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หลักสิทธิมนุษยชนกับแนวทางค�ำวินิจฉัย (บางประการ)
ของศาลรัฐธรรมนูญ
จเด็จ อินสว่าง*

บทคัดย่อ
สิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน ที่บัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติไว้
ได้รับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้และปฏิบัติตามอ�ำนาจหน้าที่โดยค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ของหลักสิทธิมนุษยชน และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านศาสนา เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ เพื่อให้ด�ำรงอยู่ใน
ประเทศไทยด้วยความสันติภาพ เพื่อประเทศเป็นหนึ่งเดียวกันและยอมรับถึงความหลากหลายใน
การด�ำรงชีวิต ทัศนคติ เพื่อเป็นการศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ การเปลี่ยนแปลงใหม่ ให้เกิดการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของตนเอง บุคลิกภาพและศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์อย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับ
แต่ละประเทศ สิ่งหนึ่งขึ้นอยู่กับทัศนคติและความเข้าใจแต่ละรัฐและคนในสังคมที่มีต่อสิทธิมนุษยชน
และปัจจัยส�ำคัญ สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ในความเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะกฎหมาย
สิทธิทไี่ ด้รบั ความยุตธิ รรม การเดินทางย้ายถิน่ เสรีภาพในการนับถือศาสนา สิทธิทางการพูดการสือ่ สาร
ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม บุคคลสามารถมีงานท�ำและได้รับค่าจ้างที่เท่าเทียมกัน
มีสภาพการท�ำงานที่ปลอดภัย มีสวัสดิการของตนเองและครอบครัว สิทธิในการพัฒนา จากที่กล่าว
ข้างต้น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สิทธิหน้าที่ต่างๆ ของแต่ละบุคคลน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาทีด่ ขี นึ้ สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้จากการได้รบั ประโยชน์จากสิง่ แวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม รวมกัน
เป็นชุมชน รวมถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ในสังคมที่ประชาชนต้องมีการตรวจสอบโดยกฎหมาย
รัฐ ประชาชนจะได้รับความเป็นธรรมมากน้อยแค่ไหน ย่อมหมายถึงความเข้มแข็งของประเทศ
บ้านเมืองนั้น อย่างไรก็ตาม หลักสิทธิมนุษยชนนั้น ต้องค�ำนึงถึง การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก
ไม่ให้เกิดการแทรกแซงในชีวิตของประชาชน คุ้มครองประชาชน ไม่ให้ถูกละเมิดโดยบุคคลที่แสวงหา
ผลประโยชน์ สถาบันสังคม กฎหมาย สถาบันต่างๆ จ�ำเป็นต้องเข้าใจถึงประชาชนเพือ่ สร้างองค์ความรู้
ในการพัฒนาต่อไป

* ข้าราชการบ�ำนาญ (นักบริหาร 11 – อดีตปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา), อาจารย์พเิ ศษ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์),
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 3 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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จเด็จ อินสว่าง

หลักสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน (Human Right) หมายถึง สิทธิที่มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน มีศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรอง ทั้งความคิดและ
การกระท�ำทีไ่ ม่มกี ารล่วงละเมิดได้ โดยได้รบั การคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ
สนธิสัญญาระหว่างประเทศ
สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิและเสรีภาพที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นสิ่งจ�ำเป็นใน
การใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีสมกับความเป็นมนุษย์ โดยมีลักษณะติดตัวกับผู้ทรงสิทธิได้ และเป็นสิทธิ
ที่มีลักษณะสากล (Universal) คือเป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคนเหมือนกัน ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ เพศ หรือ
นับถือศาสนาใด1
สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเท่าเทียมกันในแง่ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์และสิทธิเพื่อด�ำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี โดยไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ
สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา และสถานภาพทางกายภาพและสุขภาพ รวมทั้งความเชื่อทางการเมือง
หรือความเชื่ออื่นๆ ที่ขึ้นกับพื้นฐานทางสังคม สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถถ่ายทอด
หรือโอนให้แก่ผู้อื่นได้ (ชะวัชชัย ภาติณธุ, 2548:29)
ในสังคมไทยแนวคิดเรือ่ งสิทธิมนุษยชน ได้สะท้อนอยูใ่ นวิถขี องคนไทยมาตัง้ แต่อดีต การส่งเสริม
และการยอมรั บ ในสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลในสั ง คมเห็ น ได้ ชั ด เจนในความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
พระมหากษัตริยก์ บั ประชาชนตัง้ แต่สมัยสุโขทัย การยอมรับในเรือ่ งของความเท่าเทียมกัน และศักดิศ์ รี
ของความเป็นมนุษย์กป็ รากฏจากประกาศเลิกทาส ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
นอกจากนั้น การที่สังคมไทยเป็นสังคมที่รักความสงบ มีสันติสุข มีความเอื้ออาทรต่อกัน ปราศจาก
ความขัดแย้งที่รุนแรง ต้อนรับการปฏิบัติของทุกศาสนา ของชนทุกชาติ ย่อมแสดงให้เห็นว่าสังคมไทย
มีรากฐานของการเคารพในสิทธิของบุคคล
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 และต่อมาในปี พ.ศ. 2491
ประเทศไทยได้ให้การรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ตลอดจน
เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนอีกหลายฉบับ การส่งเสริมและการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย ที่ผ่านมายังมีลักษณะที่เป็นไปโดยธรรมชาติ พัฒนาไปตามความรู้
ความเข้าใจ ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทย ตลอดจนการด�ำรงชีวิตที่แตกต่างกันของประชาชน
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจึงเกิดขึ้นอยู่เป็นประจ�ำในส่วนต่างๆ ของสังคม ทั้งโดยเจตนาและ
โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
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บรรเจิด สิงคะเนติ, 2543, หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์, กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 44
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ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา รัฐธรรมนูญของประเทศไทยให้ความส�ำคัญต่อการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนไม่น้อยหน้าประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะที่เป็นรูปธรรมชัดเจน คือ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
และเมื่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ถูกยกเลิก รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ก็ได้ท�ำการยกร่างและประกาศใช้
แทนที่ก็ยังยึดถือแนวการให้คุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างละเอียดคล้ายคลึงกัน ทั้งในด้านแนวคิด
แนวปฏิบัติ ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติต่างๆ ต่อไปนี2้
1. การให้ความคุ้มครองและรับรองสิทธิมนุษยชนโดยทั่วไป โดยบัญญัติบังคับให้การปฏิบัติ
หน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็น
ไปตามหลักนิติธรรม
2. การให้ ค วามคุ ้ ม ครองศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น มนุ ษ ย์ โดยบั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ารใช้ อ� ำ นาจโดย
องค์การของรัฐทุกองค์การต้องค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ
3. การให้ความคุ้มครองความเสมอภาคของบุคคล และความเท่าเทียมกันในทางกฎหมาย
โดยบัญญัติห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด
เชือ้ ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเชือ่ ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขดั ต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ
4. การคุม้ ครองสิทธิในการฟ้องร้องเพือ่ บังคับตามรัฐธรรมนูญโดยบัญญัตใิ ห้บคุ คลสามารถอ้าง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนเท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
ไม่เป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ รัฐธรรมนูญ หรือไม่ขดั ต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน และให้สทิ ธิบคุ คลซึง่ ถูกละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญเพือ่ ใช้สทิ ธิทางศาลหรือ
ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้โดยตรงภายใต้เงื่อนไขบางประการ
5. การให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายโดยการบัญญัติให้บุคคลย่อมมีสิทธิ
และเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย โดยการบัญญัติห้ามมิให้จับและคุมขังบุคคลไว้ เว้นแต่มีค�ำสั่งหรือ
หมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอืน่ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ การค้นตัวบุคคลหรือการกระท�ำใดอันกระทบ
ต่อสิทธิและเสรีภาพจะกระท�ำได้ตอ่ เมือ่ มีเหตุตามทีก่ ฎหมายบัญญัตเิ ช่นกัน นอกจากนีห้ ากมีการกระท�ำ
ซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพเกิดขึ้น ผู้เสียหาย พนักงานอัยการหรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของ
ผูเ้ สียหาย มีสทิ ธิรอ้ งต่อศาลเพือ่ ให้สงั่ ระงับหรือเพิกถอนการกระท�ำเช่นว่านัน้ รวมทัง้ จะก�ำหนดวิธกี าร
ตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยก็ได้
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550, 2550, คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา : กรุงเทพฯ
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จเด็จ อินสว่าง

6. การให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลโดยการรับรองว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพใน
เคหสถานตลอดจนการที่จะอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข ทั้งการเข้าไปในเคหสถาน
โดยปราศจากความยินยอมของผูค้ รอบครอง หรือการตรวจค้นเคหสถานหรือทีร่ โหฐาน จะกระท�ำมิได้
เว้นแต่มคี ำ� สัง่ หรือหมายศาล หรือมีเหตุอย่างอืน่ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัตทิ ำ� นองเดียวกับการค้น นอกจากนี้
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลยังให้ความคุ้มครองต่อสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ
ชื่อเสียง ตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตัวด้วยซึ่งรวมถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
7. การให้ความคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิ
เสรีภาพดังกล่าวข้างต้นนั้น จะเห็นว่าเป็นการให้ความคุ้มครองที่เป็นหลักหรือแนวคิดทางทฤษฎี
ซึ่งจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ได้ ก็ต่อเมื่อมีมาตรการรองรับไว้
ในทางปฏิบัติ ซึ่งก็ได้แก่กระบวนการยุติธรรมนั่นเอง หากแม้รัฐธรรมนูญบัญญัติให้การจับหรือการค้น
ต้องมีหมายศาล ก็ต้องมีมาตรการทางกฎหมายในแบบของกฎหมายวิธีบัญญัติออกมารองรับเพื่อให้
เป็นมาตรการที่ต้องถือปฏิบัติเป็นการทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการปฏิบัติในรายละเอียดเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าว เช่น ก่อนจับต้องด�ำเนินการอย่างไร ภายหลังจับต้องด�ำเนินการอย่างไร ต้องแจ้งข้อหา
อย่างไร มีอ�ำนาจควบคุมตัวกี่วัน ต้องด�ำเนินการสอบสวนอย่างไรภายในก�ำหนดเวลาเท่าใด เป็นต้น
ในขณะทีโ่ ลกเข้าสูศ่ ตวรรษที่ 21 การส่งเสริมค่านิยมประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน
และการพัฒนาที่ยั่งยืนได้เป็นบรรทัดฐานของการจัดระเบียบใหม่ของโลก ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางการปรับเปลี่ยนไปในแนวทางของการพัฒนา
ดังกล่าว โดยจะเห็นได้จากการทีป่ ระเทศไทยได้ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ซึ่งได้มีบทบัญญัติที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลไว้อย่างกว้างขวางที่สุดนับตั้งแต่มีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญมา จึงถือได้วา่ เป็นการประกาศถึงความเป็นชาติทมี่ อี ารยธรรมเท่าเทียมกับชาติอารยธรรมอืน่
แต่การที่มีเพียงกฎหมายคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เท่าเทียมกับนานาประเทศนั้นมิใช่เป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่า
สังคมนัน้ จะสามารถสร้างสันติสขุ อย่างแท้จริงได้ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) ได้มอบแนวคิดเกีย่ วกับ
สิทธิมนุษยชนว่า สิทธิมนุษยชนจะสัมฤทธิ์ผลที่แท้ ต้องประสานสู่จริยธรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยไม่หยุด
อยู่แต่เรื่องของการมีสิทธิ ใช้สิทธิ พิทักษ์สิทธิ รักษาสิทธิ การมีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
หรือข้อกฎหมายต่างๆ นั้นเป็นเพียงเครื่องหมายรู้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ อย่างไรก็ดี มนุษย์ย่อม
ต้องพัฒนาตนต่อไป ยิ่งกว่านั้นมนุษย์ย่อมไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ใช่เพียงเพราะเคารพตามกฎเกณฑ์ มนุษย์
ต้องปฏิบัติต่อกันจากส่วนลึกของจิตใจ ด้วยความเมตตา กรุณา ความรัก และความเอื้ออาทรต่อกัน
โดยตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของ “ปัญญา” หรือความเข้าใจทีถ่ กู ต้องต่อความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์
และระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ซึ่งคือเป้าหมายที่แท้จริงในการพัฒนาของมนุษย์
ดังนัน้ การคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพไม่อาจเกิดขึน้ ได้จากการใช้มาตรการและ
กลไกตามกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว จ�ำเป็นที่จะต้องพิจารณาก�ำหนดมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้
ครบวงจรอย่างเป็นระบบ โดยค�ำนึงถึงภูมิหลังของสังคมไทย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
เพื่อให้การก�ำหนดนโยบายเป็นไปอย่างเหมาะสมและช่วยให้คนในสังคมไทยไม่ละเมิดต่อกัน มีเมตตา
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มีความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสร้างสรรค์ โดยไม่น�ำไปสู่ภาวะสุดโต่งทางสังคมสองด้าน
คือ ด้านหนึ่งสังคมที่ยังไม่เข้าถึงอารยธรรม เพราะมนุษย์ในสังคมนั้นไม่ค�ำนึงถึงสิทธิของกันและกัน
ปล่อยให้มีการละเมิดต่อชีวิต ต่อทรัพย์สิน มีการกีดกั้นแบ่งแยก ท�ำให้บุคคลขาดอิสระเสรีภาพ
อีกด้านหนึ่งคือ สังคมที่ใกล้ถึงจุดอวสานของอารยธรรม เพราะมนุษย์ในสังคมนั้นบีบรัดตัวให้คับแคบ
ลงด้วยการคอยระวังในการทีจ่ ะปกป้องพิทกั ษ์สทิ ธิของตน จนสูญเสียความสัมพันธ์ตามธรรมชาติทงั้ ใน
ครอบครัว และสังคม โดยอยูด่ ว้ ยท่าทีและพืน้ ฐานของการปกป้องและเรียกร้องสิทธิแต่เพียงอย่างเดียว
เป้าหมายหลักของนโยบายสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ส�ำคัญมีอยู่ 4 ประการ3
1. การมีสังคมที่มีสันติสุขอย่างแท้จริงกล่าวคือประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างอาทรมีเมตตา
เคารพในสิทธิซงึ่ กันและกันมีศกั ดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์ทงั้ นีก้ ารส่งเสริมและการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
ควรผสมผสานเข้าไปเป็นวัฒนธรรมที่สําคัญของสังคมไทยในอนาคต
2. การมีสงั คมทีม่ กี ารเคารพกฎหมาย ยึดหลักนิตธิ รรม (rule of law) ควบคูไ่ ปกับหลักจริยธรรม
โดยไม่ใช้หลักการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นเงื่อนไขในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
หรือมุ่งร้ายซึ่งกันและกัน
3. การมีสังคมที่มีความเป็นประชาธิปไตยสร้างโอกาสความเสมอภาคและความยุติธรรมให้แก่
บุคคลที่ด้อยโอกาสในสังคม ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลทั้งในภาครัฐและภาคประชาสังคม
4. การมีสังคมที่การพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืนทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนา
สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของสังคม
การให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพทั่วไปนั้นมีหลักพื้นฐานว่าควรบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
เพราะสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนั้นมีผลผูกพันต่ออ�ำนาจนิติบัญญัติอ�ำนาจบริหารและอ�ำนาจ
ตุลาการของรัฐนั้นดังเช่นที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 บัญญัติไว้ในมาตรา 27 และการคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญย่อมมีข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับขอบเขตและองค์กร ข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับขอบเขตคือการคุ้มครอง
โดยทั่วไปจะมีผลเฉพาะในอาณาเขตของรัฐ ส่วนข้อจ�ำกัดขององค์กรคือจะผูกพันต่อองค์กรของรัฐนั้น
เหตุผลที่รัฐบาลบัญญัติให้มีการคุ้มครองด้านสิทธิเสรีภาพไว้ในรัฐธรรมนูญนั้น ก็เพื่อป้องกัน
มิให้บุคคลในรัฐถูกกระท�ำโดยไม่เป็นธรรมหรือผิดกฎหมายจากรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในปัจจุบัน
การให้ ค วามคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพได้ ข ยายตั ว ออกไปครอบคลุ ม ถึ ง อ� ำนาจที่ ป ั จ เจกบุ ค คลในรั ฐ
อาจเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้รัฐกระท�ำการได้โดยตรงดังเช่น มาตรา 28 แห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
เป็นต้น ที่บัญญัติให้บุคคลสามารถฟ้องร้องรัฐเพื่อบังคับให้รัฐกระท�ำการได้

3

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
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นอกจากนี้ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพตามรั ฐ ธรรมนู ญ ยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ภาระหน้ า ที่ แ ละความผู ก พั น ต่ อ
ฝ่ายนิติบัญญัติในการบัญญัติกฎหมายในรายละเอียดเพื่อให้เกิดการปฏิบัติต่อสิทธิเสรีภาพนั้นตามที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติอย่างเป็นรูปธรรมเช่นมาตรา 35 วรรคสามของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 บัญญัติว่า
“บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลที่
เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” หรือมาตรา 44 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมได้รับหลักประกัน
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการท�ำงานรวมทัง้ หลักประกันในการด�ำรงชีพทัง้ ในระหว่างการท�ำงาน
และเมื่อพ้นภาวะการท�ำงาน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ในกรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่าฝ่ายนิติบัญญัติ
มีพันธกิจที่จะต้องบัญญัติกฎหมายในเรื่องนั้นๆ เพื่อให้การคุ้มครองหรือรับรองสิทธิของรัฐธรรมนูญ
มีผลในทางปฏิบัติอย่างไรก็ดีรัฐธรรมนูญได้บัญญัติต่อไปด้วยว่าหากฝ่ายนิติบัญญัติละเลยไม่บัญญัติ
กฎหมายเพือ่ ให้เงือ่ นไขทีร่ ฐั ธรรมนูญบัญญัตไิ ว้สำ� เร็จ จะเกิดผลร้ายต่อฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นลักษณะใดบ้าง
ดังนัน้ แม้จะก�ำหนดเวลาในการบัญญัตกิ ฎหมายเพือ่ รองรับบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญไว้ในบทเฉพาะกาล
ของรัฐธรรมนูญนั้นแต่ก็ไม่ได้บัญญัติว่าหากละเลยไม่บัญญัติกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแล้ว จะเกิดผล
อย่างไร
บทบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญยังก่อให้เกิดภารกิจในการให้หลักประกันใน
กระบวนการยุติธรรมทางศาลด้วย ซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญเพราะศาลเป็นที่พึ่งสุดท้ายหากมีการละเมิด
สิทธิเกิดขึ้นดังนั้นหากมีแต่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญรับรองสิทธิแต่เมื่อมีการละเมิดสิทธิเกิดขึ้น
กลับไม่มีหลักประกันว่าจะป้องกันการละเมิดหรือเยียวยาการละเมิดอย่างไรการคุ้มครองหรือรับรอง
ตามรัฐธรรมนูญย่อมไร้ความหมายจึงจ�ำเป็นต้องมีหลักประกันในกระบวนการทางศาล ที่จะท�ำให้
สิทธิดงั กล่าวนัน้ เป็นจริงขึน้ ได้ในทางปฏิบตั โิ ดยถือเป็นสิทธิเรียกร้องมหาชนทีป่ ระชาชนสามารถฟ้องร้อง
ต่อศาลเพือ่ ขอให้บงั คับตามสิทธิเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้ ดังเช่นทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 28 วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2550 “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้สามารถยก
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้”

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพกับศาลรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ได้บญ
ั ญัตริ บั รองและคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนไว้ในหลายมาตรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวด 3 ของรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยสิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทย อาทิ
มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง
มาตรา 6 รั ฐ ธรรมนู ญ เป็ น กฎหมายสู ง สุ ด ของประเทศ บทบั ญ ญั ติ ใ ดของกฎหมาย กฎ
หรือข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้
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หลักสิทธิมนุษยชนกับแนวทางค�ำวินิจฉัย (บางประการ) ของศาลรัฐธรรมนูญ

มาตรา 26 การใช้อ�ำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กรต้องค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา 27 สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยายหรือโดยวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย และการตีความ
กฎหมายทั้งปวง
มาตรา 28 บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่
ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้
บุคคลย่อมสามารถใช้สทิ ธิทางศาลเพือ่ บังคับให้รฐั ต้องปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตใิ นหมวดนีไ้ ด้โดยตรง
หากการใช้สทิ ธิและเสรีภาพในเรือ่ งใดมีกฎหมายบัญญัตริ ายละเอียดแห่งการใช้สทิ ธิและเสรีภาพตามที่
รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้แล้วให้การใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นเป็นไปตามกฎหมายบัญญัติ
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือจากรัฐ ในการใช้สิทธิตามความใน
หมวดนี้
มาตรา 29 การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่
โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย เฉพาะเพือ่ การทีร่ ฐั ธรรมนูญนีก้ ำ� หนดไว้และเท่าทีจ่ ำ� เป็น
และจะกระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้
กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด
กรณีหนึง่ หรือแก่บคุ คลใดบุคคลหนึง่ เป็นการเจาะจง ทัง้ ต้องระบุบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญทีใ่ ห้อำ� นาจ
ในการตรากฎหมายนั้นด้วย
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้น�ำมาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม
มาตรา 30 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรือ่ งถิน่ ก�ำเนิด เชือ้ ชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชือ่
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
จะกระท�ำมิได้
มาตรการที่รัฐก�ำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้
เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม
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มาตรา 32 บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระท�ำมิได้
แต่การลงโทษตามค�ำพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการ
โหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้
การจับและการคุมขังบุคคล จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่มคี ำ� สัง่ หรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอืน่
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การค้นตัวบุคคลหรือการกระท�ำใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึง่ จะกระท�ำมิได้
เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 39 บุคคลไม่ตอ้ งรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระท�ำการอันกฎหมายทีใ่ ช้อยูใ่ นเวลาทีก่ ระท�ำ
นัน้ บัญญัตเิ ป็นความผิดและก�ำหนดโทษไว้ และโทษทีจ่ ะลงแก่บคุ คลนัน้ จะหนักกว่าโทษทีก่ ำ� หนดไว้ใน
กฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท�ำความผิดมิได้
มาตรา 43 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขัน
โดยเสรีอย่างเป็นธรรม4
การจ�ำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เฉพาะเพือ่ ประโยชน์ในการรักษาความมัน่ คงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุม้ ครอง
ประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนการ
จัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อป้องกันการผูกขาดหรือขจัดความไม่เป็นธรรมใน
การแข่งขัน
บทบาทหลักในด้านการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายเป็นส�ำคัญคือประชาชน
สามารถได้รบั การคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพตามลักษณะพืน้ ฐานด้วยบทบาทอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญได้
ใน 4 ลักษณะ คือ
1. บทบาทอ�ำนาจในการโต้แย้งทางนิติบัญญัติ เช่น การโต้แย้งยับยั้งร่างกฎหมายขององค์กร
อ�ำนาจฝ่ายนิติบัญญัติที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและจ�ำกัดลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน
2. บทบาทอ�ำนาจโต้แย้งทางบริหารเช่นการโต้แย้งยับยั้งพระราชก�ำหนดและการบังคับใช้
กฎหมายขององค์กรอ�ำนาจฝ่ายบริหารที่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและจ�ำกัดลิดรอนสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน
3. บทบาทอ� ำ นาจการโต้ แ ย้ ง ทางตุ ล าการเช่ น การโต้ แ ย้ ง ยั บ ยั้ ง ร่ า งกฎหมายที่ ใช้ ใ นการ
ตัดสินพิพากษาคดีขององค์กรอ�ำนาจฝ่ายตุลาการที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและจ�ำกัดลิดรอนสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน

4

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550, 2550, คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา : กรุงเทพฯ.
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หลักสิทธิมนุษยชนกับแนวทางค�ำวินิจฉัย (บางประการ) ของศาลรัฐธรรมนูญ

4. บทบาทอ�ำนาจผสมซึ่งเป็นบทบาทอ�ำนาจที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทั้งด้านนิติบัญญัติ บริหาร
และฝ่ายตุลาการด้วย เช่นการทีค่ ำ� วินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนัน้ รับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
โดยผูกพันทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นโดยตรง ทั้งในการตรากฎหมาย การบังคับใช้
กฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง ซึ่งมีผลต่อการมีบทบาทอ�ำนาจผสมของศาลรัฐธรรมนูญ
ในทางอ้อมด้วย5

ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

		ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2552 “ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาค�ำร้องแล้วเห็นว่า ในขณะที่
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาค�ำร้องนี้ ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
2550 แล้ว การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใดๆ จะต้องพิจารณา
ว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฉบับทีใ่ ช้บงั คับในขณะทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยหรือไม่ เนื่องจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 36 และมาตรา 50 ที่ผู้ร้องโต้แย้งว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งนั้นมีหลักการอย่างเดียวกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 26 มาตรา 27 ตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 34
และมาตรา 43 ดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยค�ำร้องนี้ได้ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 และ
มาตรา 43
		 การที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 45 ลงวันที่ 17 มกราคม 2515 ข้อ 3 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 252 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 1 บัญญัติห้ามมิให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองสถานที่ขายอาหารหรือเครื่องดื่มขายอาหารหรือเครื่องดื่มตั้งแต่เวลา 01.00 นาฬิกา
ถึง 15.00 นาฬิกา เว้นแต่จะรับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมตํารวจส�ำหรับนครหลวงกรุงเทพธนบุรีหรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดส�ำหรับจังหวัดอื่นก่อนนั้น ย่อมเป็นการจ�ำกัดเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือ
การประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 43
วรรคหนึง่ โดยตรง คงมีปญ
ั หาเพียงว่าการจ�ำกัดเสรีภาพดังกล่าวจะเข้าข้อยกเว้นให้กระท�ำได้โดยอาศัย
บทบัญญัติแห่งกฎหมายตามความในวรรคสองหรือไม่ซึ่งบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้อ�ำนาจจ�ำกัด
เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือการประกอบอาชีพของประชาชนนั้นจะต้องมีขอบเขต “เฉพาะ
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชนใน
ด้านสาธารณูปโภคการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนการจัดระเบียบ

5

เชาวนะ ไตรมาศ, บทความศาลรัฐธรรมนูญกับความหลากหลายของมาตรการส่งมอบบริการด้านการคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญของประชาชน,ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
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จเด็จ อินสว่าง

การประกอบอาชีพการคุ้มครองผู้บริโภคการผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สวัสดิภาพของประชาชนหรือเพื่อป้องกันการผูกขาดหรือขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน”
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 43 วรรคสอง ทั้งยังจะเป็นไปเพียง “เท่าที่จ�ำเป็นและจะกระทบกระเทือน
สาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้” อีกด้วยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 29 วรรคหนึ่ง
		 อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่าประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 45
ลงวันที่ 17 มกราคม 2515 ข้อ 3 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 252 ลงวันที่ 16
พฤศจิกายน 2515 ข้อ 1 ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพราะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 29 วรรคหนึง่ และมาตรา 43 เป็นอันใช้บงั คับมิได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 6
กรณีนจี้ งึ ไม่จำ� เป็นต้องวินจิ ฉัยว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตราอืน่ ๆ
หรือไม่ อีกต่อไป”6
จากค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นแสดงให้เห็นถึงหลักสิทธิมนุษยชนของปวงชนชาวไทย
มีสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพตามที่รัฐธรรมนูญ 2550 ได้ก�ำหนดไว้ การจ�ำกัดเสรีภาพ
ในการขายอาหารหรือเครือ่ งดืม่ ในช่วงเวลา 01.00 นาฬิกา ถึง 05.00 นาฬิกาของแต่ละวันนัน้ นอกจาก
จะเป็นการจ�ำกัดโอกาสในการประกอบอาชีพค้าขายโดยสุจริตของประชาชนจ�ำนวนมากโดยไม่จำ� เป็น
แล้วยังเป็นการสร้างภาระให้แก่ประชาชนผู้ประกอบอาชีพสุจริตอื่นๆที่มีความจ�ำเป็นจะต้องบริโภค
อาหารและเครื่องดื่มในช่วงเวลาดังกล่าวของแต่ละวันโดยไม่มีเหตุผลและความจ�ำเป็นสนับสนุน
อีกด้วยถึงแม้จะมีการผ่อนปรนให้ขอรับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมต�ำรวจ หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้
ก็ยังคงเป็นการสร้างเงื่อนไขและภาระแก่การใช้เสรีภาพดังกล่าวโดยไม่จ�ำเป็นอยู่นั่นเองเพราะการที่
จะบังคับให้ประชาชนประกอบอาชีพค้าขายอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วทุกพื้นที่ของประเทศจะต้องไป
ขอใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐนั้นเป็นสิ่งที่ยากต่อการปฏิบัติทั้งยังเป็นทางให้ประชาชน
ผูป้ ระกอบสัมมาชีพเหล่านัน้ ต้องตกอยูใ่ ต้อำ� นาจครอบง�ำของเจ้าหน้าทีโ่ ดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
อีกด้วยการจ�ำกัดเสรีภาพดังกล่าวเห็นได้ชัดว่ามิได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความมั่นคงของรัฐหรือ
เศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภคการรักษาความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือประโยชน์อื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 43 วรรคสอง
แต่อย่างใดประกอบกับความจ�ำเป็นในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมและไม่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน

6

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, Available: http://www.constitutionalcourt.or.th/(2015,july29).
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หลักสิทธิมนุษยชนกับแนวทางค�ำวินิจฉัย (บางประการ) ของศาลรัฐธรรมนูญ

		ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 21/2546 “นางผณินทรา ภัคเกษม และคณะมีหนังสือร้องเรียน
กรณีพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2545 มาตรา 12 ที่บัญญัติว่า “หญิงมีสามีให้ใช้ชื่อสกุลของสามี”
ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 เนื่องจากเป็นบทบัญญัติที่เป็นการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อสตรีและไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่รับรองสิทธิของหญิงให้เท่าเทียม
กับชาย จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 30 ที่บัญญัติให้บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับ
ความคุ้มครองในกฎหมายเท่าเทียมกันชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
		 พิจารณาแล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตรา 30 เป็นบทบัญญัติที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ชนชาวไทยตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันโดยให้ทุกคนมีความเสมอภาคกันในกฎหมายซึ่งถือเป็น
หลักความเสมอภาคโดยเฉพาะการรับรองสิทธิเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงและการเลือกปฏิบตั ิ
โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ
สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท�ำ
มิได้ ทั้งนี้ หลักความเสมอภาคตามมาตรา 30 มีพื้นฐานมาจากหลักความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ตามธรรมชาติที่เป็นการยอมรับว่าสิทธิตามธรรมชาติของปัจเจกชนนั้นเป็นสิทธิที่มีความเสมอภาค
เท่าเทียมกันทุกคน ซึง่ จะเป็นสิทธิทมี่ มี าตัง้ แต่เกิดทีท่ กุ คนจะต้องมีอยูอ่ ย่างเท่าเทียมกัน และห้ามมิให้มี
การเลือกปฏิบัติอันท�ำให้เกิดความไม่เสมอภาคแก่บุคคลที่เรียกว่าการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
แต่กม็ ไิ ด้เป็นการห้ามโดยเด็ดขาด หากการเลือกปฏิบตั นิ นั้ เป็นมาตรการเพือ่ ขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริม
ให้เกิดความเสมอภาค โดยท�ำให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ถือว่า
เป็นการเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรมตามมาตรา 30 วรรคสี่
		 การใช้ช่ือสกุลเป็นมาตรการของรัฐในการจ�ำแนกตัวบุคคลเพื่อแสดงถึงแหล่งก�ำเนิดว่ามาจาก
วงศ์ตระกูลใดอันเป็นการแสดงเผ่าพันธุ์ เทือกเถาเหล่ากอของบุคคล โดยการใช้ชื่อสกุลถือว่าเป็นเรื่อง
สิทธิของบุคคลที่มีอยู่อย่างเท่าเทียมกันทุกคน
		 เมื่อบทบัญญัติตามมาตรา 12 มีลักษณะเป็นบทบังคับให้หญิงมีสามีต้องใช้ชื่อสกุลของสามี
เท่านัน้ อันเป็นการลิดรอนสิทธิในการใช้ชอื่ สกุลของหญิงมีสามี ท�ำให้ชายและหญิงมีสทิ ธิไม่เท่าเทียมกัน
เกิดความไม่เสมอภาคกันทางกฎหมายด้วยเหตุแห่งความต่างในเรื่องเพศและสถานะของบุคคล
		 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505
มาตรา 12 ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เพราะขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 เป็นอันใช้บังคับมิได้
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 6”7
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จเด็จ อินสว่าง

ผลของค�ำวินิจฉัยนี้ ได้แสดงให้เห็นถึง สิทธิ ความเท่าเทียมของมนุษย์ ทั้งเพศชายและเพศหญิง
ฝ่ายหญิงมีสทิ ธิในการเลือกทีจ่ ะใช้นามสกุล มิได้เป็นการบังคับแต่อย่างใด เป็นเพียงการส่งเสริมให้ชาย
และหญิงมีสิทธิอย่างเสมอภาคกันทางกฎหมาย
นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงถึงสิทธิและเสรีภาพที่บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญ มีผลบังคับใช้จริง
ได้เห็นเป็นรูปธรรม มิใช่นามธรรมที่ปฏิบัติมิได้

สรุป

การแสดงถึงสิทธิเสรีภาพที่บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญ มีผลบังคับใช้จริง ได้เห็นเป็นรูปธรรม
เพราะทุกคนเกิดมาย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกัน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติไว้
ได้รับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้และปฏิบัติตามอ�ำนาจหน้าที่โดนค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ของหลักสิทธิมนุษยชน และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ด้านศาสนา เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ เพื่อให้ด�ำรงอยู่
ในประเทศไทยด้วยความสันติภาพ เพื่อประเทศเป็นหนึ่งเดียวกัน และยอมรับถึงความหลากหลายใน
การด�ำรงชีวิต ทัศนคติ เพื่อเป็นการศึกษาแลกเปลี่ยน ความรู้ ทักษะ การเปลี่ยนแปลงใหม่ ให้เกิดการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของตนเอง บุคลิกภาพและศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์อย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับ
แต่ละประเทศสิง่ หนึง่ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ทัศนคติและความเข้าใจแต่ละรัฐและคนในสังคมทีม่ ตี อ่ สิทธิมนุษยชน
และปัจจัยส�ำคัญ สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ในความเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะกฎหมาย สิทธิที่
ได้รบั ความยุตธิ รรม การเดินทางการย้ายถิน่ เสรีภาพในการนับถือศาสนา  สิทธิทางการพูดการสือ่ สาร
ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม บุคคลสามารถมีงานท�ำและได้รับค่าจ้างที่เท่าเทียมกัน
มีสภาพการท�ำงานที่ปลอดภัย มีสวัสดิการของตนเองและครอบครัว สิทธิในการพัฒนา จากที่กล่าว
ในข้างต้น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สิทธิหน้าที่ต่างๆ ของแต่ละบุคคลน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาที่ดีขึ้น สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้จากการได้รับประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
ศิลปวัฒนธรรม รวมกันเป็นชุมชน รวมถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ในสังคมที่ประชาชน ต้องมี
การตรวจสอบโดยกฎหมาย รัฐ ประชาชนจะได้รับความเป็นธรรมมากน้อยแค่ไหน ย่อมหมายถึง
ความเข้มแข็งของประเทศบ้านเมืองนั้น อย่างไรก็ตาม หลักสิทธิมนุษยชนนั้น ต้องค�ำนึงถึงการเคารพ
สิทธิของประชาชนเป็นหลัก ไม่ให้เกิดการแทรกแซงในชีวิตของประชาชน ไม่ให้ถูกละเมิดโดยบุคคล
ที่แสวงหาผลประโยชน์ สถาบันสังคม กฎหมาย สถาบันต่างๆ จ�ำเป็นต้องเข้าใจถึงประชาชนเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ ในการพัฒนาต่อไป
อย่างไรก็ตามผู้เขียนมีความเห็นว่า หลักสิทธิมนุษยชนต้องน�ำเอาวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
มาร่วมในการพิจารณาด้วย ด้วยเหตุนเี้ มือ่ เปรียบเทียบกับแนวค�ำวินจิ ฉัยรัฐธรรมนูญจากกรณีดงั กล่าว
ข้างต้น จึงมีคำ� ถามว่า ความเสมอภาคตามหลักสิทธิมนุษยชนกับความสอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณี
และวิถีชีวิต ไปด้วยกันหรือไม่
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หลักสิทธิมนุษยชนกับแนวทางค�ำวินิจฉัย (บางประการ) ของศาลรัฐธรรมนูญ

บรรณานุกรม
เชาวนะ ไตรมาศ, บทความศาลรัฐธรรมนูญกับความหลากหลายของมาตรการส่งมอบบริการด้าน
การคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน, ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์, (กรุงเทพฯ : วิญญูชน,
2543), 44
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550, (คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา : กรุงเทพฯ, 2550)
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, Available: http://www.constitutionalcourt.or.th/(2015,july29).
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พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทย
จุมพล ส�ำเภาพล*

บทคัดย่อ
บทคัดย่อหรือสาระสังเขป

		
สิทธิมนุษยชน เป็นสิทธิประจ�ำตัวของมนุษย์ทกุ คนเนือ่ งจากมนุษย์ทกุ คนมีศกั ดิศ์ รี มีเกียรติศกั ดิ์
ประจ�ำตัว ซึ่งสิทธิเหล่านี้ย่อมต้องได้รับการคุ้มครองจากรัฐโดยถือว่าเป็นมาตรฐานขั้นต�่ำของ
การปฏิบัติต่อมนุษย์ สิทธิมนุษยชนครอบคลุมสิทธิ 5 ประเภท ได้แก่ สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง
สิทธิทางเศรษฐกิจ สิทธิทางสังคม และสิทธิทางวัฒนธรรม ทัง้ นี้ สหประชาชาติได้ประกาศปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) และยังมีสนธิสญ
ั ญาด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ เพือ่ คุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
ในด้านต่าง ๆ ประเทศไทยซึง่ เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ จึงได้เข้าเป็นภาคีสนธิสญ
ั ญาหลัก
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนจ�ำนวน 7 ฉบับ จากทั้งหมด 9 ฉบับ ได้แก่ 1. อนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก (CRC) 2. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบและพิธีสาร
เลือกรับเรื่อง การรับข้อร้องเรียน (CEDAW) 3. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (ICCPR) 4. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(ICESCR) 5. อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบ (ICERD) 6. อนุสญ
ั ญา
ต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย�่ำยีศักดิ์ศรี (CAT)
7. อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (CRPD) การเข้าร่วมเป็นภาคีในสนธิสญ
ั ญาดังกล่าวจึงก่อให้เกิด
พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทย เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนให้แก่ประชาชนในประเทศไทย
ค�ำส�ำคัญ พันธกรณีระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชน

* อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 3
ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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บทน�ำ

แนวความคิดเกีย่ วกับหลักสิทธิมนุษยชนเป็นแนวคิดทีม่ จี ดุ ก�ำเนิดจากโลกตะวันตก ซึง่ เรียกร้อง
ให้รฐั ได้คำ� นึงถึงความเป็นมนุษย์ อันถือว่าเป็นสิทธิตามธรรมชาติทตี่ ดิ ตัวมนุษย์ทกุ คน และต่อมาแนวคิด
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนได้แพร่หลาย และมีอิทธิพลต่อประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จนได้รับการยอมรับว่า
เป็นหลักการสากล เป็นหลักการพื้นฐานในการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตย และถือว่า
เป็นหลักกฎหมายทั่วไปอีกด้วย เมื่อพิจารณาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกฎหมาย
ระหว่างประเทศแล้ว หลักสิทธิมนุษยชนมีกำ� เนิดแรกเริม่ มาพร้อม ๆ กับการก่อตัง้ องค์การสหประชาชาติ
ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ และความตกต�่ำ  การขัดแย้งทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่าง ๆ เป็น
สาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดสงครามโลก ดังนัน้ เพือ่ น�ำมาซึง่ สันติภาพของโลกอย่างยัง่ ยืนอันเป็นวัตถุประสงค์
หลักของการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ จึงปรากฏชัดเจนในกฎบัตรแห่งสหประชาชาติว่าจะต้องให้
ความส�ำคัญกับทั้งความมั่นคง การพัฒนา และสิทธิมนุษยชนไปพร้อม ๆ กัน ประเทศไทยได้เล็งเห็น
ความส�ำคัญเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกัน เมื่อประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การ
สหประชาชาติจึงได้เข้าร่วมในพันธกรณีระหว่างประเทศต่าง ๆ โดยเป็นภาคีในอนุสัญญาต่าง ๆ เพื่อ
ให้สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยได้รับการรับรองและคุ้มครอง

1. หลักการของสิทธิมนุษยชน

		1.1 ความหมายสิทธิมนุษยชน
ค�ำว่า “สิทธิมนุษยชน” ในอดีตยังไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย จนกระทั่งเมื่อมี
การก่อตั้งองค์การสหประชาชาติแล้ว จึงได้ถูกน�ำมาใช้อย่างแพร่หลายทั้งในระดับภูมิภาคและใน
ระดับนานาชาติ ซึ่งในกฎบัตรสหประชาชาติได้กล่าวถึงสิทธิมนุษยชนไว้หลายแห่ง เช่น ในอารัมภบท
มีข้อความที่กล่าวถึงความมุ่งหมายของสหประชาชาติไว้ว่า
“เพือ่ เป็นการยืนยันความเชือ่ ในสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของความเป็นมนุษย์ ในศักดิศ์ รีและคุณค่า
ของมนุษยชาติ To Reaffirm Faith in Fundamental Human Rights, in the Dignity and Worth
of the Human Person….” (United Organization, 2012)
ในตัวกฎบัตรสหประชาชาติได้กล่าวถึงสิทธิมนุษยชนไว้ในที่ต่าง ๆ เช่น ในอารัมภบท
ในข้อ 1 ข้อ 13 ข้อ 55 ข้อ 56 ข้อ 62 และข้อ 76 แต่มิได้มีค�ำนิยามหรือค�ำอธิบายความหมายของ
ค�ำว่าสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด
ในทางวิชาการมักไม่มีการให้ค�ำนิยามความหมายของสิทธิมนุษยชน นอกจากมีการ
พยายามอธิบายค�ำปรารภของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ว่า “โดยที่การยอมรับนับถือ
เกียรติศักดิ์ประจ�ำตัว และสิทธิเท่าเทียมกันและโอนมิได้ของบรรดาสมาชิกทั้งหลายแห่งครอบครัว
มนุษยชนเป็นหลักการพื้นฐานแห่งอิสรภาพความยุติธรรมและสันติภาพโลก” นั้นหมายถึง
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เป็ น สิ ท ธิ ป ระจ� ำ ตั ว ของมนุ ษ ย์ ทุ ก คน เพราะมนุ ษ ย์ ทุ ก คนมี ศั ก ดิ์ ศ รี
มีเกียรติศักดิ์ประจ�ำตัว สิทธิมนุษยชนไม่สามารถโอนให้แก่กันได้ แต่นักปฏิบัติการสิทธิมนุษยชน
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จุมพล ส�ำเภาพล

ให้ค�ำอธิบายว่า เราเรียกสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับคนทุกคนที่ต้องได้รับในฐานะที่เป็นคน ซึ่งท�ำให้คนๆ นั้น
มีชีวิตอยู่รอดได้อย่างมีความเหมาะสมแก่ความเป็นคนและสามารถมีการพัฒนาตนเองได้ว่าคือ
“สิทธิมนุษยชน” เมื่อน�ำค�ำอธิบายทั้ง 2 ประการมาประกอบกันก็สามารถเข้าใจได้ว่า สิทธิมนุษยชน
คือสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับคนทุกคนที่ต้องได้รับในฐานะที่เป็นคน เพื่อท�ำให้คนๆ นั้นมีชีวิตอยู่รอดได้และ
มีการพัฒนาที่ดีขึ้น
		1.2 ขอบเขตของสิทธิมนุษยชน
ขอบเขตของสิทธิมนุษยชน เมื่อพูดถึงสิทธิมนุษยชนจึงมีความหมายกว้างกว่า “สิทธิ”
ตามกฎหมาย นักกฎหมายทั่วไปมักอธิบายว่า “สิทธิ” คือประโยชน์ที่กฎหมายรับรองซึ่งเป็นไปตาม
หลักกฎหมายในขอบเขตที่แคบในแง่ที่ว่า คนจะมีสิทธิได้ต้องมีกฎหมายรับรองไว้เท่านั้น ถ้ากฎหมาย
ไม่เขียนรับรองไว้ย่อมไม่มีสิทธิ หรือไม่ได้รับสิทธิ แต่ในแง่ของ “สิทธิมนุษยชน” นั้นขอบเขตของ
สิทธิมนุษยชนกว้างกว่าสิง่ ทีก่ ฎหมายรับรองดังกล่าวข้างต้น สิทธิมนุษยชนทีไ่ ด้รบั การรับรองทัว่ โลกว่า
เป็นมาตรฐานขั้นต�่ำของการปฏิบัติต่อมนุษย์นั้น สามารถจ�ำแนกได้ครอบคลุมสิทธิ 5 ประเภท1 ได้แก่
1) สิทธิพลเมือง ได้แก่ สิทธิในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพและความมั่นคงในชีวิต การ
ไม่ถูกทรมาน ไม่ถูกท�ำร้ายหรือฆ่า สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ สิทธิในความเสมอภาคต่อหน้า
กฎหมาย สิทธิทจี่ ะได้รบั การปกป้องจากการจับกุมหรือคุมขังโดยมิชอบ สิทธิทจี่ ะได้รบั การพิจารณาคดี
ในศาลอย่างยุติธรรมโดยผู้พิพากษาที่มีอิสระ สิทธิในการได้รับสัญชาติเสรีภาพของศาสนิกชนใน
การเชื่อถือ และปฏิบัติตามความเชื่อถือ
2) สิทธิทางการเมือง ได้แก่ สิทธิในการเลือกวิถีชีวิตของตนเองทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและ
การแสดงออก สิทธิการมีส่วนร่วมกับรัฐในการด�ำเนินกิจการที่เป็นประโยชน์สาธารณะ เสรีภาพใน
การชุมนุมโดยสงบ เสรีภาพในการรวมกลุ่ม สิทธิในการเลือกตั้งอย่างเสรี
3) สิทธิทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สิทธิในการมีงานท�ำ ได้เลือกงานอย่างอิสระและได้รับค่าจ้าง
อย่างเป็นธรรม สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน การได้รับมาตรฐานการครองชีพอย่างพอเพียง
4) สิทธิทางสังคม ได้แก่ สิทธิในการได้รับการศึกษา สิทธิในการได้รับหลักประกัน
ด้านสุขภาพ แม่และเด็กต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเต็มที่ ได้รับ
ความมั่นคงทางสังคม มีเสรีภาพในการเลือกคู่ครองและสร้างครอบครัว

1

นิรุฒ มณีพันธ์, หลักสิทธิมนุษยชนกับการบริหารบุคคลในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, เอกสารวิชาการส่วนบุคคล การอบรม
หลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” รุ่นที่ 2 วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าถึงจาก http://institute.constitutionalcourt.or.th/ [25 สิงหาคม 2558]
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5) สิ ท ธิ ท างวั ฒ นธรรม ได้ แ ก่ การมี เ สรี ภ าพในการใช้ ภ าษาหรื อ สื่ อ ความหมายใน
ภาษาท้องถิ่นตน มีเสรีภาพในการแต่งกายตามวัฒนธรรม การปฏิบัติกิจตามวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นของตน การปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา การพักผ่อนหย่อนใจด้านการแสดงศิลปะ
วัฒนธรรมบันเทิงได้โดยไม่มีใครมาบังคับ
ดังนั้น กล่าวได้ว่า “สิทธิตามกฎหมาย” ทุกอย่างไม่ใช่เรื่องสิทธิมนุษยชน มีสิทธิบางอย่าง
เท่านัน้ ถือเป็นสิทธิมนุษยชน เพราะเป็นสิง่ ทีต่ ดิ ตัวมนุษย์มาแต่เกิด ไม่สามารถโอนไปให้คนอืน่ หรือไม่มี
ใครมาพรากไปจากมนุษย์แต่ละคนได้ และสิทธิที่เป็นสิทธิมนุษยชนนั้นถือเป็นมาตรฐานขั้นต�่ำของ
การปฏิบตั ริ ะหว่างมนุษย์ เช่น การฆ่าหรือท�ำร้ายกัน แม้ไม่มกี ฎหมายบัญญัตวิ า่ การท�ำร้าย หรือการฆ่า
เป็นความผิด คนทุกคนก็รอู้ ยูแ่ ก่ใจว่าเป็นความผิด แต่การทีค่ นในชาติไม่ได้รบั “อาหาร” ทีเ่ พียงพอแก่
การยังชีพไม่ถอื ว่ามีใครท�ำผิดกฎหมาย แต่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนประเภทหนึง่ ทีร่ ฐั บาลมีหน้าที่
ต้องจัดการให้คนในชาติได้รับอาหารอย่างพอเพียงแก่การมีชีวิตอยู่รอด2

2. พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

หลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักทีม่ คี วามส�ำคัญในระดับโลกซึง่ มุง่ เน้นให้ทกุ ประเทศค�ำนึงถึงคุณค่า
ของความเป็นมนุษย์ ดังนั้น ในทางกฎหมายระหว่างประเทศจึงมีพันธกรณีที่ส�ำคัญ 2 ประเภท ได้แก่
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชน
		2.1 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UN Declaration of Human Rights: UDHR)
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UN Declaration of Human Rights: UDHR) เป็น
ความพยายามทีจ่ ะสร้างมาตรฐานร่วมกันของทุกคนและทุกชาติตอ่ สิทธิในทุก ๆ ด้านของมนุษย์ภายใต้
ความคิดที่ว่า “มนุษย์ทุกคนเกิดมาอย่างเสรีและเท่าเทียมในศักดิ์ศรีและสิทธิ” (All human beings
are born free and equal in dignity and rights) ดังนั้น หลักการส�ำคัญของปฏิญญาว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนนี้จึงห้ามการเลือกปฏิบัติทั้งปวง อาทิ การเลือกปฏิบัติต่อเชื้อชาติ เพศ ภาษา ศาสนา
ความคิดเห็นทางการเมืองหรืออืน่ ใด ต้นก�ำเนิดทางชนชาติหรือสังคม ฐานะ การเกิด หรือสถานภาพอืน่ ๆ
เป็นต้น โดยได้แจกแจงสิทธิต่าง ๆ ที่จะได้รับคุ้มครอง ไม่ว่าจะเป็นสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง
สิทธิทางวัฒนธรรม สิทธิทางเศรษฐกิจ สิทธิทางสังคม และอื่น ๆ

2

ค�ำบรรยาย เรื่อง หลักสิทธิมนุษยชน เข้าถึงจาก http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/2556/
thaigov_Plan3/2plan3.pdf
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		2.2 สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน
สนธิสญ
ั ญาด้านสิทธิมนุษยชนมีลกั ษณะเป็นสนธิสญ
ั ญาพหุภาคี กล่าวคือ เป็นสนธิสญ
ั ญา
ที่มีรัฐมากกว่าสองรัฐขึ้นไปเป็นภาคีสนธิสัญญา ซึ่งกระบวนการในการท�ำสนธิสัญญามีหลายขั้นตอน
นับตั้งแต่การเจรจา การให้ความยินยอมของรัฐเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาโดยการลงนาม การให้
สัตยาบัน การภาคยานุวัติ3 และบางรัฐอาจตั้งข้อสงวน หรือตีความสนธิสัญญาและเมื่อปฏิบัติตาม
ขั้นตอนในการท�ำสนธิสัญญาครบถ้วนแล้ว ภาคีก็มีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญาต่อไป
และต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสนธิสัญญา มิฉะนั้นอาจต้องรับผิดในสิ่งที่เกิดหรือไม่ได้เกิดขึ้น
ระหว่างประเทศภาคีด้วยกัน
การเข้าเป็นภาคีของสนธิสญ
ั ญาก่อให้เกิดพันธกรณีทตี่ อ้ งปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับสนธิสญ
ั ญา
มิฉะนั้นอาจต้องรับผิดในทางระหว่างประเทศ ดังนั้น เมื่อประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาด้าน
สิทธิมนุษยชน ประเทศไทยก็ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีของสนธิสัญญาดังกล่าว กล่าวคือ เมื่อต้องการ
เข้าเป็นภาคีส่วนราชการ ผู้รับผิดชอบจะเรียกประชุมราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาบทบัญญัติของ
สนธิสัญญาแล้วขอความเห็นชอบเพื่อเข้าผูกพันตามสนธิสัญญา เมื่อรัฐมนตรีพิจารณาแล้วจากนั้น
ก็จะแจ้งผลต่อส่วนราชการที่รับผิดชอบ ซึ่งส่วนราชการนั้นจะแจ้งต่อไปยังกระทรวงการต่างประเทศ
ในกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศไม่ได้เป็นหน่วยงานเสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี ซึ่งในกรณีของ
สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนนี้ กระทรวงการต่างประเทศจะด�ำเนินการยื่นสัตยาบันหรือภาคยานุวัติ
สารตามต่อกรณีตามที่สนธิสัญญานั้น ๆ ระบุไว้มาปฏิบัติภายในประเทศ
นอกจากนี้ มาตรา 27(4) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ยังได้ก�ำหนดว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และ
อ�ำนาจในการเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับการทีป่ ระเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีหรือการปฏิบตั ิ
ตามหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน4

3

4

การภาคยานุวัติ คือ การให้ความยินยอมของรัฐเพื่อเข้าผูกพันตามสนธิสัญญาซึ่งจะใช้ในกรณีที่รัฐนั้นมิได้เข้าร่วมใน
การเจรจาท�ำสนธิสัญญาและมิได้ลงนามในสนธิสัญญานั้นมาก่อนแต่สนธิสัญญาหรือรัฐที่ท�ำการเจรจาเปิดโอกาสให้รัฐ
ซึง่ มิได้เข้าร่วมในการเจรจาท�ำสนธิสญ
ั ญาหรือลงนามในสนธิสญ
ั ญาสามารถให้ความยินยอมเพือ่ เข้าผูกพันตามสนธิสญ
ั ญา
ในภายหลังได้ ด้วยการแสดงเจตนาโดยการประกาศฝ่ายเดียว และแจ้งต่อเลขาธิการสหประชาชาติเป็นลายลักษณ์อักษร
ซึ่งการภาคยานุวัติอาจเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการมีผลบังคับใช้ของสนธิสัญญาก็ได้ ผลของการภาคยานุวัติ ก่อให้ถือว่า
รัฐที่ท�ำการภาคยานุวัติสนธิสัญญานั้น เป็นภาคีของสนธิสัญญาตั้งแต่ที่ท�ำการภาคยานุวัติหรือภายหลังตามที่สนธิสัญญา
ก�ำหนด และมีสิทธิ หน้าที่ตามที่สนธิสัญญาก�ำหนดไว้นับแต่นั้น โดยไม่มีผลย้อนหลัง
บทวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ และเชื่อมโยงเพื่อวางทิศทางแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561)
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พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทย

3. สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติในล�ำดับที่ 55 เมื่อวันที่
16 ธันวาคม พ.ศ. 2489 และได้เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาหลักระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนแล้ว
จ�ำนวน 7 ฉบับ จากทั้งหมด 9 ฉบับ ท�ำให้เกิดพันธะผูกพันในการปฏิบัติตามปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีรวมไปถึง
ข้อตกลงต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการประชุมระดับโลกด้วย ประกอบกับการทีป่ ระเทศไทยได้นำ� สาระส�ำคัญ
ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และสนธิสัญญาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยทัง้ ฉบับ ปี พ.ศ. 2540 และ ปี พ.ศ. 2550 เพือ่ ให้มผี ลบังคับใช้ในการปกป้องคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนในชาติ โดยในปัจจุบนั ประเทศไทยเป็นภาคีสนธิสญ
ั ญาด้านสิทธิมนุษยชน
5
ซึ่งสหประชาชาติถือเป็นสนธิสัญญาหลัก จ�ำนวน 7 ฉบับ ได้แก่
1. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child – CRC)
2. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบและพิธีสารเลือกรับเรื่อง
การรับข้อร้องเรียน (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women – CEDAW)
3. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant
on Civil and Political Rights – ICCPR)
4. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR)
5. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination - ICERD)
6. อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือ
ย�่ำยีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment – CAT)
7. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with
Disabilities – CRPD)
นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบด้วย ซึ่งสามารถพิจารณาวันที่มีผลบังคับใช้และสรุปสาระส�ำคัญของ
สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาได้ดังนี้

5

ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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		3.1 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child – CRC)
1) วันที่มีผลบังคับใช้
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวตั แิ ละมีผลบังคับใช้ ตัง้ แต่วนั ที่ 26 เมษายน 2535
โดยปัจจุบันคงเหลือข้อสงวน 1 ข้อ คือ ข้อ 22 การดูแลกลุ่มเด็กซึ่งเป็นผู้หนีภัยฯ ให้เป็นไปอย่าง
สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติในประเทศ
2) สาระส�ำคัญ เนื้อหาของอนุสัญญาฉบับนี้มี 3 ส่วน 54 ข้อ
ส่วนแรก (ข้อ 1-41) เป็นสาระบัญญัติว่าด้วย สิทธิต่างๆ ของเด็ก (child) ซึ่งหมายถึง
บุคคลที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปี โดยอนุสัญญาฯ ได้ยืนยันรับรองสิทธิของเด็กที่จะใช้สิทธิมนุษยชนต่าง ๆ
เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป แต่ในขณะเดียวกันก็เน้นย�้ำถึงสถานการณ์เฉพาะส�ำหรับเด็กที่จะต้องได้รับ
โอกาสหรือการดูแลที่แตกต่างเป็นพิเศษ โดยเน้นว่าเด็กควรจะได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือเท่าที่
จ�ำเป็นเพื่อสามารถมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ด้วยเหตุที่เด็กยังไม่โตเต็มที่ทั้งร่างกายและจิตใจ
จึงต้องการพิทักษ์และการดูแลเป็นพิเศษรวมถึงต้องการการคุ้มครองทางกฎหมายที่เหมาะสมทั้ง
ก่อนและหลังการเกิด และได้ก�ำหนดสิทธิเด็กที่จะต้องได้รับความคุ้มครอง เช่น
				● สิทธิทจี่ ะด�ำรงอยู่ เด็กมีสทิ ธิตดิ มาแต่กำ� เนิดทีจ่ ะด�ำรงชีวติ อยู่ โดยรัฐจะต้องมีมาตรการ
พิเศษทีใ่ ช้เพือ่ ประกันสิทธิในการมีชวี ติ ของเด็ก ตลอดจนการสร้างสภาวะแวดล้อมเพือ่ ให้เด็กมีชวี ติ รอด
และได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ จริยธรรม สุขภาพจิตและสังคมในลักษณะที่
เคารพศักดิ์ศรีของเด็ก และเพื่อเตรียมให้เด็กได้มีชีวิตอยู่ในสังคมที่มีเสรีภาพ รวมตลอดถึงการให้มี
การท�ำทะเบียนการตาย เพือ่ เก็บข้อมูลเกีย่ วกับสาเหตุและมาตรการในการป้องกันการเสียชีวติ ของเด็ก
				● สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติใดๆ อันเนื่องมาจากตัวเด็กเองหรือ
เนื่องมาจากสีผิว เพศ เชื้อชาติ ความเชื่อ รูปลักษณ์ ฐานะ กิจกรรม ความคิดเห็น หรือความเชื่อของ
บิดามารดา
				● สิทธิในการได้รบั การเลีย้ งดูและพัฒนา เด็กมีสทิ ธิได้รบั การเลีย้ งดูและพัฒนาจากความ
รับผิดชอบของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลัก บิดามารดาและผู้ปกครอง
ย่อมได้รบั ความช่วยเหลือทางกฎหมายในการปฏิบตั หิ น้าทีร่ บั ผิดชอบต่อการอบรมเลีย้ งดูเด็ก โดยรัฐให้
ประกันให้มกี ารพัฒนาสถาบันการอ�ำนวยความสะดวกและการบริการต่าง ๆ ในการเลีย้ งดูเด็ก และใน
กรณีทพี่ อ่ แม่ตอ้ งท�ำงานต้องได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องจากการบริการดูแลและอ�ำนวยความสะดวก
ต่าง ๆ ที่เด็กอยู่ในฐานะที่จะได้รับจากการด�ำเนินการที่เหมาะสมทั้งปวงของรัฐ
				● รัฐจะต้องด�ำเนินมาตรการทัง้ ปวงทีเ่ หมาะสมทัง้ ด้านกฎหมาย สังคมและการศึกษาเพือ่
ปกป้องคุ้มครองเด็กให้รอดพ้นจากการกระท�ำทุกรูปแบบที่เป็นความรุนแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ
การท�ำร้ายหรือท�ำมิชอบ ทอดทิ้งหรือละเลยไม่เอาใจใส่การกระท�ำที่ผิดๆ หรือการแสวงประโยชน์
จากเด็ก รวมทั้งการกระท�ำมิชอบทางเพศขณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของพ่อแม่หรือผู้ปกครองตาม
กฎหมายหรือบุคคลอื่นใดที่เด็กอยู่ในความดูแล
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พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทย

				● เด็กที่ถูกพรากจากสภาพความเป็นอยู่ในครอบครัวหรือไม่อาจอยู่ร่วมในครอบครัวได้
ต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองและช่วยเหลือดูแลเป็นพิเศษโดยรัฐ การดูแลรวมถึงการจัดหาผู้อุปถัมภ์
การรับเป็นบุตรบุญธรรมหรือจัดให้อยูใ่ นความดูแลของสถาบันเลีย้ งเด็กอย่างต่อเนือ่ ง โดยต้องค�ำนึงถึง
เผ่าพันธุ์ ศาสนา วัฒนธรรมและภาษาของเด็กด้วย
				● เด็กมีสิทธิได้รับประโยชน์จากการประกันสังคมและการประกันภัยทางสังคมโดยมี
มาตรการที่จ�ำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งผลอันเกิดจากการใช้สิทธินี้อย่างเต็มที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้โดยต้อง
ค�ำนึงถึงแหล่งที่มาของประโยชน์ที่จะให้สภาพแวดล้อมบุคคลที่รับผิดชอบในการเลี้ยงดู ตลอดจน
ข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองขอรับผลประโยชน์ที่เด็กร้องขอเองหรือมีผู้ร้องขอให้
				● เด็กมีสิทธิได้รับการศึกษาบนรากฐานของการเปิดโอกาสให้เท่าเทียมกันโดยรัฐต้องจัด
ให้การศึกษาชั้นประถมเป็นภาคบังคับและมีทั่วถึงเพียงพอโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขั้นมัธยมถึงขั้นอาชีวะ
และสามัญศึกษาต้องจัดให้มเี พียงพอ เด็กทุกคนสามารถเข้าเรียนได้ ต้องมีมาตรการต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสม
ให้มกี ารศึกษาระดับสูง ต้องเปิดกว้างแก่ทกุ คนทีเ่ ข้าศึกษา และต้องมีมาตรการสนับสนุนให้มกี ารเข้าเรียน
อย่างสม�่ำเสมอและลดอัตราการออกจากโรงเรียนกลางคัน
				● เด็กมีสทิ ธิได้รบั การคุม้ ครองปกป้องให้รอดพ้นจากการถูกใช้อย่างผิดกฎหมายเกีย่ วกับ
ยาเสพติด สารพิษต่อประสาท รวมทั้งการใช้เด็กในการผลิตและค้าสารดังกล่าว โดยต้องมีมาตรการ
ที่เหมาะสมทั้งปวง ทั้งด้านกฎหมาย สังคมและการศึกษา
				● เด็กต้องได้รบั การฟืน้ ฟูสขุ ภาพทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ รวมทัง้ การได้กลับคืนเข้าสูส่ งั คม
ของเด็กทีต่ อ้ งได้รบั เคราะห์รา้ ยจากการละเลย ไม่เอาใจใส่ดแู ลในทุกรูปแบบ การแสวงหาประโยชน์จาก
การกระท�ำทีม่ ชิ อบ การทรมานหรือการลงโทษหรือการปฏิบตั ทิ ที่ ารุณโหดร้ายไร้มนุษยธรรม เหยียบย�ำ่
ความเป็นคนหรือการท�ำโทษหรือการพิพาทด้วยอาวุธ การฟื้นฟูและการน�ำกลับคืนสู่สังคมเช่นว่านี้
จะต้องกระท�ำในสภาพแวดล้อมแห่งการส่งเสริมสุขภาพ การเคารพตนเองและศักดิ์ศรีของเด็ก
ส่วนที่ 2 (ข้อ 42-45) ว่าด้วยการเผยแพร่อนุสัญญา คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็ก
การเสนอรายงาน การส่งเสริมการปฏิบัติตามอนุสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
ส่วนที่ 3 (ข้อ 46-54) ว่าด้วยการลงนามเข้าเป็นภาคี การมีผลบังคับใช้ การแก้ไข การตั้ง
และการถอนข้อสงวน
		3.2 อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีในทุกรูปแบบและพิธสี ารเลือกรับเรือ่ ง
การรับข้อร้องเรียน (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination
against Women – CEDAW)
1) วันที่มีผลบังคับใช้
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวตั แิ ละมีผลบังคับใช้ ตัง้ แต่วนั ที่ 8 กันยายน 2528
โดยท�ำค�ำแถลงตีความ 1 ข้อ เกี่ยวกับเรื่องการบังคับใช้ภายในประเทศต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
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จุมพล ส�ำเภาพล

แห่งราชอาณาจักรไทย และปัจจุบันคงเหลือข้อสงวน 1 ข้อ คือ ข้อ 29 การให้อ�ำนาจศาลโลกใน
การตัดสินกรณีพิพาท
2) สาระส�ำคัญ เนื้อหาของอนุสัญญานี้มี 2 ส่วน 30 ข้อ
ส่วนแรก (ข้อ 1-16) เป็นสาระบัญญัตวิ า่ ด้วยสิทธิตา่ ง ๆ ของสตรี การขจัดการเลือกปฏิบตั ิ
ต่อสตรีรวมทัง้ การประกันว่าสตรีและบุรษุ มีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การปฏิบตั แิ ละดูแลจากรัฐอย่างเสมอภาคกัน
โดยรัฐภาคีมีพันธกรณีส�ำคัญที่จะต้องก�ำหนดมาตรการเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและ
สตรี ปรับรูปแบบทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อให้เอื้อต่อการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี ปราบปราม
การลักลอบค้า และแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากสตรี ประกันความเท่าเทียมกันระหว่างบุรษุ และสตรี
ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการด�ำรงชีวิตทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ เช่น สิทธิใน
การเลือกตั้ง การสนับสนุนให้ด�ำรงต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ ความเท่าเทียมกันในกฎหมายว่าด้วยสัญชาติและ
การศึกษา การได้รับโอกาสในการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน การป้องกันความรุนแรงต่อสตรีในสถานที่
ท�ำงาน ความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ การประกันความเป็นอิสระด้านการเงิน
และความมั่นคงด้านสังคม และการให้ความส�ำคัญแก่สตรีในชนบท ความเท่าเทียมกันทางกฎหมาย
โดยเฉพาะในด้านกฎหมายแพ่ง และกฎหมายครอบครัว ซึ่งเป็นการประกันความเท่าเทียมกันในชีวิต
ส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 (ข้อ 17-30) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งและการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
การเสนอรายงาน ผลกระทบของอนุสญ
ั ญา และการก�ำหนดมาตรการทีจ่ ำ� เป็น การลงนามเข้าเป็นภาคี
การมีผลบังคับใช้ การแก้ไข การตั้งข้อสงวน และการระงับข้อพิพาท อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ มีพิธีสารเลือกรับเรื่อง การรับข้อร้องเรียน 1 ฉบับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียและประเทศที่ 5 ในโลกที่ให้สัตยาบัน
ต่อพิธีสารเลือกรับเรื่อง การรับข้อร้องเรียนของอนุสัญญา นับเป็น 1 ใน 10 ประเทศแรกที่ท�ำให้
พิธีสารเลือกรับเรื่อง การรับข้อร้องเรียน มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2543 พีธีสารเลือกรับ
เรื่อง การรับข้อร้องเรียน เป็นกระบวนการช่วยในการคุ้มครองสิทธิสตรี โดยเปิดโอกาสให้บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลในประเทศที่เป็นภาคี พีธีสารเลือกรับเรื่อง การรับข้อร้องเรียน เสนอข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิสตรีต่อคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี และเปิดโอกาสให้
คณะกรรมการเข้ามาไต่สวนได้ โดยมีเงื่อนไขว่า เรื่องดังกล่าวได้ด�ำเนินการโดยกระบวนการแก้ไข
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศจนหมดสิ้นแล้ว หรือมีเหตุผลว่ากลไกในประเทศด�ำเนินการล่าช้า
กว่าปกติ นอกจากนั้น ยังต้องได้รับความยินยอมจากรัฐบาลของประเทศนั้นก่อนด้วย อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันยังไม่มีกรณีร้องเรียนของประเทศไทยไปยังคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อ
สตรีแต่อย่างใด
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พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทย

		3.3 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR)
1) วันที่มีผลบังคับใช้
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี โดยการภาคยานุวัติ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม
2540 โดยมีการท�ำค�ำแถลงตีความ 2 ประเด็น ได้แก่ (1) เรื่องการก�ำหนดเจตจ�ำนงของตนเอง
โดยมิได้หมายรวมถึงการแบ่งแยกดินแดนหรือเอกภาพทางการเมือง (ข้อ 1 วรรคหนึ่ง) และ (2) การ
โฆษณาชวนเชื่อเพื่อท�ำสงคราม (ข้อ 20 วรรคหนึ่ง)
2) สาระส�ำคัญ เนื้อหาของกติกาฉบับนี้มี 6 ส่วน 53 ข้อ
ส่วนที่ 1 (ข้อที่ 1) กล่าวถึงสิทธิในการก�ำหนดเจตจ�ำนงตนเอง (right of self determination)
ส่วนที่ 2 (ข้อที่ 2-5) กล่าวถึงพันธกรณีของรัฐภาคีที่รับรองจะเคารพและประกันสิทธิ
ของบุคคล รวมถึงการห้ามการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา
ความคิดเห็นทางการเมือง สัญชาติ สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม ถิ่นก�ำเนิด หรือสภาพอื่นใด โดยจะ
ด�ำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติภายในประเทศ ประกันว่าบุคคลที่ถูกละเมิดจะได้รับการเยียวยา
ไม่วา่ บุรษุ หรือสตรีจะได้รบั สิทธิพลเมืองและการเมืองอย่างเท่าเทียมกัน การลิดรอนสิทธิในสถานการณ์
ฉุกเฉิน และการห้ามการตีความกติกาในอันที่จะไปจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพอื่น ๆ ลง
ส่วนที่ 3 (ข้อที่ 6-27) กล่าวถึงสาระของสิทธิในส่วนที่เป็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง
การเมือง ได้แก่ สิทธิในการมีชีวิตอยู่ เสรีภาพจากการถูกทรมาน การห้ามบุคคลมิให้ตกอยู่ในภาวะ
เยี่ยงทาส การห้ามบุคคลมิให้ถูกจับกุมโดยตามอ�ำเภอใจ การปฏิบัติต่อผู้ถูกลิดรอนเสรีภาพอย่างมี
มนุษยธรรม การห้ามบุคคลถูกจ�ำคุกด้วยเหตุทไี่ ม่สามารถช�ำระหนีต้ ามสัญญาได้ เสรีภาพในการโยกย้าย
ถิน่ ฐาน ความเสมอภาคของบุคคลภายใต้กฎหมาย การห้ามมิให้มกี ารบังคับใช้กฎหมายอาญาย้อนหลัง
สิทธิการได้รับรองเป็นบุคคลตามกฎหมาย การห้ามแทรกแซงความเป็นส่วนตัว การคุ้มครองเสรีภาพ
ทางความคิด เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก การห้ามการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อ
การสงครามหรือก่อให้เกิดความเกลียดชังทางเชือ้ ชาติ สิทธิทจี่ ะชุมนุมอย่างสันติ การรวมกันเป็นสมาคม
สิทธิของชายหญิงที่อยู่ในวัยที่เหมาะสมในการมีครอบครัว การคุ้มครองสิทธิเด็ก และการที่พลเมือง
ทุกคนมีสทิ ธิทจี่ ะมีสว่ นในกิจการสาธารณะ การรับรองว่าบุคคลทัง้ ปวงย่อมเสมอภาคกันตามกฎหมาย
และได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน การรับรองสิทธิของชนกลุ่มน้อยทางเผ่าพันธุ์ ศาสนา และ
ภาษาภายในรัฐ
ส่วนที่ 4 (ข้อที่ 28-45) กล่าวถึงการจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Rights
Committee – HRC) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ก�ำหนดไว้
ในกติกา ICCPR รวมถึงพันธกรณีในการเสนอรายงานของรัฐภาคี การยอมรับอ�ำนาจของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน และขั้นตอนการพิจารณาข้อร้องเรียน
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ส่ ว นที่ 5 (ข้ อ ที่ 46-47) กล่ า วถึ ง การห้ า มการตี ค วามไปในทางขั ด กั บ กฎหมาย
ระหว่ า งประเทศอื่ น ๆ รวมทั้ ง การมิ ใ ห้ ตี ค วามในการที่ จ ะลิ ด รอนสิ ท ธิ ที่ จ ะใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่วนที่ 6 (ข้อที่ 48-53) กล่าวถึงการเข้าเป็นภาคี และการแก้ไขเพิ่มเติมกติกา
		3.4 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม (International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR)
1) วันที่มีผลบังคับใช้
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติและมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม
2542 โดยท�ำค�ำแถลงตีความข้อ 1 วรรคหนึง่ เกีย่ วกับสิทธิในการก�ำหนดเจตจ�ำนงของตนเอง โดยมิให้
ตีความรวมถึงการแบ่งแยกดินแดนหรือเอกภาพทางการเมือง
2) สาระส�ำคัญ เนื้อหาของกติกาฉบับนี้มี 5 ส่วน 31 ข้อ
ส่วนแรก (ข้อ 1) กล่าวถึงสิทธิในการก�ำหนดเจตจ�ำนงของตนเอง (right of self –
determination)
ส่วนที่ 2 (ข้อ 2-5) กล่าวถึงพันธกรณีของรัฐภาคีทจี่ ะด�ำเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
ตามล�ำดับขั้น นับตั้งแต่การเคารพ คุ้มครอง ส่งเสริม และท�ำให้เป็นจริงอย่างเต็มที่ตามที่ทรัพยากร
มีอยู่เพื่อให้มีความคืบหน้า โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรีในการ
ได้รบั สิทธิ การจ�ำกัดสิทธิตามกติกา รวมทัง้ การห้ามตีความใด ๆ ในกติกาทีจ่ ะท�ำลายสิทธิหรือเสรีภาพ
ตามที่รับรองไว้ในกติกานี้
ส่วนที่ 3 (ข้อ 6-15) กล่าวถึงสาระของสิทธิ ได้แก่ สิทธิในการท�ำงานและมีเงื่อนไข
การท�ำงานทีเ่ หมาะสมเป็นธรรม สิทธิทจี่ ะก่อตัง้ สหภาพแรงงาน และสิทธิทจี่ ะหยุดงาน สิทธิทจี่ ะได้รบั
สวัสดิการและการประกันด้านสังคม การคุ้มครองและช่วยเหลือครอบครัว สิทธิที่จะมีมาตรฐานชีวิต
ทีด่ พี อเพียง สิทธิทจี่ ะมีสขุ ภาวะด้านกายและใจทีด่ ที สี่ ดุ ทีเ่ ป็นไปได้ สิทธิในการศึกษา สิทธิในวัฒนธรรม
และประโยชน์จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
ส่วนที่ 4 (ข้อ 16-25) กล่าวถึงพันธกรณีในการจัดท�ำรายงานของรัฐภาคี บทบาทของ
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมในการตรวจสอบการปฏิบัติตามพันธกรณีร่วมกับกลไกอื่นๆ ของ
สหประชาชาติ รวมทัง้ การให้ขอ้ คิดเห็นต่าง ๆ เกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามพันธกรณีของกติกา การด�ำเนินการ
ของรัฐภาคีที่จะร่วมมือในระดับระหว่างประเทศในการส่งเสริมสิทธิตามกติกา การห้ามการตีความ
บทบัญญัติเพื่อจ�ำกัดหน้าที่ของกลไกสหประชาชาติท่ีก�ำหนดไว้ตามกฎบัตรและธรรมนูญขององค์กร
รวมทั้งการไม่ตีความในทางที่จะจ�ำกัดสิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ส่วนที่ 5 (ข้อ 26-31) กล่าวถึงการเข้าเป็นภาคี และการแก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัตขิ องกติกา
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พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทย

		3.5 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination – ICERD)
1) วันที่มีผลบังคับใช้
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์
2546 โดยท�ำค�ำแถลงตีความ 1 ข้อ เกี่ยวกับเรื่องการบังคับใช้ภายในประเทศต้องสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และสนธิสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศทีไ่ ทยเป็นภาคี และ
ท�ำข้อสงวนไว้ 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 4 ในเรื่องการด�ำเนินมาตรการขจัดการเลือกปฏิบัติเท่าที่จ�ำเป็น และ
ข้อ 22 ในเรื่องการระงับข้อพิพาทโดยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
2) สาระส�ำคัญ เนื้อหาของอนุสัญญามี 3 ส่วน 25 ข้อ
ส่วนแรก (ข้อ 1-7) เป็นสาระบัญญัติว่าด้วยสิทธิต่าง ๆ โดยก�ำหนดความหมายของ
“การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ” การตีความและมาตรการพิเศษที่จัดขึ้นตามความจ�ำเป็นด้วยเจตนา
เพื่อประกันความก้าวหน้าของหมู่ชนบางกลุ่มที่ต้องการความคุ้มครองและสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
การประณามการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติและกระประกันการไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคล กลุม่ หรือสถาบัน
หรือสนับสนุนการเลือกปฏิบัติเหล่านี้ การด�ำเนินมาตรการที่จะแก้ไขกฎระเบียบที่ก่อให้เกิดการเลือก
ปฏิบตั ดิ ว้ ยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมและสนับสนุนการประสานเชือ้ ชาติเข้าด้วยกัน การจัดให้มมี าตรการพิเศษ
ชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม เพื่อให้ได้รับสิทธิเสรีภาพอย่างเสมอภาค
การประณามการแบ่งแยกเชื้อชาติ ผิว การโฆษณาชวนเชื่อในเรื่องความเหนือกว่าของบางชนกลุ่ม
การเกลียดชังระหว่างเชื้อชาติ การลงโทษตามกฎหมายแก่การกระท�ำที่ประณามเหล่านี้ และห้าม
การด�ำเนินการส่งเสริมกระตุ้นการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การประกันสิทธิของทุกคนให้
เสมอภาคกันตามกฎหมายภายใต้ศาลและกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองของรัฐ การใช้สิทธิอย่าง
ทั่วถึงและเสมอภาคในทางการเมือง กิจกรรม สาธารณะและบริการสาธารณะ สิทธิของพลเมืองใน
เรื่องต่าง ๆ ทุกเรื่อง เช่น การมีถิ่นพ�ำนัก การครองสัญชาติ การสมรสและเลือกคู่สมรส การรับมรดก
สิทธิเสรีภาพทางความคิดเห็น การนับถือศาสนา การชุมนุม สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ต่าง ๆ ทั้งในด้านการท�ำงาน ที่อยู่อาศัย การสาธารณสุข การศึกษา กิจกรรมทางวัฒนธรรม และ
บริการต่าง ๆ และการประกันสิทธิของรัฐที่จะให้ความคุ้มครองแก่ทุกคนในอาณาเขตจากการเลือก
ปฏิบัติเหล่านี้ รวมถึงสิทธิที่จะร้องขอค่าทดแทนจากศาลเพื่อชดใช้ความเสียหายอันเป็นผลจากการ
เลือกปฏิบัติเหล่านี้
ส่วนที่ 2 (ข้อ 7-16) ว่าด้วยคณะกรรมการ การเสนอรายงาน การรับข้อร้องเรียนระหว่างรัฐ
การด�ำเนินการ การไกล่เกลี่ยและการยุติข้อพิพาทของคณะกรรมการ
ส่วนที่ 3 (ข้อ 17-25) ว่าด้วยการลงนามเข้าเป็นภาคี การมีผลบังคับใช้ เงื่อนไขในการตั้ง
ข้อสงวนและการถอนข้อสงวน การเพิกถอนอนุสัญญา และการเสนอข้อพิพาทสู่ศาลยุติธรรมระหว่าง
ประเทศ
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		 3.6 อนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมาน และการปฏิบตั หิ รือการลงโทษอืน่ ทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือย�ำ่ ยีศกั ดิศ์ รี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment – CAT)
1) วันที่มีผลบังคับใช้
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน
2550 โดยท�ำค�ำแถลงตีความ 3 ข้อ ดังนี้ 1. ข้อ 1 การตีความค�ำว่า “ทรมานฯ” ให้สอดคล้องกับ
ประมวลกฎหมายอาญา 2. ข้อ 4 การก�ำหนดโทษทางอาญาให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายอาญา
3. ข้อ 5 การก�ำหนดเขตอ�ำนาจศาลส�ำหรับความผิดฐานทรมานฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายอาญา และ
ได้ท�ำข้อสงวนไว้ 1 ข้อ เรื่องการระงับข้อพิพาทโดยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
2) สาระส�ำคัญ6 เนื้อหาของอนุสัญญามี 2 ส่วน 33 ข้อ
ส่วนแรก (ข้อ1-16) ก�ำหนดนิยามของค�ำว่า “การทรมาน” ซึง่ ในทีน่ ี้ หมายถึง การกระท�ำใด
ก็ตามโดยเจตนาที่ทำ� ให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ ทรมานอย่างสาหัส ไม่ว่าทางกายภาพหรือ
ทางจิตใจต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ด้วยความมุ่งประสงค์เพื่อให้ข้อสนเทศหรือค�ำสารภาพจากบุคคลนั้น
หรือบุคคลที่สาม การลงโทษบุคคลนั้นส�ำหรับการกระท�ำ  ซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคลลที่สามกระท�ำหรือ
ถูกสงสัยว่าได้กระท�ำ  รวมทั้งการบังคับขู่เข็ญ โดยมุ่งเน้นไปที่การกระท�ำหรือโดยความยินยอมของ
เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลอื่น ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งทางการ ทั้งนี้ รัฐมีพันธกรณีที่จะต้องก�ำหนด
ให้การทรมานฯ เป็นความผิดตามกฎหมายอาญา ก�ำหนดมาตรการป้องกัน การทรมานฯ ก�ำหนดให้
“การทรมาน” เป็นความผิดที่ลงโทษได้ตามกฎหมายอาญา ก�ำหนดเขตอ�ำนาจที่เป็นสากลเกี่ยวกับ
ความผิดการทรมาน พร้อมทั้งก�ำหนดให้เป็นความผิดที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ นอกจากนั้น อนุสัญญาฯ
ยังระบุให้รัฐภาคีก�ำหนดมาตรการสืบสวน สอบสวน รวมทั้งด�ำเนินคดีที่เหมาะสมกับคดีทรมานฯ
พร้อมทัง้ ให้ดำ� เนินการเผยแพร่ความรู้ และจัดฝึกอบรมหลักการและสาระส�ำคัญของอนุสญ
ั ญาฯ ให้กบั
ทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง และก�ำหนดให้มมี าตรการทีเ่ หมาะสมในการเยียวยาเหยือ่ ทีถ่ กู ทรมานฯ รวมทัง้
ก�ำหนดมาตรการป้องกันการกระท�ำหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�่ำยีศักดิ์ศรีด้วย
ส่วนที่ 2 (ข้อ 17-33) ว่าด้วยคณะกรรมการต่อต้านการทรมานฯ การเข้าเป็นภาคีอนุสญ
ั ญาฯ การเสนอ
รายงาน การระงับข้อพิพาท ฯลฯ

6

สว่าง กันศรีเวียง. สถานการณ์และแนวโน้มด้านสิทธิมนุษยชนในระดับสากลและสังคมไทย : สิทธิมนุษยชนในกระแส
โลกาภิวัตน์ : ประชาคมโลก (Global Community). (ออนไลน์).
http://www.baanjomyut.com/library/global_community/06_2.html. เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555
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		 3.7 อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with
Disabilities – CRPD)
1) วันที่มีผลบังคับใช้
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวตั แิ ละมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 28 สิงหาคม 2551
โดยท�ำค�ำแถลงตีความ 1 ข้อ คือ การปรับใช้ข้อ 18 เกี่ยวกับเรื่องเสรีภาพในการโยกย้ายถิ่นฐาน และ
สิทธิในการได้มาซึง่ สัญชาติจะต้องเป็นไปอย่างสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบตั ิ
ภายในประเทศ
2) สาระส�ำคัญ เนื้อหาของอนุสัญญามี 2 ส่วน 50 ข้อ
ส่วนแรก (ข้อ1-33) เกี่ยวกับเรื่องวัตถุประสงค์และหลักการทั่วไปของอนุสัญญาฯ ความ
เสมอภาค กลุ่มสตรีและเด็กพิการ การเสริมสร้างความตระหนัก การเข้าถึง บริการต่าง ๆ สิทธิในชีวิต
ร่างกาย สถานการณ์ฉุกเฉินทางมนุษยธรรม การเสมอภาคทางกฎหมาย การเข้าถึง ความยุติธรรม
เสรีภาพ และความมั่นคงของมนุษย์ เสรีภาพจากการถูกทรมานฯ การกระท�ำ  และการลงโทษอื่น
ทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�ำ่ ยีศกั ดิศ์ รี เสรีภาพจากการถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ การกระท�ำ
รุนแรง และการกระท�ำทีม่ ชิ อบ การเคารพคนพิการ เสรีภาพในการโยกย้ายถิน่ ฐาน การได้มาซึง่ สัญชาติ
การอยู่ร่วมกันในสังคม เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การเข้าถึงข้อมูล การเคารพสิทธิส่วนบุคคล
การเคารพครอบครัว การเข้าถึงการศึกษา สิทธิในสุขภาพ การฟืน้ ฟูเยียวยา การท�ำงาน การมีมาตรฐาน
ชีวติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ี การมีสว่ นร่วมทางการเมือง การมีสว่ นร่วมทางวัฒนธรรม สันทนาการ และการ
กีฬา การจัดเก็บสถิติและข้อมูล ความร่วมมือระหว่างประเทศ การปรับใช้อนุสัญญาฯ ภายในประเทศ
การติดตามตรวจสอบการอนุมัติอนุสัญญาฯ
ส่วนที่ 2 (ข้อ 33-50) ว่าด้วยคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ การเข้าเป็นภาคีอนุสญ
ั ญาฯ
การเสนอรายงาน ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการฯ กับหน่วยงานอื่น ๆ การระงับข้อพิพาท ฯลฯ
นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ ครองมิให้บคุ คลถูกบังคับ
ให้สูญหาย (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance – ICPPED) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 อนุสัญญาฯ เป็นหนึ่งในสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งรับรองโดยข้อมติสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ (United Nations
General Assembly – UNGA) สมัยที่ 61 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
23 ธันวาคม 2553 ปัจจุบันมีประเทศลงนามแล้ว 97 ประเทศ และมีประเทศที่เข้าเป็นภาคีแล้ว
58 ประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561) อนุสัญญาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อก�ำหนดให้การ
ท�ำให้บุคคลหายสาบสูญโดยถูกบังคับเป็นฐานความผิดตามกฎหมายอาญา (เน้นการกระท�ำของ
เจ้าหน้าที่รัฐ หรือการกระท�ำในนามเจ้าหน้าที่รัฐ) รวมทั้งก�ำหนดโทษของความผิดดังกล่าว โดยรัฐ
จะต้องก�ำหนดให้ตนมีเขตอ�ำนาจศาลเหนือความผิดฐานกระท�ำให้บุคคลหายสาบสูญโดยถูกบังคับ
ถึงแม้ว่าบุคคลที่หายสาบสูญหรือบุคคลที่ประกอบอาชญากรรมดังกล่าวจะไม่ใช่คนชาติของตน7
7

อัจฉรา ฉายากุล, ชมพูนุท เฉลิมศิริกุล และปียนุช ฐิติพัฒนะ. (2546). พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ของไทย (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา กรมการศาสนา.
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จุมพล ส�ำเภาพล

บทสรุป

ประเทศไทยเป็นภาคีสนธิสญ
ั ญาด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติซงึ่ ถือเป็นสนธิสญ
ั ญาหลัก
7 ฉบับ จึงก่อให้เกิดพันธกรณีทตี่ อ้ งปฏิบตั ติ ามเพือ่ ให้สอดคล้องกับสนธิสญ
ั ญา มิฉะนัน้ อาจจะต้องรับผิด
ในทางระหว่างประเทศ ซึง่ สนธิสญ
ั ญาเหล่านีป้ ระเทศไทยได้นำ� มาใช้กบั กฎหมายภายในประเทศ โดยมี
การน�ำสาระส�ำคัญของสนธิสญ
ั ญามาเป็นแม่แบบในการบัญญัตกิ ฎหมายเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนของไทย
ด้วย เช่น บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ส�ำหรับรัฐธรรมนูญประเทศไทยนี้ภายหลังจากการรับรองปฏิญญา
สากลแล้ว ต่อมาจึงได้มีการด�ำเนินการแก้ไขกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งให้ความส�ำคัญทางด้านสิทธิมนุษยชนมากขึ้นโดยการจัดท�ำรัฐธรรมนูญที่มี
ข้อความพิทักษ์สิทธิมนุษยชนหลายฉบับ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ
พ.ศ. 2550 เป็นต้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ฉบับปัจจุบันได้ให้การรับรอง
และคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้อย่างกว้างขวางโดยมีสาระส�ำคัญในประเด็นศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคของบุคคล สิทธิของผู้ต้องหา สิทธิของพยานและผู้เสียหายในคดี
สิทธิของเด็ก เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพทางการศึกษา สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในบริการ
สาธารณสุขและสวัสดิการ สิทธิของผู้สูงอายุ สิทธิของคนพิการหรือทุพพลภาพ สิทธิของผู้บริโภค
สิทธิของชุมชนท้องถิ่น เสรีภาพในการรวมกลุ่มและการชุมนุม สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
มีส่วนร่วม สิทธิในการร้องทุกข์และฟ้องคดี ซึ่งสิทธิเหล่านี้รัฐธรรมนูญรับรองเป็นหลักประกันที่ส�ำคัญ
ดังนั้น พันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนจึงเป็นหลักประกันสันติภาพให้กับสังคม
โดยเปิดโอกาสให้มนุษย์ทั้งหลายมีพื้นที่ในสังคมและอยู่กันอย่างสงบสุข การมีพื้นที่เพื่อให้เกิด
การแสดงออกซึ่งศักยภาพหรือความสามารถอื่นๆ อาจน�ำมาซึ่งคุณูปการต่างๆ ต่อสังคมส่วนอื่นๆ
และน�ำไปสู่การพัฒนาในด้านความแตกต่างหลากหลายและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น
เชือ้ ชาติหรือศาสนาใด ก็ตอ้ งมีความเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายสิทธิมนุษยชนจึงเป็นเครือ่ งมือ
ขจัดข้อขัดแย้งและแก้ไขปัญหาในสังคมเพื่อให้เกิดการไม่เลือกปฏิบัติและเพื่อให้เกิดการใช้เสรีภาพ
ในการก�ำหนดอนาคตได้อย่างหลากหลาย
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ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์*

บทคัดย่อ
บทคัดย่อหรือสาระสังเขป

แนวคิดเรื่องแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้พัฒนามาจากส่วนหนึ่งของการประชุม
ระดับโลกว่าด้วยสิทธิมนุษยชนทีจ่ ดั ขึน้ ในกรุงเวียนนา เมือ่ ปี ค.ศ. 1993 ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการส่งเสริม
และคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนเป็นเรือ่ งส�ำคัญอันดับแรกของประชาคมโลก และมุง่ เน้นถึงความรับผิดชอบ
ของทุกประเทศในการปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติ และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ซึง่ ทีป่ ระชุมดังกล่าวได้จดั ท�ำปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบตั กิ ารขึน้ โดยในข้อ 71 ทีป่ ระชุมระดับโลก
ว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนได้ เ สนอแนะให้ แ ต่ ล ะรั ฐ พิ จ ารณาความจ� ำเป็ น ในการร่ า งแผนปฏิ บั ติ ก าร
แห่งชาติ เพื่อก�ำหนดวิธีการที่ให้รัฐปรับปรุงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในฐานะที่
ประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ และได้ให้การรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งเข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญาดังกล่าว รวมถึงข้อตกลงระหว่างประเทศในเรื่อง
ต่างๆ ด้วย ดังนั้น ประเทศไทยจึงได้จัดท�ำและประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขึ้น ซึ่งปัจจุบัน
เป็นฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 – 2561) เพือ่ ให้หน่วยงานภาครัฐน�ำไปใช้เป็นเครือ่ งมือในการส่งเสริมปกป้อง
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนในประเทศ รวมทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้าน
สิทธิมนุษยชนในเวทีระหว่างประเทศอีกด้วย
ค�ำส�ำคัญ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

* สมาชิกสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ, ผูเ้ ข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิตธิ รรมเพือ่ ประชาธิปไตย” (นธป.) รุน่ ที่ 3 ของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
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บทน�ำ

ประเทศไทยเป็ น ประเทศหนึ่ ง ที่ เ ป็ น สมาชิ ก ขององค์ ก ารสหประชาชาติ ในล� ำ ดั บ ที่ 55
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2489 และเป็นภาคีสนธิสัญญาหลักระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
แล้วจ�ำนวน 7 ฉบับ จากทั้งหมด 9 ฉบับ ท�ำให้เกิดพันธะผูกพันในการต้องปฏิบัติตามปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคี รวมไปถึง
ข้อตกลงต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการประชุมระดับโลกด้วย ประกอบกับได้มกี ารน�ำสาระส�ำคัญของปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสนธิสญ
ั ญาดังกล่าวเป็นส่วนหนึง่ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 และปี พ.ศ. 2550 เพือ่ ให้มผี ลบังคับใช้ในการปกป้อง คุม้ ครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน
ในชาติ ซึ่งแนวคิดเรื่องแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พัฒนาจากส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลก
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่จัดขึ้นในกรุงเวียนนา เมื่อปี ค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2536) ซึ่งที่ประชุมดังกล่าว
ได้จัดท�ำปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบัติการขึ้น โดยในข้อ 71 ได้เสนอแนะให้แต่ละรัฐพิจารณาความ
จ�ำเป็นในการร่างแผนปฏิบตั กิ ารแห่งชาติ เพือ่ ก�ำหนดวิธกี ารทีใ่ ห้รฐั ปรับปรุงการส่งเสริม และคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชน
ดังนั้น เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเกิดผลที่เป็นรูปธรรม ประเทศไทยโดยรัฐบาล
จึงได้จัดท�ำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาแล้ว 3 ฉบับ โดยแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับแรก
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและติดตามการด�ำเนินการ ต่อมา
เมื่อปี พ.ศ. 2545 จึงโอนภารกิจงานให้กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ด�ำเนินการต่อ จนกระทั่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เห็นชอบและประกาศใช้
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) ส�ำหรับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2
ได้หมดวาระลงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ปัจจุบันเป็นแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2557-2561) ซึ่งเป็นการจัดท�ำ  “ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” ด้วยการให้
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน ร่วมสะท้อนปัญหา ร่วมคิดร่วมจัดท�ำแผน
สิทธิมนุษยชนจากระดับพื้นที่ ครอบคลุมผู้แทนจากทุกจังหวัด และพัฒนาต่อยอดสู่แผนมนุษยชน
ในระดับชาติ เพื่อน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) ซึง่ คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบและประกาศเมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่รัฐจัดท�ำขึ้น เพื่อให้
ทุกภาคส่วนน�ำไปใช้ส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน โดยเป็นแผนใน
ระดับชาติด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อให้พัฒนาระบบงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในภาพรวม
อย่างมีเอกภาพให้มคี วามก้าวหน้าและทัดเทียมกับนานาประเทศ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในภาพรวมของประเทศมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุง่ ประโยชน์ทปี่ ระชาชนจะได้รบั
เป็นส�ำคัญ ทัง้ ยังเป็นการแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงความตัง้ ใจจริงของประเทศทีจ่ ะส่งเสริมคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านสิทธิมนุษยชนในเวทีระหว่างประเทศด้วย
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แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

		 1. ทบทวนวรรณกรรม
			 1.1 แนวคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน เป็นการกล่าวถึงความหมายของสิทธิมนุษยชน
ขอบเขตสิทธิมนุษยชน และหลักการสิทธิมนุษยชน โดยสิทธิมนุษยชนยังไม่มีการให้ค�ำนิยามและ
อธิบายถึงค�ำว่า “สิทธิมนุษยชน” แต่อย่างใด แต่อาจสรุปได้ว่า “สิทธิมนุษยชน” คือสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับ
ทุกคนต้องได้รับในฐานะที่เป็นคน เพื่อให้คนๆ นั้นมีชีวิตอยู่รอดได้อย่างเหมาะสมแก่ความเป็นคน
และมีความสามารถมีการพัฒนาตนเองได้ โดยสิทธิมนุษยชนมี 2 ระดับ ได้แก่
ระดับแรก คือ สิทธิทตี่ ดิ ตัวคนทุกคนมาแต่เกิด ไม่สามารถถ่ายโอนได้ อยูเ่ หนือกฎหมายและ
อ�ำนาจใดๆ เช่น สิทธิในร่างกาย ห้ามฆ่าหรือห้ามท�ำร้าย ห้ามทรมาน เป็นต้น
ระดับสอง คือ สิทธิที่ต้องได้รับการรับรองในรูปของกฎหมายหรือต้องได้รับความคุ้มครอง
โดยรัฐบาล เช่น การได้รับสัญชาติ การมีงานท�ำ ความเสมอภาคของหญิงชาย เป็นต้น
ส�ำหรับขอบเขตสิทธิมนุษยชนแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง
สิทธิทางเศรษฐกิจ สิทธิทางสังคม สิทธิทางวัฒนธรรม โดยมีหลักการส�ำคัญของสิทธิมนุษยชน ไม่ว่า
จะเป็นสิทธิตามธรรมชาติทตี่ ดิ ตัวมนุษย์มาแต่เกิด ความเป็นสากลและไม่สามารถถ่ายโอนได้ สิทธิมนุษยชน
ไม่สามารถแยกเป็นส่วนๆ ว่าสิทธิใดส�ำคัญกว่าสิทธิใด ความเสมอภาคและห้ามเลือกปฏิบตั ิ การมีสว่ นร่วม
และการเป็นส่วนหนึ่งของสิทธินั้นๆ การตรวจสอบได้และการใช้หลักนิติธรรมที่ส�ำคัญประการหนึ่ง
คือ การน�ำหลักการของศาสนาทุกศาสนายึดโยงกับสิทธิมนุษยชน เพราะหลักส�ำคัญของแต่ละศาสนา
สอนให้ทุกคนเป็นคนดี ละเว้นความชั่ว และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
			1.2 ปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและสนธิ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ย
สิทธิมนุษยชน
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเป็นเหมือนแม่บทการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
เพื่อให้แต่ละประเทศได้ใช้เป็นกรอบแนวทางการด�ำเนินงาน โดยมีเนื้อหาจ�ำนวน 30 ข้อ แบ่งออกเป็น
4 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกเป็นค�ำปรารภ ข้อ 1 และข้อ 2 ส่วนที่ 2 กล่าวถึงสิทธิของพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ข้อ 3-21 ส่วนที่ 3 กล่าวถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ข้อ 22-27 และ
ส่วนที่ 4 กล่าวถึงหน้าทีข่ องบุคคล สังคม และรัฐ ข้อ 28-30 แต่ปฏิญญามิใช่กฎหมายจึงขาดสภาพบังคับ
			1.3 สนธิสัญญาหลักระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
สนธิสัญญาหลักระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชน มีทั้งหมด 9 ฉบับ ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีแล้วจ�ำนวน 7 ฉบับ ได้แก่ กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Convenant on Civil
and Political Rights – ICCPR) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
(International Convenant onEconomic, Social and Cultural Rights – ICESCR) อนุสัญญา
ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of all
Form of Discrimination against  Women – CEDAW) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention
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on the Rights of the Child – CRC) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติใน
ทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination – CERD)
อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�่ำยี
ศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Right of Persons
with Disabilities – CRPD) ส�ำหรับฉบับที่ 8 อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ ครองมิให้บคุ คล
ถูกบังคับให้สูญหาย ประเทศไทยได้มีการลงนามรับรองแล้ว แต่อยู่ในระหว่างการเข้าร่วมเป็น
ภาคีสนธิสัญญาฯ และฉบับที่ 9 คือ อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานอพยพและสมาชิก
ครอบครัวนั้น ประเทศไทยยังไม่ได้เข้าร่วมภาคี
			1.4 แนวทางแผนสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ เป็นแนวทางที่องค์กร
สหประชาชาติจดั ท�ำขึน้ เพือ่ เป็นคูม่ อื ปฏิบตั กิ ารด้านสิทธิมนุษยชน (Handbook  on National Human
Rights Plans of Action) เพื่อให้แต่ละประเทศได้น�ำไปปรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท�ำแผนให้
เหมาะสมกับบริบทแต่ละประเทศ
			1.5 แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศอาเซียนและแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติของประเทศต่างๆ โดยกล่าวถึง
1) ประชาคมอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน
ซึ่งส่วนส�ำคัญของปฏิญญาอาเซียนประกอบด้วย 7 ส่วน ได้แก่ (1) อารัมภบท (2) หลักการทั่วไป
(3) สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (4) สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม (5) สิทธิในการพัฒนา
(6) สิทธิในสันติภาพ (7) ความร่วมมือในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน
2) แผนสิทธิมนุษยชนในประเทศอาเซียนจะมีอยู่ 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย
อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งขอกล่าวถึงเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งจากหลายประเทศ
ที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ โดยอยู่ในล�ำดับที่ 55 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2489
(ค.ศ. 1946) และเป็นภาคีสนธิสัญญาหลักระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน จ�ำนวน 7 ฉบับ ได้แก่
(1) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (2) กติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (3) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีใน
ทุกรูปแบบ และพิธีสารเลือกรับเรื่องการรับข้อร้องเรียน (4) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และพิธีสาร
เลือกรับทั้ง 3 ฉบับ เรื่องความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันทางก�ำลังอาวุธ เรื่องการขายเด็ก
การค้าประเวณีเด็ก และเรือ่ งกระบวนการติดต่อร้องเรียน (5) อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิ
ทางเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบ (6) อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการประติบตั หิ รือการลงโทษ
อื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�่ำยีศักดิ์ศรี (7) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ โดยมีการน�ำ
สาระของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และสนธิสญ
ั ญาดังกล่าวเป็นส่วนหนึง่ ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ทั้งฉบับ พ.ศ. 2540 และ ปี พ.ศ. 2550 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้มีผลบังคับใน
ปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนในชาติ อีกทั้งประเทศไทยยังมีกลไกภายใต้ฝ่ายบริหาร
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นิติบัญญัติ ตุลาการและองค์กรอิสระต่างๆ ที่ส�ำคัญในการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ได้แก่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรม เป็นต้น
นอกจากนี้ ประเทศไทยมีการประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาแล้ว 3 ฉบับ
ซึ่ง ฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบัน คือ ฉบับที่ 3 (ปี พ.ศ. 2557-2561)
3) การด�ำเนินงานแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของนานาประเทศ ซึ่งมีอยู่
หลายประเทศที่มีการจัดท�ำแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชน โดยขอน�ำเสนอเฉพาะบางประเทศและ
แผนสิทธิมนุษยชนในบางช่วงปีของประเทศต่างๆ ทีม่ คี วามโดดเด่น เช่น จีน ออสเตรเลีย บราซิล เม็กซิโก
เวเนซูเอล่า เกาหลีใต้ ในการน�ำมาปรับใช้กับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ของประเทศไทย
		2. กระบวนการยกร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3
			 2.1 แนวคิดการจัดท�ำแผน
การจัดท�ำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3 มีกรอบแนวคิดที่ให้แผนเกิดจาก
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนครอบคลุมผู้แทนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศเช่นเดียวกับแผน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการน�ำเสนอที่แตกต่าง
จากแผนฯ ฉบับที่ 2 เพื่อให้แผนสิทธิมนุษยชนฯ มีความเป็นสากลมากขึ้นด้วยการน�ำรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประเทศไทยรับมาปฏิบตั ภิ ายใต้กระบวนการ Universal Periodic
Review (UPR) พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีและปัญหาหรือ
ความต้องการของประชาชน หล่อหลอมให้เป็นเนือ้ เดียวกันเพือ่ ให้การขับเคลือ่ นงานด้านสิทธิมนุษยชน
ของไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกันทัง้ หมดจะเห็นได้วา่ ข้อเสนอแนะในหลายประเด็นได้นำ� ข้อเสนอแนะ
จากกลไกอยู่ UPR และสนธิสัญญาด้านสิทธิชนที่ประเทศไทยร่วมเป็นภาคีเข้าบรรจุไว้แล้วแต่อย่างไร
ก็ตามมีหลายประเด็นในร่างแผนฯ ฉบับที่ 3 ที่มีการเพิ่มเติมมากกว่าประเด็นที่ระบุไว้ข้างต้น จาก
การรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนทัง้ การวิเคราะห์สถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนและการยกร่างแผน
ในระดับพื้นที่ของประเทศไทยนั่นเองดังนั้นในการจัดท�ำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3 ในครั้งนี้
ถือเป็นนิมติ หมายทีด่ ที แี่ ผนสิทธิมนุษยชนฯ จะเริม่ ตัง้ แต่ระดับรากหญ้าในประเทศไปจนถึงระดับสากลที่
นานาประเทศให้การรับรองทีค่ รอบคลุมการด�ำเนินงานในทุกๆ เรือ่ งด้านสิทธิมนุษยชนและมุง่ ประโยชน์
ที่ประชาชนในชาติจะได้รับโดยแท้จริง
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เครื่องมือในการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

กรอบแนวคิดการจัดท�ำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3
ปัจจัยภายใน
ความต้องการของประชาชน
(จากการรับฟังปัญหาในพื้นที่)

ผลจากแผนสิทธิฯ
ฉบับ 1 และฉบับ 2

แผนสิทธิฯ ฉบับที่ 3 (กรอบนโยบาย)

ปัจจัยภายนอก
UPR

สนธิสัญญาระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชน

เป้าหมาย
เป็ น สั ง คมที่ ส ่ ง เสริ ม สิ ท ธิ เ สรี ภ าพและความเท่ า เที ย มโดย
ค� ำ นึ ง ถึ ง ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ เ พื่ อ น� ำ ไปสู ่ สั ง คมสั น ติ สุ ข

แผนปฏิบัติการ 11 ด้าน
วัฒนธรรมและศาสนา
ตัวชี้วัด
ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี
Performance Indicator
สารสนเทศและการสื่อสาร
การจัดให้มีการเข้าถึง
ความเท่าเทียม
เศรษฐกิจ
ขนส่ง
ทรัพยากรและ
การเมืองการปกครอง
แนวทางการขับเคลื่อน
สิ่งแวดล้อม
❖
มิ
ต
ป
ิ
อ
้
งกั
นการละเมิดสิทธิ
ที่อยู่อาศัย
กระบวนการยุติธรรม
❖ มิติคุ้มครองการละเมิดสิทธิ
ความมั่นคงทางสังคม (รายกลุ่ม 15 กลุ่ม)
❖ มิตพ
ิ ฒ
ั นากฎหมายกลไกทางกฎหมายรวมทัง้
การบังคับใช้เพื่อส่งเสริมคุ้มครองสิทธิ
❖ มิติพัฒนาองค์กรเครือข่ายของทุกภาคส่วน
ให้มีศักยภาพในการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิ
สาธารณสุข
การศึกษา

			2.2 กระบวนการจัดท�ำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3
การจัดท�ำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3 เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ทุ ก ภาคส่ ว นครอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศด้ ว ยการให้ ป ระชาชนได้ ร ่ ว มเรี ย นรู ้ เรื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและ
สิทธิเสรีภาพร่วมสะท้อนปัญหาร่วมคิดร่วมตัดสินใจและร่วมจัดท�ำแผนจากระดับพืน้ ที่ (จังหวัด) พัฒนา
เป็นแผนในระดับประเทศโดยแบ่งการด�ำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ
					ระยะที่ 1 “ยกร่างแผนสิทธิมนุษยชนจากระดับพื้นที่” โดยการศึกษาวิจัยและ
เชือ่ มโยงข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในบริบทของไทยและหลักการสากลเพือ่ น�ำมาวางกรอบทิศทางการด�ำเนินงาน
พร้อมกับการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนโดยมีผู้แทนจากทุกจังหวัดเพื่อช่วยการยกร่างแผน
สิทธิมนุษยชนจากระดับพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร แล้วน�ำมาประมวลผล
เป็นร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3 ในภาพรวมระดับพื้นที่
					ระยะที่ 2 “จัดท�ำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3 ฉบับสมบูรณ์” โดยน�ำร่าง
แผนสิทธิมนุษยชนระดับพื้นที่เข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ 20 กระทรวงและหน่วยงาน
ระดับนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องและพัฒนาปรับปรุงเป็นร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3 ในระดับชาติ
(ร่างแรก) จากนัน้ น�ำเข้าสูก่ ระบวนการวิพากษ์โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในหลายช่องทาง
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และน�ำข้อคิดเห็นที่ได้มาสรุปประมวลผลและพัฒนาเป็นร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3
(ร่างสุดท้าย) แต่เพื่อให้มีความสมบูรณ์และเป็นมาตรฐานสากลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพจึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนระดับชาติมาร่วมพิจารณา
ให้ข้อคิดเห็นเป็นครั้งสุดท้าย พร้อมทั้งให้ผู้แทนจากแต่ละกระทรวงร่วมกันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
ตัวชี้วัดความส�ำเร็จในแต่ละประเด็น ก่อนจัดท�ำเป็นแผนสิทธิมนุษยชนฯ (ฉบับสมบูรณ์) เพื่อน�ำเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
		 2.3 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจัดท�ำแผน
โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทนจากหน่วยงานครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาคที่เป็นตัวแทน
จากทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ภาครัฐรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชน
องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาชน นักการเมือง นักธุรกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ชมรม สมาคม
รวมทั้งกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิโดยผู้เข้าร่วมจัดท�ำแผนทุกช่องทางรวมทั้งสิ้น
4,181 คน
		3. การวิเคราะห์และเชื่อมโยงเพื่อวางกรอบทิศทางแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3
			 3.1 การวิเคราะห์สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
การวิเคราะห์สถานการณ์สิทธิมนุษยชนเป็นข้อมูลส�ำคัญที่จะได้ทราบถึงสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยว่ามีแนวโน้มอย่างไรโดยการวิเคราะห์สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทยนั้นใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่มีการวิเคราะห์ไว้แล้วและข้อมูลปฐมภูมิจัดการรับฟังความคิดเห็น
เพิ่มเติมโดยใช้เทคนิควิเคราะห์ Scenario Analysis ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางกรอบ
ทิศทางการจัดท�ำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3 ซึ่งในที่นี้จะน�ำเสนอการวิเคราะห์สถานการณ์
ที่ส�ำคัญได้แก่ (1) สถานการณ์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนจากการรับรองปริญญาสหัสวรรษ
(2) สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยที่หน่วยงานต่างๆ มีการรวบรวมไว้ (3) ความส�ำเร็จ
และความท้าทายในรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 (ช่วงครึ่งแผน) ประจ�ำปีพ.ศ. 2552-2554 (4) ข้อเสนอแนะที่ประเทศไทยรับมาปฏิบัติภายใต้
กระบวนการที่ส�ำคัญ Universal Periodic Review (UPR) ที่ส�ำคัญ (5) สถานการณ์ที่ปรากฏ
ในรายงานประเทศตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคี
			3.2 การวิเคราะห์เพื่อวางทิศทางแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3
เนื่องจาก “สิทธิมนุษยชน” มีความเป็นพลวัตรและมีความหลากหลายครอบคลุม
เกี่ยวพันกับทุกๆ เรื่องในสังคม และเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนอยู่แล้วซึ่งเมื่อได้ท�ำการศึกษาข้อมูลทั้ง
(1) การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน (ความหมายสิทธิมนุษยชน
ขอบเขตของสิทธิมนุษยชน หลักการสิทธิมนุษยชน ศาสนากับสิทธิมนุษยชน) ปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนและสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน แนวทางแผนปฏิบตั กิ ารสิทธิมนุษยชน
ขององค์การสหประชาชาติ แผนสิทธิมนุษยชนของประเทศต่างๆ ทั้งในประชาคมอาเซียนและ
นานาประเทศ (2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (3) การรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
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เครื่องมือในการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านการจัดประชุมร่วมจัดท�ำร่วมวิพากษ์และเปิดช่องทางต่างๆ รับฟัง
ความคิดเห็นอย่างกว้างขวางภายใต้ “กระบวนการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน” ซึง่ ผลของการรับฟังได้
น�ำเสนอเป็นประเด็นสภาพปัญหาและแนวทางไว้ในส่วนที่ 5 สาระของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ 3 และรวมกับประเด็นอืน่ ๆ ทีศ่ กึ ษามาด้วยแล้วเพือ่ วางทิศทางแผนฯ ฉบับที่ 3 (4) การวิเคราะห์
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนส�ำคัญๆ จากหลากหลายหน่วยงาน ข้อเสนอแนะที่ประเทศไทย
รับมาปฏิบตั ภิ ายใต้กระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) สถานการณ์ทปี่ รากฏในรายงาน
ประเทศตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี ผลการประเมินแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติฉบับที่ 2 ที่กล่าวมาข้างต้นจึงน�ำมาเชื่อมโยงวางทิศทางแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3
โดยขอน�ำเสนอแสดงความเชื่อมโยงปรากฏตามแผนภาพดังต่อไปนี้
		4. สาระส�ำคัญของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557-2561)
			 4.1 เป้าหมายหลักของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3
“เป็นสังคมที่ส่งเสริมสิทธิ เ สรี ภาพและความเท่ า เที ย มโดยค� ำ นึ ง ถึ ง ศั ก ดิ์ ศรี ความ
เป็นมนุษย์เพื่อน�ำไปสู่สังคมสันติสุข”
			4.2 ทิศทางของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3 ได้ก�ำหนดมิติของสิทธิมนุษยชนเป็น 11 ด้านและ
15 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
1) แผนสิทธิมนุษยชนด้านสาธารณสุข
2) แผนสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา
3) แผนสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจ
4) แผนสิทธิมนุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5) แผนสิทธิมนุษยชนด้านที่อยู่อาศัย
6) แผนสิทธิมนุษยชนด้านวัฒนธรรมและศาสนา
7) แผนสิทธิมนุษยชนด้านข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8) แผนสิทธิมนุษยชนด้านการขนส่ง
9) แผนสิทธิมนุษยชนด้านการเมืองการปกครอง
10) แผนสิทธิมนุษยชนด้านกระบวนการยุติธรรม
11) แผนสิทธิมนุษยชนด้านความมั่นคงทางสังคมได้พิจารณากลุ่มเป้าหมายที่มีผลต่อ
ความมั่นคงทางสังคมโดยพิจารณากลุ่มเป้าหมายที่มีความเปราะบางต่อประเด็นสิทธิมนุษยชนในที่นี้
ประกอบด้วย 15 กลุ่มเป้าหมายดังนี้
1) กลุ่มผู้ต้องหาผู้ต้องขัง
(2) กลุ่มผู้พ้นโทษ
(3) กลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พ.ศ. 2545/กลุ่มผู้ติดยาเสพติดและผู้ผ่านการบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
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(4) กลุ่มเหยื่อ/ผู้เสียหาย
(5) กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
(6) กลุ่มผู้ใช้แรงงาน
(7) กลุ่มคนจน/ผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา
(8) กลุ่มเกษตรกร
(9) กลุ่มผู้สูงอายุ
(10) กลุ่มเด็กและเยาวชน
(11) กลุ่มสตรี
(12) กลุ่มคนพิการ
(13) กลุ่มผู้ไร้รัฐชาติพันธุ์และกลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิงหรือผู้หนีภัยการสู้รบ
(14) กลุ่มที่รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง
(15) กลุ่มความหลากหลายทางเพศ/อัตลักษณ์ทางเพศ
		5. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติและการ
ติดตามประเมินผล
การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557-2561)
ไปสู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการส�ำคัญที่จะน�ำแผนในระดับชาติแปลงไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลตาม
เป้าหมายที่วางไว้โดยจะต้องร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อน�ำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3 ไปสู่
การปฏิบตั ดิ ว้ ยการน�ำนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนหรือกลุม่ เป้าหมายในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับภารกิจตนเอง
ถ่ายทอดลงสูก่ ารปฏิบตั ใิ นแต่ละหน่วยงานเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3
ที่จะท�ำให้สังคมไทย “เป็นสังคมที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมโดยค�ำนึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์เพื่อน�ำไปสู่สังคมสันติสุข” โดยองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันน�ำแผน
สิทธิมนุษยชนสู่การปฏิบัติไปพร้อมกัน
			5.1 กรอบแนวคิดของการแปลงแผนสิทธิมนุษยชนสู่การปฏิบัติ
การจัดท�ำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557- 2561) มีเจตนารมณ์ที่จะ
ให้แผนเป็นเครื่องมือช่วยในการท�ำงานของหน่วยงานต่างๆ มากกว่าจะเป็นแผนที่คอยตรวจสอบหรือ
เพิ่มภาระการท�ำงานเพื่อผลักดันให้หน่วยงานต่างๆ เห็นความส�ำคัญเรื่องสิทธิมนุษยชนเพราะเรื่อง
“สิทธิมนุษยชน” จะมีความเกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานอยู่แล้วโดยแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปรียบ
เสมือนเป็นเครื่องมือถือกรอบแนวทางหนึ่งในระดับชาติที่จะช่วยเสริมสร้างการท�ำงานให้หน่วยงาน
ต่างๆ ด�ำเนินการตามภารกิจตนเองและน�ำมิตดิ า้ นสิทธิมนุษยชนในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องมาเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานให้ดยี งิ่ ขึน้ ด้วยการน�ำนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนหรือกลุม่ เป้าหมายในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ภารกิจตนเองถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติราชการแผนพัฒนาองค์กรแล้วจะท�ำโครงการ/กิจกรรมรองรับ
การด�ำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยการใช้งบประมาณของหน่วยงานด�ำเนินการ
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			5.2 องค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนที่จะน�ำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ
องค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนได้แก่ (1) ภาครัฐในส่วนกลาง (กระทรวง/กรมหรือ
หน่ ว ยงานเที ย บเท่ า ในระดั บ นโยบาย) ส่ ว นภู มิ ภ าค (จั ง หวั ด ) ส่ ว นท้ อ งถิ่ น (องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) (2) ภาคเอกชน (3) ภาคประชาชน (4) สถาบันการศึกษาและสถาบันทางวิชาการ
(5) องค์กรศาล องค์กรอื่นและองค์กรอิสระ
			5.3 ความเชื่อมโยงกระแสประชาคมโลกและบริบทของประเทศไทยต่อการขับเคลื่อน
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3 และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3 มีกรอบแนวคิดที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน พร้อมทัง้ ยึดโยงกับกรอบแนวทางของประชาคมโลกทัง้ แนวคิดปรัชญาด้านสิทธิมนุษยชน
การจัดท�ำแผนสิทธิมนุษยชนของประเทศต่างๆ และมาตรฐานต่างๆ ขององค์การสหประชาชาติ
ความร่วมมือของประชาคมอาเซียน ปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบัติการ (Vienna declaration
and Programme of Action) ที่ให้แต่ละรัฐจัดท�ำแผนสิทธิมนุษยชนรวมถึงแนวทางการจัดท�ำแผน
ปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (Handbook on National Human Rights
Plans of Action) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อเสนอแนะทีป่ ระเทศไทยรับมาปฏิบตั ภิ ายใต้
กลไก Universal Periodic Review (UPR) สนธิสญ
ั ญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคี
ทัง้ 7 ฉบับและบริบทของประเทศไทย รัฐธรรมนูญและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง นโยบายแห่งรัฐ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 และการประเมินผลแผน
สิทธิมนุษยชนทั้งสองฉบับ เพื่อน�ำมาวางกรอบทิศทางการด�ำเนินงานพร้อมกับการรับฟังความคิดเห็น
จากทุกภาคส่วนโดยมีผู้แทนจากทุกจังหวัด เพื่อช่วยกันยกร่างแผนสิทธิมนุษยชนจากระดับพื้นที่
ครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานครแล้วน�ำมาประมวลผลเข้าสู่กระบวนการวิพากษ์
โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในหลายช่องทางพร้อมทั้งให้ผู้แทนจากแต่ละกระทรวง
ร่ ว มกั น ให้ข้อเสนอแนะต่อตัวชี้วัดความส� ำ เร็ จในแต่ ล ะประเด็ น ตลอดจนเชิ ญ ผู ้ เชี่ ย วชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนระดับชาติมาร่วมพิจารณาให้ขอ้ คิดเห็นเป็นครัง้ สุดท้ายก่อนจัดท�ำเป็น
แผนสิทธิมนุษยชนฯ ฉบับสมบูรณ์ เพื่อน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและประกาศใช้อย่างเป็น
ทางการและให้หน่วยงานด�ำเนินการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยถ่ายทอดแผนฯ ลงสู่
การปฏิบัติด้วยการน�ำนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนหรือกลุ่มเป้าหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
หน่วยงานถ่ายทอดลงสูแ่ ผนปฏิบตั ริ าชการ แผนพัฒนาขององค์กร แล้วจึงท�ำโครงการ/กิจกรรมรองรับ
การด�ำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยการใช้งบประมาณของหน่วยงานด�ำเนินการ
			5.4 แนวทางการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
ก่อนที่แต่ละหน่วยงานจะมีการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3 ควรมี
การเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั้ง 11 ด้านและ 15 กลุ่มเป้าหมาย
ในแต่ละมิติดังนี้
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					1) มิติป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน ควรเตรียมความพร้อมดังนี้
(1) การให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ประชาชนเพื่อให้ทราบอย่างทั่วถึง
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริมให้มี
การเคารพสิทธิผู้อื่นและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
(2) ประสานความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยเฉพาะสือ่ มวลชนใน
การประชาสัมพันธ์สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน การรณรงค์ และกระตุน้ การมีสว่ นร่วมในการ
ป้องกันมิให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง
					2) มิติคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชน ควรเตรียมความพร้อมดังนี้
(1) เปิดช่องทางการสื่อสารขององค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวัง
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง
(2) จัดระบบการประสานส่งต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
การละเมิดสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล
(3) ตั้งค่านิยมให้บุคลากรในการองค์กรมีวัฒนธรรมการท�ำงานที่เคารพและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน (เช่น การไม่เลือกปฏิบัติ)
(4) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการร้องทุกข์รอ้ งเรียนทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั ภิ ารกิจ
ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งสิทธิมนุษยชน เพือ่ น�ำมาใช้ในการวางแผนและปรับปรุงกระบวนการ
ด�ำเนินงาน
					3) มิตพิ ฒ
ั นากฎหมาย กลไกทางกฎหมายรวมทัง้ การบังคับใช้เพือ่ ส่งเสริมคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชน ควรเตรียมความพร้อมดังนี้
ทบทวนและศึกษากฎหมายตามภารกิจของหน่วยงานที่ยังไม่สอดคล้องกับหลัก
สิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนรวมทั้งสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจเพื่อเตรียมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายที่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมและ
ไม่เกิดความเท่าเทียม
					4) มิติพัฒนาองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีศักยภาพในการส่งเสริมคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ควรเตรียมความพร้อมดังนี้
(1) ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ศึกษาด้วยการให้หน่วยงานต่างๆ ควรส่งเสริมการ
สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนและแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใน
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของแต่ละหน่วยงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยสอดแทรกเนื้อหา
ดังกล่าวในหลักสูตรซึง่ กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพควรสนับสนุนวิทยากรและเนือ้ หาหรือช่วยพัฒนา
วิทยากรตัวคูณให้เกิดขึ้น เพื่อช่วยในงานต่างๆ ในการส่งเสริมความรู้และขยายผลต่อยอดรวมทั้ง
การแลกเปลีย่ นความรูป้ ระสบการณ์ความรูก้ ารด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมทัง้ ส่งเสริมการวิจยั
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เครื่องมือในการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงการถอดบทเรียนการปฏิบตั งิ านด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ และน�ำไปประยุกต์ใช้
ในเชิงปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาในการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
(2) เร่งท�ำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความเกี่ยวข้องในการด�ำเนินงานด้าน
สิทธิมนุษยชนให้กับหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่อง
สิทธิมนุษยชนและหน่วยงานหลักในการศึกษาของประเทศ
(3) การพัฒนาเครือข่ายให้บริการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างมีมาตรฐานต้องอาศัยความ
ร่วมมือช่วยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือรวมถึงการประสานความร่วมมือขององค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนในการปฏิบัติงานด้าน
สิทธิมนุษยชนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน
			5.5 วิธีการด�ำเนินงาน
รูปแบบวิธีการด�ำเนินงานเพื่อให้แผนสิทธิมนุษยชนไปสู่การปฏิบัติของแต่ละองค์กร
เครือข่ายทุกภาคส่วนสามารถพิจารณาด�ำเนินการได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กร
หรือแต่ละพื้นที่นั้นๆ ซึ่งให้คัดเลือกประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับการท�ำงานของ
แต่ละหน่วยงานมาพิจารณาด�ำเนินการ โดยอาจพิจารณาจากบทบาทภารกิจของตนเองที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงหรือเป็นปัญหาสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีความรุนแรงซึ่งต้องรีบแก้ไขหรือเป็น
ประเด็นท้าทายที่ต้องการด�ำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรตนเอง เป็นต้น
โดยไม่จ�ำเป็นจะต้องด�ำเนินการในทุกด้านหรือทุกกลุ่มเป้าหมาย
			5.6 การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการส�ำคัญในการรับทราบข้อมูลการปฏิบัติ
ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3 รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับเพื่อ
เป็นเครือ่ งมือในการตรวจสอบ รวมถึงการรายงานการปฏิบตั ติ ามแผนฯ ฉบับที่ 3 จากองค์กรเครือข่าย
ทุกภาคส่วนว่ามีการน�ำแผนไปสู่การปฏิบัติท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่อย่างไร อีกทั้ง
ยังเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนฯ ฉบับที่ 3 เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนได้เห็น
ความส�ำคัญในการเปลี่ยนแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและน�ำข้อมูลจากการติดตามประมวลผลไป
ปรับปรุงพัฒนาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับต่อไป รวมทัง้ เป็นข้อมูลประกอบการส่งเสริมคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชนในภาพรวมของประเทศซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในฐานะหน่วยงานกลางในการ
ขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้วางกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามประเมินผล
เพื่อให้ครอบคลุมการด�ำเนินงานขององค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนในทุกระดับและครอบคลุมทุก
หน่ ว ยงานทั้ ง ในระดั บ ส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าคให้ ส ามารถด� ำ เนิ น โครงการ/กิ จ กรรมให้ มี
ความสอดคล้องกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3 และมีความเชื่อมโยงกับการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานนั้นๆ
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			5.7 กรอบแนวทางการติดตามและประเมินผล
1) กระทรวงยุตธิ รรมโดยกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพจะท�ำการติดตามผลการปฏิบตั ิ
ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3 ตามแบบรายงานทีก่ ำ� หนดไว้กบั องค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วน
เมื่อสิ้นปีงบประมาณปีละ 1 ครั้งภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
2) กระทรวงยุ ติ ธ รรมโดยกรมคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพจะจั ด จ้ า งที่ ป รึ ก ษาที่ มี
ความเชีย่ วชาญและมีความเป็นกลางท�ำการประเมินผลโดยแบ่งเป็น 2 ช่วงคือช่วง 3 ปีแรกและ 2 ปีหลัง
ของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3 เพื่อให้เห็นถึงความก้าวหน้าของแผนฯ และน�ำเสนองาน
รัฐมนตรีและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา
			5.8 ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
					ระดับประเทศ
1) การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียม
ระดับสากลจากการที่ประเทศไทยมีมาตรการ/เครื่องมือ/กลไกที่เป็นมาตรฐานกลางเพื่อสร้าง
หลักประกันที่ดีในการปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
2) ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีและได้รับการยอมรับในเวทีระดับประเทศและ
ประชาคมอาเซียนในฐานะทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกองค์การสหประชาชาติและประชาคมอาเซียน
					ระดับสังคม
1) สถานการณ์การละเมิดสิทธิในสังคมมีแนวโน้มเป็นไปในทางที่ลดลง
2) หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมมือกันป้องกันและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนของประชาชน
และช่วยลดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยเนือ่ งจากสิทธิมนุษยชนเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องและ
เกีย่ วพันกับทุกหน่วยงานอยูแ่ ล้วเพียงแต่นำ� มิตดิ า้ นสิทธิมนุษยชนมาเพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3) สังคมไทยเป็นสังคมที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมโดยค�ำนึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ เพื่อน�ำไปสู่สังคมสันติสุข
					ระดับประชาชน
ประชาชนมีความมัน่ คงและมีความสุขในชีวติ จากการทีป่ ระเทศไทยมีหลักประกันด้าน
สิทธิและเสรีภาพที่เท่าเทียมกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล

สรุป

ปัจจุบันประเทศไทยมีแผนหลายฉบับในทุกระดับทั้งแผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิบัติการของกระทรวง แผนยุทธศาสตร์ เพราะ
ในแต่ละด้านที่เป็นประเด็นส�ำคัญเร่งด่วน เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจน
แผนยุทธศาสตร์ของแต่ละกลุ่มเฉพาะทั้งกลุ่มเด็กสตรีผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยในแต่ละแผนก็จะมี
ความครอบคลุมประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิมนุษยชนอยูใ่ นทุกด้านและทุกกลุม่ สิง่ ทีเ่ ป็นประเด็นท้าทาย
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ทีส่ ำ� คัญจึงเป็นเรือ่ งของการประสานทิศทางและบูรณาการทรัพยากรทัง้ หมดให้เป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
เพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุดในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3 นี้
มีเป้าประสงค์เพื่อเป็นแผนระดับชาติเพื่อช่วยก�ำกับทิศทางของการพัฒนาในด้านสิทธิมนุษยชนใน
ภาพรวมให้เ ป็นไปอย่างเหมาะสมและให้ ห น่ วยงานหรื อ องค์ ก รที่ รั บผิ ด ชอบจั ดท� ำ แผนย่ อ ยใน
ระดับหน่วยงานหรือประสานแผนปฏิบัติการที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาทางด้านสิทธิ
มนุษยชนหรือประเด็นปัญหาดังที่ได้ระบุไว้ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อไป
ดังนั้นแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3 นี้เป็นแผนปฏิบัติการที่ใช้เป็นแนวทางหรือเป็น
Guideline ส�ำหรับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำไปปฏิบัติเป็นเรื่องของ
ใคร (Who) อะไร (What) เมื่อไหร่ (When) บอกกรอบเวลากว้างๆ ว่าท�ำภายใน 5 ปีและท�ำไม (Why)
เพื่อมิให้หลงประเด็นว่าแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องมีความละเอียดถึงขั้นที่ไหน (Where) และ
อย่างไร (How) ซึ่งหมายถึงในสองประเด็นท้ายนี้ หน่วยงานที่น�ำแผนไปปฏิบัติต้องเป็นฝ่ายน�ำแผน
ไปด�ำเนินการตามความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงานเอง อีกทั้งในการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติกระทรวงยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ควรเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานต่างๆ ในการจัดล�ำดับความส�ำคัญของแผนฯ ในแต่ละด้านที่จะด�ำเนินการในช่วงเวลา 5 ปี
เพื่อให้สามารถวัดความส�ำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรมควรจัดให้มีระบบการให้ค�ำแนะน�ำการรายงานผล
การด�ำเนินงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ ความสะดวกในการติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผล
ที่มีประสิทธิภาพต่อไป
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1. บทน�ำ

ในปั จ จุ บั น การคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของมนุ ษ ย์ เ ป็ น สิ่ ง ที่ สั ง คมระหว่ า งประเทศให้
ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อให้การคุ้มครองดังกล่าวมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ นานาประเทศได้
ร่วมกันจัดท�ำสนธิสัญญาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับระหว่างประเทศขึ้น สนธิสัญญา
จ�ำนวนมากถูกจัดท�ำขึน้ ในกรอบของสหประชาชาติ ในจ�ำนวนทัง้ หมด สนธิสญ
ั ญาทีน่ บั ได้วา่ มีบทบาท
อย่างมาก ได้แก่ “กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966”
(1966 International Covenant on Civil and Political Right)
ในปีพ.ศ. 2535 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยในสมัยของรัฐบาลนายอานันท์
ปันยารชุน เข้าร่วมกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (นับจากนี้
ขอเรียกว่า “ICCPR”) โดยได้ลงนามเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวตั ิ (accession) เมือ่ วันที่ 29 ตุลาคม
พ.ศ. 2539 และมีผลบังคับใช้ (entry into force) เมือ่ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2540 ดังนัน้ ประเทศไทย
จึงมีพนั ธกรณีทจี่ ะต้องปฏิบตั ติ ามข้อบทต่าง ๆ ตามทีก่ ำ� หนดไว้ใน ICCPR โดยเฉพาะอย่างยิง่ การรับรอง
และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ
กฎหมายภายในฉบับอื่น ๆ ของประเทศไทย

2. สิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลตามที่รับรองไว้โดย ICCPR

บรรดาสนธิสัญญาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนล้วนก�ำหนดพันธกรณีแก่รัฐภาคีในการรับรองสิทธิ
(obligation to ensure) ของปัจเจกบุคคล ข้อบทใน ICCPR ได้รวบรวมสิทธิเสรีภาพรูปแบบต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองไว้ เพื่อรัฐภาคีก�ำหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติ
ขั้นต�่ำ (standard minimum of treatment) ต่อปัจเจกบุคคลภายในรัฐของตน ดังนี้
ข้อ 6 สิทธิที่จะมีชีวิต (right to life)
ข้อ 7 สิทธิของบุคคลที่จะไม่ถูกทรมาน (torture) หรือได้รับการปฏิบัติหรือการลงโทษ
ที่ โ หดร้ า ย ไร้ ม นุ ษ ยธรรมหรื อ ต�่ ำ ช้ า (cruel, inhuman or degrading treatment or
punishment)
ข้อ 8 การห้ามเอาคนลงเป็นทาส (slavery)
ข้อ 9 สิทธิในเสรีภาพ (right to liberty) และความปลอดภัยของร่างกาย (security of
person)
ข้อ 10 การปฏิบัติบนพื้นฐานศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อบุคคลซึ่งถูกจับกุมคุมขัง (people
deprived of their liberty shall be treated with humanity and dignity)
ข้อ 11 เสรีภาพในการห้ามจ�ำคุกด้วยเหตุที่ไม่สามารถปฏิบัติการช�ำระหนี้ตามสัญญาได้
(freedom from prison due to debt)
ข้อ 12 สิทธิเสรีภาพในการโยกย้าย (right to liberty of movement) และเลือกถิ่นที่อยู่
(freedom to choose his residence)
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การคุ้มครองและจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลในประเทศไทยในสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อ 4
แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966

ข้อ 13 การห้ามขับไล่คนต่างด้าวซึง่ ได้อยูใ่ นดินแดนของรัฐอย่างถูกกฎหมาย (prohibition of
expel an alien lawfully in the territory)
ข้อ 14 บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเปิดเผยเป็นธรรม (right to
fair trial) และสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ (right to presume innocent)
ข้อ 15 ข้อห้ามในการบังคับโทษทางอาญาย้อนหลัง (no ex post facto law)
ข้อ 16 การได้รับการยอมรับอย่างเสมอภาคตามกฎหมาย (equal recognition before
the law)
ข้อ 17 สิทธิในความเป็นส่วนตัว (right to privacy)
ข้อ 18 เสรีภาพทางความคิด (freedom of thought) มโนธรรม (conscience) และศาสนา
(religion)
ข้อ 19 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (freedom of expression)1
ข้อ 20 การห้ามมิให้มีการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อการสงคราม หรือก่อให้เกิดความเกลียดชัง
ทางเชื้อชาติ เผ่าพันธ์ หรือศาสนา (prohibition of propaganda advocating war or national,
racial or religious hatred)
ข้อ 21 สิทธิในการชุมนุมโดยสงบ (right of peaceful assembly)
ข้อ 22 เสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นสมาคม (right to freedom of association with
others) หรือเข้าร่วมและก่อตั้งหรือเข้าร่วมสหภาพแรงงาน
ข้อ 23 สิทธิในการสมรส (right to marry)
ข้อ 24 สิทธิของเด็กที่จะได้รับการคุ้มครอง ได้รับการจดทะเบียนการเกิด มีชื่อ และสิทธิที่จะ
ได้มาซึ่งสัญชาติ (right for children status as minors, nationality, registration and name)
ข้อ 25 สิทธิทจี่ ะมีสว่ นร่วมในการบริหารกิจการของรัฐ (right to participate in the conduct
of public affairs)
ข้อ 26 สิทธิทจี่ ะได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาค (right to equal protection)
ข้อ 27 สิทธิของชนกลุม่ น้อยทีจ่ ะมีวฒ
ั นธรรมของตนเอง (right for members of minorities,
to enjoy their culture, practice their religion and use their language)
ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคี ICCPR มีพันธกรณีที่จะต้องรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ดังกล่าวข้างต้น และจะต้องไม่เป็นฝ่ายละเมิดพันธกรณีดังกล่าวเสียเอง

1

ส�ำหรับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ICCPR ให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษ ดังปรากฏจากการก�ำหนดหน้าที่และ
ความรับผิดชอบพิเศษในการใช้เสรีภาพ ซึ่งต้องเคารพสิทธิหรือชื่อเสียงของผู้อื่น (reputations of others) และต้อง
ไม่ละเมิดการรักษาความมัน่ คงของชาติ (public security), ความสงบเรียบร้อย (public order), การสาธารณสุข (public
health) หรือศีลธรรมของประชาชน (bonus mores)
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3. ข้อยกเว้นให้มีการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพได้ตาม ICCPR

รัฐไม่สามารถจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลได้โดยอ�ำเภอใจและไม่มีขอบเขต ในกรณี
ของ ICCPR ได้มีการก�ำหนดสถานการณ์พิเศษที่รัฐอาจใช้มาตรการที่เป็นการเลี่ยง (derogating)
พันธกรณีในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลได้ ในข้อ 4 ในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน
สาธารณะซึ่งคุกคามความอยู่รอดของชาติ
“ภาวะฉุกเฉินสาธารณะซึ่งคุกคามความอยู่รอดของชาติ” (public emergency which
threatens the life of nation) คือ เหตุแห่งการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพ อย่างไรก็ดี การตีความถ้อยค�ำ
ดังกล่าวก็เกี่ยวพันอย่างชัดแจ้งกับพันธกรณีในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพอันเป็นวัตถุประสงค์ของ
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ดังนั้น การตีความเหตุแห่งการจ�ำกัดสิทธิเช่นนี้จึงต้องเป็นไป
อย่างเคร่งครัด (interpretation stricto sensu)
ข้อ 4 วรรค 1 ของ ICCPR ก�ำหนด ดังนี้
				“ในภาวะฉุกเฉินสาธารณะซึง่ คุกคามความอยูร่ อดของชาติ และได้มกี ารประกาศภาวะนัน้
		 อย่างเป็นทางการแล้ว รัฐภาคีแห่งกติกานี้อาจใช้มาตรการที่เป็นการเลี่ยงพันธกรณีของตน
		 ภายใต้กติกานี้ได้เพียงเท่าที่จ�ำเป็นตามความฉุกเฉินของเหตุการณ์ ทั้งนี้ มาตรการเช่นว่านั้น
		 จะต้องไม่ขัดแย้งต่อพันธกรณีอื่นๆ ของตนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็น
		 การเลือกปฏิบัติเพียงเหตุแห่งเชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา หรือ เผ่าพันธ์ทางสังคม”
มาตรการที่เป็นการเลี่ยงพันธกรณีในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล จึงต้อง
ด�ำเนินการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
		3.1 ต้องเกิดภาวะฉุกเฉินสาธารณะขึ้นในรัฐ
		 3.2 ภาวะฉุกเฉินนั้นต้องมีลักษณะที่รุนแรงถึงขั้นเป็นการคุกคามความอยู่รอดของชาติ
(threaten the life of the nation)
แม้จะอยู่ในภาวะฉุกเฉินสาธารณะก็มิได้หมายความว่าการเกิดความไม่สงบ (disturbance)
หรือภัยพิบัติ (catastrophe) ทั่ว ๆ ไปจะเข้าเงื่อนไขเป็นภาวะฉุกเฉินที่คุกคามความอยู่รอดของชาติ
ทุกกรณี2
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (European Court of Human Rights) ได้อธิบายลักษณะของ
“ภาวะฉุกเฉินสาธารณะ” (public emergency) อันเป็นเงื่อนไขในการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ตาม ICCPR ไว้ในคดี Lawless v Ireland 3 ว่า “เป็นสถานการณ์พิเศษที่ร้ายแรง หรือ วิกฤต
ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อประชาชนทั้งปวง (whole population) และมีลักษณะเป็น
อันตรายต่อการใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุขของประชาชนในรัฐนั้น”
2
3

General Comment No. 29 States of Emergency (Article 4) on International Covenant on Civil and
Commercial Rights, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11,31 August 2001, para.3
Case of Lawless v. Ireland (no. 3) (Application no.332/57), 1. July 1961.

50
-18-0809 (001).indd 50

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 59 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2561
9/19/61 BE 11:23 AM

การคุ้มครองและจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลในประเทศไทยในสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อ 4
แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966

ดังนั้น หากเป็นกรณีที่ต้องด้วยภาวะฉุกเฉินสาธารณะซึ่งคุกคามความอยู่รอดของชาติ รัฐภาคี
ย่อมสามารถใช้มาตรการพิเศษที่มีลักษณะเป็นการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพได้
		3.3 การประกาศอย่างเป็นทางการ (Official Proclamation)
รัฐดังกล่าวจะต้องประกาศอย่างเป็นทางการว่ารัฐนั้นตกอยู่ในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งรูปแบบของ
การประกาศนั้น ไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องท�ำเป็นลายลักษณ์อักษร แม้จะมีตัวอย่างคดีที่รัฐประกาศ
ภาวะฉุกเฉินสาธารณะเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ในคดี Law Society of Lesotho v. Minister
of Defense and Internal Security4 ระบุว่า การประกาศอย่างเป็นทางการว่ารัฐตนตกอยู่
ภายใต้ภาวะฉุกเฉินสาธารณะอันคุกคามความอยูร่ อดของชาติเป็นเงือ่ นไขส�ำคัญทีร่ ฐั ภาคีจะใช้มาตรการ
จ�ำกัดสิทธิเสรีภาพได้
		3.4 การแจ้งรัฐภาคีอื่น (Inform Others States)
รัฐที่ใช้มาตรการที่เป็นการเลี่ยงพันธกรณีในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล
จะต้องแจ้งรัฐภาคีอื่นในเมื่อรัฐภาคีหนึ่ง ๆ ประสงค์จะกล่าวอ้างการหลีกเลี่ยงพันธกรณีตามข้อ 4
วรรค 1 ICCPR
ข้อ 4 วรรค 3 ก�ำหนดไว้ ดังนี้
		“รัฐภาคีใดแห่งกติกานี้ที่ใช้สิทธิเลี่ยงดังกล่าวต้องแจ้งรัฐภาคีอื่นแห่งกติกานี้โดยทันที เพื่อให้
ทราบถึงบทบัญญัติซึ่งตนได้เลี่ยงและเหตุผลแห่งการเลี่ยงดังกล่าว โดยให้เลขาธิการสหประชาชาติ
เป็นสื่อกลาง ให้มีการแจ้งโดยผ่านสื่อเดิม”
การแจ้งต่อรัฐภาคีอื่นนั้นต้องแจ้งโดยทันทีหลังจากประกาศภาวะฉุกเฉิน โดยแจ้งต่อเลขาธิการ
สหประชาชาติ เพือ่ ให้สหประชาชาติแจ้งต่อรัฐภาคีอนื่ ในส่วนของรายละเอียดทีจ่ ะต้องแจ้งนัน้ รัฐภาคี
ทีใ่ ช้มาตรการทีเ่ ป็นการจ�ำกัดสิทธิจะต้องแจ้งว่ามาตรการนัน้ เป็นการจ�ำกัดสิทธิในข้อบทใดของ ICCPR
พร้อมทั้งต้องให้เหตุผลของการใช้มาตรการดังกล่าวด้วย
อย่างไรก็ดี การไม่แจ้งรัฐภาคีอื่น และเลขาธิการสหประชาชาติ ไม่เป็นการตัดอ�ำนาจของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Rights Committee) ในการตรวจสอบการละเมิดพันธกรณี
ในการรับรองสิทธิเสรีภาพดังกล่าวตาม ICCPR เพราะการตรวจสอบเป็นภาระหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะมีการแจ้งหรือมิได้แจ้งจากรัฐภาคีดังกล่าวก็ตาม5

4
5

Law Society of Lesotho v. Minister of Defense and Internal Security, Supreme Court of Lesotho, [1988]
L.R.C., 226.
supra note 2, para. 17.
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เชิดชู รักตะบุตร

		3.5 วัตถุประสงค์ของการใช้มาตรการที่เลี่ยงพันธกรณี
อย่ า งไรก็ ดี ข้ อ 4 ของ ICCPR ก็ มิ ไ ด้ ใ ห้ อ� ำ นาจรั ฐ ภาคี ใ นอั น ที่ จ ะใช้ ม าตรการดั ง กล่ า ว
อย่างไม่มีขอบเขต แต่ต้องเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองความอยู่รอดของชาติ
เช่น การคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ (public safety), ความสงบเรียบร้อย (public order),
การสาธารณสุข (public health), หรือศีลธรรมของประชาชน (bonus mores) ผู้อื่น6 กล่าวอีก
นัยหนึ่ง คือ การใช้มาตรการหลีกเลี่ยงพันธกรณีในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลเพื่อให้
รัฐสามารถคงไว้ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบส่วนรวมได้
		3.6 ความจ�ำเป็น (Necessity) และความได้สัดส่วน (Proportionality) ของมาตรการ
ที่เลี่ยงพันธกรณี
เนื่องจากมาตรการดังกล่าวมีลักษณะเป็นการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน จึงต้องใช้
มาตรการทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการควบคุมสถานการณ์ฉกุ เฉินมากทีส่ ดุ แต่กระทบสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนให้นอ้ ยทีส่ ดุ ตามหลักความจ�ำเป็น (necessity) และหลักความได้สดั ส่วน (proportionality)7
		3.7 การใช้มาตรการโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ (Non-Discrimination)
นอกจากความจ� ำ เป็ น และความได้ สั ด ส่ ว นระหว่ า งภาวะฉุ ก เฉิ น สาธารณะกั บ การเลี่ ย ง
พันธกรณี มาตรการในการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพตาม ICCPR จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ
(non-Discrimination) กล่าวคือ การใช้มาตรการดังกล่าวจะต้องมีการบังคับใช้เป็นการทั่วไป เพื่อให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและประชาชนผู้อื่น ดังนั้น จึงต้องใช้
มาตรการดังกล่าวเป็นการทั่วไป มิใช่อาศัยคุณสมบัติ หรือสถานะอย่างหนึ่งอย่างใด8 เช่น เชื้อชาติ
สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา หรือเผ่าพันธ์สังคม เป็นเกณฑ์ในการเลี่ยงพันธกรณี

4. สิทธิที่รัฐไม่อาจใช้มาตรการเลี่ยงพันธกรณีในการคุ้มครองได้ (Non-Derogable
Rights)

แม้ข้อ 4 วรรค 1 ของ ICCPR จะก�ำหนดลักษณะและเงื่อนไขในการที่รัฐภาคีจะใช้มาตรการ
เพื่อจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลภายในรัฐตนได้ ก็มิได้หมายความว่าสิทธิเสรีภาพทุกประการ
ที่รับรองไว้โดย ICCPR จะถูกหลีกเลี่ยงหรือล่วงละเมิดได้ แม้แต่ในภาวะฉุกเฉินสาธารณะซึ่งคุกคาม
ความอยู่รอดของชาติ ดังก�ำหนดในข้อ 4 วรรค 2 ซึ่งระบุดังนี้

6
7
8

R. Higgins, 1979, “Derogation Under Human Rights Treaties,” British Yearbook of International Law,
Vol. 48, pp. 281-320.
S. Davidson, 1993, Human Rights, Open University Press, p. 76.
บรรเจิด สิงคะเนติ, (2552), หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์, กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน,
น. 142.
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การคุ้มครองและจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลในประเทศไทยในสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อ 4
แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966

		“การเลี่ยงพันธกรณีตามข้อบทที่ 6 ข้อบทที่ 7 ข้อบทที่ 8 (วรรค 1 และ 2) ข้อบทที่ 11
ข้อบทที่ 15 ช้อบทที่ 16 และข้อบทที่ 18 ไม่อาจท�ำได้ภายใต้บทบัญญัติของข้อบทนี้”
ข้อบททั้งเจ็ดข้างต้นมีการรับรองสิทธิที่ปัจเจกบุคคลมีติดตัวมาแต่ก�ำเนิด (inherent rights)
ซึ่งยึดโยงอยู่กับหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (human dignity) อย่างชัดแจ้ง จึงมีลักษณะที่ไม่อาจ
ล่วงละเมิดได้ (non-derogable rights) ดังนี้
- ข้อ 6 สิทธิในชีวิต (right to life) กล่าวได้ว่าเป็นสิทธิที่ส�ำคัญที่สุด ไม่ว่าในกรณีใด ๆ รัฐภาคี
ก็มิอาจใช้มาตรการเพื่อล่วงละเมิดสิทธิในชีวิตได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง สิทธิในชีวิตนั้นมุ่งคุ้มครองชีวิตของ
ปัจเจกบุคคลซึ่งปรากฏตัวอยู่ในรัฐภาคี มิให้ถูกรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประหัตประหารโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร
ในอดีต คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Rights Committee) ได้ให้ความเห็นว่า
การล่วงละเมิดสิทธิในชีวติ โดยรัฐ โดยการก�ำหนด “โทษประหารชีวติ ” (death penalty) จะกระท�ำได้
ก็ต่อเมื่อเป็นการลงโทษต่ออาชญากรรมร้ายแรงเท่านั้น9 ในปัจจุบัน มีความพยายามที่จะยกเลิก
โทษประหารชีวิตดังกล่าว เพื่อให้สอดรับกับการคุ้มครองสิทธิในชีวิต ดังปรากฏใน “พิธีสารเลือกรับ
ฉบับที่สอง ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เรื่องมุ่งยกเลิกโทษ
ประหารชีวิต” (Second Optional Protocal to the International Covenant on Civil and
Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty)10 อย่างไรก็ดี ประเทศไทย
ก็ยังมิได้เข้าเป็นภาคีพิธีสารดังกล่าวแต่อย่างใด
- ข้อ 7 สิทธิในการที่จะไม่ถูกทรมาน (torture) หรือได้รับการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย
ไร้ซึ่งมนุษยธรรม (cruel, inhuman or degrading treatment or punishment) มนุษย์ทุกคน
มีสิทธิและเสรีภาพที่จะปราศจากการถูกทรมาน สิทธิดังกล่าวนี้มีสถานะเป็นกฎหมายจารีตประเพณี
ระหว่ า งประเทศ (Customary International Law) และมี ลั ก ษณะเป็ น บทบั ง คั บ เด็ ด ขาด
(jus cogens)11
- ข้อ 8 วรรค 1 และ 2 เสรีภาพที่จะไม่ถูกเอาตัวลงเป็นทาส (freedom from slavery)
ถูกค้าทาส (slave trade) หรือถูกบังคับให้ตกอยู่ในภาวะเยี่ยงทาส (servitude) ลักษณะของ
การล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพเช่นนี้กระทบกระเทือนต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างมาก

9
10
11

พรชัย ด่านวิวัฒน์, 2542, “ประเทศไทยกับการเข้าเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง พ.ศ. 2509,” วารสารนิติศาสตร์, ปีที่ 29, ฉบับที่ 4, น. 620.
Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 44/128 of 15 December 1989
T. Meron, 1986, Human Rights Law-Making in the United Nations: A Critique of Instruments and
Process, New York: Oxford University Press, pp. 109-110.
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ความหมายของ “การเอาคนลงเป็นทาส” (slavery) นั้น Black’s Law Dictionary ได้ให้
ความหมายไว้ว่า หมายถึง “สถานการณ์ซึ่งบุคคลหนึ่งมีอ�ำนาจโดยสมบูรณ์เหนือ ชีวิต, ชะตากรรม
และเสรีภาพของอีกบุคคลหนึ่ง”12 ซึ่งความหมายดังกล่าวใกล้เคียงกับที่ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป
ตีความถ้อยค�ำดังกล่าวไว้ในคดี Siliadin v. France13 ว่า หมายถึง “สถานะ หรือเงื่อนไขของ
บุ ค คลหนึ่ ง ที่ เป็นการใช้อ�ำนาจเหนืออีก บุคคลหนึ่ ง ในลั ก ษณะที่ เ ป็ นเจ้ า ของบุ คคลดั ง กล่ า ว”
กล่าวอีกนัยหนึ่ง การเอาคนลงเป็นทาสจึงเป็นการลดสถานะของปัจเจกบุคคลจาก “ผู้ทรงสิทธิ”
มาเป็น “วัตถุแห่งสิทธิ” (object)
- ข้อ 11 การห้ามจ�ำคุกบุคคลด้วยเหตุที่ไม่สามารถปฏิบัติการช�ำระหนี้ตามสัญญาได้ เพื่อ
ประกันเสรีภาพของบุคคล โทษจ�ำคุก (imprisonment) เป็นโทษตามกฎหมายอาญาซึ่งมุ่งลงโทษ
บุคคลที่กระท�ำการอันสังคมส่วนรวมไม่ประสงค์ ด้วยการจ�ำกัดเสรีภาพของบุคคลดังกล่าว ดังนั้น
การอาศัยบทลงโทษดังกล่าวกับการปฏิบัติการช�ำระหนี้ตามสัญญา (contractual obligation)
ซึ่งเป็นหนี้ทางแพ่ง ย่อมขัดต่อวัตถุประสงค์ของโทษดังกล่าว
- ข้อ 15 ข้อห้ามในการบังคับโทษทางอาญาย้อนหลัง (no ex post facto penal law)
การบังคับใช้กฎหมายย้อนหลัง (retroactive law) เป็นข้อยกเว้นของหลักการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างไรก็ดี หลักการประการส�ำคัญของกฎหมายอาญาคือ “ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย”
(nullum crimen nulla poena sine lege) กล่าวคือ การกระท�ำที่จะเป็นความผิดตามกฎหมาย
อาญาจะต้องมีการบัญญัตไิ ว้อยูแ่ ล้วในขณะกระท�ำความผิด เพือ่ เป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของ
ปัจเจกบุคคล โทษทางอาญาจึงต้องห้ามการบังคับใช้ย้อนหลัง ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม
- ข้อ 16 การได้รบั การยอมรับสถานะอย่างเสมอภาคตามกฎหมาย (equal recognition before
the law)
- ข้อ 18 เสรีภาพทางความคิด (freedom of thougt), มโนธรรม (conscience) และศาสนา
(religion)
กล่าวโดยสรุป สิทธิเสรีภาพข้างต้นไม่อาจล่วงละเมิดได้ (non-derogable rights) แม้แต่ใน
ภาวะฉุกเฉินสาธารณะซึ่งคุกคามความอยู่รอดของชาติ อันเป็นข้อบทที่ ICCPR อนุญาตให้ภาคีใช้
มาตรการพิเศษเพื่อเลี่ยงการปฏิบัติตามพันธกรณีได้

12
13

B.A. Garner, 1999, Black’s Law Dictionary, St.Paul, Minn: West Publishing Co., p. 1393
CASE OF SILIADIN v. FRANCE (Application no. 73316/01)
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การคุ้มครองและจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลในประเทศไทยในสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อ 4
แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966

5. สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน: มุมมองต่อการคุ้มครองสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง

ประเทศไทยในฐานะภาคีรัฐ ICCPR มีพันธกรณีที่จะต้องรับรองและคุ้มครองสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมืองประเภทต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวถึงในหัวข้อที่ 2 ซึ่งประเทศไทยได้รับรองและคุ้มครอง
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเสมอมา และจะใช้มาตรการ
ที่เป็นการเลี่ยงพันธกรณีได้ก็แต่โดยสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 3 ข้างต้น
รัฐประหารและสถานการณ์ที่มีลักษณะเป็นภาวะฉุกเฉินสาธารณะ (public emergency) ใน
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557 ได้มีการประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 2/2557 ประกาศ
วันที่ 22 พฤษภาคมพ.ศ. 2557 เรื่อง การประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ซึ่งมีลักษณะ
ที่เทียบเคียงได้กับ การ “ประกาศอย่างเป็นทางการ” (official proclamation) ว่าประเทศไทยอยู่ใน
ภาวะฉุกเฉิน และกระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมองค์การระหว่างประเทศ ในฐานะผูท้ ำ� หน้าทีแ่ ทน
กระทรวงการต่างประเทศ ได้แจ้งแก่เลขาธิการสหประชาชาติแล้ว14 ตามข้อ 4 วรรค 1 แห่ง ICCPR
ซึ่งให้สิทธิเลี่ยงพันธกรณีในการคุ้มครองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลาดังกล่าวก็ได้ปรากฏข้อเท็จจริงที่มีการใช้มาตรการพิเศษในลักษณะที่
กระทบกระเทือนต่อสิทธิบางประการที่ไม่อาจล่วงละเมิดได้ (non-derogation rights) เช่น การใช้
มาตรการในการเชิญบุคคลมาพบตามค�ำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ15 เป็นต้น
ต่อมา คสช. ได้ประกาศยกเลิกกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 255816 อันเป็น
การแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยได้สิ้นสุดภาวะฉุกเฉินสาธารณะตามข้อ 4 วรรค 1 แห่ง ICCPR แล้ว
อย่างไรก็ดี คสช. ก็ยังมีความจ�ำเป็นจะต้องคงมาตรการที่มีลักษณะเป็นการจ�ำกัดสิทธิและ
เสรีภาพตาม ICCPR อยู่เป็นระยะ ตัวอย่างเช่น ข้อ 12 แห่งค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 3/2558 เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ 17 ซึ่ง “ห้ามมิให้
มีการมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป” ซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นการขัดต่อพันธกรณี
ของ ICCPR ในข้อบทที่ 21 เรื่อง “สิทธิในการชุมนุมโดยสงบ” (right of peaceful assembly)
แต่ด้วยเหตุแห่งความมั่นคงสาธารณะ (public security) จึงจ�ำเป็นต้องคงสถานะค�ำสั่งดังกล่าวนี้ไว้
ซึ่งรวมถึงการจ�ำกัดการใช้ “เสรีภาพในการแสดงออก” (freedom of expression) ตามข้อบท
ที่ 19 ICCPR โดยผลของมาตรา 61 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
พ.ศ. 2559 อีกด้วย
14
15
16
17

อ้างถึง โทรเลขคณะผู้แทนถาวร ณ นิวยอร์ก เรื่อง การแจ้งเลขาธิการสหประชาชติตามพันธกรณีของไทยภายใต้ ICCPR
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
ค�ำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 68/2557 ประกาศวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัว
เพิ่มเติม
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 25 ก วันที่ 1 เมษายน 2558
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนพิเศษที่ 73 ง วันที่ 1 เมษายน 2558
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นอกจากนี้ ประเด็นการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพเพียงเท่าที่จ�ำเป็น ได้สัดส่วน และไม่เลือกปฏิบัติ
ก็เป็นประเด็นทีจ่ ะต้องค�ำนึงถึงด้วย เพือ่ ให้การใช้อำ� นาจรัฐทีก่ ระทบต่อสิทธิของประชาชนทีไ่ ด้รบั การ
รับรองและคุม้ ครอง แม้จะเป็นรัฐบาลจากการรัฐประหารก็จะต้องอยูภ่ ายในขอบเขตของกฎหมายและ
เป็นที่ยอมรับในสังคมระหว่างประเทศ

6. บทสรุป

กลไกของ ICCPR ได้พยายามสร้างสมดุลระหว่างการคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล และ
การใช้อำ� นาจของรัฐในการบริหารกิจการภายใน ด้วยการก�ำหนดมาตรฐานการปฏิบตั ขิ นั้ ต�ำ 
่ (standard
minimum of treatment) ต่อปัจเจกบุคคลภายในรัฐของตน ในขณะเดียวกันก็อนุญาตให้รฐั สามารถ
ใช้มาตรการในการเลี่ยงพันธกรณีในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลได้ในภาวะฉุกเฉินที่
คุกคามความอยู่รอดของชาติ ซึ่งประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีก็ได้ด�ำเนินการในขณะที่เกิดสถานการณ์
ทางการเมืองในปี 2557 ตามเงื่อนไขใน ข้อ 4 แห่ง ICCPR อย่างครบถ้วน อย่างไรก็ดี ต่อมาได้มีการ
ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินสาธารณะ ประเทศไทยจึงไม่อาจกล่าวอ้างการใช้สทิ ธิเลีย่ งการปฏิบตั ติ าม
พันธกรณีได้อีก แต่ก็ยังคงมาตรการบางเรื่องที่มีลักษณะจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลไว้เพื่อให้
สอดรับกับหน้าที่ในการบริหารประเทศให้สงบเรียบร้อย (public order)
ประเทศไทยมีหน้าที่ ทั้งตามกฎหมายภายใน ได้แก่ รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
พันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศในฐานะรัฐภาคีของ ICCPR ก็จะต้องรับรองและคุ้มครอง
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของปัจเจกบุคคลให้เกิดผลจริงในทางปฏิบัติ แม้แต่ในบริบทของ
สถานการณ์การเมืองในปัจจุบันของประเทศไทย นับเป็นประเด็นท้าทายที่รัฐบาลไทยจะต้องบริหาร
ประเทศภายใต้สถานการณ์ปจั จุบนั ด้วยมาตรการทีก่ ระทบต่อสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลน้อยทีส่ ดุ
เท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงพันธกรณีได้ (nonderogable rights) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายภายในประเทศไทย และ
ICCPR ในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล รวมทั้งเพื่อให้ประเทศไทยและรัฐบาลของไทยในปัจจุบันได้รับ
การยอมรับทั้งในประเทศและในประชาคมระหว่างประเทศ
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แนวคิดหลักสิทธิมนุษยชน
ในการยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557*
ดิสทัต โหตระกิตย์**

บทคัดย่อ
“หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน” เป็ น แนวคิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น และมี วิ วั ฒ นาการอย่ า งยาวนานในระบอบ
การเมืองการปกครองที่มุ่งแสวงหาหลักการพื้นฐานที่รัฐพึงปฏิบัติต่อบุคคลและที่บุคคลพึงปฏิบัติ
ต่อกันในฐานะของความเป็นมนุษย์โดยไม่มีการจ�ำแนกความแตกต่างในเรื่องใด ไม่ว่าจะเป็น เชื้อชาติ
สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมืองหรือทางอื่นใด ชาติหรือสังคมอันเป็นที่มาเดิม
ทรัพย์สิน ก�ำเนิดหรือสถานะอื่น
แม้ ค� ำ ว่ า “หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน” จะไม่ เ คยปรากฏอยู ่ ใ นบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ ของ
ประเทศไทยอย่างชัดแจ้ง แต่ก็ถือได้ว่าเป็นหลักส�ำคัญหลักการหนึ่งในรัฐธรรมนูญที่แทรกอยู่ใน
บทบัญญัตวิ า่ ด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยตลอดมา ตลอดจนรัฐธรรมนูญได้มกี ารจัดตัง้ องค์กร
ซึ่งท�ำหน้าที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญมาแล้วตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 อย่างไรก็ตามเนื่องจากในอดีตบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพมีลักษณะถ้อยค�ำ

* บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 3 วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ ส�ำนักงาน

ศาลรัฐธรรมนูญ (ปี พ.ศ. 2558) ซึง่ ผูเ้ ขียนได้จดั ท�ำเสนอวิทยาลัยรัฐธรรมนูญ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในเดือนกันยายน 2558
ทั้งนี้ คณะกรรมการธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
ได้รับการแต่งตั้งในเดือนพฤศจิกายน 2557 และสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ในเดือนกันยายน 2558
** นายดิสทัต โหตระกิตย์ วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประกาศนียบัตรทางการ
บริหารรัฐกิจ วิทยาลัยการปกครองแห่งชาติ (ENA), ประกาศนียบัตรชั้นต้นทางกฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัย
Strasbourg III (Robert Schuman), D.E.A. de Droit Public มหาวิทยาลัย Strasbourg III (Robert Schuman)
ต�ำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
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แนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนในการยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

ที่มุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยเป็นหลักจึงยังไม่ปรากฏเด่นชัดในลักษณะ
ถ้อยค�ำที่มุ่งประสงค์จะให้ความคุ้มครองต่อมนุษย์ทุกคน ตลอดจนยังขาดความชัดเจนซึ่งขอบเขต
ในการให้ความคุ้มครองเป็นการทั่วไปดังกล่าวว่าจะมีได้มากน้อยเพียงไรจึงจะเหมาะสมกับสภาพทาง
การคลังและการงบประมาณของประเทศ ในการยกร่างรัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 จึงได้มีความพยายาม
ในการท�ำความชัดแจ้งในหลักการดังกล่าวให้เกิดขึน้ ในบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญเป็นครัง้ แรก สอดคล้อง
กับหลักการสากล ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั้งในด้านการเพิ่ม
หลักประกันให้สทิ ธิมนุษยชนมีผลในทางปฏิบตั ิ และการเพิม่ ประสิทธิภาพให้แก่องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
ที่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอีกด้วย
ค�ำส�ำคัญ หลักสิทธิมนุษยชน/รัฐธรรมนูญ/สิทธิมนุษยชน/สิทธิพลเมือง/Human Rights

1. ความน�ำ

สิทธิมนุษยชนเป็นคุณลักษณะประจ�ำตัวของมนุษย์ทุกคน เป็นสิทธิและเสรีภาพตามธรรมชาติ
ทีเ่ ป็นของมนุษย์ในฐานะทีเ่ กิดมาเป็นมนุษย์และด้วยเหตุผลแต่เพียงอย่างเดียวว่าเขาเกิดมาเป็นมนุษย์
ซึ่งทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเหล่านี้อยู่แล้วตั้งแต่เกิด 1 และเมื่อพิจารณาจากความหมายในเชิง
รัฐธรรมนูญแล้ว สิทธิมนุษยชนจึงหมายถึง สิทธิที่รัฐธรรมนูญมุ่งที่จะให้ความคุ้มครองแก่บุคคล
ทุกๆ คน โดยมิได้แบ่งแยกว่าบุคคลนั้นจะเป็นคนของชาติใด เชื้อชาติใด ภาษาหรือศาสนาใด
หากบุคคลนั้นเข้ามาอยู่ในอ�ำนาจทางพื้นที่ที่ใช้รัฐธรรมนูญ บุคคลนั้นย่อมได้รับความคุ้มครองภายใต้
รัฐธรรมนูญนั้นด้วย
จากการส�ำรวจพัฒนาการของสิทธิมนุษยชนพบว่า สิทธิมนุษยชนมีพัฒนาการเริ่มมาจาก
แนวความคิดของนักปราชญ์ในทวีปยุโรปที่พยายามแยกเอาจริยธรรมของมนุษย์ออกจากหลักการ
ของศาสนาคริสต์เพื่อสร้างหลักเกณฑ์อันเป็นสิทธิโดยธรรมที่มนุษย์ทุกคนพึงมี ต่อมาจึงมีวิวัฒนาการ
ผ่านประวัติศาสตร์ทางการเมืองการปกครองอย่างต่อเนื่องจนมีรูปแบบเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นใน
กฎหมายภายในของแต่ละประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษมีการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิพื้นฐาน
ของพลเมือง ค.ศ. 1689 หรือเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า “The Bill of Rights” ประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้มีค�ำประกาศอิสรภาพ (Declaration of Independence) ในปี ค.ศ. 1776 พร้อมด้วยรัฐธรรมนูญ
แห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความโดดเด่นในด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ในส่วน
ของประเทศฝรั่งเศสหลังจากการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1789 ก็ได้มีการออกค�ำประกาศว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง (Déclaration des droits de l’homme et ducitoyen) ขึ้น
1

Mary Hawkesworth and Maurice Kogan, “Encyclopedia of Government and Politics”, 2002, Vol. 2,
Routledge, New York, pp. 1319 - 1320
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ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ยี่สิบ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้กลายเป็นประเด็นส�ำคัญที่ได้รับ
ความห่วงใยจากประชาคมระหว่างประเทศ จนในที่สุดการรับรองและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้รับ
การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมในรูปแบบของกฎหมายระหว่างประเทศภายหลังการเกิดเหตุการณ์
สงครามโลกครั้งที่สองซึ่งน�ำไปสู่การก่อตั้งสหประชาชาติและออกปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of Human Rights : UDHR) ด้วยความประสงค์ให้มี
องค์กรหนึ่งในการปกป้องสิทธิมนุษยชนในระดับระหว่างประเทศ หลังจากนั้นเป็นต้นมาปฏิญญานี้
จึงถือเป็นหลักส�ำคัญของสิทธิมนุษยชนทั่วโลกในฐานะของ “บรรทัดฐานทั่วไปที่มนุษย์ทุกคนและ
รัฐทุกรัฐพึงปฏิบัติต่อกัน”2 และต่อมาในปี ค.ศ. 1966 จึงได้มีการออกกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights :
ICCPR) และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights : ICESCR) เพื่อก�ำหนดรายละเอียดและ
กระบวนการให้หลักการตามปฏิญญามีผลเป็นรูปธรรมตามมา
บทความฉบับนี้มีความมุ่งหวังที่จะท�ำให้ผู้อ่านเข้าใจถึงหลักการสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ที่รัฐต่างๆ มีพันธกรณีในการรับรองและคุ้มครอง ตลอดจนความสัมพันธ์ของหลักการดังกล่าว
ที่ ค ณะกรรมาธิ ก ารยกร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว)
พุทธศักราช 2557 ได้น�ำมาพิจารณาประกอบการจัดท�ำร่างรัฐธรรมนูญต่อไป

2. หลักการสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนสมัยใหม่

ในทางกฎหมายระหว่างประเทศในปัจจุบันนั้นปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948
(Universal Declaration of Human Rights : UDHR) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) และ
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights : ICESCR) ถือเป็นแม่บทหลักที่รัฐชาติต่าง ๆ ต้องยึดถือ
เพือ่ ให้ความคุม้ ครองต่อสิทธิมนุษยชน และมีอทิ ธิพลอย่างสูงต่อการก�ำหนดหลักการว่าด้วยการคุม้ ครอง
สิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ ในชั้นนี้จึงขอกล่าวถึงสาระส�ำคัญของ UDHR ICCPR และ ICESCR
ดังต่อไปนี้

2

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “The United Nations Human Rights
Treaty System”, Fact Sheet No. 30/Rev.1, 2012, United Nations, New York and Geneva, pp. 1 - 3
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แนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนในการยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

		2.1 สาระส�ำคัญของ UDHR ประกอบด้วยหลักการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นการวางหลักการพื้นฐานว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยได้ยืนยันถึงพื้นฐานทาง
อุดมการณ์ของค�ำปฏิญญาที่ว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาอย่างมีอิสระเสรีและเท่าเทียมกันทั้งศักดิ์ศรีและ
สิทธิ ต่างมีเหตุผลและมโนธรรมจึงควรปฏิบัติต่อกันฉันท์พี่น้อง และยืนยันความเป็นสิทธิมนุษยชน
ว่าบุคคลชอบที่จะมีสิทธิและเสรีภาพตามที่ระบุไว้ในปฏิญญานี้โดยไม่มีการจ�ำแนกความแตกต่าง
ในเรื่องใด ๆ ไม่ว่าจะเป็น เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมืองหรือทางอื่นใด
ชาติหรือสังคมอันเป็นที่มาเดิม ทรัพย์สิน ก�ำเนิดหรือสถานะอื่น3
(2) ให้การรับรองสิทธิของปัจเจกบุคคล เช่น สิทธิในร่างกายและเสรีภาพ อิสระจากการ
เป็นทาส อิสระจากการทรมาน การลงโทษหรือการปฏิบตั ทิ โี่ หดร้าย สิทธิทจี่ ะเป็นบุคคลตามกฎหมาย
สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายอย่างเสมอภาคกัน สิทธิได้รับการเยียวยาทางศาลและ
การถูกละเมิดสิทธิ อิสระจากการจับกุม คุมขัง หรือเนรเทศโดยพลการ สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรม
จากการพิจารณาคดี สิทธิในคดีอาญาที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์
ได้ถึงความผิด สิทธิที่จะไม่ถูกแทรกแซงในความเป็นส่วนตัว สิทธิในการเดินทางและย้ายที่อยู่
ออกนอกประเทศ และสิทธิที่จะมีทรัพย์สิน และจะถูกริบทรัพย์สินโดยพลการไม่ได้4
(3) ให้การรับรองสิทธิในเชิงสถานะส่วนบุคคล เช่น สิทธิในการถือสัญชาติ สิทธิในการ
สมรสและการสร้างครอบครัว5
(4) ให้การรับรองสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง ศาสนา ความเชื่อ ตลอดจนการแสดง
ความคิดเห็น เช่น มีสิทธิในการก�ำหนดเจตจ�ำนงทางการเมืองต่อรัฐบาลผ่านการเลือกตั้งและมีส่วนใน
รัฐบาลของประเทศตน ไม่วา่ จะเป็นทางตรงหรือโดยผ่านทางผูแ้ ทนซึง่ ได้เลือกตัง้ โดยอิสระ มีสทิ ธิทจี่ ะ
เข้าถึงบริการสาธารณะในประเทศของตนโดยเสมอภาค เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น การแสดงออก การรับหรือแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสิทธิในการชุมนุมอย่างสงบ6
(5) ให้การรับรองสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของพลเมืองในฐานะ
สมาชิกของสังคม ภายใต้ข้อจ�ำกัดด้านระบอบและทรัพยากรของแต่ละรัฐ เช่น สิทธิด้านแรงงาน อาทิ
ค่าจ้างที่เป็นธรรม การหยุดงานในวันพักผ่อนโดยได้รับค่าจ้าง การรวมกลุ่มเป็นสหภาพแรงงาน
สิทธิในสวัสดิการที่เป็นมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอด้านปัจจัยสี่และบริการสังคมที่จ�ำเป็น
แก่พลเมือง และการได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษส�ำหรับมารดาและเด็ก รวมตลอดถึงผู้ด้อยโอกาส
สิทธิในการศึกษาแบบให้เปล่าและเป็นภาคบังคับในชั้นประถมศึกษา และมีการเปิดโอกาสทาง

3
4
5
6

UDHR, Article 1 – 2
UDHR, Article 3 – 14, 17
UDHR, Article 15 - 16
UDHR, Article 18 - 21
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การศึกษาอย่างทั่วถึงในการศึกษาชั้นสูงขึ้นไป สิทธิที่จะเข้าร่วมในชีวิตทางวัฒนธรรมโดยอิสระ
ได้รับประโยชน์จากศิลปะและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และได้รับการคุ้มครองซึ่งผลงาน
ทางวิทยาศาสตร์ วรรณกรรม และศิลปกรรมที่ตนเป็นผู้สร้างขึ้น7
		2.2 สาระส�ำคัญของ ICCPR ประกอบด้วยหลักการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) การเน้ น ย�้ ำ ถึ ง พั น ธกรณี ข องรั ฐ ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนตามกฎบั ต รสหประชาชาติ
และ UDHR และสร้างข้อผูกมัดหรือหน้าที่แก่รัฐว่ากรณีท่ียังไม่มีมาตรการในทางนิติบัญญัติหรือ
มาตรการอื่น รัฐจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่จ�ำเป็นของรัฐธรรมนูญในประเทศของตนเพื่อให้มี
มาตรการทางนิติบัญญัติหรือมาตรการอื่นที่จ�ำเป็นเพื่อให้สิทธิและเสรีภาพที่ได้รับการรับรองไว้
ใน ICCPR เป็นผล และจะต้องประกันว่าบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพจะได้รับการเยียวยา
แม้ว่าจะเป็นการละเมิดโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่ โดยการเรียกร้องการเยียวยาดังกล่าว
จะได้รับการพิจารณาจากฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการหรือองค์กรอื่นที่มีอ�ำนาจตามแต่กรณี
และผู้มีอ�ำนาจบังคับการจะต้องบังคับการให้การเยียวยานั้นเป็นผล8
(2) การก�ำหนดข้อยกเว้นให้รัฐสามารถหลีกเลี่ยงพันธกรณีบางกรณีในช่วงภาวะฉุกเฉิน
สาธารณะที่คุกคามความอยู่รอดของชาติเพียงเท่าที่จ�ำเป็นตามความฉุกเฉินของสถานการณ์และ
ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา หรือเผ่าพันธุ์ทางสังคม และได้มีการ
ประกาศภาวะนัน้ อย่างเป็นทางการแล้ว อย่างไรก็ตาม ได้เน้นย�ำ้ ว่ากรณีทเี่ ป็นสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน
บางประการที่ก�ำหนดใน ICCPR แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงพันธกรณีได้ 9 ได้แก่
สิทธิที่จะมีชีวิต การไม่ถูกปฏิบัติหรือลงโทษโดยวิธีทารุณโหดร้าย การเกณฑ์แรงงานหรือเอาตัว
ลงเป็นทาส เว้นแต่กรณีงานบริการของผู้ถูกควบคุมตัวตามค�ำสั่งศาล การปฏิบัติงานในราชการทหาร
หรือเกณฑ์กรณีฉุกเฉินหรือภัยพิบัติที่คุกคามความอยู่รอดของชุมชน หรือเป็นหน้าที่ปกติของพลเมือง
หลักการทีว่ า่ บุคคลจะถูกจ�ำคุกเพราะเหตุไม่สามารถปฏิบตั กิ ารช�ำระหนีม้ ไิ ด้ หลักการทีว่ า่ ไม่มคี วามผิด
ไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมายและห้ามมิให้ใช้กฎหมายอาญาย้อนหลัง สิทธิในการได้รับการยอมรับว่า
เป็นบุคคลตามกฎหมาย และเสรีภาพในทางความคิด ศาสนาและความเชื่อ10

7
8
9
10

UDHR, Article 22 - 27
ICCPR, Article 2
ICCPR, Article 4
ICCPR, Article 6 – 8, 11, 15, 16, 18
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(3) กล่าวถึงสาระของสิทธิมนุษยชนโดยทั่วไป ได้แก่ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจับกุม ควบคุมตัว หรือการลงโทษ สิทธิของผู้ต้องหาในการ
พิจารณาและพิพากษาของศาล เช่น ได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่ามีการพิสูจน์ความผิด
ตามกฎหมายและมีโอกาสในการต่อสู้คดี ได้รับการพิจารณาโดยไม่ชักช้าเกินจ�ำเป็น ไม่ถูกบังคับ
ให้เบิกความเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง และได้รับการพิจารณาทบทวนการลงโทษโดยคณะตุลาการ
ระดับเหนือขึ้นไป เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่หรือโยกย้ายถิ่นฐานของบุคคลที่อยู่ในประเทศ
และการเดินทางเข้าประเทศของตน หลักการที่ว่าคนต่างด้าวจะถูกเนรเทศออกจากรัฐได้ก็แต่โดย
ค�ำวินิจฉัยอันได้มาตามกฎหมายและมีสิทธิชี้แจงแสดงพยานหลักฐานเพื่อโต้แย้ง สิทธิของชายหญิง
ในการมีครอบครัวและการห้ามแทรกแซงความเป็นส่วนตัว ครอบครัว หรือเคหสถาน เสรีภาพ
ทางความคิด เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก (Freedom of Expression)
การรวมกันเป็นสมาคม และสิทธิเด็กที่จะได้รับการคุ้มครอง ได้รับการจดทะเบียนการเกิดและ
ได้มาซึ่งสัญชาติ11
(4) กล่าวถึงสิทธิโดยเฉพาะของพลเมืองในการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของรัฐ
ผ่านผู้แทนที่ได้รับเลือกอย่างเสรี สิทธิในการออกเสียงหรือได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งโดยทั่วไป
และเสมอภาค และสิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณะในประเทศของตนอย่างเสมอภาค12
(5) ประกันสิทธิของชนกลุ่มน้อยทางเผ่าพันธุ์ ศาสนา หรือภาษาว่าจะไม่ถูกปฏิเสธสิทธิ
ในการที่จะมีวัฒนธรรมของตน หรือนับถือและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หรือใช้ภาษาของตนเอง
ระหว่างชนกลุ่มน้อยด้วยกัน13
		2.3 สาระส�ำคัญของ ICESCR ประกอบด้วยหลักการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ให้การรับรองสิทธิของมนุษย์ทกุ คนในการก�ำหนดเจตจ�ำนงของตนเองอันประกอบด้วย
การก�ำหนดสถานภาพทางการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของตนได้อย่างเสรี
ที่จะสามารถจัดการและใช้จ่ายทรัพยากรของตนเอง และจะไม่ถูกลิดรอนวิถีทางยังชีพของตนจาก
พันธกรณีต่าง ๆ ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ และเพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติจึงได้ก�ำหนดข้อผูกมัด
แก่รัฐจะต้องส่งเสริมให้การก�ำหนดเจตจ�ำนงดังกล่าวให้เกิดผลอย่างจริงจัง14

11
12
13
14

ICCPR, Article 9 - 10, 12 - 14, 17, 19, 22 - 24
ICCPR, Article 25
ICCPR, Article 27
ICESCR, Article 1.1 – 1.3
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(2) วางหลักในเรื่อง Progressive Realisation of Rights ซึ่งเป็นหลักที่ว่าในกรณีที่
เป็นสิทธิในทางบวก (Positive Rights) หรือสิทธิที่รัฐมีหน้าที่ด�ำเนินการให้กับบุคคล (มิใช่เพียงแต่
งดเว้ น ไม่ แ ทรกแซงหรือคุ้มครองสิท ธิมิให้ถูก ละเมิ ด) นั้ น แม้ จะมี อุ ปสรรคทางด้ า นทรั พ ยากร
และงบประมาณ แต่รัฐจะต้องใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรเท่าที่มีอยู่ท�ำให้สิทธิซึ่งรับรองไว้
ในกติกานี้กลายเป็นความจริงอย่างบริบูรณ์โดยล�ำดับ ด้วยวิธีทั้งปวงที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การก�ำหนดมาตรการทางกฎหมาย และได้วางหลักไว้ว่าสิทธิตามกติกานี้เป็นสิทธิมนุษยชนจึงจะต้อง
เปิดโอกาสให้แก่มนุษย์ทุกคนใช้ได้โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ ในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา
ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด ชาติหรือสังคมดั้งเดิม ทรัพย์สิน ก�ำเนิด
หรือสถานะอื่น เว้นแต่เป็นการจ�ำกัดโดยกฎหมายเท่าที่ยังคงสอดคล้องกับธรรมชาติของสิทธิและ
เป็นไปเพื่อจุดประสงค์ในการสนับสนุนให้เกิดสวัสดิภาพเป็นการทั่วไปในสังคมประชาธิปไตยเท่านั้น
อย่ า งไรก็ ต าม ส� ำ หรั บ ประเทศก� ำ ลั ง พั ฒ นาซึ่ ง มี ข ้ อ จ� ำ กั ด ในทางเศรษฐกิ จ ตาม
ความเป็นจริงนั้น กติกาฉบับนี้ยังได้ก�ำหนดข้อยกเว้นไว้ให้สามารถก�ำหนดขอบเขตในการประกัน
สิทธิทางเศรษฐกิจแก่ผทู้ ไี่ ม่ใช่คนชาติของตนเท่าทีส่ มควรโดยพิจารณาระหว่างคุณค่าต่อสิทธิมนุษยชน
และข้อจ�ำกัดด้านสภาพเศรษฐกิจของประเทศได้15
(3) กล่าวถึงประเภทของสิท ธิต่างๆ ที่ให้การรับรองในกติกาฉบับนี้ รวมตลอดถึง
มาตรการเฉพาะซึ่งจ�ำต้องมีการปฏิบัติเพื่อท�ำให้กลายเป็นความจริงในรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย
สิทธิเกี่ยวกับการท�ำงาน ได้แก่ สิทธิในการท�ำงานภายใต้สภาพการท�ำงานที่ยุติธรรมและน่าพึงพอใจ
สิทธิในการจัดตั้งและเข้าร่วมสหภาพแรงงาน สิทธิที่จะมีสวัสดิการสังคม รวมทั้งประกันสังคม
สิทธิในชีวิตครอบครัว รวมทั้งการอนุญาตให้ลาในช่วงก่อนหรือหลังการให้ก�ำเนิดบุตรตามสมควร
โดยยังคงได้รับค่าจ้าง (parental leave) และการคุ้มครองเด็กในกรณีต่างๆ สิทธิในมาตรฐาน
การครองชีพ ซึง่ รวมทัง้ อาหาร เครือ่ งนุง่ ห่มและทีอ่ ยูอ่ าศัยทีเ่ พียงพอ ตลอดจนสภาพการครองชีพทีด่ ขี นึ้
อย่างต่อเนื่อง สิทธิในสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามมาตรฐานสูงสุดเท่าที่
จะเป็นไปได้ สิทธิในการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการให้การศึกษาขั้นประถมศึกษาแบบให้เปล่าแก่ทุกคน
จั ด ให้ มี ก ารศึ ก ษาขั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาโดยทั่ ว ไป และเปิ ด โอกาสให้ ทุ ก คนสามารถได้ รั บ การศึ ก ษา
ขั้นอุดมศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน และเน้นย�้ำให้การศึกษาดังกล่าวต้องมุ่งให้เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพ
ของมนุษย์และความส�ำนึกในศักดิ์ศรีของตนอย่างบริบูรณ์และให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในสังคม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิทธิทจี่ ะมีสว่ นร่วมทางวัฒนธรรม สิทธิทจี่ ะได้รบั ประโยชน์จากความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนได้รับความคุ้มครองผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ วรรณกรรม หรือศิลปกรรม
ที่ตนเป็นผู้สร้างสรรค์16

15
16

ICESCR, Article 2 – 5
ICESCR, Article 6 - 13, 15
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แนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนในการยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

3. บทวิเคราะห์กรอบแนวคิดว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในการยกร่างรัฐธรรมนูญ17

		3.1 การท�ำความชัดเจนระหว่าง “สิทธิมนุษยชน” และ “สิทธิของชนชาวไทย” ให้เกิดขึ้น
ในรัฐธรรมนูญ
เนือ่ งจากรัฐธรรมนูญของไทยในอดีตทีผ่ า่ นมามีแต่เพียงบทบัญญัตทิ รี่ บั รอง “สิทธิเสรีภาพ
ของชนชาวไทย” เท่านัน้ ไม่มบี ทบัญญัตริ องรับสิทธิของผูซ้ งึ่ มิได้เป็นพลเมืองหรือผูซ้ งึ่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
ที่เข้ามาหรืออยู่อาศัยในประเทศไทย ทั้งที่พันธกรณีต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย
เป็นภาคี เช่น UDHR ICCPR หรือ ICESCR มีการก�ำหนดให้รัฐภาคีรับรองในลักษณะของสิทธิเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในดินแดนของรัฐภาคี โดยเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน (Basic
Human Rights) ที่บุคคลทุกคนพึงมีไม่ว่าจะเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือไม่
ในชั้ น แรก ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารยกร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว) พุ ท ธศั ก ราช 2557 มี ค วามเห็ น ว่ า 18 ควรมี ก ารบั ญ ญั ติ
ในลักษณะที่แบ่งแยกให้เกิดความชัดเจนระหว่าง “สิทธิของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง” หรือ
“สิ ท ธิ พ ลเมื อ ง” กั บ “สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน” ซึ่ ง เป็ น สิ ท ธิ ข องคนทุ ก คนไม่ ว ่ า จะเป็ น คนสั ญ ชาติ ไ ทย
หรือของคนต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย จึงได้มีการปรับจากชื่อหมวด 3 ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ระบุเฉพาะ “สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย”
เป็นการแบ่งเป็นสองส่วนในหมวด 2 “ประชาชน” ประกอบด้วย ส่วนที่ 2 “สิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล” ซึ่งในส่วนที่ 2 นี้ยังแบ่งออกเป็นสามตอน คือ ตอนที่ 1 “บททั่วไป” ตอนที่ 2
“สิทธิมนุษยชน” และตอนที่ 3 “สิทธิพลเมือง” ซึ่งความแตกต่างของถ้อยค�ำในบทบัญญัติจะอยู่ที่
“ผู้ทรงสิทธิ” โดยในตอนที่ 1 บททั่วไป และตอนที่ 2 สิทธิมนุษยชน จะใช้ถ้อยค�ำว่า “บุคคล”
เป็นประธานของประโยคเพื่อสื่อความหมายว่าเป็นสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองให้แก่
มนุษย์ทุกคนไม่ว่าสัญชาติใด ส่วนในตอนที่ 3 สิทธิพลเมืองจะใช้ถ้อยค�ำว่า “พลเมือง” เป็นประธาน
ของประโยคเพื่อสื่อความหมายให้ชัดแจ้งว่าเป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองให้ส�ำหรับเฉพาะบุคคลผู้มี
สัญชาติไทยเท่านั้น และโดยน�ำพันธกรณีส�ำคัญ ๆ ที่ประเทศไทยมีอยู่ตามกฎหมายระหว่างประเทศ
มาพิจารณาประกอบเพื่อความครบถ้วนสอดคล้องกับหลักการสากล

17

18

รายงานผลการพิจารณากรอบแนวทางเบือ้ งต้นในการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณากรอบ
การจัดท�ำรัฐธรรมนูญ คณะที่ 2 (ภาค 1 พระมหากษัตริย์และประชาชน หมวด 2 ประชาชน ส่วนที่ 2 สิทธิเสรีภาพของ
พลเมือง ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมทางการเมือง และส่วนที่ 5 การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ) ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2557
ในบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 12 วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 หน้า 11 ถึง หน้า 23
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 หน้า 15
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ดิสทัต โหตระกิตย์

ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีค�ำขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญและขอให้มีการพิจารณา
ทบทวนการใช้ค�ำว่า “พลเมือง” “ปวงชนชาวไทย” “ประชาชน” “บุคคล” และ “ราษฎร” เนื่องจาก
เห็นว่าค่อนข้างยากต่อการท�ำความเข้าใจว่าสถานะของบุคคลซึ่งใช้ถ้อยค�ำไม่เหมือนกันจะก่อให้
เกิดสิทธิหน้าที่ต่างกันอย่างไร หรือกรณีสิทธิของนิติบุคคลซึ่งปกติแล้วมีสิทธิเสรีภาพหลายประการ
เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา เช่น สิทธิในทรัพย์สิน เสรีภาพในการประกอบอาชีพ สิทธิร้องทุกข์อาจเกิด
ปัญหาว่านิติบุคคลเหล่านี้เป็น “พลเมือง” หรือไม่ และมี “สิทธิพลเมือง” หรือไม่ เนื่องจากแนวคิด
การจัดประเภทบุคคลตามร่างรัฐธรรมนูญเป็นของใหม่และขัดกับความเคยชินที่มีแต่เดิมทั้งอาจก่อ
ปัญหาในการตีความ โดยเฉพาะเมื่อน�ำไปใช้กับกฎหมายฉบับอื่น ๆ ในล�ำดับรองลงไปซึ่งยังคงใช้
ถ้อยค�ำเหล่านีใ้ นความหมายเดียวกัน19 คณะกรรมาธิการฯ ได้พจิ ารณาแล้วมีความเห็นสอดคล้องกันว่า
เพื่อความชัดเจนเห็นควรปรับเปลี่ยนการใช้ถ้อยค�ำโดยไม่ควรมีการใช้ค�ำว่า “พลเมือง” และได้มี
การแก้ไขเล็กน้อยโดยให้เปลีย่ นชือ่ ตอนที่ 3 จาก “สิทธิพลเมือง” เป็น“สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย”
และเปลีย่ นถ้อยค�ำแสดงตัวผูท้ รงสิทธิจาก “พลเมือง” เป็น “บุคคล” แต่ยงั คงสาระและหลักการส�ำคัญ
ในการแยกระหว่าง “สิทธิมนุษยชน” ในตอนที่ 2 และ “สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย” ในตอนที่ 3
ไว้เช่นเดิม ซึ่งการเขียนในลักษณะนี้ในแง่การใช้การตีความรัฐธรรมนูญต่อไปนั้น ค�ำว่า “บุคคล”
จะหมายความถึงคนสัญชาติไทยเท่านั้น หรือรวมถึงคนที่มิใช่สัญชาติไทยด้วยจึงจะต้องพิจารณาจาก
ชือ่ ตอนเป็นส�ำคัญ เช่น ในตอนที่ 2 สิทธิมนุษยชน ค�ำว่า “บุคคล” นัน้ หมายความรวมถึงคนทีม่ สี ญ
ั ชาติไทย
และคนทีม่ ไิ ด้มสี ญ
ั ชาติไทยด้วย แต่สำ� หรับในตอนที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ค�ำว่า “บุคคล”
ย่อมหมายถึงคนที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น20 ในการนี้ จึงอาจพิเคราะห์สาระของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ในกรอบแนวความคิดว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ ดังต่อไปนี้
				(1) สิทธิมนุษยชนส�ำหรับบุคคลทั่วไป
เมื่อพิเคราะห์จากสาระในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วพบว่าบทบัญญัติในตอนที่ 2
“สิทธิมนุษยชน” มีสาระในเรื่องสิทธิมนุษยชนตามที่รับรองไว้ใน UDHR ICCPR และ ICESCR ทั้งยัง
ได้มีการเพิ่มเติมหลักการใหม่ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

19
20

ความคิดเห็นและค�ำขอแก้ไขเพิ่มเติมเป็นรายมาตราของคณะรัฐมนตรี หน้า 2
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 112 วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2558 หน้า 36 ถึงหน้า 37

66
-18-0809 (001).indd 66

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 59 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2561
9/19/61 BE 11:23 AM

แนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนในการยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

(1.1) การประกั น หลั ก ความเสมอภาคของบุ ค คลตามที่ ไ ด้ ยื น ยั น ไว้ ใ น UDHR
Article 2 เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญทุกฉบับ แต่ได้เพิ่มค�ำว่า “เสรีภาพ” จากหลักการเดิมเป็น
“ชายและหญิงมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน” เพื่อให้สอดคล้องกับหลักความเท่าเทียมของบุคคล
ซึง่ ต้องมีทงั้ สิทธิและเสรีภาพทีเ่ ท่าเทียมกันตาม Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Woman (CEDAW) และได้เพิม่ ค�ำ ว่า “เพศสภาพ” (gender) ซึง่ หมายความ
รวมถึงบทบาทและรสนิยมทางเพศ หรือวิถีชีวิตทางเพศที่อาจจะไม่ตรงกับเพศ เพื่อเพิ่มเงื่อนไขว่า
นอกจากเพศแล้ว รัฐจะต้องไม่เลือกปฏิบัติโดยเหตุของรสนิยมทางเพศอีกด้วย21
(1.2) การรับรองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตหรือร่างกาย และห้ามมิให้มีการทรมาน
ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม การจับ การคุมขังและการค้นตัว
บุคคลจะกระท�ำได้ต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติ (ร่างมาตรา 36)22 ซึ่งสอดคล้องกับ UDHR Article 3
และ 5 และ ICCPR Article 9.1
(1.3) การรับรองหลักการที่ว่าไม่มีความผิด ไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมายและให้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท�ำความผิด
และจะปฏิบัติต่อผู้ถูกกล่าวหาอย่างผู้กระท�ำความผิดมิได้ ซึ่งเป็นหลักการที่สอดคล้องกับ UDHR
Article 11 และ ICCPR Article 14.2 และ 15.1 ทั้งนี้ ยังได้เพิ่มหลักการให้บุคคลได้รับความคุ้มครอง
มิให้ถกู บังคับให้ให้ถอ้ ยค�ำทีเ่ ป็นผลร้ายกับตนเองซึง่ อาจท�ำให้ตนเองต้องรับผิดทางอาญา (Rule Against
Self–Incrimination) (ร่างมาตรา 37)23 ซึ่งเป็นหลักการที่สอดคล้องกับ ICCPR Article 14.3 (G)

21

22

23

กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส�ำนักกรรมาธิการ 1 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญด้านจัดท�ำ
เจตนารมณ์, “ตารางสรุปเจตนารมณ์รายมาตราของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คณะอนุกรรมาธิการบันทึก
เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญและการจัดท�ำจดหมายเหตุการยกร่างรัฐธรรมนูญในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับ
เสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อลงมติ)”, มาตรา 35 วรรคสองและวรรคสาม หน้า 1/37 ถึงหน้า 1/38
มาตรา 36 บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระท�ำมิได้ แต่การลงโทษตาม
ค�ำพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม
การจับและการคุมขังบุคคล จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่มีค�ำสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
การค้นตัวบุคคลหรือการกระท�ำใดอันกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่มีเหตุตาม
ที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 37 บุคคลไม่ตอ้ งรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระท�ำการอันกฎหมายทีใ่ ช้อยูใ่ นเวลาทีก่ ระท�ำนัน้ บัญญัตเิ ป็นความผิดและ
ก�ำหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท�ำความผิดมิได้
ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยไม่มีความผิด และก่อนมีค�ำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่า
บุคคลใดได้กระท�ำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท�ำความผิด มิได้
บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองมิให้ถูกบังคับให้ให้ถ้อยค�ำซึ่งอาจท�ำให้ตนเองต้องรับผิดทางอาญา
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รวมตลอดถึงสิทธิอื่น ๆ ของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมที่มิใช่แต่เฉพาะส�ำหรับผู้ถูกกล่าวหา
เช่น การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยสะดวกและเสียค่าใช้จ่ายน้อย ได้รับการพิจารณาพิพากษา
โดยถูกต้องรวดเร็ว และส�ำหรับบุคคลผูด้ อ้ ยโอกาสให้ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสม (ร่างมาตรา 44)24
อันเป็นหลักการที่สอดคล้องกับ UDHR Article 10 และ ICCPR Article 10
(1.4) ให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน (ร่างมาตรา 43)25 ซึ่งสอดรับกับ UDHR
Article 12 แต่ได้เพิ่มหลักการเพื่อป้องกันมิให้บุคคลใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินส่วนบุคคลจนกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะตามหลักการ Social Theory of Property26 คุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่
ส่วนบุคคลและสิทธิของบุคคลในครอบครัว เสรีภาพในเคหสถาน ตลอดจนเสรีภาพในการสื่อสาร

24

25

26

มาตรา 44 บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังต่อไปนี้
(1) สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง เท่าเทียมกัน และเสียค่าใช้จ่ายน้อย
(2) สิทธิทจี่ ะให้คดีของตนได้รบั การพิจารณาอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวดเร็ว เป็นธรรม และมีมาตรฐาน
ที่ชัดเจน โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ย่อมมีสิทธิได้รับความ
คุ้มครองในการด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม
(3) สิทธิพนื้ ฐานในกระบวนพิจารณา ซึง่ อย่างน้อยต้องมีหลักประกันขัน้ พืน้ ฐานเรือ่ งการได้รบั การพิจารณาโดยเปิดเผย
โอกาสในการต่อสูค้ ดีอย่างเพียงพอ การคัดค้านผูพ้ พิ ากษาหรือตุลาการ การได้รบั การพิจารณาโดยผูพ้ พิ ากษาหรือตุลาการ
ซึ่งนั่งพิจารณาครบองค์คณะ และการคัดหรือท�ำส�ำเนาค�ำพิพากษา ค�ำวินิจฉัย หรือค�ำสั่งอันเป็นการชี้ขาดคดี
(4) ผูเ้ สียหาย ผูต้ อ้ งหา โจทก์ จ�ำเลย คูก่ รณี ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และพยานในคดี ไม่วา่ จะมีเชือ้ ชาติ เพศ อายุ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ หรือสถานะใด ย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม
(5) ในคดีอาญา ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จ�ำเลย และพยาน มีสิทธิได้รับความคุ้มครองและความช่วยเหลือที่จ�ำเป็นและ
เหมาะสมจากรัฐ ได้รับการสอบสวนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และมีมาตรฐานที่ชัดเจน ผู้ต้องหาและจ�ำเลย
มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ทางคดี จ ากทนายความหรื อ ที่ ป รึ ก ษากฎหมายซึ่ ง มี ค วามรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญ การได้ รั บ
การปล่อยตัวชัว่ คราวเป็นหลักเว้นแต่มเี หตุตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ และรับทราบเหตุผลประกอบการสัง่ ฟ้องหรือไม่ฟอ้ งของ
พนักงานอัยการ
(6) ได้รับการเยียวยาในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 43 สิทธิในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง แต่การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินต้องค�ำนึงถึงประโยชน์สาธารณะด้วย
ขอบเขตแห่งสิทธิและการจ�ำกัดสิทธิเช่นว่านั้นย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
ฯลฯ
ฯลฯ
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส�ำนักกรรมาธิการ 1 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญด้านจัดท�ำ
เจตนารมณ์, “ตารางสรุปเจตนารมณ์รายมาตราของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คณะอนุกรรมาธิการบันทึก
เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญและการจัดท�ำจดหมายเหตุการยกร่างรัฐธรรมนูญในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับ
เสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อลงมติ)”, มาตรา 43 หน้า 1/47
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แนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนในการยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

(ร่างมาตรา 38 ถึงร่างมาตรา 40)27 ซึ่งสอดรับกับ UDHR Article 12 และ 16 และ ICCPR Article 17
และ 23 ตลอดจนรับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (ร่างมาตรา 42)28 ซึ่งสอดคล้องกับ UDHR
Article 19 และ ICCPR Article 19
(1.5) การรับรองเสรีภาพทางความเชื่อและศาสนา (ร่างมาตรา 41)29 ซึ่งสอดรับ
กับ UDHR Article 18 และ ICCPR Article 18
อย่างไรก็ดี มิได้หมายความว่าหากพันธกรณีทรี่ บั รองไว้ใน UDHR ICCPR หรือ ICESCR
ข้อหนึง่ ข้อใดมิได้นำ� ไปบัญญัตไิ ว้เป็นร่างรัฐธรรมนูญในตอนที่ 2 “สิทธิมนุษยชน” มาตราหนึง่ มาตราใด
ไว้โดยเฉพาะ แต่พบว่าสาระดังกล่าวกลับมีบัญญัติไว้ในตอนที่ 3 “สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย”
แล้วจะหมายความว่าบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยจะไม่สามารถมีสิทธิดังกล่าวได้โดยสิ้นเชิง เนื่องจาก

27

28

29

มาตรา 38 สิทธิของบุคคลในครอบครัว ย่อมได้รับความคุ้มครอง
สิทธิในเกียรติยศ ชือ่ เสียง ข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนความเป็นอยูส่ ว่ นตัวของบุคคล ย่อมได้รบั ความคุม้ ครอง การจ�ำกัด
สิทธิดังกล่าวจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะ
บุคคลย่อมมีสทิ ธิได้รบั ความคุม้ ครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วกับตนตามทีก่ ฎหมาย
บัญญัติ การแสวงประโยชน์จากการเชือ่ มโยงข้อมูลส่วนบุคคลโดยผ่านระบบต่าง ๆ จะกระท�ำได้เฉพาะเพียงเท่าทีก่ ฎหมาย
บัญญัติ
มาตรา 39 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน และย่อมได้รับความคุ้มครองในการอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถาน
โดยปกติสุข
การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการตรวจค้นเคหสถานหรือในที่รโหฐาน
จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่มีค�ำสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 40 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย
การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยสิง่ สือ่ สารทีบ่ คุ คลมีตดิ ต่อถึงกัน รวมทัง้ การกระท�ำด้วยประการอืน่ ใดเพือ่ ให้ลว่ งรูถ้ งึ
ข้อความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
มาตรา 42 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ความคิดเห็นของตนโดยการพูด การเขียน การพิมพ์
การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา 41 บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบรู ณ์ในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินยิ มในทางศาสนา และย่อมมีเสรีภาพ
ในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของ
พลเมืองและไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ฯลฯ
ฯลฯ
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ได้มีการประกันสิทธิให้แก่บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในร่างมาตรา 4530 ที่เป็นมาตราสุดท้ายของ
ตอนที่ 2 “สิทธิมนุษยชน” ให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยอาจมีสิทธิทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม
ได้ตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามที่รัฐจัดให้ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักการใน ICESCR Article 2.3
ทีเ่ ปิดช่องให้ประเทศก�ำลังพัฒนาสามารถก�ำหนดขอบเขตในการประกันสิทธิทางเศรษฐกิจแก่ผทู้ ไี่ ม่ใช่
คนชาติของตน เท่าที่สมควรโดยพิจารณาระหว่างคุณค่าต่อสิทธิมนุษยชนและข้อจ�ำกัดด้านสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศได้ต่อไป
			 (2) สิทธิมนุษยชนส�ำหรับชนชาวไทย
นอกจากหลั ก การเรื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ บั ญ ญั ติ อ ยู ่ อ ย่ า งชั ด แจ้ ง ในตอนที่ 2
“สิทธิมนุษยชน” ข้างต้นแล้ว เมื่อพิเคราะห์จากสาระในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วยังพบว่าได้มี
การน�ำหลักการที่โดยเนื้อแท้แล้วเป็นสิทธิมนุษยชนแต่โดยส่วนใหญ่เป็นสิทธิมนุษยชนทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมมาบัญญัติอยู่ในบทบัญญัติตอนที่ 3 “สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย” อีกด้วย
ดังต่อไปนี้
(2.1) สิทธิในปัจจัยพืน้ ฐานในการด�ำรงชีวติ ของบุคคลในครอบครัว สิทธิของมารดา
ในการได้รบั การคุม้ ครองและสวัสดิการก่อนและหลังการให้กำ� เนิดบุตร และการคุม้ ครองพัฒนาการของ
เด็กและเยาวชนจากการแสวงหาประโยชน์หรือการจ้างงานทีไ่ ม่ชอบ (ร่างมาตรา 46)31 ซึง่ สอดคล้องกับ
UDHR Article 25 และ ICESCR Article 10 ตลอดจนหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC)

30
31

มาตรา 45 บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยจะมีสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเพียงใด
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามที่รัฐจัดให้ เพื่อเอื้อต่อการด�ำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี”
มาตรา 46 ครอบครัวย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือจากรัฐให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นปึกแผ่นและเป็นสุข
และมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานในการด�ำรงชีวิตที่มีมาตรฐานการด�ำรงชีวิตที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และ
ที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มารดาย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษและได้รับสวัสดิการตามควรจากรัฐและนายจ้าง ก่อนและหลังการให้
ก�ำเนิดบุตร ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
เด็กและเยาวชนย่อมมีสิทธิในการอยู่รอดและได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ตามศักยภาพใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รวมทั้งได้รับความคุ้มครองจากการแสวงหาประโยชน์ใด ๆ ที่เป็นภัยต่อจิตใจหรือสุขภาพหรือ
ขัดขวางพัฒนาการตามปกติของเด็กและเยาวชน โดยให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการตัดสินใจในเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และบุคคลในครอบครัว ย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากรัฐให้ปราศจากการใช้ความ
รุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม รวมทั้งมีสิทธิได้รับการบ�ำบัดฟื้นฟูในกรณีที่มีเหตุดังกล่าว
ฯลฯ
ฯลฯ
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการหรือทุพพลภาพ ย่อมมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
อันเป็นสาธารณะ และได้รับสวัสดิการและความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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แนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนในการยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

(2.2) เสรี ภ าพในการเดิ น ทางและการเลื อ กถิ่ น ที่ อ ยู ่ ใ นราชอาณาจั ก ร (ร่ า ง
มาตรา 47) ซึ่งสอดคล้องกับ UDHR Article 13 และ ICCPR Article 12
(2.3) สิทธิในการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพตัง้ แต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา
33
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ร่างมาตรา 52) ทั้งนี้ ได้รับรองสิทธิในการศึกษาเพิ่มขึ้นโดยเพิ่มสิทธิในการรับ
การศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย เน้นการศึกษาให้เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
พร้อมๆ กับการสร้างความตระหนักรู้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายแทนรูปแบบ
การศึกษาแบบดั้งเดิมซึ่งจัดเหมือนกันส�ำหรับผู้เรียนทุกคน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการได้รับ
การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากเดิมที่ก�ำหนดเป็นจ�ำนวนปี เป็นการก�ำหนดระดับและรูปแบบ
การศึกษาเพื่อเน้นความส�ำคัญของการศึกษาไม่ว่ารูปแบบใด34 ซึ่งเป็นหลักการที่สอดคล้องกับ
UDHR Article 26 และ ICESCR Article 13 ในส่วนของสิทธิในด้านสาธารณสุขหรือสิทธิในสุขภาพ
(ร่างมาตรา 58)35 นั้นมีความสอดคล้องกับ UDHR Article 25 และ ICESCR Article 12
32

32

33

34

35

มาตรา 47 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักร
ฯลฯ
ฯลฯ
การเนรเทศผู้มีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือห้ามมิให้ผู้มีสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักร จะกระท�ำมิได้
มาตรา 52 บุคคลย่อมมีสทิ ธิเท่าเทียมกันในการรับการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพและหลากหลายอย่างทัว่ ถึง เพือ่ การพัฒนาตนเอง
ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ความถนัด และศักยภาพของแต่ละบุคคล ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา
สายสามัญและสายอาชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้ยากไร้ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล�ำบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐ
เพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น
รัฐมีหน้าที่ต้องจัดการศึกษาอบรมและส่งเสริมการจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชนเพื่อให้ประชาชน
เรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง การศึกษาทางเลือก และการศึกษาประเภทอื่นที่หลากหลาย ทั้งนี้ เพื่อให้
ประชาชนมีศีลธรรม มีการพัฒนาจิตใจ และปัญญา
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส�ำนักกรรมาธิการ 1 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญด้านจัดท�ำ
เจตนารมณ์, “ตารางสรุปเจตนารมณ์รายมาตราของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คณะอนุกรรมาธิการบันทึก
เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญและการจัดท�ำจดหมายเหตุการยกร่างรัฐธรรมนูญในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับ
เสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อลงมติ)” , มาตรา 52 หน้า 1/68 ถึงหน้า 1/69
มาตรา 58 บุคคลย่อมมีสิทธิในด้านสาธารณสุขตามที่กฎหมายบัญญัติ ดังต่อไปนี้
(1) ด�ำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพที่ดี
(2) รับบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และได้รับสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุข
ขั้นพื้นฐานอันจ�ำเป็นอย่างเท่าเทียมกัน
(3) ได้รับข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้องและทันสมัยจากรัฐ
บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขและผู้ให้บริการสาธารณสุขซึ่งได้รับความเสียหายจาก
การปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามจริยธรรมและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ ย่อมได้รบั ความคุม้ ครองทีเ่ หมาะสมจากรัฐ ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมาย
บัญญัติ
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(2.4) เสรีภาพในการประกอบอาชีพ สิทธิในการได้รับค่าจ้าง ความปลอดภัยและ
สวัสดิการในการท�ำงานที่เหมาะสมและเป็นธรรม ตลอดจนเสรีภาพในการรวมกลุ่ม (ร่างมาตรา 54
ร่างมาตรา 56 และร่างมาตรา 57)36 ซึ่งสอดคล้องกับ UDHR Article 23 และ 26 และ ICESCR
Article 6 ถึง 8
(2.5) สิ ท ธิ ใ นการมี ส ่ ว นร่ ว มกั บ ชุ ม ชนในการดู แ ลรั ก ษาขนบธรรมเนี ย ม
จารี ต ประเพณี ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และภู มิ ป ั ญ ญาอั น ดี ง าม (ร่ า งมาตรา 63 37) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
UDHR Article 27 และ ICESCR Article 15
		3.2 การเพิ่มหลักประกันให้สิทธิมนุษยชนมีผลในทางปฏิบัติ
เนื่องจากคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มีความเห็นว่าบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
ที่ผ่านมานั้น เป็นบทบัญญัติในเชิงการ “รับรอง” สิทธิและเสรีภาพ และแม้จะมีกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติจ�ำนวนมากที่เป็นกลไกในการบังคับการหรือปฏิบัติให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและ
เสรีภาพนั้น แต่พบว่าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐยังคงไม่ตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน
เท่าทีค่ วร และละเลยไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ กระบวนการปกป้องและคุม้ ครอง
สิทธิเสรีภาพและกระบวนการยุตธิ รรมเท่าทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั นัน้ ไม่สามารถให้การปกป้องและคุม้ ครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนได้อย่างเป็นธรรม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพจึงเห็นควรให้มีบทบัญญัติ
36

37

มาตรา 54 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์การภาคเอกชน
องค์การภาคประชาสังคม หรือหมู่คณะอื่น
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา 56 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการ อาชีพ หรือวิชาชีพ
ฯลฯ
ฯลฯ
การเกณฑ์แรงงานจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน์ใน
การป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเป็นการฉุกเฉิน หรือโดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งให้กระท�ำได้
ในระหว่างเวลาทีป่ ระเทศอยูใ่ นภาวะสงครามหรือการรบ หรือในระหว่างเวลาทีม่ ปี ระกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินหรือประกาศใช้
กฎอัยการศึก หรือเป็นกรณีทกี่ ฎหมายบัญญัตใิ ห้กระท�ำได้ตามค�ำพิพากษาหรือค�ำสัง่ ของศาลเพือ่ ประโยชน์ในการก�ำหนด
เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้กระท�ำความผิด
มาตรา 57 บุคคลย่อมมีสทิ ธิได้รบั ค่าจ้างทีเ่ ป็นธรรม มีหลักประกันความปลอดภัย อาชีวอนามัย สวัสดิภาพและสวัสดิการ
ในการท�ำงาน ที่เหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งมีหลักประกันในการด�ำรงชีวิตทั้งในระหว่างการท�ำงานและเมื่อพ้นภาวะ
การท�ำงาน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 63 ชุมชนย่อมมีสิทธิปกป้อง ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมปิ ญ
ั ญาอันดีงามของชุมชน ของท้องถิน่ และของชาติ และมีสว่ นร่วมในการจัดการ การบ�ำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพและทางวัฒนธรรมอย่างสมดุลและยั่งยืน
บุคคลย่อมมีสทิ ธิรว่ มกับชุมชนหรือร่วมกับรัฐในการด�ำเนินการตามวรรคหนึง่ ตลอดจนพัฒนาด้านต่าง ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อชุมชน
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แนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนในการยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

ในรัฐธรรมนูญทีก่ ำ� หนดให้เป็นหน้าทีข่ องรัฐในการประกันให้สทิ ธิและเสรีภาพทีร่ บั รองให้กบั บุคคลนัน้
มีผลในทางปฏิบัติ
แนวความคิดดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการทีเ่ รียกร้องให้เป็นหน้าทีแ่ ก่รฐั โดยตรงทีจ่ ะต้อง
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่จ�ำเป็นของรัฐธรรมนูญในประเทศของตนเพื่อให้มีมาตรการทางนิติบัญญัติหรือ
มาตรการอืน่ ทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ให้สทิ ธิและเสรีภาพทีไ่ ด้รบั การรับรองไว้เป็นผล และจะต้องให้หลักประกันใน
การเรียกร้องการเยียวยาของผูถ้ กู ละเมิดสิทธิและเสรีภาพว่าจะได้รบั การพิจารณาจากทัง้ ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
บริหาร ตุลาการ หรือองค์กรอื่นที่มีอ�ำนาจตามแต่กรณี ตลอดจนผู้มีอ�ำนาจบังคับการจะต้องบังคับ
การให้การเยียวยานั้นเป็นผลอย่างแท้จริง ประกอบกับหลักการเรื่อง Progressive Realisation of
Rights ที่รัฐจะต้องใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่ในการท�ำให้สิทธิซึ่งรับรองไว้เป็นความจริง
อย่างบริบรู ณ์โดยล�ำดับ ด้วยวิธที งั้ ปวงทีเ่ หมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การก�ำหนดมาตรการทางกฎหมาย
ทั้งนี้ ตาม ICCPR Article 2.2 และ 2.3 และ ICESCR Article 2 ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสาระของ
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้พบว่ามีมาตรการต่าง ๆ ที่สอดรับกันดังต่อไปนี้
(1) บทบัญญัติในตอนที่ 1 “บททั่วไป” ยังคงไว้ซึ่งหลักการที่ว่ารัฐต้องเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพ (obligation to respect) ที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้โดยผูกพัน
โดยตรงต่อการท�ำหน้าทีข่ องฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายตุลาการ องค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือ
หน่วยงานของรัฐอืน่ และบุคคลสามารถใช้สทิ ธิทางศาลเพือ่ บังคับให้รฐั ต้องปฏิบตั ไิ ด้โดยตรง แต่ได้เพิม่
ความเข้มข้นในเชิงการก�ำหนดหน้าที่ของรัฐให้มีหน้าที่ต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องให้สิทธิของบุคคล
ที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้สัมฤทธิ์ผลหรือสามารถบังคับใช้ได้จริง เท่าที่ความสามารถทางการคลังและ
งบประมาณเอื้ออ�ำนวย และแม้ว่าจะเป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญรับรองสิทธิและเสรีภาพไว้แล้วแต่
รัฐธรรมนูญยังคงให้อ�ำนาจแก่ฝ่ายนิติบัญญัติในการตรากฎหมายเพื่อก�ำหนดกรอบหรือขอบเขตของ
สิทธิโดยพระราชบัญญัติได้ เช่น บทบัญญัติที่มีลักษณะถ้อยค�ำว่า “... ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
ซึ่งหากมีการตราพระราชบัญญัติขึ้นมาก�ำหนดขอบเขตแห่งสิทธิแล้วบุคคลก็จะมีสิทธิเพียงเท่าที่
กฎหมายบัญญัติ แต่หากฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตยิ งั ไม่ดำ� เนินการออกพระราชบัญญัตขิ นึ้ มาก�ำหนดรายละเอียด
ตลอดจนขอบเขตแห่งสิทธิ ก็ให้สทิ ธิแก่ประชาชนในการฟ้องเรียกร้องบังคับการตามสิทธิทรี่ ฐั ธรรมนูญ
รับรองไว้แล้วนั้นต่อรัฐได้ทันที โดยให้ถือเป็นอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรตุลาการที่จะพิจารณาก�ำหนด
ขอบเขตเพื่อให้สิทธิและเสรีภาพบังเกิดผลจริง38 และยังก�ำหนดให้รัฐมีหน้าที่ส่งเสริมและช่วยเหลือ

38

กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส�ำนักกรรมาธิการ 1 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญด้านจัดท�ำ
เจตนารมณ์, “ตารางสรุปเจตนารมณ์รายมาตราของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คณะอนุกรรมาธิการบันทึก
เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญและการจัดท�ำจดหมายเหตุการยกร่างรัฐธรรมนูญในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับ
เสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อลงมติ)”, มาตรา 32 หน้า 1/32
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ดิสทัต โหตระกิตย์

ในการใช้สิทธิและเสรีภาพให้เป็นไปอย่างเหมาะสมอีกด้วย (ร่างมาตรา 30 วรรคหนึ่ง ร่างมาตรา 31
และร่างมาตรา 32 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคห้า)39
(2) การควบคุมการใช้อ�ำนาจของรัฐมิให้ละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและ
เสรีภาพประชาชนนั้น ได้เน้นย�้ำทั้งในส่วนการใช้อ�ำนาจด�ำเนินการไม่ว่าในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติ
บริหาร หรือตุลาการ ว่าจะต้องเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
และในส่วนของกระบวนการนิติบัญญัติได้เพิ่มเติมหลักการใหม่ว่าการตรากฎหมายเพื่อก�ำหนดการใช้
สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล ต้องไม่กระทบต่อขอบเขตแห่งสิทธิหรือเสรีภาพ หรือเป็นอุปสรรคต่อ
การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเกินสมควรตามหลักความได้สัดส่วนอีกด้วย (ร่างมาตรา 30 วรรคสองและ
ร่างมาตรา 32 วรรคสี)่ 40 ซึง่ มีเจตนารมณ์เพือ่ ก�ำหนดกรอบการตรากฎหมายเกีย่ วกับสิทธิหรือเสรีภาพ
ว่าการตรากฎหมายก�ำหนดรายละเอียดแห่งการใช้สิทธิและเสรีภาพจะลดขอบเขตแห่งสิทธิและ
เสรีภาพลง หรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิและเสรีภาพเกินสัดส่วนที่เหมาะสม ไม่ได้เมื่อค�ำนึงถึง
ประโยชน์ที่จะได้จากการก�ำหนดรายละเอียดแห่งการใช้สิทธิดังกล่าว41
39

40

41

มาตรา 30 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดย
ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รบั ความคุม้ ครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทัง้ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
และหน่วยงานของรัฐ โดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา 31 สิทธิของบุคคลที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ ก่อให้เกิดหน้าที่แก่รัฐและหน่วยงานของรัฐในการด�ำเนินการ
ให้สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ ให้รัฐด�ำเนินการดังกล่าวเพิ่มขึ้นตามความสามารถทางการคลังของรัฐ
มาตรา 32
ฯลฯ
ฯลฯ
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิ
ทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้
บุคคลย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลเพื่อบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดนี้ได้โดยตรง ในกรณีที่การใช้
สิทธิหรือเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแห่งการใช้สิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้แล้ว
ให้การใช้สทิ ธิหรือเสรีภาพในเรือ่ งนัน้ เป็นไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ แต่หากเป็นกรณีทรี่ ฐั ธรรมนูญนีร้ บั รองสิทธิหรือเสรีภาพ
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายดังกล่าว บุคคลก็ย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลได้โดยตรง
ฯลฯ
ฯลฯ
รัฐมีหน้าที่ต้องคุ้มครอง ส่งเสริม และช่วยเหลือให้การใช้สิทธิและเสรีภาพเป็นไปอย่างเหมาะสม
มาตรา 30
ฯลฯ
ฯลฯ
การใช้อำ� นาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องเคารพศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ ตลอดจนสิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา 32
ฯลฯ
ฯลฯ
การตรากฎหมายเพื่อก�ำหนดการใช้สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลตามวรรคสาม จะกระทบต่อขอบเขตแห่งสิทธิหรือ
เสรีภาพหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเกินสมควรตามหลักความได้สัดส่วน มิได้
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส�ำนักกรรมาธิการ 1 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญด้านจัดท�ำ
เจตนารมณ์, “ตารางสรุปเจตนารมณ์รายมาตราของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คณะอนุกรรมาธิการบันทึก
เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญและการจัดท�ำจดหมายเหตุการยกร่างรัฐธรรมนูญในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับ
เสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อลงมติ)”, มาตรา 32 หน้า 1/33
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แนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนในการยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

		3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ท�ำหน้าที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ในประเด็นเรื่ององค์กรตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะมีอ�ำนาจหน้าที่ในการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนโดยตรงนั้น เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
2557 มาตรา 35 วรรคสอง บัญญัตใิ ห้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาถึงความจ�ำเป็นและ
ความคุม้ ค่าทีต่ อ้ งมีองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือองค์กรทีก่ อ่ ตัง้ ขึน้ โดยอาศัยอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญและ
ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องมี ให้พิจารณามาตรการที่จะให้การด�ำเนินงานขององค์กรดังกล่าวเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย ในชั้นต้น คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 จึงมีแนวความคิดในการควบรวมองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สององค์กร คือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (กสม.) และ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เนื่องจากได้มีประเด็นว่า คณะอนุกรรมการประเมินสถานะ
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Sub – Committee on Accreditation หรือ SCA) ซึ่งอยู่
ภายใต้ ค ณะกรรมการประสานงานระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสถาบั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
(International Coordinating Committee on National Human Rights Institutions
หรือ ICC) ได้ท�ำข้อเสนอให้ลดระดับของ กสม. จากสถานะ A เป็น B ต่อ UCC เมื่อเดือน
ตุลาคม 2557 และได้แสดงความเห็นต่อกรณีการสรรหาคัดเลือกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหายังไม่สามารถประกันได้ถึงความโปร่งใสและการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคประชาสังคม ทั้งยังไม่มีบรรทัดฐานชัดเจนในการประเมิน
คุณสมบัตขิ องผูส้ มัครทีเ่ หมาะสม และเห็นว่า กสม. ใช้เวลาในการจัดท�ำรายงานเหตุการณ์การประท้วง
ทางการเมืองและการปราบปรามประชาชนในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอันเป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ใช้ความรุนแรงปราบปรามประชาชนโดยเจ้าหน้าที่รัฐค่อนข้างล้าช้า
ประกอบกับในการศึกษาจากกรณีประเทศต่าง ๆ พบว่ามีหลายประเทศทีใ่ ช้องค์กรเดียวในการท�ำหน้าที่
ทั้งการรับเรื่องร้องเรียนแล้วด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้อ�ำนาจหน้าที่มิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและมีมาตรการต่าง ๆ ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยมีผู้ตรวจการแผ่นดิน
เป็นแกนหลัก จึงเห็นควรควบรวมองค์กรทั้งสองโดยจัดตั้งขึ้นเป็น “ผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์
สิทธิมนุษยชน” โดยบัญญัตไิ ว้เป็นบทเฉพาะกาล ทัง้ นี้ การควบรวมดังกล่าวเป็นไปเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ของทั้งสององค์กรโดยรวม42

42
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ดิสทัต โหตระกิตย์

อย่างไรก็ตาม เมื่อคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาค�ำขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ
แล้วพบว่าค�ำขอแก้ไขส่วนใหญ่เสนอให้แยกผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติออกจากกันเช่นเดิม และในส่วนค�ำขอของคณะรัฐมนตรียังได้ให้เหตุผลว่า เพื่อท�ำให้ภารกิจ
เป็นเอกเทศและเพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของหลายประเทศ ประกอบกับคณะกรรมาธิการฯ
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีประเด็นปัญหาเพิ่มเติมในการควบรวมทั้งสององค์กร เช่น การบริหารงาน
บุคคลของทั้งสององค์กรที่มีบุคลากรต่างสถานะกัน ความครบถ้วนของข้อมูลที่ในด้านประสิทธิภาพ
ขององค์กรผูต้ รวจการแผ่นดินนัน้ ยังไม่พบปัญหาเรือ่ งประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานมากนัก ประกอบ
กับอ�ำนาจหน้าที่และบทบาทของทั้งสององค์กรยังมีความแตกต่างกันโดยผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่
หลักเกีย่ วกับการเป็นกลไกในการรับเรือ่ งร้องเรียนแล้วด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการใช้
อ�ำนาจหน้าที่มิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงยังไม่สมควรควบรวมเพียงเพื่อแก้ปัญหาประสิทธิภาพ
ของ กสม. แต่เพียงอย่างเดียว ที่ประชุมจึงมีความเห็นร่วมกัน ให้ยังคงแยกผู้ตรวจการแผ่นดินและ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกจากกันเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 และยังคงอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการเป็นองค์กร
ที่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเช่นเดิม (ร่างมาตรา 255)43 แต่จะได้บัญญัติในบทเฉพาะกาลในการพิจารณาทบทวนและ
ลดความซ�้ำซ้อนของการท�ำงานต่อไป44 จนในที่สุดได้มีการก�ำหนดมาตรการเกี่ยวกับการประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรตามรัฐธรรมนูญสององค์กรนี้โดยก�ำหนดให้คณะกรรมการประเมินผล
แห่งชาติเป็นผู้ท�ำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของทั้งสององค์กรโดยพิจารณาถึงความซ�้ำซ้อน
ความรวดเร็วตลอดจนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

43

มาตรา 255 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนเจ็ดคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
ตามค�ำแนะน�ำของวุฒสิ ภา จากผูซ้ งึ่ มีความรอบรูแ้ ละประสบการณ์ในการคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ ในการสรรหาต้องค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนจากองค์การภาคประชาสังคม
ด้านสิทธิมนุษยชนด้วย
ฯลฯ
ฯลฯ
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม คณะกรรมการสรรหารวมทั้งวิธีการสรรหา และการพ้นจากต�ำแหน่งของกรรมการ
มนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมนุษยชนแห่งชาติและส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ตลอดจนการอื่นที่จ�ำเป็น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยอย่างน้อยต้องมี
ข้อห้ามมิให้ผซู้ งึ่ เคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึง่ มีหน้าทีต่ รวจสอบการใช้อำ� นาจรัฐมาแล้วและกรรมการ
สรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย
ฯลฯ
ฯลฯ
44
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 108 วันจันทร์ร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 หน้า 16 ถึงหน้า 19

76
-18-0809 (001).indd 76

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 59 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2561
9/19/61 BE 11:23 AM

แนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนในการยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

ว่าการคงสถานภาพตามเดิมหรือการควบรวมทัง้ สององค์กรจะเป็นประโยชน์มากกว่ากัน ทัง้ นีเ้ มือ่ ครบ
สี่ปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญต่อไป (ร่างมาตรา 279 (5))45

4. บทสรุป

เมื่อพิจารณาถึงแนวความคิดว่าด้วยสิทธิมนุษยชนสมัยใหม่ตลอดจนกรอบแนวความคิด
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในการยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แล้วจะเห็นได้ว่า “หลักสิทธิมนุษยชน”
ซึ่งเปรียบเสมือนหลักการพื้นฐานส�ำคัญประการหนึ่งและแทรกซึมอยู่ในบทบัญญัติมาตราต่าง ๆ ของ
รัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ นั้น ได้รับการยกระดับขึ้นทั้งในส่วนของสารัตถะว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพ
ทีร่ ฐั ธรรมนูญให้การรับรองในแต่ละมาตราให้เกิดความชัดแจ้งว่าเป็นการรับรองแล้วซึง่ “สิทธิมนุษยชน”
สอดคล้องกับหลักการสากลที่นานาอารยประเทศให้การยอมรับ และมีกระบวนการในการบังคับ
ให้สิทธิและเสรีภาพดังกล่าวนั้นเป็นจริงผ่านหลักการเรื่อง Progressive Realisation of Rights
อันถือเป็นสองหลักการใหม่ ๆ ที่จะมีการบัญญัติให้เกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เป็นครั้งแรก รวมตลอดถึงความพยายามในการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมี
อ�ำนาจหน้าทีใ่ นการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพทีม่ อี ยูเ่ ดิมให้สามารถท�ำหน้าทีต่ ามทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ผ่านกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน จึงถือได้วา่
การด�ำเนินการของคณะกรรมาธิการฯ ได้สร้างคุณูปการอันส�ำคัญให้กับประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน
สืบไป อย่างไรก็ตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญนัน้ แม้จะเป็นกฎหมายสูงสุดทีใ่ ช้ในการปกครองประเทศ
แต่สิ่งที่ส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าบทบัญญัตินั้นคือความตระหนักอย่างแท้จริงที่จะให้ความเคารพใน
สิง่ ทีเ่ รียกว่า “สิทธิมนุษยชน” ของบุคคลทุกคนไม่วา่ จะอยูใ่ นภาครัฐหรือภาคเอกชนทีจ่ ะปฏิบตั ติ อ่ กัน
อย่างที่มนุษย์พึงกระท�ำ  เพื่อให้เจตนารมณ์ในการยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 บรรลุผลอย่างแท้จริง

45

มาตรา 279 ในวาระเริม่ แรก ให้การด�ำรงต�ำแหน่ง การปฏิบตั หิ น้าที่ หรือการอืน่ ใดทีม่ อี ยูใ่ นวันก่อนวันประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้
เป็นไปตามระยะเวลาและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(5) ให้ผตู้ รวจการแผ่นดินและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซงึ่ ด�ำรงต�ำแหน่งอยูใ่ นวันก่อนวันประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้
เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินหรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แล้วแต่กรณี ตามรัฐธรรมนูญนี้ และให้คงด�ำรงต�ำแหน่ง
ต่อไปจนกว่าจะสิน้ สุดวาระทีม่ อี ยูเ่ ดิมในวันก่อนวันประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้ และเมือ่ ครบสีป่ นี บั แต่วนั ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้
ให้คณะกรรมการประเมินผลแห่งชาติประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติวา่ การคงสถานภาพตามเดิมหรือการควบรวมสององค์กรจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่า โดยให้พจิ ารณาถึง
ความซ�ำ้ ซ้อน ความรวดเร็ว รวมทัง้ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เป็นส�ำคัญ
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อัยการกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ตระกูล วินิจนัยภาค*

บทคัดย่อ
ภารกิจหลักของอัยการไม่ได้มีเพียงเฉพาะการอ�ำนวยความยุติธรรมทางอาญา และการรักษา
ผลประโยชน์ของรัฐเท่านัน้ แต่ภารกิจหลักอีกประการหนึง่ ซึง่ เป็นภารกิจส�ำคัญและก�ำลังทวีความส�ำคัญ
ยิ่งขึ้นทุกขณะในสังคมไทย คือ ภารกิจด้านการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
ในสังคมไทยซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังยากจนและเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคมนั้น มักจะประสบปัญหา
การเอารัดเอาเปรียบ และความไม่เป็นธรรมทางสังคม ซึ่งส�ำนักงานอัยการสูงสุดในฐานะที่เป็นองค์กร
ของรัฐจ�ำเป็นต้องมีบทบาทในการคุม้ ครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชนเหล่านีใ้ ห้ได้รบั ความเป็นธรรม
และการปฏิบัติที่เสมอภาคกัน ตามหลักนิติรัฐ ที่ทุกฝ่ายก�ำลังเรียกร้องให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมใน
สังคมไทย ดังนัน้ พนักงานอัยการในฐานะทีเ่ ป็นองค์กรทีส่ ำ� คัญของการอ�ำนวยความยุตธิ รรมทางอาญา
และมีอ�ำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน จึงจ�ำเป็นต้องรักษา
ความสมดุลในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและการคุม้ ครองสิทธิ เพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรม
ไม่เอารัดเอาเปรียบ และเกิดความสงบสุขขึ้นในประเทศไทย

* อัยการอาวูโส, ผูเ้ ข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิตธิ รรมเพือ่ ประชาธิปไตย” (นธป.) รุน่ ที่ 3 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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ตระกูล วินิจนัยภาค

บทน�ำ

ในค�ำกล่าวสุนทรพจน์ของนาย Morris Rosenberg รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงยุติธรรมและ
รองอัยการสูงสุดของประเทศแคนาดา เนื่องในโอกาสการประชุมประจ�ำปี ครั้งที่ 20 ของส�ำนักงาน
อัยการสหพันธรัฐแคนาดา ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2000 ได้พูดถึงงานของอัยการว่า
“การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการนั้นเป็นสิ่งที่ยาก การที่จะปฏิบัติงานอัยการได้ดี จ�ำเป็น
ทีจ่ ะต้องมีการวินจิ ฉัยทางวิชาชีพและความสามารถทางกฎหมายทีเ่ ข้มแข็ง รวมทัง้ ประสบการณ์ในชีวติ
ทีโ่ ชกโชน และความสามารถทีจ่ ะท�ำงานได้ภายใต้บรรยากาศของความกดดันทีห่ นักหน่วง ไม่ใช่ใครก็ได้
ที่จะท�ำงานนี้ได้ ยิ่งไปกว่านั้นไม่มีสูตรส�ำเร็จที่จะประกันว่ามีค�ำตอบที่ถูกต้องเสมอไปในทุกคดี และ
ในหลายๆ คดี คนที่เหมาะสมส�ำหรับงานอาจแตกต่างกันไป พนักงานอัยการที่คาดหวังความแน่นอน
และความจริงที่เด็ดขาดนั้นเป็นการคาดการณ์ที่ผิดแล้ว การใช้ดุลพินิจของอัยการไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่
แน่นอน ยิ่งประเด็นมีจ�ำนวนมากและซับซ้อนมากเท่าไร โอกาสของความผิดพลาดก็มากขึ้นเท่านั้น”1

แนวคิดของอัยการกับสิทธิมนุษยชน

ประชาชนทั่วไปมักจะเข้าใจกันว่า พนักงานอัยการมีหน้าที่เอาคนเข้าคุก ความเข้าใจดังกล่าว
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภารกิจของพนักงานอัยการในการปฏิบัติงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับการอ�ำนวย
ความยุติธรรม แต่ยังเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเสียทีเดียว เพราะภารกิจของพนักงานอัยการด้าน
การอ�ำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนนั้น ไม่ใช่จะตั้งหน้าตั้งตาเป็นศัตรูกับจ�ำเลย เอาจ�ำเลยเข้าคุก
แต่ประการเดียว แต่ภารกิจด้านการอ�ำนวยความยุตธิ รรมในคดีอาญาของพนักงานอัยการนัน้ หมายถึง
การปฏิบัติงานที่ต้องอาศัยความมีภาวะวิสัยให้สอดคล้องกับสถานะกึ่งบริหารกึ่งตุลาการ (QuasiJudical Authority) ของพนักงานอัยการ ดังนั้น ในการด�ำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการจึงจ�ำเป็น
ต้องให้ความเป็นธรรมแก่ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา และสามารถใช้อ�ำนาจตามหลักการสั่งคดีโดยดุลพินิจ

1

สืบค้นจาก WWW>odpp.nsw.gov.au.../human-rights -and-prosecutors---เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 [2015,
August, 12] (สารสนเทศจาก World Wide Web) In an address during the XXth Annual Conference of the
Canadian Federal Prosecution Service in June 2000 then Deputy Minister of Justice and Deputy Attorney
General of Canada, Morris Rosenberg, said:
		 “Carrying out the duty of a prosecutor is difficult. It requires solid professional judgement and
		 legal competence, a large dose of practical life experience and the capacity to work in an
		 atmosphere of great stress. Not everyone can do this. Moreover, there is no recipe that guarantees
		 the right answer in every case, and in many cases reasonable persons may differ. A prosecutor
		 who expects certainty and absolute truth is in the wrong business. The exercise of prosecutorial
		 discretion is not an exact science. The more numerous and complex the issues, the grater the
		 margin for error.”

80
-18-0809 (001).indd 80

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 59 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2561
9/19/61 BE 11:23 AM

อัยการกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ไม่แต่เฉพาะการสั่งไม่ฟ้อง แต่รวมถึงการถอนฟ้อง การถอนอุทธรณ์และถอนฎีกาด้วย แสดงให้เห็นถึง
ความไว้วางใจของฝ่ายนิติบัญญัติต่อการใช้อ�ำนาจและดุลพินิจในการด�ำเนินคดีอาญาของพนักงาน
อัยการ
ดังนัน้ หากจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานอัยการกับการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนแล้ว
ก็จะมิได้มีแต่เฉพาะในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมในทางอาญาเพียงอย่างเดียว
แต่ยังรวมถึงบทบาทหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในกรณี
ทั่วไป ทั้งที่มีบทบัญญัติของกฎหมายไว้ไม่แต่เฉพาะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่
รวมทั้งการด�ำเนินคดีแพ่ง อันเป็นการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน อันเป็น
การบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจและให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชน ในบทบาทของผูพ้ ทิ กั ษ์สทิ ธิพลเมือง
ในกระบวนการยุติธรรมที่ส�ำคัญยิ่งของพนักงานอัยการไทย ดังจะได้น�ำเสนอในล�ำดับถัดไป

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

การอ�ำนวยความยุติธรรมทางอาญาเป็นภารกิจดั้งเดิมและภารกิจหลักตั้งแต่ก�ำเนิดองค์กร
อัยการในประเทศฝรั่งเศส ประเทศฝรั่งเศสเป็นชาติแรกที่มีการแยกโครงสร้างองค์กรอัยการออกจาก
ฝ่ายตุลาการ เพื่อแยกอ�ำนาจหน้าที่ในการสอบสวนฟ้องร้องออกจากการพิจารณาพิพากษาคดี 2
อัยการในยุคนั้นได้รับการแต่งตั้งมาจากทนายของกษัตริย์ (Procureurs du roi) พระเจ้าหลุยส์ที่ 16
ได้มีพระราชด�ำรัสในศาลเมืองเกรอนอบล์ว่า “ให้ศาลรับรู้ไว้ว่า ศาลจะดุหรือติเตียนอัยการของฉัน
โดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากฉั น ก่ อ นไม่ ไ ด้ เ ป็ น อั น ขาด” ภายหลั ง การปฏิ วั ติ แ ละก่ อ ตั้ ง สาธารณรั ฐ
ชาวฝรั่งเศสเห็นถึงข้อดีของการตรวจสอบผู้พิพากษาโดยอัยการ จึงได้มีกฎหมายแต่งตั้งอัยการขึ้น
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม จึงถือกันว่าอัยการเป็นผู้แทนของชุมชนและเป็นผู้แทนของอ�ำนาจบริหารใน
ศาลยุติธรรม (Pourvoir Executif) ต่อมาอัยการฝรั่งเศสได้กลายเป็นแบบอย่างของอัยการในประเทศ
ภาคพื้นยุโรป รวมทั้งอัยการเยอรมันด้วย3
การทีอ่ ยั การฝรัง่ เศสมีสถานะตุลาการเช่นเดียวกับผูพ้ พิ ากษา สามารถสับเปลีย่ นหน้าทีร่ ะหว่าง
อัยการและผู้พิพากษาได้ มีสถานะและระบบอัตราเงินเดือนเท่ากัน เมื่อท�ำหน้าที่อัยการ เรียกว่า
“ตุลาการฝ่ายอัยการ” (des magistrats du ministere public) หรือ “ตุลาการยืน” (magistrats
debout)4 อัยการฝรั่งเศสจึงสามารถท�ำงานอย่างเป็นอิสระอย่างยิ่ง5 ท�ำให้ระบบความเป็นอิสระ
2
3
4
5

Quideline on the Role of prosecutors 1990 (United Nation), section 10 The office of prosecutirs
shall be strictly separated from judicial functions.
คณิต ณ นคร, “อัยการเยอรมันและการด�ำเนินคดีอาญาของอัยการเยอรมันก่อนฟ้อง,” ใน ระบบอัยการสากล (กรุงเทพ:
ศูนย์บริการเอกสารและวิชการ กรมอัยการ, 2526), หน้า 22
อุทัย อาทิเวช, “อัยการฝรั่งเศส” ในหนังสือ รวมบทความกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด
วี เจ พริ้นติ้ง, พิมพ์ครั้งที่ 2, 2557, หน้า 185
สุข เปรุนาวิน, “ระบบอัยการในต่างประเทศ”, ในระบบอัยการสากล, หน้า 37
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ในการปฏิบัติหน้าที่ของอัยการฝรั่งเศสกลายเป็นต้นแบบของระบบอัยการทั่วโลก ที่พยายามสร้าง
หลักประกันและความเป็นอิสระให้กับองค์กรอัยการเช่นกัน ความเป็นอิสระเช่นว่านี้จะเป็นประโยชน์
เพื่อป้องกันการแทรกแซงจากฝ่ายบริหาร ผู้มีอ�ำนาจทางการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล และสอดคล้องกับ
หลักความเป็นภาวะวิสยั ในการกลัน่ กรองคดีซงึ่ จะต้องพิจารณาพยานหลักฐานไม่แต่เฉพาะฝ่ายผูก้ ล่าวหา
ทีพ่ นักงานสอบสวนรวบรวมและเสนอมา แต่รวมทัง้ การคุม้ ครองสิทธิทงั้ ฝ่ายผูเ้ สียหายและฝ่ายผูต้ อ้ งหา
ให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคกันด้วย
ส�ำหรับบทบาทของอัยการด้านการคุ้มครองสิทธินั้น ในแนวทางด้านบทบาทของพนักงาน
อัยการซึง่ ได้รบั อนุมตั /ิ เห็นชอบในการประชุมใหญ่สหประชาชาติวา่ ด้วยการป้องกันอาชญากรรมและ
การปฏิบัติต่อผู้กระท�ำความผิด ครั้งที่ 8 ที่กรุงฮาวานา ประเทศคิวบา ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม ถึง
ธันวาคม ค.ศ. 1990 (Guidelines on the Role of Prosecutors Adopted by the Eight United
Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana,
Cuba, 27 August to 7 September 1990) ได้กล่าวถึงบทบาทของพนักงานอัยการซึ่งมีส่วนส�ำคัญ
ในการบริหารความยุติธรรมทางอาญา และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบในการเคารพ
หลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งมีส่วนร่วมในการสร้างความ
ยุติธรรมที่เป็นธรรมและสมดุล และการคุ้มครองพลเมืองจากอาชญากรรม
การคุ้มครองการใช้ดุลพินิจในการสั่งคดีอาญาของอัยการ โดยปลอดจากการถูกข่มขู่ ขัดขวาง
คุกคาม หรือแทรกแซง และปลอดจากความรับผิดทางแพ่ง อาญา หรือความรับผิดอื่นที่ไม่ชอบธรรม 6
แนวทางของสหประชาชาติวางมาตรการในการใช้ดุลพินิจในการสั่งคดีอาญาของอัยการ ซึ่งจะส่งผล
ท�ำให้อัยการสั่งคดีอาญาเป็นไปโดยอิสระและเที่ยงธรรม เนื่องจากไม่ต้องหวั่นเกรงอิทธิพลใด ๆ ที่
จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการด�ำเนินคดีอาญา นอกจากนี้หากไม่มีมาตรการให้อัยการปลอด
จากความรับผิดทางแพ่ง อาญา หรือความรับผิดอื่นที่ไม่ชอบธรรม ในประเทศที่ประชาชนสามารถ
ฟ้องคดีอาญาได้เอง จะท�ำให้ประชาชนที่เป็นคู่กรณีในคดีหากเกิดความไม่พอใจในการปฏิบัติงานของ
อัยการ สามารถฟ้องอัยการเป็นคดีความต่อศาลง่ายเกินไป ท�ำให้อัยการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนได้อย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ สหประชาชาติวางมาตรการใน
การใช้ดลุ พินจิ ในการสัง่ คดีอาญาของอัยการ ซึง่ จะส่งผลท�ำให้อยั การสัง่ คดีอาญาเป็นไปโดยอิสระและ
เที่ยงธรรม อีกหลายประการดังนี้
แม้ในข้อ 11 ของแนวทางว่าด้วยบทบาทอัยการของสหประชาชาติ ค.ศ. 1990 ข้อ 11 จะ
ก�ำหนดให้อัยการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของประโยชน์สาธารณะ แต่ในข้อ 12 ก็ได้ก�ำหนดให้
อัยการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ต่อเนื่องและรวดเร็ว เคารพและคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

6

Guidelines on the Role of Prosecutors 1990 (United Nation), section 4.
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อัยการกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

และยึดหลักการสิทธิมนุษยชน เพือ่ ประกันหลักกระบวนการนิตธิ รรมและความราบรืน่ ในการปฏิบตั งิ าน
ในระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยปราศจากอคติและการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะ
เป็นทางการเมือง สังคม ศาสนา เชื้อชาติ วัฒนธรรม เพศ หรือรูปแบบใด ๆ ก็ตาม (ข้อ 13)
ในสภาวการณ์ที่ประเทศไทยเต็มไปด้วยชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น
นักท่องเทีย่ ว แรงงานต่างด้าว ฯลฯ รูปแบบของอาชญากรรมจะมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทีม่ คี วาม
แตกต่างและหลากหลายทวีปริมาณมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากอาชญากรรมที่เกิดขึ้นระหว่างคนไทย
ด้วยกันเอง ยกตัวอย่างเช่น คดีฆ่า 2 นักท่องเที่ยวอังกฤษที่เกาะเต่า ซึ่งผู้ต้องหาเป็นชาวพม่า จะมี
ความหลากหลายทางสัญชาติระหว่างผู้ตายกับผู้กระท�ำความผิด และมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายที่มิได้
จ�ำกัดวงแต่เฉพาะสังคมไทยหรือคนไทย แต่จะรวมทัง้ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจ�ำประเทศไทย
สถานเอกอัครราชทูตพม่าประจ�ำประเทศไทย ญาติพี่น้องฝ่ายผู้เสียหายและผู้ต้องหา องค์การด้าน
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่างประเทศ และในประเทศไทยเองร้องขอความเป็นธรรมหรือขอให้มี
การปฏิบตั หิ น้าทีท่ เี่ ป็นกลาง โปร่งใส ปราศจากความมีอคติ เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หรือบิดามารดาของผู้ตาย และผู้ต้องหา ขณะเดียวกันผู้แทนจากรัฐบาลของทั้งสองประเทศฝ่ายผู้ตาย
และผู้ต้องหา ต่างก็เฝ้าสังเกตการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมายและ
พยานหลักฐานด้วยความบริสุทธิ์และยุติธรรม
ในส่วนของพนักงานอัยการนัน้ มีหน่วยงานทีร่ บั ค�ำร้องขอความเป็นธรรมจากทัง้ ผูเ้ สียหายและ
ผู้ต้องหาในคดีอาญา จึงเท่ากับเป็นการคุ้มครองสิทธิทั้งสองฝ่ายอย่างเสมอภาคกัน7 พนักงานอัยการ
มีอ�ำนาจใช้ดุลพินิจสั่งให้พนักงานสอบสวนด�ำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม หรือส่งพยานมาให้ซักถาม
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมส�ำหรับการสั่งคดีได้ ดังนั้น การสั่งสอบสวนเพิ่มเติมก็จะเป็นเครื่องมือ
ของพนักงานอัยการอีกประการหนึ่งที่ท�ำให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการสั่งคดี
ไม่ว่าจะเป็นพยานหลักฐานของฝ่ายที่กล่าวหาหรือต้องหาก็ตาม แม้แต่พนักงานอัยการฟ้องคดีไปแล้ว
ก็สามารถสั่งสอบสวนเพิ่มเติมได้
นอกจากนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการยังจ�ำเป็นต้องให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งกับ
อาชญากรรมหรือความผิดทีก่ ระท�ำลงโดยเจ้าพนักงานของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทุจริตคอร์รปั ชั่น
การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง และอาชญากรรม

7

โปรดดู Guidelines on the Role of Prosecutors 1990 (United Nation), section 13 (b) <<Protect the public
interest, act with objectivity, take proper account of the position of the suspect and the victim, and
pay attention to all relevant circumstances, irrespective of whether they are to the advantage or
disadvantage of the suspect;>> and section 13(d) <<Consider the views and concerns of victims when
their personal interests are affected and ensure that victims are informed of their rights in accordance
with the Declaration of Basic Principles of Justice for victims of Crime and Abuse of Power.>>
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อื่น ๆ ที่อยู่ในเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามตามกฎหมายระหว่างประเทศ8 จะต้องเป็น
การปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างยุตธิ รรม โดยไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลหรือการแทรกแซงทางการเมืองแต่ประการใด
ตัวอย่างที่พนักงานอัยการ โดยเฉพาะอัยการสูงสุดได้แสดงให้เห็นต่อสาธารณชนว่าได้น�ำตัวผู้ต้องหา
ในคดีทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ หรือละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง ได้แก่
(1) คดีจ�ำน�ำข้าว อัยการสูงสุดพิจารณาพยานหลักฐานที่คณะท�ำงานอัยการส่งมาประกอบ
พยานหลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดในส�ำนวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้วเห็นว่าคดีมีความ
สมบูรณ์พอที่จะด�ำเนินคดีอาญานางสาวยิ่งลักษณ์ ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางการเมืองได้ จึงให้ดำ� เนินคดีอาญาฟ้องนางสาวยิง่ ลักษณ์ ในข้อหาละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบฯ
และเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต�ำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อ�ำนาจ
ในต�ำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบฯ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และความผิดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
(2) คดีค้ามนุษย์ที่ส�ำคัญ พนักงานอัยการส�ำนักงานอัยการจังหวัดนาทวี จังหวัดสงขลา
ได้ยนื่ ฟ้อง พล.ท. มนัส คงแป้น อดีตผูท้ รงคุณวุฒพิ เิ ศษกองทัพบก และพวกรวม 72 ราย เป็นจ�ำเลยต่อ
ศาลจังหวัดนาทวี ในความผิดพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและการปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และ
ความผิดอืน่ รวม 16 ข้อหา เป็นคดีหมายเลขด�ำ อ.2741/2558 แล้ว ภายหลังจากเมือ่ วันที่ 23 กรกฎาคม
ที่ผ่านมา นายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด ได้มีค�ำสั่งฟ้องผู้ต้องหา 104 ราย ในข้อหาร่วมกัน
ค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ มาตรา 4,6,7,10,11,52,53/1,
ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมี
ส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 มาตรา 3,5,6,10,25 ร่วมกันหรือน�ำพาคนต่างด้าว
เข้ามาในราชอาณาจักร หรือช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย ตาม
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 63,64 เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตเพื่อให้เกิดความเสียหาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
รวมทั้งสิ้น 16 ข้อหา ตามส�ำนวนที่พนักงานสอบสวนสถานีต�ำรวจภูธรปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา
ได้รวบรวมพยานหลักฐานพร้อมความเห็นกล่าวหา นายบรรจง หรือ จง ปองพล กับพวก รวม 120 คน
ประกอบด้วย บุคคลสัญชาติไทย 107 คน ซึ่งเป็นพลเรือน 92 คน เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ 4 คน (สัญญาบัตร
3 คน และชั้นประทวน 1 คน) ทหาร 1 คน ข้าราชการพลเรือน 1 คน กลุ่มก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน 2 คน
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ 3 คน และสมาชิกท้องถิน่ 4 คน บุคคลสัญชาติพม่า 9 คน และบุคคลสัญชาติบงั คลาเทศ
4 คน สรุปส�ำนวนส่งให้อัยการสูงสุด
8

ดู Guidelines on the Role of Prosecutors 1990 (United Nation), section 15 <<Prosecutors shall give
due attention to the prosecution of crimes committed by public officials, particularly corruption, abuse
of power, grave violations of human rights and other crimes recognized by law or consistent with local
practice, the investigation of such offences.>>
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การด�ำเนินคดีของพนักงานอัยการและอัยการสูงสุดตามหลักนิติรัฐส�ำหรับผู้ต้องหาที่เป็นถึง
อดีตนายกรัฐมนตรีในคดีทจุ ริตคอรัปชัน่ และนายทหารระดับสูงกับพวกในคดีคา้ มนุษย์เช่นนี้ สอดคล้อง
กับแนวทางของสหประชาชาติในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการด้วยความเที่ยงธรรม บริสุทธิ์
ยุติธรรม เท่ากับเป็นการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายที่ต้องตกเป็นเหยื่อ
ของการค้ามนุษย์ โดยปราศจากความเกรงกลัวในอิทธิพลใด ๆ แม้ผู้ต้องหาจะเป็นผู้มีอ�ำนาจ
ทางการเมืองหรือทางราชการ และเหตุการณ์กเ็ ป็นดังค�ำกล่าวสุนทรพจน์ของนาย Morris Rosenberg
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมและรองอัยการสูงสุดของประเทศแคนาดา เนื่องในโอกาส
การประชุมประจ�ำปี ครั้งที่ 20 ของส�ำนักงานอัยการสหพันธรัฐแคนาดา ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2000
ทีผ่ จู้ ดั ท�ำรายงานได้ยกขึน้ กล่าวน�ำในรายงานฉบับนีข้ อ้ หนึง่ ว่า การทีจ่ ะปฏิบตั งิ านอัยการได้ดนี นั้ จ�ำเป็น
ที่ต้องมีความสามารถที่จะท�ำงานได้ภายใต้บรรยากาศของความกดดันที่หนักหน่วง ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะ
ท�ำงานนี้ได้

คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

ในพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 23(1) ได้ก�ำหนด
อ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานอัยการสูงสุดไว้ให้มีอ�ำนาจและหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนใน
การด�ำเนินการทางกฎหมาย ตลอดทั้งในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และ
การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
ภารกิจด้านการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่มีกฎหมายรองรับ
ในปัจจุบนั นัน้ มิใช่ภารกิจทีอ่ ยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบของส�ำนักงานอัยการสูงสุดมาตัง้ แต่ตน้ แต่มกี าร
ก่อตั้งส�ำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน มีชื่อย่อว่า สคช. เมื่อวันที่ 15
กันยายน 2525 ในสังกัดส�ำนักงานอัยการสูงสุด ตามค�ำสั่งของกรมอัยการ ที่ 174/2525 ลงวันที่ 15
กันยายน 2525 ส�ำหรับสาเหตุที่มีการก่อตั้ง สคช.นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ
ผลประโยชน์ และให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนในชนบทเขตยากจน
ซึ่งขณะนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของส�ำนักนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย มาให้ส�ำนักงาน
อัยการสูงสุดรับผิดชอบด�ำเนินงานต่อ และต่อมาในวันที่ 27 สิงหาคม 2527 คณะรัฐมนตรีได้มมี ติโอนงาน
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เกษตรกรและผูย้ ากจน ซึง่ ขณะนัน้ อยูใ่ นความรับผิดชอบของส�ำนักงานปลัด
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีมาให้ สคช. ส�ำนักงานอัยการสูงสุดรับผิดชอบด�ำเนินการ โดยได้ด�ำเนินการ
ตามแนวนโยบายที่ก�ำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การพิจารณาพื้นที่เป้าหมาย
ด�ำเนินงาน โดยน�ำเอาปัญหาทีแ่ ท้จริงของคนในท้องถิน่ ทีแ่ ตกต่างกันไปในแต่ละภูมภิ าคและแต่ละพืน้ ที่
เป็นตัวก�ำหนดพื้นที่ปฏิบัติการ
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนด�ำเนินไป
อย่างทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ส�ำนักงานอัยการสูงสุดจึงได้มีค�ำสั่งจัดตั้งส�ำนักงาน
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนประจ�ำจังหวัดขึ้นในส�ำนักงานอัยการจังหวัด
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ทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อให้การให้บริการแก่ประชาชน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมในชั้นศาลที่ต้องเสียตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
ในปั จ จุ บั น ส� ำ นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ได้ ย กระดั บ งานด้ า นการคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ
ทางกฎหมายแก่ประชาชนประจ�ำจังหวัดขึ้นเป็นส�ำนักงานแยกต่างหากจากส�ำนักงานอัยการจังหวัด
มีผู้บังคับบัญชาเป็นพนักงานอัยการระดับเทียบเท่าอัยการจังหวัด เรียกชื่อส�ำนักงานนี้ว่า “ส�ำนักงาน
อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด”  โดยเพิ่มงานการบังคับคดี
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติองค์การอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 14(7),(8)
ให้อยูใ่ นความรับผิดชอบด้วย มีอยั การจังหวัดคุม้ ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดขอบในการปฏิบัติราชการ9
ส�ำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน หรือ สคช. กลาง และ สคช.
จังหวัดนี้ มีอำ� นาจและหน้าทีร่ บั ผิดชอบการด�ำเนินการเกีย่ วกับการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน การคุม้ ครอง
สิทธิและเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชน การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การเผยแพร่
ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน รวมทั้งการด�ำเนินการเกี่ยวกับ
การคุ้มครองสิทธิและการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายด้านอรรถคดีแก่ประชาชนภายในเขตท้องที่
ที่รับผิดชอบ
การคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนนั้นเป็นการให้บริการทางกฎหมาย
ในด้านต่าง ๆ ทั้งที่เป็นอ�ำนาจที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ เช่น การ
ยื่นค�ำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์ ฯลฯ และที่ส�ำนักงานอัยการสูงสุดสร้างระบบ
การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยมีทนายความอาสาไว้ให้บริการแก่ประชาชน
ในด้านอรรถคดีทั้งทางแพ่งและอาญา ถือเป็นบริการภาครัฐที่ประชาชนผู้ยากจนและไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมสามารถเข้ามาขอรับบริการได้ที่ สคช. ในส่วนกลางและที่ท�ำการส�ำนักงานอัยการ
คุ ้มครองสิ ทธิ แ ละช่วยเหลือทางกฎหมายและการบัง คับคดี จังหวัด ซึ่ งตั้ งอยู ่ในส่ วนภู มิภาคทั่ ว
ราชอาณาจักร
ส�ำหรับหน่วยงานย่อยของ สคช. ส่วนกลาง ซึ่งมีอธิบดีอัยการ สคช. เป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการมีหน่วยงานที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบในระดับส�ำนักงานอัยการ
พิเศษฝ่าย 8 ฝ่าย คือ
1. ส�ำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมาย
2. ส�ำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิ
3. ส�ำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ
4. ส�ำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค
9

โปรดดู ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการก�ำหนดอ�ำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายใน
ของส�ำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2556 ข้อ 7(46) ตั้งส�ำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดขึ้นภายในส�ำนักงานอัยการสูงสุดทั่วราชอาณาจักร
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5. ส�ำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 1 (รัชดาภิเษก) สายด่วน 1157
6. ส�ำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 2 (หลักเมือง)
7. ส�ำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 3 (ธนบุรี)
8. ส�ำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (มีนบุรี)
9. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
ส�ำหรับ สคช. จังหวัด (ส่วนภูมิภาค) นั้น มีส�ำนักงานระดับที่มีอัยการพิเศษฝ่ายประจ�ำภาค 1-9
เป็นผู้ดูแลและมีส�ำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด
ประจ�ำอยู่ในพื้นที่ระดับที่มีส�ำนักงานอัยการจังหวัด รวมทั้งระดับอ�ำเภอที่ยกระดับขึ้นเป็นส�ำนักงาน
อัยการจังหวัด
1. ส�ำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ภาค 1-9 จ�ำนวน
9 แห่ง
2. ส�ำนักงานคุม้ ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนประจ�ำจังหวัด (สคช.จังหวัด)
ซึ่งตั้งอยู่ที่ส�ำนักงานอัยการจังหวัด จ�ำนวน 110 แห่ง
ส�ำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

1. ส�ำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทาง
กฎหมาย
2. ส�ำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิ
3. ส�ำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุม้ ครองสิทธิประชาชน
ระหว่างประเทศ
4. ส�ำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค
5. ส�ำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 1
(รัชดาภิเษก) สายด่วน 1157
6. ส�ำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 2
(หลักเมือง)
7. ส�ำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 3
(ธนบุรี)
8. ส�ำนักงานคุม้ ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
แก่ประชาชน (มีนบุรี)

1. ส�ำนักงานอัยการพิเศษ
ฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมาย ภาค 1-9 จ�ำนวน
9 แห่ง
2. ส�ำนักงานคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัด
(สคช.จังหวัด) ซึ่งตั้งอยู่ที่
ส�ำนักงานอัยการจังหวัด
จ�ำนวน 110 แห่ง
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ส�ำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.กลาง) มีภารกิจบริการ
ประชาชน 3 ประการ คือ
(1) การคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายที่เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่
- การร้องขอให้ศาลสั่งให้คนวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถ
- การขอให้ศาลสั่งผู้ที่จากภูมิล�ำเนาไปเป็นคนสาบสูญ
- การขอให้ศาลตั้งผู้ปกครอง
- การขอให้ศาลถอนอ�ำนาจปกครอง
- การขอให้ศาลถอนผู้ปกครอง
- การขอให้ศาลมีค�ำสั่งอนุญาตให้มีการรับบุตรบุญธรรม
- การร้องขอให้ศาลตัง้ ผูป้ กครอง ผูอ้ นุบาลผูพ้ ทิ กั ษ์ ในกรณีมรดกตกทอดแก่ผเู้ ยาว์ บุคคล
วิกลจริต
- การขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดก ฯลฯ
ประชาชนขอรับบริการได้ทกุ วันเวลาราชการโดยไม่มคี า่ บริการ เพียงแต่จะต้องเสียค่าธรรมเนียม
ศาลเอง เมื่อไปด�ำเนินการยื่นค�ำร้องที่ศาล
(2) การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาขน งานภารกิจด้านนี้ มีดังนี้
- การปรึกษากฎหมายประชาชนที่มีปัญหาทางกฎหมายสามารถขอรับบริการปรึกษา
กฎหมายได้ทุกวันเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- การประนีประนอมข้อพิพาท เป็นอีกบทบาทหนึง่ ที่ สคช. ช่วยเหลือประชาชนทีม่ ปี ญ
ั หา
ข้อพิพาททางกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา ซึ่งเป็นความผิดที่ยอมความได้ไม่เป็นการดีกว่าหรือ
ที่จะยุติปัญหาข้อพิพาทก่อนที่จะน�ำคดีไปฟ้องศาล
- งานช่วยเหลือทางอรรถคดี ผูท้ มี่ รี ายได้นอ้ ยอย่าได้กงั วล เมือ่ ประสบปัญหาเรือ่ งกฎหมาย
ในการที่จะต้องฟ้องหรือถูกฟ้องต่อศาล สคช. ทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัดจะจัดหาทนายความอาสา
คอยช่วยเหลือทางอรรถคดีให้แก่ประชาชนผูย้ ากจนโดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
(3) การเผยแพร่ความรูท้ างกฎหมายและการฝึกอบรมความรูท้ างกฎหมาย เป็นภารกิจที่ สคช.
ทัง้ ในส่วนกลางและต่างจังหวัดได้ดำ� เนินการมาอย่างต่อเนือ่ ง การเผยแพร่และให้ความรูท้ างกฎหมาย
แก่ประชาชนนัน้ พนักงานอัยการและนิตกิ รจะเดินทางไปในท้องทีต่ า่ ง ๆ โดยจัดท�ำเป็นโครงการออกไป
เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนใน
ลักษณะของ Training for the trainers ยกตัวอย่างของ สคช. จังหวัดนครสวรรค์ได้จัดท�ำโครงการ
ในแต่ละปีหลายโครงการ เช่น
1) โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) โครงการอบรมนักเรียน ผู้ปกครองและครู เรื่องกฎหมายการกระท�ำรุนแรงในเด็กและ
สตรี กฎหมายครอบครัว
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สิ่งแวดล้อม

3) โครงการใช้มาตรการทางกฎหมายในการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

4) โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนด้านการรักษาฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5) โครงการอัยการคลายทุกข์
6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประนอมและระงับข้อพิพาท
7) โครงการอบรมพระภิกษุสงฆ์ เรื่องการท�ำนิติกรรมและสัญญาในระหว่างครองสมณะ
8) โครงการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
9) โครงการคุ้มครองสิทธิประชาชนเกี่ยวกับเอดส์
10) โครงการอัยการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และ
11) โครงการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือทางกฎหมายร่วมกับองค์กรอื่น
จากการปฏิบตั งิ านคุม้ ครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชนด้วยความตัง้ ใจมัน่ และความทุม่ เทของ
พนักงานอัยการ นิตกิ ร และเจ้าหน้าทีข่ องส�ำนักงานคุม้ ครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายแก่ประชาชน
(สคช.) จึงท�ำให้หน่วยงานนีม้ ผี ลงานประจักษ์เป็นทีย่ อมรับของประชาชน และได้รบั การสนับสนุนด้าน
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และความร่วมมือด้านต่างๆ จากรัฐบาลของต่างประเทศ องค์การระหว่าง
ประเทศ และองค์กรเอกชนระหว่างประเทศเป็นอย่างดี อีกทัง้ ภายในประเทศเอง ก็ได้รบั ค�ำชืน่ ชมและ
การสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเสมอมา และ
ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นภาครัฐ ในปี พ.ศ.2528
นอกจากนี้ ส�ำนักงานอัยการสูงสุดยังได้ค�ำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมจึง
ได้จัดตั้งส�ำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นในปี พ.ศ.2548 พร้อมกับการจัดตั้งส�ำนักงาน
อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศขึ้นมาเพื่อคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ประชาชนไทยในต่างประเทศ ซึง่ มีอยูจ่ ำ� นวนมากกว่า 1,000,000 คนในประเทศต่าง ๆ
ทัว่ โลก รวมทัง้ การจัดกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรูท้ างกฎหมายและการให้คำ� ปรึกษาและแนะน�ำ
ทางกฎหมายแก่ประชาชนคนไทยในต่างประเทศในลักษณะคลินิกกฎหมายสัญจร โดยประชาชน
สามารถติดต่อเข้ามาได้ทางโทรศัพท์ อีเมล์ จดหมาย หรือจะเดินทางมาพบด้วยตนเองก็ได้ ในการ
ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนไทยในต่างประเทศนั้น ส�ำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิ
ประชาชนระหว่างประเทศได้เปิดเว็บไซต์ให้บริการประชาชนระหว่างประเทศด้วย นับตัง้ แต่เปิดบริการ
เมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นมาจนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 มีผยู้ อดใช้บริการ 8,065,870 ครัง้ 10
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บทสรุป

จะเห็นได้วา่ ภารกิจของพนักงานอัยการในด้านการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนนัน้ ไม่ได้ขดั กับบทบาท
ของพนักงานอัยการในการอ�ำนวยความยุตธิ รรมทางอาญา ตรงกันข้ามกลับเป็นภารกิจทีเ่ ป็นส่วนหนึง่
ของการอ�ำนวยความยุติธรรม เพื่อความเป็นธรรมแก่คู่ความทุกฝ่าย จึงท�ำให้มิติของภารกิจด้าน
การคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานอัยการทัง้ ในด้านการคุม้ ครองสิทธิในคดีอาญาขยายตัวออกไป
อย่างรวดเร็ว และได้รับความไว้วางใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเพิ่มมากขึ้นตามล�ำดับ
ในมิติด้านคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลัก
ภารกิจหนึ่งในโครงสร้างการท�ำงานของพนักงานอัยการนั้น ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากระดับ
ภายในประเทศจนไปถึงการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในต่างประเทศ
โดยอาศัยวิธีการติดต่อหลายช่องทาง แต่ที่สัมฤทธิ์ผลความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งประหยัด
งบประมาณในการด�ำเนินการก็คอื ช่องทางทีอ่ าศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (Information
technology – IT)
อย่างไรก็ตาม การท�ำงานด้านการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานอัยการทีผ่ า่ นมา ยังจ�ำเป็น
ต้องได้รบั การปรับปรุงพัฒนาอีกเพือ่ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในการใช้บริการการจัดตัง้
หน่วยงาน สคช. จังหวัด แยกออกมาต่างหากจากส�ำนักงานอัยการจังหวัดแสดงให้เห็นว่า ส�ำนักงาน
อัยการสูงสุดได้พยายามตอบโจทก์อันเป็นความต้องการของประชาชนในด้านการคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างสะดวกและทั่วถึง โดยเป็นบริการที่ให้เปล่า ยกเว้นแต่ค่าธรรมเนียมตาม
ที่กฎหมายก�ำหนดไว้ ผู้จัดท�ำเชื่อมั่นว่าความพยามยามของภาครัฐในการให้บริการแก่ประชาชนใน
ส่วนความรับผิดชอบของส�ำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการคุ้มครองสิทธิประชาชนนี้จะช่วยลดความ
เหลื่อมล�้ำในสังคม สร้างความเป็นธรรม และท�ำให้สังคมไทยมีความสงบ ลดการเอารัดเอาเปรียบ
สอดคล้องกับแนวนโยบายในการบริหารงานด้านกระบวนการยุตธิ รรม ซึง่ ต้องอาศัยความรูค้ วามเข้าใจ
ด้านการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนควบคูก่ นั ไป เพือ่ ให้ประเทศไทยได้ชอื่ ว่า เป็นสังคมทีเ่ คารพสิทธิเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างแท้จริง
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อัยการกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

บรรณานุกรม
คณิต ณ นคร, 2526, “อัยการเยอรมันและการด�ำเนินคดีอาญาของอัยการเยอรมันก่อนฟ้อง”,
ใน ระบบอัยการสากล, ศูนย์บริการเอกสารและวิชาการ กรมอัยการ, กรุงเทพ, หน้า 22.
ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรือ่ ง การแบ่งหน่วยงาน และการก�ำหนดอ�ำนาจและหน้าทีข่ องหน่วยงาน
ภายในของส�ำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2556 ข้อ 7(46) ตัง้ ส�ำนักงานอัยการคุม้ ครอง
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขึ้นภายในส�ำนักงานอัยการสูงสุดทั่ว
ราชอาณาจักร
สุข เปรุนาวิน, “ระบบอัยการในต่างประเทศ”, ใน ระบบอัยการสากล
อุทัย อาทิเวช, 2557, “อัยการฝรั่งเศส”, ในหนังสือ รวมบทความกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
		 ฝรั่งเศส, ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด วี เจ พริ้นติ้ง, พิมพ์ครั้งที่ 2
Giodelines on the Role of Prosecutors 1990 (United Nation)
www.odpp.nsw.gov.au/.../human-rights-and-prosecutors---.
Http://humanrights.ago.go.th [2015,August, 12] (สารสนเทศจาก World Wide Web)
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ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทประกันภัย
ในสังคมประชาธิปไตย
นวลพรรณ ล�่ำซ�ำ*

บทคัดย่อ
บทคัดย่อหรือสาระสังเขป

การประกอบธุรกิจประกันภัยต้องให้ความส�ำคัญกับการน�ำแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility: CSR) มาปรับใช้ควบคูก่ บั การด�ำเนินธุรกิจในสังคมประชาธิปไตย
ที่มุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย บทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทประกันภัยในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ต้องพิจารณาบนปัจจัยพื้นฐาน 3 ด้าน กล่าวคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ
ด้านสิง่ แวดล้อม ผ่านกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ภายใต้การมีสว่ นร่วมของผูเ้ กีย่ วข้อง
ทุกภาคส่วน โดยยึดหลักความเสมอภาค เสรีภาพ และหลักนิติธรรม (การปกครองโดยกฎหมาย)  
ปัจจุบันนี้ แนวคิดในการด�ำเนินธุรกิจประกันภัยในระบอกการปกครองประชาธิปไตยนั้น ต้องยึดหลัก
ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสะท้อนผ่านกระบวนการท�ำงาน ที่เรียกว่า CSR in Process ซึ่งเป็น
กระบวนการภายในการประกอบธุรกิจทุกขัน้ ตอน รวมถึงความรับผิดชอบทีแ่ สดงออกถึงการตอบแทน
ต่อสังคมในรูปกิจกรรมสร้างสรรค์ หรือการให้ความช่วยเหลือต่อชุมชนและสังคมในรูปจิตอาสาต่างๆ
ที่เรียกว่า CSR after Process อนึ่ง ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคเอกชนจะประสบผลส�ำเร็จได้  
หากภาครัฐให้ความร่วมมือ ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็น
รูปธรรม ด้วยการก�ำหนดมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมให้ได้ระดับเท่าเทียมกับสถาบันการเงินอืน่
ตลอดจนมีระบบการติดตาม และสร้างค่านิยมให้เกิดการยอมรับภาคธุรกิจอย่างจริงจัง
ค�ำส�ำคัญ : ประชาธิปไตย  ความรับผิดชอบต่อสังคม  บริษัทประกันภัย

* กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด(มหาชน), ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
“หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 4 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทประกันภัยในสังคมประชาธิปไตย

บทน�ำ

ปัจจุบันการประกอบธุรกิจประกันภัย ให้ความส�ำคัญกับแนวความคิดเรื่องความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คม และได้ ถู ก หยิ บ ยกขึ้ น มาเป็ น วาระการด� ำ เนิ น งานที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ไม่ ยิ่ ง หย่ อ นไปกว่ า
การด�ำเนินธุรกิจ ซึง่ มีเป้าหมายในการมุง่ แสวงหาก�ำไร และความมัง่ คัง่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ หรือเจ้าของกิจการ
ดังนั้น บทความนี้ได้น�ำเสนอหลักประชาธิปไตย ในแง่ความหมายของประชาธิปไตย หลักการส�ำคัญ
ในการปกครองประชาธิปไตย และศึกษาบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทประกันภัย
โดยท�ำการศึกษาถึงหลักความรับผิดชอบต่อสังคม และความรับผิดชอบต่อสังคมมีประโยชน์อย่างไร
กับธุรกิจภาคเอกชน ตลอดจนศึกษาถึงบทบาทของภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ภาคเอกชนอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน) ตลอดจนวิเคราะห์บทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทประกันภัยในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยว่าควรมีทิศทางอย่างไร เพื่อเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจภาคเอกชนได้น�ำหลักความ
รับผิดชอบต่อสังคม มาพัฒนาประเทศในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป

ความหมายของประชาธิปไตย

“ประชาธิปไตย” หมายถึง “ความเป็นใหญ่ของปวงชน”ราชบัณฑิตยสถานให้ความหมาย
ของค�ำว่า “ประชาธิปไตย” ไว้ในหนังสือพจนานุกรมของทางราชการว่า “แบบการปกครองที่ถือ
มติปวงชนเป็นใหญ่” ประชาธิปไตยเป็นกรอบแนวความคิด (Concept) ที่มีความส�ำคัญมากที่สุด
และเป็นกรอบแนวความคิดที่เก่าแก่ที่สุดแนวความคิดหนึ่งในทางรัฐศาสตร์ รากศัพท์ประชาธิปไตย
มาจากภาษากรีกที่ว่าเป็น รัฐบาลโดยประชาชน ค�ำว่า “ประชาธิปไตย” ถอดศัพท์มาจากภาษา
อังกฤษว่า“Democracy”ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษากรีก สองค�ำ คือ Demos แปลว่า ประชาชน และ
Kratos แปลว่า อ�ำนาจเมื่อรวมกันเข้าแล้วก็มีความหมายว่า “อ�ำนาจของประชาชน”หรือ“ประชาชน
เป็นเจ้าของอ�ำนาจ” ส�ำหรับในภาษาไทยค�ำว่า “ประชาธิปไตย” มาจากค�ำว่า “ประชา” หมายถึง
ประชาชนพลเมื อ ง กั บ ค� ำ ว่ า “อธิ ป ไตย” หมายถึ ง อ� ำ นาจสู ง สุ ด ในการปกครองประเทศ
เมือ่ รวมค�ำกันแล้ว “ประชาธิปไตย” จะหมายถึง ระบอบการปกครองทีอ่ ำ� นาจสูงสุดเป็นของประชาชน1
ดังนั้น การปกครองระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นการปกครองระบอบเดียวที่ประชาชนมีสิทธิและ
เสรีภาพ และการปกครองระบอบเดียวที่มีการประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยมีหลักการ
ส�ำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย2 ดังต่อไปนี้

1
2

ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ, ประชาธิปไตย : เส้นทางเดินจากประชาธิปไตยโดยตรงสู่ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม,
รัฐศาสตร์สาร (ปีที่ 24 ฉบับพิเศษ) 2546,หน้า 1.
จิรโชค วีระเสย และคณะ. 2557. รัฐศาสตร์ทั่วไป. (กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง) หน้า 23.
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นวลพรรณ ล�่ำซ�ำ

		1. หลักอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน หมายถึง ประชาชนเป็นเจ้าของอ�ำนาจสูงสุด
ในการปกครองประเทศ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติไว้
ในมาตรา 3 ว่า “อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย”3 แสดงให้เห็นการยอมรับแนวความคิด
ที่ว่าอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
		2. หลักเสมอภาค เป็นหลักการพื้นฐานของความยุติธรรม ที่ก�ำหนดให้มีการปฏิบัติต่อบุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งนัน้ ๆ อย่างเท่าเทียมกัน ในความหมายของประชาธิปไตย หมายถึง การทีป่ ระชาชน
ทุกคนในประเทศมีความเสมอภาค หรือความเท่าเทียมกันในเรื่องสิ่งจ�ำเป็นขั้นพื้นฐานต่อการอยู่รอด
และพัฒนาตัวเองตามหลักสิทธิมนุษยชน ได้แก่ปัจจัยสี่ ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย
การนับถือศาสนา การศึกษาและการรับรูข้ า่ วสาร การเข้าถึงการบริการสาธารณะและสวัสดิการสังคม
การประกอบอาชีพ การมีสว่ นร่วมทางการเมือง และการได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายทีเ่ ท่าเทียมกัน
เป็นต้น
		3. หลักสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ ได้แก่ ประชาชนมีอ�ำนาจอันชอบธรรมในการเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สิน มีอิสระในการกระท�ำและมีแนวทางปฏิบัติตนที่เป็นอิสระภายในขอบเขตของกฎหมาย
ดังนั้น สิทธิเสรีภาพในความเป็นพลเมือง จึงเป็นสิทธิเสรีภาพเกี่ยวกับการเรียกร้องความต้องการ
ขั้นพื้นฐานจากรัฐ ในฐานะที่เป็นราษฎรของรัฐ ซึ่งรัฐมีหน้าที่ในการตอบสนองประชาชนในรูปของ
การบริการสาธารณะ ที่ต้องสงวนไว้ในแก่พลเมืองภายในรัฐเท่านั้น
		4. หลักนิติธรรม หรือหลักการปกครองด้วยกฎหมาย การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
มีหลักกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์และกติกาของประเทศ คือ การที่ประชาชนใช้กฎหมายเป็นหลักใน
การท�ำงานเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและเกิดความยุติธรรมในสังคม การน�ำประชาธิปไตยมาใช้
โดยอาศัยหลักนิติธรรม เป็น “การปกครองโดยยึดหลักนิติธรรม” (Rule of law) คือ การปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดและภายในขอบเขตแห่งหลักกฎหมาย ซึ่งตามความหมายนี้ถือว่ากฎหมายจะต้องให้ความ
ยุติธรรมหรือความเป็นธรรมแก่ทุกคนเสมอ4 ดังนั้น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยต้องอาศัย
หลักฉันทามติในกระบวนการตัดสินใจ อันหมายถึง ทางออกแห่งปัญหาซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ได้รับ
การสนับสนุนจากทุกฝ่าย ถึงแม้อาจไม่ใช่ทางเลือกทีด่ ที สี่ ดุ ในใจของคนทุกคนทัศนะของแต่ละกลุม่ ย่อม
แตกต่างกันออกไปท�ำให้ไม่ทราบว่าอะไร คือ เสียงมหาชน เช่น อาจเป็นเสียงมาจากกลุ่มผู้อยู่ในเมือง
กลุ่มผู้มีอาชีพอิสระ หรือกลุ่มเกษตรกร ภาคธุรกิจ  

3
4

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 3 วรรคแรก “อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อ�ำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ”
เรื่องเดียวกัน, หน้า 285.
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ดังนั้น แสดงให้เห็นว่าประชาธิปไตยเป็นระบอกการปกครองโดยใช้กติกาการปกครองที่มาจาก
ประชาชน คือ การปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law) หรือที่เรียกว่า “นิติรัฐ” รัฐที่มี
การปกครองด้วยกฎหมายและหลักแห่งกฎหมายทีเ่ ป็นธรรม การปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือ
การปกครองโดยประชาชน กฎหมายทีใ่ ช้ในการปกครอง จึงต้องมาจากประชาชนโดยผ่านผูแ้ ทนราษฎร
ที่ราษฎรได้เลือกเข้าไปท�ำหน้าที่ออกกฎหมายแทน5
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้ก�ำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของประชาชน
ต่อตนเอง ได้แก่ ท�ำหน้าที่ของตนเองในฐานะสมาชิกของสังคม เช่น การเสียภาษี การเกณฑ์ทหาร
การก�ำหนดทิศทางของสังคมร่วมกัน เพือ่ น�ำไปสูส่ งั คมทีเ่ ป็นธรรมและสันติสขุ เช่น การไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้
การมีส่วนร่วมในการประชาพิจารณ์ การยอมรับหลักเสียงข้างมากและเคารพสิทธิเสียงข้างน้อย เช่น
การเคารพมติทปี่ ระชุม เป็นต้น นอกจากนีค้ วามรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีข่ าดไม่ได้ในสังคม
ประชาธิปไตย ท�ำให้บุคคลทุกคนมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมือง เช่น
การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม การรักษาทรัพย์สินของสังคม การช่วยเหลือผู้อื่น และการให้
ความร่วมมือกับผูอ้ นื่ ดังนัน้ การพัฒนาประชาธิปไตยประชาชนต้องพัฒนาตนเอง การมีวนิ ยั ในตนเอง
การเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และการใช้สติปัญญาและเหตุผล

ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทประกันภัย

การประกันภัยถือเป็นเครื่องมือที่สร้างความปลอดภัยผาสุก และให้ความคุ้มครองคุณภาพชีวิต
ที่ดีแก่ประชาชนและทรัพย์สิน มีบทบาทส�ำคัญต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ และสังคม
ตลอดจนเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของสังคม ซึ่งท�ำให้เกิดความมั่นใจว่าหากเกิดความเสียหายขึ้น
ผู้ประสบภัยจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ไม่เป็นภาระของรัฐบาลและสังคมในการให้ความ
ช่วยเหลือ การด�ำเนินธุรกิจของผูป้ ระกอบธุรกิจประกันภัย ต้องค�ำนึงถึงความโปร่งใสและความเชือ่ มัน่
แก่สังคม ท�ำให้บริษัทประกันภัยต้องมีบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม คือ มีการด�ำเนินธุรกิจภายใต้
หลักจริยธรรมและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแล รักษา สังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสม และต่อเนื่องก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (Corporate Social
Responsibility) ซึ่งเป็นเสมือนหนึ่งการรับผิดชอบในฐานะของพลเมืองในการเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางการเมืองภาคประชาชนที่จะรวมพลังแสดงออกโดยความรับผิดชอบต่อสังคมหรือประเทศชาติ
องค์กรธุรกิจใดสามารถมีความรับผิดชอบต่อสังคม (CRS) ย่อมส่งผลให้องค์กรดังกล่าวมีความเป็น
ประชาธิปไตยหรือสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นบริษัทประกันภัยที่มีความเป็นประชาธิปไตยอย่าง
เต็มภาคภูมิใจ
5

ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, พื้นฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร: ส�ำนัก
การพิมพ์ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร), 2556, หน้า 26.
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นวลพรรณ ล�่ำซ�ำ

หลักความรับผิดชอบต่อสังคมคืออะไร (Corporate Social Responsibility หรือ CSR)

ซีเอสอาร์ เป็นค�ำย่อจากภาษาอังกฤษว่า Corporate Social Responsibility (CSR) หมายถึง
การด�ำเนินกิจการภายในและภายนอกองค์กรที่ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในองค์กรและในระดับ
ใกล้ไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะท�ำให้
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข6
หลักความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หมายถึง การประกอบกิจการด้วยความดูแลใส่ใจต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจน
มีธรรมาภิบาลเป็นเครือ่ งก�ำกับให้การด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต โปร่งใส และ
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ปราศจากการทุจริต มีความตระหนักถึงผลกระทบทางลบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยพร้อมจะแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จะช่วยให้การด�ำเนินกิจการเป็นการสร้างความส�ำเร็จและประโยชน์สุข
อีกทัง้ เพิม่ ขีดความสามารถแข่งขันกับนานาประเทศในเวทีการค้าโลก ซึง่ จะเป็นผลดีตอ่ ความยัง่ ยืนของ
กิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง7
การน�ำหลักความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารธุรกิจ
ประกันภัย เพือ่ ประโยชน์ทอี่ งค์กรจะได้รบั จากหลักความรับผิดชอบต่อสังคมประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการ
ที่องค์กรน�ำแนวคิด CSR  ไปปฏิบัติ จะเกิดผลลัพธ์ทั้งในส่วนรูปธรรมที่จับต้องได้ เช่น องค์กรสามารถ
สร้างรายได้และส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นจากการที่ลูกค้าพิจารณาเลือกซื้อสินค้าและบริการจาก
องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม และในส่วนที่เป็นนามธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้ เช่น องค์กรสามารถได้รับประโยชน์จากการวางต�ำแหน่งตราผลิตภัณฑ์ (Brand Positioning)
ให้อยู่ในใจของลูกค้าเป็นอันดับต้นๆ หรือส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image)
หลักความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) นับเป็นส่วนหนึง่ ของหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
(Corporate Governance: CG) หรือ บรรษัทภิบาล หมายถึง การบริหารจัดการบริษทั ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันเป็นกรอบกติกาที่ส�ำนักงานก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) น�ำมาใช้กับบริษัทประกันภัยของประเทศไทย8

6
7
8

รู้จักซีเอสอาร์ สืบค้น online http://www.thaicsr.com/2006/03/blog-post_20.html
สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2555, แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ,
(กรุงเทพมหานคร: เมจิกเพรส), หน้า 187.
หลัก CSR สืบค้น online  http:// www.Thaicsr.com.
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แนวความคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทประกันภัย: ศึกษากรณี บริษัท
เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ได้มีการน�ำแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้
ในกิจการมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท โดยได้วางแนวทางการประกอบกิจการโดยมุ่งจะเป็นธุรกิจ
ภาคเอกชน ที่ค�ำนึงถึงความส�ำคัญของการเกื้อกูลระหว่างองค์กรและสังคม บริษัท น�ำเสนอให้การ
ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นพันธะสัญญาหนึ่ง ที่ประกาศไว้อย่างชัดเจนว่า ยึดมั่นในบรรษัทภิบาล
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้วางแนวทางการด�ำเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างหลากหลาย9 บริษัทฯ
ได้ด�ำเนินการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ได้วางแนว
ปฏิบัติไว้หลากหลายมิติด้วยกัน ผ่านกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ และกีฬา และ
ได้ดำ� เนินกิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนือ่ งโดยการจัดท�ำกลยุทธ์ทเี่ ชือ่ มโยงกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ได้พัฒนารูปแบบการด�ำเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) โดยก�ำหนดกลยุทธ์
การขับเคลื่อนจากภายใน (Corporate – Driven CSR) มีการด�ำเนินกิจการความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรเป็นหลัก สามารถจ�ำแนกได้10 ดังนี้
1. กิ จ กรรมความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมขององค์ ก ารธุ ร กิ จ ที่ อ ยู ่ ใ นกระบวนการทางธุ ร กิ จ
กระบวนการนี้เรียกว่า CSR in Process คือ หรือการด�ำเนินการที่อยู่ในกระบวนการทางธุรกิจ
โดยปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายที่ ก� ำ หนดและยึ ด หลั ก บรรษั ท ภิ บ าลเพื่ อ ลู ก ค้ า ได้ รั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ดี
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดูแลชีวิตคนไทย ตัวอย่างเช่น แผนการพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2553-2557) การเสริมสร้างให้ระบบประกันภัยมีบทบาทในการรับผิดชอบต่อสังคมไทย
โดยบริษทั จะต้องด�ำเนินการจ่ายเงินผลประโยชน์หรือค่าสินไหมทดแทนให้กบั ประชาชนตามหลักการ
ประกันภัยและเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย เช่น พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
พ.ศ.2535 ก�ำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัย ด�ำเนินธุรกิจด้วยความสุจริตโปร่งใส ตรวจสอบได้ เช่น  
ห้ามตัวแทนประกันวินาศภัย ชักชวนชี้ช่อง หรือจัดการให้บุคคลท�ำสัญญาประกันภัยกับบริษัท หรือ
ห้ามบริษทั ให้สทิ ธิประโยชน์เป็นพิเศษแก่ผเู้ อาประกันภัย หรือผูร้ บั ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
นอกเหนือไปจากที่ก�ำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย11 ดังนั้น บริษัทประกันวินาศภัย มีหน้าที่ต้อง
พัฒนากรมธรรม์ให้ครอบคลุมแก่ลกู ค้าทุกระดับ การบริการทีร่ วดเร็ว สะดวกตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ประกันภัย ส่งผลท�ำให้บริษทั ประกันภัย ต้องมีแนวทาง

9
10
11

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) 2557.
นางนวลพรรณ ล�ำ่ ซ�ำ, ธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยกับบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม, งานวิจยั ส่วนบุคคล หลักสูตร
การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 24 ประจ�ำปีการศึกษา พุทธศักราช 2554 – 2555.
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 31
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ปฏิบัติครอบคลุมการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหาร
ความเสีย่ ง มีการติดตามผลงานของฝ่ายบริหาร ก�ำหนดให้มีรายงานผลการด�ำเนินงานทุกเดือนในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมถึงรายงานทางการเงินทีไ่ ม่ถกู ต้องหรือระบบควบคุมภายในทีบ่ กพร่อง  
การก�ำหนดให้มมี าตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระท�ำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือ
พฤติกรรมทีอ่ าจส่อถึงการทุจริตหรือการประพฤติมชิ อบ ทัง้ จากพนักงานและผูม้ สี ว่ นเสียอืน่ ตลอดจน
มีการเผยแพร่หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของกิจการสู่สาธารณะ  
2. กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจซึ่งแยกต่างหากจากกระบวนการ
ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นภายหลัง เรียกว่า CSR after Process หรือ การด�ำเนินการซึ่งแยกต่างหากจาก
กระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การให้ เช่น การบริจาคเงินและสิ่งของสนับสนุน
การศึกษาและอาชีพ การขับเคลื่อนนโยบายและกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทได้จัดขึ้น และต่อยอด
ไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมโดยเน้นการด�ำเนินกิจกรรม
ในกลุ่มเด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ สตรีและการกีฬา เช่น โครงการอาสาสมัครแพทย์
พยาบาลไทย-นานาชาติฯ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย จิตอาสาเมืองไทยประกันภัย โครงการ
ฉันรักเมืองไทย โครงการอาสาเกล้าใหม่เมืองไทย อาสาช่วยภัยน�้ำท่วม โครงการฝึกอบรมทักษะ
ฟุตบอลขั้นพื้นฐาน การสนับสนุนทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ผ่านสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ และการสนับสนุนสโมสรการท่าเรือ เอฟ.ซี  การเข้าร่วมสมัครจิตอาสา “เราท�ำความดี
ด้วยหัวใจ” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สนองพระบรมราโชบายของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 1012 เป็นต้น  

บทบาทของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมในระบอบประชาธิปไตย

ภาครัฐมีหน้าที่ต้องจัดท�ำบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม หรือมีหน้าที่ช่วยเหลือ
ส่งเสริมสวัสดิการทางสังคม แต่ในปัจจุบันท�ำไมภาคธุรกิจหรือภาคเอกชนจึงเข้ามามีบทบาทในการ
ช่วยเหลือดูแลสังคมร่วมด้วย เนื่องจากหากปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรัฐเพียงล�ำพัง อาจท�ำให้ปัญหา
เพิ่มมากขึ้น ท�ำให้เกิดจิตส�ำนึกความรับผิดชอบว่า ภาคเอกชนมีส่วนที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมจากการประกอบธุรกิจ จึงต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย และภายหลัง CSR
เริ่มเกิดจากข้อก�ำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ได้มีการก�ำหนดเรื่อง CSR ไว้เป็น
ข้ อ ปฏิ บั ติ ท างธุ ร กิ จ เช่ น ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ท� ำ ให้ ภ าคธุ ร กิ จ หรื อ ภาคเอกชน
ต้องปฏิบัติตามในฐานะพลเมืองที่ดี เพื่อให้กิจการเป็นที่ยอมรับของสังคม ดังนั้น บทบาทภาครัฐต่อ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคเอกชน ได้แก่  

12

รายงานประจ�ำปี 2560 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน).
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ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทประกันภัยในสังคมประชาธิปไตย

		1. รัฐต้องส่งเสริม ให้ธรุ กิจกลุม่ นี้ มีบทบาทในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเต็มที่ สามารถ
ที่จะพัฒนาให้กลายเป็นหุ้นส่วนร่วมกันระหว่างรัฐ และเอกชน (Public–Private Partnerships) ใน
การแก้ไขและพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ ตลอดจนการประกาศเกียรติคุณแก่ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
		2. รัฐต้องเป็นผู้สนับสนุน การด�ำเนินงานทั้งในเชิงป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ ท�ำหน้าที่สร้างการรับรู้ (Awareness) และมาตรการจูงใจ
(Incentives) ให้ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบได้พัฒนากิจกรรม CSR ที่อ�ำนวยประโยชน์ต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อมกันอย่างกว้างขวาง ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาขีดความสามารถ (Capacity
Building) ในการด�ำเนินกิจกรรมด้าน CSR ขององค์กรในทุกระดับ  
		3. รัฐต้องสอดส่อง การด�ำเนินงานของธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบกฎเกณฑ์
ที่ก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้ผลกระทบจากกิจกรรมในทางธุรกิจไปก่อให้เกิดความเดือดร้อน
เสียหายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น รัฐต้องด�ำเนินการบังคับใช้ (Enforcement) กฎหมายนั้น ๆ
อย่างเข้มงวด ส�ำหรับกิจการที่ละเมิดกฎระเบียบดังกล่าว

บทบาทความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของบริ ษั ท ประกั น ภั ย ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้ความส�ำคัญแก่ประชาชน โดยต้องเคารพต่อศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน การเคารพสิทธิ เสรีภาพ และกฎกติกาของสังคม
ยึดหลักนิตริ ฐั หรือการปกครองโดยกฎหมาย เพือ่ คุม้ ครองสิทธิ เสรีภาพของพลเมือง มิให้ถกู ล่วงละเมิด
และพลเมืองหรือประชาชน ต้องรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ้ นื่ และสังคม อันเป็นบทบาทหน้าทีแ่ ละพันธกิจ
ของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น บริษัทประกันภัย ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชน
ในฐานะเป็นพลเมืองของประเทศภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ
ต่อตนเอง โดยการประกอบธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หรือบรรษัทภิบาล และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย การด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
การให้บริการและการตอบแทนกลับคืนสู่สังคมเป็นส�ำคัญ โดยมีการด�ำเนินธุรกิจตามหลักการ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนใน 3 ด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้
		1. ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ มีการด�ำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย โดยยึดหลักธรรมภิบาล
และการก�ำกับดูแลที่ดี โดยสร้างสรรค์สินค้าและบริการ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และด�ำรงเงินกองทุนให้สงู กว่าระดับมาตรฐานทีก่ ฎหมายก�ำหนด ยึดแนวปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมาย
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมธรรม์โดยจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีความรอบคอบ
ในการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายของภาครัฐที่ผ่านผู้แทนจาก
ประชาชน เพราะประชาธิปไตยเป็นการปกครองโดยประชาชน และบริษัทมีหน้าที่เสียภาษีให้แก่รัฐ
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 59 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2561
-18-0809 (001).indd 99

99
9/19/61 BE 11:23 AM

นวลพรรณ ล�่ำซ�ำ

จากรายได้จากการด�ำเนินกิจการ เพือ่ ให้รฐั น�ำเอาเงินภาษีดงั กล่าวมาพัฒนาประเทศชาติตอ่ ไป อันเป็น
หน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง
		2. ความรับผิดชอบด้านสังคม บริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่และให้ประโยชน์อันพึงมีในทุกเรื่อง
กับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างเสมอภาค เท่าเทียมและเป็นธรรม ถือว่าเป็นหลักการพื้นฐานของ
ศักดิศ์ รีและความเป็นมนุษย์ (Human Divinity) และถือเป็นหน้าทีข่ องพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
บริษทั พึงต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทกี่ ำ� หนดความรับผิดของ
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ13 และบริษัทควรมีการวางนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับการต่อต้านคอร์รัปชั่น มีการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ควบคุมความเสี่ยงใน
การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้น บริษัทจึงพึงมีบทบาทหน้าที่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ทั้งภายในและภายนอกบริษัทต่อความรับผิดชอบด้านสังคม ดังนี้
			2.1 ภายในองค์กร บริษัทต้องประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมตามแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และมีการต่อต้านการทุจริตในองค์กร มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม เช่น มีข้อบังคับการท�ำงานที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรมตามกฎหมาย
แรงงาน และมีการให้ผลตอบแทน และเงินช่วยเหลือพิเศษ แก่พนักงานทุกคน อย่างเหมาะสม
ผ่ า นระบบการประเมิ น ผลปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานแต่ ล ะคน อย่ า งเป็ น ธรรมเคารพต่ อ ศั ก ดิ์ ศ รี
ความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย
			2.2 ภายนอกองค์กร บริษัทต้องพัฒนาสังคมและชุมชนโดยให้ความส�ำคัญกับการท�ำ
กิ จ กรรมต่ า งๆ โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของชุ ม ชน ส่ ง เสริ ม และสนั บสนุ นการศึ ก ษา ศิ ล ป
วัฒนธรรมและจริยธรรมในชุมชน สร้างการจ้างงานและพัฒนาทักษะ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภคหรือลูกค้า เช่น กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นการหน้าที่ของพลเมืองที่ดี
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยเหลือและร่วมมือกับผู้อื่น
ในการพัฒนาประชาธิปไตย
		3. ความรับผิดชอบด้านสิง่ แวดล้อม แม้วา่ บริษทั ซึง่ ด�ำเนินธุรกิจประกันภัย จะไม่ได้สง่ ผลกระทบ
โดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ แหล่งน�้ำ  ป่าไม้ และผืนดิน แต่ในการด�ำเนินธุรกิจต่างๆ บริษัทมีการใช้
ทรัพยากรอันเกิดจากสิ่งเหล่านี้ อาทิ กระดาษกรมธรรม์ ระบบไฟฟ้า ดังนั้น บริษัทควรมีการจัดการ
พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ก�ำหนดให้มีการแต่งตั้ง
คณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อด�ำเนินการด้านการจัดการพลังงานควบคุมดูแลการใช้
พลังงานอย่างเหมาะสม และก�ำหนดให้เป็นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับ
เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการ รวมทั้งสังคม ชุมชน เศรษฐกิจประเทศชาติและ
ประชาชนโดยรวม เช่น โครงการปลูกป่าชายเลน เป็นการน�ำหลักประชาธิปไตยมาใช้ในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมในสังคมอันเป็นหน้าที่ขั้นพื้นฐานของพลเมืองที่ดี
13
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ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทประกันภัยในสังคมประชาธิปไตย

บทสรุป

บริษัทประกันภัยมีบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองของประเทศที่อยู่ภายใต้
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยอาศัยหลักประชาธิปไตย ได้แก่ หลักความเสมอภาค
สิทธิเสรีภาพ และหลักนิติธรรมหรือการปกครองโดยกฎหมาย แสดงให้เห็นได้จากการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ได้น�ำแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมมาก�ำหนดเป็นนโยบายการด�ำเนินธุรกิจที่สามารถ
วัดผลได้ใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
การขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนเกิดจากภายใน โดย
ก�ำหนดกลยุทธ์การขับเคลื่อนจากภายใน (Corporate – Driven CSR) ผ่านรูปแบบของกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในกระบวนการทางธุรกิจ (CSR in Process) และกระบวนการภายหลัง
จากกระบวนการทางธุรกิจ (CSR after Process) เช่น กิจกรรมสร้างสรรค์หรือการให้ความช่วยเหลือ
ต่อชุมชนและสังคม อีกทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคเอกชนนั้น จะประสบความส�ำเร็จไม่ได้
หากภาครัฐไม่ให้ความร่วมมือ ในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการ
ก�ำหนดกฎระเบียบ นโยบายและแผนอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามตรวจสอบการบังคับใช้อย่างจริงจัง
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ความเสมอภาคของบุคคลสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
เนติพงษ์ วิจิตรเวชการ*
หลักความเสมอภาคของบุคคลสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญของประชาชนคนไทย
ได้รับการปฏิบัติจากรัฐอย่างเท่าเทียมกันเสมอมา โดยได้รับการรับรองไว้โดยชัดแจ้งในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับไม่ว่าจะเป็น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ได้กำ� หนดหลักความเสมอภาคของบุคคลไว้ในมาตรา 51 ว่า ประชาชนชาวไทยไม่วา่ แหล่งก�ำเนิด เพศ หรือ
ศาสนาใด ย่อมอยูใ่ นความคุม้ ครองแห่งรัฐธรรมนูญนีเ้ สมอกัน ซึง่ เห็นได้วา่ รัฐได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญ
ของบุคคลภายในประเทศ ให้ได้รับความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ ที่เท่าเทียมกัน เช่น ด้านกฎหมาย
โดยบัญญัตไิ ว้ในมาตรา 302 ว่า “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมาย
เท่าเทียมกัน รวมถึงความเสมอภาคระหว่างชายและหญิง” บทบัญญัติที่เกี่ยวกับความเสมอภาคและ
สิทธิเสรีภาพของประชาชนยังได้รับการรับรองไว้อีกหลายครั้งในรัฐธรรมนูญฉบับต่อๆ มา เช่น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ.2550 บัญญัตเิ รือ่ งหลักความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนไว้ใน มาตรา 30–313 เป็นต้น
* ที่ปรึกษาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 4 ของ
1
2

3

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา 5 ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่าก�ำเนิดเพศหรือศาสนาใดย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน
มาตรา 30 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันชายและหญิงมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรือ่ งถิน่ ก�ำเนิดเชือ้ ชาติภาษาเพศอายุสภาพทางกาย
หรือสุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเชือ่ ทางศาสนาการศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมือง
อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระท�ำมิได้
มาตรการที่รัฐก�ำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น
ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม
มาตรา 30 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรือ่ งถิน่ ก�ำเนิด เชือ้ ชาติภาษา เพศ อายุ ความพิการ
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือ
ความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระท�ำมิได้
มาตรการทีร่ ฐั ก�ำหนดขึน้ เพือ่ ขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บคุ คลสามารถใช้สทิ ธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับ บุคคลอืน่
ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม
มาตรา 31 บุคคลผูเ้ ป็นทหาร ต�ำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าทีอ่ นื่ ของรัฐและพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐ ย่อมมี
สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จ�ำกัดไว้ในกฎหมายหรือกฎที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ การเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม
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หลั ก ความเสมอภาคถื อ ว่ า เป็ น หลั ก กฎหมายหรื อ หลั ก การที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ กั น ทั่ ว ไป
โดยมี ก ารยอมรั บ เอาหลั ก ความเสมอภาคเข้ า ไปไว้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ ทั้ ง ที่
เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร และยังถือเป็นหลักกฎหมายทั่วไปในระดับ
ของรัฐธรรมนูญทีม่ ผี ลเป็นการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลและมีผลผูกพันองค์กรผูใ้ ช้อำ� นาจรัฐ
เป็นหลักพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งมนุษย์ทุกคนย่อมได้รับการรับรองและคุ้มครอง
จากกฎหมายที่เท่าเทียมกัน โดยมิต้องค�ำนึงถึงคุณสมบัติอื่นๆ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ถิ่นก�ำเนิด
หลักความเสมอภาคยังเป็นหลักที่ควบคุมมิให้รัฐใช้อ�ำนาจของตนตามอ�ำเภอใจ ดังนั้น หลักความ
เสมอภาคจึงเป็นหลักส�ำคัญในการรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสามารถน�ำมา
ตรวจสอบการใช้อ�ำนาจของรัฐไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ
บทความนี้ จึงกล่าวถึงความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับรองไว้
โดยชัดแจ้งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อธิบายแนวคิดความเสมอภาค ตลอดถึงพัฒนาการ
ของหลักความเสมอภาคในระบบกฎหมายของประเทศไทยรวมทัง้ บทวิเคราะห์ความเห็นทางกฎหมาย

หลักความเสมอภาคทั่วไป

หลักความเสมอภาคทั่วไปเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลทุกคนที่ได้รับจากรัฐ หากเรื่องนั้น
มิได้มกี ารก�ำหนดไว้ในหลักความเสมอภาคเฉพาะเรือ่ ง แต่หากเรือ่ งใดมีหลักความเสมอภาคเฉพาะเรือ่ ง
ก�ำหนดไว้แล้วให้พิจารณาไปตามหลักความเสมอภาคเรื่องนั้นๆ4 ในระบบกฎหมายของไทยตั้งแต่ครั้ง
พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ที่ปรากฏว่ามีการ
บัญญัติให้ชายและหญิงมีความเสมอภาคในการออกเสียงเลือกตั้ง แม้ว่าในครั้งนั้นจะมิได้กล่าวถึง
หลักความเสมอภาคไว้โดยเฉพาะก็ตาม และต่อมาก็ได้มีการบัญญัติยอมรับซึ่งหลักความเสมอภาค
เอาไว้ในรัฐธรรมนูญแทบทุกฉบับกระทั่งในปัจจุบันที่ปรากฏการยอมรับซึ่งหลักความเสมอภาคเอาไว้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งมีหลักส�ำคัญอยู่ในมาตรา 30 ที่บัญญัติว่า
“บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันชายและหญิง
มี สิ ท ธิ เ ท่ า เที ย มกั น การเลื อ กปฏิ บั ติ โ ดยไม่ เ ป็ น ธรรมต่ อ บุ ค คลเพราะเหตุ แ ห่ ง ความแตกต่ า งใน
เรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง
อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระท�ำมิได้

4

นางสาวอัจฉราพร พรมุกดา, เอกสารผลงานทางวิชาการ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 2556, เรื่องการสรรหาคนพิการ
เข้ารับราชการ : ข้อยกเว้นหลักความเสมอภาค, น.26–27, อ้างถึงใน ภาคภูมิ โกกะอินทร์, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เรื่องหลักความเสมอภาคในระบบกฎหมายไทย 2549, น.17.
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ความเสมอภาคของบุคคลสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

มาตรการที่รัฐก�ำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพ
ได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม”
หลั ก ความเสมอภาคทั่ ว ไปตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ ง ยอมถื อ ได้ ว ่ า เป็ น สิ ท ธิ ข องบุ ค คล
เพื่อเรียกร้องมิให้มีการใช้อ�ำนาจตามอ�ำเภอใจ การใช้อ�ำนาจอย่างอ�ำเภอใจ หมายถึง การใช้อ�ำนาจ
โดยไม่พิจารณาเนื้อหาของเรื่องนั้นๆ และไม่อาจจะค้นหาเหตุผลที่รับฟังได้จากการพิจารณาตัดสินใจ
ดังกล่าวเพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน มิได้เรียกร้องว่าจะต้องกระท�ำให้เท่าเทียมกันทุกประการ
เนื่องจากการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในสายตาของกฎหมายนั้น หมายถึง กรณีที่มีข้อเท็จจริง
อย่างเดียวกัน ย่อมได้รบั ผลในทางกฎหมายอย่างเดียวกัน ดังนัน้ เรือ่ งหลักความเสมอภาคจึงต้องมีการ
เปรียบเทียบกันระหว่างข้อเท็จจริง 2 ข้อเท็จจริง บุคคล 2 บุคคล หรือกลุ่มบุคคล 2 กลุ่ม โดยจะต้อง
ค�ำนึงว่า ไม่มขี อ้ เท็จจริงใดๆ หรือบุคคลใด หรือกลุม่ บุคคลใดจะเหมือนกันทุกประการอีกข้อเท็จจริงหนึง่
หรืออีกบุคคลหนึง่ เพราะหากปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกันโดยมิได้พจิ ารณาข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
ในเรื่องนั้นๆ ในที่สุดอาจน�ำไปสู่การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมได้

หลักความส�ำคัญของหลักความเสมอภาค

หลักความเสมอภาค ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในหลักการพื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพ
ทีม่ คี วามส�ำคัญมากทีส่ ดุ ประการหนึง่ ต่อมนุษย์ทกุ คนทีจ่ ะด�ำรงอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีศกั ดิศ์ รี และย่อม
ต้องการการเคารพและคุ้มครองจากรัฐและปัจเจกชนผู้อื่นด้วย
		1. หลักความเสมอภาคยังเป็นหลักการพื้นฐานที่ส�ำคัญของสิทธิและเสรีภาพทั้งหลาย5
ถึงแม้วา่ รัฐจะได้รบั รองไว้ทงั้ สิทธิและเสรีภาพในชีวติ ร่างกายทรัพย์สนิ และสิทธิหรือเสรีภาพอืน่
ของบุคคลไว้กต็ าม แต่หากบุคคลนัน้ ๆ ไม่อาจใช้สทิ ธิและเสรีภาพนัน้ ได้เท่าเทียมกับผูอ้ นื่ ต้องถูกปฏิบตั ิ
อย่างไม่เท่าเทียมกับบุคคลอื่นในสังคมหรือถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจากองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจรัฐ
สิทธิและเสรีภาพที่ได้รับการรับรองไว้นั้นย่อมไร้ความหมาย เพราะฉะนั้นสิทธิทุกสิทธิจึงต้องมีความ
เสมอภาค และจะต้องได้รับการยอมรับนับถือจากรัฐ ตลอดรัฐจะต้องคุ้มครองมิให้ผู้ใดมาล่วงละเมิด
ต่อหลักความเสมอภาคหรือสิทธิในความเสมอภาคของบุคคลได้
		2. หลักความเสมอภาคถือหลักพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์6
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้น อาจกล่าวโดยสรุปส�ำหรับความหมายของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ได้ว่าเป็นคุณค่าที่มีลักษณะเฉพาะอันสืบเนื่องมาจากความเป็นมนุษย์และผูกพันกับความเป็นมนุษย์
เท่านัน้ เป็นคุณค่าทีม่ อี ยูเ่ พือ่ ให้มนุษย์มอี สิ ระทีจ่ ะพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลนัน้ ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของตนเอง นัน่ คือบุคคลทีเ่ ป็นมนุษย์ทกุ คนย่อมได้รบั การคุม้ ครองซึง่ ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ โดยไม่ตอ้ ง
ค�ำนึงถึงเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือคุณสมบัติอื่นใดของบุคคลนั้น
5
6

บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพืน้ ฐานสิทธิ เสรีภาพ และศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ, พิมพ์ครัง้ ที่ 2, (กรุงเทพมหานคร :
วิญญูชน, 2547) น.107-110.
เพิ่งอ้าง.
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3. หลักความเสมอภาคถือเป็นหลักที่ควบคุมมิให้รัฐให้อ�ำนาจอย่างอ�ำเภอใจ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 27 ทีก่ ำ� หนดให้สทิ ธิและเสรีภาพ
ที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้โดยชัดแจ้งโดยปริยาย หรือโดยค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความ
คุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย
การใช้ บั ง คั บ กฎหมายและการตี ค วามกฎหมายทั้ ง ปวง และตามมาตรา 30 ซึ่ ง ได้ รั บ รองหลั ก
ความเสมอภาคไว้ในรัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุนี้รัฐจึงต้องผูกพันต่อหลักความเสมอภาค นั่นคือองคาพยพ
ทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ใช้อ�ำนาจหรือเป็นผู้กระท�ำการแทนรัฐจึงต้องผูกพันตนต่อหลักความเสมอภาค
และจะต้องไม่กระท�ำการที่เป็นการใช้อ�ำนาจอย่างอ�ำเภอใจอันขัดแย้งกับหลักความเสมอภาคซึ่งได้
รับรองไว้โดยรัฐธรรมนูญ
		4. หลักความเสมอภาคถือเป็นหลักการทีไ่ ด้รบั การรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญและกติการะหว่าง
ประเทศ
หลักความเสมอภาคนัน้ มีความสัมพันธ์กบั พัฒนาการในทางประวัตศิ าสตร์ สังคมและวัฒนธรรม
ของทวีปยุโรปอย่างมาก โดยเฉพาะการปรากฏให้เห็นเป็นลายลักษณ์อักษรของบทบัญญัติที่ยืนยัน
ซึ่งเป็นหลักความเสมอกันของปัจเจกชนต่อรัฐ ซึ่งเป็นกรณีที่ถือได้ว่ามีความส�ำคัญต่อการพัฒนา
ของหลักความเสมอภาคอย่างยิง่ 7 คือจุดเริม่ ทีท่ ำ� ให้หลักความเสมอภาคได้เบ่งบานให้เห็นปรากฏอยูใ่ น
รัฐธรรมนูญของประเทศต่าง ๆ จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะพิจารณาเป็นเบื้องต้นเสียก่อนว่าในรัฐธรรมนูญ
ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในแต่ละประเทศให้ความส�ำคัญกับหลักความเสมอภาคโดยได้ก�ำหนดรองรับ
หลักความเสมอภาคไว้อย่างไรบ้าง

ความหมายของหลักความเสมอภาค

หลักความเสมอภาคหรือที่เรียกว่าหลักความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย (Equality before
the law) หรืออีกนัยหนึ่งสิทธิของราษฎรที่จะได้รับการปฏิบัติจากรัฐอย่างเท่าเทียมกันนี้ กล่าวได้ว่า
มีบัญญัติรับรองอยู่ในรัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยแทบทุกรัฐดังได้แสดงตัวอย่างแล้วข้างต้น
หลักความเสมอภาคดังกล่าวนั้นหมายความว่าองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจรัฐทั้งหลาย ต้องปฏิบัติต่อบุคคล
ทีเ่ หมือนกันในสาระส�ำคัญอย่างเดียวกัน และปฏิบตั ติ อ่ บุคคลทีแ่ ตกต่างกันในสาระส�ำคัญให้แตกต่างกัน
ออกไปตามลักษณะเฉพาะของแต่ละคน การปฏิบตั ติ อ่ บุคคลทีเ่ หมือนกันในสาระส�ำคัญให้แตกต่างกันก็ดี
การปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระส�ำคัญให้เหมือนกันก็ดี ย่อมขัดต่อหลักความเสมอภาค8

7

8

สมคิด เลิศไพฑูรย์, “หลักความเสมอภาค”, วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 น. 161-162 (มิถุนายน 2542), อ้างถึงใน,
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549, ภาคภูมิ โกกะอินทร์, หลักความเสมอภาค
ในระบบกฎหมายไทย, น.12.
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธรรมสาร จ�ำกัด, 2538) น.34-35
อ้างถึงใน, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549, ภาคภูมิ โกกะอินทร์, หลักความเสมอภาค
ในระบบกฎหมายไทย, น.17.
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ความเสมอภาคของบุคคลสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

หลักความเสมอภาคถือได้วา่ เป็นหลักทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ เพราะถือว่าเป็นหลักพืน้ ฐานของศักดิศ์ รี
ความเป็นมนุษย์ ซึ่งหมายความว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จะได้รับความคุ้มครองก็ต่อเมื่อบุคคล
สามารถน�ำสิทธิต่างๆ ที่ได้รับการบัญญัติรับรองคุ้มครองแก่บุคคลนั้นไปอ้างได้อย่างเท่าเทียมกัน
หลักความเสมอภาคยังถือได้วา่ เป็นหลักพืน้ ฐานของระบอบประชาธิปไตยและในบางครัง้ ถือว่า
เป็นหลักการพื้นฐานที่สุด พื้นฐานเสียยิ่งกว่าเสรีภาพ ทั้งนี้ เพราะความเสมอภาคก็คือ มนุษย์ นั้นเอง
ความเสมอภาคท�ำให้การใช้เสรีภาพเป็นไปอย่างทั่วถึง ถ้าเสรีภาพเป็นเสรีภาพที่คนบางกลุ่มเข้าถึงได้
ในขณะที่คนบางกลุ่มเข้าถึงไม่ได้ ในกรณีดังกล่าวก็ไม่ถือว่ามีเสรีภาพแต่ประการใด ความเสมอภาค
จึงเป็นพื้นฐานของเสรีภาพและเป็นหลักประกันในการท�ำให้เสรีภาพเกิดขึ้นอย่างจริงจัง9
หลักความเสมอภาคจึงมิได้หมายถึงความเท่าเทียมกันในทุกกรณี แต่สาระส�ำคัญก็คือเป็น
หลักการที่เรียกร้องให้ “ต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่มีสาระส�ำคัญเหมือนกันอย่างเท่าเทียมกัน และจะต้อง
ปฏิบัติต่อบุคคลที่มีสาระส�ำคัญไม่เหมือนกันให้แตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะของเรื่องนั้น ๆ”10

สถานะของหลักความเสมอภาค

หลักความเสมอภาคได้รับการยอมรับกันว่าเป็น “หลักกฎหมายทั่วไป” ที่มีคุณค่าเทียมเท่า
รัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนว่าจะต้องได้รับการปฏิบัติจากรัฐ
อย่างเท่าเทียมกัน11 หลักกฎหมายทั่วไปจึงมีความเป็นนามธรรมและยากที่จะก�ำหนดขอบเขตให้
แน่นอนตายตัวและยังเป็นทีถ่ กเถียงกันได้ อย่างไรก็ดหี ลักกฎหมายทัว่ ไปนัน้ ถือเป็นหลักทีค่ วามส�ำคัญ
เพราะถือเป็นหลักการที่ใช้ควบคุมหรือเป็นข้อจ�ำกัดการใช้อ�ำนาจขององค์กรผู้ใช้อ�ำนาจทั้งหลาย
มิให้ใช้อ�ำนาจกระท�ำการต่าง ๆ โดยอ�ำเภอใจ
หลักกฎหมายทั่วไปนั้นถือว่ามีสภาพบังคับแม้จะไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรก�ำหนดไว้
แต่หลักกฎหมายทัว่ ไปก็ยงั ไม่ความสัมพันธ์กบั กฎหมายลักษณ์อกั ษร โดยสภาพบังคับของหลักกฎหมาย
ทั่วไปนั้น ๆ จึงต้องเกิดขึ้นจากหลักนั้นเอง มิได้อาศัยบทบัญญัติของกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร
ทีม่ อี ยูก่ ล่าวคือมิใช่มผี ลบังคับเพราะกฎหมายเขียนไว้ เพราะกฎหมายลายลักษณ์อกั ษรทีม่ อี ยูเ่ ป็นเพียง
ที่มาโดยอ้อมของหลักกฎหมายทั่วไปเท่านั้น
9

10

11

สมคิด เลิศไพฑูรย์, “หลักความเสมอภาค”, วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 น.164-165 (มิถุนายน 2543), อ้างถึงใน,
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549, ภาคภูมิ โกกะอินทร์, หลักความเสมอภาคใน
ระบบกฎหมายไทย, น.19.
บรรเจิด สิงคะเนติ, โครงการเฉลิมพระเกียรติสาระนุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เรื่อง
หลักความเสมอภาค, (กรุงเทพมหานคร:องค์การค้าคุรุสภา, 2543) น.1 - 3, อ้างถึงใน, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549, ภาคภูมิ โกกะอินทร์, หลักความเสมอภาคในระบบกฎหมายไทย, น.17.
บุบผา อัครพิมาน, “หลักกฎหมายทั่วไป”, ใน รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 1 : กฎหมายปกครอง ภาคสารบัญญัติ,
(กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักงานศาลปกครอง, 2548) น.10, อ้างถึงใน, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2549, ภาคภูมิ โกกะอินทร์, หลักความเสมอภาคในระบบกฎหมายไทย, น.19.
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เนติพงษ์ วิจิตรเวชการ

หลักความเสมอภาคซึง่ ถือกันว่าเป็นหลักกฎหมายทัว่ ไปในระดับของรัฐธรรมนูญ จึงมีผลผูกพัน
การใช้อำ� นาจมหาชนขององค์กรผูใ้ ช้อำ� นาจรัฐทุกองค์กร เป็นการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์
อย่างไรก็ดี หลักความเสมอภาคนั้นก็ยังถือเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่ได้รับการยอมรับและถูกน�ำมา
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของหลายประเทศดังที่ได้กล่าวมาแล้วด้วย

ประเภทของหลักความเสมอภาค

ประเภทของหลักความเสมอภาคโดยทั่วไปแล้ว สามารถออกได้เป็น 3 ประการ ได้แก่
หลักความเสมอภาคทั่วไป หลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง และหลักข้อห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติซึ่ง
อธิบายได้ดังนี้
		1. หลักความเสมอภาคทั่วไป
หลักความเสมอภาคทั่วไป เป็นหลักการที่มิได้เรียกร้องให้มีการปฏิบัติให้เหมือนกันในทุก
กรณีแต่เรียกร้องมิให้มีการปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระส�ำคัญเหมือนกันให้แตกต่างอย่างอ�ำเภอใจ หรือมิให้
การปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระส�ำคัญต่างกันให้เหมือนกันอย่างอ�ำเภอใจ ดังนั้น หลักความเสมอภาคทั่วไป
จึงถือว่าเป็นหลักข้อห้ามหรือเป็นสิทธิเรียกร้องของบุคคลเพือ่ มิให้มกี ารใช้อำ� นาจอย่างอ�ำเภอใจนัน่ เอง12
ตัวอย่างของหลักความเสมอภาคทั่วไปนั้นปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมอยู่ในมาตรา 30 วรรคหนึ่ง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ก�ำหนดว่า “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน”
		2. หลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง
หลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง หมายถึง หลักความเสมอภาคที่น�ำมาใช้พิจารณาเฉพาะกรณี
ตัวอย่างเช่น ตามมาตรา 30 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
โดยก�ำหนดให้ชายและหญิงมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน ซึง่ ถือว่าเป็นหลักความเสมอภาคเฉพาะเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ
ชายและหญิง และในรัฐธรรมนูญของไทยฉบับปัจจุบนั ยังได้บญ
ั ญัตเิ กีย่ วกับหลักความเสมอภาคเฉพาะ
เรื่องไว้อีกหลายเรื่องเช่นกัน ซึ่งในแง่ของการน�ำหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องไปใช้ โดยพิจารณาว่า
กรณีใดจะขัดหรือแย้งต่อหลักความเสมอภาคเฉพาะเรือ่ งหรือไม่ จึงต้องดูทหี่ ลักความเสมอภาคเฉพาะ
เรื่องที่ก�ำหนดไว้นั้นเสียก่อน หากเห็นว่าไม่ขัดกับหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องแล้ว กรณีดังกล่าว
ก็ไม่ต้องกลับมาพิจารณาหลักความเสมอภาคทั่วไปอีก13ตัวอย่างของหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง
หญิงและชาย เช่น กรณีของชื่อสกุลของหญิงมีสามีหลักการที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องเปลี่ยนไปใช้
ชื่อสกุลของสามีเท่านั้น โดยมิได้ให้ใช้ชื่อสกุลของฝ่ายหญิงเป็นชื่อสกุลของคู่สมรสแต่อย่างใดนั้น

12
13

บุบผา อัครพิมาน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 9 น.1-8, อ้างถึงใน, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2549, ภาคภูมิ โกกะอินทร์, หลักความเสมอภาคในระบบกฎหมายไทย, น.21.
บรรเจิด สิงคะเนติ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 5, น.167.
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เป็นการเลือกปฏิบตั ขิ องกฎหมายโดยอาศัยเหตุผลจากประเพณีวฒ
ั นธรรมอย่างเดียว จึงไม่อาจถือเป็น
เหตุผลอันสมควรที่จะเป็นข้อยกเว้นซึ่งหลักความเสมอภาคระหว่างหญิงและชายได้14
		3. หลักข้อห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติ
ข้อห้ามในการเลือกปฏิบัติ หมายถึงว่า บุคคลไม่อาจได้รับการเลือกปฏิบัติอันท�ำให้บุคคลนั้น
ได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันเนื่องมาจากคุณสมบัติที่ก�ำหนดไว้ และเหตุที่ก�ำหนดไว้นั้นก็ได้แก่
ตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติว่า
“การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคมความเชื่อความศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญจะกระท�ำมิได้” ซึ่งการเลือกปฏิบัติอันท�ำให้เกิดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันนั้น
อาจเกิดจากการกระท�ำหรือละเว้นกระท�ำก็ได้ เป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาค แต่บางกรณีแล้ว
การปฏิบัติให้แตกต่างกันโดยอาศัยคุณสมบัติที่ก�ำหนดไว้เหล่านั้น ก็อาจไม่ขัดต่อหลักความเสมอภาค
ได้หากถือได้ว่าเป็นกรณีที่ “มีเหตุผลอันสมควร” เช่น การใช้ “อายุ” มาเป็นเกณฑ์ในการก�ำหนด
สิทธิเลือกตั้งมีอายุไม่ต�่ำกว่า 18 ปี ที่ถือว่าไม่ขัดแย้งกับหลักเสมอภาค เนื่องจากเป็นที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไปว่าสิทธิเลือกตั้งนั้นไม่อาจก�ำหนดให้กับคนทุกคนได้15 เพราะสิทธิทางการเมืองดังกล่าวนั้น
เป็นการก�ำหนดให้สิทธิโดยค�ำนึงถึงวิจารณญาณในการตัดสินใจของบุคคล จึงจ�ำเป็นจะต้องให้ถึงวัย
ที่มีวิจารณญาณทางการเมืองอย่างเหมาะสมเสียก่อน
		การเลือกปฏิบัติที่ไม่ถือว่าขัดหรือแย้งต่อหลักความเสมอภาค
หลักความเสมอภาคในความหมายของนิติรัฐแบบเสรีนิยมดั้งเดิมนั้นมักจะมองหลักความ
เสมอภาคในเชิงรูปแบบเท่านัน้ ในนิตริ ฐั นัน้ ฐานะความเป็นอยูข่ องคนในสังคมจะไม่ได้รบั การพิจารณา
กล่าวคือทุกคนเสมอภาคภายใต้กฎหมาย ด้วยเหตุนี้ความเสมอภาคที่เท่าเทียมหรือเสมอภาคกัน
ตามรูปแบบดังกล่าวจึงน�ำไปสู่เสรีภาพที่ไม่มีขอบเขต ซึ่งความหมายของความเสมอภาคในนิติรัฐ
แบบดัง้ เดิมจึงเป็นความเสมอภาคในทางรูปแบบตรงกันข้าม ในความหมายของสังคมนิตริ ฐั (Sozialer
Rechtsstaat) ความเสมอภาคมิได้มีความหมายเพียงรูปแบบตามกฎหมายเท่านั้น แต่ทว่าต้องเป็น
ความเสมอภาคในเสรีภาพตามความเป็นจริงด้วย กล่าวคือมีหน้าที่ต้องจัดการให้ผู้ที่มีฐานะอ่อนแอ
ในสังคมมีเสรีภาพในความเป็นจริงและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายด้วยโดยไม่พิจารณาว่า
แต่ละคนอยู่ในฐานะที่จะใช้สิทธิดังกล่าวได้หรือไม่ เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนได้ใช้สิทธิหน้าที่ที่มีอยู่
เพื่อประโยชน์ของตนเองอย่างเท่าเทียมกันและเสมอภาคกัน
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บรรเจิด สิงคะเนติ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 5, น.167-171.
บรรเจิด สิงคะเนติ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 9, น.16, อ้างถึงใน, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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เนติพงษ์ วิจิตรเวชการ

หลักความเสมอภาคตามค�ำวินิจฉัยและค�ำพิพากษาของศาลเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ
ที่ไม่ถือว่าขัดหรือแย้งต่อหลักความเสมอภาค
		หลักความเสมอภาคตามค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญได้วางแนวค�ำวินิจฉัยอันเกี่ยวกับหลักความเสมอภาคไว้ดังนี้
กรณีแรก ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในค�ำวินิจฉัยที่ 5/2542 ว่า การที่สถาบันการเงินคิดดอกเบี้ย
เกิ น กว่ า อั ต ราที่ ป ระมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ก� ำ หนดไว้ ไ ม่ ขั ด ต่ อ หลั ก ความเสมอภาค
ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เนื่องจากมาตรา 30 เป็นเรื่องการคุ้มครองเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
ให้บุคคลมีความเสมอภาคในทางกฎหมายและได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน แต่การคิด
ดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก�ำหนดเป็นการกระท�ำโดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติดอกเบี้ย
เงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงการคลังและธนาคาร
แห่งประเทศไทย และโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอ�ำนาจ ทั้งนี้ เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้น
การคิดดอกเบี้ยตามพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535
จึงมิใช่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามมาตรา 30
กรณีที่สอง ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในค�ำวินิจฉัยที่ 37/2542 ว่าการที่หน่วยงานของรัฐที่มิใช่
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติต่อกิจการของหน่วยงานในลักษณะที่แตกต่างไปจากที่บัญญัติไว้
ในกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เนื่องจากเมื่อพิจารณา
ตามมาตรา 30 จะพบว่าเป็นหลักความเสมอภาคทางกฎหมายที่ห้ามมิให้มีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน
ระหว่างบุคคลที่มีสถานะเดียวกันโดยไม่มีเหตุอันควร เมื่อส�ำนักงานผู้ตรวจราชการแผ่นดินของ
รัฐสภามีลักษณะพิเศษเฉพาะในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมิใช่
ส่วนราชการ มิใช่รัฐวิสาหกิจ และมิได้เป็นหน่วยงานเอกชนอันจะต้องอยู่ภายใต้การบังคับกฎหมาย
เกี่ยวกับแรงงานแล้วการปฏิบัติต่อกิจการของส�ำนักงานฯ ในลักษณะที่แตกต่างไปจากที่บัญญัติไว้
ในกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานจึงเป็นการสมเหตุสมผล เหมาะกับสถานะของผู้ปฏิบัติงานในส�ำนักงานฯ
จึงไม่เป็นการเลือกปฏิบัติอันขัดต่อรัฐธรรมนูญตามมาตรา 30
		หลักความเสมอภาคตามค�ำพิพากษาศาลฎีกา
ศาลฎี ก าได้ พิ พ ากษายื น ยั น ถึ ง หลั ก ความเสมอภาคของผู ้ มี สั ญ ชาติ ไ ทยในการมี สิ ท ธิ
ในอสังหาริมทรัพย์ในค�ำพิพากษาที่ 881/2495 ว่า จ�ำเลย (นายอ�ำเภอสันป่าตอง) ได้เข้าใจผิด
ในข้อส�ำคัญที่คิดไปว่า จ�ำเลยมีอ�ำนาจที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ใครๆ ซื้อที่ดินก็ได้ ซึ่งไม่ถูกต้อง
จ�ำเลยหามีอ�ำนาจเช่นนั้นไม่ กล่าวคือหากไม่มีกฎหมายให้อ�ำนาจแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่หามีอ�ำนาจ
ในการหน่ ว งเหนี่ ย วขั ด ขวางการขอจดทะเบี ย นนิ ติ ก รรมอั น เป็ น การจ� ำ กั ด สิ ท ธิ ข องราษฎรได้
ซึ่งย่อมแสดงว่าคนไทยทุกคนย่อมมีสิทธิเสมอกันในอันที่จะถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินใดๆ เว้นแต่
จะมีกฎหมายห้าม
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การน�ำหลักความเสมอภาคมาใช้ในระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน

พัฒนาการและแนวคิดเกี่ยวกับหลักความเสมอภาคมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับพัฒนาการ
ของระบบกฎหมายสมัยใหม่อย่างมาก การปรากฏตัวของกฎหมายสมัยใหม่ลักษณะที่สมบูรณ์
เพียบพร้อมตามหลักวิชากฎหมายและเปี่ยมด้วยหลักเหตุผลตามหลักมนุษยธรรม การพัฒนา
ระบบกฎหมายของไทยนั้น อาจกล่าวได้ว่าเริ่มต้นตั้งแต่แผ่นดินพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4
โดยในรัชสมัยของพระองค์ได้มีการประกาศใช้กฎหมายมากมาย กฎหมายที่ประกาศใช้ในเวลานั้น
นอกจากจะเป็นก�ำหนดกฎเกณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องแล้ว ประกาศส่วนหนึ่งจะแสดงถึง
แนวพระราชด�ำริที่จะปรับค่านิยมของคนไทยให้เข้ากับคติในอารยประเทศด้วย
ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการส่งนักกฎหมายไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษเป็นจ�ำนวนมากรวมทั้ง
พระราชโอรสของรัชกาลที่ 5 พระองค์หนึ่ง คือ พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวง
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระองค์ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของกฎหมายไทย ได้ทรงศึกษาวิชากฎหมาย
ที่ ป ระเทศอั ง กฤษ พระองค์ ไ ด้ น� ำ หลั ก กฎหมายของประเทศอั ง กฤษมาใช้ ใ นประเทศไทย
หลายลักษณะด้วยกัน รวมทั้งได้ทรงน�ำมาสอนในโรงเรียนสอนกฎหมายที่พระองค์ทรงตั้งขึ้นมาด้วย
ดังนัน้ หลักกฎหมายก็ดี แนวความคิดของอังกฤษทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎหมายก็ดี ก็ได้เข้ามาในประเทศไทย
ในช่วงนั้น รวมทั้งหลักแนวความคิดเรื่องความเสมอภาคเพื่อความเท่าเทียมของพลเมืองได้รับรู้กันมา
โดยตลอดว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอังกฤษหรือได้รับอิทธิพลมาจากแนวความคิดทางกฎหมาย
ฝ่ายบ้านเมืองทั้งสิ้น
		หลักความเสมอภาคที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญปัจจุบัน
ได้มีการบัญญัติหลักความเสมอภาคทั่วไปไว้ในหมวด 1 บททั่วไป มาตรา 5 และมาตรา 30
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึง่ ในรายละเอียดของมาตรา 5 นัน้ ได้กำ� หนด
ไว้วา่ ประชาชนชาวไทยไม่วา่ เหล่าก�ำเนิด เพศ หรือศาสนาใดย่อมอยูใ่ นความคุม้ ครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้
เสมอกัน ในแง่นี้ มาตรา 5 จึงเป็นการแสดงออกถึงเจตนารมณ์แห่งรัฐว่ามุ่งหมายที่จะให้การคุ้มครอง
แก่ประชาชนชาวไทยทุกคนโดยไม่อาจเลือกปฏิบัติ เนื่องจากเหตุโดยเหล่าก�ำเนิด เพศ หรือศาสนา
ของบุคคลได้ จะเห็นได้วา่ เป็นบทบัญญัตทิ กี่ ำ� หนดให้รฐั ต้องให้การรับรองและคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญต่อประชาชนชาวไทยทุกคนอย่างเสมอภาคกัน โดยมิอาจถือเอาความแตกต่างของ
บุคคลโดยแหล่งก�ำเนิด เพศ หรือศาสนา มาเป็นเหตุให้มีการถือปฏิบัติให้แตกต่างกันได้
ดังนั้น หลักความเสมอภาคทั่วไปตามมาตรา 5 จึงถือเป็นหลักความเสมอภาคของปวงชน
ชาวไทยเท่านั้น ส่วนมาตรา 30 ที่ว่า “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
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เนติพงษ์ วิจิตรเวชการ

สาระส�ำคัญของหลักความเสมอภาคทั่วไปที่บัญญัติไว้ตามมาตรา 5 และมาตรา 30 มิได้
เรียกร้องให้มีการปฏิบัติให้เหมือนกันในทุกกรณี แต่เรียกร้องมิให้มีการปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระส�ำคัญ
เหมือนกันให้แตกต่างอย่างอ�ำเภอใจหรือมิให้มีการปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระส�ำคัญต่างกันให้เหมือนกัน
อย่างอ�ำเภอใจ นั่นเอง16

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาของผูเ้ ขียนในเรือ่ งดังกล่าวข้างต้น ผูเ้ ขียนจึงขอสรุปและข้อเสนอแนะบางประการ
เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาหรือเพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติพัฒนาระบบกฎหมายไทยได้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ผู้เขียนมีความเห็นว่า การน�ำเอาหลักความเสมอภาคมาใช้ในระบบกฎหมายไทยก็คือนับตั้งแต่
มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา ที่ถือว่าเป็นพัฒนา
ที่ส�ำคัญของการใช้และการตีความหลักความเสมอภาคในระบบกฎหมายไทย การน�ำเอกหลักความ
เสมอภาคมาใช้ในระบบกฎหมายไทยแล้ว จะเห็นได้ว่าปัญหานั้นมิได้อยู่ที่การรับรองหรือการยอมรับ
ซึ่งหลักกฎหมาย แต่สภาพปัญหาที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การตีความหรือการน�ำเอกหลักความเสมอภาค
มาใช้ ข ององค์ ก รตุ ล าการซึ่ ง ท� ำ หน้ า ที่ ค วบคุ ม หลั ก ความเสมอภาคในระบบกฎหมายเพื่ อ มุ ่ ง ลด
ความเหลื่อมล�้ำของสังคมนั้นๆ
ผูเ้ ขียนยังมีความคิดเห็นอีกว่า ส�ำหรับกรณีของหลักความเสมอภาคในระบบกฎหมายไทยปัญหา
จึงมิได้อยู่ที่ความจ�ำเป็นการต้องแก้ไขบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แต่สภาพปัญหาที่แท้จริงนั้นอยู่ในส่วน
ของการตีความหรือการน�ำมาใช้ซึ่งหลักความเสมอภาค โดยเฉพาะในส่วนขององค์กรหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐทั้งหลายที่ต้องผูกพันต่อหลักความเสมอภาค และในส่วนองค์กรที่ท�ำหน้าที่ควบคุมความชอบ
ด้วยหลักความเสมอภาค

16

ภาคภูมิ โกกะอินทร์, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549, หลักความเสมอภาคใน
ระบบกฎหมายไทย, น.106.
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แนวทางการด�ำเนินการของกองทัพเรือต่อบทบาท
ในเรื่องสิทธิมนุษยชน : กรณีศึกษาชาวโรฮีนจา
พิเชฐ ตานะเศรษฐ*

บทคัดย่อ
บทคัดย่อหรือสาระสังเขป

โรฮินจา (ROHINGYA) เป็นชื่อเรียกชนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาอิสลามในรัฐยะไข่หรืออารากัน
ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเมียนมา ในอดีตรัฐอารากันเคยเป็นรัฐอิสระมาก่อน
นับถือศาสนาอิสลาม อย่างไรก็ตามพืน้ ทีร่ ายรอบรัฐอารากันยังคงยึดมัน่ ในพุทธศาสนา ท�ำให้ชาวโรฮินจา
รัฐอารากันมีความแตกต่างจากคนในภูมภิ าคอืน่ ๆ ของเมียนมา ประกอบกับรัฐบาลทหารของประเทศ
เมียนมาไม่ยอมรับชาวโรฮินจารวมเข้าไปในกลุ่มของชนพื้นเมือง (Indigenous groups) จ�ำนวน
135 เชื้อชาติตามรัฐธรรมนูญของเมียนมา ส่งผลให้ชาวโรฮินจาไม่ได้รับสัญชาติเมียนมา อีกทั้งรัฐบาล
ทหารเมียนมายังมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อชาวโรฮินจาว่าเป็นประชาชนที่ “ลี้ภัยอย่างผิดกฎหมาย” การที่
ชาวโรฮินจาต้องอพยพออกจากดินแดนของตนเองนั้น มีสาเหตุจากถูกรัฐบาลทหารเมียนมาบีบบังคับ
ไม่ให้ได้รับสิทธิต่างๆ เหมือนประชาชนกลุ่มอื่นๆ ของประเทศเมียนมา ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
จึงท�ำให้ต้องอพยพไปอยู่ในที่แห่งใหม่เพื่อหนีความอดอยากและมีชีวิตที่ดีขึ้น ข้อมูลของชาวโรฮินจา
ในประเทศไทยทีป่ รากฏมีนอ้ ยมาก ทัง้ ๆ ทีช่ นกลุม่ นีห้ ลบหนีเข้ามาในประเทศไทยนานแล้วบางคนเกิด
ในประเทศไทยจึงพยายามเรียกร้องสิทธิในการขอมีบัตรประจ�ำตัว แต่ไม่สามารถท�ำได้ กลุ่ม NGOs
หรือองค์การเพื่อพัฒนาเอกชนของไทยพยายามเข้าไปช่วยเหลือโดยให้รัฐบาลไทยเห็นความส�ำคัญ
ของชาวโรฮินจาเพื่อให้พวกเขาได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือจากองค์การ
นานาชาติต่างๆ เช่น ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) เป็นต้น ส่วนใน
มุมมองของหน่วยงานด้านความมั่นคงมองว่าชาวโรฮินจาเป็นกลุ่มที่อันตรายเป็นภัยต่อความมั่นคง
ของประเทศไทย และมีความเกีย่ วข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะจากการสอบสวนผูอ้ พยพเหล่านี้
ทีเ่ ข้ามาทางเรือ และทีจ่ บั ได้ในน่านน�ำ้ จังหวัดระนอง ผูถ้ กู จับเป็นเพศชายทัง้ หมดอายุระหว่าง 12-55 ปี
ต้องการเข้าไปในจังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศมาเลเซียเพื่อจุดประสงค์ใดไม่มีใครทราบได้
แต่ปญ
ั หาชาวโรฮินจา ในขณะนีก้ ำ� ลังได้รบั ความสนใจจากหน่วยงานด้านความมัน่ คง อีกทัง้ ยังมีองค์กร
* เสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม, ผูเ้ ข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิตธิ รรมเพือ่ ประชาธิปไตย” (นธป.)
รุ่นที่ 4 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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พิเชฐ ตานะเศรษฐ

ระหว่างประเทศที่เข้ามามีบทบาทภายในประเทศไทยจนท�ำให้การกระท�ำทุกอย่างต้องกระท�ำอย่าง
ระมัดระวังไม่ให้ส่งผลกระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ความน�ำ

จากปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนทัว่ โลกในรูปแบบต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นการกระท�ำของนายจ้าง
กับลูกจ้าง หรือการกระท�ำของผูป้ กครองประเทศต่อประชาชนบางส่วนทีเ่ ป็นอีกเชือ้ ชาติหนึง่ ทีม่ คี วาม
แตกต่างทางด้านรูปร่างหน้าตา ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ถูกเผยแพร่สู่สายตาสาธารณชน
ในสือ่ ต่างๆ จากทัว่ ทุกมุมโลก จนท�ำให้ประเทศต่างๆ ทัว่ โลกต่างให้ความสนใจและต่างเรียกร้องทุกฝ่าย
ให้ความส�ำคัญและด�ำเนินการอย่างจริงจังในเรือ่ งนี้ เพือ่ ให้การด�ำเนินการในเรือ่ งสิทธิมนุษยชนเกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกประเทศทั่วโลก รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ
ก็ได้ให้ความส�ำคัญต่อเรื่องนี้โดยได้มีการก�ำหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบวิธีการปฏิบัติ และสนับสนุน
ให้ประเทศต่างๆ ด�ำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจัง อย่างไรก็ตามในห้วงเวลาที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชนและได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก คือ การอพยพของชาวโรฮีนจา
ซึ่ ง ได้ อ พยพมาจากรั ฐ ยะไข่ ข องเมี ย นมาและได้ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ประเทศต่ า งๆ ในภู มิ ภ าคนี้
เป็นอย่างมาก รวมทัง้ ประเทศไทยทีต่ อ้ งเข้าไปมีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ขณะทีก่ องทัพเรือ
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักและมีภารกิจหน้าที่ในการดูแลรักษาความมั่นคงทางทะเล ก็ย่อมต้องมีบทบาท
หน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งนีอ้ ย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ส�ำหรับบทความฉบับนีจ้ ะได้พจิ ารณาถึงประเด็นต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความหมายของสิทธิมนุษยชน ความเป็นมาเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน
หลักการของสิทธิมนุษยชน ประเทศไทยกับเรื่องสิทธิมนุษยชน ความเป็นมาของกรณีชาวโรฮีนจา
นโยบายและการด�ำเนินการของประเทศไทยต่อกรณีชาวโรฮีนจา และในตอนท้ายจะได้เสนอแนวทาง
การด�ำเนินบทบาทของกองทัพเรือต่อกรณีชาวโรฮีนจา

ความหมายของสิทธิมนุษยชน

ในการให้คำ� นิยามความหมายของค�ำว่าสิทธิมนุษยชนได้มผี ใู้ ห้ความเป็นในประเด็นนีแ้ ตกต่างกัน
เป็น 2 ฝ่าย โดยฝ่ายแรกเห็นว่าไม่ควรมีการนิยามความหมายของค�ำว่าสิทธิมนุษยชนไว้ชัดแจ้ง
เพราะการให้ความหมายของสิทธิมนุษยชนที่ชัดแจ้งจะสร้างข้อจ�ำกัดในการพัฒนาของสิทธิมนุษยชน
ขณะที่อีกฝ่ายเห็นว่าควรมีการให้นิยามความหมายของสิทธิมนุษยชนไว้ในกรอบที่ชัดเจนแน่นอน
เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยว่าการกระท�ำใดเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตามได้มีผู้ให้
ค�ำนิยามของค�ำว่าสิทธิมนุษยชนไว้อย่างหลากหลายเป็นจ�ำนวนมาก ยกตัวอย่างเช่น
- นายปรีดี พนมยงค์ ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามรัก และศาสตราจารย์กุลพล พลวัน ได้ให้
ความหมายของค�ำว่าสิทธิมนุษยชนไว้วา่ สิทธิมนุษยชนเป็นสิง่ ทีต่ ดิ ตัวมนุษย์มาตัง้ แต่กำ� เนิด โอนแก่กนั
ไม่ได้ มีความเป็นสากล ใช้ได้เสมอ ยกเลิกเพิกถอนไม่ได้ และไม่อาจพรากไปจากมนุษย์ได้ นอกจากนี้
แล้วในบางกรณียังเป็นเรื่องของความต้องการพื้นฐานอันเป็นธรรมชาติของมนุษย์
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- ศาสตราจารย์วทิ ติ หันตราภรณ์ ได้นยิ ามไว้วา่ สิทธิมนุษยชนเป็นข้ออ้างเรือ่ งประโยชน์ทตี่ อ้ งได้
อย่างน้อยเป็นการอ้างต่อรัฐ
- ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ได้นิยามไว้ว่า สิทธิมนุษยชนคือสิทธิที่ติดตัวมา
แต่ก�ำเนิดแล้ว รัฐรับรอง และถ้ารัฐจะจ�ำกัดสิทธิประเภทนี้ต้องอธิบายให้เหตุผลได้อย่างชัดเจน
หากเป็นสิทธิที่รัฐมอบให้รัฐสามารถจ�ำกัดได้เสมอ1
- องค์การสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the High Commissioner for Human
Rights) ได้ให้ความหมายของค�ำว่าสิทธิมนุษยชนไว้ว่า สิทธิในความเท่าเทียมกันของมนุษย์ทุกคน
ไม่ว่าจะมีสัญชาติ ที่อยู่ ชาติพันธุ์ สีผิว ศาสนา ภาษาหรือสถานะอื่นใด มนุษย์ทุกคนต้องไม่ถูก
แบ่งแยกด้วยปัจจัยเหล่านี้ ทั้งนี้ สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่เป็นอิสระและไม่สามารถแบ่งแยกออกจาก
กันได้ (Human right are right inherent to all human beings, whatever over nationality,
place of residence, sex, national of ethnic origin, colour, religion, language, or any
other status. We are all equally entitled to our human rights without discrimination.
These rights are all interrelated, interdependent and indivisible)
- ทั้งนี้โดยสรุปแล้ว สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิประจ�ำตัวของมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ทุกคน
มีศักดิ์ศรี มีเกียรติศักดิ์ประจ�ำตัว สิทธิมนุษยชนไม่สามารถโอนให้แก่กันได้ แต่เป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับ
ทุกคนที่ต้องได้รับในฐานะที่เป็นคน ซึ่งท�ำให้คนๆ นั้นมีชีวิตอยู่รอดได้อย่างมีความเหมาะสมแก่ความ
เป็นคนและสามารถมีการพัฒนาตนเองได้

ความเป็นมาเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน

ค�ำว่าสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ได้มกี ารกล่าวถึงมานับสองพันกว่าปีแล้ว โดยนักปราชญ์
ชาวกรีกได้กล่าวถึง สิทธิของประชาชนในฐานะที่เป็นมนุษย์ซึ่งด�ำรงอยู่ในสังคม ซึ่งอาจใช้เรียกใน
ชื่ออื่นๆ เช่น สิทธิในธรรมชาติ สิทธิในธรรม เป็นต้น ทั้งนี้ สิทธิในความเป็นมนุษย์ดังกล่าวมิใช่
เป็นสิทธิตามกฎหมายที่รัฐให้ความคุ้มครอง หรือที่เรียกว่าสิทธิตามกฎหมายเท่านั้น แต่รวมถึงสิทธิ
ที่มีอยู่โดยไม่ขึ้นอยู่กับข้อก�ำหนดทางกฎหมาย แต่เป็นสิทธิที่เกิดมาจากมาตรฐานเพื่อความถูกต้อง
เป็นธรรมหรือยุติธรรม หรือที่เรียกว่าสิทธิในธรรมด้วย2
สิทธิมนุษยชนได้ก่อรูปขึ้นในช่วงของการพัฒนาการของสังคมสมัยใหม่ในสังคมตะวันตก
ในคริสต์ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา โดยสิทธิได้แปรเปลีย่ นจากสิทธิของชุมชนมาสูส่ ทิ ธิของปัจเจกบุคคล
จากสิทธิที่รองรับโดยกฎเกณฑ์และธรรมเนียมของชุมชนมาสู่สิทธิที่รองรับโดยกฎหมายและรัฐ3
ซึง่ ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิง่ ขึน้ ในกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ เช่น อังกฤษ
1
2
3

บรรเจิด สิงคะเนติ. (2547). หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ. หน้า 21
สมชาย กษิติประดิษฐ์. (2546). สิทธิมนุษยชน Human Rights. หน้า 6
Ibid หน้า 37
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พิเชฐ ตานะเศรษฐ

มี ก ารออกพระราชบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ พื้ น ฐานของพลเมื อ ง ค.ศ.1689 หรื อ เป็ น ที่ รู ้ จั ก กั น
โดยทั่วไปว่า “The Bill of Rights” ต่อมาสหรัฐอเมริกาได้มีค�ำประกาศอิสรภาพ (Declaration of
Independence) ในปี ค.ศ.1776 พร้ อ มทั้ ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง สหรั ฐ อเมริ ก าที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ
ต่อการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ขณะที่ในส่วนของฝรั่งเศสได้มีการปฏิวัติฝรั่งเศส
ในปี ค.ศ.1789 และได้มีการออกค�ำประกาศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง
จากนั้นในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 เรื่องสิทธิมนุษยชนได้กลายเป็นประเด็นส�ำคัญที่ได้รับ
ความส�ำคัญและความสนใจอย่างแพร่หลายในประชาคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมี
การก่อตัง้ องค์การสหประชาชาติขนึ้ และได้มปี ระกาศกฎบัตรสหประชาชาติเมือ่ ปี ค.ศ.1946 กล่าวถึง
สิทธิมนุษยชนไว้หลายแห่งเช่นในอารัมภบท ข้อ 1, ข้อ 13, ข้อ 55, ข้อ 56, ข้อ 62 และข้อ 764
โดยเฉพาะในอารัมภบทมีขอ้ ความทีก่ ล่าวถึงความมุง่ หมายของสหประชาชาติไว้วา่ “เพือ่ เป็นการยืนยัน
ความเชื่อในสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ในศักดิ์ศรีและคุณค่าของมนุษยชาติ To Reaffirm
Faith in Fundamental Human Rights, in the Dignity and Worth of the Human Person … ”5
ต่อมาได้มีการออกปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 (Universal Declaration
of Human Rights : UDHR) โดยมุ่งประสงค์ให้มีองค์กรหนึ่งในการปกป้องสิทธิมนุษยชนในระดับ
ระหว่างประเทศ ซึ่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษย์ชนเน้นให้เห็นถึงความส�ำคัญของศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ สิทธิขนั้ พืน้ ฐาน ความเสมอภาค เสรีภาพ และการไม่เลือกปฏิบตั จิ ากความแตกต่าง
ทางชาติพนั ธุ์ ศาสนา เพศ ฐานะ ฯลฯ ทัง้ นีป้ ฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้กล่าวถึงสิทธิมนุษยชน
2 หมวด คือ สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
จากนั้นในปี ค.ศ.1966 ได้มีการออกกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) และกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social
and Cultural Rights : ICESCR) เพื่อก�ำหนดรายละเอียดและกระบวนการให้หลักการตามปฏิญญา
มีผลเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ก็ได้ทยอยออกกติกา อนุสัญญา และปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เช่น
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ.1966 กติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรี
ทุกรูปแบบ ค.ศ.1979 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989 เป็นต้น6 ขณะเดียวกันก็ได้มีการพยายาม
จัดท�ำปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค หรือกลุ่มเพื่อความเหมาะสมส�ำหรับตน เช่น

4
5
6

Ibid หน้า 48
UN Documents, Gathering a body of global agreements, http://www.un-documents.net/ch-ppp.htm
การบังคับใช้กติการะหว่างประเทศ และอนุสัญญาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน, สาราณุกรมไทยส�ำหรับเยาวชน,
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=32&chap=4&page=t32-4-infodetail05.html
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ในภูมภิ าคอาเซียน สภาสิทธิมนุษยชนแห่งภูมภิ าคเอเชียอันเป็นองค์กรเอกชนประกอบด้วยนักกฎหมาย
และผู้เคารพในสิทธิมนุษยชนได้จัดท�ำ  “ปฏิญญาว่าด้วยหน้าที่ขั้นพื้นฐานของประชาชนและรัฐบาล
แห่งภูมิภาคอาเซียน” ขึ้น ซึ่งรับรองโดยที่ประชุมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ.1983 ณ กรุงจาการ์ตา
ประเทศอินโดนีเซีย โดยปฏิญญานี้เรียกร้องบรรดารัฐบาลและประชาชนในภูมิภาคนี้ จัดให้มีกลไก
อันมีประสิทธิภาพเพื่อด�ำเนินการให้มีการเคารพในสิทธิมนุษยชนและมีการก�ำหนดหลักการที่เป็น
รูปธรรมและเหมาะสมแก่ภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น7

ขอบเขตของสิทธิมนุษยชน

สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองทั่ ว โลกว่ า เป็ น มาตรฐานขั้ น ต�่ ำ ของการปฏิ บั ติ ต ่ อ มนุ ษ ย์
สามารถจ�ำแนกเป็นประเภทของสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal
Declaration of Human Rights) ครอบคลุมสิทธิ 5 ประเภท ได้แก่
		1. สิทธิพลเมือง (Civil Rights) ได้แก่ สิทธิในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพและความมั่นคง
ในชีวติ การไม่ถกู ทรมาน ไม่ถกู ท�ำร้ายหรือฆ่า สิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม ได้แก่ สิทธิในความเสมอภาค
ต่อหน้ากฎหมาย สิทธิที่จะได้รับการปกป้องจากการจับกุมหรือคุมขังโดยมิชอบ สิทธิที่จะได้รับ
การพิจารณาคดีในศาลอย่างจุติธรรมโดยผู้พิพากษาที่มีอิสระ สิทธิในการได้รับสัญชาติเสรีภาพ
ของศาสนิกชนในการเชื่อถือ และปฏิบัติตามความเชื่อถือ
		2. สิทธิทางการเมือง (Political Rights) ได้แก่ สิทธิในการเลือกวิถีชีวิตของตนเอง ทั้งทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นและการแสดงออก สิทธิการมีสว่ นร่วมกับรัฐในการด�ำเนินกิจการทีเ่ ป็นประโยชน์สาธารณะ
เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ เสรีภาพในการรวมกลุ่ม สิทธิในการเลือกตั้งอย่างเสรี
		3. สิทธิทางเศรษฐกิจ (Economic Rights) ได้แก่ สิทธิในการมีงานท�ำ  ได้เลือกงาน
อย่างมีอิสระและได้รับค่าจ้างอย่างเป็นธรรม สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน การได้รับมาตรฐาน
การครองชีพอย่างพอเพียง
		4. สิทธิทางสังคม (Social Rights) ได้แก่ สิทธิในการได้รับการศึกษา สิทธิในการได้รับ
หลักประกันด้านสุขภาพ แม่และเด็กต้องได้รบั การดูแลเป็นพิเศษ ได้รบั การพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเต็มที่
ได้รับความมั่นคงทางสังคม มีเสรีภาพในการเลือกคู่ครองและสร้างครอบครัว
		5. สิทธิทางวัฒนธรรม (Cultural Rights) ได้แก่ การมีเสรีภาพในการใช้ภาษาหรือสื่อ
ความหมายในภาษาท้ อ งถิ่ น ของตน มี เ สรี ภ าพในการแต่ ง กายตามวั ฒ นธรรม การปฏิ บั ติ กิ จ
ตามวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของตน การปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา การพักผ่อนหย่อนใจ
ด้านการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม บันเทิง ได้โดยไม่มีใครบังคับ
7

กองการเมืองและความมั่นคง กรมอาเซียน กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน กรมอาเซียน, (2556), ASEAN
HUMAN RIGHTS DECLARATION ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
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สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติล�ำดับที่ 55 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม
พ.ศ.2489 และได้เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนแล้วจ�ำนวน 7 ฉบับ
จากทั้งหมด 9 ฉบับ ท�ำให้เกิดพันธะผูกพันในการปฏิบัติตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก รวมทั้งข้อตกลงต่างๆ
ทีเ่ กิดขึน้ จากการประชุมระดับโลกด้วย  ทงั้ นี  ้ ในปัจจุบนั ประเทศไทยเป็นภาคีสนธิสญั ญาด้านสิทธิมนุษยชน
ซึ่งสหประชาชาติถือเป็นสนธิสัญญาหลักจ�ำนวน 7 ฉบับ ได้แก่
1. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child – CRC)
2. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบและพิธีสารเลือกรับเรื่อง
การรับข้อร้องเรียน (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women – CDAW)
3. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International on Civil
and Political Rights – ICCPR)
4. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR)
5. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination – ICERD)
6. อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือ
ย�่ำยีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment of Punishment)
7. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with
Disabilities – CRPD)
หลังจากที่ประเทศไทยเข้าร่วมรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนก็ได้มีความตื่นตัว
ในการบัญญัติกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิมนุษยชนดังกล่าวไว้ในกฎหมายไทย โดยประเทศไทยได้น�ำ
สาระส�ำคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนดังกล่าวข้าง
ต้นมาเป็นส่วนหนึ่งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งฉบับ ปี พ.ศ.2540 และ ปี พ.ศ.2550
โดยได้ก�ำหนดบทบัญญัติรับรองเรื่องสิทธิมนุษยชนไว้ค่อนข้างจะสมบูรณ์ โดยเฉพาะในเรื่อง “ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์” และยังมีบทบัญญัติที่รับรองความมีอยู่ของสิทธิมนุษยชนในเรื่องต่างๆ ไว้ในหลาย
มาตราตามขอบเขตของสิทธิมนุษยชนทั้งห้าประการ คือ สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทาง
เศรษฐกิจ สิทธิทางสังคม และสิทธิทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีการบัญญัติถึงองค์กรอิสระที่เรียกว่า
“คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” เพื่อท�ำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
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แนวทางการด�ำเนินการของกองทัพเรือต่อบทบาทในเรื่องสิทธิมนุษยชน : กรณีศึกษาชาวโรฮีนจา

และต่อมาได้มีการก�ำหนดแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557 – 2561) ขึ้นเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการด�ำเนินการในเรื่องนี้อีกด้วย8

ความเป็นมาของชาวโรฮีนจา

โรฮีนจาเป็นชนกลุม่ น้อยชาวมุสลิมทีม่ ถี นิ่ ฐานอยูใ่ นรัฐยะไข่หรือทีส่ มัยโบราณเรียกว่า รัฐอาระกัน
ของเมียนมา โดยที่ศาสนาอิลามได้เริ่มเผยแพร่เข้ามาในรัฐอาระกันตั้งแต่ศตวรรษที่ 9-10 ทั้งนี้
ในปัจจุบันรัฐอาระกันประกอบด้วยชนกลุ่มน้อยหลายเผ่าพันธุ์ แต่สามารถแบ่งออกตามการนับถือ
ศาสนา ได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ ประชากรที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม9 ซึ่งชนส่วนใหญ่
ประมาณ 60% ประกอบด้วยชนที่นับถือศาสนาพุทธ (เน้นนิกายเถรวาท) ได้แก่ ชาวยะไข่และ
ชาวเมียนมาแท้ โดยถือเป็นชนชาติหลักของประเทศตามมุมมองของรัฐบาลเมียนมา ขณะทีช่ นส่วนน้อย
ประมาณ 30-35% ได้แก่ กลุม่ คนทีน่ บั ถือศาสนาอิสลาม (เน้นนิกายสุหนี)่ เช่น ชาวโรฮีนจา พวกคามาน
และพวกชาวจิตตะกองหรือชาวอินเดียเชื้อสายอื่นๆ ที่อพยพมาจากเอเชียใต้ ส่วนประชากรที่เหลือ
ประกอบด้วยกลุ่มที่นับถือศาสนาคริสต์ (เน้นนิกายโปรเตสแตนท์) ฮินดู ซิกข์ และลัทธิบูชาภูตผี10
ส�ำหรับประวัติความเป็นมาของชาวโรฮีนจายังคงเป็นที่ถกเถียงกัน โดยรัฐบาลเมียนมาและ
ชาวยะไข่อา้ งว่า โรฮีนจาเป็นชาวบังกลาเทศทีเ่ ข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายในสมัยทีเ่ มียนมาอยูภ่ ายใต้
อาณานิคมของอังกฤษ ขณะที่ชาวโรฮีนจายืนยันว่าพวกเขามีประวัติศาสตร์อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มานาน
กว่าพันปีแล้ว พวกเขาจึงเป็นคนพื้นเมืองของรัฐอาระกัน ซึ่งจากความเป็นมาที่ไม่ชัดเจนดังกล่าวเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้ชาวโรฮีนจาประสบความยากล�ำบาก เพราะรัฐบาลเมียนมาไม่ยอมรับชาวโรฮีนจา
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ของเมียนมา ทั้งนี้ จุดเริ่มต้นของการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวโรฮีนจาในเมียนมา
ได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2505 เมื่อนายพลเนวินท�ำรัฐประหารได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่และ
ประกาศยกเลิกรัฐปกครองตนเองอาระกัน มีการจัดตั้งรัฐบาลสังคมนิยมเมียนมาและประกาศใช้
นโยบายวิถีเมียนมาสู่สังคมนิยม (Burenese way to socialist) น�ำไปสู่การสร้างความรู้สึกชาตินิยม
เมียนมา-พุทธ ท�ำให้เกิดการบ่มเพาะความเกลียดชังกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างไปจากเมียนมา ซึ่ง
กลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างไปจากเมียนมามากที่สุด คือ ชาวโรฮีนจาที่มีรูปลักษณ์ ภาษา การแต่งกาย
ที่แตกต่างจากชาวเมียนมา นอกจากนี้ชาวโรฮีนจานับถือศาสนาอิสลาม ขณะที่ชาวเมียนมานับถือ
ศาสนาพุทธ ประกอบกับความรับรู้ในประวัติศาสตร์ที่ว่าชาวโรฮีนจาเป็นผู้อพยพมาจากพื้นที่อื่น
ส่งผลให้รัฐบาลเมียนมาปฏิเสธการให้สถานะพลเรือนแก่ชาวโรฮีนจา และได้ออกมาตรการจ�ำกัด
เสรีภาพของชาวโรฮีนจา รวมทัง้ มีความพยายามทีจ่ ะขับไล่คนกลุม่ นีอ้ อกจากประเทศด้วยวิธกี ารต่างๆ11
8
9
10
11

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557 – 2561)
พรพิมล ตรีโชติ, ชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลพม่า (โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กุมภาพันธ์ 2542), หน้า 6.
Ibid.
Ibid.
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ต่อมารัฐบาลทหารเมียนมาได้ออกปฏิบัติการที่เรียกว่า Nagamin (Operation Dragon King)
เพื่อส�ำรวจส�ำมะโนประชากรและออกบัตรประจ�ำตัวประชาชน โดยแยกคนที่ถือว่าเป็นชาวต่างด้าว
ออกจากพลเมืองชาวเมียนมา มีการคัดกรองบุคคลทีเ่ ข้ามาในประเทศอย่างผิดกฎหมาย น�ำไปสูก่ ระแส
การต่อต้านและความรุนแรง ท�ำให้เกิดการฆ่า การข่มขืน และการท�ำลายหมูบ่ า้ น สถานทีป่ ระกอบการ
ทางศาสนา รวมทั้งการยึดครองที่ดินของชาวโรฮีนจา เป็นเหตุผลักดันให้ชาวโรฮีนจา 200,000 คน
ได้อพยพหนีการปราบปรามของรัฐบาลทหารเมียนมาออกนอกประเทศไปยังบังกลาเทศ จากนั้น
ในปี พ.ศ.2525 รัฐบาลทหารเมียนมาได้แก้กฎหมายสัญชาติการเป็นพลเมืองเมียนมา (Myanmar
Citizenship Law) ส่งผลให้ชาวโรฮีนจากลายเป็นคนไร้สญ
ั ชาติทไี่ ม่มสี ทิ ธิเสรีภาพเช่นเดียวกับพลเมือง
เมียนมา และต้องอยู่ในเมียนมาอย่างผิดกฎหมายโดยตกอยู่ในสถานภาพคนไร้รัฐ เป็นเพียงผู้มีสิทธิ
อาศัยชั่วคราวในเมียนมาและรอคอยการผลักดันออกนอกประเทศ รวมทั้งถูกปฏิเสธสิทธิขั้นพื้นฐาน
ไม่ว่าจะเป็นสิทธิทางการศึกษาและเสรีภาพอื่นๆ และถูกกดขี่ในทุกด้าน เช่น ถูกกดขี่บังคับใช้แรงงาน
ในการสร้างถนน และถูกให้ไปท�ำงาน ในค่ายทหาร ถูกข่มขู่ รีดไถ และเก็บภาษีที่ไม่เป็นธรรม ถูกยึด
ทีด่ นิ ท�ำกิน ถูกจ�ำกัดสิทธิ การแต่งงานและการมีบตุ รเพราะไม่ตอ้ งการให้พลเมืองโรฮีนจาเพิม่ ขึน้ เป็นต้น
มีการท�ำลายมัสยิด สุเหร่าและโรงเรียนสอนศาสนา มีการท�ำลายล้างบ้านเรือน การสังหาร ทารุณกรรม
การข่มขืน ชาวโรฮีนจาถูกบังคับใช้แรงงาน โดยไม่ได้รบั ค่าจ้างในโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน
ในโครงการด้านเศรษฐกิจโดยกองทัพของเมียนมาซึ่งมีสภาพการท�ำงานที่ยากล�ำบาก ต่อมารัฐบาล
ทหารเมียนมาประกาศยกเลิกค่ายผู้อพยพชาวโรฮีนจาทั้งหมด ท�ำให้ชาวโรฮีนจาส่วนใหญ่ต้องอพยพ
หลบหนีไปประเทศต่างๆ รวมทัง้ ประเทศไทย12 และยังคงมีบางส่วนทีต่ กค้างอาศัยอยูต่ ามค่ายผูอ้ พยพ
ลี้ภัยตามแนวชายแดน

ผลกระทบจากการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติของชาวโรฮีนจาต่อไทย

ปรากฏการณ์เรื่องการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติโดยการหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย
ท�ำให้เกิดผลกระทบหลายประการและมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคมแก่ประเทศไทย โดยสามารถแบ่งผลกระทบออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้
1. ผลกระทบด้านการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่เห็นได้ชัดคือ ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศต้นทาง ประเทศปลายทาง และประเทศทางผ่าน กรณีของผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐาน
แบบไม่ปกติ ของชาวโรฮีนจาทีเ่ ป็นชนกลุม่ น้อยและลี้ภยั จากการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ
เมียนมา และได้หลบหนีเข้ามาในฝั่งไทยตามแนวตะเข็บชายแดนนั้น ส่งผลให้ประเทศไทยต้องมี
นโยบายในการควบคุมรองรับผู้ลี้ภัยเหล่านี้เนื่องด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรม ขณะเดียวกันก็ต้องมี
มาตรการในการที่จะรักษาความสัมพันธ์กับรัฐบาลทหารของประเทศเมียนมาด้วยเช่นกัน นอกจากนี้
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ยังคงต้องค�ำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อความมั่นคงภายในประเทศ ซึ่งเป็นความกังวลใจหลัก
ของประเทศปลายทางที่รับผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานข้ามชาติผิดกฎหมายจ�ำนวนมาก ในความกังวล
ของประเทศปลายทางคือการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนคนที่รัฐตรวจสอบไม่ได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดพฤติกรรม
เข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติหลายรูปแบบ เช่น การค้ามนุษย์ การปลอมแปลง
หนังสือเดินทาง การตั้งตัวเป็นผู้มีอิทธิพลเรียกเก็บค่าคุ้มครองจากผู้ลับลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
เป็นต้น
2. ผลกระทบด้านประชากร คือ เกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดโครงสร้างประชากรในแง่
อายุและเพศ อัตราการเกิด และอัตราการตาย อัตราการแออัดทางประชากร การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
เหล่านี้อาจมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจ�ำนวนและคุณลักษณะของผู้ย้ายถิ่น เช่น เพศ อายุ การศึกษา และ
สถานภาพสมรส เป็นต้น ซึ่งการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางประชากรทั้งใน
ประเทศต้นทาง และประเทศปลายทาง
3. ผลกระทบด้านแรงงานและอัตราการมีงานท�ำ  ในด้านบวกแรงงานต่างชาติอาจเข้ามาช่วย
ทดแทนแรงงานทีข่ าดแคลนในภาคการผลิตต่าง ๆ โดยเฉพาะในงานระดับล่างทีเ่ ป็นงานสกปรกอันตราย
และเสี่ยง ซึ่งคนในท้องถิ่นหลีกเลี่ยงที่จะท�ำ  ในด้านลบการมีแรงงานต่างชาติท�ำให้เกิดการกดค่าแรง
ของแรงงานท้องถิ่นและอ�ำนาจในการต่อรองของคนงานท้องถิ่นน้อยลงเพราะนายจ้างมีตัวเลือกมาก
ซึง่ อาจส่งผลถึงเงือ่ นไขการท�ำงานและการจ้างงานทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในทางลบของประเทศปลายทางด้วย
4. ผลกระทบด้านสังคม การที่เมียนมาไม่ยอมรับชาวโรฮีนจาว่าเป็นพลเมืองสัญชาติเมียนมา
ท�ำให้ชาวโรฮีนจาลักลอบเข้ามาในไทยโดยการจดทะเบียนเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
เพือ่ ให้ได้รบั การผ่อนผันให้อยูใ่ นไทยชัว่ คราว แต่หากมีการพิสจู น์ได้วา่ มิใช่เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
เมียนมาแล้ว ชาวโรฮีนจาจะกลายเป็นผูล้ บั ลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในไทย ไทยกลายเป็นประเทศ
ปลายทางที่ต้องแบกรับภาระ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายสวัสดิการสังคมที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ในด้านอัตราการเกิด การเข้าเรียนของเด็กที่ติดตาม หรือเด็กเกิดใหม่ การใช้บริการรักษาพยาบาล
ที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายจากฐานระบบภาษีของประชาชนในประเทศปลายทาง
5. ผลกระทบด้านสาธารณสุข ชาวโรฮีนจาอาจเป็นพาหะน�ำโรคติดต่อเข้ามาสู่ไทย ส่งผลต่อ
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นชัดเจนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ รวมทั้งต้องดูแลช่วยเหลือแรงงาน
ชาวโรฮีนจา ตามหลักสิทธิมนุษยชน
6. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ชาวโรฮีนจากลายเป็นแรงงานต่างด้าวที่มีราคาถูก ท�ำงานคุ้มค่า
กว่าแรงงานไทย รวมทัง้ ยินยอมท�ำงานในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมบางประเภททีแ่ รงงานไทย
ไม่ยินยอมท�ำ เช่น การประมง จึงท�ำให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวเพิ่มมากขึ้นแทนแรงงานไทย

กฎหมายของไทยกับการแก้ปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติของชาวโรฮีนจา

ตามกฎหมายของประเทศไทย ชาวโรฮีนจาเหล่านี้ถือว่าเป็นเพียงคนหลบหนีเข้าเมืองโดยผิด
กฎหมายโดยเมือ่ พิจารณากฎหมายของไทยทีเ่ กีย่ วข้องกับคนเข้าเมืองจะพบว่า การเข้าเมืองในลักษณะ
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 59 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2561
-18-0809 (001).indd 121

121
9/19/61 BE 11:23 AM

พิเชฐ ตานะเศรษฐ

ของชาวโรฮีนจาไม่วา่ จะเป็นการล่องเรือมาเองหรือมาด้วยวิธใี ด หากไม่ได้เข้ามาตามช่องทางการตรวจ
คนเข้าเมืองอย่างถูกต้องแล้ว ถือเป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัตคิ นเข้าเมือง พ.ศ.2522
ที่มีหลักว่า “บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรจะต้องเดินทางเข้ามาหรือ
ออกไปตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมืองเขตท่า สถานี หรือท้องที่และตามก�ำหนดเวลา และผู้ใด
ไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสองหมื่นบาท” ซึ่งทางการของไทย
มีอ�ำนาจด�ำเนินคดีต่อศาลเพื่อเอาผิดตามกฎหมาย หรือในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่อาจเลือกส่งตัวกลับ
ออกไปนอกประเทศซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและประหยัดกว่า หรือจะเลือกด�ำเนินคดีก่อนแล้วค่อยส่งตัวกลับ
ภายหลังก็ได้ แต่ระหว่างการรอส่งตัวกลับนัน้ เจ้าหน้าทีไ่ ทยมีอำ� นาจควบคุมตัวคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย
ไว้ที่ใดก็ได้ หรือเรียกว่าคุมขังไว้ก่อนรอการส่งกลับก็ได้ ซึ่งตามปกติแล้วจะควบคุมตัวไว้ที่ที่ด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองแต่ในกรณีของชาวโรฮีนจาได้มีการเรียกร้องให้น�ำพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 มาบังคับใช้เพราะเห็นว่าเป็นกรณีที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์
โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 เป็นกฎหมายในการด�ำเนินคดี
ผูก้ ระท�ำผิดและการช่วยเหลือคุม้ ครองผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ มีสาระส�ำคัญเกีย่ วกับการค้ามนุษย์
มีมาตรการคุ้มครองผู้เสียหาย และมีกลไกสนับสนุนก�ำกับการด�ำเนินงาน โดยมีหลักว่า “ให้รัฐไทย
มีหน้าที่ต้องช่วยเหลือดูแลผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นพิเศษ โดยต้องจัดหาอาหาร ที่พัก
การรั ก ษาพยาบาล ให้ อ ย่ า งเหมาะสม ต้ อ งจั ด ให้ ผู ้ เ สี ย หายมี สิ ท ธิ เรี ย กค่ า สิ น ไหมทดแทน
จากนายหน้าที่หลอกมา จัดการส่งกลับภูมิล�ำเนาเดิม โดยค�ำนึงถึงความแตกต่างทางเชื้อชาติ
ศาสนา วัฒนธรรม และรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ สียหายเป็นหลัก” การทีช่ าวโรฮีนจาเดินทางเข้ามา
ในไทยโดยถูกนายหน้าหลอกลวงหรือบังคับขูเ่ ข็ญให้มาโดยท�ำเป็นขบวนการค้ามนุษย์ หากใช้กฎหมาย
การค้ามนุษย์กับกรณีนี้ จะส่งผลที่แตกต่างออกไปเพราะชาวโรฮีนจาเหล่านี้จะไม่ได้มีฐานะเป็นเพียง
คนเข้าเมืองผิดกฎหมายแต่จะกลายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เนื่องจากเรื่องการค้ามนุษย์
เป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่ร้ายแรง กฎหมายเรื่องการค้ามนุษย์มีบทบาทส�ำคัญมากในการดูแลและ
ปฏิบตั ติ อ่ บุคคลทีเ่ ข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หากเข้าข่ายเป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์แล้วจะต้องได้รบั
การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างไปคือเป็นไปในเชิงคุม้ ครองดูแลมากกว่าการป้องกันปราบปราม นอกจากกฎหมาย
ภายในประเทศไทยแล้ว กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนี้ คือ อนุสัญญาว่าด้วย
สถานภาพผู้ลี้ภัย พ.ศ.2494 (The 1951 Convention relating to the Status of Refugees)
ส�ำหรับรัฐที่ลงนามเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาแล้ว มีหน้าที่ต้องปฏิบัติคือหากมีบุคคลใดก็ตามที่เข้ามา
ในอาณาเขตของรัฐและร้องขอสถานะผูล้ ภี้ ยั รัฐมีหน้าทีต่ อ้ งด�ำเนินการตรวจสอบสถานะ โดยรัฐมีหน้าที่
ต้องจัดการดูแลผู้นั้นระหว่างการตรวจสอบสถานะ จะส่งตัวกลับหรือส่งตัวออกไปนอกประเทศไม่ได้
และไม่ถือว่าผู้นั้นมีความผิดฐานเข้าเมืองผิดกฎหมาย แต่ประเทศไทยยังไม่ได้ลงนามเข้าเป็นรัฐภาคี
ในอนุสัญญาฉบับนี้ ดังนั้นรัฐบาลไทยจึงไม่จ�ำเป็นต้องปฏิบัติตามหลักการต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้ใน
อนุสัญญา ซึ่งตามอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย พ.ศ.2494 มีสาระส�ำคัญคือหากตรวจสอบแล้ว
พบว่าบุคคลนั้นมีความกลัวอันมีมูลว่าจะได้รับภัยประหัตประหาร (Persecution) อันเกิดจากสาเหตุ
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5 ประการ คือ เชือ้ ชาติ (Race) ศาสนา (Religion) สัญชาติ (Nationality) สมาชิกภาพในกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่
ทางสังคม (Membership of a Particular Social Group) หรือความคิดเห็นทางการเมือง (Political
Opinion) และบุคคลนั้นไม่สามารถหรือไม่สมัครใจ (Unable or Unwilling) ที่จะรับความคุ้มครอง
จากรัฐแห่งสัญชาติของตน เนือ่ งจากความกลัวดังกล่าว จะถือว่าบุคคลนัน้ มีสถานะเป็นผูล้ ภี้ ยั ซึง่ ผูล้ ภี้ ยั
ไม่ใช่ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รัฐจะด�ำเนินคดีเอาผิดฐานนี้ไม่ได้ และจะส่งกลับประเทศ
ภู มิ ล� ำ เนาเดิ ม ไม่ ไ ด้ เว้ น แต่ เ ป็ น ความสมั ค รใจของผู ้ ลี้ ภั ย เอง สิ่ ง ที่ รั ฐ ต้ อ งปฏิ บั ติ กั บ ผู ้ ลี้ ภั ย คื อ
รับผู้ลี้ภัยนั้นไว้ในฐานะพลเมืองของรัฐนั้น หรือส่งตัวไปยังประเทศที่สามเพื่อเป็นพลเมืองของประเทศ
ทีส่ าม ทัง้ นี้ ภายใต้การก�ำกับดูแลของส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผลู้ ภี้ ยั แห่งสหประชาชาติ และเป็นไปตาม
กฎหมายภายในของรัฐที่ต้องประกาศออกมาใช้ให้สอดคล้องไปกับอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย
พ.ศ.2494 จะเห็นว่าหากไทยเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย พ.ศ.2494 รัฐบาลไทย
ย่อมต้องปฏิบัติต่อกรณีของชาวโรฮีนจาแตกต่างออกไปคืออย่างน้อยที่สุดรัฐบาลไทยจะต้องดูแล
คนกลุม่ นีอ้ ย่างดีอย่างมีศกั ดิศ์ รีของความเป็นคน ทีส่ ำ� คัญคือต้องไม่ผลักดันส่งกลับประเทศโดยไม่สมัครใจ
ไปจนถึงอาจให้สทิ ธิคนกลุม่ นีเ้ ข้ามาเป็นพลเมืองของไทยได้หากตรวจสอบแล้วว่าเป็นคนทีห่ นีภยั ประหัต
ประหารมาจริง และรัฐยังมีหน้าที่ต้องออกกฎหมายภายในมารองรับสิทธิของคนที่หนีภัยความตาย
เข้ามายังดินแดนของไทยด้วย อย่างไรก็ดี แม้ประเทศไทยจะไม่ได้ลงนามเข้าเป็นรัฐภาคีและไม่คมุ้ ครอง
สิทธิของคนที่หนีภัยความตายมาจากประเทศของตัวเอง แต่ในทางปฏิบัติรัฐบาลไทยสามารถเลือกใช้
วิธีการอื่น ๆ ในลักษณะไม่เป็นทางการด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมแก่ชาวโรฮีนจา เช่น การเรียกร้อง
ให้องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนเข้ามาช่วยเหลือชาวโรฮีนจา หรือการเรียกร้องให้ประชาคมอาเซียนเข้ามา
มีบทบาทในการปกป้องชาวโรฮีนจาโดยกดดันให้รัฐบาลเมียนมาและชาวเมียนมากลุ่มอื่นให้ยุติ
การปราบปรามเข่นฆ่าและการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวโรฮีนจา เป็นต้น

นโยบายและการด�ำเนินการของประเทศไทยต่อกรณีชาวโรฮีนจา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 เป็นกรอบกฎหมายสูงสุด ซึง่ ก�ำหนดหลักประกัน
สิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ และก�ำหนดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล โดยมาตรา 30 ระบุว่า “บุคคล
ย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิ
เท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล สถานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชือ่ ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขดั ต่อ
บทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญจะกระท�ำมิได้” และในรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน ระบุวา่ การไม่เลือกปฏิบตั ิ
(non-discrimination) เป็นหัวข้อส�ำคัญหนึ่ง และแนวทางนี้ถูกน�ำไปขยายในรัฐธรรมนูญชั่วคราว
ปีพ.ศ.2557 และร่างรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2559 ซึง่ ระบุถงึ การห้ามเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุผลทางเพศด้วย13
13

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 29 มีนาคม 2559, ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. 2559, หน้า 9.
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พิเชฐ ตานะเศรษฐ

ในส่วนของนโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ ในระยะเร่งด่วน รัฐบาล
ได้ให้ความส�ำคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน แก้ไขข้อพิพาท
ต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี เร่งแก้ไขปัญหาการใช้
ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ
สร้างความเชือ่ มัน่ ในกระบวนการยุตธิ รรมตามหลักนิตธิ รรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็น
พหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพื่อซ�้ำเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพล
ในท้องถิน่ หรือเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยบ้านเมือง ทัง้ จะเพิม่ ระดับปฏิสมั พันธ์กบั ต่างประเทศ และองค์การระหว่าง
ประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้
		
		นโยบายสิทธิมนุษยชนของไทย
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึง่ ทีเ่ ป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ และเป็นภาคีสนธิสญ
ั ญา
หลักระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและจ�ำนวน 7 ฉบับ จากทัง้ หมด 9 ฉบับ ท�ำให้เกิดพันธะผูกพัน
ในการต้องปฏิบัติตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ประเทศไทยเป็นภาคี รวมไปถึงข้อตกลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประชุมระดับโลกด้วยประกอบกับ
ได้มีการน�ำสาระส�ำคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสนธิสัญญาดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่ง
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ.2540 และปี พ.ศ.2550 เพือ่ ให้มผี ลบังคับใช้ในการปกป้อง
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนในชาติ และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและประกาศใช้แผน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557 – 2561) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 โดยแผนฯ
ได้จัดท�ำขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ให้มีสังคมที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ และความเท่าเทียมโดยค�ำนึงถึง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อน�ำไปสู่สังคมสันติสุขกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั่วประเทศ
และมีสาระส�ำคัญครอบคลุมประเด็นสิทธิมนุษยชนใน 11 ด้าน อาทิ ด้านวัฒนธรรมและศาสนา
ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านความมั่นคงสังคม (รวมถึงกลุ่มผู้ไร้รัฐ ชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้แสวงหา
ที่พักพิงหรือผู้หนีภัยการสู้รบ) เป็นต้น

		

		นโยบายด้านความช่วยเหลือ
ประเทศไทยมีประวัติที่ยาวนานในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม เช่น การรับผู้อพยพ
จากประเทศเพื่อบ้านประมาณ 1 ล้านคน ใน 30 ปีที่ผ่านมา และได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ
ส�ำหรับความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมในเหตุการณ์ภยั พิบตั ติ า่ งๆ และเพือ่ สนับสนุนการแก้ไขสนับสนุน
สถานการณ์มนุษยธรรมในประเทศยุทธศาสตร์ เช่น ในยะไข่ประเทศเมียนมา โดยการสนับสนุน
งบประมาณส�ำหรับความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมมีปัจจัยทางการเมืองมาเป็นตัวน�ำ  และปัจจัยที่น�ำ
มาพิจารณาในการตัดสินใจ
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แนวทางการด�ำเนินการของกองทัพเรือต่อบทบาทในเรื่องสิทธิมนุษยชน : กรณีศึกษาชาวโรฮีนจา

ตามนโยบายข้างต้น ไทยได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเมียนมาเมื่อครั้งประสบกับพายุ
ไซโคลนนาร์กิซ เมื่อปี 2550 และเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
Special Meeting on Irregular Migration in the Indian Ocean เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการโยกย้าย
ถิน่ ฐานแบบไม่ปกติของผูอ้ พยพในมหาสมุทรอินเดีย พร้อมทัง้ ให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม หารือ
แนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวและในประเทศต้นทางของผู้อพยพ

บทบาทรัฐบาลไทยในการแก้ปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติของชาวโรฮีนจา14

การที่ชาวโรฮีนจาเป็นพลเมืองที่ไม่มีชาติใดยอมรับ ส่งผลให้กลุ่มคนไร้สัญชาติเพิ่มปริมาณ
กระจายลักลอบเข้าไปในอีกหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งเดิมรัฐบาลไทยใช้นโยบายสกัดกั้น
โดยได้ก�ำหนดไว้ว่า หากเจอชาวโรฮีนจาในน่านน�้ำไทยแล้วต้องผลักดันเรือของผู้ลี้ภัยชาวโรฮีนจา
ให้กลับออกนอกน่านน�้ำไทยและหากเรือล�ำใดมาเกยฝั่งหรือไม่อยู่ในสภาพที่จะเดินทางต่อไปได้
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไทยจะบังคับส่งกลับชาวโรฮีนจาผ่านช่องทางทางบก กระบวนการเนรเทศ
ลักษณะนี้ส่งผลให้ชาวโรฮีนจาที่หลบหนีความรุนแรงมาต้องถูกส่งกลับข้ามพรมแดนไทย-เมียนมา
เพราะทั้งหมดถือเป็นผู้เข้าเมืองผิดกฎหมาย ซึ่งหลังจากนั้นชาวโรฮีนจาจะพยายามออกเดินทางด้วย
เรืออีกครั้ง ท�ำให้เกิดการเรียกร้องด้านมนุษยธรรมว่า รัฐบาลไทยไม่ควรเร่งผลักดันออกนอกประเทศ
หรือส่งตัวกลับเพราะหากส่งตัวกลับไปยังเมียนมา ชาวโรฮีนจาจะไม่ได้รับความคุ้มครองใด ๆ เพราะ
รัฐบาลเมียนมาไม่ยอมรับชาวโรฮีนจาที่ไม่มีสถานะความเป็นพลเมืองของเมียนมา และอาจยังต้อง
เผชิญกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การท�ำร้ายอันถึงแก่ชีวิตจากทั้งรัฐบาลเมียนมาและพลเมือง
ของเมียนมาเอง เหตุการณ์ดงั กล่าวน�ำไปสูก่ ารวิพากษ์วจิ ารณ์อย่างรุนแรงโดยประชาคมระหว่างประเทศ
ว่ า เป็ น เรื่ อ งไร้ ม นุ ษ ยธรรม แม้ ว ่ า ประเทศไทยมี ก ารให้ เ สื้ อ ผ้ า และน�้ ำ ดื่ ม แก่ ช าวโรฮี น จาก็ ต าม
ซึ่งประเทศไทยได้ด�ำเนินการโดยค�ำนึงถึงหลักมนุษยธรรมควบคู่กับหลักสิทธิมนุษยชนและพันธกรณี
ระหว่างประเทศ เมื่อมีการพบชาวโรฮีนจาในน่านน�้ำไทย แต่การด�ำเนินการต้องเคารพในกฎหมาย
ของประเทศไทยด้วยเพราะทุกประเทศก็ด�ำเนินการในลักษณะนี้
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปัญหาชาวโรฮีนจาโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แต่ ก ารแก้ ป ั ญ หาชาวโรฮี น จายั ง ไม่ มี ค วามชั ด เจนมากนั ก ซึ่ ง สามารถเปรี ย บเที ย บให้ เ ห็ น ภาพ
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของเรือของชาวโรฮีนจาที่ยังคงเคว้งคว้างกลางกระแสคลื่นลมในทะเล
โดยช่วงใดที่ลมแรงและเรือสามารถหลบเข้าชายฝั่งได้ คนเริ่มสนใจปัญหาจะถูกหยิบยกขึ้นมาหารือ
เพือ่ หาทางออก แต่เมือ่ คลืน่ ลมสงบการแก้ปญ
ั หาก็หยุดนิง่ ตามไปด้วยและจะเริม่ แผ่วเบาลงตามกระแส
ความสนใจของคนลดลง

14

ส�ำนักวิชาการ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, การละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวโรฮิงญาสู่ปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐาน
แบบไม่ปกติข้ามชาติ, หน้า 12.
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ในอดีตชาวโรฮีนจาเคยมีการเรียกร้องสิทธิด้านมนุษยชนในประเทศไทย โดยเคลื่อนไหว
เรียกร้องความช่วยเหลือต่อรัฐบาลไทย โดยนายหม่อง จอ นู ประธานสมาคมโรฮีนจาแห่งประเทศไทย
ได้เข้าพบจุฬาราชมนตรี เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลไทยช่วยเหลือโดยระบุข้อเรียกร้อง เช่น
ขออย่าส่งชาวโรฮีนจาที่ถูกจับกลับประเทศเมียนมา ขอให้จัดสถานที่ส�ำหรับดูแลชาวโรฮินจารวมไว้
ในทีเ่ ดียวกันเพือ่ ความเป็นอิสระและสะดวกต่อการประกอบศาสนกิจ ขออย่าควบคุมไว้ในห้องขัง ขอให้
รัฐบาลไทยประสานองค์การสหประชาชาติ (UN) ให้รับรองชาวโรฮีนจาให้อยู่ในสถานะของผู้ลี้ภัย
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้อยู่ในประเทศไทยได้ก่อนที่จะถูกผลักดันไปยังประเทศที่สาม ขอให้
อาเซียนและนานาประเทศกดดันเมียนมาให้ปฏิรปู การเมือง และปฏิบตั ติ อ่ ชาวโรฮีนจาด้วยมนุษยธรรม
และหากเมียนมาไม่ยอมรับข้อเสนอ ขอให้จัดกองก�ำลังนานาชาติเข้าไปคุ้มครองดูแลชาวโรฮีนจา
ในเมียนมาเพื่อความปลอดภัย

แนวทางการด�ำเนินบทบาทของกองทัพเรือต่อกรณีชาวโรฮีนจา

		บทบาทของกองทัพเรือในการรักษากฎหมาย
บทบาทของกองทัพเรือนอกจากบทบาทในด้านการปฏิบัติการทางทหาร (Military Role)
และด้านการสนับสนุนกิจการระหว่างประเทศ (Diplomatic Role) แล้ว ยังมีอีกหนึ่งบทบาทที่ส�ำคัญ
คือ ด้านการรักษากฎหมายและช่วยเหลือ (Constabulary Role) คือ การรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเลการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การรักษากฎหมายตามที่รัฐบาลมอบอ�ำนาจ
ให้ทหารเรือเป็นเจ้าหน้าที่ จ�ำนวน 28 ฉบับ รวมไปถึงการเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองด้วย
		
		บทบาทกองทัพเรือในช่วงเวลาที่ผ่านมาในการแก้ปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ
ของชาวโรฮีนจา
การที่ชาวโรฮีนจาเป็นพลเมืองที่ไม่มีชาติใดยอมรับ ส่งผลให้กลุ่มคนไร้สัญชาติเพิ่มปริมาณ
กระจายลักลอบเข้าไปในอีกหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งเดิมรัฐบาลไทยใช้นโยบายสกัดกั้น
โดยได้ก�ำหนดไว้ว่า หากเจอชาวโรฮีนจาในน่านน�้ำไทยแล้วให้ จนท.รัฐ (กองทัพเรือ) ผลักดันเรือ
ของผู้ลี้ภัยชาวโรฮีนจาให้กลับออกนอกน่านน�้ำไทยและหากเรือล�ำใดมาเกยฝั่งหรือไม่อยู่ในสภาพ
ทีจ่ ะเดินทางต่อไปได้ จนท.ตม. จะบังคับส่งกลับชาวโรฮีนจาผ่านช่องทางทางบก กระบวนการเนรเทศ
ลักษณะนี้ส่งผลให้ชาวโรฮีนจาที่หลบหนีความรุนแรงมาต้องถูกส่งกลับข้ามพรมแดนไทยเมียนมา
เพราะทั้งหมดถือเป็นผู้เข้าเมืองผิดกฎหมาย ซึ่งหลังจากนั้นชาวโรฮีนจาจะพยายามออกเดินทางด้วย
เรืออีกครั้ง ท�ำให้เกิดการเรียกร้องด้านมนุษยธรรมว่า รัฐบาลไทยไม่ควรเร่งผลักดันออกนอกประเทศ
หรือส่งตัวกลับเพราะหากส่งตัวกลับไปยังเมียนมา ชาวโรฮีนจาจะไม่ได้รับความคุ้มครองใด ๆ เพราะ
รัฐบาลเมียนมาไม่ยอมรับชาวโรฮีนจาที่ไม่มีสถานะความเป็นพลเมืองของเมียนมา และอาจยังต้อง
เผชิญกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การท�ำร้ายอันถึงแก่ชีวิตจากทั้งรัฐบาลเมียนมาและพลเมือง
ของเมียนมาเอง เหตุการณ์ดงั กล่าวน�ำไปสูก่ ารวิพากษ์วจิ ารณ์อย่างรุนแรงโดยประชาคมระหว่างประเทศ
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แนวทางการด�ำเนินการของกองทัพเรือต่อบทบาทในเรื่องสิทธิมนุษยชน : กรณีศึกษาชาวโรฮีนจา

ว่าเป็นเรื่องไร้มนุษยธรรม แม้ว่าประเทศไทยมีการให้เสื้อผ้าและน�้ำดื่มแก่ชาวโรฮีนจาก็ตาม ซึ่ง
ประเทศไทยได้ด�ำเนินการโดยค�ำนึงถึงหลักมนุษยธรรมควบคู่กับหลักสิทธิมนุษยชนและพันธกรณี
ระหว่างประเทศ เมื่อมีการพบชาวโรฮีนจาในน่านน�้ำไทย การด�ำเนินการต้องเคารพในกฎหมายของ
ประเทศไทยด้วยเพราะทุกประเทศก็ด�ำเนินการในลักษณะนี้
ในช่วงสิบปีเศษทีผ่ า่ นมา กองทัพเรือภาคที่ 3 ในส่วนของการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นพืน้ ทีด่ า้ นฝัง่ ทะเล
อันดามัน ของกองทัพเรือ ได้ตรวจพบการหลบหนีเข้าเมือง และจับกุมชาวโรฮีนจาเป็นจ�ำนวนมาก
และเกรงว่าชาวมุสลิมโรฮีนจาอาจจะมีส่วนเกี่ยวพันกับปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองทัพเรือร่วมกับหน่วยงานในพืน้ ทีจ่ บั กุมชาวโรฮีนจาทีห่ ลบหนีเข้าเมือง
พร้อมเรือ การด�ำเนินนโยบายจับกุมและผลักดันผู้ลักลอบเข้าเมืองชาวโรฮีนจา ออกนอกน่านน�้ำ
เป็นนโยบายที่ด�ำเนินการต่อเนื่องกันมาอย่างเป็นระบบตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในบริเวณจังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต
ทั้งนี้จากข้อมูลที่หน่วยงานความมั่นคงได้มาจากการสอบถามผู้อพยพ ทราบว่าจริง ๆ แล้ว
ไม่ตอ้ งการทีจ่ ะมาอยูใ่ นเมืองไทย แต่อยากจะอพยพไปประเทศที่ 3 คือประเทศมาเลเซียหรืออินโดนีเซีย
เพราะว่านับถือศาสนาอิสลามเหมือนกัน แต่ตอ้ งผ่านเกาะสุมาตรา ก็ตอ้ งหันหัวเรือเข้ามาในน่านน�ำ้ ไทย
เพื่อรับ นม.ชพ. เสบียงอาหาร และน�้ำดื่ม เนื่องจากไม่เพียงพอต่อการเดินไกล จากยะไข่ลงมาจนถึง
แนวหมู่เกาะอันดามัน ระยะทาง 1,800 กิโลเมตร หรือประมาณ 1 พันไมล์ทะเล และใช้เวลาประมาณ
20 – 30 วัน ส่วนใหญ่เสบียงอาหารก็จะมาหมดในช่วงนี้ เมื่อเรือของ ทร. ลาดตระเวนพบก็จะให้น�้ำ
ให้อาหารและน�้ำมันเชื้อเพลิงก่อนท�ำการผลักดันออกไป ให้เดินทางต่อไปยังประเทศที่ 3 ไม่ให้เข้ามา
ยังประเทศไทย และยังคงมีเสียงโจมตีจากกลุม่ ปกป้องสิทธิมนุษยชนว่า ทหารเรือไทยกระท�ำการผลักดัน
กลุ่มผู้อพยพชาวโรฮีนจาอย่างทารุณกรรม โดยปล่อยทิ้งให้ลอยเรืออยู่กลางทะเล เป็นต้น
		การใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ
ในมหาสมุทรอินเดีย15
สถานการณ์ที่เกิดปัญหามนุษยธรรมที่เกี่ยวพันกับปัญหาสิทธิมนุษยชนได้ปรากฏชัดเจน
ในพ.ศ.2558 เมื่อสถานการณ์ลักลอบเข้าประเทศของชาวโรฮีนจามีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น แต่ปัญหาวิกฤต
ด้านมนุษยธรรมได้ปรากฏขึน้ เมือ่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทยปฏิเสธทีจ่ ะรับเรือซึง่ เต็มไปด้วยผูอ้ พยพ
โยกย้ายถิน่ ฐานชาวโรฮีนจาขึน้ ฝัง่ ในประเทศตน นับจากประเทศมาเลเซียมีคำ� สัง่ ให้กองทัพเรือผลักดัน
เรือผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานชาวโรฮีนจา ออกนอกน่านน�้ำของมาเลเซียและไม่ยอมรับชาวโรฮีนจา
ประเทศอินโดนีเซียยืนยันไม่ยอมรับชาวโรฮีนจาและผลักดันเรือของผู้อพยพออกนอกน่านน�้ำ
ของตน ประเทศบังกลาเทศที่ยอมให้ที่พักพิงกับชาวโรฮีนจา แต่กีดกันและจ�ำกัดให้ชาวโรฮีนจา
อาศัยอยู่ภายในค่ายพักพิง รวมทั้งผลักดันชาวโรฮีนจาส่วนหนึ่งกลับประเทศ และประเทศไทย
15

Ibid 15-16.
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ที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องน�้ำและอาหารตามหลักมนุษยธรรม แต่ไม่ต้องการให้ที่พักพิงถาวร
กับชาวโรฮีนจา
จากสถานการณ์ดงั กล่าวจึงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีความร่วมมือระดับประเทศ และต้องอาศัย
ความร่วมมือระดับภูมิภาค โดยเน้นหลักมนุษยธรรมและความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างประเทศ
ส่งผลให้เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 รัฐมนตรีต่างประเทศจากมาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย
ร่วมประชุมฉุกเฉิน 3 ฝ่าย ทีเ่ มืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย เพือ่ หารือแนวทางการแก้ไขปัญหา
ผู้อพยพชาวโรฮีนจาที่ส่งผลกระทบต่อหลายประเทศในภูมิภาค เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาผู้อพยพ
ชาวโรฮีนจาที่นั่งเรือลอยล�ำอยู่กลางทะเล ท่ามกลางการเข้าร่วมสังเกตการณ์ของตัวแทนจาก
หน่วยงานของสหประชาชาติและองค์กรช่วยเหลือผู้ลี้ภัยต่างๆ
ผลจากการหารือร่วมกันได้ข้อสรุปว่าประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซียจะไม่ผลักดัน
เรื อ ผู ้ อ พยพอี ก โดยทางการมาเลเซี ย และอิ น โดนี เซี ย ตกลงจะให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ โดยส่ ง เรื อ
ของกองทัพเรือออกไปช่วยเหลือผู้อพยพชาวโรฮีนจาที่อยู่ในเรืออยู่กลางทะเลจ�ำนวน 7,000 คน
น�ำมาขึ้นฝั่งพักอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวของทั้งสองประเทศ โดยมีเงื่อนไขว่าประชาคมโลกจะต้อง
รับผิดชอบให้การช่วยเหลือมาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย โดยเฉพาะในเรื่องของเงินทุนที่จะน�ำ
มาเป็นค่าจัดตั้งที่พักพิงและค่าสิ่งของช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ซึ่งหลังจากช่วยเหลือแล้วจะเข้าสู่
กระบวนการคัดกรองเพือ่ หาทีอ่ ยูใ่ หม่หรือร่วมมือกันด�ำเนินการส่งผูอ้ พยพโยกย้ายถิน่ ฐานกลับประเทศ
ต้นทางภายใน 1 ปี และที่พักพิงชั่วคราวเหล่านี้มีให้เฉพาะคนที่อยู่ในทะเลตอนนี้เท่านั้น ขณะที่
ไทยไม่ได้เข้าร่วมในการแถลงข่าว แต่ขอกลับไปตรวจสอบก่อนว่าการด�ำเนินการเช่นนี้จะขัดต่อ
หลักกฎหมายของไทยหรือไม่ ซึง่ นับว่าเป็นก้าวแรกในการแก้ปญ
ั หาวิกฤตผูอ้ พยพโยกย้ายถิน่ ฐาน
ชาวโรฮีนจา หลังจากเกิดเหตุการณ์หลายชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลักดันเรือผู้อพยพ
โยกย้ายถิ่นฐานไม่ให้ขึ้นฝั่ง จนถูกกระแสกดดันและถูกองค์กรสิทธิมนุษยชนทั่วโลกต�ำหนิอย่างรุนแรง
หลังจากการประชุมฉุกเฉิน 3 ฝ่ายดังกล่าว ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมว่าด้วยการโยกย้าย
ถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 โดยการประชุมดังกล่าว
มีตวั แทนจ�ำนวน 17 ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับปัญหาชาวโรฮีนจาเข้าร่วมประชุม ได้แก่ อัฟกานิสถาน
ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย อินเดีย อิหร่าน มาเลเซีย กัมพูชา ลาว เมียนมา นิวซีแลนด์ ปากีสถาน
ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา เวียดนาม บังกลาเทศ และไทย โดยมีประเทศผู้สังเกตการณ์ ได้แก่
สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ และมีองค์การระหว่างประเทศที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ ได้แก่ ส�ำนักงาน
ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) และ
ส�ำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) การประชุมครั้งนี้ถือเป็น
ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะเป็นการระดมความคิดเห็นจาก 17 ประเทศ เพื่อช่วยแก้ไข
ปัญหาชาวโรฮีนจา แม้ว่าในที่ประชุมไม่มีการเอ่ยค�ำว่าโรฮีนจา โดยเฉพาะตัวแทนจากประเทศ
เมียนมาที่ใช้ค�ำว่า Boat People หรือผู้อยู่บนเรือ ในทุกประโยคที่แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม
แต่มีเพียงการใช้ค�ำเรียกว่าผู้อพยพและเหยื่อการค้ามนุษย์เท่านั้น
128
-18-0809 (001).indd 128

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 59 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2561
9/19/61 BE 11:23 AM

แนวทางการด�ำเนินการของกองทัพเรือต่อบทบาทในเรื่องสิทธิมนุษยชน : กรณีศึกษาชาวโรฮีนจา

หลั ง จากนั้ น รั ฐ บาลไทยได้ สั่ ง การให้ จั ด ฐานเรื อ ลอยน�้ ำ หรื อ การน� ำ เรื อ หลวงขนาดใหญ่
ของกองทัพเรือมาเป็นฐานปฏิบัติการพิเศษ (Floating Platform) เพื่อช่วยเหลือผู้อพยพทางทะเล
ถือเป็นการช่วยเหลือตามแผนเร่งด่วน โดยภายในฐานเรือลอยน�้ำประกอบด้วยทีมแพทย์และอุปกรณ์
การแพทย์ ทีมสอบสวนการค้ามนุษย์ และกองตรวจคนเข้าเมือง เพือ่ บันทึกประวัตขิ อ้ มูลท�ำการคัดแยก
และส่งต่อให้ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย แต่ถ้าตรวจพบกระบวนการค้ามนุษย์จะส่งด�ำเนินคดี16
จากการที่ประเทศไทยซึ่งเป็นรัฐที่ต้องรับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศ
เมียนมาต้องมุง่ แก้ปญ
ั หาทีร่ ากเหง้า โดยดึงแรงสนับสนุนจากนานาชาติและพยายามกดดันให้ประเทศ
เมียนมาแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในประเทศของตนอย่างจริงจังโดยต้องมีการเจรจา
ทางการเมืองกับประเทศต้นทางคือเมียนมาหรือกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อหารือร่วมกันในการหา
ทางออกร่วมกันว่าจะมีการด�ำเนินการแก้ไขปัญหานี้ต่อไปอย่างไร เพื่อที่จะน�ำไปสู่วิธีการแก้ไขปัญหา
อย่างแท้จริงและยั่งยืน ทั้งนี้ การจะคลี่คลายปัญหาดังกล่าวซึ่งกลายเป็นปัญหาระยะยาว ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากประเทศเมียนมาเป็นส�ำคัญ เพราะถ้ายังขาดความร่วมมือจากประเทศเมียนมา
ก็คงเป็นไปได้ยากที่จะส�ำเร็จ
นอกจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้ว อีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถน�ำมาช่วยแก้ปัญหาได้คือ
ความร่วมมือของประชาคมอาเซียน ทีย่ งั ค�ำนึงถึงความส�ำคัญด้านสิทธิมนุษยชน ซึง่ ในกฎบัตรอาเซียน
ได้ระบุว่าประเทศสมาชิกจะไม่ก้าวก่ายกิจการภายใน แต่ขณะเดียวกันอาเซียนมีหน้าที่ส่งเสริมความ
ยุตธิ รรมในภูมภิ าค โดยปัญหาผูอ้ พยพชาวโรฮีนจาได้เกิดขึน้ จริงกับคนในภูมภิ าค นับเป็นความท้าทาย
ของอาเซียนต่อการมีบทบาทส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนของคนในภูมิภาคได้จริงหรือไม่
ซึง่ ในความเป็นจริงหากรัฐบาลของประเทศหนึง่ ไม่ยอมรับคนของประเทศตนแล้วบทบาทของอาเซียน
คงไม่อาจจะเข้าถึงได้ ท�ำให้บทบาทที่ผ่านมาของอาเซียนต่อกรณีชาวโรฮีนจาท�ำได้เพียงพยายาม
ประสานกับรัฐบาลเมียนมาให้จัดการกับปัญหาด้านมนุษยธรรมของชาวโรฮีนจาเท่านั้น แต่อาเซียน
ไม่สามารถกดดันให้เมียนมาให้สิทธิความเป็นพลเมืองกับชาวโรฮีนจาได้ แต่กระนั้นการแก้ไขปัญหา
ชาวโรฮีนจาจะต้องให้ความส�ำคัญกับเมียนมาซึ่งเป็นประเทศต้นทาง ตราบใดที่ประเทศเมียนมา
ยังคงไม่ยอมรับและปฏิบัติกับชาวโรฮีนจาเช่นเดียวกับพลเมืองในประเทศ เรื่องนี้ยังคงเป็นปัญหา
ที่ทางอาเซียนต้องหาทางแก้ไขร่วมกันต่อไป การแก้ไขปัญหาชาวโรฮีนจาภายใต้กรอบอาเซียนต้องมี
จุดเริ่มต้นในความสมดุลระหว่างการไม่ก้าวก่ายกิจการภายในของประเทศสมาชิกกับเรื่องการรักษา
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พิเชฐ ตานะเศรษฐ

สิทธิมนุษยชนในภูมิภาค แม้ว่าปัจจุบันอาเซียนยังไม่สามารถเข้าช่วยเหลือชาวโรฮีนจาได้อย่างเต็มที่
แต่หลักการส�ำคัญ คือทุกประเทศในคาบสมุทรอินเดียต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหา
โดยเฉพาะประเทศต้นทางประเทศที่เป็นทางผ่าน และประเทศที่เป็นจุดมุ่งหมายที่ผู้อพยพต้องการ
เข้าไปอาศัยอยู่ โดยต้องมีการเน้นย�้ำว่า ทุกประเทศต้องใช้หลักการร่วมแบ่งปันภาระระหว่างประเทศ
(International BurdenSharing) และไม่จุดประเด็นที่ท�ำให้เกิดความขัดแย้งกับประเทศอื่น ๆ
ในภูมิภาคนี้ต่อไป เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาที่เป็นประเด็นเร่งด่วนที่ถูกสะสมมายาวนานให้ส�ำเร็จ
เพื่อประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

สรุป

นับเป็นทศวรรษที่ชาวโรฮีนจาอพยพย้ายถิ่นโดยการลักลอบเข้าเมืองและกลายเป็นปัญหา
เรื้อรังของประเทศไทย อาจจะด้วยเหตุลี้ภัยสงครามจากรัฐยะไข่ ประเทศเมียนมา รวมถึงปัญหาการ
ค้ามนุษย์ที่ท�ำให้กลุ่มชาวโรฮีนจาไร้สัญชาติไหลบ่าเข้ามาและลุกลามเป็นปัญหาระดับชาติที่ยังไม่มี
แนวทางจัดการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน แม้จะมีการหารือร่วมกันถึงทางออกเรื่อยมา ชาวโรฮีนจาถือเป็น
มนุษย์และบุคคลตามนิยามของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่ต้องได้รับ
การคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ตามที่กฎบัตรสิทธิมนุษยชนรับรอง ประเทศไทยในฐานะที่มีพันธกรณีอยู่กับ
กฎบัตรสิทธิมนุษยชนย่อมมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและงดเว้นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของชาวโรฮีนจาด้วย ถึงแม้ชาวโรฮีนจาไม่ใช่พลเมืองสัญชาติไทยและมีปัญหาทางเอกสารยืนยันใน
ความเป็นสัญชาติเมียนมา แต่การจัดการปัญหาผู้อพยพชาวโรฮีนจาจะต้องไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของความเป็นมนุษย์ ซึง่ นอกเหนือจากการทีป่ ระเทศไทยช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมแล้ว สิง่ ทีจ่ ะต้อง
ด�ำเนินการไปพร้อม ๆ กัน คือ การจ�ำแนกชาวโรฮีนจาว่าหลบหนีเข้าเมืองจากเหตุใด จากภัยสงคราม
จากการปราบปราม หรือลักลอบเข้าเมืองเพื่อความอยู่รอดของตน และในกรณีที่ชาวโรฮีนจาเข้าสู่
กระบวนการค้ามนุษย์ จะต้องมีกระบวนการสืบสวน สอบสวน และคัดแยกให้ชัดเจนซึ่งการช่วยเหลือ
ก็จะแตกต่างกันไป เพราะหากมีกระบวนการค้ามนุษย์เข้าไปเกีย่ วข้องจะต้องด�ำเนินการสืบสวนสอบสวน
อย่างตรงไปตรงมาและด�ำเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจังต่อไป โดยรัฐบาลและหน่วยงานของไทย
จะต้องให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง จริงใจ ค�ำนึงถึงมิตรภาพและความ
สัมพันธ์กบั ทุกฝ่ายเพราะตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมารัฐบาลไทย โดยเฉพาะกองทัพเรือได้มคี วามพยายาม
สกัดกั้นและผลักดันชาวโรฮีนจาออกจากประเทศเพราะเกรงปัญหาความมั่นคง เนื่องจากการอพยพ
โยกย้ายถิ่นฐานข้ามชาติสามารถก่อให้เกิดปัญหาซับซ้อนวุ่นวายให้แก่การปกครองได้มิใช่น้อยแม้ว่า
ชาวโรฮีนจาคือบุคคลที่หลบหนีหรือหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์จากประเทศของ
ตนมาก็ตาม แต่ประเทศไทยไม่สามารถดูแลชาวโรฮีนจาหรือต้องแบกภาระได้ตลอดไป ดังนั้น ปัญหา
การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียของชาวโรฮิงจาต้องใช้ความร่วมมือในรูปแบบ
ต่างๆ โดยเฉพาะจากความร่วมมือของประเทศในอาเซียน และองค์กรระหว่างประเทศจึงจะสามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างถาวร
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การให้ความคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน
ในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์
ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา*
หลักการที่ส�ำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Democracy) คือ อ�ำนาจอธิปไตย
หรืออ�ำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชน แต่เมื่อรัฐมีขนาดใหญ่ขึ้น มีจ�ำนวน
ประชากรมากขึ้นและสังคมมีโครงสร้างที่สลับซับซ้อนขึ้น การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ใช้อ�ำนาจอธิปไตยด้วยตนเองจึงเป็นไปด้วยความยากล�ำบาก ดังนั้น ระบบประชาธิปไตยแบบผู้แทน
จึงเข้ามาแทนที่และเพื่อให้ประชาชนยังคงเป็นเจ้าของอ�ำนาจสูงสุดอย่างแท้จริง จึงเกิดประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) ขึ้น ซึ่งประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนี้เป็นการเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้แสดงทรรศนะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่จะมีผลต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนเอง ท�ำให้การตัดสินใจของรัฐบาลมีความรอบคอบและสอดรับกับปัญหา
และความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ในการแสดงทรรศนะหรือการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องใดนั้น
จ�ำเป็นต้องมีขอบเขตของการใช้สทิ ธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เมือ่ ใดทีเ่ กิดการวิพากษ์วจิ ารณ์
ในเชิงสร้างสรรค์ สังคมประชาธิปไตยจะกลายเป็นสังคมที่อุดมไปด้วยปัญญา พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูล
และน�ำความเจริญมาสู่สังคมในทุกด้าน
ค�ำส�ำคัญ ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม, แสดงความคิดเห็น, สื่อ

* รองผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาล, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 4 ของ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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การให้ความคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์

บทน�ำ

ค�ำว่า “สิทธิ” (Right) หมายถึง อ�ำนาจที่มีกฎหมายรับรองให้แก่บุคคลในอันที่จะกระท�ำการ
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรหรือบุคคลอื่น อันเป็นกฎหมายที่รับรองให้แก่บุคคลหนึ่ง ในอันที่จะเรียกร้อง
ให้ผู้อื่นกระท�ำการบางประการให้เกิดประโยชน์แก่ตน1 ซึ่งเป็นการก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลอื่นด้วย
ซึ่ ง หากน� ำ ไปปรั บ กั บ รั ฐ ธรรมนู ญ ถื อ ว่ า เป็ น “สิ ท ธิ ต ามกฎหมายมหาชน” อั น หมายถึ ง อ� ำ นาจ
ตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดได้บัญญัติให้การรับรองคุ้มครองแก่ปัจเจกบุคคลในอันที่จะ
กระท�ำการใดหรือไม่กระท�ำการใด โดยการให้อำ� นาจแก่ปจั เจกบุคคลดังกล่าวได้กอ่ ให้เกิดสิทธิเรียกร้อง
ที่จะไม่ให้บุคคลใดแทรกแซงในสิทธิตามรัฐธรรมนูญของตน รวมทั้งได้ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องให้รัฐ
ด�ำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ตนได้ สิทธิตามรัฐธรรมนูญยังหมายรวมถึงการให้หลักประกัน
ในเชิงสถาบันด้วยความสัมพันธ์ดังกล่าวระหว่างปัจเจกบุคคลต่อรัฐ สิทธิตามรัฐธรรมนูญจึงเป็น
สิ่งที่ผูกพันรัฐที่จะต้องให้ความเคารพ ปกป้อง และให้ความคุ้มครองสิทธิตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนด
เพื่อให้มีผลบังคับในทางปฏิบัต2ิ
ค�ำว่า “เสรีภาพ” (Liberty) ได้แก่ ภาวะของมนุษย์ที่ไม่อยู่ภายใต้การครอบง�ำของผู้อื่น อันเป็น
ภาวะที่ปราศจากการถูกหน่วงเหนี่ยวขัดขวาง ฉะนั้น เสรีภาพคืออ�ำนาจของบุคคลในอันที่จะก�ำหนด
ตนด้วยตนเอง เสรีภาพจึงเป็นอ�ำนาจที่บุคคลมีอยู่เหนือตนเอง3
ในการจ�ำแนกประเภทสิทธิและเสรีภาพอาจพิจารณาจากบุคคลผู้รับสิทธิซึ่งกฎหมายมุ่งให้
การรับรองและคุ้มครอง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. สิทธิมนุษยชน (Human Right) หมายถึง บรรดาสิทธิและเสรีภาพที่ตามสภาพธรรมชาติ
ติดตัวมนุษย์ทุกคนมาตั้งแต่ก�ำเนิด เป็นคุณลักษณะประจ�ำตัวมนุษย์แต่ละคน และทุกคนมีสิทธิและ
เสรีภาพนี้อยู่ก่อนแล้วก่อนที่เกิดรัฐขึ้น โดยรัฐธรรมนูญมุ่งให้ความคุ้มครองสิทธินี้แก่ทุกคนโดยเท่ากัน
และมิได้แบ่งแยกว่าบุคคลนั้นเป็นคนเชื้อชาติใด ศาสนาใด หากบุคคลนั้นเข้ามาอยู่ในขอบเขตอ�ำนาจ
รัฐทีใ่ ช้รฐั ธรรมนูญ บุคคลนัน้ ย่อมได้รบั ความคุม้ ครองภายใต้รฐั ธรรมนูญนัน้ ด้วย เช่น สิทธิและเสรีภาพ
ในเคหสถาน สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เป็นต้น
2. สิทธิพลเมือง (Citizen Rights) หมายถึง สิทธิและเสรีภาพที่บุคคลซึ่งเป็นพลเมืองของรัฐ
นั้น ๆ เท่านั้นจะเป็นผู้ทรงสิทธิได้ และประชาชนสามารถเรียกร้องจากรัฐในฐานะเป็นพลเมืองของรัฐ
รัฐมีหน้าที่ให้การสนองตอบในรูปของการบริการสาธารณะและไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบด้วย
การละเลยเพิกเฉยไม่กระท�ำการตอบสนองความเรียกร้องต้องการของประชาชนได้ สิทธิดังกล่าว
มักเป็นสิทธิในทางการเมือง เช่น สิทธิในการเลือกตั้ง เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก
อาวุธ เป็นต้น
1
2
3

วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน, 2538). หน้า 21.
บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานของสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญใหม่ (กรุงเทพทหานคร :  
ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน, 2543) หน้า 47.
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, เรื่องเดิม, หน้า 22.
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3. สิทธิในความเสมอภาค เป็นสิทธิเสรีภาพเกี่ยวกับการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันจากรัฐ
หรือการไม่เลือกปฏิบัติ เว้นแต่การเลือกปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือให้ผู้เสียเปรียบ ผู้ด้อยโอกาสได้รับสิทธิ
โอกาสเท่าเทียมกับคนอื่น เช่น การเสมอกันในกฎหมาย การได้รับสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอันเป็น
สาธารณะ เป็นต้น
ดังนั้น ความแตกต่างระหว่างนิยามของทั้งสองค�ำในทางรัฐธรรมนูญคือ สิทธิ เป็นอ�ำนาจ
ทีบ่ คุ คลมีเพือ่ เรียกร้องให้ผอู้ นื่ กระท�ำการหรือละเว้นการกระท�ำอันใดอันหนึง่ ส่วนเสรีภาพ เป็นอ�ำนาจ
ที่บุคคลนั้นมีอยู่เหนือตนเองในการตัดสินใจ โดยปราศจากการแทรกแซงหรือครอบง�ำจากบุคคลอื่น4
ทั้งสิทธิและเสรีภาพต่างเป็นสิ่งคู่กัน เพราะความเป็นมนุษย์น้ันย่อมชอบที่จะมีสิทธิเป็นผู้สร้างและ
รักษาสิทธิของตน ท�ำให้สิทธิและเสรีภาพกลายเป็นสิ่งที่มนุษย์พึงมีพึงได้โดยชอบอย่างมีศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ โดยสิทธิและเสรีภาพที่มีตั้งแต่เกิดตามรัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองให้แก่ราษฎร
อย่างชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็คือ “สิทธิมนุษยชน” (Human Rights) นั่นเอง5
ในระบบเสรีประชาธิปไตย การใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นย่อมท�ำได้
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ประเทศไทยหลังจากที่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
พุทธศักราช 2540 ได้ให้ความส�ำคัญของระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เช่น การมีส่วนร่วม
ในการให้ความเห็นโดยการเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประชาชนมีสิทธิ
ในเสรีภาพในการแสดงออก (Freedom of Expression) ประชาชนมีสิทธิในการการเข้าถึงและ
รับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหวของสังคมหรือการบริหารงานของรัฐบาล ซึ่งการรับรู้ของประชาชน
เป็นการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐเพื่อให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ�ำนาจอย่างแท้จริงได้รับรู้ข้อมูล
ที่ถูกต้องและเป็นจริง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดความเป็นประชาธิปไตยของประเทศอีกอย่างหนึ่ง ทั้งนี้
ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 19 ได้บัญญัติไว้ดังนี6้
1) ทุกคนมีสิทธิที่จะถือเอาความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง
2) ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงออก สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพที่แสวงหา รับ หรือกระจายข่าวสาร
และความคิดเห็นทุกรูปแบบโดยไม่ค�ำนึงถึงเขตแดน ทั้งนี้ ไม่ว่าด้วยการพูด การเขียนหรือการพิมพ์
ในรูปแบบของศิลปะหรือโดยสื่อประการอื่นตามประสงค์
3) การใช้สิทธิเสรีภาพตามที่บัญญัติไว้ในข้อ 2 จะต้องกระท�ำด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบ
พิเศษ การจ�ำกัดเสรีภาพนีจ้ ะกระท�ำได้กแ็ ต่เฉพาะอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายเพือ่ ความ
จ�ำเป็นต่อ
3.1 การเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น
3.2 เพื่อรักษาความมั่นคงแห่งชาติหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือสุขภาพ
ของประชาชนหรือศีลธรรมอันดี
4
5
6

บรรเจิด สิงคะเนติ, เรื่องเดิม, หน้า 48.
สมฤทธิ์ ไชยวงค์, สิทธิมนุษยชน : ประชาชนกับการใช้สทิ ธิพทิ กั ษ์รฐั ธรรมนูญ, วารสารนิตศิ าสตร์ปรีดพี นมยงค์, หน้า 65-66.
พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวล, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์ดับเบิ้ลนายน์, 2545), หน้า 45.
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การให้ความคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์

ในปัจจุบันนี้ โลกของการสื่อสารเป็นไปอย่างเสรี มีเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย ในโลกออนไลน์
ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกได้อย่างเสรีปราศจากกฎเกณฑ์ใด ๆ เรียกได้ว่าการสื่อสาร
ทางดิจติ อลโดยเฉพาะทางอินเตอร์เน็ตและสือ่ ออนไลน์ได้เข้ามาปฏิวตั ริ ะบบการสือ่ สาร ท�ำให้ประชาชน
สามารถใช้สื่อดังกล่าวเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็น
ได้อย่างกว้างขวาง สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ประชาชนมีประชาธิปไตยทางข้อมูลข่าวสารมากขึ้น
โดยสิทธิเสรีภาพในการสือ่ สารและการแสดงความคิดเห็นนัน้ ถือเป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครอง
จากรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 4 ได้บัญญัติว่า
“ภายใต้บงั คับบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
บรรดาที่ ช นชาวไทยเคยได้ รั บ การคุ ้ ม ครองตามประเพณี ก ารปกครองประเทศไทย ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทย
มีอยูแ่ ล้ว ย่อมได้รบั การคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญนี”้ ซึง่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ได้บัญญัติเรื่องของสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลบัญญัติถึงหลักเกณฑ์
ในการคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ และสิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน รวมทั้งให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารและการแสดง
ความคิดเห็นรวมถึงการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์ด้วย
ในปัจจุบนั การติดต่อสือ่ สารผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ามามีบทบาท
ส�ำคัญของการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันเป็นอย่างมาก จนบางครัง้ อาจจะมีผลกระทบละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพ
บางอย่างของผูอ้ นื่ ได้ ภายใต้ความมีสทิ ธิเสรีภาพนัน้ ยังมีประเด็นปัญหาในเรือ่ งของสิทธิมนุษยชนในการ
แสดงออกซึ่งความคิดเห็นของประชาชนว่ามีขอบเขตจ�ำกัดเพียงใด ค�ำว่า “พื้นที่ส่วนตัว” ที่ประชาชน
ใช้เป็นข้ออ้างในการวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นหรือในเรื่องใด ๆ จะจ�ำกัดอยู่ในขอบเขตได้เพียงใด รัฐสมควร
ที่จะเข้ามาแทรกแซงจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพบางอย่างในการแสดงความคิดเห็นหรือไม่ และสิทธิมนุษยชน
ในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นอันเป็นสิทธิพื้นฐานที่ติดตัวมาแต่ก�ำเนิดจะมีอยู่เพียงใด
แม้รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้สิทธิเสรีภาพในเรื่องดังกล่าว แต่การใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคล
จ�ำต้องอยูภ่ ายใต้กรอบ ขอบเขตของกฎหมาย รัฐธรรมนูญได้บญ
ั ญัตใิ ห้อำ� นาจรัฐในการก�ำหนดมาตรการ
ทางกฎหมายเพื่อจ�ำกัดหรือควบคุมการใช้สิทธิเสรีภาพในเรื่องดังกล่าวโดยอ้างเหตุผลคือ7

7

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 45 วรรค 2
“การจ�ำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษา
ความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิ ในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของ
บุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันหรือระงับความเสื่อมทราม
ทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน”
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ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา

1. เพื่อความมั่นคงแห่งรัฐ
2. เพื่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
3. เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น
4. เพื่อป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน
รัฐในฐานะผู้ใช้อ�ำนาจปกครองจึงสามารถตรากฎหมายหรือใช้มาตรการใดเพื่อจัดการควบคุม
การใช้สิทธิและดูแลความสงบเรียบร้อย ซึ่งมาตราการดังกล่าวต้องมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน
ในการแสดงความคิดเห็นให้น้อยที่สุดและต้องมีความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ
ในปัจจุบันเทคโนโลนีสารสนเทศมีความพัฒนาก้าวไกล กฎหมายทั่วไปที่ใช้บังคับอยู่อาจไม่
ครอบคลุมการกระท�ำความผิดในรูปแบบใหม่ ๆ เช่น การกระท�ำความผิดผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งมีการใช้
อย่างแพร่หลาย สามารถเผยแพร่ได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ขึ้นและประกาศใช้เมื่อ 18 มิถุนายน 2550
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ก�ำหนดมาตรการทางอาญาในการลงโทษผูก้ ระท�ำความผิดต่อระบบการท�ำงาน
คอมพิวเตอร์ ระบบข้อมูล และระบบเครือข่าย เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครอง
การอยู่ร่วมกันของสังคม8 โดยใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการควบคุมและปิดกั้นการแสดง
ความคิดเห็นของประชาชน โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ในสังคมไทยมาอย่างต่อเนือ่ งนับตัง้ แต่มกี ารปฏิวตั ริ ฐั ประหาร ซึง่ ประชาชนมีการแบ่งฝ่ายทางความคิด
โดยใช้คอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์เป็นช่องทางในการแสดงความคิดเห็น ในการประกาศใช้กฎหมาย
ดังกล่าวท�ำให้รฐั มีอำ� นาจในการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้งา่ ยขึน้ โดยอาศัยเหตุผลด้านความ
มัน่ คง และใช้กฎหมายเป็นเครือ่ งมือในการปิดกัน้ ลิดรอนสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
จนบางครั้งมีปัญหาเรื่องขอบเขตอ�ำนาจในการใช้ว่าไม่ค�ำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติ
รับรองสิทธิเอาไว้เพียงเพราะอาศัยเหตุผลทางความมัน่ คง เป็นปัญหาในการตีความว่าความมัน่ คงทีร่ ฐั
ใช้เป็นเหตุผลนัน้ ควรมีขอบเขตเพียงใด เนือ้ หาหรือถ้อยค�ำใดทีจ่ ะเข้าข่ายการขัดต่อความสงบเรียบร้อย
โดยการแสดงความคิดเห็นผ่านทางสื่อออนไลน์เป็นพื้นที่เสรีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
การแสดงทั ศ นคติ ส ่ ว นตั ว อั น เป็ น สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของประชาชนที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ให้ ก ารรั บ รองไว้
ซึ่งหากรัฐตีความว่าการเผยแพร่ความคิดเห็นหรือข้อมูลใดที่มีผลเป็นการขัดต่อความมั่นคง ความสงบ
เรียบร้อยของสังคม รัฐก็มีมาตรการปิดกั้นข้อมูลหรือปิดกั้นเว็บไซต์อันเป็นพื้นที่ในการใช้เสรีภาพ
ตามทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองของประชาชนได้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร
และการแสดงความคิดเห็นของประชาชน การใช้ดลุ พินจิ ดังกล่าวของรัฐมีเนือ้ หาครอบคลุมกว้างขวาง
สุ่มเสี่ยงต่อการใช้อ�ำนาจตามอ�ำเภอใจ
8

รวมร่างกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้โครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (หน้า 9) โดย ส�ำนักงาน
เลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ, 2544, กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งชาติ.
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พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 เป็นกฎหมายที่ให้อ�ำนาจรัฐในการควบคุม รวมถึงสามารถ
ลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารและการแสดงความคิดเห็นของประชาชน โดยเจตนารมณ์ที่แท้จริง
ของกฎหมายได้ก�ำหนดมาตรการทางอาญาในการลงโทษผู้กระท�ำความผิดต่อระบบคอมพิวเตอร์
ระบบข้อมูลและระบบเครือข่าย เพื่อเป็นการประกันสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองการอยู่ร่วมกันของคน
ในสังคม แต่เนือ้ หาบางประการของกฎหมายดังกล่าวยังไม่มขี อบเขตทีช่ ดั เจนทีร่ ฐั สามารถอาศัยช่องว่าง
ดังกล่าวนี้ในการเป็นเครื่องมือลิดรอนเสรีภาพของประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือการระงับการเผยแพร่ข้อมูลที่กระทบต่อความมั่นคง เช่น มาตรา 14
ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ได้บัญญัติให้การน�ำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนก
แก่ประชาชน เป็นความผิดมีโทษจ�ำคุกไม่เกินห้าปี ปัญหาทางด้านเนือ้ หาและการตีความของบทบัญญัติ
ดังกล่าวมิได้ก�ำหนดขอบเขตของความมั่นคงของประเทศว่ามีเพียงใดจึงเกิดเป็นช่องว่างของกฎหมาย
ที่อาจน�ำไปสู่การใช้อ�ำนาจโดยมิชอบได้
		
		กฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพบนอินเตอร์เน็ตและการสื่อสารสังคมออนไลน์ในต่างประเทศ9
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้ความส�ำคัญเรื่องความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างมาก โดยจะมี
กฎหมายและมีมาตรการสอดส่องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Surveillance Laws) ซึ่งละเมิด
สิทธิและเสรีภาพของผูใ้ ช้อนิ เตอร์เน็ตโดยมีกฎหมายเกีย่ วกับการต่อต้านการก่อการร้ายทีใ่ ห้อำ� นาจรัฐ
ในการตรวจสอบการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศอย่างเข้มงวด
ซึง่ เป็นผลมาจากสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศมหาอ�ำนาจและมีการก่อการร้ายทีม่ ผี ลกระทบต่อประเทศ
โดยตรงมากกว่าเป็นเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ กฎหมายจึงมีความเข้มงวด
เพื่อความมั่นคงของประเทศอย่างแท้จริง แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลจะไม่แทรกแซงเนื้อหาการเข้าถึง
ข้อมูลในอินเตอร์เน็ต การด�ำเนินงานของรัฐไม่มีผลกระทบต่อกลไกการกรองผ่านเนื้อหาการแสดง
ความคิดเห็นทางการเมืองในโลกออนไลน์จะไม่ถูกแทรกแซงหรือปิดกั้นจากรัฐบาลและอินเตอร์เน็ต
มีบทบาทส�ำคัญในการเคลื่อนไหวของพลเมืองในสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมาก

9

สุพัตรา พวกสนิท. “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารและการแสดงความคิดเห็นทาง
การเมืองผ่านสื่อออนไลน์”.นิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2557
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ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา

ประเทศเยอรมนีได้ก�ำหนดเนื้อหาที่ต้องห้ามในสื่อสาธารณะ หรือการเผยแพร่นั้นจะเป็น
ความผิดตามกฎหมายต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน เช่น เนื้อหาที่มีลักษณะลามกอนาจาร เนื้อหาเผยแพร่
แนวคิดลัทธิฝ่ายขวาหัวรุนแรง เนื้อหาสนับสนุนความรุนแรง เนื้อหาสนับสนุนความรุนแรงหรือ
ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เนื้อหาหมิ่นประมาทบุคคลอื่น การพนันผิดกฎหมายรวมไปถึงเนื้อหา
ขัดต่อความสงบสันติและความเป็นระเบียบสาธารณะ อันจะกระทบต่อความมั่นคง เช่น เนื้อหาที่เป็น
ความผิดตามกฎหมายอาญา ซึ่งสามารถน�ำบทบัญญัติเหล่านั้นมาปรับใช้กับการกระท�ำที่เกิดขึ้น
บนการสื่อสารออนไลน์ได้
หากเปรี ย บเที ย บกฎหมายเกี่ ย วกั บ เสรี ภ าพการสื่ อ สารบนสื่ อ ออนไลน์ ข องต่ า งประเทศ
กับกฎหมายไทย จะเห็นได้ว่ากฎหมายของต่างประเทศมีการก�ำหนดกรอบข้อมูลที่มีเนื้อหากระทบ
ต่อความมัน่ คงและความสงบเรียบร้อยของประเทศไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะประเทศเยอรมนี ได้บญ
ั ญัติ
เกี่ยวกับการเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นความผิดต่อความมั่นคงว่าเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาทั่วไป
ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ด้วย
		สภาพปัญหาการจ�ำกัดสิทธิในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น
ประเทศไทยมีการบังคับใช้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ในการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดง ซึ่งความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์บางประการ ซึ่งเป็นประเด็น
ปัญหาในเรื่องของขอบเขตการใช้บังคับและการตีความ น�ำไปสู่ประเด็นปัญหาเรื่องการใช้อ�ำนาจ
ของรัฐที่ให้เจ้าพนักงานมีดุลพินิจในการจ�ำกัดสิทธิของประชาชนอย่างกว้างขวาง ไม่มีขอบเขต
ที่ชัดเจน นอกจากกฎหมายฉบับนี้แล้วยังมีกฎหมายอื่น ๆ ที่น่าสนใจและเป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ
ขอบเขตการใช้อ�ำนาจ การตีความถ้อยค�ำความหมายซึ่งมีขอบเขตที่ไม่แน่ชัด เช่น พ.ร.บ.ว่าด้วย
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 มาตรา 7 “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นและเผยแพร่ความคิดเห็นเกีย่ วกับการออกเสียงโดยสุจริตและไม่ขดั ต่อกฎหมาย” ได้ให้เสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นได้ โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดูแลให้การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การออกเสียง เป็นไปโดยสุจริตและมิให้มีการกระท�ำที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. นี้
หลั ก เกณฑ์ ก็ เ ป็ น ไปตามที่ ค ณะกรรมการก� ำ หนด แม้ ก ฎหมายจะบั ญ ญั ติ ใ ห้ สิ ท ธิ ใ นการแสดง
ความคิดเห็นได้นั้นก็ยังคงมีปัญหาว่าการแสดงความเห็นที่ไม่สามารถท�ำได้คือ ความเห็นที่มีลักษณะ
ชักจูงโน้มน้าวและปลุกระดม รวมไปถึงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อื่น ๆ ซึ่งเนื้อหาก็ยังคงคลุมเครือ
อยู่ปัญหาที่เป็นที่สนใจของประชาชนคือ ประชาชนไม่สามารถเข้าใจถึงขอบเขตสิทธิเสรีภาพได้ว่าจะ
ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้มากน้อยเพียงใดเกีย่ วกับการลงประชามติและร่างรัฐธรรมนูญ
การแจกจ่ายใบปลิว แผ่นพับ ที่มีข้อความเป็นเท็จ ถ้อยค�ำหยาบคาย หรือมุ่งสู่การปลุกระดม
การชุมนุม หรือสร้างความวุ่นวายที่จะกระท�ำไม่ได้ มีปัญหาในการตีความค�ำบางค�ำที่เป็นเหตุ
ในการห้ามแสดงความคิดเห็น เช่น ถ้อยค�ำหยาบคาย การปลุกระดมทีจ่ ะกระท�ำมิได้มขี อบเขตเพียงใด
มีบรรทัดฐานจากสิง่ ใด โดยไม่มกี ารอธิบายให้แน่ชดั มากไปกว่าเดิมเพือ่ ให้ประชาชนเข้าใจได้วา่ การแสดง
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การให้ความคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์

ความคิดเห็นเช่นใดทีก่ ระท�ำมิได้ จึงไม่ได้ชว่ ยให้ประชาชนเข้าใจขอบเขตสิทธิเสรีภาพของตัวเองมากขึน้
แต่ในทางกลับกันกลับเป็นการลิดลอนสิทธิในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น เพราะท�ำให้ประชาชน
ไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น การท�ำหรือแชร์สัญลักษณ์ที่หยาบคาย ปลุกระดม เป็นการไม่สุภาพ
หรือขัดต่อขนบธรรมเนียม ศีลธรรม ซึ่งนอกจากค�ำว่าหยาบคายและปลุกระดม แล้วยังเพิ่มเงื่อนไข
ของการจ�ำกัดเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นในกรณีที่ไม่สุภาพและขัดต่อขนบธรรมเนียมศีลธรรม
ในบทบัญญัติของ พ.ร.บ.ฯ ซึ่งมีความหมายกว้างขึ้นอยู่กับความรู้สึกและประสบการณ์ของแต่ละคน
อาจถูกตีความได้ตามแต่กาลเทศะและแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นและ
สังคม ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเงื่อนไขในการลิดรอนจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น
ของประชาชน

สรุป

สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนคื อ สิ ท ธิ ที่ ติ ด ตั ว มาแต่ ก� ำ เนิ ด การสื่ อ สารและการแสดงความคิ ด เห็ น
ของประชาชนนั้นก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญอันเป็นสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่ง
เช่นกันในโลกยุคปัจจุบนั ประชาชนมีความเสรีในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและการสือ่ สารผ่านสือ่ ออนไลน์
จนบางครัง้ อาจน�ำไปสูป่ ญ
ั หาความรุนแรงในสังคมได้จนบางครัง้ รัฐต้องใช้มาตรการเกีย่ วกับความมัน่ คง
เพื่อรักษาความสงบในประเทศ เพื่อให้รัฐมีอ�ำนาจในการลิดรอน จ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพบางประการ
ของประชาชนได้ โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย ไม่วา่ จะเป็น พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับ
คอมพิ ว เตอร์ พ.ศ.2550 เป็ น ช่ อ งทางในการละเมิ ด สิ ท ธิ เ สรี ภ าพในการสื่ อ สารและการแสดง
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีความเห็นต่าง ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในการบังคับใช้กฎหมาย
ทีจ่ ะต้องค�ำนึงถึงความชอบธรรม ไม่เกินขอบเขตเพือ่ ให้สาระส�ำคัญแห่งสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก
ซึ่งความคิดเห็นยังคงอยู่ตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญติรับรองสิทธิเอาไว้
แม้การจ�ำกัดสิทธิในการแสดงความคิดเห็น มีความจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมบางอย่าง
แต่การจะใช้อ�ำนาจลิดรอนจ�ำกัดสิทธิของประชาชนก็ควรมีขอบเขตที่ชัดเจน เพื่อมิให้เกิดข้อพิพาท
กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยช่องว่างของกฎหมายในการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน
แม้กฎหมายจะให้อ�ำนาจเจ้าหน้าที่ของรัฐในการใช้ดุลพินิจได้ก็ตาม แต่ก็ควรมีองค์กรคอยตรวจสอบ
ถ่วงดุลการใช้อ�ำนาจซึ่งกันและกันด้วย เพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ�ำนาจกระทบสิทธิ
โดยยังไม่ผ่านการพิจารณาความผิดในกระบวนการยุติธรรม หรือผ่านการตัดสินคดีโดยศาลเสียก่อน
โดยในการจะจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนต้องเป็นไปตามหลักแห่งความได้สดั ส่วน (Principle of
Proportionality) ซึ่งประกอบด้วยหลักย่อยอีกสามหลัก คือ
1. หลักแห่งความสัมฤทธิ์ผล คือ ในบรรดามาตรการต่าง ๆ ที่รัฐธรรมนูญก็ดี หรือกฎหมาย
ฉบับอืน่ ก็ดี เปิดช่องให้องค์กรของรัฐใช้อำ� นาจจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลได้นนั้ รัฐจะต้องเลือกใช้
มาตรการทีส่ ามารถด�ำเนินการให้บรรลุตามเจตนารมณ์ หรือสิง่ ทีร่ ฐั ธรรมนูญหรือกฎหมายนัน้ ประสงค์
ให้เกิดขึ้นเท่านั้น หลักดังกล่าวนี้ต้องการให้มีการตรวจสอบดุลยภาพระหว่างเหตุและผล
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2. หลักแห่งความจ�ำเป็น หากมาตรการที่องค์กรของรัฐจะใช้เพื่อจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลมีหลายมาตรการ องค์กรของรัฐต้องเลือกออกหรือเลือกใช้มาตรการที่กระทบกระเทือน
ต่อสิทธิและเสรีภาพนั้นน้อยที่สุด เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายแล้วแต่กรณี
3. หลักแห่งความเหมาะสม มาตรการหรือวิธีการที่องค์กรของรัฐจะใช้เพื่อจ�ำกัดสิทธิและ
เสรีภาพตามกฎหมาย จะต้องชั่งน�้ำหนักความได้สัดส่วนกัน หากปรากฏว่ามาตรการนั้นถ้าใช้แล้ว
จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาชนน้อยมากไม่คุ้มกับความเสียหาย
ดังนั้น ในการด�ำเนินการของรัฐต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อมิให้รัฐใช้อ�ำนาจ
ตามอ� ำ เภอใจ นอกจากหลัก เกณฑ์ข้างต้นแล้ วรั ฐ ต้ อ งมี ห ลั ก การในการจ� ำ กั ดสิ ท ธิ เ สรี ภาพของ
ประชาชนด้วย ดังนี้
- หลักความพอสมควรแก่เหตุ เพือ่ จ�ำกัดการใช้อำ� นาจรัฐไม่ให้เป็นไปโดยอ�ำเภอใจ ซึง่ มาตรการ
ที่จะใช้จะต้องเหมาะสมและกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนน้อยที่สุด
- หลักการคุ้มครองสารัตถะแห่งสิทธิและเสรีภาพ ในการตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ำกัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้น องค์กรนิติบัญญัติไม่อาจตรากฎหมายให้กระทบกระเทือน
แก่นหรือสารัตถะของสิทธิและเสรีภาพได้
- กฎหมายต้ อ งมี ค วามแน่ น อนชั ด เจนซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ อ าจขาดได้ เ พื่ อ ให้ ร าษฎรสามารถ
ใช้สิทธิเสรีภาพในการพัฒนาศักยภาพตน ในทางที่ตนต้องการโดยไม่ต้องกลัวว่าจะกระท�ำ
ผิดกฎหมาย หากบุคคลไม่อาจแน่ใจได้วา่ การกระท�ำของตนถูกกฎหมายหรือไม่ ไม่กล้าทีจ่ ะ
กระท�ำการใด ๆ นั่นหมายความว่ากฎหมายไม่มีความชัดเจน
ปัญหาที่รัฐอ้างความมั่นคงซึ่งน�ำไปสู่การใช้อ�ำนาจรัฐในการด�ำเนินการกระทบต่อเสรีภาพ
ในการสื่อสารและการแสดงความคิดเห็นของประชาชน จึงควรมีแนวทางในการใช้อ�ำนาจที่ชัดเจน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ โดยต้องอยู่บนพื้นฐานการสร้างดุลยภาพขึ้นระหว่าง
ความมั่นคงปลอดภัยของรัฐกับอิสรภาพของบุคคลในการแสดงออก ซึ่งความคิดเห็นและการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร เพื่อป้องกันไม่ให้รัฐใช้เหตุผลทางด้านความมั่นคงโดยไม่มีขอบเขตหรือไม่มีเหตุผล
โดยไม่ได้ค�ำนึงถึงเหตุผลและความจ�ำเป็นที่แท้จริงของการประกาศใช้กฎหมาย
เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมือง (ICCPR) ที่รัฐไทยเป็นภาคี ก�ำหนดให้รัฐบาลสามารถประกาศ
ใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงได้และสามารถจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพบางด้านได้ก็ต่อเมื่อการประกาศ
ดั ง กล่ า วเป็ น ไปเพื่ อ แก้ ไขภั ย ต่ อ ความมั่ น คงได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และจ� ำ เป็ น ต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง
หลักประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม (Rule of Law) ด้วย เช่น ใน พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ.2457
พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ที่ให้อ�ำนาจรัฐในการออกข้อก�ำหนดต่าง ๆ เพื่อจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนได้ ควรมีการบัญญัติเพิ่มเติมหลักการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ในการแสดงออกทางความคิดเห็นภายใต้การประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงว่าจะกระท�ำได้
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การให้ความคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์

ก็ตอ่ เมือ่ เป็นการแสดงถึงความจงใจยุยงให้เกิดความรุนแรงเท่านัน้ เพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าที่
ของเจ้าหน้าทีใ่ นการทีจ่ ะไม่ใช้อำ� นาจก้าวล่วงการใช้สทิ ธิและเสรีภาพของประชาชนตามทีร่ ฐั ธรรมนูญ
ได้ให้การคุ้มครองเอาไว้
		ข้อเสนอแนะ
ปัจจุบันมีองค์กรที่ท�ำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมถึงองค์กรที่คอย
ตรวจสอบการใช้อำ� นาจของเจ้าหน้าทีร่ ฐั โดยไม่ชอบ เช่น กรณีทเี่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
หรือปฏิบตั นิ อกเหนืออ�ำนาจหน้าที่ ละเลยการปฏิบตั หิ น้าทีก่ ม็ ี ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. คอยตรวจสอบ หรือ
หากเป็นกรณีทมี่ กี ารละเมิดสิทธิมนุษยชนก็มคี ณะกรรมการสิทธิมนุยชนแห่งชาติ ซึง่ เป็นองค์กรส�ำคัญ
ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่อย่างไรก็ตาม ในการปกป้อง คุ้มครองการถูกลิดรอน
ละเมิดสิทธิเสรีภาพในการสือ่ สารและการแสดงความคิดเห็นผ่านสือ่ ออนไลน์ยงั ไม่มคี วามเป็นรูปธรรม
เมื่อเปรียบเทียบกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในด้านอื่น ๆ ฉะนั้นควรจะส่งเสริมให้มี
องค์กรที่ท�ำหน้าที่ที่คอยปกป้อง คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
ให้ความรับรองคุ้มครองไว้ และให้องค์กรเหล่านี้เป็นอิสระจากรัฐ โดยการใช้อ�ำนาจขององค์กรของรัฐ
ทุกองค์กรต้องค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของประชาชนเพื่อเป็นหลักประกัน
ให้กับประชาชน
ในปั จ จุ บั น ที่ โ ลกของการสื่ อ สารออนไลน์ มี ก ารพั ฒ นาก้ า วไกล การแสดงความคิ ด เห็ น
ของประชาชนหรือการทีป่ ระชาชนรวมกันตัวใช้สทิ ธิตามทีร่ ฐั ธรรมนูญให้ความคุม้ ครองไว้โดยปราศจาก
การแทรกแซงจากรัฐ มีส่วนส�ำคัญในการสร้างประชาธิปไตย เพราะท�ำให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมืองการปกครอง รวมถึงการแสดงเจตจ�ำนงในเรือ่ งต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ การปิดกัน้ การเข้าถึง
ข้อมูลหรือการกระท�ำใด ๆ ของรัฐทีเ่ ป็นการจ�ำกัดสิทธิของประชาชนควรเป็นทางเลือกสุดท้ายทีจ่ ำ� ต้อง
กระท�ำซึง่ จะกระท�ำได้โดยมีวตั ถุประสงค์เดียวเท่านัน้ คือเพือ่ ความมัน่ คงของประเทศ โดยจะกระท�ำได้
ก็ต่อเมื่อมีการกระท�ำที่แสดงถึงความจงใจยุยงให้เกิดความรุนแรงเท่านั้น
นอกจากนี้องค์กรที่ท�ำหน้าที่ปกป้อง คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในเรื่องการแสดง
ความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์นี้ ควรเป็นองค์กรที่มีความรู้เฉพาะด้านและมีความช�ำนาญเพื่อก้าวให้
ทันเทคโนโลยีที่ไม่หยุดพัฒนาและเพื่อให้การปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุด
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นับแต่ประเทศไทยได้มกี ารเปลีย่ นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็น
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 เป็นต้นมา
ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ รวมทั้งสิ้น 19 ฉบับ
โดยฉบับแรกคือ พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475
จนกระทั่งถึงฉบับปัจจุบันคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
ได้ มี ก ารบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ ด้ า นสาธารณสุ ข ไว้ ใ นหมวดต่ า งๆ อย่ า งชั ด เจน อาทิ รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติด้านสาธารณสุข ไว้ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย ส่วนที่ 9 สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ และหมวด 5
แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 4 แนวนโยบายด้านศาสนา การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม
ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติด้านสาธารณสุขไว้ในหมวด
ดังกล่าว เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ทางด้านสาธารณสุขในขณะนัน้ จึงได้มกี ารบัญญัตเิ พิม่ เติมสาระส�ำคัญสรุปโดยสังเขป ดังนี้
1. ก�ำหนดให้รัฐให้หลักประกันแก่ประชาชนในการเข้าถึงระบบสาธารณสุข เพื่อคุ้มครองสิทธิ
ของประชาชนในการได้รับการดูแลด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2. การคุม้ ครองแก่เด็กและเยาวชนให้ได้รบั หลักประกันในการอยูร่ อดการพัฒนาอย่างรอบด้าน
ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจและสติปญ
ั ญา โดยค�ำนึงถึงการมีสว่ นร่วมของเด็กและเยาวชนเป็นส�ำคัญ ตลอดจน
เด็ก เยาวชน สตรีและบุคคลในครอบครัวจะได้รับความคุ้มครองจากความรุนแรง และมีสิทธิได้รับ
การฟื้นฟูจากผลของความรุนแรง และมีสิทธิได้รับการฟื้นฟูจากผลความรุนแรงดังกล่าว รวมทั้ง
การห้ามแทรกแซงและจ�ำกัดสิทธิเพือ่ ให้สถาบันครอบครัวได้รบั การดูแลอย่างอบอุน่ และมีการคุม้ ครอง
โดยกฎหมายอย่างครบถ้วน
* นักวิชาการอาวุโส, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 3 ของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
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3. สิทธิให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ จะได้รับความช่วยเหลือทั้งสวัสดิการ
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออืน่ ๆ อย่างสมศักดิศ์ รีและเหมาะสมจากรัฐ
4. ให้บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพได้รับสิทธิในสวัสดิการสิ่งอ�ำนวยความสะดวก อันเป็น
สาธารณะและความช่วยเหลือจากรัฐอย่างแท้จริง โดยให้ครอบคลุมถึงบุคคลวิกลจริต เพราะถือเป็น
บุคคลที่อยู่ในสถานะยากล�ำบากเช่นเดียวกับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และเพื่อให้เกิดความชัดเจน
ในหน้าที่ของรัฐที่จะต้องให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลตามมาตรานี้อย่างเหมาะสม
5. สิทธิของบุคคลในการได้รับความคุ้มครองการไม่มีที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่
การยังชีพในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐอย่างเหมาะสม
6. เพิ่มหลักการด้านสังคมการสาธารณสุขการศึกษาและวัฒนธรรมขึ้นใหม่ รวมถึงแก้ไข
หลักการเดิมให้มีสาระส�ำคัญชัดเจนยิ่งขึ้น โดยรัฐต้องสนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา
ปฐมวัยและต้องให้เอกชนและชุมชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสุขภาพ รวมทัง้ การจัดบริการสาธารณสุข
โดยผู้มีหน้าที่ให้บริการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมย่อมได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับทุกรูปแบบให้สอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ�ำนาจ
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การทางศาสนาและเอกชน จัดและมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมสอดคล้องกับแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ
ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้มีการก�ำหนดให้มีการปฏิรูปด้านสาธารณสุขไว้ในมาตรา 27
เพื่อให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความเหมาะสมกับ
สภาพสังคมไทย ท�ำให้กลไกของรัฐสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงสะดวกรวดเร็ว และเมื่อ
รัฐบาลชุดปัจจุบันที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้ามาบริหารประเทศได้ตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของการปฏิรูปสุขภาพที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ประกอบกับ
ประเทศไทยมีระบบบริการสุขภาพเป็นระบบทีเ่ ปิดกว้าง ประชาชนสามารถเลือกใช้บริการได้ทงั้ ภาครัฐ
และเอกชน เป้าหมายหลักของการพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ จึงมุง่ เน้นเพือ่ ความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงบริการของประชาชนและมีหลักประกันสุขภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงระบบ
การรักษาพยาบาลของภาครัฐ รวมทั้งระบบและกลไกต่าง ๆ ที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมให้กับประชาชน
ผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน จึงได้มีการก�ำหนดนโยบายด้านสาธารณสุขไว้ในข้อ 5 ว่า
“นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน โดยวาง
รากฐานให้ ร ะบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพครอบคลุ ม ประชากรในทุ ก ภาคส่ ว นอย่ า งมี คุ ณ ภาพ
โดยไม่มีความเหลื่อมล�้ำของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบ
หลักประกันสุขภาพ พัฒนาระบบบริหารสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้ว
จึงมารักษา สร้างกลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบ
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สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐตามหลักนิติธรรม

การจ้างงาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น สนับสนุน
ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ประสานการท�ำงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพือ่ ป้องกันและแก้ปญ
ั หาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่
และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์
โดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม”
โดยหลักแล้ว รัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ซึ่งจะเป็นการปกครอง
ในประเทศทีใ่ ช้หลักการปกครองโดยหลักนิตธิ รรม (Rule of law) หรือหลักบังคับแห่งกฎหมาย ทัง้ นี้
เพือ่ ให้มกี ารใช้กฎหมายเป็นสิง่ ทีส่ ร้างหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดังนัน้ ความส�ำคัญ
สูงสุดของรัฐธรรมนูญในทางรัฐศาสตร์ คือ การเป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
มิให้ผู้ปกครองหรือนักการเมืองมาละเมิด
ทั้งนี้ สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า ประชาชนชาวไทยทุกคนควรรับบริการสาธารณสุขและ
สวัสดิการจากรัฐ ตามหลักนิติธรรม ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนกระทั่งตาย เพื่อด�ำรงไว้ซึ่ง “ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์และสิทธิและเสรีภาพของบุคคล” บุคคลที่กล่าวถึงในที่นี้ คือ “บุคคลไม่ว่าจะเกิด
ณ แห่งหนใด ในราชอาณาจักรไทย ย่อมมีสิทธิในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และเป็นพลเมือง
โดยเท่าเทียมกัน” และ “บุคคลควรมีสิทธิได้รับความคุ้มครองโดยรัฐจากการใช้ความรุนแรงและ
การปฏิบตั อิ นั ไม่เป็นธรรมจากรัฐและเอกชน” รวมอยูด่ ว้ ย เพือ่ ทีจ่ ะให้ประเทศไทยครองความเป็น
ประเทศที่มีเอกราชตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และมีการปกครองตามหลักนิติธรรมโดยแท้

1. ความหมายและความเป็นมา

		
		สิทธิ
“สิทธิ” คือ อ�ำนาจอันชอบธรรม ซึ่งบุคคลทุกคนพึงมีพึงได้ โดยไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นสิทธิที่มี
อยู่นี้จะปรากฏในหลายๆ ด้าน เช่น สิทธิในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ ของตนเอง
ทีเ่ รียกว่า สิทธิตามกฎหมายแพ่ง หรือในการเลือกตัง้ บุคคลทุกคนก็มสี ทิ ธิในการเลือกตัง้ ตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนดเอาไว้ นอกจากนี้ยังมีสิทธิในร่างกาย สิทธิในการประกอบกิจการต่าง ๆ ตามที่ตนเองต้องการ
และสิทธิที่ส�ำคัญที่สุดของบุคคลก็คือ สิทธิตามกฎหมาย
ตามสารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด “สิทธิ” คือ หลักเสรีภาพหรือการให้สิทธิ์ทางกฎหมาย
สังคมหรือจริยศาสตร์ นัน่ คือ สิทธิเป็นกฎเชิงบรรทัดฐานพืน้ ฐานเกีย่ วกับสิง่ ทีป่ ระชาชนมีหรือเป็นของ
ประชาชนตามบางระบบกฎหมาย ขนบธรรมเนียมทางสังคม หรือทฤษฎีจริยศาสตร์ สิทธิมคี วามส�ำคัญ
ยิ่งในสาขาวิชาดังกล่าว เช่น กฎหมายและจริยศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทฤษฎีความยุติธรรมและ
กรณียกรรม และมักถือว่าสิทธิเป็นพืน้ ฐานของอารยธรรม ถือว่าเป็นเสาหลักซึง่ เป็นทีย่ อมรับของสังคม
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
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		บริการสาธารณสุข
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2545 ให้ค�ำนิยาม “สาธารณสุข” หมายถึง
“..กิจการเกี่ยวกับการป้องกัน การบ�ำบัดโรค การรักษาและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน..”
นั่นหมายถึง การใดๆ ก็ตามที่รัฐต้องมอบให้กับประชาชนเพื่อให้ได้มาซึ่งการบ�ำบัด รักษา และ
ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
ด้วยเหตุทวี่ า่ นับแต่อดีตจวบจนปัจจุบนั การสาธารณสุขในประเทศไทยยังคงไม่เต็มประสิทธิภาพ
ตามค�ำนิยามอย่างแท้จริง คือ แม้บคุ ลากรด้านสาธารณสุขจะมีจรรยาบรรณของการแพทย์ในการรักษา
ผู้ป่วยด้วยจิตวิญญาณ แต่ในด้านการปฏิบัติที่แท้จริงแล้ว ระบบงานในด้านสาธารณสุขยังพัฒนา
ไม่เพียงพอทีจ่ ะให้คำ� นิยามดังกล่าวเป็นไปได้อย่างสมรูปแบบในประเทศไทย ซึง่ ในทีน่ จี่ ะแบ่งออกเป็น
สองประเด็น คือ
		ประเด็นทีห่ นึง่ บุคคลทีม่ ฐี านะทางการเงินดี หรือมีหน้ามีตาในสังคม หรือโดยเฉพาะเป็นบุคคล
ทีบ่ คุ ลากรด้านสาธารณสุขทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานพยาบาลทีเ่ ข้ารับการรักษารูจ้ กั มักคุน้ หรือสนิทสนมกัน
เป็นการส่วนตัว มักจะได้รบั การดูแลเอาใจใส่ดกี ว่าลูกตาสีหลานยายสาธรรมดาๆ ทีไ่ ม่รจู้ กั ใครๆ ซึง่ เมือ่
พิจารณาตามหลักความเป็นจริงแล้ว ผู้ป่วยทุกคนที่เข้ามารับการรักษาย่อมมีความปรารถนาที่จะหาย
และอยู่รอดปลอดภัย คือ เขาเหล่านั้นได้ฝากชีวิตไว้กับบุคลากรด้านสาธารณสุขในสถานพยาบาล
แห่งนัน้ แล้ว แต่เมือ่ เข้ารับการรักษาหากเขาถูกปล่อยทิง้ ให้นอนรอชัว่ โมงการตรวจ รอรับการจ่ายยาตาม
สัง่ เขาเหล่านัน้ จะรูส้ กึ เหมือนถูกปล่อยทิง้ เพียงไร โดยเฉพาะแล้วเมือ่ พบเห็นบุคลากรด้านสาธารณสุข
ให้บริการกับบุคคลที่เป็นที่รู้จักหรือมีฐานะด้วยการบริการแบบยิ่งยวด และเมื่อการรักษาพยาบาล
ล้มเหลว อาจจะตั้งแต่ต้นหรือในตอนท้ายก็ไม่มีใครสนใจ เพราะมีค่านิยมที่คิดกันว่าเป็นบุคคลที่
ไม่ส�ำคัญ
		ประเด็นที่สอง ความแตกต่างของสัญชาติหรือเชื้อชาติ เมื่อพิจารณาตามสภาพความเป็นจริง
ในปัจจุบนั การบริการสาธารณสุขยังมีสว่ นแต่ยดึ ติดกับเรือ่ งค่านิยมผิดๆ คือมีอคติเกีย่ วกับสัญชาติ หรือ
เชื้อชาติของบุคคลที่มีปัญหาสถานะบุคคลตามกฎหมาย กล่าวคือ ในการให้บริการสาธารณสุข ยังมี
ค่านิยมทีจ่ ะมีขอ้ จ�ำกัดในการเข้าถึงสิทธิในการเข้ารับการให้บริการส�ำหรับบุคคลทีม่ ปี ญ
ั หาตรงจุดทีว่ า่
ไม่ได้มรี ายชือ่ ในทะเบียนราษฎร ไม่วา่ จะเป็นด้วยเหตุจากเป็น (1) บุคคลทีไ่ ร้สถานะบุคคลตามกฎหมาย
โดยสิน้ เชิง หรือคนไร้รฐั (Stateless Persons) ตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรืออบุคคลผูไ้ ม่มสี ถานะ
ทางทะเบียนราษฎร ตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (2) บุคคลที่ไร้สถานะความเป็นคน
ชาติในทุกประเทศของโลก หรือคนไร้สัญชาติ (Nationality-less Persons) (3) บุคคลที่ไร้สถานะ
ความเป็นบุคคลที่ถูกกฎหมาย (Unlawful People) มักจะเข้าใจไปว่าไม่ใช่คนสัญชาติไทย ย่อมไม่มี
สิทธิของ “บุคคล” เหมือนกับผู้ที่มีสัญชาติไทย และย่อมไม่ได้รับการคุ้มครองด้านสิทธิเหมือนกับ
คนที่มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดและจัดว่าเป็นข้ออคติประการหนึ่งของบุคลากรด้าน
สาธารณสุขไทย โดยมักบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มักจะใช้ข้ออ้างในการบอกปัดการรักษาว่าไม่มี
สัญชาติไทยย่อมไม่มบี ตั รประกันสุขภาพ (บัตรทอง) และไม่สามารถให้บริการการรักษาได้ และเนือ่ งจาก
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สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐตามหลักนิติธรรม

สวัสดิการการสาธารณสุขทัง้ หลายถูกรวบเข้าไปในโครงการสามสิบบาทรักษาทุกโรคแล้ว จึงไม่สามารถ
ใช้สิทธิอื่นๆ ได้ นอกจากต้องออกค่ารักษาพยาบาลหรือค่าบริการสาธารณสุขเอง ซึ่งเป็นเรื่องแน่นอน
ที่ว่าโดยส่วนใหญ่ของบุคคลทั้งสามประเภทนี้ย่อมไม่สามารถหาปัจจัยในการรักษาได้เพียงพอ
และบทสรุปแล้วเขาจะไม่มีโอกาสได้รับบริการสาธารณสุข ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ตาม
หลักสิทธิมนุษยชน
หรือเมื่อพิจารณาต่อไปจะพบว่าค่านิยมดังกล่าวเป็นค่านิยมที่ผิดอย่างยิ่ง ผิดทั้งต่อหลัก
จรรยาบรรณของบุคลากรด้านสาธารณสุขต่อหลักกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นหลักกฎหมายธรรมชาติ
(Natural Law) ซึ่งมีสิทธิมนุษยชน (Human Rights) เป็นหลักพื้นฐานหรือผิดตามหลักกฎหมาย
บ้านเมือง ซึ่งได้มีการบัญญัติเอาไว้ในกฎหมาย หลายๆ ฉบับ เช่น
		ตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ข้อ 2 บุคคลชอบที่จะมีสิทธิและเสรีภาพประดาที่ระบุไว้ในปฏิญาณนี้ ทั้งนี้โดยไม่มีการจ�ำแนก
ความแตกต่างในเรื่องใดๆ เช่น เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมืองหรือทางอื่นใด
ชาติหรือสังคมอันเป็นที่มาเดิม ทรัพย์สิน ก�ำเนิดหรือสถานะอื่นใด นอกจากนี้การจ�ำแนกข้อแตกต่าง
โดยอาศัยมูลฐานแห่งสถานะทางการเมือง ทางดุลอาณาหรือทางเรือ่ งระหว่างประเทศของประเทศ หรือ
ดินแดนซึ่งบุคคลสังกัดจะท�ำมิได้ ทั้งนี้ไม่ว่าดินแดนดังกล่าวจะเป็นเอกราชอยู่ในความพิทักษ์มิได้
ปกครองตนเองหรืออยู่ภายใต้การจ�ำกัดแห่งอธิปไตยอื่นใด
ข้อ 25 (1) บุคคลมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอส�ำหรับสุขภาพและความอยู่ดี
ของตนและครอบครัว รวมทั้งอาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย การรักษาพยาบาลและบริการสังคมที่จ�ำเป็น
และสิทธิในความมั่นคงในกรณีว่างงาน เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เป็นหม้าย วัยชราหรือการขาดปัจจัย
ในการเลี้ยงชีพอื่นใดในพฤติการณ์อันเกิดจากที่ตนจะควบคุมได้
		กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ข้อ 12
1. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามมาตรฐาน
สูงสุดเท่าที่เป็นได้
		ตามกฎหมายไทย (กฎหมายภายในประเทศ)
นับแต่ประเทศไทยได้มกี ารเปลีย่ นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็น
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 เป็นต้นมา
ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ รวมทั้งสิ้น 19 ฉบับ
โดยฉบับแรกคือ พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475
จนกระทั่งถึงฉบับปัจจุบันคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
ได้ มี ก ารบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ ด้ า นสาธารณสุ ข ไว้ ใ นหมวดต่ า งๆ อย่ า งชั ด เจน อาทิ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติด้านสาธารณสุข ไว้ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย ส่วนที่ 9 สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ และหมวด 5
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 59 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2561
-18-0809 (001).indd 147

147
9/19/61 BE 11:23 AM

วิรัติ พาณิชย์พงษ์

แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 4 แนวนโยบายด้านศาสนา การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม
ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติด้านสาธารณสุขไว้ในหมวด
ดังกล่าว เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ทางด้านสาธารณสุขในขณะนัน้ จึงได้มกี ารบัญญัตเิ พิม่ เติมสาระส�ำคัญสรุปโดยสังเขป ดังนี้
1. ก�ำหนดให้รัฐให้หลักประกันแก่ประชาชนในการเข้าถึงระบบสาธารณสุข เพื่อคุ้มครองสิทธิ
ของประชาชนในการได้รับการดูแลด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2. การคุม้ ครองแก่เด็กและเยาวชนให้ได้รบั หลักประกันในการอยูร่ อดการพัฒนาอย่างรอบด้าน
ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจและสติปญ
ั ญา โดยค�ำนึงถึงการมีสว่ นร่วมของเด็กและเยาวชนเป็นส�ำคัญ ตลอดจน
เด็ก เยาวชน สตรีและบุคคลในครอบครัวจะได้รับความคุ้มครองจากความรุนแรง และมีสิทธิได้รับ
การฟืน้ ฟูจากผลของความรุนแรง และมีสทิ ธิได้รบั การฟืน้ ฟูจากผลความรุนแรงดังกล่าว รวมทัง้ การห้าม
แทรกแซงและจ�ำกัดสิทธิเพื่อให้สถาบันครอบครัวได้รับการดูแลอย่างอบอุ่นและมีการคุ้มครอง
โดยกฎหมายอย่างครบถ้วน
3. สิทธิให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ จะได้รับความช่วยเหลือทั้งสวัสดิการ
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออืน่ ๆ อย่างสมศักดิศ์ รีและเหมาะสมจากรัฐ
4. ให้บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพได้รับสิทธิในสวัสดิการสิ่งอ�ำนวยความสะดวก อันเป็น
สาธารณะและความช่วยเหลือจากรัฐอย่างแท้จริง โดยให้ครอบคลุมถึงบุคคลวิกลจริต เพราะถือเป็น
บุคคลที่อยู่ในสถานะยากล�ำบากเช่นเดียวกับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
หน้าที่ของรัฐที่จะต้องให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลตามมาตรานี้อย่างเหมาะสม
5. สิทธิของบุคคลในการได้รับความคุ้มครองการไม่มีที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอ
แก่การยังชีพในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐอย่างเหมาะสม
6. เพิ่มหลักการด้านสังคมการสาธารณสุขการศึกษาและวัฒนธรรมขึ้นใหม่ รวมถึงแก้ไข
หลักการเดิมให้มสี าระส�ำคัญชัดเจนยิง่ ขึน้ โดยรัฐต้องสนับสนุนการอบรมเลีย้ งดูและให้การศึกษาปฐมวัย
และต้องให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพ รวมทั้งการจัดบริการสาธารณสุข โดย
ผู้มีหน้าที่ให้บริการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมย่อมได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ�ำนาจ เพื่อ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การทางศาสนาและเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ
ทั้งนี้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้มีการก�ำหนดให้มีการปฏิรูปด้านสาธารณสุขไว้ในมาตรา 27
เพื่อให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความเหมาะสมกับ
สภาพสังคมไทย ท�ำให้กลไกของรัฐสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงสะดวกรวดเร็ว และเมื่อ
รัฐบาลชุดปัจจุบันที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้ามาบริหารประเทศได้ตระหนักถึง
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ความส�ำคัญของการปฏิรูปสุขภาพที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ประกอบกับ
ประเทศไทยมีระบบบริการสุขภาพเป็นระบบทีเ่ ปิดกว้าง ประชาชนสามารถเลือกใช้บริการได้ทงั้ ภาครัฐ
และเอกชน เป้าหมายหลักของการพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ จึงมุง่ เน้นเพือ่ ความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงบริการของประชาชนและมีหลักประกันสุขภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงระบบ
การรักษาพยาบาลของภาครัฐ รวมทั้งระบบและกลไกต่าง ๆ ที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมให้กับประชาชน
ผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน จึงได้มีการก�ำหนดนโยบายด้านสาธารณสุขไว้ในข้อ 5 ว่า
“นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน โดยวางรากฐาน
ให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ โดยไม่มีความ
เหลื่อมล�้ำของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกัน
สุขภาพ พัฒนาระบบบริหารสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา
สร้างกลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน
การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น สนับสนุนความร่วมมือ
ระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขประสานการท�ำงาน
ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา
ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มี
มาตรการและกฎหมายที่รัดกุม”
และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายเร่งด�ำเนินงาน
10 ข้อ ได้แก่
1. ให้ความส�ำคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชด�ำริ และโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขถือเป็นนโยบายส�ำคัญ ทีต่ อ้ งด�ำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งให้สมพระเกียรติและ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้ทกุ คนบนแผ่นดินไทยสามารถเข้าถึงการบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
อย่างทั่วถึง โดยมีการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบที่ยั่งยืน
2.1 พัฒนาและด�ำเนินการทศวรรษแห่งการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิโดยเน้นการ
พัฒนา ขีดความสามารถในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง โดยการสนับสนุนของระบบบริการสารสนเทศ
ด้านสุขภาพ และการมีบคุ ลากรและแพทย์ดา้ นเวชศาสตร์ครอบครัวให้ครอบคลุมทัว่ ถึง ทัง้ ในเขตเมือง
กทม. และชนบท
2.2 พัฒนาระบบบริการในแต่ละเขตพื้นที่ โดยเน้นความเข้มแข็งระบบบริการระดับ
ปฐมภูมิ ระบบเครือข่ายการส่งต่อระหว่างสถานบริการสุขภาพ ทัง้ ในภาครัฐและเอกชนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานระบบบริการทุกระดับ ทัง้ นีโ้ ดยมีระบบอภิบาลอย่างมีสว่ นร่วมและโปร่งใส
เพื่อให้เกิดการกระจายและการใช้ทรัพยากรอย่างเสมอภาค และมีประสิทธิภาพสูงสุด
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2.3 พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ให้ทุกกองทุนมีความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว
(Harmonization) ในเรือ่ งสิทธิประโยชน์ การเข้าถึงบริการ การสนับสนุนทางการเงิน และระบบข้อมูล
2.4 เร่งรัดด�ำเนินการให้การบริการการแพทย์ฉุกเฉินตามนโยบาย “ใช้บริการได้ทุกที่
ฟรีทุกสิทธิ์” มีความเป็นจริงในทางปฏิบัติ
2.5 เร่งรัดการด�ำเนินการระบบการสร้างเสริมสุขภาวะ ส�ำหรับผู้สูงอายุและผู้อยู่ใน
ภาวะพึ่งพิง รวมทั้งผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิต ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในหนึ่งปี และมีผลต่อเนื่อง
อย่างยัง่ ยืน โดยเน้นการดูแลโดยชุมชนและครอบครัว ด้วยการสนับสนุนและความร่วมมืออย่างใกล้ชดิ
ระหว่างสถานบริการสุขภาพและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.6 เร่งรัดพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการสุขภาพ และพัฒนาหน่วยบริการสุขภาพส�ำหรับ
ประชากรทีม่ คี วามต้องการบริการรูปแบบพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเข้าถึงบริการส�ำหรับคนพิการ
ประชากรที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ ประชากรต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว ประชาชนตามพื้นที่พิเศษ
เช่น ชายแดนห่างไกล ห้าจังหวัดภาคใต้ และการสร้างเสริมสุขภาพของแรงงานนอกระบบ
2.7 พัฒนาประสิทธิภาพ และการมีสว่ นร่วมในการจัดการและการใช้ทรัพยากรของระบบ
บริการ โดยเน้นเรือ่ งการสร้างภาวะผูน้ ำ� และระบบความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารการกระจายอ�ำนาจและ
การสร้างระบบความยืดหยุ่นในการบริหารสถานพยาบาลของรัฐ รวมทั้งการให้มีโรงพยาบาลองค์การ
มหาชนในก�ำกับรัฐเพิ่มมากขึ้น
2.8 สนับสนุนการบูรณาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เข้าสูร่ ะบบบริการสุขภาพอย่าง
ครบวงจร โดยการสนับสนุนการเพิม่ การใช้ในสถานพยาบาล การเพิม่ การสนับสนุนทางการเงินในระบบ
หลักประกันสุขภาพ และการเพิ่มรายการยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
2.9 เร่งรัดการด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริการ ให้ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัย
มากที่สุด และผู้ให้บริการมีความมั่นใจ รวมทั้งเกิดความเป็นกัลยาณมิตรระหว่างผู้รับและผู้ให้บริการ
โดยจัดให้มีทศวรรษแห่งการพัฒนาคุณภาพบริการและความปลอดภัยของผู้ป่วย
3. สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรไทยตลอดช่วงชีวิต
3.1 จัดการกับปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพตามกลุ่มวัย (1) ทารกและเด็กเล็กเน้นการพัฒนา
เชิงคุณภาพของศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ การจัดท�ำชุดนโยบายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กการออก
พ.ร.บ.ควบคุมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก และการจัดการภาวะการขาดสารอาหารเฉพาะอย่าง
โดยเฉพาะธาตุเหล็กและไอโอดีน (2) กลุ่มวัยเรียน (5-14 ปี) เน้นการปรับปรุงฉลากอาหารให้เอื้อต่อ
พฤติกรรมการบริโภคที่ เหมาะสม และการด�ำเนินการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพรวมทัง้ การเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต และทักษะด้านสุขภาพ (3) กลุ่มวัยรุ่นและวัยท�ำงาน ( 15-59 ปี) เน้นการจัดการกับปัญหา
การบริโภค บุหรี่ สุรา สารเสพติด อนามัยการเจริญพันธุ์ (โดยเฉพาะการลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
รวมทั้งปัญหาสังคมที่ตามมา ความรุนแรงทางเพศ โรคเอดส์และความปลอดภัยจากการตั้งครรภ์และ
การคลอด) พฤติกรรม การบริโภค กิจกรรมทางกาย การคัดกรองโรคและปัจจัยเสี่ยงตามกลุ่มวัย
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(4) ผู้สูงอายุ เร่งรัดการด�ำเนินการพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพ และการดูแลระยะยาวส�ำหรับ
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
3.2 โภชนาการและอาหารปลอดภัย เน้นการแก้ปญ
ั หาโภชนาการตามกลุม่ ประชากรและ
การสร้างความเข้มแข็งของระบบการติดตามเฝ้าระวัง และการบังคับใช้กฎหมายภายหลังผลิตภัณฑ์
ออกสูต่ ลาด โดยเฉพาะการลักลอบน�ำเข้าอาหาร ปัญหาคุณภาพนมและอาหารโรงเรียน น�ำ้ มันทอดซ�ำ 
้
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การใช้สเตียรอยด์ในอาหาร รวมทัง้ การจัดการปัญหาการโฆษณาและการตลาด
ที่ไม่เหมาะสม
3.3 การป้องกันและการควบคุมการบาดเจ็บ โดยเฉพาะอุบตั เิ หตุจราจรและการบาดเจ็บ
ในเด็ก โดยเน้นการพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด
3.4 การด�ำเนินการเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
โดยการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งรัฐ เอกชน ประชาสังคม และชุมชนท้องถิ่น
4. สร้างเสริมความเข้มแข็งของกลไกนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ท�ำงานข้ามภาคส่วน
ทั้งในภาครัฐ (กระทรวงอื่นๆ มหาวิทยาลัยและสภาวิชาชีพ) เอกชน ประชาสังคมและชุมชน ท้องถิ่น
เพือ่ ร่วมกันด�ำเนินการฉันกัลยาณมิตรในการสร้างเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสีย่ งภัยคุกคามสุขภาพ
และการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น กลไกการท�ำงานข้ามภาคส่วน
ของกระทรวงสาธารณสุข กลไกภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน เป็นต้น
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากรสุขภาพ
5.1 สนับสนุนให้คณะกรรมการก�ำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ด�ำเนินการวางแผนก�ำลังคน
ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งประเภท คุณภาพ ปริมาณและการกระจาย
5.2 ด�ำเนินการสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากร ให้มจี ำ� นวนเพียงพอและสอดคล้อง
กับความต้องการของระบบบริการสุขภาพและแผนก�ำลังคน โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้ผลิต ผู้ใช้
ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น เน้นการผลิตที่มีฐานในระบบบริการสุขภาพในพื้นที่การศึกษาร่วมกัน
ระหว่างสาขาวิชาชีพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน
5.3 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการบุคลากรให้มีระบบการจ้างงาน และระบบ
การสร้างฉันทะและแรงจูงใจที่ส่งเสริมการกระจายที่เหมาะสม ทั้งในภาพรวมและรายสาขาบุคลากร
มีขวัญก�ำลังใจดี มีความสุขและความภูมิใจ โดยใช้มาตรการทั้งด้านการศึกษา การบริหารจัดการ
มาตรการทางสังคมและการเงินอย่างครบวงจร โดยเฉพาะการท�ำให้สถานที่ท�ำงานทุกแห่งเป็น
Healthy Workplace
6. พัฒนาความมั่นคงของระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์
6.1 ส่งเสริมและเร่งรัดการด�ำเนินการในการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีน ชีววัตถุและวัตถุดิบ
ในการผลิตยารวมทัง้ เครือ่ งมือแพทย์ ทัง้ ในภาครัฐและเอกชน เพือ่ ความมัน่ คงด้านสุขภาพ โดยเฉพาะ
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วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนพื้นฐาน ชีววัตถุที่ใช้ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและโรคเรื้อรังอื่นๆ ทั้งนี้โดยได้รับ
การสนับสนุนจากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างเหมาะสม
6.2 สร้างความเข้มแข็งและยัง่ ยืนของกลไกการพัฒนาระบบยาและเทคโนโลยีของประเทศ
โดยศึกษาทบทวนกลไกการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ กลไกการประเมินเทคโนโลยีทางด้านสุขภาพ และ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ สนับสนุนให้เกิดการใช้ยา วัคซีนและเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างเหมาะสม
คุ้มค่า รวมทั้งการสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศ
7. จัดการโรคติดต่อและภัยคุกคามด้านสุขภาพ
7.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวัง และสอบสวนโรคและภัยคุกคาม
ด้านสุขภาพ เพือ่ ให้ทนั กับแนวโน้มการระบาดของโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ และสนับสนุนการด�ำเนินการของ
กฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR) โดยสนับสนุนประเทศก�ำลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านใน
การสร้างขีดความสามารถด้านบุคลากรและเครือข่ายห้องปฏิบัติการ
7.2 เร่งรัดขับเคลื่อนการด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ เตรียมความพร้อมป้องกันและ
แก้ไข ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2556-2557) โดยเน้นการด�ำเนินการตามหลักการ
“สุขภาพ หนึ่งเดียว” ให้มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งในภาครัฐและเอกชนทุกระดับ
7.3 เร่งรัดและด�ำเนินการให้เกิดความยัง่ ยืนในการก�ำจัด กวาดล้างและควบคุมโรคติดต่อ
ที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โดยเฉพาะโรคโปลิโอ หัด คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และเพิ่มประสิทธิภาพ
การป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อที่ส�ำคัญ เช่น วัณโรค โรคเอดส์ โรคติดต่อน�ำโดยแมลงโรคตับอักเสบ
และพยาธิใบไม้ในตับ
7.4 เสริมสร้างความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมจากท้องถิ่นและชุมชนในการจัดการ
ภัยคุกคามทางสุขภาพ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ โดย
ด�ำเนินการพัฒนาขีดความสามารถในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของชุมชนท้องถิ่น ภายใต้
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ และการพัฒนากลไกควบคุมการท�ำงานของผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข
ในโรงงานอย่างเข้มงวด
7.5 พัฒนาระบบและกลไกในการพิจารณาการน�ำวัคซีนและเทคโนโลยีใหม่เข้าสู่ระบบ
หลักประกันสุขภาพ เช่น วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก การทดสอบดีเอ็นเอในการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก วัคซีนโรตาไวรัสป้องกันท้องร่วงในเด็ก วัคซีนผสมห้าหรือหกชนิด (Pentavalent and
Hexavalent) เป็นต้น ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตามหลักฐานเชิงประจักษ์ทไี่ ด้จากการประเมินเทคโนโลยีทเี่ ข้มแข็ง
8. สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพโลก (Global Health)
8.1 จัดท�ำและด�ำเนินการแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพโลก และภูมิภาคอาเซียนของ
ประเทศ ไทย โดยอาศัยจุดแข็งระบบสุขภาพไทย เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพ
ของประเทศ การประกันความมั่นคงของมนุษย์ การเสริมบทบาทและภาพลักษณ์ของไทยในเวที
ระหว่างประเทศ การเป็นศูนย์กลางการผลิตและพัฒนาบุคลากรสุขภาพ รวมทั้งรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน ทัง้ นีโ้ ดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุขและ
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สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐตามหลักนิติธรรม

องค์กรด้านสุขภาพ ทัง้ ในภาครัฐและ เอกชน รวมทัง้ ภาคประชาสังคม ทัง้ นีโ้ ดยใช้กลไกสมัชชาสุขภาพ
ภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
8.2 การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพของภูมภิ าคอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
(1) พัฒนาระบบความสมดุลในการใช้ทรัพยากรด้านสุขภาพเพื่อมิให้นโยบายใน
การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพของภูมิภาค ส่งผลกระทบด้านลบต่อการบริการ
สุขภาพแก่คนไทย ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(2) พัฒนาระบบสารสนเทศในการรองรับการเชือ่ มโยงข้อมูลผูป้ ว่ ยและสถานพยาบาล
ทั้งภายในและกับต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนา Health Care Logistics
(3) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนด้านบริการสุขภาพ เพือ่ ผลักดัน
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านบริการสุขภาพอย่างยั่งยืน
9. สนับสนุนการวิจัยสุขภาพอย่างครบวงจร โดยการผลักดันให้มีกฎหมายจัดตั้งสถาบัน
วิจัยสุขภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยสุขภาพที่จ�ำเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ครบวงจร ตั้งแต่งานวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพพื้นฐาน ไปจนถึงการวิจัยระบบสาธารณสุข
10. พัฒนาและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรด้านสุขภาพ
ของรัฐ โดยการวางระบบและกลไกธรรมาภิบาล โดยเฉพาะในเรือ่ งการแต่งตัง้ โยกย้ายการจัดซือ้ จัดจ้าง
การรับสิ่งของจากภาคเอกชนให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม ยึดหลักคุณธรรม ความคุ้มค่า ความโปร่งใส
การมีส่วนร่วมและการมีความรับผิดชอบ (Accountability) ทั้งนี้โดยร่วมมือกับการขับเคลื่อนใน
ภาคเอกชน
		สวัสดิการจากรัฐ (Welfare state)
		 สวัสดิการจากรัฐ หรือรัฐสวัสดิการ คือ มโนทัศน์การปกครองซึ่งรัฐมีบทบาทส�ำคัญในการ
คุม้ ครองและส่งเสริมความเป็นอยูท่ ดี่ ที างเศรษฐกิจและสังคมของพลเมือง โดยอาศัยหลักความเสมอภาค
ของโอกาส การกระจายความมั่งคั่งอย่างชอบธรรมและความรับผิดชอบต่อสาธารณะแก่ผู้ไม่สามารถ
จัดหาขั้นต�่ำส�ำหรับชีวิตที่ดีได้
หรืออีกความหมายหนึ่งซึ่งตีความอย่างกว้างๆ รัฐสวัสดิการ (Welfare state) มักหมายถึง
สภาวะที่รัฐเข้ามาจัดสร้างและจัดสรรสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่างๆ แทนเอกชน เพื่อให้สิทธิ์หรือ
บริการสาธารณะเหล่านัน้ กระจายไปสูป่ ระชาชนอย่างเหมาะสม (ตามอุดมการณ์หรือปรัชญาเบือ้ งหลัง
การจัดสวัสดิการในแต่ละรัฐ) เมื่อกล่าวเช่นนี้ย่อมหมายความว่า ในทางปฏิบัติรัฐสวัสดิการยังสามารถ
แบ่งออกได้เป็นหลายระดับความเข้มข้น (Degree) และหลายรูปแบบของการจัดการ รัฐสวัสดิการ
จึงเป็นค�ำที่มีขอบเขตค่อนข้างกว้างขวางเกินที่จะกล่าวขึ้นมาแล้วเข้าใจได้ตรงกันหมด แม้กระทั่ง
ประเทศในกลุ่มที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่เป็นรัฐสวัสดิการ ก็ยังมีระดับความเข้มข้นและรูปแบบ
ที่แตกต่างกันอย่างมาก แต่หากจะกล่าวถึงจุดร่วมส�ำคัญของรัฐสวัสดิการแล้ว สามารถกล่าวได้
3 ประการ ได้แก่
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		ประการทีห่ นึง่ รัฐสวัสดิการมักจะเป็นรัฐบาลทีม่ ขี นาดใหญ่ (Big government) ในความหมาย
ทีว่ า่ รัฐบาลมีบทบาทการสร้างและจัดสรรบริการสาธารณะรูปแบบต่างๆ ให้แก่ประชาชนคิดเป็นมูลค่า
ค่อนข้างสูง
		ประการที่สอง บริการสาธารณะที่รัฐสวัสดิการให้ความสนใจท�ำมีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้นสามกลุ่ม
ได้แก่ การศึกษา, การสาธารณสุข และประกันบ�ำนาญ (Pension insurance)
		ประการทีส่ าม เมือ่ รัฐบาลโดยทัว่ ไปไม่สามารถจะท�ำนโยบายการคลังขาดดุล (Deficit budget)
ได้เป็นระยะเวลายาวนาน หรือสูงมากจนกระทบกับความยัง่ ยืนทางการคลัง ดังนัน้ นโยบายภาษีของรัฐ
ที่ด�ำเนินนโยบายรัฐสวัสดิการจึงมักมีอัตราที่สูง แต่ไม่จ�ำเป็นว่าจะต้องก้าวหน้าเสมอไป
อย่างไรก็ตาม รัฐสวัสดิการมีความเข้มข้นหลายระดับ กล่าวคือ ระดับความเข้มข้นของรัฐ
สวัสดิการ (Degree of welfare state effort) หมายถึง การวัดว่าประเทศต่างๆ ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
ประเทศซึ่งใช้นโยบายรัฐสวัสดิการนั้น มีระดับของบทบาทที่รัฐได้เข้ามาจัดการกับสวัสดิการสังคม
มากน้อยเพียงใด โดยสามารถวัดได้ผ่านการพิจารณา รายจ่ายภาครัฐเพื่อสวัสดิการต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ การวัดรายจ่ายด้านสวัสดิการต่อหัวประชากรทีอ่ ยูภ่ ายใต้โครงการรัฐสวัสดิการ
หรือการวัดช่วงเวลาทีป่ ระชากรโดยเฉลีย่ จะอยูภ่ ายใต้โครงการสวัสดิการของรัฐ (Kumlin & Rothstein,
2005) ในขณะที่มิติเชิงคุณภาพ การประเมินความเข้มข้นของรัฐสวัสดิการอาจประเมินในแง่ลักษณะ
ของบทบาทได้เช่นเดียวกัน เช่น รัฐด�ำเนินการแทรกแซงผ่านระบบตลาดหรือผ่านกลไกรัฐมากกว่ากัน
รัฐเน้นการจัดสรรสวัสดิการเพียงอย่างเดียวหรือค�ำนึงเรือ่ งความเป็นธรรม/ความเท่าเทียมกันจากการ
จัดสรรบริการสาธารณะด้วย เป็นต้น
		รูปแบบของรัฐสวัสดิการ มีหลายรูปแบบเช่นกัน และสามารถแบ่งออกได้ด้วยหลาย
หลักเกณฑ์ ทว่ากรณีที่มักได้รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวาง คือ งานของ Esping-Andersen
(ค.ศ.1990) ที่แบ่งรูปแบบรัฐสวัสดิการในโลกทุนนิยม ออกเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ รัฐสวัสดิการแบบ
สังคมนิยมประชาธิปไตยรัฐสวัสดิการแบบเสรีนิยม และรัฐสวัสดิการแบบอนุรักษ์นิยมคาทอลิก
สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้
		 1. รัฐสวัสดิการแบบสังคมนิยมประชาธิปไตย (Social democratic welfare state)
มักมีขนาดของงบประมาณรายจ่ายภาครัฐที่สูง และเน้นกลไกรัฐมากกว่าระบบตลาด ในด้านตลาด
แรงงานรัฐสวัสดิการแบบสังคมนิยมประชาธิปไตยด�ำเนินนโยบายบนหลักการใหญ่ เรื่อง การท�ำให้
แรงงานไม่กลายเป็นสินค้า (Decomodification of labour) กล่าวคือการท�ำให้แรงงานมีเสรีภาพ
และคุณค่าในการเลือกประกอบวิชาชีพ รวมถึงมีคุณภาพชีวิตในการด�ำรงชีพหลังออกจากงาน
ไม่แตกต่างไปจากยามท�ำงานมากนัก หรือที่เรียกว่าสิทธิ์ของสังคมที่จะผลักดันพรมแดนของอ�ำนาจ
ทุนนิยมให้ล่าถอยไป
		2. รัฐสวัสดิการแบบเสรีนิยม (Liberal welfare state) เน้นใช้กลไกตลาดมากกว่าการใช้
กลไกรัฐหรือระบบราชการในการจัดสวัสดิการ เมือ่ รัฐใช้กลไกตลาดมากกว่าทีจ่ ะเข้าไปจัดการโดยตรง
ยกตัวอย่างเช่น การท�ำกองทุนประกันการว่างงานทีป่ ระชาชนสมทบเงินเข้าสูก่ องทุนประกันด้วยตนเอง
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สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐตามหลักนิติธรรม

วิธีการนี้อาศัยตลาดประกันความเสี่ยงช่วยจัดการและจัดสรรสวัสดิการมากกว่าที่รัฐจะเก็บเงินผ่าน
ระบบภาษี แล้วน�ำมาจัดสวัสดิการให้โดยตรง ขนาดของรัฐในกรณีการจัดสวัสดิการ โดยระบบเสรีนยิ ม
จึงมีขนาดเล็กกว่าระบบสังคมนิยมประชาธิปไตย นอกจากนี้ ระบบการให้สิทธิประโยชน์ของรัฐ
สวัสดิการในแบบเสรีนิยมนั้นยังมักมีลักษณะที่เจาะจง (Targeting scheme) หมายความว่า ผู้ที่จะ
ได้รบั สวัสดิการนัน้ ต้องผ่านเงือ่ นไขบางอย่างและต้องพิสจู น์สทิ ธิ์ มิใช่การให้สวัสดิการอย่างครอบคลุม
ถ้วนหน้า
		3. รั ฐ สวั ส ดิ ก ารแบบอนุ รั ก ษ์ นิ ย มคาทอลิ ก (Conservative Catholic) มี ลั ก ษณะ
ทีผ่ สมผสานระหว่างสังคมนิยมประชาธิปไตยและเสรีนยิ ม กล่าวคือ ในด้านหนึง่ รัฐก็เข้ามาแสดงบทบาท
อย่างมากในการแทรกแซงตลาดและจัดบริการสาธารณะให้แก่ผมู้ คี วามจ�ำเป็น อย่างไรก็ตามรัฐในกลุม่
อนุรกั ษ์นยิ มนี้ จะไม่เน้นเสริมสร้างความเท่าเทียมกันในทางสังคม และมุง่ คงสภาพของกลุม่ อภิสทิ ธิช์ น
เอาไว้ระดับหนึ่ง
นอกเหนือจากเกณฑ์การแบ่งรูปแบบของรัฐสวัสดิการตามแบบของ Esping-Andersen
ยังมีการแบ่งรัฐสวัสดิการด้วยหลักเกณฑ์อื่นอีก ยกตัวอย่างเช่น รัฐสวัสดิการแบบบิสมาร์ค หรือแบบ
บรรษัทนิยม (Bismarck an or Corporatism) ซึ่งหมายถึง การจัดสรรสวัสดิการโดยผูกโยงสิทธิ
ประโยชน์ไว้กับ “กลุ่มอาชีพ (Occupational base)” เช่น การท�ำมาตรการช่วยเหลือเป็นการเฉพาะ
ให้แก่แรงงาน การท�ำมาตรการอุดหนุนราคาสินค้าเกษตร เป็นต้น มาตรการเหล่านีจ้ ะส่งผลให้เกิดการ
ยกระดับคุณภาพชีวติ หรือสวัสดิการสังคมแก่กลุม่ คนซึง่ แบ่งแยกกันด้วยฐานของอาชีพเป็นส�ำคัญ นัยนี้
การท�ำรัฐสวัสดิการในระบบบิสมาร์คจึงอาจก่อให้เกิดความเหลื่อมล�้ำมากขึ้นได้ในตัวมาตรการเอง
เพราะหากกลุ่มอาชีพใดมีพลังทางการเมืองมาก เช่น จัดตั้งได้แน่นแฟ้นคงสภาพได้ในระยะยาวและ
เข้าถึงทรัพยากรก่อน เป็นต้น กลุม่ ชีพดังกล่าวก็จะได้รบั ประโยชน์มากกว่ากลุม่ อาชีพอืน่ ๆ ทัง้ ๆ ทีภ่ าระ
การสมทบภาษีให้แก่รัฐอาจจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือภาระระดับเดียวกัน
จากรูปแบบทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้ จะพบว่าอันที่จริงแล้วรัฐสวัสดิการมีความหมายกว้างกว่า
“รัฐสวัสดิการ” ตามมโนทัศน์ที่ภาควิชาการและประชาชนในประเทศไทยเรียกร้อง เช่น งานศึกษา
ของอัมมาร สยามวาลา และ สมชัย จิตสุชน (2550) เน้นมุมมองต่อรัฐสวัสดิการว่า เป็นโครงการที่รัฐ
เข้ามาจัดสวัสดิการอย่างถ้วนหน้า (Universal coverage) และแนวคิดหรือการด�ำเนินงานของรัฐ
สวัสดิการมีส่วนในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�ำ้ ในตัวเอง ซึ่งอันที่จริงแล้วนิยามดังกล่าวมีลักษณะ
คล้ายคลึงรัฐสวัสดิการในแบบสังคมนิยมประชาธิปไตยมากกว่าจะกล่าวถึงรัฐสวัสดิการในความหมาย
ทั่วๆ ไป
		ปัจจัยก�ำหนดรูปแบบรัฐสวัสดิการ
รูปแบบของรัฐสวัสดิการมีความหลากหลายอย่างมาก ค�ำถามส�ำคัญก็คือ อะไรที่เป็นปัจจัย
ก�ำหนดรูปแบบของรัฐสวัสดิการในรัฐต่างๆ ประเด็นนี้จะเป็นตัวแปรที่เป็นสาเหตุก�ำหนดรูปแบบ
ของรัฐ สวัสดิการ มักชี้น�ำการวิเคราะห์การปรับเปลี่ยนโครงการสวัสดิการ (Welfare Programme
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Development) ในแต่ละประเทศได้ว่ามีแนวโน้มจะพัฒนาไปสู่รูปแบบใด และยังส่งผลต่อการ
วางยุทธศาสตร์เพื่อก�ำหนดรูปแบบรัฐสวัสดิการในอนาคตได้อีกด้วย ในเบื้องต้นจะสรุปแนวคิด
รวบยอดจากการศึกษาบทความและเอกสารวิชาการต่างๆ เป็นหลัก โดยสามารถแบ่งปัจจัยก�ำหนด
รูปแบบรัฐสวัสดิการออกเป็นสามกลุ่มด้วยกัน กล่าวคือ
		กลุม่ แรก บทบาทของกลุม่ การเมือง-กลุม่ ผลประโยชน์ (Interest groups) กลุม่ ผลประโยชน์
นั้นได้เข้ามามีบทบาทต่อการก�ำหนดนโยบายสาธารณะอย่างมากผ่านการจัดตั้งเข้ามากดดันต่อรอง
กับรัฐบาล โดยเฉพาะในมุมมองของกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ (New social movement)
ที่เน้นการจัดตั้งตัวเองเข้ามาต่อรองนโยบายสาธารณะโดยมีเป้าหมายเพื่อระดมโยกย้ายทรัพยากร
ให้เป็นไปตามผลพึงประสงค์ร่วมกันของกลุ่มผลประโยชน์แต่ละกลุ่ม จากความสัมพันธ์ข้างต้นถ้าหาก
กลุ่มผลประโยชน์มีอุดมการณ์หรือผลประโยชน์ร่วมกันแบบใดมีพลังทางการเมืองมาก ทิศทางของ
นโยบายหรือโครงการรัฐสวัสดิการก็มแี นวโน้มจะเอนเอียงไปตามความพึงพอใจของกลุม่ ผลประโยชน์
ดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศที่ขบวนการแรงงานมีการจัดตั้งกันอย่างเข้มแข็งมีสหภาพแรงงาน
ที่ครอบคลุม หรือมีพรรคการเมืองฝ่ายซ้าย (Leftist party) ที่แข็งแรง ประเทศในกลุ่มนี้ย่อมเน้นให้
ความส�ำคัญกับนโยบายแรงงานและการลดบทบาของระบบตลาดหรือทุนลง ดังนั้น รูปแบบของรัฐ
สวัสดิการที่จะถูกผลักดันโดยประเทศในกลุ่มนี้จะมีลักษณะค่อนไปทางรัฐสวัสดิการแบบสังคมนิยม
ประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม หากการเติบโตของขบวนการแรงงานมีความแตกต่างกันมากในแต่ละ
อาชีพและรัฐมีอ�ำนาจค่อนข้างเด็ดขาด (Absolutist regime) รัฐสวัสดิการก็อาจจะเติบโตกลายเป็น
รูปแบบของรัฐสวัสดิการแบบบิสมาร์คได้เช่นเดียวกัน หมายความว่า เมื่อแรงงานในแต่ละอาชีพมีพลัง
แตกต่างกัน แทนที่รัฐจะจัดสวัสดิการให้แก่แรงงานทุกอาชีพมากเท่าเทียมกันอย่างถ้วนหน้า รัฐอาจ
เลือกที่จะแยกกลุ่มแรงงาน (Segmentation) แล้วท�ำสวัสดิการแบบแบ่งแยกให้เป็นรายอาชีพ ทั้งนี้
เพื่อลดทั้งรายจ่ายภาครัฐและลดพลังการต่อรองของขบวนการแรงงานในภาพรวมลง โดยกลุ่มอาชีพ
ที่มักได้รับสวัสดิการมากที่สุด ได้แก่ ข้าราชการระดับกลางถึงสูง, แรงงานปกขาว และแรงงานปกฟ้า
ลดหลั่นลงมาเป็นล�ำดับ การท�ำรัฐสวัสดิการในระบบบิสมาร์คนี้ คงต้องกล่าวเน้นย�้ำว่าหลักฐาน
เชิงประจักษ์ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศเยอรมันและฝรั่งเศสพยายามปฏิรูประบบรัฐ
สวัสดิการของตนเองไปสู่รัฐสวัสดิการที่แต่ละอาชีพได้รับการดูแลเท่าเทียมกันในภาพรวม (Unified
welfare state) ทว่าทั้งสองประเทศก็ล้มเหลว เนื่องจากกลุ่มอาชีพที่ได้รับการดูแลจากรัฐภายใต้
โครงการสวัสดิการเดิมต่อต้านมาตรการดังกล่าว สาเหตุก็เพราะปฏิรูประบบสวัสดิการเพื่อให้เกิด
สิทธิประโยชน์เท่าเทียมกันมักกระทบต่อสิทธิประโยชน์เดิมของกลุ่มอาชีพที่ได้รับอภิสิทธิ์ ในแง่นี้ยิ่ง
กลุ่มอภิสิทธิ์เดิมมีพลังทางการเมืองมากเพียงใด ก็จะยิ่งส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนระบบสวัสดิการให้
ออกจากรูปแบบบิสมาร์คได้ยากมากขึน้ เท่านัน้ การมีบทบาทของกลุม่ ผลประโยชน์นอกจากจะก�ำหนด
รูปแบบของระบบรัฐสวัสดิการภาพใหญ่แล้ว ยังอาจจะกระทบต่อชนิดของสวัสดิการสาธารณะทีร่ ฐั ให้
ความส�ำคัญด้วย อาทิ ในสหรัฐอเมริการัฐบางรัฐได้ลดสัดส่วนการจัดสวัสดิการการศึกษามาสูส่ วัสดิการ
สุขภาพมากขึน้ ปรากฏการณ์นถี้ กู กล่าวถึงในประเทศภูมภิ าคยุโรปเช่นเดียวกัน สาเหตุทที่ ศิ ทางของรัฐ
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ก�ำลังปรับเปลี่ยนไปสู่การให้ความส�ำคัญกับสวัสดิการด้านสุขภาพมากกว่าสวัสดิการด้านอื่นๆ ก็เป็น
เพราะการเปลีย่ นแปลงด้านโครงสร้างประชากร (Demographic change) ของกลุม่ ผลประโยชน์และ
รวมถึงผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในประเทศพัฒนาแล้วเหล่านี้เริ่มเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Aging society) ท�ำให้
รัฐบาลต้องปรับเปลี่ยนชนิดของนโยบายสาธารณะด้านสวัสดิการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
สังคมและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย
		กลุ่มสอง โครงสร้างของรัฐ (Structure of government body) โครงสร้างของรัฐนั้น
มีผลต่อการปรับตัวของรัฐสวัสดิการและชนิดของสวัสดิการที่รัฐเน้นความส�ำคัญ เนื่องจากโครงสร้าง
ของรัฐจะสะท้อนความยากง่ายของการจัดตั้งกลุ่มผลประโยชน์เพื่อต่อรอง หากยกตัวอย่างโครงสร้าง
ของรัฐในแง่ของระบบการเมืองแบบประธานาธิบดี (Presidential regime) เปรียบเทียบกับระบบ
รัฐสภา (Parliament regime) ก็จะพบว่า ระบบประธานาธิบดีจะมีสายบังคับบัญชาจากพรรคการเมือง
อ่อนแอกว่าระบบรัฐสภา เพราะในระบอบประธานาธิบดีนักการเมืองแต่ละคนมีฐานทรัพยากร
ทางการเมืองและฐานคะแนนเสียงที่เป็นอิสระจากพรรคมากกว่าระบอบรัฐสภา ท�ำให้พรรคการเมือง
ออกค�ำสั่งต่อตัวนักการเมืองเป็นรายบุคคลได้น้อย ดังนั้น การวิ่งเต้นเพื่อก�ำหนดคะแนนเสียงในสภา
จึงสามารถกระท�ำได้ยากเพราะต้องท�ำเป็นรายคน ภายใต้รปู แบบนีก้ ารทีจ่ ะวิง่ เต้นเพือ่ ก�ำหนดผลลัพธ์
ในสภาส�ำหรับปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือระบบรัฐสวัสดิการจึงกระท�ำได้ยาก หากริเริ่มโดยกลุ่ม
ผลประโยชน์ที่เกิดจากคนจ�ำนวนมากมารวมตัวกัน เพราะมีต้นทุนด�ำเนินการที่สูง ในทางกลับกัน
กลุ่มนายทุนที่มีขนาดกระชับและมีทรัพยากรจ�ำนวนมากจึงมีโอกาสแทรกแซงนโยบายหรือรูปแบบ
รัฐสวัสดิการได้มากกว่า ส่งผลให้โอกาสที่รัฐสวัสดิการจะมีรูปแบบเป็นสังคมนิยมประชาธิปไตย
ก็ ล ดน้ อ ยลงด้ ว ย และแนวทางรั ฐ สวั ส ดิ ก ารแบบเสรี นิ ย มจะมี ค วามเป็ น ไปได้ ม ากขึ้ น รู ป แบบ
การลงคะแนนเสียงเพื่อตัดสินใจนโยบายสาธารณะก็มีความสัมพันธ์กับความยากง่ายในการเรียกร้อง
สวัสดิการของประชาชน เช่น หากต้องใช้คะนนเสียงจ�ำนวนมากในการตัดสินใจก็จะท�ำให้เสียง
ส่วนน้อยที่มีทรัพยากรมากมีโอกาสสูงขึ้นในการก�ำหนดนโยบายสวัสดิการ วิธีการได้แก่ การกีดกัน
ผลการลงคะแนนเสียง (Block vote) ซึ่งหมายถึงการที่เสียงส่วนน้อยใช้สิทธิ์เสียงข้างน้อยขัดขวาง
มิให้ทปี่ ระชุมสามารถลงมติได้ผา่ น ยกตัวอย่าง หากกฎของทีป่ ระชุมต้องใช้เสียงเอกฉันท์ในการก�ำหนด
นโยบายรัฐสวัสดิการ กลุ่มผลประโยชน์ที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายขยายสวัสดิการของรัฐก็สามารถ
กีดขวางมติดังกล่าวได้ด้วยการใช้เสียงเพียงเสียงเดียวลงคะแนนไม่เห็นด้วย การขัดขวางโดยใช้เสียง
ส่วนน้อยนี้ใช้ต้นทุนต�่ำ  เพราะไม่ต้องรวบรวมเสียงคนจ�ำนวนมากท�ำให้ต้นทุนด�ำเนินการถูก ส่งผลให้
สามารถคงสภาพของกลุ่มได้นานกว่ากรณีที่ต้องระดมคนเข้าร่วมในกลุ่มผลประโยชน์เป็นขนาดใหญ่
(เปรียบเทียบในกรณีที่ทรัพยากรมีเท่ากัน) ซึ่งในระยะยาวแล้วกลุ่มที่ต้องรวบรวมคนจ�ำนวนมากเพื่อ
เรียกร้องนโยบายอาจสลายตัวไปก่อนท�ำให้นโยบายสวัสดิการถูกก�ำหนดโดยคนส่วนน้อยได้ในที่สุด
		กลุ่มสาม การแลกได้แลกเสียระหว่างนโยบายรัฐ (Guns for butter trade-off)
Huber, Ragin, และ Stephens (1993) ได้อ้างถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณทางทหาร
และงบสวัสดิการสังคม โดยรัฐที่มีงบทางทหารใหญ่มักมีขนาดของภาครัฐใหญ่ตามไปด้วย แต่
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วิรัติ พาณิชย์พงษ์

ในขณะเดียวกันงบประมาณทางทหารกลับมีความสัมพันธ์ทางลบกับรายจ่ายทีเ่ ป็นเงินโอน (Transfer
payment) และรายจ่ายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Social benefits expenditure) อื่นๆ นั่น
หมายความว่า ยิ่งรัฐมีการจัดสรรงบประมาณไปท�ำกิจการทางทหารมากเท่าไหร่ ความเข้มข้นของ
รัฐสวัสดิการก็ลดลงมากเท่านั้น การกล่าวเช่นนี้ อาจถูกมองและโต้แย้งได้ว่า งบประมาณทางทหาร
ในท้ายทีส่ ดุ แล้วก็จะถูกน�ำไปใช้เพือ่ บริการสาธารณะอันได้แก่การป้องกันประเทศและช่วยเพิม่ อ�ำนาจ
ของประเทศ (Hard power) ให้สูงขึ้นซึ่งทุกคนได้รับประโยชน์ แต่ประเด็นส�ำคัญอยู่ที่ไม่ว่าจะนิยาม
งบประมาณทางทหารว่าเป็นสวัสดิการสังคมชนิดหนึง่ หรือไม่ การแลกได้แลกเสียระหว่างงบประมาณ
ทางทหารกับงบสวัสดิการสังคมชนิดอื่นๆ ย่อมท�ำให้ต้องกระหนักว่าการใช้งบประมาณทางทหาร
ที่สูงมากเกินไปมีผลต่อการลดลงของสวัสดิการสังคมชนิดอื่น และการจัดสรรหรือแลกได้แลกเสีย
ที่ไม่สมดุลย่อมน�ำมาซึ่งสวัสดิการสังคมโดยรวมที่ลดลง
		หลักนิติธรรม (The Rule of Law)
“หลักนิตธิ รรม” มาจากค�ำในภาษาอังกฤษว่า Rule of Law พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ให้ความหมายว่า “หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย” เป็นแนวคิดที่ก�ำเนิดและพัฒนาขึ้นครั้งแรกในประเทศ
อังกฤษ อันมีระบบกฎหมาย แนวคิดและสภาพแวดล้อมที่ต่างจากกฎหมายไทย เป็นหลักคิดที่
เป็นนามธรรม มีพลวัตรตลอดเวลา หลักนิติธรรมเป็นค�ำที่เริ่มมีการน�ำมาใช้กันอย่างแพร่หลายใน
สังคมไทยตั้งแต่รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 เป็นต้นมา ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีการใช้ค�ำว่าหลักนิติธรรม
ได้อย่างชัดเจนมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามหลักนิติธรรมยังคงเป็นนามธรรมไม่สามารถจับต้องได้และ
บุคคลทั่วไปยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการดังกล่าวอย่างแท้จริง นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติค�ำว่า หลักนิติธรรมไว้ในมาตรา 3 วรรคสองว่า
“การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทัง้ องค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ
ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม” และหมวดที่ 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 3 แนวนโยบาย
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 78 (6) ยังได้บญ
ั ญัตไิ ว้วา่ “รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบาย
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ (6) ด�ำเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้
ความเห็นเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของรัฐตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐด�ำเนินการ
อย่างเป็นอิสระ เพือ่ ให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักนิตธิ รรม” นับเป็นครัง้ แรกทีไ่ ด้มกี าร
บัญญัติ ค�ำว่า “หลักนิติธรรม” ไว้ในรัฐธรรมนูญ

2. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ ตามหลักนิติธรรม

		 2.1 สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ ตามหลักนิติธรรม
ในความเป็นจริงของสังคมไทย อาจกล่าวได้ว่า ประชาชนชาวไทยทุกคนมีสิทธิในการได้รับ
บริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ ตามหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาลโดยแท้ กล่าวคือ รัฐได้จัด
สวัสดิการขั้นพื้นฐานและการบริการสาธารณสุขให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย ดังตาราง 1 ต่อไปนี้
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ตาราง 1 บริการสาธารณสุขและสวัสดิการของรัฐที่ประชาชนชาวไทยได้รับ ตามหลักนิติธรรม
และธรรมาภิบาล
ประชากร
ตามวัย
แม่และเด็ก

งานบริการสาธารณสุข
และสวัสดิการของรัฐ

หน่วยงานรัฐ
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

- ฝากครรภ์ ดูแลหลังคลอด วางแผนครอบครัว - กระทรวงสาธารณสุข
วั ค ซี น สร้ า งเสริ ม ภู มิ คุ ้ ม กั น โรค ประเมิ น
พฤติกรรมสุขภาพ แนะน�ำให้คำ� ปรึกษาอนามัย
แม่และเด็ก

วัยทารก
- วัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI) คลินิค - กระทรวงสาธารณสุข
(เด็กแรกเกิด-5 ปี) แม่ แ ละเด็ ก เฝ้ า ระวั ง ภาวะขาดสารอาหาร
ดู แ ลสุ ข ภาพช่ อ งปาก แนะน� ำ ให้ ค� ำ ปรึ ก ษา
พัฒนาการเด็กให้เติบโตสมวัย
- การศึกษาขั้นปฐมวัย
- กระทรวงศึกษาธิการ
วัยเด็ก
(อายุ 6-12 ปี
และวัยรุ่น)

- วัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI) ดูแล
สุขภาพช่องปาก เฝ้าระวังภาวะขาดสารอาหาร
และการเจริญเติบโตตามวัย แนะน�ำให้คำ� ปรึกษา
เรื่องเพศศึกษา สุขบัญญัติ 10 ประการ
- การศึกษาตามวัย
- การเสริมสร้างทักษะ เพื่อการประกอบอาชีพ
ขั้นพื้นฐาน พร้อมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงวิทยฯ
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงพัฒนาสังคมฯ
ฯลฯ

วัยท�ำงาน /
- ตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงและภาวะ
วัยประกอบอาชีพ โรคเบาหวาน ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม/
มะเร็ ง ปากมดลู ก วางแผนครอบครั ว ให้
ค�ำแนะน�ำสุขศึกษา
- การประกอบวิชาชีพ/การเสริมสร้างทักษะ
ต่างๆ

- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงวิทยฯ
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงพัฒนาสังคมฯ
ฯลฯ

วัยเกษียณงาน/
วัยชราและวาระ
สุดท้ายของชีวิต

- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงวิทย ฯ
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงพัฒนาสังคมฯ
ฯลฯ

- ตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงและภาวะ
โรคเบาหวาน วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตาม
ฤดูกาล ให้ค�ำแนะน�ำสุขศึกษา
- การรั บ บริ ก ารจากรั ฐ สวั ส ดิ ก ารผู ้ สู ง วั ย
เช่น เงินบ�ำนาญรับเบี้ยยังชีพ เบี้ยผู้สูงอายุ
เบี้ยผู้ทุพพลภาพ ฯลฯ
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ตาราง 1 (ต่อ)
ประชากร
ตามวัย

งานบริการสาธารณสุข
และสวัสดิการของรัฐ

หน่วยงานรัฐ
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ประชาชนกลุม่ เสีย่ ง - วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล - กระทรวงสาธารณสุข
ติดตาม เฝ้าระวังป้องกันภาวะความดันโลหิตสูง
และโรคเบาหวาน แนะน� ำ ให้ ค วามรู ้ แ ละ
ค�ำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพ
ให้ถูกต้อง

		2.2 สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข ตามหลักนิติธรรม
		ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ.2545 เป็ น กฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในมาตรา 3 จะกล่าวถึง “บริการสาธารณสุข” ซึง่ มีหมายความว่า บริการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งให้โดยตรงแก่บุคคล เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค
การตรวจวิ นิ จ ฉั ย โรค การรั ก ษาพยาบาล และการฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพ ที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ สุ ข ภาพและ
การด�ำรงชีวิต ทั้งนี้ ให้รวมถึงการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ “สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
ของเอกชน และของสภากาชาดไทย หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่าง ๆ และสถานบริการ
สาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการก�ำหนดเพิ่มเติม “หน่วยบริการ” หมายความว่า สถานบริการที่ได้ขึ้น
ทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัตินี้ “เครือข่ายหน่วยบริการ” หมายความว่า หน่วยบริการที่รวมตัวกัน
และขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายหน่วยบริการตามพระราชบัญญัตินี้ “ค่าบริการ” หมายความว่า
เงินที่ผู้รับบริการจ่ายให้แก่หน่วยบริการในการรับบริการสาธารณสุขแต่ละครั้ง “ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ
สาธารณสุข” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ
ได้แก่
(1) ค่าสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค
(2) ค่าตรวจวินิจฉัยโรค
(3) ค่าตรวจและรับฝากครรภ์
(4) ค่าบ�ำบัดและบริการทางการแพทย์
(5) ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอวัยวะเทียม และค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์
(6) ค่าท�ำคลอด
(7) ค่ากินอยู่ในหน่วยบริการ
(8) ค่าบริบาลทารกแรกเกิด
(9) ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย
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สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐตามหลักนิติธรรม

(10) ค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ
(11) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ
(12) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�ำเป็นเพื่อการบริการสาธารณสุขตามที่คณะกรรมการก�ำหนดและ
ในหมวด 1 ก�ำหนดถึงสิทธิการรับบริการสาธารณสุข ดังมีรายละเอียด
		มาตรา 5 บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตาม
ที่ก�ำหนด โดยพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการอาจก�ำหนดให้บุคคลที่เข้ารับการบริการสาธารณสุข
ต้องร่วมจ่ายค่าบริการในอัตราที่ก�ำหนดให้แก่หน่วยบริการในแต่ละครั้งที่เข้ารับการบริการ เว้นแต่
ผูย้ ากไร้หรือบุคคลอืน่ ทีร่ ฐั มนตรีประกาศก�ำหนดไม่ตอ้ งจ่ายค่าบริการประเภทและขอบเขตของบริการ
สาธารณสุขที่บุคคลจะมีสิทธิได้รับให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด
		มาตรา 6 บุคคลใดประสงค์จะใช้สิทธิตามมาตรา 5 ให้ยื่นค�ำขอลงทะเบียนต่อส�ำนักงานหรือ
หน่วยงานที่ส�ำนักงานก�ำหนด เพื่อเลือกหน่วยบริการเป็นหน่วยบริการประจ�ำการขอลงทะเบียน
เลือกหน่วยบริการประจ�ำ การขอเปลีย่ นแปลงหน่วยบริการประจ�ำและหน้าทีข่ องหน่วยบริการประจ�ำ
ทีพ่ งึ มีตอ่ ผูร้ บั บริการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด โดยค�ำนึงถึง
ความสะดวกและความจ�ำเป็นของบุคคลเป็นส�ำคัญ ในกรณีที่บุคคลใดมีสิทธิเลือกหน่วยบริการ
เป็นอย่างอื่นตามหลักเกณฑ์การได้รับสวัสดิการหรือตามสิทธิที่บุคคลนั้นได้รับอยู่ตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี หรือค�ำสั่งอื่นใด ให้การใช้สิทธิเข้ารับการบริการสาธารณสุขใน
หน่วยบริการเป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้รับสวัสดิการหรือสิทธิของบุคคลนั้น
		มาตรา 7 บุคคลทีไ่ ด้ลงทะเบียนแล้ว ให้ใช้สทิ ธิรบั บริการสาธารณสุขได้จากหน่วยบริการประจ�ำ
ของตนหรือหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง หรือจากหน่วยบริการอื่นที่
หน่วยบริการประจ�ำของตนหรือเครือข่ายหน่วยบริการทีเ่ กีย่ วข้องส่งต่อ เว้นแต่กรณีทม่ี เี หตุสมควร หรือ
กรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้บุคคลนั้นมีสิทธิเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่นได้ ทั้งนี้
ตามที่คณะกรรมการก�ำหนด โดยค�ำนึงถึงความสะดวกและความจ�ำเป็นของผู้ใช้สิทธิรับบริการ และ
ให้สถานบริการที่ให้บริการนั้นมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการก�ำหนด
		มาตรา 8 ผู้ซึ่งมีสิทธิตามมาตรา 5 ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตามมาตรา 6 อาจเข้ารับบริการ
ครั้งแรกที่หน่วยบริการใดก็ได้ และให้หน่วยบริการที่ให้บริการแก่บุคคลดังกล่าวจัดให้บุคคลนั้น
ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ�ำตามมาตรา 6 และแจ้งให้สำ� นักงานทราบภายในสามสิบวันนับแต่
ให้บริการ โดยหน่วยบริการดังกล่าวมีสทิ ธิได้รบั ค่าใช้จา่ ยส�ำหรับการให้บริการครัง้ นัน้ จากกองทุนตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�ำหนด
		มาตรา 9 ขอบเขตของสิทธิรับบริการสาธารณสุขของบุคคลดังต่อไปนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรีหรือค�ำสัง่ ใด ๆ ทีก่ ำ� หนดขึน้ ส�ำหรับส่วนราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และให้ใช้สิทธิดังกล่าวตามพระราชบัญญัตินี้
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(1) ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
(2) พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานอื่นของรัฐหรือ
บุคคลอื่นใดที่มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
(4) บิดามารดา คู่สมรส บุตร หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลโดยอาศัย
สิทธิของบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) ในการนี้ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่จัดการให้บุคคลดังกล่าว
สามารถได้รับบริการสาธารณสุขตามที่ได้ตกลงกันกับรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐแล้วแต่กรณี การก�ำหนดให้บุคคลตามวรรคหนึ่งประเภทใดหรือหน่วยงานใด
ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้ได้เมื่อใด ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสามใช้บังคับแล้ว ให้รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ แล้วแต่กรณี ด�ำเนินการจัดสรรเงินในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาลส�ำหรับบุคคลตามที่ก�ำหนดโดยพระราชกฤษฎีกานั้นให้แก่กองทุนตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และระยะเวลาที่ตกลงกับคณะกรรมการ
		มาตรา 10 ขอบเขตของสิทธิรบั บริการสาธารณสุขของผูม้ สี ทิ ธิตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก� ำ หนดในกฎหมายว่ า ด้ ว ยประกั น สั ง คม การขยายบริ ก ารสาธารณสุ ข ตาม
พระราชบัญญัตินี้ไปยังผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
และคณะกรรมการประกันสังคมตกลงกัน ให้คณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
สาธารณสุขแก่ผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และเมื่อได้ตกลงกันเกี่ยวกับความพร้อม
ให้บริการสาธารณสุขกับคณะกรรมการประกันสังคมแล้ว ให้คณะกรรมการเสนอรัฐบาลเพื่อตรา
พระราชกฤษฎีกาก�ำหนดระยะเวลาการเริม่ ให้บริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
แก่ผมู้ สี ทิ ธิดงั กล่าว เมือ่ มีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองใช้บงั คับแล้ว ให้สำ� นักงานประกันสังคมส่งเงิน
ค่าใช้จา่ ยเพือ่ บริการสาธารณสุขจากกองทุนประกันสังคมให้แก่กองทุนตามจ�ำนวนทีค่ ณะกรรมการและ
คณะกรรมการประกันสังคมตกลงกัน
		มาตรา 11 ในกรณีที่ลูกจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
ผูใ้ ดใช้สทิ ธิรบั บริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการตามพระราชบัญญัตนิ เี้ มือ่ ใดแล้วให้หน่วยบริการแจ้ง
การเข้ารับบริการนั้นต่อส�ำนักงานและให้ส�ำนักงานมีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
จากกองทุนเงินทดแทน แต่ไม่เกินอัตราที่ก�ำหนดตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ส่งเข้ากองทุนเพื่อ
ส่งต่อให้หน่วยบริการต่อไป ในกรณีทผี่ เู้ ข้ารับการบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตนิ ี้ เป็นลูกจ้าง
ของนายจ้างที่ไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ให้ส�ำนักงานมีสิทธิยื่นค�ำร้องขอรับ
เงินทดแทนแทนลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนเพื่อช�ำระค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
แต่ไม่เกินอัตราที่ก�ำหนดตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งต่อให้หน่วยบริการต่อ
ไปการจ่ายเงินค่าใช้จา่ ยเพือ่ บริการสาธารณสุขตามมาตรานี้ ให้ถอื เป็นการจ่ายเงินทดแทนในส่วนของ
ค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
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สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐตามหลักนิติธรรม

		มาตรา 12 ในกรณีที่ผู้ประสบภัยจากรถตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ผูใ้ ดใช้สทิ ธิรบั บริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการตามพระราชบัญญัตนิ เี้ มือ่ ใดแล้ว ให้หน่วยบริการแจ้ง
การเข้ารับบริการนั้นต่อส�ำนักงานและให้ส�ำนักงานมีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
จากกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย แต่ไม่เกินจ�ำนวนค่าสินไหมทดแทนตามภาระหน้าทีท่ กี่ องทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยต้องจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งต่อให้
หน่วยบริการต่อไป ในกรณีทบี่ ริษทั ผูร้ บั ประกันภัยรถหรือบริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถจ�ำกัด
มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถที่เข้ารับบริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง
ให้สำ� นักงานมีอำ� นาจออกค�ำสัง่ ให้บริษทั ดังกล่าวช�ำระค่าใช้จา่ ยเพือ่ บริการสาธารณสุขแต่ไม่เกินสิทธิที่
พึงได้รบั ตามเงือ่ นไขในกรมธรรม์ประกันภัย ส่งเข้ากองทุนเพือ่ ส่งต่อให้หน่วยบริการต่อไป การจ่ายเงิน
ค่าใช้จา่ ยเพือ่ บริการสาธารณสุขตามมาตรานี้ ให้ถอื เป็นการจ่ายค่าสินไหมทดแทนในส่วนของค่ารักษา
พยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ตัวอย่าง สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข ตามหลักนิติธรรม
		 จากเรื่องเล่าของ ส.ว. (ศาสตราจารย์นายแพทย์วิรัติ พาณิชย์พงษ์, 2556) ได้กล่าวถึง
“การบูรณาการสิทธิของประชาชน เพื่อรับบริการด้านสาธารณสุขจากความจ�ำเป็นขั้นพื้นฐานถึง
ศักยภาพการรักษาพยาบาลระดับนานาชาติ” ไว้ว่า ...
ปัจจุบันการให้บริการด้านสาธารณสุขในประเทศไทย ได้ค�ำนึงถึงการให้บริการด้วยมาตรฐาน
แห่งวิชาชีพ คุณภาพวิชาการที่ทันสมัยในระดับนานาชาติ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ควบคู่
ไปกับการบริการทีเ่ ป็นส่วนสนับสนุนให้ผปู้ ว่ ยและญาติได้รบั ความสะดวกสบาย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
เป็นที่พึงพอใจของผู้ป่วย/ญาติ เป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งยังเป็นศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประเทศที่นานาชาติยอมรับ มั่นใจในการรับบริการสาธารณสุขที่ปลอดภัยในชีวิต มีความมั่นใจ
ที่จะเข้ามารับบริการรักษาพยาบาลระดับสูง เข้ามาท่องเที่ยวอย่างมั่นใจ เข้ามาลงทุนในประเทศไทย
มากขึ้น เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยในระดับต้นๆ ทางหนึ่ง สถานบริการสาธารณสุข
ที่ ใ ห้ ก ารรั ก ษาพยาบาลระดั บ นานาชาติ มี ห ลายรู ป แบบ เช่ น โรงพยาบาลต่ า งๆ ของภาครั ฐ
คณะแพทยศาสตร์หลายแห่ง สถานพยาบาลเฉพาะโรคหัวใจ โรคสมอง ศูนย์รักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ
แห่งชาติ ศูนย์มะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลเอกชนบางแห่ง ฯลฯ มีศักยภาพให้การรักษาเฉพาะโรค
โดยผู ้ เชี่ ย วชาญเฉพาะทางที่ มี ค วามรู ้ ค วามทั น สมั ย ด้ า นวิ ช าการ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นทั ก ษะ
มีประสบการณ์ยาวนาน สามารถประสานการปฏิบัติงานกับผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันได้
เป็นทีย่ อมรับในเวชปฏิบตั บิ นพืน้ ฐานจริยธรรมวิชาชีพและธรรมาธิบาลทีเ่ คร่งครัด เพือ่ ประโยชน์สงู สุด
ของผู้ป่วย/ญาติในสังคมไทย ภายใต้กรอบคุณธรรมและกฎหมาย ส่วนองค์ประกอบที่จ�ำเป็นต่อมาคือ
ศักยภาพของโรงพยาบาลที่สามารถให้บริการด้านเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ที่ล�้ำยุค รวดเร็ว
แม่นย�ำ  เช่น เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เครื่องเอ็มอาร์ไอ ห้องปฏิบัติทางการแพทย์หลายระบบ
ห้องผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์เครือ่ งมือครบครันและบุคลากรทีส่ ามารถให้บริการผ่าตัดระดับสูงสุดได้ตลอด
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24 ชัว่ โมง ในสภาวะทีม่ ปี ระสิทธิภาพสร้างความปลอดภัยต่อผูป้ ว่ ยด้วยการบริหารจัดการของผูบ้ ริหาร
ระดับมืออาชีพ ทั้งนี้ ยังมีองค์ประกอบส�ำคัญอื่นคือ การให้บริการที่พึงพอใจต่อผู้ป่วยและญาติด้วย
การจัดระบบสือ่ สารส่งต่อทีม่ งุ่ ความรวดเร็วปลอดภัยของผูป้ ว่ ยเพือ่ เพิม่ โอกาสช่วยชีวติ ลดความพิการ
หรืออาการแทรกซ้อนของการเจ็บป่วยทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ออกไป นอกจากนีง้ านบริการให้ความประทับใจ
ต่อผู้ป่วยและญาติเสมือนโรงแรมห้าดาว เช่น การต้อนรับและบริการเสริมอื่นๆ ด้วยความพร้อม
อย่างจริงใจตลอด 24 ชั่วโมง ตัวอย่างภารกิจการบริการสาธารณสุขระดับนานาชาติที่สูงกว่าระดับ
ความจ�ำเป็นพื้นฐานปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิในสถานบริการรักษาผู้บาดเจ็บ เช่น ผู้ป่วยได้รับ
บาดเจ็บที่ช่องอกจากอุบัติเหตุการจราจรเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลปฐมภูมิ แพทย์เอ็กซเรย์
ช่องอกพบว่ามีเส้นเลือดแดงใหญ่ในช่องอกเอโอต้ามีขนาดใหญ่กว่าปกติ จึงสื่อสารส่งตัวไปยัง
โรงพยาบาลทุติยภูมิเพื่อยืนยันอาการบาดเจ็บและส่งต่อไปยังโรงพยาบาลตติยภูมิให้การตรวจวินิจฉัย
ยืนยันการบาดเจ็บต่อเส้นเลือดแดงใหญ่ชอ่ งอกเอโอต้าด้วยการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ระบบเอ็มอาร์ไอ
ยืนยันการบาดเจ็บได้แน่ชัด จ�ำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดแดงใหญ่ที่ได้รับบาดเจ็บ
ด้วยเส้นเลือดเทียม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะร่วมกับคณะแพทย์พยาบาลที่มีประสบการณ์
ร่วมการผ่าตัดมายาวนาน โดยจ�ำเป็นต้องใช้เครื่องปอดหัวใจเทียมพร้อมเลือดส�ำรองที่จ�ำเป็นที่
ศูนย์รักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บแห่งชาติ หรือโรงพยาบาลเอกชนระดับเหนือกว่าสถานพยาบาลตติยภูมิ
เท่านั้น ทั้งนี้จ�ำเป็นต้องใช้ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศและสื่อสารกับคณะแพทย์ให้พร้อมท�ำ
การผ่าตัดได้ทันที เพื่อลดความเสี่ยงที่เส้นเลือดแดงใหญ่จะปริแตกท�ำให้ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตทันที
เมื่ อ ใดก็ ไ ด้ ศั ก ยภาพของการบริ ก ารสาธารณสุ ข ระดั บ เหนื อ กว่ า สถานพยาบาลตติ ย ภู มิ ห รื อ
สถานพยาบาลระดับนานาชาติจะสร้างความมั่นใจให้แก่ชาวต่างชาติที่เข้ามารับการรักษาพยาบาล
เข้ามาประกอบอาชีพหรือมาท่องเที่ยวประเทศไทยด้วยความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสาธารณสุข
ระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ผลประโยชน์ต่อแรงงานไทยที่ปฏิบัติงานด้วยความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
จะมีขวัญก�ำลังใจมากขึ้นและประชาชนชาวไทย 64 ล้านคน จะมีโอกาสได้รับการรักษาพยาบาล
ระดับนานาชาติได้ ถ้ารัฐบาลมีหลักการให้สวัสดิการต่อประชาชน 64 ล้านคน ด้านสาธารณสุข
ตามนโยบายที่ แ ถลงต่ อ รั ฐ สภาและตามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ก� ำ หนดให้ รั ฐ บาลปฏิ บั ติ เ พื่ อ ประโยชน์
ของประเทศและประชาชนประชาชนจึ ง ต้ อ งรั บ ทราบศั ก ยภาพการรั ก ษาพยาบาลของไทย
ในระดั บ นานาชาติ แ ละต้ อ งรั บ ทราบสิ ท ธิ ที่ จ ะเข้ า ถึ ง ระบบการรั ก ษาระดั บ นานาชาติ ที่ มี อ ยู ่ ใ น
ประเทศไทยขณะนี้ และในอนาคตที่ต้องสร้างสถานพยาบาลและบุคลากรที่จ�ำเป็นให้พอเพียง
เพื่อเป็นศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลระดับนานาชาติของประเทศไทยที่สามารถแข่งขันกับ
นานาอารยะประเทศได้
		นอกเหนือจากนี้ ยังพบว่าประชาชนคนไทยได้รับสิทธิการรับการบริการสาธารณสุขจากรัฐ
ตั้งแต่เกิดจวบจนวัยชรา อีกทั้งยังคงได้รับสิทธิด้านอื่นๆ อีกมากมายเฉกเช่นเดียวกัน
		2.3 สิทธิในวาระสุดท้ายของชีวิต สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
ได้ก�ำหนดไว้ใน มาตรา 12 วรรคหนึ่งว่า “บุคคลมีสิทธิท�ำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับ
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บริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจาก
การเจ็บป่วยได้” ในพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลไว้ว่า
เมื่อถึงคราวที่เจ็บป่วยมากและอยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตซึ่งไม่อาจแสดงเจตนาได้ก็สามารถ
เขียนไว้ล่วงหน้าได้ถ้าจะขอจากไปตามธรรมชาติ ขอตายอย่างสงบโดยไม่ต้องการให้ใช้เทคโนโลยี
ใดๆ มาเหนี่ยวรั้งเพียงเพื่อยืดการตายออกไป นั้นคือหลักการของกฎหมาย ซึ่งใครจะท�ำหนังสือไว้
หรือไม่ท�ำก็ได้ ส�ำหรับรายละเอียดในการด�ำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนด
ในกฎกระทรวง
		
		ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 12
1. ผู้ป่วยที่อยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิต สามารถแสดงความประสงค์ที่จะไม่รับบริการทาง
การแพทย์ เช่น การใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่เป็นไปเพื่อยืดความเจ็บป่วยทรมานโดยไม่จ�ำเป็น
หากแต่ผู้ป่วยยังคงได้รับการดูแลจากแพทย์ พยาบาลตามความเหมาะสมเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด
และอาการต่างๆ
2. บุคคลทั่วไปหรือผู้ป่วยที่มีสติสัมปชัญญะดี สามารถท�ำหนังสือแสดงเจตนาตามมาตรา 12
ได้ด้วยตนเอง (กรุณาดูตัวอย่างแบบฟอร์มประกอบ) แต่ควรปรึกษาหารือกับแพทย์ พยาบาลที่มี
ความเข้าใจเรื่องนี้ ในกรณีผู้ป่วยเด็กนั้น ควรให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองหรือญาติที่ให้การดูแลมีส่วนร่วม
ในการปรึกษาหารือกับแพทย์
3. ผู้ท�ำหนังสือแสดงเจตนาควรแจ้งให้คนในครอบครัว ญาติมิตร คนใกล้ชิดรับทราบเรื่อง
การท�ำหนังสือดังกล่าว
4. แพทย์ พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย เพราะท�ำ
ด้วยเจตนาดี ตามความประสงค์ของผู้ป่วย และกฎหมายสุขภาพแห่งชาติให้ความคุ้มครองไว้
5. แพทย์ พยาบาลควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคหรือสภาพของผู้ป่วยแก่ผู้ป่วยหรือญาติตาม
ความเป็นจริง ไม่ควรปิดบังข้อมูลใดๆ ทั้งนี้ ให้ค�ำนึงถึงช่วงเวลาและจังหวะที่เหมาะสม
6. สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลควรจัดท�ำแบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนา เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องการท�ำหนังสือแสดงเจตนา
7. แพทย์ พยาบาลควรอธิบายขัน้ ตอนการท�ำหนังสือแสดงเจตนาดังกล่าวให้ผปู้ ว่ ยหรือญาติทราบ
		กรณีศกึ ษาเรือ่ ง “เจตนารมณ์การขอใช้สทิ ธิการตายในวาระสุดท้ายของชีวติ : ผลกระทบต่อ
ผูป้ ว่ ยและแพทย์” ของคณะอนุกรรมาธิการติดตามและตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายในวิชาชีพ
เวชกรรม ในคณะกรรมการการสาธารณสุขวุฒิสภา (2556)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิรัติ พาณิชย์พงษ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม
และตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายในวิชาชีพเวชกรรม ในคณะกรรมการการสาธารณสุขวุฒิสภา
ได้กล่าวว่า คณะอนุกรรมาธิการฯ มีการศึกษากรณีนี้โดยละเอียดและให้ข้อเสนอแนะในการแสดง
เจตนารมณ์การขอใช้สิทธิการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต : ผลกระทบต่อผู้ป่วยและแพทย์” ดังนี้
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		เจตนารมณ์ของกฎกระทรวง ตามมาตรา 12 แห่ งพระราชบั ญญั ติสุข ภาพแห่ งชาติ
พ.ศ. 2550
1. ให้การด�ำเนินการตามกฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. ให้รายละเอียดและวิธีการในการปฏิบัติให้เป็นแนวทางที่ชัดเจน
3. ให้อ�ำนาจคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ในการออกแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติในเวชปฏิบัติ
		
		หลักการและเหตุผลในการบัญญัติเป็นกฎหมาย
- ความตายเป็นหน้าที่ตามธรรมชาติของมนุษย์อย่างไม่มีใครจะปฏิเสธได้
- สภาพสังคมอันเร่งรีบในปัจจุบนั มักพูดถึงความตายในมิตเิ ดียว คือ เป็นความเจ็บปวดทรมาน
ความพลัดพราก ความตายจึงเป็นเรื่องน่ากลัว อัปมงคลและต้องเอาชนะ
- น�ำไปสู่การรักษาแบบยื้อชีวิตเป็นเหตุให้ผู้ป่วยจ�ำนวนมากต้องทุกข์ทรมานและมีสภาพไร้
ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
- ก่อให้เกิดแนวคิดเรือ่ ง “สิทธิปฏิเสธการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวติ ” อันมีรากฐานมาจาก
“สิทธิที่จะก�ำหนดชะตาชีวิตของตนเอง” อันเป็นพื้นฐานแนวคิดสิทธิมนุษยชน
- ในการยกร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการในประเด็นส�ำคัญ
ของการปฏิรปู ระบบสุขภาพของประเทศ “สิทธิการตายอย่างมีศกั ดิศ์ รี” ก็เป็นอีกประเด็นส�ำคัญทีบ่ รรจุ
ไว้ในหมวด สิทธิหน้าที่ด้านสุขภาพ โดยเขียนไว้ว่า
- ในบัน้ ปลายของชีวติ บุคคลพึงมีสทิ ธิในการตายอย่างมีศกั ดิศ์ รีและมีคณ
ุ ค่าแห่งความเป็นมนุษย์
โดยมีการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสม และไม่เป็นภาระทางเศรษฐกิจ ทั้งแก่บุคคลและ
สังคมโดยรวม
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ จึงได้รับรองสิทธิน้ีในมาตรา 12 ซึ่งในรายละเอียดของการน�ำ
ไปปฏิบัติจะต้องออกกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนา
อีกต่อไป
		ผลกระทบของกฎกระทรวงตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
		1. เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของการรักษา
เดิม : รักษาให้โรคหาย
ใหม่ : ท�ำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีเท่าที่สภาพและการด�ำเนินการของโรคจะอ�ำนวย
“ผู้ป่วยที่มาใช้หนังสือแสดงเจตนาตามมาตรา 12 ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย ซึ่งไม่อาจรักษาโรคที่ตนเองเป็นอยู่ได้ ดังนั้นบริการทางการแพทย์ที่ให้ผู้ป่วยจึงไม่ใช่
การท�ำให้ผู้ป่วยหายขาดจากอาการของโรค แต่เป็นบริการทางการแพทย์ที่ท�ำให้คุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยดี จนถึงช่วงวาระสุดท้ายของชีวิต เช่น ท�ำให้ผู้ป่วยไม่ทนทุกข์ทรมานจากอาการของโรค”
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		2. เปลี่ยนแปลงแนวคิดในการรักษา
เดิม : การรักษาพยาบาลให้ความส�ำคัญกับ “ร่างกาย”
ใหม่ : เพิ่มมิติการรักษาด้าน “จิตใจ” และ “สังคม”
		3. เปลี่ยนหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษา
เดิม : บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข “ตั้งรับ” อยู่ที่โรงพยาบาลค�ำนึงถึงแต่เรื่อง
มิติการรักษาพยาบาลแต่ตัว “ผู้ป่วย”
ใหม่ : บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ต้องท�ำงานใน “เชิงรุก” ค�ำนึงถึงจิตใจและ
ความรู้สึกของ “ผู้ป่วย” และ “ญาติผู้ป่วย”
		
		ประเด็น Palliative care1
คือ “การกระท�ำใดๆ ให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น แม้โรคจะลุกลามเกินเยียวยา แต่สามารถ
ช่วยผู้ป่วยและญาติให้รู้สึกสบายขึ้น ทุกข์น้อยลง” มีการกล่าวถึงการดูแลแบบ Palliative ซึ่งเป็น
การสอดรับกับการใช้กฎกระทรวงกรณีที่มีการแสดงเจตนาปฏิเสธการรับบริการสาธารณสุข
		ประเด็นปัญหาตามกฎกระทรวงที่ออกมา
		1. ประเด็นข้อกฎหมาย Living Will (เจตสัญญาไม่ยื้อชีวิต)
1.1 การออกกฎกระทรวงฉบับนี้เกินขอบเขตอ�ำนาจที่พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
มาตรา12 บัญญัติไว้หรือไม่ (ดูมาตรา 8 ประกอบ)
1.2 ขั้นตอนการออกกฎกระทรวงฉบับนี้ถูกต้องตามขั้นตอนที่เป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เช่น การท�ำประชาพิจารณ์หรือการรับฟังผู้มีส่วนได้เสียในหมู่ภาคีวิชาชีพสาธารณสุข
1.3 การกล่าวอ้างรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550 มาตรา 4, มาตรา 28 และมาตรา 32
มาเป็นฐานในการออกกฎหมายโดยอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีการบัญญัติไว้เช่นนั้นจริงหรือไม่
หรือเป็นการกล่าวอ้างทีเ่ กินกว่าที่ รัฐธรรมนูญบัญญัตไิ ว้ นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญ มาตรา 28 ยังกล่าวว่า
การอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ท�ำได้เท่าที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนเท่านั้น

1

Palliative care (from Latin palliare, to cloak) is a specialized area of healthcare that focuses on relieving
and preventing the suffering of patients. Unlike hospice care, palliative medicine is appropriate for
patients in all disease stages, including those undergoing treatment for curable illnesses and those
living with chronic diseases, as well as patients who are nearing the end of life. Palliative medicine
utilizes a multidisciplinary approach to patient care, relying on input from physicians, pharmacists,
nurses, chaplains, social workers, psychologists, and other allied health professionals in formulating
a plan of care to relieve suffering in all areas of a patient’s life. This multidisciplinary approach allows
the palliative care team to address physical, emotional, spiritual, and social concerns that arise with
advanced illness.
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1.4 การท�ำหนังสือแสดงเจตนาฯ เช่นนี้ถือเป็นการแสดงเจตนาโดยส�ำคัญผิดในสิ่งที่เป็น
สาระส�ำคัญแห่งนิติกรรมหรือไม่ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 156
ซึ่งถือว่าการแสดงเจตนาเช่นนั้นเป็นโมฆะ เพราะโดยหลักแล้วไม่มีใครสามารถรู้ล่วงหน้าว่าตัวเอง
จะเสียชีวติ ในลักษณะใด จากสาเหตุใด ณ สถานทีใ่ ด และก่อนเสียชีวติ นัน้ ต้องได้รบั การดูแลรักษาด้วย
วิธใี ด ต้องใช้เครือ่ งมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดใดบ้าง จะได้รบั ความทุกข์ทรมานเพียงใดหรือไม่
และผลการรักษาสุดท้ายจะเป็นเช่นไร ดังนัน้ การแสดงเจตนาฯ ล่วงหน้าทีจ่ ะปฏิเสธวิธกี ารรักษาแบบนัน้
แบบนี้ การปฏิเสธทีจ่ ะไม่ใช้อปุ กรณ์ทางการแพทย์แบบนัน้ แบบนีจ้ งึ ไม่ได้อยูบ่ นพืน้ ฐานข้อมูลทีถ่ กู ต้อง
เป็นจริงหรือเป็นการส�ำคัญผิดในข้อเท็จจริงซึ่งอาจเกิดความเสียหายได้ จึงเกิดปัญหาความชอบด้วย
กฎหมายของการแสดงเจตนาฯ นี้
1.5 การท�ำหนังสือแสดงเจตนาฯ ตามกฎหมายและกฎกระทรวงข้อนี้ไม่ได้ต่างอะไรกับ
การกระท�ำทีเ่ รียกว่าการุณยฆาต2 หรือทีร่ จู้ กั กันดีในชือ่ Mercy Killing แม้จะมีความพยายามออกตัวไว้
ในค�ำแนะน�ำเบือ้ งต้นว่าไม่ใช่ เพราะค�ำว่า “การกระท�ำ”มีความหมายรวมถึง “การงดเว้นการกระท�ำ”
ด้วยตามความในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59 วรรค 5 ที่กล่าวว่า “...................การกระท�ำ 
ให้หมายความรวมถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเว้นการที่จักต้องกระท�ำเพื่อป้องกันผลนั้น
ด้วย” ดังนั้นการที่ปล่อยให้ผู้ป่วยเสียชีวิตลงโดยงดเว้นไม่ให้การรักษาหรือการใช้เครื่องมืออุปกรณ์
ทางการแพทย์บางอย่างเพื่อช่วยชีวิตตามมาตรฐานวิชาชีพก็มีค่าเท่ากับการกระท�ำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต
โดยผู้ที่งดเว้นนั่นเอง
1.6 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ มาตรา 12 และกฎกระทรวงฉบับนี้ถือว่าขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่ ขัดต่อหลักกฎหมายจารีตประเพณี เจตนคติ
ความรักความผูกพันความห่วงหาอาทรระหว่างกันในสถาบันครอบครัวของไทยหรือไม่
1.7 ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 (ฆ่าผู้อื่น) มาตรา 289(4) (ฆ่า
โดยไตร่ตรองไว้ก่อน) มาตรา 291 (ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นตาย) มาตรา 307 (ทอดทิ้งผู้ป่วยเจ็บ
เกิดอันตรายต่อชีวิต) มาตรา 308 (บทเพิ่มโทษ) มาตรา 374 (เป็นการละเว้นหน้าที่ที่ช่วยได้แต่ไม่ช่วย
ผู้ตกในอันตรายถึงแก่ชีวิต) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 (ละเมิดถึงแก่ชีวิต) ได้รับ
การยกเว้นโดยกฎหมายฉบับนีไ้ ด้ทงั้ หมดหรือไม่ กรณีแพทย์ปฏิบตั ติ ามหนังสือแสดงเจตนาฯ ของผูป้ ว่ ย
และตามหลักศักดิ์ของกฎหมาย (Hierarchy) กฎหมายฉบับนี้สามารถยกเว้นความรับผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพ่งฯ ดังที่กล่าวข้างต้นได้ทั้งหมดจริงหรือไม่
2

การุณยฆาต หรือ ปรานีฆาต (อังกฤษ: euthanasia หรือ mercy killing; การุณยฆาตเป็นศัพท์ทางนิติศาสตร์ ส่วน
ปรานีฆาต เป็นศัพท์ทางแพทยศาสตร์) หรือ แพทยานุเคราะหฆาต (อังกฤษ: physician-assisted suicide) หมายถึง
การท�ำให้บุคคลตายโดยเจตนาด้วยวิธีการที่ไม่รุนแรงหรือวิธีการที่ท�ำให้ตายอย่างสะดวก หรือ การงดเว้นการช่วยเหลือ
หรือรักษาบุคคล โดยปล่อยให้ตายไปเองอย่างสงบ ทั้งนี้ เพื่อระงับความเจ็บปวดอย่างสาหัสของบุคคลนั้น หรือในกรณี
ทีบ่ คุ คลนัน้ ป่วยเป็นโรคอันไร้หนทางเยียวยา อย่างไรก็ดี การุณยฆาตยังเป็นการกระท�ำทีผ่ ดิ กฎหมายและเป็นความผิดอาญา
อยู่ในบางประเทศ กับทั้งผู้ไม่เห็นด้วยกับการฆ่าคนชนิดนี้ก็เห็นว่าเป็นการกระท�ำที่เป็นบาป อนึ่ง การุณยฆาต ยังหมายถึง
การท�ำให้สัตว์ตายโดยวิธีการและในกรณีดังข้างต้นอีกด้วย
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สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐตามหลักนิติธรรม

1.8 ปั ญ หาที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากการปฏิ บั ติ ต ามกฎกระทรวงซึ่ ง ออกตามมาตรา 12 แห่ ง
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เช่น ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการประกันชีวิต การตายแบบนี้
ถือเป็นการตายโดยผิดธรรมชาติหรือไม่ ต้องมีการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา 148 หรือไม่ ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ปัญหามรดก ปัญหาเรื่อง
เงินช่วยเหลือเบือ้ งต้นตามมาตรา 41 พระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพฯ ปัญหาการวินจิ ฉัยกรณีเป็น
ผู้บริจาคอวัยวะกับสภากาชาดไทยซึ่งอาจเป็นอุปสรรคได้ ปัญหานิติกรรม สัญญาต่างๆ ฯลฯ
1.9 ตามมาตรา 8 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 “............และในกรณีที่
ผู้รับบริการปฏิเสธไม่รับบริการใด จะให้บริการนั้นมิได้.............”
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้
(1) ผูร้ บั บริการอยูใ่ นภาวะทีเ่ สีย่ งอันตรายถึงชีวติ และมีความจ�ำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือ
เป็นการรีบด่วน
(2) ..........................
ดังนัน้ การทีจ่ ะปฏิเสธการรักษาใดๆ จะต้องไม่ใช่กรณีทอี่ ยูใ่ นภาวะทีเ่ สีย่ งอันตรายถึงชีวติ
มาตรา 12 “บุคคลมีสิทธิท�ำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข
..........
การด�ำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้ว
มิให้ถือว่าการกระท�ำนั้นเป็นความผิดและให้พ้นจากความรับผิดทั้งปวง
ตีความได้ว่ากฎหมายให้สิทธิบุคคลในการท�ำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการ
สาธารณสุข..........ซึ่งถือเป็นการแสดงเจตนาหรือค�ำเสนอในการจะขอท�ำนิติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
แต่กฎหมายไม่ได้ก�ำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขต้องรับค�ำเสนอหรือให้ค�ำสนองนั้น
เพือ่ ก่อเกิดเป็นสัญญา และไม่สามารถบังคับให้ กระท�ำเช่นนัน้ ได้เพราะจะขัดกับหลัก “เสรีภาพในการ
ท�ำสัญญา (Freedom of Contract) ดังนั้น การออกกฎกระทรวงตามกฎหมายแม่บทมาตรา 12 นี้
จึงต้องไม่มีเนื้อหาในการจ�ำกัดสิทธิในรูปแบบหนึ่งแบบใดของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข
แต่ พ บว่ า ในกฎกระทรวงฉบั บ นี้ มี ข ้ อ ความที่ ไ ปจ� ำ กั ด สิ ท ธิ ข องผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ด้ า น
สาธารณสุขเป็นจ�ำนวนมากเป็นการแทรกแซงขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยที่กฎหมาย
ไม่ได้ให้อ�ำนาจไว้ จึงอาจถือได้ว่าเป็นการออกกฎโดยนอกเหนืออ�ำนาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย
1.10 สภาพบังคับของกฎหมาย กฎหมายนี้ไม่มีสภาพบังคับทั้งผู้ป่วยที่แสดงเจตนาและ
ผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข สามารถใช้วิจารณญาณตัดสินใจได้ว่าจะสนองตอบข้อเสนอของ
ผู้ป่วยหรือไม่ก็ได้และอาจมีการชี้แจงแลกเปลี่ยนความเห็นกับฝ่ายญาติรวมทั้งอาจมีการพิจารณา
เปลี่ยนตัวผู้ให้การดูแลรักษาด้วย
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วิรัติ พาณิชย์พงษ์

1.11 ประเด็ น กฎกระทรวงข้ อ 4 “หนั ง สื อ แสดงเจตนาจะท� ำ  ณ สถานที่ ใ ดก็ ไ ด้
“ควรแก้เป็น “การจัดท�ำ การยกเลิก เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขหนังสือแสดงเจตนาฯ ต้องท�ำเป็นหนังสือ
ลงวันที่ เดือน ปี และลายมือชื่อผู้จัดท�ำพร้อมพยานอย่างน้อยสองคนและจดทะเบียน ณ ส�ำนักงาน
สุขภาพแห่งชาติ และสาขา”
1.12 ถ้าการออกกฎกระทรวงฉบับนี้กระท�ำไม่ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบขั้นตอนอัน
เป็นสาระส�ำคัญ หรือออกนอกเหนือจากที่กฎหมายแม่บทก�ำหนด หรือขัดต่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
มาตรา 51 และมาตรา 80 (2) เรื่องสิทธิการได้รับบริการสาธารณสุขอย่างเสมอภาค ได้มาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพหรือขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 156 เรื่องการแสดงเจตนา
โดยส�ำคัญผิดในสิ่งที่เป็นสาระส�ำคัญของนิติกรรม หรือขัดต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. 2525 หรือขัดต่อมาตรฐานและจริยธรรมในการรักษาผู้ป่วยหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอันดีของประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือคาดว่าจะได้รับความเดือดร้อน
เสียหายอย่างหลีกเลี่ยงมิได้สามารถฟ้องร้องต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อให้เพิกถอนกฎกระทรวงฉบับนี้
ได้ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 11(2) หรือไม่
		2. ข้อเท็จจริงทางการแพทย์และสาธารณสุข
2.1 ส�ำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มีอำ� นาจหน้าทีอ่ อกกฎกระทรวงมาบังคับให้ภาคีวชิ าชีพ
สาธารณสุขทั่วประเทศปฏิบัติตามหรือไม่
2.2 การท�ำหนังสือแสดงเจตนาฯ ถือว่าขัดต่อพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพเวชกรรมหรือจริยธรรม
ทางการแพทย์หรือไม่ ที่มีหน้าที่ตามกฎหมายหรือมีจุดประสงค์เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยให้ดีที่สุดตาม
ภาวะวิสัยและพฤติการณ์ในขณะนั้น แพทย์ไม่มีหน้าที่ทอดทิ้งให้ผู้ป่วยเสียชีวิตหรือแม้แต่จะก�ำหนด
รูปแบบใดๆ ในการเสียชีวิตตามเจตนาของผู้ป่วยที่ขาดความรู้ความเข้าใจและส�ำคัญผิดในข้อเท็จจริง
เป็นอย่างมาก
2.3. การท�ำหนังสือแสดงเจตนาฯถือเป็นการจ�ำกัดสิทธิ แทรกแซง ขัดขวาง หรือก่อให้เกิด
ความสับสนต่อบุคคลากรในกระบวนการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพตามกฎหมายของแต่ละ
ภาคีวิชาชีพสาธารณสุขหรือไม่ เฉพาะงานที่รักษาผู้ป่วยตามปกติก็ล้นมืออยู่แล้ว มีความขาดแคลน
ทั้งบุคคลากรและงบประมาณ ยังต้องมีภาระเพิ่มในการพิจารณาเรื่องหนังสือแสดงเจตนาฯ ของ
ผู้ใกล้ตาย อีกไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อันใด มิหน�ำซ�้ำจะเป็นการท�ำให้ผู้ป่วยทั่วไปเสียโอกาสหรือ
ถูกละเมิดสิทธิหรือไม่
2.4 ส�ำนักงานสุขภาพแห่งชาติดูจะไม่มีบทบาทความรับผิดชอบใดๆ เลยตามความใน
กฎกระทรวงฉบับนี้ ทั้งๆ ที่เป็นผู้เสนอกฎหมายฉบับนี้แต่เพียงผู้เดียว แต่กลับมอบความรับผิดชอบ
ทัง้ หมดให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ านทางสาธารณสุขรับไป เป็นการเพิม่ ปัญหาความขัดแย้งและความไม่เข้าใจกัน
ระหว่างผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางสาธารณสุขและญาติผู้ป่วยหรือระหว่างญาติผู้ป่วยด้วยกันเองและสุ่มเสี่ยง
ต่อการมีคดีฟ้องร้องกันในศาลมากยิ่งขึ้น
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สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐตามหลักนิติธรรม

		ข้อเท็จจริงที่ยังไม่เป็นที่ยุติในประเด็น “วาระสุดท้ายของชีวิต”
การเขียนกฎกระทรวงฉบับนีเ้ ป็นความพยายามทีจ่ ะท�ำให้ขอ้ สมมติฐานเป็นข้อเท็จจริง ตัวอย่างที่
ชัดเจนทีส่ ดุ ในกฎกระทรวงดังกล่าวก็คอื นิยามค�ำว่า “วาระสุดท้ายของชีวติ ” ยังไม่เป็นทีย่ ตุ วิ า่ อย่างไร
จึงจะถือเป็นวาระสุดท้ายของชีวิต ซึ่งสามารถท�ำให้ยุติได้จากการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งแพทย์และนักกฎหมายควรจะใช้ข้อเท็จจริงที่ยุติแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการตีความและน�ำไปสู่
การฟ้องร้องในที่สุด
การตายตามกฎหมายนั้ น แบ่ ง ได้ 2 ประเภท คื อ การตายตามธรรมชาติ แ ละการตาย
ที่ผิดธรรมชาติ ถ้าเกิดมีการแสดงเจตนาตามความกฎกระทรวงฯ จะถือเป็นการตายตามธรรมชาติ
หรือการตายที่ผิดธรรมชาติ
การเขียนกฎหมายในกฎกระทรวงฯ ที่ออกตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาตินั้นเป็นการเขียนกฎหมายบนข้อเท็จจริงที่ไม่แน่นอน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น
ในการเขียนกฎหมาย เพราะจะท�ำให้ข้อเท็จจริงไม่เป็นที่ยุติ โดยข้อเท็จจริงที่ถือเป็นที่ยุตินั้นต้องเป็น
ข้อเท็จจริงที่สังคมยอมรับร่วมกัน โดยมีประเด็นปัญหาจากข้อเท็จจริง ดังนี้
1. มีความไม่แน่นอนของค�ำจ�ำกัดความที่จะก�ำหนดให้แน่ชัดเป็นเกณฑ์มาตรฐานขึ้นกับแต่ละ
ประสบการณ์ ทักษะของแพทย์ พยาบาล และความรู้ความเข้าใจของญาติ
2. มีความแตกต่างกันในระบบการรักษา ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และการตัดสินใจของ
แพทย์ในแต่ละสถานการณ์
3. มีความแตกต่างในความพร้อมและศักยภาพเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ในโรงพยาบาลระดับต่างๆ ของประเทศ
4. มีความแตกต่างของญาติที่จะให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาจนถึงที่สุด โดยมีปัจจัยไม่ค�ำนึงถึง
ค่าใช้จ่าย เพราะใช้สิทธิสวัสดิการของรัฐหรือใช้เงินทุนส่วนตัวหรือประกันชีวิต
		
		แนวค�ำตัดสินของศาลต่างประเทศเกี่ยวกับ “วาระสุดท้ายของชีวิต”
ตัวอย่างการตัดสินคดีเกี่ยวกับกรณีของวาระสุดท้ายของชีวิต ในศาลชั้นต้นของประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งได้ให้เหตุผลในค�ำพิพากษาที่น่าสนใจ ดังนี้
1. ผู้ป่วยเป็นผู้ที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคที่ไม่อาจรักษาได้และอยู่ในขั้นสุดท้ายของโรค
ที่เป็นต้นเหตุ ซึ่งผู้ป่วยนั้นไม่อาจฟื้นขึ้นมาได้อีก
2. ผู้ป่วยนั้นได้แสดงความยินยอมไว้โดยชัดแจ้งและต้องได้รับการยินยอมรักษาไว้ก่อนที่จะถึง
แก่ความตาย ถ้าผู้ไม่สามารถจะให้ความยินยอมได้โดยชัดแจ้ง ความยินยอมของผู้ป่วยนั้นอาจจะ
ท�ำเป็นเอกสารแสดงเจตนาไว้ล่วงหน้าเหมือนกับการท�ำพินัยกรรม
3. ผู้ป่วยอาจจะอยู่ในภาวะของการหยุดให้การรักษา หรือหยุดการใช้เครื่องช่วยหายใจ
4. ผู้ป่วยต้องทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บป่วยด้านกายภาพเป็นอย่างมาก
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วิรัติ พาณิชย์พงษ์

		มีข้อสังเกตว่า ผู้ป่วยต้องเป็นผู้ให้ความยินยอมเอง จะให้ทางครอบครัวให้ความยินยอมแทน
ไม่ได้ ถ้ายอมให้ครอบครัวเป็นผู้ให้ความยินยอมแทนอาจเข้าข่ายการส่งเสริมการฆาตกรรมได้
		การแสดงเจตนาตามความในกฎกระทรวงฯ
การแสดงเจตนาตามกฎหมายสามารถแสดงออกได้ โ ดยวาจาหรื อ แสดงเจตนาที่ เ ป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร กล่าวคือ การแสดงเจตนาทีท่ ำ� เป็นหนังสือตามพระราชบัญญัตมิ าตรา 12 ก�ำหนดให้
การแสดงเจตนาต้องท�ำเป็นหนังสือ ฐานะของหนังสือแสดงเจตนาจึงเปรียบเสมือนเป็นพยานหลักฐาน
ในคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา
บุคคลผู้ท�ำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขต้องหมายถึงตัวผู้ป่วยเท่านั้น
ไม่รวมถึงญาติพนี่ อ้ ง มีการแสดงแทนกันไม่ได้ ดังนัน้ หนังสือแสดงเจตนาฯ ตามความในกฎกระทรวงฯ
นั้น จะต้องมีลายมือชื่อของผู้แสดงเจตนาและมีบัตรส�ำคัญของตัวผู้แสดงเจตนา
เนื่องจากอาจจะมีการท�ำหนังสือแสดงเจตนาในวันเดียวกันได้หลายฉบับ หลายเวลา อาจเกิด
การเปลี่ยนใจกะทันหัน ท�ำให้ไม่สามารถทราบได้ว่าหนังสือแสดงเจตนาฉบับใดเป็นฉบับที่แท้จริงและ
เป็นฉบับสุดท้าย ถือเป็นปัญหาหนึง่ ของการท�ำหนังสือแสดงเจตนาทีม่ แี นวทางในการจัดท�ำง่ายเกินไป
		
		การแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขจะต้องอยู่บนข้อเท็จจริง ดังนี้
1. การรักษานัน้ เป็นเพียงเพือ่ ยืดการตาย มิใช่การรักษาเพือ่ ให้หายจากอาการเจ็บป่วยโดยบุคคล
ทีจ่ ะชีแ้ จงได้วา่ การรักษานัน้ เป็นเพียงการยืดการตายหรือเป็นการรักษาให้หายจะต้องเป็นคณะแพทย์
เท่านั้น
2. ต้องเป็นวาระสุดท้ายของชีวิต ซึ่งยังเป็นปัญหาในทางปฏิบัติของแพทย์อยู่ว่ากรณีใด จะถือ
เป็นวาระสุดท้ายของชีวติ เป็นข้อเท็จจริงทีไ่ ม่มคี วามชัดเจนแน่นอน นอกจากนัน้ ยังมีประเด็นเกีย่ วกับ
การทรมานจากการเจ็บป่วยก็ยงั ถือเป็นข้อเท็จจริงทีไ่ ม่ยตุ ซิ งึ่ พิจารณาได้ยากกว่าประเด็นวาระสุดท้าย
ของชีวิตจ�ำต้องมีการพิจารณาเป็นกรณีไป
ทั้ ง นี้ ก ารวิ นิ จ ฉั ย วาระสุ ด ท้ า ยของชี วิ ต และการทรมานจากการเจ็ บ ป่ ว ยโดยคณะแพทย์
ในสถานบริการระดับต่างๆ ให้ยุติตามภาวะ วิสัย และพฤติการณ์ นั้นๆ
		
		ปัญหาจากการแสดงเจตนา
1. แพทย์ต้องอธิบายให้ผู้ป่วยทราบว่าผู้ป่วยอยู่ในภาวะที่เป็นวาระสุดท้ายของชีวิตเป็นปัญหา
ทางข้อเท็จจริงที่ยังไม่ยุติ ต้องวินิจฉัยเป็นกรณีไป
2. ปัญหาความจริงแท้ของหนังสือแสดงเจตนา ได้แก่
2.1 เป็นหนังสือที่ท�ำโดยตัวผู้ป่วยที่มีสติสัมปชัญญะจริงหรือไม่
2.2 ประเด็นฉบับสุดท้ายหรือไม่ ถ้ามีหลายฉบับลงวันที่เดียวกันก็อาจเกิดปัญหาได้ ดังนั้น
เห็นสมควรให้ สช. เป็นผู้รับรองหนังสือแสดงเจตนาฯ และรับผิดชอบความถูกต้อง
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สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐตามหลักนิติธรรม

		การฟ้องคดีต่อแพทย์ในปัจจุบัน
การฟ้องคดีเกี่ยวกับแพทย์ในปัจจุบันนั้นใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคฯ มาใช้
ซึง่ เป็นการฟ้องคดีทคี่ อ่ นข้างง่าย แต่ในความเป็นจริงนัน้ แพทย์เป็นผูใ้ ห้การรักษาพยาบาลความเจ็บป่วย
และช่วยชีวิตคนไข้ ไม่ใช่ผู้ให้บริการดังนั้นการรักษาพยาบาลของแพทย์ไม่ควรอยู่ภายใต้บังคับของ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคฯ
		
		การวินิจฉัยชี้ชาดประเด็น “วาระสุดท้ายของชีวิต”
ข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารด�ำเนินการทุกกรณีตามหนังสือแสดงเจตนา
ไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อ
ยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย ควรท�ำในรูปของคณะแพทย์ เพื่อเป็นมาตรฐานในการด�ำเนินการ
ตลอดจนใช้เป็นพยานหลักฐานในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขหรือผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมถูกด�ำเนินคดีทางศาล และพึงละเว้นการด�ำเนินการดังกล่าวโดยบุคคลคนเดียว
		
		การจัดท�ำหนังสือแสดงเจตนาฯ และการเก็บรักษา
ถ้ามีการท�ำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขควรมีหน่วยงานเก็บรักษา
เอกสารดังกล่าวในรูปแบบที่คล้ายกับการท�ำพินัยกรรมฝ่ายเมือง เพื่อแก้ปัญหาในกรณีความแท้จริง
ของตัวหนังสือแสดงเจตนาอีกทางหนึง่ ด้วย ทัง้ นีห้ น่วยงานทีค่ วรรับผิดชอบในการจัดเก็บหนังสือแสดง
เจตนานั้นควรจะเป็นหน่วยงานที่ร่างกฎกระทรวงฯ ฉบับนี้ขึ้นมากล่าวคือส�ำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติควรเป็นหน่วยงานที่ดูแลและเก็บรักษาเอกสารดังกล่าว
		
		การตั้งกองทุนชดเชยความเสียหายกรณีที่อาจเกิดปัญหาการบังคับใช้กฎกระทรวงฯ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติควรตั้งกองทุนชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติฯ ถึงแม้ว่ากฎหมายจะเขียนรองรับไว้แล้วในมาตรา 12 ว่า
ถ้าได้ปฏิบัติตามเจตนาของผู้ป่วยจะไม่มีความผิดและไม่ต้องรับผิดใด เพื่อเป็นการสร้างความสบายใจ
แก่แพทย์ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ป่วยที่อยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะที่ไม่สามารถแสดงสิทธิของตัวได้
ความเห็นส่วนใหญ่จึงมาจากตัวยาที่ผู้ป่วยได้รับและแพทย์เจ้าของไข้เป็นผู้ให้ข้อมูล
		
		การบริการข้อมูลและสื่อประชาสัมพันธ์
ด้านการประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติควรจัดตั้ง Call center ในการที่จะ
ให้บุคคลหรือประชาชนสอบถามข้อมูล โดยเป็น Call center ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็น
การเก็บรวบรวมข้อมูลของหนังสือแสดงเจตนาทุกฉบับที่ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
เป็นผู้จัดเก็บไว้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติควรจะด�ำเนินการจัดตั้งศูนย์ในการกรอกข้อมูล
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เกีย่ วกับหนังสือแสดงเจตนาฯตามความในกฎกระทรวง โดยท�ำในลักษณะข้อมูลทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกันทัว่
ทั้งประเทศ
		
		การคุ้มครองทางกฎหมายส�ำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข
ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ด้ า นสาธารณสุ ข ที่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ แสดงเจตนาไม่ ป ระสงค์ จ ะรั บ
บริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตนหรือเพื่อยุติการทรมาน
การเจ็บป่วย มิให้ถือว่าการกระท�ำนั้นเป็นความผิดและรับผิดทั้งปวง
		
		การสร้างนักกฎหมายที่คอยคุ้มครองและให้ความเห็นแพทย์
การสร้างทีมงานทางกฎหมายที่แข็งแกร่งเพื่อคอยดูแลให้ค�ำปรึกษาแพทย์ในกรณีต่างๆ
โดยเฉพาะกรณีตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติฯ มาตรา 12 นอกจากนั้นในการรักษาแต่ละครั้ง
ควรให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับความรู้สึกจากจิตใจของผู้ป่วยและบรรดาญาติของผู้ป่วยเช่นกัน
		แนวทางการปฏิบัติของแพทย์ฯ และแพทยสภา
1. เมื่อได้รับหนังสือแสดงเจตนา แพทย์ต้องแน่ใจว่าหนังสือดังกล่าวเป็นหนังสือแสดงเจตนาฯ
กระท�ำโดยผู้ป่วยขณะมีสติสัมปชัญญะ เช่น หนังสือแสดงเจตนาฯ ที่กระท�ำโดยอยู่ในความดูแล
ของแพทย์ เช่นนี้แล้วให้ท�ำตามความประสงค์ของผู้ป่วย ยกเว้นการท�ำตามข้อ 5
2. หนังสือแสดงเจตนาฯ นอกเหนือจากข้อ 1 ควรได้รับการพิสูจน์ว่ากระท�ำโดยผู้ป่วยจริง
3. ในกรณีที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ถึงความจริงแท้ของหนังสือแสดงเจตนาฯ ให้ด�ำเนินการรักษาผู้ป่วย
ตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรม
4. การวินจิ ฉัยวาระสุดท้ายของชีวติ ให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของคณะแพทย์ทเี่ กีย่ วข้องตามภาวะวิสยั
และพฤติการณ์ในขณะนั้น
5. ไม่แนะน�ำให้มีการถอดถอนการรักษาที่ได้ด�ำเนินการก่อนแล้ว
6. ในกรณีที่มีความขัดแย้งกับญาติผู้ป่วยเกี่ยวกับเรื่องความจริงแท้ของหนังสือดังกล่าว
แนะน�ำให้ญาติใช้สิทธิทางศาล
		
		ประเด็นหรือข้อสงสัยที่ยังไม่มีค�ำตอบ
1. กฎหมายฉบับนีย้ กเว้นความรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่ง หรือ
กฎหมายประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้หรือไม่
2. ความแตกต่างของความเชื่อ ศาสนา และจริยธรรมแห่งวิชาชีพของผู้ปฏิบัติ
3. หนังสือแสดงเจตนาฯ ที่ยื่นต่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข หรือผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมเป็นฉบับจริงและเป็นฉบับสุดท้ายหรือไม่
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4. ญาติที่ร่วมแสดงเจตนามีความเห็นที่สอดคล้องและตรงกันทุกคนหรือไม่
5. ญาติที่มีวาระซ่อนเร้นที่แตกต่างกันทั้งเรื่องผลประโยชน์และทรัพย์มรดกและผู้รับผิดชอบ
ค่ารักษา อาจมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
6. ค่ า รั ก ษาพยาบาลหลั ง จากที่ ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมได้ ยุ ติ ก ารรั ก ษาตามหนั ง สื อ
แสดงเจตนาฯ ใครเป็นผู้รับผิดชอบ
7. ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นนับแต่การแสดงเจตนาฯ และในที่สุดคณะแพทย์มิได้หยุด
การช่วยชีวิตผู้ป่วยจะเป็นความรับผิดชอบของใคร
8. การยุติการรักษาตามหนังสือเจตนาฯ เป็นการฆ่าตัวตายตามกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือไม่
9. สิทธิการรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมาตรา 41 แห่ง พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2545 จะบังคับได้หรือไม่ เพราะผู้ป่วยไม่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล
เนื่องจากได้แสดงเจตนารมณ์ตามหนังสือแสดงเจตนาฯ
10. ความตามกฎกระทรวงฯ บางข้อและแนวทางการปฏิบัติบางประเด็น เป็นการตราขึ้น
เกินกว่ากรอบของมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 หรือไม่
11. ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขหรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้ปฏิบัติ
ตามหนังสือแสดงเจตนาฯ ถูกด�ำเนินคดีทางศาลจะได้รับความคุ้มครองให้พ้นจากความรับผิดทั้งปวง
อย่างไร ตามมาตรา 12 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
12. การลงทะเบียนหนังสือแสดงเจตนาฯ เพื่อให้รู้ว่าเป็นฉบับสุดท้ายที่แท้จริง ส�ำนักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จะสามารถเป็นหน่วยงานกลาง เพื่อรับลงทะเบียนและ
รับผิดชอบความถูกต้องของหนังสือดังกล่าวได้หรือไม่
13. ยังมีปัญหาในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ทั้งประเด็นทางกฎหมายและแนวทางการ
ปฏิบัติที่อาจสร้างความขัดแย้งและความเสียหายในวงการแพทย์ กระทบถึงขวัญและก�ำลังใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการด�ำเนินการฟ้องศาลปกครองเพื่อเพิกถอนกฎและการทุเลา
การบังคับตามกฎดังกล่าว
14. ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขและ
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตลอดจนประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับหนังสือแสดงเจตนาฯ อย่างทั่วถึง
15. เห็นควรน�ำความเห็นจากการสัมมนาในครัง้ นีท้ งั้ หมดเสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒใิ นกระบวนการ
ยุติธรรม เพื่อขอค�ำแนะน�ำในการปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขและผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมตามหนังสือแสดงเจตนาฯ
16. ในกรณีทมี่ คี วามขัดแย้งระหว่างผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมกับญาติผปู้ ว่ ยเกีย่ วกับหนังสือ
แสดงเจตนาฯ ญาติจะใช้สิทธิทางศาลได้หรือไม่
17. ปัจจุบันการวินิจฉัยมาตรฐานวาระสุดท้ายของชีวิตของคณะกรรมการตามภาวะวิสัยและ
พฤติการณ์ผู้ใดจะเป็นผู้ก�ำหนด
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18. จะออกหนั ง สื อ รั บ รองการตายตามหนั ง สื อ แสดงเจตนาฯ อย่ า งไร ซึ่ ง มี ลั ก ษณะ
การฆ่าตัวตาย ซึ่งเป็นการตายผิดธรรมชาติจะต้องมีการชันสูตรพลิกศพ หากเป็นการตายจากโรค
จะบอกว่าตายจากโรคอะไร เพราะการรักษายังไม่สิ้นสุด
19. อาจมีประเด็นขัดแย้งระหว่างญาติผปู้ ว่ ยลามไปถึงการเจตนาฆ่าผูป้ ว่ ยโดยไตร่ตรองไว้กอ่ น
		ข้อเสนอแนะ
1. เห็นควรเสนอกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.2550 และคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้พิจารณาและตอบข้อสงสัยตามประเด็นที่ 1 – 4
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขและผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายพ้นจาก
ความรับผิดทั้งปวง
2. กฎหมายที่บังคับใช้แล้ว ผลการสัมมนาได้ข้อสรุปว่ายังมีปัญหาในการปฏิบัติหลายขั้นตอน
และอาจเป็นกฎกระทรวงที่ออกเกินกว่าพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12
น่าจะมีการทบทวนหรือแก้ไขโดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นผูด้ ำ� เนินการร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.) และแพทยสภา ในโอกาสต่อไป
3. เห็นควรแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากกฎกระทรวงฉบับนี้ ควรพิจารณาว่าจะฟ้องศาลปกครองเพื่อขอให้
ศาลออกค�ำบังคับ โดยเพิกถอนกฎกระทรวงและทุเลาการบังคับตามกฎกระทรวงหรือไม่
		อย่างไรก็ตาม สิทธิของประชาชนในการรับบริการสาธารณสุขในเรือ่ งนีก้ ย็ งั ไม่เป็นทีย่ อมรับ
กันอย่างแพร่หลาย รวมทั้ง การท�ำการุณยฆาต (Euthanasia หรือ Mercy killing) ซึ่งหมายถึง
การกระท�ำการอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยทีท่ กุ ข์ทรมานอยูใ่ นสภาวะหมดหนทางรักษาหรือสมอง
ไม่ทำ� งานอีกต่อไป ได้จบชีวติ ลงอย่างสงบและสบายทีส่ ดุ ในทีน่ หี้ มายถึงโดยการช่วยเหลือจากบุคลากร
ทางการแพทย์เท่านั้น แบ่งออกเป็น
		- Passive euthanasia (การุณยฆาตเชิงรับ) วิธีที่ยอมรับกันทั่วไป คือ การตัดการรักษา
ในกรณีที่ผู้ป่วยแสดงเจตจ�ำนงเอาไว้ก่อนว่าหากอยู่ในสภาวะหมดทางรักษาแล้ว ให้บุคลากรทาง
การแพทย์หยุดการรักษา หรือช่วยให้อยู่ในภาวะสบายตัวโดยไม่พึ่งเครื่องมือช่วยยื้อชีวิตจนกว่า
จะจากไปเอง (ในสถานบริการสาธารณสุข จะใช้รหัส “90” เก้าศูนย์ เขียนไว้ในบันทึกการรักษา
ความหมายว่า ผู้ป่วยไม่ต้องการให้รักษาต่อไป และไม่ต้องยืดชีวิตในวาระสุดท้าย)
		- Active euthanasia (การุณยฆาตเชิงรุก) วิธนี ี้ กฎหมายไทยและประเทศส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ
คือ การทีบ่ คุ ลากรทางการแพทย์ชว่ ยเหลือโดยเร่งให้ผปู้ ว่ ยในสภาวะหมดทางรักษาได้จากไปอย่างสงบ
เร็วขึ้น
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ในกฎหมายไทยและประเทศส่วนใหญ่ การเร่งการตายถือเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา
ประเด็นเจตนาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน มีโทษถึงประหารชีวิต แต่บุคคลสามารถท�ำหนังสือแสดง
เจตนา (Living Will) ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 12 เพื่อก�ำหนดแนวทาง
ให้บุคลากรทางการแพทย์ดูแลรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิตหรือในสภาวะที่หมดหนทางรักษา
ในลักษณะทีไ่ ม่ใช้เครือ่ งมือต่างๆ เพือ่ ยืดชีวติ ออกไปอย่างผิดธรรมชาติ การใช้สทิ ธิตามมาตรา 12 ตาม
พระราชบัญญัตินี้จะแตกต่างจากกรณีการุณยฆาต
ประเทศทีม่ กี ฎหมายยอมรับการท�ำการุณยฆาตทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย คือ ประเทศเนเธอร์แลนด์
เบลเยี่ยมและลักเซมเบิร์ก ประเทศแรกที่ยอมรับให้การการุณยฆาตเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมาย
มาตั้งแต่ ค.ศ.2002 คือ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ส่วนประเทศฝรั่งเศสนั้น มีการยกร่างเสนอให้การท�ำ
การุณยฆาตเป็นการกระท�ำที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการยกร่างเสนอต่อสภา
นอกจากนี้ ยังมีค�ำถามต่อไปอีกว่า “ควรมีโทษประหารชีวิตหรือไม่?” ในสังคมไทยยังรู้สึกว่า
โทษประหารชีวติ จ�ำเป็นต่อการรักษาความสงบในสังคม ขณะทีน่ กั สิทธิมนุษยชนตอบเสียงดังฟังชัดมา
เสมอว่า “ไม่ควรมี” และเรียกร้องเรื่องนี้สวนกระแสสังคมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ช่วงระยะเวลา
10 ปีที่ผ่านมา หลายประเทศยอมยกเลิกโทษประหารชีวิต เหลือเพียง 58 ประเทศทั่วโลกที่ยังมีโทษ
ประหารชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบัน แต่มีเพียงไม่ถึงครึ่งหนึ่งที่น�ำโทษประหารชีวิตมาใช้จริงๆ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นประเทศในแถบเอเชียและตะวันออกกลาง และหนึ่งในนั้นคือ ประเทศไทย ส่วนวิธีการที่ใช้เพื่อ
ปลิดชีวิตอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ การตัดศีรษะ การแขวนคอ การยิงเป้า การฉีดยา การใช้กระแสไฟฟ้า
การรมแก๊ ส แตกต่ า งกั น ไปตามกฎหมายของแต่ ล ะประเทศ ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่ ยั ง มี
‘โทษประหารชีวติ ’ เป็นโทษขัน้ สูงสุดบัญญัตใิ นกฎหมายอาญา ซึง่ ได้แก้ไขกฎหมายเมือ่ พ.ศ.2546
จากวิธีการ ‘ยิงเป้าให้ตาย’ เป็น ‘ฉีดยาให้ตาย’ และใช้มาจนถึงปัจจุบัน ความผิดในกฎหมายไทย
ที่มีโทษถึงประหารชีวิต เช่น ค้ายาเสพติด ความผิดต่อพระมหากษัตริย์ ความผิดฐานกบฏ ฆ่าคนตาย
โดยเจตนา เป็นต้น และล่าสุดเมือ่ พ.ศ.2552 มีการรือ้ ฟืน้ โทษประหารชีวติ มาใช้กบั นักโทษคดียาเสพติด
สองราย หลังจากประเทศไทยเว้นจากการประหารชีวิตมาเป็นเวลา 6 ปี ซึ่งถือเป็นความถดถอยของ
แนวคิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
กิจกรรมต่อต้านโทษประหารชีวิตในประเทศไทยก็ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่เรื่อย ๆ ล่าสุด
Amnesty International (AI) หรือ องค์กรนิรโทษกรรมสากล ซึ่งเป็นองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน
ในระดับสากลที่เรียกร้องในประเด็นนี้อย่างเข้มข้นมาโดยตลอด ได้จัดงาน Light Up Night:
“ชีวิตติดใบสั่ง: A Ticket to Kill” ขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554 ที่ ร้านชา ชั้น 3
หอศิ ล ปวั ฒ นธรรมแห่ ง กรุ ง เทพมหานคร เผื่ อ เป็ น กระตุ ้ น เตื อ นสั ง คมถึ ง ประเด็ น เรื่ อ ง
การประหารชีวิต อีกครั้ง
Amnesty เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถิติของโทษประหารชีวิตทั่วโลกในระยะเวลา
10 ปี ทีผ่ า่ นมา 31 ประเทศ ได้ยกเลิกโทษประหารชีวติ ทัง้ ในทางกฎหมายหรือทางปฏิบตั ิ แต่ประเทศจีน
อิหร่าน ซาอุดอิ าราเบีย สหรัฐอเมริกาและเยเมน ยังคงเป็นประเทศทีม่ กี ารประหารชีวติ มากทีส่ ดุ ในโลก
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โดยที่หลายกรณีมีความขัดแย้งโดยตรงกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ “จ�ำนวนการ
ประหารชีวติ ได้ลดลง ในปี พ.ศ.2553 มีบคุ คลถูกประหารชีวติ ทัง้ หมด 527 คน ในขณะทีใ่ น พ.ศ.2552
มีคนถูกประหารชีวิตทั้งหมด 714 คน Amnesty International เชื่อว่ามีประชาชนจีนหลายพันคน
ถูกประหารชีวิตใน พ.ศ.2553 ในขณะที่ประเทศจีนได้ปิดบังข้อมูลการใช้โทษประหารชีวิตต่อ
สาธารณะ” นอกจากนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเดียวในทวีปอเมริกาที่ยังมีการประหารชีวิต
ใน พ.ศ.2553 มีค�ำพิพากษาประหารชีวิตทั้งหมด 110 คดี ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขเพียงหนึ่งในสามของ
ค�ำพิพากษาที่เกิดขึ้นกลางทศวรรษ 2530 ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2554 มลรัฐอิลลินอยส์กลายเป็น
มลรัฐที่ 16 ในสหรัฐอเมริกาที่ยกเลิกโทษประหารชีวิต”
พ.ศ.2553 ค�ำพิพากษาประหารชีวติ และการประหารชีวติ ลดน้อยลงในภูมภิ าคตะวันออกกลาง
และแอฟริกาเหนือ เมือ่ เปรียบเทียบกับสถิตพิ .ศ.2552 แต่อย่างไรก็ตามโทษประหารชีวติ ทีถ่ กู บังคับใช้
มักจะเกิดขึน้ บ่อยครัง้ หลังจากการพิจารณาคดีทไี่ ม่เป็นธรรมและกับข้อหาทีไ่ ม่ได้รบั การยอมรับว่าเป็น
“อาชญากรรมทีร่ นุ แรงทีส่ ดุ ” เช่น การค้ายาเสพติดหรือการคบชู้ ค�ำพิพากษาเหล่านัน้ จึงขัดต่อกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ในปีเดียวกันพบว่า อัตราส่วนจ�ำนวนมากของการประหารชีวติ และการพิพากษาโทษ
ประหารชีวติ ในประเทศจีน อียปิ ต์ อินโดนีเซีย อิหร่าน ลาว ลิเบีย มาเลเซีย ไทย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ซาอุดิอาราเบียและเยเมนมีความเกี่ยวโยงกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งสิ้น
ความเชื่อพื้นฐานทางอาชญาวิทยาให้เหตุผลหลักๆ ของโทษประหารชีวิตไว้ 3 ประการ คือ
หลักการตอบแทน เป็นบทลงโทษที่สมน�้ำสมเนื้อ หลักการแก้แค้นแทนผู้ถูกกระท�ำความผิดและญาติ
และหลักการเป็นเยีย่ งอย่าง คือ เป็นตัวอย่างให้สงั คมและคนในสังคมไม่กระท�ำความผิดในแบบเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม หลักอาชญาวิทยายังมีเหตุผลเบื้องหลังอันส�ำคัญของการลงโทษส�ำหรับโทษจ�ำคุก
หรือปรับว่า เป็นการลงโทษเพื่อให้หลาบจ�ำและส�ำนึกผิดได้ ซึ่งหลักการดังกล่าวไม่สอดคล้อง
โทษประหารชีวิตอย่างแน่นอน ยังไม่นับหลักการการให้ ‘โอกาสที่สอง’ ให้ผู้กระท�ำความผิดกลับตัว
กลับใจและกลับคืนสู่สังคม นักโทษประหารชีวิตที่ต้องรับโทษจริง คงไม่มีโอกาสเลยที่จะส�ำนึกถึง
ความผิดที่ท�ำและแก้ตัวใหม่อีกครั้ง ในบรรดาผู้ที่เชื่อถือหลักการสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียม
กันของมนุษย์ นอกจากจะมองการประหารชีวิตเป็นอาชญากรรมที่ไม่ต่างจากการฆาตกรรมที่กระท�ำ
โดยรัฐแล้ว ยังมีเหตุผลหลักๆ ที่จะต้องได้ยินเสมอเมื่อพูดถึงการไม่เอาโทษประหารชีวิต เช่น
กระบวนการยุตธิ รรมยังคงมีการจับผิดตัวหรือจับ “แพะ” และมีผบู้ ริสทุ ธิจ์ ำ� นวนมากทีต่ อ้ งเสียชีวติ ไป
ด้วยความผิดที่ตัวเองไม่ได้ก่อ งานวิจัยจากหลายประเทศชี้ให้เห็นว่าโทษตามกฎหมายที่สูงไม่มีผลให้
อาชญากรรมลดลง เพราะขณะกระท�ำความผิดอาชญากรจะเชื่อเสมอว่าจะหลบหนีการจับกุมได้
ก่อน พ.ศ.2552 ประเทศไทยเว้นการประหารชีวิตเป็นเวลาต่อเนื่องกันถึง 6 ปี เป็นสัญญาณที่ดี
ของการเรียกร้องอันยาวนานของบรรดานักสิทธิมนุษยชนผู้ยืนกรานถึงคุณค่าสูงสุดของมนุษย์ในการ
มีชีวิตอยู่ แต่เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2552 มีการรื้อฟื้นโทษประหารขึ้นอีกครั้ง นักโทษชายสองคน
ถูกประหารชีวติ ด้วยวิธกี ารฉีดยาทีเ่ รือนจ�ำกลางบางขวางด้วยข้อหาค้ายาเสพติดหลังจากถูกตัดสินตัง้ แต่
พ.ศ.2544 ขณะที่สถิติแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของประเทศต่างๆ ทั่วโลก จะยกเลิกโทษประหารชีวิต
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ออกจากกฎหมายกันมากขึน้ เรือ่ ย ๆ เมือ่ แนวคิดเรือ่ งสิทธิมนุษยชนก�ำลังเติบโตขึน้ อยูเ่ หนือแนวคิดเรือ่ ง
การลงโทษให้รุนแรงในสังคมแบบเก่า ประเทศไทยจะอยู่ตรงไหนในกระแสโลกาภิวัตน์ของยุคสมัยนี้
จะยังคงฝืนเชือ่ มัน่ กับจารีตประเพณีการลงโทษทีต่ กทอดกันมาแต่สมัยโบราณ หรือจะก้าวเดินตามแบบ
ฝรั่งไปให้เห็นกันว่าสังคมจะดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไร ยังคงเป็นโจทย์ที่ค้างคาไว้ให้ถกเถียงกันไปอีกนาน
		2.4 สิทธิของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะได้รับสิทธิต่างๆ หลายประการ เช่น การยกเว้นภาษีของ
ผู้สูงอายุที่มีรายได้ การรักษาพยาบาลฟรี การยกเว้นค่ารถโดยสาร เป็นต้น
ในทีน่ จี้ ะกล่าวถึงสิทธิมนุษยชนของผูส้ งู อายุไทย ทีค่ ณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา ติดตาม
ตรวจสอบและส่งเสริมการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิ
เสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและ
การคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา จัดโครงการเสวนาเรื่อง “โอกาสหรือวิกฤต .. สิทธิมนุษยชนของ
ผู้สูงอายุไทย ??” เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 – 14.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม
คณะกรรมาธิการหมายเลข 306 – 308 ชัน้ 3 อาคารรัฐสภา 2 ขึน้ โดยมีประเด็นหลักในการเสวนา ได้แก่
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุในประเทศไทย นโยบายของรัฐด้านการเตรียมการหรือ
แนวทางส�ำหรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมไปถึงการดูแลเกี่ยวกับคุณภาพในการด�ำรงชีวิตและ
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุให้มีความครอบคลุมการดูแลทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม
ซึง่ บุคคลดังกล่าวควรทีจ่ ะได้รบั ความสุขสบายในบัน้ ปลายของชีวติ หรือใช้ชวี ติ อย่างมีเกียรติและศักดิศ์ รี
เป็นที่ยอมรับและชื่นชมของชุมชนและสังคม การเสวนาครั้งนี้มีผู้ร่วมการเสวนาจากหลายหน่วยงาน
อาทิ นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง สมาชิกวุฒิสภา นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช กรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ส�ำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ สถาบันการศึกษาและ
มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ประชาชนผู้สนใจ ได้แก่ ชมรมและสมาคมผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่ง
วิทยากรของการเสวนาประกอบด้วย แพทย์หญิงนาฎ ฟองสมุทร กรรมการบริหารอาคารสวางคนิเวศ
สภากาชาดไทย นางศิริพรรณ รักษาภักดี สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นางสุจติ รา พิยานรเศรษฐ์ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ งู อายุ
บ้านบางแค นายบุญสืบ แช่มช้อย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
นายอนุศักดิ์ คงมาลัย อดีตสมาชิกวุฒิสภาและอนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา ติดตาม ตรวจสอบและ
ส่งเสริมการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ในฐานะผู้ด�ำเนินรายการ
		นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้กล่าวรายงานการเสวนาสรุปสาระส�ำคัญว่ารัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 53 ได้บัญญัติหลักการว่า “บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปี
บริบรู ณ์และไม่มรี ายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั สวัสดิการ สิง่ อ�ำนวยความสะดวกอันเป็น
สาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรีและความช่วยเหลือจากรัฐ” ประกอบกับมาตรา 80 (1) รัฐต้องสงเคราะห์
แก่ผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้” ทั้งนี้ จากถ้อยค�ำของกฎหมายและนโยบาย
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วิรัติ พาณิชย์พงษ์

ของรัฐพบว่า ปัจจุบนั สังคมไทยจะมีกฎหมายให้สทิ ธิประโยชน์และช่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุให้มคี ณ
ุ ภาพ
ชีวติ ดีขนึ้ กว่าเดิมได้ในระดับหนึง่ แต่จะพบว่าแท้จริงแล้วเป็นการเน้นหนักไปในด้านของการสงเคราะห์
ช่วยเหลือ ซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวสะท้อนให้เห็นเจตคติของสังคม ที่มองว่าผู้สูงอายุเป็นภาระ ดังนั้น
จึงมีแนวโน้มว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ทั้งในเมืองและชนบทเป็นจ�ำนวนมากมักจะถูกทอดทิ้งหรือไม่ได้รับ
การดูแลอย่างถูกต้องทั้งจากรัฐและลูกหลาน ทั้งที่โดยข้อเท็จจริง ยังคงมีผู้สูงอายุอีกจ�ำนวนไม่น้อย
ที่เป็นผู้ที่มีศักยภาพและพร้อมที่จะท�ำหน้าที่เป็นเสาหลักค�้ำจุนสังคมให้เกิดความมั่นคง รวมไปถึง
ท�ำประโยชน์ให้แก่สังคมได้ ดังนั้นการพิจารณาบทบาทของผู้สูงอายุจึงควรมองในมิติรอบด้าน เพื่อที่
ผูส้ งู อายุจะมีคณ
ุ ภาพชีวติ ในวัยชราอย่างมีความสุขได้อย่างสมบูรณ์แท้จริง โดยจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนา
มีการสนับสนุนและการดูแลตนเอง ให้ด�ำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณค่าและสามารถพึ่งพาตนเองได้ควบคู่
ไปกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามกฎหมายอีกทางหนึ่ง
		นายนิคม ไวยรัชพาณิช ประธานวุฒิสภา ได้กล่าวว่าในอนาคตเรื่องของจ�ำนวนผู้สูงอายุ
ที่เพิ่มขึ้นจะเป็นปัญหาที่ส�ำคัญของชาติและของโลก ดังนั้น ภาครัฐควรที่จะมีแผนหรือนโยบาย
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิและการสร้างความมั่นคงในบั้นปลายชีวิตของผู้สูงอายุ เพราะเรื่อง
ดังกล่าว ถือเป็นการสร้างโอกาสแก่ผู้สูงอายุให้มีบทบาทในสังคมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการเข้าสู่วัยสูงอายุ
เป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และโดยทั่วไปเราถือว่าผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป คือ
ผู้สูงอายุที่เข้าสู่ระยะสุดท้ายของพัฒนาการแห่งชีวิต อย่างไรก็ตาม พบว่าในปัจจุบันมีผู้สูงอายุจ�ำนวน
ไม่น้อยที่ยังคงสามารถท�ำหน้าที่และช่วยเหลืองานที่เป็นประโยชน์ ดังนั้น สิ่งที่ส�ำคัญคือ หากผู้สูงอายุ
ได้รับการส่งเสริมในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและถูกต้อง รวมไปถึงการที่ทุกฝ่ายจะได้ค�ำนึงถึง
สิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุเหล่านั้นอย่างรอบด้าน ผลที่ตามมา นอกจากท่านเหล่านั้นจะไม่เป็นภาระ
ของสังคมแล้ว ประสบการณ์และภูมิปัญญาของท่านยังจะช่วยค�้ำจุนสังคมและยังเป็นเสาหลักที่มั่นคง
ของสังคมได้
ส�ำหรับการเสวนา วิทยากรและผู้เข้าร่วมการเสวนา ได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อย่างกว้างขวาง โดยสรุปสาระส�ำคัญ กล่าวคือ
		แพทย์หญิงนาฎ ฟองสมุทร กรรมการบริหารอาคารสวางคนิเวศ สภากาชาดไทย ได้กล่าวว่า
ประเด็นปัญหาของผู้สูงอายุไทย คือ เรื่องของการดูแลตนเองและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
ระยะสูงวัย โดยพบว่าส่วนใหญ่จะไม่ได้มีการวางแผนเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะในส่วน ของ
การออมทรัพย์ ดังนั้น การที่หน่วยงานของรัฐจะพิจารณาเรื่องของการสงเคราะห์แต่เพียงด้านเดียว
จะเพียงพอหรือไม่ ดังนั้น สิ่งที่ส�ำคัญคือการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อวางแผนชีวิตและให้ผู้สูงอายุ
สามารถช่วยเหลือพึง่ พาตนเองได้โดยทีส่ งั คมและภาครัฐให้การสนับสนุน ทัง้ นี้ พบว่าผูส้ งู อายุทยี่ งั คงมี
ปฏิสมั พันธ์กบั สังคมและด�ำเนินกิจกรรม เป็นกลุม่ ทีม่ อี าการเสือ่ มต่าง ๆ น้อยกว่าผูส้ งู อายุทแี่ ยกตัวออก
จากสังคม
		นางศิริพรรณ รักษาภักดี สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงสภาพปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายโอนงานด้านการสงเคราะห์คนชรา
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สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐตามหลักนิติธรรม

จากหน่วยงานของรัฐมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ว่าในส่วนของสถานสงเคราะห์ได้มกี ารถ่ายโอนงาน
เมือ่ ประมาณ ปี พ.ศ. 2547 โดยในช่วงแรกปัญหาทีส่ ำ� คัญนอกเหนือจากเรือ่ งของงบประมาณสนับสนุน
จะเป็นเรื่องของบุคลากรที่มีความรู้ด้านการสงเคราะห์ ขวัญก�ำลังใจในการท�ำงานและความดูแล
เอาใจใส่ ซึ่งประเด็นปัญหาที่เคยเกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น กรณีการจัดการศพของผู้สูงอายุที่เสียชีวิต
ทีอ่ าจมีการดูและไม่ถกู ต้องจนเกิดเป็นปัญหาร้องเรียนและสร้างความขัดแย้งไม่ไว้วางระหว่างเจ้าหน้าที่
กับผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันสถานสงเคราะห์ฯ ได้รับข้อแนะน�ำของคณะอนุกรรมาธิการฯ
ไปปฏิบัติโดยมีการใช้ถุงห่อศพและปรับปรุงการบริหารจัดการซึ่งท�ำให้ปัญหาคลี่คลายลง
		นางสุจิตรา พิยานรเศรษฐ์ ผู้อ�ำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านบางแค ได้กล่าวถึงประเด็นการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการ โดยในเบื้องต้นจะเน้น
ทัง้ ส่วนของร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการส่งเสริมคุณค่าในตนเองของผูส้ งู อายุซงึ่ ทางศูนย์จะมีการจัด
กิจกรรมทางเลือกทีห่ ลากหลายโดยมีกลุม่ เจ้าหน้าทีค่ อยให้การสนับสนุนและน�ำเสนอความคิดในการจัด
กิจกรรมใหม่ ๆ ต่อผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรมกายภาพบ�ำบัด นันทนาการ อาชีวบ�ำบัด การน�ำผู้สูงอายุ
ไปบ�ำเพ็ญประโยชน์ถา่ ยทอดความรูใ้ ห้กบั นักเรียนในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง โดยเฉพาะโครงการ Happy Home
ที่ให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองสามารถท�ำประโยชน์ให้กับสังคม รวมไปถึงการค�ำนึงถึงเรื่องสิทธิ โอกาส
และทางเลือกของผู้สูงอายุเป็นส�ำคัญ
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีการเปิดโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจแต่ก็อาจ
เกิดปัญหาขึ้นกับผู้สูงอายุในบางกรณี เช่น เรื่องของอาหารที่ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าอยากทานปลา
และผัก ในขณะที่บางส่วนอยากทานเนื้อหมูหรือขาหมู หรือการแจ้งความประสงค์ในการรับบริการ
ด้านสาธารณสุข เช่น การถอนฟัน เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดปลีกย่อยดังกล่าวนี้ไม่ใช่วิกฤตแต่เป็นสิ่งที่
สามารถรับรู้ได้และเป็นบทเรียนที่ต้องให้ความใส่ใจในการเรียนรู้ไปกับสิ่งเหล่านั้น รวมทั้งหาแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาในจุดที่เหมาะสม
		นายบุญสืบ แช่มช้อย หัวหน้าผู้ตรวจการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กล่าว
ในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เกิดขึ้นจากการปฏิรูประบบราชการ เมื่อประมาณ
พ.ศ. 2545 โดยแยกตัวออกมาจากกรมการปกครองมาท�ำหน้าที่การก�ำกับดูแล สนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระจายอ�ำนาจ มีภารกิจในการท�ำงานร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริการส่วนต�ำบล ฯลฯ ซึ่งองค์กร
เหล่านีล้ ว้ นแต่มคี วามเป็นอิสระในการบริหารตนเอง เกีย่ วกับผูส้ งู อายุพบว่าข้อมูลจากทะเบียนราษฎร
ของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในปัจจุบัน มีผู้ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุอยู่ประมาณ 7 ล้านคน ยอดเงิน
แต่ละปีประมาณ 5,700 ล้านบาท ด้านการรับถ่ายโอนสถานสงเคราะห์ขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น
มีหลักการ คือ หากจังหวัดใดมีความพร้อมก็จะให้มีการถ่ายโอนภารกิจให้ไปด�ำเนินการ ทั้งนี้
งบประมาณของการดูแลสถานสงเคราะห์เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐ 10 จังหวัด เป็นจ�ำนวนประมาณ
90 ล้านบาทต่อปี แต่ในเรื่องของปัญหาภายในของแต่ละที่จะมีลักษณะแตกต่างกันซึ่งเป็นเรื่องที่จะ
พิจารณาแก้ไขปัญหาตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นกรณี
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		นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง สมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านผู้สูงอายุ
ในคณะกรรมาธิการคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
คนพิ ก าร และผู ้ ด ้ อ ยโอกาส ได้ ก ล่ า วถึ ง สภาพปั ญ หาการถ่ า ยโอนภารกิ จ สถานสงเคราะห์ ว ่ า
แต่เดิมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเป็นผู้ก�ำกับดูแล ซึ่งประเด็นปัญหา
ที่ส�ำคัญ คือ
1. ด้านบุคลากรและโครงสร้างองค์กรสถานสงเคราะห์เมื่อถูกถ่ายโอนไปมีฐานะเป็นเพียง
หน่วยงานหนึ่งในส�ำนักพัฒนาสังคม ท�ำให้เกิดความไม่เจริญก้าวหน้าในต�ำแหน่งหน้าที่การงาน
เจ้าหน้าที่ขาดขวัญก�ำลังใจในการท�ำงาน
2. ด้านบุคลากร สถานสงเคราะห์คนชราทีร่ บั ถ่ายโอนส่วนใหญ่ขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพเฉพาะ
3. ด้านการดูแลผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกให้รับมอบสถานสงเคราะห์โดยยัง
ไม่เข้าใจโครงสร้างการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้การดูแลผู้สูงอายุเพียงด้านปัจจัย 4
เท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอ ผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เป็นผู้สูงอายุ
ติดเตียง จึงควรให้ผสู้ งู อายุได้รบั การบริการดูแลเป็นพิเศษมากกว่าการให้การบริการเฉพาะด้านปัจจัย 4
4. ด้านงบประมาณ ในช่วงแรกก่อนมีการจัดสรรเป็นเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจการถ่ายโอน
การเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ เป็นไปอย่างล่าช้า ไม่มีกรอบระยะเวลาแน่นอน นอกจากนี้งบประมาณ
อุดหนุนจากส่วนกลาง ขาดความชัดเจน ไม่ได้ชี้แจงว่างบประมาณที่อุดหนุนจากส่วนกลางส่วนไหน
เป็นของสถานสงเคราะห์ทขี่ อไป หรือเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นจ�ำนวนเท่าใด ส่วนกลาง
แบบไม่แยกประเภทว่าเป็นค่าใช้จา่ ยในเรือ่ งอะไรบ้าง ท�ำให้สถานสงเคราะห์ไม่ได้รบั การสนับสนุนตาม
แผนงานที่ขอไป
		นายแพทย์แท้จริง ศิริพาณิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้กล่าวว่าเบื้องต้นจะต้อง
มีการแยกระหว่างสิทธิมนุษยชนกับปัญหาของผู้สูงอายุว่าเป็นคนละเรื่องกัน เรื่องของสิทธิมนุษยชน
ของผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันกับเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ที่ทุกคนต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติโดย
ไม่เป็นธรรม มีสิทธิและเสรีภาพในการก�ำหนดชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง ดังนั้น ในกรณีผู้สูงอายุ
จึงอาจพิจารณาว่าได้รับการปฏิบัติจากสังคมหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร เป็นการละเมิดสิทธิของ
ผู้สูงอายุหรือไม่ และควรแยกประเด็นเกี่ยวกับปัญหาการด�ำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ว่าเป็นกรณีที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือไม่ ทั้งนี้ เรื่องผู้สูงอายุของคนไทยยังขาดการศึกษาวิจัย
ที่เป็นรูปธรรมแต่มักจะตัดสินจากความรู้สึกเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น สิ่งที่ส�ำคัญจึงน่าจะมุ่งเน้นใน
กระบวนการทางความคิดโดยพิจารณาข้อเท็จจริงจากสภาพสังคมโดยรวมที่เกิดขึ้น
		นางเตือนใจ ดีเทศน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาและประธานมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
(พชภ.) ได้กล่าวว่า ประเด็นปัญหาของกลุ่มผู้สูงอายุไทยที่ไร้สัญชาติหรือไร้สถานะทางทะเบียน
หน่วยงานหลักทีเ่ กีย่ วข้องอันดับแรกคือ กระทรวงมหาดไทย จะต้องมีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ปญ
ั หา
หรือควรจะมีการตั้งกองทุนแก้ปัญหาส�ำหรับคนไร้รัฐไร้สัญชาติขึ้น
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สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐตามหลักนิติธรรม

		กล่าวโดยสรุป การดูแลและการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ผู้สูงอายุในปัจุบัน จะพบว่าเป็น
การให้บริการในมิตกิ ารดูแล/การให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ซึง่ จะครอบคลุมทุกมิตทิ งั้ ด้านร่างกาย
จิตใจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งส�ำคัญ โดยน�ำแนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงองค์รวมใน
การด�ำเนินชีวิตที่ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านความสัมพันธ์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านภาวะจิต
และด้านปัญญา องค์รวม 3 ด้านดังกล่าวจึงมีชื่อว่า ไตรสิกขา ส�ำหรับการประยุกต์แนวคิดทาง
พระพุ ท ธศาสนากั บ การดู แ ลสุ ข ภาพแบบองค์ ร วมของผู ้ สู ง อายุ สู ่ ก ารด� ำ เนิ น ชี วิ ต ที่ ดี ง ามได้ นั้ น
หลักไตรสิกขาเป็นหลักการถูกน�ำไปใช้พัฒนาในด้าน 4 ด้าน คือ หลักภาวนา 4 โดยบุคคลที่ประยุกต์
หลักภาวนา 4 ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ผลลัพธ์จากการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือความสุข เพราะเป็น
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างแท้จริง หรือกล่าวได้ว่าการดูแลโดยใช้หลัก 4 อ. ได้แก่ อาหาร,
ออกก�ำลังกาย, อารมณ์และอบอุ่น นั่นเอง
		2.5 สิทธิของชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาวไทยภูเขา
ประเทศไทยและสังคมไทยเป็นสังคมทีป่ ระกอบด้วยผูค้ นทีม่ คี วามหลากหลายของชาติพนั ธุแ์ ละ
วัฒนธรรม นับตั้งแต่อดีตการผสมผสานทางชาติพันธ์และวัฒนธรรมได้มีส่วนส�ำคัญในการส่งเสริมให้
ประชาชนภายในประเทศอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสขุ และช่วยกันพัฒนาบ้านเมือง อย่างไรก็ตามการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่าง ๆ ต่อกลุม่ ชาติ พันธุอ์ นื่ ทีม่ วี ฒ
ั นธรรม แตกต่างจากคนกลุม่ ใหญ่ในประเทศ
ได้เกิดมากขึ้น ทั้งนี้ สาเหตุส�ำคัญเนื่องจากการมีอคติ ความไม่รู้และความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่มองว่า
กลุ่มชาติพันธุ์นั้นๆ ไม่มีความเป็นคนไทย เป็นชนกลุ่มน้อย จึงไม่ควรได้รับสิทธิเช่นเดียวกับคนไทย
ส่งผลให้ชนกลุ่มน้อยได้รับการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจากรัฐ หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน
และสาธารณชนทั่วไป ชนกลุ่มน้อยได้ถูกเอารัดเอาเปรียบถูกรังเกียจเหยียดหยาม ถูกปิดกั้นไม่ให้
สืบทอดวัฒนธรรม ขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของ ความเป็นมนุษย์ ถูกกันออกจากการมีสว่ นร่วม
อย่างเต็มที่ในกระบวนการพัฒนาสังคม และในหลายๆ กรณี ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ไม่หวังดีต่อชาติ
บ้านเมือง ท�ำลายทรัพยากรของประเทศไทย กลุม่ ชาติพนั ธุท์ ถี่ กู ละเมิดสิทธิมนุษยชนมากกว่ากลุม่ อืน่ ๆ
คือ กลุ่มที่เรียกว่า “ชาวไทยภูเขา”
ต้นตอส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนชนกลุ่มน้อย โดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยที่เป็น
ชาวไทยภูเขาเกิดจากการไม่มสี ญ
ั ชาติไทย ปัญหาการไม่มสี ญ
ั ชาติไทยเป็นปัญหาทีเ่ กิดจากกระบวนการ
ให้สญ
ั ชาติของระบบราชการทีไ่ ม่สามารถบริการให้ครอบคลุมในทุกๆ พืน้ ที่ และในหลายๆ พืน้ ที่ แม้จะ
พิสจู น์ได้แล้วว่าเป็นคนไทย แต่กไ็ ม่สามารถทีจ่ ะมีบตั รประชาชนและมีสญ
ั ชาติไทยได้ เพราะการทุจริต
ที่มีอยู่ในระบบราชการซึ่งยังไม่ได้มีการแก้ไข
ในกรณีชาวไทยภูเขาได้ประสบปัญหาดังกล่าวนี้ ทัง้ ๆ ทีโ่ ดยรากฐานและจากหลักฐานต่างๆ แล้ว
ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในดินแดนของประเทศไทย เพียงแต่ไม่ปรากฏอยู่ในระบบข้อมูลของ
ทางราชการ การตกส�ำรวจดังกล่าวท�ำให้เกิดความเข้าใจผิด เพราะเมื่อบุคคลต่างๆ เหล่านี้ไม่มี
บัตรประชาชน โดยความเข้าใจของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐและคนโดยทัว่ ไปไม่นบั ว่าเป็นคนไทย ประกอบกับ
อคติ ที่ ถู ก สร้างท�ำให้มองไปในทางลบ จึ ง เป็ นสาเหตุ ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ ส ถานภาพในทางสั ง คมของ
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ชนกลุ่มน้อยอยู่ในสถานะที่ด้อยกว่าผู้ที่รัฐให้การยอมรับว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทย การไม่มีบัตรประจ�ำตัว
ประชาชน ยังท�ำให้สิทธิประการอื่นๆ ที่พึงจะมีในฐานะพลเมืองไทย และเป็นเหตุให้เกิดการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ ตามมา นอกจากนั้น ส�ำหรับชาวไทยภูเขาที่ได้รับบัตรประชาชนมาแล้ว
ก็ไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมเช่นคนอื่น ๆ ซึ่งเป็นการเลือกปฏิบัติโดยรัฐเอง อาทิเช่น การไม่รับ
เข้าระบบการคัดเลือกเป็นทหารเหมือนผู้ที่มีสัญชาติไทยคนอื่นๆ
		ในปั จ จุ บั น รั ฐ บาลไทยได้ ก� ำ หนดการรั บ รองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของบุ ค คลทุ ก คนที่ อ ยู ่ ใ น
ประเทศไทยโดยไม่จำ� กัดว่าจะต้องเป็นคนไทยเท่านัน้ ซึง่ หมายความรวมถึงชนกลุม่ น้อยทีอ่ าศัยอยู่
ในประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ มาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้ว่า “ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รบั ความคุม้ ครอง” และมาตรา 26 “การใช้อำ� นาจ
โดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องค�ำนึงถึงศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญนี้” เป็นต้น นอกจากนั้น ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยยังได้รับความคุ้มครอง
โดยรัฐธรรมนูญฯ อีกหลายมาตรา
		 กรณีศึกษา การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของ
สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ และสิทธิชมุ ชนดัง้ เดิมของชนกลุม่ น้อยและกลุม่ ชาวไทยภูเขา
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา ติดตาม ตรวจสอบและส่งเสริมการด�ำเนินงานด้าน
สิทธิมนุษยชน ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
น�ำโดย ศาสตราจารย์วิรัติ พาณิชย์พงษ์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ ด้านสิทธิมนุษยชน และ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา ติดตาม ตรวจสอบและส่งเสริมการด�ำเนินงานด้าน
สิทธิมนุษยชน ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
ได้มีการพิจารณาศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของ
สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ และสิทธิชุมชนดั้งเดิมของชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาวไทยภูเขา
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันพุธที่ 28 - วันศุกร์
ที่ 30 พฤศจิกายน 2555
ด้วยคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้รับ
หนังสือร้องเรียนจากนางสมมาตร ทรอย เกี่ยวกับกรณีการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมในการดูแลคนชรา
ของเจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และกรณี
ขอให้ตรวจสอบเกีย่ วกับสิทธิชมุ ชนดัง้ เดิมของกลุม่ ชาวไทยภูเขา ณ บ้านป่าเกีย๊ ะและบ้านมูเซอร์ปะโล๋ว
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
การเคารพวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของชุมชนชาวไทยภูเขา ตลอดจน
การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาป่าต้นน�้ำโดยประสานความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่เพื่อรักษา
ป่าไม้ หน่วยจัดการต้นน�้ำแม่ตะมาน ดอยแม่ตะมาน ต�ำบลแม่นะ อ�ำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
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สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐตามหลักนิติธรรม

คณะกรรมาธิการฯ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ
และส่งเสริมการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและ
การคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เป็นผู้พิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้เคย
เดินทางไปตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมาแล้วครั้งหนึ่ง โดยมี
ผู้เดินทางไปตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงในครั้งนั้น คือ ศาสตราจารย์วิรัติ พาณิชย์พงษ์ ประธาน
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ ด้านสิทธิมนุษยชน และนายธานี อ่อนละเอียด โฆษกคณะกรรมาธิการฯ
ในการนี้ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา ติดตาม ตรวจสอบและส่งเสริมการด�ำเนินงาน
ด้ า นสิ ท ธิมนุษยชน ในคณะกรรมาธิก ารฯ ได้ มี ม ติ เ ดิ นทางไปศึ ก ษาดู ง านและตรวจสอบข้ อ มู ล
ข้อเท็จจริง กรณีการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์
อีกครั้งหนึ่งพร้อมทั้งไปศึกษาดูงานด้านสิทธิชุมชนดั้งเดิมของชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาวไทยภูเขาใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวข้างต้น
		วัตถุประสงค์ของการเดินทางไปศึกษาดูงานและตรวจสอบข้อเท็จจริง
1. เพือ่ ติดตามความคืบหน้ากรณีการปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมจากเจ้าหน้าทีข่ องสถานสงเคราะห์
คนชราวัยทองนิเวศน์
2. เพื่อรับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. เพือ่ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา หรือมาตรการเพือ่ ด�ำเนินการในการส่งเสริมและคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป
คณะกรรมาธิการฯ ได้ก�ำหนดสถานที่ศึกษาดูงานและตรวจสอบข้อเท็จจริงไว้หลายแห่ง อาทิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ อ�ำเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ เพือ่ รับฟังการบรรยายข้อมูลเกีย่ วกับการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์
และการดูแลสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ การศึกษาดูงานด้านสิทธิ วิถีชีวิตและประเพณีท้องถิ่น
และการสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง
ณ หมูบ่ า้ นม้งป่าเกีย๊ ะ และชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอร์แดง หมูบ่ า้ นมูเซอร์ปะโล๋ว และการศึกษาดูงาน
เครือข่ายด้านการพัฒนาวัฒนธรรมชุมชน ณ มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) วิถีชีวิตและประเพณี
ท้องถิ่นของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าปะหร่องและเผ่าละหู่ ต�ำบลแม่นะ อ�ำเภอเชียงดาว
		สรุปสาระส�ำคัญจากการเดินทางศึกษาดูงานและตรวจสอบข้อเท็จจริง
		 ส่วนที่ 1 : วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555
		◆ เวลา 10.00 – 11.00 นาฬิกา ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
		นายพิเชษฐ์ พิสุทธิกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงภาพรวม
ของการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ และการดูแลสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ นางศิรพิ นั ธ์ พฤษภาภัคดี หัวหน้าฝ่ายสถานสงเคราะห์
คนชราวัยทองนิเวศน์ ได้บรรยายความคืบหน้าในการด�ำเนินงานและการแก้ไขปัญหาตรวจสอบ
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วิรัติ พาณิชย์พงษ์

ข้อเท็จจริงกรณีการร้องเรียนเกีย่ วกับการปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมของเจ้าหน้าทีส่ ถานสงเคราะห์คนชรา
วัยทองนิเวศน์ อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
		ข้อมูลทั่วไป
เนือ่ งในวโรกาสทีส่ มเด็จพระเทพสมเด็จรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ 3 รอบ ในปี พ.ศ.2534 กรมประชาสงเคราะห์ (เดิม) ได้ขอพระราชทานพระราชาอนุญาต
ด�ำเนินโครงการจัดสร้างหมู่บ้านวัยทองนิเวศน์ ซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จ
เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านวัยทองนิเวศน์ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2536 ซึ่งเป็น
ส่วนหนึง่ ในจ�ำนวน 8 โครงการ จัดสร้างขึน้ ถวายเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยก�ำหนดและได้จัดบริการด้านสวัสดิการสังคมและจัดบริการสังคมสงเคราะห์
แก่ผู้สูงอายุที่มีฐานะปานกลางได้มีพื้นที่ปลูกสร้างบ้านพักตามแบบแปลนของกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีคุณหญิงสมศรี กันทะมาลา
เป็นผู้ริเริ่มโครงการฯ ดังกล่าวนี้
โครงการหมู่บ้านวัยทองนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดด�ำเนินการ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์
2536 จนในปัจจุบันหมู่บ้านวัยทองนิเวศน์แห่งนี้ มีบ้านพักปลูกเอง จ�ำนวน 29 หลัง และได้ขยาย
การให้บริการสังคมสงเคราะห์ประเภทสามัญแก่ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทุกข์ยาก
และด้อยโอกาสทางสังคม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2538 เป็นต้นมา โดยมีพื้นที่ทั้งสิ้น 172 ไร่ 3 งาน
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติอินทขิล ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าท�ำประโยชน์จากกรมป่าไม้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(กรมประชาสงเคราะห์เดิม) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ปัจจุบัน
ได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยถ่ายโอนครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2546 และถ่ายโอนด้านบุคลากร เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2547
สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ ได้จัดบริการสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
ทัง้ ประเภทปลูกบ้านอยูเ่ อง และประเภทสามัญซึง่ เป็นผูร้ บั การสงเคราะห์ทปี่ ระสบปัญหาความทุกข์ยาก
เดือดร้อน เช่น ถูกทอดทิง้ ไม่มที อี่ ยูอ่ าศัย ไม่มผี อู้ ปุ การะดูแล ทีม่ คี วามสมัครใจเข้าอยูใ่ นสถานสงเคราะห์
ทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยมีพื้นที่รับผิดชอบคือ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน แพร่
น่าน ล�ำปาง และล�ำพูน ผู้รับบริการไม่ต้องเสียค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น
		ประเภทของการสงเคราะห์คนชรา
การสงเคราะห์คนชราของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งการให้
บริการออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
		1. ประเภทปลูกบ้านอยูเ่ อง เป็นแบบแปลนทีก่ รมประชาสงเคราะห์ (เดิม) ก�ำหนดปลูกในทีด่ นิ
ของสถานสงเคราะห์ โดยท�ำสัญญาปลูกสร้างเสร็จแล้วยกกรรมสิทธิ์ให้ทางราชการและผู้ปลูกสร้าง
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อยู่อาศัยได้ตลอดชีวิต ซึ่งเรียกว่า “โครงการวัยทองนิเวศน์” เป็นโครงการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย
ให้แก่ผู้สูงอายุในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีผู้ช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาดูแล รวมทั้งจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
วัยผู้สูงอายุ ด้วยเจตนาของรัฐที่จะให้ผู้สูงอายุวัยเดียวกัน ได้อยู่ร่วมกันด้วยความอบอุ่น มีเพื่อน
มีความเป็นเจ้าของในที่อยู่อาศัยอย่างมีศักดิ์ศรี มีอิสระ ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล มีความ
สุขกายสุขใจ หมดกังวลเรื่องขาดคนเหลียวแลในบั้นปลายของชีวิต ประเภทบ้านพัก มี 2 แบบ คือ
1.1 แบบบ้านเดี่ยว (ราคาหลังละประมาณ 450,000 บาท) พื้นที่ใช้สอย 45 ตารางเมตร
1.2 แบบบ้านปฏิบตั ธิ รรม (ราคาหลังละประมาณ 250,000 บาท) พืน้ ทีใ่ ช้สอย 15 ตารางเมตร
		2. ประเภทสามัญ เป็นการอุปการะเลี้ยงดูผู้สูงอายุ โดยไม่เสียค่าบริการใด ๆ อาศัยอยู่รวมกัน
โดยรับผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ไร้ที่อยู่อาศัย ตามคุณสมบัติที่ก�ำหนดไว้ ดังนี้
2.1 หญิงหรือชาย สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป
2.2 ต้องมีความสมัครใจ
2.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
2.4 ต้องไม่อยู่ระหว่างต้องหาว่ากระท�ำผิดอาญาหรืออยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือถูกด�ำเนินคดีอาญา
2.5 ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู ไม่มีที่อยู่อาศัย ขาดผู้ดูแลและให้ความช่วยเหลือ และไม่สามารถ
อยู่กับครอบครัวได้อย่างปกติสุข
		การจัดบริการสวัสดิการ
การจัดบริการสวัสดิการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่คนชราที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ ได้รับ
งบประมาณประจ�ำปีและการสนับสนุนจากเอกชน ดังนี้
1. การให้บริการเลี้ยงอาหาร 3 มื้อ
2. บริการเลีย้ งดูผสู้ งู อายุ โดยจัดให้มปี จั จัย 4 ทีจ่ ำ� เป็นต่อชีวติ เพือ่ ให้มคี วามสุขทัง้ ร่างกายและ
จิตใจ ในบั้นปลายชีวิตตามสมควรแก่อัตภาพ
3. บริการทางการแพทย์และอนามัย มีเจ้าหน้าทีพ่ ยาบาลดูแลรักษาพยาบาลเบือ้ งต้นและตาม
ค�ำสั่งแพทย์ โดยมีพี่เลี้ยงอยู่เวรประจ�ำตลอด 24 ชั่วโมง มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลต�ำบลสันมหาพน ท�ำการก�ำจัดยุงและแมลง ตลอดจน
ให้ความรู้เรื่องการท�ำความสะอาดที่พักอาศัย
4. บริการส่งเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้แข็งแรงเป็นประจ�ำ  เช่น
ออกก�ำลังกายตามวีดีทัศน์, กีฬาเปตอง, กายบริหาร เป็นต้น
5. บริการด้านอาชีวบ�ำบัด เป็นการส่งเสริมและสนับสนุน ให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมยามว่างให้
เหมาะสมกับความสามารถและตามความสมัครใจ เพือ่ เป็นการส่งเสริมสุขภาพจิต และรูจ้ กั ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ โดยจัดสอนงานประดิษฐ์ตา่ ง ๆ เช่น ดอกไม้จนั ทน์, พรมเช็ดเท้า, การถักโคเชร์ เป็นต้น
6. บริการด้านสังคมสงเคราะห์ ได้จัดให้มีนักสังคมสงเคราะห์ให้ค�ำปรึกษาหรือแก้ไขปัญหา
ฟืน้ ฟูและปรับสภาพในส่วนต่าง ๆ ให้ผสู้ งู อายุได้มคี วามสุข ความอบอุน่ ใจ สามารถอยูร่ ว่ มกันได้อย่างมี
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ความสุข ความอบอุน่ ใจ สามารถอยูร่ ว่ มกันได้อย่างมีความสุข โดยใช้หลักการวิธกี ารทางสังคมสงเคราะห์
เฉพาะรายและกลุม่ ชน ตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับปัญหา
ผู้สูงอายุ
7. บริการด้านศาสนา ได้จดั ให้ผสู้ งู อายุมโี อกาสประกอบพิธกี รรมทางศาสนาตามประเพณีนยิ ม
ในวันส�ำคัญต่างๆ ในอาคารศาลาธรรม เช่น วันธรรมสวนะ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา
และวันออกพรรษา เป็นต้น นอกจากนีไ้ ด้จดั ให้มกี ารท�ำบุญในวันส�ำคัญต่างๆ เช่น เทศกาลวันขึน้ ปีใหม่
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา และ 5 ธันวา วันสงกรานต์ เป็นต้น
8. บริการด้านฌาปนกิจ ผูส้ งู อายุทถี่ งึ แก่กรรมในสถานสงเคราะห์ และไม่มญ
ี าติสถานสงเคราะห์
ได้จดั พิธกี รรมทางศาสนา มีการท�ำบุญบ�ำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ ณ ศาลาธรรมก่อนประกอบพิธี
ฌาปนกิจศพหรือการเผาศพ และสถานสงเคราะห์ฯ จัดพิธที ำ� บุญอุทศิ ส่วนกุศลให้ทกุ ปีในช่วงเทศกาล
สงกรานต์
		งบประมาณ
		การด�ำเนินงานของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากข้อบัญญัตขิ ององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเงินอุดหนุนทัว่ ไปหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ส�ำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ รายละเอียด ดังนี้
ปีงบประมาณ
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555

ข้อบัญญัติ อบจ.เชียงใหม่
2,904,280.1,565,902.5,907,500.4,628,240.4,102,200.6,309,300.9,039,900.-

เงินอุดหนุน (กรมส่งเสริมฯ)
2,885,490.7,813,050.6,030,164.6,514,000.13,691,000.11,468,800.7,606,700.-

หมายเหตุ : ปี 2549-2550 เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป ส�ำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา
ปี 2551-2554 เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป
ปี 2555 เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป ส�ำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา
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ส�ำหรับในปีงบประมาณ 2556 ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ส�ำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์
คนชราวัยทองนิเวศน์ ดังนี้
งบด�ำเนินการ
งบบุคลากร
รวม
ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าวัสดุทั่วไป ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภค
953,000
1,410,000 2,336,000
550,000
576,500 5,825,500
งบประมาณที่ตั้งจ่ายจากข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2556 จ�ำนวน
1,035,000.- บาท
การบริหารงานของสถานสงเคราะห์ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันสถาน
สงเคราะห์ มีอัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่ ดังนี้
1. ข้าราชการ
จ�ำนวน 8 คน
2. ลูกจ้างประจ�ำ 
จ�ำนวน   9 คน
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ
จ�ำนวน 3 คน
4. พนักงานจ้างทั่วไป
จ�ำนวน 11 คน
																	รวม 		 31 คน
		อัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่
1. อัตราก�ำลังจากการถ่ายโอน (1 ตุลาคม 2547) ประกอบด้วย ข้าราชการ 7 คนและลูกจ้าง
ประจ�ำ 12 คน
2. รายละเอียดอัตราก�ำลังปัจจุบัน
2.1 ข้าราชการ (ถ่ายโอน) 3 คน (เกษียณอายุราชการ 3 คน ย้ายไปปฏิบัติงานที่ อบจ.
เชียงใหม่ 1 คน)
2.2 ลูกจ้างประจ�ำ  (ถ่ายโอน) 8 คน (เกษียณอายุราชการ 2 คน ลาออก 1 คน ย้ายไป
ปฏิบัติงานที่ อบจ.เชียงใหม่ 1 คน)
2.3 ข้าราชการ (อบจ.เชียงใหม่) 5 คน (หัวหน้าฝ่าย 1 คน พยาบาลวิชาชีพ 2 คน
นักสังคมสงเคราะห์ 1 คน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 คน)
2.4 ลูกจ้างประจ�ำ (อบจ.เชียงใหม่) 1 คน
2.5 พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 คน (พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 คน)
2.6 พนักงานจ้างทั่วไป 7 คน (คนสวน 3 คน พนักงานประจ�ำตึก 1 คน คนงานทั่วไป 2 คน
ยาม 1 คน)
2.7 พนักงานจ้างทั่วไป 4 คน จ้างจากเงินอุดหนุน (พี่เลี้ยง 3 คน คนครัว 1 คน)
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3. การจัดสรรอัตราก�ำลังเพิ่มเติม
3.1 นักกายภาพบ�ำบัด 3-5/6ว 1 คน
3.2 เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 2-4/5 1 คน
3.3 พี่เลี้ยง 6 คน
3.4 คนสวน 1 คน
3.5 พนักงานซักฟอก 1 คน
3.6 คนครัว 1 คน
		งบประมาณ อัตราก�ำลังและการพัฒนาบุคลากร
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีงบประมาณเพียงพอและสามารถจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติมได้ตามที่เสนอขอ
2. อัตราก�ำลังที่ขาดแคลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้วางแผนจัดสรรเพิ่มเติมให้
ครบจ�ำนวนในปีงบประมาณ 2556
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร ดังนี้
3.1 ให้ทุนเจ้าหน้าที่เรียนต่อระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 3 คน
3.2 ให้ทุนเจ้าหน้าที่เรียนต่อระดับปริญญาโท จ�ำนวน 1 คน
3.3 สนับสนุนการศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ฯ เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัด
สวัสดิการสังคม จ�ำนวน 3 รุ่น เป็นประจ�ำทุกปี
3.4 สนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้เข้ารับการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาในทุกหลักสูตรหรือ
โครงการที่เสนอมา
4. การสรรหาพี่เลี้ยงเพื่อดูแลผู้สูงอาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้นโยบายในการ
คัดสรรผูม้ คี วามเหมาะสม มีเจตคติทดี่ ตี อ่ งานดูแลผูส้ งู อายุ และมีใจรักงานบริการ โดยค�ำนึงถึงศักดิศ์ รี
ของความเป็นมนุษย์โดยเคร่งครัด
5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดสรรโบนัสให้เจ้าหน้าที่เป็นประจ�ำทุกปี รวมทั้ง
ก�ำหนดให้มีระบบให้คุณให้โทษกับเจ้าหน้าที่
		◆ เวลา 13.00 – 14.00 นาฬิกา สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ อ�ำเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่
		ข้อมูลทั่วไป สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ ตั้งอยู่เลขที่ 304 หมู่ที่ 7 ถนนเขื่อนแม่งัด
กิโลเมตรที่ 1 ต�ำบลสันมหาพน อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานสังกัดฝ่ายสถานสงเคราะห์
ส�ำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด ภาคเหนือ ประกอบด้วย
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล�ำพูน จังหวัดล�ำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัด
เชียงราย และจังหวัดพะเยา

190
-18-0809 (001).indd 190

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 59 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2561
9/19/61 BE 11:23 AM

สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐตามหลักนิติธรรม

		แนวคิดการด�ำเนินงานของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ เป็นไปตาม
1. แนวคิดสิทธิมนุษยชนและแนวนโยบายขององค์การสหประชาชาติ
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
3. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
4. นโยบายรัฐบาล นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
5. มาตรฐานการจัดบริการผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
		สรุปข้อเท็จจริง ปัญหา และอุปสรรค
จากการตรวจสอบและรับฟังข้อมูลคณะกรรมาธิการฯ ได้รับทราบถึงข้อเท็จจริง ปัญหาและ
อุปสรรคที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีปัญหาด้านการสนับสนุนเงินงบประมาณแต่
ขาดแคลนเกี่ยวกับบุคลากรเฉพาะด้านการดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ นักกายภาพบ�ำบัด นักจิตวิทยาและ
พยาบาลรวมทั้งขาดแคลนการสนับสนุนงานด้านการบริการทางการแพทย์ ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องมือ
ในการรักษาพยาบาลคนชราที่เจ็บป่วย
2. ด้านการฝึกอบรมบุคคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ขาดการจัดหลักสูตร
การอบรมบุคคลากรในด้านการดูแลและให้บริการคนชรา ทัง้ ในส่วนของการประสานงานกับหน่วยงาน
ด้านการพัฒนาสังคมหรือการจัดหลักสูตรการอบรมโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
3. ในส่ ว นของสถานสงเคราะห์ ค นชราวั ย ทอง ควรที่ จ ะต้ อ งเร่ ง ให้ มี ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมของสถานที่ เนื่องจากยังขาดการดูแลที่เหมาะสม เช่น การก่อสร้างรั้วรอบเรือนพัก
คนชรา การก่อสร้างอาคารทีแ่ ยกเป็นสัดส่วน เพือ่ เป็นสถานทีร่ กั ษาพยาบาลคนชราทีม่ อี าการเจ็บป่วย
เป็นต้น
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดให้บริการด้านสถานสงเคราะห์คนชราแก่
บุคคลทั่วไป ซึ่งรวมไปถึงบุคคลที่มีปัญหาด้านสัญชาติอย่างไรก็ตามปัญหาที่พบมาก ได้แก่ กรณีของ
คนชราที่มีสิทธิต่างๆ เช่น การเบิกค่ารักษาพยาบาลที่เป็นสิทธิข้าราชการ การท�ำฌาปนกิจสงเคราะห์
ซึง่ หลายกรณีไม่สามารถติดตามตัวเจ้าของสิทธิหรือผูด้ ำ� เนินการแทนเนือ่ งจากไม่พบทีอ่ ยูท่ ตี่ ดิ ต่อทีช่ ดั เจน
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ควรมีการจัดท�ำสาระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูล
ทะเทียนบ้านกลางหรือทะเบียนราษฎร เป็นต้น
		ส่วนที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2555
◆ เวลา 10.00 – 12.00 นาฬิกา ศึกษาดูงานด้านสิทธิ วิถีชีวิตและประเพณีท้องถิ่นและ
การสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐการ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง (แม้ว)
ณ หมู่บ้านม้งป่าเกี๊ยะ
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วิรัติ พาณิชย์พงษ์

		หมู่บ้านม้งป่าเกี๊ยะ เป็นชุมชนดั้งเดิมของชาวเขาเผ่าม้งหรือเผ่าแม้ว ซึ่งอพยพจากประเทศจีน
มาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยเมื่อประมาณ 70 ปีที่ผ่านมา ภาษาที่ใช้ในการพูดสื่อสารเป็นภาษาที่ใช้อยู่
ทางตอนใต้ของประเทศจีน ได้แก่ ภาษาจีนกลางหรือจีนฮ่อ แต่ไม่มีภาษาเขียนหรือตัวอักษร
ที่ใช้ในการเขียน พื้นที่ของหมู่บ้านม้งป่าเกี๊ยะตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ไม่มีโฉนดที่ดิน โดยการใช้
ประโยชน์ท่ีดินของชาวบ้านเพื่อการอาศัยและท�ำกิน จะต้องให้ความร่วมมือกับป่าไม้ในการอนุรักษ์
และจ�ำกัดเฉพาะพื้นที่ ท�ำกินเดิมโดยไม่แผ้วถางป่าใหม่ ทั้งนี้ ชาวบ้านม้งป่าเกี๊ยะจะประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เช่น การปลูกกะหล�่ำปลี แครอทและผักส่วนครัวต่างๆ แต่ในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยน
โดยหันมาปลูกส้มและส้มเขียวหวานเนื่องจากได้ราคาที่ดีกว่า
ปัจจุบันหมู่บ้านม้งป่าเกี๊ยะมีประชากรอยู่ประมาณ 400 คน ซึ่งชาวบ้านทุกคนมีสัญชาติไทย
และมีบัตรประจ�ำตัวประชาชน จึงไม่พบปัญหาเรื่องคนอพยพหรือคนไทยตกส�ำรวจ ในส่วนของการใช้
สิทธิต่างๆ ของชาวบ้านในหมู่บ้านม้งป่าเกี๊ยะ มีดังนี้
		1. ด้านสิทธิทางการเมือง ชาวบ้านหมู่บ้านม้งป่าเกี๊ยะเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 320 คน
โดยในการเลือกตั้งจะใช้หมู่บ้านเป็นหน่วยเลือกตั้ง
		2. ด้านสาธารณสุข มีการให้บริการสาธารณสุขแก่ชุมชนโดยมีการจัดหน่วยบริการนอกพื้นที่
มาให้บริการรักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพ ปีละ 1 ครั้ง ส่วนการรักษาพยาบาลอื่นๆ จะใช้วิธีการ
เดินทางไปรักษาในโรงพยาบาลที่อ�ำเภอเชียงดาว
		3. ด้ านความปลอดภัย ในชีวิต และทรั พ ย์ สิน หมู่บ้านม้งป่าเกี๊ยะไม่พบปัญหาเกี่ยวกับ
การลักทรัพย์หรือการติดยาเสพติด โดยมีการจัดเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจจากอ�ำเภอเชียงดาวมาดูแล เนือ่ งจาก
จะไม่มีสถานีประจ�ำที่อยู่ในหมู่บ้านซึ่งโดยส่วนใหญ่หากพบปัญหาก็จะแจ้งผู้ใหญ่บ้านทราบ
		4. ด้านการนับถือศาสนาและความเชื่อ ชาวบ้านม้งป่าเกี๊ยะนับถือศาสนาพุทธ แต่ในหมู่บ้าน
ไม่มพี ระสงฆ์และไม่มวี ดั ดังนัน้ ในการปฏิบตั พิ ธิ กี รรมทางศาสนาพุทธ เช่น งานศพ จึงให้หมอผีประจ�ำ
หมู่บ้านเป็นผู้ด�ำเนินการ
		5. ด้ า นการศึ ก ษา หมู ่ บ ้ า นม้ ง ป่ า เกี๊ ย ะมี ก ารจั ด การเรี ย นศึ ก ษาในระดั บ อนุ บ าล 1 - 2
และระดับประถมศึกษา 1 - 6 โดยโรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ ซึ่งแต่เดิมโรงเรียนนี้ด�ำเนินการสอน
โดยกรมประชาสงเคราะห์ ต่อมาได้มีการโอนกิจการให้กับส�ำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 1พฤษภาคม 2555 สังกัดส�ำนักงานการประถมศึกษาอ�ำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2547 ย้ายไปสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากทางราชการและความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชาวบ้าน ทัง้ นี้ ในปี 2554 มีนกั เรียน
ซึ่งเป็นบุตรหลานของชาวบ้านหมู่บ้านม้งป่าเกี๊ยะ รวมจ�ำนวน 77 คน
		สรุปข้อเท็จจริงและสภาพปัญหา
จากการตรวจสอบและรับฟังข้อมูลคณะกรรมาธิการฯ ได้รับทราบถึงข้อเท็จจริง ปัญหาและ
อุปสรรคที่ส�ำคัญของชาวบ้านหมู่บ้านม้งป่าเกี๊ยะ คือ
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สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐตามหลักนิติธรรม

1. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ถนนและไฟฟ้า
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยการศึกษาด้านอาชีพและ
การยกระดับรายได้ของชุมชน โดยคณะกรรมาธิการฯ มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา
ด้านอาชีพ การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการผลิตสินค้าประเภท
งานฝีมือของชุมชน
3. การพัฒนาความรู้ด้านสิทธิและกฎหมายเบื้องต้น โดยการเชิญสภาทนายความจังหวัด
เชียงใหม่มาให้ความรู้แก่ชาวบ้าน
◆ เวลา 13.00 – 15.00 นาฬิกา ศึกษาดูงานด้านสิทธิ วิถีชีวิตและประเพณีท้องถิ่นและ
การสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอร์
หมู่บ้านมูเซอร์ปะโล๋ว
หมู่บ้านมูเซอร์ปะโล๋วเป็นชุมชนดั้งเดิมของชาวเขาเผ่ามูเซอร์ ซึ่งอพยพจากประเทศจีน
มาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย เมื่อประมาณ 60 ปีที่ผ่านมา มีประชากรทั้งสิ้น 110 คน 30 หลังคาเรือน
พืน้ ทีข่ องหมูบ่ า้ นอยูใ่ นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึง่ ในอดีตชาวบ้านเคยมีการแผ้วถางป่าเพือ่ ท�ำไร่เลือ่ นลอย
และปลูกฝิน่ แต่ในปัจจุบนั ชาวบ้านได้หนั มาประกอบอาชีพท�ำการเกษตร ได้แก่ การปลูกชา กาแฟ ลูกท้อ
และต้นบ๊วย และมีการน�ำสินค้าทางการเกษตรไปแลกเปลี่ยนเป็นข้าวสารจากชาวเขาอื่น ๆ
ในการใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและท�ำกินของชาวบ้านมูเซอร์ปะโล๋ว ไม่มีการก�ำหนดขอบเขต
ทีช่ ดั เจนแต่จะมีกฎของหมูบ่ า้ นหรือแผนทีข่ อบเขตทีด่ นิ ท�ำกินโดยประสานกับหน่วยต้นน�ำ 
้ ซึง่ ในปัจจุบนั
หมู่บ้านมีที่ดินอยู่ประมาณ 900 ไร่ โดยเฉลี่ยประมาณครอบครัวละ 20 ไร่ ชาวบ้านมูเซอร์ปะโล๋ว
มีการตัดโค่นต้นไม้เพือ่ ใช้ทำ� ฟืน โดยจะเลือกตัดโค่นต้นทีม่ อี ายุมากเพือ่ ให้ตน้ ไม้ดงั กล่าวแตกใบขึน้ ใหม่
ส�ำหรับประเด็นสิทธิต่างๆ ของชาวบ้าน ในหมู่บ้านมูเซอร์ปะโล๋ว มีข้อเท็จจริงดังนี้
		1. ด้านสิทธิความเป็นพลเมือง ได้พบปัญหาเกีย่ วกับการไม่มบี ตั รประจ�ำตัวประชาชน เนือ่ งจาก
ไม่ไปด�ำเนินการแจ้งเกิด ซึ่งผลที่ตามมา คือ ท�ำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้สิทธิในด้านต่าง ๆ
		2. ด้านการศึกษา พบว่าในหมูบ่ า้ นให้การสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนค่อนข้างน้อย
โดยมีสาเหตุประการหนึง่ ได้แก่ ปัญหาเรือ่ งค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปศึกษายังโรงเรียนประจ�ำทีต่ งั้ อยู่
ในอ�ำเภอ ปัญหาการไม่ผ่านเกณฑ์ของโรงเรียนที่มีการคัดเลือก และการไม่ได้รับโอกาสเนื่องจากไม่มี
บัตรประจ�ำตัว
		3. ด้านคุณภาพชีวิต พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเส้นทางการคมนาคมที่ไม่สะดวกและขาดแคลน
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ไฟฟ้า รวมไปถึงเรื่องของการได้รับบริการด้านสาธารณสุขซึ่งไม่มี
หน่วยงานที่เข้ามาดูแล
		4. ด้านสิทธิในที่ดิน พบว่ามีการรุกล�้ำที่ดินระหว่างชาวบ้านด้วยกันเอง รวมไปถึงการไม่มี
การจัดท�ำข้อมูลอย่างเป็นระบบ เช่น ขอบเขตพื้นที่ ประวัติการสืบทอดสิทธิในการท�ำกิน ฯลฯ เพื่อ
ประกอบการอ้างอิงถึงสิทธิของชุมชน
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		สรุปข้อเท็จจริงและสภาพปัญหา
จากการตรวจสอบและรับฟังข้อมูลคณะกรรมาธิการฯ ได้รบั ทราบถึงข้อเท็จจริงเกีย่ วกับปัญหา
ที่ส�ำคัญของชาวบ้านหมู่บ้านมูเซอร์ปะโล๋ว โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหา คือ
1. การรวบรวมและจัดท�ำข้อมูลประวัติของบุคคลและประวัติของหมู่บ้าน รวมทั้งการจัดท�ำ
แผนทีท่ ดี่ นิ เพือ่ ประโยชน์ในการอ้างอิงสิทธิเพือ่ ขอมีบตั รประจ�ำตัวประชาชน การจัดท�ำสารบบแผนที่
ด้านที่ดินท�ำกิน
2. การส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งการพัฒนาด้านอาชีพและรายได้
โดยแนวคิดในการพัฒนาหมูบ่ า้ นให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ และส่งเสริมด้านการผลิตสินค้าของ
ชุมชนโดยประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสนับสนุน
3. การพัฒนาระบบสาธารณสุข การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวและ
การวางแผนเรื่องการออม โดยมีหน่วยงานที่เข้าไปให้การช่วยเหลือ อาทิ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นต้น
		ส่วนที่ 3 : วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555
◆ เวลา 10.30 – 12.00 นาฬิกา ศึกษาดูงานเครือข่ายด้านการพัฒนาวัฒนธรรมชุมชน
ณ มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) วิถีชีวิตและประเพณีท้องถิ่นของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าปะหร่อง
และเผ่าละหู่ ต�ำบลแม่นะ อ�ำเภอเชียงดาว
หมู่บ้านปางแดง เป็นชุมชน ชาวไทยภูเขาเผ่า ปะหร่องและเผ่าละหู่ หรือชนเผ่าดาราอั้ง ทั้งนี้
ในอดีตชาวบ้านปางแดงอาศัยอยู่ตะเข็บชายไทย-พม่า แต่เมื่อถูกรุกรานอย่างหนักจึงอพยพเข้ามา
พักอาศัยในประเทศไทย ที่บ้านนอแล ดอยอ่างขาง ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้น�ำชนเผ่าดาราอั้งมาปลูกป่า
อ�ำเภอเชียงดาว เมื่อปลูกป่าเสร็จเจ้าหน้าที่ไม่ได้พากลับ ชาวบ้านจึงต้องปลูกกระท่อมอาศัยอยู่ที่
บ้านปางแดง ในเขตอ�ำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
อย่างไรก็ตาม หลังจากอาศัยอยู่บ้านปางแดง ชาวบ้านปางแดงก็ถูกคุกคามเรื่อยมาและถูกจับ
ครัง้ แรกในปี 2536 ในข้อหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ครัง้ ที่ 2 เมือ่ ปี 2541 เผ่าดาราอัง้ บ้านปางแดงนอก
ถูกจับในข้อหาบุกรุกและแผ้วถางป่าตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติเช่นกัน และครั้งที่ 3
เมือ่ ปี 2547 เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ ทหาร อส. ได้เข้าจับกุมชาวบ้านปางแดงอีกครัง้ แต่ครัง้ นีม้ ที งั้ ผูห้ ญิงและ
ชายการจับกุมครั้งดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีหมายค้นหมายจับและมีการตั้งข้อหาบุกรุกป่าสงวน
การจั บ กุ ม ทั้ ง 3 ครั้ ง ได้ ท� ำ ให้ ห ลายหน่ ว ยงานได้ เ ห็ น ความส� ำ คั ญ ของสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ของชาวปางแดงและเข้ามาให้การช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนคณะท�ำงานแก้ไขปัญหาความ
ยากจน ด้านทีด่ นิ ภายใต้ศนู ย์ปฏิบตั กิ ารต่อสูเ้ พือ่ เอาชนะความยากจนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(ศจพ.) ซึง่ น�ำโดย พล.อ.สุรนิ ทร์ พิกลุ ทอง ประธานอนุกรรมการฯได้นำ� คณะท�ำงานลงพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ นปางแดง
เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินให้กับชาวบ้าน โดยขั้นต้นให้ส�ำรวจแนวเขตที่ดินก่อนว่าพื้นที่ใด
อยู่ในเขตป่าสงวน พื้นที่ใดอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินและมีจ�ำนวนเนื้อที่เท่าไร และส�ำรวจว่าชาวบ้าน
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สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐตามหลักนิติธรรม

อาศัยอยูต่ รงส่วนไหน มีพนื้ ทีท่ ำ� กินตรงไหน เนือ้ ทีเ่ ท่าไร แล้วก็สำ� รวจข้อมูลพืน้ ฐานของชาวบ้านทัง้ หมด
ทั้งจ�ำนวนประชากร การประกอบอาชีพแล้วน�ำข้อมูลที่ได้มาจัดท�ำลงในแผนที่ และเพื่อให้การแก้ไข
ปัญหาเป็นไปอย่างได้ผลให้ตั้งคณะท�ำงานในพื้นที่ขึ้นมาหนึ่งคณะเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินของ
ชาวบ้านปางแดง โดยให้มีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยหลายๆ ส่วน เช่น นายอ�ำเภอ องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล หน่วยงานป่าไม้ ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนชาวบ้าน รวมทั้ง องค์กรภาคประชาชน จนกระทั่ง
ปัจจุบันชุมชนปางแดงได้รับการช่วยเหลือให้ใช้ที่ดินเพื่อสร้างบ้านได้
		สรุปข้อเท็จจริงและสภาพปัญหา
จากการตรวจสอบและรับฟังข้อมูลคณะกรรมาธิการฯ ได้รับทราบถึงข้อเท็จจริง ปัญหาและ
อุปสรรคที่ส�ำคัญของชาวบ้านหมู่บ้านปางแดง คือ
1. ปัญหาเรื่องสัญชาติที่ท�ำให้ชาวบ้านไม่สามารถใช้สิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ได้แก่ การเข้ารับ
การศึกษา การเดินทางออกนอกพื้นที่ การออกไปประกอบอาชีพรับจ้างนอกชุมชน
2. ปัญหาด้านที่ดินท�ำกินซึ่งพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินท�ำการเกษตร ท�ำให้ต้องออกไป
ท�ำงานรับจ้างนอกชุมชน ซึง่ ชาวบ้านส่วนหนึง่ ได้ถกู จับกุมเนือ่ งจากไม่มใี บอนุญาตท�ำงานหรือบางกรณี
อาจถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง
3. ปั ญ หาเรื่ อ งการศึ ก ษาของเยาวชนที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ท่ี 6
ซึ่ ง ไม่ มี โ อกาสศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ชั้ น ที่ สู ง ขึ้ น ดั ง นั้ น จึ ง มี ก ารประสานงานไปยั ง หน่ ว ยงานต่ า งๆ
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผลั ก ดั น ให้ โรงเรี ย นบ้ า นปางแดงขยายโอกาสจนถึ ง ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3
หรือจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ในหมู่บ้านปางแดง.
		2.6 สิทธิการดูแลผู้ต้องขังและนักโทษ ในด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจน
สิทธิมนุษยชนกับระบบติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ต้องขัง (Electronic Monitoring)
สภาวะนักโทษล้นคุกหรือผู้ต้องขังล้นเรือนจ�ำในประเทศไทยนับเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องมาโดยตลอด ในขณะที่จ�ำนวนผู้ต้องขังในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2555 มีอยู่ 239,684 คน
แต่ความจุปกติของเรือนจ�ำที่จะรองรับได้มีเพียง 160,000 คน เท่านั้น เท่ากับผู้ต้องขังเกินความจุของ
เรือนจ�ำทีจ่ ะรองรับได้อยูถ่ งึ 80,000 กว่าคน และหากจะพิจารณาถึงสถิตผิ ตู้ อ้ งขังในรอบ 10 ปีทผี่ า่ นมา
ก็จะพบว่าจ�ำนวนผู้ต้องขังเกินความจุปกติ ที่เรือนจ�ำจะรองรับได้ในทุกปี ทั้งนี้จ�ำนวนผู้ผลิตขังได้
เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเดือนละ 2,300 คน ดังนั้นหากจ�ำนวนผู้ต้องขังยังเพิ่มขึ้นในอัตราดังกล่าวโดยไม่มี
มาตรการใดๆ มาสกัดกันแล้ว จ�ำนวนผู้ต้องขังจะเพิ่มขึ้นเป็น 300,000 คน ภายในปี พ.ศ. 2557
ซึ่งจะเกินจุปกติที่เรือนจ�ำจะรองรับได้ถึงเกือบ 2 เท่า
สภาพความแออัดยัดเยียดของผู้ต้องขังในเรือนจ�ำหรือที่เรียกว่าสภาวะผู้ต้องขังล้นเรือนจ�ำ
ไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังในทางลบเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการเรือนจ�ำอีกด้วย เพราะท�ำให้การจัดสวัสดิการและการดูแลผู้ต้องขังในด้านต่างๆ ท�ำได้
ด้วยความยากล�ำบาก สภาพความแออัดท�ำให้ผู้ต้องขังต้องนอน กินและใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่าง
แออัด ผูต้ อ้ งขังจ�ำนวนมากต้องว่างงานเนือ่ งจากไม่มสี ภาพทีเ่ พียงพอและไม่มงี านเพียงพอทีจ่ ะจ่ายให้
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ผู้ต้องขัง ท�ำให้ผู้ต้องขังต้องอยู่ว่างๆ คิดฟุ้งซ่าน และหันไปมีพฤติกรรมละเมิดกฎระเบียบของเรือนจ�ำ 
ไม่ว่าจะเป็นการเล่นการพนันหรือแม้แต่หันไปสู่การกระท�ำผิดกฎหมายหรือประกอบอาชญากรรม
เกี่ยวกับยาเสพติดในเรือนจ�ำ
สภาพการณ์เช่นนี้ เพิ่มทวีขึ้นเมื่ออัตราก�ำลังของเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำ  ไม่ได้สัดส่วนกับผู้ต้องขัง
ขณะที่จ�ำนวนผู้ต้องขังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่จ�ำนวนเจ้าหน้าที่ยังคงเดิม ท�ำให้อัตราส่วนเจ้าหน้าที่
ต่อผู้ต้องขังของประเทศไทยห่างไกลจากมาตรฐานมาก ในขณะที่ประเทศอื่นๆ จะมีอัตราส่วน
เจ้าหน้าทีต่ อ่ ผูต้ อ้ งขังประมาณ 1 ต่อ 3 ถึง 1 ต่อ 6 และมาตรฐานสหประชาชาติคอื 1 ต่อ 5 ประเทศไทย
มีอัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อผู้ต้องขัง 1 ต่อ 20 คือ มีเจ้าหน้าที่ 11,000 คน แต่มีผู้ต้องขัง 240,000 คน
ที่ส�ำคัญ ในการปฏิบัติงานภายในแดนเรือนจ�ำจริง ๆ จะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่น้อยลงไปอีกเพราะ
เจ้าหน้าที่อีกส่วนต้องไปปฏิบัติหน้าที่ภายนอกแดน หรือปฏิบัติงานบริหารบนที่ท�ำการในขณะที่
ในแดนหนึ่งๆ อาจมีผู้ต้องขังถึง 1,000 คน แต่มีเจ้าหน้าที่ดูแลเพียง 12 คน ท�ำให้การดูแลไม่ทั่วถึง
และไม่สามารถที่จะควบคุมรักษาวินัยผู้ต้องขังได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่กลับตกเป็นเบี้ยล่างผู้ต้องขัง
ซึ่งได้รับการคุ้มครองเรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้นโดยอาศัยการร้องเรียนเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับ
เจ้าหน้าที่ ปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในเรือนจ�ำขณะนีจ้ งึ เป็นผลมาจากความแออัดยัดเยียดของผูต้ อ้ งขังใน
เรือนจ�ำหรือสภาวะนักโทษล้นคุกเป็นส�ำคัญ ความแออัดยัดเยียดของผูต้ อ้ งขังในเรือนจ�ำเป็นผลมาจาก
ที่ผู้กระท�ำไม่ว่าจะเป็นคดีเล็กคดีใหญ่ คดีที่ศาลยังไม่ตัดสินเด็ดขาดจะถูกส่งเข้าเรือนจ�ำเป็นส่วนใหญ่
เป็นผลให้ประเทศไทยมีอัตราส่วนของผู้ต้องขังต่อประชากร 100,000 คน สูงกว่าประเทศอื่นๆ มาก
สถานการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดค�ำถามว่า ขณะนี้ประเทศไทยใช้โทษจ�ำคุกเป็นเสมือนยาครอบจักรวาล
ทีใ่ ช้รกั ษาโรคต่างๆ สารพัดโรคเหมือนกันหมดหรือไม่ ถ้าหากว่าการใช้โทษจ�ำคุกเป็นยาครอบจักรวาล
เหมาะส�ำหรับผู้กระท�ำผิดทุกประเภทจริง และเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยจัดการกับปัญหาอาชญากรรม
ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมได้จริงแล้วผูต้ อ้ งขังจะล้นคุกจะแออัดยัดเยียดกันเท่าใด ก็เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งท�ำและควรจะ
ไปหางบประมาณมาสร้างมาขยายเรือนจ�ำให้เพิม่ มากขึน้ สังคมจะได้ปลอดภัยจากอาชญากรรมมากขึน้
แต่ตามหลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้น โทษจ�ำคุกไม่ได้เหมาะกับผู้กระท�ำผิด
ทุกประเภท ในทางตรงกันข้ามเรือนจ�ำควรเป็นสถานที่ควบคุมผู้ร้ายส�ำคัญที่เป็นอันตรายต่อสังคม
และต้องควบคุมตัว เพื่อมีให้ออกไปก่อความเดือดร้อนต่อสังคมภายนอกแต่เรือนจ�ำไม่เหมาะส�ำหรับ
ผู้กระท�ำผิดครั้งแรกที่กระท�ำผิดในคดีไม่ร้ายแรงหรือกระท�ำโดยพลั้งพลาด ไม่มีสันดานเป็นผู้ร้ายหรือ
ผู้ติดยาเสพติด บุคคลเหล่านี้ไม่จ�ำเป็นต้องใช้มาตรการจ�ำคุก เพราะการน�ำบุคคลเหล่านี้มาขังไว้
ในเรือนจ�ำจะท�ำให้เกิดการเรียนรู้ถ่ายทอดพฤติกรรมอาชญากร เกิดความเคยชินต่อคุกตารางและ
ไม่เกรงกลัวคุกตารางอีกต่อไป นอกจากนี้ยังท�ำให้มีชนักติดหลัง ถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นคนขี้คุก
ขีต้ ารางทีส่ งั คมไม่ยอมรับ ท�ำให้ยากต่อการกลับไปเป็นพลเมืองดี การเอาคนเหล่านีเ้ ข้าไปไว้ในเรือนจ�ำ
จึงเท่ากับเป็นการสร้างอาชญากรรมขึ้นมาใหม่ ในทางตรงข้ามผู้กระท�ำผิดในคดีเสพยาเสพติด
ควรส่งไปบ�ำบัดรักษา ส่วนผู้กระท�ำผิดในคดีเล็กน้อย ท�ำผิดครั้งแรกหรือผู้กระท�ำผิดในคดีไม่ร้ายแรง
ท�ำผิดโดยพลั้งพลาดควรใช้วิธีการปฏิบัติที่เป็นทางเลือกอื่นๆ แทนโทษจ�ำคุก ซึ่งอาจท�ำได้หลายวิธี
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สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐตามหลักนิติธรรม

มาตรการในการลดความแออัดยัดเยียดในเรือนจ�ำโดยการหันไปใช้มาตรการทางเลือกแทนการใช้
โทษจ�ำคุกในเรือนจ�ำครอบคลุมตัง้ แต่การเบีย่ งเบนก่อนเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมจนถึงการใช้มาตรการ
ทางเลือกในการลดโทษหรือนักโทษจ�ำคุก มาตรการดังกล่าวได้แก่
1. การก�ำหนดให้ความผิดทางอาญาบางประเภทเป็นความผิดอันยอมความได้ เช่น ความผิด
ที่เกี่ยวกับการลักทรัพย์บางประเภท
2. การยกเลิกการใช้โทษทางอาญาส�ำหรับความผิดอาญาบางประเภททีม่ ฐี านความผิดทางแพ่ง
โดยก�ำหนดให้ใช้โทษอย่างอืน่ แทนโทษทางอาญา เช่น กรณีความผิดเกีย่ วกับการใช้เช็คอาจใช้การห้ามใช้
เช็คอีกต่อไปหรือมาตรการอื่นๆ
3. สนับสนุนให้มีการใช้มาตรการชะลอการฟ้องส�ำหรับคดีอาญาบางประเภทในชั้นพนักงาน
สอบสวนและชั้นพนักงานอัยการเพื่อเบี่ยงเบนคดีไม่ต้องเข้าสู่ศาลโดยมีเงื่อนไขการคุมความประพฤติ
หากผิดเงื่อนไขก็จะถูกฟ้องต่อไป
4. สนับสนุนให้มีการใช้มาตรการคุมประพฤติสำ� หรับผู้กระท�ำผิดทางอาญาให้มากขึ้นโดยการ
ขยายกฎเกณฑ์และเงื่อนไข แต่เพื่อให้สังคมมีความมั่นใจในการระบบคุมประพฤติ จึงควรน�ำเครื่องมือ
Electronic Monitoring (EM) มาใช้ และรัฐควรให้การสนับสนุนกรมคุมประพฤติให้มากขึ้นเพื่อให้
สามารถรองรับการท�ำงานคุมประพฤติที่เพิ่มขึ้น
5. ควรมีการสนับสนุนให้ผตู้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การปล่อยตัวชัว่ คราวมากขึน้ ซึง่ จะ
ท�ำให้ผู้ต้องหาระหว่างการสอบสวนและพิจารณาคดีในเรือนจ�ำลดน้อยลง ทั้งนี้อาจก�ำหนดให้มีการใช้
เครื่องมือ Electronic Monitoring ประกอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุมและความมั่นใจ
ในการติดตามการหลบหนี
6. เร่งรัดให้มกี ารประกาศกระทรวงยุตธิ รรมในการก�ำหนดสถานทีข่ งั ตามกฎกระทรวงยุตธิ รรม
ซึ่งจะต้องมีการก�ำหนดสถานที่อื่นที่ใช้ในการขัง จ�ำคุกหรือควบคุมผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยหรือผู้ซึ่งต้อง
จ�ำคุกตามค�ำพิพากษาถึงที่สุด พ.ศ.2552 โดยเร็ว ซึ่งหากกระทรวงยุติธรรมได้ก�ำหนดสถานที่ขังตาม
กฎกระทรวงนี้แล้ว ศาลอาจมีค�ำสั่งให้จ�ำเลยอยู่ในความควบคุมในสถานที่อื่นอันควรนอกจากเรือนจ�ำ
หรือสถานที่อื่นที่ก�ำหนดในหมายจ�ำคุกก็ได้ โดยเป็นไปตามมาตรา 89 วรรคหนึ่ง และวรรคสองแห่ง
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา ทัง้ นีใ้ นการด�ำเนินการดังกล่าวจะต้องจัดให้มวี ธิ กี ารควบคุม
และมีมาตรการป้องกันการหลบหนีโดยอาจน�ำเครื่องมือ Electronic Monitoring มาใช้ประกอบด้วย
7. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพักการลงโทษโดยการขยายระยะเวลาการรับโทษ
ในเรือนจ�ำมาแล้วจากที่เกณฑ์ก�ำหนดไว้ต้องรับโทษมาแล้วขั้นต�่ำจาก 2/3 เป็น 1 ใน 3 เพื่อให้ผู้ต้องขัง
มีสทิ ธิขอพักการลงโทษมากขึน้ แต่เพือ่ ความมัน่ ใจของสังคมควรน�ำเครือ่ งมือ Electronic Monitoring
มาใช้ประกอบ
8. ผ่อนปรนการพักการลงโทษกรณีพเิ ศษให้มากขึน้ ทัง้ นีใ้ ห้นำ� ระบบ Electronic Monitoring
มาใช้เพื่อลดความระแวงของสังคมและควรมีการเปิดกว้างให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการ
พิจารณาด้วยเพื่อความโปร่งใส
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วิรัติ พาณิชย์พงษ์

9. สนับสนุนให้มีโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ให้มากขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เข้ารับ
การอบรมก่อนปล่อยพักการลงโทษกรณีพิเศษ
10. เพิม่ ศักยภาพของเรือนจ�ำชัว่ คราวและทัณฑสถานเปิดทีจ่ ดั ท�ำเป็นศูนย์เตรียมการปลดปล่อย
ให้สามารถรองรับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษได้มากขึ้น เพื่อเป็นการระบายผู้ต้องขังจากเรือนจ�ำใหญ่มาไว้
ที่ศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเป็นการลดความแออัดในเรือนจ�ำใหญ่ ทั้งนี้อาจน�ำเครื่องมือ
Electronic Monitoring มาใช้เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการควบคุมพร้อมทัง้ แก้ไขระเบียบกรมราชทัณฑ์
เกี่ยวกับอัตราส่วนการควบคุมของผู้คุมต่อผู้ต้องขังในเรือนจ�ำชั่วคราวให้มากขึ้นด้วย
มาตรการทั้ง 10 ข้อนี้ เป็นมาตรการในการกรองผู้ต้องขังในคดีที่ท�ำผิดไม่ร้ายแรงหรือไม่มี
พฤติกรรมอาชญากรออกจากระบบเรือนจ�ำ เพือ่ ให้เรือนจ�ำเป็นทีค่ มุ ขังผูต้ อ้ งขังทีเ่ ป็นอันตรายต่อสังคม
หรือผู้ต้องขังรายส�ำคัญเมื่อใช้เรือนจ�ำที่คุมขังเฉพาะผู้ต้องขังที่เป็นผู้ร้ายส�ำคัญ เรือนจ�ำก็ไม่แออัดและ
สามารถปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขังให้การดูแลอบรมแก้ไขได้อย่างทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ สามารถทีจ่ ะ
จ�ำแนกลักษณะ หาสาเหตุการกระท�ำความบกพร่องทางจิตใจหรือทางสังคม เพื่อวางแนวทางการ
ปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิดเป็นรายบุคคลรวมทั้งการควบคุมตัวผู้ร้ายส�ำคัญหรือผู้ร้ายที่เป็นอันตรายต่อ
สังคมไว้นานๆ โดยไม่ลดโทษแต่หากเรือนจ�ำมีความแออัดยัดเยียดปะปนกันของผูต้ อ้ งขังประเภทต่างๆ
ทั้งผู้ต้องขังที่ท�ำโดยพลั้งพลาดและผู้ต้องขังที่กระท�ำผิดร้ายแรงหรือมีลักษณะร้ายการปฏิบัติต่อ
ผูต้ อ้ งขังเหล่านี้ นอกจากจะเกิดความยากล�ำบากดูแลไม่ทวั่ ถึง ยังท�ำให้มกี ารปฏิบตั ติ อ่ คนทีม่ ลี กั ษณะร้าย
ด้วยโทษเบาเกินไปและปฏิบัติต่อคนพลั้งพลาดหนักเกินไป
การจะสร้างเรือนจ�ำประเภทต่างๆ ขึ้นมารองรับจ�ำนวนผู้ต้องขังที่เพิ่มขึ้นนับเป็นการแก้ปัญหา
เพียงชั่วคราวเพราะตราบใดสังคมยังไม่มีมาตรการลงโทษที่เป็นทางเลือกอื่นๆ ในแบบก้าวหน้าแทน
โทษจ�ำคุกส�ำหรับผู้กระท�ำผิดบางประเภทแล้ว จะสร้างเรือนจ�ำเพิ่มอีกเท่าไรก็ไม่เพียงพอ และเรื่องนี้
เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบราชการโดยตรง ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าโทษจ�ำคุกไม่ใช่เป้าหมาย
ของการลงโทษและไม่ใช่ยาครอบจักรวาลส�ำหรับผูก้ ระท�ำผิดทุกประเภท หากแต่เป็นวิธกี ารอย่างหนึง่
ในการปฏิบัติต่อคนที่ท�ำผิด ซึ่งยังมีวิธีการอื่นๆ อีกหลายวิธี ตามแต่ลักษณะของความหนักเบาของคดี
และลักษณะของผู้กระท�ำผิด
อย่างไรก็ตาม กระแสการพูดถึงประเด็นเรือ่ งสิทธิผตู้ อ้ งขังก็เริม่ มีมากขึน้ ในหมูน่ กั สิทธิมนุษยชน
หรือผู้ท�ำงานคลุกคลีกับคุก เช่น การกล่าวถึงการเสียชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจ�ำอันเนื่องมาจากการ
ไม่ได้รบั สิทธิการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม หรือปัญหาการซ้อมทรมานผูต้ อ้ งขัง เป็นต้น กรณีเหล่านี้
เริ่มเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางมากขึ้น เพราะโดยหลักยุติธรรม หลักกฎหมายอาญาอันเป็น
ที่ยอมรับในทางสากลนั้น โทษจ�ำคุกเป็นโทษที่ม่งุ จ�ำกัดสิทธิเสรีภาพในส่วนของอิสรภาพเป็นหลัก มิใช่
ว่าตกเป็นนักโทษแล้ว รัฐจะละเลยสิทธิพื้นฐานอื่นๆ โดยไม่ค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือจะ
เลือกปฏิบตั ติ อ่ พวกเขาอย่างไรก็ได้ ขณะเดียวกันหากติดตามและให้ความส�ำคัญกับพลวัตของเรือนจ�ำ
ในประเทศไทย โดยเฉพาะความเคลือ่ นไหวเกีย่ วกับเรือนจ�ำในช่วงปี 2556 ทีผ่ า่ นมานัน้ กรมราชทัณฑ์
ได้เริ่มด�ำเนินการตามนโยบายใหม่ๆ หลายประการ โดยเฉพาะการสร้างเรือนจ�ำใหม่กว่า 42 แห่ง
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ทั่วประเทศ เพื่อทดแทนเรือนจ�ำเก่าที่มีสภาพแออัดและอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชน และเตรียมเปิดใช้
เรือนจ�ำความมั่นคงสูงสุด (Super-maximum Security Prison) ซึ่งมีรูปแบบการควบคุมที่เข้มงวด
มากยิ่งขึ้นเพื่อใช้ส�ำหรับกลุ่มนักโทษคดีร้ายแรง หรือมีความประพฤติรุนแรง โดยนโยบายเหล่านี้ไม่ได้
เกิดขึ้นลอยๆ หากแต่เกิดจากความพยายามแก้ปัญหาระดับโครงสร้างของเรือนจ�ำไทย
		ดังกรณีการศึกษาดูงานด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผู้ต้องขังและนักโทษ
การศึกษาดูงานด้านสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรมของผูต้ อ้ งขังและนักโทษ ของคณะกรรมาธิการ
สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษาติดตาม
ตรวจสอบและส่งเสริมการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิ
เสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา น�ำโดย ศาสตราจารย์วิรัติ พาณิชย์พงษ์ ประธานทีป่ รึกษา
คณะกรรมาธิการฯ ด้านสิทธิมนุษยชนและประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ
และส่งเสริมการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในคณะกรรมาธิการ สิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพและ
การคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา และพลต�ำรวจเอก วันชัย ศรีนวลนัด กรรมการสิทธิมนุษยชน ในฐานะ
ประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านกระบวนการยุตธิ รรม และคณะ เมือ่ วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554
ณ เรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพมหานคร ทัณฑสถาน โรงพยาบาลราชทัณฑ์สถานที่ควบคุมตัวและสถานที่
เพื่อการตรวจพิสูจน์เรือนจ�ำกลางคลองเปรมและเรือนจ�ำกลางบางขวาง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผู้ถูกจับกุมคุมขังและนักโทษ การด�ำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิของ
ผู้ต้องขังหรือนักโทษ อันจะน�ำไปสู่การก�ำหนดแนวทางและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังและนักโทษให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น ซึ่งถือเป็นการพิทักษ์สิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ สาระส�ำคัญเบือ้ งต้นบุคคลทีเ่ ป็น “ผูต้ อ้ งขัง” หรือ “นักโทษ”
ถือเป็นบุคคลที่ถูกจ�ำกัดอิสรภาพ โดยจะต้องเข้ารับโทษอยู่ในเรือนจ�ำหรือสถานที่คุมขังตามกฎหมาย
ที่บัญญัติให้ต้องรับโทษในการกระท�ำความผิด แม้ว่าบุคคลนั้นจะได้กระท�ำลงไม่ว่าโดยเจตนาหรือ
กระท�ำโดยไม่มีเจตนาก็ตาม จึงอาจกล่าวได้ว่าสิทธิของผู้ต้องขังหรือนักโทษย่อมที่จะต้องมีน้อยกว่า
บุคคลปกติเพราะเหตุที่เคยกระท�ำความผิดไว้ ถูกจ�ำกัดสิทธิโดยกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม“ผู้ต้องขัง”
หรือ “นักโทษ” ก็มสี ถานะของ “บุคคล” ซึง่ มีศกั ดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ทเี่ ท่าเทียมกับบุคคลทุกคน ดังนัน้
ในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจึงจ�ำเป็น ที่จะต้องพิจารณาถึงหลักการเคารพต่อศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของ “ผู้ต้องขัง” หรือ “นักโทษ” ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันให้กับการมีชีวิตและ
ความมั่นคงในชีวิตและร่างกายของบุคคลอันเป็นพื้นฐานส�ำคัญของหลักสิทธิมนุษยชนการปฏิบัติตาม
มาตรฐานของกรมราชทัณฑ์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้รบั รองและ
คุม้ ครองเรือ่ งศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์กบั บุคคลทุกคน รวมทัง้ บัญญัตเิ กีย่ วกับเรือ่ งของสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไว้หลายมาตราเพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ซึ่งจะ
ต้องมีกระบวนการในการควบคุมและตรวจสอบการใช้อ�ำนาจของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอาจจะ
ไปจ�ำกัดหรือท�ำลายสิทธิ ในชีวิตและร่างกายของประชาชนได้
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ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา ติดตาม ตรวจสอบและส่งเสริมการด�ำเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน ในคณะกรรมาธิการฯ ได้ด�ำเนินการศึกษาในประเด็นต่างๆ ได้แก่
1. สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายกับการลงโทษประหารชีวิต
2. สิทธิของนักโทษหรือผู้ถูกคุมขังในการได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติหรือสิทธิได้รับ
ค�ำปรึกษาทางด้านกฎหมายจากทนายความ
3. สิทธิของนักโทษและผู้ถูกจับกุมคุมขังประเภทต่างๆ ได้แก่ ผู้ถูกกังขัง ผู้ถูกกักขังระหว่าง
สอบสวนและผู้ถูกกักขังระหว่างพิจารณาผู้ถูกควบคุม หรือนักโทษระหว่างอุทธรณ์-ฎีกา นักโทษ
เด็ดขาด และนักโทษประหาร ได้แก่ การปฏิบัติต่อนักโทษและผู้ถูกจับกุมคุมขังและการแยกสถานที่
ในการควบคุม
4. สิทธิที่จะได้รับการศึกษาและฝึกวิชาชีพระหว่างต้องขัง การบริหารจัดการเรื่องนักโทษ
แรกรับและการปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดแยกนักโทษ เช่น นักโทษระหว่างการพิจารณาคดีกับนักโทษ
เด็ดขาด ตลอดจนวิธีการจ�ำแนกนักโทษและสิทธิของนักโทษในการเลือกที่จะอยู่หรือท�ำงานตาม
ความถนัดของตน
5. สิทธิของนักโทษที่เป็นชาวต่างชาติที่ถูกจับกุมคุมขังในเรือนจ�ำของประเทศไทยโดยศึกษา
เกีย่ วกับการให้ความคุม้ ครองจากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สถานเอกอัครราชทูต รวมทัง้ แนวคิดของการจัด
ระบบสวัสดิการเพื่อดูแลนักโทษชาวต่างชาติที่ถูกจับกุมคุมขัง และน�ำมาเปรียบเทียบกับการคุ้มครอง
ดูแลคนไทยที่ถูกด�ำเนินคดีในต่างประเทศ
จากเดินทางศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบ คณะอนุกรรมาธิการ
ได้มีการสังเคราะห์ประเด็นจากการรับฟังข้อมูลข้อเท็จจริง สภาพปัญหาและอุปสรรคและน�ำมา
พิจารณาเพื่อด�ำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผู้ต้องขังและนักโทษ
ทีเ่ หมาะสม โดยคณะอนุกรรมาธิการฯ เห็นควรมุง่ ประเด็นส�ำคัญไปยังการแก้ไขปัญหาในระดับนโยบาย
ซึ่งจะต้องมีการน�ำเสนอเพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา สรุปสาระส�ำคัญดังนี้
		
		ประมวลประเด็นปัญหาและอุปสรรค
		 1. ปัญหาและอุปสรรคทางด้านกายภาพ
1.1 ปัญหาสภาพความแออัดที่คุมขังของเรือนจ�ำ  หรือปัญหา “นักโทษล้นคุก” ถือเป็น
ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการด�ำรงชีวิตของผู้ต้องขังและนักโทษ อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของ
มนุษย์ กล่าวคือ ในปัจจุบนั พบว่าเรือนจ�ำของประเทศไทยมีสภาพทีแ่ ออัดและมีขอ้ จ�ำกัดส�ำคัญในเรือ่ ง
ของพื้นที่ซึ่งหากเปรียบเทียบกับจ�ำนวนของผู้ต้องขังและนักโทษที่มีอยู่ในเรือนจ�ำ  ซึ่งประกอบไปด้วย
ผูต้ อ้ งขังและนักโทษทีม่ อี ยูเ่ ดิมและผูต้ อ้ งขังและนักโทษทีเ่ พิม่ ขึน้ ใหม่ ปรากฏว่ามีสภาพทีไ่ ม่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ตามทีค่ ณะกรรมการของยุโรปเพือ่ ป้องกันการทรมาน หรือ
The European Committee for the Prevention of Torture : CPT ได้ก�ำหนดพื้นที่ใช้คุมขังต�่ำสุด
ส�ำหรับนักโทษไว้ที่ 4 ตารางเมตร/คน หากแต่ตัวเลขของพื้นที่เรือนจ�ำของประเทศไทยต่อนักโทษ
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1 คน จะเฉลี่ยอยู่ที่ 1.09 ตารางเมตร เท่านั้น นอกจากนี้ปัญหาสภาพความแออัดของเรือนจ�ำยังได้
ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินการที่ส�ำคัญต่างๆ ได้แก่ การจัดสถานที่ในการควบคุมนักโทษระหว่าง
การพิจารณาคดีกับนักโทษเด็ดขาดและการคัดแยกประเภทของผู้ต้องขังและนักโทษ อันน�ำไปสู่
ปัญหาอืน่ ๆ เช่น การถ่ายทอดประสบการณ์ของการก่ออาชญากรรมจากนักโทษทีม่ คี วามผิดอุกฉกรรจ์
ไปยังนักโทษที่ท�ำความผิดลหุโทษจนก่อให้เกิดพฤติกรรมการกระท�ำความผิดที่หนักขึ้น เป็นต้น
1.2 ปัญหาเกี่ยวกับการพบญาติหรือทนายความ สิทธิในการพบญาติหรือสิทธิในการพบ
ทนายความควรครอบคลุมถึงสิทธิในการพูดคุยกับทนายความอย่างเป็นส่วนตัว และผู้ต้องขังและ
นักโทษควรมีโอกาสพบปะพูดคุยกับญาติหรือทนายความอย่างเหมาะสม โดยมีการจัดสถานที่ที่มี
ความเป็นส่วนตัวและไม่มีเจ้าหน้าที่ของเรือนจ�ำเข้าร่วมรับฟังด้วย อย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อจ�ำกัด
หลายประการ โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงและความปลอดภัยท�ำให้ผู้ต้องขังและนักโทษ
ได้รับความล�ำบากในการติดต่อจากครอบครัว โดยสถานที่ซึ่งใช้ส�ำหรับติดต่อกับผู้ต้องขังและนักโทษ
หรือห้องพบญาติมีลักษณะเป็นการใช้โทรศัพท์เป็นสื่อกลางในการสื่อสารซึ่งมีความเสี่ยงต่อการถูก
ดักฟังการสนทนาได้
1.3 ปัญหาสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ผูต้ อ้ งขังและนักโทษมีความเสีย่ งต่อการถูกจ�ำกัด
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลโดยจะได้รับทราบเพียงข้อมูลที่ถูกคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตาม พบว่า
ในการปฏิบตั หิ น้าทีบ่ างประการอาจเป็นการลิดรอนสิทธิของผูต้ อ้ งขังและนักโทษได้ เช่น การตรวจยึด
จดหมาย การจ�ำกัดจ�ำนวนของจดหมาย หรือการก�ำหนดวันที่จะส่งจดหมายของผู้ต้องขังและนักโทษ
เป็นต้น
1.4 ปัญหาการดูแลและให้บริการด้านสาธารณสุข แม้ในปัจจุบนั จะมีการปรับปรุงมาตรฐาน
ในเรื่องสุขอนามัยของผู้ต้องขังและนักโทษ รวมไปถึงการควบคุมดูแลและคัดกรองผู้ป่วยเพื่อป้องกัน
การติดเชื้อในเรือนจ�ำที่ดีขึ้น แต่จากสภาพความแออัดและจ�ำนวนของเจ้าหน้าที่ที่ไม่เพียงพอ จึงท�ำให้
ปรากฏข้อเท็จจริงของการแพร่เชื้อของโรคติดต่อส�ำคัญ เช่น เชื้อโรคเอดส์ วัณโรคและไวรัสตับอักเสบ
รวมทัง้ ระบบการดูแลคัดแยกผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการทางจิตในเรือนจ�ำอาจยังไม่ทวั่ ถึง ท�ำให้การดูแลและรักษา
ยังมีไม่เพียงพอ
		2. ปัญหาและอุปสรรคด้านกระบวนการ
2.1 ปัญหาด้านการบริหารจัดการงบประมาณ จากข้อเท็จจริงพบว่าในการด�ำเนินงาน
ของกรมราชทัณฑ์ในส่วนของการบริหารงานเรือนจ�ำ  มีงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการด�ำเนินงาน
โดยเฉพาะในแผนงานระดับใหญ่เมือ่ เทียบกับจ�ำนวนผูต้ อ้ งขังและนักโทษทีม่ อี ตั ราเพิม่ สูงขึน้ นอกจากนี้
ยังพบปัญหาเกี่ยวกับเงินอุดหนุนจากส่วนราชการ ซึ่งถ่ายโอนภารกิจมายังกรมราชทัณฑ์ เช่น
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของผู้ที่น�ำมาฝากขังไว้ที่เรือนจ�ำ  เช่น
ผู้ต้องขังชั่วคราวหรือผู้ที่เข้ารับการบ�ำบัดยาเสพติดเป็นจ�ำนวนเงินงบประมาณที่น้อยและการโอน
ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาในการด�ำเนินงาน
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2.2 ปัญหาด้านบุคลากร กรมราชทัณฑ์ได้รบั การอนุมตั เิ จ้าหน้าทีไ่ ม่เต็มตามกรอบอัตราก�ำลัง
รวมทั้งยังมีการแบ่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานในส่วนอื่นๆ เช่น การดูแลผู้ต้องขังชั่วคราวหรือผู้ที่เข้ารับ
การบ�ำบัดยาเสพติด การดูแลผู้ต้องขังของศาล ดังนั้น เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานจริงภายในเรือนจ�ำจึงมี
อยู่ไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังขาดเจ้าหน้าที่เฉพาะทางซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในด้านสาธารณสุข เช่น แพทย์
หรือนักจิตเวช เป็นต้น
2.3 ทัศนคติของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีม่ งุ่ เน้นการใช้อำ� นาจ โดยถือว่าการคุมขังผูต้ อ้ งขัง หรือ นักโทษ
เป็นมาตรการการลงโทษมากกว่าความรับผิดชอบ ส่งผลให้เกิดการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยไม่เคารพต่อศักดิศ์ รี
ของความเป็นมนุษย์ของบุคคลดังกล่าว ยกตัวอย่าง กรณีการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ใช้ก�ำลังเข้าจัดการ
ขั้นเด็ดขาดกับนักโทษที่ก่อการจลาจล ซึ่งลักษณะเช่นนี้อาจน�ำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาด้วย
ความรุนแรงหรือมีแนวโน้มที่เจ้าหน้าที่รัฐจะใช้อ�ำนาจและความรุนแรง มากกว่าการพิจารณาเหตุผล
ที่แท้จริงและแก้ไขปัญหา
		3. ปัญหาและอุปสรรคจากกฎหมาย
3.1 ปัญหาเกีย่ วกับโทษประหารชีวติ การลงโทษด้วยการประหารชีวติ เป็นสิง่ ทีถ่ อื ว่า กระทบ
ต่อสิทธิเสรีภาพโดยเฉพาะสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายซึ่งถือว่าเป็นรากฐานส�ำคัญของ “ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์” ประกอบกับการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2555 มาตรา 32 ได้บัญญัติ
หลักการที่ห้ามมิให้รัฐเข้าไปล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลด้วยการทรมาน การทารุณกรรมหรือ
ลงโทษด้วยวิธีการทารุณโหดร้าย ดังนั้น การลงโทษด้วยวิธีการประหารชีวิตจึงอาจเป็นประเด็น
ที่ส่งผลถึงภาพลักษณ์ของระบบกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย แม้ว่าข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติ
พบว่า การลงโทษประหารชีวิตจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง รวมทั้งมีขั้นตอนก่อนถึงการประหารชีวิตจริง
ค่อนข้างมากโดยเฉพาะการทีน่ กั โทษจะมีสทิ ธิในการถวายฎีกาเพือ่ ขอพระราชทานอภัยโทษและจะถูก
ประหารชีวิต เมื่อฎีกานั้นตกไป
3.2 ปัญหาการพันธนาการผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยการพันธนาการได้ส่งผลกระทบที่ส�ำคัญ
ต่อผู้ต้องขังหรือนักโทษ คือ ความทุกข์ทรมานจากบาดแผลและการติดเชื้อตามร่างกาย รวมไปถึง
ความทุกข์ทรมานทางจิตใจที่อาจบีบคั้นให้ผู้ต้องขังหรือนักโทษแสดงพฤติกรรมที่รุนแรงในเวลาต่อมา
ทั้งนี้แม้จะเป็นที่ยอมรับว่าการใช้เครื่องพันธนาการเป็นการป้องกันเหตุร้ายหรือป้องกันการหลบหนี
ของผู ้ ต ้ อ งขั ง หรื อ นั ก โทษที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเจ้ า หน้ า ที่ ก็ มี อ� ำ นาจใช้ เ ครื่ อ งพั น ธนาการตาม
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 มาตรา 14 และกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 11 (2541) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พ.ศ. 2479 ก็ตาม แต่การใส่เครื่องพันธนาการนั้นก็จ�ำเป็นที่
จะต้องค�ำนึงถึงประเด็นความเหมาะสมและความจ�ำเป็นด้วย อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในประเด็น
ข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญามาตรา 86 กลับพบว่า กฎหมาย
ดังกล่าวได้วางแนวทางกับเจ้าหน้าทีอ่ ย่างกว้างๆ โดยไม่ได้ระบุวา่ การควบคุมผูถ้ กู จับให้ใช้วธิ กี ารอย่างไร
ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นการยากที่จะพิจารณาว่า กรณีใดบ้างที่เจ้าหน้าที่ได้ใช้เครื่องพันธนาการ
ตามความจ�ำเป็นหรือเหมาะสมหรือไม่
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สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐตามหลักนิติธรรม

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิม่ เติม เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพชีวติ ของผูต้ อ้ งขังและนักโทษ
ในด้านเรือนจ�ำโดยค�ำนึงถึงมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รวมทัง้ มีการพิจารณางบประมาณ
อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานมีการบริหารจัดการเรือนจ�ำอย่างเหมาะสม โดยมีสถานที่
เจ้าหน้าที่และทรัพยากรในการท�ำงานที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพข้อเท็จจริง
2. การเสริมสร้างการบูรณาการระหว่างหน่วยงานรัฐในกระบวนการยุตธิ รรมทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้
มีระบบการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็ง อันจะน�ำไปสู่การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขัง
และนักโทษ
3. การปลูกฝังทัศนคติให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังและ
นักโทษ โดยการก�ำหนดแนวทางการปฏิบตั ติ อ่ บุคคลดังกล่าวในทุกขัน้ ตอน เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการ
ของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและการค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์รวมทั้งการจัดกิจกรรม
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ต้องขังและนักโทษ
4. การสนับสนุนโครงการหรือแผนงานทีม่ กี จิ กรรมเพือ่ การฟืน้ ฟูทางกายและใจของผูต้ อ้ งขังและ
นักโทษในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมด้านวัฒนธรรม ด้านการศึกษา ด้านการสันทนาการ
ด้านการพัฒนาอาชีพ ซึ่งในด้านของการฝึกอาชีพนี้ควรมีการพิจารณาถึงความต้องการของตลาด
แรงงานภายนอกควบคูไ่ ปด้วย ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้การพัฒนาคุณภาพชีวติ และเสริมสร้างสวัสดิภาพของผูต้ อ้ งขัง
และนักโทษที่จะกลับคืนสู่สังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. การสนับสนุนและรณรงค์ให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ
ผู้ต้องขังและนักโทษ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลดังกล่าวสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่าง
ดีที่สุด ทั้งนี้ด้วยความช่วยเหลือและการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานด้านสังคม
		ข้อเสนอแนะด้านมาตรการทางกฎหมาย
1. การพิจารณาประเด็นโทษประหารชีวติ เช่น การศึกษาเกีย่ วกับการยกเลิกโทษ ประหารชีวติ
โดยศึกษาแนวทางการของฝ่ายทีเ่ ห็นด้วยและฝ่ายทีไ่ ม่เห็นด้วยกับโทษประหารชีวติ ผลกระทบจากการ
ยกเลิกโทษประหารชีวติ วิธกี ารยกเลิกโทษประหารชีวติ แก้ไขกฎหมาย หรือการงดใช้โทษประหารชีวติ
เป็นจ�ำคุกตลอดชีวิต เป็นต้น
2. การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการความคุมตัวผู้ต้องหาและนักโทษ ในส่วนของการใช้
เครือ่ งพันธนาการ โดยให้มรี ายละเอียดของขัน้ ตอนและกระบวนการในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าที่
มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
		สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ ตามหลักนิติธรรม ยังคงเป็น
ประเด็นที่ถูกยกมากล่าวถึงเสมอ และยังคงมีการต่อเนื่องไปจนถึงการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ที่ ยั ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ ในเรื่ อ งสิ ท ธิ ใ นการได้ รั บ บริ ก ารสาธารณสุ ข และสวั ส ดิ ก ารจากรั ฐ ตาม
หลักนิติธรรมนี้ ดังรายมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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		 1. ค�ำแถลงเรื่อง “ข้อเสนอกรอบการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” โดย
ศ.ดร.คณิต ณ นคร ประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม
ส�ำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ชั้น 16/2 ความว่า
ข้อเสนอกรอบการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ได้พิจารณากรอบการจัดท�ำร่างรัฐธรรมนูญภายหลังจากที่ได้มีการยกเลิกการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2557
ด้วยคณะกรรมการปฏิรปู กฎหมาย หรือ คปก. เป็นกลไกทีเ่ กิดขึน้ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
ที่ต้องการให้มีการปฏิรูปกฎหมายของประเทศทั้งระบบและปฏิรูปกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
จึงเห็นว่ากระบวนการจัดท�ำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นการปฏิรูปประเทศครั้งส�ำคัญ ที่ต้องตระหนักให้
ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดท�ำรัฐธรรมนูญ และเป็นการวางกรอบการบริหารจัดการ
ประเทศในด้านต่าง ๆ ตลอดจนเป็นกลไกส�ำคัญในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สิทธิ
เสรีภาพของประชาชนในฐานะเจ้าของอ�ำนาจทีแ่ ท้จริง โดยได้พจิ ารณากรอบการจัดท�ำร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ในประเด็นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปฏิรูปกฎหมายของคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมายที่ได้ก�ำหนดไว้ รวมถึงประเด็นอื่นที่เห็นควรให้คงไว้ในรัฐธรรมนูญและข้อเสนอใหม่
เพื่อให้เกิดการปฏิรูปตามเจตนารมณ์ในการปฏิรูปประเทศ
การพิจารณาจัดท�ำกรอบร่างรัฐธรรมนูญ ด�ำเนินการโดยคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือ
คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและคณะท�ำงาน ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมายแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้พิจารณาศึกษาและจัดท�ำข้อเสนอ โดยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องอย่างกว้างขวาง รวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการผูท้ รงคุณวุฒิ
ในสาขาต่าง ๆ รวมถึงการสังเคราะห์งานวิจัยหรืองานวิชาการที่มีอยู่แล้วในแต่ละประเด็น ซึ่งเป็นไป
ตามแนวทางการด�ำเนินงานของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่อยู่บนพื้นฐานหลักส�ำคัญ 2 ประการ
คือ องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ทางวิชาการและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย มีความเห็นว่า ในบททั่วไปของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ให้เป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 และต้องเพิ่มเติมหลักการส�ำคัญของการส่งเสริมและคุ้มครองศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล รวมทั้งประชาชนชาวไทยที่มีความเป็น
พหุเชื้อชาติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
การใช้อ�ำนาจอธิปไตยผ่านทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
และหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม (The Rule of Law) และก�ำหนดผลของการฝ่าฝืน
หลักนิติธรรมไว้ในรัฐธรรมนูญให้ชัดเจน
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้วางกรอบการปฏิรูปร่างรัฐธรรมนูญด้านต่างๆ ที่ส�ำคัญไว้ดังนี้
		ด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ เสนอให้คุ้มครองความเสมอภาคเท่าเทียมของบุคคลทุกมิติ
โดยก�ำหนดให้หญิงชายและบุคคลทุกเพศสภาพมีสทิ ธิเท่าเทียมกันและได้รบั การคุม้ ครอง และก�ำหนด
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สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐตามหลักนิติธรรม

ให้การตรากฎหมายและการก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน การมีสว่ นร่วมของประชาชน
ในทางการเมืองและการตรวจสอบอ�ำนาจรัฐต้องมีสัดส่วนของหญิงและชายที่ใกล้เคียงกัน
ด้านสิทธิในสวัสดิการสังคม ยืนยันให้คงหลักการตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 เรื่องสิทธิ
ด้านผูส้ งู อายุ สิทธิคนท�ำงาน สิทธิเด็ก สิทธิในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม และเพิม่ เติมด้านสิทธิ
ในการได้รบั บริการสาธารณะและสวัสดิการจากรัฐอย่างทัว่ ถึง โดยเพิม่ ข้อก�ำหนดให้บคุ คลมีสทิ ธิได้รบั
การคุ้มครองและเยียวยาความเสียหายที่ได้รับการบริการสาธารณสุข ตลอดจนได้รับการพิจารณาคดี
อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
		ด้านสิทธิเสรีภาพในข้อมูลข่าวสาร การชุมนุม การสมาคม และการแสดงความคิดเห็นของ
บุคคลและสือ่ มวลชน ยืนยันคงหลักการตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 และเพิม่ เติมสิทธิในการพัฒนาและ
มีสว่ นร่วมในการวางแผนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม พร้อมทัง้ ได้รบั ประโยชน์จากการพัฒนาอย่าง
เท่าเทียม และรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่ประชาชนอย่างทัว่ ถึงก่อนการวางแผนการพัฒนาการเวนคืน
หรือการออกกฎหมายที่อาจกระทบต่อประชาชน
		ด้านสิทธิชมุ ชน สิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เห็นควรให้ยนื ยันหลักการรับรอง
สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 และให้เพิ่มเติมการรับรองสิทธิของบุคคลและชุมชนในการ
เข้าถึงและจัดการที่ดิน น�้ำ  และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ อย่างทั่วถึงเป็นธรรม และมีการรับรองสิทธิ
ในสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ในการด�ำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต้องมี
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และต้องสอดคล้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์
		ด้านสิทธิในการเข้าถึงความยุติธรรม เห็นว่าให้คงหลักการตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 และ
ต้องบัญญัตหิ ลักการส�ำคัญในกระบวนการอาญาไว้ในรัฐธรรมนูญเพือ่ ป้องกันการออกกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติที่อาจมีลักษณะไปจ�ำกัดสิทธิซึ่งควรเป็นสิทธิที่ไม่สามารถไปละเมิดได้ เช่น หลักการ
สันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ หรือหลักการที่จ�ำเลยมีสิทธิที่จะให้การหรือ
ไม่ให้การก็ได้ หรือบุคคลซึ่งเป็นพยานในคดีอาญามีสิทธิได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและได้รับ
ค่าตอบแทนทีจ่ ำ� เป็นตามสมควรจากรัฐ เป็นต้น นอกจากนี้ คปก. เห็นควรให้เพิม่ เติมเรือ่ งสิทธิทจี่ ะได้รบั
บริการช่วยเหลือด้านกฎหมายอย่างทัว่ ถึงทุกขัน้ ตอน และมีคณ
ุ ภาพจากรัฐในการเข้าถึงความยุตธิ รรม
ได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผยและเป็นธรรมโดยผู้พิพากษาหรือตุลาการที่ครบองค์คณะ และให้สิทธิ
แก่บุคคลที่ได้รับโทษโดยค�ำพิพากษาอันถึงที่สุด รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการให้สามารถ
ร้องขอให้มีการรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้
		ด้านศาลและกระบวนการยุตธิ รรม การปฏิรปู ประเทศจะบรรลุผลส�ำเร็จได้จะต้องปฏิรปู ทีศ่ าล
และกระบวนการยุติธรรมเป็นส�ำคัญ จึงได้เสนอให้
- ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติ และให้ศาลปกครองมีอ�ำนาจหน้าที่พิจารณาคดีเกี่ยวกับความชอบด้วย
กฎหมายล�ำดับรอง
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- การคัดเลือกและการแต่งตั้งผู้พิพากษาทุกระดับเป็นระบบเปิดและก�ำหนดคุณสมบัติของ
ผูพ้ พิ ากษาให้มคี วามเหมาะสมทัง้ วัยวุฒิ คุณธรรม และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ทัง้ กฎหมาย
และสังคม
- ศาลอุทธรณ์เป็นศาลทีพ่ จิ ารณา (Trial court) และให้ศาลฎีกามีอำ� นาจพิจารณาพิพากษาคดี
เฉพาะประเด็นข้อกฎหมาย ให้แยกศาลแรงงานออกจากศาลยุติธรรม
- ก�ำหนดให้ศาลทหารมีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเฉพาะความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญาทหารเท่านั้น ศาลทหารไม่มีอ�ำนาจพิจารณาคดีที่พลเรือนกระท�ำผิดด้านกระบวน
ยุติธรรม คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเสนอให้มีการใช้ยุติธรรมชุมชน กระบวนยุติธรรม
ทางเลือกและยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ และมาตรการอืน่ แทนการลงโทษ รวมทัง้ การเบีย่ งเบน
หรือหันเหคดีในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เช่น การชะลอการฟ้อง การไกล่เกลี่ย
การเยียวยาผู้เสียหาย ลดทอนความเป็นอาชญากรรมเป็นต้น เพื่อลดจ�ำนวนบุคคลและ
คดีที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักโดยไม่จ�ำเป็น
- ให้มีการปฏิรูปต�ำรวจซึ่งเป็นกระบวนการต้นทางของกระบวนยุติธรรมให้มีลักษณะเป็น
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนทั้งการเรียนการสอนและวัฒนธรรมองค์กร ไม่มียศเหมือนทหาร
ลดขนาดต�ำรวจของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และให้ต�ำรวจท�ำหน้าที่เน้นตามภารกิจหลัก
คือ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยอยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของฝ่ายปกครอง
หรือท้องถิ่น และกระจายงานที่ไม่ใช่ภารกิจหลักให้แก่หน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่โดยตรง เช่น
จราจรให้ท้องถิ่น ป่าไม้ ให้กรมป่าไม้ ตรวจคนเข้าเมืองให้กระทรวงยุติธรรม
- ให้พนักงานอัยการมีอ�ำนาจหน้าที่รับผิดชอบก�ำกับดูแลการสอบสวน การขอให้ศาล
ออกหมายอาญา รวมถึงการสั่งคดีและการด�ำเนินคดีในชั้นศาล
- ให้มีงานนิติเวชศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ ที่เป็นอิสระจากส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติและมีมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย
		ด้านการมีสว่ นร่วมทางการเมือง คปก.ยืนยันหลักการตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ทีใ่ ห้ประชาชน
มีสทิ ธิเข้าชือ่ เสนอกฎหมาย และ คปก. เสนอให้การออกเสียงประชามติตอ้ งไม่เป็นไปเพือ่ เป็นค�ำปรึกษา
แก่คณะรัฐมนตรีเท่านั้น แต่ต้องเป็นการกระท�ำที่มีผลผูกมัดน�ำไปสู่ข้อยุติ
		ด้านการเข้าสู่อ�ำนาจรัฐ การออกแบบกลไกและกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกรัฐสภา เป็นเรื่อง
ที่มีความส�ำคัญยิ่งที่การออกแบบควรเป็นไปเพื่อให้กระบวนการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม
และสอดคล้องกับเจตจ�ำนงของประชาชนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งสะท้อนการได้มาซึ่ง
ผู้แทนที่สามารถท�ำหน้าที่ตอบโจทย์ประชาชนในพื้นที่ หรือสะท้อนความนิยมของประชาชนโดยรวม
การออกแบบระบบเลือกตัง้ ทีค่ ำ� นึงถึงผลการเลือกตัง้ ทีเ่ ป็นธรรมต่อผูส้ มัคร/พรรคการเมือง และจ�ำนวน
ที่นั่งในรัฐสภาสะท้อนเจตจ�ำนงของประชาชนที่มาออกเสียงเลือกตั้งอย่างแท้จริง รวมทั้งหลักการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ทีเ่ ป็นความลับและอิสระปลอดจากอิทธิพลต่างๆ การเลือกตัง้ ของบุคคลทุกคน
เป็น “สิทธิ” ไม่ใช่ “หน้าที”่ โดยไม่ควรจ�ำกัดสิทธิการเลือกตัง้ ไว้เฉพาะบุคคลทีม่ ชี อื่ ในทะเบียนราษฎร์
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เท่านั้น แต่ควรเปิดโอกาสให้เลือกที่จะใช้สิทธิตามทะเบียนราษฎร์หรือไม่ก็ได้เพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์
เลือกผู้สมัครในเขตพื้นที่ที่อยู่อาศัยจริงในฐานะผู้ทรงสิทธิทางการเมืองที่แท้จริง
		ด้านการกระจายอ�ำนาจและการปกครองท้องถิ่น คปก.เห็นควรให้ยืนยันหลักการตาม
รัฐธรรมนูญ ปี 2550 ในเรื่องหลักการปกครองตนเองขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและให้เพิ่มเติม
หลักการก�ำหนดทิศทางการก�ำหนดแผนพัฒนา การจัดท�ำบริการสาธารณะ โดยการค�ำนึงถึงเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้องถิ่นเป็นส�ำคัญ และรัฐจะต้องสนับสนุนจังหวัดที่ประชาชนมีเจตนารมณ์ต้องการ
ปกครองตนเองเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ขนาดใหญ่ทงั้ จังหวัด และให้มกี ารจัดตัง้ “สภาพลเมือง
ท้องถิ่น” เป็นองค์กรหนึ่งในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดทิศทางการพัฒนา
การจัดท�ำบริการสาธารณะ ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
		ด้านแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ เห็นควรคงไว้ตามหลักการในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 และ
เพิ่มเติมหลักการปกครองตนเองขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และให้เพิ่มเติมหลักการก�ำหนด
ทิศทางการก�ำหนดแผนพัฒนา การจัดท�ำบริการสาธารณะ โดยการค�ำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถิน่ เป็นส�ำคัญ และรัฐจะต้องสนับสนุนจังหวัดทีป่ ระชาชนมีเจตนารมณ์ตอ้ งการปกครองตนเองเป็น
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ทั้งจังหวัด และให้มีการจัดตั้ง “สภาพลเมืองท้องถิ่น” เป็น
องค์กรหนึ่งในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดทิศทางการพัฒนา การจัดท�ำบริการ
สาธารณะ
		ด้านการคลังและงบประมาณของรัฐ เห็นว่าให้เป็นไปตามหมวดว่าด้วยการเงิน การคลังและ
งบประมาณในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 และเพิ่มเติมให้มีกลไกการตรวจสอบเงินนอกงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ และจัดให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเงินการคลังของรัฐ เพื่อตรวจสอบ
ข้าราชการและผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
		ด้ า นการตรวจสอบการใช้ อ� ำ นาจรั ฐ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ปราศจากการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ คปก. เสนอให้มกี ารปรับปรุงองค์กรตามรัฐธรรมนูญทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบการใช้อำ� นาจรัฐ
ให้มีความเหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้อ�ำนาจหน้าที่ดังกล่าวเพียงพอต่อการด�ำเนินการ
ตรวจสอบอย่างแท้จริงและไม่ถกู ครอบง�ำโดยฝ่ายการเมือง เพือ่ ประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติและประชาชน
		ด้านสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ เห็นควรให้คงไว้ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 และให้เพิ่มเติม
ในส่วนทีว่ า่ ด้วยการประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินหรือกฎอัยการศึกษาจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่สถานการณ์
ที่มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
		ด้านการปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง ก�ำหนดให้การปฏิรูปและการสร้างความ
ปรองดองต้องเป็นไปเพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ และสร้างความเป็นธรรม และต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานของการน�ำ
ข้อเท็จจริงและรากเหง้าปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในประเทศมาเป็นบทเรียนในการสร้างความ
ปรองดองให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน โดยน�ำหลักความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านมาประยุกต์ใช้ เช่น
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วิรัติ พาณิชย์พงษ์

เรื่องการด�ำเนินคดีอาญากับผู้กระท�ำความผิด การปฏิรูปสถาบันต่างๆ การนิรโทษกรรม เป็นต้น ทั้งนี้
กองทัพและทหารจะต้องวางตัวเป็นกลางเพื่อหลีกเลี่ยงการแทรกแซงการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ทางการเมือง
ส�ำหรับเรื่องการนิรโทษกรรมนั้น คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายมีความเห็นว่าจะต้องก�ำหนด
เงื่อนไขส�ำคัญที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงในการนิรโทษกรรม โดยพิจารณาลักษณะของการกระท�ำให้
สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ หลักนิติธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลบล้างการกระท�ำความผิดหรือการยกเว้น
ความผิดโดยมิชอบ และเห็นว่าไม่ควรมีการนิรโทษกรรมแก่คดีทเี่ กีย่ วกับการทุจริตหรือการกระท�ำความผิด
ต่อชีวติ และร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา และจะต้องก�ำหนดให้ทกุ ภาคส่วนตระหนักถึงการไม่นำ�
สถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นประเด็นทางการเมืองอันจะเป็นการกระทบต่อความมั่นคงของ
ประเทศชาติ
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเห็นว่าข้อเสนอดังกล่าวมีความส�ำคัญต่อการท�ำให้การปฏิรูป
ประเทศเป็นจริง หากสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญน�ำข้อเสนอทั้งหมด
มาพิจารณา จักเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างยิ่ง
		2. สภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุขมีการให้ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะการปฏิรูประบบสาธารณสุขในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เป็นรายประเด็น
ดังนี้
ก. ก�ำหนดให้ประชาชนได้รบั บริการสาธารณสุขทีเ่ หมาะสม มีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานและ
สิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน
ข. บุคคลมีหน้าที่ในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพส่วนตน บุคคลในครอบครัว และสังคม
โดยรัฐมี หน้าที่ส่งเสริมศักยภาพ รวมทั้งให้ข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้องและทันสมัยแก่ประชาชน
ค. สุขภาพของประชาชนต้องเป็นพื้นฐานส�ำคัญที่รัฐมีหน้าที่สร้างเสริมพัฒนา ปกป้อง
คุ้มครอง
ง. รัฐมีหน้าทีส่ นับสนุนและจัดสรรทรัพยากร ส�ำหรับบริการสาธารณสุขให้เพียงพอและยัง่ ยืน
จ. รัฐต้องสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาและอนุรักษ์การแพทย์แผนไทยคู่ขนานไปกับการแพทย์
แผนปัจจุบัน
ฉ. รัฐต้องสนับสนุน ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ชุมชนและภาคเอกชนมีสว่ นร่วม
ในการจัดบริการด้านสาธารณสุข
ช. รัฐต้องเร่งพัฒนาระบบสุขภาพที่ให้ความส�ำคัญต่อการจัดบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ
ที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ
ซ. รัฐต้องคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข เช่นเดียวกับผู้ให้บริการ
สาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม
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สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐตามหลักนิติธรรม

นอกจากนี้ การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการในคณะคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบ
สาธารณสุข ยังได้มีการเสนอแนะและพิจารณาในรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการแพทย์แผนไทย ได้ก�ำหนดกรอบการพิจารณาศึกษา
ทั้งในระยะเร่งด่วน (Quick Win) และระยะเวลา 1 ปี ในประเด็นการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการ
แพทย์แผนไทย ปฏิรปู ระบบการศึกษาแพทย์แผนไทยให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ และถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านแพทย์แผนไทย
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ได้ก�ำหนดกรอบการพิจารณาศึกษา
โดยเน้นการกระจายอ�ำนาจเพื่อให้ท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับสถานบริการสาธารณสุข
ในท้องถิ่น เน้นการปฏิรูประบบสุขภาพให้ประชาชนตระหนักและให้ความส�ำคัญในการดูแลสุขภาพ
อย่างจริงจัง (Self-Care)
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปนโยบายสาธารณะ ได้พิจารณาประเด็นด้านสุขภาพที่จะ
เสนอให้มีการปฏิรูป โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) พิจารณากลไกการท�ำงานของระบบสุขภาพโดย
คณะกรรมการชุดต่างๆ ว่ามีการขับเคลื่อนนโยบายอย่างไร และ (2) พิจารณาก�ำหนดประเด็นด้าน
สุขภาพ เช่น มุ่งเน้นการยืดอายุวัยเกษียณให้แก่ผู้สูงอายุโดยเพิ่มสมรรถนะในการท�ำงานให้มากขึ้น
การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ มุ่งเน้นการควบคุมสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ
ง. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป ระบบบริ ห ารจั ด การระบบสุ ข ภาพ ได้ ก� ำ หนดแนวทาง
การปฏิรูปเร็ว (Quick Win) ใน 4 ประเด็น คือ (1) การประกันสุขภาพภาคเอกชนและการประกัน
สุขภาพนักท่องเที่ยวต่างชาติ (2) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านสุขภาพ (3) การกระจายอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม
3. คณะกรรมาธิ ก ารยกร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ มี ก ารจั ด ท� ำ สาระสั ง เขปประเด็ น การปฏิ รู ป
ประเทศไทยด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ ขจัดความเลื่อมล�้ำ  สร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซึง่ ปัจจุบนั การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ที่มุ่งตอบสนองต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั้งประเทศ ส่งผลให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมเกินศักยภาพและความสามารถรองรับของระบบนิเวศประกอบกับมีการขยายตัวของสังคม
เมืองเพิ่มขึ้น ประชาชนไทยจึงต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพและมีปัญหาสุขภาพ
อันอาจเกิดจากสิง่ แวดล้อม รวมถึงผลกระทบจากภัยธรรมชาติและภัยพิบตั ติ า่ งๆ มากขึน้ อันเนือ่ งมาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ดังนั้นระบบสาธารณสุขและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมควรมี
การทบทวน เตรียมความพร้อมและเตรียมการปฏิรูปตามบริบทสภาพแวดล้อมและสภาพสังคม
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เปลี่ยนแปลงไป ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภัยคุกคามทางสุขภาพ
ทีอ่ าจส่งผลต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน จากการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับประเด็น
ปัญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้
		ปัญหาด้านสาธารณสุข
1. ปัญหาความเหลื่อมล�้ำระหว่างกองทุนประกันสังคม กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ และกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2. ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพ และการจ้างงานที่เป็นธรรม
3. ปัญหาด้านระบบบริการสุขภาพและการอภิบาลระบบสุขภาพ
4. ปัญหาด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการจัดการกับภัยคุกคามสุขภาพ
		ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
1. ปัญหาป่าไม้
2. ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง
3. ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
4. ปัญหาขยะและน�้ำเสีย

3. บทสรุป

โดยหลักแล้ว รัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ซึ่งจะเป็นการปกครองใน
ประเทศที่ใช้หลักการปกครองโดยหลักนิติธรรม (Rule of law) หรือหลักบังคับแห่งกฎหมาย ทั้งนี้
เพื่อให้มีการใช้กฎหมายเป็นสิ่งที่สร้างหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดังนั้น ความส�ำคัญ
สูงสุดของรัฐธรรมนูญในทางรัฐศาสตร์ คือ การเป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให้
ผู้ปกครองหรือนักการเมืองมาละเมิด
ทั้งนี้ สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า สิทธิที่ประชาชนชาวไทยควรได้รับจากรัฐ ตามหลักนิติธรรม
นั้นคลอบคลุมสิทธิหลายประการ กล่าวคือ
		1. สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา
1.1 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐจัดให้
1.2 บุคคลมีสิทธิเลือกและตัดสินใจในการจัดท�ำหลักสูตรการศึกษาทางเลือกที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตของตนและชุมชนของตน
		2. สิทธิในการรับบริการสาธารณะและสวัสดิการจากรัฐ
2.1 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมกัน
2.2 บุคคลผู้ยากไร้ หรือด้อยโอกาสหรือไร้ที่อยู่อาศัยมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ
2.3 บุคคลผูพ้ กิ ารย่อมมีสทิ ธิได้รบั การช่วยเหลือและได้รบั บริการสาธารณะอันเป็นสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกจากรัฐ
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สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐตามหลักนิติธรรม

		3. สิทธิในข้อมูลข่าวสาร
3.1 บุคคลมีสิทธิใช้คลื่นความถี่เท่าเทียมกับรัฐ
3.2 บุคคลมีสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากรัฐอย่างทั่วถึง เปิดเผยและโปร่งใส
		4. สิทธิในการนับถือศาสนา
4.1 บุคคลมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา
		5. สิทธิในทรัพย์สิน
5.1 บุคคลย่อมมีสิทธิในที่ท�ำกินอันเป็นทรัพย์สินของตน
		6. สิทธิในการประกอบอาชีพ
6.1 บุคคลมีสิทธิเท่าเทียมกันในการประกอบอาชีพ
ฯลฯ
ประชาชนชาวไทยทุกคนควรรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ ตามหลักนิติธรรม
ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนกระทั่งตาย เพื่อด�ำรงไว้ซึ่ง “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล” บุคคลที่กล่าวถึงในที่นี้ คือ “บุคคลไม่ว่าจะเกิด ณ แห่งหนใดในราชอาณาจักรไทย ย่อมมี
สิทธิในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และเป็นพลเมืองโดยเท่าเทียมกัน” และ “บุคคลควรมีสิทธิ
ได้รบั ความคุม้ ครองโดยรัฐจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบตั อิ นั ไม่เป็นธรรมจากรัฐและเอกชน”
รวมอยูด่ ว้ ย เพือ่ ทีจ่ ะให้ประเทศไทยครองความเป็นประเทศทีม่ เี อกราชตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และ
มีการปกครองตามหลักนิติธรรมโดยแท้
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ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 8 - 19 ธันวาคม 2557.
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. นโยบายรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
สาธารณสุข ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
และนายแพทย์ สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข, http://ict4.
moph.go.th/reportm/.
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. ครม.แถลงนโยบาย 11 ด้านเน้นยุทธศาสตร์ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
ของในหลวง, 2557.
วิรตั ิ พาณิชย์พงษ์. The Senate Newsletter 28 :เรือ่ งเล่าจาก ส.ว. จุลนิต.ิ พฤษภาคม 2556, หน้า 27.
อัมมาร สยามวาลา และ สมชัย จิตสุชน. งานศึกษาของ (2550)
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หลักสิทธิมนุษยชนกับการค้นหาความจริงในคดีอาญา
สมัคร เชาวภานันท์*

บทคัดย่อ
เป้าหมายของการด�ำเนินคดีอาญาก็เพื่อพิสูจน์ความผิดและน�ำตัวผู้กระท�ำความผิดมาลงโทษ
รัฐจึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องก�ำหนดมาตรการเพื่อบรรลุเป้าหมายของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ที่ ต ้ อ งชี้ ข าดเรื่ อ งที่ ก ล่ า วหา โดยอาศั ย การค้ น หาความจริ ง ที่ ไ ด้ ม าโดยชอบด้ ว ยกระบวนความ
ต้ อ งด� ำ เนิ น การพิ สู จ น์ ค วามจริ ง ตามเรื่ อ งที่ ก ล่ า วหาจนสามารถพิ สู จ น์ ไ ด้ ว ่ า เรื่ อ งที่ ก ล่ า วหานั้ น
มีมูลความจริงและผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้กระท�ำความผิด และการด�ำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าวย่อมต้องกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน จึงต้องมีการก�ำหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับกระบวนการค้นหาความจริงในคดีอาญา
ของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไม่ให้ถูกละเมิดจากการด�ำเนินคดีอาญา
ค�ำส�ำคัญ หลักสิทธิมนุษยชน การค้นหาความจริง คดีอาญา

1. ความน�ำ

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หมายถึง กฎหมายที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการค้นหา
ความจริงอันเกี่ยวกับการกระท�ำความผิดและการน�ำตัวผู้กระท�ำความผิดต่อกฎหมายอาญามาด�ำเนิน
กระบวนพิจารณาและลงโทษตามบทบัญญัติของกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่บัญญัติขึ้นดังกล่าวนั้น
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อ�ำนาจหน้าที่แก่เจ้าพนักงานของรัฐในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และศาล
ในการร่วมมือกันค้นหาความจริงในการกระท�ำความผิดทีเ่ กิดขึน้ ว่ามีอย่างไร ใครเป็นผูก้ ระท�ำความผิด
อีกทั้งศาลจะเป็นองค์กรที่ชี้ขาดว่าผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท�ำความผิดนั้นเป็นผู้กระท�ำความผิดจริง
หรือไม่1 ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนั้น ก็คือ “การด�ำเนินคดีอาญา”

* นายกสมาคมนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผูเ้ ข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิตธิ รรมเพือ่ ประชาธิปไตย” (นธป.)
1

รุ่นที่ 4 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ณรงค์ ใจหาญ, หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1, พิมพ์ครั้งที่ 11, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน,
2555), น. 15-16.
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ความหมายของการด� ำ เนิ น คดี อ าญา คื อ การตรวจสอบความจริ ง ในเรื่ อ งที่ ก ล่ า วหา
เพื่อจักได้ชี้ขาดเรื่องที่กล่าวหานั้น ดังนั้น เป้าหมายของการด�ำเนินคดีอาญาก็คือ “การชี้ขาดเรื่อง
ที่กล่าวหา”2 การชี้ขาดเรื่องที่กล่าวหาดังกล่าวจะกระท�ำได้ก็แต่โดยอาศัยความจริงซึ่งต้องเป็น
ความจริงแท้ของเรื่อง และต้องเป็นความจริงที่ได้มาโดยชอบด้วยกระบวนความ และกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาสมัยใหม่แยกการด�ำเนินคดีอาญาของเจ้าพนักงานและการด�ำเนินคดีของศาล
ออกจากกัน ฉะนัน้ การชีข้ าดคดีอาญาจึงแบ่งออกเป็นสองขัน้ ตอน คือ 1.การชีข้ าดเรือ่ งทีก่ ล่าวหาในชัน้
เจ้าพนักงาน คือ การสั่งคดีของพนักงานอัยการ ตอนหนึ่ง และ 2.การชี้ขาดเรื่องที่กล่าวหาในชั้นศาล
คือ การพิพากษาคดี
เหตุ ที่ ก ารชี้ ข าดเรื่ อ งที่ ก ล่ า วหาดั ง กล่ า วต้ อ งกระท� ำ โดยอาศั ย ความจริ ง แท้ แ ละต้ อ งเป็ น
ความจริงที่ได้มาโดยชอบ ก็เพราะว่า การด�ำเนินคดีอาญามีการน�ำตัวบุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำ
ความผิดเข้าสูก่ ระบวนการด�ำเนินคดีอาญาโดยการจับ การค้น ควบคุม เรียกมาให้คำ� พยาน เป็นต้น อันเป็น
การกระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งเจ้าพนักงานจะกระท�ำได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติ
ให้อ�ำนาจไว้ ดังนั้น การชี้ขาดเรื่องที่กล่าวหา จึงจ�ำเป็นต้องเป็นการชี้ขาดโดยอาศัยความจริงแท้ของ
เรือ่ งทีก่ ล่าวหาเท่านัน้ 3 และความจริงนัน้ ต้องเป็นความจริงได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย หากการชีข้ าด
เรื่องที่กล่าวหา เป็นการชี้ขาดที่มิได้อาศัยหลักเกณฑ์สองประการดังกล่าวแล้ว ถือเป็นการไม่ชอบด้วย
กระบวนพิจารณา
การชีข้ าดดังกล่าวก็เพือ่ น�ำตัวผูก้ ระท�ำความผิดมาลงโทษ เพือ่ รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม
อันเป็นภารกิจที่ส�ำคัญอย่างยิ่งภารกิจหนึ่งของรัฐ การชี้ขาดเรื่องที่กล่าวหาดังกล่าวจึงมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับการรักษาความสงบเรียบร้อยของรัฐ
		2.1 ระบบการด�ำเนินคดีอาญา
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาในแต่ละประเทศ มีทมี่ า แนวความคิด และหลักการด�ำเนิน
คดีอาญาที่แตกต่างกันออกไป ตามแต่ประวัติศาสตร์ ค่านิยม วัฒนธรรม พัฒนาการทางวิธีพิจารณา
ความอาญา และวิธีการบังคับใช้กฎหมายอาญาของประเทศนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ระบบการด�ำเนินคดี
อาญาอันมีเป้าหมายเป็นกระบวนการค้นหาความจริงเพือ่ น�ำตัวผูก้ ระท�ำความผิดมาลงโทษนัน้ มีระบบ
การด�ำเนินคดีอาญา 2 ระบบ คือ4
				2.1.1 การด�ำเนินคดีอาญาในระบบไต่สวน
ระบบไต่สวน คือ ระบบการด�ำเนินคดีอาญาที่ไม่มีการแยก “หน้าที่สอบสวนฟ้องร้อง”
และ “หน้าที่พิจารณาพิพากษาคดี” ออกจากกันให้องค์กรในการด�ำเนินคดีที่ต่างหากจากกันเป็น
2
3
4

คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, พิมพ์ครั้งที่ 7, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน, 2549), น. 46.
ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 305/2478 “ค�ำรับสารภาพของจ�ำเลยในคดีก่อน ศาลจะฟังลงโทษจ�ำเลยในคดีเรื่องหลังหาได้ไม่”,
(ธร์มสาร 2478) น. 453
คณิต ณ นคร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น. 55.

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 59 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2561
-18-0809 (001).indd 215

215
9/19/61 BE 11:23 AM

สมัคร เชาวภานันท์

ผู้รับผิดชอบด�ำเนินการ แต่การด�ำเนินคดีอาญาทั้งหมดตกอยู่ในอ�ำนาจพิจารณาของบุคคลหรือ
องค์กรเดียว กล่าวคือ การด�ำเนินคดีอาญาทั้งหมดอยู่ในอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาของผู้พิพากษาหรือ
ศาลและการด�ำเนินคดีอาญาในระบบไต่สวนนี้ ผู้ถูกไต่สวนแทบจะไม่มีสิทธิอะไรเลย มีฐานะเป็นเพียง
วัตถุชิ้นหนึ่งในคดี หรือเป็นเพียง “กรรมในคดี”
ระบบไต่ ส วนให้ อ�ำ นาจชี้ ข าดทั้ ง กระบวนการอยู ่ ใ นดุ ล พิ นิ จ ของบุ ค คลคนเดี ย วหรื อ
องค์กรเดียว ไม่มีการตรวจสอบหรือคานอ�ำนาจหน้าที่ ดังนั้น ในการพิจารณาพิพากษาคดีอาจเกิด
ความไม่บริสุทธิ์ใจ หรืออาจมีอคติในการด�ำเนินคดีได้ ประกอบกับผู้ถูกกล่าวหาเป็นเพียงกรรมในคดี
ท�ำให้ไม่มีโอกาสในการแก้ข้อกล่าวหา วิธีการค้นหาความจริงโดยการข่มขู่ ทรมานร่างกายผู้ถูกไต่สวน
เพื่อให้รับสารภาพว่าเป็นผู้กระท�ำความผิด จึงเป็นวิธีการค้นหาความจริงในระบบนี้ ในภาคพื้นยุโรป
การด�ำเนินคดีอาญาตามระบบไต่สวนนี้ ได้เลวร้ายที่สุดเมื่อมีการทรมานร่างกายตามวิธีการล่าแม่มด
(Hexerei) เกิดขึ้น5
				2.1.2 การด�ำเนินคดีอาญาในระบบกล่าวหา
ระบบกล่าวหา คือ ระบบการด�ำเนินคดีอาญาที่มีการแยกอ�ำนาจ “หน้าที่สอบสวน
ฟ้องร้อง” และ “หน้าที่พิจารณาพิพากษาคดี” ออกจากกัน ให้องค์กรต่างองค์กรกันท�ำหน้าที่ทั้งสอง
ประการดังกล่าว โดยมีองค์กรอัยการท�ำหน้าที่สอบสวนฟ้องร้อง และศาลท�ำหน้าที่พิจารณาพิพากษา
ชี้ขาดข้อเท็จจริงในแต่ละขั้นตอน ซึ่งทั้งสององค์กรมีอิสระจากกัน และยกฐานะของผู้ถูกกล่าวหา
(ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย) เป็น “ประธานในคดี” นอกจากนี้ผู้ถูกกล่าวหายังได้รับหลักประกันว่าจะถูก
ลงโทษต่อเมื่อพนักงานอัยการมีค�ำสั่งฟ้องคดีและศาลมีค�ำพิพากษาลงโทษจ�ำเลย
เมื่อยกฐานะของผู้ถูกกล่าวหาขึ้นมาเป็นประธานในคดี ผู้ถูกกล่าวหาจึงมีส่วนร่วมใน
การค้นหาความจริง สามารถเสนอข้อเท็จจริงเข้าสู่กระบวนการพิจารณาได้ ผู้ถูกกล่าวหาจะได้รับ
สิทธิต่างๆ ในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ หรือสามารถวางเฉยในการด�ำเนินคดีเพราะได้รับการสันนิษฐาน
ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าศาลจะมีค�ำพิพากษาตัดสินว่าเป็นผู้กระท�ำความความผิด
ระบบกล่าวหานั้น เป็นการด�ำเนินคดีอาญาที่มีการแก้ไขข้อบกพร่องของการด�ำเนินคดี
อาญาระบบไต่สวน เพราะเห็นว่า การด�ำเนินคดีอาญาในระบบไต่สวนเป็นการมอบอ�ำนาจให้กบั องค์กร
เดียวหรือผู้พิพากษามีอ�ำนาจในการด�ำเนินกระบวนพิจารณาทั้งหมด มักเกิดความมีอคติล�ำเอียง และ
จะมีความรู้สึกว่าตนเองมีหน้าที่ในการปราบปราม ดังนั้น เพื่อเป็นการลดอ�ำนาจและขจัดข้อผิดหลง
ดังกล่าว จึงมีการตัดอ�ำนาจผูพ้ พิ ากษาในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการสอบสวนฟ้องร้องออกไปโดยให้องค์กรอืน่
คือ องค์กรอัยการ หรือ พนักงานอัยการ เป็นผู้ใช้อ�ำนาจหรือด�ำเนินการในส่วนของการสอบสวน
ฟ้องร้อง ส่วนศาลหรือผู้พิพากษานั้นคงเหลือหน้าที่และอ�ำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดี6

5
6

เพิ่งอ้าง, น. 56.
เพิ่งอ้าง, น. 57.
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อย่างไรก็ตาม กลุ่มประเทศ Common law อธิบายความแตกต่างระหว่างระบบกล่าวหา
และระบบไต่สวนที่ “บทบาทของศาลในการค้นหาความจริง” หากในการด�ำเนินกระบวนพิจารณา
ทางอาญาในศาล ศาลมีบทบาทและอ�ำนาจในการค้นหาความจริงด้วยตนเอง การพิจารณาคดีอาญาใน
ศาลนั้นจะใช้ระบบไต่สวน (Inquisitorial system) เช่น ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมัน แต่ถ้าหาก
การด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญาในศาล ศาลวางเฉยไม่มบี ทบาทในการค้นหาความจริงการค้นหา
ความจริงเป็นหน้าที่ของคู่ความในการน�ำสืบเสนอพยานหลักฐาน มีการต่อสู้กันทางพยานหลักฐาน
การพิจารณาคดีอาญาในศาลนั้นจะใช้ระบบกล่าวหา (Adversary system) ในขณะที่กลุ่มประเทศ
Civil law อธิบายความแตกต่างที่กระบวนพิจารณาแบบมีคู่พิพาท (Contradictoire) กล่าวคือ
หากการพิจารณาคดีอาญาในศาลเป็นการต่อสู้กันระหว่างผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหา มีลักษณะเป็น
คู่พิพาทกัน ศาลนั้นใช้ระบบกล่าวหา (Procédure accusatoire) หากศาลใดไม่มีการต่อสู้กันระหว่าง
คู่ความ คู่ความไม่มีลักษณะเป็นคู่พิพาทระหว่างกัน ศาลเป็นผู้มีหน้าที่ในการค้นหาความจริงไต่สวน
พยานหลักฐานด้วยตนเอง หรือโดยความช่วยเหลือของผู้ช่วยของตนเอง การพิจารณาคดีอาญา
ในศาลนั้นใช้ระบบไต่สวน (Procédure inquisitoire)7
บทบาทศาลในการพิ จ ารณาคดี อ าญากรณี จ� ำ เลยให้ ก ารรั บ สารภาพนั้ น ในระบบ
กล่าวหาเมื่อเริ่มการพิจารณาศาลจะถามค�ำให้การจ�ำเลยว่าจ�ำเลยจะให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธ
หากจ�ำเลยให้การปฏิเสธก็จะมีการด�ำเนินคดีน�ำพยานหลักฐานเข้าสืบต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความผิด
แต่ถ้าจ�ำเลยให้การรับสารภาพ ศาลสามารถลงโทษจ�ำเลยได้โดยไม่ต้องมีการสืบพยาน การต่อรอง
ค�ำรับสารภาพ (Plea-Bargaining) จึงน�ำมาใช้อย่างแพร่หลายในระบบกล่าวหา เพื่อเบี่ยงเบนคดี
ออกจากการพิจารณาเต็มรูปแบบ ซึ่งแตกต่างจากระบบไต่สวน แม้จ�ำเลยให้การรับสารภาพ ศาลยัง
ต้องมีบทบาทในการค้นหาความจริงต่อไป แต่การพิจารณาจะไม่เต็มรูปแบบเหมือนกับกรณีที่จ�ำเลย
ให้การปฏิเสธ8
		2.2 หลักการค้นหาความจริงตามแบบและหลักการค้นหาความจริงตามเนื้อหา
				2.2.1 การค้นหาความจริงตามแบบ หมายถึง การที่ศาลพิจารณาพยานหลักฐาน
ที่คู่ความน�ำเสนอต่อศาลโดยพิจารณาว่า พยานหลักฐานนั้นยื่นมาโดยชอบหรือไม่ และเท่าที่ปรากฏ
หลักฐานที่น�ำเสนอมานั้นจึงวินิจฉัยได้ว่า การกระท�ำของจ�ำเลยมีหลักฐานน่าเชื่อถือหรือไม่ การค้นหา
ความจริงตามแบบนี้ พยานหลักฐานอาจได้มาโดยการยอมรับของคู่ความทั้งสองฝ่ายว่าน�ำมาใช้เป็น
พยานหลักฐานในคดีได้ และใช้หลักถามค้าน (Cross-examination) ในการสืบพยานหลักฐาน9
7

8
9

ปกป้อง ศรีสนิท, “ระบบกล่าวหาและระบบไต่สวนในวิธพี จิ ารณาความอาญา”, ใน ยืนหยัดบนหลักนิตธิ รรม คณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิมพ์ในโอกาสครบรอบ 72 ปี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร, (กรุงเทพมหานคร:
ส�ำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา, พฤษภาคม 2552), น. 119-146.
เพิ่งอ้าง.
วี นั ส โฆษิ ต สุ รั ง คกุ ล , “ระบบต่ อ สู ้ กั บ การด� ำเนิ น คดี อ าญาในศาลไทย : ศึ ก ษาเฉพาะกรณี ก ารฟ้ อ งคดี อ าญาโดย
พนักงานอัยการ,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), น. 15-16.
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สมัคร เชาวภานันท์

				2.2.2 การค้นหาความจริงตามเนื้อหา หมายถึง การที่ศาลเข้ามาค้นหาความจริงด้วย
ตัวศาลเอง โดยพิจารณาจากพยานหลักฐานทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจ�ำเลย หรืออาจเป็นพยานหลักฐาน
ทีศ่ าลเรียกมาเองด้วย ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ได้ความตามความเป็นจริงว่าข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ เป็นอย่างไร ซึง่ ศาล
จะเข้าไปมีบทบาทในการซักถามพยานและเรียกพยานมาสืบเพิม่ เติมได้ดว้ ยแทนทีจ่ ะเป็นการน�ำเสนอ
และซักถามพยานของฝ่ายโจทก์และจ�ำเลยเพียงอย่างเดียว
		2.3 ระบบการค้นหาความจริงในคดีอาญา
การค้นหาความจริงเป็นสาระส�ำคัญในการด�ำเนินคดีอาญา เพราะเป็นการน�ำตัวบุคคล
ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดเข้าสู่กระบวนการทางอาญาของรัฐเพื่อพิสูจน์ความผิดและน�ำตัวไป
ลงโทษตามกฎหมาย อันกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล การด�ำเนินคดีอาญาจึงจ�ำเป็นต้องมี
การค้นหาความจริง เพือ่ น�ำตัวผูก้ ระท�ำความผิดทีแ่ ท้จริงมาลงโทษ และเป็นการป้องกันความผิดพลาด
อันส่งผลให้มกี ารปรักปร�ำหรือด�ำเนินคดีแก่ผบู้ ริสทุ ธิ์10 ซึง่ การค้นหาความจริงของการด�ำเนินคดีอาญา
แต่ละระบบ พิจารณาได้ดังนี้
				2.3.1 ระบบต่อสู้ระหว่างคู่ความ (Adversarial System)
ระบบนี้พัฒนาขึ้นในกลุ่มประเทศที่ใช้กฎหมาย Common Law ซึ่งใช้หลักการด�ำเนิน
คดีอาญาโดยประชาชน (Popular Prosecution)11 อันมีแนวคิดที่คู่ความสองฝ่ายทั้งโจทก์และจ�ำเลย
มีความเท่าเทียมกัน ต่างฝ่ายต่างน�ำพยานหลักฐานมาสนับสนุนข้ออ้างของตนและน�ำสืบหักล้างพยาน
หลักฐานฝ่ายตรงข้ามในลักษณะต่อสู้กัน โดยศาลจะวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดและท�ำหน้าที่
เป็นผู้ควบคุมการด�ำเนินคดีให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์เกี่ยวกับพยานหลักฐานอย่างเคร่งครัดและป้องกัน
การเอารัดเอาเปรียบในการต่อสู้คดีในชั้นศาล ศาลไม่มีหน้าที่ในการสืบพยาน หน้าที่ในการสืบพยาน
เพื่อน�ำเสนอข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้ปรากฏต่อศาลนั้นเป็นหน้าที่ของคู่ความ
บทบาทของศาลในการพิจารณาคดีในระบบนี้ หรือในระบบคอมมอนลอว์ (Common
Law) อาจแบ่งการพิจารณาถึงบทบาทของศาลในระบบคอมมอนลอว์ได้ 2 ประการ12 คือ
ก) การพิจารณาคดีในศาลที่มีคณะลูกขุน (Crown Court) ศาลจะมีบทบาทเป็นผู้ควบคุม
ระเบียบการพิจารณาคดี และเป็นที่ปรึกษาในกระบวนพิจารณาและตัดสินข้อเท็จจริงของคณะลูกขุน
ก่อนทีจ่ ะเป็นผูท้ ำ� ค�ำพิพากษาชีข้ าดตัดสินคดี บทบาทในการค้นหาความจริงในระบบนีเ้ ป็นของคูค่ วาม
คู่ความจะเป็นผู้มีหน้าที่น�ำสืบพยานหลักฐานต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของจ�ำเลย
ศาลจะวางเฉยไม่มีส่วนร่วมในการสืบพยานเพื่อค้นหาความจริงนอกจากจะซักถามค�ำเบิกความเพื่อ
ความชัดเจนของค�ำเบิกความหรือท�ำการซักถามเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการพิจารณาเท่านั้น
10
11
12

ชาติ ชัยเดชสุริยะ และ ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์, “ระบบการค้นหาความจริงในคดีอาญา : ข้อพิจารณาส�ำหรับการปรับปรุง
กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย,” อัยการนิเทศ, เล่ม 60 ฉบับที่ 1-4, น. 62 (2541).
ณรงค์ ใจหาญ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น. 31-32.
สมทรัพย์ น�ำอ�ำนวย, “บทบาทของศาลในชั้นพิจารณากับการค้นหาความจริงในคดีอาญา,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541), น. 7-10.
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การซักถามพยานหรือการถามค้านเป็นไปโดยเคร่งครัด ศาลไม่มีอ�ำนาจสืบพยานหรือรับฟังพยาน
หลักฐานอืน่ ได้นอกเหนือจากทีค่ คู่ วามน�ำสืบไว้13 และหน้าทีน่ ำ� สืบตกแก่โจทก์เสมอในฐานะผูก้ ล่าวหา14
ศาลไม่มีหน้าที่ใด ๆ ในการสืบพยานหลักฐานในคดี15 เพราะในระบบการต่อสู้นี้จะถือว่าการที่ศาล
พยายามค้นหาความจริงด้วยตนเองนั้น อาจท�ำให้การพิจารณาคดีอาญาในประเด็นส�ำคัญเกิดความ
ผิดพลาด ซึ่งในที่สุดอาจจะไม่สามารถค้นหาความจริงในคดีได้เลย ในกฎหมายอังกฤษถือว่าหน้าที่ใน
การสืบพยานเป็นของทนายความ เพราะการทีผ่ พู้ พิ ากษาเข้าค้นหาความจริงด้วยตนเองอาจท�ำให้เกิด
อคติต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
การเข้าไปมีส่วนร่วมในคดีของผู้พิพากษา คือ การรับฟังพยานหลักฐาน การถามพยาน
จะกระท�ำเมื่อมีความจ�ำเป็นจะต้องท�ำให้เกิดความกระจ่างในประเด็นซึ่งถูกมองข้ามไปหรือไม่ชัดเจน
สมัยดัง้ เดิมหลักการต่อสูค้ ดี (Adversarial System/Fighting Theory) นี้ เรียกว่าหลักอาวุธเท่าเทียมกัน
โดยการพิสูจน์ความจริงจะเป็นการต่อสู้ด้วยก�ำลังระหว่างโจทก์กับจ�ำเลย (Trial by Physical Battle)
ในทางปฏิบัติจึงปรากฏว่าอัยการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ปฏิบัติเหมือนตนเองเป็นคู่ความฝ่ายหนึ่ง
ดังเช่นนักฎหมายทั่วไป ที่มักเข้าข้างค�ำฟ้องคดีของตนเองคัดเลือกพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์
แก่รูปคดีของตนเข้าสู่การพิจารณาคดี พยายามปกปิดจุดอ่อนข้อบกพร่องในการต่อสู้คดี พยายาม
ท�ำลายเหตุผลข้อต่อสู้ของคู่ความฝ่ายตรงข้าม ทนายจ�ำเลยถือเป็นคู่ความฝ่ายปรปักษ์ (Classic
Opponent) โดยทนายจ�ำเลยก็มีหน้าที่ในการปกป้องสิทธิของจ�ำเลยในทุกด้านเช่นกัน16
เมื่อระบบนี้มีลักษณะการด�ำเนินคดีเป็นการต่อสู้ระหว่างคู่ความ จึงได้สร้างหลักแห่ง
ความเป็นธรรมขึ้น (Principal of Fairness) โดยคู่ความต้องมาศาลในฐานะเท่าเทียมกัน (on equal
footing) และในการค้นหาความจริงเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคดี คู่ความมีสิทธิที่จะน�ำพยาน
หลักฐานมาแสดงต่อศาลตามหลักเกณฑ์แห่งกฎหมายลักษณะพยาน และศาลจะพิจารณาพิพากษาคดี
ตามพยานหลักฐานที่คู่ความแสดง ซึ่งกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายลักษณะพยานนั้นก็มีขึ้นเพื่อที่จะจ�ำกัด
พยานหลักฐานของคู่ความแต่ละฝ่ายไว้ให้เหลือแต่พยานหลักฐานที่สมควรเข้าสู่คดีเท่านั้น เช่น พยาน
หลักฐานที่ดีที่สุด (Best Evidence Rule) หลักในเรื่องบทตัดพยานบอกเล่า (Rule against hearsay)
เป็นต้น และในระหว่างพิจารณา เมื่อถือว่าคู่ความมีฐานะเท่าเทียมกัน คู่ความแต่ละฝ่ายจึงจ�ำเป็น
ต้องรักษาผลประโยชน์ของตนในคดี หลักในเรื่องการถามค้านพยานโดยคู่ความฝ่ายตรงข้าม (Cross
Examination) จึงมีบทบาทในการค้นหาความจริงในระบบนี้17
13
14
15
16
17

Henry I. Abraham, The Judicial process, 4th (New York: Oxford University Press, 1980), p.104.
Delmar Karlen, Anglo – American Criminal Justice, (Oxford, Clarendon P., 1967), p.19.
Charles W. Wolfram, Modern Legal Ethics, (Minnesota: West Publishing Co., 1986), p.639.
ไมตรี วงศ์ขจรศิลป์, “ข้อจ�ำกัดการค้นหาข้อเท็จจริงของทนายโจทก์จ�ำเลยในคดีอาญา,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526), น. 14.
John H. Wigmore, A Student’s Textbook of The Law of Evidence, (Brooklyn: The Foundation Press Inc.,
1935), p.15.
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ดังนั้น การค้นหาความจริงในชั้นรับฟังพยานหลักฐานจึงมีความส�ำคัญมาก โดยเรียก
ระบบการรับฟังพยานหลักฐานว่า “System of rules of admissibility” หรือหลักการรับฟังพยาน
หลักฐานตามกฎหมาย เพราะตามแนวความคิดของระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ไม่แยกวิธีพิจารณา
ความแพ่งกับวิธีพิจารณาความอาญาออกจากกัน บทบาทของศาลในการสืบพยานหรือรับฟังพยาน
หลักฐาน จึงมีพื้นฐานในการค้นหาความจริงตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้เท่านั้น (Ve rite formelle)
คือ ศาลมีบทบาทจ�ำกัดในการค้นหาความจริงโดยไม่มีข้อแตกต่างระหว่างวิธีพิจารณาความแพ่ง
กับวิธีพิจารณาความอาญา18
ข) การพิจารณาความผิดที่มีโทษไม่รุนแรงหรือการพิจารณาคดีแบบรวบรัด เป็นการ
พิจารณาในศาล Magistrate Court (หรือศาลแขวงในประเทศสหรัฐอเมริกา) กระบวนพิจารณา
ในชั้นนี้จะกระท�ำโดยรวบรัดไม่เต็มรูปแบบส�ำหรับคดีความผิดเล็กน้อย การด�ำเนินกระบวนพิจารณา
ในศาลชั้นนี้จะกระท�ำโดยผู้พิพากษานายเดียว ไม่มีคณะลูกขุนร่วมพิจารณา เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
และท�ำให้สามารถจัดการกับคดีเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว ผู้พิพากษาจะเป็นผู้พิจารณา
ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เนื่องจากปริมาณของคดีที่มีจ�ำนวนมาก กระบวนพิจารณา
ของศาลในชั้นนี้จึงเป็นไปโดยรวบรัดเพื่อให้การพิจารณาเสร็จไปโดยเร็ว ความละเอียดรอบคอบ
ในการพิจารณาอาจจะมีน้อยกว่า19
				2.3.2 ระบบการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Examination System)
ระบบนีอ้ าจเรียกอีกอย่างว่า ระบบการค้นหาความจริงแบบไม่ตอ่ สูก้ นั (Non – Adversarial
System) หรือการค้นหาความจริงในเนื้อหา (Das Inquisitionsprinzip) พัฒนาขึ้นในกลุ่มประเทศ
ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) ซึ่งใช้ระบบการด�ำเนินคดีอาญาโดยรัฐ20 ระบบนี้รัฐจะเป็น
ผูค้ น้ หาความจริงเมือ่ มีการกระท�ำควาผิดอาญาเกิดขึน้ มีอยั การเป็นผูด้ ำ� เนินการค้นหาความจริงตัง้ แต่
ชั้นสอบสวนฟ้องร้อง โดยที่ศาลมีหน้าที่ต้องตรวจสอบความจริงและค้นหาข้อเท็จจริงด้วยตัวศาลเอง
คู่ความมิได้มีบทบาทหลักในการค้นหาความจริง ระบบนี้เน้นความเป็นอิสระของผู้พิพากษาในการ
รับฟังพยานหลักฐานเพื่อค้นหาความจริง ไม่มีลักษณะการต่อสู้ระหว่างคู่ความสองฝ่าย หากแต่ศาลดี
อัยการก็ดี หรือแม้แต่ทนายก็ดี ต่างมีหน้าที่ในการค้นหาความจริงในคดีอาญาทั้งสิ้น เพราะระบบนี้
มีเจตนารมณ์ที่จะค้นหาความจริงมิใช่ค้นหาความผิด ผู้เกี่ยวข้องในคดีอาญาทุกฝ่ายหรือองค์กร
ในการด�ำเนินคดีอาญาทุกองค์กรต้องร่วมมือกันค้นหาความจริงอย่างจริงจัง จึงอาจกล่าวได้ว่า
ศาลในระบบนี้จะมีลักษณะส�ำคัญ 2 ประการ คือ

18
19
20

สมทรัพย์ น�ำอ�ำนวย, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 12, น. 11.
เพิ่งอ้าง.
คณิต ณ นคร, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 2, น. 59-62.
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หลักสิทธิมนุษยชนกับการค้นหาความจริงในคดีอาญา

ก. องค์กรในกระบวนการยุติธรรมทุกองค์กรต้องร่วมมือกันในการค้นหาความจริง
ข. ศาลเป็นผู้สืบพยาน ไม่ใช่ฝ่ายโจทก์หรือฝ่ายจ�ำเลย โดยฝ่ายโจทก์และฝ่ายจ�ำเลย
เป็นเพียงผู้กระตุ้นให้มีการสืบพยานเท่านั้นและศาลต้องกระตือรือร้นในการสืบพยานเพื่อค้นหา
ความจริง21
				
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ระบบนี้ศาลและองค์กรในกระบวนการยุติธรรมจะมีบทบาทที่เด่นชัด
เพราะในระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) ถือว่าคดีอาญารัฐเป็นผู้เสียหาย เพราะรัฐมีหน้าที่
ในการรักษาความสงบเรียบร้อย องค์กรต่าง ๆ ของรัฐต้องไม่เป็นปฏิปักษ์กับผู้ถูกกล่าวหา องค์กร
ที่ท�ำหน้าที่อ�ำนวยความยุติธรรมภายในรัฐจึงไม่อาจเป็นคู่ความกับผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นประชาชน
ของรัฐได้และในระบบนี้ศาลต้องมีความกระตือรือร้น (Active) ในการสืบพยานค้นหาความจริง
ด้วยตนเอง และเมื่อศาลเป็นผู้ค้นหาความจริง จึงไม่มีเรื่องหน้าที่น�ำสืบและการถามค้าน (Cross
Examination) ในระบบนี้
บทบาทของศาลหรือผู้พิพากษาในการด�ำเนินกระบวนพิจารณาความอาญาในระบบ
การตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือกลุ่มประเทศระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) ซึ่งพัฒนาขึ้นใน
กลุ่มประเทศภาคพื้นยุโรปนี้ ศาลจะเป็นผู้มีหน้าที่ในการค้นหาความจริงในคดีอาญา สามารถสืบสวน
สอบสวนพยานหลักฐานได้ด้วยตนเองเพื่อใช้ในการพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของจ�ำเลย
ตามแนวคิดที่ว่าองค์กรในกระบวนการยุติธรรมทุกองค์กรต้องร่วมกันค้นหาความจริง ในประเทศ
ภาคพื้นยุโรปศาลจึงเป็นผู้ถามพยานเอง และจะค้นหาความจริงจนเป็นที่พอใจ ในเรื่องพยานหลักฐาน
อัยการและจ�ำเลยจะเป็นเพียงผู้กระตุ้นให้ศาลด�ำเนินการโดยการอ้างการร้องขอให้ศาลสืบพยาน
ต่างๆ และศาลเองก็มีหน้าที่สืบพยานเพิ่มได้เองโดยพลการด้วย ในการด�ำเนินคดีอาญาในประเทศ
ภาคพื้นยุโรปจึงไม่มีเรื่องหน้าที่น�ำสืบอย่างเช่นการด�ำเนินคดีอาญาโดยประชาชน ทั้งนี้เพราะในการ
ด�ำเนินคดีอาญาของประเทศกลุ่มภาคพื้นยุโรปไม่มีการต่อสู้และไม่มีคู่ความ22
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระบบการค้นหาความจริงทั้งสองระบบดังกล่าวจะพบว่า
การค้นหาความจริงในคดีอาญาของระบบต่อสู้ (Adversarial System) ซึ่งใช้ในระบบกฎหมาย
คอมมอนลอว์ (Common Law) นั้น คู่ความจะเป็นผู้น�ำเสนอความจริงต่อศาล ศาลมีหน้าที่เพียง
รับฟังพยานหลักฐานที่คู่ความเสนอมา และวางเฉย (Passive) ท�ำหน้าที่ในฐานะผู้คุมกฎเพื่อรักษา
ความเท่าเทียมกันระหว่างคู่ความไว้ ไม่มีอ�ำนาจโดยพลการในการสืบพยานอื่นเพื่อค้นหาความจริงได้
ศาลต้องรับฟังพยานหลักฐานตามที่คู่ความได้น�ำเสนอเท่านั้น ตามหลักความเท่าเทียมกันของคู่ความ
ทั้งสองฝ่าย อันคล้ายกับการด�ำเนินกระบวนพิจารณาทางแพ่ง แม้ว่าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นอัยการ
21
22

มนสิชา โพธิสุข, “การเปิดเผยพยานหลักฐานในคดีอาญา,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2551), น. 15.
คณิต ณ นคร, “วิธีพิจารณาความอาญาไทย:หลักกฎหมายกับทางปฏิบัติที่ไม่ตรงกัน,” วารสารนิติศาสตร์, ปีที่ 15
ฉบับที่ 2, น.1-17 (2528).
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ผู้ด�ำเนินคดีเพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะก็ตาม แต่ในระบบการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Examination
System) ซึ่งใช้กันในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) การค้นหาความจริงจะ
กระท�ำโดยรัฐ ตามหลักการด�ำเนินคดีอาญาโดยรัฐ ทุกองค์กรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต้อง
ร่วมกันค้นหาความจริงเพือ่ พิสจู น์ความผิดของผูถ้ กู กล่าวหา โดยรัฐมีหน้าทีอ่ ำ� นวยความยุตธิ รรมให้กบั
ฝ่ายจ�ำเลยด้วยและไม่ถอื เป็นคูค่ วามทีจ่ ะต้องต่อสูเ้ ป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ จ�ำเลย ศาลมีอสิ ระทีจ่ ะค้นหาความจริง
ได้ด้วยตนเอง ไม่ผูกติดเพียงพยานหลักฐานที่คู่ความน�ำเสนอ และองค์กรในกระบวนการยุติธรรม
ทุกองค์กรต้องร่วมกันค้นหาความจริงเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหา เป็นการ
ด�ำเนินกระบวนพิจารณาโดยไม่มีการต่อสู้กัน แม้จะเป็นการด�ำเนินคดีอาญาระหว่างอัยการกับ
ทนายจ�ำเลยก็ตาม
		2.4 หลักสิทธิมนุษยชนสากลเกี่ยวกับการค้นหาความจริงในคดีอาญา
การค้นหาความจริงในคดีอาญาเพื่อพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยนั้น เป็นเรื่อง
ที่นานาประเทศให้ความส�ำคัญ อันถือเป็นหลักสากลในการให้ความคุ้มครองผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย
อันเกีย่ วเนือ่ งกับมาตรฐานทางสิทธิมนุษชน ซึง่ องค์การสหประชาชาติได้ให้การรับรองเรือ่ งการด�ำเนิน
คดีอาญาไว้เป็นมาตรฐานสากลโดยบัญญัติไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal
Declaration of Human Rights 1948) และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางแพ่ง (พลเมือง)
และทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights 1966) และมาตรฐาน
ดังกล่าว ยังได้รับการบัญญัติรับรองในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก และองค์กรทางสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ
เช่น The European Convention Human Rights and Fundamental Freedoms 1950 เป็นต้น
นอกจากหลักการค้นหาความจริงแท้เพื่อพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว ในการด�ำเนินคดีอาญานั้น มีหลักการพิจารณาคดีอาญาที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การ
ด�ำเนินคดีอาญาหรือการพิจารณาคดีอาญาจะต้องด�ำเนินการพิจารณาด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม
เพราะขั้นตอนกระบวนการด�ำเนินคดีอาญานั้น กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำ
ความผิด อาจถูกจับกุมคุมขัง หรือค้น ซึ่งกระทบต่อสิทธิเสรีภาพอย่างมาก อาจท�ำให้ผู้ถูกกล่าวหา
ต้องทนอยูก่ บั สภาพเลวร้ายตลอดการพิจารณาคดี และยังมีผลให้ความจ�ำในข้อเท็จจริงในคดีของพยาน
หรือจ�ำเลยค่อย ๆ เลือนหายไป พยานบางอย่างอาจสูญหายหรือเสียหาย หรือพยานบุคคลบางคน
อาจเสียชีวิต ก่อนการพิจารณาคดีจะเสร็จสิ้น ดังนั้น การด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญาด้วยความ
รวดเร็วย่อมท�ำให้ข้อเท็จจริงกระจ่างชัด สามารถปรับบทกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริงได้ถูกต้องมากขึ้น
และรวดเร็ว โดยไม่ลงโทษผู้บริสุทธิ์หรือปล่อยผู้กระท�ำความผิดไป23

23

เกษม คมสัตย์ธรรม, “การยกเลิกการพิจารณาที่มิชอบของศาลในคดีอาญา,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536), น. 37.
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หลักสิทธิมนุษยชนกับการค้นหาความจริงในคดีอาญา

หลักการพิจารณาคดีอาญาด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม เป็นสิทธิมนุษยชน
ทางอาญาที่ได้รับแนวความคิดมาจากสิทธิตามธรรมชาติ ซึ่งมีความส�ำคัญและมีการรับรองไว้ในระดับ
นานาชาติ ดังนั้น ประเทศต่าง ๆ จึงได้ร่วมกันก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ (United Nations) และ
ร่างกฎบัตรสหประชาชาติเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินการขององค์การสหประชาชาติ รวมทั้ง
ได้มกี ารร่างปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเพือ่ ให้สอดคล้องกับกฎบัตรสหประชาติดงั ทีไ่ ด้กล่าวไว้
ข้างต้น ซึ่งประเทศต่าง ๆ ได้รับรองเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ.194824 และยังได้ปรากฏในกติกา
ระหว่ า งประเทศว่าด้วยสิท ธิพ ลเมืองและสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง ค.ศ.1966 และอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ วย
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานแห่งยุโรป ค.ศ.1950 เช่นเดียวกันกับหลักการค้นหาความจริง
เพื่อพิสูจน์ความผิดของจ�ำเลยดังกล่าวข้างต้น
สาระส�ำคัญของมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนในการด�ำเนินคดีอาญา
อันเกี่ยวกับหลักการค้นหาความจริงเพื่อพิสูจน์ความผิด และการด�ำเนินคดีด้วยความรวดเร็วและ
เป็นธรรม สามารถพิจารณาได้ ดังนี้
				2.4.1 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human
Rights 1948)
ก) หลักการค้นหาความจริง
ตามค�ำน�ำของกฎบัตรสหประชาชาติ ได้กล่าวถึงความเชื่อของสหประชาชาติว่าจะยึดมั่น
ในสิทธิมนุษยชนขั้นมูลฐานในศักดิ์ศรีและคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ที่มีสิทธิเท่าเทียมกันทั้งชาย
และหญิง และชนชาติน้อยใหญ่ต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นคงและความผาสุก สหประชาชาติ
จะส่ ง เสริ ม ความเคารพต่ อ และรั ก ษาไว้ ซึ่ ง สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และเสรี ภ าพขั้ น มู ล ฐานของมวลชน
โดยไม่มีความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ เพศ ภาษาหรือศาสนา25 ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตจ�ำนง
ของสหประชาชาติ จึงได้มีการร่างปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of
Human Rights 1948) ซึ่งได้มีการบัญญัติรับรองสิทธิในการได้รับการพิจารณาพิสูจน์ความผิด
ของผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยในระหว่างการด�ำเนินคดี ไว้ในข้อ 10 และข้อ 11(1)26 คือ
24
25
26

นพนิธิ สุริยะ, สิทธมนุษยชน, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน, 2537), น. 11
กุลพล พลวัน, พัฒนาการแห่งสิทธิมนุษยชน, พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขและเพิ่มเติม, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน
2538), น. 38-39.
Universal Declaration of Human Rights(1948)
Article 10 “Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and
impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against
him.”
Article 11(1) “Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until
proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for
his defence.”
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(1) บุคคลชอบที่จะได้รับความเท่าเทียมกันอย่างบริบูรณ์ในอันที่จะได้รับการพิจารณาคดี
อย่างเป็นธรรมและเปิดเผยโดยศาลซึ่งเป็นอิสระและไร้อคติ ในการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหน้าที่
ตลอดจนข้อที่ตนถูกกล่าวหาใด ๆ ทางอาญา (ข้อ 10)
(2) บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดอาญาต้องได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่า
เป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะมีการพิสูจน์ว่าผู้นั้นกระท�ำผิดตามกฎหมายภายใต้การพิจารณาที่เปิดเผย
และผู้นั้นมีสิทธิได้รับหลักประกันทั้งหมดที่จ�ำเป็นในการต่อสู้คดี (ข้อ 11(1))
จากหลักการดังกล่าวในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration
of Human Rights 1948) ในข้อ 11(1) จะเห็นได้ว่า มีการวางหลักการคุ้มครอง ในการด�ำเนินคดี
อาญาต่อผู้ถูกกล่าวว่ากระท�ำความผิดความอาญานั้น จะต้องมีการค้นหาความจริงเพื่อพิสูจน์ว่า
บุคคลนั้น ๆ กระท�ำความผิดตามกฎหมาย และในการค้นหาความจริงเพื่อพิสูจน์ความผิดจะต้อง
กระท�ำภายใต้การพิจารณาที่เปิดเผย ซึ่งมีความหมายว่าจะต้องกระท�ำภายใต้การพิจารณาที่สามารถ
ตรวจสอบกระบวนการค้นหาความจริงได้ อันตรงกับระบบการค้นหาความจริง โดยการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง (Examination System) หรือการค้นหาความจริงตามเนื้อหา
ข) หลักการด�ำเนินคดีอาญาด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights 1948)
ได้บัญญัติหลักการแนวคิดอันเกี่ยวเกี่ยวกับการด�ำเนินคดีอาญาด้วยความรวดเร็วไว้ใน ข้อ 1027 คือ
บุคคลชอบที่จะได้รับความเท่าเทียมกันอย่างบริบูรณ์ในอันที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม
และเปิดเผยโดยศาลซึ่งเป็นอิสระและไร้อคติ ในการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหน้าที่ ตลอดจนข้อที่ตน
ถูกกล่าวหาใด ๆ ทางอาญา
จากบทบัญญัตินี้จะให้ได้ว่า มีการรับรองให้พิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมและเปิดเผย
แต่ไม่ได้บญ
ั ญัตริ บั รองถึงสิทธิทจี่ ะได้รบั การพิจารณาคดีอย่างรวดเร็วไว้ แต่การพิจารณาคดีโดยเร็วนัน้
ท�ำให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งผู้เสียหาย และผู้ถูกกล่าวหา จึงพออนุมานได้ว่า สิทธิที่จะได้รับ
การพิจารณาคดีโดยเร็วเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมตามที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ 10
แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights 1948)28
				2.4.2 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางแพ่ง (พลเมือง) และทางการเมือง
(International Covenant on Civil and Political Rights 1966)
ก) หลักการค้นหาความจริง
ภายหลั ง จากที่ ป ระชุ ม สมั ช ชาสหประชาชาติ มี ม ติ รั บ รองค� ำ ปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ย
สิทธิมนุษยชน เมือ่ ปี ค.ศ.1948 สหประชาชาติได้บญ
ั ญัตริ ายละเอียดเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนทางอาญา
27
28

เพิ่งอ้าง.
สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขติ , “การพิจารณาคดีอาญาด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540), น. 13.
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ที่ส�ำคัญไว้ คือ สิทธิในความเสมอภาคกันตามกฎหมาย สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรม
ถ้าถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดอาญา (The right to equality before the law and to fair trial if
accused of any crime) รวมถึงสิทธิในการได้รับการพิจารณาโดยเหมาะสมในเวลาอันสมควร
โดยบัญญัติไว้ใน “กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองหรือสิทธิทางการเมือง” ซึ่งประเทศไทย
ได้เข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2535 และตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางแพ่ง
(พลเมือง) และทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights 1966)
ได้รับรองสิทธิของบุคคลทุกคนที่จะได้รับการพิจารณาของศาลในคดีอาญาเพื่อพิสูจน์ความผิดไว้
ในข้อ 14 คือ30
(1) บุคคลจะได้รับการพิจารณาคดีอาญาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยเปิดเผย
ในศาลที่มีอ�ำนาจอิสระและเป็นกลาง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หนังสือพิมพ์และสาธารณชนอาจถูก
ห้ามการรับฟังการพิจารณาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ด้วยเหตุผลทางศีลธรรม ความสงบเรียบร้อย หรือ
ความมั่นคงของชาติในสังคมประชาธิปไตย หรือด้วยเหตุผลด้านความเป็นอยู่ของคู่กรณี หรือกรณี
ในศาลเห็นความจ�ำเป็นอย่างยิ่งว่าเป็นพฤติการณ์พิเศษ ซึ่งการเป็นข่าวอาจท�ำให้กระทบต่อความ
ยุติธรรม แต่ค�ำพิพากษาในคดีอาญาย่อมเป็นที่เปิดเผยเว้นแต่มีเหตุจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ของเด็กและ
เยาวชน (ข้อ 14(1))
(2) บุคคลทุกคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดอาญา ย่อมมีสิทธิได้รับการสันนิษฐาน
ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ากระท�ำผิดตามกฎหมาย (ข้อ 14(2))
(3) สิทธิที่จะไม่ถูกบังคับให้ให้การปรักปร�ำตนเองหรือสารภาพผิด (ข้อ 14(3)(g)
29
30

เพิ่งอ้าง, น. 14.
International Covenant on Civil and Political Rights 1966 Article14
“1. All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determination of any criminal
charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair
and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law. The press
and the public may be excluded from all or part of a trial for reasons of morals, public order (ordre
public) or national security in a democratic society, or when the interest of the private lives of the
parties so requires, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances
where publicity would prejudice the interests of justice; but any judgement rendered in a criminal case
or in a suit at law shall be made public except where the interest of juvenile persons otherwise requires
or the proceedings concern matrimonial disputes or the guardianship of children.
2. Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until
proved guilty according to law.
3. In the determination of any criminal charge against him, every one shall be entitled to the
following minimum guarantees, in full equality: …
(g) Not to be compelled to testify against himself or to confess guilt.”
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เมือ่ พิจารณาจากบทบัญญัตดิ งั กล่าว ในข้อ 14(2) จะเห็นได้วา่ มีการบัญญัตใิ ห้สนั นิษฐาน
ไว้กอ่ นว่าผูถ้ กู กล่าวหาว่ากระท�ำความผิดอาญาเป็นผูบ้ ริสทุ ธิ์ จนกว่าจะมีการพิสจู น์วา่ ได้กระท�ำความผิด
ตามกฎหมาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวความคิดในการค้นหาความจริงเพื่อพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหา
หรือจ�ำเลยในคดีอาญา และในข้อ 14(3)(g) ยังให้ความคุ้มครองว่าผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยในคดีอาญา
จะไม่ถูกบังคับให้ให้การปรักปร�ำตนเองหรือสารภาพผิด ดังนั้น กระบวนการการพิจารณาคดีอาญา
จึงต้องมีการค้นหาความจริงตามหลักการค้นหาความจริงในเนือ้ หา เพือ่ ปฏิบตั กิ ารให้เป็นไปตามกติกา
ระหว่างประเทศดังกล่าว และในการพิจารณาคดีของศาลก็ตอ้ งได้รบั การพิจารณาอย่างเสมอภาคและ
เป็นธรรมโดยเปิดเผยในศาล ตามข้อ 14(1) เพื่อให้สามารถตรวจสอบกระบวนการค้นหาความจริงได้
ท�ำนองเดียวกันกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights
1948) ในข้อ 11(1) ดังที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ในข้อ 2.3.1
ข) หลักการด�ำเนินคดีอาญาด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม
ภายหลังทีไ่ ด้มกี ารประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration
of Human Rights 1948) คณะกรรมการสิทธมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Commission on
Human Rights) ได้ผลักดันหลักการต่าง ๆ ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนให้เกิดผลจริงจังขึ้น
โดยต้องก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายภายในรัฐที่เป็นภาคีสมาชิก อันเป็นผลน�ำสู่การก�ำหนดกติกา
2 ฉบับแยกจากกัน โดยน�ำหลักการส�ำคัญในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal
Declaration of Human Rights 1948) แยกออกเป็นสองกลุ่มสาระส�ำคัญ คือ
1) หลักการเกีย่ วกับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ได้รา่ งบทบัญญัตทิ เี่ กีย่ วข้อง
กับเรื่องดังกล่าวขึ้นเป็น “กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ค.ศ.1966”
2) หลักการเกีย่ วกับสิทธิอนื่ ของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ได้รา่ งบทบัญญัตทิ เี่ กีย่ วข้อง
กับเรือ่ งดังกล่าวขึน้ เป็น “กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966”31
ซึ่งตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966
ได้บัญญัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิที่จะได้รับการด�ำเนินคดีอาญาด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม
ในข้อ 14 (3) คือ
(1) สิทธิที่จะได้รับแจ้งสภาพและข้อหาแห่งความผิดที่ถูกกล่าวหาโดยพลันและละเอียด
ในภาษาซึ่งบุคคลนั้นเข้าใจได้ (ข้อ 14(3)(a))32
31

32

สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล และ กษมา เดชรักษา, “รายงานการวิจัย เรื่อง กฎหมายด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ในกระบวนการยุติธรรมที่ไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิขั้นพื้นฐานและพันธกรณีระหว่างประเทศรวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย,” (กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547), น. 6.
International Covenant on Civil and Political Rights 1966 Article 14 (3)(a) “To be informed promptly
and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him.”
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หลักสิทธิมนุษยชนกับการค้นหาความจริงในคดีอาญา

(2) สิทธิที่จะมีเวลาและได้รับความสะดวกเพียงพอแก่การเตรียมการเพื่อสู้คดีและติดต่อ
กับทนายความได้ตามความประสงค์ของตน (ข้อ 14(3)(b))33
(3) สิทธิได้รับการพิจารณาโดยปราศจากการชักช้าอย่างไม่เป็นธรรม (ข้อ 14(3)(c))34
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในข้อ 14(3)(c) จะเห็นได้ว่า กติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 ได้รับรองสิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีโดยรวดเร็ว
ไม่ชักช้าไว้อย่างชัดเจน ถือเป็นหลักประกันขั้นต�่ำของผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญา และภูมิภาคต่าง ๆ
ของโลกได้น�ำไปเป็นแบบอย่าง รวมถึงประเทศไทยก็ได้มีการบัญญัติรับรองสิทธินี้ไว้เช่นเดียวกัน35
				2.4.3 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานแห่งยุโรป ค.ศ.1950
(The European Convention Human Rights and Fundamental Freedoms 1950)
ก) หลักการค้นหาความจริง
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานแห่งยุโรป ค.ศ.1950 นี้ เป็นความ
ตกลงที่ท�ำขึ้นระหว่างประเทศในทวีปยุโรป เพื่อก�ำหนดข้อตกลงในการให้ความคุ้มครองทางสิทธิ
มนุษยชนในการพิจารณาคดีอาญาของประชาชนในประเทศภาคีสมาชิกทวีปยุโรป ซึ่งได้มีความตกลง
อันเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่ถูกฟ้องคดีอาญาว่าจะได้รับการพิสูจน์ความผิดไว้ในข้อ 6
สิทธิในการได้รบั การพิจารณาอย่างเป็นธรรม ในข้อย่อยที่ 2 ก�ำหนดว่า “บุคคลทีถ่ กู กล่าวหาว่ากระท�ำ
ความผิดอาญา จะได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิด”36
ซึง่ หลักการดังกล่าวได้บญ
ั ญัตคิ มุ้ ครองผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยในคดีอาญาไว้ในท�ำนองเดียวกัน
กับมาตรฐานระหว่างประเทศที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ในข้อ 2.3.1 และ 2.3.2 กล่าวคือ ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย
ในคดีอาญาจะได้รบั การสันนิษฐานว่าเป็นผูบ้ ริสทุ ธิ์ จนกว่าจะมีการค้นหาความจริงเพือ่ พิสจู น์ความผิด
ของบุคคลนั้น ๆ

33
34
35

36

International Covenant on Civil and Political Rights 1966 Article 14 (3)(b) “To have adequate time and
facilities for the preparation of his defence and to communicate with counsel of his own choosing.”
International Covenant on Civil and Political Rights 1966 Article 14 (3)(c) “To be tried without undue
delay.”
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 40 (1) และ (3) “บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ดังต่อไปนี้ (1) สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง
(3) บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะให้คดีของตน ได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม ...”
The European Convention Human Rights and Fundamental Freedoms 1950
Article 6 Right to a fair trial
2. Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty
accordingto law.
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ข) หลักการด�ำเนินคดีอาญาด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานแห่งยุโรป ค.ศ.1950 ได้บัญญัติให้
ความคุม้ ครองเกีย่ วกับสิทธิทจี่ ะได้รบั การด�ำเนินคดีอาญาด้วยความรวดเร็วไว้ในข้อ 6 สิทธิในการได้รบั
การพิจารณาอย่างเป็นธรรม ในข้อ 137 ไว้ว่า ในการพิจารณาสิทธิทางแพ่ง หรือความรับผิดในหนี้
หรือการกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดอาญาในข้อหาใด ๆ ต่อบุคคล บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับ
การพิจารณาอย่างเป็นธรรมและเปิดเผยภายในระยะเวลาอันสมควร โดยศาลทีเ่ ป็นอิสระและเป็นกลาง
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ค�ำพิพากษาจะต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ เว้นแต่การเปิดเผยแต่สื่อมวลชน
หรื อ ต่ อ สาธารณะ จะได้รับการยกเว้นไม่ให้เปิ ดเผยการพิ จารณาทั้ ง หมดหรื อ ส่ วนหนึ่ ง ส่ วนใด
เพื่อประโยชน์อันเกี่ยวด้วยศีลธรรมอันดี ความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของชาติในประเทศ
ประชาธิปไตย เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคดีเยาวชน หรือเพื่อป้องกันสิทธิส่วนบุคคลในกรณี
ที่มีความจ�ำเป็น หรือกรณีที่มีความจ�ำเป็นอื่นใดตามการพิจารณาของศาลในสถานการณ์พิเศษ
ที่ซึ่งการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยจะกระทบกระเทือนต่อประโยชน์ในการอ�ำนวยความยุติธรรม
จากหลักการค้นหาความจริงอันเป็นมาตรฐานสากลดังกล่าวในข้อ 2.4.1 ถึงข้อ 2.4.3
จะเห็ น ได้ ว ่ า ได้ บั ญ ญั ติ รั บ รองถึ ง สิ ท ธิ ข องบุ ค คลที่ ถู ก กล่ า วหาด� ำ เนิ น คดี อ าญาว่ า จะต้ อ งได้ รั บ
การสันนิษฐานไว้กอ่ นว่าจะมีการพิสจู น์วา่ ผูน้ นั้ กระท�ำผิดตามกฎหมายหรือได้รบั การสันนิษฐานว่าเป็น
ผู้บริสุทธ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิด กล่าวคือ บุคคลผู้ถูกกล่าวหาด�ำเนินคดีอาญาจะต้องได้รับ
การพิจารณาค้นหาข้อเท็จจริงให้ได้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้กระท�ำผิดตามที่ถูกกล่าวหาและการพิสูจน์
หาความจริงเกี่ยวกับข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดนี้ ทุกองค์กรในกระบวนการ
ยุติธรรมจะต้องมีส่วนร่วม มิใช่เพียงกระท�ำแต่ในชั้นเจ้าพนักงานเท่านั้น การพิสูจน์ดังกล่าวรวมถึง
การชี้ขาดความผิดโดยการพิจารณาพิพากษาของศาล และจะต้องกระท�ำโดยการด�ำเนินกระบวน
พิจารณาที่เปิดเผยต่อสาธารณะ สามารถตรวจสอบกระบวนการการค้นหาความจริงได้ด้วย ในการ
ด�ำเนินคดีอาญาของประเทศทีเ่ ป็นภาคีสมาชิกของความตกลงระหว่างประเทศสามฉบับดังกล่าว ดังนัน้
กระบวนการการค้นหาความจริงเพือ่ พิสจู น์วา่ บุคคลผูถ้ กู กล่าวหาในคดีอาญาว่าเป็นผูก้ ระท�ำความผิด
ตามกฎหมายหรือไม่ จึงเป็นกระบวนการที่มีความส�ำคัญดังที่มาตรฐานสากลทั้งสามฉบับดังกล่าวได้
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ไว้
37

The European Convention Human Rights and Fundamental Freedoms 1950 Article 6 Right to a fair trial
1. In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him,
everyoneis entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and
impartial tribunal established by law. Judgment shall be pronounced publicly but the press and public
may be excluded from all or part of the trial in the interests of morals, public order or national security
in a democratic society, where the interests of juveniles or the protection of the private life of the
parties so require, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances
where publicity would prejudice the interests of justice..
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ในส่วนของหลักการด�ำเนินคดีด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมนั้น จากมาตรฐานสากลใน
ข้อ 2.4.1 ถึงข้อ 2.4.3 เห็นได้วา่ มีการรับรองให้การด�ำเนินคดีตอ้ งกระท�ำการพิจารณาภายในระยะเวลา
อันสมควร ซึง่ หมายความว่าต้องไม่เป็นการชักช้าให้กระทบถึงสิทธิเสรีภาพของผูถ้ กู กล่าวหาซึง่ จะเห็น
ได้วา่ บทบัญญัตนิ กี้ เ็ ป็นการสอดคล้องกับมาตรฐานสากลฉบับอืน่ ๆ ทีใ่ ห้การรับรองในเรือ่ งการพิจารณา
ด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม หรือการพิจารณาโดยไม่ชักช้า เช่นเดียวกันนี้ไว้ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น อันเป็นการแสดงให้เห็นว่า การด�ำเนินกระบวนพิจารณาทางอาญานั้น นอกจากการรับรอง
ว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีค้นหาความจริงเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์
ของผูถ้ กู กล่าวหา หรือการพิจารณาจนสิน้ สงสัยตามสมควรก่อนพิพากษาลงโทษจะเป็นหลักการส�ำคัญ
ที่นานาประเทศให้การรับรองแล้ว การพิจารณาคดีอาญาด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม หรือการ
พิจารณาคดีโดยไม่ชกั ช้านัน้ ก็เป็นหลักส�ำคัญอีกประการหนึง่ ทีน่ านาประเทศให้ความรับรองไว้เช่นกัน

บทสรุป

เป้าหมายของการด�ำเนินคดีอาญาก็เพื่อชี้ขาดข้อกล่าวหาว่าได้กระท�ำผิด และการชี้ขาด
ข้อกล่าวหานัน้ จะกระท�ำได้กแ็ ต่โดยอาศัยความจริงแท้แห่งเรือ่ งทีก่ ล่าวหา หากไม่สามารถหาความจริง
ได้แล้วก็ไม่อาจจะชีข้ าดได้เช่นกัน ประเทศไทยใช้หลักการด�ำเนินคดีอาญาโดยรัฐ องค์กรในกระบวนการ
ยุติธรรมของรัฐทุกองค์กรต้องร่วมกันค้นหาความจริงแท้ เพื่อพิสูจน์ว่า ข้อกล่าวหาว่าความผิดอาญา
ได้เกิดขึน้ นัน้ เป็นความจริงหรือไม่ และบุคคลผูถ้ กู กล่าวหาว่ากระท�ำความผิดนัน้ เป็นผูก้ ระท�ำความผิด
ตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ ดังนั้น ในกระบวนการด�ำเนินคดีอาญาทั้งหมดจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสวน
สอบสวน ตรวจสอบ ค้นหาความจริงให้ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหา ได้กระท�ำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่
และกระบวนการค้นหาความจริงนั้นใช้หลักการค้นหาความจริงตามเนื้อหา
หลักการค้นหาความจริงตามเนื้อหา หมายถึง การที่ศาลเข้ามาค้นหาความจริงด้วยตัวศาลเอง
โดยพิจารณาจากพยานหลักฐานทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจ�ำเลย หรืออาจเป็นพยานหลักฐานที่ศาลเรียก
มาเองด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ความตามความเป็นจริงว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร ซึ่งศาลจะเข้าไป
มีบทบาทในการซักถามพยานและเรียกพยานมาสืบเพิ่มเติมได้ด้วยแทนที่จะเป็นการน�ำเสนอและ
ซักถามพยานของฝ่ายโจทก์และจ�ำเลยเพียงอย่างเดียว
ตามหลักกฎหมายสากล ได้รับรองถึงการค้นหาความจริงเพื่อพิสูจน์ความผิดของจ�ำเลย คือ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights 1948) และกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางแพ่ง (พลเมือง) และทางการเมือง (International Covenanton Civil
and Political Rights 1966) ได้รับรองหลักการด�ำเนินคดีด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมจ�ำเลย
ในคดีอาญาจะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีการพิสูจน์ว่ากระท�ำความผิด
รวมถึงได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าความผิดที่จ�ำเลยถูกกล่าวหานั้นจะได้รับการพิสูจน์บุคคล
ผู้ถูกกล่าวหาด�ำเนินคดีอาญาจะต้องได้รับการพิจารณาค้นหาข้อเท็จจริงให้ได้ว่าบุคคลนั้นเป็น
ผู้กระท�ำผิดตามที่ถูกกล่าวหาและการพิสูจน์หาความจริงเกี่ยวกับข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหาว่า
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สมัคร เชาวภานันท์

กระท�ำความผิดนี้ ทุกองค์กรในกระบวนการยุติธรรมจะต้องมีส่วนร่วม มิใช่เพียงกระท�ำแต่ใน
ชั้นเจ้าพนักงานเท่านั้น การพิสูจน์ดังกล่าวรวมถึงการชี้ขาดความผิดโดยการพิจารณาพิพากษาของ
ศาล และจะต้องกระท�ำโดยการด�ำเนินกระบวนพิจารณาที่เปิดเผยต่อสาธารณะ สามารถตรวจสอบ
กระบวนการการค้นหาความจริงได้ด้วย ในการด�ำเนินคดีอาญาของประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกของ
ความตกลงระหว่างประเทศสามฉบับดังกล่าว ดังนั้น กระบวนการการค้นหาความจริงเพื่อพิสูจน์ว่า
บุคคลผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาว่าเป็นผู้กระท�ำความผิดตามกฎหมายหรือไม่ จึงเป็นกระบวนการที่มี
ความส�ำคัญและตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ให้การรับรองถึงสิทธิทำ� นองเดียวกันไว้เช่นกัน
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สะท้อนภาพสิทธิมนุษยชนกับวัฒนธรรมในสังคมไทย
สมชัย สัจจพงษ์*

บทคัดย่อ
แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ทรงประกาศเลิกทาส จนกระทั่งถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งสิทธิมนุษยชนเป็นหลักกฎหมาย
ทีไ่ ด้รบั การรับรองหรือคุม้ ครองไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับทีผ่ า่ นมา
เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมจารีตประเพณี หากจะกล่าวถึงสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกล่าวถึงวัฒนธรรมและค่านิยมควบคู่กันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคม
การท�ำงานในองค์กร กล่าวคือ วัฒนธรรมหรือประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานั้นอาจมิได้เกื้อกูลต่อ
หลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งอาจจ�ำแนกได้เป็น 2 ระบบ คือ 1) ระบบอุปถัมภ์ค�้ำจุนเพื่อพี่น้อง หรือเพื่อ
อ�ำนาจบารมี 2) ระบบอาวุโส ทั้ง 2 ระบบนี้ล้วนสะท้อนภาพสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยเป็นอย่างดี
ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการเลือกปฏิบัติผู้บริหารในองค์กรจึงควรสร้างความ
สมดุลระหว่างความอาวุโสกับความเหมาะสม โดยพิจารณาความอาวุโสเป็นปัจจัยหนึ่งประกอบการ
พิจารณาควบคู่ไปกับความเหมาะสมในด้านอื่นๆ เพื่อให้บุคคลในองค์กรมีความเสมอภาคกัน ลดการ
เลือกปฏิบัติเพื่อพวกพ้องของตนเท่านั้น
ค�ำส�ำคัญ สิทธิมนุษยชน วัฒนธรรมในสังคมไทย ระบบอุปถัมภ์ ระบบอาวุโส

* อดีตปลัดกระทรวงการคลัง, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 3 ของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
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บทน�ำ

สิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนในสังคมไทย จ�ำเป็นต้องท�ำความเข้าใจให้ถูกต้องว่า
สิทธิมนุษยชนคืออะไร มีขอบเขตอย่างไร บางคนเรียกร้องและอ้างถึงสิทธิมนุษยชน แต่มิได้พิจารณา
ว่าสิ่งที่เรียกร้องนั้นเป็นสิทธิที่ตนพึงจะได้รับ มีกฎหมายให้การรับรองและคุ้มครองไว้แล้วหรือไม่
หากจะพูดถึงสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่ีจะกล่าวถึงควบคู่ไปกับวัฒนธรรมและ
ค่านิยมในสังคมไทยทีถ่ กู หล่อหลอมด้วยระบบอุปถัมภ์และระบบอาวุโส ซึง่ ทัง้ ระบบอุปถัมภ์และระบบ
อาวุโสในบางครั้งล้วนน�ำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสังคมการท�ำงานในองค์กร

1. ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
“สิทธิมนุษยชน” (Human Rights) หมายถึง สิทธิทมี่ ตี ามธรรมชาติซงึ่ ติดตัวมนุษย์มาตัง้ แต่เกิด
โดยมีความเป็นสากลและมีการรองรับไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หรือ กติกา อนุสัญญา
ข้อตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ที่ทุกรปะเทศทั่วโลกให้การรับรอง1
“สิทธิมนุษยชน” มีขอบเขตกว้างกว่า “สิทธิ” โดยปกติตามกฎหมายทั่วไป เนื่องจาก “สิทธิ”
ต้องเป็นสิ่งที่กฎหมายให้การรับรองไว้ หากกฎหมายไม่ให้การรับรองหรือคุ้มครองไว้ย่อมไม่มีสิทธิ
ในทางสากลได้มีการรองรับสิทธิมนุษยชนไว้เป็น 5 ประเภท ได้แก่
1. สิทธิพลเมือง ได้แก่ สิทธิในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพและความมั่นคงในชีวิต ที่จะไม่ถูกฆ่า
หรือถูกท�ำร้าย สิทธิในกระบวนการยุติธรรมซึ่งทุกคนมีความเสมอภาคกันภายใต้กฎหมาย เป็นสิทธิ
ที่จะได้รับการพิจารณาพิพากษาคดีอย่าเป็นธรรม สิทธิในสัญชาติ การนับถือศาสนา
2. สิทธิทางการเมือง ได้แก่ สิทธิในการออกเสียงเลือกตัง้ สิทธิในการมีสว่ นร่วมในทางการเมือง
เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ เสรีภาพในการแสดงความเห็นและการแสดงออกภายใต้กฎหมาย
3. สิทธิทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สิทธิในการประกอบอาชีพ
อย่างอิสระ การได้รับมาตรฐานการครองชีพอย่างพอเพียง
4. สิทธิทางสังคม ได้แก่ สิทธิในการได้รับการศึกษา สิทธิในการได้รับหลักประกันสุขภาพ
สิทธิในการสมรส การเลือกคู่ครอง
5. สิทธิทางวัฒนธรรม ได้แก่ สิทธิในการแต่งกายตามวัฒนธรรม การปฏิบัติตามประเพณี
วัฒนธรรมในท้องถิ่น ความเชื่อทางศาสนา การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม บันเทิงโดยไม่มีใครบังคับ

1

ชุดความรู้ สิทธิมนุษยชน สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ สนธิสัญญาหลักการระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ประเทศไทยเป็นภาคี กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
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แผนภาพ ภาพรวมของสิทธิมนุษยชน2
-

สิทธิในชีวิตและร่างกาย
ห้ามทรมาน ลงโทษโหดร้ายทารุณ
ห้ามการเป็นทาส
สิทธิในทรัพย์สิน
ได้รับปัจจัย 4 ที่เหมาะสม
ความเป็นส่วนตัว
การสื่อสารถึงกัน
การเดินทาง/การเลือกถิ่นที่อยู่
ความเสมอภาคทางกฎหมาย
และไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
เข้าถึงศาล/การพิจารณาในศาลอิสระ
ปลอดการจับกุม/กักขังหรือเนรเทศ
โดยพลการ
แจ้งข้อหา สันนิษฐานว่ามีความบริสุทธิ์
การถือศาสนา ความเชื่อ ความคิด
สิทธิชาติพันธุ์

-

การแสดงความคิดเห็น การเสดงออก เสรีภาพของสื่อ
เสรีภาพในการชุมนุม รวมกลุ่ม
ก�ำหนดวิถีชีวิตทางการเมือง
การเลือกตั้ง
การตั้งพรรคการเมือง
การมีสว่ นร่วมทางการเมืองและเข้าถึงบริการสาธารณะ
การแสวงหา รับ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

สิทธิการเมือง

-

สิทธิพลเมือง

สิทธิทางสังคม

สิทธิทางเศรษฐกิจ
- ก�ำหนดวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจ
- การมีงานท�ำ
- การเลือกงานอย่างเสรี ค่าจ้าง
สภาพการจ้างที่เป็นธรรม
- การตั้งสหภาพ/การนัดหยุดงาน
- การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ

2

สิทธิทางวัฒนธรรม
-

การพักผ่อน/วันหยุด/นันทนาการ
ก�ำหนดวิถีชีวิตทางวัฒนธรรม
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
การปกป้องและปฏิบัติตามวัฒนธรรม

แผนภาพที่ 1 ภาพรวมขอบเขตของสิทธิมนุษยชน ชุดความรู้ สิทธิมนุษยชน สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ สนธิสญ
ั ญาหลัก
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยภาคี
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เนื่องจากขณะนี้ ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช
2557 ซึ่งมีเพียง 48 มาตรา ซึ่งได้บัญญัติไว้เฉพาะเรื่องที่มีความส�ำคัญและเป็นหลักการของกฎหมาย
เท่านัน้ ในทีน่ ผี้ เู้ ขียนจึงน�ำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาสรุปและวิเคราะห์
ในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเพื่อให้มีความเข้าใจในเบื้องต้น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ปรากฏบทบัญญัตเิ กีย่ วกับสิทธิมนุษยชนไว้
หลายประการ ได้แก่
1. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
2. ความเสมอภาคของบุคคล
3. สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
4. สิทธิของผู้ต้องหา
5. สิทธิของพยานและผู้เสียหายในคดีอาญา
6. สิทธิของเด็ก
7. เสรีภาพในการนับถือศาสนา
8. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
9. เสรีภาพทางการศึกษา
10. สิทธิในทรัพย์สิน
11. สิทธิในการบริการสาธารณสุข
12. สิทธิของคนพิการหรือทุพพลภาพและของคนชรา
13. สิทธิของผู้บริโภค
14. สิทธิของชุมชนท้องถิ่น
15. เสรีภาพในการรวมกลุ่ม
16. สิทธิในการรับรู้และการมีส่วนร่วม
17. สิทธิในการร้องทุกข์และฟ้องคดี
18. สิทธิและเสรีภาพอื่นๆ
		พันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ปัจจุบนั ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนซึง่ สหประชาชาติ
ถือเป็นสนธิสัญญาหลัก จ�ำนวน 7 ฉบับ ได้แก่
1. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม (International
Covenant on Economic, Social and cultural Rights: ICESCR)
2. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant
onCivil and Political Rights: ICCPR)
3. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination against Women: CEDAW)
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4. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: ICERD)
5. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child: CRC)
6. อนุสัญญาต่อต้านการทรานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือย�่ำยีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment)
7. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of
Persons with Disabilities: CRPD)

2. สะท้อนภาพสิทธิมนุษยชนกับวัฒนธรรมในสังคมไทย

แนวคิ ด ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในประเทศไทยเริ่ ม เห็ น ได้ ชั ด เจนตั้ ง แต่ ก ารเลิ ก ทาสในสมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 5) ซึง่ เป็นแนวพืน้ ฐานของสิทธิมนุษยชนทีแ่ สดงว่า
ทุกชีวิตมีคุณค่าเท่าเทียมกัน ไม่ต้องตกเป็นทาส ถูกแลกเปลี่ยนเหมือนสัตว์ สินค้า และเห็นได้ชัดเจน
อีกครั้งหนึ่ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย โดยการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ในปี พ.ศ. 2457 ดังปรากฏในค�ำแถลงการณ์ของคณะราษฎร์ “ประกาศคณะปฏิวัติ” ความว่า
“ราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่าประเทศนี้เป็นของราษฎร...”
การตื่ น ตั ว ตระหนั ก รู ้ ถึ ง สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในสั ง คมไทยมี ม าตลอดหลายทศวรรษที่ ผ ่ า นมา
มี เ หตุ ก ารณ์ ส� ำ คั ญ เกิ ด ขึ้ น มากมาย ไม่ ว ่ า จะเป็ น การเรี ย กร้ อ งรั ฐ ธรรมนู ญ จากกลุ ่ ม ปั ญ ญาชน
ในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ที่ชาวไทยทุกคนไม่อาจลืมเลือน เหตุการณ์เหล่านี้ล้วนสั่งสมจนเกิด
กระบวนการเรียนรู้และการให้การศึกษาในสังคมไทยเพื่อเข้าใจถึงหลักสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริง
เห็นได้จากคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและ
ตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับ แม้ขณะนี้มีรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2557 แต่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ
และความเสมอภาค ยังคงได้รับการคุ้มครองและรับรองไว้อย่างชัดเจน
มาตรา 43 ภายใต้บทบังคับบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ
และความเสมอภาค บรรดาทีช่ นชาวไทยเคยได้รบั การคุม้ ครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทย
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
ที่ประเทศไทยมีอยู่แล้วย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้
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หากจะกล่าวถึงสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะน�ำเอาวัฒนธรรมและค่านิยม
มาพิจารณาร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสังคมการท�ำงานในองค์กร กล่าวคือ วัฒนธรรมหรือประเพณี
ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานั้นอาจมิได้เกื้อกูลต่อหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งอาจจ�ำแนกได้เป็น 2 ระบบ คือ
1) ระบบอุปถัมภ์ค�้ำจุนเพื่อพี่น้อง หรือเพื่ออ�ำนาจบารมี 2) ระบบอาวุโส
		1) ระบบอุปถัมภ์ค�้ำจุนเพื่อพี่น้อง หรือเพื่ออ�ำนาจบารมี
คงไม่มีใครปฏิเสธว่า สังคมไทยเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์กันมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน คนไทยถูกหล่อหลอม ปลูกฝัง ให้เคยชินและอยู่ในระบบอุปถัมภ์ตลอดมา ในสังคมที่มี
การช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งกันและกัน และมิใช่ประเทศไทยเท่านั้นที่มีระบบอุปถัมภ์ ในหลายประเทศ
ก็มีระบบอุปถัมภ์เช่นกัน
ระบบอุปถัมภ์4 หรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า The patron-client system เป็นระบบ
ที่อยู่ในสังคม จารีตนิยม ซึ่งได้แก่ ประเทศไทย ประเทศจีน ประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย ฯลฯ
ระบบอุปถัมภ์เกิดจากความเหลื่อมล�้ำของมนุษย์ในแง่ทรัพย์ศฤงคาร สถานะ และอ�ำนาจ (wealth,
status and power) แต่ยังมีอีกส่วนหนึ่ง ได้แก่ จิตใจ ศีลธรรมและจริยธรรม ผู้อุปถัมภ์ (patron)
จะเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะเอื้ออ�ำนวยประโยชน์ได้ทั้งในอ�ำนาจทางการเมือง ต�ำแหน่งหน้าที่ราชการ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สถานะทางสังคม และส�ำหรับบางกรณีผู้อุปถัมภ์ คือ บุคคลเป็นที่เคารพ
นับถือในคุณความดี สามารถให้ความรูส้ กึ ทีด่ กี บั ผูอ้ ยูใ่ ต้อปุ ถัมภ์มลี กั ษณะคล้ายเป็นผูน้ ำ� ทางจิตวิญญาณ
ส่วนผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์ คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ต้องอาศัยผู้อุปถัมภ์เพื่อผลประโยชน์ ดังกล่าว รวมทั้ง
ส่วนทีเ่ ป็นบวกในทางจิตใจ เป็นทัง้ ทีพ่ งึ่ ในทางวัตถุและในทางจิตใจ ในกรณีของสังคมไทยนัน้ ผูอ้ ปุ ถัมภ์
จะต้องมีบารมี ซึ่งความหมายได้แก่ การเป็นที่ยอมรับว่ามีลักษณะเป็นผู้น�ำสามารถอุปถัมภ์ผู้ตามได้
ขณะเดียวกันผู้ตามก็หวังพึ่งผู้อุปถัมภ์ทั้งผลประโยชน์ต่างๆ ดังกล่าวมารวมทั้งกรณีทางจิตใจด้วย
โดยกว้างๆ กล่าวได้ว่าระบบนี้เป็นระบบความสัมพันธ์ที่บุคคลสองฝ่ายที่มีสถานภาพทางสังคม
ไม่เท่าเทียมกัน แต่อยู่ด้วยกันได้เพราะมีลักษณะต่างตอบแทนกันและกัน มีผลประโยชน์ร่วมกัน และ
มีความเป็นเพือ่ นระหว่างกันอยูด่ ว้ ย ซึง่ เป็นความสัมพันธ์ทเี่ กิดขึน้ จากความใกล้ชดิ หรือความสัมพันธ์
ในเชิงแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
ระบบอุปถัมภ์เป็นฐานของสถาบันสังคม การเมือง การปกครอง การบริหารของไทยมา
ตั้งแต่สมัยโบราณ กล่าวคือ ภายใต้ระบบดังกล่าวจะมีผู้อุปถัมภ์คอยให้คุณให้โทษกับคนที่ติดตามให้
การสนับสนุนตนหรือที่เรียกว่า ผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์ โดยต่างคนได้ประโยชน์จากกันและกัน ในท�ำนอง
น�้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า ส่วนใหญ่ผู้อุปถัมภ์จะเป็นผู้ซึ่งมีฐานะทางสังคมสูง มีอ�ำนาจและบารมีทั้งในทาง
การเงินและการปกครองบริหาร ขณะเดียวกันบุคคลซึ่งอยู่ในฐานะดังกล่าวก็จ�ำต้องมีลูกน้องคอย
ประดับบารมี รวมตลอดทัง้ คอยช่วยเหลือในการท�ำงาน ท�ำราชการเพราะจะอยูโ่ ดดเดีย่ วแต่ผเู้ ดียวไม่ได้

4

https://www.gotoknow.org/posts/532522

238
-18-0809 (001).indd 238

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 59 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2561
9/19/61 BE 11:23 AM

สะท้อนภาพสิทธิมนุษยชนกับวัฒนธรรมในสังคมไทย

สภาวะดังกล่าวได้นำ� ไปสูศ่ ลิ ปะแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างผูอ้ ปุ ถัมภ์ และผูอ้ ยูใ่ ต้อปุ ถัมภ์ หรือ
ที่เรียกว่าระหว่างนายกับลูกน้อง โดยฝ่ายที่เป็นผู้อุปถัมภ์จะต้องผูกใจลูกน้องได้ด้วยการมีใจนักเลง
ถึงลูกถึงคน เอือ้ อ�ำนวยประโยชน์ตอ่ ลูกน้อง ทัง้ ในทางต�ำแหน่งหน้าที่ ในทางการเงินรวมตลอดทัง้ แสดง
ความเป็นผูน้ ำ� ให้ลกู น้องเกิดความเลือ่ มใส ขณะเดียวกันก็ตอ้ งมีความใจกว้างพอสมควร ผูอ้ ปุ ถัมภ์หรือ
นายที่ตระหนี่ถี่เหนียวจะหาผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์ไม่ได้5
จากลักษณะของระบบอุปถัมภ์ที่กล่าวมาข้างต้น ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยจึงน�ำไปสู่
การละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยบิดเบือนการช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นการสร้างฐานอ�ำนาจและบารมีของ
ผู้มีสถานะที่เหนือกว่าทั้งสถานะทางสังคม หน้าที่การงาน ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และน�ำไปสู่
ปัญหาการตักตวงเอารัดเอาเปรียบกันค�ำนึงถึงแต่ผลประโยชน์เพื่อพวกพ้องของตนเท่านั้น เห็นได้ชัด
จากองค์กรบางแห่งที่รับสมัครแต่ผู้ที่จบจากสถาบันการศึกษาเดียวกันกับตน หากไม่จบจากสถาบัน
การศึกษาเดียวกัน จะไม่รับพิจารณา แม้ว่าบุคคลนั้นจะมีคุณสมบัติดีเพียงใด การรับสมัครงานมิได้
ค�ำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมกับต�ำแหน่งหน้าทีก่ ารงาน หากแต่เลือกปฏิบตั ิ
ต่อบุคคล เหมือนทีก่ ล่าวกันว่า สถาบันเดียวกัน เลือดสีเดียวกัน เป็นรุน่ พีร่ นุ่ น้องมหาลัยเดียวกัน จึงรับ
เข้าท�ำงานในองค์กรเดียวกัน การเลือกปฏิบัติเช่นนี้จึงเป็นประเด็นปัญหาด้านมนุษยชน ประการหนึ่ง
ที่ฝั่งรากลึกในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน
ความเสมอภาคของบุคคลเป็นประเด็นวิพากษ์วจิ ารณ์ในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เนือ่ งจาก
เราเลือกปฏิบัติต่างกันต่อบุคคลที่เหมือนกันซึ่งการกระท�ำเช่นนี้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เราจึง
มักได้ยินค�ำเปรียบเปรยว่า “ฝนตกไม่ทั่วฟ้า” “เลือกที่รักมักที่ชัง” “รักลูกไม่เท่ากัน” ประเด็นที่ต้อง
พิจารณา คือ อย่างไรจึงถือว่า เป็นการปฏิบัติอย่างเสมอภาคกัน
ความเสมอภาค หมายถึง การปฏิบัติเหมือนกันต่อบุคคลที่เหมือนกัน แต่มิได้หมายถึง
ทุกคนต้องได้รับอย่างเท่าเทียมกัน หากสาระส�ำคัญปฏิบัติเหมือนกันก็ถือว่ามีความเสมอภาคกันแล้ว
ในบางกรณีอาจมีการเลือกปฏิบัติเนื่องจากความแตกต่างด้านถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ
ความพิการ เช่น ในบริษทั หรือองค์กรแห่งหนึง่ อาจก�ำหนดให้เงินเดือนพนักงานทีม่ รี า่ งกายพิการมากกว่า
พนักงานที่มิได้พิการ การให้เงินเดือนมากกว่าเช่นนี้ไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติเนื่องจากพนักงาน
2 คนนี้มีความแตกต่างด้านร่างกายจึงสามารถเลือกปฏิบัติได้โดยการเลือกปฏิบัติเช่นนี้มีกฎหมาย
ให้การรับรองและคุม้ ครองไว้ หลักเรือ่ งความเสมอภาคเป็นหลักพืน้ ฐานส�ำคัญทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ
มาอย่ า งยาวนาน เช่ น รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540 รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว
พุทธศักราช 2557
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แม้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 จะถู ก ยกเลิ ก ไปแล้ ว
แต่ ห ลั ก ความเสมอภาค ได้ เ คยมี ก ารบั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ารรั บ รองและคุ ้ ม ครองไว้ อ ย่ า งชั ด เจน ในที่ นี้
ขอยกตัวอย่าง เรื่อง ความเสมอภาค ตามมาตรา 30 ที่บัญญัติว่า
“บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชาย
และหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง
ในเรื่องถิ่นก�ำเนิดเชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง
อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท�ำมิได้ มาตรการที่รัฐก�ำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือ
ส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม”
ระบบอุปถัมภ์ในสังคมการท�ำงานในองค์กรเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เริ่มตั้งการสมัคร
รับเข้าท�ำงาน การพิจารณาให้ท�ำงานในต�ำแหน่งใด การพิจารณาเลื่อนขั้น สังคมไทยเกื้อกูลช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด ถ้าเป็นพรรคพวกเดียวกันก็จะได้รับการพิจารณาก่อนบุคคลที่มิใช่
พวกของตน การท�ำงาน การบริหารงานมิได้ค�ำนึงถึงแต่ประโยชน์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง หากแต่เป็นไป
เพื่อค�้ำจุนเพื่อพี่น้อง เพื่ออ�ำนาจบารมีของตน ระบบอุปถัมภ์จึงก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติอย่าง
ไม่เป็นธรรม ละเมิดต่อหลักความเสมอภาค
		2) ระบบอาวุโส
ระบบอาวุโส6 มีอยู่ทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งมีบทบาทส�ำคัญอย่างมาก
ต่อการพัฒนาและการบริหารงานขององค์กรเพราะขึ้นอยู่กับแนวคิดผู้อาวุโสที่อยู่ในองค์กรนั้นๆ
ว่า จะมีมุมมองในการท�ำงานต่อ “คนรุ่นใหม่” ที่เข้ามาเป็นบุคลากรในองค์กรอย่างไร
ตัวอย่างเช่น ถ้าผูอ้ าวุโสในองค์กร มีมมุ มองทีม่ อี ตั ตาในตัวเองสูง “ใช้อำ� นาจความเป็นอาวุโส
ของตนเองหาผลประโยชน์เข้าตัวเอง” หรือ “ชอบเอาเปรียบบุคคลที่มีต�ำแหน่งตํ่ากว่า” ย่อมท�ำให้
องค์กรนั้นล้าหลังไม่พัฒนา และมีโอกาสที่ลูกน้องจะเอาเป็นตัวอย่างในอนาคต แต่ในทางกลับกัน
ถ้าผูอ้ าวุโสในองค์กรมีมมุ มองที่ “มีบคุ ลากรทีม่ จี ริยธรรมและคุณธรรมสูง” หรือ “มีการบริหารจัดการ
แบบธรรมาภิบาล” ก็จะท�ำให้องค์กรนั้นพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
แต่อย่างไรก็ตาม องค์กรที่มี “ระบบอาวุโส” ก็จะเกิดเสถียรภาพในการปกครองและ
การบริหารงาน ไม่มีการก้าวหน้าข้ามหัวกัน เจริญก้าวหน้าตามความอาวุโส ตรงข้ามกับการมองความ
สามารถของบุคคล ที่ไม่สนความอาวุโส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้อาวุโสในองค์กรนั้นๆ ด้วย
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บทความ เรื่อง WSS : Worst Seniority System : ระบบอาวุโสที่เลวร้ายที่สุด
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3. ท�ำอย่างไรจึงจะลดการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในองค์กร

จากลักษณะของสังคมไทยที่มีวัฒนธรรมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันละกัน เคยชินอยู่ในระบบ
อุปถัมภ์และระบบอาวุโส โดยอาจไม่ได้คำ� นึงถึงความเหมาะสมในด้านอืน่ ๆ อันน�ำไปสูก่ ารเลือกปฏิบตั ิ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ผู้เขียนเห็นว่า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท�ำงาน
โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง ผู้บริหารควรสร้างความสมดุลระหว่างความอาวุโสกับ
ความเหมาะสม ข้อเสนอของผู้เขียนมิใช่ให้บริหารจัดการภายในองค์กรโดยไม่พิจารณาถึงความอาวุโส
แต่ให้พจิ ารณาความอาวุโสเป็นปัจจัยหนึง่ ประกอบการพิจารณาควบคูไ่ ปกับความเหมาะสมในด้านอืน่ ๆ
เพื่อให้บุคคลในองค์กรมีความเสมอภาคกัน
บางครั้งสิทธิมนุษยชน อาจไม่มีกฎหมายรองรับไว้อย่างชัดเจน ผู้บริหารที่ดีจึงควรพิจารณา
อย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย พึงระวังถึงการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมกับ
บุคคลในองค์กร ในที่นี้ผู้เขียนขอยกตัวอย่างสิทธิในการมีส่วนร่วมในการเลือกผู้แทนภายในองค์กร
ซึง่ แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ 1) ลักษณะการให้สทิ ธิในการเลือกผูแ้ ทนภายในหน่วยงานทีม่ กี ฎหมายรองรับ
2) ลักษณะการให้สิทธิในการเลือกผู้แทนภายในหน่วยงานที่ไม่มีกฎหมายรองรับ
		ลักษณะการให้สิทธิในการเลือกผู้แทนภายในหน่วยงานที่มีกฎหมายรองรับ
ตัวอย่าง การจัดให้มกี ารลงคะแนนคัดเลือกกรรมการจริยธรรมประจ�ำกรมศุลกากรตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 14 (3)7 เพือ่ ให้ขา้ ราชการในกรมศุลกากรสามารถเลือกกรรมการเข้ามา
พิจารณาเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับจริยธรรมอย่างเป็นอิสระ กรมศุลกากร โดยกลุม่ คุม้ ครองและส่งเสริมจริยธรรม
จัดให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรทุกคนสามารถลงคะแนนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งปรากฏอยู่ในหน้าจอของ
เจ้าหน้าทีแ่ ต่ละคนการลงคะแนนเช่นนีเ้ ป็นผลให้เจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากรสามารถตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระ
ไม่ถูกบังคับหรือกดดันจากใคร

7

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 14 ให้ ก.พ. โดยข้อเสนอของหัวหน้าส่วนราชการ แต่งตัง้ คณะกรรมการจริยธรรม
ประจ�ำส่วนราชการขึ้นเพื่อควบคุม ก�ำกับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
(1) ...
(2) ...
(3) กรรมการสองคนซึ่งเป็นข้าราชการในส่วนราชการที่ได้รับคัดเลือกจากข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง
ของส่วนราชการนั้น ตามวิธีการด�ำเนินการที่แต่ละส่วนราชการเห็นสมควร
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สมชัย สัจจพงษ์

		ลักษณะการให้สิทธิในการเลือกผู้แทนภายในหน่วยงานที่ไม่มีกฎหมายรองรับ
ตัวอย่าง การคัดเลือกรองอธิบดีกรมศุลกากร ที่ผ่านมาในอดีตจะเป็นการคัดเลือกในรูปแบบ
การสัมภาษณ์โดยผู้บริหาร ในปี 2557 ผู้เขียนในฐานะอธิบดีเปิดโอกาสให้ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างของกรมศุลกากรทุกคนมีสว่ นร่วมในการคัดเลือกรองอธิบดีฯ โดยโหวตลงคะแนนเสียง
เข้ามาที่ e-mail ของอธิบดีฯ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือก
รองอธิบดีฯ

สรุป

สังคมไทยเป็นสังคมจารีตประเพณีที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เป็นสังคมในระบบ
อุปถัมภ์มาอย่างยาวนาน ผู้เขียนไม่มีเจตนาเสนอแนวคิดให้เปลี่ยนจารีตประเพณีหรือวัฒนธรรม
ในสังคมไทย แต่ผเู้ ขียนเจตนาสะท้อนให้เห็นภาพสิทธิมนุษยชนกับวัฒนธรรมในสังคมไทยทีเ่ กิดขึน้ จริง
เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความเข้าใจถึงแนวคิดสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริง มุ่งหวังให้ผู้บริหารในองค์กรสร้าง
ความสมดุลระหว่างความอาวุโสกับความเหมาะสม โดยพิจารณาความอาวุโสเป็นปัจจัยหนึ่งประกอบ
การพิจารณาควบคู่ไปกับความเหมาะสมในด้านอื่นๆ เพื่อให้บุคคลในองค์กรมีความเสมอภาคกัน
ลดการเลือกปฏิบัติเพื่อพวกพ้องของตนเท่านั้น
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การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของเหยื่อหรือผู้เสียหาย
โดยกระบวนการยุติธรรม
สุรศักดิ์ ตรีรัตน์ตระกูล*

บทคัดย่อ
ในยุคโลกาภิวัฒน์กระแสความคิดด้านสิทธิมนุษยชนได้กลายเป็นกระแสที่แผ่ขยายไปทั่วโลก
ควบคู่ไปกับกระแสการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีการเคลื่อนไหวในรูปแบบและวิธีการ
ต่างๆ เพือ่ ปกป้องคุม้ ครอง ขจัดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมการพัฒนาสิทธิมนุษยชน
อันเป็นหลักการพื้นฐานทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
นับตั้งแต่มีการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติ สิทธิมนุษยชนจึงกลายเป็นเรื่องที่ประชาคม
ระหว่างประเทศให้ความส�ำคัญและมีการจัดตัง้ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนขึน้ ต่อมามีการประกาศ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2491 และการรับรองกติกาของอนุสัญญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ รวมทัง้ มีการประชุมนานาชาติวา่ ด้วยปัญหาสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนือ่ ง
ระยะเวลาที่ผ่านมาสหประชาชาติได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทุกปี และที่ส�ำคัญคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งขณะนี้มี 9 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ ฟิจิ อินโดนีเซีย อินเดีย
ศรีลงั กา เนปาล มองโกเลีย โดยสมาชิกส่วนใหญ่ได้รวมตัวกันเป็นสภาสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ
แห่งเอเชีย-แปซิฟิก มีการจัดประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสานความร่วมมือ
มากขึ้นเป็นล�ำดับ
ที่ผ่านมาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยกับการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนได้ควบคู่
กันมาตลอด การพัฒนาสิทธิมนุษยชนดังกล่าวมาจากการเปลีย่ นแปลงระบอบการเมืองแบบเผด็จการ
ทหารและรวบอ�ำนาจมาเป็นประชาธิปไตย รัฐบาลและสถาบันการเมืองการปกครองของประเทศต่างๆ
ทั่วโลกเริ่มน�ำปัญหาสิทธิมนุษยชนมาเป็นวาระทางการเมือง เช่น ออกกฎหมายหรือแก้ไขกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน น�ำเรื่องสิทธิมนุษยชนมาก�ำหนดไว้ในนโยบายทางการเมืองและการบริหาร
ประเทศ โดยก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องค�ำนึงถึงปัญหาสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติภารกิจ
รวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
* ผู้ตรวจการอัยการ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 4
ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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แม้ประเทศไทยเริม่ ตระหนักถึงแนวคิดในการพัฒนาทีถ่ อื คนเป็นศูนย์กลาง แต่ทศิ ทางการพัฒนา                      
ที่แก้ปัญหาอย่างแยกส่วน ขณะที่รัฐและกลไกของรัฐยังขาดความรู้และความเข้าใจ และยังใช้รัฐเป็น
ศูนย์กลาง ในการก�ำหนดนโยบายและการด�ำเนินการ ท�ำให้ไม่เห็นความส�ำคัญในการออกกฎหมาย
เพื่อรับรองสิทธิมนุษยชนให้ชัดเจน และยังไม่ตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการส่งเสริมและเคารพสิทธิ
การมีส่วนร่วมของประชาชนอีกด้วย
ส�ำหรับกระบวนการยุติธรรมอันเป็นมาตรการของรัฐที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิต
และร่างกาย เสรีภาพในการเดินทาง เสรีภาพในเคหสถาน ตลอดจนสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ รัฐจะต้องด�ำเนินนโยบายพื้นฐานด้านกระบวนการยุติธรรมใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่
การดูแลการปฏิบัติ และการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล และการจัดให้มกี ฎหมายเพือ่ จัดตัง้ องค์กรปฏิรปู ด้านกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม ทัง้ นี้
เพือ่ ให้เป็นหลักประกัน ในการคุม้ ครองสิทธิของบุคคลมิให้ได้รบั ผลกระทบจากการด�ำเนินกระบวนการ
ยุติธรรมของรัฐเกินกว่า กรณีที่จ�ำเป็น โดยรัฐบาลได้ด�ำเนินนโยบายด้านกระบวนการยุติธรรมอย่าง
ครอบคลุม ทัง้ ประเด็นด้านกฎหมาย มาตรการ และการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ตลอดจน
การด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเชิงรุกโดยกระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชน
แสดงออกถึงความมุง่ มัน่ และความพยายามของรัฐบาลทีจ่ ะปรับปรุงและแก้ไขมาตรการของรัฐ รวมถึง
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐ ในการอ�ำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับหลักการของสิทธิมนุษยชน
ส�ำนักงานอัยการสูงสุดมีภารกิจหลัก คือ การอ�ำนวยความยุตธิ รรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ  
และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชน ในด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมนั้น                            
ส�ำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานหนึง่ ในกระบวนการยุตธิ รรมทีจ่ ะช่วยขับเคลือ่ นกระบวนการต่างๆ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก
รวดเร็ว และทั่วถึง รวมทั้งมีการปฏิบัติที่เหมาะสมโดยให้ค�ำนึงถึงสิทธิของพยานและผู้เสียหายในคดี
สิทธิผู้ต้องหา และแม้ว่านโยบายรัฐมีโครงการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหา พยาน และเหยื่ออาชญากรรม
แต่ถึงอย่างไร กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น คนจน ผู้ใช้แรงงาน ผู้ต้องหา ผู้เสียหายในคดีบางส่วน ก็ยัง
ประสบปัญหาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอยู่นั่นเอง ดังนั้น รัฐและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
จึงต้องร่วมมือกันในการส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน โดยเฉพาะเหยื่อหรือ
ผู้เสียหายที่ถูกกระทบจากการกระท�ำความผิด โดยต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ถึงขั้นตอน
และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมให้มากที่สุด หากประชาชนมีความรู้เรื่องกฎหมายและสิทธิ
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานของรัฐสามารถช่วยเหลือให้บุคคลดังกล่าวได้รับ
ความช่วยเหลือตามสิทธิ ประชาชนก็จะมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้การอ�ำนวย
ความยุติธรรมแก่ประชาชนเกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
ค�ำส�ำคัญ: สิทธิมนุษยชน, กระบวนการยุติธรรม
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สุรศักดิ์ ตรีรัตน์ตระกูล

สิทธิมนุษยชน

		 1. ความหมายของสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชน (Human Right) เป็นสิทธิที่ถือว่าผู้ทรงสิทธิ คือ มนุษย์ทุกคน การเกิดขึ้น
ของสิทธิมนุษยชนเริ่มจากแนวคิดที่ว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับสิทธิโดยก�ำเนิดที่เหมือนกัน
ถูกสร้างมาอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิแห่งความเป็นมนุษย์ทตี่ ดิ ตัวมนุษย์แต่ละคนมานัน้ เป็นสิง่ ทีเ่ ป็นสากล
ไม่สามารถจ�ำหน่ายจ่ายโอน และไม่อาจแบ่งแยกได้1
โดยทั่วไปแล้ว สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิป้องกัน หมายความว่า สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่บุคคลใช้              
ในการป้องกันแดนแห่งเสรีภาพของตนจากอ�ำนาจรัฐ นอกจากสิทธิมนุษยชนอาจถูกล่วงละเมิดจากรัฐ                
ได้แล้ว ยังอาจมีกรณีที่ถูกล่วงละเมิดจากบุคคลที่สามได้ด้วย ดังนั้น เพื่อให้สิทธิมนุษยชนมีผลบังคับ                       
ได้อย่างสมบูรณ์ จึงมีการก�ำหนดให้รัฐมีหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วย
จะเห็นได้ว่าในอดีตค�ำว่า สิทธิมนุษยชนยังไม่เป็นที่แพร่หลาย จนกระทั่งมีการก่อตั้งองค์การ
สหประชาชาติแล้ว จึงได้ถูกน�ำมาใช้อย่างแพร่หลายทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับนานาชาติ ซึ่งใน
กฎบัตรสหประชาชาติได้กล่าวถึงสิทธิมนุษยชนไว้หลายแห่ง เช่น ในอารัมบท ซึ่งมีข้อความที่กล่าวถึง
ความมุ่งหมายของสหประชาชาติไว้ว่า “เพื่อเป็นการยืนยันความเชื่อในสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็น
มนุษย์ ในศักดิ์ศรีและคุณค่าของมนุษยชาติ : To Reaffirm Faith in Fundamental Human Rights,
in the dignity and worth of the Human Person…”
ในตัวกฎบัตรสหประชาชาติได้เพียงกล่าวถึงสิทธิมนุษยชนไว้ในที่ต่างๆ เช่น ในอารัมภบท
แต่มิได้ มีค�ำนิยามหรือค�ำอธิบายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด โดยในทางวิชาการมักไม่มีการให้
ค�ำนิยามความหมายของสิทธิมนุษยชน นอกจากมีการพยายามอธิบายค�ำปรารภของปฏิญญาสากล
ว่าด้วย สิทธิมนุษยชน ที่ว่า “โดยที่การยอมรับนับถือเกียรติศักดิ์ประจ�ำตัวและสิทธิเท่าเทียมกัน
และโอนมิได้ของบรรดาสมาชิกทั้งหลายแห่งครอบครัวมนุษยชนเป็นหลักการพื้นฐานแห่งอิสรภาพ
ความยุติธรรมและสันติภาพโลก” นั้น หมายถึง สิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับคนทุกคนที่ต้องได้รับในฐานะที่
เป็นคน เพื่อท�ำให้คนๆ นั้น มีชีวิตอยู่รอดได้และมีการพัฒนา สิทธิมนุษยชนจึงมี 2 ระดับ2 คือ
ระดับแรก คือ สิทธิที่ติดตัวคนทุกคนมาแต่เกิด ไม่สามารถถ่ายโอนให้แก่กันได้ อยู่เหนือ
กฎหมายและอ�ำนาจใดๆ ของรัฐทุกรัฐ สิทธิเหล่านี้ ได้แก่ สิทธิในชีวิต ห้ามฆ่าหรือท�ำร้ายต่อชีวิต ห้าม
การค้ามนุษย์ ห้ามทรมานอย่างโหดร้าย คนทุกคนมีสิทธิในความเชื่อมโนธรรมหรือลัทธิทางศาสนา
ทางการเมือง มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกหรือการสือ่ ความหมายโดยวิธอี นื่ สิทธิ
มนุษยชนเหล่านี้ ไม่จำ� เป็นต้องมีกฎหมายมารองรับ สิทธิเหล่านีก้ ด็ ำ� รงอยู่ ซึง่ อย่างน้อยอยูใ่ นมโนธรรม

1
2

รศ. ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์, ค�ำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน, หน้า 223-224.
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, บทวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ และเชื่อมโยงเพื่อวางทิศทางแผน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561), หน้า 2.
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ส�ำนึกถึงบาปบุญคุณโทษที่อยู่ในตัวของแต่ละคน เช่น แม้ไม่มีกฎหมายบัญญัติว่า การฆ่าคนเป็น
ความผิดตามกฎหมาย แต่คนทุกคนมีส�ำนึกรู้ได้เองว่าการฆ่าคนนั้นเป็นสิ่งต้องห้าม เป็นบาปในทาง
ศาสนา เป็นต้น
ระดับที่สอง คือ สิทธิที่ต้องได้รับการรับรองในรูปของกฎหมายหรือต้องได้รับการคุ้มครอง                    
โดยรัฐบาล ได้แก่ การได้รับสัญชาติ การมีงานท�ำ  การได้รับความคุ้มครองแรงงาน ความเสมอภาค
ของหญิงชาย สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ การได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประกัน
การว่างงาน การได้รบั บริการทางด้านสาธารณสุข การสามารถแสดงออกทางด้านวัฒนธรรมอย่างอิสระ
สามารถได้รับความเพลิดเพลินจากศิลปะ วัฒนธรรมในกลุ่มของตน เป็นต้น
สิทธิมนุษยชนระดับที่สองนี้ ต้องเขียนรับรองไว้ในกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญหรือแนวนโยบาย
พืน้ ฐานของรัฐของแต่ละประเทศ เพือ่ เป็นหลักประกันว่าคนทุกคนทีอ่ ยูใ่ นรัฐนัน้ จะได้รบั ความคุม้ ครอง
ชีวิตความเป็นอยู่ ให้มีความเหมาะสมแก่ความเป็นมนุษย์
2. ขอบเขตของสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชนมีความหมายกว้างกว่า สิทธิตามกฎหมาย นักกฎหมายทั่วไปจึงอธิบายว่า สิทธิ
คือ ประโยชน์ที่กฎหมายรับรอง ซึ่งเป็นไปตามหลักกฎหมายในขอบเขตที่แคบ ในแง่ที่ว่าคนจะมี
สิทธิได้ ต้องมีกฎหมายรับรองไว้เท่านั้น ถ้ากฎหมายไม่เขียนรับรองไว้ย่อมไม่มีสิทธิ หรือไม่ได้รับสิทธิ
แต่ในแง่ของสิทธิมนุษยชนนั้น ขอบเขตของสิทธิมนุษยชนกว้างกว่าสิ่งที่กฎหมายรับรองดังกล่าว
ข้างต้น สิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองทั่วโลก ว่าเป็นมาตรฐานขั้นต�่ำของการปฏิบัติต่อมนุษย์นั้น
สามารถจ�ำแนกได้ครอบคลุมสิทธิ 5 ประเภท3 ได้แก่
(1) สิทธิพลเมือง ได้แก่ สิทธิในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพและความมั่นคงในชีวิต ไม่ถูกทรมาน                
ไม่ถูกท�ำร้ายหรือฆ่า สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ สิทธิในความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย
สิทธิที่จะได้รับการปกป้องจากการจับกุมหรือคุมขังโดยมิชอบ สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีในศาล
อย่างยุติธรรม โดยผู้พิพากษาที่มีอิสระ สิทธิในการได้รับสัญชาติ เสรีภาพของศาสนิกชนในการเชื่อถือ
และปฏิบัติตาม ความเชื่อถือ
(2) สิทธิทางการเมือง ได้แก่ สิทธิในการเลือกวิถีชีวิตของตนเองทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและ
การแสดงออกสิทธิการมีสว่ นร่วมกับรัฐในการด�ำเนินกิจการทีเ่ ป็นประโยชน์สาธารณะ เสรีภาพในการ
ชุมนุมโดยสงบ เสรีภาพในการรวมกลุ่ม สิทธิในการเลือกตั้งอย่างเสรี
(3) สิทธิทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สิทธิในการมีงานท�ำ  ให้เลือกงานอย่างอิสระและได้รับค่าจ้าง                
อย่างเป็นธรรม สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน การได้รับมาตรฐานการครองชีพอย่างเพียงพอ

3

เรื่องเดียวกัน, หน้า 2-3.
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(4) สิทธิทางสังคม ได้แก่ สิทธิในการได้รับการศึกษา สิทธิในการได้รับหลักประกันด้านสุขภาพ              
แม่และเด็กต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเต็มที่ ได้รับความมั่นคง
ทางสังคม มีเสรีภาพในการเลือกคู่ครองและสร้างครอบครัว
(5) สิทธิทางวัฒนธรรม ได้แก่ การมีเสรีภาพในการใช้ภาษาหรือสือ่ ความหมายในภาษาท้องถิน่ ตน
มีเสรีภาพในการแต่งกายตามวัฒนธรรม การปฏิบัติกิจตามวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของตน
การปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา การพักผ่อนหย่อนใจด้านการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม บันเทิงได้
โดยไม่มีใครมาบังคับ
ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า สิทธิตามกฎหมายทุกอย่างไม่ใช่เรื่องสิทธิมนุษยชน มีสิทธิบางอย่าง
เท่านั้นถือเป็นสิทธิมนุษยชน เพราะเป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาแต่เกิด ไม่สามารถโอนไปให้คนอื่น หรือ
ไม่มีใครมาพรากไปจากมนุษย์แต่ละคนได้ และสิทธิที่เป็นสิทธิมนุษยชนนั้นถือเป็นมาตรฐานขั้นต�่ำ
ของการปฏิบัติระหว่างมนุษย์ เช่น การฆ่าหรือท�ำร้ายกัน แม้ไม่มีกฎหมายบัญญัติว่า การท�ำร้ายหรือ
การฆ่าเป็นความผิด คนทุกคนก็รอู้ ยูแ่ ก่ใจว่าเป็นความผิด แต่การทีค่ นในชาติไม่ได้รบั อาหารทีเ่ พียงพอ
แก่การยังชีพ ไม่ถือว่า มีใครท�ำผิดกฎหมาย แต่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่ง ที่รัฐบาล
มีหน้าที่ต้องจัดการให้คนในชาติได้รับอาหารอย่างเพียงพอแก่การมีชีวิตอยู่รอด
		3. หลักการของสิทธิมนุษยชน
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน นอกจากระบุขอบเขตของสิทธิมนุษยชนว่าครอบคลุม                  
สิทธิอะไรแล้ว ตัวปฏิญญาฯ เองยังได้น�ำเสนอหลักการส�ำคัญของสิทธิมนุษยชนไว้ด้วย หลักการนี้
ถือเป็นสาระส�ำคัญที่ใช้อ้างอิงความเป็นสากลของสิทธิมนุษยชน และใช้เป็นเครื่องมือชี้วัดว่าสังคมใด
มีการเคารพและปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนหรือไม่ ส�ำหรับหลักการส�ำคัญของสิทธิมนุษยชน4
ประกอบด้วย
(1) เป็นสิทธิธรรมชาติ ติดตัวมนุษย์มาแต่เกิด (Natural Rights) หมายความว่า มนุษย์ทุกคน             
มีศักดิ์ศรีประจ�ำตัวตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) นี้ ไม่มีใคร
มอบให้เป็นสิ่งที่ธรรมชาติได้ก�ำหนดขึ้นในมนุษย์ทุกคน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จึงหมายถึง คุณค่าของคนในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์ ซึ่งแบ่งเป็น
2 ประเภท คือ
1) คุณค่าที่ถูกก�ำหนดขึ้นโดยสังคม เป็นการให้คุณค่าของมนุษย์ในฐานะการด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางสังคม ซึ่งมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการมีอ�ำนาจหรือการยึดครองทรัพยากรของสังคม
2) คุณค่าที่ถูกก�ำหนดขึ้นโดยธรรมชาติ เป็นการให้คุณค่าของมนุษย์ในฐานะที่เป็นมนุษย์
ซึ่งมีความเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยก

4

รศ. จรัญ โฆษณานันท์, สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน, หน้า 57-58.
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การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของเหยื่อหรือผู้เสียหายโดยกระบวนการยุติธรรม

การก�ำหนดคุณค่าที่แตกต่างกันน�ำมาซึ่งการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ ผู้คนในสังคม
โดยทั่วไปมักให้คุณค่าทางสังคม เช่น ฐานะต�ำแหน่งหรือเงินตรามากกว่า ซึ่งการให้คุณค่าแบบนี้
น�ำมาซึ่งการเลือกปฏิบัติ จึงต้องปรับวิธีคิดและเน้นให้มีการปฏิบัติ โดยการให้คุณค่าของความเป็นคน
ในฐานะความเป็นมนุษย์ ไม่ใช่ให้คุณค่าคนตามสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) สิทธิมนุษยชนเป็นสากลและไม่สามารถถ่ายโอนกันได้ (Universality & Inalienability)
หมายความว่า สิทธิมนุษยชนนั้นเป็นของคนทุกคน ไม่มีพรมแดน คนทุกคนมีสิทธิมนุษยชนต่างๆ
เช่นเดียวกัน เพราะโดยหลักการแล้วถือว่า คนทุกคนย่อมถือว่าเป็นคน ไม่วา่ จะมีเชือ้ ชาติหรือศาสนาใด                
ก็ตาม ย่อมมีสิทธิมนุษยชนประจ�ำตัวทุกคนไป จึงเรียกได้ว่าสิทธิมนุษยชนเป็นของคนทุกคน
กรณีสิทธิมนุษยชนไม่สามารถถ่ายโอนให้แก่กันได้ หมายความว่า ในเมื่อสิทธิมนุษยชน
เป็นสิทธิประจ�ำตัวของมนุษย์ มนุษย์แต่ละคนย่อมไม่สามารถมอบอ�ำนาจ หรือสิทธิมนุษยชนของตน
ให้แก่ผู้ใดได้ไม่มีการครอบครองสิทธิแทนกัน แตกต่างจากการครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สิน
เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรือ่ งทีธ่ รรมชาติกำ� หนดขึน้ เป็นหลักการทีท่ กุ คนต้องปฏิบตั ิ แต่หากจะถามว่า
ในเมื่อสิทธิมนุษยชนเป็นของคนทุกคนเช่นนี้แล้ว สามารถมีสิทธิมนุษยชนเฉพาะกลุ่มได้หรือไม่
ในทางสากลได้มีการจัดหมวดหมู่และกลุ่มของสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิของกลุ่มเฉพาะและสิทธิตาม
ประเด็นปัญหา เช่น สิทธิสตรี สิทธิเด็ก สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิของผู้ลี้ภัย เป็นต้น
(3) สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนไม่ ส ามารถแยกเป็ น ส่ ว นๆ ว่ า สิ ท ธิ ใ ดมี ค วามส� ำ คั ญ กว่ า อี ก สิ ท ธิ ห นึ่ ง
(Indivisibility) กล่าวคือ สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไม่สามารถแบ่งแยกว่ามีความส�ำคัญกว่า
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สิทธิท้ังสองประการนี้ต่างมีความส�ำคัญเท่าเทียมกัน ดังนั้น
รัฐบาลใดจะมาอ้างว่าต้องพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีความเป็นอยูท่ างเศรษฐกิจ หรือต้องแก้ปญ
ั หา
ปากท้อง แล้วจึงค่อยให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง ย่อมขัดต่อหลักการนี้
(4) ความเสมอภาคและห้ามการเลือกปฏิบัติ (Equality and Non-Discrimination) การเลือก
ปฏิบัติเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานในทุกสังคม และถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพราะเหตุว่า
ในฐานะที่เราเกิดเป็นคน ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
ความเสมอภาค คือ การที่ทุกคนควรได้รับจากส่วนที่ควรได้ ในฐานะเป็นคน ส่วนหลักความ
เสมอภาค คือ ต้องมีการเปรียบเทียบกับของ 2 สิ่ง หรือ 2 เรื่อง และดูว่าอะไรคือ สาระส�ำคัญ
ของเรื่องนั้น หากสาระส�ำคัญของประเด็นได้รับการพิจารณาแล้ว ถือว่ามีความเสมอภาคกัน
ส่วนการเลือกปฏิบัตินั้น เป็นเหตุให้เกิดความไม่เสมอภาค เช่น การรักษาพยาบาล หรือการ
เข้าถึงบริการสาธารณะของรัฐเป็นไปไม่ทั่วถึง และไม่เท่าเทียมกัน เพราะมีความแตกต่างของบุคคล
ในเรื่องเชื้อชาติ
(5) การมีสว่ นร่วมและการเป็นส่วนหนึง่ ของสิทธินนั้ (Participation & Inclusion) หมายความว่า
ประชาชนแต่ละคนและกลุ่มของประชาชนหรือประชาชนหรือประชาสังคมย่อมมีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขัน ในการเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง และสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม
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(6) ตรวจสอบได้และใช้หลักนิติธรรม (Accountability & The Rule of Law) หมายถึง
รัฐและองค์กรที่มีหน้าที่ในการก่อให้เกิดสิทธิมนุษยชน ต้องมีหน้าที่ตอบค�ำถามให้ได้ว่าสิทธิมนุษยชน
ได้รบั การปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลจริงในประเทศของตน ส่วนสิทธิใดยังไม่ได้ดำ� เนินการให้เป็นไปตามหลักการ
สากล ก็ตอ้ งอธิบายต่อสังคมได้วา่ จะมีขนั้ ตอนด�ำเนินการอย่างไร โดยเฉพาะรัฐต้องมีมาตรการปกครอง
ประเทศโดยใช้หลักนิติธรรมหรือปกครองโดยอาศัยหลักการที่ใช้กฎหมายอย่างเที่ยงธรรม ประชาชน
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย มีกระบวนการไม่ซับซ้อนเป็นไปตามหลักกฎหมายและมีความ
เท่าเทียมกันเมื่ออยู่ต่อหน้ากฎหมาย ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายได้
		4. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
สาระส�ำคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน จะประกอบไปด้วยบทบัญญัติเกี่ยวกับ
สิทธิ ผนวกกับเรื่องหน้าที่และการตีความรวมทั้งสิ้น 30 มาตรา ในทางวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน                       
ได้จ�ำแนกสิทธิในปฏิญญาสากลฯ ที่ส�ำคัญออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สิทธิของพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (Civil and Political Rights) และสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม (Economic, Social
and Culture Rights)5
นอกเหนือจากการแบ่งประเภทสิทธิอย่างกว้างดังกล่าวแล้ว ศาสตราจารย์เรเน แคสซิ่น                      
(Rene Cassin) ได้อธิบายลักษณะของสิทธิในปฏิญญาสากลฯ ว่า ย่อมนับว่ามีคุณค่าต่อความเข้าใจ
อย่ า งสู ง แคสซิ่ น เป็ น ตั ว แทนชาวฝรั่ ง เศสซึ่ ง มี บ ทบาทอย่ า งส� ำ คั ญ ในการร่ า งปฏิ ญ ญาสากลฯ
จนนักวิชาการบางท่านยกย่องให้เป็นเสมือนบิดาของปฏิญญาสากลฯ/สิทธิมนุษยชน (Father of the
Declaration)6 แคสซิ่นชี้ให้เห็นว่าปฏิญญาสากลฯ ตั้งอยู่บนเสาหลัก (Pillars) พื้นฐาน 4 ต้น7 ดังนี้
ประการแรก คือ สิทธิส่วนบุคคล (Personal Rights) หมายถึง สิทธิแห่งความเสมอภาค,
สิทธิในชีวิต, อิสรภาพ และความมั่นคงฯ ปรากฏอยู่ในมาตรา 3-11
ประการทีส่ อง คือ สิทธิซงึ่ เป็นของปัจเจกบุคคลในความสัมพันธ์ของเขากับกลุม่ สังคมซึง่ ตนเข้าไป
มีส่วนร่วม ได้แก่ สิทธิในความเป็นส่วนตัวในชีวิตครอบครัวและในการแต่งงาน, สิทธิในการมีเสรีภาพ                  
ในการเคลื่ อนไหวภายในรัฐ หรือออกนอกรัฐ, สิ ท ธิ ในการมี สั ญ ชาติ , ในการลี้ ภัย ในกรณี ที่ ถู ก
ประหัตประหาร, สิทธิในทรัพย์สินและในการปฏิบัติของศาสนา ปรากฏอยู่ในมาตรา 12-17
ประการที่สาม เป็นเรื่องอิสรภาพของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งมีการใช้เพื่อให้เกิด                    
การก่อตั้งองค์กรแห่งรัฐบาล หรือเข้าไปมีส่วนในกระบวนการก�ำหนดตัดสินใจ อันได้แก่ เสรีภาพ
ในมโนธรรม, ความคิดและการแสดงออก, เสรีภาพในการสมาคมและรวมตัวกัน, สิทธิในการลงคะแนน
และสมัครรับเลือกตัง้ , สิทธิในการเข้าถึงรัฐบาล และการบริหารงานสาธารณะ ปรากฏอยูใ่ นมาตรา 18-21
5
6
7

รศ. จรัญ โฆษณานันท์, สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน, หน้า 289-293.
Antonio Cassese, “Human Rights in a Changing World”, Op.cit., p.38; Imre Szabo, “Historical Foundation
of Human Rights and Subsequent Development”, Op.cit., p.23.
Antonio Cassese, “Human Rights in a Changing World”, Op.cit., p.38-39.
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ประการที่สี่ คือ สิทธิซึ่งมีการใช้ในด้านที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม นับตั้งแต่บรรดาสิทธิ                       
ซึ่งแสดงออกในเรื่องที่เกี่ยวกับแรงงานและความสัมพันธ์ในการผลิต และในด้านที่เกี่ยวกับการศึกษา,               
สิทธิในการท�ำงานและการประกันทางสังคม และการมีอิสระในการเลือกการท�ำงาน, มีเงื่อนไข
การท�ำงานที่เป็นธรรม, ในการได้รับค่าจ้างอันเท่าเทียมกันส�ำหรับงานที่เสมอกัน, สิทธิในการก่อตั้ง
และเข้าร่วมในสหภาพแรงงาน, ในการพักผ่อนและมีเวลาว่าง, ในการได้รับการดูแลรักษาสุขภาพ,
ในการศึกษา และสิทธิในการเข้ามีส่วนร่วมอย่างอิสระในชีวิตทางวัฒนธรรมของชุมชน ปรากฏอยู่ใน
มาตรา 22-27
ประการทีห่ า้ ของปฏิญญาสากลฯ แคสซิน่ เปรียบว่าเป็นเสมือนด้านจัว่ สามเหลีย่ ม (Pediment)
ของวิหาร (แบบกรีกโบราณ) ซึ่งตั้งอยู่บนเสาหลัก 4 ต้น โดยคลุมความในมาตรา 28-30 หมายถึง
สิทธิในการมีระเบียบ ทางสังคมและระเบียบระหว่างประเทศ (Social and International Order)
ซึ่งจะเกื้อกูลให้สิทธิและอิสรภาพตามที่ก�ำหนดในปฏิญญานี้ สามารถบรรลุผลได้อย่างเต็มเปี่ยม
บทบัญญัตนิ เี้ สนอครัง้ แรกโดยตัวแทนจากเลบานอน มีจดุ มุง่ หมายทีจ่ ะเน้นความส�ำคัญว่า การส่งเสริม
สิทธิต่างๆ ในปฏิญญาสากลฯ จักสามารถเป็นไปได้ต่อเมื่อมีการจัดระเบียบโครงสร้างทางสังคม
ที่เอื้ออ�ำนวยซึ่งจะเปิดให้สิทธิดังกล่าวสามารถหยั่งรากลึกได้ และต่อเมื่อมีบริบท (ความสัมพันธ์)
ระหว่างประเทศทั่วไปซึ่งกระตุ้นให้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจในประเทศที่ยากจนหรือท�ำให้ประเทศ
ทีเ่ จริญก้าวหน้าแล้วกระจายความมัง่ คัง่ ให้มากขึน้ กันใหม่ (เพือ่ ให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศด้อยพัฒนา)
ในส่วนของมาตรา 29 (1) บัญญัติเรื่องหน้าที่ให้แก่ชุมชน โดยมีบทบัญญัติส่วนอื่นครอบคลุม               
เรื่องข้อจ�ำกัด ซึ่งอาจกระท�ำได้เกี่ยวกับสิทธิภายใต้เงื่อนไข 3 ประการ กล่าวคือ
ประการแรก ความจ�ำเป็นในการประกันให้เกิดการเคารพอันถูกต้องต่อสิทธิของบุคคลอื่น และ   
เพื่อบรรลุความทั่วไปในสังคมประชาธิปไตย
ประการทีส่ อง ความจ�ำเป็นในการใช้สทิ ธิและเสรีภาพในลักษณะทีไ่ ม่ขดั แย้งกับจุดมุง่ หมายและ
หลักการของสหประชาชาติ (โดยเฉพาะให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายทีส่ ำ� คัญของการปกป้อง
สันติภาพ
ประการที่สาม คือ ความจ�ำเป็นที่สิทธิต่างๆ จะไม่ถูกลบล้างหรือถูกลดทอนความส�ำคัญ
จากการใช้สิทธิและเสรีภาพอื่นๆ ซึ่งมีการบัญญัติไว้ในปฏิญญาสากลฯ
บทบัญญัติในปฏิญญาสากลฯ ข้างต้น ถึงแม้จะดูเหมือนเป็นความพยายามร่วมที่ส�ำเร็จผล
ในการมุ่งสร้างสิ่งที่นางรุสเวลท์ (Eleanor Roosevelt) เชื่อว่าเป็น “แมคนาคาต้าของมนุษยชาติ”
(Magna Carta of Mankind)8 แต่กระนั้นก็ดูเหมือนบรรจุด้วยข้อความที่มีผู้เห็นเป็นความคลุมเครือ
หรือจุดอ่อนแฝงอยู่ เช่น ประเด็นเรื่องข้อจ�ำกัดสิทธิมนุษยชนที่เปิดช่องให้กฎหมายของแต่ละรัฐ

8

J.P.Humphrey, “The Magna Carta of Mankind”, in. P.Davies (Ed.), “Human Rights”, (London: Routtedge,
1988) PP.21-9.

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 59 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2561
-18-0809 (001).indd 251

251
9/19/61 BE 11:23 AM

สุรศักดิ์ ตรีรัตน์ตระกูล

เข้ามาจ�ำกัดสิทธิดังกล่าวได้ภายใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ การให้ความส�ำคัญต่อกฎหมายในฐานะกลไก
ของรัฐที่เป็นทางการส�ำหรับการจ�ำกัดสิทธิมนุษยชน ถึงแม้จะมีเจตนารมณ์ที่ดีในการกีดกันไม่ให้
ข้อจ�ำกัดสิทธิมนุษยชนกระท�ำได้ง่ายๆ ในรูปค�ำสั่งหรือประกาศที่มาจากตัวบุคคลที่มีอ�ำนาจรัฐ
แต่ล�ำพังความเป็นกฎหมายหรือกลไกในรูปของกฎหมายก็หาใช่จะเป็นเครื่องมือที่มีความชอบธรรม
เสมอไป โดยบ่อยครั้งที่เรามักหลงยึดมายาของกฎหมายว่าเป็นตัวแทนของความชอบธรรมหรือ
มักวาดภาพกฎหมายเป็นเครื่องมือต่อต้านการใช้อ�ำนาจตามอ�ำเภอใจของผู้ปกครองเผด็จการ ไม่ว่า
กฎหมายจะถูกมองให้เป็นยาวิเศษในการรักษาโรคทางสังคมอย่างได้ผลมากเพียงใด แต่จริงๆ แล้วแม้
ในรัฐสมัยใหม่กฎหมายก็มิได้บริสุทธิ์สะอาดหรืออิสระสมบูรณ์ในตัวเองแต่อาจตกอยู่ใต้การปั้นแต่ง
อย่างมีเลศนัยจากฝ่ายบริหารได้มิใช่หรือจากความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติภายใต้
ระบบการเมืองที่เป็นอยู9่

แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนของอาเซียนและประเทศไทย

1. ประชาคมอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน
(Association of South East Asian Nations: ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok
Declaration) เมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ปัจจุบนั มีประเทศสมาชิก ประกอบด้วยรวม 10 ประเทศ
ได้แก่ ไทย พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา และบรูไน ซึง่ ประชาคม
อาเซียนประกอบด้วยความร่วมมือ 3 ด้าน ซึ่งเปรียบเทียบเสมือนเสาหลักที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ได้แก่ ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community - APSC)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Culture Community - ASCC) ซึ่งค�ำขวัญของอาเซียน คือ หนึ่งวิสัยทัศน์
หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม  (One Vision, One Identity, One Community) โดยในปฏิญญา
กรุงเทพฯ ได้ระบุวัตถุประสงค์ส�ำคัญ 7 ประการ ของการจัดตั้งอาเซียนได้แก่
(1) ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริการ
(2) ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค
(3) เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ พัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค
(4) ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
(5) ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย และการศึกษาด้าน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(6) เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนการปรับปรุง  
การขนส่งและการคมนาคม
9

Antonio Cassese, “Human Rights in a Changing World”, Op.cit., p.40.
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(7) เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การความร่วมมือแห่งภูมภิ าคอืน่ ๆ
และองค์การระหว่างประเทศ
กฎบัตรอาเซียน (Asean Charter) เปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนทีว่ างกรอบทางกฎหมาย
และโครงสร้างขององค์กร โดยเกิดขึ้นจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 เมื่อปี พ.ศ. 2550                     
ที่ประเทศสิงคโปร์ ผู้น�ำอาเซียนได้ลงนามในกฎบัตรอาเซียน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม
2551 โดยวัตถุประสงค์ของกฎบัตร คือ ท�ำให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีประชาชน
เป็นศูนย์กลางและเคารพกฎกติกาในการท�ำงานมากขึ้น นอกจากนี้ กฎบัตรอาเซียนจะเป็นสถานะ
นิติบุคคลแก่อาเซียนในฐานะที่เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล (Intergovernmental Organization)
ซึง่ มีเป้าหมายและหลักการ (Purposes and Principles) ส�ำคัญ ได้แก่ เป้าหมายการส่งเสริมสันติภาพ
เสถียรภาพ ความสามารถในการแข่งขันของภูมภิ าค ความกินดีอยูด่ ขี องประชาชน ความมัน่ คงของมนุษย์
การส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม การลดช่องว่างของการพัฒนา
การส่งเสริมประชาธิปไตย การเคารพสิทธิมนุษยชน การพัฒนาอย่างยั่งยืน สิ่งแวดล้อม การศึกษา
ยาเสพติด การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน เป็นต้น ส่วนหลักการ ได้แก่ เรือ่ งอ�ำนาจอธิปไตย การไม่แทรกแซง
กิจการภายใน หลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล และการเคารพความแตกต่าง เป็นต้น10
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration-AHRD) จัดท�ำ
ขึ้นโดยคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental
Commission on Human Rights - AICHR) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 (ค.ศ.2012)                    
ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาไปสู่การเป็นกรอบความร่วมมือ
อาเซียนด้านสิทธิมนุษยชน โดยปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เป็นเอกสารทางการเมืองที่ไม่มี                 
ข้อผูกพันตามกฎหมาย ซึง่ แสดงเจตนารมณ์ของอาเซียนในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน และ
สะท้อนลักษณะเฉพาะของอาเซียนทีม่ คี วามแตกต่างในด้านการเมือง สังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้
ปฏิญญาฯ จะต้องรักษามาตรฐานสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล รวมถึงมูลค่าเพิ่มเติมจากกฎบัตร
สหประชาชาติ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights)
ปฏิญญาและแผนปฏิบัติการเวียนนา (Vienna Declaration and Programme of Action) และ
ตราสารระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นภาคี ปฏิญญาฯ ฉบับนี้
เป็น จุ ด เริ่มต้นที่ส�ำคัญของอาเซียนที่ให้ ความส� ำ คั ญ กับการส่ ง เสริ มและคุ ้ มครองสิ ท ธิ ม นุษ ยชน
เพือ่ ประโยชน์ในระยะยาวของประชาชนภูมภิ าคอาเซียน ซึง่ เนือ้ หาของปฏิญญาฯ ประกอบด้วย 7 ส่วน
ได้แก่ (1) อารัมบท (2) หลักการทั่วไป (3) สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (4) สิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม (5) สิทธิในการพัฒนา (6) สิทธิในสันติภาพ (7) ความร่วมมือในการส่งเสริมและ
ปกป้องสิทธิมนุษยชน11
10
11

กรมประชาสัมพันธ์ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี, 2544.
กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ, 2556.
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สุรศักดิ์ ตรีรัตน์ตระกูล

2. ส�ำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติในล�ำดับที่ 55 เมื่อวันที                      ่
16 ธันวาคม พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946) และเป็นภาคีสนธิสญ
ั ญาหลักระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
จ�ำนวน 7 ฉบับ12 ได้แก่
(1) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(2) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(3) อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีทกุ รูปแบบ และพิธสี ารเลือกรับข้อเรียกร้อง
(4) อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธสี ารเลือกรับทัง้ 3 ฉบับ เรือ่ งความเกีย่ วพันของเด็กในความ
ขัดแย้งกันทางก�ำลังอาวุธ เรื่องการขายเด็ก การค้าประเวณีเด็กและสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก และเรื่อง
กระบวนการติดต่อร้องเรียน
(5) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
(6) อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี
(7) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ
โดยมีการน�ำสาระของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสนธิสญ
ั ญาดังกล่าวเป็นส่วนหนึง่                
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ทั้งฉบับปี พ.ศ. 2540 และ 2550 เพื่อให้มีผลบังคับในการปกป้อง
คุม้ ครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนในชาติ และประเทศไทยยังมีกลไกภายใต้ฝา่ ยบริหาร นิตบิ ญ
ั ญัต    ิ
ตุลาการ และองค์กรอิสระต่างๆ ที่ส�ำคัญในการปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ได้แก่ คณะกรรมการ                
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ                      
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภายใต้สังกัด
กระทรวงยุติธรรม เป็นต้น
นอกจากนี้ ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาแล้ว จ�ำนวน 2 ฉบับ
ปัจจุบัน คือ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561)

สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม		

		1. สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
การพัฒนาการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน สถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนทางสากลมีอทิ ธิพล
และส่งผลต่อประเทศไทย ที่ส�ำคัญคือการที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศ                     
ด้านสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 4 ฉบับหลัก ได้แก่
- อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการต่ อ ต้ า นการเลื อ กปฏิ บั ติ ต ่ อ สตรี ใ นทุ ก รู ป แบบ เข้ า เป็ น ภาคี
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2528 และพิธีสารเลือกรับ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2543
12

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, บทวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ และเชื่อมโยงเพื่อวางทิศทางแผน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561), หน้า 21.
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การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของเหยื่อหรือผู้เสียหายโดยกระบวนการยุติธรรม

- อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2535
- กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม
พ.ศ. 2539 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2540
- กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 6 กันยายน              
พ.ศ. 2542 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542
การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาต่างๆ ของสหประชาชาติ ท�ำให้รัฐบาลไทยมีพันธกรณีที่จะต้อง
ส่งเสริมและพัฒนาให้มีหลักประกันว่า กฎหมายและแนวทางปฏิบัติภายในประเทศจะสอดคล้อง
กับมาตรฐาน สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ระบุในสนธิสัญญาเหล่านั้นรวมทั้งการจัดท�ำรายงาน
การปฏิบัติตามพันธกรณีเสนอต่อสหประชาชาติตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
การทีป่ ระเทศไทยมีพฒ
ั นาการขัน้ ส�ำคัญจากระบอบเผด็จการในอดีตมาสูร่ ะบอบประชาธิปไตย                 
ที่มีอย่างต่อเนื่อง การจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อเป็น
หลักประกันสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการทางการเมืองและสิทธิของชุมชนในการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนา การขจัดการเลือกปฏิบัติและมาตรการส่งเสริมความเสมอภาค ฯลฯ เป็นสิ่งที่
ประชาคมระหว่างประเทศและสหประชาชาติ เห็นว่ามีความส�ำคัญ และให้การยอมรับว่าประเทศไทย                 
มีพัฒนาการในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่รวดเร็วและก้าวหน้าประเทศหนึ่ง ซึ่งมี
ผลให้ประเทศไทยได้รับการเลือกตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกในคณะกรรมมาธิการสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ โดยมีวาระ 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2544 – 2546
แม้วา่ ประเทศไทยได้รบั การยอมรับในระดับหนึง่ แต่มสี นธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศอีกหลายฉบับ               
ที่ประเทศไทยยังมิได้เป็นภาคี เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ อนุสัญญา
ว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ำยี
ศักดิ์ศรีและอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานอพยพและสมาชิกครอบครัว ฯลฯ ซึ่งควรที่จะมีการพิจารณา
เพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่างๆ เพิ่มเติมรวมทั้งประเทศไทยควรพิจารณาทบทวนข้อสงวน ที่ได้ท�ำไว้
เมื่อร่วมเข้าเป็นภาคี ในบางฉบับเพื่อจ�ำกัดการรับเอาพันธกรณีบางประการของสนธิสัญญานั้นๆ
มาปฏิบัติ เพราะสถานการณ์ปัจจุบันมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว
สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศที่ปรากฏบ่อย มีดังต่อไปนี้
1) สถานการณ์ด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว
แม้วา่ โดยภาพรวม สถานการณ์ดา้ นเด็กและเยาวชนของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขนึ้ โดยเฉพาะ              
ในด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา และความห่วงใยของสังคม รวมทั้งวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ของสังคมไทย ยังมีความผูกพันทีเ่ ข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชนอยูม่ าก แต่ทศิ ทางการพัฒนา
ที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่านมา ส่งผลให้สถาบันครอบครัวไทย
อ่อนแอลง ทั้งในแง่ของการพัฒนาศักยภาพบุคคลในครอบครัว และการสร้างภูมิต้านทานให้แก่เด็ก
รวมถึงการท�ำร้ายเด็กโดยบุคคลในครอบครัว อันน�ำมาซึง่ ปัญหาต่างๆ ทีม่ แี นวโน้มสูงขึน้ และรุนแรงขึน้
ได้แก่ เด็กและเยาวชนติดยาเสพติด ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เด็กก�ำพร้า เด็กเร่ร่อน การใช้แรงงานเด็ก
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 59 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2561
-18-0809 (001).indd 255

255
9/19/61 BE 11:23 AM

สุรศักดิ์ ตรีรัตน์ตระกูล

เด็กในธุรกิจบริการทางเพศ เด็กหนีภัย เด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์ สถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน เรือนจ�ำ  เป็นต้น ดังนั้นนอกจากการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กแล้ว การส่งเสริม
ให้ทกุ ภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงบทบาทหน้าทีต่ อ่ เด็กและเยาวชน ทัง้ ในและนอกระบบการศึกษา
เพื่อเป็นการวางรากฐานของวัฒนธรรม สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยจึงเป็นเรื่องส�ำคัญอย่างยิ่ง
2) สถานการณ์ด้านนโยบายทางสังคม
แม้ว่ากฎหมายได้รับรองและคุ้มครองมิให้มีการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มที่มีความแตกต่างกันไม่ว่า                
ด้านใดและก�ำหนดให้มีมาตรการส่งเสริมความเสมอภาคแก่ผู้ด้อยโอกาส คนชรา เด็ก และคนพิการ
รวมทัง้ ส่งเสริมความเสมอภาคในโอกาสระหว่างหญิงชาย และคุม้ ครองมิให้ใช้ความรุนแรงในครอบครัว
รวมทั้ง มีแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐที่ส่งเสริมให้เกิดการปฏิรูปที่ดิน การคุ้มครองผู้ใช้แรงงานและ
การรวมกลุ่มของภาคประชาชน ซึ่งมีผลให้เกิดการพัฒนาเชิงนโยบาย การจัดสรรงบประมาณและ
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นบ้าง แต่ยังคงมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกมากมาย เช่น ประเทศไทย
ยังเป็นทัง้ ประเทศต้นทาง ประเทศส่งผ่าน และประเทศปลายทางของการค้ามนุษย์ขา้ มชาติ โดยเหยือ่
ส่วนใหญ่เป็นผูห้ ญิงและเด็ก ทัง้ คนไทยกลุม่ ชาติพนั ธุต์ า่ งๆ และจากประเทศอืน่ ๆ รวมทัง้ การถูกเอาเปรียบ
ด้านธุรกิจบริการทางเพศ และการเอาเปรียบแรงงาน เป็นต้น
นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนาทีม่ งุ่ เน้นอุตสาหกรรมการผลิตเพือ่ การตลาด โดยใช้แรงงานราคาถูก
เพื่ อ ส่ ง เสริ มการลงทุนจากต่างประเทศเป็นหลั ก ได้ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ช่ อ งว่ า งของการกระจายรายได้
อย่างหนักหน่วง ผูใ้ ช้แรงงานถูกเอาเปรียบและไม่ได้รบั การส่งเสริมให้มขี บวนการรวมกลุม่ ของสหภาพ
แรงงานต่ า งๆ ที่ เข้ ม แข็ ง สภาพความปลอดภั ย ในการท� ำ งานส่ ว นใหญ่ ยั ง มี ค วามเสี่ ย งสู ง และ
ไร้หลักประกัน
ส� ำ หรั บ ผู ้ ห ญิ ง และผู ้ ด ้ อ ยโอกาสกลุ ่ ม ต่ า งๆ ยั ง มี ข ้ อ จ� ำ กั ด ในการเข้ า ถึ ง โอกาสการพั ฒ นา                          
ด้านการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งการเข้าถึงบริการสาธารณะของรัฐในด้านต่างๆ และ
ยังมีการละเมิดสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ โดยเฉพาะที่ยังมิได้รับสัญชาติไทยมีการเลือกปฏิบัติอย่าง
ไม่เป็นธรรมและละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในด้านต่างๆ
3) สถานการณ์ด้านฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิทธิชุมชน
กฎหมายได้รับรองสิทธิของชุมชนในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมในการจัดการ
บ�ำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ส่งผลให้
เกิดการตื่นตัวอย่างกว้างขวาง เพื่อพัฒนาให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีอ�ำนาจต่อรอง อันเป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการพิทักษ์ปกป้องทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งพื้นที่ดินท�ำกิน และที่อยู่
อาศัย ตลอดจนความสามารถในการจัดการชุมชนของตนเพือ่ การอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสขุ อย่างไรก็ตาม
ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรในระดับโลก ก�ำลังทวีความรุนแรงขึ้นในขณะที่คุณค่า เชิงพาณิชย์และ
เชิงอุตสาหกรรมของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ในป่าเขตร้อน
ซึง่ รวมทัง้ ประเทศไทยกลับเพิม่ มากขึน้ ภัยคุกคามจากบรรษัทข้ามชาติ และกลุม่ ธุรกิจทีม่ งุ่ แย่งชิงฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติจึงยิ่งรุนแรงมากขึ้นมีการฉกฉวยทรัพยากรของชุมชนและของชาติไปใช้ประโยชน์
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การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของเหยื่อหรือผู้เสียหายโดยกระบวนการยุติธรรม

โดยต่างชาติในรูปแบบต่างๆ เช่นกรณีเปล้าน้อยซึ่งเป็นสมุนไพรไทย กรณีข้าวหอมมะลิ และล่าสุด
กรณี ก องทุนป่าเขตร้อนที่รัฐบาลสหรัฐอเมริ ก าได้ เ สนอให้ แ ปลงหนี้ ที่ ประเทศไทยจะต้ อ งช� ำ ระ
เป็นกองทุน เพื่อใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูป่าของไทย โดยมีการก�ำหนดเงื่อนไขหลายประการ เป็นต้น
4) สถานการณ์ด้านการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แม้รัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดให้มีการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม                     
หลายประการ แต่ความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งสร้าง “วัฒนธรรมองค์กรด้านกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม”                    
มีความส�ำคัญมาก โดยเฉพาะการคุม้ ครองสิทธิผตู้ อ้ งหา ต้องค�ำนึงถึงคุณค่าและศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์
ให้มากขึ้น จึงมีความจ�ำเป็นต้องปรับแนวคิดและกระบวนการลงโทษโดยวิธีต่างๆ ในเรือนจ�ำ  ต้องมี
กฎหมายคุม้ ครองเด็กและเยาวชนเมือ่ เป็นผูต้ อ้ งหาให้ถกู ต้องตลอดจนผูเ้ สียหายและพยานในคดีอาญา
ถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดให้มีศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง เพื่อเป็นหลักประกันการใช้
กฎหมายและการใช้อำ� นาจของภาครัฐ ไม่ให้มกี ารละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่ยงั คงมีปญ
ั หา
ในทางปฏิบตั อิ กี มาก เช่น ในกระบวนการสอบสวนและการให้ประกันตัว การพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
ทีย่ งั ล่าช้า การปฏิบตั ติ อ่ ผูอ้ ยูใ่ นสถานพินจิ และเรือนจ�ำ การทีศ่ าลเยาวชนและครอบครัวยังมีไม่ทวั่ ถึง ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังมีกฎหมาย กฎ และระเบียบอีกจ�ำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข                        
ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และยังมีกฎหมายอีกจ�ำนวนมากที่ยังไม่ออกมารอง
รับสิทธิของประชาชนและสิทธิชุมชน โดยเฉพาะสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และกฎหมายการจัดตัง้ องค์กรอิสระต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ
ที่ยังไม่ครบถ้วน เช่น องค์กรอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
		2. การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของเหยื่อหรือผู้เสียหาย
ปัจจุบัน อาชญากรรมเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมแทบทุกหนทุกแห่ง รูปแบบและลักษณะ                      
ก็แตกต่างกันไปตามสภาพของสังคม ซึ่งแต่ละสังคมต่างก็มีกลไกในการบังคับใช้กฎหมายในอันที่
จะลงโทษ ผู้ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายในความผิดทางอาญา กลไกที่ว่านั้นก็คือกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice System) ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับแต่ละสภาพของสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ
ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
เมื่อกล่าวถึงกระบวนการยุติธรรมโดยทั่วไปแล้ว มักกล่าวถึงองค์กรหลักๆ ในกระบวนการ
ยุติธรรม ซึ่งได้แก่ ต�ำรวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ โดยองค์กรเหล่านี้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
เพื่อน�ำตัวผู้กระท�ำความผิดมาลงโทษ และเพื่อคุ้มครองผู้บริสุทธิ์อีกทั้งคุ้มครองสังคมให้ปลอดภัย
จากการกระท�ำความผิดกฎหมาย โดยก่อนหน้ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ประเทศไทยได้เน้นหนักไปที่การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา หรือจ�ำเลย โดยละเลยสิทธิ
ของเหยือ่ อาชญากรรม (Crime-victim) หรือผูเ้ สียหายในคดีอาญา (Injured-person) ซึง่ ประเทศไทย
เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ และเข้าเป็นภาคีสมาชิกในสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน และมีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายหรืออาชญากรรมไว้
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ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 8 บัญญัติว่า “บุคคลมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาอย่างได้ผล
โดยศาลแห่งชาติซึ่งมีอ�ำนาจ อันเนื่องมาจากการกระท�ำใดๆ ที่ละเมิดต่อสิทธิขั้นมูลฐาน ซึ่งตนได้รับ
จากรัฐธรรมนูญหรือจากกฎหมาย”
ด้วยเหตุน้ี ประเทศไทยจึงได้รับเอาหลักการพื้นฐานจากกฎบัตรสหประชาชาติ ปฏิญญา
และสนธิสัญญาต่างๆ ที่เป็นสาระส�ำคัญเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หลักการคุม้ ครองสิทธิผเู้ สียหายในคดีอาญา ซึง่ ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
มาตรา 245 ซึ่งมีการบัญญัติรับรองสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐของบุคคลผู้ซึ่งได้รับ
ความเสียหายถึงแก่ชีวิต หรือร่างกาย หรือจิตใจ เนื่องมาจากการกระท�ำความผิดอาญาของผู้อื่น
โดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิดนั้น และไม่มีโอกาสได้รับการบรรเทาความเสียหาย
โดยทางอื่น ซึ่งได้มีการตราพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลย
ในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ขึน้ เพือ่ ให้การรับรองสิทธิดงั กล่าว และต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 มาตรา 40 (5) ก็ได้บัญญัติรับรองสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญาไว้ในท�ำนองเดียวกัน
แต่มีบทบัญญัติในลักษณะกว้างกว่า
นอกจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอันเป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ของมนุษย์ทุกคน โดยไม่มีการแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติทางใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านเชื้อชาติ
สีผิว เพศ อายุ สถานะ ทางสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ในการรับรอง
หรือคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของเหยื่อหรือผู้เสียหาย ยังมีปรากฏอยู่ในปฏิญญาว่าด้วยหลักพื้นฐาน
เกีย่ วกับการอ�ำนวยความยุตธิ รรมแก่ผไู้ ด้รบั ความเสียหายจากอาชญากรรมและการใช้อำ� นาจโดยมิชอบ
ค.ศ. 198513 กล่าวคือ
องค์การสหประชาชาติได้ประกาศรับรองสิทธิของผูเ้ สียหายในคดีอาญา โดยได้ประกาศปฏิญญานี้
เมื่ อ ค.ศ.1985 เพื่ อ ก�ำ หนดหลั ก การที่ เจ้ า หน้ า ที่ พึ ง ปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ เ สี ย หายในคดี อ าญานั บ แต่ เริ่ ม
ด�ำเนินคดีจนถึงการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ  โดยการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งในส่วนของ
ต�ำรวจ อัยการ ทนายความ ศาล และราชทัณฑ์ ในการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายเพื่อให้
เกิดความถ่วงดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิของผู้กระท�ำความผิดกับสิทธิของผู้เสียหายอย่างแท้จริง
สิทธิของผู้เสียหายที่ต้องได้รับการคุ้มครองประกอบด้วย
(1) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม (Access to justice
and fair treatment)
(2) การได้รับการชดเชยความเสียหายโดยผู้กระท�ำความผิด (Restitution)
(3) การได้รับการชดเชยความเสียหายโดยรัฐ (Compensation)  
(4) การให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่อ (Assistance)

13

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, 2559.
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ส�ำหรับประเทศไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติรับรอง    
สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม ดังนี้
1. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
มาตรา 40 บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังต่อไปนี้
(1) สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็วและทั่วถึง
(2) สิ ท ธิ พื้ น ฐานในกระบวนการพิ จ ารณา ซึ่ ง อย่ า งน้ อ ยต้ อ งมี ห ลั ก ประกั น ขั้ น พื้ น ฐาน
เรื่อง การได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย การได้รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ
การเสนอข้อเท็จจริงข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานของตน การคัดค้านผูพ้ พิ ากษาหรือตุลาการ การได้รบั
การพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะและการได้รับทราบเหตุผล
ประกอบค�ำวินิจฉัย ค�ำพิพากษา หรือค�ำสั่ง
(3) บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะให้ของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรม
(4) ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา โจทก์ จ�ำเลย คู่กรณี ผู้มีส่วนได้เสีย หรือพยานในคดีมีสิทธิได้รับ
การปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมในการด�ำเนินการตามกระบวนการยุตธิ รรม รวมทัง้ สิทธิในการได้รบั การสอบสวน
อย่างถูกต้อง รวดเร็วเป็นธรรมและการไม่ให้ถ้อยค�ำเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง
(5) ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จ�ำเลยและพยานในคดีอาญามีสิทธิได้รับความคุ้มครอง และความ
ช่วยเหลือที่จ�ำเป็นและเหมาะสมจากรัฐ ส่วนค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
(6) เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ ย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครอง
ในการด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสมและย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดี
ที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ
(7) ในคดีอาญาผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกต้อง
รวดเร็ว และเป็นธรรม โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การตรวจสอบหรือได้รับทราบพยาน
หลักฐาน ตามสมควรการได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการได้รับการปล่อยตัว
ชั่วคราว
(8) ในคดีแพ่ง บุคคลมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสมจากรัฐ
มาตรา 56 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ ในครอบครอง
ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูล
หรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึง
ได้รับความคุ้มครอง ของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 57 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค�ำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิน่ ก่อนการอนุญาตหรือการด�ำเนินโครงการหรือกิจกรรมใด
ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส�ำคัญอื่นใด
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สุรศักดิ์ ตรีรัตน์ตระกูล

ที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำ
ไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว
การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
การวางผั ง เมื อ ง การก� ำ หนดเขตการใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิ น และการออกกฎที่ อ าจมี ผ ลกระทบ
ต่อส่วนได้เสียส�ำคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
อย่างทั่วถึงก่อนด�ำเนินการ
มาตรา 58 บุ ค คลย่ อ มมี สิ ท ธิ มี ส ่ ว นร่ ว มในกระบวนการพิ จ ารณาของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
ในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน
2. สิทธิข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน
มาตรา 59 บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณา ภายในเวลา
อันรวดเร็ว
3. แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม
มาตรา 81 รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม ดังต่อไปนี้
(1) ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้องรวดเร็ว เป็นธรรม
และทั่วถึง ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนและจัดระบบ
งานราชการและงานของรัฐอย่างอื่นในกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพโดยให้ประชาชนและ
องค์กรวิชาชีพ มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม และการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
(2) คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้พ้นจากการล่วงละเมิดทั้งโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
บุคคลอื่น และต้องอ�ำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม ฯลฯ
ส�ำหรับประเทศไทย เดิมทีผเู้ สียหายหรือเหยือ่ อาชญากรรมยังเป็นกลุม่ บุคคลทีถ่ กู ละเลยอยูม่ าก
กฎหมายอาญาของประเทศไทยยังไม่ได้มบี ทบัญญัตถิ งึ การจ่ายค่าชดเชย หรือค่าทดแทนส�ำหรับเหยือ่
อาชญากรรมแต่ประการใด ผู้เสียหายจึงต้องด�ำเนินการฟ้องร้องเรียกจากผู้กระท�ำผิดตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในเรื่องละเมิด อย่างไรก็ตามมีผู้เสียหายจ�ำนวนไม่น้อยที่เป็นคนยากจน
แม้มีสิทธิฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในทางแพ่งได้ก็ตาม แต่ปัญหาส�ำคัญคือ การฟ้องคดีแพ่งนั้น
ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ทั้งค่าธรรมเนียมศาลตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทนายความ รวมทั้ง
ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ทีต่ ดิ ตามมา นอกจากนี้ ญาติพนี่ อ้ งและบุคคลใกล้ชดิ ของผูเ้ สียหายทีเ่ รียกว่า เหยือ่ ทุตยิ ภูมิ
บ่อยครัง้ จะต้องรับภาระเลีย้ งดู จ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จา่ ยต่างๆ ในระหว่างทีผ่ เู้ สียหายเจ็บป่วย
ซึ่งบางครั้งอาจถึงกับตลอดชีพในกรณีพิการทุพพลภาพ รวมทั้งตัวผู้เสียหายเองตลอดช่วงระยะเวลา
จากการถูกประทุษร้าย ไม่ว่าต่อทรัพย์ ร่างกายหรือชีวิต จนกระทั่งมีการพิจารณาคดีในศาล
อาจตกเป็นเหยื่อในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการยุติธรรมซ�้ำแล้วซ�้ำอีก ตั้งแต่การไปแจ้งความต่อ
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ หรือพนักงานสอบสวน ในฐานะทีต่ กเป็นผูเ้ สียหาย แต่อาจไม่ได้รบั การบริการทีส่ ะดวก
รวดเร็วและสุภาพ บางครั้งใช้กริยาท่าทางหรือถ้อยค�ำที่อาจเป็นการประทุษร้ายเหยื่อให้เกิดการ
เจ็บปวดทางจิตใจทับทวีคณ
ู ขึน้ เช่น ในคดีถกู ข่มขืน ในชัน้ นีผ้ เู้ สียหายต้องตกเป็นเหยือ่ ของกระบวนการ
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ยุติธรรม ตั้งแต่การสอบปากค�ำของพนักงานสอบสวน การสอบสวนเพิ่มเติมจากพนักงานอัยการ
การซักค้านจากทนายความฝ่ายจ�ำเลยในศาล การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล และการที่ผู้ต้อง
ขังได้รับโทษน้อยกว่าที่ศาลพิพากษา เป็นต้น ปัจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จำ� เลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ซึง่ ก็สามารถช่วยแบ่งเบาภาระ
ของผู้เสียหายในคดีอาญาได้บ้าง
นอกจากนี้ ยังมีกรณีผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยเป็นผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นและต้องการใช้อ�ำนาจมืด
ในการบิดเบือนรูปคดี หรือในการปกปิดความผิด โดยการหลอกล่อ กดดัน ข่มขู่ หรือบีบบังคับต่อเหยือ่
อาชญากรรมให้ถอนแจ้งความให้บิดเบือนค�ำให้การจากหนักเป็นเบา ให้หลบเลี่ยงการเป็นพยาน
โดยวิธีการปฏิบัติต่อเหยื่ออาชญากรรมมีรูปแบบมากมายทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งให้เงินและข่มขู่
ทั้งใช้พระเดชและพระคุณ และถ้าเหยื่ออาชญากรรมไม่กลัวค�ำข่มขู่ บุคคลกลุ่มนี้ก็อาจบงการฆ่าเหยื่อ
อาชญากรรม และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดปาก ดังนั้น ปัญหาที่ส�ำคัญประการหนึ่งคือ การให้ความ
ปลอดภัยต่อผูเ้ สียหายหรือเหยือ่ อาชญากรรมด้วย ซึง่ ปัจจุบนั ประเทศไทยก็มพี ระราชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
พยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 แต่หน่วยงานของรัฐและประชาชนยังไม่มีการน�ำกฎหมายนี้มาใช้
อย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร  
จะเห็นได้วา่ ประเทศต่างๆ ทัว่ โลก ได้ให้ความส�ำคัญกับการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน ประเทศไทย
ซึ่งเป็นภาคีขององค์การสหประชาชาติก็ได้ให้ความส�ำคัญเช่นเดียวกัน โดยประเทศไทยได้ให้ความ
ส�ำคัญกับการรับรองและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม โดยการสร้าง
กฎหมายออกมาเป็นเครื่องมือในการน�ำมาคุ้มครองและบังคับใช้ในปัจจุบัน แต่หน่วยงานของรัฐ
ผูบ้ งั คับใช้กฎหมายจะต้องน�ำกฎหมายมาใช้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค เพือ่ ให้การคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

พนักงานอัยการกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

		1. หน้าที่ของพนักงานอัยการ
ตามระเบียบส�ำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการด�ำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ ได้ก�ำหนด
หลักการด�ำเนินคดีไว้ ดังนี้
“พนักงานอัยการมีอ�ำนาจหน้าที่ในการอ�ำนวยความยุติธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ                        
และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยจักต้องกระท�ำด้วยความรวดเร็ว เท่าเทียมกันและ
เป็นธรรม กับทั้งต้องกระท�ำให้เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน
พนักงานอัยการเป็นทนายแผ่นดิน และเป็นตัวแทนของแผ่นดินในการตรวจสอบ และค้นหา
ความจริ ง ในคดี อ าญา การควบคุ ม การด� ำ เนิ น คดี อ าญาของรั ฐ เพื่ อ รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย
ของประชาชนและประโยชน์ของส่วนรวม
ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาและจ�ำเลย ให้พนักงานอัยการค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ตลอดจนสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นด้วย ส่วนบุคคล
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สุรศักดิ์ ตรีรัตน์ตระกูล

ซึ่ ง เป็ น ผู ้ เ สี ย หายและพยาน พนั ก งานอั ย การพึ ง ให้ ค วามคุ ้ ม ครองและปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ หมาะสม
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้”
ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงายอัยการโดยยึดหลักนิตธิ รรมนัน้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 255 วรรค 2 บัญญัติว่า “พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและ
การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม”
นอกจากนี้ เพื่อให้การอ�ำนวยความยุติธรรมทางอาญาของพนักงานอัยการที่ท�ำหน้าที่สอบสวน
เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ควรมีการปลูกฝังจิตส�ำนึกให้ยึดหลักนิติธรรม อุดมการณ์ จรรยา
บรรณ ในการปฏิบัติงาน ตามจริยธรรมและมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการในทางสากล
โดยยึดหลัก ดังต่อไปนี้
1) ต้องรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็นพนักงานอัยการ
2) ต้องมีความเที่ยงธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและความเป็นกลางปราศจากอคติ ไม่ยอมให้
อิทธิพลหรืออคติใดๆ อยู่เหนือการวินิจฉัยหรือการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ
3) ต้องมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพกฎหมายและการปฏิบัติงาน สมกับการเป็นพนักงานอัยการ
โดยเป็นไปอย่างรอบคอบ รวดเร็ว
4) ต้องมีจติ ส�ำนึกมุง่ มัน่ ในการรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะและการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
5) ต้องด�ำเนินบทบาทที่แข็งขันในการตรวจสอบให้ได้ความจริงตามหลักนิติธรรม เพื่อน�ำไปสู่
ความยุติธรรม
6) ต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสมและให้ความร่วมมือที่ดีในการอ�ำนวยความยุติธรรม
		2. พนักงานอัยการกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานอัยการทีเ่ กีย่ วข้องกับการอ�ำนวยความยุตธิ รรมทางอาญา ซึง่ ตาม
พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 8 ก�ำหนดให้การปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานอัยการต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและหลักนิติธรรม
พนักงานอัยการมีบทบาทหน้าทีใ่ นการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา14
ดังนี้
1. การร้องขอให้ศาลก�ำหนดโทษผู้กระท�ำความผิดเสียใหม่ ในกรณีที่ผู้กระท�ำความผิดยังไม่ได้              
รับโทษหรือก�ำลังรับโทษอยู่และโทษที่ก�ำหนดตามค�ำพิพากษาหนักกว่าโทษที่ก�ำหนดตามกฎหมาย
ที่บัญญัติในภายหลังตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3
2. การยื่นค�ำร้องต่อศาลขอให้รื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ในกรณีที่พนักงานอัยการมิได้                   
เป็นโจทก์ในคดีเดิมซึ่งศาลได้มีค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้บุคคลต้องรับโทษทางอาญา พนักงานอัยการก็มี
อ�ำนาจหน้าทีเ่ ช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐาน ตามพระราชบัญญัตริ อื้ ฟืน้
คดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. 2526
14

เรวัตร จันทร์ประเสริฐ, รวมบทความทางวิชาการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, หน้า 354-355.
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การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของเหยื่อหรือผู้เสียหายโดยกระบวนการยุติธรรม

3. การขอให้ ศ าลคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพในชี วิ ต และร่ า งกายตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 32 ซึ่งบัญญัติให้มีการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิต
และร่างกายของบุคคล การทรมานทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม
การจับและการคุมขังบุคคล การค้นตัวบุคคลหรือการกระท�ำใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
จะกระท�ำมิได้ และในกรณีที่มีการกระท�ำซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพดังกล่าว พนักงานอัยการ
มีสิทธิร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งระงับหรือเพิกถอนการกระท�ำเช่นว่านั้น รวมทั้งจะก�ำหนดวิธีการ
ตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยได้
4. การขอให้ศาลคุ้มครองผู้ถูกคุมขังหรือขังโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 90 ซึ่งการคุมขังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนี้ ไม่จ�ำกัดว่าจะเป็น
การควบคุมหรือขังโดยเจ้าพนักงานหรือบุคคลทั่วไป พนักงานอัยการก็มีสิทธิยื่นค�ำร้องต่อศาลท้องที่
ที่มีอ�ำนาจพิจารณาคดีอาญาขอให้ปล่อยได้
ส�ำหรับกรณีการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนของเหยือ่ หรือผูเ้ สียหายนัน้ พนักงานอัยการก็มบี ทบาท
ส�ำคัญในการให้ความรูแ้ ก่ประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย ส�ำหรับเหยือ่
หรือผู้เสียหายที่ยากจนซึ่งมักประสบปัญหาในการฟ้องร้องคดี ส�ำนักงานอัยการสูงสุดก็มีส�ำนักงาน
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนทั้งในส่วนกลางและทุกจังหวัดทั่วประเทศ ใน
การให้ค�ำปรึกษาพร้อมด�ำเนินการฟ้องร้องคดีให้ด้วย ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐด่านแรกที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งพนักงานอัยการก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เต็มใจ และเสมอภาคกับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

บทสรุป

ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความส�ำคัญกับสิทธิมนุษยชน โดยมีการรับรองตามปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2491 และกติกาของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ     
แม้ว่าการให้ความหมายของสิทธิมนุษยชนยังไม่ปรากฏนิยามที่ชัดเจน แต่ส่วนใหญ่นานาประเทศ                   
ก็ยึดแนวทางที่สหประชาชาติได้ก�ำหนดหลักการพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนให้น�ำไปเป็นแนวทาง                       
เพื่อสร้างหลักประกันให้กับประชาชนในประเทศ
ส�ำหรับประเทศไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็ได้ให้การรับรอง
และคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้อย่างกว้างขวาง โดยมีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาคของบุคคล สิทธิของผู้ต้องหา สิทธิของพยานและผู้เสียหายในคดี
สิทธิของเด็ก เสรีภาพการนับถือศาสนา เสรีภาพทางการศึกษา สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในการบริการ
สาธารณสุขและสวัสดิการ สิทธิของผู้สูงอายุ สิทธิของคนพิการหรือทุพพลภาพ สิทธิของผู้บริโภค
สิทธิของชุมชนท้องถิ่น เสรีภาพในการรวมกลุ่มและการชุมนุม สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
มีส่วนร่วม สิทธิในการร้องทุกข์และฟ้องคดี ซึ่งสิทธิต่างๆ เหล่านี้ มีรัฐธรรมนูญรับรองเป็นหลักประกัน
ที่ส�ำคัญในการแสดงถึงการค�ำนึงถึงสิทธิต่างๆ ดังกล่าว ไว้อย่างครอบคลุม
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สุรศักดิ์ ตรีรัตน์ตระกูล

ส� ำ หรั บ การคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชนในกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญา                      
ตามรัฐธรรมนูญก็มีบัญญัติไว้หลายประการ เช่น สิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์ สิทธิที่จะ
ได้รับการสอบสวน การพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม หรือสิทธิที่จะไม่ถูก
ล่อลวง ขู่เข็ญ หรือให้ค�ำมั่นสัญญาในชั้นสอบสวน สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง ชดใช้ค่าเสียหายของ
ผูเ้ สียหายหรือเหยือ่ ทีถ่ กู กระทบจากการกระท�ำความผิด เป็นต้น ซึง่ ในการอ�ำนวยความยุตธิ รรมให้แก่
ประชาชนนัน้ เป็นต้นธารส�ำคัญในการด�ำเนินคดีอาญาและพนักงานอัยการมีหน้าทีส่ ำ� คัญประการหนึง่
คือ การอ�ำนวยความยุติธรรมให้เกิดกับประชาชนให้มากที่สุด โดยปัจจุบันการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เป็นประเด็นปัญหาทีส่ ำ� คัญทีท่ วั่ โลกก�ำลังให้ความสนใจทีจ่ ะร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะประเทศไทย
ได้ให้ความส�ำคัญกับปัญหาความไม่เสมอภาคและการเลือกปฏิบัติของคนในสังคม รัฐจึงต้องรีบแก้ไข
สร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำและขจัดการเลือกปฏิบัติให้เร็วที่สุด เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค
ประการส�ำคัญรัฐและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือ                  
ที่เหมาะสมกับเหยื่ออาชญากรรมตลอดกระบวนการทางกฎหมาย และวางมาตรการต่าง ๆ เพื่อลด
ความไม่สะดวกทัง้ ปวงของเหยือ่ อาชญากรรมให้เหลือน้อยทีส่ ดุ ปกป้องความเป็นส่วนบุคคลของเหยือ่
อาชญากรรม และให้หลักประกันความปลอดภัยของเหยื่ออาชญากรรมรวมทั้งครอบครัวและพยาน
ทีเ่ กีย่ วข้องจากการข่มขู่ และการล้างแค้น อีกทัง้ วางมาตรการให้ทกุ หน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรม
เร่งรัดการด�ำเนินคดีและการปฏิบัติตามค�ำสั่งศาลให้สิ้นสุดโดยรวดเร็วที่สุด.
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การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของเหยื่อหรือผู้เสียหายโดยกระบวนการยุติธรรม
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ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
รากฐานของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
อุดม รัฐอมฤต*

บทคัดย่อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับก่อนหน้า ตั้งแต่ฉบับปี พ.ศ.2540 เป็นต้นมา ได้บัญญัติรับรองหลักการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ไว้ในระดับเดียวกับสิทธิและเสรีภาพ แต่โดยแหล่งที่มาของหลักการนี้มีคุณค่าที่เป็นแก่นสาระ
หรือรากฐานแห่งสิทธิขั้นพื้นฐานที่บุคคลในฐานะมนุษย์พึงมี ซึ่งอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าเป็น
สิทธิมนุษยชน แต่เป็นสิทธิมนุษยชนชนิดที่รัฐจะต้องผูกพัน ไม่ล่วงละเมิดคุณค่าเช่นนั้น โดยไม่ติด
ยึดว่าบุคคลนั้นเป็นคนชาติของรัฐนั้นหรือไม่ และไม่สนใจในความแตกต่างใดๆ เชิงคุณค่าซึ่งแต่ละ
วัฒนธรรมได้วางกรอบของบุคคลเอาไว้อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นชนชั้น วรรณะ ความยากดีมีจน
สภาพทางกายภาพ สุขภาพ หรือความแตกต่างทางความคิดหรือความเชื่อใดๆ และโดยเหตุที่ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์มีลักษณะเช่นเดียวกับสิทธิมนุษยชนจึงมีลักษณะไม่หยุดนิ่ง แต่เรียกร้องให้รัฐต้องให้
ความคุ้มครองสิทธิของบุคคลในสภาวการณ์ที่โลกและสังคมต้องปรับเปลี่ยนไปตามองค์ความรู้
ของมนุษย์ในวิทยาการด้านต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึง
ค่านิยมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
ค�ำส�ำคัญ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
รัฐธรรมนูญ
สิทธิและเสรีภาพ
สิทธิมนุษยชน

* คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.)
รุ่นที่ 3 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รากฐานของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

บทน�ำ

นับแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญไทยได้ให้ความส�ำคัญกับการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่ฉบับ พ.ศ.2540 เป็นต้นมา
จนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน นอกจากได้มี
การวางหลักเกณฑ์ส�ำคัญๆ ที่เกี่ยวกับการจัดความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันและองค์กรที่ใช้อ�ำนาจ
อธิปไตยตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนการรับรองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนที่เป็นหลักประกันขั้นพื้นฐานดังเช่นนานาอารยประเทศแล้ว รัฐธรรมนูญที่กล่าวมายังได้
รับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้เป็นหลักการส�ำคัญในระบบกฎหมายไทยอีกด้วย และแม้ว่าหลักการ
คุม้ ครองศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์จะเป็นหลักกฎหมายทีป่ รากฏในรัฐธรรมนูญไทยมาเป็นเวลาพอสมควร
แล้ว แต่ก็ยังเป็นประเด็นกฎหมายที่มีความส�ำคัญให้ต้องท�ำการศึกษา โดยในบทความนี้จะได้ศึกษา
ประเด็นพื้นฐาน ได้แก่ (1) ความหมายและลักษณะทั่วไปของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (2) พัฒนาการ
ของศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ (3) การรับรองศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ในฐานะทีเ่ ป็นหลักการพืน้ ฐานของ
รัฐธรรมนูญ และ (4) การใช้สิทธิเพื่อคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

1. ความหมายและลักษณะทั่วไปของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ในเชิงความหมาย ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์เป็นฐานทีม่ าของการก�ำหนดสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์
หรือหลักสิทธิมนุษยชน อาจแยกเป็น 2 นัยในเชิงคุณค่า คือ ด้านหนึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์
อีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องคุณค่าในเชิงศีลธรรม หากพิจารณาคุณค่าทั้งสองนัยตามที่พจนานุกรมศัพท์
สังคมวิทยาอังกฤษ – ไทย  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน1 ให้ไว้ปรากฏความหมายดังนี้
(1) “ธรรมชาติของมนุษย์” ได้แก่ ลักษณะที่แท้จริงของมนุษย์ที่เกี่ยวกับสภาพจิตใจและ
ความต้องการจ�ำเป็น (needs) ที่จูงใจมนุษย์ท�ำการใดๆ โดยทฤษฎีมนุษย์น่าจะเป็นอย่างเดียวกัน
ไม่วา่ จะอยู่ ณ ทีใ่ ด  แต่ในทางปฏิบตั พิ ฤติกรรมของมนุษย์อยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลของสังคมและวัฒนธรรมด้วย
(2) “ศี ล ธรรม” ได้ แ ก่ หลั ก ที่ ว ่ า ด้ ว ยความผิ ด ชอบชั่ ว ดี ที่ สั ง คมก� ำ หนดให้ ส มาชิ ก ยึ ด ถื อ
ศีลธรรมสากลไม่มี นอกจากอนุมานเอาจากส่วนที่ก�ำหนดไว้เหมือนกันในความประพฤติบางเรื่อง
บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ไทยซึ่ ง รวมรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปั จ จุ บั น มิ ไ ด้ ร ะบุ เ อาไว้ ต รงๆ ว่ า  
“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” นั้น มีฐานะเป็นสิทธิ อย่างไรก็ตาม มีบางมาตราซึ่งเมื่ออ่านรวมกันแล้วมี
นัยส�ำคัญว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้รับความคุ้มครอง เช่น
มาตรา 4 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า
		“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับ
การคุ้มครอง”
1

พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาอังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, กรุงเทพ : รุ่งศิลป์การพิมพ์ 2524
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อุดม รัฐอมฤต

มาตรา 26 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า
		“การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีทรี่ ฐั ธรรมนูญมิได้บญ
ั ญัตเิ งือ่ นไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขดั
ต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และจะ
กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้”
นอกจากนั้น   มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2560   ยังได้บัญญัติรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้ในความหมายของ
สิทธิมนุษยชน ดังความว่า
		“สิทธิมนุษยชน” หมายความว่า ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
ของบุคคล บรรดาที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย หรือตามหนังสือ
สัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม
ดังนั้น เมื่อพิจารณาเหตุผลการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้เป็นไปบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
ประกอบกับเจตนารมณ์โดยรวมของรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ซึ่งมุ่งที่จะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ตลอดจน
ความเสมอภาคของประชาชน จึงอนุมานได้ว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” เป็นหลักการที่ได้รับ
การรับรองและคุ้มครองเช่นเดียวกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ และผูกพันการใช้อ�ำนาจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐโดยตรง ดังที่
บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง
		“รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุก
ของประชาชนโดยรวม”
ส�ำหรับการวินิจฉัยว่าพฤติกรรมใดกระทบต่อหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือไม่ อาจแยก
พิจารณาในสามประเด็น  ดังนี้
ประเด็นแรก สิ่งนั้นมนุษย์ควรปฏิบัติต่อกันหรือไม่
ประเด็นที่สอง ความรู้สึกทางด้านจิตใจของสังคมไทยในขณะนั้นสนับสนุนหรือโต้แย้งอย่างไร
ประเด็นที่สาม แนวทางที่สังคมอื่นที่มีประสบการณ์มาก่อนเป็นข้อพิจารณาประกอบ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ใช่สถานภาพที่ตายตัว แต่มีลักษณะผันแปร ดังนั้น ในการวินิจฉัย
แต่ละครั้งแต่ละเรื่องจึงต้องมีค�ำอธิบายที่ชัดแจ้งต่อสังคม
ในการพิจารณาแนวคิดเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้น  David Feldman เสนอให้พิจารณา
เป็น 3 ประการ คือ (1) ศักดิ์ศรีของชนิดพันธุ์มนุษย์ทั้งปวง (2) ศักดิ์ศรีภายในชนิดพันธุ์มนุษย์ และ
(3) ศักดิ์ศรีของปัจเจกชน2
2

David Feldman, Human Dignity as a Legal Value, [1999] P.L. Winter@Sweet&Maxwell and Contribors,
pp.682-687.
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ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รากฐานของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

		(1) ศักดิ์ศรีของชนิดพันธุ์มนุษย์ทั้งปวง
เป็นมุมมองทางด้านภาวะวิสัย ได้แก่ การแยกชนิดพันธุ์มนุษย์ออกจากชนิดพันธุ์อื่นๆ เช่น ลิง
และโดยที่ “มนุษย์” เป็นสัตว์ประเสริฐมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากสัตว์อื่นๆ จึงจ�ำเป็นต้องรักษา
บูรณภาพของชนิดพันธุ์เอาไว้มิให้กลายพันธุ์หรือสูญเสียลักษณะของชนิดพันธุ์
ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท�ำให้เกิดวิธีการเจริญพันธุ์และสร้างพันธุกรรมของมนุษย์
ที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยแพทย์ นักวิทยาศาสตร์และนักชีววิทยาได้ร่วมกันประกาศว่าจะท�ำการ
โคลนนิง่ (Cloning)3 มนุษย์ ความคิดดังกล่าวได้ถกู วิพากษ์วจิ ารณ์และโต้แย้งอย่างหนัก เพราะนอกจาก
จะมีปญ
ั หาเรือ่ งความปลอดภัยของมนุษย์ซงึ่ เกิดขึน้ ใหม่ดว้ ยวิธนี แี้ ล้ว ยังมีปญ
ั หาจริยธรรมทางชีววิทยา
(Bioethics) ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
อนึ่ ง ถ้ า จะมองไปในอนาคต ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ต ามความหมายนี้ อ าจจะรวมถึ ง
การวางหลักเกณฑ์ควบคุมนิเวศวิทยาและโภชนาการด้วย
		(2) ศักดิ์ศรีภายในชนิดพันธุ์มนุษย์
สาเหตุทที่ ำ� ให้มนุษย์มารวมกันเป็นกลุม่ กันได้เพราะมีอะไรบางอย่างหรือหลายอย่างทีเ่ หมือนกัน
และสมาชิกเห็นว่าเป็นลักษณะเฉพาะของกลุม่ ทีต่ อ้ งบ�ำรุงรักษา หวงแหน หรือเชิดชูไว้ เช่น กลุม่ ทีน่ บั ถือ
ศาสนาเดียวกัน มีปรัชญาให้มนุษย์พึ่งตนเองและท�ำความดี จึงต้องการรักษาและเชิดชูแนวทางนี้ไว้
ถ้ามีบุคคลภายนอกกลุ่มโต้แย้งหรือเสียดสีก็จะท�ำให้สมาชิกในกลุ่มนั้นเกิดความรู้สึกร่วมกันว่า
ถูกลดคุณค่าหรือถูกย�่ำยี เช่น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุโรประหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง เหล่านาซี
อันประกอบด้วย เอสเอส. (S.S.) และเกสตาโป (Gestapo) ได้ด�ำเนินวิธีการต่างๆ ที่มนุษย์ไม่พึงปฏิบัติ
ต่อกันแก่ชนชาติยิว เช่น โกนหัวสตรี แล้วน�ำผมไปทอเป็นเครื่องนุ่งห่มเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย
โดยไม่ค�ำนึงว่าผู้ที่เป็นเจ้าของผมเหล่านั้นจะหนาวเหน็บเพียงใดในฤดูหนาว หรือการใช้มนุษย์เป็น
เครื่องทดลองยาโดยฉีดสารต่างๆ เข้าร่างกาย ส่วนผลร้ายที่เกิดแก่มนุษย์เหล่านั้น ไม่ว่าความพิการ
หรือความตาย เหล่านาซีไม่เคยสนใจ   
		(3) ศักดิ์ศรีของปัจเจกชน
แนวคิดในระดับปัจเจกชนบางส่วนเป็นเรือ่ งอัตวิสยั กล่าวคือ ความรูส้ กึ ทีต่ นเองมีอยูแ่ ละต้องการ
ให้ผู้อื่นรู้ด้วย อันได้แก่ การประเมินค่าของตนเอง ทั้งนี้ อาจเนื่องจากความเชื่อว่าตนเองมีอะไรดีกว่า
คนอืน่ เมือ่ ตนรูส้ กึ ว่าแตกต่างจากผูอ้ นื่ ในเชิงทีเ่ หนือกว่าก็จะน�ำไปสู่ “การถือตัว” พฤติกรรมจึงเป็นไป
ในท�ำนองสื่อความหมายดังกล่าวเพื่อให้บุคคลภายนอกยอมรับ เช่น ถ้าบุคคลมีความสามารถ
ทางกีฬาจนถึงระดับผู้ชนะเลิศ การประเมินค่าของตนเองก็คือฝีมืออยู่ในระดับแนวหน้า การถือตัว
ก็คือจะไม่ยอมเล่นกับฝีมือต�่ำกว่ามากๆ

3

การท�ำโคลนนิง่ เป็นการท�ำส�ำเนามนุษย์ขนึ้ อันมิได้มกี ารผสมพันธุต์ ามธรรมชาติ โดยเชือ่ ว่าจะสามารถถอดรูปของต้นแบบไว้
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อุดม รัฐอมฤต

ศักดิ์ศรีของปัจเจกชนอาจเป็นเรื่องของภาวะวิสัยก็ได้ นั่นคือ ท่าทีหรือทัศนะของประชาชน
ทัว่ ไปทีม่ ตี อ่ ปัจเจกชนภายใต้กรอบของความคาดหมาย หรือบรรทัดฐานของสังคม การทีต่ อ้ งใช้เกณฑ์
ของสังคมก็เพราะปัจเจกชนไม่สามารถใช้ดุลพินิจของตนได้ เช่น เด็กทารกหรือผู้ป่วยที่ยังมีลมหายใจ
อยู  ่ นอนนิง่ ๆ แต่ตดั สินอะไรเองไม่ได้ ก็ชอบทีจ่ ะมีศกั ดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ บุคคลอืน่ จะท�ำอะไรต่อเขา
ตามใจชอบไม่ได้

2. พัฒนาการของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

เนื่องจากมนุษย์ไม่สามารถด�ำรงตนอยู่ได้โดยล�ำพังตนเอง มนุษย์ไม่อาจแยกออกจากสังคม
หรือรัฐได้ พัฒนาการในการคุม้ ครองศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพจึงได้เกิดขึน้ พร้อมๆ กับ
การเกิดขึน้ ของสังคมหรือรัฐนัน่ เอง ดังนัน้ ในการพิจารณาถึงศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ
คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพิจารณาถึงวิวัฒนาการการเกิดขึ้นของสังคมมนุษย์และกระบวนการเรียนรู้
ของมนุษย์ ทั้งนี้ เพราะกฎเกณฑ์ไม่ว่าจะเป็นศีลธรรมหรือกฎหมายเป็นสิ่งที่สมาชิกของสังคมมนุษย์
ได้ร่วมกับก�ำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและเกิดจากกระบวนการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์
ที่ยาวนานสืบต่อกันมา ด้วยกระบวนการเหล่านี้ นักปรัชญาส�ำนักกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law
School) เชื่อว่าเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือเกิดจากการที่มนุษย์เป็นส่วนหนึ่ง
ของธรรมชาติและจักรวาลซึ่งมีกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองโดยไม่มีผู้ใดบงการ เป็นไปตาม “เหตุผล
ของเรื่อง” (nature of things) ตามแนวทางนี้ มนุษย์ก็สามารถที่จะรู้และเข้าใจได้ว่า “ศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพเป็นสิง่ ทีม่ าพร้อมกับธรรมชาติของมนุษย์ซงึ่ เป็นส่วนหนึง่ ของธรรมชาติ
เป็นสิทธิตามธรรมชาตินั่นเอง”
ในทางตรงกันข้าม ส�ำนักกฎหมายบ้านเมือง (Legal Positivism) อธิบายว่ามนุษย์มีสิทธิ
หรือไม่นั้นจะต้องอยู่ที่ “กฎหมายบ้านเมือง” (positive law) บัญญัติถึงเรื่องนั้นๆ ไว้อย่างไร กล่าวคือ
บุคคลใดบุคคลหนึง่ จะมีสทิ ธิกระท�ำการอย่างใดอย่างหนึง่ หรือไม่นนั้ ต้องมีกฎหมายบัญญัตไิ ว้ การกระท�ำ
นอกเหนือกว่าที่กฎหมายก�ำหนดสิทธิไว้อาจเป็นความผิดได้ และในขณะเดียวกันบุคคลที่ใช้สิทธิ
เช่นว่านั้นจะกระท�ำการอันเป็นการกระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลอื่นไม่ได้
ต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 17-18 มนุษย์มีความสนใจในเรื่องของ “เหตุผล” ซึ่งหมายถึง
ความปราดเปรื่อง และ “ธรรมชาติ” ซึ่งหมายถึงสภาวะของสิ่งต่างๆ ที่เป็นอยู่ ท�ำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ว่ามนุษย์มีความสามารถที่จะสร้างธรรมชาติของมนุษย์ได้เองด้วยการใช้เหตุผล
แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนสมั ย ใหม่ ไ ด้ รั บ แรงบั น ดาลใจจากแนวคิ ด ของจอห์ น
ล็อค (John Locke) และแรงบันดาลใจจากการเคลื่อนไหวและการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส4 กล่าวคือ เกิดจากแนวความคิดในเรื่องความเป็นอิสระของปัจเจกบุคคล
4

โปรดดูรายละเอียดโดยย่อได้ใน นพนิธิ สุริยะ, สิทธิมนุษยชน : แนวคิดและการคุ้มครอง, (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน,
2559), หน้า 21-33.
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(individual autonomy) ในช่วงศตวรรษที่ 18 ซึง่ รวมกับแนวความคิดลัทธิ “สังคมนิยม” (Socialism)
และ“รัฐสวัสดิการ” (Welfare State) “ลัทธิต่อต้านการล่าเมืองขึ้น” (Decolonization) และ
การแผ่ขยายของแนวคิดเรื่อง “รัฐธรรมนูญนิยม” (Constitutionalism) และการท�ำประกาศรับรอง
สิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมือง (Bill of Rights) ในช่วงศตวรรษที่ 19 และ 20
จากที่กล่าวมาท�ำให้เห็นได้ว่า สิทธิและเสรีภาพในสังคมตะวันตกนั้นเป็นสิ่งที่มีวิวัฒนาการ
มาจากการต่อสู้เรียกร้องของราษฎรเอง โดยเป็นการเรียกร้องเอาจากผู้ปกครองที่มีอ�ำนาจเหนือกว่า
ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เป็นการต่อสู้กันในทางการเมืองระหว่างผู้อยู่ใต้ปกครอง
กับผู้ปกครองอันสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งในด้านความเชื่อ ศาสนา ความคิดทางการเมือง
และสภาพแวดล้อมทางสังคมแห่งยุคสมัยนั่นเอง
ปรากฏการณ์ทางวิชาการกฎหมายซึ่งแสดงโดยนัยว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองศักดิ์ศรี
ของปัจเจกชนที่มองเห็นได้ คือ ในสมัยโรมัน ได้แก่การด�ำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ลบหลู่เกียรติ
(actio iniuriarum) ล�ำดับต่อมาคือการอนุญาตให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้มีโอกาสแก้ข้อกล่าวหาในศาล
ต่อจากนั้นเราก็มีกฎหมายต่างๆ ที่คุ้มครองในกรณีการหมิ่นประมาทและการดูหมิ่น
ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ อนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1950 ข้อ 3
ได้บัญญัติห้ามการลงโทษหรือปฏิบัติต่อบุคคลอันเป็นการไร้มนุษยธรรม หรือการลดค่าของคนลง
(No one shall be subjected to … or to inhumane or degrading treatment of punishment.)
และด้วยเหตุนใี้ นปัจจุบนั ประเทศต่างๆ ในยุโรปได้ยกเลิกโทษประหารชีวติ กันไปมากแล้ว เพราะถือว่า
มนุษย์ไม่ควรจะปฏิบัติต่อกันเช่นนั้น ซึ่งก็คือการยอมรับนับถือศักดิ์ศรีของมนุษย์ด้วยกันเอง
เมื่อใดก็ตามที่สังคมตระหนักถึงวาระที่จะต้องยอมรับนับถือศักดิ์ศรีของปัจเจกชนในเรื่องใด
สังคมนั้นๆ ก็จะใช้กลไกที่ตนมีอยู่เพื่อให้ความคุ้มครอง ซึ่งถ้าเป็นเรื่องภายในของรัฐก็จะมีการออก
กฎหมายภายใน อาทิ การเข้มงวดกวดขันและการก�ำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่ต้องการ
มีชีวิตอยู่ต่อไปให้จากไปโดยสงบ หรือถ้าเป็นเรื่องระหว่างประเทศก็จะมีความตกลงระหว่างประเทศ
เช่น กรณีที่มีการตรวจค้นอวัยวะเพศของเด็กหญิงอายุ 13 ปี ก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าไปเยี่ยมญาติ
ซึ่งเป็นนักโทษ คณะกรรมาธิการซึ่งตั้งขึ้นตามอนุสัญญาอเมริกันว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค..ศ. 1969
มีความเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิในเกียรติยศและศักดิศ์ รีซงึ่ ได้บญ
ั ญัตริ บั รองไว้ในอนุสญ
ั ญาข้อ 11 (1)
ว่า คนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการเคารพในเกียรติยศ และย�ำเกรงในศักดิ์ศรีของเขา (Everyone has
the right to have his honor respected and his dignity recognized)5
ส�ำหรับสังคมตะวันออก แนวความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ก็มมี านานแล้วเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากการด�ำเนินชีวติ ภายใต้หลักค�ำสอนทางพุทธศาสนาของไทยนัน้

5

Report No. 38/96 of October 15, 1996, Case 10,506 X v. Argentina, (1996) 6 B.H.C.R. 314 para 93-94,
อ้างใน Public Law 1999, หน้า 689.
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อุดม รัฐอมฤต

สามารถกล่าวได้วา่ เป็นการคุม้ ครองศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะเมือ่ พิจารณาถึง
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งคนไทยยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา เพียงแต่ไม่ได้เรียกหลักการนั้นว่า
สิทธิมนุษยชนเท่านั้นเอง ที่กล่าวเช่นนี้ เป็นการพิจารณาโดยไม่ได้ใช้การตีความความหมายของ
หลักการหรือแนวคิด แต่เป็นการพิจารณาทีว่ ตั ถุประสงค์และผลทีเ่ กิดจากการปฏิบตั เิ ป็นตัววัดทีส่ ำ� คัญ
ในการเปรียบเทียบโดยการยึดเอา “คุณค่า” อันมีแกนกลาง คือ “ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์” เป็นส�ำคัญ
ในแง่นสี้ ทิ ธิทเี่ คยยึดถือกันอยูเ่ ดิมจึงอาจถูกหักล้างได้ถา้ หากว่าหลักการหรือสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีร่ บั รองกัน
เกิดขึ้นมาใหม่ หรือมีคณ
ุ ค่าในการคุม้ ครองศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ทเี่ หนือกว่า และในท�ำนองเดียวกัน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่มีลักษณะอันเป็นรากฐานมากกว่าก็ย่อมอยู่เหนือเรื่องของปัจเจกบุคคล   
แต่ เ มื่ อ ย้ อ นกลั บ มามองดู ป ระวั ติ ศ าสตร์ ข องไทยแล้ ว การต่ อ สู ้ ใ นลั ก ษณะดั ง กล่ า วใน
ประวัติศาสตร์ไทยเรานั้นกล่าวได้ว่าแทบจะไม่มีเอาเสียเลย การด�ำเนินชีวิตของคนไทย ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองจึงด�ำเนินไปอย่างสงบเรียบร้อยและเรียบง่ายภายใต้อิทธิพลของ
พุทธศาสนา ดังนัน้ การวางฐานทางความคิดในสังคมไทยเกีย่ วกับเรือ่ งสิทธิตา่ งๆ ในวิธคี ดิ อย่างเดียวกับ
สังคมตะวันตกจึงยังไม่มี แต่ถ้าหากจะมีได้ ก็เป็นไปในลักษณะที่เป็นการน�ำเอาความหมายเรื่องสิทธิ
ทีม่ อี ยูใ่ นสมัยหลังอันเป็นความหมายอย่างตะวันตกไปใช้เทียบเคียงกับสิง่ ทีผ่ า่ นมาแล้วในประวัตศิ าสตร์
ซึ่งยังน่าสงสัยว่านั่นเป็นความหมายที่ถูกต้องหรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากว่าข้อความคิด (Concept) เป็นสิ่ง
ที่ผันแปร (Dynamic) ไปได้ตามกาลเวลาและบริบท (Context) ของสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัย
โดยเฉพาะรายละเอียดในแต่ละเรื่องนั้นคงเป็นการยากที่จะลงความเห็นว่าเป็นสิ่งเดียวกัน และการ
“ถือว่าใช่” ก็ไม่ท�ำให้เป็นสิ่งเดียวกัน
เหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือหากพิจารณาถึงความหมายของสิทธิตามอย่างตะวันตก สิ่งที่จะ
ต้องตอบเป็นประการแรกก็คือ ในอดีตคนไทยเคยเรียกร้องสิทธิอะไรบ้างจากผู้ปกครอง ค�ำตอบก็คือ
“ไม่เคย” ที่กล่าวเช่นนี้ก็เนื่องจากในความสัมพันธ์ระหว่างราษฎรกับผู้ปกครองในสังคมไทยนั้น
มักกล่าวกันว่าผูป้ กครองซึง่ หมายถึงพระมหากษัตริยท์ รงปกครองไพร่ฟา้ ประชาชนด้วยหลักทศพิศราชธรรม
ด้วยความเมตตากรุณา และถือองค์พระมหากษัตริยเ์ ป็นสถาบันทีร่ กั ยิง่ ของประชาชน ดังนัน้ การเรียกร้อง
ในลักษณะที่เป็นสิทธิเช่นเดียวกับตะวันตกจึงไม่เกิดขึ้น
แต่เมื่อมีการเปิดประเทศเพื่อติดต่อค้าขายกับต่างชาติ อิทธิพลของต่างชาติและแนวความคิด
แบบตะวันตกทีม่ ากับการค้าขาย การศึกษาและวัฒนธรรม ท�ำให้สงั คมไทยเปลีย่ นไปมีความสลับซับซ้อน
มากขึน้ มีการผสมผสานแนวคิดและค่านิยมของต่างชาติมากขึน้ การเปรียบเทียบจึงท�ำให้เกิดความรูส้ กึ
ว่า “สิทธิ” เป็นสิง่ ทีค่ นไทยสมควรเรียกร้องเอาจากผูป้ กครองเพราะว่าเป็นสิง่ ทีม่ นุษย์มมี าโดยธรรมชาติ

3. การรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในฐานะที่เป็นหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ

		 โดยที่บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของไทยได้รับอิทธิพลจากแนวคิดในรัฐธรรมนูญของประเทศ
ในแถบยุโรปหลายประการ ซึ่งในที่นี้รวมถึงการบัญญัติรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดังนั้น การน�ำ
บทบั ญ ญั ติ ข องรัฐธรรมนูญไปใช้ให้มีผลในทางปฏิ บัติ หรื อ การตี ค วามศั ก ดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษ ย์
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ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รากฐานของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

สิทธิและเสรีภาพ   จึงควรศึกษาแนวทางในการใช้และการตีความจากประเทศที่เป็นต้นแบบในเรื่อง
ดังกล่าวเพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสภาพของสังคมไทย
		3.1 การรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศในยุโรป
รั ฐ ธรรมนู ญ เยอรมั น ลงวั น ที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ.1949 ซึ่ ง ในอารั ม ภบทได้ ก ล่ า วถึ ง
ความตระหนักส�ำนึกของชาวเยอรมันต่อการเกิดสงครามโลกครั้งที่สองแล้ว ได้มีการบัญญัติรับรอง
หลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 1 (1) ความว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
จะถูกล่วงละเมิดมิได้ การเคารพและคุ้มครองเป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจแห่งรัฐ
ทั้งปวง”6
ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันได้ตีความบทบัญญัติดังกล่าวในฐานะสิ่งที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ
ของตนแล้ว ยังเป็นหลักการพื้นฐานในความนิติรัฐของประเทศเยอรมันและสิทธิข้ันพื้นฐานที่บุคคล
ไม่อาจจ�ำหน่ายจ่ายโอนอีกด้วย โดยมีนัยที่ส�ำคัญดังนี้
ประการแรก มีความหมายเป็นหลักการทั่วไปที่มุ่งคุ้มครองความเสมอภาคระหว่างมนุษย์
เพื่อห้ามไม่ให้มีการกดขี่คนลงเป็นข้าทาส บ่าวไพร่ หรือการเหยียดหยามทางด้านชาติพันธุ์
ประการที่สอง ในขอบเขตของการลงโทษ คุ้มครองสิทธิในร่างกายของบุคคล ห้ามไม่ให้ใช้
การกระท�ำทารุณหรือการลงโทษต่ออวัยวะของมนุษย์ การตรวจพิสูจน์ตัวบุคคลหรือสภาพจิตจะใช้
เครื่องจับเท็จหรือการใช้ยา หรือวิธีการอื่นซึ่งท�ำลายเกียรติของบุคคลด้วยการบังคับให้เปลี่ยนแปลง
ความเป็นตัวตนของเขาไม่ได้
ประการที่สาม ในขอบเขตทางการแพทย์ จ�ำกัดการใช้เทคโนโลยีชีวภาพโดยเฉพาะกับ
ความเป็นมนุษย์ เช่นในกรณีการโคลนนิ่ง (Cloning) เพื่อการสร้างมนุษย์ เป็นต้น
หลักศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์มผี ลคุม้ ครองปัจเจกบุคคลไม่ให้ถกู การกระท�ำทีเ่ ป็นการล่วงละเมิด
ในทุกกรณีทั้งในกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา อย่างไรก็ดี ต้องไม่ลืมว่าในฐานะที่เป็นสมาชิก
ของกลุม่ ประเทศยุโรป หลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายของประชาคมยุโรปมีผลท�ำให้กฎหมายภายใน
ที่ละเมิดหลักกฎหมายดังกล่าวไม่มีผลใช้บังคับอีกด้วย
กฎหมายของประชาคมยุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนไม่ได้ใช้ค�ำว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”
โดยตรง แต่ได้บัญญัติรับรองหลักการนี้ไว้ในรูปของอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐาน มาตรา 3 “ห้ามมิให้มีการต่อบุคคลด้วยการกระท�ำทารุณ หรือด้วยการลงโทษหรือ
การกระท�ำอื่นใดที่ไร้มนุษยธรรมหรือลดค่าของมนุษย์ลง” มาตรา 14 ห้ามไม่ให้การแบ่งแยกมนุษย์

6

Article I (Human Dignity)
   (1) Human Dignity shall be inviolable to respect and protect, it shall be the duty of all state authority.
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ด้วยลักษณะ “ทางเพศ ชาติพันธุ์ สีผิว ภาษา ศาสนา ทรรศนะทางการเมืองหรือในทางอื่น พื้นฐาน
ทางเชื้อชาติหรือทางสังคม การสังกัดอยู่ในชนกลุ่มน้อยของชาติ ฐานะทางเศรษฐกิจ การเกิดหรือ
สภาพการณ์อ่ืนใด” หลักกฎหมายดังกล่าวได้ถูกน�ำมาบังคับใช้กับคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาล
สิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปอยู่เนืองๆ7
ควรกล่าวไว้ด้วยว่า นอกจากรัฐธรรมนูญเยอรมันแล้ว รัฐธรรมนูญของประเทศในยุโรป
บางประเทศก็บัญญัติรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้เช่นกัน เช่น รัฐธรรมนูญของประเทศกรีซ
ฉบับลงวันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ.1975 “การเคารพและคุ้มครองคุณค่าของความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่
จะต้องได้รบั การยึดมัน่ ไว้เช่นหลักการสูงสุดของรัฐ” หรือรัฐธรรมนูญของสเปนฉบับลงวันที่ 27 ธันวาคม
ค.ศ.1978 มาตรา 10 “1. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิทั้งหลายของบุคคลอันไม่อาจถูกล่วงละเมิด
การพัฒนาบุคลิกภาพโดยอิสระของแต่ละบุคคล การเคารพกฎหมายและสิทธิของบุคคลอื่นเป็น
หลักการพื้นฐานของระบบการเมืองและความสงบเรียบร้อยทางสังคม” 8
ในประเทศฝรั่ ง เศส ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของศาลปกครองสู ง สุ ด ของฝรั่ ง เศส (Conseil d’Etat)
ในคดี lancer de nian9 ในคดีดงั กล่าว นายกเทศมนตรีของเทศบาลแห่งหนึง่ ได้ประกาศห้ามการแสดง
ที่ ใช้ เ ครื่ อ งยิ ง ส่ ง ร่ า งคนแคระในลั ก ษณะเป็ น กระสุ น ออกไปในระยะสั้ น ๆ ให้ ไ ปตกบนเบาะลม
และศาลปกครองสู ง สุ ด ได้ ใ ห้ เ หตุ ผ ลว่ า ค� ำ สั่ ง ดั ง กล่ า วชอบด้ ว ยเหตุ ผ ลเนื่ อ งจากสอดคล้ อ งกั บ
หลั ก การเคารพศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในหลั ก การที่ ส� ำ คั ญ ของบ้ า นเมื อ ง ดั ง นั้ น
เมือ่ มีปญ
ั หาว่าการแสดงนัน้ กระทบต่อศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ ฝ่ายปกครองจึงต้องปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับ
“ส�ำนึกร่วมของชาติ” (conscience collective nationale) และห้ามการแสดงเช่นนั้นได้ แม้ว่า
การห้ามการแสดงจะมีผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนตัวของคนแคระซึ่งท�ำการแสดงเพื่อหารายได้
และเพื่ อ การมี ส ถานะทางสั ง คมของบุ ค คลผู ้ นั้ น ก็ ต าม อี ก ทั้ ง ยั ง มี ผ ลกระทบต่ อ หลั ก เสรี ภ าพ
ในการประกอบอาชีพ การประกอบกิจการค้าและอุตสาหกรรม ซึ่งไม่อาจถูกยกขึ้นมาโต้แย้งอ�ำนาจ
รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของฝ่ายบ้านเมืองที่จะต้องหยุดยั้งกิจกรรมใดๆ ที่ขัดต่อแบบแผน
ของสังคม

7
8

9

ค�ำวินิจฉัยในคดีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา (Affaire linguistique belge, 23 juillet 1968) และคดีที่เกี่ยวกับการกระท�ำ
ทารุณ (คดี Soering, 7 juillet 1987)
อ้างใน Marie-Luce Pavia. “La decouverte de la dignite de la personne humaine” in La Dignite de
la personne humaine. Sous la direction de Marie-Luce Pavia et Thierry Revet, (Paris : Economica, 1999)
p. 8-9.
CE, ass., 27 octobre 1995. Ville d’Aix-en-Provence, RFD adm. 1995. 1204. Concl. Frydman ; D. 1996.
177 note Lebreton ; JCP 1996. II. 22630. Note F. Hamon.
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ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รากฐานของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่น�ำมาหาประโยชน์ในเชิงการค้าไม่ได้ อวัยวะ ไข่หรือสเปิร์ม
ของมนุษย์จึงไม่อาจเป็นวัตถุแห่งการซื้อขาย การยินยอมของปัจเจกบุคคลที่กระท�ำต่อเนื้อตัวร่างกาย
หรือส่วนของร่างกายของเขาเพื่อยกเว้นหลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จึงไม่เกิดผลบังคับใดๆ
ในทางกฎหมาย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือมนุษย์ไม่อาจละทิ้งความเป็นมนุษย์ ซึ่งกรณีนี้ศาลสูง
ของฝรั่งเศสได้เคยวางแนวค�ำวินิจฉัยไว้แล้วในการตัดสินคดีเกี่ยวกับการตกลงรับเป็นแม่อุ้มบุญ
(mère porteuse)10
กรณีที่สองในคดี Benetton11 ผู้ป่วยโรคเอดส์ร่วมกันเป็นโจทก์ฟ้องผู้จัดท�ำแผ่นป้ายโฆษณา
แสดงส่วนของร่างกายมนุษย์เป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล (l’intimité de la vie privée)
ศาลชั้นต้นไม่รับข้ออ้างของโจทก์โดยเห็นว่าสิทธิส่วนบุคคลที่โจทก์อ้างเป็นสิทธิเฉพาะบุคคลที่ได้รับ
ความเสียหายเท่านั้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งบุคคลโดยทั่วไปไม่อาจอ้างความเสียหายเพื่อมาเป็นโจทก์
ฟ้องคดีนี้ได้ ในชั้นศาลอุทธรณ์ โจทก์ชี้ให้เห็นว่าป้ายโฆษณาท�ำให้ผู้พบเห็นเกิดความรังเกียจผู้ป่วย
โรคเอดส์ ท�ำให้ไม่อาจอยู่ร่วมในสังคมปกติได้ จึงไม่ใช่เรื่องในขอบเขตของสิทธิส่วนบุคคลแต่เป็น
สิทธิของความเป็นมนุษย์ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าภาพที่มีการโฆษณาได้ก่อให้เกิดสัญลักษณ์ที่เป็น
ภาพลบต่อศักดิศ์ รีของบุคคลทีถ่ กู กระทบ คือท�ำให้เกิดความรูส้ กึ ถูกปฏิเสธหรือย�ำ้ ความรูส้ กึ แปลกแยก
จากสังคมมากยิ่งขึ้น จึงเป็นการใช้สิทธิโฆษณาที่มิชอบ
คดีในท�ำนองเดียวกันนี้ ศาลปกครองสูงสุดของฝรัง่ เศสได้เคยมีคำ� วินจิ ฉัยเห็นชอบกับค�ำวินจิ ฉัย
ของคณะกรรมการควบคุมสื่อวิทยุโทรทัศน์ (Conseil supérieur de l’audiovisuel) ที่สั่งลงโทษ
ลดการอนุญาตกระจายเสียงของสถานีวิทยุแห่งหนึ่งลงเป็นเวลา 1 ปี เพราะเหตุที่ผู้จัดรายการ
ของสถานีวิทยุดังกล่าวได้กระท�ำการโฆษณาหลายครั้งซึ่งการสนับสนุนแนวคิดเชื้อชาตินิยมและ
การต่อต้านชาวยิว อันเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งอยู่ในอ�ำนาจของคณะกรรมการ
ที่จะมีค�ำสั่งลงโทษได้12
		3.2 การรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในรัฐธรรมนูญไทย
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังคงรับรอง “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” เหมือนเช่นที่รัฐธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ.2540 และฉบับถัดมา นอกจากนีย้ งั ได้วางสภาพบังคับเพือ่ ให้ประชาชนได้รบั การคุม้ ครองไว้
ไม่แตกต่างไปจากที่เคยมีมา

10

11
12

ค�ำพิพากษาของศาลสูงโดยที่ประชุมใหญ่ Cass.Ass.Plén ; 311 mai 1991, D. 1991, jur. P.417, rapp. Chartier,
note de Thouvenin, ซึ่งตัดสินกลับค�ำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ปารีส CA Paris, 15 juin 1990, JCP 1991, II,
n° 21653, note B. Edelman et C. Labrusse.
CA Paris, 28 mai 1996, D. 1996, jur. P. 617, note B. Edelman.
CE, 9 octobre 1996, Assoc. Ici et Maintenant, D. 1997, Somm. P. 81, obs. T. Hassler.
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				(1) การรับรองสถานะของ “ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์” ตามมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญ
มาตรา 4 บัญญัติว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง”
				 “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้มีสถานะเป็นการวางหลักทั่วไป
โดยการประกาศเจตนารมณ์ของรัฐทีจ่ ะให้ความรับรองคุม้ ครองศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ เพราะมาตรา 4
อยู่ในหมวด 1 บททั่วไป ซึ่งเป็นหมวดที่ก�ำหนดหลักการทั่วไปของรัฐ อันถือว่าเป็นสาระส�ำคัญที่มี
ลักษณะทั่วไป หรือเป็นการก�ำหนดขอบเขตกว้างๆ ของรัฐธรรมนูญว่า สาระส�ำคัญของบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญในหมวดต่อๆ มาจะต้องสอดคล้องกับหลักทั่วไปดังกล่าว กล่าวคือ ในด้านความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับปัจเจกบุคคล รัฐจะต้องให้ความคุ้มครองต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล มีผลให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นตัวก�ำหนดและเป็นตัวจ�ำกัดวัตถุประสงค์และภาระ
หน้าที่ของรัฐ ความชอบธรรมของรัฐและของกฎหมายที่มีต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ นอกจากนั้น
การบั ญ ญั ติ รั บ รองศัก ดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้ ในรั ฐ ธรรมนู ญ ยั ง เป็ นการบั ง คั บให้ รั ฐ ต้ อ งก� ำ หนด
เป็นหลักกฎหมายทั่วไปว่าอ�ำนาจอื่นๆ นอกเหนือจากอ�ำนาจรัฐก็ไม่อาจที่จะละเมิดต่อศักดิ์ศรี
ความเป็ น มนุ ษ ย์ ไ ด้ ในด้ า นการตี ค วามเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานต่ า งๆ นั้ น จะต้ อ งตี ค วามว่ า
สิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ นั้นต่างมีผลมาจากศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยจะต้องถือว่าเนื้อหาศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์จะต้องน�ำมาใช้ประกอบในการตีความสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ ด้วย
			 (2) สภาพบังคับของ “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” ตามรัฐธรรมนูญ
ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าสถานะทางกฎหมายของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ได้รับ
ความคุ้มครองไม่ให้มีการล่วงละเมิดในฐานะที่เป็นแก่นหรือรากฐานของสิทธิและเสรีภาพ หรือกล่าว
ได้ว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานประการหนึ่ง ดังนั้น จึงมีสถานะทางกฎหมายไม่ต่างไปจากสิทธิหรือเสรีภาพ
ที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองไว้โดยรัฐธรรมนูญ องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐจึงต้องผูกพันที่จะ
ไม่ใช้อ�ำนาจหรือกระท�ำใดที่มีผลกระทบในทางละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลในลักษณะ
เช่นเดียวกับที่ต้องผูกพันกับการให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัติรับรองไว้ แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 จะมิได้บัญญัติโดยใช้ข้อความ
ดังความที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 หรือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2550 บัญญัตไิ ว้ แต่โดยความของบทบัญญัตมิ าตรา 3 วรรคสอง13 ก็ยงั คงมีความมุง่ หมายให้องค์กร
ของรัฐทุกองค์กรต้องให้ความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพ ตามที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไว้

13

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 3 วรรคสอง “รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงาน
ของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
และความผาสุกของประชาชนโดยรวม”
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ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รากฐานของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

นอกจากนี้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังได้ย�้ำถึงการที่บุคคลอาจถูกล่วงละเมิดจาก
อ�ำนาจรัฐโดยการตรากฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้อย่างกว้างขวาง
ตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง อีกด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่าการใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติอาจก่อผลกระ
ทบกับประชาชนได้อย่างกว้างขวางโดยประชาชนอาจไม่รู้สึกตัว รัฐธรรมนูญจึงวางหลักประกันไว้
เป็นการเฉพาะเพิ่มขึ้น
ดังนั้น ในกรณีที่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ หรือเสรีภาพของบุคคลถูกล่วงละเมิด
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา 25 วรรคสาม จึงบัญญัติให้บุคคลสามารถใช้สิทธิทางศาลเพื่อให้
ได้รับการคุ้มครองหรือแก้ไขเยียวยาได้ ดังความว่า “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับ
ความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้น
เป็นข้อต่อสู้ในศาลได้”
การบัญญัติถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้ในมาตรา 4 และมาตรา 25 ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบนั ท�ำให้เห็นได้ชดั เจนว่ารัฐธรรมนูญไทยได้ให้ความรับรองคุม้ ครองศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์
โดยแยกออกจากสิทธิและเสรีภาพ และถือว่าเป็นรากฐานของสิทธิและเสรีภาพทั้งปวง รวมทั้งยังเป็น
สารัตถะแห่งสิทธิและเสรีภาพ อันถือว่าเป็นขอบเขตที่รัฐไม่อาจล่วงละเมิดเข้าไปได้
อนึ่ง การใช้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทยเพื่อคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้น
ยังอาจมีประเด็นปัญหาอีกว่า เฉพาะคนไทยเท่านั้นที่มีสิทธิกล่าวอ้างถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
หรือสิทธิดังกล่าวรวมถึงบุคคลต่างด้าวที่อาจกล่าวอ้างถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้ด้วย ทั้งนี้
เพราะมีการบัญญัติรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้ใน 2 หมวด  กล่าวคือ ในหมวด 1 บททั่วไป และ
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
โดยที่มาตรา 4 ได้บัญญัติให้ความรับรองคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล
เป็นการทั่วไป กรณีย่อมจะต้องตีความให้คุณค่าดังกล่าวมีผลเป็นการคุ้มครองทั่วไป นอกจากนี้
หากพิจารณาสารัตถะของศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์แล้ว เป็นไปไม่ได้ทจี่ ะมีการจ�ำแนกกลุม่ บุคคลเพือ่ ให้
ความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น อย่างไรก็ตาม โดยที่หมวด 3  
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยได้บัญญัติรับรองคุ้มครองเฉพาะแก่ชนชาวไทยเท่านั้น ดังนั้น
เพื่ อ ตี ค วามการให้ ค วามคุ ้ ม ครองศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ต ามที่ ไ ด้ บั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครองไว้ ดั ง กล่ า ว
ให้สอดคล้องกัน จึงอาจตีความได้ว่า บุคคลทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าวย่อมที่จะอ้าง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้ แต่เฉพาะส�ำหรับคนต่างด้าวอาจมีการบัญญัติกฎหมายเพื่อจ�ำกัดการอ้าง
สิทธิดังกล่าวได้ รวมทั้งในการใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลในกรณีทั่วไป

4. การใช้สิทธิเพื่อคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ในหัวข้อนี้จะได้แบ่งลักษณะของการใช้สิทธิเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ออกเป็น
2 ลักษณะ คือ การใช้สิทธิต่อองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรศาล และการใช้สิทธิทางศาล
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อุดม รัฐอมฤต

		4.1 การใช้สิทธิต่อองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรศาล
ในกรณีทกี่ ารละเมิดศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ บุคคลผูถ้ กู ละเมิดอาจใช้สทิ ธิตอ่ องค์กรทีไ่ ม่ใช่
องค์กรศาลได้ดังนี้  (1) ผู้ตรวจการแผ่นดิน  (2) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
				(1) ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผู้ตรวจการแผ่นดินจัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2560 มาตรา 228 และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ.2560
มีหน้าที่และอ�ำนาจในการให้ความคุ้มครองสิทธิต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้
อ�ำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมิชอบ แต่อ�ำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่องนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 230 คือ การตรวจสอบการใช้อ�ำนาจของ
หน่วยงานของรัฐที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาะแก่ประชาชน
โดยไม่จำ� เป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ ทัง้ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎหมาย และการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยทัว่ ไป
โดยเฉพาะในส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นใหม่ในเรื่องราวการตรวจสอบเพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ อันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน นอกจากนี้ ยังคงบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินในการยื่นเรื่องเพื่อให้มีการตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย กฎ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำอื่นใดของหน่วยงานของรัฐ
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครอง แล้วแต่กรณี ตามที่บัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 231 คือ
กรณีที่เห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำอื่นใดของหน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องพร้อม
ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
				(2) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ถกู จัดตัง้ ขึน้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2560 มาตรา 246 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ.2560 เป็นองค์กรอิสระที่มีหน้าที่และอ�ำนาจเกี่ยวกับการด�ำเนินการเพื่อให้มีการเคารพ
ในหลักสิทธิมนุษยชน ในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับค�ำร้องว่ามี
การละเมิดสิทธิมนุษยชน และเห็นว่ากรณีดังกล่าวมีมูลและอยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอี ำ� นาจแจ้งไปยังบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อให้บุคคล
หรือหน่วยงานนั้นชี้แจงข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก�ำหนด
ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจดั ท�ำรายงานผลการตรวจสอบต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง
ทีเ่ กีย่ วกับพฤติการณ์แห่งการละเมิดสิทธิมนุษยชน และมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ซึ่งต้องก�ำหนดให้ชัดแจ้งว่าบุคคลหรือหน่วยงานใดมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องใดและ
ด้วยวิธกี ารใด รวมทัง้ ระยะเวลาในการด�ำเนินการตามมาตรการดังกล่าว ในกรณีทบี่ คุ คลหรือหน่วยงาน
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มิได้ด�ำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือด�ำเนินการแล้วแต่ยังไม่
แล้วเสร็จโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรายงานต่อนายกรัฐมนตรี
เพือ่ สัง่ ให้มกี ารด�ำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในระยะเวลาอันมีกำ� หนด
และในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการด�ำเนินการหรือสั่งการให้ด�ำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่มอี ำ� นาจสัง่ การให้ผทู้ ตี่ อ้ งรับผิดชอบ
แก้ไขเยียวยาการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพด้วยตนเอง คงท�ำได้แต่เพียงรายงานให้รฐั สภาและสาธารณชน
ทั่วไปได้ทราบ ในฐานะที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรตรวจสอบเพื่อเสนอ
ความเห็นต่อรัฐบาลซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการด�ำเนินการเท่านั้น
		4.2 การใช้สิทธิทางศาล
ดังได้กล่าวแล้วถึงสถานะของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วว่ารัฐธรรมนูญได้บัญญัติ
รับรองให้บุคคลสามารถใช้อ้างอิงได้เช่นเดียวกับสิทธิหรือเสรีภาพ ดังนั้นบุคคลซึ่งถูกละเมิดศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์จึงสามารถเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดี
ในศาลได้
นอกจากนี้ ตามบทบัญญัติมาตรา 3 วรรคสองได้บัญญัติให้รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล
องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะเป็นการตรา
กฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย หรือการตีความกฎหมาย และในกรณีที่มีการใช้อ�ำนาจล่วงละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพตามทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้ เช่น ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตไิ ด้ตรากฎหมายฉบับใดฉบับหนึง่ แล้วมี
บทบัญญัตใิ ดมีผลกระทบศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์อนั เป็นการปฏิบตั หิ น้าทีซ่ งึ่ ไม่เป็นไปตามทีร่ ฐั ธรรมนูญ
บัญญัตไิ ว้ บุคคลซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากบทบัญญัตขิ องกฎหมายดังกล่าวเนือ่ งจากมีเหตุทเี่ กีย่ วกับการใช้
บทบัญญัตนิ นั้ ในคดีความในศาล ย่อมมีสทิ ธิยกเหตุแห่งการละเมิดศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ตามกฎหมาย
ดังกล่าวเป็นประเด็นขึน้ เพือ่ ให้ศาลยุตธิ รรมหรือศาลปกครองส่งเรือ่ งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย
ว่าบทบัญญัติของกฎหมายนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญตามมาตรา 212 และไม่มีผลใช้บังคับได้
ส่วนการใช้อ�ำนาจของฝ่ายบริหาร ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำอื่นใด
ทีเ่ ป็นการละเมิดศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ ย่อมได้รบั ความคุม้ ครองเช่นกัน ส่วนจะอยูภ่ ายใต้การควบคุม
ตรวจสอบของศาลปกครองหรือศาลยุติธรรมนั้นก็ต้องพิจารณาจากการกระท�ำของฝ่ายปกครองนั้นๆ
ถ้าหากเป็นการกระท�ำในลักษณะที่เป็นค�ำสั่งทางปกครอง การออกกฎหมายล�ำดับรอง หรือเป็น
การกระท�ำในลักษณะเป็นการปฏิบัติการทางปกครอง ก็อยู่ในอ�ำนาจศาลปกครอง แต่ถ้าหากว่า
ไม่ใช่ก็อยู่ในเขตอ�ำนาจของศาลยุติธรรม นอกจากนี้ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
มาตรา 213 ยังได้เพิม่ เติมช่องทางในการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ในกรณีทบี่ คุ คลถูกละเมิด
ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์และเป็นการกระท�ำละเมิดทีเ่ ข้าเงือ่ นไขตามทีก่ ฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ก็อาจใช้สิทธิเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า
การกระท�ำนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ตามรัฐธรรมนูญ อีกด้วย
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อุดม รัฐอมฤต

บทสรุป

แนวคิ ด ในการคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลไม่ ใ ห้ ถู ก ล่ ว งละเมิ ด โดยมิ ช อบจาก
การกระท�ำใดๆ ของบุคคลอืน่ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ จากการใช้อำ� นาจของรัฐ มีพนื้ ฐานมาแต่อดีตและ
ลงหลักมั่นคงโดยการใช้รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายพื้นฐานของรัฐ แต่ความละเอียดลึกซึ้งและขอบเขต
ของสิทธิขั้นพื้นฐานมีการเปลี่ยนแปลงไปตามส�ำนึกและความเข้าใจโลกและชีวิตของมนุษย์อยู่เสมอ
ท�ำให้ยากแก่การก�ำหนดด้วยถ้อยค�ำภาษา การสร้างหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อให้ครอบคลุม
คุณค่าทีม่ นุษย์พงึ ประพฤติปฏิบตั ติ อ่ กันจึงเป็นวิธกี ารทีช่ าญฉลาดในมิตขิ องกฎหมายและความยุตธิ รรม
ทีม่ นุษย์สามารถหยิบยืน่ ให้แก่กนั ได้ แต่ถงึ กระนัน้ ก็ตาม การทีจ่ ะน�ำหลักศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ทเี่ ป็น
คุณค่ารากฐานของสิทธิและเสรีภาพของบุคคลมาใช้บังคับให้เกิดผลสมตามเจตจ�ำนงที่พึงกระท�ำนั้น
ยังต้องอาศัยองค์กรต่างๆ ที่ใช้อ�ำนาจรัฐ ซึ่งรวมถึงศาลที่เป็นที่พึ่งสุดท้าย ในการด�ำรงความศักดิ์สิทธิ์
ของหลักกฎหมายนีไ้ ว้เช่นเดียวกับหลักสิทธิขนั้ พืน้ ฐานอืน่ ๆ ทีร่ ฐั ธรรมนูญบัญญัตริ บั รองไว้อย่างชัดเจนแล้ว
ทัง้ นี้ ปรากฏการณ์ในสังคมอย่างใดทีบ่ คุ คลพึงได้รบั ความคุม้ ครองในขอบเขตเพียงใด หรือบุคคลพึงถูก
ก�ำหนดให้มหี น้าทีต่ อ้ งประพฤติปฏิบตั อิ ย่างใดในการอยูใ่ นสังคมจึงต้องอาศัยองค์ความรูแ้ ละคุณธรรม
ของผู้ใช้กฎหมาย ดังนั้น หากสังคมของเราเป็นสังคมที่มีหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานที่ดีเพียงพอแล้ว
ประชาชนย่อมมีความหวังว่าผูใ้ ช้กฎหมายจะมีสำ� นึกรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยไม่ละเมิดศักดิศ์ รี
ความมนุษย์ได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
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ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รากฐานของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
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กองบรรณาธิการวารสารศาลรัฐธรรมนูญ
ขอเชิญชวนส่งบทความทางวิชาการเพื่อลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นหน่วยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญมีภารกิจหน้าทีท่ สี่ ำ� คัญประการ
หนึ่งคือการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้สาธารณชน
ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดพิมพ์
วารสารศาลรัฐธรรมนูญเพื่อเผยเพร่ความรู้ความเข้าใจซึ่งวารสารศาลรัฐธรรมนูญเล่มแรก ได้จัดพิมพ์
ตั้งแต่ปี พ.ศ 2542 เป็นต้นมา
เป้าหมาย : ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ขอเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน สถาบัน
การศึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไป ที่มีองค์ความรู้ทางด้านรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ
กฎหมายมหาชน กฎหมาย และงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญของไทยและต่างประเทศ ส่งบทความทางวิชาการเพื่อลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ศาลรัฐธรรมนูญ
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ
กฎหมายมหาชน กฎหมาย และงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญของไทยและต่างประเทศ
ระยะเวลาการจัดพิมพ์ :
วารสารศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนดให้มีการจัดพิมพ์ปีละ 3 เล่ม ตามก�ำหนดห้วง
ระยะเวลา คือ
- เล่มที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน
- เล่มที่ 2 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม
- เล่มที่ 3 ระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม
ระยะเวลาการเผยแพร่ :
วารสารศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนดเผยแพร่หลังจากสิ้นรอบระยะเวลาตามก�ำหนดการ
จัดพิมพ์ในแต่ละรอบนั้นๆ
แนวทางปฏิบตั ใิ นการน�ำเสนอบทความ : ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนดแนวทางการเขียนบทความ
ทางวิชาการ ดังนี้
1. ต้องเป็นบทความทางวิชาการด้านรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน
กฎหมาย และงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญของไทย
และต่างประเทศ
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2. ลั ก ษณะของบทความที่ น� ำ ลงพิ ม พ์ เ ผยแพร่ ต้ อ งเป็ น บทความทางวิ ช าการ
ด้านรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน กฎหมาย และงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญของไทยและต่างประเทศ บทความทางวิชาการนั้น
ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง บทน�ำ เนื้อเรื่อง บทสรุป และการอ้างอิง
3. รูปแบบการอ้างอิงบทความทางวิชการ ให้อ้างอิงในเนื้อเรื่องเป็นรูปแบบของการ
ใส่เชิงอรรถตัวเลข ดังนี้
ภาษาไทย ชือ่ -สกุล//ชือ่ เรือ่ ง.//เมืองทีพ่ มิ พ์.//ผูพ้ มิ พ์.//ปีทพี่ มิ พ์.//หน้าทีอ่ า้ งอิง.//
ภาษาอังกฤษ ชือ่ -สกุล//ชือ่ เรือ่ ง.//ครัง้ ทีพ่ มิ พ์.//เมืองทีพ่ มิ พ์.//ผูพ้ มิ พ์.//ปีทพี่ มิ พ์.
4. เงื่อนไขการรับบทความและการน�ำลงพิมพ์ มีดังนี้
(1) บทความทางวิชาการที่น�ำเสนอต้องไม่เคยลงพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และ
ไม่อยู่ระหว่างการเสนอขอลงพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ใดๆ
(2) บทความทางวิชาการที่ลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ จะต้อง
ผ่านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพความสมบูรณ์ของเนือ้ หาโดยคณะกรรมการพิจารณาเผยแพร่
บทความวิชาการทางสื่อสิ่งพิมพ์ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ หากคณะกรรมการฯ มีความเห็นและ
ข้อสังเกตเพิม่ เติมต่อบทความทีผ่ า่ นการตรวจสอบและประเมินคุณภาพแล้ว กองบรรณาธิการวารสาร
ศาลรัฐธรรมนูญจะแจ้งให้ผเู้ ขียนบทความได้ดำ� เนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป และจะน�ำบทความลงพิมพ์
เผยแพร่ภายหลังจากที่ผู้เขียนบทความได้แก้ไขปรับปรุงแล้ว ส�ำหรับบทความที่ไม่ผ่านการพิจารณา
จะแจ้งให้ทราบและส่งคืนต่อไป
5. ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญขอสงวนสิทธิใ์ นการพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการ
ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญเล่มใดก็ได้ตามความเหมาะสม
6. ผู้เขียนบทความทางวิชาการสามารถส่งต้นฉบับบทความทางวิชาการในช่องทาง
ต่างๆ ดังนี้
(1) ส่งในรูปแบบเอกสาร จ�ำนวน 1 ชุด พร้อมแผ่นซีดีที่บรรจุเอกสารบทความ
ทางวิชาการ โดยส่งไปที่ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
(2) ส่งในรูปแบบไฟล์เอกสารเวิรด์ ทาง E-mail : journal@constitutionalcourt.or.th
โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2141 7675 และ
0 2141 7681 ในวันเวลาราชการ
ค่าตอบแทนในการเขียนบทความ :
ผูเ้ ขียนบทความทางวิชาการจะได้รบั ค่าตอบแทนในการเขียนบทความเมือ่ ได้มกี ารน�ำ
บทความทางวิชาการลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ ตามอัตราที่ก�ำหนดไว้
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สถานที่จัดส่งบทความ :
ผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210  E-mail : journal@constitutionalcourt.or.th
การสมัครเป็นสมาชิกวารสารศาลรัฐธรรมนูญ :
ผูส้ นใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกวารสารศาลรัฐธรรมนูญ เพือ่ รับวารสารศาลรัฐธรรมนูญ
ได้ที่ กลุ่มงานคลังและพัสดุ ส�ำนักบริหารกลาง ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 7680, 0 2141 7635
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ
สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 7675 และ 0 2141 7681
ในวันเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.constitutionalcourt.or.th
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ใบสมัครสมาชิก “วารสารศาลรัฐธรรมนูญ”
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ
เจ้าของ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

สมัครสมาชิก

ค่าสมาชิก 300 บาท
(1 ปี 3 เล่ม รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)

ราคาจ�ำหน่าย
เล่มละ 120 บาท
ขอสมัครเป็นสมาชิกวารสารศาลรัฐธรรมนูญ
ชื่อ-สกุล....................................................................................................................................................................................................
ที่อยู.่ ......................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย.์ ...................................
โทรศัพท์........................................................................................โทรสาร..........................................................................................
❑ ประจ�ำปี พ.ศ.............................................................................. เล่มที.่ ..................................................................................
❑ ตั้งแต่ พ.ศ..................................................................................... ถึง พ.ศ...............................................................................
❑ เล่มที.่ ............................................................................................... (ระบุให้ชัดเจน)
พร้อมนี้ได้แนบธนาณัติ
สั่งจ่าย ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 10215 / เช็คธนาคาร / ตั๋วแลกเงิน จ�ำนวนเงิน................................บาท

โดยสั่งจ่ายในนาม ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ: ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
			
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
			
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 02 141 7777
หรือ ติดต่อโดยตรงได้ที่ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
		 โทร. 0 2141 7681 โทรสาร 0 2143 9515

การส่งบทความเพื่อลงพิมพ์ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญและการติดต่อเรื่องอื่น ๆ กับกองบรรณาธิการ
โปรดแจ้งสถานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมเบอร์โทรศัพท์และ E-mail (ถ้ามี)
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ปีละ 300 บาท (รวมค่าจัดส่งไปรษณีย์)

“บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในวารสารศาลรัฐธรรมนูญเป็นวรรณกรรมของผู้เขียน
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและบรรณาธิการไม่จ�ำเป็นต้องเห็นด้วย”
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