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บทบรรณาธิการ
วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชนเล่มนีเ้ ป็นฉบับที่ 2 ของปีที่ 3 นับเป็นความเพียรพยายาม
ทีจ่ ะทำ�ให้วารสารนีก้ า้ วรุดหน้าไป แม้วา่ จะประสบปัญหาและอุปสรรคอยูบ่ า้ งก็ตาม นับต่อแต่นไ้ี ป
การสืบสานเจตนารมณ์ของวารสารที่มุ่งหวังให้เป็นเวทีวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน ด้วยการ
ขับเคลื่อนภายใต้เป้าประสงค์ให้ข้อเขียนบทความและ/หรือบทสรุปของงานศึกษาวิจัยที่ตีพิมพ์
มีความหลากหลายและสะท้อนมุมคิดแตกต่างกันของผู้เขียนหรือสำ�นักคิดภายใต้ความเชื่อที่ว่า
“ความแตกต่างทางความคิดและความเชื่ออันหลากหลาย นำ�ไปสู่การพัฒนา”
สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเปิดกว้างในการรับและนำ�บทความ
วิชาการ ตลอดจนข้อคิดเห็นต่าง ๆ ลงตีพมิ พ์ในวารสาร ซึง่ ก็สง่ ผลให้ผเู้ ขียนต้องรับผิดชอบต่อเนือ้ หา
ที่ตีพิมพ์เป็นหลัก ขณะที่กองบรรณาธิการมีหน้าที่รับผิดชอบในภาพรวมเท่านั้น
สำ�หรับวารสารฉบับนี้สาระสำ�คัญประกอบด้วยบทความที่มีเนื้อหาด้านสิทธิมนุษยชน
ที่มีความหลากหลาย ทั้งบทความจากนักวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนของความรู้ด้านกฎหมาย
อันเกี่ยวเนื่องกับประเด็นสิทธิมนุษยชน จำ�นวน 2 เรื่อง บทความที่มาจากรายงานผลการศึกษา
วิจัยของสำ�นักงานฯ จำ�นวน 2 เรื่อง บทความซึ่งเป็นองค์ความรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนเฉพาะด้าน
จำ�นวน 1 เรื่อง และบทความที่เป็นการสรุปการเสวนา/การประชุมทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศ จำ�นวน 2 เรื่อง
อนาคตทิศทางของวารสารแต่ละฉบับอาจต้องนำ�เสนองานเขียนที่มีความหลากหลาย
เช่นเดียวกันนี้ต่อเนื่องอีกต่อไปหรือว่าอาจเปลี่ยนเป็นการเน้นเนื้อหาประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
เป็นการเฉพาะตามช่วงเวลาหรือสถานการณ์ทเ่ี หมาะสม ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก่ บั ความพร้อมและการตัดสินใจ
ร่วมกันของกองบรรณาธิการ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่ายังคงได้รับการติดตามและตอบรับที่ดีจาก
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กฎหมายต่อต้านการด�ำเนินคดีเพื่อยับยั้งการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ
(Anti-SLAPP Law)
รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท*
บทคัดย่อ

การด�ำเนินคดีเพือ่ ยับยัง้ การมีสว่ นร่วมในกิจการสาธารณะ หรือ Strategic Lawsuits Against
Public Participation หรือเรียกย่อว่า “SLAPP” คือ การด�ำเนินคดีเพื่อยับยั้งการแสดงความเห็นต่อรัฐบาล
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือเรือ่ งประโยชน์สาธารณะ โดยผูท้ ดี่ �ำเนินคดีไม่ได้มเี จตนาทีร่ อ้ งขอความยุตธิ รรม แต่ด�ำเนิน
คดีเพียงเพื่อข่มขู่บุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับตนหรือกิจการที่ตนได้กระท�ำ  หรือเพื่อปกปิดเรื่องราวจริงที่เกิดขึ้น
ดังนั้น หลักคิดในเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดในประเด็นประโยชน์สาธารณะย่อมเป็นสิ่งที่ควร
ส่งเสริมและมีน�้ำหนักมากกว่าสิทธิในชื่อเสียงของปัจเจกชน และควรน�ำมาใช้เป็นหลักในการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและแนวปฏิบัติของการด�ำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาของประเทศไทย
ค�ำส�ำคัญ: การด�ำเนินคดีเพื่อยังยั้งการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ เสรีภาพในการแสดงออก

*

รองศาสตราจารย์ประจำ�คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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Strategic Lawsuits Against Public Participation

Associate Professor Dr. Pokpong Srisanit*
Abstract

Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPP) are lawsuits which the
plaintiff proceeds the case in order to intimidate public participation or to conceal some
facts. Thus, the concept that the freedom of expression which is relevant to public interest
outweighs the rights to reputation of individual should be applied to the amendment of
relevant laws and regulations both in civil and criminal proceedings.
Keywords: strategic lawsuits against public participation, SLAPP, freedom of expression

*

Associate Professor Dr. Pokpong Srisanit, Faculty of Law, Thammasat University,
Bangkok,Thailand.
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กฎหมายต่อต้านการด�ำเนินคดีเพื่อยับยั้งการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ
(Anti-SLAPP Law)1
1

บทนำ�

ในสังคมเสรีนิยมประชาธิปไตย การคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเป็นสิ่งสำ�คัญที่ต้อง
กระทำ�ในฐานะเป็นส่วนหนึง่ ของสิทธิมนุษยชนซึง่ ได้รบั การรับรองในสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศ2 การใช้เสรีภาพ
ในการแสดงออกซึง่ ความคิดให้ผลดีทงั้ ในระดับจุลภาคและในระดับมหภาค ในระดับจุลภาค (micro) ผูแ้ สดงออก
ซึ่งความคิดย่อมได้รับผลประโยชน์ (benefits) หลายประการ ทั้งในเรื่องของความพึงพอใจส่วนตัว ผลประโยชน์
จากการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาของความคิดที่ได้แสดงออก ในระดับมหภาค (macro) การใช้
เสรีภาพในการแสดงออกซึง่ ความคิดในประเด็นปัญหาทีเ่ ป็นประเด็นสาธารณะ (public issues) เช่น การตรวจสอบ
การทำ�หน้าที่ของฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ หรือฝ่ายตุลาการ ย่อมสร้างผลประโยชน์ส่วนรวม (social benefit)
เพราะเป็นการเพิม่ ต้นทุนให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในการตัดสินใจกระทำ�การทุจริตในตำ�แหน่งหน้าทีแ่ ละการกระทำ�
ที่มิชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ รวมทั้งกรณีธุรกิจเอกชนที่กระทำ�ผิดกฎหมายและสร้างความเสียหายให้กับสังคม
การติดตามตรวจสอบโดยภาคสังคมหรือภาคประชาชนย่อมสร้างประโยชน์สว่ นรวม ดังนัน้ หากมีการส่งเสริม สนับสนุน
ให้มีการใช้เสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดในประเด็นสาธารณะ พร้อมกับการคุ้มครองผู้แสดงความเห็น
เพื่อไม่ให้ถูกโจมตีจากการใช้เสรีภาพดังกล่าว ย่อมเป็นแนวทางที่ดีที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อสังคม
ในมุมมองของผู้ถูกตรวจสอบหรือผู้ที่ถูกกระทบกระเทือนจากการใช้เสรีภาพในการแสดงออก
ซึง่ ความคิดของผูอ้ น่ื ย่อมมีสทิ ธิทจ่ี ะดำ�เนินคดีกบั ผูท้ แ่ี สดงความคิดเห็นทีก่ ระทบกระเทือนสิทธิของตนได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นที่เป็นเรื่องขัดต่อความจริงและทำ�ให้ผู้อื่นเสียหาย ดังนั้นผู้เสียหายย่อม
มีสทิ ธิทางแพ่งในการเรียกร้องค่าเสียหาย รวมทัง้ ขอให้แก้ไขให้ชอ่ื เสียงกลับคืนมาเหมือนเดิม และในบางประเทศ
ก็กำ�หนดให้การแสดงความเห็นที่ทำ�ให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชังเป็นความผิดอาญาฐาน
หมิ่นประมาท3 เช่น ประเทศไทยและประเทศเยอรมนี เป็นต้น

1

ปรับปรุงจากบทความในโครงการวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมายภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยและสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง กฎหมายต่อต้านการดำ�เนินคดีเพื่อยับยั้งการมี
ส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ (Anti-SLAPP Law), โดย ปกป้อง ศรีสนิท, 2557. สืบค้นจาก http://thailawwatch.org/
research-papers/antislap/
2
จาก ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 19 และ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง ข้อ 19
3
จาก ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326, 327 และ 328
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อย่างไรก็ตาม ในการตรวจสอบประเด็นสาธารณะ บางครัง้ ผูถ้ กู ตรวจสอบไม่ได้มคี วามตัง้ ใจทีจ่ ะใช้
สิทธิทางแพ่งและทางอาญาเพือ่ เรียกร้องความเป็นธรรมอย่างแท้จริง แต่ผถู้ กู ตรวจสอบต้องการเพียงใช้การดำ�เนิน
คดีในศาลเป็นการข่มขู่ ยับยัง้ ผูแ้ สดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะให้ยตุ กิ ารแสดงความคิดเห็น หรือเพิกถอน
ข้อความที่ได้กล่าวไว้แล้ว การดำ�เนินคดีดังกล่าวเรียกว่า “การดำ�เนินคดีเพื่อยับยั้งการมีส่วนร่วมในประเด็น
สาธารณะ” หรือ “Strategic Lawsuits Against Public Participation”4 หรือ เรียกย่อว่า “SLAPP” หรือ
ภาษาไทยใช้คำ�ว่า “การฟ้องข่มขู่หรือคุกคาม” ซึ่งการฟ้องหรือดำ�เนินคดีดังกล่าวมีประสิทธิผลในการทำ�ลาย
แรงจูงใจของผู้ตรวจสอบหรือแสดงความเห็นในประเด็นสาธารณะ โดยการใช้คดีอาญาหรือคดีแพ่งเพื่อให้ผู้แสดง
ความเห็นเกิดลังเลใจหรือตัดสินใจเลิกติดตามหรือยุติการดำ�เนินการตรวจสอบประเด็นสาธารณะ หากปล่อยให้
มีการใช้เทคนิคดังกล่าวอย่างมากย่อมเป็นการลดประสิทธิภาพของการตรวจสอบกิจการสาธารณะและเป็นการ
ลดผลประโยชน์ของสังคม บทความจะศึกษาถึง ความหมาย ลักษณะ แนวคิดของการดำ�เนินคดีเพื่อยับยั้งการมี
ส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะ กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ วิเคราะห์กฎหมายไทยทีเ่ ป็นอยู่ และนำ�เสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้สังคม

2

ความหมายของ SLAPP

การดำ�เนินคดีเพือ่ ยับยัง้ การมีสว่ นร่วมในกิจการสาธารณะ หรือ “Strategic Lawsuits Against Public
Participation” หรือเรียกย่อว่า “SLAPP” หมายถึง การดำ�เนินคดีเพือ่ ยับยัง้ การแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีหรือ
การโต้เถียงโดยมีจุดหมายเพื่อต่อสู้กับบุคคลที่พูดหรือแสดงความเห็นต่อรัฐบาลหรือเรื่องประโยชน์สาธารณะ5
การฟ้องข่มขู่หรือคุกคาม ถูกนำ�มาใช้เพื่อปิดปากและข่มขู่การวิพากษ์วิจารณ์โดยการบังคับให้คนที่พูดหรือแสดง
ความเห็นในเรื่องสาธารณะจะต้องใช้เงินมหาศาลในการต่อสู้กับข้อกล่าวหา โดยผู้ที่ดำ�เนินคดีไม่ได้มีเจตนาที่จะ
ร้องขอความยุติธรรม แต่ดำ�เนินคดีเพียงเพื่อข่มขู่บุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับตนหรือกิจการที่ตนได้กระทำ�  ทำ�ให้ผู้ใช้
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทีถ่ กู ดำ�เนินคดีจะต้องสูญเสียเงินในการต่อสูค้ ดี6 คนทีใ่ ช้เทคนิคการดำ�เนินคดีเพือ่
ปิดปากการถูกตรวจสอบ เช่น บริษทั ใหญ่ หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีถ่ กู ตรวจสอบร้องเรียน7 การฟ้องข่มขูห่ รือคุกคาม
4

วรรณกรรมแรกที่กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว.  From SLAPPs: getting sued for speaking out, by G.
W. Pring & P. Canan, 1996. Retrieved from http://tupress.temple.edu/book/3508
5
From What is a SLAPP?, by The Public Participation Project, 2018. Retrieved from
https://anti-slapp.org/what-is-a-slapp
6
Ibid.
7
From What is a Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP)?, by California
Anti-SLAPP Project, 2018, Retrieved from http://www.casp.net/sued-for-freedom-of-speech-california/
what-is-a-first-amendment-slapp/

11

12

วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน

มักจะเป็นเครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิผลเพราะเหตุวา่ การต่อสูค้ ดี การฟ้องข่มขูห่ รือคุกคามต้องใช้เวลานานและสูญเสีย
เงินจำ�นวนมาก ทำ�ให้คนที่ถูกดำ�เนินคดีจากการฟ้องข่มขู่หรือคุกคาม ที่แสดงความคิดเห็นในเรื่องสาธารณะหรือ
ตรวจสอบการดำ�เนินกิจการสาธารณะมักจะล้มเลิกการแสดงความคิดเห็นและติดตามตรวจสอบ ประนีประนอม
ยอมความ ขออภัย และแก้ไขถ้อยคำ�ทีต่ นเองเคยพูดไว้8 การปล่อยให้มกี ารฟ้องข่มขูห่ รือคุกคามเกิดขึน้ จะขัดขวาง
คุณค่าที่สำ�คัญ นั่นก็คือ คุณค่าของการสนับสนุน ส่งเสริม คุ้มครอง และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น
ในเรือ่ งสาธารณะอย่างอิสระเพือ่ ทำ�ให้รฐั บาลและกิจการสาธารณะเกิดความโปร่งใสและเป็นรัฐบาลของประชาชน
โดยประชาชน และเพื่อประชาชน9
นอกจากนี้ หากผู้ตรวจสอบกิจการสาธารณะถูกฟ้องดำ�เนินคดีด้วยวิธีการฟ้อง และผู้ถูกฟ้องได้ฟ้อง
คดีตอบโต้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ฟ้องกับตน วิธีการนี้ถูกเรียกว่า “การฟ้องกลับ” หรือ “SLAPPback”10 ซึ่งก็เป็น
รูปแบบหนึ่งของการฟ้อง และอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์แบบเดียวกันกับการฟ้องปกติ

3

วิธีการมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะ

การมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะอาจแบ่งได้เป็นการมีส่วนร่วมที่ไม่มีผลทางกฎหมาย และการ
มีส่วนร่วมที่มีผลทางกฎหมาย
3.1 การมีสว่ นร่วมทีไ่ ม่มผี ลทางกฎหมาย คือ การแสดงออกซึง่ ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นผ่านทาง
สื่อสารมวลชนหรือสื่อสังคม (social media) เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ต่าง ๆ โดยการแสดง
ข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นดังกล่าวไม่สง่ ผลทางกฎหมายต่อเจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือผูถ้ กู ตรวจสอบ แต่อาจมีผลทาง
จิตวิทยา ต่อเกียรติยศชื่อเสียง หรือฐานะทางสังคม การแสดงความคิดเห็นในสื่อต่าง ๆ
3.2 การมีส่วนร่วมที่มีผลทางกฎหมาย คือ การใช้เครื่องมือทางกฎหมายในการตรวจสอบดำ�เนิน
การทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง ซึ่งส่งผลทางกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกตรวจสอบไม่มาก
ก็นอ้ ย เช่น การแจ้งข้อเท็จจริงต่อหน่วยงานของรัฐหรือต่อองค์กรอิสระทีม่ อี �ำ นาจติดตามตรวจสอบการทำ�หน้าที่
ของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ การร้องทุกข์ตอ่ พนักงานสอบสวนให้ด�ำ เนินคดีอาญา การฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง

8

From What is a SLAPP?. Loc.cit.
From SLAPPs: getting sued for speaking out. Loc.cit.
10
From Guarding against the chill: a survival guide for SLAPP victims, by The First
Amendment Project, 2018, Retrieved from https://www.thefirstamendment.org/media/Guarding-Againstthe-Chill.pdf
9
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ลักษณะการดำ�เนินคดีเพื่อยับยั้งการมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะ

การมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะที่ไม่มีผลทางกฎหมายและที่มีผลทางกฎหมายสามารถนำ�ไปสู่
การดำ�เนินคดีเพื่อยับยั้งการมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะได้ทั้งสิ้น โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ถูกตรวจสอบ
สามารถใช้มาตรการตอบโต้เพื่อทำ�ลายแรงจูงใจของผู้ตั้งประเด็นตรวจสอบได้หลายทาง ไม่ว่าจะใช้วิธีการนอก
กฎหมาย เช่น ขู่เข็ญจะทำ�อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ซึ่งวิธีการนอกกฎหมายนี้ไม่ถือว่าเป็นการฟ้องข่มขู่
หรือคุกคาม และอยู่นอกเหนืองานศึกษาชิ้นนี้ แต่หากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ถูกตรวจสอบใช้วิธีการทางกฎหมาย
จะเรียกว่า “SLAPP” หรือการดำ�เนินคดีเพื่อยับยั้งการมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะ
การดำ � เนิ น คดี เ พื่ อ ยั บ ยั้ ง การมี ส่ ว นร่ ว มในประเด็ น สาธารณะมี ห ลายวิ ธี 11 เช่ น การดำ � เนิ น คดี
หมิ่นประมาททั้งทางแพ่งและทางอาญา และการดำ�เนินคดีอาญาฐานแจ้งความเท็จหรือฟ้องอาญาเท็จ  

4.1 หมิ่นประมาท
การดำ�เนินคดีหมิ่นประมาทถูกนำ�มาใช้เพื่อการยับยั้งการมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะ
อย่างมาก เพราะเหตุว่ากฎหมายไทยได้กำ�หนดให้หมิ่นประมาทเป็นทั้งความรับผิดทางแพ่งและความรับผิดทาง
อาญา ผูท้ ตี่ รวจสอบกิจการสาธารณะ หากได้แสดงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการสาธารณะ  อาจถูก
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องร้องหรือดำ�เนินคดีหมิ่นประมาทได้ทั้งทางแพ่งและทางอาญา  เพื่อใช้
การดำ�เนินคดีหมิ่นประมาทเป็นเครื่องมือที่จะยับยั้งการแสดงข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นในกิจการสาธารณะ
หมิ่นประมาททางแพ่งบัญญัติเป็นความรับผิดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
423 ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง เป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียง
หรือเกียรติคุณของบุคคลอื่นก็ดี หรือเป็นที่เสียหายแก่ทางทำ�มาหาได้ หรือทางเจริญของเขาโดยประการอื่นก็ดี
ท่านว่าผูน้ นั้ จะต้องใช้คา่ สินไหมทดแทนให้แก่เขาเพือ่ ความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่การนัน้ แม้ทงั้ เมือ่ ตนมิได้
รู้ว่าข้อความนั้นไม่จริง แต่หากควรจะรู้ได้
ผู้ใดส่งข่าวสารอันตนมิได้รู้ว่าเป็นความไม่จริง หากว่าตนเองหรือผู้รับข่าวสารนั้นมีทางได้เสีย
โดยชอบในการนั้นด้วยแล้ว ท่านว่าเพียงที่ส่งข่าวสารเช่นนั้นหาทำ�ให้ผู้นั้นต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่”
ผู้เสียหายในคดีหมิ่นประมาทจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 438 ซึง่ บัญญัตวิ า่ “ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนัน้ ให้ศาลวินจิ ฉัยตามควร
แก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนั้น ได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหาย
11

ในบางประเทศมีวิธีการฟ้องข่มขู่หรือคุกคาม (SLAPP) มากกว่าที่กล่าวไว้นี้ เพราะบริบทบางประเทศ
มีการใช้การดำ�เนินคดีอาญาฐานองค์กรอาชญากรรมเป็นเครื่องมือของ SLAPP ซึ่งไม่ปรากฏในประเทศไทย
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ต้องเสียไปเพราะละเมิด หรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหาย
อย่างใด ๆ อันได้ก่อขึ้นนั้นด้วย” และในมาตรา 447 ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคลใดทำ�ให้เขาต้องเสียหายแก่ชื่อเสียง
เมื่อผู้ต้องเสียหายร้องขอ ศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นจัดการตามควรเพื่อทำ�ให้ชื่อเสียงของผู้นั้นกลับคืนดีแทนให้ใช้
ค่าเสียหายหรือทั้งให้ใช้ค่าเสียหายด้วยก็ได้”
กฎหมายไทยได้ก�ำ หนดให้หมิน่ ประมาทเป็นความผิดอาญาตัง้ แต่ประกาศใช้ประมวลกฎหมายอาญา
พ.ศ. 2499 โดยกำ�หนดให้เป็นความผิดอันยอมความได้ โดยบัญญัตเิ ป็นความผิดหลักไว้ในมาตรา 326 ส่วนมาตรา
327 คือความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้ตาย และมาตรา 328 คือความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
“มาตรา 326 ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำ�ให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง
ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำ�ความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ”
“มาตรา 327 ผู้ใดใส่ความผู้ตายต่อบุคคลที่สาม และการใส่ความนั้นน่าจะเป็นเหตุให้บิดา
มารดา คูส่ มรส หรือบุตรของผูต้ ายเสียชือ่ เสียง ถูกดูหมิน่ หรือถูกเกลียดชัง ผูน้ นั้ กระทำ�ความผิดฐานหมิน่ ประมาท
ต้องระวางโทษดังบัญญัติไว้ในมาตรา 326 นั้น”
“มาตรา 328 ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำ�โดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด
ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ทำ�ให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึก
ภาพ หรือบันทึกอักษร กระทำ�โดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทำ�การป่าวประกาศด้วย
วิธีอื่น ผู้กระทำ�ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท”
อย่างไรก็ดี ประมวลกฎหมายอาญาได้ก�ำ หนดการหมิน่ ประมาททีไ่ ม่เป็นความผิดอาญาไว้  หรือ
กำ�หนดการกระทำ�ที่เป็นความผิดอาญาฐานหมิ่นประมาทแต่ก็ไม่ต้องรับโทษ12 กล่าวคือ หากเป็นการกระทำ�
โดยสุจริตก็จะเข้าข้อยกเว้นไม่เป็นความผิดหมิ่นประมาทตามมาตรา 329 ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดแสดงความคิดเห็น
หรือข้อความใดโดยสุจริต (1) เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม
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การกระทำ�ที่ไม่เป็นความผิด หรือ มีอำ�นาจกระทำ�ได้ (justification) หมายถึง การกระทำ�ที่ไม่มีความ
ผิดทัง้ ทางอาญาและทางแพ่ง เป็นสิง่ ทีส่ งั คมรับรองการกระทำ�นัน้ เช่น การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่การกระทำ�ที่
ความผิดแต่กฎหมายยกเว้นโทษ (excuse) หมายถึง ผูก้ ระทำ�มีความผิดอาญา แต่กฎหมายยกเว้นโทษทางอาญาให้ เป็นสิง่
ที่สังคมไม่รับรองการกระทำ�นั้น แต่สังคมเห็นว่าไม่ควรลงโทษผู้กระทำ�แบบอาชญากร ดังนั้น แม้ไม่อาจลงโทษทางอาญา
กับผู้กระทำ�ได้ แต่ผู้กระทำ�อาจต้องชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่ง เช่น การกระทำ�โดยคนวิกลจริต เป็นต้น. จาก อิทธิพลของ
สำ�นักความคิดทางกฎหมายทีม่ ตี อ่ กฎหมายอาญาไทย ใน หนังสือประกอบงานวิชาการรำ�ลึก ศาสตราจารย์ จิตติ ติงศภัทยิ ์
ครั้งที่ 17 วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2555 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โดย ปกป้อง ศรีสนิท, 2555,
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์.

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

(2) ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่ (3) ติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัย
ของประชาชนย่อมกระทำ� หรือ (4) ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการดำ�เนินการอันเปิดเผยในศาลหรือ
ในการประชุม ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท” และในมาตรา 331 ซึ่งกำ�หนดการกระทำ�ที่ไม่เป็นความผิด
ไว้อีกกรณีหนึ่งสำ�หรับการแสดงข้อความในศาล ซึ่งมาตรา 331 บัญญัติว่า “คู่ความ หรือทนายความของคู่ความ
ซึ่งแสดงความคิดเห็นหรือข้อความในกระบวนพิจารณาคดีในศาล เพื่อประโยชน์แก่คดีของตน ไม่มีความผิดฐาน
หมิ่นประมาท” นอกจากนี้ในมาตรา 330 กำ�หนดเหตุยกเว้นโทษของการหมิ่นประมาท ถ้าเป็นการพิสูจน์ได้ว่า
เรื่องที่หมิ่นประมาทเป็นความจริง โดยบัญญัติว่า “ในกรณีหมิ่นประมาทถ้าผู้ถูกหาว่ากระทำ�ความผิด พิสูจน์
ได้ว่าข้อที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริง ผู้น้ันไม่ต้องรับโทษ แต่ห้ามไม่ให้พิสูจน์ ถ้าข้อที่หาว่าเป็น
หมิ่นประมาทนั้นเป็นการใส่ความในเรื่องส่วนตัว และการพิสูจน์จะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน”
4.1.1 วัตถุประสงค์ของผู้ดำ�เนินคดีหมิ่นประมาทเพื่อยับยั้งการมีส่วนร่วมในประเด็น
สาธารณะ
การดำ�เนินคดีอาญาฐานหมิ่นประมาทไม่ว่าจะเป็นการดำ�เนินคดีแพ่งหรือคดีอาญา
ล้วนแต่ให้ประโยชน์ตามปกติที่พึงได้แบบเดียวกัน กล่าวคือ การได้รับค่าเสียหายจากการเสียชื่อเสียงเป็นตัวเงิน
การขอแก้ไขชื่อเสียงของตนให้กลับมาเหมือนเดิม เช่น การที่ศาลสั่งให้โฆษณาคำ�พิพากษาของศาล แต่หาก
เป็นกรณีของการฟ้อง ซึ่งถือได้ว่าเป็นการดำ�เนินคดีที่ไม่ได้ต้องการประโยชน์ตามปกติที่พึงได้ดังกล่าวเท่าใดนัก
แต่เป็นเพียงการดำ�เนินคดีเพือ่ ทำ�ลายแรงจูงใจของผูต้ รวจสอบกิจการสาธารณะ ประโยชน์คาดหมายทีผ่ ดู้ �ำ เนินคดี
ในกรณีของการฟ้องข่มขูห่ รือคุกคามทีต่ อ้ งการน่าจะเป็นการใช้ขวู่ า่ จะถูกลงโทษจำ�คุกคดีอาญาฐานหมิน่ ประมาท
และการขูว่ า่ จะต้องเสียค่าเสียหายเป็นจำ�นวนมากในคดีแพ่งมาเป็นเครือ่ งมือบีบบังคับให้ยตุ กิ ารแสดงข้อเท็จจริง
หรือความคิดเห็นในกิจการสาธารณะ เพื่อให้ผู้แสดงข้อเท็จจริงและความคิดเห็นยอมยุติการกระทำ�และนำ�ไปสู่
การถอนฟ้องหรือยอมความทัง้ ในคดีแพ่งและคดีอาญา13 โดยผูด้ �ำ เนินคดีอาจไม่ได้คาดหวังถึงผลว่าจะมีการจำ�คุกจริง
หรือได้รับค่าเสียหายเมื่อคดีสิ้นสุด  
4.1.2 ทางเลือกของการดำ�เนินคดีหมิ่นประมาท
แม้สหภาพยุโรปจะมีแนวทางยกเลิกความผิดอาญาฐานหมิ่นประมาท (decriminalization of defamation) ด้วยปรัชญาที่ว่า “ที่ใดก็ตามไม่มีเสรีภาพของการแสดงออกที่แท้จริง ที่นั่นไม่มี
ประชาธิปไตยที่แท้จริง” (where there is no real freedom of expression, there can be no real
13

คดีแพ่งฐานหมิ่นประมาทยุติคดีได้ด้วยการยอมความและถอนฟ้องจากศาล คดีอาญาหมิ่นประมาทก็
เช่นเดียวกันเป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดทีย่ อมความได้ ดังนัน้ คดีอาญาหมิน่ ประมาทสามารถยุตคิ ดีได้โดยการถอน
คำ�ร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือยอมความ ซึ่งทำ�ให้คดียุติหรือสิทธินำ�คดีอาญามาฟ้องระงับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 39 (2)
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democracy)14 โดยสะท้อนออกจากข้อมติและข้อแนะนำ�หลายครัง้ 15 เพือ่ ทีจ่ ะทำ�ให้การแสดงออกซึง่ ความคิดเห็น
เป็นไปอย่างเสรีตามหลักเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิด เพื่อเป็นการตรวจสอบการทำ�งานภาครัฐ และ
เพื่อเปิดโปงและป้องกันการกระทำ�อันทุจริตหรือมิชอบของภาครัฐ โดยผู้ที่ติดตามตรวจสอบไม่ต้องอยู่ภายใต้
ความเกรงกลัวเรื่องการถูกฟ้องและถูกลงโทษจำ�คุกทางอาญาฐานหมิ่นประมาท และแม้การใช้เสรีภาพในการ
แสดงออกดังกล่าวอาจไปพาดพิงบุคคลอื่น ก็ควรกำ�หนดให้เป็นความรับผิดทางแพ่ง ที่อยู่ในบริบทของการเรียก
ค่าเสียหายแทน  
อย่างไรก็ตาม สังคมไทยยังมีแนวคิดทีจ่ ะให้มกี ารลงโทษทางอาญาฐานหมิน่ ประมาทอยูม่ าก16
และผูท้ ด่ี �ำ เนินคดีฐานหมิน่ ประมาทก็มที างเลือกมากมายเพือ่ เรียกร้องประโยชน์ทต่ี นต้องการ ไม่วา่ จะเป็นการฟ้อง
คดีแพ่ง การฟ้องคดีอาญา และการร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนดำ�เนินคดีให้ หากเป็นกรณีหมิน่ ประมาททัว่ ไปที่
ไม่ใช่กรณีของการฟ้องข่มขูห่ รือคุกคาม ผูด้ �ำ เนินคดีมที างเลือกทีจ่ ะดำ�เนินคดีหลายทาง ซึง่ จากการศึกษา17 พบว่า
การฟ้องคดีอาญาเองและการร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนดำ�เนินคดีอาญาให้เป็นแนวทางทีใ่ ห้ “ประโยชน์รวม”
(total benefit) กับผูด้ �ำ เนินคดีมากกว่า “ต้นทุนรวม” (total cost) ทีผ่ ดู้ �ำ เนินคดีจะต้องสูญเสีย เหตุทกี่ ารดำ�เนิน
คดีอาญามีต้นทุนน้อยกว่าการดำ�เนินคดีแพ่ง เพราะคดีอาญาไม่มีค่าขึ้นศาลและค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินคดี และ
เหตุทกี่ ารดำ�เนินคดีอาญาให้ประโยชน์กบั ผูด้ �ำ เนินคดีมากกว่าการดำ�เนินคดีแพ่ง เพราะโทษทางอาญาและประวัติ
ว่าได้กระทำ�ความผิดในทางอาญามีความรุนแรง น่าเกรงกลัว และอาจสร้างความเสียหายให้กับผู้กระทำ�ความ
ผิดอย่างมาก จึงเป็นการใช้การดำ�เนินคดีอาญามาบีบและสร้างอำ�นาจต่อรองให้กับผู้ดำ�เนินคดีเหนือผู้กระทำ�
ความผิดในกรณีที่มีการเจรจาประนีประนอมยอมความ
การใช้การดำ�เนินคดีอาญาฐานหมิ่นประมาทเพื่อยับยั้งการมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะหรือ
การดำ�เนินคดีอาญาหมิ่นประมาทโดยการฟ้องข่มขู่หรือคุกคาม ก็เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันใน
มุมมองของผู้ดำ�เนินคดี แม้ว่าผู้ดำ�เนินคดีอาญาหมิ่นประมาทโดยการฟ้องข่มขู่หรือคุกคาม อาจจะไม่ต้องการ
14

From Council of Europe, Resolution 1577 (2007) number 1, by Parliamentary Assembly,   
Retrieved from http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17588&lang=en
15
“ข้อแนะนำ�” (recommendation) ที่ 1589 ปี ค.ศ. 2003 เกีย่ วกับเรือ่ งเสรีภาพในการแสดงออกของ
สื่อมวลชนในยุโรป “ข้อมติ” (resolution) ที่ 1535 ปี ค.ศ. 2007 เกี่ยวกับเรื่องการข่มขู่ชีวิตและเสรีภาพของสื่อมวลชน
และล่าสุดรัฐสภายุโรป European Council ได้มีข้อมติ (resolution) ที่ 1577 เมื่อ ปี ค.ศ. 2007 เรื่องการมุ่งไปสู่การ
ยกเลิกความผิดอาญาฐานหมิ่นประมาท (Towards decriminalization of defamation).  จาก แนวทางการยกเลิกโทษ
อาญาในกฎหมายเช็คและกฎหมายหมิน่ ประมาท ใน โครงการวิเคราะห์กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาด้วย
เศรษฐศาสตร์, โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคนอื่น ๆ, 2554, กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
16
สะท้อนจากความเห็นส่วนหนึ่งของการนำ�เสนอรายงานการวิจัย. จาก แนวทางการยกเลิกโทษอาญา
ในกฎหมายเช็คและกฎหมายหมิ่นประมาท. หน้าเดิม.
17
แหล่งเดิม.
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“ผลประโยชน์หลัก” จากคดี เช่น คำ�พิพากษาว่าฝ่ายจำ�เลยผิดและให้โฆษณาและจ่ายค่าเสียหาย แต่ผู้ดำ�เนินคดี
กลับมุง่ “ประโยชน์ทเี่ ป็นผลพลอยได้” คือ การทำ�ลายแรงจูงใจในการติดตามตรวจสอบประเด็นสาธารณะ กล่าวคือ
ผู้ดำ�เนินคดีอาญาเพื่อการฟ้องข่มขู่หรือคุกคามจะได้ผลประโยชน์จากการข่มขู่ยับยั้งการติดตามในประเด็น
สาธารณะมากกว่าต้นทุนทีจ่ ะต้องสูญเสีย ซึง่ บางครัง้ อาจไม่มตี น้ ทุนต้องเสียเลยหากเป็นการร้องทุกข์ให้พนักงาน
สอบสวนดำ�เนินคดีให้ ดังนั้น วิธีการฟ้องข่มขู่หรือคุกคาม ในประเทศไทยจึงน่าจะใช้การดำ�เนินคดีอาญามากกว่า
การดำ�เนินคดีแพ่ง18 ซึง่ วิธกี ารใช้การดำ�เนินคดีอาญาฐานหมิน่ ประมาทเพือ่ การฟ้องข่มขูห่ รือคุกคามไม่ปรากฏใน
สหรัฐอเมริกา เนื่องจากเป็นประเทศที่หมิ่นประมาทเป็นความรับผิดทางแพ่งและไม่เป็นความรับผิดทางอาญา

4.2 การดำ�เนินคดีอาญาฐานแจ้งความเท็จ
เนื่องจากประเทศไทยเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายฟ้องคดีอาญาได้ด้วยตนเอง19 ดังนั้น จึงเป็นอีก
ช่องทางหนึ่งที่ให้บุคคลที่ถูกพาดพิงในประเด็นสาธารณะฟ้องคดีอาญากับผู้แสดงข้อเท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็น ในกรณีทบ่ี คุ คลใดต้องการติดตามตรวจสอบประเด็นสาธารณะและได้ด�ำ เนินการแจ้งความต่อเจ้าพนักงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดำ�เนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีมูลว่าปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เจ้าพนักงานที่ถูกแจ้งความอาจ
ใช้การฟ้องคดีอาญาฐานแจ้งความเท็จตอบโต้เพือ่ เป็นการฟ้องข่มขูห่ รือคุกคามได้ โดยศาลเคยวินจิ ฉัยว่าการฟ้อง
คดีอาญาฐานแจ้งความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 เอกชนผูก้ ล่าวอ้างว่าได้รบั ความเสียหายเป็น
พิเศษเป็นผู้เสียหายที่มีสิทธิฟ้องคดีได้20 วัตถุประสงค์ของผู้ดำ�เนินคดีอาญาฐานแจ้งความเท็จโดยการฟ้องข่มขู่
หรือคุกคาม คือ การใช้การดำ�เนินคดีอาญาเพื่อบีบให้ผู้ใช้เสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิด ยุติการติดตาม
ตรวจสอบในประเด็นสาธารณะ

18

ดังปรากฏเป็นตัวอย่างการฟ้องคดีอาญา เช่น “กรมทหารพรานที่ 41 ยะลา เดินหน้าฟ้อง ‘พรเพ็ญ
คงขจรเกียรติ’ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ข้อหาหมิ่นประมาททำ�ให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หลังออก จดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้
สอบสวนกรณีท�ำ ร้ายร่างกายผูถ้ กู ควบคุมตัว”.  จาก ตร. เตรียมแจ้งข้อกล่าวหา ‘ผอ.มูลนิธผิ สานฯ’ 14 ก.ย.นี้ หมิน่ ประมาท
กรมทหารพรานที่ 41, โดย ประชาไท, 2557, สืบค้นจาก http://www.prachatai.com/journal/2014/09/55461
19
จาก ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 28. ให้อำ�นาจพนักงานอัยการและผู้เสียหาย
ในการฟ้องคดีอาญา
20
จาก คำ�พิพากษาศาลฎีกาที่ 2614/2518. สืบค้นจาก ระบบสืบค้นคำ�พิพากษา คำ�สั่งคำ�ร้องและคำ�
วินิจฉัยศาลฎีกา

17

18

วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน

5

กฎหมาย Anti-SLAPP ในต่างประเทศ

แม้จะไม่มกี ฎหมาย Anti-SLAPP ในระดับชาติสหรัฐอเมริกา แต่ในมลรัฐต่าง ๆ ก็ปรากฏว่ามีกฎหมาย
ดังกล่าว ดังเช่น มลรัฐแคลิฟอร์เนียได้ตรา Anti-SLAPP Law ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992 และได้ปรับปรุงแก้ไขเรื่อยมา
จนกระทัง่ ปี ค.ศ. 2009 โดยกำ�หนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งของแคลิฟอร์เนีย มาตรา 425.16
ซึ่งมีสาระสำ�คัญ คือ
1) ฝ่ายนิติบัญญัติพบว่ามีความวุ่นวายมากขึ้นจากการฟ้องคดีเพื่อระงับการใช้เสรีภาพในการพูด
(freedom of speech) และฝ่ายนิติบัญญัติเห็นว่าเป็นเรื่องของประโยชน์สาธารณะที่จะสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ในกิจการสาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมดังกล่าวไม่ควรจะถูกระงับโดยการดำ�เนินคดีทางศาลแบบบิดเบือน21
2) ผู้ถูกฟ้องคดีเพราะสาเหตุจากการใช้เสรีภาพในการพูดตามรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ
รัฐธรรมนูญแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียสามารถยื่นคำ�ขอพิเศษเพื่อยุติคดี (special motion to strike)22 เพื่อให้ศาล
พิจารณา หากศาลเห็นว่าคำ�ฟ้องของโจทก์เกี่ยวกับการใช้เสรีภาพในการพูดของจำ�เลยตามรัฐธรรมนูญและไม่มี
ความเป็นไปได้ที่จะชนะคดี ศาลจะสั่งยกฟ้องโจทก์และสั่งให้โจทก์จ่ายค่าใช้จ่ายและค่าทนายความให้กับจำ�เลย
แต่หากศาลเห็นว่าคำ�ฟ้องโจทก์มีความเป็นไปได้ที่จะชนะคดี ศาลจะสั่งดำ�เนินคดีต่อไป โดยคู่กรณีมีสิทธิอุทธรณ์
คำ�สั่งศาลที่สั่งคำ�ขอพิเศษเพื่อยุติคดี   
3) ในกรณีทศ่ี าลเห็นว่าการทีจ่ �ำ เลยยืน่ คำ�ขอพิเศษเพือ่ ยุตคิ ดีเป็นไปเพียงเพือ่ ถ่วงเวลาการพิจารณาคดี
ศาลอาจที่จะสั่งให้จำ�เลยจ่ายค่าใช้จ่ายและค่าทนายความที่เหมาะสมให้กับโจทก์23
4) ไม่ให้ใช้บทบัญญัติเรื่องนี้กับกรณีการบังคับใช้กฎหมายโดยอัยการของรัฐหรือตัวแทนของรัฐ24
สรุปได้ว่ากฎหมาย Anti-SLAPP ของรัฐแคลิฟอร์เนียไม่ได้ห้ามโจทก์ฟ้องคดีเพียงเพื่อยับยั้งการ
มีสว่ นร่วมในกิจการสาธารณะ แต่กฎหมายได้ก�ำ หนดมาตรฐานพิเศษเพือ่ รักษาไว้ซง่ึ ประโยชน์สาธารณะ กล่าวคือ
การเปิดช่องให้จำ�เลยขอยุติการดำ�เนินคดีอย่างรวดเร็ว และการกำ�หนดภาระให้โจทก์ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายและ
ค่าทนายความให้กับจำ�เลย  

21
22
23
24

From Code of Civil Procedure – Section 425.16 (California’s Anti-SLAPP Law) (a)
From Code of Civil Procedure – Section 425.16 (California’s Anti-SLAPP Law) (b)
From Code of Civil Procedure – Section 425.16 (California’s Anti-SLAPP Law) (c)
From Code of Civil Procedure – Section 425.16 (California’s Anti-SLAPP Law) (d)
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6

วิเคราะห์บริบทของกฎหมาย Anti-SLAPP ในประเทศไทย

การดำ�เนินคดีเพื่อยับยั้งการมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะเกิดขึ้นจริงในประเทศไทย และกระทบ
ถึงประโยชน์สาธารณะที่ต้องการให้มีการใช้สิทธิตรวจสอบประเด็นสาธารณะอย่างเสรีซึ่งเป็นสิ่งคู่กันกับระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งปรากฏในกฎหมายของต่างประเทศที่เข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการบัญญัติกฎหมาย
Anti-SLAPP law ในบทนี้จะวิเคราะห์ถึงเหตุผลความจำ�เป็นในการแก้ปัญหาการฟ้องข่มขู่หรือคุกคามใน
ประเทศไทย และแนวทางการใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวในประเทศไทย  

6.1 เหตุผลในการใช้กฎหมาย Anti-SLAPP
เหตุผลที่จะต้องมีและใช้กฎหมาย Anti-SLAPP เพื่อการสนับสนุนให้มีการใช้เสรีภาพทางการ
แสดงออกซึง่ ความคิดในประเด็นสาธารณะอธิบายได้จากพืน้ ฐานแนวคิดทีข่ ดั แย้งกันของสิทธิมนุษยชนสองเรือ่ ง25
และแนวทางการใช้สิทธิเสรีภาพในบริบทของการฟ้องข่มขู่หรือคุกคามในสังคมไทย โดยแสดงได้จากสมการ
Anti-SLAPP Law  
6.1.1 แนวคิดที่ขัดแย้งกันของ freedom of expression และ right to reputation
มีแนวคิดที่ขัดแย้งกันระหว่าง “เสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิด” (freedom of
expression)26 กับ “สิทธิในเกียรติยศชื่อเสียง” (right to reputation)27 กล่าวคือ บุคคลทุกคนมี “เสรีภาพใน
การแสดงออกซึ่งความคิด” ตราบเท่าที่ไม่ไปกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ซึ่งสิทธิบุคคลอื่นที่ถูก
กระทบกระเทือนในทีน่ ค้ี อื “สิทธิในเกียรติยศชือ่ เสียง” ของบุคคลอืน่ ทีถ่ กู พาดพิง28 เช่น แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี
ทำ�ได้ภายใต้เสรีภาพ แต่ไปพูดในเรื่องส่วนตัวของบุคคลอื่นทำ�ให้เสียชื่อเสียงไม่ได้ เป็นต้น  
นอกจากนี้ การแสดงออกซึ่งความคิดยังต้องไม่ไปกระทบ “ความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน” (public order) เช่น แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีทำ�ได้ภายใต้เสรีภาพ  แต่การพูดปลุกระดมให้เกิด
ความแตกแยกในสังคมถูกห้ามโดยกฎหมายหลายประเทศ แม้ในประเทศประชาธิปไตยสมบูรณ์ เช่น ในประเทศ
อังกฤษการหมิ่นประมาทแม้เป็นความผิดอาญาและเป็นเรื่องฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง แต่การดำ�เนินคดี
อาญาฐานหมิ่นประมาทก็น้อยมากและไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจากศาล ยกเว้นแต่การหมิ่นประมาทที่ทำ�ให้
25

From “Freedom of expression and the right to reputation: human right in conflict.”
by S. Smet, 2011, American University International Law Review, 26(1), p. 183-236.
26
Freedom of expression เป็นเสรีภาพที่ได้รับการรับรองในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ข้อ 19 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 19
27
Right to reputation เป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองใน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางการเมือง
และสิทธิพลเมืองข้อ 19 (3)(a)
28
From International Covenant on Civil and Political Rights. article 19.
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สังคมแตกแยก (breach of peace) ก็ยังถูกกำ�หนดเป็นความผิดทางอาญาอยู่ และให้พนักงานอัยการที่มี
หน้าที่ประเมินสถานการณ์ความแตกแยกในสังคมและมีอำ�นาจฟ้องดำ�เนินคดีในความผิดฐานหมิ่นประมาท
คำ�กล่าวของ Smith and Hogan แสดงให้เห็นสถานะของการบังคับใช้กฎหมายอาญาฐานหมิ่นประมาทที่มี
ผลกระทบต่อสังคมได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ “The publication tortuous aspect of libel is much more
important. Criminal proceedings for libel are rare and are not encouraged by the courts. It was
at one time thought that libel amounted to a criminal offence only if it was likely to result in
a breach of peace.”29 เช่นเดียวกัน ในประเทศฝรัง่ เศส การหมิน่ ประมาทคนธรรมดาหรือกลุม่ คนโดยมีเหตุจาก
เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ความพิการของผู้เสียหาย มีโทษจำ�คุก 1 ปี และปรับ 45,000 ยูโร ตามที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา 32 วรรค 2 และ 3 ตามรัฐบัญญัติฉบับลงวันที่ 29 กรกฎาคม 1881 เกี่ยวกับเสรีภาพของสื่อมวลชน
(Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) เพราะเหตุว่า พัฒนาการประวัติศาสตร์ของยุโรป
มีเหตุการณ์ความรุนแรงจากการพูดให้คนแตกแยกทางเชื้อชาติและการเลือกปฏิบัติ  
โปรดดูแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดกับสิทธิ
ในชื่อเสียงเกียรติยศ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน

Public order
Freedom of
expression
guaranteed by law 1

Right to
reputation

กรณีทั่วไป บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดโดยได้รับการรับรองใน
สนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศและกฎหมายรัฐธรรมนูญ ในขณะเดียวกันทุกคนก็มสี ทิ ธิในการรักษาชือ่ เสียงเกียรติยศ
ของตนเอง และรัฐก็มีสิทธิรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน แต่เมื่อใดก็ตาม การแสดงออกซึ่งความคิด
(expression) ไปล�้ำเส้นเข้าไปในสิทธิในชื่อเสียงเกียรติยศของผู้อื่น หรือไปกระทบความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน เสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดดังกล่าวก็หมดไป ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอีกต่อไป
29

From Criminal Law (p. 726), by J. C. Smith & B. Hogan, 1992, London: Butterworth.
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และนอกจากนี้ยังต้องมีความรับผิดทางแพ่ง (ละเมิด) หรือทางอาญา (ฐานหมิ่นประมาท หรือความผิดเกี่ยวกับ
ความมั่นคง) หรือทั้งสองประการแล้วแต่บริบทของสังคม  
โปรดดูแผนภาพการแสดงออกซึ่งความคิดที่ไปรุกล�้ำอาณาเขตของสิทธิในชื่อเสียง
เกียรติยศ หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน

Public order
Freedom of
expression
guaranteed by law 2

Right to
reputation

แม้เสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิด (freedom of expression) จะได้รับการ
คุ้มครองและรับรองในกฎหมายสากลและกฎหมายภายใน แต่เสรีภาพดังกล่าวก็มีขอบเขต กล่าวคือ เมื่อการ
แสดงออก (expression) ได้รุกล�้ำเข้าไปในดินแดนของความสงบเรียบร้อยของประชาชน (public order) ตาม
กรอบหมายเลข 1 การแสดงออกดังกล่าวไม่ได้รับความคุ้มครองจากหลักเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิด
และจะถูกลงโทษทางอาญาเป็นหลัก เพราะเป็นเรื่องความสงบเรียบร้อยส่วนรวม ดังเช่น ความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 112 เช่นเดียวกัน การแสดงออกที่ได้รุกล�้ำเข้าไปในดินแดนของสิทธิในเกียรติยศหรือ
ชื่อเสียงของผู้อื่น ตามกรอบหมายเลข 2 การแสดงออกนั้นก็ไม่ได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกันและจะถูกลงโทษ
ทางแพ่ ง เป็ น หลั ก เพราะเป็ น เรื่ อ งส่ ว นตั ว ของปั จ เจกชน แต่ ก็ อ าจถู ก ลงโทษอาญาในบางประเทศ เช่ น
ในประเทศไทย
6.1.2 สมการ Anti-SLAPP law ในบริบทสังคมไทย
จากทีไ่ ด้กล่าวมาในหัวข้อทีแ่ ล้ว เราสามารถวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ น
เกี่ยวข้องโดยสร้างสมการ Anti-SLAPP law ในบริบทสังคมไทย สมการดังกล่าวจะเป็นเหตุผลในการอธิบายว่า
เหตุใดจึงต้องมีการใช้กฎหมาย Anti-SLAPP ในประเทศไทย เพื่อคุ้มครองผู้แสดงข้อเท็จจริงและความคิดเห็นใน
ประเด็นสาธารณะ30
30

ความหมายของอักษรย่อที่ใช้ในสมการนี้  
    PB = personal benefit
    SB = social benefit

21

22

วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน

1) หาก a ใช้เสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง a จะได้รับผล
ประโยชน์ส่วนตน (personal benefit) จากการที่ตนใช้เสรีภาพดังกล่าว อย่างน้อยที่สุดคือความพึงพอใจที่ตน
สามารถได้พดู ได้แสดงออกอย่างเสรี หากการแสดงออกนัน้ ไปพาดพิงเรือ่ งส่วนตัวของ b กรณีนี้ b ก็มผี ลประโยชน์
ส่วนตัว (personal benefit) ในการรักษาชื่อเสียงเกียรติยศของตนไว้เช่นเดียวกัน ดังนั้น หากกำ�หนดให้ PBa
หมายถึง ผลประโยชน์ส่วนตัวของ a และ PBb หมายถึงผลประโยชน์ส่วนตัวของ b เราจะสร้างสมการได้ดังนี้

PBa =

PBb

------------------ 1

จากสมการนี้จะเห็นได้ว่า ทั้ง a และ b ล้วนเป็นปัจเจกชนที่มีสิทธิเสรีภาพอย่าง
เท่าเทียมกัน ผลประโยชน์ของ a และ ของ b จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน  กล่าวคือ
a จะแสดงออกซึ่งความคิดอย่างไรก็ได้ แต่ต้องไม่ไปรุกล�้ำสิทธิในชื่อเสียงเกียรติยศของ b
2) หาก a ใช้เสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดในประเด็นสาธารณะ จะเกิด
ประโยชน์สองอย่างขึ้นในมุมของ a กล่าวคือ ประโยชน์ส่วนตัวของ a (แสดงด้วย PBa) ที่ a ได้ใช้การแสดงออก
อย่างเสรี และประโยชน์ส่วนรวมของสังคม (แสดงด้วย SB) ที่อาจเป็นการนำ�ไปสู่การป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่รัฐ
ทุจริต และให้การทำ�งานภาครัฐเป็นไปอย่างถูกต้อง สุจริต และเที่ยงธรรม ในขณะที่ b ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่ถูกติดตามตรวจสอบ ก็จะมีประโยชน์ที่เกี่ยวข้องเพียงอย่างเดียวคือ ชื่อเสียงเกียรติยศของตน (แสดงด้วย PBb)
ดังนั้นจึงแสดงสมการได้ดังนี้

PBa + SB > PBb

------------------- 2

เมื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นตั ว จากการแสดงออกซึ่ ง ความคิ ด และประโยชน์ ข องสั ง คมเป็ น
ไปในทิศทางเดียวกัน การรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของสังคมจึงเป็นสิ่งที่สังคมปรารถนา (socially desirable)
ที่ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการต้องร่วมกันออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาไว้ซึ่ง
ประโยชน์สังคม31
31

หลักดังกล่าวสะท้อนให้เห็นแล้วในความผิดอาญาฐานหมิน่ ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
330 ซึ่งบัญญัติว่า “ในกรณีหมิ่นประมาท ถ้าผู้ถูกหาว่ากระทำ�ความผิด พิสูจน์ได้ว่าข้อที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็น
ความจริง ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ
   แต่ห้ามไม่ให้พิสูจน์ ถ้าข้อที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นการใส่ความในเรื่องส่วนตัว และการพิสูจน์
จะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน”
   กล่าวคือ ในเรื่องการพิสูจน์ความจริงเพื่อไม่ต้องรับโทษฐานหมิ่นประมาท อธิบายได้ว่า หากผู้หมิ่น
ประมาทพิสจู น์ความจริงได้ ก็จะได้รบั การยกเว้นโทษ ถ้าการหมิน่ ประมาทในเรือ่ งส่วนตัวและไม่เป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชน
ก็ห้ามมิให้มีการพิสูจน์ความจริงสอดคล้องกับ สมการที่ 1 แต่ถ้าการหมิ่นประมาทในเรื่องส่วนตัวที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนก็สามารถพิสูจน์เพื่อให้ยกเว้นโทษได้ สอดคล้องกับ สมการที่ 2
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6.2 แนวทางการใช้กฎหมาย Anti-SLAPP เพื่อประโยชน์ของสังคม
สมการ Anti-SLAPP Law แสดงให้เห็นว่าเมือ่ การมีสว่ นร่วมในประเด็นสาธารณะสร้างประโยชน์
ส่วนตนให้กับผู้มีส่วนร่วมและยังให้ประโยชน์กับส่วนรวมเรื่องการบริหารบ้านเมืองที่ดี การคุ้มครองผู้แสดง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในประเด็นสาธารณะจากการถูกดำ�เนินคดีจึงมีความจำ�เป็น ซึ่งแยกออกเป็น
ในคดีแพ่งและคดีอาญา
6.2.1 กฎหมาย Anti-SLAPP ในคดีแพ่ง
หลั ก กฎหมายแพ่ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การฟ้ อ งข่ ม ขู่ ห รื อ คุ ก คามแยกได้ เ ป็ น กฎหมาย
สารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติ
1) กฎหมายสารบัญญัติ
เมื่อมีบุคคลใดแสดงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะ  บุคคล
ดังกล่าวอาจถูกดำ�เนินคดีแพ่งเพือ่ เรียกค่าเสียหายตามบทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
42332 ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวแยกพิจารณาเป็นกรณีได้ ดังนี้
กรณีที่ 1 ผู้ใดแสดงข้อเท็จจริงหรือความเห็นที่เป็นสิ่งที่เป็นจริง (truth) เช่นนี้
ผู้กระทำ�การดังกล่าวไม่มีความรับผิดทางละเมิด
กรณี ที่ 2 ผู้ ใ ดแสดงข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ ความเห็ น ที่ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ จ ริ ง (untruth)
แยกพิจารณาเป็น  
2.1 ถ้าผู้กระทำ�รู้ว่าเป็นสิ่งไม่จริง ผู้กระทำ�จะมีความรับผิดฐานละเมิด
(เป็นกรณีจงใจให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย)  
2.2 ถ้าผู้กระทำ�ไม่รู้ว่าเป็นสิ่งไม่จริง แต่ผู้กระทำ�ควรรู้ว่าเป็นสิ่งไม่จริง  
ผู้กระทำ�จะมีความรับผิดฐานละเมิด (เป็นกรณีประมาทและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย)
2.3 ถ้าผู้กระทำ�ไม่รู้ว่าเป็นสิ่งไม่จริง และไม่ใช่พฤติการณ์ที่ผู้กระทำ�ควรรู้
ว่าเป็นสิ่งไม่จริง ผู้กระทำ�จะไม่มีความรับผิดฐานละเมิด (เพราะไม่ได้จงใจหรือประมาท)
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 423 บัญญัตวิ า่ “ผูใ้ ดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึง่ ข้อความ
อันฝ่าฝืนต่อความจริงเป็นทีเ่ สียหายแก่ชอื่ เสียงหรือเกียรติคณ
ุ ของบุคคลอืน่ ก็ดี หรือเป็นทีเ่ สียหายแก่ทางทำ�มาหาได้ หรือ
ทางเจริญของเขาโดยประการอืน่ ก็ดี ท่านว่าผูน้ นั้ จะต้องใช้คา่ สินไหมทดแทนให้แก่เขาเพือ่ ความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิด
แต่การนั้น แม้ทั้งเมื่อตนมิได้รู้ว่าข้อความนั้นไม่จริง แต่หากควรจะรู้ได้
    ผู้ใดส่งข่าวสารอันตนมิได้รู้ว่าเป็นความไม่จริง หากว่าตนเองหรือผู้รับข่าวสารนั้นมีทางได้เสียโดยชอบ
ในการนั้นด้วยแล้ว ท่านว่าเพียงที่ส่งข่าวสารเช่นนั้นหาทำ�ให้ผู้นั้นต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่”
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หากพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีที่ผู้แสดงข้อเท็จจริงไม่มีความผิดฐานละเมิดคือ
กรณีท่ี 1 และ 2.3 ส่วนในกรณีท่ี 2.1 เป็นกรณีจงใจให้ผอู้ น่ื เกิดความเสียหายย่อมเป็นความรับผิดฐานละเมิดอยูแ่ ล้ว
ดังนัน้ เหลือกรณีทเ่ี ป็นปัญหาคือ กรณีท่ี 2.2 ทีผ่ แู้ สดงข้อเท็จจริงหรือความเห็นไม่รวู้ า่ เป็นความไม่จริง แต่อยูใ่ น
พฤติการณ์ที่ควรรู้ว่าเป็นความไม่จริง ซึ่งตามหลักมาตรา 423 แล้วผู้กระทำ�จะมีความรับผิดฐานละเมิด และ
เป็นการละเมิดเพราะประมาท มิได้จงใจให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายแต่อย่างใด  
บทบัญญัติในกฎหมายแพ่งจึงไม่มีการคุ้มครองผู้แสดงข้อเท็จจริงและความเห็น
ในประเด็นสาธารณะโดยสุจริต และยังสุ่มเสี่ยงที่จะถูกดำ�เนินคดีแม้เป็นการกล่าวเรื่องจริง หรือกล่าวเรื่องไม่จริง
ที่ผู้กล่าวเข้าใจโดยสุจริตว่าเป็นเรื่องจริง ส่วนกรณีผู้กล่าวเรื่องเท็จโดยทุจริตโดยรู้ว่าเป็นการกล่าวเรื่องเท็จ
ก็ไม่สมควรที่จะคุ้มครองแต่อย่างใด
การเพิม่ เติมมาตรา 423 วรรค 3 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพือ่ คุม้ ครอง
ผูแ้ สดงข้อเท็จจริงและความคิดเห็นโดยสุจริตจะเป็นการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ และเป็นการป้องกันมิให้เกิด
การ SLAPP ในเชิงกฎหมายสารบัญญัตอิ กี ด้วย กล่าวคือ การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายทีผ่ กู้ ล่าวเชือ่ โดยสุจริตว่า
เป็นความจริงในประเด็นกิจการสาธารณะย่อมได้รับความคุ้มครอง
ข้อเสนอแก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 423
จึงเป็นดังนี้ ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 423
“ผูใ้ ดกล่าวข้อความ แสดงความคิดเห็น หรือไขข่าวแพร่หลายโดยสุจริตในกิจการ
สาธารณะ ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน”
2) กฎหมายวิธีสบัญญัติ
หากมี ก ารฟ้ อ งร้ อ งดำ � เนิ น คดี แ พ่ ง เพื่ อ เรี ย กค่ า เสี ย หายจากการที่ ผู้ ใ ดผู้ ห นึ่ ง
แสดงข้อเท็จจริงหรือความเห็นในประเด็นสาธารณะ (SLAPP) ผู้ถูกดำ�เนินคดีจะดำ�เนินการอย่างไรเพื่อให้
คดีเสร็จเด็ดขาดไปอย่างรวดเร็ว และผลักภาระการดำ�เนินคดีให้กับผู้ฟ้องคดี
โดยหลักทั่วไปค่าฤชาธรรมเนียม รวมทั้งค่าทนายความที่ใช้ในการดำ�เนินคดีแพ่ง
จะตกเป็นภาระของผูแ้ พ้คดีแพ่ง กล่าวคือ หากโจทก์ชนะคดี จำ�เลยต้องจ่ายค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความ
แทนโจทก์ หากจำ�เลยชนะคดี โจทก์จะต้องจ่ายค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนจำ�เลย ดังนัน้ ในประเด็น
ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความดูจะเป็นปัญหาไม่มากนักสำ�หรับกรณีที่มีการฟ้องข่มขู่หรือคุกคามใน
ประเทศไทย
อย่างไรก็ดี หากการพิจารณาคดีแพ่งเป็นไปอย่างเนิ่นนาน อาจส่งผลเสียให้กับ
ผูถ้ กู ฟ้องคดีขม่ ขูห่ รือคุกคามทัง้ ทางทรัพย์สนิ ทีต่ อ้ งสำ�รองออกไปก่อน รวมทัง้ ทางจิตใจ ดังนัน้ ทางออกเพือ่ ให้การ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

ดำ�เนินคดีเสร็จเด็ดขาดไปอย่างรวดเร็วจึงควรเป็นการที่จำ�เลยสามารถร้องขอให้ศาลชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้น
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 24 ซึ่งบัญญัติว่า
“เมื่อคู่ความฝ่ายใดยกปัญหาข้อกฎหมายขึ้นอ้าง ซึ่งถ้าหากได้วินิจฉัยให้เป็นคุณ
แก่ฝา่ ยนัน้ แล้ว จะไม่ตอ้ งมีการพิจารณาคดีตอ่ ไปอีก หรือไม่ตอ้ งพิจารณาประเด็นสำ�คัญแห่งคดีบางข้อ หรือถึงแม้
จะดำ�เนินการพิจารณาประเด็นข้อสำ�คัญแห่งคดีไป ก็ไม่ทำ�ให้ได้ความชัดขึ้นอีกแล้ว เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อ
คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคำ�ขอ ให้ศาลมีอำ�นาจที่จะมีคำ�สั่งให้มีผลว่าก่อนดำ�เนินการพิจารณาต่อไป ศาลจะได้
พิจารณาปัญหาข้อกฎหมายเช่นว่านี้แล้ววินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหานั้น
ถ้าศาลเห็นว่าคำ�วินิจฉัยชี้ขาดเช่นว่านี้จะทำ�ให้คดีเสร็จไปได้ทั้งเรื่องหรือเฉพาะแต่
ประเด็นแห่งคดีบางข้อ ศาลจะวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่กล่าวแล้วและพิพากษาคดีเรื่องนั้นหรือเฉพาะแต่ประเด็น
ที่เกี่ยวข้องไปโดยคำ�พิพากษาหรือคำ�สั่งฉบับเดียวกันก็ได้
คำ�สั่งใด ๆ ของศาลที่ได้ออกตามมาตรานี้ ให้อุทธรณ์และฎีกาได้ตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 227 มาตรา 228 และ มาตรา 247”
เมื่อผู้แสดงข้อเท็จจริงและความคิดเห็นประเด็นกิจการสาธารณะถูกฟ้องคดีแพ่ง
และตกเป็นจำ�เลย จำ�เลยสามารถทำ�คำ�ขอให้ศาลชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายเบื้องต้นเพื่อให้คดีเสร็จเด็ดขาดไป
โดยไม่ตอ้ งสืบพยาน โดยยกปัญหาข้อกฎหมายเบือ้ งต้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 423 วรรค 3
ทีไ่ ด้แก้ไขใหม่วา่ “เป็นการกล่าวข้อเท็จจริงหรือความเห็นโดยสุจริตในกิจการสาธารณะ” ขึน้ เป็นข้อกฎหมายเบือ้ งต้น
ให้ศาลชี้ขาด หากศาลเห็นว่าเป็นการกล่าวโดยสุจริตในกิจการสาธารณะจริง ศาลก็ชอบที่จะยกฟ้องให้คดีเสร็จ
เด็ดขาดไปได้โดยไม่จำ�เป็นต้องมีการพิจารณาคดีให้เนิ่นช้าออกไป
6.2.2 กฎหมาย Anti-SLAPP ในคดีอาญา
การหมิ่นประมาทในคดีอาญามีความแตกต่างจากคดีแพ่ง เพราะเหตุว่าคดีอาญาไม่ว่า
จะเป็นการกล่าวเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงก็เป็นความผิด33 แต่การกล่าวเรื่องจริงนั้นจำ�เลยสามารถพิสูจน์ความ
จริงเพื่อไม่ต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 330 ซึ่งก็จะเป็นภาระตกกับจำ�เลยที่จะต้องพิสูจน์ว่า
ความจริงเป็นอย่างไร นอกจากนีป้ ระมวลกฎหมายอาญามาตรา 329 (3) กำ�หนดข้อยกเว้นทีไ่ ม่เป็นความผิดอาญา
ฐานหมิ่นประมาทไว้ กล่าวคือ “ผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริต ... (3) ติชมด้วยความเป็นธรรม
ซึง่ บุคคลหรือสิง่ ใดอันเป็นวิสยั ของประชาชนย่อมกระทำ�... ผูน้ น้ั ไม่มคี วามผิดฐานหมิน่ ประมาท” ดังนัน้ การแสดง
ข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นในกิจการสาธารณะ ย่อมเป็นลักษณะหนึ่งของการติชมด้วยความเป็นธรรมอันเป็น

33

The greater the truth, the greater the libel.
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วิสัยของประชาชนย่อมกระทำ�  (และควรจะต้องกระทำ�เพื่อประโยชน์ส่วนรวม) ดังนั้น การแสดงข้อเท็จจริงหรือ
ความคิดเห็นโดยสุจริตในประเด็นสาธารณะจึงไม่น่าจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยเข้าข้อยกเว้นตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 329 (3)  
อย่างไรก็ดี การดำ�เนินคดีอาญาฐานหมิ่นประมาทเพื่อปิดปากการแสดงความคิดเห็น
หรือการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะถูกนำ�มาใช้มาก เพราะการดำ�เนินคดีอาญาไม่มีต้นทุนค่าธรรมเนียมศาล
และคดีอาญามีโทษจำ�คุกซึง่ เป็นสิง่ บีบคัน้ ผูใ้ ช้สทิ ธิโดยสุจริตได้มากกว่าการฟ้องคดีแพ่ง ซึง่ วิธกี ารดำ�เนินคดีอาญา
ฐานหมิ่นประมาทแยกออกเป็นการฟ้องคดีอาญาเอง และการร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ
ดำ�เนินคดีอาญา
1) การฟ้องคดีอาญาเอง
หากโจทก์ ฟ้ อ งคดี อ าญาผู้ แ สดงข้ อ ความหรื อ ความคิ ด เห็ น ในกิ จ การสาธารณะ
อันเป็นลักษณะของการข่มขู่หรือคุกคาม ศาลอาญาจะไต่สวนมูลฟ้องโจทก์ก่อนเสมอ ซึ่งในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง
เป็นเรือ่ งระหว่างศาลอาญากับโจทก์ทจี่ ะนำ�พยานมาสืบให้เห็นมูลความผิด โดยจำ�เลยไม่จ�ำ เป็นต้องมาปรากฏตัว
ในศาล แต่สามารถตั้งทนายมาซักค้านได้34 โดยประเด็นในชั้นไต่สวนมูลฟ้องมีเพียงแค่ “จำ�เลยได้ใส่ความโจทก์
ต่อบุคคลที่สามโดยประการที่น่าจะเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชังหรือไม่” ซึ่งหากโจทก์นำ�สืบครบถ้วน
ในเบื้องต้น ศาลจะประทับรับฟ้องโจทก์และเรียกหรือจับจำ�เลยมาดำ�เนินคดี และจำ�เลยจะได้รับความเดือดร้อน
อาจถูกควบคุมตัวระหว่างพิจารณา หรือต้องหาหลักประกันตัวมาประกันตัวเองในระหว่างการพิจารณาคดี
โดยในชั้นไต่สวนมูลฟ้องนี้ ยังไม่มีประเด็นเรื่อง การติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัย
ของประชาชนย่อมกระทำ�  ตามมาตรา 329 (3) เพราะเป็นประเด็นที่จำ�เลยจะยกเป็นข้อต่อสู้ในชั้นพิจารณา
ดังนั้น การไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญาที่มีการฟ้องคดีเพราะการฟ้องข่มขู่หรือคุกคาม และการประทับรับฟ้องว่า
คดีมมี ลู ย่อมส่งผลเสียต่อจำ�เลยผูแ้ สดงข้อเท็จจริงหรือความเห็นโดยสุจริตในประเด็นสาธารณะอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้  
ตามที่ได้วิเคราะห์แล้วในหัวข้อ 4.1.2 ว่าการดำ�เนินคดีอาญาฐานหมิ่นประมาท
ให้ประโยชน์กับผู้ดำ�เนินคดีมากกว่าต้นทุน ดังนั้น ผู้ดำ�เนินคดีจึงนิยมเลือกการดำ�เนินคดีอาญามากกว่าคดีแพ่ง
อีกทัง้ การไต่สวนมูลฟ้องและการประทับรับฟ้องในคดีทโี่ จทก์ฟอ้ งเพราะเหตุ SLAPP ยิง่ สร้างแรงกดดันให้ผแู้ สดง
ข้อเท็จจริงหรือความเห็นในประเด็นสาธารณะอย่างมาก การแก้ไขปัญหาดังกล่าวน่าจะใช้การออกระเบียบภายใน
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ของศาล ให้ศาลที่ไต่สวนมูลฟ้องตั้งประเด็น เรื่องการหมิ่นประมาทดังกล่าวเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรม
ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ�หรือไม่ เพื่อพิจารณาเบื้องต้น และหากเป็นการกระทำ�
เพือ่ ประโยชน์สาธารณะแล้ว ศาลสามารถนำ�เหตุดงั กล่าวมาเป็นเหตุยกฟ้องในชัน้ ไต่สวนมูลฟ้องได้เลย โดยไม่จ�ำ เป็น
ต้องประทับรับฟ้องและสร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูแ้ สดงข้อเท็จจริงหรือความเห็นโดยสุจริตในประเด็นสาธารณะ
โดยจำ�เลยอาจจะต้องแสดงหลักฐานเบื้องต้นให้เห็นว่าตนได้แสดงข้อความหรือความเห็นโดยสุจริต เช่นเดียวกัน
กับการฟ้องข่มขู่หรือคุกคามโดยการฟ้องฐานแจ้งความเท็จ ในขณะไต่สวนมูลฟ้องควรจะให้ศาลยกประเด็นเรื่อง
การใช้สทิ ธิโดยสุจริตเพือ่ แสดงข้อเท็จจริงเกีย่ วกับประเด็นสาธารณะขึน้ เป็นประเด็นใช้ชนั้ ไต่สวนมูลฟ้องได้เช่นกัน
2) การร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการดำ�เนินคดีอาญา
ผูก้ ระทำ�การฟ้องข่มขูห่ รือคุกคามอาจใช้วธิ กี ารร้องทุกข์ตอ่ พนักงานสอบสวนเพือ่ ให้
ดำ�เนินคดีอาญาฐานหมิ่นประมาท พนักงานสอบสวนจะเริ่มสอบสวนเพราะเป็นความผิดอาญาต่อส่วนตัวที่มี
การร้องทุกข์ตามระเบียบแล้ว เมือ่ คดีมมี ลู พนักงานสอบสวนจะส่งให้พนักงานอัยการเพือ่ พิจารณาว่าจะฟ้องหรือ
ไม่ฟ้องคดีอาญา พนักงานอัยการจึงมีบทบาทสำ�คัญในการประเมินประโยชน์สาธารณะในการดำ�เนินคดีที่มี
ลักษณะของการฟ้องข่มขูห่ รือคุกคาม กล่าวคือ หากเป็นคดีปรากฏชัดเจนว่ามีลกั ษณะของการฟ้องข่มขูห่ รือคุกคาม
และปรากฏชัดเจนว่าเป็นการใช้สทิ ธิโดยสุจริตของผูต้ อ้ งหาในการแสดงความเห็นเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ พนักงาน
อัยการควรใช้คำ�สั่งไม่ฟ้องคดีอาญาโดยอ้างประมวลกฎหมายอาญามาตรา 329 (3) ซึ่งเป็นคำ�สั่งไม่ฟ้องคดีเพราะ
เหตุว่าการกระทำ�ไม่เป็นความผิด แต่หากกรณีความปรากฏยังไม่ชัดเจน พนักงานอัยการอาจใช้คำ�สั่งไม่ฟ้องคดี
โดยยกเหตุการฟ้องคดีไม่เป็นประโยชน์สาธารณะตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ
พ.ศ. 2553 มาตรา 21 วรรค 235 ได้ เพราะแม้จะมองว่าการกระทำ�อาจเป็นความผิด แต่การฟ้องคดีอาญาเพื่อ
SLAPP ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะแต่อย่างใด

7

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การด�ำเนินคดีเพื่อยับยั้งการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะหรือการฟ้องข่มขู่คุกคามมีผลให้บุคคล
สูญเสียแรงจูงใจในการแสดงข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นในกิจการสาธารณะอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศ  
ซึ่งจะส่งผลให้การท�ำงานภาครัฐรวมทั้งภาคธุรกิจรายใหญ่ขาดการตรวจสอบจากภาคประชาชนอย่างน่าเสียดาย
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พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 21 วรรค 2 “ถ้าพนักงาน
อัยการเห็นว่าการฟ้องคดีอาญาจะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคง
ของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อันสำ�คัญของประเทศ ให้เสนอต่ออัยการสูงสุด และอัยการสูงสุดมีอำ�นาจสั่งไม่ฟ้องได้ ทั้งนี้
ตามระเบียบที่สำ�นักงานอัยการสูงสุดกำ�หนด โดยความเห็นชอบของ ก.อ.”
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สมการ Anti-SLAPP Law แสดงให้เห็นว่า การแสดงข้อเท็จจริงหรือความเห็นในประเด็นสาธารณะเป็นการสร้าง
ประโยชน์ให้กับผู้กระท�ำและสังคม ซึ่งมีน�้ำหนักมากกว่าประโยชน์ของผู้ถูกพาดพิงซึ่งก็คือเกียรติยศชื่อเสียงของ
ผู้ถูกพาดพิง การส่งเสริมและคุ้มครองผู้แสดงข้อเท็จจริงหรือความเห็นในประเด็นสาธารณะมิให้ถูกด�ำเนินคดี
จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
การฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญาฐานหมิ่นประมาทเป็นเครื่องมือของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน
ในการฟ้องข่มขู่คุกคาม ผู้ท่กี ล่าวหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการสาธารณะ โดยการดำ�เนินคดีอาญาเป็นที่นิยม
มากกว่ าการดำ� เนิ นคดีแพ่งเพราะให้ผลประโยชน์กับผู้ ดำ� เนิ นคดี มากกว่า ต้น ทุ นที่ เสีย ไปในการดำ �เนิ นคดี
การแก้ไขกฎหมายและแนวปฏิบัติของศาล รวมทั้งการใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับแนวคิด Anti-SLAPP
Law เป็นสิง่ จำ�เป็นเพือ่ คุม้ ครองผูแ้ สดงข้อเท็จจริงหรือความเห็นโดยสุจริตในกิจการสาธารณะซึง่ เป็นสิทธิมนุษยชน
ที่ได้รับการรับรองในระดับสากล
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย แนวปฏิบตั ิ และการปรับใช้กฎหมายทีม่ อี ยูเ่ พือ่ สอดคล้อง
กับแนวคิด Anti-SLAPP Law มีดังนี้
1) เพิ่มข้อความต่อไปนี้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 423 “ผู้ใดกล่าวข้อความ
แสดงความคิดเห็น หรือไขข่าวแพร่หลายโดยสุจริตในกิจการสาธารณะ ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน”    
2) เมื่อบุคคลใดถูกดำ�เนินคดีแพ่งเพราะเหตุแห่งการฟ้องข่มขู่คุกคาม ให้ยื่นคำ�ขอต่อศาลเพื่อให้ศาล
วินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นข้อกฎหมายเบื้องต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 24 โดยไม่ต้อง
พิจารณาสืบพยานเพื่อให้คดีเสร็จสิ้นไปจากศาลโดยไม่เนิ่นช้า
3) ในการไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญาที่โจทก์ยื่นฟ้องจำ�เลยเป็นคดีหมิ่นประมาทหรือคดีแจ้งความเท็จ
ต่อเจ้าพนักงาน ให้ศาลออกระเบียบภายในโดยกำ�หนดให้ศาลที่ทำ�การไต่สวนมูลฟ้องตั้งประเด็นเรื่อง “การติชม
ด้วยความเป็นธรรม ซึง่ บุคคลหรือสิง่ ใดอันเป็นวิสยั ของประชาชนย่อมกระทำ� ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
329 (3)” สำ�หรับข้อหาหมิน่ ประมาท และตัง้ ประเด็นเรือ่ ง “การใช้สทิ ธิโดยสุจริตในการมีสว่ นร่วมในกิจการสาธารณะ”
สำ�หรับข้อหาแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน หากเข้ากรณีดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่ง ศาลสามารถยกฟ้องในชั้น
ไต่สวนมูลฟ้องได้โดยไม่ต้องประทับรับฟ้อง ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองผู้แสดงข้อเท็จจริงหรือความเห็นโดยสุจริตใน
กิจการสาธารณะ
4) ในการพิ จ ารณาสั่ ง คดี อ าญาของพนั ก งานอั ย การ หากปรากฏว่ า เป็ น คดี ห มิ่ น ประมาทที่ มี
การร้องทุกข์เพือ่ ปิดปากการมีสว่ นร่วมในกิจการสาธารณะของผูต้ อ้ งหา พนักงานอัยการควรไม่ฟอ้ งคดีเพราะเหตุ
การกระทำ�ไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 329 (3) หรือ เพราะเหตุการฟ้องคดีไม่เป็นประโยชน์
สาธารณะตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 21 วรรค 2
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ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
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รองศาสตราจารย์ คณาธิป ทองรวีวงศ์*
บทคัดย่อ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่แก้ไขฉบับที่ 2
พ.ศ. 2560 มีฐานความผิดและมาตรการอันส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งแบ่งเป็น
สองกลุ่มหลัก คือ การก�ำหนดฐานความผิดส�ำหรับผู้น�ำเข้าสู่ระบบและเผยแพร่ส่งต่อเนื้อหาที่ผิดกฎหมายนี้
(มาตรา 14 - 16) และการก�ำหนดมาตรการปิดกั้นหรือระงับการท�ำให้แพร่หลายซึ่งเนื้อหาที่ผิดกฎหมายนี้
และที่ผิดกฎหมายอื่น ซึ่งแบ่งเป็นการระงับการท�ำให้แพร่หลายโดยผู้ให้บริการ (มาตรา 15) และการระงับ
การท�ำให้แพร่หลายโดยค�ำสั่งศาล (มาตรา 20) แม้ว่าในกรอบหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
รัฐอาจจ�ำกัดเสรีภาพดังกล่าวได้โดยการตรากฎหมาย แต่กฎหมายดังกล่าวจะต้องอยูภ่ ายใต้เกณฑ์เชิงคุณภาพ
หรือหลักปกป้องสิทธิด้วย เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการควบคุมเนื้อหาเพื่อปกป้องประโยชน์ส�ำคัญ
บางประการ เช่น ความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย กับการคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
อันเป็นสิทธิมนุษยชนพืน้ ฐาน บทความนีศ้ กึ ษากฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กฎหมายต่างประเทศ
และค�ำพิพากษาศาลต่างประเทศ โดยน�ำมาสังเคราะห์และจ�ำแนกออกมาเป็นเกณฑ์การปกป้องสิทธิ 9 เกณฑ์
เพื่อน�ำมาใช้ประเมินความสอดคล้องของบทบัญญัติกฎหมายตามพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ส่งผลกระทบ
ในการจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เพือ่ ประเมินถึง “แนวโน้ม” ของความสอดคล้องกับหลักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนดังกล่าว ผลการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นทั้งกรณีที่มีแนวโน้มสอดคล้องและกรณีที่มีแนวโน้ม
ไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน กรอบหลักการและเกณฑ์การปกป้องสิทธิในบทความนี้ สามารถน�ำไปใช้
พิจารณากฎหมายหรือร่างกฎหมายอื่นในยุคดิจิทัลที่มีหลักการจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ทางระบบคอมพิวเตอร์ได้  
ค�ำส�ำคัญ: เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เนื้อหาผิดกฎหมาย การปิดกั้นเว็บไซต์ มาตรการปกป้องสิทธิ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
*

รองศาสตราจารย์ประจำ�คณะนิติศาสตร์และผู้อำ�นวยการสถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิตและผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิพลเมือง สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

The Human Rights Law’s Safeguard Principles for analyzing
laws restricting freedom of speech according to the Computer related
Crime Act B.E. 2550 as amended B.E. 2560

Associate Professor Kanathip Thongraweewong*
Abstract

The Computer related Crime Act B.E. 2550 as amended in B.E. 2560 consists
of two group of provisions which have negative effect on freedom of speech. The first group
is criminal offences for a person importing or distributing illegal content (Section 14-16).
The second group is measures for blocking illegal content which can be implemented
by service provider (Section 15) or court order (section 20). From human rights perspective,
freedom of speech could be restricted as proscribed by “law”. However, the quality of law
or safeguard principles have to be applied to evaluate such law for ensuring balance between
the control of illegal content for protecting certain interests such as national security
and the protection of freedom of speech. This article analyzes the safeguard principles
from international human rights laws, foreign laws and court cases and synthesized into 9
criteria for applying to evaluate provisions in the Computer related Crime Act which restrict
the freedom of speech. The results indicate both tendency of consistent and inconsistent
of such provisions to the safeguard principles. The application of the 9 criteria could be
extended to analyze other laws which restrict freedom of speech in digital era.
Keywords:
freedom of speech, illegal content, unlawful content, website blocking,
safeguard measure, the Computer related Crime Act  
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ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 ที่แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
1

บทนำ�

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่แก้ไขฉบับที่ 2
พ.ศ. 2560 มีหลักกฎหมายสองกลุ่มซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนในสองมิติ ดังนี้
มิติที่หนึ่ง สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว (Right to privacy) โดยเฉพาะเสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รับรองไว้ในมาตรา 36 ว่า “การตรวจ การกัก
หรือการเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน รวมทั้งการกระท�ำด้วยประการใด ๆ เพื่อให้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูล
ที่บุคคลสื่อสารถึงกันจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่มีค�ำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ”
หลักกฎหมายตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ตามทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน
มิตินี้ คือ การให้อ�ำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ “ได้มาหรือเข้าถึง” ข้อมูลการสื่อสารของประชาชน หรือที่เรียกกันว่า
กฎหมายเกี่ยวกับการดักรับหรือสอดแนมข้อมูล (Interception or Surveillance) ปรากฏอยู่ในมาตรา 18
และ 19 ตลอดจนการก�ำหนดหน้าที่ผู้ให้บริการให้จัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบสวนสอบสวน
ความผิด เป็นต้น จะเห็นได้วา่ หลักกฎหมายเหล่านีม้ ผี ลเป็นการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพดังกล่าว ประเด็นส�ำคัญในแง่
สิทธิมนุษยชน คือ หลักกฎหมายทีใ่ ห้อ�ำนาจดังกล่าวจัดอยูใ่ นข้อยกเว้นตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึง่ เป็นการชัง่ น�ำ้ หนัก
ระหว่างกฎหมายที่ให้อ�ำนาจเข้าถึงหรือได้มาซึ่งข้อมูลกับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว โดยจะต้อง
น�ำเกณฑ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนมาประกอบการชัง่ น�ำ้ หนัก ล�ำพังเพียงมีกฎหมายให้อ�ำนาจและมีการตรวจสอบโดยศาล
เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบด้วย ซึ่งผู้เขียนได้น�ำหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศและค�ำพิพากษาทีเ่ กีย่ วข้อง มาสังเคราะห์และจ�ำแนกออกมาเป็นเกณฑ์การปกป้องสิทธิ 9 เกณฑ์
เพื่อน�ำมาใช้ประเมินความสอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวโดยน�ำเสนอเป็นอีกบทความหนึ่ง1 ส�ำหรับ
บทความนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงหลักกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนในอีกมิติหนึ่ง
คือ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
1

จาก “เกณฑ์การปกป้องสิทธิมนุษยชนสำ�หรับการประเมินความสอดคล้องของหลักกฎหมายทีใ่ ห้อ�ำ นาจ
เข้าถึงหรือได้มาซึง่ ข้อมูลการสือ่ สารของบุคคลในระบบคอมพิวเตอร์  ตาม พระราชบัญญัตคิ อมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ทีแ่ ก้ไข
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560,” โดย คณาธิป ทองรวีวงศ์, 2561, วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน, 3(1), น. 7-40. ลิขสิทธิ์ 2561
โดย สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
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มิตทิ สี่ อง เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (Freedom of speech) ซึง่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 รับรองไว้ในมาตรา 34 ว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด
การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น การจ�ำกัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระท�ำมิได้
เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครอง
สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกัน
สุขภาพของประชาชน” หลักกฎหมายตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำนีท้ สี่ ง่ ผลกระทบเป็นการจ�ำกัดเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น แบ่งเป็นสองส่วน คือ (1) ฐานความผิดอาญาส�ำหรับผู้ท�ำการสื่อสารเนื้อหาข้อมูล
ผิดกฎหมาย (Illegal content) ซึง่ ปรากฏในมาตรา 14 - 16 และ (2) มาตรการปิดกัน้ หรือระงับการท�ำให้แพร่หลาย
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่งปรากฏในหลายมาตรา เช่น 15 และ 20 หลักกฎหมายทั้งสองส่วนส่งผลเป็นการจ�ำกัด
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เมื่อพิจารณาหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและค�ำพิพากษา
ศาลต่างประเทศจะพบว่า ล�ำพังการตรากฎหมายจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยอ้างเหตุเพือ่ ปกป้อง
ประโยชน์บางประการ เช่น “ความมัน่ คงของรัฐ เพือ่ คุม้ ครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอืน่ เพือ่ รักษาความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน” นั้นเป็นเพียงเงื่อนไขเบื้องต้น
แต่ยงั ต้องพิจารณาต่อไปว่ากฎหมายเหล่านัน้ ให้นำ�้ หนักกับประโยชน์ดงั กล่าวมากเกินไปหรือไม่ จากหลักกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนและแนวค�ำพิพากษาต่างประเทศพบว่า ศาลน�ำหลักหลายประการมาใช้ชั่งน�้ำหนักเพื่อหาจุด
ดุลยภาพระหว่างการคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการควบคุมเนื้อหาตามกฎหมายที่บัญญัติ
เพื่อปกป้องประโยชน์บางประการ เช่น ความมั่นคง ฯลฯ ซึ่งผู้เขียนสังเคราะห์และจ�ำแนกออกมาเป็นเกณฑ์
การปกป้องสิทธิ 9 เกณฑ์ เพือ่ น�ำมาใช้ประเมินความสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนของกฎหมายทีจ่ �ำกัดเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นตามพระราชบัญญัตนิ ี้ โดยจะเริม่ จากการชีใ้ ห้เห็นหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนทีเ่ กีย่ วกับ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่เกี่ยวข้อง การสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์
ที่จัดเป็นการแสดงความคิดเห็น ผลกระทบของหลักกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้กับเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น และการน�ำเกณฑ์ปกป้องสิทธิมนุษยชนมาประเมินความสอดคล้องของหลักกฎหมายทีจ่ �ำกัดเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น
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2 หลั ก กฎหมายสิทธิมนุษยชนเกี่ย วกั บ การคุ้ ม ครองเสรี ภ าพในการแสดง
ความคิดเห็น
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจัดเป็นสิทธิที่ติดตัวคนมาตั้งแต่ก�ำเนิด จึงเป็นสิทธิมนุษยชน
ประการหนึ่ง ซึ่งปรากฏการรับรองในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กฎหมายต่างประเทศ รวมทั้ง
กฎหมายไทย ดังจะกล่าวต่อไปนี้

2.1 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights)
ก�ำหนดรับรองเสรีภาพของบุคคลในการแสดงความคิดเห็น ในข้อ 192 ซึ่งวางหลักว่า บุคคล
ทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็น สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยปราศจาก
การแทรกแซง รวมถึงสามารถแสวงหา ได้รบั และ สือ่ สารข้อมูลและความคิดจากสือ่ ใด ๆ โดยไม่ค�ำนึงถึงเขตแดน”

2.2 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR)
ข้อ 19 มีหลักว่า3
1. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง
2. บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออก สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพที่จะแสวงหา
รับและสื่อสารข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นทุกประเภทโดยไม่ค�ำนึงถึงพรมแดน ทั้งนี้ ไม่ว่าด้วยวาจาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรหรือการตีพิมพ์ในรูปแบบของศิลปะ หรือโดยอาศัยสื่อประการอื่นตามที่ตนเลือก
3. การใช้สิทธิตามที่บัญญัติไว้ในวรรคสองของข้อนี้ ต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบควบคู่
ไปด้ ว ย การใช้ สิ ท ธิ ดั ง กล่ า วอาจมี ข ้ อ จ�ำกั ด ในบางเรื่ อ ง แต่ ทั้ ง นี้ ข ้ อ จ�ำกั ด นั้ น ต้ อ งบั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นกฎหมาย
และจ�ำเป็นต่อ

2

Article 19 Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right
includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information
and ideas through any media and regardless of frontiers
3
Article 19 1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference. 2.
Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive
and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print,
in the form of art, or through any other media of his choice.

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

(ก) การเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น
(ข) การรักษาความมั่นคงของชาติหรือความสงบเรียบร้อยหรือการสาธารณสุขหรือศีลธรรม
     ของประชาชน
ประเทศไทยได้ภาคยานุวตั ิ (Accession) เข้าเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (ICCPR) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2539 โดยไม่ได้ตั้งข้อสงวน และมีผลใช้บังคับ
กับประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2540 ดังนั้น หากกฎหมายของไทยจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นโดยไม่เข้าข้อยกเว้นดังกล่าวข้างต้นก็จะเป็นการไม่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศด้วย

2.3 อนุสญ
ั ญาอาชญากรรมไซเบอร์ของยุโรป (The Council of Europe Convention
on Cybercrime)
อนุสัญญานี้วางหลักปกป้องสิทธิ (Safeguard) ไว้ในมาตรา 15 ว่ากฎหมายภายในที่ให้อ�ำนาจ
เจ้าหน้าที่กระท�ำการอันกระทบสิทธิจะต้อง “มีมาตรการที่เพียงพอในการปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ”
แต่หลักดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณา (Procedural law) หรือการสืบสวนสอบสวน
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เช่น กฎหมายที่ให้อ�ำนาจตรวจค้น เข้าถึง หรือได้มาซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่งอยู่ใน
กรอบของสิทธิมนุษยชนในแง่ความเป็นอยูส่ ว่ นตัว แต่ส�ำหรับสิทธิมนุษยชนในแง่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
อนุสัญญาฯ ไม่ได้ก�ำหนดแนวทางของหลักกฎหมายที่ก�ำหนดควบคุมเนื้อหา หรือให้อ�ำนาจหน่วยงานรัฐ
ปิดกั้นหรือระงับเนื้อหาข้อมูล เนื่องจากอนุสัญญาฯ ไม่ได้ก�ำหนดฐานความผิดเกี่ยวกับเนื้อหาไว้ดังเช่น กฎหมาย
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของไทย4

2.4 อนุสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนยุโรป (The European Convention on Human Rights)
อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป (The European Convention on Human Rights : ECHR)
(เดิมคือ Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) วางหลัก
คุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (Freedom of expression) ไว้ในมาตรา 10 ดังนี้
“บุคคลทุกคนมีสทิ ธิในเสรีภาพแสดงความคิดเห็น สิทธินรี้ วมถึงเสรีภาพในการยึดถือความเห็น
รับและสื่อสารข้อมูลและความคิดโดยปราศจากการแทรกแซงโดยหน่วยงานรัฐและไม่ค�ำนึงถึงเขตแดน มาตรานี้
ไม่ห้ามรัฐในการก�ำหนดให้มีใบอนุญาตส�ำหรับการสื่อสารทางโทรทัศน์หรืออุตสาหกรรมภาพยนตร์
4

ความผิดเกี่ยวกับเนื้อหา (content related crime) ตามอนุสัญญานี้จำ�กัดเฉพาะสื่อลามกเด็ก
(Child pornography)  
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การใช้ เ สรี ภ าพนี้ ป ระกอบด้ ว ยหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ โดยอาจอยู ่ ภ ายใต้ ข ้ อ จ�ำกั ด
หรือเงื่อนไขหรือโทษซึ่งก�ำหนดโดยกฎหมายที่จ�ำเป็นในระบอบประชาธิปไตย เพื่อประโยชน์ของความมั่นคง
ของประเทศ บูรณภาพของดินแดน ความปลอดภัยสาธารณะ ป้องกันความไม่สงบหรืออาชญากรรม ป้องกันสุขภาพ
หรือศีลธรรม ป้องกันชื่อเสียงหรือสิทธิบุคคลอื่น ป้องกันการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ หรือ เพื่อด�ำรงไว้ซึ่ง
การใช้อ�ำนาจและความเป็นกลางของกระบวนการยุติธรรม”
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (The European Court of Human Rights หรือ ECtHR) มีแนวทาง
ตีความและปรับใช้มาตรา 10 ในหลายคดีที่มีประเด็นกฎหมายภายในประเทศสมาชิกจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น ซึ่งผู้เขียนจะได้น�ำมาวิเคราะห์ต่อไป  

2.5 หลั ก กฎหมายเกี่ ย วกั บ เสรี ภ าพในการแสดงความคิ ด เห็ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นปรากฏอยู่ใน มาตรา 34 ซึ่งมีหลักว่า
“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา
และการสือ่ ความหมายโดยวิธอี นื่ การจ�ำกัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายทีต่ ราขึน้ เฉพาะเพือ่ รักษาความมัน่ คงของรัฐ เพือ่ คุม้ ครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอืน่ เพือ่ รักษา
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน
เสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง แต่การใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อหน้าที่
ของปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้องเคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่างของบุคคลอื่น”
หลักการดังกล่าวมีขอ้ ยกเว้นหรือข้อจ�ำกัด โดยต้องอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขของรัฐธรรมนูญ มาตรา 26
ดังจะกล่าวต่อไป

3

การสื่อสารข้อมูลอันเป็นการแสดงความคิดเห็น

การสื่อสารข้อมูลที่จะได้รับการคุ้มครองในฐานะเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น จะต้องอยู่ใน
ความหมายของ “การแสดงความคิดเห็น” ซึ่งไม่จ�ำกัดเฉพาะการส่งข้อมูลหรือผู้ส่งสารเท่านั้น จากมาตรา 19
ของ ICCPR และความเห็นทั่วไปขององค์การสหประชาชาติ5 เน้นย�้ำว่า รัฐภาคีมีพันธกรณีในการคุ้มครองสิทธิ
5

From General Comment No. 34 on Article 19: Freedoms of opinion and expression
of the International Covenant on Civil and Political Rights, 2011. Retrieved from https://www2.ohchr.
org /english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
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ในการแสวงหาข้อมูล (seek) ได้รับข้อมูล (receive) ส่งต่อหรือเผยแพร่ข้อมูล (Impart) โดยไม่ค�ำนึงถึงพรมแดน
ดังนั้น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจึงเป็นสิทธิที่มีความหมายหลายนัย (Multi-faceted right)6 รวมถึง
การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ เช่น การโพสต์ การอัพโหลด การแชร์ การรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ เช่น การอ่าน ดู ฟัง
การบันทึก และ การสืบค้นข้อมูล ด้วยเหตุนี้ กฎหมายที่ห้ามหรือจ�ำกัดการกระท�ำดังกล่าว เช่น ก�ำหนดความผิด
ส�ำหรับผู้โพสต์ หรือเผยแพร่ข้อมูลด้วยวิธีการใด โดยหลักแล้วส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะในการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ อาจแสดงออกได้หลายลักษณะ  
รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่หนึ่ง (First amendment) คุ้มครองเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น (Speech) จากแนวค�ำวินจิ ฉัยของศาล สามารถแบ่งได้สองกลุม่ คือ (1) การแสดงความคิดเห็นโดยแท้
(Pure speech) ซึ่งหมายถึง ค�ำพูดหรือการกระท�ำที่จ�ำเป็นในการสื่อสารความคิด (2) การแสดงความคิดเห็น
ในเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic speech) ซึง่ ไม่ได้มลี กั ษณะของการสือ่ สารในลักษณะข้อความหรือลายลักษณ์อกั ษร
อย่างชัดเจน7 แต่เป็นการสื่อความหมายด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น การโบกธง8 การประท้วงหรือคัดค้าน
โดยการรวมตัวกันโดยสงบ (Sit-in protesting)9 การใส่เสือ้ มีขอ้ ความคัดค้านการเกณฑ์ทหาร10 การน�ำสัญลักษณ์
ทีห่ มายถึงสันติไปประกอบกับธงชาติ11 การเดินขบวนพาเหรด12 การแสดงออกเหล่านีศ้ าลในสหรัฐอเมริกาตัดสินว่า
เป็นการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญ แนวทางนี้คล้ายคลึงกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนยุโรป ศาลตัดสินว่า
การแสดงความคิดเห็นมีความหมายกว้าง นอกจากลายลักษณ์อักษรหรือค�ำพูดแล้ว ยังรวมถึงการกระท�ำ13
การแสดงสัญลักษณ์14 เป็นต้น
ตามกฎหมายไทย รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 34 ระบุว่า “เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด
การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น” ในกรอบของการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์
การแสดงความคิดเห็นจึงไม่จ�ำกัดในแง่รูปแบบ รวมถึง ข้อความ ตัวอักษร ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง สื่อผสม

6

From Freedom of expression, by A. Puddephatt, 2005, In The Essentials of Human
Rights (p. 128), by R. K. M. Smith & C. van den Anker, London : Hodder Arnold.
7
From Hurley v. Irish-Am. Gay, Lesbian & Bisexual Grp., 515 U.S. 557, 569 (1995).
8
From Stromberg v. California, 283 U.S. 359 (1931).
9
From Brown v. Louisiana, 383 U.S. 131, 141-42 (1966).
10
From Cohen v. California, 403 U.S. 15 (1971).
11
From Spence v. California, 418 U.S. 405 (1974).
12
From Hurley v. Irish-American Gay, Lesbian & Bisexual Group, 515 U.S. 557, 569-71
(1995).
13
From Steel and Others v. the United Kingdom, 23 September 1998.
14
From Vajnai v. Hungary, 8 July 2008.  
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และไม่จ�ำกัดเฉพาะการแสดงความคิดเห็นโดยแท้ (Pure speech) เช่น การพิมพ์ข้อความหรือถ่ายทอดวีดีโอ
สื่อสารความคิดเห็น แต่รวมถึง แสดงความคิดเห็นในเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic speech) ซึ่งอาจเกิดได้
หลากหลายรูปแบบ และมีความแตกต่างกันไปตามช่องทางและสภาพเทคโนโลยี เช่น ผูใ้ ห้บริการ สือ่ สังคมออนไลน์
จัดให้มีปุ่มสัญลักษณ์ที่ให้ผู้ใช้บริการกดเพื่อแสดงความชื่นชอบ ไม่ชื่นชอบ ตกใจ ดีใจ เสียใจ ฯลฯ การกดปุ่ม
ดังกล่าวจัดเป็นการแสดงความคิดเห็นในเชิงสัญลักษณ์ หรือการส่งภาพการ์ตูนแสดงอารมณ์หรือความรู้สึก
ทางโปรแกรมประยุกต์เพื่อการสนทนาก็เป็นการแสดงความคิดเห็นเชิงสัญลักษณ์ได้เช่นกัน การสื่อสารเหล่านี้
เทียบได้กบั การสือ่ สารเชิงสัญลักษณ์ทกี่ ระท�ำทางกายภาพดังกล่าวข้างต้น เช่น การโบกธง การติดป้ายสัญลักษณ์
และอื่น ๆ ดังนั้น การที่กฎหมายจ�ำกัดหรือควบคุมการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์เหล่านี้ จึงกระทบเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น

4 ผลกระทบของหลักกฎหมายตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทำ�ความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ ต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
หลักกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามพระราชบัญญัตินี้ ประกอบ
ด้วยหลักและกลไกหลายลักษณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขกฎหมายในปี 2560 สะท้อนให้เห็นถึงการให้
ความส�ำคัญกับการควบคุมเนื้อหาข้อมูลโดยมีการเพิ่มเติมและขยายขอบเขตกลไกทางกฎหมาย ซึ่งจ�ำแนกเป็น
สองกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่หนึ่ง ฐานความผิดเกี่ยวกับเนื้อหา (มาตรา 14 - 16) ซึ่งก�ำหนดองค์ประกอบความผิด
และโทษส�ำหรับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการสือ่ สารข้อมูลคอมพิวเตอร์ทกี่ ฎหมายก�ำหนดให้เป็นเนือ้ หาทีผ่ ดิ กฎหมาย
(Unlawful, illegal content) เช่น ผู้น�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ผู้เผยแพร่หรือส่งต่อ (มาตรา 14) ผู้ให้บริการ
ทีต่ อ้ งรับผิดในเนือ้ หาอันเกิดจากผูใ้ ช้บริการ (มาตรา 15) ผูค้ รอบครอง (มาตรา 16/2) เป็นต้น จากหลักของเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นที่กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า หลักกฎหมายกลุ่มนี้ส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นในแง่ของการส่งข้อมูล นอกจากนี้ ยังส่งผลในแง่การรับข้อมูลและแสวงหาข้อมูล เนื่องจากข้อมูล
ที่ศาลตัดสินว่าผิดอาจถูกสั่งให้ลบหรือท�ำลาย รวมทั้งผู้ที่จะเผยแพร่ข้อมูลแสดงความคิดเห็นอาจรู้สึกกังวลกับ
โอกาสของการถูกด�ำเนินคดีจึงท�ำให้ยุติการสื่อสาร ส่งผลให้ผู้ที่รับสารไม่สามารถเข้าถึงหรือพบเห็นข้อมูลนั้น   
กลุ่มที่สอง หลักกฎหมายเกี่ยวกับการปิดกั้น ลบ ท�ำลาย หรือระงับการท�ำให้แพร่หลายซึ่งเนื้อหา    
หรืออาจเรียกโดยรวมว่าการเซ็นเซอร์ (Censorship) จากหลักของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่กล่าว
ข้างต้น จะเห็นได้ว่า กฎหมายกลุ่มนี้ส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ทั้งในแง่ของแสวงหา   
เข้าถึง และเผยแพร่ข้อมูล โดยแยกเป็น 2 กลุ่มย่อยดังนี้

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

• การระงับเนือ้ หาโดยรัฐหรือการเซ็นเซอร์โดยรัฐ (State censorship) ประกอบด้วยหลักกฎหมาย
ทีใ่ ห้อ�ำนาจเจ้าหน้าทีห่ รือหน่วยงานรัฐปิดกัน้ หรือระงับเนือ้ หา ได้แก่ การให้อ�ำนาจศาลสัง่ “ท�ำลาย” ข้อมูลเนือ้ หา
ที่ เ ป็ น ความผิ ด และก�ำหนดความผิด ส�ำหรับ ผู้ครอบครองเนื้ อ หาข้ อ มู ล ที่ ถู ก สั่ ง ให้ ท�ำลาย (มาตรา 16/1
มาตรา 16/2) และการให้อ�ำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอศาลเพื่อออกค�ำสั่งลบหรือระงับข้อมูลตามมาตรา 20
ซึง่ แบ่งได้เป็นสองกรณี คือ การขอให้ศาลสัง่ ระงับการท�ำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลทีเ่ ป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้หรือกฎหมายอื่น (มาตรา 20 วรรคแรก) และการขอให้ศาลสั่งระงับการท�ำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลที่ไม่เป็น
ความผิดตามกฎหมายแต่ “ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” (มาตรา 20 วรรคสอง)  
• การระงับเนื้อหาหรือการเซ็นเซอร์โดยภาคเอกชน (Private censorship) โดยอาศัยกลไก
การแจ้งเตือนและระงับเนื้อหา (Notice and takedown) หลักการนี้ปรากฏในมาตรา 15 ซึ่งก�ำหนดความรับผิด
แก่ผู้ให้บริการที่ “ให้ความร่วมมือ ยินยอม รู้เห็นเป็นใจ” กับผู้ใช้งานที่เป็นผู้เผยแพร่เนื้อหาอันเป็นความผิด
มาตรา 14 จากนั้นจึงวางข้อยกเว้นโทษหากผู้ให้บริการด�ำเนินการตามกระบวนการแจ้งเตือนและระงับเนื้อหา
ผลของหลักกฎหมายนี้ท�ำให้ผู้ให้บริการด�ำเนินการตรวจสอบคัดกรองเนื้อหาหรือเซ็นเซอร์เพื่อได้ประโยชน์
จากข้อยกเว้นโทษ จึงจัดอยู่ในกลุ่มการปิดกั้นหรือระงับเนื้อหาโดยภาคเอกชน
หลักกฎหมายทัง้ สองกลุม่ เป็นการจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทีไ่ ด้รบั การรับรองตามรัฐธรรมนูญฯ
มาตรา 34 ซึ่ ง โดยหลั ก แล้ ว กฎหมายดั ง กล่ า วจะเป็ น อั น ใช้ บั ง คั บ มิ ไ ด้ ต ามมาตรา 5 แห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ ฯ
อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 26 บัญญัติว่า “การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพ
ของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมาย
ดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ
และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจ�ำเป็นในการจ�ำกัดสิทธิ
และเสรีภาพไว้ดว้ ย” เมือ่ พิจารณาเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามมาตรา 34 จะพบว่า รัฐธรรมนูญก�ำหนด
ข้อยกเว้นว่าเสรีภาพดังกล่าวอาจถูกจ�ำกัดภายใต้เงื่อนไข “...บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษา
ความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือเพือ่ ป้องกันสุขภาพของประชาชน” ดังนัน้ ประเด็นส�ำคัญก็คอื หากหลักกฎหมายทัง้ สองกลุม่
ข้างต้นอยู่ในความหมายของ “บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อ…” อันเป็นข้อยกเว้นตามรัฐธรรมนูญ
ก็จะถือว่าเข้าข้อยกเว้นและใช้บงั คับได้ แต่มปี ระเด็นต่อไปว่า ล�ำพังเพียงตรากฎหมายทีจ่ �ำกัดเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นโดยอ้างหรือระบุเหตุ “ความมั่นคงของรัฐ ฯลฯ” จะถือว่าเพียงพอที่จะสอดคล้องกับเงื่อนไขนี้
หรือไม่ ตัวอย่างเช่น มาตรา 14 (2) ก�ำหนดความผิดส�ำหรับการเผยแพร่ส่งต่อเนื้อหาข้อมูลเท็จที่น่าจะเกิด
ความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงของประเทศ จากตัวบทจะเห็นถึงการอ้างเหตุรักษาความมั่นคงของรัฐ
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ตามรัฐธรรมนูญ แต่มีประเด็นว่าการก�ำหนดหลักดังกล่าวไว้อย่างกว้างนั้น ได้ดุลยภาพกับการคุ้มครองเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นและสอดคล้องกับหลักการอื่นในกรอบสิทธิมนุษยชนหรือไม่ ดังนั้น ผู้เขียนจะน�ำหลัก
กฎหมายสิทธิมนุษยชน ประกอบกับแนวทางตีความของศาลต่างประเทศและน�ำมาสังเคราะห์เพื่อจ�ำแนก
เป็นเกณฑ์ต่าง ๆ ในการวิเคราะห์หลักกฎหมายทั้งสองกลุ่มเพื่อประเมินความสอดคล้องในกรอบสิทธิมนุษยชน

5 การนำ�เกณฑ์การปกป้องสิทธิมนุษยชนมาวิเคราะห์กฎหมายทีจ่ �ำ กัดเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ฯ
จากหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนดังกล่าวข้างต้นและค�ำพิพากษาศาลต่างประเทศ ผู้เขียนสังเคราะห์
และจ�ำแนกเป็น 9 เกณฑ์ โดยเรียกว่า เกณฑ์การปกป้องสิทธิเพื่อน�ำมาใช้วิเคราะห์ และประเมินความสอดคล้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชนของกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ ดังนี้
เกณฑ์การปกป้องสิทธิประการทีห่ นึง่ : การจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ต้องมีพนื้ ฐาน
ทางกฎหมายรองรับ
การแสดงความคิดเห็นไม่ใช่สิทธิหรือเสรีภาพเด็ดขาด (Absolute) จึงอาจถูกจ�ำกัดได้ จากกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศข้างต้นจะเห็นถึงข้อยกเว้นในการจ�ำกัดเสรีภาพนี้ โดยกฎหมายสิทธิมนุษยชน
หลายฉบับระบุว่า ผู้ท�ำการสื่อสารหรือแสดงความคิดเห็นต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบ (duty and
responsibility) แต่การจ�ำกัดเสรีภาพดังกล่าวต้องเกิดจากบทบัญญัตขิ องกฎหมาย เกณฑ์ขอ้ นีป้ รากฏตาม ข้อ 19
ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ทีก่ �ำหนดว่า “...การใช้สทิ ธิดงั กล่าว
อาจมีขอ้ จ�ำกัดในบางเรือ่ ง แต่ทงั้ นีข้ อ้ จ�ำกัดนัน้ ต้องบัญญัตไิ ว้ในกฎหมาย...” นอกจากนีย้ งั ปรากฏใน มาตรา 10 ของ
อนุสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนยุโรป ทีว่ างหลักไว้วา่ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอาจอยูภ่ ายใต้ขอ้ จ�ำกัดหรือเงือ่ นไข
หรือโทษซึง่ ก�ำหนดโดยกฎหมาย (…prescribed by law…) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
สะท้อนถึงหลักการนี้ กล่าวคือ มาตรา 34 รับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แต่มขี อ้ ยกเว้น “โดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย…” เมือ่ พิจารณาบทบัญญัตติ ามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
จะพบการจ�ำกั ด เสรี ภ าพหลายรู ป แบบ เช่ น การก�ำหนดโทษส�ำหรั บ ผู ้ น�ำเข้ า สู ่ ร ะบบและเผยแพร่ ส ่ ง ต่ อ
การให้อ�ำนาจรัฐปิดกั้น ระงับเนื้อหา เป็นต้น แต่การจ�ำกัดเสรีภาพดังกล่าวเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงสอดคล้องกับเกณฑ์ข้อนี้  

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

เกณฑ์การปกป้องสิทธิประการที่สอง : กฎหมายที่จ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ต้องสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
การมีอยู่ของกฎหมาย (Mere existence) ที่มีหลักจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเป็นเพียง
เงื่อนไขขั้นต้น กฎหมายดังกล่าวต้องสอดคล้องกับ เกณฑ์ด้านคุณภาพ (Quality of the law)15 ซึ่งพิจารณา
ได้จากเนือ้ หาสาระของกฎหมายนัน้ โดยอาจจ�ำแนกเป็นเกณฑ์ยอ่ ยได้อกี หลายประการดังจะกล่าวต่อไป หลักการนี้
ปรากฏในอนุสัญญาอาชญากรรมไซเบอร์ของยุโรป ซึ่งก�ำหนดแนวทางการบัญญัติกฎหมายอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ของประเทศสมาชิกไว้ในมาตรา 15 ว่า “กฎหมายภายในต้องมีมาตรการที่เพียงพอในการปกป้อง
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ รวมทัง้ สิทธิทเี่ กิดจากพันธกรณีตามอนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่าง
ประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ พ ลเมื อ งและสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง และหลั ก การสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนระหว่ า งประเทศอื่ น ๆ”
หากพิจารณาในกรอบของรัฐธรรมนูญจะเห็นได้วา่ การจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามาตรา 34 ท�ำได้
โดยมีการบัญญัติกฎหมาย แต่กฎหมายนั้นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขอื่นด้วย ซึ่งจะกล่าวต่อไป ดังนั้น การมีอยู่
(Existence) ของบทบัญญัตคิ วบคุมเนือ้ หาทัง้ สามกลุม่ จึงเป็นเพียงเงือ่ นไขขัน้ ต้น ยังไม่อาจสรุปว่ามาตราเหล่านัน้
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแล้ว โดยต้องพิจารณาต่อไปถึงเกณฑ์ด้านคุณภาพว่า กฎหมายดังกล่าวมีความสอดคล้อง
กับเกณฑ์ด้านสิทธิมนุษยชนอื่นหรือไม่   
เกณฑ์การปกป้องสิทธิประการที่สาม : วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองหรือปกป้องประโยชน์ที่ส�ำคัญ
กฎหมายที่ จ�ำกั ด เสรี ภ าพในการแสดงความคิ ด เห็ น ต้ อ งมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย
(Legitimate aim) ในการปกป้องประโยชน์ส�ำคัญ (Compelling interest, compelling public interest)
กล่าวคือ เนือ้ หาทีผ่ ดิ กฎหมาย (Unlawful, illegal content) จะต้องกระทบถึงประโยชน์ส�ำคัญทีก่ ฎหมายต้องการ
ปกป้อง ซึ่งจะต้องเป็นเหตุที่กฎหมายสิทธิมนุษยชนก�ำหนดไว้      
ส�ำหรับประโยชน์ส�ำคัญอันเป็นเหตุผลหรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายมีตัวอย่างเช่น อนุสัญญา
สิทธิมนุษยชนยุโรป มาตรา 10 ก�ำหนดว่า กฎหมายที่จ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ต้องมีวัตถุประสงค์
“เพือ่ ประโยชน์ของความมัน่ คงของประเทศ บูรณภาพของดินแดน ความปลอดภัยสาธารณะ ป้องกันความไม่สงบ
หรืออาชญากรรม ป้องกันสุขภาพหรือศีลธรรม ป้องกันชือ่ เสียงหรือสิทธิบคุ คลอืน่ ป้องกันการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็น
ความลับ หรือเพื่อด�ำรงไว้ซึ่งการใช้อ�ำนาจและความเป็นกลางของกระบวนการยุติธรรม”

15

From Liberty And Others v United Kingdom, No. 58243/00, ECtHR , 2008.  
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หากเปรียบเทียบกับกฎหมายไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 วางหลัก
คุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น โดยมีข้อยกเว้นในกรณี “…อาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพือ่ ป้องกันสุขภาพของประชาชน…” จะเห็นถึงค�ำว่า “เฉพาะเพือ่ ”
แสดงว่า ประโยชน์ส�ำคัญอันเป็นเหตุผลของการบัญญัติกฎหมายเพื่อจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
มีจ�ำกัดเฉพาะที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้เท่านั้น ซึ่งคล้ายคลึงกับอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรปซึ่งจ�ำกัดเหตุผล
เฉพาะทีร่ ะบุไว้ (Exhaustive list)16 รัฐจึงไม่อาจตรากฎหมายจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยอ้างเหตุ
หรือวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากนี้   
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในส่วนฐานความผิด (มาตรา 14 - 16) และการระงับเนื้อหา (มาตรา 20)
จะเห็นได้ว่า โดยรวมแล้วเป็นการควบคุมเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ส�ำคัญตามกรอบสิทธิมนุษยชน
โดยมีการระบุหรืออ้างอิงเหตุผลเพื่อปกป้องประโยชน์ดังกล่าว จึงสอดคล้องกับเกณฑ์ข้อนี้ แต่ประเด็นส�ำคัญ
อันเห็นได้จากค�ำพิพากษาศาลต่างประเทศก็คือ แม้กฎหมายจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจะอ้างอิง
หรือระบุเหตุผลเพื่อปกป้องประโยชน์ส�ำคัญดังกล่าว แต่ยังไม่อาจสรุปได้ว่า กฎหมายนั้นสอดคล้องกับหลัก
สิทธิมนุษยชน เนือ่ งจากต้องชัง่ นำ�้ หนักระหว่างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกับการปกป้องประโยชน์อนั ส�ำคัญ
ดังกล่าวด้วยเพื่อหาจุดสมดุล (Balancing of interest) ส�ำหรับการชั่งน�้ำหนักดังกล่าวนี้ ศาลต่างประเทศ
มีการน�ำเกณฑ์อีกหลายประการมาพิจารณาซึ่งจะวิเคราะห์ต่อไป  
เกณฑ์การปกป้องสิทธิประการที่สี่ : หลักความจ�ำเป็นและได้สัดส่วน (Necessary and
Proportionate)
เกณฑ์ขอ้ นีป้ รากฏใน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ข้อ 19
ซึ่งระบุว่า “ข้อจ�ำกัด (เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น) ต้องบัญญัติไว้ในกฎหมายและจ�ำเป็น…” อนุสัญญา
สิทธิมนุษยชนยุโรป (The European Convention on Human Rights) ก็ระบุถึงหลักการนี้ในมาตรา 10 ว่า
“การใช้ เ สรี ภ าพ..อาจอยู ่ ภ ายใต้ ข ้ อ จ�ำกั ด ..ซึ่ ง ก�ำหนดโดยกฎหมายที่ จ�ำเป็ น ในระบอบประชาธิ ป ไตย”

16

From Protecting the right to freedom of expression under the European convention
on human rights : A handbook for legal practitioners (p. 43), by Dominika Bychawska-Siniarska, 2017,
Retrieved from https://edoc.coe.int/en/fundamental-freedoms/7425-protecting-the-right-to-freedomof-expression-under-the-european-convention-on-human-rights-a-handbook-for-legal-practitioners.html
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(Necessity in a democratic society) หลักส�ำคัญของเกณฑ์ข้อนี้สรุปได้ว่า แม้กฎหมายที่จ�ำกัดเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นจะมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องประโยชน์ส�ำคัญ เช่น ความมั่นคง ความปลอดภัยสาธารณะ ฯลฯ
แต่กฎหมายดังกล่าวต้องมีความจ�ำเป็น (Necessity) และได้สดั ส่วนกับวัตถุประสงค์ดงั กล่าวด้วย (Proportionate
to the aim pursued) ในการวินจิ ฉัยว่ากฎหมายทีพ่ พิ าทนัน้ สอดคล้องกับเกณฑ์ดา้ นความจ�ำเป็นและได้สดั ส่วน
หรือไม่ ศาลต่างประเทศพิจารณาจากหลายปัจจัย โดยผูเ้ ขียนจะจ�ำแนกวิเคราะห์ตามเหตุผลของกฎหมายในการ
จ�ำกัดเสรีภาพ
เหตุผลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ (National security) กฎหมายที่จ�ำกัดการแสดงความคิดเห็น
ด้วยเหตุผลนีจ้ ะต้องมีความจ�ำเป็นเพือ่ ปกป้องผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมอันอาจเกิดจากการแสดงความคิดเห็น
นั้น โดยต้องจ�ำแนกระหว่างการแสดงความคิดเห็นที่มีลักษณะกระตุ้นยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางกายภาพ
(Violence) กับการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่มีลักษณะก่อให้เกิดความรุนแรงคดีในกรอบกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนที่ตัดสินตามหลักการนี้ เช่น
• กรณีกฎหมายที่ควบคุมเนื้อหาข้อมูลกระตุ้นยั่วยุ (Incite) หรือโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda)
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปใช้เกณฑ์ส�ำคัญในการจ�ำแนกก็คือ เนื้อหาดังกล่าวถึงขั้นกระตุ้นให้เกิดการกระท�ำอันเป็น
ความรุนแรง (Call for the use of violence) หรือไม่ หากกฎหมายควบคุมเนื้อหาซึ่งยังไม่ถึงขั้นก่อให้เกิด
ความรุนแรงก็จะไม่สอดคล้องกับหลักความจ�ำเป็นและได้สัดส่วน17
• กรณีกฎหมายเกีย่ วกับ “Hate speech” อันเกีย่ วข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ (Discrimination
ground)18 ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปใช้ปัจจัยด้านการกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงเช่นเดียวกัน โดยมีแนววินิจฉัยว่า
(1) กฎหมายห้ามการสื่อสารในลักษณะโต้แย้งคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยที่ไม่ถึงขั้นกระตุ้นให้เกิดความรุนแรง
(Incite violence) ไม่สอดคล้องกับหลักความจ�ำเป็นและได้สดั ส่วน19 (2) กฎหมายทีห่ า้ มการแสดงความเห็นโต้แย้ง
คัดค้านที่ถึงขั้นกระตุ้นให้เกิดความรุนแรง (call to violence) สอดคล้องกับหลักความจ�ำเป็นและได้สัดส่วน20

17

From Sürek v. Turkey (No. 3), 8 July 1999 ; Hogefeld v. Germany (decision), No. 35402/97,
20 January 2000;  Güzel v. Turkey (No. 1) (decision), No. 54479/00, 20 September 2005.
18
จาก รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ (น. 448497), โดย คณาธิป ทองรวีวงศ์, กัณฑิมา ช่างทำ�, ภคมน สืบไชย, กุสุมา สุนประชา, ชลธิชา สมสะอาด, 2560, กรุงเทพฯ:
สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. สืบค้นจาก http://library.nhrc.or.th/ulib/document/ebook/
E09414/ebook.html
19
From Han v. Turkey, No. 50997/99, judgment of 13 September 2005; Osman Özçelik
and others v. Turkey, No. 55391/00, judgment of 20 October 2005.
20
From Zana v. Turkey, judgment of 25 November 1997.
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เหตุผลเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ (Public order) ปัจจัยพิจารณาที่ส�ำคัญ
คล้ายคลึงกับกรณีความมั่นคง กล่าวคือ เนื้อหานั้นส่งผลให้เกิดความรุนแรงหรือไม่ ศาลในสหรัฐอเมริกาวางหลัก
ว่า กฎหมายที่จ�ำกัดหรือลงโทษการแสดงออกที่ยังไม่ถึงขั้นก่อให้เกิดความไม่สงบ เช่น ยังไม่มีการกระท�ำรุนแรง
นั้น ขัดต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น21 กรณีการประท้วง ชุมนุม รณรงค์หรือคัดค้าน ศาลสิทธิมนุษยชน
ยุโรป วางเกณฑ์จ�ำแนกระหว่างกรณีการโต้แย้ง คัดค้าน ไม่เห็นด้วย ในลักษณะของชุมนุมหรือแสดงออกโดยสงบ
กรณีนหี้ ากกฎหมายลงโทษหรือจ�ำกัดสิทธิ จะไม่สอดคล้องกับหลักความจ�ำเป็นและได้สดั ส่วน แต่กรณีทถี่ งึ ขนาด
เป็นการกระท�ำทางกายภาพ กฎหมายอาจจ�ำกัดเสรีภาพได้ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
(Peace and order) และความปลอดภัยสาธารณะ เช่น กฎหมายที่ลงโทษผู้ประท้วงโดยขัดขวางการก่อสร้าง
(Physical obstruction)22 การปิดถนน (Blocking road)23 ถือเป็นกฎหมายที่จ�ำกัดเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นแต่ได้สัดส่วนและมีความจ�ำเป็น  
เหตุผลเกี่ยวกับความมั่นคงทางทหาร ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปวางหลักว่า กฎหมายที่จ�ำกัดเสรีภาพ
จะต้องมีความจ�ำเป็นเพือ่ ปกป้องความมัน่ คงทางทหารจากผลกระทบทีเ่ กิดจริงอย่างเป็นรูปธรรม โดยต้องจ�ำแนก
ระหว่าง (1) การสื่อสารที่กระทบต่อการปฏิบัติงานของทหาร เช่น การน�ำข้อมูลลับทางทหารมาเผยแพร่
ซึง่ กฎหมายทีค่ วบคุมการสือ่ สารเช่นนีส้ อดคล้องกับหลักความได้สดั ส่วน24 (2) การสือ่ สารทีเ่ ป็นการวิพากษ์วจิ ารณ์
ทหาร ไม่ได้สง่ ผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ านหรือความมัน่ คงทางทหาร จึงยังคงได้รบั การคุม้ ครองในฐานะเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น ศาลยังอธิบายว่า กฎหมายไม่สามารถน�ำวินัยทหาร (Military discipline) มาใช้
เพื่อจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้25 ดังนั้น หากกฎหมายก�ำหนดความผิดส�ำหรับการวิพากษ์วิจารณ์
องค์กรทหารในลักษณะสถาบันจะไม่สอดคล้องกับหลักความจ�ำเป็นและได้สัดส่วน เว้นแต่การวิจารณ์ทหาร
ในฐานะตัวบุคคลอาจเข้าข่ายหมิ่นประมาท    
เหตุผลเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้อื่น จะเห็นได้จากกฎหมายหมิ่นประมาท ซึ่งต้องชั่งน�้ำหนัก
กับเกณฑ์ความจ�ำเป็นด้วย ดังจะเห็นจากคดีที่มีประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายภายในก�ำหนดโทษส�ำหรับการวิพากษ์
วิจารณ์บุคคลสาธารณะ (Public figure) เช่น นักการเมือง ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปเห็นว่า เป็นการแทรกแซง
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่ไม่จ�ำเป็นในสังคมประชาธิปไตย26 โดยน�ำปัจจัยหลายประการมาพิจารณา
21

From Texas v. Johnson 491 U.S. 397 (1989).
From Steel and others v. United Kingdom, judgment of 23 September 1998.
23
From Lucas v. the United Kingdom (decision), No. 39013/02, 18 March 2003.
24
From Hadjianastassiou v. Greece, 16 December 1992.
25
From Grigoriades v. Greece, judgment of 25 November 1997, Reports 1997-VII, §45.
26
From Feldek v. Slovakia, 12 July 2001 ; Dalban v. Romania, 28 September 1999 (GC) ;
Lopes Gomes da Silva v. Portugal, 28 September 2000.
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เช่น บุคคลสาธารณะ (Public figure) จะต้องยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์มากกว่าบุคคลทั่วไป การที่กฎหมาย
ก�ำหนดให้จ�ำเลยพิสูจน์ความจริงหรือเท็จของเนื้อหาที่เป็นความคิดเห็นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถท�ำได้ เป็นต้น        
เหตุผลด้านศีลธรรมอันดี (Morals) เช่น สื่อลามกเด็ก ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป ตัดสินว่า กฎหมาย
ที่ก�ำหนดโทษส�ำหรับผู้เผยแพร่ส่ือลามกทางอินเทอร์เน็ต มีความจ�ำเป็นเนื่องจากพิจารณาถึงสภาพการสื่อสาร
เนื้อหาที่เด็กอาจเข้าถึงได้27 ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา แม้ศาลยอมรับว่าการควบคุมเนื้อหาเพื่อคุ้มครองเด็ก
จะเป็นประโยชน์ที่ส�ำคัญ แต่ศาลตัดสินว่า กฎหมายหลายฉบับที่ควบคุมเนื้อหาลามกเพื่อคุ้มครองเด็กนั้น
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับหลักความจ�ำเป็นและได้สัดส่วน เช่น จ�ำกัดสิทธิผู้ใหญ่ในการเข้าถึง
ข้อมูลไปด้วย รวมทั้งไม่สอดคล้องกับเกณฑ์สิทธิมนุษยชนอื่น เช่น หลักความกว้างและหลักทางเลือกอื่น
ดังจะกล่าวต่อไป      
หากน�ำเกณฑ์ข้อนี้มาพิจารณากฎหมายไทย เห็นว่า ในส่วนฐานความผิดอาญา มาตรา 14 (2) (3)    
ครอบคลุมเนือ้ หาทีก่ ระทบความมัน่ คงในหลายมิติ โดยไม่ได้จ�ำแนกอย่างชัดเจนระหว่างการสือ่ สารวิพากษ์วจิ ารณ์
และการสื่อสารในลักษณะกระตุ้นให้เกิดความรุนแรง ท�ำให้การวิพากษ์วิจารณ์ตกอยู่ในขอบเขตองค์ประกอบ
ภายนอกของมาตรานี้ได้ ส�ำหรับองค์ประกอบ “น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็น
ประโยชน์สาธารณะของประเทศ..” ตามมาตรา 14 (2) นั้น เมื่อเปรียบเทียบกับเหตุเพิ่มโทษตามมาตรา 12
จะเห็นว่าเป็นองค์ประกอบคล้ายคลึงกัน ทั้งที่ฐานความผิดทั้งสองอยู่บนพื้นฐานแนวคิดแตกต่างกัน กล่าวคือ
มาตรา 12 เป็นเหตุเพิ่มโทษส�ำหรับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ที่โจมตีระบบหรือข้อมูล (มาตรา 5 - 11)
เช่น การโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานทางทหาร แต่มาตรา 14 (2) เป็นการเผยแพร่ขอ้ มูลเนือ้ หาอันเป็นเท็จ
ซึ่งโดยหลักแล้วไม่ใช่อาชญากรรมคอมพิวเตอร์โดยแท้ (Pure cybercrime) เนื่องจากไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ (Confidentiality, Integrity, Availability : CIA) การก�ำหนดความผิด
มาตรา 14 (2) อย่างกว้างโดยใช้องค์ประกอบเกีย่ วกับความมัน่ คงดังกล่าว ยังน�ำไปสูป่ ระเด็นความสอดคล้องกับเกณฑ์
ด้านความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่าง การเผยแพร่ข้อมูลเท็จกับผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมต่อความมั่นคง
ของประเทศ ฯลฯ นอกจากนี้ เมือ่ พิจารณาโทษของความผิดมาตรา 12 และมาตรา 14 (2) จะเห็นได้วา่ โทษอาญา
ส�ำหรับการเผยแพร่ข้อมูลเท็จมีความใกล้เคียงกับโทษอาญาส�ำหรับการโจมตีระบบเกี่ยวกับความมั่นคง28
ซึ่งแสดงให้เห็นแนวคิดของกฎหมายในการควบคุมเนื้อหาข้อมูลเท็จในระดับที่เข้มงวดมากและมีแนวโน้ม
ไม่สอดคล้องกับหลักความได้สัดส่วน
27

From Perrin v. the United Kingdom (decision), No. 5446/03, 18 October 2005.
มาตรา 12 โทษจำ�คุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท
ในขณะที่มาตรา 12 โทษจำ�คุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
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ในกรณีความมัน่ คงทางทหาร นัน้ แม้วา่ ไม่ได้ระบุไว้โดยตรงในพระราชบัญญัตนิ ี้ แต่สามารถรวมอยูใ่ น
ขอบเขตของความมั่นคง ในฐานความผิดมาตรา 14 โดยเฉพาะ (2) และ (3) ซึ่งมีองค์ประกอบที่อาจน�ำมาใช้
ด�ำเนินคดีผเู้ ผยแพร่ขอ้ มูล “เกีย่ วกับ” การทหาร ได้อย่างกว้าง และสามารถรวมถึงการวิพากษ์วจิ ารณ์การปฏิบตั งิ าน
ของทหารในลักษณะสถาบันด้วย ดังจะเห็นได้วา่ แม้มกี ารแก้ไขมาตรา 14 (1) ไม่ให้รวมถึงการหมิน่ ประมาทบุคคล
เช่น ทหารคนใดคนหนึ่งแล้ว แต่การวิพากษ์วิจารณ์ทหารในลักษณะสถาบัน ยังอาจอยู่ภายใต้มาตรา 14 (2)
หรือ (3) ได้ ในขณะทีศ่ าลสิทธิมนุษยชนยุโรปแยกการวิพากษ์วจิ ารณ์ทหารในเชิงสถาบันออกจากข้อมูลทีก่ ระทบ
ความมั่นคงทางทหาร ดังนั้น ฐานความผิดดังกล่าวของไทยจึงมีแนวโน้มไม่ได้สัดส่วนตามเกณฑ์ข้อนี้
ในกรณีการจ�ำกัดเสรีภาพเพื่อคุ้มครองสิทธิในชื่อเสียงของผู้อื่น การแก้ไขมาตรา 14 (1) สะท้อนถึง
เจตนารมณ์ในการแยกหมิน่ ประมาททางอินเทอร์เน็ตออกไป เพือ่ ให้ด�ำเนินคดีเฉพาะในส่วนความผิดตามกฎหมาย
อาญา ซึ่งจัดว่าสอดคล้องกับหลักความจ�ำเป็นและได้สัดส่วน ส�ำหรับมาตรา 14 (2) (3) (4) เป็นบทบัญญัติ
ที่มุ่งเน้นควบคุมเนื้อหาที่กระทบถึงความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อยสาธารณะ โดยรวมแล้วจึงกล่าวได้ว่า
มาตรา 14 ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิในชื่อเสียงของบุคคลโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัตินี้
ยังคงมีฐานความผิดเกี่ยวกับการน�ำเข้าสู่ระบบซึ่งภาพบุคคลอันเกิดจากการตัดต่อ (มาตรา 16) ซึ่งสามารถเข้า
องค์ประกอบความผิดฐานหมิน่ ประมาทได้อยูแ่ ล้ว จึงเป็นการคุม้ ครองสิทธิในชือ่ เสียงทีซ่ ำ�้ ซ้อนกับกฎหมายอาญา
และอาจไม่สอดคล้องกับหลักความจ�ำเป็นและได้สดั ส่วน นอกจากนี้ การเผยแพร่ขอ้ มูลกระทบชือ่ เสียงของบุคคล
ในบางกรณีแม้ว่าไม่เป็นความผิดมาตรา 14 (1) แต่ยังอาจเข้าองค์ประกอบมาตราอื่น เช่น 14 (2) (3) โดยเฉพาะ
กรณีที่ชื่อเสียงของบุคคลนั้นมีความสัมพันธ์กับประเด็นสาธารณะ เช่น การวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองในเรื่อง
การบริหารหรือนโยบายของรัฐ อาจถูกด�ำเนินคดีตามมาตรา 14 (2) โดยอ้างว่าเป็นข้อมูลเท็จที่กระทบต่อ
ความมั่นคงหรือน่าจะท�ำให้ประชาชนตื่นตระหนก29
ส�ำหรับเนือ้ หาเกีย่ วกับศีลธรรมอันดี ไม่ได้ระบุไว้ชดั เจนในฐานความผิดมาตรา 14 ส�ำหรับเนือ้ หาลามก
ตามมาตรา 14 (4) จัดอยู่ในกลุ่มศีลธรรมอันดี แต่มีขอบเขตกว้างกว่าสื่อลามกเด็ก อีกทั้งมีความซ�้ำซ้อน
กับสื่อลามกเด็กตามประมวลกฎหมายอาญา จึงอาจมีแนวโน้มไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ข้อนี้  

29

จาก การปรับใช้ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2560 กับ เนื้อหาที่กระทบชื่อเสียงของบุคคลทางระบบคอมพิวเตอร์, รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครัง้ ที่ 4 และระดับนานาชาติ ครัง้ ที่ 2 (4th TECHCON 2018 and 2nd ITECH 2018), โดย คณาธิป ทองรวีวงศ์,
2561, กรุงเทพฯ : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม.
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เนือ่ งจากเนือ้ หาอันเป็นความผิดมาตรา 14 มีแนวโน้มไม่สอดคล้องกับหลักความจ�ำเป็นและได้สดั ส่วน
ดังนั้น มาตรการระงับเนื้อหาในส่วนที่เชื่อมโยงกับความผิดมาตรา 14 เช่น การให้อ�ำนาจศาลสั่งให้ท�ำลายข้อมูล
ตามมาตรา 16/2 และการให้อ�ำนาจศาลสั่งระงับข้อมูลตามมาตรา 20 (1) ก็มีแนวโน้มไม่สอดคล้องเช่นกัน
ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อพิจารณาการระงับเนื้อหาอันขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีตามมาตรา 20
วรรคสอง ซึ่งยังไม่ถึงขั้นเป็นความผิดมาตรา 14 ก็มีแนวโน้มเป็นมาตรการที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์นี้     
นอกจากนี้ ในการแก้ไขกฎหมายฉบับปี 2560 ท�ำให้เกิดมาตรการถึงสองกลุ่มในการควบคุมเนื้อหา
คือ ฐานความผิดอาญา และ การระงับเนื้อหา โดยมาตรการทั้งสองกลุ่มมีความซ�้ำซ้อน และคาบเกี่ยวกัน ดังนี้  
• ความซ�ำ้ ซ้อนระหว่างฐานความผิดอาญาส�ำหรับผูน้ ำ� เข้าสูร่ ะบบหรือเผยแพร่สง่ ต่อ ก่อนการแก้ไข
กฎหมายในปี 2560 ความซ�้ำซ้อนนี้จะเห็นได้จากความผิดหมิ่นประมาทที่อยู่ในขอบเขตทั้งกฎหมายอาญา
และมาตรา 14 (1) หลังการแก้ไขกฎหมาย ความซ�้ำซ้อนยังคงปรากฏ เช่น เนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล
อาจถูกด�ำเนินคดีในฐานะข้อมูลอันกระทบความมั่นคงตามมาตรา 14 (3) และกฎหมายอาญาฐานยุยงปลุกปั่น
ตามมาตรา 116 ซึ่งใช้กับการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตได้อยู่แล้ว แม้ว่าไม่มีมาตรา 14 ก็ตาม ส�ำหรับความผิดฐาน
เผยแพร่ภาพตัดต่อผู้อื่นตามมาตรา 16 ซ�้ำซ้อนกับฐานความผิดหมิ่นประมาทตามกฎหมายอาญา การฉ้อโกง
คอมพิวเตอร์ดว้ ยเนือ้ หาเท็จหรือบิดเบือนตามมาตรา 14 (1) ซึง่ มุง่ หมายหลอกลวงความเข้าใจของมนุษย์30 ก็ซำ�้ ซ้อน
กับฉ้อโกงประชาชนตามกฎหมายอาญา นอกจากการซ�้ำซ้อนระหว่างฐานความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
กับกฎหมายอืน่ แล้ว ในระหว่างฐานความผิดของพระราชบัญญัตนิ เี้ องก็มคี วามซำ�้ ซ้อนกัน เช่น การเผยแพร่ขอ้ มูลเท็จ
เกี่ยวกับความมั่นคง สามารถเข้าองค์ประกอบทั้งมาตรา 14 (2) และ (3) ท�ำให้ในชั้นสอบสวน เจ้าหน้าที่สามารถ
ตั้งข้อหาตามอนุมาตราดังกล่าวรวมกันมาส�ำหรับการกระท�ำอันเดียวกัน ความซ�้ำซ้อนเช่นนี้อาจไม่สอดคล้อง
กับหลักความจ�ำเป็นและได้สัดส่วน
• การใช้มาตรการควบคุมเนื้อหาหลายมาตรการในกฎหมายฉบับเดียวกัน เช่น การด�ำเนินคดี
กับผู้น�ำเข้าสู่ระบบซึ่งข้อมูลเป็นความผิดมาตรา 14 และศาลสั่งท�ำลายเนื้อหานั้น ตามมาตรา 16/1 หรือ ในกรณี
ที่ศาลยังไม่พิพากษาว่าผู้เผยแพร่เนื้อหานั้นมีความผิด เจ้าหน้าที่อาจร้องต่อศาลให้สั่งระงับเนื้อหาตามมาตรา 20      

30

From The Application of the Computer-related Crime Act (No.2) B.E. 2560 (2017) to
Protect Children in the Digital Age from Being a Victim of Cyber-Grooming: to the case of “Phishing”,
2018, by Kanathip Thongraweewong, In Conference proceedings at The 9th International Science, Social
Science, Engineering and Energy Conference (I-SEEC 2018), Bangkok: Kasem Bundit University.  Retrieved
from https://iseec2018.kbu.ac.th/e-Proceeding/proceeding_docs/Proceeding-Track-II-SocialScience/
v2/54-Social_180223180193_Kanathip.pdf
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การใช้มาตรการหลายอย่างกับเนือ้ หาเดียวกัน นอกจากมีแนวโน้มไม่สอดคล้องกับหลักความจ�ำเป็นและได้สดั ส่วน
ยังอาจไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ทางเลือกอื่นดังจะกล่าวต่อไปด้วย นอกจากนี้ มาตรการควบคุมเนื้อหาบางอย่าง
ที่เพิ่มเข้ามาในการแก้ไขกฎหมายฉบับปี 2560 เช่น มาตรา 16/2 ซึ่งให้อ�ำนาจศาลสั่งลบหรือท�ำลายข้อมูลนั้น
มีการอ้างเหตุผลว่าอยูบ่ นพืน้ ฐานของสิทธิทจี่ ะถูกลืม (Right to be forgotten) ซึง่ ผูเ้ ขียนชีใ้ ห้เห็นว่า เป็นการกล่าวอ้าง
ที่ ค ลาดเคลื่ อ น เนื่ อ งจากมี ค วามแตกต่ า งจากสิ ท ธิ ที่ จ ะถู ก ลื ม ตามนั ย กฎหมายคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
ของยุโรปหลายประการ31 โดยนัยนี้ อาจกล่าวได้วา่ การน�ำแนวคิดหลักการของกฎหมายอืน่ เข้ามาผสมในกฎหมาย
ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์เป็นการเกินจ�ำเป็น ส�ำหรับมาตรการระงับการแพร่หลายของเนือ้ หาตามมาตรา 20
(3) ยังขยายขอบเขตไปถึงข้อมูลที่เป็นความผิดกฎหมายอื่นด้วย แม้ว่าในส่วนนี้อาจมีเหตุผล เนื่องจากเนื้อหา
อันเป็นความผิดตามกฎหมายอื่นอาจไม่มีกลไกระงับเนื้อหาทางคอมพิวเตอร์ เช่น เนื้อหาที่ผิดกฎหมายคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภค แต่การทีม่ าตรา 20 (3) เปิดโอกาสให้เชือ่ มโยงถึงเนือ้ หาผิดกฎหมายต่าง ๆ โดยไม่ได้จ�ำแนกความรุนแรง
ของเนื้อหาอาจไม่สอดคล้องกับหลักความจ�ำเป็นและได้สัดส่วน
เกณฑ์การปกป้องสิทธิประการที่ห้า : กฎหมายที่จ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต้องมี
ขอบเขตแคบหรือไม่กว้างเกินไป
แม้กฎหมายที่จ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจะบัญญัติขึ้น เพื่อคุ้มครองประโยชน์ส�ำคัญ
และจ�ำเป็น (Compelling interest) แต่กฎหมายดังกล่าวต้องมีองค์ประกอบทีแ่ คบและจ�ำกัด (Narrowly written)
หรื อ อี ก นั ย หนึ่ ง จะต้ อ งไม่ ก ว้ า งเกิ น ไป (Overbroad) หลั ก เกณฑ์ นี้ ป รากฏในกฎหมายหลายประเทศ
เช่น ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา ศาลวางหลักว่า กฎหมายที่จ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต้องร่างขึ้น
อย่างแคบ (Narrowly written)32 หรือเรียกว่า หลักความกว้างเกินไปของกฎหมาย (Doctrine of overbreadth)
ซึง่ นักวิชาการได้วเิ คราะห์ถงึ หลักการนีต้ งั้ แต่ปี ค.ศ. 197033 และศาลน�ำหลักการนีม้ าในการชัง่ น�ำ้ หนัก โดยพิจารณา
ประกอบกับประโยชน์ส�ำคัญที่กฎหมายมุ่งคุ้มครอง (Compelling interest)  ตัวอย่างเช่น

31

จาก “สิทธิที่จะถูกลืม (Right to be forgotten) ในมิติของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560,” โดย คณาธิป ทองรวีวงศ์, 2560, วารสารวิชาการ
สิทธิมนุษยชน, 2(2), น. 105-130.  ลิขสิทธิ์ 2560 โดย สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
32
From United States v. Playboy Entm’t Group, Inc., 529 U.S. 803, 813 (2000) ; Brown
v. Entertainment Merchants Association, 564 U.S. 786 (2011).
33
From The first amendment overbreadth doctrine, by L. D. Sargentich, 1970, Harvard
Law Review, 83(4), p. 844-927.  ศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาได้อ้างอิงหลักการจากบทความนี้ในคำ�พิพากษาด้วย เช่น คดี
Broadrick v. Oklahoma, 413 U.S. 601 (1973).

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

กรณีกฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารที่ไม่เหมาะสม (Communication Decency Act : CDA)
ศาลเห็นว่า แม้เนือ้ หาข้อมูลคอมพิวเตอร์ทกี่ ฎหมายนีค้ วบคุมจะมีขอบเขตจ�ำกัดเฉพาะข้อมูลอันลามก แต่ประเด็น
ที่ว่าเนื้อหานั้นเป็นลามกหรือไม่นั้น ตามกฎหมายนี้พิจารณาจากความเหมาะสมของการรับรู้ของผู้เยาว์ ส่งผลให้
ผู้ใหญ่ถูกจ�ำกัดการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวไปด้วย ซึ่งศาลเห็นว่าเป็นการ “...ลดระดับการรับรู้ข้อมูลของผู้ใหญ่ลง
ให้เข้าถึงเนื้อหาเฉพาะที่เหมาะสมส�ำหรับเด็กเท่านั้นจึงเป็นการขัดต่อสิทธิในการพูดและแสดงความคิดเห็น
ของผู้ใหญ่”34 จึงตัดสินว่ากฎหมายนี้มีขอบเขตกว้างเกินไป (Overbroad)
กรณีกฎหมายคุ้มครองเด็กออนไลน์ (Child Online Protection Act : COPA) ศาลเห็นว่า
กฎหมายนีม้ คี วามกว้างในสองประเด็นคือ35 (1) นิยามและองค์ประกอบความผิด เช่น “วัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์”
(Commercial purpose) “การมีส่วนทางธุรกิจ” (Engaged in business) สามารถครอบคลุมถึงค�ำพูด
ทางอินเตอร์เน็ตอย่างกว้างขวาง นอกจากข้อมูลลามกอนาจารที่เกี่ยวกับการค้าแล้วยังรวมไปถึงเว็บไซต์ที่มิได้
ขายสินค้าหรือบริการโดยตรง เพียงแต่มรี ายได้จากโฆษณา (2) เกณฑ์การพิจารณาเนือ้ หาทีเ่ ป็นอันตรายต่อผูเ้ ยาว์
มีลักษณะกว้างครอบคลุมตั้งแต่เด็กเกิดใหม่จนถึงผู้เยาว์ต�่ำกว่า 17 ปี ไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่างของผู้เยาว์ในช่วง
อายุต่าง ๆ และกระทบต่อเสรีภาพของผู้ใหญ่
กรณีกฎหมายป้องกันสือ่ ลามกเด็ก (The Child Pornography Prevention Act : CPPA) ศาลตัดสินว่า
กฎหมายนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เนื่องจากขอบเขตนิยามสื่อลามกเด็ก ครอบคลุมไปถึงภาพเสมือน (Virtual image)
ทีเ่ กิดจากการสร้างโดยคอมพิวเตอร์ ไม่จ�ำกัดเฉพาะสือ่ ลามกทีม่ เี ด็กเป็นตัวแสดงจึงกว้างเกินไป36
เมื่อน�ำเกณฑ์นี้มาวิเคราะห์กฎหมายไทย จะสามารถจ�ำแนกความกว้างเป็นสองระดับ คือ  
ระดับที่หนึ่ง ความกว้างในระดับขอบเขตหรือประเภทเนื้อหาข้อมูลผิดกฎหมาย
ประเภทของเนื้อหาข้อมูลที่ผิดกฎหมาย (Category of Unlawful or illegal content) ของแต่ละ
ประเทศมีความแตกต่างกัน ศาลสหรัฐอเมริกาพยายามจ�ำกัดขอบเขตของเนื้อหาผิดกฎหมายหรือเนื้อหาที่ไม่ได้
รับการคุ้มครองในฐานะการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญให้แคบและจ�ำกัด เช่น สื่อลามกเด็ก ดังนั้น เมื่อ
ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตติ รากฎหมายทีก่ �ำหนดเนือ้ หาผิดกฎหมายอืน่ เช่น เนือ้ หาทารุณกรรมสัตว์ ศาลจึงตัดสินว่ากฎหมาย
นั้นกว้างเกินไป และอธิบายว่าเป็นการ “สร้างประเภทเนื้อหาที่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่”37

34
35

775 (2007).

36
37

From Reno v. American Civil Liberties Union, 521 U.S. 844 (1997).
From American Civil Liberties Union et al. V. Alberto R. Gonzales 478 F. Supp. 2d
From Ashcroft v. Free Speech Coalition, 535 U.S. 234 (2002).
From United States v. Stevens, 559 U.S. 460 (2010).

51

52

วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน

แนวคิดนี้สอดคล้องกับอนุสัญญาอาชญากรรมไซเบอร์ที่ก�ำหนดความผิดเนื้อหาเฉพาะสื่อลามกเด็ก เมื่อเปรียบ
เทียบกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก่อนและหลังการแก้ไขในปี 2560
จะพบการขยายตัวของขอบเขตเนือ้ หา ซึง่ แบ่งได้เป็นสองกลุม่ คือ กลุม่ ทีห่ นึง่ เนือ้ หาผิดกฎหมาย (Illegal content)
กล่าวคือ ผู้น�ำเข้าสู่ระบบ หรือเผยแพร่ส่งต่อจะมีโทษอาญา ซึ่งมีขอบเขตกว้างครอบคลุมทั้งสื่อลามกเด็ก
และผูใ้ หญ่ (มาตรา 14 (4)) อีกทัง้ เนือ้ หาเกีย่ วกับความมัน่ คงฯ ในหลายมิติ ทัง้ ความมัน่ คงของรัฐ เศรษฐกิจ สังคม
(มาตรา 14 (2)) กลุ่มที่สอง เนื้อหาที่ถูกควบคุม กล่าวคือ กฎหมายไม่ได้ก�ำหนดความผิดส�ำหรับผู้น�ำเข้าสู่ระบบ
หรือส่งต่อ แต่ก�ำหนดเฉพาะมาตรการระงับการเผยแพร่เนื้อหา เช่น ข้อมูลที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอันดี (มาตรา 20 วรรคสอง) ซึ่งมีความหมายกว้าง ดังนั้น ขอบเขตเนื้อหาข้อมูลคอมพิวเตอร์
ทีถ่ กู ควบคุมหรือจ�ำกัดตามพระราชบัญญัตินี้จึงมีแนวโน้มไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ข้อนี้หรือมีขอบเขตกว้างเกินไป
ระดับที่สอง ความกว้างในระดับองค์ประกอบความผิด (Element of offence)
องค์ประกอบความผิดเกี่ยวกับเนื้อหาตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีลักษณะกว้าง เช่น มาตรา 14 (1)  
ก�ำหนดเจตนาพิเศษไว้ถึงสองประการ กล่าวคือ “โดยทุจริต” ซึ่งมีนิยามตามกฎหมายอาญาและสอดคล้อง
กับการก�ำหนดความผิดฐานฉ้อโกงคอมพิวเตอร์ และ “โดยหลอกลวง” ซึ่งไม่มีนิยามตามกฎหมายอาญา
และมีความหมายกว้าง โดยไม่จ�ำต้องเกีย่ วข้องกับการแสวงประโยชน์โดยมิชอบก็ได้ ท�ำให้มาตรา 14 (1) กว้างกว่า
การฉ้อโกงคอมพิวเตอร์ตามแนวทางอนุสญ
ั ญาอาชญากรรมไซเบอร์38 นอกจากนี้ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
รวมถึง “การยึดถือความคิดเห็น” (Hold opinion) ตามแนวทางของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป การที่รัฐ
ปลูกฝังแนวคิด (Indoctrinate) หรือ น�ำเสนอเฉพาะเนื้อหาข้อมูลด้านเดียว (One-sided information) จัดเป็น
การล่วงละเมิดเสรีภาพนี้39 แต่มาตรา 14 (1) ก�ำหนดองค์ประกอบความผิดส�ำหรับเนื้อหา “เท็จ บิดเบือน”
ไว้อย่างกว้าง เปิดโอกาสให้มีการน�ำไปใช้ฟ้องร้องผู้สื่อสารข้อมูลอันมีเนื้อหาแตกต่างจากข้อมูลที่ภาครัฐ
เป็นฝ่ายน�ำเสนอ จึงกระทบต่อการแสดงความคิดเห็นได้ นอกจากนัน้ ในส่วนองค์ประกอบด้านพฤติการณ์ประกอบ
38

From The application of the Computer-related Crime Act (No.2) B.E. 2560 (2017) to
protect children in the digital age from being a victim of cyber-grooming : to the case of “Phishing”,
2018, by Kanathip Thongraweewong, In Conference proceedings at The 9th International Science, Social
Science, Engineering and Energy Conference (I-SEEC 2018), Bangkok: Kasem Bundit University.  Retrieved
from https://iseec2018.kbu.ac.th/e-Proceeding/proceeding_docs/Proceeding-Track-II-SocialScience/
v2/54-Social_ 180223180193_Kanathip.pdf
39
From Protecting the right to freedom of expression under the European convention
on human rights : A handbook for legal practitioners (p. 13), by Dominika Bychawska-Siniarska, 2017,
Strasbourg : Council of Europe.   Retrieved from https://rm.coe.int/handbook-freedom-of-expression-eng/1680732814
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การกระท�ำของมาตรา 14 (1) (โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน) และมาตรา 14 (2)
(โดยประการทีน่ า่ จะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของประเทศ....) จะเห็นได้วา่ มีขอบเขตกว้าง
หรือไม่ได้ร่างขึ้นอย่างแคบและเจาะจงตามเกณฑ์ข้อนี้   
เกณฑ์การปกป้องสิทธิประการที่หก : หลักความไม่คลุมเครือ (Vagueness)
กฎหมายทีจ่ �ำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น นอกจากต้องมีขอบเขตแคบและจ�ำกัดแล้ว ยังต้อง
มีความชัดเจน หรือไม่คลุมเครือ ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา ศาลน�ำหลักความคลุมเครือ (Vagueness doctrine)40
มาใช้ ใ นการพิ จ ารณาว่ า กฎหมายต้ อ งก�ำหนดให้ บุ ค คลทราบขอบเขตที่ ชั ด เจนระหว่ า งสิ่ ง ที่ ผิ ด กฎหมาย
และสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมาย กล่าวคือ บุคคลธรรมดาทั่วไป (Ordinary intelligence) ต้องสามารถทราบได้ว่า สิ่งใด
หรือพฤติกรรมใดที่กฎหมายห้ามเพื่อให้ปฏิบัติตามได้ถูกต้อง41 ตัวอย่างที่ศาลน�ำหลักนี้มาใช้ชั่งน�้ำหนักกฎหมาย
ทีจ่ �ำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เช่น กรณีกฎหมาย CDA ดังกล่าวข้างต้น ศาลตัดสินว่า นิยาม ความหมาย
ของหลายค�ำในกฎหมายนั้นไม่ชัดเจน เช่น ค�ำว่า “ไม่เหมาะสมอย่างเห็นได้ชัด” หรือ “น่ารังเกียจอย่างชัดแจ้ง”
(Patently offensive) ซึ่งไม่มีการนิยามและไม่มีความหมายทางกฎหมายมาก่อน42
หากน�ำเกณฑ์นี้ม าวิเคราะห์องค์ป ระกอบความผิ ด เกี่ ย วกั บเนื้ อ หาตามพระราชบั ญญั ติ ว ่ า ด้ ว ย
การกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จะพบว่า นอกจากมีลักษณะกว้างแล้ว ยังมีความคลุมเครือด้วย
เช่น ข้อมูลบิดเบือน ตามมาตรา 14 (1) มีขอบเขตกว้างกว่าข้อมูลเท็จ (False) โดยอาจรวมถึงข้อมูลทีก่ ล่าวถึงข้อเท็จ
จริงเพียงบางส่วน ฯลฯ อีกทัง้ ยังไม่ชดั เจนถึงขอบเขตหรือนิยามของค�ำนี้ ส�ำหรับองค์ประกอบพฤติการณ์ประกอบ
การกระท�ำตามมาตรา 14 (2) นอกจากกว้างโดยครอบคลุมความมั่นคงหลายมิติแล้วยังไม่ชัดเจนว่า พฤติการณ์
ใดบ้างอยู่ในขอบเขตนี้ ตัวอย่างเช่น การน�ำเสนอข้อมูลวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล อาจอยู่ในความหมายอันกว้าง
และคลุมเครือของ “น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคง” ตามมาตรา 14 (2)  รวมทั้ง การยุยงปลุกปั่น
ตามมาตรา 14 (3) ประกอบกฎหมายอาญามาตรา 116 และยังอาจเป็นกรณี “น่าจะท�ำให้ประชาชนตืน่ ตระหนก”
ตามมาตรา 14 (2) เป็นต้น ความคลุมเครือตามพระราชบัญญัตินี้ ส่งผลให้ผู้ใช้งานทั่วไป อาจไม่สามารถทราบ
ชัดเจนว่า การกระท�ำใดหรือข้อมูลใดที่จะเป็นความผิดตามกฎหมายนี้     

40

From Freedom of speech: a reference guide to the United States Constitution
(p. 146), by Keith Werhan, 2004, Westport, Conn. : Praeger.
41
From Grayned v. City of Rockford, 408 U.S. 104 (1972).
42
From Reno v. American Civil Liberties Union, 521 U.S. 844 (1997).
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วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน

เกณฑ์การปกป้องสิทธิประการทีเ่ จ็ด : หลักทางเลือกอืน่ ทีจ่ �ำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
น้อยกว่า (Less restrictive or alternative measures) หรือ หลักการกระทบสิทธิเสรีภาพน้อยที่สุด
(Minimum impairment)
กฎหมายที่มีมาตรการจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ต้องจ�ำกัดเท่าที่จ�ำเป็นและน้อยที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ หากปรากฏว่ามีทางเลือกอื่นที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการปกป้องประโยชน์ส�ำคัญ  
นอกเหนือจากมาตรการนัน้ จะต้องใช้ทางเลือกอืน่ ก่อน หลักการนีป้ รากฏจากค�ำพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป43
ศาลในสหรัฐอเมริกาน�ำหลักนีม้ าชัง่ น�ำ้ หนักกฎหมายทีจ่ �ำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เช่น  กรณีกฎหมาย
เกี่ยวกับการสื่อสารที่ไม่เหมาะสม (CDA) ศาลยอมรับว่า เหตุผลการคุ้มครองเด็กมีความส�ำคัญ แต่ศาลเห็นว่า
ยังมีมาตรการทางเลือกอืน่ ทีส่ ามารถส่งผลคุม้ ครองเด็ก  เช่น การใช้กลไกการควบคุมโดยผูป้ กครอง หรือมาตรการ
ทางเทคโนโลยี โดยไม่จ�ำต้องตรากฎหมายที่มีบทบัญญัติควบคุมสื่อออนไลน์อย่างเข้มงวดโดยก�ำหนดความผิด
และโทษส�ำหรับผูเ้ ผยแพร่ขอ้ มูล44 ส�ำหรับกรณีกฎหมายคุม้ ครองเด็กออนไลน์ (COPA) แม้วา่ มีเหตุผลเพือ่ ปกป้องเด็ก
จากเนือ้ หาไม่เหมาะสม แต่ศาลน�ำเกณฑ์นี้มาพิจารณา โดยศาลเห็นด้วยกับโจทก์ว่า ยังมีมาตรการทางเลือกอื่น
ที่สามารถคุ้มครองผู้เยาว์จากเนื้อหาลามกอนาจาร เช่น ซอฟท์แวร์การคัดกรองเนื้อหา (Filter software)45
ซึ่งจ�ำกัดสิทธิน้อยกว่า (Less restrictive) การก�ำหนดความผิดหรือโทษ46
เมือ่ เปรียบเทียบกับกฎหมายไทย พบว่า การแก้ไขพระราชบัญญัตนิ ี้ ในปี 2560 ก�ำหนดหลายมาตรการ
เพื่อควบคุมเนื้อหา ได้แก่ ก�ำหนดความผิดส�ำหรับผู้น�ำเข้าสู่ระบบและเผยแพร่ส่งต่อ ก�ำหนดความผิดผู้ให้บริการ
อันส่งผลให้มกี ระบวนการแจ้งเตือนและระงับเนือ้ หา และให้อ�ำนาจเจ้าหน้าทีร่ อ้ งศาลเพือ่ สัง่ ระงับเนือ้ หา ส�ำหรับ
การใช้มาตรการเหล่านี้แยกเป็นสองกรณี คือ กรณีที่หนึ่ง การใช้มาตรการหลายอย่างในลักษณะเชื่อมโยงกัน
เช่น การด�ำเนินคดีผเู้ ผยแพร่เนือ้ หาตามมาตรา 14 และปิดกัน้ เว็บไซต์ทมี่ เี นือ้ หาดังกล่าวตามมาตรา 20 หรือศาลสัง่
ท�ำลายหรือลบเนื้อหาที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 16/2 หลังจากพิพากษาว่าจ�ำเลยกระท�ำผิดเกี่ยวกับเนื้อหานั้น
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775 (2007).
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From Rekvényi v. Hungary [GC], No. 25390/94, judgment of 20 May 1999.
From Reno v. American Civil Liberties Union, 521 U.S. 844 (1997).
From American Civil Liberties Union et al. V. Alberto R. Gonzales 478 F. Supp. 2d
Ibid.
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ตามมาตรา 14 กรณีที่สอง การใช้มาตรการหลายอย่างเป็นอิสระจากกัน เช่น การปิดกั้นเนื้อหาที่ขัดต่อ
ความสงบฯ ตามมาตรา 20 วรรคสอง โดยไม่มีการลงโทษผู้เผยแพร่ เนื่องจากยังไม่ใช่เนื้อหาที่ถึงขั้นเป็นความผิด
กฎหมาย เป็นต้น หากน�ำเกณฑ์ทางเลือกอื่นมาประเมินมาตรการตามพระราชบัญญัตินี้ อาจชั่งน�้ำหนักทางเลือก
ได้สามระดับ ดังนี้  
ระดับที่หนึ่ง การชั่งน�้ำหนักทางเลือกอื่นส�ำหรับมาตรการหลายอย่างในกฎหมายฉบับเดียวกัน
นอกจากการก�ำหนดหลายมาตรการไว้ในพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ ซึง่ อาจใช้รว่ มหรือประกอบกันได้ดงั กล่าวมาแล้ว
ยังมีอกี หลายทางเลือกเพือ่ การควบคุมเนือ้ หา เช่น (1) ก�ำหนดเฉพาะมาตรการแจ้งเตือนและระงับตามมาตรา 15
มาตรการนี้เปิดโอกาสให้แจ้งเตือนเนื้อหาเป็นรายกรณีไป อันเป็นมาตรการที่จ�ำกัดเสรีภาพน้อยกว่าการก�ำหนด
โทษอาญา และจ�ำกัดเสรีภาพน้อยกว่าการให้อ�ำนาจรัฐสั่งระงับเนื้อหาได้อย่างกว้างตามมาตรา 20 ทางเลือกนี้
เทียบเคียงได้กับ กรณีกฎหมายโทรคมนาคมสหรัฐอเมริกา มีหลักการควบคุมเนื้อหาเพี่อคุ้มครองเด็ก สองมาตรา
คื อ มาตรา 505 ห้ า มผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารเคเบิ ล ที วี เ ผยแพร่ เ นื้ อ หาที่ ไ ม่ เ หมาะสมส�ำหรั บ เด็ ก ในบางช่ ว งเวลา
และมาตรา 504 ก�ำหนดให้ผู้ให้บริการปิดกั้นเนื้อหาเมื่อมีค�ำร้องจากผู้ใช้บริการ ศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาใช้
หลักทางเลือกอื่นมาประกอบการชั่งน�้ำหนักและตัดสินว่า มาตรา 505 เป็นมาตรการที่จ�ำกัดเสรีภาพมากไป
โดยในกฎหมายนี้มีมาตรา 504 ซึ่งเป็นมาตรการที่จ�ำกัดเสรีภาพน้อยกว่า เพื่อมุ่งไปสู่ผลในการคุ้มครองเด็ก
เช่นเดียวกัน ดังนั้น มาตรา 505 จึงขัดรัฐธรรมนูญ47 (2) การก�ำหนดเฉพาะมาตรการระงับเนื้อหาตามมาตรา 20
โดยไม่ก�ำหนดโทษอาญาแก่ผู้เผยแพร่ส่งต่อที่เป็นเพียงผู้ใช้งานทั่วไป (3) การก�ำหนดมาตรการหลายอย่าง
ในลักษณะให้สามารถเลือกใช้อย่างหนึ่งโดยไม่เปิดโอกาสให้ใช้มาตรการหลายอย่างกับเนื้อหาข้อมูลเดียวกัน      
ระดับที่สอง การชั่งน�้ำหนักระหว่างการก�ำหนดโทษอาญาและการระงับเนื้อหากับการควบคุม
เนื้อหาโดยจัดประเภท ในภาพรวมของการควบคุมเนื้อหาข้อมูล มาตรการจ�ำแนกประเภท (Classification)
เช่น การจัดเรตติง้ นัน้ ส่งผลกระทบในทางจ�ำกัดสิทธินอ้ ยกว่า การระงับเนือ้ หาหรือเซ็นเซอร์ นอกจากนี้ ยังสะท้อน
แนวคิดการคุ้มครองผู้บริโภคโดยให้ทางเลือกที่ผู้บริโภคตัดสินใจโดยรู้ข้อมูล (Informed choice)48 ดังนั้น ระบบ
จ�ำแนกหรือจัดประเภทเพื่อการควบคุมเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ต จึงอาจพิจารณาว่าเป็นมาตรการทางเลือกอื่น
ทีจ่ �ำกัดสิทธินอ้ ยกว่าการเซ็นเซอร์หรือห้ามเผยแพร่เนือ้ หาโดยเด็ดขาด อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้มาตรการ
ในลักษณะเซ็นเซอร์แทนที่จะเลือกการควบคุมแบบจัดประเภท อีกทั้ง  ยังมีมาตรการก�ำหนดโทษอาญาร่วมด้วย
จึงเห็นว่า ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ทางเลือกอื่นและการจ�ำกัดสิทธิน้อยที่สุด
47

From United States v. Playboy Entertainment Group, 529 U.S. 803 (2000).
From Censorship in Australia: regulating the internet and other recent developments
(p. 3), by Gareth Griffith, 2002, Sydney: Parliament of New South Wales.  Retrieved from https://www.
parliament.nsw.gov.au/researchpapers/Documents/censorship-in-australia-regulating-the-internet-/04-02.
pdf
48
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ระดับที่สาม การชั่งน�้ำหนักระหว่างการควบคุมกันเองโดยภาคเอกชนกับการก�ำหนดโทษอาญา
หรือระงับเนือ้ หาโดยบังคับ เปรียบเทียบกับค�ำพิพากษาศาลสหรัฐอเมริกา ทีต่ ดั สินว่า นอกจากกฎหมายทีค่ วบคุม
เกมส์เนือ้ หารุนแรงส�ำหรับเด็ก โดยการห้ามจ�ำหน่ายหรือเช่าแล้ว ยังมีมาตรการทางเลือกอืน่ เช่น ในอุตสาหกรรม
ซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวกับการบันเทิง49 มีการควบคุมกันเองด้วยระบบการจัดเรตติ้ง ระบบนี้ให้ข้อมูลผู้ปกครอง
ในการน�ำไปพิจารณาคัดกรองเนื้อหาส�ำหรับเด็กได้ ศาลเห็นว่า การมีอยู่ของมาตรการนี้ในภาคอุตสาหกรรม
ส่งผลให้กฎหมายที่ห้ามการเผยแพร่ข้อมูลไม่สอดคล้องกับหลักทางเลือกอื่น50 อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัตินี้
ไม่ได้ใช้มาตรการควบคุมกันเองโดยสมัครใจ การแจ้งเตือนและระงับเนื้อหาตามมาตรา 15 แม้ไม่ใช่บทบังคับ
แต่จากก�ำหนดโทษส่งผลว่า ผู้ให้บริการจ�ำต้องท�ำการควบคุมเพื่ออาศัยข้อยกเว้นความผิด   
สรุปได้ว่า การที่พระราชบัญญัตินี้ก�ำหนดมาตรการหลายอย่างซึ่งอาจใช้ร่วมกันได้ส�ำหรับเนื้อหา
เดียวกันแทนที่จะเลือกก�ำหนดเฉพาะบางมาตรการ อีกทั้งไม่ได้ใช้ทางเลือกอื่น เช่น การควบคุมกันเอง
โดยสมัครใจของภาคเอกชน การควบคุมโดยจัดประเภทแทนการระงับหรือเซ็นเซอร์ จึงสะท้อนแนวคิดที่มุ่ง
ประสิทธิภาพของการควบคุมอย่างเข้มงวดหรือให้น�้ำหนักกับความมั่นคง ฯลฯ มากกว่าเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นซึง่ เป็นแนวคิดทีต่ รงข้ามกับศาลต่างประเทศ เช่น ศาลสหรัฐอเมริกาย�ำ้ ว่า มาตรการทีจ่ �ำกัดสิทธินอ้ ยกว่า
(Less restrictive means) เป็นคนละประเด็นกับมาตรการที่มีประสิทธิภาพที่สุด (Most effective means)51
เมือ่ พิจารณาโดยรวมแล้วผูเ้ ขียนจึงเห็นว่า การก�ำหนดมาตรการควบคุมเนือ้ หาตามพระราชบัญญัตนิ ไี้ ม่สอดคล้อง
กับเกณฑ์ทางเลือกอื่น
เกณฑ์การปกป้องสิทธิประการที่แปด : ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causality) และหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Empirical evidence)
เกณฑ์ข้อนี้ ผู้เขียนจ�ำแนกเป็นสองประการ คือ (1) ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causality) กล่าวคือ   
เนื้อหาผิดกฎหมาย (Illegal content) จะต้องเป็นสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ที่กฎหมายมุ่งคุ้มครอง     
เช่น เนื้อหาสื่อลามกเด็กเป็นสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่ออารมณ์และจิตใจของเด็ก เป็นต้น (2) ตัวชี้วัดผลกระทบ
ที่เป็นรูปธรรม กล่าวคือ ผลกระทบของเนื้อหาผิดกฎหมายต่อประโยชน์ที่กฎหมายคุ้มครอง จะต้องชี้วัดได้ด้วย
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical evidence) อย่างเป็นรูปธรรม มิใช่เพียงการบัญญัติกฎหมายโดยกล่าวอ้าง

(ESRB)

49

Entertainment Software Association (ESA), the Entertainment Software Rating Board

50

From Brown v. Entertainment Merchants Association, 564 U.S. 786 (2011).
Ibid.  

51

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

การปกป้องประโยชน์อย่างกว้างหรือในเชิงคาดการณ์ เช่น ต้องมีหลักฐานหรือข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่บ่งชี้
ว่า เนื้อหาสื่อลามกเด็กส่งผลกระทบอย่างไรต่ออารมณ์หรือจิตใจเด็ก เป็นต้น หลักการนี้ปรากฏในค�ำพิพากษา
ศาลสหรัฐอเมริกา ตัวอย่างเช่น ในคดีเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายมลรัฐแคลิฟอร์เนียทีค่ วบคุม
เกมส์ที่มีเนื้อหาความรุนแรง ศาลพิจารณาถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างเนื้อหาเกมส์ที่มีเนื้อหารุนแรง
กับพฤติกรรมความรุนแรงของเด็ก และตัดสินว่าประโยชน์ทกี่ ฎหมายมุง่ คุม้ ครองในกรณีนคี้ อื ความปลอดภัยของเด็ก
ที่จะถูกกระทบจากอันตราย ซึ่งจะต้องมีอยู่จริงมิใช่เพียงแต่การคาดคะเน52 ดังนั้น การบัญญัติกฎหมายควบคุม
เกมส์ที่มีเนื้อหาความรุนแรง ต้องพิสูจน์ให้เห็นชัดว่า เกมส์ดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงของเด็ก
ซึ่งฝ่ายรัฐบาลไม่มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจน ศาลจึงเห็นว่า กฎหมายนี้อ้างภัยต่อเด็กในลักษณะคาดการณ์เท่านั้น
และขัดต่อรัฐธรรมนูญ53 แนวทางนีค้ ล้ายคลึงกับศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป ซึง่ เน้นย�ำ้ ว่า แม้กฎหมายทีจ่ �ำกัดการแสดง
ความคิดเห็นจะเป็นไปเพือ่ วัตถุประสงค์โดยชอบ ในการปกป้องประโยชน์ส�ำคัญอันระบุในอนุสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชน
ยุโรป เช่น เพือ่ การรักษาความมัน่ คง ฯลฯ แต่ศาลจะต้องพิจารณาว่า การแสดงความคิดเห็นทีถ่ กู จ�ำกัดนัน้ จะต้อง
ส่งผลกระทบจริงต่อประโยชน์ดังกล่าว มิใช่เป็นเพียงความคิดการณ์หรือความเป็นไปได้เท่านั้น54
เมื่อน�ำเกณฑ์นี้มาพิจารณา หลักกฎหมายควบคุมเนื้อหาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จะพบแนวโน้มความไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ย่อยทั้งสองประการ เช่น ประโยชน์
ที่กฎหมายมุ่งคุ้มครองของความผิดมาตรา 14 (2) คือ ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ โครงสร้างพื้นฐาน
ความปลอดภัยสาธารณะ ฯลฯ ซึ่งจัดเป็นประโยชน์ส�ำคัญ แต่เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่าง
“ข้อมูลเท็จ” ซึ่งเป็นเนื้อหาที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นความผิดอาญากับความมั่นคงของประเทศ ฯลฯ แล้ว
ไม่ปรากฏหลักฐานเชิงประจักษ์หรือข้อพิสูจน์ถึงอันตรายอย่างชัดเจนและมีอยู่จริงของเนื้อหาข้อมูลเท็จ
ต่อความมัน่ คงของประเทศ ฯลฯ หากเปรียบเทียบกับภัยคุกคามต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ เช่น การก่อการร้าย
ไซเบอร์โดยใช้มลั แวร์ อาจมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือข้อพิสจู น์ทางวิชาการทีแ่ สดงความสัมพันธ์ระหว่างภัยคุกคาม
จากมัลแวร์กับความปลอดภัยของสาธารณะ แต่ยากที่จะพิสูจน์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการโพสต์เนื้อหา
ข้อมูลเท็จกับ “ความปลอดภัยของสาธารณะ” หรือในกรณี “ความตื่นตระหนกแก่ประชาชน” ซึ่งแม้จัดเป็น
52

From Video Software Dealers Ass’n, et al. v. Schwarzenegger, et al., 2007 U.S. Dist.
LEXIS 57472 (N.D. Cal. 2007).    
53
From Brown v. Entertainment Merchants Association, 564 U.S. 786 (2011).
54
From Protecting the right to freedom of expression under the European convention
on human rights : A handbook for legal practitioners (p. 43), by Dominika Bychawska-Siniarska, 2017,
Strasbourg : Council of Europe.  Retrieved from https://rm.coe.int/handbook-freedom-of-expressioneng/1680732814  
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ประโยชน์ส�ำคัญด้านการรักษาความสงบ แต่มีประเด็นว่า การก�ำหนดความผิดนี้มีหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างไร
ว่าการเผยแพร่ข้อมูลเท็จส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมที่ชี้วัดได้ต่อความตื่นตระหนก ส�ำหรับกรณีมาตรา 14 (1)
มีประเด็นว่า เนื้อหาข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนมีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลกับ “ความน่าจะเสียหายแก่ประชาชนทัว่ ไป”
อย่างไร มีหลักฐานเชิงประจักษ์ใดที่แสดงว่า การโพสต์หรือแชร์ข่าวลือเท็จต่าง ๆ โดยมีเพียงเจตนา “หลอกลวง”
ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องถึงขั้นแสวงประโยชน์โดยมิชอบนั้นเป็นเหตุให้เกิด “ความเสียหาย” ต่อประชาชนทั่วไป ผู้เขียน
จึงเห็นว่า ความอันตรายของข้อมูลเท็จต่อความมัน่ คงฯ ต่อความตืน่ ตระหนกของประชาชนนัน้ เป็นองค์ประกอบ
ทีบ่ ญ
ั ญัตขิ นึ้ บนพื้นฐานการคาดการณ์ ในเชิงเหมารวมอย่างกว้าง (merely conjectural harm) หรือในเชิง
สัญลักษณ์ (symbolic nature) หรือเป็นเพียงความคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ของอาชญากรรม (Prospect
of crime) เท่านั้น จึงมีแนวโน้มไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ข้อนี55้
เกณฑ์การปกป้องสิทธิประการทีเ่ ก้า : การเผยแพร่ขอ้ มูลเท็จเพือ่ การวิพากษ์วจิ ารณ์ เป็นเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น
เนื้อหาข้อมูลเท็จบางกรณียังอยู่ในขอบเขตของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ศาลสิทธิมนุษยชน
ยุโรป ตัดสินว่า เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามมาตรา 10 ของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป ไม่มีข้อจ�ำกัด
หรือข้อห้ามในการอภิปรายหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับมา แม้ว่าจะเป็นข้อมูลเท็จ ดังตัวอย่างคดี Salov
v. Ukraine56 ผู้ร้องถูกลงโทษจ�ำคุกและปรับ เนื่องจากเผยแพร่ข่าวลือเท็จเกี่ยวกับการตายของประธานาธิบดี  
ผู้ร้องจึงยื่นค�ำร้องต่อศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปอ้างว่า กฎหมายภายในของประเทศที่ลงโทษตนนั้นขัดต่อเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นตามอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปเห็นว่า แม้ผู้ร้องเผยแพร่
ข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จ (False statement of fact) แต่กม็ ลี กั ษณะของการเผยแพร่ดว้ ยความสงสัยในความถูกต้อง
แท้จริงและพยายามที่จะเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพิสูจน์ความจริงของเนื้อหานั้น ศาลย�้ำว่า “เสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นตามอนุสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนยุโรปมาตรา 10 มิได้หา้ มการอภิปรายหรือการเผยแพร่ขอ้ มูล
แม้จะมีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลนั้นอาจไม่เป็นความจริง” ดังนั้น การที่กฎหมายภายในก�ำหนดโทษส�ำหรับ
การกระท�ำดั ง กล่ า วและการที่ ศ าลภายในประเทศตั ด สิ น ลงโทษผู ้ ร ้ อ งด้ ว ยเหตุ น้ี เ ป็ น การขั ด ต่ อ เสรี ภ าพ
ในการแสดงความคิดเห็นตามอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป     
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หลักฐานพิสจู น์เชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ขอ้ นี้ เป็นการพิจารณาในระดับองค์ประกอบในตัวบทกฎหมาย
(Element of offence)  ที่กำ�หนดเนื้อหาต้องห้ามและประโยชน์ที่มุ่งคุ้มครอง ซึ่งเป็นคนละประเด็นกับการนำ�หลักฐาน
มาพิสูจน์ในชั้นพิจารณาคดีเมื่อผู้เผยแพร่ข้อมูลถูกดำ�เนินคดีตามกฎหมายนั้นแล้ว กล่าวคือ เกณฑ์ข้อนี้จำ�กัดไม่ให้ภาครัฐ
ตรากฎหมายควบคุมเนื้อหาที่ไม่มีหลักฐานแสดงถึงความเป็นอันตรายของเนื้อหานั้นอย่างเป็นรูปธรรม
56
From Salov v. Ukraine, No. 65518/01, judgment of 6 September 2005, Reports 2005VIII, §113.   
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อย่ างไรก็ต าม พระราชบัญ ญัติว ่าด้ว ยความผิ ด เกี่ ย วกั บคอมพิ ว เตอร์ ข องไทย ให้ ค วามส�ำคั ญ
กับความจริงหรือเท็จของข้อมูล ดังจะเห็นได้จาก องค์ประกอบความผิด “ปลอม เท็จ บิดเบือน” ในมาตรา 14 (1)  
และ “เท็จ” ในมาตรา 14 (2) จากหลักกฎหมายประกอบกับการตีความและการสือ่ สารในเชิงนโยบายรัฐ57 ส่งผล
ในลักษณะเหมารวม (Generalization) ว่าการเผยแพร่ขอ้ มูลเท็จเป็นความผิด หากเปรียบเทียบกับแนวค�ำพิพากษา
ศาลต่างประเทศ ผู้เขียนเห็นว่า ควรแยกการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเป็นสองกรณี คือ กรณีที่หนึ่ง การเผยแพร่ข้อมูล
เท็จ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้อื่นทราบถึงการมีอยู่ของข้อมูลดังกล่าวอันน�ำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์และตรวจสอบ
ถึงความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลนั้นต่อไป หรือเป็นการแจ้งให้ผู้อื่นทราบว่าข้อมูลนั้นเป็นเท็จ กรณีนี้จัดเป็น
การกระท�ำทีน่ �ำไปสูก่ ระบวนการคัดกรองข้อมูลของสาธารณะในสังคมประชาธิปไตยอย่างหนึง่ กรณีทสี่ อง การเผยแพร่
ข้อมูลเท็จโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหลอกลวงผู้อื่น หรือน�ำไปใช้แสวงประโยชน์ เช่น การฉ้อโกงประชาชน
ในลักษณะแผนหลอกลวง (Scamming) เมื่อพิจารณาฐานความผิดตามมาตรา 14 จะเห็นได้ว่า กรณีที่เข้า
องค์ประกอบภายนอกและองค์ประกอบภายในของมาตรา 14 คือ กรณีที่สอง ส�ำหรับกรณีที่หนึ่ง  อาจเกี่ยวกับ
มาตรา 14 (1) และ (2) โดยทั้งสองอนุมาตราไม่ได้ก�ำหนดองค์ประกอบเกี่ยวกับเจตนาพิเศษหรือมูลเหตุจูงใจไว้
ดังนั้น หากผู้กระท�ำมีเจตนาธรรมดา คือ ทราบถึงข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิด โดยรู้ว่าข้อมูลนั้น
เป็นเท็จ ก็สามารถเข้าองค์ประกอบความผิดได้ ท�ำให้มีโอกาสที่ผู้เผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวจะถูกตั้งข้อหาในชั้น
สอบสวนซึ่งกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ หากเทียบกับค�ำพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปข้างต้นจะพบว่า กฎหมาย
ทีก่ �ำหนดความผิดส�ำหรับพฤติกรรมกรณีทหี่ นึง่ กระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ดังนัน้ อาจกล่าวได้วา่
ความกว้างขององค์ประกอบความผิดและการให้น�้ำหนักกับปัจจัยด้านความจริงหรือเท็จของข้อมูล ท�ำให้
ฐานความผิดหลายมาตราส่งผลจ�ำกัดการเผยแพร่ขอ้ มูลเท็จโดยเหมารวม อันเป็นการจ�ำกัดเสรีภาพในการวิพากษ์
วิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเท็จ      

6

ผลกระทบ “Chilling effect”

หลักกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์สิทธิมนุษยชน นอกจากส่งผลกระทบทางตรงต่อการแสดง
ความคิดเห็นโดยตรง เช่น ลงโทษจ�ำคุกผู้เผยแพร่เนื้อหา ระงับการท�ำให้แพร่หลายหรือเซ็นเซอร์เนื้อหา
แล้วยังส่งผลให้เกิดผลกระทบในทางอ้อมได้ ตัวอย่างเช่น องค์ประกอบความผิดทีก่ ว้างและคลุมเครือ (Overbroad
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เช่น การสื่อสารข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐต่อสาธารณะให้ทำ�การ “เช็คก่อนแชร์” ทำ�ให้เกิด
การรับรูข้ องประชาชนว่า การเผยแพร่ขอ้ มูลเท็จเป็นสิง่ ชัว่ ร้ายหรือเป็นอาชญากรรมในตัวเอง หรืออีกนัยหนึง่ เป็นการสร้าง
หน้าที่ ตรวจสอบข้อมูล แต่ในอีกแง่หนึ่ง การแชร์ “ข้อมูลเท็จ” ให้สังคมรับรู้ ก็เป็นวิธีการหนึ่งของการตรวจสอบข้อมูล
เพื่อประกอบการแสดงความคิดเห็นต่อไป  
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วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน

and vagueness) แม้ว่ายังไม่น�ำไปสู่การจับกุมหรือด�ำเนินคดี แต่ส่งผลให้ผู้ประสงค์แสดงความคิดเห็นเกิด
ความรูส้ กึ กังวล เนือ่ งจากไม่ทราบแน่ชดั ว่าการกระท�ำใดจะเป็นความผิดหรือไม่เป็นความผิด เช่น ไม่แน่ใจว่า ข้อมูลใด
บิดเบือน ข้อมูลใดน่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคง ข้อมูลใดน่าจะท�ำให้ประชาชนตื่นตระหนก ข้อมูล
การวิพากษ์วจิ ารณ์รฐั บาลจะถูกตัง้ ข้อหาว่ากระทบต่อความมัน่ คงหรือยุยงปลุกปัน่ หรือไม่ ฯลฯ แม้วา่ หากผูเ้ ผยแพร่
ข้อมูลถูกฟ้อง ศาลอาจตัดสินว่าไม่มีความผิดเนื่องจากมีองค์ประกอบอีกหลายประการขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของศาล เช่น เจตนาของผูก้ ระท�ำ พฤติการณ์ประกอบการกระท�ำว่าน่าจะเกิดความเสียหาย ฯลฯ หรือไม่ แต่ประเด็น
เหล่านี้อยู่ในชั้นพิจารณาแล้ว โดยก่อนหน้านั้น ผู้เผยแพร่ข้อมูลอาจถูกเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายตั้งข้อหา
ความผิดอันมีองค์ประกอบที่กว้างและคลุมเครือไปก่อน ท�ำให้ผู้เผยแพร่ข้อมูลต้องเข้าสู่กระบวนการทางอาญา
อันอาจกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ ดังนั้น ความกว้างของเนื้อหาและพฤติกรรมที่อาจเป็นความผิด ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับหลักความจ�ำเป็นและได้สัดส่วน หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างข้อมูลที่ก�ำหนดเป็นความผิด
และผลกระทบที่ชัดเจนจากข้อมูลนั้น ตลอดจนความคลุมเครือขององค์ประกอบความผิดในพระราชบัญญัตินี้
สามารถส่งผลกระทบต่อการรับรู้และการตัดสินใจของผู้ประสงค์เผยแพร่ข้อมูล ท�ำให้รู้สึกกังวลและไม่แน่ใจ
ในการสื่อสารแสดงความคิดเห็น จนท�ำให้ผู้นั้นยุติการสื่อสารแสดงความคิดเห็นทางสื่อออนไลน์ หรือเรียกว่า
การเซ็ น เซอร์ ต นเอง (Self - censorship) ซึ่ ง เกิ ด จากผลหรื อ แรงกดดั น ของกฎหมายที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ ง
กับหลักสิทธิมนุษยชนดังกล่าว ผลกระทบนี้เรียกว่า “Chilling effect” นั่นเอง58 ทั้งนี้ ศาลต่างประเทศ
เช่น สหรัฐอเมริกา วางหลักในหลายคดีวา่ กฎหมายทีก่ อ่ ให้เกิดผลกระทบนี้ ขัดต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ตามรัฐธรรมนูญ59 โดยในการพิจารณาว่ากฎหมายนั้นก่อให้เกิดผลกระทบดังกล่าวหรือไม่ ศาลจะพิจารณา
จากเกณฑ์ข้ออื่นที่กล่าวมาแล้ว เช่น ความกว้าง ความคลุมเครือ เป็นต้น  

7

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

บทความนี้ได้น�ำหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กฎหมายต่างประเทศ และค�ำพิพากษา
ศาลต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง มาสังเคราะห์และจ�ำแนกเป็นเกณฑ์การปกป้องสิทธิ 9 เกณฑ์ เพื่อน�ำมาใช้วิเคราะห์
หลักกฎหมายที่จ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เพื่อประเมินถึงแนวโน้มของความสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ผลการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า บทบัญญัติ
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Chilling effect อาจเกิดจากกฎหมายลักษณะต่าง ๆ เช่น กฎหมายหมิ่นประมาท (Thelma
McCormack , Censorship and Libel: The Chilling Effect, JAI Press, 1990) แต่ในทีน่ พี้ จิ ารณาเฉพาะผลกระทบจาก
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทำ�ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ซงึ่ มุง่ เน้นควบคุมเนือ้ หาเกีย่ วกับความมัน่ คงและความสงบ
59
From Speiser v.Randall, 357 U.S. 513, 525–26 (1958).
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ทัง้ ในส่วนฐานความผิดอาญา เช่น มาตรา 14 มาตรา 16 และในส่วนกลไกการปิดกัน้ หรือระงับเนือ้ หาตามมาตรา 20
มีแนวโน้มไม่สอดคล้องกับเกณฑ์หลายประการ หากเปรียบเทียบกับแนววินิจฉัยของศาลต่างประเทศ กฎหมาย
ลั ก ษณะนี้ ห ลายฉบั บ ถู ก ศาลพิ พ ากษาว่ า ขั ด ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ ในกรอบกฎหมายไทยจึ ง มี ป ระเด็ น โต้ แ ย้ ง ว่ า
บทบัญญัตขิ องกฎหมายเหล่านีไ้ ม่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน และไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 34 ประกอบ
มาตรา 26 เนื่องจากแม้ว่าเป็นกฎหมายที่ตราขึ้น เพื่อปกป้องประโยชน์ที่ระบุไว้ เช่น ความมั่นคง ฯลฯ แต่ก็เป็น
การจ�ำกัดเสรีภาพเกินจ�ำเป็น โดยไม่สอดคล้องกับเกณฑ์สทิ ธิมนุษยชนทีว่ เิ คราะห์ไว้ขา้ งต้น ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ดุลพินจิ
ของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยต่อไป โดยผู้เขียนมีข้อเสนอแนะในหลายระดับ ดังนี้   
ข้อเสนอแนะในระดับการแก้ไขตัวบทกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน เช่น
• จ�ำกัดขอบเขตเนื้อหาผิดกฎหมายให้แคบ โดยพิจารณาความซ�้ำซ้อนกับกฎหมายอื่นที่มีอยู่แล้ว
ตามหลักความจ�ำเป็นและได้สดั ส่วน เช่น เนือ้ หาข้อมูลสือ่ ลามกเด็กมีฐานความผิดเฉพาะตามกฎหมายอาญาแล้ว  
เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ความมั่ น คงอยู ่ ภ ายใต้ ฐ านความผิ ด ตามกฎหมายอาญา เนื้ อ หาหมิ่ น ประมาทผู ้ อื่ น
ด้วยภาพตัดต่อ ฯลฯ ก็อยู่ภายใต้กฎหมายอาญาหมิ่นประมาท เป็นต้น จึงควรยกเลิกการก�ำหนดความผิดส�ำหรับ
เนือ้ หาเหล่านีซ้ ำ�้ ซ้อนในกรอบของกฎหมายความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ ดังทีม่ กี ารแยกความผิดฐานหมิน่ ประมาท
ออกไปจากมาตรา 14 (1) เนื่องจากอยู่ภายใต้กฎหมายอาญาแล้ว
• แก้ไของค์ประกอบความผิดในส่วนพฤติการณ์ประกอบการกระท�ำตามมาตรา 14 (1) (2)
ที่มีขอบเขตกว้าง  
• ก�ำหนดมาตรการควบคุมเนื้อหาในกฎหมายฉบับเดียวกันเท่าที่จ�ำเป็นและจ�ำกัดเสรีภาพน้อยที่สุด
เช่น ก�ำหนดเฉพาะมาตรการปิดกั้นหรือระงับเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย โดยไม่ก�ำหนดโทษอาญาส�ำหรับผู้เผยแพร่
ส่งต่อเนื้อหาดังกล่าว นอกจากนี้ ยังอาจพิจารณาทางเลือกอื่น นอกจากการก�ำหนดบังคับตามกฎหมาย
เช่น การควบคุมกันเองด้วยความสมัครใจของภาคเอกชน
ข้อเสนอแนะในระดับการด�ำเนินการตามกฎหมายขององค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ตรวจการ
แผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีหน้าที่และอ�ำนาจในการด�ำเนินการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สองแนวทาง คือ แนวทางที่หนึ่ง ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอแนะ
ให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงดิจิทัลฯ ปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 230 (1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 มาตรา 22 (1) และเนื่องจากเป็นกรณีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด�ำเนินการต่อไป พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 มาตรา 22 วรรคท้าย) แนวทางทีส่ อง ผูต้ รวจการแผ่นดินเสนอ
เรือ่ งต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วนิ จิ ฉัยว่า บทบัญญัตทิ กี่ ระทบเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามพระราชบัญญัตนิ ี้
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ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 230 และ 231 (1)
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 มาตรา 22 และ 23 (1))   
ข้อเสนอแนะในทางวิชาการ เกณฑ์การปกป้องสิทธิมนุษยชนทั้ง 9 ประการ สามารถน�ำไปใช้ประเมิน
และวิเคราะห์กฎหมายหรือร่างกฎหมายอื่นที่มีบทบัญญัติในการจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้  
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ดร. วารุณี ณ นคร*
บทคัดย่อ

บทความนีเ้ ป็นกรณีศกึ ษาส่วนหนึง่ ของงานวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (Participatory
Action Research: PAR) เพือ่ แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน เรือ่ ง “การเคลือ่ นไหวเพือ่ สิทธิชมุ ชนของ
ชุมชนประมงพื้นบ้านอ่าวปัตตานี”** เกี่ยวกับการนิยาม การรับรู้และปฏิบัติการเกี่ยวกับสิทธิชุมชนในพื้นที่
สาธารณะของตัวแสดงที่หลากหลายในพื้นที่อ่าวปัตตานี   มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์
สถานการณ์ แ ละสภาพปั ญ หาสิ ท ธิ ชุ ม ชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบการจั ด การทรั พ ยากร และการเข้ า ถึ ง
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในการประกอบอาชีพของคนในพืน้ ทีอ่ า่ วปัตตานี งานวิจยั นีใ้ ช้วธิ กี ารศึกษาวิจยั
เชิงคุณภาพ โดยจากการสัมภาษณ์กลุ่ม การจัดเวทีแลกเปลี่ยน และการสัมภาษณ์พูดคุยกับชาวบ้านและ
การปฏิบัติงานภาคสนามในพื้นที่อ่าวปัตตานี เนื้อหาในบทความ ประกอบด้วย นิยาม และการรับรู้ เรื่องสิทธิ
ชุมชนในอ่าวปัตตานีในมุมมองของชาวประมงพืน้ บ้าน ชาวบ้านทัว่ ไป รัฐ ทีแ่ ตกต่างกันในพืน้ ที่ และสถานการณ์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวด้านสิทธิชุมชน รัฐธรรมนูญ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูล
ค�ำร้องและรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เพื่อศึกษากรอบอ�ำนาจ และหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง    
ค�ำส�ำคัญ: สิทธิชุมชน  ชาวประมงพื้นบ้าน  อ่าวปัตตานี
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Community Rights of Artisanal Fishery in Pattani Bay:
Dynamic on Community Rights Accessibility and Exercise from
Multi Dimensions
Dr. Warunee Na Nakorn*
Abstract

This article is a part of the case studies compiled and analyzed within the
Participatory Action Research (PAR), conducted for the solving of human rights violation
problems on “the Community Rights Movement of Folk Fishing Communities in Pattani
Bay Area” . The reseach aims to study, compile and analyze the situation and problem of
community rights, pertaining to the resource management and the marine natural resources
accessibility for life earnings and income generations of fishing folks in Pattani Bay area. It is
conducted and designed through the qualitative methodologies, covering the focus group
meeting; the learning and information sharing platform; the in-depth interviews with
community members and the site visit through Pattani Bay area. Its content comprises of
the definition and perceptions towards community rights in Pattani Bay of folk fishermen,
of ordinary people and of state authorities which are different and responding to the contexts
and situations in the area and through actions taken by various actors towards community
rights in public sphere of the Pattani Bay area; and the laws and regulations pertaining to
the movement on community rights, constitution and related laws, including complaint
and human rights violation investigation report, conducted by the National Human Rights
Commission. These all help to make more understandings on rights and duties frames of
those in charge and relevant with solutions made by the end.  
Keywords: Community Rights, Artisanal Fishermen, Pattani Bay
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สิทธิ (Rights) ในสภาวะสังคมสมัยใหม่น้ันได้ถูกกำ�หนดขึ้นพร้อมกับระบบความสัมพันธ์ท่ีมีต่อกัน
ระหว่างรัฐ และสังคม ความเข้าใจในเรื่องที่ว่ามนุษย์คนหนึ่งเกิดมาจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
ตลอดจนสวั ส ดิ ก ารทางสังคมโดยรัฐ นั้น จึงเป็น เรื่องที่ มีก ารประกอบสร้ า งภายหลั ง ผ่ า นตั ว แสดงที่ เ ป็ น รั ฐ
ถึงกระนั้น กลไกทางเศรษฐกิจตามแนวความคิดของอดัม สมิธ ในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงศตวรรษที่ 20
ก็มีความสำ�คัญในการทำ�ให้เรื่องสิทธิเป็นสิ่งที่เข้ากำ�หนดขนาดของรัฐเชิงอำ�นาจ ตลอดจนกลไกทางกฎหมาย
ในการที่จะชี้ชัดถึงสิทธิในการเข้าควบคุมรัฐผ่านระบบนิติรัฐ (ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2559, น. 348) จึงกล่าวได้ว่า
สิทธินนั้ เป็นการประกอบสร้างผ่านสภาวะของความเป็นสมัยใหม่  ในขณะเดียวกัน สภาวะความเป็นสมัยใหม่นเี้ อง
ก็มีความต้องการที่จะสลัดความคิดเรื่องความเชื่อหรือศาสนาออกไป (ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2544) เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความกล้าหาญที่จะกำ�หนดวิถีชีวิตหรือความเป็นไปแห่งชะตากรรมด้วยตนเอง การเกิดแนวคิดว่าด้วย
สัญญาประชาคม (Social Contract Theory) จึงเป็นเครือ่ งหมายทางประวัตศิ าสตร์วา่ ด้วยสิทธิในสังคมสมัยใหม่
ทีแ่ สดงให้เห็นความสำ�คัญของผูค้ นต่อการกำ�หนดสังคมการเมืองผ่านความเป็นปัจเจก (Individual) โดยทีส่ มาชิก
ในสังคมต่างเชื่อว่าตนมีสิทธิในการกำ�หนดชะตากรรมทางการเมือง ซึ่งหากมองตามวิธีคิดแบบศาสนาแล้วนั้น
ชะตากรรมเป็นเรื่องที่พระผู้เป็นเจ้ากำ�หนดมาตั้งแต่เดิม ชะตากรรมไม่ใช่เรื่องของมนุษย์ที่จะทำ�การแตะต้อง  
ตกแต่งหรือให้เป็นไปตามความปรารถนาของตน แม้ว่าพลังอำ�นาจในการกำ�หนดชะตากรรมนั้นจะมาจากสิ่งที่
เรียกว่า เจตจำ�นงร่วมทางการเมือง (Political Will) ก็ตาม
บริบททางสังคม ถือว่ามีอิทธิพลสำ�คัญในการกำ�หนดความเข้าใจว่าสิทธินั้นเป็นไปตามวิธีคิด และ
วิถีชีวิตในลักษณะแบบใด การอธิบายสิทธิด้วยกับการสร้างมาตรฐานเดียวในการทำ�ความเข้าใจวิถีชีวิตของ
ผู้คนในสังคมที่ก่อกำ�เนิดขึ้นอย่างซับซ้อนในทางประวัติศาสตร์จึงเป็นการทำ�ความเข้าใจที่คับแคบและตายตัว
สิทธิการดำ�รงอยู่ของผู้คนในทางสังคมจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปตามบริบทของชุมชนหรือสังคม อันเป็นธรรมชาติของ
ผูค้ นในแต่ละถิน่ นัน้ ๆ ตัง้ แต่เดิม ถึงกระนัน้ พลวัตทางสังคมทีป่ รับเปลีย่ นไปกลับนำ�ไปสูค่ วามทับซ้อนในเรือ่ งของ
ชุดคุณค่า และการให้ความหมายทางสังคม การแสดงอำ�นาจเพื่อลดทอนหรือตัดทิ้งผ่านการต่อสู้ของสภาวะ
ต่าง ๆ จึงดำ�เนินมาตลอดในประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวอินเดียนแดงในทวีปอเมริกา หรือ
การล่าอาณานิคมของจักรวรรดิอังกฤษ ตลอดจนการกำ�หนดความเป็นตะวันออก ตะวันตก ได้แสดงให้เห็นถึง
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เส้นแบ่งทางชุดคุณค่าในการกำ�หนดผ่านการแสดงความเหนือกว่าด้วยกับการสร้างความหมายผ่านวาทกรรม
(Discourse) ต่าง ๆ วาทกรรมจึงเป็นสิ่งสำ�คัญทั้งในแง่ของระบบและกระบวนการ ในการประกอบสร้าง
(Constitute) เอกลักษณ์ (Identity) และความหมาย (Significant) ที่เป็นไปในสังคมที่ห่อหุ้มสังคมผ่าน
ความรู้ ความจริง อำ�นาจ หรือตัวตนของเราเอง วาทกรรมจึงเป็นการปฏิบตั กิ ารทางสังคมมากกว่าการทีจ่ ะอธิบายว่า
วาทกรรมนัน้ เป็นเพียงถ้อยคำ�ทีแ่ สดงออกมา (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2542, น. 3-5) ดังเช่นทีป่ รากฏในงานเขียน
หลายชิน้ ของ Michel Foucault (1926 – 1984) ซึง่ งานเขียนของเขาเองจัดเป็นหนึง่ ทฤษฎีสกุลหลังโครงสร้างนิยม
(Post-structuralism) หรือ หลังสมัยใหม่ (Post-modern)
ในขณะที่ Antonio Gramsci (1891 – 1937) นักคิดคนสำ�คัญสำ�นักมาร์กซิสต์ใหม่ (Neo-Marxist)
ได้ชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าอำ�นาจนำ�  (Hegemony) ซึ่งเป็นอำ�นาจที่ชนชั้นปกครองหรือกลุ่มการเมืองได้สถาปนา
คุณค่าเชิงศีลธรรมเชิงการเมือง และวัฒนธรรม จนกระทั่งกลายเป็นแบบแผนพฤติกรรมปฏิบัติในสังคมหนึ่งได้
(Coutinho, 2000) จริงอยู่ที่กระบวนวิธีทางวาทกรรมอาจมีผลในการกำ�หนดคุณค่า หรือวิธีคิดทางสังคม ซึ่งใน
แนวคิดเรื่องอำ�นาจนำ�ของ Antonio Gramsci ก็มองเช่นนั้น แต่ในขณะเดียวกัน ในกรอบคิดการเมืองวัฒนธรรม
อำ�นาจนำ�เป็นสิง่ ทีก่ �ำ หนดได้ทงั้ จากรัฐ และสังคม (เกษียร เตชะพีระ, 2559) เครือ่ งมือทางวัฒนธรรมจึงไม่ใช่สงิ่ ที่
ถูกผูกขาดในฐานะเครื่องมือของชนชั้นนำ�ตามความเข้าใจแบบวัฒนธรรมการเมืองอีกต่อไป ซึ่งจากกรอบคิดเรื่อง
อำ�นาจนำ�  แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติการทางสังคมผ่านเครื่องมือทางวัฒนธรรม อันจะช่วยให้
สิทธิชุมชนสามารถสร้างกระบวนการในการต่อรองกับอำ�นาจนำ�และการครอบงำ�ทางวาทกรรมของรัฐในสภาวะ
ของความเป็นสมัยใหม่นี้ได้ ซึ่งความสำ�คัญของกรอบคิดแบบหลังสมัยใหม่เหล่านี้ นักมานุษยวิทยาอย่าง Arturo
Escobar (1952 – ปัจจุบนั ) ได้น�ำ แนวคิดหลังสมัยใหม่มาปรับใช้กบั แนวคิดการเมืองเชิงนิเวศ (Political Ecology)
ให้สอดรับกันซึ่งเรียกว่า Post-structural Political Ecology ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการศึกษาการเมือง
เชิงนิเวศ (Bryant & Bailey, 1997) อันมีลักษณะปัญหาเกี่ยวกับสิทธิชุมชนที่เกิดขึ้นในสังคมชนบทหรือสังคม
ชายขอบ ในขณะเดียวกัน ปัญหาสิทธิชุมชนในเมือง การต่อรองผ่านการกำ�หนดคุณค่า การให้ความหมายทาง
วัฒนธรรมยังเป็นกระบวนการรือ้ สร้าง (Reconstruction) ซึง่ ช่วยในการต่อรองในประเด็นปัญหาเรือ่ งสิทธิชมุ ชน
ระหว่างรัฐ และให้สังคมดำ�เนินไปอย่างง่ายดาย ถึงกระนั้น การกำ�หนดคุณค่าในกระบวนการการต่อรองเพื่อให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้น ยังคงมีปัจจัยเชิงโครงสร้างที่เข้ามากำ�หนดผลลัพธ์ในกระบวนการ ทำ�ให้การกำ�หนด
ยุทธวิธีการแก้ปัญหาในแต่ละกรณีศึกษานั้นมีความแตกต่างกันไป
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ความเป็นไปได้ของสิทธิชุมชนในสภาวะสมัยใหม่
ความเป็นสมัยใหม่ได้หล่อหลอมให้ชวี ติ มนุษย์มกี ารเปลีย่ นแปลงบนฐานของการปรับปรุง และพัฒนา
อยูเ่ สมอ หากพิจารณาในทางประวัติศาสตร์ ความเป็นสมัยใหม่คอื ผลผลิตสำ�คัญในการก้าวข้าม และละทิ้งส่วนที่
ไม่ต้องการออกไป ยิ่งในชีวิตประจำ�วันของคนเรามีการเพิ่มศักยภาพการรับรู้สิ่งใหม่ ๆ ต่าง ๆ เร็วมากขึ้นเท่าไร
ความเป็นสมัยใหม่ก็ยิ่งสำ�แดงสภาวะแห่งความจำ�เป็นจนแปรสภาพกลายเป็นสิ่งที่ขาดมิได้ รัฐประชาชาติเอง
ถือเป็นผลผลิตจากความเป็นไปของประวัติศาสตร์ที่พิสูจน์ให้เห็นว่ารัฐไม่เคยจำ�เป็นสำ�หรับผู้คนในยุคเข้าป่า
ล่าสัตว์ และด้วยสาเหตุของการที่ไม่เคยมีรัฐมาก่อนนั้นเอง อิทธิพลในการสร้างความจำ�เป็นที่จะต้องมีรัฐในช่วง
เวลาที่เปลี่ยนไปก็ย่อมเป็นไปได้ ประกอบกับความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นด้วยกับปัจจัยทางประวัติศาสตร์นั้น ก็ย่อม
ทำ�ให้เกิดความจำ�เป็น การทีส่ งิ่ หนึง่ ได้เข้าไปสร้างความสำ�คัญในชีวติ ประจำ�วันได้จงึ ถือเป็นผลผลิตจากความเป็น
ไปได้จากสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและประกอบสร้างขึ้นมา
สำ�นึกชุมชนเรื่องสิทธิในสภาวะสมัยใหม่ที่ผูกโยงเข้ากับกฎหมาย หรือสถาบันทางสังคมถือเป็น
ความเป็นไปได้ของสิทธิชุมชนในการทำ�หน้าที่ต่อชุมชนนั้นได้อย่างหนึ่ง ถึงกระนั้นการสร้างความเป็นไปได้ไม่ใช่
เรื่องที่จะสถาปนาได้ด้วยการไม่คำ�นึงถึงสิ่งที่ผ่านมาเลย การอาศัยเพียงอำ�นาจของความเป็นสมัยใหม่ที่คอย
ตัดทอนสิ่งที่ถูกมองว่าไม่จำ�เป็นตามความเข้าใจแบบสมัยใหม่นั้นก็คงไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนัก เพราะสิ่งที่จะต่อรอง
กับกระบวนการในวาทกรรมที่พยายามห่อหุ้มและห้อมล้อม และครอบงำ�สังคมให้เป็นไปนั้น คือการอาศัยการ
กำ�หนดความหมายด้วยมูลฐานของการมีอยู่ และไม่ใช่แค่รู้ถึงการมีอยู่ของตัวตน แต่ยังหมายความถึงอำ�นาจอื่น
ที่ชุมชนปฏิสัมพันธ์จนประกอบขึ้นเป็นวิธีคิด และวิถีชีวิต

สิทธิชุมชนบริบทด้านกฎหมายในประเทศไทย
สิทธิชุมชนเพิ่งถูกนำ�มากำ�หนดอย่างแพร่หลายในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 ซึ่งถือกันว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนในการร่าง และเสนอแนวคิดที่ทันสมัย
ต่อการปฏิรปู ประเทศไทยไปสูป่ ระชาธิปไตยในหลายประเด็น รวมถึงเรือ่ งสิทธิชมุ ชน ซึง่ ได้บญ
ั ญัตไิ ว้ใน มาตรา 43
บุคคล และชุมชนย่อมมีสิทธิ
(1) อนุรักษ์ฟื้นฟูหรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี
อันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ
(2) จัดการ บำ�รุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
(3) เข้าชือ่ กันเพือ่ เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ด�ำ เนินการใดอันจะเป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชนหรือ
ชุมชน หรืองดเว้นการดำ�เนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยูอ่ ย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน และได้รบั
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แจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนั้นโดยให้ประชาชนที่เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
(4) จัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชน สิทธิของบุคคล และชุมชนตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึง
สิทธิที่จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการดำ�เนินการดังกล่าวด้วย
นอกจากนีร้ ฐั ธรรมนูญฉบับนี้ ยังกำ�หนดหน้าทีข่ องรัฐ ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องเอาไว้ในมาตรา 57 และ 58
กำ�หนดให้รัฐอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ให้รัฐต้องทำ�รายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และสุขภาพ (HIA) และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ก่อนดำ�เนินโครงการต่าง ๆ ฯลฯ
ส่วนประชาชนมีสิทธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิชุมชนถูกระบุไว้ในมาตรา 56 หมวดสิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทยว่า บุคคลมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐ และชุมชน ในการบำ�รุงรักษา และได้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำ�รงชีพอยู่ได้อย่างปกติ และต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะ
ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ บุคคล
สามารถฟ้องร้องรัฐได้เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามสิทธิและการมีส่วนร่วมดังกล่าว
ต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ระบุไว้ในมาตรา 66 บุคคล
ทีร่ วมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิน่ หรือชุมชนท้องถิน่ ดัง้ เดิม ย่อมมีสทิ ธิอนุรกั ษ์หรือฟืน้ ฟูจารีตประเพณี ภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำ�รุงรักษา และ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน
และมาตรา 67 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐ และชุมชนในการอนุรักษ์ บำ�รุงรักษา และการได้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมเพือ่ ให้ด�ำ รงชีพอยูไ่ ด้ อย่างปกติและต่อเนือ่ งในสิง่ แวดล้อมทีจ่ ะไม่กอ่ ให้เกิดอันตรายต่อ สุขภาพ อนามัย
สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวติ ของตน ย่อมได้รบั ความคุม้ ครองตามความเหมาะสม การดำ�เนินโครงการหรือกิจกรรม
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
จะกระทำ�มิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษา และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนใน
ชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การ
อิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการ
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม หรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำ�เนินการ
ดังกล่าว สิทธิของชุมชนทีจ่ ะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิน่ หรือองค์กรอืน่
ของรัฐที่เป็นนิติบุคคลเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ย่อมได้รับความคุ้มครองโดยมีหน่วยงานที่มีบทบาท
สำ�คัญ ได้แก่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 (1) และ (4) ได้กำ�หนด
ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีอ�ำ นาจหน้าทีใ่ นการส่งเสริมการเคารพและการปฏิบตั ติ ามหลัก
สิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ และส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้
ด้านสิทธิมนุษยชน และมาตรา 18 (3) และ (4) ได้กำ�หนดให้สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(สำ�นักงาน กสม.) มีอ�ำ นาจหน้าทีใ่ นการศึกษาและสนับสนุนให้มกี ารศึกษาและเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับสิทธิมนุษยชน
ประสานงานกั บ หน่ ว ยราชการ องค์ ก ารเอกชน หรื อ องค์ ก ารอื่ น ในด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในการดำ � เนิ น การ
เพื่ อ คุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ประกอบกั บ สำ � นั ก งาน กสม. ได้ มี ก ารจั ด ทำ � บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ
ด้านสิทธิมนุษยชน (MOU) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
สิทธิมนุษยชนแก่บคุ ลากร นิสติ นักศึกษา ประชาชนในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ รวมทัง้ เป็นการสร้างภาคีเครือข่ายในการทำ�งาน
ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และรวบรวมข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อ
นำ�ไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ต่อมาในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560
ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 ได้เพิ่มเติมอำ�นาจหน้าที่ของ กสม. ตามมาตรา 26 ดังต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่
ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง
การเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(2) จัดทำ�รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน
(3) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะ
รัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำ�สั่งใด ๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
(4) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
(5) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำ�คัญของสิทธิมนุษยชน

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

และมาตรา 27 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 26 ให้ กสม. มีหน้าที่และอำ�นาจ
ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือแก่บคุ คล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนในการศึกษา วิจยั และ
เผยแพร่ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งในการให้ความช่วยเหลือหรือเยียวยา
แก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
(2) ส่งเสริมและเผยแพร่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของแต่ละ
บุคคลที่ทัดเทียมกัน และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่นซึ่งอาจแตกต่างกันในทางวัฒนธรรม ประเพณี
วิถีชีวิต และศาสนา
(3) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ  องค์กรเอกชน และองค์การ
ระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน
(4) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีหรือการปฏิบัติตาม
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(5) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(6) หน้าที่และอำ�นาจอื่นตามที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น

ตราสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on
Civil and Political Rights: ICCPR) และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR) ซึ่ง
ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามได้วางหลักเรื่องสิทธิในการกำ�หนดวิถีชีวิตของตนเองไว้คล้ายคลึงกัน
กล่าวคือ ประชาชาติทั้งปวงมีสิทธิกำ�หนดเจตจำ�นงของตนเอง โดยสิทธินั้นประชาชาติเหล่านั้นจะกำ�หนดสถานะ
ทางการเมืองของตนโดยเสรี และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของตนอย่างเสรี และเพื่อจุดมุ่งหมาย
ของตน ประชาชาติทั้งปวงอาจจัดการโภคทรัพย์และทรัพยากรธรรมชาติของตนได้อย่างเสรีโดยไม่กระทบต่อ
พันธกรณีใด ๆ อันเกิดจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการแห่ง
ผลประโยชน์ร่วมกันและกฎหมายระหว่างประเทศ ประชาชาติจะไม่ถูกลิดรอนวิถีทางยังชีพของตนไม่ว่าใน
กรณีใด ทั้งนี้ รัฐภาคีแห่งกติกานี้ รวมทั้งรัฐที่รับผิดชอบในการบริหารดินแดนที่ไม่ได้ปกครองตนเองและดินแดน
ในภาวะทรัสตีจะต้องส่งเสริมให้สิทธิในการกำ�หนดเจตจำ�นงของตนเองมีผลจริงจัง และจะต้องเคารพสิทธินั้น
ตามบทบัญญัติแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ
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นิยาม องค์ประกอบและตัวชี้วัดสิทธิชุมชน
หลักการสิทธิชุมชนที่มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ (2543, น. 35-40) ได้นิยามของสิทธิชุมชนโดยจำ�แนก
ให้เห็นตามองค์ประกอบดังต่อไปนี้
หนึ่ง สิทธิชุมชน คือข้อตกลง กฎเกณฑ์ทางสังคม หรือการพัฒนาไปสู่ความเป็นสถาบันร่วมกันของ
กลุ่มคนเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   การจัดการเศรษฐกิจ สังคมและอื่น ๆ นั้น ในระบบการจัดการ
ทรัพยากรและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
สอง สิทธิชุมชนรูปแบบเชิงซ้อน ภายใต้ข้อตกลงจัดการร่วมกันของชุมชนจะมีสิทธิหลายประเภท
แต่สมั พันธ์กนั เช่น สิทธิการครอบครอง สิทธิการใช้ การจัดการ สิทธิแต่ละประเภทถูกจัดขึน้ มาตามความสัมพันธ์กนั
ภายใต้ความเป็นชุมชน สำ�หรับสิทธิในลักษณะความสัมพันธ์เชิงซ้อน
สาม สิทธิชุมชนมีลักษณะเน้นการมีส่วนร่วม ไม่กีดกันการมีส่วนร่วมจากภายนอก แต่ก็สร้างเงื่อนไข
หรือกฎกติกาควบคุมการใช้จากภายนอกไม่ให้ละเมิดของชุมชน    
สี่ อุดมการณ์ของสิทธิชุมชนวางอยู่บนพื้นฐานว่าด้วยความยั่งยืน และความเป็นธรรม โดยให้สมาชิก
ได้มสี ว่ นร่วมในการเข้าถึงทรัพยากร และได้รบั การแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันอย่างเป็นธรรม การทีช่ มุ ชนจะอยูร่ อดได้
ต้องอยู่บนพื้นฐานทรัพยากรที่ยั่งยืน ไม่ใช่บริโภคให้หมดไป    
จากองค์ประกอบสิทธิชุมชนดังกล่าวอาจนำ�มาสู่การกำ�หนดตัวชี้วัดเบื้องต้นของการมีสิทธิชุมชน
4 ประการ ได้แก่
ตัวชี้วัด ที่ 1 มีการบังคับใช้สิทธิชุมชนประสบความสำ�เร็จหรือไม่ เช่น ชุมชนได้รับความไว้วางใจและ
สามารถให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับกิจกรรมหรือนโยบายด้านการทำ�ประมงในอ่าวปัตตานีแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดที่ 2 มีเป้าหมายเพื่อจัดการใช้และบำ�รุงรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
หรือไม่ เช่นมี การกระทำ�หรือดำ�เนินการเกีย่ วกับอ่าวปัตตานีเป็นไปเพือ่ ความสมดุลและยัง่ ยืนของฐานทรัพยากร
ที่ชุมชนมี
ตัวชี้วัดที่ 3 มีการบังคับใช้สิทธิในลักษณะที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือไม่ เช่น มีการ
เคลื่อนไหว/ขับเคลื่อนหรือการกระทำ�ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการยอมรับการมีอยู่ของสิทธิชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 4 มีการบังคับใช้สิทธิชุมชน ได้นำ�ไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนหรือไม่ เช่น มีกิจกรรม/
ประเพณี ต ามวั ฒ นธรรมของชุ ม ชนดั้ ง เดิ ม ที่ จั ด ขึ้ น /กระทำ �  เพื่ อ สร้ า งจิ ต สำ � นึ ก ในการร่ ว มกั น ดู แ ลปกป้ อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อการจัดการดูแลทรัพยากรของตน (สาวตรี สุขศรี, 2554, น. 4)

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

การนิยาม หรือการรับรู้ในเรื่องสิทธิชุมชนเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่จะนำ�มาสู่การบังคับใช้กฎหมาย และ
การดำ�เนินการตามบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องสอดคล้องกับหลักการสิทธิชุมชน  

นิยามสิทธิชุมชนในอ่าวปัตตานี
สิทธิชมุ ชนในทางปฏิบตั แิ ม้วา่ จะเป็นเรือ่ งทีช่ มุ ชนมีความเข้าใจอยูแ่ ล้วถึงวิถกี ารใช้ชวี ติ และการจัดการ
ทรัพยากรตามธรรมชาติเพื่อการยังชีพตามวัฒนธรรมของตน รวมไปถึงการร่วมรักษาให้คงอยู่ แต่เมื่อสังคม
มีการพัฒนาไปมีการเคลื่อนย้าย อพยพ และการเดินทางเพื่อแสวงหาทรัพยากรเพื่อตอบสนองความต้องการ
ทำ�ให้เกิดปัญหาในเรือ่ งความเข้าใจเรือ่ งการครอบครองสิทธิหรือการครอบครองทรัพยากรขึน้ ระหว่างคนในพืน้ ที่
และคนนอกพื้นที่ จากเดิมที่คนในชุมชนรับรู้และเข้าใจว่าพื้นที่ใดเป็นพื้นที่สาธารณะทุกคนสามารถมีสิทธิในการ
หาอยู่หากิน ในทรัพยากรในพื้นที่นั้น และไม่มีใครสามารถมีกรรมสิทธิ์ผูกขาดนำ�ไปเป็นสิทธิของตนเองได้   และ
ไม่สามารถกีดกันให้คนอื่นใช้หรือเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นของสาธารณะได้ แต่เมื่อมีสถานการณ์ดังกล่าว
เกิ ด ขึ้ น ประเด็น เรื่องสิทธิชุม ชนจึงถูก หยิบ ยกขึ้น มาถกเถี ย งและการสร้ า งหรื อ ให้ ก ารเรี ย นรู้ และการรั บรู้
เกีย่ วกับสิทธิชมุ ชน ทำ�ให้ตอ้ งมีการนิยามว่าสิทธิชมุ ชนหมายถึงอะไร ซึง่ นิยามหรือความเข้าใจของภาคส่วนต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง นัน้ รวมไปถึงการพยายามกำ�หนดบทบาทหน้าทีว่ า่ จะเข้ามาเกีย่ วข้องอย่างไรเกีย่ วกับเรือ่ งสิทธิชมุ ชน
ในพื้นที่อ่าวปัตตานีด้วย
ผู้วิจัยแสดงให้เห็นถึงนิยามของสิทธิชุมชน ทั้งในมุมมองของชาวประมงพื้นบ้าน ชาวบ้านทั่วไป
ในพื้นที่ ดังนี้

ประชาชนทั่วไปในอ่าวปัตตานี
จากการศึกษาพบว่า นิยามของสิทธิชุมชนจากชาวบ้านในพื้นที่ก็มีความเข้าใจในระดับที่แตกต่าง
และหลากหลาย ในแง่มุมแรก ชาวบ้านในพื้นที่ มีความเข้าใจร่วมกันว่า สิทธิชุมชนในความหมายของสิทธิ
ในความเป็นเจ้าของร่วมหรือของสาธารณะ ทุกคนมีสิทธิร่วมกัน โดยทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้ ทุกคนได้รับ
เท่ากัน สิทธิท่ีไม่ใช่ของใคร ที่ดินที่ไม่มีเจ้าของ ที่สาธารณะ พื้นที่ในทะเล ทะเลไม่มีเจ้าของ มัสยิด โรงเรียน
ที่ที่คนในชุมชนสามารถใช้ร่วมกันได้
ความเข้ า ใจของคนในพื้ น ที่ บ างส่ ว นเข้ า ใจว่ า สิ ท ธิ ชุ ม ชนหรื อ ทรั พ ยากรไม่ จ�ำกั ด เพี ย งแค่
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนแต่หมายรวมถึงทรัพยากรที่ได้รับการจัดสรรจากภาครัฐด้วย ก็ถือเป็นทรัพย์สิน
สาธารณะทีเ่ มือ่ รัฐมอบให้ทกุ คนมีสทิ ธิในการได้รบั ประโยชน์อย่างเท่าเทียมและทัว่ ถึง และสิง่ นัน้ เป็นสิทธิของชุมชน
เช่น การได้รับแจกปะการังเทียมและพันธุ์อนุบาลสัตว์น�้ำ สิทธิในการท�ำประมงชายฝั่งทะเล คือมีสิทธิในการใช้
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พืน้ ทีป่ ระกอบอาชีพร่วมกัน สิทธิในการใช้พนื้ ทีท่ �ำ กิจกรรมร่วมกันทางศาสนา เช่น มีมสั ยิดร่วมกันในการละหมาด
ในการเรียกพบปะหรือเรียนอัลกุรอ่าน
ส�ำหรับสิทธิชมุ ชนในลักษณะเชิงซ้อน ชาวบ้านเห็นว่า สิทธิในทรัพยากรธรรมชาติไม่ได้อยูโ่ ดด ๆ แต่มี
ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับมิติด้านการด�ำรงชีวิตของคนในชุมชน และมิติทางเศรษฐทรัพย์ที่เกี่ยวพันกับอาชีพ
และความมัน่ คงทางอาหารของคนทัง้ ในชุมชน เนือ่ งจากอ่าวปัตตานีมฐี านทรัพยากรร่วมกันคือ ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรน�้ำ  ป่าชายเลน จะเป็นทรัพยากรหลักในการด�ำรงชีวิตและเป็นแหล่งรายได้ให้แก่คนในชุมชน ไม่ว่า
จะเป็นอาชีพหลักคืออาชีพประมง หรืออาชีพเสริมในช่วงที่ไม่สามารถออกทะเลได้ คืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว ชาวบ้านเล่าว่า “สามารถออกไปหาปลา เอาปลามาขายในการด�ำรงชีวิตไป ทรัพยากรที่นี่ไม่ว่า
จะเป็น กุ้ง หอย ปู ปลา วันหนึ่งแต่ละล�ำเรือที่นี่เกือบ 100 กว่าล�ำ เฉลี่ยเรือเล็กวันหนึ่งมีรายได้จากการออกเรือ
400 - 500 บาทต่อวัน หากรายได้ประมาณ 500 บาทต่อวัน รายจ่ายก็ประมาณ 200 - 300 บาท” ส�ำหรับอาชีพ
เสริมของคนที่นี่ คือการท่องเที่ยว ซึ่งมีกลุ่มบูนาดารา (Buna dara)1 เปิดให้เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้
นักท่องเที่ยวไปชมวิวดูป่าโกงกาง ดังที่สมาชิกกลุ่มบูนาดารากล่าวว่า “อุโมงค์โกงกางซึ่งเป็นอาชีพเสริม
นีส่ ทิ ธิชมุ ชนทีช่ าวบ้านต้องช่วยกันดูแลต้องปกป้องป่าชายเลน ใครทีไ่ หน หรือภาครัฐจะมาก้าวก่ายเรือ่ งบางเรือ่ ง
ต้องมาคุยกับชุมชนก่อน  ในชุมชนจะมีกฎกติกาของชุมชนในการอยู่ร่วมกัน”

แกนน�ำการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิชุมชนอ่าวปัตตานี
ในขณะที่ประธานชมรมชาวประมงพื้นบ้านอ่าวปัตตานี ได้ให้ความหมายค�ำว่า สิทธิชุมชน คือ สิทธิที่
ประชาชนต้องได้รับการคุ้มครองจากรัฐ (รัฐต้องช่วยเหลือ ไม่ใช่ขัดแย้งกับประชาชน) ชาวประมงพื้นบ้าน
สามารถใช้ประโยชน์จากอ่าวปัตตานีโดยไม่ถูกกีดกันจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น กลุ่มนายทุน ไม่มีการละเมิดสิทธิ
ของเราได้ และสิง่ ทีบ่ ง่ บอกว่ามีสทิ ธิชมุ ชน คือ ประชาชนในพืน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั ประโยชน์จากทรัพยากรในอ่าวปัตตานี
ไม่มีผู้ใด กลุ่มใด ๆ สามารถจับจองพื้นที่เป็นของตัวเองได้ และการกระท�ำทุกอย่างที่ส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่
ต้องมีการรับฟังความเห็นจากประชาชนในพื้นที่

1

เดิมเป็นชือ่ หมูบ่ า้ นทีอ่ ยูต่ ดิ กับป่าชายเลน มีประมาณ 10 หลังคาเรือน และคำ�ว่า “ดารา (dara)” คือชือ่
ต้นพุทรา ภาษามลายู อ่านว่า ดารอ ต่อมาชื่อ “BUNA DARA” ได้ถูกนำ�มาตั้งเป็นชื่อท่าเทียบเรือและประชาชนในพื้นที่
ทีร่ วมตัวกัน กลุม่ นีม้ บี ทบาทดูแลทรัพยากรป่าชายเลน และทำ�ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว เพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ วไป ชมวิวป่าโกงกาง
อุโมงค์โกงกาง เป็นการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ ซึง่ เป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน  เนือ่ งจากเห็นว่าการท่องเทีย่ วสามารถ
เป็นอาชีพเสริมจากการทำ�ประมงพืน้ บ้าน กลุม่ บูนาดารามีโครงสร้างองค์กรประกอบด้วย ประธาน 1 คน และรองประธาน
2 คน มีทป่ี รึกษา 2 คน ได้แก่ โต๊ะอีหม่ามและผู้ใหญ่บ้าน มีเลขานุการ ประชาสัมพันธ์และกรรมการด้านต่าง ๆ ที่เป็น
ชาวบ้านในพื้นที่

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

จากการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรตามธรรมชาติในอ่าวปัตตานีพบว่า หากชาวบ้านหรือ
ชุมชนมีความรูส้ กึ เป็นเจ้าของจะท�ำให้มจี ติ ส�ำนึกในการรักษาและดูแลปกป้องอ่าวและทรัพยากรรอบอ่าวปัตตานี
ยกตัวอย่างการบริหารจัดการพืน้ ทีแ่ ละการใช้ทรัพยากรในพืน้ ทีอ่ า่ ว ในอดีตชาวบ้านใช้การตัง้ ชือ่ พืน้ ทีต่ ามชือ่ ของ
ผู้ที่ไปหาปลาหรือสัตว์น�้ำในพื้นที่นั้น ซึ่งมีมากกว่า 60 ชื่อ ถือเป็นการรักษาสิทธิของคนสมัยก่อนซึ่งแตกต่าง
จากในปัจจุบัน ดังที่ชาวบ้านเล่าถึงการบริหารจัดการพื้นที่ตามลักษณะการใช้งานว่า “แต่ละพื้นที่จะมีชื่อเรียก
ที่เป็นชื่อคน เช่น ลาโจ๊ะเปาะฮะ ลาโจ๊ะดือเระ และลาโจ๊ะเจ๊ซีตี ที่เป็นชื่อคนเพราะว่าที่บริเวณนั้นจะเป็นที่ที่คน
คนนัน้ จะไปหาปลาทุกวันเป็นประจ�ำเวลาเดิม และเวลานัน้ พืน้ ทีน่ นั้ ก็จะเป็นของเขา ถ้านอกเวลานัน้ คนอืน่ ก็ไปใช้
สิทธิในพื้นที่นั้นได้เป็นเหมือนความเชื่อ และภูมิปัญญาแบบหนึ่งที่อยู่เป็นวิถีปฏิบัติของคนในพื้นที่ พอคนนั้น
เสียชีวติ คนอืน่ ก็ไปใช้ทตี่ รงนัน้ ได้แต่ตอ้ งเคารพ และให้เกียรติเจ้าของเดิมจึงกลายเป็นความเชือ่ สิง่ เหนือธรรมชาติ
และยังเป็นการปกป้องทรัพยากรได้อีกด้วยเช่น พื้นที่บริเวณลาโจ๊ะเจะซีตีเป็นบริเวณที่เขาไปจับนกกันถ้าใคร
ไปตัดต้นไม้ในบริเวณนัน้ เจ๊ะซีตกี จ็ ะมาหลอกเป็นความเชือ่ เรือ่ งสิง่ เหนือธรรมชาติแต่มนั เป็นสิง่ ทีข่ ดั กับหลักศาสนา
เพราะเข้าข่าย (ชีรกิ ) อาจท�ำให้ตกศาสนาได้” อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั ความเชือ่ เหล่านีแ้ ทบจะไม่มเี หลือแล้วเพราะ
กลุ่มนักศึกษาที่เรียนด้านตะวันออกกลางกลับมาต่อต้านความเชื่อเหล่านี้จึงพยายามไม่ให้เชื่อเรื่องสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ ดังนัน้ ระบบการจัดการแบบเดิมจึงเป็นเพียงแค่การบอกเล่าประวัตศิ าสตร์และภูมปิ ญ
ั ญาของคนดัง้ เดิม
ในพืน้ ทีถ่ งึ การพยายามจัดการสิทธิของชุมชนด้วยวิธกี ารเคารพซึง่ กันและกันในวิถอี าชีพและการดูแลรักษา ชาวบ้าน
คนหนึง่ สะท้อนความรูส้ กึ ว่า “เราพยายามจะบอกว่ามันเป็นสิทธิของชุมชนนะพวกเขาเคยท�ำมาหากินทีน่ มี่ าก่อน
จู่ ๆ พวกคุณจะมาไล่พวกผมไปได้ยงั ไงมีแค่ชอื่ ทีย่ งั เหลืออยูจ่ ะให้มนั เป็นรูปธรรมก็พดู ยาก ต้องท�ำให้มนั คาบเกีย่ ว
ประวัติศาสตร์ ว่าเป็นของพวกเรา คุณจะไปท�ำอะไรไม่ได้มันเป็นของพวกเรา คือสิทธิความเป็นเจ้าของ ไม่ใช่
ของเราคนเดียวแต่เป็นของทุกคนเป็นสิทธิของชุมชนจริง ๆ”  

นิยามสิทธิชุมชน : หลากมิติหลายความเชื่อ
ความเข้าใจนิยามสิทธิชุมชนที่แตกต่างกันมีสาเหตุมาจากการยึดหลักในการอธิบายที่แตกต่างกัน
เช่น คนบางกลุ่มยึดตามหลักศาสนา คนบางกลุ่มยึดตามหลักความเชื่อ คนบางกลุ่มยึดหลักกฎหมาย ในขณะที่
คนบางกลุ่มยึดตามหลักผลประโยชน์ กลุ่มที่ยึดตามความเชื่อให้นิยามว่า สิทธิ ก็คือ เฮาะ ของเรา หน้าบ้าน
เราก็เป็นของเรา ดังนั้นเราจึงสามารถจัดการและใช้ประโยชน์จากพื้นที่และทรัพยากรที่อยู่หน้าบ้านของ
เราได้ เพราะมันเป็นสิทธิของเรา ในขณะที่ หากนิยามตามกฎหมาย ซึ่งมักเป็นการกำ�หนดในลักษณะจาก
บนลงล่าง หากคนในชุมชนมีความเชื่อและการกระทำ�ที่แตกต่างออกไป ก็อาจจะผิดกฎหมายได้ สำ�หรับ
การละเมิดสิทธิ สมาชิกในอ่าวปัตตานีคนหนึ่งอธิบายว่า “สิทธิของชุมชนเปรียบเหมือนเรามีโฉนดที่ดิน คุณจะ
มาทำ�อะไรที่ดินผมไม่ได้ แต่ตรงนี้สิทธิชุมชนที่นี่ใครก็ได้มีสิทธิเท่า ๆ กันในการที่จะไปประกอบอาชีพ แต่คุณต้อง
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เคารพพื้นที่ที่ทำ�  แต่ที่เขาทำ�นี่เพราะว่าเหมือนนกเวลามันบินออกไปหากิน ต้นไหนมีผลมันก็จะบินไปอยู่ตรงนั้น
มันไม่ได้เจาะจงว่าวันนี้ต้องไปบานาตลอดไม่ใช่ แต่เมื่อกฎหมายกำ�หนดอย่างนี้ แสดงว่าคุณกำ�ลังไปจำ�กัดสิทธิ
ของคนในพื้นที่ว่าคุณออกนอกนั้นไม่ได้ ซึ่งมันขัดหลักของศาสนาด้วยเพราะว่าในทางศาสนาการกระทำ�ดังนี้คือ
วากัฟ หรือของส่วนรวมใครใช้กไ็ ด้เพราะ สิทธิชมุ ชนมันคือทีส่ าธารณะ ชุมชนมันคือทัง้ หมด สังคม เศรษฐกิจ ด้วย
จึงถือเป็นการละเมิดสิทธิตอ่ ชุมชน คำ�นิยามของสิทธิชมุ ชนในด้านศาสนากับในด้านของกฎหมายมันต่างกัน พอมี
กฎหมาย สิทธิด้านศาสนาก็หายไป สิทธิในด้านกฎหมายมันมีพลังมากกว่า เช่น เมกกะโปรเจค ต้องทำ� 
ต่อให้กระทบกับสิทธิของคนในชุมชนก็ตาม เพราะโครงการใหญ่ ๆ ก็จะทับซ้อนกับสิทธิชุมชนอยู่แล้ว สุดท้าย
คนที่ปกป้องสิทธิชุมชนก็ต้องเข้าตาราง”
ตัวอย่างปัญหาการละเมิดสิทธิชมุ ชนในอ่าวปัตตานีและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
โดยไม่ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสาธารณะ ที่เป็นปัญหาหลักคือ การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์จับสัตว์น�้ำ ไม่ถูกหลักท�ำให้
จับปลาเล็กปลาใหญ่ กุ้งเล็กกุ้งใหญ่ และยังท�ำลายดินใต้ท้องทะเล จนท�ำให้ทรัพยากรในทะเลเสียหายและ
อาจจะลดจ�ำนวนลงจนสูญพันธุ์ เป็นการท�ำลายความหลากหลายทางระบบนิเวศ นอกจากนี้ ยังมีปัญหานากุ้ง
นาร้าง ท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และป่าชายเลน ผลกระทบทางระบบนิเวศ น�้ำจากนากุ้งไหลลงสู่
ทะเล ชาวบ้านเล่าว่า “อดีตแค่เดินริมทะเลก็เห็นหอยสามารถเก็บกับมือได้เลย ปัจจุบนั มีการใช้อปุ กรณ์ไม่ถกู ต้อง
คือ คราดเหล็ก ซึง่ คราดเหล็กเป็นอุปกรณ์ทสี่ ามารถขูดหอย และดินใต้ทะเลออกมา ในอดีตสาหร่ายมีมาก ปัจจุบนั
ไม่มีเลย เพราะความมักง่ายของมนุษย์ที่ทิ้งขยะ ไม่รักษาความสะอาด” ซึ่งหากจะกล่าวถึงสิทธิชุมชนคนในพื้นที่
รอบอ่ า วปั ต ตานี ยั ง มี ห ลายปั ญ หาที่ ต ้ อ งได้ รั บ การจั ด การด้ ว ยการดู แ ล เช่ น รอบอ่ า วปั ต ตานี นี้ จ ะมี พื้ น ที่
ป่าชายเลนที่กว้างใหญ่และมีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น�้ำและป้องกันการกัดเซาะของตลิ่ง
และชายฝั่งทุกหมู่บ้าน มีลักษณะเป็นป่าชุมชน และธนาคารอาหารของคนป่าชายเลน แต่ปัจจุบันได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีการจัดการแบบกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล ที่ป่าชายเลนถูกออกเป็นโฉนดเป็นของนายทุน
ออกไปหมด ชาวบ้านเล่าว่า “นีค่ อื ประเด็นบนบกคือป่าชายเลนในทะเล 10 ปีทแี่ ล้ว นายทุนจองลงทุนท�ำมาหากิน
แย่งชิงกับชาวบ้านชาวประมง จนแจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแยกทางทางทะเลอ่าวที่เป็นของคนส่วนรวม สิทธิชุมชน
มีทั้งบนบก และในน�้ำ ประเด็นที่คาดหวังอยากให้สิทธิชุมชนศักดิ์สิทธิ์ ให้เป็นสิทธิของชุมชนจริง ๆ”
สถานการณ์เช่นนี้เองที่น�ำมาสู่ความขัดแย้งเนื่องจากชาวบ้านเห็นว่า มีการละเมิดสิทธิชุมชนของเขา
ในรูปแบบของการใช้กฎหมาย และส่วนหนึ่งกฎหมายยังมีลักษณะการจัดการที่ท�ำให้เปลี่ยนจากสิทธิชุมชน
ที่เป็นสาธารณะมาเป็นสิทธิของปัจเจกบุคคล ท�ำให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปในลักษณะการไม่ค�ำนึงถึง
การแบ่งปันหรือความยั่งยืน อันเป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนความไม่เท่าเทียมกันของอ�ำนาจระหว่างอ�ำนาจ
ของปัจเจกบุคคลและอ�ำนาจของชุมชนที่ต้องการให้พื้นที่อ่าวปัตตานีเป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนมีส่วนร่วมใน

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

การเป็นเจ้าของและร่วมกันอนุรักษ์และจัดการใช้ทรัพยากร  เนื่องจากชาวบ้านมีความเห็นว่า การบังคับ น�ำมา
ซึ่งการขาดสิทธิ ดังนั้น การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงจากหลายภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ผู้น�ำ
ศาสนา ผู้น�ำชุมชน ถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการท�ำให้การขับเคลื่อนเพื่อสิทธิชุมชนประสบความส�ำเร็จ ชาวบ้านใน
พืน้ ทีแ่ สดงความคิดเห็นว่า “ตัวชีว้ ดั ทีเ่ ห็นชัดคือ ความสามัคคี ถ้าเราไม่มที นุ ไม่มอี ะไรมันก็ท�ำงานล�ำบาก ท�ำคนเดียว
กับท�ำกันหลายคนมันจะดีกว่า เมื่อก่อนชาวบ้านยังไม่จับกลุ่มกัน เมื่อเรือใครน�้ำมันหมดตอนที่ไปจับปลา
เขาก็ไม่หันหน้ามาคุยกัน ต่างคนต่างอยู่ จะไม่ค่อยช่วยเหลือกัน แต่สมัยนี้พอเราอยู่กันเป็นกลุ่ม มีการอนุรักษ์
ทรัพยากรร่วมกัน ชาวบ้านพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้น ช่วยกันดูแลแชร์ความคิดของกันและกัน
ตัวชี้วัดที่เห็นชัดก็คือความสามัคคีในชุมชน”
การขัดแย้งที่เกิดขึ้นในการเข้าถึงสิทธิชุมชนในอ่าวปัตตานีมีกรณีการส่งข้อร้องเรียนมายัง กสม. ดังนี้

กรณีการกล่าวอ้างว่าชาวประมงพืน้ บ้านได้รบั ผลกระทบจากการประกาศบังคับใช้พระราชกำ�หนดการประมง พ. ศ. 2558
กรณีผู้ร้องเรียนที่กล่าวอ้างว่าชาวประมงพื้นบ้านได้รับผลกระทบ เรื่องสิทธิชุมชนและการประกอบ
อาชีพจากการประกาศบังคับใช้พระราชกำ�หนดการประมง พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะ ในมาตรา 34 ที่บัญญัติห้าม
ชาวประมงพื้นบ้านทำ�การประมงในเขตนอกทะเลชายฝั่งโดยเด็ดขาด พร้อมทั้งกำ�หนดโทษหนักสำ�หรับผู้ฝ่าฝืน
ทัง้ ทีต่ ลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาชาวประมงพืน้ บ้านสามารถออกทำ�การประมงนอกเขตชายฝัง่ ได้ โดยไม่กระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือทำ�ให้รฐั เสียหาย กรณีดงั กล่าวจึงเป็นการจำ�กัดสิทธิในการประกอบอาชีพของประชาชน  
เนื่องจากชาวประมงพื้นบ้านตั้งถิ่นฐานบริเวณชายฝั่งทะเลในลักษณะชุมชนท้องถิ่น ชุมชนดั้งเดิม มีการอนุรักษ์
ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน แต่ก่อนการประกาศใช้พระราชกำ�หนดการ
ประมงฉบับนี้ รัฐไม่ได้เปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ ซึ่งอาจ
ถือเป็นการละเมิดสิทธิชุมชน
กสม. จึงมีมติในคราวประชุมด้านการคุม้ ครองและมาตรฐานการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน ครัง้ ที่ 23/2559
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ให้ยุติเรื่องและมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ตามรายงานผลการพิจารณา
เห็ น ว่ า เพื่ อ แก้ ปั ญ หาของชาวประมงพื้ น บ้ า นควบคู่ ไ ปกั บ การจั ด ระบบการบริ ห ารจั ด การการประมง
ให้ ถูก กฎหมาย มีก ารรายงาน และมีก ารควบคุม ให้ เ กิ ด การประมงที่ย่ัง ยื น และเป็ น ไปตามจรรยาบรรณ
ของผู้ ทำ � การประมงที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ตลอดจนให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องพระราชกำ � หนด
การประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 4 (2) ที่ประสงค์จะปกป้องคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน
ประมงพืน้ บ้านและชุมชนประมงท้องถิน่ จึงมีขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ดังนี้
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1) คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ และกรมประมง ควรแก้ไขพระราชกำ�หนด
ประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 34 ที่บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตทำ�การประมงพื้นบ้าน ทำ�การประมงใน
เขตทะเลนอกชายฝั่ง” โดยอาจนำ�ความในมาตรา 43 วรรคสาม ของพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558
ที่กำ�หนดให้ผู้ทำ�ประมงด้วยเครื่องมือการประมงที่ใบอนุญาตตามมาตรา 42 (ใบอนุญาตเครื่องมือทำ�การประมง
ในเขตประมงทะเลชายฝั่ง) หรือเครื่องมือทำ�การประมงพื้นบ้านตามที่รัฐมนตรีประกาศกำ�หนด ทำ�การประมง
ในเขตประมงทะเลนอกชายฝั่งโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตมาปรับใช้
2) คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ และ กรมประมงควรพิจารณาแก้ไขหรือ
ปรับปรุงบทบัญญัตขิ องพระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในส่วนทีจ่ �ำแนกชาวประมงพืน้ บ้านด้วยขนาดเรือ
ต�ำ่ กว่า 10 ตันกรอส โดยเปลีย่ นเป็นจ�ำแนกประเภทการประมงพืน้ บ้านตามประเภทของเครือ่ งมือการประมงและ
ลักษณะเฉพาะของการท�ำประมง
3) คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่ ง ชาติ ก รมประมง และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรจั ด
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นและให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุง พระราชกำ�หนดการประมง
พ.ศ. 2558 ตลอดจนประกาศ กฎ หรือระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชกำ�หนดการ
ประมง พ.ศ. 2558
4) ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำ�ประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ควรออกประกาศเพิ่มเติมในเรื่อง
การกำ�หนดให้มีการจดทะเบียนเรือไทยสำ�หรับการประมง ตามคำ�สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 10/ 2558 ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558  เรือ่ งการแก้ไขปัญหาการทำ�ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ
ไร้การควบคุม เพื่อให้เรือประมงพื้นบ้านสามารถขึ้นทะเบียนเรือประมงและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายประมง
5) กรมเจ้าท่าควรพิจารณาปรับปรุงกฎข้อบังคับสำ�หรับการเดินเรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรือประมง
พื้นบ้าน และวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่ง โดยกำ�หนดระยะทางเดินเรือออกจากชายฝั่งและเกาะให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริง รวมทั้งเทคโนโลยีท่ีพัฒนาขึ้น และให้ชาวประมงพื้นบ้านซึ่งมีความสามารถมีเรือได้เพียงลำ�เดียว
สามารถจดทะเบี ย นเพื่ อ ประกอบอาชี พ ทั้ ง การประมงและการท่ อ งเที่ ย วควบคู่ กั น ไปตามฤดู ก าล ทั้ ง นี้
อาจกำ�หนดการตรวจเรือในช่วงเปลีย่ นอาชีพและมีมาตรฐานความปลอดภัยทีเ่ พียงพอ เพือ่ ให้ชาวประมงพืน้ บ้าน
ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ส่งเสริมการประกอบอาชีพ การจ้างงานในท้องถิน่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของชาวประมง
พื้นบ้านซึ่งเป็นเกษตรกรรายย่อย และป้องกันไม่ให้มีการนำ�ข้ออ้างเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมาเป็นเหตุให้
เกิดความไม่เป็นธรรมต่อชาวประมงพื้นบ้าน
6) ในการออกกฎหมายควบคุมการประมงในทะเล ควรคำ�นึงถึงสิทธิชมุ ชนหรือจารีตประเพณีทอ้ งถิน่
ในการทำ�ประมงโดยไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเล
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7) เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติอำ�นวยความสะดวกแก่ประชาชน พ.ศ. 2558 การให้บริการของ
รัฐควรจัดให้มีระบบการอำ�นวยความสะดวกในการอนุญาตและจดทะเบียนเกี่ยวกับการประมงรวมไว้ที่จุดเดียว
(One Stop Service) (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2559, น. 13-15)
การเคลื่อนไหวนี้เป็นการเคลื่อนไหวในลักษณะการทำ�หนังสือถึงองค์กรอิสระให้ดำ�เนินการพิจารณา
และผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำ�หน้าที่แก้ไขปัญหาตามบทบาทหน้าที่ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็น
ส่วนหนึง่ ของความสำ�เร็จในการเคลือ่ นไหว เนือ่ งจากทำ�ให้มหี น่วยงานบางส่วนได้รบั ทราบปัญหาและดำ�เนินการ
ตามข้อร้องเรียน

กรณีการกล่าวอ้างว่าพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560
ส่งผลกระทบต่อชุมชนชายฝั่งและชุมชนริมน�้ำ
ในห้วงเวลานี้มีการเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิชุมชนโดยการใช้สิทธิตามกรอบที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 การกล่าวอ้างว่าพระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในน่านน�ำ้ ไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.
2560 ส่งผลกระทบต่อชุมชนชายฝัง่ และชุมชนริมนำ 
�้ ตามค�ำร้องที่ 674/2560 ลงวันที่ 6 เดือน มิถนุ ายน 2560
ข้างต้น ท�ำให้ กสม. ในคราวประชุมด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 22/2560
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 มีมติว่า กรมเจ้าท่าด�ำเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย
(ฉบับที่…) พ.ศ. … โดยไม่ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงและครอบคลุม เป็นเหตุให้
เมือ่ กฎหมายมีผลบังคับใช้ ก่อให้เกิดผลกระทบอันเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกินความจ�ำเป็น
จึงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และให้แจ้งข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือ
แก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าวข้างต้น ต่อคณะรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ รัฐสภา และ
กระทรวงคมนาคม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) ดังนี้
1) คณะรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรัฐสภา ควรแก้ไขพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน�้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ. ศ. 2560 เพื่อขยายเวลาการแจ้งการฝ่าฝืนตามมาตรการ 18 ออกไปอีกไม่น้อยกว่า
1 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ หรือจนกว่าจะมีการ
แก้ไขกฎกระทรวง ตามมาตรา 17 เสร็จสิ้น
2) กระทรวงคมนาคม ควรด�ำเนินการแก้ไขกฎกระทรวง โดยก�ำหนดให้ “อาคารและบ้านเรือน
ศาลาริมน�้ำ  สะพานทางเดินลงน�้ำ” เป็นอาคารที่มีลักษณะและประเภทของสิ่งล่วงล�้ำล�ำน�้ำที่พึ่งอนุญาต ทั้งนี้
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
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3) คณะรัฐมนตรี ควรพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ประเมินผลกระทบจาก
การบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 โดยน�ำหลักการประเมินหรือ
วิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment: RIA) มาเป็นเครื่องมือในการ
ประเมินหรือวิเคราะห์
4) กระทรวงคมนาคม ควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือในน่านน�้ำไทยให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งและชุมชนริมน�้ำ  เนื่องจากชุมชนดังกล่าวไม่ใช่สิ่งล่วงล�้ำล�ำน�้ำ  แต่เป็น
วิถชี วี ติ ของชุมชนอันได้รบั การรับรองตามรัฐธรรมนูญ โดยต้องพิจารณาก�ำหนดนิยามของชุมชนชายฝัง่ และชุมชน
ริมน�้ำแยกออกจากสิ่งล่วงล�้ำล�ำน�้ำ  เพื่อให้เกิดความชัดเจนและจ�ำแนกประเภทชุมชนดั้งเดิมออกจากการบุกรุก
ใหม่ รวมทั้งควรก�ำหนดให้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับชุมชนชายฝั่งและชุมชนริมน�้ำไว้เป็นการเฉพาะ (คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2560, น. 12-13)
จะเห็นได้วา่ การดำ�เนินการตามรัฐธรรมนูญของหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องได้คมุ้ ครองสิทธิมนุษยชน
และสิทธิชุมชนภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 57 บัญญัติไว้ว่ารัฐต้อง
(1) อนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู และส่งเสริมภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้มีพื้นที่สาธารณะสำ�หรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วม ในการดำ�เนินการด้วย
(2) อนุรักษ์ คุ้มครอง บำ�รุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุล และยั่งยืน
โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมดำ�เนินการและได้รับประโยชน์ จากการดำ�เนิน
การดังกล่าวด้วยตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ และดำ�เนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 59 บัญญัติไว้ว่า รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่
ข้อมูลเกีย่ วกับความมัน่ คงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก

สิทธิชุมชนส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่
ความส�ำคัญของการมีสิทธิชุมชน หรือชุมชนมีความเข้มแข็งในการจัดการสิทธิในชุมชนของตนเอง
ในความคิดเห็นของประชาชน คือ หากมีสิทธิชุมชนในอ่าวปัตตานี ประชาชนจะมีสิทธิมีเสียงในการแสดง
ความคิดเห็นต่อโครงการทีเ่ กีย่ วข้อง มีการอนุรกั ษ์ทรัพยากรให้เกิดความอุดมสมบูรณ์  เป็นประโยชน์ตอ่ สิง่ แวดล้อม
และระบบนิเวศ ชาวบ้านมีความคิดเห็นว่า ฟื้นฟูทรัพยากรในทะเล เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ จะสามารถท�ำให้ท�ำมา
หากินในพื้นที่ส่วนรวมได้เต็มที่ เพราะถ้าพื้นที่ไหนที่มีเจ้าของก็ท�ำให้เกิดความยากในการท�ำมาหากิน ส่งผลต่อ
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ลูกหลานให้ได้เรียนหนังสือ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่ส่งผลกระทบต่อวงกว้าง คือ ไม่ส่งผลให้ประชาชน
ทุกคนไม่มอี าหารทะเลในการบริโภค ลดปัญหาการลักขโมย ลดปัญหาการใช้เครือ่ งมือประมงทีท่ �ำลายทรัพยากร
สัตว์น�้ำ  ลดปัญหาการข้ามไปท�ำงานในประเทศมาเลเซีย แต่ในทางกลับกัน หากไม่มีการจัดการเรื่องสิทธิชุมชน
อย่างแท้จริงจะท�ำให้เกิดผลกระทบตามมาในแง่ลบคือ อ่าวปัตตานีถกู ท�ำลาย ทรัพยากรเสือ่ มโทรมและลดลงอย่าง
รวดเร็วจากการหาผลประโยชน์ของฝ่ายต่าง ๆ ท�ำให้ชาวประมงไม่มีงานท�ำ  จึงต้องออกไปประกอบอาชีพที่อื่น
ตลอดจนโครงการที่ไม่เกิดประโยชน์และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง และการ
แก้ไขปัญหานัน้ ไม่ยงั่ ยืน จะเป็นปัญหาสังคมต่อไปในวงกว้าง ซ�ำ้ เติมสถานการณ์ในพืน้ ที่ จากการทีช่ าวประมงไม่มี
พืน้ ทีใ่ นการท�ำมาหากิน ท�ำให้เยาวชนหันไปเสพยาเสพติด ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มอี าหารทะเลทีไ่ ร้สารพิษบริโภค
และเด็กขาดการดูแลเนือ่ งจากพ่อแม่ตอ้ งไปท�ำงานประเทศมาเลเซีย ปัญหาสังคมทีเ่ กิดขึน้ จากการไร้ซงึ่ การท�ำให้
สิทธิชุมชนเกิดขึ้นจริงในพื้นที่อาจจะส่งผลกระทบในวงกว้างจนชุมชนล่มสลายอย่างที่เคยมีบทเรียนมาแล้วใน
หลายพื้นที่ที่รับเอาการพัฒนาที่ไม่ค�ำนึงถึงความต้องการและบริบทของการรักษาความเข้มแข็งของชุมชน
เข้ามาในพื้นที่
โดยสรุป จึงอาจกล่าวได้ว่า ประชาชนมีความเข้าใจว่าสิทธิชุมชนนั้น เป็นทั้งสิทธิที่เขามีอยู่แล้ว และ
สิทธิที่ต้องมีคนมามอบให้ อย่างไรก็ตามนิยามของสิทธิชุมชนนั้น ชุมชนดั้งเดิมมีสิทธิอยู่แล้วโดยไม่จ�ำเป็นต้องมี
ผู้ใดมามอบให้ ดังนั้นส�ำหรับภาครัฐ/ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ที่ไม่ได้มีวิถีชีวิตที่พึ่งพิงฐานทรัพยากรในการ
ด�ำรงชีวิตอาจถือเป็นเรื่องใหม่ เพราะในกรอบของกฎหมาย สิทธิชุมชนเพิ่งถูกน�ำมาใช้และรู้จักกันในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ซึ่งแม้เป็นเรื่องที่อยู่ในวิถีชีวิตของชุมชนมาแต่ดั้งเดิมแล้วก็ตาม
แต่ความเข้าใจที่แตกต่างกันนี้เองน�ำมาสู่ความท้าทายในการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิชุมชนในอ่าวปัตตานีจนกระทั่ง
ปัจจุบัน
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การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
ศิริวรรณ ขนุนทอง*
บทคัดย่อ

หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNGP) ได้ก�ำหนดให้ภาคธุรกิจ
เคารพสิทธิมนุษยชน โดยเสนอแนวทางให้ภาคธุรกิจ “รู้และแสดง” (know and show) ว่าได้เคารพ
สิทธิมนุษยชนดังนี้ (1) แสดงความผูกพันมุ่งมั่นในระดับนโยบายว่าองค์กรจะเคารพสิทธิมนุษยชนโดยการ
ประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท (2) ท�ำงานเชิงรุกโดยการจัดให้มีการตรวจสอบสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD) และ (3) แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและท�ำการชดเชย
ต่อกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น หรือไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จากการด�ำเนินการของบริษัท
ทั้งนี้ กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence:
HRDD) เป็นเครือ่ งมือหลักในการแสดงความเคารพในสิทธิมนุษยชนของบริษทั อันประกอบด้วยหลักการส�ำคัญ
ตามที่ระบุไว้ในหลักการ UNGP 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การประกาศนโยบายและหลักการของบริษัท
ที่ ว ่ า ด้ ว ยการเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (2) การประเมิ น ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง หรื อ มี แ นวโน้ ม ที่ อ าจ
เกิดขึน้ จากกิจกรรมของบริษทั (3) การบูรณาการนโยบายเข้ากับการประเมิน รวมถึงกลไกควบคุมภายในและ
ภายนอก (4) การติดตามและการรายงานผลการด�ำเนินงาน และ (5) การแก้ไขให้ถูกต้องและเยียวยา
บทความนี้ ผู้เขียนมีความตั้งใจที่จะสรุปเนื้อหาใจความส�ำคัญที่มีผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยไว้แล้ว โดยมี
ทีม่ าจากรายงานการศึกษาวิจยั เรือ่ ง “การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due
Diligence) และการจัดท�ำคูม่ อื ประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence
Handbook) ของธุรกิจการโรงแรมรวมทั้งรายการตรวจสอบ (checklist) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม”
ของส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งมีนางสาวสฤณี อาชวานันกุล เป็นหัวหน้าโครงการ
ศึกษาวิจัย  
ค�ำส�ำคัญ: การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่าง
รอบด้าน สิทธิมนุษยชน ธุรกิจ
*   นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน สำ�นักวิจัยและวิชาการ สำ�นักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

Human Rights Due Diligence
Siriwan Khanunthong*
Abstract

The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) has been
adopted with the design of doing business with respect for human rights by proposing the
business enterprises to know and show that they are respecting and undertaking human
rights into their practices and implementation throughout their supply chain activities, as:
(i) the adoption of policy commitment with political will to meet the obligations to respect
human rights; (ii) the undertaking of human rights due diligence (HRDD) for scrutinizing,
identifying and addressing with mitigation and accountability to the possible risks and
impact incurred on human rights; and (iii) the handling and enabling of remedial and
grievance mechanisms towards adverse human rights impacts induced or incurred under
their business operations.
The HRDD process is one the principal instruments scrutinizing and checking of the
respect and accountability with readiness of business enterprises towards human rights
promotion and protection, it reflects five key principles constituted under the UNGP as:
(i) the announcement of the policies and principles of a company doing business with respect
to human rights; (ii) the identification and assessment of impacts that may cause through its
own activities; (iii) the adherence of policy committed with assessment induced for internal
and external control; (iv) the monitoring and reporting of its operation on regular basis; and
(v) the correction made with remedy provided once they are needed.
For this article, the author aims to summarize the gist of work from the research
entitled “Human Rights Due Diligence” and the Handbook of HRDD with checklist for hotel
business, conducted and compiled by Ms. Sarinee Achavanuntakul and her research team,
under the support of Office of the National Human Rights Commission of Thailand.
Keywords: Human Rights Due Diligence, HRDD, human rights, business.
*

Human Rights Officer, Research and Technical Support Bureau, Office of  the National
Human Rights Commission of Thailand
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การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
เป็นที่ทราบกันดีในปัจจุบันว่า ไม่เพียงแต่รัฐเท่านั้นที่เป็นผู้กระทำ�การละเมิดสิทธิมนุษยชน เอกชน
หรือภาคธุรกิจเองก็สามารถเป็นผู้กระทำ�การอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ เช่น การก่อสร้างโครงการขนาด
ใหญ่ต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิต่าง ๆ ในหลายมิติ อาทิ สิทธิชุมชน สิทธิในฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม สิทธิในการประกอบอาชีพ สิทธิในสุขภาพ หรือในการประกอบการก็มเี รือ่ งของมิตสิ ทิ ธิแรงงาน เป็นต้น
ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะของการดำ�เนินธุรกิจข้ามพรมแดนในหลายประเทศทั่วโลก
โดยที่ยังขาดกลไกด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่เป็นกลไกในลักษณะที่มีผลบังคับในทางกฎหมาย
จึงเกิดความพยายามขององค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ในการจัดทำ�  “หลักการ
ชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ” (UN Guiding Principles on Business and Human
Rights: UNGP) เพือ่ สร้างบรรทัดฐานเพือ่ ให้การดำ�เนินธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน  โดยการรับรองของคณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในปี 2554 ซึ่งประเทศไทยได้รับรองหลักการดังกล่าวด้วย
หลักการ UNGP นี้ประกอบด้วยเสาหลัก 3 เสา ได้แก่ เสาที่ 1 “การคุ้มครอง (protect)” กล่าวคือ
รัฐมีหน้าทีใ่ นการคุม้ ครองทุกคนภายใต้เขตอำ�นาจรัฐ (jurisdiction) มิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการดำ�เนินธุรกิจ รัฐจะต้องมีกระบวนการทีเ่ หมาะสมในการปกป้อง สืบสวนสอบสวน ลงโทษ และเยียวยาผ่าน
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เสาที่ 2 “การเคารพ (respect)” กล่าวคือ ธุรกิจมีความ
รับผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยบริษทั ต้องรูแ้ ละแสดง (know and show) ว่าตนได้เคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทต้องรู้ผลกระทบ หลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลต่าง ๆ ในทุกที่ที่มีการประกอบกิจการ ไม่ว่า
จะเป็นธุรกิจขนาดใดหรือธุรกิจประเภทใด และระบุผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ถ้าบริษัทพบว่าเป็นสาเหตุหรือเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของผลกระทบทางลบต่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน บริ ษั ท ต้ อ งจั ด ให้ มี ห รื อ มี ส่ ว นในกระบวนการเยี ย วยา
ที่มีประสิทธิภาพ และเสาที่ 3 “การเยียวยา (remedy)” กล่าวคือ เมื่อเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น
รัฐต้องมีกระบวนการที่ทำ�ให้แน่ใจได้ว่าเหยื่อ/ผู้เสียหายสามารถเข้าถึงการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น
กลไกทางศาลหรือกลไกทีน่ อกเหนือจากศาล หรือกระบวนการทางปกครอง และเมือ่ ปรากฏว่า ธุรกิจกระทำ�หรือ
มีส่วนทำ�ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสิทธิมนุษยชน บริษัทถูกคาดหวังให้ริเริ่มหรือเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการ
บรรเทาผลกระทบต่อบุคคล/ชุมชนในระดับปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ
อนึ่ง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญในการส่งเสริมให้ภาค
ธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน โดยเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 กสม. โดยคณะอนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม ได้จัดสัมมนา เรื่อง “ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมกับการเคารพสิทธิมนุษยชน
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ตามหลักการชีแ้ นะของสหประชาชาติ” ณ โรงแรมกะตะ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้ภาคธุรกิจเห็นถึงประโยชน์และความสำ�คัญของการดำ�เนินธุรกิจโดยเคารพ
สิทธิมนุษยชน ส่งเสริมการเติบโตของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอย่างมั่นคง (stable) และยั่งยืน
(sustainable) ซึ่งผลจากการสัมมนาได้มีข้อเสนอแนะให้จัดทำ�คู่มือตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
(Human Rights Due Diligence: HRDD) สำ�หรับธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุน
ให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้มีเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบและประเมินด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้าน
สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำ�นักงาน กสม.) จึงได้ร่วมกับสำ�นักงานศูนย์วิจัย
และให้คำ�ปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำ�เนินการศึกษาวิจัย เรื่อง “การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน
อย่ า งรอบด้ า น (Human Rights Due Diligence) และการจั ด ทำ � คู่ มื อ ประเมิ น ผลด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
อย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence Handbook) ของธุรกิจการโรงแรมรวมทัง้ รายการตรวจสอบ
(checklist) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม” ขึ้น โดยมีนางสาวสฤณี อาชวานันทกุล เป็นหัวหน้าโครงการ
โดยผลผลิตทีไ่ ด้จากการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ (1) รายงานการศึกษาวิจยั เรือ่ ง “การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้าน (HRDD)” ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งถือเป็นคัมภีร์ของภาคธุรกิจในการนำ�หลักการ HRDD ไปใช้ประโยชน์
(2) คูม่ อื ประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (HRDD Handbook) ของธุรกิจการโรงแรม และ (3) รายการ
ตรวจสอบ (checklist) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม
บทความนี้ เ ป็ น การนำ � เนื้ อ หาอั น เกี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก การ HRDD ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาวิ จั ย ข้ า งต้ น
มาร้อยเรียงสรุปเพือ่ ให้ผอู้ า่ น โดยเฉพาะภาคธุรกิจต่าง ๆ ได้น�ำ สาระทีไ่ ด้ไปใช้ประโยชน์ในการประเมินความเสีย่ ง
ด้านสิทธิมนุษยชนขององค์กรต่อไป ทัง้ นี้ หากต้องการศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมสามารถเข้าไปดูได้ทเี่ ว็บไซต์ของ
สำ�นักงาน กสม.1
หลักการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านได้ถูกระบุอยู่ในหลักการ UNGP ข้อ 17 – 22
เพือ่ เป็นกรอบให้ภาคธุรกิจดำ�เนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและสามารถนำ�ไปใช้ประเมินความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชน
โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนในการป้องกัน ลดความสูญเสีย มีการประเมินผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่
เกิดขึน้ จริงและอาจเกิดขึน้ ได้และมีการติดตามผลกระทบนัน้ อย่างใกล้ชดิ รวมทัง้ มีการสือ่ สารต่อสาธารณะเพือ่ ให้
แน่ใจได้ว่าผู้ได้รับผลกระทบจะได้รับการดูแลและเยียวยาอย่างใส่ใจ  

1

สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. (2561). การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน.
สืบค้นจาก http://www.nhrc.or.th/getattachment/businessandhumanrights/Data/การตรวจสอบสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้าน-(Human-Rights-Due-Diligence-HRDD).pdf.aspx
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ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในแต่ละข้อ สิ่งสำ�คัญที่ผู้อ่านจำ�เป็นต้องพึงทำ�ความเข้าใจก่อน คือ หลักการ
UNGP ได้กำ�หนดให้ภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน โดยระบุให้ภาคธุรกิจต้อง “รู้และแสดง” หรือ “Know and
Show” ด้วยแนวทางดังต่อไปนี้
1. แสดงความผูกพันมุง่ มัน่ ในระดับนโยบายว่าองค์กรจะเคารพสิทธิมนุษยชนโดยการประกาศนโยบาย
ด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท
2. ทำ�งานเชิงรุกโดยการจัดให้มีการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due
Diligence: HRDD)
3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและทําการชดเชยต่อกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น หรือไม่อาจ
หลีกเลีย่ งได้จากการดาํ เนินการของบริษทั กล่าวอีกนัยหนึง่ คือ จัดให้มกี ลไกการเยียวยาเมือ่ กระทําหรือมีสว่ นร่วม
ในการกระทําให้เกิดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
นอกจากนี้ กระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านนั้น มิใช่กระบวนการที่ทำ�เสร็จใน
ครั้งเดียว หากแต่เป็นกระบวนการต่อเนื่องในการสร้างความรับผิดชอบของบริษัทและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
ในบริษัท โดยกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านประกอบไปด้วยองค์ประกอบสำ�คัญ 5 ข้อ ดังนี้
1 การประกาศนโยบายและหลั ก การของบริ ษั ท ที่ ว่ า ด้ ว ยการเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
(A statement of policy articulating the company’s commitment to respect human rights)
ซึง่ จะอธิบายต่อสาธารณะว่าธุรกิจจะดำ�เนินการอย่างไรในการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายใน
และภายนอก รวมถึงการระบุความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องในโครงสร้างการทำ�งานของธุรกิจ โดยแนวทาง
ในการพิจารณาจัดทำ�นโยบายสิทธิมนุษยชน อาจทำ�ได้ 2 แบบ ได้แก่
(1) การเพิ่มประเด็นสิทธิมนุษยชนในนโยบายที่มีอยู่แล้ว โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่
มีอยู่ด้วยมุมมองสิทธิมนุษยชน (Human Rights Lens) ผสานเข้ากับการจัดการความเสี่ยงและโอกาสของบริษัท
ที่มีอยู่เดิม โดยระบุให้มีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนลงไปด้วย และควรทำ�งานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอยู่
เดิมโดยการเพิ่มประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเข้าไว้ด้วย หรือ
(2) การพัฒนานโยบายด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นมาเฉพาะ โดยการพิจารณาหลักสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศและบรรทัดฐานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและ
อนุสญ
ั ญาด้านแรงงานขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ทัง้ นี้ นโยบายจะระบุภาพรวมและสรุปกระบวนการ
ที่บริษัทจะดำ�เนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เช่น การกำ�หนดผู้รับผิดชอบ การจัดกระบวนการปรึกษาหารือ
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การระบุความเสี่ยงทางสิทธิมนุษยชนที่บริษัทอาจมีส่วนก่อให้เกิดผลกระทบโดยประเมิน
ร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นีน้ โยบายด้านสิทธิมนุษยชนส่วนใหญ่มกั ระบุสทิ ธิแรงงานประเภทต่าง ๆ
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เช่น แรงงานเด็ก สิทธิในการรวมกลุม่ ต่อรอง ความปลอดภัยและการไม่เลือกปฏิบตั ิ พร้อมกับระบุความคาดหวังของ
บริษัทว่านโยบายนี้ใช้กับคู่ค้าและสายสัมพันธ์อื่น ๆ ของบริษัทหรือไม่
อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเฉพาะหรือบูรณาการเข้ากับนโยบายของบริษัท อย่างน้อยที่สุด
ต้องประกอบด้วย การแสดงให้เห็นถึงพันธะทางนโยบายในการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนโดยมีมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศเป็นจุดอ้างอิง มีข้อกำ�หนดด้านสิทธิแรงงาน และด้านสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ซึ่งจะมีการจัดลำ�ดับ
ความสำ�คัญและพิจารณาว่าการดำ�เนินงานของบริษทั ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนประเภทใดโดยเฉพาะ
2 การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงหรือมีแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของบริษัท
(Assessment of actual and potential human rights impacts of company activities
and relationships) หมายถึงการพิจารณาว่าใครที่ได้รับ/มีแนวโน้มได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจาก
การดำ�เนินงาน ซึ่งธุรกิจจะต้องทำ�งานร่วมกันโดยตรงกับผู้ที่ได้รับ/อาจจะได้รับผลกระทบ เช่น พนักงาน ผู้จัดหา
วัตถุดิบ นักลงทุนและชุมชนท้องถิ่น
การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนทีเ่ กิดขึน้ หรือมีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดขึน้ เป็นสาระสำ�คัญ
ของการเคารพสิทธิมนุษยชน บริษทั ต้องเข้าใจการประเมินความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชนทีเ่ กิดขึน้ จากการกระทำ�
และปฏิสัมพันธ์ของบริษัท การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนเป็นความพยายามที่จะสร้างสมดุลระหว่าง
ความน่าเชื่อถือ การมีส่วนร่วม และมีข้อมูลที่เพียงพอกับการไม่สร้างภาระให้กับธุรกิจมากเกินไป วัตถุประสงค์
ของกระบวนการนี้คือ เพื่อให้บริษัทเริ่มดำ�เนินการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนรอบด้านจากภายในองค์กร ทั้งนี้
ในการปกป้องสิทธิมนุษยชน บริษัทต้องเข้าใจว่าการดำ�เนินงานของตนก่อให้เกิดหรือมีแนวโน้มว่าจะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกลุ่มใด ซึ่งผลกระทบนี้อาจไม่สามารถเห็นได้ชัดเจน ทำ�ให้บริษัทจำ�เป็นต้องทำ�งานร่วมกับตัวแทน
ของกลุม่ ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ การประเมินความเสีย่ งด้วยการปรึกษาหารือกับผูไ้ ด้รบั ผลกระทบช่วยให้สามารถระบุ
ปัญหา หามาตรการบรรเทา อีกทั้งยังเป็นการช่วยพิสูจน์ข้อค้นพบและจัดลำ�ดับความสำ�คัญในการดำ�เนินการได้
ที่สำ�คัญคือ บริษัทต้องแน่ใจว่าผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้สามารถสื่อสารโดยตรงกับบริษัท โดยต้องจัดให้มีช่องทาง
การบรรเทาและเยียวยาชัดเจน
ตัวอย่างแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของบริษัท)
(1) การประเมินความเสีย่ งของบริษทั ในภาพกว้าง (Initial Company-Wide Risk Assessment)
เริ่มจากภาพรวมของพื้นที่ซึ่งบริษัทสามารถสร้างผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนได้ จากนั้น วิเคราะห์ต่อว่า
บริษัทอ่อนไหวต่อความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนใดบ้างในอุตสาหกรรมของตนเอง ก่อนที่จะนิยามและจัดลำ�ดับ
ความสำ�คัญของขั้นตอนต่อไปเพื่อบูรณาการกับ HRDD ตัวอย่างเช่น ระบุพื้นที่ซึ่งต้องมีการประเมินผลกระทบ
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ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเชิ ง ลึ ก รวมถึ ง การนิ ย ามประเด็ น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ สำ � คั ญ ต่ อ บริ ษั ท อย่ า งไรก็ ดี
ข้อจำ�กัดของแนวทางนี้ คือ ไม่ใช่การพิจารณาเชิงลึก ส่งผลให้มีโอกาสน้อยมากที่จะประเมินผลกระทบด้าน
สิทธิมนุษยชนตามความเป็นจริง และขาดการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอกและกลุ่มที่อาจจะได้รับ
ผลกระทบ
(2) การประเมินผลกระทบระดับประเทศ (Assessing Impact at Country Level) เป็นการ
วิเคราะห์เชิงลึกว่าสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทอย่างไร และ
ห่วงโซ่คุณค่าในพื้นที่หรือประเทศที่สำ�คัญซึ่งมีระดับความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนสูง แนวทางนี้ส่งผลให้บริษัท
เข้าใจสาเหตุของผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนมากขึ้น และการพัฒนาวิธีแก้ไขปัญหาที่เหมาะกับแต่ละประเทศ
หรือท้องถิ่น และมีมุมมองใหม่และการระบุความเสี่ยงและผลกระทบจากการแลกเปลี่ยนโดยตรงกับผู้ได้รับ
ผลกระทบ นอกจากนี้ยังเป็นบทเรียนเบื้องต้นในพื้นที่ให้กับบริษัทและแผนกอื่น ๆ ของบริษัท อย่างไรก็ดี
ข้อจำ�กัดและความท้าทายของแนวทางนี้คือ ผลลัพธ์ข้ึนอยู่กับคุณภาพของการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย
มาตรฐานการเก็บข้อมูล และอาจไม่เหมาะสำ�หรับกับทุกพื้นที่ปฏิบัติการภายใต้เวลาจำ�กัด
(3) การประเมิ น ความเสี่ ย งและผลกระทบในทุ ก พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารของบริ ษั ท (Regular
Assessment of Compliance Risks and Impacts at All Sites) เป็นการเฝ้าระวังอย่างต่อเนือ่ งซึง่ สอดคล้องกับ
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทและคุณภาพของการบูรณาการกับท้องถิ่น ประโยชน์ของแนวทางนี้คือ
ทำ�ให้เข้าใจบริบทด้านสิทธิมนุษยชนที่ลึกซึ้งมากขึ้นและจัดการความท้าทายจากการเผชิญกับการจัดการท้องถิ่น
เป็นการสร้างมาตรฐานที่มาจากการพัฒนาวิธีดำ�เนินการและเครื่องมือด้านความเสี่ยงซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทของ
แต่ละประเทศ นอกจากนี้ ยังถือเป็นจุดคานงัดสำ�หรับมาตรการติดตามผ่านการบูรณาการเข้ากับธรรมาภิบาล
ของบริษัท อย่างไรก็ดี ข้อจำ�กัดของแนวทางนี้คือ การรวบรวมข้อมูลและกระบวนการติดตามใช้ทรัพยากรมาก
และการระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับระดับของการมีส่วนร่วมของผู้ได้รับผลกระทบและคุณภาพของ
กลไกเยียวยาในพื้นที่
(4) การเลือกประเมินบางพืน้ ทีก่ ารผลิต (Compliance Assessment at Selected Production
Sites) เป็นวิธกี ารสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษทั เพือ่ พิจารณาภาพรวมและการเปรียบเทียบ
พื้นที่ต่าง ๆ ว่ามีการดำ�เนินการตามนโยบายของบริษัทอย่างไร มีการระบุประเด็นสำ�คัญและความไม่แน่นอน
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ใช้ส�ำ หรับเป็นข้อมูลพืน้ ฐานในกระบวนการ HRDD อย่างไรก็ดี ข้อจำ�กัดแนวทางนี้ คือ
ข้อมูลที่ได้ไม่เพียงพอต่อการระบุผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจริง และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกและกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบน้อยเกินไป
(5) การประเมินผลกระทบในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งมุ่งเน้นมาตรฐานแรงงานและแรงงานเด็ก
(Assessing Impacts along a Single Supply Chain, Focusing on Labour Standards and Children’s
Rights) แนวทางนี้ ช่ ว ยทำ � ให้ บ ริ ษั ท มี ค วามเข้ า ใจลึ ก ซึ้ ง ต่ อ บริ บ ททางสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและผลกระทบอย่ า ง

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
เฉพาะเจาะจงในระดับที่แตกต่างกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน มีการนิยามและแก้ปัญหาร่วมกับผู้ส่งมอบสินค้า
และบริการ (supplier) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพิ่มมุมมองให้กับแผนการทำ�งานของบริษัทและระบบ
ตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม ยังเป็นการเลือกประเด็นสิทธิมนุษยชนอย่างจำ�กัด อีกทั้งการรวบรวมข้อมูลและ
กระบวนการติดตามใช้ทรัพยากรมาก
3 การบู ร ณาการนโยบายเข้ า กั บ การประเมิ น รวมถึ ง กลไกควบคุ ม ภายในและภายนอก
(Incorporating into company procedures and addressing impacts) เมื่อมีการระบุปัญหาและ
จัดลำ�ดับความสำ�คัญแล้ว ธุรกิจต้องหาทางบรรเทาปัญหาผ่านการบูรณาการเข้าถึงการดำ�เนินงานของบริษัท
วิธกี ารขึน้ อยูก่ บั ประเด็น แต่สว่ นใหญ่มกั ดำ�เนินการผ่านการให้ความรูแ้ ละฝึกอบรมด้วยเครือ่ งมือและกระบวนการ
ต่าง ๆ ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องมีตั้งแต่ แรงงานไปจนถึงธรรมาภิบาลของบริษัท หากมีการทำ�งานร่วม
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนานโยบายและกระบวนการต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น โดยวิธีการดังนี้
(1) การสร้างวิธบี รู ณาการอย่างเป็นระบบ บริษทั ควรจะพิจารณาความเป็นไปได้ตา่ ง ๆ ทีส่ ามารถ
เกิดขึ้นได้แก่ สาเหตุ ผลลัพธ์ และความเชื่อมโยง ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน
(2) จัดลำ�ดับความสำ�คัญของผลกระทบเพื่อลงมือปฏิบัติ บริษัทจำ�เป็นต้องจัดลำ�ดับความสำ�คัญ
ตามผลกระทบตามความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อผู้ได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก ซึ่งต้องหารือกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบหรือตัวแทนของพวกเขา โดยพิจารณาว่า ขนาดของผลกระทบรุนแรงเพียงใด
และเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้หรือไม่ จากนั้นจัดทำ�แผนที่ระดับความรุนแรงและความเป็นไปได้เพือ่ จัดลำ�ดับ
ความสำ�คัญ
(3) ระบุทางเลือกต่าง ๆ ในการป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบ สามารถจำ�แนกตามเกณฑ์ตอ่ ไปนี้
•  ผลกระทบที่บริษัทก่อเองหรือมีส่วนร่วมในการก่อ
•  การจัดการกับผลกระทบที่เชื่อมโยงกับกิจการของบริษัท แต่บริษัทไม่ได้มีส่วนกระทำ�เอง
•  การจัดการกับผลกระทบตั้งแต่เนิ่น ๆ
(4) สร้างและอาศัย “จุดคานงัด” ในความสัมพันธ์ทางธุรกิจ “จุดคานงัด” (leverage) หมายถึง
ความสามารถของบริษัท “ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมขององค์กรใดก็ตามที่ก่อความเสียหาย”  
บริษัทควรใช้คานงัดของตัวเองเป็นเครื่องมือในความพยายามที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของพันธมิตรทางธุรกิจที่
เกีย่ วข้อง โดยใช้เงือ่ นไขสัญญาและข้อตกลงอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการ เช่น บันทึกความเข้าใจ (Memorandum
of Understanding: MoU) เพื่อกำ�หนดจุดคานงัด
4 การติดตามและการรายงานผลการดำ�เนินงาน (Tracking and reporting performance)
การรายงานทำ�ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสีย โดยเฉพาะนักลงทุนเข้าใจว่าทำ�ไมบริษทั จึงให้ความสำ�คัญกับประเด็นสิทธิมนุษยชน
และมีประโยชน์ต่อผู้ใดบ้าง รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งแสดงถึงความ
โปร่งใสของธุรกิจได้
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การติดตามผลทำ�ให้รู้ว่ากระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านได้ผลหรือไม่ และ
นำ�ไปสู่การปรับปรุง ในหลายบริษัทการติดตามผลยังรวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานของผู้จัดหาวัตถุดิบ ลูกค้า
และคู่ค้า เนื่องจากความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นได้ตลอดสายสัมพันธ์ทางธุรกิจ กระบวนการตรวจสอบ
สิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านที่มีประสิทธิภาพต้องมีวิธีการตรวจสอบที่ดี บริษัทสามารถพึ่งพาผู้ตรวจสอบภายใน
ในฐานะที่เป็นเครื่องมือขั้นพื้นฐานในการติดตามผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นได้ แต่ก็ควรมีวิธีการอื่น ๆ
ในการตรวจสอบด้วย การติดตามผลและการรายงานผลการดำ�เนินการมีความสำ�คัญเท่ากับการประเมินผล
กระทบด้านสิทธิมนุษยชน เพราะทำ�ให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการได้อย่างต่อเนื่อง เบื้องต้นธุรกิจควรจะ
บูรณาการเครื่องมือที่ใช้อยู่แล้วเข้าไปในกระบวนวิธีรายงานภายในที่เกี่ยวข้อง กระบวนการนี้ควรรวมถึงสัญญา
และการทบทวนเกีย่ วกับผลประกอบการ ตลอดจนการสำ�รวจและการตรวจสอบบัญชีโดยใช้ขอ้ มูลทีแ่ ยกตามเพศ
กลไก ในการรับเรื่องร้องทุกข์ในระดับปฏิบัติการอาจมีประโยชน์ในการหาข้อมูลสนับสนุนที่สำ�คัญในเรื่อง
ประสิทธิผลของการเฝ้าระวังในเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังโดยองค์กรธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงด้วย
5 การแก้ไขให้ถูกต้องและเยียวยา (Remediation and remedy) เมื่อบริษัทระบุได้ว่า บริษัท
ก่อให้เกิดหรือมีส่วนก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชน บริษัทก็ควรแก้ไขให้ถูกต้อง หรือมีส่วนร่วม
กับการแก้ไขผ่านกระบวนการทีช่ อบธรรม โดยจัดตัง้ หรือมีสว่ นในการจัดตัง้ กลไกรับเรือ่ งร้องเรียนสำ�หรับผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียที่อาจได้รับผลกระทบเชิงลบจากกิจกรรมของตน เพื่อให้เรื่องร้องเรียนเหล่านั้นได้รับการจัดการอย่างทัน
ท่วงที และมีการเยียวยาโดยตรง หรืออาจกล่าวได้วา่ เมือ่ เกิดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากการประกอบธุรกิจ
หลักการ UNGP กำ�หนดให้ผไู้ ด้รบั ผลกระทบสามารถเข้าถึงกลไกเยียวยาได้ ทัง้ กลไกในกระบวนการยุตธิ รรมหรือ
กลไกอื่น ๆ เช่น การไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง โดยภาคธุรกิจ ต้องให้ความร่วมมือหรือจัดให้มีกลไกเยียวยา
โดยคำ�นึงถึงความชอบธรรม การเข้าถึงได้ การคาดการณ์ได้ลว่ งหน้า มีความเป็นธรรม โปร่งใส และสอดคล้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชน
ทั้งนี้ องค์ประกอบทั้ง 5 ข้อถูกระบุอยู่ในหลักการข้อที่ 17 – 22 ดังมีรายละเอียดในแต่ละข้อดังนี้
หลักการข้อที่ 17 องค์กรธุรกิจควรดำ�เนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน ในการ
ป้องกัน ลดความสูญเสีย มีการประเมินผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนทีเ่ กิดขึน้ จริงและอาจเกิดขึน้ ได้และ
มีการติดตาม ผลกระทบนั้นอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีการสื่อสารต่อสาธารณะเพื่อให้แน่ใจได้ว่า ผู้ได้รับผลกระทบ
จะได้รับการดูแลและเยียวยาอย่างใส่ใจ
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(ก) ควรครอบคลุมผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่องค์กรธุรกิจอาจก่อหรือมีส่วนทำ�ให้เกิดขึ้น
โดยผ่านกิจกรรมขององค์กรธุรกิจหรืออาจเชื่อมโยงกับการผลิตหรือบริการขององค์กรธุรกิจ โดยอาศัยความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจ
(ข) ย่อมมีความต่างกันในเชิงความซับซ้อนตามขนาดขององค์กร ธุรกิจ ความเสี่ยงต่อการละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่รุนแรง และสภาพตามธรรมชาติกับบริบทการดำ�เนินการขององค์กรธุรกิจ
(ค) ควรดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง โดยยอมรับว่าการเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนอาจเปลี่ยน
ไปตามสถานการณ์และบริบทในการดำ�เนินการขององค์กรธุรกิจ
หลักการข้อที่ 18 เพือ่ ทีจ่ ะวัดการเสีย่ งภัยในด้านสิทธิมนุษยชน องค์กรธุรกิจควรระบุและประเมิน
ผลกระทบทางลบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจริงหรือที่น่าจะเกิดขึ้นได้ที่องค์กรธุรกิจอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้อง
ไม่ว่าโดยกิจการขององค์กรธุรกิจเอง หรือเป็นผลตามมาของความสัมพันธ์ทางธุรกิจขององค์กรธุรกิจ โดยมี
กระบวนการ ดังนี้
(ก) ประเมินความเสี่ยงโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนภายในหรือภายนอกที่เป็นอิสระ
(ข) จัดให้มีการปรึกษาหารืออย่างจริงจังกับกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบและผู้มีส่วนได้เสียตาม
ความเหมาะสมกับขนาดขององค์กรธุรกิจ สภาพและบริบทของการดำ�เนินการ
หลักการข้อที่ 19 เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่มีผลในทางลบต่อสิทธิมนุษยชน องค์กรธุรกิจ
ควรบูรณาการสิง่ ทีค่ น้ พบจากการประเมินผลกระทบเข้ากับหน้าทีแ่ ละกระบวนการภายในทีเ่ กีย่ วข้องและดำ�เนิน
การตามความเหมาะสม
(ก) การบูรณาการอย่างมีประสิทธิผลต้องมีสิ่งต่อไปนี้
(1) องค์กรธุรกิจต้องมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบที่เหมาะสม ทำ�หน้าที่ติดตามผลกระทบด้าน
สิทธิมนุษยชน
(2) กระบวนการตัดสินใจภายใน การจัดสรรงบประมาณ และกระบวนการกำ�กับดูแล
จะทำ�ให้มีการสนองตอบที่มีประสิทธิผลต่อผลกระทบดังกล่าว
(ข) การกระทำ�ที่เหมาะสมจะต่างกันออกไปด้วยเหตุผล ดังต่อไปนี้
(1) องค์กรธุรกิจก่อหรือมีส่วนร่วมในการทำ�ให้เกิดผลกระทบในทางลบ หรือองค์กรธุรกิจ
เพียงแต่เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะถูกโยงโดยตรงกับการดำ�เนินการผลิต ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจที่มีความ
สัมพันธ์ด้วย
(2) อำ�นาจต่อรองขององค์กรธุรกิจในการแก้ปัญหาและดูแลผลกระทบในทางลบ
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หลักการข้อที่ 20 ในการหาความจริงว่าผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนกำ�ลังได้รบั การดูแลหรือไม่
องค์กรธุรกิจควรติดตามตรวจสอบประสิทธิผลของการแก้ปัญหา การติดตามตรวจสอบควรมีลักษณะ ดังนี้
(ก) มีตัวชี้วัดด้านคุณภาพและด้านปริมาณที่เหมาะสม
(ข) การหาข้อมูลสนับสนุนจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่ได้รับผลกระทบ
หลักการข้อที่ 21 ในการแสดงความรับผิดของบริษัทต่อผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น
องค์กรธุรกิจควรมีความพร้อมทีจ่ ะสือ่ สารเรือ่ งนีก้ บั ภายนอก โดยเฉพาะเมือ่ ความกังวลนัน้ ถูกนำ�เสนอ หรือกระทำ�
ในนามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ องค์กรธุรกิจที่กิจการของตนหรือบริบทการดำ�เนินธุรกิจทำ�ให้
มีความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง ควรจะรายงานอย่างเป็นทางการว่า องค์กรธุรกิจนั้น
ได้ดูแลผลกระทบเหล่านั้นอย่างไร ในทุกกรณีการสื่อสารควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) มีรูปแบบและความถี่ที่สะท้อนผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนขององค์กรธุรกิจ และกลุ่ม
เป้าหมายของการสื่อสารควรจะเข้าถึงได้
(ข) จัดให้มีข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอที่จะประเมินว่าองค์กรธุรกิจได้ตอบสนองต่อผลกระทบทาง
สิทธิมนุษยชนอย่างเพียงพอแล้วหรือไม่
(ค) ในทางกลับกันการสื่อสารนั้น ๆ จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับ
ผลกระทบ บุคลากร หรือข้อกำ�หนดที่ชอบธรรมในเรื่องความลับเชิงพาณิชย์
หลักการข้อที่ 22 ในกรณีที่องค์กรธุรกิจถูกระบุว่าได้ก่อให้เกิดหรือมีส่วนร่วมในการละเมิด
สิทธิมนุษยชน องค์กรธุรกิจเหล่านั้นควรจัดให้มีหรือร่วมมือในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยใช้
กระบวนการที่ชอบธรรม
ปัจจุบันมีองค์กรธุรกิจหลายองค์กรที่มีความตื่นตัวและตระหนักถึงความสำ�คัญของการนำ�
กระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านไปใช้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีบริษัทคู่ค้าและ
บริษัทห่วงโซ่อุปทานจำ�นวนมาก โดยมีการประกาศและเผยแพร่นโยบายสิทธิมนุษยชนต่อสาธารณะ ตลอดจน
นำ�หลักการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านไปใช้จริง ตัวอย่างเช่น
1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งระบุกระบวนการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน
ของธนาคาร ครอบคลุม 4 เรื่องหลัก ได้แก่ (1) สิทธิของลูกค้า โดยมุ่งเน้นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้า (Customer Privacy)2 สิทธิแรงงานของพนักงาน ธนาคารได้กำ�หนดนโยบายและกระบวนการด้านงาน
2

หลักการอีเควเตอร์ (Equator Principles) คือ ชุดมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อโครงการขนาดใหญ่ เป็น
มาตรฐานโดยสมัครใจซึง่ ตัง้ อยูบ่ นมาตรฐานของบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation:
IFC).
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บริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลด้านสิทธิแรงงาน อาทิ ป้องกันมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติ
ในทุกรูปแบบ ส่งเสริมสภาพการจ้างงานทีเ่ หมาะสมแก่พนักงาน รวมถึงดูแลสภาพแวดล้อมในการทำ�งานทีป่ ลอดภัย
เคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงานในการรวมกลุม่ หรือรวมตัวกันเพือ่ การเจรจาต่อรอง จัดให้มชี อ่ งทางรับเรือ่ ง
ร้องเรียนและคำ�แนะนำ�ทีเ่ ป็นระบบสำ�หรับพนักงาน ตลอดจนให้การเยียวยาในกรณีเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(3) สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการดำ�เนินธุรกิจ ธนาคารได้กำ�หนดกรอบการดำ�เนินงานสำ�หรับ
การพิจารณาให้สนิ เชือ่ อย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Lending) โดยได้น�ำ แนวปฏิบตั บิ างส่วนจากหลักการ
อีเควเตอร์ (Equator Principles)  มาปรับใช้ในการประเมินความเสีย่ งด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมในกระบวนการ
กลั่นกรองสินเชื่อ ซึ่งได้บูรณาการแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนเป็นหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณาให้สินเชื่อตาม
แนวนโยบายสินเชือ่ ของธนาคาร นอกจากนี้ ยังจัดให้มกี ารเสริมสร้างศักยภาพสำ�หรับเจ้าหน้าทีธ่ นาคารทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการพิจารณาให้สินเชื่อที่อาจมีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน และมีการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกในกรณีที่อาจ
ซับซ้อน เพือ่ ลดโอกาสในการละเมิดสิทธิมนุษยชนของชุมชน ตลอดจนลดความเสีย่ งด้านผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
และสังคม อันเนื่องมาจากการให้สินเชื่อกับโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ และ (4) สิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน
ธนาคารสนับสนุนการปฏิบตั ติ ามหลักการสิทธิมนุษยชนกับคูค่ า้ ทางธุรกิจ รวมถึงคูค่ า้ และผูร้ บั เหมา ซึง่ ครอบคลุม
ถึงการไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดและสร้างผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น โดยคู่ค้าและ
ผูร้ บั เหมาทุกรายจะต้องปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณคูธ่ รุ กิจของธนาคารอย่างเคร่งครัด โดยธนาคารจะมีการตรวจสอบ
คู่ค้าและผู้รับเหมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น โดยวิธีการผสมผสาน
เช่น การประเมินผ่านแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงคู่ค้า การลงพื้นที่สำ�รวจโดยไม่แจ้งล่วงหน้า เป็นต้น3
2. เอสซีจี ซึ่งระบุนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเอสซีจี
ทุกระดับ ต้องตระหนักถึงความสำ�คัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้านของบุคคลทุกคน ตลอดจนสังคมและ
ชุมชนตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติ โดยรวมถึง
การปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบัติ การหลีกเลี่ยงการกระทำ�ที่
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน การสนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การสือ่ สาร การเผยแพร่ ให้ความรู้ ทำ�ความเข้าใจ
กำ�หนดแนวทาง สอดส่องดูแล และให้การสนับสนุนอื่นใดแก่ผู้เกี่ยวข้องในการดำ�เนินธุรกิจตลอดจนห่วงโซ่
คุณค่าของธุรกิจ (business value chain) ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ (supplier) ผู้รับเหมา (contractor)

3

อ่านรายละเอียด นโยบายสิทธิมนุษยชน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) เพิ่มเติมได้ที่
https://www.scb.co.th/content/dam/scb/about-us/sustainability/documents/15june2018/th-humanrights- policy.pdf
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ตลอดจนผูร้ ว่ มธุรกิจ (joint venture) เพือ่ ให้มสี ว่ นร่วมในการดำ�เนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน
และปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวนโยบายนี4้
3. ปตท.สผ. ได้ประเมินความเสี่ยงในด้านสิทธิมนุษยชนตั้งแต่ปี 2557 เพื่อประเมินและ
กำ�หนดแนวทางลดความเสี่ยงในด้านสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
โดยนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งใช้บังคับวันที่ 1 กันยายน 2559 ระบุว่า ปตท.สผ. ให้ความสำ�คัญเรื่อง
สิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน โดยเคารพต่อกฎหมายท้องถิน่ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และค่านิยมต่าง ๆ
ในการปฏิบตั ติ อ่ พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้ส่วนเสีย หลีกเลีย่ งการมีสว่ นเกีย่ วข้องในการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปตท.สผ.
ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพและให้เกียรติอย่างเท่าเทียม โดยมีแนวทางในการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน
6 หลัก ได้แก่ (1) เคารพสิทธิมนุษยชน (2) ระบุความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน (3) การบริหารจัดการด้าน
สิทธิมนุษยชน (4) ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านด้านสิทธิมนุษยชน (5) ความโปร่งใส และ (6) การบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทาน5
4. บริษทั ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน) นอกจากจะมีการประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชนแล้ว ข้อมูล
จากเว็บไซต์ของบริษทั ระบุวา่ ในปี 2560 บริษทั ได้รเิ ริม่ จัดทำ�กระบวนตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านเป็น
ปีแรก โดยหนึ่งในขั้นตอนสำ�คัญภายหลังจากบริษัทแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในเชิงนโยบาย คือ การประเมินผล
กระทบความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน (human rights risk assessment) โดยบริษัทจะต้องระบุความเสี่ยงด้าน
สิทธิมนุษยชนทีเ่ กิดขึน้ ตลอดทัง้ ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าและวิเคราะห์ผลกระทบของความเสีย่ งดังกล่าวต่อผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
พร้อมทัง้ จัดลำ�ดับความสำ�คัญของประเด็นความเสีย่ งในระดับองค์กร โดยการประเมินในปีแรกมีขอบเขตครอบคลุม
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของ 3 หน่วยธุรกิจหลักและหน่วยสนับสนุน ได้แก่ (1) บริการร้านสะดวกซื้อ (2) บริการด้าน
ค้าส่ง (3) บริการผลิตและจำ�หน่าย เบเกอรี่ อาหารพร้อมรับประทาน อาหารแช่แข็ง (4) ศูนย์กระจายสินค้า
บริษัทมีแผนการขยายผลการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนไปจนครบทุกหน่วยธุรกิจของบริษัท ภายใน
สิ้นปี 2560 ทั้งนี้ ผลจากการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านในปี 2560 ซีพี ออลล์ ไม่มีกรณีละเมิด
สิทธิมนุษยชน ดังนัน้ จึงไม่มกี ารดำ�เนินการแก้ไข6  นอกจากนีแ้ ล้ว บริษทั ยังได้จดั ทำ�คูม่ อื การตรวจสอบสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้านของบริษัทอีกด้วย7
4

อ่านรายละเอียด นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของเอสซีจี เพิ่มเติมได้ที่ https://www.scg.com/pdf/
th/HumanRightsTH.pdf
5
อ่านรายละเอียด การปฏิบตั ดิ า้ นแรงงานและสิทธิมนุษยชนของ ปตท.สผ. เพิม่ เติมได้ที่ https://www.
pttep.com/th/Sustainabledevelopment/Business/Labourpractices.aspx
6
อ่านรายละเอียด การดำ�เนินการด้านสิทธิมนุษยชนของ CP All เพิ่มเติมได้ที่ https://www.cpall.
co.th/sustain/social-dimension/human-rights/
7
อ่านรายละเอียด Human Rights Due Diligence Manual by CP All เพิ่มเติมได้ที่ https://www.
cpall.co.th/wp-content/uploads/2018/06/Human-Rights-Due-Diligence-Manual-en.pdf
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นอกจากนี้ เมื่ อ ปี 2559 กสม. โดยคณะอนุ ก รรมการด้ า นสิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม
และวั ฒ นธรรม ได้ จั ด สั ม มนา เรื่ อ ง “ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วและการโรงแรมกั บ การเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ตามหลั ก การชี้ แ นะของสหประชาชาติ ” ณ โรงแรมกะตะ บี ช รี ส อร์ ท แอนด์ สปา จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างความตระหนักให้ภาคธุรกิจเห็นถึงประโยชน์และความสำ�คัญของการดำ�เนินธุรกิจ
โดยเคารพสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมการเติบโตของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอย่างมั่นคง (stable)
และยั่งยืน (sustainable) โดยผลการสัมมนาได้มีข้อเสนอแนะให้สำ�นักงาน กสม. จัดทำ�คู่มือตรวจสอบด้าน
สิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) สำ�หรับธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวขึ้น
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้มีเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบและประเมิน
ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านต่อไป ซึง่ ต่อมา กสม. ได้ผลักดันให้โรงแรมในภาคใต้ซง่ึ เป็นการนำ�ร่องให้แก่โรงแรม
อื่น ๆ นำ�คู่มือตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านไปใช้ในการดำ�เนินกิจการ ตัวอย่างเช่น โรงแรมดีวาน่า
พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง โรงแรมอันดารา รีสอร์ท เรสซิเด้นซ์ โรงแรมไนยาง ปาร์ค รีสอร์ท โรงแรมเดอะวิจติ ร รีสอร์ท
ภูเก็ต และโรงแรมในเครือกะตะกรุ๊ป8  เป็นต้น
สิ่งสำ�คัญประการหนึ่งที่ กสม. หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม หน่วยงานที่กำ�กับดูแล
ภาคธุรกิจ พึงกระทำ�ต่อไป คือการเฝ้าระวังและติดตามการดำ�เนินการตามนโยบายสิทธิมนุษยชนที่บริษัท
ประกาศไว้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และให้ ก ารสนั บ สนุ น ภาคธุ ร กิ จ ทุ ก ขนาดและทุ ก ประเภท โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
บริ ษั ท ในห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน ซึ่ ง มี โ อกาสเกิ ด การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนได้ ม าก ได้ มี ก ารนำ � หลั ก การตรวจสอบ
สิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านไปใช้ บริษัทแม่เองที่ได้มีการดำ�เนินการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
แล้ว หากสามารถทำ�งานในลักษณะของการเป็นพี่เลี้ยงให้แก่บริษัทคู่ค้าหรือบริษัทในห่วงโซ่อุปทานทั้งที่
ดำ�เนินการในประเทศไทยและดำ�เนินการนอกประเทศ ก็จะยิ่งทำ�ให้โอกาสในการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น
น้อยลง อันจะส่งผลดีตอ่ บริษทั เอง เนือ่ งจากปัจจุบนั “การดำ�เนินธุรกิจอย่างเคารพสิทธิมนุษยชน” ถือเป็นหนึง่ ใน
ข้อเรียกร้องจากนานาประเทศในการลงทุน ดังนัน้ เพือ่ มิให้มกี ารนำ�ประเด็น “การละเมิดสิทธิมนุษยชน” มาเป็น
เงื่อนไขในการกีดกันทางการค้า จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะช่วยกันเฝ้าระวัง ติดตาม และสนับสนุน
ให้การประกอบกิจการของภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม
และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

8

ข้อมูลจากการประชุมติดตามผลการใช้คู่มือ การประเมินผลสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน HRDD  และ
รายงานการตรวจสอบ Check List ของโรงแรมในโครงการนำ�ร่อง Pilot Project เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ โรงแรม
ดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง.
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พรชัย น้อยบ้านโง้ง*
บทคัดย่อ

การศึกษานีจ้ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ น�ำเสนอประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั และแนวโน้มของ
ประเด็นที่เกี่ยวกับโทษประหารชีวิตและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาพรวมและแนวโน้มของ
การลงโทษประหารชีวิตทั่วโลก การยกเลิกการลงโทษประหารชีวิต ข้อมติการพักใช้โทษประหารชีวิตของ
สหประชาชาติ (Moratorium on the death penalty) การให้สัตยาบันพิธีสารเลือกรับของกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ฉบับที่ 2 รัฐสมาชิกของสหประชาชาติและสถานการณ์
การลงโทษประหารชีวติ ภายในแต่ละประเทศ สถิตแิ ละข้อมูลการลงโทษประหารในปี 2560 โทษประหารชีวติ
ตามกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายในระดับภูมิภาค ข้อจ�ำกัดในการลงโทษประหารชีวิต ความผิด
ที่ต้องถูกลงโทษด้วยความตาย มาตรฐานของสิ่งที่เรียกว่า “อาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุด” (most serious
crime) บุคคลที่ควรได้รับการยกเว้นจากโทษประหารชีวิตตามกฎหมายระหว่างประเทศ ประเด็นส�ำคัญที่
เกี่ยวกับโทษประหารชีวิต วิธีการลงโทษประหารชีวิต ระยะเวลาในการจ�ำคุกและปรากฏการณ์ของการต่อ
แถวรอความตาย (The death row phenomenon) สภาพการคุมขังในระหว่างที่รอการประหารชีวิต
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังรัฐที่ยังคงมีโทษประหารชีวิต
ค�ำส�ำคัญ: โทษประหารชีวิต กฎหมายระหว่างประเทศ การยกเลิก การพักใช้โทษ อาชญากรรมที่ร้ายแรง
ที่สุด
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The Death Penalty in the Context of International Law

Pornchai Noibanngog*
Abstract

This study aims to present the current issues and trends of the death penalty
related to international laws including the global trend on the death penalty and its abolition,
the UN moratorium on the death penalty, ratification to the Second Optional Protocol to the
ICCPR, UN member states and their internal situation related to the death penalty, statistic
and real data in 2017, the death penalty in regional and international law, restrictions on the
death penalty, standard of the most serious crime, person who should be exempt from the
death penalty under international law, important issues relating to the death penalty, how
to punish the death penalty, the period of imprisonment and the death row phenomenon,
detention conditions and extradition.  
Keywords:
crime

death penalty, international laws, abolition, moratorium, most serious
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โทษประหารชีวิตในบริบทของกฎหมายระหว่างประเทศ

1

บทนำ�

การศึกษานีจ้ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ น�ำเสนอประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั และแนวโน้มของประเด็น
ที่เกี่ยวกับโทษประหารชีวิตและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาพรวมและแนวโน้มของการลงโทษ
ประหารชีวิตทั่วโลก การยกเลิกการลงโทษประหารชีวิต ข้อมติการพักใช้โทษประหารชีวิตของสหประชาชาติ
(Moratorium on the death penalty) การให้สัตยาบันพิธีสารเลือกรับของกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ฉบับที่ 2 รัฐสมาชิกของสหประชาชาติและสถานการณ์การลงโทษประหารชีวติ
ภายในแต่ละประเทศ สถิติและข้อมูลการลงโทษประหารในปี 2560 โทษประหารชีวิตตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศและกฎหมายในระดับภูมิภาค ข้อจ�ำกัดในการลงโทษประหารชีวิต ความผิดที่ต้องถูกลงโทษด้วยความ
ตาย มาตรฐานของสิ่งที่เรียกว่า “อาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุด” (most serious crime) บุคคลที่ควรได้รับการ
ยกเว้นจากโทษประหารชีวิตตามกฎหมายระหว่างประเทศ ประเด็นส�ำคัญที่เกี่ยวกับโทษประหารชีวิต วิธีการ
ลงโทษประหารชีวิต ระยะเวลาในการจ�ำคุกและปรากฏการณ์ของการต่อแถวรอความตาย (The death row
phenomenon) สภาพการคุมขังในระหว่างที่รอการประหารชีวิต การส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังรัฐที่ยังคงมีโทษ
ประหารชีวิต และข้อมูลเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตในประเทศไทย โดยศึกษาจากเอกสารของกรอบความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Forum of National Human
Rights Institutions: APF) ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the High
Commissioner for Human Rights: OHCHR) องค์การนิโทษกรรมสากล (Amnesty International: AI) สมาคม
เนติบัณฑิตยสภาระหว่างประเทศ (International Bar Association: IBA) และมูลนิธิ Dui Hua ซึ่งเป็นองค์กร
ภาคประชาสังคมที่ศึกษาเกี่ยวกับการลงโทษประหารชีวิตในจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นข้อมูลทางวิชาการ
ในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นในกรณีต่าง ๆ ของ กสม.

2

ภาพรวมและแนวโน้มของการลงโทษประหารชีวิตทั่วโลก

แนวโน้มการลงโทษประหารชีวิตลดลงอย่างมากตั้งแต่ปี 2542 ถึง 2560 ดังเห็นได้จากจ�ำนวนรัฐ
ที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตอย่างเป็นทางการแล้วมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น จ�ำนวนรัฐที่สนับสนุนการชะลอหรือ
การพักการลงโทษประหารชีวิต (Moratorium on the death penalty) มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น และจ�ำนวนรัฐ
ที่สนับสนุนให้ยังคงมีโทษประหารชีวิตและยังคงลงโทษประหารชีวิตจริงมีจ�ำนวนลดน้อยลง โดยพบว่าเมื่อเทียบ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
กับปี 2559 มีการลงโทษประหารชีวิตโดยรวมทั่วโลกในปี 2560 ลดลงมากถึง ร้อยละ 4 และลดลงมากถึงร้อยละ
39 เมื่อเทียบกับปี 25581
การศึกษายังพบว่ามาตรการและขั้นตอนตามที่ก�ำหนดในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) ได้รับการยอมรับ
โดยกว้างขวางมากขึ้นทั้งจากรัฐภาคีและรัฐที่ยังมิได้เข้าเป็นภาคี เช่น เสรีภาพจากการถูกทรมาน การพิจารณา
คดีอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคตามกฎหมาย รวมทัง้ หลักการ เช่น การก�ำหนดฐานความผิดทีช่ ดั เจนโดยกฎหมาย
มาตรฐานในการพิสจู น์หรือการมีหลักฐานทีช่ ดั เจนและเชือ่ มัน่ ได้วา่ บุคคลได้กระท�ำความผิดก่อนทีจ่ ะตัดสินลงโทษ
การได้รบั การสันนิษฐานไว้กอ่ นว่ายังเป็นผูบ้ ริสทุ ธิแ์ ละสิทธิในการป้องกันตนเองต้องได้รบั ความเคารพ การให้การ
ตัดสินความผิดต้องกระท�ำโดยศาลหรือสถาบันทางตุลาการทีม่ อี �ำนาจ การพิจารณาคดีตอ้ งด�ำเนินการโดยไม่ลา่ ช้า
เกินควร จ�ำเลยต้องมีสทิ ธิในการอุทธรณ์คดี รวมทัง้ ผูต้ อ้ งโทษต้องสามารถเข้าถึงกระบวนการในการขออภัยโทษ
หรือการผ่อนผันการลงโทษ จ�ำเลยมีสทิ ธิในการมีตวั แทนทางกฎหมายหรือทนายความทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ตลอดจน
การมีระยะเวลาและทรัพยากรทีเ่ พียงพอในการเตรียมการเข้าร่วมและการต่อสูใ้ นชัน้ ของการพิจารณาคดีของศาล
การให้มผี ชู้ ว่ ยแปลภาษาและ/หรือความช่วยเหลือทางกงสุลตามความเหมาะสม การก�ำหนดไม่ให้มกี ารบังคับการ
ลงโทษประหารชีวติ ทีส่ รุปรวบรัด และการลงโทษประหารชีวติ ต้องสามารถชะลอไว้ได้กอ่ นหากผูต้ อ้ งโทษยังมีชอ่ ง
ทางในการอุทธรณ์หรือการตรวจสอบหรือการต่อสูท้ างคดีใหม่ได้อกี โดยให้รวมถึงช่องทางในการอุทธรณ์หรือการ
ตรวจสอบโดยหน่วยงานระหว่างประเทศ หรือกรณีที่ยังอยู่ระหว่างด�ำเนินการอุทธรณ์หรือการตรวจสอบหรือ
การต่อสู้ทางคดีใหม่ ตลอดจน หลักการเคารพในข้อห้ามที่มิให้มีการบังคับใช้โทษประหารชีวิตต่อเด็กอายุต�่ำกว่า
18 ปี ต่อหญิงที่มีครรภ์ การขยายเวลาการบังคับใช้โทษกับมารดาที่ยังมีบุตรที่เป็นเด็กเล็กที่ยังต้องพึ่งพาแม่
(young dependent children) ออกไปก่อน การงดการลงโทษประหารชีวิตต่อคนที่มีอาการป่วยทางจิตหรือ
ผู้มีสติปัญญาบกพร่อง รวมทั้ง การเคารพต่อข้อเท็จจริงที่ว่า วิธีการใช้โทษประหารชีวิตบางวิธีอาจละเมิดต่อ
ข้อห้ามที่ว่าด้วยการทรมานหรือเป็นการกระท�ำหรือการลงโทษที่โหดร้าย ทารุณ หรือไร้มนุษยธรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เช่น การขว้างปาด้วยหินให้ตาย การรมด้วยแก๊ส การเผาไฟหรือการฝังทั้งเป็น และการประหารชีวิตใน
ที่สาธารณะ
นอกจากนี้ ยังเห็นด้วยกับการลดจ�ำนวนฐานความผิดที่ต้องมีการลงโทษประหารชีวิต ตลอดจน
การมีขอ้ เสนอทีเ่ ป็นบรรทัดฐานระหว่างประเทศใหม่ เช่น การงดการลงโทษประหารชีวติ แม่ทมี่ บี ตุ รทีย่ งั ต้องพึง่ พา
หรือบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ (dependent children) และผูส้ งู อายุ รวมทัง้ มีการอภิปรายมากขึน้ ด้วยว่าวิธกี าร
ลงโทษประหารชีวิตอย่างไรที่จะไม่ละเมิดข้อห้ามที่ว่าด้วยการทรมานหรือเป็นการกระท�ำหรือการลงโทษ
ที่โหดร้าย ทารุณ หรือไร้มนุษยธรรม
1

From Amnesty International Global Report on Death Sentences and Executions 2017,
by Amnesty International, 2018, London: Amnesty International.  Retrieved from https://www.amnesty.
org/download/Documents/ACT5079552018ENGLISH.PDF
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3

การยกเลิกการลงโทษประหารชีวิต

ในปัจจุบัน มีจ�ำนวนรัฐที่ยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตหรือก�ำลังพิจารณาการยกเลิกการลงโทษ
ประหารชีวิตในทางปฏิบัติที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมกับมีจ�ำนวนรัฐที่คงโทษประหารชีวิตไว้และจ�ำนวนรัฐที่ยังมี
การลงโทษประหารชีวิตอยู่จริงอย่างสม�่ำเสมอที่มีจ�ำนวนลดลงอย่างมากเช่นเดียวกัน
จากการส�ำรวจของ OHCHR และ APF2 ที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2542 พบว่ามีประเทศที่ได้มีการยกเลิก
โทษประหารชีวิตแล้วในปี 2542 จ�ำนวน 70 ประเทศ และมีประเทศที่ถือว่ายกเลิกการลงโทษประหารชีวิตแล้ว
ในทางปฏิบตั ิ จ�ำนวน 34 ประเทศ โดยพบว่ายังมีประเทศ จ�ำนวน 78 ประเทศ ทีย่ งั คงให้มโี ทษประหารชีวติ ขณะ
ที่ในการส�ำรวจครั้งล่าสุดที่จัดท�ำ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25603 พบว่า มีประเทศที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตแล้วใน
ทุกสถานการณ์เป็นจ�ำนวน 106 ประเทศ ประเทศทีย่ กเลิกโทษประหารชีวติ แล้วส�ำหรับความผิดทีเ่ ป็นอาชญากรรม
ทั่วไปอีก 7 ประเทศ ประเทศที่มิได้มีการบังคับใช้โทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติแล้ว จ�ำนวน 29 ประเทศ ท�ำให้
มีประเทศที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติแล้วรวม 142 ประเทศ โดยพบว่ามีเพียง 56 ประเทศเท่านั้น
ทีย่ งั คงโทษประหารชีวติ ไว้และมีการลงโทษประหารชีวติ จริงอย่างน้อย 1 ราย ในช่วงระยะเวลาทีห่ า่ งกันประมาณ
10 ปี ซึ่งจ�ำนวนดังกล่าวถือว่ามีจ�ำนวนลงลงมากเมื่อเทียบกับปี 2542

4

ข้อมติการพักใช้โทษประหารชีวติ ของสหประชาชาติ (Moratorium on the
death penalty)

ตั้งแต่ปี 2550 สมัชชาสหประชาชาติได้พิจารณาข้อมติทั่วไปว่าด้วย “การพักใช้โทษประหารชีวิต”
(Moratorium on the death penalty) ทั้งนี้ ข้อมติดังกล่าวเรียกร้องให้รัฐสมาชิกของสหประชาชาติได้
ก�ำหนดการพักใช้โทษประหารชีวิตที่สอดคล้องกับแนวทางการยกเลิกโทษประหารชีวิต4
2

From The Death Penalty 1999 to 2016, by Asia Pacific Forum of National Human Rights
Institutions, 2017.  Sydney: Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions.  Retrieved from
http://www.asiapacificforum.net/media/resource_file/APF_Paper_The_Death_Penalty_1999_to_2016_
v1Jw89u.pdf
3
From Amnesty International Global Report on Death Sentences and Executions
2017. Op.cit.
4
From Moving away from the death penalty: lessons from national experiences, by
The Office of the High Commissioner for Human Rights, 2012.  Geneva/New York: Office of the High
Commissioner for Human Rights.   Retrieved from   https://www.ohchr.org/Lists/MeetingsNY/Attachments/27/moving_away_from_death_penalty_web.pdf

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

ข้อมติของสหประชาชาตินี้มีขึ้นครั้งแรกในปี 2550 โดยได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากรัฐสมาชิก
จ�ำนวน 104 รัฐ ไม่เห็นชอบ จ�ำนวน 54 รัฐ และงดออกเสียง จ�ำนวน 29 รัฐ ข้อมตินี้ได้รับการพิจารณาและ
ลงมติต่ออายุทุก 2 ปี ตั้งแต่ปี 2551 ปี 2553 ปี 2555 ปี 2557 และ ปี 2559 ตามล�ำดับ ทั้งนี้ ในการลงมติ
ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ถือเป็นปีที่ข้อมตินี้ได้รับการสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบที่สูงมาก
ที่สุดจาก 117 รัฐ (votes in favour) โดยมีผู้ออกเสียงไม่เห็นชอบ จ�ำนวน 40 รัฐ (votes against) งดออกเสียง
31 รัฐ (abtstentions) และไม่อยู่ในที่ประชุม 5 รัฐ (not present)5
อย่างไรก็ตาม หลังจากที่มีการประกาศใช้ข้อมติทั่วไปว่าด้วยการพักใช้โทษประหารชีวิตของ
สหประชาชาติในปี 2550 รัฐสมาชิกของสหประชาชาติจ�ำนวนหนึ่งได้มีหนังสือถึงเลขาธิการสหประชาชาติ
(Note Verbale of dissociation) เพื่อให้สหประชาชาติได้บันทึกว่าประเทศเหล่านี้ได้คัดค้านความพยายามใน
การพักใช้โทษประหารชีวิตหรือการยกเลิกโทษประหารชีวิต โดยประเทศที่ร่วมกันลงชื่อคัดค้านในหนังสือนี้
มีจ�ำนวนลดลงเรื่อย ๆ จาก จ�ำนวน 58 รัฐ ในปี 2550 เหลือเพียง 27 รัฐ ในปี 2558 หรือเพียงครึ่งหนึ่งของ
ประเทศที่ร่วมกันลงนามในปี 2550 เท่านั้น6
ดังนั้น ข้อมติทั่วไปว่าด้วยการพักใช้โทษประหารชีวิตของสมัชชาสหประชาชาติได้พิสูจน์แล้วว่า
เป็นเครือ่ งมือทีม่ ปี ระโยชน์ในการติดตามความเคลือ่ นไหวทัว่ โลกทีก่ �ำลังพยายามจะหลีกเลีย่ งการลงโทษประหาร
ชีวิตและการลดจ�ำนวนรัฐที่สนับสนุนการลงโทษประหารชีวิต

5

การให้สตั ยาบันพิธสี ารเลือกรับของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง ฉบับที่ 2

พิธีสารเลือกรับของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ฉบับที่ 2 (The
Second Optional Protocol to the ICCPR: OP2) ได้รับการรับรองโดยสมัชชาสหประชาชาติตั้งแต่ปี 2532
มีเป้าหมายเพื่อให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตทั่วโลก โดยเมื่อแรกใช้บังคับยังคงอนุญาตให้รัฐภาคีสามารถคง
โทษประหารชีวิตไว้ในกฎหมายได้ในกรณีที่เป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุดในทางทหารในช่วงที่มีภาวะสงคราม
ซึง่ ข้อสงวนนีอ้ นุญาตให้ท�ำได้ในช่วงเวลาของการให้สตั ยาบันหรือภาคยานุวตั เิ พือ่ เข้าเป็นรัฐภาคีในครัง้ แรกเท่านัน้
อย่างไรก็ตาม อนุสญ
ั ญานีไ้ ม่ได้ก�ำหนดขัน้ ตอนของการยกเลิกโทษเอาไว้ ดังนัน้ จึงยังมีการถกเถียงกัน
ว่ากฎหมายระหว่างประเทศฉบับนี้มีผลให้เกิดการยกเลิกโทษประหารชีวิตได้เลยในทันทีหรือไม่ ทั้งนี้ ตั้งแต่
5

From Moratoria, by The Cornell Center on the Death Penalty Worldwide, Cornell Law
School, 2018.  Retrieved from http://www.deathpenaltyworldwide.org/moratoria.cfm
6
From Capital punishment and implementation of the safeguards guaranteeing
protection of the rights of those facing the death penalty (Report of the Secretary-General E/2015/49
of 13 April 2015), by United Nations Economic and Social Council, 2015.  Retrieved from  https://www.
ohchr.org/Documents/Issues/DeathPenalty/E-2015-49.pdf
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เมือ่ ปี 2542 รัฐสมาชิกของสหประชาชาติทไี่ ด้ให้สตั ยาบันต่อพิธสี าร OP2 มีเพียง 34 รัฐ ขณะทีจ่ นถึงเดือนสิงหาคม
2560 มีจ�ำนวนรัฐที่ให้สัตยาบันเพิ่มขึ้นเป็น 85 รัฐ และมีรัฐที่ลงนามในอนุสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ได้ให้สัตยาบันอีก
จ�ำนวน 2 รัฐ

6

รัฐสมาชิกของสหประชาชาติและสถานการณ์การลงโทษประหารชีวิต
ภายในแต่ละประเทศ
6.1 ภาพรวมทั่วโลก

ข้อมูลจนถึง ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 พบว่า7
(1) มีรัฐสมาชิกของสหประชาชาติ จ�ำนวน 106 รัฐ หรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของรัฐสมาชิกของ
สหประชาชาติทั้งหมด 193 รัฐและดินแดน8 ที่ได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตแล้วในทุกกรณี
(2) มีรัฐสมาชิกของสหประชาชาติ จ�ำนวน 7 รัฐ ที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตแล้วส�ำหรับในกรณี
ของความผิดทางอาชญากรรมโดยทั่วไปที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาปกติ แต่ยังคงโทษประหารชีวิตไว้ส�ำหรับกรณี
อาชญากรรมที่พิเศษ เช่น อาชญากรสงคราม
(3) มีรัฐสมาชิกของสหประชาชาติ จ�ำนวน 29 รัฐ หรือประมาณร้อยละ 15 ของจ�ำนวนรัฐ
สมาชิกของสหประชาชาติทงั้ หมด ทีไ่ ด้รบั การพิจารณาว่าได้มกี ารยกเลิกการลงโทษประหารชีวติ แล้วในทางปฏิบตั ิ
เนื่องด้วยประเทศในกลุ่มเหล่านี้ไม่ได้มีการลงโทษประหารชีวิตมาแล้วเป็นระยะเวลา 10 ปี ติดต่อกัน
รวมแล้วมีประเทศที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตแล้วทั้งในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติ
142 ประเทศ
(4) มีรัฐสมาชิกของสหประชาชาติจ�ำนวน 56 รัฐ (และดินแดนไต้หวันและปาเลสไตน์) หรือ
ประมาณร้อยละ 18 ของจ�ำนวนรัฐสมาชิกของสหประชาชาติทั้งหมด ที่ยังคงพยายามรักษาโทษประหารชีวิตไว้
ในกฎหมายภายในประเทศของตนต่อไป โดยพยายามให้มีการลงโทษประหารชีวิตอย่างน้อยประมาณ 1 ราย
ในช่วงระยะเวลาห่างกันประมาณ 10 ปี โดยมีรฐั สมาชิกของสหประชาชาติ จ�ำนวน 23 รัฐ ทีย่ งั มีการด�ำเนินการ
ลงโทษประหารชีวิตทุกปีอย่างสม�่ำเสมอจนถึงปี 2560 ซึ่งถือว่าเป็นรัฐที่ยังคงมีการบังคับใช้โทษประหารชีวิต
อย่างจริงจัง

7
8

From The Death Penalty 1999 to 2016. Op.cit.
191 รัฐสมาชิกของสหประชาชาติ และ 2 ดินแดนทีม่ ลี กั ษณะพิเศษ คือ ดินแดนไต้หวันและปาเลสไตน์

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

6.2 รัฐในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก
เกี่ยวกับสถานการณ์และสถานะปัจจุบันของการลงโทษประหารชีวิตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ข้อมูลจนถึง ณ วันที่ 1 กันยายน 25609 พบว่า
(1) มีรัฐสมาชิกของสหประชาชาติในภูมิภาค จ�ำนวน 22 รัฐ ที่ได้ยกเลิกโทษประหารชีวิต
โดยสมบูรณ์แล้วในทุกกรณี
(2) มีรัฐสมาชิกของสหประชาชาติในภูมิภาค จ�ำนวน 1 รัฐ ที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตแล้ว
ส�ำหรับในกรณีของความผิดทางอาชญากรรมโดยทั่วไปที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาปกติ
(3) มีรัฐสมาชิกของสหประชาชาติในภูมิภาค จ�ำนวน 8 รัฐ ที่ได้รับการพิจารณาว่ามีการยกเลิก
การลงโทษประหารชีวิตแล้วในทางปฏิบัติ
(4) มีรัฐสมาชิกของสหประชาชาติในภูมิภาค จ�ำนวน 22 รัฐและดินแดน (ดินแดนไต้หวัน
และปาเลสไตน์) ที่ยังคงพยายามรักษาโทษประหารชีวิตไว้ในกฎหมายภายในประเทศ โดยได้ด�ำเนินการลงโทษ
ประหารชีวติ อย่างน้อยประมาณ 1 ราย ในช่วงระยะเวลาห่างกันประมาณ 10 ปี โดยมีรฐั สมาชิกของสหประชาชาติ
ในภูมิภาค จ�ำนวน 19 รัฐ ที่ยังคงมีการด�ำเนินการลงโทษประหารชีวิตจนถึงปี 2560 อย่างสม�่ำเสมอ

7

สถิติและข้อมูลการลงโทษประหารในปี 2560

สถิติและข้อมูลการลงโทษประหารในปี 2560 เป็นข้อมูลตามที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปีว่าด้วย
โทษประหารชีวิตในปี 2561 ของ AI ที่เป็นบทสรุปของพัฒนาการที่เกี่ยวกับโทษประหารชีวิตของปี 256010
อย่างไรก็ตาม ต้องกล่าวไว้ ณ ที่นี้ด้วยว่า AI จะนับจ�ำนวนการลงโทษประหารชีวิตและจ�ำนวนผู้เสียชีวิตที่มี
หลักฐานของทางราชการที่ปรากฏชัดเจนและสามารถยืนยันได้อย่างแน่นอนเท่านั้น ท�ำให้สถิติเหล่านี้มีแนวโน้ม
ที่จะเป็นจ�ำนวนตัวเลขที่มีจ�ำนวนน้อยกว่าความเป็นจริง เพราะยังมีกรณีที่รัฐมีการบังคับใช้การลงโทษประหาร
ชีวิตแบบลับในหลายประเทศอยู่ด้วย

7.1 การด�ำเนินการลงโทษประหารชีวิตจริง
(1) ตามรายงานของ AI กล่าวว่าการด�ำเนินการลงโทษประหารชีวิตทั่วโลกในปี 2560
ไม่รวมจีน11 พบว่ามีจ�ำนวน 993 ราย อย่างไรก็ตาม มูลนิธิ Dui Hua ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่ศึกษา
9

From The Death Penalty 1999 to 2016. Op.cit.
From Amnesty International Global Report on Death Sentences and Executions
2016, by Amnesty International, 2017. London: Amnesty International.  Retrieved from https://www.
amnestyusa.org/files/4._embargoed_stats_report.pdf
11
เนื่องจาก AI ไม่สามารถเข้าถึงจำ�นวนการลงโทษประหารชีวิตในจีน
10
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เกี่ยวกับการลงโทษประหารชีวิตในจีน ได้ประมาณการจ�ำนวนการลงโทษประหารชีวิตในจีนในปี 2560 ไว้ว่า
มีจ�ำนวนประมาณ 1,000 ราย ท�ำให้ประมาณการได้ว่าในปี 2560 ทั่วโลกน่าจะมีการลงโทษประหารชีวิตใน
23 ประเทศ จ�ำนวนประมาณ 1,993 ราย ซึ่งมีจ�ำนวนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559
(2) จากจ�ำนวนทีม่ กี ารประหารชีวติ ทัง้ หมด ประมาณ 1,993 ราย เป็นการประหารชีวติ ทีเ่ กิดขึน้
ในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (รวมจีน) ประมาณ 1,895 ราย ทั้งนี้ ในจ�ำนวนการประหารชีวิตทั้งหมดนี้เกิดขึ้น
(นอกประเทศจีน) ในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก จ�ำนวน 895 รายนั้น มีประเทศที่มีจ�ำนวนการลงโทษประหารชีวิต
มากทีส่ ดุ ประกอบด้วย อิหร่าน ซาอุดอี าระเบีย อิรกั และปากีสถาน ตามล�ำดับ ท�ำให้การประหารชีวติ ในทัง้ 4 รัฐนี้
มีสัดส่วนเป็น ร้อยละ 84 ของจ�ำนวนการประหารชีวิตทั้งหมดรวมกันทั่วทั้งโลก (ไม่รวมจีน)

7.2 การมีค�ำพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตโดยศาลในปี 2560
ตามรายงานประจ�ำปีเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตในปี 2561 ของ AI พบว่า
(1) ได้มีค�ำพิพากษาลงโทษประหารชีวิตในศาลอย่างน้อย จ�ำนวน 2,591 ราย ในปี 2560
ใน 53 ประเทศ โดยมีจ�ำนวนลดลงค่อนข้างมากเมือ่ เทียบกับปี 2559 ซึง่ สถิตนิ ยี้ งั ไม่รวมการมีค�ำพิพากษาลงโทษ
ประหารชีวิตที่เกิดขึ้นในประเทศจีน  
(2) ค�ำพิพากษาลงโทษประหารชีวิต จ�ำนวน 1,168 ราย จากการพิพากษาลงโทษประหารชีวิต
ในศาลอย่างน้อยทีส่ ดุ จ�ำนวน 2,591 รายทัว่ โลก หรือประมาณร้อยละ 45 จากจ�ำนวนค�ำพิพากษาลงโทษประหาร
ชีวิตทั้งหมดจากทั่วโลก (ภายนอกประเทศจีน) เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก โดยมีจ�ำนวนที่ลดลงเช่นกัน
เมื่อเทียบกับปี 2559  

8

โทษประหารชีวติ ตามกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายในระดับภูมภิ าค
8.1 กฎหมายระหว่างประเทศ

ทั้งกฎหมายตามอนุสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศที่
เกิดขึน้ จากการปฏิบตั ขิ องรัฐต่าง ๆ ซึง่ ก�ำหนดข้อจ�ำกัดทีเ่ กีย่ วกับการใช้โทษประหารชีวติ และก�ำลังมีทศิ ทางให้การ
ยกเลิกโทษประหารชีวิตมีผลที่เป็นสากล ทั้งนี้ โดยมีตราสารในระดับภูมิภาคจ�ำนวนหนึ่งและอนุสัญญาระดับ
ระหว่างประเทศ 1 ฉบับ คือ OP2 ที่มีบทบัญญัติก�ำหนดให้มีการยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตโดยทันที
แม้ว่าจะยังเร็วเกินไปที่จะกล่าวได้ว่ากฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศห้ามมิให้มีการ
ประหารชีวิต แต่การเกิดขึ้นของบรรทัดฐานจารีตประเพณีที่ค่อย ๆ เข้มแข็งขึ้นเรื่อย ๆ ในการจ�ำกัดการใช้โทษ
ประหารชีวิตมีความส�ำคัญอย่างมาก เนื่องจากกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศผูกพันทุกรัฐเข้าด้วยกัน
โดยไม่ค�ำนึงถึงว่ารัฐนัน้ ได้ให้สตั ยาบันต่อตราสารและอนุสญ
ั ญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึง OP2 หรือไม่กต็ าม
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อนุสญ
ั ญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนหรือกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศได้ตงั้ ค�ำถามเกีย่ ว
กับการลงโทษประหารชีวิตมาตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2491 ปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน ก�ำหนดว่า “มนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิต เสรีภาพ และความปลอดภัย” โดยไม่ได้กล่าวให้มี
ข้อยกเว้นใดทีเ่ กีย่ วกับสิทธินี้ แม้จะมีขอ้ โต้แย้งทีเ่ กีย่ วกับการลงโทษประหารชีวติ ในระหว่างกระบวนการพิจารณา
ร่างปฏิญญาสากล ฯ แต่ผู้ยกร่างปฏิญญาสากล ฯ หลายคนได้โต้แย้งว่า12 แนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ที่เกี่ยวกับการ
ยกเลิกโทษประหารชีวิต ท�ำให้การมีข้อยกเว้นของสิทธิในชีวิตที่เกี่ยวกับโทษประหารชีวิตไม่ควรปรากฏอยู่ใน
ปฏิญญาสากล ฯ
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ซึง่ เป็นอนุสญ
ั ญาหลัก
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ส�ำคัญที่สุดของโลกที่ปัจจุบันมีรัฐภาคี จ�ำนวน 172 รัฐ เป็นตราสารระหว่างประเทศ
ฉบับแรกที่ได้ก�ำหนดข้อจ�ำกัดในการลงโทษประหารชีวิตที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ตามข้อ 6 ของ
ICCPR ได้ก�ำหนดเกี่ยวกับสิทธิในชีวิต (right to life) และยอมรับให้มีการลงโทษประหารชีวิตได้ตามข้อยกเว้น
ภายใต้สถานการณ์บางอย่างตามที่ก�ำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งในอีกด้านหนึ่ง ข้อยกเว้นนี้ได้ถูกน�ำไปใช้อ้าง
ว่ากฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตให้มีการลงโทษประหารชีวิตได้ ทั้งนี้ ด้วยข้อบัญญัตินี้มองเรื่องโทษประหาร
ชีวติ ในอนาคตซับซ้อนน้อยเกินไป จึงไม่สามารถรับมือกับข้อยกเว้นทีม่ อี ยู่ หรืออีกนัยหนึง่ ก็เป็นการสะท้อนความ
เป็นพลวัตของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่มีการขยายความส�ำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ นับแต่ ICCPR ได้
รับการรับรองจากสหประชาชาติเมือ่ ปี 2509 ก่อนทีจ่ ะเปิดให้มกี ารลงนามรับรอง OP2 ในปี 2532 ทัง้ นี้ อารัมภบท
วรรคที่สาม ของ OP2 ได้กล่าวถึง ICCPR ข้อ 6 ความว่า “การยกเลิกโทษประหารชีวิตเห็นได้ชัดว่าเป็นสิ่งที่
พึงปรารถนา”
ความตามข้อ 6 (1) ของ ICCPR มีดงั นี้ “มนุษย์ทกุ คนมีสทิ ธิในชีวติ สิทธินจี้ ะได้รบั ความคุม้ ครอง
ตามกฎหมาย” นอกจากนี้ ยังมีการห้ามการกักขังบุคคล “โดยพลการ” ด้วย
นอกจากนี้ ในวรรคทีส่ องถึงหกยังได้ก�ำหนดข้อจ�ำกัดทีส่ �ำคัญเกีย่ วกับวิธกี ารและสถานการณ์ที่
โทษประหารชีวิตอาจถูกใช้บังคับตามข้อ 6 (2) ทั้งนี้ โดยก�ำหนดว่าโทษประหารชีวิตอาจสามารถใช้บังคับได้ใน
กรณีเฉพาะ ดังต่อไปนี้
(1) ส�ำหรับกรณีที่เป็นผู้ก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุด
(2) เป็นความผิดทีไ่ ด้ก�ำหนดให้เป็นความผิดตามกฎหมายตามทีบ่ งั คับใช้อยูใ่ นขณะทีไ่ ด้กระท�ำ
ความผิดนั้น
(3) เป็น “ค�ำตัดสินถึงที่สุด” โดย “ศาลที่มีอ�ำนาจตามกฎหมาย” และ
12

From International law and abolition of the death penalty, by W. A. Schabas, 1998,
Washington and Lee Law Review, 55(3), pp. 797-846.
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(4) การลงโทษประหารชีวิตนั้นต้อง “ไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกติการะหว่างประเทศ ICCPR”
รวมทั้งมาตรฐานสิทธิมนุษยชนทั้งหมดที่มีอยู่ในกติการะหว่างประเทศ ICCPR ดังนี้
ข้อ 6 (2) และ (3) ก�ำหนดให้การใช้โทษประหารชีวิตต้องสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการ
ป้องกันและลงโทษความผิดทางอาญาฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Convention on the Prevention and Punishment
of the Crime of Genocide)
ข้อ 6 (4) ให้บุคคลมีสิทธิที่จะขอลดโทษจากค�ำพิพากษาของตนหรือขอรับการอภัยโทษและ
ให้รัฐมีอ�ำนาจในการให้นิรโทษกรรม
ข้อ 6 (5) ห้ามมิให้มีการพิพากษาลงโทษประหารชีวิตกับบุคคลที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปี ในขณะที่
มีการกระท�ำความผิดและห้ามมิให้มีการด�ำเนินการลงโทษประหารชีวิตหญิงที่ก�ำลังตั้งครรภ์
ข้อ 6 (6) ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า การยกเลิกโทษประหารชีวติ เป็นเป้าหมายสูงสุดของรัฐภาคี
ทั้งนี้ โดยมีข้อความว่า “ไม่มีข้อความใดในตราสารนี้ที่เรียกร้องให้มีการชะลอหรือห้ามการยกเลิกโทษประหาร
ชีวิตโดยรัฐภาคีของตราสารฉบับนี้”

8.2 กฎหมายในระดับภูมิภาค
มีตราสารด้านสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคหลายฉบับที่ได้มีการเพิ่มข้อจ�ำกัดในการใช้บังคับ
โทษประหารชีวิตแตกต่างกันออกไป เช่น
อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป (European Convention on Human Rights) ฉบับเริ่มแรกที่
ได้รับความเห็นชอบในปี 2493 และอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนอเมริกา (European Convention on Human
Rights) ฉบับเริ่มแรกที่ได้รับความเห็นชอบในปี 2512 ได้ยอมรับให้โทษประหารชีวิตเป็นข้อยกเว้นของสิทธิใน
ชีวิต อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ภูมิภาคยุโรปได้ยกเลิกข้อยกเว้นนี้ไปแล้ว ทั้งนี้ เพราะสมาชิกทั้งหมดของสหภาพ
ยุโรป (European Union: EU) และคณะมนตรีแห่งยุโรป (Council of Europe: CoE) ได้ยกเลิกโทษประหาร
ชีวิตในกฎหมายภายในประเทศของตนไปทั้งหมดแล้ว รวมทั้ง ให้ถือเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นในการสมัครเข้าเป็น
สมาชิกขององค์กรทั้ง 2 องค์กร ด้วย
ส�ำหรับกฎบัตรสิทธิมนุษยชนอาหรับ (Arab Charter on Human Rights: ACHR) ที่ได้รับ
ความเห็นชอบโดยสภาสันนิบาตแห่งรัฐอาหรับ (Council of the League of Arab States) เมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2547 ได้รบั รองการมีโทษประหารชีวติ ภายใต้ขอ้ จ�ำกัดทีใ่ ห้ใช้ส�ำหรับกรณีอาชญากรรมทีร่ า้ ยแรงทีส่ ดุ
และให้มีบทบัญญัติที่เป็นข้อจ�ำกัดในการใช้โทษประหารชีวิตไว้ด้วย
ส่วนกฎบัตรสิทธิมนุษยชนและสิทธิของประชาชนแอฟริกา (African Charter of Human and
Peoples’ Rights) แม้ไม่ได้มีการกล่าวถึงโทษประหารชีวิตไว้โดยเฉพาะ แต่อาจถือว่ามีการรับรองการมีโทษ
ประหารชีวติ ไว้ โดยข้อบัญญัตวิ า่ “สิทธิ (ในชีวติ ) ต้องไม่ถกู เพิกถอนโดยพลการ” (No one may be arbitrarily
deprived of this right.)
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แนวโน้มในการยกเลิกโทษประหารชีวิตในกฎหมายระหว่างประเทศและ
กฎหมายระดับภูมิภาค
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้มีพัฒนาการไปในทิศทางให้มีการลดหรือจ�ำกัดการใช้โทษประหารชีวิต

เกิดขึ้นทั้งในระดับสากลและระดับภูมิภาค
นับตัง้ แต่ปี 2532 สมัชชาสหประชาชาติได้ให้การรับรองพิธสี ารเลือกรับของกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ฉบับที่ 2 (OP2) ที่ส่งเสริมการยกเลิกโทษประหารชีวิต ตามความใน
ข้อ 1 ที่ก�ำหนดว่า
“(1) ต้องไม่มีใครที่อยู่ในเขตอ�ำนาจของรัฐภาคีแห่งพิธีสารนี้จะถูกลงโทษประหารชีวิต
(2) รัฐภาคีแต่ละรัฐจะต้องด�ำเนินมาตรการที่จ�ำเป็นเพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิตภายในเขตอ�ำนาจ
ของตน”
ตามที่กล่าวไว้ก่อนนี้ รัฐภาคีของ OP2 มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จาก 34 รัฐ ในปี 2542 เป็น
86 รัฐ ในเดือนธันวาคม 2560 โดยพัฒนาการในระดับระหว่างประเทศนีไ้ ด้สะท้อนถึงพัฒนาการทีเ่ กิดขึน้ ในระดับ
ภูมิภาคด้วย ดังนี้
ในปี 2526 คณะมนตรีแห่งยุโรป (CoE) ได้ให้การรับรองพิธีสารของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป
ฉบับที่ 6 ว่าด้วยการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วกับการยกเลิกโทษประหารชีวติ พิธสี าร
ฉบับนี้เป็นความพยายามที่จะให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตส�ำหรับอาชญากรรมทั่วไป หรืออาชญากรรมที่
ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงของสงคราม ซึ่งต่อมาในวันที่ 3 พฤษภาคม 2545 ตามพิธีสาร ฉบับที่ 13 ว่าด้วยการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน คณะมนตรีแห่งยุโรปจึงได้มกี ารก�ำหนดให้มกี ารยกเลิกโทษประหารชีวติ ใน
ทุกสถานการณ์โดยสมบูรณ์
ในปี 2533 ภูมิภาคอเมริกาได้ให้การรับรองพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการยกเลิกโทษประหารชีวิต
อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับ OP2 รัฐภาคีอาจยังคงโทษประหารชีวิตไว้ให้มผี ลในช่วงของสงครามได้ โดยให้รัฐภาคี
สามารถตั้งข้อสงวนไว้ได้ในช่วงเริ่มแรกของการให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติ
ความคิดเห็นของกลไกสิทธิมนุษยชนในภูมภิ าคต่าง ๆ ล้วนสนับสนุนแนวโน้มการยกเลิกโทษประหาร
ชีวิต เช่น ในปี 2553 ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปมีข้อพิจารณาว่า ให้การโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของรัฐ
ที่สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนยุโรปในส่วนที่ได้รับการแก้ไขแล้ว ว่าด้วยการไม่ให้มีการประหาร
ชีวิตในทุกสถานการณ์ สามารถท�ำได้โดยตลอดเวลาและต้องไม่มีข้อจ�ำกัดใด ๆ ทั้งสิ้น
ในปีเดียวกัน คณะท�ำงานด้านโทษประหารชีวิต (Working Group on the Death Penalty) จัดตั้ง
โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและสิทธิของประชาชนแอฟริกา (African Commission on Human and
Peoples’ Rights: ACHPR) ได้มีการพิจารณาที่เกี่ยวกับการจัดท�ำพิธีสารในระดับภูมิภาคแอฟริกาที่ให้มี
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การยกเลิกโทษประหารชีวติ ในภูมภิ าค นอกจากนี้ กรรมการในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและสิทธิของประชาชน
แอฟริกาจ�ำนวนหนึง่ ยังได้กล่าวว่า แม้ในปัจจุบนั การลงโทษประหารชีวติ อาจถือว่าละเมิดต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐานตาม
กฎบัตรแอฟริกาฯ ด้วย13
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ข้อจำ�กัดในการลงโทษประหารชีวิต

กติการะหว่างประเทศ ICCPR เป็นตราสารระหว่างประเทศฉบับแรกทีไ่ ด้มกี ารก�ำหนดข้อจ�ำกัดในการ
ลงโทษประหารชีวติ ข้อจ�ำกัดเหล่านีไ้ ด้รบั การพิจารณาและตีความหลายครัง้ โดยเวทีระหว่างประเทศ เช่น สมัชชา
สหประชาชาติ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Commission on Human Rights:
UNCHR) ซึง่ ต่อมาได้มกี ารปรับโครงสร้างใหม่ให้เป็นคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights
Council) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Rights Committee) ซึง่ เป็นกลไกประจ�ำกติการะหว่างประเทศ
ICCPR รวมทั้งในรายงานและแถลงการณ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญาและผู้รายงานพิเศษของ
สหประชาชาติ ตลอดจนแหล่งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การพิจารณาหรือการตัดสินใจของกลไกสิทธิมนุษยชน
และ/หรือศาลสิทธิมนุษยชนในระดับภูมภิ าค ตลอดจนกฎหมายและรัฐธรรมนูญภายในประเทศ การตัดสินคดีของ
ศาลภายในประเทศ และความเห็นของนักวิชาการ
ข้อมติที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC)
ว่าด้วย “มาตรการเชิงป้องกันเพื่อรับรองสิทธิของผู้ที่ต้องรับโทษประหารชีวิต” (Safeguards guaranteeing
protection of the rights of those facing the death penalty) ถือเป็นเอกสารที่มีบทบาทส�ำคัญในการ
พัฒนากฎหมายระหว่างประเทศในประเด็นสิทธิของผู้ที่ต้องรับโทษประหารชีวิต
กติการะหว่างประเทศ ICCPR ถือเป็นตราสารส�ำคัญทีเ่ ป็นแหล่งทีม่ าของข้อจ�ำกัดหลัก ๆ ในการบังคับ
ใช้การลงโทษประหารชีวิตในระดับโลก แต่ไม่ใช่แหล่งที่มาเดียว บรรทัดฐานสากลบางส่วนที่ก�ำหนดโดยกติกา
ระหว่างประเทศ ICCPR ได้รบั การก�ำหนดตามประเพณีตามธรรมชาติ นอกจากนี้ ตราสารด้านสิทธิมนุษยชนในระดับ
ภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตราสารของภูมิภาคแอฟริกาและภูมิภาคอเมริกายังมีบทบาทส�ำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ
ในประเด็นที่เกี่ยวกับโทษประหารชีวิต
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ความผิดที่ต้องถูกลงโทษด้วยความตาย – มาตรฐานของสิ่งที่ถูกเรียกว่า
“อาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุด”

ตามข้อ 6 วรรคสอง ของกติการะหว่างประเทศ ICCPR ก�ำหนดว่า ให้การถูกลงโทษด้วยความตาย
อาจถูกใช้ได้ส�ำหรับการกระท�ำความผิดที่เป็น “อาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุด”
อย่างไรก็ตาม กติการะหว่างประเทศ ICCPR ไม่ได้ก�ำหนดว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่า “อาชญากรรมที่
ร้ายแรงที่สุด” และช่องว่างของความหมายนี้ได้น�ำไปสู่การด�ำเนินการของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
สหประชาชาติ (ECOSOC) ทีไ่ ด้จดั ท�ำเอกสารชือ่ “มาตรการเชิงป้องกัน ฯ” (Safeguards) ทีไ่ ด้รบั การรับรองโดย
สมัชชาสหประชาชาติครั้งแรกในปี 2527 เพื่อรับประกันให้มีการคุ้มครองสิทธิของผู้ที่ต้องรับโทษประหารชีวิต
เอกสารของสหประชาชาติฉบับนี้นับเป็นเอกสารระหว่างประเทศฉบับแรกที่ก�ำหนดความหมายของ
ค�ำว่า “อาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุด” ทั้งนี้ โดยจะต้องเข้าใจด้วยว่า การกระท�ำอาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุดนั้น
จะต้องเป็นการกระท�ำ “โดยเจตนา ที่มีผลท�ำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือมีผลท�ำให้เกิดการสูญเสียชีวิต”
ในการพิจารณากฎหมายระหว่างประเทศและมาตรการเชิงป้องกัน ฯ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
มีความเห็นว่า “อาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุด” จะต้องไม่มีผลให้มีการลงโทษประหารชีวิต หากการกระท�ำ
อาชญากรรมนั้นไม่ได้มีผลไปถึงการเสียชีวิตของเหยื่อหรือบุคคลอื่น
ในข้อคิดเห็นทัว่ ไป หมายเลข 6 (General Comment No. 6) ข้อ (16) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
ประจ�ำกติกา ICCPR กล่าวว่า ค�ำว่า “อาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุด” ต้องเป็น “การอ่านตีความอย่างเข้มงวดที่สุด
เพือ่ ให้การลงโทษประหารชีวติ เป็นมาตรการทีพ่ เิ ศษทีส่ ดุ ” ดังนัน้ จึงต้องพิจารณาความผิดของผูต้ อ้ งหาแต่ละคน
อย่างชัดเจนทีส่ ดุ เพือ่ พยายามค้นหาว่าการกระท�ำความผิดนัน้ ของผูต้ อ้ งหาอาจไม่เป็นไปตามข้อ 6 วรรคสองของ
กติการะหว่างประเทศ ICCPR และไม่เป็นความผิดที่ร้ายแรงที่สุดที่จ�ำเป็นต้องลงโทษด้วยความตาย ความผิด
ที่ไม่ถือเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุดเหล่านั้น ประกอบด้วย
(1) ความผิดทางการเมือง รวมทั้งการปฏิเสธที่จะเปิดเผยกิจกรรมทางการเมืองที่เคยท�ำหรือท�ำอยู่
ก่อนหน้านี้ ตัวอย่างเช่น อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนอเมริกา ก�ำหนดว่า ต้องไม่มีการลงโทษประหารชีวิตอันเกิดจาก
การกระท�ำความผิดทางการเมือง
(2) การกระท�ำความผิดทีเ่ กีย่ วกับยาเสพติดในทุกกรณี ทัง้ นี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีความเห็นว่า
“การเพิ่มการลงโทษประหารชีวิตให้กับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในทุกกรณี เช่น การค้าและการบริโภค
ใบโคคา ถือเป็นการลงโทษประหารชีวิตที่มากเกินสมควร”
(3) อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการยักยอกทรัพย์สินของรัฐหรือของสาธารณะ การกระท�ำ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การใช้เงินของรัฐที่ผิดประเภท และการทุจริตคอร์รัปชั่น
(4) การฉกชิงวิ่งราวหรือการโจรกรรมด้วยความรุนแรง
(5) การลักพาตัว

115

116

วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน

(6) การกระท�ำความผิดทางอาชญากรรมที่ยังกระท�ำไม่ส�ำเร็จ หรือการเตรียมการกระท�ำความผิด
เช่น การพยายามฆ่า การสมรู้ร่วมคิดกันกระท�ำความผิดระหว่างข้าราชการพลเรือนและ/หรือข้าราชการทหาร
(7) การหนีทหารหรือการหลีกเลี่ยงการเข้ารับการเกณฑ์ทหาร
(8) การละเมิดลิขสิทธิ์
(9) การมีชู้หรือการท�ำผิดประเวณี
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีข้อถกเถียงกันว่าการทรยศต่อชาติและการจารกรรมถือว่าเป็น “อาชญากรรม
ร้ายแรงที่สุด” หรือไม่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประจ�ำกติกา ICCPR คัดค้าน “อาชญากรรมทีก่ �ำหนดไว้อย่างคลุมเครือ”
รวมถึงการกระท�ำความผิดต่อ “สันติภาพ มนุษยชาติ หรือสิทธิมนุษยชน” หรืออาชญากรรมสงคราม “ทีม่ สี าเหตุ
มาจากความเกลียดชังต่อรัฐ” คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNCHR) มีความเห็น
เช่นเดียวกันว่า การกระท�ำความผิดเช่น “การเป็นปฏิปักษ์ต่อความสงบเรียบร้อยของชาติ” และ “การละเมิดต่อ
ความมั่นคงของชาติ” เป็นการกระท�ำความผิดที่มีความคลุมเครือและไม่สามารถยอมรับว่าเป็นอาชญากรรมที่
ร้ายแรงที่สุดได้ รวมทั้งยังเป็นการละเมิดต่อ ข้อ 6 (2) ของกติการะหว่างประเทศ ICCPR ความวิตกกังวลเหล่านี้
สอดคล้องต่อมุมมองของการลงโทษประหารชีวติ ในหลายรัฐส�ำหรับความผิดแบบกว้าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการก่อการร้าย
คณะมนตรี สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง สหประชาชาติ ไ ด้ มี ข ้ อ มติ เ กี่ ย วกั บ โทษประหารชี วิ ต ในปี 2548
เพื่อเรียกร้องให้รัฐงดเว้นการตีความการกระท�ำความผิดที่เกินไปกว่าการกระท�ำ  “โดยเจตนา ที่มีผลท�ำให้ผู้อื่น
ถึงแก่ความตายหรือมีผลท�ำให้เกิดการสูญเสียชีวิต” ด้วยเหตุนี้ จึงกล่าวได้ว่า อาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุดที่ต้อง
มีการลงโทษด้วยความตายนีจ้ งึ ไม่รวมถึงกิจกรรมทีไ่ ม่มคี วามรุนแรง (non-violent activity) โดยตัวของกิจกรรม
นั้นเอง เช่น การแสดงออกทางความเชื่อหรือศาสนา พฤติกรรมทางเพศระหว่างผู้ใหญ่ที่สมยอมกัน หรือ
อาชญากรรมทางการเงิน
ประเด็นปัญหานีไ้ ด้รบั การพิจารณาอีกครัง้ ตามรายงานของผูร้ ายงานพิเศษของสหประชาชาติวา่ ด้วย
การลงโทษที่อยู่นอกเหนือกฎหมาย โดยสรุปรวบรัด หรือโดยพลการ ประจ�ำปี 255014 (Special Rapporteur
on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions) โดยในรายงานดังกล่าว ผู้รายงานพิเศษ ฯ ได้กล่าวว่า
ภายหลังจากการวิเคราะห์และการตีความตามกฎหมายระหว่างประเทศและการปฏิบัติของหน่วยงานของ
สหประชาชาติทเี่ กีย่ วข้อง ให้ค�ำว่า “อาชญากรรมทีร่ า้ ยแรงทีส่ ดุ ” สามารถใช้ได้เฉพาะกับอาชญากรรมทีม่ เี จตนา
หมายจะฆ่าเอาชีวิตและมีผลให้เกิดการสูญเสียชีวิตเท่านั้น นอกจากนี้ รายงานดังกล่าวยังระบุว่า มีอาชญากรรม
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จ�ำนวนหนึ่งที่ต้องไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ว่า “ร้ายแรงที่สุด” ได้ เช่น การลักพาตัวที่ไม่ท�ำให้
เกิดความตาย การท�ำผิดประเวณี การละทิ้งศาสนา การหมิ่นประมาท การติดสินบนเจ้าพนักงาน การทุจริต
คอร์รัปชั่น การกระท�ำที่เป็นการไม่รักษาพรหมจรรย์ทางเพศ การครอบครองยาเสพติดและการค้ายาเสพติด
การกระท�ำความผิ ด ที่ เ กี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด ความผิ ด ที่ เ กี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ การแสดงออกหรื อ การยึ ด มั่ น ใน
ความคิดเห็น การกระท�ำที่แสดงถึงความนิยมในการรักร่วมเพศ การแสดงออกถึงรสนิยมทางเพศเฉพาะกลุ่ม
การเผยแผ่ศาสนาหรือความเชือ่ ของบุคคล การค้าประเวณี การรวมกลุม่ หรือองค์กรของผูค้ า้ ประเวณี การมีสว่ นร่วม
ในการชุ ม นุ ม ประท้ ว ง การมี เ พศสั ม พั น ธ์ ก ่ อ นการสมรส การร้ อ งเพลงปลุ ก ระดมให้ ผู ้ ช ายเข้ า ร่ ว มหรื อ
ไม่เข้าร่วมในการสงคราม การร่วมเพศทางทวารหนัก การกักตุนสินค้าเพื่อเก็งก�ำไร การกระท�ำการอันเป็นกบฏ
การสืบราชการลับหรือการกระท�ำอื่น ๆ ที่ก�ำหนดไว้กว้าง ๆ ว่าเป็นอาชญากรรมต่อรัฐ เช่น การเขียนค�ำขวัญ
ต่อต้านผู้น�ำของประเทศ
ในประการที่ว่า เจตนาถือเป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญของมาตรฐานว่าด้วย “อาชญากรรมที่ร้ายแรง
ทีส่ ดุ ” ซึง่ ไม่เพียงแต่เป็นส่วนส�ำคัญในการประกอบเข้ากับประเภทของความผิดทีม่ ผี ลให้เกิดความความตายเท่านัน้
แต่ยังเกี่ยวกับระดับของการมีส่วนร่วมในการกระท�ำความผิดของผู้กระท�ำความผิดอีกด้วย ตามความเห็นของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประจ�ำกติกา ICCPR ในร่างข้อคิดเห็นทั่วไป หมายเลขที่ 36 (Draft General
Comment No. 36) การลงโทษประหารชีวติ อาจให้สามารถใช้ได้เฉพาะกับผูท้ กี่ ระท�ำความผิดทางตรงและ/หรือ
“หัวหน้าที่ก่อการกระท�ำความผิด” เท่านั้น โดยไม่รวมไปถึงบุคคล เช่น ผู้สนับสนุนการกระท�ำความผิด ผู้ที่ไม่
สามารถป้องกันการกระท�ำความผิด
อย่างไรก็ตาม สมัชชาสหประชาชาติได้มขี อ้ มติโดยทัว่ ไป (regular resolutions) เรียกร้องให้รฐั สมาชิก
ค่อย ๆ จ�ำกัดจ�ำนวนความผิดที่อาจจะต้องก�ำหนดให้มีโทษประหารชีวิตให้ลดน้อยลง

12

บุคคลทีค่ วรได้รบั การยกเว้นจากโทษประหารชีวติ ตามกฎหมายระหว่างประเทศ
12.1 ผู้กระท�ำความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน

ข้อห้ามในการลงโทษประหารชีวิตต่อผู้กระท�ำความผิดที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปี ในขณะที่กระท�ำ
ความผิดนั้นถือได้ว่าเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในกฎหมายระหว่างประเทศ ในปี 2551 คณะกรรมาธิการ
สิทธิมนุษยชนแห่งภูมภิ าคอเมริกา (Inter-American Commission on Human Rights: IACHR) มีความเห็นว่า
หลักการว่าโทษประหารชีวติ ไม่ควรใช้กบั เยาวชนถือเป็นกฎจารีตระหว่างประเทศ (customary international rule)
ตามข้อ 5 วรรคห้า ของกติการะหว่างประเทศ ICCPR ห้ามมิให้มีการลงโทษประหารชีวิต
แก่ผกู้ ระท�ำความผิดในขณะทีม่ อี ายุตำ�่ กว่า 18 ปี ข้อห้ามนีไ้ ด้รบั การเน้นยำ�้ อีกครัง้ ในมาตรการที่ 6 ของมาตรการ
เชิงป้องกัน ฯ และข้อ 37 ของอนุสัญญา CRC นอกจากนี้ การด�ำเนินการลงโทษประหารชีวิตเยาวชนยังถูกห้าม
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ตามอนุสัญญาในระดับภูมิภาค เช่น กฎบัตรของแอฟริกาว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการของเด็ก (African Charter
on the Rights and Welfare of the Child) (ข้อ 5 (3)) และอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งภูมิภาคอเมริกา
อย่างไรก็ตาม หลักการนีย้ งั คงได้รบั การตัง้ ข้อสงวนจากสหรัฐอเมริกาเมือ่ แรกให้สตั ยาบันต่ออนุสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชน
แห่งภูมิภาคอเมริกาซึ่งถือได้ว่าเป็นการขัดต่อวัตถุประสงค์ของอนุสัญญา

12.2 หญิงตั้งครรภ์และหญิงที่ยังมีลูกที่เป็นเด็กเล็ก
ข้อห้ามในการด�ำเนินการลงโทษประหารชีวิตต่อหญิงตั้งครรภ์เป็นบรรทัดฐานที่ได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวางภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและในการปฏิบัติของรัฐ โดยเกือบทุกประเทศ
ที่ยังคงมีโทษประหารชีวิตในกฎหมายภายในของตนต่างได้มีการห้ามการบังคับใช้โทษประหารชีวิตต่อหญิง
ตั้งครรภ์ ตามข้อ 6 วรรคห้า ของกติการะหว่างประเทศ ICCPR ไม่อนุญาตให้มีการประหารชีวิตหญิงตั้งครรภ์
มาตรการที่ 6 ของมาตรการเชิงป้องกัน ฯ ได้พยายามที่จะขยายความคุ้มครองดังกล่าวไปให้ครอบคลุมถึง
“แม่ที่เพิ่งคลอดลูกใหม่” ที่จะต้องไม่ถูกตัดสินโทษประหารชีวิตด้วย อย่างไรก็ตาม การก�ำหนดความคุ้มครอง
ไปจนถึง “แม่ทเี่ พิง่ คลอดลูกใหม่” ยังเป็นบรรทัดฐานทีย่ งั ไม่มคี วามชัดเจนในกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐสมาชิก
ของสหประชาชาติตา่ งตีความข้อห้ามนีไ้ ปในทิศทางทีแ่ ตกต่างกันออกไป เช่น บางประเทศจะห้ามการประหารชีวติ
หญิงตั้งครรภ์จนกว่าการตั้งครรภ์นั้นจะสิ้นสุดลงหรือจนถึงเมื่อคลอดบุตร โดยให้มีการเว้นช่วงระยะเวลาไว้
ประมาณหนึ่ง หรือห้ามการประหารชีวิตจนกว่าจะเสร็จสิ้นการให้นมบุตร นอกจากนี้ ยังมีบางประเทศที่อาจ
ยกโทษประหารชีวิตนั้นให้อย่างถาวร ถ้านักโทษประหารชีวิตนั้นก�ำลังอยู่ระหว่างการตั้งครรภ์
ส่วนการห้ามการลงโทษประหารชีวิตต่อหญิงที่ยังมีลูกที่เป็นเด็กเล็กนั้น ปรากฏในอนุสัญญา
สิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค จ�ำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย กฎบัตรแอฟริกาว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการของเด็ก
และกฎบัตรสิทธิมนุษยชนอาหรับ โดยข้อ 30 (e) ของกฎบัตรแอฟริกาว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการของเด็ก ห้ามมิให้
รัฐภาคีของกฎบัตรนั้นลงโทษประหารชีวิตต่อหญิงตั้งครรภ์และ “แม่ที่ยังมีลูกที่เป็นเด็กทารกและเด็กเล็ก”
ขณะที่ ข้อ 12 ของกฎบัตรสิทธิมนุษยชนอาหรับ ก�ำหนดว่า การลงโทษประหารชีวติ จะต้องไม่ถกู ใช้บงั คับกับหญิง
ตั้งครรภ์ที่ยังมิได้คลอดบุตรหรือ “แม่ที่ยังดูแลบุตรวัยทารก ภายใน 2 ปี นับจากวันที่คลอดบุตร” อย่างไรก็ตาม
มีรฐั ภาคีของอนุสญ
ั ญาทัง้ 2 ฉบับ เพียงบางรัฐเท่านัน้ ทีไ่ ด้น�ำบรรทัดฐานนีไ้ ปบังคับใช้เป็นกฎหมายภายในประเทศ
อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้วมีรัฐสมาชิกของสหประชาชาติซึ่งรวมทั้งรัฐที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกของรัฐภาคี
ของอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว ได้ให้ความเห็นชอบกับหลักการนี้โดยได้จัดท�ำเป็นกฎหมายภายในประเทศ
ที่ให้การคุ้มครองมิให้มีการลงโทษประหารชีวิตผู้หญิงที่ยังมีลูกที่เป็นเด็กเล็กในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน
ออกไปนับตั้งแต่ 40 วัน (โมร็อกโก) จนถึง 3 ปี (ประเทศไทย) ตามล�ำดับ นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายภายในของ
บางประเทศ เช่น บังคลาเทศ ทีใ่ ห้สทิ ธิในการยกเว้นโทษประหารชีวติ ให้กบั หญิงทีย่ งั มีลกู ทีเ่ ป็นเด็กเล็กอย่างถาวร
นอกจากนี้ ยังได้มีการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศที่มีกฎหมายห้ามมิให้มีการด�ำเนินการลงโทษประหารชีวิตต่อ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

ผู้หญิงที่มีลูกเป็นเด็กเล็กและกลุ่มประเทศที่ต้องเคารพต่อข้อห้ามดังกล่าวในระดับนานาชาติด้วย โดยมีสมาชิก
ของกลุ่มประมาณ 50 ประเทศ หรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศที่ยังคงมีโทษประหารชีวิตอยู่ตามกฎหมาย
ภายในก�ำหนดให้การลงโทษประหารชีวิตต่อผู้หญิงที่มีลูกเป็นเด็กเล็กถือเป็นความผิดตามกฎหมาย

12.3 ความเจ็บป่วยทางจิตหรือความพิการทางสติปัญญา
ปัจจุบัน ยังไม่มีอนุสัญญาระหว่างประเทศฉบับใดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นการลงโทษ
ประหารชีวิตแก่บุคคลที่มีความบกพร่องทางจิตหรือทางสติปัญญา ดังนั้น ข้อห้ามดังกล่าวจึงเกิดจากการตีความ
บทบัญญัติบางข้อของอนุสัญญาระหว่างประเทศโดยกลไกระหว่างประเทศและกลไกระดับภูมิภาคที่ไม่อนุญาต
ให้มกี ารลงโทษการประหารชีวติ ต่อทัง้ ผูป้ ว่ ยทางจิตและสติปญ
ั ญา นอกจากนี้ มาตรการเชิงป้องกัน ฯ ฉบับปี 2527
ยังห้ามมิให้มกี ารลงโทษประหารชีวติ “ต่อบุคคลทีไ่ ด้กลายเป็นคนวิกลจริต” (ตามกฎหมาย) แล้ว ทัง้ นี้ ข้อมติของ
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการใช้มาตรการเชิงป้องกัน ฯ ได้ให้ค�ำแนะน�ำต่อรัฐ
สมาชิกของสหประชาชาติ ความว่า “(ให้รัฐสมาชิก) ท�ำตามขั้นตอนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเชิงป้องกัน ฯ
โดย ... ยกเว้นโทษประหารชีวติ ส�ำหรับบุคคลทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญ
ั ญาหรือบุคคลทีม่ คี วามสามารถทางจิต
ที่จ�ำกัด ไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนใดของการลงโทษหรือการประหารชีวิตแล้วก็ตาม”
ทั้งผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติว่าด้วยการทรมานและการปฏิบัติและการลงโทษอื่น
ด้วยความโหดร้าย ทารุณ และไร้มนุษยชนธรรม (Special Rapporteur on Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) และผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติว่าด้วยการ
ลงโทษที่อยู่นอกเหนือกฎหมาย โดยสรุปรวบรัด หรือโดยพลการ (Special Rapporteur on Extrajudicial,
Summary or Arbitrary Executions) ได้มีความเห็นตรงกันว่า15 การลงโทษประหารชีวิตต่อบุคคลที่มี
ความบกพร่องทางจิตหรือทางสติปัญญาเป็นการละเมิด ข้อ 7 ของกติการะหว่างประเทศ ICCPR และข้อ 1 และ
ข้อ 16 ของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�่ำยี
ศักดิ์ศรี (CAT)
นอกจากนี้ จากการตระหนักถึงความส�ำคัญต่อประเด็นดังกล่าวของรัฐสมาชิกจ�ำนวนมาก
จึงน�ำไปสู่การเกิดขึ้นของบรรทัดฐานจารีตประเพณีสากลที่ท�ำให้การลงโทษประหารชีวิต ไม่รวมถึงบุคคลที่มี
ความบกพร่องทางจิตหรือทางสติปัญญา อย่างไรก็ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศที่
ยังมีโทษประหารชีวิตหลายประเทศได้บัญญัติให้มีการปฏิบัติที่เป็นพิเศษต่อบุคคลที่เป็นผู้พิการทางสมอง

15

From Civil and political rights, including the questions of disappearances and
summary executions: report of the special rapporteur on extrajudicial summary or arbitrary executions,
Philip Alston (A/HRC/4/20 of 29 January 2007). Op.cit.
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หรือบุคคลที่พิการทางสติปัญญา แม้มีผู้สนับสนุนให้ใช้บรรทัดฐานด้านสิทธิมนุษยชนเหล่านี้เป็นมาตรฐานสากล
แต่ยังต้องเผชิญกับความท้าทายที่ส�ำคัญ เช่น แม้ว่าหลายประเทศจะจัดให้บุคคลที่ป่วยเป็นโรคจิตอย่างหนัก
(และในบางกรณีให้รวมถึงผู้พิการทางสติปัญญา) ให้ไม่ต้องรับโทษทางอาญา แต่พบว่าประเทศเหล่านี้ยังไม่มี
การบัญญัติให้ครอบคลุมไปถึงบุคคลที่เพิ่งเริ่มมีอาการหรือก�ำลังเริ่มมีความเจ็บป่วยทางจิตหรือบุคคลที่มีอาการ
ป่วยทางจิตภายหลังจากที่ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีไปแล้ว นอกจากนี้ ยังพบว่า มีรัฐจ�ำนวนหนึ่งที่ไม่ได้
ให้การคุ้มครองเป็นพิเศษส�ำหรับบุคคลที่ป่วยเป็นโรคจิตหรือบกพร่องทางสติปัญญา แต่ไม่ได้เป็น “ผู้วิกลจริต”
หรือ “บุคคลไร้ความสามารถ” ตามนิยามที่ก�ำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา รวมทั้งแม้แต่ในรัฐที่ห้ามไม่ให้
มีการลงโทษประหารชีวิตบุคคลที่มีอาการป่วยทางจิตหรือความบกพร่องทางสติปัญญาอย่างชัดเจน แต่ก็พบว่า
ในประเทศเหล่านี้ยังขาดแคลนนักวิชาชีพด้านสุขภาพจิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสามารถท�ำการประเมิน
หรือวินิจฉัยอาการสุขภาพจิตของบุคคลได้อย่างแม่นย�ำ ท�ำให้การพิจารณาไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล

12.4 ผู้สูงอายุ
ทัง้ กติการะหว่างประเทศ ICCPR และมาตรการเชิงป้องกัน ฯ ฉบับปี 2527 ต่างไม่ได้ระบุอายุ
ขั้นสูงที่สุดของบุคคลที่สามารถจะถูกลงโทษประหารชีวิตได้ อย่างไรก็ตาม อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนอเมริกา
(American Convention on Human Rights) ข้อ 4 (5) ได้ก�ำหนดห้ามลงโทษประหารชีวติ บุคคลอายุ “มากกว่า
70 ปี” ขึ้นไปไว้
ในปี 2532 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติได้มขี อ้ มติทกี่ �ำหนดรายละเอียด
เกีย่ วกับการใช้มาตรการเชิงป้องกัน ฯ ฉบับปี 2532 เพือ่ มีขอ้ แนะน�ำให้รฐั สมาชิกของสหประชาชาติก�ำหนด “อายุ
ขั้นสูงสุดที่บุคคลสามารถถูกตัดสินประหารชีวิตหรือถูกลงโทษประหารชีวิต” ได้ มาตรการนี้เป็นความพยายามที่
จะท�ำให้ประชาคมระหว่างประเทศปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับระบบสิทธิมนุษยชนในภูมภิ าคอเมริกาและเป็นส่วนหนึง่
ของความพยายามในการบรรลุเป้าหมายของการยกเลิกการประหารชีวิตอย่างค่อยเป็นค่อยไป
จนถึงปัจจุบัน มีประเทศที่ยังคงโทษประหารชีวิตไว้ 10 ประเทศ ที่ได้มีการจัดท�ำกฎหมาย
ภายในประเทศซึง่ ห้ามไม่ให้มกี ารลงโทษประหารชีวติ ผูส้ งู อายุไว้แตกต่างกันไป นับตัง้ แต่อายุ 60 ปี เช่น กัวเตมาลา
อายุ 65 ปี เบลารุ ส อายุ 75 ปี จี น และไต้ ห วั น อายุ 80 ปี นอกจากนี้ ยั ง มี ก ฎหมายภายในของ
บางประเทศ เช่น กาตาร์ ที่ตามกฎหมายอาญาก�ำหนดให้บุคคลที่ถูกลงโทษจ�ำคุกรอการประหารชีวิตหรือบุคคล
ที่ได้รับการเลื่อนการลงโทษหรือพักโทษการลงโทษประหารชีวิตไว้ไม่น้อยกว่า 30 ปีแล้ว จะไม่ถูกประหารชีวิต
อีกต่อไป
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ประเด็นสำ�คัญที่เกี่ยวกับโทษประหารชีวิต
13.1 การบังคับลงโทษประหารชีวิตโดยสรุปรวบรัด

ศาลจะตัดสินให้ลงโทษประหารชีวิตบุคคลได้ เมื่อมีความเชื่อมั่นแล้วว่า บุคคลนั้นได้กระท�ำ
ความผิดที่เกิดขึ้นจริง และต้องรู้ว่าค�ำตัดสินนั้นจะน�ำบุคคลนั้นไปสู่ความตายโดยอัตโนมัติ ดังนั้น หากปราศจาก
ศาลที่มีอ�ำนาจในการพิจารณาคดีโดยชอบ พร้อมกับสถานการณ์ของความผิดและลักษณะของผู้กระท�ำความผิด
ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วอย่างชัดเจนและสิ้นข้อสงสัย จะไม่อาจถือได้ว่าการพิจารณานั้นเป็นการตัดสินโทษที่
เหมาะสมและเป็นธรรม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประจ�ำกติกา ICCPR ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การบังคับ
ลงโทษประหารชีวติ โดยสรุปรวบรัดละเมิดต่อข้อ 6 ของกติการะหว่างประเทศ ICCPR นอกจากนี้ ผูร้ ายงานพิเศษ
ของสหประชาชาติว่าด้วยการลงโทษที่อยู่นอกเหนือกฎหมาย โดยสรุปรวบรัด หรือโดยพลการ ยังได้มีความเห็น
เกีย่ วกับกรณีการบังคับลงโทษประหารชีวติ โดยสรุปรวบรัดว่า กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศได้ก�ำหนด
อย่างชัดเจนว่า “บุคคลจะต้องไม่ถกู พรากชีวติ หรือท�ำให้เสียชีวติ โดยพลการ” และ “บุคคลจะต้องไม่ถกู ตัดสินให้
รับการลงโทษที่โหดร้าย ทารุณ หรือไร้มนุษยธรรม” ในรายงานประจ�ำปี 2550 นาย Philip Aston ผู้รายงาน
พิเศษ ฯ ได้กล่าวว่า16 ในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล ศาลจ�ำเป็นจะต้องมีการชั่งน�้ำหนักปัจจัยหรือข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งปัจจัยที่ควรให้มีการบรรเทาโทษหรือลดโทษ เพื่อตรวจสอบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท�ำ
ความผิดที่เป็น “อาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุด” จริง และต้องประเมินสิ่งที่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาภายหลัง
จากที่ผู้กระท�ำความผิดได้กระท�ำการนั้น รายงานกล่าวว่า “ทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติ การเคารพ
สิทธิมนุษยชนจะได้รบั ความมัน่ ใจต่อเมือ่ คดีทมี่ โี ทษประหารชีวติ นัน้ องค์กรฝ่ายตุลาการได้เข้าไปพิจารณาคดีนนั้
เฉพาะเป็นรายกรณีอย่างละเอียดถี่ถ้วนและพินิจพิเคราะห์ โดยค�ำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว”
อย่างไรก็ตาม ศาลในระบบของกลไกหรือศาลระหว่างประเทศต่างไม่เห็นด้วยและประณาม
การบังคับลงโทษประหารชีวิตโดยสรุปรวบรัด ทั้งนี้ ในรายงานผลการพิจารณาค�ำร้องระหว่างปี 2543 - 2544
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งภูมิภาคอเมริกา มีความเห็นว่าการบังคับลงโทษประหารชีวิตโดยสรุปรวบรัด
ละเมิดสิทธิในชีวติ ของบุคคล สิทธิในการได้รบั การปฏิบตั หิ รือการลงโทษอย่างมีมนุษยธรรม สิทธิในการได้รบั การ
พิจารณาคดีทเี่ ป็นธรรม เช่น ในกรณีคดี Boyce vs. Barbados (2007)17 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งภูมภิ าค

16

From Civil and political rights, including the questions of disappearances and
summary executions: report of the special rapporteur on extrajudicial summary or arbitrary executions,
Philip Alston (A/HRC/4/20 of 29 January 2007). Op.cit.
17
From Case of Boyce et al. v. Barbados, by Inter-American Court of Human Rights, 2007.  
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อเมริ ก ามี ค วามเห็ น ว่ า กฎหมายที่ ห ้ า มไม่ ใ ห้ มี ก ารพิ จ ารณาคดี ข องกลุ ่ ม บุ ค คลที่ ก ระท�ำความผิ ด ร่ ว มกั น
เป็นรายบุคคลนั้นมีขึ้นโดยไม่ชอบธรรมและไม่สมเหตุผลอย่างยิ่ง โดยกล่าวว่า “กฎหมายที่บังคับลงโทษบุคคล
จนถึงแก่ความตายจะถือเป็นการกระท�ำโดยพลการและไม่ชอบธรรม หากกฎหมายนั้นไม่สามารถแยกระดับ
ความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการกระท�ำอาชญากรรมของผู้กระท�ำผิดแต่ละคนจากกลุ่มผู้กระท�ำความผิด
ทั้งหมด และไม่สามารถพิจารณาสถานการณ์ที่แตกต่างเฉพาะกันออกไปของแต่ละบุคคลในการมีส่วนร่วม
ในอาชญากรรม”18
ในปัจจุบันนี้ ประเทศที่ยังคงให้มีการบังคับลงโทษประหารชีวิตโดยสรุปรวบรัดมีจ�ำนวน
ลดน้อยลงเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากความท้าทายหรือการต่อสู้ในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลของ
ผู้ต้องหาแต่ละราย ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 254319 ศาลในประเทศต่าง ๆ อย่างน้อย 18 ประเทศ มีความเห็นว่า
การบังคับลงโทษประหารชีวิตโดยสรุปรวบรัดเป็นการลงโทษโดยพลการที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและ/หรือ
ไร้มนุษยธรรม นอกจากนี้ ยังมีศาลในบางประเทศที่มีความเห็นว่าการบังคับลงโทษประหารชีวิตโดยสรุปรวบรัด
ละเมิดสิทธิในชีวิต สิทธิในกระบวนการพิจารณาโทษที่เหมาะสม และหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจของรัฐ ตลอดจน
การสนับสนุนแนวคิดนี้ยังพบได้ในกรณีการเพิ่มขึ้นของรัฐสมาชิกของสหประชาชาติที่ได้แจ้งหรือแสดงเจตจ�ำนง
ในการยกเลิกความจ�ำเป็นในการต้องมีการบังคับลงโทษประหารชีวิตโดยสรุปรวบรัดส�ำหรับการกระท�ำความผิด
ในบางประเภทเอาไว้

13.2 การน�ำโทษประหารชีวิตกลับมาใช้ใหม่ส�ำหรับประเทศที่ยกเลิกโทษประหารชีวิต
ไปแล้ว
ตามข้อ 6 วรรคสอง ของกติการะหว่างประทศ ICCPR เริ่มต้นประโยคว่า “ในประเทศที่ยังไม่
ยกเลิกโทษประหารชีวิต ...” ในรายงานของภาคีท�ำงานของคณะกรรมาธิการ ชุดที่ 3 ของสมัชชาสหประชาชาติ
(Working Party of the Third Committee of the General Assembly) มีความเห็นว่า วลีนี้มีวัตถุประสงค์
เพือ่ แสดงทิศทางทีผ่ จู้ ดั ท�ำกติการะหว่างประเทศหวังว่าสถานการณ์ของโลกทีเ่ กีย่ วกับโทษประหารชีวติ จะพัฒนา
ให้ดีขึ้นในอนาคต20

18

From U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR commentary, by M. Nowak,
2005,  Kehl: N.P. Engel.
19
From Moratoria. Op.cit.
20
From War crimes and human rights: essays on the death penalty, justice and accountability, by W. A. Schabas, 2008, London: Cameron May.     
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วลีที่ว่า “ประเทศที่ยังไม่ยกเลิกโทษประหารชีวิต” ท�ำให้มีการตีความว่า ความตามวรรคที่
สองนี้ไม่สามารถใช้ได้กับรัฐที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้วอีกต่อไป ดังนั้น นักวิชาการให้ความเห็นว่า21
ตามความในวรรคนี้ หมายความว่า ประเทศทีไ่ ด้มกี ารยกเลิกโทษประหารชีวติ ไปแล้วจะไม่สามารถน�ำโทษประหาร
ชีวติ กลับมาใช้ได้อกี อย่างไรก็ตาม บทบัญญัตใิ นประเด็นนีใ้ นอนุสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนอเมริกาในข้อ 16 วรรคสอง
ช่วยท�ำให้การอภิปรายเกี่ยวกับบทบัญญัติในกติการะหว่างประเทศ ICCPR ชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่ออนุสัญญา ฯ ได้มี
การบัญญัตวิ า่ การน�ำโทษประหารชีวติ กลับมาใหม่โดยรัฐจะกระท�ำได้หรือไม่ ให้รฐั เป็นผูพ้ จิ ารณาความเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับรัฐที่เข้าเป็นรัฐภาคีของพิธีสาร OP2 แล้ว จะไม่สามารถฟื้นคืนหรือ
น�ำโทษประหารชีวิตกลับมาใช้ใหม่ได้อีกต่อไปอย่างแน่นอน เนื่องจากกลไกนี้ไม่มีการระบุไว้ในพิธีสาร OP2

13.3 การลงโทษประหารชีวิตย้อนหลัง
ตามข้อ 6 ของกติการะหว่างประเทศ ICCPR ก�ำหนดให้การลงโทษประหารชีวิตเกิดขึ้นได้
เพี ย งเฉพาะเมื่ อ มี “กฎหมายที่ ใ ช้ บั ง คั บ ในขณะที่ เ กิ ด อาชญากรรม” ได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ เ ป็ น ความผิ ด เท่ า นั้ น
โดยหลักการนี้ได้รับการเรียบเรียงและขยายความใหม่ในข้อ 15 ที่ห้ามไม่ให้มีการลงโทษในการกระท�ำที่ไม่ถือว่า
เป็นอาชญากรรมในขณะที่ได้กระท�ำความผิด ความในข้อนี้ยังห้ามการก�ำหนดโทษที่มากกว่าโทษตามที่กฎหมาย
ได้ก�ำหนดไว้ในขณะที่เกิดอาชญากรรมนั้น นอกจากนี้ มาตรการเชิงป้องกัน ฯ ยังได้น�ำหลักการนี้มาน�ำเสนอซ�้ำ
อีกครั้งเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น
ร่างข้อคิดเห็นทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประจ�ำกติการะหว่างประเทศ ICCPR
หมายเลข 36 กล่าวว่า “การยกเลิกโทษประหารชีวิตสามารถน�ำมาใช้ย้อนหลังกับบุคคลที่ได้รับการตัดสินว่าได้
กระท�ำความผิดหรือกับบุคคลที่ถูกตัดสินโทษประหารชีวิตไปแล้ว ... ทั้งนี้ เพราะความจ�ำเป็นที่จะต้องบังคับใช้
กฎหมายทีม่ โี ทษประหารชีวติ หรือความผิดทีต่ อ้ งลงโทษด้วยชีวติ ... ตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายทีไ่ ด้มกี ารพิจารณา
อย่างถี่ถ้วนแล้ว ไม่ได้มีความจ�ำเป็นที่จะต้องลงโทษด้วยการประหารชีวิตในภายหลังจากนี้อีกต่อไปแล้ว”

14

วิธีการพิจารณาและมาตรการในการคุ้มครอง

โดยหลักการแล้ว มาตรการหรือขั้นตอนในเชิงป้องกันที่รัฐจ�ำเป็นต้องให้ความเคารพในการพิจารณา
คดีที่มีโทษประหารชีวิตส่วนใหญ่มาจากบทบัญญัติตามข้อ 6 วรรคหนึ่งถึงสาม และข้อ 14 วรรคหนึ่ง สอง และสี่
ของกติการะหว่างประเทศ ICCPR อย่างไรก็ตาม สิทธิในการได้รบั การพิจารณาคดีดว้ ยความยุตธิ รรมนัน้ ปรากฏอยู่
ในตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและตราสารระดับภูมิภาคหลายฉบับ สิทธิต่าง ๆ เหล่านี้ ต่อมา
21

From International legal standards on capital punishment, by R. Sapienza, 1985, In
The Right to Life in International Law, ed. by B. Ramcharan. Boston: Martinus Nijhoff.
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ได้กลายเป็นส่วนหนึง่ ของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศและให้น�ำไปใช้กบั ทุกรัฐโดยไม่ค�ำนึงถึงว่ารัฐนัน้
ได้เข้าเป็นภาคีกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศนั้นหรือไม่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประจ�ำกติการะหว่างประเทศ ICCPR กล่าวว่า หากการพิจารณาที่มี
ผลต่อชีวิต ไม่เคารพในสิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม ผลของค�ำตัดสินที่เป็นความตายของบุคคล
ที่เกิดขึ้นจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยมีวิธีการพิจารณาและมาตรการในการคุ้มครองที่ควร
กล่าวถึงไว้ ณ ที่นี้ ดังต่อไปนี้

14.1 การจับกุมคุมขังโดยพลการ
ตามข้อ 6 (1) ของกติการะหว่างประเทศ ICCPR ก�ำหนดว่า บุคคลไม่อาจถูกจับกุมคุมขังชีวิต
หรือร่างกายได้ “โดยพลการ” อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ยังคงมีการอภิปรายความหมายของ ค�ำว่า “โดยพลการ”
เนื่องจากเป็นค�ำที่ไม่ได้มีการให้นิยามไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศ
ความหมายกว้าง ๆ ของ ค�ำว่า “การจับกุมคุมขังโดยพลการ” อาจให้หมายความถึง การกักขัง
ชี วิ ต ที่ ผิ ด กฎหมาย ไม่ยุติธ รรม หรือไม่สมเหตุสมผล คณะกรรมการสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนได้ ใ ห้ นิ ย ามของค�ำว่ า
“โดยพลการ” เพื่อตีกรอบกว้าง ๆ องค์ประกอบของค�ำว่า “โดยพลการ”22 ไว้ดังนี้ “(ให้)มีองค์ประกอบด้วย
ความไม่เหมาะสม ความไม่ยุติธรรม และความไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ได้” เช่น การเลือกใช้กฎหมายที่มีผล
ต่อชีวิตที่เป็นการเลือกปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งภูมิภาคอเมริกาได้มีความเห็นไว้ในการ
ให้ค�ำปรึกษาของศาล (advisory opinion) ว่า “การจับกุมคุมขังชีวิตจะเป็นการกระท�ำโดยพลการ หากการ
กระท�ำนั้นขัดแย้งกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหรือกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ”
ภายใต้การตีความนี้ จึงอาจตีความได้ว่า การละเมิดสิทธิมนุษยชนใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการจับกุมคุมขัง
จะท�ำให้การลงโทษประหารชีวิตหรือการตัดสินโทษประหารชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่ชอบธรรม
เพื่อรับรองว่าจะไม่มีการจับกุมคุมขังชีวิตหรือร่างกายของบุคคลโดยพลการ รัฐจ�ำเป็นต้องมี
ศาลหรือสถาบันตุลาการที่มีอ�ำนาจตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายก�ำหนดและมีอิสระในการพิจารณาความผิด
ทั้งนี้ ตามร่างข้อคิดเห็นทั่วไป หมายเลข 36 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน มีความเห็นว่า ศาลต้องเป็นอิสระ
จากทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ และด้วยเงื่อนไขนี้ ท�ำให้ศาลทหารในหลายประเทศไม่มีมาตรฐานที่เป็น
ไปตามข้อก�ำหนดนี้ นอกจากนี้ ยังมีความเห็นว่าศาลยุติธรรมตามจารีตประเพณีหรือศาลศาสนาอาจไม่สามารถ
รับประกันได้อย่างเพียงพอว่าการพิจารณาคดีจะเป็นไปด้วยความยุติธรรมตามมาตรฐานระหว่างประเทศ
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From U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR commentary. Op.cit.

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

14.2 สิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ 6 (2) ของกติการะหว่างประเทศ ICCPR มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการบังคับใช้โทษ
ประหารชีวิต ความว่า ในลักษณะที่ “ขัดต่อบทบัญญัติของกติกานี้” ความตามข้อบัญญัตินี้ รวมทั้งบทบัญญัติใน
มาตรการเชิงป้องกัน ฯ ข้อ 14 จึงเป็นการช่วยระบุองค์ประกอบของสิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม
กฎระเบียบที่เกี่ยวกับขั้นตอนการพิจารณาคดีที่มีโทษถึงแก่ชีวิตเป็นเรื่องที่อยู่เหนือและ
เกินกว่าการรับประกันใด ๆ เมือ่ เทียบกับคดีอาญาอืน่ ทัง้ นี้ ในการพิจารณาเกีย่ วกับมาตรการในการคุม้ ครองและ
โทษประหารชีวิต คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน มีความเห็นที่ชัดเจนว่า “ในคดีโทษประหารชีวิต รัฐภาคีมีหน้าที่
ต้องตรวจสอบอย่างจริงจังเพื่อรับรองว่าการพิจารณาคดีมีความเป็นธรรมตามที่ก�ำหนดไว้ใน ข้อ 14 ของกติกา
ระหว่างประเทศ ICCPR ซึง่ ถือเป็นหน้าทีท่ มี่ คี วามจ�ำเป็นมาก” ทัง้ นี้ มาตรการเชิงป้องกัน ฯ ฉบับปี 2527 ก�ำหนด
ให้การพิจารณาคดีที่มีโทษถึงแก่ชีวิตต้องเคารพ “มาตรการเชิงป้องกันฯ ทั้งหมด ที่รับรองให้มีการพิจารณาคดี
อย่างเป็นธรรม หรืออย่างน้อยทีส่ ดุ ต้องไม่นอ้ ยกว่ามาตรการทีก่ �ำหนดตาม ข้อ 14 ของกติการะหว่างประเทศ ICCPR”
นอกจากนี้ แนวความคิดที่ว่าคดีที่มีโทษประหารชีวิตต้องได้รับการปฏิบัติตามกระบวนการพิเศษ (special
procedural treatment) ยังได้รับการยอมรับในเขตอ�ำนาจศาลของบางประเทศอีกด้วย
สิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีท่ีเป็นธรรมต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในกรณีการพิจารณาคดีที่มีโทษประหารชีวิต ทั้งนี้ โดยมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
(1) สิทธิในการได้รับแจ้งให้ทราบโดยทันทีและโดยละเอียดเกี่ยวกับลักษณะและสาเหตุของ
การถูกจับกุม ตามข้อ 14 (3) (a)
(2) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีหรือความผิดโดยไม่ชักช้า ตามข้อ 14 (3) (c) กล่าวคือ
มีระยะเวลาในการถูกจับกุมคุมขังทีเ่ หมาะสม อย่างไรก็ตาม แม้วา่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน จะยังไม่ได้ก�ำหนด
นิยามของค�ำว่า “ความล่าช้าเกินควร” แต่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ได้เคยพิจารณาว่า การถูกกักขังเป็นระยะ
เวลานาน 51 เดือน นับตั้งแต่ที่ถูกฟ้องจนถึงการยกฟ้องถือเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคล
(3) เสรีภาพจากการถูกบังคับให้สารภาพ ตามข้อ 14 (3) (g)
(4) สิทธิในการมีตัวแทนทางกฎหมายหรือทนายความของจ�ำเลยที่มาจากการเลือกของ
จ�ำเลยเอง ตามข้อ 14 (3) (d) และสิทธิในการมีเวลาและการอ�ำนวยความสะดวกที่เพียงพอส�ำหรับการเตรียมตัว
ในการต่อสู้คดี ตามข้อ 14 (3) (b)
(5) สิทธิในการสอบหรือการถูกสอบหรือการซักค้านพยาน ตามข้อ 14 (3) (e) หรือสิทธิ
ในการต่อสู้ทางคดีที่เท่าเทียมกันระหว่างอัยการและจ�ำเลย หลักการนี้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน มีความเห็นว่า จ�ำเลยต้องสามารถเข้าถึงเอกสารทั้งหมดที่จ�ำเป็นในการด�ำเนินการเพื่อต่อสู้หรือ
อุทธรณ์คดี เช่น เอกสารการยืน่ ค�ำฟ้องต่อศาลทีเ่ ป็นทางการ ค�ำตัดสินของศาล หรือหลักฐานทีใ่ ช้ในการพิจารณา
คดี
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(6) สิทธิที่จ�ำเลยจะต้องได้รับการพิจารณาคดีโดยต่อหน้า ตามข้อ 14 (3) (d)
(7) สิทธิในการจัดให้มีความช่วยเหลือโดยล่ามที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่จ�ำเลย
ไม่สามารถเข้าใจภาษาทีใ่ ช้พดู หรือสือ่ สารในศาล ตามข้อ 14 (3) (f) ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าจ�ำเลยซึง่ เป็นผูท้ ไี่ ม่เข้าใจ
ภาษาที่ใช้ในศาลได้เพียงพอ จะได้รับการแจ้งเป็นอย่างดีโดยวิธีการล่ามหรือแปลเกี่ยวกับข้อกล่าวหาทั้งหมดที่มี
ต่อบุคคลนั้นและสาระส�ำคัญของหลักฐานที่เกี่ยวข้องในศาลทั้งหมด ตามความในมาตรการเชิงป้องกัน ฯ ฉบับปี
2539
(8) สิทธิทจี่ ะได้รบั ประโยชน์จากมาตรฐานการพิสจู น์หลักฐานขัน้ สูงหรือวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
ทั้งนี้ มาตรการเชิงป้องกัน ฯ ฉบับปี 2527 กล่าวว่า โทษประหารชีวิตจะไม่อาจกระท�ำได้ เว้นแต่ “เมื่อความผิด
ของผู้ถูกกล่าวหาได้ถูกพิสูจน์โดยหลักฐานที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ จนไม่มีทางเลือกในการอธิบายข้อเท็จจริงนั้น
ด้วยวิธีการอื่นอีกต่อไปแล้ว”
(9) สิทธิในการอุทธรณ์หรือการขอทบทวนคดี ตามข้อ 14 (5) และมาตรการเชิงป้องกัน ฯ
ฉบับปี 2527 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ได้ชแี้ จงว่า สิทธินรี้ บั รองให้บคุ คลมีสทิ ธิทจี่ ะยืน่ อุทธรณ์ตอ่ กระบวนการ
พิจารณาคดีในทุกขั้นตอนและวิธีการเท่าที่มีอยู่ หมายความว่า หากประเทศใดให้มีการอุทธรณ์มากกว่า 1 รอบ
จะช่วยท�ำให้บุคคลที่จะต้องถูกลงโทษสามารถเข้าถึงการอุทธรณ์ในแต่ละขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
บทบัญญัตนิ ไี้ ด้รบั การบัญญัตใิ นรายละเอียดทีช่ ดั เจนมากยิง่ ขึน้ ในมาตรการเชิงป้องกัน ฯ
ฉบับปี 2532 นอกจากนี้ ตามร่างข้อคิดเห็นทั่วไป หมายเลข 36 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ยังได้กล่าวถึง
ความจ�ำเป็นในการทบทวนคดีภายหลังการตัดสินลงโทษแล้ว ความว่า “ต้อง ... ด�ำเนินมาตรการในเชิงป้องกัน
ทีเ่ ป็นไปได้ทงั้ หมด เพือ่ หลีกเลีย่ งการตัดสินทีผ่ ดิ พลาดในคดีโทษประหารชีวติ ซึง่ รวมไปถึง การตรวจสอบค�ำตัดสิน
ที่ผ่านมาแล้วในอดีตใหม่ หากพบว่ามีหลักฐานใหม่ ที่รวมไปถึงหลักฐานที่เกี่ยวกับสารพันธุกรรม (DNA)
นอกจากนี้ การพิจารณาถึงผลกระทบของการตัดสินโทษประหารชีวิตจากการศึกษาใหม่ ๆ ในระยะหลัง
พบความถี่ที่มากขึ้นของการรับสารภาพผิด โดยไม่ได้กระท�ำผิดจริง ด้วยเหตุผลหรือแรงจูงใจอื่น ตลอดจน
การไม่สามารถเชื่อถือได้ทั้งหมดหรือความผิดพลาดในกระบวนการสอบสวนทางพยาน”
(10) สิทธิในการพิสูจน์ความผิดโดยถึงที่สุด ทั้งนี้ มาตรการเชิงป้องกัน ฯ ฉบับปี 2527
กล่าวว่า ต้องยังไม่ด�ำเนินการลงโทษใด ๆ ในระหว่างที่มี “การอุทธรณ์หรือการร้องขอความช่วยเหลืออื่น หรือ
ขั้นตอนหรือการด�ำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขออภัยโทษหรือการขอเปลี่ยนค�ำตัดสินโทษ” การนี้ ให้รวมถึง
การอุทธรณ์และการร้องเรียนที่ยื่นต่อกลไกในระดับภูมิภาคหรือกลไกระหว่างประเทศด้วย
(11) สิทธิในการได้รับการช่วยเหลือทางกงสุลส�ำหรับคนต่างด้าว ทั้งนี้ ตามข้อ 36 ของ
อนุสัญญาแห่งกรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต (Vienna Convention on Consular Relations)
ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นบรรทัดฐานจารีตประเพณีระหว่างประเทศ ได้ให้สิทธิแก่คนต่างด้าวที่ถูกจับกุมหรือคุมขัง
ให้สามารถติดต่อหน่วยงานทางกงสุลของประเทศทีต่ นมีสญ
ั ชาติได้ โดยให้เจ้าหน้าทีก่ งสุลของประเทศทีม่ สี ญ
ั ชาติ
มีสิทธิที่จะเข้าไปเยี่ยมผู้ที่ถูกคุมขังอยู่ในประเทศนั้น และ “การจัดให้มีตัวแทนตามกฎหมายให้กับบุคคลนั้น”
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อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พบว่า ในการพิจารณาในคดีทมี่ โี ทษประหารชีวติ
ได้มีการละเมิด ข้อ 14 และข้อ 6 ของกติการะหว่างประเทศ ICCPR เป็นจ�ำนวนมาก โดยในจ�ำนวนของสิทธิใน
การได้รับการพิจารณาคดีด้วยความยุติธรรมทั้งหมดนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พบว่า มีการฝ่าฝืนสิทธิ
จากมากไปน้อยเรียงตามล�ำดับ ดังต่อไปนี้
• สิทธิในการได้รับแจ้งให้ทราบโดยทันทีและโดยละเอียดเกี่ยวกับลักษณะและสาเหตุของ
   การถูกจับกุม ตามข้อ 14 (3) (a)
• สิทธิในการมีเวลาและการอ�ำนวยความสะดวกที่เพียงพอส�ำหรับการเตรียมในการต่อสู้คดี
   ตามข้อ 14 (3) (b)
• สิทธิที่จ�ำเลยจะต้องได้รับการพิจารณาคดีโดยต่อหน้า ตามข้อ 14 (3) (d)
• สิทธิในการมีตัวแทนทางกฎหมายหรือทนายความของจ�ำเลยที่มาจากการเลือกของ
               จ�ำเลยเอง ตามข้อ 14 (3) (d)
• สิทธิในการสอบหรือการถูกสอบหรือการซักค้านพยาน ตามข้อ 14 (3) (e)
• สิทธิในการอุทธรณ์หรือการขอทบทวนคดี ตามข้อ 14 (5)
• เสรีภาพจากการถูกบังคับให้สารภาพ ตามข้อ 14 (3) (g)

14.3 สิทธิในการมีตัวแทนทางกฎหมายหรือทนายความที่มีประสิทธิภาพ
ในบรรดาสิทธิทั้งหมดที่เกี่ยวกับการได้รับการพิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรม สิทธิในการมี
ตัวแทนทางกฎหมายหรือทนายความที่มีประสิทธิภาพเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ อนุสัญญาหลัก
ด้านสิทธิมนุษยชนหลายฉบับได้ก�ำหนดสิทธินี้ไว้ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีอย่าง
เป็นธรรมทั้งในศาลภายในประเทศและศาลสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
โดยหลักการได้ก�ำหนดให้รัฐต้องให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นรูปธรรมต่อทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจ�ำเลย รัฐต้องมั่นใจได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือ
จากทีป่ รึกษาทางกฎหมายหรือทนายความตามทีผ่ ถู้ กู กล่าวหาได้เลือกมา โดยไม่ค�ำนึงถึงวิธกี ารให้ได้มาซึง่ ทีป่ รึกษา
หรือผู้แทนทางกฎหมายนั้นว่ามีวิธีการอย่างไร นอกจากนี้ ในกรณีที่จ�ำเลยไม่สามารถจ่ายหรือไม่มีเงินส่วนตัว
ทีจ่ ะจ่ายเพือ่ ให้สามารถมีทนายความได้ รัฐต้องจัดให้มที ปี่ รึกษาทางกฎหมายหรือทนายความให้กบั ผูถ้ กู กล่าวหา
หรือจ�ำเลยได้โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย รวมทัง้ หากยังอยูใ่ นระหว่างการถูกจับกุมหรือคุมขัง รัฐต้องปล่อยให้จ�ำเลยสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับที่ปรึกษาทางกฎหมายได้โดยเป็นการส่วนตัว
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นอกจากนี้ สิทธิในการมีตวั แทนทางกฎหมายหรือทนายความทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ให้หมายความ
รวมถึงสิทธิทจี่ ะได้รบั อนุญาตจากเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี �ำนาจทีจ่ ะให้ผถู้ กู กล่าวหาหรือจ�ำเลยสามารถได้รบั ค�ำแนะน�ำหรือ
ค�ำปรึกษาทางกฎหมายจากทนายความหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายของตนในทุกขั้นตอนของการพิจารณาคดี
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พบว่า การละเมิดสิทธิในขั้นตอนนี้ต่อจ�ำเลยที่ส�ำคัญในการพิจารณาคดีที่มี
โทษประหารชีวิต คือ การที่จ�ำเลยไม่ได้ปรากฏตัวอยู่ในทุกขั้นตอนของการพิจารณาคดี23 ที่รวมถึงขั้นตอน
การสอบปากค�ำทางอาญา การไต่สวนเบื้องต้น การพิจารณาคดี และการอุทธรณ์

14.4 สิทธิในการขออภัยโทษหรือการขอลดโทษ
ตามข้อ 6 (4) ของกติการะหว่างประเทศ ICCPR ก�ำหนดว่า “ผู้ถูกตัดสินโทษประหารชีวิตทุก
คนมีสิทธิที่จะขอรับการอภัยโทษหรือการขอเปลี่ยนค�ำตัดสินโทษ ให้การขอนิรโทษกรรม การให้อภัยโทษ หรือ
การเปลี่ยนการลงโทษ สามารถท�ำได้ในทุกกรณี”
หลักการนีไ้ ด้ก�ำหนดให้รฐั ต้องก�ำหนดกระบวนการโดย (1) ให้ผไู้ ด้รบั การตัดสินลงโทษประหาร
ชีวิตในทุกกรณีสามารถขอรับการอภัยโทษหรือการขอลดโทษได้ด้วยตนเอง และ (2) รัฐมีอ�ำนาจในการให้
การอภัยโทษได้ในทุกกรณี ทั้งนี้ ในมาตรการเชิงป้องกัน ฯ ฉบับปี 2532 ได้เสนอให้รัฐต้องมีแบบค�ำร้องส�ำหรับ
การขอรับการอภัยโทษส�ำหรับให้นักโทษที่รอการประหารชีวิตทุกคนสามารถเขียนได้ในทันที  
นอกจากนี้ กระบวนการการขออภัยโทษหรือการขอลดโทษควรต้องได้รับการพิจารณาอย่าง
เป็นธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต�่ำที่สุดอย่างมีนัยยะส�ำคัญ ทั้งนี้ ในมาตรการเชิงป้องกัน ฯ ฉบับปี 2539 ได้
เรียกร้องให้รัฐต้อง “อนุญาตให้ผู้ต้องโทษประหารชีวิตมีเวลาเตรียมตัวอย่างเพียงพอ” ในการขออภัยโทษหรือ
การขอลดโทษ และเพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ ผูร้ อ้ งเรียน “ได้รบั ทราบข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับสถานะของตน” อย่างครบถ้วนแล้ว
ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยการลงโทษที่อยู่นอกเหนือกฎหมาย โดยสรุปรวบรัด หรือโดยพลการ ได้น�ำเสนอเพิ่มเติม
ด้วยว่า24 กระบวนการขออภัยโทษต้องมี “การรับประกันที่ส�ำคัญบางอย่าง ที่รวมถึงความชัดเจนเกี่ยวกับ
กระบวนการที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากการขออภัยโทษและเกณฑ์ที่ใช้เป็นสาระส�ำคัญในการพิจารณา สิทธิของ
บุคคลที่ถูกตัดสินโทษประหารชีวิตที่จะเริ่มต้นกระบวนการขออภัยโทษหรือการขอลดโทษ ตลอดจนการให้มี
ตัวแทนหรือผูแ้ ทนในการด�ำเนินการแทน สิทธิทจี่ ะได้รบั แจ้งล่วงหน้าเมือ่ ค�ำร้องขอก�ำลังจะถูกพิจารณา และสิทธิ
ที่จะได้รับแจ้งผลของการพิจารณาโดยทันที”
23

From Mrs. Tamara Chikunova v. Uzbekistan, Communication No. 1043/2002, U.N. Doc.
CCPR/C/89/D/1043/2002, by Human Rights Committee, 2007, Retrieved from http://www.bayefsky.
com/pdf/uzbekistan_t5_iccpr_1043_2002.pdf
24
From Civil and political rights, including the questions of disappearances and
summary executions: report of the special rapporteur on extrajudicial summary or arbitrary executions,
Philip Alston (A/HRC/4/20 of 29 January 2007). Op.cit.
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อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศ การใช้อ�ำนาจในการให้อภัยโทษหรือการให้มีการลดโทษ
อย่างต่อเนื่อง ได้น�ำไปสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิตในรัฐนั้นโดยพฤตินัยโดยอัตโนมัติ
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ตามข้อ 7 ของกติการะหว่างประเทศ ICCPR กล่าวว่า “ต้องไม่มีใครถูกกระท�ำทรมานหรือได้รับการ
ปฏิบัติหรือการถูกลงโทษอื่นด้วยวิธีการที่โหดร้าย ทารุณ หรือไร้มนุษยธรรม” ทั้งนี้ ข้อห้ามในเรื่องการทรมาน
เป็นบรรทัดฐานระหว่างประเทศที่ละเมิดมิได้ (jus cogens) หมายความว่า หลักการนี้ใช้ได้กับทุกรัฐ ภายใต้ทุก
สถานการณ์ทั้งหมด และไม่สามารถถูกระงับหรือเพิกถอนได้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ได้ตีความในข้อนี้ตามข้อเสนอแนะทั่วไป หมายเลข 20 ว่า ให้หมายถึง
ในกรณีทมี่ กี ารลงโทษประหารชีวติ จะต้องกระท�ำในลักษณะทีท่ �ำให้เกิดความทุกข์ทรมานต่อทัง้ ร่างกายและจิตใจ
ของผู้ถูกประหารชีวิตให้น้อยที่สุด
คณะกรรมการสิทธิม นุษยชน มีความเห็ น ว่ า 25 การรมด้ ว ยก๊ า ซขั ด กั บข้ อ ก�ำหนดนี้ เนื่ อ งจาก
“อาจท�ำให้เกิดความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดเป็นระยะเวลานาน และไม่ท�ำให้เสียชีวิตได้เร็วที่สุดเท่าที่
จะเป็นไปได้” และในอีกกรณีหนึ่ง สมาชิกจ�ำนวน  2 คน ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ได้เคยเสนอความเห็น
ว่า26 การขว้างปาด้วยหินให้ตายเป็นวิธีการลงโทษประหารชีวิตที่ขัดต่อข้อ 7 ของกติการะหว่างประเทศ ICCPR
เนือ่ งจาก “มีจดุ มุง่ หมายทีท่ �ำให้เกิดความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานเป็นเวลานาน” ต่อจากนัน้ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน ในปี 2548 ได้เรียกร้องรัฐสมาชิกของสหประชาชาติ ความว่า27 “เพื่อให้ม่ันใจว่า ในกรณีที่
การลงโทษประหารชีวิตเกิดขึ้น จะต้องด�ำเนินการเพื่อให้เกิดความทุกข์ทรมานที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และ
จะต้องไม่กระท�ำในที่สาธารณะหรือในลักษณะที่ท�ำให้เสื่อมเสียเกียรติยศหรือชื่อเสียงอื่น และเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
การใช้วิธีการที่โหดร้ายหรือทารุณอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมทั้ง การขว้างด้วยหินจนตาย จะต้องหยุดลงโดนทันที”
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ยังคงไม่ชี้แจงว่า มีวิธีการลงโทษประหารชีวิตใดบ้างที่
ขัดต่อ ข้อ 7 ของกติการะหว่างประเทศ ICCPR ตัวอย่างเช่น นาง Cristine Chanet สมาชิกของคณะกรรมการ

25

From Ng v. Canada, Communication No. 469/1991*/ of 5 November 1993, CCPR/
C/49/D/469/1991, by Human Rights Committee, 1993. Retrieved from http://www.bayefsky.com/
html/143_canadadec469.php26 From Speiser v.Randall, 357 U.S. 513, 525–26 (1958).
26
Ibid.
27
From Question of the death penalty (Report of the Secretary-General. A/HRC/27/23
of 30 June 2014), by United Nations General Assembly, 2014.  Retrieved from https://www.ohchr.org/
en/hrbodies/hrc/regularsessions/session27/documents/a_hrc_27_23_eng.doc
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สิทธิมนุษยชน ได้อธิบายในข้อเขียนส่วนบุคคลโดยกล่าวว่า28 “ในการอภิปรายครัง้ นี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
เห็นว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอาจไม่อยู่ในสถานะที่จะท�ำเรื่องนี้ได้ เนื่องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
มีบทบาทในฐานะที่เป็นกลไกในการติดตามและตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ”
อนึ่ง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ในปี 2537 ได้เคยมีมติว่าการประหารชีวิตด้วยวิธีการฉีดยา
ไม่ละเมิด ข้อ 7 ของกติการะหว่างประเทศ ICCPR29 แต่นับตั้งแต่นั้น ประเด็นนี้ก็ยังไม่เคยถูกหยิบยกน�ำกลับมา
พิจารณาทบทวนใหม่อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การศึกษาวิจัยจ�ำนวนมากต่างน�ำเสนอ
หลักฐานใหม่ที่เป็นข้อเสนอเกี่ยวกับผลกระทบทางการแพทย์จากการฉีดยาให้ตาย
ในทางตรงกันข้ามกับการไม่ชแี้ จงของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนทีป่ ฏิเสธจะมีความเห็นทีช่ ดั เจนว่า
วิธีการประหารชีวิตบุคคลวิธีใดที่มีลักษณะเป็นการทรมาน ผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติว่าด้วยการทรมาน
และการปฏิบัติและการลงโทษอื่นด้วยความโหดร้าย ทารุณ และไร้มนุษยชนธรรม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ได้ตั้ง
ค�ำถามว่ายังมีวิธีการลงโทษประหารชีวิตแบบใดอีกหรือไม่ที่ถือได้ว่ามีมนุษยธรรม30 โดยในปี 2552 ผู้รายงาน
พิเศษ ฯ ได้มีค�ำถามดังกล่าวในรายงานว่า “ถ้าการถูกตัดแขนขาถือว่าเป็นการลงโทษที่โหดร้าย ทารุณ
ไร้มนุษยธรรม หรือเสื่อมทราม ดังนั้น การตัดหัวให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันได้อย่างไร แม้จะมีรูปแบบการลงโทษ
ทางร่างกายที่เมตตาปราณีกว่า เช่น การตีที่ก้นด้วยไม้ 10 ที แต่กลับถูกห้ามตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ แล้วดังนั้น วิธีการ เช่น การแขวนคอ การนั่งเก้าอี้ไฟฟ้า การประหารชีวิตโดยการยิงเป้า และรูปแบบอื่น
ของการลงโทษประหารชีวิต กลับได้รับการรับรองถือว่าถูกต้องตามกฎหมายในบทบัญญัติเดียวกันได้อย่างไร”
ในปี 2555 ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยการทรมานและการปฏิบัติและการลงโทษอื่นด้วยความโหดร้าย
ทารุณ และไร้มนุษยธรรม ได้มีความเห็นว่า31 ยังคงไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่า วิธีการในการประหารชีวิตแบบใด
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสอดคล้องกับข้อห้ามที่ว่าด้วยด้วยการกระท�ำทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่
โหดร้าย ทารุณ และไร้มนุษยธรรม ผู้รายงานพิเศษ ฯ กล่าวว่า แม้จะมีมาตรการเชิงป้องกัน ฯ ที่จ�ำเป็นอยู่แล้ว
แต่ “วิธีการประหารชีวิตทั้งหมดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน สามารถก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวด
ที่มากมายทั้งสิ้น ดังนั้น รัฐจึงไม่สามารถรับรองได้ว่า มีวิธีการประหารชีวิตใดที่ปราศจากความเจ็บปวด”
28

From Ng v. Canada, Communication No. 469/1991*/ of 5 November 1993, CCPR/
C/49/D/469/1991. Op.cit.
29
From Kindler v. Canada, Communication No. 470/1991 of 30 July 1993, CCPR/
C/48/D/470/1991 */, by Human Rights Committee, 1993.  Retrieved from http://www.bayefsky.com/
html/140_canadadec470.php
30
From Report of the special rapporteur on torture and other cruel, inhuman or
degrading treatment or punishment, Manfred Nowak (A/HRC/10/44 of 14 January 2009, Fifth session,
Agenda item 2), by Human Rights Council, 2012, Geneva: Human Rights Council.
31
Ibid.

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ได้แถลงว่า32 การประหารชีวิตของบุคคลในที่สาธารณะ
เป็นการ “ไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” อย่างยิ่ง
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บนพื้นฐานของข้อห้ามในเรื่องการทรมานตามที่บัญญัติในอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป (European
Convention on Human Rights) ท�ำให้ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (European Court of Human Rights)
ในปี 2532 ได้พัฒนาแนวความคิด เรื่อง “ปรากฏการณ์ของการต่อแถวรอความตาย” (The death row
phenomenon) ขึ้นมา33 โดยศาลได้ค�ำนึงถึงระยะเวลาที่ยาวนานในการต่อแถวรอความตายของบุคคลในกรณี
พิเศษเช่นนี้ด้วยว่า เป็น “ความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นและมีอยู่ ในระหว่างการรอถูกประหารชีวิต” นอกจากนี้
ศาลยังค�ำนึงถึงอายุและสภาพจิตใจของผู้รอการถูกประหารชีวิตในระหว่างที่ถูกคุมขังประกอบด้วย ในที่สุด
ศาลจึงตัดสินว่า การส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังรัฐที่มีแนวโน้มว่าบุคคลนั้นจะต้องเผชิญกับโทษประหารชีวิตและ
การถูกจ�ำคุกรอในคดีที่มีโทษประหารชีวิตเป็นเวลาหลายปีจะท�ำให้บุคคลนั้นต้องได้รับการปฏิบัติที่ยิ่งไปกว่า
การทรมานตามข้อห้ามว่าด้วยการห้ามการทรมานตามที่บัญญัติในอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป
อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนหลักการว่าด้วย “ปรากฏการณ์ของการต่อแถวรอความตาย” ที่ถือว่า
เป็นการทรมานอย่างหนึ่งนี้ ไม่พบในค�ำวินิจฉัยของกลไกในฝ่ายตุลาการของหลายประเทศ เช่น คณะกรรมการ
ตุลาการของคณะองคมนตรีของเครือจักรภพ ศาลสูงสุดของประเทศซิมบับเว และศาลรัฐธรรมนูญของประเทศ
แอฟริกาใต้
ตัวอย่างเช่น คณะองคมนตรีของเครือจักรภพ (The Privy Council) ซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นศาลสูงสุดให้กบั
ประเทศในเครือจักรภพบางประเทศได้ประชุมในปี 2536 เพื่อพิจารณาคดีที่มีโทษประหารชีวิตล่าช้ามากกว่า
5 ปี นับตัง้ แต่การได้รบั ตัดสินให้มโี ทษประหารชีวติ ครัง้ แรก ท�ำให้ค�ำตัดสินประหารชีวติ ของคณะกรรมการตุลาการ
ของคณะองคมนตรีมลี กั ษณะเป็นการลงโทษทีท่ ารุณหรือไร้มนุษยธรรมตามมาตรฐานของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป
อย่างไรก็ตาม ค�ำตัดสินในคดีนี้มีผลกระทบตามมาอย่างมากและส่งผลให้ต้องมีการลดโทษถึงแก่ความตายใน
กลุ่มประเทศแคริบเบียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นจ�ำนวนมาก34
32

From Consideration of report submitted by States parties under article 40 of the
Covenant: concluding observations of the Human Rights Committee, Nigeria (CCPR/C/79/Add.65 of
24 July 1996), by Human Rights Committee, 1996.  Retrieved from http://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/57nig4.htm
33
From Soering v. The United Kingdom, Application No. 14038/88, 7 July 1989, European Court of Human Rights, 1989.  Retrieved from http://www.asylumlawdatabase.eu/en /content/
ecthr-soering-v-united-kingdom-application-no-1403888-7-july-1989
34
From Pratt and Morgan v. Jamaica, Communication No. 210/1986 and 225/1987, by
Human Rights Committee, 1989.  Retrieved from http://www.bayefsky.com/pdf/107_jamaica210_1986.
pdf
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อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ได้มีความเห็นว่า “ปรากฏการณ์ของการต่อแถวรอ
ความตาย” อาจขัดแย้งกับแนวค�ำตัดสินหรือความเห็นในอดีต (case law)35 ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
ได้เคยมีความเห็นว่า “ด้วยหลักการ ไม่ถอื ว่ากระบวนการยุตธิ รรมทีย่ ดื เยือ้ เป็นเวลานานเป็นการกระท�ำทีโ่ หดร้าย
ทารุณ หรือไร้มนุษยธรรม แม้ว่าจ�ำเลยจะได้รับความเครียดหรือความกดดันอย่างสูงจากการเหมือนถูกตัดสิน
ไปแล้วว่าได้กระท�ำความผิด”36 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ยังไม่ยกเลิกข้อมติที่เกี่ยวกับ
“ปรากฏการณ์ของการต่อแถวรอความตาย” แต่มีนักวิชาการจ�ำนวนหนึ่งและอดีตสมาชิกของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน มีความเห็นว่า37 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนน่าจะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพิจารณาใหม่ในเร็วนี้
ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยการทรมานและการปฏิบัติและการลงโทษอื่นด้วยความโหดร้าย ทารุณ และ
ไร้มนุษยชนธรรม กล่าวว่า นอกจากการถูกจ�ำคุกรอการประหารชีวิตที่มีระยะเวลานานเกินไป ยังมีปัญหาเรื่อง
ระยะเวลาการถูกคุมขังก่อนการถูกประหารชีวติ ทีส่ นั้ เกินไปด้วย38 ทัง้ นี้ ผูร้ ายงานพิเศษ ฯ มีความเห็นว่า ระยะเวลา
ระหว่างการถูกตัดสินลงโทษและการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามค�ำพิพากษาควรมีระยะเวลาพอสมควร โดยมีขอ้ เสนอแนะ
ว่า “รัฐต้องก�ำหนดไว้ในกฎหมายภายในประเทศว่า ควรให้มีการเว้นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนที่จะ
ให้มกี ารประหารชีวติ ภายหลังจากทีศ่ าลชัน้ ต้นหรือศาลชัน้ สูงสุดได้มคี �ำตัดสินประหารชีวติ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ผตู้ อ้ งโทษ
ได้มีระยะเวลาที่เพียงพอในการจัดท�ำค�ำขออุทธรณ์ต่อศาลในชั้นที่สูงขึ้นและ/หรือการร้องทุกข์เพื่อขอผ่อนผัน
การลงโทษ” บทบัญญัตินี้มีอยู่ในทั้งอนุสัญญาเจนีวา ฉบับที่ 3 ปี 2492 และอนุสัญญาเจนีวา ฉบับที่ 4 ปี 2492
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ตามข้อ 7 ของกติการะหว่างประเทศ ICCPR ได้กล่าวถึงประเด็นทีเ่ กีย่ วกับสภาพการคุมขังในระหว่าง
ที่รอประหารชีวิตด้วย ในขณะที่มาตรการเชิงป้องกัน ฯ ฉบับปี 2539 ได้ร้องขอให้รัฐสมาชิกของสหประชาชาติ
ด�ำเนินการตาม “กฎมาตรฐานขั้นต�่ำส�ำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง” ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ต้องโทษประหารชีวิตมีความ
ทุกข์ทรมานก่อนตายน้อยที่สุด รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเกิดขึ้นของอาการทุกข์ทรมานใด ๆ ในช่วงเวลาเช่นนี้
35

From Simms v. Jamaica, Communication No. 541/1993 of 3 April 1995, CCPR/
C/53/D/541/1993, by Human Rights Committee, 1995.   Retrieved from http://www.bayefsky.com/
pdf/183_jamaicadec541.pdf
36
From Pratt and Morgan v. Jamaica, Communication No. 210/1986 and 225/1987. Op.cit.
37
From Themes and theories : selected essays, speeches, and writings in international
law, by R. Higgins, 2009.  Oxford: Oxford University Press.
38
From Report of the special rapporteur on torture and other cruel, inhuman or
degrading treatment or punishment, Manfred Nowak (A/HRC/10/44 of 14 January 2009, Fifth session,
Agenda item 2), by Human Rights Council, 2012.  Geneva: Human Rights Council.

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

กรณีทมี่ เี หตุการณ์เกิดขึน้ และน�ำไปสูก่ ารเป็นข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และพบว่า
มีการละเมิดต่อกติการะหว่างประเทศ ICCPR39 เช่น กรณีการทุบตีรา่ งกายของผูท้ อี่ ยูร่ ะหว่างรอการประหารชีวติ
การขาดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐาน และการขาดบริการทางการแพทย์หรือบริการ
ทันตกรรม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนยังได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับสภาพการคุมขังที่เลวร้าย ที่รวมทั้งสภาพ
การคุมขังทั้งผู้ต้องขังที่เป็นนักโทษที่รอการประหารชีวิตและนักโทษทั่วไปทั่วโลก รวมทั้งการไม่ให้มีการเข้าเยี่ยม
และการติดต่อญาติที่เพียงพอ ขนาดพื้นที่คุมขังที่มีขนาดเล็ก การมีอาหารไม่เพียงพอ การไม่ได้ออกก�ำลังกาย
การอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่อุณหภูมิสูงเกินไป การขาดการระบายอากาศ และการไม่ให้มีเวลาออกนอกพื้นที่คุมขัง
จากผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พบว่า ข้อ 7 และข้อ 10 ของกติการะหว่าง
ประเทศ ICCPR ได้รับการละเมิดจ�ำนวนมากที่สุดโดยรัฐภาคี40 ทั้งนี้ จากความที่บัญญัติว่า “รัฐภาคีมีหน้าที่ต้อง
ด�ำเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการเยียวยาการละเมิดที่ก่อให้เกิดความทุกข์ยากล�ำบาก ... รวมทั้งการต้อง
จ่ายค่าชดเชยที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการละเมิดเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต”
แม้ว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและผู้รายงานพิเศษว่าด้วยการทรมาน ฯ จะมีความเห็นว่า การขัง
เดี่ยวไม่ถือเป็นการละเมิดต่อกฎหมายว่าด้วยการห้ามการทรมาน แต่ผู้รายงานพิเศษ ฯ มีความเห็นว่า41 ในคดี
โทษประหารชีวิต การรวมกันของเหตุการณ์ เช่น ผลกระทบทางจิตประสาทที่รุนแรง การถูกคุมขังที่ไม่มีความ
แน่นอนของชีวิตและระยะเวลา และความทุกข์ทรมานทางด้านจิตใจอันเกิดจากความไม่แน่นอนของวันที่จะต้อง
ถูกลงโทษ ท�ำให้การคุมขังเดีย่ วในขณะทีถ่ กู คุมคุมขังระหว่างทีร่ อการประหารชีวติ จะท�ำให้ระดับของการทรมาน
เพิม่ มากขึน้ ไปอีก อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนยังไม่ได้ผา่ นข้อมติหรือมีค�ำตัดสินทีเ่ กีย่ วกับเงือ่ นไข
พิเศษใด ๆ ส�ำหรับผู้ที่อยู่ในการถูกคุมขังเพื่อรอการประหารชีวิตในบางกรณี เช่น การต้องมีการรักษาความ
ปลอดภัยที่สูงมากเป็นพิเศษ หรือการปฏิเสธการท�ำงานหรือการศึกษาไม่ว่าในรูปแบบใดของนักโทษที่รอการ
ประหารชีวิต
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การส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังรัฐที่ยังคงมีโทษประหารชีวิต

รัฐส่วนใหญ่ เว้นแต่รัฐที่ยังปฏิเสธการยกเลิกโทษประหารชีวิตในทุกกรณี จะไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ไปยังรัฐซึ่งบุคคลนั้นอาจต้องถูกหรือมีความเสี่ยงที่จะถูกประหารชีวิต เว้นแต่รัฐหรือประเทศที่ร้องขอให้ส่งตัว
ไปนัน้ ได้รบั ประกันอย่างเป็นทางการว่าจะไม่มกี ารตัดสินลงโทษประหารชีวติ หรือด�ำเนินการลงโทษประหารชีวติ
ต่อบุคคลนั้น
39

From Report of the special rapporteur on torture and other cruel, inhuman or
degrading treatment or punishment, Manfred Nowak (A/HRC/10/44 of 14 January 2009, Fifth session,
Agenda item 2). Op.cit.
40
Ibid.
41
Ibid.
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ในระดับภูมิภาค ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (European Court of Human Rights) ได้มีค�ำตัดสินว่า42
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน การขับไล่ หรือการเนรเทศบุคคลออกนอกประเทศไปยังรัฐที่บุคคลนั้นมีความเสี่ยงอย่างยิ่ง
ทีจ่ ะถูกลงโทษประหารชีวติ เป็นการละเมิดอนุสญ
ั ญายุโรปเพือ่ การคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน
และพิธีสาร ฉบับที่ 6 และ 13 นอกจากนี้ ศาลสิทธิมนุษยชนภูมิภาคอเมริกายังมีค�ำตัดสินที่คล้ายคลึงกันกับ
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปในเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังรัฐที่ยังคงมีโทษประหารชีวิต43
ในระดับชาติ ศาลในหลายประเทศมีแนวการปฏิบัติที่คล้ายคลึงกันเช่นนี้ด้วย เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ
แอฟริกาใต้ ได้ตดั สินว่า44 การส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนจะต้องไม่เกิดขึน้ หากไม่มคี �ำร้องขอทีม่ กี ารรับรองทีเ่ ป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างเป็นทางการจากรัฐทีข่ อให้มกี ารส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนว่า จะไม่บงั คับใช้โทษประหารชีวติ โดยรัฐผูร้ บั นัน้ ต่อ
บุคคลที่ถูกส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดน ในกรณีของเขตบริหารพิเศษมาเก๊า ศาลอุทธรณ์แห่งมาเก๊าได้เคยปฏิเสธการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนบุคคลไปยังประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ เนื่องจากบุคคลนั้นมีความเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะถูกลงโทษ
ประหารชีวิต45 ทั้งนี้ จากรายงานของประเทศต่าง ๆ ต่อสหประชาชาติ พบว่ารัฐสมาชิกอื่นของสหประชาชาติ
ต่างแจ้งว่ามีนโยบายที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ในรายงานปี 2558 เลขาธิการสหประชาชาติ
ได้กล่าวถึงกรณีของศาลทั้งในระดับภูมิภาคและศาลภายในประเทศของหลายประเทศที่ได้พิจารณาการรับรอง
ทางการทูตอย่างชัดแจ้งว่า46 โทษประหารชีวิตจะต้องไม่ถูกน�ำมาใช้ลงโทษต่อบุคคลที่ถูกส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดน
ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้เพียงพอและเชื่อมั่นได้ว่า บุคคลนั้นต้องไม่ถูกลงโทษประหารชีวิต

42

From Case of Al Nashiri v. Poland, by European Court of Human Rights, 2014.  Retrieved
from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-146044
43
From Wong Ho Wing vs. Peru Judgment of June 30, 2015, by Inter-American Court of
Human Rights, 2015.  Retrieved from https://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads /2016
/03/Wong-Ho-Wing-v.-Peru-2.pdf
44
From Minister of Home Affairs and Others v Tsebe and Others, Minister of Justice
and Constitutional Development and Another v Tsebe and Others (CCT 110/11, CCT 126/11) [2012]
ZACC 16; 2012 (5) SA 467 (CC); 2012 (10) BCLR 1017 (CC) (27 July 2012), by Constitutional Court of
South Africa, 2012,  Retrieved from  http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/2012/16.html
45
From Capital punishment and implementation of the safeguards guaranteeing
protection of the rights of those facing the death penalty (Report of the Secretary-General E/2015/49
of 13 April 2015). Op.cit.
46
Ibid.
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ข้อมูลเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตในประเทศไทย
19.1 อาชญากรรมที่มีโทษประหารชีวิต

ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 และกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ ก�ำหนดให้
อาชญากรรมที่มีโทษประหารชีวิต ประกอบด้วย ความผิดฐานฆ่าผู้อื่น ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยการกระท�ำทารุณ
โหดร้าย อาชญากรรมทีห่ วังผลต่อทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดความตาย เช่น การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ การข่มขืนกระท�ำ
ช�ำเรา ความผิดอันมีลกั ษณะเป็นการโทรมหญิง การกระท�ำอนาจารเด็กหรือการค้ามนุษย์เด็กทีม่ อี ายุตำ�่ กว่า 15 ปี
การลักพาตัวบุคคล การวางเพลิงเผาทรัพย์ ความผิดที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ การก่อ
การร้ายที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความตาย ความผิดบางอย่างที่ไม่ส่งผลต่อความตาย เช่น การข่มขืนกระท�ำช�ำเรา
การวางเพลิงเผาทรัพย์ การลักพาตัวบุคคล การค้าและการครอบครองยาเสพติด อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
การก่อกบฏ การกระท�ำจารกรรม ความผิดทางทหารที่ไม่ส่งผลให้เกิดความตาย และการค้าหญิงหรือผู้เยาว์เพื่อ
การข่มขืน/การค้าประเวณี และการใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย

19.2 ฐานความผิดที่บังคับให้ต้องลงโทษด้วยการประหารชีวิต
อาชญากรรมที่บังคับให้ต้องลงโทษประหารชีวิต ประกอบด้วย ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยการ
กระท�ำทารุณโหดร้าย ความผิดฐานฆ่าผูอ้ นื่ อาชญากรรมทีห่ วังผลต่อทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดความตาย การค้ายาเสพติด
การก่อกบฏต่อราชอาณาจักร และการหนีทหาร

19.3 บุคคลที่ได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องรับโทษประหารชีวิต
กฎหมายไทยคุ้มครองไม่ให้ลงโทษประหารชีวิตต่อบุคคล ประกอบด้วย บุคคลที่อายุต�่ำกว่า
18 ปี หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยทางจิต

19.4 วิธีการด�ำเนินการประหารชีวิต
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ก�ำหนดให้ด�ำเนินการประหารชีวิตโดยการฉีดยาให้ตาย

19.5 กฎหมายระหว่างประเทศ
ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีของกติการะหว่างประเทศ ICCPR แต่ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นรัฐภาคี
ของพิธีสารเลือกรับ ฉบับที่ 2 (OP2)
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19.6 การสนับสนุนการยกเลิกหรือการพักใช้โทษประหารชีวิต
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ต้องโทษประหารชีวิตที่ยังถูกจ�ำคุกรอการประหารชีวิต 447 ราย
(ข้อมูลกรมราชทัณฑ์ เดือนเมษายน 2560) ในทางระหว่างประเทศถือว่าประเทศไทยเป็นหนึง่ ในประเทศทีพ่ ยายาม
คงโทษประหารชีวิตไว้ โดยได้พยายามรักษาระยะห่างในการลงโทษประหารชีวิตไว้ไม่ให้เกิน 10 ปี การประหาร
ชีวิตครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เป็นชาย 1 ราย โดยเป็นนักโทษคดีฆ่าผู้อื่นอย่างทารุณโหดร้าย
เพื่อชิงทรัพย์

19.7 ข้อมติว่าด้วยการพักใช้โทษประหารชีวิตของสหประชาชาติ (moratorium
resolution) และบันทึกว่าด้วยการคัดค้านความพยายามในการพักใช้โทษประหารชีวติ หรือการยกเลิก
โทษประหารชีวิต (note verbale of dissociation)
ผู ้ แ ทนของรั ฐ บาลไทยได้ ใ ช้ สิ ท ธิ ง ดออกเสี ย งในการลงคะแนนในข้ อ มติ ข องสมั ช ชา
สหประชาชาติว่าด้วยการพักใช้โทษประหารชีวิต (Moratorium on the death penalty) ที่สนับสนุนให้รัฐบาล
ของประเทศต่าง ๆ พักหรือชะลอการลงโทษประหารชีวิตในปี 2559 แต่ขณะเดียวกันประเทศไทยก็ไม่ได้ลง
ลายมือชื่อในหนังสือ (Note Verbale of dissociation) เพื่อให้สหประชาชาติได้บันทึกว่าประเทศไทยคัดค้าน
ความพยายามในการพักใช้โทษประหารชีวติ หรือการยกเลิกโทษประหารชีวติ ด้วย ท�ำให้ประเทศไทยได้รบั การจัด
ให้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีแนวโน้มอาจยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติได้
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ข้อสรุป

โทษประหารชีวิตได้รับการยอมรับว่าเป็นข้อยกเว้นของสิทธิในการมีชีวิตในตราสารสิทธิมนุษยชน
ระดับระหว่างประเทศและระดับภูมภิ าค อย่างไรก็ตาม ตราสารเหล่านีไ้ ด้ก�ำหนดข้อจ�ำกัดทีเ่ ข้มงวดเกีย่ วกับเงือ่ นไข
และวิธีการลงโทษประหารชีวิต
การตีความอย่างก้าวหน้าของตราสารเหล่านี้โดยศาลและสถาบันตุลาการในระดับระหว่างประเทศ
ระดับภูมภิ าค และระดับภายในประเทศ รวมทัง้ โดยทีป่ ระชุมสมัชชาสหประชาชาติ คณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประจ�ำกติกา
ICCPR คณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญา และผู้ได้รับมอบอ�ำนาจตามขั้นตอนพิเศษหรือผู้รายงานพิเศษแห่ง
สหประชาชาติ ต่างได้ช่วยยืนยัน และในบางกรณีได้ช่วยขยายขอบเขตการใช้บรรทัดฐานและการท�ำความเข้าใจ
ต่อหลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการลงโทษประหารชีวิตให้มากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ การลงโทษประหารชีวิตที่เคย
แพร่หลาย เช่น การบังคับลงโทษประหารชีวิตโดยสรุปรวบรัด หรือการลงโทษประหารชีวิตผู้กระท�ำความผิด
ที่เป็นเยาวชน จึงลดลงอย่างรวดเร็ว เพราะอาจถือว่าเป็นการผิดต่อกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ
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ศาลภายในประเทศมีบทบาทส�ำคัญในการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ โดยการน�ำหลักเหตุผลของกลไก
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณา ในขณะที่ข้อจ�ำกัดที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการใช้โทษ
ประหารชีวติ ทีถ่ กู ต้องตามกฎหมายมีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ มากขึน้ ประเด็นสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีเ่ กีย่ วกับ
การพิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรม การมีผู้แทนทางกฎหมายหรือทนายความที่มีประสิทธิภาพ และสภาพ
การควบคุมตัวระหว่างรอการประหารชีวติ ยังคงถูกละเมิดโดยรัฐต่าง ๆ ทีม่ โี ทษประหารชีวติ จึงท�ำให้ทกุ ภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องมีภารกิจที่ต้องด�ำเนินการอีกมากเพื่อรณรงค์ในประเด็นเหล่านี้
ในขณะเดียวกัน ตามเป้าหมายของกลไกด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โลกก�ำลังขยับเข้าใกล้
การยกเลิกโทษประหารชีวติ มากยิง่ ขึน้ 47 จนถึงปัจจุบนั มีจ�ำนวนรัฐทีม่ อี �ำนาจอธิปไตยของตนโดยสมบูรณ์ได้ยกเลิก
โทษประหารชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีรัฐสมาชิกของสหประชาชาติ จ�ำนวน 106 รัฐ และอาณาเขตหรือดินแดน
ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหประชาชาติหรือมิได้มีเอกราชโดยสมบูรณ์อีก 3 ดินแดน ท�ำให้ปัจจุบันสมาชิกส่วนใหญ่
ของสหประชาชาติได้ยกเลิกโทษประหารในกฎหมายภายในของตนโดยสมบูรณ์แล้ว
โดยขณะนี้ โทษประหารชีวติ ได้รบั การยกเลิกโดยสมบูรณ์แล้วในภูมภิ าคละตินอเมริกาและยุโรป ทัง้ นี้
ความส�ำเร็จของการยกเลิกโทษประหารชีวิตเกิดขึ้นได้โดยอนุสัญญา 4 ฉบับ ทั้งในระดับระหว่างประเทศและ
ระดับภูมภิ าค ซึง่ การยกเลิกโทษประหารชีวติ เหล่านีโ้ ดยส่วนใหญ่ให้ถอื ว่าไม่สามารถน�ำโทษประหารชีวติ ย้อนกลับ
มาใช้ได้อีกแล้ว ได้กระตุ้นให้ภูมิภาคแอฟริกาต้องริเริ่มกระบวนการเพื่อเตรียมพิธีสารที่ยกเลิกโทษประหารชีวิต
ในภูมิภาคแอฟริกาโดยมีจ�ำนวนรัฐที่เห็นชอบกับแนวทางการยกเลิกโทษประหารชีวิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ แม้จะ
มีความพยายามของรัฐส่วนหนึ่งที่ยังคงต้องการให้คงมีโทษประหารชีวิตไว้ในกฎหมายภายในของตน เช่น
การแก้ไขกฎหมายให้มกี ารลดโทษทางอาญาเพือ่ ให้ฐานความผิดทีต่ อ้ งมีโทษประหารชีวติ ลดน้อยลง การหาวิธอี นื่
ในการช่วยเหลือหรือการลงโทษทดแทนส�ำหรับผู้ถูกตัดสินโทษประหารชีวิต
อย่างไรก็ตาม อาจยังเร็วเกินไปที่จะสรุปได้ว่า กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศห้ามมิให้มี
การประหารชีวิตโดยเด็ดขาด แต่สิทธิมนุษยชนก็เป็นความท้าทายอย่างยิ่งต่อการลงโทษประหารชีวิต เพราะ
การประหารชีวิตถือเป็นหนึ่งในรูปแบบของการลงโทษที่ไร้มนุษยธรรม ท�ำให้การประหารชีวิตค่อย ๆ เปลี่ยนไป
อยู่ในทิศทางที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ ในปี 2555 ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยการทรมาน ฯ
กล่าวว่า48 “กลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเพิง่ จะเริม่ ใช้ขนั้ ตอนทีถ่ อื ว่าการลงโทษประหารชีวติ เป็นส่วนหนึง่

47

From The Death Penalty 1999 to 2016. Op.cit.
From Report of the special rapporteur on torture and other cruel, inhuman or
degrading treatment or punishment, Manfred Nowak (A/HRC/10/44 of 14 January 2009, Fifth session,
Agenda item 2). Op.cit.
48
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ของข้อห้ามว่าด้วยการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย ทารุณ และไร้มนุษยธรรม ซึ่งตอนนี้มีแนวโน้มที่ชัดเจน
ไปในทิศทางนี้ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับภายในประเทศ” พร้อมทั้งกล่าวว่า “บรรทัดฐานจารีตประเพณี
แม้ยังมิได้ห้ามการลงโทษประหารชีวิตในทุกกรณี แต่อย่างน้อยความพยายามนั้นก็ได้ก่อตัวขึ้นแล้ว” ในร่าง
ข้อคิดเห็นทั่วไป หมายเลข 36 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประจ�ำกติกา ICCPR ที่ได้ตั้งข้อสังเกตว่า “รัฐภาคี
ที่ยังไม่ได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตโดยสมบูรณ์ควรมีแนวทางในการยกเลิกโทษประหารชีวิตทั้งในทางปฏิบัติ
และในทางกฎหมายโดยสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้นี้”
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วรวรรณณินี นวลศิลป์*
บทคัดย่อ

บทความนีเ้ รียบเรียงเนือ้ หาจากการเสวนา เรือ่ ง โรดแมป : สิทธิมนุษยชนบนเส้นทางประชาธิปไตย
ซึง่ เป็นการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ ผูท้ รงคุณวุฒทิ างกฎหมาย และสิทธิมนุษยชน เกีย่ วกับ
พัฒนาการและจุดยืนของสิทธิมนุษยชนบนเส้นทางประชาธิปไตยในประเทศไทย เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ
และความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนเพื่อเป็นฐานไปสู่ประชาธิปไตย การเสวนานี้ จัดโดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี วันสถาปนาองค์กร

ค�ำส�ำคัญ: สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หลักนิติธรรม
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Abstract

This article is compiled and concluded from the seminar entitled “Roadmap : Human Rights on Democratic Way” which is the platform for exchanging of ideas
and knowledge among legal and human rights academies and experts on a topic of revolution
and standing points of human rights on democratic way in Thailand. The seminar reiterates
and reaffirms the understandings and recognition on human rights for paving the way
to democracy. It has been organized by Office of the National Human Rights Commission,
on the commemoration of 17th anniversary of the establishment of the Commission.
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การเสวนา เรื่อง โรดแมป : สิทธิมนุษยชนบนเส้นทางประชาธิปไตย
เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี งานวันสถาปนาองค์กร 13 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

การเสวนานี้ ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์
กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์บรรเจิด สิงคะเนติ อาจารย์ประจ�ำ
คณะนิตศิ าสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีนางสาวศิรบิ รู ณ์ ณัฐพันธ์ เป็นผูด้ �ำเนินการเสวนา ซึง่ สรุป
การเสวนาได้ดังนี้

นายวัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ (กสม.)
ปรากฏครั้ ง แรกในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุ ท ธศั ก ราช 2540 และก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งครบรอบ
17 ปี ในปีนี้ และปัจจุบันเป็น กสม. ชุดที่ 3 ได้มีพัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชนพอสมควร ค�ำว่า “สิทธิมนุษยชน”
ตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ ไม่ได้ก�ำหนดนิยามไว้โดยตรง เพียงยกตัวอย่างเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

และเสรีภาพ ความเสมอภาค โดยอธิบายตามกฎหมายภายในหรือตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทย
เป็นภาคี ซึ่งในค�ำปรารภของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กล่าวถึงความเป็นมา
ของปั ญ หาของประเทศในขณะนั้ น และแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาประเทศ โดยได้ บ รรจุ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล
หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน เท่ากับมีการยอมรับหลักสิทธิมนุษยชนในค�ำปรารภของรัฐธรรมนูญฯ
การยกสถานะองค์กร รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ยกสถานะ กสม.
เป็นองค์กรอิสระ โดยองค์กรระหว่างประเทศได้ก�ำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งเงื่อนไขในข้อแรกก�ำหนดว่า การสรรหา
กสม. ต้องมีตัวแทนจากภาคประชาสังคม และเงื่อนไขข้อนี้ได้ก�ำหนดในรัฐธรรมนูญฯ แล้ว เงื่อนไขข้อที่สอง
เกี่ยวกับการก�ำหนดความคุ้มกันในการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตของ กสม. โดยไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและ
ทางอาญา ซึ่งเงื่อนไขข้อนี้ไม่ได้ก�ำหนดในรัฐธรรมนูญฯ แต่ได้ก�ำหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 แล้ว เงื่อนไขข้อที่สามเกี่ยวกับท่าทีในการตอบสนอง
ต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนล่าช้า จากในปี 2553 มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางและรุนแรง
จึงส่งผลกระทบต่อการออกรายงานผลการตรวจสอบ ซึง่ เป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ �ำให้ กสม. ถูกลดสถานะจาก A เป็น B
โดยประเด็นดังกล่าว กสม. ชุดที่ 3 ไม่มีการละเมิดสิทธิอย่างร้ายแรงเช่นว่านั้น และการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนได้ด�ำเนินการอย่างเต็มที่ โดยมีการปฏิรูปการตรวจสอบให้มี
ความรวดเร็วขึ้นจนส่งผลให้เรื่องร้องเรียนที่จะต้องตรวจสอบมีจ�ำนวนลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ที่ น�ำมาใช้ เ ป็ น แผนที่ ห รื อ เส้ น ทาง
สู่ประชาธิปไตย มีความคิดเห็นว่า มีหลายประเด็นที่ขัดต่อหลักกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสิทธิมนุษยชน
โดยในบททั่วไปที่ต้องค�ำนึงถึงหลักนิติธรรม ความเสมอภาค แต่ในขณะเดียวกัน บททั่วไปกับบทเฉพาะกาล
กลับขัดแย้งกัน เช่น ในบททัว่ ไปก�ำหนดให้สมาชิกวุฒสิ ภามีจ�ำนวน 200 คน แต่บทเฉพาะกาลก�ำหนดให้มจี �ำนวน
250 คน ซึ่งในจ�ำนวน 250 คนนี้ไม่ได้มาจากระบบเลือกตั้งทั่วไป และยังก�ำหนดให้มีสมาชิกวุฒิสภาโดยต�ำแหน่ง
6 คน จาก 250 คน นอกจากนี้ในบททั่วไป หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ได้ก�ำหนดแผนการปฏิรูปประเทศ
11 ด้าน และมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ปี 2560 - 2579) จึงขอให้ข้อสังเกตว่า อาจเป็นการผูกมัด
ประชาชนนานจนเกินไปและอาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
การแก้ไขปัญหาประเทศชาติ ศาลเป็นองค์กรหนึ่งที่มีความส�ำคัญโดยต้องสามารถพิจารณาพิพากษา
คดีได้ตามอุดมการณ์หรือตามหลักการที่ควรจะเป็นอย่างกล้าหาญ และพลังอีกส่วนหนึ่งที่มีความส�ำคัญควบคู่
ไปกับศาล คือ ประชาชน องค์กรสือ่ ทีต่ อ้ งร่วมมือกันสร้างแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือสร้างพลังต่อรองกับอ�ำนาจรัฐ
ที่ไม่ชอบธรรม และในการปฏิบัติหน้าที่ของ กสม. ที่ผ่านมา หากมีกรณีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน กสม.
เคยมีข้อเสนอแนะไปทางฝ่ายรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กระทรวงกลาโหม หรือองค์กร
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ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ประเด็นตามมาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
เป็นประเด็นที่มีความส�ำคัญเพราะก่อให้เกิดปัญหาการตีความกฎหมายเป็นอย่างมาก
ประเด็นโทษประหารชีวิต กสม. ได้มีท่าทีและมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตตั้งแต่
ในอดีต แม้ว่าประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) แต่ประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีพิธีสาร
เลือกรับฉบับที่ 2 แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Second Optional
Protocol to the International Covenant on Civil and Political Right: OP2) ซึง่ ก�ำหนดให้ยกเลิกโทษประหาร
ชีวติ ในขณะเดียวกันกติกา ICCPR ก�ำหนดว่า ประเทศภาคีสมาชิกสามารถก�ำหนดโทษประหารชีวิตได้ หากเห็น
ควรให้โทษคงอยู่ต่อไป แต่ต้องก�ำหนดภายใต้เงื่อนไขว่า โทษประหารชีวิตต้องเกิดจากการกระท�ำที่กติกา ICCPR
เรียกว่า “อาชญากรอย่างร้ายแรงที่สุด (the most serious crime)” ดังนั้น ประเทศต่าง ๆ ไม่จ�ำเป็นต้องยกเลิก
โทษประหารชีวิตในทันที แต่สามารถก�ำหนดมาตรการในช่วงรอยต่อเพื่อส่งผ่านไปสู่การยกเลิกในท้ายที่สุด
ประเด็นการเซ็ทซีโร่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 2 องค์กร ได้แก่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (กสม.) และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ข้อสังเกตว่าเป็นการตราพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญในลักษณะสองมาตรฐาน เนื่องจากเหตุผลที่มีการเซ็ทซีโร่นั้น ไม่ใช่เหตุผลตามหลักการสากลที่ได้
กล่าวไว้ขา้ งต้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ เหตุผลที่ กสม. ชุดที่ 3 ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ภายใต้กฎหมายฉบับเก่าทีไ่ ม่สอดคล้อง
กับหลักการสากล ดังนั้น จึงให้มีการเซ็ทซีโร่เพื่อให้ได้สถานะ A แต่ในความเป็นจริงแล้ว การจะได้สถานะ A
กลับคืนมาต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่องค์การระหว่างประเทศก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ การคงอยู่ขององค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญ ต้องบัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ ไม่ควรบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ หากพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญมีปญ
ั หาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
องค์กรที่จะท�ำหน้าที่วินิจฉัย คือ ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีลักษณะที่เป็นประโยชน์ขัดกันอย่างเห็นได้ชัด

ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค�ำว่า “สิทธิมนุษยชนหรือประชาธิปไตย” ก�ำหนดกรอบไว้
3 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การจะใช้ศัพท์สิทธิมนุษยชน หมายความว่า
บุคคลนั้นต้องการหลักประกันต่าง ๆ ตามที่บุคคลนั้นควรจะได้รับอันเป็น
หลักพืน้ ฐานในหลายมิติ เช่น สิทธิทางเศรษฐกิจและการคลัง สิทธิทางการศึกษา สิทธิในการเข้าถึงการสาธารณสุข
เป็นต้น ส่วนในมิติประชาธิปไตย คือ สิทธิทางการเมืองซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพราะเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
การมีส่วนร่วม การแสดงออก การรวมกลุ่ม ฯลฯ หากย้อนกลับไปพิจารณาประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (ฉบับที่ 16) เป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนและ
เป็นครั้งแรกที่ค�ำว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” ได้ปรากฏขึ้นในฐานะค�ำที่มีความหมายเหมือนกัน (synonym)
กับค�ำว่า “สิทธิมนุษยชน” ส่วนค�ำว่า “สิทธิมนุษยชน” ครั้งแรกที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 (ฉบับที่ 16) คือ การจัดตั้ง กสม. ขึ้น อันเป็นแนวคิดของประเทศไทยในการใช้ค�ำที่มี
ความหมายเหมือนกันที่ต้องเข้าใจบริบทข้อความภายใต้กรอบของสิทธิเสรีภาพของประเทศไทย โดยเฉพาะ
นับตัง้ แต่รฐั ธรรมนูญฯ ฉบับที่ 17 เป็นต้นมา ทีม่ กี ารเกิดรัฐประหารจึงปรากฏข้อความทีเ่ กีย่ วข้องกับการรัฐประหาร
ในรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้น การตีความรัฐธรรมนูญหรือส่วนอื่นที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญในประเทศไทย ต้องเข้าใจ
บริบทและที่มาแห่งฐานอ�ำนาจนั้น ๆ ประกอบ
ประเด็นที่ 2 การใช้ศัพท์สิทธิมนุษยชน ต้องมีมิติสากลเข้ามาเป็นตัววัด โดยตัววัดเหล่านี้ปรากฏ
ในกฎหมายภายในของไทย ซึ่งค�ำนิยามสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยไม่ได้ปรากฏในรัฐธรรมนูญฯ แต่ปรากฏ
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 โดยนิยามว่า
สิทธิมนุษยชน คือ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามกฎหมายไทยและสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคี จะเห็นได้ว่า
มีมติ สิ ากลปรากฏในค�ำนิยาม โดยประเทศไทยเป็นภาคีอนุสญ
ั ญาเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน 7 ฉบับ ซึง่ ล้วนกระทบต่อ
กฎหมายภายในของไทย
ประเด็นที่ 3 การใช้ศัพท์ด้านประชาธิปไตย ไม่มีนิยามที่ก�ำหนดไว้ชัดแจ้ง แต่อย่างน้อยที่สุดต้องมี
ส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ โดยในระดับครอบครัว หมายถึง การมีส่วนร่วมของคนในครอบครัว
เช่น การไม่ใช้ความรุนแรงกับเด็ก ในระดับรัฐ หมายถึง การเลือกตัง้ เสรีจากระบบหลายพรรค ส่วนการมีสว่ นร่วม
ของฝ่ายอืน่ หมายถึง การมีพนื้ ทีข่ องตนในกรอบภายใต้กฎหมายนัน้ ๆ แต่รฐั บาลต้องมาจากการเลือกตัง้ ซึง่ ในมิติ
ประเทศไทยประเด็นทีท่ า้ ทายต่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในขัน้ ต้น มีขอ้ สังเกตว่า ขณะนีพ้ นื้ ทีก่ ารเลือกตัง้
ได้เปิดช่องทางมากขึ้น ดังคดีของศาล 5 คดี ที่เปิดช่องทางให้เข้าถึงการเลือกตั้ง แม้จะยังมีอุปสรรคปรากฏ
อยู่ก็ตาม ได้แก่ คดีที่ 1 การยื่นค�ำร้องของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในกรณีการเซ็ทซีโร่ คดีที่ 2
ศาลรัฐธรรมนูญตีความเกีย่ วกับร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
พ.ศ. .... ตามที่ถูกแก้ไขโดยค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2560 ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญตีความว่า
ตามที่สั่งให้แก้ไขโดยมีเงื่อนไขให้สมาชิกของแต่ละพรรคต้องมาจดทะเบียนภายใน 30 วัน ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
จึงเป็นการเปิดลูท่ างสูก่ ารเลือกตัง้ คดีที่ 3 ศาลรัฐธรรมนูญตีความเกีย่ วกับร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ก�ำหนดวิธีการได้มาซึ่ง ส.ว. โดยการสมัครด้วยตนเองหรือการสมัคร
ด้วยการแนะน�ำจากองค์กร ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ คดีที่ 4 ศาลรัฐธรรมนูญตีความเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. .... โดยการเปิดช่องทางให้ผพู้ กิ ารสามารถ
ขอความช่วยเหลือจากบุคคลใด ๆ ตามเจตนาของบุคคลนั้นเพื่อมาลงคะแนน ไม่ขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญที่ต้อง
เลือกตั้งโดยตรงและลับซึ่งเอื้อต่อผู้พิการและผู้สูงอายุและตรงกับหลักการสากล และคดีที่ 5 ศาลฎีกาพิจารณา
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เกี่ยวกับการที่ผู้ร้องขอให้ศาลตีความว่า การมีรัฐประหารขัดต่อประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113 และมาตรา
114 ซึ่งมีความผิดในฐานเป็นกบฏ ในคดีนี้ศาลฎีกายกฟ้องเนื่องจากการท�ำรัฐประหารถูกนิรโทษกรรมแล้ว
โดยรัฐธรรมนูญฉบับที่ 19 หรือ 20 ที่ยกเว้นการกระท�ำของฝ่ายรัฐประหาร จะเห็นได้ว่าคดีเหล่านี้เป็นการสร้าง
พื้นที่ไปสู่การเลือกตั้งได้รวดเร็วขึ้น
ประเทศไทยในการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนทีผ่ า่ นมา มีทงั้ สิทธิทดี่ แี ละสิทธิทยี่ งั ต้องมีการปรับปรุง
หรือเรียกว่า “charm and ambivalence”
สิทธิที่ดี 5 ประการ ได้แก่ ประการที่ 1 สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
ทางการแพทย์ ในโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และนโยบายเอื้อเฟื้อต่อผู้ป่วย
โรคเอดส์และการสาธารณสุข โดยขอให้ข้อสังเกตว่า หากจะบัญญัติกฎหมายใหม่ไม่ควรลดทอนสิ่งที่ดีอยู่แล้ว
ประการที่ 2 การต่อต้านการค้ามนุษย์ ประเทศสหรัฐอเมริกาเลื่อนระดับประเทศไทยให้อยู่ใน Tier 2 ซึ่งมีผลงาน
ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการปราบปรามผู้ที่ไม่เคารพต่อสิทธิมนุษยชน แต่ทั้งนี้ยังต้องปรับปรุงผลงานเพื่อไปสู่ Tier 1
ประการที่ 3 การน�ำหลักสากลมาใช้ในประเทศไทยมากขึ้น เช่น หลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals) ซึ่งกระทบต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ประการที่ 4 ภาคใต้ของประเทศไทยได้เปลี่ยนจากการบังคับใช้พระราชก�ำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน มาสู่พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 และให้ศาล
เข้ามาเกี่ยวข้องท�ำให้สถานการณ์โปร่งใสขึ้น และประการที่ 5 การที่ศาลรัฐธรรมนูญเปิดพื้นที่ในหลายเรื่อง
เช่น ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. .... หรือร่างพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

ส่วนสิทธิที่ต้องปรับปรุง 5 ประการ ได้แก่ ประการที่ 1 การนิรโทษกรรมตนเองที่ยังมีเรื่องค้าง
อยู่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ศาลฎีกากล่าวว่า กรณีดังกล่าวมีรัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้ชัดเจนแล้ว ขณะเดียวกัน
ในเวทีระดับสากลยังคงมีความกังวลในประเด็นดังกล่าว ประการที่ 2 การก�ำหนดวันเลือกตัง้ ทีแ่ น่ชดั ประการที่ 3
สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการรวมกลุ่มยังคงมีอุปสรรค โดยเฉพาะการบังคับใช้บางมาตราในประมวล
กฎหมายอาญา เช่น มาตรา 112 และมาตรา 116 เป็นต้น ประการที่ 4 การปฏิบตั ทิ ไี่ ม่สอดคล้องกับวาระแห่งชาติ
โดยเฉพาะการจับกุมบุคคลที่พยายามเรียกร้องสิทธิตามหลักประชาธิปไตย และประการที่ 5 การลงโทษ
ประหารชีวิตซึ่งเป็นประเด็นสากลที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ทีใ่ ห้ค�ำมัน่ สัญญาว่าจะไม่มกี ารลงโทษประหารชีวติ ยกเว้นกรณีรา้ ยแรง ซึง่ กรณีทมี่ ี
การลงโทษประหารชีวิตไปแล้วนั้น ยังคงเกิดค�ำถามว่าเป็นกรณีที่ร้ายแรงหรือไม่ ดังนั้น จากภาพรวมข้างต้น
ประเทศไทยไม่ควรด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนแบบ 2 นัยยะ แต่ตอ้ งมีการร่วมมือกันไปสูท่ างทีด่ ขี นึ้ โดยให้เป็น
ไปตามหลักสากล ค�ำนึงและภูมิใจในภูมิปัญญาที่ดีในท้องถิ่น
ประเด็นที่เกี่ยวกับศาล มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 3 ประเด็น ได้แก่
ประเด็นที่ 1 การสร้างหนทางเพื่อคานกับอ�ำนาจ (check and balance) อันมีหลายตัวแปรในสังคม
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ ภาคประชาสังคม ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน สื่อมวลชน เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดเกี่ยวข้องกับบรรดาสิทธิ
ที่ได้กล่าวถึงทั้งหมดและตามหลักการสากล ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในอาหาร สิทธิชุมชน หรือเศรษฐกิจ
ของชาวบ้านล้วนเป็นสิทธิที่ส�ำคัญมาก ต้องพิจารณาควบคู่ไปกับสิทธิในการแสดงออก สิทธิในการรวมกลุ่ม
สิทธิในการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นสิทธิของพลเมือง เพื่อจะเป็นฐานไปสู่ประชาธิปไตยในอนาคต
ประเด็นที่ 2 หลังจากทีม่ กี ารเลือกตัง้ ไม่วา่ ประเทศใดในโลกก็ตาม ประชาธิปไตยไม่ได้เป็นหลักประกัน
ว่ารัฐบาลจะเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มที่ ดังนั้น ต้องมีการคานอ�ำนาจร่วมกันหรือมีอ�ำนาจที่ร่วมกันผลักดัน
ผูม้ อี �ำนาจให้เคารพสิทธิมนุษยชนทัง้ ปวง ไม่เพียงแต่ประเด็นทีเ่ กีย่ วกับการเลือกตัง้ ชุมชน สิง่ แวดล้อม แต่รวมถึง
การขจัดความยากจน
ประเด็นที่ 3 สิทธิในเรือ่ งการแสดงออกหรือการรวมกลุม่ ตามกรอบของกฎหมายสากลหรือกฎหมาย
ภายในนัน้ บางสิทธิไม่เป็นสิทธิเด็ดขาดซึง่ สามารถจ�ำกัดได้ แต่ผทู้ จี่ ะมาจ�ำกัดสิทธิเช่นว่านัน้ ต้องให้เหตุผลทีส่ ามารถ
พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าท�ำไมต้องจ�ำกัดสิทธินั้น โดยสิทธิในเรื่องการแสดงออกหรือสิทธิในการรวมกลุ่ม ต้องมี
ความจ�ำเป็นอย่างแท้จริง มีการจ�ำกัดอย่างมีสัดส่วน และสุดท้ายต้องไม่เป็นไปตามอ�ำเภอใจ นอกจากนี้ ต้องมี
หลักประกันโดยมีกฎหมายอยู่เบื้องหลังและหลักสากล โดยกระท�ำตามทิศทางของสังคมประชาธิปไตย
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ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนบนเส้นทางประชาธิปไตย ได้แก่
ประการที่ 1 การคานอ�ำนาจกับผู้มีอ�ำนาจควรเปิดพื้นที่ให้มากขึ้น ตามกรอบของสิทธิมนุษยชน
และตามหลั ก ประชาธิ ป ไตยที่ มี มิ ติ ส ากลเข้ า มาเกี่ ย วข้ อ ง โดยเฉพาะในประเด็ น ปั ญ หาสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง
การแสดงออกที่ถูกละเลย ซึ่งควรได้รับหลักประกันต่าง ๆ คืน ดังนั้น ควรลดการใช้กฎหมายบางส่วนที่จ�ำกัดสิทธิ
ที่ไม่สมเหตุสมผลในสายตาของประชาคมและหลักสากล เช่น การบังคับใช้มาตรา 116 แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา มาจ�ำกัดสิทธิในการแสดงออก
ประการที่ 2 การรวมกลุ่มมีทั้งการรวมกลุ่มภายใต้พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558
และค�ำสั่งเฉพาะที่จ�ำกัดสิทธิในด้านนี้โดยตรง จึงควรเปิดพื้นที่ให้มีการชุมนุมสาธารณะโดยสันติมากยิ่งขึ้น
แต่ในปัจจุบันยังไม่เกิดเป็นรูปธรรมมากนัก
ประการที่ 3 การเรียกร้องสิทธิทผี่ า่ นมามีการฟ้องร้องบุคคลทีเ่ รียกร้องสิทธิตา่ ง ๆ รวมถึงทนายความ
ผู้ที่ท�ำหน้าที่พิทักษ์สิทธิให้กับบุคคลเหล่านี้ ดังนั้น จึงควรยกเลิกการด�ำเนินคดี และค�ำนึงถึงหลักการภายใน
และหลักการสากล โดยเฉพาะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีของกติกา ICCPR ดังนั้น
ข้อเสนอแนะเหล่านี้เป็นแนวทางที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตไปสู่อนาคต
นอกจากข้อเสนอแนะที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ประการที่ 1 ข้อเสนอแนะจากหลาย ๆ ฝ่ายทีต่ อ้ งการให้คดีทเี่ กีย่ วกับสิทธิพลเมืองได้รบั การพิจารณา
ที่ศาลพลเรือน เนื่องจากยังมีคดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลทหาร แต่หากมีความจ�ำเป็นต้องพิจารณาที่ศาลทหาร
มี ข ้ อ เสนอแนะให้ ส ามารถอุ ท ธรณ์ ไ ปยั ง ศาลพลเรื อ นได้ ซึ่ ง ประเด็ น นี้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการยุ ติ ธ รรม
และสิทธิในการแสดงออกและการรวมกลุ่ม จึงต้องหาทางเลือกสู่วิถีทางของพลเรือนในกระบวนการยุติธรรม
และหลักนิติธรรมให้มากยิ่งขึ้น
ประการที่ 2 การเร่งรัดกลไกและกระบวนการที่จะน�ำไปสู่ประชาธิปไตย โดยการแต่งตั้งกรรมการ
การเลือกตัง้ (กกต.) ให้เร็วทีส่ ดุ นอกจากนี้ ในประเด็น primary vote ซึง่ เป็นกระบวนการใหม่ทป่ี ระชาชนต้องการ
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง้ ซึง่ มีวธิ กี ารคัดเลือกผูท้ จี่ ะเป็นผูแ้ ทนในท้องถิน่ อันเป็นเจตนาทีด่ ี และประเด็น
ที่ส�ำคัญ คือ การเน้นบทบาทของสตรีในการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในอนาคต เนื่องจากสตรีที่เข้าสู่
กระบวนการการเมืองมีน้อยมาก
ประการที่ 3 สมาชิกวุฒสิ ภา (ส.ว.) ต้องมาจากการเลือกตัง้ แต่ขณะนีท้ งั้ 250 คน รัฐธรรมนูญฯ 2560
ก�ำหนดให้มาจากการคัดเลือกของผู้มีอ�ำนาจ ดังนั้น ในระยะชั่วคราวควรเลือกบุคคลที่ดีที่สุด ซึ่งเอื้อเฟื้อ
ต่อประชาชนและต่อการเปิดพื้นที่ ไม่เลือกผู้ที่เป็นพรรคพวกเดียวกัน และในอนาคตต้องน�ำไปสู่การเลือกตั้ง ส.ว.
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ประการที่ 4 การก�ำหนดวันเลือกตั้ง ที่ต้องมีการสังเกตการณ์จากหลายฝ่าย และเคารพผลที่ตามมา
โดยเน้นหลักสิทธิมนุษยชนและหลักประชาธิปไตยสากล นอกจากนี้ ต้องมีการเลือกตัง้ ทีอ่ สิ ระ ยุตธิ รรม เทีย่ งธรรม
และเคารพซึ่งกันและกันตามความหลากหลายของพรรค
ดังนัน้ ในอนาคตประชาธิปไตยเต็มใบ ต้องมีบริบทของพลเรือนในการปกครองประเทศตามหลักทัว่ ไป
และพลเมืองเคารพเจ้าหน้าที่ที่ดี ซึ่งในบริบทของพลเรือนต้องมีการคานอ�ำนาจซึ่งเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมาก แต่ส�ำคัญ
ที่สุดไม่ว่าจะเป็นองค์การนอกภาครัฐ (NGOs) ภาคประชาสังคม สื่อ ต้องด�ำเนินการควบคู่ไปกับกลไกส่วนอื่น ๆ
ของประเทศชาติ เช่น ศาล เป็นต้น แต่ไม่ควรพึ่งพาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจนเกินไปเพราะไม่ควรไว้ใจในอ�ำนาจ
และนอกจากประเด็นที่กล่าวมาทั้งหมดต้องไม่ลืมปากท้องของประชาชน เพราะแม้ว่าเป็นรัฐบาลที่มาจาก
การเลือกตั้ง ประชาชนยังประสบปัญหาด้านการบริโภค และไม่ได้รับการตอบสนองในเรื่องสิ่งแวดล้อม
และชุมชนอย่างเพียงพอ

ศาสตราจารย์บรรเจิด สิงคะเนติ
อาจารย์ประจ�ำคณะนิตศิ าสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โรดแมป : สิทธิมนุษยชนบนเส้นทางประชาธิปไตย
ขอกล่าว 4 ประเด็น ดังนี้
ป ร ะ เ ด็ น ที่ 1 ห ลั ก ก า ร สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น แ ล ะ
หลักประชาธิปไตย สองหลักการนี้ คือ รากแก้วของเสรีประชาธิปไตย รากหนึง่ คือ หลักนิตริ ฐั นิตธิ รรม ส่วนอีกราก
หนึง่ คือ หลักประชาธิปไตย หลักทัง้ สองมีความสัมพันธ์กนั หากมีเพียงหลักใดหลักหนึ่งเสรีประชาธิปไตยจะไม่
สามารถด�ำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง
ประเด็ น ที่ 2 สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนบนเส้ น ทางประชาธิ ป ไตยในรอบหนึ่ ง ทศวรรษที่ ผ ่ า นมา บริ บ ท
ทางการเมืองของประเทศไทยมีทั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง รัฐบาลที่มาจาก
การเลือกตั้งไม่มีปัญหาในเรื่องเสรีภาพในการแสดงออก แต่กลับมีปัญหาในเรื่องการคุ้มครองสิทธิด้านชีวิต
และร่างกาย เช่น การชุมนุมหรือการใช้เสรีภาพทางการเมือง ท�ำให้เกิดการท�ำลายชีวติ ของประชาชนทีไ่ ม่วา่ จะอยู่
ฝ่ายใด จึงเป็นปัญหาเกี่ยวกับมิติความมั่นคงของชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการแก้ไข
ส่วนรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง มีข้อจ�ำกัดในเรื่องเสรีภาพในการแสดงออก เช่น การแสดงความคิดเห็น
การชุมนุม แต่ค่อนข้างมีความมั่นคงในชีวิตและร่างกาย เพราะฉะนั้น บริบทของสิทธิมนุษยชนบนเส้นทาง
ประชาธิปไตยไทยภายในหนึ่งทศวรรษมีปัญหาทั้งสองด้าน จึงต้องย้อนกลับไปศึกษาอดีตเพื่อการก้าวเดินต่อไป
ในอนาคต
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ประเด็นที่ 3 สิทธิของชาวบ้าน ให้ข้อสังเกตว่า ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม
สิทธิชาวบ้านยังคงเหมือนเดิม จึงขอยกตัวอย่างสิทธิชาวบ้านใน 2 ประเด็น ได้แก่ สิทธิชุมชน และสิทธิของบุคคล
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
สิทธิชมุ ชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บญ
ั ญัตสิ ทิ ธิชมุ ชนไว้ในรัฐธรรมนูญ
เป็นครัง้ แรก อันเป็นกระบวนการต่อสูเ้ พือ่ ความเป็นอยูข่ องประชาชน แต่พงึ ระลึกว่า สิทธิชมุ ชนของประเทศไทย
ไม่สามารถน�ำไปเปรียบเทียบกับนานาประเทศได้ เนือ่ งจากเป็นลักษณะเฉพาะทีเ่ กิดมาจากสังคมไทย ประกอบด้วย
สิทธิอันหลากหลาย เป็น collective rights ซึ่งเป็นสิทธิที่มีพื้นฐานมาจากจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
และการเข้าไปมีสว่ นร่วมในการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก ประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดที่ 1 กล่าวว่า เป็นสิทธิในการใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพราะฉะนั้น ประชาธิปไตย
ในเชิงสถาบันจะมั่นคงเข้มแข็งได้ก็ต่อเมื่อสิทธิชุมชนเข้มแข็ง แต่ในรอบหนึ่งทศวรรษแรกของการใช้รัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ มีการบังคับใช้เรื่องดังกล่าวน้อยมาก เพราะในมาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญฯ 2540 ก�ำหนดว่า “บุคคล
ซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ
หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการการบ�ำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” แต่กลับไม่มี
การบัญญัตกิ ฎหมายดังกล่าว เมือ่ มีผยู้ นื่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลกล่าวว่า เมือ่ ไม่มกี ฎหมายก�ำหนดรายละเอียด
ศาลจึงไม่อาจพิจารณาเนื้อหาแห่งสิทธิได้  
ต่อมาเมื่อมีรัฐธรรมนูญฯ 2550 จึงไม่มีการบัญญัติ “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” เพราะมาตรา 27
เป็นสิทธิผูกพันอ�ำนาจรัฐโดยตรงในการบังคับใช้และการตีความกฎหมาย โดยไม่ต้องมีการบัญญัติกฎหมาย
มารองรับ ดังนั้น หลังจากรัฐธรรมนูญฯ 2550 เป็นต้นไป เนื้อหาแห่งสิทธิเริ่มที่จะได้รับการวินิจฉัยโดยศาล
แต่ในส่วนของสิทธิชุมชนยังไม่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม จนมาถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นครั้งแรกในรอบ 80 ปี
ที่บัญญัติเกี่ยวกับหมวดหน้าที่ของรัฐ ซึ่งรัฐธรรมนูญทุกประเทศในโลกไม่มีหมวดนี้ โดยสิทธิชุมชนปรากฏขึ้น
ทัง้ 2 หมวด ได้แก่ หมวด 3 มาตรา 43 และหมวด 5 มาตรา 57 (2) ในหมวด 5 มาตรา 57 (2) ก�ำหนดว่า ตามที่
กฎหมายบัญญัติในหมวด 5 หากรัฐไม่กระท�ำตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ประชาชนหรือชุมชนมีสิทธิฟ้องรัฐ
ต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 51 และมาตรา 45 ของ พ.ร.ป. ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งขณะนี้มีความพยายาม
ในการปฏิรูปประเทศซึ่งเชื่อมโยงไปถึงประชาธิปไตย นอกจากนี้ การผลักดันร่างกฎหมายสิทธิชุมชน เพื่อท�ำให้
สิง่ ทีเ่ ป็นนามธรรมในรัฐธรรมนูญเกิดขึน้ เป็นรูปธรรมในเรือ่ งการมีสว่ นร่วมของประชาชนเกีย่ วกับการใช้ การดูแล
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อผลประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน
สิทธิของบุคคลในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา หัวใจส�ำคัญของการปฏิรปู ต�ำรวจ คือ การสอบสวน
ซึ่งหลักส�ำคัญของกระบวนการสอบสวน ได้แก่ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีหลักฐานมั่นคงแน่นอน แต่หลักการ
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สอบสวนในกฎหมายไทยยังไม่เป็นไปตามหลักสากล ดังนัน้ ในระบบการสอบสวน ต�ำรวจและอัยการต้องประสาน
ความร่วมมือในการชั่งน�้ำหนักพยานหลักฐานก่อนเสนอคดีต่อศาล เพื่อที่จะป้องกันการเกิดแพะในคดีต่าง ๆ
อันท�ำให้เกิดความทุกข์ยากของประชาชน จึงมีความเห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือไม่
เลือกตั้ง ความทุกข์ยากของประชาชนก็ไม่ได้รับการบรรเทาซึ่งประเด็นนี้สิทธิมนุษยชนควรเข้าไปดูแล
ป ร ะ เ ด็ น ก า ร เ ซ็ ท ซี โ ร ่
การบังคับใช้รัฐธรรมนูญฯ 2560 เริ่ม
ปรากฏเป็นปัญหา เนือ่ งจากโดยหลักแล้ว
อ�ำนาจรั ฐ ต้ อ งยึ ด หลั ก ความมั่ น คง
หลักความเสมอภาค หลักนิติธรรม ซึ่งใน
มาตรา 26 ก�ำหนดว่า การตรากฎหมาย
จ�ำกัดสิทธิต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม
แต่ ก ารเซ็ ท ซี โ ร่ อ งค์ ก รอิ ส ระเพี ย ง
2 องค์กร อาจจะมีการโต้แย้งเรื่องสอง
มาตรฐานในการวิ นิ จ ฉั ย ตามหน้ า ที่
และอ�ำนาจขององค์กรอิสระนั้น อันเป็นรอยด่างของรัฐธรรมนูญ ซึ่งจ�ำเป็นต้องได้รับการช�ำระล้างโดยกลไก
กระบวนการ เพราะอาจจะเป็นปัญหาทางการเมืองในอนาคตทีส่ ง่ ผลกระทบต่อประชาธิปไตยและหลักความเสมอภาค
การไม่เลือกปฏิบัติ และขัดกับหลักการให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง ซึ่งในหลักกฎหมายมหาชน กฎหมายสามารถ
มีผลย้อนหลังได้ แต่รัฐต้องสามารถอธิบายได้ว่า มีประโยชน์สาธารณะที่มีความส�ำคัญเหนือกว่าหลักนิติธรรม
หรือหลักการคุ้มครองความสุจริต ดังนั้น การที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับการแต่งตั้งโดยสุจริต
ก็มีสิทธิที่จะอยู่ครบวาระตามที่กฎหมายก�ำหนด ประเด็นนี้ท�ำให้เห็นได้ว่าเป็นการปฏิบัติต่อองค์กรที่มีสถานะ
เหมือนกันให้แตกต่างกัน
นอกจากนี้ ขอกล่าวข้อเสนอแนะอีก 2 ประเด็น ได้แก่
ประเด็นที่ 1 ฝากส�ำนักงาน กสม. ศึกษามาตรา 25 ของรัฐธรรมนูญฯ 2560 ในเรื่องสิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชน นอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่ไม่ได้ห้ามหรือจ�ำกัดไว้ใน
รัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะกระท�ำการนั้นได้และได้รับความคุ้มครอง
ตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคง
ของรัฐ ซึ่งในค�ำว่า “ความมั่นคงของรัฐ” มีขอบเขตเพียงใด เพราะในอนาคตอาจส่งผลกระทบต่อเสรีภาพ
ในทางการเมือง เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฯ 2560 ก�ำหนดว่า
บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุม การจ�ำกัดเสรีภาพจะกระท�ำได้เพื่อความมั่นคงของรัฐ ดังนั้น หากมีการอ้าง
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มาตรา 25 จ�ำเป็นต้องอ้างมาตรา 44 ในขณะเดียวกัน เพราะมาตรา 25 เป็นการจ�ำกัดทั่วไป จึงขอฝากข้อคิดว่า
ความมั่นคงของรัฐกับความความมั่นคงของรัฐบาล และความมั่นคงของรัฐกับความมั่นคงของนายกรัฐมนตรี
เป็นประเด็นเดียวกันหรือไม่ ดังนั้น ขอเสนอแนะว่า หากจะมีการตีความเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ควรใช้
หลักร่องรอยแบบปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ คือ การจะใช้สทิ ธิตอ้ งเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญจึงจะไม่สามารถใช้ได้
ประเด็นที่ 2 ประเด็นความขัดแย้งทางการเมือง หากข้อขัดแย้งทางการเมืองไม่มีข้อฉันทานุมัติ
ร่วมกันของสังคม ปัญหาสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้น จึงต้องหาแนวทางให้เกิดฉันทานุมัติในการมีกติกา
ร่วมกัน ถ้าหากความขัดแย้งเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไขแล้วจะกลายเป็นรากฐานของความขัดแย้ง เพราะฉะนั้น
ฉันทานุมตั จิ งึ เป็นจุดเริม่ ต้นทีส่ �ำคัญและเป็นหัวใจส�ำคัญของสิทธิตา่ ง ๆ ซึง่ สิทธิมนุษยชนถือเป็นจุดหมายปลายทาง
ในขณะที่ต้นทาง คือ การอยู่ร่วมกันบนความขัดแย้งทางการเมืองที่มีอยู่

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนบนเส้ น ทางประชาธิ ป ไตย ในกรณี
ที่ประเทศไม่เป็นประชาธิปไตย จะเห็นได้ว่าประชาชนไม่มีสิทธิ
เท่าทีค่ วร รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ในอารั ม ภบทได้ ก ล่ า วถึ ง สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน แต่ ก ารน�ำกฎหมายไปบั ง คั บ ใช้ ใ นการคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ต้องมีความเป็นกลางและความเที่ยงธรรม ซึ่งกลไกในการบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ องค์กรอิสระและศาล
ยังมีประเด็นของความน่าเชื่อถือ เนื่องจากที่มาและสถานะขององค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญ ได้บัญญัติ
ไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ที่เท่ากับยินยอมให้องค์กรที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง การขัดต่อกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน ถูกก�ำหนดสถานะโดยคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (สนช.) และ สนช. เป็นผูใ้ ห้ความเห็นชอบองค์กรอิสระเหล่านัน้
ซึ่งแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฯ 2540 ที่ก�ำหนดให้ ส.ว. ที่มาจากเลือกตั้งให้ความเห็นชอบ
ส่วนประเด็น ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญฯ 2560 มีการก�ำหนดจ�ำนวน ส.ว. ในบทเฉพาะกาลจ�ำนวน
250 คน ไว้ในช่วงแรก ซึ่งแตกต่างจากบททั่วไปที่มีจ�ำนวน 200 คน จึงตั้งข้อสังเกตว่า เพราะต้องการให้ ส.ว.
ร่วมกับ ส.ส. ให้มีน�้ำหนักในการลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรี ดังนั้น หากให้ ส.ว. เหล่านี้ ให้ความเห็นชอบ
องค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญ อาจจะมีประเด็นปัญหาความน่าเชื่อถือในอนาคต
อนาคตของประเทศไทย ในความคิ ด เห็ น ส่ ว นตั ว ยั ง มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในระบอบประชาธิ ป ไตย
แม้ว่าจะเกิดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการใช้อ�ำนาจอย่างรุนแรง ในปี 2553 ซึ่งความวุ่นวายที่เกิดขึ้น

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

ในประเทศไม่ได้เกิดขึ้นจากการชุมนุมตามปกติวิสัยของประชาชนที่ใช้สิทธิเสรีภาพ ดังนั้น เมื่อใดก็ตาม
ทีป่ ระเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนอาจถูกลิดรอนลงไปเรือ่ ย ๆ โดยเฉพาะสิทธิในการเลือกตัง้ ท้องถิน่
สิทธิชุมชน เป็นต้น
ประเด็นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน องค์กรที่มีบทบาทส�ำคัญที่สุด คือ ศาล และขอให้ข้อสังเกต
จากแนวค�ำวินิจฉัยของศาลที่ผ่านมา ที่กล่าวว่า “ผู้ยึดอ�ำนาจเป็นรัฏฐาธิปัตย์” เป็นหลักการที่ควรยึดถือเป็น
แนวทางและจะเป็นประโยชน์ตอ่ ประเทศไทยและประชาชนชาวไทยหรือไม่นนั้ ในค�ำพิพากษาฉบับแรกทีเ่ กิดขึน้
ในปี 2496 ไม่ได้กล่าวว่า เมื่อเป็นรัฏฐาธิปัตย์แล้วจะสามารถกระท�ำการได้ทุกประการ เช่นเดียวกับปัจจุบัน
ก็ไม่สามารถออกกฎหมายได้ทุกกฎหมาย เนื่องจากมีหลักนิติรัฐ หลักนิติธรรมมาก�ำกับ ซึ่งในประเด็นดังกล่าว
อาจารย์ กีรติ กาญจนรินทร์ ได้กล่าวไว้ในค�ำพิพากษาว่า การยึดอ�ำนาจเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากสังคมโลก
ไม่ยอมรับ หากยอมรับผูท้ ยี่ ดึ อ�ำนาจว่าเป็นรัฏฐาธิปตั ย์ ก็จะเกิดวงจรอุบาทว์ยดึ อ�ำนาจกันเรือ่ ยไป ดังนัน้ หากศาล
ตัดสินตามแนวทางของ อาจารย์ กีรติฯ มีความเชือ่ ว่า วงจรอุบาทว์จากการยึดอ�ำนาจจะไม่เกิดขึน้ และเรือ่ งการละเมิด
สิทธิมนุษยชนก็จะลดน้อยลง ส่วนอีกแนวทางหนึ่ง หากมีการออกกฎหมายที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และขัดต่อหลักเหตุผลอย่างรุนแรงต้องไม่มีการบังคับให้ จึงเป็นความหวังหนึ่งที่ส�ำคัญในการที่จะคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน ปัญหาต่าง ๆ จะไม่เกิดขึ้น
หากกลไกทีเ่ กีย่ วข้องปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเคร่งครัด เทีย่ งธรรมและไม่ใช้สองมาตรฐาน เพราะกฎหมายทีม่ อี ยูส่ ามารถ
จัดการกับปัญหาได้ทงั้ หมดและสามารถลดการกระท�ำผิดซ�ำ 
้ นอกจากนี้ กสม. ยังมีอ�ำนาจ ตาม พ.ร.ป. มาตรา 26
ก�ำหนดเกี่ยวกับการเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการในการส่งเสริมหรือคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือค�ำสั่งใด ๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ดังนั้น หากมีการเสนอแก้ไขหรือยกเลิกมาตราสุดท้ายของรัฐธรรมนูญฯ
2560 ที่ก�ำหนดว่า “บรรดา ประกาศ ค�ำสั่ง และการกระท�ำของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือของหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้ถือว่า ประกาศ ค�ำสั่ง การกระท�ำตลอดจนการปฏิบัติตามเหล่านั้นชอบด้วย
รัฐธรรมนูญและชอบด้วยกฎหมายนี้ และมีผลใช้บังคับชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้ ไม่ว่าการกระท�ำนั้นจะมีผลบังคับ
ใช้ในทางรัฐธรรมนูญ นิติบัญญัติ บริหาร หรือตุลาการ” ขอตั้งข้อสังเกตว่า หากบุคคลเหล่านี้ไปกระท�ำการ
ที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน อาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ซึง่ แตกต่างจากกฎหมายทีต่ ราขึน้ ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยสมัยนัน้ พระมหากษัตริยท์ รงมีพระราชอ�ำนาจ
ในการตรากฎหมายทั้งปวง กฎหมายที่ออกในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์บางฉบับได้บังคับใช้เรื่อยมาจนกระทั่ง
หลังมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง แต่กฎหมายเหล่านั้นสามารถถูกโต้แย้งได้ว่า ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และถ้าศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญก็ไม่สามารถใช้บังคับได้
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นางสาวศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์
ผู้ด�ำเนินรายการ
กล่ า วโดยสรุ ป ในการปิ ด งานเสวนาว่ า โครงสร้ า งของสั ง คมประชาธิ ป ไตยและกลไกต่ า ง ๆ
ตามรัฐธรรมนูญยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ตามหลักการประชาธิปไตยอย่างแท้จริงมากนัก ซึ่งท้ายที่สุด
ต้องอาศัยองค์กรตุลาการและที่ส�ำคัญต้องอาศัยความร่วมมือของภาคประชาสังคม นอกจากนี้ ยังต้องอาศัย
การออกกฎหมายที่รองรับสิทธิขั้นพื้นฐานและองค์กรตุลาการในการวินิจฉัยกฎหมายที่รองรับสิทธิเหล่านั้น  

7
รายงาน
สรุปผลการประชุมระดับโลก
ว่าด้วยเครือข่ายเมืองปลอดภัย
ปี 2561

(Strong Cities Network Global Summit)
ณ เมืองเมลเบิรน์ รัฐวิคตอเรีย เครือรัฐออสเตรเลีย
ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2561

เอกชัย ปิ่นแก้ว
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รายงานสรุปผลการประชุมระดับโลกว่าด้วยเครือข่ายเมืองปลอดภัย ปี 2561
(Strong Cities Network Global Summit)
ณ เมืองเมลเบิร์น รัฐวิคตอเรีย เครือรัฐออสเตรเลีย
ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2561

เอกชัย ปิ่นแก้ว*
บทคัดย่อ

รัฐบาลแห่งรัฐวิคตอเรีย (State Government of Victoria) เครือรัฐออสเตรเลีย และสถาบัน
การสานเสวนาเชิงยุทธศาสตร์ (Institute for Strategic Dialogue : ISD) ได้ร่วมกันจัดการประชุมระดับโลก
“เครือข่ายเมืองปลอดภัย ประจ�ำปี 2561 (the Strong Cities Network Global Summit : SCN)” ระหว่าง
วันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2561 ณ เมืองเมลเบิร์น รัฐวิคตอเรีย เครือรัฐออสเตรเลีย โดยนางอังคณา
นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนายเอกชัย ปิ่นแก้ว นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช�ำนาญการ
กลุม่ งานประเมินและรายงานสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชน ส�ำนักวิจยั และวิชาการ ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
การประชุม SCN ครั้งที่ 4 มีผู้เข้าร่วมจาก 33 ประเทศทั่วโลก จ�ำนวนมากกว่า 250 คน
โดยกระบวนการประชุมเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติของผู้น�ำ/ผู้แทนรัฐบาล/ผู้ก�ำหนด
นโยบายในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ตลอดจนผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านส่ ว นต่ า ง ๆ ที่ มี บ ทบาทส�ำคั ญ ในการสร้ า งสั ง คมของ
การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ และสันติสุข (social cohesion) และการสร้างความยืดหยุ่น (resilience)
รองรับการใช้คตินิยมแบบสุดโต่งที่ใช้ความรุนแรง (violent extremism) ในรูปแบบต่าง ๆ กัน
ผลผลิ ต ส�ำคั ญ ของการประชุ ม คื อ (1) การแลกเปลี่ ย นแนวทางการบริ ห ารจั ด การ หรื อ
การด�ำเนินการกับภาวะการแบ่งฝักฝ่ายทางสังคมและการเมือง (polarization) การสร้างความเกลียดชัง
(hate) และความรุนแรง (violence) ทัง้ ในระดับท้องถิน่ และภูมภิ าคต่าง ๆ (2) การสร้างกระบวนการเรียนรู้
และแรงบันดาลใจในการน�ำแนวทางการด�ำเนินการแบบชุมชนเป็นศูนย์กลาง (community-centric
approaches) รวมถึงการปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อรองรับคตินิยมแบบสุดโต่งที่ใช้ความรุนแรงผ่านการสร้าง
ความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนและการแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญต่าง ๆ และ (3) การเน้นย�้ำหลักการ
พื้นฐาน การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ผ่านแนวทาง
การด�ำเนินการต่าง ๆ เพื่อป้องกันคตินิยมแบบสุดโต่งที่ใช้ความรุนแรง (violent extremism)
ค�ำส�ำคัญ: เครือข่ายเมืองปลอดภัย การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์และสันติสุข การสร้างความยืดหยุ่น
คตินิยมแบบสุดโต่งที่ใช้ความรุนแรง และสิทธิมนุษยชน
*

นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำ�นาญการ กลุ่มงานประเมินและรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
สำ�นักวิจัยและวิชาการ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

Summary Report of the 2018 Strong Cities Network Global Summit,
in Melbourne, Victoria, Australia,
during 10th – 12th July 2018

Ekachai Pinkaew*
Abstract

The State Government of Victoria, the Commonwealth of Australia and the
Institute for Strategic Dialogue (ISD) have co-organized the 2018 Strong Cities Network Global
Summit (SCN), during 10th – 12th July 2018, at Melbourne, Victoria, the Commonwealth of
Australia, with Mrs. Angkhana Neelapaijit, Commissioner, the National Human Rights Commission of Thailand (NHRCT) and Mr. Ekachai Pinkaew, Human Rights Official, the Human Rights
Assessment and Report Unit, Bureau of Research and Technical Support, Office of the NHRCT,
have attended the Summit.
There are more than 250 participants from 33 countries worldwide attending
th
the 4 SCN Summit. The Summit is a platform encouraging the global leaders, government
representatives and policy makers including various practitioners from local areas to share
information, knowledge, experiences and practices on the making of social cohesion and
resilience corresponding to the violent extremism in all forms.
The main outputs made within the Summit are : (i) the exchange of management
and operational guidance for dealing with the polarization, hate and violence in both local
and regional levels ; (ii) the making of learning process with inspirations for the application and
undertaking of community-centric approaches, including various actions taken corresponding
to the violent extremism through the strengthening of peer-to-peer networks with sharing
of expertise ; and (iii) the mainstreaming and reiteration of basic principles on promotion
and protection of human rights, liberty and human dignities through various operations
for preventing of violent extremism.
Keywords: Strong Cities Network, social cohesion, resilience, violent extremism and
human rights
*

   Human Rights Official, the Human Rights Assessment and Report Unit, Bureau of
Research and Technical Support, Office of the National Human Rights Commission
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รายงานสรุปผลการประชุมระดับโลกว่าด้วยเครือข่ายเมืองปลอดภัย ปี 2561
(Strong Cities Network Global Summit)
ณ เมืองเมลเบิร์น รัฐวิคตอเรีย เครือรัฐออสเตรเลีย
ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 25611

รั ฐ บาลแห่ ง รั ฐ วิ ค ตอเรี ย (State Government of Victoria)
เครือรัฐออสเตรเลีย และสถาบันการสานเสวนาเชิงยุทธศาสตร์ (Institute for
Strategic Dialogue : ISD) ได้ร่วมกันจัดการประชุมระดับโลก “เครือข่ายเมือง
ปลอดภัย ประจำ�ปี 2561 (the Strong Cities Network Global Summit :
SCN)” ระหว่ า งวั น ที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2561 ณ เมื อ งเมลเบิ ร์ น
รัฐวิคตอเรีย เครือรัฐออสเตรเลีย โดยคณะผู้จัดได้เชิญนางอังคณา นีละไพจิตร
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม โดยมีนายเอกชัย ปิ่นแก้ว
นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำ�นาญการ กลุ่มงานประเมินและรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน สำ�นักวิจัย
และวิชาการ สนับสนุนการปฏิบัติงาน และเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
การประชุม SCN เป็นกิจกรรมที่รัฐบาลของเมืองหรือมหานครต่าง ๆ ทั่วโลกสับเปลี่ยนหมุนเวียน
ร่วมกับสถาบัน ISD เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นประจำ�ทุกปี โดยมีการประชุมครั้งแรกที่องค์การสหประชาชาติ ในเดือน
กันยายน 2558 การประชุมฯ ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ณ เมืองอัลตัลยา (Altalya) ประเทศตุรกี ในปี 2559
และ ณ เมืองอาฮุส (Aarhus) ประเทศเดนมาร์ก ในปี 2560 ซึง่ เน้นการปฏิบตั ริ ว่ มของกลุม่ ผูน้ �ำ /ผูแ้ ทนรัฐบาล
ท้องถิน่ นายกเทศมนตรี ผู้กำ�หนดนโยบายในระดับเทศบาล ผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
และผูป้ ฏิบตั งิ านส่วนต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ล้วนมีบทบาทสำ�คัญในการสร้างสังคมของการอยูร่ ว่ มกันอย่างสมานฉันท์
และสันติสุข (social cohesion) พร้อมกับมีความยืดหยุ่น (resilience) รองรับ/ตอบโต้กับคตินิยมแบบสุดโต่ง
ที่ใช้ความรุนแรง (violent extremism) ที่มีการแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ กัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์
และการเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างผูน้ �ำ /ผูแ้ ทนรัฐบาลท้องถิน่ ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการเมือง การพัฒนา และสิทธิมนุษยชน

1

ประมวลสรุปผลการประชุมในลักษณะการประชุมแบบ Chatham House Rule ซึ่งจะไม่มี
การเอ่ยนามผู้ให้ความเห็นในที่ประชุม

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

ตลอดจนผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หรือการดำ�เนินการกับภาวะการแบ่งฝักฝ่ายทางสังคมและการเมือง (polarization) การสร้างความเกลียดชัง
(hate) และความรุนแรง (violence) ทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่นและภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก เครือข่ายฯ ดังกล่าว
ช่วยกระตุ้น เน้นย้ำ� สร้างการเรียนรู้ และแรงบันดาลใจในการนำ�แนวทางการดำ�เนินการต่าง ๆ ที่เน้นชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง (community-centric approaches) รวมถึงปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ ทีเ่ ผชิญหรือรองรับคตินยิ มแบบสุดโต่ง
ทีใ่ ช้ความรุนแรง (violent extremism) ผ่านกระบวนการเรียนรูใ้ นกลุม่ เพือ่ น และการฝึกอบรม หรือการแลกเปลีย่ น
ความรู้ ความเชี่ยวชาญต่าง ๆ ทั้งนี้ เครือข่ายฯ เน้นย้ำ�หลักการพื้นฐาน ซึ่งเป็นที่ตกลงและเห็นพ้องโดยบรรดา
สมาชิกทั้งหมด คือ “การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ผ่านแนวทาง
การดำ�เนินการต่าง ๆ เพื่อป้องกันคตินิยมแบบสุดโต่งที่ใช้ความรุนแรง (violent extremism) การประชุม
ครั้งที่ 4 มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 250 คน
ทั้งนี้ โดยเหตุที่เนื้อหาของการประชุมครั้งนี้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนในเรื่องเกี่ยวกับการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม ที่อยู่ในกระแสปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมเป็นไปอย่างอิสระ
และสามารถได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์กับสังคมโดยรวม จึงได้น�ำกฎของชัทแธม เฮ้าส์ (Chatham House Rule)
มาใช้ในการประชุม โดยเน้นย�ำ้ ว่า ส�ำหรับการอภิปรายแสดงความคิดเห็นใด ๆ ในการประชุม จะไม่บนั ทึกข้อมูลแยก
หรือชี้เฉพาะตัวบุคคลที่น�ำเสนอความคิดเห็นใด ๆ เพื่อให้สามารถน�ำข้อมูลที่ได้หลังจากการประชุมไปใช้
หรืออ้างถึงได้อย่างเต็มที่ โดยไม่เปิดเผยว่าใครหรือหน่วยงานใดเป็นเจ้าของค�ำพูดหรือความคิดเห็นดังกล่าว
และไม่ระบุว่าข้อมูลได้มาจากที่ใด ทั้งนี้ กฎของชัทแธม เฮ้าส์ ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย แต่เป็นข้อผูกพันทาง
ศีลธรรม (morally binding) โดยสรุปผลการประชุม ได้ดังนี้
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• เจมส์ เมอริโน่ (James Merlino) รองผู้ว่าการรัฐวิคตอเรีย (Deputy Premier

of the State of Victoria) กล่าวเปิด (welcome address) โดยนำ�เสนอความหลากหลายของผู้เข้าร่วม

การประชุม การขอบคุณสำ�หรับการเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกที่จัดขึ้นที่เมืองเมลเบิร์น รัฐวิคตอเรีย เครือรัฐ
ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย การเป็นเมืองที่มีความหลากหลายของประวัติศาสตร์
กลุ่มคน เชื้อชาติ และกิจกรรมที่มีพลวัต รวมถึงอาหาร วัฒนธรรมต่าง ๆ การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นการนำ�เสนอ
ภาพของพหุวัฒนธรรม และสังคม ที่มาจากหลากหลายประเทศ (ประเทศในโลกมี 193 ประเทศที่อยู่ในระบบ
ขององค์การสหประชาชาติ) โดยมีภาษา วัฒนธรรม ความรู้ เทคโนโลยีที่แตกต่างหลากหลาย เป็นส่วนที่สร้าง
มูลค่าอย่างมากมายให้กับเมือง
ทั้งนี้ ในส่วนที่สำ�คัญ คือ การสร้างเครือข่ายเมืองปลอดภัยโดยมีกลไกคณะทำ�งาน (taskforce)
ทีจ่ ะคอยสอดส่องดูแล มีแนวทางทีแ่ ตกต่างหลากหลาย ทำ�งานทัง้ ในระดับพืน้ ที่ สร้างกลไกทีส่ นับสนุนการทำ�งาน
วิจัย การทำ�กิจกรรมร่วมกับพลเมืองช่วงวัยต่าง ๆ การทำ�กิจกรรมด้านการศึกษา การฝึกอบรม การสนับสนุน
ครอบครัว ผู้หญิง รวมถึงกลุ่มเด็ก และเยาวชน ผ่านกิจกรรมสันทนาการ การสร้างรายได้ การมีเครือข่ายที่
เกีย่ วข้อง และการสร้างระบบการทำ�งานทีส่ นับสนุนการดูแลใช้เครือ่ งมือต่าง ๆ เพือ่ สร้างความรูส้ กึ ร่วมเป็นพลเมือง
(inclusion) กลุ่มพวกที่จะคอยสอดส่อง ดูแล รักษาความปลอดภัยร่วมกัน การสร้างเครือข่าย การลดความเสี่ยง
และการสร้ า งการเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ในเชิ ง คุ ณ ภาพ และปริ ม าณ โดยปฏิ รู ป /ปรั บ เปลี่ ย นระบบโครงสร้ า ง
ทัง้ หลักสูตรการศึกษาทีเ่ น้นการเรียนรูค้ วามหลากหลาย/ข้ามวัฒนธรรม (intercultural study) สร้างกลุม่ ประชากร
ที่ไม่นิ่งเฉย (active citizen) มีการรายงานการเปลี่ยนแปลง และสร้างระบบความปลอดภัยร่วมกันในสังคม
หรือชุมชน การทำ�งานร่วมกับครอบครัวที่มีพื้นฐานภาษา วัฒนธรรม ที่แตกต่างหลากหลายทั้งการสร้าง
ความเข้าใจเรื่องภาษา การสื่อสาร การส่งเสริมการศึกษาสำ�หรับกลุ่มผู้ลี้ภัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง
ความรูส้ กึ ร่วม การเป็นเจ้าของ และการแบ่งปันตอบแทนกลับสูส่ งั คม ขอขอบคุณสำ�หรับการเข้าร่วมจากทุกภาคส่วน
ที่แตกต่างหลากหลาย

• ฟาร่าห์ ปานดิท (Farah Pandith) ผู้แทนสถาบันการสานเสวนาทางยุทธศาสตร์

(Institute for Strategic Dialogue : ISD) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมจาก 33 ประเทศ จำ�นวนมากกว่า

250 คนที่เข้าร่วมเครือข่ายดังกล่าว โดยกิจกรรมการประชุมระดับโลก (Global Summit) เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2558
เป็นต้นมา มีการแสวงหาความร่วมมือกับกลุม่ ต่าง ๆ เพือ่ ต่อสูก้ บั คตินยิ มแบบสุดโต่ง (extremism) ซึง่ จำ�เป็นต้อง
อาศัยการทำ�งานร่วมกัน โดยการทำ�งานในภูมิภาคอาเซียนก็ได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลทั้งในมลรัฐวิคตอเรีย
และระหว่างประเทศ การประสานงานระดับนโยบาย กฎหมาย ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม โดยสร้าง
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(1) เครือข่ายที่หลากหลาย (2) การค้นหาแนวทางที่ใช้ทำ�งานกับคตินิยมแบบสุดโต่ง (3) การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับกลุ่มต่าง ๆ การสร้างกลุ่มเยาวชนที่ไม่นิ่งเฉย เป็นผู้รายงาน สอดส่อง และ (4) การสร้าง
นวัตกรรม แทรกแซงการทำ�งาน และมีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องเท่าทันกับแนวคิด ทั้งเรื่องของการสร้าง
ความแตกต่างหลากหลาย/ฝักฝ่าย (polarization) และการเกิดขึ้นของคตินิยมแบบสุดโต่ง
ทั้งนี้ หลังจากที่ประกาศการทำ�งานร่วมกับองค์การสหประชาชาติ ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา
ก็มกี ารจัดกิจกรรมทีแ่ ตกต่างหลากหลายมากกว่า 70 กิจกรรมทัว่ โลก การสร้างลักษณะของพลังร่วมของประชาชาติ
(soft power) ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา (ในภารกิจของ ISD) โดยการทำ�งานเห็นความสำ�คัญ
ของการร่วมมือกับกลุ่มองค์กรต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน การเชื่อมต่อกัน เพื่อดูแลหรือต่อต้าน
กลุ่มคตินิยมแบบสุดโต่ง ซึ่งแน่นอนว่า มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ การเชื่อมโยง การสร้างความเกี่ยวพัน
ของปัจเจกบุคคล ทีจ่ ะเติบโต หรือมีปฏิสมั พันธ์กบั โครงสร้างสังคม หรือนโยบายการเกิดพัฒนาการของสมาชิกภาพ
ในอาเซียนกว่า 3 ปีที่ผ่านมา มีการทำ�กิจกรรมทั้งการสื่อสาร โดยมีเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้น และมีการประชุมร่วมกัน
ครัง้ ที่ 1 ณ องค์การสหประชาชาติ ปี 2558 ครัง้ ที่ 2 ณ เมืองอัลตัลยา (Altalya) ตุรกี ปี 2559 ครัง้ ที่ 3 ณ เดนมาร์ค
ปี 2560 และในครั้ง 4 ณ เมืองเมลเบิร์น รัฐวิคตอเรีย ปี 2561 โดยมีการเข้าร่วมของกลไกเชิงนโยบาย และอื่น ๆ
ทั้งผู้แทนนายกเทศมนตรี รัฐบาล/ผู้ปกครองเมือง สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สถาบันภาคประชาสังคม
และกลไกการเมือง การปกครอง ตลอดจนภาคประชาชน และภาคประชาสังคมต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการ
การออกแบบนโยบาย แผนปฏิบตั กิ าร รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในการสร้างเครือข่ายเมืองปลอดภัย โดยการทำ�งาน
ที่ผ่านมา ISD จัดทำ�การประชุมเชิงปฏิบัติการ (มากกว่า 8 ครั้ง) ในประเทศต่าง ๆ มีการสร้างทั้งเทคนิค ความรู้
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การสร้างความร่วมมือกับกลุ่มท้องถิ่น กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มอาสาสมัคร และอื่น ๆ เพื่อออกแบบ
ทำ�ความเข้าใจ และสร้างการเปลีย่ นแปลงในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง โดยประเด็นทีใ่ ห้ความสำ�คัญในปี 2561 คือ การสร้าง
ความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างพลเมืองที่มีความตื่นตัว (active citizen) สำ�หรับการเข้าร่วม
การดูแลการเปลีย่ นแปลง และรับมือกับแนวคิดคตินยิ มแบบสุดโต่ง และอืน่ ๆ โดยมีการจัดการประชุมในประเทศ
ต่าง ๆ และการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง

• กูมา รามากริสนา (Kuma Ramakrishhna) ศาสตราจารย์/นักวิชาการด้านความมัน่ คง

และการดูแลความปลอดภัยระหว่างประเทศ นำ�เสนอกรอบภาพใหญ่ของการก่อการร้าย โดยพบว่า

มี ก ารเปลี่ย นแปลงทั้ง เรื่อ งลั ก ษณะการโจมตี ท่ีมิไ ด้ ค าดหวั ง การสร้ า งการสู ญ เสี ย แต่ เ ป็ น การสร้ า งการรั บ รู้
การมองเห็ น มากยิ่ ง ขึ้ น และมี ก ารขยายตั ว ออกจากความคิ ด ความเชื่ อ ทางศาสนา มาเป็ น กลุ่ ม อื่ น ๆ
ในสั ง คม ซึ่ ง ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ พบว่ า นั บ จากเดื อ นธั น วาคม 2545 เป็ น ต้ น มา
มี ก ารก่ อ การร้ า ยที่ เ น้ น โจมตี ก ลุ่ ม ชาวตะวั น ตกโดยใช้ ชื่ อ ว่ า กลุ่ ม เจไอ ในขณะที่ มี ก ารเคลื่ อ นไหว
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ของกลุม่ กองกำ�ลังติดอาวุธต่าง ๆ โดยมีการเชือ่ มโยงกับลัทธิ ความเชือ่ ศาสนา อาทิ กลุม่ กองกำ�ลังติดอาวุธทีม่ นิ ดาเนา
(Daesh-affiliated) ประเทศฟิลิปปินส์ กลุ่มกองกำ�ลังติดอาวุธมัลดาวี ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีการเชื่อมโยง
กับกลุ่มปลดปล่อยอิสลามในประเทศต่าง ๆ  
ทั้งนี้ พบว่า องค์ประกอบด้านอุดมการณ์ของชุดความคิดคตินิยมแบบสุดโต่งของกลุ่ม AI Qaedism
จะสร้างให้เห็นถึง “ความสกปรก หรือการมีส่วนร่วมที่สกปรก (dirty hand)” ของประชาชนชาวตะวันตก
เนือ่ งจากมีสว่ นสนับสนุนโครงสร้างอำ�นาจทางการเมืองการปกครอง และระบบสนับสนุนรัฐบาลทีท่ �ำ ร้ายคนอืน่ ๆ
โดยมีรูปแบบการก่อการทั้งในลักษณะกลุ่มที่มีการร่วมมือ/สนับสนุนกัน และลักษณะของปัจเจกชนที่มีความคิด
ความเชื่อแบบชัดเจนในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นส่วนที่เกี่ยวกับ Daesh
ซึ่งก่อตัวจากกลุ่มปฏิบัติการก่อการร้ายข้ามชาติในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มความคิด
ในภูมิภาคและประเทศต่าง ๆ ทั้งนี้ การเกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทั้งเครือข่ายทางสังคม หรือการสื่อสาร
ออนไลน์ ทำ � ให้ เ กิ ด ลั ก ษณะของปั จ เจกชนที่ เ ป็ น ผู้ ก่ อ การร้ า ย (lone wolves) ซึ่ ง กลายเป็ น ส่ ว นสำ � คั ญ
ในการสร้างการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบต่าง ๆ โดยมีทั้งปฏิบัติการที่ทำ�ด้วยตนเอง หรือปฏิบัติการกลุ่ม
(wolf pack) ซึง่ จะพบทัง้ ในประเทศสิงคโปร์ (ปี 2559) ประเทศอังกฤษ และประเทศออสเตรเลีย โดยเป็นส่วนทีร่ บั รู/้
สร้างความเข้าใจแบบสุดโต่งโดยตนเอง (self-radicalized) มีการสร้างความรุนแรงผ่านระบบ หรือโครงสร้างต่าง ๆ
ในส่วนของยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย จากการสังเคราะห์ที่ผ่านมา มีข้อค้นพบว่า
(1) การก่อการร้ายเกิดขึ้นได้จากกลุ่มต่าง ๆ มีอัตลักษณ์ บุคลิกที่แตกต่างหลากหลาย มิได้อยู่ในลักษณะ
ของการแต่งกาย หรือศาสนาใด ๆ (terrorism has many faces) (2) การเกิดขึ้นของการก่อการร้ายมิได้มาจาก
กลุม่ ศาสนาใด ๆ หรือศาสนาอิสลามโดยเฉาะ (avoid Islamophobia) โดยทีผ่ า่ นมา พบการเคลือ่ นไหวทีแ่ ตกต่าง
หลากหลาย โดยเห็นว่า มีการต่อต้านของกลุ่มอิสลามต่อกลุ่มรุนแรง Daesh และ (3) การดำ�เนินการ
ต่อกลุม่ คตินยิ มแบบสุดโต่งแบบสันติวธิ ี (deal with the issue of “non-violent” extremism) ทัง้ จากปฏิบตั กิ ารทีพ่ บ
การสร้าง “วาล์วเพื่อดูแลความปลอดภัยทางกฎหมาย (legal safety valve)” และการใช้ดนตรี หรือวัฒนธรรม
ต่าง ๆ จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในระดับประเทศ และภูมิภาค การสร้าง
ความตื่นตัวในกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง การสร้างกฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

• นายกเทศมนตรี ฮัสซัน อลิ โจโฮ (Governor Hassan Ali Joho) จากรัฐบาลท้องถิ่น
เมืองมุมบาซาร์ ประเทศเคนยา กล่าวนำ�เสนอ ประสบการณ์สถานการณ์ที่พบการก่อการร้ายที่มาจากลักษณะ
ความคิด ความเชื่อทางศาสนา โดยแฝงเข้ามาในรูปแบบต่าง ๆ ในขณะที่มีการรวมตัว สื่อสาร และสร้าง
ความเข้าใจผ่านปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ จากรุน่ สูร่ นุ่ การสร้างวาทกรรมการต่อต้าน (counter narratives) โดยมีความจำ�เป็น
ที่จะต้องดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง การเชื่อมโยงจากปัจเจกบุคคล กลุ่มปัจเจกบุคคล กลุ่มอื่น ๆ ทั้งในโครงสร้าง
ของรัฐ และนอกรัฐ ในรูปแบบ ทั้งแบบเป็นและไม่เป็นทางการ
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การนำ�เสนอ/อภิปรายโดยนายกเทศมนตรีและผู้นำ� (Mayoral and Subnational
Leaders Panel Discussion) โดยฟาร่าห์ ปานดิท (Farah Pandith) ดำ�เนินรายการ สรุปเนื้อหาได้ดังนี้

• รัฐมนตรีโรบิน สก็อต (Minister Robin Scott) เครือรัฐออสเตรเลีย นำ�เสนอการดำ�เนินการ
ในเชิงนโยบายในส่วนของรัฐวิคตอเรีย การสร้างความร่วมมือในเชิงบวก การทำ�งานระหว่างรัฐบาลท้องถิ่น
และรัฐบาลกลาง โดยครอบคลุมกิจกรรมทั้งการทำ�งานร่วมกันผ่านการศึกษาวิจัย การสร้างระบบการสื่อสาร
และการดูแลกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหว รวมถึงภาคประชาสังคม การทำ�ความเข้าใจคุณค่าร่วม (universal value)
ในการอยู่ร่วมกัน (inclusive society) ในขณะที่ยังคงรักษาตัวตน อัตลักษณ์ในเชิงย่อย การสร้างคุณูปการ
หรือการส่ง/ให้คืนกลับไปยังกลุ่มต่าง ๆ โดยกลยุทธ์หนึ่งที่นำ�มาใช้ คือ การสร้างการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์
(strategic communication) ผ่านการทำ�งานของภาคนโยบาย สือ่ มวลชน และอืน่ ๆ โดยใช้สอื่ ทางสังคมรูปแบบใหม่
(new social media) ทำ�ให้เกิดความรู้สึกร่วม
ส่วนสำ�คัญทีจ่ ะทำ�ให้การทำ�งานในเครือข่ายเมืองปลอดภัยประสบความสำ�เร็จ คือ การสร้างความเข้าใจ
ทีถ่ กู ต้องอย่างต่อเนือ่ ง การพัฒนานโยบายการดำ�เนินการเกีย่ วกับวิกฤติ การแลกเปลีย่ นประสบการณ์การทำ�งาน
และอื่น ๆ ร่วมกัน ซึ่งเป็นส่วนที่จะทำ�ให้เกิดการนำ�เสนอข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง

• นายกเทศมนตรีอาหมัด คาเมอรีเดียน (Mayor Ahmad Kameredinne) นำ�เสนอ
ภาพรวมจากเลบานอน ซีเรีย การทำ�งานในพื้นที่เมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งมีกลุ่มที่ทำ�งานร่วมกันหลากหลาย
การสร้างเครือข่ายการป้องกัน/รักษาความปลอดภัย (community prevention network) โดยมีการทำ�งาน
กับกลุ่มเยาวชน และการสร้างกิจกรรมสานเสวนา การมีกลุ่มที่ทำ�งานร่วมกันที่หลากหลาย ผ่านนวัตกรรม
หรือการสันทนาการ ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การพัฒนากลุ่ม/ครูผู้สอนที่เข้าใจความแตกต่าง
หลากหลายทางวัฒนธรรม
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ส่วนสำ�คัญที่จะทำ�ให้การทำ�งานเช่นนี้ประสบความสำ�เร็จ คือ การทำ�งานกับกลุ่มเยาวชนที่แตกต่าง
หลากหลาย รวมถึงการทำ�งานร่วมกับกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความเชื่อที่แตกต่างกัน

• นายกเทศมนตรีมาเรีย กาเซีย ไคมาโก-ซาลาซ่า (Mayor Maria Garcia Climaco-

Salazar) จากเมืองแซมโบนก้า (City of Zamboanga) นำ�เสนอจุดยืน/การทำ�งานเพื่อป้องกัน

การเข้าไปเกีย่ วพันของกลุม่ เด็กและเยาวชนในกิจกรรมทีม่ ผี ลกระทบต่อสังคม โดยพบว่า จะต้องทำ�งานเกีย่ วข้องกับ
ทัง้ กลุม่ ผูห้ ญิง กลุม่ เด็ก และประชาชนกลุม่ อืน่ ๆ ในส่วนของการสร้างการเปลีย่ นแปลง เราต้องอาศัยความร่วมมือ
ของกลุ่มทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และเด็กที่เกี่ยวข้องในการทำ�กิจกรรมกับกลุ่มที่มีความแตกต่างหลากหลายทั้งในเชิง
ศาสนา ความเชื่อ กลุ่มบุคคลที่มีความแตกต่างหลากหลายทางเพศ โดยการใช้ทั้งพลังทางสังคม (soft power)
และพลังทางกฎหมาย/นโยบาย (hard power) การเสริมสร้างกลุม่ ผูห้ ญิง การดูแลความคิด ความเชือ่ ทางศาสนา
และอื่น ๆ เพื่อสร้างประชากรที่เต็มไปด้วยความรัก ความเชื่อ และความห่วงใยที่มีต่อสังคม
ส่วนสำ�คัญทีจ่ ะทำ�ให้การทำ�งานเช่นนีป้ ระสบความสำ�เร็จ คือ การทำ�งานร่วมกับกลุม่ เด็กและเยาวชน
โดยการสร้ า งความเข้ า ใจในการทำ � งานร่ ว มกั น และหากสามารถขยายความร่ ว มมื อ กั บ กลุ่ ม นั ก การเมื อ ง
นายกเทศมนตรีจากประเทศต่าง ๆ การสร้างความร่วมมือกับกลุ่มย่อย ในแต่ละประเทศเพื่อต่อสู้กับกลุ่มต่าง ๆ
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก ทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูล และความร่วมมือต่าง ๆ

• นายกเทศมนตรีมาจูล แกนดาราห์ (Mayor Majul Gandamra) จากเมืองมาราวี

(City of Marawi) นำ�เสนอสถานการณ์การเมืองการปกครองในพื้นที่ของมาราวี หลังจากที่มีเหตุการณ์

ความไม่สงบ มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกเพือ่ ควบคุมสถานการณ์ โดยหลังจากเหตุการณ์สงบสุข มีความพยายาม
ฟืน้ ฟูโครงสร้าง/ระบบต่าง ๆ ในเมือง ทัง้ การจัดหาทีพ่ กั หรืออุปกรณ์ตา่ ง ๆ การได้รบั การสนับสนุนจากประชาคม
ต่างประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนของการสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชน ก็มีกิจกรรมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งผู้นำ�
ศาสนา กลุม่ ประชาสังคม การสร้างความเข้าใจทางความคิด ความเชือ่ และความแตกต่างหลากหลาย การทำ�งาน
กับกลุ่มเด็ก และเยาวชน การใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีต่าง ๆ อาทิ การสื่อสารทางวิทยุ หรือสื่อใหม่ (new social
media) ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างกลุ่มที่แตกต่างทางศาสนาต่าง ๆ
ส่วนสำ�คัญที่จะทำ�ให้การทำ�งานเช่นนี้ประสบความสำ�เร็จ คือ การทำ�งานร่วมกันในระดับต่าง ๆ
โดยมีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน การสร้างประสบการณ์ของโลกในการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เราเรียนรู้จากกรอบ
การทำ�งาน การสร้างการเปลีย่ นแปลงทัง้ ทีต่ อ่ คตินยิ มแบบสุดโต่งทีส่ ร้างความรุนแรง หรือทีม่ าจากลัทธิความเชือ่
ต่าง ๆ (violent or faith extremism)

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

• นายกเทศมนตรีแอนดี้ เบริกส์ (Mayor Andy Berke) จากเมืองแชตตาโนกา

(City of Chattanooga) รัฐเทนเนสซี่ สหรัฐอเมริกา นำ�เสนอประสบการณ์ หลังจากที่มีการก่อการร้าย

ในเมือง เมือ่ ปี 2558 มีการหารือกันว่า การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำ�เป็นต้องทำ�งานร่วมกันกับภาคเอกชน (publicprivate partnership) โดยการดึงความร่วมมือของภาคธุรกิจ หรือบริษัทเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้อง ธุรกิจเป็น
ส่วนสำ�คัญที่จะทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การทำ�ให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้าใจบทบาท/หน้าที่ของตนเอง การใช้พลัง
ทางสังคมในการสร้างการเปลีย่ นแปลง ในส่วนของการทำ�งานจะสร้างวิสยั ทัศน์รว่ มกัน การทำ�งานกับกลุม่ /เครือข่าย
และสภานายกเทศมนตรีระหว่างประเทศ (international mayor council) ซึง่ มีการนำ�กลยุทธ์การทำ�งานร่วมกัน
ทั้งเรื่องการสื่อสาร การค้นหาผู้ที่เกี่ยวข้อง และการรณรงค์/สร้างการเปลี่ยนแปลง โดยพบว่า มีการเปลี่ยนแปลง
ทัง้ เรือ่ งการตรวจสอบ ดูแลลักษณะการก่อการร้าย หรือการสร้างวาทกรรมการเกลียดชัง (hate crime) ซึง่ ลักษณะ
การทำ�งานทีจ่ ะสร้างการเปลีย่ นแปลงทีด่ ี คือ การสร้างความเข้าใจจากท้องถิน่ ขึน้ มา และสร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง
ส่วนสำ�คัญทีจ่ ะทำ�ให้การทำ�งานเช่นนีป้ ระสบความสำ�เร็จ คือ การทำ�งานสร้างศักยภาพให้กบั กลุม่ ต่าง ๆ
ในการเอาชนะรวมทั้งเรื่องการพัฒนาครอบครัว เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวอย่างถ่องแท้

• นายกเทศมนตรี ฮัสซัน อลิ โจโฮ (Governor Hassan Ali Joho) จากรัฐบาล

ท้องถิน่ เมืองมุมบาซาร์ ประเทศเคนยา นำ�เสนอ ลักษณะการสร้างความร่วมมือในพืน้ ที่ การดูแลกลุม่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
การสร้างการเปลี่ยนแปลงจากการตกลง (walking the talk) โดยเน้นการใช้พลังทางสังคม (soft power)
ในการสร้างผลกระทบเชิงบวก การดูแลห่วงใย การสร้างความเชื่อมั่น การรับฟัง การทำ�งานกับภาคประชาสังคม
การสร้างวาทกรรมที่มีพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลง (changing narratives) ที่มีความเข้าใจเท่าทันต่อ
คตินยิ มแบบสุดโต่ง (extremism) โดยการทำ�งานร่วมกับกลุม่ ผูห้ ญิง ผูท้ มี่ บี ทบาทเป็นมารดา ในการดูแลกลุม่ เด็ก
และเยาวชน การทำ�งานอย่างต่อเนื่องกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลของประเทศ
ส่วนสำ�คัญที่จะทำ�ให้การทำ�งานเช่นนี้ประสบความสำ�เร็จ คือ การทำ�งานกับกลุ่มประชาชนทั่วไป
ให้ได้มากที่สุด โดยจะต้องแทรกซึมเข้าไปในระบบความคิด ความเชื่อ (doctrine) และอื่น ๆ

การกล่าวปาฐกถา “นโยบายสาธารณะในช่วงคตินิยมแบบสุดโต่งที่สร้างความรุนแรง
(Public Policy in the Age of Violent Extremism)” โดยทิม โฮลดิ้ง (Tim Holding) โดยสรุป
การนำ�เสนอเน้นที่การใช้พลังร่วมทางสังคม (soft power) ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับนโยบาย
และการปฏิบตั ิ โดยเริม่ ต้นจากเหตุการณ์การก่อร้าย 911 ซึง่ ทำ�ให้มผี เู้ สียชีวติ 2,996 คน และมีผบู้ าดเจ็บมากกว่า
6,000 คน โดยผลที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น คือ การเปลี่ยนแปลงทางนโยบาย การเมือง การปกครองของรัฐบาล
หลาย ๆ ประเทศ ซึ่งเป็นผลกระทบทางจิตวิทยา มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านงบประมาณ (budgetary) นโยบาย/
กฎหมาย (legal) การใช้กองกำ�ลังทหาร (military) การดำ�เนินการทางการทูต (diplomatic) และการให้ทุน
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สนับสนุนด้านการศึกษาวิจัย (research funding) โดยกระบวนการด้านนโยบายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็น
ได้ชดั เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมา แนวคิดเรือ่ งของการก่อการร้าย (terrorism) ยังไม่มกี ารกำ�หนดหรือให้นยิ ามความหมาย
ทีช่ ดั เจน รวมถึงไม่มกี ารกำ�หนดทรัพยากร หรือการให้การสนับสนุนใด ๆ มาก่อน (unprecedented resources)
กลไกการปฏิบัติงานเชิงทางการที่ล้มเหลว (bureaucracy disrupted) การมีปฏิกิริยาหรือการโต้กลับจากศัตรู
(the enemy that reacts) ซึ่งในส่วนของการไม่ได้กำ�หนดทรัพยากร หรือการสนับสนุนต่าง ๆ อาจจะเป็นข้อดี
ที่ทำ�ให้ไม่จำ�เป็นต้องมีกรอบการกำ�หนดลำ�ดับความสำ�คัญ ซึ่งจะทำ�ให้เกิดลักษณะของพลังทางสังคมมากยิ่งขึ้น
ในขณะที่มีการทำ�ความเข้าใจพลังทางสังคม (soft power) และพลังทางกฎหมาย (hard power)
โดยการสร้างการป้องกัน/ดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นสำ�คัญ การสร้างความจำ�เป็น (necessary) การทำ�ให้
ง่ า ย/สะดวกมากยิ่ ง ขึ้ น (easier) การสร้ า งความนิ ย ม (popular) และการกำ � หนด/ตรวจสอบจำ � นวน
หรือปริมาณต่าง ๆ (quantifiable) ในขณะที่การสร้างการป้องกัน (prevention) ครอบคลุมทั้งการสร้างสังคม
ที่เป็นหนึ่งเดียว (social cohesion) โดยตัวอย่างที่เห็นจากรัฐวิคตอเรีย คือ (1) การทำ�ความเข้าใจปัญหา/
สถานการณ์ โดยทำ�ความเข้าใจลักษณะของพหุวัฒนธรรม (multiculturalism) การดู/ลักษณะของการอยู่ร่วม
ของประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม การหาหลักฐานทั้งผ่านทาง Scanlon-Monash Index การดูทัศนคติทาง
เชือ้ ชาติ และการติดตามการใช้สอ่ื ทางสังคม (2) การสร้างนโยบาย โดยการศึกษาวิจยั การทำ�ความเข้าใจการรณรงค์
สร้างการเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรม การนำ�เสนอประกาศร่วม การเป็นพวกพ้อง (belonging) หรือ การร่วมแบ่งปัน
(contribution) และการสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นประชาชนของรัฐวิคตอเรีย (proud) โดยมีการนำ�เสนอ
ในลักษณะปากคำ� หรือการแสดงความรู้สึกของปัจเจกบุคคลต่าง ๆ (testimonials) (3) การรับรอง/ประกาศใช้
(4) การปฏิบัติตามนโยบาย และ (5) การติดตามประเมินผล โดยขั้นตอนการดำ�เนินการทำ�งานอย่างต่อเนื่อง
การติดตามผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ดังนัน้ โดยสรุป คือ การกำ�หนด/วิเคราะห์ปญ
ั หาทีเ่ ป็นจริง (define the problem)
การค้นหาหลักฐานที่เป็นจริงและมีความเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน (robust evidence) การทำ�งานร่วมกับภาคส่วน
ต่าง ๆ อย่างจริงจัง และการประเมินผล
ในส่วนของการหาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย พบว่า มีมากมาย (โดยเฉพาะหลังจาก
เหตุการณ์ 911) มีการใช้สหวิทยาการในการดำ�เนินการ ทัง้ ด้านจิตวิทยา การก่อการร้าย การใช้ขอ้ มูล การแทรกแซง
และการทำ�งานกับข้อมูลของรัฐบาล การทำ�ความเข้าใจองค์กรลับ การหาระเบียบวิธกี ารศึกษา และการประสานงาน
ระหว่างรัฐ และภาควิชาการ โดยการดำ�เนินงานทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงหลัง ๆ พบขัน้ ตอนสำ�คัญ แบ่งออกเป็น 7 ส่วน คือ
การมี คุ ณ ภาพของการศึ ก ษาวิ จั ย ที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น มี ก ารสร้ า งกระบวนการที่ ไ ด้ รั บ ความเคารพ (respect the
process) การปรั บ ปรุ ง หลั ก ฐาน (improve the evidence) การทำ � ความเข้ า ใจผู้ กำ � หนดนโยบาย
(understand the decision-maker) ในบริบทต่าง ๆ ทั้งเรื่องความเกี่ยวโยง ระยะเวลา บทบาทในผู้ที่ทำ�หน้าที่
การทำ�งานร่วมกับภาคประชาสังคม (engage civil society) การปฏิบตั งิ านกับฝ่าย/ระดับต่าง ๆ (tackle the layers)
และการประเมินผล (evaluation) และสุดท้าย คือ การสื่อสาร (communication)
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การอภิปรายร่วม “การบูรณาการความร่วมมือระหว่างระดับท้องถิ่น และระดับโลก
ที่เพิ่มยิ่งขึ้น (Increasing Global-Local Integration Panel Discussion)” ดำ�เนินการโดย
เอริค โรซานด์ (Eric Rosand)
มารี่แอม คาน (Marryam Khan) ผู้แทนรัฐปันจาป ประเทศปากีสถาน นำ�เสนอ
เหตุการณ์การก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในวงกว้าง รวมถึงในพื้นที่ของโรงเรียน โดยก่อนปี 2558 มีเหตุการณ์
การก่อการร้ายไม่มากนัก แต่หลังจากนั้นเริ่มมีมากยิ่งขึ้น มีการสร้างแผนปฏิบัติการทั้งในเชิงพื้นที่ และในระดับ
ประเทศ เพื่อทำ�ความเข้าใจกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากวิชาชีพต่าง ๆ มีการปรับปรุง/สร้างความเข้าใจร่วมกัน
และการพิจารณาบริบทการตอบโต้ ทั้งในเชิงนโยบาย กฎหมาย และการทำ�งานร่วมกันในสังคม โดยมีส่วนสำ�คัญ
ใน 6 ด้าน ตัง้ แต่การใช้พลังทางกฎหมาย และพลังทางสังคม ซึง่ สามารถนำ�มาใช้ปรับปรุงกรอบการปฏิบตั งิ าน ทัง้ นี้
พื้นฐานการเริ่มต้นจากการทำ�วิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาข้อมูล การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการสร้าง
การเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับพื้นที่ และระดับประเทศ การติดตาม ตรวจสอบลักษณะเหตุการณ์ที่แสดงถึง
คตินิยมแบบสุดโต่งที่ใช้ความรุนแรง กลุ่มที่เกี่ยวข้อง และการทำ�ความเข้าใจแผนผังของเหตุการณ์ หลังจากนั้น
ก็กำ�หนดกิจกรรมที่เหมาะสม รวมถึงกลุ่มที่รับผิดชอบ หรือเข้ามาดำ�เนินการ ซึ่งการดำ�เนินการดังกล่าว
สร้างผลการเปลีย่ นแปลงทีด่ ที ง้ั เรือ่ งการสร้างความชัดเจน การสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วม การสร้างกระบวนทัศน์
ที่ถูกต้อง การมีกระบวนการที่ดีมีประสิทธิภาพ และการสร้างทิศทางที่ชัดเจนในการเชื่อมร้อย (connect)
มาลิค โคเฟส (Malek Kochelf) ผู้แทนตูนีเซีย นำ�เสนอ การก่อตั้งคณะกรรมการแห่งชาติ
ด้านการต่อต้านการก่อการร้าย (National Counterterrorism Commission of Tunisia) โดยในปี 2559
มีการรับรองแผนการทำ�งาน 4 ด้านที่ใช้เป็นยุทธศาสตร์ชาติในการทำ�งาน โดยครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนา
การอยูร่ ว่ ม การส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน และอืน่ ๆ การทำ�งานร่วมกับรัฐบาลท้องถิน่ (ล่าสุดจากการเลือกตัง้
เดือนพฤษภาคม 2559) ซึ่งในส่วนของแผนการปฏิบัติงานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมในพื้นที่ การสร้าง
ความร่วมมือ/ปฏิบัติการร่วมกับภาคประชาสังคม ในการเข้าถึงหรือการดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ หรือชุมชน
ทั้งนี้ ประชากรของประเทศตูนิเซีย มี 11 ล้านคน มีประวัติศาสตร์ร่วมกัน จากการก่อตั้งรัฐบาลส่วนกลาง ทำ�ให้
การดำ�เนินการต่าง ๆ สามารถควบคุมดูแล อาทิ การทำ�แผนปฏิบัติการระดับกระทรวง (ministerial action
plan) การทำ�งานกับโรงเรียน/สถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านความมั่นคง หรือความปลอดภัยทางสังคม
ต่าง ๆ เป็นช่องทางในลักษณะทั้งแนวดิ่ง และแนวราบในการทำ�งานกับพื้นที่ ชุมชน การที่ประเทศตูนีเซีย
มีการเปลี่ยนผ่านทั้งเรื่องการเลือกตั้งทางการเมือง และอื่น ๆ ถือเป็นข้อท้าทาย ณ ปัจจุบัน แต่การมีการทำ�งาน
ของภาคประชาสังคมในพืน้ ทีท่ �ำ ให้เกิดความมัน่ คง และความมีเสถียรภาพในการปฏิบตั งิ าน ในขณะทีจ่ �ำ เป็นต้องมี
การจัดทำ�แผนปฏิบัติการแห่งชาติในการสร้างการทำ�งานที่เข้าถึงกลุ่มประชากรที่สำ�คัญ (critical mass)
การสร้างความยั่งยืนของพลังร่วม (sustainability) ซึ่งมีความสอดคล้องระหว่างรัฐบาลในท้องถิ่น และรัฐบาล
ระดับประเทศไปพร้อม ๆ กัน
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อเล็กซานเดอร์ มาคาริโอ (Alexander Macario) กระทรวงมหาดไทย ประเทศ
ฟิลิปปินส์ นำ�เสนอ การสร้างความมั่นคงของประเทศฟิลิปปินส์จากการทำ�หน้าที่ของทหารในการปฏิวัติ
ต่าง ๆ ทีผ่ า่ นมา โดยมีสว่ นร่วมกับคณะผูป้ ฏิบตั งิ านด้านความมัน่ คง ในปี 2560 มีความพยายามนำ�เสนออุดมการณ์
“การอยู่ร่วม การสร้างความพยายามในการเอาชนะปัญหา อุปสรรค” โดยใช้แนวทาง 3 ด้าน คือ (1) ความมั่นคง
(security) โดยเน้นการดูแลความปลอดภัยของสังคมโดยรวม (2) การพัฒนา (development) ที่ไม่เลือกปฏิบัติ
และการทำ�งานร่วมกันกับทุก ๆ กลุ่มที่เกี่ยวข้อง และ (3) การบริหาร/ปกครองที่ดีและการมีธรรมาภิบาล
(good governance) โดยสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ทัง้ ด้านการสร้างอาสาสมัคร การศึกษา สุขภาพ และกิจกรรมอืน่ ๆ
ซึง่ ปัจเจกบุคคลสามารถเข้ามาเกีย่ วข้อง การสร้าง/การทำ�งานกับชุมชน การดูแลชุมชนต่าง ๆ ในพืน้ ที่ เพือ่ ให้เห็น
คุณค่าและความสำ�คัญของการอยู่ร่วมกัน ในส่วนของ ISIS ก็มีความพยายามเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือแทรกแซง
ในบางชุมชน (อาทิ เมืองมาลาวี) เนื่องจากเป็นเมืองที่ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 98 เป็นผู้นับถือ
ศาสนาอิสลาม) ทำ�ให้กลายเป็นเป้าหมายของการตั้งกลุ่มดังกล่าว และมีการสังหารผู้แทนรัฐบาลที่เข้าปฏิบัติงาน
ในพื้นที่
นอกจากนั้น มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยในมุมมองด้านการทหาร มีการดำ�เนินการด้านการข่าว
การใช้เครื่องมือในการต่อสู้กับกลุ่มความเชื่อที่แตกต่างกัน ซึ่งทำ�ให้เห็นว่า ในช่วงนั้น ๆ มีเหตุการณ์ปะทะกัน
หลาย ๆ ครั้ง ในเมืองมาลาวี โดยหลังจากนั้น มีการศึกษาวิจัย การก่อตั้งกลุ่มองค์กร รวมถึง ภาคประชาสังคม
โดยร่วมกันทำ�งานผ่านแผนงาน CIB ทั้งการสร้างความปรองดอง/สันติสุข (peace collaboration) การทำ�งาน
กับ PCDE และอื่น ๆ ทั้งนี้ ข้อท้าทายที่มีอยู่ คือ การบังคับใช้กฎหมาย (พระราชบัญญัติต่อต้านการก่อการร้าย
พ.ศ. 2550) ที่ยังไม่เข้มแข็งมากพอ การมีเส้นพรมแดน/ชายแดนระยะยาวโดยแม้ว่ามีความพยายามทำ�บันทึก
ความร่วมมือ 3 ประเทศ (ฟิลปิ ปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย) แต่กย็ งั พบภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การจับตัว
เรียกค่าไถ่ และอื่น ๆ อยู่ตลอด

• โอลิเวีย พลาสแมน (Olivier Plasman) ผู้แทนจากประเทศเบลเยี่ยม นำ�เสนอ
ความพยายามดำ�เนินการในเชิงระบบหรือโครงสร้างโดยเน้นทีก่ ารป้องกัน (prevention) มากกว่าการปราบปราม
(suppression) ซึ่งการส่งเสริมทั้งเรื่องการศึกษานอกระบบ การทำ�งานกับชุมชน โดยในปี 2559 มีการจัดตั้ง
ศูนย์/หน่วยงาน 2 แห่ง ในการต่อต้านการก่อการร้าย หรือลัทธิคตินยิ มสุดโต่ง ทัง้ ในลักษณะของพืน้ ที่ และลักษณะ
ของการสนับสนุนผ่านระบบออนไลน์ การทำ�แผนงาน/กิจกรรมเคลื่อนไหวในการนำ�เสนอกระบวนการเรียนรู้
สร้างกระบวนการให้กับครูผู้สอน ผู้บรรยายในมหาวิทยาลัย และกลุ่มอื่น ๆ โดยกระจายไปในพื้นที่ เพื่อให้เกิด
ศักยภาพในการป้องกันลักษณะการกระทำ�การก่อการร้าย ซึง่ ยังเห็นความสำ�คัญ ในการจัดทำ�ความร่วมมือระดับ
พื้นที่ การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การสร้าง/เสริมความเข้มแข็งระดับเครือข่ายทั้งในพื้นที่ และระดับประเทศ
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โดยดูแลเรื่องความมั่นคง การแลกเปลี่ยนข้อมูล การประสานความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย
รวมถึงรัฐบาลในท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี และอื่น ๆ) การจัดทำ�กลุ่ม/คณะทำ�งาน (taskforce) ในพื้นที่
โดยการร่วมกันทำ�ความเข้าใจ ปรากฏการณ์ และกรณีศึกษาต่าง ๆ

• เยนนี่ วาฮิด (Yenny Wahid) น�ำเสนอมุมมองการท�ำงานของภาคประชาสังคมกับรัฐบาล
ของประเทศอินโดนีเซีย โดยสะท้อนเรื่องการก่อร้ายในรูปแบบระเบิดฆ่าตัวตายซึ่งมีความเกี่ยวพันทั้งการศึกษา
รายได้ พื้นที่อยู่อาศัย (ในเมือง/ชนบท) ซึ่งตามการส�ำรวจ ภาวะความยากจนมิได้เป็นเหตุของการก่อการร้าย
แต่เป็นเหตุท�ำให้เกิดความรูส้ กึ ต�ำ่ ต้อย ถูกทอดทิง้ โดยส่วนทีพ่ บส�ำคัญ ๆ ในกลุม่ เด็กและเยาวชนทีเ่ ข้ามาเกีย่ วข้อง
กับการเกลียดชังเชื้อชาติ (radicalism) ทั้งจากความรู้สึกถูกกดขี่ ข่มเหง การท�ำความเข้าใจลัทธิ ความเชื่อ
ทางศาสนา การถูกกระท�ำ  หรือได้รับผลกระทบผ่านระบบ โดยข้อเสนอที่เป็นทางออก อาทิ การสร้าง
แผนปฏิบตั กิ ารแห่งชาติ การท�ำความร่วมมือและสร้างความเข้าใจข้ามภาคส่วนต่าง ๆ โดยมีรฐั เอกชน ประชาสังคม
และประชาชนในพื้นที่ท�ำงานร่วมกัน การส่งเสริมขันติ/สันติธรรม และการอยู่ร่วมกันในสังคม การน�ำเสนอ
แผนงานสร้างรายได้ ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ การสร้างความเข้าใจเรื่องของสันติภาพ ความเป็นธรรม
และความเสมอภาค ทัง้ นี้ มีความพยายามน�ำกรอบตัวชีว้ ดั การเป็นชุมชนสันติธรรม (peace village) มาใช้รว่ มกัน
โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องทั้ง 9 ส่วนหลัก

• นายกเทศมนตรีโกพอล บูด้ ฮัน (Mayor Gopaul Boodhan) เมืองโบรอดของชากัวนาส

(Borough of Chaguanas) ตรีนิแดด และโทบาโก (Trinidad and Tobago) อินดี้ตะวันตก
(West Indies) นำ�เสนอลักษณะของการสร้างความร่วมมือ/สานเสวนาระหว่างภาคส่วนที่แตกต่างกัน
ทั้งในเชิงศาสนา การสร้างความสมดุลระหว่างส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเชิงปัจเจกบุคคล (ผู้หญิง เด็ก และเยาวชน)
และเชิงกลุ่ม (ครอบครัว องค์กร และอื่น ๆ) โดยให้ความสำ�คัญกับกลุ่มเด็กและเยาวชน มีแผนงาน/กิจกรรม
ทั้งการรับฟังความเห็น การทำ�สภาเด็กและเยาวชน การมีทูตเด็กและเยาวชน การสร้างวัฒนธรรม การศึกษา
ทั้งในระบบโรงเรียน ชุมชน การทำ�ความเข้าใจบทบาทหน้าที่พลเมือง (civic responsibilities) ซึ่งเป็นไปตาม
การดำ�เนินการที่ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแนวคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมต่าง ๆ ในระยะยาว

การประชุ ม ห้ อ งย่ อ ย ประเด็ น การจั ด ทำ�แผนปฏิ บั ติ ก ารแห่ ง ชาติ / การสร้ า งสั ง คม
ทีม่ คี วามยืดหยุน่ ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย (local action planning/ building resilience
from the ground-up) โดยคณะผู้ร่วมอภิปราย ประกอบด้วย แดเนียล ฮูทุน (Daniel Hooton) (Strong
Cities Network Project Manager, ISD) (ผู้ดำ�เนินรายการ) แพทริเซีย ครอสบี้ (Patricia Crosby) (Project
Officer, Commonwealth Secretariat CVE Unit) เฟซ ซอบฮัน (Faiz Sobhan) (Director of Research,
Bangladesh Enterprise Institute) มูริน่า แฮมมิสิ (Murina Hamisi) (Director for CVE and Community
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Engagement, Mombasa) กัลป์มิน่า บิลาล อาหมัด (Gulmina Bilal Ahmad) (Executive Director, Individualland Pakistan) และ พอล ทันเนอร์ (Paul Tunner) (Technical Director for CVE, Creative Associates
International) อภิปรายหลักการ และรูปธรรมการปฏิบัติที่สำ�คัญ
ที่ประชุมนำ�เสนอ และอภิปรายโดยสรุป คือ (1) การจัดทำ�แผนปฏิบัติการเป็นส่วนสำ�คัญที่จะเชื่อม
หลักการ มาตรฐาน คุณค่า หรือข้อตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศ ให้เกิดรูปธรรมการปฏิบัติที่ชัดเจนในระดับ
ประเทศ และระดับพื้นที่ โดยกระบวนการของแต่ละเป้าหมาย (อาทิ CVE และ CBD จะมีความแตกต่างกัน)
(2) การทำ � ความเข้ า ใจรู ป แบบ หรื อ วิ ธี ก ารที่ ดี ใ นการดำ � เนิ น การดั ง กล่ า วมี ทั้ ง ระบบที่ คิ ด จากบนลงล่ า ง
และจากล่างขึ้นบน โดยส่วนสำ�คัญ คือ การทำ�ความเข้าใจ ค้นหา และลำ�ดับความสำ�คัญของช่องว่าง หรือปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ ที่ควรดำ�เนินการ แล้วนำ�มาพัฒนาเป็นกิจกรรม หรือรูปธรรมที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา และจัดทำ�
ช่องทางการสนับสนุน หรือการดำ�เนินการที่เหมาะสม รวมถึงงบประมาณที่จำ�เป็นต้องใช้ในการดำ�เนินการ
ดังกล่าว (3) การสร้างรูปแบบ/การเอื้ออำ�นวยการประชุม หรือการหารือที่เหมาะสมสำ�หรับการแก้ไขปัญหา
(working environment) เพือ่ เสนอรูปแบบการหารือทีเ่ หมาะสม และคำ�ตอบ (solution) จากกระบวนการดังกล่าว
(4) กระบวนการทางกฎหมายของหลายประเทศ มีการกำ�หนดไว้ในรัฐธรรมนูญ (constitution) ของแต่ละประเทศ
กำ�หนดให้การดำ�เนินการที่มีนัยสำ�คัญ จำ�เป็นต้องมีการจัดทำ�แผนปฏิบัติการแห่งชาติ (national action plan)
ที่ให้ความสำ�คัญกับการปฏิบัติงาน หรือการดำ�เนินการที่เป็นจริง แต่ลักษณะสำ�คัญที่จะทำ�ให้เกิดแผนปฏิบัติการ
ที่มีความหมาย คือ กระบวนการเชิงประชาธิปไตย (democratic process) ซึ่งจะทำ�ให้การทำ�งานเป็นจริงมาก
ยิ่งขึ้น
กระบวนการแลกเปลีย่ น นำ�เสนอให้ความเห็นว่า กระบวนการจัดทำ�แผนปฏิบตั กิ ารถือเป็นส่วนสำ�คัญ
โดยเฉพาะกระบวนการที่จะสร้างแผนปฏิบัติการดังกล่าว มีกรอบการปฏิบัติ โดยมีกระบวนการพิจารณาเรื่อง
การทำ�งานให้เป็นระบบ การสร้างความมุ่งมั่นตั้งใจทางการเมือง (political will) การพิจารณากระบวนการ
ที่เป็นจริงเป็นส่วนสำ�คัญ ทั้งนี้ ในหลาย ๆ ส่วนจำ�เป็นต้องมีการประเมินความเสี่ยงของส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ประเด็นสำ�คัญที่จะต้องรู้ และทำ�ความเข้าใจ คือ รู้ตนเอง รู้เพื่อนบ้าน รู้สังคม และรู้ประเทศ

การประชุมห้องย่อย พลวัตที่เกิดขึ้น : การตรวจสอบทิศทาง/แนวโน้มของอุดมการณ์
และการสร้างข่าวเท็จ (Emerging Dynamics : Exploring Trends in Ideology and
Disinformation) โดยมีคณะผู้ร่วมอภิปราย ประกอบด้วย เจสัน แอลป์ (Jason Ipe) (Global Centre)
(ผูด้ �ำ เนินรายการ) กุมาร์ รามากฤษณา  (Kumar Ramakrisha) จูเลีย เอ็บเนอร์ (Julia Ebner) (ISD) เกรก บาร์ตนั
(Greg Barton) (Deakin University) และนัว ฮูดา อิสเมล์ (Noor Huda Ismail) (Institute for International
Peace Building (IIPB)/ Yayansan Prasasti Perdamaian (YPP))

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

ที่ประชุมน�ำเสนอ และอภิปรายโดยสรุป คือ (1) การใช้ภาษาทั้งเชิงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ การสร้าง
ค�ำเฉพาะ และอื่น ๆ เป็นส่วนที่มีการเชื่อมโยง และน�ำมาใช้ผ่านเครือข่ายทางสังคม (2) การผสมกลมกลืนเข้ากับ
กลุ่มคน/สังคมโดยรวม จนเป็นเสมือนประชาชนในพื้นที่ หรือสามัญชนทั่วไป (ordinary person) และเกี่ยวข้อง
กับการก่อการร้าย ซึ่งท�ำให้เข้าใจปรากฏการณ์ของการเข้าร่วมกระบวนการ ISIS มากยิ่งขึ้น (3) ประชาชน
ที่ผันตัวเองไปเป็นนักรบ (fighter) ทั้งจากประเทศออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยี่ยม และอื่น ๆ เป็นส่วนที่ขยาย
จากมิตรภาพ การเชื่อมร้อยทางสังคม โดยข้อมูลพบว่า กลุ่มที่เข้าร่วมส่วนใหญ่จะเป็นส่วนที่ได้รับการยอมรับ
การเชื่อในแนวคิด และกลุ่มที่มีภาวะโดดเดี่ยวตนเองออกจากสังคม มีการเคารพต่อตนเองอยู่ในระดับต�่ำ 
อยู่ในช่วงสับสน ไร้พลัง (ความหวัง) มีอารมณ์ขุ่นเคือง และรู้สึกถึงการไม่ได้รับความเป็นธรรม (4) การสร้าง
ลัทธิสดุ โต่ง (radicalization) กระบวนการแสวงหาคนท�ำงาน หรือสมาชิกทีส่ นับสนุน (recruitment) เริม่ ต้นจาก
ความรู้สึกเชื่อมต่อ (sense of connection) การสร้างความเป็นเจ้าของ (sense of belonging) และการท�ำให้
เกิดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ร่วม (sense of purpose) และการสร้างพลังร่วม (feeling empowered)
ในการสร้างความแตกต่าง (5) การน�ำลักษณะขัว้ ตรงข้ามมาใช้ในการดึงการมีสว่ นร่วม ทัง้ การวิพากษ์ความล้มเหลว
ส่วนบุคคล ระบบที่ไม่เป็นธรรม ความเหลื่อมล�้ำของโอกาส และความไม่เสมอภาค จนน�ำไปสู่การสร้าง
การเป็นกลุม่ พวก อัตลักษณ์รว่ ม และเป้าหมายทีม่ องเห็นเหมือนกัน โดยมีการตัง้ ค�ำถามว่า “คนดี ๆ พบเรือ่ งเลวร้าย
จากอะไร” การสร้าง “ความเป็นพวกเรา และพวกพ้องทั้งหมด (us and them)” และการแบ่งแยกฝักฝ่าย
(กลุ่มที่เป็นอิสลาม และมิใช่อิสลาม) และสุดท้าย คือ การผลักให้กลุ่มอิสลามกลายเป็นพวกนิยมความรุนแรง
และกลายเป็นภาวะการก่อการร้าย (6) การแบ่งฝักฝ่ายแยกขั้ว (polarization) เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายร่วม
ส�ำหรับการเป็นผู้ที่แสดงความคิดเห็น หรือการแสดงออกแบบสุดโต่ง (extremist) โดยสร้างความเชื่อว่าเป็น
การสร้างการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองและสังคม โดยน�ำรูปแบบของการสร้างการสือ่ สาร การด�ำเนินการเกีย่ วกับ
ข้อมูล การสร้างข่าวเท็จ (disinformation operation) ผ่านช่องทางต่าง ๆ (7) การศึกษาวิจัยเพื่อท�ำความเข้าใจ
การเปลี่ยนแปลง หรือปฏิสัมพันธ์ ทั้งในส่วนของการใช้วาทกรรมในการขับเคลื่อน (narrative-driven
interaction) การใช้บุคคลในการขับเคลื่อน (person-driven interaction) และการสร้างเหตุการณ์
ในการขับเคลือ่ น (event-driven interaction) ซึง่ กลุม่ ทีก่ ลายเป็นเป้าหมายของการสือ่ สารข่าวเท็จสร้างกระบวน
การร่วม คือ ลักษณะกลุ่มเด็กและเยาวชนรุ่น Y (Y-Generation) และมีภาวะหรืออุดมการณ์การสร้าง
การเปลี่ยนแปลง และการเป็นวีรบุรุษ/ผู้ชายที่สมบูรณ์แบบ (masculinity) และ (8) การน�ำลักษณะการสร้าง
วาทกรรมผ่านระบบการสื่อสารดิจิตอล สร้างความคิดแบบสุดโต่ง โดยการสร้างห้อง/กลุ่มคิดร่วม (echoed
chamber) การเชือ่ มโยงความร่วมมือ (building-up of coalition) และการใช้วฒ
ั นธรรมของกลุม่ เด็กและเยาวชน
เป็นอาวุธ (อาทิ เกมส์ และวัฒนธรรมต่าง ๆ) (weaponization of youth culture)  
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การประชุมห้องย่อย ประเด็นการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในพื้นที่การป้องกัน
และเผชิ ญ ต่ อ คติ นิ ย มที่ รุ น แรงแบบสุ ด โต่ ง (Local Youth Engagement in Prevention
and Countering Violent Extremism) โดยมีคณะผูร้ ว่ มอภิปราย ประกอบด้วย ซาไบน์ บาร์ตนั (Sabine
Barton) (ISD) (ผูด้ �ำ เนินรายการ) แอคชาลีกา คริสเตียน (Achaleka Christian) (Local Youth Corner Cameroon)
อมินา ราซูล-เบอร์นาโด้ (Amina Rasul-Bernardo) รุยซี่ เทียโอ (Ruici Tio) และมาเย่ เซคส์ เอสวาย (Maye
Seck SY)
ที่ประชุมนำ�เสนอ และอภิปรายโดยสรุป คือ (1) การกำ�หนดลักษณะ/ระดับการศึกษา มิได้เป็น
ปัจจัยที่บอกถึงการเกี่ยวข้อง/เข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายเสมอไป แต่เป็นเรื่องของบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ลักษณะของการอบรม/การเลี้ยงดูของครอบครัว (parenting) เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างพลัง
หรือการมีสว่ นร่วมของเด็กและเยาวชนในกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กบั ผูป้ กครองในส่วน
ที่เกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ (3) การทำ�แผนงาน/โครงการที่จะสร้างความเข้าใจ หรือทัศนคติใหม่สำ�หรับ
สังคม (ครอบครัว) ต่อกลุม่ เด็ก และเยาวชน (อาทิ การมีรายได้ และอืน่ ๆ) (4) การสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วม
กับกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างมีความหมาย โดยจะต้องทำ�ความเข้าใจกับบริบทเฉพาะ (context) ที่เกิดขึ้น
ในแต่ละกลุ่ม (สังคม และวัฒนธรรม) การทำ�ความเข้าใจบริบทดังกล่าวทำ�ให้สามารถจัดทำ�แผน หรือการตอบโต้
ที่ชัดเจน (5) กระบวนการใช้สื่อสังคมออนไลน์ อาทิ Facebook จะใช้สำ�หรับการสร้างโฆษณาชวนเชื่อ
(propaganda) เป็นหลัก ในขณะที่กระบวนการสรรหา/รับสมัครพรรคพวก (recruitment) จะใช้สื่ออื่น ๆ
ในลักษณะแบบลับ หรือการเข้ารหัส (encryption) และ (6) กระบวนการที่สำ�คัญ และเป็นรูปธรรมที่ควรนำ�มา
พิจารณา คือ การจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ

การประชุมห้องย่อย ประเด็นเพศสภาพ และการป้องกัน ตลอดจนการต่อสู้กับคตินิยม
สุดโต่งแบบรุนแรง (Gender and Prevention and Countering Violent Extremism) โดยมี
คณะผูร้ ว่ มอภิปราย ประกอบด้วย ราเฟีย บูไลน์ (Rafia Bhulai) (Senior Programme Officer – Global Center)
(ผู้ดำ�เนินรายการ) แจคคุย ทรู (Jacqui True) (Monash Univesity) ดร.โจชัวร์ รู้ส (Dr. Joshua Roose)
(Australian Catholic University) และรูบี้ โคลไลฟาฮ์ (Ruby Kholifah) (Asian Muslim Action Network :
AMAN) ที่ประชุมนำ�เสนอ และอภิปรายโดยสรุป คือ ทิศทางและบทบาทของผู้หญิง ณ ปัจจุบัน มีส่วนเกี่ยวพัน
กับการก่อการร้ายมากยิ่งขึ้น ทั้งในลักษณะของการเป็นผู้สนับสนุน หรือผู้ก่อการ ตลอดจนผู้ที่ปกป้อง หรือดูแล
ช่วยเหลือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

การประชุ ม ห้ อ งย่ อ ย ประเด็ น การเผชิ ญ หน้ า ต่ อ สู้ กั บ ภาวะการแบ่ ง แยกฝั ก ฝ่ า ย/
ประชานิยม (Counter Polarization/Populism) โดยคณะผูร้ ว่ มอภิปราย ประกอบด้วย โจนาทาน เบิรด์ เวล
(Jonathan Birdwell) (ISD) (ผู้ดำ�เนินรายการ) แมทธิว ลอร์เรนซ์ (Matthew Lawrence) (Tony Blair
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Institute for Global Change) อมินา ราซูล-เบอร์นาโด (Amina Rasul-Bernardo) (Philippines Centre for
Islam and Democracy) พอล เฮดจ์ (Paul Hadges) (RSIS, Nanyang Technological University : NTU)
และโทมัส มอแกน (Thomas Morgan) (Institute for Peace and Economics)
ที่ประชุมนำ�เสนอ และอภิปรายโดยสรุป คือ (1) การศึกษาสำ�รวจพบว่า ทิศทางของสันติภาพทั่วโลก
มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่มีกระบวนการสร้างนโยบาย/กิจกรรมในเชิงประชานิยม (popularism) และการแบ่ง
ฝักฝ่าย (polarization) ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับวิธีคิด ความเชื่อ และความสัมพันธ์ทางการเมือง อำ�นาจ และอื่น ๆ
(2) กระบวนการสันติภาพ มีมติ ทิ เี่ กีย่ วข้อง 8 ด้านหลัก ซึง่ เมือ่ นำ�มาเปรียบเทียบการดำ�เนินงานในเชิงประชานิยม
และการแบ่ ง ฝั ก ฝ่ า ยมี ค วามแตกต่ า งกั น ซึ่ ง จะมี ผ ลต่ อ การดำ � เนิ น นโยบายสาธารณะในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
อาทิ การดูแล/ปฏิเสธผู้อพยพ หรือผู้ลี้ภัยในประเทศต่าง ๆ (24 ประเทศ) ในยุโรป และมีผลต่อการตัดสินใจ
ในการประกาศนโยบายต่าง ๆ ของพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย และฝ่ายอนุรักษ์นิยม ซึ่งมีผลต่อทิศทาง
ของการเกิดความรุนแรงทางการเมืองมากยิ่งขึ้น (3) รูปธรรมของการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความเท่าทัน
ต่อสถานการณ์ และการเป็นพลเมืองที่ตื่นตัวทางประชาธิปไตย (democratic citizen) ได้แก่ (3.1) การสร้าง
หลักสูตรหรือกระบวนการเรียนรู้สำ�หรับเด็กและเยาวชนในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม
และชุมชน การสร้างแรงบันดาลใจ โดยรูปแบบการสร้างแรงบันดาลใจ (broaden and raise aspirations)
การค้นหาปัญหาอุปสรรค (navigate barriers) และการตรวจสอบตัวตนและความรู้สึกเกี่ยวพัน (discover
identity and belonging) (3.2) การทำ�แผนงานการสานเสวนาระหว่างประเทศ (international dialogue
program) สำ�หรับเด็กและเยาวชนในช่วงวัย 12 - 17 ปี และ (3.3) การทำ�ชุดเครื่องมือสำ�หรับการเติบโตไปกับ
โลก (generation global toolkit) โดยเน้นการสร้างทักษะในการคิดและวิเคราะห์ (critical skills) เป็นสำ�คัญ
ซึง่ ทำ�ให้กลุม่ ทีผ่ า่ นการเรียนรู้ (ทัง้ ผูส้ อน และนักเรียน) ได้รบั การพัฒนามีทศั นคติทด่ี ี และชัดเจนเกีย่ วกับการสือ่ สาร
ที่ไม่สร้างความรุนแรง การเปิดใจ (open mind) และการรับรู้/เท่าทันต่อลักษณะของความแตกต่างหลากหลาย2

การประชุมห้องย่อย ประเด็นการวิเคราะห์โมเดลของการไม่เกี่ยวข้อง : การปฏิบัติงาน
กับบุคคลที่เผชิญความเสี่ยง (Contrasting Models of Disengagement : Working with
Individuals at Risk) โดยคณะผู้ร่วมอภิปราย ประกอบด้วย เจสัน ไอล์ฟ (Jason Ipe) มิร่า คูสูมารินี่
(Mira Kusumarini) ซูซัน เบเกอร์ (Suzanne Baker) (West Midlands Counter Terrorism Unit : WMCTU)
และ เคท บาเรลลี่ (Kate Barrelle)

2

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://generation.global/
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ทีป่ ระชุมนำ�เสนอ และอภิปรายโดยสรุป คือ (1) การนำ�เสนอลักษณะการดำ�เนินการของหน่วยงานรัฐ
(กรณีศึกษาจากประเทศอังกฤษ) ในการป้องกันมิให้บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้อง/สนับสนุน หรือเป็นผู้ก่อการร้าย
โดยมีระบบที่เกี่ยวข้อง คือ (1.1) การให้การศึกษา และการตรวจสอบ/ติดตามข้อมูล โดยหลักการบริหารจัดการ
การป้องกันดังกล่าวเป็นหน้าทีข่ องตำ�รวจในการประสานงาน และพิจารณาช่องทางทีเ่ หมาะสม โดยใช้สหวิทยาการ
(multi-agency approach) ในการสนับสนุนทั้งการป้องกัน/คุ้มกันการเข้าร่วม การประเมินสภาพ และโอกาส
เสี่ยงต่าง ๆ ของบุคคลก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการประสานงาน การพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม
การดำ�เนินการ และการจำ�หน่าย/ดำ�เนินการต่อ โดยมีกระบวนการทั้งด้านการตรวจ ประเมินสุขภาพจิต การให้
ความช่วยเหลือ และการดำ�เนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บุคคลนั้น ๆ ตัดขาด หรือออกห่างจากการก่อการร้าย
โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ครอบคลุม การทบทวนเบื้องต้น การคัดกรอง/ประสานงาน การดำ�เนินการที่เกี่ยวข้อง
การประเมินผล การปรึกษาหารือ และการติดตาม และสุดท้าย คือ การตรวจสอบ ประเมินผลเชิงซ้อน
พร้อมติดตามอย่างต่อเนื่อง (1.2) การฟื้นฟู/บูรณาการ/สร้างการอยู่ร่วมกับสังคมโดยทั่วไป สำ�หรับบุคคลที่ผ่าน
การลงโทษทางกฎหมายในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการกระทำ�หรือความเกีย่ วข้องกับการก่อการร้าย ซึง่ จะเป็นทัง้ ในลักษณะ
แบบบังคับ และแบบสมัครใจ และ (1.3) การดำ�เนินการ/ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับภูมิภาค จะนำ�มา
ใช้ในกรณีทมี่ กี ารพิจารณา/ทบทวนเป็นผลกระทบในวงกว้าง (ระดับประเทศ) โดยมีการบริหารจัดการแบบ “ปิด”
ซึง่ ครอบคลุมทัง้ การประเมิน/การจัดลำ�ดับความสำ�คัญโดยหน่วยงานทัง้ ด้านตำ�รวจ หน่วยทีเ่ กีย่ วข้อง การพัฒนา
ความร่วมมือตามพฤติการณ์ และการเตรียมการ/จัดทำ�แผน/ดำ�เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (2) การดำ�เนินการ
ของหน่วยงานเอกชน/องค์กรพัฒนาเอกชน (กรณีศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย) มีการดำ�เนินแผนงานที่เกี่ยวกับ
การฟื้นฟู และการบูรณาการ/อยู่ร่วมของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ�  หรือการก่อการร้าย โดยเหตุที่พบ
ข้อท้าทาย ในลักษณะการตีตราของกลุ่มผู้ที่เคยกระทำ�การ (self-stigmatization) การปฏิเสธของครอบครัว
ในการให้บุคคลดังกล่าวเข้าอยู่ร่วมกัน หรือสมาชิกในครอบครัวมีลักษณะการเกลียดชัง ในขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐ
และชาวบ้านมีการตีตราบุคคลดังกล่าว การประสานงานให้ความช่วยเหลือในหลาย ๆ ครั้ง ไร้ทิศทาง หรือขาด
ความชัดเจน ในขณะที่หน่วยงานต่าง ๆ ก็ทำ�งานแบบแยกขาด หรือตัวใครตัวมัน (silos) และขาดการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาสังคม หรือหน่วยงานเอกชนในพืน้ ที่ ทำ�ให้มแี นวทาง/ข้อเสนอในการดำ�เนินการ 2 ลักษณะใหญ่ ๆ
คือ (2.1) การหนุนเสริม/พัฒนาศักยภาพ (capacity building) และ (2.2) การสนับสนุน/ให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการ ทั้งการฝึกอบรม และอื่น ๆ
นอกจากนั้น ยังมีความจ�ำเป็นต้องพัฒนาหรือสร้างความชัดเจนทางกฎหมาย (legal framework)
ทัง้ การประชุมพิจารณา/ท�ำความเข้าใจร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ สร้างความสอดคล้องของการด�ำเนินการ
ทางนโยบาย (policy coherence) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติ (SOP) ส�ำหรับการฟื้นฟู และการบูรณาการ
การอยู่ร่วม และการสนับสนุนข้อมูล/ความรู้ทางวิชาการต่าง ๆ (3) ขั้นตอนการฟื้นฟูโดยทั่วไป แบ่งออกเป็น
4 ระยะ ได้แก่ การประเมินเบื้องต้น และการสร้างความไว้วางใจ รวมถึงการประเมินสุขภาพกายและจิต
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การด�ำเนินการฟื้นฟูเบื้องต้น และการสนับสนุน/ให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต การสร้างความตระหนักรู้
ด้านความเป็นพลเมือง การฟื้นฟู/ยกระดับจิตใจ การหารือเรื่องศาสนา ความเชื่อ และอื่น ๆ (4) ขั้นตอน
การบูรณาการ/การอยู่ร่วมกับสังคม (social integration) แบ่งออกเป็น 5 ระยะ ได้แก่ (4.1) การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การท�ำความเข้าใจกับครอบครัว และการเยี่ยมเยียน เพื่อสร้างความไว้ใจ (4.2) การติดตามและการเริ่มท�ำ
กระบวนการอยู่ร่วมโดยเบื้องต้น (4.3) การประเมินความต้องการ การระบุหรือบ่งชี้ทรัพยากรและการพัฒนา
กิจกรรมการอยู่ร่วมกับสังคม (4.4) การบูรณาการ/การเอื้ออ�ำนวยการอยู่ร่วมกับสังคม และ (4.5) การประเมิน
ผลการติดตามต่าง ๆ (5) โครงการ STREAT3 วิเคราะห์ลักษณะของการกีดกัน/น�ำตัวเองออกจากกลุ่มก่อการร้าย
ของเด็กและเยาวชน โดยมีเหตุผลหลัก มาจากการเสื่อมศรัทธาต่อภาวะการเป็นผู้น�ำ  และ/หรืออุดมการณ์
กลุ่มเพื่อน นอกจากความรู้สึกท้อแท้และสิ้นหวัง โดยมีแกนที่เกี่ยวข้อง 5 ด้านใน Pro-Integration Model คือ
ความสัมพันธ์กับสังคม (social relations) โดยต้องไม่ “ปฏิเสธ” หรือ “ปิดโอกาส” การด�ำเนินชีวิต (coping)
(ความสามารถในการบริหารจัดการ การดูแลตนเอง/ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง) การใช้ความรุนแรง (violence)
อั ต ลั ก ษณ์ (identity) และอุด มการณ์/ความเชื่อ (ideals/beliefs) ดั ง นั้ น จึ ง สร้ า งสรรค์ กิ จ กรรมที่ ใ ช้
คือ การจัดการฝึกอบรมทั้งด้านการประกอบอาชีพ การท�ำธุรกิจต่าง ๆ ทั้งนี้ มีพื้นฐานความเชื่อ คือ ทฤษฎี
ของการเปลีย่ นแปลง (theory of change) โดยมีแผนงานในระดับต่าง ๆ (น�ำเสนอตามลักษณะของการให้บริการ
อาหารตามชื่อ STREAT) โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริง (action-oriented) คือ การให้อาหารเรียกน�้ำย่อย
(appetizer) การให้อาหารรองท้อง (entrée) การให้อาหารหลัก (main course) การให้บริการนอกพื้นที่
(outreach) การประสานงาน/สร้างธุรกิจ (stabilizing) และการติดตามสนับสนุน (follow-up/support) ซึง่ ท�ำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับปัจเจก (บุคคล) ครอบครัว ชุมชน สังคม และอื่น ๆ ตามความคาดหวังของบุคคล
นั้น ๆ และ (6) การถอดบทเรียนในการท�ำงานพบว่า ระบบการท�ำงานทั่วไปอาจจะไม่สามารถใช้งานได้ จ�ำเป็น
ต้องคิด/สร้างสรรค์ทางเลือก โดยมีพื้นฐาน คือ ความต้องการหลักของบุคคลนั้น ๆ และใช้ความต้องการนั้น ๆ
ในการด�ำเนินกรอบชีวติ ของบุคคลนัน้ ๆ เองเป็นหลัก โดยกระบวนการท�ำหน้าทีเ่ ป็นพีเ่ ลีย้ ง หรือผูส้ นับสนุนเท่านัน้
ทั้งนี้ บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องเปิดใจรับ/เรียนรู้ และมีความอดทน ตลอดจนความเชื่อที่จะเห็นกระบวนการ
หรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินการของบุคคลนั้น ๆ เองเป็นส�ำคัญ มากกว่าการก�ำหนด
โครงสร้าง (อ�ำนาจหน้าที่) ใด ๆ มาก�ำกับ
3

  แผนงานวิสาหกิจย่อยที่ส่งเสริม/ดูแล สนับสนุนการประกอบการของกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ต้องการ
พัฒนาอาชีพ การเป็นผู้ประกอบการต่าง ๆ (STREAT) โดยทำ�งานกับเด็กและเยาวชนมากกว่า 1,100 คนในประเทศ
ออสเตรเลีย ซึ่งมีพื้นฐานต่าง ๆ กัน ทั้งบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ กลุ่มชาติพันธุ์/ชนพื้นเมือง กลุ่มที่ปัญหา
สุขภาพจิต และอื่น ๆ โดยประชากรกลุ่มใหญ่สุด คือ “คนว่างงาน” ทั้งนี้ การดำ�เนินการใช้เวลาสำ�หรับการสนับสนุน/
การให้การฝึกอบรม โดยรวม 65,000 ชั่วโมง ในธุรกิจ 5 อย่าง (โดยร้อยละ 70 ดูแลตนเองได้) การมีลูกค้าประมาณ
2,500,000 คน และการสร้างความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ หรือการมีตัวตน (ได้มากกว่าร้อยละ 90)
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การอภิปรายสรุปผลการประชุม และการนำ�เสนอทิศทางการขับเคลื่อนต่อไป ดำ�เนินการ
โดย ฟาร่าห์ ปานดิท (Farah Pandith)
แซด โมฮ์เสนี (Saad Mohseni) MOBY Group ประเทศปากีสถาน นำ�เสนอโดยสรุป
รูปแบบการดำ�เนินการที่ใช้กีฬา (ฟุตบอล) มาขยายผลในเชิงการสร้างการยอมรับความแตกต่างหลากหลาย
การดึงความสนใจของกลุ่มคน (เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนอื่น ๆ) ที่ชื่นชอบกีฬาประเภทเดียวกัน
ซึ่ งขยายผลเป็ น การพัฒนาเศรษฐกิจ การเพิ่ม รายได้ / ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มวลรวมประชาชาติ (GDP) โดยทิ ศ ทาง
และแนวโน้มของการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ส่งผลให้เกิดอุปทาน ซึ่งนำ�มาสู่การพัฒนาต่าง ๆ อาทิ การเพิ่มขึ้น
ของเครือข่ายโทรศัพท์ หรืออินเตอร์เน็ตต่าง ๆ การเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ และอื่น ๆ
เคท บาเรลลี่ (Kate Barrelle) STREAT นำ�เสนอลักษณะการดำ�เนินการของ STREAT
ในเชิงการสร้างธุรกิจเพื่อสังคม (empathy enterprise) ซึ่งคำ�นึงถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลง การเชื่อมระหว่าง
การบริหารจัดการธุรกิจ และการดูแลสังคม (Ambidextrous) การเชือ่ มร้อยกับแรงงานทีม่ มี ลู ค่า (values-aligned
workforce) การสร้างโมเดลธุรกิจทีม่ คี วามยัง่ ยืน สามารถดูแลตนเองได้ (ไม่ตอ้ งพึง่ พิงทุนของรัฐ) การสร้างโอกาส
ให้กับการจ้างงาน และการฝึกงานสำ�หรับการสร้างวิชาชีพ รวมถึงการจ้างงานสำ�หรับบุคคลที่ไม่สามารถเข้าถึง
ตลาดงานทั่วไปได้ โดยมีคำ�ขวัญว่า “STREAT is a hospitality social enterprise, dedicated to helping
young people who really need a hand.”
รูปแบบการดำ�เนินการของ STREAT เป็นการฝึกอบรมเพือ่ สร้างความพร้อม และให้โอกาสกับประชากร
เยาวชนที่จะได้เรียนรู้รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจ (อาหาร และเครื่องดื่ม) ในขณะที่สร้างคุณค่า การยอมรับ
(ตนเอง) และการรับรู้ (ของสังคม) ต่อกลุม่ ประชากรดังกล่าว ในเชิงการเป็นมืออาชีพทีพ่ ฒ
ั นา การจำ�หน่ายอาหาร
และเครื่องดื่มของ STREAT ณ ปัจจุบันมีการดำ�เนินการผ่านทั้งเครื่องจำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าย่อย
และอื่ น ๆ โดยธุ ร กิจดูแ ลประชากรวัยเยาว์ที่มีความแตกต่ า งหลากหลาย แนวคิ ด ที่ นำ � มาใช้ คื อ ทฤษฎี
ของการเปลีย่ นแปลง โดยเห็นว่า มนุษย์เป็นสัตว์สงั คมทีม่ คี วามต้องการ รูส้ กึ /รับรูว้ า่ เป็นกลุม่ พวก โดยมีการเชือ่ มต่อ
ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ ซึ่งแน่นอนว่า โมเดลดังกล่าวสามารถนำ�เสนอ และขยายผลไปยังพื้นที่
ต่าง ๆ ได้

โจนาธาน เบิร์ดเวล (Jonathan Birdwell) หัวหน้าฝ่ายวิจัยและนโยบายของ ISD
นำ�เสนอโดยสรุปว่า การเชือ่ มโยงงานวิจยั กับการสร้างนวัตกรรม และการขับเคลือ่ นนโยบายต่าง ๆ โดยการพัฒนา
เป็น (1) Online “Counter” Conversations ซึ่งมีหลักการ คือ การตรวจตราข้อคำ�ถาม หรือลักษณะ
การสร้างข้อมูลทีท่ �ำ ให้เกิดการเกลียดชัง แล้วเชือ่ มโยงกับการตอบ หรือการนำ�เสนอในลักษณะทีถ่ กู ต้องเหมาะสม
โดยแผนงานปัจจุบัน นำ�เสนอแบบ One-to-One Online CVE Interventions โดยตอบโต้ในทำ�นองที่เป็นกลาง
มี ค วามเหมาะสม และเป็ น ไปตามเวลาจริ ง (real time) (2) การใช้ ดั ช นี ก ารอยู่ ร่ ว มกั น ของเมื อ ง
(City Togetherness Index) สำ�หรับการติดตามลักษณะวาทะความเกลียดชัง (hate speech) ทั้งในระบบ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
online และระบบ offline มาเปรียบเทียบ และดูความสัมพันธ์ (3) การใช้เครือข่ายเฝ้าระวังในชุมชน
(community prevention network) ในการเตรียมความพร้อม การสร้างความเข้มแข็งผ่านกิจกรรม
การฝึกอบรม ซึ่งจะสร้างภาวะการเป็นผู้นำ�ด้านนโยบาย และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

การอภิปรายความร่วมมือของภาครัฐ และเอกชน (Public-Private Partnerships Panel
Discussion) ดำ�เนินการโดย รีเบกก้า สเกลเล็ท (Rebecca Skellett) โดยเริ่มต้นนำ�เสนอบทบาท
ของภาคเอกชนทีส่ �ำ คัญในการดำ�เนินการสร้างการรองรับ/รับมือกับสถานการณ์ฉกุ เฉิน การป้องกันการก่อการร้าย
และการแสวงหา/นำ�ตัวผู้กระทำ�ความผิดมาดำ�เนินคดีต่าง ๆ

นายกเทศมนตรี แอนดี้ เบริ์ก (Andy Berke) เทศบาลเมืองชัตนานูกา (Chattanooga)
รัฐเทนเนสซี่ สหรัฐอเมริกา น�ำเสนอ ภาพรวมการเปลีย่ นแปลงของเมือง โดยการก�ำหนดวิสยั ทัศน์ของประชาชน
ที่อยู่ร่วมกัน เพื่อวางแผนอนาคต ศึกษาการเปลี่ยนแปลง และการวางอนาคตที่ดี การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำ 
และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2503 แต่ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์การสังหารหมู่
ที่กระท�ำโดยผู้คลั่งลัทธิความรุนแรง และเกลียดชังเชื้อชาติ ซึ่งหลังจากนั้น มีความพยายามฟื้นฟูความเชื่อมั่น
และความรูส้ กึ ของคนในเมือง ผ่านกิจกรรมทัง้ ด้านศาสนา กีฬา และอืน่ ๆ การถอดบทเรียนเห็นว่าสิง่ ทีจ่ ะต้องท�ำ 
คือ (1) การสร้างความเป็นเอกภาพของชุมชน และภาคส่วนอื่น ๆ (2) การสร้างวิสัยทัศน์ และแผนร่วมกัน
(3) การเน้นยำ�้ กระบวนการสร้างความเป็นปึกแผ่น การมีสว่ นร่วมอย่างแท้จริง และ (4) การค้นหาสิง่ ทีข่ าดหายไป
และสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเติมเต็มช่องว่างต่าง ๆ โดยกระบวนการที่ใช้ PPP ใน CVE ครอบคลุมทั้งงาน
ด้านเทคโนโลยี (technologies) งบประมาณ/เงินทุน (funding) การศึกษาและการให้บริการสังคม (education
and outreach) และการสื่อสารเกี่ยวกับคุณค่า หรืออุดมการณ์ร่วม (communication about values)
ซึ่งในส่วนของเมืองเน้นเรื่องการเป็นผู้สร้าง (creator) เป็นส�ำคัญ
ชินยา กูคิต้า (Shinya Kukita) บริษัท NEC Corporation นำ�เสนอเรื่องของการเป็นเมือง
ปลอดภัย เมืองอัจฉริยะ และการสร้างเมืองดิจิตอล ที่นำ�ระบบปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) การใช้
เมตริกซ์ชีวภาพ (bio matric) และอื่น ๆ สำ�หรับการแสดงอัตลักษณ์ส่วนบุคคลที่นำ�เสนอ หรือแสดงตัวตน
ในระบบต่าง ๆ โดยการดำ�เนินการดังกล่าว และมีทิศทางที่พัฒนาจากเรื่องไร้สาย (wireless) มาเป็นดิจิตอล
(digital) การทำ�งานกับข้อมูลทีถ่ กู ต้อง แม่นยำ�จึงเป็นส่วนสำ�คัญ ทีจ่ ะต้องพัฒนาควบคูก่ บั ระบบ โดยมีความจำ�เป็น
ต้องทำ�พิมพ์เขียวของระบบเมืองอัจฉริยะทีข่ บั เคลือ่ นโดยระบบข้อมูล (data-centric smart city architecture)
ซึง่ ประกอบด้วย การบริหารจัดการทีส่ ร้างความยัง่ ยืน การดูแลระบบนิเวศ การปรับปรุงการเชือ่ มร้อยกับประชาชน
และอื่น ๆ ซึ่งในเชิงระบบมีการพัฒนา open source platform ที่สามารถปรับใช้กับบริบทในพื้นที่ต่าง ๆ
การดำ � เนิ น การเมื อ งอั จ ฉริ ย ะที่ ผ่ า นมามี ก ารจั ด ทำ � ที่ เ มื อ งลิ ส บอน (Lisbon) เมื อ งบริ ส ตอล (Bristol)
สหราชอาณาจักร โดยการใช้ระบบ Cloud City Operations Center เข้ามาบริหารดูภาพรวมของ dashboard
และการนำ�ระบบการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ (SMART cities)
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มาริสา อโฮ (Marissa Aho) หัวหน้าการเตรียมพร้อมเผชิญเหตุ (Chief Resilience
Officer) ลอสแองเจลลิส   น�ำเสนอภาวะการเมืองแบบยืดหยุ่นรองรับการเปลี่ยนแปลงของลอสแองเจลลิส
ซึ่งมีการวางวิสัยทัศน์การพัฒนาต่าง ๆ อย่างชัดเจนส�ำหรับการพัฒนาเมือง อนาคต และอื่น ๆ โดยเน้นย�้ำภาวะ
ความเป็นผูน้ �ำ และการมีสว่ นร่วม การเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบตั ิ รวมถึงการฟืน้ ฟูเยียวยา การสร้างศักยภาพ
ของเมืองในการเผชิญเหตุ การปรับปรน (adapt) และการรองรับ/อยู่รอดได้ในภาวะที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์
ต่าง ๆ โดยหลังจากนั้นมีการจัดท�ำหน่วยประสานและก�ำกับดูแลโดยเฉพาะ (Chief Resilience Officer)
โดยหลังจากเริ่มประกาศแผนเมืองยั่งยืน ตั้งแต่ปี 2558 ก็มีความพยายามปฏิรูป และปรับเปลี่ยนสิ่งรองรับต่าง ๆ
ทัง้ ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ การเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ การดูแลเรือ่ งเศรษฐกิจ และการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้ น ฐาน โดยการจั ด ท�ำเอกสารน�ำเสนอแผน และเป้ า หมายแบ่ ง เป็ น 4 ส่ ว นหลั ก คื อ ความปลอดภั ย
ของลอสแองเจลิส (มีเป้าหมาย 3 ด้าน คือ การศึกษาเกี่ยวกับการลดความเสี่ยง การพัฒนาเส้นทาง การดูแล
กลุ่มเด็ก และเยาวชน) การเป็นเมืองที่เชื่อมโยงและแข็งแรง (strong and connected neighborhoods)
(มีเป้าหมาย 4 ด้าน คือ การสร้างความเป็นพวกพ้อง/ความร่วมมือ การส่งเสริมการอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้าน
การเตรียมป้องกันภัยความร้อน และการลดผลกระทบ/ปัญหาสุขภาพต่าง ๆ) การเป็นเมืองที่เตรียมพร้อม
(prepared and responsive city) (มีเป้าหมาย 4 ด้าน) และการเป็นเมืองที่ริเริ่ม และสร้างความร่วมมือ
(pioneering and collaborative partner) (มีเป้าหมาย 4 ด้าน)

ฟิลลิป อุลมัน (Phillip Ullman) หัวหน้า Chief Energizer ของ Cordant Group
น�ำเสนอ กระบวนการส�ำคัญที่ต้องท�ำ คือ (1) การบริหารจัดการตนเอง (self-management) ที่จะต้องสามารถ
ตัดสินใจ ด�ำเนินการ และขับเคลื่อนงานได้ด้วยตนเอง พร้อมกับการปรึกษาหารือกับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ
และกลุม่ ทีจ่ ะมีโอกาส/รับการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ (2) การสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมภายใน (3) การสร้างวัตถุประสงค์
ทีช่ ดั เจน อาทิ การเชือ่ มโยงกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของสหประชาชาติ (17 ข้อ) การหาจุดเน้น (focus)
ที่เหมาะสม ตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ (4) การตรวจ/ประเมินผลกระทบ หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ในตอนท้ายของการประชุม ผูว้ า่ การ โรบิน สก็อต (Minister Robin Scott) รัฐวิคตอเรีย เจามานา
ซิลยัน-ซาบา (Joumana Silyan-Saba) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนายกเทศมนตรี (Director Mayor
Eric Garcetti’s Office of Public Safety) ลอสแองเจลลิส สหรัฐอเมริกา และ ฟาร่าห์ ปานดิท (Farah
Pandith) หัวหน้าด้านยุทธศาสตร์ ISD กล่าวปิด โดยสรุป (1) ขอขอบคุณและชื่นชมการประชุมครั้งนี้ถือเป็น
โอกาสที่ดี (2) การจัดการประชุมครั้งต่อไป (ปี 2562) ที่ลอสแองเจลลิส สหรัฐอเมริกา (3) การรับฟัง และน�ำ
ความเห็นของประชาชน รวมถึงการดูแลกลุ่มเด็กและเยาวชนมาใช้ประมวลผลการท�ำงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการน�ำข้อมูลทีด่ ี และใช้อย่างมีความสุข (happy data) มาใช้ในการบริหารจัดการ การตัดสินใจ และอืน่ ๆ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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   หรือพิมพ์ต้นฉบับใหม่ แล้วแต่กรณี
4. ทุกบทความที่ได้ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน ได้รับการพิจารณา
   จากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) อ่านประเมินคุณภาพบทความ อย่างน้อย 2 – 3 ท่าน
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ด้วยหลักแห่งความเสมอภาค และภราดรภาพ

สีของความเชื่อมั่นของประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคม
ความมุ่งมั่น อดทนในการทำ�งานเพื่อประชาชน
ความสามัคคี และการประสานพลังอย่างหนักแน่นจากทุกภาคส่วนของสังคม
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
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