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บทบรรณาธิการ
13 ตุลาคม 2559 ต่อเนื่องมาอีกขวบปี เป็นช่วงเวลาที่ปวงชนชาวไทยเผชิญกับ
ความโศกเศร้าอาลัยเนือ่ งด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริยอ์ นั เป็นทีร่ กั ยิง่ เสด็จสวรรคต กระทัง่
วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
และพร้อมใจกันน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ อันหาทีส่ ดุ มิได้ของพระองค์ทา่ นอย่างเต็มความสามารถ
เนื่ อ งในวโรกาสส� ำ คั ญ ดั ง กล่ า ว วารสารวิ ช าการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนฉบั บ นี้ จึ ง น� ำ เสนอ
บทความพิเศษเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงผดุงคุณค่าและศักดิ์ศรี
แห่งมนุษยชน” เพื่อร่วมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจด้านสิทธิมนุษยชนที่ทรง
กระท�ำเพื่อประชาชนชาวไทยของพระองค์มาตลอดพระชนม์ชีพด้วย
วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชนฉบับนี้ ยังคงความเข้มข้นของเนื้อหาวิชาการ และหวังว่า
จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนที่น�ำไปสู่การพัฒนาแนวคิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อปฏิบัติการเพื่อ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ให้ความส�ำคัญเชื่อมั่นศรัทธาต่อคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความช่วยเหลือสนับสนุน กระทั่ง
ท�ำให้วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชนของส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกลับมา
ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ต่อเนื่อง อนึ่ง ท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อและพฤติกรรมการอ่าน
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว วารสารฉบับนี้ได้ตีพิมพ์บนกระดาษในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์พร้อมจัดท�ำ
เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ทุกท่านได้เข้าถึงแหล่งความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
ได้โดยสะดวกต่อไป
						
				

นายโสพล จริงจิตร
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
พระผู้ทรงผดุงคุณค่าและศักดิ์ศรีแห่งมนุษยชน
นางทิพย์พาพร ตันติสุนทร*

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
พระปฐมบรมราชโองการข้างต้น ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 ยังคงตรึงตราประทับในจิตใจชนชาวไทยมาตลอดรัชสมัยของพระองค์ อันยาวนานถึง 70 ปี
ที่ทรงครองราชย์ และครองใจชนทุกเชื้อชาติ ศาสนาที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทย หรือประเทศสยามในอดีต
นั บ เป็ น ปฐมบทพระปฏิ ญ าณว่ า การขึ้ น ครองราชย์ ข องพระองค์ จ ะให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ
การ “ครองคน” ในแผ่นดินเพือ่ ประโยชน์สขุ ของคนทัง้ มวล ซึง่ เป็นพระราชปณิธานตามอย่างพระบรมราชชนก
ว่า “ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ประชาชนบนแผ่นดินสยาม
ที่พระองค์ทรงเป็นพระประมุขนี้ ทรงถือว่ามีความส�ำคัญสูงสุดกว่าเสมอพระองค์เอง
แรกเริม่ รัชสมัยของการขึน้ ครองราชย์ โลกอยูใ่ นช่วง “สงครามเย็น” ทีม่ หาอ�ำนาจ 2 ขัว้ 2 ลัทธิ
เข้าสู่สงครามทางความคิด อุดมการณ์ทางการเมืองแบ่งเป็นสองค่าย คือ ค่ายโลกเสรีประชาธิปไตย
ที่สหรัฐอเมริกาเป็นผู้น�ำ  แลค่ายโลกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ที่มีโซเวียตเป็นผู้น�ำ  สงครามตัวแทนเกิดขึ้น
ในประเทศแถบอินโดจีน ประเทศไทยขณะนั้นก็อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องพึ่งพาตัวเองให้รอดปลอดภัยให้ได้
จนกระทัง่ โลกเปลีย่ นผ่านไปสูย่ คุ โลกาภิวตั น์ในปัจจุบนั ก็ยงั เป็นการต่อสูแ้ ข่งขันกันมากยิง่ ขึน้ แม้ไม่ใช่ในทาง
ก�ำลังทหาร แต่ก็เป็นไปในทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อนยิ่งกว่าเดิม ตลอดรัชสมัยการครองแผ่นดินของพระองค์
ที่น�ำพาประเทศให้รอดพ้นจากความขัดแย้งทั้งจากอิทธิพลภายนอกประเทศ และจากปัญหาภายในของ
คนไทยด้วยกันเอง ตลอด 70 ปี พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานและพระราชจริยวัตรในการริเริม่ และเสริมสร้าง
รากฐานที่แข็งแกร่งให้แก่สังคมประเทศอย่างอเนกอนันต์
พระองค์ทรงมีความรู้ มีวิธีคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ และมีความชาญฉลาดอย่างตะวันตกที่ทรง
เจริญเติบโตและได้รับการศึกษาอย่างดีจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนแห่งเสรีภาพ สันติภาพ และ
อบอวลด้วยประชาธิปไตย ขณะเมือ่ เสด็จขึน้ ครองราชย์ในประเทศไทย ดินแดนแห่งเกษตรกรรมและกสิกรรม
ในแบบตะวันออกที่ยังมีความล้าหลัง และประชาชนคนส่วนมากเป็นเกษตรกร ไร้การศึกษา มีความเป็นอยู่

*

นางทิพย์พาพร ตันติสุนทร ผู้อ�ำนวยการร่วม สถาบันนโยบายศึกษา

ที่ยากล�ำบาก และขาดโอกาสในทุกด้าน เป็นภาพของสองแผ่นดินที่พระองค์เคยด�ำรงพระชนม์ชีพอยู่ และ
ทรงได้รับการศึกษาเมื่อยังทรงพระเยาว์ กับอีกที่หนึ่งคือประเทศไทยที่จะต้องอยู่ในพระราชภาระเมื่อทรง
เป็นพระประมุข
ประสบการณ์ของพระองค์ภายหลังขึ้นครองราชย์ คือการเสด็จเยือนต่างประเทศทั้งในยุโรป
สหรัฐอเมริกา และในเอเชีย และการเสด็จพระราชด�ำเนินในประเทศไปตามถิ่นทุรกันดารและสถานที่ต่าง ๆ
จากยอดดอย ที่ราบ ถึงชายทะเล อย่างต่อเนื่อง พระองค์ได้ทรงผสมผสานความเฉลียวฉลาด ความรู้ และ
ประสบการณ์อย่างตะวันตกซึง่ พระองค์ทรงมีมาตัง้ แต่ยงั ทรงพระเยาว์ ประจวบกับสถานภาพใหม่ในแผ่นดินไทย
ที่พระองค์ได้ทรงพบเห็น อันเป็นสังคมเกษตรที่มีข้าวเป็นอาหารหลัก และมีความต้องการ “น�้ำ” เป็นพื้นฐาน
ของการท�ำเกษตรทุกชนิด การได้ทรงพบปะกับประชาชนโดยตรงในทุกพื้นที่ที่ได้เสด็จไปถึง ท�ำให้พระองค์
เข้าพระทัยสภาพปัญหาที่ประชาชนต้องเผชิญ คือ สภาพความยากจนของประชาชนอันเป็นรากเหง้าของ
ปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย ซึ่งสะท้อนออกมาในปัญหาการเมืองที่ไม่มั่นคง เศรษฐกิจที่ขาดแคลน
การศึกษาและการสาธารณสุขทีอ่ อ่ นแอ ปัญหาทีถ่ าโถมอยูใ่ นประเทศเช่นนี้ ต้องการการพัฒนาไปถึงโครงสร้าง
ของปัญหา การ “เข้าใจ” และ “เข้าถึง” ปัญหาของความต้องการของประชาชน จึงเป็นที่มาของหลัก
ความคิ ด ที่ จ ะยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนให้ มั่ น คงและด� ำ รงอยู ่ อ ย่ า งมี คุ ณ ค่ า และสมศั ก ดิ์ ศ รี
ของความเป็นมนุษย์ คือ การมีอยู่ มีกิน ในพื้นที่ของตนเอง อันเป็นพื้นฐานของปัจจัยสี่ และเป็นความมั่นคง
พื้นฐานส�ำคัญของมนุษย์ จึงเป็น “หัวใจ” ของการวางแนวทางการทรงงานของพระองค์ จากพระราชด�ำริ
พระราชด�ำรัส พระบรมราโชวาท ที่มีอยู่ต่อเนื่องซึ่งท�ำให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริทั้งหมด
4,685 โครงการ และเป็นโครงการเกี่ยวข้องกับการเกษตรที่กระทรวงเกษตรฯ เข้าไปมีส่วนรับผิดชอบด�ำเนิน
การสนองพระราชด�ำริ จ�ำนวน 3,532 โครงการ ซึ่งในจ�ำนวนโครงการทั้งหมดที่เกี่ยวกับน�้ำมีมากถึง 3,031
โครงการ หากเป็นการจัดการบริหารก็นับเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ ครอบคลุมทุกพื้นที่ จากขุนเขาผ่านที่ราบสู่
มหานทีของประเทศไทย ด้วยหลักความคิด “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ซึ่งพระองค์เข้าพระทัยปัญหาของ
คนยากจน ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ พระองค์จึงเสด็จเยือนเข้าถึงทุกพื้นที่ แม้ถนนหนทางยากล�ำบาก
การได้เสด็จไปสัมผัสกับประสบการณ์ตรง ผนวกกับวิชาความรูท้ ที่ รงมีอยู่ พระองค์จงึ ทรงมีพระวิรยิ ะอุตสาหะ
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คือ ความเพียรไม่สิ้นสุด ที่จะช่วย “ปลด” ความทุกข์ยากให้กับคนด้อยโอกาสไปพร้อมกับการสร้างโอกาส
ให้แก่คนเหล่านี้ “ได้เข้าถึงการพัฒนา” ให้ชีวิตมีความก้าวหน้าผาสุก พึ่งตนเองได้ในท้ายที่สุด ซึ่งก็คือ
“การพัฒนา” ด้านความมั่นคงของความเป็นมนุษย์ให้สูงค่ากว่าที่เคยเป็นมา และยุทธศาสตร์การพัฒนานี้
พระองค์ไม่ทรงเลือกลัทธิศาสนาหรือกลุ่มชนใด
แนวทางการพัฒนาของพระองค์ จึงมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้หลุดพ้นจาก
ความทุกข์ยาก และให้มีความกินดีอยู่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้นี้ จึงเป็นการสร้างความมั่นคงในตัวมนุษย์
เองด้านหนึ่งในฐานะปัจเจกชน แต่ในอีกด้านหนึ่ง คือ การเสริมสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งแก่ชุมชนในทาง
สังคม ซึง่ จะเป็นการสร้างความมัน่ คงให้แก่ประเทศในภาพรวม ในระยะแรกเริม่ ช่วงสองทศวรรษของการขึน้
ครองราชย์ ทีป่ ระเทศไทยเผชิญกับภัยคุกคามจากภายนอกอีกด้วย ซึง่ การเล็งเห็นความส�ำคัญของการพัฒนา
ที่ใช้ “มนุษย์” เป็นหัวใจของยุทธศาสตร์การพัฒนานี้ ท�ำให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการถูกครอบง�ำ  และ
ความขัดแย้งทางความคิดของลัทธิอุดมการณ์จากต่างประเทศ ในขณะที่ประเทศรอบบ้านต้องเผชิญกับ
ภัยสงครามที่เกิดจากความขัดแย้งนี้เป็นระยะเวลาหลายสิบปี
การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ทีพ่ ระองค์พระราชทานในการทรงงานกับประชาชน จึงให้หลัก
ส�ำคัญอยู่ที่ “คน” ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรส�ำคัญที่สุดของประเทศ และการด�ำเนินตามหลักการนี้ ก็เพื่อน�ำไป
สูก่ ารสร้างความเสมอภาคในความเป็นมนุษย์ทเี่ ข้าถึงโอกาสในการทีจ่ ะได้รบั การพัฒนาด้านต่าง ๆ ทางสังคม
ทั้งด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สาธารณสุข และอื่น ๆ ซึ่งความเสมอภาคในโอกาสที่ทัดเทียมกันนี้ ก็จะน�ำไปสู่
ความรูส้ กึ ว่าได้รบั ความยุตธิ รรม และท้ายทีส่ ดุ ก็จะเกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นน�ำ้ หนึง่ ใจเดียวกันภายใน
ชาติ เป็นเกราะก�ำบังภัยอันตรายใด ๆ ที่จะเกิดแก่ชาติได้อีก
พระราชปณิธาน และพระราชภาระที่ส�ำเร็จลุล่วงมาเป็นระยะ ๆ ที่พระองค์ได้ทรงงานอย่าง
ต่อเนือ่ งนีไ้ ด้ “ครองใจ” คนไทยทัง้ แผ่นดิน และยังได้รบั การสรรเสริญจากประเทศเพือ่ นบ้านไปจนถึงในระดับ
โลก มีรางวัลเทิดพระเกียรติมากมาย ล้วนได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่พระองค์ทรงตรากตร�ำมายาวนาน และ
ในทุกด้านล้วนส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการสร้างความสามารถที่จะพึ่งตนเองได้ ทั้งในด้านความรู้
ด้านเศรษฐกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับเกษตรเป็นหลัก ด้านทีอ่ ยูท่ ที่ ำ� กิน จนกลายเป็นความมัน่ คงในตนเอง และแผ่ขยาย
ไปสู่ชุมชนและประเทศ ซึ่งทุก ๆ ครั้ง พระองค์จะทรงเน้นย�้ำให้ท�ำหน้าที่ของตน และด้วยความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม ต่อประเทศเป็นส�ำคัญเสมอ ดังกระแสพระบรมราโชวาททีพ่ ระราชทานแก่นกั เรียน นักศึกษา ครู และ
อาจารย์ ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2516 ว่า
“...คนไทยทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด มีศาสนาใด มีอาชีพใด ย่อมต้องช่วย
ซึง่ กันและกัน ช่วยกันอุม้ ชูชาติบา้ นเมือง คือส่วนรวม ให้อยูไ่ ด้ ... เพราะเหตุวา่ แต่ละคน แต่ละ
บุคคล ต้องอาศัยส่วนรวมเป็นที่อยู่อาศัย ถ้าส่วนรวมอยู่เป็นสุข แต่ละบุคคลก็อยู่เย็นเป็นสุข
ฉะนั้น ทุกคนมีหน้าที่ที่จะสร้างให้ส่วนรวมมีความมั่นคง และความสงบ...”

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)

ดังนั้น งานในแนวพระราชด�ำริและโครงการของพระองค์ จึงมุ่งแก้ปัญหาของทุกคน ทุกกลุ่ม
ทุกภูมิภาค เพื่อประโยชน์สุขของทุกคนในหลายมิติ กล่าวคือ

ด้านการศึกษา
พระองค์ทรงเล็งเห็นความส�ำคัญต่อการวางรากฐานทางความรู้ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะที่
อยู่ห่างไกลให้เข้าถึงโครงการทางการศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในป่าเขา ในชนบทที่ห่างไกลเพียงใด ซึ่งพระองค์ได้
โปรดฯ ให้เริ่มตั้งโรงเรียนสอนทางไกล นั่นคือ โครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นับว่าเป็นนวัตกรรมใน
ยุคนั้น เพราะเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีกับการจัดการ เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา หลักส�ำคัญ
คือ การแก้ปัญหาการขาดแคลนครู และเมื่อยุคไอทีมาถึง โครงการนี้ก็ได้พัฒนาขึ้นไปอีกขั้น กลายเป็น อีดี
แอลทีวี (EDLTV: Electronic Distance Learning Television) ซึ่งโครงการการศึกษานี้นับว่าได้ส่ง
ผลกระทบกว้างไกลยิ่ง ซึ่งมีทั้งแบบออนไลน์ (เรียนเมื่อไรก็ได้ทางอินเทอร์เน็ต) และแบบออฟไลน์ (ใช้งาน
เนื้อหาในเซิร์ฟเวอร์ หรือเอ็กเทอร์นัล ฮาร์ดดิส) ที่ส�ำคัญ คือ EDLTV ได้ประโยชน์มหาศาลในโรงเรียนที่
ห่างไกล หรือเรียกว่า “ครูต”ู้ ทีน่ กั เรียนในทีห่ า่ งไกลและขาดแคลนครูจะได้เรียนไปพร้อมกับนักเรียนโรงเรียน
ไกลกังวลที่หัวหิน ผ่านจอโทรทัศน์ และอีกโครงการคือ สารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชน ซึ่งเป็นคลังความรู้ให้
นักเรียน เยาวชนได้ค้นคว้าในทุกเรื่อง โดยพระราชประสงค์นั้น มีพระบรมราชาธิบายว่าด้วยสารานุกรม คือ
“...สารานุกรมนี้จุดประสงค์อันแรกอันส�ำคัญที่สุดก็คือ ให้ผู้ที่ใช้สารานุกรมนี้
ให้เกิดความรู้สึกว่า โลกนี้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โลกหมายถึง โลกความรู้ โลกกลม
โลกของวิทยาศาสตร์ และโลกของวิชาต่าง ๆ อันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ต้องอาศัยซึ่งกัน
และกัน แล้วก็ในเวลาเดียวกัน ก็ท�ำให้เห็นว่าในชาติบ้านเมือง หรือในเมืองอื่น ๆ ก็ต้องอาศัย
ซึ่งกันและกัน ถ้าได้ความคิดอันนี้อย่างหนึ่ง ก็จะเกิดความรู้สึกว่า ชีวิตของตนจะต้องอยู่ใน
ส่วนรวม และจะต้องพยายามปฏิบัติเพื่อส่วนรวม ศิลปะ ดนตรี ก็จะต้องรวมกับวิทยาศาสตร์
ซึ่งคนทั่ว ๆ ไปไม่เข้าใจ แต่ว่าถ้าอ่านสารานุกรมแล้วก็จะเข้าใจ”1
ในพื้นที่ขาดแคลนและห่างไกล พระองค์ได้ทรงสนับสนุนให้จัดตั้งโรงเรียนหลายแห่ง อาทิ
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ส�ำหรับเด็กชาวเขา ใน พ.ศ. 2501 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ส�ำหรับบุตรธิดา
ของผู้เป็นโรคเรื้อน ใน พ.ศ. 2507 โรงเรียนร่มเกล้า ทั้งหมด 12 แห่ง ใน 12 จังหวัด พ.ศ. 2516 โรงเรียน
พระดาบส ซึ่งเป็นโรงเรียนช่วยผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีความพากเพียรและต้องการฝึกวิชาชีพ พ.ศ. 2519
เป็นต้น  
1

จาก พลังแห่งแผ่นดิน นวมินทรมหาราชา (น. 195-196), โดย ส�ำนักนายกรัฐมนตรี, คณะกรรมการ
เอกลักษณ์ของชาติ, 2548,  กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
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การให้ความส�ำคัญต่อการศึกษาของประเทศ ดังปรากฏในพระบรมราโชวาทในโอกาสต่าง ๆ
ของผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากสถาบัน โรงเรียน และอุดมศึกษาทุกแห่งที่พระองค์ได้เสด็จฯ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรทัว่ ประเทศ ซึง่ ทุกแห่งหนพระองค์ได้ทรงชีใ้ ห้เห็นความส�ำคัญของการเรียนรู้ ทัง้ ทางวิชาการ และ
การน�ำไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลรวมที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นส�ำคัญเสมอ การที่พระองค์ได้เสด็จฯ
ไปพระราชทานปริญญาบัตร และยังมีพระบรมราโชวาทแก่สถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบัน และทุก ๆ ปี
อย่างต่อเนือ่ งหลายทศวรรษ เป็นการตอกย�ำ้ ให้เห็นว่า พระองค์ทรงเล็งเห็นความส�ำคัญและใส่พระราชหฤทัย
ต่อการศึกษาทุกระดับของประเทศ
ความห่วงใย ด้านการศึกษาของพระองค์ยังได้มีการตั้งทุนอานันทมหิดลขึ้นในปี พ.ศ. 2498
ต่อมาเปลี่ยนเป็นมูลนิธิในปี พ.ศ. 2502 เพื่อจัดการสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่แพทย์ไปศึกษาต่อ
ยังต่างประเทศในระยะแรกและต่อมาก็ขยายไปด้านสาขาอืน่ ๆ ด้วย ซึง่ เป็นทุนให้เปล่า ทัง้ นี้ ก็เพือ่ ให้คนเหล่านี้
ได้น�ำความรู้มาพัฒนาประเทศต่อไป และในช่วงสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพยังได้พระราชทาน “กองทุน
การศึกษา” เพือ่ “พัฒนาครู” อันเป็นปณิธานทีอ่ ยากเห็นการศึกษามีการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมให้กบั
ครูสู่นักเรียน ซึ่งโครงการกองทุนการศึกษา เริ่มในปี พ.ศ. 2555 ด้วยพระองค์ทรงมีพระด�ำริว่า สิ่งส�ำคัญของ
การด�ำเนินโครงการคือ มุง่ พัฒนาการศึกษาให้ดขี นึ้ สร้างเสริมจริยธรรม ผลิตบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีคณ
ุ ธรรม
สู่สังคม และพระราชทานค�ำแนะน�ำให้ท�ำงานแบบภาคเอกชน ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ
ท�ำทุกอย่างเรียบง่าย ประหยัด ลดขัน้ ตอนปฏิบตั ิ ทัง้ นี้ เพือ่ “สร้างคนดีให้แก่บา้ นเมือง” พัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่นักเรียน พัฒนาความรู้ ความสามารถแก่ครู ให้สวัสดิการครู เป้าหมายโครงการมิใช่แข่งกันเรียน
อย่างเดียว แต่ต้องเป็นคนมีคุณธรรม รู้ศักยภาพของตนเอง มีน�้ำใจช่วยเหลือกัน โครงการนี้นับเป็นโครงการ
สุดท้ายในด้านการศึกษาที่พระองค์ทรงห่วงใยในเรื่องคุณภาพการศึกษาของประเทศ

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)

ด้านเศรษฐกิจ
ดังทีร่ บั รูก้ นั ทัง้ ในและต่างประเทศแล้วว่า พระองค์ทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แก่สังคมไทย ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ซึ่งแท้จริงแล้ว พระองค์ได้พระราชทานแนวคิดนี้แก่นิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2517 ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ของพระองค์ที่อยู่กับพื้นที่ต่าง ๆ และ
ทรงเล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศ
ปัญหาความยากจนเป็นปัญหาหลัก และยังน�ำไปสูค่ วามขัดแย้งอันเนือ่ งมาจากความเหลือ่ มล�ำ้
ตามมาอีกมาก ความยากจนจึงถือว่าเป็นรากฐานของปัญหาความขัดแย้งขึ้นในชาติเพราะความไม่พออยู่
พอกินและถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนทีม่ โี อกาสทีเ่ หนือกว่า การพัฒนาคนให้สามารถสร้างเศรษฐกิจ ทีพ่ งึ่ พา
ตัวเองได้ จึงเกิดขึ้นจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถน�ำไปประยุกต์ให้ใช้ได้ทุกระดับตั้งแต่บุคคล
ชุมชน จนถึงประเทศ  และสามารถน�ำไปใช้ได้กับภาคธุรกิจได้ด้วย หลักคิดของพระองค์นี้ได้รับการยอมรับ
ในระดับโลกว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาคือพัฒนามนุษย์ให้สามารถที่จะพึ่งตนเองได้ โดยมี
ปัจจัยสี่เป็นพื้นฐานของชีวิต และอยู่ในทางสายกลางคือ พอประมาณ ไม่เบียดเบียน ไม่โลภมาก นับเป็น
หลักการที่ให้ความส�ำคัญกับความเป็นมนุษย์สูงกว่าวัตถุ และหากเป็นการท�ำธุรกิจก็หมายความถึงการไม่
แสวงหาก�ำไรมากจนกระทั่งเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ ซึ่งเป็นการท�ำธุรกิจที่ต้องไม่ไปลดทอนคุณค่าความเป็น
มนุษย์ในสังคม ซึ่งต้องการที่จะอยู่อย่างพึ่งอิงพิงกัน แบ่งปันกันมากกว่า ดังนี้ หัวใจของการพัฒนาในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ส�ำคัญจึงไม่ใช่การปั่นเม็ดเงินเพื่อให้ได้ก�ำไรมาก ๆ แต่เป็นการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตที่มีความคิดอยู่ที่การสร้างความสมดุลระหว่างคนและสภาพแวดล้อมทางสังคมควบคู่ไปด้วยกัน ท�ำให้
เกิดความมั่นคงในตัวของคนหรือความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าและศักดิ์ศรีพร้อม ๆ ไปกับการสร้างความมั่นคง
ทางสังคม คือการไม่เอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ และไม่สร้างความเสียหายให้กับสังคมนั่นเอง
หลักคิดของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นการเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึงบนหลักของ
ความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันด้วยเงื่อนไขของความรู้และคุณธรรมเพื่อเอาชนะในตัวมนุษย์
เองและเพื่อลดความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
การแก้ไขปัญหาความยากจนและการลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคมตามหลักคิดนี้ จึงมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่เป็นวัตถุนิยม หรือ บริโภคนิยม ไม่สนับสนุนการสร้างรายได้ที่ปราศจาก
ความรับผิดชอบต่อสังคม-ส่วนรวม แต่ให้ความส�ำคัญกับการหล่อหลอมจิตวิญญาณ ปลูกฝังให้คนมีความสมดุล
ระหว่างการผลิตกับการบริโภค ที่มีจิตส�ำนึกอันเอื้ออาทรและอยู่กับธรรมชาติอย่างกลมกลืน ไม่ท�ำร้าย
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการชี้แนะให้ประชาชนด�ำเนินชีวิตอยู่ในทางสายกลาง โดยเฉพาะในสภาวะ
ที่ระบบเศรษฐกิจมีการแข่งขันสูงในยุคปัจจุบัน
จากหลักคิดนี้ พระองค์ได้ทรงชี้แนะ และได้มีการปฏิบัติในหลายพื้นที่ทั่วประเทศจนเป็นที่
ประจักษ์ ทั้งที่โครงการในสวนจิตรลดาอันเป็นโรงนา และโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป รวมทั้งโครงการหลวง
อื่น ๆ เป็นตัวอย่างเริ่มต้น จนเกิดโครงการต่าง ๆ จ�ำนวนมากกว่า 4 พันโครงการทั่วประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็น
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ว่าพระองค์ทรงเข้าพระทัยในปัญหาและรูจ้ ริงถึงความต้องการของคนส่วนใหญ่ในประเทศซึง่ อยูใ่ นภาคชนบท
และเป็นเกษตรกร รูปธรรม แนวคิดและโครงการต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จึงมีสว่ นส�ำคัญยิง่ ในการส่งเสริมและคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชนของคนให้มีความมั่นคงในชีวิต ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษา ซึ่งเคย
ถูกละเลย และทอดทิง้ ความเข้าใจสภาพปัญหาเกีย่ วกับความยากจน และการขาดแคลนโอกาส ท�ำให้พระองค์
เข้าพระทัยถึงความต้องการ สาเหตุ กระทั่งน�ำไปสู่การพัฒนา ซึ่งครอบคลุมมิติที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของ
กลุ่มชนที่ยากจนไม่ให้ถูกกีดกันออกไปจากสังคมกลายเป็นคนอื่น แต่หากได้รับโอกาส และการสร้างตัวตน
ของเขาให้เป็นคนไทยที่เสมอหน้า ไม่ว่าเป็นชาวเขา ชาวนา หรือ ชาวเล หลักปรัชญาเศรษฐกิจนี้จึงท�ำให้
คนด้อยโอกาสได้รบั การส่งเสริมความก้าวหน้า และได้รบั ประโยชน์ทางสังคม และในอีกด้านหนึง่ พวกเขาเหล่านี้
ก็ได้เกิดส�ำนึกของความเป็นเจ้าของชุมชนและประเทศ ในการที่จะสร้างประโยชน์ให้กลับคืนมาอีกมากมาย
ไม่รู้จบ นับเป็นการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนทางเศรษฐกิจและสังคม ในการพยายามต่อสู้กับความยากจน
อย่างถึงที่สุดของพระองค์โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นลัทธิใด ดังที่พระองค์ได้เคยพระราชทานสัมภาษณ์
แก่ผู้สื่อข่าวต่างประเทศว่า
“เราไม่ได้ตอ่ สูก้ บั ประชาชน เราต่อสูก้ บั ความอดอยากหิวโหยของประชาชน
ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ถ้าประชาชนเหล่านี้มีชีวิตที่ดีขึ้น พวกประชาชนอีกฝ่ายที่ท่านเรียกว่า
“พวกที่กระด้างกระเดื่อง พวกคอมมิวนิสต์” ก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน ทุกคนไม่ว่า
ฝ่ายใดต่างก็จะมีความสุขทั้งหมด”
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรมชัดเจน อาทิ แนวทฤษฎีใหม่ที่ทรงชี้แนะ
ให้ประชาชนรู้จักแบ่งที่ท�ำกินให้มีทั้งที่อยู่อาศัย ขุดสระน�้ำ  เลี้ยงสัตว์ และท�ำเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อให้
เกษตรกรสามารถจะมีทอี่ ยูอ่ าศัย และสร้างเศรษฐกิจในพืน้ ทีด่ นิ ของตัวเอง ให้มอี าหารทีเ่ พียงพอแก่การยังชีพ
โดยไม่ต้องซื้อหา และหากมีมากพอก็แบ่งปัน หรือสามารถที่จะน�ำไปขายได้ ก็จะสามารถสร้างความมั่นคงให้
เกิดขึ้นแก่ครอบครัว และชุมชน ซึ่งหากเกิดขึ้นไปทั่ว และขยายไปทุกพื้นที่ของประเทศ ก็จะเป็นการสร้าง
ความมั่นคงจากฐานราก และกลายเป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ซึ่งพระองค์
ยังได้โปรดฯ ให้ตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อสนับสนุนความเสมอภาพให้แก่มนุษย์ ได้รับความช่วยเหลือ
ในยามทุกข์ ดังพระราชด�ำรัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2537 ว่า
“ชัยของการพัฒนานี้มีจุดประสงค์ คือ ความสงบ ความเจริญ ความอยู่ดีกินดี”
ด้วยปรัชญาและแนวทางปฏิบตั เิ ช่นนี้ นับว่าเป็นการพัฒนาทีเ่ พิม่ ความสามารถ และศักยภาพ
ของมนุษย์ที่ขาดโอกาสได้มีความมั่นใจ และมั่นคงในชีวิต อีกทั้งไม่ฟุ้งเฟ้อตามกระแสบริโภคนิยมที่มุ่งหาเงิน
มาก ๆ ซ�้ำร้ายก็ยังท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ไปอีกด้วย การสร้างความตระหนัก
ในการมีความรู้ มีเหตุผล และรู้ประมาณตนในการสร้างเศรษฐกิจให้พอเพียงตามขั้นตอนของทฤษฎีใหม่
ซึง่ หากท�ำได้ชาวนาไทยก็จะมีรายได้เพิม่ ขึน้ ไม่ตอ้ งบริโภคสินค้าจากภาคอุตสาหกรรม ไม่ตอ้ งแบกภาระหนีส้ นิ
ไม่ต้องจ�ำนองที่นา และไม่ต้องสูญเสียที่นาที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้

รูปธรรมทีพ่ ระองค์ทรงริเริม่ การพัฒนาทีส่ ำ� คัญ ในช่วงแรกก็คอื การเปลี่ยนภูเขาปลูกฝิ่นของ
ชาวเขาให้กลายเป็นแปลงผัก ผลไม้ ชา และ กาแฟ สร้างอาชีพใหม่ และเพิม่ รายได้อกี ด้วย ซึง่ ท�ำให้ชาวเขา
ที่เคยถูกทอดทิ้ง ถูกกีดกัน และไม่มีสถานะที่มั่นคงทางกฎหมาย ก็กลับกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญ
ในเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ ที่ท�ำให้ชาวเขาเหล่านี้ นอกจากจะมีอาชีพที่ถูกกฎหมายจากการท�ำเกษตร
แนวใหม่แล้ว ยังเป็นผู้พัฒนาพื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และรักษาป่า แหล่งน�้ำ  ท�ำให้ความเป็นชุมชนมี
ความมั่นคง และมั่งคั่งด้วยเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของพระองค์จนถึงปัจจุบัน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงมาบรรจบกับเวลาของกระแสโลกที่ต่อต้านระบบบริโภคนิยม
อันน�ำมาสูค่ วามขัดแย้ง ความอยุตธิ รรมทางสังคมและสิง่ แวดล้อม ดังทีเ่ ผชิญอยูใ่ นยุคโลกาภิวตั น์ทที่ กุ ประเทศ
ต่างก็พยายามผลักดันให้เศรษฐกิจขยายตัวสูงเพือ่ หวังให้ประชาชนมีรายได้ และบริโภคในระดับสูง ทัง้ ทีโ่ ลกมี
ทรัพยากรไม่พอ ซ�้ำร้ายทรัพยากรหลายอย่างยิ่งร่อยหรอลงไปอย่างต่อเนื่อง การที่สังคมไทยมีหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงจึงเป็นการตอบโจทย์ของโลกปัจจุบันอีกด้วย และส�ำหรับประเทศไทย แนวคิดของพระองค์ จึงเป็น
เรือ่ งทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศ ปราศจากค่านิยมแบบตะวันตก ซึง่ สามารถปฏิบตั ิ
ได้ ไม่ซับซ้อนและบังเกิดผลที่แท้จริงอีกด้วย คือ สร้างเศรษฐกิจที่พึ่งพาตนเองโดยเฉพาะ  
ความส�ำเร็จนี้ นายโคฟี แอนนัน (Kofi Annan) เลขาธิการสหประชาชาติ ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย
รางวัลความส�ำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ (Human Development Lifetime Achievement Award)
ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) เมื่อวันที่
26 พฤษภาคม 2549  และได้กล่าวสดุดีพระองค์ไว้ในโอกาสดังกล่าวว่า
“ …พระองค์ทรงเอือ้ มพระหัตถ์เอือ้ ไปยังบรรดาผูท้ ยี่ ากจนทีส่ ดุ และเปราะบาง
ที่สุดในสังคมไทย ทรงรับฟังปัญหาของพวกเขาเหล่านั้น และให้ความช่วยเหลือพวกเขา
เหล่านั้น ให้สามารถยืนหยัดด�ำรงชีวิตของตนเองต่อไปได้ด้วยก�ำลังของตัวเอง ... โครงการ
เพื่อการพัฒนาชนบทต่าง ๆ ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังประโยชน์ให้กับ
ประชาชนนับล้าน ๆ ทั่วทั้งสังคมไทย”
หลักการทรงงานของพระองค์นี้ได้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างแท้จริง และเป็นหลักการ
พัฒนามนุษย์และสังคม เพื่อความยั่งยืนอยู่บนหลักการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิความเป็นมนุษย์ ให้ได้รับ
ความมัน่ คงและพ้นจากความกลัว ความยากจน และความหิวโหย โดยไม่เลือกปฏิบตั แิ ก่กลุม่ ชน หรือลัทธิใด ๆ
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ด้านสาธารณสุข
การเข้าถึงการดูแลรักษาที่มีแพทย์ พยาบาล ตามศูนย์อนามัยหรือโรงพยาบาลเป็นไปได้
อย่างยากล�ำบาก เป็นเหตุให้ประชาชนต้องเผชิญกับโรคภัย และมีอนามัยที่ไม่สมบูรณ์ ขาดหลักโภชนาการ
การเสด็จพระราชด�ำเนินไปพบประชาชน จึงได้มีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปด้วยทุกครั้ง เพื่อให้การรักษา
ประชาชน และหากพบปัญหาก็จะรีบด�ำเนินการด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อท�ำให้โรคภัยต่าง ๆ
ได้รับการแก้ไขและให้หมดไปจากประชาชน อาทิ โรคโปลิโอ โรคเรื้อน โรคคอพอก เป็นต้น ซึ่งท�ำให้สังคม
ได้รบั ทราบ และตระหนักถึงเรือ่ งสุขอนามัยมากขึน้ พระองค์ยงั ทรงสนับสนุนเครือ่ งมือแพทย์ตามโรงพยาบาล
ต่าง ๆ ตลอดจนพระราชทานทุนทรัพย์สว่ นพระองค์แก่นกั เรียนทุนเพือ่ ไปศึกษาต่อด้านการแพทย์เป็นประจ�ำ
ทุกปีอีกด้วย  ทั้งนี้ พระองค์ทรงตระหนักว่า สุขภาพร่างกายที่ดี จึงจะสามารถสร้างเศรษฐกิจและเป็นก�ำลัง
ของสังคมประเทศได้ดี ดังพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 22 ตุลาคม 2522 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ที่ว่า
“...การรักษาความสมบูรณ์ของร่างกายเป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดี สังคม
ที่มั่นคง และจะท�ำให้การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศบรรลุถึงความส�ำเร็จ
มั่นคง และเจริญก้าวหน้า ....”
นอกจากนี้ ยังมีโครงการเพื่อสนับสนุนให้ด้านสุขอนามัยของประชาชนมีความเข้มแข็งจาก
การบริโภคอาหารที่ถูกต้อง อาทิ โครงการโรงโคนมสวนจิตรลดา โรงนมผงสวนดุสิต โรงนมเม็ดสวนดุสิต
โรงสีข้าว ทดลองเลี้ยงปลานิล การก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อท�ำเกษตรปลอดสารพิษ เพื่อเป็นศูนย์ฝึกให้
เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ เป็นเกษตรแบบผสมผสาน เป็นแหล่งผลิตอาหารในท้องถิ่นของตนเองที่มีคุณภาพ
ท�ำให้มสี ขุ ภาพแข็งแรง และลดการพึง่ พาจากภายนอก อีกทัง้ ยังสร้างความเจริญให้เกิดขึน้ ในพืน้ ทีข่ องเกษตรกร
เองด้วย
เสถียรภาพทางสังคมและความมั่นคงของประเทศเกิดจากภายใน
จากศตวรรษที่ 20 ถึ งศตวรรษที่ 21 คื อการเปลี่ ย นผ่ านของกระแสความขั ดแย้ง ทาง
อุดมการณ์ทางการเมือง “โลกสงครามเย็น” สู่ “โลก ยุคโลกาภิวัตน์” ความมั่นคงของประเทศก็อยู่ท่ามกลาง
ความผันผวนของกระแสโลกทั้ง 2 ยุคนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งแต่ละช่วงเวลาของการฝ่าวิกฤติอันยากล�ำบากนั้น
พระองค์ทรงเล็งเห็นปัญหาที่ต้องเผชิญทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและต่างประเทศ และในตลอดรัชสมัยของ
พระองค์นนั้ พระองค์ได้ทรงเน้นย�ำ้ ด้วยกระแสพระราชด�ำริ และการทรงงานให้เป็นทีป่ ระจักษ์วา่ ความมัน่ คง
ของมนุษย์ของคนในชาติจะเป็นเกราะก�ำบังไม่ให้คนไทยถูกครอบง�ำหรือลุ่มหลงไปในทางหนึ่งทางใดง่าย ๆ
จนท�ำให้ประเทศถูกท�ำลายได้
ซึง่ ความมัน่ คงนี้ ต้องสร้างสภาวะทีจ่ ะท�ำให้คนไทยได้มคี วามเป็นอยูท่ ดี่ ี มีทอี่ ยู่ และมีอาหารที่
เพียงพอ ไม่กลัวว่าจะต้องขาดแคลน กระทัง่ สามารถทีจ่ ะด�ำรงชีพอยูไ่ ด้ดว้ ยความมัน่ ใจตามอัตภาพ อันจะก่อ
ให้เกิดความผาสุก สันติภาพในสังคม และยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมของการอยูร่ ว่ มกันของคนในสังคมอีกด้วย

จากการที่พระองค์ได้เสด็จฯ เยือนและทรงงานในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งพระองค์ทรง
ทุ่มเทและเป็นหนึ่งเดียวกันกับชาวบ้านในทุกพื้นที่ ดังจะเห็นการประทับคุย ซักถามกับชาวบ้าน อย่างเป็น
กันเอง สร้างบรรยากาศการทรงงาน ใช้ความรู้ มีเหตุผลที่เป็นวิทยาศาสตร์ และมีความชัดเจนในพื้นฐานของ
ความจริงแท้ในประเทศมาค�ำนึงอยูเ่ สมอ จากการทีพ่ ระองค์ทรงติดต่อ สัมผัส พบเห็นกับประชาชนอย่างถ่องแท้
ความรู้ที่พระองค์ทรงมี และความจริงที่พระองค์ทรงพบ พระองค์ได้ทรงน�ำเอาสาระส�ำคัญของความเป็น
มนุษย์มาค�ำนึงด้วย ความชัดเจนนี้ สัง่ สมเป็นประสบการณ์โดยพระองค์เอง ท�ำให้ทกุ โครงการของพระองค์
ได้ตอบสนองความต้องการของประชาชน และแก้ปญ
ั หาด้านความขาดแคลนของประเทศไปได้มาก พระองค์
จึงได้รบั ความไว้วางใจ ได้รบั ความรักและความศรัทธาทัง้ จากประชาชนในประเทศและต่างประเทศ พระองค์
ไม่เพียงทรง “ครองแผ่นดิน” โดยธรรม แต่หากยังทรง “ครองใจ” ชาวไทยทุกคนตลอดมา เพราะพระองค์
เข้าพระทัยในคนไทยอย่างแท้จริง และทรงปฏิบัติต่อคนไทยทุกคนอย่างเสมอหน้าด้วยความเป็นธรรม ไม่ว่า
จะเป็นเชื้อชาติ หรือลัทธิและศาสนาใด ซึ่งนิตยสารเอเชียวีค (ASIAWEEK) เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1985 ได้มี
บทความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งราชอาณาจักรไทย ว่า พระองค์ทรงเป็นบุคคล
ดีเด่นพระองค์หนึ่งในจ�ำนวน 20 คนในเอเชีย มีความตอนหนึ่งว่า
“... พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชหฤทัยใส่ในการหาแนวทาง
ช่วยเหลือราษฎรระดับล่างของประเทศให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาตลอดเวลา
พระองค์ทรงมีอิทธิพลต่อการเมืองโดยที่พระองค์มิได้ทรงเป็นนักการเมืองเลย ถือได้
ว่า ได้ท�ำให้สถาบันของกษัตริย์ที่ยั่งยืนมาแต่อดีตนั้น ได้มีบทบาทส�ำคัญยิ่งต่อระบอบ
ประชาธิปไตยที่เจริญก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นในปัจจุบัน...”

เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 จึงยังความโศกเศร้าในการสูญเสียที่
ยิ่งใหญ่ของประเทศ ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างร�ำลึกและส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ที่ทรงมีต่อชาวไทยตามที่ได้ทรงสร้างคุณูปการต่อประเทศไว้เหลือคณานับ ซึ่งยากที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือน
ได้ และกล่าวได้ว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์หนึ่งเดียวในโลกที่เป็นนักพัฒนามนุษย์ให้ด�ำรงอยู่อย่างมี
ศักดิ์ศรีและคุณค่าในสังคม ในอันที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนเองให้พึ่งตนเองอย่างเข้มแข็ง
ขณะเดียวกันก็เป็นหน้าทีท่ จี่ ะผดุงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วย เพือ่ ให้สงั คมส่วนรวมมีความก้าวหน้า
ไปด้วย ซึ่งเป็นทั้งค�ำสอนและทรงน�ำปฏิบัติให้เห็นเป็นประจักษ์ คือพระองค์ท่านทรง “ท�ำให้ดู เป็นครู
ให้เห็น” เป็นแบบอย่างการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม และปรากฏแก่สายตาชาวโลก ดังที่พระองค์ได้รับ
การทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลจากองค์การสหประชาชาติหลายรางวัล อีกทัง้ ยังได้รบั การสดุดอี ย่างสมพระเกียรติ
จากทีป่ ระชุมสมัชชาสหประชาชาติ ผูน้ ำ� ประเทศต่าง ๆ แสดงความอาลัยรักและเทิดทูนยกย่องพระองค์ ทัง้ ทีเ่ ป็น
การเทิดพระเกียรติจากกษัตริย์ และผู้น�ำของโลกได้สรรเสริญในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นในประเทศไทย
และส่งผลสะเทือนอย่างกว้างขวางไปสู่โลกอีกด้วย ดังค�ำสดุดีจากผู้น�ำต่าง ๆ พอสังเขป ดังนี้
สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี อัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ พระราชาธิบดี
แห่งบรูไน
“...การเสียสละและความรักอย่างไร้ขีดจ�ำกัดของพระองค์ต่อปวงประชา
ไม่เพียงแต่เป็นสิง่ ทีต่ ราตรึงในจิตใจของชาวไทย แต่ยงั ได้รบั การเคารพยกย่องไปทัว่ โลก...”

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)

วลาดิเมียร์ บูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย
“...มหาราชผู้ยิ่งใหญ่” ที่ไม่เคยสู้รบกับใคร แต่สามารถท�ำให้ทุกคนยกย่อง
สรรเสริญได้ ทั่วโลกยอมแพ้ได้...มีแต่คนเดียว คือ คิงส์ภูมิพล” และ “...พระองค์ทรงเป็น
ผู้อยู่เบื้องหลังความส�ำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ และทรงมีส่วนในการสร้างความแข็งแกร่ง
ของสถานะประเทศไทยในเวทีโลก...”
องค์ ก ารสหประชาชาติ ประชุ ม นั ด พิ เ ศษ สดุ ดี เทิ ด พระเกี ย รติ แ ด่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 71 เมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม 2016 โดยนายปีเตอร์ ธอมป์สนั
ประธานสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ได้กล่าวว่า
“ทรงได้รับค�ำกล่าวขวัญ ค�ำชมจากทั่วโลก ... พระองค์ทรงแบ่งปันแนวทาง
ความคิดในการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย ท�ำให้ประเทศอื่น ๆ ได้น�ำไปใช้โดยเฉพาะ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาค�ำสอน และยังให้สมาชิกในที่ประชุมลุกขึ้นยืนสงบนิ่ง
เพื่อแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก”
นางซาแมนธา เพาเวอร์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�ำสหประชาชาติ  
“... สิ่ ง ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ส� ำ หรั บ พระองค์ คื อ การท� ำ ประโยชน์ แ ก่ ผู ้ ค น
โดยเฉพาะคนยากจน หนทางเดียวที่จะรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ส�ำหรับผู้คน และท�ำให้เข้าใจ
ปัญหาก็คือการเดินทางไปยังพื้นที่ที่ห่างไกลเพื่อพบเจอ และพูดคุยกับประชาชนที่ยากไร้
ตลอดชีวิตของพระองค์ ทรงจดสิทธิบัตรต่าง ๆ มากถึง 40 ฉบับ ส่วนใหญ่มาจาก การมี
ความคิดเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาให้แก่คนจน”
นายบันคี มูน เลขาธิการสหประชาชาติ
“...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงทุ่มเทเพื่อประเทศ
ชาติมาอย่างยาวนาน ทรงเป็นผูน้ ำ� ทีท่ ำ� ให้ประชาชนมีความเป็นน�ำ้ หนึง่ ใจเดียวกัน ทรงได้
รับความจงรักภักดี และความเคารพยิ่งจากพสกนิกรของพระองค์ ข้าพเจ้าในฐานะเลขาธิการ
สหประชาชาติ มีความหวังว่า ประเทศไทยจะยกย่องพระราชกรณียกิจ และพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ทรงเชื่อมั่นในค่านิยมสากล และเคารพซึ่ง
สิทธิมนุษยชน”
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ซึง่ ทัง้ หมดนีส้ ะท้อนการใช้ชวี ติ ของพระองค์มาโดยตลอด นัน่ คือการใช้ชวี ติ เยีย่ งสามัญทีเ่ ข้าถึง
ทุกพื้นที่ และสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ต้องการ การใช้ชีวิตในฐานะของผู้เข้าใจ “ความเป็นมนุษย์” และพร้อม
ทีจ่ ะให้การช่วยเหลือแก่ผขู้ าดแคลน และเพือ่ รับใช้ผอู้ นื่ เพือ่ ส่วนรวมไม่ใช่เพือ่ ให้ได้รบั การยกย่อง และนับเป็น
โชคดีที่คนไทยรักพระองค์เสมือนหนึ่งพระองค์อยู่ในครอบครัวของทุกคน
พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้โดดเด่นที่เลือกจะด�ำรงชีวิตเช่นนี้ตลอดพระชนม์ชีพ
พระองค์ไม่เพียงได้รับการเทิดทูนในฐานะพระมหากษัตริย์ แต่หากได้รับความรักอย่างสูงสุดจากทุกผู้ทุกนาม
ที่ได้สัมผัสความรัก ความเมตตา ที่พระองค์ทรงปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมชาติของพระองค์อย่างเสมอหน้าในฐานะ
มนุษย์ที่มีคุณค่า และศักดิ์ศรีที่ทัดเทียม พระองค์จึงทรงเป็น “ในหลวง” ในดวงใจนิรันดร์ของคนไทย และ
พระเกียรติภมู ขิ องพระองค์กไ็ ด้รบั การสรรเสริญไปก้องโลกเช่นกัน สมดังทีพ่ ระองค์ทรงเป็นพระราชา เป็นสง่า
แห่งแคว้นประเทศไทย และยังได้รับการเชิดชูพระเกียรติคุณไปทั่วทุกแว่นแคว้นทั้งสากล แม้ในวันที่พระองค์
ได้เสด็จสู่สรวงสวรรค์แล้ว ประชาชนคนไทย และผู้คนในสากลก็จะยังคงน�ำค�ำสอนของพระองค์เป็นธงน�ำ
ในการพัฒนามนุษย์ให้สังคมมีความเข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไป
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หลักความเสมอภาค
และการไม่เลือกปฏิบัติ
นางสาวศิริวรรณ ขนุนทอง
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หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
นางสาวศิริวรรณ ขนุนทอง*
บทคัดย่อ
หลักความเสมอภาคหรือหลักความเท่าเทียมกันเป็นหลักส�ำคัญซึง่ ได้รบั การรับรองในกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายของประเทศต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ยังมีสิ่งที่ท�ำให้เป็นอุปสรรคต่อ
หลักความเสมอภาค นั่นคือ “การเลือกปฏิบัติ” ซึ่งที่ผ่านมา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่อง
ร้องเรียนที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าถูกเลือกปฏิบัติจ�ำนวนมาก เช่น กรณีนักศึกษาพยาบาลไม่สามารถคลุมฮิญาบ
ในขณะปฏิบัติงานได้ กรณีนายจ้างน�ำข้อมูลประวัติอาชญากรรมมาประกอบการพิจารณาเข้ารับท�ำงาน หรือ
กรณีผู้พิการไม่ได้รับสิทธิให้เข้าท�ำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นต้น อีกทั้งยังปรากฏว่า มีกรณีปัญหาที่มี
การกล่าวอ้างว่าถูกเลือกปฏิบัติฟ้องร้องไปยังศาลปกครองอีกเป็นจ�ำนวนมาก ในทางปฏิบัติ เรื่อง “การเลือก
ปฏิบัติ” ถือเป็นเรื่องที่มีความยากและมีแง่มุมให้ผู้ที่มีหน้าที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย สามารถพิจารณาตีความได้
มากมายหลากหลาย บทความนี้ ผู้เขียนจึงมีความตั้งใจที่จะสรุปเนื้อหาใจความส�ำคัญที่มีผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัย
ไว้แล้ว โดยมีที่มาจากรายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง “กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ”
ของส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งมีรองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เป็นหัวหน้า
โครงการศึกษาวิจัย  
บทความนี้มุ่งเน้นให้เห็นถึงหลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ ตามหลักกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เปรียบเทียบกฎหมายไทย เพือ่ ให้ผอู้ า่ นเข้าใจถึงทีม่ า ความหมาย เหตุของการ
“เลือกปฏิบัติ” มิติของการ “เลือกปฏิบัติ” และการน�ำค�ำว่า “เลือกปฏิบัติ” ไปใช้ในบริบทต่าง ๆ นอกจากนี้
ยังอธิบายถึงเกณฑ์บางประการ อาทิ มาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก หลักขอบเขตแห่งดุลพินิจ เพื่อใช้
ในการพิจารณาว่าการปฏิบัติใดเป็น “การปฏิบัติที่แตกต่าง” หรือเป็น “การเลือกปฏิบัติ” รวมทั้งได้อธิบาย
ถึงลักษณะของการเลือกปฏิบัติทั้งการเลือกปฏิบัติโดยตรงและโดยอ้อม อันจะท�ำให้ผู้อ่านใช้เป็นหลักในการ
คิด วิเคราะห์ในเรื่องนี้ต่อไป
ค�ำส�ำคัญ:

ความเสมอภาค การเลือกปฏิบัติ มาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก หลักขอบเขตแห่งดุลพินิจ

*

นางสาวศิรวิ รรณ ขนุนทอง นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบตั กิ าร กลุม่ งานวิจยั สิทธิมนุษยชน ส�ำนักวิจยั
และวิชาการ ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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Principle of Equality and Nondiscrimination
Ms. Siriwan Khanunthong*
Abstract
Even principle of equality or equity adopted by international human rights law
and law of various countries is crucial. However, there is still obstacles to the principle of
“discrimination”. The National Human Rights Commission of Thailand has received amount
of complaints about discriminations : the case of nurse student being not allowed to wear
hijab during on duty, the case of employer taking criminal record of work applicants into
consideration for recruitment, the case of disable persons being ignored the rights of reforming
land and so forth. Moreover, many cases are sued to the Administrative Court.
In practice, discrimination is complicated and the authority have to interpret
and consider in various aspects. The aim of the writer is to infer the gist of the research
study on Law on Equality and Nondiscrimination conducted by Associate Professor Kanathip
Thongrawewong, Chief of study research, funding by the Office of the National Human Rights
Commission.
This paper pinpoints the principle of equality and nondiscrimination in
accordance with the International Human Rights Law comparative to Thai law to educate
a reader on background, meaning, cause of discrimination, area of discrimination, using of
discrimination terms in various contexts. Additionally the paper describes some considering
criteria whether different practices or discriminations: affirmative action, margin of appreciation
and so on, including elaborating of discrimination treating both direct and indirect which
assists the reader could more analysis on this issue.
Keywords:     Equality, Discrimination, Affirmative Action, Margin of Appreciation
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โดยทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บญ
ั ญัตเิ กีย่ วกับความเสมอภาค
และการไม่เลือกปฏิบัติในมาตรา 30 บัญญัติว่า
“บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด
เชื้อชาติ   ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท�ำมิได้
มาตรการที่รัฐก�ำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและ
เสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่นย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม”

ต่อมา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็บญ
ั ญัตเิ กีย่ วกับความเสมอภาค
และการไม่เลือกปฏิบัติไว้ในลักษณะเดียวกัน แต่ได้เพิ่มเหตุแห่งความพิการเพิ่มเติม โดยในมาตรา 30 ได้
บัญญัติไว้ว่า
“บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด
เชื้อชาติ  ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่
ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท�ำมิได้
มาตรการที่รัฐก�ำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและ
เสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่นย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม”

จากนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ถูกประกาศยกเลิกโดย
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยได้มกี ารประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช 2557 ขึ้นมาบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ซึ่งบัญญัติเรื่อง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคไว้ในมาตรา 4 ให้ได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการประเพณีการปกครอง
ประเทศไทย ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
ที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ก็ได้
มีบทบัญญัติที่ยืนยันถึงการให้การรับรองความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติไว้ในมาตรา 27 บัญญัติว่า
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“บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสทิ ธิและเสรีภาพและได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมาย
เท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอัน
ไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระท�ำมิได้
มาตรการที่ รั ฐ ก� ำ หนดขึ้ น เพื่ อ ขจั ด อุ ป สรรคหรื อ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค คลสามารถใช้ สิ ท ธิ
หรือเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองหรืออ�ำนวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตาม
วรรคสาม
บุคคลผู้เป็นทหาร ต�ำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างของ
องค์กรของรัฐย่อมมีสทิ ธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทัว่ ไป เว้นแต่ทจี่ ำ� กัดไว้ในกฎหมายเฉพาะ
ในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม”

เมือ่ พิจารณาจากรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวจะเห็นได้วา่ ได้มกี ารเพิม่ เติมหลักการส�ำคัญในเรือ่ งนี้
ไว้สองส่วน ได้แก่
1. มาตรการทีร่ ฐั ก�ำหนดขึน้ เพือ่ ขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บคุ คลสามารถใช้สทิ ธิและเสรีภาพ
ได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ได้เพิ่มเติมสารัตถะที่จ�ำเพาะเจาะจงกลุ่มบุคคลลงไป ดังข้อความที่ว่า “หรือเพื่อ
คุ้มครองหรืออ�ำนวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือเป็น
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม”
2. ข้อยกเว้นสิทธิและเสรีภาพส�ำหรับสถานะของบุคคลบางประเภท ดังที่บัญญัติว่า “บุคคล
ผูเ้ ป็นทหาร ต�ำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าทีอ่ นื่ ของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐย่อมมีสทิ ธิและ
เสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จ�ำกัดไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ
วินัย หรือจริยธรรม”
และเมื่อพิจารณาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่ฉบับปีพุทธศักราช 2540
เป็นต้นมา จะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กล่าวถึงความเท่าเทียมหรือความเสมอภาคไว้
เป็นหลักในเบื้องต้นแล้วจึงขยายเนื้อความไปถึงเรื่องของการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และจบท้ายด้วย
มาตรการที่รัฐใช้ขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมบุคคลให้สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่นไม่
ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม  
อย่างไรก็ดี ที่ประชุมคณะกรรมการประจ�ำกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights:
ICESCR) ในสมัยประชุมที่ 55 เมือ่ วันที่ 19 มิถนุ ายน 2558 ได้มขี อ้ สังเกตเชิงสรุปเกีย่ วกับรายงานการปฏิบตั งิ าน
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ของประเทศไทย รอบที่ 2 ประเด็นการไม่เลือกปฏิบัติ โดยแนะน�ำให้ประเทศไทยออกกฎหมายต่อต้าน
การเลือกปฏิบัติที่เป็นองค์รวม โดยให้ครอบคลุมสาเหตุของการเลือกปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 ของกติกาฯ
นอกจากนี้ ที่ผ่านมา พบว่าเรื่องร้องเรียนที่มีมายังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เกีย่ วกับปัญหาการเลือกปฏิบตั ิ สามารถจ�ำแนกได้เป็น 4 ประเด็น ดังนี้ (1) การจ้างงานและการประกอบอาชีพ
(2) การศึกษาและฝึกอบรม (3) การเข้าถึงบริการสาธารณะและบริการสังคม (4) การคุ้มครองจากการได้รับ
การปฏิบัติที่ท�ำให้เกิดความพึงพอใจน้อยกว่าการปฏิบัติต่อคนอื่นในที่สาธารณะ รวมถึงการใช้ถ้อยค�ำเพื่อ
ให้เกิดการดูหมิ่นเกลียดชัง (hate speech)
ดังนั้น เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติที่ชัดเจน
ส�ำหรับจัดท�ำข้อเสนอ มาตรฐาน และแนวทางในการก�ำหนดให้มีกติกากลางว่าด้วยความเสมอภาคและ
การไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อเป็นมาตรฐานขั้นต�่ำที่จะประกันความเป็นธรรมในการให้การคุ้มครองแก่บุคคล
ตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติจึงริเริ่มให้มีการศึกษาวิจัย
เรื่อง “กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ” โดยมี รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์
เป็นหัวหน้าโครงการ  
ในรายงานการศึกษาวิจยั ฉบับนี้ รองศาสตราจารย์คณาธิปฯ ได้อรรถาธิบายเรือ่ ง ความเสมอภาค
และการไม่เลือกปฏิบัติ ไว้อย่างน่าสนใจและลึกซึ้ง มีการวิเคราะห์หลักความเสมอภาค และการไม่เลือก
ปฏิบตั ไิ ว้มากมาย ครอบคลุม ครบถ้วน อย่างทีผ่ เู้ ขียนเองไม่เคยได้อา่ นจากทีไ่ หนมาก่อน ซึง่ บทความผูเ้ ขียนนี้
มีความมุ่งหวังที่จะน�ำเสนอถึงที่มาที่ไป หลักการเรื่องความเสมอภาค และ การไม่เลือกปฏิบัติบางส่วน จึงขอ
อนุญาตน�ำองค์ความรู้ที่ รองศาสตราจารย์คณาธิปฯ ได้ค้นพบไว้บางส่วนมาปรับให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบันและถ่ายทอดให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย ดังนี้
หลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ ถือเป็นหลักการส�ำคัญของสิทธิมนุษยชน ดังปรากฏ
ให้เห็นแรกเริ่มจาก “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948” (Universal Declaration of Human
Rights หรือ UDHR) โดย UDHR ได้วางหลักไว้เกี่ยวกับความเสมอภาคไว้ในข้อ 1 ว่า “มนุษย์ทั้งหลายเกิดมา
มีอสิ ระและเสมอภาคกันในศักดิศ์ รีและสิทธิ ต่างมีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบตั ติ อ่ กันด้วยเจตนารมณ์
แห่งภราดรภาพต่าง ๆ”
Article 1
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are
endowed with reason and conscience and should act towards one another in a
spirit of brotherhood.

และวางหลักเกีย่ วกับการห้ามเลือกปฏิบตั ไิ ว้ในข้อ 2 ว่า “บุคคลทุกคนย่อมมีสทิ ธิและอิสรภาพ
บรรดาที่ก�ำหนดไว้ในปฏิญญานี้ โดยปราศจากความแตกต่างไม่ว่าชนิดใด ๆ ดังเช่น เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา
ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอืน่ เผ่าพันธุแ์ ห่งชาติ หรือสังคม ทรัพย์สนิ ก�ำเนิด หรือสถานะอืน่ ๆ
อนึง่ จะไม่มคี วามแตกต่างใด ๆ ตามมูลฐานแห่งสถานะทางการเมือง ทางการศาล หรือทางการระหว่างประเทศ
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ของประเทศหรือดินแดนที่บุคคลสังกัด ไม่ว่าดินแดนนี้จะเป็นเอกราช อยู่ในความพิทักษ์มิได้ปกครองตนเอง
หรืออยู่ภายใต้การจ�ำกัดอธิปไตยใด ๆ ทั้งสิ้น”
Article 2
Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this
Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language,
religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other
status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political,
jurisdictional or international status of the country or territory to which a person
belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other
limitation of sovereignty.

ถึงแม้วา่ ยังมีขอ้ ถกเถียงกันในวงวิชาการและยังไม่เป็นทีส่ นิ้ สุดว่า UDHR ถือเป็น hard law หรือ
soft Law แม้บางส่วนจะยอมรับว่า UDHR มีสถานะเกือบเทียบเท่ากฎหมายจารีตประเพณี (customary
law) ซึ่งถือว่าเป็น hard law อย่างไรก็ตาม หลักการเกี่ยวกับความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัตินี้ได้ถูก
ถ่ายทอดลงไปในสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนฉบับอื่น ๆ หลายฉบับ ยกตัวอย่างเช่น
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant
on Civil and Political Rights หรือ ICCPR) ได้วางหลักเกี่ยวกับความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติ
ไว้ว่า “รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกานี้รับที่จะเคารพและประกันแก่ปัจเจกบุคคลทั้งปวงภายในดินแดนของตน
และภายใต้เขตอ�ำนาจของตนในสิทธิทั้งหลายที่รับรองไว้ในกติกานี้ โดยปราศจากการแบ่งแยกใด ๆ อาทิ
เชือ้ ชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอืน่ ใด เผ่าพันธุแ์ ห่งชาติหรือสังคม
ทรัพย์สิน ก�ำเนิด หรือสถานะอื่น ๆ”   
หรือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights หรือ ICESCR) ได้วางหลักเกีย่ วกับความเสมอภาค
และการห้ามเลือกปฏิบตั ไิ ว้วา่   “รัฐภาคีแห่งกติกานีร้ บั ทีจ่ ะประกันว่าสิทธิทงั้ หลายทีร่ ะบุไว้ในกติกานีจ้ ะใช้ได้
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ ในเรื่อง เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง หรือ
ความคิดเห็นอื่นใด ชาติหรือสังคมดั้งเดิม ทรัพย์สิน ก�ำเนิด หรือสถานะอื่น”
นอกจากหลักการนีจ้ ะถูกถ่ายทอดในตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนตามทีไ่ ด้กล่าว
มาแล้ว ประเทศไทยเองก็ได้รับหลักการดังกล่าวมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยเช่นกัน ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น
โดยในงานวิจยั นีไ้ ด้กำ� หนดกรอบแนวคิดเพือ่ การวิเคราะห์ขอ้ เท็จจริงทีเ่ กีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ิ
โดยมีปจั จัยพิจารณาหลักสองประการ ซึง่ จะท�ำให้ผอู้ า่ นเข้าใจถึงหลักการไม่เลือกปฏิบตั ติ ามกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น คือ
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1. เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ (grounds of discrimination, protected ground)
งานวิจัยระบุว่า การปฏิบัติที่แตกต่างกันจะจัดเป็นการเลือกปฏิบัติซึ่งขัดต่อหลักกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เมื่อการปฏิบัตินั้นเกี่ยวข้องกับ “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” เมื่อพิจารณา
หลักกฎหมายระหว่างประเทศจะพบว่า ได้มีการระบุถึงเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติไว้ เช่น
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ก�ำหนดเหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติครอบคลุม “เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็น
อื่นใด ชาติหรือสังคมดั้งเดิม ทรัพย์สิน ก�ำเนิด หรือสถานะอื่น”
 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม ก�ำหนดเหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติครอบคลุม “เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็น
อื่นใด  ชาติหรือสังคมดั้งเดิม ทรัพย์สิน ก�ำเนิด หรือสถานะอื่น”   
 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ก�ำหนดเหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติครอบคลุม “เชื้อชาติ สีผิว เชื้อสาย หรือ ชาติก�ำเนิด หรือ เผ่าพันธุ์ก�ำเนิด”
 อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ข องคนพิ ก าร ก� ำ หนดเหตุ แ ห่ ง การเลื อ กปฏิ บั ติ เ ฉพาะกรณี
“ความพิการ”


ส�ำหรับกฎหมายไทยนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ได้ก�ำหนด
เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติครอบคลุม “ถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือ
ความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ….”
2. มิติของการเลือกปฏิบัติ (area of discrimination, area covered)
การปฏิบัติที่แตกต่างกันอันเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติอาจเกิดขึ้นได้ในหลายมิติ
ตามสภาพหรือสถานะของบุคคลในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การท�ำงาน การศึกษา การจ้างงาน การบริการ
ภาครัฐ การประกอบธุรกิจ  การประกอบวิชาชีพ สินค้าและบริการในภาคเอกชน กิจกรรมสาธารณะ เป็นต้น
จะเห็นได้ว่ามิติของการเลือกปฏิบัติอาจมีความเกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ยกตัวอย่างเช่น
การเลือกปฏิบัติในมิติของการจ้างงานและการประกอบอาชีพ อาจเกี่ยวข้องกับสภาพ
ปัญหา เช่น การไม่รับบุคคลที่ติดเชื้อ HIV เข้าท�ำงาน การก�ำหนดคุณสมบัติด้านความพิการของบุคคล
การเลือกปฏิบัติ ในการด�ำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงาน เช่น การสรรหา (recruitment)
การคัดเลือก (selection) การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่จา้ งบุคคลด้วยเหตุแห่งเชือ้ ชาติ ศาสนา เช่น การไม่รบั ผูห้ ญิง
ที่นับถือศาสนาอิสลามเข้าท�ำงาน
 การเลือกปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับการศึกษาและฝึกอบรม อาจเกี่ยวข้องกับสภาพปัญหา เช่น
การปฏิเสธไม่รับบุคคลเข้าศึกษาด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สภาพร่างกาย
ความพิการ ฯลฯ


ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)

ในมิติของบริการสาธารณะและบริการสังคม การเข้าถึงสินค้าและ/หรือ บริการจาก
ผู้ประกอบการเอกชน นอกจากการเลือกปฏิบัติในมิติของการเข้าถึงบริการสาธารณะที่จัดท�ำโดยภาครัฐ
แล้ว ยังปรากฏว่ามีการเลือกปฏิบัติโดยภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ประกอบการสินค้าและ/หรือบริการ


นอกจากปัจจัยทัง้ สองประการแล้ว งานวิจยั ยังพบว่า กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
และกฎหมายต่างประเทศได้มกี ารก�ำหนดหลักเกณฑ์ตา่ ง ๆ เพือ่ พิจารณาว่า การปฏิบตั นิ นั้ เป็นเพียงการปฏิบตั ิ
แตกต่างกันอันสามารถท�ำได้ (คือเป็นการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างซึง่ ไม่ถอื ว่าเป็นการเลือกปฏิบตั )ิ หรือเป็นการเลือก
ปฏิบัติซึ่งขัดต่อกฎหมาย โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีตัวอย่าง เช่น หลักขอบเขตแห่งดุลพินิจ (margin of
appreciation) การชัง่ น�ำ้ หนักกับผลประโยชน์อนื่ มาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก (affirmative action) เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้ งานวิจัยนี้จึงน�ำปัจจัยเกี่ยวกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติและมิติแห่งการเลือกปฏิบัติ ประกอบกับ
หลักเกณฑ์ดังกล่าวมาประกอบกันเป็นกรอบการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติที่แตกต่างกัน
(distinction/differentiation) เพื่อสามารถจ�ำแนกว่ากรณีใดเป็นกรณีของการเลือกปฏิบัติตามกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนและกรณีใดไม่อยู่ในขอบเขตการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน
หากย้อนกลับไปพิจารณาเจตนารมณ์ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 จะเห็นได้ว่า เจตนารมณ์ที่บัญญัติมาตรา 30 (สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา27) ก็เพื่อ
ก� ำ หนดหลั ก ความเสมอภาคและการไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ แ ก่ บุ ค คลที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น โดยรั ฐ มี ห น้ า ที่
ในการขจัดอุปสรรคและส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น โดยไม่ถือเป็น
การเลื อ กปฏิ บั ติ โ ดยไม่ เ ป็ น ธรรม อั น เป็ น หลั ก การส� ำ คั ญ ของศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ นอกจากนี้
รัฐธรรมนูญของไทยยังก้าวหน้าไปมากในเรื่องนี้ โดยในเอกสารบันทึกเจตนารมณ์ได้ระบุกรณีความแตกต่าง
เรื่องเพศไว้ว่า นอกจากจะหมายถึงความแตกต่างระหว่างชายหรือหญิงแล้ว ยังหมายรวมถึงความแตกต่าง
ของบุคคลที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ (sexual identity) หรือเพศสภาพ (gender) หรือความหลากหลาย
ทางเพศ (sexual diversity) แตกต่างจากเพศที่ผู้นั้นถือก�ำเนิดอยู่ด้วย แม้จะไม่ได้บัญญัติค�ำดังกล่าวไว้ใน
มาตรา 30 เพราะค�ำว่า “เพศ” หมายความรวมถึงค�ำดังกล่าวอยูแ่ ล้ว และจะต้องไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลนัน้ ๆ
เมือ่ พิจารณาเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ติ ามทีป่ รากฏในรัฐธรรมนูญไทยจะเห็นได้วา่ เป็นเหตุ
แห่งการเลือกปฏิบัติอันมีฐานความคิดมาจากหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เช่น ถิ่นก�ำเนิด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ศาสนา ฯลฯ โดยอาจมีต่างไปบ้างในส่วนของเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่อง
ความคิดเห็น ซึ่งบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญยังจ�ำกัดอยู่แค่ความคิดเห็นทางการเมืองซึ่งไม่ได้หมายรวมถึง
ความคิดเห็นอื่นใดตามที่ปรากฏใน ICCPR หรือใน ICESCR ดังนั้น ผู้เขียนเห็นว่า การท�ำความเข้าใจถึง
หลักการหรือแนวค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการระหว่างประเทศ จึงถือเป็นความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ การคิด
วิเคราะห์ว่า กรณีใดถือเป็นการเลือกปฏิบัติหรือกรณีใดเป็นเพียงแค่การปฏิบัติที่แตกต่างซึ่งไม่ใช่การเลือก
ปฏิบัติตามหลักสากล
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โดยทีง่ านวิจยั ฉบับนีไ้ ด้ให้ความกระจ่างถึงปัจจัยทีก่ ฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
และกฎหมายต่างประเทศใช้ในการพิจารณา อาทิ หลักขอบแห่งดุลพินิจ (margin of appreciation) และ
มาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก (affirmative action) ไว้ โดยจะขออธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจหลักการทั้งสอง ดังนี้
มาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก (affirmative action)1
มาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวกนั้น แม้โดยเนื้อหาสาระมีลักษณะเป็นการปฏิบัติต่อบุคคล
แตกต่างกัน หากพิจารณาภายใต้หลักความเท่าเทียมกันเชิงรูปแบบและการเลือกปฏิบตั โิ ดยตรงแล้ว มาตรการ
ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากมีการให้สิทธิพิเศษ (preferential treatment) แก่บุคคล
บางกลุ่ม แต่ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศภายใต้กรอบสหประชาชาตินั้น นอกจากรับรองว่า
มาตรการดังกล่าวไม่เป็นการเลือกปฏิบัติแล้ว ยังก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐในการจัดให้มีมาตรการดังกล่าว
เพื่อแก้ไขการเลือกปฏิบัติโดยพฤตินัย (de facto discrimination) และเพื่อบรรลุถึงความเท่าเทียมกัน
เชิงสาระ (substantive equality)
อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่กฎหมายระหว่างประเทศ
ก�ำหนดไว้ เช่น ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขสภาพความไม่เท่าเทียมกันในเชิงสาระหรือการเลือกปฏิบัติโดย
พฤตินัย ต้องเป็นมาตรการที่สมเหตุสมผล ได้สัดส่วน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องไม่คงอยู่
อย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ต้องมีลักษณะชั่วคราวตามความจ�ำเป็น เป็นต้น   
ส�ำหรับกฎหมายไทยนัน้ ผลการศึกษาวิจยั ชีใ้ ห้เห็นว่า รัฐธรรมนูญและกฎหมายล�ำดับรองของ
ไทยมีการวางหลักมาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวกหรือมาตรการพิเศษเพื่อให้บุคคลบางกลุ่มที่เสียเปรียบได้มี
ความเสมอภาคกับบุคคลอื่นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ข้อแตกต่างระหว่างกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศ
ประการส�ำคัญอันหนึ่งก็คือ ในกฎหมายต่างประเทศนั้นพบว่า เมื่อมาตรการนั้นตกอยู่ในขอบเขตของ
“Affirmative Action” แล้ว จะไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ (discrimination) หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น
ข้อยกเว้นของการเลือกปฏิบตั   ิ แต่ถา้ มาตรการนัน้ ไม่เข้าองค์ประกอบหรือไม่อยูใ่ นขอบเขตของ “Affirmative
Action” แล้ว จะถือเป็นการเลือกปฏิบัติ (discrimination) ในขณะที่รัฐธรรมนูญของไทยนั้น หากมาตรการ
ดังกล่าวไม่เข้าองค์ประกอบตามวรรคสามของรัฐธรรมนูญ ก็จะเรียกมาตรการนั้นว่า “การเลือกปฏิบัติที่
ไม่เป็นธรรม” (unjust/unfair discrimination)
มาถึงตอนนี้ผู้เขียนเชื่อว่า ผู้อ่านหลายท่านคงเกิดค�ำถามในใจว่า แล้วการเลือกปฏิบัติที่เป็น
ธรรมเป็นอย่างไร และการที่รัฐก�ำหนดมาตรการขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิ
หรือเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรมหรือไม่ หากพิจารณาตาม
ค�ำอธิบายของมาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวกข้างต้นประกอบการเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแล้วก็สามารถ
อนุมานได้วา่ มาตรการตามวรรคสีข่ องรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นมาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวกซึง่ นอกจากจะไม่เป็น
1

มีค�ำอื่นนอกจากค�ำว่า “affirmative action” ในความหมายของ มาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก เช่น
“special measure” “positive action” “positive measure” “reverse discrimination” “positive discrimination”
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การกระท�ำที่เป็นการเลือกปฏิบัติแล้วยังเป็นหน้าที่ที่รัฐจักต้องกระท�ำตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ ซึ่งถือเป็นพันธกรณีและมาตรฐานขั้นต�่ำ (minimum standards) ที่ประเทศไทยเป็นภาคี2
และมี พั น ธกรณี ที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามเพื่ อ ให้ บุ ค คลบรรลุ ถึ ง ความเท่ า เที ย มกั น อี ก ด้ ว ย อย่ า งไรก็ ต าม
ตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ ได้มีการก�ำหนดระดับของ
การปฏิ บั ติ ที่ แ ตกต่ า งไว้ ห ลายระดั บ เช่ น การปฏิ บั ติที่ แ ตกต่ า ง (differentiation) การเลื อ กปฏิ บั ติ
(discrimination) การกระท�ำที่เป็นการเลือกปฏิบัติ (discriminatory Practice) ดังนั้น การใช้ค�ำว่า
“การเลื อ กปฏิ บั ติ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรม” ในรั ฐ ธรรมนู ญ ไทยอาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความสั บ สนต่ อ บุ ค คลทั่ ว ไปได้
ซึ่งในเรื่องนี้ผู้เขียนมีความเห็นว่า ค�ำว่า “เลือกปฏิบัติ” โดยนัยของมันแล้วเป็นถ้อยค�ำในเชิง negative
คือการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างโดยไม่มเี หตุและผลหรือตัวบทกฎหมายมารองรับ การเพิม่ เติมค�ำว่า “โดยไม่เป็นธรรม”
เข้ามาอาจท�ำให้เกิดค�ำถามตามมาว่า แล้วการเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรมคืออะไร มีลักษณะเช่นไร ใช้กับบุคคล
กลุ่มไหนบ้าง เนื่องจากข้อความตามวรรคสี่ ของมาตรา 30 (รัฐธรรมนูญปี 2550) มิได้เจาะจงว่า มาตรการ
ในการขจัดอุปสรรคดังกล่าวนั้นเป็นการเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม เพียงแต่ระบุว่า ไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ ในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มาตรา 27 ได้บัญญัติเพิ่มเติมว่า “...หรือเพื่อคุ้มครองหรือ
อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เปนธรรม”
หลักขอบเขตแห่งดุลพินิจ (margin of appreciation)
หลักการนีพ้ ฒ
ั นาขึน้ จากศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (The European Court of Human Rights
หรือ ECHR) ในการพิจารณาว่า รัฐภาคีสนธิสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนยุโรป (Convention on the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms or European Convention on Human Rights หรือ
ECHR) ละเมิดต่อหลักการตามสนธิสญ
ั ญาหรือไม่ โดยหลักในการฟ้องคดี คือ (1) ผูม้ สี ทิ ธิยนื่ ค�ำร้องต่อศาล ได้แก่
บุคคล/กลุ่มบุคคล/บริษัท/NGOs/รัฐ โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีสัญชาติของรัฐสมาชิก แต่ต้องมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1.1) มีภูมิล�ำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในรัฐสมาชิกแห่งสนธิสัญญา (1.2) ถูกละเมิดสิทธิที่ได้รับการรับรองตาม
สนธิสัญญาโดยตรงจากรัฐที่ถูกฟ้องร้อง แต่การฟ้องร้องจะกระท�ำได้เฉพาะต่อรัฐสมาชิกอนุสัญญาเท่านั้น
2

ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีในสนธิสัญญาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนจ�ำนวน 7 ฉบับ ได้แก่
1. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political
Rights – ICCPR) 2. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR) 3. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ
ต่อสตรี (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW)
4. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child – CRC) 5. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัด
การเลือกประติบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination – CERD) 6. อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment – CAT) 7. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons
with Disabilities – CRPD) ซึ่งสาระส�ำคัญของสนธิสัญญาทั้ง 7 ฉบับ ล้วนกล่าวถึงการไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุต่าง ๆ
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ไม่สามารถฟ้องร้องต่อบุคคลหรือต่อรัฐอื่นที่มิได้เป็นสมาชิกอนุสัญญา โดยศาลจะพิจารณาค�ำร้องในเบื้องต้น
ว่าเข้าข่ายการละเมิดสิทธิตามที่ระบุใน ECHR หรือไม่ ซึ่งรวมถึงสิทธิตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(UDHR) ด้วย และ (2) ผูร้ อ้ งไม่วา่ จะเป็นบุคคลสัญชาติใดทีถ่ กู ละเมิดสิทธิโดยประเทศสมาชิกจะต้องด�ำเนินการ
ตามกระบวนการยุติธรรมในประเทศที่ตนถูกละเมิดให้แล้วเสร็จก่อน คือคดีถึงที่สุดในศาลสูงสุดแล้ว รวมถึง
การฟ้องศาลรัฐธรรมนูญของรัฐนัน้ ด้วย และหากเห็นว่าไม่ได้รบั ความเป็นธรรม จึงมายืน่ ค�ำร้องต่อศาลภายใน
6 เดือนต่อไป ซึ่งรัฐสมาชิกมีพันธะที่จะต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามค�ำพิพากษาของศาล อาทิ การจ่ายเงิน
ชดเชยให้แก่ผู้ร้อง หรือการแก้ไขกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับสนธิสัญญา
ทั้งนี้ เนื่องจากในแง่หนึ่งรัฐภาคีมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ตาม ECHR แต่ในอีกแง่หนึ่ง การปฏิบัติตามพันธกรณีดังกล่าวอาจเกิดความขัดแย้งกับกฎหมายภายใน
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสิทธิหรือประโยชน์อื่นของรัฐนั้น กล่าวคือ กฎหมายหรือนโยบายของรัฐ
ซึ่งมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ อาจใช้บังคับได้โดยไม่ขัดต่อหลักการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
คือ รัฐอาจก�ำหนดกฎหมายภายในที่แตกต่างจากพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศได้ ภายใต้เหตุผล
ความจ�ำเป็นบางประการ แต่ต้องเป็นกรณี “เหตุผลที่มีน�้ำหนักเพียงพอ” (very weighty reasons) ดังนั้น
การน� ำ หลั ก การนี้ ม าพิ จ ารณากรณี ข ้ อ เท็ จ จริ ง การปฏิ บั ติ ที่ แ ตกต่ า งกั น ว่ า เป็ น การเลื อ กปฏิ บั ติ ห รื อ ไม่
จะท�ำให้เกิดการชั่งน�้ำหนักระหว่างการปฏิบัติท่ีแตกต่างกันกับเหตุผลสมควรเพื่อคุ้มครองประโยชน์อื่น
ด้วยเหตุนี้ การปฏิบัติที่แตกต่างกันอันมีเหตุผลสมควรก็ไม่ถือเป็น “การเลือกปฏิบัติ” ตามหลักกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ยกตัวอย่างเช่น คดี Handyside vs. United Kingdom มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดพิมพ์
หนังสือเรียนซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศอย่างชัดเจน หนังสือดังกล่าวสามารถเผยแพร่ในประเทศ
ภาคีสมาชิก ECHR หลายประเทศ   อย่างไรก็ตาม ในประเทศอังกฤษมีปัญหาว่า ผู้พิมพ์หนังสือดังกล่าว
ถูกตัดสินว่า มีความผิดตามกฎหมายภายในเกีย่ วกับสือ่ ลามก คดีจงึ น�ำมาสูก่ ารพิจารณาของศาลสิทธิมนุษยชน
ยุโรปว่า รัฐบาลอังกฤษฝ่าฝืนหลักเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (freedom of expression)3 หรือไม่
โดยรัฐบาลอังกฤษอ้างว่า กฎหมายดังกล่าวเป็นไปเพื่อปกป้องศีลธรรมอันดีของประชาชน
จะเห็นได้ว่า กรณีนี้มีความขัดแย้งกันระหว่างการปฏิบัติตามหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ตาม ECHR กับการคุ้มครองประโยชน์ด้านศีลธรรมอันดีที่รัฐมุ่งประสงค์ ในคดีนี้ศาลได้น�ำหลัก Margin of
Appreciation มาใช้ตดั สิน โดยศาลได้ตดั สินว่า อังกฤษไม่ละเมิดต่อ ECHR โดยได้ให้เหตุผลว่า “เป็นไปได้ยาก
ที่กฎหมายภายในของรัฐภาคีจะมีลักษณะเป็นเอกภาพกันในแนวคิดด้านศีลธรรม แนวคิดและมุมมอง
3

สิทธิที่ได้รับรองจากสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนยุโรป ได้แก่ Right to life, Prohibition of
torture, Prohibition of slavery and forced labor, Right to liberty and security, Right to a fair hearing,
right to respect for private and family life, Freedom of expression, Freedom of thought conscience
and religion, The protection of property
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ดังกล่าวแตกต่างกันไปตามกฎหมายภายใน ดังนั้น รัฐภาคีจึงอยู่ในฐานะที่ดีกว่าศาลระดับระหว่างประเทศ
ในการพิจารณาประเด็นเชิงเนื้อหา (content) ที่พิพาท รวมทั้งประเด็นความจ�ำเป็น (necessity)”
ECHR นับเป็นตัวอย่างทีด่ ขี องกลไกการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนในระดับภูมภิ าค
อย่างเป็นรูปธรรม ถึงแม้ว่าค�ำพิพากษาของ ECHR จะไม่มีผลลบล้างค�ำพิพากษาของศาลภายในประเทศ
แต่ผลของค�ำพิพากษาก็ส่งผลให้รัฐสมาชิกต้องด�ำเนินการแก้ไขกฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้อง
กับ ECHR เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลต่าง ๆ ให้เกิดความเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ ค�ำพิพากษาของ
ECHR ยังเป็นที่ยอมรับว่ามีความชัดเจนแน่นอน และสามารถน�ำไปสู่การปฏิบัติตามได้ ไม่เฉพาะเพียงแต่ใน
ประเทศในภูมิภาคยุโรปเท่านั้น ค�ำพิพากษาของ ECHR ยังเป็นแนวทางให้แก่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ (Human Rights Committee) ในการน�ำไปปรับใช้กบั การพิจารณาถึงพันธกรณีของรัฐภาคี
องค์การสหประชาชาติ ในกรณีที่มีการร้องเรียนโดยรัฐหรือเอกชนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนโดยรัฐใดรัฐหนึ่งด้วย
ไม่เพียงแต่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเท่านั้นที่รับเอาหลักการหรือ
แนวค�ำพิพากษาของ ECHR ไปปรับใช้  ในงานวิจัยได้ชี้ให้เห็นถึงการที่ศาลรัฐธรรมนูญได้น�ำหลัก Margin of
Appreciation ที่ ECHR วางหลักไว้มาปรับใช้ในกรณีพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ที่ไม่ได้ให้สิทธิ
แก่ชายต่างด้าวที่สมรสกับหญิงไทยในการที่จะได้สัญชาติ โดยการแปลงสัญชาติได้เช่นเดียวกับหญิงต่างด้าว
ที่สมรสกับชายไทย โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า บทบัญญัติดังกล่าวไม่ถือเป็นบทบัญญัติที่ก่อ
ให้เกิดความไม่เสมอภาคกันในกฎหมายระหว่างชายและหญิง หรือเป็นการท�ำให้ชายและหญิงไม่ได้มีสิทธิที่
เท่าเทียมกัน โดยศาลได้อธิบายว่า “เป็นมาตรการรัฐทีก่ ำ� หนดขึน้ ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและความมัน่ คง
ของประเทศ”4 กรณีนหี้ ากมองผิวเผินอาจมองได้วา่ บทบัญญัตติ าม พระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติฯ มีความไม่เสมอภาค
ซึ่งถือเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ แต่หากพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ ได้แก่ หลัก Margin of
Appreciation จะเห็นได้วา่ หากกฎหมายภายในจะบัญญัตแิ ตกต่างจากพันธกรณีระหว่างประเทศแล้วสามารถ
กระท�ำได้แต่ต้องอยู่ภายใต้เหตุผลที่มีน�้ำหนักเพียงพอ
นอกจากหลักการตามที่ได้กล่าวไว้แล้ว งานวิจัยชิ้นนี้ยังได้จ�ำแนกการเลือกปฏิบัติเพื่อให้เห็น
ภาพกว้างของการเลือกปฏิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. การเลือกปฏิบัติโดยตรง (direct discrimination) การห้ามเลือกปฏิบัติโดยตรงมีส่วน
สัมพันธ์กับการส่งเสริมหลักความเท่าเทียมกันในเชิงรูปแบบ (formal equality) โดยการห้ามการปฏิบัติ
อันเป็นทีพ่ งึ พอใจน้อยกว่า (less favorable treatment) หรือการปฏิบตั ใิ นทางท�ำให้เสียหาย (detrimental
treatment) แก่บุคคลโดยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ
การเลือกปฏิบัติโดยตรงนั้นเป็นการพิจารณาถึงการปฏิบัติที่แตกต่างกันระหว่างบุคคล
ในสภาวะหรือเงื่อนไขที่เหมือนกัน ซึ่งมักพบในกรณีของการไม่ให้สิทธิบางประการกับบุคคลบางคนหรือ
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บางกลุ่มด้วยเหตุที่บุคคลนั้นจัดอยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น การตรากฎหมายให้
สิทธิกับคนเพศหนึ่งโดยกีดกันคนอีกเพศหนึ่ง หรือการที่ร้านค้าบางร้านปฏิเสธการขายสินค้าให้แก่บุคคล
บางกลุ่มด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เป็นต้น การเลือกปฏิบัติโดยตรงนี้จะเห็นได้จากการปฏิบัติที่มี
วัตถุประสงค์ที่เห็นได้ว่า เป็นการเลือกปฏิบัติอันสะท้อนจากลักษณะหรือรูปแบบของการปฏิบัติที่มีความ
แตกต่างกันระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง
การเลือกปฏิบตั โิ ดยตรงในบริบทของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เช่น สนธิสญ
ั ญา
ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติฉบับต่าง ๆ หรือสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป ได้มีการกล่าวถึงการ
เลือกปฏิบัติโดยตรงไว้ ดังตัวอย่างเช่น
ความเห็นทัว่ ไป (General Comment) ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
(Human Rights Committee หรือ HRC)5 ได้อธิบายถึงการเลือกปฏิบตั ไิ ว้วา่ “การเลือกปฏิบตั ทิ ใี่ ช้ใน ICCPR6
นัน้ ควรเข้าใจว่ามีนยั ถึงความแตกต่างใด ๆ ในการกีดกัน การจ�ำกัด หรือการปฏิบตั เิ ป็นพิเศษ ซึง่ อยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง ชาติหรือสังคมดั้งเดิม ทรัพย์สิน สถานะอื่นใด
และมีวัตถุประสงค์หรือผลกระทบ (purpose or effect) ในเชิงอุปสรรคหรือเป็นการลดทอนการใช้สิทธิและ
เสรีภาพทั้งหลายของบุคคลนั้นบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน”
จะเห็นได้ว่า ความเห็นทั่วไป (General Comment) ดังกล่าว นอกจากจะชี้ให้เห็นถึง
การเลือกปฏิบัติโดยตรงแล้วยังได้กล่าวลงไปถึงการเลือกปฏิบัติโดยอ้อมด้วย สังเกตได้จากการอธิบายว่า
“...มีวัตถุประสงค์หรือผลกระทบ (purpose or effect) ในเชิงอุปสรรคหรือเป็นการลดทอนการใช้สิทธิและ
เสรีภาพทัง้ หลายของบุคคลนัน้ บนพืน้ ฐานของความเท่าเทียมกัน” กล่าวคือ การเลือกปฏิบตั โิ ดยตรงจะมุง่ เน้น
ที่วัตถุประสงค์ (purpose) ในขณะที่การเลือกปฏิบัติโดยอ้อมจะพิจารณาที่ผลกระทบ (effect) ซึ่งผู้เขียนจะ
กล่าวถึงการเลือกปฏิบัติโดยอ้อมในหัวข้อถัดไป
ส่วนข้อ 14 ของสนธิสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนยุโรป ได้วางหลักการห้ามเลือกปฏิบตั ไิ ว้ โดยมิได้
จ�ำแนกการเลือกปฏิบัติโดยตรงและโดยอ้อม แต่ในกฎหมายบางประเทศ เช่น กฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติของ
ประเทศฟินแลนด์ (Non-Discrimination Act (1325/2014)) ได้วางหลักการเลือกปฏิบัติโดยตรงไว้ว่า “การ
เลือกปฏิบตั โิ ดยตรงเกิดขึน้ เมือ่ บุคคลได้รบั การปฏิบตั ใิ นลักษณะอันเป็นทีพ่ งึ พอใจน้อยกว่าบุคคลอืน่ ซึง่ ได้รบั
การปฏิบัติหรือจะได้รับการปฏิบัติในสถานการณ์ที่เปรียบเทียบกันได้ (comparable situation)” กฎหมาย
ประเทศสวีเดนได้ก�ำหนดการเลือกปฏิบัติโดยตรงไว้ในมาตรา 4 ของ Discrimination Act ว่า “การที่บุคคล
เกิดความเสียเปรียบจากการถูกปฏิบตั อิ ันเป็นที่พงึ พอใจน้อยกว่าบุคคลอื่น ซึง่ ได้รับการปฏิบตั ใิ นสถานการณ์
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ที่เปรียบเทียบกันได้ ทั้งนี้ หากการเสียเปรียบนั้นเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งเพศ อัตลักษณ์หรือการแสดงออกของ
คนข้ามเพศ เชื้อชาติ ศาสนาหรือความเชื่อ ความพิการ รสนิยมทางเพศ อายุ”
ตัวอย่างคดีส�ำคัญที่เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยตรงที่ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปตัดสินและ
วางหลักในการตัดสินที่น่าสนใจ ได้แก่ คดี “Belgian Linguistics” ในคดีนี้ ผู้ร้องมีถิ่นที่อยู่อาศัยในเบลเยี่ยม
แต่พดู ภาษาฝรัง่ เศส ต้องการหาโรงเรียนสอนภาษาฝรัง่ เศสให้บตุ ร แต่ในท้องถิน่ ทีโ่ รงเรียนซึง่ ได้รบั การอุดหนุน
โดยรัฐด�ำเนินการสอนเฉพาะภาษาท้องถิน่ โดยผูร้ อ้ งเห็นว่า เป็นการเลือกปฏิบตั ิ กรณีนรี้ ฐั บาลเบลเยีย่ มต่อสูว้ า่
เป็นการเลือกปฏิบตั เิ ชิงบวก (positive discrimination) เพือ่ สนับสนุนภาษาท้องถิน่ และชุมชนท้องถิน่ อันเป็น
ผลประโยชน์สาธารณะอย่างหนึง่ (คุม้ ครองท้องถิน่ บางแห่งให้ใช้ภาษาถิน่ เดียวกัน) ศาลฯ เห็นว่า มาตรการซึง่
มุง่ หมายให้ทอ้ งถิน่ มีภาษาเดียว (unilingual region) ไม่ได้มลี กั ษณะก�ำหนดตามอ�ำเภอใจและมีเหตุไม่สมควร
จึงไม่เป็นการเลือกปฏิบตั ิ โดยศาลฯ อธิบายว่า “หลักความเท่าเทียมกันของการปฏิบตั ิ (principle of equality
of treatment) จะถูกละเมิด หากความแตกต่างในการปฏิบัติ (distinction) นั้น ปราศจากวัตถุประสงค์และ
เหตุผลอันสมควร ซึ่งจะต้องประเมินจากความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายและผลกระทบ (aim and effects)
ของมาตรการนั้น” ประเด็นที่ศาลฯ ต้องการเน้นย�้ำ คือ ความแตกต่างของการปฏิบัติที่จะไม่ถือเป็นการเลือก
ปฏิบัติ ไม่เพียงแต่จะต้องมีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมาย (legitimate aim) เท่านั้น แต่ยังต้องมีความสัมพันธ์
อย่างสมเหตุสมผลและได้สัดส่วนระหว่างวัตถุประสงค์และวิธีการที่น�ำมาใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นั้นด้วย
ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ว ่ า การเลื อ กปฏิ บั ติ โ ดยตรงนั้ น กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรื อ นโยบายที่
พิพาทนั้น มีลักษณะเป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกันระหว่างบุคคล โดยมีบุคคลกลุ่มหนึ่งได้รับการปฏิบัติที่
ด้อยกว่าหรือถูกจ�ำกัดสิทธิ ภายใต้เงื่อนไขว่า บุคคลทั้งสองกลุ่มนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่เปรียบเทียบกันได้
ซึ่งแตกต่างกับการเลือกปฏิบัติโดยอ้อม ที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์นั้น ดูลักษณะภายนอกแล้วไม่มีการปฏิบัติ
ที่แตกต่าง กล่าวคือ มุ่งหมายใช้บังคับกับบุคคลทุกคนเหมือนกัน เพียงแต่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์เหล่านั้น
กลับส่งผลกระทบท�ำให้บุคคลบางกลุ่มเสียเปรียบด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
ในระบบกฎหมายไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรวมถึงกฎหมายเฉพาะต่าง ๆ
ก็ไม่ได้จ�ำแนกความแตกต่างระหว่างการเลือกปฏิบัติโดยตรงกับการเลือกปฏิบัติโดยอ้อมไว้ แต่หากจะ
ตีความจากแนวค�ำพิพากษาของศาลปกครองก็สามารถกล่าวได้ว่า การเลือกปฏิบัติโดยตรงคือ การปฏิบัติ
ที่ แ ตกต่ า งกั น กั บ บุ ค คลผู ้ ที่ มี ส าระส� ำ คั ญ เหมื อ นกั น หรื อ การปฏิ บั ติ เ หมื อ นกั น กั บ บุ ค คลผู ้ ที่ มี ส าระ
ส� ำ คั ญ ต่ า งกั น ตั ว อย่ า งเช่ น ค� ำ พิ พ ากษาของศาลปกครองกรณี ก ารปฏิ บั ติ ต ่ อ บุ ค คลแตกต่ า งกั น
ด้ ว ยเหตุ แ ห่ ง วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา มี ก รณี ป ั ญ หาว่ า บุ ค คลที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี โ ดยไม่ ไ ด้ รั บ
เกี ย รติ นิ ย มกั บ บุ ค คลที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี เ กี ย รติ นิ ย มนั้ น เป็ น บุ ค คลที่ เ หมื อ นกั น หรื อ ไม่
หากพิ จ ารณาว่ า เป็ น บุ ค คลที่ เ หมื อ นกั น ก็ จ ะส่ ง ผลต่ อ ไปว่ า กฎที่ ใ ห้ สิ ท ธิ แ ก่ บุ ค คลทั้ ง สองแตกต่ า งกั น
เป็นการเลือกปฏิบัติ แต่หากพิจารณาว่าเป็นบุคคลที่แตกต่างกัน ก็อาจท�ำให้เกิดการปฏิบัติที่แตกต่างกันได้
โดยในประเด็นนี้ ศาลได้วนิ จิ ฉัยไว้วา่ บุคคลทัง้ สองกลุม่ นัน้ “เหมือนกัน” ดังนัน้ กฎทีส่ ง่ ผลให้บคุ คลทัง้ สองกลุม่
ได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกัน จึงเป็นการเลือกปฏิบัติ โดยศาลปกครองได้อธิบายเหตุผลซึ่งสามารถสรุปได้ว่า
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ระบบการศึกษาของไทยไม่วา่ จะรัฐหรือเอกชน ไม่ได้มกี ารแยกหลักสูตรระหว่างหลักสูตรปริญญาตรีเกียรตินยิ ม
กับหลักสูตรปริญญาตรีธรรมดา ผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาไม่ว่าจะได้รับเกียรตินิยมหรือไม่ก็จะต้องผ่านเกณฑ์
การศึกษาในวิชาการต่าง ๆ ตามทีส่ ถาบันการศึกษาก�ำหนด อีกทัง้ บุคคลผูท้ ไี่ ม่ได้รบั เกียรตินยิ มก็สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีร่ าชการได้เช่นเดียวกับผูท้ ไี่ ด้รบั เกียรตินยิ ม จึงถือได้วา่ ผูท้ สี่ ำ� เร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาใด
ไม่ว่าจะได้รับเกียรตินิยมหรือไม่ ก็ย่อมมีศักดิ์และสิทธิเสมอกัน ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ก�ำหนดให้ผู้ได้รับ
ปริญญาตรีเกียรตินยิ มโดยถือว่าเป็นวุฒกิ ารศึกษาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก จึงเป็นการปฏิบตั ติ อ่ บุคคลทีม่ สี ถานะทาง
กฎหมายทีเ่ หมือนกันให้แตกต่างกัน ย่อมถือได้วา่ เป็นการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม7 ซึง่ กรณีคำ� พิพากษาของ
ศาลปกครองนัน้ ค่อนข้างมีความหลากหลาย กล่าวคือ การเลือกปฏิบตั ติ ามค�ำพิพากษาของศาลปกครองมีทงั้ ที่
ยึดโยงกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติและที่ไม่ยึดโยงกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติแต่เป็นเรื่องของการใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งผู้เขียนจะได้กล่าวถึงในล�ำดับถัดไป
2. การเลือกปฏิบัติโดยอ้อม (indirect discrimination) กล่าวคือ แม้แนวคิดและหลักการ
ของการเลือกปฏิบัติโดยอ้อมจะแตกต่างกันไปในแต่ละระบบกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การเลือกปฏิบัติ
โดยอ้อมมีองค์ประกอบส�ำคัญ คือ กฎเกณฑ์ที่พิพาทนั้นเมื่อพิจารณาภายนอกโดยทั่วไปแล้ว จะเห็นได้ว่ามี
ลักษณะเป็นกลาง (neutral on its face / facially neutral) คือ ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่กฎเกณฑ์นั้นส่งผลกระทบในทางปฏิบัติท�ำให้เกิดความแตกต่างกัน (differential impact) ระหว่างบุคคล
บางกลุ่มโดยท�ำให้บุคคลบางกลุ่มนั้นถูกปฏิบัติในลักษณะเป็นที่พึงพอใจน้อยกว่าหรือถูกกีดกันสิทธิบาง
ประการ ยกตัวอย่างเช่น ในคดี Singh Bhinder vs. Canada เป็นกรณีที่ผู้ร้องถูกเลิกจ้างเพราะไม่ปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ดา้ นความปลอดภัยในการท�ำงานทีร่ ฐั บาลแคนาดาก�ำหนดขึน้ โดยไม่ยอมสวมหมวกนิรภัยขณะ
ปฏิบัติงาน โดยผู้ร้องโต้แย้งว่า ตามหลักศาสนาซิกข์ (Sikh) แล้วต้องโพกผ้าคลุมศีรษะ ซึ่งเป็นการแสดงออก
ถึงความเชื่อทางศาสนาอันได้รับการคุ้มครองตาม ข้อ 18 ของ ICCPR8 นอกจากนี้ ยังโต้แย้งอีกว่า กฎเกณฑ์
ดังกล่าวไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่มีความจ�ำเป็นในการป้องกันความปลอดภัยของสาธารณะ เพราะ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น หากเกิดขึ้นก็จ�ำกัดเฉพาะตัวเขาเท่านั้น
กรณีนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของแคนาดา (The Canadian Human
Rights Commission: CHRC) วินิจฉัยว่า มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนแคนาดา
เนื่องจากปฏิเสธการจ้างงานด้วยเหตุแห่งศาสนา อย่างไรก็ตาม ศาลไม่เห็นพ้องด้วยกับค�ำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของแคนาดา โดยอ้างว่ารัฐธรรมนูญแคนาดาห้ามเฉพาะการเลือกปฏิบตั ิ
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  ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 158/2550
  ข้อ 18 ข้อ 1 ย่อย บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิในเสรีภาพทางความคิด มโนธรรมและศาสนา สิทธินี้ย่อม
รวมถึงเสรีภาพในการมีหรือนับถือศาสนา หรือมีความเชื่อตามคตินิยมของตน และเสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนา
หรือความเชื่อของตนโดยการสักการะบูชา การปฏิบัติ การประกอบพิธีกรรม และการสอน ไม่ว่าจะโดยล�ำพังตัวเอง หรือ
ในชุมชนร่วมกับผู้อื่น และไม่ว่าต่อสาธารณชน หรือเป็นการส่วนตัว
       ข้อ 18 ข้อ 3 ย่อย เสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนา หรือความเชือ่ ของบุคคลอาจอยูภ่ ายใต้บงั คับ
แห่ง ข้อจ�ำกัดเฉพาะทีบ่ ญ
ั ญัตโิ ดยกฎหมาย และตามความจ�ำเป็นเพือ่ รักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย สุขอนามัย
หรือศีลธรรมของประชาชน หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นมูลฐานของบุคคลอื่นเท่านั้น
8
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โดยตรงและมีเจตนาเท่านั้น (direct and intentional discrimination) ซึ่งศาลสูงสุดยืนยันตามค�ำตัดสิน
ดังกล่าว
ในการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights
Committee หรือ HRC) รัฐบาลแคนาดาอ้างว่า ผู้ร้องมิได้ถูกเลิกจ้างเพราะศาสนา แต่เป็นเพราะปฏิเสธการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ซึง่ มีลกั ษณะเป็นกลางโดยสภาพ (neutral legal requirement) ซึง่ ตราขึน้ โดยมีเหตุผลที่
ชอบด้วยกฎหมายและใช้บังคับกับบุคคลทุกคนโดยไม่เลือกหรือเจาะจงกับบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือ
คนใดคนหนึ่ง ดังนั้น จึงไม่ละเมิดต่อข้อ 18 ของ ICCPR ในประเด็นนี้ HRC เห็นว่า ตามข้อ 18 และ 269 ของ
ICCPR นั้น ครอบคลุมถึงมาตรการที่โดยสภาพภายนอกแล้วมีความเป็นกลาง กล่าวคือ ใช้บังคับกับบุคคล
ทุกคนโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ส�ำหรับกฎเกณฑ์เพื่อความปลอดภัยนี้ ส่งผลให้เกิดการเลือกปฏิบัติ
ในทางพฤตินัย (discrimination de facto) ต่อผู้นับถือศาสนาซิกข์ ตามข้อ 26 อย่างไรก็ตาม HRC เห็นว่า
กฎเกณฑ์ดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควรและมุ่งต่อวัตถุประสงค์ที่ชอบต่อกฎหมายตามเงื่อนไขของมาตรา 18
จึงไม่ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตาม ICCPR
จากตัวอย่างข้างต้น แม้ผลสุดท้ายกฎเกณฑ์ของแคนาดาจะไม่ฝ่าฝืนต่อ ICCPR ด้วยเหตุที่ว่า
กฎเกณฑ์ดงั กล่าวมีเหตุผลอันสมควร แต่กแ็ สดงให้เห็นว่า การทีก่ ฎเกณฑ์ใดถึงแม้โดยสภาพจะมีความเป็นกลาง
ใช้บังคับกับทุกคน แต่ผลของกฎเกณฑ์นั้นก็อาจส่งผลกระทบต่อบุคคลบางกลุ่มด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
ในกรณีนี้คือ เรื่องของการแสดงออกซึ่งความเชือ่ ทางศาสนา ผูเ้ ขียนจึงมีความเห็นว่า กฎเกณฑ์หรือมาตรการ
ดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติโดยอ้อม หรือที่ HRC เรียกว่า “การเลือกปฏิบัติโดยพฤตินัย” ดังนั้น อาจกล่าว
ได้วา่ การเลือกปฏิบตั โิ ดยอ้อมได้รบั การตีความว่า อยูใ่ นขอบเขตของหลักการห้ามเลือกปฏิบตั ติ ามสนธิสญ
ั ญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ส่วนการพิจารณาประเด็นต่อไปว่า การเลือกปฏิบัติโดยอ้อมกรณีนั้น
เป็นการขัดกับหลักการเลือกปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายภายในหรือกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่
เป็นเรือ่ งของผูใ้ ช้/ผูต้ คี วามทีจ่ ำ� ต้องใช้เหตุผลหรือปัจจัยอืน่ เช่น หลักความได้สดั ส่วน ประกอบการวินจิ ฉัยต่อไป
ส�ำหรับสภาพปัญหาเกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ใิ นประเทศไทยนัน้ งานวิจยั ระบุวา่ หากพิจารณา
ในส่วนของการร้องเรียนในกระบวนการทางกฎหมาย พบว่า มีการเรียกร้องสิทธิหรือประเด็นพิพาททาง
กฎหมายหลายมิติ เช่น   คดีของศาลปกครอง คดีของศาลรัฐธรรมนูญ ส�ำหรับการร้องเรียนในกรอบของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็พบว่า มีค�ำร้องที่มีประเด็นอ้างว่าถูกเลือกปฏิบัติเป็นจ�ำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากสภาพข้อเท็จจริงและการเรียกร้องเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและความเสมอ
ภาคในประเทศไทย พบว่า บุคคลผู้ถูกกระทบสิทธิมักจะกล่าวอ้างว่าถูกเลือกปฏิบัติเมื่อมีการปฏิบัติที่
แตกต่างกันระหว่างกรณีหรือข้อเท็จจริงที่มีลักษณะเหมือนกัน นอกจากนี้ หากพิจารณากฎหมายไทย
9

บุคคลทัง้ ปวงย่อมเสมอกันตามกฎหมาย และมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั ความคุม้ ครองเท่าเทียมกันตามกฎหมาย
โดยปราศจากการเลือกประติบตั ใิ ด ๆ ในกรณีนี้ กฎหมายจะต้องห้ามการเลือกประติบตั ใิ ด ๆ และต้องประกันการคุม้ ครอง
บุคคลทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นผลจริงจังจากการเลือกประติบัติด้วยเหตุผลใด เช่น เชื้อชาติผิว เพศ ภาษา ศาสนา
ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน ก�ำเนิด หรือสถานะอื่น ๆ

37

38

วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน

ทีเ่ กีย่ วข้อง จะเห็นได้วา่ หลักเกีย่ วกับความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบตั ไิ ด้ถกู น�ำไปบัญญัตไิ ว้ในกฎหมาย
หลายฉบับอย่างกระจัดกระจายอีกทั้งขอบเขตของกฎหมายดังกล่าวยังมีความแตกต่างกันไปอีกด้วย
ในทีน่ จี้ ะขอยกตัวอย่างทีน่ า่ สนใจ เกีย่ วกับหลักการไม่เลือกปฏิบตั ใิ นกฎหมายปกครอง เพือ่ ให้
ผู้อ่านได้เห็นถึงความเหมือนและความต่างของ “การไม่เลือกปฏิบัติ” ในมิติของหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
และมิติของกฎหมายปกครอง ในการน�ำไปใช้ ซึ่งตามปกติแล้วในบริบทของกฎหมายสิทธิมนุษยชนนั้น
การเลือกปฏิบัติจะต้องสัมพันธ์กับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ แต่กรณีของศาลปกครองมีการตีความขยายเหตุ
แห่งการเลือกปฏิบัติกว้างกว่าที่กฎหมายสิทธิมนุษยชนก�ำหนดไว้
โดยที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีทางปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา
9 (1) ได้กล่าวถึงการเลือกปฏิบัติไว้ ดังนี้
มาตรา 9 ศาลปกครองมีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค�ำสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) คดีพพิ าทเกีย่ วกับการทีห่ น่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐกระท�ำการโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค�ำสั่งหรือการกระท�ำอื่นใดเนื่องจากกระท�ำโดยไม่มีอ�ำนาจหรือ
นอกเหนืออ�ำนาจหน้าทีห่ รือไม่ถกู ต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถกู ต้องตามรูปแบบขัน้ ตอน หรือวิธกี ารอันเป็น
สาระส� ำ คั ญ ที่ ก� ำ หนดไว้ ส� ำ หรั บ การกระท� ำ นั้ น หรื อ โดยไม่ สุ จ ริ ต หรื อมี ลั ก ษณะเป็ น การเลื อ กปฏิ บั ติ ที่
ไม่เป็นธรรม หรือมีลกั ษณะเป็นการสร้างขัน้ ตอนโดยไม่จำ� เป็น หรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร
หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ
จากบทบัญญัตดิ งั กล่าวจะเห็นได้วา่ ศาลปกครองมีเขตอ�ำนาจครอบคลุมไปถึงคดีพพิ าทที่
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐกระท�ำการอันมีลกั ษณะเป็นการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม ซึง่ ใน
การวินิจฉัยประเด็นเรื่องการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมของศาลปกครอง นั้น มีทั้งยึดเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
ในมิติของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และมีหลายคดีที่ศาลปกครองได้ขยายเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบัติกว้างกว่ามิติที่กฎหมายสิทธิมนุษยชนก�ำหนดไว้
ตัวอย่างแนวค�ำวินิจฉัยของศาลปกครองที่น�ำ  “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” ในมิติของ
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมาประกอบการพิจารณา อาทิ
กรณีทศี่ าลวินจิ ฉัยว่า มาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2550 นัน้
มิได้มลี กั ษณะเป็นการเลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูฟ้ อ้ งคดีและนักโทษเด็ดขาดโดยไม่เป็นธรรม อันเป็นการขัดต่อมาตรา 30
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ ฟ.22/2554
ได้ให้เหตุผลว่า “การทีผ่ ใู้ ช้อำ� นาจรัฐปฏิบตั ติ อ่ บุคคลแตกต่างกันเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรือ่ งถิน่ ก�ำเนิด
เชือ้ ชาติ  ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชือ่
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขดั ต่อบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ หรือในเรือ่ ง
อื่นใดจะถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมได้ก็ต่อเมื่อการปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันเพราะเหตุ
แห่งความแตกต่างในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นไปตามอ�ำเภอใจของผู้ใช้อ�ำนาจรัฐ ปราศจากเหตุผลอันควรค่า
แก่การรับฟังเท่านั้น”

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)

ตัวอย่างแนวค�ำวินจิ ฉัยของศาลปกครองทีข่ ยายเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั กิ ว้างกว่ามิตขิ อง
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ อาทิ
กรณีค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 399/2551 ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องผ่านเกณฑ์
ประเมิน แต่ผู้ถูกฟ้องไม่ต่อสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยองค์การบริหารส่วนต�ำบล (ผู้ถูกฟ้องคดี) อ้างว่า
เหตุที่ไม่พิจารณาจ้างผู้ฟ้องคดีต่อไปเป็นเพราะต�ำแหน่งที่ว่างนี้มีแผนที่จะบรรจุนางสาว ภ. เข้าเป็นพนักงาน
ส่วนต�ำบลตามแผนอัตราก�ำลัง 3 ปี   โดยศาลเห็นว่า กรณีของนางสาว ภ. เป็นการบรรจุผู้สอบแข่งขันได้
เข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต�ำบลในต�ำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี มิใช่บรรจุเข้าปฏิบัติงานใน
ต�ำแหน่งเจ้าหน้าทีก่ ารเงินและบัญชี ซึง่ เป็นต�ำแหน่งลูกจ้างชัว่ คราวเหมือนผูฟ้ อ้ งคดี นอกจากนี้ ศาลยังเห็นว่า
ผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงน่าเชื่อได้ว่า เหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้จ้างผู้ฟ้องคดี
ปฏิบัติงานต่อ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบพี่ชายและบิดาของผู้ฟ้องคดีในเรื่องส่วนตัว ศาลจึงพิพากษาว่า
การที่ผู้ฟ้องคดีผ่านเกณฑ์ประเมิน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต่อสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีเหตุผลอันควร
จึงเป็นการเลือกปฏิบัติและใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
จากตัวอย่างค�ำพิพากษาทั้งสองกรณีดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า ค�ำวินิจฉัยของ
ศาลปกครองแต่ละกรณียังมีแนวทางในการให้ค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่า “การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” ใน
มิติที่แตกต่างกันอยู่ ซึ่งในเรื่องนี้ผู้เขียนมีความเห็นว่า เนื่องจากประเด็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมนั้น
เป็นหลักส�ำคัญประการหนึง่ ของสิทธิมนุษยชนอันมีรากฐานมาจากหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
และปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น ในการพิจารณาคดีของศาลปกครองเกี่ยวกับ
การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมจึงควรยึดเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติในมิติด้านสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมาประกอบการพิจารณาวินจิ ฉัยโดยแยกเรือ่ งการใช้ดลุ พินจิ โดย
ไม่ชอบของเจ้าหน้าที่ที่สร้างความไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้นออกมาจากการเลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้แนวทาง
การพิจารณาของศาลปกครองในเรื่องนี้สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกับทั้งเพื่อให้แนวทางค�ำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติที่
ไม่เป็นธรรมในแต่ละคดีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
จากกรณีที่ผู้เขียนน�ำเสนอมาข้างต้นนั้น มีฐานมาจากงานวิจัย เรื่อง “กฎหมายว่าด้วย
ความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ” ซึ่ง รองศาสตราจารย์คณาธิปฯ ได้เขียนไว้อย่างละเอียด และยังมีสาระ
ส�ำคัญ ข้อคิด ข้อพิจารณาอีกมากมาย ซึง่ ผูเ้ ขียนไม่อาจเขียนได้ครอบคลุมทุกมิตใิ นบทความเพียงบทความเดียว
แต่ผู้เขียนได้พยายามยกหลักการรวมถึงตัวอย่างที่น่าสนใจบางประการมาเพื่อชี้ให้เห็นว่า ในเรื่องของ
ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบตั นิ นั้ มีแง่มมุ ให้บรรดานักกฎหมาย นักวิชาการ นิสติ นักศึกษา หรือผูท้ สี่ นใจ
น�ำไปคิดวิเคราะห์ตอ่ ได้อกี มากมายว่า การกระท�ำในลักษณะใดจึงจะถือว่าเป็นการเลือกปฏิบตั ิ การกระท�ำใด
เป็นแค่การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่าง หรือเป็นมาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวกทีร่ ฐั จัดสรรขึน้ เพือ่ ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ
ของบุ ค คลที่ ด ้ อ ยกว่ า หรื อ แม้ แ ต่ ค วามรู ้ สึ ก เปรี ย บเที ย บที่ ค นทั่ ว ไปมั ก รู ้ สึ ก ว่ า ท� ำ ไมคนนี้ ไ ด้ รั บ สิ่ ง นี้
แต่ตัวเราไม่ได้สิ่งนี้ สิ่งเหล่านี้เป็นการถูกเลือกปฏิบัติหรือไม่อย่างไร การมีองค์ความรู้ที่ชัดเจนจึงส�ำคัญกับ
สังคมไทย โดยเฉพาะกับองค์กรที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบวินิจฉัยกรณีพิพาท จะว่าไปก็เปรียบเสมือน
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เวลาคนเดินทางไปในป่าทึบ หากมีเข็มทิศอยู่ด้วยก็จะเดินออกจากป่าไปได้ถูกทางโดยไม่ต้องใช้เวลามากมาย
เกินสมควรจนท�ำให้เสียประโยชน์ต่าง ๆ ในชีวิต ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเพราะเรื่องของความเสมอภาคและ
การเลือกหรือไม่เลือกปฏิบัตินั้น เป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชีวิตประจ�ำวันของทุกท่านอย่างมิอาจ
ปฏิเสธได้
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สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทท่ี �ำ หน้าทีเ่ ป็น
กลไกระดับชาติในการป้องกันการทรมาน:
โอกาสและความท้าทาย
สมาคมป้องกันการทรมาน
แปลและเรียบเรียงโดย นางหรรษา บุญรัตน์
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สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ท�ำหน้าที่เป็นกลไกระดับชาติในการป้องกัน
การทรมาน: โอกาสและความท้าทาย
สมาคมป้องกันการทรมาน*
แปลและเรียบเรียงโดย นางหรรษา บุญรัตน์**
บทคัดย่อ
กลไกป้องกันการทรมานและการปฏิบัติอื่น ๆ ภายใต้พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้าน
การทรมาน (Optional Protocol to the UN Convention against Torture - OPCAT) เป็นสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศ เพื่อมุ่งสร้างระบบการตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขังบุคคล โดยมีหน่วยงานทั้งในระดับระหว่าง
ประเทศ ได้แก่ คณะอนุกรรมการต่อต้านการทรมาน (Subcommittee on Prevention of Torture – SPT)
และโดยหน่วยงานในระดับชาติทเี่ รียกว่า “กลไกป้องกันการซ้อมทรมาน (National Preventive Mechanisms
- NPM)” ซึ่งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่เป็นกลไกป้องกันการซ้อมทรมาน
ระดับชาติ (NPM) โดยจะต้องเป็นไปตามข้อก�ำหนดขั้นต�่ำ
ลักษณะและอ�ำนาจหน้าที่หลายประการ อาทิ ความเป็นอิสระ มีทรัพยากรที่เพียงพอ และมี
ความเชี่ยวชาญที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมาย มีอ�ำนาจในการเข้าสถานที่ซึ่งบุคคลถูกลิดรอน
เสรีภาพ และได้รับการคุ้มครอง ซึ่งเป็นหลักการที่สอดคล้องกับสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามหลักการปารีสอยู่แล้ว โดยอาจมีหลายรูปแบบทั้งในรูปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ผูต้ รวจการแผ่นดิน หรือรูปแบบองค์กรอืน่ ทีแ่ ตกต่างกันออกไป ซึง่ จะมีทงั้ ข้อดีและข้อท้าทายในการท�ำหน้าที่
เป็นกลไกป้องกันการซ้อมทรมาน (NPM) ภาพรวมของการท�ำงานในเชิงป้องกันการทรมาน ใช้ด�ำเนินการ
ในระดับนโยบายที่เกี่ยวกับการลิดรอนเสรีภาพของบุคคลรวมถึงเป็นการท�ำงานในเชิงกฎหมาย

*

สมาคมป้องกันการทรมาน เป็นองค์การเอกชนที่ไม่แสวงผลก�ำไรที่ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ สมาคมฯ ได้รบั การจัดตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี ค.ศ. 1977 โดยนายฌ็อง ฌัค โกติเยร์ (Jean-Jacques Gautier) ชาวสวิส
เพื่อรณรงค์ให้มีการแก้ไขปัญหาการทรมานบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเกิดขึ้นในหลายประเทศ
ทัว่ โลก โดยทีก่ ารทรมานมักเกิดขึน้ ในสถานทีท่ ไี่ ม่เปิดเผยต่อสาธารณะทัว่ ไป สมาคมฯ จึงสนับสนุนให้มกี ารจัดท�ำสนธิสญ
ั ญา
ระหว่างประเทศเพื่อสร้างระบบการตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวบุคคลในระดับสากลโดยกลไกภายนอกที่เป็นอิสระเพื่อ
ป้องกันปัญหาการทรมาน – ผู้แปล
**
นางหรรษา บุญรัตน์ ที่ปรึกษาส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)

ดังนั้น บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะกลไกป้องกันการซ้อมทรมานตาม
พิธสี ารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมาน จะเป็นผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงและสร้างสังคมทีส่ ทิ ธิและ
ศักดิ์ศรีของผู้ที่ถูกลิดรอนเสรีภาพได้รับการเคารพและปกป้องอย่างเต็มที่
ค�ำส�ำคัญ:

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กลไกระดับชาติ การป้องกันการทรมาน การซ้อมทรมาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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The National Human Rights Institutions that Serves as
the National Mechanism to Prevent Torture
Association for the Prevention of Torture *
Translated and compiled by Ms. Hansa Boonrat **

Abstract
The mechanism to prevent torture and other practices under the Optional
Protocol to the UN Convention against Torture – OPCAT, is an international treaty to create
a system of visiting the detained person by the authorities, both international level which is
the Subcommittee on Prevention of Torture - STP and by the national authorities called the
National Preventive Mechanisms – NPM. The National Human Rights Institutions are authorized
to act as the NPM, which need to meet the minimum requirements.
The characteristics of duties such as independence, with adequate resources,
necessary expertise to perform the duties assigned, with the power to access the place where
a person is deprived of liberty and be protected, etc., these principles are consistent with
the status of a National Human Rights Institutions in accordance with the Paris Principles. It
may be the National Human Rights Institutions, Ombudsman or other organizations which
will offer both advantages and challenges to acts as the National Preventive Mechanisms
– NPM. The overview of positive behavior work in preventing torture to use on the policy
level including a legal or contractual work.

*

The Association for the Prevention of Torture (APT) is an international nongovernmental organization focused on the prevention of torture and other acts of cruel, inhuman, or
degrading treatment. The organization was founded in 1977 by Jean-Jacques Gautier under the
name Swiss Committee against Torture. APT believes that prevention of torture is best achieved
through three integrated elements: effective monitoring; legal and policy frameworks; and ensuring
determination and capability on the part of international and national actors.
**
Ms. Hansa Boonrat, Advisor, Office of the National Human Rights Commission

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)

Therefore, the role of the National Human Rights Institutions as practicing
torture prevention mechanism, based on the Optional Protocol to the Convention against
Torture – OPCAT, is a result to change and create a society in which the rights and dignity
of those deprived of freedom to be full respected and full protected.
Keywords:

National Human Rights Institution, National Mechanism, Prevent Torture,
Preventive, National Human Rights Commission
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สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ท�ำหน้าที่เป็นกลไกระดับชาติ
ในการป้องกันการทรมาน: โอกาสและความท้าทาย1
บทน�ำ
พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วย การต่อต้านการทรมาน และการกระท�ำอื่น ๆ ที่โหดร้าย
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี (Optional Protocol to the UN Convention against Torture – OPCAT)
เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่สร้างระบบการป้องกันการทรมานโดยก�ำหนดให้มีการตรวจเยี่ยมสถานที่
คุ ม ขั ง บุ ค คลโดยหน่ ว ยงานทั้ ง ในระดั บ ระหว่ า งประเทศ ซึ่ ง ได้ แ ก่ คณะอนุ ก รรมการต่ อ ต้ า นการทรมาน
(Subcommittee on Prevention of Torture – SPT)2 และโดยหน่วยงานในระดับชาติที่เรียกว่า กลไก
ระดับชาติในการป้องกันการทรมาน (National Preventive Mechanisms – NPM) โดยรัฐภาคีพิธีสารฯ
เป็นผู้พิจารณาว่าจะมอบให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งท�ำหน้าที่เป็น NPM หรืออาจมอบให้หน่วยงาน
มากกว่าหนึ่งหน่วยเป็น NPM ก็ได้ ตั้งแต่พิธีสารฯ มีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (National Human Rights Institutions – NHRIs)3 ได้รับมอบหมายจากรัฐภาคีพิธีสารฯ ให้ท�ำหน้าที่
เป็น NPM มากขึ้น  
ปี พ.ศ. 2556 เป็นปีทคี่ รบรอบ 20 ปีของการจัดท�ำ “หลักการว่าด้วยสถานะของสถาบันแห่งชาติ”
(หลักการปารีส) ซึง่ เป็นบรรทัดฐานทีว่ างกรอบและแนวทางการท�ำงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงเป็น
โอกาสดีที่จะพิจารณาบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมถึงบทบาทในการป้องกันการทรมานและ
การปฏิบัติที่ไม่ดีอื่น ๆ ด้วยเหตุผลดังกล่าว กอปรกับประสบการณ์ที่สมาคมป้องกันการทรมาน (Association
for the Prevention of Torture – APT) ได้มีส่วนเกี่ยวของกับการท�ำงานของ NPM มาเป็นเวลา 7 ปีตั้งแต่ที่
พิธสี าร OPCAT มีผลบังคับใช้  APT จึงจัดท�ำเอกสารนีข้ นึ้ เพือ่ ส�ำรวจโอกาสและความท้าทายทีเ่ กิดขึน้ ในทางปฏิบตั ิ
เมื่อสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่เป็น NPM
ในเบื้องต้น APT จะกล่าวถึงแนวคิดที่ส�ำคัญบางประการก่อน แล้วจึงจะให้ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ
ข้อได้เปรียบและความท้าทายที่พบได้บ่อยเมื่อสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่ NPM  
1

บทความนี้ แ ปลจากเอกสารเรื่ อ ง National Human Rights Institutions as National
Preventive Mechanisms: Opportunities and Challenges จัดท�ำโดยสมาคมป้องกันการทรมาน (Association
for the Prevention of Torture – APT) เมื่อเดือนธันวาคม 2556  โดยนางหรรษา บุญรัตน์ ที่ปรึกษาส�ำนักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2
เป็นกลไกทีไ่ ด้รบั การจัดตัง้ ขึน้ ตามพิธสี ารฯ ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาทีเ่ กีย่ วข้องทีไ่ ด้รบั เลือก
จากรัฐภาคีพิธีสารฯ จ�ำนวน 25 คน – ผู้แปล
3
ปัจจุบัน มีการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเทศต่าง ๆ รวม 117 แห่งทั่วโลก แบ่งเป็น
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก 28 แห่ง ภูมิภาคแอฟริกา 30 แห่ง ภูมิภาคอเมริกา 20 แห่ง
และภูมิภาคยุโรป 39 แห่ง – ผู้แปล

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
จากนั้น APT จะส�ำรวจรูปแบบของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ท�ำหน้าที่ NPM (ได้แก่ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ องค์กรทีท่ ำ� หน้าทีใ่ ห้คำ� ปรึกษา รวมทัง้ รูปแบบ “ผูต้ รวจการแผ่นดินร่วมกับ
องค์กรอื่น” (Ombudsman plus model) และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแบบพิเศษอื่น ๆ) และส�ำรวจ
ว่าลักษณะเฉพาะของแต่ละรูปแบบมีผลต่อการท�ำหน้าที่ในฐานะ NPM อย่างไร
เอกสารนี้จัดท�ำขึ้นเพื่อประโยชน์ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและองค์กรอื่น ๆ ที่ต้องการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทที่ ำ� หน้าทีเ่ ป็น NPM รวมถึงภาคประชาสังคม
องค์การระหว่างประเทศ และรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ APT หวังว่าเอกสารนีจ้ ะมีสว่ นช่วยสนับสนุนความพยายาม
ของภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ที่ ต ้ อ งการปรั บ ปรุ ง สมรรถภาพและประสิ ท ธิ ผ ลของสถาบั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
ที่ต้องท�ำหน้าที่เป็น NPM

แนวคิด
1.1 กลไกป้องกันระดับชาติ (National Preventive Mechanism – NPM)
NPM เป็นองค์กรทีร่ ฐั ก�ำหนดขึน้ ภายใต้พธิ สี าร OPCAT เพือ่ ป้องกันการทรมานและการปฏิบตั ิ
ที่ไม่ดีอื่น ๆ4 NPM จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยการเข้าไปตรวจเยี่ยมสถานที่ที่บุคคลถูกลิดรอนเสรีภาพ
อย่างสม�่ำเสมอ จัดท�ำรายงาน และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายที่มีอยู่แล้วหรือ
ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดท�ำ  นับเป็นครั้งแรกที่สนธิสัญญาระหว่างประเทศก�ำหนดให้มีองค์กรระดับชาติ
ที่ช่วยให้มีการด�ำเนินการตามสนธิสัญญาพิธีสาร OPCAT มีผลบังคับใช้จากปี พ.ศ. 2549 และจนถึงปัจจุบัน
มีประเทศที่เข้าเป็นภาคี 70 ประเทศ ในจ�ำนวนนี้มีประเทศที่ตั้ง NPMs แล้ว 51 ประเทศ
พิธีสาร OPCAT ไม่ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบหรือโครงสร้างของ NPM ดังนั้น          
รัฐภาคีจึงสามารถตั้งองค์กรขึ้นใหม่หรือมอบหมายองค์กรที่มีอยู่แล้วองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือหลายองค์กรให้
ท�ำหน้าที่เป็น NPM ได้ อย่างไรก็ดี พิธีสารฯ ระบุข้อก�ำหนดขั้นต�่ำว่า NPM ควรมีลักษณะและอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้5
4

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพิธีสาร OPCAT ดูที่ Optional Protocol to the UN Convention
against Torture: Implementation Manual, by Association for the Prevention of Torture (APT) and
Inter-American Institute for Human Rights (IIHR), 2010, (Revised Edition). Retrieved from https://www.
apt.ch/content/files_res/opcat-manual-english-revised2010.pdf
5
ส�ำหรับรายละเอียดของบทบัญญัติพิธีสารในส่วนนี้ ดูที่ Guide to the Establishment and
Designation of National Preventive Mechanisms, by Association for the Prevention of Torture (APT),
2006. Retrieved from https://www.apt.ch/content/files_res/NPM.Guide.pdf
    นอกจากนี้ เอกสารของ APT เรื่อง National Human Rights Commissions and Ombudspersons’ Offices/Ombudsmen as National Preventive Mechanisms under OPCAT (2008) ได้กล่าวถึง
ข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญของ NPMs ตามพิธีสาร OPCAT แต่ละข้อและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ได้รับมอบหมายให้เป็น NPMs
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(ในการด�ำเนินงาน ด้านบุคลากร และความเป็นสถาบัน)6
  ได้รับทรัพยากรที่เพียงพอ (การเงิน บุคลากร และสิ่งสนับสนุนการด�ำเนินงานอื่น ๆ)7
  มีความเชี่ยวชาญและความหลากหลายที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย8
  มีอ�ำนาจหน้าที่และมีหลักประกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องการเข้าถึงสถานที่ที่บุคคล
ถูกลิดรอนเสรีภาพทุกแห่ง ข้อมูล และบุคคลที่เกี่ยวข้อง9
   ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน (เช่น ความคุ้มครองจากการถูกลงโทษ และการรักษา
ความลับของข้อมูล เป็นต้น)10
  เป็นอิสระ

พิ ธี ส าร OPCAT ได้ ก� ำ หนดให้ มี ก ลไกระหว่ า งประเทศขึ้ น ในสหประชาชาติ ได้ แ ก่
คณะอนุกรรมการป้องกันการทรมาน (Subcommittee on the Prevention of Torture – SPT) ซึง่ จะท�ำหน้าที่
ตรวจเยีย่ มสถานทีค่ มุ ขังบุคคลต่าง ๆ และให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามพิธสี ารฯ จากอ�ำนาจหน้าทีด่ งั กล่าว
SPT จะให้แนวทางเกี่ยวกับการจัดตั้งและการท�ำหน้าที่อย่างมีประสิทธิผลของ NPM ด้วย11 SPT จะเดินทางไป
ยังประเทศต่าง ๆ เพื่อให้ค�ำปรึกษาที่เน้นเรื่องการพัฒนา NPM และได้จัดท�ำเอกสารที่ให้แนวทางในเรื่องนี้ไว้
หลายฉบับ เช่น “Guidelines on NPMs”12 และ “Analytical self-assessment tool for NPMs” เป็นต้น13   
นอกจากนี้ พิธีสารฯ ยังก�ำหนดให้ SPT มีการติดต่อโดยตรงกับ NPM ด้วย14
1.2 สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (National Human Rights Institution – NHRI)
สถาบั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ห รื อ NHRI เป็ น องค์ ก รของรั ฐ ที่ มี อ� ำ นาจหน้ า ที่
ในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยอ�ำนาจหน้าที่นั้นได้รับการระบุไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย15
6

  ข้อ 18 (1) ของพิธีสารฯ
  ข้อ 18 (3) ของพิธีสารฯ
8
  ข้อ 18 (2) ของพิธีสารฯ
9
ข้อ 20 (a) ถึง (f) ของพิธีสารฯ
10
ข้อ 21 ของพิธีสารฯ
11
ข้อ 11 (b) ของพิธีสารฯ
12
From Guidelines on National Preventive Mechanisms (CAT/OP/12/5), by UN Subcommittee on the Prevention of Torture, 2010, Retrieved from http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/
OPCAT/Pages/ NationalPreventiveMechanisms.aspx
13
From Analytical self-assessment tool for National Preventive Mechanisms (CAT/
OP/1), by UN Subcommittee on the Prevention of Torture, 2012, Retrieved from http://www2.ohchr.
org/english/bodies/ cat/opcat/docs/AnalyticalTtoolsNPM_en.doc
14
ข้อ 20 (f) ของพิธีสารฯ
15
From National Human Rights Institutions: History, Principles, Roles and Responsibilities
(p. 13), by Office of the UN High Commissioner for Human Rights, 2010, (Professional Training Series
No.4 (Rev.1)). New York: United Nations.
7

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
NHRI ได้รบั งบประมาณจากรัฐแต่เป็นอิสระจากรัฐ โดย NHRI ท�ำหน้าทีเ่ ป็น “สะพาน” เชือ่ มระหว่างภาคประชาสังคม
กับรัฐบาลในการส่งเสริมการปฏิบัติในเรื่องสิทธิมนุษยชน NHRI มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เช่น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการหรือสภาผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้พิทักษ์มวลชน (Public Defender,
Provedor หรือ Defensor) NHRI ไม่ใช่องค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
ฉบับใดเป็นองค์กรที่มีมานานก่อนที่จะมี NPM
หลักการปารีสเป็นหลักการระหว่างประเทศที่วางกรอบและแนวทางการด�ำเนินงานของ
NHRI ที่ได้รับการรับรองโดยสมัชชาสหประชาชาติ16 โดยหลักการได้กล่าวถึงความเป็นอิสระ การมีอ�ำนาจหน้าที่
ด้านสิทธิมนุษยชนทีก่ ว้างขวาง การได้รบั งบประมาณทีเ่ พียงพอ และกระบวนการคัดเลือกและแต่งตัง้ ทีค่ รอบคลุม
และโปร่งใส17  หลักการดังกล่าวได้วางบรรทัดฐานส�ำหรับประเมินความชอบธรรมและความน่าเชื่อถือของ NHRI
และเป็นพื้นฐานส�ำหรับกระบวนการประเมิน NHRI ที่ด�ำเนินการโดย NHRI ด้วยกันเองโดยคณะอนุกรรมการ
ประเมินสถานะ (Sub-Committee on Accreditation – SCA) ของคณะกรรมการประสานงานระหว่างสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศต่าง ๆ (International Coordinating Committee – ICC)18

16

  หลักการปารีสได้รบั การจัดท�ำขึน้ ในการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารระหว่างประเทศ ครัง้ ที่ 1 ว่าด้วยสถาบัน
ระดับชาติเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่กรุงปารีส (7 - 9 ตุลาคม พ.ศ. 2534) ได้รับการรับรองโดยข้อมติ
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนที่ 1992/54 เมื่อปี พ.ศ. 2535 และโดยข้อมติสมัชชาสหประชาชาติที่ 48/134 เมื่อปี
พ.ศ. 2536
17
  From Paris Principles: 20 years guiding the work of National Human Rights Institutions,
by Office of the UN High Commissioner for Human Rights, 2013.  Retrieved from http://www.ohchr.org/
EN/ NewsEvent/Pages/ParisPrinciples20yearsguidingtheworkofNHRI.aspx
18
  คณะกรรมการประสานงานระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศต่าง ๆ (International
Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights
– ICC) ได้รับการจัดตั้งโดย NHRIs ที่เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศของสถาบันดังกล่าวที่เมืองตูนิสในปี พ.ศ. 2536  
ICC ท�ำหน้าที่ประสานงานระหว่าง NHRIs ที่มีคุณสมบัติตามหลักการปารีสในระดับระหว่างประเทศ เช่น การประเมิน
สถานะของสถาบันทีเ่ ป็นสมาชิก (กล่าวคือ การรับรองอย่างเป็นทางการว่าสถาบันนัน้ ๆ มีคณ
ุ สมบัตสิ อดคล้องกับหลักการ
ปารีส) การประเมินสถานะของ NHRIs เป็นไปตามกฎข้อบังคับของคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (Sub-Committee
on Accreditation - SCA) ของ ICC โดย SCA อาจให้สถานะใดสถานะหนึ่งแก่สถาบันสิทธิฯ ที่เข้ารับการประเมิน ดังนี้  
“สถานะ A” หมายถึง สมาชิกของ ICC ที่มีสิทธิออกเสียงที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักการปารีสอย่างเต็มที่  “สถานะ
B” หมายถึง สมาชิก ICC ที่เป็นผู้สังเกตการณ์ที่ไม่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักการปารีสอย่างเต็มที่หรือไม่ได้ส่งเอกสาร
เพียงพอที่จะท�ำให้ระบุได้ว่า สถาบันสิทธิฯ แห่งนั้นมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักการปารีส และ“สถานะ C” หมายถึง
สถาบันสิทธิฯ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ ICC ที่ไม่มีคุณสมบัติตรงตามหลักการปารีส ดูเพิ่มเติมที่ National Human Rights
Institutions: History, Principles, Roles and Responsibilities (p. 44-45), by Office of the UN High Commissioner for Human Rights, 2010, (Professional Training Series No.4 (Rev.1)). New York: United Nations.
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คณะอนุกรรมการประเมินสถานะของ ICC ได้จดั ท�ำข้อสังเกตทัว่ ไป (General Observations)
ในประเด็นที่เกี่ยวกับหลักการปารีสที่ต้องมีการตีความ19 ซึ่งให้แนวทางที่เป็นประโยชน์ในหลายประเด็นที่ต้อง
ค�ำนึงถึงเมื่อจะมีการจัดตั้ง NPM (ทั้ง NPM ที่เป็นและไม่ได้เป็น NHRI)20
ในปัจจุบัน มี NHRI ในประเทศต่าง ๆ กว่า 100 แห่งทั่วโลก ในจ�ำนวนนี้มี 69 แห่งที่ได้รับ
การจัดสถานะโดย ICC ว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักการปารีสอย่างเต็มที่21 บทบาทของ NHRI เหล่านี้
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศ22 NHRI ยังได้รับ
การสนับสนุนให้มบี ทบาทในการป้องกันการทรมานและการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่ดอี นื่ ๆ23 ซึง่ มีหลายวิธที ี่ NHRI จะมีบทบาท
ในเรือ่ งนีไ้ ด้24 เอกสารนีจ้ ะเน้นถึงประเด็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ NHRI ได้รบั มอบหมายให้มหี น้าทีป่ อ้ งกันการทรมาน
ภายใต้พิธีสาร OPCAT

19

From ICC SCA General Observations as adopted in Geneva in May 2013, by
International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of
Human Rights (ICC) Sub-Committee on Accreditation (SCA), 2013.  Retrieved from https://nhri.ohchr.
org/EN/AboutUs/ Governance/Documents/ICC%20SCA%20General%20Observations.pdf
20
ในประเทศตูนเี ซีย ผูท้ เี่ กีย่ วข้องได้คำ� นึงถึงข้อสังเกตเหล่านีห้ ลายประการเมือ่ ท�ำการยกร่างกฎหมาย
เพื่อจัดตั้งหน่วยงานระดับชาติเพื่อป้องกันการทรมานขึ้นใหม่
21
  From A brief history of NHRIs, by Global Alliance of National Human Rights Institutions,  
2013.  Retrieved from http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/HistoryNHRIs.aspx
22
ข้อมติสมัชชาสหประชาชาติเรื่อง The Role of the Ombudsman, Mediator and other
National Human Rights Institutions in the Promotion and Protection of Human Rights, 20 December
2012 (A/RES/67/163);   ข้อมติคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนเรื่อง National Institutions for the promotion and
Protection of Human Rights, twentieth session (A/HRC/RES/20/14).
23
ตัวอย่างดูเพิม่ เติมที่ Preventing Torture: An Operational Guide for National Human Rights
Institutions, by Asia-Pacific Forum of National Human Rights Institutions, 2010, Sydney: Asia Pacific Forum
of National Human Rights Institutions.  Retrieved from http://www.ohchr.org/Documents/Publications/
Preventing Torture.pdf  และ Ninth International Conference of National Institutions for the Promotion
and Protection of Human Rights Nairobi, Kenya, 21-24 October 2008, The Nairobi Declaration (24
October 2008), §§ 39-43, by The Kenya National Commission on Human Rights, 2008.  Kenya: The Kenya
National Commission on Human Rights.  Retrieved from http://www.ohchr.org/Documents/Countries/
NairobiDeclarationEn.pdf
24
From Preventing Torture: An Operational Guide for National Human Rights Institutions,
by Asia-Pacific Forum of National Human Rights Institutions, 2010, Sydney: Asia Pacific Forum of National
Human Rights Institutions.  Retrieved from http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Preventing
Torture.pdf
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1.3 สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็น NPM
สถาบั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการด� ำ เนิ น การ
ตามพิธสี าร OPCAT ตัง้ แต่ทสี่ นธิสญ
ั ญาฉบับนีม้ ผี ลบังคับใช้ จนถึงขณะนี้ รัฐภาคีพธิ สี าร OPCAT ส่วนใหญ่ทไี่ ด้กำ� หนด
หน่วยงานที่เป็น NPM แล้ว ได้เลือกที่จะให้ NHRI เป็นผู้ท�ำหน้าที่ดังกล่าว กล่าวคือ ในบรรดา NPM ที่ได้รับ
การจัดตั้งแล้ว 51 แห่ง มี NHRI ที่ท�ำหน้าที่ดังกล่าว 34 แห่งโดยมีทั้ง NHRI ที่ท�ำหน้าที่ดังกล่าวเพียงองค์กรเดียว
และ NHRI ทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็น NPM ร่วมกับองค์กรอืน่   NHRI เหล่านีส้ ว่ นใหญ่อยูใ่ นยุโรป (24 แห่งจาก NPM ทัง้ หมด
32 แห่งในภูมิภาค)  ในภูมิภาคอเมริกา มี NHRI ที่ท�ำหน้าที่ NPM จ�ำนวน 6 แห่งจากทั้งหมด 11 แห่ง ส่วนใน
เอเชียและแอฟริกา มี NHRI ที่ท�ำหน้าที่ NPM ภูมิภาคละ 2 แห่ง (จากทั้งหมด 3 และ 4 แห่งตามล�ำดับ)
NHRI ที่ท�ำหน้าที่เป็น NPM มีหลายรูปแบบด้วยกัน ทั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน และองค์กรให้ค�ำปรึกษา นอกจากนี้ NHRI บางแห่งยังท�ำหน้าที่ NPM ร่วมกับภาคประชาสังคม
(“Ombudsman plus” model) หรือสถาบันอื่น ๆ ส่วนใหญ่แล้ว NHRI ที่มีอยู่แล้วมักได้รับมอบหมายให้เป็น
NPM ยกเว้นใน 2 ประเทศ (ชิลีและอุรุกวัย) ที่มีการมอบหน้าที่ NPM ให้กับ NHRI ในคราวเดียวกับที่มีการจัดตั้ง
NHRI ขึน้ 25
ตั้งแต่ปี 2554 กระบวนการประเมินสถานะของ NHRI ได้พิจารณาด้วยว่า NHRI ที่ได้รับ
มอบหมายให้ทำ� หน้าทีเ่ ป็น NPM ได้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวโดยสอดคล้องกับหลักการปารีสหรือไม่ คณะอนุกรรมการ
ประเมินสถานะของ ICC หรือ SCA26 ได้ให้ความส�ำคัญกับอ�ำนาจหน้าที่ของ NHRI ในฐานะ NPM (ทั้งพื้นฐาน
ทางกฎหมายและขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่) ทักษะและความเชี่ยวชาญของบุคลากร การได้รับงบประมาณเพิ่มเติม
อย่างพอเพียง รวมถึงพิจารณาว่า NHRI นั้นได้ท�ำหน้าที่ภายใต้พิธีสาร OPCAT อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ SCA
ยังจะค�ำนึงถึงแนวทางต่าง ๆ ที่คณะกรรมการประจ�ำสนธิสัญญาฉบับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะจัดท�ำขึ้นอีกด้วย
(เช่น SPT เป็นต้น)
พิธีสาร OPCAT ได้อ้างอิงถึงหลักการปารีสและเรียกร้องให้รัฐภาคีค�ำนึงถึงหลักการดังกล่าว
ในการจัดตัง้ NPM27  อย่างไรก็ดี ได้มกี ารตีความว่าการอ้างอิงถึงหลักการปารีสในพิธสี ารเป็นเพียงการให้แนวทาง
มากกว่าทีจ่ ะให้ใช้หลักการปารีสเป็นหลักเกณฑ์ในการประเมิน  กระบวนการประเมินสถานะของ ICC อาจมีสว่ น

25

ในเลบานอน รัฐสภาอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ประกอบด้วยคณะกรรมการประจ�ำส�ำหรับการป้องกันการทรมานที่ท�ำหน้าที่เป็น NPM)
26
From ICC SCA General Observations as adopted in Geneva in May 2013, section 2.9,
by International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of
Human Rights (ICC) Sub-Committee on Accreditation (SCA), 2013.  Retrieved from https://nhri.ohchr.
org/EN/ AboutUs/Governance/Documents/ICC%20SCA%20General%20Observations.pdf
27
พิธีสาร OPCAT ข้อ 18 (4)
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ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ NHRI ที่เป็น NPM แต่บทบาทของ ICC ในเรื่องนี้ก็ยังมีข้อจ�ำกัดเมื่อค�ำนึงว่า
หลักการปารีสมีลกั ษณะเป็นหลักการกว้าง ๆ ส�ำหรับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก ดังนัน้ หลักการบางประการ
จึงอาจไม่สามารถน�ำมาใช้ในกรอบของพิธีสาร OPCAT ได้ หรือในอนาคตอาจมีการจัดท�ำหลักการส�ำหรับพิธีสาร
OPCAT ขึ้นใหม่ที่มีรายละเอียดมากกว่าหลักการปารีส
คณะอนุกรรมการ SPT จึงเห็นว่า “กระบวนการประเมินสถานะของ NHRI ไม่ควรน�ำมาใช้
ในการประเมินสถานะของ NPM เป็นการทัว่ ไปเนือ่ งจาก SPT จะเป็นผูท้ ำ� การประเมิน NPM เองเป็นรายกรณี ๆ ไป”28

ข้อดีของการมอบหมายให้ NHRI ท�ำหน้าที่เป็น NPM
การมอบหมายให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็น NPM ภายใต้พิธีสาร OPCAT มีข้อดีหลาย
ประการ หลายประเทศมีสถาบันที่มีอ�ำนาจหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชนอยู่แล้ว (เป็นส่วนใหญ่) สถาบันเหล่านี้จึงมี
คุณลักษณะ ความเชี่ยวชาญ โครงสร้างและวิธีการท�ำงานที่เอื้อต่อการท�ำหน้าที่ของ NPM
นอกจากนี้ NHRI มักมีความเป็นอิสระจากรัฐบาลตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักการปารีส ความเป็น
อิสระนี้เป็นเงื่อนไขส�ำคัญของ NPM แม้ว่า NHRI และ NPM จะไม่ได้มีคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการ
แต่ก็เป็นที่ชัดเจนว่าสองกลไกนี้มีลักษณะส�ำคัญที่เหมือนกันหลายประการ29 NHRIs หลายแห่งได้สั่งสมชื่อเสียง
และความน่าเชือ่ ถือได้เป็นอย่างดีซงึ่ เป็นประโยชน์สำ� หรับ NPM ในการพัฒนากระบวนการหารืออย่างสร้างสรรค์
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองผู้ที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ การมีชื่อเสียงที่ดีมีส่วนช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ของ
NPM รวมทั้งช่วยให้สังคมได้รับทราบถึงงานของ NPM และในการสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคม
ในประเทศของตน30
NHRI มักมีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับการท�ำหน้าที่ของ NPM และ NHRI หลายแห่งคุ้นเคยกับ
การไปตรวจเยีย่ มสถานทีค่ มุ ขังอยูแ่ ล้ว แม้วา่ การไปตรวจเยีย่ มดังกล่าวส่วนใหญ่จะเป็นการเข้าไปเพราะได้รบั เรือ่ ง

28

From Third Annual Report of the Subcommittee on Prevention of Torture and other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, April 2009 to March 2010 (CAT/C/44/2), by United
Nations, Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment, 2010.  Retrieved from https://digitallibrary.un.org/record/681691/files/CAT_C_44_2-EN.
pdf
29
การที่พิธีสาร OPCAT อ้างอิงหลักการปารีสเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงข้อสรุปดังกล่าว
30
From Analytical self-assessment tool for National Prevention Mechanisms (NPM)
(CAT/OP/1) (paras. 30, 32 & 33), by United Nations, Subcommittee on Prevention of Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 2012. Retrieved from https://digitallibrary.
un.org/record/739231/ files/CAT_OP_1-EN.pdf

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
ร้องเรียนหรือเพือ่ สืบหาข้อเท็จจริงมากกว่าเป็นการตรวจเยีย่ มเชิงรุก (proactive monitoring) ตามความมุง่ หมาย
ของพิธีสาร OPCAT ก็ตาม แต่องค์ความรู้ที่ได้สั่งสมมาเกี่ยวกับสถานที่คุมขังประเภทต่าง ๆ และปัญหาส�ำคัญ ๆ
ที่ท�ำให้เกิดการร้องเรียนจะเป็นประโยชน์ต่อการท�ำงานเพื่อป้องกันการทรมานได้
NHRI หลายแห่งมีความเชี่ยวชาญในการประเมินมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนและในการมี
ปฏิสัมพันธ์กับกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศตามที่ระบุในหลักการปารีส ความเชี่ยวชาญนี้เป็นประโยชน์
ในการท�ำหน้าที่ NPM เนื่องจากพิธีสาร OPCAT คาดหวังว่า NPM จะต้องค�ำนึงถึงบรรทัดฐานด้านสิทธิมนุษยชน
ที่จัดท�ำขึ้นในกรอบสหประชาชาติและจะต้องติดต่อสื่อสารโดยตรงกับ SPT ซึ่งเป็นกลไกของสหประชาชาติที่จัด
ตั้งขึ้นภายใต้พิธีสาร OPCAT31 นอกจากนี้ การที่ NHRI มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง
อาจท�ำให้ NHRI ที่บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในบางด้านเป็นประโยชน์ต่อการท�ำหน้าที่ NPM เช่น ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านกฎหมายซึ่งสามารถวิเคราะห์และให้ข้อคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย หรือทีมงานด้านการสื่อสารซึ่งสามารถ
ท�ำกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทรมานได้
NPM หลายแห่งที่เป็นส่วนหนึ่งของ NHRI เริ่มมีบทบาทในการป้องกันการทรมานในขอบเขต
ทีก่ ว้างขวางขึน้ ตัวอย่างเช่นในปี พ.ศ. 2555 ผูต้ รวจการแผ่นดินของมาซีโดเนียได้เสนอความเห็นในฐานะ NPM ไปยัง
กระทรวงยุติธรรมเพื่อเสนอแนะให้มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกที่ทำ� หน้าที่ติดตามและคุ้มครองเด็ก
ทีถ่ กู คุมขังในร่างกฎหมายว่าด้วยความยุตธิ รรมส�ำหรับเด็ก32  ผูต้ รวจการแผ่นดินยังได้เสนอความเห็นไปยังกระทรวง
มหาดไทยให้มกี ารแก้ไขและจัดท�ำเอกสารผนวกของกฎข้อบังคับและขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
โดยใช้ข้อค้นพบจากการตรวจเยี่ยมเชิงป้องกันเป็นพื้นฐานในการจัดท�ำความเห็นดังกล่าว33 ในสาธารณรัฐเช็ก
ผู้พิทักษ์สิทธิสาธารณะ (Public Defender of Rights) ได้จัดท�ำมาตรฐานการปฏิบัติโดยเริ่มจากมาตรฐาน
การปฏิบัติต่อเด็กที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษในปี พ.ศ. 2554

31

พิธีสาร OPCAT ข้อ 19 (b) และ 20 (f)
From Ombudsman of the Republic of Macedonia, Information upon a submitted
opinion regarding proposal for the law on justice for children (submitted to the Ministry of Justice),
by Ombudsman Republic of Macedonia, 2012.  Retrieved from http://ombudsman.mk /upload/NPMdokumenti/2012/Mislenje%20do %20Min.za%20pravda%20Ang% 2004.09.2012.pdf
33
From Ombudsman of the Republic of Macedonia, Accessed 16 December 2013,
Retrieved from http://www.Ombudsman.mk/Ombudsman/upload/NPM-dokumenti/2012/Informacija%
20za%20% 20dostaveno%20mislenje%20Ang%2031.08.2012.pdf
and Ombudsman of the Republic of Macedonia, Accessed 16 December 2013,
Retrieved from http://www.Ombudsman.mk/Ombudsman/upload/NPM-dokumenti/2012/Mislenje%20
do%20MVR% 2023.03.2012-ang.pdf
32
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NHRI บางแห่งสามารถใช้ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ในการท�ำข้อเสนอด้านกฎหมายและนโยบาย
ในฐานะที่เป็น NPM ตัวอย่างเช่น ในมัลดีฟส์ แผนกกฎหมายของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของ
สาธารณรัฐมัลดีฟส์ได้ช่วยหน่วย NPM ในการให้ข้อคิดเห็นต่อกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันการทรมาน34
ในกรณีที่ NHRI ใดก็ตาม ไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว ก็อาจใช้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกได้35
การที่หน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ NPM เป็นส่วนหนึ่งของ NHRI จะท�ำให้ NPM ได้รับการคุ้มกันจาก
การแทรกแซงในระดับหนึง่ เมือ่ เสถียรภาพทางการเมืองมีปญ
ั หา สถานะของ NHRI ในประชาคมระหว่างประเทศ
(ซึ่งเห็นได้จากการที่ NHRI ระดับ A ได้รับสิทธิพิเศษในการมีส่วนร่วมในกลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
เป็นต้น)36 และความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่าง NHRI ในประเทศต่าง ๆ อาจช่วยสร้างเกราะคุ้มกันอีกชั้นหนึ่ง
ซึ่ง NPM ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นพิเศษอาจไม่มีเกราะความคุ้มกันนี้
การมอบหมายให้ NHRI เป็น NPM อาจท�ำให้รัฐบาลนั้นหลีกเลี่ยงการจัดตั้งหน่วยงานขึ้น
หลายหน่วยที่อาจมีอ�ำนาจหน้าที่เหลื่อมกันและท�ำงานซ�้ำซ้อนกัน อย่างไรก็ดี รัฐภาคีไม่ควรมอบหมายให้ NHRI
เป็น NPM เพียงเพราะเป็นทางเลือกที่ง่ายหรือไม่ต้องเสียงบประมาณเพิ่มเติมเพราะ NHRI ส่วนใหญ่ต้องได้รับ
ทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ NPM ได้ซึ่งเป็นประเด็นที่จะกล่าวถึงต่อไป ประเด็นส�ำคัญที่ควร
พิจารณาคือประเทศนัน้ จะสร้างกลไก NPM ทีส่ ามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรภายใต้สภาพการณ์
ที่เป็นอยู่ในประเทศในขณะนั้น

34

From Maldives - NPM Internal Organisation, by Association for the Prevention of
Torture, 2013.  Retrieved from https://apt.ch/en/opcat_pages/npm-internal-organisation-11/
35
เป็นกรณีของประเทศเดนมาร์กซึ่งกลไก NPM ประกอบด้วยส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินท�ำงาน
ร่วมกับ DIGNITY ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนและสถาบันสิทธิมนุษยชนของเดนมาร์ก (Danish Institute for Human
Rights – DIHR) ซึง่ มีประสบการณ์ในการจัดท�ำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้านกฎหมายอย่างมาก หลักการทีว่ างแนวทาง
ความร่วมมือระหว่างสถาบันเหล่านี้ระบุให้ DIHR ให้ข้อมูลแก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ NPM เกี่ยวกับประเด็นด้านกฎหมายที่
เกี่ยวโยงกับอ�ำนาจหน้าที่ของ NPM และเสนอถ้อยแถลงให้ NPM เป็นผู้ออกในประเด็นนั้นๆ ในกรณีที่ความเห็น
ไม่ตรงกัน DIGNITY และ DIHR สามารถออกถ้อยแถลงเป็นของตนเองได้
36
ดูเพิ่มเติมที่ International Human Rights and the International Human Rights System:
a Manual for National Human Rights Institutions (chapters 5, 6 & 7), by Asia Pacific Forum of National
Human Rights Institutions, 2012, Sydney: Asia-Pacific Forum of National Human Rights Institutions.
Retrieved from https://nhri.ohchr.org/EN/IHRS/Documents/International%20HR% 20System%20
Manual.pdf
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ข้อท้าทายส�ำหรับ NHRI ในการท�ำหน้าที่เป็น NPM
เนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึงข้อท้าทายที่พบบ่อยเมื่อ NHRI ต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ NPM และ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการ SPT เห็นว่าการจัดตั้ง NPM ที่ท�ำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิผลนั้นเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนา37
3.1 พื้นฐานทางกฎหมายและขอบเขตของอ�ำนาจหน้าที่
ข้อท้าทายประการแรกเมื่อ NHRI ต้องท�ำหน้าที่ NPM คือการต้องพิจารณาว่าอ�ำนาจหน้าที่
ของ NPM นั้นได้รับการระบุไว้ในกฎหมายหรือไม่   แม้ว่าพิธีสาร OPCAT จะไม่ได้ก�ำหนดชัดเจนว่า NPM ต้อง
มีพื้นฐานทางกฎหมาย แต่ SPT มีข้อเสนอแนะว่าควรมีการระบุทั้งอ�ำนาจและหน้าที่ของ NPM ไว้ในตัวบท
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายให้ชดั เจน38 ประสบการณ์ทผี่ า่ นมาท�ำให้เห็นว่าเรือ่ งนีม้ คี วามส�ำคัญเป็นพิเศษเมือ่ NHRI
ได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่เป็น NPM เพราะโดยทั่วไป NHRI มีอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอยู่แล้ว ซึ่งสิ่งนี้เป็น
ข้อก�ำหนดของหลักการปารีสที่จะช่วยประกันความเป็นอิสระของ NHRI39   การอภิปรายและการท�ำงานของ
รัฐสภาที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการให้ความเห็นชอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้สามารถช่วยท�ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การออกกฎหมายและรัฐบาลได้รับรู้ถึงบทบาทของ NPM อันจะมีส่วนช่วยยกสถานะของ NPM และอาจท�ำให้
NPM ได้รับทรัพยากรในการท�ำหน้าที่เพิ่มขึ้น
ส�ำหรับ NHRI ที่เป็น NPM  มีหลายแห่งที่อ�ำนาจหน้าที่ในส่วนของ NPM ได้รับการระบุไว้
ในกฎหมาย ในบางประเทศ กฎหมายได้ระบุถงึ หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของ NPM ในรายละเอียดตามที่ SPT เสนอแนะ
ตัวอย่างเช่น ในอดีตสาธารณรัฐยูโกสลาเวีย (Former Yugoslav Republic – F.D.R.) แห่งมาซีโดเนีย มีการแก้ไข
กฎหมายผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีการระบุอ�ำนาจเฉพาะเรื่องเพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของพิธีสาร OPCAT
อ�ำนาจเฉพาะดังกล่าว เช่น ผูต้ รวจการแผ่นดินจะต้องท�ำการตรวจเยีย่ มสถานทีค่ มุ ขังบุคคลทุกแห่งอย่างสม�ำ่ เสมอ
40

37

From First Annual Report of the Subcommittee on Prevention of Torture and other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (February 2007 to March 2008) (CAT/C/40/2),
by United Nations, Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment, 2008. Retrieved from http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.
ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsjFRhVyTZZUydn6kZy4sIYWgolQAUAYGF%2feSOxsplgp0%
2bD5AD1r6dCZa9SB5I03t%2fFeBujSZ9Gyvro0bj%2b%2f5%2fDw%3d
38
From Guidelines on National Preventive Mechanisms (CAT/OP/12/5). Op.cit. (para 7).
39
From ICC SCA General Observations as adopted in Geneva in May 2013. Op.cit. (1.2 (i).).
40
ตัวอย่าง เช่น อาร์มเี นีย อัลบาเนีย ออสเตรีย บัลกาเรีย โครเอเชีย สาธารณรัฐเช็ก เอสโตเนีย จอร์เจีย
ลักเซ็มเบิร์ก อดีตสาธารณรัฐยูโกสลาเวียแห่งมาซีโดเนีย มอนเตนิโกร โปแลนด์ เซอร์เบีย และสเปน
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โดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้าและผูต้ รวจการแผ่นดินสามารถเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างในสถานทีเ่ หล่านัน้ ได้ กฎหมายยังได้
ระบุดว้ ยว่าเจ้าหน้าทีต่ อ้ งรับผิดชอบในการให้ขอ้ มูลแก่ผตู้ รวจการแผ่นดินว่าได้มกี ารปฏิบตั ติ ามข้อเสนอแนะต่าง ๆ
ภายใน 30 วันหลังจากที่ได้รับรายงานจากผู้ตรวจการแผ่นดินหรือไม่
ในประเทศอื่น ๆ บทบัญญัติของกฎหมายจ�ำกัดแค่เพียงการก�ำหนดให้สถาบันนั้น ๆ เป็น
NPM ตัวอย่าง เช่น สเปน ได้มกี ารแก้ไขกฎหมายเกีย่ วกับผูต้ รวจการแผ่นดิน41 เพือ่ ให้ผตู้ รวจการฯ มีอำ� นาจหน้าที่
ที่ NPM พึงมีภายใต้พิธีสาร OPCAT (ผู้ตรวจการฯ ได้มอบอ�ำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รองผู้ตรวจการฯ) และให้มี
การจัดตัง้ สภาทีป่ รึกษาเพือ่ ช่วยการปฏิบตั งิ านของ NPM ในด้านเทคนิคและกฎหมาย แต่อำ� นาจหน้าทีอ่ นื่ ตามพิธสี ารฯ
หรือประเด็นเรื่องความคุ้มกันไม่ได้รับการบรรจุไว้ในกฎหมาย
อย่างไรก็ดี มีบางประเทศที่อ�ำนาจหน้าที่ของ NHRI ในส่วนที่เป็น NPM ไม่มีพื้นฐานทาง
กฎหมายรองรับ ในประเทศเหล่านี้ NHRI ได้รับการมอบหมายให้ท�ำหน้าที่ NPM โดยค�ำสั่งของประธานาธิบดี
หรือฝ่ายบริหาร (ล่าสุดเช่น กรณีของคอสตาริกา) หรือเพียงโดยการแจ้งไปยัง SPT (กรณีของเอกวาดอร์และชิลี)
หรือโดยการประกาศอย่างเป็นทางการในคราวที่ประเทศนั้นให้สัตยาบันพิธีสาร OPCAT (สโลวีเนีย) กรณีเช่นนี้
ถือเป็นข้อท้าทายในแง่ของการประกันความยัง่ ยืนและความเป็นอิสระของ NPM รวมถึงการท�ำให้เจ้าหน้าทีเ่ ข้าใจ
และยอมรับอ�ำนาจหน้าที่ของ NPM นอกจากนี้ การให้ความส�ำคัญกับการท�ำหน้าที่ในฐานะ NPM เทียบเท่า
กับหน้าที่อื่น ๆ ของ NHRI ยังเป็นสิ่งส�ำคัญเพื่อป้องกันไม่ให้การท�ำหน้าที่ NPM ถูกกลืนหายไปและถูกลดระดับ
ความส�ำคัญในองค์กร
ด้วยเหตุนี้ NHRI บางแห่งที่ปฏิบัติหน้าที่ NPM ด้วยจึงได้มีบทบาทส�ำคัญในการเรียกร้องให้
มีการระบุอ�ำนาจหน้าที่ของ NPM ไว้ในกฎหมาย42 ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ในขณะที่เอกสารนี้จัดท�ำใกล้จะ
แล้วเสร็จ ได้มกี ารรับรองกฎหมายในประเทศคอสตาริกา43 และสาธารณรัฐมัลดีฟส์44 ทีส่ ร้างพืน้ ฐานทางกฎหมาย
ส�ำหรับ NPM อันเป็นสิ่งที่ NHRI และแผนก NPM ในทั้งสองประเทศได้รณรงค์มาเป็นเวลานาน
41

การปฏิรูปกฎหมายจัดตั้งฉบับที่ 3/1081 ลงวันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 2009
SCA ของ ICC เสนอแนะว่า อ�ำนาจหน้าที่ของ NPM ที่อยู่ภายใต้ NHRI ควรได้รับการระบุไว้ใน
กฎหมาย ตัวอย่างเช่น ในเดือนตุลาคม 2554  SCA เสนอให้คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนของเม็กซิโกเรียกร้องให้การ
มอบหมายและแต่งตัง้ ให้คณะกรรมาธิการฯ เป็น NPM กระท�ำโดยการแก้ไขกฎหมายทีจ่ ดั ตัง้ คณะกรรมาธิการนัน้ ดูเพิม่ เติม
ที่ Report and Recommendations of the Session of the Sub-Committee on Accreditation ( SCA), Geneva,
25 – 28 October 2011 (section 2.6), by International Coordinating Committee of National Human Rights
Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (ICC), 2011.  Retrieved from https://nhri.
ohchr.org/EN/AboutUs/ GANHRIAccreditation/Documents/SCA%20REPORT%20 OCTOBER%202011%20
%20FINAL%20(with%20 annexes).pdf
43
กฎหมายฉบับที่ 8459 เรื่อง NPM
44
ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ อ�ำนาจหน้าที่ของ NPM ที่มอบให้คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนได้รับ
การบัญญัติไว้ในกฎหมายต่อต้านการทรมาน
42
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ในสาธารณรัฐชิลีและประเทศอุรุกวัย ได้มีการมอบอ�ำนาจหน้าที่ของ NPM ให้แก่ NHRI ที่ได้รับ
การจัดตั้งขึ้นใหม่ในเวลาเดียวกัน แม้ว่ากรณีเช่นนี้จะเป็นโอกาสดีที่จะมีการระบุอ�ำนาจหน้าที่ของ NPM ไว้ใน
กฎหมายที่จัดตั้ง NHRI แต่สิ่งดังกล่าวก็มิได้เกิดขึ้นในประเทศทั้งสอง ตัวอย่างเช่นกรณีของสาธารณรัฐชิลี
สาธารณรัฐชิลีให้สัตยาบันพิธีสาร OPCAT ในปี พ.ศ. 2551 ในขณะที่ในประเทศได้มีการถกแถลงเกี่ยวกับ
การจัดตั้ง NHRI  ในปีต่อมา ได้มีการจัดตั้ง NHRI โดยกฎหมายและรัฐบาลได้แจ้งแก่ SPT ว่าได้มีการมอบหมาย
ให้ NHRI นั้นท�ำหน้าที่เป็น NPM  อย่างไรก็ดี กฎหมายฉบับนั้นไม่ได้ระบุถึงอ�ำนาจหน้าที่ของ NPM แต่อย่างใด45
NHRI จึงได้จัดท�ำข้อเสนอเพื่อให้ตนมีอ�ำนาจหน้าที่ที่ NPM พึงมีอย่างเป็นทางการและทรัพยากรที่จ�ำเป็นต้องใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.2 การใช้แนวทางป้องกันแบบใหม่
ข้อท้าทายที่ส�ำคัญประการหนึ่งของ NHRI ที่ได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่ NPM คือ การใช้
แนวทางใหม่ที่เป็นแนวทางเชิงป้องกัน แต่เดิม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน มีอ�ำนาจหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน สอบสวน รวบรวมข้อมูล และแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เป็นกรณี ๆ ไป งานรับเรือ่ งร้องเรียนและสอบสวนนีเ้ ป็นงานเชิงรับและมีเป้าหมายเพือ่ แก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชน
หลังเกิดการละเมิดขึน้ แล้ว แต่ในทางตรงกันข้าม งานของ NPM ในการป้องกันทรมานเป็นงานเชิงรุกและมีลกั ษณะ
เป็นองค์รวม และเป็นงานที่ต้องท�ำแม้จะไม่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามา เป้าหมายของงานคือเพื่อลดเรื่องร้องเรียน
โดยใช้วิธีการหารืออย่างสร้างสรรค์มากกว่าการประณามให้อับอาย
แม้ในกรณีที่ NHRI บางแห่งจะมีอ�ำนาจหน้าที่ในการตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขังบุคคลอยู่แล้ว
ก็ยังมีความจ�ำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการในการตรวจเยี่ยม การตรวจเยี่ยมเชิงป้องกัน
ตามแนวทางของพิธสี าร OPCAT นัน้ มีความแตกต่างจากการตรวจเยีย่ มแบบอืน่ ทัง้ ในแง่ของเป้าหมาย ขอบเขต และ
วิธีการ NHRI ที่ได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่ NPM มักต้องปรับเปลี่ยนแนวทางเป็นการท�ำงานเชิงรุกที่ครอบคลุม
มิติต่าง ๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันการทรมาน NHRI หลายแห่งได้ด�ำเนินการในเรื่องนี้โดยการน�ำเอาวิธีการ
แบบใหม่ที่ใช้ส�ำหรับการตรวจเยี่ยมเชิงป้องกันและการติดตามผลมาใช้46

45

ตัวอย่างเช่น สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของชิลีได้กล่าวไว้ในรายงานประจ�ำปี (ค.ศ. 2010) ว่า
แม้วา่ รัฐบาลจะได้แจ้ง SPT ว่าได้มอบหมายให้ NHRI ท�ำหน้าทีเ่ ป็น NPM แต่ NHRI ดังกล่าวยังไม่มคี ณ
ุ ลักษณะทีส่ อดคล้อง
ตามพิธีสาร OPCAT และไม่มีอ�ำนาจหน้าที่ที่ NPM พึงมีอย่างเพียงพอ NHRI เห็นว่า การมอบหมายให้ท�ำหน้าที่ NPM
ควรท�ำเป็นกฎหมาย
46
ตัวอย่างเช่น หน่วย NPM ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนของมัลดีฟส์ได้น�ำเอาเครื่องมือและ
วิธีการด�ำเนินงานแบบใหม่มาใช้ในการเขียนรายงานและจัดท�ำข้อเสนอแนะ  
ดูเพิ่มเติมที่ Maldives - NPM working methods, by Association for the Prevention of
Torture, 2013.  Retrieved from https://apt.ch/en/opcat_pages/npm-working-methods-14/
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ในขณะเดียวกัน NHRI ยังคงท�ำงานในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนต่อไป ซึ่งอาจรวมถึง
การรับเรือ่ งร้องเรียนจากบุคคลทีถ่ กู ลิดรอนเสรีภาพและยังต้องไปเยีย่ มสถานคุมขังทีม่ กี ารร้องเรียนเพือ่ สอบสวน
เกี่ยวกับกรณีการทรมานหรือการปฏิบัติที่ไม่ดีหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น
จากประสบการณ์ของ NHRI บางแห่งพบว่า เมื่อไม่มีการแบ่งแยกบทบาท 2 บทบาท
(คือบทบาทในการป้องกันและบทบาทเชิงรับ) ให้ออกจากกันอย่างชัดเจนในสายตาของหน่วยงานรัฐแล้ว การสร้าง
กระบวนการหารืออย่างสร้างสรรค์กบั หน่วยงานรัฐตามแนวทางของพิธสี าร OPCAT กลายเป็นเรือ่ งยาก ทีเ่ ป็นเช่นนี้
เพราะงานของ NHRI ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนมีลักษณะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์และประณาม
ซึ่งท�ำให้หน่วยงานของรัฐมักลังเลที่จะให้ความร่วมมือกับ NHRI ในฐานะ NPM โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ NHRI
มีส่วนร่วมในการฟ้องคดีหรือส่งเรื่องที่มีข้อมูลบ่งชี้ว่ามีการรับผิดทางอาญาเกิดขึ้นไปยังอัยการ47
โอกาสที่จะเกิดความสับสนระหว่างบทบาทสองบทบาทที่กล่าวถึงข้างต้นจะเพิ่มมากขึ้น
เมือ่ เจ้าหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบงานตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียนและงานด้าน NPM เป็นบุคคลคนเดียวกัน (เช่น ในสาธารณรัฐ
ไซปรัส) และในกรณีที่ไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานภายในเพื่อท�ำหน้าที่ NPM เป็นการเฉพาะ (เช่น ในสาธารณรัฐ
เอสโตเนียและสาธารณรัฐมอลโดวา) ในกรณีของสาธารณรัฐมอลโดวา SPT ได้กล่าวว่า “เจ้าหน้าที่ของศูนย์
สิทธิมนุษยชนต้องรับผิดชอบทั้งงานที่เกี่ยวกับ NPM และงานอื่น ๆ ตามอ�ำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ที่ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการท�ำงานเชิงป้องกันของ NPM”48
ในการแก้ปัญหาข้อท้าทายดังกล่าว SPT มีข้อเสนอแนะว่า “ในกรณีที่องค์กรที่ได้รับ
มอบหมายให้ท�ำหน้าที่ NPM ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างอื่นนอกเหนือจากหน้าที่ตามพิธีสารเลือกรับ องค์กรนั้นควร
จัดให้มีหน่วยหรือแผนกที่รับผิดชอบงานด้าน NPM ที่มีบุคลากรและงบประมาณเป็นการเฉพาะขึ้นภายใน
องค์กร”49 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ SPT NHRI หลายแห่งจึงได้จัดให้มีหน่วย NPM ขึ้นใน
องค์กรของตนเป็นการเฉพาะ โดยให้รับผิดชอบการท�ำหน้าที่หลักของ NPM การมีหน่วย NPM เป็นการเฉพาะ

47

See National preventive mechanisms: means of action and limits of their mandate
in the face of violations against persons deprived of their liberty, by Association for the Prevention of
Torture, 2012.  Retrieved from https://www.apt.ch/en/national-preventive-mechanisms-npms/
48
รายงานการเยือนจัดท�ำโดย SPT เพื่อประโยชน์ในการให้ค�ำปรึกษาแก่กลไกป้องกันระดับชาติ          
ของมอลโดวา, ดูเพิ่มเติมที่ From Report on the visit made by the Subcommittee on Prevention of Torture
and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment for the purpose of providing
advisory assistance to the national preventive mechanism of Moldova: Report for the national
preventive mechanism (CAT/OP/MDA/R.1) (§ 15), by United Nations, Subcommittee on Prevention
of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 2013. Retrieved from
https://www.apt.ch/content/files/ Moldova_Report%20of%20SPT%202012%20NPM%20visit.pdf
49
From Guidelines on national preventive mechanisms (CAT/OP/12/5), Op.cit. (§ 32).

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
จะช่วยท�ำให้มั่นใจว่าการท�ำหน้าที่ของ NPM จะไม่ถูกลดความส�ำคัญภายใน องค์กรและจะช่วยแบ่งแยกงาน
เชิงป้องกันของ NPM ออกจากงานด้านอื่น ๆ ของ NHRI ที่เป็นงานเชิงรับได้อย่างชัดเจน50
3.3 การจัดตัง้ หน่วย NPM ขึน้ เป็นการเฉพาะ: การสร้างสถานะ ความชัดเจน และความสัมพันธ์
ภายในองค์กร
การที่ NHRI ส่วนใหญ่มักมีอ�ำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
หลายประการอาจท�ำให้งานด้าน NPM ถูกกลืนไปกับงานด้านอื่น ๆ  การตั้งหน่วยงานภายในเพื่อท�ำหน้าที่ NPM
โดยเฉพาะจะช่วยให้งานด้านนีม้ คี วามเด่นชัดและท�ำให้สาธารณชนได้รบั รูแ้ ละเข้าใจถึงแนวทางการท�ำของ NPM
ซึง่ มีสว่ นส�ำคัญต่อการสร้างความยอมรับและประสิทธิผลของการท�ำงาน แต่ไม่ได้หมายความว่าหน่วยอืน่ ๆ ในองค์กร
จะท�ำงานร่วมกับหน่วยงานภายในที่ตั้งขึ้นใหม่นี้ไม่ได้ ในทางตรงกันข้าม หน่วยงานภายในอื่น ๆ มักมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่อาจเป็นประโยชน์ต่องาน NPM แต่องค์กรควรมีการจัดระบบการประสานงานระหว่าง
หน่วยที่ท�ำหน้าที่ NPM กับหน่วยงานภายในอื่น ๆ ให้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเผยข้อมูลบางอย่างที่
ต้องท�ำด้วยความระมัดระวังเพราะหน่วยที่ ท�ำหน้าที่ NPM ต้องรักษาข้อมูลบางประการไว้เป็นความลับเพื่อ
ประโยชน์ในการท�ำงาน
  การตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขังบุคคลทั่วประเทศเป็นงานที่ต้องใช้งบประมาณและบุคลากร
ค่อนข้างมาก การได้รับจัดสรรทรัพยากรไม่เพียงพออาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลในการท�ำงาน ในบางกรณี
การจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เหมาะสมอาจท�ำให้เกิดปัญหาทรัพยากรไม่เพียงพอได้เช่นกัน นอกจากนี้ การท�ำหน้าที่
NPM ยังต้องใช้บุคลการที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ในขณะที่เจ้าหน้าที่ของ NHRIs ส่วนใหญ่จะเป็น
นักกฎหมายแต่ขาดเจ้าหน้าทีด่ า้ นการแพทย์ ซึง่ NHRI บางแห่งแก้ปญ
ั หาโดยการท�ำความตกลงกับภาคประชาสังคม
เพื่อให้มีผู้เชี่ยวชาญในบางสาขาร่วมในคณะตรวจเยี่ยมด้วย


3.4 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับรูปแบบของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปัจจุบนั   NHRI ทีท่ ำ� หน้าที่ NPM มีหลายรูปแบบ ทัง้ ผูต้ รวจการแผ่นดิน (Ombudsmen)
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Rights Commissions) คณะกรรมการที่ปรึกษา (Consultative
Commissions) และ NHRI ทีท่ ำ� หน้าที่ NPM ร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมหรือรูปแบบทีเ่ รียกว่า Ombudsman
plus
  องค์กรที่ท�ำหน้าที่ NPM ส่วนใหญ่เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน (มีจ�ำนวน 23 จาก 34 ประเทศ
ที่ใช้ NHRI เป็น NPM) ส่วนใหญ่เป็นประเทศในยุโรปและละตินอเมริกา ปัญหาของผู้ตรวจการแผ่นดินส่วนใหญ่


50

NHRI หลายแห่งมีแนวทางที่ไม่ท�ำให้เกิดความสับสนระหว่างการตรวจเยี่ยมตามอ�ำนาจหน้าที่
ของ NPM กับการตรวจเยี่ยมเพื่อสอบสวนเรื่องร้องเรียน เช่น ในสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจัน กรรมาธิการได้รายงานว่า
ได้ท�ำการตรวจเยี่ยมเพื่อสอบสวนเรื่องร้องเรียนแยกต่างหากจากการตรวจเยี่ยมในฐานะ NPM
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คือความหลากหลาย (plurality) และความเชีย่ วชาญซึง่ เป็นปัจจัยส�ำคัญในการท�ำหน้าที่ NPM เพราะผูต้ รวจการ
แผ่นดินส่วนใหญ่ประกอบด้วยบุคคลเพียงคนเดียว การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ จึงท�ำโดยบุคคลคนเดียวและ
ขาดมิติความหลากหลาย เจ้าหน้าที่ท่ีสนับสนุนการท�ำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นนักกฎหมายเป็นส่วนใหญ่
แม้วา่ ในบางกรณีจะมีการจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญจากภายนอก แต่การท�ำงานทีต่ อ้ งบูรณาการความเชีย่ วชาญหลากหลาย
สาขาวิชายังคงเป็นความท้าทายส�ำหรับผูต้ รวจการแผ่นดิน  ผูต้ รวจการแผ่นดินทีเ่ น้นการตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียน
อาจต้องปรับแนวทางการท�ำงานจากการแก้ไขปัญหาเป็นการป้องกันปัญหา รวมถึงต้องปรับการท�ำงานจากการ
ตรวจสอบประเด็นทางกฎหมายเป็นการน�ำมาตรฐานระหว่างประเทศมาปรับใช้และการท�ำงานทีน่ ำ� ไปสูก่ ารปรับเปลีย่ น
ในระดับนโยบายมากขึ้น
   คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนมักประกอบด้วยสมาชิกหลายคน (ประมาณ 3-5 คน)
และมีอาณัติด้านสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมการท�ำงานหลายด้าน นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
มักมีประสบการณ์เกีย่ วกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกลไกด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ  
อย่างไรก็ดี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนส่วนใหญ่ยังคงขาดความเชี่ยวชาญในบางสาขาที่จ�ำเป็นต่อการท�ำหน้าที่
NPM และมักต้องแสวงหาความร่วมมือหรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนส่วนใหญ่เน้น
การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนซึ่งเป็นการท�ำงานเชิงรับและต้องปรับแนวทางการท�ำงานเป็นเชิงรุกมากขึ้น รวมทั้ง
ต้องวางแนวทางการประสานงานระหว่างหน่วยที่ท�ำหน้าที่ NPM กับหน่วยที่ท�ำหน้าที่ด้านอื่น ๆ ในองค์กร
อย่างชัดเจนและเป็นระบบเพื่อให้การท�ำงานเกิดประโยชน์สูงสุด
  คณะกรรมการที่ปรึกษามักมีสมาชิกจ�ำนวนมาก (มากกว่า 10 คนขึ้นไป) จากภาคส่วน     
ต่าง ๆ ของสังคม บางครั้งอาจมีผู้แทนหน่วยงานของรัฐร่วมอยู่ด้วย โดยทั่วไปมีบทบาทจ�ำกัดเฉพาะในเรื่องของ
การสร้างความตระหนัก การศึกษาวิจยั และการให้คำ� แนะน�ำแก่รฐั บาลในเรือ่ งสิทธิมนุษยชน การมีสมาชิกจ�ำนวน
มากมีข้อดีที่ท�ำให้มีความหลากหลาย โดยเฉพาะการมีตัวแทนจากกลุ่มเชื้อชาติและเพศ (ethnic and gender
representation) แต่การทีม่ ผี แู้ ทนหน่วยงานของรัฐขัดกับหลักการความเป็นอิสระและการรักษาข้อมูลบางอย่าง
เป็นความลับ อย่างไรก็ดี ประเด็นดังกล่าวอาจแก้ไขได้โดยการมีข้อก�ำหนดให้ผู้แทนหน่วยงานรัฐมีบทบาท
เพียงการให้คำ� แนะน�ำปรึกษาเท่านัน้ การมีผแู้ ทนหน่วยงานรัฐอาจช่วยในเรือ่ งของการให้หน่วยงานด�ำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจเยี่ยม คณะกรรมการที่ปรึกษามักไม่มีประสบการณ์และไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ท�ำงาน
ระดับปฏิบัติการ จึงควรต้องมีการจัดตั้งหน่วยเพื่อท�ำหน้าที่ NPM ขึ้นเป็นการเฉพาะ
   Ombudsman plus คือรูปแบบที่ผู้ตรวจการแผ่นดินท�ำหน้าที่ NPM ร่วมกับผู้แทน
หรือองค์กรภาคประชาสังคม โดยส่วนใหญ่จะมีการท�ำความตกลงอย่างเป็นทางการระหว่างกัน NPM รูปแบบนี้
ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนความเชี่ยวชาญในบางสาขาของผู้ตรวจการแผ่นดิน แต่ก็มีความท้าทายในเรื่อง
ของการประสานงานและการสร้างแนวทางการท�ำงานที่เป็นเอกภาพ การแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างผู้ตรวจการ
แผ่นดินกับองค์กรภาคประชาสังคม และกระบวนการตัดสินใจ การท�ำงานรูปแบบนี้ยังขึ้นอยู่กับความยั่งยืน
ของความร่วมมือระหว่างผูต้ รวจการแผ่นดินกับองค์กรภาคประชาสังคม และการท�ำหน้าทีข่ ององค์กรภาคประชาสังคม
ตามหน้าที่ NPM อย่างเคร่งครัดโดยไม่น�ำเป้าหมายขององค์กรของตนมาปะปนกับการท�ำหน้าที่ NPM
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นอกจากนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้แทนภาคประชาสังคมที่จะเข้าไปท�ำหน้าที่เป็น NPM ต้องมีความโปร่งใส และ
ครอบคลุมองค์กรภาคประชาสังคมในด้านต่าง ๆ
บทสรุป
NHRI เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการท�ำหน้าที่เป็น NPM แต่รัฐภาคีไม่ควรมอบหมายให้ NHRI
ท�ำหน้าที่ NPM เพียงเพราะเป็นองค์กรทีม่ อี ยูแ่ ล้วและประหยัดค่าใช้จา่ ย เพราะส่วนใหญ่รฐั ต้องจัดสรรทรัพยากร
ให้ NHRI เพิ่มเติมเพื่อให้ท�ำหน้าที่ NPM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การท�ำงานของ NHRI ในฐานะ NPM จะได้
ผลมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ NHRI เอง ปัจจัยส�ำคัญขึ้นอยู่กับการให้ความส�ำคัญกับการท�ำหน้าที่ในฐานะ NPM  
การปรับเปลีย่ นการท�ำงานจากเชิงรับเป็นเชิงรุกทีม่ งุ่ สร้างความเปลีย่ นแปลงทางกฎหมาย นโยบายและโครงสร้าง
เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการปฏิบัติต่อผู้ถูกคุมขังให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
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หลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน: กรณีศึกษาของภูมิภาคยุโรป
นายพรชัย น้อยบ้านโง้ง*
บทคัดย่อ
บทความนี้น�ำเสนอแนวคิดและประสิทธิภาพของกลไกในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ
ภูมภิ าคยุโรป ซึง่ ไม่เพียงแต่มขี อ้ บัญญัตทิ างกฎหมายเพือ่ รับรองสิทธิมนุษยชนเท่านัน้ แต่ยงั มีกลไกหรือสถาบัน
มารองรับหรือดูแลการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายด้วย ทั้งนี้ เพื่อรับรองว่าสิทธิมนุษยชนของประชาชน
จะได้รับการดูแลอย่างแท้จริง บทความนี้มุ่งให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ ๆ ในด้านการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนให้กับปัจเจกบุคคลในฐานะผู้เสียหาย รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับระบบกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในระดับภูมภิ าคของยุโรปทีไ่ ด้รบั รองสถานะของปัจเจกบุคคลให้สามารถเข้ายืน่
ค�ำร้องต่อศาลได้โดยตรง ซึ่งอาจจะมีประโยชน์ในอนาคต หากภูมิภาคอาเซียนจะจัดตั้งกลไกในการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนขึ้นในระดับภูมิภาค หรือหากประเทศไทยในอนาคตอาจมีการจัดตั้งกลไกศาลสิทธิมนุษยชน
เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ปัจเจกบุคคลในฐานะผู้เสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
ค�ำส�ำคัญ: สิทธิมนุษยชน มาตรฐานสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป
       อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

*

นายพรชัย น้อยบ้านโง้ง นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช�ำนาญการ กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ 2 ส�ำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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Principles and Standards of Human Rights:
A Study of the Europe Region
Mr. Pornchai Noibanngong*
Abstract
This article mainly presents the concepts and effectiveness of the mechanism
for the protection of human rights in the European regions that do not only legal provisions
to ensure human rights norms but also a mechanisms and institutions that support
the enforcement of the law in order to ensure that human rights of the people are truly
protected. This article aims to exchange new ideas on the protection of human rights for
individuals as victims and aims to gain better understanding of the European regional human
rights law system which has recognized the status of individuals and provided possible
to file a lawsuit directly to the Court. This article also may be useful if, in the future, the
ASEAN region establishes a mechanism for the protection of human rights in the region or
if, in Thailand in the future, a human rights court may be established to protect individuals
as victims of human rights abuses.
Keywords: Human Rights, Principles and Standards of Human Rights, Human Rights
       Protection System, European Region, European Court of Human Rights,
         European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
         Freedoms
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บทน�ำ
บทความนี้น�ำเสนอแนวคิดและประสิทธิภาพของกลไกในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของภูมิภาค
ยุโรป ซึง่ ไม่เพียงแต่มขี อ้ บัญญัตทิ างกฎหมายเพือ่ รับรองสิทธิมนุษยชนเท่านัน้ แต่ยงั มีกลไกหรือสถาบันมารองรับ
หรือดูแลการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายด้วย ทั้งนี้ เพื่อรับรองว่า สิทธิมนุษยชนของประชาชนจะได้รับการดูแล
อย่างแท้จริง บทความนี้มุ่งให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ ๆ ในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้กับ
ปัจเจกบุคคลในฐานะผูเ้ สียหาย รวมทัง้ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจเกีย่ วกับระบบกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ในระดับภูมิภาคของยุโรปที่ได้รับรองสถานะของปัจเจกบุคคลให้สามารถเข้ายื่นค�ำร้องต่อศาลได้โดยตรง ซึ่งอาจ
จะมีประโยชน์ในอนาคต หากภูมภิ าคอาเซียนจะจัดตัง้ กลไกในการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนขึน้ ในระดับภูมภิ าค หรือ
หากประเทศไทย ในอนาคตอาจมีการจัดตัง้ กลไกศาลสิทธิมนุษยชนเพือ่ ให้ความคุม้ ครองแก่ปจั เจกบุคคลในฐานะ
ผู้เสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
บทความนี้มีวัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษาแนวความคิดและกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคยุโรป ทั้งกลไก
ด้านกฎหมายและกลไกด้านองค์กรหรือสถาบันที่เข้ามาท�ำหน้าที่ในการพิจารณาตัดสินคดี
การละเมิดสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนของภูมิภาคยุโรป และ
(2) เพื่อศึกษาบทบาทของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปในการคุ้มครองผู้เสียหายและการเยียวยา
ความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยแบ่งเนือ้ หาออกเป็น 7 ส่วน ประกอบด้วย (1) บทน�ำ (2) นิยามทางกฎหมายของสิทธิมนุษยชน
(3) ระบบการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (4) ระบบการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคยุโรป
(5) ความสัมพันธ์ระหว่างศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปกับระบบกฎหมายยุโรป (6) ความสัมพันธ์ระหว่างศาลสิทธิมนุษยชน
ยุโรปกับรัฐธรรมนูญภายในประเทศของรัฐภาคี และ (7) บทสรุป  
ผูจ้ ดั ท�ำบทความหวังว่า บทความนีจ้ ะท�ำให้สามารถเข้าใจหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน
ของภูมิภาคยุโรปได้มากขึ้น ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย รวมทั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ อาจน�ำหลักการต่าง ๆ ตามกลไกของภูมิภาคยุโรปมาปรับใช้ หรือน�ำมาพัฒนากลไกการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนภายในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนการน�ำหลักการที่ประกอบการใช้ตัดสิน
หรือพิจารณาคดีในศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปมาเป็นแนวทางประกอบอีกด้านหนึ่ง เพื่อปรับใช้กับการคุ้มครอง
ปัจเจกบุคคลในประเทศไทย โดยหวังประโยชน์สูงสุดว่า ปัจเจกบุคคลในประเทศไทยในอนาคตจะได้รับ
การคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับปัจเจกบุคคลของภูมิภาคยุโรป
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นิยามทางกฎหมายของสิทธิมนุษยชน
2.1 ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ ค�ำว่า “สิทธิมนุษยชน” ไม่ได้มกี ารให้คำ� นิยามไว้ในตราสาร
ระหว่างประเทศใด ๆ แต่เป็นหลักการกว้าง ๆ ที่ได้รับความเข้าใจร่วมกันว่า มีพัฒนาการมาจากแนวความคิด
ที่เกี่ยวกับ “สิทธิ” “สิทธิตามธรรมชาติ” และ “กฎหมายธรรมชาติ” มุ่งให้ความส�ำคัญกับความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมกันของมนุษย์ การจ�ำกัดการใช้อ�ำนาจของรัฐหรือผู้ปกครอง รวมทั้งยังสัมพันธ์กับแนวความคิด
แบบปัจเจกชนนิยม (individualism) ที่ถือว่า สิทธิของบุคคลแต่ละคนมีความส�ำคัญ และสังคมมีหน้าที่ต้องให้
ความส�ำคัญกับปัจเจกบุคคล ทั้งนี้ แนวความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นจากบทเรียนในอดีตที่ชนชั้นผู้ปกครองกดขี่ข่มเหง
ประชาชนจนเกิดเป็นความขัดแย้งทางสังคมที่รุนแรงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง จึงพัฒนาเกิดเป็นแนวความคิดว่า
อ�ำนาจของรัฐหรือผู้ปกครองควรต้องถูกจ�ำกัด
แนวความคิดสิทธิมนุษยชนกล่าวอ้างหรือเชื่อว่า สิทธิตามธรรมชาติเกิดขึ้นพร้อมกับการมี
สภาพบุคคล และสิทธิตามธรรมชาติของบุคคลจะติดอยู่กับตัวมนุษย์ทุกคน โดยรัฐหรือผู้ปกครองต้องถูกจ�ำกัด
อ�ำนาจที่จะไม่ออกกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นการขัดหรือแย้งกับสิทธิที่มนุษย์มีติดตัวมาตั้งแต่ก�ำเนิด แนวความ
คิดนีป้ รากฏเริม่ แรกอยูใ่ นตราสารภายในประเทศของบางประเทศ เช่น ปฏิญญาเวอร์จเิ นียว่าด้วยสิทธิ พ.ศ. 2319
(Virginia Declaration of Rights 1776) ข้อ 11 ความว่า “มนุษย์ทุกคนมีเสรีภาพและเป็นอิสระโดยธรรมชาติ
และมีสิทธิที่แน่นอนบางประการในเรื่อง ... ที่พวกเขาจะต้องไม่ถูกกีดกันหรือถอดถอนได้ เช่น ความผาสุกในชีวิต
และเสรีภาพ การใช้วิธีการต่าง ๆ ในการแสวงหาและการครอบครองทรัพย์สิน และการได้รับความสุขและ
ความปลอดภัย...” อย่างไรก็ตาม ข้อความที่ถือเป็นจุดก�ำเนิดที่ส�ำคัญของทฤษฎีปัจเจกชนนิยมในทางกฎหมาย
มหาชน คือ ข้อความในปฏิญญาสิทธิของมนุษย์และพลเมืองของฝรั่งเศส พ.ศ. 2332 (The Declaration of
the Rights of Man and of the Citizen 1789) ที่ให้ความส�ำคัญกับปัจเจกบุคคลและสิทธิของปัจเจกบุคคล
โดยถือว่า หัวใจส�ำคัญของสังคม คือ การยอมรับคุณค่าของคนทุกคนที่รวมกันเป็นสังคม รัฐหรือสังคมต้อง
ไม่ก้าวก่ายสิทธิของปัจเจกบุคคล เว้นแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนร่วม
อาจกล่าวได้ว่า แม้จุดเริ่มส�ำคัญของแนวความคิดสิทธิมนุษยชนเกิดจากแนวคิดว่าด้วยการจ�ำกัด
อ�ำนาจของรัฐ ซึ่งเชื่อมโยงกับสิทธิตามธรรมชาติ แต่ในช่วงแรก ค�ำว่า “สิทธิมนุษยชน” ยังถูกเรียกว่า “สิทธิของ
มนุษย์” (rights of man) โดยมีความหมายที่จ�ำกัดอยู่แต่เฉพาะในกรณีที่ประชาชนเรียกร้องที่จะใช้สิทธิให้จ�ำกัด
อ�ำนาจของรัฐหรือผูป้ กครอง รวมทัง้ การเข้ามามีสว่ นร่วมในการใช้อำ� นาจของผูป้ กครอง โดยให้ถอื เรือ่ ง “สิทธิของ
มนุษย์” เป็นเรื่องภายในของแต่ละรัฐ โดยแต่ละรัฐต่างต้องไม่ก้าวก่ายกิจการภายในของกันและกัน
2.2 แนวความคิดว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่เป็นสากลเกิดขึ้นเด่นชัดภายหลังการสิ้นสุดลงของ
สงครามโลก ครัง้ ที่ 2 เพราะความกลัวต่อภัยของสงครามโลกทีเ่ กิดขึน้ มาแล้วถึง 2 ครัง้ ภายในระยะเวลาทีห่ า่ งกัน
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That all men are by nature equally free and independent and have certain inherent
rights, of which, when they enter into a state of society, they cannot, by any compact, deprive or
divest their …
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วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน
เพียง 30 ปี และท�ำให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ความบาดเจ็บและล้มตายของทหารและพลเรือนจ�ำนวนมาก
การกีดกันและการเลือกปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อย การเกิดขึ้นของระบอบเผด็จการที่มุ่งจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมืองของประชาชน ฯลฯ ซึง่ ภัยดังกล่าว ล้วนเป็นทัง้ ทีม่ าทีท่ ำ� ให้เกิดความขัดแย้งและสงคราม และอีกนัยหนึง่
ก็เป็นผลที่เกิดขึ้นจากสงครามด้วย
กลุ่มพันธมิตรที่เป็นกลุ่มประเทศผู้ชนะสงครามจึงเกิดแนวความคิดว่า นานาประเทศจะต้อง
ร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการก่อตั้งสหประชาชาติที่ก�ำหนดหลักคิดให้สิทธิมนุษยชนถือเป็น
หัวใจของการจัดตั้งองค์กร เพื่อให้เป็นเวทีของความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศต่าง ๆ ในโลก ทั้งนี้
ตามกฎบัตรของสหประชาชาติ ข้อ 1 (3)2 ซึ่งเป็นข้อบัญญัติที่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหประชาชาติ
ได้มีข้อความว่า “เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม หรือมนุษยธรรม และเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานส�ำหรับทุกคนโดยต้องไม่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา”
แนวคิดที่เห็นว่าการคุ้มครองสิทธิของบุคคลเป็นกิจการภายในของรัฐจึงได้เปลี่ยนมาเป็นแนวคิด
แบบความร่วมมือกันระหว่างประเทศ และของมนุษยชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ท�ำให้ ค�ำว่า “สิทธิมนุษยชน” (Human Rights) ได้ถกู น�ำมาใช้อย่างแพร่หลายเป็นครัง้ แรก และจนกระทัง่ ถึงวันที่
10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 เมือ่ รัฐสมาชิกของสหประชาชาติ โดยทีป่ ระชุมสมัชชาสหประชาชาติ ได้ให้ความเห็นชอบ
กับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2491 (Universal Declaration of Human Rights 1948) ปฏิญญา
สากลฯ จึงถือเป็นตราสารระหว่างประเทศฉบับแรกของโลกที่มีสารัตถะหลักที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน  
2.3 ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า ค�ำว่า “สิทธิมนุษยชน” เป็นค�ำศัพท์ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ
ที่ไม่ได้มีการก�ำหนดนิยามไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติและตราสารระหว่างประเทศอื่นใด รวมทั้งในปฏิญญา
สากลฯ แต่การจัดท�ำตราสารที่ส�ำคัญระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชนล�ำดับถัดมาอีก 2 ฉบับ คือ กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political
Rights – ICCPR) และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR) ได้ช่วยก�ำหนดว่า องค์ประกอบของ
สิทธิมนุษยชนอาจสามารถแบ่งออกกว้าง ๆ ได้เป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สิทธิทางสังคม และสิทธิทางวัฒนธรรม ซึง่ สิทธิมนุษยชนตามทีก่ ำ� หนดไว้ในตราสารระหว่างประเทศ
ทั้ง 3 ฉบับนี้ ถือเป็นมาตรฐานขั้นต�่ำสุด (minimum standards) ที่มนุษย์พึงได้รับการปฏิบัติจากรัฐ
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2.4 อย่างไรก็ตาม แม้จนปัจจุบนั ความหมายในกฎหมายระหว่างประเทศของค�ำว่า “สิทธิมนุษยชน”
ก็ยังคงมีความคลุมเครือ และในการพิจารณากรณีที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่าง ๆ ก็ยังคงต้องมี
การแบ่งแยกประเภทของสิทธิ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในแต่ละประเภทที่
ไม่สับสน ทั้งนี้ ความหมายของสิทธิมนุษยชนถูกน�ำไปใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน ดังนี้
(1) สิทธิมนุษยชนมีความเชื่อมโยงกับแนวความคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองและสังคม
กล่าวถึงการก�ำหนดความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับสังคม และเกีย่ วกับการพึง่ พิงกันระหว่างประชาชนกับรัฐ
ตามแนวความคิดนี้ สิทธิมนุษยชนจึงเป็นแนวความคิดทีเ่ ป็นอุดมการณ์ทางการเมือง อย่างไรก็ตาม สิทธิมนุษยชน
ในแง่นี้อาจได้รับการเข้าใจและเกิดผลในทางปฏิบัติที่ไม่เหมือนกัน เพราะผู้ที่อ้างสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกันอาจ
มีสมมุติฐานและมุมมองทางการเมืองที่แตกต่างกันได้
(2) สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ภายในของแต่ละรัฐ
(3) สิทธิมนุษยชนเป็นแนวความคิดทีป่ รากฏขึน้ มาในระเบียบระหว่างประเทศ (international
order) โดยได้จัดท�ำเป็นรูปแบบของตราสารระหว่างประเทศที่ให้หลักประกันในการใช้สิทธิโดยเฉพาะเจาะจง
บางอย่างแก่ปัจเจกบุคคล ทั้งนี้ โดยการจ�ำกัดอ�ำนาจของรัฐบางอย่างโดยเฉพาะเจาะจงที่มีอยู่เหนือพลเมืองและ
ดินแดนของตน โดยความตกลงใจ หรือความสมัครใจของรัฐ
(4) แม้ว่าการกล่าวถึงค�ำว่า “สิทธิมนุษยชน” ในบริบทระหว่างประเทศในปัจจุบันจะได้รับ
ความเข้าใจในแง่ของความหมายทางกฎหมายเป็นหลัก แต่การใช้ค�ำว่า “สิทธิมนุษยชน” อาจมีเจตนาและ
ผลประโยชน์ทางการเมืองระหว่างประเทศอื่นแอบแฝงได้ด้วย
2.5 กล่าวโดยสรุป แนวความคิด เกี่ ย วกั บสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนวิ วั ฒ นาการมาจากแนวความคิ ด ที่
เกี่ยวกับคุณค่าของบุคคลและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ด้วยหลักเหตุผลว่า มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรี สิทธิ และ
ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน แนวความคิดนี้พัฒนามาจากแนวความคิด เรื่อง “สิทธิ” “สิทธิตามธรรมชาติ” และ
“กฎหมายธรรมชาติ” เพื่อให้ความคุ้มครองแก่สิทธิของมนุษย์ทุกคนที่ติดตัวมาตามธรรมชาติ สิทธิมนุษยชน
จึงเป็นคุณค่าหรือมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ สุดทีเ่ รียกได้วา่ “สิทธิขนั้ พืน้ ฐานของมนุษย์” ทีเ่ ชือ่ มโยงกับหลาย ๆ คุณค่า เช่น
คุณธรรม ศีลธรรม มนุษยธรรม ฯลฯ ซึ่งคุณค่าเหล่านี้อาจขึ้นอยู่กับความเชื่อและความคิดของปัจเจกบุคคลและ
สามารถเปลีย่ นแปลงไปได้ตามแต่สภาพสังคมและตามแต่ละยุคสมัย อีกทัง้ ยังเปลีย่ นแปลงไปตามแนวความคิดและ
วัฒนธรรมทางการเมืองและการปกครองของแต่ละสังคม อย่างไรก็ตาม แม้ความหมายของค�ำว่า “สิทธิมนุษยชน”
ยังมีความคลุมเครือและขอบเขตทีไ่ ม่ชดั เจน แต่สทิ ธิมนุษยชนเป็นแนวความคิดสากลร่วมกันว่า มนุษย์ในสังคมจะ
ต้องเคารพซึง่ กันและกัน รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ติ อ่ กันอย่างเท่าเทียม เพือ่ สร้างมาตรฐานในการอยูร่ ว่ มกันอย่างสงบสุข
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ระบบการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
แนวความคิดการให้ความคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนแพร่หลายอย่างกว้างขวางในช่วงหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ภายหลังการก่อตั้งสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2488 ซึ่งสหประชาชาติถือเป็นองค์กรต้นแบบที่ให้
ความคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน พร้อมกับได้มกี ารประกาศรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในปี พ.ศ. 2491
(ค.ศ. 1948) ท�ำให้แนวความคิดว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของปัจเจกชนในฐานะผู้เสียหายแพร่หลาย
ไปทัว่ โลก ทัง้ นี้ แม้วา่ ปฏิญญาสากลสิทธิมนุษยชนจะไม่ใช่สนธิสญ
ั ญาหรืออนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศทีม่ ผี ลผูกพัน
ให้รฐั ต้องปฏิบตั ติ าม แต่รฐั สมาชิกของสหประชาชาติกม็ หี น้าทีต่ อ้ งเคารพหลักการด้านสิทธิมนุษยชนตามทีบ่ ญ
ั ญัติ
ไว้ในปฏิญญาสากลฯ และมีหน้าที่ต้องจัดท�ำแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ
ให้สอดคล้องกับปฏิญญาสากลฯ เพื่อให้สิทธิมนุษยชนตามที่ปรากฏในปฏิญญาสากลฯ ได้รับการรับรองหรือเกิด
ผลในทางปฏิบตั ใิ ห้มากทีส่ ดุ อย่างไรก็ตาม เพือ่ ให้ระบบการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนมีประสิทธิภาพ สหประชาชาติ
ได้มีการจัดท�ำอนุสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนแล้ว จ�ำนวน 9 ฉบับ ดังต่อไปนี้
(1) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant
on Civil and Political Rights – ICCPR)
(2) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR)
(3) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW)
(4) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child – CRC)
(5) อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบตั ทิ างเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the
Elimination of All Forms of Racial Discrimination – CERD)
(6) อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระท�ำอืน่ ๆ ทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือ
ทีย่ ำ�่ ยีศกั ดิศ์ รี (Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment – CAT)
(7) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of the Persons with
Disabilities – CRPD)
(8) อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ ครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ  
(International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance – CED)
(9) อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว
(Convention on the Protection of the Rights of Migrants Workers and Member
of their Families หรือ CMW)
อย่างไรก็ตาม ระบบการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติยังคงมีข้อจ�ำกัดที่ท�ำให้
ไม่สามารถคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสหประชาชาติไม่สามารถสร้างกลไกที่

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
เปิดโอกาสให้ปัจเจกบุคคลในฐานะผู้เสียหายที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ได้เข้ามายื่นเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้ระบบการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หลายภูมิภาคทั่วโลก
เช่น ภูมภิ าคยุโรป อเมริกา และแอฟริกา จึงได้นำ� แนวคิดว่าด้วยการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนไปจัดท�ำระบบหรือกลไก
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคของตนขึ้นมา เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
ระบบการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคยุโรป
4.1 ส�ำหรับภูมิภาคยุโรปนั้น คณะมนตรีแห่งยุโรป (Council of Europe – CoE) ได้จัดท�ำระบบ
การคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนของตนเองขึน้ โดยได้จดั ท�ำอนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้วยการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขัน้ พืน้ ฐาน (European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
1950) ในปี พ.ศ. 2493
อนุสญ
ั ญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) เกิดขึน้ ภายหลังสงครามโลก ครัง้ ที่ 2 และภายหลัง
การประกาศรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2491 เพียง 2 ปี ก่อนทีส่ หประชาชาติจะมีการประกาศ
รับรองกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) เนือ่ งด้วยภูมภิ าคยุโรปในขณะนัน้ ประเมินแล้วว่า ระบบ
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติอาจจะไม่มีสภาพการบังคับ รวมทั้งการบังคับใช้อาจจะไม่มี
ประสิทธิภาพ โดยท้ายที่สุด ระบบการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติอาจจะอ่อนแอจนไม่สามารถ
ท�ำงานได้จริง
เมือ่ ถูกเร่งด้วยความเกรงกลัวต่อภัยของลัทธิคอมมิวนิสต์ทกี่ ำ� ลังเคลือ่ นเข้ามาคุกคามภูมภิ าค
ยุโรป ประเทศในภูมิภาคยุโรปตะวันตก 10 ประเทศ จึงได้รวมตัวกันประกาศการจัดตั้ง “คณะมนตรีแห่งยุโรป”
(CoE) เมือ่ วันที่ 5 พฤษภาคม 2492 (ค.ศ. 1949) ประกอบด้วยประเทศ เบลเยีย่ ม เดนมาร์ก ฝรัง่ เศส ไอร์แลนด์ อิตาลี
ลักเซมเบิรก์ เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน และสหราชอาณาจักร เพือ่ ให้เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
ที่มีวัตถุประสงค์ในทางการเมือง โดยให้มีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค
ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการส่งเสริมประชาธิปไตย หลักนิติธรรม และวัฒนธรรมยุโรป ท�ำให้
การจัดตั้งคณะมนตรีแห่งยุโรปมีเหตุผลที่แตกต่างจากการจัดตั้งสหภาพยุโรปที่เป็นองค์กรความร่วมมือที่มี
วัตถุประสงค์ในทางเศรษฐกิจ3
4.2 อนุสัญญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) เกิดขึ้นเพื่อให้หลักประกันว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐาน
และเสรีภาพทางการเมืองกับประชาชน โดยใช้ประเด็นการให้ความคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ สิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมือง เป็นหลักการส�ำคัญเพื่อต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์  

3

คณะมนตรีแห่งยุโรป (Council of Europe) เป็นคนละองค์กรกับสหภาพยุโรป (European Union)
แต่ทงั้ 2 องค์กร มีสมาชิกส่วนหนึง่ ร่วมกัน ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ นภูมภิ าคยุโรปร่วมกัน และมีคา่ นิยมร่วมกันในด้านสิทธิมนุษยชน
และประชาธิปไตย
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4.3 อนุสญ
ั ญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) ได้กำ� หนดมาตรฐานในการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
ให้แก่ปัจเจกชนในฐานะผู้เสียหายขึ้น 2 เรื่องส�ำคัญ คือ
(1) การจัดตั้งศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปเพื่อให้เป็นองค์กรในการคุ้มครองปัจเจกบุคคลที่ถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน และ
(2) การก�ำหนดให้ปัจเจกบุคคลในฐานะผู้เสียหายสามารถเข้าใช้สิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อศาล
ได้โดยตรง
4.4 การคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนในภูมภิ าคยุโรปมีความพิเศษเพราะมีการจัดตัง้ “ศาลสิทธิมนุษยชน
ยุโรป” (European Court of Human Rights – ECHR) โดยนอกจากอนุสัญญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950)
จะได้บญ
ั ญัตสิ ทิ ธิประเภทต่าง ๆ ทีใ่ ห้ความคุม้ ครองตามอนุสญ
ั ญาแล้ว ยังได้กำ� หนดให้มกี ารจัดตัง้ องค์กรหรือสถาบัน
ที่มีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งให้สิทธิปัจเจกบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิตามที่อนุสัญญาบัญญัติไว้
สามารถใช้สิทธิยื่นข้อร้องเรียนจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนตามที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญายุโรปฯ พ.ศ. 2493
(ค.ศ. 1950) ต่อศาลได้โดยตรง
อนุสญ
ั ญาทีจ่ ดั ท�ำโดยคณะมนตรีแห่งยุโรปฉบับนีจ้ งึ เป็นตราสารระหว่างประเทศฉบับแรกทีไ่ ด้
ยอมรับสถานะให้ปัจเจกบุคคลเป็นผู้ทรงสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศ (subject of international law)
ซึ่งแตกต่างไปจากตราสารระหว่างประเทศอื่นทั้งหมดก่อนหน้านั้นในอดีต ที่เห็นว่า ปัจเจกบุคคลเป็นเพียงวัตถุ
แห่งสิทธิ (object of international law) ที่มีเพียงหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ เช่น กรณีที่บุคคลได้กระท�ำการ
ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ หรือการกระท�ำเกี่ยวกับโจรสลัด ฯลฯ4
4.5 นับตัง้ แต่ทศี่ าลก่อตัง้ จนถึงสิน้ ปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปได้มคี ำ� ตัดสิน
คดีแล้ว รวมทั้งสิ้น 21,191 คดี (โดยยังคงมีคดีค้างรอการพิจารณาประมาณ 78,000 คดี)5 ค�ำพิพากษาของ
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปท�ำให้เกิดการเยียวยาผูเ้ สียหายทีม่ ปี ระสิทธิภาพ จนกล่าวได้วา่ การเยียวยาผูเ้ สียหายของ
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปมีความเป็นธรรมและได้รับความคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยคณะกรรมการ
รัฐมนตรี (Committee of Ministers – CM) ซึ่งเป็นกลไกตามอนุสัญญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) ที่
ท�ำหน้าที่เป็นผู้บังคับให้เป็นไปตามค�ำสั่งศาล
4

แต่เดิมนั้นถือว่าปัจเจกบุคคลมีสภาพเป็นเพียงวัตถุแห่งสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศ (object
of international law) โดยจารีตของกฎหมายระหว่างประเทศถือว่าเฉพาะรัฐและองค์กรระหว่างประเทศเท่านั้นที่เป็น
ผู้ทรงสิทธิที่มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายระหว่างประเทศ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคลในทาง
กฎหมายระหว่างประเทศต้องแสดงออกโดยผ่านรัฐเจ้าของสัญชาติของบุคคลนั้นเท่านั้น ปัจเจกบุคคลจึงมีสภาพบุคคล
เฉพาะตามทีก่ ฎหมายภายในประเทศบัญญัติ ดังนัน้ ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐจึงมีอำ� นาจเหนือกว่าบุคคลทีเ่ ป็น
ผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม การเป็นผู้ทรงสิทธิของปัจเจกบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศ
สามารถเกิดขึ้นได้เฉพาะในกรณีที่ยกเว้น เช่น กฎหมายระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชนเท่านั้น และหลักการนี้
ยังคงอยู่ต่อมาจนถึงปัจจุบัน
5
From A Schematic comparison of regional human rights systems: an update,
by C. Heyns, D. Padilla and L. Zwaak, (2005). African Human Rights Law Journal, 5, pp. 308-320.    

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
ผลของค�ำพิพากษาของศาลท�ำให้รฐั ภาคีตอ้ งน�ำค�ำสัง่ ศาลมาแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลีย่ นแปลง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือแม้แต่โครงสร้างของกฎหมายภายในประเทศ ให้สอดคล้องกับค�ำสั่งของศาลและ
ข้อบัญญัตใิ นอนุสญ
ั ญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) ทัง้ นี้ มีบางกรณีทรี่ ฐั ภาคีตอ้ งเยียวยาด้วยการจ่ายเงินหรือ
การเยียวยาด้วยสิ่งอื่นหรือคืนสิทธิบางประการ กลไกของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปจึงท�ำให้ประชาชนได้รับความ
คุ้มครองตามอนุสัญญาในทางปฏิบัติของรัฐภาคี และท�ำให้ผลของค�ำสั่งศาลมีความศักดิ์สิทธิ์
4.6 แม้อนุสญั ญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) จะไม่ใช่กฎหมายระหว่างประเทศทัว่ ไป แต่เป็นเพียง
กฎหมายระหว่างประเทศในระดับภูมภิ าคทีใ่ ช้บงั คับเฉพาะในภูมภิ าคยุโรปเท่านัน้ แต่บทบัญญัตทิ เี่ กีย่ วกับการให้
ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่ปัจเจกบุคคลฉบับนี้และค�ำพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปมีแนวโน้มที่
รัฐอื่นที่มิใช่รัฐภาคี องค์ระหว่างประเทศอื่น หรือภูมิภาคอื่นสามารถน�ำมาใช้เป็นตัวอย่างอ้างอิงหรือแสดงให้เห็น
ถึงพัฒนาการในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ปัจเจกบุคคลทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างดี
ความสัมพันธ์ระหว่างศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปกับระบบกฎหมายยุโรป
5.1 แม้อนุสัญญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) จะไม่มีผลผูกพันโดยตรงต่อองค์กรอื่นหรือ
ศาลอื่นที่ไม่ใช่องค์กรภายในประเทศของรัฐภาคี แต่ศาลยุติธรรมยุโรป (European Court of Justice – ECJ) ซึ่ง
เป็นองค์กรศาลยุตธิ รรมตามกลไกของสหภาพยุโรปก็เป็นองค์กรศาลทีเ่ ลือกทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามหลักการสิทธิมนุษยชน
ตามที่บัญญัติในอนุสัญญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) ด้วยความสมัครใจ โดยศาลยุติธรรมยุโรปได้พัฒนา
แนวความคิดที่ว่า สิทธิขั้นพื้นฐานตามที่บัญญัติในอนุสัญญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
กฎหมายของสหภาพยุโรป
ความสัมพันธ์ระหว่างอนุสญ
ั ญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) และกฎหมายของสหภาพยุโรป
ได้รบั การอ้างอิงในหลายกรณีจากศาลยุตธิ รรมยุโรป ซึง่ ความสอดคล้องกันนีไ้ ด้แสดงว่า ศาลยุตธิ รรมยุโรปได้ให้การ
รับรองว่าสิทธิขนั้ พืน้ ฐานตามทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองโดยอนุสญ
ั ญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) เป็นส่วนหนึง่ ของ
กฎหมายของสหภาพยุโรป และถือเป็นจารีตทางกฎหมายว่า รัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปทุกประเทศต้องท�ำให้
รัฐธรรมนูญภายในประเทศของตนสอดคล้องกับอนุสญ
ั ญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) ในกรณี หากในอนาคต
มีสมาชิกของสหภาพยุโรปประเทศใดไม่ได้เข้าเป็นรัฐภาคีของอนุสัญญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) ผลของ
พัฒนาการนีไ้ ด้ทำ� ให้สทิ ธิขน้ั พืน้ ฐานตามทีก่ ำ� หนดในอนุสญ
ั ญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) ซึง่ ถือว่า เป็นส่วนหนึง่
ของกฎหมายของสหภาพยุโรปด้วยนั้น สามารถน�ำมาใช้โต้แย้งความไม่ชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายที่จัดท�ำ
โดยกระบวนการของสหภาพยุโรปด้วยได้ ตัวอย่างเช่น ในกรณี Ellinki Radiophonia Tileorassi (ERT) [1991]
I-2925 ที่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการออกค�ำสั่งของสหภาพยุโรปที่มีสถานะเทียบเท่ากฎหมาย เพื่อควบคุม
สิทธิการเผยแพร่ภาพและเสียงของสถานีโทรทัศน์ส�ำหรับกลุ่มเฉพาะ ศาลยุติธรรมยุโรปได้วินิจฉัยว่า ในกรณีที่
รัฐสมาชิกพยายามที่จะระงับเสรีภาพในการจัดตั้ง ให้มี และเสรีภาพในการให้บริการต้องมีเหตุผลของค�ำสั่งทาง
กฎหมายที่สอดคล้องกับหลักการทั่วไปของกฎหมายของสหภาพยุโรปที่ให้รวมถึงข้อ 10 ของอนุสัญญายุโรปฯ
พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) ด้วย
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วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน
นอกจากนี้ ยังมีกรณีอื่นอีก เช่น
(1) กรณี International Handelsgesellschaft mbH vs. Einfuhr etc. [1970] ECR
1125 ที่ศาลยุติธรรมยุโรปได้วินิจฉัยว่า การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายของสหภาพยุโรป
กรณี Nold vs. Commission [1974] ECR 491 ที่ศาลยุติธรรมยุโรปได้วินิจฉัยว่า สนธิสัญญาหรืออนุสัญญา
ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศสมาชิกได้จัดท�ำร่วมกันหรือที่ได้ลงนามรับรองแล้ว ควรมีแนวทาง
การปฏิบตั ทิ สี่ อดคล้องกับกรอบของกฎหมายของสหภาพยุโรป โดยต้องไม่มมี าตรการใดมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายได้
หากมาตรการนั้นไม่เป็นไปตามสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่ได้รับการยอมรับและคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญของประเทศ
สมาชิก ซึ่งรวมทั้งอนุสัญญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950)   
(2) กรณี Rutili [1975] ECR 1219 และกรณี Hauer vs. Land-Rheinland-Pfalz [1979]
ECR 321 ทีศ่ าลยุตธิ รรมยุโรปได้วนิ จิ ฉัยว่า สิทธิทไี่ ด้รบั การคุม้ ครองโดยอนุสญ
ั ญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950)
เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายชุมชนด้วย
5.2 นักวิชาการกฎหมายสิทธิมนุษยชนยุโรป6 ตั้งข้อสังเกตโดยพบว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้
สถานะของสิทธิมนุษยชนตามอนุสัญญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) ได้แสดงพัฒนาการที่มีส่วนส�ำคัญ
ในการวินจิ ฉัยคดีของศาล ทัง้ นี้ จากการศึกษาแนวการวินจิ ฉัยคดีทสี่ ำ� คัญของศาลยุตธิ รรมยุโรปพบว่า เกือบทุกคดี
มีการวินจิ ฉัยคดีโดยอ้างอิงหลักการสิทธิมนุษยชนตามอนุสญ
ั ญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) อย่างเป็นระบบและ
อย่างสม�ำ่ เสมอ ซึง่ เป็นพัฒนาการทีส่ ำ� คัญมาก จากทีแ่ ต่เดิม ศาลยุตธิ รรมยุโรปจะไม่มรี ะบบการอ้างอิงแนวทางหรือ
ค�ำวินจิ ฉัยของศาลอืน่ และในการวินจิ ฉัยแต่ละคดีในอดีต มีการอ้างอิงคดีตวั อย่างอืน่ (case law) น้อยมาก นอกจากนี้
ยังมีกรณีทศี่ าลยุตธิ รรมยุโรปได้หยิบยกค�ำวินจิ ฉัยในอดีตกลับมาพิจารณาใหม่ให้สอดคล้องกับแนวทางการวินจิ ฉัย
ของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปด้วย เช่น กรณี Roquette (ค.ศ. 2002) ที่ศาลยุติธรรมยุโรปได้หยิบยกค�ำวินิจฉัยขึ้น
กลับมาพิจารณาทบทวนใหม่ให้สอดคล้องกับกรณี Hoechst (ค.ศ. 1989) ตามค�ำพิพากษาของที่ประชุมใหญ่
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป
5.3 อย่างไรก็ตาม การท�ำให้ค�ำวินิจฉัยของศาลสอดคล้องกันไม่ได้เกิดขึ้นในทิศทางเดียว แต่ทั้ง
2 ศาล ต่างมีการพิจารณาและปรับแนวค�ำวินิจฉัยของตนให้มีความสอดคล้องกัน ซึ่งก็มีกรณีที่ศาลสิทธิมนุษยชน
ยุโรปได้ปรับแนวทางค�ำวินิจฉัยของตนให้สอดคล้องกับคดีตัวอย่าง (case law) ของศาลยุติธรรมยุโรปด้วย เช่น
กรณี Goodwin vs. the United Kingdom เกี่ยวกับสิทธิของผู้แปลงเพศที่จะแต่งงานตามกฎหมายในเพศใหม่
ที่ได้แปลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปได้อ้างถึงคดีของศาลยุติธรรมยุโรปในกรณี P. vs. S.
และ Cornwall County Council ซึ่งก็ถือว่าเป็นพัฒนาการล่าสุดของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปด้วยที่ได้ยอมรับ
แนวทางการทบทวนค�ำตัดสินของศาลยุติธรรมยุโรปที่สอดคล้องกับการปฏิบัติตามอนุสัญญายุโรปฯ พ.ศ. 2493
(ค.ศ. 1950) และได้ยอมรับว่า การทบทวนค�ำตัดสิน แม้ถือเป็นข้อจ�ำกัดที่เป็นภาระของศาล แต่ก็เป็นประโยชน์
เพือ่ เปิดโอกาสให้มกี ารตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามอนุสญ
ั ญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) ทีม่ คี วามเข้มงวดยิง่ ขึน้
6
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ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
ความสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนของรัฐธรรมนูญภายในประเทศ
อนุสญ
ั ญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) ทีไ่ ด้จดั ท�ำเป็นครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2493 โดยคณะมนตรี
แห่งยุโรป และมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 3 กันยายน 2496 (ค.ศ. 1953) ทีเ่ ป็นผลให้เกิดการจัดตัง้ ศาลสิทธิมนุษยชน
ยุโรปที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองบุคคลจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนถือเป็นนวัตกรรมใหม่ส�ำหรับอนุสัญญา
ระหว่างประเทศหรือกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน เนือ่ งจากเป็นครัง้ แรกทีไ่ ด้กำ� หนดให้บคุ คลเป็น
ผูท้ รงสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศ ทัง้ นี้ เพราะตามจารีตของกฎหมายระหว่างประเทศได้กำ� หนดให้เพียงรัฐ
เท่านั้นที่เป็นผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศ มีผลท�ำให้ประชาชนของรัฐภาคีทั้งหมดซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาค
ยุโรปสามารถน�ำข้อร้องเรียนขึ้นสู่ศาลสิทธิมนุษยชนได้ด้วยตนเอง หากประชาชนมีเหตุให้เชื่อได้ว่ารัฐภาคีหรือ
องค์กรหนึ่งองค์กรใดของรัฐภาคีได้ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของตนตามที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญายุโรปฯ พ.ศ. 2493
(ค.ศ. 1950) และพิธีสาร รวม 14 ฉบับ ท�ำให้ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปเป็นองค์กรเหนือรัฐที่ได้รับมอบอ�ำนาจจาก
รัฐภาคีเพือ่ รับรองว่าอนุสญ
ั ญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) จะมีผลบังคับใช้ทวั่ ทัง้ ภูมภิ าคยุโรป รวมทัง้ ให้ศาล
มีอ�ำนาจเหนือรัฐธรรมนูญภายในประเทศของรัฐภาคีด้วย
บทความในส่วนนี้จะน�ำเสนอในส่วนของการท�ำหน้าที่ในการตีความของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป
ซึง่ เป็นเทคนิคทีม่ ผี ลให้ศาลมีอำ� นาจเหนือรัฐธรรมนูญภายในประเทศของรัฐภาคี รวมทัง้ เพือ่ อธิบายการมีสถานะ
เหนือกว่ารัฐธรรมนูญภายในประเทศของรัฐภาคีของอนุสัญญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) ดังนี้  
6.1 อนุสญ
ั ญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) ถือเป็นตราสารระหว่างประเทศฉบับแรกทีใ่ ห้มกี ลไก
ทั้งการตีความและการบังคับให้เป็นไปตามอนุสัญญาอยู่ภายใต้อนุสัญญาเดียวกัน ท�ำให้คณะกรรมการรัฐมนตรี
ประจ�ำคณะมนตรีแห่งยุโรปมีอำ� นาจทัง้ ในบทบาททางการบริหารและบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไป
ตามอนุสัญญาของรัฐภาคี  เป้าหมายของคณะมนตรียุโรป คือ การบรรลุความเป็นเอกภาพและการสร้างระเบียบ
แห่งยุโรป (European public order) ร่วมกัน การสร้างเอกภาพจะบรรลุผลได้กต็ อ่ เมือ่ ภูมภิ าคมีความเชือ่ ร่วมกัน
ในบางเรือ่ ง ซึง่ คณะมนตรีแห่งยุโรป ซึง่ ก่อตัง้ ภายหลังการสิน้ สุดของสงครามโลก ครัง้ ที่ 2 เลือกให้ “สิทธิมนุษยชน”
เป็นความเชื่อ คุณค่า และค่านิยมร่วมกัน จึงจัดท�ำอนุสัญญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) เพื่อให้เป็น
ตราสารที่รองรับหลักการเสรีภาพขั้นพื้นฐาน สันติภาพ และความยุติธรรมขั้นพื้นฐานของภูมิภาค โดยหลักการ
เหล่านีจ้ ะบรรลุผลได้กต็ อ่ เมือ่ รัฐภาคีได้ตระหนักถึงและคงไว้ซงึ่ ระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยและความเข้าใจ
ร่วมกันในหลักการสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ เพื่อรับรองหรือเพื่อให้มีการติดตามการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการ
ดังกล่าว รัฐธรรมนูญภายในประเทศของรัฐภาคีจงึ ต้องถูกบัญญัตแิ ละตีความให้สอดคล้องกับหลักการในอนุสญ
ั ญา
ยุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950)
6.2 ระบบเหนือรัฐในภูมิภาคยุโรปในปัจจุบันมีอยู่ 2 ระบบใหญ่ ประกอบด้วย (1) สหภาพยุโรป
(European Union – EU) ซึ่งก่อตั้งเริ่มแรกด้วยเหตุผลของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ แต่ต่อมาภายหลังได้มี
บทบาทครอบคลุมไปถึงวัตถุประสงค์ทางการเมืองและกฎหมาย มีการจัดตัง้ ระบบฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ และ
ฝ่ายตุลาการขึน้ มา รวมทัง้ มีการจัดท�ำกฎหมายกลางทีเ่ หนือกว่ากฎหมายภายในประเทศด้วย เรียกว่า “กฎหมาย
สหภาพยุโรป” ขณะเดียวกันสหภาพยุโรปก็เป็นกลุ่มความร่วมมือในระดับภูมิภาคที่ให้ความส�ำคัญกับประเด็น
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วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน
ด้านสิทธิมนุษยชนด้วย ปัจจุบันสหภาพยุโรปมีสมาชิก 27 ประเทศ7 และ (2) คณะมนตรีแห่งยุโรป (CoE) ซึ่งเริ่ม
ก่ อ ตั้ ง ด้ ว ยเหตุ ผ ลทางการเมื อ งและความมั่ น คง มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ให้ ยุ โ รปเป็ น ภู มิ ภ าคที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
การคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน และการส่งเสริมประชาธิปไตย หลักนิตธิ รรม และวัฒนธรรมยุโรป เน้นการสร้างระบบ
กฎหมายและค่านิยมร่วมกันในด้านสิทธิมนุษยชน โดยผ่านองค์กรที่เรียกว่า “ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป” ปัจจุบัน
คณะมนตรีแห่งยุโรป มีสมาชิก 43 ประเทศ8 ครอบคลุมประเทศในภูมิภาคยุโรปทั้งหมด ซึ่งรวมทั้งประเทศ
ในเขตยุโรปตะวันออกและรัสเซีย
อย่างไรก็ตาม ระบบในการคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน ทัง้ โดยกลไกทีไ่ ด้รบั การรับรองโดยสหภาพ
ยุโรปและคณะมนตรีแห่งยุโรปก็ยงั คงมีมาตรฐานทีต่ า่ งกันในแต่ละประเทศสมาชิก ขึน้ อยูก่ บั กลไกในการส่งเสริม
และคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนทีบ่ งั คับใช้ในแต่ละประเทศ ซึง่ ได้กำ� หนดตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายภายในประเทศ
ทั้งนี้ แม้ภูมิภาคยุโรปจะมีระบบการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนถึง 2 ระบบ และแม้ทุกประเทศ
จะยังรักษาระเบียบแห่งยุโรป (European Order) ร่วมกันอยูก่ ต็ าม แต่ประเทศในภูมภิ าคยุโรปก็ยงั ขาดฉันทามติ
ร่วมกันทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพทีเ่ ข้มแข็ง ทัง้ นี้ การขาดฉันทามติเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนทีเ่ ข้มข้น
ร่วมกันส่งผลให้แต่ละประเทศมีขอบเขตแห่งความชื่นชมอย่างลึกซึ้ง (margin of appreciation) เกี่ยวกับ
ข้อบัญญัตขิ องอนุสญ
ั ญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) แตกต่างกัน ส่งผลให้หลายประเทศยังมีขอ้ จ�ำกัดในการใช้
สิทธิขั้นพื้นฐานที่ส�ำคัญ ๆ อยู่ต่อไป และการแก้ไขข้อจ�ำกัดนั้นอาจต้องเกิดขึ้นโดยผลค�ำตัดสินของศาลสิทธิ
มนุษยชนยุโรปเท่านั้น
นั ก วิ ช าการกฎหมายสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนยุ โ รป 9 ได้ ตั้ ง ข้ อ สั ง เกตว่ า ยั ง มี ค วามไม่ ชั ด เจนว่ า
สิทธิขนั้ พืน้ ฐานถือเป็นส่วนหนึง่ ของระเบียบแห่งยุโรปหรือในทางตรงกันข้าม ระเบียบแห่งยุโรปกลายเป็นหลักการ
พืน้ ฐานทีใ่ ช้จำ� กัดการใช้สทิ ธิขนั้ พืน้ ฐานของประชาชน เพราะเป็นทีร่ บั รูร้ ว่ มกันว่า ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปมีหน้าที่
คุม้ ครองการใช้สทิ ธิขนั้ พืน้ ฐานของประชาชน และพร้อมกันนัน้ ก็ได้ใช้ความพยายามอย่างยิง่ ในการรักษาระเบียบ
แห่งยุโรปด้วย
ทั้งนี้ เนื่องด้วยศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปท�ำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตามอนุสัญญา
ยุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) จึงถือว่าศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปท�ำหน้าทีเ่ ป็นศาลสูงสุดของยุโรปในด้านสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ท�ำให้ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปสามารถอ้างตนได้ว่าเป็นทั้งผู้ตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามอนุสญ
ั ญาการคุม้ ครองสิทธิสว่ นบุคคล และวางค�ำวินจิ ฉัยของศาลเหนือกว่ารัฐธรรมนูญของรัฐภาคี มีผลท�ำให้
ค�ำตัดสินของศาลมีผลผูกพันต่อรัฐภาคีโดยสมบูรณ์ ซึง่ ในบางกรณีกไ็ ด้รบั การวิพากษ์วจิ ารณ์วา่ ค�ำตัดสินของศาล
มีผลจ�ำกัดการใช้สิทธิของประชาชน
7

  ยังคงรวม สหราชอาณาจักร เพราะแม้จะได้มกี ารลงประชามติขอออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพ
ยุโรปแล้ว แต่ยังไม่ได้ด�ำเนินการเจรจาเพื่อขอออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการ
8
การลงประชามติออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรไม่เกี่ยวกับการเป็นรัฐภาคี ของ
คณะมนตรีแห่งยุโรป
9
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ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
6.3 หากพิจารณาตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ตามที่ก�ำหนดในอนุสัญญายุโรปฯ พ.ศ. 2493
(ค.ศ. 1950) จะพบว่า ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรักษาระเบียบยุโรป หน้าที่ของศาล
สิทธิมนุษยชนยุโรปที่เกี่ยวกับการรักษาระเบียบแห่งยุโรปและการวางสถานะของค�ำวินิจฉัยของศาลเหนือกว่า
รัฐธรรมนูญภายในของประเทศสมาชิกจึงเกิดจากการทีร่ ฐั ภาคียอมรับอ�ำนาจของศาลจนกลายเป็นกฎหมายจารีต
ระหว่างประเทศของภูมิภาคยุโรป
ดังข้อเท็จจริงว่า ในปัจจุบนั ศาลทุกศาลและองค์กรตุลาการทัง้ หมดในยุโรปมีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
ตามค�ำตัดสินของศาลสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป
ที่มีไว้ก่อนจะถูกยุบไปในปี พ.ศ. 2541) ในประเด็นที่เกี่ยวกับอ�ำนาจของศาลหรือองค์กรตุลาการนั้น ๆ รวมทั้ง
ศาลหรือองค์กรตุลาการต่าง ๆ ต้องตัดสินคดีในเขตอ�ำนาจศาลของตนให้สอดคล้องกับแนวทางการวินิจฉัยของ
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปด้วย ทัง้ นี้ ด้วยเพราะอนุสญ
ั ญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) และศาลสิทธิมนุษยชน ถือเป็น
ตราสารและสถาบั น ตามสนธิ สั ญ ญาภายในของภู มิ ภ าคยุ โ รปที่ มี ผ ลผู ก พั น ทางกฎหมายในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิขนั้ พืน้ ฐานในภูมภิ าคยุโรป ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปจึงได้รบั การอ้างอิงในฐานะ
กลไกเสมือนหนึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญของยุโรป10 เพื่อท�ำให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการสิทธิขั้นพื้นฐาน
และบรรทัดฐานตามที่ก�ำหนดในอนุสัญญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) ซึ่งถือเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ
ในระดับภูมภิ าคทีม่ สี ถานะพิเศษในระบบกฎหมายของยุโรป ท�ำให้คำ� ตัดสินของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปกลายเป็น
ค�ำตัดสินที่มีสถานะเหนือกว่ารัฐธรรมนูญภายในประเทศของรัฐภาคี
6.4 แม้จะถือเป็นกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีส่ ดุ แต่ขอ้ บัญญัติ
ในอนุสัญญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) ก็ยังมีลักษณะเป็นเพียงข้อบัญญัติที่กว้าง ๆ ท�ำให้การตีความของรัฐ
ภาคีแต่ละประเทศมีผลการตีความทีแ่ ตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น กรณีทศี่ าลสิทธิมนุษยชนยุโรปได้มคี ำ� ตัดสินที่
เกีย่ วกับสิทธิสว่ นบุคคลเหนือค�ำตัดสินของศาลภายในประเทศของสหราชอาณาจักรทีต่ คี วามหลักสิทธิสว่ นบุคคล
ตามพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชนของสหราชอาณาจักร (Human Rights Act) ซึ่งได้พัฒนาหลักการสิทธิของ
บุคคลขึน้ มาโดยอาศัยหลักการตามอนุสญ
ั ญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) และท�ำให้เห็นว่าเทคนิคการตีความ
บทบัญญัตทิ เี่ ป็นเพียงหลักการกว้าง ๆ เพือ่ ให้ความหมายเกีย่ วกับสิทธิสว่ นบุคคล ท�ำให้มผี ลการตีความทีแ่ ตกต่าง
กันในสาระส�ำคัญระหว่างศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปและศาลภายในประเทศของสหราชอาณาจักร11 นอกจากนี้ ยังมี
ตัวอย่างกรณีการตีความตามบทบัญญัตใิ นอนุสญ
ั ญา ข้อ 3 ทีเ่ กีย่ วกับการห้ามการทรมาน ซึง่ อาจตีความได้หลายทาง
ในหลายระดับที่แตกต่างกันออกไป โดยข้อ 3 กล่าวว่า “ต้องไม่มีใครจะถูกทรมานหรือถูกปฏิบัติหรือถูกลงโทษ
ด้วยความทารุณ โหดร้าย และไร้มนุษยธรรม” ทั้งนี้ บทบัญญัตินี้โดยตัวของข้อความเอง ค�ำว่า “การทรมาน”
“การปฏิบตั ทิ ที่ ารุณโหดร้าย” และ “การปฏิบตั ทิ ไี่ ร้มนุษยธรรม” ไม่ได้มกี ารให้ความหมายทีช่ ดั เจนไว้ในอนุสญ
ั ญา
10

  แม้จริง ๆ ยุโรปจะไม่มีกฎหมายระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคที่ถือเป็นรัฐธรรมนูญก็ตาม
  From Blackstone’s guide to the human rights act 1998 (5th eds), by C. Gallagher, H.
Mountfield, E. Prochaska and J. Wadham, (2009), Oxford: Oxford University Press.
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ผู้พิพากษา Sir Gerald Fitzmaurice12  ให้ความเห็นว่า ความไม่ชัดเจนเช่นนี้อาจเกิดขึ้นโดย
ความจงใจของผู้ยกร่างหรือผู้เขียนอนุสัญญาฯ แต่แรกเริ่ม เพราะอาจไม่สามารถให้ความหมายของสิ่งที่ต้องการ
จะบรรลุหรือไปให้ถึงได้จนเป็นที่พอใจได้อย่างสมบูรณ์โดยอาศัยหลักการที่เกี่ยวข้องหรือความเข้าใจที่มีอยู่ใน
ช่วงเวลานั้นแต่ก็อาจตีความไปได้อีกด้านหนึ่งว่า ผู้ยกร่างหรือผู้เขียนอนุสัญญาฯ อาจยังไม่ได้พยายามให้เกิด
การเคารพต่อหลักการไม่ทรมาน การไม่ปฏิบัติที่ทารุณโหดร้าย และการไม่ปฏิบัติที่ไร้มนุษยธรรมที่เพียงพอ
โดยการปล่อยให้การตัดสินใจเกิดขึน้ ตามสถานการณ์ของแต่ละคดี โดยอาจต้องพิจารณาประกอบกับสถานการณ์
หรือข้อเท็จจริงหรือเหตุอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นประกอบกันในกรณีนั้น เช่น ตัวอย่างจากกรณี Ireland vs. the United
Kingdom (ค.ศ. 1979) การทรมานได้รบั การตีความว่า หมายถึง “การกระท�ำทีไ่ ร้มนุษยธรรมโดยเจตนาซึง่ ก่อให้เกิด
ความทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรงและโหดร้าย” การทรมานในคดีนไี้ ด้รบั การตีความว่า ประกอบด้วยขัน้ ตอนทีเ่ กิดขึน้
ในการสอบสวนของต�ำรวจ 5 กรณี ดังต่อไปนี้  
(ก) การบังคับให้ยืนพิงผนัง มีลักษณะบังคับให้ผู้ถูกคุมขังยืนพิงผนังเป็นเวลาหลายชั่วโมง
ในลักษณะที่ท�ำให้เกิดความตึงเครียด เช่น ให้กางมือและนิ้วมือออกไปแนบไว้กับผนัง หรือให้วางเหนือไว้เหนือ
ศีรษะ กางขาออกหรือให้ยืนบนปลายเท้าเพื่อให้น�้ำหนักของร่างกายทั้งหมดตกลงบนปลายเท้า
(ข) การใส่ถงุ คลุมหัว เช่น บังคับให้ใส่ถงุ สีดำ� หรือสีนำ�้ เงินไว้เหนือศีรษะของผูถ้ กู คุมขังไว้ตลอด
เวลา หรือเป็นเวลานาน หรือในระยะเวลาที่รอคอยการสอบสวน แต่จะเปิดออกเมื่อเริ่มการสอบสวนเท่านั้น
(ค) การบังคับให้อยู่กับเสียงรบกวนหรือเสียงดัง เช่น ในระหว่างที่รอการสอบสวนจะขัง
ผู้ถูกคุมขังไว้ในห้องที่มีเสียงดังหรือเสียงรบกวนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
(ง) การไม่ให้นอนหลับ
(จ) การไม่ให้กินอาหารหรือดื่มน�้ำ
การกระท�ำเหล่านี้ได้รับการตีความว่า หมายถึง การกระท�ำที่ไร้มนุษยธรรมโดยค�ำพิพากษา
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป ทั้งนี้ ด้วยค�ำที่มีความหมายกว้าง ๆ ท�ำให้เกิดอ�ำนาจในการตีความของผู้พิพากษา
ตามหลักการว่า “ให้ผู้พิพากษาพิจารณาเป็นแต่ละรายกรณีไป”
ผูพ้ พิ ากษา Zekia ซึง่ เป็นองค์คณะผูพ้ พิ ากษาทีท่ ำ� หน้าทีต่ ดั สินในคดีนมี้ คี วามเห็นในค�ำตัดสินว่า
“เป็นที่ยอมรับว่า ค�ำว่า “ทรมาน” ตาม ข้อ 3 ของอนุสัญญานี้ ไม่ได้ก�ำหนดนิยาม
ที่แน่นอนและครบถ้วนไว้ ดังนั้น จึงต้องพิจารณาว่าการปฏิบัติใดที่ไร้มนุษยธรรมซึ่งก่อให้เกิด
ความทุกข์ทางร่างกายและ/หรือจิตใจทีร่ นุ แรง โดยค�ำนึงถึงระดับความเข้มข้นและความยาวของ
ระยะเวลาที่ร่างกายได้รับความทุกข์ทรมานดังกล่าวเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการพิจารณา
การถูกทรมาน ทั้งนี้ โดยต้องพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ลักษณะและวิธีการที่ใช้ในการกระท�ำ
ซ�้ำอีก รวมทั้งระยะเวลาในการกระท�ำดังกล่าว ตลอดจนอายุ เพศ และภาวะสุขภาพของ
12

From Judge Sir Gerald fitzmaurice and the discipline of international law, by J.G.
Merrills & R. Y. Jennings, Sir, (1998), Nijhoff: Brill.

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
ผู้ถูกกระท�ำดังกล่าว ผลที่เกิดขึ้นทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสภาพทางจิตวิทยาของบุคคลที่
ถูกกระท�ำและการบาดเจ็บอย่างร้ายแรงทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในระยะสัน้ หรือระยะยาว ทัง้ หมดนีเ้ ป็นเรือ่ งที่
ต้องพิจารณาประกอบร่วมกันเพื่อที่จะสรุปว่าได้มีการทรมานเกิดขึ้นหรือไม่”
จากข้อความข้างต้นท�ำให้ยืนยันได้ว่า ศาลสิทธิมนุษยชนมีอ�ำนาจในการตีความอนุสัญญา
ยุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) เช่น การก�ำหนดนิยามของ ค�ำว่า “ทรมาน” เพือ่ น�ำมาใช้ในการพิจารณาคดีทเี่ กีย่ วข้อง
การก�ำหนดนิยามในลักษณะนี้เป็นการก�ำหนดนิยามแบบอัตวิสัย (subjective) คือ เป็นนามธรรมและขึ้นกับ
การพิจารณาของแต่ละบุคคล ค�ำหรือข้อความอาจถูกตีความแตกต่างกันไปได้ในแต่ละระยะเวลา ขึน้ อยูก่ บั บริบท
หรือผู้พิพากษาแต่ละคน จึงถือได้ว่าอนุสัญญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) ให้อ�ำนาจที่เป็น “อิสระในการ
ให้ความหมาย”
ทั้งนี้ ด้วยหลักการเดียวกันนี้ ท�ำให้เกิดการให้นิยามหรือการตีความโดยอิสระขึ้นในแต่ละ
ประเทศสมาชิกด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในของแต่ละประเทศที่จัดท�ำขึ้น โดยในบางกรณีอาจไม่ได้สนใจ
การตีความตามความหมายอย่างแท้จริงหรืออย่างเคร่งครัด รวมทั้งบางกรณี ผู้เกี่ยวข้องของรัฐภาคีก็ไม่ได้สนใจ
ที่มาและเจตนารมณ์ของผู้ร่างอนุสัญญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) มากเพียงพอ
อย่างไรก็ตาม นักวิชาการกฎหมายสิทธิมนุษยชนยุโรป13 กล่าวว่า แนวความคิดเกี่ยวกับ
การให้นยิ ามหรือความหมายของค�ำหรืออนุสญ
ั ญาโดยอิสระของรัฐภาคีไม่อาจใช้ได้ทงั้ หมดทุกกรณี เพราะรัฐภาคี
ไม่สามารถควบคุมอ�ำนาจในการให้คำ� นิยามของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป เช่น ความตาม ข้อ 6 ว่าด้วย “การก�ำหนดโทษ”
“ความผิดทางอาญา” “สิทธิพลเมือง” และ “ความรับผิดทางแพ่ง” หรือความตามข้อ 8 ว่าด้วย “ชีวติ ส่วนบุคคล”
“ชีวิตครอบครัว” “บ้าน” และ “การติดต่อ” ที่ศาลได้พยายามก�ำหนดนิยามที่ชัดเจนที่สุดไว้แล้ว แต่อย่างไรก็ดี
ศาลอาจเปลี่ยนแปลงนิยามหรือความหมายของค�ำเหล่านี้ได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย และความเห็นของ
ศาลก็มีผลผูกพันต่อรัฐภาคี
6.5 ศาลสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนยุ โ รปด� ำ เนิ น การเสมื อ นเป็ น กลไกเหนื อ รั ฐ ธรรมนู ญ ภายในประเทศ
ค�ำวินิจฉัยในกรณีต่าง ๆ ของศาลท�ำให้เกิดหน้าที่ต่อรัฐภาคีและท�ำให้หลักการตามอนุสัญญายุโรปฯ พ.ศ. 2493
(ค.ศ. 1950) มีสภาพบังคับ ขณะเดียวกัน อนุสญ
ั ญาก็เป็นตราสารทีพ่ ยายามจะเผยแพร่แนวความคิดและความเชือ่
เกี่ยวกับประชาธิปไตยที่อยู่บนฐานของความเห็นชอบร่วมกันของประเทศในภูมิภาค หลักการและมาตรฐาน
ด้านสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคยุโรปจึงไม่เพียงแต่เชื่อมโยงกับระบบการเมืองของแต่ละรัฐภาคี แต่ยังตั้งมั่นคง
โดยมีอนุสัญญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) เป็นฐานในการเชื่อมโยงเข้ากับประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ทาง
เขตแดนของภูมิภาคยุโรป
ดังนั้น การตีความอนุสัญญาของแต่ละรัฐภาคีที่มีความแตกต่างกันสะท้อนให้เห็นได้ว่าแต่ละ
รัฐภาคีของคณะมนตรีแห่งยุโรปก็ยังคงมีและรักษาอ�ำนาจอธิปไตยของตนไว้ได้ เพียงแต่ต้องอยู่บนฐานของ
13
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ความมุ่งมั่นร่วมกัน โดยผ่านอนุสัญญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) และความร่วมมือกันที่อยู่บนฐานของ
ค่านิยมและการตัดสินใจทางการเมืองร่วมกัน การตีความของรัฐภาคีจงึ เป็นรูปแบบหนึง่ ของอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญ
ภายในประเทศ เพื่อก�ำหนดระบบกฎหมายที่เป็นทางการของรัฐที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองของรัฐ
การแสดงความชอบธรรมเหนือรัฐธรรมนูญภายในประเทศของอนุสัญญายุโรปฯ พ.ศ. 2493
(ค.ศ. 1950) เห็นได้จากกรณีตวั อย่าง เช่น ในกรณี Open Door และ Dublin Well Woman vs. Ireland (ค.ศ. 1992)
กรณีพพิ าทตามข้อ 2 ของอนุสญ
ั ญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) เรือ่ ง สิทธิในการด�ำรงชีวติ ทีต่ ามกฎหมายอาญา
ของประเทศไอร์แลนด์กำ� หนดให้การจัดให้มหี รือการพยายามจัดให้มกี ารท�ำแท้งหรือการช่วยเหลือในการท�ำแท้ง
โดยการจัดหาสิ่งที่เป็นพิษต่อครรภ์หรือเครื่องมือในการท�ำแท้งถือเป็นความผิดตามกฎหมาย นอกจากนี้
รัฐธรรมนูญของไอร์แลนด์ยังคุ้มครองสิทธิในชีวิตของทารกในครรภ์ด้วย ตามกรณีนี้ ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปได้
มีค�ำพิพากษาคล้อยตามค�ำฟ้องของ Open Door และ Dublin Well Woman เหนือรัฐธรรมนูญของไอร์แลนด์
โดยผู้พิพากษา Cremona ได้มีค�ำสั่งตามค�ำพิพากษาต่อปัญหาการท�ำแท้งในกรณีนี้ ดังนี้
“ตามหลั ก การพื้ น ฐานของนโยบายสาธารณะของไอร์ แ ลนด์ ซึ่ ง ได้ ก� ำ หนดไว้ ใ น
รัฐธรรมนูญ หลังจากได้รับการยืนยันโดยเจตนารมณ์โดยตรงของผู้คนส่วนใหญ่ที่เข้มแข็ง
โดยกระบวนการประชาธิปไตยที่เด่นชัดโดยผ่านการลงประชามติทั่วประเทศเมื่อเร็วนี้ ดังนั้น
ศาลจึงเปลี่ยนความรับผิดชอบของรัฐสมาชิกของไอร์แลนด์ เป็น ดังนี้ ...”
จากตัวอย่างนี้ท�ำให้เห็นถึงหลักการที่เป็นที่ยอมรับในวงกว้างว่า อนุสัญญายุโรปฯ พ.ศ. 2493
(ค.ศ. 1950) และค�ำตัดสินของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปสามารถก�ำหนดหลักการหรือความเชื่อที่ขัดแย้งกับ
ความปรารถนาของประชาชนชาวไอร์แลนด์และรัฐธรรมนูญภายในประเทศของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ได้ ท�ำให้
เชื่อได้ว่าอนุสัญญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) เป็นกลไกเสมือนรัฐธรรมนูญยุโรปที่เหนือกว่ารัฐธรรมนูญ
ภายในประเทศของรัฐภาคี
6.6 อนุสัญญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล
และกิจการภายในประเทศของรัฐภาคี ในขณะเดียวกัน สมาชิกของสหภาพยุโรปทัง้ หมดก็เป็นรัฐภาคีของอนุสญ
ั ญา
ยุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) รวมทั้งยอมรับเขตอ�ำนาจของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปด้วย จากมุมมองของ
กฎหมายระหว่างประเทศ อนุสัญญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) จึงมีลักษณะเดียวกับที่ประเทศสมาชิกของ
สหภาพยุโรปยอมรับกฎหมายยุโรป (European Law) ซึ่งมีลักษณะเหนือรัฐ ซึ่งหลักการนี้ปรากฏตาม ข้อ 1 ของ
อนุสัญญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950)
“รัฐภาคีจะต้องท�ำให้ทกุ คนในเขตอ�ำนาจศาลของตนมีสทิ ธิและเสรีภาพตามทีก่ ำ� หนด
ไว้ในภาคที่ 1 ของอนุสัญญานี้”

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
6.7 ในบางกรณี อนุสัญญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) และศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปยังมีการ
ขยายเขตอ�ำนาจของศาลเกินกว่าเขตแดนของรัฐภาคีได้ด้วย ดังเช่นกรณี Soering vs. the United Kingdom
ในกรณีที่นาย Soering ที่อยู่ระหว่างกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกลับไปยังรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งนาย
Soering ได้รบั ตัดสินโทษประหารชีวติ กรณีนี้ ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปมีความเห็นว่า การประหารชีวติ เป็นรูปแบบ
หนึง่ ของการทรมาน ศาลจึงได้มอบหมายให้รฐั ผูท้ ำ� สัญญากับรัฐอืน่ ซึง่ ในกรณีนี้ คือ สหราชอาณาจักร ได้ทำ� หน้าที่
ในการไกล่เกลีย่ ปัญหานี้ ซึง่ เป็นประเด็นตาม ข้อ 3 ของอนุสญั ญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) เพือ่ ให้มกี ารด�ำเนินการ
แบบมีสว่ นร่วมในการรับผิดชอบแก้ไขปัญหาของรัฐภาคี ซึง่ ตามกรณีนี้ มีเหตุอนั ควรเชือ่ ได้วา่ หากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
ถูกส่งตัวกลับไป ย่อมต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยงต่อการถูกทรมานหรือประหารชีวิตหรือการลงโทษที่ร้ายแรง
หรื อ การลงโทษอื่ น ใดที่ รุ น แรงในประเทศที่ ร ้ อ งขอ ตามกรณี นี้ รั ฐ เวอร์ จิ เ นี ย ซึ่ ง อยู ่ น อกเขตอ� ำ นาจของ
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปและไม่ได้เข้าเป็นภาคีของกฎหมายระหว่างประเทศใดที่มีสาระในการต่อต้านโทษ
ประหารชีวติ ย่อมต้องยอมประนีประนอมและจ�ำกัดการใช้สทิ ธิตามรัฐธรรมนูญของตนทีจ่ ะเดินหน้าพิจารณาคดี
ของนาย Soering ต่อไป
กรณีนี้ท�ำให้เห็นได้ว่า นอกจากศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปและอนุสัญญายุโรปฯ พ.ศ. 2493
(ค.ศ. 1950) มีความพยายามอย่างเต็มทีท่ จี่ ะคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนของปัจเจกบุคคลทีเ่ ป็นประชาชนของรัฐภาคี
แล้ว แต่สำ� หรับกรณีทปี่ จั เจกบุคคลนัน้ มิได้เป็นประชาชนของรัฐภาคี แต่ถา้ ในแง่ใดแง่หนึง่ ของบุคคลนัน้ ได้เข้ามา
เกี่ยวข้องกับรัฐภาคี ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปก็ยังใช้ความพยายามสูงสุดในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของบุคคล
นั้น โดยใช้อ�ำนาจเหนือรัฐธรรมนูญและกฎหมายภายในประเทศทั้งปวงของรัฐภาคีนั้นเพื่อเข้าแทรกแซงให้เกิด
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของปัจเจกบุคคล  
อนุสญ
ั ญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) ได้แสดงสถานะเหนือกว่ารัฐธรรมนูญภายในประเทศ
และศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปก็ใช้อ�ำนาจในการก�ำหนดนิยามหรือตีความอนุสัญญาตามแนวทางที่ศาลคิดว่า
เป็นไปได้ ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปได้แสดงให้เห็นว่าสามารถบังคับใช้การตีความของศาลเหนือรัฐภาคี รวมทัง้ ในบางกรณี
ยังมีมติเฉพาะเพื่อขยายขอบเขตด้านระยะเวลาให้นานเกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด ตลอดจนในบางกรณีได้มี
การใช้อำ� นาจศาลเหนือรัฐธรรมนูญของประเทศทีไ่ ม่ใช่รฐั ภาคีดว้ ย ด้วยความเชือ่ มัน่ ว่าการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
เป็นพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญของการรักษาสันติภาพและสังคมประชาธิปไตย โดยให้อนุสญ
ั ญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950)
และศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปมีอ�ำนาจเหนือรัฐธรรมนูญภายในประเทศในเวลาที่จำ� เป็นจะต้องมีการคุ้มครองสิทธิ
ของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในรัฐภาคีในภูมิภาคยุโรป
6.8 อย่างไรก็ตาม อุดมการณ์ในสังคมมักเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับสิ่งที่เป็นที่ยอมรับได้ในเรื่อง
สิทธิมนุษยชนก็เปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกัน ศาลจึงมักน�ำการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมาใช้เพื่อให้เกิดการเติบโต
ในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั่วทั้งภูมิภาคยุโรปด้วย โดยสังเกตได้ว่าการตีความสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
ตามอนุสญ
ั ญาฯ สามารถเปลีย่ นแปลงไปได้เมือ่ เวลาเปลีย่ นไป ดังเช่น กรณี Johnston vs. Ireland (ค.ศ. 1986)
โดยผู้ฟ้องคดีได้น�ำเรื่องขึ้นสู่ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปเพื่อโต้แย้งบทบัญญัติการห้ามหย่าร้างตามที่บัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญของไอร์แลนด์ โดยยื่นค�ำฟ้องว่าสิทธิในการหย่าร้างเป็นสิทธิติดตัวที่มาพร้อมกับสิทธิในการสมรส
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วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน
ตามที่ได้รับการคุ้มครองในอนุสัญญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) อย่างไรก็ตาม ในวันที่จะตัดสินคดีนี้
ได้ มี ก ารประท้ ว งใหญ่ ข องชาวคาทอลิ ก ทั่ ว ภู มิ ภ าคยุ โ รปเพื่ อ สนั บ สนุ น การห้ า มการหย่ า ร้ า ง รวมทั้ ง
มีแรงกดดันจากทั้งมติมหาชนและองค์กรของศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก ศาลจึงมีค�ำตัดสินให้ปฏิเสธการ
รับรองสิทธิในการหย่าร้าง โดยมีค�ำวินิจฉัยว่า อนุสัญญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) มิได้มีถ้อยค�ำ
ที่รับรองสิทธิในการหย่าร้าง (มีเพียงการรับรองสิทธิในการสมรสตาม ข้อ 12) ศาลจึงวินิจฉัยว่า การห้าม
การหย่าร้างไม่ละเมิดสิทธิในการสมรสตามอนุสัญญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) พร้อมทั้งมีความเห็น
สนับสนุนให้ “สังคมยึดมั่นต่อหลักการมีคู่สมรสเพียงคนเดียว” อย่างไรก็ตาม ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996)
ไอร์แลนด์ได้ประกาศรับรองสิทธิในการหย่าร้างตามรัฐธรรมนูญ และศาลสิทธิมนุษยชนก็ได้ให้การรับรองสิทธิ
ในการหย่าร้างด้วยเช่นเดียวกันในปี พ.ศ. 2544 (2001)14
แม้ตัวอย่างการตัดสินคดีดังที่กล่าวถึงจะมีไม่มากนัก แต่นัยจากค�ำตัดสินนี้ย่อมสะท้อนการ
ด�ำรงอยู่ระดับหนึ่งของลักษณะเฉพาะที่อาจ เรียกว่า “วิถียุโรป” หรือ “วิถีคริสเตียน” ที่ยังหลงเหลือหรือตกค้าง
อยู่ในบางประเทศหรือในบางเรื่อง วิถีเช่นนั้นอาจมีผลต่อค�ำตัดสินของศาลหรือสถาบันหรือองค์กรตุลาการใน
ภูมภิ าคยุโรป หากภาพรวมของสังคมยังคงมีความเชือ่ ถือเช่นนัน้ อย่างเข้มข้น วัฒนธรรมจึงมีผลต่อการวินจิ ฉัยของ
ศาล ท�ำให้เห็นลักษณะพลวัตของการตีความและความเข้าใจต่อ ค�ำว่า “สิทธิขนั้ พืน้ ฐาน” ทีอ่ าจเปลีย่ นแปลงไปได้
ตามลักษณะสังคม นอกจากนี้ ยังมีประเด็นใหม่ ๆ อื่น ๆ ที่เป็นข้อท้าทายในภูมิภาค เช่น การแต่งงานของคนเพศ
เดียวกัน ทีป่ จั จุบนั ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปยังไม่ได้รบั รองให้กระท�ำได้ แต่กม็ แี นวโน้มว่า ประชาชนยุโรปในระดับ
สาธารณะทั่วไปจะให้การยอมรับการแต่งงานของคนเพศเดียวกันมากขึ้นและมีแนวโน้มในการต่อต้านลดน้อยลง  
บทสรุป
7.1 ระบบสิทธิมนุษยชนของภูมภิ าคยุโรปเกิดขึน้ พร้อมกับการจัดตัง้ คณะมนตรีแห่งยุโรปทีม่ ฐี านะ
เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลในระดับภูมภิ าค (Regional Intergovernmental Organization) ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1948
โดยกฎบัตรของคณะมนตรีแห่งยุโรป ข้อ 3 ได้บัญญัติถึงความส�ำคัญในการยึดมั่นต่อหลักการสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐาน เนื่องจากประเมินว่ากลไกตามปฏิญญาสากลฯ อาจใช้เวลาอีกนานที่จะเปลี่ยนให้เป็นกลไกที่
มีผลผูกพันทางกฎหมายได้ส�ำเร็จ
7.2 คณะมนตรีแห่งยุโรปใช้เวลา 1 ปี ในการจัดท�ำร่างและประกาศรับรองอนุสัญญายุโรปฯ
พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) ที่มีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองขั้นพื้นฐาน โดยขยายความ
และรายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อบัญญัติของปฏิญญาสากลฯ ผสมผสานกับแนวความคิดที่เป็นข้อเสนอ
ของประเทศในภูมิภาคยุโรปที่ยังมิได้ปรากฏในปฏิญญาสากลฯ เช่น หลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม ฯลฯ
ท�ำให้อนุสญ
ั ญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) มีความก้าวหน้ากว่าปฏิญญาสากลฯ ในบางเรือ่ ง แต่กม็ ขี อ้ สังเกต
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รับรองตามความเห็นในการทบทวนความว่าด้วยสิทธิในการแต่งงาน การหย่าร้าง และการย้ายถิ่น
ติดตามครอบครัว ตามข้อ 5 ของพิธีสาร ฉบับที่ 7 และสิทธิได้รับความเคารพในชีวิตส่วนตัวและครอบครัว ตามข้อ 8 ของ
พิธีสาร ฉบับที่ 1 ในปี พ.ศ. 2544 (2001)     

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
ว่าอนุสัญญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) ไม่มีข้อบัญญัติที่เกี่ยวกับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ปรากฏอยูเ่ ลย ทัง้ นี้ เพราะประเทศในภูมภิ าคยุโรปมิได้ให้ความส�ำคัญกับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม    
7.3 อนุสัญญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (1950) ได้รับการลงนามรับรองเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2493
(1950) และมีผลใช้บังคับหลังจากนั้น 3 ปี ในวันที่ 3 กันยายน 2496 (1953) และหลังจากนั้นก็ได้มีการจัดท�ำ
พิธีสารตามมาอีก รวมจนถึงปัจจุบัน จ�ำนวน 14 ฉบับ เป็นที่น่าสังเกตว่า อนุสัญญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (1950)
มีผลใช้บังคับก่อนกติการะหว่างประเทศทั้ง 2 ฉบับ จึงถือเป็นระบบการคุ้มครองและกฎหมายระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนที่มีผลผูกพันที่เก่าแก่ท่ีสุดในโลก พร้อมทั้งได้รับการประเมินว่าเป็นระบบการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพที่สุดในโลกด้วย
7.4 ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) ระบบการ
คุม้ ครองสิทธิมนุษยชนของภูมภิ าคยุโรป ประกอบด้วย 2 องค์กร คือ (1) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป และ
(2) ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป แต่ดว้ ยทัง้ 2 องค์กร มีอำ� นาจหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง คล้ายคลึง และคาบเกีย่ ว/ทับซ้อนกัน
จ�ำนวนมาก รวมทั้งท�ำให้การน�ำข้อร้องเรียนขึ้นสู่ศาลใช้เวลายาวนานยิ่งขึ้น นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994)
ตามพิธีสาร ฉบับที่ 11 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนยุโรปจึงถูกยุบไป และได้ปรับอ�ำนาจหน้าที่ของศาล
สิทธิมนุษยชนยุโรปใหม่ให้ครอบคลุมบทบาทในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามอนุสัญญายุโรปฯ พ.ศ. 2493
(ค.ศ. 1950) ทั้งหมด
7.5 องค์คณะผู้พิพากษาในศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปเปรียบเสมือนบุคคลผู้มีมโนธรรมสูงสุดใน
อุดมคติของยุโรป ประกอบด้วย ผู้พิพากษา จ�ำนวน 43 คน เท่ากับจ�ำนวนประเทศที่เป็นรัฐภาคีของคณะมนตรี
แห่งยุโรป มีที่มาจากการเสนอรายชื่อของแต่ละประเทศ จ�ำนวน 3 รายชื่อ ให้กับสมัชชาใหญ่ของคณะมนตรี
แห่งยุโรปเป็นผู้คัดเลือกโดยวิธีลับ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 9 ปี โดยส่วนใหญ่ผู้พิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชน
ยุโรปมาจากอดีตผู้พิพากษา ศาสตราจารย์ หรือทนายความด้านสิทธิมนุษยชนที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในสังคม
7.6 เขตอ�ำนาจของศาลจะเกิดขึน้ ได้กต็ อ่ เมือ่ ประเทศในภูมภิ าคยุโรปเข้าเป็นรัฐภาคีของอนุสญ
ั ญา
ยุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) พร้อมกับการประกาศยอมรับเขตอ�ำนาจของศาลในการตีความและการบังคับใช้
อนุสญ
ั ญาในประเทศของตน อย่างไรก็ตาม รัฐภาคีมที งั้ ทีป่ ระกาศยอมรับเงือ่ นไขตามอนุสญ
ั ญายุโรปฯ พ.ศ. 2493
(ค.ศ. 1950) โดยปราศจากเงื่อนไขหรือการประกาศยอมรับอ�ำนาจศาลโดยมีเงื่อนไขการยอมรับอ�ำนาจศาลเพียง
ช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น 3 - 5 ปี และจะมีการพิจารณาประกาศต่อระยะเวลาใหม่อีกครั้งเมื่อครบก�ำหนดระยะ
เวลาที่ได้ประกาศไว้
7.7 ค�ำพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปให้ถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันต่อรัฐภาคี ตามข้อ
52 - 53 ของอนุสญ
ั ญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) ทัง้ นี้ โดยมีคณะกรรมการรัฐมนตรีเป็นผูใ้ ช้อำ� นาจดูแลและ
บังคับให้เป็นไปตามค�ำพิพากษาของศาล ตามข้อ 54 ซึ่งค�ำตัดสินของศาลอาจปรากฏในรูปการสั่งให้มีการชดเชย
ความเสียหายหรือการจ่ายค่าเยียวยาทีเ่ ป็นธรรมให้กบั ผูเ้ สียหาย ในบางกรณีศาลอาจสัง่ ให้จา่ ยค่าเสียหายเป็นเงิน
หรือในบางกรณีอาจให้มีการชดเชยหรือเยียวยาในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เงิน
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7.8 กล่าวโดยสรุป ถึงแม้ว่าเขตอ�ำนาจของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปจะมีความยืดหยุ่นสูงมาก
ตามความตกลงหรือความพร้อมของรัฐภาคี แต่หากพิจารณาในภาพรวมแล้ว ก�ำเนิดของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป
ได้ถอื เป็นพัฒนาการทีม่ คี วามส�ำคัญมากต่อมาตรฐานและระบบสิทธิมนุษยชนของยุโรป ในแง่ทรี่ ฐั ภาคียอมให้ศาล
ภายนอกรัฐที่ใช้อ�ำนาจตามอนุสัญญาเข้ามาวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญและกฎหมายภายในประเทศ
อย่างไรก็ตาม แม้โดยหลักการจะดี แต่กว่าที่ระบบศาลจะสามารถปฏิบัติงานได้จริงต้องใช้เวลานานมากถึง 20 ปี
ภายหลังการจัดตัง้ ศาล จึงสามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเต็มที่ เนือ่ งจากในระยะแรก รัฐภาคีสว่ นใหญ่ยงั ไม่ยอมรับ
อ�ำนาจศาลในส่วนทีใ่ ห้รบั ข้อร้องเรียนหรือค�ำฟ้องของปัจเจกบุคคล กลุม่ บุคคล หรือองค์กรพัฒนาเอกชน (รัฐภาคี
ส่วนหนึ่งยอมรับอ�ำนาจศาลโดยให้รับค�ำฟ้องที่มาจากความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปหรือ
ผูฟ้ อ้ งทีเ่ ป็นรัฐเท่านัน้ ) รวมทัง้ ในระยะแรก รัฐภาคีตา่ งไม่กล้าทีจ่ ะใช้สทิ ธิฟอ้ งในระดับรัฐด้วยกัน ยกเว้นในกรณีที่
ร้ายแรงจนเป็นทีป่ ระจักษ์ จนกระทัง่ ถึงช่วงปี ค.ศ. 1970 รัฐภาคีจงึ พร้อมกันยอมรับอ�ำนาจของศาลในส่วนของการรับ
ข้อร้องเรียนหรือค�ำฟ้องของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรพัฒนาเอกชน ท�ำให้ระบบของศาลเติบโตขึ้น
อย่างมากทั้งในแง่ของการท�ำงาน ชื่อเสียง และการยอมรับ ท�ำให้กล่าวได้ว่า ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปนั้นท�ำ
หน้าที่เสมือนศาลรัฐธรรมนูญของยุโรปในด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ถือเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพ
มากกว่ากลไกทัง้ หมดของสหประชาชาติหรือกลไกในระดับภูมภิ าคอืน่ เนือ่ งจากค�ำพิพากษาของศาลมีเหตุผลทีด่ ี
ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งมีการบังคับให้เป็นไปตามค�ำพิพากษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลายกรณี
มีการบังคับให้รัฐภาคีต้องแก้ไขกฎหมายภายในหรือปรับปรุงระบบกฎหมายภายในในบางเรื่องใหม่ทั้งระบบ
เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนตามอนุสญ
ั ญายุโรปฯ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) ตามค�ำตัดสินของการศาลฯ        
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สถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย
นายกฤษฎา บุญราช*
บทคัดย่อ
ประเทศไทยประสบปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติและได้ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมา
อย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมในทุกมิติทั้งเรื่องสถานะบุคคล สัญชาติ การศึกษา การรักษาพยาบาล
การประกอบอาชีพ การสร้างครอบครัว ตลอดจนปัจจัยอื่นที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีพ โดยค�ำนึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค สิทธิมนุษยชน ความสมดุลระหว่างสิทธิมนุษยชนและความมั่นคงของชาติ
โดยยึดกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี เป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา ส่งผลให้คนไร้รัฐไร้สัญชาติจ�ำนวนหลายแสนคนได้รับประโยชน์ และถือเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุด
ในการแก้ไขปัญหาคนไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติของไทย จนได้รบั การยกย่องจากองค์กรระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ
ค�ำส�ำคัญ:

คนไร้รัฐ  คนไร้สัญชาติ  สัญชาติ  สิทธิของบุคคล พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
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Stateless Persons and Nationalityless Persons in Thailand
Mr. Grisada Boonrach*

Abstract
Thailand has been facing with the problems of the stateless persons and  the
nationalityless persons and has been continually  solving the problems which cover all
dimensions: status, nationality, education, medical, settling the family and others factors
for living, based on human dignity, equal rights by balancing between human rights
and national security. To solve the problems, Thailand has taken into account to
the Constitution, relating acts and the cabinet resolutions which amount of stateless
persons and nationlityless persons gained the benefit. It was so good that Thailand got
the compliments as the best practices by the UN Human Rights Council.
Keywords:

stateless person, nationalityless persons, nationality, rights of the person,
Immigration Act

*

Mr. Grisada Boonrach, Permanent Secretary of the Ministry of Interior
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สถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย1
ความหมายของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ
อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพคนไร้สัญชาติ (The Convention relating to the Status of
Stateless Person) ค.ศ. 1954 ให้ความหมาย ของ “คนไร้รัฐไร้สัญชาติ” หมายถึง “บุคคลที่ไม่ได้รับการ
พิจารณาให้เป็นคนชาติจากรัฐใดภายใต้บทบัญญัติกฎหมายของรัฐ (A person who is not considered as a
national by any state under the operation of its law)”2 หรือกล่าวสั้น ๆ ก็คือ บุคคลที่ไม่มีประเทศใด
ยอมรับว่าเป็นคนชาติของประเทศนัน้   โดยสถานะของการไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติสามารถเกิดขึน้ ได้ ทัง้ คนทีเ่ ดินทางเข้ามา                                 
ในประเทศ และคนทีเ่ กิดในประเทศ เช่น กรณีของชนกลุม่ น้อยและบุตรทีเ่ กิดในประเทศไทย ซึง่ ตามกฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมืองจะถือว่าคนเหล่านี้มีสถานะเป็นคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย3
ส�ำหรับประเทศไทย เพือ่ ให้การนิยามมีความเหมาะสมกับสภาพข้อเท็จจริงของปัญหาในประเทศ
และน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้จริง นักวิชาการทางด้านสถานะบุคคลของไทย4 จึงได้แยกค�ำดังกล่าวออกเป็น
สองค�ำ และก�ำหนดนิยามค�ำว่า “คนไร้รัฐ” หรือ stateless persons หมายถึง คนที่ไม่ถูกบันทึกรายการบุคคล
ในทะเบียนราษฎรของรัฐใดเลยบนโลก ส่วนค�ำว่า “คนไร้สัญชาติ” หรือ nationalityless persons หมายถึง
คนทีไ่ ม่ได้รบั การบันทึกในสถานะคนถือสัญชาติของรัฐใดเลยบนโลกนี้ กล่าวคือ ไม่ได้รบั การยอมรับว่าเป็นคนชาติ
ของรัฐใดเลย บทนิยามดังกล่าวจะแสดงผลลัพธ์ต่อกระบวนการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและนโยบาย
เพื่อคุ้มครองสิทธิที่จะได้รับการจัดการสถานะบุคคลตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบร่วมตามหลักกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของนานาชาติ หรือ
กฎหมายของประเทศไทย จะพบว่า คนไร้รัฐไร้สัญชาติ หมายถึง “คนต่างด้าว” กล่าวคือยอมรับในสถานะเป็น
คนต่างด้าว ดังเช่น มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ก�ำหนดว่า “คนต่างด้าว” หมายถึง
1

บทความฉบับนี้เขียนขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เพื่อสรุปสถานการณ์ปัจจุบันของ            
คนไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติในประเทศไทย และเพือ่ แบ่งปันประสบการณ์และแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของประเทศไทย
2
ตาม ข้อ 1(1) แห่ง อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพคนไร้สัญชาติ ค.ศ. 1954 ซึ่งคณะกรรมาธิการ
กฎหมายระหว่างประเทศของสหประชาชาติ (International Law Commission) ได้มมี ติอกี ว่า ค�ำนิยามคนไร้สญ
ั ชาติ
ตามข้อ 1(1) นี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ
3
มาตรา 7 ทวิ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2551 ระบุวา่ “ผูเ้ กิดในราชอาณาจักรไทยซึง่ ไม่ได้สญ
ั ชาติไทยตามวรรคหนึง่ จะอยูใ่ นราชอาณาจักรไทยในฐานะใด ภายใต้
เงื่อนไขใด ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยค�ำนึงถึงความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรและสิทธิมนุษยชน
ประกอบกัน ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวงดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง”
4
รองศาสตราจารย์ ดร. พันธุท์ พิ ย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
บุคคลธรรมดาซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทย ดังนัน้ การใช้สทิ ธิอนั มีฐานแห่งสิทธิมาจากสถานะความเป็นคนชาตินนั้ คนไร้รฐั
ไร้สัญชาติย่อมตกอยู่ภายใต้แนวคิดตามกฎหมายเดียวกับที่บังคับใช้กับคนต่างด้าวทั่วไปแม้ว่าอาจมี รายละเอียด
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่คนต่างด้าวไร้รัฐไร้สัญชาตินั้น มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศไทยเพียงใด
ส่วนคนไร้รัฐไร้สัญชาติจะเป็นผู้อพยพหรือไม่ จ�ำเป็นต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงว่า บุคคลดังกล่าว มีข้อเท็จจริง
ของการย้ายถิ่นฐานหรือไม่ อาทิ คนไร้รัฐไร้สัญชาติที่อพยพหนีภัยสงครามมาจากต่างประเทศ ย่อมมีความเป็น   
ผู้อพยพ ขณะที่คนไร้รัฐไร้สัญชาติที่เกิดและเติบโตในประเทศไทยแต่เผชิญกับความไร้รัฐไร้สัญชาติ ย่อมไม่มี
ข้อเท็จจริงของความเป็นผู้อพยพ

ที่มาของคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย
เนือ่ งจากประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพือ่ นบ้านทัง้ ทางบกและทางน�ำ้ เป็นระยะทาง
หลายพันกิโลเมตร และมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าหลายประเทศ จึงเกิดสถานการณ์ของการเคลือ่ นย้ายประชากร
ข้ามชาติในลักษณะต่าง ๆ ได้งา่ ย ทัง้ การหลบหนีเข้าเมืองทัว่ ไปและการอพยพหนีภยั ความตายจากการสูร้ บ หรือ
สงครามอินโดจีนเมือ่ ปี พ.ศ. 2518 หรือความอดอยากยากจนจากประเทศต้นทาง เข้ามาอาศัยอยูใ่ นประเทศไทย
เป็นจ�ำนวนมาก บางกลุม่ ชาติพนั ธุเ์ ข้ามาอยูเ่ ป็นเวลานานหลายสิบปี เช่น เวียดนามอพยพ ลาวอพยพ เขมรอพยพ
อดีตทหารจีนคณะชาติ จีนฮ่ออพยพ ไทยลือ้   ผูพ้ ลัดถิน่ สัญชาติพม่า เป็นต้น บางกลุม่ เป็นคนเชือ้ สายเดียวกันหรือ
เป็นญาติพี่น้องกับคนที่อยู่ในประเทศไทยมานานโดยเฉพาะตามแนวชายแดน มีการเดินทางไปมาหาสู่กันและ    
ตัง้ ถิน่ ฐานภายหลังมีการก�ำหนดอาณาเขตของประเทศ เช่น ชาวเขา บุคคลบนพืน้ ทีส่ งู เชือ้ สายมอญ หรือ ไทยใหญ่
เป็นต้น กลุ่มคนเหล่านี้เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นจ�ำนวนมากอยู่ในสถานะของคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย
และเมื่อไม่อาจกลับประเทศต้นทางได้จึงตกเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติ
ขณะเดียวกันหลักการในการให้สญ
ั ชาติของประเทศไทยซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงบ่อยครัง้ เป็นสาเหตุ
ท�ำให้เกิด “คนไร้รัฐไร้สัญชาติที่เกิดในประเทศไทย” กล่าวคือ หลักการสากลของการได้สัญชาติโดยการเกิดตาม
กฎหมายระหว่างประเทศนั้น การได้สัญชาติโดยการเกิดจะมีอยู่ 2 ลักษณะคือ (1) การได้สัญชาติตามหลักการ
สืบสายโลหิตจากบิดามารดา กล่าวคือ บิดามารดามีสัญชาติใด บุตรก็ย่อมได้สัญชาตินั้น กับ (2) การได้สัญชาติ
โดยหลักดินแดนทีเ่ ป็นถิน่ ก�ำเนิด กล่าวคือ ผูใ้ ดเกิดในดินแดนของประเทศใดย่อมจะได้สญ
ั ชาติของประเทศนัน้   ซึง่
ประเทศไทยใช้หลักการได้สัญชาติดังกล่าวมาโดยตลอด แต่ในปี พ.ศ.2515 เมื่อประเทศไทยเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับ
ความมัน่ คงของชาติ มีการขยายลัทธิการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์เข้ามาในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รัฐบาลในขณะนั้นได้ออกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 25155  เปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ์การได้สัญชาติไทยตามหลักดินแดน โดยการก�ำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า บุคคลที่จะได้สัญชาติไทยโดย

5

การถอนสัญชาติไทยและการสั่งให้ไม่ได้สัญชาติไทยในกรณีดังกล่าว เป็นไปตาม ข้อ 1 และ ข้อ 2
แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515
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วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน
การเกิดตามหลักดินแดนได้นั้น บิดามารดาต้องไม่ใช่คนต่างด้าวที่เข้าเมืองชั่วคราวหรือคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย
ท�ำให้คนที่เกิดในประเทศไทยโดยมีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าวไม่ได้สัญชาติไทยเป็นจ�ำนวนมาก นอกจากนี้
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวยังก�ำหนดให้มีผลย้อนหลังท�ำให้คนที่เคยได้สัญชาติไทยไปแล้ว ตามหลัก
ดินแดนทั่วไปนั้น ต้องถูกถอนสัญชาติไทยถ้ามีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าวที่เข้าเมืองชั่วคราวหรือเข้าเมืองโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย
ต่อมา แม้วา่ ได้มกี ารยกเลิกประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 337 ตามผลของการแก้ไขพระราชบัญญัติ
สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 แต่หลักการของการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักดินแดน ก็ยังคงเป็น
การให้สัญชาติไทยอย่างมีเงื่อนไขอยู่เช่นเดิม กล่าวคือ ผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยจะไม่ได้สัญชาติไทย
โดยการเกิดถ้ามีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวที่เข้าเมืองชั่วคราวหรือเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่ง
เงื่อนไขตามหลักการของการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักดินแดนดังกล่าวยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้ง
การจะให้สญ
ั ชาติไทยกับบุตรของคนต่างด้าวทีเ่ กิดในประเทศไทยนัน้ ก็ยงั เป็นอ�ำนาจของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
มหาดไทย และจะให้ได้เฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 7
ทวิ วรรคสอง6 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
ดังนั้น จึงเห็นได้ว่ากฎหมายสัญชาติของประเทศไทยก็เป็นสาเหตุที่ท�ำให้คนที่เกิดในประเทศไทย
กลายเป็นคนไร้สัญชาติได้ ซึ่งสามารถสรุปคนไร้รัฐไร้สัญชาติที่อยู่ในประเทศไทยได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
2.1 กลุม่ คนทีเ่ ดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นการเข้ามาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
แต่มีปัญหาเรื่องการส่งกลับประเทศต้นทาง และ
2.2 กลุ่มคนที่เกิดในประเทศไทย แต่ตกเป็นคนไร้สัญชาติโดยผลของกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

ประเภทของคนต่างด้าวหรือคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
รัฐบาลไทยได้ก�ำหนดนโยบายในการจัดการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมอบหมายส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย ส�ำรวจจัดท�ำทะเบียน
ประวัติกลุ่มผู้อพยพหรือผู้หลบหนีเข้าเมืองทุกกลุ่มที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย รวมถึงการแก้ไขกฎหมายว่าด้วย
การทะเบียนราษฎรเพือ่ รองรับการจัดท�ำทะเบียนราษฎรและก�ำหนดเลขประจ�ำตัวส�ำหรับคนต่างด้าว และการน�ำ
ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบันทึกจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดได้อย่างรวดเร็ว
โดยข้อมูลจากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร ของส�ำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 มีคนต่างด้าวที่ได้รับการจัดท�ำทะเบียนราษฎร มีเลขประจ�ำตัว 13 หลัก ซึ่งจะ
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  มาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติสญ
ั ชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
ก�ำหนดว่า “ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีจะพิจารณาและสั่งเฉพาะรายหรือเป็นการทั่วไปให้บุคคลตามวรรคหนึ่งได้
สัญชาติไทยก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด”

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
ท�ำให้สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้ชัดเจน จ�ำนวน 2,586,089 ราย จ�ำแนกเป็นกลุ่มตามสถานะการอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยได้ ดังนี้
3.1 กลุ่มคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (ถือใบส�ำคัญถิ่นที่อยู่และ
ใบส�ำคัญประจ�ำตัวคนต่างด้าว) กลุ่มนี้จะมีที่มาจากคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยถูกต้อง       
ตามกฎหมาย หรืออาจจะเป็นชนกลุม่ น้อยทีอ่ พยพเข้ามาอาศัยอยูใ่ นราชอาณาจักรก็ได้ ซึง่ ต่อมาได้รบั อนุญาตให้
มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ได้รับใบส�ำคัญถิ่นที่อยู่ (ต.ม.16) และใบส�ำคัญประจ�ำตัวคนต่างด้าว ท�ำให้มีสถานะเป็น
ผู้ได้รับสิทธิอาศัยถาวรในประเทศไทย โดยปัจจุบันเป็นอ�ำนาจของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย มีจ�ำนวน 65,559 ราย
3.2 กลุ่มคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย (ถือหนังสือเดินทาง) กลุ่มนี้จะมีสถานะ
เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว   และอาจเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นผู้หลบหนี                 
เข้าเมืองได้ ถ้าไม่เดินทางออกนอกประเทศเมื่อการอนุญาตสิ้นสุดลง โดยอยู่ในความรับผิดชอบของส�ำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง คนกลุ่มนี้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน มีจ�ำนวน 45,331 ราย
3.3 กลุ่มชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ 19 กลุ่ม รวมถึงบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาเรื่องสถานะบุคคลและสัญชาติ อีก 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กนักเรียนนักศึกษา        
กลุ่มคนไร้รากเหง้า7 ไม่ปรากฏบุพการีหรือถูกบุพการีทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์ และกลุ่มคนที่ได้ท�ำคุณประโยชน์          
แก่ประเทศ โดยในส่วนของชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบด้วย
(1)   เวียดนามอพยพ หรือญวนอพยพ
(2)   อดีตทหารจีนคณะชาติ
(3)   จีนฮ่ออพยพพลเรือน
(4)   จีนฮ่ออิสระ
(5)   อดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา
(6)   ไทยลื้อ
(7)   ลาวอพยพ
(8)   เนปาลอพยพ
(9)   ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า
(10) ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า

7

ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธของบุคคล พ.ศ. 2548 ก�ำหนดไว้วา่ “บุคคลไร้รากเหง้า”
คือ บุคคลที่ไม่ทราบที่มาหรือไม่มีจุดเกาะเกี่ยวที่ชัดเจน โดยไม่มีประเทศต้นทางใดยอมรับ ที่ส�ำคัญ คือ เป็นบุคคลที         ่
ขาดบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งตั้งแต่เยาว์วัย
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(11)  ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย เข้ามาก่อนวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2519
(12)  ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย เข้ามาหลังวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2519
(13)  บุคคลบนพื้นที่สูง/ชาวเขา ที่อพยพเข้ามาก่อนวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2528
(14)  ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา
(15)  ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากประเทศกัมพูชา
(16)  บุคคลหรือชุมชนบนพื้นที่สูง ที่อพยพเข้ามาหลังวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2528
(17)  ม้งในที่พักสงฆ์ถ�้ำกระบอก
(18)  ลาวภูเขาอพยพ
(19)  ชาวมอร์แกน
คนกลุ่มนี้มีสถานะเป็นคนต่างด้าวที่ได้รับผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเพื่อ
รอส่งกลับประเทศเดิมหรือรอการก�ำหนดสถานะ ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 25228
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี ปัจจุบันมีคนกลุ่มนี้อยู่จ�ำนวน 488,105 ราย แยกเป็น
(1)   คนทีอ่ พยพเข้ามาอยูใ่ นประเทศไทยเป็นเวลานาน และบุตรทีเ่ กิดในประเทศไทย จ�ำนวน
400,731 ราย โดยเป็นคนทีอ่ พยพเข้ามาจ�ำนวน 290,269 ราย และบุตรทีเ่ กิดในประเทศไทย จ�ำนวน 110,462 ราย  
(2)   เด็กและบุคคลที่ก�ำลังศึกษาเล่าเรียน จ�ำนวน 78,676 ราย
(3)   คนไร้รากเหง้า จ�ำนวน 8,670 ราย
(4)   คนที่ท�ำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศ จ�ำนวน 28 ราย
3.4 กลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา กลุ่มนี้มีสถานะเป็นคนต่างด้าวที่
ได้รับผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเพื่อรอส่งกลับหรือไปพิสูจน์สัญชาติกับประเทศต้นทาง
โดยใช้อ�ำนาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี ปัจจุบัน
มีแรงงานทีจ่ ดทะเบียนเพือ่ ขออนุญาตท�ำงานรวมถึงบุตรทีเ่ ป็นผูต้ ดิ ตามอายุ ไม่เกิน 15 ปี จ�ำนวน 1,588,914 ราย
3.5 กลุม่ ผูล้ ภี้ ยั การสูร้ บจากประเทศเมียนมา ทีอ่ ยูใ่ นทีพ่ กั พิงชัว่ คราว 9 แห่ง ใน 4 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ตาก กาญจนบุรี และราชบุร  ี กลุม่ นีม้ สี ถานะเป็นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง การให้อาศัยอยู่
ในประเทศไทยเป็นไปตามหลักมนุษยธรรม ปัจจุบันมีผู้ลี้ภัยจ�ำนวน 101,713 ราย และบุตรที่เกิดในประเทศไทย
ที่ได้รับการจดทะเบียนการเกิดจ�ำนวน 16,716 ราย
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มาตรา 17 แห่ง พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ก�ำหนดว่า “ในกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง
รัฐมนตรีโดยอนุมตั ขิ องคณะรัฐมนตรีจะอนุญาตให้คนต่างด้าวผูใ้ ดหรือจ�ำพวกใดเข้ามาอยูใ่ นราชอาณาจักรภายใต้เงือ่ นไข
ใด ๆ หรือจะยกเว้นไม่จ�ำต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีใด ๆ ก็ได้”

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
3.6 กลุ่มบุตรของคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย ซึ่งเป็นผลมาจากการ
เปลี่ ย นแปลงหลั ก เกณฑ์ ก ารได้ สั ญ ชาติ ไ ทยโดยการเกิ ด ตามหลั ก ดิ น แดนตั้ ง แต่ มี ป ระกาศของคณะปฏิ วั ต            ิ
ฉบับที่ 337 ในปี พ.ศ. 2515 จนถึงปัจจุบัน ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 2.2 โดยมีคนที่เกิดในประเทศไทยและไม่ได้
สัญชาติไทยได้รบั การจดทะเบียนการเกิด (มีสตู บิ ตั ร) จ�ำนวน 316,748 ราย (ไม่รวมบุตรแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ      
และบุตรของผู้ลี้ภัยการสู้รบในที่พักพิงชั่วคราว) ส่วนการอาศัยอยู่ในประเทศไทยของคนกลุ่มนี้จะเป็นไปตาม
สถานะการอาศัยอยู่ในประเทศไทยของบิดามารดา9

นโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติส�ำหรับคนไร้รัฐ
ไร้สัญชาติของประเทศไทย
เนื่องจากปัญหาของคนไร้รัฐไร้สัญชาติที่ส�ำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย ได้จัดท�ำทะเบียนราษฎรไว้ จ�ำนวน 488,105 ราย นั้น มีสภาพของปัญหาแตกต่างกัน เช่น บางกลุ่ม
ไม่มีเอกสารทางทะเบียน บางกลุ่มได้เดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานแล้วแต่ไม่มีสิทธิอาศัย              
ตามกฎหมาย ในขณะที่บางกลุ่มเพิ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ท�ำให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ไม่สามารถใช้              
สิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่ทางราชการก�ำหนดไว้ได้ รัฐบาลจึงได้ก�ำหนดนโยบาย มาตรการและ
วิธีการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติของคนไร้รัฐไร้สัญชาติกลุ่มต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
4.1 การแก้ไขปัญหาบุคคลที่ไม่มีเอกสารทะเบียนราษฎร โดยกรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทยได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ให้นายทะเบียนสามารถจัดท�ำทะเบียนราษฎรให้กับคนไร้รัฐไร้สัญชาติได้เหมือนประชาชนไทยทั่วไป ดังนี้
(1) การรับแจ้งการเกิดหรือจดทะเบียนการเกิดและออกสูตบิ ตั รให้กบั คนทีเ่ กิดในราชอาณาจักร
ไทยทุกคน ไม่ว่าบิดามารดาของเด็กจะเป็นคนต่างด้าวประเภทใด มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่ก็ตาม10
(2) การจัดท�ำทะเบียนประวัติคนไร้รัฐไร้สัญชาติตามมติคณะรัฐมนตรี และตามกฎหมาย        
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร (มาตรา 38 วรรคสอง)11
9

พ.ศ. 2551

10

ซึง่ เป็นไปตาม มาตรา 7 ทวิ วรรคสาม แห่ง พระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 4)

มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 19/1 มาตรา 19/2 มาตรา 19/3 มาตรา 20 และ มาตรา 20/1       
แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
11
มาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)          
พ.ศ. 2551 ก�ำหนดว่า “ให้ผู้อ�ำนวยการทะเบียนกลางจัดให้มีทะเบียนประวัติส�ำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยอื่นนอกจากที่
บัญญัติไว้ตามวรรคหนึ่งตามที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด” (โดยคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามวรรคหนึ่ง หมายถึง คนต่างด้าว
ที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยชอบด้วยกฎหมาย และคนที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
เพื่อรอส่งกลับ)
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(3) การจัดท�ำบัตรประจ�ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย12 และบัตรประจ�ำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะ

ทางทะเบียน13

4.2 การแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิอาศัยในประเทศไทย เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ซึ่งมีสถานะเป็นคนที่
เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย สามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง รัฐบาลจึงได้อาศัยอ�ำนาจ                                                
ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ออกมติคณะรัฐมนตรีให้คนไร้รัฐไร้สัญชาติสามารถอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยได้โดยถูกต้อง ได้แก่
(1)  การผ่อนผันให้กลุม่ คนไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติซงึ่ มีสถานะเป็นคนเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ได้สิทธิอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราวในระหว่างรอการด�ำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เช่น การด�ำเนิน
การให้สถานะบุคคล หรือรอการส่งกลับประเทศเดิมตามข้อตกลงระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยได้กำ� หนดเขตพืน้ ทีค่ วบคุมการอยูอ่ าศัยโดยใช้เขตจังหวัดทีค่ นต่างด้าวได้จดั ท�ำทะเบียนประวัติ
ไว้เป็นเขตควบคุม14  และก�ำหนดเงื่อนไขการสิ้นสุดสิทธิอาศัยตามที่ได้รับอนุญาต เช่น การกระท�ำผิดกฎหมายที่
มีโทษจ�ำคุก หรือการกระท�ำทีเ่ ป็นภัยต่อความมัน่ คงของประเทศ ก็จะหมดสิทธิการอาศัยอยูใ่ นประเทศไทยอีกต่อไป
(2) การให้คนไร้รัฐไร้สัญชาติที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ได้รับสถานะเป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย (ขอใบส�ำคัญถิ่นที่อยู่) ซึ่งครั้งหลังสุด
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้กลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติบางกลุ่มได้รับ
สิทธิในการเป็นคนเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายมีถิ่นที่อยู่ถาวร ดังนี้
(2.1) กลุม่ ชนกลุม่ น้อยและกลุม่ ชาติพนั ธุ์ จะต้องเป็นผูท้ อี่ พยพเข้ามาในประเทศไทยภาย
ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2538 โดยต้องได้รับการส�ำรวจจัดท�ำทะเบียนประวัติภายในปี พ.ศ. 2542 และมีชื่อ
ในทะเบียนบ้าน
(2.2) เด็กนักเรียน นักศึกษา จะต้องเป็นผู้ที่เข้ามาในประเทศไทยภายใน 18 มกราคม          
พ.ศ. 2538 โดยต้องได้รบั การส�ำรวจจัดท�ำทะเบียนบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียนระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2552
และเรียนจบปริญญาตรีภายในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548
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กฎกระทรวงก�ำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและก�ำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และระเบียบส�ำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�ำบัตรประจ�ำตัว
คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2551
13
ระเบียบส�ำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการส�ำรวจและจัดท�ำทะเบียนส�ำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะ         
ทางทะเบียน พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548
14
เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุมและการอนุญาตให้
คนต่างด้าวบางจ�ำพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม ประกาศ ณ วันที                  ่
15 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
(2.3) คนไร้รากเหง้า จะต้องเป็นผูท้ เี่ ข้ามาในประเทศไทยภายในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548
โดยต้องได้รบั การส�ำรวจจัดท�ำทะเบียนบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียนระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2552 และต้องมี
หนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้าจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
4.3 การแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติส�ำหรับบุตรของคนไร้รัฐไร้สัญชาติที่เกิดในประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ซึ่ง
สามารถด�ำเนินการได้หลายกรณี ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งเป็นตามเงื่อนไขที่
กฎหมายก�ำหนดไว้ ดังนี้
(1) กรณีบุคคลที่ถูกถอนสัญชาติไทยหรือไม่ได้สัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัต                          ิ
ฉบับที่ 337 รวมถึงบุตรของคนเหล่านีท้ เี่ กิดในประเทศไทยจนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 และไม่ได้รบั สัญชาติ
ไทยเนื่องจากบิดามารดาถูกถอนสัญชาติ สามารถยื่นค�ำขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านได้ตามมาตรา
23 แห่งพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 255116  โดยเป็นอ�ำนาจของนายอ�ำเภอเป็นผูอ้ นุมตั ซิ งึ่ คนเหล่านี้
ถือว่าเป็นคนที่มีสัญชาติตามกฎหมายอยู่แล้ว
15

(2) กรณีคนที่เกิดในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา โดยมีบิดา
และมารดาเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย หรือเข้ามาอยู่ชั่วคราว ให้สามารถขอมี
สัญชาติไทยจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นการเฉพาะรายหรือเป็นการทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะรัฐมนตรีก�ำหนด (มาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม                                
(ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 255117) ซึง่ รัฐบาลปัจจุบนั ทีม่ ี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้อนุมตั หิ ลักเกณฑ์
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การถอนสัญชาติไทยและการสั่งให้ไม่ได้สัญชาติไทยในกรณีดังกล่าว เป็นไปตาม ข้อ 1 และ ข้อ 2                                                 
แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515
16
มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เป็นมาตรการทางกฎหมายเพือ่ เยียวยา
และแก้ไขผลทีเ่ กิดจากประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 337 โดยได้กำ� หนดว่า “บรรดาบุคคลทีเ่ คยมีสญ
ั ชาติไทยเพราะเกิด     
ในราชอาณาจักรไทยแต่ถูกถอนสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช
2515 ข้อ 1 และผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่                  
13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 ข้อ 2 รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในราชอาณาจักรไทย ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับและไม่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ถ้าบุคคลผูน้ นั้ อาศัยอยูจ่ ริงในราชอาณาจักรไทยติดต่อกันโดยมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
และเป็นผูม้ คี วามประพฤติดหี รือท�ำคุณประโยชน์ให้แก่สงั คมหรือประเทศไทย ให้ได้สญ
ั ชาติไทยตัง้ แต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัติ
นี้ ใ ช้ บั ง คั บ เว้ น แต่ ผู ้ ซึ่ ง รั ฐ มนตรี มี ค� ำ สั่ ง อั น มี ผ ลให้ เ ป็ น ผู ้ มี สั ญ ชาติ ไ ทยแล้ ว ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ”                     
ซึ่ง พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
17
มาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508, งานเดิม.
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วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน
การให้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไปให้แก่กลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติ (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 ธันวาคม   พ.ศ. 255918)
โดยบุคคลที่สามารถขอมีสัญชาติไทย ประกอบด้วย
(2.1) บุตรของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ โดยมีเงื่อนไขว่าบิดาหรือมารดาที่เป็น
ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ จะต้องเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปีนับถึงวันที่บุตร
ยืน่ ค�ำขอมีสญ
ั ชาติไทย และจะต้องมีทะเบียนประวัตทิ ที่ างราชการได้จดั ท�ำให้ไว้แล้ว (กรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย ได้เปิดให้มีการจัดท�ำทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. 2542
โดยจะต้องเข้ามาอยู่ในประเทศไทยภายในวันที่ 30 กันยายน 2542)
(2.2) คนทีเ่ กิดในประเทศไทยโดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ชนกลุม่ น้อย หรือ
กลุม่ ชาติพนั ธุ์ โดยมีเงือ่ นไขว่าจะต้องเรียนต่อเนือ่ งในประเทศไทยจนจบการศึกษาไม่ตำ�่ กว่าปริญญาตรีจากสถาบัน
การศึกษาในประเทศไทย แต่ถ้าจบการศึกษาจากสถาบันในต่างประเทศ จะต้องเป็นกรณีที่ได้รับทุนการศึกษา
จากหน่วยงานของรัฐ ส่วนเด็กนักเรียนนักศึกษาที่ยังเรียนไม่จบปริญญาตรีแต่มีความจ�ำเป็นต้องได้สัญชาติไทย     
กรณีนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน จึงจะขอสัญชาติไทยได้
(2.3) เด็กนักเรียนนักศึกษาที่เป็นคนไร้รากเหง้า มีเงื่อนไขว่าจะต้องเกิดและอาศัยอยู่ต่อ
เนื่องในประเทศไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องมีหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้าที่ออกให้
โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงจะขอสัญชาติไทยได้
นอกจากนี้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยได้พจิ ารณาเห็นว่าเพือ่ เป็นการลดขัน้ ตอนการพิจารณา
อนุมตั สิ ญ
ั ชาติ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยจึงได้มอบอ�ำนาจการพิจารณาอนุมตั เิ กีย่ วกับสัญชาติสำ� หรับผูเ้ กิด
ในราชอาณาจักรไทย ไปให้นายอ�ำเภอเป็นผูพ้ จิ ารณาแทนกรณีผขู้ อมีสญ
ั ชาติไทยมีอายุไม่เกิน 18 ปี บริบรู ณ์ และ
มอบอ�ำนาจให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดเป็นผูพ้ จิ ารณาแทนกรณี ผูข้ อมีสญ
ั ชาติไทยมีอายุเกิน 18 ปีขนึ้ ไป
สรุป กลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติข้างต้นรวมถึงบุตรของคนเหล่านี้ที่เกิดในประเทศไทยและไม่ได้รับ
สัญชาติไทยในขณะนี้มีจ�ำนวน 488,105 ราย

กฎหมาย

การแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนทีจ่ ำ� เป็น นอกเหนือจากการได้รบั สถานะบุคคลตาม

กลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย มิได้ประสบแต่ปัญหาเฉพาะเรื่องสถานะบุคคลเท่านั้น       
แต่เมือ่ กลุม่ คนเหล่านีม้ สี ถานะบุคคลไม่ชดั เจน จึงท�ำให้เสียสิทธิในเรือ่ งอืน่ ๆ ทีม่ คี วามจ�ำเป็นในการด�ำรงชีวติ ด้วย
18

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 อนุมัติหลักเกณฑ์การได้สัญชาติไทยส�ำหรับเด็ก
นักเรียน นักศึกษา และบุคคลไร้สญ
ั ชาติทเี่ กิดในราชอาณาจักรไทย โดยให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยสัง่ ให้สญ
ั ชาติ
เป็นการทั่วไปตาม มาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ให้กับบุตรของคนต่างด้าวที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย ซึ่งเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
รัฐบาลปัจจุบันที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชนของคนไร้รัฐ                    
ไร้สัญชาติ ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกองค์การสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ จึงได้ก�ำหนดนโยบาย
ผ่านมติ คณะรัฐมนตรีให้กลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทยได้รับสิทธิที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิต ได้แก่  
5.1 ด้านการรักษาพยาบาล: มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 255319 และมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 255820 อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบการรักษาพยาบาล           
คนไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติกลุม่ ทีร่ ฐั บาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล และกลุม่ ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพิสจู น์
สัญชาติของนายทะเบียนเพื่อการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยรัฐบาลอุดหนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายต่อหัว
ให้ทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา
5.2 ด้านการศึกษา: มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 254821 เกี่ยวกับการศึกษา
2 ประการ คือ (1) ให้โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งรับเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยทุกคนเข้าศึกษาเล่าเรียน และเมื่อ
เรียนจบแล้วจะต้องออกหลักฐานรับรองผลการเรียนให้ทกุ ราย และ (2) รัฐบาลอุดหนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จา่ ย
ต่อหัวให้เท่ากับเด็กสัญชาติไทยส�ำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งรัฐบาลชุดปัจจุบันได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
5.3 ด้านการประกอบอาชีพ: มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559  เห็นชอบตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาการท�ำงานของคนต่างด้าว ให้คนไร้รัฐไร้สัญชาติที่รัฐบาลมีนโยบายแก้ไข
ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ท�ำงานได้ทุกประเภทงาน
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คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง การให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้าน
สาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ โดย “อนุมัติให้สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขซึ่งครอบคลุม การส่งเสริม
สุขภาพ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ และการควบคุมป้องกันโรค กับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ตั้งแต่วันที่
1 เมษายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป โดยมอบให้ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด�ำเนินการ”
20
เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี
ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558
ที่ “เห็นชอบในหลักการการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเพิ่มเติม
ประกอบด้วยบุคคลทีม่ ปี ญ
ั หาสถานะและสิทธิรวมถึงบุตรทีก่ ระทรวงมหาดไทยได้ขนึ้ ทะเบียน โดยมีเลขประจ�ำตัว 13 หลัก
เรียบร้อยแล้ว จ�ำนวน 208,631 คน ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ส�ำหรับบุคคลกลุม่ อืน่ ๆ ทีย่ งั ไม่สามารถพิสจู น์
ได้เพราะขาดหลักฐาน ซึง่ ยังไม่มคี วามชัดเจนถึงจ�ำนวนทีแ่ ท้จริงและอาจมีความซ�ำ้ ซ้อนของข้อมูล ให้กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย และสภาความมัน่ คงแห่งชาติ ตรวจสอบข้อมูลเพือ่ ยืนยันความถูกต้องและรับรองการขึน้ ทะเบียนของ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวก่อนแล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในโอกาสต่อไป”
21
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรี “อนุมัติหลักการร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยหลักฐานวัน เดือน ปีเกิด ในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. .... (การจัดการศึกษาแก่บุคคล
ทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย) ตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้สง่ คณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนุบญ
ั ญัตทิ เี่ สนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 พิจารณา แล้วด�ำเนินการต่อไปได้ และเห็นชอบแนวปฏิบตั ิ
การจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ”
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วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน
5.4 ด้านสิทธิอาศัยและการเดินทาง: รัฐบาลได้ผอ่ นผันให้บคุ คลกลุม่ นีอ้ าศัยอยูใ่ นประเทศไทยได้
เป็นการชั่วคราวเพื่อรอการก�ำหนดสถานะหรือส่งกลับประเทศเดิมตามข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยก�ำหนดให้
อาศัยอยูใ่ นเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดทีไ่ ด้รบั การส�ำรวจจัดท�ำทะเบียนประวัต23ิ การเดินทางออกนอกเขตจังหวัดด�ำเนินการได้
โดยต้องได้รับอนุญาตจากนายอ�ำเภอท้องที่ที่ผู้นั้นมีภูมิล�ำเนา และหากมีเหตุจ�ำเป็นตามกฎหมายก็สามารถย้าย
เปลี่ยนแปลงจังหวัดได้
5.5 ด้านการก่อตัง้ ครอบครัว: ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ส่วนใหญ่คอื การจดทะเบียนสมรส กับการรับบุตร
บุญธรรม โดยมักจะถูกนายทะเบียนปฏิเสธการด�ำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการเพื่อซักซ้อม
ความเข้าใจเรือ่ งดังกล่าวแล้วว่า นายทะเบียนสามารถจดทะเบียนสมรสให้กบั บุคคลดังกล่าวได้ตามกฎหมาย อีกทัง้
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีค�ำวินิจฉัยแจ้งไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สรุปว่า
คณะกรรมการรับบุตรบุญธรรมสามารถอนุญาตให้จดทะเบียนรับเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยเป็นบุตรบุญธรรมได้24

ผลการด�ำเนินการให้สถานะคนเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและการให้สญ
ั ชาติ
ไทยในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2560
6.1 ให้สญ
ั ชาติไทยแก่คนไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ กลุม่ ชนกลุม่ น้อย และกลุม่ ชาติพนั ธุ์ แล้วทัง้ สิน้ 253,742
ราย จ�ำแนกได้ ดังนี้
(1) การลงรายการสัญชาติไทยให้แก่ชาวไทยภูเขา ซึง่ ถือว่าเป็นคนไทยดังเดิมทีอ่ ยูต่ ดิ แผ่นดิน
ไทยเหมือนคนสัญชาติทั่วไป จ�ำนวน 106,446 ราย
(2) การลงรายการสัญชาติไทยให้คนที่ถูกถอนสัญชาติหรือไม่ได้สัญชาติไทยโดยประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 จ�ำนวน 48,713 ราย
(3) การให้สญ
ั ชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ มาตรา 7 ทวิ วรรคสอง ซึง่ เป็นอ�ำนาจของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จ�ำนวน 91,590 ราย
(4) การให้สญ
ั ชาติไทยแก่กลุม่ คนไทยพลัดถิน่ (ผูอ้ พยพเชือ้ สายไทยจากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา
และผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทยจากมะริด ทะวาย ตะนาวศรี) จ�ำนวน 6,993 ราย
6.2 ให้สถานะคนเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย จ�ำนวน 30,881 ราย
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เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุมและการอนุญาตให้
คนต่างด้าวบางจ�ำพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม ประกาศ ณ วันที                 ่
15 มิถุนายน พ.ศ. 2559
24
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เสร็จที่ 365/2529 เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1598/22 และพระราชบัญญัติการรับเด็ก            
เป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 มาตรา 14)

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)

บทสรุป ปัญหาอุปสรรคและความท้าทาย
7.1 ประเทศไทยได้ดำ� เนินการแก้ไขปัญหาคนไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติอย่างต่อเนือ่ งมาโดยตลอด ปรากฏเป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน ครอบคลุมทั้งเรื่องสถานะบุคคล สัญชาติ การศึกษา การรักษาพยาบาล การประกอบอาชีพ
การก่อตัง้ ครอบครัว และอืน่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำรงชีวติ โดยค�ำนึงถึงศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค
สิทธิมนุษยชน ควบคู่ไปกับความมั่นคงของประเทศ ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
และมติคณะรัฐมนตรี โดยมีคนไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติได้รบั ประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาลในเรือ่ งดังกล่าวเป็นจ�ำนวน
หลายแสนคน จนได้รับการยกย่องจากองค์กรระหว่างประเทศทางด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ว่าเป็น
แบบอย่างที่ดีที่สุด (best practice) ในการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติ
7.2 ถึงแม้จะมีความพยายามแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาดังกล่าว
ยังไม่หมดไปจากประเทศไทย ยังคงปรากฏสถานการณ์ของการเคลื่อนย้ายประชากรข้ามชาติในลักษณะต่าง ๆ
ทัง้ การหลบหนีเข้าเมืองทัว่ ไปและการอพยพหนีภยั ความตายจากการสูร้ บหรือความอดอยากยากจนจากประเทศ
ต้นทาง เข้ามาอาศัยอยูใ่ นประเทศไทยเป็นจ�ำนวนมาก เช่น กลุม่ มุสลิมโรฮีนจา ชนกลุม่ น้อยจากประเทศเมียนมา
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ชาวบังกลาเทศหลบหนีเข้าเมือง เป็นต้น ซึ่งการแก้ไขปัญหาเรื่องสถานะบุคคล
และสัญชาติ จ�ำเป็นต้องอาศัยการผสมผสานระหว่างกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน ความมั่นคงของชาติ และ          
ความสามารถของประเทศไทยที่จะแบกรับภาระในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากกลุ่มคนเหล่านี้ รวมทั้งต้องค�ำนึงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย  
7.3 ส�ำหรับกลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติเดิมที่รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาเรื่องสถานะบุคคลและ
สัญชาติอยู่แล้วนั้น ยังมีบุคคลบางกลุ่มที่ไม่อาจเข้าสู่กระบวนการของการแก้ไขปัญหาตามกฎหมายและมติ
คณะรัฐมนตรีที่มีอยู่ได้ จ�ำเป็นต้องมีกฎหมายเฉพาะส�ำหรับการแก้ไขปัญหา ซึ่งได้แก่ คนที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยแต่ไม่อาจพิสจู น์ได้วา่ เป็นผูท้ เี่ กิดในประเทศไทยหรือเกิดต่างประเทศ ทัง้ นี้ เนือ่ งจากมาตรการแก้ไข
ปัญหาเรือ่ งสถานะบุคคลและสัญชาติของคนไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติภายใต้กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีทมี่ อี ยูจ่ ะก�ำหนด
แนวทางการแก้ไขโดยจ�ำแนกตามสถานะการเกิดของผู้ที่เป็นเจ้าของปัญหาเป็น 2 กรณี คือ คนที่ไม่ได้เกิดใน
ประเทศไทย (แก้ไขโดยใช้กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง) และคนทีเ่ กิดในประเทศไทย (แก้ไขโดยใช้กฎหมายว่าด้วย
สัญชาติ) คนกลุ่มนี้จะอยู่ในสถานะของคนไร้รากเหง้าที่ถูกบุพการีทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์ เด็กก�ำพร้าไม่มีญาติ        
คนเร่ร่อน โยกย้ายถิ่นที่อยู่บ่อย ๆ และคนพิการหรือป่วยทางจิตประสาท ซึ่งจะขาดพยานหลักฐานหรือไร้ความ
สามารถทีจ่ ะพิสจู น์ยนื ยันสถานะการเกิดและสัญชาติของตน และหากจะผลักไปกลุม่ คนทีไ่ ม่ได้เกิดในประเทศไทย
ก็จะมีปญ
ั หาในเรือ่ งระยะเวลาการเข้ามาในประเทศไทย ท�ำให้กลุม่ คนเหล่านีไ้ ม่ได้รบั การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล
โดยบทบัญญัติของกฎหมายที่มีความจ�ำเป็นส�ำหรับกลุ่มบุคคลประเภทนี้ คือ การรับรองสถานะการเกิดและ
สิทธิในฐานะเป็นพลเมืองของประเทศในเชิงข้อสันนิษฐานทีเ่ ป็นบวก และแก้ไขเปลีย่ นแปลงโดยยกเลิกสถานะ
ดังกล่าวได้หากปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า ผู้นั้นมิได้เกิดในราชอาณาจักรหรือไม่มีสัญชาติไทยตามเงื่อนไข
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ของกฎหมายปกติ ซึ่งกฎหมายลักษณะนี้มีอยู่ในหลายประเทศทั้งในยุโรป อเมริกา และเอเชีย ตัวอย่างเช่น    
ประเทศบัลแกเรีย ก�ำหนดไว้ในกฎหมายความเป็นพลเมืองบัลแกเรียน ค.ศ. 198825  มาตรา 11 ให้ถือว่าเด็กที่
ถูกพบในอาณาเขตของสาธารณรัฐบัลแกเรียโดยไม่ปรากฏบิดามารดาเป็นผู้ที่เกิดในสาธารณรัฐบัลแกเรีย หรือ
ประเทศแคนาดา ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติความเป็นพลเมือง ค.ศ. 198526 มาตรา 4 (1) เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรา 3 (1) (a)27 ให้ถือว่าบุคคลทุกคนที่ถูกพบว่าถูกทอดทิ้งในประเทศแคนาดาก่อนอายุครบ 7 ปี เป็นผู้ที่เกิด
ในประเทศแคนาดา เว้นแต่ปรากฏข้อพิสูจน์อย่างอื่นภายใน 7 ปี นับจากวันที่พบตัว หรือประทศสหรัฐอเมริกา
ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการเข้าเมืองและสัญชาติ ค.ศ. 195228  ในมาตรา 301 (f) บุคคลที่ไม่ปรากฏบุพการี
และถูกพบในสหรัฐอเมริกาในขณะที่มีอายุต�่ำกว่า 5 ปีเป็นคนสัญชาติอเมริกันและพลเมืองอเมริกันโดยการเกิด
หรือประเทศฟินแลนด์ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสัญชาติ ค.ศ. 200329 มาตรา 12 ให้ถือว่าเด็กแรกเกิดที่ถูกพบ
ว่าถูกทอดทิ้งในฟินแลนด์เป็นพลเมืองของฟินแลนด์ตราบที่เด็กไม่สามารถได้มาซึ่งสัญชาติของรัฐต่างประเทศ
หากเด็กได้มาซึ่งสัญชาติของรัฐต่างประเทศภายหลังจากอายุครบ 5 ปี ให้ถือว่าเด็กยังคงเป็นพลเมือง
ฟินแลนด์ หรือประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ ค.ศ. 200430
มาตรา 13 ให้ถือว่า เด็กที่ถูกพบในดินแดนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยไม่ปรากฏบิดาและ
มารดาเป็นพลเมืองลาว หากก่อนที่เด็กจะอายุครบ 18 ปี มีข้อพิสูจน์ว่า บิดาและมารดาของเด็กเป็นคนสัญชาติ
ของรัฐต่างประเทศ ให้ถือว่าเด็กเป็นพลเมืองของรัฐดังกล่าวตั้งแต่เกิด หรือประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ก�ำหนด
ไว้ในกฎหมายฉบับที่ 16 เรื่องพระราชบัญญัติสัญชาติ ค.ศ. 194831 มาตรา 2 วรรคสอง ให้ถือว่า เด็กที่ถูก
ทอดทิ้งและถูกพบในประเทศเป็นผู้ที่เกิดในสาธารณรัฐเกาหลี เป็นต้น
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26
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27
มาตรา 3 (1) (a) ระบุวา่ ให้ถอื ว่า บุคคลทีเ่ กิดในประเทศแคนาดาหลังวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1977
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28
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29
From Finland: Nationality, (2003, 1 June), Retrieved from http://www.refworld.org/
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30
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ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
7.4 กระทรวงมหาดไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)      
ได้เล็งเห็นความส�ำคัญและผลส�ำเร็จของการแก้ไขปัญหากลุ่มคนไร้รากเหง้า โดยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255132  ให้มี
ข้อสันนิษฐานทางกฎหมายเพื่อรับรองสถานะการเกิดของคนไร้รากเหง้าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ในท�ำนอง
เดียวกันกับกฎหมายของต่างประเทศ ซึ่งจะท�ำให้การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของประเทศไทยมีความสมบูรณ์
และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ดังนั้น จากนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาการไร้รัฐไร้สัญชาติดังกล่าวข้างต้นให้ประสบ
ผลส�ำเร็จอย่างยั่งยืนนั้น จะต้องอาศัยทั้งบทบัญญัติของกฎหมายและนโยบายรัฐที่เปิดโอกาสให้ด�ำเนินการได้        
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม สามารถปรับเปลีย่ นได้ตามสถานการณ์ทจี่ ะต้องไม่มผี ลกระทบต่อสังคมและประเทศ
ชาติทงั้ ในด้านความมัน่ คงของชาติและสิทธิมนุษยชนด้วย รวมทัง้ นโยบาย มาตรการและแนวทางดังกล่าวก็จะต้อง
เอื้ออ�ำนวย สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่ต้องกังวลว่า จะถูกข้อกล่าวหาว่าปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ ในขณะเดียวกันก็ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับความสะดวกได้อย่างเหมาะสม ไม่เป็นการสร้าง
ภาระให้กับประชาชนและเคารพสิทธิของประชาชนด้วย

32

เป็นการเพิ่มเติมมาตรา 19/2 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ก�ำหนดว่า       
“เด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน และเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีที่ไม่มีหลักฐานการเกิดและไม่สามารถพิสูจน์สถานะการเกิดได้  
ถ้าเป็นผู้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่องและมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก�ำหนด              
ให้สนั นิษฐานไว้กอ่ นว่า ผูน้ นั้ เป็นผูท้ เี่ กิดในราชอาณาจักร และให้นายทะเบียนผูร้ บั แจ้งจดทะเบียนการเกิดและออกเอกสาร
การทะเบียนราษฎรให้แก่เด็กไว้เป็นหลักฐาน ต่อมา หากมีหลักฐานเชือ่ ได้วา่ เด็กทีไ่ ด้รบั การจดทะเบียนการเกิดเป็นผูท้ เี่ กิด
นอกราชอาณาจักร ให้นายทะเบียนยกเลิกการจดทะเบียนการเกิดและจ�ำหน่ายเอกสารการทะเบียนราษฎรของบุคคล    
ดังกล่าว แล้วจัดท�ำเอกสารการทะเบียนราษฎรให้ใหม่ตามข้อเท็จจริง”
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สิทธิที่จะถูกลืม
(Right to be forgotten)

ในมิติของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560
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สิทธิที่จะถูกลืม (Right to be forgotten) ในมิติของพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560
รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์*
บทคัดย่อ
สิทธิที่จะถูกลืม ปรากฏจากค�ำพิพากษาศาลยุโรปและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ยุโรป โดยมีสาระส�ำคัญในการให้สิทธิแก่บุคคลที่จะเรียกร้องผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลให้ท�ำการลบข้อมูล
ส่วนบุคคลของตนเมือ่ เข้าองค์ประกอบเงือ่ นไขทีก่ ฎหมายก�ำหนด เช่น เมือ่ ข้อมูลนัน้ ไม่มคี วามจ�ำเป็นอีกต่อไป
เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บและประมวลข้อมูลนั้น เป็นต้น แม้สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐานประการหนึ่งซึ่งอาจพิจารณาได้ว่า มีความสัมพันธ์กับสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว แต่กฎหมาย
ของประเทศต่าง ๆ ยังมีการรับรองหรือคุ้มครองสิทธินี้แตกต่างกันไป โดยอาจบัญญัติไว้ในกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือในกฎหมายอืน่ บทความนีม้ ขี อบเขตศึกษาสิทธิทจี่ ะถูกลืมของประเทศไทยในกรอบของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เนื่องจากการแก้ไขกฎหมาย
ปี พ.ศ. 2560 ปรากฏหลักกฎหมายในหลายมาตราที่ส่งผลให้เกิดการ “ลบ ท�ำลาย ระงับการท�ำให้แพร่หลาย
น�ำออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์” น�ำไปสู่ประเด็นว่า หลักการเหล่านี้เป็นเช่นเดียวกับ
สิทธิทจี่ ะถูกลืมหรือไม่ และสามารถน�ำมาปรับใช้เพือ่ คุม้ ครองสิทธิทจี่ ะถูกลืมในบริบทของข้อมูลคอมพิวเตอร์
ได้อย่างครอบคลุมหรือไม่  ผลการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายยุโรป ชีใ้ ห้เห็นว่า แม้หลักกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ บางส่วนมีลกั ษณะทีเ่ ทียบเคียง
ได้กับสิทธิที่จะถูกลืม แต่ไม่ครอบคลุมสิทธิที่จะถูกลืมในความหมายกฎหมายยุโรป นอกจากนี้ ยังพบว่า
หลักกฎหมายดังกล่าวมีเนื้อหาสาระ ขอบเขต องค์ประกอบ และเจตนารมณ์ที่แตกต่างจากสิทธิที่จะถูกลืม
ในบริบทของกฎหมายยุโรปและแตกต่างจากสิทธิทจี่ ะถูกลืมในบริบทของสิทธิมนุษยชนสากล ในทางกลับกัน
หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นสะท้อนถึงแนวคิดการควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันกระทบถึง
สิทธิมนุษยชนอีกประการหนึ่งก็คือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ค�ำส�ำคัญ:

สิทธิที่จะถูกลืม ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว พระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
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The Right to be Forgotten in the Context of Computer-related
Crime Act of B.E. 2550 as Amended B.E. 2560
Associate Professor Kanathip Thongrawewong *

Abstract
The legal basis of The right to be forgotten is found in European Court of Justice
and European Data Protection law which enables individual or data subject to claim
the erasure of personal data where the legal conditions are met such as the data are no
longer necessary in relation to the purposes of collection or the data have been unlawfully
processed. Although this right can be classified as part of fundamental human right especially
relating to the right of privacy, the legal recognition of this right varies from jurisdictions.
Regarding Thailand, this article will focus the study of the right to be forgotten in the context
of the Computer Related Crime Act of B.E. 2550 which is amended in B.E. 2560 because this
amendment provides several sections relating to “destroy, delete, block and takedown”
content of computer data under certain condition, leading to legal issues whether those
sections have been derived from the concept of the right to be forgotten and could be
applied to protect the right to be forgotten”. The result of comparative analysis of those
sections with European laws indicates that although certain sections could be regarded as an
analogy to the right to be forgotten, the essential rights and substance of right to be forgotten
are not covered. Furthermore, this article argues that the substance, scope, elements and
purposes of related sections are different from “right to be forgotten” in the context of
European data protection laws and international human right laws.  Conversely, those sections
reflect the concept of “censorship” in order to protect “public order and national security”
which in turn affects another fundamental right of individual, i.e., “freedom of speech”.
Keywords:

right to be forgotten, personal data, right to privacy, computer-related
     crime act, freedom of speech
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บทน�ำ
“สิทธิทจี่ ะถูกลืม” (right to be forgotten) เป็นสิทธิของปัจเจกชนในการเรียกร้องให้ “ลบ”
(erasure) ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีรากฐานแนวคิดทางด้านสิทธิมนุษยชนในการคุ้มครองสิทธิในการก�ำหนดตัวตน
และวิถชี วี ติ (self-determination) ส�ำหรับในยุคข้อมูลสารสนเทศ สิทธิดงั กล่าวมีความเกีย่ วข้องกับสิทธิในความ
เป็นอยู่ส่วนตัวในแง่ของการควบคุมข้อมูลของตน อย่างไรก็ตาม ในทางกฎหมายแล้วการรับรองหรือคุ้มครอง
สิทธิดังกล่าวยังมีความแตกต่างกันในกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ส�ำหรับการรับรองอย่างชัดเจนในกฎหมายนั้น
สิทธินี้ได้รับการกล่าวถึงในค�ำพิพากษาศาลยุโรปและถูกน�ำมาบัญญัติไว้ในการแก้ไขกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล
ของยุโรป (data protection law) เมื่อพิจารณาในระบบกฎหมายไทยปัจจุบัน ไม่ปรากฏการรับรอง “สิทธิที่จะ
ถูกลืม” ไว้อย่างชัดเจน แต่มกี ฎหมายหลายฉบับหรือร่างกฎหมายหลายฉบับทีเ่ กีย่ วข้อง อย่างไรก็ตาม บทความนี้
มีขอบเขตศึกษาเฉพาะพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่แก้ไขใหม่ พ.ศ. 2560
เนื่องจากมีหลักการเกี่ยวกับการ “ท�ำลาย ลบ ระงับการท�ำให้แพร่หลาย น�ำออกจากระบบคอมพิวเตอร์”
ซึ่งข้อมูลที่มีเนื้อหาอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย (มาตรา 15 16/1 16/2 และ 20) ท�ำให้มีประเด็นพิจารณาหรือ
การกล่าวอ้างว่าหลักการดังกล่าวนั้นเป็นการรับรองหรือคุ้มครอง “สิทธิที่จะถูกลืม” โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลเนื้อหาตามมาตรา 16 และบางส่วนของมาตรา 14 ดังนั้น ในบทความนี้ ผู้เขียนจะได้เริ่มจาก
การอธิบายสิทธิที่จะถูกลืมโดยชี้ให้เห็นที่มาของสิทธิดังกล่าวตามกฎหมายสหภาพยุโรป และเปรียบเทียบกับ
กฎหมายประเทศอืน่ เช่น ญีป่ นุ่ เพือ่ น�ำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักการ “ท�ำลาย ลบ ระงับการท�ำให้แพร่หลาย”
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

สิทธิที่จะถูกลืมในฐานะสิทธิมนุษยชน
สิทธิที่จะถูกลืมมีรากฐานแนวคิดว่า ปัจเจกชนควรมีสิทธิในการก�ำหนดตัวตนและชีวิตตาม
ความประสงค์ของตน โดยสามารถเป็นอิสระจากการเรือ่ งราวในอดีตอันทีผ่ า่ นไปแล้ว1 สิทธิดงั กล่าวมีการน�ำมาใช้
อ้างอิงส�ำหรับการคุ้มครองสิทธิของผู้เคยต้องโทษ (ex-convicts) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้มีการ “ลบ” ข้อมูล
เกี่ยวกับประวัติการต้องโทษในอดีต รวมทั้งไม่ให้มีการผลิตซ�้ำหรือเผยแพร่ซ�้ำซึ่งข้อมูลดังกล่าว หรือการใช้ข้อมูล
ในอดีตเพื่อระบุตัวตนบุคคลนั้น2   ในความหมายเชิงสิทธิมนุษยชนที่กว้างขึ้น สิทธิที่จะถูกลืมอาจพิจารณาได้ว่า

1

From “The EU proposal for a general data protection regulation and the roots of
the right to be forgotten”, by A. Mantelero, (2013), Computer Law & Security Review, 29(3), p. 229–235.
From “The EU proposal for a general data protection regulation and the roots of the right to be
forgotten”, by A. Mantelero, (2013), Computer Law & Security Review, 29(3), p. 229–235.
2
From Personality rights in European tort law (pp. 201), by G. Brüggemeier, A.C.
Ciacchi, P. O’Callaghan, 2010, Cambridge: Cambridge University Press.
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เป็นสิทธิในความเป็นตัวตน (right to personality) ของบุคคล3 ซึ่งปรากฏการคุ้มครองตามกฎหมายในยุโรป
หลายประเทศ เช่น กฎหมายประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ ศาลยังได้ตดั สินว่าการเผยแพร่ประวัตอิ าชญากรรม
ของบุคคลกระทบต่อชือ่ เสียงและสิทธิในความเป็นส่วนตัวด้วย4 ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ สิทธิดงั กล่าวไม่จำ� กัดอยูเ่ ฉพาะ
กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารแต่ยังปรากฏในกฎหมายอื่น เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูผู้กระท�ำความผิด
ของสหราชอาณาจักร (Rehabilitation of Offenders Act 1974) ซึ่งมีหลักการไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโทษที่
บุคคลเคยได้รับภายใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนดเพื่อให้บุคคลนั้นได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า สิทธิที่จะ
ถูกลืมมีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองอยู่แล้ว เช่น สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว
สิทธิในการก�ำหนดตัวตน (right to privacy and self-determination)5 ส�ำหรับในแง่ของสิทธิในความเป็นอยู่
ส่วนตัวนั้น สิทธิที่จะถูกลืม อาจจัดเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวในแง่ข้อมูลส่วนบุคคล (private
data)6 กล่าวคือ เจ้าของข้อมูลมีสทิ ธิควบคุมข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับตนโดยเฉพาะการเผยแพร่ หรือ “ลบ” ข้อมูล ดังนัน้
ในบทความนี้จะได้พิจารณาสิทธิที่จะถูกลืมในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว ซึ่งได้รับ
การรับรองตามกฎหมายดังต่อไปนี้
ในระดับของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมีการรับรองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวไว้
เช่น กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and
Political Rights - ICCPR) วางหลักคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวไว้ในมาตรา 17 ว่า
1. บุคคลจะถูกแทรกแซงความเป็นส่วนตัว ครอบครัว เคหสถาน หรือการติดต่อสือ่ สารโดยพลการ
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายมิได้ และจะถูกลบหลู่เกียรติและชื่อเสียงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมิได้
2. บุคคลทุกคนมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมาย มิให้ถกู แทรกแซงหรือลบหลูเ่ ช่นว่านัน้
กฎหมายสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคที่รับรองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เช่น อนุสัญญา
สิทธิมนุษยชนยุโรป (The European Convention on Human Rights หรือ ECHR) วางหลักการคุ้มครอง
สิทธิส่วนบุคคลและชีวิตครอบครัว ไว้ในมาตรา 8 ว่า “บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองในชีวิตส่วนตัว
ครอบครัว ที่อยู่อาศัย และการสื่อสาร ...”
3

From The right to inform v. the right to be forgotten: A transatlantic clash (pp.285300), by F. Werro, 2009, in liability in the third millennium by A.C. Ciacchi, C. Godt, P. Rott, L.J. Smith,
eds., Baden-Baden, F.R.G.
4
Personality Rights in European Tort Law, Op.cit
5
From The right to be forgotten in the European Human Rights Regime (pp.2-4), by
R. Fellner, 2014, GRIN Verlag: Open Publishing GmbH.
6
From Protecting privacy in surveillance societies: The federal republic of Germany,
Sweden, France Canada, and the United States, by D.H. Flaherty, 1989, Chapel Hill, NC: The University
of North Carolina Press.
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กฎบัต รสิทธิขั้นพื้นฐานของสหภาพยุ โรป (Charter of Fundamental Rights of
the European Union) นอกจากรับรองสิทธิในชีวิตส่วนบุคคลและครอบครัว ที่อยู่อาศัย และการสื่อสาร
ไว้ในมาตรา 7 แล้ว ยังรับรอง สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในมาตรา 8 ซึ่งมีหลักว่า “บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้
รับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วกับตน ข้อมูลดังกล่าวจะต้องถูกประมวลอย่างเป็นธรรมเพือ่ วัตถุประสงค์ที่
ระบุไว้และบนพืน้ ฐานของความยินยอมของบุคคลนัน้ หรือด้วยเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายอืน่ ทีก่ ฎหมายบัญญัติ
บุคคลทุกคนมีสทิ ธิในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลเกีย่ วกับตนทีถ่ กู เก็บรวบรวม” ศาลยุโรปได้นำ� หลักการตามมาตรา
8 จากกฎบัตรดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลชองสหภาพ
ยุโรปด้วย เช่น คดี C-362/147 โดยตัดสินว่า สิทธิในความเป็นอยูส่ ว่ นตัวทีไ่ ด้รบั การรับรองตามกฎบัตรนัน้ จะไม่มี
ความหมายหากหน่วยงานรัฐสามารถเข้าถึงการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเป็นการทั่วไปและไม่มีหลักการ
แน่ชัดและปราศจากมาตรการคุ้มครองสิทธิอย่างเพียงพอ8 ค�ำพิพากษานี้ท�ำให้โครงการ “Safe harbor” ไม่มี
ผลบังคับและท�ำให้สหรัฐอเมริกาและยุโรปตกลงท�ำข้อตกลงใหม่ (privacy shied) ในแง่สิทธิมนุษยชนแล้ว คดีนี้
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิในความเป็นอยูส่ ว่ นตัวกับกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้
มีข้อสังเกตว่า แม้หลักกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวจะมิได้กล่าวถึง “สิทธิที่จะถูกลืม” ไว้
เป็นการเฉพาะ แต่สิทธิในการควบคุมข้อมูลอันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นตัวตนของบุคคลนั้นสามารถจัดเป็น
ส่วนหนึ่งของสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวดังกล่าวมาแล้ว ในส่วนต่อไปจะพิจารณาถึงหลักกฎหมายยุโรปที่รับรอง
สิทธิดังกล่าวโดยเฉพาะเจาะจง

ของยุโรป

สิทธิทจี่ ะถูกลืม (right to be forgotten) ตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตามกฎหมายสหภาพยุโรปนัน้ อาจจ�ำแนกพิจารณาการคุม้ ครองสิทธิทจี่ ะถูกลืมออกเป็นสองระยะ
ได้แก่ การคุ้มครองสิทธิที่จะถูกลืมตามกฎหมายสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Directive
95/46/EC) ซึ่งมีคดีส�ำคัญที่มีการปรับใช้กฎหมายดังกล่าวในปี 2014 คือ คดี Google Spain และ การคุ้มครอง
สิทธิที่จะถูกลืมตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลฉบับใหม่ของยุโรป (General Data Protection Regulation)
3.1 สิทธิที่จะถูกลืม ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยุโรป (Directive 95/46/EC)
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยุโรป (Directive 1995/46/EC)9 หลักกฎหมายที่ให้
สิทธิเจ้าของข้อมูลเรียกร้องให้ “ลบ” ข้อมูล ในมาตรา 12 “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ควบคุม
7

Case C-362/14 Maximillian Schrems v Data Protection Commissioner: The Court of
Justice declares that the Commission’s US Safe Harbour Decision is invalid” (press release). Court of
Justice of the European Union. 6 October 2015.
8
  Ibid, para 34.
9
Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October
1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free
movement of such data.

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
ข้อมูลส่วนบุคคลท�ำการแก้ไข (rectification) ลบ (erasure) หรือ ปิดกั้น (blocking) ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่ง
การประมวลข้อมูลนัน้ ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัตขิ องกฎหมายนี้ โดยเฉพาะ กรณีขอ้ มูลไม่สมบูรณ์ (incomplete)
หรือไม่ถกู ต้อง (inaccurate)”10 นอกจากนี้ ยังมีหลักกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น มาตรา 14 (a) ให้สทิ ธิเจ้าของ
ข้อมูลทีจ่ ะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลเกีย่ วกับตน จะเห็นได้วา่ แม้กฎหมายไม่ได้เรียกสิทธินวี้ า่ “สิทธิทจี่ ะถูกลืม”
แต่ในสาระส�ำคัญของสิทธิจะเกีย่ วข้องกับการ “ลบ” ข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ คดีสำ� คัญทีม่ กี ารปรับใช้หลักกฎหมายนี้
คือ คดี C-131/12
3.2 คดี C-131/12 (Google Spain)11
ข้อเท็จจริง: ในปี ค.ศ. 2010 Mario Costeja ติดต่อไปยังกูเกิล (สเปน) อ้างว่า เมื่อใช้ชื่อ
ของเขาเป็นค�ำค้นข้อมูลในกูเกิล จะปรากฏผลการค้นหาเป็นเว็บไซต์ทมี่ เี นือ้ หาการบังคับคดีทรัพย์สนิ ของเขาตัง้ แต่
ปี ค.ศ. 1998 จึงขอให้ยุติการเชื่อมโยงลิงค์ผลการค้นหาไปยังเว็บไซต์ที่มีประกาศดังกล่าว ต่อมา คณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสเปน มีค�ำสั่งให้กูเกิลด�ำเนินการเพื่อยุติการเชื่อมโยงลิงค์ผลการค้นหาไปยังข้อมูล
ที่พิพาท กูเกิล (สเปน) และ กูเกิล (Google Inc.) อุทธรณ์ค�ำสั่งไปยังศาลสเปน ซึ่งเห็นว่า คดีนี้มีประเด็นใหม่
ทางกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (Directive 95/46/EC) จึงส่งเรื่องต่อไปให้ศาลยุโรป
(European Court of Justice หรือ ECJ)
ค�ำพิพากษา: ศาลยุโรป มีค�ำพิพากษาในปี ค.ศ. 2014 โดยมีประเด็นส�ำคัญคือ “เจ้าของ
ข้อมูลมีสทิ ธิเรียกร้องให้ผใู้ ห้บริการสืบค้นข้อมูล ลบการเชือ่ มโยงไปยังข้อมูลใดข้อมูลหนึง่ หรือไม่” ศาลน�ำกฎหมาย
หลายหลักมาพิจารณาหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูล กล่าวคือ มาตรา 12 (b) ที่ให้สิทธิเจ้าของข้อมูลในการร้องขอให้
ลบข้อมูล (erasure) ต่อผู้ควบคุมข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ศาลกล่าวว่าหากไม่ด�ำเนินการลบตามค�ำร้องขอ เจ้าของ
ข้อมูลมีสิทธิเรียกร้องต่อไปยังหน่วยงานของรัฐที่คุ้มครองข้อมูลหรือหน่วยงานด้านตุลาการ นอกจากนี้ ยังอ้าง
มาตราอื่นประกอบ เช่น มาตรา 7 วางหลักเกี่ยวกับความยินยอมของเจ้าของข้อมูล มาตรา 6 เกี่ยวกับคุณภาพ
ข้อมูล และ มาตรา 14 (a) เกี่ยวกับสิทธิเจ้าของข้อมูลที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับตน นอกจาก
กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลแล้ว ศาลยังอ้างสิทธิในชีวติ ส่วนตัวและครอบครัวของเจ้าของข้อมูล12 ซึง่ เป็นสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐานของพลเมืองของยุโรป13 ศาลเห็นว่า ไม่เพียงแต่เฉพาะการประมวลข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง (inaccurate)
เท่านั้นที่จะถือว่า เป็นการกระท�ำที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลยุโรป แต่การประมวลผลข้อมูลซึ่ง
ไม่เพียงพอ ไม่เกีย่ วข้อง หรือ เกินขอบเขต (inadequate, irrelevant or excessive) ก็ไม่สอดคล้องกับกฎหมายด้วย
10

Directive 95/46/EC, article 12.
Google Spain SL and Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
and Mario Costeja González, 2014 E.C.J. C-131/12.
12
หลักการคุ้มครองข้อมูลตามมาตรา 7 อยู่บนพื้นฐานที่ว่าเจ้าของข้อมูลต้องให้ความยินยอม เว้นแต่
เป็นกรณีมีเหตุจ�ำเป็น เช่น เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา หรือเพื่อปกป้องประโยชน์อันส�ำคัญของเจ้าของข้อมูล เป็นต้น
13
Article 7, Charter of Fundamental rights of the European Union.
11

111

112

วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน
ดังนั้น เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูล14 ข้อมูลและลิงค์ในรายชื่อ
ผลการค้นหาก็จะต้องลบไปด้วยเมื่อเจ้าของข้อมูลร้องขอ จะเห็นได้ว่า การประมวลข้อมูลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นัน้ ไม่จำ� ต้องเป็นเฉพาะกรณีขอ้ มูลไม่ถกู ต้อง (inaccurate) แต่รวมถึงกรณีอนื่ ๆ ดังเช่น กรณีทขี่ อ้ มูลไม่เกีย่ วข้อง
(irrelevant) หรือล้าสมัย (outdated) ดังเช่นในคดีนี้ซึ่งข้อมูลที่พิพาทเป็นข้อมูลเก่าหลายสิบปีก่อน
3.3 กลไกของกูเกิลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายยุโรปเกี่ยวกับสิทธิที่จะถูกลืม
หลังจากศาลตัดสินคดี C-131/12 ดังกล่าวข้างต้น กูเกิลได้จัดให้มีระบบ เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักกฎหมายยุโรป โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่อยู่ในยุโรป สามารถยื่นค�ำร้องต่อกูเกิลเพื่อให้น�ำลิงค์เชื่อมโยง
ออกไปจากผลการสืบค้น หากลิงค์นั้นน�ำไปสู่ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง (irrelevant) หรือ ไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไป
(no longer relevant) หรือ เกินความจ�ำเป็น (excessive) เมือ่ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ในการประมวลข้อมูลนัน้
ภายใต้เงื่อนไขว่าข้อมูลเหล่านั้นต้องเกี่ยวข้องกับชื่อบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง โดยผู้ใช้สิทธิเรียกร้อง15 ต้อง
ระบุเงื่อนไขสองประการ คือ ชื่อบุคคลที่ใช้เป็นค�ำค้น (search query) และ URL ที่ต้องการให้น�ำออกจาก
ผลการค้นหา16 กลไกของกูเกิลนีม้ ลี กั ษณะบางประการทีใ่ กล้เคียงกับการแจ้งเตือนและน�ำออกตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 15 ซึ่งจะได้วิเคราะห์ต่อไป
regulation)

3.4 สิทธิทจี่ ะถูกลืมตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลยุโรป (general data protection

คดีข้างต้นได้ตัดสินในช่วงเวลาที่กฎหมายสหภาพยุโรป (Directive 95/46/EC) ยังมิได้
รับรอง สิทธิที่จะถูกลืม (right to be forgotten) ไว้เป็นการเฉพาะ แต่ศาลได้ตีความกฎหมายเท่าที่มีอยู่ เพื่อให้
การคุ้มครองสิทธิเจ้าของข้อมูลในการเรียกร้องให้ลบหรือน�ำข้อมูลเกี่ยวกับตนออกจากระบบ ต่อมายุโรปได้มี
กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับใหม่ (General Data Protection Regulation หรือ GDPA)17 ซึง่ มีหลักการ
เกี่ยวกับสิทธิที่จะถูกลืมไว้โดยเฉพาะในมาตรา 17 แม้จะเรียกว่า สิทธิที่จะลบ (right to erasure) แต่ก็มีการระบุ
ในวงเล็บด้วยว่า “สิทธิที่จะถูกลืม (right to be forgotten)” โดยหลักการที่ส�ำคัญมีดังนี18้

14

Directive 95/46/EC, article 6 (1) (e)-(f)).
อาจเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้แทน เช่น ทนายความ แต่ทั้งนี้ผู้ร้องจะต้องส่งเอกสารระบุ
ยืนยันตัวตนให้กับกูเกิลด้วย
16
From Request removal of content indexed on google search based on data
protection law in Europe, by Google, 2017, Retrieved from https://www.google.com/webmasters/
tools/legal-removal-request?complaint_type=rtbf&visit_id=1-636376770804118290-3689876357&rd=1
17
Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April
2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the
free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)
18
Article 17 Right to erasure (‘right to be forgotten’)
15

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิที่จะได้รับการลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนโดยปราศจาก
ความล่าช้า โดยผูค้ วบคุมข้อมูลมีหน้าทีล่ บข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชกั ช้า หากเข้าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้


ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลไม่ มี ค วามจ� ำ เป็ น อี ก ต่ อ ไปส� ำ หรั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ข ้ อ มู ล นั้ น ถู ก เก็ บ หรื อ

ประมวลผล
เจ้าของข้อมูลเพิกถอนความยินยอม ตามมาตรา 6 (1) หรือ ตามมาตรา 9 (2) และไม่มีเหตุผล
อันชอบด้วยกฎหมายอื่นในการประมวลข้อมูลนั้นต่อไป
 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคัดค้านการประมวลข้อมูลตามมาตรา 21 (1) และไม่มเี หตุตามกฎหมาย
ส�ำหรับการประมวลข้อมูลนั้น หรือ เจ้าของข้อมูลคัดค้านการประมวลข้อมูลตามมาตรา 21 (2)
 มีการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
 การลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องกระท�ำตามหน้าที่ซึ่งก�ำหนดไว้ใน
กฎหมายของสหภาพยุโรปหรือกฎหมายประเทศสมาชิกของผู้ควบคุมข้อมูลนั้น
 ข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บตามค�ำเสนอของบริการสารสนเทศตามที่ก�ำหนดในมาตรา 8 (1)


อย่างไรก็ตาม ความดังกล่าวข้างต้นไม่ใช้บังคับส�ำหรับกรณีการประมวลข้อมูลมีความจ�ำเป็น
ตามเงือ่ นไขบางประการ เช่น เพือ่ ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในข้อมูลข่าวสาร เพือ่ การปฏิบตั ิ
ตามหน้าที่ซึ่งก�ำหนดไว้ในกฎหมายของสหภาพยุโรปหรือกฎหมายประเทศสมาชิกของผู้ควบคุมข้อมูลนั้นหรือ
การด�ำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการใช้อ�ำนาจตามกฎหมายของเจ้าพนักงานรัฐ เป็นต้น
จะเห็นได้ว่า มาตรานี้เป็นครั้งแรกที่มีการระบุเรียกชื่อสิทธิของเจ้าของข้อมูลนี้ตามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลของยุโรปว่า “สิทธิที่จะถูกลืม” โดยมีขอบเขตเนื้อหาแห่งสิทธิที่กว้างกว่า “ข้อมูลไม่สมบูรณ์
(incomplete) หรือไม่ถกู ต้อง (inaccurate)” ตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลยุโรปฉบับเดิมและตามค�ำพิพากษาคดี
ดังกล่าว19 เช่น รวมถึงข้อมูลทีม่ กี ารจัดเก็บไว้ แต่ไม่มคี วามจ�ำเป็นอีกต่อไปเมือ่ เทียบกับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ
ข้อมูลที่จัดเก็บมาโดยเจ้าของข้อมูลไม่ยินยอมหรือข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลเพิกถอนความยินยอมแล้ว รวมทั้งข้อมูล
ที่เก็บมาและถูกน�ำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่แตกต่างจากวัตถุประสงค์ที่แจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในชั้นแรก
อีกด้วย นอกจากนีย้ งั มีขอ้ สังเกตว่า “สิทธิทจี่ ะถูกลืม” แม้จะปรากฏชัดจากกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ยุโรป แต่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศอื่นซึ่งแม้ว่ามีการบัญญัติขึ้นใหม่ก็อาจมิได้ระบุคุ้มครอง
สิทธิที่จะถูกลืมเป็นการเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งมีการบัญญัติกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลในลักษณะกฎหมายกลางขึ้นใหม่ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ก็มิได้มีการก�ำหนดรับรองสิทธิ
ที่จะถูกลืมไว้อย่างชัดเจนดังเช่นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของยุโรป20
19

Directive 95/46/EC, article 12
จาก รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การปฏิรูปกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, โดย คณาธิป ทองรวีวงศ์, 2559, กรุงเทพฯ: [ม.ป.พ.].
20
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สิทธิที่จะถูกลืมตามกฎหมายญี่ปุ่น

กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของญีป่ นุ่ ฉบับแก้ไข ปี 2015 (The Act on the Protection of
Personal Information (“APPI”), Amended Act on the Protection of Personal Information (2015)
ไม่ได้ก�ำหนด สิทธิที่จะถูกลืมไว้โดยเฉพาะ แต่ มีหลักที่เกี่ยวข้องคือ หน้าที่ผู้ควบคุมข้อมูลในการดูแลรักษาข้อมูล
ให้มีความถูกต้อง ซึ่งมีหลักในมาตรา 19 ว่า “ผู้ประกอบธุรกิจที่ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลต้องด�ำเนินการให้
เนื้อหาข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ตามขอบเขตที่จ�ำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล และ
ต้องลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีเหตุโดยชอบที่จะใช้ต่อไปโดยไม่ชักช้า”21 จะเห็นได้ว่าหลักการนี้เทียบได้กับสิทธิที่
จะถูกลืมตามกฎหมายยุโรปเนือ่ งจากก�ำหนดให้มกี าร “ลบ” ส�ำหรับขอบเขตด้านเนือ้ หาของข้อมูลนัน้ จะเชือ่ มโยง
กับหลักการคุ้มครองข้อมูลหลักอื่น กล่าวคือ หากผู้ประกอบธุรกิจ (หรือผู้ควบคุมข้อมูลตามกฎหมายยุโรป) มิได้
มีเหตุโดยชอบทีจ่ ะใช้ขอ้ มูลนัน้ ต่อไป ก็จะต้องลบข้อมูลนัน้ ด้วย อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับกฎหมายยุโรป
แล้วจะเห็นได้ว่า ข้อแตกต่างประการส�ำคัญ ก็คือ มาตรา 19 เป็นหน้าที่ซึ่งกฎหมายก�ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ต้องลบข้อมูล มิใช่การให้สิทธิเจ้าของข้อมูลในการเรียกร้อง
ค�ำพิพากษาศาลหลายคดีมีการอ้างถึงสิทธิในตัวตนหรือสิทธิในบุคคล (personality right)
ซึ่งปรากฏในประมวลกฎหมายแพ่ง (Civil Code) มาตรา 709 ที่มีหลักว่า “ผู้ใดโดยเจตนาหรือประมาท กระท�ำ
การล่วงละเมิดต่อสิทธิของบุคคลอื่น หรือประโยชน์ใดของผู้อื่นที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย ต้องรับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายใด ๆ อันเป็นผลจากการนั้น” หลักกฎหมายนี้อาจเทียบเคียงได้กับกฎหมายแพ่ง
ลักษณะละเมิดตามมาตรา 420 ของไทย อย่างไรก็ตาม ศาลญี่ปุ่นเคยอ้างหลักกฎหมายนี้ส�ำหรับการฟ้องร้องที่
มุง่ หมายให้ “ลบ” หรือ “Delist” ข้อมูลด้วย ศาลชัน้ ต้นญีป่ นุ่ ได้ตดั สินในหลายคดี ให้มกี ารน�ำลิงค์ขอ้ มูลเชือ่ มโยง
จากผลการค้นหา (delist) เช่น ข้อมูลที่กระทบในทางลบต่อชื่อเสียง22 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสื่อมเสียชื่อเสียง
ในอาชีพ23 ข้อมูลผู้ที่ถูกจับกุมที่ผ่านไปแล้วสิบกว่าปี24 ศาลสูงสุดญี่ปุ่นเคยน�ำหลักตามกฎหมายแพ่งมาใช้ใน
การพิจารณาคดีการเผยแพร่ข้อมูลประวัติอาชญากรรมของผู้อื่นในนิยาย เมื่อเวลาผ่านไป 12 ปี ศาลตัดสินว่า
อดีตของบุคคลอันเป็นที่น่าอับอาย ซึ่งรวมถึงประวัติอาชญากรรมนั้นไม่ควรได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ
หากประโยชน์ทางกฎหมายของการไม่เผยแพร่ข้อมูลนั้นมีมากกว่าประโยชน์สาธารณะ25

21

The Act on the Protection of Personal Information (“APPI”), Amended Act on the
Protection of Personal Information (2015), section 19.
22
Tokyo District Court, 9 October 2014.
23
Tokyo District Court, 8 May 2015.
24
Sapporo District Court, 7 December 2015.
25
Judgment of the Supreme Court, 8 February 1994, Minshu, 48(2), p. 149.

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
คดีสิทธิที่จะถูกลืมตามค�ำพิพากษาศาลสูงสุดญี่ปุ่น มีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า บุคคลถูกจับและ
ถูกลงโทษอาญาเกีย่ วกับการค้าประเวณีเด็ก (Child Prostitution) วันทีเ่ ขาถูกจับมีการเผยแพร่ขอ้ มูลทางสือ่ มวลชน
รวมทั้งสื่อออนไลน์ หลังจากนั้น 3 ปี บุคคลนั้น อ้างสิทธิขอให้ลบข้อมูลเกี่ยวกับเขาที่ปรากฏในผลการค้นหาของ
กูเกิล ต่อมา เขาเป็นโจทก์ฟ้องคดีต่อศาล ในปี ค.ศ. 2015 ศาลชั้นต้น (Saitama District Court) มีค�ำสั่ง
ให้กูเกิลลบข้อมูลเกี่ยวกับโจทก์ ในผลการค้นหา อ้างเหตุผลถึงความจ�ำเป็นในการฟื้นฟู (Rehabilitation) โดย
การลบการเชื่อมโยงผลการค้นหาจะช่วยได้ กับประโยชน์สาธารณะในการเผยแพร่ข้อมูลนั้น ศาลชั้นต้นอ้างหลัก
สิทธิในความเป็นตัวตน (Personality rights, jinkaku-ken) โดยอธิบายว่า “มีความจ�ำเป็นต้องพิจารณาว่า
เมื่อใดที่ข้อมูลถูกเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตแล้ว จะเป็นการยากที่ผู้นั้นจะใช้ชีวิตอันสงบสุขโดยการไม่เป็นที่จดจ�ำ
ของสังคม”26 โจทก์ถูกฟ้องด�ำเนินคดีและได้รับโทษปรับไปเมื่อ 3 ปีก่อน ซึ่งข้อมูลนี้อาจสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต
ได้อย่างง่ายดายและกระทบต่อการด�ำเนินชีวติ ในสังคมและการเริม่ ต้นชีวติ ใหม่ ผลกระทบนีย้ ากทีจ่ ะเยียวยาแก้ไข
นอกจากนี้ ศาลเห็นว่าประโยชน์ของบุคคลในการเริ่มชีวิตใหม่นั้นเป็นผลกระทบที่รุนแรงเมื่อเทียบกับประโยชน์
สาธารณะของการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ต่อมา ในปี ค.ศ. 2016 ศาล Tokyo High Court พิพากษา
กลับค�ำพิพากษาศาลชัน้ ต้น ศาลเห็นว่า สิทธิทจี่ ะถูกลืมนัน้ มิใช่สทิ ธิทกี่ ำ� หนดไว้ชดั แจ้งในกฎหมายญีป่ นุ่ เกณฑ์และ
เงื่อนไขการใช้สิทธิดังกล่าวก็ไม่ชัดเจน ศาลเห็นว่า สาระส�ำคัญของสิทธินี้ไม่แตกต่างจากค�ำสั่งคุ้มครองของศาลที่
อยูบ่ นพืน้ ฐานสิทธิในความเป็นอยูส่ ว่ นตัวในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของสิทธิในตัวตนหรือสิทธิในบุคคล (personality
right) ศาลชั่งน�้ำหนักระหว่างการคุ้มครองสิทธินี้กับเสรีภาพในการสื่อสารและสิทธิได้รู้ (free expression and
right to know)27 ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2017 ศาลสูงสุด (Supreme Court) พิพากษายืน ในประเด็นการหา
จุดสมดุลระหว่าง ประโยชน์ในการไม่เปิดเผย กับ การเปิดเผยข้อมูลนั้น ศาลอธิบายว่า “ปัจเจกชนอาจเรียกร้อง
ให้นำ� ข้อมูลออกจากระบบ ในกรณีทผี่ ลประโยชน์ในการคุม้ ครองสิทธิสว่ นบุคคลนัน้ มีนำ�้ หนักมากกว่าผลประโยชน์
สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลออนไลน์”28 ปัจจัยที่ศาลสูงสุดน�ำมาพิจารณา เช่น ลักษณะข้อเท็จจริง ระดับของ
สิทธิส่วนบุคคลที่ถูกกระทบจากการเผยแพร่หรือลิงค์ข้อมูล (URL) ระดับความทุกข์ทรมานจากความเสียหาย
ที่ชัดเจน สถานะทางสังคมของบุคคล วัตถุประสงค์ของการเผยแพร่ข้อมูลนั้น สถานการณ์ทางสังคมในเวลาที่
ข้อมูลนั้นเผยแพร่ ความจ�ำเป็นในการที่ต้องมีเนื้อหานั้น ศาลเห็นว่า หากประโยชน์ของการไม่เปิดเผย มีน�้ำหนัก
มากกว่า เหตุผลของการให้ขอ้ มูลนัน้ เผยแพร่ เช่นนัน้ แล้ว บุคคลมีสทิ ธิรอ้ งขอให้ผใู้ ห้บริการสืบค้นข้อมูล (search
engine) ระงับการแพร่หลายหรือน�ำ URL ออกจากผลการค้นหา แต่ส�ำหรับคดีนี้ศาลสูงสุดเห็นว่า ไม่จ�ำเป็นที่จะ
ต้องให้กูเกิลระงับการเชื่อมโยงผลการค้นหา ข้อมูลเกี่ยวกับโจทก์ เนื่องจาก ความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณีเด็ก
26

Saitama District Court decision, 22 December 2015, Hanreijiho, 2282, at 82.
Tokyo High Court decision, 12 July 2016, Westlaw, 2016, (WLJPCA07126002).
28
“removal of information can be demanded only when privacy protection concerns
clearly outweigh the public’s interest in the disclosure of information online”, From JAPAN: Supreme
Court rules on “right to be forgotten”, by T Fujikouge, 2017, Retrieved from http://blogs.dlapiper.com/
privacymatters/ japan-supreme-court-rules-on-right-to-be-forgotten/
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เป็นความผิดทีม่ โี ทษอาญา ส่งผลกระทบต่อสังคม การถูกจับกุมและด�ำเนินคดีของจ�ำเลยจึงยังคงอยูใ่ นความสนใจ
รับรู้ของประชาชน นอกจากนี้ ข้อมูลที่เผยแพร่ก็มีลักษณะจ�ำกัด กล่าวคือ ผลการค้นหาแสดงให้เห็นข้อมูล
เกี่ยวกับชื่อและเขตที่อยู่ของผู้ร้องเท่านั้น

คอมพิวเตอร์

หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2560 มีหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการ “ท�ำลาย น�ำออก ระงับการท�ำให้แพร่หลาย หรือ ลบ” ข้อมูล
คอมพิวเตอร์ หลายมาตรา โดยอาจแบ่งได้สามกลุม่ โดยหลักกฎหมายแต่ละกลุม่ มีความเชือ่ มโยงกับเนือ้ หาข้อมูล
ทีอ่ ยูใ่ นขอบเขตแตกต่างกันไป กลุม่ ทีห่ นึง่ การท�ำลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามมาตรา 16/1 และ 16/2 ซึง่ เกีย่ วกับ
ข้อมูลที่ศาลพิพากษาว่า จ�ำเลยมีความผิดตามมาตรา 14 หรือ 16 กลุ่มที่สอง การ “น�ำออก” ตามกระบวนการ
“แจ้งเตือนและน�ำออก (notice and takedown)” ซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาข้อมูลที่เป็นความผิดมาตรา 14
กลุม่ ทีส่ าม การ “ระงับการท�ำให้แพร่หลาย หรือลบ” ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 20 หลักกฎหมายเหล่านี้ น�ำไปสู่
ประเด็นว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นกฎหมายที่รับรองหรือคุ้มครอง
สิทธิที่จะถูกลืมหรือไม่ ดังนั้น โดยผู้เขียนจะได้น�ำหลักกฎหมายสิทธิที่จะถูกลืมของต่างประเทศโดยเฉพาะ
ยุโรปมาเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักการทั้งสามกลุ่มตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

วิเคราะห์สิทธิที่จะถูกลืมในมิติของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์จะจ�ำแนกเป็นสองส่วนโดย ส่วนแรก ในหัวข้อที่ 6 จะวิเคราะห์ขอ้ แตกต่างจากเบือ้ งต้น
และ ส่วนที่สอง วิเคราะห์หลักกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่
เกี่ยวข้องโดยจ�ำแนกเป็นสามกลุ่มในหัวข้อที่ 7 ส�ำหรับข้อวิเคราะห์เบื้องต้นมี 4 ประการ ดังนี้
(1) สิทธิที่จะถูกลืม เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดา สิทธิที่จะถูกลืม เป็นสิทธิ
อันสืบเนือ่ งจากสิทธิมนุษยชน ดังนัน้ จึงเป็นสิทธิของบุคคลธรรมดา (natural person)29 ดังจะเห็นได้จากกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหลายประเทศที่มีขอบเขตคุ้มครองเฉพาะข้อมูลของบุคคลธรรมดา นอกจากนี้
ยังจ�ำกัดเฉพาะข้อมูลของบุคคลธรรมดาที่ยังมีชีวิตด้วย30 จึงอาจสรุปได้ว่า สิทธิที่จะถูกลืม ไม่อาจอ้างได้โดย
“ผู้ตาย นิติบุคคล และ รัฐ”
29

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของยุโรป ก�ำหนดนิยามข้อมูลส่วนบุคคลว่าเป็นข้อมูลของบุคคล
ธรรมดา (Natural person); Regulation (EU) 2016/679 (GDPA), article 4 (1).
30
กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหราชอาณาจักร มีขอบเขตคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะ
ของผู้ที่มีชีวิต (a living individual…); Data Protection Act 1998, section 1.
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(2) สิทธิที่จะถูกลืมไม่จ�ำกัดเฉพาะการควบคุมข้อมูลเท็จ (false) จากกฎหมายยุโรปจะเห็น
ได้ว่า สิทธิที่จะถูกลืมเป็นมิติการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่กว้างกว่าการควบคุมเนื้อหาข้อมูลบางประเภทที่อาจ
ท�ำให้เสียหาย เช่น ข้อมูลเท็จ (false)31 แต่ยังครอบคลุมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลนั้นที่เจ้าของข้อมูลไม่ประสงค์
จะให้ผู้อื่นด�ำเนินการเกี่ยวข้องด้วย ดังที่ศาลในคดี Google Spain ได้อธิบายไว้ว่า สิทธิที่จะถูกลืมรวมถึงสิทธิ
ในการขอให้ลบข้อมูลที่ “ไม่เพียงพอ ไม่เกี่ยวข้อง หรือ เกินขอบเขต (inadequate, irrelevant or excessive)”
ซึง่ จะต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับ “วัตถุประสงค์” ของการเก็บและจัดการข้อมูลด้วย ส�ำหรับข้อมูลเท็จทีก่ ระทบ
ถึงสิทธิของบุคคลจึงเป็นเพียงส่วนย่อยส่วนหนึ่งของสิทธิที่จะถูกลืมเท่านั้น
(3) สิทธิทจี่ ะถูกลืม ไม่จำ� กัดเฉพาะข้อมูลทีท่ ำ� ให้บคุ คลเสือ่ มเสียชือ่ เสียง ในกรอบของกฎหมาย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ สิทธิในการควบคุมข้อมูลของบุคคลมีขอบเขตทีก่ ว้างกว่าสิทธิในชือ่ เสียง (reputation)
แต่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นเกี่ยวกับบุคคลที่เจ้าของข้อมูลไม่ประสงค์ให้ท�ำการเผยแพร่หรือการเผยแพร่นั้น
ขัดต่อหลักการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลด้วย ในแง่นี้สิทธิที่จะถูกลืมจึงมีขอบเขตกว้างกว่ากฎหมายอาญา
ฐานหมิ่นประมาท
(4) สิทธิที่จะถูกลืม แตกต่างจากการที่ภาครัฐใช้อ�ำนาจปิดกั้นข้อมูล เนื่องจากสิทธิที่จะถูกลืม
มีรากฐานจากสิทธิมนุษยชนของบุคคลธรรมดาในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของตน จึงแตกต่างจากกรณีที่
ภาครัฐต้องการให้ขอ้ มูลบางอย่างถูกลบออกจากระบบ ซึง่ มิใช่สทิ ธิทจี่ ะถูกลืมแต่เป็นการ “เซ็นเซอร์ (censorship)”
ที่รัฐอาจตรากฎหมายขึ้นมารองรับและก�ำหนดเนื้อหาข้อมูลที่อยู่ในขอบเขตการเซ็นเซอร์นั้น ดังจะเห็นได้จาก
บทบัญญัติบางมาตราของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่มีกระบวนการขอ
ค�ำสัง่ ศาลให้ระงับการท�ำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลเนือ้ หาบางอย่างทีไ่ ม่ได้กระทบถึงสิทธิสว่ นบุคคลของปัจเจกชน
แต่เป็นข้อมูลที่รัฐเห็นว่าไม่เหมาะสม เช่น ก�ำหนดว่า เป็นข้อมูลที่เป็นอันตราย หรือผิดกฎหมาย (harmful or
illegal content) เช่น กรณีคำ� สัง่ ศาลให้ทำ� ลายข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับความมัน่ คงของชาติ (มาตรา 14 (2) ประกอบ
กับมาตรา 16/1) หรือกรณีค�ำสั่งศาลให้ระงับการท�ำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ “ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” ตามมาตรา 20 วรรคสอง เป็นต้น ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ แม้การเรียกร้อง
สิทธิที่จะถูกลืมของปัจเจกชน กับ การด�ำเนินการของภาครัฐ อาจน�ำไปสู่จุดหมายเดียวกัน คือ การระงับ
การท�ำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลนัน้ จากระบบคอมพิวเตอร์ แต่มเี หตุทมี่ า หลักกฎหมาย และแนวคิดทีแ่ ตกต่างกัน

31

ตัวอย่าง เช่น กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลของออสเตรเลียนิยามความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล
ว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่อาจระบุตัวได้ ไม่ว่าเป็นข้อมูลจริงหรือไม่ (Whether true or not); The Privacy Act 1988
(Privacy Act).
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วิเคราะห์เปรียบเทียบเนื้อหาข้อมูลในขอบเขตพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กับสิทธิที่จะถูกลืม
ตามแนวค�ำพิพากษาศาลยุโรป ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในขอบเขตของสิทธิที่จะถูกลืม รวมถึง
ข้อมูลที่ “ไม่เกี่ยวข้อง (irrelevant) หรือ ไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไป (no longer relevant) หรือ เกินความจ�ำเป็น
(excessive)”32 ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยุโรป (General Data Protection Regulation หรือ
GDPA)33 มาตรา 17 ที่เรียกว่า “สิทธิในการลบ (right to erasure)” นั้นครอบคลุมเนื้อหาข้อมูล เช่น34 “ข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่มคี วามจ�ำเป็นอีกต่อไปส�ำหรับวัตถุประสงค์ทขี่ อ้ มูลนัน้ ถูกเก็บหรือประมวลผล ข้อมูลทีเ่ จ้าของข้อมูล
เพิกถอนความยินยอม ข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคัดค้านการประมวลข้อมูล ข้อมูลที่มีการประมวลข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยมิชอบด้วยกฎหมาย” หากน�ำเนือ้ หาข้อมูลในขอบเขตดังกล่าวนีม้ าวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเนือ้ หา
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจน�ำไปสู่การ “ท�ำลาย น�ำออก ระงับการท�ำให้แพร่หลาย หรือ ลบ” ตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วอาจจ�ำแนกได้ 3 กลุ่มดังนี้
 กลุม
่ ทีห่ นึง่ การ “ท�ำลาย” ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามมาตรา 16/1 และ 16/2 ซึง่ ให้อำ� นาจศาล

สัง่ ท�ำลายข้อมูลทีเ่ ป็นผลสืบเนือ่ งจากการฟ้องร้องผูก้ ระท�ำความผิดตามมาตรา 14 และ มาตรา 16 ซึง่ อาจจ�ำแนก
วิเคราะห์ ดังนี้

ข้อมูลตามมาตรา 14 (1): “ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน” จะเห็นได้ว่ามาตรานี้
มุง่ ใช้กบั กรณี “ข้อมูลเท็จ” ซึง่ แคบกว่าขอบเขตของสิทธิทจี่ ะถูกลืมทีม่ งุ่ ให้สทิ ธิควบคุมข้อมูลเกีย่ วกับตนโดยไม่จำ� กัด
องค์ประกอบในแง่ความจริงหรือความเท็จของข้อมูล ซึ่งเป็นแนวคิดคล้ายกับกฎหมายหมิ่นประมาท นอกจากนี้
สิทธิที่จะถูกลืมยังไม่จ�ำกัดองค์ประกอบในแง่ผลกระทบต่อชื่อเสียงของเจ้าของข้อมูลด้วย จึงมีขอบเขตกว้างกว่า
กฎหมายหมิ่นประมาทที่จ�ำกัดขอบเขตเฉพาะข้อมูลจริงหรือเท็จที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ดังนั้น โดยหลักแล้ว
มาตรา 14 (1) จึงอาจปรับใช้กับสิทธิที่จะถูกลืมในกรณีข้อมูลเท็จที่กระทบชื่อเสียงของบุคลคล หากเปรียบ
เทียบกับมาตรา 14 (1) ตามกฎหมายฉบับแรกจะเห็นว่า มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิของปัจเจกชนในกรณีข้อมูล
หมิ่นประมาท แต่เนื่องจากการแก้ไขในปี พ.ศ. 2560 มีการแยกความผิดหมิ่นประมาทออกไป ประกอบกับ
การตัดองค์ประกอบ “ผูอ้ นื่ ” จากอนุมาตรานี้ ท�ำให้มงุ่ เน้นควบคุมข้อมูลทีก่ ระทบ “ประชาชน” มิใช่คมุ้ ครองสิทธิทจี่ ะ
ถูกลืมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังนั้น ในบริบทของสิทธิที่จะถูกลืมจึงอาจแยกได้สองกรณีคือ ข้อมูลเท็จที่กระทบ
32

Google Spain SL and Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
and Mario Costeja González, 2014 E.C.J. C-131/12.
33
Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April
2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the
free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).
34
Article 17 Right to erasure (‘right to be forgotten’).

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
ชื่อเสียงของบุคคลอันเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทจะไม่อยู่ในขอบเขตมาตรา 14 (1) แต่ข้อมูลเท็จที่ไม่กระทบ
ชือ่ เสียงของบุคคลและไม่เป็นความผิดฐานหมิน่ ประมาทยังอาจอยูใ่ นขอบเขตมาตรา 14 (1) เช่น ข้อมูลทีไ่ ม่ถกู ต้อง
เกี่ยวกับบุคคล แต่ทั้งนี้จะต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่นของอนุมาตรานี้ เช่น จะต้องมีการน�ำเข้าสู่ระบบ
โดยหลอกลวงหรือโดยทุจริต และน่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนทั่วไปด้วย ดังนั้น การกระท�ำต่อข้อมูล
ส่วนบุคคลทีก่ ระทบเฉพาะต่อเจ้าของข้อมูลจึงไม่อยูใ่ นขอบเขตมาตรานี้ นอกจากนี้ การเผยแพร่ขอ้ มูลส่วนบุคคล
ของผู ้ อื่ น โดยมิ ไ ด้ รั บ ความยิ น ยอมหรื อ ฝ่ า ฝื น หลั ก กฎหมายคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลหรื อ ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ มี
ความจ�ำเป็นต้องเผยแพร่เมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล ซึ่งอยู่ในขอบเขตของสิทธิที่จะถูกลืม
แต่ไม่อยู่ในขอบเขตมาตรา 14 (1) เนื่องจากไม่ใช่ข้อมูล “ปลอม เท็จ บิดเบือน”
ข้อมูลตามมาตรา 14 (2) ได้แก่ “ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิด
ความเสียหายต่อการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนก
แก่ประชาชน” และข้อมูลตามมาตรา 14 (3) ได้แก่ “ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกีย่ วกับความมัน่ คง
แห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา” หากเปรียบเทียบกับ
สิทธิทจี่ ะถูกลืมในกรอบกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลแล้วจะพบว่า เนือ้ หาข้อมูลตามมาตรา 14 (2) และ (3) สะท้อน
แนวคิดการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงของประเทศ มิได้มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่
ส่วนตัวของบุคคล
ข้อมูลตามมาตรา 14 (4) ได้แก่ “ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูล
คอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้” การควบคุมข้อมูลเนื้อหามาตรา 14 (4) อยู่บนหลักการเกี่ยวกับ
“ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี” แต่เนื่องจากครอบคลุมถึงภาพลามกอันเป็นข้อมูลส่วนตัวของบุคคล
จึงอาจมีความทับซ้อนหรือเกีย่ วข้องกับสิทธิทจี่ ะถูกลืม ดังจะได้วเิ คราะห์ตอ่ ไป ส�ำหรับข้อมูลตามมาตรา 16 ได้แก่
“ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือ
ดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด โดยประการที่น่าจะท�ำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น
ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย” มาตรานี้ครอบคลุมถึงภาพของบุคคลที่กระทบถึงชื่อเสียงอันเป็นหลักการ
เดียวกับความผิดฐานหมิน่ ประมาท จึงอาจมีความทับซ้อนหรือเกีย่ วข้องกับสิทธิทจี่ ะถูกลืม ดังจะได้วเิ คราะห์ตอ่ ไป
 กลุม
่ ทีส่ อง การ “น�ำออก” ตามกระบวนการแจ้งเตือนและน�ำออก (notice and takedown)

ตามมาตรา 15 วรรคสอง วรรคสาม ประกอบกับประกาศกระทรวงฯ กระบวนการนี้เกิดจากการที่ผู้ให้บริการที่
ประสงค์จะอ้างข้อยกเว้นความรับผิดในกรณีผู้ใช้งานน�ำข้อมูลที่เป็นความผิดมาตรา 14 เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
(user-generated content) ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าแบ่งได้สองกรณีคือ
กรณีที่หนึ่ง การแจ้งเตือนและน�ำออกข้อมูลที่เป็นความผิดมาตรา 14 กรณีผู้ให้บริการ
ก�ำหนดกระบวนการแจ้งเตือนและน�ำออกที่มีขอบเขตเฉพาะเนื้อหาอันเป็นความผิดมาตรา 14 ซึ่งเป็นเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย จึงแตกต่างและไม่ครอบคลุมเนื้อหาข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใด
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วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน
บุคคลหนึ่งดังกล่าวมาแล้ว ส�ำหรับการ “น�ำออก” ตามมาตรานี้แตกต่างจากการ “ท�ำลาย” ตามมาตรา 16/1
เนื่องจากอาจเกิดขึ้นก่อนศาลมีค�ำพิพากษาว่าข้อมูลนั้นเป็นความผิดมาตรา 14 หรืออาจไม่มีการฟ้องร้องคดีตาม
มาตรา 14 กระบวนการนีเ้ ปิดให้มกี ารแจ้งต่อผูใ้ ห้บริการให้นำ� ออกซึง่ เนือ้ หาข้อมูล โดยไม่จำ� ต้องฟ้องคดี เนือ่ งจาก
ในขั้นตอนการแจ้งเตือนและน�ำออก ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้รับการพิจารณาจากศาลว่า เป็นข้อมูลที่เป็นความผิด
มาตรา 14 หรือไม่ ดังนั้น ดุลพินิจในการ “น�ำออก” จึงขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
กรณีที่สอง การแจ้งเตือนและน�ำออกข้อมูล ข้อมูลที่ไม่เป็นความผิดมาตรา 14 หรือข้อมูล
เนือ้ หาทีไ่ ม่อยูใ่ นขอบเขตความผิดมาตรา 14 เนือ่ งจากมาตรา 15 ก�ำหนดความรับผิดของผูใ้ ห้บริการอันเกีย่ วกับ
เนื้อหาที่ผู้ใช้งานเป็นผู้น�ำเข้าสู่ระบบเฉพาะเนื้อหาที่เป็นความผิดมาตรา 14 โดยกระบวนการแจ้งเตือนน�ำออก
ตามมาตรา 15 ประกอบกับประกาศกระทรวงฯ นั้น ก�ำหนดขึ้นเพื่อผู้ให้บริการที่ด�ำเนินการตามกระบวนการนี้
ใช้อ้างเพื่อยกเว้นความผิดอันเกิดจากข้อมูลเนื้อหาตามมาตรา 14 ดังกล่าว ส�ำหรับข้อมูลที่มีเนื้อหาอื่นนอกจาก
มาตรา 14 ซึง่ ผูใ้ ช้งานเป็นผูเ้ ผยแพร่นนั้ กฎหมายไม่ได้กำ� หนดว่าผูใ้ ห้บริการต้องรับผิดด้วย ดังนัน้ ผูใ้ ห้บริการอาจ
ก�ำหนดกระบวนการแจ้งเตือนและน�ำออกให้ครอบคลุมเฉพาะเนือ้ หามาตรา 14 ซึง่ เป็นมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ อันจะอ้าง
ยกเว้นความรับผิดของผูใ้ ห้บริการ แต่ผใู้ ห้บริการอาจก�ำหนดขอบเขตข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นอ�ำนาจการ “น�ำออก” กว้างกว่า
ข้อมูลมาตรา 14 ก็ได้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงการใช้งาน (term of use) ของผู้ให้บริการแต่ละราย โดยอาจ
ครอบคลุมข้อมูลที่อยู่ในขอบเขตของสิทธิที่จะถูกลืม เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลไม่ยินยอมให้เผยแพร่
หรือเพิกถอนความยินยอม หรือไม่มคี วามเกีย่ วข้องหรือจ�ำเป็นเมือ่ พิจารณาถึงวัตถุประสงค์การเก็บข้อมูล เป็นต้น
ในส่วนต่อไปจะชี้ให้เห็นถึงกระบวนการแจ้งเตือนน�ำออกของกูเกิลที่จัดขึ้นเพื่อปฏิบัติตาม
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลยุโรปอันสะท้อนถึงการคุ้มครองสิทธิที่จะถูกลืมโดยเฉพาะ และตัวอย่างของกระบวนการ
แจ้งเตือนน�ำออกของผู้ให้บริการทั่วไป เพื่อน�ำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกระบวนการแจ้งเตือนน�ำออกตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
กลไกการแจ้งเตือนน�ำออกของกูเกิลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายยุโรปเกี่ยวกับสิทธิที่จะถูกลืม
หลังจากศาลตัดสินคดี C-131/12 ดังกล่าวข้างต้น กูเกิลได้จดั ให้มกี ระบวนการแจ้งเตือนน�ำออก เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับหลักกฎหมายยุโรป โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่อยู่ในยุโรป สามารถยื่นค�ำร้องต่อกูเกิลเพื่อให้น�ำข้อมูลออกจาก
ผลการค้นหา ซึ่งเนื้อหาข้อมูลในขอบเขตได้แก่ ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน ภายใต้เงื่อนไขว่าข้อมูล
เหล่านั้นต้องเกี่ยวข้องกับชื่อบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง โดยผู้ใช้สิทธิเรียกร้อง35 ต้องระบุเงื่อนไขสองประการ คือ
ชือ่ บุคคลทีใ่ ช้เป็นค�ำค้น (search query) และ URL ทีต่ อ้ งการให้นำ� ออกจากผลการค้นหา36 หากน�ำกระบวนการนี้
มาเปรียบเทียบกับการแจ้งเตือนน�ำออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
35

อาจเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้แทน เช่น ทนายความ แต่ทั้งนี้ผู้ร้องจะต้องส่งเอกสารระบุ
ยืนยันตัวตนให้กับกูเกิลด้วย.
36
From Request removal of content indexed on google search based on data
protection law in Europe, by Google, 2017, Retrieved from https://www.google.com/webmasters/
tools/legal-removal-request?complaint_type=rtbf&visit_id=1-636376770804118290-3689876357&rd=1

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
จะเห็นได้ว่า มีข้อแตกต่างกับการแจ้งเตือนน�ำออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ทัง้ ในแง่เนือ้ หาและกลไกการเรียกร้อง ในส่วนของเนือ้ หานัน้ กระบวนการแจ้งเตือนและน�ำออกของ
กูเกิลดังกล่าว มีขอบเขตกว้างกว่าข้อมูล ปลอม เท็จ บิดเบือนตามมาตรา 14 (1) และกว้างกว่าข้อมูลภาพบุคคล
ตามมาตรา 16 แต่อาจครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอืน่ ทีถ่ กู น�ำมาเผยแพร่โดยไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของยุโรป เช่น ข้อมูลทีไ่ ม่เป็นปัจจุบนั ข้อมูลทีเ่ จ้าของข้อมูลไม่ยนิ ยอมให้เปิดเผย เป็นต้น ส�ำหรับ
ในส่วนของกลไกและผู้ใช้สิทธิเรียกร้องจะได้แยกวิเคราะห์อีกหัวข้อหนึ่ง
กระบวนการแจ้งเตือนน�ำออกทั่วไปของผู้ให้บริการ ปรากฏในข้อตกลงการใช้งานของผู้ให้
บริการออนไลน์ตา่ ง ๆ เช่น ในส่วนของบริการสืบค้นข้อมูล (Google search) กูเกิลก�ำหนดนโยบายการแจ้งเตือน
และน�ำออก ครอบคลุมถึง “ข้อมูลเลขหมายประจ�ำตัวบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ เลขหมายบัญชีธนาคาร
บัตรเครดิต ภาพและลายมือชื่อบุคคล ข้อมูลลับหรือข้อมูลส่วนบุคคล”37 ในส่วนของบริการวีดีโอออนไลน์
(YouTube) เนือ้ หาทีก่ ระทบสิทธิสว่ นบุคคลนัน้ ครอบคลุมถึง “ข้อมูลระบุตวั บุคคล เช่น ภาพ เสียง ชือ่ จริง เลขหมาย
ประกันสังคม บัญชีธนาคาร ทีอ่ ยูบ่ า้ น ทีอ่ ยูจ่ ดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในการพิจารณาจะค�ำนึงปัจจัย เช่น ความยินยอม
เจ้าของข้อมูล การชั่งน�้ำหนักกับประโยชน์สาธารณะ”38 ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมเฟสบุค ก�ำหนด “มาตรฐาน
ชุมชน (community standard)” ซึง่ ก�ำหนดขอบเขตเนือ้ หาทีอ่ าจถูกร้องเรียนและน�ำออกซึง่ มีขอบเขตกว้าง เช่น
ข้อมูลการกลัน่ แกล้งรังแกออนไลน์ (bullying) ซึง่ รวมถึงข้อมูลทีท่ ำ� ให้ผอู้ นื่ อับอาย ข้อมูลแสดงการท�ำร้ายตนเอง
หรือฆ่าตัวตาย ฯลฯ39 หากน�ำกระบวนการนี้มาเปรียบเทียบกับการแจ้งเตือนน�ำออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ จะเห็นได้วา่ ในส่วนของเนือ้ หาข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นขอบเขตการ “น�ำออก” ของ
ผู้ให้บริการดังกล่าวนั้น โดยทั่วไปแล้วมีขอบเขตกว้างกว่าเนื้อหาข้อมูลที่อยู่ในขอบเขตการแจ้งเตือนน�ำออกตาม  
มาตรา 15 ซึ่งโดยหลักแล้วเชื่อมโยงกับข้อมูลผิดกฎหมายตามมาตรา 14 ดังนั้น นโยบายการแจ้งเตือนน�ำออก
ที่ก�ำหนดไว้อย่างกว้างนี้ จึงอาจครอบคลุมเนื้อหาข้อมูลที่กระทบสิทธิส่วนบุคคลและอยู่ในขอบเขตของสิทธิที่จะ
ถูกลืมได้แม้ว่าข้อมูลนั้นจะไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ก็ตาม
อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่า การแจ้งเตือนและน�ำออกที่กว้างกว่าเนื้อหาตามมาตรา 14 นั้น
เป็นกลไกการควบคุมกันเองของภาคเอกชนทีก่ ระท�ำโดยสมัครใจ นอกเหนือจากที่ พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำ
ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ ก�ำหนดไว้และมีความไม่แน่นอนขึน้ อยูก่ บั พืน้ ฐานเงือ่ นไขของผูใ้ ห้บริการแต่ละราย
37

From Removal policy, by Google, 2017, Retrieved from https://support.google.com/
websearch/answer/2744324?hl=en.
38
From YouTube privacy guidelines, by YouTube, 2017, Retrieved from https://www.
youtube.com/static?template=privacy_guidelines
39
From Community standard, by Facebook, 2017, Retrieved from https://www.facebook.com/communitystandards#bullying-and-harassmen
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หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ กลไกเช่นนี้นี้มิได้เกิดขึ้นจากผลของ มาตรา 15 จึงไม่อาจกล่าวได้ว่า มาตรา 15 เป็นหลัก
กฎหมายที่รับรองสิทธิที่จะถูกลืม เนื่องจากตามหลักกฎหมายมาตรา 15 ครอบคลุมเฉพาะข้อมูลที่เป็นความผิด
มาตรา 14 เท่านั้น
กลุ่มที่สาม การ “ระงับการท�ำให้แพร่หลาย หรือลบ” ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 20
ซึ่งแบ่งออกได้เป็นสองกรณี คือ


กรณีข้อมูลที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 20 วรรคแรก ซึ่งจ�ำแนกได้อีก 3 กรณีย่อย คือ
กรณีทหี่ นึง่ ข้อมูลตามมาตรา 20 (1): “ข้อมูลคอมพิวเตอร์ทเี่ ป็นความผิดตามพระราชบัญญัติน”ี้
ซึ่งก็คือข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 14 และ 16 ดังกล่าวมาแล้ว แต่มีความแตกต่างกับ มาตรา 16/1 เนื่องจาก
ต้องมีการฟ้องคดีและศาลวินิจฉัยว่าเป็นความผิด ในขณะที่กรณีมาตรา 20 (1) นั้นเจ้าพนักงานอาจขอให้ศาล
สั่งระงับการแพร่หลายแม้ว่าไม่ได้ฟ้องและศาลยังไม่มีค�ำพิพากษาว่าผู้เผยแพร่ข้อมูลนั้นเป็นความผิดตามมาตรา
14 หรือ 16
กรณีที่สอง ข้อมูลตามมาตรา 20 (2): “ข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีอาจกระทบกระเทือนต่อความ
มั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามที่ก�ำหนดไว้ในภาค 2 ลักษณะ 1 หรือลักษณะ 12/1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา”
ข้อมูลตามมาตรา 20 (2) นี้เป็นข้อมูลเช่นเดียวกับมาตรา 14 (3) ข้อมูลกลุ่มนี้เกี่ยวกับความผิดอาญาด้าน
ความมัน่ คงและก่อการร้าย ซึง่ เป็นแนวคิดการควบคุมอาชญากรรมซึง่ แตกต่างและไม่อยูใ่ นขอบเขตสิทธิทจี่ ะถูกลืม
กรณีที่สาม ข้อมูลตามมาตรา 20 (3): “ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดอาญาตามกฎหมาย
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายอื่นซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนและเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้นหรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธี พิจารณาความอาญาได้ร้องขอ” มาตรานี้แบ่งข้อมูลออกเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่ง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็น
ความผิดอาญาตามกฎหมายทรัพย์สนิ ทางปัญญา เช่น ข้อมูลละเมิดลิขสิทธิ์ ข้อมูลละเมิดเครือ่ งหมายการค้า อยูบ่ น
พื้นฐานแนวคิดที่แตกต่างกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิมนุษยชน จึงไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิที่จะถูกลืม
ส่วนที่สอง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดตามกฎหมายอื่นโดยมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยฯ นั้น
เป็นหลักการที่กว้าง อาจครอบคลุมเนื้อหาที่ผิดกฎหมายฉบับอื่น ๆ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านการโฆษณา กฎหมายเกีย่ วกับการโฆษณาสินค้าเฉพาะบางประเภท หรือกฎหมายทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วข้องกับเด็ก
การพนัน ฯลฯ ซึ่งโดยหลักแล้วกฎหมายเหล่านั้นก�ำหนดเนื้อหาที่ต้องห้าม (harmful content) ด้วยเหตุผล
เพื่อปกป้องคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ จึงมีรากฐานแนวคิดแตกต่างจากการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
กรณีขอ้ มูลทีผ่ ดิ กฎหมายตามมาตรา 20 วรรคสอง ได้แก่ การ “ระงับการท�ำให้แพร่หลายหรือลบ”
ข้อมูลที่ไม่ผิดกฎหมายแต่ “มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” เนื้อหาข้อมูล
กรณีนี้เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบฯ ซึ่งเป็นคนละแนวคิดกับการคุ้มครองสิทธิที่จะถูกลืม
จากเนื้อหาข้อมูลที่อยู่ในขอบเขตมาตรา 20 จะเห็นได้ว่าสะท้อนถึงแนวคิดการควบคุมข้อมูล
เพื่อความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงมากกว่าการคุ้มครองเนื้อหาที่กระทบปัจเจกชนคนใดคนหนึ่ง

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)

ข้ อ มู ล ที่ อ าจทั บ ซ้ อ นและอยู ่ ภ ายใต้ ข อบเขตสิ ท ธิ ที่ จ ะถู ก ลื ม และกลไกตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
จากหลักกฎหมายทั้งสามกลุ่มจะเห็นได้ว่า กลไกการ “ลบ ระงับ น�ำออก” ในส่วนของเนื้อหา
ข้อมูลบางมาตรา และมีความใกล้เคียงกับสิทธิที่จะถูกลืมได้แก่มาตรา 16 และ 14 (4)
ข้อมูลมาตรา 16 ซึ่งอาจน�ำไปสู่ค�ำสั่งศาลให้ท�ำลาย (มาตรา 16 ประกอบมาตรา 16/1) หรือ
ค�ำสั่งศาลให้ลบหรือระงับการท�ำให้แพร่หลาย เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีค�ำร้อง (มาตรา 16 ประกอบมาตรา
20 (1)) ดังนั้น ในแง่หนึ่งจึงอาจกล่าวได้ว่า กรณีมาตรา 16 เป็นการคุ้มครองสิทธิที่จะถูกลืม อย่างไรก็ตามผู้เขียน
เห็นว่า หากพิจารณาในแง่เนื้อหาแล้ว ภาพบุคคลที่เกิดจากการตัดต่อดัดแปลงและมีลักษณะท�ำให้เสื่อมเสีย
ชื่อเสียง จะอยู่ภายใต้ขอบเขตสิทธิที่จะถูกลืม แต่มาตรา 16 มีข้อแตกต่างกับสิทธิที่จะถูกลืม 4 ประการ ดังนี้
(1) ในแง่ของเจตนารมณ์และแนวคิด เมื่อพิจารณาหลักกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิที่จะถูกลืมตามกฎหมายยุโรปจะ
พบว่า สิทธิที่จะถูกลืมมิได้จ�ำกัดขอบเขตเฉพาะ เนื้อหาที่ท�ำให้เจ้าของข้อมูลเสื่อมเสียชื่อเสียงเท่านั้น แต่ยัง
ครอบคลุมข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง (irrelevant) หรือข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลไม่ประสงค์ให้ผู้ควบคุมข้อมูลจัดเก็บ
หรือประมวลผลอีกต่อไป อันสะท้อนถึงสิทธิส่วนบุคคลในการควบคุมข้อมูลหรือตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลของตน
(informational self-determination) แต่มาตรา 16 มีองค์ประกอบว่าข้อมูลภาพนัน้ ต้องกระทบต่อชือ่ เสียงของ
ผู้อื่น นอกจากนี้ มาตรา 16 ยังมีองค์ประกอบของกฎหมายหมิ่นประมาท เช่น การเป็นความผิดที่ยอมความได้
การมีข้อยกเว้นกรณีติชมด้วยความเป็นธรรม ดังนั้น มาตรา 16 จึงสะท้อนหลักการของกฎหมายหมิ่นประมาท
แต่ไม่ได้สะท้อนหลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนั้น ในกรณีของข้อมูลภาพ ตามกรอบกฎหมาย
คุม้ ครองข้อมูลอาจรวมถึงการแสวงประโยชน์จากภาพผูอ้ นื่ โดยมิชอบ แต่มาตรา 16 ครอบคลุมเฉพาะการเผยแพร่
ภาพอันส่งผลต่อชือ่ เสียงผูอ้ นื่ เท่านัน้ ดังจะอธิบายต่อไป (2) ในแง่ของเนือ้ หาข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นขอบเขต นัน้ มีขอ้ จ�ำกัด
ทัง้ ในแง่รปู แบบข้อมูลว่าต้องเป็น “ภาพตัดต่อ” เท่านัน้ แต่สทิ ธิทจี่ ะถูกลืมไม่จำ� กัดเฉพาะข้อมูลภาพ และในกรณี
ที่เป็นข้อมูลภาพก็ไม่จ�ำกัดเฉพาะภาพตัดต่อฯ (3) มาตรา 16 มีขอบเขตที่กว้างกว่าสิทธิที่จะถูกลืมเนื่องจาก
รวมไปถึงข้อมูลภาพของผูต้ าย ในขณะทีต่ ามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ โดยทัว่ ไปแล้วมีขอบเขตเฉพาะ
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูท้ ยี่ งั มีชวี ติ อยู40่ (4) ในแง่ของการใช้สทิ ธิเรียกร้องให้ลบหรือระงับการท�ำให้แพร่หลายข้อมูล
มาตรา 16 ต้องท�ำโดยค�ำสัง่ ศาล ซึง่ อาจเป็นกรณีการฟ้องผูก้ ระท�ำและศาลสัง่ ให้ทำ� ลายข้อมูล (มาตรา 16 ประกอบ
16/1) หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องต่อศาลให้มีค�ำสั่งลบหรือระงับการแพร่หลายข้อมูล (มาตรา 16 ประกอบ 20
(1)) แต่การใช้สทิ ธิเรียกร้องให้ลบตามหลักสิทธิทจี่ ะถูกลืมในกรอบกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ เป็นสิทธิ
ทีก่ ฎหมายให้กบั เจ้าของข้อมูลในการเรียกร้องไปยังผูค้ วบคุมข้อมูล โดยไม่ตอ้ งฟ้องศาลก่อนหรือรอให้ศาลมีคำ� สัง่
ด้วยเหตุนี้ ส�ำหรับข้อสมมติฐานว่า “มาตรา 16 ประกอบกับกระบวนการที่ตามมา (มาตรา 16 ประกอบ 16/1
หรือ 16 ประกอบ 20 (1)) เป็นกฎหมายที่มาจากแนวคิด “สิทธิที่จะถูกลืม” นั้น ผู้เขียนไม่เห็นพ้องด้วย เนื่องจาก
40

เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหราชอาณาจักร มีขอบเขตคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เฉพาะของผู้ที่มีชีวิต (a living individual…); Data Protection Act 1998, section 1.
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หากพิจารณาในกรอบของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและค�ำพิพากษาศาลยุโรป แล้ว มาตรา 16 มีความแตกต่าง
จากสิทธิทจี่ ะถูกลืมทัง้ ในแง่ขอบเขต องค์ประกอบ และกลไกการใช้บงั คับ ดังนัน้ การปรับใช้มาตรา 16 ในการลบ
ข้อมูลที่เป็นภาพตัดต่อที่น่าอับอายของบุคคล จึงเป็นหลักการของกฎหมายหมิ่นประมาทที่ยังคงปรากฏใน
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แม้ว่าแก้ไขมาตรา 14 (1) เพื่อไม่ให้ครอบคลุม
ความผิดหมิ่นประมาทไปแล้ว ท�ำให้ยังคงมีความซ�้ำซ้อนระหว่างกฎหมายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ
กฎหมายอาญาฐานหมิน่ ประมาทในกรณีการหมิน่ ประมาทด้วยการโฆษณาโดยใช้ภาพบุคคลทีเ่ กิดจากการตัดต่อฯ
แต่การปรับใช้ดงั กล่าวนีม้ ใิ ช่การคุม้ ครองสิทธิทจี่ ะถูกลืมตามความหมายและแนวคิดของกฎหมายคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
ข้อมูลมาตรา 14 (4) ซึ่งอาจเทียบเคียงกับสิทธิที่จะถูกลืม ส�ำหรับกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูล
ภาพลามกของผู้อื่นโดยบุคคลนั้นไม่ยินยอม ซึ่งศาลอาจสั่งให้ท�ำลายข้อมูลดังกล่าว (มาตรา 14 (4) ประกอบ
มาตรา 16/1) หรืออาจสั่งให้ลบตามมาตรา 20 (มาตรา 14 (4) ประกอบมาตรา 20 วรรคแรก) กรณีเช่นนี้
หากพิจารณาโดยผลสุดท้ายแล้วจะมีลักษณะเทียบเคียงกับสิทธิที่จะถูกลืมกล่าวคือข้อมูลนั้นถูกลบหรือระงับ
การแพร่หลาย แต่ผเู้ ขียนเห็นว่า มาตรานีม้ ไิ ด้เกีย่ วข้องกับสิทธิทจี่ ะถูกลืม ด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ (1) มาตรานี้
มิได้มงุ่ หมาย “คุม้ ครองข้อมูลลามก” ในมิตขิ องการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล กล่าวคือ แม้ภาพลามกนัน้ ถูกเผยแพร่
โดยไม่กระทบสิทธิของเจ้าของข้อมูล เช่น เจ้าของข้อมูลประสงค์ที่จะเผยแพร่ภาพลามกของตนทางอินเทอร์เน็ต
ซึง่ ตามแนวคิดของการควบคุมข้อมูลแล้ว การกระท�ำดังกล่าวมิได้กระทบต่อสิทธิในการควบคุมข้อมูลของเจ้าของ
ข้อมูลแต่อย่างใด แต่การกระท�ำดังกล่าวก็เป็นความผิดและน�ำไปสู่การท�ำลายข้อมูลนั้นได้ (2) แม้ข้อมูลลามกนั้น
ไม่อาจระบุเจาะจงตัวตนของผูเ้ กีย่ วข้องกับข้อมูลนัน้ เช่น ภาพลามกทีไ่ ม่ปรากฏใบหน้าหรือสิง่ แสดงเอกลักษณ์อนื่
ของบุคคล ซึ่งตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลแล้ว ไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล แต่ก็อยู่ภายใต้การควบคุมของมาตรา
นี้เช่นกัน ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรา 14 (4) มิได้มีเจตนารมณ์คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลแต่มุ่งคุ้มครองศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนโดยรวม (3) การ ลบ หรือระงับการท�ำให้แพร่หลายซึง่ ข้อมูลลามกนี้ มิได้ขนึ้ อยูก่ บั ความประสงค์ใช้สทิ ธิ
เรียกร้องของเจ้าของข้อมูล แต่อาจเกิดจากการฟ้องคดีโดยภาครัฐ หรือการด�ำเนินคดีโดยการริเริม่ ของภาครัฐก็ได้
ดังนั้น อาจสรุปได้ว่า แม้เนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลบางกรณีจะอยู่ภายใต้กลไกการลบหรือ
ระงับการท�ำให้แพร่หลายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น ข้อมูลภาพ
ตามมาตรา 16 หรือข้อมูลลามกตามมาตรา 14 (4) แต่กม็ คี วามแตกต่างจากสิทธิทจี่ ะถูกลืมตามกฎหมายคุม้ ครอง
ข้อมูล ทั้งในแง่ขอบเขตและเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น

ข้ อ มู ล ที่ อ ยู ่ ภ ายใต้ ข อบเขตของสิ ท ธิ ที่ จ ะถู ก ลื ม แต่ ไ ม่ อ ยู ่ ภ ายใต้ ก ลไกตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เมื่อพิจารณาหลักกฎหมายยุโรปแล้วจะเห็นได้ว่า การเรียกร้องให้ลบข้อมูลครอบคลุมถึงข้อมูล
ทีไ่ ม่เป็นปัจจุบนั ข้อมูลทีไ่ ม่สอดคล้องกับหลักคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เจ้าของข้อมูลไม่ยนิ ยอมให้เก็บ ประมวล
เผยแพร่ ข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลเพิกถอนความยินยอม ข้อมูลที่ผู้ควบคุมข้อมูลน�ำมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
เมื่อตอนเก็บข้อมูล เป็นต้น เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้ว
ข้อมูลเหล่านี้อาจไม่จัดเป็นข้อมูล ปลอม เท็จ บิดเบือนตามมาตรา 14 (1) และอาจไม่ใช่ข้อมูลภาพบุคคล
ตามมาตรา 16 อีกทั้งไม่ใช่ข้อมูลที่เกี่ยวกับความมั่นคงหรือกระทบความสงบเรียบร้อยของประชาชนทั่วไป
เนือ่ งจากเป็นการกระทบสิทธิของปัจเจกชนเจ้าของข้อมูลเท่านัน้ หากน�ำข้อเท็จจริงจากคดีของศาลยุโรปดังกล่าว
ข้างต้นมาวิเคราะห์ในกรอบพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ จะเห็นได้วา่ ข้อมูลชือ่
ของบุคคลทีพ่ มิ พ์ในค�ำค้นของกูเกิลแล้วปรากฏผลเชือ่ มโยงไปยังเว็บไซต์ทมี่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับบุคคลนัน้ ซึง่ เป็นเนือ้ หา
จริงแต่ไม่เป็นปัจจุบนั ไม่เกีย่ วข้องกับวัตถุประสงค์ในการเก็บและใช้ขอ้ มูล กรณีเช่นนีไ้ ม่ใช่ขอ้ มูลทีเ่ ข้าองค์ประกอบ
มาตรา 14 และมาตรา 16 จึงไม่สามารถใช้กลไกการ “ท�ำลาย” ข้อมูลตามมาตรา 16/1 และกลไกการลบหรือ
ระงับตามมาตรา 20 วรรคแรก เป็นต้น หรือกรณี การน�ำข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ หมายเลขบัญชีธนาคาร
บัตรเครดิต มาเผยแพร่ โดยไม่ได้รบั ความยินยอม ก็ไม่ใช่ขอ้ มูล ปลอม เท็จ บิดเบือน ตามมาตรา 14 (1) เป็นต้น ดังนัน้
จะเห็นได้ว่า เนื้อหาข้อมูลที่อยู่ในขอบเขตของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ยังไม่ครอบคลุมข้อมูลที่อยู่ในขอบเขตการคุ้มครองของสิทธิที่จะถูกลืม

วิเคราะห์เปรียบเทียบกลไกการเรียกร้องและผู้มีสิทธิเรียกร้อง
สิทธิที่จะถูกลืมเป็นสิทธิเจ้าของข้อมูลที่จะเรียกร้องต่อผู้ควบคุมข้อมูล (data controller)
หากเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในแง่ของการเรียกร้องแล้ว
อาจจ�ำแนกวิเคราะห์หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นสามกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่หนึ่ง การ “ท�ำลาย” ข้อมูลตามมาตรา 16/1 และ 16/2 เกิดจากค�ำสั่งศาล โดยจะต้อง
เป็นกรณีที่มีการฟ้องร้องและศาลพิพากษาว่า จ�ำเลยมีความผิดมาตรา 14 หรือ 16 มาก่อน หากเปรียบเทียบกับ
สิทธิที่จะถูกลืมตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยุโรป จะเห็นได้ว่า การใช้สิทธิที่จะถูกลืมในการขอให้ลบ
ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลนั้นเป็นการเรียกร้องของเจ้าของข้อมูลต่อผู้ควบคุมข้อมูล มิใช่การลบโดยค�ำสั่งศาล
ดังเช่น พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ แม้วา่ ในกรณีมาตรา 16 ทีอ่ าจพิจารณาว่า
เป็นการให้สิทธิแก่เจ้าของข้อมูลเนื่องจากเป็นความผิดต่อส่วนตัวที่ยอมความได้ แต่ทั้งนี้หากจะให้มีการท�ำลาย
ตามมาตรา 16/1 ก็ต้องอาศัยการฟ้องคดีตามกระบวนการทางอาญาและมีค�ำสั่งศาล ส�ำหรับการก�ำหนดหน้าที่
ให้ผู้ครอบครองท�ำลายตามมาตรา 16/2 นั้นก็สืบเนื่องจากข้อมูลที่เป็นความผิดและศาลมีค�ำสั่งให้ลบเช่นกัน
กลุ่มที่สอง การ “แจ้งเตือนและน�ำออก” ตามมาตรา 15 ในกรณีที่ผู้ให้บริการจัดให้มี
กระบวนการแจ้งเตือนและน�ำออกตามประกาศกระทรวงฯ ก�ำหนดให้สทิ ธิ “ผูใ้ ช้งาน” ซึง่ หมายถึงผูใ้ ช้บริการของ
ผูใ้ ห้บริการไม่วา่ จะเสียค่าบริการหรือไม่กต็ าม และ “บุคคลภายนอก” ในการใช้กระบวนการแจ้งเตือนและน�ำออก
โดยก�ำหนดว่า ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีแบบฟอร์มข้อร้องเรียนเพื่อให้ผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอกแจ้งผู้ให้
41

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ขั้นตอนการแจ้งเตือน การระงับการท�ำให้
แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์และการน�ำข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ข้อ 5 (1).
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วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน
บริการเพื่อระงับหรือลบการแพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย”41 “ในกรณีผู้ใช้บริการตรวจพบว่า
ผู้ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 14 ผู้ใช้บริการอาจแจ้งเตือนผู้ให้บริการเพื่อ
ขอให้ระงับการแพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย” โดยต้องลงบันทึกประจ�ำวันหรือแจ้งความ
ร้องทุกข์เพื่อเป็นหลักฐานต่อพนักงานสอบสวน และแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง42 อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิ
ที่จะถูกลืมตามกฎหมายยุโรปนั้นเป็นการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิเรียกร้องต่อผู้ควบคุมข้อมูล ดังนั้น
สิทธิเรียกร้องจะจ�ำกัดเฉพาะเจ้าของข้อมูลเท่านั้น โดยเจ้าของข้อมูลอาจเลือกที่จะใช้สิทธิดังกล่าวหรือไม่ก็ได้
ดังเห็นได้จากกระบวนการเฉพาะของกูเกิลที่จัดขึ้นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายยุโรปเกี่ยวกับสิทธิที่จะถูกลืม
ซึ่งแตกต่างจากการแจ้งเตือนและน�ำออกตามมาตรา 15 ซึ่งอาจมีบุคคลภายนอกร้องเรียนหรือผู้ให้บริการอาจ
ด�ำเนินการน�ำเนื้อหาที่ฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้งานออกโดยไม่มีผู้ร้องเรียน
กลุม่ ทีส่ าม การระงับการท�ำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 20 ในส่วนของ
มาตรา 20 วรรคแรกนัน้ กฎหมายก�ำหนดกลไกการระงับเนือ้ หาว่า พนักงานเจ้าหน้าทีโ่ ดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีอาจยืน่ ค�ำร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลทีม่ เี ขตอ�ำนาจขอให้มคี ำ� สัง่ ระงับการท�ำให้แพร่หลายหรือ
ลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ในส่วนของมาตรา 20 วรรคสองนั้น กฎหมายก�ำหนดกลไกว่า รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์จะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นค�ำร้องพร้อมแสดงพยาน
หลักฐานต่อศาล จะเห็นได้ว่า การระงับเนื้อหาตามมาตรานี้ต้องอาศัยค�ำสั่งศาลและเป็นการด�ำเนินการของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งแตกต่างกับการใช้สิทธิที่จะถูกลืมที่เป็นการด�ำเนินการของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต่อ
ผู้ควบคุมข้อมูล
ดังนัน้ จึงอาจสรุปได้วา่ การลบหรือระงับการท�ำให้แพร่หลายตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นกฎหมายที่มุ่งเน้นความสงบเรียบร้อยหรือการควบคุมข้อมูลของภาครัฐ มิได้
อยู่บนรากฐานของการคุ้มครองสิทธิแก่ปัจเจกชน ดังเช่นกรณีสิทธิที่จะถูกลืม

การชั่งน�้ำหนักระหว่างสิทธิที่จะถูกลืมกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
การคุ้มครองสิทธิที่จะถูกลืม นั้น จะต้องมีการชั่งน�้ำหนักระหว่างสิทธิที่จะถูกลืมอันเป็นส่วนหนึ่ง
ของสิทธิส่วนบุคคลในการควบคุมข้อมูล และสิทธิมนุษยชนอีกกลุ่มหนึ่ง ได้แก่ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
(freedom of speech) ซึง่ รวมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (right to access) หากการใช้สทิ ธิทจี่ ะถูกลืมกว้างเกินไป
โดยไม่มขี อบเขต เช่น ขอให้ลบข้อมูลหรือลบการเชือ่ มโยงข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับบุคคลนัน้ ได้ทกุ กรณี ก็จะส่งผลกระทบ
ต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การด�ำเนินการของสื่อมวลชน การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้ง
อาจมีการน�ำสิทธินี้ไปใช้โดยมิชอบ (abuse) เช่น การร้องขอให้ลบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือ
ต่อการตรวจสอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์สาธารณะ ในลักษณะของการ “เซ็นเซอร์” กฎหมายสหภาพยุโรป
42

แหล่งเดิม, ข้อ 5 (2).

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
แม้รบั รองสิทธิทจี่ ะถูกลืมแต่กม็ ขี อ้ ยกเว้นไม่ใช้บงั คับส�ำหรับกรณี “การประมวลข้อมูลมีความจ�ำเป็นเพือ่ ใช้เสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในข้อมูลข่าวสาร”43 คดี C-131/12 นั้น ศาลให้น�้ำหนักกับสิทธิที่จะถูกลืม
เนือ่ งจากข้อมูลทีพ่ พิ าทมิได้เป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะหรือมิได้มคี ณ
ุ ค่าในความเป็นข่าว ส�ำหรับคดีในศาลญีป่ นุ่ นัน้
ประเด็นส�ำคัญคือการชั่งน�้ำหนักระหว่างสิทธิที่จะถูกลืมเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ของผู้เคยกระท�ำผิดซึ่งประสงค์ให้
ลบข้อมูลเกี่ยวข้องกับประวัติการท�ำผิดของตนที่สิ้นสุดกระบวนการทางกฎหมายแล้ว ศาลชั้นต้นให้น�้ำหนักกับ
สิทธิส่วนบุคคลของโจทก์แต่ศาลสูงทั้งสองให้น้�ำหนักกับเสรีภาพในการสื่อสารและสิทธิได้รู้ (free expression
and right to know) มากกว่า เนื่องจากมองว่าความผิดดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสังคมและเป็นที่ควรแก่การรับรู้
ของสาธารณะ เมือ่ พิจารณานโยบายและข้อตกลงการใช้งานของผูใ้ ห้บริการภาคเอกชน ก็จะพบว่ามีการชัง่ น�ำ้ หนัก
ระหว่างสิทธิมนุษยชนทัง้ สองด้านเช่นกัน ตัวอย่างเช่น การลบลิงค์เชือ่ มโยงข้อมูลของกูเกิล ระบุวา่ ในการพิจารณา
ค�ำร้องจะค�ำนึงถึงความสมดุลระหว่างสิทธิเสรีภาพทั้งสอง โดยยกตัวอย่างว่า ถ้าข้อมูลนั้นเกี่ยวกับการประพฤติ
มิชอบในทางวิชาชีพ การกระท�ำเกี่ยวกับสาธารณะ (public conduct) ของนักการเมืองหรือข้าราชการ กูเกิล
อาจปฏิเสธค�ำขอให้ลบลิงค์เชื่อมโยง44
ปัจจัยส�ำคัญอีกประการหนึง่ ในการพิจารณาชัง่ น�ำ้ หนักก็คอื สถานะของเจ้าของข้อมูล ซึง่ หากเป็น
“บุคคลสาธารณะ (public figure)” โดยทั่วไปจะได้รับการให้น�้ำหนักความเป็นส่วนตัวน้อยลง หากพิจารณา
ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาพบว่าศาลได้วางหลักเกณฑ์ในบริบทของกฎหมายหมิน่ ประมาทว่า บุคคลสาธารณะจะ
ได้รบั การคุม้ ครองในระดับทีต่ ำ�่ กว่าบุคคลธรรมดา โดยศาลวางเกณฑ์การพิจารณาว่า กรณีเช่นไรจะถือว่าบุคคลนัน้
เป็นบุคคลสาธารณะ45 เช่น บุคคลนั้นเข้าร่วมในการอภิปรายสาธารณะ (public debate) หรือมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอันเป็นทีส่ นใจของสาธารณะ46 แต่ทงั้ นี้ มิใช่วา่ บุคคลสาธารณะจะไม่มสี ทิ ธิในความเป็นส่วนตัว เนือ่ งจาก
ต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ระยะเวลา ขอบเขตของมิตชิ วี ติ ส่วนตัวและมิตสิ าธารณะของบุคคลนัน้ ประกอบด้วย
เนื่องจากบุคคลไม่อาจถูกถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะในทุกแง่มุมของชีวิต47 เช่น นักการเมืองอาจมีระดับ
การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลต�่ำกว่าบุคคลธรรมดา แต่หากเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานหรือประโยชน์
สาธารณะแล้ว ก็ยังคงมีสิทธิส่วนบุคคลอยู่ ส�ำหรับกรณีตามกฎหมายไทยนั้นหลักการเกี่ยวกับบุคคลสาธารณะมี
ปรากฏจากแนวค�ำพิพากษาศาลฎีกาทีน่ ำ� มาปรับใช้ในบริบทของคดีหมิน่ ประมาทตามกฎหมายอาญา48 นอกจากนี้
43

GDPR, Article 17.3.
Request removal of content indexed on Google Search based on data protection
law in Europe, Op.cit.
45
จาก “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของบุคคล สาธารณะ: กรณีศึกษา
เปรียบเทียบกฎหมายสหรัฐอเมริกาและกฎหมายไทย,” โดย คณาธิป ทองรวีวงศ์, 2558, วารสารวิชาการนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 7 (1 มิถุนายน 2558).
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Suriano v. Gaughan, 198 W. Va. 339,480 S.E.2d 548 (1996).
47
ศาลสหรัฐอเมริกาในคดี Gertz ได้กล่าวว่า “…an individual should not be deemed a public
personality for all aspects of his life..”: Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323 (1974).
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เช่น 3553/2550, 7435/2541 ซึง่ จะเกีย่ วข้องกับข้อยกเว้นของความผิดหมิน่ ประมาท เช่น การติชม
ด้วยความเป็นธรรม เป็นต้น.
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วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน
ยั ง มี ป ั จ จั ย อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การชั่ ง น�้ ำ หนั ก สิ ท ธิ ที่ จ ะถู ก ลื ม กั บ ประโยชน์ ส าธารณะ เช่ น หลั ก คุ ณ ค่ า
ของความเป็นข่าว (newsworthiness) กล่าวคือ หากข้อมูลนั้นแม้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลแต่หากมีประโยชน์
ต่อการรับรู้ของสาธารณชนดังนี้สิทธิของเจ้าของข้อมูลก็จะมีน�้ำหนักน้อยกว่า เป็นต้น
การชั่งน�้ำหนักระหว่างสิทธิส่วนบุคคลกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเป็นประเด็นที่
ละเอียดอ่อน ยากจะก�ำหนดอย่างชัดเจน และขึ้นอยู่กับมุมมองเชิงอัตวิสัย จากตัวอย่างคดีของญี่ปุ่นจะเห็นได้ว่า
แม้ว่าศาลทั้งสามจะใช้รูปแบบการวิเคราะห์เหมือนกัน กล่าวคือ ชั่งน�้ำหนักระหว่างสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว
กับ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและประโยชน์สาธารณะ แต่ขอ้ แตกต่างอยูท่ กี่ ารให้นำ�้ หนักกับสิทธิดงั กล่าว
นักวิชาการญี่ปุ่นได้ตั้งข้อสังเกตถึงประเด็นปัญหา จากค�ำพิพากษาดังกล่าวหลายประเด็น เช่น อาชญากรรม
ประเภทใดจึงถือเป็นประโยชน์สาธารณะและควรอยูใ่ นการรับรูข้ องประชาชน กรณีจะเป็นอย่างไรหากผูร้ อ้ งเป็น
ผู้มีชื่อเสียงหรือบุคคลสาธารณะ (celebrity) เนื่องจากศาลในคดีดังกล่าวตัดสินโดยให้เหตุผลที่ขึ้นอยู่กับบริบท
เฉพาะสถานการณ์ (context-dependent reasoning)49 ดังนัน้ เมือ่ มีประเด็นเช่นนีอ้ กี จึงต้องพิจารณาเป็นกรณีไป
อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ขียนเห็นว่า ส�ำหรับข้อมูลส่วนบุคคลทัว่ ไปซึง่ ไม่มคี ณ
ุ ค่าในความเป็นข่าว (newsworthiness) หรือ
ประโยชน์สาธารณะ (public interest) จึงอาจไม่มีคุณค่าหรือความจ�ำเป็นใดที่จะต้องปรากฏอยู่บนอินเทอร์เน็ต
หากเจ้าของข้อมูลนัน้ ไม่ประสงค์ให้ปรากฏอีกต่อไป กฎหมายก็ควรให้การคุม้ ครองสิทธิในการเรียกร้องให้ลบข้อมูล
ดังกล่าวได้ แต่หากพิจารณากฎหมายไทยในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ จะเห็นได้ว่า ไม่ครอบคลุมการใช้สิทธิที่จะถูกลืมดังเช่นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของต่างประเทศ
เช่น ยุโรป เป็นต้น

บทสรุป
จากการจ�ำแนกหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์เป็นสามกลุ่ม และน�ำหลักกฎหมายและค�ำพิพากษาศาลยุโรปอันเป็นที่มาของสิทธิที่จะถูกลืม
มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ พบว่า บางกรณีอาจน�ำหลักตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์มาปรับใช้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับสิทธิที่จะถูกลืม แต่บางกรณี ไม่อาจน�ำมาปรับใช้คุ้มครองสิทธิ
ที่จะถูกลืม อย่างไรก็ตาม หลักกฎหมายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั้นโดยรวมแล้วเป็นกฎหมายที่มุ่งรักษา
ความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคง หรืออีกนัยหนึ่งเป็นกฎหมายที่จ�ำกัดสิทธิมนุษยชนซึ่งด�ำรงอยู่ด้วยอาศัย
ข้อยกเว้นจากหลักสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การคุ้มครองสิทธิที่จะถูกลืมโดยอาศัยพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ซงึ่ เป็นกฎหมายทีม่ หี ลักการและแนวคิดแตกต่างจากการคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชนดังกล่าว ท�ำให้ไม่สะท้อนถึงการคุ้มครองสิทธิที่จะถูกลืมได้อย่างครอบคลุมตามแนวคิดกฎหมาย
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From A Right to be forgotten case before the Japanese Supreme Court, by M.
Kanetake, M. Taylor, 2017, The Utrecht Centre for Shared Regulation and Enforcement in Europe
(RENFORCE), Retrieved from http://blog.renforce.eu/index.php/en/2017/02/07/a-right-to-be-forgottencase-before-the-japanese-supreme-court/.

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของยุโรปและของประเทศอืน่ ด้วยเหตุนี้ ผูเ้ ขียนเห็นว่า ในส่วนกรณีของพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่อาจน�ำมาปรับใช้กับสิทธิที่จะถูกลืมนั้น เป็นสิ่งที่สอดคล้อง
กับหลักการของพระราชบัญญัติ อยู่แล้ว แต่ในส่วนที่อาจทับซ้อนและสามารถน�ำมาปรับใช้ในลักษณะเทียบเคียง
กับการคุ้มครองสิทธิที่จะถูกลืม เช่น มาตรา 16 นั้น กลับเป็นการก�ำหนดฐานความผิดและปรับใช้ที่ไม่สอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ของกฎหมายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งควรเป็นกฎหมายที่มุ่งใช้กับอาชญากรรมที่
ไม่สามารถน�ำกฎหมายอืน่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว เช่น กฎหมายอาญามาปรับใช้ได้ อีกทัง้ เป็นการท�ำให้พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วย
การกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทับซ้อนกับกฎหมายอื่น เช่น กฎหมายอาญาฐานหมิ่นประมาท อีกด้วย
ส�ำหรับแนวทางในการคุม้ ครองสิทธิทจี่ ะถูกลืมนัน้ แม้วา่ “สิทธิทจี่ ะถูกลืม” ตามกฎหมายสหภาพยุโรปจะปรากฏ
ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่ประเทศต่าง ๆ แม้มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็อาจไม่มี
หลักการนีห้ รืออาจก�ำหนดคุม้ ครองสิทธินไี้ ว้ในกฎหมายอืน่ หรือน�ำกฎหมายอืน่ มาปรับใช้ได้ ดังเช่น กรณีของญีป่ นุ่
ทีแ่ ม้วา่ มีกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะ แต่กม็ ไิ ด้รบั รองสิทธิทจี่ ะถูกลืมอย่างชัดเจนและศาลญีป่ นุ่
ก็ยังน�ำหลักกฎหมายอื่นมาปรับใช้ในคดีที่มีประเด็นเกี่ยวกับสิทธิที่จะถูกลืม ทั้งนี้ ประเด็นส�ำคัญอยู่ที่กฎหมาย
ของประเทศต่าง ๆ ทีจ่ ะบัญญัตขิ นึ้ นัน้ ครอบคลุมสาระส�ำคัญแห่งสิทธิทจี่ ะถูกลืมเพียงใด รวมทัง้ ต้องมีการก�ำหนด
ข้อจ�ำกัดเพื่อชั่งน�้ำหนักกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นด้วย
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ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย
นายพรชัย น้อยบ้านโง้ง*
บทคัดย่อ
บทความนี้ เ ป็ น รายงานสรุ ป ผลการสั ม มนาวิ ช าการระดั บ ชาติ เกี่ ย วกั บ การเผยแพร่ แ ละ
การขับเคลือ่ นหลักการชีแ้ นะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย น�ำเสนอการกล่าว
ความเป็นมาของการจัดสัมมนาของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การปาฐกถา เรื่อง “หลักการ
ชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติกับการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม”
ของนายกรัฐมนตรี การบรรยายพิเศษ เรือ่ ง “สหประชาชาติกบั การขับเคลือ่ นหลักการชีแ้ นะว่าด้วยธุรกิจและ
สิทธิมนุษยชน: บทบาทของภาคส่วนตาม 3 เสาหลักของหลักการชีแ้ นะฯ” การอภิปราย เรือ่ ง “การขับเคลือ่ น
หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศโดยหน่วยงานภาครัฐ” การอภิปราย เรื่อง
“การส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในภาคเอกชน” การสรุปผล
การสัมมนา โดย นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ค�ำส�ำคัญ: ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชน สหประชาชาติ หลักการชีแ้ นะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

*

นายพรชัย น้อยบ้านโง้ง นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช�ำนาญการ กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ 2 ส�ำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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Disseminating and Driving Forward the United Nations
Guiding Principles on Business and Human Rights in Thailand
Mr. Pornchai Noibanngong*
Abstract
This article is a report of a national seminar on the dissemination and promotion
of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) in Thailand.
It mainly presents the introductory remarks given by the Chairperson of the National Human
Rights Commission of Thailand (NHRCT) and the keynote speech on “The United Nations
Guiding Principles on Business and Human Rights and Economic and Social Sustainability”
given by the Prime Minister of Thailand. It also presents a special lecture on “The
Implementation of the UNGP and the role of stakeholders in the three pillars of the
Guiding Principles” and a discussion on “The Implementation of the UNGP at the country
level by state agencies” and on “Promoting the Implementation of the UNGP by the
Private Sector” Finally, it reports a closing remarks by the Chairperson of the NHRCT.
Keywords: Business and Human Rights, Human Rights, United Nations, United Nations
       Guiding Principles on Business and Human Rights, UNGP
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การเผยแพร่และการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย1
ความเป็นมาของการจัดสัมมนา
โดย นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
การจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การเผยแพร่และการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย” เกิดขึน้ ได้ดว้ ยความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ กระทรวงยุตธิ รรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน
(กกร.) เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็คประเทศไทย (Global Compact Network Thailand) ผู้แทนไทยใน
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission
on Human Rights - AICHR) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development
Programme - UNDP)
เนื่องจากทุกฝ่ายได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่า ในปัจจุบันการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน
แม้จะเป็นแหล่งรายได้ที่ส�ำคัญของทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย แต่อีกด้านหนึ่ง ปัญหาการละเมิด
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ เ กิ ดจากการด�ำเนิน งานของภาคธุรกิจ ก็ ไ ด้ ส ร้ า งผลกระทบทางด้ า นสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนต่ อ ชี วิ ต
ความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้นตามมาด้วย ซึ่งไม่จ�ำกัดเฉพาะการด�ำเนินงานของบริษัทธุรกิจขนาดใหญ่
ที่มีลักษณะข้ามชาติ (transnational corporations) แต่ยังรวมไปถึงธุรกิจทุกประเภททั้งขนาดกลางและขนาด
ย่อม ตลอดจนธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน
การรับรองเอกสารหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนตามมติ
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ที่ 17/4 เมื่อเดือนมิถุนายน 2554 ถือเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่จะ
ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจได้ โดยหลักการดังกล่าวได้ก�ำหนดการ
ท�ำหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องภายใต้ 3 เสาหลัก คือ (1) หน้าที่ของรัฐในการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(2) ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน และ (3) การเข้าถึงการเยียวยา
ในส่วนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการเผยแพร่หลักการชี้แนะฯ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจในประเทศไทย
ได้รับทราบ รวมทั้งสร้างความตระหนักแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่า การด�ำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนจะมี
ส่วนอย่างส�ำคัญในการสร้างความเป็นธรรมให้กบั สังคม ซึง่ ไม่เพียงแต่จะเป็นผลดีในการประกอบธุรกิจในระยะยาว
แต่จะส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ประเทศในภาพรวมอีกด้วย
1

   บทความสรุปการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การเผยแพร่และการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย” เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุม
สหประชาชาติ ถนนราชด�ำเนินนอก กรุงเทพฯ
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ทั้งนี้ การด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นไปตามข้อมติของคณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่ 17/4 ที่ระบุให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (National Human Rights
Institutions) ด�ำเนินบทบาททีส่ ำ� คัญในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ ขอให้พฒ
ั นาศักยภาพ
เพื่อการด�ำเนินงานให้เป็นผลส�ำเร็จ นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับปฏิญญาเอดินบะระ (Edinburgh Declaration)
ซึ่งที่ประชุมสถาบันสิทธิมนุษยชนในระดับสากลได้ให้การรับรองไว้เมื่อเดือนตุลาคม 2553 ที่ก�ำหนดบทบาท
หน้าที่ที่ส�ำคัญของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลกในการด�ำเนินงานด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน
ไว้ 4 ประการ ได้แก่
(1) การรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของ
ภาคธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าว
(2) การท�ำหน้าที่ในการติดตามสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจ และให้ข้อเสนอแนะหรือค�ำแนะน�ำแก่ภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจในการค�ำนึง
ถึงมิติสิทธิมนุษยชนในการด�ำเนินงาน เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(3) สนับสนุนผู้ได้รับผลกระทบให้สามารถเข้าถึงกลไกการเยียวยาทั้งที่เป็นศาลและไม่ใช่ศาล
การรับเรื่องร้องเรียน หรือท�ำหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยเพื่อยุติความขัดแย้ง
(4) ส่งเสริมการหารือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งรัฐบาล ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม
ในประเด็นต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น
การสั ม มนาวิ ช าการในครั้ ง นี้ ถื อ เป็ น การด� ำเนิ น การตามหนึ่ ง ในบทบาทหน้ า ที่ ข องสถาบั น
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามปฏิญญาเอดินบะระ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและผูป้ ระกอบ
ธุรกิจในประเทศไทยเห็นประโยชน์และตระหนักถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ คารพสิทธิมนุษยชน รวมทัง้
เพือ่ เผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจและร่วมกันขับเคลือ่ นให้มกี ารน�ำหลักการชีแ้ นะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ
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สหประชาชาติไปด�ำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบตั   ิ ตลอดจนเพือ่ ให้ทกุ ภาคส่วนทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนได้รบั รู้
ถึงสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ เห็นถึงความส�ำคัญของการป้องกันมิให้เกิด
การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจขึ้นได้อีก
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้วตั ถุประสงค์ของการจัดสัมมนาเกิดผลในทางปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ กระทรวงยุตธิ รรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ และองค์กรของภาคธุรกิจอีก 4 องค์กร ที่ร่วมกันจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ ได้เห็นพ้องที่จะให้มีการลงนาม
รับรองปฏิญญาเพื่อประกาศเจตนารมณ์ของหน่วยงานและองค์กรดังกล่าวว่า จะให้ความส�ำคัญกับการเคารพ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในบริ บ ทของการประกอบธุ ร กิ จ และจะส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในการขับเคลื่อนให้มีการน�ำหลักการชี้แนะฯ ไปสู่การปฏิบัติ
นอกจากนี้ ในช่วงของการอภิปราย ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติยงั ได้รบั เกียรติจากผูแ้ ทน UNDP ประจ�ำประเทศไทย ประธานคณะท�ำงานว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ของสหประชาชาติ และสมาชิกคณะท�ำงานฯ ในการบรรยายพิเศษในช่วงแรกภายใต้ หัวข้อ “สหประชาชาติกับ
การขับเคลื่อนหลักการชี้แนะฯ และบทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ตาม 3 เสาหลักของหลักการชี้แนะฯ” ช่วงที่ 2
จะเป็นการอภิปราย เรื่อง “การขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศโดย
หน่วยงานภาครัฐ” โดยผูแ้ ทนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงยุติธรรม และศาลยุติธรรม ส่วนในช่วงที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายจะเป็นการอภิปราย เรื่อง “การส่งเสริม
การปฏิบตั ติ ามหลักการชีแ้ นะฯ ในภาคเอกชน” โดยกรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผูแ้ ทน
เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ภาคธุรกิจ และประธาน
คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน
การขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย
ในครั้งนี้ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นซึ่งยังคงต้องมีกระบวนการด�ำเนินงานอีกยาวไกล ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตระหนักดีว่า การมีส่วนร่วมของทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลไกระหว่างประเทศ ทั้งในระดับโลก และระดับภูมิภาค จะเป็นแรงผลักดันให้
การด�ำเนินงานประสบผลส�ำเร็จและส่งผลอย่างเป็นรูปธรรม และที่ขาดเสียมิได้คือ การด�ำเนินงานร่วมกับ
ภาคประชาสังคม ทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเล็งเห็นถึง
ความส�ำคัญที่จะท�ำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเครือข่ายเหล่านี้ เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนของบุคคลที่มีความใกล้ชิด
กับเหตุการณ์และประชาชนในพื้นที่ โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีแผนที่จะจัดเวทีรับฟังความเห็น
จากเครือข่ายภาคประชาสังคมเกี่ยวกับประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในโอกาสต่อไป เพื่อน�ำความคิดเห็นจาก
เวทีดังกล่าวมารวบรวมและประมวลเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจต่อไป
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การปาฐกถา เรือ่ ง “หลักการชีแ้ นะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
กับการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม”
โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เรื่องนี้เป็นเรื่องส�ำคัญที่รัฐบาลต้องเร่งด�ำเนินการ ขอบคุณท่านผู้มีเกียติทุกท่านทั้งคนไทยและ         
คนต่างประเทศที่ได้มาร่วมการเปิดสัมมนา เรื่อง “การเผยแพร่และการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย” ในครั้งนี้
ประเทศไทยอย่าคิดเพียงว่าจะมีแผนฯ (แผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน)
ก่อนใคร แต่ต้องท�ำให้แผนฯ ออกมาดีที่สุด ท�ำก่อนแล้วต้องท�ำให้ดีด้วย ต้องมีการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม          
ทีผ่ า่ นมา นโยบาย แผนแม่บทฯลฯ ทุกอย่างของประเทศไทยดีทงั้ หมด แต่การขับเคลือ่ นไปสูก่ ารปฏิบตั ติ อ้ งท�ำให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมให้มากกว่านี้ ซึ่งถือเป็นปัจจัยส�ำคัญของการด�ำเนินงาน ครั้งนี้รัฐบาลพยายามจะถ่ายทอด
ท�ำความเข้าใจกับประเทศอืน่ ๆ ให้เข้าใจตรงกันว่า ประเทศไทยมีแผนอย่างนี้ รัฐบาลเข้ามาเพือ่ ตัง้ ใจจะแก้ปญ
ั หา
และก็มวี ธิ กี ารที่น�ำเสนอ เช่น รัฐบาลมีแผนแม่บท (roadmap) ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทุกปัญหา แต่ตอ้ งเข้าใจ
ว่า ในครั้งนี้ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์อะไร ประเด็นนี้คงต้องขอฝากทางเพื่อนมิตรจากต่างประเทศให้เข้าใจ
ประเทศไทยด้วย รวมทั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ต้องช่วยให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน
ครั้งนี้จะขอพูดเรื่องการประกอบธุรกิจที่มีการเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
“มนุษย์” นั้น มีมากมายหลากหลาย มีทั้งยากดีมีจน มีทั้งคนดีและคนไม่ดี คนที่ท�ำถูกกฎหมายและคนที่ท�ำผิด
กฎหมาย นั่นคือ “มนุษย์” หรือ “คน” ที่ตั้งชื่อว่า “คน” เพราะมันยุ่ง เหมือนเอาของใส่ในหม้อ แล้วคน คน คน
ก็จะยุ่งพันกันไปหมด เพราะฉะนั้น นั่นคือ “มนุษย์” นั่นคือ “คน” ในความหมายของค�ำไทย เพราะฉะนั้น
การเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์จงึ เป็นเรือ่ งทีไ่ ม่เพียงแค่ถกู ต้องทางศีลธรรม แต่ยงั เป็นโอกาส
ในการน�ำประเทศและประชาชนไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งอย่างยั่งยืน
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ธุรกิจนั้นเป็นพลังในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ เป็นเครื่องจักรส�ำคัญที่จะท�ำให้มีรายได้เข้ามา
สู่ประเทศ เพื่อที่จะพัฒนาประเทศไปสู่ความเป็นรัฐสวัสดิการที่ดีเพียงพอ มีคุณภาพชีวิตอย่างที่ทุกคนต้องการ
เพราะธุรกิจคือแหล่งรายได้ของประเทศ ส่วนสิทธิมนุษยชนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบของคุณภาพ
ชีวิตที่ดี จึงต้องหาว่า ท�ำอย่างไรจึงจะท�ำให้เกิดความสมดุลระหว่างกัน เพื่อเป็นการขับเคลื่อน การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ และขณะเดียวกันก็ให้ความส�ำคัญกับสิทธิมนุษยชน ในความหมาย คือ เพื่อให้มี
การดู แ ลคนทุ ก คนในประเทศให้ ส ามารถมี ชี วิ ต และความเป็ น อยู ่ ที่ ดี มี ชี วิ ต อย่ า งมี เ กี ย รติ แ ละศั ก ดิ์ ศ รี
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีมาตรฐานในการด�ำรงชีวิตที่เหมาะสม ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน
ในการเข้าถึงการบริการของภาครัฐ และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
ส�ำหรับกลไกที่เกี่ยวข้องมีหลายส่วนด้วยกัน เช่น รัฐบาล เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย ประชาชน
ทุกภาคส่วนฯลฯ ทัง้ หมดนีค้ อื ห่วงโซ่ทเี่ กีย่ วข้องกัน เชือ่ มโยงกันโดยมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้ามา
ดูแล ครั้งนี้ประเทศไทยก�ำลังขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน หนึ่ง คือ ขับเคลื่อนเรื่องสิทธิมนุษยชน
โดยทั่วไป และ สอง คือ น�ำภาคเศรษฐกิจเข้ามาขับเคลื่อนในเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วย เพื่อสร้างการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม
อย่ากังวลกับการเข้ามายืน ณ จุดนีข้ องรัฐบาลนี้ เพราะรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศในสภาวการณ์
ทีไ่ ม่ปกติเฉพาะในช่วงระยะเวลาทีผ่ า่ นมาเท่านัน้ แม้ครัง้ นีจ้ ะดูเหมือนว่า สถานการณ์ปกติดแี ล้ว แต่รฐั บาลนีก้ ต็ อ้ ง
พัฒนากลไกเพื่อไม่ให้ในวันข้างหน้าเกิดสถานการณ์เช่นนี้ได้อีก รัฐบาลมุ่งมั่นเพื่อจะยุติความขัดแย้ง วางรากฐาน
ที่จะพัฒนาประเทศในระยะยาว และดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนให้เกิดความยั่งยืนให้ได้ ประเทศไทยจะต้องมีทั้ง
ความมั่นคง ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชนทุก
ระดับ
ภาคธุรกิจจึงมีความส�ำคัญอย่างมากในการพัฒนาประเทศ หากประชาชนสามารถทีจ่ ะยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพชีวิตของตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีก็จะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาของสังคมไปได้ ปัญหาสังคม
เกิดขึน้ เนือ่ งจากธุรกิจหรือเศรษฐกิจไม่ดี หรือประชาชนยังมีรายได้ทไี่ ม่เพียงพอ ท�ำให้สงั คมและครอบครัวไม่อบอุน่
พ่อแม่ก็ต้องรีบไปหาเงิน ลูกก็ไปคนละทิศคนละทาง บ้านก็อาจจะเล็กเกินไป ห้องนอนก็ไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้น
ลูก ๆ หรือเด็ก ๆ เยาวชนจึงออกไปอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายภายนอกบ้าน เช่น ไปอยู่กับเพื่อน ไปอยู่กับ
คนที่ไม่ดี ท�ำให้สังคมเกิดความวุ่นวาย ซึ่งในหลายประเทศจะไม่มีปัญหาดังกล่าว รัฐบาลก็ต้องยอมรับและหาวิธี
ที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นโดยใช้หลักสิทธิมนุษยชนเข้ามาดูแลคนเหล่านี้
การที่สหประชาชาติได้ให้การรับรองหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (United
Nations Guiding Principles on Business and Human Rights-UNGP) ถือว่า เป็นจุดเปลี่ยนส�ำคัญ
เป็นครัง้ แรกทีป่ ระชาคมโลกได้มคี วามพยายามทีจ่ ะสนับสนุนให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจที่
ได้รบั การยอมรับในระดับนานาชาติ แม้วา่ หลักการเหล่านีจ้ ะยังไม่ได้กำ� หนดความรับผิดชอบของภาคธุรกิจใน

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)

ลักษณะทีเ่ ป็นข้อบังคับทีใ่ ห้ตอ้ งปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด แต่สงิ่ ส�ำคัญทีห่ ลักการนีช้ ไี้ ว้ คือ การก�ำหนดให้เป็น
ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจทีต่ อ้ งด�ำเนินธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชน หลักการทีไ่ ด้รบั การรับรองนี้
จึงไม่เพียงกล่าวถึงบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชนเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงทุกภาคส่วนที่มี
บทบาทเกี่ยวข้องกันในการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องธุรกิจและสิทธิมนุษยชนให้เข้ามาสู่ระบบนี้ด้วย โดยการสร้างกรอบ 3 ประการ ที่เรียกว่า 3 เสาหลัก
ประกอบด้วย เสาหลักที่ 1 คือ เสาหลักด้านการคุ้มครอง เสาหลักที่ 2 คือ เสาหลักด้านการเคารพ และ
เสาหลักที่ 3 คือ เสาหลักด้านการเยียวยา
ถ้าจะท�ำให้เกิดความเคารพสิทธิมนุษยชนได้จริงนั้น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องมีหน้าที่
ในการสร้างความตระหนักรูแ้ ละมีความเข้าใจในบทบาทของตนใน 3 เสาหลักดังกล่าว ทัง้ นี้ เพือ่ ให้หลักการชีแ้ นะฯ
สามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้จริงในประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก คณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติจงึ ได้มมี ติแต่งตัง้
คณะท�ำงานว่าด้วยสิทธิมนุษยชนกับบริษทั ข้ามชาติและธุรกิจอืน่ ๆ หรือทีเ่ รียกว่า “คณะท�ำงานว่าด้วยธุรกิจและ
สิทธิมนุษยชน” ขึน้ เพือ่ ให้มกี ารเผยแพร่และการท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับหลักการ รวมทัง้ สนับสนุนให้นำ� หลักการ
ชี้แนะฯ ดังกล่าวไปปฏิบัติ ตลอดจนการให้ค�ำแนะน�ำที่เป็นประโยชน์ การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ความคิดเห็นระหว่างบริษัทภาคธุรกิจทุกประเภทกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศต่าง ๆ และ
ประชาชนผูท้ รงสิทธิ ในครัง้ นีจ้ งึ ขอบคุณนาย Micheal Addo ประธานคณะท�ำงาน และนาย Dante Pesce สมาชิก
คณะท�ำงาน ทีไ่ ด้ให้เกียรติเข้ามาร่วมการสัมมนาและให้เกียรติเป็นผูบ้ รรยายพิเศษในหัวข้อเรือ่ ง “สหประชาชาติ
กับการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และบทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ตาม 3 เสาหลัก
ของหลักการชี้แนะฯ”
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รัฐบาลยืนยันว่ามีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนและเดินหน้าเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนโดย
การยึดหลักการชีแ้ นะฯ ของสหประชาชาติตามเสาหลักทัง้ 3 ประการ คือ การคุม้ ครอง การเคารพ และการเยียวยา
ครัง้ นีร้ ฐั บาลในฐานะทีม่ บี ทบาทหลักในการดูแลไม่ให้ประชาชนได้รบั ผลกระทบจากการด�ำเนินงานของภาคธุรกิจ
และมีหน้าทีต่ ามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศทีไ่ ทยเป็นภาคีอยูห่ ลายฉบับ
ได้มีการออกระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่าง ๆ จ�ำนวนมาก เพื่อควบคุม ก�ำกับ ดูแล และบังคับใช้กฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ เคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งได้จัดท�ำแนวทางให้แก่ภาคธุรกิจ
ว่าควรจะปฏิบตั อิ ย่างไรเพือ่ ไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน รัฐบาลมีหน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลนโยบายเหล่านัน้
ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
นอกจากนี้ รัฐบาลไม่ได้เพียงแต่ผลักดันการน�ำหลักการชี้แนะฯ ไปใช้กับเฉพาะในภาคธุรกิจ
เท่านั้น แต่ยังได้ส่งเสริมความร่วมมือในภาครัฐวิสาหกิจด้วย เช่น ปตท. การบินไทย กสท. ทศท. และรัฐวิสาหกิจ
อื่นอีกมากกว่า 50 แห่ง เพื่อน�ำเสนอแนวทางในการลดผลกระทบที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งก็คงต้อง
ใช้เวลามากพอสมควร แต่รัฐบาลก็ได้ด�ำเนินการมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา
ที่ผ่านมามีมากมายหลากหลายปัญหา ทั้งในเรื่องการฟื้นฟูกิจการ การท�ำให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และมี
ธรรมาภิบาล ซึ่งเรื่องเหล่านี้จะมีประเด็นธุรกิจ กับสิทธิมนุษยชนแทรกรวมอยู่ด้วยทั้งสิ้น
อย่างไรก็ตาม ปัญหาจริง ๆ อยูท่ คี่ น ไม่ได้อยูท่ ตี่ วั หนังสือหรือแผนแม่บท แต่อยูท่ คี่ นทีจ่ ะน�ำหลักการฯ
เข้าไปใช้ในการขับเคลื่อนและปฏิบัติอย่างจริงจัง บริษัทเอกชนทุกบริษัทสามารถที่จะเป็นผู้น�ำได้อย่างเต็มที่
โดยการน�ำของประธานกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.) ประกอบด้วย ประธานกรรมการหอการค้า
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย
และองค์กรอื่น ท�ำให้ภาคเอกชนและบริษัทใหญ่ทั้งหมดมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยกัน
ในส่วนบทบาทของรัฐในเรื่องการคุ้มครอง รัฐบาลมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานเพื่อให้ได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ไม่ถูกบังคับใช้แรงงาน ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามความสามารถ มีการแบ่งแรงงาน
เป็นระดับมีฝีมือและแรงงานไม่มีฝีมือเพื่อพัฒนาให้แรงงานมีฝีมือมากขึ้น เพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น รัฐบาล
พยายามจะท�ำทุกเรือ่ งให้เป็นไปตามเป้าหมายทีค่ าดหวังไว้ รัฐบาลมีกฎหมายทีใ่ ห้หลักประกันทางสังคมครอบคลุม
กับทั้งคนที่ท�ำงานเป็นลูกจ้างในบริษัทเอกชนและผู้ประกอบการส่วนตัว จะเห็นได้ว่า ขณะนี้ได้มีการขึ้นบัญชี
ทั้งหมดทุกกลุ่มแล้ว คนที่ท�ำงานที่บ้านก็สามารถมาขึ้นบัญชีหลักประกันทางสังคมได้ด้วย ดังนั้น อย่ามองแค่ว่า
มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ รวยขึ้นหรือไม่ เพราะนั่นอาจยังไม่ใช่ค�ำตอบทั้งหมด แต่ต้องมองส่วนประกอบอื่นด้วย
เช่น การแก้ไขปัญหาที่ครบวงจร
นอกจากนี้ ยังมีสงิ่ ทีร่ ฐั บาลท�ำอีกหลายเรือ่ งด้วยกัน เช่น การพัฒนาหลักประกันทางสังคมส�ำหรับ       
ทั้งลูกจ้างและทั้งผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว กฎหมายคุ้มครองแรงงานเด็ก กฎหมายป้องกันและปราบปรามการ
ค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นจ�ำนวนมาก ที่ผ่านมารัฐบาลนี้ได้จัดท�ำกฎหมายแล้วมากกว่า 400 ฉบับ โดยมีผลใช้
บังคับแล้วมากกว่า 200 ฉบับ ทัง้ นี้ รัฐบาลไม่ได้รบี เร่งจัดท�ำกฎหมาย แต่เพราะมีความจ�ำเป็น ท�ำให้รฐั บาลจึงต้อง
รีบพิจารณา แต่ก็มกี ารรับฟังความคิดเห็นด้วย ซึง่ แม้มีข้อขัดแย้งอยู่บ้าง แต่ในความเป็นจริงก็ไม่มีประเทศไหนที่
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การจั ด ท� ำ กฎหมายจะได้ รั บ ความเห็ น ชอบร่ ว มกั น ทั้ ง
100 เปอร์ เ ซ็ น ต์ อ ยู ่ แ ล้ ว วิ ถี ป ระชาธิ ป ไตยก็ เ ป็ น เช่ น นี้
มีฝ่ายข้างมากและฝ่ายข้างน้อย ซึ่งรัฐบาลก็ต้องฟังเสียง
ส่วนใหญ่ แต่ก็ต้องดูแลเสียงของคนส่วนน้อยที่ไม่เห็นด้วย
หรือที่ยังมีปัญหา หาวิธีแก้ไขปัญหา และนี่คือการใช้หลัก
ประชาธิปไตยในทุกเรื่อง
อยากให้เข้าใจว่ากฎหมายทุกฉบับ จ�ำเป็น
รัฐบาลจ�ำเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานที่ต้องมีการปรับปรุง
เป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ ครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย
และอย่างเป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ ข้อตกลงความร่วมมือต่าง ๆ ฯลฯ ประเทศไทย
จึ ง อยู ่ แ ค่ ท่ี เ ดิ ม ไม่ ไ ด้ หากมี แ ต่ แ บบเดิ ม ประเทศไทย
ก็ เ ดิ น หน้ า ต่ อ ไปไม่ ไ ด้ เ พราะครั้ ง นี้ โ ลกเปลี่ ย นแปลง มี ร ะบบเศรษฐกิ จ เดี ย ว ต้ อ งดู ก ารเป็ น มหาอ� ำ นาจ
ของประเทศต่าง ๆ นี่คือปัญหาของประเทศไทยและปัญหาของโลกใบนี้ ประเทศไทยมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด
คนไทยจะมองประเทศไทยแต่เพียงประเทศเดียวที่ไม่เกี่ยวข้องกับใครไม่ได้ แต่ต้องมองทั้งหมด เริ่มจากประเทศ
เพื่อนบ้านที่ต้องเติบโตและเข้มแข็งไปด้วยกัน (strong together) และต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (No one left
behind)
สิ่งเหล่านี้เป็นงานของรัฐบาลที่ไม่ใช่แค่การท�ำงานระหว่างประเทศไทยกับประเทศใดประเทศ
หนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว ที่เรียกว่า “ทวิภาคี” เท่านั้น แต่รัฐบาลมองไปถึง “พหุภาคี” มองถึงประเทศไทย + 1
มองถึงประเทศทวิภาคีคู่ของไทย + 1 เพราะฉะนั้น เมื่อบวกเพิ่มก็จะกลายเป็นกลุ่ม เมื่อเอาสองกลุ่มมารวมกัน
ก็จะกลายเป็นพหุภาคี เมื่อความร่วมมือทั้งเรื่องการค้า การลงทุน และการแสวงหาความร่วมมือเพิ่มขึ้น ราย
ได้ของประเทศก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วย รวมทั้งความร่วมมือเรื่องสิทธิมนุษยชนก็มากขึ้น ประเทศต่าง ๆ ต้องเดินไป
ด้วยกันแบบนี้ ถ้าปัญหาภายในประเทศยังแก้ไขไม่ได้กไ็ ม่สามารถไปแสวงหาความร่วมมือกับประเทศอืน่ ได้ ดังนัน้
จึงต้องท�ำให้ภายในเข้มแข็งก่อน เรียกว่า “การเจริญเติบโตเข้มแข็งจากภายใน” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
รัชกาลที่ 9 ทรงรับสั่งไว้ เรียกว่า “การระเบิดจากข้างใน” เพราะฉะนั้น ถ้าข้างในระเบิดออกมาคนละชิ้นสองชิ้น
คนละทิศละทาง ก็พฒ
ั นาต่อไปไม่ได้ แต่ตอ้ งระเบิดออกมาพร้อมกัน ไปสูท่ ศิ ทางข้างหน้าด้วยกัน ทิศทางเดียวกัน
การปฏิรูปกฎหมายอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างส�ำหรับเจ้าหน้าที่ ต้องยอมรับว่า เจ้าหน้าที่มีทั้งดีและ
ไม่ดี เหมือนประชาชนก็มีทั้งที่ดีและที่ไม่ดี จึงต้องหาส่วนที่ดีมาเจอกันให้ได้ แล้วท�ำในส่วนที่ดีให้เกิดขึ้น ถ้าเอา
ส่วนที่ไม่ดีมาผสมกับส่วนที่ก�ำลังจะท�ำอยู่ก็เดินหน้าต่อไปไม่ได้ทั้งหมด แล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป

141

142

วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน
ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านและการปฏิรูปประเทศในทุก ๆ ด้าน ถ้าเอา
ความขัดแย้งทั้งหมดทั้ง 100 เรื่อง ขึ้นมาวางทั้งหมดบนโต๊ะท�ำงานโต๊ะเดียวพร้อมกันทั้งหมด แล้วก็แก้ไขปัญหา
ไปพร้อมกันทั้งหมด จะไม่มีทางแก้ไขปัญหาได้เลย จึงต้องเริ่มจากการหาปัญหาที่มีความคิดเห็นที่ตรงกันก่อน
หาเรื่องที่เห็นปัญหาร่วมกัน แล้วหาวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องและยอมรับได้โดยทุกภาคส่วน เช่นนี้ จึงจะสามารถ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้คอ่ ย ๆ ลุลว่ งไปได้ สิง่ ใดทีย่ งั ไม่ได้เห็นชอบร่วมกันให้วางไว้ขา้ ง ๆ ก่อน แล้วเมือ่ แก้ไขปัญหา
ตรงหน้า ทีเ่ ห็นชอบร่วมกันให้เดินหน้าไปได้แล้ว ปัญหาทีเ่ ดินหน้าส�ำเร็จลุลว่ งไปแล้วก็จะค่อย ๆ ฉุดรัง้ เรือ่ งอืน่ เหล่านี้
ให้เข้ามาอยูต่ รงข้างหน้า แล้วค่อย ๆ เดินหน้าพร้อมกันต่อไป ซึง่ นีเ้ รียกว่า “การปรองดองสมานฉันท์” เพราะฉะนัน้
ถ้าในครั้งนี้ขัดแย้งกันทั้งหมดทุกเรื่อง ปัญหาทั้งหมดก็จะเดินหน้าต่อไปไม่ได้ รัฐบาลจึงถือโอกาสนี้ในการชี้แจง
เรื่องนี้ไปพร้อมกันในครั้งนี้ด้วย
ในการพัฒนากฎหมายนั้น เมื่อมีปญ
ั หาในบางเรื่อง รัฐบาลก็ต้องปรับปรุงแก้ไขในจุดทีเ่ ป็นปัญหา
เข้าไปดูวา่ ปัญหาคืออะไร เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องเป็นอย่างไร ทัง้ นี้ พบว่าหลายอย่างเกิดจากการสมยอม ต้องยอมรับ
ณ ที่นี้ว่ามีในทุกที่ จึงต้องท�ำให้การสมยอมลดลงให้ได้หรือต้องไม่มีเลย เช่น การสมยอมระหว่างผู้ประกอบการ
กับเจ้าหน้าที่ ถ้าไม่มกี ารสมยอมระหว่างสองฝ่าย หลายปัญหาจะไม่เกิดขึน้ เช่น การตรวจสอบผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
จากการประกอบการ การตรวจสอบมาตรฐานโรงงาน การตรวจสอบคุณภาพสินค้าฯลฯ ทั้งหมดนี้มีหน่วยงานที่
รับผิดชอบทั้งสิ้น แต่ก็มีผู้ประกอบการธุรกิจบางคนที่ต้องการการอ�ำนวยความสะดวกมากเป็นพิเศษ เพราะ
ต้องการให้ทุกคนรู้ว่ามีสิทธิพิเศษ เหล่านี้ท�ำให้เกิดความคิดที่จะร่วมมือกันในการท�ำสิ่งที่ไม่ดี เพราะฉะนั้น
ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน ต้องช่วยรัฐบาล นายกรัฐมนตรีไม่สามารถเข้าไปดูได้ทุกเรื่อง แต่ก็ได้ก�ำหนดนโยบายไปแล้ว
ว่าต้องท�ำและต้องคิดอย่างไร ส�ำคัญที่สุด คือ ความคิดของคน นั่นคือความแตกต่าง ความแตกต่างในการท�ำงาน
ในการบริหารงาน และในการมองปัญหาให้ชัดเจนลึกซึ้ง มองเป้าหมายที่ต้องการ และก�ำหนดห้วงระยะเวลา
ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
การเดินหน้าแผนแม่บท (roadmap) โดยมีเข็มทิศน�ำทาง ส�ำหรับประเทศไทย คือ แนวทางของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ค�ำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” ก็ตอ้ งเข้าใจตรงกัน
และถูกต้องว่าหมายถึง “ความมีเหตุมผี ล” “ความพอประมาณ” “การมีภมู คิ มุ้ กันทีด่ ”ี ภายใต้ “ความรู”้ คู่ “คุณธรรม”

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
การท�ำงานในด้านธุรกิจก็เช่นเดียวกัน “เศรษฐกิจพอเพียง” ไม่ได้ท�ำให้คนจนยิ่งจนลงหรือใช้ได้เฉพาะกับคนจน
เท่านัน้ แต่ใช้ได้กบั มากกว่า 8 - 9 เรือ่ ง ตามเอกสารทีก่ ระทรวงการต่างประเทศได้จดั ท�ำสรุปเพือ่ ใช้ในการน�ำเสนอ
ในการประชุมกลุม่ ประเทศก�ำลังพัฒนา 77 ประเทศ (หรือ G - 77) และการประชุมระหว่างประเทศอืน่ อีกหลายครัง้
ท�ำให้จนถึงปัจจุบันมีประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมากกว่า 100 ประเทศ ที่ได้น�ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ของหลักการ คือ มีมากใช้มาก มีนอ้ ยใช้นอ้ ย นีค่ อื “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยใช้หลักการนีไ้ ด้
ในทุกกิจกรรม เช่น การด�ำรงชีพ การประกอบอาชีพ การลงทุน การค้าขาย หรือการท�ำทุกเรือ่ งทีจ่ ะต้องมีความสมดุล
การพั ฒ นาประเทศของตะวั น ตกและตะวั น ออกมี ค วามแตกต่ า งกั น ประเทศตะวั น ตกมี
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว แต่อาจจะมีปัญหาอื่นตามมา เช่น การพังทลายของเศรษฐกิจ
(collapse) ความเสีย่ งทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ เพราะเติบโตรวดเร็วและมีรายได้สงู การพัฒนาประเทศจึงรุดหน้าไปได้
เร็วกว่าประเทศไทยมาก แต่การพัฒนาแบบตะวันออกซึง่ รวมทัง้ ประเทศไทย อาจจะช้าแต่กย็ งั่ ยืน เพราะประเทศ
ตะวันออกมีความยับยั้งชั่งใจในการลงทุน มีเหตุมีผล มีความพอประมาณ ไม่ใช่เห็นคนอื่นรวยก็ท�ำตามด้วย
พอลงทุนตามมาก ๆ ก็ต้องมาประหยัดในเรื่องอื่น เช่น การลงทุนอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการก�ำจัดน�้ำเสีย ระบบ
การระบายน�้ำ  หรืออื่น ๆ ก็ต้องลดปริมาณลงทั้งหมด เมื่อลดปริมาณลงเพื่อน�ำไปลงทุนในสิ่งอื่นที่คิดว่าจะสร้าง
ผลก�ำไรมาก ๆ ให้เกิดขึ้น จึงเกิดเป็นผลกระทบตามมา เช่น สร้างความเดือดร้อน จึงต้องมีการก�ำหนดหลักเกณฑ์
การเยียวยาขึ้น
สิง่ เหล่านีต้ อ้ งคิดให้ตอ่ เนือ่ งกัน ถ้าไม่ตอ่ เนือ่ งก็จะสร้างปัญหา ช่วงระยะเวลาทีผ่ า่ นมา หน่วยงาน
ของรัฐได้มีการเชิญผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายมาท�ำความเข้าใจในเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมจ�ำนวนมาก
เช่น การพบปะพูดคุยเรือ่ งหลักเศรษฐกิจพอเพียงฯลฯ แต่กย็ งั ไม่ได้บอกว่าใครต้องท�ำอะไรบ้าง ไม่มกี ารยกตัวอย่าง
ให้เห็นว่าใครท�ำอะไรได้บ้าง หรือท�ำอย่างไร ทั้งนี้ การพัฒนาแบบตะวันออกอาจจะช้า แต่จะยั่งยืน เพราะฉะนั้น
ประเทศไทยควรจะมีการพัฒนาทั้งแบบตะวันตกและตะวันออกผสมกัน คือ ต้องเร็ว แต่ต้องยั่งยืน มีภูมิคุ้มกัน
และมีความยับยั้งชั่งใจในการลงทุน ไม่เช่นนั้นก็จะล้มกันไปทั้งหมด กิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)
เมือ่ ได้เห็นกิจการรายใหญ่ทำ� แล้วรวยก็อยากท�ำตาม แต่รายแรกท�ำแล้วรวยแล้ว และเลิกท�ำ ส่วนรายใหม่ทที่ ำ� ตาม
ต่อมาก็ขายของไม่ได้และขาดทุน ไม่มเี งินช�ำระหนีก้ ลายเป็นหนีไ้ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้หรือหนีเ้ สีย (Nonperforming
Loan-NPL) นี่ คือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ในอีกด้านหนึ่งสามารถน�ำมาใช้ได้จริงในการด�ำรงชีวิต
รัฐบาลมีความตัง้ ใจทีจ่ ะคุม้ ครองบุคคลทีเ่ ป็นเหยือ่ ของการค้ามนุษย์ และตัง้ ใจทีจ่ ะแก้ไขปัญหานี้
ให้ได้ ครั้งนี้ประเทศไทยยังถูกประเมินจากต่างประเทศ รัฐบาลให้ความสนใจการประเมินของต่างประเทศทุก
การประเมิน หลายคนบอกว่า รัฐบาลตั้งใจฟังเฉพาะคนต่างประเทศ แต่ไม่ฟังคนในประเทศ แต่ในความเป็นจริง
รัฐบาลฟังคนไทยด้วย แต่เมื่อฟังแล้วยังเป็นมุมมองและความเข้าใจแบบเดิม จึงต้องหาตัวแบบอย่างของ
ต่างประเทศมาศึกษาด้วย รัฐบาลฟังทุกคน ทั้งคนในประเทศ คนรายได้น้อย และคนต่างประเทศ
การบังคับใช้กฎหมาย แม้ยงั มีปญ
ั หาบางเรือ่ ง แต่ตอ้ งแก้ไขให้ได้ ปัญหา เช่น การถูกเอารัดเอาเปรียบ
หรือการท�ำงานในสภาพทีเ่ ลวร้ายในเรือประมง ครัง้ นีแ้ ก้ไขปัญหาเรือ่ งเรือประมงไปได้แล้ว ขณะนีม้ กี ารวัดขนาด
เรือและขึน้ ทะเบียนเรือทุกล�ำไว้ทงั้ หมดแล้ว มีการขึน้ ทะเบียนแรงงานข้ามชาติเกือบ 2 ล้านคน ซึง่ ไม่เคยขึน้ ได้ครบ
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สมบูรณ์มาก่อน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะยังไม่สมบูรณ์ แต่กถ็ อื ว่าดีขนึ้ กว่าเดิม ซึง่ การจะท�ำให้ทกุ อย่างเปลีย่ นแปลง
จากหน้ามือเป็นหลังมือง่าย ๆ เหมือนการพลิกฝ่ามือในระยะเวลาอันสั้นนั้นคงจะเป็นไปไม่ได้ ปัญหาทุกปัญหา
มีความลึกซึง้ และมีความซับซ้อน แค่เฉพาะปัญหาเรือ่ งการค้ามนุษย์เพียงปัญหาเดียวก็มเี รือ่ งอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องจ�ำนวน
มาก เช่น เรื่องเรือ เรื่องแรงงาน เรื่องเจ้าหน้าที่ เรื่องข้อกฎหมายฯลฯ ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องเดียว ท�ำให้
รัฐบาลต้องแก้กฎหมายรวมเกือบ 70 ฉบับ ทั้งหมดนี้เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการประมง มีหลายกระทรวงที่ต้อง
ยึดโยงเข้ามาด้วยกัน นอกเหนือจากการแก้ไขกฎหมายแล้ว รัฐบาลยังได้จัดตั้งแผนกคดีค้ามนุษย์ในศาลยุติธรรม
ขึ้นเป็นพิเศษด้วย เพื่อให้การด�ำเนินคดีค้ามนุษย์เป็นไปด้วยความรวดเร็ว รัฐบาลยังมีความคิดเห็นอีกหลายเรื่อง
ที่เกี่ยวกับศาล เพื่อที่จะท�ำให้การพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น ไม่เช่นนั้นคดีก็ค้างอยู่จ�ำนวนมาก
ในระดับนโยบาย รัฐบาลได้ให้คำ� มัน่ ไปแล้วในทีป่ ระชุมคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 ว่า รัฐบาลจะด�ำเนินการในเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง โดยมอบให้
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานหลักในการด�ำเนินการ ทั้งนี้ โดยให้ร่วมมือกับ
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ รวมทัง้ ให้ความร่วมมือและมีการบูรณาการแผนงานร่วมกับกระทรวง
อืน่ เพือ่ ให้มหี น้าทีใ่ นการส่งเสริมหลักการชีแ้ นะฯ ให้กบั ผูป้ ระกอบการเพือ่ ให้ตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน
ในการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ การให้คำ� ปรึกษาเพือ่ ให้การด�ำเนินธุรกิจสอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว รวมทัง้ ต้องขอให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทกุ ท่าน รวมทัง้ นักสิทธิมนุษยชนของภาคประชาสังคม ให้ชว่ ยในภารกิจนีด้ ว้ ย
รัฐบาลเคารพทุกองค์กร เข้าใจว่าทุกภาคส่วนหวังดีต่อประเทศไทยทั้งหมด แต่ท�ำอย่างไรจึงจะสามารถเดินหน้า
ไปด้วยกันได้อย่างสอดคล้องกัน ดังนั้น ถ้าประชุมกันในแค่ห้องนี้ แต่ข้างนอกบอกว่า ไม่ได้มาร่วมประชุมด้วย
จึงไม่ได้เห็นชอบด้วยและจะไม่ทำ� ด้วย อย่างนีไ้ ม่ได้ ต้องให้คนทุกกลุม่ ทีอ่ ยูน่ อกห้องประชุมได้เข้ามาร่วมท�ำงานด้วย
ในครั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพหลัก แผนฯ ที่จะจัดท�ำขึ้นนี้จะมุ่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
เป็นมาตรการใหม่ที่จะตอบสนองต่อปัญหาได้ตรงจุด และน�ำไปปฏิบัติได้จริง ต้องไม่เขียนแผนฯ ที่ท�ำไม่ได้จริง
ต้องวัดผล ประเมิน และสามารถคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้ แผนฯ ต้องสมบูรณ์และต้องชัดเจนว่าใคร
ต้องท�ำอะไร อย่างไร มีบทบาทอย่างไร ใครท�ำหน้าที่หลัก ใครท�ำหน้าที่รอง ใครท�ำหน้าที่เสริม ใครท�ำหน้าที่
สนับสนุน เพื่อให้ทุกหน่วยงานท�ำหน้าที่และมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
รัฐบาลต้องการปฏิรูปประเทศและต้องการพัฒนาประเทศอย่างจริงจัง เพราะฉะนั้น รัฐบาล
ข้าราชการ บริษัทธุรกิจภาคเอกชน นักสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่เรียกรวมกันว่า
“ประชารัฐ” หากต้องการให้ประเทศไปในทิศทางใด เห็นปัญหาอยู่ที่ใด ก็เดินหน้าท�ำงานอย่างนั้น ให้น�ำงาน
และกฎหมายของตนเองเป็นที่ตั้ง ต้องท�ำให้งานเกิดขึ้นให้ได้ ไม่ใช่ท�ำให้ไม่เกิดหรือท�ำให้งานเดินหน้าต่อไปไม่ได้
รัฐบาลต้องท�ำตามข้อมติของสหประชาชาติและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
จ�ำนวนมาก เช่น รัฐบาลต้องขับเคลื่อนประเทศตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals-SDGs 2030) ภายใน 15 ปี ทีม่ ี 17 เป้าประสงค์ และกิจกรรมในรายละเอียดมากกว่า 100 กิจกรรม รัฐบาล
ต้องท�ำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายระหว่างประเทศด้วย ไม่ใช่คิดแค่ในกรอบภายในประเทศ แต่ต้องคิดให้ครบ
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ทุกมิติ แม้เป้าหมายในประเทศสามารถคิดได้เองในแบบของประเทศไทย แต่กต็ อ้ งสอดคล้องกับต่างประเทศด้วย
เช่น ศึกษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้านก่อน เช่น กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม (CLMV) จากนั้นจึงศึกษาประเทศ
อาเซียนที่เหลือ และต่อมาศึกษาจากประชาคมโลกอื่น ๆ เช่น มหาอ�ำนาจตะวันตกและมหาอ�ำนาจตะวันออก
กลุ่มประเทศหมู่เกาะ กลุ่มประเทศโลกมุสลิม กลุ่มประเทศที่ก�ำลังจะเริ่มพัฒนา (least developed countries)
กลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนา (developing countries) กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (developed countries)
กลุม่ ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาสูงสุด (highly developed countries) ฯลฯ รัฐบาลต้องเพิม่ ความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ
ให้ได้ เพราะนั่นคือ ประชาคมโลก หรือมวลมนุษยชาติ ที่ประเทศไทยต้องมีหน้าที่ต่อประเทศอื่นด้วย
รัฐบาลไทยคิดแบบนี้ ไม่ว่าจะถูกหรือผิด คิดว่าแผ่นดินผืนนี้เป็นผืนแผ่นดินเดียว ตั้งแต่ยุโรป
เอเชีย จนถึงอเมริกา เพราะเชื่อมต่อทุกประเทศทั่วโลกเข้าด้วยกันทั้งหมด ผืนน�้ำก็มหาสมุทรและทะเลเดียวกัน
น�้ำหมุนเวียนถึงกันได้หมด อากาศยิ่งชัดเจน อากาศเดียวกันทั้งโลก ดังนั้น หากมีใครเดือดร้อน ทุกคนก็ต้อง
เดือดร้อนด้วย ทุกประเทศจึงมีหน้าทีใ่ นการรักษาสิง่ แวดล้อม นีค่ อื หน้าทีท่ ที่ กุ คนต้องดูแล ประเทศไทยอาจจะเป็น
ประเทศที่ยังมีการก่อมลพิษน้อย เพราะยังพัฒนาในด้านการเกษตรเป็นหลัก จึงไม่ค่อยมีผลกระทบมากนัก แต่ก็
ยังมีอุตสาหกรรมอยู่บ้าง แต่หลายประเทศที่พัฒนาเจริญมากแล้ว ก่อมลพิษจ�ำนวนมาก เมื่อรวมกันขึ้นมาทั้งโลก
ก่อมลพิษด้วยกัน จึงท�ำให้ประเทศไทยท�ำอะไรอีกไม่ได้หรือท�ำได้ยาก เพราะจะท�ำให้มมี ลพิษเพิม่ มากขึน้ กว่าเดิม
แต่ประเทศไทยยอมรับได้ จึงต้องเน้นพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับประเทศอื่น ให้มีการพัฒนาทางอุตสาหกรรม
ในด้านทีไ่ ม่สง่ ผลเสียต่อสิง่ แวดล้อมหรือมีให้นอ้ ยทีส่ ดุ หากมี ก็ตอ้ งให้มกี ารแก้ไขปัญหาให้ได้ตามหลักการชีแ้ นะฯ
เสาที่ 3 ที่ว่าด้วยการเยียวยา เพราะถ้าประเทศไทยไม่มีอุตสาหกรรมเลยและจะอยู่แต่กับเฉพาะเกษตรกรรม
อย่างเดียวเท่านั้นก็คงไม่ได้ เพราะชุมชนในประเทศจะมีรายได้น้อย เนื่องจากอาชีพชาวไร่ชาวนามีปัญหาด้าน
ราคามีความเสีย่ งสูง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการท�ำเกษตรกรรมทีป่ ลูกพืชเพียงอย่างเดียวหรือการปลูกพืชเชิงเดีย่ ว
ราคาพืชผลพร้อมจะตกต�่ำเสมอ จึงต้องให้มีภาคอุตสาหกรรมเข้ามาส่งเสริมบ้างในบางพื้นที่ ซึ่งรวมทั้ง
ภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ เพื่อให้เป็นช่องทางให้ประชาชนได้สามารถก�ำหนดหรือ
เพิ่มมูลค่าหรือราคาสินค้าของตนเองได้ เป็นการเปิดโอกาสหรือทางเลือกให้กับประชาชน
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รัฐบาลจึงได้มีโครงการประชารัฐในเรื่องงานสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนขึ้นมา โครงการเหล่านี้
เป็นสิง่ ทีร่ ฐั บาลคิดขึน้ มาเพือ่ จะท�ำให้คนมีรายได้นอ้ ยสามารถเข้าถึงโอกาส สิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ โอกาส การเรียนรู้
และเทคโนโลยี รัฐบาลต้องเพิม่ ใน 3 เรือ่ งนี้ ให้ได้ ถ้าบอกว่ารัฐบาลเปลีย่ นแปลงจากอดีตมากเกินไป ก็ตอ้ งถามกลับว่า
ถ้าอย่างนั้น ประเทศไทยจะเปลี่ยนทันต่อโลกยุคปัจจุบันหรือไม่ ถ้าเปลี่ยนไม่ทันก็ต้องอยู่ที่เดิม เพราะฉะนั้น
จึงต้องหาความสมดุลให้ได้ระหว่างการพัฒนาแบบตะวันตกและแบบตะวันออก โดยใช้หลักการของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน ต้องถือเป็นความรับผิดชอบของทุกกิจการในการเคารพ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและจะละเมิ ด มิ ไ ด้ ทั้ ง โดยตรงและโดยอ้ อ ม ผู ้ ป ระกอบการต้ อ งหาแนวทางในการบรรเทา
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการผลิตสินค้าและบริการของกิจการ ต้องค�ำนึงถึงสิทธิของแรงงาน เพราะแรงงานเป็น
คนกลุ่มแรกที่ภาคธุรกิจต้องพึ่งพาในการด�ำเนินธุรกิจ แรงงานทุกคนต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ให้สวัสดิการ
ที่ดี และให้ความเป็นธรรม เพื่อที่แรงงานจะได้ตั้งใจท�ำงาน ให้มีการพัฒนาจากแรงงานที่ไม่มีฝีมือให้เป็นแรงงาน
มีฝีมือ ฝึกให้ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ได้ เช่น
การติดป้ายภาษาต่างประเทศพร้อมกับค�ำแปลภาษาไทยในบริเวณโรงงาน เหล่านี้เป็นเรื่องง่าย ๆ ที่น่าจะต้อง
ท�ำได้ในทุกบริษัท เพราะแรงงานเดินผ่านไปเดินมาไม่นานก็จะอ่านได้ เรื่องเช่นนี้ ทหารเคยท�ำมาแล้ว เพราะมี
ทหารใหม่บางคนเมื่อแรกเข้าประจ�ำการยังอ่านหนังสือไม่ได้ ก็ติดไว้แบบนี้ เมื่อเริ่มเรียนรู้ก็ไปสู่ กศน. และต่อไป
ที่อื่น ๆ ต่อไป ก็เริ่มจากมีการพัฒนาที่เริ่มต้นแบบนี้
สิทธิมนุษยชนของแรงงานส�ำคัญมากที่สุด แรงงานจะตั้งใจท�ำงานหากนายจ้างดูแลดี ถ้านายจ้าง
ดูแลดีกจ็ ะไม่มผี ลกระทบในเรือ่ งของสหภาพแรงงาน อย่างไรก็ตาม สหภาพแรงงานต้องดูดว้ ยว่า ขีดความสามารถ
ของนายจ้างมีมากเพียงพอที่จะจ่ายเงินอย่างที่ต้องการได้หรือไม่ หากทุกคนต้องการเงินมาก แต่บริษัทก�ำลังจะ
ล้มละลาย จึงไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยทัง้ สองฝ่าย ต้องดูดว้ ยว่าให้สามารถได้เพิม่ ขึน้ แบบค่อยเป็นค่อยไปได้หรือไม่
เช่น เพิ่มตามขีดความสามารถ มีการส่งไปเรียนรู้ไปฝึกอบรม ให้กลับมาเป็นหัวหน้างาน ฝึกให้พูดภาษาอังกฤษ
หรือภาษาต่างประเทศได้ ฯลฯ เพื่อให้แต่ละคนมีความแตกต่างต่างกัน เพราะมีทั้งแรงงานที่มีฝีมือและแรงงาน
ไม่มีฝีมือ ค่าตอบแทนก็ควรจะต่างกัน ถ้าตั้งเท่ากันทั้งหมดก็ตั้งได้แค่ในระดับพื้นฐานหรือแรงงานกลุ่มที่ไม่มีฝีมือ
ทั้งนี้ ถ้าค่าแรงสูงมากเกินไปก็จะมีปัญหากับงบประมาณการลงทุนของบริษัท และจะกลายเป็นปัจจัยที่ท�ำให้
นักลงทุนต่างประเทศไม่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย เพราะหากค่าแรงของประเทศไทยสูงกว่าประเทศอืน่ นักลงทุน
ก็จะไปลงทุนทีป่ ระเทศอืน่ เนือ่ งจากแรงงานของประเทศอืน่ พร้อมทีจ่ ะท�ำงานในอัตราค่าจ้างทีน่ อ้ ยกว่าประเทศไทย
นี่คือปัญหาที่จะต้องท�ำความเข้าใจร่วมกัน
ข้อส�ำคัญ คือ ทุกภาคธุรกิจเอกชนจะต้องสร้างวัฒนธรรมทีด่ ใี นองค์กรให้ได้ เพือ่ ให้เป็นองค์กร
ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เจ้าของโรงงานก็ต้องมีคุณธรรม และสร้างให้ทุกคนในองค์กรเป็นคนมีคุณธรรม
เพื่อท�ำให้องค์กรทั้งองค์กรเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน ถ้าบริษัทกิจการดี แรงงานก็ได้ค่าตอบแทนดีตามไปด้วย ไม่ใช่บริษัทสถานะทางการเงินไม่ดี แต่แรงงาน
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ยังมีการเรียกร้องค่าตอบแทนทีส่ งู ก็จะเดินหน้าต่อไปด้วยกันไม่ได้ทงั้ หมด และอาจมีการเปิดช่องให้คนเข้ามาแสวง
ประโยชน์อนื่ ๆ เพือ่ น�ำไปสูค่ วามขัดแย้ง หรือน�ำไปสูก่ ารเดินขบวนประท้วง เพราะฉะนัน้ ก็ขอฝากประเด็นนีไ้ ว้ดว้ ย
ขณะนี้ประเทศไทยมีกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิของแรงงานมากมาย มีการก�ำหนดอัตราค่าจ้าง
วันหยุด การดูแลความปลอดภัยในการท�ำงานฯลฯ ขอให้องค์กรธุรกิจดูแลเรือ่ งเหล่านีอ้ ย่างจริงจังและครอบคลุม
ทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ บางคนบอกว่าประเทศไทยใจดี ท�ำไมต้องดูแลให้เท่าเทียมกันด้วย รัฐบาล
ก็ตั้งค�ำถามกลับว่า แล้วกติกาสหประชาชาติก�ำหนดว่าอย่างไร แรงงานทุกคนต้องได้รับการดูแลทั้งหมดหรือไม่
แรงงานต่างชาติที่เข้ามาท�ำงานในประเทศไทย ถ้าไม่ดูแลให้ดี หากวันหนึ่งแรงงานเหล่านี้กลับประเทศไปทั้งหมด
หมดแล้วจะเกิดอะไรขึ้น ซึ่งวันหน้าในอนาคตแรงงานเหล่านี้กลับไปทั้งหมดแน่นอน เพราะประเทศเพื่อนบ้าน
ก�ำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งหมด อย่าคิดว่า เมื่อถึงเวลานั้นประเทศไทยจะอยู่ได้อย่างดี เพราะประเทศไทยก�ำลัง
จะเข้าไปสู่สังคมผู้สูงวัย จ�ำนวนแรงงานจะลดลงไปเรื่อย ๆ จ�ำนวนข้าราชการก็ลดลง แรงงานในภาคการเกษตร
ภาคผู้ใช้แรงงานก็จะหายไปทั้งหมด นอกจากนี้ คนไทยก็จะไม่ท�ำงานที่ต้องใช้แรงงานมากนักเพื่อจะได้มีเวลาไป
คิดหรือท�ำอย่างอื่นที่มีมูลค่าสูงกว่าค่าแรงขั้นต�่ำ 
นอกจากนั้น ยังมีประเด็นเรื่องชุมชนและพื้นที่ ปัญหาของประเทศไทยที่ผ่านมา คือ การจัดท�ำ
รายงานประเมิ น ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพ (Environmental Health Impact
Assessment-EHIA) เป็นการจ้างให้บริษัทเอกชนอื่นไปท�ำการศึกษาและจัดท�ำรายงาน จึงท�ำให้รายงานไม่เป็น
ที่ยอมรับ ซึ่งรัฐบาลก็ก�ำลังพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตาม ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในระดับนโยบาย รัฐบาลต้องสามารถเป็นผู้ก�ำหนดว่า พื้นที่ของประเทศไทยที่มีทั้งหมดควรจะต้องจัดสรรเพื่อ
ท�ำกิจการอะไรบ้าง เช่น แบ่งไปท�ำระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor-EEC) หรือ
ท�ำเขตเศรษฐกิจพิเศษบ้างได้ไหม เหล่านี้ไม่ใช่การเข้าไปเพื่อละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่รัฐบาลต้องการยกระดับ
รายได้ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ถ้าไม่มีการพัฒนาเหล่านี้เลย ประเทศไทยก็จะเป็นแบบเดิม คือ กลับไปสู่ปัญหา
การปลูกพืชราคาตกต�่ำ น�้ำท่วม ฝนแล้ง ฯลฯ อยู่กับวังวนแบบเดิม
ถ้าประเทศไทยไม่มธี รุ กิจแนวใหม่ทท่ี นั สมัยเกิดขึน้ มาเลย เช่น เทคโนโลยีระดับสูงต่าง ๆ ก็จะไม่มี
การเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกิดขึ้น ไม่มีการสร้างนวัตกรรม มีแต่เพียง SMEs แบบเดิม บริษัทแบบเดิม ที่บางกิจการ
ก็ยังพัฒนาตนเองไม่ได้และไม่เข้มแข็งเพียงพอ รัฐบาลจึงต้องให้ทุน ให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาด การบัญชี ฯลฯ
สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือเพื่อที่จะพัฒนาให้ดีขึ้น ที่เรียกว่า “การพัฒนาประเทศไปสู่ 4.0”
รัฐบาลยังค�ำนึงถึงกลุม่ 1.0 2.0 และ 3.0 ด้วย เพือ่ ให้แต่ละกลุม่ สามารถโตได้ในแท่งของตนเอง เช่น 1.1 ใช้แรงงานคน
เป็นหลัก 2.0 ใช้เครื่องจักรเล็ก 3.0 ใช้เครื่องจักรใหญ่ แต่ 4.0 จะเป็นเรื่องของความทันสมัย การสร้างมูลค่าเพิ่ม
และการลงทุนมหาศาล เพื่อที่จะให้มีรายได้ของประเทศมาดึงให้กลุ่ม 1.0 2.0 และ 3.0 ให้สามารถพัฒนาตนเอง
ให้ได้ ไม่เช่นนัน้ รัฐบาลจะเอาเงินจากไหนมาอุดหนุน ถ้าไม่เกิดอะไรขึน้ ใหม่ได้เลยประเทศไทยก็จะยังต้องอยูท่ เี่ ดิม
ต่อไป เพราะฉะนั้น รัฐบาลจึงต้องท�ำให้ได้
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การประกอบการของอุตสาหกรรมที่ปล่อยควันพิษและของเสีย รัฐบาลได้ย�้ำไปหลายครั้งแล้วว่า
ต่อไปนี้จะต้องมีการตรวจที่เข้มงวดทั้งหมด ถ้าไม่ผ่านมาตรฐานขั้นต�่ำที่ก�ำหนดไว้ กิจการต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น
ให้ได้ แต่ถ้าเตือนแล้วยังไม่มีการแก้ไข ให้หน่วยงานรัฐสั่งปิดกิจการจนกว่าจะสามารถแก้ไขได้ ขอฝากทาง
นายกสมาคมต่าง ๆ ให้ช่วยกันชี้แจงด้วย ขออย่าให้รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ต้องไปกวดขันหรือต้องเฝ้าดูทุกวัน
ผู้ประกอบการต้องสามารถรับผิดชอบตนเองได้ หากเรื่องเหล่านี้ดีแล้ว จึงจะสามารถท�ำให้เกิดความร่วมมือใหม่
หรือการลงทุนใหม่เพิม่ ขึน้ ส่วนเรือ่ งเก่าทีเ่ ป็นปัญหาสะสมมานานก็ตอ้ งได้รบั การแก้ไข เพราะในบางกรณีกอ่ นนัน้
เมื่อเริ่มกิจการอาจจะไม่มีปัญหา แต่เมื่อภายหลังเครื่องจักรเก่ามากขึ้น โรงงานเก่ามากขึ้น ผลิตมากขึ้น เมื่อ
หลายอย่างมารวมกันก็อาจสร้างปัญหาให้เกิดขึ้น เช่น มีน�้ำเสียมากขึ้นก็ท�ำให้บ�ำบัดไม่ได้มาตรฐานจึงต้อง
ให้กลับไปพัฒนาเครื่องจักรเครื่องมือกันใหม่ ส่วนการลงทุนใหม่ก็ต้องลงทุนในเรื่องเหล่านี้ให้เพียงพอด้วย
ในการขออนุมตั กิ ารจัดตัง้ โรงงานใหม่ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  (Board  of  Investment
of Thailand - BOI) ก็จะเริ่มพิจารณา เช่น ระบบก�ำจัดน�้ำเสีย การป้องกันก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ (CO2)
การป้องกันก๊าซเรือนกระจกฯลฯ รัฐบาลได้พจิ ารณาในมิตนิ นั้ ด้วย ทัง้ นี้ ในการลงทุนใหม่จะประกอบด้วยการลงทุน
ใน 10 กลุ่ม (cluster) โดยมี 5 กลุ่มกิจกรรมใหม่ด้านเทคโนโลยีระดับสูงจากทั้งหมด 10 กลุ่มกิจกรรมที่รัฐบาล
ส่งเสริม ขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชว่ ยพิจารณาเรือ่ งนีด้ ว้ ยว่า 5 กลุม่ อุตสาหกรรมเดิม กับ 5 กลุม่
อุตสาหกรรมใหม่ (new escape) มีอะไรบ้าง จะท�ำให้เกิดขึน้ ได้อย่างไร โดยทีไ่ ม่มผี ลกระทบต่ออุตสาหกรรมเดิม
ไม่มผี ลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง และไม่มผี ลกระทบต่อประชาชนในพืน้ ที่ สิง่ เหล่านีต้ อ้ งสร้างการเรียนรูก้ บั
ท้องถิ่นให้ได้ทั้งหมด ถ้าไม่สื่อสารแบบนี้กับคนในท้องถิ่น แต่ท�ำงานกันอยู่แต่เฉพาะข้างบนส่วนกลาง ประชุม
ครั้งนี้เสร็จแล้วก็จบเพียงเท่านี้ จึงอยากให้ไปสื่อสารต่อและท�ำความเข้าใจกับประชาชน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ
ว่าจะเกิดขึน้ ได้อย่างไร ไม่เช่นนัน้ ก็จะสะดุดหยุดลงทุกเรือ่ งและเกิดความเสียหาย รัฐบาลเริม่ ด�ำเนินการตัง้ แต่แรก
เข้มงวดกับทุกบริษัท ส่วนบริษัทเก่าก็ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง ต้องน�ำหลักการชี้แนะฯ ไปใช้ด้วย ต้องดูแลตัวเองเพื่อ
ไม่ให้เจ้าหน้าทีต่ อ้ งเข้าไปตรวจสอบ เพราะเมือ่ เกิดความเสียหายขึน้ แล้วการเข้าไปแก้ไขภายหลังจะล�ำบากกว่ามาก
การเยียวยาก็เช่นเดียวกัน แผนฯ ต้องก�ำหนดให้มีช่องทางในการเข้าถึงการเยียวยาที่เพียงพอ
ประชาชนต้องสามารถเข้าถึงได้งา่ ย ต้องมีการแนะน�ำว่า มีวธิ กี ารร้องเรียนอย่างไร ใช้ชอ่ งทางใด การติดต่อสือ่ สาร
ต้องต่อเนื่อง การร้องเรียนกับภาครัฐ บางครั้งก็ยังช้าหรือประชาชนเข้าไม่ถึงหรือตอบสนองปัญหาไม่ทันท่วงที
จึงขอเสนอให้บริษัทต้องมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทเองด้วย เมื่อรับเรื่องร้องเรียนเข้ามาแล้ว
บริษทั ต้องมีการแก้ไขในทันที แต่ถา้ บริษทั ไม่ได้แก้ไขปัญหา รัฐบาลจึงค่อยเข้าไปดูวา่ ท�ำไมจึงไม่แก้ไขปัญหาหรือ
แก้ไขปัญหาไม่ได้เพราะอะไร กระบวนการควรเป็นแบบนี้ ขออย่าให้รัฐบาลต้องท�ำทุกเรื่องทั้งหมด ขอให้รัฐบาล
ท�ำเฉพาะเรื่องที่ใหญ่ ๆ ส่วนเรื่องเล็ก ๆ ก็ขอให้ช่วยกันท�ำได้หรือไม่
คิดว่าผู้น�ำรุ่นใหม่ในครั้งนี้เข้าใจทั้งหมดและก�ำลังท�ำอยู่ ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
การเปลี่ยนแปลงอาจจะต้องมีคนเดือดร้อนบ้าง ดังนั้น จะท�ำอย่างไรจึงจะเห็นไปด้วยกันในทิศทางเดียวกันให้มี
ช่องทางในการเรียกร้องค่าเสียหายที่เข้าถึงได้จริง ให้มีกลไกรับเรื่องร้องเรียนในระดับพื้นที่ทุกพื้นที่

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรหนึ่งที่รับเรื่องร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือ
ขอให้นำ� เรือ่ งร้องเรียนมาปรึกษาก่อนว่า ควรจะแก้ไขกันอย่างไร ถ้าต่างคนต่างพูดก็จะท�ำไม่ได้ทกุ โครงการ ต้องลด
ปัญหาการสื่อสารให้ได้ แต่ละหน่วยงานหรือภาคส่วนต่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบ แต่ไม่จ�ำเป็นต้องขัดแย้งกัน
ทุกเรือ่ ง รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ รวมทัง้ ข้าราชการก็ตอ้ งยอมรับว่า มีปญ
ั หาเกิดขึน้ ซึง่ เป็นปัญหาทีต่ อ้ งแก้ไขร่วมกัน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผูท้ ชี่ ปี้ ญ
ั หาหรือให้ขอ้ เสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์ แล้วต่างฝ่ายร่วมมือกัน
แก้ไขปัญหา และก็ขอให้ช่วยชี้แจงและท�ำความเข้าใจกับประชาชนให้ด้วยว่ารัฐบาลก�ำลังท�ำอะไรอยู่ มีอะไรที่ท�ำ
ไปแล้ว มีอะไรทีก่ ำ� ลังแก้ไขปัญหาอยู่ ถ้าเดินหน้าไปด้วยกันแบบนี้ ทุกเรือ่ งก็ทำ� ด้วยกันได้ทงั้ หมด แต่ถา้ ขัดแย้งกัน
ตั้งแต่ต้นทาง ก็เดินทางไปไม่ได้ทุกเรื่อง เพราะฉะนั้น ก็ขอให้ช่วยกันท�ำภารกิจทุกเรื่องให้ทันเวลา
ประเทศไทยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ซึง่ เป็นเป้าหมายของการพัฒนาในอีก 15 ปีขา้ งหน้า เป้าหมายในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน คือ การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ
ที่ยั่งยืนและเป็นมิตร ได้กล่าวหลายครั้งแล้วว่า การประกอบธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนเป็นผลดีและสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด รวมทั้งจะช่วยผลักดันให้การพัฒนาประเทศมีความยั่งยืน ผู้ประกอบการอย่าผลิต
สิ่งที่ตนเองอยากผลิต แต่ต้องผลิต หรือปลูก หรือสร้างสิ่งที่ผู้บริโภคอยากได้ อยากกิน หรืออยากใช้ ครั้งนี้อุปสงค์
(demand) กับอุปทาน (supply) ไม่ตรงกัน บางอย่างผลิตมากเกินไป แต่บางอย่างยังผลิตน้อยเกินไป ซึ่งปัญหา
นี้เป็นปัญหาทั้งในการบริหารราชการและการท�ำงานของภาคธุรกิจเอกชน รวมแม้กระทั่งชาวไร่ชาวนาด้วย
ต้องคิดว่า คนอยากกินอะไร เช่น อาหารปลอดภัย อาหารสุขภาพ อาหารอินทรีย์ฯลฯ ถ้าทุกคนต่างปลูกและ
ต่างคนต่างขายแล้วให้รฐั บาลรับผิดชอบตลาด ปัญหาก็จะเหมือนเดิม คือ กลับมาทีเ่ รือ่ งความโปร่งใสต่าง ๆ อีกครัง้
ซึง่ ไม่อยากให้ปญ
ั หากลับขึน้ มาอีกครัง้ ไม่อยากให้เหตุการณ์ปญ
ั หากลับมาลุกลามบานปลายและมีผลกระทบหรือ
มีความเสี่ยงต่อภาคธุรกิจโดยภาพรวมทั้งหมด
การซือ้ ของผูบ้ ริโภคในประเทศตะวันตกมีกติกาต่าง ๆ เกิดขึน้ มากกมาย เช่น การหาทีม่ าของสินค้า
การหาวิธีการในการประกอบอาหาร การตรวจสอบว่ามีการใช้แรงงานผิดกฎหมายหรือแรงงานเด็กหรือไม่ ฯลฯ
หากพบความน่าสงสัยก็จะมีการประกาศไม่รับซื้อสินค้านั้นอีก ผู้ประกอบการรายใหญ่มักไม่ค่อยมีปัญหา
แต่ผู้ประกอบการรายเล็กอาจมีปัญหา เช่น เมื่อทุนน้อย เครื่องจักรไม่มี แรงงานไม่พอ จึงไปหาแหล่งแรงงาน
ที่ผิดกฎหมายมาช่วยการผลิต แต่เมื่อผลิตเสร็จแล้ว หากผู้ซื้อรู้ว่าสินค้านี้ท�ำมาด้วยวิธีการอย่างไรก็ไม่ยอมซื้อ
สินค้า หลายประเทศที่ได้มีโอกาสพบหารือก็ก�ำชับว่า หลายประเทศมีกติกาและไม่สามารถสนับสนุนสินค้าที่มี
กระบวนการผลิตหรือที่มาที่ไม่ถูกต้อง กิจการนั้นก็ต้องล้มละลายไป
ถ้าผูป้ ระกอบการไทยท�ำเรือ่ งเหล่านีไ้ ด้ จะสามารถลดปัญหาต่าง ๆ จ�ำนวนมากได้ เช่น ลดผลกระทบ
และความขัดแย้งระหว่างลูกจ้าง นายจ้าง และเจ้าหน้าที่รัฐในการบังคับใช้กฎหมาย ลดการเกิดปัญหาด้าน
สิง่ แวดล้อม ลดผลกระทบกับสุขภาพและสาธารณสุขของประชาชน ลดผลกระทบต่อวิถชี วี ติ ของชุมชนในพืน้ ที่ ฯลฯ
อย่างไรก็ตาม วิถีชุมชนในพื้นที่ก็คือวิถีชุมชน แต่การพัฒนาพื้นที่ในชุมชนก็ต้องเกิดขึ้น ดังนั้น ท�ำอย่างไรจึงจะ
ท�ำให้ทุกอย่างสมดุลซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ขอให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมกับกระบวนการเหล่านี้ด้วย
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ปัจจุบนั ตลาดหลักทรัพย์ของไทยได้เตรียมความพร้อมดีแล้ว โดยให้บริษทั จดทะเบียนและองค์กร
ธุรกิจต่าง ๆ พัฒนาในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ ส่วนรัฐบาลก็พยายามที่จะปรับกติกาหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เช่นกัน
หลายเรื่องท�ำได้เลย แต่หลายเรื่องก็ต้องค่อยเป็นค่อยไป ไม่มีอะไรที่ท�ำได้ด่ังใจทันทีทั้งหมด เพราะปัญหามีมา
ยาวนานและซับซ้อน รัฐบาลก็ต้องศึกษาจากต่างประเทศด้วย ศึกษาพัฒนาการ ย้อนอดีต และต้องดูอดีตที่ผ่าน
มาว่าประเทศต่าง ๆ มีปัญหาแบบเราหรือไม่ ถ้าไม่มี ประเทศไทยควรจะท�ำอย่างไร เพื่อจะไม่ให้มีปัญหา ต้องมี
การประยุกต์เปลี่ยนแปลงการท�ำงานของประเทศไทยให้ได้
ประเทศไทยต้องพัฒนาให้ได้ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ โดยอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน ครั้งนี้ทุกคนเริ่มรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง แต่การที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจะไปร้องเรียนที่ไหน
อย่างไรหรือเข้าใจได้ว่า กฎหมายก�ำหนดว่าอย่างไรอาจยังสับสนอยู่พอสมควร ครั้งนี้ขออย่าได้กังวลกับรัฐบาล
รัฐบาลจะพยายามท�ำหน้าที่ทุกอย่างให้ดีที่สุด
ขอบคุณบริษัทชั้นน�ำทั้ง 15 บริษัท ที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการสัมมนาในครั้งนี้ ถือว่า
เป็นการริเริม่ ทีด่ ใี นการทีจ่ ะเป็นผูน้ ำ� ของผูป้ ระกอบการของไทยในระยะแรกและขยายต่อไปในวงกว้าง ขอสนับสนุน
ให้ผปู้ ระกอบการทีเ่ ป็นสมาชิกได้สร้างการรับรูแ้ ละความเข้าใจในทุก ๆ เรือ่ งตามความเหมาะสม รวมทัง้ ช่วยเหลือ
ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม (SMEs) และรายย่อย (micro enterprises) และกลุม่ ผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่ (start up)
ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดในการปฏิบัติตามหลักการชี้แนะฯ ให้เกิดผลและเป็นรูปธรรม
มีความยินดีทคี่ รัง้ นีจ้ ะมีการลงนามปฏิญญาความร่วมมือเพือ่ ขับเคลือ่ นหลักการชีแ้ นะว่าด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคธุรกิจ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่จะมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชน เพื่อจะท�ำให้เกิดการ
ส่งเสริมและคุ้มครองในด้านอื่น ๆ ในอนาคตต่อไป หวังว่าการประชุมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ รัฐบาล และ
หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนจะร่วมกันรักษาพันธสัญญาในการท�ำหน้าทีเ่ พือ่ ให้เกิดการเคารพและคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชน รวมทัง้ การคุม้ ครองปัจเจกบุคคลและชุมชนจากการถูกละเมิดจากบุคคลทีส่ าม ตลอดจนภาคเอกชน
จะได้มบี ทบาทในการรับผิดชอบต่อเรือ่ งนีอ้ ย่างจริงจัง การด�ำเนินงานเหล่านีจ้ ะกระตุน้ การสร้างขวัญก�ำลังใจของ
พนักงานและเจ้าหน้าที่และการแสวงหาลูกค้าและผู้บริโภคใหม่ ๆ รวมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศการค้าการลงทุน
ที่ดีและสร้างชื่อเสียงและผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติ

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “สหประชาชาติกับการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วย
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน: บทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ตาม 3 เสาหลักของหลักการชี้แนะฯ”
3.1 บรรยายพิเศษ โดย นาย Michael Addo ประธานคณะท�ำงานว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ของสหประชาชาติ
การเตรียมการในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการแห่งชาติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (National
Action Plan on Business and Human Rights หรือ NAP) ของประเทศไทยถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)

เนื่องจากสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้ามาเป็นคนกลางในการ
สนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการฯ ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่รวมทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้เข้าส่งสัญญาณที่ชัดเจนในการสนับสนุนและ
ยอมรับในกระบวนการจัดท�ำแผนปฏิบัติการฯ โดยการเข้ามาร่วมและเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ เรือ่ ง “การเผยแพร่และการขับเคลือ่ นหลักการชีแ้ นะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
ในประเทศไทย”
ในกระบวนการจัดท�ำแผนปฏิบัติการฯ ของประเทศไทย ได้มีการรวมภาคส่วนต่าง ๆ ให้
เข้ามาสู่กระบวนการในการจัดท�ำได้อย่างกว้างขวาง รวมทั้งภาคประชาสังคม ตลอดจนการจัดให้มีเวทีในการ
รับฟังความคิดเห็นในระดับภูมภิ าค จึงคาดว่า การจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารฯ ในประเทศไทยน่าจะประสบความส�ำเร็จ
อย่างยิง่ และเป็นตัวอย่างทีด่ ใี นการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารฯ ในภูมภิ าคเอเชีย - แปซิฟกิ และกลุม่ ประเทศก�ำลังพัฒนา
ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก และส�ำหรับประเทศไทย การสัมมนาวิชาการระดับชาติในครั้งนี้คงจะได้ช่วยยกระดับ
การรับรู้ในเรื่องหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเป็นไปอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นทั้ง
ในภาคเอกชนและภาคประชาชน
สหประชาชาติ

3.2 บรรยายพิเศษ โดย นาย Dante Pesce คณะท�ำงานว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ

การจัดท�ำแผนปฏิบัติการฯ มีรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งอย่างน้อยที่สุดสามารถแบ่งได้เป็น
2 กลุม่ คือ กลุม่ ทีร่ ฐั เป็นผูเ้ ข้ามารับผิดชอบในการจัดท�ำแผน และกลุม่ ทีร่ ฐั ไม่ได้เข้ามารับผิดชอบในการจัดท�ำแผน
ทั้งนี้ การจัดท�ำแผนปฏิบัติการฯ ควรมีองค์ประกอบอย่างน้อย ดังนี้  
3.2.1 กระบวนการจัดท�ำแผนควรจะเป็นกระบวนการที่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน (credible
process) มีความเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดซึ่งกันและกัน รวมผู้น�ำในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ภาคการเมือง ภาคเอกชน
ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ฯลฯ เข้ามาในกระบวนการ ต้องรับฟังเสียงของทุกฝ่ายเพื่อเป็นการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน (baseline study) และรัฐบาลควรมีค�ำมั่นทางนโยบาย (policy commitment) ที่จะจัดท�ำ
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แผนปฏิบัติการฯ ที่อยู่บนฐานการตรวจสอบทางด้านสิทธิมนุษยชนทั้งกระบวนการ (human rights due
diligence) มีการศึกษาช่องว่าง (gap) ของกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ท�ำให้เกิดผลกระทบในเชิงลบจาก
ภาคธุรกิจ เช่น ธุรกิจเหมืองแร่ เป็นต้น และผลการปฏิบัติของฝ่ายหน่วยงานภาครัฐ
3.2.2 การใช้เวลาที่มากเพียงพอในการรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายต่าง ๆ ที่หลากหลาย
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งเสียงของกลุ่มที่เปราะบางต่าง ๆ เสียงหรือความคิดเห็นของ
กลุ่มเหล่านี้อาจเป็นความคิดเห็นที่ส�ำคัญและเป็นประโยชน์ในการจัดท�ำแผนฯ การมีกลุ่มที่หลากหลายเข้าร่วม
ในการประชุมหารือจะท�ำให้การประชุมหารือเป็นการประชุมหารือที่สร้างสรรค์ (constructive dialogue)
เป็นการสร้างช่องทางในการหารือทีห่ ลากหลายและการสร้างความร่วมมือทางสังคม ท�ำให้ตระหนักได้วา่ กลุม่ คน
ทีห่ ลากหลายแท้จริง คือ พลเมืองของประเทศเดียวกัน หรือพลเมืองร่วมโลก นอกจากนี้ ยังต้องมีเวลาทีม่ ากเพียงพอ
ในการจัดประเด็น (listing) หาว่าปัญหาคืออะไร ปัญหาอยู่ตรงไหน และจะมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
เหล่านั้นอย่างไร
3.2.3 การใช้เวลาที่มากเพียงพอในการเรียนรู้และศึกษาจากประสบการณ์ของประเทศอื่น
เพื่อแสวงหาแรงบันดาลใจจากต่างประเทศหรือภาคส่วนที่หลากหลายจากภายในประเทศ เป็นการเปิดพื้นที่เพื่อ
ให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่จากผู้อื่น ที่อาจจะท�ำให้ได้พบความคิดใหม่หรือนวัตกรรม ประเทศที่จัดท�ำแผนปฏิบัติการฯ
แล้ว โดยเฉพาะในยุโรป ยินดีทจี่ ะแลกเปลีย่ นประสบการณ์หรือมีความร่วมมือกับประเทศทีก่ ำ� ลังอยูใ่ นกระบวนการ
จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารฯ หรือประเทศทีต่ อ้ งการจะเรียนรู้ เพือ่ หาประเด็นทีเ่ หมือนหรือคล้ายคลึงกัน หรือเพือ่ ศึกษา
วิธีการที่จะท�ำงานร่วมกับภาคประชาสังคม
3.2.4 การใช้เวลาที่เพียงพอในการแสวงหาข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง การจัดท�ำแผนปฏิบัติการฯ
ควรอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง โดยต้องไม่ท�ำงานบนข้อเท็จจริงที่สันนิษฐานไปก่อน (presumption) หรือ
มุมมองที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง การแสวงหาข้อเท็จจริง (fact-based) ท�ำให้สามารถเรียนรู้ได้จาก
ประสบการณ์ของผู้อื่น เหมือนดังที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ประเทศไทยต้องรับฟังมุมมองจากต่างประเทศ
คณะท�ำงานว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติจงึ ยินดีเข้ามาให้ความช่วยเหลือโดยการแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์จากหลายประเทศในยุโรปให้ได้เรียนรู้หรือศึกษา ซึ่งประเทศไทย
อาจจะไม่เห็นด้วยกับประสบการณ์เหล่านี้ แต่อย่างน้อยก็ได้มีโอกาสในการรับฟังและศึกษาจากประสบการณ์
ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
3.2.5 คิดถึงการปฏิบตั จิ ริง สิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของแผนปฏิบตั กิ ารฯ คือ การน�ำไปลงมือปฏิบตั จิ ริง
แผนปฏิบัติการฯ ไม่ใช่เอกสารที่มีปกและถ้อยค�ำสวยหรูและวางอยู่บนชั้นเอกสารแต่ไม่เคยน�ำไปปฏิบัติจริง
ได้เลยเท่านั้น เอกสารดีที่ไม่เคยน�ำไปปฏิบัติได้จริงจะนับว่าเป็นเอกสารที่ดีไม่ได้ เพราะใช้งานจริงไม่ได้และไม่ได้
สร้างการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ให้เกิดขึ้น การน�ำไปปฏิบัติถือเป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญที่สุด เพราะหลักการชี้แนะฯ มี
เป้าหมายเพื่อสร้างการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้กับบุคคลที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนจากการ
ด�ำเนินการธุรกิจในสังคม ปัญหาทีส่ ำ� คัญทีพ่ บว่าท�ำให้ไม่สามารถน�ำแผนปฏิบตั กิ ารฯ ไปปฏิบตั ไิ ด้จริงประกอบด้วย
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(1) ปัญหาจากหน่วยงานฝ่ายรัฐ เนื่องจากแผนปฏิบัติการฯ มิได้ก�ำหนดให้ชัดเจนว่า
หน่วยงานไหนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ แต่ในกรณีของประเทศไทยก็เป็นที่ชัดเจนว่า กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงาน
ที่ได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่นี้
(2) เจตจ�ำนงทางการเมือง (political will) ปกติก็จะไม่ค่อยได้เห็นการที่หัวหน้าของ
รัฐหรือผู้น�ำรัฐบาลมาแสดงเจตจ�ำนงทางการเมืองว่าจะสนับสนุนให้มีการจัดท�ำแผนปฏิบัติการฯ เช่นที่เกิดขึ้น
ในประเทศไทยในครั้งนี้ที่นายกรัฐมนตรีมาแสดงเจตจ�ำนงด้วยตนเอง โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรี
กระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมอยู่ด้วย จึงถือว่าบุคคลส�ำคัญที่รับผิดชอบ
ในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการฯ ได้มาพร้อมกันแสดงเจตจ�ำนงทางการเมืองแล้ว
(3) การรวมฝ่ายต่าง ๆ เข้ามาร่วมกันในกระบวนการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารฯ ให้ครบถ้วน
เช่น สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นักสิทธิมนุษยชน ผูน้ ำ� สหภาพแรงงาน กระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ผูแ้ ทนของ
คณะท�ำงานของสหประชาชาติ การมีภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันเข้ามาพร้อมกันในครั้งนี้โดยมีนายกรัฐมนตรี
เป็นผูน้ ำ 
� ท�ำให้แนวทางการท�ำงานชัดเจนขึน้ สอดประสานกันได้ดยี งิ่ ขึน้ ครอบคลุมประเด็นทัง้ ด้านเศรษฐกิจและ
สังคมโดยภาพรวมได้ทั้งหมด
3.2.6 วิสัยทัศน์ (vision) และความปรารถนา (ambition) รัฐบาลมีหน้าที่ก�ำหนดวิสัยทัศน์
และความปรารถนาที่ชัดเจน ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้มาถ่ายทอดทั้งวิสัยทัศน์และความปรารถนาที่ชัดเจนให้
กับที่ประชุมแล้ว แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้อง (coherence) กับนโยบายในด้านอื่น ๆ เช่น การค้าและ
การลงทุน และสอดคล้องกับภาพรวมอืน่ ๆ เช่น การเป็นผูป้ ระกอบการทีร่ บั ผิดชอบทางสังคม (Corporate Social
Responsibility - CSR) การแสวงหาตลาดทางการค้าใหม่ ๆ ส�ำหรับการส่งออกและการดึงดูดนักลงทุนจาก
ต่างประเทศ
3.2.7 ภาครัฐในฐานะตัวแสดงในทางเศรษฐกิจ (state economic actor) เมื่อกล่าวถึง
ผู้ประกอบการธุรกิจ คนทั่วไปมักนึกถึงเฉพาะบริษัทเอกชนหรือบรรษัทข้ามชาติ แต่ในความเป็นจริง บริษัท
ขนาดใหญ่ในปัจจุบนั จากบริษทั ขนาดใหญ่ 500 บริษทั ทัว่ โลก ร้อยละ 25 เป็นบริษทั ทีม่ รี ฐั เป็นเจ้าของ และบริษทั
ที่มีรัฐเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเอเชีย ดังนั้น บริษัทเหล่านี้จึงไม่ใช่บริษัทของเอกชน แต่เป็นบรรษัทของรัฐ
ท�ำให้รฐั กลายเป็นตัวแสดงทางเศรษฐกิจทีม่ ขี นาดใหญ่มากในหลายประเทศ รัฐบาลหลายประเทศเป็นผูก้ ำ� กับหรือ
ควบคุมกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญจึงมีฐานะเป็นผูล้ งทุน ขณะทีร่ ฐั บาลหลายประเทศถือหุน้ ในกิจการธนาคาร ท�ำให้
อยูใ่ นฐานะผูถ้ อื หุน้ ในกิจการของภาคเอกชนด้วย ดังนัน้ รัฐจึงมีฐานะเป็นตัวแสดงทางเศรษฐกิจทีม่ ขี นาดใหญ่มาก
บางประเทศมีขนาดถึง ร้อยละ 50 ของขนาดทางเศรษฐกิจของประเทศ (GDP) แต่สำ� หรับในกลุม่ ประเทศ OECD
รัฐมีสัดส่วนการผลิต (GDP) เฉลี่ยประมาณร้อยละ 18 ของทั้งประเทศ ท�ำให้รัฐมีสถานะพิเศษในทางเศรษฐกิจ
แม้บางครั้งจะถูกลืม
ในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการฯ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการก�ำหนดเกณฑ์ความคาดหวังส�ำหรับบริษัท
ภาคเอกชนแล้ว เมื่อบริษัทเอกชนเหล่านั้นได้ออกไปลงทุนในต่างประเทศ ก็ควรจะได้ก�ำหนดให้น�ำหลักเกณฑ์
เหล่านั้น ไปใช้ในการประกอบกิจการในต่างประเทศด้วย เช่นเดียวกับที่บังคับใช้กับการประกอบการภายใน
ประเทศ โดยควรมีการก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องให้มีการตีความ และควรบังคับใช้กับบรรษัทของรัฐ
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ได้ด้วย เพราะรัฐได้แสดงเจตจ�ำนงทางการเมืองอย่างชัดเจนแล้วที่จะส่งเสริมให้มีการประกอบการธุรกิจที่เคารพ
สิทธิมนุษยชน เพื่อท�ำให้ถ้อยค�ำที่สวยในแผนปฏิบัติการฯ ได้ถูกน�ำมาใช้ในการปฏิบัติจริง และเพื่อแสดงให้เห็น
ถึงความจริงใจของรัฐในการปฏิบัติตามหลักการชี้แนะฯ
3.2.8 ท�ำให้เห็นได้ง่ายว่าแผนปฏิบัติการแห่งชาติฯ ต้องการสื่อสารอะไร ต้องไม่ท�ำให้เป็น
เอกสารที่อ่านและท�ำความเข้าใจยาก ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยก็จะดีมาก โดยควรจะมีองค์ประกอบด้วย
เช่น
(1) กระบวนการจัดท�ำแผนปฏิบัติการฯ  
(2) ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการประกอบการของภาคเอกชน
(3) การประกอบการของบรรษัทข้ามชาติที่มีที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ภายในประเทศและ
ออกไปประกอบกิจการนอกอาณาเขต ทีเ่ ป็นส่วนของการก�ำหนดนโยบายภายในประเทศทีเ่ กีย่ วกับการไปประกอบ
ธุรกิจนอกอาณาเขตประเทศ เช่น ในประเทศไทยมีบริษัทสัญชาติไทยหลายบริษัทที่ไปประกอบกิจการภายนอก
ประเทศหรือในภูมิภาค
(4) การก�ำหนดให้มีกลไกในการติดตาม (monitoring mechanism) เพื่อให้เป็น
กลไกที่จะรายงานว่า ผลการปฏิบัติที่ผ่านมาเป็นอย่างไร มีข้อเสนอแนะว่า ควรจะมีการพัฒนากลไกอะไรและ
อย่างไร ความสอดคล้องของการปฏิบตั ติ ามแผนฯ สิง่ ทีไ่ ด้ปฏิบตั ภิ ายหลังจากทีไ่ ด้มกี ารมอบหมายทางนโยบายและ
ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจและสิทธิมนุษยชนจากมุมมองของภาคธุรกิจโดย
ทั่วไปที่ไม่ใช่แค่เพียงภาคธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ให้รวมถึงความเข้าใจของภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ด้วย จากนั้น เรียนรู้ที่จะพัฒนาระบบจากการปฏิบัติ ประเมิน และเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้สามารถ
เกิดขึ้นได้ทั้งในระดับภายในประเทศและในระดับภูมิภาค โดยการจัดให้มีกลไกในการหารือในระดับภูมิภาคเช่น
ที่มีในภูมิภาคยุโรปหรือลาตินอเมริกา เพื่อศึกษาข้อท้าทายที่เกิดขึ้นและกระบวนการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิด
แรงบันดาลใจในการแก้ปัญหา
แผนฯ ทุกฉบับที่ได้ประกาศใช้แล้วมีเจตจ�ำนงทางการเมืองที่เข้มแข็งที่ต้องการให้คน
ในประเทศได้เข้าใจตรรกะของแผนฯ และกรอบของแผนทัง้ หมด รวมทัง้ การพัฒนาศักยภาพทีเ่ ริม่ ต้นด้วยการจัดท�ำ
กระบวนการตรวจสอบอย่างรอบด้าน (human rights due diligence) ซึ่งเป็นกระบวนการที่เป็นประโยชน์และ
มีประสิทธิภาพ เนือ่ งจากจะได้มกี ารตรวจสอบข้อจ�ำกัดและผลของการปฏิบตั ใิ นระยะสัน้ กระบวนการตรวจสอบ
และกระบวนการประเมินผลควรเป็นกระบวนการเปิดซึ่งไม่ได้ต้องการท�ำให้เกิดการประจานหรือกล่าวหา
แต่เป็นการรับฟังข้อเท็จจริงและปัญหาที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นความร่วมมือและสร้างสรรค์
3.3 นาย Martin Hart-Hansen ผู้แทน UNDP ประจ�ำประเทศไทย
ในส่วนของประเทศไทย เป็นเรื่องดีและส�ำคัญอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเห็นผู้น�ำรัฐบาลหรือ
นายกรัฐมนตรีมาให้คำ� มัน่ เกีย่ วกับการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารฯ หน้าทีข่ องฝ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ สถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภาคประชาสังคม และประชาคมระหว่างประเทศ คือ การติดตามการด�ำเนินการของ
ประเทศไทย ส่วนองค์กรในสังกัดของสหประชาชาติกม็ หี น้าทีส่ นับสนุนการด�ำเนินการในด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย
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ทัง้ นี้ อยากให้มกี ารรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ ทัว่ ทัง้ ประเทศอย่างจริงจังและเข้มแข็ง สหประชาชาติยนิ ดี
ทีป่ ระเทศไทยได้มกี ารริเริม่ เครือข่าย Global Compact (หรือ UNGC) ในประเทศไทย รวมทัง้ ได้เข้ามามีสว่ นร่วม
ในการจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ด้วย สหประชาชาติได้รับรายงานจากประเทศไทยหลายฉบับอยู่แล้ว จึงไม่ได้
เพียงแค่ต้องการรายงานเพิ่มขึ้นอีก 1 ฉบับ จากประเทศไทย
ในฐานะองค์กรด้านการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
(UNDP) มีภารกิจในการสนับสนุนการพัฒนาของประเทศต่าง ๆ ตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
อย่างไรก็ตาม แม้เป้าหมาย SDGs ทัง้ 17 ข้อ จะไม่มปี ระเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิมนุษยชนโดยตรง แต่สทิ ธิมนุษยชน
แทรกอยูใ่ นทุกส่วนของเป้าหมาย SDGs เป้าหมายการพัฒนา SDGs ถูกก�ำหนดขึน้ ด้วยวิสยั ทัศน์และความคาดหวัง
ทีอ่ ยากจะเห็นประชาชนทัว่ โลกได้รบั การคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนในด้านต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ SDGs ดังนัน้ UNDP
จึงมองงานด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการพัฒนา เช่น การเข้าถึงบริการสุขภาพ การศึกษาที่มีคุณภาพ การคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม พลังงานที่ยั่งยืน ฯลฯ
UNDP มีกรอบเวลาในการท�ำงานที่ชัดเจนตามแนวความคิดว่า “ต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
(No one left behind) เพื่อรับรองว่าสิทธิมนุษยชนเป็นหัวใจของการพัฒนา การพัฒนาควรจะเป็นสิ่งที่รับรอง
ให้มนุษย์เข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมกันและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา ดังนั้น SDGs จึงเปรียบเสมือนล�ำต้น
ส่วนสิทธิมนุษยชนเปรียบเสมือนกิ่งก้านใบของการพัฒนา
รัฐบาลมีบทบาทที่ส�ำคัญในการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แต่นอกจาก
รัฐบาลแล้ว ภาคเอกชนก็ถือเป็นภาคส่วนที่ส�ำคัญเช่นกันในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เพราะการประกอบธุรกิจอาจเป็นส่วนส�ำคัญที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่
แต่ขณะเดียวกันภาคธุรกิจก็ถือเป็นส่วนส�ำคัญของระบบเศรษฐกิจ ในกลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนาหลายประเทศ
ร้อยละ 60 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เกิดขึ้นในการผลิตของภาคธุรกิจขนาดใหญ่หรือ
บรรษัทข้ามชาติ โดยถือสัดส่วนการลงทุนมากถึงร้อยละ 80 ของทั้งประเทศ รวมทั้งจ้างงานมากกว่าร้อยละ
90 ของประเทศ ด้วยเหตุนี้ UNDP จึงจัดให้บรรษัทภาคเอกชนเป็นตัวแสดงที่ส�ำคัญอย่างยิ่งที่มีผลต่อเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน
อย่างไรก็ตาม บทบาทของภาครัฐยังคงส�ำคัญที่สุด ภาครัฐมีหน้าที่ก�ำหนดกรอบการท�ำงาน
ต่าง ๆ และสร้างความไว้วางใจให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมมือ รวมทั้งต้องมีการจัดท�ำนวัตกรรมทางนโยบายเพื่อ
รับมือหรือจัดการในบางประเด็น
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วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน
มีการเข้าใจผิดว่า การด�ำเนินธุรกิจตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนจะเป็น
การลดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของผู้ประกอบการ แต่ในความเป็นจริงการด�ำเนินการดังกล่าว
มิใช่เพียงแต่มิได้ลดความสามารถทางการแข่งขัน แต่เป็นการจัดระบบหรือระเบียบทางการผลิตของธุรกิจนั้น
ให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรธุรกิจนั้นอีกด้วย โดยการสร้าง
ความประทับใจให้กบั ผูบ้ ริโภคและช่วยให้สามารถเข้าถึงตลาดใหม่และการได้รบั การสนับสนุนจากผูล้ งทุนรายใหม่
ซึ่งขณะนี้ ทั้งผู้บริโภคและนักลงทุนต่างให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งกับประเด็นด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
เครือข่าย UNGC ในประเทศไทยที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นได้มีการถ่ายทอดเป้าหมายด้านต่าง ๆ
มาจากเครือข่าย UNGC ของสหประชาชาติ ความส�ำเร็จทางธุรกิจในอนาคตจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (social inclusiveness) ของภาคธุรกิจ ทั้งนี้ ในประเทศไทย การประกอบธุรกิจอาจ
ไม่สามารถพิจารณาได้จากบริบททางธุรกิจเท่านัน้ แต่จำ� เป็นต้องมีการพิจารณาบริบททางเศรษฐกิจและการเมือง
ภายในประเทศประกอบด้วย โดย UNDP ได้มีการท�ำงานร่วมกับรัฐบาลไทยเพื่อสนับสนุนการประกอบการและ
การเจริญเติบโตของกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
นอกจากนี้ ยังได้ให้ความส�ำคัญอย่างยิง่ กับกลุม่ ผูป้ ระกอบการทางสังคม (social enterprises –
SEs) ตลอดจนสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและผลกระทบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ ที่มักเกิดขึ้น
จากภาคธุรกิจขนาดใหญ่ ดังนัน้ UNDP จึงต้องการอย่างยิง่ ทีจ่ ะเข้าไปท�ำงานด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนกับภาค
ธุรกิจขนาดใหญ่เพื่อให้การประกอบการของบริษัทในกลุ่มนี้สร้างผลกระทบทางด้านสิทธิมนุษยชนในด้านต่าง ๆ
ให้น้อยที่สุด ตัวอย่างเช่น   UNDP เคยร่วมท�ำงานกับกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) เพื่อช่วยในการตรวจสอบ
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งถึงปลายทางว่ามีส่วนใดบ้างที่น่าจะ
หรืออาจจะมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น เพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนากลไกในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและ
กลไกในการป้องกันการค้ามนุษย์ ตลอดจน UNDP ยังได้ทำ� กิจกรรมร่วมกับเครือข่ายผูบ้ ริโภคในประเทศไทยเพือ่
ช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้บริโภคสามารถสร้างช่องทางในการร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ต่าง ๆ หรือกรณีเรียกร้องให้บริษัทต้องเคารพสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ หากบริษัทไม่ด�ำเนินการตอบสนองต่อ
ข้อเรียกร้องของผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงทีก็อาจจะสูญเสียลูกค้ารายนั้นหรือกลุ่มนั้นตลอดไป
ท้ายที่สุด UNDP สนับสนุนให้รัฐบาลและรัฐสภาจัดท�ำกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่
รับผิดชอบต่อสังคมขึ้นในประเทศไทย การมีกฎหมายเป็นสิ่งจ�ำเป็น เพราะกฎหมายจะท�ำให้เกิดสภาพบังคับ
อย่างจริงจังและก�ำหนดกรอบแนวทางทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับการประกอบการทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคมทีร่ วมไปถึงประเด็น
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชนด้วย ทัง้ นี้ UNDP ยินดีจะท�ำงานร่วมกับรัฐบาลและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เพือ่ ท�ำงานร่วมกันในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาทีเ่ กีย่ วกับสิทธิมนุษยชนหรือธุรกิจและสิทธิมนุษยชนในโอกาส
ต่อไปด้วย
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การอภิปราย เรื่อง “การขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ในระดับประเทศโดยหน่วยงานภาครัฐ”
4.1 อภิปราย โดย นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประเทศไทย รวมทัง้ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และภาคประชาสังคมพร้อมแล้วทีจ่ ะจับมือกัน
ขับเคลือ่ นหลักการชีแ้ นะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศให้มผี ลบังคับใช้ในทางปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง
แผนฯ นอกจากจะสวยแล้ว ยังต้องใช้ได้ดว้ ยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเปิดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็น
และข้อมูลจากทุกภาคส่วนเกี่ยวกับผลกระทบจากการด�ำเนินงานของภาคธุรกิจและจะมีการท�ำวิจัยเพื่อเปิดรับ
ข้อมูลและส่งต่อให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งมีการจัดท�ำแผน
กลยุทธ์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อศึกษาข้อมูลผลกระทบจากการด�ำเนินการของภาคธุรกิจ
(national baseline study) การที่นายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ถือว่าส�ำคัญมาก เพราะ
ภาครัฐเป็นเสาแรกตามหลักการชี้แนะฯ ครั้งนี้จึงเป็นการบอกให้ชาวโลกรู้ว่าประเทศไทยเคารพหลักการ
สิทธิมนุษยชน ภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คือ ท�ำให้ทั้งภาคธุรกิจและภาคประชาชนได้รับ
รู้เรื่องธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เพื่อจะได้ลดการกระบทบกระทั่งกันอันเกิดจากความไม่เข้าใจระหว่างกัน ทั้งนี้
ประเทศจะมั่งคั่งได้ต้องมีภาคธุรกิจที่แข็งแรง และธุรกิจจะเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนก็ต้องเคารพสิทธิมนุษยชน
ในขณะที่ภาคธุรกิจมีหน้าที่เคารพ ภาครัฐมีหน้าที่คุ้มครอง ปัจจุบันมีการจัดท�ำกฎหมายที่
ก�ำลังจะบังคับใช้รวม 400 ฉบับ มีผลใช้บังคับแล้ว 200 ฉบับ ข้อขัดแย้งมีเกิดขึ้นบ้าง แต่รัฐได้มีการรับฟังแล้ว           
และแก้ไขปัญหาให้ด้วย บางเรื่องท�ำเสร็จแล้วแต่บางเรื่องต้องท�ำต่อไป รัฐนอกจากจะต้องคุ้มครองแล้ว ยังต้อง
เคารพอีกด้วย เพราะรัฐมีรัฐวิสาหกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ หลักการชี้แนะฯ นี้จึงต้องเผยแพร่ให้กับรัฐวิสาหกิจด้วย
ถ้าจะขับเคลื่อนเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนต้องให้ภาคธุรกิจเป็นหลักในการขับเคลื่อน
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีบริษัทที่ลงนามรับรองหลักการ Global Compact (UNGC) แล้ว รวมประมาณ 70 บริษทั
การลงนามเข้าร่วมท�ำให้การประกอบการสามารถเติบโตขยายไปได้ทวั่ โลก ทุกวันนีผ้ ปู้ ระกอบการไม่ได้แข่งขันกันว่า
สินค้าใครราคาถูกหรือแพง แต่แข่งกันกันว่า ใครเคารพสิทธิมนุษยชน ใครไม่สร้างผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม ฯลฯ
การลงนาม UNGC เพือ่ จะบอกว่า ธุรกิจนัน้ จะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่ถา้ เกิดมีความผิดพลาดและมีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น เช่น ในด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม หรือสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ฯลฯ บริษัท
ก็ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเพื่อให้มีการเยียวยา
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีการจัดท�ำโครงการน�ำร่องร่วมกับภาคเอกชน
ผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต ประมาณ 30 โรงแรม เพื่อให้น�ำหลักการชี้แนะฯ ไปใช้ด้วยความสมัครใจ
เพื่อให้โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการสามารถกล่าวอย่างภาคภูมิใจได้ว่าไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น
ในการประกอบการของตน ถ้าจะมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น โรงแรมก็จะมีการเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ทัง้ นี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกไ็ ด้มกี ารจัดท�ำคูม่ อื ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (human
rights due diligence) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
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2560 มาตรา 247 มีหน้าที่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมให้การเคารพสิทธิมนุษยชน บทบาทหลักของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมี 2 ด้าน คือ การส่งเสริมและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้
พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก็ได้ให้อำ� นาจในการประสานงานกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งศาล เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอีกด้วย
ภายหลังหลักการชี้แนะฯ ประกาศใช้ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลกได้มีการประชุม
และตกลงให้ความเห็นชอบปฏิญญาเอดินเบอระ 2011 (พ.ศ. 2554) ร่วมกัน เพือ่ ก�ำหนดให้สถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (NHRI) มีหน้าที่ ดังนี้
(1) การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
(2) การศึกษาวิจัย  
(3) การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และฝ่ายนิติบัญญัติ
(4) การรับเรื่องร้องเรียน
(5) การติดตามสถานการณ์เพื่อช่วยแก้ปัญหา เป็นมิตรกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน เป็นมิตรที่แนบแน่น หากมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็จะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาในลักษณะฉันมิตร
หรือกัลยาณมิตร
(6) การติดตามการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารแห่งชาติฯ ทีฝ่ า่ ยรัฐเป็นผูจ้ ดั ท�ำ สถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติท�ำหน้าที่ติดตาม ติชม และให้ข้อเสนอแนะ
การด� ำ เนิ น การในช่ ว งที่ ผ ่ า นมาในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ และสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีดังนี้
(1) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 2 ได้มีการแปลเอกสารหลักการชี้แนะฯ จาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ได้มีการจัดท�ำการศึกษาวิจัย 2 เรื่อง เพื่อศึกษามาตรฐานการด�ำเนินการด้านธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชนของสถาบันสิทธิมนุษยชนจากต่างประเทศ และเพื่อศึกษาบทบาทของภาคเอกชนที่เกี่ยวกับ
การประกอบการที่เคารพสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 2 ยังได้สนับสนุน
การจัดตัง้ เครือข่าย Global Compact ในประเทศไทยขึน้ มา เพือ่ รับรองหลักการ 10 ข้อ ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย
การเคารพสิทธิมนุษยชน การไม่ละเมิดสิทธิของแรงงาน การไม่สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการ
ไม่ทจุ ริตคอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ ได้มกี ารจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปถึงรัฐบาล เพือ่ ให้รฐั บาลน�ำหลักการชีแ้ นะฯ
ไปใช้เป็นแนวทางในการก�ำกับการด�ำเนินธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านของธุรกิจไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ตอบรับ
ข้อเสนอของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผูศ้ กึ ษาแนวทาง
ความเป็นไปได้ในเบื้องต้นร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม และภาคประชาสังคม
(2) ส�ำหรับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 3 ได้มกี ารก�ำหนดให้ประเด็นเรือ่ งธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนเป็น 1 ใน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 3 คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มกี ารประสานความร่วมมือร่วมกับกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ ภายหลังการน�ำเสนอ
รายงาน UPR รอบทีส่ อง ทีไ่ ด้ตอบรับต่อข้อเสนอของสวีเดนว่า ประเทศไทยจะได้มกี ารจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารแห่งชาติฯ

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
นอกจากนี้ ยังได้มีการตอบรับข้อเสนอของภาคธุรกิจที่ได้เชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน
ภาคเอกชน (กกร.) เพือ่ ให้นำ� เสนอประเด็นด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนตามหลักการชีแ้ นะฯ ต่อภาคธุรกิจ ซึง่ ก็ได้
เน้นให้เห็นถึงความส�ำคัญในประเด็นความยัง่ ยืน ภาพลักษณ์ของกิจการ ความสุขของแรงงาน ผลกระทบทีอ่ าจจะ
เกิดขึน้ หากบริษทั ไม่เคารพสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมภาพลักษณ์ทดี่ ขี องประเทศไทย สังคมทีอ่ ยูเ่ ย็นเป็นสุข ฯลฯ
ต่อเนือ่ งมากับการได้มโี อกาสหารือกับองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ เช่น UNDP AICHR OHCHR ฯลฯ เพือ่ หารือ
ว่าองค์กรธุรกิจควรจะมีบทบาทอย่างไรในประเด็นที่เกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 3 ยังได้มอบหมายให้สถาบันวิจัย
เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ให้จดั ท�ำแผนกลยุทธ์ในการขับเคลือ่ นประเด็นด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพือ่ ให้การท�ำงานด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเป็นมรรคผลที่ชัดเจน รวมทั้ง เพื่อแสดงให้เห็นว่าหลักการชี้แนะฯ สามารถใช้ได้ผลจริง คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจงึ ได้รว่ มกับกลุม่ ธุรกิจการท่องเทีย่ วและการโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตจัดท�ำโครงการน�ำร่อง
ด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเลือกธุรกิจการท่องเทีย่ วเพราะเป็นสัดส่วนของ
GDP จ�ำนวนถึงร้อยละ 17 ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) และภูเก็ต คือ หนึง่ ในจังหวัดเป้าหมายของการท่องเทีย่ ว
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะท�ำคู่มือในการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (human rights
due diligence) ให้กับภาคธุรกิจการโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตได้ทดลองใช้ด้วย ซึ่งปกติองค์กรธุรกิจต้องท�ำเอง
แต่กรณีนคี้ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะทดลองท�ำเป็นตัวอย่างให้กอ่ น พร้อมนี้ ก็ได้มกี ารเปิดศูนย์รบั เรือ่ ง
ร้องเรียนของกลุ่มธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต และได้เชิญคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปช่วยให้
ค�ำแนะน�ำเพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการด�ำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังและด้วยความเป็นกัลยาณมิตรเพือ่ เป็นต้นแบบ
และขยายออกไปสู่ธุรกิจอื่นต่อไป
นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังได้จัดท�ำเอกสารหลักการชี้แนะฯ ให้
เข้าใจง่ายขึ้น จึงเกิดเป็น “TRUST” ขึ้นมา รวมทั้งจะมีการท�ำการศึกษาวิจัย (national baseline study) เพื่อ
สนับสนุนการท�ำแผนปฏิบัติการฯ
การจัดการสัมมนาในครัง้ นีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของกิจกรรมการเผยแพร่ดา้ นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
โดยได้มกี ารองค์กรภาคประชาสังคมทีข่ นึ้ ทะเบียนกับส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและองค์กร
ภาคประชาสังคมต่างประเทศที่ได้รับการแนะน�ำจากส�ำนักงาน OHCHR เข้าร่วมด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีการเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนในระดับภูมิภาค
แล้วจ�ำนวน 4 ภูมิภาค นอกจากนี้ ยังมีแผนจะร่วมกับคณะนิติศาสตร์ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ท�ำหน้าที่
ในการบริหารจัดการศูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียนเพือ่ ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ในพื้นที่ในการจัดรับฟังความคิดเห็นและรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งหากประชาชนเข้าไม่ถึงกลไกรับเรื่องร้องเรียนอื่น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกจ็ ะเข้าไปช่วยในการรับเรือ่ งร้องเรียน รวมทัง้ ได้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์ไกล่เกลีย่
ขึน้ ในส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมกี ารจัดท�ำหลักเกณฑ์ วิธกี าร และระเบียบในการไกล่เกลีย่
ที่สอดคล้องกับหลักการปารีส
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นอกจากนี้ คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ยั ง ได้ ร ่ ว มกั บ ฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ละ
ฝ่ายตุลาการท�ำงานในประเด็นด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เช่น ได้เข้าชี้แจงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
ในการจัดท�ำร่างกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้ามนุษย์ เพราะทีผ่ า่ นมาได้มกี ารจัดท�ำกฎหมายหลายฉบับ ส่วนฝ่าย
ตุลาการจะมีการท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยา  
ตลอดจน ยังมีการติดตามและตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคเอกชนอย่าง
สม�่ำเสมอ ทั้งนี้ หากหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ที่มาร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ เห็นว่ามีภาระงานด้านใดที่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถสนับสนุนเกี่ยวกับการน�ำหลักการชี้แนะฯ ไปใช้ได้คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติยินดีให้ค�ำปรึกษากับทุกหน่วยงาน ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมี
ข้าราชการและผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้ค�ำปรึกษาได้ หลักการชี้แนะฯ เกิดขึ้นมาแล้วเป็นประโยชน์กับภาคธุรกิจ
โดยไม่ได้มีการด�ำเนินงานที่ยากเพิ่มขึ้น ทุกองค์กรท�ำอยู่ ขอเพียงแค่เพิ่มอีกเล็กน้อย โดยขอให้ภาคธุรกิจ
(1) ประกาศนโยบายที่จะประกอบกิจการโดยไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน (2) จัดท�ำคู่มือประเมินความเสี่ยงใน
การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรอบด้าน (human rights due diligence) (3) เปิดศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบริษัท และ (4) ให้มีการประเมินตนเองอย่างสม�่ำเสมอว่ามี
การประกอบการที่ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
4.2 อภิปราย โดย นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ
แต่ละสังคมต่างมีภูมิปัญญาของตนเองในการจัดการสังคม ตัวอย่าง เช่น ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือแนวความคิดที่เติบโตจากภายในของตนเอง หรือแนวคิดหรือหลักค�ำสอนทางศาสนาที่สามารถ
ปรับใช้ได้ ได้มีภาคธุรกิจได้เข้ามาปรึกษาด้วยว่าการด�ำเนินการมาตรฐานระหว่างประเทศท�ำได้ยากหรือยังสงสัย
ว่าจะน�ำหลักการชี้แนะฯ สามารถน�ำมาใช้ได้อย่างไร ค�ำตอบ คือ ทั้งหมดเป็นเรื่องของทัศนคติ หากมีทัศนคติ
เชิงบวกก็สามารถน�ำปรับมาใช้ได้ เพราะหลักการชี้แนะฯ เป็นหลักการที่ก�ำหนดเกี่ยวกับคุณค่าของมนุษย์และ
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
กระทรวงการต่างประเทศเข้ามาเกีย่ วข้องกับงานด้านสิทธิมนุษยชนในหลายด้าน เป็นเสมือน
ด่านหน้าในทุกเรือ่ งของประเทศไทย ต้องท�ำงานเกีย่ วข้องกับทุกกระทรวง มีบทบาทหลายด้าน เช่น ถ้าประเทศไทย
ได้รับการวิจารณ์จากองค์กรภาคเอกชนหรือสหประชาชาติ กระทรวงการต่างประเทศก็มีหน้าที่ชี้แจง ในความ
เป็นจริง การชี้แจงเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุที่กระทรวงการต่างประเทศไม่ต้องการท�ำ  จึงต้องมีการท�ำงาน
เชิงรุกเพือ่ ร่วมแก้ปญ
ั หาทีต่ น้ เหตุ เช่น การส่งเสริมให้นำ� มาตรฐานสากลด้านต่าง ๆ เข้ามาใช้ในประเทศไทย ให้นำ�
หลักการชี้แนะฯ หรือกฎหมายสิทธิระหว่างประเทศปรับเข้ามาใช้ในประเทศไทยตามบริบททางเศรษฐกิจและ
สังคม ขณะนี้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนแล้วรวม 7 ฉบับ ส่งเสริมให้มี
ปฏิบัติตามพันธกรณีโดยการรับรองว่าจะไม่มีกฎหมายของไทยที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีเหล่านี้ ล่าสุด
ประเทศไทยได้ไปรายงานต่อคณะกรมการประจ�ำกติกา ICESCR (กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม) คณะกรรมการฯ ได้สอบถามว่า มีภาคธุรกิจของไทยที่ไปลงทุนต่างประเทศ
แล้วสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ต่อการโยกย้ายถิ่นฐานภายในประเทศของคนในพื้นที่ ต่อวิถีชีวิตของ
แรงงานหรือชุมชนโดยรอบบ้างหรือไม่ โดยพื้นฐาน กระทรวงการต่างประเทศเชื่อว่านักลงทุนไทยมีคุณธรรม
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และมีความรับผิดชอบ รวมทั้งไม่ได้ต้องการสร้างผลกระทบต่อพื้นที่ เพราะภาคธุรกิจถือเป็นทูตหรือตัวแทน
ภาพลักษณ์ของประเทศไทย (brand ambassador) เป็นผูท้ นี่ ำ� ภาพลักษณ์ของประเทศไทยไปสูแ่ ผนทีโ่ ลก กระทรวง
การต่างประเทศจึงต้องการส่งเสริมให้คนไทยเคารพสิทธิมนุษยชนเมื่อออกไปประกอบธุรกิจในต่างประเทศ
ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งการให้นกั ลงทุนทีเ่ ข้ามาลงทุนในประเทศไทยเคารพสิทธิมนุษยชน เช่น การไม่ใช่แรงงานเด็ก
การไม่เอารัดเอาเปรียบ การไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกัน
กระทรวงการต่างประเทศท�ำหน้าทีส่ นับสนุนเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน โดยได้รบั มอบหมาย
ให้จดั ท�ำรายงานเชิงสมัครใจเสนอให้กบั คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (UN Economic and
Social Council - ECOSOC)  เมื่อเดือนกรกฎาคมปีนี้ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมเพื่อสร้างพื้นที่ให้ภาคประชาสังคมสามารถน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารมาให้กับรัฐบาลได้ เช่น
ผลกระทบจากพืน้ ทีเ่ หมืองแร่ จากเขตเศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ สอบถามว่า ประชาชนในพืน้ ทีต่ อ้ งการให้มกี ารด�ำเนิน
โครงการหรือไม่ หรือได้รบั ผลกระทบอย่างไรบ้าง ทัง้ นี้ มีขอ้ ห่วงกังวลทีเ่ คยได้รบั จากภาคประชาชน เช่น ผลกระทบ
จากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ เรื่องแรงงาน การบังคับใช้แรงงาน การค้ามนุษย์ การเข้าถึงการรักษาพยาบาล
การเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม รวมทัง้ ปัญหาในประเด็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เพราะเมือ่ มีขอ้ ขัดแย้งระหว่าง
บริษทั ภาคเอกชนและประชาชนในพืน้ ที่ บริษทั ภาคเอกชนมักจะไปฟ้องร้องผูน้ ำ� กลุม่ ประชาชนโดยไม่รบั ฟังปัญหา
ของชุมชน กระทรวงการต่างประเทศจึงได้ชแี้ จงทัง้ สองฝ่าย โดยขอให้บริษทั ภาคเอกชนชีแ้ จงข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้
และไม่ละเมิดสิทธิของประชาชน แต่ฝา่ ยบริษทั ภาคเอกชนจะแจ้งว่าต้องไปพิสจู น์ความจริงกันในชัน้ ศาล ซึง่ ถือเป็น
การห้ามประชาชนบอกสื่อมวลชนหรือมีการน�ำเรื่องไปฟ้องหน่วยงานภาครัฐ
ประเด็นที่ขอฝากในนามกระทรวงการต่างประเทศ มีดังนี้
(1) ขอให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(2) มีแนวคิดที่เติบโตจากภายในที่สามารถน�ำมาปรับใช้ได้อย่างสอดคล้องกับหลักการ
สิทธิมนุษยชนอยู่ในทุกสังคม
(3) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจต้องน�ำหลักการธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
ไปปรับใช้ ซึ่งรวมไปถึงบริษัทในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดด้วย
(4) สื่อมวลชนและนักวิชาการมีบทบาทส�ำคัญอย่างมากในการส่งเสริมค่านิยมการเคารพ
สิทธิมนุษยชน
(5) หลักการที่กล่าวถึงเหยื่อหรือการเยียวยาท�ำให้ประชาชนดูอ่อนแอ ทั้งที่ในความเป็นจริง
ประชาชนหรือชาวบ้านสามารถให้ข้อคิดเห็นได้อย่างดียิ่งในการพัฒนา
“เราไม่ควรตั้งค�ำถามว่า จะท�ำการผลิตเพื่อให้เกิดรายได้มากที่สุดได้อย่างไร? แต่เราควร
ตั้งค�ำถามว่าเราจะสามารถท�ำการผลิตให้เกิดความสุขที่สุดที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนที่สุดได้อย่างไร?”
4.3 อภิปราย โดย นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
บทบาทของกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวกับประเด็นธุรกิจและสิทธิมนุษยชนจะเป็นเรื่องของ
การท�ำข้อตกลงทางการค้า การเปิดตลาดระหว่างกันกับประเทศคู่ค้า การส่งเสริมทางการค้าซึ่งเป็นการส่งเสริม
การลงทุนในต่างประเทศ และการดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศด้วย
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วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการประกอบธุรกิจมีทั้งกรณีที่นักลงทุนไทยไปลงทุน
ในต่างประเทศและกรณีนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ปัญหาบางส่วนเกิดจากการไม่ศึกษา
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่ให้ดีเพียงพอ แต่อีกปัญหาหนึ่งที่ส�ำคัญ คือ การได้รับสัมปทานของ
ภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดหาทีด่ นิ ทีร่ กุ ล�ำ้ พืน้ ทีส่ าธารณะ การหาทีด่ นิ ทีร่ กุ ล�ำ้ พืน้ ทีข่ องบุคคลในท้องถิน่ ในรูปแบบ
ต่าง ๆ บางส่วนรัฐจัดหาให้ บางส่วนรัฐให้จัดหาเอง เอกชนที่ไปลงทุนจึงกระทบต่อสิทธิของประชาชนในพื้นที่
หน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ คือ การพยายมสร้างความตระหนักรู้ให้กับภาคเอกชนเกี่ยวกับหลักการพื้นฐาน
ด้านสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมให้มีการศึกษากฎหมายภายในประเทศที่ไปลงทุนที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน หรือ
กฎหมายสิทธิระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ได้มีการจัดท�ำมาตรฐานและตรา “Thailand TRUST Mark” ขึ้นมาเพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและเชื่อมั่นต่อคุณภาพสินค้าของประเทศไทย โดยให้มีภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามา
สอดประสานรับกัน แต่เดิมประเทศไทยมีมาตรฐานและตรา “Thailand Brand” ที่ให้การรับรองเรื่องมาตรฐาน
คุณภาพสินค้า แต่ขณะนี้ได้ยกระดับเป็น “Thailand TRUST Mark” โดยสินค้าที่จะได้รับการรับรองจะต้องผ่าน
เกณฑ์คุณภาพอย่างน้อย 3 เกณฑ์ ดังนี้
(1) เกณฑ์มาตรฐานการผลิต
(2) เกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่สอง คือ อย่างน้อยที่สุดผู้ประกอบการต้อง
มีการก�ำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม มีการจัดท�ำแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม มีการน�ำแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมที่
ได้จัดท�ำขึ้นไปปฏิบัติ
(3) เกณฑ์มาตรฐานแรงงานไทย ระดับที่สอง คือ เป็นอย่างน้อยที่สุดผู้ประกอบการต้อง
มีการก�ำหนดนโยบายแรงงานและการจัดการองค์กร ไม่มีการใช้แรงงานบังคับ มีระบบความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
กระทรวงพาณิชย์ถือว่าเงื่อนไขที่ได้จัดท�ำขึ้นนี้จะเป็นการรับรองและขับเคลื่อนในด้าน
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
4.4 อภิปราย โดย นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุตธิ รรม โดยกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ มีประเด็นน�ำเสนอทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชน ดังนี้
(1) ประเทศไทยถือว่ามีความก้าวหน้าด้านสิทธิมนุษยชนอย่างยิง่ ประเทศไทยเข้าเป็นรัฐภาคี
อนุสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนจ�ำนวน 7 ฉบับ จากทั้งหมด 9 ฉบับ
(2) ภายหลังการน�ำเสนอรายงาน UPR (Universal Periodic Review) รอบที่สองแล้ว
คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นผู้จัดท�ำแผนปฏิบัติการแห่งชาติ ว่าด้วย
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights-NAP) ตามที่ผู้แทนไทย
จากกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงยุติธรรมได้ให้ค�ำมั่นโดยสมัครใจในการส่งเสริมการเคารพสิทธิ
ของภาคธุรกิจตามที่ผู้แทนรัฐบาลสวีเดนและหลายประเทศได้เสนอ
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(3) ปัจจุบัน ประเทศไทยอยู่ภายใต้การบังคับใช้ของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3
ที่บังคับใช้ถึงปี พ.ศ. 2561 และอยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อจัดท�ำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4
อย่างไรก็ตาม แผนสิทธิมนุษยชนฯ สามฉบับแรกของประเทศไทยยังไม่ได้มกี ารระบุถงึ ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
และจากการได้มีการรับฟังความคิดในเวทีต่าง ๆ ได้มีข้อเสนอที่สอดคล้องกันให้มีการบรรจุประเด็นธุรกิจและ
สิทธิมนุษยชนเข้าเป็นส่วนหนึง่ ของแผนฯ ดังนัน้ จึงคาดว่าในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 จะมีการบรรจุ
ประเด็นธุรกิจและสิทธิมนุษยชนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนด้วย   
(4) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดท�ำแผนปฏิบัติการแห่งชาติฯ
กระทรวงยุติธรรมได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้นมาเพื่อรองรับภารกิจนี้โดยตรงโดยให้ทุกภาคส่วนได้มี
ส่วนร่วม รวมทัง้ ภาคธุรกิจ ซึง่ มีสว่ นร่วมและมีการด�ำเนินการทีเ่ ข้มแข็งมากกว่าและมาก่อนภาครัฐมากกว่า 10 ปีแล้ว
ภาคธุรกิจไทยได้มสี ว่ นร่วมในการจัดท�ำร่างแผนฯ กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพได้จดั ให้มกี ารรับฟังความคิดเห็น
ซึ่งท�ำไปแล้วใน 4 ภาค มีการจัดประชุมระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน รวมทั้งในครั้งนี้นายกรัฐมนตรี
ได้มาส่งสัญญาณแรงด้วยตนเองว่าเป็นค�ำมั่นของรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง มีคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติทใี่ ห้การสนับสนุนด้านข้อมูลตลอดมา ตลอดจนหน่วยงานอืน่ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ฯลฯ เมือ่ ได้รบั ข้อมูลมาแล้วจะจัดท�ำเป็นร่างแผนฯ เพือ่ ให้สคู่ ณะกรรมการฯ ทีก่ ระทรวงยุตธิ รรม
ได้แต่งตั้งขึ้นมาเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็น แผนปฏิบัติการฯ จะได้มีการก�ำหนดภารกิจหลัก ภารกิจรอง
ก�ำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง และผู้สนับสนุน เมื่อได้ร่างแผนฯ แล้วก็จะน�ำไปรับฟัง
ความคิดเห็นทัว่ ประเทศอีกรอบหนึง่ ก่อนทีใ่ นปี 2561 กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพจะได้นำ� เสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้ความเห็นชอบและประกาศให้มีผลใช้บังคับต่อไป  
สิ่งส�ำคัญที่สุด กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอยากให้ทุกฝ่ายมีความเชื่อมั่นในกระบวนการ
จัดท�ำแผนฯ กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็นฝ่ายอ�ำนวยการในการจัดท�ำแผนฯ ต้องการให้เกิดความ
เชื่อมั่นว่าแผนฯ จะท�ำให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนและสร้างความยั่งยืนเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่
น่าอยู่ น่าเยือน มีการพัฒนาที่ยั่งยืน และผู้คนในประเทศมีความสุข เชื่อมั่นว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จะร่วมกันเข้ามาขับเคลื่อนกระบวนการจัดท�ำแผนฯ นายกรัฐมนตรี
มายืนยันว่ารัฐบาลจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้อย่างเต็มที่เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
4.5 อภิปราย โดย นายสืบพงศ์ ศรีพงษ์กลุ ผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจ�ำส�ำนัก
ประธานศาลฎีกา
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้มีการก�ำหนดเกี่ยวกับ
การเยียวยาผูเ้ สียหายไว้ แต่เป็นทีน่ า่ เสียดายทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไม่มกี ารก�ำหนด
เกี่ยวกับการเยียวยาผู้เสียหายไว้
การเยียวยาผู้เสียหายภายในศาลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มีบทบัญญัติที่ส�ำคัญ การระงับและเพิกถอนการกระท�ำ และการก�ำหนดให้มีการเยียวยา การฟ้องร้องค่าเสียหาย
ในศาลที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพตามมาตรา 32 ส่วนใหญ่เกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
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ปัญหาทีพ่ บในการปฏิบตั ขิ องศาล คือ ศาลยังใช้วธิ กี ารพิจารณาคดีแบบคดีทวั่ ไป ทัง้ ทีป่ รัชญา
ของการเยียวยา คือ ต้องรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ปัญหาไม่ได้เกิดขึน้ แต่เฉพาะในศาล แต่ในหน่วยงานของฝ่ายบริหาร
ปัญหาก็เกิดขึ้นด้วย เช่น การไม่ได้บังคับให้เป็นไปตามการพิจารณาของศาล ปัญหาเรื่องความรวดเร็ว การไม่พบ
ว่า มีการให้ความรูแ้ ก่ผทู้ ไี่ ด้รบั ความเสียหาย การไม่มรี ะบบการรับเรือ่ งร้องเรียน นอกจากนี้ ผูไ้ ด้รบั ความเสียหาย
กลุ่ม เช่น ชุมชน ควรจะได้รับการตอบสนองด้วยความรวดเร็ว การไม่มีระบบการเจรจาหรือไกล่เกลี่ยในส่วนของ
ฝ่ายบริหารก่อนเข้าสูศ่ าล ทัง้ นี้ ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบนั ท�ำให้การไกล่เกลีย่ ท�ำได้งา่ ยทัง้ กระบวนการภายนอกศาล
และการไกล่เกลีย่ ในกระบวนการของศาล เช่น การไกล่เกลีย่ ออนไลน์ จะท�ำให้การเยียวยาเกิดขึน้ ได้รวดเร็วยิง่ ขึน้
อย่างไรก็ตาม นอกจากการบังคับใช้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 แล้ว ในส่วนของศาลในเวลานี้ยังมีกฎหมายส�ำคัญที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย คือ พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปรามปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 เช่น กรณีการบังคับใช้แรงงาน ทั้งนี้ มีส่วนส�ำคัญ 2 ส่วนที่ท�ำให้
นักกฎหมายได้เข้าใจหลักการเพิ่มขึ้น คือ (ก) การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และ (ข) การเยียวยา ศาลยุติธรรม
ได้มีความเห็นถึงส�ำนักงานอัยการสูงสุดในเรื่องบทบาทการเข้าไปให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ให้มีการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนและการเยียวยา การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หมายถึง เงิน แต่การเยียวยาไม่ได้มีเฉพาะ
เรื่องเงิน แต่ให้หมายรวมถึงเรื่องอื่นด้วย เช่น การให้ดูแลเรื่องอาหารหรือที่พักหรือการรักษาพยาบาล การดูแล
และการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การส่งกลับประเทศ การให้ความช่วยเหลือทางคดี ฯลฯ กฎหมาย
ฉบับนี้ได้ท�ำให้นักกฎหมายไทยเข้าใจการเยียวยามากขึ้น
ขณะนี้ ศาลยุติธรรมให้ความส�ำคัญกับประเด็นการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์
อย่างมาก เช่น กรณีแรงงานแกะกุ้ง ท�ำให้สามารถพิจารณาคดีเหล่านี้ด้วยความรวดเร็ว การพิจารณาคดีเหล่านี้
จะพิจารณาโดยให้ความส�ำคัญกับผูเ้ สียหายค่อนข้างมาก มีการจัดตัง้ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือเหยือ่ เพือ่ สอดส่องว่า
กลุม่ คดีประเภทนีม้ กี ารพิจารณาไปด้วยความรวดเร็วแค่ไหน บางคดีอาจจบได้ทขี่ นั้ ตอนการไกล่เกลีย่ บางกรณีที่
เป็นคดีร้ายแรง (serious crime) จะไม่ให้ท�ำการไกล่เกลี่ย ในปัจจุบัน ในระบบศาลจะมีระบบการไกล่เกลี่ยและ
มีศูนย์ไกล่เกลี่ยอยู่ในทุกศาล เช่น ในศาลชั้นต้น 250 ศาล ถ้าไม่ใช่คดีร้ายแรงและสามารถเข้าสู่การเจรจาได้จะ
ให้ใช้การไกล่เกลี่ย ในปี พ.ศ. 2559 ได้มีการริเริ่มการไกล่เกลี่ยทางแพ่ง 1,100,000 เรื่อง สามารถเข้าสู่ระบบ
การไกล่เกลี่ยได้ทั้งสิ้น 372,000 คดี ไกล่เกลี่ยได้ส�ำเร็จ 311,500 คดี การไกล่เกลี่ยไม่ได้ให้เฉพาะผู้พิพากษา
ท�ำหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้น แต่ให้ใช้ผู้ประนอมซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ เข้ามาในการไกล่เกลี่ย เช่น
กรณีการไกล่เกลีย่ ทางธุรกิจ ศาลต้องการผูป้ ระนอมทีม่ คี วามเข้าใจทีแ่ หลมคมมากพอในทางธุรกิจเข้ามาท�ำหน้าที่
ในบางคดีหากตีความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นการค้ามนุษย์อาจท�ำให้ธุรกิจนั้นล้มเลิกกิจการได้เลย
ข้อเสนอแนะต่อทุกฝ่าย คือ ถ้าหากจะด�ำเนินงานด้านไกล่เกลี่ยอย่างจริงจัง ควรต้องมี
การรวบรวมกฎหมายที่ต�่ำกว่ารัฐธรรมนูญ รวมทั้งต้องพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกันและท�ำให้เป็น
ระบบเดียวกัน
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การอภิปราย เรื่อง “การส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนในภาคเอกชน”
5.1 อภิปราย โดย นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิทธิมนุษยชนเป็นหลักการพื้นฐานที่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถือเป็นเกณฑ์
ส่วนหนึ่งที่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ควรต้องปฏิบัติตาม
ประเทศไทยมีบริษทั จดทะเบียนนิตบิ คุ คลกับกระทรวงพาณิชย์ทงั้ หมดรวมประมาณ 700,000
บริษัท จากบริษัททั้งหมดเหล่านี้ มีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประมาณ 660 กว่าบริษัท ในประมาณ
660 บริษัทนี้ มีลูกจ้างรวมกันประมาณ 1,200,000 คน ในด้านแรงงานนั้น ตลาดหลักทรัพย์มีการประกาศใช้
แนวปฏิบัติเรื่องแรงงาน (Practice Guideline on Labor) ที่สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน รับรองหลักการ
ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ และมีการก�ำหนดวิธกี ารปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
จะอ้างอิงกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด ซึ่งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้ก็ก�ำหนดขึ้นสอดคล้องตาม
หลักการสากล เพื่อช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถก้าวข้ามข้อจ�ำกัดของตนเองไปสู่มาตรฐานสากล
ประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่า มีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จ�ำนวนหนึ่งที่ต้อง
“ล้มหายตายจาก” หรือเลิกกิจการ จึงได้มีการศึกษาว่าอะไรเป็นสาเหตุให้บริษัทต้องเลิกกิจการ และพบว่า
ค�ำตอบส�ำคัญ คือ เรื่อง “ธรรมาภิบาล” ตลาดหลักทรัพย์จึงได้มีการด�ำเนินการเรื่องธรรมาภิบาลอย่างจริงจัง
โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์ธรรมาภิบาล หรือ CG Center (Corporate Governance Center) ขึ้นมา เพื่อก�ำหนด
ว่ าเพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท มีธ รรมาภิบ าล บริษัทจะต้องท�ำอะไรบ้ า งทั้ ง ด้ า นรู ปแบบและด้ า นเนื้ อ หา อย่ า งไรก็ ต าม
ตลาดหลักทรัพย์ไม่ใช่ส่วนราชการและไม่มีกฎหมายบังคับ แต่ตลาดหลักทรัพย์มีข้อก�ำหนดว่า ถ้าจะสมัคร
เข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็จะต้องมีกฎเกณฑ์ร่วมกันที่ตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนดขึ้นให้ต้อง
ปฏิบตั ติ าม รวมทัง้ ตลาดหลักทรัพย์จะพยายามหาตัวอย่างการปฏิบตั ทิ ดี่ ี หากพบว่ามีกจ็ ะผลักดันบริษทั เหล่านีใ้ ห้มี
การวัดหรือประเมินตามมาตรฐานในระดับสากล
ในด้านธรรมาภิบาล บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วไปจะประเมินตามมาตรฐาน
CG Code ของไทย และให้มกี ารจัดท�ำรายงาน CG ทีม่ กี ารประเมิน CG อย่างรอบด้าน เช่น การปฏิบตั ติ อ่ พนักงาน
การปฏิบัติต่อลูกค้า การปฏิบัติต่อคู่ค้าฯลฯ ที่จะต้องมีความเป็นธรรม และเกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชน
แต่ถา้ บริษทั ใดประเมินได้คะแนนสูงก็จะผลักดันให้มกี ารใช้มาตรฐานระหว่างประเทศในการประเมิน ซึง่ ในปัจจุบนั
ตลาดหลักทรัพย์จะใช้เกณฑ์ของกลุม่ ประเทศ OECD รวมทัง้ ใช้เกณฑ์ Global Compact  ในส่วนของการท�ำงาน
รายงานใช้มาตรฐาน GRI (Global Reporting Initiative) อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์พบว่า ในปัจจุบัน
ร้อยละ 76 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้มีการประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (human
rights policy) ของบริษัทแล้ว แต่นโยบายที่ประกาศนั้นอาจจะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันไป ในด้านการมีนโยบาย
ด้านสิทธิมนุษยชน บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่ได้มีการประกาศแล้ว
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เมื่อบริษัทสมัครขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และเข้าเป็นสมาชิกใหม่ ตลาดหลักทรัพย์จะ
ด�ำเนินการใน 3 เรื่อง ดังนี้
(1) ให้การฝึกอบรมส�ำหรับสมาชิกใหม่ โดยให้ผู้อาวุโสในวงการของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์เดินทางไปพบกับบริษัทใหม่เหล่านั้น
(2) ตลาดหลักทรัพย์ให้ความส�ำคัญกับความยัง่ ยืน ก่อนทีจ่ ะได้มกี ารก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืน (SDGs) ตลาดหลักทรัพย์ได้กำ� หนดให้ใช้เกณฑ์สงิ่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลมาก่อน (Environmental,
Social and Governance หรือ ESG) ซึ่งภายหลังเมื่อมีก�ำหนดเป้าหมาย SDGs ขึ้นมา ตลาดหลักทรัพย์ก็ได้น�ำ
ทั้ง 2 เกณฑ์มาศึกษาเปรียบเทียบกันและพบว่าเกณฑ์ ESG ครอบคลุมเป้าหมาย SDGs อยู่แล้วในมิติของทางธุรกิจ
จึงสนับสนุนให้ใช้เกณฑ์ ESG ต่อไป แต่หากมีบริษัทใดที่มีความพร้อมที่จะไปสู่ความยั่งยืนตามเป้าหมาย SDGs
ตลาดหลักทรัพย์ก็จะสนับสนุนให้ไปใช้มาตรฐานระหว่างประเทศในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
(3) ถ้าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ต้องการไปดูงานหรือต้องการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ตลาดหลักทรัพย์ก็จะช่วยให้บริษัทจดทะเบียนเหล่านั้นสามารถก้าวไปสู่ศักยภาพที่ต้องการได้
ตลาดหลักทรัพย์สมัครเป็นสมาชิกของ UN sustainable exchange เป็นตลาดที่ 2 ของเอเชีย เป็นตลาดที่ 13 ของโลก
เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้มีเวทีในการหารือแลกเปลี่ยนในด้านต่าง ๆ ในระดับโลก
ปัจจุบันนักลงทุนสถาบันทั่วโลก หรือกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญซึ่งเป็นกองทุนขนาดใหญ่ที่สุด จะพิจารณาการลงทุน
ในบริษัทต่าง ๆ จากเกณฑ์ธรรมาภิบาล ทั้งนี้ กองทุนเหล่านี้จะไม่ลงทุนในบริษัทที่ไม่มีธรรมาภิบาลและไม่ยั่งยืน เช่น
ไม่เคารพสิทธิมนุษยชน ไม่รักษาสิ่งแวดล้อม หรือละเมิดการพัฒนาทางสังคม เป็นต้น
5.2 อภิปราย โดย นางฉวีวรรณ เกียรติโชคชัยกุล ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท
บางจากคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
กลุ่มบางจาก หรือบริษัท บางจาก คอร์เปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทของคนไทยที่ไม่มี
เจ้าของที่ผูกขาดรายเดียวหรือเถ้าแก่ กลุ่มบางจากส่งต่อข้อดีระหว่างกันจากรุ่นสู่รุ่น นับตั้งแต่ประธานกรรมการ
คนแรก คือ นายโสภณ สุภาพงศ์ จนถึงปัจจุบันในการเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม  
กลุ่มบางจากท�ำธุรกิจที่พัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม แม้ต้องมีก�ำไร
เพือ่ รับผิดชอบต่อผูล้ งทุน แต่ตอ้ งรับผิดชอบต่อลูกค้าและต่อสังคมด้วย กลุม่ บางจากด�ำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง
อย่างยิง่ โดยเฉพาะในด้านสิทธิมนุษยชน กลุม่ บางจากจะไม่ทำ� ผิดกฎหมาย แต่จะท�ำดีกว่าทีก่ ฎหมายก�ำหนด ท�ำธุรกิจ
และดูแลสังคมควบคู่กันไป
กลุม่ บางจากมีปม้ั หรือสถานีบริการน�ำ้ มันชุมชนทีส่ นับสนุนชุมชนการเกษตรให้เป็นผูป้ ระกอบการ
ด้วยตนเอง โดยปัจจุบันกลุ่มบางจากมีสถานีบริการน�้ำมันชุมชนทั้งหมดประมาณ 600 แห่ง จากสถาบันบริการน�้ำมัน
ทัง้ หมดของบางจากประมาณ 1,200 แห่ง หรือประมาณครึง่ หนึง่ สถานีบริการน�ำ้ มันชุมชนจ�ำนวนประมาณ 600 แห่ง
เหล่านี้ มียอดขายประมาณ 2 ล้านลิตรต่อเดือน ในปี พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มกิจการสถานีบริการน�้ำมันชุมชน
แต่ปัจจุบัน สถิติปี พ.ศ. 2559 สถานีบริการน�้ำมันชุมชนมียอดขายประมาณ 87 ล้านลิตรต่อเดือน

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
กลุ่มบางจากต้องการเป็นผู้น�ำเรื่องพลังงานทดแทน เช่น แก๊สโซฮอล์ หรือไอโอดีเซล ซึ่งมา
จากพืชที่เมื่อใช้หมดแล้วสามารถปลูกใหม่ได้ตามแนวทางพระราชทานของในหลวงเรื่องพลังงานทดแทน
กลุม่ บางจากก็นอ้ มน�ำเรือ่ งนีม้ าขยายผลในทางการค้าเพือ่ เป็นผูน้ ำ� พลังงานทดแทน สร้างความมัน่ คงทางพลังงาน
ให้กับประเทศ ลดการน�ำเข้า ลดการขาดดุลการค้า สร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกร และสร้างงานสร้างรายได้เพื่อ
ให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้น กลุ่มบางจากจึงไม่ได้ดูแลเฉพาะพนักงาน แต่ต้องการดูแลสังคมด้วย
กลุม่ บางจากน�ำสินค้าเกษตรหรือสินค้าชุมชนมาท�ำกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยเมือ่ มีสนิ ค้า
เกษตรราคาตกต�่ำก็ซื้อมาแจกในสถานีบริการน�้ำมัน เช่น ข้าวฯลฯ กลุ่มบางจากคิดว่า ถ้าเปิดให้เกษตรกรเข้ามา
ขายก็มาขายไม่ได้ตลอด เพราะต้องกลับไปดูแลไร่นาหรือท�ำงานดูแลบ้านหรืออื่น ๆ กลุ่มบางจากจึงซื้อมาแจก
โดยตรง เพราะปกติก็ซื้อน�้ำจากภาคอุตสาหกรรมมาแจกอยู่แล้ว
กลุ่มบางจากท�ำมากกว่า CSR แต่ท�ำ  CSR in Process หรือให้ความรับผิดชอบต่อสังคม
เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบการ กลุ่มบางจากตั้งบริษัทเพื่อสังคม ชื่อ บริษัท ออมสุข จ�ำกัด ที่สนับสนุนให้
เกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยใช้ช่องทางการตลาดของกลุ่มบางจากเป็นช่องทางการขาย
กลุ่มบางจากเปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้ามาท�ำงานในบริษัท ซึ่งตอนแรกก็ลังเล เพราะห่วงเรื่องความปลอดภัย
แต่ตอนนี้พิจารณาแล้วเห็นว่า คนพิการสามารถท�ำงานได้หลายส่วนจึงได้มีการรับคนพิการเข้ามาท�ำงานแล้ว
ปัจจุบันจ�ำนวนประมาณ 40 คน นอกจากนี้ กลุ่มบางจากมีการตั้งบริษัทลูกเพื่อด�ำเนินการกิจการด้านต่าง ๆ ใน
ต่างประเทศ กลุม่ บางจากจึงได้ประกาศเป็นนโยบายให้บริษทั ลูกต้องปฏิบตั ติ ามด้วยในด้านการลงทุนทีย่ งั่ ยืนและ
การต้องไม่สร้างมลภาวะให้เกิดขึ้น  
โรงงานกลั่นน�้ำมันของกลุ่มบางจากเป็นโรงกลั่นที่ตั้งอยู่ในเมือง สมัยก่อนพื้นที่ดังกล่าวเป็น
พื้นที่ป่าชายเลน แต่ปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นพื้นที่เมืองไปทั้งหมดแล้ว กลุ่มบางจากจึงต้องคิดว่าจะสามารถอยู่กับ
เมืองหรือชุมชนได้อย่างไร โดยไม่โทษว่าใครมาก่อนหรือมาหลัง ปัจจุบันพื้นที่โดยรอบโรงกลั่นน�้ำมันมีโรงเรียน
ชุมชน คอนโดมิเนียมฯลฯ ตั้งอยู่จ�ำนวนมาก จึงต้องท�ำกิจกรรมชุมชนอย่างมากกับชุมชนโดยรอบ เพื่อรับรอง
ว่าชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบโรงกลั่นต้องไม่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการ ถ้าพบชุมชนใดคนมีรายได้น้อย
กลุ่มบางจากก็จะจัดกิจกรรมที่ช่วยลดรายจ่าย สร้างรายได้ สร้างความยั่งยืน หรือกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเข้าไป
ในส่วนของคอนโดมิเนียมจ�ำนวนมากก็จะเข้าไปจัดกิจกรรมและร่วมพูดคุยปรึกษาหารือในด้านต่าง ๆ ท�ำให้มี
กลุ่มบางจากต้องท�ำกิจกรรมชุมชนมากกว่า 50 กิจกรรมต่อปี เพื่อท�ำให้ชุมชนโดยรอบรู้สึกว่าอยู่กับกลุ่มบางจาก
แล้วปลอดภัยและเป็นมิตร
การท�ำดีกับสังคมจึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันส�ำหรับองค์กร แม้การเปิดด�ำเนินการอาจจะขอ
สามารถอนุญาตจากภาครัฐได้ แต่ความยั่งยืนของกิจการขึ้นอยู่กับลูกค้า กลุ่มบางจากมีคณะกรรมการลูกจ้าง
ที่ไม่เคยมีเรียกร้องอะไรจากบริษัทเลย เพราะบริษัทให้มากกว่าที่ลูกจ้างต้องการอยู่แล้ว นอกจากนี้ ยังมี
การส่งเสริมให้พนักงานท�ำกิจกรรมด้านการให้สู่สังคม เช่น กลุ่มบางจากเชิญชวนให้พนักงานบริจาคเงินเดือน
ของตั ว เองบางส่ ว นไปสนั บ สนุ น โครงการอาหารกลางวั น ของโรงเรี ย นในพื้ น ที่ ห ่ า งไกล และสนั บ สนุ น

167

168

วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน
การด�ำเนินการของมูลนิธิเด็ก นอกจากนี้ กลุ่มบางจากก�ำลังท�ำเรื่อง carbon footprint เพื่อประเมินและหาทาง
รับผิดชอบอย่างจริงจังต่อภาวะโลกร้อน รวมทัง้ กิจกรรมกลัน่ น�ำ้ มันได้มกี ารใช้นำ�้ จ�ำนวนมากซึง่ ส่งผลต่อเกษตรกร
กลุ่มบางจากก�ำลังหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอยู่     
5.3 อภิปราย โดย นายสุชาติ จันทรานาคราช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ค�ำว่า “TRUST” ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมคี วามหมายทีล่ กึ ซึง้ มาก หมายถึง
ความเชื่อใจ ความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ ความไว้เนื้อเชื่อใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้บนพื้นฐานของ 4 เรื่อง
คือ ความโปร่งใส (transparency) ความรับผิดชอบ (responsibility) ความเป็นสากล (universality) ความยัง่ ยืน
(sustainability) ทั้ง 4 ปัจจัยนี้เป็นหัวใจส�ำคัญของการดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชน
เมือ่ 10 - 20 ปีทแี่ ล้ว ถ้าพูดเรือ่ งสิทธิมนุษยชนกับผูป้ ระกอบการ จะไม่มใี ครฟัง แต่ครัง้ นี้
ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบ สิทธิมนุษยชนกลายเป็นเงื่อนไขในสัญญาทางการค้าไปแล้ว ประเด็นสิทธิมนุษยชน
ที่ลูกค้ายุโรปและอเมริกาต้องการไม่ใช่เพียงแค่สิทธิในองค์กรเท่านั้น แต่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR
หรือ SRA หรืออะไรต่าง ๆ ที่ขณะนี้เน้นกันมากว่า เป็นความรับผิดชอบต่อสังคม ถ้าไม่สามารถท�ำตามสิ่งที่ลูกค้า
ต้องการได้แล้ว การเจรจาทางธุรกิจอื่นก็ไม่มีทางเกิดขึ้น  
3 เสาหลักของหลักการชี้แนะฯ มีเรื่องการคุ้มครอง การเคารพ และการเยียวยา
(1) เรื่องคุ้มครอง รัฐเป็นผู้คุ้มครองเพราะรัฐเป็นผู้ปกครอง ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมาย
รองรับได้มากน้อยแค่ไหน ยังไม่เคยได้เห็นรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมกี ารประเมินสถานะ
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ว่าดีหรือไม่ แค่ไหน อย่างไร กลไกในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันเพียงพอหรือไม่ แค่ไหน ควรจะมีการพัฒนากฎหมายหรือกลไกในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างไร
ถ้าดูตามกลไกทางกฎหมายในปัจจุบนั ประเทศไทยมีกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน กฎหมาย
แรงงานสัมพันธ์ มีคณะกรรมการไตรภาคีที่ดูแลเรื่องแรงงาน มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม
ช่วงเช้า นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการประเมิน EHIA เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องใหม่
ที่ลูกค้าต่างชาติให้ความสนใจอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ได้หมายถึง การที่บริษัทหนึ่ง
ออกไปปลูกป่าแต่หลังโรงงานปล่อยน�้ำเสีย อันนี้ไม่ใช่ความรับผิดชอบต่อสังคม หรือบริษัทหนึ่งน�ำเงินไปสร้าง
โรงเรียน แต่ขณะเดียวกันก็สร้างความเดือดร้อนให้กบั ชุมชนหรือคอร์รปั ชัน่ กลุม่ บางจากบอกแล้วว่ากลุม่ บางจาก
ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน
(2) เรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ประเด็นนี้มีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อย ๆ ลูกค้าต้องการที่
จะให้เอกชนผู้ส่งออกหรือผู้ประกอบการหรือคู่สัญญาต้องเคารพสิทธิมนุษยชนทั้งในและนอกองค์กร
(3) เรื่องการเยียวยาต้องมีการดูแลอย่างดี หากมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น ต้องมี
การเยียวยา
สิทธิมนุษยชนในแต่ละประเทศควรจะมีบรรทัดฐานต่างกัน ดังนั้น เมื่อต่างกันแล้วประเทศไทย
หรือผู้ประกอบการควรจะตัดสินใจอย่างไร จะไปทางไหน ควรท�ำให้สิทธิมนุษยชนสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
และสังคมหรือสภาพอื่น ๆ ในสังคมนั้น ๆ หรือไม่ ดังนั้น ภาครัฐควรต้องก�ำหนดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
กฎเกณฑ์ฯลฯ ที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม สังคม หรือเศรษฐกิจของประเทศ และปฏิบัติ
ได้จริง
วิทยากรกล่าวถึงกรณีทนี่ าย Dante Pesce กล่าวว่าประเทศไทยมีสงิ่ ทีด่ ี เพราะนายกรัฐมนตรี
ได้มีเจตจ�ำนงทางการเมืองที่ชัดเจนที่จะท�ำให้เกิดการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นจริงในประเทศไทย แต่จริง ๆ
แล้ว การคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนอย่างดีทค่ี าดหวังนัน้ อาจจะมีหรือไม่มกี ไ็ ด้ ยังขึน้ อยูก่ บั องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ต้องร่วมมือกันท�ำให้เจตจ�ำนงทางการเมืองที่ดีนั้น
เกิดผลขึ้นได้จริงในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด การเร่งรัดให้มีสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นในสภาพที่เป็นอยู่
ในครั้งนี้อาจยังไม่สมควร แต่ควรท�ำให้มีสิทธิมนุษยชนได้ค่อย ๆ พัฒนาขึ้นอย่างมั่นคงและท�ำได้จริง นักธุรกิจ
ไม่ชอบฟังความคิดที่เป็นอุดมคติ อุดมคติอาจจะฟังดูดี แต่การท�ำได้จริงส�ำคัญมากกว่า การเขียนแผนดีที่ท�ำจริง
ไม่ได้ไม่มีประโยชน์อะไร ดังนั้น ผู้เขียนแผนจึงต้องเขียนแผนที่ท�ำได้จริง
วิทยากรกล่าวถึงกรณีที่นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กล่าวว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติมีหน้าที่ในด้านการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
และที่น่าสนใจที่สุด คือ การเข้าไปติดตามผลการด�ำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นมิตร เพราะในอดีตที่
ผ่านมาภาคเอกชนกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่ค่อยท�ำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เหมือนยัง
พูดกันคนละเรื่อง ภาคธุรกิจมักรู้สึกว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมองในแง่ดีเกินไป ซึ่งในสถานการณ์
จริงอาจจะไม่เป็นเช่นนั้น ดังนั้น ถ้าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอความเป็นกัลยาณมิตรก็เป็นสิ่งที่ดี
จะเป็นความร่วมมือที่ดีมาก
ในส่วนเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศหรือกรณีต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศ
การศึกษาลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นมีความจ�ำเป็น การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
ให้ได้ผลดีน่าจะส่งผลให้การลงทุนในต่างประเทศหรือกรณีต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศได้ผลดียิ่งขึ้นด้วย
นอกจากนี้ หากมีองค์กรใดหรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีการยกย่องหรือให้รางวัลกับองค์กร
ภาคเอกชนทีส่ ามารถส่งเสริมหรือเคารพสิทธิมนุษยชนได้กจ็ ะเป็นสิง่ ทีด่ ี ในครัง้ นีไ้ ม่วา่ บริษทั ใดจะชอบหรือไม่ชอบ
เรือ่ งสิทธิมนุษยชน แต่สทิ ธิมนุษยชนได้กลายเป็นส่วนหนึง่ ของธุรกิจไปแล้ว ถ้ามีรางวัลส่งเสริมก็จะเป็นสิง่ ทีด่ แี ละ
ดึงดูดบริษัทต่าง ๆ ให้สนใจการประกอบธุรกิจในมิติสิทธิมนุษยชนให้มากยิ่งขึ้น  
การท�ำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในส่วนของภาคเอกชน ไม่ควรจะท�ำกิจกรรม
CSR ในลักษณะทีเ่ ป็นเครือ่ งมือทางการตลาด (marketing tools) ทัง้ นี้ เพราะมีหลายบริษทั ทีใ่ ช้ CSR เป็นเครือ่ งมือ
การตลาด แต่จติ วิญญาณของ CSR เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.)
มีนโยบายให้ CSR ในฐานะส่วนหนึ่งของการแสดงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนต้องท�ำบนหลัก 4 ประการดังที่
ได้กล่าวไปแล้ว ว่าโดยรวมหมายถึง “TRUST” ที่มีความหมายลึกซึ้งมาก คือ ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ความเป็นสากล และความยั่งยืน
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5.4 อภิปราย โดย นายปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท แพรนด้าจิวเวลรี่ จ�ำกัด

ในปี 1992 กลุ่มขององค์กรภาคประชาสังคมจ�ำนวนหลายพันคนจากหลายประเทศทั่วโลก
ได้ไปรวมกันที่นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ในการประชุม Earth Summit วาระส�ำคัญ คือ การวิพากษ์
การพัฒนาและบทบาทของภาคธุรกิจระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ และเป็นการสร้างแรงกดดันที่มาจาก
ภาคประชาสังคมที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและต้องการให้สหประชาชาติเข้ามาดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชน
ของประชาชนทั่วทั้งโลกให้เป็นไปตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ปฏิญญานี้มีความหมายมาก เพราะใน
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 มีผคู้ นจ�ำนวนมากเสียชีวติ เพราะรัฐได้รกุ ล�ำ้ สิทธิของประชาชนทีอ่ ยูใ่ นประเทศต่าง ๆ มากเกินไป
เช่น การใช้แก็สรมคนจ�ำนวนมากจนเสียชีวิต จึงเป็นที่มาของหลักการสิทธิมนุษยชนที่เป็นสากล
อย่างไรก็ตาม การต่อสู้ทางแนวความคิดว่าด้วยหลักการสิทธิมนุษยชนที่เป็นสากลจึง
มีระยะมานานพอสมควร ในประเทศไทยมีกลุ่มคนจ�ำนวนหนึ่งจากหลากหลายกลุ่มที่ได้เข้าร่วมการประชุม
Earth Summit ส่งผลกดดันที่ท�ำให้นาย Kofi Anan เลขาธิการสหประชาชาติ ตระหนักว่า มีความจ�ำเป็นต้อง
ด�ำเนินการในการให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนของประชาชนกลุม่ รากหญ้า ทัง้ นี้ จากข้อมูลพบว่านักธุรกิจ
เป็นผู้ใช้ทรัพยากร ประมาณ 2 ใน 3 ของโลก ส่วนรัฐใช้ทรัพยากรเพียงประมาณ ร้อยละ 20 เท่านั้น เพราะฉะนั้น
นักธุรกิจจึงเป็นผู้มีอ�ำนาจสูงสุดในการใช้ทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรมนุษย์ สหประชาชาติจึงเห็นว่า
ถ้าจะขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังต้องให้นักธุรกิจเข้ามาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
อนึ่ง สหประชาชาติไม่สามารถเพิกเฉยต่อเรื่องนี้ได้ เพราะภาคประชาสังคมทั่วโลกได้มี
การเข้าร่วมประชุมใหญ่ Earth Summit กันทุก 10 ปี (ครั้งที่ 2 จัดที่นครโยฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้
ครัง้ ที่ 3 จัดทีเ่ ขตบริหารพิเศษฮ่องกง) รวมทัง้ ด้วยเหตุผลว่ามนุษย์ตอ้ งการการพัฒนาไปข้างหน้า วิวฒ
ั นาการของ
มนุษยชาติที่มีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเกิดขึ้นเสมอ นับแต่มีข้อตกลง Global Compact ในปี ค.ศ. 2000 (พ.ศ.
2543) แล้วก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs 17) โดยส่วนตัวของวิทยากรจึงเห็นว่านักธุรกิจกับ
ภาคประชาสังคม โดยแท้จริงแล้วเป็นดั่งญาติพี่น้องกัน ดังนั้น การเคารพสิทธิจึงเป็นหน้าที่ของนักธุรกิจ ในฐานะ
ผู้ที่ใช้ทรัพยากรของโลกสูงสุด
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอค�ำว่า “TRUST” ขึ้นมาในการประชุมครั้งนี้
แต่จะน�ำสังคมไปสูจ่ ดุ นัน้ ได้หรือไม่  และอย่างไร ภาคธุรกิจยังถูกมองว่าเป็นส่วนเกินหรือภาระในการพัฒนา ถ้าเป็น
ไปได้กอ็ ยากให้ภาคธุรกิจได้เป็นส่วนหนึง่ ของภาคประชาสังคม ถ้าภาคธุรกิจสามารถวางตนเองให้เกิดความเชือ่ ใจ
ไว้ใจ และเชือ่ ถือได้ สายตาทีม่ องมาทีภ่ าคธุรกิจก็นา่ จะเป็นมิตรมากขึน้ ภาคธุรกิจต้องสร้าง “TRUST” ขึน้ มาให้ได้
เช่น การสร้างความเชือ่ ใจกันระหว่างผูว้ า่ จ้างกับผูถ้ กู จ้าง ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีอ่ ยูร่ อบโรงงาน ก็จะเป็นสิง่ ทีด่ ตี ามมา
เชื่อว่า ที่ผ่านมาในการพัฒนาได้มีการพูดในเรื่อง GDP มากเกินไป พยายามหาว่าได้ GDP
เติบโตเท่าไรหรือมีขนาดเท่าไร แต่ถ้ามี GDP ที่ไม่ได้สร้างความสุขให้กับใครเลยเกิดขึ้นอยู่ด้วย จะถือว่าเป็น GDP
นั้นเป็น GDP ที่ดีได้หรือไม่ ถ้าขอให้ภาครัฐพิจารณาเน้นสร้างเฉพาะ GDP ที่ดีที่มีความสุข และลด GDP ที่เป็น
ภาระทางสังคม

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
กระแสของโลกต้องการให้ภาคธุรกิจต้องรับผิดชอบต่อสังคม เพราะในโลกที่เผชิญอยู่ก�ำลังมี
ทรัพยากรที่ลดน้อยลง มีมลพิษเพิ่มมากขึ้น และประชากรโลกก�ำลังจะมีจ�ำนวนมากถึงหนึ่งหมื่นล้านคน โลกจะ
ผลิตอาหารและเครือ่ งอุปโภคบริโภคเลีย้ งประชาชนเหล่านีเ้ พียงพอได้อย่างไร เมือ่ มีความต้องการในการบริโภคสูง
มากขึน้ อย่างมาก สิง่ เหล่านี้ อาจจะพอทุเลาปัญหาลงได้ หากการพัฒนาของโลกเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน (SDGs 17) “ความยัง่ ยืน” ในทีน่ จี้ งึ ไม่ใช่เรือ่ งท้องถิน่ นิยมหรือประเทศนิยม แต่เป็นเรือ่ งของความพอเพียง
สหประชาชาติคดิ เรือ่ งนีข้ นึ้ มาได้เพราะภาคประชาสังคม ถ้าจะท�ำให้สงั คมโลกนีด้ ขี นึ้ มาได้ ต้องท�ำให้โลกนีบ้ ริโภค
อย่างพอเพียง หลายศาสนาสอนในเรือ่ งความพอเพียง ถ้ามีความพอเพียง ความสุขและความสบายใจก็จะตามมา
5.5 อภิปราย โดย นายบรรจง นะแส ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน
วิทยากรท�ำงานกับชุมชนประมงชายฝั่งขนาดเล็กในหลายจังหวัด เป็นเกษตรกรค่อนข้าง
ยากจน และมีชีวิตสัมพันธ์อยู่กับทรัพยากรทางทะเล ได้ติดตามท�ำงานเรื่องนี้มาอย่างยาวนาน จึงขอถือโอกาส
มาขอร้องนักธุรกิจและบอกปัญหาทีไ่ ด้เจอ นักธุรกิจในทีป่ ระชุมนีจ้ ำ� นวนหนึง่ มีการท�ำธุรกิจทีส่ มั พันธ์กบั ทะเล และ
คนส่วนใหญ่กน็ า่ จะชอบอาหารทะเล จึงเรียกร้องหน่วยงาน เช่น ตลาดหลักทรัพย์ ให้ชว่ ยพิจารณา ประสบการณ์
ปัญหาที่ได้ท�ำงานมานานกว่า 30 ปี
ธุรกิจเป็นพลวัตรของโลก ถ้าทิศทางการพัฒนายังเป็นเช่นนี้ ต้องมีโลกอีก 5 ใบ ก็อาจจะไม่พอ
ดังนั้น คนรุ่นนี้จะหาทางรักษาทรัพยากรทางทะเลไว้ให้ลูกหลานในอนาคตได้อย่างไร
ตลาดหลักทรัพย์มีบริษัทจดทะเบียนประมาณ 660 บริษัท มีลูกจ้างประมาณ 1.2 ล้านคน
แต่ชุมชนรอบทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันจ�ำนวน 1.5 ล้านคน ไม่ต้องมีโรงงานเลย แต่ก็สามารถมีรายได้
เลีย้ งชีพได้อย่างดี มีเพียงทะเลอ่าวไทยกับทะเลอันดามันเท่านัน้ ถ้ารักษาไว้ได้ไม่มกี ารท�ำร้ายและท�ำลาย ประชากร
ประมาณ 1.5 ล้านคน ก็จะมีงานท�ำและมีรายได้ ส่วนคนในสังคมเมือง เช่น ในที่ประชุมนี้ ก็จะมีอาหารทะเล
อร่อยทานได้ตลอดไป  
สิ่งที่ต้องแก้ไขมีเพียง  3 เรื่อง
(1) นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลไม่เคยมีเลยตลอด 60 ปีที่ผ่านมา ตอนนี้มี
เพียงประกาศกระทรวงเท่านั้น การบริการจัดการทะเลจึงอยู่ในการควบคุมของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ กลุ่มนักธุรกิจ
และกลุ่มนักการเมือง เครื่องมือท�ำลายล้างใด ๆ ที่คิดขึ้นมาได้บนโลกใบนี้จึงมีอยู่ในประเทศไทยทั้งหมด ที่ใช้
ค�ำว่าเครือ่ งมือท�ำลายล้าง คือ เครือ่ งมือทีท่ ำ� ลายสัตว์นำ�้ วัยอ่อนทีพ่ ร้อมจะโตเต็มวัยและเป็นอาหาร เช่น ลูกปลาทู
ท�ำลายโดยเรือลากอวนและเรือปั่นไฟ ทั้งนี้ แม้ มาตรา 44 จะได้ยกเลิกเรืออวนรุนแล้ว คือ ผิดกฎหมายแล้ว
แต่เรืออวนลากและเรือปัน่ ไฟยังมีอยูน่ บั หมืน่ ล�ำ เครือ่ งมือทัง้ 3 ชนิดนีท้ ำ� ลายล้างอย่างมาก แต่ทะเลไทยก็อศั จรรย์
ที่ยังอยู่ได้เพราะอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตรที่ความอุดมสมบูรณ์สูงมาก
(2) ปัญหาปลาป่นที่แก้ไม่ตก ครั้งนี้ทะเลไทยปลาน้อยลงมาก อาหารทะเลแพงขึ้นมาก
แต่ประเทศไทยยังส่งออกปลาป่นไปต่างประเทศประมาณ 2 แสนตันต่อปี ประเทศไทยมีโรงงานผลิตปลาป่น
ประมาณ 80 โรงงาน ผลิตปลาป่นได้ประมาณ 5 แสนตันต่อปี ใช้ในอุตสาหกรรมภายในประเทศ ประมาณ 3
แสนตัน และส่งออกไปต่างประเทศประมาณ 2 แสนตัน
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ปลาป่น 1 กิโลกรัม จะใช้พันธุ์สัตว์น�้ำวัยอ่อนในการผลิต ประมาณ 4 กิโลกรัม ดังนั้น ถ้าท�ำ
ปลาป่น 5 แสนตัน ก็ต้องท�ำลายพันธุ์สัตว์น�้ำวัยอ่อน ประมาณ 2 ล้านตัน ซึ่งถ้าปล่อยให้โตจะได้น�้ำหนักมากกว่า
นั้นหลายเท่า อย่างไรก็ตาม เครือซีพีได้ยกเลิกการซื้อปลาป่นที่เป็นวัตถุดิบแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 แต่สิ่งปัญหา
ที่พบ คือ ยังมีการส่งออกปลาป่นอยู่ คือ เมื่อเครือซีพีไม่ซื้อ แต่บริษัทคู่แข่งที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกันยังคงซื้อ
และส่งออกอยู่ต่อไป ดังนั้น ปัญหานี้จึงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่รัฐต้องตัดสินใจว่าควรยุติในเชิงนโยบายหรือ
กฎหมายหรือไม่ หากต้องการจะอนุรักษ์ปลาในท้องทะเลไทย
(3) ต้องหยุดเรือปัน่ ไฟเพือ่ ให้ลกู ปลาทูรอด ต้องไม่ทำ� ร้ายปลาตัวเล็ก หากท�ำลายปลาตัวเล็ก
ฟืน้ ฟูทะเลอย่างไรก็ไปต่อไม่ไหว ดังนัน้ ข้อเสนอสุดท้ายจึงขอเสนอให้ยกเลิกเรือปัน่ ไฟ และหยุดการท�ำร้ายลูกปลาทู
กรณีเรืออวนลากนัน้ ปัญหาค่อนข้างซับซ้อน เพราะมีอยูใ่ นสังคมไทยมานาน แม้จะท�ำลายพันธุส์ ตั ว์นำ�้ จ�ำนวนมาก
แต่อาจไม่สามารถยกเลิกได้ทันที ดังนั้น วิธีการที่เสนอ คือ ต้องยกเลิกการต่ออาชญาบัตร โดยไม่ต้องห้ามในทันที
แต่ให้ลดอวนลากคู่เหลืออวนลากเดี่ยวเท่านั้น และต้องลากห่างจากฝั่ง 8 - 12 ไมล์ แต่เรือปั่นไฟควรให้เลิกได้
โดยทันที
อยากเห็นนักธุรกิจมีความรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม นักธุรกิจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
ตัวเองได้ด้วยส�ำนึกล้วน ๆ ต้องให้ผู้บริโภคออกมาประณามบ้างจึงจะมีส�ำนึก

สรุปผลการสัมมนา โดย นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ภายหลังการสัมมนาเสร็จสิน้ นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้กล่าว
ขอบคุณองค์กรทีร่ ่วมจัดการสัมมนา วิทยากร และผู้เข้าร่วมการสัมมนา พร้อมทั้งกล่าวถึงความส�ำเร็จของการจัด
สัมมนาในครัง้ นี้ ตลอดจน กล่าวถึงแผนการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติวา่ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีแผนที่จะจัดเวทีรับฟังความเห็นจากเครือข่ายภาคประชาสังคมเกี่ยวกับประเด็นธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนในโอกาสต่อไป เพื่อน�ำความคิดเห็นจากทุกเวทีมารวบรวมและประมวลเป็นข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจต่อไป

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)

ปัญหาทางกฎหมาย
เกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิ
ในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย
นางสาวเกศริน เตียวสกุล
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ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย
นางสาวเกศริน เตียวสกุล*
บทคัดย่อ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จดั สัมมนาวิชาการ เรือ่ งปัญหาทางกฎหมายเกีย่ วกับ
สัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทยขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา วิเคราะห์ปญ
ั หาอันเกิดจาก
การบังคับใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ต่อปัญหาการไม่มีสถานะบุคคลตามกฎหมาย การจ�ำกัดสิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย โดยเปรียบเทียบกับหลักสิทธิมนุษยชนที่รับรองไว้ในพันธกรณีระหว่าง
ประเทศที่ไทยเป็นภาคี เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานะบุคคลของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัย
ในประเทศไทย และเพือ่ จัดท�ำข้อเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
หรือข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบในเรื่องนี้
การสัมมนาในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ตรง
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศ เกี่ยวกับสถานการณ์และแนวทาง
แก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย ประสบการณ์การย้ายถิ่นฐานของสาธารณรัฐฝรั่งเศส อ�ำนาจ
ของรัฐและของสหภาพยุโรปในการปฏิบัติต่อและการต้อนรับผู้มีสัญชาติอื่น การคุ้มครองของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ การลีภ้ ยั การได้สญ
ั ชาติ คนไร้รฐั ในสหพันธรัฐเยอรมนี ช่วงทีส่ องเป็นเวทีรบั ฟังความคิดเห็น
จากภาคประชาสังคมและหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในประเด็นเกี่ยวกับสัญชาติ กฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมือง กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
ค�ำส�ำคัญ:   สัญชาติ คนไร้รัฐ คนไร้สัญชาติ สิทธิของบุคคล สิทธิในความเป็นพลเมือง สิทธิพลเมือง

*

นางสาวเกศริน เตียวสกุล พนักงานคดีเชี่ยวชาญ ส�ำนักกฎหมายและคดี ส�ำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท�ำหน้าทีเ่ ลขานุการคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพือ่ จัดงานสัมมนาวิชาการ เรือ่ ง ปัญหาทางกฎหมาย
เกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)

The Legal Problems of Nationality and Citizen in Thailand
Ms. Kessarin Tiawsakul*
Abstract
The National Human Rights Commission of Thailand held the seminar titled
on the Legal Problems of Nationality and Citizen in Thailand. The objectives of this seminar
was to study, to analyze the problems which affect from law enforcement: status of person,
no individual state registration, ethnic group living in Thailand by comparison to the human
rights principles endorsed by the UN treaty members including Thailand. The seminar
focused on problems solving of status of person of ethnic group settling in Thailand and
made recommendation to prevention and protection towards these issues to amendment
relating laws and regulations.
This seminar is divided in two sessions: the first sessions is exchanging hands
on experiences of concerned authorities both Thais and foreigners: situations in Thailand,
migrations of France, state power, European Union to treating and welcoming the foreigner,
international law protecting, seeking asylum, citizenship, stateless person in Germany;
the second session is the opened floor for participants consisting of social sector, involved
authority on nationality, law of immigration and law of registration.
Keywords: Stateless Person, Nationalityless persons, Nationality, Rights of the person,
       Civil Rights

*

  Ms. Kessarin Tiawsakul, Legal Expertise, Legal Affairs and Litigation Bureau, Office of the
National Human Rights Commission of Thailand and Secretary to Ad Hoc Sub Committee on Organizing
the Seminar on Legal Problems on Citizenship and Rights to be Thai Citizen.
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ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิ
ในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย1
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระมหากรุณาเสด็จฯมาในพิธีเปิด
การสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย”
ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรม เดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ 10
กรกฎาคม พ.ศ. 2560

1

บทความสรุปการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและ
สิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย” เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรม เดอะสุโกศล
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวถวายรายงานใจความว่า นับแต่
ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบค�ำร้องประเด็นสิทธิสถานะบุคคลประมาณ
300 เรื่อง โดยพบว่า กลุ่มชาติพันธุ์ส่วนหนึ่งต้องประสบปัญหาการไม่มีสถานะบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถูก
จ�ำหน่ายรายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนราษฎร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตระหนักถึง
ความส�ำคัญของปัญหานี้ ที่ผ่านมาจึงมีการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าวและด�ำเนินการแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่อง
การสัมมนาวิชาการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่รัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด�ำรัสเปิดการประชุมว่า
มีความยินดีที่ได้มาเปิดงานสัมมนาในวันนี้ โดยที่ผ่านมา แม้รัฐบาลไทยจะพยายามแก้ปัญหาสิทธิสถานะบุคคล
แต่คนบางกลุ่มยังคงประสบปัญหาการไร้สถานะ ไร้สัญชาติ ท�ำให้ประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
ด้านต่าง ๆ ทุกภาคส่วนจึงควรช่วยกันหามาตรการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยมิให้ลดิ รอนสิทธิของประชาชนและให้เป็น
ไปตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคี ทรงมีความยินดีที่การด�ำเนินงานต่าง ๆ ของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการปกป้องคุ้มครองส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ได้มี
ความก้าวหน้ามาตามล�ำดับ ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่าความส�ำเร็จส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการท�ำงานที่ต้องอาศัย
ความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานของรัฐและภาคประชาสังคม พระองค์ท่านได้ทราบว่า นอกจากคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้เล็งเห็นความส�ำคัญในการจัดเวทีแลกเปลีย่ น
ความรู้ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทยแล้ว ยังได้รับความร่วมมือ
จากสถานเอกอัครราชทูตฝรัง่ เศสประจ�ำประเทศไทย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล
เยอรมัน–อุษาคเนย์ รวมทั้งมูลนิธิไทยเพื่อคนมีปัญหาสิทธิและสถานะบุคคล ที่ได้ช่วยเหลือการงานกันมานาน
อย่างมิตรสหาย  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมฟังการบรรยายความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับขั้นตอนการท�ำงานของทางราชการ จากนายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น ว่ามี
ทางการไทยมีหน้าที่ในการให้สัญชาติไทยแก่ใครได้บ้าง และใช้อ�ำนาจอย่างไรในการเพิกถอนสิทธิในสัญชาติของ
ผู้คนเหล่านี้ มีกฎหมาย ระเบียบใด ๆ ที่ควรแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับพัฒนาของสิทธิที่มีความเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามพัฒนาการของสังคมโลก ซึ่ง Professeur Jean-Pierre THERON, Université de
Toulouse และ Mr.Henning Glaser, German – Southeast Asian Center of Excellence for Public
Policy and Good Governance ได้บรรยายถึงสถานการณ์ในการปฏิบัติกับผู้มีสัญชาติอื่นของสหภาพยุโรป
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการกิจกรรมของ
องค์กรร่วมจัดและทรงซักถามข้อมูลต่าง ๆ ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะผู้จัดงานเป็นอย่างยิ่ง
คณะผู้จัดงาน ประกอบด้วย ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ�ำประเทศไทย มูลนิธิไทยเพื่อคนมีปัญหาสิทธิและสถานะ
บุคคล และศูนย์ความเป็นเลิศนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล เยอรมัน-อุษาคเนย์ ( German – Southeast
Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance) ได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์
ในการจัดงานนี้ เพือ่ ศึกษา วิเคราะห์ปญ
ั หาอันเกิดจากกฎหมายและการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ทะเบียน
ราษฎร คนเข้าเมือง รวมทัง้ กฎหมาย กฎ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ผลกระทบของกฎหมาย กฎ ระเบียบดังกล่าว
ต่อปัญหาการไม่มสี ถานะบุคคลตามกฎหมาย การจ�ำกัดสิทธิมนุษยชนของคนทีเ่ ป็นกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ในประเทศไทย
โดยเปรียบเทียบกับหลักสิทธิมนุษยชนที่รับรองไว้ในพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคี เพื่อร่วมกัน
หาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานะบุคคลตามกฎหมายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และเพื่อ
จัดท�ำเป็นข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบใน
เรื่องนี้
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คณะผู้จัดงานก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ 180 คน ปรากฏว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวม 214 คน ประกอบด้วย
1. ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประจ�ำประเทศไทย ประกอบด้วย ฝรั่งเศส เยอรมัน
     สหรัฐอเมริกา เวียดนาม และลาว
2. ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ UNHCR และ UNICEF
3. ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนไทย 13 องค์กร
4. ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ�ำเภอ ในพื้นที่ชายแดนและมีปัญหา การทะเบียนราษฎร
     30 จังหวัด
5. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 19 หน่วยงาน
6. อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เนื้อหาการสัมมนา

แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ในช่วงเช้าเป็นการถ่ายทอดความรูจ้ ากประสบการณ์ตรงของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการบังคับใช้กฎหมายของไทยและนักวิชาการจากฝรั่งเศสและเยอรมัน 3 ท่าน คือ
(1) นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปาฐกถาเรื่อง“สถานการณ์และแนวทางแก้ไข
ปัญหาคนไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติในประเทศไทย” ผูส้ นใจสามารถหาอ่านเอกสารประกอบการบรรยายนีไ้ ด้ที่ เว็บไซต์ของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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(2) Professeur Jean-Pierre THERON,
Université de Toulouse I บรรยายเรื่อง ประสบการณ์ของ
สาธารณรั ฐ ฝรั่ ง เศสในประเด็ น เกี่ ย วกั บ สั ญ ชาติ สรุ ป ได้ ว ่ า
มี ก ารย้ า ยถิ่ น ระหว่ า งประเทศมี จ� ำนวนเพิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง มี ทั้ ง
การย้ายถิ่นจากประเทศก�ำลังพัฒนาไปยังประเทศพัฒนาแล้ว
และการย้ายถิ่นระหว่างประเทศก�ำลังพัฒนาด้วยกันเอง
อ�ำนาจของรัฐและของสหภาพยุโรปในการปฏิบตั ิ
กั บ ผู ้ มี สั ญ ชาติ อื่ น และพื้ น ที่ เ ชงเกน (Schengen Area)
ในการปฏิบตั แิ ละการต้อนรับผูม้ สี ญ
ั ชาติอนื่   มวี วิ ฒ
ั นาการกฎหมาย
ซึง่ เกิดจากความต้องการแรงงาน  มาสูก่ ารวางกฎเกณฑ์เพือ่ ควบคุม
การเข้าเมืองในพืน้ ทีเ่ ชงเกน  และวิกฤติการณ์ปจั จุบนั ต่อเสรีภาพ
ในการเดินทางที่รัฐยังคงมีอ�ำนาจอย่างมากในเรื่องดังกล่าว
ความคุ้มครองที่มาจากกฎหมายระหว่างประเทศ ความคุ้มครองจากศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป
ศาลให้การรับรองว่า รัฐแต่ละรัฐยังคงมีอ�ำนาจดุลพินิจในเรื่องดังกล่าว และศาลมีอ�ำนาจตรวจตรวจสอบจ�ำกัด
การใช้อ�ำนาจของรัฐ
การลีภ้ ยั มีกฎเกณฑ์ทางกฎหมายเกีย่ วกับผูล้ ภี้ ยั จาก 2 แหล่ง คือ จาก อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานภาพ
ผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1951 (อนุสัญญาเจนีวา) และสิทธิในการขอลี้ภัย
การลี้ภัยทางการเมืองในทวีปยุโรป จะต้องพิจารณาถึงกฎหมายเกี่ยวกับการลี้ภัยและนโยบาย
การตรวจคนเข้าเมือง และข้อจ�ำกัดต่าง ๆ
ประเด็น ผู้ไร้สัญชาติ กฎหมายภายในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้ก�ำหนดการได้มาซึ่งสัญชาติโดย
วิธกี ารต่าง ๆ คือ การได้สญ
ั ชาติโดยหลักดินแดน การได้สญ
ั ชาติโดยหลักสายโลหิตและการได้สญ
ั ชาติโดยวิธกี ารอืน่
ทั้งนี้ สิทธิที่จะมีสัญชาติหรือไม่ อยู่บนพื้นฐานของหลักการเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐาน และหลักการ
เกีย่ วกับเสรีภาพของรัฐ และได้อธิบายแนวโน้มการด�ำเนินนโยบายเกีย่ วกับสัญชาติ โดยยกกรณีตวั อย่างจากอิตาลี
และฝรั่งเศส สุดท้ายได้กล่าวถึงเงื่อนไขเกี่ยวกับคนกลุ่มน้อย คนกลุ่มน้อยที่มีสัญชาติอื่น และกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็น
คนกลุ่มน้อย
(3) Mr. Henning Glaser, German – Southeast Asian Center of Excellence for Public
Policy and Good Governance ได้บรรยายในหัวข้อ The legal status of stateless persons in Germany
เนือ่ งจากมีขอ้ จ�ำกัดเรือ่ งหมายก�ำหนดการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การบรรยายของ Mr. Henning Glaser จึงได้งดการแปลภาษาไทยไว้ ผู้สนใจสามารถหาอ่านเอกสารประกอบ
การบรรยายนี้ได้ที่เว็บไซต์ของส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ในช่วงบ่ายของเวที เป็นเวทีการรับฟังความเห็นจากภาคประชาสังคมและหน่วยงานของรัฐที่มี
หน้าที่และอ�ำนาจในการบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ไร้รัฐผู้ไร้สัญชาติ และมีการอภิปรายเรื่อง
“ปัญหาและแนวทางการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับสถานะของบุคคลในประเทศไทย: กฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติ
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร” โดย ผู้แทนหน่วยงานรัฐภาคส่วนต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยมีข้อความคิดที่น่าสนใจ ดังนี้

มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาสถานะและสัญชาติ
การแก้ไขปัญหาบุคคลที่ไม่มีเอกสาร
ทะเบียนราษฎร
การแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิอาศัย
ในประเทศไทย
การแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติส�ำหรับบุตร
ของคนไร้สัญชาติที่เกิดในประเทศไทย
นายวีนสั สีสขุ ผูแ้ ทนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ ง
สถานะบุคคลของไทย ประกอบด้วยกฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายการทะเบียนราษฎร กฎหมายคนเข้าเมือง
และกฎหมายสัญชาติ โดยคนไร้รัฐไร้สัญชาติที่ประสบปัญหาสิทธิสถานะบุคคล ได้แก่
1)   กลุม่ ทีไ่ ม่มเี อกสารแสดงตนว่าเป็นคนของรัฐใด โดยมีแนวทางแก้ไข เช่น การแจ้งเกิด การเพิม่
ชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร
2) กลุ่มคนที่ไม่มีสิทธิในการอาศัยอยู่ในประเทศไทย ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายคนเข้าเมือง
ให้การอนุญาต
3)   กลุ่มที่ลี้ภัยเข้ามายังราชอาณาจักรไทยมาเป็นเวลานานโดยรัฐไทยผ่อนผันให้อยู่ได้ชั่วคราว
   
เป็นกรณีพิเศษ เช่น กรณีการหนีภัยสงครามของกลุ่มเวียดนามอพยพ ซึ่งรัฐไทยไม่สามารถ
        ส่งกลับได้ นอกจากนี้ ยังมีกรณีปัญหาของเด็กที่เกิดในราชอาจักรไทย แต่บิดามารดาไม่ใช่
                คนไทยจึงท�ำให้ไม่ได้รบั สัญชาติไทย  อย่างไรก็ดี กฎหมายทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั มีหลักเกณฑ์ทเี่ ปิดโอกาส
ให้คนทีเ่ กิดในประเทศไทยได้เข้าถึงกลไกการได้สญ
ั ชาติไทยแล้ว ทัง้ นี้ ยอมรับว่าการพิจารณาให้
สถานะบุคคลกับคนกลุ่มใดของรัฐไทยขึ้นอยู่กับการพิจารณาเรื่องสถานการณ์ความมั่นคง
ในประเทศด้วย
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นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ กล่าวว่า
หากมองในแง่พันธกรณีระหว่างประเทศต่อการแก้ปัญหาสิทธิสถานะบุคคล พบว่า ไทยไม่ได้เข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับคนไร้รัฐไร้สัญชาติเช่นเดียวกับที่ประเทศในแถบเอเชียส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าร่วม อย่างไรก็ดี
ประเทศไทยยังเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาหลายฉบับ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก กติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง ซึ่งได้กล่าวถึงสิทธิการได้สัญชาติและสิทธิการจดทะเบียนเกิด ประกอบกับที่ผ่านมา
ไทยมี ก ารด� ำ เนิ น การจดทะเบี ย นเด็ ก แรกเกิ ด ในประเทศได้ เ ป็ น จ� ำ นวนมากท� ำ ให้ ไ ทยได้ รั บ ความชื่ น ชม
จากส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผลู้ ภี้ ยั แห่งสหประชาชาติ อย่างไรก็ดี ไทยควรมียทุ ธศาสตร์ทชี่ ดั เจนในการแก้ไขปัญหา
เรื่องดังกล่าว
ดร. ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กลุ อาจารย์ประจ�ำคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตง้ั ข้อสังเกต
โดยขอให้แยกข้อเท็จจริงของชนกลุม่ น้อยหรือกลุม่ ชาติพนั ธุ์ 19 กลุม่ ออกจากกลุม่ ทีเ่ พิง่ เข้ามาใหม่อย่างกลุม่ โรฮีนจา
หรือกลุ่มที่เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ เพราะต้องมีการจัดการที่แตกต่างกันในระยะยาว โดยมองว่า กลุ่มที่เข้ามาใน
ประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เป็นระยะเวลายาวนานที่พิสูจน์ได้ว่าคนกลุ่มนี้ได้กลมกลืนกับสังคมไทยไปแล้ว
จึงควรยอมรับให้คนกลุ่มนี้เป็นพลเมืองของประเทศไทยได้แล้ว
นายฉัตรชัย บางชวด จากส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้กล่าวถึงพัฒนาการของ
การส� ำ รวจลงทะเบี ย นเพื่ อ พั ฒ นาสถานะความเป็ น บุ ค คลที่ จ ะได้ รั บ อนุ ญ าตให้ อ ยู ่ ไ ด้ อ ย่ า งถาวร จนมี ม ติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เพื่อคลี่คลายและ
แก้ไขปัญหาคนไร้สถานะให้ได้สัญชาติไทยทั้งหมด
ด้านนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและประธานอนุกรรมการในการจัดงาน
สัมมนาครั้งนี้ ให้ความเห็นว่า เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่สงบสุขร่มเย็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์ไทยที่มีต่อพสกนิกรทุกชาติพันธุ์มาช้านาน ท�ำให้มีการอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นของพี่น้องชาติพันธุ์
กลุ่มต่าง ๆ มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยจ�ำนวนมากจนประสบปัญหาการไร้รัฐไร้สัญชาติ อย่างไรก็ดี ประเทศไทย
นับว่าเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนากฎหมายเพื่อแก้ปัญหาสถานะบุคคลได้มาก แต่ยังติดขัดในแง่
บังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานระดับปฏิบัติการ
ข้อความคิดดังกล่าว สอดคล้องกับเสียงสะท้อนจากภาคประชาชนในเวทีถึงปัญหาต่อการเข้าถึง
กลไกการได้สถานะบุคคลซึง่ ส่วนหนึง่ เกิดจากการทีเ่ จ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายเพราะขาดความรู้
ความเข้าใจ ขาดการใช้ดุลยพินิจที่ถูกต้อง หรือแม้กระทั่งการไม่กล้าปฏิบัติตามกฎหมายเพราะต้องรอการสั่งการ
จากผู้บังคับบัญชาการก่อน เป็นต้น โดยเสนอให้มีการท�ำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม
โดยร่วมมือกับภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาต่อไป
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ความส�ำเร็จในการแก้ไขปัญหาการไร้รัฐไร้สัญชาติ
อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
ต้องสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ให้ด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ/
ลดการใช้ดุลยพินิจ และไม่เป็น
ช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้นโยบาย
หรือระเบียบกฏหมายไปแสวงหา
ต้องอาศัย
ประโยชน์อันมิชอบด้วยกฏหมาย
บทบัญญัติของกฏหมาย
จากคนไร้รัฐไร้สัญชาติ

กฏหมายและนโยบาย
ต้องเปิดโอกาสให้ด�ำเนินการ
ได้อย่างเหมาะสม เป็นธรรม

และนโยบายของรัฐ

หลักเกณฑ์ต้องยืดหยุ่น
ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
ด้านความมั่นคงของชาติ และ
สิทธิมนุษยชน

ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกอย่างเหมาะสม
ไม่สร้างภาระให้กับประชาชน
และเคารพสิทธิของประชาชน

อนึ่ง ประเทศไทยมีนโยบายและกฎหมายที่มุ่งแก้ปัญหาความไร้รัฐ ไร้สัญชาติ อย่างต่อเนื่อง
โดยกฎหมายก�ำหนดให้รัฐไทยต้องรับรองความเป็นบุคคลแก่บุคคลทุกคนที่มีจุดเกาะเกี่ยวกับประเทศไทย
กล่าวคือ หากบุคคลนั้นเกิดในประเทศไทย (ให้ด�ำเนินการจดทะเบียนการเกิด) อาศัยอยู่ (ให้จดทะเบียนบ้าน
หรือทะเบียนประวัติ) หรือเสียชีวิต (ให้ออกใบมรณะบัตร) อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติยังประสบปัญหา เช่น
ในบางพืน้ ทีเ่ จ้าหน้าทีย่ งั คงปฏิเสธการจดทะเบียนเกิดให้แก่บคุ คลทีเ่ กิดในรัฐไทย ยังมีคนไร้รฐั ซึง่ ไม่ทราบจ�ำนวน
บางกรณีแม้บุคคลจะไม่ไร้รัฐ แต่ก็ไม่มีสิทธิอาศัยหรือได้รับอนุญาตให้อาศัยในรัฐไทย นอกจากนี้ ยังมีปัญหา
การระงับการเคลื่อนไหวทางทะเบียนราษฎร หรือการจ�ำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนราษฎร
โดยไม่มีการแจ้งหรือเปิดโอกาสให้บุคคลเป้าหมายได้ชี้แจง ส่งผลอย่างต่อการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันนับตั้งแต่
การแจ้งเกิดบุตร การท�ำนิติกรรม ธุรกรรมต่าง ๆ การขาดเอกสารที่จะใช้เพื่อสมัครงาน ฯลฯ
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นั ก วิ ช าการ เจ้ า หน้ า ที่ อ งค์ ก รพั ฒ นาเอกชน ข้ า ราชการฝ่ า ยปกครองและผู ้ ส นใจปั ญ หา
สถานะบุคคลและสิทธิของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์ตรงของแต่ละคน
อย่างหลากหลายและลุ่มลึก รายละเอียดทั้งหมด ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดพิมพ์
เป็นหนังสือ ชือ่ “ปัญหาทางกฎหมายเกีย่ วกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย”(ISBN 978-61672137-9-8) และได้เผยแพร่ไปยังห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ผู้สนใจสามารถสืบค้นได้ หรือดาวน์โหลดอีบุ๊ค
(E-book) ตามคิวอาร์โค้ดดังภาพ

ผลการสัมมนาทั้งหมดนี้ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิ สถานะกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง
ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รวบรวมข้อเสนอเพื่อพัฒนาสถานะบุคคลและสิทธิของคนไร้รัฐ
ไร้สัญชาติ โดยให้มีการตั้งคณะท�ำงานในส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อผลักดันข้อเสนอ
ดังกล่าวให้บรรลุผลวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ต่อไป

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้เขียน
(Instruction for Author)
รูปแบบ
(Format)

พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยต์  ระยะบรรทัด 1
ใช้ระบบอ้างอิง APA Style
(ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมที่ http://library.nhrc.or.th/Document/Manual/apa.pdf)

บทความ
(Article)

ความยาวขนาด 15 – 20 หน้ากระดาษเอ 4 รวมการอ้างอิงและค�ำอธิบายเพิ่ม พร้อม
บทคัดย่อ ความยาวไม่เกิน ¾ หน้ากระดาษเอ 4 และค�ำส�ำคัญจ�ำนวน 3 – 5 ค�ำ

การส่งบทความ
(Submission)

กองบรรณาธิการเปิดรับบทความเพือ่ พิจารณาตลอดปี โดยผูเ้ ขียนต้องส่งต้นฉบับบทความ
จ�ำนวน 1 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งมาพร้อมกับแบบฟอร์มการส่งบทความ
บทความหรือผลงานที่จะตีพิมพ์ในวารสารสิทธิมนุษยชนจะต้องไม่เคยตีพิมพ์และ
เผยแพร่ที่ใดมาก่อน ทั้งนี้ ผู้เขียนสามารถส่งบทความมาที่
1. กองบรรณาธิการวารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน
    ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
    ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
    อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 6 - 7
    120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
    โทรศัพท์ 02-141-3908  โทรสาร 02-143-9579
2.  E-mail: Journal@nhrc.or.th

หมายเหตุ
(Note)

1.   การพิจารณาบทความหรือผลงานทีจ่ ะได้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน
      เป็นสิทธิ์ของกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือ
     ความถูกต้องของบทความหรือผลงานทีส่ ง่ มาตีพมิ พ์
2.  บทความหรือข้อความใด ๆ ทีป่ รากฏในวารสารวิชาการสิทธิมนุษยชนเป็นวรรณกรรม
    และความคิ ด เห็ น ส่ ว นตั ว ของผู ้ เ ขี ย น ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
     แห่งชาติและกองบรรณาธิการไม่จ�ำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
3.     กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิใ์ นการตรวจแก้ไขรูปแบบ (format) บทความหรือผลงาน
    ที่ส่งมาตีพิมพ์ และอาจจะส่งบทความหรือผลงานคืนไปยังผู้เขียนเพื่อให้แก้ไข
     เพิ่มเติมหรือพิมพ์ต้นฉบับใหม่ แล้วแต่กรณี
4.  ทุกบทความที่ได้ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน ได้รับการพิจารณาจาก  
     ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) อ่านประเมินคุณภาพบทความ อย่างน้อย 2 – 3 ท่าน
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แบบฟอร์มการส่งบทความวารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรียน
บรรณาธิการวารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน
ข้าพเจ้า :
    นาย        นาง        นางสาว         อื่นๆ (โปรดระบุ)
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) :
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) :
มีความประสงค์ขอส่ง :
บทความวิจัย
      บทความวิชาการ
บทสัมภาษณ์
      อื่นๆ (โปรดระบุ)
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) :
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) :
ค�ำส�ำคัญ (ภาษาไทย) :
ค�ำส�ำคัญ (ภาษาอังกฤษ) :
ชื่อผู้เขียนทั้งหมด (ภาษาไทย) :
ชื่อผู้เขียนทั้งหมด (ภาษาอังกฤษ) :
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก :
โทรศัพท์ :			
โทรสาร :
โทรศัพท์มือถือ :			
E-mail :
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้ :
    เป็นผลงานของข้าพเจ้าจริงโดยมิได้คัดลอก หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใด
    เป็นผลงานของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว
    เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผู้ร่วมงานตามที่ระบุไว้ในบทความจริง
    เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน
    ยินยอมให้กองบรรณาธิการปรับเปลี่ยนรูปแบบของบทความให้เป็นไปตามที่กองบรรณาธิการก�ำหนด
หมายเหตุ :   ข้าพเจ้าอนุญาตให้น�ำบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารสิทธิมนุษยชน มาแปลงเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF)
                เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติส�ำหรับการศึกษาและ
    อ้างอิง
				
(ลงชื่อ)
				
    (
           วันที่

   

            )
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รูปทรงดอกบัว
คือ

ความมีคุณธรรม ความเอื้ออาทรระหว่างเพื่อนมนุษย์
อันเป็นจริยวัตรอันดีงามของคนไทย

รูปคนล้อมเป็นวงกลม
คือ

รูปมือ
คือ

สีน้ำ�เงิน
คือ
คือ
คือ

การสร้างพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เป็นส่วนสำ�คัญ
ในกระบวนการพัฒนาประเทศ

การร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
ในการโอบอุ้มคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ
ด้วยหลักแห่งความเสมอภาค และภราดรภาพ

สีของความเชื่อมั่นของประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคม
ความมุ่งมั่น อดทนในการทำ�งานเพื่อประชาชน
ความสามัคคี และการประสานพลังอย่างหนักแน่นจากทุกภาคส่วนของสังคม
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
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ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 6 - 7
120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 0-2141-3800, 0-2141-3900 สายด่วนร้องเรียน 1377
เว็บไซต์: www.nhrc.or.th

สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 6 - 7
120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 0-2141-3800, 0-2141-3900 สายด่วนร้องเรียน 1377
เว็บไซต์: www.nhrc.or.th

