ข�ยต่อไปได้

	 (4)	 	ผลกระทบต่อหลักก�รค้�ท่ีเป็นธรรม	กล่�วคือ	ก�รเข้�สู่ตล�ดของธุรกิจค้�ปลีกขน�ดใหญ่ทำ�ให้
เกิดพฤติกรรมท�งก�รค้�ที่ไม่เป็นธรรม	มีก�รผูกข�ดท�งก�รค้�	บีบบังคับให้โรงง�นผู้ผลิตสินค้�ต้องยอมรับ
เงื่อนไขของตน	มีก�รผลักภ�ระค่�ใช้จ่�ยต่�ง	ๆ	ให้แก่โรงง�นผู้ผลิตของคนไทยไปจนถึงผู้บริโภค

	 (6)	ผลกระทบอื่น	ๆ	เช่น	เรื่องภ�ษีและค่�จ้�งแรงง�นที่ร้�นค้�ปลีกข้�มช�ติจ่�ยและจ้�งง�น
ในท้องถ่ิน	 เม่ือเทียบกับผลกำ�ไรของบริษัทนับว่�น้อยม�ก	 ไม่ส�ม�รถทดแทนก�รล่มสล�ยของร้�นข�ยของชำ�	
ร้�นโชห่วย	 และเกษตรกรที่ปลูกพืชผักในท้องถิ่นได้	 ที่สำ�คัญกลุ่มธุรกิจค้�ปลีกขน�ดใหญ่มุ่งแสวงห�ผล
กำ�ไรให้กับบริษัทแม่ในต่�งประเทศเป็นหลัก	 ร�ยได้จะถูกส่งกลับไปยังบริษัทแม่ที่ต่�งประเทศม�กกว่�
หมุนเวียนอยู่ในท้องถิ่นหรือในประเทศไทย

แนวคิดและหลักการท่ีเก่ียวข้อง  2.2. ในช่วงที่ผ่�นม�	ประเทศไทยได้มีก�รพัฒน�ประเทศอย่�งต่อเนื่อง	โดยมีเป้�หม�ย	คือ	ก�รพัฒน�
ประเทศท่ีย่ังยืน	ยุคแรกของก�รพัฒน�ประเทศ	คือ	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2503	-	2513	จะเน้นก�รพัฒน�เศรษฐกิจ
จ�กก�รนำ�ทรัพย�กรท่ีมีอยู่ท้ังหมดในประเทศม�ใช้สนับสนุนก�รพัฒน�	 และได้มีก�รพัฒน�อย่�งต่อเน่ืองม�
จนถึงปัจจุบัน	 ส่ิงสำ�คัญท่ีจะสะท้อนแนวคิดดังกล่�ว	 คือ	 ทิศท�งและนโยบ�ยในก�รพัฒน�ประเทศ	 โดยง�น
วิจัยน้ีได้มีก�รกล่�วถึงแนวท�งก�รพัฒน�ประเทศจ�กอดีตถึงปัจจุบันโดยศึกษ�จ�กแผนพัฒน�เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งช�ติ	คำ�แถลงนโยบ�ยของรัฐบ�ลเพื่อก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน	นโยบ�ยเศรษฐกิจของประเทศ
เฉพ�ะนโยบ�ยก�รเปิดเสรีก�รค้�บริก�รในส�ข�ธุรกิจค้�ปลีกและหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อเป็นกรอบใน
ก�รวิเคร�ะห์เพ่ือห�คำ�ตอบต่อไป
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 2.1 การพัฒนาท่ีย่ังยืน
	 	 ก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืนเป็นแนวคิดในก�รพัฒน�ประเทศท่ีมีคว�มสำ�คัญและได้รับก�รกล่�วถึง
อย่�งม�ก	นับต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2515	สืบเน่ืองม�จ�กก�รประชุมสุดยอดว่�ด้วยส่ิงแวดล้อมของมนุษย์	ณ	กรุงสตอกโฮล์ม	
ประเทศสวีเดน	 (Stockholm	Conference)	 ซ่ึงจัดข้ึนโดยองค์ก�รสหประช�ช�ติ	 เพ่ือแก้ไขปัญห�ท่ีเกิดจ�ก
ก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งฟุ่มเฟือยเพื่อก�รพัฒน�ประเทศ	 โดยส�ระสำ�คัญมุ่งไปท่ีก�รเรียกร้องให้ประช�ชนใน
โลกเปล่ียนแปลงวิถีก�รดำ�เนินชีวิตท่ีฟุ่มเฟือยและให้มีก�รพัฒน�โดยไม่ทำ�ล�ยส่ิงแวดล้อม
	 	 คณะกรรม�ธิก�รโลกในเรื่องสิ่งแวดล้อมและก�รพัฒน�		(World		Commission	on	
Environment	and	Development	:	WCED)	ให้คว�มหม�ยของก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืน	(Sustainable	Development)	
ว่�หม�ยถึง	ก�รพัฒน�ที่สนองตอบต่อคว�มต้องก�รของคนในรุ่นปัจจุบันโดยไม่ทำ�ให้คนในรุ่นอน�คตต้อง
ประนีประนอมยอมลดทอนคว�มส�ม�รถในก�รท่ีจะตอบสนองคว�มต้องก�รของตนเอง
	 	 ดังน้ัน	 ก�รใช้ทรัพย�กรในก�รพัฒน�ประเทศต�มแนวท�งก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืนจะต้องสนอง
ตอบคว�มต้องก�รของคนในรุ่นปัจจุบัน	(The	Present	Generation)		อีกทั้งยังต้องไม่สร้�งผลกระทบต่อ
คนรุ่นต่อไป	(The	Future	Generation)	
	 	 ก�รพัฒน�ประเทศที่ยั่งยืนประกอบด้วยแนวคิด	3		มิติ	ได้แก่		มิติท�งสังคม		(Social)	
มิติท�งเศรษฐกิจ	(Economic)	และมิติท�งสิ ่งแวดล้อม	(Environment)	ซึ ่งทั ้ง	3	ส่วนนี ้	จะต้องมี
คว�มเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันอย่�งสมดุล	จึงจะเกิดคว�มยั่งยืน	(Sustainable)	ดังนี้	

 2.2 กระบวนทัศน์ของรัฐต่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน
 	 แนวคิดเร่ือง	“ก�รพัฒน�ประเทศท่ีย่ังยืน”	เกิดข้ึนจ�กคว�มตระหนักถึงผลกระทบท�งลบ
ท่ีเกิดจ�กก�รพัฒน�	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งผลกระทบจ�กก�รพัฒน�ด้�นเศรษฐกิจเสรีนิยม	โดยรัฐบ�ลมีก�ร
จัดทำ�ข้อเสนอแนะต่อก�รดำ�เนินง�นเพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน	เช่น	ก�รปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์	ก�รพัฒน�ท่ี
บูรณ�ก�รและมีคว�มสมดุลในมิติสังคม	สิ่งแวดล้อม	และเศรษฐกิจ	เพื่อนำ�ไปสู่เป้�หม�ยที่เป็นรูปธรรม	คือ	
ก�รสร้�งคว�มเป็นธรรมระหว่�งคนในสังคม		รวมถึงก�รลดคว�มเสี่ยงท�งด้�นสิ่งแวดล้อม		และปัญห�
คว�มข�ดแคลนของทรัพย�กร	 ซ่ึงจะมุ่งสู่สังคมท่ีมีระดับคุณภ�พชีวิตท่ีสูงและมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย
ท่ีสุดไปพร้อมกัน
 2.3 แนวนโยบายในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  

 	 ก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน	 รัฐบ�ลได้กำ�หนดนโยบ�ยพื้นฐ�นที่จะต้องมีก�รส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประช�ชนมีส่วนร่วมในก�รสงวน	 บำ�รุงรักษ�	 และใช้ประโยชน์จ�กทรัพย�กรธรรมช�ติและ
คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พอย่�งสมดุล	รวมทั้งมีส่วนร่วมในก�รส่งเสริม	บำ�รุงรักษ�	และคุ้มครองคุณภ�พ
สิ่งแวดล้อมต�มหลักก�รก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน	ตลอดจนควบคุมและกำ�จัดภ�วะมลพิษที่มีผลต่อสุขภ�พอน�มัย	
สวัสดิภ�พและคุณภ�พชีวิตของประช�ชน	 โดยมุ่งให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นแบบเสรีและมีก�รกำ�กับ
ดูแลให้มีก�รแข่งขันอย่�งเป็นธรรม	คุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันก�รผูกข�ดตัดตอน	ซ่ึงห�กพิจ�รณ�แนวนโยบ�ย
ก�รพัฒน�ประเทศท่ีผ่�นม�จะเห็นได้ว่�	ก�รว�งแนวนโยบ�ยส่วนใหญ่เป็นก�รพัฒน�ด้�นเศรษฐกิจ	ด้�นสังคม	
และด้�นสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก	ส่วนก�รพัฒน�ด้�นอื่น	ๆ	จะขึ้นกับสภ�พสังคมของช่วงเวล�นั้น	ๆ

	 (1)		มิติท�งสังคม	หม�ยถึง	ก�รพัฒน�คนและสังคมให้เชื่อมโยงกับก�รพัฒน�ท�งด้�นเศรษฐกิจ
ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมได้อย่�งสมดุล

	 (2)	 มิติท�งเศรษฐกิจ	หม�ยถึง	ก�รมีระบบเศรษฐกิจที่มีเสถียรภ�พอย่�งต่อเนื่องในระยะย�ว	มีก�ร
ขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจอย่�งมีคุณภ�พ	มีก�รพัฒน�อย่�งสมดุลและเอ้ือประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่	

	 (3)			มิติท�งสิ่งแวดล้อม	หม�ยถึง	ก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมในขอบเขตที่คงไว้ซึ่ง
คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พและส�ม�รถพลิกฟื้นให้กลับคืนสู่สภ�พใกล้เคียงกับสภ�พเดิมให้ม�กที่สุด	
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 2.4 หลักสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
  หลักคิดในก�รพัฒน�ประเทศจะต้องนำ�หลักก�รด้�นสิทธิมนุษยชนท่ีคำ�นึงถึงศักด์ิศรีของ
คว�มเป็นมนุษย์ของพลเมืองม�เป็นองค์ประกอบในก�รพิจ�รณ�เพ่ือมิให้สร้�งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภ�พของ
พลเมือง	โดยสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐ�นของมนุษย์ท่ีห้�มบุคคลอ่ืนใดละเมิดและเป็นสิทธิต�มธรรมช�ติ	

 2.5 การนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
  Bardach	 ได้อธิบ�ยถึงก�รนำ�นโยบ�ยไปปฏิบัติว่�	คือ	กระบวนก�รของกลยุทธ์เกี่ยวกับ
ก�รปฏิสัมพันธ์ระหว่�งกลุ่มผลประโยชน์ต่�ง	ๆ 	ในอันท่ีจะให้ได้ม�ซ่ึงก�รบรรลุเป้�หม�ยของกลุ่มพวกตน	ดังน้ัน	
ก�รที ่จะส�ม�รถใช้นโยบ�ยของรัฐต่อก�รพัฒน�ประเทศให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่ประช�ชนได้นั ้น	
กุญแจสำ�คัญของคว�มสำ�เร็จ	คือ	ก�รได้รับก�รสนับสนุนจ�กภ�ครัฐอย่�งจริงจัง	ซึ่งนโยบ�ยและแผน
ต้องมีระบบที่ดีม�รองรับ	เมื่อไม่มีระบบม�รองรับก็ไม่ส�ม�รถนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	

	(Natural	Rights)	ท่ีมีม�แต่กำ�เนิดของมนุษย์อันมีฐ�นจ�กแนวคิดเร่ืองกฎธรรมช�ติ	(Natural	Law)

ผลกระทบของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ท่ีมีต่อร้านค้าปลีกด้ังเดิมท้องถ่ิน3.3. 3.1 การประกอบธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ในประเทศไทย
  รูปแบบก�รค้�ปลีกสมัยใหม่	(Modern	Trade)	
	 	 ก�รค้�ปลีกสมัยใหม่ในปัจจุบันมีปร�กฏให้เห็นทั่วไปหล�ยรูปแบบหล�ยประเภท	ทั้งใน
รูปแบบของร้�นสะดวกซ้ือ	(Convenience	Store)	หรือรูปแบบซูเปอร์ม�ร์เก็ต	(Supermarket)	หรือร้�นค้�
แบบเงินสดและบริก�รตนเอง	(Cash	and	Carry)	หรือรูปแบบห้�งสรรพสินค้�	(Department	Store)	หรือ
ร้�นค้�เฉพ�ะอย่�ง	(Category	Killer)	ร้�นค้�สินค้�พิเศษ	(Specialty	Store)	ร้�นค้�ปลีกแบบดิสเค�น์สโตร์	
(Discount	Store)	โดยห้�งค้�ปลีกสมัยใหม่ดังกล่�วได้เติบโตขึ้นและมีรูปแบบที่หล�กหล�ย		พร้อมกับ
ก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งท�งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 3.2     รูปแบบการขยายสาขาธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ในประเทศไทย
  รูปแบบในก�รขย�ยส�ข�ของธุรกิจค้�ปลีกขน�ดใหญ่	มี	2	ลักษณะ

	 	 3.2.1	ก�รขย�ยกิจก�รส�ข�ไปยังภูมิภ�ค	โดยพิจ�รณ�จ�กปัจจัยเอ้ือต่อก�รลงทุน		เช่น		

จังหวัดท่ีเป็นศูนย์กล�งเศรษฐกิจภูมิภ�ค	เช่น	จังหวัดเชียงร�ย	จังหวัดเชียงใหม่	จังหวัดนครร�ชสีม�	จังหวัดขอนแก่น	

จังหวัดร้อยเอ็ด	หรือจังหวัดสงขล�	เป็นต้น

	 	 3.2.2		ก�รลดขน�ดพ้ืนท่ีเป็นส�ข�ย่อยเพ่ือกระจ�ยไปยังชุมชน		รูปแบบน้ีเพ่ือขย�ยช่องท�ง

ก�รจัดจำ�หน่�ย	ให้ส�ม�รถแพร่กระจ�ยไปได้ครอบคลุมทุกจังหวัดทุกพื้นที่ชุมชน	โดยอ�ศัยรูปแบบ

ข้อ	3.2.1	เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในก�รดำ�เนินก�ร

 3.3 ผลกระทบของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีต่อร้านค้าปลีกดั้งเดิมท้องถิ่น
  ผลกระทบของธุรกิจค้�ปลีกขน�ดใหญ่ที่มีต่อร้�นค้�ปลีกดั้งเดิม	มีดังนี้
  3.3.1	มีร้�นค้�ปลีกด้ังเดิมต้องเลิกกิจก�ร
	 	 3.3.2	ประช�ชนเสียโอก�สในก�รประกอบอ�ชีพ	
	 	 3.3.3	ก�รเปล่ียนแปลงสภ�พวิถีชุมชน	เช่น	คว�มสัมพันธ์ท่ีเก้ือกูลกันระหว่�งผู้คนในสังคม
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 3.4 การรวมตัวของร้านค้าปลีกด้ังเดิมท้องถ่ินเพ่ือต่อต้านธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ต่างชาติ
  3.4.1	พลังขับเคล่ือนภ�คสังคม
	 	 								ผลกระทบต�มข้อ	3.3	ทำ�ให้เกิดปร�กฏก�รณ์ก�รรวมตัวของกลุ่มผู้คัดค้�นและ
ต่อต�้นรูปแบบก�รขย�ยกิจก�รส�ข�ของธุรกิจค้�ปลีกขน�ดใหญ่โดยเฉพ�ะท่ีเป็นกลุ่มทุนต่�งช�ติ	 โดยเร่ิมต้น
จ�กผลกระทบของก�รขย�ยส�ข�ม�ยังต่�งจังหวัด		ในกลุ่มจังหวัดที่เป็นศูนย์กล�งของเศรษฐกิจภูมิภ�ค	
ซ่ึงตอนแรกดูประหน่ึงว่�กลุ่มท่ีเสียผลประโยชน์โดยตรง	ได้แก่	กลุ่มทุนท้องถ่ิน	ไม่ว่�จะประกอบกิจก�รร้�นค้�ปลีก
ร้�นค้�ส่ง	 หรือห�้งสรรพสินค้�ท้องถิ่น	 แต่ในขณะเดียวกันร้�นค้�ปลีกด้ังเดิมกลับได้รับประโยชน์จ�กก�รมีแหล่ง
ข�ยส่งสินค้�ร�ค�ถูกกว่�แต่ก่อน
  3.4.2		ปร�กฏก�รณ์พลังขับเคล่ือนท�งสังคมไทย
													 									สำ�หรับประเทศไทยมีก�รรวมตัวกันต่อต้�นและคัดค้�นก�รขย�ยส�ข�ของธุรกิจ
ค้�ปลีกขน�ดใหญ่ในหล�ยพ้ืนท่ีท่ัวทุกภูมิภ�คของประเทศ
	 	 3.4.3		ก�รรวมกลุ่มเพ่ือต่อต้�นและคัดค้�นธุรกิจค้�ปลีกขน�ดใหญ่
	 	 							ในปี	พ.ศ.	2545	ซ่ึงถือได้ว่�เป็นช่วงบุกเบิกของก�รรวมตัวกันต่อต้�นคัดค้�นร้�นค้�ปลีก
ขน�ดใหญ่และปร�กฏเด่นชัดในช่วงปี	พ.ศ.	2549	–	ปัจจุบัน	ท่ีมีก�รรวมตัวกันอย่�งกว้�งขว�งในหล�ยพ้ืนท่ี
หล�ยจังหวัดโดยเฉพ�ะอย่�งย่ิง	 จังหวัดท่ีเป็นเขตเศรษฐกิจ	 และเขตจังหวัดท่ีร้�นค้�ปลีกขน�ดใหญ่มีแผนก�รเปิด
ส�ข�ขน�ดย่อยในชุมชนเขตอำ�เภอและหมู่บ้�น	

 3.5 บทบาทภาครัฐกับการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ให้แก่ร้านค้าปลีกดั้งเดิมท้องถิ่น
  ภ�ยหลังจ�กมีก�รรวมตัวคัดค้�นในหล�ยพ้ืนท่ีหล�ยจังหวัดครอบคลุมทุกภูมิภ�คของ
ประเทศ	ภ�ครัฐได้ดำ�เนินก�ร	ดังต่อไปน้ี
	 	 3.5.1	ม�ตรก�รช่วยเหลือร้�นค้�ปลีกด้ังเดิมท้องถ่ิน
	 	 								-	โครงก�ร	“รวมพลังโชห่วยสู้วิกฤต”	ของสำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจก�รค้�จังหวัดต่�ง	ๆ	
เพื่อเสริมสร้�งคว�มรู้ก�รบริห�รจัดก�รร้�นค้�ปลีกและค้�ส่งสมัยใหม่	
	 	 							-	กระทรวงพ�ณิชย์ได้จัดตั้ง	บริษัท	รวมค้�ปลีกเข้มแข็ง	จำ�กัด	(Allied	Retail	
Trade	 :	 ART)	 (พ.ศ.	 2545)	 ส่งเสริมให้เกิดศูนย์รวบรวมคำ�สั่งซื้อ	 ต่อรองร�ค�และเงื่อนไขจ�กผู้ผลิต	
ประส�นง�นสถ�บันก�รเงิน	จัดห�สินเช่ือ	ติดต�มดูแล	เป็นต้น
	 	 3.5.2	ม�ตรก�รท�งกฎหม�ยท่ีเก่ียวข้อง
	 	 	 	 	 	 	 มีก�รใช้กฎหม�ยที่มีอยู่ในก�รแก้ไขปัญห�	 กล่�วคือ	 มีก�รใช้กฎหม�ยก�รผังเมือง	
กฎหม�ยควบคุมอ�ค�ร	และกฎหม�ยป้องกันก�รแข่งขันท�งก�รค้�ท่ีไม่เป็นธรรม	ม�ป้องกันปัญห�ก�รขย�ย
ตัวของร้�นค้�ปลีกขน�ดใหญ่	อ�ทิ	กฎหม�ยควบคุมอ�ค�ร	เรื่อง	ก�รขออนุญ�ตก่อสร้�ง	ดัดแปลง	รื้อถอน	
เคลื่อนย้�ย	ใช้หรือเปลี่ยนก�รใช้ประโยชน์ของพื้นที่	เป็นต้น	หรือกฎหม�ยผังเมือง	เรื่อง	ทำ�เลที่ตั้งต�ม
ผังเมืองรวม	หรือกฎหม�ยป้องกันก�รแข่งขันท�งก�รค้�ที่ไม่เป็นธรรม		เรื่อง		พฤติกรรมในก�รกีดกัน
ท�งก�รค้�	และก�รเอ�เปรียบผู้ประกอบก�รเป็นต้น	

 3.6 แนวปฏิบัติของต่างประเทศในการควบคุมการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่
  มีหล�ยประเทศที่มีก�รใช้ม�ตรก�รท�งกฎหม�ยในก�รควบคุมธุรกิจค้�ปลีกขน�ดใหญ่
หรือกลุ่มทุนต่�งช�ติ	เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดแก่ร้�นค้�ปลีกดั้งเดิมท้องถิ่นหรือสังคม	โดยอ�ศัย
ม�ตรก�รควบคุมโครงสร้�งหุ้น	 ควบคุมก�รขย�ยตัวอย่�งรวดเร็ว	 ควบคุมประเภทของก�รประกอบธุรกิจ
ของคนต่�งช�ติ	 รวมถึงก�รควบคุมพฤติกรรมท�งก�รแข่งขันท�งก�รค้�ที่ไม่เป็นธรรม	 ซึ่งก�รศึกษ�วิจัยนี้
มุ่งศึกษ�ม�ตรก�รท�งกฎหม�ยและก�รควบคุมโครงสร้�งของธุรกิจค้�ปลีกขน�ดใหญ่	
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  3.6.1	 ตัวอย่�งม�ตรก�รท�งกฎหม�ยของประเทศญ่ีปุ่น
   ประเทศญ่ีปุ่นมีพัฒน�ก�รท�งกฎหม�ยในก�รควบคุมร้�นค้�ปลีกสมัยใหม่อยู่
หล�ยฉบับ	ได้แก่	 (1)	กฎหม�ยห้�งสรรพสินค้�	 (Department	Store	Law)	 (2)	กฎหม�ยร้�นค้�ปลีกขน�ดใหญ่	
(The	Act	on	 the	Adjustment	of	Business	Activities	of	Retail	Business	at	Large-scale	Retail	
Stores	 (Act	No.	 109	of	 1973))	 และ	 (3)	 กฎหม�ยท่ีต้ังของร้�นค้�ปลีกขน�ดใหญ่	 (Large	 Scale	 Retail	
Stores	Law	:	LSLL)

  พัฒน�ก�รจ�ก	“ควบคุม”	เป็น	“การห้ามควบคุม” ม�สู่	“การป้องกัน”  

    กฎหม�ยฉบับแรกใช้บังคับเมื่อปี	ค.ศ.	1937	โดยบังคับใช้กับห้�งสรรพสินค้�ที่มี
ขน�ดใหญ่	(1,500	หรือ	3,000	ต�ร�งเมตรขึ้นไป)	ขึ้นอยู่กับสภ�พของเมืองที่ตั้งห้�งสรรพสินค้�	เพื่อป้องกัน
ผลกระทบร้�นค้�ขน�ดเล็กให้ส�ม�รถแข่งขันได้	โดยกฎหม�ยได้กำ�หนดให้ห้�งสรรพสินค้�ต้องได้รับ
ใบอนุญ�ตจ�กรัฐ	และกำ�หนดเงื ่อนไข	เช่น	ก�รก่อสร้�ง	ก�รขย�ยส�ข�	ก�รกำ�หนดวันเปิดและปิด	
โดยกำ�หนดให้ห้�งสรรพสินค้�ต้องปิดเวล�	18.00	น�ฬิก�	และมีวันหยุดในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่�		4	วัน
	 	 	 จ�กน้ัน	ในปี	ค.ศ.	1973	ได้มีก�รตร�กฎหม�ยช่ือว่�	“The	Act	on	the	Adjustment	
of	Business	Activities	of	Retail	Business	at	Large-scale	Retail	Stores	1973”		ม�บังคับใช้แทน	
เพื่อรองรับก�รเปลี่ยนแปลงรูปแบบของร้�นค้�ปลีกสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจ�กห้�งสรรพสินค้�		เช่น	
ร้�นสะดวกซื้อ	ร้�นซุปเปอร์ม�ร์เก็ต	ฯลฯ
	 	 	 ต่อม�ในภ�ยหลัง	(ค.ศ.	1980	–	1990)	ประเทศญ่ีปุ่นมีปัญห�ท�งเศรษฐกิจ	ประกอบ
กับผู้บริโภคมีคว�มต้องก�รบริโภคท่ีหล�กหล�ยและมีเสียงม�กข้ึน	ประกอบกับนโยบ�ยท�งเศรษฐกิจของประเทศ
ท่ีต้องปรับให้เข้�กับระเบียบเศรษฐกิจโลกม�กข้ึน	(นโยบ�ยเศรษฐกิจแบบเสรี)	 ส่งผลให้กฎหม�ยดังกล่�วมีก�ร
ปรับใช้อย่�งผ่อนคล�ยม�กข้ึน
	 	 	 ในปี	 ค.ศ.	 1991	 ได้ผ่อนคล�ยขน�ดของร้�นค้�ปลีก	 โดยมีก�รปรับคำ�นิย�มของ
ขน�ดห้�งประเภท	ที่	1	จ�ก	1,500	ต�ร�งเมตร	เป็น	3,000	ต�ร�งเมตร	(เมืองใหญ่ปรับเป็น	6,000	ต�ร�งเมตร)	
และขน�ดห้�งประเภท	ที ่ 	2	จ�ก	500	–	1,500	ต�ร�งเมตร	เป็นขน�ด	500	–	3,000	ต�ร�งเมตร	
(เมืองใหญ่	500	–	6,000	ต�ร�งเมตร)	นอกจ�กนี้	ยังผ่อนปรนเรื่องเวล�ก�รปิดของร้�นค้�ปลีกขน�ดใหญ่
จ�ก	18.00	น�ฬิก�	เป็น	19.00	น�ฬิก�	เป็นต้น
	 	 	 ในปี	ค.ศ.	1994	 ได้ผ่อนคล�ยให้ร้�นค้�ปลีกท่ีใช้พ้ืนท่ีน้อยกว่�	1,000	ต�ร�งเมตร	
ไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหม�ย	หรือก�รขย�ยเวล�ปิดจ�ก	19.00	น�ฬิก�	เป็น	20.00	น�ฬิก�	หรือวันหยุดลดลงจ�ก	
44	วัน	เหลือ	24	วัน	เป็นต้น
	 	 	 ก�รผ่อนปรนดังกล่�วส่งผลให้ร้�นค้�ปลีกท่ีไม่อยู่ภ�ยใต้กฎหม�ยได้กลับม�ขย�ยตัว
เพ่ิมม�กข้ึนอย่�งรวดเร็ว	 รวมถึงคว�มสำ�เร็จธุรกิจค้�ปลีกต่�งช�ติที่เข้�ม�ลงทุนและขย�ยกิจก�รอย่�งรวดเร็ว	
ผลที่ต�มม�	คือ	ก�รเข้�ครองตล�ดค้�ปลีกของกลุ่มทุนต่�งช�ติ	และผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ร้�นค้�ปลีกท้องถิ่น

	 	 	 						ก�รผ่อนคล�ยกฎเกณฑ์อย่�งเคร่งครัดเพื่อควบคุมธุรกิจค้�ปลีกขน�ดใหญ่	
ซึ่งเป็นผลม�จ�ก	SII	ในปี	ค.ศ.	1989	ทำ�ให้มีก�รยกเลิกกฎหม�ย	Large	Scale	Retail	Store	และมีก�ร
ตร�กฎหม�ย	Large	Scale	Retail	Store	Location	Law	ม�ใช้บังคับแทนในปี	ค.ศ.	2000	โดยที่กฎหม�ย
ฉบับก่อนนั้นได้ถูกออกแบบม�เพื่อป้องกันร้�นค้�ปลีกขน�ดเล็ก	(ธุรกิจท้องถิ่น)	ที่อ�จได้รับผลกระทบ
จ�กธุรกิจค้�ปลีกขน�ดใหญ่	โดยระยะแรกวิธีปฏิบัติต�มกฎหม�ยเป็นไปอย่�งเคร่งครัด	จนผ่อนปรน
ข้อจำ�กัดต่�ง	 ๆ	 ลดลงท่�มกล�งพลวัตท�งเศรษฐกิจ	 ทำ�ให้กฎหม�ยฉบับดังกล่�วไม่สอดรับกับนโยบ�ย
ท�งเศรษฐกิจ	แต่กระนั้นประเทศญี่ปุ ่นได้ตร�กฎหม�ยฉบับใหม่ขึ ้นเปลี ่ยนแนวท�งจ�กก�รควบคุม
ธุรกิจม�เป็นก�รลดปัญห�ผลกระทบต่อร้�นค้�ปลีกขน�ดใหญ่ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยเน้นนโยบ�ยเรื่อง		
“	ก�รอยู่ร่วมกัน	”		(co	–	existence)	นอกจ�กกฎหม�ยฉบับดังกล่�ว		ยังมีกฎหม�ยประกอบอื่น		ได้แก่	
กฎหม�ย	City	Planning	Law	และกฎหม�ย	Small	and	Medium	sized	Retail	Business	
Promotion	Act	อีกด้วย
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  3.6.2 ตัวอย่างมาตรการทางกฎหมายของประเทศฝร่ังเศส
   ปัจจุบันประเทศฝร่ังเศสมีกฎหม�ย	Raffarin	ใช้บังคับเม่ือวันท่ี	5	กรกฎ�คม	1996	
ซึ่งกำ�หนดให้ร้�นค้�ปลีกขน�ดใหญ่ที่มีขน�ดตั้งแต่		300		ต�ร�งเมตร		ต้องขออนุญ�ตจ�กคณะกรรมก�รฯ		
ท่ีเรียกว่�	 The	 Departmental	 Retail	 Facility	 Commission	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือปกป้องธุรกิจขน�ดเล็ก	
และจำ�กัดก�รขย�ยตัวของธุรกิจค้�ปลีกขน�ดใหญ	่เช่น	กลุ่มทุนเยอรมันท่ีมีศักยภ�พท�งก�รตล�ดม�กกว่�	
แต่กระน้ันก็ถูกต่อต้�นจ�กนักลงทุนกลุ่มสหภ�พยุโรปว่�เป็นก�รคุกค�มก�รแข่งขันท�งก�รค้�และสร้�งคว�ม
เสียห�ยแก่ลูกค้�ในก�รซ้ือสินค้�หรือบริก�รร�ค�ถูก
	 	 	 กฎหม�ยฉบับน้ีพัฒน�ม�จ�กกฎหม�ย	Loi	Royer	ซ่ึงได้ตร�ไว้เม่ือปี	ค.ศ.	1973	
เพื่อควบคุมก�รขย�ยตัวของธุรกิจค้�ปลีกขน�ดใหญ่ที่มีขน�ดตั้งแต่	1,000	ต�ร�งเมตรขึ้นไป	จะเห็นได้ว่�	
นอกจ�กจะลดขน�ดลง	ในก�รขออนุญ�ตประกอบก�รต้องผ่�นก�รศึกษ�ถึงผลกระทบเร่ืองสภ�พท้องถ่ินโดย
คณะกรรมก�รฯ	ท่ีมีน�ยกเทศมนตรีแห่งท้องถ่ินเป็นกรรมก�รอีกด้วย
	 	 	 ดร.	นิพนธ์	พัวพงศกร	ได้อธิบ�ยไว้ในง�นวิจัยว่�	ส�เหตุสำ�คัญท่ีประเทศฝร่ังเศส
ได้ตร�กฎหม�ย	 Loi	 Royer	 เน่ืองจ�กเพ่ือควบคุมก�รขย�ยตัวของร้�นค้�ปลีกขน�ดใหญ่	 ป้องกันผลกระทบ
ต่อธุรกิจค้�ปลีกขน�ดเล็ก	 และเพื่อส่งเสริมให้เกิดก�รแข่งขันในตล�ดค้�ปลีกโดยเฉพ�ะก�รแข่งขันท�งด้�น
ร�ค�	คุณภ�พ		รวมถึงก�รบริก�รและคว�มหล�กหล�ยของสินค้�อันเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้บริโภค 
แต่ปร�กฏว่�กฎหม�ยฉบับดังกล่�วมีอุปสรรคเรื่องก�รบังคับใช้เนื่องจ�ก

  3.6.3 ตัวอย่างมาตรการทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
   ประเทศสหรัฐอเมริก�น้ันโครงสร้�งก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินใช้รูปแบบก�ร
ปกครองประเทศแบบรัฐรวมท่ีเป็นสหพันธรัฐ	(Federal	State)	ประกอบด้วยมลรัฐต่�ง	ๆ 	และแบ่งก�รปกครอง
เป็นส�มส่วน	คือ	ก�รปกครองส่วนกล�ง	ก�รปกครองในมลรัฐ	และก�รปกครองท้องถิ่น	ก�รปกครอง
ในระดับมลรัฐและท้องถ่ินแต่ละมลรัฐจะมีรัฐธรรมนูญเป็นของตนเองเพ่ือกำ�หนดรูปแบบก�รปกครองหรือ
คว�มสัมพันธ์ของอำ�น�จต่�ง	ๆ	ได้	ทำ�ให้หล�ยมลรัฐได้ออกกฎหม�ยเพื ่อป้องกันผลกระทบทั ้ง
ในด้�นสิ่งแวดล้อม		เศรษฐกิจชุมชน		ก�รกำ�กับดูแลสิ่งของและก�รศึกษ�เพื่อช่วยในก�รตัดสินใจเกี่ยวกับ
ก�รประกอบก�รค้�ปลีกขน�ดใหญ่ให้มีคว�มเหม�ะสมในชุมชน	 รวมถึงคำ�แนะนำ�หรือตัวอย่�งของ	 แนวท�ง
ก�รออกแบบม�ตรฐ�นก�รพัฒน�และจำ�กัดขน�ด	เป็นต้น	ยกตัวอย่�งเช่น	City/Country:	Alameda	Country	
เมื่อวันที่	6	มกร�คม	2004	คณะกรรมก�รเมืองฯ	ได้ผ่�นข้อบัญญัติเมืองโดยเสียงเอกฉันท์	ในก�รห้�ม
ร้�นค้�ปลีกขน�ดใหญ่กว่�	100,000	ต�ร�งฟุต	(1	ต�ร�งเมตร	=	10.76	ต�ร�งฟุต)	ที่มีพื้นที่ม�กกว่�
ร้อยละ	10	ที่เป็นร้�นของชำ�และสินค้�อื่นที่ปลอดภ�ษีที่มิใช่สินค้�ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น		โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือปกป้องผู้ประกอบกิจก�รขน�ดเล็ก	และปัญห�ด้�นก�รจร�จรในเมือง	หรือเมือง	Greenfiled,	California
 

   ดังนั้น	ก�รตร�กฎหม�ย	Loi	Raffarin	ม�บังคับใช้แทน	นอกจ�กลดขน�ดพื้นที่
ของร้�นค้�ปลีกที่ต้องขออนุญ�ต	ยังมีในส่วนของก�รกำ�หนดองค์ประกอบคณะกรรมก�รใหม่	ให้เหลือเพียง	
6	คน	จ�ก	7	คน	โดยมีน�ยกเทศมนตรีแห่งท้องถิ่น	และกำ�หนดให้ก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตต้องคำ�นึงถึงสภ�พ
ปัญห�ในท้องถิ่น

	 	 	 (1)		นโยบ�ยก�รควบคุมก�รขย�ยตัวของร้�นค้�ปลีกขน�ดใหญ่เป็นนโยบ�ยที่
สวนท�งกับคว�มเจริญท�งด้�นเศรษฐกิจ

	 	 	 (2)	 ปัญห�ก�รบังคับใช้กฎหม�ย	 เช่น	 ก�รบังคับใช้กฎหม�ยโดยคณะกรรมก�ร	
(CDUC)	ข�ดคว�มรัดกุมและปัญห�ก�รติดสินบนคณะกรรมก�รฯ

	 	 	 (3)		คณะกรรมก�รมีสัดส่วนท่ีม�จ�กผู้แทนผู้บริโภคมีจำ�นวนน้อย	(2	คน)	เป็นผล
ให้ผู้แทนท่ีม�จ�กฝ่�ยก�รเมืองท้องถ่ินมีอิทธิพลอย่�งม�กต่อก�รตัดสินอนุญ�ต
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ผู้ประกอบก�รร้�นค้�ปลีกขน�ดใหญ่ต้องมีก�รจัดทำ�ร�ยง�นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	และคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง
ชุมชนท้องถิ่น	หรือเมือง	Albuquerque	ก�รอนุญ�ตประกอบกิจก�รต้องคำ�นึงเรื่องคว�มแออัดของจร�จร	
ขน�ดของสิ่งก่อสร้�ง	ผลกระทบต่อชุมชนข้�งเคียง	ผลกระทบเรื่องเสียง	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษ�
สภ�พแวดล้อม	(Natural)	สภ�พแห่งท้องถิ่น	(Built	characteristics)	สังคม	(Social)	วัฒนธรรม	(Cultural)	
และคุณค่�ท�งประวัติศ�สตร์ของท้องถิ่น	 (Historical)	หรือในรัฐ	 Florida	คณะกรรมก�รว่�ด้วยก�รลงทุน
ได้กำ�หนดระเบียบว่�ก�รก่อสร้�งร้�นค้�ปลีกขน�ดใหญ่ต้องคำ�นึงเร่ืองของคว�มสวยง�มท�งสถ�ปัตยกรรม
ม�กกว่�ขน�ดของห้�ง	เส้นท�งจร�จรท้ังผู้เดินท�งเท้�หรือเส้นท�งสัญจร	คว�มปลอดภัยหรือมลพิษท�งเสียง
ที่จะเกิดแก่ชุมชนโดยรอบ
	 	 สรุปได้ว่�รัฐท้องถิ่นหรือคณะกรรมก�รแห่งท้องถิ่นได้มีก�รกำ�หนดเงื่อนไขต่�ง	ๆ 	ขึ้นอยู่
กับคว�มต้องก�รของคนในชุมชนและอยู่ภ�ยใต้กรอบของกฎหม�ยผังเมือง	 โดยคำ�นึงเรื่องสภ�พแวดล้อม
คว�มปลอดภัย	และคว�มสะดวกในด้�นก�รจร�จร	รวมถึงเรื่องคุณค่�ท�งจิตใจ	เช่น	ภ�พลักษณ์ของเมือง	
คุณค่�ท�งประวัติศ�สตร์	เป็นต้น

 4.1 วิถีชีวิตและพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงตามพลวัตทางสังคม 
  ในรอบก่ึงศตวรรษท่ีผ่�นม�	ประเทศไทยมีก�รพัฒน�ประเทศอย่�งต่อเน่ือง	โดยมีอิทธิพลจ�ก
กระแสหลักก�รพัฒน�ประเทศจ�กสังคมเกษตรกรรมท่ีวิถีชีวิตของผู้คนอิงธรรมช�ติ	และระบบสังคมท่ีเก้ือกูล
กันไปสู่สังคมเกษตรกรแบบอุตส�หกรรมท่ีวิถีชีวิตของผู้คนถอยห่�งจ�กธรรมช�ติ	 และระบบโครงสร้�งท�ง
สังคมเป็นครอบครัวเดี่ยวม�กขึ้น	จนกระท่ังก�รเปล่ียนแปลงโครงสร้�งท�งเศรษฐกิจเป็นสังคมอุตส�หกรรม
ใหม่	ซึ่งส่งผลต่อคว�มเปลี่ยนแปลงท�งโครงสร้�งสังคม	วิถีชีวิตสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง	และพฤติกรรม
มักคุ้นท�งสังคมเป็นคว�มสัมพันธ์เชิงธุรกิจเป็นปัจจัยสำ�คัญ
	 	 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งร้�นค้�ปลีกด้ังเดิมท้องถ่ินท่ีเคยมีบทบ�ทเป็นแหล่งเช่ือมโยงและเก้ือกูล
ของคนในชุมชนท้องถ่ินมีบทบ�ทลดน้อยถอยลง	 เพร�ะแต่เดิมน้ันผู้ประกอบกิจก�รค้�ปลีกด้ังเดิมส่วนใหญ่จะเป็น
คนไทยเชื้อส�ยจีนซึ่งถือระบบคุณธรรมต�มคว�มเชื่อลัทธิขงจื้อ	ในก�รประกอบกิจก�รร้�นค้�จึงเป็นเสมือน
สะพ�นเชื่อมระหว่�งผู้ผลิตสินค้�กับผู้บริโภคสินค้�		และเชื่อมโยงคว�มต้องก�รสินค�้ของคนในพื้นที่ไปยัง
ผู้ผลิตสินค้�		รวมถึงเป็นแหล่งเกื้อกูลสำ�หรับผู้ที่ต้องก�รสินค้�แต่ข�ดแคลนปัจจัยไปใช้ก่อนเท่�ที่จำ�เป็น
ต่อก�รดำ�รงชีพ
	 	 เมื่อสภ�พสังคมเปลี่ยนไปต�มพลวัต	ประเพณีท�งก�รค้�ท่ีเคยถ่�ยทอดระบบคุณธรรม
ต�มลัทธิขงจ๊ือจ�กรุ่นสู่รุ่นถูกท้�ท�ยจ�กก�รเปล่ียนแปลงโครงสร้�งท�งเศรษฐกิจ	 ซ่ึงเห็นได้ว่�ร้�นค้�เช่นน้ัน
มีจำ�นวนลดน้อยลง	 ส่วนม�กถูกกลืนต�มค่�นิยมของกระแสหลัก	 แต่ร้�นค้�ปลีกด้ังเดิมใดท่ียังส�ม�รถยึดโยง
กับหลักคุณธรรมดังกล่�วได้	ก็ยังคงส�ม�รถยึดโยงกับวิถีชีวิตของคนในสังคมท้องถ่ินได้เช่นกัน
	 	 แม้ว่�ปัจจุบันคว�มเจริญท�งวัตถุนิยมได้ก้�วเข้�ม�อย่�งถ�โถมในน�ม		“ก�รกระจ�ย
คว�มเจรญิสู่ท้องถิน่เพ่ือก�รพัฒน�ประเทศ”		ทำ�ให้พฤติกรรมของประช�ชนในฐ�นะผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไป			
เช่น	ก�รรับประท�นอ�ห�รนอกบ้�นอย่�งสมำ�เสมอ	ก�รเลือกซ้ือสินค้�ท่ีร้�นค้�ปลีกสมัยใหม่	ก�รเป็นศูนย์รวม
ของวัยรุ่น	(Entertainment	Complex)		รวมถึงค่�นิยมคว�มทันสมัย		เป็นต้น		ส่ิงเหล่�น้ันนับเป็นปัจจัยภ�ยนอก
ท่ีท้�ท�ยต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของสังคมไทย	แต่ปัจจัยภ�ยในที่ถือเป็นภูมิคุ้มกัน	ได้แก	่ก�รยึดโยงหัวใจ
ของประช�ชนผู้บริโภค	(คว�มภักดี)	ที่มีต่อร้�นค้�ปลีกดั้งเดิมที่ถือระบบคุณธรรม	เพร�ะคว�มต้องก�รของ
ประช�ชนถือเป็นเสรีภ�พขั้นพื้นฐ�นของปัจเจกชน	 	 มิอ�จบังคับให้เปลี่ยนแปลงได้	 ห�กไม่ส�ม�รถยึดโยง

ผลกระทบท่ีมีต่อพฤติกรรม ทัศนคติของประชาชน และรูปแบบวิถีชุมชน4.4.
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 4.2 ทัศนคติต่อธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และผลกระทบท่ีมีต่อร้านค้าปลีกด้ังเดิม
  ค�ลส์	โรเจอร์	ให้คว�มหม�ยของทัศนคติว่�	หม�ยถึง	ดัชนีชี้ว่�บุคคลคิดและรู้สึกอย่�งไร
กับคนรอบข้�ง	วัตถุ	หรือสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนสถ�นก�รณ์ต่�ง	ๆ	โดยทัศนคติมีร�กฐ�นม�จ�กคว�มเชื่อ
ที่อ�จส่งผลถึงพฤติกรรมในอน�คตได้	ทัศนคติจึงเป็นเพียงคว�มพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้�	และเป็นมิติ
ของก�รประเมิน	เพื่อแสดงว่�ชอบหรือไม่ชอบต่อประเด็นหนึ่ง	ๆ	ซึ่งถือเป็นก�รสื่อส�รภ�ยในบุคคล	
(Interpersonal		Communication)	ที่เป็นผลกระทบม�จ�กก�รรับส�รอันจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป	
จะเห็นได้ว่�ทัศนคติมีคว�มสัมพันธ์กับพฤติกรรมของคน			เพร�ะทัศนคติของคนจะเป็นตัวหล่อหลอม
ให้เกิดเป็นพฤติกรรมของคน	ดังนั้น	จ�กก�รศึกษ�ถึงทัศนคติของประช�ชนที่มีต่อธุรกิจค้�ปลีกขน�ดใหญ	่
และทัศนคติของประช�ชนเรื่องคว�มช่วยเหลือของรัฐที่มีต่อร้�นค้�ปลีกดั้งเดิมท้องถิ่นที่กล่�วถึงแล้วนั้น	
พบว�่	 ประช�ชนส่วนใหญ่มีคว�มรู้สึกและตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อร้�นค้�ปลีกดั้งเดิม	 อันเนื่องม�จ�ก
ธุรกิจค้�ปลีกขน�ดใหญ	่	ทั้งนี้		มีปัจจัยม�จ�กร�กฐ�นย�วน�นของโครงสร้�งท�งสังคมเศรษฐกิจแบบเก่�			
แต่ประช�ชนไม่ทร�บถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อภ�พโดยรวม	 และองค์คว�มรู้ท่ีครบทุกด้�นในก�รหล่อหลอม
ให้เกิดเป็นคว�มเชื่อจนนำ�ไปสู่ก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในท้�ยที่สุด	
	 	 กล่�วได้ว่�	อิทธิพลจ�กกระแสหลักก�รพัฒน�ประเทศได้เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตผู้คนในสังคม	
รวมถึงรูปแบบวิถีชุมชนท่ีต้องเปล่ียนไปต�มสภ�พแวดล้อมท�งเศรษฐกิจและสังคมประกอบกับร้�นค้�ปลีก
สมัยใหม่มีศักยภ�พในก�รดึงดูดผู้บริโภค	ไม่ว่�จะเป็นก�รจูงใจในด้�นต่�ง	ๆ	เช่น	คว�มสะดวกสบ�ย	ร�ค�	
คว�มหล�กหล�ยของสินค้�และบริก�ร	ทำ�เลที ่ตั ้ง	และหรือรูปแบบและวิธีก�รในก�รส่งเสริมก�รข�ยรวมถึง
ก�รโฆษณ�และประช�สัมพันธ์	 จึงทำ�ให้ร้�นค้�ปลีกสมัยใหม่เป็นที่นิยมม�กกว่�ร้�นค้�ปลีกดั้งเดิม	 แต่มี
ข้อสังเกตที่สำ�คัญและอ�จเป็นเงื่อนไขที่ทำ�ให้ร้�นค้�ปลีกดั้งเดิมส�ม�รถประกอบกิจก�รอยู่ได้	คือ

	 จ�กก�รวิจัยมีข้อสังเกตสองประก�ร	กล่�วคือ	ประก�รแรก	คือ	ก�รไม่มีกติก�ที่เป็นธรรม	ทำ�ให้
เกิดคว�มย�กจน	 และคว�มไม่เท่�เทียมกัน	 และเป็นก�รละเมิดต่อเสรีภ�พในก�รประกอบอ�ชีพ	 เพร�ะก�ร
เปิดก�รค้�เสรีซ่ึงเป็นผลทำ�ให้มีก�รแข่งขันสูงและเป็นเหตุให้เกิดสภ�วก�รณ์แข่งขันในก�รลดร�ค�สินค้�
ทำ�ให้เกิดผลกระทบกับธุรกิจขน�ดเล็ก	 (ร้�นค้�ปลีกดั้งเดิม)	 ซึ่งไม่ส�ม�รถต้�นท�นธุรกิจขน�ดใหญ่ซึ่งมีเงิน
ทุนม�กไว้ได้	 ทำ�ให้ธุรกิจขน�ดเล็กต้องปิดกิจก�ร	 ซ่ึงเป็นก�รกระทบกระเทือนต่อหลักก�รพ้ืนฐ�นท่ีพึงปฏิบัติ
ต่อมนษุย์เรื่องคว�มเป็นธรรม	 และเป็นก�รลิดรอนจำ�กัดต่อเสรีภ�พในก�รประกอบอ�ชีพของบุคคล	 และ
ประก�รที่สอง	คือ	ปร�กฏก�รณ์ทำ�ล�ยคุณค่�วิถีชุมชน	โดยที่ก�รขย�ยตัวของธุรกิจค้�ปลีกภ�ยใต้กติก�
ที่ไม่เป็นธรรม	ทำ�ให้ร้�นค้�ปลีกย่อยซึ่งเป็นเศรษฐกิจพื้นฐ�นของชุมชนไม่ส�ม�รถให้อยู่รอดได้			ข�ดมิติ
คว�มหล�กหล�ยของก�รประกอบอ�ชีพในชุมชน	จึงทำ�ให้เกิดก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนในแง่มุมต่�ง	ๆ	

	 								(1)	ก�รท่ีผู้คนจำ�นวนหน่ึงท่ีไม่ทร�บถึงแนวนโยบ�ยด้�นเศรษฐกิจท่ีกำ�หนดให้รัฐต้องสนับสนุน
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรม

	 	 	 	 	 	 	(3)	 ก�รท่ีผู้คนจำ�นวนหน่ึงยังเห็นว่�	 รัฐควรมีม�ตรก�รควบคุมก�รขย�ยตัวของธุรกิจค้�ปลีก
ขน�ดใหญ่ไม่ให้ขย�ยตัวไปยังชุมชนย่อย

	 										(2)		ก�รท่ีผู้คนจำ�นวนหน่ึงยังต้องก�รระบบเศรษฐกิจท่ีผู้ประกอบก�รคำ�นึงถึงผู้บริโภค	โดย
มีคุณธรรม	จริยธรรม	และคำ�นึงถึงประโยชน์ส่วนรวม	ไม่เอ�เปรียบหรือปรับร�ค�ม�กเกินไป

	 											(4)	ก�รที่ผู้คนจำ�นวนหนึ่งยังคงเห็นว่�		รัฐควรมีม�ตรก�รป้องกันร้�นค้�ปลีกดั้งเดิมมิให้
ได้รับผลกระทบจ�กก�รแข่งขันกับธุรกิจค้�ปลีกขน�ดใหญ่

บทวิเคราะห์ถึงผลกระทบธุรกิจการค้าปลีกขนาดใหญ่กับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน5.5.
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  5.1 การละเมิดสิทธิมนุษยชนทางกระบวนทัศน์และนโยบายของรัฐ : รัฐต้องให้
ความสำาคัญต่อระบบเศรษฐกิจเสรีที่เป็นธรรม  

 จ�กก�รศึกษ�ถึงคว�มสัมพันธ์ของธุรกิจก�รค้�ปลีกขน�ดใหญ่ท่ีมีต่อประเทศไทย	และผลกระทบของ
ธุรกิจค้�ปลีกขน�ดใหญ่ท่ีมีต่อร้�นค้�ปลีกด้ังเดิมท้องถ่ิน	พบว่�	มีร้�นค้�ปลีกด้ังเดิมจำ�นวนม�กต้องปิดกิจก�รลง	
เพร�ะไม่ส�ม�รถแข่งขันกับร้�นค้�ปลีกขน�ดใหญ่ได้	ซ่ึงมีก�รเปรียบเปรยว่�	“ร้�นค้�ปลีกด้ังเดิม	เป็นนักมวย
รุ่นไลท์ข้ึนเวทีชกกับนักมวยรุ่นเฮฟว่ีเวท	ซ่ึงหม�ยถึง	ธุรกิจขน�ดใหญ่”	ย่อมไม่ส�ม�รถแข่งขันกันได้	ฉันใดฉันน้ัน	
ซ่ึงต้องต้ังประเด็นถ�มว่�	“ต�มปกติแล้วจะไม่มีผู้จัดก�รแข่งขันคนใดปล่อยให้มีก�รแข่งขันเช่นน้ันเป็นแน่แท้”	
หรือ	“ย่อมไม่มีผู้แข่งขัน	ไม่มีท�งสู้ได้	เข้�ต่อสู้เช่นกัน”	เหมือนดังท่ีนักปรัชญ�สมัยกรีก	Aristotle	กล่�วไว้ว่�	
“ก�รปฏิบัติต่อคนที่เสมอภ�คกันอย่�งเท่�เทียมคือคว�มเป็นธรรม	และก�รปฏิบัติต่อคนไม่เสมอภ�คกัน
อย่�งเท่�เทียม	คือ	คว�มไม่เป็นธรรม	เพร�ะในคว�มเป็นจริงมนุษย์เร�ไม่เท่�เทียมกัน	และย่ิงท่ีใดมีเสรีภ�พม�ก
ที่นั่นย่อมปร�ศจ�กคว�มเสมอภ�ค”
	 ดังน้ัน	จ�กผลก�รวิเคร�ะห์	พบว่�	ธุรกิจก�รค้�ปลีกขน�ดใหญ่เป็นผู้เล่น	(Player)	 ท่ีเล่นต�มกติก�
ท่ีรัฐกำ�หนดไว้	และห�กไม่ปฏิบัติต�มกฎกติก�	เช่น	มีก�รเอ�เปรียบผู้บริโภค	(ร�ค�	คุณภ�พ	และคว�มปลอดภัย)	
หรือมีพฤติกรรมต้องห้�มต�มพระร�ชบัญญัติก�รแข่งขันท�งก�รค้�	พ.ศ.	2542	เช่น	ม�ตร�	25	(1)	กำ�หนด
หรือรักษ�ระดับสินค้�ซื้อหรือข�ยสินค้�หรือค่�บริก�รอย่�งไม่เป็นธรรม	(2)	กำ�หนดเงื่อนไขในลักษณะ
ที่เป็นก�รบังคับโดยท�งตรงหรือโดยท�งอ้อมอย่�งไม่เป็นธรรม	 ให้ผู้ประกอบธุรกิจอื่นซึ่งเป็นลูกค้�ของตน
ต้องจำ�กัดบริก�ร	ก�รผลิต	ก�รซ้ือหรือก�รจำ�หน่�ยสินค้�	หรือต้องจำ�กัดโอก�สในก�รเลือกซ้ือหรือข�ยสินค้�	
ก�รได้รับหรือก�รให้บริก�ร	 หรือในก�รจัดห�สินเชื่อจ�กผู้ประกอบธุรกิจอื่น	 (3)	 ระงับ	 ลด	 หรือจำ�กัด
ก�รบริก�ร	ก�รผลิต	ก�รซ้ือ	ก�รจำ�หน่�ย	ก�รส่งมอบก�รนำ�เข้�ม�ในร�ชอ�ณ�จักรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร	
ทำ�ล�ยหรือทำ�ให้เสียห�ยซึ่งสินค้�เพื่อลดปริม�ณให้ต่ำ�กว่�คว�มต้องก�รของตล�ด	(4)	แทรกแซงก�ร
ประกอบธุรกิจของผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร	หรือต�มม�ตร�	26	ก�รรวมธุรกิจ	อันอ�จก่อให้เกิด
ก�รผูกข�ดหรือคว�มไม่เป็นธรรมในก�รแข่งขัน	 หรือก�รตกลงฮ้ัวร�ค�กันต�มม�ตร�	 27	 ซ่ึงเป็นก�รกระทำ�
อันเป็นก�รผูกข�ด	 หรือลดก�รแข่งขัน	 หรือจำ�กัดก�รแข่งขันในตล�ดสินค้�ใดสินค้�หนึ่งหรือก�รบริก�รใด
บริก�รหนึ่ง	ผู้ประกอบธุรกิจเหล่�นั้นต้องรับผิดท�งกฎหม�ย
	 ในส่วนคว�มรับผิดชอบของธุรกิจค้�ปลีกขน�ดใหญ่ท่ีมีต่อผู้ประกอบก�รร้�นค้�ปลีกด้ังเดิม	 ซ่ึงถือเป็น
ผู้เล่นคนหน่ึงท่ีได้รับผลกระทบต้องปิดกิจก�รจนกล�ยเป็นเหย่ือด้วยแล้วน้ันย่อมถือเป็นโอก�สท�งธุรกิจก�รค้�
โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงเสรีภ�พในก�รประกอบธุรกิจท่ีปร�ศจ�กกติก�ท่ีเป็นธรรม	ดังน้ัน	จึงถือเป็นคว�มรับผิดชอบ
ของรัฐในฐ�นะเป็นผู้กำ�หนดกติก�	ซ่ึงมีหน้�ท่ีกำ�กับและควบคุมผู้เล่นและย่อมมีหน้�ท่ีสำ�คัญในก�รว�งกรอบกติก�
เพื่อให้เกิดคว�มเสมอภ�คอย่�งเป็นธรรม

	 	 						5.1.1		ภ�ครัฐในฐ�นะเป็นผู้กำ�หนดกติก�ซึ่งมีหน้�ที่กำ�กับดูแลและควบคุมผู้เล่น	
ต้องมีหน้�ท่ีสำ�คัญในก�รว�งกรอบกติก�เพ่ือให้เกิดคว�มเสมอภ�คอย่�งเป็นธรรม

	 	 						5.1.3		หลักคิด/กระบวนทัศน์ของรัฐต้องให้คว�มสำ�คัญต่อก�รพัฒน�ประเทศอย่�งย่ังยืน	

	 	 							5.1.4		คุณภ�พชีวิตของคนในสังคม		เช่น		ก�รมีง�นทำ�	ก�รมีอิสรภ�พ	เสรีภ�พ
ในก�รประกอบอ�ชีพ	ฯลฯ	ถือเป็นคุณค่�คว�มเป็นมนุษย์	(Human	Dignity)	และพื ้นฐ�นคว�มเป็นธรรม
ในสังคม	(Justice)	

	 	 	 				5.1.2			คว�มรับผิดชอบของภ�ครัฐในก�รกำ�หนดม�ตรก�รก�รส่งเสริมและพัฒน�
ศักยภ�พของร้�นค้�ปลีกดั้งเดิมหรือร้�นค้�สมัยใหม่ของคนไทยไว้ก่อนล่วงหน้�ก่อนมีก�รเปิดเสรีภ�คธุรกิจ
ค้�ปลีก	(แผนพัฒน�ร้�นค้�ปลีกดั้งเดิม)	
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 5.2 เสรีภาพในการประกอบอาชีพ
 	 ผลกระทบของธุรกิจค้�ปลีกขน�ดใหญ่ทำ�ให้ร้�นค้�ปลีกดั้งเดิม	หรือร้�นโชห่วยต้อง
เลิกกิจก�รเนื่องจ�กไม่ส�ม�รถสู้กับทุนขน�ดใหญ่ได้	 ทั้งนี้	 รวมถึงผลข้�งเคียง	 เช่น	 เกษตรกรที่ปลูก
พืชผักส่งข�ยให้กับพ่อค้�แม่ค้�ข�ดร�ยได้	เนื่องม�จ�กร้�นข�ยของชำ�และร้�นโชห่วยเลิกกิจก�รหรือ
ข�ยไม่ได้	 หรือสภ�วก�รณ์ก�รเปลี่ยนแปลงท�งด้�นอ�ชีพขน�ดใหญ่	 และทำ�ให้เกิดคว�มไม่มั่นคงใน
อ�ชีพก�รง�นของพ่อค้�แม่ค้�และเกษตรกรที่ปลูกพืชผัก	 อันเน่ืองม�จ�กภ�วะข�ดทุนและข�ยพืชผักไม่ได้
จนต้องล้มเลิกกิจก�รหรือปิดตัวไป
	 	 ดังน้ัน	 เพ่ือคุ้มครองเสรีภ�พในก�รประกอบอ�ชีพ	 รัฐควรสร้�งคว�มเป็นธรรมให้เกิดในเวที
ก�รค้�เสรี		โดยอ�ศัยนโยบ�ยจำ�แนกเป็นภูมิคุ้มกันในก�รปกป้องสิทธิเสรีภ�พในก�รประกอบอ�ชีพของ
ร้�นค้�ปลีกดั้งเดิมขน�ดเล็ก	ให้มีพื้นที่สำ�หรับก�รคุ้มครองก�รทำ�กินของคนไทย	เช่น	ก�รกำ�หนดเขตพื้นที่	
ก�รกำ�หนดเวล�ปิดเปิดและวันหยุดทำ�ก�ร	เป็นต้น

 5.3 พฤติกรรมและทัศนคติของประชาชนในฐานะผู้บริโภคกับสิทธิมนุษยชน
  จ�กก�รสำ�รวจพบว่�ธุรกิจค้�ปลีกขน�ดใหญ่ส่งผลกระทบต่อก�รเปล่ียนแปลงของวิถีชุมชน	
และค่�นิยมของคนในสังคม	ส�ม�รถพิเคร�ะห์ได้	ดังน้ี

  กล่าวโดยสรุป
 	 (1)	ก�รไม่มีกติก�ท่ีเป็นธรรม	ทำ�ให้เกิดคว�มย�กจนและคว�มไม่เท่�เทียมกัน	และเป็นก�ร
ละเมิดต่อเสรีภ�พในก�รประกอบอ�ชีพ	 ก�รเปิดก�รค้�เสรีซ่ึงเป็นผลทำ�ให้มีก�รแข่งขันสูงและเป็นเหตุให้เกิด
สภ�วก�รณ์แข่งขันในก�รลดร�ค�สินค้�ทำ�ให้เกิดผลกระทบกับธุรกิจขน�ดเล็ก	(ร้�นค้�ปลีกดั ้งเดิม)	 ซ่ึงไม่
ส�ม�รถต้�นท�นธุรกิจขน�ดใหญ่ที่มีเงินทุนม�กไว้ได้	 ทำ�ให้ธุรกิจขน�ดเล็กต้องปิดกิจก�รซ่ึงเป็นก�รกระทบ
กระเทือนต่อหลักก�รพื้นฐ�นที่พึงปฏิบัติต่อมนุษย์เรื่องคว�มเป็นธรรม	(Justice)	และเป็นก�รลิดรอนจำ�กัด
ต่อเสรีภ�พในก�รประกอบอ�ชีพของบุคคล
	 	 (2)	ทำ�ล�ยคุณค่�วิถีชุมชน
	 	 ก�รขย�ยตัวของธุรกิจค้�ปลีกภ�ยใต้กติก�ท่ีไม่เป็นธรรมทำ�ให้ร้�นค้�ปลีกย่อยซ่ึงเป็น
เศรษฐกิจชุมชนไม่ส�ม�รถอยู่รอดได้	จึงทำ�ให้เกิดก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน

	 	 5.3.1	 พิจ�รณ�จ�กอัตตวิสัย	 กล่�วคือ	 ก�รเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเป็นผลม�จ�กทัศนคติ
ของผู้น้ันซ่ึงต�มหลักสิทธิมนุษยชนแล้ว	 เห็นว่�เป็นเสรีภ�พของมนุษย์อย่�งเต็มท่ี	 ในคว�มปร�รถน�ส่ิงต่�ง	 ๆ	
อย่�งมีอิสรภ�พบนพ้ืนฐ�นก�รเค�รพสิทธิของผู้อ่ืน	 แต่กระนั้นยังต้องพิเคร�ะห์เพ่ิมเติมว่�	 ห�กผู้น้ันได้ทร�บ
ข้อมูลและมีองค์คว�มรู้ถึงผลกระทบของธุรกิจค้�ปลีกขน�ดใหญ่ต่�งช�ติแล้ว	 จะมีผลต่อก�รเปล่ียนแปลง
ทัศนคติและพฤติกรรมหรือไม่	เทียบเคียงกับประเทศเก�หลีใต้ท่ีมีวัฒนธรรมช�ตินิยมและสำ�นึกต่อผลประโยชน์
ของผู้ประกอบก�รท้องถ่ินท่ีประช�ชนมีทัศนคติลบต่อสินค้�ต่�งประเทศ	 เพร�ะเช่ือว่�ห้�งต่�งช�ติจะโอนถ่�ย
เงินกลับประเทศของตนหรือประเทศญ่ีปุ่นท่ีร้�นค้�ปลีกด้ังเดิมท้องถ่ินถือเป็นธุรกิจกระดูกสันหลังของประเทศ
และมีคุณค่�เชิงวัฒนธรรมของสังคม

	 	 5.3.2	 พิจ�รณ�จ�กภ�วะวิสัย	 กล่�วคือ	 ก�รเปล่ียนแปลงวิถีชุมชนถือเป็นผลพวงของก�ร
เปล่ียนแปลงโครงสร้�งท�งเศรษฐกิจของประเทศ	 กรณีดังกล่�วส�ม�รถเทียบเคียงประเทศเม็กซิโก	 ซ่ึงมีก�ร
เปิดเสรีก�รค้�ปลีกให้กลุ่มทุนต่�งช�ติ	 โดยกลุ่มทุนประเทศสหรัฐอเมริก�ได้เข้�ไปลงทุนในธุรกิจค้�ปลีกขน�ด
ใหญ่และขย�ยส�ข�อย่�งม�กในประเทศเม็กซิโก	และนำ�เข้�ข้�วโพดร�ค�ถูก	(รัฐบ�ลอุดหนุน)	ไปข�ย	ทำ�ให้
เกษตรกรช�วเม็กซิโกท่ีมีอ�ชีพปลูกข้�วโพดตกง�นต้องอพยพไปเมืองใหญ่เพ่ือขย�ยแรงง�นแทนกรณีเช่นน้ี
ถือเป็นก�รทำ�ล�ยวิถีชุมชน	ซ่ึงต�มหลักสิทธิมนุษยชนถือว่�บุคคลมีสิทธิในก�รรักษ�คว�มเป็นชุมชนท้องถ่ิน 
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 6.1  บทสรุป 

 6.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  จ�กก�รวิจัยพบว่�รัฐควรทบทวนก�รอนุญ�ตในเร่ืองก�รขย�ยตัวของร้�นค้�ปลีกสมัยใหม่โดย
ชะลอไว้เป็นก�รช่ัวคร�ว	และพิจ�รณ�ถึงคว�มเปร�ะบ�งของชุมชน	 โดยรัฐต้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนควบคู่ไปกับ
ก�รพัฒน�เศรษฐกิจ	ทิศท�งก�รพัฒน�ประเทศไทยควรว�งอยู่บนกรอบคว�มคิดเร่ือง	“ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน”	
ต�มท่ีได้กำ�หนดอยู่ในแผนพัฒน�ประเทศและแนวนโยบ�ยพ้ืนฐ�นแห่งรัฐต�มรัฐธรรมนูญ	 รัฐต้องบูรณ�ก�รกรอบ
คว�มคิดในก�รบริห�รง�นของภ�ครัฐ	โดยก�รบริห�รปกครองของภ�ครัฐในระบอบประช�ธิปไตยน้ัน	ต้องคำ�นึงถึง
สิทธิในก�รพัฒน�	ซ่ึงมีหลักสำ�คัญประก�รแรกว่�	ภ�ครัฐมีหน้�ท่ีจัดระเบียบท�งเศรษฐกิจท่ีเหม�ะสมต่อก�รพัฒน�
คุณภ�พสังคมและส่ิงแวดล้อม	ประก�รท่ีสอง	ภ�ครัฐมีหน้�ท่ีต้องกระจ�ยร�ยได้เพ่ือให้เกิดคว�มเป็นธรรมแก่คนใน
สังคม	และประก�รสุดท้�ย	 คือ	ก�รคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	นอกจ�กน้ี	นโยบ�ยข้�งต้นต้องได้รับก�รถ่�ยทอดไปสู่
หน่วยง�นภ�ครัฐส่วนท้องถ่ิน	 ก�รสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือระหว่�งภ�ครัฐ	 ภ�คธุรกิจ	 และภ�คประช�ชน	 โดย
ก่อนท่ีจะดำ�เนินม�ตรก�รในท�งปฏิบัติใด	 ๆ	 ภ�ครัฐควรชะลอก�รอนุญ�ตก�รขย�ยตัวของร้�นค้�ปลีกสมัยใหม่ไว้
เป็นก�รช่ัวคร�วก่อน	จนกว่�จะแน่ใจว่�รัฐมีกลไกคุ้มครองที่พร้อมเพรียงแล้ว	 โดยภ�ยใต้กรอบแนวคิดดังกล่�ว
มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยและม�ตรก�รในท�งปฏิบัติ	สำ�หรับป้องกันผลกระทบของธุรกิจค้�ปลีกขน�ดใหญ่กับ
ก�รคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	ดังต่อไปนี้

	 								ต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2550	เร่ือยม�จนถึงปัจจุบันธุรกิจค้�ปลีกขน�ดใหญ่ได้ดำ�เนินกลยุทธ์ท�งก�รตล�ด	
โดยปรับรูปแบบให้มีขน�ดเล็กลง			เพื่อขย�ยกิจก�รส�ข�ไปสู่ชุมชนระดับย่อย	ก�รดำ�เนินก�รในลักษณะ
ดังกล่�วส่งผลกระทบต่อร้�นค้�ปลีกดั้งเดิมในท้องถิ่น	 จ�กก�รวิจัยพบว่�	 ภ�ครัฐได้ตอบสนองโดยก�ร
พย�ย�มสร้�งม�ตรก�รต่�ง	 ๆ	 เพ่ือช่วยเหลือและแก้ไขปัญห�ท่ีเกิดข้ึน	 อ�ทิ	 โครงก�รรวมพลังโชห่วยสู้วิกฤต	
หรือก�รจัดต้ังบริษัท	รวมค้�ปลีกเข้มแข็ง	จำ�กัด	(ART)	หรือก�รจัดอบรมให้คว�มรู้ด้�นก�รบริห�รจัดก�รร้�น
ค้�ปลีกสมัยใหม่แก่ผู้ประกอบธุรกิจค้�ปลีกขน�ดกล�งและเล็ก	หรือก�รเชื่อมโยงเครือข่�ยธุรกิจค้�ปลีก	
ร้�นค้�ส่ง	ผู้ผลิตและจัดจำ�หน่�ยและมีนโยบ�ยในก�รใช้ม�ตรก�รท�งกฎหม�ยท่ีมีอยู่แล้วม�แก้ไขปัญห�ของก�ร
ขย�ยส�ข�ธุรกิจค้�ปลีกต่�งช�ติในระดับย่อย	 ได้แก่	 กฎหม�ยผังเมืองและกฎหม�ยควบคุมอ�ค�ร	 รวมท้ังยัง
ได้อ�ศัยกฎหม�ยก�รแข่งขันท�งก�รค้�เข้�ช่วยสนับสนุนในกรณีท่ีธุรกิจค้�ปลีกขน�ดใหญ่ร�ยใดมีพฤติกรรม
ท่ีมีลักษณะเอ�เปรียบผู้ประกอบธุรกิจอ่ืนหรือผูกข�ดตัดตอนท�งก�รค้�รวมท้ังกฎหม�ยคุ้มครองผู้บริโภค
สำ�หรับกรณีที่มีพฤติกรรมเอ�เปรียบผู้บริโภค		ซึ่งจัดได้ว่�เป็นก�รใช้ม�ตรก�รท�งอ้อมส่วนม�ตรก�ร
ท�งกฎหม�ยโดยตรงน้ัน	พบว่�	ภ�ครัฐได้พย�ย�มผลักดันร่�งพระร�ชบัญญัติก�รประกอบธุรกิจค้�ปลีกขนส่ง	
พ.ศ.	...	ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ควบคุมก�รจัดระเบียบก�รประกอบธุรกิจค้�ปลีกค้�ส่ง	เพ่ือให้ก�รประกอบธุรกิจค้�ปลีก
ทุกประเภท	ส�ม�รถดำ�รงอยู ่ได้ต�มสภ�พท�งเศรษฐกิจก�รค้�และสภ�พแวดล้อมในแต่ละท้องถิ ่น	
เม่ือเปรียบเทียบกับม�ตรก�รท�งกฎหม�ยของต่�งประเทศ	อ�ทิ	ประเทศญ่ีปุ่น	ประเทศสหรัฐอเมริก�		พบว่�	
มีก�รใช้ม�ตรก�รท�งกฎหม�ยในลักษณะของก�รกำ�หนดร�ยละเอียดปลีกย่อยท�งอ้อม	 ในก�รป้องกัน
ผลกระทบของธุรกิจค้�ปลีกขน�ดใหญ่ที ่มีต่อร้�นค้�ดั ้งเดิมท้องถิ ่น	เช่น	ก�รจัดระเบียบก�รจร�จร	
ก�รจัดระเบียบพื้นที่ตั้ง	หรือม�ตรก�รเพื่อคว�มปลอดภัย	เป็นต้น	ง�นวิจัยนี้พบว่�	ม�ตรก�รท�งกฎหม�ย
มิได้เป็นปัจจัยที่มีนัยสำ�คัญในก�รปกป้องร้�นค้�ดั้งเดิมท้องถิ่น	แต่ปัจจัยที่ทำ�ให้ธุรกิจค้�ปลีกขน�ดใหญ่
ไม่กลืนกินร้�นค้�ปลีกด้ังเดิมท้องถ่ินหรือร้�นค้�กลุ่มทุนช�ติ	ได้แก่	“ก�รสร้�งจิตสำ�นึกร่วมกัน”	ของปัจเจกชน	
ชุมชน	และสังคม	ให้ตระหนักถึงคุณค่�ในคว�มดีของก�รมีอยู่ของร้�นค้�ปลีกดั้งเดิมท้องถิ่น	ซึ่งเปรียบได้
กับ	“กระดูกสันหลังของเศรษฐกิจชุมชน”	และคว�มง�มของคว�มหล�กหล�ยในก�รประกอบอ�ชีพ
ของคนท้องถิ่น	โดยยึดโยงกับกระบวนทัศน์เรื่องก�รพัฒน�ที่สมดุลอย่�งยั่งยืนอันมีสิทธิมนุษยชนควบคู่กับ
ศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์เป็นปัจจัยหลักในก�รพัฒน�ประเทศสืบไป

บทสรุปและข้อเสนอแนะ6.6.
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  6.2.1	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยต่อม�ตรก�รควบคุมโครงสร้�งของก�รประกอบธุรกิจค้�ปลีก
	 	 								ก�รเข้�ม�ของธุรกิจค้�ปลีกขน�ดใหญ่ที่สร้�งผลกระทบต่อร้�นค้�ปลีกดั้งเดิม	คือ	
ก�รลดขน�ดของร้�นค้�ปลีกสมัยใหม่	 เพื่อขย�ยตัวให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ	และมีก�รแทรกตัวเข้�สู่
ชุมชนขน�ดเล็ก	ๆ	ทำ�ให้ร้�นค้�ปลีกดั้งเดิมได้รับผลกระทบ	เนื่องจ�กมีศักยภ�พในก�รแข่งขันที่แตกต่�งกัน	
แต่ก�รเข้�สู่ตล�ดอย่�งรวดเร็วและครอบคลุมของร้�นค้�ปลีกสมัยใหม่น้ี	ภ�ครัฐไม่มีม�ตรก�รท�งกฎหม�ยใน
ก�รควบคุมโครงสร้�งและรูปแบบก�รประกอบธุรกิจค้�ปลีก	ดังน้ัน	เพ่ือเป็นก�รปกป้องระบบเศรษฐกิจชุมชน
และคุ้มครองสิทธิในก�รทำ�ม�ห�กินของผู้ประกอบกิจก�รชุมชน	จึงเห็นควรกำ�หนดม�ตรก�รในท�งปฏิบัติ	
ดังต่อไปนี้

	 	 6.2.2	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยต่อม�ตรก�รแก้ไขปัญห�ที่เกิดขึ้นกับร้�นค้�ปลีกดั้งเดิม	

	 	 6.2.3	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยต่อม�ตรก�รป้องกันโดยสร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับร้�นค้�ปลีก
ดั้งเดิม

	 	 							(1)	ภ�ครัฐควรมีก�รตร�กฎหม�ยควบคุมก�รขย�ยส�ข�ของร้�นค้�ปลีกสมัยใหม	่
โดยเฉพ�ะก�รลดขน�ดในพื้นที่เขตชุมชนเมือง	

	 	 								(1)		ภ�ครัฐควรมีก�รจัดโครงก�รอบรมพัฒน�ศักยภ�พของร้�นค้�ปลีกดั้งเดิม
อย่�งต่อเนื่องและจริงจัง

	 	 								โดยภ�ครัฐควรทบทวนนโยบ�ยก�รบังคับใช้กฎหม�ยผังเมือง	เพื่อประโยชน์ในก�ร
ควบคุมก�รขย�ยตัวของร้�นค้�ปลีกสมัยใหม่	โดยต้องคำ�นึงถึงเรื ่องก�รปกป้องและส่งเสริมพื้นท ี่ท ี ่มี
คว�มมั่งคั่งให้เป็นแหล่งง�นที่หล�กหล�ยของชุมชน	ได้แก่	ก�รกำ�หนดพื้นที่เศรษฐกิจชุมชน	นอกจ�กนี	้
ภ�ครัฐต้องบังคับใช้กฎหม�ยอย่�งจริงจังต่อพฤติกรรมท�งก�รค้�ที่เป็นก�รทำ�ล�ยก�รแข่งขันอย่�งเสรีและ
เป็นธรรม	เช่น	ก�รใช้วิธีก�รลดร�ค�สินค้�บ�งประเภทให้ต่ำ�กว่�ทุน	เป็นต้น

	 	 									(2)	ก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตให้ประกอบกิจก�รหรือขย�ยส�ข�ของร้�นค้�ปลกีสมัยใหม่	
ควรมีก�รพิจ�รณ�ถึงผลกระทบที่มีต่อร้�นค้�ปลีกดั ้งเดิม	ร้�นค้�ชุมชน	และมีก�รรับฟังคว�มเห็น
จ�กหอก�รค้�จังหวัดและรับฟังข้อเสนอแนะระดับจังหวัด

	 	 								(2)		ภ�ครัฐควรมีก�รจัดสรรงบประม�ณหรือจัดห�สินเช่ือเพ่ืออุดหนุนในก�รปรับปรุง
คุณภ�พม�ตรฐ�นและรูปแบบท�งก�รค้�ให้มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น	

	 	 							(1)	ภ�ครัฐต้องมีก�รจัดต้ังหน่วยง�นท่ีรับผิดชอบในก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ระบบเศรษฐกิจ
ชุมชน	โดยคว�มร่วมมือเพ่ือบูรณ�ก�รระหว่�งภ�ครัฐ	องค์กรปกครองท้องถ่ิน	ภ�คเอกชนและภ�คประช�ชน	
ได้แก่	กระทรวงพ�ณิชย์	กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์	องค์กรท้องถิ่น	หอก�รค้�
จังหวัดและตัวแทนร้�นค้�ชุมชน	

	 	 	 	 	 	 (2)	 ภ�ครัฐควรมีก�รส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนในก�รพิจ�รณ�ถึงก�รป้องกัน
ปัญห�ระบบเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมหรือก�รลงทุนจ�กปัจจัยภ�ยนอกที่จะมีผลกระทบต่อคว�มเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจชุมชน	เช่น	ก�รจัดต้ังคณะกรรมก�รระดับช�ติหรือระดับชุมชนท้องถ่ิน	เป็นต้น

	 	 							 (3) ก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตให้ประกอบกิจก�รหรือขย�ยส�ข�ของร้�นค้�ปลีกสมัยใหม่
ควรมีก�รพิจ�รณ�ถึงผลกระทบเรื ่องก�รรักษ�สภ�พแวดล้อมและวิถีชุมชนและรับฟังข้อเสนอแนะ
ของประช�ชน	รวมถึงก�รทำ�ประช�มติในแต่ละพื้นที่

	 	 							(3)		ภ�ครัฐควรมีก�รสนับสนุนให้ร้�นค้�ปลีกดั้งเดิมเข้�ถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนตำ�	
และเง่ือนไขพิเศษเพ่ือปรับปรุงร้�นค้�ของตนให้มีศักยภ�พแข่งขันได้
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	 	 6.2.4	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยต่อม�ตรก�รสร้�งจิตสำ�นึกร่วมกัน
	 	 								ส�เหตุหนึ่งของปัญห�เกิดจ�กก�รข�ดคว�มรู้คว�มเข้�ใจเรื่องก�รพัฒน�ประเทศด้�น
เศรษฐกิจเสรีที่เป็นธรรมและผลกระทบที่มีต่อธุรกิจชุมชนท้องถิ่น	 ซึ่งก�รข�ดองค์คว�มรู้นี ้ได้ส่งผลต่อก�ร
ข�ดจิตสำ�นึกร่วมกันของคนในสังคม	 ดังน้ัน	 เพ่ือให้เกิดก�รแก้ไขปัญห�ในระยะย�ว	 จึงเห็นควรเสริมสร้�งคว�มรู้
คว�มเข้�ใจต่อเร่ืองดังกล่�วและปลูกฝังค่�นิยมในก�รตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวมและหลักคว�มรับผิดชอบร่วมกัน	
ดังต่อไปนี้

	 	 								(3)			ภ�ครัฐควรมีก�รส่งเสริมให้เกิดก�รจัดต้ังเครือข่�ยผู้ประกอบก�รร้�นค้�ปลีกด้ังเดิม
ทั้งในระดับภูมิภ�คและท้องถิ่น	 โดยมีก�รสนับสนุนให้เกิดก�รจัดตั้งเครือข่�ยผู้ประกอบก�รร้�นค้�ปลีกดั้งเดิม	
เพื่อใช้เป็นทุนอุดหนุนและสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นเกี่ยวกับก�รรณรงค์	 ก�รศึกษ�และรวบรวมเก่ียวกับข้อมูล
ท�งสถิติและข้อเท็จจริงของสถ�นก�รณ์ก�รค้�ปลีกในแต่ละพื้นที่	 ม�ตรก�รเฝ้�ระวัง	ตลอดจนก�รเผยแพร่
ข้อมูลและก�รประช�สัมพันธ์	

	 	 								(1) ภ�ครัฐต้องมีก�รถ่�ยทอดสดก�รปลูกฝังนโยบ�ยเรื่องก�รปรับโครงสร้�งเศรษฐกิจ
สู่ก�รพัฒน�ที่มีคุณภ�พและยั่งยืนไปสู่ส่วนร�ชก�รทุกระดับ	 เพื่อให้เกิดหลักคิดและแนวท�งสู่ก�รปฏิบัติที่ยึด
กรอบคิดที่ถูกต้องตรงกัน		กล่�วคือ		ก�รปลูกฝังเรื่องก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจต้องอยู่บนฐ�นของหลัก
คว�มยุติธรรมของคนในสังคม	เช่น	โอก�สของก�รเข้�ถึงและได้ใช้ทรัพย�กรอย่�งเท่�เทียมกันก�รกระจ�ย
ก�รลงทุนและผลประโยชน์ตอบแทนที่เกิดขึ้นจ�กก�รพัฒน�อย่�งเหม�ะสม	ก�รสร้�งคว�มเป็นธรรมใน
ระบบเศรษฐกิจและก�รส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

	 	 								(4)	ภ�ครัฐควรมีก�รประส�นคว�มร่วมมือกับผู้ประกอบธุรกิจค้�ปลีกขน�ดใหญ่ในก�ร
จัดทำ�ประมวลจริยธรรมท�งธุรกิจเรื่องก�รอยู่ร่วมกันของชุมชนเข้มแข็ง	 โดยขอคว�มร่วมมือและสร้�งแรงจูงใจ
ให้ผู ้ประกอบธุรกิจค้�ปลีกขน�ดใหญ่มีบทบ�ทในก�รส่งเสริมและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจชุมชน			
เช่น	ก�รจ้�งแรงง�นท้องถิ่น	ก�รเป็นแหล่งกระจ�ยสินค้�กระจ�ยร�ยได้ให้แก่ร้�นค้�ปลีกดั้งเดิม	เป็นต้น

	 	 								(2)	ภ�ครัฐต้องดำ�เนินก�รทบทวนและเสริมสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจด้วยก�รสร้�ง
จิตสำ�นึกร่วมกันระหว่�งคนในสังคม	และปลูกฝังให้เกิดคว�มตระหนักรู้	ก�รคำ�นึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
และคว�มรับผิดชอบร่วมกัน	
	 	 								(3)	ภ�ครัฐต้องมีก�รสนับสนุนให้มีก�รสร้�งเครือข่�ยเพื่อก�รทำ�กิจกรรมแลกเปลี่ยน
คว�มรู้		คว�มคิด	ประสบก�รณ์	ข้อมูลข่�วส�ร	และก�รเรียนรู้ระหว่�งบุคคล	กลุ่มบุคคล	องค์ก�รตลอดจน
แหล่งคว�มรู้ท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนก�รเรียนรู้อย่�งต่อเน่ือง	 โดยให้มีคว�มตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของร้�นค้�ปลีก
ดั้งเดิมท้องถิ่นหรือร้�นค้�โชห่วยในฐ�นะกลไกสำ�คัญของเศรษฐกิจชุมชน	ประกอบด้วย	
	 	 							-	ก�รสร้�งคว�มรู ้คว�มเข้�ใจต่อหลักคิดเรื ่องก�รพัฒน�ประเทศอย่�งยั ่งยืน
	 	 								-	ก�รส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของส�ธ�รณชนและภ�คประช�ชนให้มีก�รตื่นตัวในก�ร
หวงแหนวิถีท�งสังคมที่หล�กหล�ย
	 		 					-	กำ�หนดแนวท�งปฏิบัติที่ดีในก�รสร้�งคว�มร่วมมือของภ�ครัฐและเอกชนเรื่องก�รอยู่
ร่วมกันก�รพัฒน�เศรษฐกิจของประเทศและชุมชนท้องถิ ่นและคุณภ�พชีวิตของคน	สังคม	 วัฒนธรรม	
และคุณค่�ท�งประวัติศ�สตร์ของท้องถิ่น		โดยวิธีก�รใช้สื่อส�รสนเทศ	เช่น	สื่อสิ่งพิมพ์	สื่อโสตทัศน์	สื่อวิทยุ
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือจัดเวทีส�ธ�รณะในก�รเสริมสร้�งก�รเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเคล่ือนไหวของภ�คประช�ชน
รวมถึงก�รพัฒน�ไปสู่ก�รบรรจุไว้ในหลักสูตรก�รศึกษ�ในทุกระดับ
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	 	 6.2.5	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยต่อม�ตรก�รในก�รติดต�มและประเมินก�รดำ�เนินง�น
ต�มนโยบ�ยของรัฐ

	 	 	 (1)	 ควรมีก�รสร้�งระบบประเมินและติดต�มก�รดำ�เนินง�นของภ�ครัฐโดยภ�ค
ประช�ชนถึงแนวท�งก�รพัฒน�ประเทศว่�เป็นไปต�มแผนพัฒน�ประเทศและแนวนโยบ�ยพ้ืนฐ�นแห่งรัฐ

	 	 	 (3)	ภ�ครัฐควรมีก�รดำ�เนินก�รร�ยง�นและแสดงผลก�รดำ�เนินก�ร	รวมท้ังปัญห�
และอุปสรรคในก�รดำ�เนินก�รต�มแนวนโยบ�ยพ้ืนฐ�นแห่งรัฐ	 เสนอต่อรัฐสภ�ปีละหน่ึงคร้ังต�มท่ีกำ�หนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญอย่�งจริงจัง

 จ�กก�รศึกษ�ร�ยง�นวิจัยฉบับดังกล่�วพบว่�	 มีกลุ่มทุนธุรกิจค้�ปลีกขน�ดใหญ่เกิดข้ึนอย่�งรวดเร็ว	
ต่อเนื่อง	ซึ่งก�รเข้�สู่ตล�ดของธุรกิจค้�ปลีกขน�ดใหญ่เช่นนี้	มีผลกระทบต่อธุรกิจค้�ปลีกขน�ดเล็กหรือ
ร้�นค้�ปลีกดั้งเดิม	อย่�งที่ไม่อ�จหลีกเลี่ยงได้	มีร้�นค้�ปลีกดั้งเดิมจำ�นวนม�กต้องปิดกิจก�รอันเป็นผล
ม�จ�กก�รขย�ยตัวของธุรกิจค้�ปลีกขน�ดใหญ่	เหตุเพร�ะร้�นค้�ปลีกดั้งเดิมไม่ส�ม�รถแข่งขันกับธุรกิจ
ค้�ปลีกขน�ดใหญ่ของกลุ่มทุนต่�ง	ๆ	ได้ในแทบทุกด้�น	ทั้งด้�นศักยภ�พ	ด้�นเงินทุน	ด้�นเทคโนโลย	ี
และอำ�น�จต่อรอง	รวมทั้ง	ทำ�ให้ผู ้ประกอบกิจก�รร�ยใหม่ขน�ดเล็กไม่ส�ม�รถเข้�สู่ตล�ดแข่งขันได	้
อันกระทบต่อสิทธิเสรีภ�พในก�รประกอบอ�ชีพซึ่งถือเป็นสิทธิเสรีภ�พพื้นฐ�นของบุคคลในก�รประกอบ
กิจก�รหรือประกอบอ�ชีพและก�รแข่งขันโดยเสรีอย่�งเป็นธรรม	 ต�มรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	
พุทธศักร�ช	2560
	 นอกจ�กนี้	 ก�รที่รัฐไม่มีกติก�ที่เป็นธรรมและกฎหม�ยที่ปกป้องธุรกิจขน�ดเล็กหรือร้�นค้�ปลีก
ดั้งเดิม	 ทำ�ให้เกิดคว�มไม่เท่�เทียมกัน	 และเป็นก�รละเมิดต่อเสรีภ�พในก�รประกอบอ�ชีพ	 และโดยที่ก�ร
ขย�ยตัวของธุรกิจค้�ปลีกขน�ดใหญ่ไม่อยู่ภ�ยใต้กติก�ที่เป็นธรรม	 ทำ�ให้ร้�นค้�ปลีกย่อยซึ่งเป็นเศรษฐกิจ
พื้นฐ�นของชุมชนไม่ส�ม�รถอยู่รอดได้	ภ�ครัฐจึงควรทบทวนนโยบ�ยก�รบังคับใช้กฎหม�ยที่เกี่ยวกับก�ร
ขย�ยตัวของธุรกิจค้�ปลีกขน�ดใหญ่	 และออกกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง	 พร้อมทั้งควรมีม�ตรก�รให้คว�มช่วย
เหลือธุรกิจขน�ดเล็กหรือร้�นค้�ปลีกดั้งเดิม	 เพื่อให้มีประสิทธิภ�พในก�รต่อสู่ท�งธุรกิจกับธุรกิจขน�ดใหญ่	
และส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจต่อไปได้

	 	 	 (2)	 ควรมีก�รจัดตั้งองค์กรภ�คีเพื่อพิทักษ์สิทธิในก�รพัฒน�ขึ้น	 มีองค์ประกอบ
จ�กผู้แทนองค์กรต�มรัฐธรรมนูญ	ได้แก่	คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ	 ผู้ตรวจก�รแผ่นดิน	คณะกรรมก�ร
ป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ	คณะกรรมก�รตรวจเงินแผน่ดิน	ภ�คเอกชน	และภ�คประช�สังคม	
มีหน้�ท่ีจัดทำ�ข้อแนะนำ�และติดต�มก�รดำ�เนินต�มนโยบ�ยก�รพัฒน�ประเทศท่ีย่ังยืนและต�มแนวนโยบ�ย
พื้นฐ�นแห่งรัฐ	และเสนอร�ยง�นประจำ�ปีต่อรัฐสภ�	โดยเปิดเผยต่อประช�ชน	ในประเด็น	ดังต่อไปนี้ 



การปฏิรูปทะเบียนประวัติอาชญากร
หัวข้อ “ลบประวัติ ล้างความผิด 
คืนชีวิตด้วยสิทธิตามกฎหมาย”

ผู้สรุปและเรียบเรียง: นางสาวปวีณา  จันทร์เอียด 
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1.
 คณะนิติศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์	เปิดสอนวิช�	น.	461	หลักวิช�ชีพนักกฎหม�ย
ให้กับนักศึกษ�ชั้นปีที่	4	เพื่อให้นักศึกษ�ได้นำ�วิช�คว�มรู้ซึ ่งได้ศึกษ�เล่�เรียนม�ช่วยเหลือและสร้�ง
คว�มยุติธรรมในสังคม	จึงได้จัดก�รเสวน�เรื่องก�รปฏิรูปทะเบียนประวัติอ�ชญ�กร		ในหัวข้อ		“ลบประวัติ		
ล้�งคว�มผิด	คืนชีวิตด้วยสิทธิต�มกฎหม�ย”	ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้�งคว�มเปลี่ยนแปลงและสร้�ง
คว�มยุติธรรมให้เกิดแก่ระบบทะเบียนประวัติอ�ชญ�กรของประเทศไทย	โดยได้เรียนเชิญผู้แทนสำ�นักง�น
คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติร่วมเป็นวิทย�กรในก�รเสวน�ดังกล่�ว	เมื่อวันอังค�รที่	17	พฤศจิก�ยน	
2563	เวล�	09.00	-	12.00	น�ฬิก�	ณ	ห้องศ�ลจำ�ลอง	ม�รุต	บุนน�ค	คณะนิติศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์	
ท่�พระจันทร์

 2.1 สภาพปัญหาทะเบียนประวัติอาชญากรในประเทศไทย

       ข้อมูลประวัติของผู้กระทำ�คว�มผิดคดีอ�ญ�หรือประวัติอ�ชญ�กรถือเป็นข้อมูลข่�วส�รส่วนบุคคล
ต�มนิย�มของคำ�ว่�	“ข้อมูลข่�วส�รส่วนบุคคล”	ในม�ตร�	4	แห่งพระร�ชบัญญัติข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร	
พ.ศ.	25402 	ส่วนก�รจัดเก็บประวัติของผู้กระทำ�คว�มผิดในคดีอ�ญ�นั้น	เป็นไปต�มประมวลระเบียบก�ร
ตำ�รวจไม่เก ี ่ยวก ับคดี		ล ักษณะที ่ 	32	ซ ึ ่งแก้ไขเพิ ่มเต ิมโดยระเบียบสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

ความเป็นมา

สรุปสาระสำาคัญ  2.2.

1.
การปฏิรูปทะเบียนประวัติอาชญากร

หัวข้อ “ลบประวัติ ล้างความผิด คืนชีวิตด้วยสิทธิตามกฎหมาย”

นางสาวปวีณา  จันทร์เอียด  

 วิทยากรในการเสวนาประกอบด้วย 

 1.		ผู ้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	ดร.ปริญญ�	เทว�นฤมิตรกุล	อ�จ�รย์ประจำ�ศูนย์กฎหม�ยมห�ชน	

คณะนิติศ�สตร์	มห�วิทย�ลัย	ธรรมศ�สตร์
	 2.	ศ�สตร�จ�รย์	 (พิเศษ)	 สมยศ	 เชื้อไทย	อ�จ�รย์พิเศษและอดีตอ�จ�รย์ประจำ�คณะนิติศ�สตร์	
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
	 3.	รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.	ปกป้อง	ศรีสนิท	อ�จ�รย์ประจำ�คณะนิติศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
	 4.	พันตำ�รวจเอก	สมพัฒน์	ลีล�พจน�พร	รองผู้บังคับก�รกองทะเบียนประวัติอ�ชญ�กร	สำ�นักง�น
ตำ�รวจแห่งช�ติ	
	 5.	น�งอุษ�	จั่นพลอย	บุญเปี่ยม	ผู้อำ�นวยก�รกองนโยบ�ยและประส�นแผนกระบวนก�รยุติธรรม	
สำ�นักง�นกิจก�รยุติธรรม	กระทรวงยุติธรรม
	 6.	น�งส�วปวีณ�	จันทร์เอียด	นิติกรชำ�น�ญก�ร	สำ�นักกฎหม�ย	สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร	
สิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ
	 ดำ�เนินร�ยก�รโดย	น�ยดิศรณ์	ลิขิตวิทย�วุฒิ		อ�จ�รย์ประจำ�ศูนย์กฎหม�ยอ�ญ�และอ�ชญ�วิทย�	
คณะนิติศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

   นิติกรชำ�น�ญก�ร	สำ�นักกฎหม�ย	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ.

 พระร�ชบัญญัติข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร	พ.ศ.	2540

	 ม�ตร�	4	ในพระร�ชบัญญัติน้ี

 “ข้อมูลข่�วส�รส่วนบุคคล”	หม�ยคว�มว่�	ข้อมูลข่�วส�รเก่ียวกับส่ิงเฉพ�ะตัวของบุคคล	เช่น	ก�รศึกษ�	ฐ�นะก�รเงิน	ประวัติสุขภ�พ	ประวัติอ�ชญ�กรรม	หรือประวัติก�รทำ�ง�น	บรรด�

ท่ีมีช่ือของผู้น้ันหรือมีเลขหม�ย	รหัส	หรือส่ิงบอกลักษณะอ่ืนท่ีทำ�ให้รู้ตัวผู้น้ันได้	เช่น	ล�ยพิมพ์น้ิวมือ	แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่�ย	และให้หม�ยคว�มรวมถึงข้อมูลข่�วส�รเก่ียวกับส่ิงเฉพ�ะตัว

ของผู้ท่ีถึงแก่กรรมแล้วด้วย

1

1

2

2
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 ข้อ 1 	ให้ผู้บังคับก�รกองทะเบียนประวัติอ�ชญ�กร	แต่งต้ังคณะกรรมก�รจำ�นวนอย่�งน้อย	3	คน	
ประธ�นกรรมก�รต้องมีตำ�แหน่งไม่ตำ�กว่�รองผู้บังคับก�ร	เพ่ือทำ�หน้�ท่ีพิจ�รณ�คัดเลือกแผ่นพิมพ์ล�ยน้ิวมือ
และเอกส�รที่เกี่ยวข้องทุกประเภทแยกออกจ�กส�รบบหรือฐ�นข้อมูลประวัติอ�ชญ�กร	ต�มหลักเกณฑ	์
ต�มข้อ	1.1	–		1.19	เช่น	ข้อ	1.1	มีหลักฐ�นแน่ชัดว่�ต�ยแล้ว	เช่น	ใบมรณบัตร	ใบชันสูตรพลิกศพ	
หรือแบบรับรองร�ยก�รทะเบียนคน	ต�ยจ�กฐ�นข้อมูลทะเบียนร�ษฎร์	กรมก�รปกครอง	เป็นต้น	
ข้อ	1.2	ผู้เสียห�ยได้ถอนคำ�ร้องทุกข์	ถอนฟ้อง	หรือยอมคว�มกันโดยถูกต้องต�มกฎหม�ย	เป็นต้น			

 ข้อ  2  เมื่อคณะกรรมก�รได้คัดเลือกแผ่นพิมพ์ล�ยนิ้วมือและเอกส�รที่เกี่ยวข้องต�มข้อ	1	แล้ว	
ให้ทำ�บัญชีร�ยชื่อ	 อ�ยุ	 วันที่มีประวัติครั้งสุดท้�ยของบุคคลที่ถูกพิมพ์ล�ยนิ้วมือ	 และมีชื่ออยู่ในร�ยก�ร
ประวัติหรือบัญชีประวัติ	เสนอผู้บังคับก�รกองทะเบียนประวัติอ�ชญ�กร	เพื่อพิจ�รณ�เสนอผู้บัญช�ก�ร
ตำ�รวจแห่งช�ติเพื ่ออนุมัติ			ให้คัดแยกหรือทำ�ล�ยแผ่นพิมพ์ล�ยนิ ้วมือและเอกส�รที ่เกี ่ยวข้องต�ม
หลักเกณฑ์ข้อ	2.1	–	2.3
	 นอกจ�กน้ี	ก�รเปิดเผยข้อมูลประวัติอ�ชญ�กรให้แก่หน่วยง�นรัฐ	รัฐวิส�หกิจ	และเอกชน	เป็นไปต�ม
พระร�ชบัญญัติข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร		พ.ศ.	2540	ม�ตร�	24		ห�กก�รเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปต�ม
ข้อยกเว้นต�มม�ตร�	24	(1)	-	(9)		ต้องได้รับคว�มยินยอมจ�กเจ้�ของข้อมูลเป็นหนังสือ	สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ
จึงจะเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ขอข้อมูลได้

ว่�ด้วยประมวลระเบียบก�รตำ�รวจไม่เก่ียวกับคดี	ลักษณะท่ี	32	ก�รพิมพ์ล�ยน้ิวมือ	พ.ศ.	2554	โดยในบทท่ี	1	
ก�รปฏิบัติเกี่ยวกับก�รพิมพ์ล�ยนิ้วมือผู้ต้องห�	จำ�เลย	ผู้ต้องขัง	ผู้ต้องกักขัง	ผู้ถูกกักกัน	ผู้รับก�รอบรม	
และศพ	ได้กำ�หนดให้พนักง�นสอบสวนมีหน้�ที่พิมพ์ล�ยนิ้วมือผู้ต้องห�คดีอ�ญ�ทุกประเภท	เว้นแต่
คดีลหุโทษ	คดีท่ีมีอัตร�โทษไม่สูงกว่�ลหุโทษ	หรือคว�มผิดต�มกฎหม�ยว่�ด้วยจร�จรท�งบก	รวมท้ังคว�มผิด
ต�มกฎหม�ยอ่ืน	ๆ	ซ่ึงได้เปรียบเทียบปรับแล้ว3  
	 	 ส่วนก�รคัดแยกและทำ�ล�ยแผ่นพิมพ์ล�ยน้ิวมือและร�ยก�รประวัติอ�ชญ�กรออกจ�กส�รบบหรือ
ฐ�นข้อมูลประวัติอ�ชญ�กรนั้น	ปัจจุบันเป็นไปต�มประมวลระเบียบก�รตำ�รวจไม่เกี่ยวกับคดี	ลักษณะที่	32	
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 ว่�ด้วยประมวลระเบียบก�รตำ�รวจไม่เกี่ยวกับคด	ี
ลักษณะท่ี	32	ก�รพิมพ์ล�ยน้ิวมือ	(ฉบับท่ี	4)	พ.ศ.	2561	บทท่ี	4	ก�รคัดแยกและทำ�ล�ยแผ่นพิมพ์ล�ยน้ิวมือ
และร�ยก�รประวัติหรือบัญชีประวัติ	ซ่ึงกำ�หนดว่�

	 ประเด็นปัญห�คือ	ประมวลระเบียบก�รตำ�รวจไม่เกี่ยวกับคดี	ลักษณะที่	32	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	ว่�ด้วยประมวลระเบียบก�รตำ�รวจไม่เกี่ยวกับคดี	ลักษณะที่	32	ก�รพิมพ์
ล�ยนิ้วมือ	(ฉบับที่		4)		พ.ศ.	2561		ได้กำ�หนดให้พนักง�นสอบสวนมีหน้�ที่พิมพ์ล�ยนิ้วมือผู้ต้องห�คดีอ�ญ�
ทุกประเภท	ซึ่งขัดแย้งกับม�ตร�	29	วรรคสอง	ของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พุทธศักร�ช	25604				

นางสาวปวีณา  จันทร์เอียด  

  
 

	 ประมวลระเบียบก�รตำ�รวจไม่เก่ียวกับคดี	ลักษณะท่ี	32	ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	ว่�ด้วยประมวลระเบียบก�รตำ�รวจไม่เก่ียวกับคดี	
ลักษณะท่ี	32	ก�รพิมพ์ล�ยน้ิวมือ	พ.ศ.	2554	
	 บทท่ี	1	ก�รปฏิบัติเก่ียวกับก�รพิมพ์ล�ยน้ิวมือผู้ต้องห�	จำ�เลย	ผู้ต้องกักขัง	ผู้ถูกกักกัน	ผู้รับก�รอบรม	และศพ
	 										ข้อ	1	พนักง�นสอบสวนมีหน้�ท่ี
	 																	1.1	จัดให้มีก�รพิมพ์ล�ยน้ิวมือ	ดังน้ี
	 			 								1.1.1	ผู้ต้องห�คดีอ�ญ�ทุกประเภท	เว้นแต่คดีลหุโทษ	คดีท่ีมีอัตร�โทษไม่สูงกว่�ลหุโทษ	หรือคว�มผิดต�มกฎหม�ยว่�ด้วยจร�จรท�งบก	
รวมท้ังคว�มผิดต�มกฎหม�ยอ่ืน	ๆ	ซ่ึงได้เปรียบเทียบปรับแล้ว	
	 		 	 	 	 												ฯลฯ

	 รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พุทธศักร�ช	2560

		 ม�ตร�	 29	 วรรคสอง	 ในคดีอ�ญ�	 ให้สันนิษฐ�นไว้ก่อนว่�ผู้ต้องห�หรือจำ�เลยไม่มีคว�มผิด	 และก่อนมีคำ�พิพ�กษ�อันถึงท่ีสุดแสดงว่�บุคคลใดได้กระทำ�คว�มผิด	

3
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ที่ให้สันนิษฐ�นไว้ก่อนว่�ผู้ต้องห�หรือจำ�เลยไม่มีคว�มผิด	 ห�กศ�ลยังมิได้มีคำ�พิพ�กษ�ถึงท่ีสุดว่�บุคคลน้ัน
กระทำ�คว�มผิดจะปฏิบัติกับบุคคลน้ันเสมือนเป็นผู้กระทำ�ผิดมิได้		อีกท้ัง	ห�กต่อม�พนักง�นอัยก�รส่ังไม่ฟ้อง	
ศ�ลพิพ�กษ�ยกฟ้อง	ปร�กฏข้อเท็จจริงว่�บุคคลท่ีเป็นผู้ต้องห�เหล่�น้ันยังมีช่ืออยู่ในทะเบียนประวัติอ�ชญ�กร	
ในท�งปฏิบัติพบปัญห�ว่�หน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องในกระบวนก�รยุติธรรมยังข�ดก�รเช่ือมโยงข้อมูลระหว่�ง
สถ�นีตำ�รวจท้องที่	กองทะเบียนประวัติอ�ชญ�กร	สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	สำ�นักง�นอัยก�รสูงสุด	
สำ�นักง�นศ�ลยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม	 ส่งผลให้ข้อมูลทะเบียนประวัติอ�ชญ�กรไม่เป็นปัจจุบัน	 และ
เป็นภ�ระกับประช�ชนในก�รย่ืนคำ�ร้องขอลบช่ือ	(ขอคัดแยก)	ออกจ�กทะเบียนประวัติอ�ชญ�กรด้วยตนเอง	
โดยเงื่อนไขในก�รลบหรือคัดแยกทะเบียนประวัติอ�ชญ�กรต�มหลักเกณฑ์ประมวลระเบียบก�รตำ�รวจ
ไม่เก่ียวกับคดี	ลักษณะท่ี	32	ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติว่�ด้วยประมวลระเบียบก�ร
ตำ�รวจไม่เก่ียวกับคดี	ลักษณะท่ี	32	ก�รพิมพ์ล�ยน้ิวมือ	(ฉบับท่ี	4)	พ.ศ.	2561	บทท่ี	4	ก�รคัดแยกและทำ�ล�ย
แผ่นพิมพ์ล�ยนิ้วมือและร�ยก�รประวัติหรือบัญชีประวัติ	เช่น	ต�มข้อ	1.1	ก�รลบประวัติอ�ชญ�กรทำ�ได้
กรณีเดียวคือมีหลักฐ�นปร�กฏแน่ชัดว่�ต�ยแล้ว	ส่วนข้อ	1.2	–	1.19	เช่น	กรณีพนักง�นอัยก�รมีคำ�ส่ังเด็ดข�ด
ไม่ฟ้อง	หรือสั่งยุติก�รดำ�เนินคดีอ�ญ�		ศ�ลสั่งยกฟ้องหรือไม่ประทับรับฟ้องจะไม่ส�ม�รถขอลบชื่อออกจ�ก
ทะเบียนประวัติอ�ชญ�กรได้	แต่คณะกรรมก�รต�มระเบียบสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติว่�ด้วยประมวล
ระเบียบก�รตำ�รวจไม่เกี่ยวกับคดีฯ	จะคัดเลือกแผ่นพิมพ์ล�ยนิ้วมือเหล่�นั้นเสนอผู้บังคับก�รกองทะเบียน
ประวัติอ�ชญ�กร	 เพื่อพิจ�รณ�เสนอผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติเพื่ออนุมัติให้คัดแยกไว้	 โดยยังคงจัดเก็บ
เพื่อใช้ประโยชน์ในท�งร�ชก�รต่อไป

 2.2 หลักสิทธิมนุษยชนกับทะเบียนประวัติอาชญากรในประเทศไทย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำาศูนย์กฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

        ข้อมูลประวัติของผู้กระทำ�คว�มผิดคดีอ�ญ�หรือประวัติอ�ชญ�กรถือเป็นข้อมูลข่�วส�ร
ส่วนบุคคลต�มนิย�มของคำ�ว่�	“ข้อมูลข่�วส�รส่วนบุคคล”	ในม�ตร�	4	แห่งพระร�ชบัญญัติข้อมูลข่�วส�ร
ของร�ชก�ร	พ.ศ.	2540		ส่วนก�รจัดเก็บประวัติของผู้กระทำ�คว�มผิดในคดีอ�ญ�นั้น	เป็นไปต�มประมวล
ระเบียบก�รตำ�รวจไม่เก่ียวกับคดี	ลักษณะท่ี	32	ก�รพิมพ์ล�ยน้ิวมือ

        ต�มหลักในคดีอ�ญ�ให้สันนิษฐ�นไว้ก่อนว่�ผู้ต้องห�หรือจำ�เลยไม่มีคว�มผิด		(Presumption		of	
Innocence)	 ก่อนมีคำ�พิพ�กษ�อันถึงท่ีสุดว่�บุคคลใดกระทำ�คว�มผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลน้ันเสมือนเป็นผู้กระทำ�
คว�มผิดมิได้	ประเทศไทยบัญญัติครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พุทธศักร�ช	2492	ม�ตร�	
30	และคงหลักก�รนี้ม�จนถึงรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พุทธศักร�ช	2560	ม�ตร�	29	วรรคสอง	
ปัญห�ของระเบียบสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติว่�ด้วยประมวลระเบียบก�รตำ�รวจไม่เก่ียวกับคดีฯ	 กำ�หนดให้ทุกคน
ท่ีเป็นผู้ต้องห�ต้องถูกนำ�เข้�สู่ระบบทะเบียนประวัติอ�ชญ�กร	 แต่ก�รลบช่ือออกจ�กทะเบียนประวัติอ�ชญ�กร	
ทำ�ได้กรณีเดียวคือมีหลักฐ�นปร�กฏแน่ชัดว่�ต�ยแล้ว	ส่วนกรณีพนักง�นอัยก�รมีคำ�สั่งเด็ดข�ดไม่ฟ้อง
หรือสั่งยุติก�รดำ�เนินคดีอ�ญ�	 ศ�ลสั่งยกฟ้องหรือไม่ประทับรับฟ้อง	 ไม่ส�ม�รถขอลบชื่อออกจ�กทะเบียน
ประวัติอ�ชญ�กรได้	 แต่คณะกรรมก�รต�มระเบียบสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติว่�ด้วยประมวลระเบียบก�รตำ�รวจ
ไม่เกี่ยวกับคดีฯ	จะคัดเลือกแผ่นพิมพ์ล�ยนิ้วมือเหล่�นั้นเสนอผู้บังคับก�รกองทะเบียนประวัติอ�ชญ�กร	
เพื่อพิจ�รณ�เสนอผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติเพื่ออนุมัติให้คัดแยกไว้เท่�นั้น	โดยยังคงจัดเก็บไว้ใช้ประโยชน์
และไม่ส�ม�รถทำ�ล�ยได้	 ดังน้ัน	 จึงเห็นควรให้มีก�รแยกประเภทของทะเบียนประวัติอ�ชญ�กรประเภทหน่ึง
สำ�หรับผู้ต้องห�และจำ�เลยซึ่งคดีอยู่ระหว่�งพิจ�รณ�และคัดแยกอีกประเภทหนึ่งสำ�หรับบุคคลที่ศ�ลมี
คำ�พิพ�กษ�ถึงท่ีสุดว่�กระทำ�คว�มผิดแล้วจึงถือเป็นอ�ชญ�กร
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																								ดังน้ัน	กระทรวงยุติธรรมควรเป็นหน่วยง�นท่ีรับผิดชอบทะเบียนประวัติของบุคคลท่ีเป็นอ�ชญ�กร	
เนื่องจ�กกรมร�ชทัณฑ์มีข้อมูลดังกล่�ว	 อีกทั้ง	 เพื่อแก้ปัญห�ผลกระทบต่อผู้สมัครง�นที่มีประวัติอ�ชญ�กร
ทั้งที่เป็นผู้ต้องห�ที่ศ�ลยังไม่มีคำ�พิพ�กษ�	โดยข้อเท็จจริงปร�กฏว่�ผู้สมัครง�นลงล�ยมือช่ือยินยอมให้เปิดเผย
ประวัติอ�ชญ�กรทั้งที่ไม่ได้สมัครใจ	เช่น	กรณีได้รับโทษปรับจะปร�กฏชื่อในทะเบียนประวัติอ�ชญ�กร	และ
ถูกปฏิเสธไม่รับเข้�ทำ�ง�นโดยเจ้�ของประวัติอ�จไม่รู้ส�เหตุ	

        ต�มม�ตร�	5	ของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พุทธศักร�ช	2560	บัญญัติไว้ว่�	รัฐธรรมนูญ
เป็นกฎหม�ยสูงสุด	 บทบัญญัติใดของกฎหม�ย	 กฎ	 หรือข้อบังคับ	 ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ	 บทบัญญัติหรือ
ก�รกระทำ�น้ันเป็นอันใช้บังคับมิได้	 ดังน้ัน	 ระเบียบสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติว่�ด้วยประมวลระเบียบก�รตำ�รวจ
ไม่เก่ียวกับคดีฯ	ท่ีเป็นปัญห�ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญอยู่ในอำ�น�จพิจ�รณ�ของศ�ลปกครอง	แต่อย่�งไรก็ต�ม	
เห็นว่�ไม่จำ�เป็นต้องให้ศ�ลปกครองพิพ�กษ�ว่�ระเบียบดังกล่�วไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	เน่ืองจ�กสำ�นักง�นตำ�รวจ
แห่งช�ติส�ม�รถแก้ไขกฎระเบียบของตนเองได้โดยสะดวก	ปัจจุบันมีร�ยช่ือบุคคลในทะเบียนประวัติอ�ชญ�กร
ประม�ณ	17	ล้�นคน	แต่ในจำ�นวน	17	ล้�นคนนั้นไม่ใช่อ�ชญ�กรทั้งหมด	ดังนั้น	เป็นสิ่งที่สำ�นักง�นตำ�รวจ
แห่งช�ติควรดำ�เนินก�รแก้ไขโดยเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้ละเมิดสิทธิของประช�ชน

 2.3  ตัวอย่างกฎหมายต่างประเทศกับการจัดการข้อมูลประวัติอาชญากร โดย รองศาสตราจารย์ 
ดร. ปกป้อง ศรีสนิท อาจารย์ประจำาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          ตัวอย่�งก�รจัดก�รข้อมูลระบบทะเบียนประวัติอ�ชญ�กรในต่�งประเทศ	ได้แก่	ประเทศฝร่ังเศส	
ประเทศเยอรมนี	และประเทศสิงคโปร์	โดยทั้ง	3	ประเทศเห็นว่�ทะเบียนประวัติอ�ชญ�กรเป็นเร่ืองสำ�คัญ
ในกระบวนก�รยุติธรรมท�งอ�ญ�	และบัญญัติหลักเกณฑ์เร่ืองทะเบียนประวัติอ�ชญ�กรไว้ในกฎหม�ยระดับ
พระร�ชบัญญัติท้ังส้ิน	แต่ในประเทศไทยกำ�หนดเป็นเพียงระเบียบภ�ยในของสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	ส่งผล
ให้ก�รบริห�รจัดก�รข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน	เน่ืองจ�กก�รประส�นง�นระหว่�งหน่วยง�นภ�ยนอกเป็นไปได้ย�ก	
ประเทศไทยจึงควรบัญญัติกฎหม�ยกล�งในระดับพระร�ชบัญญัติเพื่อจัดก�รปัญห�นี้อย่�งเป็นระบบ	

       ทะเบียนประวัติอาชญากรมีวัตถุประสงค์สำาคัญ 2 ประการ ได้แก่ 

	 							1)	ก�รป้องกันและปร�บปร�มอ�ชญ�กรรม	คือก�รบันทึกข้อมูลบุคคลท่ีเคยกระทำ�คว�มผิดไว้
เพ่ือเตือนสังคมว่�บุคคลน้ีเป็นภัยอันตร�ยต่อสังคมซ่ึงประเทศไทยบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว	เพร�ะมีก�รเก็บประวัติ
ไว้ตั้งแต่เป็นเพียงผู้ต้องห�และยังเก็บไว้ตลอดไปไม่มีท�งลบประวัติจนกระทั่งต�ย	

	 	 	 	 	 ตัวอย่�งประเทศฝรั่งเศส	 มีบทบัญญัติของกฎหม�ยเกี่ยวกับทะเบียนประวัติอ�ชญ�กรอยู่ใน
ประมวลกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ�		และมีทะเบียนประวัติอยู่หล�ยเล่มโดยแต่ละเล่มมีช้ันคว�มลับท่ีแตกต่�ง
กัน	คือ	ทะเบียนหม�ยเลข	1	เป็นทะเบียนชั้นคว�มลับสูงสุด	เข้�ถึงได้เฉพ�ะหน่วยง�นท�งกระบวนก�ร
ยุติธรรมเท่�น้ันและไม่เปิดเผยให้ใครทร�บแม้เป็นเจ้�ของประวัติและน�ยจ้�งไม่มีสิทธิเข้�ถึงข้อมูลน้ีเน่ืองจ�ก
เป็นเร่ืองของคว�มสงบเรียบร้อยของสังคม	 ทะเบียนหม�ยเลข	 2	 เป็นทะเบียนท่ีหน่วยง�นของรัฐหรือเอกชน
ส�ม�รถเข้�ถึงได้ในกรณีที่ต้องก�รจ้�งลูกจ้�งที่ต้องใกล้ชิดกับเด็ก	ทะเบียนหม�ยเลข	3	คือ	คนทั่วไป
ส�ม�รถเข้�ถึงได้	ซึ่งทะเบียนหม�ยเลข	3	นี้ส�ม�รถลบได้	ห�กได้รับโทษและพ้นระยะเวล�ระยะหนึ่ง	เช่น

	 							2)	ก�รฟื้นฟู		แก้ไข		และให้โอก�สแก่ผู้ที ่พล�ดพลั้งกระทำ�คว�มผิดกลับเข้�สู่สังคมซึ่ง
ประเทศไทยยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในข้อนี้	
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กรณีเป็นคดีลหุโทษและไม่ได้ทำ�ผิดอีกเป็นระยะเวล�	1	ปี	ก็ส�ม�รถขอลบประวัติได้	กรณีที่ทำ�ผิดม�แล้ว
ในวัยเด็ก	 เช่น	ทำ�ต�มเพื่อน	รู้เท่�ไม่ถึงก�รณ์	ควรขอลบประวัติเพื่อให้ส�ม�รถเข้�สู่ระบบง�นในสังคมได	้
ทั้งนี้	เป็นอำ�น�จของศ�ลที่จะพิจ�รณ�อนุญ�ตให้ลบข้อมูลเหล่�นั้นได้
   ตัวอย่�งประเทศเยอรมนี	 มีก�รบันทึกประวัติเฉพ�ะผู้ที่ถูกศ�ลพิพ�กษ�ถึงที่สุดแล้วเท่�นั้น	
สำ�หรับโทษจำ�คุกตลอดชีวิต	เนื่องจ�กเป็นคดีอุกฉกรรจ์	ห�กไม่ได้ทำ�ผิดอีกเป็นระยะเวล�	20	ปี	ก็ขอให้
ลบประวัติได้	แต่ห�กเป็นคดีอื่น	ๆ	มีระยะเวล�	3	ปี	ห�กไม่กระทำ�คว�มผิดซำ�อีก	ขอให้ลบประวัติได้เช่นกัน	

     ตัวอย่�งประเทศสิงคโปร์	กฎหม�ยเกี่ยวกับทะเบียนประวัติอ�ชญ�กร	เป็นกฎหม�ยในระดับ
พระร�ชบัญญัติ		แม้ประเทศสิงคโปร์ไม่ได้ลงน�มเป็นภ�คีในพันธกรณีด้�นสิทธิมนุษยชนฉบับใดเลย	
และเป็นประเทศที่เข้มงวดกับก�รรักษ�คว�มสงบเรียบร้อยของสังคมก็ต�ม	 แต่เปิดโอก�สให้คนที่ติดคุก
ส�ม�รถขอลบประวัติได้ในคว�มผิดทั่วไป	ห�กได้รับโทษแล้วและในระยะเวล�	5	ปี	ไม่ได้กระทำ�ผิดซำ�อีก	
(Crime	Free	Period)	อีกทั้งเมื่อขอลบประวัติแล้ว	ห�กไปสมัครง�นส�ม�รถแจ้งว่�ไม่เคยกระทำ�คว�มผิด
เช่นนั้นม�ก่อนได้	โดยไม่เป็นคว�มผิดฐ�นแจ้งคว�มเท็จอีกด้วย

      สำ�หรับประเทศไทย	ในระเบียบสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติว่�ด้วยประมวลระเบียบก�รตำ�รวจ
ไม่เกี ่ยวกับคดีฯ	ห�กถูกจำ�คุกจะมีประวัติติดตัวไปตลอดชีวิต	แม้จะเป็นคดีเล็กน้อยเพียงใด	ก็ต�ม	
ถ้�ในอน�คตมีก�รนำ�หลักสันนิษฐ�นว่�เป็นผู้บริสุทธิ์ม�ใช้	 โดยมีก�รแยกเป็นทะเบียนประวัติอ�ชญ�กร
และทะเบียนประวัติผู้ต้องห�	คำ�ถ�มต่อม�คือทะเบียนประวัติผู้ต้องห�จะเปิดเผยเพียงใด	เช่น	ในก�รสอบ
ข้�ร�ชก�ร	หน่วยง�นร�ชก�รขอทร�บได้หรือไม่	ห�กเป็นทะเบียนประวัติอ�ชญ�กรให้เปิดเผยได	้
แต่ทะเบียนประวัติผู้ต้องห�	หน่วยง�นใดมีสิทธิขอข้อมูลได้บ้�ง	รวมถึงเอกชนด้วยหรือไม่	ซึ่งเป็นประเด็น
ที่ต้องพิจ�รณ�ต่อไป	นอกจ�กนี้	ทำ�อย่�งไรจะให้บุคคลที่เป็นอ�ชญ�กรเหล่�นั้นส�ม�รถกลับคืนสู่สังคม
ได้อย่�งคนปกติทั ่วไป	ซึ ่งต้องพิจ�รณ�ประสิทธิภ�พของระบบก�รแก้ไข	ฟื ้นฟูผู ้กระทำ�คว�มผิด
ของกรมร�ชทัณฑ์ด้วย	

 2.4 ทะเบียนประวัติอาชญากรของประเทศไทย  ในมุมมองของคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) สมยศ เชื้อไทย อาจารย์พิเศษและอดีตอาจารย์
ประจำา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.) 
หัวหน้าคณะสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย

     พระร�ชบัญญัติข้อมูลข่�วส�รของท�งร�ชก�ร	พ.ศ.	2540	ให้อำ�น�จแก่คณะกรรมก�ร	วินิจฉัย
ก�รเปิดเผยข้อมูลข่�วส�ร	(กวฉ.)	ที่จะแก้ไข	เปลี่ยนแปลง	หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องได้	โดยอยู่ใน
ม�ตร�	23	-	25	แห่งพระร�ชบัญญัติดังกล่�ว

   ตัวอย่�งก�รวินิจฉัยคดีเด็กและเย�วชนครั้งแรกในปี	พ.ศ.	2559	เกี่ยวกับเด็กที่กระทำ�คว�มผิด		
อ�ญ�ศ�ลเปลี่ยนโทษม�เป็นฝึกอบรมที่สถ�นพินิจและคุ้มครองเด็กและเย�วชน		เมื่อครบกำ�หนดเวล�
ได้รับใบบริสุทธิ ์แต่ยังคงมีประวัติอยู ่ในทะเบียนประวัติอ�ชญ�กรทำ�ให้มีปัญห�คือสมัครง�นไม่ได	้
ซ่ึงต่อม�เด็กคนดังกล่�วสอบเข้�โรงเรียนน�ยร้อยตำ�รวจได้แต่ไม่ส�ม�รถเข้�เรียนเนื่องจ�กมีคว�มประพฤติ
เสื่อมเสีย	เมื่อคณะกรรมก�ร	กวฉ.	เรียกข้อมูลหน่วยง�นม�พิจ�รณ�	พบว่�เป็นก�รกระทำ�เมื่อครั้งยังเป็น
เด็กและเป็นก�รกระทำ�เพื ่อปกป้องบุพก�รี	ซึ ่งคณะกรรมก�ร	กวฉ.	มีคำ�วินิจฉัยให้ลบข้อมูลประวัติ
ดังกล่�ว	 แต่สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติปฏิเสธเนื่องจ�กอ้�งว่�กระทำ�ต�มระเบียบสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ต ิ
ว่�ด้วยประมวลระเบียบก�รตำ�รวจไม่เก่ียวกับคดีฯ	เม่ือพิจ�รณ�แล้วจะเห็นได้ว่�ระเบียบดังกล่�วไม่สอดคล้อง
กับกฎหม�ย		อีกท้ังมีคำ�วินิจฉัยของคณะกรรมก�ร	กวฉ.	ให้ต้องผูกพันและปฏิบัติต�มสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ
ไม่มีหน้�ที่และอำ�น�จในก�รเก็บข้อมูลประวัติดังกล่�วต�มกฎหม�ย

้

้
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แต่ควรเป็นหน้�ที่ของสถ�นพินิจและคุ้มครองเด็กและเย�วชน	เนื่องจ�กเป็นข้อมูลของผู้ที่ผ่�นก�รฝึกอบรม
ไม่ใช่อยู ่ในฐ�นะทะเบียนประวัติอ�ชญ�กร	ซึ ่งห�กสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติปฏิเสธไม่ลบข้อมูล		
ผู้ได้รับคว�มเสียห�ยต้องฟ้องต่อศ�ลเพร�ะทำ�ให้เสียห�ยและถือว่�ไม่ปฏิบัติต�มคำ�วินิจฉัย	 ของคณะ
กรรมก�ร	กวฉ.	
        ก�รแสดงเหตุผลในก�รปฏิเสธลบข้อมูลประวัติอ�ชญ�กร	 โดยกล่�วอ้�งว่�ต้องถือปฏิบัติ
ต�มระเบียบสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติฯ	 นี้	 จะเห็นได้ว่�หน่วยง�นร�ชก�รกล่�วอ้�งว่�ติดขัดด้วยระเบียบ
ข้อบังคับภ�ยในของตนเอง	เพร�ะระเบียบยังไม่ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหม�ย	คณะกรรมก�ร	กวฉ.	
พบปัญห�ลักษณะนี้ในหน่วยง�นร�ชก�รเป็นจำ�นวนม�ก	ซึ ่งต�มพระร�ชบัญญัติข้อมูลข่�วส�รของ
ท�งร�ชก�ร	พ.ศ.	2540	ได้นิย�มไว้ว่�	ประวัติ	ประวัติก�รกระทำ�คว�มผิดของบุคคลเป็นสิ่งเฉพ�ะตัว
เป็นข้อมูลส่วนบุคคล			และเป็นข้อมูลข่�วส�รของท�งร�ชก�ร	ก�รเก็บต้องเป็นไปต�มม�ตร�	23	
ของพระร�ชบัญญัติดังกล่�ว	โดยหลักก�รหน่วยง�นของรัฐต้องเก็บข้อมูลเฉพ�ะส่วนที ่เกี ่ยวข้อง
และจำ�เป็นเพื่อดำ�เนินก�รต�มวัตถุประสงค์ของหน่วยง�น	ดังนั้น	ขอบวัตถุประสงค์จะเป็นตัวกำ�หนด
ที่สำ�คัญว่�มีอำ�น�จหน้�ที่ในก�รเก็บข้อมูลข่�วส�รหรือไม่	โดยต่อม�จึงได้มีก�รปรับปรุงระเบียบต�ม
ข้อแนะนำ�ของคณะกรรมก�ร	กวฉ.	ปร�กฏต�มประมวลระเบียบก�รตำ�รวจไม่เกี่ยวกับคดี	ลักษณะที่	32	
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 ว่�ด้วยประมวลระเบียบก�รตำ�รวจไม่เกี่ยวกับคด	ี
ลักษณะที่	32	ก�รพิมพ์ล�ยนิ ้วมือ	(ฉบับที ่	4)	พ.ศ.	2561	บทที่	4	ก�รคัดแยกและทำ�ล�ยแผ่นพิมพ์
ล�ยนิ้วมือและร�ยก�รประวัติหรือบัญชีประวัติ	แต่อย่�งไรก็ต�ม	ในเวล�ต่อม�คณะกรรมก�ร	กวฉ.	
ก็ย ังคงได้ร ับเรื ่องอุทธรณ์ในประเด็นเดิม		โดยสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติยังปฏิเสธก�รลบประวัต	ิ
ให้ผู้กระทำ�คว�มผิดขณะเป็นเย�วชน	ซึ่งคณะกรรมก�ร	กวฉ.	ได้ยืนต�มคำ�วินิจฉัยเดิมและได้มีข้อแนะนำ�
ไปยังสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ		เนื่องจ�กคณะกรรมก�ร	กวฉ.	ไม่มีอำ�น�จในก�รยกเลิกระเบียบใด	ๆ	ทั้งนี	้
ผู้ได้รับผลกระทบจ�กกฎจะต้องฟ้องต่อศ�ลปกครองว่�ระเบียบไม่ชอบด้วยกฎหม�ย	 ส่วนคณะกรรมก�ร	 กวฉ.	
จะเป็นเพียงผูว้ินิจฉัยเป็นร�ยกรณีท่ีอุทธรณ์ต่อคณะกรรมก�ร	กวฉ.	เท่�นั้น	ซึ่งก�รอุทธรณ์ดังกล่�วปร�กฏ
เป็นคำ�วินิจฉัยของคณะกรรมก�ร	กวฉ.	ในปี	พ.ศ.	25635  

			 คำ�วินิจฉัยคณะกรรมก�รวินิจฉัยก�รเปิดเผยข้อมูลข่�วส�ร	 ส�ข�สังคม	 ก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินและก�รบังคับใช้กฎหม�ย	 ท่ี	 สค	 173/2563	
เร่ือง	อุทธรณ์คำ�ส่ังของกองทะเบียนประวัติอ�ชญ�กร	สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	กรณีไม่ลบข้อมูลประวัติอ�ชญ�กรในทะเบียนประวัติอ�ชญ�กร	กรณีผู้อุทธรณ์
ขอให้คัดแยกและลบข้อมูลประวัติอ�ชญ�กร	 เน่ืองจ�กผู้อุทธรณ์กระทำ�คว�มผิดในขณะเป็นผู้เย�ว์และศ�ลเย�วชนและครอบครัวมีนบุรีได้มีคำ�พิพ�กษ�ลงโทษ
จำ�คุก	1	ปี	ส่วนโทษจำ�คุกให้รอก�รลงโทษและคุมประพฤติ	1	ปี	คดีถึงท่ีสุดแล้ว	ผู้อุทธรณ์จึงไม่ได้มีฐ�นะเป็นอ�ชญ�กรท่ีสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติจำ�เป็นจะต้อง
ใช้ทะเบียนประวัติอ�ชญ�กรแต่อย่�งใด	เมื่อหมดคว�มจำ�เป็นต้องสมควรที่สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติจะต้องดำ�เนินก�รคัดแยกและทำ�ล�ยเสีย  
	 คณะกรรมก�รวินิจฉัยก�รเปิดเผยข้อมูลข่�วส�ร	(กวฉ.)	ส�ข�สังคม	ก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินและก�รบังคับใช้กฎหม�ย		พิจ�รณ�แล้วเห็นว่�
ข้อมูลข่�วส�รท่ีเป็นประวัติก�รกระทำ�คว�มผิดของบุคคลท่ีถูกจัดเก็บอยู่ในทะเบียนประวัติอ�ชญ�กรของกองทะเบียนประวัติอ�ชญ�กร	 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	
ซึ่งประกอบด้วยประวัติก�รกระทำ�คว�มผิดและล�ยพิมพ์นิ้วมือของบุคคล	ข้อมูลข่�วส�รดังกล่�วมีลักษณะเป็นสิ่งเฉพ�ะตัวของบุคคล	จึงเป็นข้อมูลข่�วส�ร
ส่วนบุคคล	ต�มม�ตร�	4	แห่งพระร�ชบัญญัติข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร	พ.ศ.	2540	เมื่อข้อมูลที่เก็บอยู่ในทะเบียนประวัติอ�ชญ�กรเป็นข้อมูลข่�วส�ร
ส่วนบุคคล	กองทะเบียนประวัติอ�ชญ�กร	สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	จึงต้องปฏิบัติให้เป็นไป	ต�มม�ตร�	23	แห่งพระร�ชบัญญัติดังกล่�ว	ท่ีกำ�หนดให้หน่วยง�น
ของรัฐต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่�วส�รส่วนบุคคลเพียงเท่�ท่ีเก่ียวข้องและจำ�เป็นเพ่ือก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นของรัฐให้สำ�เร็จต�มวัตถุประสงค์เท่�น้ันและ
ยกเลิกก�รจัดให้มีระบบดังกล่�วเมื่อหมดคว�มจำ�เป็นและตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่�วส�รส่วนบุคคลในคว�มรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ	ข้อเท็จจริงในกรณีน้ี
รับฟังได้ว่�	ผู้อุทธรณ์กระทำ�คว�มผิดฐ�นร่วมกันลักทรัพย์	ในเวล�กล�งคืน	ในขณะเป็นผู้เย�ว์	อ�ยุ	17	ปี	และศ�ลเย�วชนและครอบครัวมีนบุรีได้มี
คำ�พิพ�กษ�ลงโทษจำ�คุก	1	ปี	ส่วนโทษจำ�คุกให้รอลงก�รลงโทษ	1	ปี	คุมประพฤติ	1	ปี	และเม่ือพ้นระยะเวล�ก�รควบคุมคว�มประพฤติ	สำ�นักง�นคุมประพฤติ
กรุงเทพมห�นครได้มีหนังสือรับรองผลก�รคุมประพฤติว่�ผู้อุทธรณ์ปฏิบัติต�มเงื่อนไขที่ศ�ลกำ�หนดครบถ้วนแล้ว	 เห็นว่�เป็นก�รกระทำ�คว�มผิดของเย�วชน
ต�มพระร�ชบัญญัติศ�ลเย�วชนและครอบครัวและวิธีพิจ�รณ�คดีเย�วชนและครอบครัว	พ.ศ.	2553	ก�รเก็บข้อมูลท่ีเป็นประวัติก�รกระทำ�คว�มผิดอ�ญ�
ของเด็กหรือเย�วชน	 เป็นหน้�ที่ของหน่วยง�นต�มพระร�ชบัญญัติดังกล่�ว	 มิใช่หน้�ที่ของสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 สำ�หรับข้ออ้�งของกองทะเบียนประวัติ
อ�ชญ�กร	 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 ท่ีว่�ได้คัดแยกประวัติก�รกระทำ�คว�มผิดอ�ญ�ของผู้อุทธรณ์ออกจ�กทะเบียนประวัติอ�ชญ�กรแล้ว	 แต่ยังคงเก็บไว้เพ่ือ
ประโยชน์ในก�รตรวจสอบคว�มประพฤติของบุคคลให้แก่หน่วยง�นอื่นต�มระเบียบสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 ว่�ด้วยประมวลระเบียบก�รตำ�รวจไม่เกี่ยว
กับคด	ี ลักษณะท่ี	 32	ก�รพิมพ์ล�ยน้ิวมือ	 (ฉบับท่ี	 4)	พ.ศ.	 2561	บทท่ี	 4	 ก�รคัดแยกและทำ�ล�ยแผ่นพิมพ์ล�ยน้ิวมือ	 และร�ยก�รประวัติหรือ	 บัญชีประวัติ	
ข้อ	 4.2	 น้ัน	 เห็นว่�	 ก�รเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่�วไม่ปร�กฏว่�มีกฎหม�ยให้อำ�น�จสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติไว้โดยตรง	 เป็นเพียงระเบียบ
ของผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติท่ีว�งไว้เพ่ืออำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่หน่วยง�นอ่ืนนำ�ไปใช้	 และเม่ือพิจ�รณ�พระร�ชบัญญัติศ�ลเย�วชนและครอบครัวและวิธี
พิจ�รณ�คดีเย�วชนและครอบครัว	 พ.ศ.	 2553	 ม�ตร�	 84	 ซ่ึงเป็นกฎหม�ยคุ้มครองสิทธิเด็กและเย�วชนโดยตรงก็กำ�หนดห้�มมิให้เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับก�ร	
กระทำ�คว�มผิดของเด็กและเย�วชนหรือนำ�ข้อมูลดังกล่�วไปพิจ�รณ�ให้เป็นผลร้�ยแก่เด็กหรือเย�วชนไม่ว่�ในท�งใด	 ๆ	 เว้นแต่	 เป็นก�รใช้ประกอบดุลพินิจ
ของศ�ล	ดังน้ัน	ก�รเก็บข้อมูลเก่ียวกับก�รกระทำ�คว�มผิดของผู้อุทธรณ์	โดยกองทะเบียนประวัติอ�ชญ�กร	สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	จึงไม่ถูกต้อง	ต�มม�ตร�	23	
แห่งพระร�ชบัญญัติข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร	พ.ศ.	2540	และไม่ชอบด้วยพระร�ชบัญญัติศ�ลเย�วชนและครอบครัวและวิธีพิจ�รณ�คดีเย�วชนและครอบครัว	
พ.ศ.	2553	ฉะน้ัน	อ�ศัยอำ�น�จต�มม�ตร�	35	แห่งพระร�ชบัญญัติข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร	พ.ศ.	2540	คณะกรรมก�รวินิจฉัยก�รเปิดเผยข้อมูลข่�วส�รส�ข�
สังคม	ก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินและก�รบังคับใช้กฎหม�ย	จึงวินิจฉัยให้กองทะเบียนประวัติอ�ชญ�กร	สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	ลบข้อมูลเกี่ยวกับก�ร
กระทำ�คว�มผิดอ�ญ�ของผู้อุทธรณ์ออกจ�กทะเบียนประวัติก�รกระทำ�คว�มผิดท่ีกองทะเบียนประวัติอ�ชญ�กรจัดเก็บไว้
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 นอกจ�กนี้	ต�มม�ตร�	25	แห่งพระร�ชบัญญัติข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร	พ.ศ.	2540	ประช�ชน
มีสิทธิขอตรวจดูข้อมูลในก�รจัดเก็บต�มหลักท่ีเก่ียวข้อง	จำ�เป็น	ตรงต�มวัตถุประสงค์	และปรับปรุงให้ทันสมัย	
ซึ่งห�กหน่วยง�นอื่นประสงค์จะใช้ข้อมูลต้องแจ้งให้เจ้�ของข้อมูลทร�บ	และต้องอยู ่ในวัตถุประสงค์
เดียวกันด้วย	เช่น	ห�กเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ในก�รเก็บภ�ษี		จะนำ�ข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่�งอื่น
ไม่ได้	ดังนั ้น	หน้�ที่และอำ�น�จของสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติคือป้องกันและปร�บปร�มอ�ชญ�กรรม		
สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติไม่ได้มีหน้�ที่เก็บประวัติเหล่�นี้เพื่อส่งให้หน่วยง�นอื่น	ดังนั้น	ก�รดำ�เนินก�ร
เพ่ือส่งข้อมูลให้หน่วยง�นอ่ืนน้ีอยู่นอกขอบวัตถุประสงค์ของสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติในก�รเก็บข้อมูล		อีกท้ัง	
กฎหม�ยที่จะจำ�กัดสิทธิขั้นพื้นฐ�นของประช�ชนต้องเป็นกฎหม�ยในระดับพระร�ชบัญญัติ	 แต่ระเบียบ
สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 ว่�ด้วยประมวลระเบียบก�รตำ�รวจไม่เก่ียวกับคดี	 ลักษณะท่ี	 32	 ก�รพิมพ์ล�ยน้ิวมือ
ดังกล่�ว	ออกโดยอ�ศัยอำ�น�จต�มพระร�ชบัญญัติตำ�รวจแห่งช�ติ	พ.ศ.	2547	ซึ่งคณะกรรมก�ร	กวฉ.	
โต้แย้งว่�	พระร�ชบัญญัติตำ�รวจแห่งช�ติฯ	นี้	เป็นพระร�ชบัญญัติก�รจัดระเบียบองค์กรและจัดระเบียบ
ปฏิบัติของเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจ		ดังนั ้น		ระเบียบสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติจึงเป็นเพียงระเบียบภ�ยในที่ไม่มี
ฐ�นของกฎหม�ยระดับพระร�ชบัญญัติรองรับและให้อำ�น�จในก�รเก็บข้อมูล	 จึงเป็นก�รกระทำ�ท่ีนอกอำ�น�จ
หน้�ที่	นอกขอบวัตถุประสงค์ของสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	อีกทั้ง	ในพระร�ชบัญญัติข้อมูลข่�วส�ร
ของร�ชก�ร	 พ.ศ.	 2540	 ม�ตร�	 25	 ให้อำ�น�จแก่เจ้�ของข้อมูลข่�วส�รที่เห็นว่�มีก�รเก็บข้อมูลไม่ถูกต้อง
ต�มคว�มเป็นจริง	เจ้�ของข้อมูลมีสิทธิให้เปลี ่ยนแปลง	แก้ไข	หรือให้ลบได้	ประกอบม�ตร�	23	
แห่งพระร�ชบัญญัติฉบับดังกล่�ว	คือ	ต้องเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคว�มจำ�เป็น	ต�มหน้�ที่และอำ�น�จ
ของสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	คือ	ป้องกันและปร�บปร�มอ�ชญ�กรรม	เมื่อสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ
ไม่ได้แสดงให้เห็นว่�ก�รเก็บข้อมูลประวัติอ�ชญ�กรของผู้อุทธรณ์ร�ยนี้เป็นไปเพื่อป้องกันและปร�บปร�ม
อ�ชญ�กรรมอย่�งไร	สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติจึงไม่มีอำ�น�จและหน้�ที่ในก�รจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่�วนี้	 และต้องนำ�ออกซึ่งมีคว�มหม�ยว่�ลบออก	 โดยห�กไม่ลบผู้อุทธรณ์ต้องฟ้องคดีต่อศ�ลปกครอง
ต่อไป	นอกจ�กนี้	คณะกรรมก�ร	กวฉ.	มีข้อสังเกตไว้ด้วยว่�ระเบียบสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ตินี้ควรมีนิย�ม
คำ�ว่�	“อ�ชญ�กร”	ให้ชัดเจน		และก�รกระทำ�ที่เป็นอ�ชญ�กรรมต�มหลักกฎหม�ยอ�ญ�และอ�ชญ�
วิทย�สมัยใหม่	 เมื่อทฤษฎีก�รเยียวย�แก้ไขนั้นไม่ได้ถูกนำ�ม�ใช้เพร�ะผู้กระทำ�คว�มผิดจะมีประวัติติดตัว
ตลอดไป		ก�รสมัครทำ�ง�นจะเป็นไปอย่�งย�กลำ�บ�ก		ไม่สอดคล้องกับทฤษฎีก�รลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู		
อีกทั้ง	คณะกรรมก�ร	กวฉ.	เห็นควร	ให้ปรับปรุงระเบียบสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติดังกล่�วนี้	ให้สอดคล้อง
กับพระร�ชบัญญัติข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร	พ.ศ.	2540	ในเรื่องก�รจัดเก็บต�มม�ตร�	23	และก�รเปิดเผย
ต�มม�ตร�	24	และแยกประเภทของคว�มผิด	เพร�ะปัจจุบันห�กศ�ลพิพ�กษ�	ว่�มีคว�มผิดประวัติจะอยู่
ในทะเบียนประวัติอ�ชญ�กรทันที	 แม้เป็นเพียงคว�มผิดลหุโทษหรือคว�มผิดที่กระทำ�โดยประม�ทก็ต�ม	
แสดงว่�ไม่ได้จำ�แนกประเภทของผู้กระทำ�คว�มผิดและประเภทของคว�มผิดและประเภทของก�รลงโทษ	
ทั้งนี้	คณะกรรมก�ร	กวฉ.	ไม่มีอำ�น�จวินิจฉัยว่�	ระเบียบนี้ไม่ชอบด้วยกฎหม�ย	แต่เมื่อสำ�นักง�นตำ�รวจ
แห่งช�ติอ้�งฐ�นกฎหม�ยที่ไม่ได้ให้อำ�น�จโดยตรงในก�รออกระเบียบอันเป็นก�รจำ�กัดสิทธิเสรีภ�พ
ของประช�ชน	 ระเบียบสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติดังกล่�วนี้จึงน่�จะไม่ชอบด้วยกฎหม�ย	 และให้เป็น
ประเด็นฟ้องต่อศ�ลปกครองต่อไป
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 2.5 หน่วยงานหลักในการจัดเก็บทะเบียนประวัติอาชญากร โดย พันตำารวจเอก สมพัฒน์ ลีลาพจนาพร 
รองผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร ผู้แทนสำานักงานตำารวจแห่งชาติ

      กองทะเบียนประวัติอ�ชญ�กร	มีหน้�ท่ีและอำ�น�จสนับสนุนง�นก�รป้องกันอ�ชญ�กรรม	ห�กผู้ใด
ถูกพนักง�นสอบสวนแจ้งข้อกล่�วห�และพิมพ์ล�ยน้ิวมือแล้วข้อมูลจะถูกส่งม�ท่ีกองทะเบียนประวัติอ�ชญ�กร	
โดยมีฐ�นข้อมูลล�ยพิมพ์น้ิวมือผู้ต้องห�คดีอ�ญ�	ส่วนก�รคัดแยกและทำ�ล�ยแผ่นพิมพ์ล�ยน้ิวมือและร�ยก�ร
ประวัติอ�ชญ�กรออกจ�กส�รบบหรือฐ�นข้อมูลประวัติอ�ชญ�กรนั้น	 ปัจจุบันเป็นไปต�มประมวลระเบียบ
ก�รตำ�รวจไม่เก่ียวกับคดี	ลักษณะท่ี	32	ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	ว่�ด้วยประมวล
ระเบียบก�รตำ�รวจไม่เก่ียวกับคดี	ลักษณะท่ี	32	ก�รพิมพ์ล�ยน้ิวมือ	(ฉบับท่ี	4)	พ.ศ.	2561	บทท่ี	4	ก�รคัดแยก
และทำ�ล�ยแผ่นพิมพ์ล�ยน้ิวมือและร�ยก�รประวัติหรือบัญชีประวัติ	 ซ่ึงกำ�หนดว่�จะคัดแยกออกจ�กระบบให้	
ห�กพิจ�รณ�แล้วเป็นไปต�มข้อ	1.1	-	1.19

      กรณีหน่วยร�ชก�รขอข้อมูลทะเบียนประวัติอ�ชญ�กรมี		2	กรณี	คือ	กรณีสอบเข้�ทำ�ง�น
หน่วยง�นร�ชก�รและขออนุญ�ตต่�ง	ๆ	เช่น	ขออนุญ�ตทำ�ใบขับข่ี	หรือขอเปิดโรงรับจำ�นำ�	กรณีสอบเข�้
รับร�ชก�ร	หน่วยง�นร�ชก�รต่�ง	ๆ	มีอำ�น�จต�มพระร�ชบัญญัติข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร	พ.ศ.	2540	
กองทะเบียนประวัติอ�ชญ�กรมีหน้�ที่ต้องแจ้งข้อมูลไปยังผู้ขอ	ยกเว้นกรณีเด็กและเย�วชนเพร�ะ
ได้รับคว�มคุ้มครองไม่ให้เปิดเผยต�มม�ตร�	84	แห่งพระร�ชบัญญัติศ�ลเย�วชนและครอบครัวและวิธี
พิจ�รณ�คดีเย�วชนและครอบครัว	พ.ศ.	2553	แต่ห�กเป็นกรณีคว�มผิดเกี่ยวกับเสพย�เสพติด	เมื่อผ่�น
กระบวนก�รฟื้นฟูแล้วจะมีหม�ยเหตุในทะเบียนประวัติว่�ผ่�นก�รฟื้นฟูม�แล้ว	ส่วนก�รสอบผู้พิพ�กษ�	
อัยก�ร	ตำ�รวจ	ห�กได้รับก�รคัดแยกต�มข้อ	1.1	–	1.19	ของระเบียบสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ต	ิ
ว่�ด้วยประมวลระเบียบก�รตำ�รวจไม่เกี ่ยวกับคดี	ลักษณะที่	32	ก�รพิมพ์ล�ยนิ ้วมือ	(ฉบับที ่	4)	
พ.ศ.	2561	บทที่	4	ก�รคัดแยกและทำ�ล�ยแผ่นพิมพ์ล�ยนิ้วมือและร�ยก�รประวัติหรือบัญชีประวัติแล้ว
จะไม่ปร�กฏข้อมูลประวัติอ�ชญ�กร

       กรณีหน่วยง�นเอกชนขอข้อมูลในก�รรับสมัครง�น	โดยปกติเจ้�ของข้อมูลต้องให้คว�มยินยอม 
ซึ่งห�กเป็นข้อมูลที่ได้ผ่�นก�รคัดแยกต�มข้อ	1.1	-	1.19	กรณีต�มระเบียบสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ
ว่�ด้วยประมวลระเบียบก�รตำ�รวจไม่เก่ียวกับคดี	ลักษณะท่ี	32	ก�รพิมพ์ล�ยน้ิวมือ	(ฉบับท่ี	4)	พ.ศ.	2561	
บทที่	4	ก�รคัดแยกและทำ�ล�ยแผ่นพิมพ์ล�ยนิ้วมือและร�ยก�รประวัติหรือบัญชีประวัติ	จะไม่มี
ข้อมูลอ�ชญ�กรปร�กฏให้เห็นเช่นกัน

         ก�รแจ้งผลคดีกลับม�ท่ีกองทะเบียนประวัติอ�ชญ�กร		โดยหลักก�รประช�ชนไม่ต้องดำ�เนินก�ร
ด้วยตนเอง	แต่ปัญห�ท่ีผ่�นม�คือสถ�นีตำ�รวจท้องท่ีไม่ได้แจ้งผลคดีกลับม�ท่ีกองทะเบียนประวัติอ�ชญ�กร	
เน่ืองจ�กคดีส่วนใหญ่ใช้เวล�น�นหล�ยปี	 ท้ังพนักง�นสอบสวนและหัวหน้�สถ�นีตำ�รวจท่ัวประเทศมีปริม�ณง�น	
ม�กเมื่อข้อมูลไม่ได้มีก�รแก้ไขเพิ่มเติมส่งผลให้ข้อมูลประวัติไม่เป็นปัจจุบัน	 ปัญห�ที่พบม�กอีกกรณี	 คือ
แม้มีคดีถึงที่สุดแล้วห�กสถ�นีตำ�รวจท้องที่ไม่ได้แจ้งผลคดีกลับม�ที่กองทะเบียนประวัติอ�ชญ�กร	เม่ือ
เจ้�ของประวัติขอตรวจสอบผลคดีเพ่ือสมัครทำ�ง�นน�ยจ้�งก็จะได้รับผลคดีท่ีไม่เป็นปัจจุบัน	ดังน้ัน	ห�กมี
คดีติดตัวก็อ�จไม่ได้พิจ�รณ�รับเข้�ทำ�ง�น	
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 2.6  การดำาเนินงานของกระทรวงยุติธรรม โดย นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผู้อำานวยการ
กองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม สำานักงานกิจการยุติธรรม ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม 

        สถิติผู้ต้องขังในเรือนจำ�มีจำ�นวนสูงถึง	300,000	คน	แต่กรมร�ชทัณฑ์มีคว�มส�ม�รถรับผู้ต้องขัง
ได้	120,000	–	140,000	คน	จึงเป็นปัญห�ผู้ต้องขังล้นเรือนจำ�แม้จะมีก�รพระร�ชท�นอภัยโทษอยู่เสมอ	
ก็ต�ม	ในทุกปีสถิติผู้ต้องขังรับเข้�จะมีม�กกว่�ผู้ต้องขังที่ปล่อยออก	ส่งผลให้มีจำ�นวนผู้ต้องขังค้�งสะสม	
จำ�นวน	160,000	คน	ต่อปี	 ส่วนสถิติก�รกระทำ�ผิดซำ�	 ในปีแรกผู้ต้องขังท่ีถูกปล่อยตัวมีโอก�สกระทำ�ผิดซำ�
ม�กที่สุดถึงร้อยละ	14	และลดหลั่นลงม�ในปีที่	2	และปีที่	3	ต�มลำ�ดับ	รัฐจึงควรห�วิธีก�รสนับสนุนใหผู้้
ต้องขังหลุดพ้นจ�กคว�มเส่ียงในก�รกระทำ�ผิดซำ�ในปีแรกไปให้ได้	 ส�เหตุท่ีสำ�คัญคือผู้ต้องขังท่ีถูกปล่อยออก
ม�ไม่ส�ม�รถปรับตัวได้เพร�ะโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป	ไม่มีเงินและครอบครัวแตกแยก	ส่วนคว�มผิดท่ีกระทำ�ผิด
ซำ�ม�กที่สุดคือค้�ย�เสพติด	เนื ่องจ�กผู ้ข�ยไม่ได้สำ�นึกในก�รกระทำ�คว�มผิดและเข้�ใจว่�เป็นเพียง
ก�รทำ�ธุรกิจอย่�งหน่ึง	ก�รแก้ปัญห�ผู้ต้องขังล้นเรือนจำ�ควรต้องแก้ไขท้ังระบบโครงสร้�งกฎหม�ย	เศรษฐกิจ	
สังคม	 เนื่องจ�กกรมร�ชทัณฑ์ไม่อ�จแก้ไขพฤตินิสัยและบำ�บัดฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิดได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	
สำ�หรับประวัติอ�ชญ�กรนั้น		กระทรวงยุติธรรมโดยคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รบริห�รง�นยุติธรรมแห่งช�ต	ิ
(กพยช.)	ได้ดำ�เนินก�รศึกษ�ร่�งพระร�ชบัญญัติประวัติอ�ชญ�กรรม	พ.ศ.	....	เพ่ือให้เป็นกฎหม�ยกล�งในก�ร
จัดก�รข้อมูลประวัติอ�ชญ�กรรม	 และให้หน่วยง�นบังคับใช้กฎหม�ยดำ�เนินก�รเก่ียวกับก�รจัดเก็บ	 ก�รเปิด
เผยและไม่เปิดเผยเป็นไปในทิศท�งและม�ตรฐ�นเดียวกัน	 โดยมีหลักก�รว�่รัฐไม่ควรผลักภ�ระให้ประช�ชน
ต้องไปร้องเรียนหรือดำ�เนินก�รใด	ๆ 	เพื่อให้ลบประวัติของตนออกจ�กฐ�นข้อมูล	แต่ควรเป็นหน้�ท่ีของรัฐท่ี
จัดเก็บข้อมูลและไม่เปิดเผยจนกว่�ศ�ลจะพิพ�กษ�ว่�บุคคลนั้นกระทำ�คว�มผิด	 ห�กแต่จะเปิดเผยในกรณี
จำ�เป็น	 เช่น	 ก�รเป็นกรรมก�รท่ีมีคุณสมบัติเฉพ�ะ	 ก�รขอใบอนุญ�ตต่�ง	 ๆ	 เช่น	 ใบอนุญ�ตซ้ือปืน	 เป็นต้น	
และไม่ควรเปิดเผยประวัติห�กเป็นกรณีท่ีมีกฎหม�ยล้�งมลทินแล้ว	 อีกท้ัง	 ห�กไม่มีก�รกระทำ�ผิดซำ�ภ�ยหลัง	
พ้นระยะเวล�	5	ปี	จ�กก�รกระทำ�คว�มผิดครั้งก่อนแล้วจะไม่เปิดเผยประวัติอ�ชญ�กรอีกเลย	เป็นต้น

         ก�รช่ังนำ�หนักระหว่�งหลักก�รสันนิษฐ�นไว้ก่อนว่�บริสุทธ์ิและก�รรักษ�คว�มสงบเรียบร้อย
ของบ้�นเมืองจึงต้องมีนำ�หนักเท่�	ๆ 	กัน	ก�รท่ีหน่วยง�นของรัฐได้เก็บข้อมูลเหล่�น้ีไว้	อ�จจะยังไม่ได้มีก�รละเมิด
สิทธิเกิดขึ้น	แต่ปัญห�สำ�คัญเกิดเมื่อเก็บข้อมูลไว้แล้วมีก�รเปิดเผย	ดังนั้น	ก�รที่แยกบัญชีเป็นบัญชีที่	1	ถึง
บัญชีที่	3	อ�จไม่สำ�คัญเท่�กับมีก�รเปิดเผยข้อมูลหรือไม่	ซึ่งในท�งส�กลในกรณีที่ไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้องกับ
ก�รดำ�เนินคดี	หรือเกี่ยวกับคว�มมั่นคง	จะเปิดเผยข้อมูลได้เฉพ�ะกรณีที่ศ�ลมีคำ�พิพ�กษ�แล้วเท่�นั้น	
ดังนั้น	โดยหลักก�รก็คือไม่เปิดเผยข้อมูล	ข้อยกเว้นคือเปิดเผยข้อมูลเฉพ�ะผู้ที ่เกี ่ยวข้องเท่�นั้น	เช่น	
ผู้เป็นเจ้�ของข้อมูล	 เพร�ะต�มกฎหม�ยว่�ด้วยข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�รหรือกฎหม�ยว่�ด้วยก�รคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล	 บุคคลใดเป็นเจ้�ของข้อมูลย่อมส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลของตนเองได้	 สำ�หรับหน่วยง�นรัฐ
ส�ม�รถเข้�ถึงได้แต่ไม่ได้หม�ยคว�มว่�หน่วยง�นของรัฐทั ้งหมด	โดยจะต้องพิจ�รณ�วัตถุประสงค์
ของแต่ละหน่วยง�นด้วย	ในร่�งพระร�ชบัญญัติประวัติอ�ชญ�กรรม	พ.ศ.	....	ของกระทรวงยุติธรรม	
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      สถิติคดีเด็กและเย�วชนท่ีกระทำ�คว�มผิดในปีท่ีผ่�นม�	จำ�นวนประม�ณ	29,000	คน	แบ่งเป็น	
กระทำ�คว�มผิดคร้ังแรกประม�ณ	20,000	คน	กระทำ�คว�มผิดซำ�	9,000	คน	คว�มผิดท่ีกระทำ�	เช่น	คว�มผิด
เกี่ยวกับย�เสพติด	เพศ	ชีวิตร่�งก�ย	และทรัพย์สิน	ซ่ึงข้อมูลเหล่�น้ีจะไม่ถูกเปิดเผยเลยเน่ืองจ�กเป็นเด็ก
และเย�วชน	

้
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อนุญ�ตให้เฉพ�ะท่ีกฎหม�ยให้สิทธิแก่หน่วยง�นน้ันท่ีส�ม�รถเข้�ถึงได้ในกรณีท่ีต้องมีก�รตรวจสอบประวัติ	
และเมื่อใดที่มีพระร�ชบัญญัติล้�งมลทินออกม�ต้องปกปิดข้อมูลเหล่�นั้น	อีกทั้ง	เมื่อพ้นระยะเวล�	5	ปี	
แล้วต้องไม่เปิดเผยข้อมูลอีก	ซึ่งระยะเวล�	5	ปี	มีต้นแบบม�จ�กกฎหม�ยประเทศสิงคโปร์	แต่สำ�หรับ
คว�มผิดร้�ยแรง	กระทบต่อคว�มรู้สึกของประช�ชน	กระทบต่อคว�มเช่ือมัน		ถือเป็นข้อยกเว้นของก�รปกปิด		
ส่งผลให้ส�ม�รถเปิดเผยโดยตลอดได้	 เช่น	 คดีฆ่�คนต�ย	 ค้�ประเวณี	 กระทำ�รุนแรงกับเด็ก	 เป็นต้น	
สำ�หรับข้อยกเว้นของของก�รปกปิดโดยให้เปิดเผยข้อมูลได้ในกฎหม�ยต่�งประเทศน้ันจะใช้	2	เกณฑ์	ได้แก่	
เกณฑ์ฐ�นคว�มผิดท่ีสำ�คัญและเกณฑ์อ�ชีพท่ีมีคว�มสำ�คัญ	เช่น	อ�ชีพเก่ียวกับเด็ก	แม้จะทำ�คว�มผิดเล็กน้อย
แต่ห�กเกี่ยวกับเด็ก	ต้องยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลประวัติ	อ�ชีพเกี่ยวกับก�รอำ�นวยคว�มยุติธรรม	ดังนั้น		
ขึ้นอยู่กับประเทศไทยจะเลือกใช้หลักเกณฑ์ใด		เช่น		ถ้�เลือกใช้เกณฑ์อ�ชีพ	ต้องพิจ�รณ�ว่�อ�ชีพเหล่�นี้
มีคว�มสำ�คัญที่จะต้องเปิดเผยหรือไม่	เช่น	คนขับรถขนเงิน	คนขับรถตู้คนขับรถบรรทุก	เป็นต้น	แต่ปัญห�
ที่จะต�มม�คือกฎหม�ยต้องระบุประเภทอ�ชีพที่สำ�คัญไว้อีกเป็นจำ�นวนม�ก	 ดังนั้น	 ในร่�งพระร�ชบัญญัติ
ประวัติอ�ชญ�กรรม	 พ.ศ.	 ....	ของกระทรวงยุติธรรม	 จึงเลือกใช้เกณฑ์ฐ�นคว�มผิดท่ีสำ�คัญ	อีกท้ัง
มีก�ร	ปรับเปลี ่ยนระบบบริห�รจัดก�รที ่ส ำ�คัญคือใช้ระบบง�นทะเบียน	โดยมีน�ยทะเบียนทำ�หน้�ที่
รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติอ�ชญ�กรทั้งหมดในกรณีที่ศ�ลพิพ�กษ�แล้ว	 โดยบัญญัติให้
สำ�นักง�นศ�ลยุติธรรมเป็นน�ยทะเบียน	เพร�ะข้อมูลผลคดีสุดท้�ยอยู่ที่ศ�ล	ปัจจุบันร่�งพระร�ชบัญญัติ
ดังกล่�วได้ผ่�นกระบวนก�รรับฟังคว�มคิดเห็นต�มม�ตร�	 77	 ของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	
พุทธศักร�ช	2560	แล้ว	

 2.7 หน่วยงานคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดย นางสาวปวีณา  จันทร์เอียด 
นิติกรชำานาญการ สำานักกฎหมาย สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

       คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติเห็นว่�	ประเด็นปัญห�ประวัติอ�ชญ�กรในประเทศไทย	
มีผลกระทบต่อสิทธิในคว�มเป็นอยู่ส่วนตัว	 สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล	 เสรีภ�พในก�รประกอบอ�ชีพและ
ก�รเลือกปฏิบัติ	 เนื่องจ�กปัญห�สำ�คัญประก�รหนึ่งที่ทำ�ให้ผู้พ้นโทษไม่ส�ม�รถกลับม�ใช้ชีวิตได้อย่�งเป็น
ปกติในสังคม	โดยเฉพ�ะไม่ส�ม�รถเข้�ถึงแหล่งง�นหรือสถ�นประกอบก�รที่ตรงกับคว�มรู้	คว�มส�ม�รถ
ของตนภ�ยหลังพ้นโทษม�แล้ว	 คือก�รท่ีบุคคลเหล่�น้ันมีประวัติอ�ชญ�กรรมติดตัวย�กต่อก�รท่ีคนรอบข้�ง
และสังคมจะไว้ว�งใจรับเข้�ทำ�ง�นและอ�จเป็นส�เหตุทำ�ให้ผู้พ้นโทษต้องหวนกลับไปกระทำ�คว�มผิดซำ�	 โดย
ในขณะเดียวกันก�รเก็บข้อมูลประวัติอ�ชญ�กรรมก็เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยง�นในกระบวนก�รยุติธรรม
ท่ียังคงมีคว�มจำ�เป็นต้องจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่�วในก�รดำ�เนินง�นต�มหน้�ท่ีและอำ�น�จของตนในก�ร
รักษ�คว�มสงบเรียบร้อยและปกป้องสังคมจ�กอ�ชญ�กรรม	 ท้ังในช้ันก�รสืบสวน	 สอบสวนและก�รพิจ�รณ�
คดีเพ่ือนำ�ตัวผู้กระทำ�คว�มผิดม�ลงโทษก�รจัดก�รเก่ียวกับประวัติอ�ชญ�กรรมจึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับก�ร
ปฏิบัติหน้�ท่ีและอำ�น�จของหน่วยง�นในกระบวนก�รยุติธรรมท่ีอ�จกระทบต่อสิทธิและเสรีภ�พของประช�ชน
ได้	 คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ	 มีมติให้จัดทำ�ข้อเสนอแนะม�ตรก�รหรือแนวท�งในก�รส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน	รวมตลอดท้ังก�รแก้ไขปรับปรุงกฎหม�ย	กฎ	ระเบียบ	หรือคำ�ส่ังใด	ๆ	เพ่ือให้สอดคล้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชน	ต�มรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พุทธศักร�ช	2560	ม�ตร�	247	(3)	และพระร�ช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ	พ.ศ.	2560	ม�ตร�	26	(3)	เพ่ือเสนอ
แนะแนวท�งก�รแก้ไขปัญห�ไปยังรัฐสภ�	คณะรัฐมนตรี	และหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องต�มหน้�ท่ีและอำ�น�จดังกล่�ว

้
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 ที่ผ่�นม�		คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติได้รับเรื่องร้องเรียนจ�กผู้ที่ได้รับคว�มเดือดร้อน	
เสียห�ยจ�กปัญห�ประวัติอ�ชญ�กรในหล�ยกรณี	กรณีตัวอย่�งที่น่�สนใจจ�กร�ยง�นผลก�รพิจ�รณ�
ที่	489-491/2562	ลงวันที่	25	ธันว�คม	2562	เรื่อง	สิทธิในคว�มเป็นอยู่ส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล	
เสรีภ�พในก�รประกอบอ�ชีพและก�รเลือกปฏิบัติ	กรณีกล่�วอ้�งว่�กองทะเบียนประวัติอ�ชญ�กร
เปิดเผยประวัติก�รกระทำ�คว�มผิดอ�ญ�ส่งผลกระทบต่อก�รประกอบอ�ชีพ	โดยคณะกรรมก�ร
สิทธิมนุษยชนแห่งช�ติได้รวมก�รพิจ�รณ�หล�ยคำ�ร้องเข้�ด้วยกัน			เนื่องจ�กแต่ละคำ�ร้องเป็นประเด็น
ได้รับผลกระทบจ�กก�รถูกปฏิเสธเข้�ทำ�ง�น			ผู ้ร ้องทั ้งสี ่กระทำ�คว�มผิดฐ�นขับรถขณะเม�สุร�	
ส�มในสี่ของผู้ร้องถูกศ�ลพิพ�กษ�ลงโทษปรับและจำ�คุกแต่โทษจำ�คุกรอก�รลงโทษไว้	ทำ�ให้ผู้ร้องมีประวัติ
อ�ชญ�กรติดตัวไม่ส�ม�รถสมัครเข้�ทำ�ง�นบริษัทเอกชนได้	เรื่องนี้มีประเด็นว่�ก�รถูกศ�ลตัดสินให้รอ
ก�รลงโทษผู้ร้องจะไม่ได้รับประโยชน์ในก�รขอคัดแยกข้อมูลประวัติอ�ชญ�กรออกจ�กฐ�นข้อมูลทะเบียน
ประวัติอ�ชญ�กรเนื่องจ�กไม่เข้�เงื่อนไข	1.1	-	1.19	ต�มที่ระเบียบสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติฯ	กำ�หนด	
ซึ่งต่�งกับกรณี	“ศ�ลรอก�รกำ�หนดโทษ”	ต�มข้อ	1.17	ที่ส�ม�รถขอคัดแยกข้อมูลประวัติได้	ทั ้ง	ๆ	
ที ่ก�รรอก�รลงโทษกับรอก�รกำ�หนดโทษต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�6  มีเจตน�รมณ์เดียวกัน	คือ	
ศ�ลได้พิจ�รณ�เหตุต่�งๆ	อันควรปร�ณีแล้วมุ่งหม�ยให้โอก�สผู้กระทำ�คว�มผิดกลับตัวกลับใจประพฤติตน
ในท�งที ่ด ีท ั ้งสองกรณี		ซึ ่งคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติได้ม ีข ้อเสนอแนะต่อสำ�นักง�น
ตำ�รวจแห่งช�ติ	ควรพิจ�รณ�ทบทวนแก้ไขเพิ่มเติมประมวลระเบียบก�รตำ�รวจไม่เกี่ยวกับคดี	ลักษณะที่	32	
บทท่ี	4	ข้อ	1.17	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	ว่�ด้วยประมวลระเบียบก�รตำ�รวจ
ไม่เกี่ยวกับคดี	ลักษณะที่	32	ก�รพิมพ์ล�ยนิ้วมือ	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2561	โดยเพิ่มเติมหลักเกณฑ์กรณีที่
ต้องคัดเลือกแผ่นพิมพ์ล�ยนิ้วมือและเอกส�รที่เกี่ยวข้องแยกออกจ�กส�รบบหรือฐ�นข้อมูลประวัติ
อ�ชญ�กรให้ครอบคลุมถึง	“คดีคว�มผิดทุกประเภทที่ศ�ลมีคำ�พิพ�กษ�ถึงที่สุดให้จำ�คุกสถ�นเดียวหรือ
ทั้งจำ�คุกและปรับ	 โดยโทษจำ�คุกให้รอก�รลงโทษไว้”	 จึงควรได้รับก�รปฏิบัติอย่�งเท่�เทียมกันต�มหลัก
คว�มเสมอภ�คและก�รไม่เลือกปฏิบัติ	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นก�รส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในคว�มเป็นส่วนตัว
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลคว�มเสมอภ�คและก�รไม่เลือกปฏิบัติ		จึงเห็นควรมีข้อเสนอแนะในก�รแก้ไข
ปรับปรุงประมวลระเบียบก�รตำ�รวจไม่เกี่ยวกับคดี		ลักษณะที่	32	บทที่	4	ข้อ	1.17	ให้ครอบคลุมถึงคดี
คว�มผิดทุกประเภทที่ศ�ลมีคำ�พิพ�กษ�ถึงที่สุดให้รอก�รลงโทษด้วย

		 ประมวลกฎหม�ยอ�ญ�	

	 ม�ตร�	56	วรรคแรก	ผู้ใดกระทำ�คว�มผิดซ่ึงมีโทษจำ�คุกและในคดีน้ันศ�ลจะลงโทษจำ�คุกไม่เกินส�มปี	ถ้�ไม่ปร�กฏว่�ผู้น้ันได้รับโทษจำ�คุกม�ก่อน	

หรือปร�กฏว่�ได้รับโทษจำ�คุกม�ก่อน	แต่เป็นโทษสำ�หรับคว�มผิดท่ีได้กระทำ�โดยประม�ท	หรือคว�มผิดลหุโทษ	เม่ือศ�ลได้คำ�นึงถึงอ�ยุ	ประวัติ	คว�มประพฤติ	

สติปัญญ�	ก�รศึกษ�อบรม	สุขภ�พ	ภ�วะแห่งจิต	นิสัย	อ�ชีพ	และส่ิงแวดล้อมของผู้น้ัน	หรือ	สภ�พคว�มผิด	หรือเหตุอ่ืนอันควรปร�นีแล้ว	เห็นเป็นก�รสมควร	

ศ�ลจะพิพ�กษ�ว่�ผู้น้ัน	 มีคว�มผิดแต่รอก�รกำ�หนดโทษไว้หรือกำ�หนดโทษแต่รอก�รลงโทษไว้แล้วปล่อยตัวไป	 เพ่ือให้โอก�สผู้น้ันกลับตัวภ�ยในระยะเวล�ท่ี

ศ�ลจะได้กำ�หนด	แต่ต้องไม่เกินห้�ปีนับแต่วันท่ีศ�ลพิพ�กษ�	โดยจะกำ�หนดเง่ือนไขเพ่ือคุมคว�มประพฤติของผู้น้ันด้วยหรือไม่ก็ได้
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	 นอกจ�กน้ี	ยังมีประเด็นท่ีน่�สนใจเร่ืองคว�มยินยอมในก�รเปิดเผยข้อมูลประวัติ	ก�รท่ีเจ้�ของข้อมูล
ให้คว�มยินยอมในก�รเปิดเผยข้อมูลประวัติอ�ชญ�กรเพ่ือใช้ประกอบก�รพิจ�รณ�เข้�รับร�ชก�รหรือรับเข้�
ทำ�ง�นในหล�ยกรณีพบว่�มีก�รกำ�หนดในใบสมัครว่�ผู้สมัครต้องให้คว�มยินยอมในก�รเปิดเผยข้อมูลประวัติ
อ�ชญ�กรเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ	 ซ่ึงผู้ร้องท้ังส่ีและผู้สมัครง�นไม่มีท�งเลือกในก�รให้คว�มยินยอมโดยอิสระ
เพร�ะห�กผู้สมัครง�นไม่ยินยอมให้ตรวจประวัติจะเป็นก�รแสดงว่�ผู้สมัครมีเจตน�ปกปิดประวัติอ�ชญ�กรของ
ตนเอง	 ดังนั้น	ก�รท่ีผู้สมัครง�นต้องให้คว�มยินยอมในก�รเปิดเผยข้อมูลประวัติอ�ชญ�กรเพ่ือให้ผู้รับสมัครใช้
ตรวจสอบคุณสมบัติหรือพิจ�รณ�รับเข้�ทำ�ง�น	ย่อมเห็นได้ว่�เป็นก�รให้คว�มยินยอมโดยปร�ศจ�กท�งเลือก
ในก�รตัดสินใจและอยู่ภ�ยใต้อำ�น�จกดดันหรืออยู่ในสถ�นะคว�มไม่สมดุลเชิงอำ�น�จต่อรอง		(imbalance)	
จึงไม่ใช่ก�รให้คว�มยินยอมโดยอิสระ	แต่หลักก�รให้คว�มยินยอมโดยอิสระไม่ปร�กฏอยู่ในพระร�ชบัญญัติ
ข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร		พ.ศ.	2540	รวมท้ังพระร�ชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562		แต่อย่�งใด
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 กลุ่มท่ี  1  ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน	ซึ ่งมีจำ�นวนม�กที่สุดที่ร้องเรียนเรื ่องนี้ม�ยังคณะกรรมก�ร
สิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ	ส�เหตุเพร�ะก�รส่งผลคดีของสถ�นีตำ�รวจท้องที่มีคว�มล่�ช้�	ทำ�ให้เป็นภ�ระ
ประช�ชนต้องนำ�ผลคดีม�ยื่นต่อกองทะเบียนประวัติอ�ชญ�กรและ/หรือสถ�นีตำ�รวจท้องที่ด้วยตนเอง
เพื่อขอให้มีก�รคัดแยกหรือลบประวัติออกจ�กฐ�นข้อมูลทะเบียนประวัติอ�ชญ�กร	อันเป็นก�รสร้�งภ�ระ
ให้แก่ประช�ชนเกินจำ�เป็น

 กลุ่มท่ี  3  กลุ่มผู้ท่ีต้องโทษจำ�คุกจริงและได้รับประโยชน์จ�กพระร�ชบัญญัติล้�งมลทินในวโรก�สต่�ง	ๆ 	
แต่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์คัดแยกหรือลบข้อมูลออกจ�กทะเบียนประวัติอ�ชญ�กรต�มข้อ	1.1	–	1.19	บุคคลที่
ได้รับก�รล้�งมลทินจึงพบปัญห�อุปสรรคในก�รสมัครเข้�ทำ�ง�น	เพร�ะเป็นกลุ่มคนที่ยังตรวจพบข้อมูล
อ�ชญ�กรในระบบทะเบียนอยู่	เนื่องจ�กศ�ลปกครองสูงสุด7	และศ�ลฎีก�8		ได้เคยมีคำ�พิพ�กษ�โดยวินิจฉัย
ในหลักก�รว่�ก�รล้�งมลทินเป็นก�รลบล้�งเฉพ�ะโทษ	ไม่มีผลเป็นก�รลบล้�งก�รกระทำ�คว�มผิด	
	 ส่วนคำ�ว่�	“อ�ชญ�กร”	คือ	ผู้ท่ีถูกสังคมตีตร�ว่�เป็นคนกระทำ�คว�มผิดร้�ยแรงและเป็นถ้อยคำ�ในเชิงลบ	
ซ่ึงผู้กระทำ�คว�มผิดบ�งคดีท่ีเป็นคว�มผิดฐ�นประม�ทหรือคว�มผิดลหุโทษอันเป็นโทษท่ีไม่ร้�ยแรง	 ก็ต้องถูก
บันทึกช่ืออยู่ในทะเบียนประวัติอ�ชญ�กรด้วย	คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติจึงเสนอให้สำ�นักง�น
ตำ�รวจแห่งช�ติบัญญัตินิย�มของคำ�ว่�	“อ�ชญ�กร”	ให้ชัดเจนว่�หม�ยถึงบุคคลใด	และต้องแยกทะเบียน
ประวัติอ�ชญ�กรกับทะเบียนประวัติผู ้ถ ูกกล่�วห�ในคดีอ�ญ�ออกจ�กกัน	อย่�งไรก็ดี	ต้องอ�ศัย
ร่�งพระร�ชบัญญัติประวัติอ�ชญ�กรรม		พ.ศ.	....	ซึ่งยังอยู่ระหว่�งก�รดำ�เนินง�นของกระทรวงยุติธรรม	
เพ่ือช่วยแก้ไขปัญห�	และเม่ือมีก�รแยกทะเบียนประวัติออกเป็น	2	ทะเบียนคือทะเบียนผู้ถูกกล่�วห�/ผู้ต้องห�	
ซึ่งศ�ลยังไม่มีคำ�พิพ�กษ�และทะเบียนประวัติอ�ชญ�กรซึ่งศ�ลมีคำ�พิพ�กษ�แล้ว	จะทำ�ให้ก�รจัดเก็บข้อมูล
สอดคล้องต�มหลัก	Presumption	of	Innocence	

 กลุ่มท่ี 2	 ก�รถูกจำ�กัดสิทธิในก�รทำ�ง�น	 โดยก�รสมัครง�นเข้�ทำ�ง�นในหน่วยง�นภ�ครัฐโดย
หลักต้องไม่เคยเป็นผู้มีประวัติอ�ชญ�กร	 แต่ห�กมีประวัติอ�ชญ�กร	 หน่วยง�นภ�ครัฐเปิดโอก�สให้ผู้ท่ีข�ด
คุณสมบัติยื ่นคำ�ร้องขอยกเว้นคุณสมบัติต่อสำ�นักง�น	ก.พ.	ได้ต�มระเบียบ	ก.พ.	ว่�ด้วยก�รขอยกเว้น
รับร�ชก�รในกรณีมีลักษณะต้องห้�มเป็นข้�ร�ชก�รพลเรือน	 พ.ศ.	 2552	 และจะมีก�รพิจ�รณ�คุณสมบัติเป็น
ร�ยกรณี	ซ่ึงแตกต่�งจ�กก�รสมัครง�นเข้�หน่วยง�นเอกชนท่ีไม่มีกฎหม�ยหรือระเบียบใด	ๆ	เพร�ะก�รรับเข้�
ทำ�ง�นข้ึนอยู่กับคว�มพอใจของน�ยจ้�งเพียงฝ่�ยเดียว	

ส่วนปัญหาอื่น ๆ ที่ประชาชนร้องเรียนยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้แก่

		 		เช่น	คำ�พิพ�กษ�ศ�ลปกครองสูงสุด	คดีหม�ยเลขแดง	ท่ี	อ.	1185/2559

	 		เช่น	คำ�พิพ�กษ�ฎีก�ท่ี	694/2539
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	 ท้ังน้ี	 คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติได้ทำ�ก�รรวบรวมข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจ�กก�รเสวน�
น้ีเพ่ือเป็นข้อมูลในก�รจัดทำ�ข้อเสนอแนะม�ตรก�รหรือแนวท�งในก�รส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	
รวมตลอดท้ังก�รแก้ไขปรับปรุงกฎหม�ย	กฎ	ระเบียบ	หรือคำ�สั่งใด	ๆ	เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน	
ต�มรัฐธรรมนูญแหง่ร�ชอ�ณ�จักรไทย	พุทธศักร�ช	2560	ม�ตร�	247	 (3)	และพระร�ชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่�ด้วยคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ	พ.ศ.	2560	ม�ตร�	26	(3)	เพื่อเสนอแนะแนวท�ง
ก�รแก้ไขปัญห�ไปยังรัฐสภ�	คณะรัฐมนตรี	และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องต�มหน้�ที่และอำ�น�จต่อไป
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ข้อสังเกต3.3. ตลอดระยะเวล�หล�ยปีที่ผ่�นม�	คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติได้ให้คว�มสำ�คัญกับปัญห�
ทะเบียนประวัติอ�ชญ�กรม�อย่�งต่อเนื่อง		โดยมีทั้งก�รพิจ�รณ�คำ�ร้องเรียนเป็นร�ยกรณีและก�รจัดทำ�
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยเสนอไปยังผู้มีอำ�น�จและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แก้ไขปัญห�ในภ�พรวม	
โดยเฉพ�ะกองทะเบียนประวัติอ�ชญ�กร	สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	ซึ่งได้ให้คว�มร่วมมือต่อคณะกรรมก�ร
สิทธิมนุษยชนแห่งช�ติเป็นอย่�งดีเสมอม�	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2555		คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ		มีมติ
ให้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยต่อคณะรัฐมนตรี	 โดยสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	ควรพิจ�รณ�แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติว่�ด้วยประมวลระเบียบก�รตำ�รวจไม่เกี ่ยวกับคดี	ลักษณะที่	32	
ก�รพิมพ์ล�ยนิ้วมือ	พ.ศ.	2554	บทที่	4	ก�รคัดแยกและทำ�ล�ยแผ่นพิมพ์ล�ยนิ้วมือและร�ยก�รประวัติ
หรือบัญชีประวัติ		โดยให้เพิ ่มเติมหลักเกณฑ์ก�รนำ�ข้อมูลออกจ�กส�รบบทะเบียนประวัติอ�ชญ�กร	
จำ�นวน	4	ข้อ	ได้แก่	1)	กรณีคว�มผิดท่ีศ�ลพิพ�กษ�ให้ลงโทษปรับสถ�นเดียว	2)	กรณีม�ตรก�รพิเศษท่ีส่งผล
ให้คดีอ�ญ�ระงับไป	ต�มม�ตร�	12	แห่งพระร�ชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�คว�มรุนแรงในครอบครัว	
3)	คดีเกี่ยวกับม�ตรก�รพิเศษแทนก�รดำ�เนินคดีอ�ญ�	ม�ตร�	86	และม�ตร�	90	แห่งพระร�ชบัญญัติ
ศ�ลเย�วชนและครอบครัวและวิธีพิจ�รณ�คดีเย�วชนและครอบครัว	พ.ศ.	2553	และ	4)	คดีท่ี	ป.ป.ช.	ไต่สวน
แล้วมีมติว่�ข้อกล่�วห�ไม่มีมูล		จ�กข้อเสนอแนะดังกล่�ว		ส่งผลให้ต่อม�สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติดำ�เนิน
ก�รแก้ไขโดยเพิ่ม	ข้อ	1.13	-	1.16	ของระเบียบสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติว่�ด้วยประมวลระเบียบก�รตำ�รวจ
ไม่เกี่ยวกับคดี	ลักษณะที่	32	ก�รพิมพ์ล�ยนิ้วมือ	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2556	ซึ่งถือเป็นก�รปรับปรุงแก้ไขแก้ไข
ต�มท่ีคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติมีข้อเสนอแนะด้วย	อีกท้ังปี	พ.ศ.	2560	คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชน
แห่งช�ติมีข้อเสนอแนะม�ตรก�รหรือแนวท�งในก�รแก้ไขปรับปรุงกฎหม�ยและระเบียบ	 อันเกี่ยวเนื่องกับ
สิทธิเด็กในกระบวนก�รยุติธรรมท�งอ�ญ�	กรณีก�รเปิดเผยประวัติก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ�ของเด็ก
และเย�วชน	โดยเห็นควรให้พิจ�รณ�คัดแยกบัญชีประวัติก�รกระทำ�ผิดของเด็กและเย�วชนไว้ในหมวดหนึ่ง
โดยเฉพ�ะ	แยกจ�กกรณีก�รกระทำ�ผิดของบุคคลทั่วไปเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญ�ว่�ด้วยสิทธิเด็ก
กฎแห่งกรุงปักกิ่ง		พระร�ชบัญญัติข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร	พ.ศ.	2539	พระร�ชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	
พ.ศ.	2546	และพระร�ชบัญญัติศ�ลเย�วชนและครอบครัวและวิธีพิจ�รณ�คดีเย�วชนและครอบครัว	
พ.ศ.	2553	ซ่ึงกองทะเบียนประวัติอ�ชญ�กร	สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	แจ้งคว�มคืบหน้�ม�ยังคณะกรรมก�ร
สิทธิมนุษยชนแห่งช�ติว่�	ปัจจุบันกองทะเบียนประวัติอ�ชญ�กรไม่เปิดเผยข้อมูลก�รกระทำ�ผิดของเด็ก
และเย�วชนให้กับหน่วยง�นใดทั ้งภ�ครัฐและเอกชน	 เว้นแต่เพื ่อประกอบก�รใช้ดุลพินิจของศ�ล	
ทั ้งนี ้ต�มม�ตร�	84	แห่งพระร�ชบัญญัติศ�ลเย�วชนและครอบครัวและวิธ ีพิจ�รณ�คดีเย�วชน
และครอบครัว	พ.ศ.	2553	และได้ประก�ศใช้ระเบียบสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	ว่�ด้วยประมวลระเบียบ
ก�รตำ�รวจ	ไม่เกี่ยวกับคดี	ลักษณะที่	32	ก�รพิมพ์ล�ยนิ้วมือ	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2561	ซึ่งเป็นก�รแก้ไข
ข้อ	4.2	ทั้งยังเพิ่มเติมเงื่อนไขในก�รคัดแยกข้อมูลออกจ�กทะเบียนประวัติอ�ชญ�กรจนถึงข้อ	1.19	แล้ว	
ดังน้ันจะเห็นได้ว่�ระเบียบสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ		ว่�ด้วยประมวลระเบียบก�รตำ�รวจไม่เก่ียวกับคดี	ลักษณะ
ท่ี	32	ก�รพิมพ์ล�ยนิ้วมือ	ที่มีก�รแก้ไขเพิ่มเติมฉบับต่�ง	ๆ	มีพัฒน�ก�รในเชิงบวกต่อก�รคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภ�พของประช�ชนม�เป็นลำ�ดับ		อันแสดงให้เห็นว่�กองทะเบียนประวัติอ�ชญ�กร	สำ�นักง�นตำ�รวจ
แห่งช�ติ	ได้ตระหนักและให้คว�มสำ�คัญในก�รแก้ไขปัญห�ต�มข้อเสนอแนะในก�รส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ



อุณาโลม  หม�ยถึง		 คว�มย่ิงใหญ่

รัศมี   หม�ยถึง		 ก�รแผ่ไพศ�ลหรือก�รให้คว�มช่วยเหลือประช�ชนไปท่ัวทุกทิศ	 

รูปทรงดอกบัว  หม�ยถึง						 คว�มมีคุณธรรม			คว�มเอ้ืออ�ทรระหว่�งเพ่ือนมนุษย์
	 	 	 	 						อันเป็นจริยวัตรอันดีง�มของคนไทย
          
รูปคนล้อมเป็นวงกลม  หม�ยถึง						ก�รสร้�งพลังคว�มร่วมมือกับทุกภ�คส่วนของสังคมเพ่ือเสริม	
	 	 	 	 						สร้�งวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เป็นส่วนสำ�คัญในกระบวน
	 	 	 	 						ก�รพัฒน�ประเทศ	          

รูปมือ   หม�ยถึง		 ก�รร่วมมือกับทุกภ�คส่วน		ของสังคมท้ังในระดับประเทศและ		
	 	 	 	 ระหว่�งประเทศในก�รโอบอุ้มคุ้มครองศักด์ิศรีคว�มเป็นมนุษย์	
	 	 	 	 สิทธิและเสรีภ�พ	ด้วยหลักแห่งคว�มเสมอภ�คและภร�ดรภ�พ

สีนำาเงิน หม�ยถึง		 สีของคว�มเช่ือม่ันของประช�ชนและทุกภ�คส่วนของสังคม
	 	 หม�ยถึง		 คว�มมุ่งม่ัน		อดทนในก�รทำ�ง�นเพ่ือประช�ชน
	 	 หม�ยถึง		 คว�มส�มัคคี		และก�รประส�นพลังอย่�งหนักแน่นจ�กทุกภ�ค
	 	 	 	 ส่วนของสังคม	เพ่ือเสริมสร้�งวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
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