โครงการวิจัยเรื่อง

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาค
และการไม่เลือกปฏิบัติ

EQUALITY AND
NON-DISCRIMINATION

ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาค
และการไม่เลือกปฏิบัติ
โดย

รองศาสตราจารย์ คณาธิป ทองรวีวงศ์
กัณฑิมา ช่างท�ำ
ภคมน สืบไชย
ดร กุสุมา สุนประชา
ชลธิชา สมสอาด

ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

โครงการวิจัย เรื่อง

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
คณะผู้วิจัย

:     รองศาสตราจารย์ คณาธิป ทองรวีวงศ์
      กัณฑิมา ช่างท�ำ
      ภคมน สืบไชย      
      ดร กุสุมา สุนประชา
      ชลธิชา สมสอาด

จัดพิมพ์โดย

:    ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๖ และ ๗
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๓๘๐๐ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๕๗๐
สายด่วน ๑๓๗๗
Email : help@nhrc.or.th
Website : http://www.nhrc.or.th

หัวหน้าโครงการและผู้วิจัย
ผู้วิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย  
ผู้ช่วยนักวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย

ค�ำน�ำ
หลักการเรื่องความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ ได้ถูกกล่าวถึงตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑
จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้มีความพยายามของประเทศสมาชิกในการบรรจุแนวคิด เรื่อง “ความเสมอภาค
และการไม่เลือกปฏิบัติ” ลงในกฎบัตรสหประชาชาติ (UN Charter) ในปี ๑๙๔๕ หลักการที่ว่านี้ ได้ถูกถ่ายทอดลงมา
ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) ในปี ๑๙๔๘ และได้ถูกน�ำมาบรรจุไว้ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ เพื่อสร้างให้เกิดพันธกรณีที่รัฐจะต้องด�ำเนินการ
โดยเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมคณะกรรมการประจ�ำกติการะหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) ในสมัยประชุมที่ ๕๕ ได้มีข้อสังเกตเชิงสรุปเกี่ยวกับรายงานการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาของประเทศไทย รอบที่ ๒ ประเด็นการไม่เลือกปฏิบัติ โดยแนะน�ำให้ประเทศไทยออกกฎหมายต่อต้านการ
เลือกปฏิบัติที่เป็นองค์รวม ให้ครอบคลุมสาเหตุของการเลือกปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ ๒ ของกติกาฯ
แม้ประเทศไทยจะได้วางหลักเรื่องความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย แต่ข้อมูลจากการศึกษาประเด็นค�ำร้องที่มีมายังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบว่า ยังมีปัญหาที่เกิดจาก
การถูกเลือกปฏิบัติจ�ำนวนมาก โดยสามารถจ�ำแนกสภาพการเลือกปฏิบัติออกเป็น ๔ ประเด็น ได้แก่ (๑) การจ้างงาน
และการประกอบอาชีพ (๒) การศึกษาและฝึกอบรม (๓) การเข้าถึงบริการสาธารณะและบริการสังคม และ (๔) การ
คุ้มครองจากการได้รับการปฏิบัติที่ท�ำให้เกิดความพึงพอใจน้อยกว่าการปฏิบัติต่อคนอื่นในที่สาธารณะ รวมถึงการใช้
ถ้อยค�ำเพื่อให้เกิดการดูหมิ่นเกลียดชัง (Hate Speech)
จากเหตุผลดังกล่าว ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจงึ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยมี
รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เป็นหัวหน้าโครงการ ด�ำเนินการศึกษาวิจยั เรือ่ ง “กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาค
และการไม่เลือกปฏิบัติ” เพื่อท�ำการทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบความรู้จากกฎหมายระหว่าง
ประเทศ กรอบแนวคิด ความเห็น ข้อเสนอแนะของกลไกสหประชาชาติดา้ นสิทธิมนุษยชน และกลไกด้านสิทธิมนุษยชน
ระดับภูมิภาค เกี่ยวกับความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนศึกษา วิเคราะห์สภาพการเลือกปฏิบัติ เหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติ ประเด็นหรือมิติของการเลือกปฏิบัติในประเทศไทย รวมถึงกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท�ำเป็น
ข้อเสนอ มาตรฐาน และแนวทางในการก�ำหนดให้มีกติกากลางว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ ในการ
เป็ น มาตรฐานขั้ น ต�่ ำ ที่ จ ะประกั น ความเป็นธรรมในการให้การคุ้มครองแก่บุคคลตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยรายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้ได้ถูกปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๖๐ แล้วด้วย
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า รายงานการศึกษาวิจยั นี้ จะเป็นประโยชน์
ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ รวมถึงประชาชนที่สนใจในการขับเคลื่อนเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติต่อไป
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กันยายน ๒๕๖๐
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บทคัดย่อ
หลักความเสมอภาคหรือหลักความเท่าเทียมกัน เป็นหลักส�ำคัญซึง่ ได้รบั การรับรองในกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศและกฎหมายประเทศต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม มีพฤติกรรมบางอย่างซึ่งส่งผลเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อ
หลักความเสมอภาคหรือหลักความเท่าเทียมกัน นั่นคือ “การเลือกปฏิบัติ” ซึ่งมีลักษณะที่สัมพันธ์กับ “เหตุแห่งการ
เลือกปฏิบัติ” เช่น เพศ เชื้อชาติ ศาสนา เป็นต้น โดยการเลือกปฏิบัติอาจเกิดขึ้นในมิติต่าง ๆ ของการด�ำเนินชีวิตใน
สังคม เช่น มิติของการจ้างแรงงานและการประกอบอาชีพ มิติของการบริการภาครัฐหรือภาคเอกชน เป็นต้น อย่างไร
ก็ตาม ประเด็นปัญหาหลักของการวิจัยนี้ คือ กฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติของไทยปัจจุบันมีความเหมาะสม
และครอบคลุมการเลือกปฏิบัติกรณีต่าง ๆ หรือไม่ การศึกษาวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีขอบเขตครอบคลุม
การศึกษากฎหมายไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และกฎหมาย
ต่างประเทศ เช่น สหภาพยุโรป แอฟริกาใต้ สวีเดน ฟินแลนด์ แคนาดา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น
ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า การเลือกปฏิบัติมีความหมายและขอบเขตแตกต่างกันในหลายบริบท งานวิจัยนี้
น�ำปัจจัยเชิงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสองประการ คือ เหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ และมิตขิ องการเลือกปฏิบตั ิ ประกอบ
กั บ ปั จ จั ย อื่ น ในการพิ จ ารณาการเลื อ กปฏิ บั ติ ต ามหลั ก กฎหมายสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนระหว่ า งประเทศและกฎหมาย
ต่างประเทศมาสร้างกรอบแนวคิดอันท�ำให้สามารถจ�ำแนกการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนกับการเลือก
ปฏิบัติในกรอบกฎหมายอื่นหรือในมิติอื่น นอกจากนี้ ยังพบว่า ล�ำพัง “การปฏิบัติที่แตกต่างกัน” ยังอาจไม่ใช่การเลือก
ปฏิบตั ติ ามนัยของกฎหมายสิทธิมนุษยชน ทัง้ นี้ ยังต้องมีการน�ำปัจจัยอืน่ มาประกอบการพิจารณาด้วย ในส่วนของการเลือก
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายสิทธิมนุษยชนนัน้ ผลการวิจยั ชีใ้ ห้เห็นว่า กฎหมายไทยทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั แม้วา่ มีกฎหมายเฉพาะ
หลายฉบับที่วางหลักเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติ แต่ยังไม่เหมาะสมและเพียงพอในการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติ
เนื่องจากกฎหมายเหล่านั้นมีขอบเขตจ�ำกัดเฉพาะบางเหตุและบางมิติของการเลือกปฏิบัติ โดยยังไม่ครอบคลุมถึงการ
เลือกปฏิบตั หิ ลายกรณี เช่น การเลือกปฏิบตั ใิ นมิตขิ องภาคเอกชน โดยเฉพาะกรณีการเลือกปฏิบตั ใิ นมิตกิ ารจ้างแรงงาน
ด้วยเหตุอื่นนอกจากเหตุแห่งเพศ การเลือกปฏิบัติในมิติของการให้บริการหรือการจ�ำหน่ายสินค้าของภาคเอกชน
การเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุประวัตอิ าชญากรรม การเลือกปฏิบตั ใิ นกรณีการให้นมบุตรจากอกแม่ การคุกคาม (Harassment)
การสือ่ สารความเกลียดชัง (Hate Speech) เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าว งานวิจยั นีไ้ ด้จำ� แนกระบบการก�ำหนดกฎหมาย
เกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติของประเทศต่าง ๆ และเสนอตัวแบบแนวคิดเพื่อการปรับปรุงกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อเสนอแนะให้มีการบัญญัติกฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติในลักษณะของกฎหมายกลางเกี่ยวกับ
การห้ามเลือกปฏิบตั ทิ คี่ รอบคลุมเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั แิ ละมิตกิ ารเลือกปฏิบตั ติ า่ ง ๆ รวมทัง้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติเฉพาะประเด็น ทั้งนี้ เพื่อให้หลักความเสมอภาคสามารถเกิดผลได้อย่างแท้จริง
ต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: ความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติ สิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน
								
รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ และคณะ
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Abstract
Equality Principle was recognized by international human rights instruments and foreign laws.
However, “Discrimination” which comprises of two important factors i.e., “Ground of Discrimination”
such as gender, race, religious etc. and “Area of Discrimination” such as employment, education, good
and service etc., could be regarded as an obstacle to achieve equality. However, the main problem
of this research was to study whether the existing laws of Thailand have sufficiently covered practices
relating to discrimination. This research used qualitative method and conducted comparative analysis
with international human rights laws, foreign laws including laws of the EU, South Africa, Sweden,
Finland, Canada, Australia, Singapore, Malaysia, India and the U.S. The results indicated that the
legal meaning and scope of “Discrimination” varied depending on different dimensions and
contexts. This research, by taking various factors from international human right laws and foreign
laws, has developed conceptual framework in order to differentiate “Discrimination” in the
context of human right laws from “Discrimination” in other context. In addition, the research found
that merely “Distinction of treatment” has not yet been deemed as “Discrimination” without
taking other legal factors into consideration. Regarding “Discrimination” in the context of human
right laws, although there were specific laws in recent Thai legal system that can be applied
to prohibit “Discrimination”, this research indicated that the problems of content, element,
and scope of those laws make them inappropriate and insufficient to protect an individual from
discriminatory practices. In particular, the ground and area of discrimination that has not yet
covered by those existing laws are, for example, discriminatory practices in private sectors
including employment, goods and service, discriminatory practices relating to certain grounds such
as criminal record, breastfeeding, etc. Furthermore, there are no specific laws to apply in case of
“Harassment” and “Hate Speech”. Consequently, this research proposes the enactment of
general law relating to Anti-Discrimination in order to cover the ground and area of discrimination
which have not been protected by the existing laws. In this regards, the model of discrimination law
was developed to be used for drafting of the general law. Apart from the proposal to enact new
law, this research also proposes suggestions relating to the amendment of existing laws in order to
achieve equality principle.  
Keywords: Equality, Discrimination, Anti-Discrimination, Personal Rights and Liberties, Human Rights.
Kanathip Thongraweewong, et al.
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บทสรุป
ผู้บริหาร
หลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติเป็นหลักส�ำคัญของสิทธิมนุษยชน ซึ่งปรากฏให้เห็นจากตราสาร
ระหว่างประเทศหลายฉบับ เริ่มตั้งแต่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. ๑๙๔๘ (Universal Declaration of
Human Rights หรือ UDHR) วางหลักเกี่ยวกับความเสมอภาคไว้ว่า “มนุษย์ทั้งหลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันใน
ศักดิ์ศรีและสิทธิ ต่างมีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันด้วยเจตนารมณ์แห่งภราดรภาพ” นอกจากนี้ ยังวาง
หลักการห้ามเลือกปฏิบัติไว้ว่า “บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพบรรดาที่ก�ำหนดไว้ในปฏิญญานี้ โดยปราศจาก
ความแตกต่างไม่วา่ ชนิดใด ๆ …” ส�ำหรับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights หรือ ICCPR) ก็ได้วางหลักเกี่ยวกับความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติ
ไว้ว่า “บุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกันตามกฎหมาย และมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกันตามกฎหมาย โดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ …” นอกจากนี้ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights หรือ ICESCR) วางหลักเกี่ยวกับความ
เสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบตั ไิ ว้วา่ “รัฐภาคีแห่งกติกานีร้ บั ทีจ่ ะประกันว่าสิทธิทงั้ หลายทีร่ ะบุไว้ในกติกานีป้ ราศจาก
การเลือกปฏิบัติใด ๆ …” จะเห็นได้ว่าหลักการความเสมอภาค หรือหลักความเท่าเทียมกัน และการห้ามเลือกปฏิบัติ
เป็นหลักส�ำคัญที่ปรากฏอยู่ในตราสารระหว่างประเทศอื่นในกรอบของสหประชาชาติ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ
ระดับภูมิภาคและถ่ายทอดไปยังกฎหมายภายในของประเทศต่าง ๆ ส�ำหรับประเทศไทยนั้น มีพันธกรณีตามความตกลง
ระหว่างประเทศหลายฉบับที่มีหลักการดังกล่าว ในระดับกฎหมายภายในของไทยนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยที่ผ่านมาหลายฉบับก็ได้รับรองหลักความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติ
ส�ำหรับสภาพปัญหาเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติในประเทศไทยนั้น หากพิจารณาในส่วนของการร้องเรียน
ในกระบวนการทางกฎหมาย พบว่า มีการเรียกร้องสิทธิหรือประเด็นพิพาททางกฎหมายหลายมิติ เช่น คดีของศาล
ปกครอง คดีของศาลรัฐธรรมนูญ ส�ำหรับการร้องเรียนในกรอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก็พบว่า
มีค�ำร้องที่มีประเด็นอ้างว่าถูกเลือกปฏิบัติเป็นจ�ำนวนมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากสภาพข้อเท็จจริงและการ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและการเรียกร้องความเสมอภาคในประเทศไทย พบว่าบุคคลผู้ถูกกระทบสิทธิมักจะ
กล่ า วอ้ า งว่ า ถู ก เลื อ กปฏิ บั ติ เ มื่ อ มี ก ารปฏิ บั ติ ที่ แ ตกต่ า งกั น ระหว่ า งกรณี ห รื อ ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ มี ลั ก ษณะเหมื อ นกั น
นอกจากนี้ หากพิจารณากฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่าหลักเกี่ยวกับความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติ
ถูกน�ำไปบัญญัติไว้ในกฎหมายหลายฉบับอย่างกระจัดกระจาย อีกทั้งขอบเขตของกฎหมายดังกล่าวยังมีความแตกต่าง
กันไปอีกด้วย จึงน�ำมาสูป่ ระเด็นปัญหาของการวิจยั นีว้ า่ การเลือกปฏิบตั ใิ นบริบทของกฎหมายสิทธิมนุษยชนนัน้ มีขอบเขต
และองค์ประกอบอย่างไรบ้างการกล่าวอ้างว่ามีการเลือกปฏิบตั ิ ตลอดจนข้อเท็จจริงและข้อพิพาทในบริบทกฎหมายต่าง ๆ
เหล่านั้น สามารถจัดอยู่ในขอบเขตของการเลือกปฏิบัติตามนัยของกฎหมายสิทธิมนุษยชนหรือไม่ อย่างไร
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งานวิจยั นีจ้ งึ ได้ศกึ ษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับหลักความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบตั ิ ในกรอบ
ของกฎหมายสิทธิมนุษยชน อันปรากฏจากกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กฎหมายสิทธิมนุษยชนระดับภูมภิ าค
และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยน�ำมาสร้างเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการเลือก
ปฏิบัติ โดยมีปัจจัยพิจารณาหลัก ๒ ประการ คือ
๑) เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ (Grounds of Discrimination, Protected Ground) การปฏิบัติที่
แตกต่างกันจะจัดเป็นการเลือกปฏิบัติซึ่งขัดต่อหลักกฎหมายระหว่างประเทศ เมื่อการปฏิบัตินั้นเกี่ยวข้องกับ “เหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติ” เมื่อพิจารณาหลักกฎหมายระหว่างประเทศพบว่า เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติมีการระบุไว้ เช่น กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ก�ำหนดเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติครอบคลุม “เชื้อชาติ สีผิว
เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด ชาติหรือสังคมดั้งเดิม ทรัพย์สิน ก�ำเนิด หรือ
สถานะอื่น”1
๒) มิติของการเลือกปฏิบัติ (Area of Discrimination, Area Covered) การปฏิบัติที่แตกต่างกัน
อันเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติอาจเกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ หรือเรียกได้ว่าเกิดขึ้นในมิติต่าง ๆ ของบุคคล
ในการด�ำเนินชีวิต เช่น การท�ำงาน การศึกษา การจ้างงาน บริการภาครัฐ การประกอบธุรกิจ การประกอบวิชาชีพ การ
เป็นสมาชิกองค์กร สินค้าและบริการในภาคเอกชน การประชุมสัมมนา กิจกรรมสาธารณะ เป็นต้น จะเห็นได้ว่ามิติของ
การเลือกปฏิบัติอาจมีความเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
นอกจากปัจจัยทั้งสองประการแล้ว จากการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศพบว่า
ได้มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อพิจารณาว่าการปฏิบัตินั้นเป็นเพียงการปฏิบัติแตกต่างกันอันสามารถท�ำได้
หรือเป็นการเลือกปฏิบัติซึ่งขัดต่อกฎหมาย โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีตัวอย่างเช่น หลักขอบแห่งดุลพินิจ (Margin of
Appreciation) การชั่งน�้ำหนักกับผลประโยชน์อื่น มาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก (Affirmative Action) เป็นต้น ด้วย
เหตุนี้ งานวิจยั นีจ้ งึ น�ำปัจจัยเกีย่ วกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั แิ ละมิตแิ ห่งการเลือกปฏิบตั ิ ประกอบกับหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
มาประกอบกันเป็นกรอบการวิเคราะห์ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติท่ีแตกต่างกัน (Distinction / Differentiation)
เพื่อสามารถจ�ำแนกว่ากรณีใดเป็นกรณีของการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนและกรณีใดไม่อยู่ในขอบเขต
การเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน
นอกจากนี้ งานวิจยั ฉบับนีจ้ ะได้ศกึ ษาต่อไปว่า การเลือกปฏิบตั ทิ อี่ ยูใ่ นขอบเขตของกฎหมายสิทธิมนุษยชนนัน้
ตามกฎหมายภายในของไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน มีขอบเขตครอบคลุมอย่างเหมาะสมหรือไม่ ประการใด โดยการศึกษา
เปรียบเทียบกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาขอบเขต
ความครอบคลุมดังกล่าว ผู้วิจัยจะได้น�ำประเด็นเฉพาะต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติมาวิเคราะห์ เช่น การเลือก
ปฏิบตั ใิ นกรณีบริการภาครัฐ ปัญหาขอบเขตของกฎหมายในการคุม้ ครองผูถ้ กู เลือกปฏิบตั ใิ นภาคเอกชน การเลือกปฏิบตั ิ
1

From “Social identity, system justification, and social dominance: Commentary on Reicher, Jost et al.,
and Sidanius et al.” by Rubin, M.; Hewstone, M.; et al. (2004).  Political Psychology 25 (6), p. 823–844
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ในด้านสินค้าและบริการ การเลือกปฏิบัติในมิติของบริการภาครัฐกรณีการศึกษา กรณีการให้นมบุตรจากอกแม่
(Breastfeeding) การเลือกปฏิบัติในกรณีการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) การคุกคาม (Harassment) ใน
ความหมายที่กว้างกว่าการคุกคามทางเพศ การสื่อสารที่ท�ำให้เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech) การเลือกปฏิบัติด้าน
สินค้าและบริการต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุตาบอดสี กรณีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุอัตลักษณ์ทางเพศ
(Gender Identity) กับการเข้าห้องน�้ำ  การเลือกปฏิบัติในมิติเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร กรณีการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับ
สินค้าหรือบริการส�ำหรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เป็นต้น

ผลการวิจัย ที่ส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
หลักความเสมอภาคหรือหลักความเท่าเทียมกัน (Equality Principle)
จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างของรัฐธรรมนูญไทยและต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับการวางหลัก
ความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกัน อาจจ�ำแนกรูปแบบและโครงสร้างของรัฐธรรมนูญในการบัญญัติหลักความ
เท่าเทียมกันได้ ๓ รูปแบบ ดังนี้

• รูปแบบแรก ก�ำหนดจ�ำแนกหลักความเท่าเทียมกัน ออกเป็น ๓ กรณี คือ ความเสมอภาคหรือความ

    เท่าเทียมกันทั่วไป ความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง และหลักห้ามเลือกปฏิบัติ เช่น เยอรมัน ไทย ฟินแลนด์
• รูปแบบที่สอง ก�ำหนดจ�ำแนกหลักความเท่าเทียมกัน ออกเป็น ๒ กรณี คือ ความเสมอภาคหรือความ
   เท่าเทียมกัน และหลักการห้ามเลือกปฏิบัติ โดยมิได้จ�ำแนกความเสมอภาคเฉพาะเรื่องออกจากความ
    เสมอภาคทั่วไป
• รูปแบบที่สาม ไม่ระบุถึงหลักความเสมอภาคหรือหลักความเท่าเทียมไว้ โดยมีเพียงก�ำหนดหลักการ
    “ห้ามเลือกปฏิบัติ” เช่น สวีเดน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม (Unfair / Unjust Discrimination)

ตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายเฉพาะของไทยหลายฉบับ ได้มีการใช้ค�ำว่า “การเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรม” ซึ่งท�ำให้เกิดประเด็นปัญหาว่า การใช้ค�ำดังกล่าวสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศเพียงใด และ
กฎหมายต่างประเทศมีรปู แบบการก�ำหนดถ้อยค�ำดังกล่าวอย่างไร จากการศึกษากฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
และกฎหมายต่างประเทศ ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ในการบัญญัติห้ามการเลือกปฏิบัตินี้ มีรูปแบบการบัญญัติกฎหมาย
และการใช้ถ้อยค�ำที่แตกต่างกัน แต่ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์และหลักการเช่นเดียวกัน คือ การจ�ำแนกระหว่าง “การกระท�ำที่
ต้องห้ามตามกฎหมาย” และ “การกระท�ำทีไ่ ม่ตอ้ งห้ามตามกฎหมาย” ซึง่ อาจจ�ำแนกออกเป็นรูปแบบการบัญญัตกิ ฎหมาย
๔ ลักษณะ ดังนี้
๑. ก�ำหนดเรียกการปฏิบัติที่แตกต่างกัน อันต้องห้ามตามกฎหมายว่า “การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม”
(Unfair Discrimination) และก�ำหนดเรียกการปฏิบัติที่แตกต่างกันแต่มีเหตุผลอันสมควรตามที่กฎหมายก�ำหนดว่า
“การเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม” ดังเช่นกรณีกฎหมายแอฟริกาใต้
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๒. ก�ำหนดเรียกการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกัน อันต้องห้ามตามกฎหมายว่า “การเลือกปฏิบตั ทิ มี่ ชิ อบด้วยกฎหมาย”
(Unlawful Discrimination) และก�ำหนดเรียกการปฏิบัติที่แตกต่างกันแต่มีเหตุผลอันสมควรตามที่กฎหมายก�ำหนด
ว่า “การเลือกปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมาย” ดังเช่นกรณีกฎหมายออสเตรเลีย
๓. ก�ำหนดเรียกการปฏิบัติที่แตกต่างกัน อันต้องห้ามตามกฎหมายว่า “การกระท�ำที่เป็นการเลือกปฏิบัติ”
(Discriminatory Practice) และก�ำหนดเรียกการปฏิบัติที่แตกต่างกันแต่มีเหตุผลอันสมควรตามที่กฎหมายก�ำหนด
ว่า “การกระท�ำที่ไม่ใช่การกระท�ำอันเป็นการเลือกปฏิบัต”ิ (It is not a discriminatory practice) ดังเช่นกรณี
กฎหมายแคนาดา
๔. ก�ำหนดเรียกการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกัน อันต้องห้ามตามกฎหมายว่า “การเลือกปฏิบตั ”ิ (Discrimination)
และก�ำหนดเรียกการปฏิบัติที่แตกต่างกันแต่มีเหตุผลอันสมควรตามที่กฎหมายก�ำหนด หรือไม่เข้าองค์ประกอบ
เงือ่ นไขของการเลือกปฏิบตั ทิ ตี่ อ้ งห้ามตามกฎหมายว่า “การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกัน” (Differentiation หรือ Differential
Treatment) ดังเช่นแนวค�ำวินิจฉัยของศาลสูงสุดสิงคโปร์ หรือกฎหมายประเทศฟินแลนด์ สวีเดน เป็นต้น
ส�ำหรับกรณีของไทยนั้นอาจเทียบเคียงได้กับรูปแบบที่ ๑ อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า การใช้ค�ำ “การ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” ในบริบทของกฎหมายไทยมีลักษณะที่แตกต่างจากการใช้ค�ำดังกล่าวในประเทศที่มี
กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติเป็นกฎหมายเฉพาะในลักษณะของกฎหมายกลางที่ครอบคลุมการเลือกปฏิบัติในมิติ
ต่าง ๆ เช่น แคนาดา ฟินแลนด์ สวีเดน เป็นต้น นอกจากนี้ กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมีการจ�ำแนกระหว่าง
การปฏิบัติที่แตกต่างกัน (Differential Treatment หรือ Distinction) ซึ่งไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย กับ “การเลือก
ปฏิบัติ” (Discrimination) ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย โดยมิได้ใช้ค�ำว่า “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” แต่อย่างใด
เนื่องจากหากการปฏิบัติแตกต่างกันนั้นไม่อาจอ้างเหตุที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ก็จะถือว่าเป็นการ “เลือกปฏิบัติ” ซึ่งมี
นัยที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ในตัวเอง
ด้วยเหตุนี้ หากไทยมีการบัญญัตกิ ฎหมายห้ามเลือกปฏิบตั ใิ นลักษณะกฎหมายกลางดังเช่นประเทศต่าง ๆ ทีม่ ี
กฎหมายลักษณะนี้ ก็ควรจะมีการใช้ถ้อยค�ำให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมาย
ประเทศต่าง ๆ เพื่อจ�ำแนกความแตกต่างระหว่าง
(ก) การเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่มีขอบเขตเฉพาะการปฏิบัติที่แตกต่างกันอันเกี่ยวเนื่องจาก
     เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ และ
(ข) การเลือกปฏิบัติในบริบทของกฎหมายอื่น เช่น กฎหมายปกครอง ซึ่งมีความหมายกว้างกว่าและไม่จ�ำกัด
  
       เฉพาะการปฏิบัติแตกต่างกันด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติเท่านั้น
ขอบเขตของการเลือกปฏิบัติในกรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ผลการวิจัยพบว่า การใช้ค�ำ  “เลือกปฏิบัติ” สะท้อนถึงความหมายหลายนัย ในหลายบริบท หากพิจารณา
ในกรอบของกฎหมายสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีปัจจัยส�ำคัญประกอบการพิจารณา ได้แก่ เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ และมิติ
ของการเลือกปฏิบัติ ประกอบกับปัจจัยอื่น เช่น มาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก หลักการชั่งน�้ำหนักกับผลประโยชน์อื่น
หลักความได้สัดส่วนแล้ว พบว่า ในหลายกรณีที่มีประเด็นว่าเกิด “การเลือกปฏิบัติ” นั้น อาจไม่อยู่ในขอบเขตการ
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เลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ยังมีกรณีการเลือกปฏิบัติที่ทับซ้อนกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่น
รวมทั้งยังมีกรณีการเลือกปฏิบัติในบริบทของกฎหมายอื่น ซึ่งอาจจ�ำแนกสรุปได้ ๓ กรณีหลัก ดังนี้
กรณีแรก : กรณีการปฏิบัติที่อยู่ในขอบเขตและไม่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายสิทธิมนุษยชน
การเลือกปฏิบตั ทิ อี่ ยูใ่ นขอบเขตและไม่อยูใ่ นขอบเขตของกฎหมายสิทธิมนุษยชน ซึง่ ยังสามารถจ�ำแนกออกเป็น
๕ กรณีย่อย ดังต่อไปนี้
(๑) การเลือกปฏิบตั ใิ นขอบเขตของกฎหมายสิทธิมนุษยชน กล่าวคือ การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างนัน้ เกีย่ วข้องกับ
เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น เหตุแห่งความพิการ สภาพร่างกาย เป็นต้น
(๒) การปฏิบัติที่แตกต่างกัน อันไม่อยู่ในขอบเขตกฎหมายสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติ :
กรณีจากค�ำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบว่ามีหลายกรณีเกี่ยวข้องกับการกล่าวอ้างว่ามีการเลือก
ปฏิบัติเนื่องจากการปฏิบัติที่แตกต่างกันแต่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
(๓) การปฏิบัติที่แตกต่างกัน อันไม่อยู่ในขอบเขตกฎหมายสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติ :
กรณีจากค�ำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ พบว่ามีหลายกรณีเกี่ยวข้องกับการกล่าวอ้างว่ามีการเลือกปฏิบัติเนื่องจากการ
ปฏิบัติที่แตกต่างกันแต่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอ้างว่ากฎระเบียบที่พิพาทนั้น
ขัดต่อหลักความเท่าเทียมกัน โดยไม่ปรากฏความเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน
(๔) การปฏิบัติที่แตกต่างกัน อันไม่อยู่ในขอบเขตกฎหมายสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติ :
กรณีคำ� วินจิ ฉัยคณะกรรมการวินจิ ฉัยร้องทุกข์ คณะกรรมการกฤษฎีกา พบว่าค�ำวินจิ ฉัยดังกล่าวมีขอบเขตทีก่ ว้างกว่า
เหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ติ ามกฎหมายสิทธิมนุษยชน ซึง่ สะท้อนแนวคิดการพิจารณา “การเลือกปฏิบตั ”ิ บนพืน้ ฐานของ
กฎหมายปกครอง
(๕) การปฏิบัติที่แตกต่างกัน อันไม่อยู่ในขอบเขตกฎหมายสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติ :
กรณีข้อเท็จจริงจากการรับฟังความคิดเห็น / สัมภาษณ์ / ประชุมกลุ่มย่อย พบว่ามีหลายกรณีที่บุคคลเห็นว่าตนได้รับ
การปฏิบัติที่แตกต่างกันกับบุคคลอื่น ก็จะอ้างว่า “ถูกเลือกปฏิบัติ” รวมไปถึงในขอบเขตที่กว้างกว่านั้น กล่าวคือ แม้แต่
ในกรณีที่บุคคลเห็นว่าตน “ไมได้รับความเป็นธรรม” ก็มักมีการอ้างว่า “ถูกเลือกปฏิบัติ” ไปด้วย อย่างไรก็ตาม การ
กล่าวอ้างดังกล่าว หากพิจารณาในกรอบของกฎหมายสิทธิมนุษยชนแล้ว อาจไม่อยูใ่ นขอบเขตของกฎหมายสิทธิมนุษยชน
เช่น การรับสมัครงานโดยระบุเจาะจง “สถาบันการศึกษา” หรือการพิจารณารับบุคคลเข้าท�ำงานจาก “สถาบันการศึกษา”
การที่ภาคเอกชนให้คุณหรือให้สิทธิพิเศษกับบุคคลโดยอาศัยคุณสมบัติหรือเงื่อนไขบางประการที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ การบังคับใช้กฎหมายที่แตกต่างกันระหว่างบุคคลในข้อเท็จจริงเหมือนกันโดยไม่ปรากฎว่า
เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เป็นต้น
กรณีที่สอง กรณีมีความคาบเกี่ยวระหว่างการเลือกปฏิบัติกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่น
จากการศึกษาวิเคราะห์ค�ำร้องและการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรอบของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาตินนั้ พบว่ามีหลายกรณีทผี่ รู้ อ้ งอ้างว่ามีการ “เลือกปฏิบตั ”ิ เกิดขึน้ ซึง่ มักเป็นกรณีการน�ำข้อเท็จจริง
สองข้อเท็จจริงมาเปรียบเทียบกันว่ามีการปฏิบัติต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาภายใต้
กรอบของกฎหมายสิทธิมนุษยชนแล้วจะเห็นได้ว่า ในหลายกรณีตามค�ำร้องนั้น การปฏิบัติแตกต่างกันดังกล่าวไม่มี
ความเกี่ยวข้องกับ “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน หรืออาจพิจารณาว่าเป็นการอ้างเหตุที่
กว้างกว่ากฎหมายสิทธิมนุษยชน หรือเป็นกรณีของกฎเกณฑ์หรือการปฏิบัติที่เป็นกลาง (Neutral) ซึ่งมีผลเป็นการ
ปฏิบัติหรือบังคับกับทุกคนเหมือนกัน ซึ่งอาจสรุปจ�ำแนกได้ ๔ กรณีย่อย ดังนี้

10

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

(๑) กรณีที่อาจคาบเกี่ยวระหว่างการเลือกปฏิบัติกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิในความเป็นอยู่
ส่วนตัว เช่น กรณีการน�ำร่างของผู้เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์มาจัดแสดง การค้นตัวบุคคลโดยภาคเอกชนในธุรกิจหรือการ
จ้างแรงงาน
(๒) กรณีที่อาจคาบเกี่ยวระหว่างการเลือกปฏิบัติกับการละเมิดเสรีภาพในทางศาสนา กรณีปัญหา
ลักษณะนี้ มีตัวอย่างเช่น ระเบียบในสถานที่ท�ำงานหรือสถานศึกษาเกี่ยวกับการแต่งกายตามศาสนา
(๓) กรณีทอี่ าจคาบเกีย่ วระหว่างการเลือกปฏิบตั แิ ละการละเมิดสิทธิเสรีภาพทางการศึกษา เช่น การปฏิบตั ิ
ต่อนักเรียน นักศึกษา ที่แตกต่างกัน โดยบางกรณีก็ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน
เช่น กรณีเหตุแห่งการพักการเรียนเกี่ยวข้องกับ “พฤติกรรม” แต่กระทบสิทธิด้านการศึกษาของนักเรียน
(๔) กรณีที่อาจคาบเกี่ยวระหว่างการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม
เช่น ผู้ร้องอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการปฏิบัติที่พิพาทดังกล่าวจะไม่อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการ
ห้ามเลือกปฏิบัติ แต่ก็ยังสามารถอยู่ในขอบเขตอ�ำนาจการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้
เพราะอาจเป็นการกระทบ “สิทธิมนุษยชน” ในแง่อื่น “ที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม”2 เช่น
การปฏิบัติท่ีแตกต่างกันอันกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนา การปฏิบัติที่กระทบต่อศักดิ์ศรีของมนุษย์
สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เสรีภาพในการสื่อสาร เป็นต้น
กรณีที่สาม “การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” ในบริบทของกฎหมายปกครอง
ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ค�ำพิพากษาศาลปกครองชี้ให้เห็นว่า การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ในบริบท
ของคดีปกครอง (มาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒) นั้น มี
ขอบเขตและลักษณะที่แตกต่างจาก “การเลือกปฏิบัติ” ในบริบทของกฎหมายสิทธิมนุษยชน กล่าวคือ “การเลือก
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” ตามกฎหมายปกครองนั้น เป็นการพิจารณา “การปฏิบัติที่แตกต่างกัน” ในกรอบของการตรวจ
สอบการใช้อ�ำนาจรัฐโดยมิชอบ และมักมีข้อเท็จจริงที่สัมพันธ์กับ “การใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองโดยมิชอบ” จึงอาจ
ครอบคลุมถึงการปฏิบัติแตกต่างกันโดยไม่เป็นธรรม การใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการ
เลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ฯลฯ ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน หรืออาจเรียกว่าเป็นการเลือกปฏิบัติใน
ความหมายที่กว้างกว่ากฎหมายสิทธิมนุษยชน ซึ่งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดและหลักการของกฎหมายปกครองอันควรมี
การศึกษาและพิจารณาแยกอีกส่วนหนึ่งต่างหากจากการเลือกปฏิบัติ (Discrimination) ในบริบทของกฎหมายสิทธิ
มนุษยชน
จากผลการวิจัยดังกล่าว ท�ำให้สามารถจ�ำแนกความแตกต่างของ “การเลือกปฏิบัติ” ในบริบทต่าง ๆ และ
สามารถจ�ำแนกว่ากรณีใดอยูใ่ นขอบเขตกฎหมายสิทธิมนุษยชน ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารศึกษาต่อไปของการวิจยั นีว้ า่ การเลือก
ปฏิบัติในขอบเขตกฎหมายสิทธิมนุษยชนนั้นกฎหมายปัจจุบันครอบคลุมถึงหรือไม่ เพียงใด

2

From “Private Discrimination: A Prioritarian, Desert-Accommodating Account”, by Kasper LippertRasmussen (2006), San Diego Law Review, 43, p. 817–856
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การเลือกปฏิบัติที่กฎหมายไทยยังไม่ครอบคลุมถึง
ผลการวิจัยข้างต้นชี้ให้เห็นว่า กรณีที่มีการกล่าวอ้างและมีการพิจารณาว่าเป็น “การเลือกปฏิบัติ” นั้น หลาย
กรณีไม่จัดเป็นการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะต้องพิจารณาในบริบทกฎหมายอื่นต่อไป อย่างไรก็ตาม
ส�ำหรับประเด็นที่ว่า การปฏิบัติแตกต่างกันอันจัดอยู่ในขอบเขตของ “การเลือกปฏิบัติ” ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน
นั้น กฎหมายไทยปัจจุบันมีขอบเขตครอบคลุมกรณีเหล่านั้นเพียงใด ผลการวิจัยสรุปจ�ำแนกได้ ดังนี้
(๑) ผลการวิเคราะห์ “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ”
การเลือกปฏิบัติในขอบเขตของการวิจัยนี้เป็นการพิจารณาในกรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชน ดังนั้น
องค์ประกอบส�ำคัญที่ท�ำให้การปฏิบัติอันแตกต่าง (Distinction หรือ Differentiation) ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ
(Discrimination) คือ การปฏิบตั อิ นั แตกต่างนัน้ ต้องสืบเนือ่ งหรือเกีย่ วข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ (Discrimination
Grounds) ซึ่งเหตุดังกล่าวมีการระบุไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ จากการศึกษาวิเคราะห์
กฎหมายดังกล่าวเปรียบเทียบกับกฎหมายไทย อาจจ�ำแนกสรุปได้ ๔ กรณี ดังนี้
• กรณีที่หนึ่ง เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติที่รัฐธรรมนูญของไทยก�ำหนดในลักษณะที่กว้างกว่าหรือเพิ่มเติม
           จากทีก่ ฎหมายระหว่างประเทศระบุไว้
• กรณีที่สอง เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติที่รัฐธรรมนูญของไทยมีการใช้ถ้อยค�ำในลักษณะที่แคบกว่า
          กฎหมายระหว่างประเทศ
• กรณีที่สาม เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติบางกรณีกฎหมายต่างประเทศได้ขยายความจากเหตุดั้งเดิม
          ที่ระบุไว้ โดยมีการแจกแจงรายละเอียดเพื่อความครอบคลุมและชัดเจน
• กรณีที่สี่ เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติบางเหตุมิได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
      ประเทศ แต่กฎหมายต่างประเทศบางประเทศก�ำหนดครอบคลุมขึน้ มา เพือ่ เป็นการคุม้ ครองการเลือก
          ปฏิบัติในปัจจุบันที่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะทางสังคม
(๒) ขอบเขตและการครอบคลุมของกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติ
ปั จ จุ บั น ไทยไม่ มี ก ฎหมายเฉพาะอั น มี ลั ก ษณะเป็ น กฎหมายกลางเกี่ ย วกั บ การห้ า มเลื อ กปฏิ บั ติ ที่
ครอบคลุมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ และมิติของการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ โดยกฎหมายไทยที่เป็นอยู่ มีลักษณะเป็น
กฎหมายเฉพาะที่มีขอบเขตจ�ำกัดในเชิงเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ และ/หรือ มิติของการเลือกปฏิบัติ เช่น ครอบคลุม
เฉพาะบางเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น เหตุแห่งเพศ เหตุแห่งอายุ หรือครอบคลุมเฉพาะบางมิติของการเลือกปฏิบัติ
เช่น มิติด้านแรงงาน มิติด้านการศึกษา เป็นต้น แต่ยังไม่ครอบคลุมกรณีต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติภายใต้
กรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและการเลือกปฏิบัติที่กฎหมายต่างประเทศให้การคุ้มครอง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การเลือกปฏิบัติในมิติและเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ นอกขอบเขตของกฎหมายเฉพาะดังกล่าว เช่น
• การเลือกปฏิบัติในภาคเอกชน เช่น การกระท�ำในความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง หรือการเลือก
ปฏิบัติในบริบทอื่น เช่น การปฏิเสธการให้บริการหรือการจ�ำหน่ายสินค้า การจ�ำกัดสิทธิในการเข้าถึงบริการหรือสถานที่
ของภาคเอกชนต่าง ๆ หากเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติแล้วก็จัดอยู่ในขอบเขตของการเลือกปฏิบัติได้ จาก
การศึกษากฎหมายไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน พบว่ามีปัญหากรณีการเลือกปฏิบัติในภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การซื้อ
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สินค้า บริการ ซึ่งมีการปฏิเสธสินค้าหรือการให้บริการด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติที่กฎหมายเฉพาะดังกล่าวในตาราง
ข้างต้นไม่ครอบคลุมถึง เช่น การปฏิเสธไม่จ�ำหน่ายสินค้าหรือไม่ให้บริการบุคคลด้วยเหตุเชื้อชาติ ศาสนา หรือกรณีเหตุ
แห่ง “ความคิดเห็นอื่นหรือความเชื่อ” หรือจากการสัมภาษณ์มีผู้ให้ข้อมูลว่า “ร้านนวดบางแห่งไม่ให้บริการแก่คนไทย
ให้บริการเฉพาะนักท่องเทีย่ วจีน /เกาหลี เท่านัน้ ” “ร้านอาหารบางแห่งเปิดให้บริการเฉพาะทัวร์จนี เท่านัน้ ลูกค้าคนไทย
ไม่ต้อนรับ” “บริการขนส่ง รถแท็กซี่ ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารคนไทย โดยให้บริการเฉพาะชาวต่างชาติ” “รถสามล้อ
ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารคนไทย” กรณีน้ีจะเห็นได้ว่า เป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่ง “เชื้อชาติ หรือสัญชาติ” ในมิติ
ของการให้บริการ ซึ่งไม่มีกฎหมายคุ้มครองเป็นการเฉพาะ3 เนื่องจากไม่มีกฎหมายกลางที่ครอบคลุมการเลือกปฏิบัติ
ซึ่งจะมาปรับใช้ส�ำหรับมิติเช่นนี้
• กรณีการสื่อสารที่ท�ำให้เกิดความเกลียดชังด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ (Hate Speech) ดังเช่น
กรณีข้อเท็จจริงจากผู้ให้สัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม เช่น มัคคุเทศก์ชาวไทย ผู้ให้ข้อมูล เห็นว่า “รู้สึกไม่ดีต่อมัคคุเทศก์
ชาวจีนที่มาแย่งงาน หรือผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยเห็นว่า ชาวเวียดนามเข้ามาแย่งอาชีพขายสินค้า กรณีทัศนคติ
เหล่านี้น�ำไปสู่การกล่าววาจาอันเป็นการคุกคาม (Harassment) ด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติได้ แต่ทั้งนี้ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะ
ส�ำหรับพฤติกรรมดังกล่าว
• การคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) ในกรณีที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงาน โดยเฉพาะการคุกคาม
ระหว่างลูกจ้างด้วยกัน และการคุกคามในลักษณะการสร้างบรรยากาศในที่ท�ำงาน (Hostile Working Environment)
ยังไม่มีกฎหมายครอบคลุมเป็นการเฉพาะ
• การคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) ในกรณีที่ไม่เกี่ยวกับมิติการจ้างแรงงาน เช่น ในมิติ
การศึกษา ดังจะเห็นได้จากกรณีตามค�ำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่มีการอ้างว่าถูกคุกคามทางเพศ
ในโรงเรียน เป็นต้น ยังไม่มีกฎหมายครอบคลุมเป็นการเฉพาะ
• การคุกคาม (Harassment) ในบริบทอื่นนอกจากการจ้างแรงงาน และในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเหตุอื่น
นอกจากการคุกคามทางเพศ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ความพิการ ฯลฯ ยังไม่มีกฎหมายครอบคลุมเป็นการเฉพาะ
เช่น ค�ำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่ีผู้ร้องอ้างว่า “ครูประจ�ำชั้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
กล่าวหาว่า นางสาวเอ เป็นโรคขาดผู้ชายไม่ได้ ต้องน�ำไปบ�ำบัด มีฮอร์โมนผิดปกติเพราะเป็นผู้พิการ” (ค�ำร้องที่
๔๗๖/๒๕๕๖) เป็นต้น หรือจากกรณีการสัมภาษณ์ที่ผู้ให้ข้อมูลถูกล้อเลียนเกี่ยวกับสภาพร่างกายจากเพื่อนร่วมงาน
โดยการล้อเลียนเกีย่ วกับพฤติกรรมการใช้ชวี ติ การรับประทานอาหาร เปรียบเทียบร่างกาย (รูปร่างอ้วน) กับสัตว์ชนิด
ต่าง ๆ ส่งตัวการ์ตนู สติกเกอร์รูปสัตว์อ้วนรูปแบบต่าง ๆ มาล้อเลียนในสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการท�ำงาน กรณีเช่นนี้
มีลักษณะเป็นการคุกคาม (Harassment) แต่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุทางเพศ และไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติที่
จะครอบคลุมถึง
• เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติบางกรณียังอาจไม่ครอบคลุมดังที่ได้สรุปไว้แล้วข้างต้น เช่น “ความคิดเห็น
อื่นใด” ที่กว้างกว่าความคิดเห็นทางการเมือง และ “ความเชื่อ” ที่กว้างและไม่ผูกพันกับ “ศาสนา” หรือในบางเหตุยัง
ต้องมีการตีความ เช่น ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ส�ำหรับเหตุ “การตั้งครรภ์” อาจจัดอยู่ในเหตุแห่ง “เพศ” ได้ แต่ยังมีปัญหา
ในแง่กฎหมายที่เกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติในมิตินี้ โดยอาจมีกฎหมายบางฉบับที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน แต่ยังไม่ครอบคลุมมิติอื่น เช่น การให้บริการต่าง ๆ ของภาคเอกชน นอกจากนี้ เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
3

Henry Campbell Black, Black’s law Dictionary (1979) Boston: West Publishing, p. 420
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บางอย่าง กฎหมายต่างประเทศก�ำหนดไว้โดยเฉพาะ แต่ส�ำหรับประเทศไทยยังไม่มีการก�ำหนดเฉพาะ เช่น ประวัติการ
กระท�ำความผิดทางอาญา เป็นต้น ซึ่งแม้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่พบว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
หรือเป็นการเลือกปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม เหตุนี้อาจยังเป็นที่ถกเถียงและมีประเด็นเกี่ยวกับหลักคุณสมบัติความจ�ำเป็น
ส�ำหรับงานนั้นด้วย
ดังนั้น จะเห็นได้ว่ากฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องยังไม่ครอบคลุมการเลือกปฏิบัติในขอบเขตของกฎหมาย
สิทธิมนุษยชน เนื่องจากขาดกฎหมายกลางที่จะใช้กับกรณีที่นอกเหนือจากขอบเขตของกฎหมายเฉพาะดังกล่าว อันจะ
น�ำไปสู่ข้อเสนอแนะต่อไป
(๓) รูปแบบการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ (Model of Discrimination Laws)
ผลการศึกษาวิเคราะห์หลักกฎหมายต่างประเทศ พบว่า มีรูปแบบการบัญญัติกฎหมายที่แตกต่างกัน
ในการวางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติ ผู้วิจัยจึงได้ท�ำการจ�ำแนกตัวแบบ (Model)
ของการก�ำหนดกฎหมาย โดยพิจารณาจากปัจจัยส�ำคัญ ๒ ประการ ได้แก่ เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ (Grounds of
Discrimination) และมิติของการเลือกปฏิบัติ (Area of Discrimination) ซึ่งอาจจ�ำแนกได้ ๓ รูปแบบหลัก ดังนี้
รูปแบบที่ ๑ บัญญัติกฎหมายเฉพาะฉบับเดียวเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติ ซึ่งมีลักษณะเป็นกฎหมาย
กลาง กล่าวคือ ครอบคลุมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติหลายเหตุ และครอบคลุมมิติของการเลือกปฏิบัติหลายมิติ เช่น การ
ตรากฎหมายสิทธิมนุษยชน วางหลักห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ อายุ เชื้อชาติ สีผิว โดยครอบคลุมการเลือก
ปฏิบัติในมิติการจ้างแรงงาน การศึกษา การได้รับบริการและสินค้า
รูปแบบที่ ๒ บัญญัติกฎหมายเฉพาะหลายฉบับ แต่ละฉบับครอบคลุมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติเฉพาะ
บางเหตุ และครอบคลุมมิติของการเลือกปฏิบัติเฉพาะบางมิติ ส�ำหรับในรูปแบบนี้ ยังอาจจ�ำแนกพิจารณาได้ ๓ กรณี
ย่อย ได้แก่
• กรณีแรก กฎหมายที่คุ้มครองเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติเพียงเหตุเดียว และครอบคลุมมิติของการเลือก
  ปฏิบตั เิ พียงมิตเิ ดียว เช่น กฎหมายคุม้ ครองการเลือกปฏิบตั ติ อ่ คนพิการในการศึกษา กฎหมายลักษณะนี้
       จะครอบคลุมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติเฉพาะเหตุด้านความพิการ และครอบคลุมมิติของการเลือก
         ปฏิบัติเฉพาะมิติทางการศึกษา
• กรณีที่สอง กฎหมายที่คุ้มครองเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติเพียงเหตุเดียว แต่ครอบคลุมมิติของการเลือก
        ปฏิบัติหลายมิติ เช่น กฎหมายคุ้มครองการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ โดยมีขอบเขตห้ามเลือกปฏิบัติต่อ
         คนพิการในหลายมิติ เช่น การศึกษา การจ้างแรงงาน การเข้าถึงสินค้าและบริการ
• กรณีที่สาม กฎหมายที่มีขอบเขตเฉพาะการเลือกปฏิบัติมิติหนึ่ง แต่ครอบคลุมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
        หลายเหตุ เช่น กฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับแรงงาน วางหลักห้ามการเลือกปฏิบัติด้านแรงงานด้วยเหตุ
         แห่งเพศ ความพิการ อายุ ศาสนา เป็นต้น
รูปแบบที่ ๓ มีลักษณะผสมผสานระหว่างรูปแบบที่ ๑ และ รูปแบบที่ ๒ กล่าวคือ มีการก�ำหนดกฎหมาย
กลางที่ครอบคลุมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติหลายเหตุ และครอบคลุมมิติของการเลือกปฏิบัติหลายมิติ อย่างไรก็ตาม
นอกจากกฎหมายกลางนี้แล้ว ยังมีกฎหมายฉบับอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นกฎหมายเฉพาะส�ำหรับการห้ามเลือกปฏิบัติ
ในบางมิติ หรือบางเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ จากการศึกษาพบว่า การบัญญัติกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติใน
ต่างประเทศ มักจะใช้รูปแบบที่ ๓
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จากการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติ เมื่อน�ำมาพิจารณาภายใต้
กรอบการจ�ำแนกรูปแบบทั้งสามดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่า ประเทศที่จัดอยู่ในรูปแบบที่หนึ่ง เช่น แคนาดา สวีเดน
ประเทศทีจ่ ดั อยูใ่ นรูปแบบทีส่ อง เช่น อินเดีย ประเทศทีจ่ ดั อยูใ่ นรูปแบบทีส่ าม เช่น ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์
แอฟริกาใต้ เป็นต้น
ในกรณีของประเทศไทย พบว่า ในปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายเฉพาะที่วางหลักห้ามเลือกปฏิบัติ
อันเกีย่ วข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั บิ างเหตุและเกีย่ วข้องกับมิตขิ องการเลือกปฏิบตั บิ างด้าน แต่ยงั ไม่มกี ฎหมายกลาง
ที่ครอบคลุมอย่างกว้างถึงเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติและมิติของการเลือกปฏิบัติทั้งหมดในภาพรวม ดังเช่นในกรณี
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฟินแลนด์ ประเทศสวีเดน ประเทศแคนาดา ออสเตรเลีย ดังนั้น ในกรณีของประเทศไทย
จึงอาจจัดอยู่รูปแบบที่สอง ซึ่งน�ำไปสู่ปัญหาส�ำคัญที่ว่า กฎหมายเฉพาะต่าง ๆ ดังกล่าวนั้นยังไม่ครอบคลุมถึงการเลือก
ปฏิบัติและการกระท�ำที่ละเมิดต่อหลักความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกัน เช่น กรณีการคุกคาม (Harassment)
ด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ นอกจากเหตุแห่งเพศ การคุกคามทางเพศในสถานที่ท�ำงานที่เกิดขึ้นระหว่างลูกจ้าง
ด้วยกันเอง และกรณีสภาพแวดล้อมการท�ำงานในลักษณะคุกคาม (Hostile Working Environment) การปฏิบัติต่อ
บุคคลอื่นในลักษณะเป็นที่พึงพอใจน้อยกว่าในที่สาธารณะหรือการปฏิบัติต่อบุคคลอื่นในลักษณะด้อยกว่า การปฏิเสธ
การให้บริการหรือจ�ำหน่ายสินค้าด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ การสื่อสารที่ท�ำให้เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech)
เป็นต้น ท�ำให้ยังมีการเลือกปฏิบัติหลายกรณีที่กฎหมายไทยยังไม่ครอบคลุมถึง เนื่องจากไม่อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย
เฉพาะที่มีอยู่ และไม่มีกฎหมายกลางที่มีขอบเขตกว้างมารองรับ
ข้อเสนอแนะ
เนือ่ งจากผลการวิจยั ชีใ้ ห้เห็นประเด็นเกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ิ ทัง้ ในภาพรวมและในกรณีเฉพาะหลายประเด็น
ผู้วิจัยจึงได้จ�ำแนกข้อเสนอแนะ ดังนี้
(๑) ข้อเสนอแนะในภาพรวม
จากปัญหาขอบเขตกฎหมายไทยที่มีผลบังคับอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งผลการวิจัยภายใต้กรอบแนวคิดของ
การเลือกปฏิบัติในขอบเขตกฎหมายสิทธิมนุษยชนนั้น พบว่ายังไม่ครอบคลุมการเลือกปฏิบัติในหลายกรณี จึงน�ำมาสู่
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ด้วยการเสนอให้มีการบัญญัติ กฎหมายกลางที่เกี่ยวกับการ
เลือกปฏิบัติ ด้วยเหตุต่าง ๆ ตามที่รับรองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย กติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ รวมทั้งครอบคลุมเหตุอื่นที่มีความจ�ำเป็นในสังคม
ปัจจุบัน
ส�ำหรับรูปแบบของกฎหมายกลางของประเทศไทยนัน้ จากผลการวิจยั ทีไ่ ด้ศกึ ษาระบบโครงสร้างกฎหมาย
ของต่างประเทศในการห้ามเลือกปฏิบัติและได้จ�ำแนกเป็น ๓ รูปแบบนั้น พบว่า ประเทศไทยจัดอยู่ในรูปแบบที่สอง
กล่าวคือ มีกฎหมายเฉพาะบางฉบับทีค่ รอบคลุมบางมิตหิ รือบางเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ จึงท�ำให้ไม่ครอบคลุมการเลือก
ปฏิบัติในประเด็นที่อยู่นอกขอบเขตกฎหมายเหล่านั้น ด้วยเหตุนี้ จึงมีข้อเสนอ ๒ แนวทาง คือ
• แนวทางแรก เสนอให้ไทยปรับโครงสร้างกฎหมายโดยยกเลิกกฎหมายเฉพาะฉบับต่าง ๆ ที่มีหลักการ
ห้ามเลือกปฏิบัติ โดยรวมหลักการห้ามเลือกปฏิบัติเข้ามาอยู่ในกฎหมายกลางอันเป็นกฎหมายหลักฉบับเดียว ซึ่งเป็น
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แนวทางของสวีเดนในการปรับปรุงกฎหมายเลือกปฏิบตั ิ โดยแนวทางนีจ้ ะท�ำให้ไทยปรับเปลีย่ นจากรูปแบบทีส่ องไปเป็น
รูปแบบแรก
• แนวทางที่สอง เสนอให้ไทยปรับโครงสร้างกฎหมายไปอยู่ในรูปแบบที่สาม กล่าวคือ เพิ่มเติม
กฎหมายกลาง โดยที่ยังคงกฎหมายเฉพาะฉบับต่าง ๆ ไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้กฎหมายกลางสามารถครอบคลุมการเลือกปฏิบัติ
อื่น ๆ ที่อยู่นอกขอบเขตของกฎหมายเฉพาะดังกล่าวนั่นเอง
(๒) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
แม้ว่าหลักของรัฐธรรมนูญจะรับรองถึงความเท่าเทียมกันและห้ามเลือกปฏิบัติ แต่ก็ยังคงมีปัญหาถึง
ความชัดเจนในการคุ้มครองการเลือกปฏิบัติระหว่างเอกชนต่อเอกชนด้วยกัน และปัญหาอื่น ๆ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ
๓ ประการ ดังนี้
ประการแรก การบัญญัติหลักการเลือกปฏิบัติภาครัฐและภาคเอกชน
ผู้วิจัยมีข้อเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของการเลือกปฏิบัติ โดยวางหลักรับรองความ
เท่าเทียมกันและห้ามเลือกปฏิบัติทั่วไป โดยแยกการเลือกปฏิบัติออกเป็นการกระท�ำของรัฐ และเอกชน
ในส่วนภาครัฐนั้น เสนอให้มีหลักการว่า “รัฐจะต้องไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมทั้งโดยตรงและ
โดยอ้อมต่อบุคคล ด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ ซึง่ รวมถึงเชือ้ ชาติ เพศ การตัง้ ครรภ์ สถานะความเป็นมารดา ชาติกำ� เนิด
สีผิว รสนิยมทางเพศ อายุ ความพิการ ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม ภาษา และถิ่นก�ำเนิด…”
ในส่วนของภาคเอกชนนัน้ เสนอให้มหี ลักการว่า “บุคคลจะต้องไม่กระท�ำการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อบุคคลอื่นด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ ... ในการนี้ รัฐต้องมีกฎหมายเพื่อป้องกันและ
ห้ามการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าว”
ประการที่สอง การบัญญัติหลักการห้ามเลือกปฏิบัติโดยอ้อม
ในส่วนของหลักการเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัตินั้น มีข้อเสนอว่า “การเลือกปฏิบัติโดยอ้อม” ปรากฏอยู่ใน
ข้อเท็จจริง สภาพค�ำร้อง และค�ำพิพากษา หลายกรณี แต่มิได้มีการน�ำหลักนี้มาอธิบายไว้อย่างชัดเจน กฎหมายเฉพาะ
บางฉบับสะท้อนหลักการนี้ เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีหลักการห้าม
เลือกปฏิบัติทมี่ ุ่งเน้นที่ผลกระทบ (Effect) ซึ่งท�ำให้คนพิการเสียสิทธิประโยชน์ อันเป็นแนวคิดของการห้ามเลือก
ปฏิบัติโดยอ้อม ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ ๒ แนวทาง ดังนี้
• แนวทางแรก แก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมหลักการเลือกปฏิบัติโดยอ้อมให้ชัดเจน โดยอาจจ�ำแนกออกจาก
การเลือกปฏิบัติโดยตรง ดังเช่นกรณีแอฟริกาใต้
• แนวทางที่สอง เสนอให้องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
น�ำหลักการเลือกปฏิบัติโดยอ้อมมาอธิบายประกอบการพิจารณา กรณีที่มีสภาพข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ
โดยอ้อม
ประการที่สาม ก�ำหนดถ้อยค�ำเกี่ยวกับ “การเลือกปฏิบัติ” โดยเสนอให้ก�ำหนดเรียกการปฏิบัติที่แตก
ต่างกัน อันต้องห้ามตามกฎหมายว่า “การเลือกปฏิบัติ” (Discrimination) และก�ำหนดเรียกการปฏิบัติที่แตกต่างกัน
แต่มีเหตุผลอันสมควรตามที่กฎหมายก�ำหนด หรือไม่เข้าองค์ประกอบเงื่อนไขของการเลือกปฏิบัติที่ต้องห้ามตาม
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กฎหมายว่า “การปฏิบัติที่แตกต่างกัน” (Differentiation หรือ Differential Treatment) โดยไม่น�ำองค์ประกอบ
“เป็นธรรม” (Fair) มาใช้ในการจ�ำแนกระหว่างการปฏิบัติทั้งสองอย่างดังกล่าว
ประการที่สี่ การบัญญัติหลักการเกี่ยวกับ“เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ”
จากการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายต่างประเทศ ในประเด็นของเหตุแห่งการ
เลือกปฏิบัติ เปรียบเทียบกับกฎหมายไทย พบว่ายังมีปัญหาการระบุเหตุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญ จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
• เพิ่มเติมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติบางประการให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ เช่น ก�ำหนดเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ใิ ห้ครอบคลุม “ความคิดเห็นอืน่ ใด” นอกเหนือจาก “ความคิดเห็น
ทางการเมือง” รวมทั้งก�ำหนดเหตุครอบคลุม “ความเชื่ออื่น” นอกจากความเชื่อทาง “ศาสนา”
• เพิ่มเติมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติบางประการให้ครอบคลุมกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ตามแนวทางของ
กฎหมายต่างประเทศ เช่น ประวัติอาชญากรรม การให้นมบุตรจากอกแม่ รวมทั้งก�ำหนดแจกแจงเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบัติบางกรณีให้ชัดเจนขึ้น เช่น เหตุแห่ง “เพศ” นั้น เสนอว่าตามกฎหมายหลักเช่นรัฐธรรมนูญควรระบุรายละเอียด
เช่น รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติบางอย่าง ซึ่งไม่ได้มีการระบุไว้ชัดแจ้งตามรัฐธรรมนูญ เช่น
ประวัติอาชญากรรม ผู้ติดเชื้อเอชไอวี การให้นมบุตรจากอกแม่ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในแง่หนึ่ง หากพิจารณากฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ จะเห็นได้ว่า เหตุบางเหตุ เช่น การให้นมบุตรจากอกแม่ เอชไอวี ประวัติอาชญากรรม
มิได้ปรากฏอยู่ในเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติที่ไทยมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตาม แต่ในอีกแง่หนึ่งนั้น อาจพิจารณาได้ว่าเหตุ
ดังกล่าวมีความส�ำคัญและการน�ำเหตุดังกล่าวมาปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันนั้นส่งผลกระทบต่อสิทธิพื้นฐานของบุคคล
ในด้านต่าง ๆ เช่น การประกอบอาชีพ การใช้บริการต่าง ๆ ดังนั้น ก็ควรมีการคุ้มครองความเท่าเทียมกันของบุคคลที่
อยู่ในกลุ่มนี้ด้วย จึงมีข้อเสนอแนะ ๒ แนวทาง ดังนี้
• แนวทางแรก ไม่ก�ำหนดหรือระบุเหตุเหล่านี้เป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติไว้อย่างชัดแจ้งในกฎหมาย แต่
ใช้วิธีการตีความ ให้อยู่ในเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น ตีความประวัติอาชญากรรมว่าอยู่ในเหตุ “สถานะของบุคคล”
ตีความผู้ติดเชื้อเอชไอวีว่าอยู่ในเหตุ “สุขภาพ” ส�ำหรับการให้นมบุตรจากอกแม่ ตีความว่าอยู่ในเหตุ “เพศ” เป็นต้น
• แนวทางที่สอง เสนอให้มีการบัญญัติเพิ่มเติมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติบางอย่างเหล่านี้ไว้ให้ชัดเจนใน
กฎหมาย เช่น เพิ่มเติมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติเหล่านี้ไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมทั้งอาจจ�ำต้องมีการตรากฎหมายล�ำดับรอง
เป็นการเฉพาะส�ำหรับการห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุเหล่านี้ เช่น แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายคุ้มครองแรงงานโดยการเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุดังกล่าว
(๓) ข้อเสนอในการต่อยอดการวิจัย
จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหาของกฎหมายไทยปัจจุบันซึ่งยังไม่ครอบคลุมการเลือกปฏิบัติ
ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน จึงน�ำไปสู่ข้อเสนอแนะในการบัญญัติกฎหมายกลาง อย่างไรก็ตาม ขอบเขตของงานวิจัยนี้
ยังไม่ครอบคลุมถึงการน�ำเสนอร่างกฎหมายกลางดังกล่าวในรายละเอียด จึงควรมีการศึกษาวิเคราะห์จัดท�ำร่าง
กฎหมายกลางเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติเพื่อด�ำเนินการรับฟังความคิดเห็นและเข้าสู่กระบวนการเสนอกฎหมายตาม
ล�ำดับต่อไป
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ขอบเขตและความหมายของการเลือกปฏิบัติ อาจพิจารณาได้หลายมิติและในหลายบริบทกฎหมาย จึง
เสนอให้มีการต่อยอดการวิจัยในบริบทของกฎหมายปกครองหรือกฎหมายมหาชน ในประเด็นขอบเขตความหมายของ
การเลือกปฏิบตั ิ เพือ่ เปรียบเทียบและจ�ำแนกความแตกต่างกับความหมายและขอบเขตในบริบทสิทธิมนุษยชนเพือ่ ให้เกิด
แนวทางที่ชัดเจนในการพิจารณากฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อไป
เนื่องจากการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาภาพรวมของปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับหลักความ
เท่าเทียมกันหรือหลักความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติในประเทศไทย โดยมิได้มุ่งศึกษาเฉพาะกรณีปัญหากรณี
ใดกรณีหนึ่ง ดังนั้น ในส่วนที่สองของงานวิจัยนี้จึงเป็นเพียงการหยิบยกประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการส�ำรวจ
ศึกษา และการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ จัดกลุ่มสนทนา รับฟังความคิดเห็น มาท�ำการวิเคราะห์ภายใต้กรอบแนวคิด
กฎหมายสิทธิมนุษยชน เพื่อสะท้อนให้เห็นปัญหาในภาพรวมว่าภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้น การคุ้มครองความ
เท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติเพียงพอและครอบคลุมแล้วหรือไม่ เพียงใด ซึ่งผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่ายังมีหลาย
กรณีที่กฎหมายปัจจุบันไม่ครอบคลุมถึง จึงน�ำไปสู่ข้อเสนอแนะในการมีกฎหมายกลางดังกล่าว ดังนั้น ในส่วนของการ
ต่อยอดการวิจัย จึงเสนอให้มีการศึกษาประเด็นเฉพาะกรณีศึกษาเป็นรายกรณีในเชิงลึกต่อไป

Executive
Summary
Equality Principle was recognized by international human rights instruments and foreign
laws. However, “Discrimination” which comprises of two important factors i.e. “Ground of Discrimination” such as gender, race, religious etc. and “Area of Discrimination” such as employment,
education, good and service etc., could be regarded as an obstacle to achieve equality. However,
the main problem of this research was to study whether the existing laws of Thailand has
sufficiently covered practices relating to discrimination. This research used qualitative method and
conducted comparative analysis with international human rights laws, foreign laws including laws of
the EU, South Africa, Sweden, Finland, Canada, Australia, Singapore, Malaysia, India and the U.S. The
results indicated that the legal meaning and scope of “Discrimination” varied depending on different
dimensions and contexts. The main results of this research could be summarized as follows;
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Regarding Equality Principle, the research found, by comparing foreign laws, that the constitutional structure relating to the protection of equality ere are 3 models; the first one classified
equality as “general equality”, “specific equality” and “non-discrimination”. The second model
divided only two principles, i.e. “equality” and “non-discrimination”. The third one only identified
“non-discrimination”.
According to Thai Constitution and related Act, “Unfair Discrimination” was stipulated
leading to the question whether such term is consistent to international humanitarian laws. The
results indicated that foreign laws shared similar principle in classifying between “distinction of
treatment that is prohibited” and the “distinction of treatment that is not prohibited”, however, the
pattern of using this term can be categorized in 4 models, (1) categorizing “Unfair Discrimination”
and “Fair Discrimination”, (2) categorizing “Unlawful Discrimination” and “Lawful Discrimination”,
(3) categorizing “Discriminatory Practice” and “Non-Discriminatory Practice”, (4) categorizing “Differential Treatment” or “Distinction of Treatment” and “Discrimination” without using the “Fair or
Unfair” element. In this regards, Thailand can be classified in the first model. However, constitution
provided no clear definition of “Unfair” Discrimination. Thus, Court interpretation played vital roles
in providing scope and meaning of such term. In addition, this research found, by comparing to
international laws, that there is no element of “Fair or Unfair” because the differential treatment
that was not fall under the scope of “Discrimination” was termed merely “Differential Treatment
or Distinction of Treatment”.
As for the scope of discrimination in human right laws context, this research found that the
“Discrimination” was used in several perspective in Thai legal system. The research then classified,
by using human right laws framework, the use of such term in 3 cases; (1) differentiation of
treatment falling within the scope of “Discrimination” and the one which is not “Discrimination”
(2) the overlapping between the practices that falls in to the scope of “Discrimination” and the
practices that violate other human rights such as personal right, freedom of religion, freedom of
education and right in criminal justice system (3) “Unfair Discrimination” in the context of administrative laws which has different scope because it was based on different concept. According to such
classification, the research would focus on the “Discrimination” falling within the scope of human
right laws and explore whether such discriminatory practices could be sufficiently covered under
existing laws of Thailand. However, the results showed that the existing laws were insufficient by
classifying this part of results into ๓ findings;
Firstly, the analysis of “ground of discrimination” classified the issue in 4 cases; (1) Grounds
of discrimination covered in Thai laws which were broader than international human right laws (2)
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Grounds of discrimination covered in Thai laws which were narrower than international human right
laws (3) Grounds of discrimination which were argued as ambiguous and the more interpretation was
necessary (4) Grounds of discrimination which were not explicitly addressed in international human
right laws but were clearly covered by some foreign laws such as “criminal record”.
Secondly, the scope of Thai laws relating to anti-discrimination, although there were specific
laws in recent Thai legal system that can be applied to prohibit “Discrimination”, this research
indicated that the problems of content, element, and scope of those laws make them inappropriate
and insufficient to protect personal from discriminatory practices. The discriminatory practices which
have not yet been covered were, for example, discriminatory practices in private sectors including
employment, goods and service, discriminatory practices relating to certain grounds such as criminal
record, breastfeeding, etc. Furthermore, there are no specific laws to apply in case of “Harassment”
and “Hate Speech”.
Thirdly, according to the comparative analysis of foreign laws relating to anti-discrimination,
this research developed “Model of Discrimination Law” which comprise 3 models; (1) Providing one
comprehensive piece of legislation covering all grounds and areas of discrimination (2) Providing
several specific laws for separate grounds and areas of discrimination (3) Providing both one
comprehensive law and additional specific laws for certain areas or grounds of discrimination. The
results found that currently Thailand was classified into model 2 but the existing laws were not
sufficient as discussed.
Consequently, the proposals of this research can be classified in 3 levels;
Firstly, this research suggests the enactment of general law relating to Anti-Discrimination in
order to cover grounds and areas of discrimination sufficiently in consistent to international human
right laws.
Secondly, this research proposes the amendment of Constitution of Thailand in several
issues such as introducing a clear concept of “Direct and Indirect Discrimination”, improving
the explicit protection of discriminatory practices in private sector, revising of the term “Unfair
discrimination” by using only “Discrimination” and “Differential treatment”, and adding more grounds
of discrimination that has not yet been covered.
Thirdly, the research suggests that more researches could be done on specific cases of
discrimination. In addition, the study for drafting “Anti-Discrimination Act” as a general law is
proposed.
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รายการ
ค�ำย่อ
CAT

Convention against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment

อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และ
การประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือทีย่ ำ�่ ยีศกั ดิศ์ รี

CEDAW

Convention on the Elimination of
Discrimination Against Women

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่อสตรีในทุกรูปแบบ

CERD

International Convention on the
Elimination of All Forms of Racial
Discrimination
Convention on the Rights of the Child

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ

CRPD

Convention on the Rights of Persons with
Disabilities

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ

ECHR

Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms or
European Convention on Human Rights

อนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ECHR

European Court of Human Rights

ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป

HRC

Human Rights Committee

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ

ICCPR

International Covenant on Civil and
Political Rights

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ICESCR

International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

UDHR

Universal Declaration of Human Rights

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

CRC
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สารบัญ
ค�ำน�ำ
บทคัดย่อ
บทสรุปผู้บริหาร
รายการค�ำย่อ

๓
๔
๖
๒๑

บทที่ ๑ บทน�ำ

๒๓

บทที่ ๒ ข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาของการเลือกปฏิบัติ

๓๗

บทที่ ๓ กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเสมอภาค

๘๑

บทที่ ๔ วิเคราะห์ประเด็นความเสมอภาคและการเลือก		
ปฏิบัติตามกฎหมายไทยและต่างประเทศ
		
และการห้ามเลือกปฏิบัติ

		 ๒๐๕

บทที่ ๕ บทสรุปและข้อเสนอแนะ

๕๑๓

บรรณานุกรม

๕๕๑

ภาคผนวก

๕๖๔




กฎหมายไทยที่เกี่ยวกับหลักความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติ
การสื่อสารที่ท�ำให้เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech)
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๕๖๕
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บทน�ำ
๑.๑ ความส�ำคัญและประเด็นปัญหาของการวิจัย
หลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติเป็นหลักส�ำคัญของสิทธิมนุษยชน ซึ่งปรากฏให้เห็นจากตราสาร
ระหว่างประเทศหลายฉบับ เริ่มตั้งแต่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. ๑๙๔๘. (Universal Declaration of
Human Rights หรือ UDHR) วางหลักเกี่ยวกับความเสมอภาคไว้ว่า “มนุษย์ทั้งหลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันใน
ศักดิ์ศรีและสิทธิ ต่างมีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันด้วยเจตนารมณ์แห่งภราดรภาพ” นอกจากนี้ ยังวาง
หลักการห้ามเลือกปฏิบัติไว้ว่า “บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพบรรดาที่ก�ำหนดไว้ในปฏิญญานี้ โดยปราศจาก
ความแตกต่างไม่วา่ ชนิดใด ๆ …” ส�ำหรับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights หรือ ICCPR) ก็ได้วางหลักเกี่ยวกับความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติ
ไว้ว่า “บุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกันตามกฎหมาย และมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกันตามกฎหมาย โดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ …” นอกจากนี้ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights หรือ ICESCR) วางหลักเกี่ยวกับความ
เสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบตั ไิ ว้วา่ “รัฐภาคีแห่งกติกานีร้ บั ทีจ่ ะประกันว่าสิทธิทงั้ หลายทีร่ ะบุไว้ในกติกานีป้ ราศจาก
การเลือกปฏิบัติใด ๆ …” จะเห็นได้ว่าหลักการความเสมอภาคหรือหลักความเท่าเทียมกัน และการห้ามเลือกปฏิบัติเป็น
หลักส�ำคัญปรากฏจากตราสารระหว่างประเทศอื่นในกรอบของสหประชาชาติ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศระดับ
ภูมิภาคและถ่ายทอดไปยังกฎหมายภายในของประเทศต่าง ๆ ส�ำหรับประเทศไทยนั้น มีพันธกรณีตามความตกลง
ระหว่างประเทศหลายฉบับทีม่ หี ลักการดังกล่าว ในระดับกฎหมายภายในของไทยนัน้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ที่ผ่านมาหลายฉบับได้รับรองหลักความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติ
อย่างไรก็ตาม สภาพปัญหาเกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ใิ นประเทศไทยนัน้ หากพิจารณาในส่วนของการร้องเรียน
ในกระบวนการทางกฎหมาย พบว่ามีการเรียกร้องสิทธิหรือประเด็นพิพาททางกฎหมายหลายมิติ เช่น คดีของศาล
ปกครอง คดีของศาลรัฐธรรมนูญ ส�ำหรับการร้องเรียนในกรอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก็พบว่ามี
ค�ำร้องที่มีประเด็นอ้างว่าถูกเลือกปฏิบัติเป็นจ�ำนวนมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากสภาพข้อเท็จจริงและการ
เรียกร้องเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและความเสมอภาคในประเทศไทย พบว่าบุคคลผู้ถูกกระทบสิทธิมักจะกล่าวอ้างว่า
ถูกเลือกปฏิบัติ ทั้งที่หากพิจารณาตามกรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศแล้ว ข้อเท็จจริงลักษณะนั้นอาจ
ไม่จัดเป็นการเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ หากพิจารณากฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่าหลักเกี่ยวกับความเสมอภาค
และการห้ามเลือกปฏิบัติถูกน�ำไปบัญญัติไว้ในกฎหมายหลายฉบับอย่างกระจัดกระจาย อีกทั้งขอบเขตของกฎหมาย
ดังกล่าวยังมีความแตกต่างกันไปอีกด้วย
ดังนั้น งานวิจัยฉบับนี้จึงมุ่งศึกษาหลักความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติในกรอบของหลักกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ อันจะน�ำไปสู่การพิจารณากรณีข้อเท็จจริงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
ปัจจุบันว่า กรณีใดเป็นการเลือกปฏิบัติและกระทบต่อหลักความเสมอภาคตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
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รวมทั้งการจ�ำแนกขอบเขตของการเลือกปฏิบัติในมิติของกฎหมายสิทธิมนุษยชนกับการเลือกปฏิบัติในความหมายของ
กฎหมายอื่น ซึ่งอาจมีแนวคิดและหลักการที่แตกต่างออกไป นอกจากนั้น จะได้ศึกษาว่ากฎหมายไทยฉบับต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติซึ่งมีผลบังคับในปัจจุบันนั้น มีความเหมาะสมและครอบคลุมเพื่อการคุ้มครองผู้ถูกเลือก
ปฏิบัติเพียงใด

๑.๒ กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย
ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะเริ่มจากการชี้ให้เห็นความหมายของการเลือกปฏิบัติ อันจะน�ำไปสู่การก�ำหนดกรอบแนวคิด
การวิจัยต่อไป
๑.๒.๑ ความหมายของการเลือกปฏิบัติ (Discrimination)
การเลือกปฏิบัติมีความหมายหลายนัย ขึ้นอยู่กับบริบทและมุมมองในการพิจารณา ส�ำหรับในทาง
สังคมวิทยานั้น นักวิชาการ เช่น Rubin และ Hew stone ได้จ�ำแนกประเภทของการเลือกปฏิบัต4ิ บนพื้นฐานของทฤษฎี
ความขัดแย้งเชิงความเป็นจริง (Realistic-Conflict Theory) และทฤษฎีตัวตนทางสังคม (Social-Identity Theory)
ดังนี้
๑. การแข่งขันในเชิงรูปธรรม (Realistic Competition) ถูกขับเคลื่อนโดยผลประโยชน์
ส่วนบุคคล ซึง่ มีจดุ มุง่ หมายในการได้ทรัพยากรเชิงวัตถุตา่ ง ๆ เช่น อาหาร สินค้า เขตแดน เพือ่ บุคคลในกลุม่
(The In-group) ดังนัน้ การเลือกปฏิบัติเป็นการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลอันเป็นสมาชิกในกลุ่มและตัวบุคคล
นั้นเองเพื่อให้ได้มาหรือเข้าถึงซึ่งทรัพยากรดังกล่าว
๒. การแข่งขันเชิงสังคม (Social Competition) ถูกขับเคลื่อนโดยความต้องการความ
ภาคภูมใิ จ (Self-Esteem) ซึง่ มีจดุ มุง่ หมายในการบรรลุถงึ สถานะทางสังคมในเชิงบวกส�ำหรับบุคคลในกลุม่
(The In-Group) เมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลนอกกลุ่ม (The Out-Group)
๓. การเลือกปฏิบัติด้วยความยินยอม (Consensual Discrimination) ถูกขับเคลื่อนโดย
ความต้องการความชัดเจน สะท้อนถึงความมั่นคง ความชอบธรรมของการจัดล�ำดับชั้นในกลุ่ม เช่น การ
ปฏิบัติเป็นพิเศษต่อสมาชิกในกลุ่มที่มีสถานะสูงกว่าสมาชิกอื่น
การเลือกปฏิบัติ (Discrimination) มิได้เกิดขึ้นเฉพาะกรณีผู้ถูกเลือกปฏิบัติได้รับความเสียหายหรือ
เป็นฝ่ายไม่ได้รับประโยชน์เท่านั้น ในทางวิชาการแล้ว การเลือกปฏิบัติยังคงเกิดขึ้นแม้ว่าบุคคลผู้ถูกเลือกปฏิบัติได้รับ
ผลประโยชน์ก็ตาม มีนักวิชาการเสนอให้พิจารณาในเชิงเปรียบเทียบ โดยเน้นลักษณะของการปฏิบัติที่เสียเปรียบ
(Disadvantage) กล่าวคือ บุคคลไม่จ�ำต้องได้รับผลเสียหรือผลร้าย (Harm) โดยแท้จริง จึงจะถือว่าถูกเลือกปฏิบัติ
ตัวอย่างเช่น หากบุคคลตัดสินใจที่จะบริจาคเพื่อช่วยเด็กก�ำพร้า แต่ตัดสินใจบริจาคให้เด็กผิวสีน้อยกว่าบนพื้นฐาน
ความคิดการแบ่งแยกสีผิว ดังนี้ก็ถือว่าเกิดการเลือกปฏิบัติขึ้นแล้ว แม้ว่าเด็กผิวสีนั้นจะได้รับเงินบริจาคก็ตาม5
4

From “General Comment No. 18 Non-discrimination (Thirty-seventh session, 1989)” Human Rights
Committee
5
From “General Recommendation No. 14 (Art. 2, para. 1: Definition of discrimination)” Convention on
the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD)
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ในแง่ของความหมายทั่วไปทางกฎหมาย Black’s law Dictionary ได้ให้ความหมายของการเลือก
ปฏิบัติ ไว้ว่า “การปฏิบัติใด ๆ ต่อบุคคลหรือกลุ่มคนโดยไม่เท่าเทียมกันและไร้เหตุผล หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
หรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติเนื่องจากเชื้อชาติ อายุ สัญชาติ หรือศาสนา หรือการปฏิบัติที่แตกต่างเนื่องจากความชอบหรือ
ไม่ชอบที่ปราศจากเหตุผลที่สามารถรับฟังได้”6
ส�ำหรับความหมายของการเลือกปฏิบัติในกรอบของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ มี
ดังเช่น
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant
on Civil and Political Rights หรือ ICCPR) วางหลักเกีย่ วกับความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบตั ไิ ว้ใน ข้อ ๒๖
อันมีหลักส�ำคัญว่า
“บุคคลทัง้ ปวงย่อมเสมอกันตามกฎหมาย และมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั ความคุม้ ครองเท่าเทียมกันตามกฎหมาย
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ ในกรณีนี้ กฎหมายจะต้องห้ามการเลือกปฏิบัติใด ๆ และต้องประกันการคุ้มครอง
บุคคลทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นผลจริงจังจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลใด เช่น เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา
ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน ก�ำเนิด หรือสถานะอื่น ๆ”
ความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Committee,
General Comment 18, Non-Discrimination)7 ได้มีการอธิบายการเลือกปฏิบัติไว้ว่า การเลือกปฏิบัติตามมาตรา
๒๖ ของ ICCPR ดังกล่าวนั้นหมายถึง
“การเลือกปฏิบัติที่ใช้ใน ICCPR นั้นควรเข้าใจว่ามีนัยถึงความแตกต่างใด ๆ การกีดกัน การจ�ำกัด
หรือการปฏิบัติเป็นพิเศษ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง ชาติหรือสังคม
ดั้งเดิม ทรัพย์สิน สถานะอื่นใด และมีวัตถุประสงค์หรือผลกระทบ (Purpose or Effect) ในเชิงอุปสรรคหรือเป็นการลด
ทอนการใช้สิทธิและเสรีภาพทั้งหลายของบุคคลนั้นบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน”
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the
Elimination of All Forms of Racial Discrimination หรือ CERD) วางหลักเกี่ยวกับความเสมอภาคและการ
ห้ามเลือกปฏิบัติไว้ใน ข้อ ๑ ดังนี้
“ในอนุสัญญานี้ ค�ำว่า “การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ”จะหมายถึง การจ�ำแนก การกีดกัน การจ�ำกัด
หรือการเลือก โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว เชื้อสาย หรือชาติก�ำเนิดหรือเผ่าพันธุ์ก�ำเนิด ซึ่งมีเจตนาหรือ
มีผลให้เกิดการระงับหรือกีดกั้นการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลในด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และในด้านอื่น ๆ ของการด�ำรงชีวิตในสังคม รวมทั้งการระงับหรือกีดกั้นการใช้สิทธิเหล่านั้นอย่าง
เสมอภาคของบุคคล”

6

From “General Comment No. 20: Non-discrimination in Economic, Social and Cultural Rights (Art. 2,
para. 2,) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESR)
7
From “Article 2, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)”
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นอกจากนี้ ข้อแนะน�ำทัว่ ไป (CERD General Recommendation 14)8 ได้อธิบายความหมายของ
การเลือกปฏิบัติตามอนุสัญญา CERD ดังนี้
“การปฏิบัติที่แตกต่างกัน (Differentiation of Treatment) จะไม่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติ
(Discrimination) หากพิจารณาเกณฑ์ส�ำหรับการปฏิบัติที่แตกต่างกันนั้นเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย
ของสนธิสัญญาแล้วมีความชอบธรรมหรือตกอยู่ในขอบเขตมาตรา ๑ ย่อหน้า ๔ ของสนธิสัญญานี้ ในการพิจารณา
เกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการยอมรับว่าการกระท�ำใดการกระท�ำหนึ่งอาจมีวัตถุประสงค์หลากหลาย ดังนั้น ในการ
ก�ำหนดว่าการกระท�ำอันหนึ่งส่งผลขัดแย้งต่อหลักการตามสนธิสัญญานี้ คณะกรรมการจะพิจารณาว่าการกระท�ำนั้น
ก่อให้เกิดผลกระทบอันไม่สามารถอ้างเหตุที่ชอบธรรม (Unjustifiable Desperate Impact) ต่อบุคคลที่ถูกจ�ำแนก
ความแตกต่างด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว บรรพบุรุษ สัญชาติ ถิ่นก�ำเนิด”
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women หรือ CEDAW) วางหลักเกี่ยวกับความเสมอภาค
และการห้ามเลือกปฏิบัติไว้ใน ข้อ ๑ ดังนี้
“เพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญานี้ ค�ำว่า “การเลือกปฏิบัติต่อสตรี” จะหมายถึงการแบ่งแยก
การกีดกันหรือการจ�ำกัดใด ๆ เพราะเหตุแห่งเพศซึง่ มีผลหรือความมุง่ ประสงค์ทจี่ ะท�ำลายหรือท�ำให้เสือ่ มเสียการยอมรับ
การได้อุปโภคหรือการใช้สิทธิโดยสตรีโดยไม่เลือกสถานภาพด้านการสมรสบนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษและ
สตรีของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม พลเมืองหรือด้านอื่น ๆ”
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights หรือ ICESCR) วางหลักเกี่ยวกับความเสมอภาคและการห้ามเลือก
ปฏิบัติไว้ใน ข้อ ๒ ดังนี้
“รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับที่จะประกันว่าสิทธิทั้งหลายที่ระบุไว้ในกติกานี้ปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ
เรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด ชาติหรือสังคมดั้งเดิม ทรัพย์สิน
ก�ำเนิดหรือสถานะอื่น”
นอกจากนี้ ความเห็นทั่วไป (General Comment)9 ได้อธิบายความหมายของการเลือกปฏิบัติใน
กรอบของ ICESCR ว่า
“การเลือกปฏิบัติโดยตรง (Direct Discrimination) เกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับการปฏิบัติในลักษณะที่
พึงพอใจน้อยกว่าบุคคลอื่นในสถานการณ์เดียวกันด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น การจ้างงานในสถาบันการศึกษา
หรือการสมัครสมาชิกในสหภาพการค้านัน้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความคิดเห็นทางการเมืองของลูกจ้างหรือผูส้ มัคร การเลือก
ปฏิบัติทางตรงรวมถึงการกระท�ำที่ส่งผลร้ายหรือการละเว้นการกระท�ำบางอย่างบนพื้นฐานจากเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบัติ..” ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในกรณีการเลือกปฏิบัติโดยตรงนั้นเห็นได้ชัดเจนจากมาตรการหรือกฎหมายว่ามีเนื้อหาที่
ก�ำหนดเงื่อนไขแตกต่างกันส�ำหรับบุคคลบางกลุ่มด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ
8

From “Part I, Article 3 (Interpretation) Australian Human Rights Commission Act 1986”
From “Unlawful Discrimination in New South Wales” Anti-Discrimination Board. Retrieved from: http://
www.lawlink.nsw.gov.au.
9
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อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with
Disabilities หรือ CRPD) ก�ำหนดความหมายของ “การเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการ” ไว้ว่า “หมายถึง ความ
แตกต่าง การกีดกัน หรือการจ�ำกัด บนพื้นฐานของความพิการ ซึ่งมีความมุ่งประสงค์ หรือส่งผลให้เป็นการเสื่อมเสีย
หรือท�ำให้ไร้ผลซึง่ การยอมรับ การอุปโภคหรือการใช้สทิ ธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานทัง้ ปวงบนพืน้ ฐานทีเ่ ท่าเทียม
กับบุคคลอื่นในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความเป็นพลเมืองหรือด้านอื่น รวมถึงการเลือกปฏิบัติใน
ทุกรูปแบบ รวมทั้งการปฏิเสธการช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล”10
ส�ำหรับความหมายของการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายต่างประเทศนั้น มีตัวอย่างเช่น
ประเทศออสเตรเลีย มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติในระดับสหพันธรัฐ คือ พระราช
บัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลีย (Australian Human Rights Commission Act 1986) ซึ่ง
นิยามความหมายของการเลือกปฏิบัติ (Discrimination) ไว้โดยมีหลักส�ำคัญว่า11 “…ความแตกต่าง การกีดกัน หรือ
การปฏิบัติอย่างเป็นพิเศษใด ๆ ซึ่งกระท�ำขึ้นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ความเห็นทางการเมือง ชาติ
ก�ำเนิดหรือต้นก�ำเนิดทางสังคม ซึ่งส่งผลเป็นอุปสรรคหรือท�ำให้เสียไปซึ่งความเท่าเทียมกันในโอกาสหรือการปฏิบัติใน
การจ้างงานหรืออาชีพ….” นอกจากนั้น ยังมีกฎหมายระดับมลรัฐ ซึ่งหลายมลรัฐก�ำหนดนิยามการเลือกปฏิบัติไว้ เช่น
มลรัฐ New South Wales คณะกรรมการต่อต้านการเลือกปฏิบัติได้อธิบายความหมายของการเลือกปฏิบัติ ไว้ว่า “...
การกระท�ำต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดอย่างไม่เป็นธรรม เพราะเหตุที่บุคคลนั้นมีลักษณะที่ต่างกับบุคคลทั่วไป….”12
กรณีของประเทศแคนาดา รัฐธรรมนูญแคนาดา (Canadian Charter of Rights and Freedoms)
วางหลักเกีย่ วกับความเท่าเทียมกัน (Equality Rights) และการห้ามเลือกปฏิบตั ิ ไว้วา่ “บุคคลทุกคนเท่าเทียมกันภายใต้
กฎหมายและมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและได้รับประโยชน์ตามกฎหมายที่เท่าเทียมกันโดยปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปราศจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุเชื้อชาติ สัญชาติ ชาติพันธุ์ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ
ความพิการทางกายหรือจิต” ส�ำหรับในระดับมลรัฐนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งมลรัฐ New Brunswick ได้ให้
ค�ำนิยามความหมายว่า “การกระท�ำใด ๆ ไม่วา่ ด้วยเจตนาหรือไม่กต็ าม ซึง่ มีผลท�ำให้บคุ คลหรือกลุม่ คนใดต้องถูกจ�ำกัด
โอกาสที่บุคคลพึงจะได้รับ เนื่องมาจากเหตุลักษณะเฉพาะของบุคคลนั้น อาทิ เรื่องเชื้อชาติ หรือเรื่องสีผิว”13
อย่างไรก็ตาม กฎหมายบางประเทศแม้ว่าวางหลักห้ามเลือกปฏิบัติโดยกล่าวถึงเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบัติไว้ แต่ก็มิได้ก�ำหนดนิยามของการเลือกปฏิบัติไว้ เช่น รัฐธรรมนูญอินเดีย วางหลักว่า “รัฐจะต้องไม่เลือกปฏิบัติ
ต่อพลเมืองด้วยเพียงเพราะเหตุแห่งศาสนา เชื้อชาติ เพศ สถานที่เกิด”
ส�ำหรับงานวิจัยนี้มีขอบเขตการศึกษาจ�ำกัดเฉพาะการเลือกปฏิบัติในกรอบความหมายของกฎหมาย
สิทธิมนุษยชน

10

From “Equality Rights Definition” The New Brunswick Human Rights Commission (April 3, 2000)
Retrieved from http:// www.gov.nb.ca/hrc-cdp/e/el defini.html
11
Article 2, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
12
Article 2, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
13
Article 1, Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD)
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๑.๒.๒ การเลือกปฏิบัติตามกรอบกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ
การห้ามเลือกปฏิบัติเป็นหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ส�ำคัญอันปรากฏอยู่ในสนธิสัญญาหลาย
ฉบับ โดยในปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีในสนธิสัญญาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนจ�ำนวน ๗ ฉบับ ได้แก่
 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant
		
on Civil and Political Rights – ICCPR)
 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant
		
on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR)
 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimi		
nation of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW)
 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child – CRC)
 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the
		
Elimination of All Forms of Racial Discrimination – CERD)
 อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment – CAT)
 อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities
		
– CRPD)
นอกจากกฎหมายระหว่างประเทศในกรอบของสหประชาชาติดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในระดับภูมิภาค
ยังปรากฏหลักความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติในกฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาค เช่น อนุสัญญา
สิทธิมนุษยชนยุโรป (European Convention on Human Rights) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งอเมริกา
(American Convention on Human Rights) กฎบัตรแอฟริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิปวงชน (The African
Charter on Human and People’s Rights) เป็นต้น
เมื่อพิจารณาในระดับกฎหมายต่างประเทศพบว่า หลายประเทศมีการก�ำหนดกฎหมายภายในที่
คุ้มครองบุคคลจากการถูกเลือกปฏิบัติโดยอาจเรียกว่า กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ (Anti-Discrimination Law)
หรือกฎหมายความเท่าเทียมกัน (Equality Law) เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา แอฟริกาใต้ ฟินแลนด์ สวีเดน สิงคโปร์
มีการก�ำหนดกฎหมายห้ามการเลือกปฏิบัติ (Anti-Discrimination Law) โดยมีรูปแบบและลักษณะของกฎหมายที่
แตกต่างกันไป
ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ การห้ามเลือกปฏิบตั มิ สี ว่ นสัมพันธ์กบั การส่งเสริมหลักความเท่าเทียมกัน โดยการ
เลือกปฏิบตั ยิ งั อาจจ�ำแนกเป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยตรงและการเลือกปฏิบตั โิ ดยอ้อม ส�ำหรับการเลือกปฏิบตั โิ ดยตรงนัน้
เป็นการพิจารณาถึงการปฏิบัติที่แตกต่างกันระหว่างบุคคลในสภาวะหรือเงื่อนไขที่เหมือนกัน ซึ่งมักพบในกรณีของ
การไม่ให้สิทธิบางประการกับบุคคลบางคนหรือบางกลุ่มด้วยเหตุที่บุคคลนั้นจัดอยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการ
เลือกปฏิบัติ ในกรณีภาครัฐ เช่น การตรากฎหมายจ�ำกัดสิทธิบุคคลบางกลุ่มด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ กรณีการ
กระท�ำของภาคเอกชน เช่น การที่นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างแตกต่างกันด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ หรือการกระท�ำ
ของภาคเอกชนที่ปฏิเสธการให้บริการหรือจ�ำหน่ายสินค้ากับบุคคลบางกลุ่มด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ การเลือก
ปฏิบัติโดยตรงนี้จะเห็นได้จากการปฏิบัติที่มีวัตถุประสงค์เห็นได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติอันสะท้อนจากลักษณะหรือ
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รูปแบบของการปฏิบัติที่มีความแตกต่างกันระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีกรณีการเลือกปฏิบัติโดยอ้อม ซึ่ง
เป็นกรณีทแี่ ม้การปฏิบตั หิ รือกฎเกณฑ์นนั้ มีลกั ษณะเป็นกลาง (Neutral) แต่สง่ ผลกระทบ (Impact) ในทางลบต่อบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศได้ก�ำหนด
นิยามและขอบเขตของการเลือกปฏิบัติโดยตรงและโดยอ้อมแตกต่างกันไป
ด้วยเหตุนี้ จึงน�ำมาสู่ปัญหาที่ควรศึกษาวิจัยว่า ในปัจจุบันประเทศไทยมีสภาพปัญหาของการเลือก
ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ อย่างไรบ้าง มาตรการทางกฎหมายที่เป็นอยู่มีความเหมาะสมเพียงพอและสอดคล้องกับหลักการ
สากลของสนธิสัญญาฉบับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ประเทศไทยควรมีการออกกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติที่เป็น
องค์รวมหรือเป็นกฎหมายกลางที่ครอบคลุมการเลือกปฏิบัติในมิติหรือประเด็นต่าง ๆ หรือไม่ โดยควรท�ำการศึกษาวิจัย
กฎหมายต่างประเทศเพื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยในเรื่องดังกล่าวด้วย
๑.๒.๓ กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework)
จากความหมายดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า หลักความเสมอภาคเป็นหลักส�ำคัญซึ่งกฎหมายระหว่าง
ประเทศและกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องต่างรับรองไว้ ทั้งนี้ เพื่อบรรลุถึงหลักดังกล่าวกฎหมายจึงต้องขจัดหรือป้องกัน
พฤติกรรมบางอย่างซึ่งส่งผลเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อหลักความเสมอภาคหรือหลักความเท่าเทียมกัน ซึ่งได้แก่ การ
ปฏิบัติที่แตกต่างกันระหว่างสิ่งที่เหมือนกัน หรือการปฏิบัติที่เหมือนกันต่อสิ่งที่ต่างกัน รวมทั้งการปฏิบัติที่เหมือนกัน
แต่ส่งผลให้เกิดความเสียเปรียบต่อบุคคลบางกลุ่ม การปฏิบัติเหล่านี้อาจเรียกได้ว่า“การเลือกปฏิบัติ” ทั้งนี้ หากการ
ปฏิบัติที่แตกต่างนั้น มีลักษณะที่สัมพันธ์กับ “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” (Ground of Discrimination) ต่าง ๆ ตาม
ที่กฎหมายก�ำหนดไว้ โดยเหตุเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะเฉพาะของกลุ่มบุคคลในสังคม ซึ่งมักเป็นกลุ่ม
ที่มีความเปราะบางหรือมีประสบการณ์ที่ถูกกีดกัน ถูกผลักให้เป็นกลุ่มชายขอบ (Marginalized Group) โดยการเลือก
ปฏิบัติอาจเกิดขึ้นในมิติต่าง ๆ ของการด�ำเนินชีวิตในสังคม เช่น การเลือกปฏิบัติในมิติของการจ้างแรงงานและการ
ประกอบอาชีพ การเลือกปฏิบัติในมิติของการบริการภาครัฐหรือภาคเอกชน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จะเห็นได้ว่าหลักการ
ห้ามเลือกปฏิบัติจะน�ำไปสู่ความเท่าเทียมกันในท้ายที่สุด ส�ำหรับการศึกษาวิจัยหลักการห้ามเลือกปฏิบัติในงานวิจัยนี้
จึงน�ำปัจจัยสองประการซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาก�ำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ได้แก่
๑) เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ (Grounds of Discrimination, Protected Ground)
การปฏิบัติที่แตกต่างกันจะจัดเป็นการเลือกปฏิบัติซึ่งขัดต่อหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
เมื่อการปฏิบัตินั้นเกี่ยวข้องกับ “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” เมื่อพิจารณาหลักกฎหมายระหว่างประเทศพบว่า เหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติมีการระบุไว้ เช่น
• กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ก�ำหนดเหตุแห่งการเลือก
		
ปฏิบัติครอบคลุม “เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความ
		
คิดเห็นอื่นใด ชาติหรือสังคมดั้งเดิม ทรัพย์สิน ก�ำเนิด หรือสถานะอื่น”14
• กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ก�ำหนดเหตุแห่งการ
		
เลือกปฏิบัติครอบคลุม “เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือ
		
ความคิดเห็นอื่นใด ชาติหรือสังคมดั้งเดิม ทรัพย์สิน ก�ำเนิด หรือสถานะอื่น”15
14

Article 2, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)
From “CCPR General Comment No. 18: Non-discrimination” UN Human Rights Committee (HRC),
November 10, 1989
15
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ก�ำหนดเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบัติครอบคลุม “เชื้อชาติ สีผิว เชื้อสาย หรือชาติก�ำเนิด หรือเผ่าพันธุ์ก�ำเนิด”16
• อนุสญั ญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ ก�ำหนดเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั เิ ฉพาะกรณี “ความพิการ”17

นอกจากนี้ ในระดับกฎหมายภายในประเทศ ก็ได้มีการก�ำหนดเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติไว้ใน

ส�ำหรับกฎหมายไทยนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก�ำหนดเหตุ
แห่งการเลือกปฏิบัติครอบคลุม “ถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่
ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ...”
ดังนั้น ในเบื้องต้นอาจชี้ให้เห็นได้ว่า ปัจจัยประการแรกที่จะน�ำมาใช้ในส่วนของกรอบการศึกษา
วิจัยก็คือ เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติซ่ึงประกอบด้วยเหตุต่าง ๆ เช่น เชื้อชาติ เชื้อสาย ชาติก�ำเนิด เผ่าพันธุ์ก�ำเนิด ชาติ
หรือสังคมดั้งเดิม สีผิว เพศ รสนิยมทางเพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด ความ
พิการ ทรัพย์สิน ก�ำเนิด หรือสถานะอื่น เป็นต้น
๒) มิติของการเลือกปฏิบัติ (Area of Discrimination , Area Covered)
การปฏิบัติที่แตกต่างกันอันเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติอาจเกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ
หรือเรียกได้ว่าเกิดขึ้นในมิติต่าง ๆ ของบุคคลในการด�ำเนินชีวิต เช่น การท�ำงาน การศึกษา การจ้างงาน บริการภาครัฐ
การประกอบธุรกิจ การประกอบวิชาชีพ การเป็นสมาชิกองค์กร สินค้าและบริการในภาคเอกชน การประชุมสัมมนา
กิจกรรมสาธารณะ เป็นต้น จะเห็นได้ว่ามิติของการเลือกปฎิบัติอาจมีความเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้งสองประการแล้วท�ำให้สามารถจ�ำแนกสภาพปัญหา
ได้หลายประการ เช่น
• การเลือกปฏิบัติในมิติของการจ้างงานและการประกอบอาชีพ อาจเกี่ยวข้องกับสภาพปัญหา
		
เช่น การไม่รับบุคคลที่ติดเชื้อ HIV เข้าท�ำงาน การก�ำหนดคุณสมบัติด้านความพิการของบุคคล
		
การเลือกปฏิบัติในการด�ำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงาน เช่น การสรรหา
		
(Recruitment) การคัดเลือก (Selection) การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่จา้ งบุคคลด้วยเหตุแห่งเชือ้ ชาติ
		
ศาสนา เช่น การไม่รบั ผูห้ ญิงทีน่ บั ถือศาสนาอิสลามเข้าท�ำงาน การล่วงละเมิดทางเพศในบริบท
		
หรือสภาพแวดล้อมของการท�ำงาน (Sexual Harassment) ที่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ
แห่งเพศประการหนึ่ง
• การเลือกปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วกับการศึกษาและฝึกอบรม อาจเกีย่ วข้องกับสภาพปัญหา เช่น การปฏิเสธ
		
ไม่รบั บุคคลเข้าศึกษาด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ติ า่ ง ๆ เช่น เชือ้ ชาติ ศาสนา เพศ สภาพร่างกาย
		
ความพิการ ฯลฯ
16

From “Sandra Lovelace v. Canada” Communication No. 24/1977: Canada 30/07/81, UN Doc. CCPR/
C/13/D/24/1977)
17
From “Brooks v. The Netherlands” (UN Doc CCPR/C/29/D/172/1984)
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• ในมิตขิ องบริการสาธารณะและบริการสังคม การเข้าถึงสินค้าและ/หรือบริการ จากผูป้ ระกอบการ

เอกชน นอกจากการเลือกปฏิบัติในมิติของการเข้าถึงบริการสาธารณะที่จัดท�ำโดยภาครัฐแล้ว
ยังปรากฏว่ามีการเลือกปฏิบัติโดยภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ประกอบการสินค้าและ/หรือบริการ โดย
เหตุการณ์เลือกปฏิบตั อิ าจเกีย่ วข้องกับเหตุทกี่ ฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายประเทศต่าง ๆ
คุ้มครอง เช่น การปฏิเสธให้บริการด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทย
ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองในประเด็นนี้โดยเฉพาะแต่อย่างไร นอกจากนี้ ยังมีกรณีการปฏิบัติที่
“มีลกั ษณะกีดกัน” หรือ “ท�ำให้เกิดความพึงพอใจน้อยกว่าคนอืน่ ” (Less Favorable Treatment)
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การปฏิบตั ติ อ่ ผูอ้ นื่ ด้วยค�ำพูดหรือการสือ่ สาร ซึง่ ท�ำให้เกิดความเกลียดชัง (Hate
Speech) ด้วยเหตุต่าง ๆ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา

ปัจจัยทั้ง ๒ ดังกล่าวข้างต้น จะได้น�ำมาใช้ในการจ�ำแนกวิเคราะห์สภาพปัญหาและข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติต่อไป โดยอาจสรุปความสัมพันธ์ของปัจจัยทั้ง ๒ ตามแผนภาพต่อไปนี้

หลักความเสมอภาค (Equality)
หรือหลักความเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติในมิติต่าง ๆ
(Area of Discrimination)

เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
(Ground of Discrimination)

การจ้างแรงงาน
และการประกอบอาชีพ

เหตุแห่งเพศ (Sex)

การศึกษา

รสนิยมทางเพศ
(Sexual Orientation)

บริการสาธารณะ

บริการสาธารณะ

สินค้าและบริการภาคเอกชน

สินค้าและบริการภาคเอกชน

การปฏิบัติที่ท�ำให้พึงพอใจ
น้อยกว่าคนอื่นในพื้นที่
สาธารณะ / การปฏิบัติ
อันมีลักษณะการกีดกัน (Less
Favorable Treatment)

การปฏิบัติที่ท�ำให้พึงพอใจ
น้อยกว่าคนอื่นในพื้นที่
สาธารณะ / การปฏิบัติอัน
มีลักษณะการกีดกัน (Less
Favorable Treatment)
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จากกรอบแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ และมิตขิ องการเลือก
ปฏิบัติ จะเห็นได้ว่า เมื่อมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติที่แตกต่างกัน (Distinction / Differentiation) เกิดขึ้น และ
น�ำข้อเท็จจริงดังกล่าวมาวิเคราะห์ภายใต้กรอบของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ซึง่ ประกอบด้วยปัจจัยทัง้ สอง
ดังกล่าวนั้น จะท�ำให้สามารถจ�ำแนกว่ากรณีใดเป็นกรณีของการเลือกปฏิบัติโดยตรง หรือการเลือกปฏิบัติโดยอ้อม
หรืออาจไม่ใช่การเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ การวิจัยนี้ขยายกรอบแนวคิดดังกล่าวออกไปอีก เนื่องจากกฎหมายระหว่าง
ประเทศและกฎหมายต่างประเทศยังได้มกี ารก�ำหนดหลักเกณฑ์ตา่ ง ๆ เพือ่ พิจารณาว่าการปฏิบตั นิ นั้ เป็นเพียงการปฏิบตั ิ
แตกต่างกันอันสามารถท�ำได้ หรือเป็นการเลือกปฏิบตั ซิ งึ่ ขัดต่อกฎหมาย โดยหลักเกณฑ์ดงั กล่าวมีตวั อย่างเช่น หลักขอบ
แห่งดุลพินิจ (Margin of Appreciation) การชั่งน�้ำหนักกับผลประโยชน์อื่น มาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก (Affirmative
Action) เป็นต้น
เมือ่ พิจารณาตามกรอบแนวคิดทีข่ ยายความออกมานี้ ท�ำให้สามารถจ�ำแนกสภาพข้อเท็จจริงหรือ
การปฏิบัติที่มีปัญหาว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่นั้น ได้ ๒ กรณี คือ
การปฏิบัตินั้นเป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกัน แต่ยังไม่เข้าองค์ประกอบของการเลือกปฏิบัติตาม
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
การปฏิบัตินั้นเป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกัน และเข้าองค์ประกอบของการเลือกปฏิบัติตามกฎหมาย
สิทธิมนุษยชน ซึ่งโดยหลักแล้ว การปฏิบัติที่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ (Discrimination) นี้ จัดเป็น
การปฏิบัติที่ขัดต่อหลักความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกัน
ด้วยเหตุนี้ ประเด็นปัญหาส�ำคัญอันจะท�ำการศึกษาต่อไปก็คอื เมือ่ มีการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันขัดต่อ
หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนแล้ว กฎหมายภายในของประเทศไทยมีการก�ำหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการปฏิบตั แิ ตกต่างกัน
ซึ่งถือเป็น “การเลือกปฏิบัติ” อย่างไรบ้าง รวมทั้งเกิดประเด็นค�ำถามส�ำหรับการวิจัยนี้อีกหลายประเด็น เช่น กฎหมาย
ที่มีผลบังคับอยู่ในปัจจุบันมีความเหมาะสมและเพียงพอแล้วหรือไม่กับการน�ำมาปรับใช้เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ที่ได้รับ
การปฏิบัติแตกต่างอันจัดอยู่ในความหมายของการเลือกปฏิบัติ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ บุคคลนั้นไม่ได้รับความเสมอภาค
หรือเท่าเทียมกันนั่นเอง โดยสามารถจ�ำแนกศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในมิติต่าง ๆ ของการเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังมี
ประเด็นเกีย่ วกับรูปแบบของกฎหมายเกีย่ วกับการห้ามเลือกปฏิบตั แิ ละส่งเสริมหลักความเท่าเทียมกันในประเทศต่าง ๆ
ว่ามีรูปแบบ ลักษณะ องค์ประกอบ อย่างไร และกฎหมายไทยที่มีผลบังคับใช้อยู่นั้น จัดอยู่ในรูปแบบใด และควรมีการ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างไรหรือไม่
จากกรอบแนวคิดการวิจัยดังกล่าวข้างต้น อาจน�ำมาสร้างกรอบการศึกษาภายใต้ปัจจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ดังจะเห็นได้จากแผนภาพดังต่อไปนี้
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การเลือกปฏิบัติ
โดยตรง
(Direct
Discrimination)

การเลือกปฏิบัติ
โดยอ้อม
(Indirect
Discrimination)

มิติของ
การเลือกปฏิบัติ
(Area of
Discrimination)

เหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติ
(Discrimination
Ground)

จ้างแรงงาน
ประกอบอาชีพ

เชื้อชาติ
ศาสนา ความเชื่อ

บริการภาครัฐ

สีผิว

บริการภาค
เอกชน

ความพิการ

หลักความเสมอภาค
หรือ
ความเท่าเทียมกัน
(Equality)

เพศ
รสนิยมทางเพศ
ฯลฯ

กรอบความหมายและขอบเขตของ
การห้ามเลือกปฏิบัติ ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ และกฎหมายต่างประเทศ

กฎหมาย
ห้ามเลือกปฏิบัติ
(กฎหมายภายใน)

หลักขอบแห่งดุลพินิจ
(Margin of Appreciation)
การชั่งน�้ำหนักกับผลประโยชน์อื่น

กฎหมายกลาง

มาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก
(Affirmative Action)
การปฏิบัติที่แตกต่างกัน
(Distinction / Differentiation)
ที่ไม่อยู่ในกรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติที่แตกต่างกัน
(Distinction / Differentiation)
ที่อยู่ในกรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชน

กฎหมายเฉพาะ

จากกรอบแนวคิดการวิจยั ดังกล่าว งานวิจยั นีจ้ งึ จะเริม่ จากการศึกษาหลักการ แนวคิด และขอบเขต
ความหมายของหลักความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติในกรอบของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
จากนั้นจึงศึกษากรณีเฉพาะเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุต่าง ๆ และในมิติต่าง ๆ เป็นล�ำดับต่อไป โดยการศึกษา
วิจัยจะมีโครงสร้างแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
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ส่วนแรก ศึกษาแนวคิด ความหมาย ของการเลือกปฏิบัติและความเท่าเทียมกัน โดยจ�ำแนก
ประเด็นศึกษาย่อย ๆ ดังนี้
• ศึกษาลักษณะและความหมายของการเลือกปฏิบัติ ทั้งการเลือกปฏิบัติโดยตรงและโดยอ้อม
• ศึกษาหลักการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม (Unfair Discrimination) ตามกฎหมายระหว่างประเทศ
กฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายไทย 		
• ศึกษาการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายไทยปัจจุบันเปรียบเทียบกับกรอบการเลือกปฏิบัติตาม
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ เพื่อชี้ให้เห็นการเลือกปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และการเลือกปฏิบัติในความหมายที่กว้างกว่า “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ”
• ศึกษาหลักความเท่าเทียมกันหรือหลักความเสมอภาค (Principle of Equality)
• ศึกษามาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก (Affirmative Action)
• ศึกษาขอบเขตของ “การเลือกปฏิบัติ” ตามกฎหมายไทยและต่างประเทศ
• ศึกษารูปแบบของการบัญญัตกิ ฎหมายเกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ิ เพือ่ เป็นตัวแบบ (Model) ในการ
น�ำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไป
ส่วนทีส่ อง ศึกษาสภาพข้อเท็จจริงและประเด็นปัญหาการเลือกปฏิบตั ิ จากค�ำร้องต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสภาพข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ ประชุมกลุ่มย่อย รับฟังความคิดเห็น โดยจ�ำแนก
ประเด็นวิเคราะห์ตามสภาพปัญหากรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การเลือกปฏิบัติในกรณีบริการภาครัฐ กรณีการให้นม
บุตรจากอกแม่ (Breastfeeding) การเลือกปฏิบัติในมิติของบริการภาครัฐกรณีการศึกษา การเลือกปฏิบัติในกรณีการ
คุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) การสื่อสารที่ท�ำให้เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech) การคุ ้ ม ครองผู ้ ถู ก
เลือกปฏิบัติในภาคเอกชน การเลือกปฏิบัติในด้านสินค้าและบริการ การเลือกปฏิบัติด้านสินค้าและบริการต่อผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุอัตลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity) กับการใช้ห้องน�้ำสาธารณะ กรณีการเลือก
ปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการส�ำหรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ กรณีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุตาบอดสี
กรณีการเลือกปฏิบัติในมิติการเกณฑ์ทหาร เป็นต้น
การศึกษาในส่วนแรก จะท�ำให้เกิดความเข้าใจแนวคิด ความหมาย ขอบเขต ของการเลือกปฏิบัติ
ในกรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการจ�ำแนกการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนกับการเลือกปฏิบัติใน
กรอบกฎหมายอื่นหรือในมิติอื่น การศึกษาในส่วนที่สองเป็นการชี้ให้เห็นการปรับใช้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการห้าม
เลือกปฏิบัติในมิติต่าง ๆ อันท�ำให้เห็นว่ากฎหมายไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครอบคลุมการห้ามเลือกปฏิบัติตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศเพียงใด อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยมีข้อพิจารณาในเบื้องต้นว่า เนื่องจากการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักใน
การศึกษาภาพรวมของปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับหลักความเท่าเทียมกันหรือหลักความเสมอภาคและการห้ามเลือก
ปฏิบัติในประเทศไทย โดยมิได้มุ่งศึกษาเฉพาะกรณีปัญหากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนั้น ในส่วนที่สอง จึงเป็นเพียงการ
หยิบยกประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการส�ำรวจ ศึกษา และการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ จัดกลุ่มสนทนา
รับฟังความคิดเห็น มาวิเคราะห์ภายใต้กรอบแนวคิดกฎหมายสิทธิมนุษยชน เพื่อสะท้อนให้เห็นปัญหาในภาพรวมว่า
ภายใต้กฎหมายไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้น การคุ้มครองความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติเพียงพอและ
ครอบคลุมแล้วหรือไม่ เพียงใด อันจะน�ำไปสู่ข้อเสนอแนะต่อไป
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๑.๓ ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย
วิธีการด�ำเนินการวิจัย (Research Methodology) ส�ำหรับงานวิจัยนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยวิธีการทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ (Comparative
Analysis) กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นความเสมอภาค
และการไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในส่วนของสภาพการเลือกปฏิบัติ เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ ประเด็นการเลือกปฏิบัติ

๑.๔ ขอบเขต ขั้นตอน และวิธีการด�ำเนินการวิจัย
๑.๔.๑ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรอบแนวคิด ความเห็นทั่วไป
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของกลไกด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาขาติ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)
๑.๔.๒ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์กฎหมาย เกี่ยวกับความเสมอภาค (Equality) และการไม่เลือกปฏิบัติ
(Non – Discrimination) ของต่างประเทศ โดยเลือกกฎหมายจากทั้งในประเทศที่อยู่ในระบบประมวลกฎหมาย (Civil
Law System) และระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) เช่น กฎหมายกลุ่มสหภาพยุโรป สหราช
อาณาจักร กฎหมายสหรัฐอเมริกา กฎหมายแคนาดา กฎหมายออสเตรเลีย กฎหมายประเทศสวีเดน กฎหมายประเทศ
ฟินแลนด์ รวมทั้งกฎหมายกลุ่มประเทศในเอเชีย เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis)
๑.๔.๓ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์สภาพปัญหาข้อเท็จจริงของการเลือกปฏิบตั ิ เหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ ประเด็น
หรือมิติของการเลือกปฏิบัติในต่างประเทศ เพื่อน�ำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกรณีของไทย
๑.๔.๔ ศึกษาข้อมูลค�ำร้องและรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความเสมอภาค (Equality) และการไม่เลือกปฏิบัติ (Non – Discrimination)
เพื่อให้ได้มาซึ่งสภาพข้อเท็จจริงและปัญหาการเลือกปฏิบัติในมิติต่าง ๆ
๑.๔.๕ จัดให้มีการรับฟังความเห็นผู้เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ผู้แทนของกลุ่มที่อาจถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่ง
ความแตกต่างในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ก�ำหนดในกฎหมายไทย ผู้แทนของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนของหน่วยงาน
ภาคเอกชน ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสัมภาษณ์ หรือการจัดประชุมกลุ่มย่อย หรือการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
เป็นต้น เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง สภาพปัญหาการเลือกปฏิบัติในด้านต่าง ๆ
๑.๔.๖ น�ำผลการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหา ข้อเท็จจริง ประเด็นการเลือกปฏิบัติในด้านต่าง ๆ รวมทั้ง
ปัญหาต่าง ๆ จากการรับฟังความคิดเห็น มาวิเคราะห์กบั กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยใช้วธิ วี จิ ยั เชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) พร้อมทั้งการวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Comparative Analysis) กฎหมายไทยและกฎหมาย
ต่างประเทศ เพื่อน�ำไปสู่ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมาย โดยเสนอให้มีการบัญญัติกฎหมายกลางว่าด้วย
ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติในประเทศไทย หรือข้อเสนอในระดับการจัดให้มีมาตรฐาน และ/หรือแนวทาง
ปฏิบัติอื่น ๆ
๑.๔.๗ จัดเวทีร่วมกับส�ำนักงาน กสม. เพื่อให้ความรู้ผลการศึกษาวิจัย เรื่อง กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาค
และการไม่เลือกปฏิบัติ โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน กสม. และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาของ
การเลือกปฏิบัติ
ในบทนีจ้ ะชีใ้ ห้เห็นสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ เกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ใิ นประเด็นต่าง ๆ ซึง่ แยกพิจารณา
เป็น ๒ ส่วน คือ

ส่วนแรก

หัวข้อ ๒.๑ ข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาการเลือกปฏิบัติจากค�ำร้องและรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ส่วนที่สอง

หัวข้อ ๒.๒ ข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาการเลือกปฏิบัติจากการรับฟังความคิดเห็น / การสัมภาษณ์เชิงลึก /
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)

๒.๑ ข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาของการเลือกปฏิบัติในมิติต่าง ๆ : ศึกษาข้อมูลค�ำร้องและ
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในส่วนนี้จะได้ชี้ให้เห็นสภาพปัญหาตามค�ำร้องที่มีประเด็นเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ ที่ร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑

ค�ำร้องที่ ๗๓๗/๒๕๕๓: กรณีสำ� นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก�ำหนดปรับปรุงต�ำแหน่ง
ของบุคลากรทางสาธารณสุขไม่เท่าเทียมกัน
ผู้ร้องอ้างว่า ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้มีหนังสือพิจารณาปรับปรุงการก�ำหนด
ต�ำแหน่งต่าง ๆ ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน โดยการปรับปรุงต�ำแหน่งเป็นระดับ
ทีส่ งู ขึน้ ให้นำ� ต�ำแหน่งว่างมายุบรวม ซึง่ แตกต่างจากสายงานแพทย์ทไี่ ม่ตอ้ งน�ำต�ำแหน่งว่างมายุบรวม เป็นการเลือก
ปฏิบัติหรือเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องกับพวก
คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม ได้พจิ ารณาข้อ
เท็จจริงและพยานหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งร้องเรียนนีโ้ ดยตลอดแล้วเห็นว่า (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๑/๒๕๕๕)
การทีส่ ำ� นักงาน ก.พ. ได้อนุมตั ใิ นหลักการโดยให้ปรับปรุงการก�ำหนดต�ำแหน่งต่าง ๆ ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน โดยมีหลักการว่า การก�ำหนดต�ำแหน่งที่มีผลท�ำให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วน
ราชการเพิม่ ขึน้ ให้สว่ นราชการน�ำต�ำแหน่งว่างทีม่ เี งินมายุบเลิก โดยค�ำนวณจากค่าตอบแทนเฉลีย่ ของต�ำแหน่งทีน่ ำ�
มายุบจะต้องครอบคลุมค่าตอบแทนเฉลีย่ ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ จากการก�ำหนดต�ำแหน่งนัน้ เพือ่ ควบคุมค่าใช้จา่ ยด้านบุคคลไม่
ให้เพิม่ สูงขึน้ ดังเช่นโรงพยาบาลชุมชนจ�ำนวน ๗๗๗ แห่ง มีผทู้ ไี่ ด้ปรับต�ำแหน่งเป็นหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ
๘ วช.) จ�ำนวน ๓๗๗ คน คงเหลือหัวหน้าพยาบาลผูท้ ยี่ งั ไม่ได้ปรับต�ำแหน่งอีก ๓๖๐ คน ซึง่ ติดขัดในหลักการดังกล่าว
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และต่อมา ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือขอยกเว้นหลักเกณฑ์ดังกล่าวในต�ำแหน่งสายงานแพทย์
และทันตแพทย์ โดยขอให้การก�ำหนดต�ำแหน่งสูงขึน้ ของทัง้ สองต�ำแหน่งนีเ้ ป็นระดับเชีย่ วชาญโดยไม่ตอ้ งน�ำต�ำแหน่ง
ว่างมายุบรวม ซึง่ ส�ำนักงาน ก.พ.อนุมตั ติ ามทีส่ ำ� นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอเฉพาะต�ำแหน่งสายงานแพทย์
ท�ำให้ต�ำแหน่งสายงานแพทย์ที่ไม่ต้องน�ำต�ำแหน่งว่างมายุบรวมนั้น เป็นกรณีที่ส�ำนักงาน ก.พ. ปฏิบัติต่อบุคลากร
ต�ำแหน่งสายงานอืน่ ทีท่ ำ� หน้าทีใ่ ห้บริการสาธารณสุขโดยไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะระหว่างบุคลากรทีม่ สี ถานะเป็น
แพทย์ กับบุคลากรที่มีสถานะอื่น คือ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักรังสีการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักกายภาพบ�ำบัด นักกิจกรรมบ�ำบัด นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย นักจิตวิทยา
นักจิตวิทยาคลินกิ และนักวิชาการสาธารณสุข ท�ำให้ผรู้ อ้ งกับพวกได้รบั ผลกระทบในเรือ่ งความก้าวหน้าในสายงาน
พยาบาล ทั้งที่เป็นบุคลากรต�ำแหน่งสายงานที่ท�ำหน้าที่ให้บริการสาธารณสุขเช่นเดียวกัน โดยที่สายงานพยาบาล
มิได้ประสงค์ที่จะต้องเป็นระดับเชี่ยวชาญทุกคนดังเช่นสายงานแพทย์ เพียงเพื่อให้พิจารณาปรับต�ำแหน่งหัวหน้า
พยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ ๘ วช.) ในส่วนที่ยังมิได้ด�ำเนินการในเรื่องโรงพยาบาลชุมชนซึ่งมีเพียงโรงพยาบาลละ ๑
ต�ำแหน่ง ให้ครบถ้วนเท่านัน้ นอกจากนี้ การทีส่ ำ� นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มหี นังสือขอให้สว่ นราชการใน
สังกัดระงับการใช้ตำ� แหน่งว่าง เพือ่ น�ำต�ำแหน่งว่างดังกล่าวมาใช้บรรจุแต่งตัง้ นักเรียนทุนของรัฐบาลในสายงานแพทย์
และทันตแพทย์ เป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อบุคลากรต�ำแหน่งสายงานอื่นที่ท�ำหน้าที่ให้บริการสาธารณสุข

๒

ค�ำร้องที่ ๔๘๗/๒๕๕๔: กรณีค�ำสาบานตนก่อนเบิกความในศาลของแต่ละศาสนามีความ
แตกต่างกัน
ผู้ร้องอ้างว่า การสาบานตนก่อนเบิกความตามข้อความในแบบพิมพ์ของศาล ซึ่งให้ผู้ร้องสาบานว่า “หาก
ข้าพเจ้า (พยาน) เอาความเท็จมากล่าวอ้างแม้แต่นอ้ ย ขอภยันตรายและความวิบตั ทิ งั้ ปวงจงเกิดแก่ขา้ พเจ้า (พยาน)
และครอบครัว (พยาน) โดยพลัน” เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลในครอบครัว ขัดต่อบทบัญญัติมาตรา ๓๕ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม พิจารณาข้อ
เท็จจริงประกอบกับหลักกฎหมาย เช่น รัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา ๑๑๒ วรรคหนึง่
และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๗๑ แล้วเห็นว่า จากบทบัญญัตกิ ฎหมายดังกล่าว ผูท้ จี่ ะให้การต่อศาลต้องกล่าว
ค�ำสาบานตนหรือค�ำปฏิญาณก่อนเบิกความ หากไม่ปฏิบัติตามต้องได้รับโทษตามที่ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติ
ไว้ ซึง่ ในการกล่าวค�ำสาบานหรือค�ำปฏิญาณจะเป็นไปตามลัทธิทางศาสนาหรือจารีตประเพณีทแี่ ต่ละคนนับถือ และ
เป็นเรื่องความน่าเชื่อถือของพยาน ซึ่งศาลได้ก�ำหนดรูปแบบตัวอย่างค�ำสาบานของแต่ละศาสนาเพื่อความสะดวก
คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในภาพรวมต่อส�ำนักงานศาลยุติธรรม ส�ำนักงานศาลปกครอง และ
กรมพระธรรมนูญ เพื่อพิจารณาถึงรูปแบบและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดความเป็น
ระบบในทุกชั้นศาลและเพื่อความเป็นสากล โดยควรที่จะเป็นการเฉพาะตัวของบุคคลที่กล่าวค�ำสาบาน ซึ่งไม่ควรมี
การอ้างถึงครอบครัวในทุกศาสนา เพือ่ ให้สอดคล้องกับมาตรา ๓๐ และ ๓๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นด้วยกับความเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ของคณะอนุกรรมการฯ (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๖๔๗/๒๕๕๕)
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ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๓

ค�ำร้องที่ ๗๒/๒๕๕๔: กรณีคนพิการไม่ได้รบั สิทธิให้เข้าท�ำประโยชน์ในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ
ผู้ร้องอ้างว่า ผู้ร้องเป็นคนพิการทางสายตา ต่อมา ได้ซื้อที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งเป็นที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม แต่เจ้าของเดิมยังไม่ได้ด�ำเนินการขอเอกสารสิทธิให้เข้าท�ำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ผู้ร้อง
จึงไปด�ำเนินการเพือ่ ขอออกเอกสารสิทธิ โดยเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ จังหวัดตราดแจ้งว่าไม่สามารถใช้ชอื่
ผู้ร้องเป็นเจ้าของที่ดิน ส.ป.ก. ได้ เนื่องจากระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงือ่ นไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซึง่ จะมีสทิ ธิได้รบั ทีด่ นิ จากการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕
ก�ำหนดไว้วา่ ผูท้ มี่ สี ทิ ธิเข้าท�ำประโยชน์ในทีด่ นิ ส.ป.ก. จะต้องเป็นผูม้ รี า่ งกายสมบูรณ์ ผูร้ อ้ งเห็นว่า ตนสามารถท�ำการ
เกษตรได้ ระเบียบดังกล่าวเป็นระเบียบที่จ�ำกัดสิทธิ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม พิจารณา
ข้อเท็จจริงประกอบหลักกฎหมาย เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ พระ
ราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๐ รวมทั้ง
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ ๒ (๑) และข้อ ๗ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง ข้อ ๒๖ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ข้อ ๒ และ ข้อ ๕ แล้วเห็นว่า ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๖ (๔) ก�ำหนดไว้ว่า ว่าผู้ที่มีสิทธิเข้าท�ำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. จะต้องเป็น
ผู้มีร่างกายสมบูรณ์ โดยเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราดตีความหมายรวมถึงคนพิการทุกประเภท
ซึ่งการตีความดังกล่าวเป็นการตีความอย่างแคบ ท�ำให้ผู้ร้องถูกจ�ำกัดสิทธิและเสียสิทธิในการเข้าท�ำประโยชน์
ในเขตปฏิรูปที่ดิน ทั้งที่ผู้ร้องยังมิได้มีการยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา เนื่องจากในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม บุคคลทีส่ ามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ ควรพิจารณาในเรือ่ งของความสามารถในการประกอบ
อาชีพเป็นหลักมากกว่าการพิจารณาจากสภาพร่างกายของบุคคล โดยกรณีที่คนพิการที่เป็นเกษตรกร ถึงแม้ว่าจะ
มีความผิดปกติหรือบกพร่องทางด้านร่างกาย แต่หากยังมีความสามารถในการประกอบเกษตรกรรมได้ และเป็น
เกษตรกรตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
คัดเลือกเกษตรกร ซึง่ จะมีสทิ ธิได้รบั ทีด่ นิ จากการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนัน้ ในการให้คำ� จ�ำกัด
ความตามระเบียบดังกล่าวข้อ ๖ (๔) ค�ำว่า “มีร่างกายสมบูรณ์” ควรมีการก�ำหนดความหมายและแนวทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจน เพื่อมิให้เป็นการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการตีความข้อกฎหมายและท�ำให้เกิดการปฏิบัติที่แตกต่างกัน
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ มี ข ้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายต่ อ ส�ำ นั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ การ
เกษตรกรรมว่า สมควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือพิจารณาทบทวนระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๖ (๔) เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔ มาตรา ๑๕
และมาตรา ๒๐ รวมทั้งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ ๒ (๑) และข้อ ๗ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๒๖ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ข้อ ๒ และ ข้อ ๕ ในการไม่เลือกปฏิบัติต่อ
บุคคลเพราะเหตุแห่งความพิการ (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๒/๒๕๕๕)
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กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

๔

ค�ำร้องที่ ๔๕/๒๕๕๕: กรณีบริษทั เอกชนค้นตัวพนักงานหญิง
ผู้ร้องกล่าวอ้างว่า บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งได้สั่งให้พนักงานซึ่งมีเครื่องตรวจสแกน ท�ำการตรวจค้นร่างกาย
พนักงานหญิงช่างขัด-ชุบจิวเวลรี่ จ�ำนวน ๔ คน เนื่องจากมีเหตุสงสัยว่าทรัพย์สินของบริษัทสูญหาย โดยตรวจค้น
เป็นรายบุคคลในห้องน�้ำ พนักงานถูกบังคับให้ถอดเสื้อผ้าออกทั้งหมด และท�ำการตรวจค้นโดยละเอียด เป็นเหตุให้
ได้รบั ความอับอาย ผลการตรวจค้นดังกล่าวไม่พบว่ามีพนักงานคนใดขโมยทรัพย์สนิ ของทางบริษทั ตามเหตุทสี่ งสัยแต่
อย่างใด ผู้ร้องเห็นว่าการกระท�ำดังกล่าวของทางบริษัท เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน ขอให้ตรวจสอบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาค�ำร้องแล้ว เห็นว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับสิทธิสตรีเกี่ยวเนื่อง
กับสิทธิของบุคคลในเกียรติยศ ชื่อเสียง อันเป็นสิทธิท่ีได้รับความคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงเป็นกรณีที่อยู่ในอ�ำนาจของคณะกรรมการฯ ที่จะตรวจสอบได้ โดยอาศัยอ�ำนาจตาม
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ และมาตรา ๑๕
คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคล ได้ท�ำการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ดังนี้ (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๑๙๖/๒๕๕๖)
๑) พบว่าพนักงานในแผนกขัด-ชุบ จิวเวลรี่ ของบริษัท เป็นหญิงล้วน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาพนักงานเคยถูกตรวจ
ค้นร่างกายดังกล่าวมาแล้ว ๒ ครั้ง คือ ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๕ และในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ผู้ตรวจค้น
เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นพนักงานหญิง โดยในการตรวจเมื่อช่วงเดือนมกราคมมีพนักงานบางราย
ถูกท�ำร้ายร่างกายจึงลาออกจากการเป็นพนักงาน และแจ้งความด�ำเนินคดีกับบริษัททั้งทางแพ่งและทางอาญาด้วย
ผู้ร้องแจ้งว่าสาเหตุการตรวจค้นดังกล่าว เพราะบริษัทเกรงว่าพนักงานจะขโมยทรัพย์สินของบริษัท อีกทั้งผู้ร้อง
ไม่กล้าแสดงตนให้ขอ้ มูลต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพราะเกรงจะกระทบกับสถานภาพการท�ำงาน แต่
ได้ประสานให้อดีตพนักงานที่ลาออกไปมาให้ข้อมูล
๒) ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี
และความเสมอภาคของบุคคล ได้โทรศัพท์ประสานไปยังผู้ร้องและทราบข้อมูลว่าอดีตพนักงานที่ลาออกไปได้ฟ้อง
ร้องทางบริษทั และศาลได้มคี ำ� พิพากษาให้ทางบริษทั ชดใช้คา่ เสียหาย และภายหลังจากศาลมีคำ� พิพากษาทางบริษทั
ก็ไม่ได้ท�ำการตรวจค้นร่างกายพนักงานอีก ผู้ร้องจึงแจ้งด้วยวาจาขอยุติการตรวจสอบ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคล และคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นว่ากรณีตามทีร่ อ้ งเรียนข้างต้น ผูถ้ กู ร้องได้ยตุ กิ ารตรวจค้นร่างกายพนักงานแล้ว
อันเนือ่ งมาจากมีผเู้ สียหายฟ้องร้องด�ำเนินคดีจนศาลมีคำ� พิพากษาให้ผถู้ กู ร้องชดใช้คา่ เสียหายทีเ่ กิดขึน้ ประกอบกับ
ผู้ร้องได้ขอยุติเรื่อง จึงเห็นควรยุติเรื่อง
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๕

ค�ำร้องที่ ๑๒๔/๒๕๕๔: กรณีผรู้ อ้ งอ้างว่าถูกห้ามไม่ให้แต่งกายตามหลักศาสนา
ผู้ร้องนับถือศาสนาอิสลาม จบการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง และต้องท�ำงาน
ที่โรงพยาบาลในสังกัดของมหาวิทยาลัยเป็นเวลา ๒ ปี ตามที่ได้ท�ำสัญญาไว้กับมหาวิทยาลัย แต่โรงพยาบาลห้าม
ไม่ให้ผู้ร้องคลุมฮิญาบและแต่งกายปกปิดร่างกายขณะท�ำงาน ซึ่งข้อห้ามดังกล่าวขัดกับหลักศาสนาอิสลาม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาค�ำร้องแล้วเห็นว่าเรื่องที่ผู้ร้องกล่าวอ้างเป็นประเด็นเกี่ยวกับ
สิทธิเสรีภาพของบุคคลอันเป็นสิทธิเสรีภาพที่ได้รับการรับรองคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงเป็นกรณีที่อยู่ในอ�ำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และได้มอบหมาย
ให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคลพิจารณา โดย
อาศัยอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ และมาตรา ๑๕ และระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๔๕
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าโรงพยาบาลได้มีระเบียบเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
การพยาบาลฯ ตามประกาศฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาล เรื่อง ระเบียบเครื่องแต่งกาย แต่ในกรณีการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลที่เป็นมุสลิม ฝ่ายการพยาบาลฯ ยังไม่มีระเบียบหรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในเรื่องการแต่งกายเป็นการ
เฉพาะ
กระทรวงสาธารณสุขมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข ๓ ฉบับ ได้แก่ ๑.ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการแต่งกายของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง การแต่งกายของเจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ านด้านการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ ๓.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแต่งกายของพนักงานผู้ช่วยกายภาพบ�ำบัด
พ.ศ. ๒๕๔๒ และได้มีการแจ้งเวียนแก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การแต่งกายของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งขอให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว โดยเฉพาะกรณีผู้นับถือศาสนาอิสลามที่
อนุญาตให้แต่งเครือ่ งแบบตามประกาศของกระทรวงฯ และให้ใช้ผา้ คลุมฮิญาบตามระเบียบของกระทรวงฯ และแจ้ง
เจ้าหน้าทีถ่ ือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ ยังมีขอ้ มูลจากหนังสือพิมพ์ ก. ว่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย ม. โรงพยาบาล ศ. อนุญาต
ให้นักศึกษาพยาบาลที่นับถือศาสนาอิสลามแต่งกายตามหลักศาสนาโดยแต่งชุดคลุมศีรษะ (ฮิญาบ) ขณะฝึกปฏิบัติ
บนหอผู้ป่วยได้ ตามหนังสือคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย ม.เรื่องอนุญาตให้นักศึกษาพยาบาลศาสตร์แต่งชุด
คลุมศีรษะ (ฮิญาบ) ขณะฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาค�ำร้องและความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ แล้ว
เห็นว่า สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้รับรองว่า
บุ ค คลย่ อ มได้ รั บ ความคุ ้ ม ครองมิ ใ ห้ รั ฐ กระท� ำ การใด ๆ อั น เป็ น การรอนสิ ท ธิ ห รื อ เสี ย ประโยชน์ อั น ควรไว้
เพราะเหตุ ที่ ถื อ ศาสนา นิ ก ายของศาสนา ลั ท ธิ นิ ย มทางศาสนา หรื อ ปฏิ บั ติ ต ามศาสนธรรม ศาสนบั ญ ญั ติ
หรื อ ปฏิ บั ติ พิ ธี ก รรมตามความเชื่ อ แตกต่ า งจากบุ ค คลอื่ น ซึ่ ง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ม. ได้
มีหนังสืออนุญาตให้ผรู้ อ้ งซึง่ ในขณะศึกษาอยูไ่ ด้แต่งกายตามหลักศาสนาอิสลามขณะฝึกปฏิบตั บิ นหอผูป้ ว่ ย เมือ่ วันที่
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๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ กระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือเวียน เกี่ยวกับ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง การแต่งกายของเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านด้านสาธารณสุข ๓ ฉบับ ได้แก่ ๑) ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแต่งกายของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒) ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
๓) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแต่งกายของพนักงานผู้ช่วยกายภาพบ�ำบัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ทีส่ ังกัดกระทรวงสาธารณสุขปฏิบตั ิตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกรณี
ผูน้ บั ถือศาสนาอิสลามทีอ่ นุญาตให้แต่งเครือ่ งแบบตามประกาศของกระทรวงฯ และให้ใช้ผา้ คลุมฮิญาบ ตามระเบียบ
ของกระทรวงฯ จึงเป็นกรณีที่ได้รับการพิจารณาแก้ไขโดยหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่แล้ว จึงเห็นควรให้ยุติเรื่อง
(รายงานผลการพิจารณา ที่ ๙๒๒/๒๕๕๘)

๖
ค�ำร้องที่ ๕๔๔/๒๕๕๒ และ ๓๕/๒๕๕๗: กรณีบริษทั เอกชนไม่รบั ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีเข้าท�ำงาน
ผู้ร้องอ้างว่า ได้สมัครเข้าท�ำงานในบริษัท ท. ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกรายใหญ่แห่งหนึ่งในต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ
ร้านขายปลีกในห้างสรรพสินค้า โดยสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ต่อมา บริษัทได้ส่งไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
ผลปรากฏว่าผู้ร้องติดเชื้อเอชไอวี (ผู้ร้องทราบอยู่แล้ว) บริษัทจึงไม่รับผู้ร้องเข้าท�ำงาน ผู้ร้องเห็นว่าเป็นการกีดกัน
การเข้าท�ำงานโดยน�ำเรื่องสุขภาพเป็นข้ออ้าง ซึ่งการติดเชื้อเอชไอวีไม่ได้ส่งผลต่อคนรอบข้าง และไม่ได้ก่ออันตราย
ต่อผูอ้ นื่ ผูร้ อ้ งสามารถท�ำงานได้เหมือนบุคคลทัว่ ไป ผูร้ อ้ งเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิในการประกอบอาชีพ และเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งสุขภาพ จึงขอให้ตรวจสอบ
จากรายงานผลการพิจารณา ที่ ๓๐๘-๓๐๙/๒๕๕๘ พบว่า บริษัท ท. มีหนังสือชี้แจงว่า เป็นบริษัทจ�ำหน่าย
สินค้าอุปโภคบริโภค และการบริการลูกค้า โดยบริษัทได้รับการรับรองตามหลักมาตรฐานอาหารปลอดภัย จาก
กระทรวงสาธารณสุข ซึง่ ในการปฏิบตั หิ น้าทีพ่ นักงานมีความจ�ำเป็นต้องสัมผัสอาหารโดยตรง จึงอาจเป็นการเสีย่ งต่อ
ผูบ้ ริโภค บริษทั จึงมีแนวปฏิบตั ติ อ้ งตรวจหาเชือ้ เอชไอวีสำ� หรับพนักงานทีผ่ า่ นการสัมภาษณ์กอ่ นเริม่ ปฏิบตั งิ านทุกคน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อรักษาหลักมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารที่ได้รับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งแนวทางปฏิบัติที่ก�ำหนดให้ตรวจร่างกายก่อนเข้าท�ำสัญญาจ้างนั้นสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๖ ข. (๒) และกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยบริษัทมีจุด
มุ่งหมายเพื่อความปลอดภัยในคุณภาพและชีวิตของพนักงาน ตลอดจนของลูกค้าผู้ใช้บริการด้วย
นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการประชุมด้านการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน มีมติ (ค�ำร้อง
๓๕/๒๕๕๗) ให้ตรวจสอบกรณีบริษัท ซ. ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งมีนโยบายให้พนักงานตรวจเชื้อ
เอชไอวี เป็นเงือ่ นไขในการเข้าท�ำงาน และปฏิเสธรับบุคคลเข้าท�ำงานหลังจากตรวจร่างกายแล้วพบว่ามีเชือ้ เอชไอวี
เช่นกัน โดยฝ่ายบุคคลของบริษัท ซ. เรียกผู้ร้องไปพบและแจ้งว่าไม่มีนโยบายรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีเข้าท�ำงาน และให้
ผู้ร้องลงชื่อในใบลาออก ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าการกระท�ำดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมโดยการบังคับให้
ตรวจเชื้อเอชไอวี และใช้เป็นเงื่อนไขในการรับเข้าท�ำงาน จึงขอให้ตรวจสอบ
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จากกรณีบริษัท ซ. ได้เข้าชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ว่าบริษัทมิได้มีนโยบายประกาศใน
เรื่องการบังคับให้ตรวจเชื้อเอชไอวี รวมถึงน�ำมาเป็นเงื่อนไขในการไม่รับสมัครบุคคลเข้าท�ำงาน การกระท�ำดังกล่าว
เป็นการกระท�ำโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของพนักงานฝ่ายบุคคล ๒ ท่าน และทางบริษัทได้มอบเงินจ�ำนวน ๕๐,๐๐๐
บาทเป็นสินน�ำ้ ใจช่วยเหลือผูเ้ สียหาย พร้อมแสดงความขอโทษต่อผูเ้ สียหาย และต่อมาบริษทั ดังกล่าวนัน้ ได้มหี นังสือ
ชี้แจงการด�ำเนินการเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการฯ ว่า บริษัทได้ยกเลิกการตรวจหาเชื้อเอชไอวีกับพนักงานตั้งแต่วันที่
๑๕ มกราคม ๒๕๕๘
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาทั้งสองค�ำร้องแล้วเห็นว่า เป็นกรณีบังคับตรวจเลือดก่อนรับเข้า
ท�ำงานอันเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและอาจละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี จึงไม่ควรปิดกั้นเรื่องการ
ท�ำงานอันเป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยเกินจ�ำเป็นของลักษณะประเภทการจ้างงานทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ ทัง้ ทีบ่ คุ คลทีต่ ดิ เชือ้
เอชไอวีสามารถปฏิบัติงานได้ในสถานภาพเดียวกันโดยไม่จ�ำกัดทางสุขภาพอนามัย
กรณีของบริษัท ท. หลังจากเข้าชี้แจงกับคณะกรรมการฯแล้วรับว่าจะด�ำเนินการประชุมและรับข้อเสนอแนะ
ของคณะอนุกรรมการไปเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ้างงานของบริษัท ส่วนกรณีของบริษัท ซ. นั้นได้มีหนังสือแจ้ง
ผลการด�ำเนินงานว่าได้ยกเลิกนโยบายตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีก่อนรับบุคคลเข้าท�ำงานแล้วตั้งแต่ ๑๕ มกราคม
๒๕๕๘ เป็นต้นมา โดยที่ในปัจจุบันนี้กฎหมายแรงงานหรือระเบียบที่เกี่ยวกับสถานประกอบการยังไม่มีข้อก�ำหนด
ในเรื่องการเข้าท�ำงานของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อคณะกรรมการคุม้ ครองสวัสดิภาพแรงงานให้ความส�ำคัญกับการเลือกปฏิบตั ใิ นการ
ประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยควรด�ำเนินการให้ความส�ำคัญกับปัญหาการเลือกปฏิบัติมากขึ้น ตลอดจน
ผลักดันให้มาตรการป้องกันการเลือกปฏิบัติที่มีอยู่เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะแนวทางปฏิบัติแห่งชาติว่าด้วย
การป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานที่ท�ำงาน โดยให้ความส�ำคัญกับมาตรการเพื่อหาเชื้อเอชไอวีก่อน
รับเข้าท�ำงาน การปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล การจัดบริการที่จ�ำเป็นต่อกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี การจัดที่พักและรูปแบบ
การท�ำงานที่เหมาะสม เป็นต้น

๗

ค�ำร้องที่ ๔๕๙/๒๕๕๖: กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นร้องเรียนว่า ได้รับเงินเดือน การขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไม่เท่าเทียมและไม่เสมอภาคกับข้าราชการส่วนท้องถิ่นบาง
ต�ำแหน่งและข้าราชการประเภทอืน่
ผูร้ อ้ งร้องเรียนว่าข้าราชการส่วนท้องถิน่ ทีไ่ ด้รบั เงินเดือน การขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ไม่เท่าเทียม
และไม่เสมอภาคกับข้าราชการส่วนท้องถิน่ บางต�ำแหน่งและข้าราชการประเภทอืน่ กล่าวคือ ข้าราชการส่วนท้องถิน่
ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดมาตรฐานกลางตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ซึ่งโดยทั่วไปจะมีสิทธิรับเงินเดือนเพียงอันดับเดียวเท่านั้น แต่มีพนักงานส่วนท้องถิ่นบางต�ำแหน่งได้รับเงินเดือน
มากกว่า ๑ อันดับ และข้าราชการประเภทอื่น เช่น ข้าราชการต�ำรวจ ข้าราชการทหาร ข้าราชการครู นอกจากนี้
ยังเห็นว่าหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่นขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ก็ไม่เท่าเทียมกับข้าราชการ
ประเภทอื่น จึงขอให้ตรวจสอบ
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาค�ำร้องและความเห็นของคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้าน
กฎหมายและการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม มีความเห็นสรุปได้ว่า “กรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นบางต�ำแหน่งได้
รับเงินเดือนตามระบบบัญชีไม่เท่าเทียมกันนั้น ... เป็นการก�ำหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมแก่รายได้และการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการมาตรฐานงานบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ (๑)”
ดังนั้น คณะกรรมการฯ เห็นว่ายังไม่มีการละเลยหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมแต่
อย่างใด ด้วยเหตุผลเดียวกันการขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ ต้องเป็นไปตามบัญชีทา้ ยระเบียบส�ำนักนาย
ยกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นทีเ่ ชิดชูยงิ่ ช้างเผือก และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๔๓๓/๒๕๕๗)

๘
ค�ำร้องที่ ๔๘๔/๒๕๕๒: กรณีพพิ ธิ ภัณฑ์ชวี ติ ของวัด พ.น�ำร่างผูเ้ สียชีวติ ด้วยโรคเอดส์มาจัดแสดง
ผู้ร้องร้องเรียนว่า วัด พ. ได้จัดท�ำพิพิธภัณฑ์ โดยการน�ำร่างของผู้เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์มาจัดแสดง พร้อมทั้ง
เขียนชื่อ-นามสุกล ประวัติ อาชีพของผู้ตาย ทั้งเป็นร่างที่ไม่สวมใส่เสื้อผ้า แม้จะมีการลงชื่อยินยอมของผู้ตายและ
ผู้ร้องกังวลว่าอาจจะยินยอมโดยไม่มีความอิสระ เนื่องจากอยู่ในสถานที่ดูแลของวัดเลยจ�ำต้องยินยอม ทั้งนี้
ผู้ร้องเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งต่อผู้เสียชีวิตเองและญาติของผู้เสียชีวิตด้วย จึงให้ตรวจสอบ
คณะกรรมการอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี ผูส้ งู อายุ และความเสมอภาคของ
บุคคล ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ง
ประเด็นแรก การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ชีวิตในวัด พ. เป็นการสตัฟฟ์ (STUFF) ศพเสียชีวิตจากโรคเอดส์
โดยเปิดเผยชื่อ-สกุล ประวัติ อาชีพ ภายถ่ายของผู้เสียชีวิต และสภาพศพไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าปกปิดกาย ลักษณะ
ดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิในเกียรติยศ และชื่อเสียงของผู้เสียชีวิต และบุคคลในครอบครัว ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๕ ถือว่าเป็นการกระท�ำอันมิบงั ควรต่อศพ ดูหมิน่ เหยียดหยามศพ
ดังนั้น การจัดแสดงศพที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะหรือมีคุณค่าต่อการให้ความรู้แก่สังคม จึงต้องอยู่บนพื้นฐาน
ที่จะต้องไม่กระทบสิทธิในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตและครอบครัว แม้ผู้เสียชีวิตจะเจตนาบริจาคร่างเพื่อ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวก็ตาม คณะกรรมการฯ แนะน�ำให้ท�ำการแก้ไขโดยปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของศพด้วย
ประเด็นที่สอง การที่ผู้เสียชีวิตได้ยินยอมบริจาคร่างหลังเสียชีวิตให้กับมูลนิธิเพื่อวัตถุประสงค์ให้บุคคลอื่น
ตระหนักถึงภัยโรคเอดส์นนั้ เป็นการแสดงเจตจ�ำนงทีไ่ ม่อยูภ่ ายใต้แรงกดดัน เมือ่ พิจารณาจากข้อเท็จจริง ปรากฏว่า
วัดไม่ได้ท�ำการข่มขู่ บังคับ ผู้ป่วยเจตนาบริจาคร่างเพื่อประโยชน์ต่อวัดและพระพุทธศาสนา ดังนั้น จึงน่าเชื่อว่าวัด
พ. ไม่ได้กดดัน บังคับ ผูเ้ สียชีวติ ให้ยนิ ยอมบริจาคร่าง ฉะนัน้ การแสดงความยินยอมโดยสมัครใจและอิสระถือว่าเป็น
ไปตามวัตถุประสงค์อันแท้จริงอันเป็นฐานในหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่มีสิทธิแสดงเจตจ�ำนงต่าง ๆ อย่างอิสระ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นควรให้ยุติเรื่อง และแจ้งความเห็นให้มูลนิธิ ธ. เจ้าของโครงการ และ
วัด พ. พิจารณาด�ำเนินการต่อไป (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๖๒๔/๒๕๕๕)
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๙

ค�ำร้องที่ ๔๘๖/๒๕๕๖: กรณีนายจ้างน�ำข้อมูลประวัติอาชญากรรมมาประกอบการพิจารณา
รับบรรจุเข้าท�ำงานโดยไม่เป็นธรรม
ผู้ร้องอ้างว่า ผู้ร้องเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษจ�ำคุกในคดีลักทรัพย์ และรอลงอาญาไว้ ๒ ปี ต่อมา ผู้ร้องได้
สมัครเข้าเป็นพนักงานขายรถยนต์ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ผู้ร้องได้ปฏิบัติงานผ่านการทดลองงาน ๓ เดือนและถูก
ตรวจประวัติอาชญากรรม ผลตรวจพบว่าผู้ร้องมีประวัติถูกด�ำเนินคดีอาญา บริษัทจึงปฏิเสธการบรรจุผู้ร้องเข้าเป็น
พนักงาน ผู้ร้องเห็นว่านายจ้างควรพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและความประพฤติของผู้ร้องเป็นหลัก ไม่ควรน�ำ
ทะเบียนประวัติอาชญากรรมในอดีตมาประกอบการพิจารณา ซึ่งเท่ากับไม่ให้โอกาสผู้ที่เคยท�ำผิดได้กลับตัวเป็น
คนดีและประกอบอาชีพทีม่ นั่ คง ผูร้ อ้ งมีความประสงค์ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบการกระท�ำ
อันไม่เป็นธรรมโดยการน�ำทะเบียนประวัติอาชญากรรมมาประกอบการพิจารณาบรรจุพนักงาน
ความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและการปฏิบตั ไิ ม่เป็นธรรม พิจารณาแล้วมีประเด็นทีต่ อ้ งวินจิ ฉัย
คือ การที่บริษัทเอกชนน�ำข้อมูลประวัติอาชญากรรมมาประกอบการพิจารณารับบุคคลเข้าท�ำงานเป็นการกระท�ำ
หรือละเลยการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่
คณะอนุกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามค�ำร้องผูร้ อ้ งถูกปฏิเสธไม่รบั เข้าท�ำงานเนือ่ งจากเคยต้องโทษคดีอาญา
ที่ปรากฏในทะเบียนอาชญากรรม จากการพิจารณาตามระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบ
การต�ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑๒ การพิมพ์ลายนิ้วมือ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นระเบียบใหม่ กรณีของ
ผู้ร้องก็ไม่เข้าข่ายที่จะได้รับการคัดแยกประวัติออกจากสารบบ และเมื่อพิจารณามาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติล้าง
มลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐
แล้วนั้น กรณีผู้ร้องแม้เป็นผู้ที่ได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็มีผลแต่เพียงว่า
ผู้ร้องไม่เคยถูกลงโทษในข้อหานั้น ๆ มาก่อนเท่านั้น
เนื่องจากบริษัทเอกชนมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณารับบุคคลเข้าท�ำงานแตกต่างกันไป โดยคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอแนะเชิงนโยบายไปยังหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจให้เปิดโอกาสให้บคุ คล
ที่เคยรับโทษโดยค�ำพิพากษาสามารถใช้สิทธิในการรับสมัครเข้ารับราชการและสามารถกลับตัวเป็นคนดีต่อไป
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ เ ห็ น ว่ า กรณี ต ามค� ำ ร้ อ งเป็ น หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขของบริ ษั ท
เอกชนในการรับสมัครบุคคลเข้าท�ำงานที่แตกต่างกันโดยพิจารณาเป็นรายกรณี อย่างไรก็ตาม แม้แต่ในหน่วยงาน
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจยังมีการพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครบุคคลเข้าท�ำงานแตกต่างกันไป โดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมขี อ้ เสนอแนะเชิงนโยบายไปยังหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจให้เปิดโอกาส
ให้บุคคลที่เคยรับโทษโดยค�ำพิพากษาสามารถใช้สิทธิในการรับสมัครเข้ารับราชการและสามารถกลับตัวเป็นคนดี
เพื่อท�ำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมาตรฐานเดียวกันต่อไป
นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคมต่าง ๆ
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดน�ำร่องรับสมัครบุคคลที่เคยต้องโทษคดีถึงที่สุดเข้าท�ำงาน เพื่อเป็นหลักประกัน
ให้ผู้ประกอบการในการรับบุคคลเคยต้องโทษเข้าท�ำงาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม จากกรณีบริษัท
เอกชนไม่รับบรรจุบุคคลเข้าท�ำงานเพราะเหตุมีทะเบียนประวัติอาชญากรรมไม่พบว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
หรือเป็นการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด จึงมีมติให้ยุติเรื่อง (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๔๙๕/๒๕๕๘)
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๑๐
ค�ำร้องที่ ๑๘๔/๒๕๕๐: กรณีผทู้ เี่ คยรับโทษให้จำ� คุกถูกจ�ำกัดสิทธิในการเข้ารับราชการ
ผู้ร้องเคยถูกด�ำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและศาลพิพากษาให้จ�ำคุก ๓ ปี ๖ เดือน ปัจจุบันผู้ร้องพ้นโทษเป็น
เวลากว่า ๕ ปี ประกอบอาชีพสุจริต ต้องการจะสอบเข้ารับราชการ แต่ถูกจ�ำกัดสิทธิดังกล่าว ผู้ร้องต้องการสอบ
เข้ารับราชการสังกัดรัฐสภา แต่เมือ่ โทรศัพท์ไปสอบถามได้รบั แจ้งว่า ผูร้ อ้ งไม่มสี ทิ ธิสอบและหากสอบได้คะแนนเต็ม
ก็ไม่สามารถเข้ารับราชการได้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรมพิจารณาต่อไป ประเด็นการตรวจสอบ คือ การก�ำหนด
ลักษณะต้องห้ามของผูท้ จี่ ะเข้ารับราชการของรัฐสภา ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๕๔ กระทบต่อสิทธิของผู้ร้องหรือไม่ อย่างไร
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้มาตรา ๓๗ ข (๗) จะก�ำหนดคุณสมบัติว่าต้องไม่เป็นผู้เคยได้
รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิดที่กระท�ำโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ แต่มาตรา ๓๗ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ได้บญ
ั ญัตขิ อ้ ยกเว้นเพือ่ เปิดโอกาสให้ผมู้ ลี กั ษณะต้องห้าม
ตามข้อ ข (๗) ได้รบั การพิจารณายกเว้นคุณสมบัตดิ งั กล่าวได้ ฉะนัน้ ผูร้ อ้ งยังอาจได้รบั การพิจารณาให้เข้ารับราชการ
ได้ หากคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาพิจารณายกเว้นโดยต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจ�ำนวน
กรรมการทีม่ าประชุม คณะอนุกรรมการฯ จึงเห็นว่าผูร้ อ้ งยังไม่ถกู กระทบสิทธิในเรือ่ งการไม่สามารถเข้ารับราชการ
รัฐสภา เพราะเคยต้องค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๕๔ (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๔๓/๒๕๕๕)

๑๑

ค�ำร้องที่ ๒๒๙/๒๕๕๕: กรณีโรงเรียนไม่ออกเอกสารแสดงผลการจบหลักสูตรให้กับนักเรียน
โดยอ้างว่าไม่จ่ายค่าบ�ำรุงการศึกษา
ผู้ร้องเป็นนายกสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติ ได้ร้องเรียนว่าโรงเรียน ส. ไม่ออกเอกสารใบแสดงผลการ
เรียน และหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยอ้างว่านักเรียนยังค้างค่าบ�ำรุงการ
ศึกษา และโรงเรียนยังมีพฤติกรรมใช้เอกสารดังกล่าวเป็นหลักประกันเพื่อเรียกเก็บเงินค่าบ�ำรุงการศึกษาย้อนหลัง
จากนักเรียนบ่อยครั้ง ท�ำให้นักเรียนหลายรายต้องเสียสิทธิและโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาอื่น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาเห็นว่าเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพในการศึกษา อัน
เป็นสิทธิและเสรีภาพที่ได้รับรองหรือคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงเป็น
กรณีเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและอยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพจิ ารณาตามมติของคณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ด้านเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคล แล้วเห็นว่า ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
(ทีใ่ ช้อยูใ่ นขณะนัน้ ) ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ในเรือ่ งสิทธิ
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เสรีภาพในการศึกษานั้น รัฐธรรมนูญได้รับรองคุ้มครองว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า
สิบสองปีที่รัฐต้องจัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่ผู้ร้องร้อง
เรียนว่า โรงเรียน ส. ได้กระท�ำหรือละเลยการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีไม่ออกเอกสารแสดงผล
การเรียน และหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ให้กับนักเรียนโดยอ้างว่าไม่จ่ายค่าบ�ำรุงการศึกษานั้น ปรากฏว่าปัจจุบัน
ทางโรงเรียนได้ออกเอกสารแสดงผลการเรียนและหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ให้กับนักเรียนคนดังกล่าวเรียบร้อย
แล้ว จึงเห็นควรให้ยุติเรื่อง (ตามรายงานผลการพิจารณา ที่ ๙๔๘/๒๕๕๘)

๑๒
ค�ำร้องที่ ๕๗๓/๒๕๕๕ และ ๓๓/๒๕๕๖: กรณีกล่าวอ้างว่ามีการเลือกปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักเกณฑ์
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ผูร้ อ้ งที่ ๑ เป็นรองปลัดเทศบาลต�ำบล ส. ได้รอ้ งเรียน (ค�ำร้องที่ ๕๗๓/๒๕๕๕) โดยอ้างว่านโยบายของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก�ำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนเขตพื้นที่บริการและนอก
เขตพื้นที่บริการ มีลักษณะเป็นการกีดกั้นทางการศึกษา อาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของนักเรียน และไม่เป็น
ธรรมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
ผูร้ อ้ งที่ ๒ เป็นผูป้ กครองของนักเรียนได้รอ้ งเรียน (ค�ำร้องที่ ๓๓/๒๕๕๖) ว่านโยบายของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) เกีย่ วกับการก�ำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนเขตพืน้ ทีบ่ ริการและนอกเขตพืน้ ที่
บริการ ท�ำให้นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการมีสิทธิสอบคัดเลือกได้ทั้งสองกลุ่ม ส่งผลให้นักเรียนที่อยู่นอกเขตพื้นที่
บริการไม่ได้รับความเป็นธรรม นอกจากนี้ นักเรียนที่เรียนอยู่ในเขตพื้นที่บริการตั้งแต่ช้ันอนุบาลจนถึงชั้นประถม
ศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนทีม่ ผี ปู้ กครองรับราชการอยูใ่ นเขตพืน้ ทีบ่ ริการควรมีสทิ ธิสอบคัดเลือกเช่นเดียวกับนักเรียน
ในเขตพื้นที่บริการโดยไม่ต้องใช้หลักฐานทะเบียนราษฎร์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพจิ ารณาค�ำร้องแล้วเห็นว่าเรือ่ งทีผ่ รู้ อ้ งกล่าวอ้างเป็นประเด็นเกีย่ วกับสิทธิ
เสรีภาพในการศึกษาทีไ่ ด้รบั การรับรองคุม้ ครองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงเป็น
กรณีที่อยู่ในอ�ำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคลพิจารณา โดยอาศัยอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
จาการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่านโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการรับนักเรียนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ทุกปีการศึกษา (ประมาณ ๓๐ ปีมาแล้วตัง้ แต่กรมสามัญศึกษาเดิม) จะมุง่ เน้นให้นกั เรียน
ได้เรียนใกล้บ้านเพื่อเดินทางสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง ดังนั้น จึงมีการก�ำหนดเขตพื้นที่ของโรงเรียนตาม
กฎหมาย เพือ่ ให้สทิ ธิเด็กทีอ่ ยูใ่ นเขตพืน้ ทีไ่ ด้เข้าศึกษาก่อนโดยก�ำหนดสัดส่วนนักเรียนในเขตพืน้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
๕๐ และนักเรียนทัว่ ไปไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๕๐ ซึง่ กระบวนการคัดเลือก การจับสลากหรือการสอบก็ได้กำ� หนดสัดส่วน
และวิธีการคัดเลือกซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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การก�ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพิเศษในการรับนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนแต่ละแห่งโดยนโยบายและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตาม
มาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
ซึง่ นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการรับนักเรียนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเปิดโอกาสให้
รับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษได้ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี้
๑) นักเรียนที่สอบได้คะแนนเท่ากันในล�ำดับสุดท้าย
๒) นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน
๓) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
๔) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
๕) นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ หรือโรงเรียนคู่พัฒนา หรือโรงเรียนเครือข่าย
๖) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
๗) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ท�ำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พจิ ารณาค�ำร้องและความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ แล้วเห็นว่า การ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์การรับนักเรียนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ก�ำหนดให้รับนักเรียนใน
เขตพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติและไม่กระทบต่อสิทธิของเด็กที่เข้าศึกษา ซึ่งการก�ำหนด
รับนักเรียนโดยอาศัยเกณฑ์ทะเบียนราษฎร์เป็นหลักนั้นเป็นการรับรองสิทธิ ไม่เป็นการจ�ำกัดสิทธิจึงไม่มีการ
เลือกปฏิบัติแต่อย่างใด ทั้งนี้ ยังให้สิทธิสอบในโรงเรียนนอกเขตบริการได้อีกด้วย ส่วนการก�ำหนดให้เด็กนอกเขต
บริการต้องสอบคัดเลือกนัน้ เป็นเงือ่ นไขทีเ่ ด็กนอกเขตพืน้ ทีต่ อ้ งปฏิบตั เิ ช่นเดียวกันจึงไม่เป็นการเลือกปฏิบตั ิ อย่างไร
ก็ตาม ส�ำหรับเด็กทีต่ ดิ ตามผูป้ กครองทีท่ ำ� งานอยูน่ อกพืน้ ทีบ่ ริการและได้เรียนอยูใ่ นสถานศึกษานอกเขตบริการอย่าง
ต่อเนือ่ ง ควรมีขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระทรวงศึกษาธิการเพือ่ พิจารณาให้เด็กได้รบั สิทธิเข้าศึกษาตามสมควร
แก่กรณี (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๙๒๗-๙๒๘/๒๕๕๘)

๑๓

ค�ำร้องที่ ๖๒๕/๒๕๕๓ และ ๖๓๑-๖๓๕/๒๕๕๓: กรณีถูกตัดสิทธิไม่ให้สอบคัดเลือกบุคคลเข้า
เรียนในคณะแพทยศาสตร์
ผู้ร้องที่ ๑-๖ (ค�ำร้องที่ ๖๒๕/๒๕๕๓ และ ๖๓๑-๖๓๕/๒๕๕๓) ร้องเรียนว่า ถูกตัดสิทธิไม่ให้เข้าร่วมสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์เนื่องจากขาดเอกสารประกอบการสอบ เช่น ส่งรูปถ่ายไม่ครบตาม
จ�ำนวนที่ก�ำหนดในประกาศสอบของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาค�ำร้องแล้วได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคลพิจารณา โดยอาศัยอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ จึงเป็นกรณีที่อยู่ในอ�ำนาจของคณะกรรมการฯ ที่จะสามารถตรวจสอบได้ โดย
อาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๓ ระเบียบคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามรายงาน
ผลการพิจารณา ที่ ๓๕๗-๓๖๒/๒๕๕๘ สรุปข้อเท็จจริงได้ ดังนี้
กลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ชีแ้ จงว่าได้พจิ ารณาใบสมัครของผูส้ มัครสอบและแจ้งเตือน
ทางเว็บไซต์ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ ให้ผสู้ มัครสอบทีส่ ง่ เอกสารไม่ครบทางไปรษณียด์ ว่ นพิเศษ ภายในวันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ซึง่ มีผสู้ มัครทีส่ ง่ เอกสารไม่ครบได้สง่ เอกสารมาเพิม่ ในช่วงเวลาดังกล่าวจ�ำนวน ๗๔ รายและมีสทิ ธิ
เข้าสอบ คงเหลือผู้สมัครที่ส่งเอกสารไม่ครบอยู่ ๑๔๘ รายถูกตัดสิทธิ ซึ่งกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
(กสพท.) ยืนยันว่าได้พยายามผ่อนปรนให้ผสู้ มัครอย่างเต็มความสามารถ เพือ่ มุง่ สร้างแพทย์และทันตแพทย์ทดี่ สี ำ� หรับ
ประเทศชาติและประชาคมโลก อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ต้องมีเงื่อนไขเงื่อนเวลาก�ำกับเพื่อ
ให้สามารถด�ำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ ทางกลุ่มฯ ได้ยึดหลักความโปร่งใส ยุติธรรมและตรวจสอบ
ได้ ส�ำหรับผู้สมัครที่ปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามระเบียบ หรือขาดความพร้อมในการเข้าสอบในรอบนี้ ยังสามารถเข้ารับ
การคัดเลือกผ่านกลุ่มสถาบันฯ ได้อีกในปีการศึกษาต่อไป
เมือ่ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ยนื่ ฟ้องประธานกลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย (กสพท.) เป็นผู้ถูกฟ้องที่ ๑ และฟ้องกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) เป็นผู้
ถูกฟ้องที่ ๒ ต่อศาลปกครองให้ยกเลิกประกาศของกลุ่มฯ รวมทั้งการกระท�ำใด ๆ ที่มีผลเป็นการตัดสิทธิผู้ร้องมิให้
มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์ และสั่งให้ประธานฯ และกลุ่มฯ จัดให้ผู้ร้องมีสิทธิสอบคัด
เลือกบุคคลเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ ด้วย อีกทั้งขอให้ศาลปกครองสั่งบังคับทุเลา
ประกาศและการกระท�ำของกลุ่มฯ ไว้เป็นชั่วคราวอีกด้วย
ศาลปกครองมีค�ำสั่งคดีหมายเลขด�ำที่ ๑๖๗๐, ๑๖๗๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยศาลปกครอง
กลางได้มีค�ำสั่งทุเลาการบังคับตามค�ำสั่งของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยที่แจ้งว่าผู้ร้องไม่มีสิทธิสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตผ่านกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตามมาตรา ๖๖ ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบข้อ ๗๒ วรรคสาม แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๓
ศาลปกครองมีค�ำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๓๑๐-๓๑๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยศาล
ปกครองมีคำ� พิพากษายกฟ้อง เพราะเหตุทวี่ า่ ประกาศของกลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑ เรือ่ ง
หลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ผ่านระบบรับตรง ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย มิได้จ�ำกัดสิทธิผู้ร้อง
ในอันที่จะสมัครสอบคัดเลือกตามประกาศดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ร้องจะมีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกนั้นต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในประกาศนั้นด้วย เมื่อผู้ร้องมิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธี
การและเงือ่ นไขดังกล่าว การทีผ่ รู้ อ้ งถูกตัดสิทธิเข้าสอบจึงมิใช่เป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม หรือเป็นการ
จ�ำกัดสิทธิในการได้รับการพัฒนาสติปัญญา หรือเป็นการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพทางการศึกษาอบรมหรือการเรียน ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๒ แต่อย่างใด และ
ค�ำสั่งทุเลาการบังคับตามค�ำสั่งฯ เป็นอันสิ้นผลนับแต่มีค�ำพิพากษา
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาค�ำร้องและความเห็นของคณะอนุกรรมการแล้ว มีความเห็น
สอดคล้องกับความเห็นของคณะอนุกรรมการโดยเห็นว่า จากกรณีผู้ร้องได้ร้องเรียนว่าถูกตัดสิทธิไม่ให้เข้าร่วมสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์ เนือ่ งจากยืน่ เอกสารประกอบการสอบไม่ครบ ซึง่ เป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กับเรือ่ งร้องเรียนทีค่ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ยนื่ ฟ้องประธานกลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
และกลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึง่ คดีอยูร่ ะหว่างขัน้ ตอนของการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครอง
สูงสุด ดังนั้น จึงควรยุติการตรวจสอบเพื่อรอผลคดีดังกล่าว ในการนี้ สมควรมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปยังกลุ่ม
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) และส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เพือ่ พิจารณาด�ำเนิน
การตามอ�ำนาจหน้าที่ต่อไป

๑๔
ค�ำร้องที่ ๕๖๗/๒๕๕๓: กรณีการแต่งกายตามหลักศาสนาในการรับพระราชทานปริญญาบัตร
ผู้ร้องเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐทางภาคเหนือ มีความประสงค์จะ
แต่งกายให้ถกู ต้องตามหลักศาสนาอิสลามเพือ่ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แต่ทางมหาวิทยาลัยไม่อนุญาต ผูร้ อ้ ง
จึงร้องเรียนมายังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็น
ว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม จึงมอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจ
สอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและความเสมอภาคของบุคคล ด�ำเนินการตรวจสอบ
ซึ่งปรากฏผลการพิจารณา ดังนี้ (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๒๙๘/๒๕๕๔)
คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและความเสมอภาคของ
บุคคล ด�ำเนินการตรวจสอบ พบว่า ผูร้ อ้ งมีความประสงค์จะแต่งกายให้ถกู หลักศาสนาอิสลามเพือ่ เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร คือ สวมเสือ้ เชิต้ สีขาวแขนยาวรัดข้อมือ สวมกระโปรงคลุมเท้า ใส่ผา้ คลุมศีรษะและสวมครุยวิทยฐานะ
ทับ แต่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้สวมฮิญาบสีดำ� แต่ตอ้ งใส่กระโปรงสัน้ สวมถุงน่องสีเข้มเท่านัน้ ซึง่ ไม่สอดคล้องกับหลัก
ศาสนาอิสลาม มหาวิทยาลัยชีแ้ จงว่า มหาวิทยาลัยมิได้กำ� หนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ใิ ดทีข่ ดั ต่อหลักศาสนาใด ๆ
แนวปฏิบัติที่ก�ำหนดในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรก็เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความศักดิ์สิทธ์ของพิธี
และความมีวินัย สอดคล้องกับหลักศีลธรรมจรรยาที่บัณฑิตพึงปฏิบัติ ส�ำหรับบัณฑิตหญิงที่นับถือศาสนาอิสลาม
และประสงค์จะแต่งกายตามหลักศาสนาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนั้น มหาวิทยาลัยอนุญาตให้แต่งกายโดย
สวมเสือ้ เชิต้ สีขาวแขนยาวรัดข้อมือ สวมกระโปรงสีดำ� ยาวตามหลักศาสนา ผ้าคลุมศีรษะสีดำ� (ไม่ปดิ ปังใบหน้า) และ
สวมชุดครุยวิทยฐานะทับ แต่ต้องยื่นค�ำร้องต่อคณะที่สังกัดเพื่อขออนุญาตมหาวิทยาลัย เพื่อที่คณะอนุกรรมการ
ฝ่ายพิธกี ารจะได้ประสานการจัดพิธใี ห้เรียบร้อย โดยมหาวิทยาลัยอนุญาตให้บณ
ั ฑิตแต่งกายตามหลักศาสนาทุกครัง้
ต่อมา ผู้ร้องส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์พร้อมด้วยภาพถ่ายการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของผู้ร้อง โดย
ได้รับอนุญาตให้แต่งกายตามหลักศาสนา คณะอนุกรรมการเห็นว่าผู้ร้องได้รับการแก้ไขปัญหาตามความประสงค์
แล้ว จึงเห็นควรยุติเรื่อง
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๑๕
ค�ำร้องที่ ๖๖/๒๕๕๕: กรณีอ้างว่านักเรียนถูกสั่งพักการเรียนโดยไม่เป็นธรรม
ผู้ร้องได้ร้องเรียนว่าบุตรชายของผู้ร้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ถูกสั่งพักการเรียน ตั้งแต่วันที่ ๒๕
มกราคม ๒๕๕๕ ผู้ร้องเห็นว่าการสั่งพักการเรียนดังกล่าวไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมต่อบุตรผู้ร้อง จึงให้คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาเห็นว่าเป็นประเด็นเรื่องสิทธิเด็กและสิทธิและเสรีภาพในการ
ศึกษา จึงมอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ความเสมอภาคของบุคคล ด�ำเนินการตรวจสอบ (รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๘๖๕/๒๕๕๕) พบว่าบุตรชายของ
ผูร้ อ้ งได้รบั การพิจารณาให้ศกึ ษาต่อในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ เป็นกรณีพเิ ศษ เนือ่ งจากไม่ผา่ นเกณฑ์การรับสมัคร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ด้านความประพฤติ โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ปกครองลงนามในหนังสือสัญญา ยินยอมย้าย
สถานศึกษา หากนักเรียนมีปัญหาความประพฤติและลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการพัฒนานักเรียนที่ต้องการ
ดูแลเป็นพิเศษว่าผู้ปกครองจะให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการดูแลด้านความรู้และความประพฤตินักเรียนให้มี
การพัฒนาที่ดีขึ้น หากไม่สามารถปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนได้ ผู้ปกครองยินดีน�ำนักเรียนไปเรียนสถานที่เหมาะ
สมต่อไป หากนักเรียนท�ำผิดระเบียบวินยั ทีท่ างโรงเรียนก�ำหนดไว้ไม่วา่ ข้อหนึง่ ข้อใด นักเรียนต้องพ้นสภาพการเป็น
นักเรียนโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งบุตรชายของผู้ร้องมีปัญหาด้านความประพฤติ ก้าวร้าวครูอาจารย์ ไม่เชื่อฟัง
ค�ำตักเตือน รวมกลุม่ กับเพือ่ นกลัน่ แกล้งเพือ่ นทีอ่ อ่ นแอกว่า ก่อกวนเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน เข้าห้องเรียน
ช้า ไม่ตั้งใจเรียน ผลการเรียนต�่ำ เกรดเฉลี่ย ๐.๙๕ มาจากสาเหตุที่นักเรียนสนใจด้านเครื่องยนต์ เครื่องกล มากกว่า
เรียนวิชาการซึ่งโรงเรียนแจ้งผู้ปกครองทราบ
ผูร้ อ้ งเห็นว่าการทีบ่ ตุ รถูกกล่าวหาว่ากลัน่ แกล้งเพือ่ น และมีพฤติกรรมก้าวร้าว จนได้ทำ� ทัณฑ์บนไว้ การกระท�ำ
ดังกล่าวนั้นก็ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่ามีการกระท�ำผิดจริงและเป็นเพียงการหยอกล้อ การถูกพักการเรียนย่อม
ส่งผลต่อคะแนนเก็บ คะแนนท�ำรายงาน ท�ำให้นักเรียนต้องซ�้ำชั้นเป็นการเสียเวลา ส่งผลต่อสภาวะจิตใจเด็ก
ต่อมา เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ผู้ร้องได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าได้ให้บุตรชายลาออกจากโรงเรียนเนื่องจาก
บุตรชายเกิดความเครียดจากการทีโ่ รงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบเป็นการเฉพาะตัว ท�ำให้ไม่อยากไปเรียน และ
ให้สมัครเข้าเรียนระดับ ปวช. ของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งแล้ว
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้พิจารณาแล้วชี้แจงมายังคณะอนุกรรมการฯ ว่า
• ประเด็นสัง่ พักการเรียนบุตรชายผูร้ อ้ งนัน้ โรงเรียนได้แก้ไขปัญหาโดยการจัดให้นกั เรียนมาเรียนกับรองผูอ้ ำ� นวย
การฝ่ายวิชาการ และให้มาสอบปลายภาคตามที่โรงเรียนก�ำหนด
• ประเด็นที่โรงเรียนให้นักเรียนลาออกนั้น ผู้ปกครองได้ทราบถึงปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน และได้ท�ำ
บันทึกตกลง ต่อมา ได้ยนื่ หนังสือลาออกจากโรงเรียนแล้ว จึงไม่สามารถด�ำเนินการเป็นอย่างอืน่ ได้ ทางคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องทราบ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี ผูส้ งู อายุ คนพิการ และความเสมอภาคของ
บุคคล พิจารณาแล้วเห็นว่า ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๒ บัญญัติว่า
“การปฏิบตั ติ อ่ เด็กไม่วา่ กรณีใด ให้คำ� นึงถึงประโยชน์สงู สุดของเด็กเป็นส�ำคัญและไม่ให้มี การเลือกปฏิบตั โิ ดย
ไม่เป็นธรรม
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การกระท�ำใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก หรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็กหรือไม่ ให้
พิจารณาตามแนวทางที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง”
ดังนั้น การที่โรงเรียนได้จัดท�ำบันทึกข้อตกลง และสัญญาไว้ก่อนการเข้าศึกษาว่าหากนักเรียนไม่มีการ
พัฒนาที่ดีขึ้น และไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน ผู้ปกครองยินดีน�ำนักเรียนไปเรียนในสถานที่
เหมาะสม และรับรองว่าผูป้ กครองจะควบคุมให้นกั เรียนประพฤติอยูใ่ นระเบียบวินยั ของโรงเรียน ถ้าหากนักเรียน
ท�ำผิดระเบียบวินยั ทีท่ างโรงเรียนก�ำหนดไว้ไม่วา่ ข้อหนึง่ ข้อใด นักเรียนต้องพ้นสภาพการเป็นนักเรียนโดยไม่มขี อ้ แม้
ใด ๆ ทั้งสิ้นนั้น เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก
นอกจากนี้ การทีโ่ รงเรียนได้ทำ� สัญญาโดยมีเนือ้ หาระบุให้บตุ รชายผูร้ อ้ งต้องพ้นสภาพนักเรียนด้วยเหตุทำ� ผิดกฎ
ระเบียบของโรงเรียน เป็นการก�ำหนดเงื่อนไขที่เกินกว่า “การลงโทษ” ที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
ต่อมา เมื่อผู้ร้องแจ้งว่าบุตรชายได้ลาออกจากโรงเรียนไปแล้ว คณะอนุกรรมการฯ จึงยุติการตรวจสอบ และ
แจ้งความเห็นไปยังคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียน ก. เพื่อระมัดระวัง
การด�ำเนินการมิให้มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการศึกษาของเด็กซึ่งได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

๑๖
ค�ำร้องที่ ๒๓๙/๒๕๕๓: การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผู้ร้องร้องเรียนว่าบุตรชายและบุตรสาวของผู้ร้อง ก�ำลังเรียนอยู่ระดับชั้นประถมของโรงเรียนประถมสาธิต
มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง ถูกทางโรงเรียนเรียกเก็บเงินค่าเทอม คนละ ๒๗,๐๐๐ บาท หากไม่จ่ายทางโรงเรียน
ให้ลาออก หรือจะคัดชื่อออกจากโรงเรียน ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าไม่เป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๙ ซึ่งบัญญัติให้เรียนฟรี ๑๒ ปี จึงขอให้ตรวจสอบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่าเป็นประเด็นเรือ่ งสิทธิในการศึกษา อันเป็นสิทธิและเสรีภาพทีไ่ ด้รบั
การรับรองคุม้ ครองไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงเป็นกรณีเกีย่ วข้องกับสิทธิมนุษยชน
อยูใ่ นอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงมอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคลด�ำเนินการตรวจสอบ และพิจารณาแล้วเห็นว่า โรงเรียนประถมสาธิต
ดังกล่าว มีการบริหารจัดการเทียบเท่าคณะ อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับของ
สภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ บุคลากรของ
โรงเรียนเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗ ระเบียบสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย หรือระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเรื่องการจ้างหรือลูกจ้างประจ�ำ พ.ศ. ๒๕๓๗ แล้วแต่กรณี รายได้ของโรงเรียนได้จากเงิน
อุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียม ค่าบ�ำรุง ค่าตอบแทนและเงินรายได้จาก
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การด�ำเนินงานของโรงเรียน เงินและทรัพย์สนิ ทีม่ ผี บู้ ริจาค ดอกผลของเงินและรายได้ผลประโยชน์อนื่ ๆ ของโรงเรียน
โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เจตนารมณ์ในการจัดตั้งโรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพครูและห้องปฏิบัติ
การทางการศึกษาของคณะครุศาสตร์และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งเป็นแหล่ง
ทดลอง ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาความรู้ต่าง ๆ ส่งเสริมการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม และเพื่อบริการวิชาการ
แก่ชุมชน เป็นโรงเรียนทางเลือกที่มีการสอนตามหลักสูตรบูรณาการ แตกต่างจากโรงเรียนที่สังกัดภายใต้การ
ก�ำกับดูแลของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยโรงเรียนสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียนได้ ตามมติของสภามหาวิทยาลัย และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การอนุญาตของคณะกรรมการ
การศึกษาของโรงเรียน ซึ่งผู้ปกครองรับทราบ โดยไม่ปรากฏว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงเห็นควรให้ยุติเรื่อง
(รายงานผลการพิจารณา ที่ ๑๐๗๙/๒๕๕๘)

๑๗
ค�ำร้องที่ ๒๗๐/๒๕๕๔ และ ๔๙/๒๕๕๖: กรณีนโยบายยุบ ควบรวมโรงเรียน
ผูร้ อ้ งที่ ๑ (สภาการศึกษาทางเลือก) และ ผูร้ อ้ งที่ ๒ (เครือข่ายครูและผูบ้ ริหารสถานศึกษาแห่งประเทศไทย) ได้
ยืน่ ค�ำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นว่านโยบายการยุบ ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการศึกษาของเด็กนักเรียน จึงขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับความเห็นของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคล ดังนี้ (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๔๗๗๔๗๘/๒๕๕๗)
• นโยบายยุบ ควบรวม โรงเรียนของผูถ้ กู ร้องเป็นนโยบายทีล่ ะเมิดสิทธิและเสรีภาพในการศึกษาของเด็กนักเรียน
รัฐต้องค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสิ่งส�ำคัญอันดับแรก โดยเฉพาะการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา
ซึ่งต้องเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เด็กทุกคนสามารถเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ รัฐต้องด�ำเนินการให้ได้อย่าง
ทั่วถึง เพื่อให้เด็กได้สิทธิในการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรมและสังคมของเด็ก ดังนั้น การจัดการ
ศึกษาเพือ่ ให้เด็กได้พฒ
ั นาในมิตทิ รี่ อบด้าน เป็นเรือ่ งทีร่ ฐั จะต้องด�ำเนินการและลงทุนเพือ่ เด็กพัฒนาสูเ่ ป้าหมายชีวติ
ที่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
• นโยบายยุบ ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก โดยอ้างเหตุผลด้านงบประมาณของรัฐไม่อาจจัดงบประมาณ เพือ่ เพิม่
ครูมาสอนให้เด็ก ๆ ในโรงเรียนขนาดเล็กได้ในแต่ละวิชาแต่ละชัน้ เป็นข้ออ้างทีไ่ ม่สมเหตุสมผลและแสดงถึงนโยบาย
รัฐทีย่ งั ไม่คำ� นึงถึงประโยชน์สงู สุดของเด็กเป็นล�ำดับแรก และพืน้ ฐานโอกาสทีเ่ ท่าเทียมกันทางการศึกษา ซึง่ นโยบาย
ดังกล่าวเป็นความบกพร่องในการบริหารจัดการงบประมาณทีอ่ าจแก้ไขได้ เนือ่ งจากก่อนหน้านัน้ รัฐบาลได้สนับสนุน
ให้มีโรงเรียนขนาดเล็กมาโดยต่อเนื่อง และต้องมีแผนการด�ำเนินงานจัดจ้างครูอยู่พร้อมแล้ว แต่ต่อมารัฐก็ไม่อาจ
จัดหางบประมาณให้เพียงพอในการบริหารการศึกษาส�ำหรับโรงเรียนขนาดเล็กได้ จึงเป็นการบริหารจัดการที่ขาด
ประสิทธิภาพ ควรปรับการบริหารงบประมาณใหม่แทนการใช้วิธีก�ำหนดนโยบายยุบ ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก
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• นโยบายยุบ ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก อาศัยตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือ

เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งการด�ำเนินการ
ดังกล่าวส่งผลกระทบให้ความสุขของเด็กลดน้อยลง เด็กเล็กต้องย้ายโรงเรียนและปรับพฤติกรรมการด�ำรงชีวติ ต้อง
เดินทางไกลขึ้น ผู้ปกครองต้องมีค่าใช้จ่ายและภาระเพิ่มขึ้นจากการเดินทางส่งบุตรหลาน หรือจ้างรถยนต์ส่งบุตร
หลานไปโรงเรียน ผลของการใช้ระเบียบดังกล่าวไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๗๘ (๑) (๔) (๕) และ มาตรา ๘๐ (๑) (๓) และ (๔) และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่ง
เป็นพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี เป็นการกระทบสิทธิเด็กในทางการศึกษา อันเป็นการลิดรอน
สิทธิเด็กเป็นการทั่วไป รวมทั้งบุคคลในครอบครัวเด็กด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑) คณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ต้องจัดการศึกษา
ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๙ “บุคคลย่อมมีสิทธิ
เสมอกันในการรับการศึกษาไม่นอ้ ยกว่าสิบสองปีทรี่ ฐั จะต้องจัดให้อย่างทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย...”
และให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ ๓ ข้อ ๒๘ ได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ โดยการกระท�ำของหน่วยงานรัฐจะต้องค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุด
เป็นล�ำดับแรก เด็กต้องได้รับการศึกษาบนพื้นฐานของโอกาสที่เท่าเทียมกันและมีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การศึกษาภาคบังคับที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งต้องไม่มีเด็กที่เข้าไม่ถึงโอกาสการศึกษา
๒) กระทรวงศึกษาธิการควรปรับยุทธศาสตร์การบริหารงบประมาณในการบริหารการศึกษาส�ำหรับโรงเรียน
ขนาดเล็ก โดยค�ำนึงถึงหลักการดังกล่าวในข้อ ๑) จึงควรปรับลดงบประมาณประจ�ำปีที่ไม่จ�ำเป็น และไม่คุ้มการ
ลงทุน นอกจากนี้ ให้เน้นเป้าหมายพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร วิธีการสอน รวมทั้งระดมบุคลากรที่
มีศักยภาพ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอนในโรงเรียน
๓) ควรพิจารณายกเลิกหรือปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ในส่วนที่เกี่ยวกับการรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔) คณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรให้ความส�ำคัญ
กับนโยบายการกระจายอ�ำนาจการจัดการศึกษา ซึ่งก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
และพระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๕) การจัดการศึกษาต้องมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่ตระหนังถึงการมีส่วนร่วมของบิดามารดา
ผู้ปกครอง ชุมชม และภาคประชาสังคม ภายใต้แนวคิดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผ่านความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว ชุมชน สังคม วัฒนธรรมในท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม เพื่อเด็กได้พัฒนาในมิติที่รอบด้าน ทั้งนี้ ขอทราบผล
การด�ำเนินการภายใน ๖๐ วันนับแต่ได้รับรายงานฉบับนี้
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๑๘
ค�ำร้องที่ ๓๔๔/๒๕๕๓: กรณีผอู้ ำ� นวยการโรงเรียนของรัฐแห่งหนึง่ ไม่อนุญาตให้นกั เรียนทีน่ บั ถือ
ศาสนาอิสลามแต่งกายเครือ่ งแบบตามความเชือ่ ทางศาสนา
ผูร้ อ้ งร้องเรียนเมือ่ วันที่ ๒๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๓ ว่าผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน บ. ไม่อนุญาตให้นกั เรียนทีน่ บั ถือศาสนา
อิสลามแต่งกายเครื่องแบบตามความเชื่อทางศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑๒ ที่ก�ำหนดเครื่องแบบส�ำหรับนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม
ไว้ว่า นักเรียนจะแต่งกายตามระเบียบดังกล่าวหรือจะแต่งกายตามแบบที่สถานศึกษาก�ำหนดได้ตามความสมัครใจ
ผู้ร้องจึงขอให้ตรวจสอบ
ความเห็นและมติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นว่า (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๔๕๗/๒๕๕๖)
การทีโ่ รงเรียน บ. ออกระเบียบและแนวปฏิบตั ใิ นการแต่งเครือ่ งแบบนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอน
ปลาย ว่าด้วยแนวปฏิบตั ติ นของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึง่ เป็นระเบียบทีอ่ อกก่อนระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
เครือ่ งแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเป็นเหตุให้ไม่มขี อ้ ก�ำหนดตามข้อ ๑๒ ทีไ่ ด้กำ� หนดเรือ่ งเครือ่ งแบบของนักเรียนที่
นับถือศาสนาอิสลาม ดังนัน้ จึงเห็นควรให้ผถู้ กู ร้องพิจารณาแก้ไขระเบียบของโรงเรียนให้สอดคล้องกับระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เห็นว่าการออกระเบียบใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนานั้นจะต้อง
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๗ เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ตาม
ลักษณะค�ำร้องนี้อีก ควรให้กระทรวงศึกษาธิการติดตาม ก�ำกับดูแลทั้งหมดหรือออกระเบียบของแต่ละสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

๑๙
ค�ำร้องที่ ๒๑๙/๒๕๕๖: กรณีผู้ร้องอ้างว่านักเรียนไม่ผ่านการคัดเลือกเพราะปานบนใบหน้า
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ผู้ร้องร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าบุตรสาวของตน
เรียนที่โรงเรียน ส. ได้สมัครสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ และปีการศึกษา
๒๕๕๖ ซึ่งบุตรสาวสอบไม่ผ่านทั้งสองครั้ง แต่ในการสอบเมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนดุริยางค์
ทหารบก อ้างว่าเป็นอาจารย์ของโรงเรียนได้เรียกผู้ร้องไปพบและแจ้งว่าบุตรสาวของผู้ร้องท�ำคะแนนได้ดี น�้ำหนัก
ส่วนสูง ผิวพรรณ ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด แต่เนื่องจากบุตรสาวมีปานบนใบหน้า ท�ำให้ไม่ผ่านการคัดเลือก จากกรณี
ดังกล่าวผู้ร้องแจ้งว่าบุตรสาวมีอาการเครียด สภาพจิตใจย�่ำแย่ จนต้องเข้ารักษาที่สถาบันจิตเวชศาสตร์ และเข้ารับ
การรักษาปานบนใบหน้า จึงขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับผิดชอบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพจิ ารณาแล้วเห็นว่าเป็นประเด็นเกีย่ วกับสิทธิและเสรีภาพทางการศึกษา
จึงมอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคล
ด�ำเนินการตรวจสอบ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
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แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึง่ ด�ำเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงทัง้ จากฝ่ายผูร้ อ้ งและผูถ้ กู ร้อง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคล มีมติเห็นว่า
(รายงานผลการพิจารณา ที่ ๑๙๔/๒๕๕๗) การที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าบุตรสาวไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเป็น
นักเรียนดุริยางค์ทหารบก เนื่องจากมีปานบนใบหน้านั้น จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า การที่บุตรสาวของ
ผูร้ อ้ งไม่ผา่ นการสอบคัดเลือกนัน้ เป็นผลจากคะแนนสอบ ไม่เกีย่ วข้องกับปานบนใบหน้าแต่อย่างใด จึงไม่ปรากฏ
ว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุตรสาวผูร้ อ้ ง แต่เพือ่ ยุตขิ อ้ ขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ คณะอนุกรรมการฯ ได้จดั ให้ผรู้ อ้ งและ
ผู้ถูกร้องเจรจาไกล่เกลี่ยกันจนได้ข้อยุติ โดยผู้บัญชาการดุริยางค์ทหารบก (ผบ.คย.ทบ.) ยินดีให้ความช่วยเหลือบุตร
สาวของผู้ร้อง ดังนี้
๑) ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น จ�ำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๒) ในการรักษาใบหน้าของลูกสาวผู้ร้องแต่ละครั้งต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากกันยายน ๒๕๕๖ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ผบ.ดย.ทบ. รับว่าจะจ่ายค่ารักษาตามจริงไม่เกินครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท โดยต้องน�ำ
ใบเสร็จมาเบิก
๓) ผบ.ดย.ทบ. รับว่าจะช่วยเหลือเรื่องการประสานการเรียนดนตรีของบุตรสาวผู้ร้องและสนับสนุนค่าใช้จ่าย
เรียนดนตรีสัปดาห์ละ ๑ วัน ๆ ละ ๒ ชั่วโมง ๖๐๐ บาทต่อวัน เพื่อพัฒนาความสามารถของบุตรสาวผู้ร้อง
จนถึงสิ้นปี ๒๕๕๖
ผูร้ อ้ งยินดีและท�ำบันทึกข้อตกลงไว้เป็นหลักฐาน ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเห็นควรให้ยุติเรื่อง
อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการฯ ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยดุริยางค์ทหารบก พ.ศ.
๒๕๕๓ ตามผนวกข้อ ๓ เกีย่ วกับบัญชีโรคหรือความผิดปกติหรือความพิการซึง่ ขัดต่อการเป็นนักเรียนดุรยิ างค์ทหารบก
ข้อย่อย ๓.๑.๑.๓ ซึ่งระบุว่า “แผลเป็นหรือปานที่หน้ามีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑.๕ ตารางนิ้วขึ้นไป หรือมีความยาวมาก
จนดูหน้าเกลียด” เป็นระเบียบทีอ่ าจท�ำให้เกิดการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม จึงมีความเห็นเสนอไปยังกองทัพบก
เพื่อพิจารณาทบทวนระเบียบดังกล่าวให้เหมาะสม และสอดคล้องกับหลักการความเสมอภาคซึ่งรับรองไว้ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ ต่อไป
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาค�ำร้องและความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ แล้วเห็นว่า การ
ที่บุตรสาวของผู้ร้องไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นผลจากคะแนนสอบข้อเขียน มิใช่เพราะเหตุที่มีปานบนใบหน้า
บุตรสาวผู้ร้องจึงไม่ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพในการศึกษาแต่อย่างใด ประกอบเพื่อยุติความขัดแย้ง ผู้ร้องและผู้ถูก
ร้องได้เจรจาไกล่เกลีย่ กันจนได้ขอ้ ยุติ และได้จดั ท�ำบันทึกข้อตกลงไว้เป็นหลักฐานแล้ว ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราช
บัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงไม่มีการกระท�ำละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น
กรณีระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยดุริยางค์ทหารบก พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามผนวกข้อ ๓ เกี่ยวกับบัญชีโรคหรือความ
ผิดปกติ หรือความพิการซึ่งขัดต่อการเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ข้อย่อย ๓.๑.๑.๓ ซึ่งระบุว่า “แผลเป็นหรือ
ปานที่หน้ามีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑.๕ ตารางนิ้วขึ้นไป หรือมีความยาวมากจนดูหน้าเกลียด” คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเห็นว่า อาจท�ำให้เกิดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม จึงเห็นควรมีข้อเสนอแนะไปยังกองทัพบก เพื่อ
พิจารณาทบทวนระเบียบดังกล่าว ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักความเสมอภาคซึ่งรับรองไว้ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ ต่อไป
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๒๐
ค�ำร้องที่ ๒๘๒/๒๕๕๕: กรณีอา้ งว่านักเรียนกลุม่ ทีเ่ รียกร้องสิทธิ ถูกเลือกปฏิบตั จิ ากโรงเรียน
ผูร้ อ้ งอยูใ่ นกลุม่ ผูป้ กครองของนักเรียนโรงเรียน บ. ทีเ่ รียกร้องสิทธิกลับเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเดิมจ�ำนวน ๓๖ คน
หลังจากที่มีปัญหาภายในโรงเรียนเพราะเหตุนักเรียนกลุ่มดังกล่าวเรียกร้องสิทธิในการศึกษาต่อที่โรงเรียนเดิม ซึ่ง
ต่อมาโรงเรียนผู้ถูกร้องได้รับนักเรียนกลุ่มดังกล่าวเข้าศึกษาต่อ แต่เข้าศึกษาได้เพียง ๑ สัปดาห์ ถูกเลือกปฏิบัติ
จากโรงเรียน เช่น หนังสือเรียนที่ได้รับและกระบวนการเรียนการสอนก็แตกต่างจากนักเรียนภาคปกติ รวมทั้ง
ถูกกดดันและแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมจากเพื่อนนักเรียนด้วยกัน ท�ำให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวได้รับผลกระทบ
จนส่งผลต่อการศึกษา
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการ และความเสมอภาคของบุคคล ได้โทรศัพท์ประสานกับผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนผูถ้ กู ร้อง ซึง่ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน
รับจะดูแลนักเรียนกลุ่มดังกล่าวอย่างใกล้ชิดต่อไป หลังจากนั้นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้ประสานกับ
ผูร้ อ้ งรายหนึง่ ทางโทรศัพท์ ซึง่ เป็นผูป้ กครองของนักเรียนกลุม่ ดังกล่าว ได้ทราบว่าได้รบั การแก้ไขปัญหาทีร่ อ้ งเรียน
แล้ว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าเมือ่ ปัญหาร้องเรียนได้รบั การแก้ไขแล้วจึงเห็นควร
ให้ยุติเรื่อง (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๔๕๔/๒๕๕๖)

๒๑
ค�ำร้องที่ ๓๙๔/๒๕๕๑: กรณีเกี่ยวเนื่องกับเสรีภาพในการปฏิบัติตามหลักศาสนาและเกี่ยวข้อง
กับสิทธิเสรีภาพในการศึกษา
ผูร้ อ้ ง ขณะร้องเรียนเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ ซึง่ ศึกษาอยูช่ นั้ ปีที่ ๒ ไม่สามารถ
ใช้ผ้าคลุมฮิญาบในขณะฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยในได้ เพราะขัดต่อระเบียบว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษาของ
คณะพยาบาลศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ซึ่งค�ำร้องเป็นประเด็นเกี่ยวกับสิทธิสตรี ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเสรีภาพ
ในการปฏิบัติตามหลักศาสนาและเกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพในการศึกษาของเยาวชน
คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคลพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยดังกล่าวนั้น รับว่ากฎระเบียบดังกล่าวยังไม่เข้าถึงหลักการของศาสนาอิสลามและ
วัฒนธรรมของชาวมุสลิมเท่าที่ควร ซึ่งการใช้ผ้าคลุมฮิญาบที่มีลักษณะยาว จะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ใน
หอผูป้ ว่ ยใน ทางมหาวิทยาลัยจึงยอมให้นกั ศึกษาสามารถใส่ผา้ คลุมฮิญาบในรูปแบบกระชับรัดกุมสามารถท�ำงานได้
สะดวกและเหมาะแก่การปฏิบัติหน้าที่ โดยมีประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ออกโดยมหาวิทยาลัย เรื่อง เครื่องแบบ
นักศึกษาทีน่ บั ถือศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๕๒ เพือ่ อนุญาตให้นกั ศึกษาหญิงมุสลิมคลุมฮิญาบและใช้ปลอกแขนสีขาว
ยาวเลยข้อศอกไม่เกิน ๒ นิ้วในขณะปฏิบัติการพยาบาลในหอผู้ป่วยใน (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๑๙๑/๒๕๕๖)
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๒๒
ค�ำร้องที่ ๔๗๘/๒๕๕๔: หลักความระมัดระวัง (Duty of Care) ในกรณีบริการสาธารณะ และ
การเยียวยาความเสียหาย
ผูร้ อ้ งทัง้ สามเป็นผูป้ กครองของนักเรียนทีบ่ าดเจ็บและเสียชีวติ จากเหตุไฟไหม้บา้ นพักครู ได้รอ้ งเรียนส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความช่วยเหลือกรณีบุตรเสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้บ้านพักครู
โรงเรียนในจังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ แต่ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีมติไม่
จ่ายเงินชดเชยความเสียหายจากกรณีดังกล่าวให้กับครอบครัวผู้ร้องทั้งสาม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาและมอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และความเสมอภาคของบุคคล ด�ำเนินการตรวจสอบ (รายงานผลการ
พิจารณา ที่ ๖๓๒/๒๕๕๘) ได้รับการชี้แจงจากส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ดังนี้
ข้อ ๑ ส�ำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดตาก เขต ๑ ได้ชี้แจงว่า ส�ำนักงานฯ ได้ช่วยเหลือและ
อ�ำนวยความสะดวกเบื้องต้น ดูแล และเยี่ยมนักเรียนที่บาดเจ็บ ร่วมงานศพนักเรียนที่เสียชีวิต ประสาน
ส่วนงานราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน น�ำเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ปกครองรายละ
หนึ่งแสนเศษ
ข้อ ๒ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตามพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผลการสอบข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าเหตุไฟไหม้เกิดจากความจงใจ หรือประมาท
เลินเล่อของเจ้าหน้าที่ และได้รายงานให้กระทรวงการคลังพิจารณา กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง
แจ้งว่าให้รอผลค�ำพิพากษาของศาลจังหวัดตากที่ผู้ปกครองนักเรียนฟ้องคดีให้ส�ำนักงานพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดตาก เขต ๑ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ
ชดใช้ค่าเสียหาย
ข้อ ๓ ผู้ปกครองของนักเรียนที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บท�ำหนังสือยื่นขอเงินชดเชย แต่ส�ำนักงานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานแจ้งว่าไม่สามารถจ่ายค่าชดเชยได้เพราะเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้มิได้เกิดขึ้นเพราะความประมาท
เลินเล่อของเจ้าหน้าที่โรงเรียน จึงไม่มีผู้ที่ต้องรับผิดทางละเมิด
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การศึกษาเป็นเรือ่ งทีร่ ฐั ต้องจัดท�ำบริการสาธารณะ การทีบ่ คุ คลเข้าไป
ภายในพื้นที่ที่เป็นแหล่งบริการสาธารณะ เป็นความรับผิดชอบของรัฐ ซึ่งรวมถึงความปลอดภัยของชีวิตร่างกาย
ทรัพย์สินในพื้นที่ที่เกิดเหตุ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ระมัดระวัง (Duty of Care) ดังนั้น พื้นที่บริเวณ
โรงเรียนก็เป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องดูแลสอดส่องให้ความปลอดภัยต่อเด็กนักเรียน เนื่องจากการให้การศึกษาไม่ใช่
เพียงการเรียนการสอนเท่านัน้ หมายรวมถึงการดูแลความปลอดภัยให้เด็กด้วย เมือ่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าโรงเรียนจัด
อาหารและทีพ่ กั ให้เด็กในระยะทีศ่ กึ ษาอยู่ เช่นนีเ้ ป็นการยอมรับว่าโรงเรียนมีหน้าทีต่ ามหลัก “Duty of Care” แล้ว
นอกจากนี้ ยังอาจพิจารณาว่าบุคลากรของโรงเรียนก็มีลักษณะเป็นผู้ปกครอง ตามนิยามมาตรา ๔ ให้ความหมาย
ไว้ “ผู้ซึ่งรับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดูหรือซึ่งเด็กนั้นอาศัยอยู่ด้วย” และเมื่อเป็นผู้ปกครองของเด็กย่อมมีหน้าที่ตามนัย
มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครอง
ดูแลไม่ให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ
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ในกรณีนี้แม้บุคลากรของโรงเรียนจะไม่ต้องรับผิดต่อส่วนตัว แต่เนื่องจากการจัดการศึกษาเป็นการบริการ
สาธารณะอันเป็นหน้าที่ของรัฐ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการยังคงต้องรับผิดชดใช้เยียวยาค่าเสียหายตามหลัก Duty
of Care โดยไม่ต้องพิสูจน์ว่าเจ้าหน้าที่กระท�ำผิดหรือไม่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมขี ้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
ข้อ ๑ กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการคลังควรร่วมกันหาวิธกี ารเยียวยาผูเ้ สียหายในกรณีนี้ โดยด�ำเนินการ
จัดสรรเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ เพือ่ ชดใช้เยียวยาความเสียหายให้กบั ผูเ้ สียชีวติ และบาดเจ็บ
จากเหตุก ารณ์ไฟไหม้ครั้งนี้ นอกจากนี้ ควรด� ำ เนิ นการจั ดเตรี ย มงบประมาณไว้ ร องรั บกรณี ที่ เ กิ ด
อุบัติเหตุหรือความรุนแรงท�ำให้เด็กได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างรวดเร็ว
โดยไม่ต้องพิสูจน์ว่าเป็นความผิดที่ต้องมีผู้ใดรับผิดชอบหรือไม่
ข้อ ๒ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุขควรร่วมกันพิจารณา
ด�ำเนินการช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวให้ได้รับการสงเคราะห์ ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ (๗) มาตรา ๓๓ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยวิธีการสงเคราะห์เด็ก พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐ เช่น ช่วยเหลือ
เด็กให้ได้รบั การฟืน้ ฟูรา่ งกายและจิตใจ รวมทัง้ ติดตามโรคเครียดและให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำ ภายใต้มาตรฐาน
สูงสุดเท่าทีม่ กี ารให้บริการด้านสาธารณสุข นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
ควรพิ จ ารณาเงิ น ช่ ว ยเหลื อ ครอบครั ว ของเด็ ก ที่ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ ให้ ไ ด้ รั บ เงิ น สงเคราะห์ เ พิ่ ม เติ ม
ตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยการบริการกองทุน การพิจารณาอนุมัติ
การจ่ายเงิน และรายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๓ กระทรวงศึกษาธิการควรก�ำหนดวิธีการเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยเฉพาะในมาตรา ๓๒ ประกอบกับกฎกระทรวงก�ำหนด
มาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ในการอุปการะเลีย้ งดู อบรมสัง่ สอน และพัฒนาเด็กทีอ่ ยูใ่ นความปกครองดูแล พ.ศ. ๒๕๔๙ และควร
ก�ำหนดนโยบายให้สถานศึกษามีการเปิดท�ำประกันภัยให้แก่เด็กนักเรียนหรือนักศึกษา

๒๓
ค�ำร้องที่ ๑๓๑/๒๕๕๗: กรณีเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียน
กรณีกล่าวหาเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ ผูร้ อ้ งร้องเรียน ว่าก�ำลังศึกษาอยูช่ นั้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล
ประจ�ำอ�ำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดตรัง โดยผู้ร้องกล่าวอ้างว่า ได้มีบุคคลพยายามข่มขืนกระท�ำช�ำเราผู้ร้องที่โรงเรียน
ซึง่ ขณะนัน้ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนได้ทราบเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ แต่กลับไม่ดำ� เนินการแก้ไขปัญหา ผูร้ อ้ งและผูป้ กครองได้เข้า
ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแต่คดีไม่คืบหน้า จึงขอให้ตรวจสอบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพจิ ารณาค�ำร้องแล้วเห็นว่า เป็นประเด็นเกีย่ วกับสิทธิและเสรีภาพในชีวติ
และร่างกายอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิเด็ก อันเป็นสิทธิที่ได้รับความคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ จึงเป็นกรณีที่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ตามพระราชบัญญัติคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ และมาตรา ๑๕
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าพนักงานสอบสวน สถานีตำ� รวจภูธรเมืองตรัง ได้สง่ ส�ำนวนการสอบสวนและ
ส่งตัวผู้ต้องหา ๒ คนไปยังอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังได้พิพากษาลงโทษผู้ต้องหาไปแล้วหนึ่งราย ส่วนผู้ต้องหาที่ ๒ ยังไม่ได้รับ
ผลคดีจากส�ำนักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคล พิจารณาแล้ว
ปรากฏว่ากรณีที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย โดยมีบุคคลพยายามข่มขืนกระท�ำ
ช�ำเราทีโ่ รงเรียน ซึง่ ขณะนัน้ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนได้ทราบเรือ่ งแต่กลับไม่ดำ� เนินการแก้ไขปัญหา ผูร้ อ้ งและผูป้ กครอง
ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์กบั พนักงานสอบสวนแต่คดีไม่คบื หน้า ซึง่ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า กรณีตามค�ำร้อง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังได้พพิ ากษาลงโทษผูต้ อ้ งหาไปแล้ว ดังนัน้ เมือ่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ตรังได้มคี ำ� พิพากษาแล้ว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจงึ ไม่อาจใช้อำ� นาจในการตรวจสอบและเสนอมาตรการ
การแก้ไขตามค�ำร้องได้ จึงเห็นควรยุติเรื่อง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาค�ำร้องและความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ แล้ว เห็นควรยุติ
เรือ่ ง เนือ่ งจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังได้พพิ ากษาแล้ว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจงึ ไม่อาจ
ใช้อ�ำนาจในการตรวจสอบและเสนอมาตรการการแก้ไขได้ ตามนัยมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
อย่างไรก็ตาม เพือ่ ประโยชน์แก่การคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน เห็นควรส่งเรือ่ งไปให้กระทรวงศึกษาธิการเพือ่ พิจารณา
ให้ก�ำชับหน่วยงานในสังกัดมีมาตรการดูแลผู้เสียหายและแนวทางป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นกรณีนี้อีก (รายงาน
ผลการพิจารณา ที่ ๗๙๑/๒๕๕๘)

๒๔
ค�ำร้องที่ ๙๓/๒๕๕๕: กรณีขอเปลีย่ นค�ำน�ำหน้านามให้ตรงกับสภาพเพศ
ผูร้ อ้ งร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่ามารดาของผูร้ อ้ งให้กำ� เนิดผูร้ อ้ งโดยสภาพเพศก�ำกวม
กล่าวคือ มีทั้งอวัยวะเพศหญิงและชายในร่างกาย บิดาแจ้งเกิดระบุว่าผู้ร้องเป็นเพศชาย ผู้ร้องจึงใช้ชีวิตเพศชายแต่
ใจเป็นหญิงจนกระทัง่ อายุ ๑๙ ปี ผูร้ อ้ งได้ผา่ ตัด อวัยวะเพศชายออก โดยความยินยอมของบิดาและมารดา ประกอบ
กับแพทย์โรงพยาบาล ศ. ได้วินิจฉัยว่าผู้ร้องมีลักษณะจิตใจ การแสดงออก และความรู้สึกเป็นผู้หญิงชัดเจน ผู้ร้อง
จึงได้ปรึกษาเรื่องเปลี่ยนค�ำน�ำหน้านาม ณ ที่ว่าการอ�ำเภอแห่งหนึ่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่า ไม่สามารถด�ำเนินการให้ได้
ค�ำร้องนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่าอยู่ในอ�ำนาจพิจารณา จึงมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
ด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข ด�ำเนินการตรวจสอบตามรายงานผล
การพิจารณา ที่ ๑๔๒/๒๕๕๗ พบข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการฯ ได้ส่งหนังสือถึงอธิบดีกรม
การปกครอง แจ้งว่า กรณีของผู้ร้อง อยู่ในเกณฑ์ที่จะด�ำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เพื่อให้ถูกต้อง
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ตามความจริงได้ ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๔ (๒) แต่ทางกรมการปกครอง
ได้มีหนังสือแจ้งกลับมาว่า ได้พิจารณาใบรับรองแพทย์และหลักฐานอื่นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบุว่ามี
สภาพเพศก�ำกวมมาตั้งแต่เกิด ซึ่งได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการวินิจฉัยและทดสอบกายภาพ สภาพ
จิตใจ มีลกั ษณะการแสดงออกทางร่างกายแบบหญิง สภาพจิตใจเป็นหญิงชัดเจน และได้รบั การผ่าตัดรักษาโรคตาม
ลักษณะแสดงออกทางร่างกายและจิตใจเป็นหญิงตามก�ำเนิดแล้ว ผู้ร้องย่อมสามารถแก้ไขรายการค�ำน�ำหน้านาม
ตนเองในเอกสารการทะเบียนราษฎร์ให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏได้ โดยยื่นค�ำร้องต่อที่ส�ำนักทะเบียน
อ�ำเภอหรือส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ผู้ร้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบัน
มติของคณะอนุกรรมการด้านสิทธิของผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข พิจารณา
จากค�ำร้องและเอกสารหลักฐานเห็นว่ากรณีของผู้ร้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะด�ำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลทะเบียน
ประวัติราษฎร เพื่อให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๔
(๒) ซึ่งเป็นการปฏิบัติต่อบุคคลในการให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ จึงแจ้งไปยังผู้ร้องให้ด�ำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอเปลี่ยน
ค�ำน�ำหน้านามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาค�ำร้องและรายงานของคณะอนุกรรมการฯ แล้วเห็นว่า
ผู้ร้องมีสภาพเพศก�ำกวมมาตั้งแต่ก�ำเนิด แต่ได้รับการรักษาผ่าตัดให้เป็นเพศหญิงแล้ว และกรมการปกครอง
เห็นว่าผูร้ อ้ งอยูใ่ นหลักเกณฑ์ทจี่ ะเปลีย่ นค�ำน�ำหน้านามได้ให้ตรงกับสภาพเพศทีแ่ ท้จริงขอตนเองได้ เพือ่ ให้สามารถ
ใช้ชีวิตความเป็นอยู่ทั้งร่างกายและจิตใจตามความจริงได้ตามปกติ ซึ่งผู้ร้องได้ด�ำเนินการยื่นขอแก้ไขค�ำน�ำหน้านาม
ให้ตรงกับความเป็นจริงเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรยุติเรื่อง

๒๕
ค�ำร้องที่ ๔๙/๒๕๕๘: กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับสถานะทางบุคคลของกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่านาย ว. ถือบัตรประจ�ำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียน และมีชาติพันธุ์ม้ง นาย ว. มีบุตร ๕ คน ที่เกิดในประเทศไทยมีบัตรประจ�ำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียนเช่นกัน นาย ว. ต้องการให้บุตรมีสัญชาติไทยจึงขอให้ช่วยเหลือ
คณะอนุกรรมการด้านสิทธิเด็ก สตรี คนพิการ และความเสมอภาคของบุคคล และคณะอนุกรรมการด้านสถานะ
บุคคลและสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ และแรงงานข้ามชาติ ซึ่งพิจารณาค�ำร้องแล้วเห็นว่า นาย ว. ยังไม่ได้ยื่นค�ำร้อง
เกี่ยวกับงานทะเบียนต่อหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมายแต่อย่างใด ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่ยังไม่มีการละเมิด
สิทธิมนุษยชน คณะอนุกรรมการฯ จึงเห็นควรให้ยุติเรื่อง
อย่างไรก็ตาม เพือ่ ประโยชน์แก่การคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน หากมีขอ้ มูลว่านาย ว. หรือบุพการีเป็นชาวไทยภูเขา
ดั้งเดิมติดแผ่นดิน เห็นควรให้นาย ว. ด�ำเนินการขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนราษฎร์ตามระเบียบส�ำนัก
ทะเบียนกลาง ว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎร์ให้แก่บุคคลพื้นที่สูง พ.ศ. ๒๕๔๓
โดยหากนาย ว. ได้รับการพิจารณาให้ลงรายการสัญชาติดังกล่าว บุตรของนาย ว. ทั้ง ๕ คน ก็สามารถขอเพิ่มชื่อ
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ในทะเบียนบ้านตามระเบียบส�ำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดท�ำทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๕๐๓ ข้อ ๑๐๓ หรือหาก
พิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นชาวไทยภูเขาดั้งเดิมติดแผ่นดินที่มีบุพการีเกิดในราชอาณาจักรไทย ต้องพิจารณาตามกฎหมาย
ในการก�ำหนดสถานะต่อไป ทัง้ นี้ เมือ่ นาย ว. ได้ดำ� เนินการยืน่ ค�ำร้องต่อหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีแ่ ล้ว หากพบว่า
หน่วยงานปฏิเสธไม่ด�ำเนินการหรือกระบวนการพิจารณาล่าช้า หรือปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด
อันเป็นการกระท�ำหรือละเลยการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน นาย ว. สามารถยื่นค�ำร้องต่อ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำ� เนินการตรวจสอบใหม่ได้ อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติมีมติให้ยุติเรื่อง (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๙๕๒/๒๕๕๘)

๒๖
ค�ำร้องที่ ๕๙๒/๒๕๕๖: กรณีสทิ ธิในการได้รบั บริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ
ผู้ร้องร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าได้ไปคลอดบุตรที่โรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง หลัง
จากนัน้ ปรากฏว่าบุตรของผูร้ อ้ งมีความผิดปกติทางร่างกายหลายประการและกลายเป็นผูพ้ กิ าร โรงพยาบาลจ่ายค่า
ช่วยเหลือเบื้องต้น เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อมา ผู้ร้องยื่นค�ำร้องขอรับเงินกรณีบุตรกลายเป็นผู้พิการต่อส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม แต่ยังไม่มีการพิจารณา จึงขอให้ตรวจสอบ
คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมด�ำเนินการตรวจสอบ คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าผู้ร้องไม่ได้ยื่นค�ำร้องเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
ภายในก�ำหนด ๑ ปี ตามที่ข้อบังคับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้น กรณีผรู้ บั บริการได้รบั ความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๙ ก�ำหนดไว้
จึงท�ำให้ไม่มสี ทิ ธิได้รบั เงินช่วยเหลือเบือ้ งต้น เห็นว่า การก�ำหนดให้ยนื่ ค�ำร้องเพือ่ ขอรับเงินช่วยเหลือภายใน ๑ ปีนนั้
ไม่ใช่อายุความ แต่เป็นระยะเวลาการใช้สทิ ธิ หากมีเหตุขยายเวลาได้ เทียบเคียงค�ำพิพากษาฎีกา ที่ ๓๖๒๒/๒๕๔๘ ซึง่
ข้อบังคับดังกล่าวเป็นกฎหมายที่ให้สิทธิแก่บุคคล ในการยื่นค�ำขอรับเงินช่วยเหลือเนื่องจากได้รับผลกระทบ
จากการรักษาพยาบาล แต่การก�ำหนดระยะเวลายื่นค�ำขอภายใน ๑ ปีนั้น บุคคลที่ได้รับผลกระทบอาจยังไม่ทราบ
ถึงผลกระทบ เช่น กรณีผู้ร้องคลอดบุตรและยังไม่พบอาการผิดปกติในทันที แต่อาจพบอาการผิดปกติในปี
ต่อมา ท�ำให้ผู้เสียหายไม่อาจทราบได้ว่าสิทธิในการยื่นค�ำร้องเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือนับตั้งแต่เมื่อใด นอกจากนี้
หากหน่วยผู้ให้บริการไม่ได้ยื่นค�ำร้องแทนผู้ได้รับผลกระทบ และไม่ได้แจ้งให้ผู้ได้รับผลกระทบทราบถึงสิทธิ
ในการยื่ น ค� ำ ร้ อ งขอรั บ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ เบื้ อ งต้ น ได้ นั้ น ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ผู ้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ดั ง กล่ า ว
จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับการก�ำหนดระยะ
เวลายื่นค�ำขอภายใน ๑ ปี โดยก�ำหนดข้อยกเว้นหากมีเหตุสุดวิสัย ความจ�ำเป็นโดยเทียบเคียงกับค�ำพิพากษาฎีกา
ดังกล่าวข้างต้น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ให้ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยน�ำเอาค�ำพิพากษา
ฎีกา ที่ ๓๖๒๒/๒๕๔๘ ประกอบการพิจารณาตีความเกี่ยวกับระยะเวลาในการยื่นค�ำร้อง ควรก�ำหนดข้อยกเว้น
เรื่องระยะเวลา ๑ ปี ไว้ด้วย เช่น มีเหตุสุดวิสัย มีเหตุสมควร หรือมีเหตุอื่นจ�ำเป็นที่ไม่อาจยื่นค�ำร้องภายในก�ำหนด
เวลา (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๒๗๗/๒๕๕๘)
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๒๗
ค�ำร้องที่ ๔๕๗/๒๕๕๗: กรณีประเด็นการคุ้มครองพยาน
ผู้ร้องร้องเรียนให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อประสานขอความคุ้มครองพยาน เนื่องจากผู้ร้อง
เป็นสามีของนางสาว จ. (นามสมมุติ) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓ ได้มีชายฉกรรจ์ภายในหมู่บ้านเข้ามาร่วมกัน
ข่มขืนภริยาผู้ร้อง หลังเกิดเหตุผู้ร้องและภริยาได้เข้าแจ้งความด�ำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวที่สถานีต�ำรวจภูธร
คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ แล้วยืน่ ฟ้องคดีตอ่ ศาล ศาลชัน้ ต้นพิพากษายกฟ้องจ�ำเลย ศาลอุทธรณ์พพิ ากษายืน ปัจจุบนั
คดีอยูร่ ะหว่างพิจารณาของศาลฎีกา หลังจากนัน้ กลุม่ บุคคลดังกล่าวได้ยนื่ ฟ้องผูร้ อ้ งและภริยาต่อศาลจังหวัดภูเขียว
ในข้อหาเบิกความเท็จ ตามคดีหมายเลขด�ำที่ อ. ๑๒๔๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผู้ร้องเกรงว่าจะไม่
ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย เนื่องจากกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีอิทธิพล
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแจ้งให้อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เพื่อ
พิจารณาด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ ตามนัยมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ แจ้งผลการพิจารณาค�ำร้องขอคุ้มครองความปลอดภัย ว่าผู้ร้องถูกด�ำเนินคดีใน
ข้อหาเบิกความเท็จในการพิจารณาคดีตอ่ ศาล จากคดีทเี่ คยเป็นพยานและผูเ้ สียหายในกรณีนางสาว จ. (นามสมมุต)ิ
ภริยาผู้ร้องถูกข่มขืนโดนชายฉกรรจ์ภายในหมู่บ้าน จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งศาลจังหวัดชัยภูมิพิพากษาจ�ำคุกนางสาว จ.
(นามสมมุติ) ภริยาผู้ร้อง ๒ ปี ๖ เดือน ส่วนผู้ร้องยังคงหลบหนีหมายจับของศาลจังหวัดชัยภูมิ จากข้อหาเดียวกัน
กับภริยาผูร้ อ้ ง สถานะผูร้ อ้ งจึงไม่ใช่พยานในคดีอาญา ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองพยานในคดีอาญา
พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงมีค�ำสั่งไม่อนุมัติให้ใช้มาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยานรายนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้มี
หนังสือแจ้งผู้ร้องให้ใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖
คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและกลั่นกรองรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามทีผ่ รู้ อ้ งประสงค์ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประสานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ คุม้ ครองผูร้ อ้ งในฐานะพยานนัน้ กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพได้พจิ ารณาและแจ้งผลการพิจารณาว่ากรณีของ
ผู้ร้องไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับความคุ้มครองพยานในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา
พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงมีค�ำสั่งไม่อนุมัติให้ใช้มาตรการคุ้มครองพยานรายนี้ ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งสิทธิให้ผู้ร้องอุทธรณ์
ค�ำสั่งได้ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงเห็นควรยุติเรื่อง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พจิ ารณาค�ำร้องประกอบความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ แล้ว มีมติ
ให้ยุติเรื่อง
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๒๘
ค�ำร้องที่ ๔๗๔/๒๕๕๖: กรณีบตุ รสาวถูกเพือ่ นชายล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียน
ผูร้ อ้ งร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมือ่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ ว่าบุตรสาวผูร้ อ้ ง ชือ่ นางสาว
เอ (นามสมมุต)ิ อายุ ๑๗ ปี ก�ำลังศึกษาในชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ทีโ่ รงเรียน ส. ซึง่ เป็นโรงเรียนประจ�ำของรัฐแห่งหนึง่
ในเขตปริมณฑล เป็นผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน แต่สามารถฟังได้บ้าง หรือพูดได้บ้าง เมื่อมีเครื่องช่วยฟัง
สามารถสื่อสารเป็นค�ำสั้น ๆ และมีโรคประจ�ำตัว คือ โรคหัวใจรั่ว ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของ
โรงเรียน และครูประจ�ำชั้น กรณีบุตรสาวถูกเพื่อนชายล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียนและได้แจ้งความด�ำเนิน
คดีแล้ว แต่คดีความไม่คืบหน้า
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพและร่างกาย อัน
เกีย่ วเนือ่ งกับสิทธิเด็ก สิทธิสตรี และคนพิการ จึงมอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ด้านเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคล ด�ำเนินการตรวจสอบ โดยอาศัยอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ (ซึ่งบังคับใช้ในขณะนั้น) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
หมวด ๓ ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๔๕ สรุปผลการตรวจสอบ ดังนี้
ผูร้ อ้ งอ้างว่า นางสาวเอ เป็นเด็กพิเศษ บกพร่องทางการได้ยนิ มีโรคหัวใจรัว่ เป็นโรคประจ�ำตัว มีอาการเส้นเลือด
แดงรัว่ ตรงรอยต่อ แพทย์รกั ษาโดยการใส่คอยเทียม ถูกเพือ่ นนักเรียนชาย ชือ่ นาย ก. (นามสมมุต)ิ อายุ ๑๘ ปี ข่มขืน
กระท�ำช�ำเราในห้องน�ำ้ ชายของโรงเรียน หลังเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวทางโรงเรียนไม่เคยแจ้งให้ผรู้ อ้ งทราบเกีย่ วกับการ
สอบสวนพฤติกรรมเด็กนักเรียน แต่ผู้ร้องทราบเรื่องจากการสังเกตจากอาการของนางสาวเอ บุตรสาว ซึ่งมีอาการ
ซึมเศร้า ไม่ยอมพูด เก็บตัว ไม่รับประทานอาหาร นางสาวเอได้บอกกับล่ามว่าในช่วงที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ เคยถูกเพื่อนผู้ชายหลายคนใช้จานตีหัว และแทงด้วยปากกา แต่กรณีถูกข่มขืนในห้องน�้ำ นางสาวเอยืนยัน
ว่านาย ก. ใช้ก�ำลังบังคับกระชากเข้าไปในห้องน�้ำ และไม่มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับนาย ก. มาก่อน ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนชี้แจงว่าขณะเกิดเหตุติดราชการภายนอก จึงไม่ได้ติดต่อผู้ปกครองเข้ามาที่โรงเรียนทันที และในช่วงเวลา
เรียนจะไม่มีครูเดินตรวจห้องน�้ำซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุ เพราะครูต้องสอนในห้องเรียน ผู้ร้องได้แจ้งความด�ำเนินคดี
กับนาย ก. และศาลได้พิพากษาถึงที่สุดลงโทษนาย ก. ตามค�ำพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
และใบส�ำคัญแสดงว่าคดีถึงที่สุด คดีหมายเลขแดงที่ ๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
ต่อมา หลังเกิดเหตุครูประจ�ำชั้นที่โรงเรียนยังกล่าวหา นางสาวเอ “ว่าเป็นโรคขาดผู้ชายไม่ได้ ต้องน�ำไปบ�ำบัด
มีฮอร์โมนผิดปกติเพราะเป็นผูพ้ กิ าร” เป็นเหตุให้ผรู้ อ้ งแจ้งความร้องทุกข์ในข้อหาหมิน่ ประมาท แต่เนือ่ งจากพยาน
หลักฐานไม่เพียงพอ พนักงานอัยการศาลแขวงนนทบุรีสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา กรณีนางสาวเอ ถูกครูประจ�ำชั้นท�ำร้าย
ร่างกายโดยใช้ไม้ขนไก่ตี กระชากผมและตีทหี่ ลังบุตรสาวของผูร้ อ้ ง เป็นเหตุให้เกิดอาการชักนัน้ ผูร้ อ้ งเห็นว่าแม้ไม่มี
เลือดตกยางออก แต่สง่ ผลให้เกิดภาวะทางจิตใจและเป็นอันตรายอย่างยิง่ ต่อคอยเทียมทีห่ วั ใจ อาจถึงขัน้ เสียชีวติ ได้
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ปัจจุบนั ผูร้ อ้ งได้ยา้ ยนางสาวเอ ไปเรียนอีกโรงเรียนหนึง่ ในจังหวัดใกล้เคียง ซึง่ ได้ให้การดูแลเอาใจใส่อย่างดี และ
บุตรสาวผู้ร้องมีโอกาสไปแข่งขันความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และได้รับรางวัล สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนดังกล่าว
จากที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการฯ พบว่าโรงเรียนดังกล่าวมีสภาพแวดล้อมที่มีมุมอับ
หลายที่ โดยเฉพาะบริเวณหน้าห้องน�้ำชายที่เป็นสถานที่เกิดเหตุ ซึ่งอยู่ใกล้รั้วด้านหลังโรงเรียน ภายในโรงเรียนไม่
ปรากฏว่ามีกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ใช้ป้องกันเหตุอันตราย รั้วของโรงเรียนมีลักษณะต�่ำเกินไปสามารถปีนข้ามได้
คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคลได้พิจารณา
ค�ำร้องและรับฟังข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่ายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า
๑. กรณีนางสาวเอ ถูกนาย ก. นักเรียนโรงเรียนเดียวกันข่มขืนกระท�ำช�ำเรา ผู้ร้องได้แจ้งความร้องทุกข์ และ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรไี ด้มคี ำ� พิพากษาถึงทีส่ ดุ ลงโทษนาย ก. ผูก้ ระท�ำความผิดฐานข่มขืนกระท�ำ
ช�ำเราแล้ว
๒. กรณีนางสาวเอ ถูกครูประจ�ำชั้นท�ำร้ายร่างกายนั้น ผู้ร้องได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานี
ต�ำรวจภูธรบางบัวทอง และพนักงานอัยการสั่งฟ้องครูผู้ก่อเหตุ ฐานท�ำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายต่อ
ศาลแขวงจังหวัดนนทบุรี ตามค�ำฟ้องคดีหมายเลขด�ำที่ ๔๘๙๔/๒๕๕๗
๓. กรณีครูประจ�ำชั้นของนางสาวเอ ต่อว่าผู้ร้องและใส่ร้ายว่านางสาวเอ “เป็นโรคหิวผู้ชายต้องน�ำไปบ�ำบัด มี
ฮอร์โมนผิดปกติเพราะเป็นพิการ” ผูร้ อ้ งได้แจ้งความร้องทุกข์ แต่พนักงานอัยการสัง่ ไม่ฟอ้ งเนือ่ งจากพยานหลักฐานไม่
เพียงพอ คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้คำ� สัง่ พนักงานอัยการเป็นทีส่ ดุ แต่ขอ้ เท็จจริงยังไม่ยตุ ิ โรงเรียน
ส. ยังมีอ�ำนาจสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและด�ำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อเท็จจริงจะปรากฏเป็นประการใด แต่
สถานศึกษาจะต้องตระหนักถึงการอบรม ฝึกทักษะ ปรับทัศนคติให้กบั บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนให้ปฏิบตั ติ อ่ เด็ก
พิการอย่างถูกต้อง เหมาะสม เคารพและค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
๔. กรณีสถานที่และสภาพแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา พิจารณาแล้วว่าโรงเรียน
ส. มีมุมอับหลายที่ ไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) โรงเรียนในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการรักษา
ความปลอดภัยภายในโรงเรียน เมือ่ เกิดการละเมิดทางเพศหรือท�ำร้ายร่างกายในโรงเรียน ผูบ้ ริหารตลอดจนบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบได้ ตามหลักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care)
กล่าวคือ การทีจ่ ะต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรอบคอบ ดูแลไม่ให้เกิดความเสียหายแก่นกั เรียน บุคลากร และโรงเรียน
อีกทั้งต้องดูแลโรงเรียนหรือบุคลากรไม่ให้ด�ำเนินการโดยสร้างความเสียหายแก่สังคมด้วย
นอกจากนี้ กรณีที่โรงเรียนล็อคกุญแจประตูหอนอนเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันเด็กนักเรียนหนีออก
นอกอาคาร ถึงแม้วา่ มีครูเวรเฝ้าตัวอาคารก็ตาม คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าน่าจะเกิดอันตรายขึน้ ได้หากมีกรณีไฟไหม้
หรือมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ ทั้งยังอาจเป็นการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพในการเคลื่อนไหวของนักเรียนเกินสมควรอีกด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาค�ำร้องและความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ แล้วมีความเห็น
ว่า กรณีตามค�ำร้องเป็นประเด็นเดียวกับเรื่องที่ฟ้องเป็นคดีต่อศาลแล้ว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงไม่
อาจใช้อ�ำนาจตรวจสอบและเสนอมาตรการการแก้ไขได้ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๒ จึงเห็นควรยุติเรื่อง และมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อโรงเรียน ส. ส�ำนักบริหารการศึกษา
พิเศษ และกระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบหมายให้ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติติดตามผลการ
ด�ำเนินการต่อไป ดังนี้
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๑) โรงเรียน ส. หรือต้นสังกัดปัจจุบนั สมควรพิจารณาด�ำเนินการในส่วนทีผ่ รู้ อ้ งกล่าวอ้างว่าครูประจ�ำชัน้ กระท�ำ
ละเมิดทางวาจาต่อนางสาวเอ บุตรสาวผู้ร้อง ตามอ�ำนาจหน้าที่ หรืออ�ำนวยความยุติธรรมให้แก่ทุกฝ่าย
๒) โรงเรียน ส. สมควรปรับปรุงสภาพแวดล้อม และอาคารสถานที่ของโรงเรียนให้มีความปลอดภัย เช่น ติดตั้ง
กล้องวงจรปิด (CCTV) การปรับปรุงห้องน�้ำ และบริเวณจุดเสี่ยงอื่น ๆ รวมถึงการบริหารจัดการเชิงระบบเพื่อสร้าง
มาตรการป้องกันเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยภายในโรงเรียน เป็นต้น
๓) โรงเรียน ส. สมควรพิจารณามาตรการอืน่ ในการป้องกันไม่ให้เด็กหลบหนี และมีแผนป้องกันความเสียหายใน
ชีวิตและร่างกายกรณีเกิดเพลิงไหม้หรือเหตุฉุกเฉินอื่น รวมถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แทนการล็อคกุญแจ
ประตูของอาคารนอน
๔) ส�ำนักบริหารการศึกษาพิเศษและกระทรวงศึกษาธิการให้ความส�ำคัญกับการฝึกอบรมให้ความรู้ ปรับทัศนคติ
ให้กบั ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และแจ้งเจ้าหน้าทีท่ กุ คนรวมถึงพ่อแม่ผปู้ กครองให้ปฏิบตั ติ อ่ เด็กพิการอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม โดยค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมเป็นส�ำคัญ (รายงาน
ผลการพิจารณา ที่ ๔๙๔/๒๕๕๗)

๒๙
ค�ำร้องที่ ๗๔/๒๕๕๕: กรณีเกี่ยวข้องกับสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม
ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าผู้ร้องกับนายเอ (นามสมมุติ) ได้ทะเลาะวิวาทกัน
บริเวณลานจอดรถของโรงแรม อ. เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นเหตุให้ผู้ร้องและนายเอ ได้รับบาดเจ็บ ต่อมา
พนักงานสอบสวน สถานีต�ำรวจนครบาลลุมพินี ได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ร้องว่าพยายามฆ่าผู้อื่น โดยไม่มีการแจ้งข้อ
กล่าวหานายเอ คูก่ รณี ผูร้ อ้ งเห็นว่าไม่ได้รบั ความเป็นธรรม จึงขอให้ตรวจสอบ กรณีนขี้ อ้ เท็จจริงค�ำร้องเป็นประเด็น
เกี่ยวกับสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม อันอยู่ในอ�ำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึง่ (๑) ซึง่ มีผลบังคับอยูข่ ณะตรวจสอบ
และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรมด�ำเนินการตรวจสอบพบว่ามีประเด็นที่ต้องพิจารณา คือ
พนักงานสอบสวน สถานีตำ� รวจนครบาลลุมพินี กระท�ำหรือละเลยการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณี
สืบสวนคดีที่ผู้ร้องตกเป็นผู้ต้องหาด้วยความเป็นธรรมหรือไม่
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าในการสอบสวนคดีอาญา พนักงานสอบสวนต้องรวบรวมพยานหลัก
ฐานที่เกี่ยวกับคดี เพื่อเป็นการพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา การแจ้งข้อกล่าวหาพนักงาน
สอบสวนสามารถใช้ดลุ พินจิ ทีอ่ ยูภ่ ายใต้ขอ้ เท็จจริงและพยานหลักฐานตามสมควร เมือ่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเมือ่ วันที่
๖ มกราคม ๒๕๕๔ ต�ำรวจไปถึงที่เกิดเหตุพบผู้ร้องยืนรอมอบตัว ส่วนนายเอถูกน�ำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต�ำรวจ
โดยพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผรู้ อ้ งว่าท�ำร้ายร่างกายผูอ้ นื่ โดยทีผ่ รู้ อ้ งให้ขอ้ เท็จจริงว่านายเอ ท�ำร้ายผูร้ อ้ ง
ก่อนผู้ร้องจึงท�ำเพื่อป้องกันตัว พิจารณาแล้วค�ำให้การของผู้ร้องต่อพนักงานสอบสวนไม่ปฏิเสธว่าผู้ร้องมิได้ท�ำร้าย
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ร่างกายนายเอ ดังนั้น การที่พนักงานสอบสวนอาศัยข้อเท็จจริงค�ำให้การนี้ ประกอบกับพยานหลักฐานขณะนั้น คือ
อาวุธมีด และขวาน แล้วแจ้งข้อหาท�ำร้ายร่างกายผู้อื่น รวมถึงแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมว่าพยายามฆ่าผู้อื่น ภายหลัง
ได้รบั เอกสารการชันสูตรบาดแผลของนายเอ คูก่ รณี ซึง่ ปรากฏว่ารุนแรงอาจถึงแก่ชวี ติ ได้ จึงถือว่าเป็นการใช้ดลุ พินจิ
ในการแจ้งข้อกล่าวหาภายใต้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานตามสมควรแล้ว
ส�ำหรับกรณีทผี่ รู้ อ้ งร้องเรียนว่าพนักงานสอบสวนด�ำเนินคดีแต่ผรู้ อ้ งฝ่ายเดียว โดยมิได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นายเอ คู่
กรณีด้วยนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าภายหลังที่พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ร้องแล้ว ได้สอบปากค�ำ
นายเอ คู่กรณี ที่โรงพยาบาล และสอบปากค�ำพยานแวดล้อมที่อยู่บริเวณที่เกิดเหตุ จ�ำนวน ๒ คน สรุปว่าผู้ร้องเป็น
ผู้ท�ำร้ายร่างกายนายเอ ฝ่ายเดียว พยานแวดล้อมเห็นผู้ร้องท�ำร้ายนายเอ ฝ่ายเดียว ประกอบกับพนักงานสอบสวน
ได้พจิ ารณาแผลตามร่างกายผูร้ อ้ งพบว่าได้รบั บาดเจ็บบริเวณหน้าผากเพียงเล็กน้อยและบริเวณข้อศอกพบรอยถลอก
ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด จึงมิได้แจ้งข้อกล่าวหานายเอ พิจารณาแล้วเห็นว่าพนักงานสอบสวนใช้ดุลพินิจในการ
ไม่แจ้งข้อกล่าวหานายเอ เป็นไปตามพยานหลักฐานทีป่ รากฏ มิได้เป็นการกระท�ำ หรือละเลยการกระท�ำอันเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือปฏิบัติไม่เป็นธรรมแก่ผู้ร้องอย่างใด ทั้งนี้ หากผู้ร้องมีพยานหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าผู้ร้อง
ป้องกันตัวจากการท�ำร้ายของนายเอก็สามารถยกข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่อสู้ในชั้นศาลได้
อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนนั้น ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติได้มีค�ำสั่งที่ ๔๑๔/๒๕๕๖
ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ก�ำหนดการอ�ำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา การท�ำส�ำนวนสอบสวน และ
มาตรการควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน โดยก�ำหนดให้พนักงานรับแจ้ง
เหตุและลงหลักฐานรับค�ำร้องทุกข์หรือค�ำกล่าวโทษและรีบด�ำเนินการสอบสวนโดยไม่ชักช้า ซึ่งจากการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงปรากฏว่าพนักงานสอบสวน สถานีตำ� รวจนครบาลลุมพินไี ด้รบั ร้องทุกข์ตงั้ แต่ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ แต่
สรุปส�ำนวนการสอบสวนส่งผู้บังคับบัญชา วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ๒ ปี ๙ เดือน โดยสถานี
ต�ำรวจนครบาลลุมพินีชี้แจงว่า เนื่องจากคดีมีพนักงานสอบสวนรับผิดชอบหลายคน และจากการตรวจสอบพบว่า
ร้อยต�ำรวจเอก บ. ได้ท�ำส�ำนวน เป็นเวลา ๑ ปี ๗ เดือน ยังไม่เสร็จแล้วย้ายไปสถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ และ
ทางสถานีตำ� รวจนครบาลลุมพินไี ด้มหี นังสือไปยังสถานีตำ� รวจนครบาลทุง่ มหาเมฆเพือ่ พิจารณาข้อบกพร่องดังกล่าว
คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเห็นว่า การตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จ
สิ้นแล้ว จึงเห็นควรยุติการตรวจสอบและเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่า กรณีตามค�ำร้องพนักงาน
สอบสวนได้ด�ำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายก�ำหนดแล้ว อีกทั้งสถานีต�ำรวจนครบาลลุมพินีได้มีหนังสือแจ้ง
ให้สถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆพิจารณาเรื่องท�ำการสอบสวนล่าช้าไปตามอ�ำนาจหน้าที่แล้ว จึงมีมติให้ยุติเรื่อง
(รายงานผลการพิจารณา ที่ ๓๗๕/๒๕๕๗)
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๓๐
ค�ำร้องที่ ๓๖๒/๒๕๕๖: กรณีการแถลงข่าวอันกระทบต่อสิทธิสว่ นบุคคล
ผู้ร้องร้องเรียนว่า อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกับพวกได้ร่วมกันแถลงข่าว กรณีสอบสวนคดีพิเศษออกหมาย
เรียกผู้ร้องซึ่งเป็นลูกศิษย์ของนาย ว. เพื่อให้ปากค�ำกรณีนาย ว. ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงประชาชน ซึ่งในการแถลง
ข่าวกรมสอบสวนคดีพเิ ศษแจ้งต่อสือ่ มวลชนว่าผูร้ อ้ งเคยมีประวัตถิ กู ออกหมายจับคดียกั ยอกทรัพย์ และอาจมีความ
ผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในข้อหาอื่นๆ อีกทั้งเคยถูกจับกุมในคดีชุมนุมทางการเมือง ต่อมา สื่อมวลชนได้น�ำข้อมูลไปลง
หนังสือพิมพ์หลายฉบับ ท�ำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียง ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล จึงขอ
ให้ตรวจสอบกรณีดังกล่าว
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาค�ำร้องและความเห็นของคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้าน
กฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมแล้ว เห็นว่า เนื่องจากผู้ร้องไม่จัดส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
มาให้พิจารณาภายในก�ำหนดเวลา และไม่ได้แจ้งเหตุขัดข้องในการจัดส่งเอกสารพยานหลักฐาน จึงต้องพิจารณา
ค�ำร้องตามเอกสารและข้อมูลทีร่ วบรวมได้ ซึง่ ประเด็นทีผ่ รู้ อ้ งกล่าวอ้างว่าอธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษและพวกแถลง
ข่าวเกี่ยวกับประวัติส่วนบุคคลท�ำให้ผู้ร้องเสียชื่อเสียง จากการตรวจสอบพยานหลักฐานพบว่าข้อความที่ปรากฏใน
หนังสือพิมพ์เป็นการรายงานข่าวของผู้สื่อข่าวไม่ปรากฏว่าได้ข้อมูลผู้ร้องมาจากที่ใด ประกอบกับในวันแถลง กรม
สอบสวนคดีพเิ ศษชีแ้ จงว่าไม่ได้พาดพิงถึงผูร้ อ้ ง รวมถึงมิได้มกี ารพูดเปิดเผยรายละเอียดเกีย่ วกับพยานหลักฐานแห่ง
คดีทจ่ี ะมีผลให้เสียรูปคดี ทัง้ นี้ ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงตามทีผ่ รู้ อ้ งร้องเรียนมา อีกทัง้ ผูร้ อ้ งได้ใช้สทิ ธิในการร้องทุกข์
กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนและฟ้องคดีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ และหนังสือพิมพ์ทุกฉบับซึ่งคดีอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาและการด�ำเนินการของพนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี รวมทัง้ ผูร้ อ้ งยังได้รอ้ งเรียนไปยังกองบังคับการ
ปราบปรามด้วย กรณีร้องเรียนจึงอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้ว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงมีมติให้
ยุติเรื่อง (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๕๐๖/๒๕๕๗)
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๓๑
ค�ำร้องที่ ๕๔๔/๒๕๕๔ เรื่อง สิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของเด็ก
ผูร้ อ้ งกับพวกรวม ๖ คน ได้รอ้ งเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมือ่ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ว่า ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึง่ ใน จ.สุราษฎร์ธานี (ในขณะนัน้ ) มีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงกับนักเรียน
และบริหารงานไม่โปร่งใส จึงขอให้ตรวจสอบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาค�ำร้องแล้วเห็นว่าเป็น
ประเด็นเกีย่ วกับสิทธิและเสรีภาพในชีวติ และร่างกายอันเกีย่ วเนือ่ งกับสิทธิเด็ก ซึง่ เป็นสิทธิทไี่ ด้รบั ความคุม้ ครองไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงเป็นกรณีทอี่ ยูใ่ นอ�ำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ และมาตรา ๑๕
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ากระทรวงศึกษาธิการ โดยส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้มอบหมายให้ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายและคณะ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหา และตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งข้อกล่าวหาของผู้ร้องไม่เป็นความจริงที่ว่าคณะกรรมการ
ไม่ตรวจสอบข้อมูลจากผู้ร้องและคณะ นอกจากนี้ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการ ๒ ชุดในการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการทั้ง ๒ ชุดมีความเห็นว่าผู้ถูกร้องไม่ได้มีพฤติกรรมส่อไปใน
ทางทุจริต ส่วนประเด็นการกล่าวหาว่าผู้ถูกร้องมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น การใช้ถ้อยค�ำหยาบคาย การใช้ความ
รุนแรงกับนักเรียน เป็นต้น คณะกรรมการเห็นว่าไม่มีหลักฐานว่าผู้ร้องมีพฤติกรรมตามที่กล่าวหา คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาประเด็นค�ำร้องแล้ว เห็นว่าตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ว่าด้วยเรื่องสิทธิ
เสรีภาพในชีวิตและร่างกายอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิเด็กนั้น รัฐธรรมนูญได้รับรองคุ้มครองว่า บุคคลย่อมมีสิทธิและ
เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะ
กระท�ำมิได้ แต่การลงโทษตามค�ำพิพากษาหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีโหดร้าย หรือ
ไร้มนุษยธรรม และบุคคลย่อมเสมอกันในทางกฎหมายและได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายหญิง
มีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความ
พิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชือ่ ทางศาสนา การศึกษา
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขดั ต่อบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญจะกระท�ำมิได้ ตามมาตรา ๓๐ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับรองและคุ้มครองไว้ว่าห้ามมิให้ผู้ใดกระท�ำอันเป็นการทารุณกรรม
ต่อร่างกายหรือจิตใจเด็ก รวมถึงบังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนที่ไม่สมควร ท�ำให้เด็ก
มีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระท�ำผิด
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีตามค�ำร้องเป็นประเด็นการบริหารภายในของหน่วยงานในสังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๑๑ ได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ได้ดำ� เนินการมอบหมายให้ผอู้ ำ� นวย
การส�ำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายและคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกชั้นหนึ่ง เพื่อเกิดความ
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้ง ๒ ชุด ต่างมีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า กรณี
ร้องเรียนดังกล่าวไม่มมี ลู ตามทีผ่ รู้ อ้ งกล่าวอ้าง ทัง้ นี้ ผูร้ อ้ งสามารถใช้สทิ ธิดำ� เนินการตามขัน้ ตอนทีก่ ฎหมายก�ำหนดได้
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ดังนั้น เป็นกรณีที่หน่วยงานซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่โดยตรงได้ด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่แล้ว จึงเห็นควรให้ยุติเรื่อง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาค�ำร้องและความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ แล้วมีมติให้ยุติ
เรือ่ ง เนือ่ งจากหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีโ่ ดยตรงได้ดำ� เนินการตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตาม
ข้อร้องเรียนทุกประเด็นแล้ว ทั้งนี้ ผู้ร้องสามารถใช้สิทธิด�ำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายก�ำหนดได้

๓๒
ค�ำร้องที่ ๒๖๑/๒๕๕๕: กรณีอา้ งว่าถูกละเมิดสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม
ผู้ร้องถูกจับกุมและถูกฟ้องร้องว่ามีความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ และพระราชบัญญัติอาวุธ
ปืน อันประกอบด้วย ความผิดฐานเสพยาเสพติดประเภท ๑ ความผิดฐานมียาเสพติดประเภท ๑ ไว้ในครอบครอง
เพื่อจ�ำหน่าย และความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต ในวันที่ถูกจับกุม นางสาวเอ
(นามสมมุติ) พร้อมเพื่อนได้นัดหมายมาพบผู้ร้องที่บ้านพัก ผู้ร้องได้น�ำยาไอซ์มาร่วมเสพกันทุกคน จากนั้นเวลา
ประมาณ ๐๓.๐๐ น. นางสาวเอขอตัวกลับและขอซือ้ ยาไอซ์ แต่ผรู้ อ้ งปฏิเสธไม่ขายให้และออกมาส่งนางสาวเอ ขณะนัน้
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจได้เข้าท�ำการจับกุมและตรวจค้นบ้านพัก และตรวจยึดทรัพย์สินผู้ร้องหลายรายการ ต่อมา
มีเจ้าหน้าที่ต�ำรวจน�ำบันทึกการตรวจยึดทรัพย์สิน โดยสาระส�ำคัญตอนท้าย มีข้อความว่า “จากการสอบถามผู้ร้อง
ให้การรับสารภาพว่าเป็นทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการจ�ำหน่ายยาเสพติด (ยาไอซ์และยาอี) จริง” ผูร้ อ้ งไม่ยอมลงลายมือชือ่
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจจึงเขียนด้วยลายมือว่า ผู้ต้องหาไม่ยอมลงลายมือชื่อ
หลังจากผู้ร้องถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจ�ำกลางอุดรธานี ประมาณ ๑ เดือน ศาลให้ประกันตัวออกมา ผู้ร้องได้
มาตรวจสอบทรัพย์สินที่โรงงานปรากฏว่าทรัพย์สินหายไปหลายรายการ และมีทรัพย์สินที่ไม่มีการลงบันทึกการ
ตรวจยึดสูญหายไปด้วย ผู้ร้องไปแจ้งความต่อสถานีต�ำรวจภูธรหนองหานเพื่อเป็นหลักฐาน ต่อมา ผู้ร้องมอบหมาย
ให้ทนายความรวบรวมพยานหลักฐานต่อสู้คดี จึงได้พบว่าบันทึกการตรวจยึดทรัพย์สินที่ผู้ร้องไม่ยอมลงลายมือชื่อ
มีผู้ปลอมลายมือชื่อของผู้ร้อง โดยขีดฆ่า ค�ำว่า “ผู้ต้องหาไม่ยอมลงลายมือชื่อออก” มีตำ� รวจยศดาบต�ำรวจเซ็น
ชื่อก�ำกับไว้ ผูร้ อ้ งจึงไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำ� รวจภูธรหนองหาน ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนลง
เป็นเพียงบันทึกประจ�ำวันระบุว่า “ผู้แจ้งจะไปสืบหาและตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ต�ำรวจคนใดเป็นคนปลอมแปลง
ลายมือชื่อ เมื่อสืบหาได้แล้วจะมาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนอีกครั้ง” ทั้งที่ผู้ร้องต้องการด�ำเนินคดีกับ
ผู้ที่ปลอมลายมือชื่อผู้ร้องในบันทึกฯ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาค�ำร้องเรียนแล้วเห็นว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของ
บุคคลที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมในการด�ำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิที่จะให้คดีของ
ตนได้รับพิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม อันเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย จึงเป็นค�ำร้องที่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตาม
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ และพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ ซึ่งมีประเด็นดังต่อไปนี้ (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๒๖๒/๒๕๕๖)
ประเด็นที่ ๑ เจ้าหน้าทีไ่ ด้กระท�ำหรือละเลยการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีปลอมแปลงลายมือ
ชื่อผู้ร้องในบันทึกตรวจยึดในชั้นจับกุม และไม่บันทึกรายการทรัพย์สินที่ตรวจยึดไว้เป็นเหตุให้ทรัพย์สินสูญหาย
ซึ่งประเด็นนี้เป็นเพียงข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องฝ่ายเดียว ประกอบกับคดีนี้ผู้ร้องได้ร้องทุกข์กล่าวโทษเจ้าหน้าที่ชุด
จับกุมต่อพนักงานสอบสวน สถานีต�ำรวจภูธรหนองหาน โดยพนักงานสอบสวนได้รับค�ำร้องทุกข์และได้ส่งเรื่องให้
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๔ จังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่มกี ารกระท�ำหรือละเลย
การกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และผู้ร้องมีช่องทางต่อสู้คดีที่ร้องทุกข์ไว้แล้ว
ประเด็นที่ ๒ พนักงานสอบสวน สถานีต�ำรวจภูธรหนองหาน จังหวัดอุดรธานี กระท�ำหรือละเลยการกระท�ำ
อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีไม่รบั ค�ำร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีปลอมแปลงลายมือชือ่ ในบันทึกการตรวจยึด
ทรัพย์สินชั้นจับกุมหรือไม่ ซึ่งในประเด็นนี้จากการตรวจสอบพบว่าพนักงานสอบสวน สถานีต�ำรวจภูธรหนองหาน
ได้รับค�ำร้องทุกข์ของผู้ร้องไว้และได้ส่งเรื่องให้ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๔
จังหวัดขอนแก่นพิจารณาแล้ว จึงยังฟังไม่ได้ว่าพนักงานสอบสวน สถานีต�ำรวจภูธรหนองหาน ไม่รับค�ำร้องทุกข์
ของผู้ร้องตามที่กล่าวอ้าง จึงยังไม่มีการกระท�ำหรือการละเลยการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น
ประเด็นที่ ๓ กรณีที่ผู้ร้องขอให้ตรวจสอบทรัพย์สินที่ไม่ได้บันทึกไว้ในบันทึกการตรวจยึดทรัพย์สิน และ
ช่วยเหลือให้ได้รับทรัพย์สินที่ถูกยึดคืนจากส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันละปราบปรามยาเสพติด อยู่ในอ�ำนาจ
หน้าที่ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะด�ำเนินการได้หรือไม่ ซึ่งในประเด็นนี้ ไม่ปรากฏว่ามีพยานหลัก
ฐานที่เชื่อได้ว่าเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมเป็นผู้น�ำทรัพย์สินของผู้ร้องไปโดยไม่ได้บันทึกไว้ในบันทึกการตรวจยึดทรัพย์สิน
ประกอบกับเห็นว่าการที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ท�ำการยึดทรัพย์สินของ
ผู้ร้องไว้ เป็นการยึดโดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติมาตรการปราบปรามผู้กระท�ำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
พ.ศ. ๒๕๓๔ การขอคืนทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดดังกล่าวมีบทบัญญัติของกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการ
ไว้เป็นการเฉพาะ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงไม่อาจใช้อ�ำนาจในการด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่
ผูร้ อ้ งให้ได้รบั ทรัพย์สนิ ทีถ่ กู ยึดได้ ซึง่ ในกรณีนหี้ ากผูร้ อ้ งเห็นว่าการยึดทรัพย์สนิ ดังกล่าวไม่ถกู ต้องก็สามารถฟ้องร้อง
ด�ำเนินคดีได้ ประกอบกับในกรณีนี้ได้พยายามติดต่อผู้ร้องเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว ทางหมายเลขโทรศัพท์
ที่ผู้ร้องแจ้งไว้หลายครั้ง แต่ไม่สามารถติดต่อผู้ร้องได้
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาทัง้ สามประเด็นข้างต้นแล้วไม่พบการกระท�ำหรือการละเลยการกระท�ำอันเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด ทัง้ นี้ สมควรแจ้งให้ผรู้ อ้ งทราบด้วยว่าหากผูร้ อ้ งเห็นว่าหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้
กระท�ำหรือละเลยการกระท�ำ อันเป็นเหตุให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย ก็สามารถใช้สิทธิในการน�ำเรื่องฟ้องร้องเป็น
คดีต่อศาลได้ตามกระบวนการยุติธรรม
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน
๒๕๕๖ แล้วมีความเห็นว่า พิจารณาทั้งสามประเด็นข้างต้นแล้วไม่พบการกระท�ำหรือการละเลยการกระท�ำ
อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด ทัง้ นี้ สมควรแจ้งให้ผรู้ อ้ งทราบด้วยว่าหากผูร้ อ้ งเห็นว่าหน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าวได้กระท�ำหรือละเลยการกระท�ำ เป็นเหตุให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย ก็สามารถใช้สิทธิในการน�ำเรื่อง
ฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลได้ตามกระบวนการยุติธรรม

๓๓
ค�ำร้องที่ ๔๙/๒๕๕๘: กรณีการปฏิบัติอันมีลักษณะล่วงละเมิดทางเพศ โดยภาคเอกชน
ผู้ร้องร้องเรียนเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ว่าผู้ร้องไปชมคอนเสิร์ต ณ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ ๑๐ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเป็นผู้จัดคอนเสิร์ต ในวันที่มีการแสดงบริษัทได้ก�ำหนดมาตรการ
ในการตรวจค้นอาวุธและกล้องบันทึกภาพก่อนการเข้าชมคอนเสิร์ต ซึ่งลักษณะการตรวจค้นนั้น มีการก�ำหนดให้
เจ้าหน้าที่ผู้ชายตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระ เจ้าหน้าที่ผู้หญิงตรวจค้นร่างกาย ซึ่งการตรวจค้นดังกล่าวมีการใช้มือ
สัมผัสบริเวณหน้าอก อวัยวะเพศ และต้นขา โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าว่าจะตรวจอะไรบ้าง เป็นลักษณะล่วงละเมิด
ทางเพศ จึงขอให้ตรวจสอบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาค�ำร้องแล้วเห็นว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพใน
ชีวิตและร่างกาย อันเป็นสิทธิที่ได้รับความคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๕๗ (ทีบ่ งั คับใช้อยูข่ ณะเกิดเหตุ) จึงเป็นกรณีทอี่ ยูใ่ นอ�ำนาจของคณะกรรมการฯ ทีจ่ ะสามารถตรวจสอบได้
โดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ และมาตรา ๑๕
คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคล และคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วปรากฏว่ากรณีกล่าวอ้างว่าถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
ร่างกายจากมาตรการตรวจค้นอาวุธและกล้องบันทึกภาพก่อนการเข้าชมคอนเสิร์ตนั้น บริษัทผู้จัดการแสดงไม่มี
เจตนาละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้เข้าชมคอนเสิร์ต การตรวจค้นกระท�ำเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้เข้าชมคอนเสิร์ต
ให้ได้รับความปลอดภัยและไม่ให้กระท�ำผิดกฎหมาย แต่วิธีการตรวจค้นโดยใช้มือสัมผัสร่างกาย อาจสุ่มเสี่ยงต่อ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตาม หลังจากมีกรณีรอ้ งเรียน ทางบริษทั ฯ ได้มกี ารปรับปรุงวิธกี ารตรวจค้นอาวุธ
และกล้องบันทึกภาพใหม่ ลดการใช้มือสัมผัสโดยการสวมถุงมือและมีการใช้เครื่องตรวจโลหะสแกนร่างกาย ดังนั้น
จึงเป็นกรณีทผี่ ถู้ กู ร้องได้ดำ� เนินการแก้ไขปรับปรุงแล้ว จึงมีมติให้ยตุ เิ รือ่ ง (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๙๕๒/๒๕๕๘)
จากสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น จะได้นำ� ไปวิเคราะห์ตามประเด็นต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในบทที่ ๔
ต่อไป นอกจากนี้ ยังมีข้อพิจารณาว่า ผู้ร้องที่เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมในมิติต่าง ๆ มักอ้างว่า “ถูกเลือก
ปฏิบัติ” จึงน�ำไปสู่การวิเคราะห์ต่อไปในบทที่ ๔ ว่า กรณีข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นการ “เลือกปฏิบัติ” ตามกรอบของ
กฎหมายสิทธิมนุษยชนหรือไม่ อย่างไร
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๒.๒ ข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาการเลือกปฏิบตั จิ ากการรับฟังความคิดเห็น /การสัมภาษณ์
/การจัดประชุมกลุม่ ย่อย
ในหัวข้อนี้ จะได้ชี้ให้เห็นสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติในประเด็นต่าง ๆ จากการ
รับฟังความคิดเห็น /จากการสัมภาษณ์เชิงลึก / การประชุมกลุม่ ย่อย (Focus Group) ซึง่ อาจสรุปประเด็นปัญหาได้ ดังนี้

๑

ปัญหาการถูกคุกคามทางเพศในที่ท�ำงาน

จากการสัมภาษณ์พบปัญหาการคุกคามทางเพศซึ่งเกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติ ดังนี้
• ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวว่าในทีท่ ำ� งานมีปญั หาทีผ่ บู้ งั คับบัญชาเสนอจะให้การเลือ่ นต�ำแหน่ง การสนับสนุนความก้าวหน้า
ในงาน เพือ่ แลกกับการมีความสัมพันธ์เป็นพิเศษหรือการล่วงละเมิดทางเพศกับพนักงานหญิง การทีพ่ นักงานหญิงนัน้ ได้รบั
ผลประโยชน์หรือความก้าวหน้าในการท�ำงานด้วยเหตุแห่งเพศก็อาจพิจารณาได้วา่ เป็นการเลือกปฏิบตั ติ อ่ พนักงานเพศอืน่
• ผู้ให้ข้อมูลเป็นลูกจ้างหญิง ถูกเพื่อนร่วมงานในระดับอาวุโส (Senior) แต่มิได้มีอ�ำนาจบังคับบัญชาโดยตรง
ชักชวนให้เป็นเพื่อนร่วมเครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน ชักชวนไปเที่ยว เมื่อปฏิเสธก็มีการไป
ใส่ความกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นในทางที่ท�ำให้เธอเสื่อมเสียชื่อเสียง
• จากการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นลูกจ้างภาคเอกชนพบว่า ในกิจการภาคเอกชนหลายแห่งไม่มแี นวปฏิบตั เิ กีย่ ว
กับการคุกคามทางเพศในที่ท�ำงาน ไม่ปรากฏว่ามีข้อบังคับการท�ำงานในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ลูกจ้างในกิจการ
ภาคเอกชนบางแห่งซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติให้ข้อมูลว่า บริษัทของตนมีแนวนโยบายเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศที่ชัดเจน
(Harassment Policy) โดยมีการก�ำหนดวิธีการร้องเรียนส�ำหรับลูกจ้าง ตลอดจนมีกระบวนการพิจารณาทางวินัยและ
การไกล่เกลี่ยภายในองค์กรด้วย
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๒

การก�ำหนดให้ระบุข้อมูลบางอย่างในใบสมัครงานซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติและการ
ก�ำหนดคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) หรือคุณสมบัติอันเป็นที่ต้องการพิเศษ (Preference)
ในการประกาศรับสมัครงาน

ผูใ้ ห้ขอ้ มูลแสดงความเห็นว่า “การสมัครงานออนไลน์ของผูใ้ ห้บริการจัดหางาน โดยการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์
มีการระบุให้กรอกข้อมูลส่วนตัวบางอย่างที่อาจท�ำให้ถูกเลือกปฏิบัติในการตัดสินใจจ้างงาน โดยผู้สมัครไม่สามารถเว้น
ว่างไว้ได้ หากเว้นว่างไว้ระบบจะก�ำหนดให้ต้องกรอกจึงจะผ่านไปด�ำเนินการขั้นตอนต่อไปได้”
“การสมัครงานโดยการกรอกใบสมัครที่เป็นเอกสาร มีการระบุให้กรอกข้อมูลส่วนตัวบางอย่าง ที่อาจท�ำให้ถูก
เลือกปฏิบัติในการตัดสินใจจ้างงาน โดยผู้สมัครไม่สามารถเว้นว่างไว้ได้ หากเว้นว่างไว้ก็จะถูกเจ้าหน้าที่ที่ตรวจรับใบ
สมัครบอกให้กรอกให้ครบ”
“ข้อมูลทีต่ อ้ งให้ระบุในใบสมัครงานทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลเห็นว่าอาจท�ำให้ตนถูกเลือกปฏิบตั ิ เช่น ศาสนา ความเชือ่ สัญชาติ
ของบิดามารดา สถานภาพการสมรส รายได้ รายได้ของครอบครัว”
“ใบสมัครงานก�ำหนดให้ต้องระบุ ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ จะส่งผลให้เกิดการคัดเลือกโดยมีอคติเกี่ยวกับศาสนา
เชื้อชาติ แทนที่จะค�ำนึงถึงความสามารถที่เกี่ยวกับงานนั้น”
“การกรอกเอกสารของหน่วยราชการที่ให้ระบุศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ เป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่”
“การรับสมัครงานโดยระบุเจาะจงสถาบันการศึกษา เป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ หากไม่ระบุในใบสมัครแต่ใช้
เหตุดังกล่าวมาเป็นปัจจัยในการคัดเลือกและตัดสินใจจ้าง จะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่”
การประกาศรับสมัครงานบางกรณีมีการก�ำหนดคุณสมบัติเฉพาะ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการ
เลือกปฏิบัติ เช่น สถาบันการศึกษา เพศ อายุ สภาพภายนอกของร่างกาย น�้ำหนัก ส่วนสูง
กรณีน�ำเหตุต่าง ๆ ข้างต้นซึ่งเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ โดยไม่ประกาศในการรับสมัครแต่ใช้เหตุเหล่านี้เป็นเกณฑ์
ในการพิจารณารับเข้าท�ำงาน

๓

ปัญหาการก�ำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ “ประวัติอาชญากรรม”

ในประเด็นการบังคับให้ตอ้ งไปตรวจสอบลายพิมพ์นวิ้ มือเพือ่ ตรวจประวัตอิ าชญากรรมก่อนเข้าท�ำงาน ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ตั้งค�ำถามว่า ประวัติอาชญากรรมมีความส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างไรส�ำหรับการเข้าท�ำงาน การที่บุคคลเคยต้องโทษและ
ได้พ้นโทษแล้ว ไม่สามารถมีโอกาสกลับตัวเป็นคนดีและประกอบอาชีพสุจริตได้ อาจเป็นการผลักดันให้ต้องไปประกอบ
อาชีพไม่สุจริตอีก
ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า “บริษัท xxx ก�ำหนดห้ามผู้มีประวัติท�ำผิดอาญาเข้าท�ำงาน โดยไม่ค�ำนึงว่าความผิดที่เคยท�ำ
นั้นเกี่ยวข้องกับต�ำแหน่งงานที่สมัครหรือไม่”
ผู้ให้ข้อมูลยกประเด็นว่า “…สังคมยังคงมีแนวคิดว่า คนมีประวัติอาชญากรรมเป็นคนไม่ดี แต่ในปัจจุบัน ประวัติ
อาชญากรรมอาจเกิดกับคนที่ไม่ได้มีความชั่วร้ายเหมือนอย่างพวกอาชญากร เช่น ผู้กระท�ำความผิดตาม พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ ซึง่ ท�ำแค่โพสต์ขอ้ มูลด่ากันหรือแชร์ขอ้ มูลทีห่ มิน่ ประมาทคนอืน่ ก็มคี วามผิดติดคุกได้แล้ว เพียงแค่นกี้ ก็ ลาย
เป็นคนมีประวัติติดตัวเสียอนาคตไปหมด ...”
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๔

ปัญหาการใช้ถ้อยค�ำ การสื่อสาร ที่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ

ผู้ให้ข้อมูลถูกล้อเลียนเกี่ยวกับสภาพร่างกายจากเพื่อนร่วมงาน โดยการล้อเลียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ชีวิต
การรับประทานอาหาร เปรียบเทียบร่างกาย (รูปร่างอ้วน) กับสัตว์ชนิดต่าง ๆ ส่งตัวการ์ตูนสติ๊กเกอร์รูปสัตว์อ้วนมา
ล้อเลียน ท�ำให้รู้สึกล�ำบากใจในการท�ำงาน
ผู้ให้ข้อมูลเป็นคนสัญชาติไทย ท�ำงานอยู่ในองค์กรที่มีผู้ร่วมงานเป็นชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ จากค�ำพูดและ
พฤติกรรมของเพื่อนร่วมงานท�ำให้รู้สึกถูกดูหมิ่น ด้วยเหตุว่าเป็นคนไทย ในลักษณะภาพเหมารวม (Stereotype) ว่า
ผู้หญิงไทยมักจะต้องการมีความสัมพันธ์กับชายต่างชาติ

๕

ปัญหาการให้นมบุตรในที่ท�ำงาน

การให้นมบุตรจากอกแม่ในสถานที่ท�ำงานมีปัญหาที่ได้จากการสัมภาษณ์ ดังนี้
• สถานที่ท�ำงานบางแห่งมีการจัดให้แม่ผู้ให้นมบุตรจากอกต้องออกจากบริเวณส�ำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อไปให้นม
บุตรจากอก ในบริเวณพื้นที่ซึ่งจัดไว้ให้เฉพาะ ซึ่งในบางกรณี สถานที่เฉพาะเช่นนั้นอาจไม่มีสุขอนามัยที่เหมาะสม เช่น
ห้องน�้ำ เพียงเพราะผู้ดูแลสถานที่นั้นต้องการให้แม่ผู้ให้นมบุตรจากอกไปอยู่ที่ห่างไกลจากผู้คนทั่วไป
• สถานที่ท�ำงานบางแห่งมีนโยบายห้ามการให้นมบุตรในที่ท�ำงาน ท�ำให้เกิดความยุ่งยากล�ำบากแก่ลูกจ้างหญิงที่
เป็นแม่และอยู่ระหว่างการให้นมบุตร
• สถานที่ท�ำงานบางแห่งไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในประเด็นนี้ แต่ไม่มีการจัดเตรียมสถานที่เหมาะสม ลูกจ้างหญิงที่
เป็นแม่ผใู้ ห้นมบุตรและพาบุตรมาทีท่ ำ� งานด้วย จ�ำต้องเก็บนมใส่ขวดแช่ตเู้ ย็นปะปนกับอาหารอืน่ ของเพือ่ นร่วมงานในที่
ท�ำงาน ผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานรู้สึกว่าการจัดการนมดังกล่าวสร้างสภาวะแวดล้อมในการท�ำงานที่ไม่เหมาะสม
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๖

จากผลการรับฟังความคิดเห็น / จัดประชุมกลุ่มย่อย / และสัมภาษณ์ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลหลากหลายทางเพศ สรุปสภาพปัญหาได้ ดังนี้

• การใช้ถ้อยค�ำเรียกบุคคลหลากหลายทางเพศในลักษณะที่ท�ำให้เกิดความเกลียดชัง กระตุ้นให้สาธารณชน

แบ่งแยก ดูหมิน่ เช่น “ตุด๊ แต๋ว ทอม” โดยเฉพาะทีป่ รากฏในการใช้ถอ้ ยค�ำของสือ่ มวลชน และประชาชนทีส่ อื่ สารข้อมูล
ออนไลน์ซึ่งเผยแพร่ในวงกว้าง
• ปัญหาการเข้าห้องน�้ำ ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนว่า บุคคลหลากหลายทางเพศจะเข้าใช้ห้องน�้ำตามเพศก�ำเนิด
หรือเพศที่แสดงออกในปัจจุบัน
• ปัญหาการเลือกปฏิบัติจากการใช้บริการบางอย่าง มีการกีดกันไม่ให้บริการแก่กลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศ
• ปัญหาการใช้ค�ำน�ำหน้าบุคคลข้ามเพศ โดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน ระบุค�ำน�ำหน้าตามเพศก�ำเนิด ท�ำให้
บุคคลหลากหลายทางเพศรูส้ กึ ว่าถูกประจาน เหยียดหยามและตีตรา เช่น ในการติดต่อหน่วยราชการมีการประกาศเรียก
ชื่อบุคคลหลากหลายทางเพศซึ่งแสดงออกเป็นหญิงว่า “นาย”
• ปัญหาการใช้ถ้อยค�ำเพื่อให้เกิดการดูหมิ่นเกลียดชัง (Hate Speech) ในสื่อสังคมออนไลน์ พบว่ามีกรณีการ
สื่อสารข้อความที่อยู่บนพื้นฐานเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น เพศ ศาสนา ความเชื่อ เชื้อชาติ สัญชาติ เป็นต้น

๗

ประเด็นเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารมีผู้ให้ข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นที่สรุปได้ ดังนี้

ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายหนึง่ ให้ความเห็นว่า “กฎหมายเกณฑ์ทหารท�ำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันและเลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูห้ ญิง
เป็นการมองว่าผู้หญิงมีความด้อยกว่าผู้ชาย ทั้งที่ผู้หญิงสามารถเป็นทหารอาชีพได้ สามารถเป็นนักศึกษาวิชาทหารได้
ปัจจุบันมีกฎหมายให้สิทธิเท่าเทียมกันต่อผู้หญิงหลายฉบับ แต่กฎหมายเกณฑ์ทหารยังไม่ก�ำหนดหน้าที่ของหญิงให้
เท่าเทียมกับชาย นอกจากนี้ การเกณฑ์ทหารหญิงก็ไม่จ�ำต้องให้ฝึกเหมือนกับผู้ชายทุกประการ โดยอาจให้ท�ำหน้าที่
อืน่ ๆ ในกองทัพทีเ่ หมาะสมกับสภาพร่างกายของทหารหญิงก็ได้ แต่การก�ำหนดหลักตัดสิทธิผหู้ ญิงตัง้ แต่แรกนัน้ เป็นการ
ไม่เท่าเทียมกัน”
ผู้ให้ข้อมูลรายหนึ่งให้ความเห็นว่า “กฎหมายการเกณฑ์ทหารไม่ค�ำนึงถึงความเชื่อทางศาสนาหรือความเชื่อต่อ
ชีวิต บางคนไม่เห็นด้วยกับการใช้ก�ำลังและความรุนแรง ท�ำไมไม่มีการให้ทางเลือกอื่นในการบริการสังคมหรือท�ำงานใน
ภาครัฐที่ไม่ใช้ก�ำลังแทนการเกณฑ์ทหาร”
ผู้ให้ข้อมูลรายหนึ่งให้ความเห็นว่า “กฎหมายเกณฑ์ทหารเลือกปฏิบัติเพราะยกเว้นให้กับคนต่างชาติที่เปลี่ยนมา
เป็นคนไทย เมือ่ เป็นคนไทยแล้วก็ควรมีหน้าทีเ่ ช่นเดียวกับคนไทยอืน่ ๆ ในปัจจุบนั มีคนต่างด้าวเข้ามาเป็นคนไทยโดยการ
แต่งงานและประกอบอาชีพในประเทศไทยมากมายและจะมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเปิดอาเซียน บุคคลเหล่านี้จึงเป็นผู้ได้รับ
สิทธิพิเศษ ไม่ต้องมีหน้าที่เกณฑ์ทหาร”
• พระรูปหนึง่ ซึง่ เป็นนักศึกษาปริญญาโทสาขาพระพุทธศาสนาให้ความเห็นว่า “กฎหมายเกณฑ์ทหารเลือกปฏิบตั ิ
ต่อพระสงฆ์ เนื่องจากยกเว้นให้เฉพาะพระที่สอบได้เปรียญหรือนักธรรม แต่ปัจจุบันนอกจากการศึกษาด้านเปรียญหรือ
นักธรรมแล้ว พระสงฆ์ยังสามารถเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ทางด้านพระพุทธศาสนา แต่กฎหมายไม่ยกเว้น
ให้พระสงฆ์ที่ศึกษาทางสายนี้”
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๘

จากการจัดประชุมกลุม่ ย่อย (Focus Group) เรือ่ ง “ปรากฏการณ์ตกุ๊ ตาลูกเทพกับการสือ่ สารทีใ่ ห้เกิด
ความเกลียดชัง” นั้น ผู้วิจัยพบว่า มีข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องสรุปได้ ดังนี้

• ผู้นิยมตุ๊กตาลูกเทพบางราย ที่เคยอัพสเตตัส ขึ้นรูปโพรไฟล์น้องตุ๊กตาหรือตัวเองคู่กับตุ๊กตา ให้ข้อมูลว่า “เริ่มมี

อาการไม่กล้าโพสต์ เพราะอายที่จะถูกเพื่อนในเครือข่ายมองว่า “ไร้สติ” หรือกระทั่ง “บ้า”
นอกจากนี้ ยังให้ข้อมูลว่า “มีคนสร้างเพจส�ำหรับการ “ต่อต้าน” ตุ๊กตาลูกเทพขึ้นมาโดยเฉพาะ มีภาพล้อเลียน
เสียดสี ด่าทอ แสดงความไม่พอใจต่อฝ่ายนิยมตุ๊กตาลูกเทพ”
• ผู้ให้ข้อมูลที่เคยน�ำตุ๊กตาลูกเทพไปในที่สาธารณะด้วย รู้สึกไม่สบายใจ และเกิดความอับอายจากการถูกคนใน
สังคมใช้กิริยาอาการหรือค�ำพูดในลักษณะดูหมิ่นเหยียดหยามหรือเกลียดชัง บางรายกล่าวว่ารู้สึกอายและเลิกการน�ำ
ตุ๊กตาติดตัวไปในที่สาธารณะ
• ผู้ให้ข้อมูลเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งให้ข้อมูลว่า อาจารย์ผู้สอนได้ประกาศว่า “ถ้า
นักศึกษาคนไหนน�ำตุ๊กตาลูกเทพมาเรียน จะไม่อนุญาตให้เข้าชั้นเรียน โปรดท�ำตัวให้เหมาะสมกับผู้มีการศึกษา”
• ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มหนึ่งซึ่งมีงานอดิเรกในสะสมตุ๊กตา ให้ข้อมูลซึ่งสรุปได้ว่า “ถูกเหมารวมว่าตุ๊กตาสะสมเป็นตุ๊กตา
ลูกเทพและได้รับการปฏิบัติจากบุคคลต่าง ๆ ในที่สาธารณะในลักษณะของการดูถูก การใช้ถ้อยค�ำดูถูก การปฏิเสธการ
บริการ นอกจากนี้ ในการสือ่ สารข้อมูลระหว่างกลุม่ ผูส้ ะสมตุก๊ ตาทีเ่ คยโพสต์อย่างเปิดเผยก็ตอ้ งปรับเปลีย่ นลดการโพสต์
ในหน้าสาธารณะลงเหลือเพียงในกลุ่มปิด เพราะเกิดการดูถูกจากบุคคลอื่นในสังคมออนไลน์”
• เนื้อหาค�ำพูด ถ้อยค�ำ หรือการสื่อสารเกี่ยวกับตุ๊กตาลูกเทพที่ก่อให้เกิดวามเกลียดชัง มีหลากหลาย เช่น
“การอุ้มตุ๊กตาลูกเทพเป็นสิ่งดี เพราะท�ำให้แยกได้ระหว่างคนดีกับคนบ้า” “พวกชอบตุ๊กตาลูกเทพเป็นคนไร้สติ งมงาย
เบาปัญญา ไร้การศึกษา”
นอกจากในระดับการสื่อสารของบุคคลทั่วไปแล้ว ผู้ให้ข้อมูลยังกล่าวว่า ได้รับการปฏิเสธบริการบางอย่าง เช่น
ร้านอาหาร สถานที่พักบางแห่ง ประกาศนโยบายไม่ให้บริการกับลูกค้าที่น�ำตุ๊กตาลูกเทพเข้ามา ในประกาศเหล่านั้น
บางประกาศมีถ้อยค�ำแสดงความเกลียดชังหรือดูถูก เช่น เรียกว่า “ตุ๊กตาผี” หรือใช้ค�ำในท�ำนองประชดประชัน เช่น
“ไม่สนับสนุนความงมงายไร้สติ” “ไม่สนับสนุนตัวอย่างไม่ดีแก่เยาวชน” เป็นต้น
• ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า “การสื่อสารที่แสดงความดูหมิ่น เกลียดชัง ผู้ชอบตุ๊กตาลูกเทพ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และเป็นการเลือกปฏิบัติต่อคนที่มีความชื่นชอบ รสนิยม ความเชื่อ ที่แตกต่างกัน” “การสื่อสารแสดงความเกลียดชัง
เป็นการตีตราถึงความงมงาย และแบ่งแยกคนในสังคมตามความเชื่อที่แตกต่างกัน” ผู้ให้ข้อมูลบางรายกล่าวว่า “ถึงแม้
ความชื่นชอบตุ๊กตาลูกเทพ ไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาพุทธ หรืออาจไม่อยู่ในศาสนาใด แต่ก็เป็นสิทธิในความเชื่ออย่าง
หนึ่ง”

๙

ประเด็นปัญหาอื่น ๆ

• ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวว่า “การทีธ่ นาคารแห่งหนึง่ ให้อตั ราดอกเบีย้ เงินฝากส�ำหรับบัญชีทเี่ ปิดทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

สูงกว่าบัญชีที่เปิดตามระบบปกติ ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติส�ำหรับบุคคลที่ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง”
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• ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้ซื้อบ้านโดยยื่นกู้กับธนาคาร xx ซึ่งทางธนาคารได้ยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมในส่วน

ของการท�ำประกันชีวิตเพื่อได้สิทธิในส่วนลดดอกเบี้ยบ้านในปีแรก ซึ่งข้าพเจ้าตกลงท�ำประกันชีวิตดังกล่าว โดยทาง
ธนาคารเป็นผู้เลือกบริษัทประกันชีวิตเอง ทั้งนี้ ในตอนแรกข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลโดยระบุที่อาศัยตามบัตรประชาชน คือ
จังหวัดระยอง และต่อมาได้รับการแจ้งกลับจากทางธนาคารว่า ทางบริษัทประกัน xx นั้นมีข้อก�ำหนดว่า จังหวัดที่จัด
เป็นจังหวัดในกลุม่ เสีย่ ง ซึงรวมถึงจังหวัดระยอง ผูท้ ำ� ประกันจะต้องตรวจโรคส�ำคัญ (เช่น เอดส์) ก่อนการพิจารณาอนุมตั ิ
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจึงต้องเปลี่ยนข้อมูลที่อยู่ใหม่ โดยระบุเป็นที่อยู่ในกรุงเทพฯ แทน ท�ำให้ข้าพเจ้าไม่ต้องไปตรวจเอดส์ ใน
กรณีนี้ข้าพเจ้าถือว่าบริษัทประกันดังกล่าวเลือกปฏิบัติต่อข้าพเจ้า รวมถึงบุคคลอื่น ๆ ที่ทางบริษัทประกันระบุว่าอาศัย
อยู่ในจังหวัดกลุ่มเสี่ยง โดยไม่ได้ค�ำนึงถึง life style ของแต่บุคคล แต่เหมารวมว่าทุกคนที่อยู่ในบางพื้นที่ว่ามีโอกาสเป็น
เอดส์มากกว่าในบางพื้นที่”
• ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า การที่ลูกจ้างที่ไม่ใช้โปรแกรมประยุกต์ไลน์ (LINE Application) ในการสื่อสาร ไม่เข้ากลุ่ม
กับนายจ้าง ท�ำให้ถูกเลือกปฏิบัติในเรื่องความก้าวหน้า ได้รับการปฏิบัติอันเป็นที่พึงพอใจน้อยกว่าลูกจ้างอื่นที่เข้ากลุ่ม
• ผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่มกล่าวว่า “องค์กรภาครัฐแห่งหนึ่ง ผู้บริหารจบการศึกษามาจากโรงเรียนมัธยม
แห่งหนึง่ ซึง่ ในการแต่งตัง้ ต�ำแหน่งบริหาร กรรมการชุดต่าง ๆ มักเกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั ผูจ้ บการศึกษาจากโรงเรียนมัธยม
แห่งนั้น เป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้จบจากโรงเรียนมัธยมอื่น ๆ ที่มีวิทยฐานะเช่นเดียวกัน”
• ผู้ให้ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม กล่าวว่า “ชายและหญิงเท่าเทียมกัน ท�ำไมตามห้างยังต้องมีที่จอดรถส�ำหรับ
ผู้หญิง” ผู้ให้ข้อมูลอีกท่านหนึ่งเห็นแย้งว่า “เป็นการช่วยให้ผู้หญิงปลอดภัยเพราะอยู่ในที่ใกล้ ไม่ห่างไกลและมีพนักงาน
รักษาความปลอดภัยดูแลเป็นพิเศษ”
• ผู้ให้ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ให้ข้อมูลว่า “ร้านนวดบางแห่งไม่ให้บริการแก่คนไทย ให้บริการเฉพาะ
นักท่องเที่ยวจีน /เกาหลี เท่านั้น”
• ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า “โปรโมชั่นสิทธิพิเศษของร้านอาหารที่ให้สิทธิเฉพาะผู้หญิงเป็นการเลือกปฏิบัติทางเพศ”
• ผู้ให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นว่า “การกระท�ำบางอย่างมีลักษณะเหมือนกันแต่มีกฎหมายลงโทษแตกต่างกัน
เช่น การหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยเนื้อหาเช่นเดียวกัน หากกระท�ำผ่านระบบคอมพิวเตอร์จะได้รับโทษหนักกว่าและยอม
ความไม่ได้”
• ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวว่า “เจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานเขตบางแห่ง ไม่ถามผูม้ าขอท�ำบัตรประชาชน และไม่แจ้งสิทธิวา่ สามารถ
ระบุศาสนาหรือไม่กไ็ ด้ ท�ำให้ประชาชนไม่ทราบสิทธิของตน” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลอีกคนหนึง่ กล่าวว่า “ประสงค์จะระบุศาสนา หรือ
ลัทธิบางอย่าง ลงไปบนบัตร ซึ่งไม่ใช่ศาสนากระแสหลัก แต่เจ้าหน้าที่ไม่ให้ระบุ”
• มัคคุเทศก์ชาวไทย ผู้ให้ข้อมูล เห็นว่าคนจีนมาแย่งงานและฝ่าฝืนกฎหมาย มีข้อค�ำถามถึงความชอบด้วย
กฎหมายในการที่มัคคุเทศก์สัญชาติจีนเหล่านั้นสามารถได้รับใบอนุญาตได้อย่างใด มีสถาบันการศึกษาหลายแห่งของ
ไทยที่ออกประกาศนียบัตรให้คนต่างชาติเหล่านั้น (ผู้วิจัย: ส�ำหรับประเด็นเกี่ยวกับปัญหากฎหมายของมัคคุเทศก์
ดังกล่าวไม่อยู่ในขอบเขตของการวิจัยนี้ แต่ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ชี้ให้เห็นถึงทัศนคติและความรู้สึกที่ไม่พอใจต่อ
ชาวต่างชาติ กรณีนี้อาจน�ำไปสู่ปัญหาความเกลียดคนต่างชาติ (Xenophobia) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารแสดง
ความเกลียดชัง (Hate Speech) )
• ผู้ให้ข้อมูลตั้งค�ำถามว่า การที่องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนมีโครงการพัฒนาคุณธรรม โดยให้ปฏิบัติธรรมตาม
วัดของศาสนาพุทธ เป็นการเลือกปฏิบตั กิ บั บุคลากรทีน่ บั ถือศาสนาอืน่ หรือไม่มศี าสนาหรือไม่ นอกจากนี้ เหตุใดจึงเลือก
ไปที่วัดนั้น ไปวัดอื่นได้หรือไม่
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• ผูใ้ ห้ขอ้ มูลตัง้ ค�ำถามว่า สถานศึกษามีโครงการปฏิบตั ธิ รรม โดยให้ไปปฏิบตั ธิ รรมตามวัดของศาสนาพุทธ เป็นการ

เลือกปฏิบัติกับนักเรียนนักศึกษาที่นับถือศาสนาอื่น หรือไม่มีศาสนาหรือไม่
• ผู้ให้ข้อมูลตั้งค�ำถามว่า องค์กรที่จัดตั้งเป็นมูลนิธิ เปิดรับรักษาผู้ป่วยเช่นเดียวกับโรงพยาบาล บางองค์กรถูก
ด�ำเนินคดีเนื่องจากเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ชอบ แต่บางองค์กรท�ำไมไม่ถูกด�ำเนินคดี เป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่
• การใช้ค�ำน�ำหน้านามที่บ่งระบุอาชีพ เป็นการเลือกปฏิบัติ หรือไม่ การใช้ค�ำน�ำหน้านามของอาชีพบางอย่าง
เป็นการเลือกปฏิบัติต่อการใช้ค�ำน�ำหน้านามอาชีพอื่น ๆ เช่น ค�ำน�ำหน้านามของข้าราชการทหาร ต�ำรวจ สามารถระบุ
ในเอกสารราชการได้ หากเปรียบเทียบกับข้าราชการพลเรือน หรืออาชีพอื่น ๆ ไม่สามารถระบุในเอกสารราชการได้
เช่น นายแพทย์ แพทย์หญิง ทนายความ
• ผูใ้ ห้ขอ้ มูลตัง้ ค�ำถามว่า “การก�ำหนดค�ำน�ำหน้านามทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับเพศ เป็นการแบ่งแยกบุคคลด้วยเหตุแห่งเพศ
มีความจ�ำเป็นใดที่ต้องระบุค�ำน�ำหน้านามบุคคล” ผู้ให้ข้อมูลตั้งค�ำถามว่า ภาครัฐสามารถก�ำหนดให้ใช้ค�ำว่า “คุณ” ให้
เท่าเทียมทุกคนได้หรือไม่
จากสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น จะได้น�ำไปวิเคราะห์ในกรอบของกฎหมายสิทธิมนุษยชนตาม
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในบทที่ ๔ ต่อไป
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กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความ
เสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติ
ในบทนี้จะได้ชี้ให้เห็นหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติ
เพื่อเป็นกรอบในการวิเคราะห์ส�ำหรับบทที่ ๔ ในประเด็นต่าง ๆ ต่อไป
ส�ำหรับหลักกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องนี้ จะเริม่ จากการชีใ้ ห้เห็นถึงหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอันปรากฏ
ในตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนฉบับต่าง ๆ โดยจะเน้นเฉพาะหลักที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมกันและ
การห้ามเลือกปฏิบัติ จากนั้นจะได้ชี้ให้เห็นหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคจากความตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในระดับภูมิภาค เมื่อพิจารณาหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้ว จะได้ชี้ให้เห็นหลักกฎหมายต่างประเทศและ
กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจะท�ำการศึกษาค�ำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง โดยคัดเลือกมาเฉพาะ
ที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติ
หลักกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายต่างประเทศ กฎหมายไทย และแนวค�ำพิพากษาดังกล่าวมานี้ จะได้น�ำ
มาเป็นกรอบส�ำหรับการวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับความเท่าเทียมและการห้ามเลือกปฏิบัติในบทที่ ๔ ต่อไป

๓.๑ กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับหลักความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติ
ในหัวข้อนีจ้ ะได้ศกึ ษาถึงกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศภายใต้กรอบของสหประชาชาติ ซึง่ ประกอบด้วย
สนธิสัญญาหลัก ๙ ฉบับ ซึ่งจะชี้ให้เห็นเฉพาะในส่วนของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือก
ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

๑

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil
and Political Rights - ICCPR)
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ประกอบด้วยวรรคอารัมภบท และ
บทบัญญัติ ๕๓ ข้อ ส�ำหรับหลักความเท่าเทียมกันสะท้อนให้เห็นตั้งแต่ใน วรรคอารัมภบท “พิจารณาว่า ตามหลัก
การที่ได้ประกาศไว้ในกฎบัตรสหประชาชาตินั้น การยอมรับในศักดิ์ศรีแต่ก�ำเนิดและสิทธิที่เท่าเทียมกันและไม่อาจ
เพิกถอนได้ (Equal and inalienable rights) ของสมาชิกทั้งปวงของมวลมนุษยชาตินั้นเป็นรากฐานของเสรีภาพ
ความยุติธรรม และสันติธรรมในโลก” ซึ่งมีหลักเกี่ยวกับความเท่าเทียมและการห้ามเลือกปฏิบัติมีดังต่อไปนี้
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ข้อ ๓
รัฐภาคีแห่งกติกานีร้ บั ทีจ่ ะประกันสิทธิอนั เท่าเทียมกันของบุรษุ และสตรี ในการทีจ่ ะอุปโภคสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมืองทั้งปวงที่ได้ระบุไว้ในกติกานี้
Article 3
The States Parties to the present Covenant undertake to ensure the equal right of men
and women to the enjoyment of all civil and political rights set forth in the present Covenant.
ข้อ ๑๔
ข้อ ๑. ย่อย บุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกันในการพิจารณาของศาลและคณะตุลาการ ในการพิจารณาคดีอาญา
ซึ่งตนต้องหาว่ากระท�ำผิด หรือการพิจารณาคดีเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของตน บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับการ
พิจารณาอย่างเปิดเผยและเป็นธรรม โดยคณะตุลาการซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย มีอ�ำนาจ มีความเป็นอิสระ และ
เป็นกลาง สื่อมวลชนและสาธารณชนอาจถูกห้ามเข้าฟังการพิจารณาคดีทั้งหมดหรือบางส่วนก็ด้วยเหตุผลทาง
ศีลธรรม ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือความมั่นคงของชาติในสังคมประชาธิปไตยหรือเพื่อความจ�ำเป็น
เกี่ยวกับส่วนได้เสียในเรื่องชีวิตส่วนตัวของคู่กรณี หรือในสภาพการณ์พิเศษซึ่งศาลเห็นว่าจ�ำเป็นอย่างยิ่ง เมื่อการ
พิจารณาโดยเปิดเผยนั้นอาจเป็นการเสื่อมเสียต่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม แต่ค�ำพิพากษาในคดีอาญา หรือ
ค�ำพิพากษาหรือค�ำวินิจฉัยข้อพิพาทในคดีอื่นต้องเปิดเผย เว้นแต่จ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ของเด็กและเยาวชน หรือ
เป็นกระบวนพิจารณาเกี่ยวด้วยข้อพิพาทของคู่สมรสในเรื่องการเป็นผู้ปกครองเด็ก
Article 14
1. All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determination of
any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall
be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal
established by law. The press and the public may be excluded from all or part of a trial for
reasons of morals, public order (order public) or national security in a democratic society, or
when the interest of the private lives of the parties so requires, or to the extent strictly necessary
in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests
of justice; but any judgment rendered in a criminal case or in a suit at law shall be made public
except where the interest of juvenile persons otherwise requires or the proceedings concern
matrimonial disputes or the guardianship of children.
ข้อ ๒๖
บุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกันตามกฎหมาย และมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกันตามกฎหมาย โดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ ในกรณีนี้ กฎหมายจะต้องห้ามการเลือกปฏิบัติใด ๆ และต้องประกันการคุ้มครอง
บุคคลทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นผลจริงจังจากการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุผลใด เช่น เชือ้ ชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา
ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน ก�ำเนิด หรือสถานะอื่น ๆ
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Article 26
All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to
the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and
guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground
such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin,
property, birth or other status.
หมายเหตุ: ไทยเข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๓๙

๒

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR)
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมประกอบด้วย วรรคอารัมภบท และ
บทบัญญัติ ๓๑ ข้อ แบ่งเป็น ๕ ส่วน วรรคอารัมภบท มีสาระคล้ายคลึงกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง หลักส�ำคัญของกติการะหว่างประเทศฉบับนี้ ได้แก่ การกล่าวถึงสิทธิในการก�ำหนด
เจตจ�ำนงของตนเอง (Right of Self - Determination) กล่าวถึงพันธกรณีของรัฐภาคีที่จะด�ำเนินมาตรการต่าง ๆ
ตั้งแต่การเคารพ คุ้มครอง ส่งเสริม ความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรี โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้
ยังกล่าวถึงสาระของสิทธิ ได้แก่ สิทธิในการท�ำงานและมีเงื่อนไขการท�ำงานที่เหมาะสมเป็นธรรม สิทธิที่จะก่อตั้ง
สหภาพแรงงาน และสิทธิที่จะหยุดงาน สิทธิที่จะได้รับสวัสดิการและการประกันด้านสังคม การคุ้มครองและช่วย
เหลือครอบครัว สิทธิที่จะมีมาตรฐานชีวิตที่ดีพอเพียง สิทธิที่จะมีสุขภาวะด้านกายและใจที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ สิทธิ
ในการศึกษา สิทธิในวัฒนธรรม และประโยชน์จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ส�ำหรับหลักการเกี่ยวกับความ
เท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติปรากฏโดยเฉพาะ ดังนี้
ข้อ ๒
ข้อ ๒ ย่อย รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับที่จะประกันว่าสิทธิทั้งหลายที่ระบุไว้ในกติกานี้ปราศจากการเลือกปฏิบัติ
ใด ๆ เรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด ชาติหรือสังคมดั้งเดิม
ทรัพย์สินก�ำเนิด หรือสถานะอื่น
Article 2
2. The States Parties to the present Covenant undertake to guarantee that the rights
enunciated in the present Covenant will be exercised without discrimination of any kind as to
race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property,
birth or other status
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ข้อ ๓
รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับที่จะประกันสิทธิอันเท่าเทียมกันของบุรุษและสตรีในการจะอุปโภคสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมทั้งปวง ดังที่ระบุไว้ในกติกานี้
Article 3
The States Parties to the present Covenant undertake to ensure the equal right of men
and women to the enjoyment of all economic, social and cultural rights set forth in the present
Covenant.
หมายเหตุ: ไทยเข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๒

๓

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination
of All Forms of Discrimination Against Women - CEDAW)
วัตถุประสงค์หลักของอนุสัญญาฉบับนี้ คือ การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ รวมทั้งการประกันว่า
สตรีและบุรษุ มีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การปฏิบตั แิ ละดูแลจากรัฐอย่างเสมอภาคกัน โดยมีการจ�ำกัดความของค�ำว่าการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรี (Discrimination Against Women) หลักส�ำคัญของอนุสัญญานี้ เช่น
 กล่าวถึงความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรีในด้านการเมืองและการด�ำรงชีวิต (Public Life) ทั้งใน
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ เช่น สิทธิในการเลือกตั้ง การสนับสนุนให้ด�ำรงต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ ความเท่าเทียม
กันในกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และการศึกษา
 กล่าวถึงการที่สตรีจะได้รับการดูแลทางเศรษฐกิจโดยได้รับความเท่าเทียมกันในด้านสิทธิและโอกาสที่จะ
ได้รับการจ้างงานและสิทธิด้านแรงงาน รวมถึงการป้องกันความรุนแรงต่อสตรีในสถานที่ท�ำงาน ความเท่าเทียมกัน
ในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพโดยเฉพาะสตรีมีครรภ์และหลังคลอดบุตร การที่รัฐภาคีจะประกันความเป็นอิสระ
ของสตรีด้านการเงินและความมั่นคงด้านสังคมและการให้ความส�ำคัญแก่สตรีในชนบท ทั้งในด้านแรงงานและ
ความเป็นอยู่
 กล่าวถึงความเท่าเทียมกันของบุรุษและสตรีในด้านกฎหมายโดยเฉพาะในด้านกฎหมายแพ่งและกฎหมาย
ครอบครัว ซึ่งเป็นการประกันความเท่าเทียมกันในชีวิตส่วนบุคคล
ส�ำหรับหลักการเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติปรากฏโดยเฉพาะ ดังนี้
ข้อ ๑
เพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญานี้ ค�ำว่า “การเลือกปฏิบัติต่อสตรี” จะหมายถึงการแบ่งแยก การกีดกัน
หรือการจ�ำกัดใด ๆ เพราะเหตุแห่งเพศซึ่งมีผลหรือความมุ่งประสงค์ที่จะท�ำลายหรือท�ำให้เสื่อมเสียการยอมรับการ
ได้อุปโภคหรือการใช้สิทธิโดยสตรีโดยไม่เลือกสถานภาพด้านการสมรสบนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษและ
สตรีของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม พลเมืองหรือด้านอื่น ๆ
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Article I
For the purposes of the present Convention, the term “discrimination against women”
shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the
effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women,
irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights
and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.
ข้อ ๒
รัฐภาคีทั้งหลายขอประณามการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ตกลงที่จะติดตามนโยบายเกี่ยวกับการ
ขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีโดยวิธที เี่ หมาะสมทุกประการและโดยไม่ชกั ช้า และเพือ่ ให้บรรลุจดุ มุง่ หมายนี้ ตกลงทีจ่ ะ
(ก) บรรจุหลักการของความเสมอภาคของบุรุษและสตรีไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งชาติของตนหรือในบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่เหมาะสมอื่น ๆ ถ้าหากว่ายังไม่รวมเข้าไว้ในรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติเหล่านั้น และประกันที่จะ
ให้มีการปฏิบัติตามหลักการนี้ โดยทางกฎหมายและวิธีการที่เหมาะสมอื่น ๆ
(ข) ก�ำหนดมาตรการด้านนิติบัญญัติและอื่น ๆ ที่เหมาะสม รวมทั้งข้อบังคับเมื่อเห็นเหมาะสม ซึ่งห้ามการ
เลือกปฏิบัติทั้งมวลต่อสตรี
(ค) จัดให้มีการคุ้มครองทางกฎหมายซึ่งสิทธิของสตรีบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันกับบุรุษ และรับประกันใน
การคุ้มครองสตรีอย่างมีประสิทธิภาพต่อการเลือกปฏิบัติใด ๆ โดยผ่านศาลยุติธรรมแห่งชาติที่มีอ�ำนาจและสถาบัน
รัฐบาลอื่น ๆ
(ง) งดเว้นจากการเข้าไปพัวพันในการกระท�ำหรือการปฏิบัติใด ๆ เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติต่อสตรี และ
รับประกันว่าเจ้าหน้าที่และสถาบันของรัฐจะปฏิบัติโดยสอดคล้องกับข้อผูกพันนี้
(จ) ใช้มาตรการทีเ่ หมาะสมทุกอย่าง เพือ่ ขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีโดยบุคคล องค์การหรือวิสาหกิจใด
(ฉ) ใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง รวมทั้งการออกกฎหมาย เพื่อเปลี่ยนแปลง หรือล้มเลิกกฎหมาย
ข้อบังคับ ประเพณีและแนวปฏิบัติที่ยังมีอยู่ซึ่งก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
(ช) เพิกถอนบทบัญญัติทางอาญาภายในทั้งปวงซึ่งก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
Article 2
States Parties condemn discrimination against women in all its forms, agree to pursue by
all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women
and, to this end, undertake:
(a) To embody the principle of the equality of men and women in their national constitutions or other appropriate legislation if not yet incorporated therein and to ensure, through law
and other appropriate means, the practical realization of this principle;
(b) To adopt appropriate legislative and other measures, including sanctions where
appropriate, prohibiting all discrimination against women;
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(c) To establish legal protection of the rights of women on an equal basis with men and
to ensure through competent national tribunals and other public institutions the effective
protection of women against any act of discrimination;
(d) To refrain from engaging in any act or practice of discrimination against women and
to ensure that public authorities and institutions shall act in conformity with this obligation;
(e) To take all appropriate measures to eliminate discrimination against women by any
person, organization or enterprise;
(f) To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws,
regulations, customs and practices which constitute discrimination against women;
(g) To repeal all national penal provisions which constitute discrimination against women.
ข้อ ๔
๑. การที่รัฐภาคีออกมาตรการพิเศษชั่วคราว ซึ่งมุ่งที่จะเร่งรัดให้มีความเสมอภาคที่แท้จริงระหว่างบุรุษและ
สตรี จะไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติตามที่ได้นิยามความหมายไว้ในอนุสัญญาฉบับปัจจุบัน แต่จะโดยประการใด
ก็ตามไม่ต้องมีการคงมาตรฐานอันไม่เสมอภาค หรือแบ่งแยกไว้ในฐานะเป็นผลที่ตามมา มาตรการเหล่านี้จะสิ้นสุด
เมื่อได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของความเสมอภาคของโอกาสและการปฏิบัติ
๒. การที่รัฐภาคีออกมาตรการพิเศษ รวมทั้งมาตรการที่มีอยู่แล้วในอนุสัญญาฉบับปัจจุบัน ซึ่งมุ่งที่จะปกป้อง
ความเป็นเพศมารดาไว้จะไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ
Article 4
1. Adoption by States Parties of temporary special measures aimed at accelerating de
facto equality between men and women shall not be considered discrimination as defined in the
present Convention, but shall in no way entail as a consequence the maintenance of unequal
or separate standards; these measures shall be discontinued when the objectives of equality of
opportunity and treatment have been achieved.
2. Adoption by States Parties of special measures, including those measures contained in
the present Convention, aimed at protecting maternity shall not be considered discriminatory.
ข้อ ๗
รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกประการ เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในด้านที่เกี่ยวกับการเมือง
และทั่ว ๆ ไปของประเทศ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะให้ประกันแก่สตรีภายใต้เงื่อนไขแห่งความเสมอภาคกับบุรุษซึ่ง
สิทธิ
(ก) ที่จะออกเสียงในการเลือกตั้งและลงประชามติทั้งปวง และมีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งเข้าไปในองค์กรที่มี
การเลือกตั้งอย่างเปิดเผยทั้งมวล
(ข) ทีจ่ ะเข้าร่วมในการวางนโยบายของรัฐบาลและด�ำเนินการตามนโยบายนัน้ และในการรับต�ำแหน่งราชการ
และปฏิบัติหน้าที่ราชการในทุก ๆ ระดับของรัฐบาล
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(ค) ที่จะเข้าร่วมในองค์การและสมาคมที่ไม่ได้เป็นของรัฐบาลที่ท�ำหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ทั่ว ๆ ไป
และที่เกี่ยวกับการเมืองของประเทศ
Article 7
States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against
women in the political and public life of the country and, in particular, shall ensure to women,
on equal terms with men, the right:
(a) To vote in all elections and public referenda and to be eligible for election to all
publicly elected bodies;
(b) To participate in the formulation of government policy and the implementation thereof
and to hold public office and perform all public functions at all levels of government;
(c) To participate in non-governmental organizations and associations concerned with the
public and political life of the country.
ข้อ ๘
รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่างเพื่อให้ประกันแก่สตรี ภายใต้เงื่อนไขแห่งความเสมอภาคกันกับ
บุรษุ และโดยไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ใิ ด ๆ ซึง่ โอกาสทีจ่ ะเป็นผูแ้ ทนรัฐบาลของตนในระดับระหว่างประเทศ และเข้าร่วม
ในงานขององค์การระหว่างประเทศ
Article 8
States Parties shall take all appropriate measures to ensure to women, on equal terms
with men and without any discrimination, the opportunity to represent their Governments at the
international level and to participate in the work of international organizations.
ข้อ ๑๐
รัฐภาคีจะใช้มาตรการทีเ่ หมาะสมทุกอย่างเพือ่ ขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรี เพือ่ ทีจ่ ะให้ประกันแก่สตรีทงั้ หลาย
ซึง่ สิทธิอนั เสมอภาคกันกับบุรษุ ในด้านการศึกษา และโดยเฉพาะอย่างยิง่ เพือ่ ประกันบนพืน้ ฐานแห่งความเสมอภาค
ของบุรุษและสตรี
(ก) เงื่อนไขเดียวกันส�ำหรับอาชีพและการแนะแนวอาชีพ ส�ำหรับการมีโอกาสเข้าศึกษา และส�ำหรับการได้
รับวุฒิบัตรในสถาบันการศึกษาทุกประเภท ทั้งในเขตชนบทและเขตเมือง ความเสมอภาคนี้จะได้รับการประกันใน
การศึกษาก่อนเข้าโรงเรียน การศึกษาทั่ว ๆ ไป การศึกษาเทคนิค การศึกษาอาชีพ และการศึกษาเทคนิคชั้นสูง รวม
ทั้งการฝึกฝนด้านอาชีพทุกแบบ
(ข) โอกาสที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรเดียวกัน การสอบชนิดเดียวกัน คณาจารย์สอนที่มีคุณสมบัติได้มาตรฐาน
เดียวกัน พร้อมทั้งมีอาณาบริเวณของโรงเรียนและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพชนิดเดียวกัน
(ค) การขจัดแนวความคิดแบบเก่าเกี่ยวกับบทบาทของบุรุษและสตรีในทุก ๆ ระดับ และทุกรูปแบบของ
การศึกษา โดยการกระตุ้นให้มีสหศึกษาและแบบอื่นของการศึกษา ซึ่งจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายนี้ และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง โดยการทบทวนต�ำราและโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และการดัดแปลงวิธีการสอน
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(ง) โอกาสเท่ากันที่จะได้ประโยชน์จากทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือทางการศึกษาอื่น ๆ
(จ) โอกาสเท่ากันที่จะได้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาต่อเนื่อง รวมทั้งโครงการศึกษาผู้ใหญ่
และโครงการรณรงค์ให้รู้หนังสือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการที่มุ่งจะลดช่องว่างในการศึกษาที่มีอยู่ระหว่างบุรุษ
และสตรี ภายในระยะเวลาที่เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
(ฉ) การลดอัตราการออกจากโรงเรียนของนักศึกษาหญิง และการจัดโครงการต่าง ๆ ส�ำหรับเด็กหญิงและ
สตรีที่ออกจากโรงเรียนก่อนเวลาอันสมควร
(ช) โอกาสเท่ากันที่จะเข้าร่วมอย่างแข็งขันในกีฬาและพลศึกษา
(ซ) โอกาสได้เข้าศึกษาข้อสนเทศทางการศึกษาเฉพาะอย่าง เพื่อช่วยให้หลักประกันด้านสุขภาพและการ
อยู่ดีของครอบครัว รวมทั้งข้อสนเทศและค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว
Article 10
States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women
in order to ensure to them equal rights with men in the field of education and in particular to
ensure, on a basis of equality of men and women:
(a) The same conditions for career and vocational guidance, for access to studies and for
the achievement of diplomas in educational establishments of all categories in rural as well as
in urban areas; this equality shall be ensured in pre-school, general, technical, professional and
higher technical education, as well as in all types of vocational training;
(b) Access to the same curricula, the same examinations, teaching staff with qualifications
of the same standard and school premises and equipment of the same quality;
(c) The elimination of any stereotyped concept of the roles of men and women at all
levels and in all forms of education by encouraging coeducation and other types of education
which will help to achieve this aim and, in particular, by the revision of textbooks and school
programmers and the adaptation of teaching methods;
(d) The same opportunities to benefit from scholarships and other study grants;
(e) The same opportunities for access to programmers of continuing education, including
adult and functional literacy programmers, particularly those aimed at reducing, at the earliest
possible time, any gap in education existing between men and women;
(f) The reduction of female student drop-out rates and the organization of programmers for
girls and women who have left school prematurely;
(g) The same Opportunities to participate actively in sports and physical education;
(h) Access to specific educational information to help to ensure the health and well-being
of families, including information and advice on family planning.
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ข้อ ๑๑
๑. รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในด้านการจ้างงานเพื่อที่จะ
ประกันสิทธิอย่างเดียวกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
(ก) สิทธิที่จะท�ำงานในฐานะเป็นสิทธิอันจะพึงแบ่งแยกมิได้ของมนุษย์ทั้งปวง
(ข) สิทธิในโอกาสที่จะได้รับการจ้างงานชนิดเดียวกัน รวมทั้งการใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเดียวกัน
ในเรื่องของการจ้างงาน
(ค) สิทธิในการเลือกอาชีพและการท�ำงานได้อย่างเสรี สิทธิในการได้เลื่อนต�ำแหน่ง ความปลอดภัยใน
การท�ำงาน และผลประโยชน์ รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริการทั้งปวง และสิทธิที่จะได้รับการฝึก และการฝึกซ�้ำ
ด้านอาชีพ รวมทั้งภาวการณ์เป็นผู้ฝึกงาน การฝึก และการฝึกซ�้ำด้านอาชีพในระดับสูง
(ง) สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนเท่าเทียมกัน รวมทั้งผลประโยชน์และสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติที่
เสมอภาคกันเกีย่ วกับงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าเท่าเทียมกัน รวมทัง้ ความเสมอภาคของการปฏิบตั ใิ นการวัดผลคุณภาพของงาน
(จ) สิทธิที่จะได้รับประกันสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการเกษียณอายุ การตกงาน การป่วย
การทุพพลภาพและวัยชรา และการหมดสมรรถนะทีจ่ ะท�ำงานอืน่ ๆ รวมถึงสิทธิในการได้รบั เงินค่าจ้างขณะพักงาน
(ฉ) สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในสภาพการท�ำงานต่าง ๆ รวมทั้งการให้
ความคุ้มครองในการท�ำหน้าที่ด้านการมีบุตรสืบพันธุ์
๒. เพื่อที่จะป้องกันการเลือกปฏิบัติต่อสตรีด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากการแต่งงานหรือความเป็นเพศมารดา
และเพื่อประกันสิทธิอันแท้จริงของสตรีในการที่จะท�ำงาน รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสม
(ก) เพื่อห้ามภายใต้การบังคับใช้ของข้อห้ามต่าง ๆ ไม่ให้มีการปลดเพราะเหตุแห่งการตั้งครรภ์ หรือ
เพราะการลาคลอดบุตร และการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของสถานภาพในการแต่งงาน
(ข) เพื่อริเริ่มให้มีการลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้าง หรือได้ผลประโยชน์ทางสังคมที่เปรียบเทียบได้โดย
ไม่สูญเสียการงานเดิม อาวุโสในการท�ำงานหรือเงินช่วยเหลือทางสังคม
(ค) เพื่อกระตุ้นให้มีบริการสังคมอันเป็นตัวสนับสนุนที่จ�ำเป็น เพื่อที่จะช่วยให้บิดามารดาสามารถ
รวบรวมข้อผูกพันทางครอบครัวเข้ากับความรับผิดชอบในการงานและการเข้าร่วมในกิจการสาธารณะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง โดยการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งและพัฒนาขอบข่ายของสวัสดิการด้านการเลี้ยงดูเด็ก
(ง) ให้มีการคุ้มครองเป็นพิเศษแก่สตรีที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ ในการท�ำงานทุกรูปแบบที่มีแนวโน้มว่าจะ
เป็นอันตรายต่อสตรีเหล่านั้น
๓. บทบัญญัติของกฎหมายด้านการคุ้มครองที่เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่มีอยู่ในข้อนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็น
ครั้งคราวในแง่ของความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจะได้รับการแก้ไข ยกเลิก หรือขยาย เท่าที่
จ�ำเป็น
Article 11
1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against
women in the field of employment in order to ensure, on a basis of equality of men and women,
the same rights, in particular:
(a) The right to work as an inalienable right of all human beings;
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(b) The right to the same employment opportunities, including the application of the
same criteria for selection in matters of employment;
(c) The right to free choice of profession and employment, the right to promotion, job
security and all benefits and conditions of service and the right to receive vocational training
and retraining, including apprenticeships, advanced vocational training and recurrent training;
(d) The right to equal remuneration, including benefits, and to equal treatment in
respect of work of equal value, as well as equality of treatment in the evaluation of the quality
of work;
(e) The right to social security, particularly in cases of retirement, unemployment,
sickness, invalidity and old age and other incapacity to work, as well as the right to paid leave;
(f) The right to protection of health and to safety in working conditions, including the
safeguarding of the function of reproduction.
2. In order to prevent discrimination against women on the grounds of marriage or maternity and to ensure their effective right to work, States Parties shall take appropriate measures:
(a) To prohibit, subject to the imposition of sanctions, dismissal on the grounds of
pregnancy or of maternity leave and discrimination in dismissals on the basis of marital status;
(b) To introduce maternity leave with pay or with comparable social benefits without
loss of former employment, seniority or social allowances;
(c) To encourage the provision of the necessary supporting social services to enable
parents to combine family obligations with work responsibilities and participation in public life,
in particular through promoting the establishment and development of a network of childcare
facilities;
(d) To provide special protection to women during pregnancy in types of work proved
to be harmful to them.
3. Protective legislation relating to matters covered in this article shall be reviewed
periodically in the light of scientific and technological knowledge and shall be revised, repealed
or extended as necessary.
ข้อ ๑๒
๑. รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในด้านการรักษาสุขภาพ เพื่อ
ประกันการมีโอกาสได้รบั การบริการในการรักษาสุขภาพ รวมทัง้ บริการทีเ่ กีย่ วกับการวางแผนครอบครัว บนพืน้ ฐาน
ของความเสมอภาคของบุรุษและสตรี
๒. ทั้ง ๆ ที่มีบทบัญญัติในวรรค ๑ ของข้อนี้ รัฐภาคีจะประกันให้สตรีได้รับบริการที่เหมาะสมเกี่ยวกับการ
ตัง้ ครรภ์ การคลอดบุตรและระยะหลังคลอดบุตร โดยการให้บริการแบบให้เปล่าเมือ่ จ�ำเป็น รวมทัง้ การให้โภชนาการ
ที่เพียงพอระหว่างการตั้งครรภ์และระยะการให้นม
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Article 12
1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against
women in the field of health care in order to ensure, on a basis of equality of men and women,
access to health care services, including those related to family planning.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph I of this article, States Parties shall ensure
to women appropriate services in connection with pregnancy, confinement and the post-natal
period, granting free services where necessary, as well as adequate nutrition during pregnancy
and lactation.
ข้อ ๑๓
รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในด้านอื่น ๆ ของการเป็นอยู่
ทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อที่จะให้ได้สิทธิอย่างเดียวกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคระหว่างบุรุษและสตรี
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
(ก) สิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์ด้านครอบครัว
(ข) สิทธิที่จะได้กู้ยืมจากธนาคาร การจ�ำนอง และสินเชื่อด้านการเงินในรูปอื่น ๆ
(ค) สิทธิที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมนันทนาการ การกีฬา และเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมทุกอย่าง
Article 13
States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women
in other areas of economic and social life in order to ensure, on a basis of equality of men and
women, the same rights, in particular:
(a) The right to family benefits;
(b) The right to bank loans, mortgages and other forms of financial credit;
(c) The right to participate in recreational activities, sports and all aspects of cultural life.
หมายเหตุ: ไทยเข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๒๘
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๔

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child - CRC)
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยเด็กประกอบด้วยบทบัญญัติ ๕๔ ข้อ โดยเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วกับสิทธิของเด็กโดยตรงนัน้ มุง่ เน้นหลัก
พื้นฐาน ที่ส�ำคัญคือ
 การห้ามเลือกปฏิบัติต่อเด็กและการให้ความส�ำคัญแก่เด็กทุกคนเท่าเทียมกันโดยไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่าง
ของเด็ก ในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ชาติพันธุ์ หรือสังคม ทรัพย์สิน ความ
ทุพพลภาพ การเกิด หรือสถานะอื่น ๆ ของเด็ก หรือบิดามารดา หรือผู้ปกครองทางกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กมี
โอกาสที่เท่าเทียมกัน
 การกระท�ำหรือการด�ำเนินการทั้งหลายต้องค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นอันดับแรก
 สิทธิในการมีชีวิต การอยู่รอด และการพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม
 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็ก และการให้ความส�ำคัญกับความคิดเหล่านั้น
ส�ำหรับหลักการเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติปรากฏโดยเฉพาะ ดังนี้
ข้อ ๒
๑. รัฐภาคีจะเคารพและประกันสิทธิตามที่ก�ำหนดไว้ในอนุสัญญานี้ แก่เด็กแต่ละคนที่อยู่ในเขตอ�ำนาจ
ของตน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าชนิดใด ๆ โดยไม่ค�ำนึงถึงเชื้อชาติ สีผิว เพศภาษา ศาสนา ความ
คิดเห็นทางการเมืองหรือทางอื่น ต้นก�ำเนิดทางชาติ ชาติพันธุ์ หรือสังคม ทรัพย์สิน ความทุพพลภาพ การเกิด หรือ
สถานะอื่น ๆ ของเด็ก หรือบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
๒. รัฐภาคีจะด�ำเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง เพื่อที่จะประกันว่าเด็กได้รับการคุ้มครองจากการเลือก
ปฏิบัติ หรือการลงโทษในทุกรูปแบบบนพื้นฐานของสถานภาพ กิจกรรมความคิดเห็นที่แสดงออก หรือความเชื่อ
ของบิดา มารดา ผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือสมาชิกในครอบครัวของเด็ก
Article 2
1. States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to
each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child’s
or his or her parent’s or legal guardian’s race, colour, sex, language, religion, political or other
opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status.
2. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that the child is protected
against all forms of discrimination or punishment on the basis of the status, activities, expressed
opinions, or beliefs of the child’s parents, legal guardians, or family members.
หมายเหตุ: ไทยเข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๕
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๕

อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination
of All Forms of Racial Discrimination - CERD)
อนุสัญญานี้ ก�ำหนดหลักการเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติว่า “การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ” หมายถึงการจ�ำแนก
การกีดกัน การจ�ำกัดหรือการเลือกโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว เชื้อสาย หรือชาติก�ำเนิด หรือเผ่าพันธุ์
ก�ำเนิดซึง่ มีเจตนาหรือมีผลให้เกิดการระงับหรือกีดกันการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของบุคคลใน
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และในด้านอื่น ๆ ของการด�ำรงชีวิตในสังคม รวมทั้งการระงับหรือกีดกัน
การใช้สิทธิเหล่านั้นอย่างเสมอภาคของบุคคล
ส�ำหรับหลักการเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติปรากฏโดยเฉพาะ ดังนี้
ข้อ ๑
๑. ในอนุสัญญานี้ ค�ำว่า “การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ”จะหมายถึง การจ�ำแนก การกีดกัน การจ�ำกัด หรือ
การเลือก โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว เชื้อสาย หรือชาติก�ำเนิดหรือเผ่าพันธุ์ก�ำเนิด ซึ่งมีเจตนาหรือมีผล
ให้เกิดการระงับหรือกีดกั้นการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลในด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และในด้านอื่น ๆ ของการด�ำรงชีวิตในสังคม รวมทั้งการระงับหรือกีดกั้นการใช้สิทธิเหล่านั้นอย่าง
เสมอภาคของบุคคล
Article 1
1. In this Convention, the term racial discrimination shall mean any distinction, exclusion,
restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the
purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal
footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or
any other field of public life.
ข้อ ๒
๑. รัฐภาคีประณามการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ และจะจัดให้มีนโยบายที่จะขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
ในทุกรูปแบบ และส่งเสริมความเข้าใจระหว่างชนทุกเชื้อชาติโดยวิธีการที่เหมาะสมและไม่รีรอ และเพื่อการนี้
(ก) รัฐภาคีแต่ละรัฐจะไม่กระท�ำการใด ๆ ทีจ่ ะเป็นการเลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคล กลุม่ บุคคล หรือสถาบัน และจะ
ประกันว่าเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทุกคน และสถาบันของรัฐทุกแห่ง ทัง้ ระดับชาติและระดับท้องถิน่ จะปฏิบตั ติ ามพันธกรณีนี้
(ข) รัฐภาคีจะไม่อุปถัมภ์ ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติโดยบุคคลหรือองค์กรใด
(ค) รัฐภาคีแต่ละรัฐจะด�ำเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อทบทวนนโยบายของรัฐบาล ทั้งในกรอบแห่ง
ชาติและระดับท้องถิ่น และแก้ไข เพิกถอนหรือยกเลิกกฎหมายหรือกฎระเบียบใด ๆ ทีม่ ีผลก่อให้เกิดหรือแพร่ขยาย
การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติไม่ว่าในที่ใดก็ตาม
(ง) รัฐภาคีแต่ละรัฐจะห้ามและยกเลิกการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติโดยบุคคล กลุ่ม หรือ องค์กร โดยวิธีการ
อันเหมาะสม ซึ่งรวมทั้งการออกกฎหมายที่ใช้ตามความจ�ำเป็นของสถานการณ์
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(จ) รัฐภาคีแต่ละรัฐจะสนับสนุนการด�ำเนินงานขององค์กรที่มุ่งประสานหลายเชื้อชาติเข้าด้วยกันและ
ด�ำเนินการเคลื่อนไหว และการกระท�ำใด ๆ ในอันที่จะขจัดอุปสรรคขวางกั้นทางเชื้อชาติตามความเหมาะสม
และจะไม่สนับสนุนการกระท�ำใด ๆ อันมีแนวโน้มที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการแบ่งแยกทางเชื้อชาติ
๒. เมื่อสถานการณ์เหมาะสม และโดยค�ำนึงถึงด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและอื่น ๆ รัฐภาคีจะจัดให้มี
มาตรการพิเศษและเป็นรูปธรรมเพือ่ ประกันให้มกี ารพัฒนาอย่างพอเพียง และให้การคุม้ ครองแก่กลุม่ ชน หรือบุคคล
บางเชื้อชาติ โดยมีเจตนารมณ์ที่จะประกันให้บุคคลเหล่านั้นมีสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างสมบูรณ์
และอย่างเสมอภาค ทั้งนี้ มาตรการเหล่านี้จะต้องไม่ก่อให้เกิดการแบ่งแยกสิทธิที่ไม่เท่าเทียมกันส�ำหรับกลุ่มชนต่าง
เชื้อชาติอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นแล้ว
Article 2
1. States Parties condemn racial discrimination and undertake to pursue by all appropriate
means and without delay a policy of eliminating racial discrimination in all its forms and promoting
understanding among all races, and, to this end:
(a) Each State Party undertakes to engage in no act or practice of racial discrimination
against persons, groups of persons or institutions and to ensure that all public authorities and
public institutions, national and local, shall act in conformity with this obligation;
(b) Each State Party undertakes not to sponsor, defend or support racial discrimination by
any persons or organizations;
(c) Each State Party shall take effective measures to review governmental, national and
local policies, and to amend, rescind or nullify any laws and regulations which have the effect of
creating or perpetuating racial discrimination wherever it exists;
(d) Each State Party shall prohibit and bring to an end, by all appropriate means, including
legislation as required by circumstances, racial discrimination by any persons, group or organization;
(e) Each State Party undertakes to encourage, where appropriate, integrationist multiracial organizations and movements and other means of eliminating barriers between races, and
to discourage anything which tends to strengthen racial division.
2. States Parties shall, when the circumstances so warrant, take, in the social, economic,
cultural and other fields, special and concrete measures to ensure the adequate development
and protection of certain racial groups or individuals belonging to them, for the purpose of
guaranteeing them the full and equal enjoyment of human rights and fundamental freedoms.
These measures shall in no case entail as a consequence the maintenance of unequal or separate
rights for different racial groups after the objectives for which they were taken have been achieved.
ข้อ ๕
เพือ่ ให้สอดคล้องตามพันธกรณีพนื้ ฐานทีไ่ ด้จดั วางไว้ตามข้อ ๒ ของอนุสญ
ั ญานี้ รัฐภาคีจะห้ามและขจัดการเลือก
ปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ และจะประกันสิทธิของทุกคนให้มีความเสมอภาคกันตามกฎหมาย โดยไม่จ�ำแนก
ตามเชื้อชาติ สีผิว หรือชาติหรือเผ่าพันธุ์ก�ำเนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้สิทธิดังต่อไปนี้
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(ก) สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติต่ออย่างเท่าเทียมกันภายใต้ศาลและองค์กรอื่น ๆ ทั้งปวง ในกระบวนการยุติธรรม
(ข) สิทธิที่บุคคลจะได้รับสวัสดิภาพและการคุ้มครองโดยรัฐให้รอดพ้นจากความรุนแรงหรือการท�ำร้ายร่างกาย
ไม่ว่าจะโดยการกระท�ำของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือโดยกลุ่มบุคคลหรือสถาบันใดก็ตาม
(ค) สิทธิทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิที่จะเข้าร่วมในการเลือกตั้งการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและการ
สมัครรับเลือกตั้ง โดยอยู่บนพื้นฐานของการใช้สิทธิอย่างทั่วถึงและเสมอภาคกัน การเข้าร่วมในรัฐบาล และเข้าร่วม
ในการด�ำเนินกิจกรรมสาธารณะในทุกระดับ และความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการสาธารณะ
(ง) สิทธิพลเมืองอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
(๑) สิทธิในการมีเสรีภาพในการโยกย้ายและในการพ�ำนักอาศัยภายในเขตแดนของรัฐ
(๒) สิทธิในการเดินทางออกจากประเทศหนึ่งประเทศใด รวมทั้งประเทศของตนเองและในอันที่จะกลับคืน
มายังประเทศตน
(๓) สิทธิในการครองสัญชาติ
(๔) สิทธิในการสมรสและการเลือกคู่สมรส
(๕) สิทธิในการครอบครองทรัพย์สิน ทั้งโดยส่วนตัวและโดยร่วมกับบุคคลอื่น
(๖) สิทธิในการรับมรดก
(๗) สิทธิในการมีเสรีภาพทางความนึกคิด ความส�ำนึก และศาสนา
(๘) สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก
(๙) สิทธิในการชุมนุมอย่างสงบและการรวมกลุ่ม
(ฉ) สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
(๑) สิทธิในการมีงานท�ำ ในการเลือกงานอย่างเสรี ในการมีสภาพในการท�ำงานที่เหมาะสม น่าพอใจ ในการ
ได้รับการคุ้มครองจากสภาพการตกงาน ในการได้รับค่าจ้างที่เท่าเทียมกันกับงานที่ท�ำในระดับเดียวกัน ในการได้รับ
ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและน่าพอใจ
(๒) สิทธิในการจัดตั้งและเข้าร่วมสหภาพแรงงาน
(๓) สิทธิในการมีที่อยู่อาศัย
(๔) สิทธิในการได้รบั บริการสาธารณสุข การดูแลทางการแพทย์ การประกันสังคม และการบริการทางสังคม
(๕) สิทธิในการได้รับการศึกษาและการฝึกอบรม
(๖) สิทธิในการเข้าร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
(ช) สิทธิในการเข้าถึงสถานที่ หรือบริการใด ๆ ที่มีไว้ส�ำหรับสาธารณชน เช่น การเดินทางขนส่ง โรงแรม ร้าน
อาหาร ร้านกาแฟ โรงละคร และสวนสาธารณะ
Article 5
In compliance with the fundamental obligations laid down in article 2 of this Convention,
States Parties undertake to prohibit and to eliminate racial discrimination in all its forms and to
guarantee the right of everyone, without distinction as to race, colour, or national or ethnic origin,
to equality before the law, notably in the enjoyment of the following rights:
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(a) The right to equal treatment before the tribunals and all other organs administering justice;
(b) The right to security of person and protection by the State against violence or bodily harm,
whether inflicted by government officials or by any individual, group or institution;
(c) Political rights, in particular the rights to participate in elections to vote and to stand for
election on the basis of universal and equal suffrage, to take part in the Government as well as
in the conduct of public affairs at any level and to have equal access to public service;
(d) Other civil rights, in particular:
(i) The right to freedom of movement and residence within the border of the State;
(ii) The right to leave any country, including one’s own, and to return to one’s country;
(iii) The right to nationality;
(iv) The right to marriage and choice of spouse;
(v) The right to own property alone as well as in association with others;
(vi) The right to inherit;
(vii) The right to freedom of thought, conscience and religion;
(viii) The right to freedom of opinion and expression;
(ix) The right to freedom of peaceful assembly and association;
(e) Economic, social and cultural rights, in particular:
(i) The rights to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of
work, to protection against unemployment, to equal pay for equal work, to just and favourable
remuneration;
(ii) The right to form and join trade unions;
(iii) The right to housing;
(iv) The right to public health, medical care, social security and social services;
(v) The right to education and training;
(vi) The right to equal participation in cultural activities;
(f) The right of access to any place or service intended for use by the general public, such as
transport, hotels, restaurants, cafes, theatres and parks.
หมายเหตุ: มีผลบังคับใช้กับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ แต่มีการตั้งข้อสงวนโดยเฉพาะใน
ข้อ ๔ ทีม่ หี ลักว่า“รัฐภาคีประณามการโฆษณาชวนเชือ่ (Propaganda) ทัง้ มวลและองค์กรทัง้ ปวงทีต่ งั้ อยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของความคิดเห็นหรือทฤษฎีของความเหนือกว่าของชนชาติหนึง่ ชนชาติใดหรือของกลุม่ บุคคลตามสีผวิ หรือเผ่าพันธุ์
ก�ำเนิด หรือที่พยายามให้เหตุผลรองรับหรือส่งเสริมความเกลียดชังระหว่างเชื้อชาติหรือการเลือกปฏิบัติในรูปแบบ
ใดก็ตาม และตกลงทีจ่ ะจัดให้มมี าตรการทางบวกในทันทีทจี่ ะขจัดการกระตุน้ หรือการกระท�ำทีเ่ ลือกปฏิบตั แิ ละเพือ่
การนีจ้ ะด�ำเนินการต่าง ๆ โดยค�ำนึงถึงหลักการทีป่ รากฏอยูใ่ นปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
และสิทธิต่าง ๆ ที่ได้ระบุในข้อ ๕ ของอนุสัญญานี้...” ส�ำหรับหลักการในข้อ ๔ นี้จะกล่าวถึงโดยละเอียดในหัวข้อที่
ว่าด้วยการวิเคราะห์การสื่อสารที่ท�ำให้เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech)
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๖

อนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานและการประติบตั ิ หรือการลงโทษอืน่ ทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�ำ่ ยีศกั ดิศ์ รี
(Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
- CAT)
อนุสญ
ั ญาฉบับนีม้ วี ตั ถุประสงค์ในการระงับและยับยัง้ การทรมาน โดยในเนือ้ หาของอนุสญ
ั ญาดังกล่าวได้กำ� หนด
ความหมายของ การทรมาน ว่าหมายถึงการกระท�ำใดก็ตามโดยเจตนาทีท่ ำ� ให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมาน
อย่างสาหัสไม่วา่ ทางกายภาพหรือทางจิตใจต่อบุคคลใดบุคคลหนึง่ ด้วยความมุง่ ประสงค์ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ข้อสนเทศหรือ
ค�ำสารภาพจากบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม การลงโทษบุคคลนั้นส�ำหรับการกระท�ำซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม
กระท�ำ หรือถูกสงสัยว่าได้กระท�ำ รวมทั้งการบังคับขู่เข็ญ โดยมุ่งเน้นไปที่การกระท�ำหรือโดยความยินยอมของ
เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลอื่น ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งทางการ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมาน
ที่เกิดจาก หรืออันเป็นผลปกติจาก หรืออันสืบเนื่องมาจากการลงโทษทั้งปวงที่ชอบด้วยกฎหมาย
ส�ำหรับหลักการเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติปรากฏโดยเฉพาะ ดังนี้
ข้อที่ ๑
๑. เพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญานี้ ค�ำว่า “การทรมาน” หมายถึง การกระท�ำใดก็ตามโดยเจตนาที่
ท�ำให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างสาหัส ไม่ว่าทางกายหรือทางจิตใจ ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อ
ความมุ่งประสงค์ที่จะได้มาซึ่งข้อสนเทศ หรือค�ำสารภาพจากบุคคลนั้นหรือจากบุคคลที่สาม การลงโทษบุคคลนั้น
ส�ำหรับการกระท�ำซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สามกระท�ำ หรือถูกสงสัยว่าได้กระท�ำ หรือเป็นการข่มขู่ให้กลัว หรือ
เป็นการบังคับขู่เข็ญบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม หรือเพราะเหตุผลใด ๆ บนพื้นฐานของการเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็น
ในรูปใด เมื่อความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานนั้นกระท�ำโดย หรือด้วยการยุยง หรือโดยความยินยอม หรือรู้
เห็นเป็นใจของเจ้าพนักงานของรัฐ หรือของบุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งทางการ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความเจ็บ
ปวดหรือความทุกข์ทรมานทีเ่ กิดจาก หรือเป็นผลมาจาก หรือสืบเนือ่ งมาจากการลงโทษทัง้ ปวงทีช่ อบด้วยกฎหมาย
Article 1
1. For the purposes of this Convention, the term "torture" means any act by which severe
pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such
purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for
an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or
coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such
pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a
public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering
arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.
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๗

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities CRPD)
อนุสญ
ั ญาฉบับนีเ้ น้นไปทีก่ ารขจัดอุปสรรคในการด�ำเนินชีวติ ของผูพ้ กิ าร ตลอดจนการแก้ไขความเสียเปรียบทาง
สังคมของคนพิการ ซึ่งก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติ และขัดขวางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ส�ำหรับหลักการเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติปรากฏโดยเฉพาะ ดังนี้
ข้อที่ ๒ (นิยาม)
“การเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการ” หมายถึง ความแตกต่าง การกีดกัน หรือการจ�ำกัดบนพื้นฐาน
ความพิการซึง่ มีความมุง่ ประสงค์ หรือส่งผลให้เป็นการเสือ่ มเสียหรือท�ำให้ไร้ผลซึง่ การยอมรับการอุปโภคหรือการใช้
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวง บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ความเป็นพลเมืองหรือด้านอื่น ๆ รวมถึงการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ รวมทั้งการปฏิเสธการช่วยเหลือ
ที่สมเหตุสมผล
Article 2 (Definition)
“Discrimination on the basis of disability” means any distinction, exclusion or restriction on
the basis of disability which has the purpose or effect of impairing or nullifying the recognition,
enjoyment or exercise, on an equal basis with others, of all human rights and fundamental
freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field. It includes all forms
of discrimination, including denial of reason able accommodation;
ข้อ ๓ (หลักการทั่วไป)
หลักการของอนุสัญญานี้ มีดังนี้
(ก) การเคารพในศักดิ์ศรีที่มีมาแต่ก�ำเนิด การอยู่ได้ด้วยตนเอง รวมถึงเสรีภาพในการตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง
และความเป็นอิสระของบุคคล
(ข) การไม่เลือกปฏิบัติ
(ค) การเข้ามีส่วนร่วมและเข้าร่วมได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลในสังคม
(ง) การเคารพความแตกต่างและการยอมรับว่าคนพิการเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายของมนุษย์และ
มนุษยชาติ
(จ) ความเท่าเทียมกันของโอกาส
(ฉ) ความสามารถในการเข้าถึง
(ช) ความเท่าเทียมกันระหว่างชายกับหญิง
(ฌ) การเคารพขีดความสามารถของเด็กพิการที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและการเคารพสิทธิของเด็กพิการ
เพื่อสงวนรักษาอัตลักษณ์แห่งตน
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Article 3
General principles, the principles of the present Convention shall be:
(a) Respect for inherent dignity, individual autonomy including the freedom to make one’s
own choices, and independence of persons;
(b) Non-discrimination;
(c) Full and effective participation and inclusion in society;
(d) Respect for difference and acceptance of persons with disabilities as part of human
diversity and humanity;
(e) Equality of opportunity;
(f) Accessibility;
(g) Equality between men and women;
(h) Respect for the evolving capacities of children with disabilities and respect for the right
of children with disabilities to preserve their identities.
ข้อ ๕ (ความเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ)
๑. รัฐภาคียอมรับว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกันเบื้องหน้าและภายใต้กฎหมาย และมีสิทธิที่จะได้รับความ
คุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่เท่าเทียมกันตามกฎหมายโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ
๒. ให้รัฐภาคีห้ามการเลือกปฏิบัติทั้งปวงเพราะเหตุแห่งความพิการ และประกันให้คนพิการได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิผลจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุทั้งปวง
๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมกันและขจัดการเลือกปฏิบัติ ให้รัฐภาคีด�ำเนินขั้นตอนที่เหมาะสม
ทั้งปวงเพื่อประกันว่าจะจัดให้มีการช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล
๔. มาตรการเฉพาะซึ่งจ�ำเป็นในการเร่งหรือเพื่อให้บรรลุถึงความเท่าเทียมกันในทางปฏิบัติแก่คนพิการ
ต้องไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขของอนุสัญญานี้
Article 5 (Equality and Non - Discrimination)
1. States Parties recognize that all persons are equal before and under the law and are
entitled without any discrimination to the equal protection and equal benefit of the law.
2. States Parties shall prohibit all discrimination on the basis of disability and guarantee to
persons with disabilities equal and effective legal protection against discrimination on all grounds.
3. In order to promote quality and eliminate discrimination, States Parties shall take all
appropriate steps to ensure that reasonable accommodation is provided.
4. Specific measures which are necessary to accelerate or achieve de facto equality of
persons with disabilities shall not be considered discrimination under the terms of the present
Convention.
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๘

อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ ครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (International
Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance - CED)
อนุสญ
ั ญานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ก�ำหนดให้การท�ำให้บคุ คลหายสาบสูญโดยถูกบังคับเป็นฐานความผิดตามกฎหมาย
อาญา โดยเน้นการกระท�ำของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือการกระท�ำในนามเจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งก�ำหนดโทษของความผิด
ดังกล่าว โดยรัฐจะต้องก�ำหนดให้ตนมีเขตอ�ำนาจศาลเหนือความผิดฐานกระท�ำให้บุคคลหายสาบสูญโดยถูกบังคับ
ถึงแม้ว่าบุคคลที่หายสาบสูญ หรือบุคคลที่ประกอบอาชญากรรมดังกล่าวจะไม่ใช่คนชาติของตนและการท�ำให้หาย
สาบสูญก็มิได้เกิดขึ้นในดินแดนของรัฐตน ทั้งนี้ ค�ำสั่งของผู้บังคับบัญชาจะไม่สามารถยกขึ้นเป็นข้ออ้างส�ำหรับการ
กระท�ำให้บคุ คลหายสาบสูญได้ นอกจากนี้ ยังก�ำหนดให้รฐั มีหน้าทีป่ ฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรมและจัดให้เหยือ่ และสมาชิก
ในครอบครัวได้รับการเยียวยาและชดเชยอย่างเหมาะสม

๙

อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการคุม้ ครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิน่ ฐานและสมาชิกในครอบครัว (Convention on
the Protection of the Rights of Migrants Workers and Member of their Families - CMW)
ในส่วนของหลักการเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติในอนุสัญญานี้มีดังต่อไปนี้
ส่วนที่ ๒ การไม่เลือกปฏิบัติโดยเคารพต่อสิทธิ
มาตรา ๗
รัฐภาคีดำ� เนินการให้เป็นไปตามตราสารระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วกับสิทธิมนุษยชน โดยเคารพและให้หลักประกัน
แก่คนงานอพยพทัง้ ปวงและสมาชิกครอบครัวของเขา ทีอ่ ยูภ่ ายในอาณาเขตและอยูใ่ นขอบเขตอ�ำนาจของตน ในเรือ่ ง
ของสิทธิต่าง ๆ ที่ก�ำหนดไว้ในอนุสัญญานี้ โดยปราศจากการแบ่งแยกใด ๆ อาทิ เพศ เชื้อชาติ สีผิว ภาษา ศาสนา
หรือความเชื่อ ความเห็นทางการเมืองหรือความเห็นอื่น ต้นก�ำเนิดทางเชื้อชาติ ชาติพันธุ์หรือสังคม สัญชาติ อายุ
ฐานะทางเศรษฐกิจ สินทรัพย์ สถานภาพการสมรส การเกิดหรือสถานภาพอื่น
PART II: Non-discrimination with Respect to Rights
Article 7
States Parties undertake, in accordance with the international instruments concerning human
rights, to respect and to ensure to all migrant workers and members of their families within their
territory or subject to their jurisdiction the rights provided for in the present Convention without
distinction of any kind such as to sex, race, colour, language, religion or conviction, political or
other opinion, national, ethnic or social origin, nationality, age, economic position, property,
marital status, birth or other status.
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ปัจจุบันประเทศไทยเข้าเป็นภาคีตราสารระหว่างประเทศหลักภายใต้กรอบของสหประชาชาติดังกล่าว ๗ ฉบับ
รวมทัง้ เป็นภาคีพธิ สี ารเลือกรับของอนุสญ
ั ญา CEDAW ว่าด้วยการรับข้อร้องเรียนและอนุสญ
ั ญาสิทธิเด็กอีก ๒ ฉบับ
คือ พิธีสารเลือกรับเรื่องการขายเด็ก การค้าประเวณีและสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก (Optional Protocol to the
Convention on Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography) และพิธีสารเลือกรับเรื่องความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ (Optional Protocol to the
Convention on Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict) ส�ำหรับ
อนุสญ
ั ญาอีกสองฉบับทีไ่ ทยยังไม่ได้เป็นภาคี คือ อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ ครองบุคคลทุกคนจากการ
หายสาบสูญโดยถูกบังคับ และอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการคุม้ ครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิน่ ฐานและสมาชิกในครอบครัว

๓.๒ กฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเกี่ยวกับหลักความเสมอภาคและ
การห้ามเลือกปฏิบัติ
ในส่วนนีจ้ ะชีใ้ ห้เห็นถึงหลักการเกีย่ วกับหลักความเสมอภาคหรือหลักความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาค ๓ ภูมิภาค ดังต่อไปนี้

๑ สหภาพยุโรป

๑.๑) สนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป (European Convention on Human Rights)
ข้อ ๑๔
สิทธิและเสรีภาพในอนุสญ
ั ญานีจ้ ะได้รบั การรับรองโดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุใด ๆ เช่น เพศ
เชื้อชาติ สีผิว ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมืองหรือความเห็นอื่น ๆ ชาติก�ำเนิดหรือแหล่งก�ำเนิดทางสังคม การเป็น
สมาชิกในสมาคมของชนกลุ่มน้อย ทรัพย์สิน ก�ำเนิด หรือ สถานะอื่น
Article 14
The enjoyment of the rights and freedoms set forth in the European Convention on
Human Rights and the Human Rights Act shall be secured without discrimination on any ground such
as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association
with a national minority, property, birth or other status.
Union)

๑.๒) กฎบัตรสิทธิขั้นพื้นฐานของสหภาพยุโรป (Charter of Fundamental rights of the European
ในหมวด ๓ (Title III) ว่าด้วยความเท่าเทียมกัน (Equality) มีหลักดังนี้
ข้อ ๒๐ (ความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย)
บุคคลทุกคนมีความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย
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Article 20 (Equality before the Law)
Everyone is equal before the law.
ข้อ ๒๑ การไม่เลือกปฏิบัติ
๑. การเลือกปฏิบตั ใิ ด ๆ บนพืน้ ฐานของเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ เช่น เพศ เชือ้ ชาติ สีผวิ ชาติพนั ธุ์ แหล่ง
ก�ำเนิดทางสังคม ลักษณะทางพันธุกรรม ภาษา ศาสนา หรือความเชือ่ ความเห็นทางการเมืองหรือความเห็นอืน่ การเป็น
สมาชิกของชนกลุ่มน้อย ทรัพย์สิน ก�ำเนิด ความพิการ อายุ หรือรสนิยมทางเพศนั้น ถือเป็นการต้องห้าม
๒. การเลือกปฏิบัติใด ๆ ด้วยเหตุแห่งสัญชาตินั้นถือเป็นการต้องห้าม ทั้งนี้ ภายใต้กรอบแห่งการปรับใช้
สนธิสัญญานี้และโดยปราศจากอคติใด ๆ
Article 21 (Non-Discrimination)
1. Any discrimination based on any ground such as sex, race, colour, ethnic or social
origin, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, membership of a
national minority, property, birth, disability, age or sexual orientation shall be prohibited.
2. Within the scope of application of the Treaties and without prejudice to any of their
specific provisions, any discrimination on grounds of nationality shall be prohibited.

๒ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งอเมริกา (American Convention on Human Right)

ข้อ ๑ พันธกรณีในการเคารพสิทธิ
ประเทศสมาชิกจะด�ำเนินการเพื่อให้มีการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพตามสนธิสัญญานี้ และรับรองว่าบุคคล
ทุกคนในเขตอ�ำนาจของประเทศสมาชิกจะได้รับสิทธิและเสรีภาพเต็มที่ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่ง
เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองและความคิดเห็นอื่น สัญชาติและแหล่งก�ำเนิดทางสังคม
สถานะทางเศรษฐกิจ ก�ำเนิด หรือเงื่อนไขทางสังคมอื่น
Article 1 Obligation to Respect Rights
1. The States Parties to this Convention undertake to respect the rights and freedoms
recognized herein and to ensure to all persons subject to their jurisdiction the free and full exercise
of those rights and freedoms, without any discrimination for reasons of race, colour, sex, language,
religion, political or other opinion, national or social origin, economic status, birth, or any other social
condition.
ข้อ ๒๔ สิทธิในการได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน
บุคคลทุกคนเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย ดังนั้น จึงมีสิทธิได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันโดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ
Article 24 Right to Equal Protection
All persons are equal before the law. Consequently, they are entitled, without discrimination,
to equal protection of the law.
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๓ กฎบัตรแอฟริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิปวงชน (The African Charter on Human

and People’s Rights)

ข้อ ๒
บุคคลทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพดังที่รับรองไว้ในกฎบัตรนี้โดยปราศจากการปฏิบัติที่แตกต่างกันด้วยเหตุใด ๆ
เช่น เชื้อชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่น สัญชาติและแหล่ง
ก�ำเนิดทางสังคม ทรัพย์สิน ก�ำเนิด หรือสถานะอื่น
Article 2
Every individual shall be entitled to the enjoyment of the rights and freedoms recognized
and guaranteed in the present Charter without distinction of any kind such as race, ethnic group,
colour, sex, language, religion, political or any other opinion, national and social origin, fortune, birth
or other status.
ข้อ ๓
๑. บุคคลทุกคนมีความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย
๒. บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน
Article 3
1. Every individual shall be equal before the law.
2. Every individual shall be entitled to equal Protection of the law

๓.๓ กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวกับหลักความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติ
ในส่วนนีจ้ ะชีใ้ ห้เห็นถึงหลักกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วกับความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบตั ิ เพือ่ จะน�ำ
ไปสู่การวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในบทที่ ๔ ต่อไป

๓.๓.๑ กฎหมายแคนาดา
๓.๓.๑.๑ รัฐธรรมนูญแคนาดา (Canadian Charter of Rights and Freedoms)
มาตรา ๑๕ วางหลักเกี่ยวกับความเท่าเทียมกัน (Equality Rights) ไว้ดังนี้
(๑) บุคคลทุกคนเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายและมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและได้รับ
ประโยชน์ตามกฎหมายที่เท่าเทียมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปราศจากการเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตุเชื้อชาติ สัญชาติ ชาติพันธุ์ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ ความพิการทางกายหรือจิต
(๒) ความใน (๑) ไม่ใช้กับกรณีที่กฎหมาย โปรแกรม หรือกิจกรรมใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพือ่ การเยียวยาบุคคลหรือกลุม่ บุคคลทีอ่ ยูภ่ ายใต้สภาวะหรือเงือ่ นไขทีเ่ สียเปรียบด้วยเหตุเชือ้ ชาติ สัญชาติ ชาติพนั ธุ์
สีผิว ศาสนา เพศ อายุ ความพิการทางกายหรือจิต

104

๓.๓.๑ กฎหมายแคนาดา

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

นอกจากรัฐธรรมนูญแล้ว แคนาดามีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและความ
เท่าเทียมกันของแคนาดา ซึ่งปรากฏทั้งในกฎหมายระดับสหพันธรัฐและกฎหมายระดับมลรัฐ (Province)
๓.๓.๑.๒ กฎหมายระดับสหพันธรัฐ
กฎหมายสิทธิมนุษยชนแคนาดา (Canada Human Rights Act 1985 , last amended
November, 2014)
 หลักการเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและความเท่าเทียม
หลักกฎหมายที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและความเท่าเทียมกันตามกฎหมายนี้
มีอยู่สองประการที่ส�ำคัญ คือ การก�ำหนดเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติไว้ (Discrimination grounds) และก�ำหนดว่า
พฤติกรรมใดบ้างทีเ่ กีย่ วข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ดิ งั กล่าวทีจ่ ะถือเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย ซึง่ จะจ�ำแนก
เป็นมิติต่าง ๆ ในการด�ำเนินชีวิต (Area of discrimination)
 เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ (Prohibited Grounds of Discrimination)
มาตรา ๓ ก�ำหนดเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติไว้ ดังนี้
“เชือ้ ชาติ ชาติพนั ธุ์ สีผวิ ศาสนา อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ สถานภาพการสมรส สถานภาพ
ทางครอบครัว ความพิการ ประวัติการต้องโทษทางอาญาซึ่งได้รับการยกเว้นโทษหรือรอลงอาญา”
 พฤติกรรมอันเป็นการเลือกปฏิบัติ (Discriminatory Practices)
กฎหมายก�ำหนดว่าพฤติกรรมลักษณะใดบ้างที่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ โดยจ�ำแนกตาม
มิติหรือประเด็นการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ ได้ดังนี้
• ในมิติเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ มาตรา ๕ วางหลักว่า พฤติกรรมเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับ
สินค้า บริการ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก ซึ่งโดยปกติแล้วจัดให้บริการต่อสาธารณะ ได้แก่ พฤติกรรมต่อไปนี้ซึ่งเกิดขึ้น
ด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
(ก) ปฏิเสธ หรือปฏิเสธการเข้าถึง สินค้า บริการ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก แก่บุคคลใด ๆ
(ข) ปฏิบัติต่อบุคคลใดแตกต่างไปจากบุคคลอื่น
• ในมิตเิ กีย่ วกับทีอ่ ยูอ่ าศัย มาตรา ๖ วางหลักว่า พฤติกรรมเลือกปฏิบตั เิ กีย่ วกับทีอ่ ยูอ่ าศัย
ได้แก่ พฤติกรรมต่อไปนี้ซึ่งเกิดขึ้นด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
(ก) ปฏิเสธ หรือปฏิเสธการให้บริการที่อยู่อาศัย แก่บุคคลใด ๆ
(ข) ปฏิบัติต่อบุคคลใดแตกต่างไปจากบุคคลอื่น
• ในมิติเกี่ยวกับการจ้างงาน มาตรา ๗ วางหลักว่า พฤติกรรมเลือกปฏิบัติทางตรงหรือ
ทางอ้อม คือ พฤติกรรมดังต่อไปนี้ซึ่งเกิดขึ้นด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
(ก) ปฏิเสธการจ้างงาน หรือปฏิเสธการต่อสัญญาการจ้างงานบุคคลใด ๆ
(ข) ปฏิบัติต่อลูกจ้างคนใดคนหนึ่งแตกต่างจากลูกจ้างคนอื่น
• ในมิติเกี่ยวกับการโฆษณาหรือประกาศรับสมัครงาน มาตรา ๘ วางหลักว่า พฤติกรรม
เลือกปฏิบัติ คือ พฤติกรรมดังต่อไปนี้
(ก) ใช้หรือเผยแพร่เอกสารการสมัครงาน
(ข) พิมพ์ เผยแพร่ โฆษณาหรือประกาศรับสมัครงานไม่วา่ ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อกั ษร
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โดยการกระท�ำดังกล่าวแสดงถึงข้อจ�ำกัด การระบุคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะ หรือคุณสมบัตอิ นั เป็น
ที่ต้องการเป็นพิเศษ บนพื้นฐานของเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
• ในมิติเกี่ยวกับการก�ำหนดนโยบายหรือแนวปฏิบัติในการท�ำงานของนายจ้าง มาตรา ๑๐
วางหลักว่า พฤติกรรมเลือกปฏิบัติ คือ พฤติกรรมดังต่อไปนี้
(ก) ก�ำหนดนโยบายหรือแนวปฏิบัติ
(ข) ท�ำข้อตกลงที่ส่งผลกระทบต่อการรับสมัครงาน การจ้างงาน การเลื่อนต�ำแหน่ง การ
ฝึกอบรม การฝึกงานของพนักงานใหม่ การโอนย้าย หรือเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับการจ้างแรงงานหรือเกี่ยวกับการจ้าง
แรงงานที่จะเกิดมีขึ้น
โดยการกระท�ำดังกล่าวส่งผลท�ำให้บคุ คลใดหรือกลุม่ บุคคลใดสูญเสียโอกาสใด ๆ เกีย่ วกับ
การจ้างแรงงาน ด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
• ส�ำหรับการห้ามเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับค่าจ้างนั้น มาตรา ๑๑ วางหลักว่า พฤติกรรมเลือก
ปฏิบัติ คือการก�ำหนดค่าจ้างหรือผลตอบแทนการท�ำงานที่แตกต่างกันระหว่างชายและหญิงผู้ซึ่งท�ำงานที่มีคุณค่า
เท่ากัน (Equal Value)
• ในมิตเิ กีย่ วกับการเผยแพร่ขอ้ มูลทีม่ เี นือ้ หาเลือกปฏิบตั ิ มาตรา ๑๒ วางหลักว่า พฤติกรรม
เลือกปฏิบัติ คือ การพิมพ์ หรือแสดงต่อสาธารณชน ด้วยประกาศ สัญลักษณ์ หรือการน�ำเสนอข้อมูลใด ๆ ซึ่งมี
ลักษณะ
(ก) แสดงโดยชัดแจ้งหรือปริยายถึงการเลือกปฏิบัติ หรือเจตนาในการเลือกปฏิบัติ
(ข) กระตุ้นให้ผู้อื่นท�ำการเลือกปฏิบัติ
โดยการกระท�ำดังกล่าว หรือการกระท�ำที่หากเกิดขึ้นจากการกระตุ้นดังกล่าว เป็น
พฤติกรรมเลือกปฏิบัติ ตามมาตรา ๕ ถึงมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔
• ในมิติของการคุกคาม (Harassment) มาตรา ๑๔ วางหลักว่า พฤติกรรมการเลือกปฏิบัติ
คือ การคุกคามบุคคลใดด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ ในกรณีที่เกี่ยวกับสินค้า บริการ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก ที่อยู่
อาศัย เรื่องใด ๆ เกี่ยวกับการจ้างงาน
• ส�ำหรับการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) นั้นมาตรา ๑๔ ได้วางหลักไว้เฉพาะ
กล่าวคือ การคุกคามด้วยเหตุแห่งเพศ ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายนี้

กล่าวคือ

ข้อยกเว้น
กฎหมายได้ก�ำหนดข้อยกเว้นส�ำหรับพฤติกรรมเลือกปฏิบัติบางประการ ไว้ในมาตรา ๑๕

• การปฏิเสธ กีดกัน จ�ำกัด ก�ำหนดคุณสมบัติเฉพาะ ที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงาน ซึ่งก�ำหนด

โดยนายจ้างอันอยู่บนพื้นฐานของเงื่อนไขการประกอบอาชีพด้วยความสุจริต (Bona Fide Occupational
Requirement) นอกจากนี้ การปฏิเสธการจ้างงานหรือการเลิกสัญญาจ้างแรงงานด้วยเหตุแห่งอายุขั้นต�่ำหรือ
ขั้นสูงซึ่งก�ำหนดโดยกฎหมาย ไม่ถือเป็นพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติ
• การเลือกปฏิบตั หิ รือการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันเกีย่ วกับสินค้า บริการ สิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ที่อยู่อาศัย ซึ่งกระท�ำโดยมีเหตุผลสมควรด้วยความสุจริต (Bona Fide Justification)
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ส�ำหรับองค์กรและหน่วยงานที่กฎหมายนี้จัดตั้งขึ้น ได้แก่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แคนาดา (Canadian Human Rights Commission) และคณะผู้พิจารณาคดีสิทธิมนุษยชนแคนาดา ( Canadian
Human Rights Tribunal)
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแคนาดา (Canadian Human Rights Commission) ประกอบ
ด้วยประธาน (Chief commissioner) และรองประธาน (Deputy Chief Commissioner) และกรรมการอื่นไม่
น้อยกว่าสามและไม่เกิน ๖ คน โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ส�ำคัญที่เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ดังต่อไปนี้
• พัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการเลือกปฏิบัติตาม
กฎหมายนี้
• ท�ำการวิจัยหรือสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ
• จัดท�ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการเลือกปฏิบัติ
• ศึกษา ทบทวน กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ก�ำหนดแนวปฏิบัติ (Guideline) ที่เกี่ยวกับหลักการต่าง ๆ ตามกฎหมายนี้
ส�ำหรับกระบวนการระงับข้อพิพาทหรือการเยียวยาผู้ถูกเลือกปฏิบัตินั้น เมื่อมีการกระท�ำ
พฤติกรรมอันเป็นการเลือกปฏิบตั ติ ามกฎหมายนี้ บุคคลหรือกลุม่ บุคคลผูไ้ ด้รบั ผลกระทบรวมทัง้ บุคคลใด ๆ ทีม่ เี หตุ
อันควรเชือ่ ว่ามีการกระท�ำอันเป็นการเลือกปฏิบตั ติ ามกฎหมายนีเ้ กิดขึน้ สามารถร้องเรียนมายังคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแคนาดาให้ตรวจสอบการกระท�ำดังกล่าว (มาตรา ๔๐) คณะกรรมการมีอำ� นาจสอบสวน (Investigation)
ตามมาตรา ๔๓ โดยอาจตั้งผู้สอบสวน (Investigator) ซึ่งข้อพิพาทอาจได้รับการแก้ไขให้ยุติโดยการตกลงกันในขั้น
ตอนนี้ อย่างไรก็ตาม หากยังไม่เป็นที่ตกลงกันได้ คณะกรรมการอาจตั้งผู้ไกล่เกลี่ย (Conciliator) เพื่อไกล่เกลี่ยให้
ข้อพิพาทยุติลง (มาตรา ๔๗) หากตกลงกันได้คณะกรรมการจะน�ำข้อตกลงนี้ให้ศาลระดับสหพันธรัฐมีค�ำสั่งตามข้อ
ตกลงกันนั้น (มาตรา ๔๘)
ในเวลาใด ๆ ตั้งแต่มีค�ำร้องเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติเข้าสู่การพิจารณา คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแคนาดาอาจส่งเรื่องต่อไปให้ประธานคณะผู้พิจารณาคดีสิทธิมนุษยชน (Human Rights Tribunal)
เพื่อท�ำการพิจารณาได้ (มาตรา ๔๙) โดยประธานมีอ�ำนาจตั้งคณะผู้พิจารณาคดีดังกล่าว ซึ่งหากผลการพิจารณา
ชี้ว่าพฤติกรรมที่พิพาทเป็นการเลือกปฏิบัติอันฝ่าฝืนกฎหมายนี้ คณะผู้พิจารณามีอ�ำนาจท�ำค�ำสั่งตามมาตรา ๕๓
ดังต่อไปนี้
• ค�ำสัง่ ให้หยุดการกระท�ำอันเป็นการเลือกปฏิบตั ิ และปรึกษากับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
เพือ่ สัง่ ให้ดำ� เนินมาตรการใด ๆ เพือ่ แก้ไขหรือป้องกันพฤติกรรมดังกล่าว ซึง่ รวมถึงการก�ำหนดให้จดั ท�ำโปรแกรม แผน
เป็นต้น
• ค�ำสั่งให้ผู้กระท�ำการเลือกปฏิบัติให้สิทธิ หรือโอกาส หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ผู้ถูกเลือก
ปฏิบัติต้องสูญเสียไปเนื่องจากพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติ
• ค�ำสัง่ ให้ผกู้ ระท�ำการเลือกปฏิบตั ชิ ดใช้คา่ สินไหมทดแทนส�ำหรับค่าจ้างและค่าใช้จา่ ยใด ๆ
ซึ่งผู้ถูกเลือกปฏิบัติต้องสูญเสียไป
• ค�ำสั่งให้ผู้กระท�ำการเลือกปฏิบัติชดใช้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นส�ำหรับการได้มาซึ่งสินค้า บริการ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก หรือที่อยู่อาศัย และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้ถูกเลือกปฏิบัติต้องรับภาระอันเป็นผลจากการเลือก
ปฏิบัติ
• ค�ำสั่งให้ผู้กระท�ำการเลือกปฏิบัติชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส�ำหรับความเจ็บปวดและทุกข์
ทรมาน (Pain and Suffering) ที่ผู้ถูกกระท�ำได้รับจากการเลือกปฏิบัติ
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ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นอกจากนี้ กฎหมายยังก�ำหนดให้คณะผูพ้ จิ ารณามีอำ� นาจก�ำหนดค่าสินไหมทดแทนพิเศษ
เพิ่มเติมจากการเยียวยาข้างต้น อีกเป็นจ�ำนวนไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ เหรียญ ในกรณีที่คณะผู้พิจารณาเห็นว่าการเลือก
ปฏิบัตินั้นเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ (Willfully or Recklessly)
เพื่อบังคับการตามค�ำสั่งของคณะผู้พิจารณาดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
จะส่งค�ำสั่งดังกล่าวให้ศาลสหพันธรัฐออกค�ำสั่ง (มาตรา ๕๗)
๓.๓.๑.๓ กฎหมายระดับมลรัฐ
นอกจากกฎหมายสิทธิมนุษยชนระดับรัฐบาลกลางแล้ว มลรัฐต่าง ๆ ยังได้ตรากฎหมาย
สิทธิมนุษยชนเกีย่ วกับการห้ามเลือกปฏิบตั ไิ ว้ โดยในงานวิจยั นีจ้ ะศึกษาถึงกฎหมาย ๓ มลรัฐ ได้แก่ Alberta British
Columbia และ Ontario
๑) กฎหมายมลรัฐ Alberta18
กฎหมายฉบับหลักที่วางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติของรัฐ Alberta คือ พระ
ราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน (Alberta Human Rights Act) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการคุ้มครองประชาชนในรัฐ
ให้มีโอกาสด�ำเนินชีวิตด้านต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของการใช้ชีวิต
หลักส�ำคัญของกฎหมายนี้ คือ การห้ามเลือกปฏิบัติในกรณีดังต่อไปนี้ ด้วยเหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติที่ระบุไว้ในแต่ละกรณี
การเลือกปฏิบัติในกรณีเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ หรือการประกาศ (Discrimination
republication, notices) มาตรา ๓
• ห้ามบุคคลใดพิมพ์เผยแพร่ แสดงต่อสาธารณะ หรือก่อให้เกิดการพิมพ์เผยแพร่ แสดง
ต่อสาธารณะ ซึ่งค�ำกล่าวใด ๆ ข้อความ ประกาศ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือการน�ำเสนอใด ๆ ซึ่ง
(ก) ชีใ้ ห้เห็นถึงการเลือกปฏิบตั หิ รือเจตนาในการเลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลหรือกลุม่ บุคคล
(ข) มีแนวโน้มที่จะท�ำให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถูกเกลียดชังหรือถูกดูหมิ่น
ด้วยเหตุแห่งเชือ้ ชาติ ศาสนา ความเชือ่ สีผวิ เพศ ความพิการทางร่างกาย ความพิการ
ทางจิตใจ อายุ บรรพบุรุษ ชาติก�ำเนิด สถานภาพการสมรส รายได้ สถานะทางครอบครัว รสนิยมทางเพศ ของ
บุคคลนั้นหรือกลุ่มบุคคลนั้น
บทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นไม่ใช้กับกรณีต่อไปนี้
• การเผยแพร่ แสดงต่อสาธารณะ ซึ่งค�ำกล่าวใด ๆ ข้อความ ประกาศ สัญลักษณ์
เครื่องหมาย หรือการน�ำเสนอใด ๆ เกี่ยวกับสถานที่ซึ่งโดยจารีตประเพณีแล้วใช้กับเพศใดเพศหนึ่ง
• การแสดงหรือการพิมพ์เผยแพร่โดยหรือในนามขององค์กรซึ่งไม่แสวงก�ำไรอัน
ประกอบด้วยบุคคลโดยเฉพาะซึง่ มีความคิดความเชือ่ ทางศาสนา การเมือง เช่นเดียวกัน หรือมีชาติกำ� เนิด บรรพบุรษุ
เหมือนกัน ในกรณีที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ แสดงต่อสาธารณะ ซึ่งค�ำกล่าวใด ๆ ข้อความ ประกาศ สัญลักษณ์
เครื่องหมาย หรือการน�ำเสนอใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือคุณสมบัติสมาชิกขององค์กรนั้น
18

Retrieved from http://www.albertahumanrights.ab.ca/decisions.asp
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การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้า บริการ ที่อยู่อาศัย สิ่งอ�ำนวยความสะดวก (Discri mination re Goods, Services, Accommodation, Facilities) มาตรา ๔
ห้ามมิให้บุคคลใด ๆ ท�ำการต่อไปนี้
• ปฏิเสธ (Deny) บุคคลอืน่ หรือกลุม่ บุคคลใด ๆ ในกรณีเกีย่ วกับสินค้า บริการ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
หรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ซึ่งโดยปกติประเพณีแล้วเปิดให้บริการแก่สาธารณะ
• เลือกปฏิบัติ (Discriminate) บุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับ สินค้า บริการ
ที่อยู่อาศัย หรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ซึ่งโดยปกติประเพณีแล้วเปิดให้บริการแก่สาธารณะ
ด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ สีผิว เพศ ความพิการทางร่างกาย ความพิการ
ทางจิตใจ อายุ บรรพบุรุษ ชาติก�ำเนิด สถานภาพการสมรส รายได้ สถานะทางครอบครัว รสนิยมทางเพศ ของ
บุคคลนั้นหรือกลุ่มบุคคลนั้น
การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการเช่า (Discrimination re Tenancy) มาตรา ๕
ห้ามมิให้บุคคลใด ๆ ท�ำการต่อไปนี้
• ปฏิเสธ (Deny) บุคคลอืน่ หรือกลุม่ บุคคลใด ๆ เกีย่ วกับสิทธิในการเช่าสถานทีใ่ ช้ในเชิง
พาณิชย์หรือสถานที่อยู่อาศัยซึ่งมีการโฆษณาหรือแสดงให้เห็นว่าเปิดให้บริการส�ำหรับการเช่า หรือ
• เลือกปฏิบัติ (Discriminate) บุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขหรือข้อ
ตกลงตามสัญญาเช่าสถานที่ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือสถานที่อยู่อาศัย
ด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ สีผิว เพศ ความพิการทางร่างกาย ความพิการ
ทางจิตใจ อายุ บรรพบุรุษ ชาติก�ำเนิด สถานภาพการสมรส รายได้ สถานะทางครอบครัว รสนิยมทางเพศ ของ
บุคคลนั้นหรือกลุ่มบุคคลนั้น
practices) มาตรา ๗
Employ) บุคคลใด ๆ

การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน (Discrimination re employment
ห้ามมิให้บุคคลใด ๆ ท�ำการต่อไปนี้
• ปฏิเสธ (Deny) การจ้างแรงงานหรือปฏิเสธที่จะจ้างแรงงานต่อไป (Continue to

• เลือกปฏิบัติ (Discriminate) ต่อบุคคลใด ๆ ในกรณีที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงานหรือ
เกี่ยวกับเงื่อนไขข้อตกลงในการจ้างแรงงาน
ด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ สีผิว เพศ ความพิการทางร่างกาย ความพิการ
ทางจิตใจ อายุ บรรพบุรุษ ชาติก�ำเนิด สถานภาพการสมรส รายได้ สถานะทางครอบครัว รสนิยมทางเพศ ของ
บุคคลนั้น
อย่างไรก็ตาม บทบัญญัตดิ งั กล่าวข้างต้นในกรณีทเี่ กีย่ วกับอายุ และสถานภาพการสมรส
นั้นไม่ใช้บังคับกับกรณี การเกษียณอายุ แผนเงินอุดหนุน หรือเงื่อนไขข้อก�ำหนดใด ๆ เกี่ยวกับการประกันชีวิต ซึ่ง
กระท�ำด้วยความสุจริต
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นอกจากนี้ บทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่ใช้บังคับในกรณีการปฏิเสธ ข้อจ�ำกัด การ
ระบุคุณสมบัติเฉพาะ ที่อยู่บนพื้นฐานของความจ�ำเป็นทางอาชีพนั้นด้วยความสุจริต (Bona fide occupational
requirement)
การปรับใช้หลักการห้ามเลือกปฏิบัติกับกรณีการโฆษณาที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงาน
(Applications and Advertisement re Employment) (มาตรา ๘)
ห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเผยแพร่แบบฟอร์มในการสมัครงานหรือการประกาศ การ
โฆษณาใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงาน หรือการก�ำหนดเงื่อนไขใด ๆ เกี่ยวกับผู้สมัครงานไม่ว่าด้วยวาจาหรือลาย
ลักษณ์อักษร ในกรณีต่อไปนี้
• แสดงโดยตรงหรือโดยอ้อมถึงข้อจ�ำกัด คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติอันเป็นที่ต้องการ
เป็นพิเศษ อันบ่งชี้ถึงการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานแห่งเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ สีผิว เพศ ความพิการทางร่างกาย
ความพิการทางจิตใจ อายุ บรรพบุรุษ ชาติก�ำเนิด สถานภาพการสมรส รายได้ สถานะทางครอบครัว รสนิยมทาง
เพศ ของบุคคลนั้น
• ก�ำหนดให้ผสู้ มัครงานต้องระบุขอ้ มูลใด ๆ เกีย่ วกับเชือ้ ชาติ ศาสนา ความเชือ่ สีผวิ เพศ
ความพิการทางร่างกาย ความพิการทางจิตใจ อายุ บรรพบุรุษ ชาติก�ำเนิด สถานภาพการสมรส รายได้ สถานะทาง
ครอบครัว รสนิยมทางเพศ ของบุคคลนั้น
บทบัญญัติข้างต้นไม่ใช้บังคับกับการปฏิเสธ การจ�ำกัด การก�ำหนดคุณสมบัติ ที่อยู่บน
พื้นฐานของความจ�ำเป็นทางอาชีพนั้นด้วยความสุจริต (Bona Fide Occupational Requirement)
กลไกการบังคับใช้กฎหมาย
พระราชบัญญัตินี้จัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Alberta Human Rights
Commission) ขึ้น โดยผู้เสียหาย รวมทั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนคนใดคนหนึ่ง ผู้มีเหตุเชื่อว่าเกิดการกระท�ำฝ่าฝืน
กฎหมายนี้ สามารถยืน่ ค�ำร้อง (Complaint) ไปคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้ (มาตรา ๒๐ (๑)) เมือ่ คณะกรรมการ
ได้รบั ค�ำร้องแล้วจะส่งไปยังผูอ้ ำ� นวยการ (Director) ซึง่ มีอำ� นาจด�ำเนินการระงับข้อพิพาทด้วยการไกล่เกลีย่ หากไม่
สามารถตกลงกันได้ในชั้นนี้ ผู้อ�ำนวยการมีอ�ำนาจตั้งผู้ไต่สวน (Investigator) (มาตรา ๒๑)
ผูอ้ ำ� นวยการสามารถยกค�ำร้อง หรือยุตกิ ระบวนการ หรือรายงานต่อไปยังประธานคณะ
กรรมการและคณะผู้พิจารณา (Chief of the Commission and Tribunals หรือ CC&T) (มาตรา ๒๒)
ผู้ไต่สวน (Investigator) มีอ�ำนาจสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลด้วยวาจาหรือลายลักษณ์
อักษร รวมทั้งมีอ�ำนาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่เกี่ยวข้อง (มาตรา ๒๓) แต่อ�ำนาจดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การตรวจ
สอบของศาลชั้นต้น (Provincial Court) โดยเฉพาะการเข้าไปในสถานที่ที่เกี่ยวข้องนั้นผู้ไต่สวนต้องแสดงหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องให้ศาลพิจารณาออกค�ำสั่งอนุญาตให้ผู้ไต่สวนด�ำเนินการ (มาตรา ๒๔)
ในกรณีที่ผู้อ�ำนวยการยกค�ำร้อง ยุติกระบวนการ ผู้ร้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อประธานคณะ
กรรมการและคณะผู้พิจารณา (Chief of the Commission and Tribunals หรือ CC&T) ซึ่งมีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะ
กรรมการหนึ่งหรือสามคนเป็นผู้พิจารณาคดีนั้น (มาตรา ๒๗)
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หากผูพ้ จิ ารณา (Human Rights Tribunal) เห็นว่ามีการละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติ
สิทธิมนุษยชนจริง ก็จะมีค�ำสั่งเยียวยาความเสียหาย (Order a Remedy) ซึ่งมีผลเช่นเดียวกับค�ำพิพากษาของศาล
ค�ำสั่งดังกล่าวมีหลายประการ เช่น (มาตรา ๓๒)
• ค�ำสั่งให้ยุติการเลือกปฏิบัติ
• ค�ำสัง่ ให้ผรู้ อ้ งได้รบั สิทธิ โอกาส หรือ สิทธิประโยชน์ ซึง่ ไม่ได้รบั หรือถูกปฏิเสธเนือ่ งจาก
		
การเลือกปฏิบัติ
• ค�ำสัง่ ให้ผรู้ อ้ งได้รบั ชดใช้คา่ สินไหมทดแทนจากการสูญเสียรายได้ ค่าจ้าง ค่าใช้จา่ ยใด ๆ
			
ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเลือกปฏิบัติ
• ค�ำสัง่ ใด ๆ ทีส่ ง่ ผลให้ผรู้ อ้ งได้อยูใ่ นสถานะทีค่ วรเป็นหากปราศจากการเลือกปฏิบตั นิ นั้
			
เช่น สั่งให้ผู้ที่เลือกปฏิบัติก�ำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องใหม่โดยไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติ
			
เป็นต้น
กฎหมายมลรัฐ British Columbia
กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและความเท่าเทียมกันอยู่ในกฎหมายสิทธิมนุษยชน
(Human Rights Code, RSBC 1996, Chapter 210)
การเลือกปฏิบัติ (Discrimination) รวมถึงการกระท�ำใด ๆ ที่บรรยายไว้ในมาตรา ๗ ,
๘ (๑) (a), ๙ (a) หรือ (b), ๑๐ (๑) (a), ๑๑, ๑๓ (๑) (a) หรือ (๒), ๑๔ (a) หรือ (b) หรือ ๔๓ ซึง่ อาจจ�ำแนกได้เป็นการเลือก
ปฏิบัติด้านต่าง ๆ ดังนี้
การเลือกปฏิบัติโดยการเผยแพร่ข้อมูล (Discriminatory Publication)
มาตรา ๗ มีหลักห้ามบุคคลใดพิมพ์ ออกเอกสาร แสดง หรือก่อให้เกิดการพิมพ์ ออก
เอกสาร หรือการแสดงออกซึ่งข้อความ การพิมพ์ ประกาศ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือการแสดงออกใด ๆ
(a) ที่เป็นการชี้ให้เห็นถึงการเลือกปฏิบัติหรือเจตนาในการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลหรือ
กลุ่มคน
(b) ที่น่าจะท�ำให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ ได้รับความเกลียดชัง เนื่องจากสาเหตุแห่ง
เชือ้ ชาติ สีผวิ บรรพบุรษุ ชาติกำ� เนิด ศาสนา สถานภาพการสมรส สถานภาพครอบครัว ความพิการทางกายหรือจิต
เพศ รสนิยมทางเพศ หรืออายุ เว้นแต่การสื่อสารดังกล่าวเป็นการสื่อสารต่อส่วนตัว (Private Communication)

ด้วยความสุจริต

การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย บริการ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
มาตรา ๘ วางหลักห้ามบุคคลใด ๆ กระท�ำการต่อไปนี้โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร

(a) ปฏิเสธมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเข้าพักอาศัย ใช้บริการหรือสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวก ซึ่งโดยปกติแล้วเปิดให้บริการแก่สาธารณะ
(b) เลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลหรือกลุม่ บุคคลเกีย่ วกับทีอ่ ยูอ่ าศัย การใช้บริการหรือสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกเนื่องจากสาเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว บรรพบุรุษ ชาติก�ำเนิด ศาสนา สถานภาพการสมรส สถานภาพ
ครอบครัว ความพิการทางกายหรือจิต เพศ รสนิยมทางเพศ หรืออายุ
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อย่างไรก็ตาม มีขอ้ ยกเว้นส�ำหรับการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศ อายุ ความพิการทาง
กายหรือจิตใจส�ำหรับการก�ำหนดค่าเบี้ยประกันภัยหรือประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตหรือสุขภาพ
การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์
มาตรา ๙ วางหลักห้ามปฏิเสธบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเกี่ยวกับโอกาสในการซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งแสดงต่อสาธารณะว่ามีไว้ส�ำหรับจ�ำหน่าย
ห้ามเลือกปฏิบัติต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเกี่ยวกับเงื่อนไขการซื้อหรือการได้มาซึ่ง
อสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากสาเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว บรรพบุรุษ ชาติก�ำเนิด ศาสนา สถานภาพการสมรส สถานภาพ
ครอบครัว ความพิการทางกายหรือจิต เพศ รสนิยมทางเพศ ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้น
การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการเช่า
มาตรา ๑๐ วางหลักห้าม
(a) ปฏิเสธบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเกี่ยวกับสิทธิในการเช่าพื้นที่ใด ๆ ซึ่งแสดงต่อ
สาธารณะว่ามีไว้ส�ำหรับให้เช่า
(b) ห้ามเลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลหรือกลุม่ บุคคลใดเกีย่ วกับเงือ่ นไขการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เนื่องจากสาเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว บรรพบุรุษ ชาติก�ำเนิด ศาสนา สถานภาพการสมรส สถานภาพครอบครัว ความ
พิการทางกายหรือจิต เพศ รสนิยมทางเพศ ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้น
อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นส�ำหรับกรณีการให้เช่าสถานที่ซึ่งจ�ำกัดเฉพาะบุคคลอายุเกิน
๕๕ ปีหรือส�ำหรับบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป หรือมีไว้ส�ำหรับให้ผู้พิการเช่าหรือให้ส�ำหรับบุคคลสองคนหรือกว่านั้น
ซึ่งอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้พิการ
การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการโฆษณาจ้างงาน
มาตรา ๑๑ ห้ามการประกาศโฆษณาจ้างงานซึ่งแสดงให้เห็นถึงข้อจ�ำกัด หรือการระบุ
คุณสมบัติเฉพาะเกี่ยวกับ เชื้อชาติ สีผิว บรรพบุรุษ ชาติก�ำเนิด ศาสนา สถานภาพการสมรส สถานภาพครอบครัว
ความพิการทางกายหรือจิต เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ เว้นแต่ข้อจ�ำกัดหรือคุณสมบัติเช่นนั้นอยู่บนพื้นฐานของ
เงื่อนไขทางอาชีพด้วยความสุจริต
การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับค่าจ้าง
มาตรา ๑๒ วางหลักว่า นายจ้างต้องไม่เลือกปฏิบัติโดยให้ค่าตอบแทนการจ้างแรงงาน
ลูกจ้างคนหนึง่ ในอัตราทีน่ อ้ ยกว่าลูกจ้างอีกคนหนึง่ ทีม่ เี พศแตกต่างกันหากลูกจ้างทัง้ สองคนนัน้ ท�ำงานทีเ่ หมือนหรือ
ใกล้เคียงกันอย่างยิ่ง (Similar or Substantially Similar Work)
ในการพิจารณาว่างานทีเ่ หมือนกันหรือใกล้เคียงกันอย่างยิง่ (Similar or Substantially
Similar Work) นั้นจะต้องพิจารณาทักษะ ความรับผิดชอบ ประกอบกับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ระบบอาวุโส ระบบ
คุณธรรม และระบบอื่น ๆ ที่ใช้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพและปริมาณของงานหรือการผลิต
การแตกต่างของค่าจ้างระหว่างลูกจ้างด้วยเหตุผลอื่น ๆ นอกจากเหตุแห่งเพศ ไม่เป็น
การเลือกปฏิบัติอันฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ทั้งนี้ หากปัจจัยที่น�ำมาใช้ในการก�ำหนดค่าจ้างนั้นอยู่บนพื้นฐานของเหตุผล
อันสมควร
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การเลือกปฏิบัติในการจ้างแรงงาน
มาตรา ๑๓ ห้ามมิให้บุคคลใด (a) ปฏิเสธการจ้างงานหรือต่อสัญญาจ้างแรงงาน หรือ
(b) เลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลเกี่ยวกับการจ้างแรงงานหรือเงื่อนไขข้อสัญญาใด ๆ เกีย่ วกับการจ้างแรงงาน ด้วยเหตุแห่ง
เชื้อชาติ สีผิว บรรพบุรุษ ชาติก�ำเนิด ศาสนา สถานภาพการสมรส สถานภาพครอบครัว ความพิการทางกายหรือ
จิต เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ หรือการที่บุคคลนั้นต้องโทษทางอาญาซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานหรืองานที่
บุคคลนั้นสมัคร
อย่างไรก็ตาม กฎหมายก�ำหนดข้อยกเว้นไว้ส�ำหรับกรณีการปฏิเสธ การวางข้อจ�ำกัด
หรือการก�ำหนดเงื่อนไขเฉพาะเกี่ยวกับการจ้างแรงงานบนพื้นฐานของเหตุผลการประกอบอาชีพด้วยความสุจริต
การเลือกปฏิบัติโดยสหภาพแรงงาน
มาตรา ๑๔ ก�ำหนดห้ามสหภาพแรงงาน กีดกัน ยุติ หรือพักการเป็นสมาชิก หรือเลือก
ปฏิบัติต่อสมาชิก ด้วยเหตุแห่ง เชื้อชาติ สีผิว บรรพบุรุษ ชาติก�ำเนิด ศาสนา สถานภาพการสมรส สถานภาพ
ครอบครัว ความพิการทางกายหรือจิต เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ หรือการที่บุคคลนั้นต้องโทษทางอาญาซึ่งไม่
เกี่ยวข้องกับความเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน
กลไกการบังคับใช้กฎหมาย
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้กล่าวหาว่ามีการกระท�ำที่เป็นการเลือกอันฝ่าฝืนกฎหมายนี้ มี
สิทธิยื่นค�ำร้องต่อคณะผู้พิจารณา (British Columbia Human Right Tribunal) (มาตรา ๒๑) ภายใน ๖ เดือน
นับแต่วันที่กล่าวอ้างว่าการกระท�ำอันเป็นการเลือกปฏิบัตินั้นได้เกิดขึ้น (มาตรา ๒๒) คณะผู้พิจารณาประกอบด้วย
ประธานหนึ่งคนและผู้พิจารณาอื่นที่ได้รับแต่งตั้งจาก Lieutenant Governor โดยมีวาระด�ำรงต�ำแหน่ง ๕ ปี ซึ่ง
สามารถได้รับการแต่งตั้งต่ออีก ๕ ปี หากคณะผู้พิจารณาเห็นว่า การกระท�ำตามค�ำร้องเป็นการเลือกปฏิบัติ อาจมี
ค�ำสั่งได้ดังต่อไปนี้
• สั่งให้ผู้ฝ่าฝืนยุติการกระท�ำอันเป็นการเลือกปฏิบัติหรือหลีกเลี่ยงการกระท�ำเช่นนั้น
• มีประกาศว่าการกระท�ำตามที่ร้องเรียนเป็นการเลือกปฏิบัติ
• สั่งให้ผู้ฝ่าฝืนด�ำเนินการใด ๆ อันเป็นการลดผลกระทบของการเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้น
• สั่งให้ผู้ฝ่าฝืนให้สิทธิ ผลประโยชน์ โอกาสใด ๆ ที่ผู้ร้องสูญเสียไปเนื่องจากการเลือก
			
ปฏิบัติ
• สั่งให้ผู้ฝ่าฝืนชดใช้ค่าจ้าง ผลประโยชน์ ใด ๆ แก่ผู้ถูกเลือกปฏิบัติ
• สั่งให้ผู้ฝ่าฝืนชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส�ำหรับความสูญเสียต่อเกียรติยศ (Injury to
			
Dignity) ความรู้สึก (Feeling) ที่เกิดจากการเลือกปฏิบัติ
ส�ำหรับการบังคับตามค�ำสั่งของคณะผู้พิจารณานั้น กฎหมายให้สิทธิแก่ผู้ซึ่งได้รับค�ำสั่ง
จากคณะผูพ้ จิ ารณาให้ได้รบั ชดใช้หรือเยียวยาความเสียหายจากการเลือกปฏิบตั ิ น�ำค�ำสัง่ ของคณะผูพ้ จิ ารณาไปยืน่
ต่อศาลสูงสุดเพือ่ ให้มคี ำ� พิพากษาบังคับตามค�ำสัง่ นัน้ ได้ ซึง่ จะส่งผลให้คำ� สัง่ ของคณะผูพ้ จิ ารณามีผลบังคับเช่นเดียว
กับค�ำพิพากษาของศาลสูงสุด (มาตรา ๓๙)
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ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กฎหมายมลรัฐ Ontario
กฎหมายเกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ขิ องมลรัฐ Ontario ปรากฏในประมวลกฎหมายสิทธิ
มนุษยชน (Human Rights Code R.S.O. 1990, CHAPTER H.19) โดยมีหลักส�ำคัญเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติ
โดยจ�ำแนกออกเป็นการเลือกปฏิบัติในมิติต่าง ๆ ดังนี้
การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับบริการ
มาตรา ๑ วางหลักว่า “บุคคลทุกคนมีสทิ ธิได้รบั การปฏิบตั ทิ เี่ ท่าเทียมกันเกีย่ วกับบริการ
สินค้า สิ่งอ�ำนวยความสะดวก โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ บรรพบุรุษ สถานที่ก�ำเนิด สีผิว
กลุ่มชาติพันธุ์ สัญชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ อายุ สถานภาพการสมรส
สถานะครอบครัว ความพิการ”
การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
ในกรณีที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (Accommodation) นั้น มาตรา ๒ แบ่งเป็นสองกรณี คือ
กรณีแรก บุคคลทุกคนมีสทิ ธิได้รบั การปฏิบตั ทิ เี่ ท่าเทียมกันในกรณีเกีย่ วกับทีพ่ กั อาศัย
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ บรรพบุรุษ สถานที่ก�ำเนิด สีผิว กลุ่มชาติพันธุ์ สัญชาติ เพศ
รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ อายุ สถานภาพการสมรส สถานะครอบครัว ความพิการ
หรือการรับการอุดหนุนสาธารณะ
กรณีทสี่ อง หลักกฎหมายการคุกคามเกีย่ วกับทีอ่ ยูอ่ าศัย (Harassment in Accommodation) ซึ่งวางหลักว่า “บุคคลทุกคนผู้ซึ่งครอบครองที่อยู่อาศัย มีเสรีภาพจากการคุกคามโดยผู้ให้เช่าหรือตัวแทน
ผูใ้ ห้เช่าหรือผูค้ รอบครองอาคารเดียวกัน ด้วยเหตุแห่งเชือ้ ชาติ บรรพบุรษุ สถานทีก่ ำ� เนิด สีผวิ กลุม่ ชาติพนั ธุ์ สัญชาติ
เพศ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ อายุ สถานภาพการสมรส สถานะครอบครัว ความ
พิการ หรือการรับการอุดหนุนสาธารณะ”
การเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวกับสัญญา
มาตรา ๓ วางหลักว่า “บุคคลทุกคนซึ่งมีความสามารถตามกฎหมาย มีสิทธิในการ
ท�ำสัญญาบนพื้นฐานของเงื่อนไขข้อก�ำหนดที่เท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ
บรรพบุรุษ สถานที่ก�ำเนิด สีผิว กลุ่มชาติพันธุ์ สัญชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทาง
เพศ อายุ สถานภาพการสมรส สถานะครอบครัว ความพิการ”
การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน
ส�ำหรับการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน มาตรา ๕ แบ่งออกเป็นสองกรณี คือ
กรณีแรก บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานโดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ บรรพบุรุษ สถานที่ก�ำเนิด สีผิว กลุ่มชาติพันธุ์ สัญชาติ เพศ รสนิยม
ทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ อายุ สถานภาพการสมรส สถานะครอบครัว ความพิการ
กรณีที่สอง การคุกคามเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน (Harassment in employment)
ซึ่งวางหลักว่า บุคคลทุกคนผู้ซึ่งเป็นลูกจ้าง มีเสรีภาพจากการคุกคามในที่ท�ำงานโดยนายจ้างหรือตัวแทนนายจ้าง
หรือลูกจ้างคนอืน่ ด้วยเหตุแห่งเชือ้ ชาติ บรรพบุรษุ สถานทีก่ ำ� เนิด สีผวิ กลุม่ ชาติพนั ธุ์ สัญชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ
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อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ อายุ สถานภาพการสมรส สถานะครอบครัว ความพิการ หรือการรับการ
อุดหนุนสาธารณะ
การคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment)
กฎหมายได้วางหลักเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศในฐานะการเลือกปฏิบัติชนิดหนึ่งโดย
มาตรา ๗ ได้จ�ำแนกออกเป็น ๓ กรณี คือ
กรณีแรก การคุกคามทางเพศในกรณีเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย วางหลักไว้ว่า บุคคลทุกคนผู้
ซึ่งครอบครองที่อยู่อาศัย มีเสรีภาพที่จะไม่ถูกคุกคามด้วยเหตุแห่งเพศ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือการ
แสดงออกทางเพศ โดยผู้ให้เช่าหรือตัวแทนหรือผู้ครอบครองอาคารเดียวกัน
กรณีที่สอง การคุกคามทางเพศในที่ท�ำงาน วางหลักไว้ว่า บุคคลทุกคนผู้ซึ่งเป็นลูกจ้าง มี
เสรีภาพทีจ่ ะไม่ถกู คุกคามในทีท่ ำ� งานด้วยเหตุแห่งเพศ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือการแสดงออกทางเพศ
โดยนายจ้างหรือตัวแทนหรือลูกจ้างคนอื่น
กรณีที่สาม การติดต่อทางเพศโดยบุคคลที่อยู่ในสถานะให้ผลประโยชน์ วางหลักไว้ว่า
บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะไม่ถูกปฏิบัติ ดังนี้
• การติดต่อทางเพศ (Sexual Solicitation) โดยบุคคลซึ่งอยู่ในต�ำแหน่งหรือสถานะที่
สามารถให้หรือปฏิเสธการให้ผลประโยชน์ใด ๆ เมื่อบุคคลผู้นั้นรู้หรือควรรู้ว่าการติดต่อดังกล่าวไม่เป็นที่พึงประสงค์
• การตอบโต้หรือแก้แค้นเนื่องจากการที่ตนได้ปฏิเสธการติดต่อทางเพศจากซึ่งอยู่ใน
ต�ำแหน่งหรือสถานะที่สามารถให้หรือปฏิเสธการให้ผลประโยชน์ใด ๆ
กลไกการบังคับใช้กฎหมาย
กฎหมายฉบับนีจ้ ดั ให้มคี ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนระดับมลรัฐ (Ontario Human Rights
Commission) และคณะผู้พิจารณาสิทธิมนุษยชน (Ontario Human Rights Tribunal)
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนระดับมลรัฐ มีอำ� นาจหน้าทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ การก�ำหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและความเท่าเทียมกัน การศึกษาวิจัย การศึกษาและทบทวนกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
การส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อความเท่าเทียมกันและขจัดการเลือกปฏิบัติ
คณะผูพ้ จิ ารณาสิทธิมนุษยชนระดับมลรัฐ มีอำ� นาจพิจารณาค�ำร้องเกีย่ วกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนตามกฎหมายนี้ ซึ่งหากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีการละเมิดสิทธิจริง มาตรา ๔๕.๒ ให้อ�ำนาจคณะผู้พิจารณา
อาจมีค�ำสั่งได้หลายประการ ดังนี้
• ค�ำสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนช�ำระค่าสินไหมทดแทนต่อผู้ถูกละเมิดสิทธิ รวมทั้งค่าสินไหมทดแทน
จากความเสียหายในเกียรติยศ (Injury to Dignity) ความรู้สึก (Feeling) และความนับถือตนเอง (Self-Respect) แก่
ผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือถูกเลือกปฏิบัติ
• ค�ำสัง่ ให้ผฝู้ า่ ฝืนจัดการแก้ไขเยียวยาความเสียหายทีเ่ กิดกับผูถ้ กู ละเมิดสิทธิหรือถูกเลือก
ปฏิบัตินอกจากค่าสินไหมทดแทนที่เป็นตัวเงินส�ำหรับความสูญเสียจากการฝ่าฝืน รวมทั้งความเสียหายในเกียรติยศ
(Injury to Dignity) ความรู้สึก (Feeling) และความนับถือตนเอง (Self-Respect)
• ค�ำสั่งให้คู่กรณีกระท�ำการใด ๆ ที่คณะผู้พิจารณาเห็นสมควรเพื่อเป็นการส่งเสริมการ
กระท�ำที่สอดคล้องกับบทบัญญัติตามกฎหมายนี้
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๓.๓.๒ กฎหมายแอฟริกาใต้
๑) รัฐธรรมนูญแอฟริกาใต้
รัฐธรรมนูญแอฟริกาใต้ มีหลักเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและความเท่าเทียมกัน ดังนี้
หลักความเท่าเทียมกัน (Equality)
มาตรา ๙
(๑) บุคคลทุกคนมีความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายและมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การคุม้ ครองและได้รบั
ประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกัน
(๒) ความเท่าเทียมกันครอบคลุมถึงการได้รบั สิทธิและเสรีภาพต่าง ๆ ในการส่งเสริมให้เกิดความ
เท่าเทียมกันนัน้ จะต้องมีการก�ำหนดมาตรการทางกฎหมายและมาตรการอืน่ เพือ่ คุม้ ครองบุคคลหรือกลุม่ บุคคลซึง่
เสียเปรียบจากการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (Person Disadvantaged by Unfair Discrimination)
(๓) รัฐจะต้องไม่เลือกปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็นธรรมทัง้ โดยตรงและโดยอ้อมต่อบุคคล ด้วยเหตุแห่งการ
เลือกปฏิบัติซึ่งรวมถึง เชื้อชาติ เพศ การตั้งครรภ์ สถานะความเป็นมารดา ชาติก�ำเนิด สีผิว รสนิยมทางเพศ อายุ
ความพิการ ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม ภาษา และถิ่นก�ำเนิด
(๔) บุคคลจะต้องไม่กระท�ำการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อบุคคล
อื่นด้วยเหตุดังระบุใน (๓) ในการนี้ รัฐต้องมีกฎหมายเพื่อป้องกันและห้ามการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าว
(๕) การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุดังระบุใน (๓) นั้นถือว่าไม่เป็นธรรม (Unfair) หากไม่สามารถแสดง
ให้เห็นได้ว่าการเลือกปฏิบัตินั้นเป็นธรรม (Fair)
นอกจากรัฐธรรมนูญแล้ว กฎหมายลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติของแอฟริกาใต้ก็มี
หลักการเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ วางหลักห้ามการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติของประเทศแอฟริกาใต้ ปรากฏในกฎหมายหลัก ๒ ฉบับ คือ

๑

กฎหมายแรงงาน (Employment Equality Act, 1998) ซึ่งมีขอบเขตมุ่งเน้นการสร้างความ
เท่าเทียมกันในการท�ำงาน (Equality) โดยก�ำหนดมาตรการคุ้มครองกลุ่มที่กฎหมายมองว่ามี
ความเสียเปรียบในแง่โอกาสในการท�ำงานบางกลุ่ม

๒

กฎหมายส่งเสริมความเท่าเทียมกันและป้องกันการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม (The Promotion
of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act 4 of 2000)

๒) กฎหมายแรงงาน (Employment Equality Act, 1998)19
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของกฎหมายนี้มุ่งสร้างความเท่าเทียมกันในการท�ำงาน (Equality in the Workplace) (มาตรา ๒) ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
• ส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมกันและการปฏิบัติที่เป็นธรรมในการจ้างงานโดยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Discrimination)
19

From The Employment Equity Act 1998, Department of labour, Republic of South Africa Retrieved
from http://www.labour.gov.za/
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กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

• ด�ำเนินมาตรการยืนยันสิทธิ (Affirmative Action Measures) เพือ่ เยียวยากลุม่ ผูเ้ สียเปรียบใน

การจ้างงาน เพือ่ ให้บคุ คลเหล่านัน้ มีสทิ ธิในการท�ำงานอย่างเท่าเทียมในทุกกลุม่ อาชีพและทุกระดับของการท�ำงาน

ขอบเขตบังคับ
นายจ้างที่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายนี้ (Designated Employer) คือ นายจ้างที่จ้างลูกจ้าง ๕๐
คนขึ้นไป รวมทั้งองค์กรของรัฐ นายจ้างอื่นสามารถสมัครใจเลือกที่จะปฏิบัติตามกฎหมายนี้ (มาตรา ๔)
ลูกจ้างหรือกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายนี้ คือ คนผิวสี (Black People) ผูห้ ญิง ผูพ้ กิ าร
หลักการห้ามเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (Prohibition of Unfair Discrimination)
กฎหมายก�ำหนดห้ามการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (Chapter 2) โดยมีหลักส�ำคัญ ดังนี้
“ห้ามบุคคลใดเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม (Unfairly Discriminate) ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อม
ต่อลูกจ้าง โดยนโยบายหรือการปฏิบัติใด ๆ บนพื้นฐานของเหตุใดเหตุหนึ่ง ซึ่งรวมถึงเชื้อชาติ เพศ การตั้งครรภ์
สถานภาพการสมรส ความรับผิดชอบทางครอบครัว ความเชือ่ ความเห็นทางการเมือง วัฒนธรรม ภาษา การก�ำเนิด”
มาตรการยืนยันสิทธิ (Affirmative Action) ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายนี้ ซึ่งให้สิทธิพิเศษแก่
บุคคลบางกลุ่มหรือกีดกันบุคคลบางกลุ่มด้วยเหตุที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติที่ส�ำคัญส�ำหรับงานนั้น ไม่ถือเป็นการ
เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Discrimination)
ห้ามการทดสอบการติดเชื้อ HIV เว้นแต่ศาลแรงงานเห็นว่ามีเหตุอันชอบธรรม (มาตรา ๗)
ห้ามการทดสอบทางจิตวิทยา เว้นแต่การทดสอบเช่นว่านั้นได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่า
เชือ่ ถือได้ โดยการทดสอบดังกล่าวต้องกระท�ำต่อลูกจ้าง ทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ ลูกจ้างหรือกลุม่ ใด ๆ (มาตรา ๘)
มาตรการยืนยันสิทธิ (Affirmative Action)
กฎหมายฉบับนี้ก�ำหนดหลักการเกี่ยวกับมาตรการยืนยันสิทธิไว้เป็นการเฉพาะ (บทที่ ๓) โดย
ก�ำหนดหน้าที่ของนายจ้างไว้ ดังนี้ (มาตรา ๑๓)
• นายจ้างที่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายนี้จะต้องด�ำเนินมาตรการยืนยันสิทธิต่อกลุ่มที่ได้รับการ
คุ้มครองเพื่อให้บรรลุถึงความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน
• ในการด�ำเนินการตามมาตรการยืนยันสิทธิ นายจ้างต้องปรึกษากับลูกจ้าง ท�ำการวิเคราะห์
จัดเตรียมแผนความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน และรายงานให้กระทรวงแรงงานทราบ
กฎหมายได้อธิบายความหมายของมาตรการยืนยันสิทธิ (มาตรา ๑๕) ว่าหมายถึง “มาตรการ
ทีม่ งุ่ ท�ำให้ลกู จ้างกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การคุ้มครองมีโอกาสการท�ำงานทีเ่ ท่าเทียมกันในทุกกลุม่ อาชีพและทุกระดับของการ
ท�ำงาน” มาตรการดังกล่าวรวมถึง
• การบ่งระบุตวั และการขจัดอุปสรรคอันส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครอง
• มาตรการที่ส่งเสริมความหลากหลาย
• การจัดหาให้ซึ่งที่พักส�ำหรับบุคคลในกลุ่มที่ได้รับการคุ้มครอง
• การพัฒนาฝีมือ การฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการท�ำงาน ส�ำหรับบุคคลในกลุ่มที่ได้รับการ
คุ้มครอง
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ก�ำหนด “โควตา”

• การปฏิบตั ใิ นลักษณะให้สทิ ธิพเิ ศษเพือ่ น�ำไปสูก่ ารได้ทำ� งานอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงมาตรการ

อย่างไรก็ตาม นายจ้างไม่มหี น้าทีต่ อ้ งด�ำเนินการใด ๆ เกีย่ วกับนโยบายการท�ำงานหรือการปฏิบตั ิ
ซึ่งส่งผลให้เกิดอุปสรรคต่อบุคคลที่จะเข้าท�ำงานซึ่งมิได้มาจากกลุ่มที่ได้รับการคุ้มครอง
แผนความเท่าเทียมกันในการท�ำงาน (Employment Equality Plan)
กฎหมายยังได้ก�ำหนดแผนความเท่าเทียมกันในการท�ำงาน (มาตรา ๒๐) โดยนายจ้างต้อง
จัดเตรียมและด�ำเนินการตามแผน เพื่อให้บรรลุถึงความเท่าเทียมในการท�ำงาน ซึ่งในแผนจะต้องประกอบด้วย
องค์ประกอบดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ของแผนในแต่ละปี
เป้าหมายเพื่อบรรลุความเท่าเทียมกันในรูปตัวเลข
ตารางการด�ำเนินการประจ�ำปี
กระบวนการและกลไกการตรวจสอบภายใน
ก�ำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบในการด�ำเนินการตามแผน
นายจ้างต้องส่งเอกสารแสดงรายละเอียดค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนการท�ำงานส�ำหรับ
ทุกประเภทงานและทุกระดับการท�ำงานให้กับคณะกรรมการเงื่อนไขการจ้าง (Employment Conditions
Commission หรือ ECC) (มาตรา ๒๗)
การตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมาย
พนักงานตรวจแรงงานมีอำ� นาจตรวจสอบการด�ำเนินการตามกฎหมายนี้ (มาตรา ๓๕) หากเห็นว่า
นายจ้างไม่ปฏิบตั ติ าม พนักงานตรวจแรงงานมีอำ� นาจแจ้งเป็นลายลักษณ์อกั ษรให้นายจ้างปฏิบตั ติ าม (มาตรา ๓๖)
หากนายจ้างยังคงไม่ปฏิบตั ติ าม พนักงานตรวจแรงงานมีอำ� นาจท�ำค�ำสัง่ ให้ปฏิบตั ติ าม (มาตรา ๓๗) รัฐมนตรีมอี ำ� นาจ
ตรวจสอบการด�ำเนินการตามกฎหมายของนายจ้าง หากพบว่าไม่ดำ� เนินการก็มอี ำ� นาจออกค�ำแนะน�ำ (Recommendation) (มาตรา ๔๓) ศาลแรงงานมีอ�ำนาจออกค�ำสั่ง ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือก�ำหนดค่าปรับ (มาตรา ๕๐)
นายจ้างที่กระท�ำการฝ่าฝืนบทบัญญัติต่าง ๆ ของกฎหมายนี้จะต้องรับผิด เว้นแต่สามารถพิสูจน์
ได้ว่าได้กระท�ำการทุกสิ่งที่จ�ำเป็นเพื่อป้องกันการกระท�ำดังกล่าวแล้ว (มาตรา ๖๐)
๓) กฎหมายการส่งเสริมความเท่าเทียมกันและการป้องกันการเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม
(Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act 2000)20
นอกจากกฎหมายแรงงานซึ่งมีขอบเขตเฉพาะการเลือกปฏิบัติในมิติของการจ้างแรงงานแล้ว
ประเทศแอฟริกาใต้ยังมีการก�ำหนดกฎหมายเฉพาะ ส�ำหรับการเลือกปฏิบัติในประเด็นหรือมิติอื่น ๆ คือ กฎหมาย
การส่งเสริมความเท่าเทียมกันและการป้องกันการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (Promotion of Equality and
Prevention of Unfair Discrimination Act 2000)
20

Retrieved from http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/56231/65195/E00ZAF01.html
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กฎหมายนี้นิยามการเลือกปฏิบัติ ว่า
การกระท�ำหรือละเว้นการกระท�ำใด ๆ อันรวมถึง นโยบาย กฎหมาย กฎ แนวปฏิบตั ิ เงือ่ นไขหรือ
สถานการณ์ซึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (ก) ก�ำหนดภาระ หน้าที่ หรือก่อให้เกิดความเสียเปรียบ หรือ (ข) กีดกัน
ผลประโยชน์ โอกาส หรือก่อให้เกิดความเสียเปรียบแก่บคุ คลใด ๆ ด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ทิ รี่ ะบุไว้ในกฎหมายนี้
จะเห็นได้ว่า กฎหมายมุ่งเน้นที่ “ความเป็นธรรม” (Fairness) โดยกฎหมายได้ระบุถึง ปัจจัย
(Factors) ในการพิจารณาว่า นโยบาย กฎหมาย กฎ แนวปฏิบัติ นั้นเป็นธรรมหรือไม่ เช่น การเลือกปฏิบัตินั้นลด
คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล ส่งผลกระทบที่เกิดกับบุคคลนั้นอาจเกิดในลักษณะการสร้างรูปแบบ
พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียเปรียบหรือการที่บุคคลนั้นตกอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การเลือกปฏิบัตินั้นมีเหตุผลที่
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ มีวธิ กี ารทางเลือกอืน่ ทีท่ ำ� ให้เกิดความเสียเปรียบน้อยกว่าและสามารถน�ำมาใช้เพือ่ บรรลุ
วัตถุประสงค์ทชี่ อบด้วยกฎหมายนัน้ หรือไม่ เช่นเดียวกับกฎหมายเฉพาะเกีย่ วกับความเท่าเทียมกันในด้านแรงงาน
(Employment Equity Act 1998) ซึง่ มีหลักการคุม้ ครองความเท่าเทียมกันโดยห้ามการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
หลักส�ำคัญของกฎหมายนี้ คือ
• มุง่ ส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกัน โดยก�ำหนดหน้าทีใ่ ห้รฐั ต้องด�ำเนินการให้เกิดความเท่าเทียม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส�ำหรับกลุ่มบุคคลที่มีความแตกต่างและถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุเชื้อชาติ เพศ และความพิการ
• ห้ามการกระท�ำอันแบ่งได้ ๓ กลุ่มหลัก คือ
๑. การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ เพศ ความพิการ
๒. ห้ามการสื่อสารที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech)
๓. ห้ามการกระท�ำที่เป็นการคุกคาม (Harassment)
มีข้อสังเกตว่า กฎหมายแอฟริกาใต้ห้ามการกระท�ำ ๓ กลุ่มหลักที่มีลักษณะของการเลือกปฏิบัติ
โดยแยกการสื่อสารที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech) และการคุกคาม (Harassment) ออกมาเป็นหลัก
การต่างหากจากการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ
นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่า กฎหมายแอฟริกาใต้ก�ำหนดไว้ชัดเจนถึงการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
(Unfair Discrimination) ในบริบทกฎหมายแอฟริกาใต้มีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมกับการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ
ที่แม้ว่าจะมีลักษณะเลือกปฏิบัติ แต่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
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๓.๓.๓ กฎหมายอินเดีย
๑) รัฐธรรมนูญอินเดีย
รัฐธรรมนูญอินเดีย มีหลักเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและความเท่าเทียมกัน ดังนี้
การห้ามเลือกปฏิบัติ (Discrimination)
มาตรา ๑๕ มีหลักว่า
(๑) รัฐจะต้องไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ พลเมืองด้วยเพียงเพราะเหตุแห่งศาสนา เชือ้ ชาติ เพศ สถานทีเ่ กิด
(๒) พลเมืองจะต้องไม่ถูกท�ำให้เสียสิทธิ หรือถูกจ�ำกัด หรืออยู่ภายใต้เงื่อนไขใด ในกรณีต่อไปนี้
ด้วยเพียงเพราะเหตุแห่งศาสนา เชื้อชาติ เพศ สถานที่เกิด
(ก) การเข้าถึงร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม สถานที่ให้บริการเกี่ยวกับความบันเทิงสาธารณะ
			
หรือ
(ข) การใช้แหล่งน�้ำ สถานที่อาบน�้ำ ถนน สถานที่ใด ๆ ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนทั้งหมดหรือ
			
บางส่วนจากรัฐซึ่งเปิดให้ใช้แก่บุคคลทั่วไป
ความเท่าเทียมกัน (Equality)
มาตรา ๑๖ วางหลักเกี่ยวกับความเท่าเทียมกัน (Equality) ดังนี้
พลเมืองทุกคนมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน (Equality of Opportunity) ในเรื่องเกี่ยวกับการ
จ้างงานหรือการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งใด ๆ ในภาครัฐ
พลเมืองจะต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติเพียงเพราะเหตุแห่งศาสนา เชื้อชาติ เพศ เชื้อสายวงศ์ตระกูล
สถานที่เกิด ที่อยู่อาศัย ในกรณีที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงานและการด�ำรงต�ำแหน่งใด ๆ ในภาครัฐ

๓.๓.๔ เครือรัฐออสเตรเลีย
รัฐธรรมนูญของเครือรัฐออสเตรเลีย มีลักษณะแตกต่างจากรัฐธรรมนูญประเทศอื่น ๆ เช่น
สหรัฐอเมริกา ทีม่ กี ารบัญญัตสิ ทิ ธิเสรีภาพโดยทัว่ ไปของพลเมืองไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญเครือรัฐออสเตรเลีย
รวมถึงรัฐธรรมนูญระดับมลรัฐต่าง ๆ ในออสเตรเลียนัน้ มิได้มกี ารบัญญัตถิ งึ สิทธิเสรีภาพโดยทัว่ ไปของประชาชนไว้
ประเด็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพจึงขึ้นอยู่กับกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
ดังนัน้ กฎหมายเกีย่ วกับความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบตั ขิ องออสเตรเลีย จึงพิจารณาได้
จากกฎหมายเฉพาะซึ่งอาจจ�ำแนกพิจารณาได้ทั้งในระดับสหพันธรัฐและระดับมลรัฐ ดังนี้
๓.๓.๔.๑ กฎหมายระดับสหพันธรัฐ
ในระดับสหพันธรัฐนัน้ เครือรัฐออสเตรเลียมีกฎหมายเฉพาะเกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ิ ซึง่
อยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลีย ได้แก่ พระราชบัญญัติคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนออสเตรเลีย (Australian Human Rights Commission Act 1986) พระราชบัญญัตกิ ารเลือกปฏิบตั ิ
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ทางอายุ (Age Discrimination Act 2004) พระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติทางความพิการ (Disability Discrimination Act 1992) พระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ (Racial Discrimination Act 1975)
พระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติทางเพศ (Sex Discrimination Act 1984)
๑) พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลีย (Australian Human
Rights Commission Act 1986)
พระราชบัญญัตฉิ บับนีก้ ำ� หนดให้มคี ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลีย โดยให้มี
อ�ำนาจหน้าที่ส�ำคัญที่เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ คือ อ�ำนาจหน้าที่ในการด�ำเนินการเกี่ยวกับค�ำร้อง (Complaint) ที่
ผู้ร้องกล่าวอ้างว่ามีการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการมีอ�ำนาจพิจารณาเรื่องตามค�ำร้อง รวมถึง
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการเลือกปฏิบัติ (มาตรา ๑๑)
ส�ำหรับกระบวนการร้องเรียนการเลือกปฏิบัตินั้น ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง (Complaint)
ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลีย คือ
• บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งกล่าวหาว่าตนได้รับการเลือกปฏิบัติอันมิชอบด้วยกฎหมาย
• บุคคลสองคนหรือกว่านั้นซึ่งกล่าวหาว่าตนได้รับการเลือกปฏิบัติอันมิชอบด้วย
กฎหมาย
อย่างไรก็ตาม กรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีการเลือกปฏิบัติเรื่องเดียวกัน หากมี
บุคคลใดซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกในกลุ่มที่ถูกเลือกปฏิบัติได้ยื่นค�ำร้องแล้ว บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มเดียวกัน
จะไม่มีสิทธิยื่นค�ำร้องแยกต่างหากอีก (มาตรา 46 P)
เมื่อประธานคณะกรรมการ (President) ได้รับค�ำร้องแล้วมีหน้าที่พิจารณาค�ำร้อง
และพยายามไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท ในการพิจารณาดังกล่าวคณะกรรมการมีอำ� นาจเรียกบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องมาให้ขอ้ มูล
ประกอบการพิจารณา หากคณะกรรมการเห็นว่าเกิดการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย จะออกหนังสือแจ้ง
(Notice) ไปยังผู้ฝ่าฝืน โดยอาจก�ำหนดค�ำแนะน�ำ (Recommendation) เพื่อเป็นการยุติการเลือกปฏิบัติและ
ป้องกันมิให้การเลือกปฏิบัตินั้นเกิดขึ้นซ�้ำอีก ค�ำแนะน�ำยังอาจรวมถึงการให้ผู้ฝ่าฝืนช�ำระค่าสินไหมทดแทนผู้ได้รับ
ความเสียหายจากการเลือกปฏิบัติ หรือให้ผู้ฝ่าฝืนกระท�ำการใด ๆ อันเป็นการเยียวยาหรือลดผลกระทบจากการ
เลือกปฏิบัติ (มาตรา ๒๙)
หากประธานเห็นว่าการกระท�ำทีก่ ล่าวอ้างตามค�ำร้องไม่เป็นการเลือกปฏิบตั ทิ มี่ ชิ อบ
ด้วยกฎหมาย ประธานมีอ�ำนาจยกค�ำร้อง (Termination of compliant) ตามมาตรา 46 PH
ในกรณีทปี่ ระธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนยกค�ำร้อง ผูก้ ล่าวอ้างว่าถูกเลือกปฏิบตั ิ
มีสิทธิร้องขอต่อศาลสหพันธรัฐ (Federal Court) ให้พิจารณา ภายใน ๖๐ วันนับแต่ประธานคณะกรรมการมีค�ำ
สั่งยกค�ำร้อง โดยการกระท�ำที่กล่าวอ้างว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต้องเป็นการกระท�ำเดียวกันกับค�ำร้องที่ยื่นต่อคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชน หากศาลเห็นว่าการกระท�ำนั้นเป็นการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย ศาลมีอ�ำนาจท�ำ
ค�ำสั่ง ดังนี้ (มาตรา 46 PO)
• ค�ำสั่งว่าการกระท�ำดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย
• ค�ำสั่งให้กระท�ำการใดเพื่อเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ถูกเลือกปฏิบัติ
• ค�ำสัง่ ให้ผฝู้ า่ ฝืนจ้างหรือจ้างผูถ้ กู เลือกปฏิบตั เิ ข้าท�ำงานใหม่ (Employ or Re-Employ)
• ค�ำสัง่ ให้ผฝู้ า่ ฝืนช�ำระค่าสินไหมทดแทนส�ำหรับความเสียหายทีผ่ ถู้ กู เลือกปฏิบตั ไิ ด้รบั
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ส�ำหรับประเด็นที่ว่า การกระท�ำอย่างไรจึงเป็น “การเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วย
กฎหมาย” ซึง่ จะเป็นเหตุให้ผถู้ กู เลือกปฏิบตั ยิ นื่ ค�ำร้องต่อประธานคณะกรรมการหรือต่อศาลตามพระราชบัญญัตนิ ี้
ได้นั้น จะต้องพิจารณานิยามของค�ำว่า “การเลือกปฏิบัติ” และ “การเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย” ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ดังต่อไปนี้

• การเลือกปฏิบัติ (Discrimination) หมายถึง21

(ก) ความแตกต่าง การกีดกันหรือการปฏิบัติอย่างเป็นพิเศษใด ๆ ซึ่งกระท�ำขึ้นบน
พื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ความเห็นทางการเมือง ชาติก�ำเนิดหรือต้นก�ำเนิดทางสังคมซึ่งส่งผลเป็น
อุปสรรคหรือท�ำให้เสียไปซึ่งความเท่าเทียมกันในโอกาสหรือการปฏิบัติในการจ้างงานหรืออาชีพ และ
(ข) ความแตกต่าง การกีดกัน หรือการปฏิบัติอย่างเป็นพิเศษใด ๆ ซึ่ง
• ส่งผลเป็นอุปสรรคหรือท�ำให้เสียไปซึ่งความเท่าเทียมกันในโอกาสหรือการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างแรงงานหรืออาชีพ
• ได้มีการก�ำหนดโดยกฎหมายว่าเป็นการเลือกปฏิบัติเพื่อวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัตินี้ แต่ไม่รวมถึงความแตกต่าง การกีดกัน หรือการปฏิบัติอย่างเป็นพิเศษต่อไปนี้
• กรณีเกี่ยวกับงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งอยู่บนพื้นฐานของเงื่อนไข
จ�ำเป็นโดยธรรมชาติของงานนั้น
• กรณี เ กี่ ย วกั บ การจ้ า งงานในฐานะสมาชิ ก ของพนั ก งานแห่ ง สถาบั น
ซึง่ กระท�ำการตามหลักการ ความเชือ่ หรือค�ำสอนของศาสนา หรือลัทธิใดโดยได้รบั การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่าง การกีดกัน
หรือการปฏิบัติอย่างเป็นพิเศษซึ่งกระท�ำด้วยความสุจริตเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อความรู้สึกอ่อนไหวของ
ผู้นับถือศาสนาหรือลัทธินั้น
• การเลือกปฏิบตั ทิ มี่ ชิ อบด้วยกฎหมาย (Unlawful Discrimination)22 หมายถึงการ
กระท�ำ การละเว้นการกระท�ำ หรือการปฏิบัติซึ่งมิชอบด้วยกฎหมาย ดังต่อไปนี้
การกระท�ำที่ขัดต่อ ส่วนที่ ๔ ของพระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติทางอายุ (Age
Discrimination Act 2004)
การกระท�ำที่ขัดต่อ ส่วนที่ ๒ ของพระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติทางความพิการ
(Disability Discrimination Act 1992)
การกระท�ำที่ขัดต่อ ส่วนที่ II หรือ IIA ของพระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติทาง
เชื้อชาติ (Racial Discrimination Act 1975)
การกระท�ำที่ขัดต่อ ส่วนที่ II ของพระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติทางเพศ (Sex
Discrimination Act 1984)
21
22
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จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัตินี้ ก�ำหนดจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ก�ำหนด
อ�ำนาจหน้าที่ รวมถึงก�ำหนดรายละเอียดกระบวนการยืน่ และพิจารณาค�ำร้องส�ำหรับผูถ้ กู เลือกปฏิบตั ิ แต่มไิ ด้กำ� หนด
มาตราในเชิงสารบัญญัติเกี่ยวกับลักษณะการกระท�ำที่เป็นการเลือกปฏิบัติไว้ในรายละเอียด เนื่องจากพระราช
บัญญัตินใี้ ช้วธิ กี ารก�ำหนดนิยามความหมายของ“การเลือกปฏิบตั ”ิ และ “การเลือกปฏิบตั ทิ มี่ ชิ อบด้วยกฎหมาย” ไว้
ซึง่ จากนิยามดังกล่าวมีความเชือ่ มโยงไปยังเนือ้ หาทีก่ ำ� หนดรายละเอียดของการเลือกปฏิบตั ไิ ว้ตามกฎหมายฉบับอืน่ ๆ
ดังนั้น จึงต้องมีการพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติฉบับอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย
ส�ำหรับความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระดับสหพันรัฐกับกฎหมายระดับมลรัฐนั้น
จะเห็นได้ว่า การเลือกปฏิบัติในหลายกรณีมีการบัญญัติห้ามไว้ทั้งในกฎหมายสหพันธรัฐและกฎหมายระดับมลรัฐ
กรณีเช่นนี้ ผู้เสียหายอาจเลือกที่จะด�ำเนินคดีตามกฎหมายสหพันธรัฐหรือกฎหมายมลรัฐก็ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔
ของพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลียที่วางหลักไว้ว่า23
“พระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นการยกเว้นหรือจ�ำกัดการบังคับใช้กฎหมายระดับมลรัฐ
ซึ่งสามารถใช้บังคับควบคู่ไปกับพระราชบัญญัตินี้
หากกฎหมายระดับมลรัฐก�ำหนดหลักการในเรือ่ งเดียวกับพระราชบัญญัตนิ ี้ และการ
กระท�ำหรือละเว้นการกระท�ำนัน้ ๆ เป็นการฝ่าฝืนทัง้ พระราชบัญญัตนิ แี้ ละกฎหมายของมลรัฐ ผูฝ้ า่ ฝืนอาจถูกด�ำเนิน
คดีและตัดสินว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัตนิ หี้ รือตามกฎหมายระดับมลรัฐก็ได้ แต่บคุ คลนัน้ จะต้องไม่ถกู ลงโทษ
มากกว่าหนึ่งครั้งส�ำหรับการกระท�ำหรือละเว้นการกระท�ำอันเดียวกัน”
๒) พระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติทางอายุ (Age Discrimination Act 2004)
พระราชบัญญัติฉบับนี้ก�ำหนดว่าการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งอายุ กรณีใดเป็นการ
“เลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย” โดยมีรายละเอียดอยู่ในส่วนที่ ๔ (Part 4-Unlawful Age Discrimination)
แนวคิดของการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งอายุ (Concept of Age Discrimination)
การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งอายุโดยตรง (Direct Discrimination)
การที่บุคคลผู้เลือกปฏิบัติ (Discriminator) กระท�ำต่อผู้ถูกเลือกปฏิบัติ (Aggrieved
Person) ด้วยเหตุแห่งอายุของบุคคลนัน้ หากว่าผูเ้ ลือกปฏิบตั ิ ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ กู เลือกปฏิบตั ใิ นลักษณะอันเป็นทีพ่ งึ พอใจ
น้อยกว่าบุคคลที่อายุแตกต่างไปจากผู้ถูกเลือกปฏิบัติภายใต้สถานการณ์เหมือนหรือไม่แตกต่างกันในสาระส�ำคัญ
และผู้เลือกปฏิบัติกระท�ำการดังกล่าวด้วยเหตุแห่งอายุ หรือคุณลักษณะซึ่งเกี่ยวเนื่องกับอายุของผู้ถูกเลือกปฏิบัติ
การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งอายุโดยอ้อม (Indirect Discrimination)
การที่บุคคลผู้เลือกปฏิบัติ (Discriminator) กระท�ำต่อบุคคลผู้ถูกเลือกปฏิบัติ
(Aggrieved Person) ด้วยเหตุแห่งอายุของบุคคลนั้น หากว่า (มาตรา ๑๕)
• ผู้เลือกปฏิบัติก�ำหนดเงื่อนไขหรือแนวปฏิบัติใด
• เงื่อนไขหรือแนวปฏิบัตินั้นไม่สมเหตุสมผลกับสถานการณ์
• เงื่อนไขหรือแนวปฏิบัตินั้นส่งผลหรือมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้ผู้ถูกเลือกปฏิบัติ
เสียเปรียบเมื่อเทียบกับบุคคลที่อายุเท่ากัน
23
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of Discrimination) ต่อไปนี้

ห้ามเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งอายุ (Age) ในมิตหิ รือประเด็นต่าง ๆ (Protected Area

การจ้างแรงงาน (มาตรา ๑๘)
ห้ามนายจ้างหรือผูท้ ำ� การแทนนายจ้างเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งอายุ ในกรณีทเี่ กีย่ วกับ
การก�ำหนดว่าจะจ้างบุคคลใดท�ำงาน หรือจะเสนอการจ้างงานให้กับบุคคลใด หรือการเสนอเงื่อนไขในการท�ำงาน
แก่บุคคลใด
ห้ามนายจ้างหรือผูท้ ำ� การแทนนายจ้างเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งอายุในกรณีทเี่ กีย่ วกับ
• การก�ำหนดเงื่อนไขในการท�ำงานของลูกจ้าง หรือ
• การปฏิเสธหรือจ�ำกัดสิทธิลูกจ้างในการเข้าถึงโอกาส ความก้าวหน้าในการท�ำงาน
			
การโอนย้าย การฝึกอบรม หรือผลประโยชน์อื่นใดเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน หรือ
• การเลิกจ้างลูกจ้าง
อย่างไรก็ตาม กฎหมายก�ำหนดข้อยกเว้นส�ำหรับกรณีที่นายจ้างปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่ง
แตกต่างจากบุคคลอื่นด้วยเหตุแห่งอายุ ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่สามารถกระท�ำการตามเงื่อนไขตามสภาพของงานนั้น
ได้ด้วยเหตุแห่งอายุ
การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา (มาตรา ๒๖)
กฎหมายก�ำหนดห้ามองค์กรเกี่ยวกับการศึกษาเลือกปฏิบัติกับบุคคลที่ประสงค์
จะสมัครเป็นนักเรียนและบุคคลที่มีสถานะเป็นนักเรียนแล้ว โดยนิยามองค์กรเกี่ยวกับการศึกษา (Educational
Institution) ไว้ว่าหมายความรวมถึงโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอื่นใดที่มีการให้การศึกษาหรือ
ฝึกอบรม
การที่องค์กรเกี่ยวกับการศึกษาปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งแตกต่างจากบุคคลอื่นด้วยเหตุ
แห่งอายุ ในกรณีที่ต่อไปนี้เป็นการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย
• ปฏิเสธหรือไม่ยอมรับใบสมัครของบุคคลใดที่ประสงค์สมัครเรียน หรือ
• เลือกปฏิบัติในกรณีที่เกี่ยวกับก�ำหนดเงื่อนไขข้อบังคับในการสมัครเรียน
การทีอ่ งค์กรเกีย่ วกับการศึกษาปฏิบตั ติ อ่ นักเรียนคนหนึง่ แตกต่างจากนักเรียนคนอืน่
ด้วยเหตุแห่งอายุ ในกรณีที่ต่อไปนี้เป็นการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย
• ปฏิเสธหรือจ�ำกัดการเข้าถึงสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษาของนักเรียนคนใด
คนหนึ่ง
• ขับไล่หรือท�ำให้นักเรียนคนใดคนหนึ่งอยู่ในสภาพอันไม่พึงประสงค์
อย่างไรก็ตาม กฎหมายก�ำหนดข้อยกเว้นส�ำหรับสถาบันการศึกษาทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ส�ำหรับ
นักเรียนในช่วงอายุใดอายุหนึ่งโดยเฉพาะ

ปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย

การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าสถานที่ (Access to Premise) มาตรา ๒๗
การทีบ่ คุ คลใดเลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลอืน่ ด้วยเหตุแห่งอายุในกรณีตอ่ ไปนีเ้ ป็นการเลือก
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• การปฏิเสธมิให้บคุ คลใดเข้าหรือใช้สถานทีใ่ ด ๆ ซึง่ ประชาชนทัว่ ไปมีสทิ ธิเข้าไปหรือ
ใช้ได้ ไม่ว่าจะต้องเสียเงินหรือไม่ก็ตาม
• ก�ำหนดให้บุคคลใดออกไปจากสถานที่เช่นนั้นหรือให้ยุติการใช้สถานที่เช่นนั้น
การเลือกปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วกับสินค้าหรือบริการและสิง่ อ�ำนวยความสะดวก (มาตรา ๒๘)
การที่บุคคลใดผู้ซ่ึงจัดให้มีสินค้าหรือบริการหรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้อื่น ไม่
ว่าจะต้องมีการช�ำระเงินตอบแทนหรือไม่ก็ตาม เลือกปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยเหตุแห่งอายุในกรณีต่อไปนี้ เป็นการ
เลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย
• ปฏิเสธการจัดหาให้ซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้อื่น
• ปฏิบตั ติ อ่ บุคคลนัน้ ในลักษณะ (Manner) ทีแ่ ตกต่างจากบุคคลอืน่ หรือก�ำหนดเงือ่ นไข
			
ในการจัดให้ซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวกแตกต่างจากบุคคลอื่น
การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๒๙)
กฎหมายก�ำหนดคุม้ ครองบุคคลทีถ่ กู เลือกปฏิบตั ใิ นการเข้าพักอาศัยในทีพ่ กั อาศัย ซึง่
“ที่พักอาศัย” ตามมาตรานี้หมายรวมถึง ที่อยู่อาศัยและที่พักซึ่งให้บริการเชิงธุรกิจ หลักการห้ามเลือกปฏิบัติมีดังนี้
• กรณีที่ตัวการหรือตัวแทนกระท�ำการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยเหตุแห่งอายุใน
กรณีดังต่อไปนี้ ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย
		
(ก) ปฏิเสธบุคคลอื่นในการสมัครเข้าพักในที่พักอาศัย
		
(ข) เลือกปฏิบัติในการก�ำหนดเงื่อนไขข้อตกลงในการเข้าพักอาศัยที่เสนอให้ผู้อื่น
		
(ค) จัดให้ผู้อื่นอยู่ในล�ำดับการเข้าพักอาศัยที่ด้อยกว่า
• กรณีที่ตัวการหรือตัวแทนกระท�ำการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยเหตุแห่งอายุใน
กรณีดังต่อไปนี้ ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย
		
(ก) ปฏิเสธหรือจ�ำกัดสิทธิประโยชน์ใดของผู้พักอาศัย
		
(ข) ขับไล่บุคคลใดออกจากที่พักอาศัย
อย่างไรก็ตาม กฎหมายยกเว้นส�ำหรับกรณีดังต่อไปนี้
• ผู้เลือกปฏิบัตินั้นเป็นผู้ที่อาศัยหรือมีเจตนาที่จะอาศัยอยู่ในที่พักอาศัยนั้นต่อไป
• ทีพ่ กั อาศัยนัน้ เสนอให้สำ� หรับผูเ้ ข้าพักอืน่ ๆ นอกจากบุคคลทีอ่ า้ งว่าถูกเลือกปฏิบตั ิ
ด้วยเหตุแห่งอายุอีกไม่เกิน ๓ คน หรือญาติสนิทของผู้ที่อ้างว่าถูกเลือกปฏิบัตินั้น (ญาติสนิท หรือ Near Relative
หมายถึง พ่อแม่ พีน่ อ้ ง คูส่ มรสโดยนิตนิ ยั หรือโดยพฤตินยั )
จะเห็นได้วา่ การเลือกปฏิบตั เิ กีย่ วกับทีอ่ ยูอ่ าศัยตามกฎหมายนี้ ครอบคลุมทีอ่ ยูอ่ าศัย
ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการให้บริการทางธุรกิจ เช่นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ดว้ ย เช่น การทีบ่ คุ คลหนึง่ มีทพี่ กั อาศัยและ
ปฏิเสธไม่ให้เฉพาะญาติที่เป็นเด็กเข้าพักอาศัย เป็นต้น
การโฆษณา (Advertisements) มาตรา ๕๐
นอกจากการกระท�ำต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว การทีบ่ คุ คลประกาศหรือโฆษณาด้วย
วิธีการต่าง ๆ ถึงการที่จะกระท�ำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น กฎหมายก็บัญญัติเป็นความผิดเฉพาะ
ด้วย กล่าวคือ
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• พิมพ์ หรือโฆษณา หรือประกาศ หรือกระท�ำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดการพิมพ์ หรือ
โฆษณา หรือประกาศ และ
• การกระท�ำดังกล่าวถูกเผยแพร่ ไม่วา่ จะเป็นการเผยแพร่ตอ่ สาธารณะหรือไม่ โดยทาง
หนังสือพิมพ์ หรือสือ่ สิง่ พิมพ์อนื่ ทางโทรทัศน์หรือวิทยุ หรือการแสดงออกทางประกาศ
ป้าย ฉลาก การ์ด สินค้า การแสดงภาพ ฟิลม์ แบบจ�ำลอง หรือวิธกี ารอืน่ ใด ซึง่ ชีใ้ ห้เห็น
หรือมีเหตุอนั ควรเชือ่ ได้วา่ เป็นการชีใ้ ห้เห็นเจตนาหรือความตัง้ ใจทีจ่ ะกระท�ำการอันเป็น
การเลือกปฏิบัติที่มิชอบตามพระราชบัญญัตินี้

ข้อยกเว้นทั่วไป (General Exceptions)
กฎหมายนี้ก�ำหนดข้อยกเว้นทั่วไปส�ำหรับการกระท�ำที่โดยหลักแล้วเป็นการเลือก
ปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งอายุในประเด็นหรือมิตติ า่ ง ๆ ดังกล่าวข้างต้นและไม่เข้าข้อยกเว้นเฉพาะของการห้ามเลือกปฏิบตั ิ
ในแต่ละประเด็น ส�ำหรับข้อยกเว้นทั่วไปมีหลายกรณี ได้แก่
การเลือกปฏิบตั เิ ชิงบวก (Positive Discrimination) มาตรา ๓๓ หากการเลือกปฏิบตั ิ
ต่อผู้อื่นด้วยเหตุแห่งอายุในกรณีต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย
• กระท�ำการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างสุจริตแก่บุคคลที่มีอายุใดอายุหนึ่งโดย
เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น ร้านท�ำผมให้บตั รส่วนลดผูส้ งู อายุ กรณีนกี้ ารให้สว่ นลดถือเป็นการท�ำเพือ่ ให้ผลประโยชน์
โดยสุจริตแก่บคุ คลผูส้ งู อายุ หรือกรณีการให้ทนุ การศึกษาทีม่ งุ่ ก�ำหนดคุณสมบัตแิ ก่บคุ คลในช่วงอายุใดช่วงอายุหนึง่
โดยเฉพาะ เป็นต้น
• การกระท�ำนั้นท�ำเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลที่มีอายุใดอายุหนึ่งโดย
เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น เด็กมีความต้องการบางอย่างทีแ่ ตกต่างจากผูใ้ หญ่ ดังนัน้ การทีร่ ฐั จัดให้มสี วัสดิการบาง
อย่างเฉพาะส�ำหรับเด็กถือว่าเป็นการกระท�ำเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของเด็ก
• การกระท�ำนัน้ มุง่ ลดความเสียเปรียบทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลทีม่ อี ายุใดอายุหนึง่ โดยเฉพาะ
เจาะจง
กรณีการกุศล (Charities) มาตรา ๓๔
หลักการห้ามเลือกปฏิบตั ติ ามกฎหมายนีไ้ ม่ใช้บงั คับกับบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการให้สทิ ธิ
หรือผลประโยชน์ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลตามกฎหมายการกุศลและองค์กรไม่แสวงหาก�ำไรของออสเตรเลีย
(Australian Charities and Not-for-Profits Commission Act, 2012)
กรณีศาสนา มาตรา ๓๕
หลักการห้ามเลือกปฏิบตั ติ ามกฎหมายนีไ้ ม่ใช้บงั คับกับการกระท�ำหรือแนวปฏิบตั ขิ อง
องค์กรซึ่งจัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ทางศาสนา ตามหลักการ ความเชื่อของศาสนานั้น

ท้ายพระราชบัญญัตินี้

กรณีที่มีกฎหมายเฉพาะ มาตรา ๓๙
หลักการห้ามเลือกปฏิบตั ดิ งั กล่าวไม่ใช้บงั คับกับกฎหมายเฉพาะตามทีร่ ะบุไว้ในตาราง
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Act 1992)

๓) พระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติทางความพิการ (Disability Discrimination

กฎหมายนีค้ รอบคลุมการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งความพิการในมิตหิ รือประเด็นต่าง ๆ
ส�ำหรับความพิการ (Disability) นัน้ หมายถึง การสูญเสียการท�ำงานของร่างกายหรือจิตใจบางส่วนหรือทัง้ หมด การ
สูญเสียอวัยวะใดไปทั้งหมดหรือบางส่วน การที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายผิดรูปร่างหรือท�ำงานผิดปกติ ความผิด
ปกติ เจ็บป่วย โรค ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการทางความคิด อารมณ์ การตัดสินใจ นอกจากนี้ ความพิการยัง
รวมถึงลักษณะนิสัยซึ่งเป็นอาการหรือการแสดงออกของความพิการด้วย
มิติหรือประเด็นของการห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความพิการ
การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน (มาตรา ๑๕)
ห้ามนายจ้างหรือผู้ท�ำการแทนนายจ้างเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความพิการ ในกรณี
ที่เกี่ยวกับการก�ำหนดว่าจะจ้างบุคคลใดท�ำงาน หรือจะเสนอการจ้างงานให้กับบุคคลใด หรือการเสนอเงื่อนไขใน
การท�ำงานแก่บุคคลใด
ห้ามนายจ้างหรือผูท้ ำ� การแทนนายจ้างเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งความพิการ ในกรณีที่
เกีย่ วกับ
• การก�ำหนดเงื่อนไขในการท�ำงานของลูกจ้าง หรือ
• การปฏิเสธหรือจ�ำกัดสิทธิลูกจ้างในการเข้าถึงโอกาส ความก้าวหน้าในการท�ำงาน
การโอนย้าย การฝึกอบรม หรือผลประโยชน์อื่นใดเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน หรือ
• การเลิกจ้างลูกจ้าง
อย่างไรก็ตาม กฎหมายก�ำหนดข้อยกเว้นในมาตรา 21A กรณีความจ�ำเป็นตามสภาพ
งาน (Inherent requirement) กล่าวคือ กรณีดังกล่าวข้างต้นจะไม่เป็นการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย หาก
เข้าเงื่อนไข ดังนี้
• ผู้เลือกปฏิบัติ (Discriminator) กระท�ำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยเหตุ
แห่งความพิการ หากการเลือกปฏิบตั นิ นั้ เกีย่ วข้องกับงานใดงานหนึง่ (รวมทัง้ การเลือ่ นต�ำแหน่ง การโอนย้ายงาน) และ
• บุคคลผูอ้ า้ งว่าถูกเลือกปฏิบตั นิ นั้ ไม่สามารถท�ำตามเงือ่ นไขอันจ�ำเป็นตามสภาพงาน
นั้นได้ ทั้งที่นายจ้างได้พยายามด�ำเนินการปรับเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับบุคคลนั้นแล้ว
การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา (มาตรา ๒๒)
กฎหมายก�ำหนดห้ามองค์กรเกี่ยวกับการศึกษาเลือกปฏิบัติกับบุคคลที่ประสงค์
จะสมัครเป็นนักเรียนและบุคคลที่มีสถานะเป็นนักเรียนแล้ว โดยนิยามองค์กรเกี่ยวกับการศึกษา (Educational
Institution) ไว้ว่า หมายความรวมถึงโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอื่นใดที่มีการให้การศึกษาหรือ
ฝึกอบรม (มาตรา ๔)
การที่องค์กรเกี่ยวกับการศึกษาปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งแตกต่างจากบุคคลอื่นด้วยเหตุ
แห่งความพิการ ในกรณีที่ต่อไปนี้เป็นการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย
• ปฏิเสธหรือไม่ยอมรับใบสมัครของบุคคลใดที่ประสงค์สมัครเรียน หรือ
• เลือกปฏิบัติในกรณีที่เกี่ยวกับก�ำหนดเงื่อนไขข้อบังคับในการสมัครเรียน
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การทีอ่ งค์กรเกีย่ วกับการศึกษาปฏิบตั ติ อ่ นักเรียนคนหนึง่ แตกต่างจากนักเรียนคนอืน่
ด้วยเหตุแห่งความพิการ ในกรณีที่ต่อไปนี้เป็นการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย
• ปฏิเสธหรือจ�ำกัดการเข้าถึงสิทธิประโยชน์เกีย่ วกับการศึกษาของนักเรียนคนใดคน
หนึ่ง
• ขับไล่หรือท�ำให้นักเรียนคนใดคนหนึ่งอยู่ในสภาพอันไม่พึงประสงค์
การที่องค์กรเกี่ยวกับการศึกษาปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งแตกต่างจากบุคคลอื่นด้วยเหตุ
แห่งความพิการด้วยการก�ำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมให้มเี นือ้ หาอันส่งผลให้เป็นการกีดกัน
บุคคลจากการเข้าร่วมดังนี้ ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม กฎหมายก�ำหนดข้อยกเว้นส�ำหรับสถาบันการศึกษาทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ทัง้ หมด
หรือเป็นส่วนใหญ่ส�ำหรับนักเรียนผู้มีความพิการอย่างใดโดยเฉพาะและบุคคลผู้นั้นมิได้มีความพิการดังกล่าว
การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าสถานที่ (Access to Premise) มาตรา ๒๓
การที่บุคคลใดเลือกปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยเหตุแห่งความพิการในกรณีต่อไปนี้
เป็นการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย
• การปฏิเสธมิให้บคุ คลใดเข้าหรือใช้สถานทีใ่ ด ๆ ซึง่ ประชาชนทัว่ ไปมีสทิ ธิเข้าไปหรือ
ใช้ได้ ไม่ว่าจะต้องเสียเงินหรือไม่ก็ตาม
• ก�ำหนดเงื่อนไขการเข้า หรือการใช้ที่สถานที่ดังกล่าวข้างต้นส�ำหรับบุคคลบางคน
แตกต่างจากผู้อื่นด้วยเหตุแห่งความพิการ
• ปฏิเสธมิให้บุคคลบางคนใช้สิ่งอ�ำนวยความสะดวกใด ๆ ในสถานที่นั้นซึ่งสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกดังกล่าวบุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้
• ก�ำหนดให้บุคคลใดออกไปจากสถานที่เช่นนั้น หรือให้ยุติการใช้สถานที่เช่นนั้น
การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้า บริการ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก (มาตรา ๒๔)
การที่บุคคลใดผู้ซึ่งจัดให้มีสินค้าหรือบริการหรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้อื่น
ไม่วา่ จะต้องมีการช�ำระเงินตอบแทนหรือไม่กต็ าม เลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลอืน่ ด้วยเหตุแห่งความพิการในกรณีตอ่ ไปนี้
เป็นการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย
• ปฏิเสธการจัดหาให้ซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้อื่น หรือ
ปฏิเสธในการกระท�ำใด ๆ เพื่อให้ผู้นั้นสามารถเข้าถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกได้
• จัดสินค้าหรือให้บริการหรือสิง่ อ�ำนวยความสะดวกให้ผอู้ นื่ โดยมีเงือ่ นไขในลักษณะ
เลือกปฏิบัติ
• จัดสินค้าหรือให้บริการหรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้อื่นในลักษณะ (Manner)
เลือกปฏิบัติ
การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๒๕)
กฎหมายก�ำหนดคุม้ ครองบุคคลทีถ่ กู เลือกปฏิบตั ใิ นการเข้าพักอาศัยในทีพ่ กั อาศัย ซึง่
“ที่พักอาศัย” ตามมาตรานี้หมายรวมถึง ที่อยู่อาศัยหรือที่พักซึ่งให้บริการเชิงธุรกิจ (Residential or Business)
หลักการห้ามเลือกปฏิบัติ มีดังนี้
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• กรณีที่ตัวการหรือตัวแทนกระท�ำการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยเหตุแห่งความ
พิการ ในกรณีดังต่อไปนี้ ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย
(ก) ปฏิเสธบุคคลอื่นในการสมัครเข้าพักในที่พักอาศัย
		
(ข) เลือกปฏิบัติในการก�ำหนดเงื่อนไขข้อตกลงในการเข้าพักอาศัยที่เสนอให้ผู้อื่น
		
(ค) จัดให้ผู้อื่นอยู่ในล�ำดับการเข้าพักอาศัยที่ด้อยกว่า
• กรณีที่ตัวการหรือตัวแทนกระท�ำการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยเหตุแห่งความ
พิการ ในกรณีดังต่อไปนี้ ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย
(ก) ปฏิเสธหรือจ�ำกัดสิทธิประโยชน์ใดของผู้พักอาศัย
(ข) ขับไล่บุคคลใดออกจากที่พักอาศัย
(ค) ปฏิเสธในการทีผ่ พู้ กั อาศัย จะท�ำการปรับหรือแก้ไขทีพ่ กั อาศัยซึง่ ตนครอบครอง
อยู่ หากผูน้ นั้ ออกค่าใช้จา่ ยในการปรับหรือแก้ไขเองและตกลงว่าจะด�ำเนินการท�ำให้ทพี่ กั อาศัยนัน้ กลับสูส่ ภาพก่อน
ปรับหรือแก้ไขเมื่อตนออกจากที่พักอาศัยนั้นแล้ว
อย่างไรก็ตาม กฎหมายยกเว้นส�ำหรับกรณีดังต่อไปนี้
• ผู้เลือกปฏิบัตินั้นเป็นผู้ที่อาศัยหรือมีเจตนาที่จะอาศัยอยู่ในที่พักอาศัยนั้นต่อไป
• ที่พักอาศัยนั้นเสนอให้ส�ำหรับผู้เข้าพักอื่น ๆ นอกจากบุคคลที่อ้างว่าถูกเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตุแห่งความพิการอีกไม่เกิน ๓ คน หรือญาติสนิทของผู้ที่อ้างว่าถูกเลือกปฏิบัตินั้น (ญาติสนิท หรือ Near
Relative หมายถึงพ่อแม่ พี่น้อง คู่สมรสโดยนิตินัยหรือโดยพฤตินัย)
• ที่พักอาศัยนั้นจัดให้มีด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลหรือโดยองค์กรอาสาสมัคร
ส�ำหรับคนพิการประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ และผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติมิได้มีความพิการประเภทนั้น
การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับคลับและสมาคม (มาตรา ๒๗)
การที่คลับหรือสมาคมซึ่งจดทะเบียนหรือกรรมการของคลับหรือสมาคมนั้น เลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยเหตุแห่งความพิการในกรณีต่อไปนี้ เป็นการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย
• การปฏิเสธมิให้บุคคลใดเข้าเป็นสมาชิกคลับหรือสมาคม
• ก�ำหนดเงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิกคลับหรือสมาคมในลักษณะเลือกปฏิบัติ
• ปฏิเสธหรือจ�ำกัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ ส�ำหรับสมาชิกคลับหรือสมาคมในลักษณะเลือก
			
ปฏิบัติ
อย่างไรก็ตาม กฎหมายยกเว้นส�ำหรับกรณีทคี่ ลับหรือสมาคมนัน้ เปิดรับสมาชิกเฉพาะ
คนพิการประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ และผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติมิได้มีความพิการประเภทนั้น
การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับกีฬา (มาตรา ๒๘)
การทีบ่ คุ คลใดเลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลอืน่ โดยการกีดกันบุคคลนัน้ มิให้เข้าร่วมในกิจกรรม
การกีฬาด้วยเหตุแห่งความพิการ เป็นการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่
• บุคคลนั้นไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของกีฬานั้นได้อย่างสมเหตุผล
• หากบุคคลนั้นได้รับการคัดเลือกโดยวิธีการที่สมเหตุผลบนพื้นฐานของทักษะหรือ
ความสามารถเกี่ยวกับกีฬานั้น
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• หากกิจกรรมกีฬานั้นจัดให้มีขึ้นเพื่อคนพิการประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ
และผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติมิได้มีความพิการประเภทนั้น
การเลือกปฏิบตั เิ กีย่ วกับการคุกคาม (Discrimination Involving Harassment)
กฎหมายก�ำหนดหลักการเกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั เิ กีย่ วกับการคุกคาม (Discrimination Involving Harassment) แยกต่างหากจากการเลือกปฏิบัติในประเด็นหรือมิติต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น โดย
จ�ำแนกการคุกคาม (Harassment) ที่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติอันมิชอบด้วยกฎหมายใน ๓ มิติ คือ การจ้างแรงงาน
การศึกษา และกรณีเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
การคุกคามทีเ่ กีย่ วกับการจ้างแรงงาน (Harassment in Employment) มาตรา ๓๖
• การเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมายคือการที่บุคคลหนึ่งท�ำการคุกคามบุคคลอื่น
ซึ่งเป็นลูกจ้าง และมีความพิการ ในกรณีที่เกี่ยวกับความพิการนั้น
• การเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมายคือการที่บุคคลหนึ่งท�ำการคุกคามบุคคลผู้มี
ความพิการซึ่งอยู่ในระหว่างการแสวงหางานหรือสมัครงานกับบุคคลนั้น ในกรณีที่เกี่ยวกับความพิการ
การคุกคามเกี่ยวกับการศึกษา (มาตรา ๓๗)
การเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมายคือกรณีที่บุคคลผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของพนักงาน
ในสถาบันการศึกษาคุกคามบุคคลอื่นซึ่งเป็นนักเรียนในสถาบันการศึกษานั้นหรือก�ำลังสมัครเข้าเป็นนักเรียนใน
สถาบันการศึกษานั้นด้วยเหตุแห่งความพิการ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับความพิการ
การคุกคามเกี่ยวกับกรณีการจัดให้มีซึ่งสินค้าหรือบริการ (มาตรา ๓๙)
การเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมายคือการที่ผู้ซึ่งจัดให้มีซึ่งสินค้าหรือบริการหรือ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก ไม่ว่าจะต้องช�ำระเงินตอบแทนหรือไม่ ท�ำการคุกคามผู้ซึ่งประสงค์จะได้มาซึ่งสินค้าหรือ
บริการหรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวกนั้นด้วยเหตุแห่งความพิการในกรณีที่เกี่ยวกับความพิการ
การโฆษณา (Advertisement) มาตรา ๔๔
กฎหมายก�ำหนดความผิดส�ำหรับบุคคลผู้ซึ่งพิมพ์หรือแสดงหรือก่อให้เกิดการพิมพ์
หรือแสดงการโฆษณาหรือประกาศ ซึ่งชี้ให้เห็นเจตนาหรือความตั้งใจในการกระท�ำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติ
ตามกฎหมายนี้
การโฆษณา หมายความรวมถึงการโฆษณาทุกรูปแบบหรือประกาศ ไม่ว่ากระท�ำต่อ
สาธารณะหรือไม่ ไม่ว่าจะกระท�ำการโดยทางโทรทัศน์ วิทยุ โดยการแจ้งข้อความ สัญลักษณ์ ฉลาก แสดงให้เห็น
บนสินค้า บริการ หรือท�ำให้แพร่หลายซึ่งตัวอย่าง แคตตาล็อค รายการราคา โดยการแสดงด้วยรูปภาพ ตัวแบบ
จ�ำลอง หรือวิธีการอื่นใด
ข้อยกเว้นทั่วไป
กฎหมายก�ำหนดข้อยกเว้นทั่วไปส�ำหรับการกระท�ำที่โดยหลักแล้วเป็นการเลือก
ปฏิบัติ ให้การกระท�ำบางอย่างไม่เป็นการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย เช่น
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วิธีการพิเศษ (Special Measures) (มาตรา ๔๕)
การกระท�ำต่อไปนี้ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มิชอบ
• การท�ำให้ ผู้ พิการมีโอกาสที่เท่าเที ยมกันกับผู้ อื่นในสถานการณ์ เกี่ย วข้ องกับ
บทบัญญัติต่าง ๆ ตามกฎหมายนี้
• การจัดให้ผพู้ กิ ารได้รบั สินค้าหรือเข้าถึงสิง่ อ�ำนวยความสะดวกหรือบริการหรือโอกาส
อย่างสอดคล้องกับความต้องการเป็นพิเศษของผู้พิการ ในกรณีที่เกี่ยวกับการจ้างงาน การศึกษา ที่อยู่อาศัย คลับ
การกีฬา สินค้า บริการ การท�ำให้สิ่งอ�ำนวยความสะดวกเข้าถึงได้ การบริหารกฎหมายและโปรแกรมต่าง ๆ ของรัฐ
อย่างไรก็ตาม ข้อยกเว้นนี้ไม่ใช้บังคับในกรณีการเลือกปฏิบัตินั้นไม่มีความจ�ำเป็น
ส�ำหรับการน�ำมาตรการดังกล่าวไปปรับใช้
กฎหมายเฉพาะ (มาตรา ๔๗)
การกระท�ำอันเป็นการเลือกปฏิบัติที่เป็นการกระท�ำตามค�ำสั่งศาลหรือมีกฎหมาย
เฉพาะให้ท�ำได้นั้น ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มิชอบตามกฎหมายนี้
โรคติดต่อ (มาตรา ๔๘)
การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยเหตุแห่งความพิการไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มิ
ชอบด้วยกฎหมายหากความพิการของบุคคลนั้นเป็นโรคติดต่อและการเลือกปฏิบัติมีความจ�ำเป็นอย่างสมเหตุผล
เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชน

			
			
			
จากสัตว์ช่วยเหลือ
1975)

สัตว์ช่วยเหลือ (Assistance Animal) มาตรา 54 A
การกระท�ำต่อไปนี้ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย
• การก�ำหนดให้สตั ว์ชว่ ยเหลือผูพ้ กิ ารอยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูพ้ กิ ารหรือผูอ้ นื่ ซึง่ เป็น
ตัวแทนผู้พิการ
• การทีผ่ เู้ ลือกปฏิบตั สิ งสัยว่าสัตว์ชว่ ยเหลือมีโรคติดต่อ และกระท�ำไปด้วยความจ�ำเป็น
เพื่อป้องกันผู้อื่นจากโรคติดต่อนั้น
• การร้องขอให้ผพู้ กิ ารแสดงหลักฐานว่าสัตว์นนั้ คือสัตว์ชว่ ยเหลือผูพ้ กิ าร หรือสัตว์นนั้ ได้
รับการฝึกหัดอย่างเหมาะสมกับสถานที่สาธารณะ
กฎหมายนี้ไม่กระทบถึงความรับผิดของผู้พิการต่อความเสียหายในทรัพย์สินอันเกิด
๔) พระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ (Racial Discrimination Act

กฎหมายนี้มีขอบเขตเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ ซึ่งหมายรวมถึง
เชื้อชาติ (Race) สีผิว (Color) เชื้อสาย (Descent) ชาติก�ำเนิด (National) เผ่าพันธุ์ก�ำเนิด (Ethnic origin)
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กฎหมายนี้สืบเนื่องจากการที่ออสเตรเลียให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่า
ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
การเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเชือ้ ชาติทมี่ ชิ อบด้วยกฎหมาย คือการกระท�ำดังต่อไปนี้
(มาตรา ๙)
• การกระท�ำเกีย่ วกับการจ�ำแนก การกีดกัน การจ�ำกัด หรือการเลือก บนพืน้ ฐานของ
เชื้อชาติ (Race) สีผิว (Color) เชื้อสาย (Descent) ชาติก�ำเนิด (National) เผ่าพันธุ์ก�ำเนิด (Ethnic origin) ซึ่ง
มีวัตถุประสงค์หรือส่งผลเป็นการท�ำให้เสื่อมเสียไปซึ่งสิทธิมนุษยชนหรือเสรีภาพพื้นฐานใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือมิติอื่น ๆ ของชีวิตสาธารณะ
การกระท�ำที่เข้าองค์ประกอบต่อไปนี้
• การทีบ่ คุ คลหนึง่ ก�ำหนดให้บคุ คลอืน่ ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขหรือข้อก�ำหนดซึง่ ไม่มเี หตุผล
อันสมควร และ
• บุคคลอื่นนั้นไม่ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อก�ำหนดดังกล่าว และ
• เงือ่ นไขหรือข้อก�ำหนดนัน้ มีวตั ถุประสงค์หรือส่งผลเป็นการท�ำให้เสือ่ มเสียไปซึง่ สิทธิ
มนุษยชนหรือเสรีภาพพืน้ ฐานใด ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือมิตอิ นื่ ๆ ของชีวติ สาธารณะ
การเลือกปฏิบัติในการเข้าสถานที่และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก (มาตรา ๑๑)
การกระท�ำต่อไปนี้ด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว ชาติก�ำเนิด เผ่าพันธุ์ก�ำหนดของบุคคล
อื่นในกรณีต่อไปนี้ ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
• การทีบ่ คุ คลใดปฏิเสธทีจ่ ะอนุญาตให้บคุ คลอืน่ เข้าถึงหรือใช้สถานที่ หรือยานพาหนะ
ใดซึ่งประชาชนทั่วไปมีสิทธิหรือได้รับอนุญาตให้เข้า หรือใช้
• ปฏิเสธไม่ให้บุคคลอื่นใช้สิ่งอ�ำนวยความสะดวกใดในสถานที่ หรือยานพาหนะซึ่ง
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิหรือได้รับอนุญาตให้เข้า หรือใช้
• ก�ำหนดให้บุคคลอื่นต้องออกไปจาก หรือหยุดการใช้สถานที่หรือยานพาหนะหรือ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกใด ๆ
๓.๓.๔.๒ กฎหมายระดับมลรัฐ
ในระดับมลรัฐ พบว่ามลรัฐต่าง ๆ ในออสเตรเลียได้ตรากฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการห้าม
เลือกปฏิบัติในรูปพระราชบัญญัติซึ่งครอบคลุมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติหลายประการ ดังจะชี้ให้เห็นหลักส�ำคัญดัง
ต่อไปนี้
๑) เขตปกครองเมืองหลวงออสเตรเลีย (Australian Capital Territory)
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องคือ พระราชบัญญัตกิ ารเลือกปฏิบตั ิ (Discrimination Act 1991)
วางหลักห้ามการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ สถานะความสัมพันธ์ การตัง้ ครรภ์ การให้นมบุตร
จากอกแม่ เชื้อชาติ ศาสนา ความพิการ ซึ่งรวมกรณีการมีสัตว์ช่วยเหลือ อายุ อาชีพ
กฎหมายนี้วางหลักห้ามการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) เป็นการเฉพาะ
นอกจากนี้ ยังวางหลักห้ามการให้รา้ ย (Vilification) ด้วยเหตุแห่งเชือ้ ชาติ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศหรือสถานการณ์
ติดเชื้อ HIV
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ส�ำหรับมิติของการเลือกปฏิบัตินั้น การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น
ครอบคลุมกรณีการจ้างแรงงาน การศึกษา การเข้าสถานที่ต่าง ๆ สินค้าและบริการ ที่อยู่อาศัย
๒) มลรัฐ New South Wales
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องคือ พระราชบัญญัตหิ า้ มการเลือกปฏิบตั ิ (Anti-Discrimination Act
1977) วางหลักการห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว สัญชาติ บรรพบุรุษ กลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา เพศ ซึ่ง
รวมการตั้งครรภ์และการให้นมบุตรจากอกแม่ สถานภาพการสมรส ความพิการ การรักร่วมเพศ อายุ อาชีพ
กฎหมายนี้วางหลักห้ามการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) เป็นการเฉพาะ
นอกจากนี้ ยังวางหลักห้ามการให้ร้าย (Vilification) ด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การรักร่วมเพศ
หรือสถานการณ์ติดเชื้อ HIV
ส�ำหรับมิตขิ องการเลือกปฏิบตั นิ นั้ การเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุตา่ ง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ครอบคลุม
กรณีการจ้างแรงงาน การศึกษา การเข้าสถานที่ต่าง ๆ สินค้าและบริการ ที่อยู่อาศัย
๓) มลรัฐ Northern Territory
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องคือ พระราชบัญญัตหิ า้ มการเลือกปฏิบตั ิ (Anti-Discrimination Act
1996) ซึ่งวางหลักห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุเชื้อชาติ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส การตั้งครรภ์ การให้นมบุตรจาก
อกแม่ การเป็นสมาชิกสมาคม ความเชื่อและกิจกรรมทางศาสนา ความเห็นทางการเมือง ข้อมูลสุขภาพและประวัติ
อาชญากรรม รวมทั้งห้ามการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment)
ส�ำหรับมิติของการเลือกปฏิบัตินั้น การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น
ครอบคลุมกรณีการจ้างแรงงาน การศึกษา การเข้าสถานที่ต่าง ๆ สินค้าและบริการ การประกันภัย
๔) มลรัฐ Queensland
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องคือ พระราชบัญญัตหิ า้ มการเลือกปฏิบตั ิ (Anti-Discrimination Act
1991) ซึ่งวางหลักห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ อายุ สถานะภาพสมรส การตั้งครรภ์ การให้นมบุตรจากอกแม่
เชื้อชาติ ความเชื่อและกิจกรรมทางศาสนา ความเห็นทางการเมือง
กฎหมายนีว้ างหลักห้ามการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) นอกจากนี้ ยังวาง
หลักห้ามการให้ร้าย (Vilification) ด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ศาสนา
ส�ำหรับมิติของการเลือกปฏิบัตินั้น การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น
ครอบคลุมกรณีการจ้างแรงงาน การศึกษา สินค้าและบริการ การประกันภัย ทีอ่ ยูอ่ าศัย การเป็นสมาชิกในคลับ การ
เป็นสมาชิกในองค์กรทางวิชาชีพหรือธุรกิจ การค้า การอุตสาหกรรม
๕) มลรัฐ South Australia
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องคือ พระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมกันในโอกาส (Equal Opportunity
Act 1984) ซึ่งวางหลักห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ อายุ สถานะภาพสมรส การตั้งครรภ์ การให้นมบุตรจาก
อกแม่ เชื้อชาติ ความพิการซึ่งรวมทั้งกรณีสัตว์ช่วยเหลือผู้พิการ การแสดงออกหรือการแต่งกายทางศาสนา
(Religious Appearance or Dress) รวมทั้งห้ามการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment)
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ส�ำหรับมิติของการเลือกปฏิบัตินั้น การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น
ครอบคลุมกรณีการจ้างแรงงาน การศึกษา สินค้าและบริการ การประกันภัย ที่อยู่อาศัย การเป็นสมาชิกในคลับ
การเป็นสมาชิกในองค์กรทางวิชาชีพหรือธุรกิจ การโฆษณาซึ่งรวมถึงการประกาศรับสมัครงาน
๖) มลรัฐ Tasmania
กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมกันในโอกาส (Equal Opportunity Act 1998) ซึ่งวางหลักห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่ง เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ อายุ สถานะ
ภาพสมรส การตั้งครรภ์ กิจกรรมและความเชื่อทางศาสนา กิจกรรมและความเห็นทางการเมือง
กฎหมายนี้วางหลักห้ามการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) และการกระท�ำ
อันส่งผลให้เกิดความเกลียดชัง (Incitement of Hatred) ด้วยเหตุแห่งเชือ้ ชาติ ความพิการ รสนิยมทางเพศ กิจกรรม
ทางเพศที่ถูกกฎหมาย ความเชื่อทางศาสนา
ส�ำหรับมิติของการเลือกปฏิบัตินั้น การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น
ครอบคลุมกรณีการจ้างแรงงาน การศึกษาและฝึกอบรม สินค้าและบริการ ที่อยู่อาศัย การเป็นสมาชิกในคลับ
ข้อสัญญาทางพาณิชย์และอุตสาหกรรม (Enterprise Agreements and Industrial Agreements.)
๗) มลรัฐ Victoria
กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมกันในโอกาส (Equal Opportunity Act 2010) ซึ่งวางหลักห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งอายุ การให้นมบุตรจากอกแม่ ความพิการ การจ้างงาน
อัตลักษณ์ทางเพศ กิจกรรมทางอุตสาหกรรม กิจกรรมทางเพศทีถ่ กู กฎหมาย สถานะภาพสมรส ลักษณะทางกายภาพ
ความเชือ่ และกิจกรรมทางการเมือง การตัง้ ครรภ์ เชือ้ ชาติ รวมทัง้ สีผวิ สัญชาติ ชาติพนั ธุ์ ความเชือ่ และกิจกรรมทาง
ศาสนา รสนิยมทางเพศ รวมทั้งห้ามการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment)
ส�ำหรับหลักห้ามการให้รา้ ย (Vilification) นัน้ มลรัฐ Victoria มีการตราพระราชบัญญัติ
เฉพาะเรียกว่า พระราชบัญญัติการยอมรับในเชื้อชาติและศาสนา (Racial and Religious Tolerance Act, 2001)
วางหลักห้ามการกระท�ำอันเป็นการกระตุ้นหรือยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังด้วยเหตุเชื้อชาติและศาสนา
ส�ำหรับมิติของการเลือกปฏิบัตินั้น การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น
ครอบคลุมกรณีการจ้างแรงงาน อุตสาหกรรม การศึกษา สินค้าและบริการ ที่อยู่อาศัย คลับ การกีฬา
๘) มลรัฐ Western Australia
กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมกันในโอกาส (Equal Opportunity Act 1984) ซึ่งวางหลักห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ รสนิยมทางเพศ สถานะภาพสมรส การตั้งครรภ์
การให้นมบุตรจากอกแม่ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ประวัตทิ างเพศ (Gender History) รวมทั้งการเผยแพร่รายละเอียด
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้นในเว็บไซต์ทางทะเบียนของหน่วยงานรัฐ
ส�ำหรับมิติของการเลือกปฏิบัตินั้น การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น
ครอบคลุมกรณีการจ้างแรงงาน รวมทั้งผู้สมัครงาน (Applicants) การศึกษา การโฆษณา สินค้าและบริการ การใช้
บริการด้านการขนส่ง ที่อยู่อาศัย
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๓.๓.๕ กฎหมายสิงคโปร์
รัฐธรรมนูญสิงคโปร์ หลักการเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติปรากฏใน
รัฐธรรมนูญสิงคโปร์ มาตรา ๑๒ ว่าด้วย “การคุ้มครองความเท่าเทียมกัน” (Equal Protection) มีหลักดังนี้
(๑) บุคคลทุกคนเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายและมีสทิ ธิได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
(๒) เว้นแต่รฐั ธรรมนูญจะบัญญัตไิ ว้เป็นอย่างอืน่ ห้ามมิให้มกี ารเลือกปฏิบตั ติ อ่ พลเมืองด้วยเหตุแห่ง
ศาสนา เชื้อชาติ สายโลหิต หรือถิ่นก�ำเนิด โดยกฎหมายใด ๆ หรือในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือการจ้างงาน
เจ้าพนักงาน หรือในการบริหารกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการได้มา การถือครองทรัพย์สิน หรือการจัดตั้ง หรือ
ด�ำเนินการค้า ธุรกิจ วิชาชีพ หรือการจ้างแรงงาน
(๓) อย่างไรก็ตาม หลักการดังกล่าวข้างต้นไม่ใช้กบั บทบัญญัตหิ รือการปฏิบตั ใิ ด ๆ ทีจ่ ำ� กัดการจ้างงาน
ซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสนาหรือสถาบันซึ่งบริหารจัดการโดยกลุ่มองค์กรวิชาชีพศาสนา
ศาลสูงสุดได้ตีความมาตรา ๑๒ ในคดี Public Prosecutor v. Taw Cheng Kong24 โดยวางเกณฑ์
ส�ำหรับพิจารณาว่ากฎหมายหรือมาตรการที่พิพาทนั้น เป็นการเลือกปฏิบัติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๒ หรือไม่
เกณฑ์ดังกล่าวมีสองขั้น (Stages) ดังนี้
• ขั้นแรก พิจารณาว่า กฎหมายนั้นปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันหรือไม่ หากผลการพิจารณาชี้ว่า
กฎหมายนั้นไม่ได้ปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกัน กฎหมายนั้นก็ผ่านเกณฑ์นี้ และไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ แต่หาก
กฎหมายนั้นปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกัน ก็จะต้องพิจารณาขั้นที่สองต่อไป
• ขั้นที่สอง พิจารณาว่า กฎหมายที่ปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันนั้น อยู่บนพื้นฐานเหตุผลการ
จ�ำแนกความแตกต่างที่ชอบหรือไม่ ในการนี้ จะต้องแยกพิจารณาเป็นสองกรณี คือ
กรณีแรก พิจารณาว่า การจ�ำแนกความแตกต่างระหว่างบุคคลในกลุ่มหนึ่งกับบุคคลที่อยู่นอก
กลุ่มนัน้ อยูบ่ นพืน้ ฐานเหตุผลทีส่ ามารถเข้าใจได้หรือไม่ หากผลการพิจารณาชีว้ า่ ไม่อยูบ่ นพืน้ ฐานเหตุผลทีเ่ ข้าใจได้
กฎหมายนั้นก็เป็นการเลือกปฏิบัติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ แต่หากอยู่บนพื้นฐานเหตุผลที่เข้าใจได้ ก็จะต้องพิจารณาใน
กรณีที่สองต่อไป
กรณีที่สอง พิจารณาว่า การปฏิบัติที่แตกต่างกันนั้นมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
บรรลุหรือไม่ หากผลการพิจารณาชี้ว่า มีความสัมพันธ์กัน หรืออาจกล่าวได้ว่ากฎหมายซึ่งเป็นวิธีการในการบรรลุ
เป้าหมายนั้นได้สัดส่วนกับเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ กฎหมายนั้นก็ผ่านเกณฑ์นี้ และไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ แต่
หากกฎหมายนั้นไม่มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ที่ต้องการบรรลุ กฎหมายนั้นก็ไม่ผ่านเกณฑ์ กล่าวคือ เป็นการ
เลือกปฏิบัติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
กฎหมายอาญาสิงคโปร์ มาตรา 377 A ก�ำหนดโทษส�ำหรับชายซึ่งกระท�ำทางเพศหรือกระท�ำ
ที่ไม่เหมาะสมต่อชายอื่น ไม่ว่าในที่ส่วนตัวหรือสาธารณะ25
24

From “Public Prosecutor v. Taw Cheng Kong [1998]” 2 S.L.R.(R.) 489
From the Singapore Penal Code, Section 377 A states that “Any male person who, in public or private,
commits. or procures or attempts to procure the commission by any male person of, any act of gross indecency
with another male person”.
25

135

ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๓.๓.๖ กฎหมายประเทศสวีเดน
รัฐธรรมนูญสวีเดน วางหลักเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันและการไม่เลือกปฏิบัติไว้ ดังนี้
มาตรา ๑๕ วางหลักว่า “กฎหมายหรือบทบัญญัติใด ๆ จะต้องไม่ก่อให้เกิดการปฏิบัติต่อพลเมือง
ในลักษณะกีดกันเนื่องจากการที่พลเมืองคนนั้นเป็นสมาชิกชนกลุ่มน้อย ด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว ชาติก�ำเนิด”26
มาตรา ๑๖ วางหลักว่า “กฎหมายหรือบทบัญญัติใด ๆ จะต้องไม่ก่อให้เกิดการปฏิบัติต่อพลเมือง
ในลักษณะกีดกันด้วยเหตุแห่งเพศ เว้นแต่บทบัญญัติดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการส่งเสริมความเท่าเทียมกัน
ระหว่างชายและหญิง”27
นอกจากรัฐธรรมนูญแล้ว สวีเดนยังมีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ เดิม
กฎหมายเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติของประเทศสวีเดน ถูกบัญญัติรับรองไว้ในลักษณะ
กระจัดกระจายตามกฎหมายเฉพาะหลายฉบับ อาทิ
• กฎหมายโอกาสที่เท่าเทียมกัน (The Equal Opportunities Act (Swedish Code of Statutes
1991:433)
• กฎหมายเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการเลือกปฏิบตั ใิ นชีวติ การท�ำงานด้วยเหตุแห่งเชือ้ ชาติ ศาสนา
หรือความเชื่อทางศาสนา (The Act on Measures against Discrimination in Working Life on Grounds of
Ethnic Origin, Religion or Other Religious Faith (Swedish Code of Statutes 1999:130)
• กฎหมายห้ามการเลือกปฏิบัติในชีวิตการท�ำงานด้วยเหตุแห่งความพิการ (The Prohibition of
Discrimination in Working Life on Grounds of Disability Act (Swedish Code of Statutes 1999:132))
• กฎหมายห้ามการเลือกปฏิบตั ใิ นชีวติ การท�ำงานด้วยเหตุแห่งรสนิยมทางเพศ (The Prohibition of
Discrimination in Working Life on Grounds of Sexual Orientation Act (Swedish Code of Statutes
1999:133))
• กฎหมายการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันส�ำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย (The Equal Treatment of
Students at Universities Act (Swedish Code of Statutes 2001:1286))
• กฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติ (The Prohibition of Discrimination Act (Swedish Code of
Statutes 2003:307))
กฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติและการปฏิบัติในเชิงด้อยค่าอื่น ๆ ต่อเด็กและนักเรียน (The Act
Prohibiting Discriminatory and Other Degrading Treatment of Children and School Students
(Swedish Code of Statutes 2006:67))

26

From the Constitution of Kingdom of Sweden, Chapter 2 Fundamental Rights and Freedoms, Article
15 states that “No act of law or other provision may imply the unfavourable treatment of a citizen because he
belongs to a minority group by reason of race, colour, or ethnic origin.”
27
libid Article 16 states that “No act of law or other provision may imply the unfavourable treatment of
a citizen on grounds of gender, unless the provision forms part of efforts to promote equality between men and
women or relates to compulsory military service or other analogous official duties.”
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ต่ อ มา ในปี ๒๐๐๙ สวี เ ดนได้ บั ญ ญั ติ ก ฎหมายใหม่ เรี ย กว่ า กฎหมายการเลื อ กปฏิ บั ติ
(Discrimination Act) ซึ่งมีลักษณะเป็นกฎหมายกลางครอบคลุมมิติต่าง ๆ และเหตุต่าง ๆ ของการเลือกปฏิบัติ
หลักการส�ำคัญของกฎหมายมีดังนี้
เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ (Grounds of Discrimination) ได้แก่ เพศ (Sex) อัตลักษณ์ความเป็นคน
ข้ามเพศหรือการแสดงออกซึ่งการเป็นคนข้ามเพศ (Transgender Identity or Expression) ชาติก�ำเนิด (Ethnic
Origin) ศาสนาหรือความเชื่ออื่น ๆ (Religion or other Belief) ความพิการ (Disability) รสนิยมทางเพศ
(Sexual Orientation) อายุ (Age)
เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติที่เพิ่มเข้ามาในกฎหมายใหม่นี้ คือ อายุ และเหตุที่เกี่ยวกับคนข้ามเพศ
ที่กฎหมายใช้ค�ำว่า “อัตลักษณ์ความเป็นคนข้ามเพศหรือการแสดงออกซึ่งการเป็นคนข้ามเพศ (Transgender
Identity or Expression)” ซึ่งหมายถึงบุคคลที่ไม่ระบุเจาะจงตัวเองว่าจัดอยู่ในเพศหญิงหรือเพศชาย หรือผู้ซึ่ง
แสดงตัวตนว่าจัดอยู่ในเพศอื่น ๆ โดยการแต่งกายหรือโดยวิธีการอื่น
มิติของการเลือกปฏิบัติ (Area of Discrimination) ประกอบด้วย การท�ำงาน กิจกรรมการศึกษา
นโยบายแรงงาน การจ้างงาน บริการที่มิใช่สัญญาของรัฐ การประกอบธุรกิจ การประกอบวิชาชีพ การเป็นสมาชิก
องค์กร สินค้าและบริการในภาคเอกชน การประชุมสัมมนา กิจกรรมสาธารณะ บริการสาธารณสุข ประกันสังคม
การรับราชการทหารและบริการพลเรือน
หลักการห้ามเลือกปฏิบัติที่ส�ำคัญมีดังนี้
• การเลือกปฏิบัติในมิติของชีวิตการท�ำงาน (Working Life)
• นายจ้างจะต้องไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลต่อไปนี้ มาตรา ๑
• ลูกจ้าง
• บุคคลซึ่งสมัครงาน
• บุคคลซึ่งสมัครเพื่อท�ำการฝึกงาน (Traineeship)
• บุคคลซึ่งท�ำงานในลักษณะชั่วคราว (Temporary)
• บุคคลซึ่งมีสิทธิตัดสินใจแทนนายจ้างในกรณีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ถือว่าเป็นนายจ้าง
• การห้ามเลือกปฏิบัติในรูปแบบของการเข้าถึงที่ไม่เพียงพอ (Inadequate Accessibility) นั้น
ไม่น�ำมาใช้กับกรณีของบุคคลผู้สมัครงาน
กรณีต่อไปนี้ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัต28ิ
การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกัน (Differential Treatment) บนพืน้ ฐานของคุณลักษณะ (Characteristics)
ของบุคคลอันเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ หากว่าการปฏิบัตินั้นเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน
การเลื่อนต�ำแหน่ง การศึกษาหรือฝึกอบรมเพื่อการเลื่อนต�ำแหน่ง โดยเมื่อพิจารณาจากเหตุผลของลักษณะงาน
ในบริบทของการท�ำงานนั้นแล้ว คุณลักษณะดังกล่าวมีความจ�ำเป็นอย่างแท้จริงและส�ำคัญส�ำหรับงานนั้นโดยมี
วัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและการก�ำหนดคุณสมบัตินั้นมีความเหมาะสมและจ�ำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าว
28

From Sweden Discrimination Act 2009, Section 2
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มาตรการที่เป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย โดยเป็นกรณีที่มิใช่การจ่าย
ค่าตอบแทนและเงื่อนไขของการท�ำงาน
การก�ำหนดข้อจ�ำกัดด้านอายุในกรณีทเี่ กีย่ วกับสวัสดิการ ผลประโยชน์สำ� หรับผูอ้ นื่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งจาก
การจ้างแรงงานตามที่ก�ำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงร่วมกัน (Collective Agreement)
การปฏิบัติที่แตกต่างกันด้วยเหตุแห่งอายุ หากมีวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและวิธีการเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวมีความเหมาะสมและจ�ำเป็น
กรณีการคุกคาม (Harassment)29
กฎหมายก�ำหนดหน้าที่ให้นายจ้างต้องด�ำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกรณีคุกคามเกี่ยวข้อง
กับการท�ำงาน หลักส�ำคัญ คือ หากนายจ้างรู้ว่าลูกจ้างถูกคุกคามหรือถูกคุกคามทางเพศในกรณีที่เกี่ยวข้อง
กับการท�ำงานโดยบุคคลใด ๆ ที่ท�ำงานหรือฝึกงานในสถานที่ท�ำงานของนายจ้าง นายจ้างมีหน้าที่สืบสวนสอบสวน
เหตุการณ์แวดล้อมและด�ำเนินมาตรการอันสมควรเพื่อป้องกันการ
คุกคามที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หน้าที่ดังกล่าวใช้กับกรณีบุคคลที่
ฝึกงานหรือท�ำงานชั่วคราวด้วย
หากผู ้ ส มั ค รงาน (Job Applicant)
ไม่ ไ ด้ รั บ การจ้ า งหรื อ ไม่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กส� ำ หรั บ
การสัมภาษณ์งาน หรือลูกจ้างไม่ได้รับการเลื่อน
ต� ำ แหน่ ง หรื อ ไม่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเพื่ อ การ
ศึ ก ษาหรื อ ฝึ ก อบรมส� ำ หรั บ การเลื่ อ นต� ำ แหน่ ง
ผู้สมัครหรือลูกจ้างดังกล่าวมีสิทธิได้รับข้อมูลเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากนายจ้างเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ได้
รับการคัดเลือก เช่น การศึกษา ประสบการณ์ รวมทั้ง
คุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง30
การเลือกปฏิบัติในมิติของการศึกษา
หลักการห้ามเลือกปฏิบัติ คือ31 “บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ด�ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา
ตามกฎหมายการศึกษาหรือผู้ให้บริการการศึกษา (Education Provider) จะต้องไม่เลือกปฏิบัติต่อเด็ก นักเรียน
นักศึกษา ที่เข้าร่วมหรือสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา นอกจากนี้ ลูกจ้างและคู่สัญญาอื่น ๆ ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเช่นนั้นถือว่าเป็นผู้ให้บริการการศึกษาด้วย” อย่างไรก็ตาม ข้อห้ามดังกล่าวไม่ครอบคลุม
ถึงมาตรา ๖

29
30
31
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มาตรการที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชายในการรับเข้าศึกษา
การใช้ข้อก�ำหนดที่น�ำเอาปัจจัยด้านอายุมาประกอบในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาก่อนวัยเรียน
(Preschool Education) การศึกษาภาคบังคับ โรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษ
การปฏิบัติที่แตกต่างกันด้วยเหตุแห่งอายุ หากมีวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและมาตรการที่
น�ำมาใช้นั้นมีความเหมาะสมและจ�ำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
การก�ำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันและโอกาสส�ำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา หรือ
ความเชื่ออื่น ๆ
หน้าที่ด�ำเนินการเกี่ยวกับการคุกคาม (Harassment)32
หากผู้ให้บริการการศึกษารู้ว่า เด็ก นักเรียน นักศึกษา ที่มีส่วนร่วมหรือสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการ
ศึกษา ถูกคุกคามหรือถูกคุกคามทางเพศ ผูใ้ ห้บริการการศึกษานัน้ มีหน้าทีส่ บื สวนสอบสวนเหตุการณ์แวดล้อมและ
ด�ำเนินมาตรการอันสมควรเพื่อป้องกันการคุกคามที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
หากผู้สมัคร (Applicant) ได้รับการปฏิเสธในการรับเข้าศึกษาหรือไม่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการ
สัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษา ผู้สมัครดังกล่าวมีสิทธิได้รับข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการการศึกษาเกี่ยวกับ
ข้อมูลของผู้ได้รับการคัดเลือก เช่น การศึกษา ประสบการณ์ รวมทั้งคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง33
การเลือกปฏิบัติในมิติของการด�ำเนินธุรกิจหรือวิชาชีพ
มาตรา ๑๐ ห้ามเลือกปฏิบัติในกรณีของ
• การสนับสนุนด้านการเงิน การอนุญาต การจดทะเบียน หรือการด�ำเนินการอืน่ ใดซึง่ มีความจ�ำเป็น
หรือส�ำคัญส�ำหรับบุคคลในการเริ่มต้นหรือด�ำเนินธุรกิจ
• การรับรอง การอนุญาต การจดทะเบียน การอนุมัติ หรือการด�ำเนินการอื่น ๆ ซึ่งมีความจ�ำเป็น
หรือส�ำคัญส�ำหรับบุคคลในการประกอบวิชาชีพ
อย่างไรก็ตาม การห้ามเลือกปฏิบตั ดิ งั กล่าวไม่ครอบคลุมถึงการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันด้วยเหตุแห่งอายุ
หากเป็นไปด้วยวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและวิธีการที่น�ำไปสู่วัตถุประสงค์นั้นมีความเหมาะสมและจ�ำเป็น
การเลือกปฏิบัติในมิติของสมาชิกองค์กร
มาตรา ๑๑ ห้ามเลือกปฏิบตั ิ ในกรณีทเี่ กีย่ วข้องกับการสมัครเป็นสมาชิก หรือการสมัครเข้าร่วมใน
องค์กรของลูกจ้าง องค์กรของนายจ้าง หรือองค์กรวิชาชีพ
อย่างไรก็ตาม การห้ามเลือกปฏิบตั ดิ งั กล่าวไม่ครอบคลุมถึงการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกัน ในกรณีการให้
ผลประโยชน์ต่อสมาชิกเพศใดเพศหนึ่ง ซึ่งเป็นไปเพื่อสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศ

32
33
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ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

การห้ามเลือกปฏิบัติในมิติของสินค้าและบริการ
มาตรา ๑๒ ห้ามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลท�ำการเลือกปฏิบัติ ในกรณีต่อไปนี้
• จ�ำหน่ายสินค้า ให้บริการ ให้บริการที่พักอาศัย ต่อสาธารณะ นอกเหนือไปจากมิติเรื่องส่วนตัว
และชีวิตครอบครัว
• จัดการประชุมหรือจัดงานกิจกรรม (Meeting or Event) ซึ่งเปิดต่อสาธารณะ
อย่างไรก็ตาม การห้ามเลือกปฏิบตั ดิ งั กล่าวไม่ครอบคลุมถึงการปฏิบตั แิ ตกต่างกันด้วยเหตุแห่งเพศ
ในกรณีทเี่ กีย่ วข้องกับบริการหรือทีพ่ กั อาศัย หากการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันนัน้ มีวตั ถุประสงค์ทชี่ อบด้วยกฎหมายและ
วิธีการอันน�ำไปสู่วัตถุประสงค์นั้นมีความเหมาะสมและจ�ำเป็น
กฎหมายห้ามการก�ำหนดค่าเบี้ยประกันภัยหรือผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่แตกต่างกันด้วยเหตุ
แห่งเพศ เว้นแต่มีวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย และวิธีการอันน�ำไปสู่วัตถุประสงค์นั้นมีความเหมาะสมและ
จ�ำเป็น มาตรา 12 a
อย่างไรก็ตาม การห้ามเลือกปฏิบัติในมิติของสินค้า บริการ ที่พักอาศัย ไม่ครอบคลุมกรณีต่อไปนี้
มาตรา 12 b
• การก�ำหนดอายุขั้นต�่ำส�ำหรับการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
• การปฏิบัติที่แตกต่างกันด้วยเหตุแห่งอายุ หากการปฏิบัติที่แตกต่างนั้นมีวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วย
กฎหมายและวิธีการอันน�ำไปสู่วัตถุประสงค์นั้นมีความเหมาะสมและจ�ำเป็น
การเลือกปฏิบัติในมิติสาธารณสุข
มาตรา ๑๓ ห้ามเลือกปฏิบัติในกรณีการบริการสุขภาพและบริการทางการแพทย์ รวมถึงกิจกรรม
บริการสังคม ในรูปแบบของบริการด้านขนส่ง เว้นแต่กรณีการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันด้วยเหตุแห่งเพศซึง่ มีวตั ถุประสงค์
ที่ชอบด้วยกฎหมายและวิธีการอันน�ำไปสู่วัตถุประสงค์นั้นมีความเหมาะสมและจ�ำเป็น มาตรา 13 a
การเลือกปฏิบัติในมิติของการประกันสังคม
มาตรา ๑๔ ห้ามเลือกปฏิบัติในกรณีของการประกันสังคม สิทธิประโยชน์กรณีการว่างงาน
เว้นแต่กรณีการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันด้วยเหตุแห่งเพศในกรณีสทิ ธิประโยชน์ของคูส่ มรส บุตร มาตรา
14 a และการปฏิบัติที่แตกต่างกันในกรณีของอายุซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและวิธีการอันน�ำไปสู่
วัตถุประสงค์นั้นมีความเหมาะสมและจ�ำเป็น มาตรา 14 b
service)

การเลือกปฏิบัติในมิติการเกณฑ์ทหารและบริการพลเรือน (Military service and civilian

มาตรา ๑๕ ห้ามเลือกปฏิบัติในกรณีที่เกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารและบริการพลเรือน เว้นแต่การ
ปฏิบัติที่แตกต่างกันด้วยเหตุแห่งอายุ นอกจากนี้ หลักการห้ามเลือกปฏิบัติดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงบทบัญญัติที่
ก�ำหนดว่าบุคคลที่มีหน้าที่ในการป้องกันประเทศหรือบริการภาคพลเรือน จะไม่ต้องเข้ารับหน้าที่ดังกล่าวด้วยเหตุ
ความเชื่อทางศาสนาของบุคคลนั้น
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มาตรา ๑๖ ก�ำหนดหน้าทีส่ ำ� หรับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกณฑ์ทหารและ
บริการพลเรือน ที่รู้ว่าบุคคลซึ่งสมัครหรือเข้าร่วมการฝีกหรือกิจกรรมด้านการป้องกันประเทศหรือบริการพลเรือน
ถูกคุกคามหรือคุกคามทางเพศ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องดังกล่าวต้องมีหน้าที่สืบสวนสอบสวน
เหตุการณ์แวดล้อมและด�ำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการคุกคามที่จะเกิดในอนาคต
การคุ้มครองผู้ใช้สิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ (Prohibition of Reprisal)
มาตรา ๑๘ วางหลักว่า นายจ้างต้องไม่ท�ำการตอบโต้ใด ๆ หากลูกจ้าง
• รายงานหรือท�ำให้เป็นที่รับรู้ซึ่งข้อเท็จจริงว่านายจ้างกระท�ำการฝ่าฝืนกฎหมายนี้
• เข้าร่วมในกระบวนการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายนี้
ข้อห้ามดังกล่าวครอบคลุมถึงบุคคลทีส่ มัครงาน ฝึกงาน หรือท�ำงานชัว่ คราวด้วย โดยบุคคลทีม่ หี น้าที่
ไม่ตอบโต้นี้ครอบคลุมถึงบุคคลที่มีอ�ำนาจตัดสินใจแทนนายจ้าง
การบังคับการตามกฎหมายนี้ มีการจัดตั้ง “ผู้ตรวจการความเท่าเทียมกัน” (Equality Ombudsman) ซึ่งมีหน้าที่หลักในการตรวจสอบการกระท�ำให้สอดคล้องกับกฎหมายนี้ โดยผู้ตรวจการฯ ต้องเริ่มจากการ
พยายามให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายด้วยความสมัครใจ มาตรา ๑
ผู้ตรวจการความเท่าเทียมกัน มีอ�ำนาจมาตรา ๓ ดังนี้
• น�ำคดีขึ้นสู่ศาลแทนบุคคลผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยความยินยอมของบุคคลนั้น
• สั่งให้บุคคลที่มีหน้าที่ตามกฎหมายนี้ ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
• สั่งให้ยินยอมในการที่ผู้ตรวจการจะเข้าท�ำการตรวจสอบสถานที่
• สั่งให้เข้าชี้แจงต่อผู้ตรวจการ
ผู้ตรวจการมีอ�ำนาจสั่งปรับ (Financial Penalty) ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยสามารถอุทธรณ์ไปยังคณะ
กรรมการเลือกปฏิบัติ (Board against Discrimination) มาตรา ๔
ส�ำหรับกระบวนการเยียวยาผู้ถูกเลือกปฏิบัตินั้น กฎหมายวางหลักว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ที่ฝ่าฝืนกฎหมายนี้ จะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกเลือกปฏิบัติ (Compensation) (Chapter 5, Section
1) นอกจากนี้ ในกรณีที่ข้อก�ำหนดในสัญญามีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายนี้ ข้อก�ำหนดดังกล่าวจะ
ตกเป็นโมฆะและต้องมีการปรับแก้ให้สอดคล้องกับกฎหมาย หากบุคคลถูกเลือกปฏิบัติจากกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับ
การท�ำงาน กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับดังกล่าวจะต้องถูกแก้ไขหรือประกาศว่าไม่มผี ลบังคับ ทัง้ นี้ หากผูถ้ กู เลือกปฏิบตั ิ
ร้องขอเช่นนั้น34

34

lbid Section 3
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๓.๓.๗ กฎหมายประเทศมาเลเซีย
รัฐธรรมนูญของมาเลเซีย วางหลักเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติไว้ในมาตรา
๘ และ ๑๒ ดังนี้
มาตรา ๘ มีหลักส�ำคัญว่า
• บุคคลทุกคนเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายและมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันตาม
กฎหมาย
• ห้ามเลือกปฏิบัติต่อพลเมืองตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการได้มา ถือครอง หรือจ�ำหน่ายซึ่งทรัพย์สิน
หรือการด�ำเนินการทางการค้า ธุรกิจ วิชาชีพ การจ้างแรงงาน ด้วยเหตุแห่งศาสนา เชื้อชาติ บรรพบุรุษ ถิ่นก�ำเนิด
เว้นแต่เป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้อย่างขัดแจ้ง
• ห้ามหน่วยงานของรัฐเลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลด้วยเหตุทบี่ คุ คลนัน้ เป็นผูอ้ ยูอ่ าศัยหรือประกอบธุรกิจใน
พื้นที่ใด ๆ ของสาธารณรัฐ
อย่างไรก็ตาม หลักห้ามเลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๘ มีข้อยกเว้นหลายกรณี เช่น กรณีมี
บทบัญญัติหรือแนวปฏิบัติในการจ�ำกัดการท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับศาสนา กรณีมีบทบัญญัติใด ๆ ที่คุ้มครองความเป็น
อยู่ของชาวพื้นเมือง (Aboriginal People) เป็นต้น
มาตรา ๑๒ มีหลักส�ำคัญว่า
นอกจากกรณีตามมาตรา ๘ แล้ว ห้ามเลือกปฏิบตั ติ อ่ พลเมืองด้วยเหตุแห่งศาสนา เชือ้ ชาติ บรรพบุรษุ
หรือถิ่นก�ำเนิด ในกรณีที่เกี่ยวกับการศึกษาซึ่งจัดโดยองค์กรของรัฐ
• กลุ่มทางศาสนาทุกกลุ่มมีสิทธิจัดตั้งและด�ำเนินการสถาบันการศึกษาตามศาสนาของตน
• บุคคลจะต้องไม่ถูกบังคับให้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาใดที่มิใช่ศาสนาของตน อย่างไรก็ตาม
ส�ำหรับบุคคลที่อายุต�่ำกว่า ๑๘ ปีนั้น ผู้ปกครองมีอ�ำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับศาสนาของบุคคลดังกล่าว
นอกจากรัฐธรรมนูญแล้ว กฎหมายเฉพาะของมาเลเซียทีจ่ ะน�ำมาศึกษาส�ำหรับงานวิจยั นี้ คือกฎหมาย
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศในสถานที่ท�ำงาน (Sexual Harassment) ในปี ค.ศ. ๑๙๙๙ กระทรวง
ทรัพยากรมนุษย์ของมาเลเซีย (Ministry of Human Resource) จัดท�ำ “ประมวลแนวปฏิบัติในการป้องกันและ
ขจัดการคุกคามทางเพศในที่ท�ำงาน” (Code of Practice on the Prevention and Eradication of Sexual
Harassment in the Workplace) โดยมีหลักการก�ำหนดนิยามและวางแนวทางปฏิบัติเพื่อขจัดปัญหาการคุกคาม
ทางเพศในที่ท�ำงาน ประมวลแนวปฏิบัตินี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับนายจ้างในการป้องกัน แก้ไข
และก�ำหนดกลไกการเยียวยาส�ำหรับปัญหาการคุกคามทางเพศ โดยมุ่งเน้นการป้องกันมิให้การคุกคามทางเพศ
เกิดขึ้น แต่หากเกิดขึ้นแล้วก็จะมีกลไกและกระบวนการในการรับมือแก้ไขเยียวยา รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดปัญหา
นั้นซ�้ำอีก อย่างไรก็ตาม ประมวลแนวปฏิบัตินี้เป็นเพียงแนวทางที่ภาครัฐก�ำหนดขึ้น (Guidelines) โดยไม่มีผลทาง
กฎหมาย รัฐบาลมาเลเซียมุ่งหวังให้นายจ้างน�ำเอาหลักการของประมวลแนวปฏิบัตินี้ไปก�ำหนดไว้ในข้อบังคับการ
ท�ำงานของแต่ละองค์กร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศในที่ท�ำงาน
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ท�ำงาน”

หลักการส�ำคัญของ “ประมวลแนวปฏิบัติในการป้องกันและขจัดการคุกคามทางเพศในที่

ประมวลแนวปฏิบัติในการป้องกันและขจัดการคุกคามทางเพศในที่ท�ำงาน (Code of Practice
on the Prevention and Eradication of Sexual Harassment in the Workplace)35
นิยามความหมายของการคุกคามทางเพศ
ข้อ ๔ ของประมวลแนวปฏิบัติฯ ได้นิยามความหมายของการคุกคามทางเพศ ไว้ดังนี้
“การกระท�ำใด ๆ อันมีลักษณะทางเพศใด ๆ และไม่เป็นที่พึงประสงค์ ซึ่งส่งผลกระทบโดยค�ำพูด
หรื อ ไม่ ใ ช้ ค� ำ พู ด (Verbal or non-verbal) หรื อ การกระท� ำ ที่ ส ่ ง ผลกระทบทางกายภาพหรื อ ทางจิ ต ใจ
(Psychological or physical harassment) โดยการกระท�ำดังกล่าว
ก. ผูถ้ กู กระท�ำรับรูโ้ ดยมีเหตุผลอันสมควรว่าการกระท�ำนัน้ ส่งผลเป็นการวางเงือ่ นไขในการจ้างงาน
ของตน
ข. ผูถ้ กู กระท�ำรับรูโ้ ดยมีเหตุผลอันสมควรว่าการกระท�ำนัน้ เป็นการคุกคามต่อสภาพชีวติ ความเป็นอยู่
ของตน แต่ไม่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการท�ำงาน”
แนวปฏิบัติดังกล่าวจะได้วิเคราะห์ในบทที่ ๔ ต่อไป

๓.๓.๘ กฎหมายประเทศฟินแลนด์
มาตรา ๖ ดังนี้

รัฐธรรมนูญฟินแลนด์ ก�ำหนดหลักการเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติไว้ใน

“บุคคลทุกคนเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย
บุคคลจะต้องไม่ถูกปฏิบัติแตกต่างกับบุคคลอื่นด้วยเหตุแห่งเพศ อายุ ก�ำเนิด ภาษา ศาสนา การ
ลงโทษ ความคิดเห็น สุขภาพ ความพิการ หรือเหตุผลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น
เด็กจะต้องได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในฐานะปัจเจกบุคคล
ความเท่าเทียมกันทางเพศจะได้รับการสนับสนุนในกิจกรรมทางสังคมและชีวิตการท�ำงาน โดย
เฉพาะการจ่ายค่าจ้างและเงื่อนไขการจ้างแรงงาน ดังที่ก�ำหนดรายละเอียดไว้ตามกฎหมาย”
นอกจากรัฐธรรมนูญแล้ว การคุ้มครองความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติของประเทศ
ฟินแลนด์นนั้ ปรากฏอยูใ่ นกฎหมายเฉพาะเรียกว่า กฎหมายห้ามการเลือกปฏิบตั ิ ซึง่ ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ได้มกี ารตรา
กฎหมายห้ามเลือกปฏิบตั ฉิ บับใหม่มผี ลวันที่ ๑ มกราคม ๒๐๑๕ (Non-Discrimination Act (1325/2014) โดย
องค์กรทีม่ อี ำ� นาจและหน้าทีบ่ งั คับการตามกฎหมายนีไ้ ด้เปลีย่ นจากเดิมคือ “ผูต้ รวจการแผ่นดินเพือ่ ชนกลุม่ น้อย”
35

From, Code of Practice on the Prevention and Eradication of Sexual Harassment in the Workplace 1999,
Ministry of Human Resources, Malaysia.
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หรือ “Ombudsman for Minorities” ที่มีขอบเขตจ�ำกัดเฉพาะเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติบางประการ มาเป็น
“ผูต้ รวจการแผ่นดินเกีย่ วกับการห้ามเลือกปฏิบตั ”ิ หรือ “Non-Discrimination Ombudsman” ทีม่ ขี อบเขตอ�ำนาจ
การตรวจสอบการเลือกปฏิบัติในมิติและภายใต้เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติที่กว้างขึ้น
นอกจากองค์กรทีม่ อี ำ� นาจตามกฎหมายแล้ว ในเชิงเนือ้ หาสาระพบว่า การคุม้ ครองผูถ้ กู เลือกปฏิบตั ิ
ได้รบั การขยายขอบเขตให้กว้างขึน้ ครอบคลุมการเลือกปฏิบตั ทิ งั้ ทีเ่ กิดในภาครัฐและเอกชน โดยไม่ครอบคลุมเฉพาะ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว และกิจกรรมทางศาสนา ต่อไปจะได้ชี้ให้เห็นหลักการส�ำคัญของ
กฎหมายฉบับนี้
วัตถุประสงค์ของกฎหมายนี้ คือ การส่งเสริมความเท่าเทียมกันและป้องกันการเลือกปฏิบัติ รวมทั้ง
เพิม่ การคุม้ ครองตามกฎหมายส�ำหรับผูถ้ กู เลือกปฏิบตั 36ิ โดยกฎหมายได้วางหลักก�ำหนดหน้าทีใ่ ห้กบั ภาครัฐและภาค
เอกชนในการด�ำเนินการส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกัน (Promotion of Equality) ดังจ�ำแนกได้ต่อไปนี้
• หน้าที่ของหน่วยงานที่มีอ�ำนาจ (Authority) ในการส่งเสริมความเท่าเทียมกัน37 กฎหมายก�ำหนด
ว่า38
“หน่วยงานที่มีอ�ำนาจต้องท�ำการประเมินการตระหนักรู้ในความเท่าเทียมกันของกิจกรรมต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของตนและด�ำเนินมาตรการใด ๆ ที่จ�ำเป็นเพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับความ
เท่าเทียมกัน มาตรการเหล่านี้จะต้องมีประสิทธิภาพและได้สัดส่วน โดยพิจารณาถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของการ
ด�ำเนินงาน ทรัพยากรและสถานการณ์อื่น ๆ
หน่วยงานที่มีอ�ำนาจจะต้องวางแผนด�ำเนินมาตรการที่จ�ำเป็นส�ำหรับการส่งเสริมความเท่าเทียมกัน
อย่างไรก็ตาม หน้าที่นี้ไม่ใช้กับองค์กรศาสนา หรือองค์กรเอกชนที่จ้างลูกจ้างน้อยกว่า ๓๐ คน”
• หน้าที่ของผู้ให้บริการด้านการศึกษาในการส่งเสริมความเท่าเทียมกัน39 กฎหมายก�ำหนดว่า40
“ผู้ให้บริการด้านการศึกษาและสถาบันการศึกษามีหน้าที่ประเมินการตระหนักถึงความเท่าเทียม
กันของกิจกรรมและด�ำเนินมาตรการใด ๆ ที่จำ� เป็นเพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรูถ้ งึ ความเท่าเทียมกัน มาตรการ
เหล่านี้จะต้องมีประสิทธิภาพและได้สัดส่วน โดยพิจารณาถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของการด�ำเนินงาน ทรัพยากร
และสถานการณ์อื่น ๆ
ผู้ให้บริการการศึกษาต้องท�ำให้มีแผนส�ำหรับมาตรการที่จ�ำเป็นเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันใน
สถาบันการศึกษา
ผู้ให้บริการการศึกษาและสถาบันการศึกษาต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การด�ำเนินมาตรการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันด้วย”

36
37
38
39
40

รัฐธรรมนูญแห่งประเทศฟินแลนด์ มาตรา ๑
แหล่งเดิม หมายถึงหน่วยงานภาครัฐทั้งระดับรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น องค์กรอิสระภาครัฐ (มาตรา ๔)
แหล่งเดิม มาตรา ๕
แหล่งเดิม หมายถึง องค์กรซึ่งให้บริการการศึกษาตามกฎหมายหรือการฝึกอบรม (มาตรา ๔)
แหล่งเดิม มาตรา ๖
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• หน้าที่ของนายจ้างในการส่งเสริมความเท่าเทียมกัน กฎหมายก�ำหนดว่า41
“นายจ้างต้องประเมินการตระหนักรู้เกี่ยวกับความเท่าเทียมกันในสถานที่ท�ำงานและพัฒนาสภาพ
การท�ำงานรวมถึงวิธีการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลและในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคคล โดยค�ำนึงถึงความ
จ�ำเป็นของสถานที่ท�ำงานนั้น มาตรการเหล่านี้จะต้องมีประสิทธิภาพและได้สัดส่วน โดยพิจารณาถึงปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมของการด�ำเนินงาน ทรัพยากรและสถานการณ์อื่น ๆ
นายจ้างซึง่ มีลกู จ้างอย่างน้อย ๓๐ คน จะต้องมีแผนส�ำหรับมาตรการทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ การส่งเสริมความ
เท่าเทียมกัน โดยต้องให้ลูกจ้างหรือผู้แทนมีส่วนร่วมในการก�ำหนดมาตรการดังกล่าวด้วย”
นอกจากก�ำหนดหน้าที่ให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องท�ำการส่งเสริมความเท่าเทียมกันแล้ว
กฎหมายยังวางหลักห้ามเลือกปฏิบัติ (Prohibition of Discrimination) โดยจ�ำแนกการเลือกปฏิบัติอย่างละเอียด
ดังนี้
• หลักทั่วไปของการห้ามเลือกปฏิบัติ: กฎหมายวางหลักว่า42
“ห้ามเลือกปฏิบตั บิ คุ คลใดด้วยเหตุแห่งอายุ ถิน่ ก�ำเนิด สัญชาติ ภาษา ศาสนา ความเชือ่ ความคิดเห็น
กิจกรรมทางการเมือง กิจกรรมการค้า ความสัมพันธ์ทางครอบครัว สถานะทางสุขภาพ ความพิการ รสนิยมทางเพศ
หรือคุณลักษณะอืน่ ๆ ของบุคคล การเลือกปฏิบตั นิ นั้ เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งห้ามโดยไม่คำ� นึงว่าการเลือกปฏิบตั นิ นั้ อยูบ่ นพืน้ ฐาน
ข้อเท็จจริงหรือข้อสมมุติฐานเกี่ยวกับบุคคลนั้นเองหรือบุคคลอื่น
นอกจากการเลือกปฏิบัติโดยตรงและโดยอ้อมแล้ว การคุกคาม (Harassment) การไม่จัดให้มีการ
ช่วยเหลืออย่างสมเหตุผล (Reasonable Accommodation) ถือเป็นการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายนี้ด้วย”
มาตรการเชิงบวก (Positive Action): กฎหมายวางหลักว่า43
“การปฏิบตั แิ ตกต่างกันอย่างได้สดั ส่วน (Proportionate Different Treatment) ด้วยวัตถุประสงค์
เพือ่ ท�ำให้เกิดความเท่าเทียมกันเชิงพฤตินยั (De Facto Equality) หรือเพือ่ ป้องกันหรือขจัดเสียซึง่ ความเสียเปรียบ
อันสืบเนื่องจากการเลือกปฏิบัติ ไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ”
• การเลือกปฏิบัติโดยตรง (Direct Discrimination)44: กฎหมายวางหลักว่า
“การเลือกปฏิบัติโดยตรงเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับการปฏิบัติในลักษณะอันเป็นที่พึงพอใจน้อยกว่า
บุคคลอืน่ ซึง่ ได้รบั การปฏิบตั หิ รือจะได้รบั การปฏิบตั ใิ นสถานการณ์ทเี่ ปรียบเทียบกันได้ (comparable situation)”

41
42
43
44
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เหตุผลของการปฏิบัติที่แตกต่างกัน (Justification for Different Treatment)45: กฎหมายวาง

“การปฏิบัติที่แตกต่างกันไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ หากการปฏิบัติน้ันอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย
และเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ยอมรับได้ (Acceptable Objective) และมาตรการที่จะน�ำไปสู่วัตถุประสงค์นั้น
เป็นมาตรการที่ได้สัดส่วน”
ส�ำหรับเหตุผลของการปฏิบัติที่แตกต่างกันในกรณีการจ้างแรงงานนั้นได้แยกก�ำหนดไว้เป็นการ
เฉพาะ ซึ่งมีหลักว่า
“การปฏิบัติที่แตกต่างกันในการจ้างแรงงานหรือการท�ำงานในภาครัฐ ถือว่ามีเหตุผลสมควร
หากเป็นกรณีเกี่ยวกับการก�ำหนดคุณสมบัติหรือเงื่อนไขที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างแท้จริงส�ำหรับอาชีพและการ
ปฏิบัติงานนั้น (Genuine and Determining Requirements) และการปฏิบัติที่แตกต่างดังกล่าวต้องได้สัดส่วน
เพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย”
“การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันด้วยเหตุแห่งอายุ หรือภูมลิ ำ� เนา นัน้ ถือว่ามีเหตุอนั สมควร หากการปฏิบตั ิ
ดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์ของนโยบายในการจ้างงานทีเ่ หมาะสมหรือมีวตั ถุประสงค์ทเี่ กีย่ วข้องกับตลาดแรงงาน….”46
• การเลือกปฏิบัติโดยอ้อม (Indirect Discrimination) กฎหมายวางหลักว่า47
“การเลือกปฏิบัติโดยอ้อมเกิดขึ้นเมื่อกฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่มีลักษณะเป็นกลางอย่างชัดแจ้ง ได้
ส่งผลให้บุคคลเกิดความเสียเปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นด้วยเหตุแห่งคุณลักษณะของบุคคลนั้น เว้นแต่กฎ
เกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย และวิธีการที่ใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
นั้นมีความเหมาะสมและจ�ำเป็น”
• การคุกคาม (Harassment) กฎหมายวางหลักว่า48
การล่วงละเมิดศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์โดยจงใจหรือโดยพฤตินยั เป็นการคุกคาม หากพฤติกรรม
ล่วงละเมิดดังกล่าวนัน้ เกีย่ วข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ติ ามกฎหมายนี้ และ ส่งผลให้เกิดการดูหมิน่ เหยียดหยาม
ก่อความรบกวน ก้าวร้าว หรือท�ำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่คุกคามต่อบุคคล
หากนายจ้างได้รบั การแจ้งว่าลูกจ้างถูกคุกคามในการท�ำงาน และนายจ้างละเลยไม่ดำ� เนินการใด ๆ
เพื่อแก้ไขปัญหาการคุกคามดังกล่าว ถือว่านายจ้างกระท�ำการเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้าง
49

หลักว่า

45
46
47
48
49

• มาตรการส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกัน (Reasonable Accommodation): กฎหมายวาง
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“หน่วยงานของรัฐ ผู้ให้บริการการศึกษา นายจ้าง ผู้ให้บริการหรือสินค้า จะต้องท�ำการหรือการ
ปรับเปลี่ยน (Adjustment) ใด ๆ อันจ�ำเป็นและเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์เพื่อให้ผู้พิการสามารถด�ำเนินการ
ใด ๆ กับหน่วยงานของรัฐ เข้าถึงการศึกษา การจ้างแรงงาน และการได้มาซึ่งสินค้าและบริการ
ในการประเมินความเหมาะสมของการกระท�ำหรือการปรับเปลี่ยนดังกล่าวนั้น นอกจากจะต้อง
พิจารณาถึงความจ�ำเป็นของผู้พิการแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงขนาด สถานะการเงิน ลักษณะของการปฏิบัติงานของ
ผู้กระท�ำ รวมทั้งต้นทุนของการกระท�ำหรือการปรับเปลี่ยนเช่นว่านั้นด้วย”
50

หลักว่า

• การคุ้มครองผู้ใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย (Prohibition of Victimization): กฎหมายวาง

“บุคคลจะต้องไม่ถูกปฏิบัติในลักษณะอันเป็นที่พึงพอใจน้อยกว่าหรือในลักษณะที่ท�ำให้บุคคลนั้น
ได้รับความทุกข์จากผลกระทบทางลบอันเกิดจากการที่บุคคลนั้นเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายนี้ หรือกระท�ำการใด
เพื่อปกป้องความเท่าเทียมกัน”
• ห้ามเลือกปฏิบัติในการโฆษณาเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน กฎหมายวางหลักว่า51
“ในการเปิดรับสมัครงานต่อสาธารณะนั้น นายจ้างจะต้องไม่ก�ำหนดให้ผู้สมัครต้องมีคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลหรือมีคุณสมบัติใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายนี้”
ส�ำหรับการบังคับใช้กฎหมาย ได้ก�ำหนดให้มี “ผู้ตรวจการเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติ”
(Non-Discrimination Ombudsman) ซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่ส�ำคัญ คือ52
ให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่อของการเลือกปฏิบัติในการด�ำเนินกระบวนการร้องเรียน
ให้ความช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ตามกฎหมายนี้ในการส่งเสริมความเท่าเทียมกัน
ก�ำหนดข้อเสนอแนะทั่วไป (General Recommendation) เพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติและ
		
ส่งเสริมความเท่าเทียมกัน
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมายนี้
ท�ำความเห็นเพือ่ ป้องกันการกระท�ำอันฝ่าฝืนกฎหมายนี้ หรือป้องกันการกระท�ำซ�ำ้ กระท�ำต่อไป
		
ซึ่งการฝ่าฝืนดังกล่าว เว้นแต่การกระท�ำที่อยู่ในอ�ำนาจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยและ
		
สุขภาพ (Safety and Health Authority)

50
51
52
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นอกจากนี้ กฎหมายยังก�ำหนดให้มี “คณะผู้พิจารณาเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติและความ
เท่าเทียมกันแห่งชาติ” (National Non-Discrimination and Equality Tribunal) มีอ�ำนาจหน้าที่ส�ำคัญ ดังนี53้
รับรองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติ เว้นแต่การไกล่เกลี่ยนั้นมิชอบ
		
ด้วยกฎหมายหรือไม่สมเหตุสมผลหรือละเมิดสิทธิบคุ คลทีส่ าม การไกล่เกลีย่ ซึง่ ได้รบั การรับรอง
		
โดยคณะผู้พิจารณานี้จะมีผลผูกพันเช่นเดียวกับค�ำพิพากษาของศาล
จัดท�ำเอกสารแสดงถึงการตีความกฎหมายฉบับนี้ ตามค�ำร้องขอของศาลหรือผูต้ รวจการเกีย่ วกับ
		
การห้ามเลือกปฏิบัติ
สัง่ ห้ามคูก่ รณีทเี่ กีย่ วข้องกับการเลือกปฏิบตั ใิ นการท�ำซ�ำ้ หรือกระท�ำต่อไปซึง่ การเลือกปฏิบตั ิ หรือ
		
สัง่ ให้บคุ คลกระท�ำการตามหน้าทีซ่ งึ่ ก�ำหนดไว้ในกฎหมายนี้ นอกจากนี้ คณะผูพ้ จิ ารณาสามารถ
		
ก�ำหนดเงื่อนไขค่าปรับประกอบค�ำสั่งดังกล่าวได้

ไกล่เกลี่ย

ส�ำหรับการน�ำคดีเข้าสู่การพิจารณาของคณะผู้พิจารณานั้น กฎหมายก�ำหนดว่า54
• คู่กรณีที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหรือผู้ตรวจการฯ อาจเสนอต่อศาลเพื่อให้รับรองผลการ

• บุคคลที่อ้างว่าถูกเลือกปฏิบัติ หรือผู้ตรวจการฯ ด้วยความยินยอมของคู่กรณี อาจน�ำเรื่องเข้าสู่
การพิจารณาของคณะผู้พิจารณาเพื่อให้มีค�ำสั่งห้ามเลือกปฏิบัติอันฝ่าฝืนต่อกฎหมายนี้
• คณะผูพ้ จิ ารณาอาจน�ำเรือ่ งเกีย่ วกับการละเลยต่อการวางแผนหรือการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมายนี้
ขึ้นสู่การพิจารณาของคณะผู้พิจารณา
• ส�ำหรับการเยียวยาผู้ถูกเลือกปฏิบัตินั้น กฎหมายนี้ก�ำหนดว่า บุคคลที่ถูกเลือกปฏิบัติมีสิทธิได้รับ
ค่าสินไหมทดแทนจากหน่วยงานของรัฐ นายจ้าง ผูใ้ ห้บริการการศึกษา ผูใ้ ห้บริการสินค้าหรือบริการ ซึง่ กระท�ำการเลือก
ปฏิบตั อิ นั ฝ่าฝืนกฎหมายนี้ แต่การได้รบั ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับการได้รบั ค่าสินไหมทดแทน
ตามกฎหมายลักษณะละเมิดหรือกฎหมายอื่น ๆ55
ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวจะต้องได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของการเลือกปฏิบัติ ซึ่งพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ชนิด ลักษณะ ระยะเวลาของการเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้น56

53
54
55
56

แหล่งเดิม มาตรา ๒๐
แหล่งเดิม มาตรา ๒๑
แหล่งเดิม มาตรา ๒๓
แหล่งเดิม มาตรา ๒๔
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๓.๓.๙ กฎหมายสหรัฐอเมริกา
กฎหมายสิทธิพลเมืองสหรัฐอเมริกา (The Civil Rights Act) ได้วางหลักเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตุตา่ ง ๆ ซึง่ เป็นสิทธิพนื้ ฐานของพลเมือง ส�ำหรับงานวิจยั นีจ้ ะน�ำกฎหมายสหรัฐอเมริกามาศึกษาเฉพาะในส่วน
ที่เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติในมิติของการจ้างแรงงานเท่านั้น โดยหลักกฎหมายส่วนนี้ปรากฏในบทที่ ๘ (Title VIII)
ที่วางหลักห้ามการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงานอันถือเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย (Unlawful Employment
Practices) ในส่วนของการปฏิบัติของนายจ้างมีหลักว่า57
การปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงานที่มิชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่
• การปฏิเสธการจ้างหรือการเลิกจ้างบุคคลใดหรือเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดในกรณีของค่าชดเชย
เงื่อนไขการท�ำงาน สภาพการจ้าง สิทธิพิเศษในการจ้างงาน ด้วยเหตุเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ หรือถิ่นก�ำเนิดของ
บุคคลดังกล่าว
• การจ�ำกัด การแบ่งแยก การจ�ำแนก ลูกจ้างหรือผู้สมัคร (Employee or Applicant) ด้วยวิธีใด ๆ
อันเป็นการพรากไปซึ่งโอกาสของบุคคลนั้นในการท�ำงานหรือส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสถานะของบุคคลนั้นใน
ฐานะลูกจ้าง ด้วยเหตุเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ หรือถิ่นก�ำเนิดของบุคคลดังกล่าว
กฎหมายสิทธิพลเมืองสหรัฐอเมริกา (The Civil Right Act) นั้น นอกจากจะได้วางหลักห้ามการ
ปฏิบตั เิ กีย่ วกับการจ้างงานอันถือเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย (Unlawful Employment Practices) ซึง่ ครอบคลุม
การกระท�ำใด ๆ ของนายจ้างเกี่ยวกับการจ้างงานและความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง แล้ว ยังวางหลักการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงานในลักษณะอื่นที่มิชอบด้วยกฎหมาย (Other Unlawful Employment Practices) ซึ่ง
รวมถึงการพิมพ์ เผยแพร่ หรือก่อให้เกิดการพิมพ์ เผยแพร่ ประกาศโฆษณาใด ๆ เกีย่ วกับการจ้างงานทีบ่ ง่ ชีถ้ งึ การให้
สิทธิพเิ ศษหรือการปฏิบตั อิ นั เป็นทีพ่ งึ พอใจพิเศษ (Preference) การจ�ำกัด การระบุคณ
ุ สมบัติ หรือการเลือกปฏิบตั ิ
ด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ชาติก�ำเนิด เว้นแต่เป็นการกระท�ำโดยสุจริต (Bona Fide) อันเกี่ยวข้องกับ
การก�ำหนดคุณสมบัติการท�ำงานในสาขาอาชีพนั้น58
คณะกรรมการความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน (Equal Employment Opportunity
Commission - EEOC) เป็นองค์กรระดับรัฐบาลกลางทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายสิทธิพลเมือง ในกรณีการเลือกปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการท�ำงาน EEOC มีอ�ำนาจไต่สวนค�ำร้องที่อ้างว่าถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุที่กฎหมายก�ำหนด
ส�ำหรับงานวิจัยนี้จะมุ่งเน้นการศึกษากฎหมายสหรัฐอเมริกาเฉพาะในส่วนของการเลือกปฏิบัติใน
มิติการจ้างแรงงานในกรณีของการคุกคามทางเพศในสถานที่ท�ำงาน ในกรณีนี้ พบว่า EEOC ก�ำหนดแนวปฏิบัติ
(Guidelines) ในการนิยามความหมายและบังคับใช้กฎหมายสิทธิพลเมืองในส่วนที่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศใน
ที่ท�ำงาน นิยามของการคุกคามทางเพศมี ดังนี้
การเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องทางเพศโดยไม่พึงประสงค์ หรือการกระท�ำด้วยวาจาหรือทางกายภาพ
ซึ่งมีลักษณะเกี่ยวกับเพศ เมื่อการกระท�ำดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกรณีต่าง ๆ ดังนี้

57
58

From the Civil Rights Act SEC. 2000e-2. [Section 703], the Civil Rights Act
lbid SEC. 2000e-3. [Section 704]
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กรณีที่ ๑ การตกลงยอมรับการกระท�ำเช่นนั้นท�ำขึ้นโดยชัดแจ้งหรือปริยายในเงื่อนไขข้อก�ำหนด
ของการจ้างงาน
กรณีที่ ๒ การตกลงยอมรับหรือการปฏิเสธการกระท�ำดังกล่าว ถูกใช้เป็นพื้นฐานของการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการจ้างงานซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลนั้น
กรณีที่ ๓ การกระท�ำเช่นนัน้ มีวตั ถุประสงค์หรือผลกระทบในการขัดขวางการท�ำงานของผูถ้ กู กระท�ำ
อย่างไม่สมเหตุสมผลหรือเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการท�ำงานอันมีลักษณะรบกวน เป็นปฏิปักษ์ หรือคุกคาม
(Hostile Working Environment)
กรณีที่ ๑ และ ๒ อาจเรียกว่า การคุกคามทางเพศในเชิงแลกเปลี่ยน (Quid Pro Quo) ซึ่งเกิดขึ้น
เมื่อผลประโยชน์ใด ๆ เกี่ยวกับการจ้างงานถูกน�ำมาผูกโยงกับการเรียกร้องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศ การ
คุกคามในลักษณะนี้เกิดขึ้นได้ทั้งกรณีที่ลูกจ้างปฏิเสธและได้รับผลร้ายหรือไม่ได้รับโอกาสอันเกี่ยวกับการท�ำงาน
รวมทั้งในกรณีที่ลูกจ้างตกลงยินยอมเพื่อหลีกเลี่ยงผลร้ายที่จะเกิดขึ้นหากปฏิเสธ ส�ำหรับกรณีที่ ๓ อาจเรียก
ว่า การสร้างสภาพแวดล้อมในการท�ำงานอันมีลักษณะคุกคาม สภาพแวดล้อมนี้เกิดขึ้นเมื่อลูกจ้างจ�ำเป็นต้องอยู่
ภายใต้คำ� กล่าว กิรยิ าท่าทาง การปฏิบตั ทิ มี่ ลี กั ษณะทางเพศโดยไม่พงึ ประสงค์ รวมทัง้ การกระท�ำทางกายภาพ อย่างไร
ก็ตาม พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งยังไม่อาจสรุปได้ว่าเป็นกรณีสภาพแวดล้อมในการท�ำงานอันมีลักษณะคุกคาม
เนื่องจากอาจต้องพิจารณาในภาพรวมซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมหลายพฤติกรรม ดังนั้น ในการพิจารณาว่ามีสภาพ
แวดล้อมดังกล่าวหรือไม่ EEOC จะน�ำปัจจัยต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา โดยเฉพาะ ปัจจัยด้าน “ความรุนแรง”
(Serious) และ “ความถี”่ (Frequent) ของพฤติกรรมทีอ่ า้ งว่ามีสว่ นก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
ในบางสถานการณ์นั้น การคุกคามทั้งสองกรณีอาจทับซ้อนกันได้ เช่น ภายใต้สภาพแวดล้อมการท�ำงานที่มีลักษณะ
คุกคามนั้น หัวหน้างานอาจเรียกร้องให้ลูกจ้างปฏิบัติต่อตนในลักษณะที่พึงพอใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ
ซึ่งเมื่อลูกจ้างปฏิเสธจะมีผลต่อความก้าวหน้าในงานหรือถูกเลิกจ้าง59
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมกันและการเลือกปฏิบัติในส่วนนี้จะได้น�ำมา
ประกอบการศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปในบทที่ ๔

59

lbid Section 704 (a) of Title VII
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๓.๔ กฎหมายไทยที่เกี่ยวกับหลักความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติ
ในส่วนนี้จะศึกษากฎหมายไทยโดยชี้ให้เห็นหลักกฎหมายเกี่ยวกับความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งร่างรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการ
เลือกปฏิบัติและมิติของการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ จากนั้นจะศึกษาค�ำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติ

๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับ ดังเช่น

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
หลักความเสมอภาคและห้ามเลือกปฏิบัติปรากฏในมาตรา ๓๐ ที่วางหลักไว้ดังนี้
“บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรือ่ งถิน่ ก�ำเนิด เชือ้ ชาติ ภาษา
เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
อบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท�ำมิได้
มาตรการทีร่ ฐั ก�ำหนดขึน้ เพือ่ ขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บคุ คลสามารถใช้สทิ ธิและเสรีภาพได้เช่นเดียว
กับบุคคลอื่นย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม”
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
หลักความเสมอภาคและห้ามเลือกปฏิบัติปรากฏในมาตรา ๓๐ ที่วางหลักไว้ ดังนี้
“บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
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การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรือ่ งถิน่ ก�ำเนิด เชือ้ ชาติ ภาษา
เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระท�ำมิได้
มาตรการทีร่ ฐั ก�ำหนดขึน้ เพือ่ ขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บคุ คลสามารถใช้สทิ ธิและเสรีภาพได้เช่นเดียว
กับบุคคลอื่นย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม”
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
มาตรา ๔ วางหลักไว้ว่า
“ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริยท์ รงเป็นประมุข และตามพันธกรณีระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยมีอยูแ่ ล้ว ย่อมได้รบั การคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญนี”้
นอกจากนี้ หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติยังปรากฏในร่างรัฐธรรมนูญซึ่งยังไม่มีผลบังคับ
60
ดังเช่น
 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ
มาตรา ๓๕
“บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรือ่ งถิน่ ก�ำเนิด เชือ้ ชาติ ภาษา
เพศ เพศสภาพ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท�ำมิได้
บุคคลซึ่งเป็นทหาร ต�ำรวจ ข้าราชการ ซึ่งมีต�ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ�ำ และเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ย่อม
มีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จ�ำกัดไว้ในกฎหมายหรือกฎ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยว
กับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม
มาตรการทีร่ ฐั ก�ำหนดขึน้ เพือ่ ขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บคุ คลสามารถใช้สทิ ธิและเสรีภาพได้เช่นเดียว
กับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม”
 ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น (ปี ๒๕๕๙)61
มาตรา ๒๗
“บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลื อ กปฏิ บั ติ โ ดยไม่ เ ป็ น ธรรมต่ อ บุ ค คลไม่ ว ่ า ด้ ว ยเหตุ แ ห่ ง ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล เพศ
ความพิการ หรือเหตุอื่นใด จะกระท�ำมิได้
60

ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, เทียบรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐-๒๕๕๐ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ลงมติ และร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น (ปี ๕๙), เว็บไซต์คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ, สืบค้นจาก http://cdc.parliament.go.th/
draftconstitution2/main.php?filename=index
61
ข้อมูลในรายงานวิจัยนี้มีขอบเขตถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ส�ำหรับข้อมูลหลังจากนั้นโปรดดูเพิ่มเติมในภาคผนวก
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กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

มาตรการทีร่ ฐั ก�ำหนดขึน้ เพือ่ ขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บคุ คลสามารถใช้สทิ ธิหรือเสรีภาพได้เช่นเดียว
กับบุคคลอื่น หรือเพือ่ คุม้ ครองหรืออ�ำนวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผูส้ ูงอายุ หรือผูด้ อ้ ยโอกาส ไม่ถอื ว่าเป็นการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม
บุคคลผู้เป็นทหาร ต�ำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของ
รัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จ�ำกัดไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง
สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม”
ข้อสังเกต จากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะเห็นได้ว่า เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ ได้ถูกตัดทอนลงจาก
รัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ โดยเหลือเพียง “เพศ ความพิการ หรือเหตุอื่นใด” ซึ่งอาจมีประเด็นปัญหาว่า การระบุเหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติเช่นนี้จะครอบคลุมแห่งการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ นอกจาก “เพศ ความพิการ” ที่กฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศรับรองไว้หรือไม่ นอกจากนี้ อาจน�ำไปสู่ปัญหาการตีความค�ำว่า “เหตุอื่นใด” ตามรัฐธรรมนูญว่าจะ
ครอบคลุมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศได้เพียงใด

๒ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎหมายฉบับนี้ นิยามความหมายของ “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” ไว้ในมาตรา ๓ ว่า
หมายถึง “การกระท�ำหรือไม่กระท�ำการใดอันเป็นการแบ่งแยก กีดกัน หรือจ�ำกัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม โดยปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็นเพศชายหรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออกที่แตกต่าง
จากเพศโดยก�ำเนิด”
ส�ำหรับหลักการห้ามเลือกปฏิบัตินั้นปรากฏใน มาตรา ๑๗ ซึ่งวางหลักว่า
“การก�ำหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ ของ
องค์กรเอกชน ในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศจะกระท�ำมิได้”
การด�ำเนินการตามวรรคหนึง่ เพือ่ ขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บคุ คลสามารถใช้สทิ ธิและเสรีภาพได้เช่นเดียว
กับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัย หรือการปฏิบัติตามหลักการทางศาสนา หรือเพื่อความ
มั่นคงของประเทศ ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ”

๓ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐

กฎหมายฉบับนี้ ยกเลิกพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยวางหลักกฎหมายที่
ส�ำคัญเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติ ในมาตรา ๑๕ และ ๑๖
มาตรา ๑๕ วางหลักว่า
“การก�ำหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน
หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการจะกระท�ำมิได้62
62

กฎหมายฉบับนี้นิยามความหมายของ“คนพิการ” ไว้ว่า “บุคคลซึ่งมีข้อจ�ำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวันหรือ
เข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม
สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความจ�ำเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความ
ช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ตาม
ประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศก�ำหนด”
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ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

การกระท�ำในลักษณะทีเ่ ป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามวรรคหนึง่ ให้หมายความรวมถึง
การกระท�ำหรืองดเว้นกระท�ำการทีแ่ ม้จะมิได้มงุ่ หมายให้เป็นการเลือกปฏิบตั ติ อ่ คนพิการโดยตรง แต่ผลของการกระท�ำนัน้
ท�ำให้คนพิการต้องเสียสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับเพราะเหตุแห่งความพิการด้วย
การเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผลทางวิชาการ จารีตประเพณี หรือประโยชน์สาธารณะสนับสนุนให้กระท�ำได้ตาม
ความจ�ำเป็นและสมควรแก่กรณี ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง แต่ผู้กระท�ำ
การนั้นจะต้องจัดให้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาหรือรักษาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์แก่คนพิการตามความจ�ำเป็นเท่าที่จะ
กระท�ำได้”
มาตรา ๑๖ วางหลักว่า
“คนพิการทีไ่ ด้รบั หรือจะได้รบั ความเสียหายจากการกระท�ำในลักษณะทีเ่ ป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม
ต่อคนพิการตามมาตรา ๑๕ มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการให้มีค�ำสั่งเพิกถอนการกระท�ำหรือห้ามมิให้กระท�ำการนั้นได้
ค�ำสั่งของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
การร้องขอตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ร้องในอันที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดต่อศาลที่มีเขต
อ�ำนาจ โดยให้ศาลมีอ�ำนาจก�ำหนดค่าเสียหายอย่างอื่น อันมิใช่ตัวเงินให้แก่คนพิการที่ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ได้ และหากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการนั้นเป็นการกระท�ำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ศาลจะก�ำหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษให้แก่คนพิการไม่เกินสี่เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริงด้วยก็ได้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการร้องขอ การรวบรวมพยานหลักฐาน การไกล่เกลี่ยและการวินิจฉัยตาม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก�ำหนด ซึ่งคณะกรรมการอาจจัดให้มีคณะอนุกรรมการขจัดการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ องค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การด�ำรง
ต�ำแหน่งและการพ้นจากต�ำแหน่ง อ�ำนาจหน้าที่ และค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการหรือผู้ไกล่เกลี่ยให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการก�ำหนด”
จากการที่มาตรา ๑๖ ก�ำหนดให้มีการออกระเบียบคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัตินั้น
ปรากฏว่ามีระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี าร และ
เงือ่ นไขในการร้องขอ การรวบรวมพยานหลักฐานการไกล่เกลีย่ การวินจิ ฉัย และค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ
หรือผู้ไกล่เกลี่ยเกี่ยวกับการกระท�ำในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๔ ของระเบียบดังกล่าว ได้นิยาม “การเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ” ไว้ว่าหมายถึง “การ
แบ่งแยก การกีดกัน หรือการจ�ำกัดสิทธิบนพืน้ ฐานของความ
พิการซึ่งมีความมุ่งประสงค์หรือส่งผลให้คนพิการไม่สามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ทั้งปวงบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่นทั้งทางเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม ความเป็นพลเมือง หรือด้านอื่นใด รวมถึง
การเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ และการปฏิเสธการช่วยเหลือ
ที่สมเหตุสมผล”
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นอกจากนี้ ยังได้นิยามความหมายของ “การช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล” ไว้ว่าหมายถึง “การเปลี่ยนแปลง
หรือปรับปรุงทีจ่ ำ� เป็นและเหมาะสมโดยไม่กอ่ ให้เกิดภาระอันเกินควรหรือเกินสัดส่วน เฉพาะในกรณีทจี่ ำ� เป็นเพือ่ ประกัน
ว่าคนพิการได้อุปโภคและใช้สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวงที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น”

๔ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

มาตราที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมกันและห้ามการเลือกปฏิบัติมี ดังนี้
มาตรา ๑๑/๑ วางหลักว่า
“ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดหาคนมาท�ำงานอันมิใช่การประกอบ
ธุรกิจจัดหางาน โดยการท�ำงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบ
กิจการ และโดยบุคคลนั้นจะเป็นผู้ควบคุมดูแลการท�ำงานหรือรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างให้แก่คนที่มาท�ำงานนั้นหรือ
ไม่ก็ตาม ให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของคนที่มาท�ำงานดังกล่าว
ให้ผปู้ ระกอบกิจการด�ำเนินการให้ลกู จ้างรับเหมาค่าแรงทีท่ ำ� งานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้าง
โดยตรง ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการทีเ่ ป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ”
มาตรา ๑๕ วางหลักว่า
“ให้นายจ้างปฏิบตั ติ อ่ ลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงาน เว้นแต่ลกั ษณะหรือสภาพของงาน
ไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้”
มาตรา ๑๖ (แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑) วางหลักว่า
“ห้ามมิให้นายจ้าง หัวหน้างานผู้ควบคุมงานหรือผู้ตรวจงาน กระท�ำการล่วงเกินคุกคามหรือก่อความ
เดือดร้อนร�ำคาญทางเพศต่อลูกจ้าง”
มาตรา ๘๙ ประกาศก�ำหนดอัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ หรืออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมอื ตามมาตรา ๘๘ ให้ใช้บงั คับ
แก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ

๕ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

หลักการเกี่ยวกับความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันปรากฏในมาตรา ๑๐ ดังนี้
“การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า
สิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
การจัดการศึกษาส�ำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร
และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส
ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ
การศึกษาส�ำหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ�ำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง”
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๖ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕

เนื่ อ งจากพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ก� ำ หนดให้ มี ก ารศึ ก ษาภาคบั ง คั บ จ� ำ นวนเก้ า ปี63 ดั ง นั้ น
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับจึงก�ำหนดให้มีการจัดสรรโอกาสเข้าถึงการศึกษาภาคบังคับดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้
บุคคลได้รับโอกาสในการศึกษาที่เท่าเทียมกัน อันสอดคล้องกับหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ส�ำหรับ
หลักการที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการจัดสรรโอกาสการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับมี ดังนี้
มาตรา ๕ วางหลักว่า
“ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ประกาศรายละเอียด
เกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การ
ศึกษาภาคบังคับ โดยให้ปิดประกาศไว้ ณ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส�ำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สถานศึกษา รวมทั้งต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทราบก่อนเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
หนึ่งปี”
มาตรา ๑๒ วางหลักว่า
“ให้กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา
จัดการศึกษาเป็นพิเศษส�ำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร และการ
เรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ หรือเด็กซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส หรือเด็ก
ทีม่ คี วามสามารถพิเศษ ให้ได้รบั การศึกษาภาคบังคับด้วยรูปแบบและวิธกี ารทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ การได้รบั สิง่ อ�ำนวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดตามความจ�ำเป็น เพื่อประกันโอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการ
ศึกษาภาคบังคับ”
ข้อสังเกต กฎหมายฉบับนีม้ ไิ ด้ระบุถงึ การห้ามเลือกปฏิบตั ไิ ว้อย่างชัดเจน แต่ให้การรับรองว่าบุคคลบางกลุม่
ที่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติจะต้องได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างเสมอภาค ซึ่งก็คือรับรองหลักความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันนั่นเอง
		

๗ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑

กฎหมายฉบับนีว้ างหลักเกีย่ วกับการรับรองสิทธิของคนพิการในมิตกิ ารศึกษา โดยทัว่ ไปเป็นกฎหมายทีก่ ำ� หนด
มาตรการพิเศษส�ำหรับคนพิการ ส�ำหรับหลักห้ามเลือกปฏิบัตินั้นปรากฏอยู่ในมาตรา ๘ หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
มาตรา ๕ วางหลักว่า
“คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา ดังนี้
(๑) ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พร้อมทั้งได้รับ
เทคโนโลยี สิ่งอ�ำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
(๒) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยค�ำนึงถึงความสามารถ ความ
สนใจ ความถนัดและความต้องการจ�ำเป็นพิเศษของบุคคลนั้น
(๓) ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้
การทดสอบทางการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ�ำเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล”
63

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ บัญญัติว่า “ให้มีการศึกษาภาคบังคับจ�ำนวนเก้าปี โดยให้เด็ก
ซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีท่ีสิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ
หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง”
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มาตรา ๖ วางหลักว่า
“ให้ครูการศึกษาพิเศษในทุกสังกัดมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษตามที่กฎหมายก�ำหนด
ให้ครูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารย์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้ การศึกษา
ต่อเนื่องและทักษะในการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ำหนด”
มาตรา ๗ วางหลักว่า
“ให้สถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่จัดการเรียนร่วม สถานศึกษาเอกชนการกุศลที่จัดการการศึกษาส�ำหรับ
คนพิการโดยเฉพาะ และศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานได้รับเงินอุดหนุนและความช่วย
เหลือเป็นพิเศษจากรัฐ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการรับเงินอุดหนุนและความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ก�ำหนด”
มาตรา ๘ วางหลักว่า
“ให้ ส ถานศึ ก ษาในทุ ก สั ง กั ด จั ด ท� ำ แผนการจั ด
การศึกษาเฉพาะบุคคล โดยให้สอดคล้องกับความต้องการ
จ�ำเป็นพิเศษของคนพิการ และต้องมีการปรับปรุงแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ำ� หนดในประกาศกระทรวง
สถานศึกษาในทุกสังกัดและศูนย์การ
เรียนเฉพาะความพิการอาจจัดการศึกษาส�ำหรับคน
พิการทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ในรูป
แบบที่หลากหลาย ทั้งการเรียนร่วม การจัดการศึกษา
เฉพาะความพิการ รวมถึงการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
การพัฒนาศักยภาพในการด�ำรงชีวติ อิสระ การพัฒนาทักษะ
พื้นฐานที่จ�ำเป็น การฝึกอาชีพ หรือการบริการอื่นใด
ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดสภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนบริการเทคโนโลยี
สิง่ อ�ำนวยความสะดวก สือ่ บริการและความช่วยเหลืออืน่ ใดทางการศึกษา ทีค่ นพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
ให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในทุกสังกัด มีหน้าที่รับคนพิการเข้าศึกษาในสัดส่วนหรือจ�ำนวนที่เหมาะสม
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก�ำหนด
สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษา ให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย
ให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนผู้ดูแลคนพิการและประสานความร่วมมือจากชุมชนหรือ
นักวิชาชีพเพือ่ ให้คนพิการได้รบั การศึกษาทุกระดับ หรือบริการทางการศึกษาทีส่ อดคล้องกับความต้องการจ�ำเป็นพิเศษ
ของคนพิการ”
มาตรา ๙ วางหลักว่า
“ให้รัฐจัดเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาครู
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและความสามารถในการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ
ให้รัฐจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความ
ต้องการจ�ำเป็นพิเศษของคนพิการและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ”
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๘ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติ ปรากฏในมาตรา ๒๒ ที่วางหลักว่า
“การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใด ให้ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส�ำคัญและไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรม
การกระท�ำใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก หรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็กหรือไม่
ให้พิจารณาตามแนวทางที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง”
จะเห็นได้ว่า กฎหมายนี้ก�ำหนดให้มีการออกกฎกระทรวงเพื่อก�ำหนดรายละเอียดแนวทางพิจารณาว่าการ
กระท�ำอย่างไรเป็นการเลือกปฏิบัติส�ำหรับกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่
กฎกระทรวงก�ำหนดแนวทางการพิจารณาว่าการกระท�ำใดเป็นไปเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของเด็กหรือเป็นการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งมีหลักการเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติไว้ในข้อ ๒ ดังนี้
“การปฏิบตั ติ อ่ เด็กไม่วา่ กรณีใดโดยไม่เท่าเทียมกัน เพราะเหตุความแตกต่างในเรือ่ งถิน่ ก�ำเนิด เชือ้ ชาติ ภาษา
เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก หมายความรวมถึง การปฏิบัติใด ๆ ต่อเด็กที่แม้จะใช้หลักเกณฑ์
เดียวกันกับบุคคลอื่นและผู้ปฏิบัติไม่ได้มีเจตนาเลือกปฏิบัติหรือเจตนากลั่นแกล้งผู้ได้รับผลร้ายหรือผลกระทบก็ตาม แต่
มีผลท�ำให้เกิดความแตกต่างกันต่อเด็กบางคนหรือบางกลุ่มอย่างชัดเจนเพราะเหตุตามวรรคหนึ่ง
การเลือกปฏิบัติต่อเด็กเพราะเหตุตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองอาจกระท�ำได้หากเป็นไปโดยมีเหตุผลทาง
หลักวิชาการ วิทยาศาสตร์ ความเชื่อทางศาสนา จารีตประเพณีและวัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะตัวของเด็กหรือเหตุผล
อันสมควรประการอื่น”

๙ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติ ปรากฏในมาตรา ๗ ที่วางหลักว่า
“ให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีสิทธิได้รับการจดทะเบียนรับรองการเกิด การพัฒนา การยอมรับ การคุ้มครอง
และโอกาสในการมีส่วนร่วมตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียม โดยไม่มี
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรม การ
ศึกษาอบรม ความคิดเห็นทางการเมือง การเกิดหรือสถานะอื่นของเด็กและเยาวชน บิดามารดา หรือผู้ปกครอง”

๑๐ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖

กฎหมายฉบับนี้มิได้ก�ำหนดหลักการห้ามเลือกปฏิบัติไว้อย่างชัดแจ้ง แต่ก�ำหนดให้สิทธิและการส่งเสริม
สนับสนุนด้านต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุ ในมาตรา ๑๑ ดังนี้
“ผู้สูงอายุ64 มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังนี้
(๑) การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขทีจ่ ดั ไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผสู้ งู อายุเป็นกรณี
พิเศษ
64
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(๒) การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินชีวิต
(๓) การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม
(๔) การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน
(๕) การอ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุ ในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะหรือ
การบริการสาธารณะอื่น
(๖) การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม
(๗) การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ
(๘) การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วย
กฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง
(๙) การให้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษา ด�ำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดี หรือในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว
(๑๐) การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจ�ำเป็นอย่างทั่วถึง”
ข้อสังเกต กฎหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุก�ำหนดสิทธิในด้านต่าง ๆ ที่ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับ แต่ไม่ได้ก�ำหนดหลัก
การห้ามเลือกปฏิบตั เิ อาไว้อย่างชัดแจ้ง หากเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ จะพบว่ามีการก�ำหนดรับรองสิทธิในด้านต่าง ๆ แก่เด็กและเยาวชน แต่มีการก�ำหนดหลักการห้ามเลือก
ปฏิบัติเอาไว้อย่างชัดแจ้ง

๑๑ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๒๒ การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใด ให้ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส�ำคัญและไม่ให้มี
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
การกระท�ำใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก หรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็กหรือไม่
ให้พิจารณาตามแนวทางที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง

๑๒ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๗ ให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีสทิ ธิได้รบั การจดทะเบียนรับรองการเกิด การพัฒนา การยอมรับ การ
คุ้มครองและโอกาสในการมีส่วนร่วมตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียม โดย
ไม่มกี ารเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรือ่ งถิน่ ก�ำเนิด เชือ้ ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรม การ
ศึกษาอบรม ความคิดเห็นทางการเมือง การเกิดหรือสถานะอื่นของเด็กและเยาวชน บิดามารดา หรือผู้ปกครอง

๑๓ พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติ ปรากฏในมาตรา ๕ ที่วางหลักว่า
“วัยรุ่น65 มีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง และมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ ได้รับการบริการอนามัย

65

ตามกฎหมายนี้ นิยามความหมายค�ำว่า“วัยรุ่น” ว่าหมายถึง “บุคคลอายุเกินสิบปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงยี่สิบปีบริบูรณ์”
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การเจริญพันธุ์ ได้รบั การรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว ได้รบั การจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและไม่ถกู เลือก
ปฏิบัติ และได้รับสิทธิอื่นใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ”

๓.๕ แนวค�ำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองที่เกี่ยวข้องกับ
หลักความเท่าเทียมและการเลือกปฏิบัติ
๓.๕.๑ ค�ำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับหลักความเท่าเทียมและการเลือกปฏิบัติ

ในส่วนนี้จะได้ศึกษาค�ำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับหลักความเท่าเทียมและการเลือกปฏิบัติ

๑) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๔๒
ประเด็นเกี่ยวกับหลักความเท่าเทียมกันและการเลือกปฏิบัติที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในคดีนี้ คือ การ
ที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์โจทก์ เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากจําเลยเกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี ตามประกาศบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ ส. ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัตดิ อกเบีย้ เงินให้กยู้ มื ของสถาบันการเงิน (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา ๓๐ เป็น
บทบัญญัตเิ กีย่ วกับการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ให้บคุ คลมีความเสมอกันในกฎหมาย และได้รบั ความ
คุม้ ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ส่วนพระราชบัญญัตดิ อกเบีย้ เงินให้กยู้ มื ของสถาบันการเงินฯ บัญญัตใิ ห้สถาบันการ
เงินซึง่ เป็นนิตบิ คุ คลทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเงินทุนคิดดอกเบีย้ ได้ตามพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติให้ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมอี าํ นาจกําหนดให้บริษทั เงินทุนปฏิบตั ใิ นการกูย้ มื เงินหรือรับเงินจาก
ประชาชน… ตาม มาตรา ๒๗ และกาํ หนดดอกเบีย้ หรือส่วนลดทีบ่ ริษทั เงินทุนอาจจ่ายได้ในการกูย้ มื เงินหรือรับเงินจาก
ประชาชนหรือดอกเบี้ยหรือส่วนลดที่บริษัทเงินทุนอาจเรียกได้ตามมาตรา ๓๐ (๑) และ (๒)
การที่สถาบันการเงินคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กําหนดไว้ แต่ไม่เกินอัตราที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนด ตามพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินฯ จึงได้รับความ
คุม้ ครองตามกฎหมายและเป็นไปตามพระราชบัญญัตดิ อกเบีย้ เงินให้กยู้ มื ของสถาบันการเงินฯ และพระราชบัญญัตกิ าร
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวง
การคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่กําหนดนโยบายกํากับควบคุมดูแลการ
บริหารการคลังและการเงินของประเทศให้เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ จึงมิใช่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมที่
ผู้ร้องจะยกความเท่าเทียมกันตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ บัญญัติให้ความคุ้มครองไว้มาใช้แก่คดีตามคําร้องนี้ได้
ดังนัน้ พระราชบัญญัตดิ อกเบีย้ เงินให้กยู้ มื ของสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตดิ อกเบีย้
เงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ ในส่วนที่เกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ ๑๕ ต่อปีจึงไม่ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐
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๒) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๔-๕๓/๒๕๔๓
ประเด็นเกี่ยวกับหลักความเท่าเทียมกันและการเลือกปฏิบัติที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในคดีนี้ คือ ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๖ วรรคหนึ่ง (๓) ที่ให้อ�ำนาจศาลใช้ดุลพินิจก�ำหนดสิทธิเรียกร้องเป็นเงิน
ที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา
๓๐ หรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๖ เป็นบทบัญญัติ
ที่คุ้มครองลูกหนี้ตามค�ำพิพากษาให้สามารถด�ำรงชีพหรือประกอบภารกิจได้โดยอาศัยสิทธิเรียกร้องเป็นเงินตาม
ที่บัญญัติยกเว้นไว้ไม่ให้ต้องอยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี แต่มาตรา ๒๘๖ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) บัญญัติ
แตกต่างกัน มาตรา ๒๘๖ วรรคหนึง่ (๓) บัญญัตใิ ห้ศาลก�ำหนดจ�ำนวนสิทธิเรียกร้องเป็นเงินของลูกหนีต้ ามค�ำพิพากษา
ที่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน ที่ไม่ใช่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของรัฐบาลให้อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับ
คดีได้แตกต่างกับมาตรา ๒๘๖ วรรคหนึ่ง (๒) ซึ่งบัญญัติให้สิทธิเรียกร้องเป็นเงินลักษณะเดียวกับมาตรา ๒๘๖ วรรค
หนึง่ (๓) ทัง้ หมด ทีข่ า้ ราชการหรือลูกจ้างของรัฐบาลได้รบั ไม่ตอ้ งอยูใ่ นความรับผิดแห่งการบังคับคดี โดยไม่ตอ้ งให้ศาล
ก�ำหนดดังเช่น มาตรา ๒๘๖ วรรคหนึ่ง (๓)
เมื่อพิจารณาสถานะของข้าราชการและลูกจ้างของรัฐบาลซึ่งต้องอยู่ในระเบียบวินัยตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ย่อมไม่มีสิทธิเสรีภาพเช่นบุคคลทั่วไป ประกอบกับการประกอบอาชีพอื่นถูกจ�ำกัดบางประการโดยเฉพาะ
ข้าราชการหรือลูกจ้างของรัฐบาลบางต�ำแหน่งไม่อาจประกอบอาชีพอืน่ ได้ คงอาศัยเงินรายได้จากเงินเดือนและเงินอืน่
ตามกฎหมายก�ำหนด ทัง้ มาตรา ๒๘๖ วรรคสองก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้ศาลเป็นผูก้ ำ� หนดสิทธิเรียกร้องเป็นเงินของลูกหนี้
ตามค�ำพิพากษาซึ่งเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน ตามมาตรา ๒๘๖ วรรคหนึ่ง (๓) ที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการ
บังคับคดีโดยใช้อตั ราเงินเดือนขัน้ ต�ำ่ สุดของข้าราชการพลเรือนเป็นเกณฑ์ และยังให้สทิ ธิอทุ ธรณ์การก�ำหนดจ�ำนวนเงิน
ดังกล่าวของศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์ได้อีกด้วย เป็นการให้ดุลพินิจแก่ศาลที่พิจารณาคดีจะพิจารณาก�ำหนดจ�ำนวน
เงินได้ตามความเหมาะสม ตามพฤติการณ์แห่งคดีด้วยความเป็นธรรม พิจารณาตามหลักการและเหตุผลข้างต้นแล้ว
จึงมิใช่การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐
๓) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๖/๒๕๔๕
ประเด็นเกี่ยวกับหลักความเท่าเทียมกันและการเลือกปฏิบัติที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในคดีนี้ คือ พระราช
บัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ (๑๐) และการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ต.
และคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๔๓
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๔๒ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม่
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ บัญญัติว่า “ผู้สมัคร
สอบคัดเลือกผู้สมัครทดสอบความรู้ หรือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพิเศษเพื่อเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการใน
ต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้...
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(๑๐) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตุลาการหรือเป็นโรคที่ระบุไว้ในระเบียบของ ก.ต. และ
(๑๑) เป็นผู้ที่ผ่านการตรวจร่างกายและจิตใจโดยคณะกรรมการแพทย์จํานวนไม่น้อยกว่าสามคน ซึ่ง ก.ต.
กําหนด และ ก.ต. ได้พิจารณารายงานของคณะกรรมการแพทย์แล้วเห็นสมควรรับสมัครได้ และวรรคสอง บัญญัติ
ว่า “หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครทดสอบความรู้ หรือผู้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกพิเศษให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ต.กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ ได้บญ
ั ญัตเิ ป็นหลักการว่า บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รบั ความคุม้ ครอง
ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ไม่วา่ ชายหรือหญิงมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน จะเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุ
แห่งความแตกต่าง ในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชือ่ ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขดั ต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญจะกระท�ำมิได้ แต่ต้องยอมรับว่าในการที่หน่วยงานใดจะรับบุคคลเข้าท�ำหน้าที่ในต�ำแหน่งใด ย่อม
ต้องพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่นั้นด้วย ซึ่งบางครั้งต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่
นอกสํานักงานหรือศาล
สําหรับกรณีตามคําร้องเป็นกรณีที่นาย ศ. สมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ และแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา จึงมีมาตรการที่แตกต่าง และเข้มงวดกว่าการคัดเลือกบุคคลไปด�ำรงต�ำแหน่งอื่น
ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระท�ำมิได้ เว้น
แต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้ก�ำหนดไว้และเท่าที่จ�ำเป็นเท่านั้น
และจะกระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ และวรรคสอง บัญญัติรับรองไว้ว่า กฎหมายตาม
วรรคหนึง่ ต้องมีผลใช้บงั คับเป็นการทัว่ ไปและไม่มงุ่ หมายให้ใช้บงั คับแก่กรณีใดกรณีหนึง่ หรือแก่บคุ คลใดบุคคลหนึง่
เป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ�ำนาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย ซึ่งบทบัญญัติวรรค
หนึง่ และวรรคสองให้นำ� มาใช้บงั คับกับกฎหรือข้อบังคับทีอ่ อกโดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายด้วย โดย
อนุโลม และตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ (๑๐) คําว่า
“มีกาย ... ไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตุลาการ” จะใช้ควบคู่กับมาตรา ๒๖ (๑๑) ที่บัญญัติว่า “เป็นผู้ที่ผ่านการ
ตรวจร่างกายและจิตใจโดยคณะกรรมการแพทย์จํานวนไม่น้อยกว่าสามคน ซึ่ง ก.ต. กําหนด และ ก.ต. ได้พิจารณา
รายงานของคณะกรรมการแพทย์แล้วเห็นว่า สมควรรับสมัครได้ บทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ (๑๐) เป็นไปตามความจําเป็นและความเหมาะสมของฝ่ายตุลาการ
จึงเห็นว่าบทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ (๑๐)
ดังกล่าว เป็นลักษณะตามข้อยกเว้นของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ ซึ่งไม่
กระทบกระเทือนถึงสาระสาํ คัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ มีผลใช้บงั คับเป็นการทัว่ ไปและไม่มงุ่ หมายให้ใช้บงั คับแก่กรณี
ใดกรณีหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐
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๔) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๔/๒๕๔๕
นาย ศ. ผู้ฟ้องคดี อายุ ๓๓ ปี อาชีพทนายความ ได้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการใน
ต�ำแหน่งอัยการผูช้ ว่ ย ประจ�ำปี ๒๕๔๔ เมือ่ คณะกรรมการอัยการ (ผูถ้ กู ฟ้องคดี) ประกาศรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิสอบ ปรากฏว่า
ไม่มชี อื่ ผูฟ้ อ้ งคดี ผูฟ้ อ้ งคดีจงึ ยืน่ หนังสือถึงผูถ้ กู ฟ้องคดีเพือ่ ขอทราบเหตุผลทีไ่ ม่ได้รบั การพิจารณาให้เป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตใิ น
การสอบคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการอัยการชีแ้ จงว่าคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัตขิ องผูส้ มัครสอบคัดเลือก
ดังกล่าว ได้รบั รายงานผลการตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์วา่ ผูฟ้ อ้ งคดีมรี ปู กายพิการ เดินขากะเผลก กล้าม
เนือ้ แขนลีบจนถึงปลายมือทัง้ สองข้าง กล้ามเนือ้ ขาลีบจนถึงปลายเท้าทัง้ สองข้าง กระดูกสันหลังคด ได้รบั การผ่าตัดดาม
เหล็กที่กระดูกสันหลังไว้เพื่อให้ไหล่ทั้งสองข้างเท่ากัน จึงมีมติไม่รับสมัคร เนื่องจากเป็นผู้มีบุคลิกภาพ และร่างกายไม่
เหมาะสมทีจ่ ะเป็นข้าราชการอัยการ ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๓๓ (๑๑)
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยมีว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.
๒๕๒๑ มาตรา ๓๓ (๑๑) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม่
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ผู้สมัคร
สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งอัยการผู้ช่วย ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ...
(๑๑) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจ
ไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการอัยการ หรือเป็นโรคที่ระบุไว้ในกฎกระทรวง และ (๑๒) เป็นผู้ที่คณะกรรมการแพทย์
มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าสามคนซึ่ง ก.อ. จะได้ก�ำหนด ได้ตรวจร่างกายและจิตใจแล้ว และ ก.อ. ได้พิจารณารายงานของ
แพทย์เห็นว่าสมควรรับสมัครได้ และวรรคสอง บัญญัติว่า "ให้ ก.อ. มีอ�ำนาจวางระเบียบเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้สมัครสอบคัดเลือก ก่อนที่จะรับสมัครได้"
พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ ได้บญ
ั ญัตเิ ป็นหลักการว่า บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย และ
ได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ไม่วา่ ชายหรือหญิงมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน จะเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อ
บุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง ในเรือ่ งถิน่ ก�ำเนิด เชือ้ ชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชือ่ ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขดั ต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระท�ำมิได้ แต่ต้องยอมรับว่า ในการที่หน่วยงานใดจะรับบุคคลเข้าท�ำหน้าที่ในต�ำแหน่ง
ใด ย่อมต้องพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่นั้นด้วย
ส�ำหรับกรณีตามค�ำร้อง เป็นเรื่องที่นาย ศ. ซึ่งมีอาชีพทนายความ สมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการ
อัยการ และแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งอัยการผูช้ ว่ ย หากสอบคัดเลือกได้กจ็ ะมีการขอให้มพี ระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการอัยการต่อไป ซึ่งการรับสมัครสอบคัดเลือกนอกจากจะพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถแล้ว ยัง
ต้องพิจารณาสุขภาพของร่างกายและจิตใจว่ามีความสมบูรณ์ สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ และมีบคุ ลิกลักษณะทีด่ พี อทีจ่ ะ
เป็นข้าราชการอัยการ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการอัยการมิใช่เพียงปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นห้องพิจารณาคดีหรือในส�ำนักงาน
เท่านั้น บางครั้งต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่นอกส�ำนักงาน เช่น เพื่อเดินเผชิญสืบ เพื่อสืบพยานที่ไม่อาจมาศาลได้
การร่วมชันสูตรพลิกศพกับพนักงานสอบสวน การออกไปเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในชนบท เป็นต้น
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การพิจารณาเพือ่ รับสมัครสอบคัดเลือกเพือ่ บรรจุเป็นข้าราชการอัยการ และแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งอัยการ
ผูช้ ว่ ย จึงมีมาตรการทีแ่ ตกต่างและเข้มงวดกว่าการคัดเลือกบุคคลไปด�ำรงต�ำแหน่งอืน่ อยูบ่ า้ ง ซึง่ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
วรรคหนึง่ บัญญัตเิ ป็นข้อยกเว้นไว้วา่ การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้จะกระท�ำมิได้ เว้น
แต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายเฉพาะเพือ่ การทีร่ ฐั ธรรมนูญนีก้ ำ� หนดไว้และเท่าทีจ่ ำ� เป็นเท่านัน้ และ
จะกระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ และวรรคสอง บัญญัติรับรองไว้ว่า กฎหมายตามวรรค
หนึง่ ต้องมีผลใช้บงั คับเป็นการทัว่ ไป และไม่มงุ่ หมายให้ใช้บงั คับแก่กรณีใดกรณีหนึง่ หรือแก่บคุ คลใดบุคคลหนึง่ เป็นการ
เจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ที่ให้อ�ำนาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย ซึ่งบทบัญญัติวรรคหนึ่งและ
วรรคสองให้น�ำมาใช้บังคับกับกฎหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วย โดยอนุโลม
เมือ่ พิจารณาถึงพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๓๓ (๑๑) ค�ำว่า "มีกาย...
ไม่เหมาะสมทีจ่ ะเป็นข้าราชการอัยการ" จะใช้ควบคูก่ บั มาตรา ๓๓ (๑๒) ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า่ "เป็นผูท้ คี่ ณะกรรมการแพทย์มี
จ�ำนวนไม่น้อยกว่าสามคน ซึ่ง ก.อ. จะได้ก�ำหนด ได้ตรวจร่างกายและจิตใจแล้ว และ ก.อ. ได้พิจารณารายงานของ
แพทย์เห็นว่าสมควรรับสมัครได้" บทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา
๓๓ (๑๑) เป็นไปตามความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของฝ่ายอัยการ จึงเห็นว่า บทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๓๓ (๑๑) ดังกล่าวเป็นลักษณะตามข้อยกเว้นของรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ ซึ่งไม่กระทบกระเทือนถึงสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมาย
ให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ แต่อย่างใด
ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยตามเสียงข้างมาก ๑๒ เสียง ว่าพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๓๓ (๑๑) ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
(หมายเหตุ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย จ�ำนวน ๓ คน เห็นว่า พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๓๓ (๑๑) เฉพาะค�ำว่า "มีกาย...ไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการอัยการ" ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ เนือ่ งจากเป็นบทบัญญัตทิ เี่ ปิดโอกาสให้ใช้ดลุ พินจิ
อย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นการเกินขอบเขตโดยอ้างเหตุตามความเหมาะสมแทนความสามารถ)

๕) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๘/๒๕๔๕
ผู้ร้องเป็นโจทก์ยื่นฟ้องกรมสรรพากร เป็นจําเลยต่อศาลภาษีอากรกลาง โดยอ้างเหตุผลตามคําฟ้องว่า
เจ้าพนักงานประเมินกรมสรรพากรมีหนังสือแจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประเมินให้ผู้ร้องเสียภาษีเงินได้ประจ�ำปี
๒๕๔๐ และปี ๒๕๓๙ เพิ่ม รวมเป็นเงิน ๑๑๒,๖๖๓ บาท และ ๓๗,๓๑๙ บาท โดยอ้างเหตุว่าผู้ร้องต้องน�ำเงินได้ของ
ภริยา ซึ่งเป็นรายได้อื่นที่ไม่ใช่รายได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๑) มารวมคํานวณเป็นเงินได้ของผู้ร้อง ผู้ร้อง
ได้ยื่นอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ยกอุทธรณ์ผู้ร้อง โดยให้เหตุผลว่า ผู้ร้องเป็นสามี มีหน้าที่ยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. ๙๐) โดยนําเงินได้พึงประเมินของภริยาซึ่งมิใช่เงินได้พึงประเมินตาม
มาตรา ๔๐ (๑) ทีป่ ระสงค์แยกยืน่ แบบแสดงรายการมารวมเป็นเงินได้ของผูร้ อ้ งด้วย โดยให้ผรู้ อ้ งเสียภาษีและเงินเพิม่
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ทั้งสองฉบับรวม ๑๒๙,๐๑๙.๙๐ บาท การที่ให้น�ำเงินได้ของภริยาผู้ร้องมารวมกับเงินได้ของผู้ร้องเอาไปค�ำนวณภาษี
ตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี กับที่ มาตรา ๕๗ เบญจ ได้ก�ำหนดให้ภริยาเท่านั้น ที่มีสิทธิแยกยื่นรายการและ
เสียภาษี เฉพาะส่วนที่เป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา ๔๐ (๑) โดยยอมให้ถือเป็นเงินได้ของสามี ตามมาตรา ๕๗
ตรี การไม่กําหนดให้สามีมีสิทธิแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหาก เฉพาะส่วนที่เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา
๔๐ (๑) ด้วยจึงเป็นกฎหมายทีเ่ ลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคล เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรือ่ งเพศ ผูร้ อ้ งเห็นว่าบทบัญญัติ
แห่งประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ เป็นกฎหมายที่ทําให้บุคคลไม่เสมอกันในกฎหมาย และ
ไม่ได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ท�ำให้ชายและหญิงมีสทิ ธิไม่เท่าเทียมกัน จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐
พิจารณาประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี แล้ว แม้เป็นบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีก่ ระทบต่อสิทธิในทรัพย์สนิ
ของบุคคล ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ แต่การตรากฎหมายจ�ำกัดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคล
ก็สามารถทําได้ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่า เป็นกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีของรัฐ มีผลใช้บังคับกับสามีและภริยาทั้งหมดที่มีเงินได้พึง
ประเมิน เป็นการทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่ง
ความแตกต่างในเรื่องถิ่นกําเนิด เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคสาม แม้ว่าประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี กําหนดให้ถือเงิน
ได้พึงประเมินของภริยาเป็นเงินได้ของสามี โดยให้สามีมีหน้าที่ยื่นรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแทนภริยาจะ
กระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้เป็นสามีอยู่บ้างก็ตาม แต่ก็เท่าที่จ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี
ของรัฐ และมิได้กระทบต่อสาระสําคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลครอบครัว และทรัพย์สินตามที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ดังนั้น ประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ และ มาตรา ๓๐
๖) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๗/๒๕๔๖
คดีนี้มีประเด็นว่า พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ไม่ได้ให้สิทธิแก่ชายต่างด้าวที่สมรสกับหญิงไทย
ในการที่จะได้สัญชาติโดยการแปลงชาติได้เช่นเดียวกับหญิงต่างด้าวที่สมรสกับชายสัญชาติไทยนั้น ก่อให้เกิดปัญหา
สถานะของบุคคลและการตั้งสถานะครอบครัวของหญิงที่ไม่เสมอภาคระหว่างหญิงสัญชาติไทยกับชายสัญชาติไทย
ที่สมรสกับต่างด้าว ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๙ วรรค
หนึ่งบัญญัติว่า “หญิงซึ่งเป็นคนต่างด้าวและได้สมรสกับผู้มีสัญชาติไทยถ้าประสงค์จะได้สัญชาติไทยให้ยื่นค�ำขอต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง” เมื่อพิจารณาแล้วไม่ถือเป็นบทบัญญัติที่ก่อให้เกิด
ความไม่เสมอภาคกันในกฎหมายระหว่างชายและหญิง หรือเป็นการท�ำให้ชายและหญิงไม่ได้มีสิทธิเท่าเทียมกันด้วย
เหตุที่เป็นมาตรการที่รัฐก�ำหนดขึ้นให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและความมั่นคงของประเทศซึ่งมิได้ตัดสิทธิของชาย
ต่างด้าวทีส่ มรสกับหญิงสัญชาติไทยก็อาจได้สญ
ั ชาติไทยตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ คือ มาตรา
๑๐ ๑๑ และ ๑๒ ซึ่งไม่ได้ยุ่งยากและก่อให้เกิดปัญหาในสถานะของบุคคลแต่ประการใด จึงมิใช่เป็นการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องเพศ ดังนั้น พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
มาตรา ๙ จึงสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ แล้ว
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๗) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๔๖
ผูร้ อ้ งเห็นว่า การก�ำหนดเงือ่ นไขเพือ่ ก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์และการก�ำหนดเงือ่ นเวลาขอใช้สทิ ธิประโยชน์
หรือการสิ้นสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง และ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่งขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และ มาตรา ๓๐ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติประกัน
สังคมฯ เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้แก่ลูกจ้างและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องโดยการจัดตั้งกองทุนเพื่อ
ช่วยเหลือกรณีคลอดบุตรด้วย จึงเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้และเท่าที่จ�ำเป็นและ
การก�ำหนดระยะเวลายื่นค�ำร้องขอรับประโยชน์ทดแทนภายในหนึ่งปีก็มีผลใช้บังคับกับลูกจ้างทุกคน ซึ่งหากลูกจ้าง
ผูป้ ระกันตนคนใดมีเหตุจำ� เป็นจนไม่สามารถจะปฏิบตั ติ ามก�ำหนดเวลานัน้ ได้กอ็ าจยืน่ ค�ำร้องก่อนสิน้ ก�ำหนดเวลานัน้
เพือ่ ขอขยายหรือเลือ่ นก�ำหนดเวลาออกไปได้ตามกรณีแห่งความจ�ำเป็นแก่กรณี เงือ่ นไขดังกล่าวไม่กระทบกระเทือน
สาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพของบุคคลและมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป มิได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณี
หนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง และไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ และ ๓๐

๘) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๑/๒๕๔๗
ผู้ร้องอ้างว่า ประมวลรัษฏากร มาตรา ๑๒๑ ให้สิทธิและยกเว้นแก่โจทก์ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐไม่ต้อง
ปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบอ�ำนาจแต่ในขณะเดียวกันฝ่ายผู้ร้องต้องปิดอากรแสตมป์หากไม่ปิดไม่สามารถ
รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ เป็นบทบัญญัตทิ เี่ ป็นการแบ่งชัน้ วรรณะก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในกฎหมาย จึงขัด
ต่อรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกามีคำ� สัง่ ให้สง่ ความเห็นของผูร้ อ้ งตามทางการเพือ่ ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาแล้วเห็นว่า ประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๒๑ เป็นเรื่องการเสียอากร โดยปกติการที่กฎหมายบัญญัติให้
ต้องมีการเสียอากรก็เพื่อให้เป็นรายได้ให้แก่รัฐ เป็นเงินได้ของรัฐที่เก็บเอาจากประชาชนเพื่อน�ำไปใช้จ่ายเป็นเงิน
งบประมาณแผ่นดิน มีวัตถุประสงค์ที่จะเก็บจากประชาชนที่จะได้รับบริการจากรัฐไม่ได้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะเก็บจาก
รัฐเอง การที่มาตรา ๑๒๑ บัญญัติว่าถ้าฝ่ายที่ต้องเสียอากรเป็นรัฐบาลเจ้าพนักงานของรัฐที่กระท�ำการของรัฐบาล
โดยหน้าที่หรือบุคคลผู้กระท�ำการในนามของรัฐบาลไม่ต้องเสียอากรแสตมป์จึงชอบด้วยวัตถุประสงค์ของกฎหมาย
ดังกล่าวแล้วไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลทั่วไป และตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๙ ก็ได้บัญญัติ
ให้บุคคลมีหน้าที่เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ การเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๒๑ ก็เป็น
ภาษีอากรอย่างหนึ่งการที่ประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๒๑ บัญญัติยกเว้นให้โจทก์ซึ่งเป็นนิติบุคคลโดยเป็นกระทรวง
ในรัฐบาลไม่ต้องปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบอ�ำนาจ แต่ผู้ร้องต้องปิดอากรแสตมป์จึงจะสามารถรับฟังเป็นพยาน
หลักฐานได้อาจเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
และ ๓๐ นั้น ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งก็ได้บัญญัติยกเว้นโดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้และเท่าที่จ�ำเป็นและที่ไม่กระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ
ด้วยเหตุผลดังกล่าวศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า ประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๒๑ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ ประกอบมาตรา ๒๙
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๙) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๑/๒๕๔๘
มีประเด็นว่า พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ มาตรา ๔๕ ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ และ ๓๐ เนื่องจากบัญญัติให้ผู้รับโอนต้องรับผิดในฐานะลูกหนี้ร่วมกับผู้โอนในภาษีที่ค้างช�ำระ “ไม่ว่า
จะรับโอนมาด้วยเหตุใด ๆ” กฎหมายบัญญัติให้ความคุ้มครองรัฐฝ่ายเดียวด้วยการปิดปากมิให้ผู้รับโอนยกข้อต่อสู้
ใด ๆ ได้เลย แม้จะเป็นผู้รับโอนที่สุจริตและมีค่าตอบแทน ท�ำให้ผู้รับโอนเสียเปรียบ ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า กฎหมาย
ดังกล่าวตราขึ้นเพื่อให้รัฐโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหารายได้จากการจัดเก็บภาษีส�ำหรับใช้จ่ายในการบริหาร
กิจการสาธารณะตามอ�ำนาจหน้าทีข่ ององค์กร อันเป็นกิจการเพือ่ สาธารณประโยชน์ ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ เป็นภาษี
อากรอย่างหนึง่ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๙ บุคคลมีหน้าทีเ่ สียภาษีอากร กฎหมายดังกล่าวจึงเป็นบทกฎหมายเฉพาะ
เพื่อการที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดและเท่าที่จ�ำเป็น ไม่กระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ มีผลใช้บังคับ
เป็นการทัว่ ไป มิได้มงุ่ หมายให้ใช้บงั คับแก่กรณีใดกรณีหนึง่ หรือบุคคลใดบุคคลหนึง่ เป็นการเจาะจง ใช้กบั บุคคลโดย
เสมอกันและให้ความคุ้มครองแก่บุคคลอย่างเท่าเทียมกันไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุ
แห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสังคม...การเรียกเก็บภาษีโรงเรือนที่ค้างช�ำระจากผู้รับโอนที่ดินและโรงเรือนร่วมกับผู้โอนจึงไม่ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ และ ๓๐

๑๐) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๓/๒๕๔๘
จ�ำเลยโต้แย้งว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๐ มีลักษณะเป็นการจ�ำกัดสิทธิ
ของบุคคลซึ่งเป็นนายจ้างโดยให้สิทธิเฉพาะลูกจ้างฝ่ายเดียวที่มีสิทธิยื่นค�ำขอให้คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
พิจารณาวินิจฉัย และให้สิทธิแก่คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานเลือกปฏิบัติโดยอาศัยความแตกต่างในสถานะ
ของนายจ้างและลูกจ้างโดยไม่ค�ำนึงถึงความเป็นธรรมให้ฝ่ายนายจ้าง ไม่ให้สิทธิใด ๆ แก่ฝ่ายนายจ้างและไม่ได้รับ
ความเสมอกันในบทบัญญัติของกฎหมายเท่ากับฝ่ายลูกจ้าง จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และ ๓๐
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๐ เป็นกฎหมายที่มี
เจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองลูกจ้างผู้มีฐานะที่ด้อยทางเศรษฐกิจและมีลักษณะเป็นการก�ำหนดมาตรฐานขั้นต�่ำที่ลูกจ้าง
พึงได้รับการปฏิบัติจากนายจ้าง อีกทั้งยังเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนและบัญญัติขึ้นเพื่อ
แก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้างและมีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองลูกจ้าง จึงเป็นกฎหมายเฉพาะเพื่อ
การที่รัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดไว้และเท่าที่จ�ำเป็นแล้วโดยไม่กระทบกระเทือนถึงสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพแต่
อย่างใด และมิได้ขัดต่อหลักความเสมอภาค และยังเป็นการส่งเสริมให้ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิ และเสรีภาพเช่นเดียว
กับนายจ้าง ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ และ ๓๐
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๑๑) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๐/๒๕๔๙
ประเด็นเกีย่ วกับหลักความเท่าเทียมกันและการเลือกปฏิบตั ทิ ศี่ าลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยในคดีนี้ คือ ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ ประกอบมาตรา ๓
มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๒๓๓ หรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า มาตรา ๓ มาตรา ๔ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑ บททั่วไป รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓ เป็นบทบัญญัติที่ว่าด้วยอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ซึ่งประกอบด้วยอ�ำนาจนิติบัญญัติ อ�ำนาจ
บริหาร อ�ำนาจตุลาการ พระมหากษัตริย์ทรงใช้อ�ำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา
๔ เป็นบทบัญญัติรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ เป็นบทบัญญัติวางหลักประกันความมั่นคงแห่งสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะ
ถูกจ�ำกัดมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้และเท่าที่
จ�ำเป็นเท่านั้น และจะกระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพมิได้ เป็นการวางหลักคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลไว้ ถ้ารัฐสภาจะตรากฎหมายมาจ�ำกัดสิทธิ เสรีภาพของประชาชน สามารถกระท�ำได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่
รัฐธรรมนูญก�ำหนดเท่านัน้ ทัง้ ต้องมีผลใช้บงั คับเป็นการทัว่ ไปและไม่มงุ่ หมายให้ใช้บงั คับแก่กรณีใดกรณีหนึง่ หรือแก่
บุคคลใดบุคคลหนึง่ เป็นการเจาะจง รัฐธรรมนูญมาตรา ๓๐ เป็นบทบัญญัตทิ ใี่ ห้ความคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของชนชาว
ไทยให้มีความเสมอภาคกันตามกฎหมายและได้รับความคุ้มครองที่เท่าเทียมกัน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา ๒๓๖ เป็นบทบัญญัตใิ ห้สทิ ธิแก่คคู่ วามยืน่ ค�ำร้องอุทธรณ์คำ� สัง่ ของศาลชัน้ ต้นทีป่ ฏิเสธไม่ยอมรับอุทธรณ์
ต่อศาลอุทธรณ์ หากเห็นว่าค�ำสั่งของศาลชั้นต้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นบทบัญญัติที่บังคับใช้โดยทั่วไป
ดังนั้น มาตรา ๒๓๖ ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจึงไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ และมาตรา ๒๓๓
๑๒) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๔๙
ผู้ร้องกับพวกอ้างว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๖66 บัญญัติให้คู่ความที่มีฐานะ
ยากจนมีสิทธิจะฟ้องหรือต่อสู้คดีทางศาลได้ โดยให้ศาลมีค�ำสั่งยกเว้นค่าธรรมเนียมเพื่อให้โอกาสคู่ความได้ต่อสู้คดี
ถึงที่สุด ทั้งนี้ หากกฎหมายก�ำหนดให้คู่ความจะต้องช�ำระค่าฤชาธรรมเนียมศาลทุกกรณีแล้วจะเป็นการตัดสิทธิหรือ
ปิดโอกาสผู้ซึ่งมีฐานะยากจนไม่มีเงินเพียงพอหรือไม่มีทรัพย์สินอื่นใดที่จะน�ำมาช�ำระค่าธรรมเนียมศาลต้องถูกจ�ำกัด
สิทธิ การทีศ่ าลชัน้ ต้นมีคำ� สัง่ ไม่รบั ฎีกาจึงเป็นการตัดสิทธิผรู้ อ้ งกับพวกอันเป็นการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย มาตรา ๒๙ และ ๓๐ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา ๑๕๖ เป็นบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการขอด�ำเนินคดีอย่างคนอนาถาในศาล โดยปกติการด�ำเนินคดีแพ่ง คูค่ วามหรือ
66

คดีนี้ตัดสินก่อนมีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ทั้งนี้ ต่อมาในปี ๒๕๕๑ มาตรา ๑๕๖ ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยหลักการเกี่ยวกับการ
อุทธรณ์ค�ำสั่งปรากฏในมาตรา ๑๕๖/๑ ดังนี้ “ในกรณีที่ศาลมีค�ำสั่งอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลให้แต่เฉพาะบางส่วน หรือมี
ค�ำสั่งให้ยกค�ำร้อง ผู้ขออาจอุทธรณ์ค�ำสั่งนั้นต่อศาลได้ภายในก�ำหนดเจ็ดวันนับแต่วันมีค�ำสั่ง ค�ำสั่งของศาลอุทธรณ์เช่นว่านี้ให้เป็น
ที่สุด”
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ผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในคดีจะต้องเสียค่าใช้จ่ายต่อศาลที่เรียกว่า ค่าธรรมเนียมศาล แต่หากเป็นบุคคลยากจนไม่มีเงิน
ที่จะเสียค่าธรรมเนียม อาจร้องขอด�ำเนินคดีอย่างคนอนาถาได้ ...ก่อนที่ศาลจะมีค�ำสั่งให้คู่ความด�ำเนินคดีอย่างคน
อนาถา จะต้องท�ำการไต่สวนเสียก่อนเพือ่ ให้ได้ขอ้ เท็จจริงว่าคูค่ วามเป็นคนยากจนจริง ก็จะสัง่ ให้คคู่ วามทีข่ อด�ำเนิน
คดีอย่างคนอนาถาไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียมในชัน้ ศาลอุทธรณ์ ...การทีศ่ าลชัน้ ต้นจะสัง่ เช่นนีต้ อ้ งพิจารณาถึงเหตุผล
และความจ�ำเป็นของคู่ความเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่คู่ความทั้งสองฝ่าย และเมื่อศาลชั้นต้นสั่งอย่างไรแล้ว ก็ให้
สิทธิแก่คู่ความที่ขอด�ำเนินคดีอย่างคนอนาถามีสิทธิอุทธรณ์ต่อไปได้ ค�ำสั่งของศาลอุทธรณ์เช่นว่านี้ให้เป็นที่สุด ที่
บัญญัตเิ ช่นนีก้ เ็ พือ่ ให้ศาลอุทธรณ์พจิ ารณากลัน่ กรองค�ำสัง่ ศาลชัน้ ต้นอีกครัง้ การทีใ่ ห้คำ� สัง่ ของศาลอุทธรณ์เป็นทีส่ ดุ
นั้นเนื่องจากปัญหาที่ว่าบุคคลนั้นเป็นคนยากจนหรือไม่ ได้รับการพิจารณามาแล้วถึงสองศาล และปัญหาข้อนี้ไม่ใช่
ประเด็นในคดีโดยตรง จึงควรให้ยุติที่ศาลอุทธรณ์ ไม่ควรให้ยืดเยื้อฎีกาต่อไปได้อีก ซึ่งเหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่
ความแล้ว กรณีดังกล่าวแม้เป็นการจ�ำกัดสิทธิอยู่บ้างแต่ก็เป็นการจ�ำกัดเท่าที่จ�ำเป็นและไม่กระทบกระเทือนสาระ
ส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ นอกจากนี้ ยังใช้บงั คับเป็นการทัว่ ไป ไม่ได้มงุ่ หมายให้ใช้บงั คับแก่กรณีใดกรณีหนึง่ หรือ
แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง เป็นบทบัญญัติที่ใช้กับคู่ความอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ค�ำนึงถึงฐานะของคู่
ความแต่อย่างใด ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๖ วรรคห้า จึงไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ และ ๓๐

๑๓) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๑/๒๕๕๐
ประเด็นทีศ่ าลรัฐธรรมนูญพิจารณาก็คอื พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๘ และ มาตรา ๓๐
หรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่ามาตรา ๕๑ ดังกล่าวเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องระยะเวลาการฟ้องคดี
ที่ก�ำหนดให้ผู้ฟ้องคดีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการกระท�ำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่น ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
และคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) จะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน
หนึง่ ปี นับแต่วนั ทีร่ หู้ รือควรรูถ้ งึ เหตุแห่งการฟ้องคดี เห็นได้วา่ ให้สทิ ธิแก่ผฟู้ อ้ งคดีในการฟ้องคดีทเี่ กิดขึน้ อันสอดคล้อง
กับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ ส่วนรัฐธรรมนูญมาตรา ๓๐ เป็นบทบัญญัติให้บุคคลทุกคนย่อมเสมอกัน
ในกฎหมาย และได้รับการคุ้มครองโดยเท่าเทียมกันในกฎหมายที่บุคคลนั้นถูกบังคับใช้อยู่ กล่าวคือ หากผู้ฟ้องคดี
น�ำคดีมาขึ้นสู่ศาลปกครอง กระบวนวิธีพิจารณาความก็ย่อมมีความเท่าเทียมกันกับบุคคลอื่นที่น�ำคดีมาขึ้นสู่ศาล
ปกครองเช่นเดียวกัน มาตรา ๕๑ ดังกล่าวจึงมิได้ให้สทิ ธิแก่บคุ คลทีจ่ ะฟ้องคดีตอ่ ศาลปกครองให้แตกต่างกัน จึงมิได้ขดั
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๓๐ แต่อย่างใด

169

ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑๔) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑/๒๕๕๑
ผู้เช่าซื้อรถยนต์ของกลาง ยื่นค�ำร้องขอคืนรถยนต์ต่อศาลอาญา โดยอ้างว่าไม่มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นเป็นใจ
ให้มีการน�ำรถยนต์ดังกล่าวไปใช้ในการกระท�ำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดแต่อย่างใด รวมทั้งอ้างว่าการ
ริบรถยนต์ดังกล่าวตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท�ำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๓๐ วรรคสองและวรรคสี่ เป็นบทบัญญัติที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๓๐... ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า กฎหมายดังกล่าวเป็นบทบัญญัติ
ที่ก�ำหนดกระบวนการทางกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ถูกศาลสั่งริบในคดียาเสพติด
สามารถพิสจู น์ได้วา่ ตนไม่มโี อกาสทราบ หรือไม่มเี หตุอนั ควรสงสัยว่าจะมีการกระท�ำความผิดและจะมีการน�ำทรัพย์สนิ
ดังกล่าวไปใช้ในการกระท�ำความผิด หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท�ำความผิด หรือมีไว้เพื่อใช้ในการ
กระท�ำความผิด ใช้สทิ ธิรอ้ งคัดค้านค�ำร้องขอให้รบิ ทรัพย์สนิ ของพนักงานอัยการได้ จึงเป็นบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย มี
ผลใช้บังคับต่อบุคคลเป็นการทั่วไปโดยเสมอกันไม่ได้ยกเว้นให้ใช้บังคับกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือท�ำให้บุคคลไม่ได้
รับความเสมอกันในกฎหมายหรือไม่ได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน และไม่เป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่
เป็นธรรมต่อบุคคลแต่อย่างใด บทบัญญัตดิ งั กล่าวจึงไม่ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๓๐

๑๕) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๕๕
ประเด็นเกีย่ วกับหลักความเท่าเทียมกันและการเลือกปฏิบตั ทิ ศี่ าลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยในคดีนี้ คือ พระราช
บัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) มีปัญหาเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม่
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ร้องได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) กรณี
ได้รับหนังสือร้องเรียนจากนาย ศ. ว่า ได้ไปสมัครทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ แต่ส�ำนักงาน
ศาลยุติธรรมแจ้งว่า ก.ต. มีมติไม่รับสมัครโดยให้เหตุผลว่าสภาพร่างกายและจิตใจไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่
ข้าราชการตุลาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรค
หนึง่ (๑๐) ซึง่ ผูร้ อ้ งเรียนและผูร้ อ้ งเห็นว่าการตัดสิทธิสอบบุคคลด้วยเหตุผลดังกล่าว ถือเป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็น
ธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรือ่ งสภาพทางกายหรือความพิการ บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายดังกล่าวจึงขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐
ประเด็นพิจารณาเบื้องต้นกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำวินิจฉัยที่ ๑๖/๒๕๔๕ ว่า พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ไม่มีปัญหาด้วยความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ นั้น แต่เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ วรรคสาม ได้บญ
ั ญัตขิ อ้ ความว่า “ความพิการ” เพิม่ เติม อันเป็นหลักการส�ำคัญที่
แตกต่างจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เมือ่ ผูร้ อ้ งเสนอเรือ่ งให้วนิ จิ ฉัยว่า พระราชบัญญัติ
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ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึง่ (๑๐) มีปญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เฉพาะหลักการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะ
เหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องความพิการ ตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม จึงเป็นเรื่องหรือประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่
เคยพิจารณาวินิจฉัยมาก่อนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๕ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งรับค�ำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่า ภายหลังจากที่
ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�ำวินิจฉัยที่ ๑๖/๒๕๔๕ ว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.
๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึง่ (๑๐) ไม่มปี ญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ แล้ว ประเทศไทยได้ให้สตั ยาบันอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of
Persons with Disabilities: CRPD) ของสหประชาชาติ เมือ่ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึง่ มีผลบังคับให้ประเทศไทย
ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีที่ระบุไว้ในอนุสัญญาดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นมา และท�ำให้หน่วย
งานของรัฐมีหน้าที่ตามพันธกรณี ข้อ 27 (a ) ที่ก�ำหนดว่า ห้ามการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการในทุกด้าน
ที่เกี่ยวกับการจ้างงาน รวมถึงเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคล การว่าจ้าง และการจ้างงาน การจ้างงานอย่างต่อเนื่อง
ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน และสภาพการท�ำงานที่ถูกสุขอนามัยและปลอดภัย และ (g) ที่ก�ำหนดให้ว่าจ้างคน
พิการเข้าท�ำงานในหน่วยงานภาครัฐ ดังนัน้ การทีห่ น่วยงานของรัฐจะก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการรับบุคคลเข้าท�ำหน้าที่
ในต�ำแหน่งใด ย่อมต้องค�ำนึงถึงพันธกรณีตามอนุสัญญาดังกล่าวด้วย
การที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง
(๑๐) ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครทดสอบความรู้ หรือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพิเศษเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ
ตุลาการและแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม “...มีกายหรือจิตใจ
ไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตุลาการ...” นั้น ค�ำว่า “กายหรือจิตใจไม่เหมาะสม” อยู่ในกรอบความหมายของ
ค�ำว่า “คนพิการ” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งสอดคล้องกับ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ โดยมีลักษณะเป็นการก�ำหนดลักษณะทางกายและจิตใจที่ไม่
เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตุลาการไว้อย่างกว้างขวางไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน น�ำไปสู่การใช้ดุลพินิจที่ส่งผลให้เกิด
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมได้ในที่สุด กฎหมายที่จ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้น ต้องมีขอบเขตชัดเจน
แน่นอน เช่น อาจก�ำหนดว่า มีลกั ษณะทางกายและจิตใจทีไ่ ม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นข้าราชการตุลาการได้เพียงใด
เป็นต้น เพือ่ ให้ประชาชนทราบว่ากฎหมายดังกล่าวต้องการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพในเรือ่ งใดบ้าง และต้องสอดคล้อง
กับหลักแห่งความได้สัดส่วนพอเหมาะพอควรแก่กรณี ค�ำนึงถึงประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ของสังคมโดยรวม
มากกว่าประโยชน์ขององค์กร
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) จึง
เป็นบทบัญญัติที่เปิดโอกาสให้มีการใช้ดุลพินิจกว้างขวางเกินความจ�ำเป็น อันอาจจะส่งผลให้มีการเลือกปฏิบัติโดย
ไม่เป็นธรรมต่อคนพิการได้ การก�ำหนดคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามทีม่ ลี กั ษณะเป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม
ต่อคนพิการไว้ในขัน้ ตอนการรับสมัครบุคคลเพือ่ สอบคัดเลือกเป็นข้าราชการตุลาการ โดยให้เป็นดุลพินจิ ของ ก.ต. ใน
การพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะให้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการตุลาการหรือไม่น้ัน เป็นการ
ตัดสิทธิคนพิการตั้งแต่ต้น โดยไม่เปิดโอกาสให้คนพิการสามารถสอบคัดเลือกได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป และ
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ไม่มโี อกาสแสดงความรูค้ วามสามารถอย่างแท้จริงทีเ่ กีย่ วข้องกับต�ำแหน่งงานนัน้ เสียก่อน ทัง้ ภารกิจหลักตามอ�ำนาจ
หน้าที่ของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม คือ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปโดยยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย และต้องนั่งพิจารณาโดยครบองค์คณะ ความพิการจึงมิได้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จะเป็น
ข้าราชการตุลาการ ทีจ่ ะมีผลต่อการให้ความเป็นธรรมแก่คคู่ วามหรือผูเ้ กีย่ วข้อง พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ในส่วนที่บัญญัติให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อ
บรรจุเป็นข้าราชการตุลาการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามว่า “มีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็น
ข้าราชการตุลาการ” จึงขัดต่อสิทธิของคนพิการในการเข้าท�ำงานบนพืน้ ฐานทีเ่ ท่าเทียมกับบุคคลทัว่ ไปตามอนุสญ
ั ญา
ว่าด้วยสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ และเป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความ
แตกต่างในเรื่องความพิการ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคสาม
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๒๖ วรรคหนึง่ (๑๐) เฉพาะในส่วนทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า่ “...มีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมทีจ่ ะเป็นข้าราชการตุลาการ...”
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ วรรคสาม

๑๖) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๗/๒๕๕๕
ประเด็นเกีย่ วกับหลักความเท่าเทียมกันและการเลือกปฏิบตั ทิ ศี่ าลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยในคดีนี้ คือ ประมวล
รัษฎากร มาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ประกอบมาตรา ๕๗ ตรีและมาตรา ๕๗ เบญจ มีปัญหา
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ ประกอบมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ หรือไม่
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ร้องเห็นว่าประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ประกอบ
มาตรา ๕๗ ตรี ทีบ่ ญ
ั ญัตใิ ห้นำ� เงินได้พงึ ประเมินของภริยาเป็นเงินได้ของสามี ท�ำให้สามีภริยาต้องเสียภาษีเพิม่ ขึน้ จาก
ตอนที่ต่างฝ่ายต่างแยกยื่นเมื่อยังไม่มีการสมรส และมาตรา ๕๗ เบญจ ที่บัญญัติให้เฉพาะภริยาที่มีเงินได้พึงประเมิน
ตามมาตรา ๔๐ (๑) สามารถแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามี โดยมิให้ถือว่าเป็นเงินได้ของสามีตาม
มาตรา ๕๗ ตรี มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ โดยสร้างความไม่เป็นธรรมด้านภาระภาษี
และเป็นการกระทบกระเทือนหรือจ�ำกัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพของหญิงมีสามี รวมทัง้ เป็นการจ�ำกัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้โดยไม่จ�ำเป็นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และยังเป็นการเลือกปฏิบัติโดย
ไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องสถานะของบุคคล โดยมิได้เป็นมาตรการที่รัฐก�ำหนดขึ้นเพื่อขจัด
อุปสรรคหรือส่งเสริมให้บคุ คลสามารถใช้สทิ ธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอืน่ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๓๐ วรรคสี่
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)
เป็นบทบัญญัติที่จ�ำแนกเงินได้พึงประเมินออกเป็นประเภทต่าง ๆ ไว้ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ไม่มีข้อความใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนหรือจ�ำกัดเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือ
ประกอบอาชีพของบุคคล และมิได้กระทบต่อสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้
อีกทัง้ มิได้เป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล จึงไม่ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ ประกอบมาตรา
๒๙ และมาตรา ๓๐
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ส่วนประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี ที่บัญญัติให้สามีและภริยาที่อยู่ร่วมกันตลอดปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว
ต้องถือเอาเงินได้พึงประเมินของภริยาเป็นเงินได้ของสามี และให้สามีมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการ
และเสียภาษี แต่ถ้ามีภาษีค้างช�ำระและภริยาได้รับแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วันแล้ว ให้ภริยาร่วมรับผิดชอบในการ
เสียภาษีที่ค้างช�ำระนั้นด้วย เป็นการไม่ยุติธรรมส�ำหรับภริยา เพราะภริยาอาจไม่มีส่วนรู้เห็นในเรื่องการยื่นรายการ
เสียภาษีด้วย และท�ำให้สามีภริยาต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นจากกรณีที่ต่างฝ่ายต่างแยกยื่นเมื่อยังไม่มีการสมรส ประกอบ
กับมาตรา ๕๗ เบญจ บัญญัติให้แต่เฉพาะภริยาที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) สามารถแยกยื่นรายการ
และเสียภาษีต่างหากจากสามี โดยมิให้ถือว่าเป็นเงินได้ของสามีตามมาตรา ๕๗ ตรี จึงถือว่าเป็นการไม่ส่งเสริมความ
เสมอภาคของชายและหญิง และยังเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างใน
เรื่องสถานะของบุคคลภายหลังจากการสมรสตามที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๓๐

๑๗) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๑/๒๕๕๖
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผูร้ อ้ ง เสนอเรือ่ งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าผูร้ อ้ งได้รบั เรือ่ งร้อง
เรียนจาก นาย ท. ผูร้ อ้ งเรียนว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ได้
มีมติวา่ ผูร้ อ้ งเรียนกระทาํ ความผิดวินยั อย่างร้ายแรง ผูร้ อ้ งเรียนจึงขอให้ผรู้ อ้ งเสนอเรือ่ งต่อศาลรัฐธรรมนูญ ว่าพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๓) และ (๔) เนื่องจากเป็นการจํากัดสิทธิในการอุทธรณ์คําสั่งต่อผู้บังคับบัญชา และมาตรา
๙๒ วรรคสอง ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ โดยได้กําหนดกระบวนการพิจารณาความผิดวินัยไว้เป็นพิเศษสําหรับ
ผู้ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลยุติธรรม ตุลาการศาลปกครอง และพนักงานอัยการ ทําให้การพิจารณาความผิดวินัย
อยู่ในอํานาจขององค์กรนั้นเอง ซึ่งแตกต่างจากข้าราชการทั่วไปที่ต้องถูกพิจารณาความผิดวินัยโดยคณะกรรมการ
ป.ป.ช. เป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม ผูร้ อ้ งพิจารณาแล้วจึงเสนอเรือ่ งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่าพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๒ วรรคสอง เป็น
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีก่ ระทบต่อสิทธิมนุษยชน และมีปญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๒ วรรคสอง เป็นบทบัญญัตทิ ใี่ ช้บงั คับกับข้าราชการตุลาการหรือข้าราชการอัยการ โดย
หลักเกณฑ์นแี้ ม้จะมีความแตกต่างจากเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึง่ แต่กเ็ ป็นบทบัญญัตทิ มี่ เี จตนารมณ์
เพือ่ ให้การดาํ เนินการทางวินยั ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการและข้าราชการอัยการ
มีความเป็นอิสระตามลักษณะของภารกิจซึง่ มีความจาํ เป็นและเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม กล่าวคือ เพือ่ ให้ขา้ ราชการ
ตุลาการสามารถพิจารณาพิพากษาอรรถคดีอย่างมีอิสระ และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๐ และมาตรา
๒๒๔ ที่ได้บัญญัติให้การลงโทษผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมและตุลาการในศาลปกครองต้องได้รับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมหรือคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง แล้วแต่กรณี อันเป็นการรับรองหลัก
ประกันความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและตุลาการไว้ และเพื่อให้ข้าราชการอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดี

173

ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

และการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๕ อีกทั้งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๗ ได้บัญญัติความเป็น
อิสระในการพิจารณา ดําเนินคดีอาญาระหว่างอัยการสูงสุดกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไว้ในกรณีที่ข้อกล่าวหาใดที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าเป็นความผิดทางอาญา ให้ถือว่ารายงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสํานวนการ
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งหากอัยการสูงสุดเห็นว่ารายงาน เอกสารและความเห็น
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่สมบูรณ์พอที่จะดําเนินคดีได้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. และอัยการสูงสุดตั้งคณะ
ทํางานขึ้นเพื่อดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์แล้วส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีต่อไป
ด้วยเหตุนี้การดําเนินการทางวินัยกับข้าราชการอัยการตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง หากบัญญัติให้ถือว่า
รายงาน เอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสํานวนการสอบสวนทางวินัยของข้าราชการอัยการ
ย่อมอาจทําให้การใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการในการสั่งคดีอาญาดังกล่าวขาดความเป็นอิสระ โดยเฉพาะการ
พิจารณาข้อกล่าวหาทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวา่ มีความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๗ และอาจทาํ ให้การตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่าง
พนักงานอัยการและคณะกรรมการ ป.ป.ช. สูญเสียไปด้วย ดังนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๒ วรรคสอง จึงเป็นบทบัญญัติที่มีเจตนารมณ์เพื่อให้การ
ดําเนินการทางวินัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม ข้าราชการ
ตุลาการศาลปกครอง และข้าราชการอัยการมีความเป็นอิสระตามลักษณะของภารกิจดังที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
ซึ่งไม่มีลักษณะขัดต่อหลักความเสมอภาคหรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ แต่อย่างใด

๑๘) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๙-๒๐/๒๕๕๖
ประเด็นเกีย่ วกับหลักความเท่าเทียมกันและการเลือกปฏิบตั ทิ ศี่ าลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยในคดีนี้ คือ พระราช
บัญญัตปิ ยุ๋ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา
๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) และมาตรา ๓๐ หรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัตปิ ยุ๋ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ เป็นข้อสันนิษฐานตาม
กฎหมายที่มีผลเป็นการสันนิษฐานความผิดทางอาญาของจําเลย โดยโจทก์ไม่จําต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงการกระทําหรือ
เจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งของจําเลยซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น ว่ามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลแต่อย่างใดก่อน เป็น
การนําการกระทําความผิดของบุคคลอื่นมาเป็นเงื่อนไขของการสันนิษฐานให้จําเลยมีความผิดและต้องรับโทษทาง
อาญา โจทก์คงพิสจู น์เพียงว่านิตบิ คุ คลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตนิ แี้ ละจําเลยเป็นกรรมการผูจ้ ดั การ หุน้ ส่วน
ผูจ้ ดั การ ผูแ้ ทนนิตบิ คุ คล หรือผูซ้ งึ่ รับผิดชอบในการดาํ เนินการของนิตบิ คุ คลดังกล่าวเท่านัน้ ซึง่ ไม่เกีย่ วกับการกระทาํ
ของกรรมการผูจ้ ดั การ หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ผูแ้ ทนนิตบิ คุ คล หรือผูซ้ งึ่ รับผิดชอบในการดําเนินการของนิตบิ คุ คลทีก่ ระทํา
ความผิดแต่อย่างใด กรณีจึงเป็นการสันนิษฐานไว้แต่แรกแล้วว่ากรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้แทนนิติบุคคล
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หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นได้กระทําความผิดร่วมกับนิติบุคคลด้วย อันมีผลเป็นการผลัก
ภาระการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ไปยังกรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินการของนิตบิ คุ คลนัน้ ทัง้ หมดทุกคน ประกอบกับหลักพืน้ ฐานว่าด้วยความรับผิดทางอาญานัน้ ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๕๙ บัญญัตวิ า่ “บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ตอ่ เมือ่ ได้กระทาํ ...” ดังนัน้ บุคคลไม่วา่ บุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลจะมีความรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อมีการกระทํา แต่พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕
บัญญัติให้กรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้ซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคล
จะต้องร่วมรับผิดกับนิติบุคคลที่เป็นผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ โดยโจทก์ไม่ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าบุคคล
เหล่านั้นซึ่งเป็นจําเลยได้มีการกระทํา หรืองดเว้น หรือไม่กระทําการอันเป็นความผิดตามกฎหมายแต่อย่างใดก่อน
บทบัญญัติมาตราดังกล่าวจึงเป็นการสันนิษฐานความผิดของผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีอาญา โดยอาศัย
สถานะของบุคคลเป็นเงือ่ นไข มิใช่การสันนิษฐานข้อเท็จจริงทีเ่ ป็นองค์ประกอบความผิดเพียงบางข้อหลังจากทีโ่ จทก์ได้
พิสจู น์ให้เห็นถึงการกระทาํ อย่างใดอย่างหนึง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับความผิดทีจ่ าํ เลยถูกกล่าวหา และยังขัดกับหลักนิตธิ รรมทีว่ า่
โจทก์ในคดีอาญาต้องมีภาระการพิสจู น์ถงึ การกระทาํ ความผิดของจาํ เลยให้ครบองค์ประกอบของความผิด นอกจากนี้
บทบัญญัติมาตราดังกล่าวยังเป็นการนําบุคคลเข้าสู่กระบวนการดําเนินคดีอาญาให้ต้องตกเป็นผู้ต้องหาหรือจําเลย
ซึ่งทําให้บุคคลดังกล่าวอาจถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ เช่น การถูกจับกุม หรือถูกคุมขัง โดยไม่มีพยานหลักฐานตาม
สมควรในเบื้องต้นว่าบุคคลนั้นได้กระทําการหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับความผิดตามที่ถูกกล่าวหา พระราช
บัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ในส่วนที่สันนิษฐานความผิดอาญาของผู้ต้องหาหรือจําเลยโดยไม่ปรากฏว่า
ผู้ต้องหาหรือจําเลยได้กระทําการหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระทําความผิดนั้น จึงขัดต่อหลักนิติธรรม
และขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ เฉพาะในส่วนที่สันนิษฐานให้
กรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น ต้องรับ
โทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้นๆ ด้วย โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระทําหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการ
กระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น เป็นบทบัญญัติที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ซึ่งเมื่อได้วินิจฉัยดังนี้แล้ว จึงไม่จําต้องวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตราอื่น ๆ หรือไม่ อีกต่อไป

๑๙) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๑/๒๕๕๕
ประเด็นเกีย่ วกับหลักความเท่าเทียมกันและการเลือกปฏิบตั ทิ ศี่ าลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยในคดีนี้ คือ พระราช
บัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ (๑) (๒) (๗) มาตรา ๑๔ มาตรา
๑๗ และมาตรา ๘๕ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ และมาตรา ๓๐ หรือไม่ และพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งฉบับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔
มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๖๒ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๗ มาตรา ๑๔๒ ถึงมาตรา ๑๕๓ และมาตรา
๑๘๗ หรือไม่

175

ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕
มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ (๑) (๒) (๗) มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๘๕ เป็นบทบัญญัติว่าด้วยสถานภาพของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักประกันในการท�ำงานของพนักงานมหาวิทยาลัย อ�ำนาจหน้าทีข่ องมหาวิทยาลัย รายได้
ของมหาวิทยาลัย หลักประกันในทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษาของมหาวิทยาลัย และบทเฉพาะกาล
รองรับการด�ำเนินการกรณีที่ต�ำแหน่งข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการในมหาวิทยาลัยว่างลง บทบัญญัติ
ดังกล่าวจึงเป็นบทบัญญัติที่ก�ำหนดสาระส�ำคัญเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ทรัพย์สิน และรายได้ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารจัดการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความเป็นอิสระและมีความคล่องตัว สอดคล้อง
กับหลักการบริหารจัดการของหน่วยงานในก�ำกับของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยบทบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่
กฎหมายก�ำหนดโดยเสมอกันและไม่มลี กั ษณะเป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ แต่อย่างใด

๓.๕.๒ แนวค�ำพิพากษาศาลปกครองเกี่ยวกับหลักความเสมอภาคและการเลือกปฏิบัติ
ปฏิบัติ

ในส่วนนี้จะได้ชี้ให้เห็นแนวค�ำพิพากษาของศาลปกครองที่เกี่ยวกับหลักความเสมอภาคและการเลือก

๑) การทีเ่ จ้าพนักงานทีด่ นิ ไม่ออกโฉนดทีด่ นิ เป็นการเฉพาะรายในทีด่ นิ บนเกาะภูเก็ต ไม่เป็นการเลือก
ปฏิบัติ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๘ – ฟ.๑๐/๒๕๔๖)
ผูฟ้ อ้ งคดีเป็นผูค้ รอบครองและทาํ ประโยชน์ในทีด่ นิ จังหวัดภูเก็ต ได้ยนื่ คําขอออกโฉนดทีด่ นิ เป็นการ
เฉพาะรายต่อเจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดภูเก็ต ซึง่ เจ้าพนักงานทีด่ นิ มีคาํ สัง่ ไม่รบั คําขอออกโฉนดทีด่ นิ เป็นการเฉพาะรายให้
ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเกาะต้องห้ามมิให้ออกโฉนดตามข้อ ๑๔ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ ( พ.ศ.
๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ข้อ ๑๔ (๓) ของกฎ
กระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ที่ห้ามมิให้มีการออกโฉนดที่ดินสําหรับที่ดินที่เกาะมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดีและประชาชนที่ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินที่ตั้งอยู่บนเกาะภูเก็ต จึงนําคดีมาฟ้อง
ขอให้เพิกถอนข้อ ๑๔ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ
ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า บทบัญญัติมาตรา ๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทยที่บัญญัติให้บุคคลได้รับการคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญโดยเสมอกัน เป็นการวางหลักการให้รัฐปฏิบัติต่อ
บุคคลบนพื้นฐานความเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยไม่ออกหลักเกณฑ์ให้มีผลปฏิบัติที่ไม่เสมอภาคแก่บุคคลที่เหมือนกัน
ในสาระสําคัญอย่างเดียวกัน หรือออกหลักเกณฑ์ให้มีผลปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันในสาระสําคัญที่แตกต่างกันออกไป
ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล การที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ กําหนดให้การออกโฉนดที่ดินในที่
เกาะใช้บังคับกับกรณีการครอบครองที่ดินที่เกาะ ซึ่งผู้ครอบครองยังมิได้มีหลักฐานการครอบครองทุกแห่งเสมอเหมือน
กัน มิได้มีการเลือกปฏิบัติกับผู้ครอบครองรายหนึ่งรายใดหรือเกาะหนึ่งเกาะใดเป็นการเฉพาะ กฎกระทรวงดังกล่าวจึง
ไม่ขัดต่อหลักความเสมอภาคของรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด ดังนั้น บทบัญญัติในข้อ ๑๔ (๓) ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๓
(พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว
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๒) ค�ำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตําแหน่งเทศมนตรีต�ำบล
ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๓/๒๕๔๘)
ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีตําบล ป. และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งดํารงตําแหน่งเทศมนตรี
ตาํ บล ป. ถูกตัง้ คณะกรรมการสอบสวนกรณีถกู กล่าวหาว่ามีพฤติการณ์เรียกร้องผลประโยชน์ตา่ ง ๆ และปฏิบตั กิ ารไม่ชอบ
ด้วยอํานาจหน้าที่ และมีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของตําแหน่งราชการ คณะ
กรรมการสอบสวนได้สอบปากคําพยานฝ่ายที่กล่าวหาจํานวน ๔ ปาก แล้วแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหาแก่ผฟู้ อ้ งคดีทงั้ สอง โดยปกปิดรายชือ่ พยาน ต่อมา คณะกรรมการสอบสวนได้รายงานผลการสอบสวนต่อผูว้ า่
ราชการจังหวัด ภ. กรณีกล่าวหาว่าผูฟ้ อ้ งคดีทงั้ สองร่วมกันเรียกรับเงินจากบริษทั ผูร้ บั จ้างก่อสร้างระบบรวบรวมและบาํ บัด
น�้ำเสียของเทศบาลตําบล ป. ข้อเท็จจริงฟังได้ตามข้อกล่าวหา จึงเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ถูกฟ้อง
คดีจึงได้มีค�ำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๔๐/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ พ้นจากตําแหน่ง
นายกเทศมนตรีตาํ บล ป. และให้ผฟู้ อ้ งคดีที่ ๒ พ้นจากตาํ แหน่งเทศมนตรีตาํ บล ป. ผูฟ้ อ้ งคดีทงั้ สองเห็นว่าค�ำสัง่ ดังกล่าว
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมและใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ เนื่องจากมีการปกปิด
รายชื่อพยานมิให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จึงนําคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนค�ำสั่งดังกล่าว
ศาลปกครองสูงสุดวินจิ ฉัยว่า แม้คณะกรรมการสอบสวนจะปกปิดรายชือ่ พยาน มิให้ผฟู้ อ้ งคดีทราบ
ก็ตาม แต่ในบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานทีส่ นับสนุนข้อกล่าวหาทีแ่ จ้งผูฟ้ อ้ งคดีกม็ รี ายละเอียดของถ้อย
คําพยานดังกล่าวแล้ว ปรากฏตามคําคัดค้านคําให้การของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่าง
เพียงพอ และผู้ฟ้องคดีก็ได้โต้แย้งและชี้แจงแสดงพยานหลักฐานแล้ว กรณีจึงไม่ทําให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเสียเปรียบ และ
ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด
๓) การทีส่ ำ� นักงานตํารวจแห่งชาติไม่พจิ ารณาเลือ่ นยศเป็นพันตาํ รวจเอกให้แก่ผฟู้ อ้ งคดีทเี่ กษียณอายุ
ราชการตามปกติ ตามพระราชบัญญัตบิ าํ เหน็จบํานาญข้าราชการฯ เหมือนกับผูท้ เี่ กษียณอายุราชการตามโครงการ
เกษียณก่อนกําหนด ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๕/๒๕๔๙)
สาํ นักงานตาํ รวจแห่งชาติ (ผูถ้ กู ฟ้องคดี) ได้จดั ทาํ โครงการปรับเปลีย่ นกาํ ลังพลเพือ่ จูงใจให้ขา้ ราชการ
ตํารวจทุกชั้นยศสมัครใจเข้าร่วมโครงการ โดยข้าราชการตํารวจชั้นยศพันตํารวจโทที่สมัครเข้าร่วมโครงการ และได้รับ
อนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการดังกล่าวจะได้รับการเลื่อนยศเป็นพันตํารวจเอกเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือ
จากสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้กําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการตํารวจและ
คณะรัฐมนตรี แต่ผู้ฟ้องคดีซึ่งดํารงยศพันตํารวจโทและต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ กลับไม่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนยศเป็นพันตํารวจเอกแต่อย่างใด ทั้งที่มี
ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจโทที่สมัครเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกําลังพลหรือเกษียณก่อนกําหนดต่างก็ไม่ได้มี
คุณสมบัติใดที่แตกต่างจากผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทําของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่พิจารณาเลื่อนยศเป็นพันตํารวจ
เอกให้แก่ผฟู้ อ้ งคดีเป็นการใช้ดลุ พินจิ โดยมิชอบ เป็นการละเลยต่อหน้าทีต่ ามกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ เลือกปฏิบตั ิ
โดยไม่เป็นธรรม จึงนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลปกครองพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกกฎ ระเบียบ หรือ
คําสั่งที่เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งออกจากราชการเพราะเกษียณอายุตามปกติได้รับการเลื่อนยศเป็น
พันตํารวจเอกเช่นเดียวกับข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจโทตําแหน่งสารวัตร และตําแหน่งรองผู้กํากับการที่ออกจาก
ราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกําลังพลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔
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ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การออกจากราชการของผู้ฟ้องคดีเป็นการออกจากราชการ เนื่องจาก
เกษียณอายุราชการตามปกติ ตามมาตรา ๔๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ประกอบ
กับมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ สิทธิประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีจะพึงได้รับจึง
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ และระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกําหนดไว้สําหรับ
ข้าราชการตํารวจที่พ้นจากราชการตามกฎหมายดังกล่าว ส่วนข้าราชการตํารวจที่สมัครเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยน
กําลังพล เป็นการออกจากราชการตามมาตรา ๔๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๓ ที่แจ้งเวียนตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.
๐๒๐๕/ว (ล) ๑๑๒๖๗ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๓ ทีอ่ นุมตั ใิ ห้ผถู้ กู ฟ้องคดีดาํ เนินการตามโครงการปรับเปลีย่ นกาํ ลังพล
ได้สิทธิประโยชน์ที่ผู้ออกจากราชการจะพึงได้รับในทั้งสองกรณีจึงแตกต่างกัน เพราะเป็นคนละกรณีกัน อีกทั้งโครงการ
ดังกล่าวก็เปิดโอกาสให้แก่ข้าราชการตํารวจทุกคนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้สมัครเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้ฟ้องคดีด้วย ซึ่งผู้ฟ้องคดีเลือกที่จะไม่สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว การได้รับสิทธิประโยชน์
แตกต่างกันจึงเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ระเบียบของการมีโครงการดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดี
ไม่เลื่อนยศพันตํารวจเอกให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นกรณีพิเศษเช่นเดียวกับการเลื่อนยศพันตํารวจเอกเป็นกรณีพิเศษให้แก่
ข้าราชการตํารวจที่ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกําลังพลมิได้เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และ
มิได้เป็นการต่อหน้าที่ตามกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ
๔) การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ขัดต่อมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๗/๒๕๕๑)
ผู้ฟ้องคดีซึ่งดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฟ้องว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ และคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ออกกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ทําให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ดํารง
ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตลอดจนผู้ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานรายอื่น ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จํานวน ๑๗๕ เขตทัว่ ประเทศ ไม่มสี ทิ ธิได้รบั การคัดเลือกให้เป็นอนุกรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ น อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
กับไม่มสี ทิ ธิเลือกตัง้ และไม่มสี ทิ ธิเข้ารับการเลือกตัง้ เป็นอนุกรรมการผูแ้ ทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา การออกกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าวจึงเป็นการกระทําที่ไม่คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จํากัด
สิทธิเสรีภาพ ซึ่งขัดต่อหลักความเสมอภาคและเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ตามมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ และ
มาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ นอกจากนัน้ ยังเป็นการไม่ปฏิบตั หิ รือละเลยหลัก
การบริหารบุคคล ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
จึงนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด เพื่อขอให้มีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้เพิกถอนกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
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ศาลปกครองสูงสุดวินจิ ฉัยว่า เมือ่ ข้อเท็จจริงรับฟ้งได้วา่ ผูด้ าํ รงตาํ แหน่งรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
ผูด้ าํ รงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา ผูด้ าํ รงตําแหน่งครูและครูผชู้ ว่ ย รวมทัง้ ผูด้ าํ รงตําแหน่งในสายงานสนับสนุน เช่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการพัสดุ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และมีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยคุณสมบัติด้านตําแหน่ง แต่
ผู้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา และผู้ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลับไม่มีสิทธิเลือกตั้งและไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นอนุกรรมการผูแ้ ทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ทัง้ ทีม่ ไิ ด้มบี ทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
จํากัดคุณสมบัติด้านตําแหน่งไว้ การออกกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และอนุกรรมการผูแ้ ทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ของคณะ
กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่จํากัดสิทธิในการเลือกตั้ง
และจํากัดสิทธิในการเข้ารับการเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมระหว่างผู้มีสิทธิกับผู้ไม่มีสิทธิในการเลือกตั้ง และเข้ารับการเลือกตั้ง
โดยไม่เป็นธรรมและไม่มีเหตุผลอันอาจรับฟังได้ อันขัดต่อหลักความเสมอภาค ตามมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และขัดต่อมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้น การที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กําหนดหลัก
เกณฑ์และวิธกี ารได้มาของอนุกรรมการผูท้ รงคุณวุฒแิ ละอนุกรรมการผูแ้ ทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงไม่ชอบด้วยมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ ประกอบด้วยมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
และไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึง
พิพากษาให้เพิกถอน ข้อ ๑ (๑) ของ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ
อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

๕) กรณีฟ้องว่า มาตรา ๑๐ (๒) และมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ
พ.ศ. ๒๕๔๙ มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติกับนักโทษบางราย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๔๔/๒๕๕๑)
นักโทษซึ่งต้องโทษในความผิดฐานจําหน่ายยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยได้รับโทษจําคุก ๒๕ ปีหรือซึ่งต้องโทษความผิดฐานชิงทรัพย์ตามมาตรา ๓๓๙ วรรคสาม มาตรา ๘๓
มาตรา ๙๓ และมาตรา ๗๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญาโดยได้รับโทษจําคุก ๑๔ ปีหรือซึ่งต้องโทษในความผิดเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึง่ จาํ คุกมาแล้ว ๑๐ ปีโดยเป็นนักโทษเด็ดขาดชัน้ เยีย่ ม ฟ้องว่าพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.
๒๕๔๙ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีผลทําให้ไม่ได้รับการลดโทษหรือได้รับการลดโทษโดยไม่เท่าเทียมกับผู้ต้องโทษ
ในความผิดฐานอืน่ อันมีลกั ษณะเป็นการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม จึงนาํ คดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอน มาตรา ๘ มาตรา
๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว อันเป็นบทบัญญัติส่วนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่นักโทษซึ่งเป็นผู้ต้องโทษจําคุกไม่ถึงตลอดชีวิตในความผิดฐาน
จําหน่ายยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยได้รับพระราชทานอภัยโทษตามล�ำดับ
ชัน้ นักโทษเด็ดขาดชัน้ เยีย่ ม ๑ ใน ๖ จึงต้องด้วยลักษณะบทบัญญัตติ ามมาตรา ๑๐ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทาน
อภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งความผิดฐานผลิต จําหน่าย นําเข้า ส่งออก หรือจําหน่ายยาเสพติดให้โทษ สําหรับผู้ต้องโทษ
จําคุกไม่ถงึ ตลอดชีวติ ให้ลดโทษจากกาํ หนดโทษตามลาํ ดับชัน้ นักโทษเด็ดขาดตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์หรือกฎหมาย
ว่าด้วยเรือนจําทหาร และการที่ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาให้เพิ่มโทษนักโทษฐานกระทําความผิดตามมาตรา ๙๓
แห่งประมวลกฎหมายอาญาทําให้นักโทษดังกล่าวไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษ ต้องด้วยลักษณะ
บทบัญญัติตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๙ อันเป็นบทบัญญัติที่ต้องห้าม
มิให้ผู้กระทําผิดซ�้ำไม่มีความเข็ดหลาบได้รับพระราชทานอภัยโทษ กรณีจึงมิใช่การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมบท
บัญญัติแห่งมาตรา ๑๐ (๒) และมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงไม่ขัด
ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ อีกทั้งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๙
เป็นการพระราชทานอภัยโทษเป็นการทัว่ ไปอันอยูใ่ นขอบเขตแห่งพระราชอาํ นาจของพระมหากษัตริยต์ ามทีค่ ณะรัฐมนตรี
เห็นสมควรถวายคําแนะนําขอให้พระราชทานอภัยโทษแก่นักโทษเด็ดขาดทุกคนที่เข้าเกณฑ์กําหนดที่จะอยู่ในข่าย
พระมหากรุณาธิคุณก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษ โดยลดหลั่นมากและน้อยตามประเภทของนักโทษหรือตามลําดับชั้น
นักโทษแล้วแต่กรณีอย่างทัว่ กัน และไม่ปรากฏว่าพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวตราขึน้ โดยขัดกับประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญา พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น บทบัญญัติมาตรา ๑๐ (๒) และมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ
พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงเป็นบทบัญญัติที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

๖) การออกคําสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ลงทัณฑ์กักขังผู้ฟ้องคดีไม่มีลักษณะเป็นโทษซ�้ำซ้อน และ
ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑/๒๕๕๑)
ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตํารวจ ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานตรวจคนเข้า
เมือง โดยขณะปฏิบตั หิ น้าที่ ได้ทาํ ตราประทับตรวจหนังสือเดินทางขาเข้า รหัส A 820 ทีค่ รอบครองอยูส่ ญ
ู หาย แต่ตอ่ มามี
ผู้นํามาคืน ผู้บังคับบัญชาจึงได้มีบันทึกว่ากล่าวตักเตือน แต่ต่อมาผู้บังคับบัญชาได้ตรวจพบว่ารอยตราประทับที่ผู้ฟ้อง
คดีครอบครองได้ถกู น�ำไปประทับให้แก่ผโู้ ดยสารซึง่ เป็นคนต่างด้าวทีเ่ ดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีความแตกต่างกับ
รอยตราของจริงซึ่งเก็บรักษาไว้ จึงเป็นกรณีน่าเชื่อว่ารอยตราประทับที่ผู้ฟ้องคดีใช้ประทับให้แก่คนต่างชาติที่เข้ามาใน
ราชอาณาจักรดังกล่าวมิใช่เกิดจากตราประทับที่แท้จริง ผู้กํากับฝ่าย ๑ กองตรวจคนเข้าเมือง ๒ สํานักงานตรวจคน
เข้าเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดีผลการสอบสวนพบว่ามีมูล ผู้ถูกฟ้องคดี
จึงได้มีคําสั่งที่ ๔๕/๒๕๔๕ ลงทัณฑ์กักขังผู้ฟ้องคดี ๕ วันในความผิดฐานประมาทเลินเล่อหรือจงใจทําให้ทรัพย์สินของ
รัฐเสียหาย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการลงทัณฑ์ดังกล่าวเป็นการซ�้ำซ้อนกับโทษที่ผู้ฟ้องคดีเคยถูกว่ากล่าวตักเตือนมาก่อนแล้ว
ผู้ฟ้องคดีจึงได้ร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาคําร้องทุกข์ดังกล่าวแล้วและได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดี
ทราบว่าคําสั่งดังกล่าวเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงนําคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนค�ำสั่ง
ลงทัณฑ์กักขังผู้ฟ้องคดี ๕ วัน
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ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่ผู้บังคับบัญชาได้มีบันทึกว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดีเกิดจากการ
ที่ผู้ฟ้องคดีทําตราประทับของทางราชการสูญหาย ส่วนกรณีการลงทัณฑ์กักขังผู้ฟ้องคดีมีกําหนด ๕ วัน เป็นผลสืบเนื่อง
มาจากการที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่าใช้ตราประทับที่ไม่ใช่เป็นของทางราชการได้จัดทําขึ้นตรวจอนุญาตให้แก่ผู้โดยสาร
ต่างชาติ และคณะกรรมการสอบสวนทางวินยั ได้สอบสวนแล้วเห็นว่าการกระทําของผูฟ้ อ้ งคดีเป็นความประมาทเลินเล่อ
ทําให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหายและอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ อันเป็นความผิดตามมาตรา ๕
(๑๐) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ จึงเป็นคนละกรณีกับการที่ผู้ฟ้องคดีได้ทําตราประทับ
สูญหาย และผูบ้ งั คับบัญชาได้ลงโทษว่ากล่าวตักเตือนไปแล้ว ดังนัน้ เมือ่ พิเคราะห์แล้วว่าการลงโทษผูฟ้ อ้ งคดีทงั้ สองกรณี
เกิดจากมูลเหตุต่างกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีค�ำสั่งที่ ๔๕/๒๕๔๕ ลงทัณฑ์กักขังจึงเป็นค�ำสั่งไม่ซ�้ำซ้อนกับค�ำสั่งกล่าว
ตักเตือน ประกอบกับกรณีดังกล่าวเป็นไปตามระดับทัณฑ์มาตรฐาน ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้กําหนดไว้เช่นเดียวกับการทํา
อาวุธปืนหายในทุกกรณี โดยยกเว้นให้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย เนื่องจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวถูกกําหนดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวังในการเก็บรักษาตราประทับที่อยู่ในความครอบครองเช่นเดียวกับที่
ครอบครองอาวุธปืน เพราะการทาํ ตราประทับหายไปและมีผอู้ นื่ เก็บได้จะเป็นช่องทางให้มกี ารนาํ ตราประทับดังกล่าวไปใช้
ในการกระทาํ ความผิดได้เช่นเดียวกับการทาํ อาวุธปืนหาย และผูถ้ กู ฟ้องคดีกไ็ ด้นาํ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวลงทัณฑ์ขา้ ราชการ
รายอืน่ ทีม่ คี วามบกพร่องในลักษณะเดียวกันนีม้ าแล้ว กรณีจงึ ไม่ถอื ว่าเป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม คาํ สัง่ ลงทัณฑ์
ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
๗) การคัดเลือกบุคคลเพือ่ ดาํ รงตําแหน่งบุคลากร ๘ ใช้หลักเกณฑ์ทไี่ ม่มลี กั ษณะเป็นการเลือกปฏิบตั ิ
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๔/๒๕๔๘)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ดําเนินการสรรหาข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้
ดาํ รงตาํ แหน่งบุคลากร ๘ (ผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการ) โดยในการดาํ เนินการดังกล่าวใช้วธิ กี ารสรรหา
โดยการย้ายข้าราชการระดับ ๘ มาดํารงตําแหน่ง และโดยการเลื่อนข้าราชการระดับ ๗ ขึ้นมาดํารงตําแหน่ง ซึ่งในการ
ดําเนินการดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการเลื่อนข้าราชการ พิจารณาข้าราชการระดับ ๘ และ
ระดับ ๗ ทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์ได้รบั การคัดเลือกให้ดาํ รงตําแหน่งบุคลากร ๘ ทัง้ หมดแล้ว ผลปรากฏว่าในกลุม่ ข้าราชการระดับ ๘
ผู้ฟ้องคดีมีคะแนนประเมินมากที่สุด ส่วนในกลุ่มข้าราชการระดับ ๗ นาง ว. ได้คะแนนประเมินมากที่สุด คณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมในการเลื่อนข้าราชการได้พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งแล้วจึงมีมติคัดเลือกนาง ว. ให้
ดํารงตําแหน่งบุคลากรระดับ ๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบด้วย จึงมีค�ำสั่งกรมโยธาธิการ ที่ ๑๖๙๕/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๓๐
ตุลาคม ๒๕๔๔ เลื่อนนาง ว. ขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคําสั่งดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีเนื่องจากในการพิจารณาแต่งตั้งครั้งนี้มีการประเมินแยกกลุ่มกัน และมิได้มีการประเมิน
เปรียบเทียบข้อมูลในหลายส่วนระหว่างผูฟ้ อ้ งคดีกบั ผูไ้ ด้รบั การแต่งตัง้ และเป็นการใช้ดลุ พินจิ โดยมิชอบ จึงนําคดีมาฟ้อง
ขอให้เพิกถอนคําสั่งกรมโยธาธิการ ที่ ๑๖๙๕/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๔ ดังกล่าว
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การประเมินผลการปฏิบัติราชการทั้ง ๒ กลุ่ม คณะกรรมการพิจารณา
ความเหมาะสมในการเลือ่ นข้าราชการได้ทาํ การประเมินบุคลากรและผลงานตามหลักเกณฑ์ตามหนังสือสํานักงาน ก. พ.
ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ ประกอบกับหลักเกณฑ์ตามบันทึกสํานักงานปลัดกระทรวง
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มหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๓.๑/ว ๓๒๘๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ โดยในการประเมินแม้มีการจัดแบ่งข้าราชการ
ออกเป็น ๒ กลุ่มก็ตาม แต่ก็ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันและพิจารณาครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทุกด้าน ซึ่งการเปรียบเทียบวัด
ค่าคะแนนแยกกลุ่มกันระหว่างข้าราชการระดับ ๘ กับระดับ ๗ ย่อมเป็นธรรมกับข้าราชการในแต่ละกลุ่มแล้ว ดังนั้น
จึงเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานในการพิจารณาแต่งตั้งครั้งนี้ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี
แต่อย่างใด
๘) การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติให้ผู้ยื่นค�ำขอเลื่อนต�ำแหน่งรายอื่นซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งในลักษณะเดียวกัน
กับผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นค�ำขอได้โดยมิได้ให้บุคคลเหล่านั้นจัดท�ำวิสัยทัศน์ประกอบการพิจารณาเช่นเดียวกับผู้ฟ้อง
คดี เป็นการเลือกปฏิบัติ (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๑/๒๕๕๒)
ผู้ฟ้องคดีซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๖) รักษาการในต�ำแหน่งปลัด
เทศบาลต�ำบล พ. ฟ้องว่าได้ขอเลือ่ นต�ำแหน่งเป็นปลัดเทศบาล แต่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี (ผูถ้ กู
ฟ้องคดี) ได้มีมติโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ ให้ผู้ฟ้องคดีต้อง
จัดท�ำวิสยั ทัศน์เพือ่ ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเข้าสูต่ ำ� แหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๖)
ขอให้เพิกถอนมติดังกล่าว
ศาลปกครองสูงสุดวินจิ ฉัยว่า ประกาศของผูถ้ กู ฟ้องคดีเรือ่ งหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการเลือ่ นระดับและ
แต่งตั้งนักบริหารงานเทศบาลสายงานนักบริหารระดับ ๕ และต�ำแหน่งนักบริหารการศึกษาระดับ ๖ ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
สูงขึ้น ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๕ มีสถานะเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งผู้ฟ้อง
คดีจะต้องผูกพันต่อหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ตนได้ก�ำหนดขึ้นอยู่ตลอดไปตราบที่ยังไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ์นั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่ให้ผู้ฟ้องคดีจัดท�ำวิสัยทัศน์เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบอันเป็นการตรวจสอบเกณฑ์ด้านความสามารถของผู้ฟ้องคดีอีกครั้งหนึ่ง ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีด�ำรงต�ำแหน่งนักบริหาร
งานเทศบาล ๖ อันเป็นต�ำแหน่งและระดับเดียวกันกับต�ำแหน่งปลัดเทศบาลและตามมาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งดังกล่าว
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก�ำหนดก็ได้ ก�ำหนดให้ผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งนักบริหารงานเทศบาล ๖ มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบปฏิบัติงานในฐานะรองปลัดเทศบาลหรือปลัดเทศบาลก็ได้ จึงเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ�ำเป็นและ
เป็นการด�ำเนินการนอกเหนือจากหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศก�ำหนด การกระท�ำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงขัดต่อหลัก
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�ำทางปกครอง นอกจากนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติเห็นชอบให้ผู้ยื่นค�ำขอรายอื่น
ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งในลักษณะเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีที่ยื่นค�ำขอในล�ำดับก่อนและหลังผู้ฟ้องคดีโดยมิได้ให้บุคคลดังกล่าว
จัดท�ำวิสัยทัศน์ประกอบการพิจารณาแต่อย่างใด กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ปฏิบัติต่อบุคคลประเภทเดียวกันให้
แตกต่างกันในสาระส�ำคัญอันเป็นการเลือกปฏิบัติ อีกทั้งข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานในฐานะปลัด
เทศบาลตัง้ แต่ดำ� รงต�ำแหน่งนักบริหารงานเทศบาล ๕ มาโดยตลอดจนกระทัง่ ปัจจุบนั และผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งปลัดเทศบาล
และรองปลัดเทศบาลที่ด�ำรงต�ำแหน่งในสายงานนักบริหารเทศบาลในระดับ ๖ เช่นเดียวกันสามารถโอนเปลี่ยนกันได้
จึงเห็นได้วา่ ทัง้ สองต�ำแหน่งต้องการผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถไม่แตกต่างกัน ดังนัน้ การกระท�ำของผูถ้ กู ฟ้องคดียอ่ มถือได้
ว่าเป็นการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรมขัดต่อหลักความเสมอภาค มติของผูถ้ กู ฟ้องคดีทใี่ ห้ผฟู้ อ้ งคดีจดั ท�ำวิสยั ทัศน์ประกอบ
การพิจารณาก่อนเข้าสูต่ ำ� แหน่งปลัดเทศบาลจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและการไม่พจิ ารณาให้ความเห็นชอบตามค�ำขอของ
ผูฟ้ อ้ งคดีจงึ เป็นการละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึง่ ประกอบมาตรา ๒๓
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วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าหลังจาก
ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องแล้วผู้ฟ้องคดีได้จัดท�ำวิสัยทัศน์และได้รับความเห็นชอบให้ไปด�ำรงต�ำแหน่งปลัด
เทศบาลต�ำบล พ. แล้วก็ตาม กรณีก็ยังไม่อาจถือได้ว่าความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีได้หมดสิ้นไป เนื่องจากการ
กระท�ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่มีมติให้ผู้ฟ้องคดีจัดท�ำวิสัยทัศน์แต่อย่างใด
๙) กรณีฟอ้ งขอให้เพิกถอนข้อบังคับมหาวิทยาลัย ม. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓
ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ ข้อ ๓๔.๕.๒ เรื่อง ภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ (ค�ำพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่ อ.๙/๒๕๔๖)
มหาวิทยาลัย ม. (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ออกระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ว่าด้วยการ
ท�ำวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยข้อ ๙ ของระเบียบดังกล่าวได้ก�ำหนดให้เขียนวิทยานิพนธ์
เป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นกรณีที่ใช้ภาษาอังกฤษแล้วจะท�ำให้การบรรยายสื่อความหมายได้ไม่ชัดเจนก็ให้ใช้ภาษาไทยได้
โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่จะพิจารณาอนุโลมเป็นกรณีไป
ต่อมา เมื่อผู้ฟ้องคดีได้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาโทของผู้ถูกฟ้องคดีในปี
การศึกษา ๒๕๔๒ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย ม. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓
ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ โดยให้ยกเลิกระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฯ แต่ตามข้อบังคับดังกล่าว ข้อ ๓๔.๕.๒
ก�ำหนดในส่วนที่เกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์โดยมีเนื้อหาในลักษณะเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการออก
ข้อบังคับดังกล่าวเป็นการกระท�ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากมีเนื้อหาก�ำหนดให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้อง
เขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ อันเป็นการสร้างขัน้ ตอนในการส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาโดย
ไม่จ�ำเป็นและเป็นการสร้างภาระให้ผู้ฟ้องคดีและนักศึกษาเกินสมควร จึงน�ำคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ ข้อ ๓๔.๕.๒ เรื่อง ภาษาที่
ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ดังกล่าว
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลตามมาตรา ๓๐ ของ
รัฐธรรมนูญนั้นเกิดจากเหตุที่มีความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง
เมื่อข้อบังคับของผู้ถูกฟ้องคดีเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นกฎที่ใช้กับนักศึกษาทุกคนที่สมัครเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของผูถ้ กู ฟ้องคดีตามหลักการและเงือ่ นไขต่าง ๆ เสมอเหมือนกันทุกคนไม่มขี อ้ ก�ำหนดใดทีจ่ ะท�ำให้มกี ารเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่
เป็นธรรมโดยเกิดจากความแตกต่างตามมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่อย่างใด ส่วนข้อก�ำหนดใน
ข้อบังคับพิพาททีก่ ำ� หนดให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์โดยมีขอ้ ยกเว้นในกรณีทวี่ ทิ ยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์อาจจ�ำเป็นต้องใช้ภาษาไทยในการเขียนซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุโลมได้เป็นกรณีไปนั้น
เป็นเรื่องการใช้ดุลพินิจของคณบดีฯ หากการใช้ดุลพินิจของคณบดีฯ ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมก็เป็นเรื่อง
ของค�ำสั่งที่เกิดจากการใช้ดุลพินิจของคณบดีฯ มิใช่เพราะข้อบังคับให้อ�ำนาจใช้ดุลพินิจซึ่งเป็นเรื่องของกฎแต่อย่างใด
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๑๐) การที่คณะกรรมการอัยการไม่รับสมัครสอบบุคคลที่มีรูปกายพิการเพื่อสอบคัดเลือกเป็น
ข้าราชการอัยการในต�ำแหน่งอัยการผู้ช่วยมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่
อ.๑๔๒/๒๕๔๗)
ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาวางหลักในเรื่องความเสมอภาคตามมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฯ ในกรณีที่มีการน�ำเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องสภาพทางกายมากล่าวอ้างเพื่อปฏิบัติต่อบุคคลให้
แตกต่างกันโดยไม่มีเหตุที่หนักแน่นควรค่าแก่การรับฟังย่อมถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
ประธานกรรมการอัยการ โดยอาศัยมติของคณะกรรมการอัยการ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ออกประกาศ
ก.อ. เรื่อง ก�ำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในต�ำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งในการรับ
สมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้มีผู้มาสมัครสอบคัดเลือกทั้งสิ้น จ�ำนวน ๑,๔๐๔ คน ในการนี้ ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีรูปกายพิการซึ่ง
ประกอบวิชาชีพทนายความมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ยื่นใบสมัครสอบด้วย โดยบุคคลอ้างอิงของผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ
ถึงคณะกรรมการแพทย์ให้ข้อมูลประกอบในการพิจารณาการตรวจร่างกายและจิตใจและรับรองการปฏิบัติงานของ
ผูฟ้ อ้ งคดี รับรองว่าแม้ผฟู้ อ้ งคดีจะมีรปู กายพิการแต่ผฟู้ อ้ งคดีมสี ขุ ภาพแข็งแรงสามารถปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ องทนายความ
ได้ดีไม่มีอุปสรรคใด ๆ ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ได้รับรายงานผลการตรวจ
ร่างกายของคณะกรรมการแพทย์วา่ ผูฟ้ อ้ งคดีเป็นผูม้ รี ปู กายพิการเดินขากะเผลก กล้ามเนือ้ แขนลีบจนถึงปลายมือทัง้ สอง
ข้าง กล้ามเนือ้ ขาลีบจนถึงปลายเท้าทัง้ สองข้าง กระดูกสันหลังคด ได้รบั การผ่าตัดดามเหล็กทีก่ ระดูกสันหลังไว้เพือ่ ให้ไหล่
ทั้งสองข้างเท่ากัน จึงมีมติไม่รับสมัครผู้ฟ้องคดีเนื่องจากเป็นผู้มีบุคลิกภาพและร่างกายไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการ
อัยการ ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๓ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งผู้ถูก
ฟ้องคดีเห็นชอบด้วยกับคณะอนุกรรมการฯ จึงได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโดยไม่มีรายชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิสอบ
ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องสภาพทางกาย จึงน�ำคดีมาฟ้อง
ขอให้ศาลเพิกถอนมติดังกล่าว
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะใช้อ�ำนาจดุลพินิจตามมาตรา ๓๓ (๑๑) และ
(๑๒) แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาประกอบการวินจิ ฉัยว่าผูส้ มัครสอบคัดเลือกเพือ่
บรรจุเป็นข้าราชการอัยการในต�ำแหน่งอัยการผู้ช่วยรายใดมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการอัยการ ต้อง
มีเหตุที่หนักแน่นควรค่าแก่การรับฟังด้วยว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายนั้นมีกายหรือจิตใจที่ไม่เหมาะสมอย่างไรอันท�ำให้
ไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของข้าราชการอัยการได้ ซึ่งเมื่อข้อเท็จจริงและหนังสือของผู้ที่รับรองสุขภาพและความ
สามารถในการปฏิบตั งิ านของผูฟ้ อ้ งคดีทมี่ ถี งึ คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัตขิ องผูส้ มัครสอบคัดเลือกเพือ่ บรรจุเป็น
ข้าราชการในต�ำแหน่งอัยการผูช้ ว่ ย พ.ศ. ๒๕๔๔ ฟังได้วา่ ผูฟ้ อ้ งคดีแม้จะมีรปู กายพิการ แต่ความพิการดังกล่าวไม่ถงึ ขนาด
ทีท่ ำ� ให้ผฟู้ อ้ งคดีไม่อาจช่วยเหลือตนเองได้หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารงานโดยปกติได้ โดยทีง่ านทีผ่ ฟู้ อ้ งคดีเคยท�ำในขณะ
เป็นทนายความมาแล้วนั้นมีลักษณะท�ำนองเดียวกับงานของข้าราชการอัยการ จึงน่าเชื่อว่าแม้สภาพทางกายของผู้ฟ้อง
คดีจะพิการแต่ความแตกต่างดังกล่าวไม่ถึงขั้นจะเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะงานของอัยการ
ดังนัน้ การทีผ่ ถู้ กู ฟ้องคดีมมี ติไม่รบั สมัครผูฟ้ อ้ งคดีโดยมิได้พจิ ารณาถึงความสามารถทีแ่ ท้จริงในการปฏิบตั งิ านของผูฟ้ อ้ ง
คดี จึงไม่มีเหตุผลที่หนักแน่นควรค่าแก่การรับฟังว่าการที่ผู้ฟ้องคดีมีกายพิการดังกล่าวจะท�ำให้ไม่สามารถปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ของข้าราชการอัยการได้อย่างไร มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่รับสมัครผู้ฟ้องคดีในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็น
ข้าราชการอัยการในต�ำแหน่งอัยการผู้ช่วยประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยมาตรา ๓๓ (๑๑)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ และเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี
ตามมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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๑๑) การก�ำหนดให้ผไู้ ด้รบั ปริญญาตรีเกียรตินยิ มเป็นวุฒทิ กี่ ำ� หนดให้ใช้วธิ กี ารคัดเลือกแทนการสอบ
แข่งขันได้เป็นการให้สิทธิเหนือกว่าหรือดีกว่าผู้ที่ได้รับปริญญาตรีในสาขาเดียวกันแต่ไม่ได้รับเกียรตินิยม เป็นการ
เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๘/๒๕๕๐)
มติของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ก�ำหนดให้ผู้มีอ�ำนาจสั่งบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๓๕ สามารถคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลซึ่งส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก ตามข้อ ๑.๒ ของหนังสือส�ำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕
เป็นมติที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
จึงมีลกั ษณะเป็นกฎและโดยทีร่ ะบบการศึกษาของสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนในประเทศไทยไม่ได้มกี ารจัดแยก
หลักสูตรระหว่างหลักสูตรปริญญาตรีเกียรตินิยมกับหลักสูตรปริญญาตรีธรรมดา กล่าวคือ ผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาปริญญา
ตรีเกียรตินิยมหรือส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรีแต่ไม่ได้รับเกียรตินิยมจะต้องผ่านการศึกษาในวิชาการต่าง ๆ ที่สถาบัน
การศึกษาก�ำหนด และผ่านการทดสอบและรับรองว่าได้ส�ำเร็จการศึกษาเล่าเรียนมาครบถ้วนตามหลักสูตรที่ก�ำหนดไว้
และจะต้องได้รับคะแนนไม่ต�่ำกว่ามาตรฐานที่สถาบันการศึกษานั้น ๆ ก�ำหนดเหมือน ๆ กัน เพียงแต่ผู้ที่มีคะแนนสูงใน
ระดับหนึง่ และผ่านเงือ่ นไขทีส่ ถาบันการศึกษาแต่ละแห่งก�ำหนด เช่น ไม่เคยสอบตกในวิชาใดวิชาหนึง่ เป็นต้น ก็จะได้รบั
การยกย่องด้วยการให้เกียรตินยิ ม แต่ยงั คงถือว่าบุคคลดังกล่าวมีความรูห้ รือมีวฒ
ุ ใิ นสาขาวิชาการทีส่ ำ� เร็จมาเช่นเดียวกับ
บุคคลทีไ่ ม่ได้รบั เกียรตินยิ ม จึงถือว่าผูท้ สี่ ำ� เร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาใดก็ยอ่ มมีศกั ดิแ์ ละสิทธิเสมอกันไม่วา่ จะ
ได้รับปริญญาเกียรตินิยมหรือไม่ได้รับเกียรตินิยมก็ตาม ทั้งบุคคลที่ไม่ได้รับเกียรตินิยมก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
เช่นเดียวกับผู้ได้รับเกียรตินิยม
ต�ำแหน่งนิตกิ รซึง่ เป็นต�ำแหน่งทีก่ รมบัญชีกลางเปิดรับสมัครคัดเลือกและเป็นมูลเหตุในการยืน่ ฟ้อง
คดีในครั้งนี้ เป็นต�ำแหน่งหนึ่งที่ไม่มีความจ�ำเป็นจะต้องคัดเลือกจากผู้ได้รับเกียรตินิยมทางด้านกฎหมายเพราะผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาปริญญาตรีทางด้านกฎหมายแต่ไม่ได้รบั เกียรตินยิ มสามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นต�ำแหน่งนิตกิ รได้หากได้รบั การคัด
เลือก ดังนัน้ การก�ำหนดให้ผไู้ ด้รบั ปริญญาตรีเกียรตินยิ มโดยถือว่าเป็นวุฒทิ ผี่ ถู้ กู ฟ้องคดีที่ ๑ ก�ำหนดให้ใช้วธิ กี ารคัดเลือก
แทนการสอบแข่งขัน จึงเป็นการให้สิทธิเหนือกว่าหรือดีกว่าผู้ที่ได้รับปริญญาตรีในสาขาเดียวกันแต่ไม่ได้รับเกียรตินิยม
ทั้ง ๆ ที่ได้รับวุฒิอย่างเดียวกันซึ่งมีศักดิ์และสิทธิที่สถาบันการศึกษารับรองเช่นเดียวกัน มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึง
เป็นการปฏิบัติต่อบุคคลที่มีสถานะทางกฎหมายที่เหมือนกันให้แตกต่างกัน ย่อมถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรมเป็นการกระท�ำที่ไม่ชอบ มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามข้อ ๑.๒ ของหนังสือส�ำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว
๑๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ จึงเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม หากศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนมติของ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยให้มีผลย้อนหลังก็จะกระทบต่อบุคคลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ตลอดจนกระทบต่อการบริหารงานบุคคลของภาครัฐ ศาลปกครองสูงสุดเห็นควรเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
นับตั้งแต่วันที่มีค�ำพิพากษาถึงที่สุดเป็นต้นไป แต่เนื่องจากมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ก�ำหนดให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ
ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งขณะนี้ไม่มีผลบังคับใช้แล้ว ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่จ�ำต้อง
ก�ำหนดค�ำบังคับให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว
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๑๒) การก�ำหนดให้ผไู้ ด้รบั ปริญญาตรีเกียรตินยิ มทุกสาขาเป็นเหตุพเิ ศษทีจ่ ะได้รบั สิทธิคดั เลือกแทน
การสอบแข่งขัน เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๙/๒๕๕๐)
ประกาศรับสมัครของเลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จะเป็นกฎที่ชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีใดถือเป็นดุลพินิจของ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะเลือกใช้เพราะเป็นกรณีที่กฎหมายก�ำหนดให้อ�ำนาจไว้ แต่การเลือกใช้วิธีการใดนั้นจะต้องค�ำนึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ซึง่ ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ให้การต่อศาลปกครองชัน้ ต้นไว้วา่ มีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องก�ำหนด
คุณสมบัตเิ ฉพาะต�ำแหน่งพนักงานคดีปกครอง ๓ ในครัง้ นีว้ า่ จะต้องได้รบั ปริญญาตรีเกียรตินยิ มทางกฎหมาย รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์จากสถาบันการศึกษาทีค่ ณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๒) รับรองนัน้ เนือ่ งจากจะ
มีการจัดตั้งศาลปกครองในภูมิภาคจ�ำนวน ๑๖ แห่ง ท�ำให้มีความจ�ำเป็นต้องใช้บุคลากรโดยเฉพาะต�ำแหน่งพนักงานคดี
ปกครองซึง่ มีหน้าทีช่ ว่ ยเหลือตุลาการศาลปกครองในการด�ำเนินคดีปกครองเป็นจ�ำนวนมาก จึงจ�ำเป็นต้องสรรหาโดยเร็ว
อีกทัง้ ในอดีตได้ดำ� เนินการสรรหาโดยวิธกี ารสอบแข่งขันและวิธกี ารคัดเลือกมาแล้ว และได้เคยประเมินว่าการกระท�ำโดย
วิธีคัดเลือกใช้งบประมาณน้อยกว่าและใช้ระยะเวลาด�ำเนินการน้อยกว่า และเมื่อพิจารณาจากเหตุผลในการใช้ดุลพินิจ
ดังกล่าวแล้วจะเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้มีความจงใจที่จะเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด
หากแต่ได้ยดึ ประโยชน์ของทางราชการเป็นทีต่ งั้ ประกอบกับมีระเบียบกฎหมายทีใ่ ช้อยูใ่ นขณะนัน้ ให้อำ� นาจแก่ผถู้ กู ฟ้อง
คดีที่ ๑ ทีจ่ ะกระท�ำได้ ดังนัน้ ประกาศรับสมัครคัดเลือกของผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมาย ทีศ่ าลปกครองชัน้ ต้นมี
ค�ำพิพากษาให้เพิกถอนประกาศรับสมัครของผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับคุณสมบัตเิ ฉพาะส�ำหรับต�ำแหน่งพนักงาน
คดีปกครอง ๓ ที่ก�ำหนดว่าต้องได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมนั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย ส�ำหรับประเด็นที่ว่า
มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ก�ำหนดให้ผู้ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมจากสถาบันการศึกษาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับรองทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศถือว่าเป็นเหตุพิเศษตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๓๕ ซึง่ ส่วนราชการสามารถใช้วธิ คี ดั เลือกเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการได้ ปรากฏตามหนังสือส�ำนักงาน ก.พ.ที่
นร.๐๗๐๘.๔/ว๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๓ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่ามติของผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวออกมาเพือ่
เป็นข้อยกเว้นให้สว่ นราชการสามารถใช้วธิ กี ารคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการแทนการสอบแข่งขัน แต่ในบางสถานการณ์
การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นวิธีการที่เหมาะสม เนื่องจากมีผู้ส�ำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ไม่เพียงพอแก่ความ
ต้องการของส่วนราชการ หรือกรณีที่ส่วนราชการมีข้อผูกพันกับบุคคลบางคนไว้แล้ว เช่น กรณีผู้ได้รับทุนให้ไปศึกษาใน
ต่างประเทศหรือในกรณีทม่ี คี วามจ�ำเป็นเร่งด่วนต้องบรรจุและแต่งตัง้ บุคคลเข้ารับราชการ เป็นต้น แต่สำ� หรับการก�ำหนด
ให้ผไู้ ด้รบั ปริญญาตรีเกียรตินยิ มทุกสาขาถือเป็นเหตุพเิ ศษทีจ่ ะให้ได้รบั สิทธิคดั เลือกแทนการสอบแข่งขันนัน้ เห็นว่าเป็น
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ก�ำหนดให้ผู้ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมทุกสาขาซึ่งมี
ลักษณะเป็นกฎถือเป็นเหตุพิเศษที่จะได้รับการคัดเลือกแทนการสอบแข่งขันจึงเป็นกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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๑๓) การก�ำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเทียบคุณวุฒิของผู้ที่สำ� เร็จการศึกษาจากประเทศอินเดีย
ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติหรือประเทศอันเป็นที่ตั้งของสถานศึกษา (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่
อ.๒๙๙/๒๕๕๑)
ผู้ฟ้องคดีส�ำเร็จการศึกษาได้รับปริญญา Master of Communication Studies จาก University
of Pune ประเทศอินเดียได้รบั การบรรจุเข้ารับราชการในต�ำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ๔ ในสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวง
การคลัง ต่อมา คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาเทียบคุณวุฒขิ องผูฟ้ อ้ งคดีเพือ่ ก�ำหนดอัตรา
เงินเดือน โดยเห็นว่าผูฟ้ อ้ งคดีได้รบั ปริญญาทางสือ่ สารมวลชนซึง่ อาจบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญใน
ต�ำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ๔ ได้ในอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่าอันดับ ท.๔ ขัน้ ๗,๓๘๐ บาทปลัดกระทรวงการคลัง (ผูถ้ กู ฟ้อง
คดีที่ ๓) จึงมีคำ� สัง่ บรรจุและแต่งตัง้ ผูฟ้ อ้ งคดีตามมติดงั กล่าว ผูฟ้ อ้ งคดีเห็นว่าตนได้รบั เงินเดือนน้อยกว่าผูท้ จี่ บการศึกษา
ในระดับเดียวกันโดยทัว่ ไปหนึง่ ขัน้ เป็นจ�ำนวนเงิน ๔๐๐ บาท จึงได้อทุ ธรณ์ตอ่ ส�ำนักงาน ก.พ. (ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๒) ผูถ้ กู ฟ้อง
คดีที่ ๒ ชีแ้ จงว่าผูม้ คี ณ
ุ วุฒปิ ริญญาโทจากประเทศอินเดียมีระยะเวลาศึกษาตามทีห่ ลักสูตรก�ำหนดไว้นอ้ ยกว่าประเทศไทย
หนึ่งปี จึงได้รับการพิจารณาอัตราเงินเดือนต�่ำกว่าผู้มีคุณวุฒิจากภายในประเทศหนึ่งขั้น (อันดับ ท.๔ ขั้น ๗,๓๘๐ บาท)
ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากประเทศอินเดียเป็น
การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติหรือประเทศอันเป็นที่ตั้งของสถานศึกษา ไม่ชอบธรรมในการก�ำหนดอัตราเงินเดือนตาม
คุณวุฒิ ขัดกับหลักความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จึงน�ำคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการรับรองคุณวุฒิก�ำหนด
เงินเดือนและระดับให้แก่ผมู้ คี ณ
ุ วุฒจิ ากต่างประเทศ โดยเมือ่ พิจารณาแล้วเห็นว่าผูฟ้ อ้ งคดีสำ� เร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทในประเทศอินเดียซึ่งใช้เวลาในการศึกษาน้อยกว่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศไทยหนึ่งปี เมื่อจ�ำนวน
ปีการศึกษาของประเทศอินเดียน้อยกว่าประเทศไทยย่อมท�ำให้เนื้อหาของหลักสูตรและการประเมินความรู้แตกต่างกัน
ด้วย ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๑ จึงก�ำหนดอัตราเงินเดือนของผูท้ จี่ บการศึกษาระดับปริญญาโทจากประเทศอินเดียไว้ตำ�่ กว่าผูท้ จี่ บ
การศึกษาระดับปริญญาโทจากประเทศไทย ๑ ขั้น ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก�ำหนดนี้มิได้
ใช้เฉพาะแต่ในประเทศอินเดียเท่านัน้ แต่ยงั ใช้กบั ประเทศอืน่ ๆ ทีม่ รี ะยะเวลาการศึกษาตามทีห่ ลักสูตรก�ำหนดน้อยกว่า
ประเทศไทยด้วย เช่น ประเทศฟิลปิ ปินส์ เป็นต้น และการทีผ่ ถู้ กู ฟ้องคดีที่ ๑ ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์การพิจารณารับรองคุณวุฒิ
โดยค�ำนึงถึงสาระส�ำคัญของหลักสูตรรวมทั้งระบบหรือวิธีการประเมินความรู้ไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่
ผูฟ้ อ้ งคดีจะไปศึกษาต่อ จึงอยูใ่ นวิสยั ทีผ่ ฟู้ อ้ งคดีจะได้ทราบก่อนตัดสินใจไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอินเดีย ประกอบกับผูถ้ กู
ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้หลักเกณฑ์ดงั กล่าวในการพิจารณารับรองคุณวุฒใิ ห้แก่ผสู้ ำ� เร็จการศึกษาจากต่างประเทศมาโดยตลอด
จนถึงปัจจุบนั มิได้นำ� หลักเกณฑ์ขา้ งต้นมาใช้กบั ผูฟ้ อ้ งคดีซงึ่ จบการศึกษาจากประเทศอินเดียเท่านัน้ ดังนัน้ การทีผ่ ถู้ กู ฟ้อง
คดีที่ ๑ น�ำหลักเกณฑ์ดงั กล่าวมาพิจารณาคุณวุฒขิ องผูฟ้ อ้ งคดีจงึ ไม่เป็นการเลือกปฏิบตั แิ ต่อย่างใด การก�ำหนดเงินเดือนให้
ผู้ฟ้องคดีบรรจุได้ไม่สูงกว่าอันดับ ท.๔ ขั้น ๗,๓๘๐ บาท จึงชอบด้วยกฎหมาย
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๑๔) การที่ผู้ฟ้องคดีผ่านเกณฑ์การประเมินแต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต่อสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่มี
เหตุผลอันควร เป็นการเลือกปฏิบัติและใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่
อ.๓๙๙/๒๕๕๑)
ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า แม้องค์การบริหารส่วนต�ำบล ห. (ผูถ้ กู ฟ้องคดี) จะกล่าว
อ้างว่าเหตุทไี่ ม่พจิ ารณาจ้างผูฟ้ อ้ งคดีตอ่ ไปเป็นเพราะต�ำแหน่งทีว่ า่ งนีม้ แี ผนทีจ่ ะใช้บรรจุ นางสาว ภ. เข้าเป็นพนักงานส่วน
ต�ำบล ตามแผนอัตราก�ำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๘) ก็ตาม แต่ไม่อาจรับฟังได้เพราะกรณีของนางสาว ภ. เป็น
การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต�ำบลในต�ำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๒ เป็น
ข้าราชการมิใช่บรรจุเข้าปฏิบตั งิ านในต�ำแหน่งเจ้าหน้าทีก่ ารเงินและบัญชีซง่ึ เป็นต�ำแหน่งลูกจ้างชัว่ คราวเหมือนกับผูฟ้ อ้ ง
คดี นอกจากนี้ การทีผ่ บู้ งั คับบัญชาของผูฟ้ อ้ งคดีได้ทำ� การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูฟ้ อ้ งคดีกอ่ นทีส่ ญ
ั ญาจ้างผูฟ้ อ้ ง
คดีครั้งสุดท้าย (ปีงบประมาณ ๒๕๔๖) จะครบก�ำหนดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ก็ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมี
ความประสงค์ทจี่ ะประเมินเพือ่ จะจ้างผูฟ้ อ้ งคดีเข้าปฏิบตั งิ านต่อในปีงบประมาณ ๒๕๔๗ ซึง่ ก็สอดคล้องกับแผนอัตราก�ำลัง
๓ ปีที่ได้ก�ำหนดต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและอัตราค่าจ้างส�ำหรับต�ำแหน่งที่จ้างไว้เป็นการล่วงหน้าแล้ว
ประกอบกับผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามค�ำสัง่ อ�ำเภอท่าบ่อ ที่ ๓๓๕/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๕
พฤศจิกายน ๒๕๔๖ น่าเชื่อได้ว่าเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่จ้างผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานต่อ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบพี่ชาย
และบิดาของผูฟ้ อ้ งคดีทชี่ อบมาวุน่ วายในองค์การบริหารส่วนต�ำบลและมีปญ
ั หาขัดแย้งกับผูบ้ ริหารเป็นการส่วนตัวมากกว่า
จะเป็นเพราะว่าผู้ฟ้องคดีน�ำความลับของทางราชการไปเปิดเผยให้แก่บิดาและพี่ชายของผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ถูกฟ้องคดี
กล่าวอ้าง การที่ผู้ฟ้องคดีผ่านเกณฑ์ประเมินแต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต่อสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีเหตุผลอันควร
จึงเป็นการเลือกปฏิบัติและใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็น
การกระท�ำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนในกรณีไม่จ้างผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานต่อในปีงบประมาณ ๒๕๔๗ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี
๑๕) กรณีฟอ้ งขอให้ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล (ค�ำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕-อ.๖/๒๕๔๖)
ผู้ฟ้องคดียื่นซองประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบริการ ๑๒ ชั้นโรงพยาบาล ส. ลงวันที่
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ส. (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร
ดังกล่าวซึ่งในการประกวดราคาครั้งแรกผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต�่ำสุด แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกประกาศลงวันที่ ๑
พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ให้ยกเลิกการประกวดราคาตามประกาศประกวดราคาดังกล่าว หลังจากนั้นวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์
๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบริการ ๑๒ ชั้น (ครั้งที่ ๒) โรงพยาบาล
ส. โดยในการประกวดราคาครัง้ นี้ ได้กำ� หนดคุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาว่าต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันใน
วงเงินไม่นอ้ ยกว่า ๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึง่ แตกต่างจากประกวดราคาครัง้ แรกทีก่ ำ� หนดว่าต้องมีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นการก�ำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ต้องมีราคาสูงขึ้น
และก�ำหนดคุณสมบัติอื่นไว้ด้วย ซึ่งในการประกวดราคาครั้งที่สองมีผู้ยื่นซองเสนอราคารวม ๑๔ ราย ผลการเปิดซอง
เสนอราคาปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติเรื่องผลงานก่อสร้างครบถ้วน จ�ำนวน ๑๒ ราย โดยผู้ฟ้องคดีเป็นรายที่
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ขาดคุณสมบัติเรื่องผลงานก่อสร้าง ซึ่งในการเสนอราคาดังกล่าวผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาอันเป็นราคาสูงสุดในจ�ำนวน
ผู้เสนอราคาทั้งหมด ส่วนบริษัท จ. ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต�่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ้างบริษัท จ. ท�ำการก่อสร้างอาคารดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นชอบด้วยและได้ลงนาม
ในหนังสือแจ้งปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อด�ำเนินการต่อไป ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการก�ำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาในการประกวดราคาครัง้ ทีส่ องไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็นการกีดกันมิให้ผู้ฟ้องคดีเข้าประกวดราคาและเป็นการสร้างภาระให้เกิดแก่ผู้ฟ้องคดีเกินสมควร การประกวดราคา
ครั้งที่สองจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงน�ำคดีมาฟ้องขอให้ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร ๑๒ ชั้น
(ครั้งที่ ๒) โรงพยาบาล ส. ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ และให้ยกเลิกการเสนอราคาของผู้เสนอราคาตามประกาศที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งหมด
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การก�ำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามหลักเกณฑ์ที่กำ� หนดตาม
มติคณะรัฐมนตรีและข้อก�ำหนดของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุในเรื่องผลงานการก่อสร้างที่ให้ก�ำหนดได้ไม่เกิน
ร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณเมื่อวงเงินงบประมาณในการประกวดราคาครั้งที่สองเพิ่มขึ้นเป็น ๓๙๙,๒๐๔,๐๐๐
บาท การทีผ่ ถู้ กู ฟ้องคดีกำ� หนดคุณสมบัตผิ มู้ สี ทิ ธิเสนอราคาในการประกวดราคาว่าต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน
ในวงเงินเพิม่ ขึน้ ไม่นอ้ ยกว่า ๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึง่ ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณการก�ำหนดคุณสมบัตขิ อง
ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานสูงขึ้น จึงไม่ขัดต่อระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับการ
ประกวดราคาครั้งที่สองมีผู้ยื่นซองประกวดราคาถึง ๑๔ ราย ซึ่งเห็นได้ว่าไม่เป็นการกีดกันหรือสร้างภาระแก่ผู้เข้าเสนอ
ราคาแต่ประการใด กรณีที่ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติเพราะมีผลงานการก่อสร้างไม่ถึง ๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ย่อมจะไม่ได้
รับการพิจารณาในเบื้องต้นให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคาครั้งที่สอง แม้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเกี่ยวกับผล
งานก่อสร้างของผู้เสนอราคา ราคาที่ผู้ฟ้องคดีเสนอมาก็มิได้รับการพิจารณาเพราะผู้ฟ้องคดีเสนอราคาสูงสุดในจ�ำนวน
ผูเ้ สนอราคาครัง้ ทีส่ องทัง้ หมด จึงเห็นได้วา่ ผูถ้ กู ฟ้องคดีมไิ ด้เลือกปฏิบตั หิ รือกลัน่ แกล้งผูฟ้ อ้ งคดีแต่อย่างใด การทีผ่ ถู้ กู ฟ้อง
คดีได้ออกประกาศประกวดราคาครั้งที่สองจึงชอบด้วยกฎหมาย
๑๖) กรณีฟ้องว่ามติของคณะรัฐมนตรีในการให้สิทธิพิเศษแก่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
(ทศท.) ไม่ชอบด้วยกฎหมายและขัดต่อบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญฯ (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๒๖/๒๕๔๖)
การให้สทิ ธิพเิ ศษแก่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.) ในการให้บริการเลขหมายโทรศัพท์
แก่หน่วยงานของรัฐตามมติของคณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) อันมีผลท�ำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่สัญญาร่วมการงานและร่วม
ลงทุนกับ ทศท. ไม่อาจให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถือว่าเป็นการออกกฎอันเป็นการลดสิทธิหรือจ�ำกัดสิทธิตาม
สัญญาของผู้ฟ้องคดี ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการที่ให้ความคุ้มครองสิทธิแก่ผู้เข้าท�ำสัญญาจัดท�ำบริการสาธารณะหรือ
สัญญาสัมปทานกับรัฐ ตามนัยมาตรา ๓๓๕ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมีลักษณะเป็นการเลือก
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อสิทธิตามสัญญาฯ ของผู้ฟ้องคดีซึ่งขัดกับหลักความเสมอภาคตามที่มาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัตริ บั รองไว้ กรณีจงึ เป็นการใช้อำ� นาจทางปกครองของผูถ้ กู ฟ้องคดีมาจ�ำกัดสิทธิของผูฟ้ อ้ งคดี
ทีม่ อี ยูต่ ามสัญญา ไม่ใช่เป็นการเปลีย่ นแปลงแก้ไขสัญญาตามหลักสัญญาทางปกครองทีร่ ฐั มีเอกสิทธิเ์ หนือเอกชนคูส่ ญ
ั ญา
นอกจากนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจกล่าวอ้างภาระทางสังคมของ ทศท. มาเป็นเหตุออกกฎจ�ำกัดสิทธิของผู้ฟ้องคดี
ไม่อาจกล่าวอ้างว่าการให้สทิ ธิพเิ ศษจะท�ำให้การจัดซือ้ จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐมีความคล่องตัวขึน้ เนือ่ งจากผูถ้ กู ฟ้องคดี
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ไม่สามารถพิสูจน์ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวได้ ไม่อาจกล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้มติที่ให้สิทธิพิเศษฯ ซึ่งมีมาอย่างต่อ
เนือ่ งตัง้ แต่กอ่ นเข้าท�ำสัญญา เนือ่ งจากผูฟ้ อ้ งคดีไม่ใช่ผมู้ สี ว่ นได้เสียกับสิทธิตามมติดงั กล่าวมาก่อนและไม่อาจกล่าวอ้างว่า
การให้สิทธิพิเศษฯเป็นเพราะ ทศท. ไม่มีหลักเกณฑ์เพื่อเป็นแรงจูงใจในการขอใช้บริการดังเช่นกรณีของผู้ฟ้องคดี
เนื่องจากหากผู้ฟ้องคดีปฏิบัติไม่ถูกต้องตามสัญญาฯ ทศท. ย่อมสามารถใช้ช่องทางตามข้อตกลงในสัญญาฯ เพื่อแก้ไข
ให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีในการให้สิทธิพิเศษแก่ ทศท. จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและ
ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๑๗) กรณี ฟ ้ อ งว่ า ค� ำ สั่ ง ยกเลิ ก การประกวดราคาซื้ อ เครื่ อ งวั ด ส่ ว นสู ง เป็ น ไปโดยเลื อ กปฏิ บั ติ
(ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๔/๒๕๔๗)
ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เข้าร่วมการประกวดราคาซื้อเครื่องวัดส่วนสูงกับกรมอนามัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตาม
ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยมีเงื่อนไขตามข้อ ๓.๕ ของประกาศก�ำหนดว่า
ถ้าผู้เสนอราคาเสนอพัสดุที่มีแหล่งก�ำเนิดหรือผลิตในประเทศไทยให้แนบส�ำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของ
กระทรวงอุตสาหกรรม (ใบ ร.ง. ๔) ของผู้ผลิตซึ่งรับรองถูกต้องมาพร้อมใบเสนอราคาด้วย ตามที่ข้อ ๖ ของกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ก�ำหนดไว้ ต่อมา อธิบดีกรมอนามัยได้มี
ค�ำสั่งยกเลิกการประกวดราคา การยื่นซองเสนอราคาของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดียื่นใบ ร.ง. ๔ เฉพาะล�ำดับ
ที่ ๑ ที่ ๗ และที่ ๙ มิได้ยื่นล�ำดับที่ ๓ ด้วย จึงผิดเงื่อนไขตามเอกสารประกวดราคา แต่ก่อนหน้านี้ผู้ฟ้องคดีเคยเข้าร่วม
ประกวดราคาซื้อขายเครื่องวัดส่วนสูงกับผู้ถูกฟ้องคดีมาแล้ว ๔ ครั้งและทุกครั้งผู้ฟ้องคดีก็ส่งใบ ร.ง. ๔ ไม่ครบทุกล�ำดับ
ทั้ง ๔ ครั้ง โดยผู้ฟ้องคดีจะส่งเฉพาะล�ำดับที่เห็นว่าจ�ำเป็นแก่การประกวดราคาในแต่ละครั้งเท่านั้นซึ่งเป็นเอกสารชุด
เดียวกันกับที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นในการประกวดราคาที่พิพาทครั้งนี้และได้รับคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญามาแล้วทุกครั้ง ผู้ฟ้อง
คดีเห็นว่าการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้เป็นไปโดยไม่ชอบและท�ำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี จึงน�ำคดีมา
ฟ้องขอให้เพิกถอนค�ำสัง่ ยกเลิกการประกวดราคาของผูถ้ กู ฟ้องคดีดงั กล่าวและให้ผถู้ กู ฟ้องคดีดำ� เนินการจัดซือ้ เครือ่ งวัด
ส่วนสูงจ�ำนวน ๑๒,๐๐๐ เครื่อง จากผู้ฟ้องคดีหรือให้ชดใช้ค่าเสียหาย
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า แม้ใบ ร.ง. ๔ ที่สมบูรณ์จะต้องประกอบด้วยเอกสารจ�ำนวน ๑๐
ล�ำดับ แต่ในการประกวดราคาซือ้ เครือ่ งวัดส่วนสูงของผูถ้ กู ฟ้องคดีหลายครัง้ ทีผ่ า่ นมา ผูฟ้ อ้ งคดีรวมทัง้ ผูเ้ สนอราคารายอืน่
ซึง่ เสนอราคาเครือ่ งวัดส่วนสูงทีผ่ ลิตจากโรงงานของผูฟ้ อ้ งคดีกม็ ไิ ด้ยนื่ ใบ ร.ง. ๔ ครบทัง้ ๑๐ ล�ำดับ ยืน่ แต่เพียงใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมล�ำดับที่ ๑ อย่างเดียวก็ได้รับคัดเลือกให้เข้าท�ำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีรวม ๕ ครั้งซึ่ง
ผู้ถูกฟ้องคดีก็ให้การผ่อนผันมาตลอด จึงแสดงว่าการยื่นใบ ร.ง. ๔ ล�ำดับที่ ๑ ล�ำดับที่ ๗ และล�ำดับที่ ๙ ของผู้ฟ้องคดี
ไม่เป็นการผิดเงือ่ นไขในส่วนทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ เมือ่ ปรากฏว่าผูถ้ กู ฟ้องคดีได้เคยใช้ดลุ พินจิ พิจารณาว่าการยืน่ ใบ ร.ง. ๔
ไม่ครบทุกล�ำดับมิใช่การผิดเงือ่ นไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ แล้วเมือ่ ไม่ปรากฏว่าการประกวด
ราคาครั้งนี้กับครั้งที่ผ่านมามีข้อเท็จจริงต่างกัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ผูกพันกับการใช้ดุลพินิจดังกล่าว เว้นแต่ผู้ถูกฟ้อง
คดีจะก�ำหนดไว้ชัดเจนในการประกวดราคาครั้งนี้ว่าผู้เสนอราคาจะต้องยื่นใบ ร.ง. ๔ ครบทั้ง ๑๐ ล�ำดับ กรณีจึงเห็นได้
ว่าการยกเลิกการประกวดราคาเนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่น�ำใบ ร.ง. ๔ ล�ำดับที่ ๓ ยื่นประกอบการเสนอราคาไม่มีเหตุผลอัน
ควรและเป็นการเลือกปฏิบตั ติ อ่ กรณีทมี่ ขี อ้ เท็จจริงอย่างเดียวกัน รวมทัง้ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบส�ำนักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ การยกเลิกการประกวดราคาจึงเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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๑๘) การที่จะได้รับบริการให้ใช้ไฟฟ้าจากทางราชการอันเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่รัฐ
จะต้องเป็นผู้ให้บริการ รัฐจะก�ำหนดเงื่อนไขใด ๆ อันเป็นการเลือกปฏิบัติไม่ได้ (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่
อ.๓๕๗/๒๕๔๙)
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามมติ ค ณะกรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ใ ห้
ขยายเขตติดตัง้ ระบบไฟฟ้าให้เกาะต่าง ๆ ซึง่ รวมทัง้ เกาะเสม็ดด้วย ต่อมา การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้ทำ� การขยายเขตติดตัง้
ระบบไฟฟ้าให้เกาะเสม็ด ผูฟ้ อ้ งคดีทง้ั แปดสิบสีค่ น ซึง่ เป็นผูท้ มี่ ที งั้ ทะเบียนบ้านถาวรและทะเบียนบ้านชัว่ คราวได้ยนื่ ค�ำร้อง
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบเพื่อขอใช้ไฟฟ้าในเกาะเสม็ดต่อผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ไม่
ได้รบั อนุญาตให้ใช้ไฟฟ้า เพราะผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๒ ได้กำ� หนดเงือ่ นไขให้ตอ้ งแสดงหลักฐานเพิม่ เติมนอกเหนือจากหลักฐาน
ตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ในค�ำแนะน�ำการขอและใช้ไฟฟ้าของผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๒ อันได้แก่ ส�ำเนาสัญญาเช่าทีด่ นิ ราชพัสดุ
เกาะเสม็ด หรือหนังสือรับรองจากส�ำนักงานธนารักษ์วา่ เป็นผูเ้ ช่าทีด่ นิ ราชพัสดุเกาะเสม็ด และหากผูข้ อใช้ไฟฟ้าอยูใ่ นเขต
อุทยานแห่งชาติกต็ อ้ งได้รบั การอนุญาตให้ใช้ไฟฟ้าจากอุทยานแห่งชาติดว้ ย เพือ่ เป็นมาตรการในการแก้ไขปัญหาผูบ้ กุ รุก
เกาะเสม็ด เนื่องจากมีผู้ฟ้องคดีบางรายอยู่ในระหว่างมีปัญหาโต้แย้งสิทธิครอบครองอยู่ ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดสิบสี่คนเห็นว่า
การกระท�ำดังกล่าวเป็นการกระท�ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือมีลักษณะเป็นการสร้าง
ขัน้ ตอนโดยไม่จำ� เป็นแก่ประชาชน ท�ำให้ผฟู้ อ้ งคดีไม่มไี ฟฟ้าใช้ในการด�ำรงชีพและประกอบธุรกิจตามปกติทคี่ วรจะได้รบั
เช่นบุคคลอื่น จึงน�ำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ด�ำเนินการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดสิบสี่คนได้ใช้ไฟฟ้า
ตามค�ำขอ
ศาลปกครองสูงสุดวินจิ ฉัยว่า ในการให้บริการไฟฟ้าซึง่ เป็นสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานแก่ประชาชน
ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ธนารักษ์พื้นที่ระยอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม – หมู่เกาะเสม็ดไม่อาจ
ด�ำเนินการใด ๆ ที่จะขัดขวางการที่ต้องบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่รัฐพึงบริการให้ประชาชนทุกรายอย่าง
เสมอภาค อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่รัฐควรคุ้มครองหากอยู่ในขอบเขตที่รัฐอาจให้
บริการได้ ดังนั้น เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่าง ๆ รวมทั้งเกาะเสม็ดด้วย โดย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ท�ำการติดตั้งอุปกรณ์ปักเสาโยงสายไฟฟ้าและเปิดจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บน
เกาะเสม็ดทีย่ น่ื ค�ำขอใช้ไฟฟ้าได้แล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจึงย่อมสามารถให้บริการไฟฟ้าแก่ผฟู้ อ้ งคดีทงั้ แปดสิบสีค่ นได้
และผู้ฟ้องคดีทั้งแปดสิบสี่คนย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการบริการให้ใช้ไฟฟ้าซึ่งการที่จะได้รับบริการให้ใช้ไฟฟ้าจาก
ทางราชการอันเป็นสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานทีร่ ฐั จะต้องเป็นผูใ้ ห้บริการโดยจะก�ำหนดเงือ่ นไขอันเป็นการเลือกปฏิบตั ไิ ม่ได้
๑๙) กรณีฟ้องว่าค�ำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าและค่าบริการ
เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อประชาชนผู้ขอใช้บริการ หรือขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๒/๒๕๕๒)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าค พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยมีวตั ถุประสงค์ประการส�ำคัญ คือ ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งและจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้าอันเป็น
กิจการสาธารณูปโภคในส่วนภูมภิ าคซึง่ อยูน่ อกเขตท้องทีท่ กี่ ารไฟฟ้านครหลวงด�ำเนินการอยูใ่ นวันทีพ่ ระราชบัญญัตดิ งั กล่าว
ใช้บงั คับและในประเทศใกล้เคียง กรณีจงึ ถือได้วา่ เป็นกิจการบริการสาธารณะซึง่ ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องจัดท�ำให้มคี วาม
ต่อเนือ่ งไม่หยุดชะงัก ต้องปรับปรุงเปลีย่ นแปลงให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอยูเ่ สมอ และต้องให้บริการ
แก่ประชาชนผู้ขอใช้บริการอย่างเสมอภาค
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ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค พ.ศ. ๒๕๓๔
และค�ำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ อ.๕/๒๕๓๑ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าและค่าบริการ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม
๒๕๓๑ ไม่มขี อ้ ความในข้อใดหรือตอนใดขัดหรือแย้งต่อหลักกฎหมายปกครองทัว่ ไป ทีว่ า่ หน่วยงานทางปกครองทีม่ อี ำ� นาจ
หน้าทีจ่ ดั ท�ำกิจการบริการสาธารณะต้องจัดท�ำบริการสาธารณะให้มคี วามต่อเนือ่ งไม่หยุดชะงัก ต้องปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
กิจการบริการสาธารณะให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอยูเ่ สมอ และไม่เป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม
ต่อประชาชนผูข้ อใช้บริการ หรือขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัตกิ ารไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค พ.ศ. ๒๕๐๓ ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า่ การด�ำเนิน
กิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ค�ำนึงถึงความปลอดภัย ประโยชน์ของรัฐและประชาชนแต่อย่างใด
ข้อความในค�ำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ อ.๕/๒๕๓๑ ที่ว่า “เมื่อผู้ใช้ไฟฟ้ามีความจ�ำเป็นต้องเลิก
ใช้ไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งผู้ใช้ไฟฟ้ามีสิทธิขอตัดฝากมิเตอร์ไว้เป็นการชั่วคราวและขอให้ติดตั้ง
มิเตอร์ตามเดิมเมื่อมีความต้องการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยินยอมให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเลิกใช้ไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวได้
โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบ” ดังนี้ มิได้หมายความว่าจะต้องมีข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้ไฟฟ้ามีความจ�ำเป็นต้อง
เลิกใช้ไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเสียก่อน ผู้ใช้ไฟฟ้าจึงจะเกิดสิทธิยื่นค�ำร้องขอตัดฝากมิเตอร์เป็นการชั่วคราว ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ โดยพนักงานของตนจึงไม่จ�ำต้องสอบสวนผู้ใช้ไฟฟ้าให้ได้ความว่ามีความจ�ำเป็นอย่างไรในทางข้อเท็จจริงที่จะต้อง
งดใช้ไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวแต่อย่างใด
๒๐) การบังคับใช้กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ว่าด้วยสินค้าทีผ่ ปู้ ระกอบอุตสาหกรรมจะขอลดหย่อนภาษีได้กำ� หนดให้มผี ลใช้บงั คับตัง้ แต่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่
ฟ.๑๒/๒๕๔๖)
ผูฟ้ อ้ งคดีเป็นผูน้ ำ� เข้าแบตเตอรีช่ นิดก้อนซึง่ ต้องเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราร้อยละ ๑๐ ตามพระราช
กฤษฎีกาก�ำหนดประเภทสินค้าตามพิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ฟ้องว่าในการออกกฎกระทรวงฉบับ
ที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ว่าด้วยสินค้าทีผ่ ปู้ ระกอบอุตสาหกรรม
จะขอลดหย่อนภาษีซงึ่ ได้กำ� หนดให้เครือ่ งใช้ไฟฟ้าประเภทเครือ่ งปรับอากาศและรถจักรยานยนต์เป็นสินค้าทีผ่ ปู้ ระกอบ
อุตสาหกรรมจะขอลดหย่อนภาษีได้ โดยกรมสรรพสามิตและกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ก�ำหนดให้กฎกระทรวง
ฉบับนี้ใช้บังคับย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นไป และเมื่อต่อมารัฐบาลได้ออกกฎกระทรวงฉบับที่
๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ว่าด้วยสินค้าทีผ่ ปู้ ระกอบอุตสาหกรรม
จะขอลดหย่อนภาษีได้ก�ำหนดให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม
๒๕๔๑) ก�ำหนดให้แบตเตอรี่เป็นสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะขอลดหย่อนภาษีได้ กรมสรรพสามิตจึงวินิจฉัยว่า
กรณีของผู้ฟ้องคดีเป็นกรณีที่ไม่อาจน�ำเงินที่ช�ำระภาษีสรรพสามิตซึ่งมีการช�ำระ ณ ด่านศุลกากรก่อนวันที่กฎกระทรวง
จะมีผลใช้บังคับ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ มาหักลดหย่อนภาษีสรรพสามิตได้ เนื่องจากเป็นการเก็บภาษีซ�้ำซ้อนผู้
ฟ้องคดีเห็นว่ากฎกระทรวงฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ มีบางส่วนทีม่ ลี กั ษณะเป็นการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรมท�ำให้เกิด
ความไม่เท่าเทียมกันในการช�ำระภาษีสรรพสามิต ส�ำหรับสินค้าแบตเตอรี่ของผู้ฟ้องคดีและผู้ประกอบการอื่น เพราะใน
ขณะที่ภาษีสรรพสามิตส�ำหรับสินค้าแบตเตอรี่ของผู้ฟ้องคดีไม่สามารถขอลดหย่อนภาษีย้อนหลังตามกฎกระทรวงฉบับ
ที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ แต่สินค้าที่มีส่วนประกอบของแบตเตอรี่ของผู้ประกอบกิจการอื่นตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๐
(พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ กลับสามารถขอลดหย่อนภาษีย้อนหลังได้ จึงน�ำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีค�ำสั่งแก้ไขหรือเพิกถอนกฎ
กระทรวงฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) บางส่วน โดยให้มีผลใช้บังคับในวันเดียวกับกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
คือ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นไป
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กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอ�ำนาจดุลพินิจ
ทีจ่ ะก�ำหนดวันใช้บงั คับกฎกระทรวงได้วา่ จะให้มผี ลย้อนหลังหรือไม่ยอ้ นหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะหนึง่ ก็ได้ เพือ่
การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม แม้ว่าการออกกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ฯ และกฎ
กระทรวงฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ฯ จะมีหลักการและเหตุผลในการออกกฎกระทรวงเพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดเก็บ
ภาษีซำ�้ ซ้อน เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบอุตสาหกรรมผลิตสินค้าแบตเตอรีม่ สี ทิ ธิลดหย่อนภาษีโดยน�ำเงินภาษีทไี่ ด้เสียไว้แล้วส�ำหรับ
วัตถุดบิ หรือส่วนประกอบทีใ่ ช้ในการผลิตมาหักออกจากจ�ำนวนเงินภาษีทตี่ อ้ งเสียส�ำหรับการขายสินค้าดังกล่าวได้กต็ าม
แต่การก�ำหนดวันบังคับใช้กฎกระทรวงทัง้ ๒ ฉบับ มีเหตุทที่ ำ� ให้การบังคับใช้กฎหมายแตกต่างกัน คือ การทีก่ ฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกขา เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๐ มีผลบังคับใช้ย้อนหลังไปถึง
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ซึ่งถือว่าช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นช่วงระยะเวลาที่อยู่ในขั้นตอนการน�ำเข้าวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตสินค้า ส่วนการออกกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ อันเป็นระยะเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมน�ำเข้าวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่ใช้ใน
การผลิตสินค้าแบตเตอรี่ เป็นช่วงระยะเวลาที่มากพอที่จะท�ำให้ผู้มีอาชีพประกอบอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่ด�ำเนิน
การผลิตแบตเตอรี่และจ�ำหน่ายไปยังผู้บริโภคแล้ว เมื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่ได้จ�ำหน่ายสินค้าไปแล้ว
ภาระภาษียอ่ มถูกผลักภาระไปยังผูบ้ ริโภคแล้ว หากก�ำหนดให้กฎกระทรวงฉบับนีม้ ผี ลใช้บงั คับย้อนหลังไปเป็นตัง้ แต่วนั ที่
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ย่อมจะท�ำให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคที่รับภาระภาษีแทนผู้ประกอบอุตสาหกรรม และ
กลับท�ำให้ผปู้ ระกอบอุตสาหกรรมผลิตสินค้าแบตเตอรีไ่ ด้ประโยชน์จากการน�ำเงินภาษีทไี่ ด้เสียไปแล้วส�ำหรับวัตถุดบิ หรือ
ส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตสินค้าแบตเตอรี่มาหักออกจากจ�ำนวนเงินภาษีที่ต้องเสียส�ำหรับสินค้าดังกล่าว โดยรัฐต้อง
รับภาระน�ำเงินซึ่งได้มาจากภาษีของประชาชนมาจ่ายคืนให้ ซึ่งจะท�ำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพและเกิด
ความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคและเกิดความเสียหายแก่รัฐ การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีอาชีพในการประกอบอุตสาหกรรมผลิต
สินค้าแบตเตอรีร่ ายหนึง่ อ้างว่าไม่ได้ผลักภาระไปยังผูบ้ ริโภคจึงไม่อาจรับฟังเพือ่ เป็นเหตุให้กำ� หนดวันบังคับใช้กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ฯ ย้อนหลังไปในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ได้ ดังนั้น การที่กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวมีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ จึงไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ
๒๑) กรณีฟอ้ งว่าประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง ก�ำหนดสถานบริการฯ ทีใ่ ห้จดั เก็บภาษีสรรพสามิต
ของสนามกอล์ฟมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๘/๒๕๔๗)
ผูฟ้ อ้ งคดีเป็นผูป้ ระกอบกิจการสนามกอล์ฟ ได้รบั ความเดือดร้อนเสียหายจากการทีร่ ฐั มนตรีวา่ การ
กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก�ำหนดสถานบริการประเภทที่ ๐๙.๙๐ ใน
ตอนที่ ๙ สถานบริการตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๐ เนื่องจากประกาศกระทรวงดังกล่าว
ท�ำให้ผู้ประกอบกิจการสนามกอล์ฟรวมทั้งผู้ฟ้องคดีต้องประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น ผู้ฟ้องคดี
จึงได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าผู้ใช้บริการสนามกอล์ฟส่วนใหญ่เป็น
ผู้มีฐานะทางการเงินดีควรเสียภาษีให้รัฐ จึงไม่สมควรยกเลิกการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสนามกอล์ฟ ผู้ฟ้องคดี
เห็นว่าการทีผ่ ถู้ กู ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่พจิ ารณายกเลิกการเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตของสนามกอล์ฟโดยให้เหตุผลว่าผูใ้ ช้บริการ
สนามกอล์ฟเป็นผู้มีฐานะทางการเงินดีเท่ากับเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้สนามกอล์ฟเพราะเหตุฐานะ
ทางเศรษฐกิจ จึงเป็นการขัดต่อมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ จึงน�ำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอน
ประกาศดังกล่าว
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ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ศาลปกครองสูงสุดวินจิ ฉัยว่า มาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัตใิ ห้บคุ คล
ย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะทางบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมือง อันขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระท�ำมิได้ ซึ่งเป็นการวางหลักการให้รัฐปฏิบัติต่อบุคคลบนพื้น
ฐานความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ โดยไม่ออกหลักเกณฑ์ให้มีผลปฏิบัติที่แตกต่างกันต่อบุคคลที่เหมือนกันในสาระ
ส�ำคัญอย่างเดียวกัน หรือไม่ออกหลักเกณฑ์ให้มผี ลปฏิบตั อิ ย่างเดียวกันต่อบุคคลทีแ่ ตกต่างกันในสาระส�ำคัญ ซึง่ ประกาศ
กระทรวงการคลัง เรือ่ ง ก�ำหนดสถานบริการประเภทที่ ๐๙.๙๐ ในตอนที่ ๙ สถานบริการตามพิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต
ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๐ทีก่ ำ� หนดให้สนามกอล์ฟทุกแห่งเสมอเหมือนกันมิได้มกี ารเลือกปฏิบตั กิ บั สนามกอล์ฟรายหนึง่
รายใดโดยเฉพาะ และแม้ผู้ประกอบการสนามกอล์ฟจะผลักภาระภาษีดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการสนามกอล์ฟเป็นผู้รับภาระ
ก็หาได้เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการสนามกอล์ฟเพราะเหตุฐานะทางเศรษฐกิจไม่ เพราะไม่ว่าผู้ใด
จะใช้บริการสนามกอล์ฟก็ต้องแบกรับภาระภาษีดังกล่าวเหมือนกัน นอกจากนั้น ผู้ใช้บริการก็ยังมีทางเลือกอย่างอื่น
ดังนั้น ประกาศดังกล่าวจึงไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
๒๒) กรณีฟ้องว่าประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๘๐) มีลักษณะเป็นการ
เลือกปฏิบัติ (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๘/๒๕๔๙)
ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจโดยปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่าห้าปี ฟ้องว่าการที่อธิบดีกรม
สรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๘๐) ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม
๒๕๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๕๙) และได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ข้อ ๑ (๑)
ใหม่ ดังนี้ (๑) กรณีเกษียณอายุลูกจ้างผู้นั้นต้องมีอายุไม่ต�่ำกว่าห้าสิบปีบริบูรณ์ และ (ก) เข้าเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ (ข) เข้าเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส�ำรองเลี้ยง
ชีพในระหว่างวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๘ และได้ออกจากงานเพราะเกษียณอายุก่อนวันที่
๒ ธันวาคม ๒๕๔๓ ซึ่งมีระยะเวลาที่ท�ำงานกับนายจ้างนั้นก่อนเกษียณอายุไม่น้อยกว่า ๕ ปี ซึ่งจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวมี
เงือ่ นไขและวิธกี ารว่าเงินหรือประโยชน์ใด ๆ ทีล่ กู จ้างได้รบั จากกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ลูกจ้างทีจ่ ะได้รบั การยกเว้นภาษีเงิน
ได้จะต้องเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพระหว่างวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๘ และได้ออก
จากงานเพราะเกษียณอายุ ถ้ามีระยะเวลาที่ท�ำงานกับนายจ้างนั้นก่อนเกษียณอายุไม่น้อยกว่าห้าปี แม้จะเป็นสมาชิกไม่
ครบห้าปีกไ็ ด้รบั สิทธิประโยชน์ แต่ผฟู้ อ้ งคดีซงึ่ เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจทีม่ อี ายุไม่ตำ�่ กว่าห้าสิบปีบริบรู ณ์และท�ำงานอยูก่ บั
นายจ้างเกินห้าปีและได้ออกจากงานเพราะเกษียณอายุกอ่ นการเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพจะครบห้าปีแต่วา่ สมัคร
เป็นสมาชิก หลังวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๘ แม้วา่ จะอยูใ่ นหลักเกณฑ์ตามข้อ (ข) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับ
ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๘๐) ซึง่ ควรจะได้รบั ยกเว้นภาษีสำ� หรับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ ด้รบั จากกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพเช่น
เดียวกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๕๙) ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๙ แก้ไขเพิม่ เติมประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๕๒) โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์ เงือ่ นไขและวิธกี ารว่าเงินหรือประโยชน์ใด ๆ
ทีล่ กู จ้างได้รบั จากกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ลูกจ้างทีจ่ ะได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้จะต้องเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
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ระหว่างวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ ซึง่ เป็นวันทีป่ ระกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษี
เงินได้ (ฉบับที่ ๕๒) และได้ออกจากงานเพราะเกษียณอายุ แม้จะเป็นสมาชิกไม่ครบห้าปีลูกจ้างที่เป็นสมาชิกในระหว่าง
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๘ แต่กลับไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ส�ำหรับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ
ที่ได้รับจากกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๘๐) ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดี
เห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและเป็นการกระท�ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือขอให้นายก
รัฐมนตรีสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แก้ไขประกาศดังกล่าว ซึ่งส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๒ ด�ำเนินการพิจารณาแก้ไข แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ด�ำเนินการ ผู้ฟ้องคดีจึงน�ำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีค�ำพิพากษาให้
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แก้ไขประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๘๐) ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๓ เพื่อ
ให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้สิทธิยกเว้นภาษีเช่นเดียวกับคนอื่น
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดใน (ข) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๘๐) จะเห็นว่าลูกจ้างที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพที่มีอายุไม่ต�่ำกว่าห้าสิบปี
บริบรู ณ์และท�ำงานอยูก่ บั นายจ้างมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปีและเกษียณอายุกอ่ นการเป็นสมาชิกครบห้าปีจะมีอยูด่ ว้ ยกัน ๓
กลุ่ม กลุ่มแรก ได้แก่ ลูกจ้างที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพก่อนวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗ กลุ่มที่สอง ได้แก่
ลูกจ้างทีส่ มัครเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพระหว่างวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๘ และกลุม่
ทีส่ าม ได้แก่ ลูกจ้างทีส่ มัครเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพหลังวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๘ การทีผ่ ถู้ กู ฟ้องคดีที่ ๒ ประกาศ
ก�ำหนดเฉพาะกลุม่ ลูกจ้างทีส่ มัครเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพระหว่างวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม
๒๕๓๘ ให้ได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้ที่ลูกจ้างได้รับจากกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเมื่อออกจากงานเพราะเกษียณ
อายุ ทั้งที่ลูกจ้างทั้งสามกลุ่มสมัครเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพที่มีอายุไม่ต�่ำกว่าห้าสิบปีบริบูรณ์ โดยได้ท�ำงานกับ
นายจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และได้ออกจากงานเพราะเกษียณอายุก่อนการเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพครบ
ห้าปีเหมือนกัน ดังนั้น ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๘๐) ข้อ (ข) ที่ก�ำหนดเฉพาะลูกจ้างที่
สมัครเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพระหว่างวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๘ จึงมีลักษณะ
เป็นการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม ตามมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ประกอบกับมาตรา ๙ วรรค
หนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกาศฯ ดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

๒๓) กรณีฟ้องว่ามีการจับกุมผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติจับกุม
เฉพาะราย (ค�ำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๖/๒๕๔๕)
อธิบดีกรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้
ท�ำการจับกุมภรรยาของผู้ฟ้องคดีในข้อหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ชอบ เป็นการเลือกปฏิบัติไม่จับกุมผู้บุกรุกป่า
สงวนแห่งชาติอีกนับร้อยราย โดยจับเฉพาะภรรยาผู้ฟ้องคดีรายเดียว จึงน�ำคดีมาฟ้องขอให้อธิบดีกรมป่าไม้ด�ำเนินคดี
กับผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติรายอื่น
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ศาลปกครองสูงสุดวินจิ ฉัยว่า การฟ้องคดีพพิ าทเกีย่ วกับการทีห่ น่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระท�ำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันมีลกั ษณะเป็นการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม ตามมาตรา ๙ วรรคหนึง่ (๑) แห่ง
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ ต้องเป็นกรณีทหี่ น่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐกระท�ำโดยใช้อำ� นาจทาง
ปกครองหรือด�ำเนินกิจการทางปกครองเท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การจะจับผู้กระท�ำความผิดฐานบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติคนใดขึ้นอยู่กับการสืบสวน
สอบสวนและพยานหลักฐานที่จะพิสูจน์ความผิดของผู้กระท�ำผิดเป็นรายบุคคล ผู้ที่ได้กระท�ำความผิดจะต้องรับโทษใน
ความผิดที่ตนได้กระท�ำโดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้กระท�ำความผิดรายอื่นซึ่งมีพฤติการณ์แห่งการกระท�ำและพยานหลักฐาน
ต่างกัน กรณีมิใช่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อีกทั้งการจับกุมสอบสวนและด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิดเป็น
ไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มิใช่เป็นการกระท�ำทางปกครอง กรณีจึงไม่อยู่ในอ�ำนาจศาลปกครอง

๒๔) กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนค�ำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ยืนราคาค่า
ทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามที่คณะกรรมการก�ำหนดราคาเบื้องต้นก�ำหนด (ค�ำพิพากษาศาลปกครองกลางที่
๑๒๗๒/๒๕๔๕)
ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งถูกกรมโยธาธิการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เวนคืนที่ดินดังกล่าว
ไปบางส่วนพร้อมสิง่ ปลูกสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ตามพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืนในท้อง
ที่ต�ำบลสวนใหญ่ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยคณะกรรมการก�ำหนดราคาเบื้องต้นได้น�ำหลัก
เกณฑ์ตามที่ปรากฏในรายงานการประเมินราคาของส�ำนักงานกลางประสานการจัดหาที่ดินเพื่อกิจการของรัฐเพื่อเป็น
แนวทางในการก�ำหนดเงินค่าทดแทนทีด่ นิ แก่ผถู้ กู เวนคืน โดยให้ทดี่ นิ ติดซอยส่วนบุคคลแยกจากถนนประชาราษฎร์และ
มีสภาพเป็นที่ดินที่ตั้งอาคารพาณิชย์ติดซอยส่วนบุคคลแยกจากถนนประชาราษฎร์ ราคาตารางวาละ ๘๐,๐๐๐ บาท
ส่วนทีด่ นิ ติดทางเดินดินทีด่ นิ ติดคลองและทีด่ นิ ทีไ่ ม่มที างเข้าออก ราคาตารางวาละ ๑๒,๐๐๐ บาท โดยทีด่ นิ ของผูฟ้ อ้ งคดีมี
เขตติดต่อกับซอยส่วนบุคคลทีเ่ ชือ่ มต่อจากซอยเจริญสุขด้านท้ายซอยซึง่ เป็นซอยตัน มีสภาพเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๔ เมตร สองข้างทางของซอยส่วนบุคคลเป็นอาคารตึกแถวซอยเจริญสุข เป็นซอยแยกจากถนนประชาราษฎร์ และ
ผู้ฟ้องคดีได้อาศัยซอยส่วนบุคคลดังกล่าวซึ่งไม่ได้ปิดกั้นไว้เป็นทางเข้าออกโดยไม่มีภาระจ�ำยอม คณะกรรมการก�ำหนด
ราคาเบือ้ งต้นเห็นว่าทีด่ นิ ของผูฟ้ อ้ งคดีแม้จะเข้าออกได้ทางซอยส่วนบุคคลดังกล่าว แต่ผฟู้ อ้ งคดีกไ็ ม่ได้ภาระจ�ำยอมและ
เจ้าของซอยอาจปิดกัน้ ทางเข้าออกเสียเมือ่ ใดก็ได้ จึงไม่ถอื ว่าทีด่ นิ ของผูฟ้ อ้ งคดีมที างเข้าออกซอยดังกล่าวได้ แต่เนือ่ งจาก
ที่ดินของผู้ฟ้องคดีสามารถเดินทางทางเท้าตามคันดินสวนเข้าออกซอยทางซอยตลาดใหม่สมบูรณ์ได้ จึงเข้าหลักเกณฑ์
เป็นที่ดินติดทางเดินดินที่ดินติดคลองและไม่มีทางเข้าออก และเนื่องจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่สวนจึงก�ำหนดราคา
ค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีในอัตราตารางวาละ ๑๑,๐๐๐ บาท ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ำหนดราคาเบื้องต้น
ก�ำหนด ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจเฉพาะเงินค่าทดแทนที่ดินจึงอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒)
ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน คณะกรรมการดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับความเห็นของ
คณะกรรมการก�ำหนดราคาเบื้องต้น โดยเห็นว่าซอยดังกล่าวผู้ฟ้องคดีหรือผู้ใช้ถนนคนอื่น ๆ สามารถใช้ซอยส่วนบุคคล
ดังกล่าวผ่านเข้าออกได้โดยมิได้มีการหวงห้ามและที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินที่รถยนต์สามารถเข้าออกได้และอีกด้าน
เป็นคลองสาธารณะใช้เป็นทางสัญจรโดยทางเรือได้ ดังนั้น จะถือว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินตาบอดไม่ได้และเมื่อ
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พิจารณาที่ดินแปลงซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่ติดซอยส่วนบุคคลเช่นเดียวกันและมีสภาพที่ดินคล้ายกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่ง
คณะกรรมการก�ำหนดราคาเบือ้ งต้นก�ำหนดค่าทดแทนให้ตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท จึงมีมติเห็นควรก�ำหนดค่าทดแทน
ให้ผฟู้ อ้ งคดีตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท ด้วยแต่ผถู้ กู ฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยโดยมีมติยนื ตามคณะกรรมการ
ก�ำหนดราคาเบื้องต้นก�ำหนดผู้ฟ้องคดีจึงน�ำคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนค�ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยอุทธรณ์ของ
ผู้ฟ้องคดียืนราคาตามที่คณะกรรมการก�ำหนดราคาเบื้องต้นก�ำหนดไว้ โดยให้ก�ำหนดค่าทดแทนที่ดินแก่ผู้ฟ้องคดีใหม่
ในราคาที่ใกล้เคียงกันกับที่ดินที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน
ศาลปกครองกลางวินิจฉัยว่า ในขณะที่ที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนผู้ฟ้องคดีได้ท�ำถนนในที่ดิน
ของตนเชื่อมต่อกับซอยส่วนบุคคลและใช้ซอยส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นทางเข้าออกจากบ้านและที่ดินของผู้ฟ้องคดีสู่ซอย
เจริญสุขและถนนประชาราษฎร์ แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่มีสิทธิภาระจ�ำยอมในการใช้ซอยส่วนบุคคลดังกล่าวแต่การใช้ซอย
ดังกล่าวก็ไม่ปรากฏว่าผูม้ สี ทิ ธิได้หวงห้ามหรือโต้แย้งคัดค้านการใช้แต่อย่างใด ข้อเท็จจริงจึงต้องฟังว่าทีด่ นิ ของผูฟ้ อ้ งคดี
เป็นทีด่ นิ ติดซอยส่วนบุคคลและมีทางเข้าออกมิใช่มสี ภาพเป็นทีด่ นิ ติดทางเดินดินทีด่ นิ ติดคลองและเป็นทีด่ นิ ทีไ่ ม่มที างเข้า
ออกตามที่คณะกรรมการก�ำหนดราคาเบื้องต้นน�ำมาเป็นเกณฑ์ในการก�ำหนดราคาค่าทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี การก�ำหนด
ราคาค่าทดแทนที่ดินแก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราตารางวาละ ๑๑,๐๐๐ บาท ของคณะกรรมการก�ำหนดราคาเบื้องต้นดังกล่าว
จึงเป็นการก�ำหนดราคาค่าทดแทนทีไ่ ม่เป็นธรรม ไม่ถกู ต้องตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการก�ำหนดราคาเบือ้ งต้นก�ำหนด
ไว้และมีผลเป็นการไม่ชอบด้วยตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) – (๕) แห่งพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ด้วย ดังนั้น ค�ำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยอุทธรณ์ของ
ผู้ฟ้องคดีโดยให้ยืนราคาตามที่คณะกรรมการก�ำหนดราคาเบื้องต้นก�ำหนดไว้โดยไม่ฟังเหตุผลตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนเสนอไว้นั้น จึงเป็นการกระท�ำที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ไม่ถูกต้อง
และไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) – (๕) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๐ และตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลจึงพิพากษาให้เพิกถอน
ค�ำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีใหม่ในราคาที่เป็นธรรม
ใกล้เคียงกับที่ดินที่อยู่ในบริเวณเดียวกันให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีค�ำพิพากษา
๒๕) กรณีฟอ้ งว่าการก�ำหนดราคาค่าทดแทนทีด่ นิ ระหว่างทีด่ นิ ของผูฟ้ อ้ งคดีกบั ทีด่ นิ แปลงข้างเคียง
ซึ่งมีสภาพที่ดินที่ใกล้เคียงกันให้แตกต่างกันเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่
อ.๒/๒๕๔๖)
ผูฟ้ อ้ งคดีฟอ้ งว่าทีด่ นิ ของผูฟ้ อ้ งคดีอยูใ่ นเขตทีด่ นิ บริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาก�ำหนด
เขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน ในท้องทีอ่ ำ� เภอแม่รมิ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ อ�ำเภอสันทราย อ�ำเภอสันก�ำแพงและอ�ำเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยในการเวนคืนคณะกรรมการก�ำหนดราคาเบื้องต้นได้ก�ำหนดราคาเบื้องต้น
ส�ำหรับทีด่ นิ ของผูฟ้ อ้ งคดีให้ราคาตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท ผูฟ้ อ้ งคดีได้ยนื่ อุทธรณ์ตอ่ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
(ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๑) โดยผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๑ มีคำ� วินจิ ฉัยอุทธรณ์วา่ ราคาค่าทดแทนทีด่ นิ ทีค่ ณะกรรมการก�ำหนดราคาเบือ้ งต้น
ก�ำหนดให้ส�ำหรับที่ดินของผู้ฟ้องคดีนั้นถูกต้องตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงได้วินิจฉัยให้ยืนตามราคาค่าทดแทนตามที่คณะกรรมการก�ำหนดราคาเบื้องต้นได้ก�ำหนดให้ ผู้ฟ้องคดี
เห็นว่าค�ำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เป็นธรรมและเป็นการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากที่ดินแปลงอื่นซึ่งตั้งอยู่
ใกล้เคียงกับทีด่ นิ ของผูฟ้ อ้ งคดีและมีสภาพเช่นเดียวกับทีด่ นิ ของผูฟ้ อ้ งคดีซงึ่ ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๑ ได้วนิ จิ ฉัยให้ได้รบั เงินค่าทดแทน
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เพิ่มขึ้นเป็นตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท จึงน�ำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วินิจฉัยค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี
เพิ่มขึ้นเป็นตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ศาลปกครองสูงสุดวินจิ ฉัยว่า สภาพทีด่ นิ ของผูฟ้ อ้ งคดีเป็นทีด่ นิ แปลงเล็กใช้ประโยชน์เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย
การคมนาคมสะดวกเนือ่ งจากอยูต่ ดิ ทางสาธารณประโยชน์ซงึ่ เชือ่ มต่อกับถนนคอนกรีตขนาดกว้าง ๓.๘ เมตร อีกทัง้ ทีด่ นิ
แปลงข้างเคียงของผู้ฟ้องคดีมีสภาพที่ดินเหมือนกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่๑ ได้พิจารณาก�ำหนดค่าทดแทน
เพิม่ ขึน้ ให้เป็นตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท ดังนัน้ ค�ำวินจิ ฉัยอุทธรณ์ของผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๑ ทีย่ นื ตามคณะกรรมการก�ำหนด
ราคาเบื้องต้นจึงมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากไม่มีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอที่
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะพิจารณาก�ำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินระหว่างที่ดินของผู้ฟ้องคดีกับที่ดินแปลงข้างเคียงที่มีลักษณะ
และสภาพคล้ายคลึงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้แตกต่างกันแต่อย่างใด

๒๖) กรณีฟ้องว่าค�ำสั่งที่ไม่อนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อการลงทุนเป็นกรณีพิเศษเป็น
ไปโดยมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕/๒๕๔๗)
ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นค�ำขอมีถิ่นที่อยู่เพื่อการลงทุนเป็นกรณีพิเศษตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
ประกาศส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรือ่ ง ระเบียบปฏิบตั ิเกีย่ วกับการยืน่ ค�ำขอมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักรเพือ่ การลงทุน
เป็นกรณีพิเศษลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๐ โดยคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองได้มีมติอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีมี
ถิ่นที่อยู่เพื่อการลงทุนเป็นกรณีพิเศษตามค�ำขอแล้ว แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกค�ำสั่ง
ไม่เห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อการลงทุนเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากการลงทุนของผู้ฟ้องคดี
ไม่เป็นไปตามข้อ ๒ (๒) ของประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ และผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ แห่งพระ
ราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการออกค�ำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงน�ำคดีมาฟ้องขอให้
เพิกถอนค�ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่เห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ตามหลักเกณฑ์ประกาศส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองฯ ข้อ ๒.๓.๔
ก�ำหนดให้ถือว่าการฝากเงินประจ�ำกับธนาคารภายในประเทศเป็นการลงทุนและข้อ ๒.๓.๕ ได้ก�ำหนดเงื่อนไขในการ
รับรองการลงทุนโดยการซื้อพันธบัตรและการฝากเงินประจ�ำกับธนาคารภายในประเทศให้คนต่างด้าวผู้ขออนุญาตโดย
แสดงหนังสือรับรองการลงทุนจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารแล้วแต่กรณี ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็น
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดรายละเอียดการพิจารณาอนุญาตที่คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองออกโดยอาศัยอ�ำนาจตาม
ข้อ ๒ วรรคสองของประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ
เนื่องจากการจ�ำกัดจ�ำนวนคนต่างด้าวไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่จะรับรองคนต่างด้าวที่เข้ามาลงทุนเพื่อ
ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ จึงเห็นสมควรก�ำหนดให้คนต่างด้าวทีป่ ระสงค์จะเข้ามาลงทุนในราชอาณาจักร
มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ดังนั้น การน�ำเงินมาลงทุนตามประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ มิได้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ปกติแต่มุ่งประสงค์ให้มีการน�ำเงินเข้ามาในประเทศและน�ำเงินนั้นเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ การน�ำ
เงินมาฝากประจ�ำกับธนาคารภายในประเทศถือเป็นการลงทุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้ที่สามารถออกหนังสือ
รับรองการลงทุนโดยการฝากเงินประจ�ำกับธนาคารภายในประเทศได้ก็คือธนาคารที่รับฝากเงิน ดังนั้น หลักเกณฑ์ตาม
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ข้อ ๒.๓.๔ และข้อ ๒.๓.๕ ของประกาศส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองฯ จึงไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒ (๒) ของประกาศ
กระทรวงมหาดไทยฯ และการให้ความเห็นชอบให้คนต่างด้าวเข้ามามีถนิ่ ทีอ่ ยูเ่ พือ่ การลงทุนเป็นกรณีพเิ ศษเป็นอ�ำนาจของ
ผู้ถูกฟ้องคดี ตามข้อ ๒ (๔) ของประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ซึ่งศาลปกครองมีอ�ำนาจควบคุมตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ในกรณีดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาต รวมทั้งคณะกรรมการตรวจพิจารณาคนเข้าเมืองได้มีมติอนุญาตให้ผู้ฟ้อง
คดีมีถิ่นที่อยู่เพื่อการลงทุนเป็นกรณีพิเศษตามค�ำขอแล้วและตั้งแต่มีการเริ่มโครงการดึงนักลงทุนเป็นกรณีพิเศษในวันที่
๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบันผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวและมีความเห็นชอบให้คนต่างด้าวที่ขออนุญาต
เข้ามามีถนิ่ ทีอ่ ยูเ่ พือ่ การลงทุนเป็นกรณีพเิ ศษโดยมีหลักฐานการลงทุนด้วยการฝากเงินประจ�ำกับธนาคารภายในประเทศ
เช่นเดียวกับผูฟ้ อ้ งคดีจำ� นวนทัง้ สิน้ ๔๐๔ คน ประกอบกับหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒.๓.๔ และข้อ ๒.๓.๕ ของประกาศส�ำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ ตามข้อ ๒ (๒) ของประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีค�ำสั่ง
ไม่เห็นชอบตามค�ำขอของผูฟ้ อ้ งคดีจงึ เป็นค�ำสัง่ ทีเ่ นือ่ งมาจากการใช้ดลุ พินจิ โดยมิชอบด้วยเจตนารมณ์ของกฎหมายและ
มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
๒๗) กรณีฟอ้ งขอให้เพิกถอนค�ำสัง่ ของนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล ช. ทีส่ งั่ ให้รอื้ ถอนอาคาร (ค�ำ
พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓/๒๕๔๙)
ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เช่าที่ดินบริเวณหาดเลพัง อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต กับบริษัท ล. และได้ท�ำการ
ก่อสร้างอาคารลงบนที่ดินที่ได้เช่าดังกล่าว ต่อมา นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล ช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีค�ำสั่งให้
ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือยื่น
ค�ำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วจึงได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๓
พฤศจิกายน ๒๕๔๔ แจ้งว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินจึงไม่สามารถออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้
ได้และมีค�ำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าค�ำสั่งดังกล่าว
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนือ่ งจากผูฟ้ อ้ งคดีมสี ทิ ธิครอบครองทีด่ นิ ดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายตามสัญญาเช่าทีด่ นิ อีกทัง้
การกระท�ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพราะในบริเวณใกล้เคียงยังมีบุคคลอื่นด�ำเนินการ
ก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รบั อนุญาต ผูฟ้ อ้ งคดีจงึ ยืน่ อุทธรณ์คำ� สัง่ ดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยอุทธรณ์โดยเห็นว่าค�ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงน�ำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนค�ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ปฏิเสธไม่ออกใบ
อนุญาตก่อสร้างอาคารและค�ำสั่งที่ให้รื้อถอนอาคารของผู้ฟ้องคดี
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดียื่นค�ำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยเพียงแต่แนบ
เอกสารสัญญาเช่าที่ดินระหว่างผู้ฟ้องคดี กับบริษัท ล. โดยสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวมิได้ระบุว่าผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของที่ดินที่
มีเอกสารสิทธิตามแบบ ข. ๑ ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบข้อ ๑ (๑) ของ
กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่
แนบเอกสารตามแบบ ข. ๑ ตามกฎหมายดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบที่จะไม่ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่
ผูฟ้ อ้ งคดีได้ ค�ำสัง่ ของผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๑ ทีป่ ฏิเสธไม่ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่ผฟู้ อ้ งคดีจงึ ชอบด้วยกฎหมายแล้ว
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ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเป็นกรณีที่
ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถแสดงเอกสารสิทธิในที่ดินที่ใช้ก่อสร้างตามที่
กฎหมายก�ำหนดได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอ�ำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารรื้อถอนอาคารนั้นได้ตามมาตรา
๔๒ แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ส่วนในกรณีทผี่ ฟู้ อ้ งคดีอา้ งว่าผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๑ เลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูฟ้ อ้ ง
คดีนั้น การที่จะถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัตทิ ี่ไม่เป็นธรรมต้องเป็นกรณีที่ผู้ถูกปฏิบัติมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วไม่
ได้รบั สิทธินนั้ เพราะการเลือกปฏิบตั หิ าใช่เป็นกรณีทไี่ ม่มสี ทิ ธิตามกฎหมายแล้วอ้างว่ามีบคุ คลอืน่ ฝ่าฝืนกฎหมายด้วยกัน
ยังไม่ถูกด�ำเนินการเป็นการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรม ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคาร
ตามค�ำขอและมีค�ำสั่งให้รื้อถอนอาคารเป็นการกระท�ำที่ชอบด้วยกฎหมาย
๒๘) การทีห่ น่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าทดแทนความ
เสียหายเป็นพิเศษส�ำหรับที่ดินที่ถูกเวนคืนแก่ที่ดินที่อยู่ในสภาพและที่ตั้งคล้ายคลึงกันให้แตกต่างกันเป็นการขัดกับ
หลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒/๒๕๕๑)
ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองที่ดินตามหลักฐาน ส.ค.๑ ซึ่งอยู่ในเขตพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดเขต
หวงห้ามที่ดินส�ำหรับไว้ใช้ในราชการทหาร ต่อมา ได้มีประกาศให้เวนคืนที่ดินบริเวณดังกล่าวซึ่งบริเวณที่ที่จะเวนคืนมี
ผู้ฟ้องคดีและราษฎรครอบครองท�ำประโยชน์ รวม ๕๔ ราย โดยราษฎรทั้ง ๕๔ รายมีเพียงหลักฐานการแจ้งการครอบ
ครองทีด่ นิ (ส.ค.๑) และได้แจ้งการครอบครองก่อนมีพระราชกฤษฎีกาประกาศเป็นทีด่ นิ ทีใ่ ช้ประโยชน์ในทางราชการทหาร
และสามารถออกเอกสารสิทธิในทีด่ นิ ซึง่ ในการพิจารณาก�ำหนดค่าทดแทนความเสียหายพิเศษให้แก่ราษฎรดังกล่าว ราษฎร
ทั้ง ๕๔ รายไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) เนื่องจาก
เห็นว่าล่าช้า ต่อมา ได้มกี ารแบ่งราษฎรทีค่ รอบครองทีด่ นิ บริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืนออกเป็นสองกลุม่ กลุม่ แรกเป็นกลุม่ ทีร่ ว่ ม
เรียกร้องกับสมัชชาคนจน จ�ำนวน ๓๘ ราย ส่วนกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ร่วมเรียกร้องกับสมัชชาคนจนและยินยอม
ให้ด�ำเนินการก่อสร้างทางหลวงได้ก่อนจ�ำนวน ๑๖ ราย ซึ่งผู้ฟ้องคดีอยู่ในกลุ่มดังกล่าวและได้มีการพิจารณาก�ำหนด
ค่าทดแทนให้แก่ราษฎรทั้งสองกลุ่ม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการก�ำหนดค่าทดแทนไม่ชอบเนื่องจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งตั้งอยู่
ติดต่อกับที่ดินของผู้ที่อยู่ในกลุ่มแรกแต่ที่ดินแปลงดังกล่าวกลับได้รับค่าทดแทนในอัตราที่สูงกว่า ผู้ฟ้องคดีจึงน�ำคดีมา
ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาหรือมีค�ำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนความเสียหายพิเศษในที่ดินที่ถูกเวนคืนในราคา
เท่ากับที่ดินแปลงดังกล่าว
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง อธิบดีกรม
ทางหลวง ผูถ้ กู ฟ้องคดี ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าทดแทนความเสียหายพิเศษทีด่ นิ ทีถ่ กู เวนคืนให้แก่ผคู้ รอบครอง
ที่ดินรวม ๕๔ ราย โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่งจ�ำนวน ๓๘ ราย ที่ร่วมเรียกร้องกับสมัชชาคนจน ส่วนกลุ่มที่สอง
จ�ำนวน ๑๖ ราย รวมทัง้ ผูฟ้ อ้ งคดีทไี่ ม่ได้รว่ มเรียกร้องกับสมัชชาคนจนเพือ่ ให้ได้รบั เงินค่าทดแทนตามความเหมาะสมของ
สภาพทีด่ นิ ทีถ่ กู เวนคืนหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเป็นหลักเกณฑ์ทขี่ ดั กับหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ อันมีหลักว่าจะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระส�ำคัญเหมือนกันอย่างเท่าเทียมกันและจะต้องปฏิบัติ
ต่อสิ่งที่มีสาระส�ำคัญที่แตกต่างกันให้แตกต่างกันไป ส�ำหรับกรณีนี้สาระส�ำคัญที่เหมือนกันคือผู้ครอบครองที่ดินทั้ง ๕๔
ราย ที่ถูกเวนคืนที่ดินซึ่งได้โต้แย้งกรรมสิทธิ์และยังไม่ได้มีการพิสูจน์สิทธิตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการแก้ไขปัญหา
การบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) การที่ผู้ถูกฟ้องคดีแบ่งเกณฑ์การก�ำหนดค่าทดแทนเป็นสองกลุ่มเป็นการปฏิบัติต่อสิ่งที่มี
สาระส�ำคัญเหมือนกันให้แตกต่างกันซึ่งขัดกับหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ จึงมิชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม
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๒๙) กรณีฟ้องว่าการที่คณะกรรมการจัดซื้อและก�ำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ พิจารณาจ่ายค่าทดแทนโดยมีลกั ษณะเป็นการเลือกปฏิบตั ิ (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๔๙๗/๒๕๕๑)
ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและท�ำประโยชน์ในที่ดินซึ่งไม่มีหนังสือส�ำคัญหรือเอกสารสิทธิในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติกยุ บุรี โดยทีด่ นิ แปลงดังกล่าวอยูใ่ นเขตพืน้ ทีอ่ า่ งเก็บน�ำ้ ยางชุมซึง่ กรมชลประทาน (ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๑) ได้
เริม่ สร้างตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ และเสร็จเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ และในการใช้พนื้ ทีก่ อ่ สร้างอ่างเก็บน�ำ้ ดังกล่าวผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๑
ได้จา่ ยเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผูค้ รอบครองทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ทุกรายแล้ว โดยค่าทดแทนทีด่ นิ ได้จา่ ยให้แก่เจ้าของ
ทีด่ นิ ทีม่ เี อกสารสิทธิ ส่วนค่ารือ้ ย้ายบ้านเรือนสิง่ ปลูกสร้าง ค่าทดแทนต้นไม้ จ่ายให้ทงั้ ทีป่ ลูกในทีด่ นิ ทีม่ เี อกสารสิทธิและ
ไม่มีเอกสารสิทธิ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เริ่มด�ำเนินการส�ำรวจปักหลักเขตเพื่อก�ำหนดพื้นที่ในการก่อสร้างโครงการ
ปรับปรุงอ่างเก็บน�ำ้ ยางชุมเพิม่ เติม ปรากฏว่าต้นไม้และบ่อน�ำ้ ของผูฟ้ อ้ งคดีซงึ่ อยูใ่ นทีด่ นิ ของผูฟ้ อ้ งคดีอนั เป็นทีด่ นิ ทีไ่ ม่มี
เอกสารสิทธิถกู น�ำ้ ท่วม คณะกรรมการจัดซือ้ และก�ำหนดค่าทดแทนทรัพย์สนิ เพือ่ การชลประทานจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
(ผูถ้ ูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงได้พิจารณาจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผทู้ ี่อยูใ่ นพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดนิ เพือ่ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึง่ ทับซ้อน
อยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าวเท่านั้นโดยไม่พิจารณาจ่ายค่าทดแทนต้นไม้ของผู้ฟ้องคดีที่อยู่ในเขตชลประทานเดิม ผู้ฟ้องคดี
เห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้จ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึ่งทับซ้อน
อยู่ในพื้นที่อ่างเก็บน�้ำยางชุมเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เสมอภาคตามรัฐธรรมนูญระหว่างผู้ฟ้องคดีและบุคคลดังกล่าว
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีเข้าครอบครองที่ดินในพื้นที่เขตชลประทานโดยไม่มีสิทธิ
ตามกฎหมายกรณีจึงไม่อาจเปรียบเทียบกับบุคคลผู้มีสิทธิดังกล่าวซึ่งกฎหมายรับรองได้ การที่ได้รับการปฏิบัติจากทาง
ราชการจึงย่อมแตกต่างกัน กรณีจงึ ไม่ขดั ต่อรัฐธรรมนูญ ดังนัน้ การทีผ่ ถู้ กู ฟ้องคดีทงั้ สองไม่พจิ ารณาจ่ายค่าทดแทนต้นไม้
และบ่อน�้ำให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

๓๐) การที่บุคคลใดจะอ้างหลักแห่งความเสมอภาคเพื่อเรียกร้องให้ปฏิบัติต่อตนเป็นอย่างเดียวกัน
นั้นย่อมท�ำได้เฉพาะเพื่อเรียกร้องให้ปฏิบัติในสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ผู้ที่กระท�ำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
จึงไม่อาจอ้างในท�ำนองที่ว่าถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อตนได้ (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๐อ.๑๙๗/๒๕๕๑)
นายช่างแขวงการทางสมุทรปราการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ�ำนวยการ
ทางหลวงแผ่นดิน (ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๓) ได้มคี ำ� สัง่ แจ้งให้ผทู้ บี่ กุ รุกปลูกสร้างบ้านพักอาศัยและร้านค้ารุกล�ำ้ ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) อันอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหมวดการทางสมุทรปราการ สังกัดแขวงการทาง
สมุทรปราการ จ�ำนวน ๓๐ ราย รวมทั้งผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเก้าคนรื้อถอนหรือท�ำลายบ้านพักอาศัยออกจากเขตทางหลวง
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์ค�ำสั่งให้รื้อถอนหรือท�ำลายบ้านพักอาศัยต่อผู้ออกค�ำสั่งแล้ว
ซึง่ ผูฟ้ อ้ งคดีเห็นว่าทีด่ นิ ดังกล่าวเป็นทีด่ นิ รกร้างว่างเปล่าและได้เข้ามาอยูอ่ าศัยนานกว่า ๑๐ ปี แล้ว อยูน่ อกเขตทางหลวง
และเป็นทีร่ าชพัสดุทสี่ ามารถให้ประชาชนเช่าได้โดยเป็นของกรมธนารักษ์ ผูถ้ กู ฟ้องคดีทงั้ สามไม่มอี ำ� นาจทีจ่ ะด�ำเนินการ
ขับไล่ประชาชน จึงฟ้องขอให้เพิกถอนค�ำสั่งที่ให้รื้อถอนและท�ำลายบ้านพักอาศัยที่สร้างขึ้นในเขตทางหลวงโดยไม่ได้รับ
อนุญาต
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ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓
ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตทางหลวงซึ่งที่ดังกล่าวเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภท
อสังหาริมทรัพย์ส�ำหรับพลเมืองใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ของพลเมืองใช้ร่วมกันและไม่เป็นที่ราชพัสดุโดยไม่ได้รับ
อนุญาตให้รื้อถอนหรือท�ำลายบ้านพักอาศัยซึ่งมีอ�ำนาจสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนรื้อถอนหรือท�ำลายสิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างในเขต
ทางหลวงโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ภายในเวลาอันสมควร ตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.
๒๕๓๕ ดังนั้น ค�ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ที่อาศัยในเขตทางหลวงดังกล่าวรื้อถอนหรือท�ำลาย
บ้านพักอาศัยออกจากทางหลวงภายในเวลา ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจึงเป็นค�ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งในการ
ขับไล่ราษฎรที่อยู่อาศัยรุกล�้ำในบริเวณเขตทางหลวงโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นกรมทางหลวงได้ด�ำเนินการผลักดันผู้รุกลํ้า
ในเขตทางหลวงสายต่าง ๆ มาโดยตลอดจนกระทั่งถูกฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดและศาลปกครอง ดังนั้น กรณีจึงไม่ใช่การ
เลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูฟ้ อ้ งคดีแต่อย่างใด และการทีบ่ คุ คลใดจะอ้างหลักแห่งความเสมอภาคเพือ่ เรียกร้องให้ปฏิบตั ติ อ่ ตนเป็น
อย่างเดียวกันนัน้ ย่อมท�ำได้เฉพาะเพือ่ เรียกร้องให้ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีช่ อบด้วยกฎหมายเท่านัน้ ผูท้ กี่ ระท�ำการโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายจึงไม่อาจอ้างในท�ำนองที่ว่าถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อตนได้

๓๑) กรณีฟอ้ งขอให้เพิกถอนกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๕-ฟ.๑๓/๒๕๕๑)
ผูฟ้ อ้ งคดีเป็นผูป้ ระกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ออนไลน์ซงึ่ ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
ประเภทบริการให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ตแก่นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ฟ้องว่าการที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ก�ำหนดให้ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) ที่บันทึกหรือถ่ายทอดเกมการเล่น
ทุกชนิดเป็นเทปหรือวัสดุโทรทัศน์โดยใช้บังคับกับร้านเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์แต่ไม่ใช้บังคับกับฮาร์ดดิสก์ซึ่งติดตั้งไว้
กับคอมพิวเตอร์ของผูป้ ระกอบการทีเ่ กีย่ วข้องกับคอมพิวเตอร์อนื่ ๆ เช่น ร้านถ่ายรูปทีใ่ ช้คอมพิวเตอร์และมีฮาร์ดดิสก์ไว้
บริการลูกค้าด้วยหรือกับฮาร์ดดิสก์ทั่วไปซึ่งติดตั้งไว้กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในบ้านพักอาศัยและสถานที่ราชการ มีลักษณะ
เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่อาจให้เช่าหรือแลกเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ที่บันทึกหรือถ่ายทอดเกม
การเล่นทุกชนิดเว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมกิจการและวัสดุ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ กรณีจึงเป็นการกระท�ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายท�ำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ศาล
เพิกถอนกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๙)ฯ
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อพิจารณาจากสาระส�ำคัญและเจตนารมณ์ในบทบัญญัติของ
กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๙)ฯ เป็นการใช้อ�ำนาจในการก�ำหนดให้วัสดุใดเป็นเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยมีเจตนารมณ์ที่จะควบคุมการให้
บริการเกมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเกมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนโดย
ไม่อยู่นอกเหนือจากขอบเขตแห่งความมุ่งหมายอันเป็นสาระส�ำคัญเพื่อควบคุมการด�ำเนินการเกี่ยวกับภาพและเสียงที่
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ได้มีการบันทึกถ่ายทอดตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ อีกทัง้ กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๙)ฯ มีเจตนารมณ์ควบคุมการให้บริการเกมคอมพิวเตอร์
ตามร้านให้บริการคอมพิวเตอร์ ซึง่ เกมคอมพิวเตอร์สว่ นใหญ่มเี นือ้ หาไม่เหมาะสมหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
อันส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องมีการควบคุมและตรวจสอบและต้องได้รับอนุญาตจากนาย
ทะเบียนตามมาตรา ๖ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ด้วย แต่กรณี
ของร้านถ่ายรูปหรือคอมพิวเตอร์อนื่ ๆ หรือการเล่นเกมออนไลน์ในบ้านพักอาศัยหรือสถานทีร่ าชการมิได้มคี อมพิวเตอร์
หรือฮาร์ดดิสก์ที่บันทึกหรือถ่ายทอดเกมการเล่นทุกชนิดไว้ให้บริการแก่ลูกค้าแต่อย่างใด เป็นเพียงใช้ตัดต่อและตกแต่ง
ภาพให้แก่ลกู ค้าเท่านัน้ ส�ำหรับการเล่นเกมในบ้านหรือสถานทีร่ าชการเป็นเพียงการเล่นเกมเพือ่ บันเทิงในทีพ่ กั อาศัยหรือ
เป็นการใช้เพื่อการด�ำเนินงานของส่วนราชการเท่านั้นจึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๙)ฯ
ซึ่งฮาร์ดดิสก์ของร้านถ่ายรูปหรือร้านค้าอื่น ๆ หรือของบุคคลทั่วไปหรือของส่วนราชการจึงไม่อยู่ภายใต้บทนิยามของ
ค�ำว่าเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ตามกฎกระทรวงดังกล่าว ดังนั้น จึงถือได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๔๙)ฯ มาใช้บังคับโดยอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๒) และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
กิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงเป็นการใช้อ�ำนาจตามที่กฎหมายได้ให้อ�ำนาจไว้โดยชอบธรรมและไม่ขัด
ต่อหลักการคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ กรณีจึงไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและไม่
เป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบกับผู้ประกอบกิจการรายหนึ่งรายใดเป็นการเฉพาะ

๓๒) กรณีการให้นกั เรียนออกจากโรงเรียนเพราะมีบตุ ร (ค�ำร้องที่ ๖๐๐/๒๕๕๓ ค�ำสัง่ ที่ ๖๙/๒๕๕๓)
นางสาว ธ. ผู้ฟ้องคดีได้เข้าศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของโรงเรียนวัดแห่งหนึ่ง โดยเข้าเรียนได้เพียง
๒ วัน ครูฝ่ายปกครองไม่อนุญาตให้เข้าเรียนและให้ออกจากโรงเรียนโดยไม่มีการแจ้งเป็นหนังสือ โดยให้เหตุผลว่าผู้ฟ้อง
คดีมีบุตรแล้ว ผู้ฟ้องคดีท�ำหนังสือร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ไม่ได้รับค�ำชี้แจงใด ๆ จึงน�ำคดีมาฟ้องต่อศาล
ปกครองขอให้มคี ำ� พิพากษาหรือค�ำสัง่ ให้ผถู้ กู ฟ้องคดีทงั้ สอง (ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน และผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา) มีความผิดและรับโทษตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ศาลปกครองชั้นต้นไม่รับฟ้องเนื่องจากนาย ม. ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้ปกครองของผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงบิดา
ของนาย พ. สามีโดยไม่ขอบด้วยกฎหมายของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น นาย ม. จึงมิใช่ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองของ
ผู้ฟ้องคดี และมิใช่ผู้ซึ่งได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระท�ำของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
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๓๓) กรณีผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาแพทย์อ้างว่าถูกเลือกปฏิบัติ (คดีหมายเลขแดงที่
อ ๙๗๒/๒๕๕๖ คดีหมายเลขด�ำที่ อ ๖๗๓/๒๕๕๒)
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ด�ำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ทั้ง ๑๒ สถาบันในปีการศึกษา ๒๕๕๐ ในระบบรับตรง ผู้ฟ้องคดีสมัครสอบคัดเลือกและผ่านการสอบ
ข้อเขียนของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ร. ซึ่งผู้ฟ้องคดีไปสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย แต่จากการ
ประกาศผลการคัดเลือกไม่ปรากฏมีชื่อผู้ฟ้องคดี
ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาประเด็นการที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์มีมติไม่รับผู้ฟ้องคดี
เข้าศึกษา เห็นว่ากรรมการทุกคนไม่เคยมีเหตุโกรธเคืองกับผู้ฟ้องคดีมาก่อน จึงไม่มีมูลเหตุจูงใจที่จะกลั่นแกล้งไม่รับ
ผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษาในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ร. ส�ำหรับหลักเกณฑ์การประเมินผลการสอบสัมภาษณ์
นั้น ปรากฏตามเอกสารการสัมภาษณ์ว่า มีการก�ำหนดลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ เช่น “Overt Homosexuality” การ
แต่งตัว กิริยามารยาทไม่เหมาะสม การควบคุมอารมณ์ไม่เหมาะสม ความไม่รับผิดชอบ ขาดมนุษยสัมพันธ์ ขาดความ
ใฝ่รู้ กรรมการจ�ำนวน ๗ คน ให้เหตุผลเกี่ยวกับบุคลิกภาพของผู้ฟ้องคดีสอดคล้องกันว่าบุคลิกภาพของผู้ฟ้องคดี
ไม่เหมาะสม ปฏิกิริยาในการตอบค�ำถามไม่ดี มีความกังวลมาก พูดจาสับสน สภาพจิตใจไม่มั่นคง
จากข้อเท็จจริงในการพิจารณา ศาลปกครองรับฟังได้ว่าการตอบค�ำถามตลอดจนกิริยาอาการ
ของผู้ฟ้องคดีในการสอบสัมภาษณ์เป็นเหตุให้กรรมการทั้ง ๙ คนมีมติไม่รับผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษา ดังนั้น การใช้ดุลพินิจ
ของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ในการลงมติดังกล่าวจึงเป็นการพิจารณาที่มีเหตุผลเหมาะสมและชอบด้วยกฎหมาย
แล้ว นอกจากนี้ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ย่อมต้องคัดเลือกจากผู้มีความรู้ความสามารถ สภาพกาย
และสภาพจิตใจเหมาะสมทีจ่ ะประกอบวิชาชีพแพทย์ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ยอ่ มสามารถใช้ดลุ พินจิ โดยพิจารณา
จากบุคลิกลักษณะและสภาวะทางอารมณ์ของผูเ้ ข้าสอบสัมภาษณ์ได้ อีกทัง้ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์กม็ ไิ ด้พจิ ารณา
ไม่รบั ผูฟ้ อ้ งคดีเพราะเหตุดา้ นบุคลิกภาพแต่ประการเดียว แต่ยงั ปรากฏความไม่เหมาะสมด้านอืน่ อีกหลายประการทีเ่ ป็น
เหตุผลในการไม่รับผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษา การพิจารณาของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จึงไม่ใช่การกระท�ำที่ต้องห้ามตาม
มาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
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วิเคราะห์ประเด็นความเสมอภาคและ
การเลือกปฏิบัติตามกฎหมายไทยและ
ต่างประเทศ
หลังจากทีไ่ ด้ศกึ ษาถึงสภาพปัญหา ข้อเท็จจริง จากค�ำร้อง การสัมภาษณ์ / ประชุมกลุม่ ย่อย / รับฟังความคิดเห็น
ในบทที่ ๒ และการศึกษาหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในบทที่ ๓ แล้ว ในบทนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ของการเลือก
ปฏิบัติและความเท่าเทียมกัน โดยจ�ำแนกการวิเคราะห์ออกเป็น ๒ ส่วนหลัก คือ

ส่วนแรก

วิเคราะห์ความหมาย ขอบเขต แนวคิดเกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั แิ ละความเท่าเทียมกัน เช่น การเลือกปฏิบตั โิ ดยตรง
การเลือกปฏิบัติโดยอ้อม การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม มาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก ขอบเขตแห่งการใช้ดุลพินิจ

ส่วนที่สอง

วิเคราะห์ประเด็นการเลือกปฏิบัติตามกรอบของปัจจัย ๒ ประการ คือ เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ และมิติของการ
เลือกปฏิบัติ โดยมีการวิเคราะห์ประเด็นเฉพาะและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องเป็นรายประเด็นไป เช่น การเลือกปฏิบัติใน
บริการภาครัฐ ภาคเอกชน การสื่อสารที่ท�ำให้เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech) การคุกคาม (Harassment) ฯลฯ

๔.๑ การเลือกปฏิบัติโดยตรง (Direct Discrimination)
ในส่วนนี้จะท�ำการวิเคราะห์หลักการเลือกปฏิบัติโดยตรง โดยจะพิจารณาแนวคิดและหลักการดังกล่าวในบริบท
ของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เพือ่ ให้เห็นถึงการปรับใช้หลักการดังกล่าวส�ำหรับการคุม้ ครองสิทธิผถู้ กู เลือก
ปฏิบัติ รวมทั้งน�ำคดีที่เกิดขึ้นในบริบทของกฎหมายสิทธิมนุษชนระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ประกอบด้วย
การห้ามเลือกปฏิบตั โิ ดยตรงมีสว่ นสัมพันธ์กบั การส่งเสริมหลักความเท่าเทียมกันเชิงรูปแบบ (Formal Equality)
โดยการห้ามการปฏิบัติอันเป็นที่พึงพอใจน้อยกว่า (Less Favorable Treatment) หรือการปฏิบัติในทางท�ำให้เสียหาย
(Detrimental Treatment) แก่บคุ คลโดยเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ติ า่ ง ๆ การเลือกปฏิบตั โิ ดยตรงนัน้ เป็นการพิจารณาถึง
การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันระหว่างบุคคลในสภาวะหรือเงือ่ นไขทีเ่ หมือนกัน ซึง่ มักพบในกรณีของการไม่ให้สทิ ธิบางประการ
กับบุคคลบางคนหรือบางกลุ่มด้วยเหตุที่บุคคลนั้นจัดอยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น การตรา
กฎหมายจ�ำกัดสิทธิบุคคลบางกลุ่มด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ การกระท�ำของภาคเอกชน เช่น นายจ้าง ในการปฏิบัติ
ต่อลูกจ้างแตกต่างกันด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ รวมทัง้ การกระท�ำของภาคเอกชนทีป่ ฏิเสธการให้บริการหรือจ�ำหน่าย
สินค้ากับบุคคลบางกลุม่ ด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ การเลือกปฏิบตั โิ ดยตรงนีจ้ ะเห็นได้จากการปฏิบตั ทิ มี่ วี ตั ถุประสงค์
เห็นได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติอันสะท้อนจากลักษณะหรือรูปแบบของการปฏิบัติที่มีความแตกต่างกันระหว่างบุคคลที่
เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายที่ให้สิทธิกับเพศหนึ่งโดยกีดกันอีกเพศหนึ่ง จะเห็นได้ว่ากฎหมายนี้มีวัตถุประสงค์ที่เห็นได้ชัดว่า
เป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
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๔.๑.๑ การเลือกปฏิบัติโดยตรงในบริบทของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ

กลไกตามสนธิสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติมแี นวทางพิจารณาหลักการเลือกปฏิบตั โิ ดยตรงไป
ในทิศทางใกล้เคียงกัน ดังจะเห็นได้จากความเห็นทั่วไปของ HRC (Human Rights Committee, General Comment
18, Non-Discrimination)67 ได้มีการอธิบายการเลือกปฏิบัติไว้ ว่า การเลือกปฏิบัติตามมาตรา ๒ และมาตรา ๒๖ ของ
ICCPR นั้นหมายถึง “การเลือกปฏิบัติที่ใช้ใน ICCPR นั้น ควรเข้าใจว่ามีนัยถึงความแตกต่างใด ๆ การกีดกัน การจ�ำกัด
หรือการปฏิบัติเป็นพิเศษ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง ชาติหรือสังคม
ดั้งเดิม ทรัพย์สิน สถานะอื่นใด และมีวัตถุประสงค์หรือผลกระทบ (Purpose or effect) ในเชิงอุปสรรคหรือเป็นการลด
ทอนการใช้สิทธิและเสรีภาพทั้งหลายของบุคคลนั้นบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน”
จะเห็นได้ว่าแม้ความเห็นทั่วไปนี้มิได้กล่าวโดยชัดเจนถึงการเลือกปฏิบัติโดยอ้อม (Indirect Discrimination) แต่จากที่อธิบายว่า “…มีวัตถุประสงค์หรือผลกระทบ (Purpose or Effect)” นั้นแสดงอยู่ว่า การเลือกปฏิบัติ
ตามการความเห็นทั่วไปนี้ หมายรวมถึงการเลือกปฏิบัติโดยตรงและการเลือกปฏิบัติโดยอ้อม (Direct and Indirect
Discrimination) เนื่องจากการเลือกปฏิบัติโดยตรงจะมุ่งเน้นที่วัตถุประสงค์ (Purpose) ในขณะที่การเลือกปฏิบัติทาง
อ้อมจะพิจารณาที่ผลกระทบ (Effect) กล่าวคือ แม้โดยรูปแบบของการปฏิบัติหรือกฎเกณฑ์นั้นจะมีลักษณะเป็นกลาง
โดยปฏิบัติต่อบุคคลเท่าเทียมกัน แต่ในเชิงของผลกระทบแล้ว การปฏิบัติหรือกฎเกณฑ์ดังกล่าวส่งผลให้บุคคลบางกลุ่ม
เสียเปรียบหรือถูกกีดกัน
ตัวอย่างคดีที่ตัดสินตามหลักของ ICCPR เช่น
 Lovelace v. Canada68 ซึ่งเป็นกรณีของกฎหมายแคนาดา (Canadian Indian Act) วางหลักว่า
หญิงอินเดียนที่สมรสกับคนที่มิใช่อินเดียนจะเสียสถานะความเป็นอินเดียน ในขณะที่ชายอินเดียนไม่สูญเสีย
สถานะนั้นแม้ว่าจะสมรสกับหญิงที่ไม่ใช่อินเดียน ดังนี้เป็นการเลือกปฏิบัติโดยตรงด้วยเหตุแห่งเพศ
 Brooks v. the Netherland69 ในคดีนี้ HRC ตัดสินว่าความแตกต่างกันที่อาศัยเหตุแห่งเพศตาม
กฎหมายประกันสังคมนั้นไม่มีเหตุผลที่สมควรและขัดต่อมาตรา ๒๖ ซึ่งห้ามการเลือกปฏิบัติ
 Avellanal v. Peru70 คดีนี้ HRC ตัดสินในประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายเปรูที่ห้ามหญิงซึ่งสมรสแล้ว
ท�ำการฟ้องคดีเกี่ยวกับสินสมรสว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ ซึ่งห้ามการเลือกปฏิบัติ
 Aumeeruddy-Cziffra v. Mauritius ส�ำหรับคดีนี้ HRC ตัดสินว่ากฎหมายมอริเชียสเกี่ยวกับการ
เข้าเมืองซึ่งจ�ำกัดสิทธิในการอยู่อาศัยของสามีต่างชาติของหญิงมอริเชียส แต่ไม่จ�ำกัดสิทธิของหญิงต่างชาติซึ่ง
เป็นภริยาของชายมอริเชียสนั้นเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ

67

From “CCPR General Comment No. 18: Non-discrimination” UN Human Rights Committee (HRC),
November 10, 1989
68
From “Sandra Lovelace v. Canada” Communication No. 24/1977: Canada 30/07/81, UN Doc. CCPR/
C/13/D/24/1977)
69
From “Brooks v. The Netherlands” (UN Doc CCPR/C/29/D/172/1984)
70
From “Ato del Avellanal v. Peru” (Communication No. 202/1986)
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จากคดีดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยตรงเนื่องจากกฎเกณฑ์หรือกฎหมายในคดี
เหล่านี้ท�ำให้บุคคลกลุ่มหนึ่งได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกับบุคคลอื่นในสถานการณ์เดียวกันด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
เช่น เหตุแห่งเพศ
กลไกตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ก็มีการตีความการเลือกปฏิบัติในแนวทางนี้เช่นเดียวกัน
ดังเช่นข้อแนะน�ำของ CERD General Recommendation 1471 อธิบายความหมายของการเลือกปฏิบัติไว้ว่า “การ
ปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกัน (Differentiation of Treatment ) จะไม่กอ่ ให้เกิดการเลือกปฏิบตั ิ (Discrimination) หากพิจารณา
เกณฑ์ส�ำหรับการปฏิบัติที่แตกต่างกันนั้นเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของสนธิสัญญาแล้วมีความชอบ
ธรรมหรือตกอยู่ในขอบเขตมาตรา ๑ ย่อหน้า ๔ ของสนธิสัญญานี้ ในการพิจารณาเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการยอมรับ
ว่าการกระท�ำใดการกระท�ำหนึ่งอาจมีวัตถุประสงค์หลากหลาย ดังนั้น ในการก�ำหนดว่าการกระท�ำอันหนึ่งส่งผลขัดแย้ง
ต่อหลักการตามสนธิสัญญานี้ คณะกรรมการจะพิจารณาว่าการกระท�ำนั้นก่อให้เกิดผลกระทบอันไม่สามารถอ้างเหตุที่
ชอบธรรม (Unjustifiable Desperate Impact) ต่อบุคคลที่ถูกจ�ำแนกความแตกต่างด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว
บรรพบุรุษ สัญชาติ ถิ่นก�ำเนิด”
ความเห็นทั่วไป (General Comment) ของกลไกตามสนธิสัญญา ICESCR72 ได้อธิบายว่า “การเลือก
ปฏิบัติโดยตรง (Direct Discrimination) เกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับการปฏิบัติในลักษณะที่พึงพอใจน้อยกว่าบุคคลอื่นใน
สถานการณ์เดียวกันด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น การจ้างงานในสถาบันการศึกษาหรือการสมัครสมาชิกในสหภาพ
การค้านัน้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความคิดเห็นทางการเมืองของลูกจ้างหรือผูส้ มัคร การเลือกปฏิบตั ทิ างตรงรวมถึงการกระท�ำ
ที่ส่งผลร้ายหรือการละเว้นการกระท�ำบางอย่างบนพื้นฐานจากเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ..” ดังนั้น จะเห็นได้ว่าในกรณี
การเลือกปฏิบัติโดยตรงนั้นเห็นได้ชัดเจนจากตัวมาตรการหรือกฎหมายว่ามีเนื้อหาที่ก�ำหนดเงื่อนไขแตกต่างกันส�ำหรับ
บุคคลบางกลุ่มด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ

๔.๑.๒ การเลือกปฏิบัติโดยตรงในบริบทของสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป

ตามสนธิสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนยุโรป (ECHR) นัน้ มาตรา ๑๔ ซึง่ วางหลักห้ามการเลือกปฏิบตั ไิ ว้มไิ ด้จำ� แนก
การเลือกปฏิบัติโดยตรงและโดยอ้อม กล่าวคือ วางหลักห้าม “การเลือกปฏิบัติ” (Discrimination) เท่านั้น73 โดยคดี
ส�ำคัญที่เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติทางตรง เช่น Belgian Linguistics74 ซึ่งตัดสินโดย ECHR ในปี ๑๙๖๘ ในคดีนี้ ผู้ร้อง
มีถิ่นอาศัยในเบลเยี่ยมแต่พูดภาษาฝรั่งเศส ต้องการหาโรงเรียนที่สอนเป็นภาษาฝรั่งเศสให้บุตร แต่ในท้องถิ่นนั้นเป็น
ท้องถิน่ ทีโ่ รงเรียนซึง่ ได้รบั การอุดหนุนโดยรัฐด�ำเนินการสอนเฉพาะภาษาท้องถิน่ ผูร้ อ้ งเห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบตั ิ รัฐบาล
เบลเยี่ยมต่อสู้ว่ากรณีนี้เป็นการเลือกปฏิบัติเชิงบวก (Positive Discrimination) เพื่อสนับสนุนภาษาท้องถิ่นและชุมชน
ท้องถิ่นอันเป็นผลประโยชน์สาธารณะอย่างหนึ่ง หรือเรียกว่าคุ้มครองให้ท้องถิ่นบางแห่งใช้ภาษาถิ่นเดียวกัน ECHR
เห็นว่ามาตรการซึ่งมุ่งหมายให้ท้องถิ่นนั้นมีภาษาเดียว (Unilingual Region) ไม่ได้มีลักษณะก�ำหนดตามอ�ำเภอใจและ
มีเหตุสมควรจึงไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ
71

From CERD General Recommendation No. 14 (Art. 2, para. 1: Definition of discrimination)
From “General Comment No. 20: Non-discrimination in Economic, Social and Cultural Rights, Art. 2,
para. 2” International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
73
Article 14 states that “The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall
be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other
opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status”
74
From “The Belgian Linguistic case (1968) 1 ECHR 252
72
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ในคดี Belgian Linguistics ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติในเบลเยี่ยม ECHR อธิบายว่า75
หลักความเท่าเทียมกันของการปฏิบัติ (Principle of Equality of Treatment) จะถูกละเมิด หากความแตกต่างใน
การปฏิบัติ (Distinction) นั้นปราศจากวัตถุประสงค์และเหตุผลอันสมควร ซึ่งจะต้องประเมินจากความสัมพันธ์ระหว่าง
เป้าหมายและผลกระทบ (Aim and Effects) ของมาตรการนั้น ประเด็นส�ำคัญที่ ECHR ต้องการย�้ำก็คือ ความ
แตกต่างของการปฏิบัติที่จะไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัตินั้น ไม่เพียงแต่จะต้องมีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate
Aim) เท่านัน้ แต่ยงั ต้องมีความสัมพันธ์อย่างสมเหตุผลและได้สดั ส่วนระหว่างวัตถุประสงค์และวิธกี ารทีน่ ำ� มาใช้เพือ่ บรรลุ
วัตถุประสงค์นั้นด้วย
จากคดีนี้ ผู้ร้องจะต้องแสดงให้เห็นหลายประการ ได้แก่
 มีการปฏิบัติที่แตกต่างกันระหว่างบุคคลสองกลุ่ม
 บุคคลทั้งสองกลุ่มนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่เปรียบเทียบกันได้ (Analogous Situation)
ส�ำหรับฝ่ายทีถ่ กู ร้องหรือภาครัฐนัน้ ก็มขี อ้ ต่อสูว้ า่ การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันนัน้ เป็นไปภายใต้สถานการณ์ที่
มีเหตุผล การปฏิบัติที่แตกต่างอาจไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ หากมีวัตถุประสงค์และเหตุผลที่ชอบธรรม
และเป็นไปตามหลัก “Margin of Appreciation” ซึ่งจะได้วิเคราะห์เป็นหัวข้อต่างหากต่อไป
คดีที่ตัดสินตามหลักของ ECHR นั้นมักเกี่ยวข้องกับการพิจารณาวัตถุประสงค์และความสัมพันธ์อัน
สมเหตุผลระหว่างเป้าหมายและวิธีการของมาตรการที่พิพาทดังกล่าวข้างต้น มากกว่าพิจารณาผลกระทบจากการ
ปฏิบัติที่แตกต่างต่อกลุ่มที่มีความเสี่ยง เช่น กฎหมายที่ปฏิบัติต่อผู้ชายในลักษณะที่พึงพอใจน้อยกว่าผู้หญิงนั้นเป็นการ
เลือกปฏิบัติ (Van Raalte v. the Netherlands) การก�ำหนดให้แม่เป็นผู้มีอ�ำนาจปกครองบุตรเพราะรสนิยมทางเพศ
ของพ่อนั้นเป็นการเลือกปฏิบัติ (Salgueiro Da Silva Mouta v. Portugal)
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าในกรณีของการเลือกปฏิบัติโดยตรงนั้น กฎหมาย กฎเกณฑ์หรือนโยบายที่พิพาทนั้น
มีลักษณะเป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกันระหว่างบุคคลโดยมีบุคคลกลุ่มหนึ่งได้รับการปฏิบัติที่ด้อยกว่าหรือถูกจ�ำกัดสิทธิ
ภายใต้เงื่อนไขว่าบุคคลทั้งสองกลุ่มนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่เปรียบเทียบกันได้ ซึ่งจะแตกต่างกับการเลือกปฏิบัติโดยอ้อม
ซึ่งกฎหมายหรือกฎเกณฑ์นั้นดูภายนอกแล้วไม่มีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน กล่าวคือ มุ่งหมายบังคับโดยไม่จ�ำแนกความ
แตกต่างของบุคคล แต่ส่งผลกระทบท�ำให้บุคคลบางกลุ่มเสียเปรียบด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
นอกจากนี้ กฎหมายอืน่ ของสหภาพยุโรปซึง่ มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์การเลือกปฏิบตั โิ ดยตรงไว้ เช่น มาตรา
2.2 (a) ของ EU Race Directive ก�ำหนดว่า “การเลือกปฏิบัติโดยตรงจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลถูกปฏิบัติอันเป็นที่พึงพอใจ
น้อยกว่าบุคคลอื่น โดยถูกปฏิบัติในสถานการณ์ที่เปรียบเทียบกันได้ด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติหรือถิ่นก�ำเนิด”
มาตรา ๔๕ ของ Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) วางหลักเกี่ยวกับ
เสรีภาพในการเคลื่อนย้ายแรงงานในสหภาพยุโรป โดยมีหลักการเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติ คือ “เสรีภาพในการ
เคลื่อนย้ายแรงงานนั้นรวมถึงการขจัดการเลือกปฏิบัติใด ๆ ด้วยเหตุแห่งสัญชาติ ในกรณีที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงาน
ค่าตอบแทน เงื่อนไขการท�ำงาน” ตัวอย่างคดี เช่น กฎหมายฝรั่งเศสก�ำหนดสัดส่วนลูกเรือฝรั่งเศสให้ต้องประกอบไป
ด้วยผู้มีสัญชาติฝรั่งเศสจ�ำนวนหนึ่ง (Commission v. Italy, 2001 ECR I-4923) หรือในคดี Groener v. Minister for
Education (1989) ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้หญิงชาวดัทช์ถูกปฏิเสธต�ำแหน่งงานสอนหนังสือในวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน Dublin
75

lbid.
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ด้วยเหตุทไี่ ม่พดู ภาษา Gaelic จึงฟ้องว่าการปฏิเสธนีเ้ ป็นการเลือกปฏิบตั แิ ละขัดต่อหลักการเคลือ่ นย้ายแรงงาน อย่างไร
ก็ตาม ศาลตัดสินว่า การปฏิบัติดังกล่าวสมเหตุผล เนื่องจากพิจารณาระหว่างวัตถุประสงค์ (การส่งเสริมภาษาประจ�ำ
ชาติ) และวิธีการส�ำหรับน�ำไปสู่เป้าหมายนั้น (การรับครูที่สามารถพูดภาษาประจ�ำชาติได้) แล้วเห็นว่าได้สัดส่วนและไม่
เป็นการเลือกปฏิบัติต่อประชาชนสัญชาติอื่นในยุโรป
มาตรา ๑๕๗ ของ TFEU กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าประเทศสมาชิกต้องน�ำหลักการจ่ายค่าตอบแทนการ
ท�ำงานที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศชายและหญิงมาใช้บังคับ76 (Equal Pay for Male and Female) ดังนั้น จะเห็นได้
ว่า การจ่ายค่าตอบแทนต่างกันด้วยเหตุแห่งเพศ เป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกันด้วยเหตุแห่งเพศและเป็นการเลือกปฏิบัติ
นอกจากนี้ มาตรา ๒ ของ Equal Treatment Directive วางหลักว่า การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันหมายถึง
การไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานะทางครอบครัวและการสมรส77
จากกฎหมายของสหภาพยุโรปดังกล่าวข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่า มีการวางหลักห้ามการปฏิบัติอันเป็นการ
ปฏิบัติที่แตกต่างกันระหว่างบุคคลโดยมีบุคคลกลุ่มหนึ่งได้รับการปฏิบัติที่ด้อยกว่าหรือถูกจ�ำกัดสิทธิ โดยบุคคลทั้งสอง
กลุ่มนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่เปรียบเทียบกันได้ กฎหมายดังกล่าวจึงมุ่งเน้นการห้ามเลือกปฏิบัติโดยตรง อย่างไรก็ตาม
กฎหมายบางฉบับมีขอบเขตครอบคลุมการห้ามเลือกปฏิบัติโดยอ้อมด้วย

๔.๑.๓ การเลือกปฏิบัติโดยตรงในบริบทของสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนแอฟริกัน

หลักการห้ามเลือกปฏิบตั ปิ รากฏอยูใ่ นมาตรา ๒ ของ AfCHPR ทีม่ หี ลักว่า บุคคลทุกคนมีสทิ ธิและเสรีภาพ
ตามทีไ่ ด้รบั รองไว้ในสนธิสญ
ั ญานีโ้ ดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุใด ๆ เช่น เชือ้ ชาติ กลุม่ ชาติพนั ธุ์ สีผวิ เพศ ภาษา
ศาสนา ความเห็นทางการเมืองหรือความเห็นอื่นใด สัญชาติ ถิ่นก�ำเนิด ตัวอย่างเช่น คดี Association Mauritanienne
des Droits de l’ Homme v. Mauritania การกักขัง ทรมาน ฆ่า และการบังคับขูเ่ ข็ญชาว Mauritania ผิวสีโดยรัฐบาล
นัน้ เป็นการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างด้วยเหตุแห่งสีผวิ อันเป็นการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่สามารถยอมรับได้และฝ่าฝืนมาตรา ๒ ของสนธิ
สัญญานี้ ส�ำหรับคดี OMCT and others เป็นประเด็นการปฏิเสธสิทธิของบุคคลเกี่ยวกับสัญชาติด้วยเหตุที่บุคคลนั้น
จัดอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์ จึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒ หรือในคดีเกี่ยวกับการกีดกันสิทธิของบุคคลบางกลุ่มในการมีส่วนร่วม
กระบวนการประชาธิปไตย เป็นการฝ่าฝืนหลักการห้ามเลือกปฏิบัติ จะเห็นได้ว่าหลักการห้ามเลือกปฏิบัติตาม AfCHPR
ไม่ได้มีการแบ่งแยกระหว่างการเลือกปฏิบัติโดยตรงและโดยอ้อม แต่จากคดีต่าง ๆ ชี้ให้เห็นถึงการปรับใช้หลักการห้าม
เลือกปฏิบัติกับกฎเกณฑ์หรือการกระท�ำของรัฐบาลที่โดยเนื้อหาและหลักการแล้วเป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกันระหว่าง
บุคคลด้วยเหตุเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ แหล่งก�ำเนิด จึงมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยตรง

76

Each Member State shall ensure that the principle of equal pay for male and female workers for
equal work or work of equal value is applied.
77
Council Directive 76/207/EEC of 9 February 1976 on the implementation of the principle of equal
treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working
conditions: 1. For the purposes of the following provisions, the principle of equal treatment shall mean that there
shall be no discrimination whatsover on grounds of sex either directly or indirectly by reference in particular to
marital or family status.
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๔.๑.๔ การเลือกปฏิบัติโดยตรงในบริบทของสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนอเมริกัน

สนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนอเมริกัน (AmCHR) มีหลักการห้ามเลือกปฏิบัติซึ่งจัดอยู่ในหลัก “Equality
principle” หรือหลักความเท่าเทียมกัน โดยมิได้จ�ำแนกความแตกต่างระหว่างการเลือกปฏิบัติโดยตรงและโดยอ้อม
ดังจะเห็นได้จาก มาตรา ๒๔ วางหลักว่า “บุคคลทุกคนเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย ดังนัน้ จึงมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การคุม้ ครอง
ทีเ่ ท่าเทียมกันตามกฎหมายโดยปราศจากการเลือกปฏิบตั 78ิ ทัง้ นี้ IACHR อธิบายความหมายของการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เท่าเทียม
กัน (Unequal treatment) ตามนัยมาตรา ๒๔ ไว้ในคดี Carlos Garcia Saccone79 ว่ามีความหมาย ๔ นัย ได้แก่
- การปฏิเสธสิทธิของบุคคล
- การลดทอนสิทธิของบุคคล แต่ให้สิทธิในลักษณะดังกล่าวแก่บุคคลอื่น
- การก�ำหนดหน้าที่แก่บุคคลโดยไม่ก�ำหนดหน้าที่นั้นแก่ผู้อื่น
- การก�ำหนดหน้าที่แก่บุคคลโดยก�ำหนดหน้าที่นั้นแก่บุคคลอื่นในลักษณะที่เข้มงวดน้อยกว่า (Less
strenuously)
หากพิจารณาคดีทเี่ กีย่ วข้องแล้วพบว่า หลักการห้ามเลือกปฏิบตั นิ มี้ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกับการพิจารณาตาม
กฎหมายสหภาพยุโรป นั่นคือ ต้องเปรียบเทียบระหว่างวัตถุประสงค์และวิธีการอันน�ำไปสู่วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติ
ที่แตกต่างกันนั้น ในข้อเสนอแก้ไขบทบัญญัติรัฐธรรมนูญของคอสตาริกา80 IACHR อธิบายหลักการตามมาตรา ๒๔ ว่า
“การปฏิบัติที่แตกต่างกัน (Difference in treatment) โดยรัฐ จะไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ หากมีการจ�ำแนกบุคคลบน
พื้นฐานข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันและมีความสัมพันธ์อย่างสมเหตุผลและได้สัดส่วนระหว่างการปฏิบัติที่แตกต่างนั้นกับ
วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติดังกล่าว” แนวการพิจารณานี้ถูกน�ำมาใช้ในการพิจารณาคดีต่าง ๆ เช่น ในคดี Marcelino
Hanriquez et al81 นั้น IACHR กล่าวว่า “การปฏิบัติที่แตกต่างกัน (Distinction) จะเกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติ
(Discrimination) เมื่อการปฏิบัตินั้นเหมือนกันหรือเปรียบเทียบกันได้ในกรณีสถานการณ์หรือข้อเท็จจริงที่แตกต่างกัน
ความแตกต่างนั้นไม่มีเหตุผลอันสมควร วิธีการที่น�ำไปสู่วัตถุประสงค์นั้นไม่สมเหตุผลและไม่ได้สัดส่วนกับวัตถุประสงค์”
IACHR น�ำเอาหลัก “Weighty Reason” หรือเหตุผลที่มีน�้ำหนัก ตามแนวของ ECHR มาพิจารณา
ว่าการปฏิบัติที่แตกต่างนั้นเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ “ความแตกต่างกันในกฎหมายบนพื้นฐานของเกณฑ์ด้านสถานะ
บุคคล เช่น เพศ เชื้อชาติ ต้องมีการพิจารณาอย่างเข้มงวด ความเท่าเทียมทางเพศถือเป็นวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่ง
ในปัจจุบัน ดังนั้น จึงต้องใช้เหตุผลที่มีน�้ำหนักในการพิจารณาว่าความแตกต่างนั้นอยู่บนพื้นฐานของเหตุแห่งเพศเพียง
อย่างเดียวหรือไม่”82 ผู้ร้องว่าถูกเลือกปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ ต้องพิสูจน์ว่าการปฏิบัติที่แตกต่างนั้นไม่สมเหตุผล ไม่ได้
สัดส่วนกับวัตถุประสงค์
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Article 24 Right to Equal Protection “All persons are equal before the law. Consequently, they are
entitled, without discrimination, to equal protection of the law”
79
From “Carlos Garcia Saccone v. Argentina (1998)”
80
From “Advisory Opinion on Proposed Amendments to the Naturalization Provision of the Constitution
of Costa Rica, OC-4/84” Inter-American Court of Human Rights (IACHR), 19 January 1984
81
From “Marcelino Hanriquez et al v. Argentina (2000)”
82
From “Maria Eugenia Morales de Sierra v. Guatemala” Case 11.625 del 19 de enero de (2001)”
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๔.๑.๕ การเลือกปฏิบัติโดยตรงตามกฎหมายต่างประเทศ

นอกจากระดับของกฎหมายระหว่างประเทศดังกล่าวมาแล้ว ส�ำหรับกฎหมายต่างประเทศทีม่ กี ารระบุถงึ
การห้ามเลือกปฏิบัติโดยตรงไว้อย่างชัดเจน เช่น
กฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติของประเทศฟินแลนด์ (Non-Discrimination Act (1325/2014) วางหลักว่า
“การเลือกปฏิบัติโดยตรง (Direct Discrimination) เกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับการปฏิบัติในลักษณะอันเป็นที่พึงพอใจน้อย
กว่าบุคคลอืน่ ซึง่ ได้รบั การปฏิบตั หิ รือจะได้รบั การปฏิบตั ใิ นสถานการณ์ทเี่ ปรียบเทียบกันได้ (Comparable Situation)”83
ส�ำหรับกฎหมายประเทศสวีเดน ก็ได้ก�ำหนดการเลือกปฏิบัติโดยตรงไว้ กล่าวคือ “การที่บุคคลเกิดความ
เสียเปรียบจากการถูกปฏิบัติอันเป็นที่พึงพอใจน้อยกว่าบุคคลอื่นซึ่งได้รับการปฏิบัติในสถานการณ์ที่เปรียบเทียบกันได้
ทั้งนี้ หากการเสียเปรียบนั้นเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งเพศ อัตลักษณ์ หรือการแสดงออกของคนข้ามเพศ เชื้อชาติ ศาสนา
หรือความเชื่อ ความพิการ รสนิยมทางเพศ อายุ”84
ในกรณีของประเทศแอฟริกาใต้นนั้ รัฐธรรมนูญระบุถงึ การเลือกปฏิบตั โิ ดยตรงและโดยอ้อมไว้อย่างชัดเจน
แต่มิได้ก�ำหนดนิยามส�ำหรับการเลือกปฏิบัติทั้งสองกรณีไว้ ดังจะได้ชี้ให้เห็นในหัวข้อต่อไป อย่างไรก็ตาม กฎหมายบาง
ประเทศอาจไม่ระบุถึงการเลือกปฏิบัติโดยตรงไว้อย่างชัดเจน เช่นตามกฎหมายประเทศแคนาดานั้น รัฐธรรมนูญมิได้
ก�ำหนดจ�ำแนกการเลือกปฏิบัติโดยตรงกับโดยอ้อมไว้ แต่ศาลสูงสุดแคนาดาได้เคยวางหลักจ�ำแนกระหว่างการเลือก
ปฏิบัติว่าอาจเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมดังจะได้กล่าวถึงต่อไป

๔.๑.๖ การเลือกปฏิบัติโดยตรงตามกฎหมายไทย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมิได้จ�ำแนกความแตกต่างระหว่างการเลือกปฏิบัติโดยตรงกับการ
เลือกปฏิบัติโดยอ้อม ส�ำหรับกฎหมายเฉพาะฉบับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก็มิได้ก�ำหนดไว้ชัดเจนถึงการเลือกปฏิบัติโดยตรง
กับการเลือกปฏิบัติโดยอ้อม ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าตามกฎหมายไทยไม่ได้มีการก�ำหนดนิยามหรือค�ำอธิบายของการ
เลือกปฏิบัติโดยจ�ำแนกประเภทการเลือกปฏิบัติดังเช่นที่ปรากฏในการตีความกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
และกฎหมายต่างประเทศบางประเทศดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ส�ำหรับการเลือกปฏิบัติโดยตรงตามแนวค�ำพิพากษาอาจ
พิจารณาได้ดังต่อไปนี้
หลักการเลือกปฏิบัติปรากฏจากค�ำพิพากษาศาลปกครอง ดังจะเห็นได้จากการวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับหลัก
ความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ คดีซึ่งมีประเด็นว่ากฎเกณฑ์ที่รัฐออกมานั้นเป็นการเลือกปฏิบัติ
หรือไม่ ศาลปกครองอธิบายถึงการเลือกปฏิบัติไว้ในคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ ฟ.๘ – ฟ.๑๐/๒๕๔๖ โดยอาจ
แยกเป็นสองกรณี คือ
ออกหลักเกณฑ์ให้มีผลปฏิบัติที่ไม่เสมอภาคแก่บุคคลที่เหมือนกันในสาระสําคัญอย่างเดียวกัน กรณีนี้
จัดว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ
ออกหลักเกณฑ์ให้มีผลปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันในสาระสําคัญที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะ
เฉพาะของแต่ละบุคคล กรณีนจี้ ดั ว่าเป็นการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันต่อสิง่ ทีม่ สี าระส�ำคัญแตกต่างกันจึงไม่เป็นการเลือกปฏิบตั ิ
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นอกจากนี้ ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๘/๒๕๔๗ ก็ได้วางหลักไว้ว่า
“มาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้
รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล
เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะทางบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชือ่ ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท�ำมิได้ ซึ่งเป็นการวางหลักการให้รัฐปฏิบัติต่อบุคคลบนพื้นฐานความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ทั้งนี้ โดยไม่ออกหลักเกณฑ์ให้มีผลปฏิบัติที่แตกต่างกันต่อบุคคลที่เหมือนกันในสาระส�ำคัญอย่างเดียวกัน หรือไม่ออก
หลักเกณฑ์ให้มีผลปฏิบัติอย่างเดียวกันต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระส�ำคัญ”
ศาลปกครองยังได้อธิบายหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญไว้ ในค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่
อ.๒๒/๒๕๕๑ มีใจความส�ำคัญว่า “หลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มี
หลักว่าจะต้องปฏิบตั ติ อ่ สิง่ ทีม่ สี าระส�ำคัญเหมือนกันอย่างเท่าเทียมกัน และจะต้องปฏิบตั ติ อ่ สิง่ ทีม่ สี าระส�ำคัญทีแ่ ตกต่าง
กันให้แตกต่างกันไป
ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ แนวการพิจารณาความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกันก็คอื การปฏิบตั เิ หมือนกันต่อ
สิ่งที่มีสาระส�ำคัญเช่นเดียวกัน และการปฏิบัติที่แตกต่างกันต่อสิ่งที่มีสาระส�ำคัญแตกต่างกัน ดังนั้น การเลือกปฏิบัติจะ
เกิดขึน้ เมือ่ มีการปฏิบตั ติ า่ งกันต่อสิง่ ทีม่ สี าระส�ำคัญเหมือนกัน หรือการปฏิบตั เิ หมือนกันต่อสิง่ ทีม่ สี าระส�ำคัญต่างกัน ด้วย
เหตุนี้ในการพิจารณาคดีจึงต้องมีการเปรียบเทียบระหว่างสาระส�ำคัญที่พิพาทนั้นว่า “เหมือนกัน” หรือไม่
ศาลปกครองมีแนววินจิ ฉัยโดยใช้วธิ กี ารเปรียบเทียบผูฟ้ อ้ งคดีทอี่ า้ งว่าถูกเลือกปฏิบตั กิ บั บุคคลอืน่ ทีอ่ ยูใ่ น
สภาพหรือเงื่อนไข “เหมือนกัน” เช่น ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าค�ำสั่งทางปกครองของผูถูกฟองคดีที่ไม่พิจารณาเลื่อนยศให้กับตน
เป็นการเลือกปฏิบัติ โดยอ้างว่ากฎเกณฑ์ที่ก�ำหนดสิทธิประโยชน์จากการออกจากราชการ ส่งผลให้เกิดความแตกต่าง
กันระหว่างผู้ฟ้องคดีกับบุคคลอื่นที่อยู่ในสถานะเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองเห็นว่า แม้ผลสุดท้ายจะเกิดความ
แตกต่างกันระหว่างผู้ฟ้องคดีกับบุคคลอื่น แต่เมื่อเปรียบเทียบแล้วจะพบว่า ผู้ฟ้องคดีกับบุคคลอื่นนั้น ไม่อยู่ในสถานะ
เดียวกันหรือไม่อาจเปรียบเทียบกันได้ ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นการออกจากราชการด้วยสาเหตุคนละอย่าง ด้วยอาศัยหลัก
กฎหมายคนละมาตรากัน ดังนัน้ จึงไม่เป็นการเลือกปฏิบตั ิ เพราะมิใช่เป็นการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันระหว่างบุคคลทีเ่ หมือน
กัน (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๕/๒๕๔๙) ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ กรณีนเี้ กิดความแตกต่างกัน (Distinction) แต่
มิใช่เป็นการเลือกปฏิบัติ (Discrimination)
แม้วา่ กฎเกณฑ์ทพี่ พิ าทจะส่งผลให้เกิดการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันระหว่างข้าราชการในต�ำแหน่งทีม่ ชี อื่ เรียก
หรือสังกัดที่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาสถานะของบุคคลที่น�ำมาเปรียบเทียบแล้ว อาจเป็นกรณีที่ถือได้ว่ามีลักษณะ
“เหมือนกัน” ตัวอย่างเช่น คดีที่ศาลปกครองเปรียบเทียบการปฏิบัติที่แตกต่างกันระหว่าง85
๑. ผูด้ ํารงตําแหน่งรองผูอ้ ํานวยการสถานศึกษา ผูด้ ํารงตําแหน่งผูอ้ ํานวยการสถานศึกษา ผูด้ ํารงตําแหน่ง
ครูและครูผู้ช่วย รวมทั้งผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในหน่วยงานสนับสนุน เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการพัสดุ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งและมีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยคุณสมบัติด้านต�ำแหน่ง
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๒. ผู้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง และ
ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา
จากการเปรียบเทียบบุคคลทัง้ สองกลุม่ ดังกล่าว ศาลปกครองวินจิ ฉัยว่ามีการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม
เนื่องจาก “ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมระหว่างผู้มีสิทธิกับผู้ไม่มีสิทธิในการเลือกตั้ง และเข้ารับการเลือกตั้ง โดยไม่เป็น
ธรรมและไม่มีเหตุผลอันอาจรับฟังได้ อันขัดต่อหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”
ในบางคดี มีประเด็นการพิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จากบุคคลที่อยู่ในกลุ่มแตกต่างกัน ศาลพิจารณาว่า
การแบ่งกลุ่มผู้ถูกประเมินให้อยู่ต่างกลุ่มกันนั้น หากมีการประเมินโดยใช้เกณฑ์เดียวกัน ก็ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ ดัง
จะเห็นได้จากคดีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ในการประเมินแม้มีการจัดแบ่งข้าราชการออกเป็น ๒ กลุ่ม ก็ตาม แต่ก็
ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันและพิจารณาครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทกุ ด้าน ซึง่ การเปรียบเทียบวัดค่าคะแนนแยกกลุม่ กันระหว่าง
ข้าราชการระดับ ๘ กับระดับ ๗ ย่อมเป็นธรรมกับข้าราชการในแต่ละกลุม่ แล้ว ดังนัน้ จึงเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานในการพิจารณาแต่งตั้งครั้งนี้ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุด ที่ อ.๑๓๔/๒๕๔๘) จะเห็นได้วา่ กรณีนเี้ ป็นการประเมินบุคคลทีจ่ ดั อยูใ่ นสองกลุม่ อันแตกต่างกัน เพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่ง
เดียวกัน โดยใช้เกณฑ์เหมือนกัน จึงไม่เป็นการเลือกปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม หากมีการประเมินบุคคลสองกลุม่ ทีแ่ ตกต่างกัน
โดยใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกัน เพื่อน�ำมาสู่การพิจารณาแต่งตั้งในต�ำแหน่งเดียวกัน อาจเป็นการเลือกปฏิบัติได้
ในกรณีการยื่นค�ำขอด�ำรงต�ำแหน่งหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้ผู้ขอด�ำรงต�ำแหน่งบางรายต้องท�ำการ
บางอย่าง ในขณะที่ผู้ขอด�ำรงต�ำแหน่งเดียวกันรายอื่นไม่ต้องท�ำนั้น ศาลเปรียบเทียบผู้ขอด�ำรงต�ำแหน่งรายอื่นเปรียบ
เทียบกันแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างในสาระส�ำคัญ ดังจะเห็นได้จากคดีที่ศาลตัดสินว่า “การที่ผู้ถูกฟ้อง
คดีมีมติเห็นชอบให้ผู้ยื่นค�ำขอรายอื่นซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งในลักษณะเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีที่ยื่นค�ำขอในล�ำดับก่อนและหลัง
ผู้ฟ้องคดี โดยมิได้ให้บุคคลดังกล่าวจัดท�ำวิสัยทัศน์ประกอบการพิจารณาแต่อย่างใด กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้
ปฏิบัติต่อบุคคลประเภทเดียวกันให้แตกต่างกันในสาระส�ำคัญอันเป็นการเลือกปฏิบัติ” (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๔๑/๒๕๕๒)
ส�ำหรับประเด็นปัญหาว่า บุคคลคนเดียวกันได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันจากกฎเกณฑ์หรือค�ำสั่งทาง
ปกครอง จะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่นั้น ศาลพิจารณาค�ำสั่งแต่ละกรณีว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขและปัจจัยที่เหมือนกัน
หรือไม่ ดังตัวอย่างเช่น คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑/๒๕๕๑ ศาลตัดสินว่า “การลงโทษผู้ฟ้องคดีทั้งสองกรณี
เกิดจากมูลเหตุต่างกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีค�ำสั่งที่ ๔๕/๒๕๔๕ ลงทัณฑ์กักขังจึงเป็นค�ำสั่งไม่ซ�้ำซ้อนกับค�ำสั่งกล่าว
ตักเตือน ประกอบกับกรณีดังกล่าวเป็นไปตามระดับทัณฑ์มาตรฐาน ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้กําหนดไว้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้
นําหลักเกณฑ์ดังกล่าวลงทัณฑ์ข้าราชการรายอื่นที่มีความบกพร่องในลักษณะเดียวกันนี้มาแล้ว กรณีจึงไม่ถือว่าเป็นการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม”
ส�ำหรับกรณีการปฏิบตั ติ อ่ บุคคลแตกต่างกันด้วยสาเหตุของวุฒกิ ารศึกษานัน้ มักจะเกิดขึน้ ในมิตขิ องการ
จ้างแรงงาน เช่น กรณีปญ
ั หาว่าบุคคลทีจ่ บการศึกษาปริญญาตรีโดยไม่ได้รบั เกียรตินยิ ม กับบุคคลทีจ่ บการศึกษาปริญญา
ตรีเกียรตินิยมนั้น เป็นบุคคลที่ “เหมือนกัน” หรือไม่ หากพิจารณาว่าเป็นบุคคลที่เหมือนกัน ก็จะส่งผลต่อไปว่า กฎที่ให้
สิทธิแก่บคุ คลทัง้ สองแตกต่างกัน จะเป็นการเลือกปฏิบตั ิ แต่หากพิจารณาว่าเป็นบุคคลทีแ่ ตกต่างกัน ก็อาจท�ำให้เกิดการ
ปฏิบัติที่แตกต่างกันได้ ในประเด็นนี้ศาลได้วินิจฉัยไว้ว่า บุคคลทั้งสองกลุ่มนั้น “เหมือนกัน” ดังนั้น กฎที่ส่งผลให้บุคคล
ทั้งสองกลุ่มได้รับการปฏิบัติแตกต่างกัน จึงเป็นการเลือกปฏิบัติ ศาลได้อธิบายไว้ว่า
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“… โดยที่ระบบการศึกษาของสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนในประเทศไทย ไม่ได้มีการจัดแยก
หลักสูตรระหว่างหลักสูตรปริญญาตรีเกียรตินิยมกับหลักสูตรปริญญาตรีธรรมดา กล่าวคือ ผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาปริญญา
ตรีเกียรตินยิ มหรือส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรีแต่ไม่ได้รบั เกียรตินยิ มจะต้องผ่านการศึกษาในวิชาการต่างๆ ทีส่ ถาบันการ
ศึกษาก�ำหนด และผ่านการทดสอบและรับรองว่าได้ส�ำเร็จการศึกษาเล่าเรียนมาครบถ้วนตามหลักสูตรที่ก�ำหนดไว้ และ
จะต้องได้รับคะแนนไม่ต�่ำกว่ามาตรฐานที่สถาบันการศึกษานั้น ๆ ก�ำหนดเหมือน ๆ กัน เพียงแต่ผู้ที่มีคะแนนสูงในระดับ
หนึ่งและผ่านเงื่อนไขที่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งก�ำหนด เช่น ไม่เคยสอบตกในวิชาใดวิชาหนึ่ง เป็นต้น ก็จะได้รับการ
ยกย่องด้วยการให้เกียรตินยิ มแต่ยงั คงถือว่าบุคคลดังกล่าวมีความรูห้ รือมีวฒ
ุ ใิ นสาขาวิชาการทีส่ ำ� เร็จมาเช่นเดียวกับบุคคล
ที่ไม่ได้รับเกียรตินิยม จึงถือว่าผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาใดก็ย่อมมีศักดิ์และสิทธิเสมอกัน ไม่ว่าจะได้
รับปริญญาเกียรตินยิ มหรือไม่ได้รบั เกียรตินยิ มก็ตาม ทัง้ บุคคลทีไ่ ม่ได้รบั เกียรตินยิ มก็สามารถปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการได้เช่น
เดียวกับผูไ้ ด้รบั เกียรตินยิ ม …. ดังนัน้ มติของผูถ้ กู ฟ้องคดีทกี่ ำ� หนดให้ผไู้ ด้รบั ปริญญาตรีเกียรตินยิ มโดยถือว่าเป็นวุฒทิ ใี่ ช้
ในการคัดเลือก จึงเป็นการให้สิทธิเหนือกว่าหรือดีกว่าผู้ที่ได้รับปริญญาตรีในสาขาเดียวกันแต่ไม่ได้รับเกียรตินิยม ทั้ง ๆ
ทีไ่ ด้รบั วุฒอิ ย่างเดียวกัน ซึง่ มีศกั ดิแ์ ละสิทธิทสี่ ถาบันการศึกษารับรองเช่นเดียวกัน มติดงั กล่าวจึงเป็นการปฏิบตั ติ อ่ บุคคล
ทีม่ สี ถานะทางกฎหมายทีเ่ หมือนกันให้แตกต่างกัน ย่อมถือได้วา่ เป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม” (ค�ำพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๘/๒๕๕๐) เช่นเดียวกับค�ำพิพากษาที่ตัดสินว่า “การก�ำหนดให้ผู้ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมทุก
สาขาถือเป็นเหตุพิเศษที่จะให้ได้รับสิทธิคัดเลือกแทนการสอบแข่งขันนั้น เห็นว่า เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม”
(ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๙/๒๕๕๐)
จากแนวค�ำพิพากษาคดีดังกล่าว เมื่อน�ำมาพิจารณากรณีข้อเท็จจริงที่มีปัญหาว่า การรับสมัครงานโดย
รับเฉพาะผู้จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาบางแห่งเท่านั้นเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ ทั้งนี้เพราะจากกรณีดังกล่าว
ผูจ้ บการศึกษาจากสถาบันการศึกษาอืน่ ในสาขาและคุณวุฒทิ เี่ หมือนกันไม่สามารถสมัครได้ หากเทียบเคียงกับค�ำพิพากษา
ข้างต้นจะเห็นได้ว่า กรณีเช่นนี้ก็เป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกันต่อบุคคลที่ “เหมือนกัน” เนื่องจากมีคุณวุฒิเช่นเดียวกัน
ไม่ว่าจะจบการศึกษาจากสถาบันใด
การเปรียบเทียบผู้ถูกเลือกปฏิบัติจะต้องพิจารณาความแตกต่างในรายละเอียดด้วย เช่น การปฏิบัติต่อ
ผูท้ จี่ บการศึกษาจากประเทศหนึง่ ในลักษณะด้อยกว่าอีกประเทศหนึง่ โดยทัว่ ไปแล้วเป็นการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกัน แต่หาก
การปฏิบัติที่แตกต่างดังกล่าวนั้นมิได้เกิดจากเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ โดยข้อเท็จจริงแสดงว่ามีเหตุหรือปัจจัยอื่นเข้ามา
ประกอบท�ำให้เกิดความแตกต่าง กรณีนนั้ ก็จะไม่เป็นการเลือกปฏิบตั ิ เช่น คดีทมี่ ปี ระเด็นเกีย่ วกับหลักเกณฑ์ในการรับรอง
คุณวุฒิก�ำหนดเงินเดือนและระดับให้แก่ผู้มีคุณวุฒิจากต่างประเทศ ส่งผลให้ผู้จบการศึกษาจากประเทศอินเดียได้รับ
อัตราเงินเดือนต�ำ่ กว่าผูจ้ บการศึกษาด้วยคุณวุฒเิ ดียวกันจากประเทศอืน่ กรณีนอี้ าจเป็นการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุเชือ้ ชาติ
ถิ่นก�ำเนิด ฯลฯ อย่างไรก็ตาม มีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า หลักเกณฑ์ดังกล่าวมิได้มุ่งใช้กับผู้จบการศึกษาจากประเทศใด
โดยเฉพาะ แต่เป็นการวางหลักเกณฑ์จากระยะเวลาการศึกษา กล่าวคือ ไม่ว่าผู้จบการศึกษานั้นจะจบจากประเทศใด ก็
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่พิจารณาจากระยะเวลาด้วยกันทั้งสิ้น คดีนี้ศาลเห็นว่าผู้ฟ้องคดีส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ในประเทศอินเดีย ซึ่งใช้เวลาในการศึกษาน้อยกว่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศไทยหนึ่งปี เมื่อจ�ำนวน
ปีการศึกษาของประเทศอินเดียน้อยกว่าประเทศไทย ย่อมท�ำให้เนื้อหาของหลักสูตรและการประเมินความรู้แตกต่าง
กันด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงก�ำหนดอัตราเงินเดือนของผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากประเทศอินเดียไว้ต�่ำกว่าผู้ที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาโทจากประเทศไทย ๑ ขั้น ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก�ำหนดนี้ มิได้
ใช้เฉพาะแต่ในประเทศอินเดียเท่านัน้ แต่ยงั ใช้กบั ประเทศอืน่ ๆ ทีม่ รี ะยะเวลาการศึกษาตามทีห่ ลักสูตรก�ำหนดน้อยกว่า
ประเทศไทยด้วย เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นต้น (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๙/๒๕๕๑)
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ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการพิจารณาว่าการปฏิบัติที่แตกต่างกัน จะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่นั้น ต้องน�ำ
ปัจจัยต่าง ๆ ในรายละเอียดของการปฏิบัตินั้นมาพิจารณาด้วย
นอกจากการเปรียบเทียบระหว่างบุคคลคนหนึง่ กับบุคคลอีกคนหนึง่ ทีไ่ ด้รบั การปฏิบตั แิ ตกต่างกันภายใต้
เงื่อนไขที่ว่าบุคคลทั้งสอง “เหมือนกัน” แล้ว ยังพบว่าศาลได้เปรียบเทียบข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่ “เหมือนกัน” ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับบุคคลคนเดียวกันด้วย เช่น ศาลปกครองเปรียบเทียบการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ถูกฟ้องเคยปฏิบัติ
ต่อผู้ฟ้องคดีในการประกวดราคาครั้งก่อน ๆ กับครั้งที่พิพาท และเห็นว่า ในการประกวดราคาครั้งที่พิพาทนี้ไม่ปรากฏ
ว่ามีข้อเท็จจริงที่ต่างกัน (เป็นกรณีข้อเท็จจริงที่เหมือนกัน แต่เกิดการปฏิบัติแตกต่างกัน) จึงตัดสินว่าผู้ถูกฟ้องคดีเลือก
ปฏิบัติ (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๔/๒๕๔๗)
ในบางคดีทมี่ ปี ระเด็นการก�ำหนดเงินค่าทดแทนทีด่ นิ แก่ผถู้ กู เวนคืนแตกต่างกัน ปัจจัยทีน่ ำ� มาเปรียบเทียบ
คือ ที่ดินที่อยู่ติดซอยส่วนบุคคลเช่นเดียวกันและมีสภาพที่ดินคล้ายกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งคณะกรรมการก�ำหนดค่า
ทดแทนมากกว่าทีด่ ินของผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองให้ผถู้ ูกฟ้องคดีวินจิ ฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีใหม่ในราคาที่เป็นธรรมใกล้
เคียงกับที่ดินที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน (ค�ำพิพากษาศาลปกครองกลางที่ ๑๒๗๒/๒๕๔๕)
ในกรณีที่สาระส�ำคัญของเรื่องนั้น ๆ มีความแตกต่างกัน ก็อาจมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันได้ เช่น ผู้ฟ้อง
คดีเข้าครอบครองที่ดินในพื้นที่เขตชลประทานโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย กรณีจึงไม่อาจเปรียบเทียบกับบุคคลผู้มีสิทธิ
ดังกล่าวซึ่งกฎหมายรับรองได้ การที่ได้รับการปฏิบัติจากทางราชการจึงย่อมแตกต่างกัน กรณีจึงไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่พิจารณาจ่ายค่าทดแทนต้นไม้และบ่อน�้ำให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (ค�ำ
พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๗/๒๕๕๑) ในทางกลับกัน หากสาระส�ำคัญของเรื่องนั้น ๆ เหมือนกัน การปฏิบัติ
ที่แตกต่างกันจะขัดต่อหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ เช่น สาระส�ำคัญของกรณีนี้คือ ผู้ครอบครองที่ดินทั้ง ๕๔
รายซึ่งถูกเวนคืนที่ดิน ดังนั้น การแบ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวออกเป็นสองกลุ่มและวางหลักเกณฑ์ให้ค่าทดแทนแตกต่างกัน
จึงเป็นการปฏิบัติต่อสาระส�ำคัญที่เหมือนกันให้เกิดความแตกต่างกัน จึงขัดกับหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒/๒๕๕๑)
โดยสรุปแล้วพบว่า แนวการพิจารณาความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกันก็คือ การปฏิบัติเหมือนกัน
ต่อสิ่งที่มีสาระส�ำคัญเช่นเดียวกัน และการปฏิบัติที่แตกต่างกันต่อสิ่งที่มีสาระส�ำคัญแตกต่างกัน ดังนั้น หากมีการปฏิบัติ
ต่างกันต่อสิง่ ทีม่ สี าระส�ำคัญเช่นเดียวกัน หรือการปฏิบตั เิ หมือนกันต่อสิง่ ทีม่ สี าระส�ำคัญแตกต่างกัน ก็จดั ว่าเป็นการเลือก
ปฏิบัติและขัดต่อหลักความเท่าเทียมกัน การพิจารณาเช่นนี้สอดคล้องกับหลักการเลือกปฏิบัติโดยตรง
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๔.๒ การเลือกปฏิบัติโดยอ้อม (Indirect Discrimination)
แนวคิดและหลักการของการเลือกปฏิบัติโดยอ้อมจะแตกต่างกันไปในแต่ละระบบกฎหมาย อย่างไรก็ตาม
การเลือกปฏิบัติโดยอ้อมมีองค์ประกอบส�ำคัญ ๒ ประการ ได้แก่
ประการแรก กฎเกณฑ์ทพี่ พิ าทนัน้ เมือ่ พิจารณาภายนอกโดยทัว่ ไปแล้ว จะเห็นได้วา่ มีลกั ษณะเป็นกลาง (Neutral
on Its Face / Facially Neutral) กล่าวคือ ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่กฎเกณฑ์นั้นส่งผลกระทบใน
ทางปฏิบัติท�ำให้เกิดความแตกต่างกัน (Differential Impact) ระหว่างบุคคลบางกลุ่ม โดยท�ำให้บุคคลบางกลุ่มนั้นถูก
ปฏิบัติในลักษณะเป็นที่พึงพอใจน้อยกว่าหรือถูกกีดกันสิทธิบางประการ
ประการที่สอง กฎเกณฑ์ที่พิพาทซึ่งมีลักษณะเป็นกลางนั้น ไม่มีเหตุผลรองรับ (Justification) ที่สมเหตุผลและ
ได้สัดส่วน (Reasonable and Proportional)
ในการพิจารณาถึงความสมเหตุผลของกฎเกณฑ์ จะต้องมีการชั่งน�้ำหนักเหตุผลของกฎเกณฑ์นั้นเทียบกับ
ผลกระทบต่อกลุ่มบุคคลที่เกิดขึ้นจากกฎเกณฑ์ดังกล่าว โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น จ�ำนวนคนที่ได้รับผลกระทบใน
เชิงเสียเปรียบและระดับความเสียเปรียบที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาว่ามีทางเลือกอื่นหรือวิธีการอื่นหรือไม่ที่
อาจน�ำมาใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎเกณฑ์หรือมาตรการนั้น
หากพิจารณาเปรียบเทียบกับการเลือกปฏิบัติโดยตรงจะเห็นได้ว่าโดยทั่วไปแล้วการเลือกปฏิบัติโดยตรงจะเห็น
ได้ชัดเจนกว่าเพราะมีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ในขณะที่กรณีการเลือกปฏิบัติโดยอ้อมนั้นบุคคลทุกกลุ่มที่แตกต่างกัน
ได้รับการปฏิบัติที่เหมือนกัน ในการพิสูจน์ถึงการเลือกปฏิบัติโดยอ้อมนั้นจะเกี่ยวข้องกับการแสดงให้เห็นว่า กฎเกณฑ์
ที่มีลักษณะเป็นกลางนั้นส่งผลกระทบในทางลบต่อกลุ่มต่าง ๆ อย่างไร โดยแห่งการปฏิบัติที่แตกต่างกันนั้นเกี่ยวข้อง
กับเรื่องเชื้อชาติ สีผิว ฯลฯ และส่งผลกระทบในทางลบต่อกลุ่มบางกลุ่ม เช่น ก�ำหนดกฎเกณฑ์คุณสมบัติเพื่อให้ได้สิทธิ
หรือผลประโยชน์บางอย่าง ซึง่ แม้วา่ เป็นเกณฑ์ทใี่ ช้สำ� หรับบุคคลทุกกลุม่ แต่จากเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดส่งผลให้บคุ คลบางกลุม่
ไม่สามารถเข้าถึงหรือได้รับสิทธินั้น เป็นต้น ส�ำหรับการพิสูจน์นั้นอาจต้องใช้สถิติเพื่อระบุผลกระทบของมาตรการหรือ
กฎเกณฑ์นั้นต่อกลุ่มที่แตกต่างกัน

๔.๒.๑ การเลือกปฏิบัติโดยอ้อมในบริบทของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ

เมือ่ พิจารณาตาม ICCPR มาตรา ๒ และ ๒๖ ประกอบกับความเห็นทัว่ ไปของ HRC (General comment
No. 18) จะเห็นได้วา่ หลักการเลือกปฏิบตั นิ นั้ ครอบคลุมทัง้ การเลือกปฏิบตั โิ ดยตรงและโดยอ้อม ส�ำหรับสนธิสญ
ั ญาเกีย่ ว
กับสิทธิมนุษยชนอื่น เช่น CERD และ CEDAW นั้นก็สะท้อนหลักการเลือกปฏิบัติโดยอ้อมเช่นกัน
ข้อแนะน�ำของ CERD General Recommendation 1486 อธิบายความหมายของการเลือกปฏิบัติไว้
ว่า “การปฏิบัติที่แตกต่างกัน (differentiation of treatment) จะไม่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติ (Discrimination) หาก
พิจารณาการปฏิบัติที่แตกต่างกันนั้นเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของสนธิสัญญาแล้วมีความชอบธรรม
หรือตกอยู่ในขอบเขตมาตรา ๑ ย่อหน้า ๔ ของสนธิสัญญานี้ ในการพิจารณานั้น คณะกรรมการยอมรับว่าการกระท�ำใด
86

CERD General Recommendation 14 (Art. 2, para. 1: Definition of discrimination)
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การกระท�ำหนึ่งอาจมีวัตถุประสงค์หลากหลาย ดังนั้น ในการวินิจฉัยว่าการปฏิบัติอันหนึ่งส่งผลขัดแย้งต่อหลักการตาม
สนธิสญ
ั ญาหรือไม่นนั้ คณะกรรมการจะพิจารณาว่าการกระท�ำนัน้ ก่อให้เกิดผลกระทบอันไม่สามารถอ้างเหตุทชี่ อบธรรม
(Unjustifiable desperate impact) ต่อบุคคลทีถ่ กู จ�ำแนกความแตกต่างด้วยเหตุแห่งเชือ้ ชาติ สีผวิ บรรพบุรษุ สัญชาติ
ถิ่นก�ำเนิด” กล่าวคือ การปฏิบัติที่แตกต่างกัน (Distinction) อันขัดแย้งต่อสนธิสัญญานี้เกิดมีขึ้น “หากมีวัตถุประสงค์
หรือผลประทบ (purpose or effect) ให้เสียสิทธิหรือเสรีภาพบางประการ ดังนั้น รัฐสมาชิกมีพันธกรณีในอันที่จะต้อง
ยกเลิกกฎหมายหรือการปฏิบัติใด ๆ อันส่งผลกระทบต่อการท�ำให้เกิดการเลือกปฏิบัติด้านเชื้อชาติ โดยในการพิจารณา
ถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ นัน้ จะต้องพิจารณาว่ามีผลกระทบทีไ่ ม่เป็นธรรมหรือปราศจากเหตุอนั สมควรหรือไม่”87 จะเห็นได้
ว่าแม้ความเห็นทั่วไปนี้มิได้กล่าวโดยชัดเจนถึงการเลือกปฏิบัติโดยอ้อม (Indirect Discrimination) แต่จากที่อธิบายว่า
“การกระท�ำนั้นก่อให้เกิดผลกระทบอันไม่สามารถอ้างเหตุที่ชอบธรรม (Unjustifiable desperate impact)” สะท้อน
ให้เห็นปัจจัยการพิจารณาในแง่ “ผลกระทบ” (Effect) ซึง่ เป็นลักษณะส�ำคัญของการเลือกปฏิบตั โิ ดยอ้อม ดังนัน้ จะเห็น
ได้วา่ การเลือกปฏิบตั นิ นั้ อาจเกิดมีได้บนพืน้ ฐานของการสร้างผลกระทบในทางลบให้เกิดขึน้ จากกฎเกณฑ์ทโี่ ดยทัว่ ไปแล้ว
ใช้กบั บุคคลทุกกลุม่ แต่สง่ ผลกระทบต่อบุคคลบางกลุม่ ด้วยเหตุเชือ้ ชาติ ในคดี L. R. et al. v. Slovakia88 คณะกรรมการ
อธิบายว่า ตามความหมายของการเลือกปฏิบตั ดิ า้ นเชือ้ ชาตินนั้ มีขอบเขตกว้างกว่ามาตรการทีม่ ลี กั ษณะเลือกปฏิบตั อิ ย่าง
ชัดแจ้ง (Explicitly discrimination) แต่ครอบคลุมมาตรการซึง่ มิได้เลือกปฏิบตั โิ ดยสภาพภายนอกแต่สง่ ผลของการเลือก
ปฏิบัติในทางปฏิบัติและในเชิงผลกระทบ (discriminatory in fact and in effect) ซึ่งเป็นการเลือกปฏิบัติโดยอ้อม”
ความเห็นทั่วไป (General comment) ของกลไกตามสนธิสัญญา ICESCR89 ได้อธิบายโดยจ�ำแนก
ความแตกต่างระหว่างการเลือกปฏิบัติโดยตรงและโดยอ้อมไว้อย่างชัดเจน กล่าวคือ
“การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกัน (Differentiation treatment) ทัง้ โดยตรงและโดยอ้อม อาจเข้าองค์ประกอบ
ของการเลือกปฏิบัติภายใต้มาตรา ๒ ของสนธิสัญญานี้
การเลือกปฏิบัติโดยตรง เกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับการปฏิบัติในลักษณะที่พึงพอใจน้อยกว่าบุคคลอื่นใน
สถานการณ์เดียวกันด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น การจ้างงานในสถาบันการศึกษาหรือการสมัครสมาชิกในสหภาพ
การค้านัน้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความคิดเห็นทางการเมืองของลูกจ้างหรือผูส้ มัคร การเลือกปฏิบตั ทิ างตรงรวมถึงการกระท�ำ
ที่ส่งผลร้ายหรือการละเว้นการกระท�ำบางอย่างบนพื้นฐานจากเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติเมื่อไม่มีสถานการณ์เหมือนกัน
ให้เปรียบเทียบได้
การเลือกปฏิบัติโดยอ้อม เป็นกรณีที่กฎหมาย นโยบาย การปฏิบัติ ซึ่งโดยสภาพทั่วไปภายนอกแล้วมี
ลักษณะเป็นกลาง แต่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการใช้สิทธิตามสนธิสัญญานี้บนพื้นฐานของเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
เช่น การก�ำหนดให้การสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนต้องใช้ใบสูตบิ ตั ร ส่งผลกระทบเป็นการเลือกปฏิบตั ติ อ่ ชนกลุม่ น้อย หรือ
ผู้ไม่มีสัญชาตินั้น หรือผู้ซึ่งถูกปฏิเสธการออกสูติบัตร ท�ำให้บุคคลเหล่านี้ไม่มีสิทธิได้รับการศึกษา”
จะเห็นได้ว่าความเห็นทั่วไปนี้มีการจ�ำแนกการเลือกปฏิบัติออกเป็นสองประเภทอย่างชัดเจน รวมทั้ง
อธิบายความหมายของการเลือกปฏิบัติทั้งสองด้วย
87

Ibid.
From “L. R. et al. v. Slovakia”, Communication No. 31/2003, U.N. Doc.CERD/C/66/D/31/2003
89
From “General comment No. 20 Non-Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights (Art. 2,
para. 2)”, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
88
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นอกจากนี้ ในความเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศตาม ICESCR นั้น ICESCR
อธิบายว่า “การเลือกปฏิบตั โิ ดยอ้อมเกิดขึน้ เมือ่ กฎหมาย นโยบาย หรือแผนงาน มิได้ปรากฏให้เห็นถึงการเลือกปฏิบตั ิ
แต่มีผลในเชิงเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นเมื่อน�ำกฎหมาย นโยบาย หรือแผนงานนั้นไปท�ำให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เช่น กฎหมาย
ที่เป็นกลางทางเพศ (Gender-neutral law) ที่มีขอบเขตใช้บังคับกับทั้งหญิงและชาย แต่ส่งผลท�ำให้ผู้หญิงไม่สามารถ
เข้าถึงหรือได้รับสิทธิบางอย่างที่ก�ำหนดขึ้นในทางปฏิบัติเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ชาย”
ส�ำหรับ ICCPR นั้น มีคดีที่แสดงให้เห็นถึงหลักการเลือกปฏิบัติโดยอ้อมที่ส�ำคัญ คือ
90

คดี Singh Bhinder v. Canada91 เป็นกรณีที่ผู้ร้องถูกเลิกจ้างเพราะไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความ
ปลอดภัยในการท�ำงานที่รัฐบาลแคนาดาก�ำหนดขึ้นโดยไม่ยอมสวมหมวกนิรภัยขณะปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม ผู้ร้อง
อ้างว่าตามหลักศาสนา (Sikh religion) ต้องโพกผ้าคลุมศีรษะ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อทางศาสนาอันได้รับ
การคุ้มครองตามมาตรา ๑๘ ของ ICCPR นอกจากนี้ ยังโต้แย้งว่ากฎเกณฑ์ดังกล่าวไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่มีความ
จ�ำเป็นในการปกป้องความปลอดภัยของสาธารณะ เพราะความเสีย่ งจากการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎเพือ่ ความปลอดภัยดังกล่าว
หากมีขึ้นก็จ�ำกัดเฉพาะที่ตัวเขาเท่านั้น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแคนาดาเห็นว่ามีการละเมิดสิทธิตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนแคนาดา
เนื่องจากปฏิเสธการจ้างงานด้วยเหตุแห่งศาสนา อย่างไรก็ตาม ศาลไม่เห็นพ้องด้วยกับค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน โดยอ้างว่ารัฐธรรมนูญแคนาดานั้นห้ามเฉพาะการเลือกปฏิบัติโดยตรงและมีเจตนาเท่านั้น (Direct and
intentional discrimination) ศาลสูงสุดยืนตามค�ำตัดสินดังกล่าว
ในการพิจารณาของ HRC รัฐบาลแคนาดาอ้างว่าผูร้ อ้ งมิได้ถกู เลิกจ้างเพราะศาสนาแต่เป็นเพราะปฏิเสธ
ในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายซึง่ มีลกั ษณะเป็นกลางโดยสภาพ (Neutral legal requirement) ซึง่ ตราขึน้ โดยมีเหตุผลทีช่ อบ
ด้วยกฎหมายและใช้บงั คับกับบุคคลทุกคนโดยไม่เลือกหรือเจาะจงกับกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ดังนัน้ จึงไม่ละเมิดต่อมาตรา ๑๘
ของ ICCPR ในประเด็นนี้คณะกรรมการเห็นว่า ตามมาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๖ ของ ICCPR นั้น ครอบคลุมถึงมาตรการ
ที่โดยสภาพภายนอกแล้วมีความเป็นกลาง กล่าวคือ ใช้บังคับกับบุคคลทุกคนโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ส�ำหรับ
กฎเกณฑ์เพือ่ ความปลอดภัยนีส้ ง่ ผลให้เกิดการเลือกปฏิบตั ใิ นทางพฤตินยั (Discrimination de facto) ต่อผูน้ บั ถือศาสนา
Sikh ตามมาตรา ๒๖ อย่างไรก็ตาม HRC เห็นว่ากฎเกณฑ์ดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควรและมุ่งต่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วย
กฎหมาย ตามเงื่อนไขของมาตรา ๑๘ จึงไม่เป็นการฝ่าฝืน ICCPR
จากคดีนจี้ ะเห็นได้วา่ แม้ผลสุดท้ายกฎเกณฑ์ของแคนาดาจะไม่ฝา่ ฝืนต่อ ICCPR แต่กเ็ ป็นเพราะกฎเกณฑ์
ดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควร ซึ่งเปรียบเทียบได้กับคดีอื่น ๆ เช่น คดี Althammer v. Austrial92 เป็นกรณีที่ผู้ร้องอ้างว่า
ถูกเลือกปฏิบัติโดยรัฐยกเลิกผลประโยชน์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าท�ำให้ตนเสียเปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับคน
ที่ยังท�ำงานอยู่ กรณีนี้นอกจากเหตุผลว่าการเลือกปฏิบัติที่ต้องห้ามตาม ICCPR จะต้องอยู่บนพื้นฐานเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา ๒๖ แล้ว ผู้ร้องยังไม่สามารถแสดงให้เห็นว่ามาตรการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับหลักเหตุผล
และความได้สัดส่วน ดังนั้น HRC จึงเห็นว่ามาตรการดังกล่าวมีเหตุผลสมควร จึงไม่ใช่การเลือกปฏิบัติ
90

From “General Comment No. 16:; The Equal Right of Men and Women to the Enjoyment of All
Economic, Social and Cultural Rights (Art. 3)” UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR),
11 August 2005, E/C.12/2005/4.
91
From “Singh Bhinder v. Canada (208/86)”
92
From “Althammer v. Austria” UNHRC Comm. No. 998/2001
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แต่โดยหลักแล้ว ในคดี Singh Bhinder v. Canada นั้น HRC เห็นไปในทิศทางเดียวกับคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแคนาดา และเห็นด้วยกับข้ออ้างของผูร้ อ้ งทีว่ า่ มาตรการดังกล่าวแม้วา่ ใช้บงั คับกับทุกคน แต่สง่ ผลกระทบ
ต่อบุคคลบางกลุม่ ด้วยเหตุแห่งการแสดงออกซึง่ ความเชือ่ ทางศาสนาผ่านการสวมผ้าคลุมศีรษะ มาตรการดังกล่าวจึงถือได้
ว่าเป็นการเลือกปฏิบตั ทิ างอ้อมหรือที่ HRC เรียกว่าการเลือกปฏิบตั โิ ดยพฤตินยั ดังนัน้ อาจกล่าวได้วา่ การเลือกปฏิบตั โิ ดย
อ้อมได้รบั การตีความว่าอยูใ่ นขอบเขตของหลักการห้ามเลือกปฏิบตั ติ ามสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน

๔.๒.๒ การเลือกปฏิบัติโดยอ้อมในบริบทของสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนของยุโรป

ในบริบทของสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป (ECHR) นั้น การพิจารณาของ ECHR ในคดี Abdulaziz
Cabales and Balkandali v. The United Kingdom93 ชีใ้ ห้เห็นว่า ECHR ไม่ครอบคลุมการเลือกปฏิบตั โิ ดยอ้อม เพราะ
ตัดสินว่าผู้ร้องไม่สามารถแสดงให้เห็นว่ากฎการเข้าเมืองซึ่งส่งผล (Effect) ให้เกิดการจ�ำกัดการเข้าเมืองของบุคคลจาก
บางภูมิภาคนั้นเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ ส�ำหรับคดี Hugh Jordan v. The United Kingdom94 นั้น
ECHR ตัดสินว่าการเลือกปฏิบัติโดยอ้อมอยู่ในขอบเขตของ ECHR โดยอธิบายว่า “เมื่อนโยบายหรือมาตรการที่มีเนื้อหา
เป็นการทั่วไป แต่ส่งผลกระทบอย่างไม่ได้สัดส่วนต่อบุคคลบางกลุ่ม นโยบายหรือมาตรการนั้นอาจเป็นการเลือกปฏิบัติ
ได้แม้ว่าไม่มุ่งเจาะจงต่อบุคคลกลุ่มนั้นก็ตาม” ในคดีนี้ผู้ร้องอ้างข้อเท็จจริงว่าคนส่วนใหญ่ที่ถูกฆ่าโดยกองก�ำลังของสห
ราชอาณาจักรนั้นเป็นสมาชิกของกลุ่มศาสนา แสดงว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยใช้ก�ำลังและขาดการเข้าถึงการเยียวยา
ทางกฎหมายส�ำหรับคนบางกลุ่มในสังคม ในคดี Zarb Adami v. Malta95 วางหลักส�ำคัญว่า การเลือกปฏิบัติที่ขัดต่อ
สนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรปนั้นไม่จ�ำต้องเกิดจากตัวมาตรการหรือตัวกฎหมายเท่านั้น แต่ยังอาจเกิดจากสถานการณ์
ตามความเป็นจริงหรือโดยพฤตินัย (De Facto) ดังนั้น เมื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ได้จ�ำแนกความแตกต่างด้วยเหตุแห่ง
เพศ แต่ข้อมูลสถิติพิสูจน์ว่าเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบเพราะเหตุแห่งเพศ (ลูกขุนที่เป็นชายมีจ�ำนวนมากกว่าหญิง)
จึงเป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกันระหว่างชายและหญิงซึ่งขัดแย้งกับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๔ (๓) (d)
การด�ำเนินคดีเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสหภาพยุโรปที่มีประเด็นเกี่ยวกับการกระท�ำของ
เจ้าหน้าที่รัฐอันกระทบต่อสิทธิพลเมือง เช่น สิทธิในชีวิต ของกลุ่มเชื้อชาติบางกลุ่ม96 ในหลายคดี ผู้ร้องไม่สามารถ
พิสจู น์ได้วา่ การกระท�ำทีก่ ล่าวอ้างนัน้ มีเจตนาโดยตรงในการเลือกปฏิบตั ิ (Intent to Directly Discrimination)97 อย่างไร
ก็ตาม ในคดี Nachova and Others v. Bulgaria มีการวางแนววินิจฉัยว่าหากมีข้อเท็จจริงแสดงถึงมูลเหตุจูงใจของ
การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติแล้ว ภาระพิสูจน์จะตกแก่รัฐที่จะต้องแสดงให้เห็นว่าการกระท�ำนั้นไม่มีแรงจูงใจ
หรือมูลเหตุที่เกี่ยวกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ ข้อเท็จจริงคดีนี้เกี่ยวข้องกับชายชาวโรมา (Roma) สองคนซึ่งถูกยิง
เสียชีวิตขณะต่อสู้กับกองก�ำลังต�ำรวจในการใช้ก�ำลังเข้าจับกุม98 โดยในระหว่างเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคนวิสามัญ
ผู้ต้องหาได้ท�ำการตะโกนออกมาว่า “แกเป็นพวกยิปซีชั่วร้าย (You Damn Gypsies)” ทั้งนี้ ECHR พบว่ารัฐได้ละเมิด
93
94
95
96
97
98

From “Abdulaziz, Cabales, and Balkandali v. UK” Application Nos. 9214/80; 9473/81; 9474/81
From “Hugh Jordan v. United Kingdom” Application No. 24746/94
From “Zarb Adami v. Malta” 44 EHRR 3, IHRL 3192 (ECHR 2006)
Right to life ในมาตรา 2 ประกอบกับมาตรา 14 ของ ECHR
From “Anguelova v. Bulgaria” และ “Velikova v. Bulgaria”
FFrom “Nachova and Others v. Bulgaria [GC]” Nos. 43577/98 and 43579/98) July 6, 2005. ECHR
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สิทธิในชีวิต (Right to Life) ของผู้ต้องสงสัย (มาตรา ๒ ของ ECHR) อีกทั้งเป็นความผิดพลาดในการท�ำการสืบสวนอย่าง
เพียงพอของการเสียชีวิต ซึ่งถือเป็นข้อบกพร่องในการสืบสวน และเท่ากับว่าเป็นการละเมิดมาตรา ๒ ร่วมกับสิทธิจาก
การไม่ถูกเลือกปฏิบัติ เนื่องจากรัฐมีหน้าที่ในการท�ำการสืบสวนแรงจูงใจพิเศษที่อาจท�ำให้เกิดการเลือกปฏิบัติ
นอกจาก ECHR แล้ว กฎหมายสหภาพยุโรปก็มกี ารยอมรับหลักการเลือกปฏิบตั โิ ดยอ้อมเช่นกัน อาจกล่าว
ได้ว่า ทั้ง ECHR และ EU law ตระหนักว่าการเลือกปฏิบัติอาจจะไม่ได้เป็นผลจากการปฏิบัติที่แตกต่างกันกับบุคคลที่
อยูใ่ นสถานภาพเดียวกัน แต่กฎเกณฑ์ มาตรการทีพ่ จิ ารณาจากเนือ้ หาแล้วมีความเท่าเทียมกัน แต่เป็นการก�ำหนดความ
เท่าเทียมกันให้กับบุคคลที่อยู่ในสถานภาพแตกต่างกันด้วย จึงพิจารณาได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติทางอ้อม (Indirect
Discrimination) กล่าวคือ แม้ว่าการปฏิบัตินั้นไม่ได้เป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกันแต่ผลกระทบของการปฏิบัติท�ำให้เกิด
ความแตกต่างกันขึ้น ซึ่งผู้ถูกปฏิบัติจะรู้สึกถึงความแตกต่าง โดยกฎหมายสหภาพยุโรปเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันทาง
เชื้อชาติ99 วางหลักว่าการเลือกปฏิบัติทางอ้อม (Indirect Discrimination) จะเกิดขึ้นเมื่อมีกฎเกณฑ์ที่มีลักษณะเนื้อหา
เป็นกลาง (Neutral Provision) ซึ่งเกณฑ์หรือการปฏิบัติ (Criterion or Practice) จะใช้เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ (Racial
or Ethnic Origin) ของบุคคล ซึง่ มีขอ้ เสียเปรียบโดยเฉพาะเมือ่ เปรียบเทียบกับบุคคลอืน่ 100 โดย ECHR ได้กล่าวถึงความ
หมายของการเลือกปฏิบัติทางอ้อม (Indirect Discrimination) ในการพิจารณาตัดสินหลายคดีว่าเป็นความแตกต่างใน
การปฏิบตั ซิ งึ่ อาจอยูใ่ นรูปแบบของผลกระทบจากความเสียเปรียบอย่างไม่ได้สดั ส่วน (Disproportionately Prejudicial
Effects) ของนโยบายทั่วไปหรือมาตรการซึ่งเป็นการเลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่ม (Discriminates Against a Group)101
ในบางกรณีกฎเกณฑ์ที่พิพาทนั้นไม่ระบุการปฏิบัติที่แตกต่างด้วยเหตุแห่งเพศ แต่ผลที่เกิดขึ้นในทาง
ปฏิบัติของกฎเกณฑ์นั้นท�ำให้บุคคลบางกลุ่มเสียเปรียบอีกกลุ่มหนึ่งด้วยเหตุแห่งเพศ เช่น คดี Hilde Schönheit v.
Stadt Frankfurt am Main ในกรณีนกี้ ารค�ำนวณเงินทีจ่ ะได้รบั หลังการเกษียณอายุมกี ารใช้อตั ราการค�ำนวณทีแ่ ตกต่าง
กันระหว่างลูกจ้างที่ท�ำงานแบบไม่เต็มเวลา (Part-Time Employees) และลูกจ้างที่ท�ำงานแบบเต็มเวลา (Full-Time
Employees)102 โดยอัตราทีแ่ ตกต่างกันนัน้ ไม่ได้ขนึ้ กับความแตกต่างของเวลาทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน ทัง้ นี้ ลูกจ้างทีท่ ำ� งาน
แบบไม่เต็มเวลา (Part-Time Employees) จะได้รับเงินหลังเกษียณน้อยกว่าลูกจ้างที่ท�ำงานแบบเต็มเวลา (Full-Time
Employees) ซึง่ เมือ่ พิจารณาช่วงเวลาของการให้บริการ (Length of Service) แล้วนัน้ ลูกจ้างทีท่ ำ� งานแบบไม่เต็มเวลา
(Part-Time Employees) ย่อมได้รับเงินน้อยกว่าลูกจ้างที่ท�ำงานแบบเต็มเวลา (Full-Time Employees) โดยเกณฑ์
กลางของการค�ำนวณเงินหลังเกษียณนี้มีผลให้ใช้กับลูกจ้างชั่วคราวทั้งหมด แม้ว่าประมาณ ๘๐% ของลูกจ้างที่ท�ำงาน
แบบไม่เต็มเวลา (Part-Time Employees) จะเป็นผู้หญิง แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติของเกณฑ์ค�ำนวณนี้
ก็ท�ำให้เกิดความไม่เหมาะสมในสัดส่วนที่เป็นเชิงลบต่อผู้หญิงเมื่อเทียบกับผู้ชาย
99

Article 2 (2) (b) ของ the Racial Equality Directive
Similarly: Employment Equality Directive, Article 2 (2) (b); Gender Equality Directive (Recast), Article 2
(1) (b); Gender Goods and Services Directive, Article 2 (b).
101
From “D.H. and Others v. the Czech Republic” [GC] (No. 57325/00), November 13, 2007, para. 184;
“Opuz v. Turkey” (No. 33401/02), June 9, 2009, para. 183; “Zarb Adami v. Malta” (No. 17209/02), June 20, 2006,
para. 80., ECHR
102
From “Hilde Schönheit v. Stadt Frankfurt am Main and Silvia Becker v. Land Hessen”, Joined Cases
C-4/02 and C-5/02 [2003] ECR I-12575, October 23, 2003.
100
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ในคดี D.H. and Others v. the Czech Republic Case ได้มีการใช้ชุดทดสอบในการวัดระดับ
สติปญ
ั ญาและความเหมาะสมของนักเรียนเพือ่ ทีใ่ ช้ในการพิจารณาว่าผูท้ ดสอบต้องออกจากการศึกษาหลักเพือ่ ไปอยู่
ในโรงเรียนพิเศษ103 ซึ่งโรงเรียนพิเศษเหล่านี้ได้ถูกออกแบบโดยเฉพาะส�ำหรับนักเรียนที่มีความทุพพลภาพด้านสติ
ปัญญา (Intellectual Disabilities) และมีความล�ำบากในการเรียนรู้ (Learning Difficulty) โดยการทดสอบเดียวกันนี้
ได้ถกู น�ำไปใช้กบั นักเรียนทัง้ หมดผูซ้ งึ่ ถูกพิจารณาว่าควรจะต้องไปอยูโ่ รงเรียนพิเศษ อย่างไรก็ตาม ปรากฏข้อเท็จจริง
ว่า การทดสอบได้ถูกออกแบบเพื่อใช้ทั่ว ๆ ไปในกลุ่มสังคมที่มีประชากรบางเชื้อชาติอาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งผลที่
เกิดขึ้นตามมา คือ นักเรียนบางเชื้อชาติซึ่งคือชาวโรมา (Roma) มีแนวโน้มที่จะท�ำผลทดสอบออกมาได้ไม่ดี (ซึ่งเป็น
ข้อเท็จจริงที่พวกเขาได้ท�ำ) โดยประมาณ ๕๐% ถึง ๙๐% ของเด็กชาวโรมา (Roma) ถูกให้ไปศึกษานอกระบบการ
ศึกษาหลัก ทั้งนี้ ECHR ได้พบว่าในกรณีนี้เป็นกรณีของการเลือกปฏิบัติทางอ้อม (Indirect Discrimination) โดย
อธิบายว่า “มาตรการซึง่ ส่งผลให้เกิดการเสียเปรียบอย่างไม่ได้สดั ส่วน” (Disproportionately Prejudicial Effect)
ต่อบุคคลบางกลุม่ นัน้ เป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยอ้อม แม้วา่ จะไม่มเี จตนาเลือกปฏิบตั ิ (Discriminatory Intent) ก็ตาม”
ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ ตามกฎหมายสหภาพยุโรปครอบคลุมการเลือกปฏิบตั โิ ดยอ้อม ซึง่ ปรากฏในกรณี
ที่กฎเกณฑ์ มาตรการ หรือการกระท�ำที่พิพาทนั้น โดยสภาพหรือเนื้อหาทั่วไปมิได้เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มใด แต่เมื่อ
พิจารณาถึงผลหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกฎเกณฑ์ มาตรการ หรือการกระท�ำเหล่านั้น โดยอาจเห็นได้จากข้อมูล
สถิติ แล้วพบว่าท�ำให้บุคคลบางกลุ่มเสียเปรียบ ดังที่ในค�ำตัดสินเรียกว่า “ส่งผลให้เกิดการเสียเปรียบอย่างไม่ได้
สัดส่วน” (Disproportionately Prejudicial Effect)” ก็ถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยอ้อมหรือการเลือกปฏิบัติ
โดยพฤตินัย (De Facto Discrimination)

๔.๒.๓ การเลือกปฏิบัติโดยอ้อมตามกฎหมายต่างประเทศ

การเลือกปฏิบัติโดยอ้อมยังปรากฏในกฎหมายของต่างประเทศ ดังจะได้ชี้ให้เห็นต่อไปนี้

๔.๒.๓.๑ ประเทศแคนาดา
กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติของแคนาดาที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติโดยอ้อมอาจ
จ�ำแนกพิจารณาทั้งในระดับรัฐบาลกลาง และระดับมลรัฐ ส�ำหรับในระดับรัฐบาลกลางจะได้ชี้ให้เห็นถึงหลักการตาม
รัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้
รัฐธรรมนูญแคนาดา (Canadian Charter of Rights and Freedoms) มาตรา ๑๕ วางหลักไว้ว่า
(๑) บุคคลทุกคนเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายและมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การคุม้ ครองและได้รบั ประโยชน์ตาม
กฎหมายที่เท่าเทียมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปราศจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุเชื้อชาติ
สัญชาติ ชาติพันธุ์ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ ความพิการทางกายหรือจิต
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From “D.H. and Others v. the Czech Republic” [GC] (No. 57325/00), November 13, 2007, para. 79, ECHR
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(๒) ความใน (๑) ไม่ใช้กับกรณีที่กฎหมาย แผนงาน หรือกิจกรรมใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเยียวยา
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อยู่ภายใต้สภาวะหรือเงื่อนไขที่เสียเปรียบ ด้วยเหตุเชื้อชาติ สัญชาติ ชาติพันธุ์ สีผิว ศาสนา เพศ
อายุ ความพิการทางกายหรือจิต
จะเห็นได้วา่ รัฐธรรมนูญมิได้กำ� หนดจ�ำแนกการเลือกปฏิบตั โิ ดยตรงกับโดยอ้อมไว้อย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม ศาลสูงสุดแคนาดาได้เคยวางหลักจ�ำแนกระหว่างการเลือกปฏิบตั ิ ว่าอาจเกิดขึน้ โดยตรงหรือโดยอ้อม ทัง้ นี้
ในคดี Ontario (Human Rights Commission) and O’Malley v. Simpsons Sears Ltd104 ศาลได้วางหลักว่า
“การเลือกปฏิบัติโดยตรงเกิดขึ้นสัมพันธ์กับการที่นายจ้างก�ำหนดแนวปฏิบัติหรือกฎเกณฑ์
ซึง่ เป็นการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุทกี่ ฎหมายห้าม เช่น “ไม่จา้ งผูน้ บั ถือศาสนาใดศาสนาหนึง่ หรือไม่จา้ งคนผิวสีเข้าท�ำงาน”
การเลือกปฏิบัติโดยอ้อม หรือผลข้างเคียงของการเลือกปฏิบัติ (Adverse Effect of
Discrimination) เกิดขึน้ เมือ่ นายจ้างก�ำหนดแนวปฏิบตั หิ รือกฎเกณฑ์ซงึ่ โดยหลักการแล้วมีลกั ษณะเป็นกลาง (Neutral)
และใช้บังคับกับลูกจ้างทุกคนเท่าเทียมกัน แต่มีผลกระทบในเชิงเลือกปฏิบัติด้วยเหตุที่กฎหมายห้ามต่อลูกจ้างบางคน
หรือบางกลุ่ม ทั้งนี้ เนื่องจากแนวปฏิบัติหรือกฎเกณฑ์ดังกล่าวส่งผลทางลบหรือจ�ำกัดสิทธิหรือสร้างเงื่อนไขต่อบุคคล
บางคนหรือบางกลุ่มซึ่งไม่เกิดผลกระทบเช่นนั้นต่อบุคคลอื่น ๆ ในสถานที่ท�ำงานนั้น”
นอกจากนี้ ศาลในคดี Egan v. Canada105 ได้วางแนววินิจฉัยไว้ในการตีความหลักความ
เท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญแคนาดา มาตรา ๑๕ (๑) ว่า การเลือกปฏิบัติที่พิจารณาจากผลกระทบในทางลบต่อผู้ถูก
กระท�ำ (Adverse Effects Discrimination) นั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งและอยู่ในขอบเขตการคุ้มครองตามหลักความ
เท่าเทียมกันของรัฐธรรมนูญดังกล่าว

104

From “O’Malley v. Simpsons Sears Ltd.”, Ontario Human Rights Comm. (1985) (2 S.C.R. 536 at 551, 7
C.H.R.R. D/3102 at D/310)
105
From “Egan v. Canada [1995] 2 SCR 513” Canadian Supreme Court
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จะเห็นได้ว่า การน�ำปัจจัยด้านผลกระทบทางลบ (Adverse Effect) มาประกอบการ
พิจารณาในการตีความการเลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนั้น ท�ำให้ครอบคลุมถึงกรณีการเลือกปฏิบัติโดยอ้อม (Indirect
Discrimination) ด้วย แม้ว่ารัฐธรรมนูญแคนาดามิได้จ�ำแนกการเลือกปฏิบัติออกเป็นสองกรณีอย่างชัดเจนก็ตาม
อย่างไรก็ตาม ศาลแคนาดามิได้กล่าวยอมรับอย่างชัดเจนถึง “การเลือกปฏิบัติโดยอ้อม”
(Indirect Discrimination) ดังจะเห็นได้จากในคดี British Columbia v. BCGEU106 แม้ศาลยอมรับว่าการจ�ำแนกวิเคราะห์
ดังกล่าว รวมทัง้ การน�ำปัจจัยด้านผลกระทบในทางลบมาพิจารณานัน้ มีประโยชน์ในการแปลความหมายของบทบัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน แต่ศาลก็หลีกเลี่ยงที่จะใช้แนวคิดการจ�ำแนกการเลือกปฏิบัติออกเป็นสองกรณีอย่างชัดเจน คือ
การเลือกปฏิบัติโดยตรงซึ่งพิจารณาจากตัวเนื้อหาหรือข้อความในเชิงรูปแบบของกฎเกณฑ์หรือมาตรการนั้น (Direct
Meaning on Its Face) และการเลือกปฏิบัติโดยอ้อมซึ่งพิจารณาจากความหมายโดยอ้อมจากผลกระทบของกฎเกณฑ์
หรือมาตรการนัน้ (Indirect Meaning in Effect) ทัง้ นี้ ศาลได้ให้เหตุผลว่าการจ�ำแนกการเลือกปฏิบตั เิ ป็นสองกรณีออก
จากกันอย่างชัดเจนนั้นอาจเป็นไปได้ยากส�ำหรับบางกรณี โดยยกตัวอย่างเช่น กฎเกณฑ์การท�ำงานที่ก�ำหนดให้ลูกจ้าง
ทุกคนมาท�ำงานวันศุกร์ กฎเกณฑ์นี้อาจพิจารณาว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยตรงเนื่องจากเป็นการห้ามลูกจ้างที่มี
ความเชื่อทางศาสนาที่จะไม่ท�ำงานวันศุกร์อันจะส่งผลให้ไม่มีการจ้างงานลูกจ้างที่นับถือศาสนานั้น อีกนัยหนึ่งอาจ
พิจารณาได้ว่า กฎเกณฑ์นี้มีลักษณะเป็นกลาง เนื่องจากใช้บังคับกับลูกจ้างทุกคนจึงไม่เลือกปฏิบัติโดยตรง แต่ส่ง
ผลกระทบในทางลบต่อลูกจ้างที่นับถือศาสนาซึ่งมีหลักว่าจะไม่ท�ำงานวันศุกร์ ดังนั้น ศาลจึงเห็นว่าการจ�ำแนกการ
เลือกปฏิบตั อิ อกเป็นสองกรณีอย่างชัดเจนนัน้ จะท�ำให้เกิดความยุง่ ยากและทับซ้อนกันได้ อย่างไรก็ตาม ศาลก็ได้นำ� ปัจจัย
ด้านผลกระทบในทางลบ (Adverse Effect) ในแนวทางเดียวกับการพิจารณาการเลือกปฏิบัติโดยอ้อมมาประกอบการ
ตีความด้วย
ในคดี Law v. Canada (Minister of Employment and Immigration)107 ซึง่ มีประเด็น
ต้องพิจารณาว่ากฎเกณฑ์เกี่ยวกับเงินอุดหนุนที่ระบุอายุผู้รับผลประโยชน์นั้นเป็นการเลือกปฏิบัติอันขัดต่อรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ ศาลสูงสุดแคนาดาตัดสินว่า กฎเกณฑ์ดงั กล่าวไม่ขดั ต่อรัฐธรรมนูญ โดยวางเกณฑ์วา่ ต้องพิจารณา ๓ ประเด็น ดังนี้
๑. กฎเกณฑ์ทพี่ พิ าทนัน้ ได้กำ� หนดหลักการทีแ่ ตกต่างกัน (Differential Treatment) ระหว่าง
บุคคลผู้อ้างว่าได้รับผลกระทบกับบุคคลอื่นหรือไม่ ทั้งในเชิงวัตถุประสงค์ หรือผลกระทบ (In Purpose or Effect)
๒. การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันนัน้ เกิดขึน้ จากพืน้ ฐานของเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ทิ รี่ ะบุไว้หรือไม่
๓. กฎเกณฑ์ทพี่ พิ าทนัน้ มีวตั ถุประสงค์หรือส่งผลกระทบให้เกิดการเลือกปฏิบตั ติ ามความหมาย
ของความเท่าเทียมกันที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญหรือไม่
จะเห็นได้ว่า ศาลเน้นย�้ำถึงการพิจารณากฎเกณฑ์ มาตรการ หรือแนวปฏิบัติที่พิพาทนั้น ทั้ง
ในเชิงวัตถุประสงค์ หรือผลกระทบ (In Purpose or Effect) กล่าวคือ พิจารณาในกรอบอย่างกว้าง ครอบคลุมกฎเกณฑ์
ที่มิได้วางหลักปฏิบัติแตกต่างโดยตรงจากเนื้อหาของกฎเกณฑ์นั้น แต่ส่งผล (effect) ให้เกิดการเลือกปฏิบัติด้วย
106

From “British Columbia (Public Service Employee Relations Commission) v. BCGEU (1999) 3 SCR 3”
Supreme Court of Canada
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From “Law v. Canada (Minister of Employment and Immigration)” 1 S. C. R. 497, 1999
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นอกจากนี้ มีข้อสังเกตว่ากฎหมายและแนวค�ำพิพากษาศาลแคนาดามุ่งเน้นการคุ้มครอง
“ความเท่าเทียมกัน” (Equality) โดยพิจารณาว่าการเลือกปฏิบัติเป็นการกระท�ำอันขัดต่อหลักความเท่าเทียมกัน
หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า การห้ามเลือกปฏิบัติมิได้เป็นหลักส�ำคัญในตัวของมันเอง แต่เป็นวิธีการที่จะบรรลุถึง
หลักส�ำคัญอันกฎหมายทีม่ งุ่ คุม้ ครองซึง่ ได้แก่ความเท่าเทียมกัน ดังจะเห็นได้จากคดี Law v. Canada (Minister of
Employment and Immigration) ซึ่งศาลพิจารณากฎเกณฑ์ที่พิพาทภายใต้บริบทของหลักความเท่าเทียมกันด้วย
นอกจากนี้ ตามกฎหมายแคนาดาแสดงให้เห็นว่า มิได้พิจารณาความเท่าเทียมกันเฉพาะเนื้อหาของมาตรการหรือ
กฎเกณฑ์อันใดอันหนึ่งว่าปฏิบัติต่อบุคคลเหมือนหรือแตกต่างกัน (Formal equality) แต่มีแนวทางพิจารณาหลัก
ความเท่าเทียมกันในกรอบเชิงสาระ (Substantive equality) กล่าวคือ ใช้ปัจจัยต่าง ๆ หลายปัจจัยมาประกอบการ
พิจารณาว่ากฎเกณฑ์หรือมาตรการนั้นส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันเชิงระบบ (Systematic Inequality) หรือไม่
ในการนี้ ปัจจัยส�ำคัญที่ศาลพิจารณาคือผลกระทบที่เกิดจากกฎเกณฑ์หรือมาตรการที่พิพาทว่าส่งผลกระทบในทางลบ
(Adverse Effect หรือ detriment effect) ต่อผูอ้ า้ งว่าถูกเลือกปฏิบตั หิ รือไม่ ซึง่ การพิจารณาจากผลกระทบนี้ เป็นหลักการ
เดียวกับการเลือกปฏิบัติโดยอ้อม (Indirect Discrimination) นั่นเอง จึงอาจกล่าวได้ว่า การเลือกปฏิบัติตามกฎหมาย
แคนาดาครอบคลุมทัง้ กรณีเลือกปฏิบตั โิ ดยตรงและโดยอ้อม เพียงแต่ศาลมิได้ระบุจำ� แนกเป็นสองกรณีอย่างชัดแจ้งเท่านัน้
การเลือกปฏิบัติโดยอ้อมตามกฎหมายระดับมลรัฐ
นอกจากกฎหมายระดับรัฐบาลกลางแล้ว ในระดับมลรัฐของประเทศแคนาดา ได้มกี ารก�ำหนด
กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนซึ่งวางหลักเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยอ้อมไว้ เช่น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งรัฐ New Brunswick ได้ให้ค�ำนิยามความหมายของ
การเลือกปฏิบัติไว้ว่า “การกระท�ำใด ๆ ไม่ว่าด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตาม ซึ่งมีผลท�ำให้บุคคลหรือกลุ่มคนใดต้องถูกจ�ำกัด
โอกาสที่บุคคลพึงจะได้รับ เนื่องมาจากเหตุลักษณะเฉพาะของบุคคลนั้น อาทิ เชื้อชาติ หรือสีผิว การเลือกปฏิบัติแบ่งได้
เป็น ๒ ลักษณะ คือ การเลือกปฏิบตั โิ ดยตรง และการเลือกปฏิบตั โิ ดยอ้อม ซึง่ รูปแบบการเลือกปฏิบตั บิ อ่ ยครัง้ มักจะเป็น
ผลมาจากการตั้งข้อรังเกียจ การมีอคติ การมีทัศนคติในแง่ลบและการกระท�ำที่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัตินั้นจะต้องไม่มี
เหตุผลประกอบถึงการเลือกปฏิบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ108
กฎหมายสิทธิมนุษยชนของ Ontario109 วางหลักเกี่ยวกับ “การเลือกปฏิบัติเชิงสร้างสรรค์”
(Constructive Discrimination) ไว้ว่า
“สิทธิของบุคคลตามกฎหมายนี้จะถูกละเมิดเมื่อมีการก�ำหนดเงื่อนไข คุณสมบัติ ซึ่งไม่เป็น
การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติที่ต้องห้ามตามกฎหมาย แต่ส่งผลในการกีดกัน จ�ำกัด หรือให้สิทธิพิเศษ
แก่กลุ่มบุคคลผู้ซึ่งสามารถจ�ำแนกได้จากคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เว้นแต่การก�ำหนดเงื่อนไข
หรือคุณสมบัติดังกล่าวนั้นมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามหลักความสุจริต กฎหมายก�ำหนดยกเว้นการกระท�ำนั้น
มิให้เป็นการเลือกปฏิบัติ”

108

From “Equality Rights Definitions” The New Brunswick Human Rights Commission. Retrieved from:
http:// www.gov.nb.ca/hrc-cdp/e/el defini.html (April 3, 2000)
109
Section 11, Ontario Human Rights Code.
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จะเห็นได้ว่า แม้กฎหมายไม่ได้เรียกว่าการเลือกปฏิบัติโดยอ้อม หรือ “Indirect Discrimination” โดยเรียกว่า “Constructive Discrimination” แต่หากพิจารณาจากเนื้อหาของกฎหมายแล้วจะเห็นได้ว่า
เป็นกรณีที่เทียบได้กับการเลือกปฏิบัติโดยอ้อม เนื่องจากเป็นกรณีมาตรการที่โดยผิวเผินแล้วใช้กับทุกคนเหมือน ๆ กัน
แต่หากพิจารณาในแง่ของผลกระทบแล้วจะพบว่ามาตรการนั้นส่งผลให้บุคคลบางคนถูกกีดกันหรือจ�ำกัดด้วยเหตุ
แห่งการเลือกปฏิบัติ
๔.๒.๓.๒ ประเทศฟินแลนด์
กฎหมายห้ามการเลือกปฏิบัติ (Non-Discrimination Act (1325/2014) ของฟินแลนด์
ได้จ�ำแนกการเลือกปฏิบัติโดยตรงและโดยอ้อมออกจากกันอย่างชัดเจน ส�ำหรับการเลือกปฏิบัติโดยอ้อม (Indirect
Discrimination) กฎหมายวางหลักว่า110 “การเลือกปฏิบัติโดยอ้อมเกิดขึ้นเมื่อกฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่มีลักษณะเป็น
กลางอย่างชัดแจ้ง ได้สง่ ผลให้บคุ คลเกิดความเสียเปรียบเมือ่ เปรียบเทียบกับบุคคลอืน่ ด้วยเหตุแห่งคุณลักษณะของบุคคล
นั้น เว้นแต่กฎเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย และวิธีการที่ใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าวนั้นมีความเหมาะสมและจ�ำเป็น”
๔.๒.๓.๓ ประเทศสวีเดน
ประเทศสวีเดนได้บัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติให้เป็นกฎหมายเฉพาะ (Discrimination Act) มีหลักส�ำคัญว่า111
“การเลือกปฏิบัติโดยอ้อม บุคคลที่เสียเปรียบจากการปรับใช้บทบัญญัติ เกณฑ์ หรือ
กระบวนการซึ่งโดยทั่วไปปรากฏว่ามีลักษณะเป็นกลาง (Neutral) แต่กลับส่งผลให้บุคคลบางกลุ่มอาจได้รับความ
เสียเปรียบด้วยเหตุต่าง ๆ เช่น เพศ ความเชื่อทางศาสนา ความพิการ รสนิยมทางเพศ อายุ เว้นแต่บทกฎหมาย เกณฑ์
หรือกระบวนการนัน้ มีวตั ถุประสงค์ทชี่ อบด้วยกฎหมายและวิธกี ารทีน่ ำ� มาใช้เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์นนั้ มีความเหมาะสม
ตามความจ�ำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว”
๔.๒.๓.๔ ประเทศแอฟริกาใต้
ในกรณีแอฟริกาใต้นั้นพบว่า หลักการห้ามเลือกปฏิบัติโดยตรงและโดยอ้อม ปรากฏอยู่ใน
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๙ กล่าวคือ
“....รัฐจะต้องไม่เลือกปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็นธรรม ทัง้ โดยตรงและโดยอ้อมต่อบุคคล ด้วยเหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติ ซึ่งรวมถึง เชื้อชาติ เพศ การตั้งครรภ์ สถานะความเป็นมารดา ชาติก�ำเนิด สีผิว รสนิยมทางเพศ อายุ
ความพิการ ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม ภาษา และถิ่นก�ำเนิด
.....บุคคลจะต้องไม่กระท�ำการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อบุคคล
อื่นด้วยเหตุดังระบุใน (๓) ในการนี้ รัฐต้องมีกฎหมายเพื่อป้องกันและห้ามการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าว”
110
111

Section 13, Ontario Human Rights Code มาตรา 13
Section 4 , Discrimination Act
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จะเห็นได้วา่ รัฐธรรมนูญแอฟริกานัน้ พิจารณาการเลือกปฏิบตั โิ ดยใช้เกณฑ์ “ความเป็นธรรม”
(fairness) ของมาตรการหรือการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาดังกล่าวนัน้ ศาลน�ำปัจจัยผลกระทบ
ในทางลบ (Adverse Effect) มาประกอบการพิจารณาด้วย ดังนั้น การพิจารณาว่าการปฏิบัตินั้นเป็นธรรมหรือไม่
ศาลจะพิจารณาว่าการปฏิบัตินั้นส่งผลกระทบอย่างไรต่อผู้เสียหายโดยเปรียบเทียบกับผลกระทบที่เกิดกับบุคคลอื่นใน
สถานการณ์เดียวกันนัน้ 112 การทีศ่ าลน�ำปัจจัยเกีย่ วกับผลกระทบของการปฏิบตั นิ นั้ มาพิจารณาด้วย เป็นการสอดคล้อง
กับหลักการห้ามเลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีการก�ำหนดครอบคลุม “การเลือกปฏิบัติโดยอ้อม” ไว้อย่างชัดเจน
ส�ำหรับคดีส�ำคัญที่ศาลอธิบายหลัก “การเลือกปฏิบัติโดยอ้อม” ไว้อย่างชัดเจนนั้น จะเห็นได้จาก คดี City Council of
Pretoria v. Walker113 ซึ่งศาลอธิบายว่า
“ความเท่ า เที ย มกั น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น หมายรวมทั้ ง การห้ า มเลื อ กปฏิ บั ติ โ ดยตรงและ
โดยอ้อม ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายมุ่งพิจารณาที่ผล (Consequence) มากกว่าพิจารณาเฉพาะรูปแบบพฤติกรรม (Form
of conduct) ดังนั้น รูปแบบพฤติกรรมที่โดยภายนอกแล้วมีลักษณะเป็นกลางหรือไม่เลือกปฏิบัติ แต่อาจส่งผลให้เกิด
การเลือกปฏิบัติได้เช่นเดียวกัน”
อย่างไรก็ตาม ศาลมิได้วางแนวค�ำนิยามของ “การเลือกปฏิบตั โิ ดยอ้อม” ไว้อย่างชัดเจน เพียง
แต่มกี ารน�ำเอาปัจจัยด้าน “ผลกระทบ” มาประกอบการพิจารณาด้วย และย�ำ้ ว่าการเลือกปฏิบตั ทิ งั้ โดยตรงและโดยอ้อม
ด้วยเหตุที่ระบุในรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการ “เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม”
นอกจากรัฐธรรมนูญแล้ว กฎหมายลายลักษณ์อกั ษรเกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ขิ องแอฟริกาใต้ก็
มีหลักการเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ วางหลักห้ามการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรมซึง่ ครอบคลุมทัง้ การเลือกปฏิบตั ิ
โดยตรงและโดยอ้อม ดังจะเห็นได้จาก กฎหมายส่งเสริมความเท่าเทียมกันและป้องกันการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม (The
Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act 4 of 2000) ซึ่งนิยามการเลือกปฏิบัติว่า
“การกระท�ำหรือละเว้นการกระท�ำใด ๆ อันรวมถึง นโยบาย กฎหมาย กฎ แนวปฏิบตั ิ เงือ่ นไข
หรือสถานการณ์ซึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
(ก) ก�ำหนดภาระ หน้าที่ หรือก่อให้เกิดความเสียเปรียบ หรือ
(ข) กีดกันผลประโยชน์ โอกาส หรือก่อให้เกิดความเสียเปรียบแก่บุคคลใด ๆ ด้วยเหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติที่ระบุไว้ในกฎหมายนี้”
นอกจากนี้ หลักการห้ามเลือกปฏิบตั โิ ดยอ้อม ปรากฏในกฎหมายเฉพาะเกีย่ วกับความเท่าเทียม
กันในด้านแรงงาน (Employment Equity Act 1998) ซึง่ มีหลักการคุม้ ครองความเท่าเทียมกันโดยห้ามการเลือกปฏิบตั ิ
ที่ไม่เป็นธรรม ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
๔.๒.๓.๕ การเลือกปฏิบัติโดยอ้อมตามกฎหมายไทย
ส�ำหรับหลักการทีป่ รากฏในตัวบทกฎหมายนัน้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทีผ่ า่ นมามิได้
จ�ำแนกระหว่างการเลือกปฏิบัติโดยตรงและการเลือกปฏิบัติโดยอ้อม เช่นเดียวกับกฎหมายในรูปของพระราชบัญญัติที่
112

From “Prinsloo v. Van der Linde 1997 (6) BCLR 759 (CC)” South African Constitutional Court
From “City Council of Pretoria v. Walker (CCT8/97) [1998] ZACC 1; 1998 (2) SA 363” South African
Constitutional Court
113
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เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติบางประการ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่าง
เพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก็ไม่ได้ระบุจ�ำแนกดังกล่าวเช่นกัน อย่างไรก็ตาม พบว่ากฎหมายบางฉบับก�ำหนดหลักการที่เกี่ยวกับ
“การเลือกปฏิบัติโดยอ้อม” เช่น
มาตรา ๑๕ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
๒๕๕๐ วางหลักว่า “การกระท�ำในลักษณะทีเ่ ป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามวรรคหนึง่ ให้หมายความ
รวมถึงการกระท�ำหรืองดเว้นกระท�ำการที่แม้จะมิได้มุ่งหมายให้เป็นการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการโดยตรง แต่ผลของการ
กระท�ำนั้นท�ำให้คนพิการต้องเสียสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับเพราะเหตุแห่งความพิการด้วย” จะเห็นได้ว่า แม้มาตรานี้
มิได้ระบุไว้ชัดเจนว่าการเลือกปฏิบัติที่ต้องห้ามนั้นคือการเลือกปฏิบัติโดยอ้อม แต่จากเนื้อหาจะเห็นได้ว่ากฎหมายห้าม
การกระท�ำโดยมุ่งเน้นที่ผลกระทบ (Effect) ซึ่งท�ำให้คนพิการเสียสิทธิประโยชน์ อันเป็นแนวคิดของการห้ามเลือก
ปฏิบัติโดยอ้อมนั่นเอง
กฎกระทรวงก�ำหนดแนวทางการพิจารณาว่าการกระท�ำใดเป็นไปเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของ
เด็กหรือเป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึง่ ออกตามความพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองเด็ก พ.ศ.
๒๕๔๖ โดยข้อ ๒. ของกฎกระทรวงดังกล่าว วางหลักว่า “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก หมายความรวมถึง
การปฏิบัติใด ๆ ต่อเด็กที่แม้จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับบุคคลอื่นและผู้ปฏิบัติไม่ได้มีเจตนาเลือกปฏิบัติหรือเจตนากลั่น
แกล้งผู้ได้รับผลร้ายหรือผลกระทบก็ตาม แต่มีผลท�ำให้เกิดความแตกต่างกันต่อเด็กบางคนหรือบางกลุ่มอย่างชัดเจน
เพราะเหตุตามวรรคหนึ่ง”จะเห็นได้ว่า แม้มิได้ระบุไว้ชัดเจนว่าการเลือกปฏิบัติที่ต้องห้ามนั้นคือการเลือกปฏิบัติโดย
อ้อม แต่จากเนื้อหาจะเห็นได้ว่าห้ามการกระท�ำโดยมุ่งเน้นที่ผลกระทบ (Effect) ท�ำให้เกิดความแตกต่างต่อเด็กอัน
สืบเนื่องจากเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ การก�ำหนดหลักเกณฑ์เช่นนี้เป็นแนวคิดของการห้ามเลือกปฏิบัติโดยอ้อม
นั่นเอง
หากพิจารณาแนวค�ำพิพากษาศาลไทยแล้ว พบว่าศาลมิได้จ�ำแนกระหว่าง “การเลือกปฏิบัติ
โดยตรง และการเลือกปฏิบัติโดยอ้อม” อย่างไรก็ตาม ในบางคดีมีประเด็นที่อาจเกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติโดยอ้อม
เช่น คดีพิพาทเกี่ยวกับข้อบังคับการศึกษาที่ก�ำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนวิทยานิพนธ์นั้น ศาลเห็นว่าเป็นกฎ
ทีใ่ ช้กบั นักศึกษาทุกคนทีส่ มัครเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาของผูถ้ กู ฟ้องคดีตามหลักการและเงือ่ นไขต่าง ๆ เสมอเหมือน
กันทุกคน ไม่มีข้อก�ำหนดใดที่จะท�ำให้มีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมโดยเกิดจากความแตกต่าง ตามมาตรา ๓๐ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่อย่างใด (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙/๒๕๔๖)
กรณีนเี้ ห็นได้วา่ ศาลพิจารณาตามแนวของหลักการเลือกปฏิบตั โิ ดยตรง เนือ่ งจากเปรียบเทียบ
เนื้อหากฎเกณฑ์ว่าใช้บังคับกับนักศึกษาทุกคนเท่าเทียมกัน กล่าวคือ โดยเนื้อหาของกฎเกณฑ์ที่พิพาทซึ่งให้ใช้ภาษา
อังกฤษในการเขียนวิทยานิพนธ์นนั้ ใช้บงั คับกับนักศึกษาทุกคน มิได้มงุ่ หมายใช้กบั นักศึกษาบางคนด้วยเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม ในอีกแง่หนึง่ อาจโต้แย้งได้วา่ กฎเกณฑ์นแี้ ม้ใช้กบั นักศึกษาทุกคนเหมือนกัน แต่สง่ ผลในทางปฏิบตั ิ
ให้นกั ศึกษาทีใ่ ช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักได้รบั ความเสียเปรียบนักศึกษาทีใ่ ช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก หรือนักศึกษาที่
มีความช�ำนาญในการเขียนภาษาอังกฤษ กับนักศึกษาทีไ่ ม่มคี วามช�ำนาญในการเขียนภาษาอังกฤษ จึงอาจเป็นการเลือก
ปฏิบตั โิ ดยอ้อมได้ แต่กย็ งั ต้องพิจารณาต่อไปอีกว่า การก่อให้เกิดผลในทางปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างเช่นนี้ เป็นไปด้วยเหตุผลเพือ่
บรรลุวัตถุประสงค์ใด และวัตถุประสงค์นั้นมีความจ�ำเป็น สมเหตุผลหรือไม่
ในคดีที่มีประเด็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ “ฐานะทางเศรษฐกิจ” นั้น ศาลได้เปรียบเทียบ
ผู้ได้รับผลกระทบจากประกาศที่พิพาท ดังจะเห็นได้จากค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๘/๒๕๔๗ ซึ่งเป็นกรณีที่
ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก�ำหนดสถานบริการฯ ท�ำให้ผู้ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ
รวมทัง้ ผูฟ้ อ้ งคดีตอ้ งประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจต้องเสียภาษีเพิม่ ขึน้ ผูฟ้ อ้ งคดีจงึ ได้มหี นังสือถึงผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๒ และ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าผู้ใช้บริการสนามกอล์ฟส่วนใหญ่เป็นผู้มีฐานะทางการเงินดี ควรเสียภาษีให้รัฐ
จึงไม่สมควรยกเลิกการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสนามกอล์ฟ ผูฟ้ อ้ งคดีเห็นว่า การทีผ่ ถู้ กู ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่พจิ ารณายกเลิก
การเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตของสนามกอล์ฟ โดยให้เหตุผลว่าผูใ้ ช้บริการสนามกอล์ฟเป็นผูม้ ฐี านะทางการเงินดี เท่ากับ
เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้สนามกอล์ฟเพราะเหตุฐานะทางเศรษฐกิจ จึงเป็นการขัดต่อมาตรา ๓๐ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ จึงน�ำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
ว่า “…ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก�ำหนดสถานบริการฯ ก�ำหนดให้สนามกอล์ฟทุกแห่งเสมอเหมือนกันมิได้มีการ
เลือกปฏิบัติกับสนามกอล์ฟรายหนึ่งรายใดโดยเฉพาะ และแม้ผู้ประกอบการสนามกอล์ฟจะผลักภาระภาษีดังกล่าวให้
ผู้ใช้บริการสนามกอล์ฟเป็นผู้รับภาระ ก็หาได้เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการสนามกอล์ฟเพราะเหตุ
ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ เพราะไม่ว่าผู้ใดจะใช้บริการสนามกอล์ฟก็ต้องแบกรับภาระภาษีดังกล่าวเหมือนกัน... ดังนั้น
ประกาศดังกล่าวจึงไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” จากคดีนี้จะเห็นได้ว่าศาลเปรียบเทียบผู้ได้รับ
ผลกระทบจากประกาศฯ คือผู้ประกอบการสนามกอล์ฟ ซึ่งปรากฏว่าประกาศดังกล่าวใช้กับผู้ประกอบการทุกราย
นอกจากนี้ในแง่ผู้ใช้บริการนั้นไม่ว่าผู้ใช้บริการที่มีฐานะเศรษฐกิจอย่างไร หากประสงค์ใช้บริการสนามกอลฟ์แล้วก็จะ
ตกอยู่ภายใต้ภาระภาษีเช่นเดียวกัน จึงไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ
อย่างไรก็ตาม มีข้อน่าพิจารณาว่า หากพิจารณาภายใต้หลักการเลือกปฏิบัติโดยอ้อม อาจ
พิจารณาได้ว่า กฎเกณฑ์นี้แม้ใช้กับผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการสนามกอล์ฟทุกคน แต่ส่งผลในทางปฏิบัติให้ผู้ประสงค์
ใช้สนามกอล์ฟซึ่งมีรายได้น้อย เสียเปรียบผู้ใช้สนามกอล์ฟที่มีรายได้มากกว่าหรือไม่ จะเห็นได้ว่ามุมมองของภาครัฐ
อยู่บนสมมุติฐานที่ว่า ผู้ใช้บริการสนามกอล์ฟเป็นผู้มีรายได้สูง ดังจะเห็นได้จากหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้เหตุผลว่า
“ผู้ใช้บริการสนามกอล์ฟส่วนใหญ่เป็นผู้มีฐานะทางการเงินดี” สมมุติฐานดังกล่าวส่งผลเป็นการสร้างหลักการเชิงเหมา
รวม (Stereotype) ว่าผู้เล่นกีฬากอล์ฟจะต้องเป็นผู้มีฐานะดี อันอาจมองว่าเป็นการกีดกันการเข้าถึงกีฬากอล์ฟของผู้
มีรายได้น้อยซึ่งประสงค์จะเล่นกีฬาดังกล่าว ดังนั้น ประกาศนี้อาจเป็นการเลือกปฏิบัติโดยอ้อมบนพื้นฐานของเหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติด้านฐานะเศรษฐกิจ หากพิจารณาในแง่ผลกระทบที่เกิดขึ้น
หากพิจารณาจากค�ำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบว่ามีหลายกรณีที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติโดยอ้อม เช่น
 การที่บริษัทเอกชนมีนโยบายให้ตรวจหาเชื้อเอชไอวีส�ำหรับพนักงานที่ผ่านการสัมภาษณ์
ก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกคน บริษัทอ้างว่านโยบายดังกล่าวใช้บังคับกับผู้สมัครงานทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ (ค�ำร้องที่
๕๔๔/๒๕๕๒ และ ๓๕/๒๕๕๗ และรายงานผลการพิจารณา ที่ ๓๐๘-๓๐๙/๒๕๕๘) กรณีนี้จะเห็นได้ว่าไม่เป็นการเลือก
ปฏิบัติโดยตรง เนื่องจากมาตรการหรือนโยบายมีลักษณะเป็นกลาง (Neutral) ใช้กับทุกคนเหมือนกัน แต่หากพิจารณา
ตามหลักของการเลือกปฏิบตั โิ ดยอ้อมแล้ว เห็นได้วา่ ส่งผล (Effect) ให้บคุ คลบางกลุม่ ทีม่ ลี กั ษณะเปราะบางและเกีย่ วข้อง
กับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ ได้รับผลกระทบและเกิดความไม่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น
 กรณีกฎระเบียบในการแต่งกายซึ่งก�ำหนดเงื่อนไขหรือเครื่องแบบส�ำหรับทุกคนเหมือนกัน
แต่ส่งผลให้บุคคลที่นับถือศาสนาบางศาสนาที่ต้องแต่งกายตามหลักศาสนาของตนได้รับผลกระทบ (กรณีการแต่งกาย
ของผู้นับถือศาสนาอิสลามในบริบทของการท�ำงาน การศึกษา มีกรณีดังเช่น ค�ำร้องที่ ๑๒๔/๒๕๕๔ กรณีการแต่งกาย
ของผูน้ บั ถือศาสนาอิสลามในบริบทของการเข้ารับปริญญา มีกรณีดงั เช่นค�ำร้องที่ ๕๖๗/๒๕๕๓) กรณีเหล่านีจ้ ะเห็นได้วา่
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ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยตรง เนื่องจากมาตรการหรือนโยบายมีลักษณะเป็นกลาง (Neutral) ใช้กับทุกคนเหมือนกัน
แต่หากพิจารณาตามหลักของการเลือกปฏิบัติโดยอ้อมแล้ว เห็นได้ว่า ส่งผล (Effect) ต่อบุคคลบางกลุ่มซึ่งเกี่ยวข้อง
กับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ คือ “ศาสนา” อย่างไรก็ตาม กรณีเครื่องแต่งกายตามศาสนานี้ เป็นกรณีที่ กระทบต่อสิทธิ
มนุษยชนอีกประการหนึง่ คือ “เสรีภาพในการแสดงออกซึง่ ความเชือ่ ศาสนา” ซึง่ ได้รบั การรับรองจากกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศเช่นกัน หากเปรียบเทียบกับกรณีของต่างประเทศ ผู้ร้องถูกเลิกจ้างเพราะไม่ปฏิบัติตามกฎ
เกณฑ์ด้านความปลอดภัยในการท�ำงานที่รัฐบาลแคนาดาก�ำหนดขึ้น โดยไม่ยอมสวมหมวกนิรภัยขณะปฏิบัติงาน โดย
ผู้ร้องต้องโพกผ้าคลุมศีรษะ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อทางศาสนาอันได้รับการคุ้มครองตามมาตรา ๑๘114 ของ
ICCPR คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเห็นว่า กฎเกณฑ์เพื่อความปลอดภัยนี้ส่งผลให้เกิดการเลือก
ปฏิบัติในทางพฤตินัย (Discrimination de facto) ต่อผู้นับถือศาสนา Sikh แต่เห็นว่ากฎเกณฑ์ดังกล่าวมีเหตุผลอัน
สมควรและมุ่งต่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ตามเงื่อนไขของมาตรา ๑๘ ดังนี้จะเห็นได้ว่า การก�ำหนดกฎเกณฑ์
นโยบาย มาตรการทีม่ ลี กั ษณะเป็นกลางหรือใช้บงั คับกับบุคคลทุกคนเหมือนกัน แต่สง่ ผลกระทบต่อความเชือ่ ทางศาสนา
ของบุคคลบางกลุ่ม เป็นการเลือกปฏิบัติทางอ้อม หรือที่เรียกว่า การเลือกปฏิบัติโดยพฤตินัย อย่างไรก็ตาม การกระท�ำ
ดังกล่าวอาจไม่ขัดต่อกฎหมายหากมีเหตุผลอันสมควรที่ต้องน�ำมาชั่งน�้ำหนักด้วย ดังเช่นกรณีของแคนาดาดังกล่าวนั้น
การสวมหมวกเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย แต่หากเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เช่น การแต่งกายท�ำงานหรือการ
เรียนนั้นยังไม่เกี่ยวข้องกับเหตุอันมีน�้ำหนักเพียงพอ

๔.๓ วิเคราะห์หลักการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Discrimination)
ในความหมายทั่วไป มักมีการพิจารณาว่า การเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม คือ การเลือกปฏิบัติโดยมีเหตุผลที่ชอบ
ธรรมหรือเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมาย ส�ำหรับการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรมนัน้ มีลกั ษณะตรงกันข้าม กล่าวคือ ไม่มเี หตุผล
ทีช่ อบธรรมรองรับ แนวคิดและความหมายดังนีจ้ ะส่งผลเป็นการจ�ำแนกความแตกต่างระหว่าง “การเลือกปฏิบตั ิ (ทีเ่ ป็น
ธรรม)” ทีไ่ ม่ตอ้ งห้ามและสามารถปฏิบตั แิ ตกต่างกันได้ กับ “การเลือกปฏิบตั ิ (ทีไ่ ม่เป็นธรรม)” อันต้องห้ามตามกฎหมาย
ในส่วนนีจ้ ะได้ศกึ ษาวิเคราะห์ถงึ การก�ำหนดหลักกฎหมายเกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ิ โดยใช้ปจั จัยด้านเหตุผลของมาตรการ
หรือการกระท�ำ มาท�ำการจ�ำแนกการเลือกปฏิบัติออกเป็น ๒ ประเภทดังกล่าว

๔.๓.๑ วิเคราะห์หลักการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม (Unfair Discrimination) ตามกฎหมายไทย
ในระบบกฎหมายไทยหากพิจารณาหลักการตามรัฐธรรมนูญแล้วพบว่าสะท้อนถึงการจ�ำแนกความแตก
ต่างระหว่างการเลือกปฏิบัติ และการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ดังจะได้พิจารณาต่อไป

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติเกี่ยวกับความเสมอภาค และห้าม
เลือกปฏิบัติ ไว้ใน ๓ มาตรา ดังนี้
114

From “Singh Bhinder v. Canada” Communication No. 208/1986
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กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

มาตรา ๕
“ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่าก�ำเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน”
มาตรา ๓๐
“บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การ
ศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระท�ำมิได้
มาตรการที่รัฐก�ำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้
เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม”
มาตรา ๘๐
“รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้าง
และพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวและความเข้มแข็งของชุมชน”
จากหลักของรัฐธรรมนูญดังกล่าวอาจพิจารณาได้ว่า แนวคิดการเลือกปฏิบัติ เป็นการก�ำหนดห้าม
มิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทาง
กาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความ
คิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เป็นการบัญญัติเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า การกระท�ำของ
รัฐเพื่อขจัดอุปสรรคที่ท�ำให้เกิดความเสมอภาค ย่อมไม่เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม และไม่ขัดกับวรรคสาม และ
วรรคหนึ่ง โดยการปฏิบัติท่ีแตกต่างกับผู้ที่มีลักษณะแตกต่างจากบุคคลอื่นทั่วไปเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาค
ไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม115
ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญได้อธิบายในการประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภาในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช.... ว่าการเลือกปฏิบัติ
ที่เป็นธรรมต้องเป็นการเลือกปฏิบัติที่สมเหตุสมผล และได้ยกตัวอย่างไว้ ดังนี116
้ นาย ก. จ่ายเงินเพื่อซื้อตั๋วรถโดยสาร
ชั้นหนึ่ง นาย ก. จ่ายเงินมากกว่า ย่อมต้องได้รับการบริการที่ดีกว่า ในกรณีการจัดตั้งศาลเด็กเป็นการเลือกปฏิบัติ แต่
เป็นการเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม เพราะว่าเด็กมีสติสัมปชัญญะแตกต่างจากผู้กระท�ำผิดที่เป็นผู้ใหญ่ ในกรณีการก�ำหนด
คุณสมบัติต่าง ๆ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาที่มีแนวโน้มว่าต้องการให้ผู้ลงสมัครรับเลือก
ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีวุฒิปริญญาตรี จะมีการก�ำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งได้หรือไม่ หรือ
115

ไพโรจน์ พลเพชร และ คณะ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการวิจัย การติดตามและประเมินผลบังคับใช้รัฐธรรมนูญ
เรื่องสิทธิเสรีภาพและศักด์ศรีความเป็นมนุษย์ (๒๕๔๗), หน้า ๖๒-๖๓.
116
รายงานการประชมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒) (๒๕๔๐), หน้า ๒๓๐-๒๓๒.
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ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

การก�ำหนดคุณสมบัติว่าบุคคลใดมีสิทธิสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือไม่ การก�ำหนดคุณสมบัติเป็นเงื่อนไขเบื้องต้น
ก่อนที่จะมีสิทธิ คุณสมบัติไม่ใช่สิทธิในตัวเอง ถ้าเป็นสิทธิต้องก่อให้เกิดหน้าที่ ดังนั้น ในการก�ำหนดคุณสมบัติจึงมิใช่
การรอนสิทธิ ดังนั้น การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Discrimination) คือ การเลือกปฏิบัติที่ปราศจากเหตุผล
หรือไร้เหตุผล ถ้าเป็นเหตุผลที่คนทั่วไปยอมรับแล้วก็จะไม่เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม”
อาจารย์แก้วสรร อติโพธิ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญได้อธิบายมาตรา ๓๐ วรรคสามว่า การเลือก
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ประกอบด้วย ๒ ปัจจัย คือ การปฏิบัติที่แตกต่าง และลักษณะที่ไม่เป็นธรรม โดยปัจจัยส�ำคัญ
ประการหนึ่ง คือ การที่บุคคลไม่สามารถก�ำหนดถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ และศาสนา และบุคคลเหล่านั้น
ถูกปฏิบัติที่แตกต่างไปเพราะลักษณะเหล่านั้น เป็นการปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรมและขัดต่อหลักความเสมอภาค แต่บางครั้ง
การปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปยังไม่ถือเป็นการเลือกที่รักมักที่ชัง บทบัญญัติในวรรคสามมุ่งเน้นกับกรณีการเลือก
ที่รักมักที่ชัง เช่น ในกรณีที่กองทัพไทยไม่รับผู้หญิงเป็นทหารเรือ เพราะมองว่าร่างกายผู้หญิงไม่เหมาะสมกับงานของ
ทหารเรือ ซึ่งถือเป็นการเลือกปฏิบัติ แต่ไม่เป็นการเลือกที่รักมักที่ชัง เพราะมีเหตุผลเรื่องกายภาพมารองรับ117
หากพิจารณาจากตัวบทและล�ำดับการวางหลักของรัฐธรรมนูญจะเห็นได้วา่ รัฐธรรมนูญมุง่ เน้นหลัก
ความเสมอภาค (Equality) เป็นส�ำคัญ ซึ่งสะท้อนจากหลักของมาตรา ๓๐ วรรคแรก ส�ำหรับการเลือกปฏิบัตินั้นจัดเป็น
สิ่งที่ขัดต่อหลักความเสมอภาค อย่างไรก็ตาม ตัวบทก็มิได้ระบุความหมายของการเลือกปฏิบัติไว้ รวมทั้งมิได้เริ่มต้นจาก
การวางหลักห้าม “การเลือกปฏิบตั ”ิ แต่เริม่ วางหลักเกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั จิ ากการก�ำหนดห้าม “การเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่
เป็นธรรม” โดยอธิบายว่า การกระท�ำอย่างไรจึงเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเป็นสิ่งต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ
และต่อมาในวรรคท้ายจึงเป็นการอธิบายขยายความเพิม่ เติมว่ามาตรการของรัฐทีเ่ ข้าเงือ่ นไขบางประการจะไม่ถอื เป็นการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ดังนั้น มาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก (Affirmative Action) เช่น การก�ำหนดให้สิทธิพิเศษ
บางประการแก่บุคคลกลุ่มเสี่ยงต่อเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น การให้โควตาการศึกษาส�ำหรับชนกลุ่มน้อย ดังนี้ไม่ถือ
เป็น “การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” เพราะเป็นมาตรการที่ส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาค เนื่องจากให้โอกาสแก่บุคคล
กลุ่มเปราะบางที่มักเสียเปรียบให้มีโอกาสเท่าเทียมกันบุคคลกลุ่มอื่น ๆ ในสังคม
โดยนัยนี้ การเลือกปฏิบัติจึงเป็นหลักที่มีความสัมพันธ์กับหลักความเท่าเทียมกัน กล่าวคือ การ
กระท�ำนัน้ หากเข้าองค์ประกอบตามวรรคสามก็จะเป็นการ “เลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม” อันขัดต่อหลักความเท่าเทียมกัน
แต่หากการกระท�ำนัน้ เข้าองค์ประกอบตามวรรคท้ายก็จะถูกยกเว้นไม่ถอื เป็น “การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม” ซึง่ การ
กระท�ำลักษณะนี้อาจอธิบายว่าเป็น “การเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม” เพื่อเป็นการจ�ำแนกการปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อหลักความ
เสมอภาคและการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักความเสมอภาค แม้ว่ารัฐธรรมนูญจะมิได้เรียกว่า “การเลือกปฏิบัติที่เป็น
ธรรม” ก็ตาม อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่ารัฐธรรมนูญมิได้ก�ำหนดนิยามความหมายของ “การเลือกปฏิบัติ” (Discrimination) ไว้

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีหลักการเกี่ยวกับความเท่าเทียมกัน และ
การเลือกปฏิบัติ ดังนี้

117

แหล่งเดิม หน้า ๑๖๕-๑๖๖
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มาตรา ๕
“ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่าก�ำนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน”
มาตรา ๓๐
“บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระท�ำมิได้
มาตรการที่รัฐก�ำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่น
เดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม”
จากหลักการข้างต้น จะเห็นได้ว่า แนวคิดการเลือกปฏิบัติยังคงบัญญัติอยู่ในมาตรา ๓๐ โดยน�ำ
แนวคิดความเสมอภาคระหว่างเพศ แนวคิดการเลือกปฏิบัติมาจากรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๔๐ แต่มีการเพิ่มเติม
เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติใหม่ เช่น ความพิการ118
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐ พบว่า การวางหลักเกี่ยวกับ
ความเสมอภาคและการเลือกปฏิบัติของรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐ กล่าวคือ
ก�ำหนดความเท่าเทียมกันไว้เป็นหลัก โดยก�ำหนดการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรมไว้วา่ เป็นสิง่ ซึง่ ขัดต่อหลักความเท่าเทียม
กันดังกล่าว และก�ำหนดยกเว้นการกระท�ำบางอย่างซึ่งมีลักษณะของมาตรการที่ปฏิบัติแตกต่างกันต่อบุคคล แต่เป็นไป
เพื่อส่งเสริมให้บรรลุวัตถุประสงค์ความเท่าเทียมกันว่าไม่เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม โดยนัยดังกล่าวสะท้อนถึง
แนวคิดการจ�ำแนกความแตกต่างของ “การปฏิบัติที่แตกต่างกันต่อบุคคล” (Differential treatment) ออกเป็น “การ
เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” และ “การกระท�ำที่ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ” ซึ่งอาจเรียกโดยพิจารณาความหมายตรงข้าม
กันกับการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ว่า “การเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม” แม้ว่าค�ำนี้จะไม่มีก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญก็ตาม
ส�ำหรับกฎหมายเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั บิ างเหตุ ก็มหี ลักการและรูปแบบการ
บัญญัติกฎหมายเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ ดังจะเห็นได้จาก
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๗ ซึ่งวางหลักว่า
“การกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติ ของหน่วยงานของ
รัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ระหว่างเพศจะกระทํามิได้
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพ
ได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัย หรือการปฏิบัติตามหลักการทางศาสนา หรือ
เพื่อความมั่นคงของประเทศ ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ”
118

คณะกรรมการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม สภาร่างรัฐธรรมนูญ, เจตนารมณ์
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ส�ำนักกรรมาธิการ ๓ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, หน้า ๒๓.
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พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕ ซึง่ วางหลักว่า
“การก�ำหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ องค์กร
เอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการจะกระท�ำมิได้
การกระท�ำในลักษณะที่เป็น การเลื อ กปฏิ บั ติ โ ดยไม่ เ ป็ น ธรรมต่อคนพิการตามวรรคหนึ่งให้
หมายความรวมถึงการกระท�ำหรืองดเว้นกระท�ำการที่แม้จะมิได้มุ่งหมายให้เป็นการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการโดยตรง แต่
ผลของการกระท�ำนั้นท�ำให้คนพิการต้องเสียสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับเพราะเหตุแห่งความพิการด้วย
การเลือกปฏิบตั ทิ มี่ เี หตุผลทางวิชาการ จารีตประเพณี หรือประโยชน์สาธารณะสนับสนุนให้กระท�ำ
ได้ตามความจ�ำเป็นและสมควรแก่กรณี ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง แต่
ผู้กระท�ำการนั้นจะต้องจัดให้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาหรือรักษาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์แก่คนพิการตามความจ�ำเป็น
เท่าที่จะกระท�ำได้”
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๒ วางหลักว่า
“การปฏิบตั ติ อ่ เด็กไม่วา่ กรณีใด ให้คำ� นึงถึงประโยชน์สงู สุดของเด็กเป็นส�ำคัญและไม่ให้มกี ารเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
การกระท�ำใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก หรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก
หรือไม่ ให้พิจารณาตามแนวทางที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง”
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗ วางหลักว่า
“ให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีสิทธิได้รับการจดทะเบียนรับรองการเกิด การพัฒนา การยอมรับ การ
คุ้มครองและโอกาสในการมีส่วนร่วมตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียม โดย
ไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความ
พิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรม
การศึกษาอบรม ความคิดเห็นทางการเมือง การเกิดหรือสถานะอื่นของเด็กและเยาวชน บิดามารดา หรือผู้ปกครอง”
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๕ วาง
หลักว่า “วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง และมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ ได้รับการบริการอนามัยการเจริญ
พันธุ์ ได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว ได้รับการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
และได้รับสิทธิอื่นใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ”
จะเห็นได้ว่ากฎหมายระดับพระราชบัญญัติดังกล่าว สะท้อนถึงแนวคิดในการคุ้มครองความเสมอ
ภาคหรือความเท่าเทียมกัน โดยก�ำหนดห้าม “การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” ซึ่งถือว่าขัดต่อหลักความเท่าเทียมกัน
และก�ำหนดยกเว้นการกระท�ำบางอย่างซึ่งมีลักษณะของมาตรการที่ปฏิบัติแตกต่างกันต่อบุคคล แต่เป็นไปเพื่อส่งเสริม
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ความเท่าเทียมกันว่าไม่เป็น “การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” อย่างไรก็ตาม กฎหมายเฉพาะฉบับ
ต่างๆ ได้ใช้ถ้อยค�ำเรียกการปฏิบัติอันแตกต่างกันที่ต้องห้ามตามกฎหมายว่า “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” เช่น
เดียวกับรัฐธรรมนูญ ในขณะที่กฎหมายเฉพาะบางฉบับมิได้ใช้ค�ำว่า “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” แต่ใช้เพียงค�ำ
ว่า “เลือกปฏิบตั ”ิ ซึง่ ในประเด็นนีจ้ ะได้ศกึ ษาเปรียบเทียบกับกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศต่อไป
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๔.๓.๒ วิเคราะห์หลักการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Discrimination) ตามแนว
ค�ำพิพากษาศาลไทย: ศาลปกครอง
ในบริบทของกฎหมายปกครองนัน้ พบว่าพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ ได้บัญญัติ “การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” ไว้เป็นการเฉพาะ ดังจะเห็นได้จากหลักของมาตรา
๙ ที่ว่า
“ศาลปกครองมีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค�ำสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้ (๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�ำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค�ำสั่ง หรือ
การกระท�ำอื่นใดเนื่องจากการกระท�ำโดยไม่มีอ�ำนาจ หรือนอกเหนืออ�ำนาจหน้าที่ หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่
ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน...หรือ มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม...หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ”
จากการศึกษาค�ำพิพากษาศาลปกครองทีเ่ กีย่ วข้องกับการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม พบว่า ในการฟ้องคดี
ปกครองทีม่ ปี ระเด็นเกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ิ ผูฟ้ อ้ งคดีมกั จะโต้แย้งว่ากฎ หรือค�ำสัง่ ทางปกครองนัน้ เป็นการเลือกปฏิบตั ิ
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ฟ้องไม่ได้แสดงให้เห็นโดยการเปรียบเทียบว่าค�ำสั่งนั้นเป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกันระหว่างตนเอง
กับบุคคลอื่นซึ่งอยู่ในสภาวะที่เหมือนกัน แต่มักเป็นการกล่าวอ้างการเลือกปฏิบัติขึ้นมาพร้อมกับการโต้แย้งดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่รัฐว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ เช่น ในคดีที่ผู้ฟ้องเห็นว่าค�ำสั่งที่ให้พ้นจากต�ำแหน่งมิชอบ เนื่องจาก
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมและใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ เพราะว่าปกปิดรายชื่อพยานในชั้นการสอบสวนทางวินัย ศาล
ปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า แม้คณะกรรมการสอบสวนจะปกปิดรายชื่อพยานมิให้ผู้ฟ้องคดีทราบก็ตาม แต่ในบันทึกแจ้ง
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาที่แจ้งผู้ฟ้องคดีก็มีรายละเอียดของถ้อยคําพยานดังกล่าว
แล้ว ปรากฏตามคําคัดค้านคําให้การของผูฟ้ อ้ งคดี กรณีจงึ ถือได้วา่ ผูฟ้ อ้ งคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และผูฟ้ อ้ งคดี
ก็ได้โต้แย้งและชีแ้ จงแสดงพยานหลักฐานแล้ว กรณีจงึ ไม่ทําให้ผฟู้ อ้ งคดีทงั้ สองเสียเปรียบ และไม่ถอื เป็นการเลือกปฏิบตั ิ
แต่อย่างใด (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๓/๒๕๔๘) ส�ำหรับค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๙/๒๕๕๑ นัน้
ก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน กล่าวคือ เป็นคดีปกครองที่ผู้ฟ้องคดีผ่านเกณฑ์ประเมิน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต่อสัญญาจ้าง
ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยองค์การบริหารส่วนต�ำบลผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าเหตุที่ไม่พิจารณาจ้างผู้ฟ้องคดีต่อไปเป็นเพราะ
ต�ำแหน่งทีว่ า่ งนีม้ แี ผนทีจ่ ะใช้บรรจุนางสาว ภ. เข้าเป็นพนักงานส่วนต�ำบลตามแผนอัตราก�ำลัง ๓ ปี ศาลเห็นว่า กรณีของ
นางสาว ภ. เป็นการบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต�ำบล ในต�ำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี มิใช่บรรจุเข้าปฏิบัติงานในต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ซึ่งเป็นต�ำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเหมือนกับ
ผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ ศาลยังเห็นว่าผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง น่าเชื่อได้ว่าเหตุที่
ผู้ถูกฟ้องคดีไม่จ้างผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานต่อเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบพี่ชายและบิดาของผู้ฟ้องคดีที่ชอบมาวุ่นวาย
ในองค์การบริหารส่วนต�ำบล และมีปัญหาขัดแย้งกับผู้บริหารเป็นการส่วนตัว ดังนั้น ศาลจึงตัดสินว่า การที่ผู้ฟ้องคดี
ผ่านเกณฑ์ประเมิน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต่อสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีเหตุผลอันควร จึงเป็นการเลือกปฏิบัติและใช้
ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาค�ำพิพากษาศาลปกครองพบว่า “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม”
ตามแนวค�ำพิพากษาศาลปกครองและในบริบทของกฎหมายปกครองนี้ มีลกั ษณะแตกต่างจาก การเลือกปฏิบตั ติ ามหลัก

235

ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กฎหมายสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนระหว่ า งประเทศ เนื่ อ งจากศาลตั ด สิ น ว่ า มี ก ารเลื อ กปฏิ บั ติ โ ดยไม่ เ ป็ น ธรรมจากกรอบ
การพิจารณาที่กว้างกว่าการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
เช่น เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ฯลฯ นอกจากนี้ “การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” ในบริบทของกฎหมายปกครองนั้น ศาลยัง
พิจารณาประกอบกับการ “ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ” ด้วย ในประเด็นเกี่ยวกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ จะได้แยกวิเคราะห์
ต่างหากอีกหัวข้อหนึ่ง119

๔.๓.๓ วิเคราะห์หลักการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Discrimination) ตามแนว
ค�ำพิพากษาศาลไทย: ศาลรัฐธรรมนูญ
จากหลักการตามรัฐธรรมนูญของไทยทีผ่ า่ นมา พบว่ามีการก�ำหนดหลักการห้ามเลือกปฏิบตั ไิ ว้เป็นส่วน
หนึ่งของหลักความเท่าเทียมกัน โดยระบุห้ามการ “เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” โดยมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ “เหตุ
แห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น ตามมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ ก�ำหนดว่าการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
เกี่ยวข้องกับถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง”
ในคดีทม่ี ปี ระเด็นทีอ่ า้ งว่า การเรียกดอกเบีย้ เงินกูย้ มื เป็นการเลือกปฏิบตั อิ นั ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เนือ่ งจาก
สถาบันการเงินสามารถเรียกดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้ในอัตราสูงกว่าที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้
เนือ่ งจากมีกฎหมายเฉพาะก�ำหนดให้สามารถท�ำได้ แต่ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่าไม่เป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม
(ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๔๒) คดีนมี้ ขี อ้ พิจารณาว่าโดยสภาพข้อเท็จจริงแล้ว หากเปรียบเทียบระหว่างการเรียก
ดอกเบีย้ ของสถาบันการเงิน และองค์กรหรือบุคคลอืน่ ทีม่ ใิ ช่สถาบันการเงิน จะเห็นได้วา่ การเรียกดอกเบีย้ มีความแตกต่าง
กัน (Distinction/Differentiation) โดยกฎหมายก�ำหนดให้สามารถเรียกแตกต่างกันได้ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาหลัก
การเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนแล้วจะเห็นได้ว่า ความแตกต่างนี้ยังไม่ถือเป็น “การเลือกปฏิบัติ” เนื่องจาก
(๑) หากเปรียบเทียบระหว่างสองสิง่ กล่าวคือ บุคคลธรรมดาหรือองค์กรอืน่ ทีม่ ใิ ช่สถาบันการเงิน กับสถาบันการเงินตาม
กฎหมายเฉพาะ จะเห็นได้ว่า มีลักษณะการด�ำเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน จึงไม่ใช่สิ่งที่ “เหมือนกัน” อันควรต้องได้รับการ
ปฏิบตั ทิ ี่ “เหมือนกัน” (๒) ความแตกต่างในการเรียกดอกเบีย้ ดังกล่าวมิได้สบื เนือ่ งจาก “เหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ”ิ ตาม
กฎหมายสิทธิมนุษยชน เช่น เชือ้ ชาติ ศาสนา เพศ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญมิได้ระบุถงึ เหตุผลเหล่านีเ้ นือ่ งจาก
ให้เหตุผลว่า “ได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายและเป็นไปตามพระราชบัญญัตดิ อกเบีย้ เงินให้กยู้ มื ของสถาบันการเงินฯ
และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจ หลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ฯ”
จะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายปกครอง (พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒) ต่างวางหลักห้ามเลือกปฏิบัติไว้เช่นเดียวกัน โดยถ้อยค�ำในตัวบท
เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัตินั้นต่างมีองค์ประกอบของค�ำว่า “ไม่เป็นธรรม” เช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” ตามรัฐธรรมนูญ กับ “การ
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” ตามกฎหมายปกครองแล้ว พบว่ามีข้อแตกต่างที่ส�ำคัญก็คือ “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม”
119

หัวข้อ ๔.๔ วิเคราะห์ ขอบเขตของ “การเลือกปฏิบัติ” ในบริบทกฎหมายไทย
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ตามหลักการของตัวบทรัฐธรรมนูญนั้น สะท้อนหลักการตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เนื่องจากวางหลัก
ห้ามเลือกปฏิบัติที่มีความสัมพันธ์กับ “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น ตามมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐
ก�ำหนดว่าการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเกี่ยวข้องกับถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมือง” แต่เมื่อพิจารณาค�ำว่า “การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” ตามตัวบทของกฎหมายปกครองนั้น พบว่าศาล
ปกครองได้ตคี วามในกรอบทีก่ ว้างกว่าการเลือกปฏิบตั บิ นพืน้ ฐานของเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ติ ามกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ทั้งนี้ เนื่องจากหลักการของกฎหมายปกครองดังกล่าวมุ่งเน้นการแก้ไขความไม่ชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีขอบเขตกว้างกว่ากฎหมายสิทธิมนุษยชน
อย่างไรก็ตาม แม้ว่า “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” ตามตัวบทของรัฐธรรมนูญนั้น จะเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน แต่จากแนวค�ำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะเห็นได้ว่า
การกล่าวอ้างว่ามีการเลือกปฏิบตั เิ กิดขึน้ อันขัดต่อรัฐธรรมนูญมาสูศ่ าลรัฐธรรมนูญนัน้ มักจะอ้างเหตุทกี่ ว้างกว่า “เหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติ” ตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนด เช่น การอ้างว่ามีการเรียกดอกเบี้ยได้แตกต่างกัน การอ้างว่าเงินที่กฎหมาย
ก�ำหนดไม่ให้ต้องอยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีมีความแตกต่างกัน เป็นต้น ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้มิได้เกี่ยวข้อง
กับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ ลักษณะเช่นนี้สะท้อนถึงสภาพความเข้าใจและกรอบแนวคิดของผู้ร้องหรือผู้ที่ถูกกระทบ
สิทธิ ซึ่งเข้าใจความหมายของ “การเลือกปฏิบัติ” อย่างกว้าง ครอบคลุมสิ่งใด ๆ ที่ตนเห็นว่าเกิดความแตกต่างและ
ไม่เท่าเทียมกัน แม้ว่าไม่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติก็ตาม อย่างไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการตีความ
“การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” ให้สอดคล้องกับ “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” ดังจะได้แยกวิเคราะห์ประเด็นนี้
ต่างหาก120 ในชั้นนี้อาจสรุปได้ว่า กฎหมายไทยมีการใช้ค�ำว่า “ไม่เป็นธรรม” มาประกอบกับค�ำว่า “การเลือกปฏิบัติ”
ทั้งในส่วนของกฎหมายปกครองและรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะได้ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
และกฎหมายต่างประเทศในการใช้ถ้อยค�ำดังกล่าวต่อไป

๔.๓.๔ วิเคราะห์หลักการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Discrimination) ตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ
เมื่อพิจารณาหลักกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ในส่วนของการก�ำหนดความหมายและ
ขอบเขตของการเลือกปฏิบัตินั้น พบว่ามิได้ก�ำหนดหลักการของ “การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” แยกจาก “การเลือก
ปฏิบัติที่เป็นธรรม” แต่มุ่งเน้นใช้ค�ำว่า การปฏิบัติที่แตกต่าง (Distinction/ Differentiation of treatment) ซึ่งค�ำนี้
มีนัยที่เป็นกลางตามสภาพของลักษณะการปฏิบัติที่แตกต่างกันระหว่างบุคคลสองฝ่ายหรือสองกลุ่ม โดยมีการน�ำ
ปัจจัยด้านเหตุผล ความชอบธรรม (Justification) มาประกอบเพื่อการจ�ำแนก เช่นเดียวกับการจ�ำแนกการเลือกปฏิบัติ
ออกเป็น การเลือกปฏิบัติ (ที่เป็นธรรม)” กับ “การเลือกปฏิบัติ” (ที่ไม่เป็นธรรม) แต่ข้อแตกต่างก็คือ เมื่อการปฏิบัติที่
แตกต่างนั้นมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายแล้ว ก็จะไม่เรียกว่า การเลือกปฏิบัติ แต่จะจัดว่าเป็นการปฏิบัติแตกต่างกัน ซึ่ง
ไม่เข้าหลักของการห้ามเลือกปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม หากการปฏิบัติที่แตกต่างกันนั้นไม่เข้าเหตุอันชอบด้วยกฎหมายแล้ว
ก็จะตกอยู่ในจ�ำพวกของ “การเลือกปฏิบัติ” ซึ่งต้องห้ามตามกฎหมาย ดังจะได้พิจารณาหลักการจากตราสารระหว่าง
ประเทศ ดังนี้
120

แหล่งเดิม
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ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ส�ำหรับกรณีของ ICCPR นั้น จากการตีความ โดยความเห็นทั่วไป (General Comment No. 18)121
ซึ่งอธิบายว่า “การเลือกปฏิบัติที่ใช้ใน ICCPR นั้นควรเข้าใจว่ามีนัยถึงความแตกต่างใด ๆ การกีดกัน การจ�ำกัด หรือ
การปฏิบัติเป็นพิเศษ (Any Distinction, Exclusion, Restriction or Preference…) ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของเชื้อชาติ
สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง ชาติหรือสังคมดั้งเดิม ทรัพย์สิน สถานะอื่นใด และมีวัตถุประสงค์หรือ
ผลกระทบ (Purpose or Effect) ในเชิงอุปสรรคหรือเป็นการลดทอนการใช้สิทธิและเสรีภาพทั้งหลายของบุคคลนั้น
บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน” จะเห็นได้ว่า ไม่มีการระบุค�ำว่า “การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” กล่าวคือ หากมี
“ความแตกต่าง” ใด ๆ เกิดขึน้ ในรูปแบบของการกีดกัน จ�ำกัดสิทธิ และมีวตั ถุประสงค์ในการสร้างอุปสรรค (ซึง่ มีนยั แห่ง
ความแตกต่างที่ “ไม่เป็นธรรม”) ด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติแล้ว ก็จัดว่าเป็น “การเลือกปฏิบัติ” โดยไม่จ�ำต้องจ�ำแนก
อีกว่าการเลือกปฏิบตั นิ นั้ เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรม เพราะหากมีเหตุผลอันชอบธรรมส�ำหรับการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันนัน้
ก็จะไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติตามความหมายนี้เลย
นอกจากนี้ ความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (General Comment
No. 18) ได้มีการอธิบายมาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก (Affirmative Action) ไว้ว่า “.... มาตรการดังกล่าวอาจเกี่ยวข้อง
กับการให้สิทธิพิเศษบางประการกับบุคคลบางกลุ่มเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลกลุ่มอื่นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ตราบใดที่
มาตรการดังกล่าวมีความจ�ำเป็นเพื่อการแก้ไขการเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงแล้ว มาตรการนั้นเป็นกรณีของ
ความแตกต่างที่ชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Differentiation)…” จะเห็นได้ว่า โดยลักษณะของมาตรการยืนยัน
สิทธิเชิงบวกนั้นเป็นการปฏิบัติต่อบุคคลบางกลุ่มแตกต่างจากบุคคลอื่น ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยตรง แต่
หากกรณีนั้นมีความจ�ำเป็นที่จะต้องปฏิบัติต่อบุคคลบางกลุ่มเป็นพิเศษเพื่อบรรลุหลักความเท่าเทียมกันเนื่องจากบุคคล
บางกลุ่มอยู่ในสภาวะหรือเงื่อนไขที่เสียเปรียบเมื่อเทียบกับบุคคลอื่น การปฏิบัติแตกต่างกันนั้นจึงเข้าเหตุที่กฎหมาย
ระหว่างประเทศยอมให้ปฏิบัติแตกต่างได้ และจะไม่เรียกการปฏิบัติที่แตกต่างดังกล่าวว่าเป็นการ “เลือกปฏิบัติ” แต่
จะเรียกว่า “ความแตกต่างที่ชอบด้วยกฎหมาย” (Legitimate Differentiation)
ตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD) พบว่า การแปลความ
หมายของการเลือกปฏิบัติ ก็มิได้มีการก�ำหนดค�ำว่า การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม แยกจากการเลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ จาก
ข้อแนะน�ำของกลไกตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ CERD122 ชี้ให้เห็นว่า
“การปฏิบัติที่แตกต่างกัน (Differentiation of Treatment ) จะไม่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติ (Discrimination) หาก
พิจารณาเกณฑ์สำ� หรับการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันนัน้ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และจุดมุง่ หมายของสนธิสญ
ั ญาแล้วมีความ
ชอบธรรมหรือตกอยู่ในขอบเขตมาตรา ๑ ย่อหน้า ๔ ของสนธิสัญญานี้ ในการพิจารณาเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการ
ยอมรับว่าการกระท�ำใดการกระท�ำหนึ่งอาจมีวัตถุประสงค์หลากหลาย ดังนั้น ในการก�ำหนดว่าการกระท�ำอันหนึ่ง
ส่งผลขัดแย้งต่อหลักการตามสนธิสญ
ั ญานี้ คณะกรรมการจะพิจารณาว่าการกระท�ำนัน้ ก่อให้เกิดผลกระทบอันไม่สามารถ
อ้างเหตุที่ชอบธรรม (Unjustifiable Impact) ต่อบุคคลที่ถูกจ�ำแนกความแตกต่างด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว บรรพบุรุษ
สัญชาติ ถิ่นก�ำเนิด”
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าหากการปฏิบัติที่แตกต่างกันนั้นมีเหตุอันชอบธรรมแล้ว ก็จะไม่อยู่ในขอบเขตของ
การเลือกปฏิบตั ิ โดยเป็นเพียง “การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกัน” ซึง่ ไม่ตอ้ งห้ามตามกฎหมาย แต่มไิ ด้เรียกว่า “การเลือกปฏิบตั ิ
ที่เป็นธรรม” แต่อย่างไร
121

From “CCPR General Comment No. 18: Non-discrimination” UN Human Rights Committee (HRC),
November 10, 1989.
122
From “CERD General Recommendation No. 18 (Art. 2, para. 1: Definition of discrimination)”
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กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

ส�ำหรับอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (CRPD) นัน้ วางหลัก “ให้รฐั ภาคีหา้ มการเลือกปฏิบตั ทิ งั้ ปวง
123
เพราะเหตุแห่งความพิการ” แต่ก�ำหนดยกเว้นส�ำหรับการด�ำเนินการ “จัดให้มีการช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล” รวมทั้ง
การมี “มาตรการเฉพาะซึ่งจ�ำเป็นในการเร่งหรือเพื่อให้บรรลุถึงความเท่าเทียมกันในทางปฏิบัติ” ซึ่งจะไม่ถือว่าเป็นการ
เลือกปฏิบัต124
ิ
ในกรณีของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) นั้น หาก
พิจารณาจากความเห็นทัว่ ไป (General Comment) ของกลไกตามกติกา ICESCR125 ซึง่ ได้อธิบายโดยจ�ำแนกความแตก
ต่างระหว่างการเลือกปฏิบัติโดยตรงและโดยอ้อมไว้ว่า
“การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกัน (Differentiation Treatment) ทัง้ โดยตรงและโดยอ้อม อาจเข้าองค์ประกอบ
ของการเลือกปฏิบัติภายใต้มาตรา ๒ ของกติกานี้….”
จะเห็นได้ว่า โครงสร้างของการก�ำหนดหลักการห้ามเลือกปฏิบัติตามกติกานี้ มุ่งพิจารณาความ
แตกต่างกันของการปฏิบัติ โดยเรียกว่า “การปฏิบัติที่แตกต่างกัน (Differentiation Treatment)” ซึ่งล�ำพังความ
แตกต่างนี้ยังไม่มีความเชื่อมโยงกับการเลือกปฏิบัติ จนกว่าจะเข้าองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย
นอกจากนี้ ความเห็นทั่วไป (General comment) ของกลไกตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR)126 ยังได้อธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างอันสามารถยอมรับได้
(Permissible Scope of Differential Treatment) ไว้ว่า
“การปฏิบัติที่แตกต่างกันบนพื้นฐานของเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติจะถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ เว้นแต่
สาเหตุแห่งการปฏิบัติที่แตกต่างนั้นมีความสมเหตุผลและเป็นภาวะวิสัย ซึ่งอาจประเมินด้วยการพิจารณาวัตถุประสงค์
และผลกระทบ (Aim and effect) ของมาตรการหรือการละเว้นนั้นว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยเปรียบเทียบ
กั บ ลั ก ษณะของสิ ท ธิ ต ามกติ ก านี้ แ ละเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการส่ ง เสริ ม ความเป็ น อยู ่ ที่ ดี ใ นสั ง คมประชาธิ ป ไตย
นอกจากนี้ สัดส่วนระหว่างวัตถุประสงค์ที่ต้องการบรรลุและมาตรการส�ำหรับเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์นั้นจะต้องมี
ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนและสมเหตุผลด้วย...”
ดังนั้น โดยหลักแล้ว เมื่อมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันเกิดขึ้นด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ ก็จะถือว่าเข้า
องค์ประกอบและเรียกได้ว่า “การเลือกปฏิบัติ” อย่างไรก็ตาม หากการปฏิบัติที่แตกต่างนั้นมีลักษณะและองค์ประกอบ
เข้าเหตุที่เรียกว่า “การปฏิบัติที่แตกต่างอันสามารถยอมรับได้ (Permissible Scope of Differential Treatment)”
ตามความเห็นทั่วไปนี้ ก็จะไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัต127
ิ จะเห็นได้ว่าจากความเห็นทั่วไปนั้น ใช้หลักการและปัจจัย
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Article 2, CRPD
Article 5, CRPD ใช้ค�ำว่า “…shall not be considered discrimination…”
125
From “General comment No. 20: Non-Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights (Art. 2,
para. 2)” International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
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หากพิจารณาจากความเห็นทั่วไป ซึ่งอธิบายว่า “การปฏิบัติที่แตกต่างกันบนพื้นฐานของเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติจะถือว่า
เป็นการเลือกปฏิบัติ เว้นแต่สาเหตุแห่งการปฏิบัติที่แตกต่างนั้นมีความสมเหตุผลและเป็นภาวะวิสัย” (Differential treatment based
on prohibited grounds will be viewed as discriminatory unless the justification for differentiation is reasonable and
objective) หากตีความตามลายลักษณ์อักษรในทางกลับกันแล้ว อาจกล่าวได้ว่าการปฏิบัติที่แตกต่างกันบนพื้นฐานของเหตุแห่งการ
เลือกปฏิบัติแต่มีความสมเหตุผลและเป็นภาวะวิสัยแล้ว ก็ไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ
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ต่าง ๆ ในการจ�ำแนกการปฏิบัติที่แตกต่างอันมีเหตุชอบธรรม ออกจากการเลือกปฏิบัติ กล่าวคือ หลักการพิจารณาจาก
วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติที่แตกต่างนั้นและผลกระทบจากการปฏิบัติดังกล่าว หากได้สัดส่วนกันและสมเหตุผล ก็จะ
ท�ำให้การปฏิบัติที่แตกต่างกันนั้นเป็นเพียงการปฏิบัติที่แตกต่างกัน โดยไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ จะเห็นได้ว่าความ
เห็นทัว่ ไปมิได้ใช้คำ� นิยามหรือก�ำหนดให้การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันแต่สามารถยอมรับได้เพราะมีเหตุสมควรและสอดคล้อง
กับหลักความได้สดั ส่วนระหว่างวัตถุประสงค์และผลกระทบ เป็นการ “เลือกปฏิบตั ทิ เี่ ป็นธรรม” อาจกล่าวได้วา่ ไม่มกี าร
ใช้ค�ำว่า “การเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม” หรือ “การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” ทั้งในตัวบทของสนธิสัญญานี้และในการ
ตีความของกลไกตามสนธิสัญญาแต่อย่างไร
ด้วยเหตุนี้ จากกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศภายใต้กรอบของสหประชาชาติ ประกอบกับการ
ตีความจากความเห็นทั่วไปและข้อแนะน�ำทั่วไปดังกล่าวข้างต้น อาจสรุปได้ว่า กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ได้วางหลักห้ามเลือกปฏิบัติไว้ โดยมีการจ�ำแนกระหว่าง การปฏิบัติที่แตกต่างกันอันต้องห้ามตามกฎหมายซึ่งเรียกว่า
“การเลือกปฏิบัติ” กับ การปฏิบัติที่แตกต่างกันอันเข้าเหตุที่กฎหมายถือว่าสามารถปฏิบัติแตกต่างกันได้โดยไม่เป็นการ
เลือกปฏิบตั ิ ซึง่ จะไม่มกี ารใช้คำ� ว่า “การเลือกปฏิบตั ทิ เี่ ป็นธรรม” หรือ “การเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม” ดังจะได้ทำ� การ
แจกแจงสรุปการใช้ค�ำเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศตามตาราง ต่อไปนี้
ตารางเปรียบเทียบการใช้ค�ำเกี่ยวกับ “การเลือกปฏิบัติ” ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
กฎหมาย
การปฏิบัติที่ต้องห้าม
ระหว่างประเทศ
ตามกฎหมาย
กติการะหว่าง การเลือกปฏิบัติ
ประเทศว่าด้วย (Discrimination)
สิทธิพลเมืองและ (Article 26)
สิทธิทาง
การเมือง
(ICCPR)
กติการะหว่าง การเลือกปฏิบัติ
ประเทศว่าด้วย (Discrimination)
สิทธิทาง
(Article 2)
เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม
(ICESCR)

ความหมายของการปฏิบัติ
ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย

การปฏิบัติที่ไม่ต้องห้าม
ตามกฎหมาย

ความแตกต่างใด ๆ การกีดกัน
การจ�ำกัด หรือการปฏิบัติเป็น
พิเศษ (Any Distinction,
Exclusion, Restriction or
Preference…)
ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของเหตุแห่ง
การเลือกปฏิบตั ทิ รี่ ะบุไว้ (General
Comment No. 18)
การปฏิบัติที่แตกต่างกัน
(Differentiation of Treatment)
ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของเหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติที่ระบุไว้
(General Comment No. 20)

ความแตกต่างทีช่ อบด้วยกฎหมาย
(Legitimate Differentiation)
(General Comment No. 18)
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 การปฏิบัติที่แตกต่างอันสามารถ
ยอมรับได้ (Permissible Scope
of Differential Treatment)
โดยพิจารณาวัตถุประสงค์และผล
กระทบ (Aim and effect)
(General Comment No. 20)
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กฎหมาย
การปฏิบัติที่ต้องห้าม
ระหว่างประเทศ
ตามกฎหมาย

อนุสัญญาว่าด้วย
การขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรี
ในทุกรูปแบบ
(CEDAW)
อนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก (CRC)

การเลือกปฏิบัติ
ต่อสตรี
(Discrimination
against Women)
(Article 1)
การเลือกปฏิบัติ
ชนิดใด ๆ
(Discrimination of
any kind) (Article 2)

ความหมายของการปฏิบัติ
ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย

การปฏิบัติที่ไม่ต้องห้าม
ตามกฎหมาย

 มาตรการพิเศษที่มีลักษณะ
ชั่วคราวและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
เกิดความเท่าเทียมกันเชิงพฤตินัย
หรือเชิงสาระ นั้นเป็นความ
แตกต่างกันที่ชอบด้วยกฎหมาย
(…such differentiation is
legitimate)
(General Comment No. 16)
ความแตกต่างใด ๆ การกีดกัน หรือ การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่าง (Distinction)
การจ�ำกัด (Any Distinction,
ที่เข้าเหตุที่กฎหมายก�ำหนด
Exclusion, or Restriction)
เช่น มาตรการพิเศษชั่วคราว
ด้วยเหตุแห่งเพศ
(Temporary Special Measures)
(Article 1)
(Article 4)
-

อนุสัญญาว่าด้วย การเลือกปฏิบัติใด ๆ ความแตกต่าง การกีดกัน หรือ
สิทธิของคน
(Any Discrimination) การจ�ำกัดบนพืน้ ฐานความพิการ
พิการ (CRPD) (Article 2)
(Any distinction, exclusion or
restriction…)
(Article 2)
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การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่าง (Distinction)
ที่เข้าเหตุที่กฎหมายก�ำหนด เช่น
 “มาตรการเฉพาะ” (Specific
Measures) ซึ่งจ�ำเป็นเพื่อให้บรรลุ
ถึงความเท่าเทียมกันในทางปฏิบัติ
ไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ
(…shall not be considered
discrimination)
(Article 5)
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กฎหมาย
การปฏิบัติที่ต้องห้าม
ระหว่างประเทศ
ตามกฎหมาย
อนุสัญญาว่าด้วย
การขจัดการเลือก
ปฏิบัติทาง
เชื้อชาติในทุก
รูปแบบ (CERD)

การเลือกปฏิบัติทาง
เชื้อชาติ (Racial
discrimination)
(Article 1)

ความหมายของการปฏิบัติ
ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย

การปฏิบัติที่ไม่ต้องห้าม
ตามกฎหมาย

 ความแตกต่างใด ๆ การกีดกัน
หรือ การจ�ำกัด (Any distinction,
exclusion, restriction or
preference)
(Article 1)

การปฏิบัติที่แตกต่างกัน
(Differentiation of Treatment)
ซึ่งสามารถอ้างเหตุที่ชอบธรรม
(General Recommendation 14)

 “การปฏิบัติที่แตกต่างกัน
(Differentiation of Treatment)
จะก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติ
(Discrimination) หากไม่สามารถ
อ้างเหตุที่ชอบธรรม
(Unjustifiable impact)
(General Recommendation
14)
ส�ำหรับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคนั้น กรณีสหภาพยุโรป พบว่ามิได้มีการจ�ำแนกการเลือก
ปฏิบัติเป็นกรณี “เป็นธรรม” กับ “ไม่เป็นธรรม” เช่น ในคดี Belgian Linguistics ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ
ในเบลเยี่ยม ECHR อธิบายว่า128 หลักความเท่าเทียมกันของการปฏิบัติ (Principle of Equality of Treatment) จะ
ถูกละเมิด หากความแตกต่างในการปฏิบัติ (Distinction) นั้นปราศจากวัตถุประสงค์และเหตุผลอันสมควร ซึ่งจะต้อง
ประเมินจากความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายและผลกระทบ (Aim and effects) ของมาตรการนั้น ECHR อธิบายว่า
ความแตกต่างของการปฏิบัติ (Difference of Treatment) ที่จะไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ (Discrimination) นั้น
ไม่เพียงแต่จะต้องมีเหตุผลทีช่ อบด้วยกฎหมาย (Legitimate aim) เท่านัน้ แต่ยงั ต้องมีความสัมพันธ์อย่างสมเหตุผลและ
ได้สัดส่วนระหว่างวัตถุประสงค์และวิธีการที่น�ำมาใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นั้นด้วย
จากคดีนี้จะเห็นได้ว่า ตามกฎหมายสหภาพยุโรปไม่ได้จ�ำแนกการเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม กับการเลือก
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม แต่ใช้ค�ำว่า การเลือกปฏิบัติ (Discrimination) ในการค�ำตัดสินคดีนี้ ECHR ใช้ค�ำว่าความแตกต่าง
ในการปฏิบัติ (Distinction / Difference of treatment) ซึ่งยังไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ จนกว่าจะพิจารณาปัจจัยอื่น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายทีม่ งุ่ ประสงค์และวิธกี ารอันน�ำไปสูจ่ ดุ มุง่ หมายนัน้ ว่ามีความสมเหตุผล
และได้สัดส่วนหรือไม่ หากมีเหตุผลและได้สัดส่วน การปฏิบัติที่แตกต่างก็จะไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ หรืออีกนัยหนึ่งคือ
เป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกันเท่านั้น โดยมิได้ใช้ค�ำว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรมแต่อย่างใด
ส�ำหรับกรณีของ สนธิสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนอเมริกนั นัน้ หลักการห้ามเลือกปฏิบตั จิ ดั อยูใ่ นหลัก “Equality
Principle” หรือหลักความเท่าเทียมกัน โดยมิได้มีการก�ำหนดค�ำว่าการเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรม ทั้งนี้
128
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ในข้อเสนอแก้ไขบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญของคอสตาริกา129 IACHR อธิบายหลักการตามมาตรา ๒๔ ว่า “การปฏิบตั ทิ แี่ ตก
ต่างกัน (Difference in Treatment) โดยรัฐ จะไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ หากมีการจ�ำแนกบุคคลบนพื้นฐานข้อเท็จจริง
ทีแ่ ตกต่างกันและมีความสัมพันธ์อย่างสมเหตุผลและได้สดั ส่วนระหว่างการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างนัน้ กับวัตถุประสงค์ของการ
ปฏิบตั ดิ งั กล่าว” จะเห็นได้วา่ “การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกัน” ยังไม่ถอื ว่าเป็นการเลือกปฏิบตั ิ โดยต้องพิจารณาต่อไปถึงเหตุผล
และความได้สัดส่วน กล่าวคือ หากความแตกต่างนั้นมีเหตุผลสมควรรองรับ และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างวิธี
การกับวัตถุประสงค์แล้วมีความได้สัดส่วนกันแล้ว การปฏิบัติที่แตกต่างกัน ก็จะไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ หรืออีกนัยหนึ่ง
คือ เป็นเพียงการปฏิบัติที่แตกต่างกัน (Difference in Treatment) ซึ่งไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย
เมื่อเปรียบเทียบกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนกับรัฐธรรมนูญของไทยจะพบความ
คล้ายคลึงกันในกรอบหลักการว่า หลักการห้ามเลือกปฏิบัติจัดอยู่ในหลักความเท่าเทียมกัน ดังนั้น การปฏิบัติที่แตก
ต่างกัน (Difference in Treatment) โดยสภาพทั่วไปแล้ว ส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน แต่ตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศและกฎหมายต่างประเทศนัน้ พบว่า เมือ่ มีประเด็นพิจารณาว่ามาตรการหรือกฎเกณฑ์ทมี่ ลี กั ษณะการปฏิบตั ติ อ่
บุคคลแตกต่างกันนั้นเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ จะมีการน�ำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณา เช่น ปัจจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างมาตรการนั้นและวัตถุประสงค์ที่มาตรการนั้นมุ่งหมาย หลักความได้สัดส่วนระหว่างมาตรการหรือกฎเกณฑ์นั้น
กับวัตถุประสงค์ ความสมเหตุผลของมาตรการหรือกฎเกณฑ์นั้น เป็นต้น หากผ่านการพิจารณาด้วยปัจจัยดังกล่าวแล้ว
พบว่ามาตรการนั้นสมเหตุผลหรือมีความชอบธรรม (Justification) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรการที่มีลักษณะการปฏิบัติ
แตกต่างกันแต่ส่งผลให้เกิดความเท่าเทียมกันของบุคคล เช่น มาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก (Affirmative Action)
มาตรการนั้นจะเป็นเพียง “การปฏิบัติที่แตกต่าง” (Difference in Treatment) ซึ่งไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย แต่หาก
มาตรการนั้นไม่สมเหตุผล ไม่ได้สัดส่วน ก็จะเรียกว่า “การเลือกปฏิบัติ” (Discrimination) ซึ่งต้องห้ามตามกฎหมาย
โดยไม่มีการจ�ำแนก การปฏิบัติที่แตกต่างออกเป็นการเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม และการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
หากเปรียบเทียบกับหลักการตามรัฐธรรมนูญสองฉบับของไทยดังที่ได้วิเคราะห์มาข้างต้นจะเห็นได้
ว่า แม้ตัวบทมิได้บัญญัติถึงเหตุผล (Justification) หรือปัจจัยในการพิจารณาการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ว่าเป็นการเลือก
ปฏิบัติหรือไม่ แต่อาจกล่าวได้ว่า เหตุผลหรือปัจจัยในการพิจารณาว่าการปฏิบัติที่แตกต่างกันระหว่างบุคคลนั้นจะต้อง
ห้ามตามกฎหมายหรือไม่นนั้ จะอยูท่ กี่ ารตีความค�ำว่า “ไม่เป็นธรรม” ของการเลือกปฏิบตั ิ กล่าวคือ หากมีเหตุผลสมควร
แล้วแม้ว่ามีการปฏิบัติที่แตกต่างกันด้วยเหตุต่าง ๆ ที่ระบุไว้ ก็ไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือหากการ
ปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันนัน้ เข้าองค์ประกอบของการส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันตามวรรคท้ายของมาตรา ๓๐ แล้วก็ไม่
ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม แต่กรณีนกี้ ฎหมายระบุไว้เช่นนัน้ อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ข้อแตกต่างทีส่ ำ� คัญ
ก็คอื รัฐธรรมนูญของไทยใช้คำ� ว่า “การเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม” ในการสือ่ ความหมายว่าเป็น “การปฏิบตั แิ ตกต่างกัน
ซึ่งไม่มีเหตุผลสมควร” ส�ำหรับการปฏิบัติแตกต่างกันซึ่งมีเหตุผลสมควรนั้น ไม่มีการก�ำหนดค�ำเฉพาะไว้ในตัวบท แต่มัก
เรียกกันว่า “การเลือกปฏิบตั ทิ เี่ ป็นธรรม” ในขณะทีก่ ฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายต่างประเทศมักใช้เพียงค�ำว่า
“การเลือกปฏิบัติ” เพื่อสื่อความหมาย “การปฏิบัติแตกต่างกันซึ่งไม่มีเหตุผลสมควร” ส�ำหรับการปฏิบัติแตกต่างกันซึ่ง
มีเหตุผลสมควรนั้น ก็จะเรียกว่า “การปฏิบัติที่แตกต่างกัน”
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นอกจากรัฐธรรมนูญแล้ว กฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทยที่ก�ำหนดค�ำว่า “การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็น
ธรรม” ปรากฏในพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ ซึง่ ก�ำหนดอ�ำนาจ
ของศาลปกครองในการพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�ำการอัน “มี
ลักษณะเป็นการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม..หรือเป็นการใช้ดลุ พินจิ โดยมิชอบ”130 จากการศึกษาค�ำพิพากษาศาลปกครอง
ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติดังกล่าวในบทที่ ๒ จะเห็นได้ว่า ในการพิจารณาว่ากฎ ค�ำสั่งทางปกครองที่พิพาทนั้นเป็น
“การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม” ตามมาตรา ๙ หรือไม่นนั้ ศาลใช้กรอบการพิจารณาอย่างกว้างโดยพิจารณาประกอบ
กับประเด็นอืน่ ๆ โดยเฉพาะการใช้ดลุ พินจิ โดยมิชอบซึง่ อาจครอบคลุมเหตุตา่ ง ๆ นอกเหนือจากเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ
ดังเช่น เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ จึงอาจกล่าวได้ว่า “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” ดังที่ปรากฏในค�ำพิพากษาคดี
ปกครองมีขอบเขตกว้างกว่าเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติโดยทั่วไป131 หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า “การเลือกปฏิบัติที่
ไม่เป็นธรรม” ในบริบทคดีปกครองนี้ มีขอบเขตและความหมายแตกต่างออกไปจาก “การเลือกปฏิบตั ”ิ ตามความตกลง
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน เนื่องจากการเลือกปฏิบัติตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีนั้นเป็นการพิจารณาภายใต้แนวคิดของคดีปกครอง แต่การเลือกปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศนั้น
เป็นการพิจารณาภายใต้แนวคิดสิทธิมนุษยชน

๔.๓.๕ วิเคราะห์หลักการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Discrimination) ตามกฎหมาย
ต่างประเทศเปรียบเทียบกับกฎหมายไทย
ดังกล่าวมาในหัวข้อก่อนหน้านี้ จะเห็นได้วา่ กฎหมายระหว่างประเทศมีการก�ำหนดหลักความเท่าเทียมกัน
โดยห้ามการเลือกปฏิบัติเนื่องจากเป็นการขัดต่อหลักความเท่าเทียมกันดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในการบัญญัติห้ามการ
เลือกปฏิบัตินี้มีการใช้ถ้อยค�ำที่แตกต่างกันออกไป ในประเด็นนี้ หากเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศแล้วพบว่า
มีบางประเทศที่ระบุการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Discrimination) ไว้อย่างชัดเจน คือ ประเทศแอฟริกาใต้
ดังที่ปรากฏตามหลักการของรัฐธรรมนูญ ดังนี้
มาตรา ๙
(๑) บุคคลทุกคนมีความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายและมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและได้รับ
ประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกัน
(๒) ความเท่าเทียมกันครอบคลุมถึงการได้รบั สิทธิและเสรีภาพต่าง ๆ ในการส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียม
กันนัน้ จะต้องมีการก�ำหนดมาตรการทางกฎหมายและมาตรการอืน่ เพือ่ คุม้ ครองบุคคลหรือกลุม่ บุคคลซึง่ เสียเปรียบจาก
การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (person disadvantaged by unfair discrimination)
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พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ ก�ำหนดว่า “ศาลปกครองมีอ�ำนาจ
พิจารณาพิพากษาหรือมีค�ำสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้ (๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�ำการโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำอื่นใดเนื่องจากการกระท�ำโดยไม่มีอ�ำนาจหรือนอกเหนืออ�ำนาจ
หน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน...หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม..หรือเป็นการใช้
ดุลพินิจโดยมิชอบ”
131
ดูเพิ่มเติมในการวิเคราะห์ประเด็น “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ”

244

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

(๓) รัฐจะต้องไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อบุคคล ด้วยเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงเชื้อชาติ เพศ การตั้งครรภ์ สถานะความเป็นมารดา ชาติก�ำเนิด สีผิว รสนิยมทางเพศ อายุ ความพิการ
ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม ภาษา และถิ่นก�ำเนิด
(๔) บุคคลจะต้องไม่กระท�ำการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อบุคคลอื่นด้วย
เหตุดังระบุใน (๓) ในการนี้ รัฐต้องมีกฎหมายเพื่อป้องกันและห้ามการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าว
(๕) การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุดังระบุใน (๓) นั้นถือว่าไม่เป็นธรรม (Unfair) หากไม่สามารถแสดงให้เห็น
ได้ว่าการเลือกปฏิบัตินั้นเป็นธรรม (Fair)
จะเห็นได้วา่ หากการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันเป็นไปด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั แิ ล้ว จะได้รบั การสันนิษฐาน
ไว้กอ่ นว่าเป็นการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม (Unfair) เว้นแต่จะสามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุผลอันสมควรได้วา่ การกระท�ำ
นัน้ เป็นการเลือกปฏิบตั ทิ เี่ ป็นธรรม (Fair) เมือ่ เปรียบเทียบกับกฎหมายไทยจะเห็นได้วา่ โดยหลักการแล้วกฎหมายทัง้ สอง
ประเทศมุง่ คุม้ ครองความเท่าเทียมกัน โดยกฎหมายบัญญัตหิ า้ มการเลือกปฏิบตั ิ ในฐานะเป็นการขยายความการคุม้ ครอง
หลักความเท่าเทียมกัน เนือ่ งจากพิจารณาว่าการห้ามเลือกปฏิบตั นิ นั้ เป็นวิธกี ารหนึ่งในการบรรลุหลักความเท่าเทียมกัน
อย่างไรก็ตาม ในการบัญญัติห้ามการเลือกปฏิบัตินี้ มีการใช้ถ้อยค�ำที่แตกต่างกัน ส�ำหรับการกระท�ำ
ที่ต้องห้ามตามกฎหมายนั้น กฎหมายแอฟริกาใต้ใช้ค�ำว่า “การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” เช่นเดียวกับกฎหมายไทย
เพื่อแยกออกจากการปฏิบัติที่แตกต่างกันแต่มีเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งกฎหมายแอฟริกาใต้ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนว่า “การเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม” ในขณะที่กฎหมายไทยมิได้ระบุไว้ชัดเจนดังกล่าว
นอกจากนี้ ตามกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติของแอฟริกาใต้ กล่าวคือ กฎหมายการ
ส่งเสริมความเท่าเทียมกันและการป้องกันการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (Promotion of Equality and
Prevention of Unfair Discrimination Act 2000) นั้นพบว่า มีการจ�ำแนกระหว่าง “การเลือกที่ไม่เป็นธรรม”
และ “การเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม” เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม กฎหมายก�ำหนดหลักการหรือเกณฑ์ในการ
จ�ำแนกความแตกต่างระหว่างการเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรมกับไม่เป็นธรรม ได้แก่ “การปฏิบัตินั้นลดคุณค่าและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของบุคคลหรือไม่ มีเหตุผลทีช่ อบด้วยกฎหมายหรือไม่ มีวธิ กี ารทางเลือกอืน่ ทีท่ ำ� ให้เกิดความเสียเปรียบ
น้อยกว่าและสามารถน�ำมาใช้เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์ทชี่ อบด้วยกฎหมายนัน้ หรือไม่” เมือ่ เปรียบเทียบกับไทยจะเห็นได้วา่
ไทยมิได้มีการบัญญัติหลักการหรือเกณฑ์ในการจ�ำแนกระหว่างการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมกับการเลือกปฏิบัติที่ไม่
ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญไว้แต่อย่างใด เมื่อมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นจึงต้องพิจารณาจากการตีความของศาล
 หากเปรียบเทียบกับ กฎหมายประเทศออสเตรเลีย จะพบว่า พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนออสเตรเลีย (Australian Human Rights Commission Act 1986) ก�ำหนดจ�ำแนกระหว่าง การเลือกปฏิบัติ
(Discrimination) และการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย (Unlawful Discrimination)
ส�ำหรับนิยามของ การเลือกปฏิบัติ (Discrimination) โดยทั่วไปแล้วหมายถึง132 “ความแตกต่าง
การกีดกัน หรือการปฏิบัติอย่างเป็นพิเศษใด ๆ ซึ่งกระท�ำขึ้นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ความเห็นทาง
การเมือง ชาติก�ำเนิดหรือต้นก�ำเนิดทางสังคม ซึ่งส่งผลเป็นอุปสรรคหรือท�ำให้เสียไปซึ่งความเท่าเทียมกันในโอกาสหรือ
การปฏิบัติในการจ้างงานหรืออาชีพ….”
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ส�ำหรับนิยามของ การเลือกปฏิบตั ทิ มี่ ชิ อบด้วยกฎหมาย (Unlawful Discrimination)133 หมายถึงการ
กระท�ำ การละเว้นการกระท�ำ หรือการปฏิบตั ซิ งึ่ มิชอบด้วยกฎหมายเกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุตา่ ง ๆ ซึง่ ออสเตรเลีย
แยกออกเป็นกฎหมายเฉพาะ เช่น พระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติทางอายุ (Age Discrimination Act 2004 ) พระราช
บัญญัติการเลือกปฏิบัติทางความพิการ (Disability Discrimination Act 1992) พระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติทาง
เชือ้ ชาติ (Racial Discrimination Act 1975) พระราชบัญญัตกิ ารเลือกปฏิบตั ทิ างเพศ (Sex Discrimination Act 1984)
จะเห็นได้วา่ การเลือกปฏิบตั กิ ค็ อื “การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกัน” หรือไม่เท่าเทียมกันตามหลักความเท่าเทียม
กันนัน่ เอง อย่างไรก็ตาม เมือ่ มีการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันเกิดขึน้ ยังไม่สามารถสรุปได้วา่ ขัดต่อกฎหมายหรือไม่ เนือ่ งจากต้อง
พิจารณาต่อไปว่า หากการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันนัน้ ไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายเฉพาะทีก่ ำ� หนดรายละเอียดห้ามการปฏิบตั ิ
ที่แตกต่างด้วยเหตุต่าง ๆ ไว้ก็เป็นเพียง “การเลือกปฏิบัติ” ซึ่งยังไม่ผิดกฎหมาย แต่หากการปฏิบัติที่แตกต่างกันนั้นเข้า
เหตุต้องห้ามตามกฎหมายเฉพาะ จึงจะเรียกว่า “การเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย” เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมาย
ไทยแล้วจะเห็นได้ว่า โดยหลักการแล้วกฎหมายทั้งสองประเทศมุ่งคุ้มครองความเท่าเทียมกัน โดยกฎหมายบัญญัติห้าม
การเลือกปฏิบตั ิ เนือ่ งจากพิจารณาว่าการห้ามเลือกปฏิบตั นิ นั้ เป็นวิธกี ารหนึง่ ในการบรรลุหลักความเท่าเทียมกัน อย่างไร
ก็ตาม ในการบัญญัติห้ามการเลือกปฏิบัตินี้ มีการใช้ถ้อยค�ำที่แตกต่างกัน ส�ำหรับการกระท�ำที่ต้องห้ามตามกฎหมายนั้น
กฎหมายออสเตรเลียใช้คำ� ว่า “การเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย” ในขณะทีไ่ ทยใช้คำ� ว่า “การเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็น
ธรรม” แต่ทั้งนี้การก�ำหนดถ้อยค�ำทั้งสองต่างก็เป็นไปโดยหลักการเช่นเดียวกัน กล่าวคือ เพื่อจ�ำแนกระหว่างการปฏิบัติ
ทีแ่ ตกต่างกันอันชอบด้วยกฎหมายกับการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันอันมิชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ข้อแตกต่างระหว่าง
กฎหมายไทยกับออสเตรเลียก็คอื กฎหมายออสเตรเลียมีการก�ำหนดหลักการหรือเกณฑ์ในการจ�ำแนกระหว่างการเลือก
ปฏิบัติกับการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมายไว้ ในขณะที่กฎหมายไทยมิได้ก�ำหนดหลักการหรือเกณฑ์ในการจ�ำแนก
ไว้อย่างชัดแจ้ง
 หากพิจารณาเปรียบเทียบกับ กฎหมายสิทธิมนุษยชนแคนาดา (Canada Human Rights Act 1985 ,
Last Amended November, 2014) แล้วจะเห็นได้วา่ มีรูปแบบการบัญญัติกฎหมายและการใช้ถ้อยค�ำที่แตกต่าง
กันออกไป กล่าวคือ รัฐธรรมนูญแคนาดา (Canadian Charter of Rights and Freedoms) มาตรา ๑๕ วางหลักเกี่ยว
กับความเท่าเทียมกัน (Equality Rights) เป็นหลักส�ำคัญ กล่าวคือ “บุคคลทุกคนเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายและ
มีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและได้รับประโยชน์ตามกฎหมายที่เท่าเทียมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ...” จะเห็น
ได้ว่ารัฐธรรมนูญกล่าวถึงการเลือกปฏิบัติในฐานะเป็นสิ่งที่ขัดหรือแย้งกับหลักความเท่าเทียมกัน แต่มิได้ก�ำหนดจ�ำแนก
ความแตกต่างระหว่าง การเลือกปฏิบัติที่ต้องห้ามตามกฎหมาย (ไม่ว่าจะเรียก “การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” หรือ
“การเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย” ก็ตาม) กับการเลือกปฏิบัติที่ท�ำได้ตามกฎหมาย (ไม่ว่าจะเรียก “การเลือก
ปฏิบัติที่เป็นธรรม” หรือ “การเลือกปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมาย” ก็ตาม) โดยมีการบัญญัติเพียง “การเลือกปฏิบัติ” ซึ่ง
มีนัยว่าเป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ในตัวเอง เมื่อพิจารณาประกอบกับกฎหมายเฉพาะ คือ กฎหมายสิทธิมนุษยชน
แคนาดา (Canada Human Rights Act 1985 , Last Amended November, 2014) จะพบว่า กฎหมายเริ่มจากการ
บัญญัตเิ หตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ (Proscribed Discrimination ) จากนัน้ จะก�ำหนด “การกระท�ำทีเ่ ป็นการเลือกปฏิบตั ”ิ
(Discriminatory Practice) โดยจ�ำแนกการกระท�ำในมิตติ า่ ง ๆ เป็นรายมาตราไป เช่น การกระท�ำทีเ่ ป็นการเลือกปฏิบตั ิ
133
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ในมิติการจ้างแรงงงาน ในมิติสินค้าและบริการ ในมิติของที่อยู่อาศัย เป็นต้น จากแนวค�ำพิพากษาคดี พบว่าศาลสูงสุด
แคนาดาได้ใช้ค�ำที่แตกต่างกันระหว่างการปฏิบัติที่แตกต่าง กับการเลือกปฏิบัติ ดังจะเห็นได้จากค�ำตัดสินซึ่งวางหลัก
ว่า134 กรณีนเี้ ป็นการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกัน (Distinction) ของแผนงานของรัฐบาล อันเกีย่ วข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ
ที่ระบุในรัฐธรรมนูญ แต่ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ (Discrimination) ตามรัฐธรรมนูญ
ดังนี้จะเห็นได้ว่า การปฏิบัติที่แตกต่างกันอันขัดต่อหลักความเท่าเทียมกันด้วยเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบัติต่าง ๆ นั้น โดยหลักแล้วก็คือ “การเลือกปฏิบัติ” แต่จะต้องเข้าองค์ประกอบตามกฎหมายเฉพาะคือกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนแคนาดาซึง่ ก�ำหนดองค์ประกอบของ “การกระท�ำทีเ่ ป็นการเลือกปฏิบตั ”ิ (Discriminatory Practice) ใน
มิตติ า่ ง ๆ เสียก่อน จึงจะถือว่าเป็นการกระท�ำทีต่ อ้ งห้ามตามกฎหมาย ซึง่ เมือ่ เข้าองค์ประกอบแล้ว จึงมีประเด็นพิจารณา
ต่อไปว่า การกระท�ำนั้นเข้าเหตุตามข้อยกเว้น (Exception) หรือไม่ หากเข้าข้อยกเว้นมาตรา ๑๕ ก็จะไม่ถือว่าเป็น
“การกระท�ำที่เป็นการเลือกปฏิบัติ” (Discriminatory Practice) โดยกฎหมายมิได้เรียกการกระท�ำที่เข้าข้อยกเว้นว่า
เป็นการกระท�ำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นธรรม เพียงแต่เรียกว่า ไม่เป็นการกระท�ำที่เป็นการเลือกปฏิบัติ (It is not a
Discriminatory Practice) ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า ตามกฎหมายแคนาดา ไม่มีการใช้ถ้อยค�ำ “การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็น
ธรรม” หรือ “การเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย” เนื่องจากกฎหมายเพียงจ�ำแนกระหว่าง “การกระท�ำที่เป็นการ
เลือกปฏิบัติ” (Discriminatory Practice) ซึ่งต้องห้ามตามกฎหมาย และการกระท�ำที่เข้าข้อยกเว้นซึ่งเรียกว่า “ไม่
เป็นการกระท�ำที่เป็นการเลือกปฏิบัติ” นอกจากนี้ ยังพบข้อแตกต่างอีกประการหนึ่งระหว่างกฎหมายไทยกับแคนาดา
ก็คือ กฎหมายแคนาดามีการก�ำหนดหลักการหรือเกณฑ์ในการจ�ำแนกระหว่าง“การกระท�ำที่เป็นการเลือกปฏิบัติ” กับ
การกระท�ำทีไ่ ม่เป็นการเลือกปฏิบัติ ในขณะที่กฎหมายไทยมิได้ก�ำหนดหลักการหรือเกณฑ์ในการจ�ำแนกไว้อย่างชัดแจ้ง
 หากเปรียบเทียบกับกฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติของประเทศฟินแลนด์แล้วพบว่า กฎหมายฟินแลนด์นั้น
แม้ว่ามีการก�ำหนดห้ามการเลือกปฏิบัติซึ่งแยกเป็นการเลือกปฏิบัติโดยตรงและการเลือกปฏิบัติโดยอ้อมอย่างชัดเจน
แต่ไม่ได้กำ� หนด “การเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม” เอาไว้ โดยหลักแล้วเมือ่ มีกรณีการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันก็จะต้องพิจารณา
ว่า การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันเช่นนัน้ มีเหตุผล (Justification) รองรับหรือไม่135 หากการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันนัน้ มีเหตุผล
อันสมควร ก็จะไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ การปฏิบัติที่พิพาทนั้นก็เป็นเพียงแค่ “การปฏิบัติที่แตกต่างกัน”
(Differential Treatment) แต่หากไม่มีเหตุผลสมควร ก็จะเรียกว่า “การเลือกปฏิบัติ” (Discrimination)136 ด้วยเหตุนี้
ตามกฎหมายฟินแลนด์ จึงมีเฉพาะ “การเลือกปฏิบัติ” ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย กับ “การปฏิบัติที่แตกต่างกัน” ซึ่งไม่
ต้องห้ามตามกฎหมาย มิได้มีการใช้ค�ำว่าการเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรมและการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม แต่อย่างไร
 เช่นเดียวกับกฎหมายของประเทศสวีเดน รัฐธรรมนูญวางหลัก “กฎหมายหรือบทบัญญัติใด ๆ จะ
ต้องไม่ก่อให้เกิดการปฏิบัติต่อพลเมืองในลักษณะกีดกัน...” ( No Act of Law or Other Provision May Imply the
Unfavourable Treatment of a Citizen…) จะเห็นได้วา่ รัฐธรรมนูญใช้คำ� ว่า “การกีดกัน” หรือ “การปฏิบตั ใิ นลักษณะ
พึงพอใจน้อยกว่า” (Unfavoruable Treatement) ซึ่งมีความหมายท�ำนองเดียวกับการ “เลือกปฏิบัติ” และมิได้มีการ
134

From Canada in R. v. Kapp , SCC 41, [2008] 2 S.C.R. 483, 294 D.L.R. (4th)
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การปฏิบัติที่แตกต่างกัน ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ หากการปฏิบัตินั้นอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและเป็นไปเพื่อ
วัตถุประสงค์ที่ยอมรับได้ (Acceptable Objective) และมาตรการที่จะน�ำไปสู่วัตถุประสงค์นั้นเป็นมาตรการที่ได้สัดส่วน (มาตรา ๑๑)
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Section 11 and Section 12 (Justification for different treatment) Non-discrimination Act (1325/2014
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จ�ำแนกระหว่างการปฏิบัติที่เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด นอกจากรัฐธรรมนูญแล้ว ส�ำหรับกฎหมายเฉพาะ
เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติของสวีเดน พบว่ามีการวางหลักห้ามการเลือกปฏิบัติซึ่งแยกเป็นการเลือกปฏิบัติโดยตรงและ
การเลือกปฏิบัติโดยอ้อมอย่างชัดเจน แต่มิได้ใช้ค�ำว่า “การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” ตามกฎหมายเลือกปฏิบัติของ
สวีเดน มีการจ�ำแนกการเลือกปฏิบัติในมิติต่าง ๆ หลายมิติในกฎหมายฉบับเดียว เช่น การจ้างแรงงาน การศึกษา การ
คุกคาม การซือ้ สินค้าหรือบริการ การเกณฑ์ทหาร โดยในแต่ละมิตนิ นั้ วางหลักว่าการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันด้วยเหตุแห่งการ
เลือกปฏิบัติจะถือเป็นการเลือกปฏิบัติ (Discrimination) ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย แต่ก็มีการก�ำหนดข้อยกเว้นในแต่ละ
มิติไว้ เช่น ในมิติของการจ้างแรงงาน ก�ำหนดยกเว้นไว้มีหลักว่า การปฏิบัติที่แตกต่างกัน (Differential Treatment)
บนพื้นฐานของคุณลักษณะ (Characteristics) ของบุคคลซึ่งมีความจ�ำเป็นอย่างแท้จริงและส�ำคัญส�ำหรับงานนั้นโดยมี
วัตถุประสงค์ทชี่ อบด้วยกฎหมาย..ไม่ถอื เป็นการเลือกปฏิบตั ิ กล่าวคือ เป็นเพียง “การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกัน (Differential
Treatment)” เท่านัน้ ด้วยเหตุนี้ ตามกฎหมายสวีเดนจึงมีเฉพาะ “การเลือกปฏิบตั ”ิ ทีต่ อ้ งห้ามตามกฎหมาย กับ “การ
ปฏิบัติที่แตกต่างกัน” ซึ่งไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย มิได้มีการใช้ค�ำว่าการเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรมและการเลือกปฏิบัติที่
ไม่เป็นธรรม แต่อย่างไร
 ในกรณีของเยอรมันนั้น รัฐธรรมนูญเยอรมัน เรียกการปฏิบัติที่ต้องห้ามตามกฎหมายว่า “การเลือก
ปฏิบัติ” โดยมิได้ใช้ค�ำว่า “เป็นธรรม” หรือ “ไม่เป็นธรรม” ในการจ�ำแนกความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติซึ่งต้องห้าม
และไม่ตอ้ งห้ามตามรัฐธรรมนูญ ส�ำหรับหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการจ�ำแนกความแตกต่างระหว่างการ “เลือกปฏิบตั ”ิ
ซึ่งต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ กับการกระท�ำที่ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัตินั้น ตัวบทของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มิได้ก�ำหนด
ไว้ชัดแจ้ง อย่างไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีน�ำหลักเกณฑ์ต่าง ๆ มาประกอบการวินิจฉัย
เช่นน�ำ “การใช้อ�ำนาจตามอ�ำเภอใจ” มาประกอบการพิจารณา กล่าวคือ ค�ำพิพากษาได้วินิจฉัยหลักความเสมอภาค
ว่าหมายถึง “การห้ามมิให้ปฏิบัติแตกต่างกันในสิ่งที่เหมือนกันอย่างอ�ำเภอใจ และห้ามมิให้ปฏิบัติเหมือนกันต่อสิ่งที่มี
สาระส�ำคัญแตกต่างกันตามอ�ำเภอใจ”137 รวมทั้งการน�ำ “หลักความได้สัดส่วน” มาประกอบการพิจารณา กล่าวคือ
“การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันนั้นต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย และวิธีการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของ
กฎหมายต้องเป็นวิธกี ารทีม่ คี วามเหมาะสมและจ�ำเป็น”138 อีกทัง้ ยังมีคดีทใี่ ช้หลักการพิจารณาว่า “ความแตกต่างในทาง
ข้อเท็จจริงนัน้ มีเหตุผลอันสมควรทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้แตกต่างกันหรือไม่”139 ดังนี้ หากเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญของ
ไทยกับเยอรมัน จะเห็นได้ว่า แม้รัฐธรรมนูญของทั้งสองประเทศ จะมีโครงสร้างการก�ำหนดหลักความเท่าเทียมกันและ
หลักการห้ามเลือกปฏิบตั คิ ล้ายคลึงกัน กล่าวคือ เริม่ จากการวางหลักความเท่าเทียมกันโดยทัว่ ไปและวางหลักห้ามเลือก
ปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญไทยมีการใช้ค�ำ “เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” เพื่อบ่งบอกถึงการปฏิบัติอันต้องห้าม
ในขณะที่รัฐธรรมนูญเยอรมันมิได้ใช้ค�ำในลักษณะดังกล่าว เพียงแต่ใช้ค�ำว่า “การเลือกปฏิบัติ” เท่านั้น นอกจากนี้ แม้
รัฐธรรมนูญเยอรมันมิได้กำ� หนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการพิจารณาจ�ำแนกการเลือกปฏิบัตทิ ี่ตอ้ งห้ามตามกฎหมาย
กับการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกัน แต่ไม่ตอ้ งห้ามตามกฎหมาย เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญของไทย แต่ศาลเยอรมันได้มกี ารพัฒนา
หลักเกณฑ์หรือแนวทางไว้ซึ่งอาจเปรียบเทียบกับแนวค�ำพิพากษาศาลไทยดังจะได้วิเคราะห์ต่อไป
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บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, ๒๕๕๘), หน้า
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กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

 ในกรณีของประเทศอินเดียนั้น รัฐธรรมนูญอินเดีย มาตรา ๑๕ วางหลักความเท่าเทียมกันและห้าม
เลือกปฏิบัติไว้ โดยก�ำหนดว่ารัฐจะต้อง “ไม่เลือกปฏิบัติ ต่อพลเมือง...” โดยมิได้ใช้ค�ำว่า “เป็นธรรม” หรือ “ไม่เป็น
ธรรม” ในการจ�ำแนกความแตกต่างระหว่างการปฏิบตั ติ อ่ พลเมืองแตกต่างกันด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม
รัฐธรรมนูญก�ำหนดยกเว้นให้การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างต่อพลเมืองบางกรณีไม่ให้ถอื ว่าเป็นการเลือกปฏิบตั ิ กล่าวคือ กรณีทรี่ ฐั
ก�ำหนดให้มีมาตรการพิเศษ (Special provision) ส�ำหรับเด็ก สตรี และกลุ่มผู้เสียเปรียบทางด้านสังคมและการศึกษา
(มาตรา ๑๕ (๓) - (๕)) จะเห็นได้ว่าข้อยกเว้นนี้มีลักษณะเป็น “มาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก” (Affirmative Action)
ดังจะได้วเิ คราะห์ตา่ งหาก ซึง่ ในส่วนนีม้ ลี กั ษณะคล้ายกับรัฐธรรมนูญของไทย เช่น ฉบับปี ๒๕๕๐ ซึง่ ก�ำหนดไว้วา่ มาตรการ
ยืนยันสิทธิเชิงบวกจะไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
 ส�ำหรับ รัฐธรรมนูญของมาเลเซีย นั้นวางหลักความเท่าเทียมกันและการไม่เลือกปฏิบัติไว้ในมาตรา ๘
และ มาตรา ๑๒ โดยใช้ค�ำว่า “ห้ามเลือกปฏิบัติ” ส�ำหรับการปฏิบัติแตกต่างกันที่ไม่ถือว่าเป็นการ “เลือกปฏิบัติ” นั้น
รัฐธรรมนูญมิได้ใช้ถ้อยค�ำใดโดยเฉพาะ จะเห็นได้ว่ามิได้มีการใช้ค�ำ “ไม่เป็นธรรม” มาจ�ำแนกระหว่างการเลือกปฏิบัติที่
ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญกับการกระท�ำที่ไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ ดังเช่นตามรัฐธรรมนูญของไทย นอกจากนี้ พบว่า
รัฐธรรมนูญมาเลเซียก�ำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการพิจารณาจ�ำแนกการเลือกปฏิบตั ทิ ตี่ อ้ งห้ามตามกฎหมาย กับ
การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันแต่ไม่ตอ้ งห้ามตามกฎหมาย โดยมาตรา ๘ ก�ำหนดข้อยกเว้นไว้หลายกรณี เช่น กรณีมบี ทบัญญัติ
หรือแนวปฏิบตั ใิ นการจ�ำกัดการท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้องกับศาสนา กรณีมบี ทบัญญัตใิ ด ๆ ทีค่ มุ้ ครองความเป็นอยูข่ องชาวพืน้ เมือง
(Aboriginal People) เป็นต้น ซึ่งอาจจัดเป็นกรณี “มาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก” (Affirmative Action) ดังจะได้
วิเคราะห์ตา่ งหาก ซึง่ ในส่วนนีม้ ลี กั ษณะคล้ายกับรัฐธรรมนูญของไทย เช่น ฉบับปี ๒๕๕๐ ซึง่ ก�ำหนดไว้วา่ มาตรการยืนยัน
สิทธิเชิงบวกจะไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
 ส�ำหรับกรณีของประเทศสิงคโปร์ นั้น หลักการเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติ
ปรากฏในรัฐธรรมนูญสิงคโปร์ มาตรา ๑๒ ว่าด้วย “การคุ้มครองความเท่าเทียมกัน” (Equal Protection) โดยมาตรา
๑๒ นีเ้ ริม่ จากการก�ำหนดคุม้ ครองความเท่าเทียมกัน จากนัน้ จึงวางหลักห้ามเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุทกี่ ำ� หนด อย่างไรก็ตาม
กฎหมายสิงค์โปร์มิได้จ�ำแนกความแตกต่างระหว่างการเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม กับการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
ศาลสูงสุดได้ตีความมาตรา ๑๒ ในคดี Public Prosecutor v. Taw Cheng Kong140 โดยวางเกณฑ์
ส�ำหรับพิจารณาว่ากฎหมายหรือมาตรการทีพ่ พิ าทนัน้ เป็นการเลือกปฏิบตั ทิ ขี่ ดั ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒ หรือไม่ เกณฑ์
ดังกล่าวมีสองขั้น (Stages) ดังนี้
ขัน้ แรก พิจารณาว่า กฎหมายนัน้ ปฏิบตั ติ อ่ บุคคลแตกต่างกันหรือไม่ หากผลการพิจารณาชีว้ า่ กฎหมาย
นัน้ ไม่ได้ปฏิบตั ติ อ่ บุคคลแตกต่างกัน กฎหมายนัน้ ก็ผา่ นเกณฑ์นี้ และไม่ถอื เป็นการเลือกปฏิบตั ิ แต่หากกฎหมายนัน้ ปฏิบตั ิ
ต่อบุคคลแตกต่างกัน ก็จะต้องพิจารณาขั้นที่สองต่อไป
ขั้นที่สอง พิจารณาว่า กฎหมายที่ปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันนั้น อยู่บนพื้นฐานเหตุผลการจ�ำแนก
ความแตกต่างที่ชอบหรือไม่ ในการนี้ จะต้องแยกพิจารณาเป็นสองกรณี คือ
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ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 กรณีแรก พิจารณาว่า การจ�ำแนกความแตกต่างระหว่างบุคคลในกลุม่ หนึง่ กับบุคคลทีอ่ ยูน่ อกกลุม่ นัน้
อยูบ่ นพืน้ ฐานเหตุผลทีส่ ามารถเข้าใจได้หรือไม่ หากผลการพิจารณาชีว้ า่ ไม่อยูบ่ นพืน้ ฐานเหตุผลทีเ่ ข้าใจได้ กฎหมายนัน้
ก็เป็นการเลือกปฏิบัติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ แต่หากอยู่บนพื้นฐานเหตุผลที่เข้าใจได้ ก็จะต้องพิจารณาในกรณีที่สองต่อไป
 กรณีที่สอง พิจารณาว่า การปฏิบัติที่แตกต่างกันนั้นมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ที่ต้องการบรรลุ
หรือไม่ หากผลการพิจารณาชี้ว่า มีความสัมพันธ์กัน หรืออาจกล่าวได้ว่ากฎหมายซึ่งเป็นวิธีการในการบรรลุเป้าหมาย
นั้นได้สัดส่วนกับเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ กฎหมายนั้นก็ผ่านเกณฑ์นี้ และไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ แต่หากกฎหมาย
นั้นไม่มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ที่ต้องการบรรลุ กฎหมายนั้นก็ไม่ผ่านเกณฑ์ กล่าวคือ เป็นการเลือกปฏิบัติที่ขัด
ต่อรัฐธรรมนูญ
ประธานศาลสูงสุด (Yong Pung How) ได้อธิบายไว้ด้วยว่า กฎหมายหรือมาตรการที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณานี้ เรียกว่า “การเลือกปฏิบัติ” (Discrimination) ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ แต่หากกฎหมายหรือมาตรการนั้นผ่าน
เกณฑ์การพิจารณาดังกล่าว ก็จะเป็นเพียงแค่ “การปฏิบัติที่แตกต่างกัน” (Differentiation) ซึ่งไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

๔.๓.๖ วิเคราะห์รูปแบบและโครงสร้างการก�ำหนดหลักการห้ามเลือกปฏิบัติ
จากการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติทั้งกรณีกฎหมายระหว่าง
ประเทศ กฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายไทย จะเห็นรูปแบบโครงสร้างที่ส�ำคัญ ดังนี้
 บัญญัติคุ้มครองหลักความเท่าเทียมกัน (Equality) ซึ่งในหลายกรณีจะมีการบัญญัติหลักความ
เท่าเทียมกันไว้ในส่วนต้นหรือวรรคแรกของมาตราที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติ
 บัญญัติห้ามการเลือกปฏิบัติ ในฐานะเป็นการขยายความการคุ้มครองหลักความเท่าเทียมกัน
เนื่องจากพิจารณาว่าการเลือกปฏิบัตินั้นเป็นการขัดต่อหลักความเท่าเทียมกัน ดังนั้น การห้ามเลือกปฏิบัติจึงเป็น
วิธีการหนึ่งในการบรรลุถึงหลักความเท่าเทียมกัน
ในการบัญญัติห้ามการเลือกปฏิบัตินี้ มีรูปแบบการบัญญัติกฎหมายและการใช้ถ้อยค�ำที่แตกต่างกัน แต่
ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์และหลักการเช่นเดียวกัน คือ การจ�ำแนกระหว่าง “การกระท�ำที่ต้องห้ามตามกฎหมาย” และ “การ
กระท�ำที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย” ซึ่งอาจจ�ำแนกออกเป็นรูปแบบการบัญญัติกฎหมาย ๔ รูปแบบ ดังนี้
๑ ก�ำหนดเรียกการปฏิบัติที่แตกต่างกัน อันต้องห้ามตามกฎหมายว่า “การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม”
(Unfair Discrimination) และก�ำหนดเรียกการปฏิบัติที่แตกต่างกันแต่มีเหตุผลอันสมควรตามที่
		
กฎหมายก�ำหนดว่า “การเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม” ดังเช่นกรณีกฎหมายแอฟริกาใต้
๒ ก�ำหนดเรียกการปฏิบัติที่แตกต่างกัน อันต้องห้ามตามกฎหมายว่า “การเลือกปฏิบัติที่มิชอบ
		
ด้วยกฎหมาย” (Unlawful Discrimination) และก�ำหนดเรียกการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันแต่มเี หตุผล
		
อันสมควรตามที่กฎหมายก�ำหนดว่า “การเลือกปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมาย” ดังเช่นกรณีกฎหมาย
		
ออสเตรเลีย
๓ ก� ำ หนดเรี ย กการปฏิ บั ติ ที่ แ ตกต่ า งกั น อั น ต้ อ งห้ า มตามกฎหมายว่ า “การกระท� ำ ที่ เ ป็ น
		
การเลือกปฏิบัติ” (Discriminatory Practice) และก�ำหนดเรียกการปฏิบัติที่แตกต่างกัน แต่มี
		
เหตุผลอันสมควรตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดว่า “การกระท�ำทีไ่ ม่ใช่การกระท�ำอันเป็นการเลือกปฏิบตั ”ิ
		
(It is not a Discriminatory Practice) ดังเช่นกรณีกฎหมายแคนาดา
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๔ ก� ำ หนดเรี ย กการปฏิ บั ติ ที่ แ ตกต่ า งกั น อั น ต้ อ งห้ า มตามกฎหมายว่ า “การเลื อ กปฏิ บั ติ ”

(Discrimination) และก�ำหนดเรียกการปฏิบัติที่แตกต่างกันแต่มีเหตุผลอันสมควรตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด หรือ ไม่เข้าองค์ประกอบเงือ่ นไขของการเลือกปฏิบตั ทิ ตี่ อ้ งห้ามตามกฎหมายว่า “การปฏิบตั ิ
ที่แตกต่างกัน” (Differentiation) ดังเช่นแนวค�ำวินิจฉัยของศาลสูงสุดสิงคโปร์ หรือกรณีกฎหมาย
ประเทศฟินแลนด์ที่จ�ำแนกระหว่างการปฏิบัติแตกต่างกัน (Different Treatment) ซึ่งจะเป็นการ
เลือกปฏิบัติ (Discrimination) ถ้าขาดเสียซึ่งเหตุผลอันสมควร (Justification) กับการปฏิบัติแตก
ต่างกันซึ่งมีเหตุผลสมควรจึงไม่เป็นการ “เลือกปฏิบัติ” เช่นเดียวกับกฎหมายของประเทศสวีเดน
ซึ่งจ�ำแนกระหว่าง “การเลือกปฏิบัติ” (Discrimination) และ “การปฏิบัติที่แตกต่างกัน”
(Differential Treatment) นอกจากนี้ พบว่าในอีกหลายประเทศ เช่น รัฐธรรมนูญเยอรมัน รัฐธรรมนูญ
มาเลเซีย รัฐธรรมนูญอินเดีย นั้น แม้ในกฎหมายจะมีการเรียกการปฏิบัติที่แตกต่างกันอันต้องห้าม
ตามกฎหมายว่า “การเลือกปฏิบัติ” แต่ตามกฎหมายมิได้ใช้ค�ำเฉพาะส�ำหรับเรียกการปฏิบัติที่
แตกต่างกันแต่มีเหตุอันสมควรตามกฎหมายหรือเข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย

ส�ำหรับกรณีของไทยนั้นอาจเทียบเคียงได้กับรูปแบบที่ ๑ อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่ามีลักษณะที่ควร
พิจารณาเพิ่มเติม ๒ ประการ คือ
ประการแรก ในตัวบทกฎหมายมิได้ระบุใช้ถ้อยค�ำเฉพาะเพื่อแสดงถึง“การปฏิบัติที่แตกต่างกันแต่มี
เหตุผลอันสมควรตามที่กฎหมายก�ำหนด” ซึ่งแยกออกจาก “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” กล่าวคือ ไม่มีการใช้ค�ำ
อันระบุว่า “การเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม” หรือ “การเลือกปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมาย” ซึ่งคล้ายคลึงกับบางประเทศ
ที่มิได้ก�ำหนดใช้ค�ำเรียกโดยเฉพาะส�ำหรับการปฏิบัติที่แตกต่างกันแต่ไม่เป็นการขัดต่อกฎหมาย เช่น เยอรมัน อินเดีย
มาเลเซีย เป็นต้น
ประการที่สอง ในตัวบทของรัฐธรรมนูญมิได้ก�ำหนดเกณฑ์ในการจ�ำแนกระหว่าง “การเลือกปฏิบัติโดย
ไม่เป็นธรรม” และการกระท�ำที่ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติดังกล่าว ดังนั้น จึงต้องพิจารณาจากแนววินิจฉัยของศาล
อย่างไรก็ตาม แม้แต่ละประเทศจะมีรูปแบบการบัญญัติกฎหมายและก�ำหนดนิยามที่แตกต่างกันไป แต่
เมือ่ พิจารณาหลักการส�ำคัญแล้วพบว่าคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ กฎหมายมุง่ คุม้ ครองความเท่าเทียมกัน และห้ามการปฏิบตั ิ
ทีแ่ ตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันบางกรณีมเี หตุผลสมควรจึงไม่ตอ้ งห้าม เพียงแต่มกี ารก�ำหนดถ้อยค�ำ
แตกต่างกันออกไปเท่านั้น
นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ สังเกตว่า รัฐธรรมนูญของไทยมิได้กำ� หนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการพิจารณา
จ�ำแนกระหว่าง “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” กับการปฏิบัติที่แตกต่างกันแต่ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมไว้ อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญมีเพียงการบัญญัติถึง “มาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก” (Affirmative Action) ซึ่งโดย
ลักษณะแล้วเป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกันในลักษณะของการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลบางกลุ่ม (Privilege) แต่กฎหมาย
ยกเว้นให้รัฐสามารถท�ำได้ และไม่ถือว่า “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” (เช่น รัฐธรรมนูญฉบับปี พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ วรรคท้าย) ซึ่งการก�ำหนดหลักการยกเว้นมาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวกหรือมาตรการพิเศษ (Special
Measure) นี้ มีลักษณะคล้ายกับรัฐธรรมนูญของหลายประเทศ เช่น อินเดีย มาเลเซีย เป็นต้น
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เมื่อเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศดังกล่าวข้างต้นกับกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
จะเห็นได้ว่า ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศนั้น หลักการห้ามเลือกปฏิบัติจัดอยู่ในหลักความเท่าเทียมกัน
ดังนั้น การปฏิบัติที่แตกต่างกัน (Difference in Treatment) โดยสภาพทั่วไปแล้ว ส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน
แต่ตามกฎหมายระหว่างประเทศนั้น พบว่า เมื่อมีประเด็นพิจารณาว่ามาตรการหรือกฎเกณฑ์ที่มีลักษณะการปฏิบัติต่อ
บุคคลแตกต่างกันนั้นเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ จะมีการน�ำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณา เช่น ปัจจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างมาตรการนัน้ และวัตถุประสงค์ทมี่ าตรการนัน้ มุง่ หมาย หลักความได้สดั ส่วนระหว่างมาตรการหรือกฎเกณฑ์นนั้ กับ
วัตถุประสงค์ ความสมเหตุผลของมาตรการหรือกฎเกณฑ์นนั้ เป็นต้น หากผ่านการพิจารณาด้วยปัจจัยดังกล่าวแล้วพบว่า
มาตรการนั้นสมเหตุผลหรือมีความชอบธรรม (Justification) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรการที่มีลักษณะการปฏิบัติ
แตกต่างกันแต่ส่งผลให้เกิดความเท่าเทียมกันของบุคคล เช่น มาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก (Affirmative Action)
มาตรการนั้นจะเป็นเพียง “การปฏิบัติที่แตกต่าง” (Difference in Treatment) ซึ่งไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย แต่หาก
มาตรการนั้นไม่สมเหตุผล ไม่ได้สัดส่วน ก็จะเรียกว่า “การเลือกปฏิบัติ” (Discrimination) ซึ่งต้องห้ามตามกฎหมาย
โดยไม่มีการจ�ำแนกการปฏิบัติที่แตกต่าง ออกเป็น “การเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม และการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม”
หรือ “การเลือกปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมาย และการเลือกปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย”
โดยนัยนี้จะเห็นว่า กฎหมายแคนาดา ฟินแลนด์ สวีเดน มีรูปแบบการบัญญัติกฎหมายที่ใกล้เคียงกับ
กฎหมายระหว่างประเทศดังกล่าว เนื่องจาก ค�ำว่า “การกระท�ำอันเป็นการเลือกปฏิบัติ” นั้น มีความหมายในเชิงลบ
กล่าวคือ เป็นการกระท�ำที่มิชอบในตัวของมันเอง นอกจากนี้ หากการปฏิบัติท่ีแตกต่างกันนั้นเข้าข้อยกเว้น ก็จะ
ไม่ถือเป็น “การกระท�ำอันเป็นการเลือกปฏิบัติ” โดยไม่ได้เรียกว่า เป็นการกระท�ำที่ “เป็นธรรม” (Fair) หรือ “ชอบด้วย
กฎหมาย” (Lawful) แต่อย่างใด เช่นเดียวกับกฎหมายสิงคโปร์ ดังจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญสิงคโปร์ทกี่ ำ� หนดไว้เพียงห้าม
การเลือกปฏิบัติ โดยมิได้จ�ำแนกออกเป็น “การเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม และการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” หรือ “การ
เลือกปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมาย และการเลือกปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย” นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาแนวค�ำพิพากษา
ศาลสูงสุดสิงคโปร์จะพบว่า ศาลได้สร้างเกณฑ์ส�ำหรับพิจารณากฎหมายหรือมาตรการที่พิพาทนั้น ซึ่งหากกฎหมายหรือ
มาตรการนั้นไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะถือเป็น “การเลือกปฏิบัติ” (Discrimination) ที่ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ แต่หากผ่าน
เกณฑ์ดงั กล่าวก็จะไม่ตอ้ งห้ามตามรัฐธรรมนูญ เนือ่ งจากไม่เป็น “การเลือกปฏิบตั ”ิ โดยเป็นเพียง “การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่าง
กัน” (Differentiation)
จากการวิเคราะห์รูปแบบและโครงสร้างการก�ำหนดหลักการห้ามเลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและตาม
กฎหมายภายในของประเทศต่าง ๆ ดังกล่าวมาข้างต้นนั้น อาจสรุปได้ว่า ประเทศต่าง ๆ มีการใช้ถ้อยค�ำตามกฎหมาย
แตกต่างกันระหว่าง การปฏิบัติที่แตกต่างกันอันต้องห้ามตามกฎหมาย กับการปฏิบัติที่แตกต่างกันแต่ไม่ต้องห้ามหรือ
เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ข้อที่คล้ายคลึงกันของกฎหมายประเทศต่าง ๆ ก็คือ การใช้ถ้อยค�ำที่แตกต่าง
กันอยู่บนพื้นฐานแนวคิดคล้ายคลึงกันในการมุ่งก�ำหนดหลักคุ้มครองความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกัน โดยก�ำหนด
ห้ามการปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ ส�ำหรับความแตกต่างในการก�ำหนดหลักการและการ
ใช้ถ้อยค�ำนั้น อาจสรุปจ�ำแนกให้เห็นตามตาราง ดังนี้
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ และการก�ำหนดถ้อยค�ำเกี่ยวกับ “การเลือก
ปฏิบัติ” ตามกฎหมายต่างประเทศ
ประเทศ

แอฟริกาใต้

ออสเตรเลีย

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญ

การปฏิบัติที่
ต้องห้ามตาม
กฎหมาย

การปฏิบัติที่ไม่ต้อง เกณฑ์การจ�ำแนกระหว่างการ
ห้ามตามกฎหมาย ปฏิบัติที่ต้องห้ามและไม่ต้องห้าม
ตามกฎหมาย

การเลือกโดยไม่เป็น การเลือกปฏิบัติที่
ธรรม
เป็นธรรม

“การเลือกปฏิบัติ” ด้วยเหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติที่รัฐธรรมนูญระบุ
ไว้จะถือว่าไม่เป็นธรรม
(Unfair) หากไม่สามารถแสดง
ให้เห็นได้ว่าการเลือกปฏิบัตินั้น
เป็นธรรม (Fair)
(มาตรา 9, รัฐธรรมนูญแอฟริกาใต้)

กฎหมายการ
การเลือกปฏิบัติที่ไม่ การเลือกปฏิบัติที่
ส่งเสริมความ
เป็นธรรม
เป็นธรรม
เท่าเทียมกัน
และการป้องกัน
การเลือกปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นธรรม
(Promotion of
Equality and
Prevention of
Unfair Discrimination Act
2000)

 การปฏิบัตินั้นลดคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
บุคคลหรือไม่ มีเหตุผลที่ชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่
 มีวิธีการทางเลือกอื่นที่ท�ำให้
เกิดความเสียเปรียบน้อยกว่า
และสามารถน�ำมาใช้เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
นั้นหรือไม่
(กฎหมายการส่งเสริมความเท่า
เทียมกันและการป้องกันการเลือก
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม)

พระราชบัญญัติ การเลือกปฏิบัติ
คณะกรรมการ (Discrimination)
สิทธิมนุษยชน
ออสเตรเลีย
(Australian
Human Rights
Commission
Act 1986)

หากการปฏิบัติที่แตกต่างกันนั้น
เข้าองค์ประกอบกฎหมายเฉพาะ
อื่น ๆ ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่
มิชอบด้วยกฎหมาย

การเลือกปฏิบัติที่
มิชอบด้วยกฎหมาย
(Unlawful
Discrimination)
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ประเทศ

กฎหมาย

การปฏิบัติที่
ต้องห้ามตาม
กฎหมาย

การปฏิบัติที่ไม่ต้อง เกณฑ์การจ�ำแนกระหว่างการ
ห้ามตามกฎหมาย ปฏิบัติที่ต้องห้ามและไม่ต้องห้าม
ตามกฎหมาย

อินเดีย

รัฐธรรมนูญ

การเลือกปฏิบัติ
(Discrimination)

ไม่ก�ำหนดค�ำไว้
เฉพาะ

หากเป็น “มาตรการพิเศษ”
(Special Provision) ส�ำหรับเด็ก
สตรี และกลุม่ ผูเ้ สียเปรียบทาง
ด้านสังคมและการศึกษา ไม่ถอื ว่า
เป็นการเลือกปฏิบตั ิ (มาตรา ๑๕
(๓) - (๕) , รัฐธรรมนูญอินเดีย)

แคนาดา

กฎหมายสิทธิ
มนุษยชน
แคนาดา
(Canada
Human Rights
Act 1985 , last
amended
November,
2014)

“การกระท�ำที่
เป็นการเลือก
ปฏิบัติ” (Discriminatory Practice)

“ไม่เป็นการกระท�ำ
ที่เป็นการเลือก
ปฏิบัติ” / การ
ปฏิบัติที่แตกต่างกัน
(Distinction)

หากการปฏิบัติที่แตกต่างกันนั้น
เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย จะไม่
ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ เช่น
 ก�ำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่
เกี่ยวกับการจ้างแรงงานด้วย
ความสุจริต (Bona Fide
Occupational Requirement)
 การปฏิบัติที่แตกต่างอันมี
เหตุผลสมควรด้วยความสุจริต
(Bona Fide Justification)

เยอรมัน

รัฐธรรมนูญ

การเลือกปฏิบัติ

ไม่ได้ก�ำหนดค�ำไว้
เฉพาะ

 การปฏิบัติที่แตกต่างกันเป็นไป
ตาม “อ�ำเภอใจ” หรือไม่
 หลักความได้สัดส่วน
 การปฏิบัติแตกต่างนั้นเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย
หรือไม่ และวิธีการเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์นั้นเหมาะสมและ
จ�ำเป็นหรือไม่

ฟินแลนด์

กฎหมายห้าม การเลือกปฏิบัติ
เลือกปฏิบัติ
(Discrimination)
(Non-Discrimination Act,
1325/2014)

การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่าง การปฏิบัตินั้นอยู่บนพื้นฐาน
กัน (Differential ของกฎหมายและเป็นไปเพื่อ
Treatment)
วัตถุประสงค์ที่ยอมรับได้
(Acceptable Objective) และ
มาตรการที่จะน�ำไปสู่วัตถุประสงค์
นั้นเป็นมาตรการที่ได้สัดส่วน
(มาตรา ๑๑)
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ประเทศ

กฎหมาย

การปฏิบัติที่
ต้องห้ามตาม
กฎหมาย

การปฏิบัติที่ไม่ต้อง เกณฑ์การจ�ำแนกระหว่างการ
ห้ามตามกฎหมาย ปฏิบัติที่ต้องห้ามและไม่ต้องห้าม
ตามกฎหมาย

สวีเดน

กฎหมายการ
การเลือกปฏิบัติ”
เลือกปฏิบัติ
(Discrimination)
(Discrimination
Act)

การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่าง หากการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันนัน้ เข้า
กัน (Differential องค์ประกอบทีก่ ฎหมายก�ำหนด จะ
Treatment)
ไม่ถอื เป็นการเลือกปฏิบตั ิ เช่น
 การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกัน (Differential Treatment) บนพืน้ ฐาน
ของคุณลักษณะ (Characteristics)
ทีม่ คี วามจ�ำเป็นอย่างแท้จริงและ
ส�ำคัญส�ำหรับงานนัน้
 มาตรการทีเ่ ป็นการส่งเสริมความ
เท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย
 การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันด้วยเหตุ
แห่งอายุ หากมีวตั ถุประสงค์ทชี่ อบ
ด้วยกฎหมายและวิธกี ารเพือ่ บรรลุ
วัตถุประสงค์ดงั กล่าวมีความเหมาะ
สมและจ�ำเป็น
(มาตรา ๒, กฎหมายการเลือก
ปฏิบตั )ิ

มาเลเซีย

รัฐธรรมนูญ

ไม่ได้ระบุค�ำไว้
เฉพาะ

การเลือกปฏิบัติ
(Discrimination)
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ข้อยกเว้นที่ก�ำหนดไว้จะไม่ถือ
เป็นการเลือกปฏิบัติ เช่น
 กรณีมีบทบัญญัติหรือแนว
ปฏิบัติในการจ�ำกัดการท�ำงานที่
เกี่ยวข้องกับศาสนา
 กรณีมีบทบัญญัติใด ๆ ที่
คุ้มครองความเป็นอยู่ของชาว
พื้นเมือง (Aboriginal People)
(มาตรา ๘, รัฐธรรมนูญมาเลเซีย)
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ประเทศ

กฎหมาย

การปฏิบัติที่
ต้องห้ามตาม
กฎหมาย

การปฏิบัติที่ไม่ต้อง เกณฑ์การจ�ำแนกระหว่างการ
ห้ามตามกฎหมาย ปฏิบัติที่ต้องห้ามและไม่ต้องห้าม
ตามกฎหมาย

สิงคโปร์

รัฐธรรมนูญ / การเลือกปฏิบัติ
การปฏิบัติที่
การตีความตาม (Discrimination) แตกต่างกัน
ค�ำพิพากษาศาล ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ (Differentiation)
ซึ่งไม่ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ

ศาลวางเกณฑ์การพิจารณาว่าการ
ปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันกรณีใดจะ
เป็นการเลือกปฏิบตั ิ เช่น
 การจ�ำแนกความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในกลุม่ หนึง่ กับบุคคล
ทีอ่ ยูน่ อกกลุม่ นัน้ อยูบ่ นพืน้ ฐาน
เหตุผลทีส่ ามารถเข้าใจได้หรือไม่
 การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันนัน้ มี
ความสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ที่
ต้องการบรรลุหรือไม่
(ค�ำพิพากษา Public Prosecutor
v. Taw Cheng Kong [1998] 2
S.L.R.(R.) 489)

ไทย

รัฐธรรมนูญ
การเลือกปฏิบัติโดย ไม่ได้ระบุค�ำไว้
(๒๕๔๐/๒๕๕๐) ไม่เป็นธรรม
เฉพาะ

รัฐธรรมนูญไม่ได้ก�ำหนดเกณฑ์
การพิจารณาจ�ำแนกไว้อย่าง
ชัดแจ้ง ต้องพิจารณาจากแนว
วินิจฉัยของศาล

นอกจากนี้ ส�ำหรับกฎหมายไทยนั้น ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า มีการน�ำองค์ประกอบ “ไม่เป็นธรรม” มา
ประกอบกับค�ำว่า “การเลือกปฏิบตั ”ิ ดังจะเห็นได้จากค�ำว่า “การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม” ถูกน�ำมาใช้ทงั้ ในบริบท
ของกฎหมายสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญ และบริบทของกฎหมายปกครอง ส�ำหรับในบริบทกฎหมายปกครองนั้น เห็นได้
จากพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพิ จิ ารณาคดีปกครอง (มาตรา ๙) ทีบ่ ญ
ั ญัตคิ ำ� ว่า “การเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็น
ธรรม” ไว้ และจากการศึกษาค�ำพิพากษาศาลปกครองพบว่า การตีความการเลือกปฏิบัติตามแนวศาลปกครองมีความ
แตกต่างจากการตีความการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยศาลได้วินิจฉัยว่ากฎ ค�ำสั่งทาง
ปกครองที่พิพาทนั้นเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ในกรอบอย่างกว้าง กล่าวคือ ไม่จ�ำกัดแฉพาะเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เช่น เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ โดยในหลายคดีศาลพิจารณาประกอบกับ
การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐในกรณีนั้นว่ามีการใช้ดุลพินิจที่มิชอบและเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม จึงอาจกล่าวได้ว่า
“การเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม” จะมีความหมายและขอบเขตทีแ่ ตกต่างออกไปในบริบทของกฎหมายปกครองเนือ่ งจาก
กฎหมายปกครองมีวตั ถุประสงค์ตรวจสอบการใช้อำ� นาจรัฐ ตลอดจน กฎ ค�ำสัง่ ทางปกครองว่ามีความชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ ในขณะที่การเลือกปฏิบัติในบริบทของกฎหมายสิทธิมนุษยชนนั้นมุ่งคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคลผู้ถูก
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เลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ติ า่ ง ๆ ดังทีร่ ะบุไว้ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ส�ำหรับในบริบท
ของรัฐธรรมนูญนั้น จากตัวบทของรัฐธรรมนูญ สะท้อนหลักการตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เนื่องจาก
“การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม” นัน้ มีความสัมพันธ์กบั “เหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ”ิ เช่น ตามมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก�ำหนดว่าการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเกี่ยวข้องกับถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชือ่ ทางศาสนา การศึกษา
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง” ซึง่ แตกต่างจาก “การเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม” ตามตัวบทของกฎหมายปกครอง
ดังกล่าวมาแล้ว แต่กระนั้นก็ตามในประเด็นพิพาทมีกฎหมายที่ปฏิบัติต่อบุคคล “แตกต่างกัน” มักมีการอ้างเหตุที่กว้าง
ว่า “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” ที่รัฐธรรมนูญระบุไว้ ในประเด็นนี้จะได้แยกวิเคราะห์ต่อไป
นอกจากนี้ ยังพบว่า จากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก�ำหนดถ้อยค�ำ “การเลือกปฏิบัติโดย
ไม่เป็นธรรม” ดังกล่าว ส่งผลให้กฎหมายเฉพาะที่มีหลักการห้ามเลือกปฏิบัติหลายฉบับได้ใช้รูปแบบและถ้อยค�ำตาม
รัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม พบว่ามีกฎหมายเฉพาะบางฉบับมิได้ใช้ถ้อยค�ำ “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” ดังจะได้
สรุปแจกแจงการบัญญัติถ้อยค�ำตามกฎหมายไทยเกี่ยวกับ “การปฏิบัติที่แตกต่างกันอันต้องห้ามตามกฎหมาย” หรือ
“การเลือกปฏิบัติ” ตามตารางต่อไปนี้
ตารางเปรียบเทียบการใช้ถ้อยค�ำเกี่ยวกับ “การเลือกปฏิบัติ” ตามกฎหมายฉบับต่าง ๆ ของไทย
กฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ (มาตรา ๓๐)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ (มาตรา ๓๐)
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๙)
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๒
(มาตรา ๒๒)
กฎกระทรวงก�ำหนดแนวทางการพิจารณาว่าการ
กระท�ำใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก หรือ
เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก พ.ศ.
๒๕๔๙
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๗)
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๕)

การใช้ค�ำที่มีความหมาย “เลือกปฏิบัติ”
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
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กฎหมาย
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงือ่ นไขในการร้องขอ การรวบรวมพยานหลักฐาน
การไกล่เกลี่ย การวินิจฉัย และค่าตอบแทนของ
คณะอนุกรรมการหรือผู้ไกล่เกลี่ยเกี่ยวกับการกระท�ำ
ในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ต่อคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๘)
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
(มาตรา ๑๑/๑ มาตรา ๘๙)
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙

การใช้ค�ำที่มีความหมาย “เลือกปฏิบัติ”
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติ
ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ

ดังนั้น จึงเห็นว่าการใช้ค�ำ “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” ในบริบทของกฎหมายไทยมีลักษณะที่
แตกต่างจากการใช้ค�ำดังกล่าวในประเทศที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติเป็นกฎหมายเฉพาะในลักษณะของ
กฎหมายกลางที่ครอบคลุมการเลือกปฏิบัติในมิติต่าง ๆ เช่น แคนาดา ฟินแลนด์ สวีเดน เป็นต้น นอกจากนี้ หากเปรียบ
เทียบกับการใช้ค�ำเกี่ยวกับ “การเลือกปฏิบัติ” ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศภายใต้กรอบสหประชาชาติ
ดังทีไ่ ด้วเิ คราะห์และจ�ำแนกตามตารางดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้วา่ กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมีการจ�ำแนก
ระหว่างการปฏิบัติที่แตกต่างกัน (Differential Treatment หรือ Distinction) ซึ่งไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย กับ “การ
เลือกปฏิบตั ”ิ (Discrimination) ทีต่ อ้ งห้ามตามกฎหมาย โดยมิได้ใช้คำ� ว่า “การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม” แต่อย่างไร
เนื่องจากหากการปฏิบัติแตกต่างกันนั้นไม่อาจอ้างเหตุที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ก็จะถือว่าเป็นการ “เลือกปฏิบัติ” ซึ่งมี
นัยที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ในตัวเอง
ด้วยเหตุนี้ หากไทยมีการบัญญัตกิ ฎหมายห้ามเลือกปฏิบตั ใิ นลักษณะกฎหมายกลางดังเช่นประเทศต่าง ๆ
ทีม่ กี ฎหมายลักษณะนี้ ก็ควรจะมีการใช้ถอ้ ยค�ำให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมาย
ประเทศต่าง ๆ เพื่อจ�ำแนกความแตกต่างระหว่าง
(ก) การเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่มีขอบเขตเฉพาะการปฏิบัติที่แตกต่างกันอันเกี่ยว
เนื่องจากเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ และ
(ข) การเลือกปฏิบัติในบริบทของกฎหมายอื่น เช่น กฎหมายปกครอง ซึ่งมีความหมายกว้างกว่าและ
ไม่จ�ำกัดเฉพาะการปฏิบัติแตกต่างกันด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติเท่านั้น
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๔.๔ วิเคราะห์ขอบเขตของ “การเลือกปฏิบัติ” ในบริบทกฎหมายไทย
หลังจากได้วิเคราะห์หลักการและการปรับใช้ “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” ตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบ
กับกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า นอกจากการน�ำค�ำว่า “ไม่เป็น
ธรรม” มาประกอบกับการเลือกปฏิบัติแล้ว ยังมีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งท�ำให้การปรับใช้หลักการห้ามเลือกปฏิบัติในบริบท
ของกฎหมายไทยมีลักษณะเฉพาะและแตกต่างกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนก็คือ ขอบเขตเกี่ยวกับการปฏิบัติที่แตกต่าง
กันอันจะถือเป็นการ “เลือกปฏิบัติ” ซึ่งหากพิจารณาในบริบทของกฎหมายสิทธิมนุษยชนแล้ว การเลือกปฏิบัติจะต้อง
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” (Ground of Discrimination) ดังนั้น ในส่วนนี้จะได้วิเคราะห์แนว
ค�ำพิพากษาศาลไทยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติ โดยจ�ำแนกเป็นสองหัวข้อย่อย กล่าวคือ การเลือกปฏิบัติที่มีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” และการเลือกปฏิบัติที่อยู่นอกเหนือจาก “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ”
อย่างไรก็ตาม ก่อนการจ�ำแนกวิเคราะห์ดงั กล่าวจะเริม่ จากการชีใ้ ห้เห็นหลักการและขอบเขตของเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายต่างประเทศ กับกฎหมายไทย

๔.๔.๑ เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ (Ground of Discrimination)
ในเบือ้ งต้นมีขอ้ พิจารณาว่า การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกัน (Distinction หรือ Differentiation) จะจัดเป็นการ
เลือกปฏิบตั ิ (Discrimination) ซึง่ ขัดต่อหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ต่อเมือ่ การปฏิบตั นิ นั้ เกีย่ วข้องกับ “เหตุแห่งการ
เลือกปฏิบัติ” เมื่อพิจารณาหลักกฎหมายระหว่างประเทศพบว่า เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติมีการระบุไว้ เช่น
 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ก�ำหนดเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
		
ครอบคลุม “เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด
		
ชาติหรือสังคมดั้งเดิม ทรัพย์สิน ก�ำเนิด หรือสถานะอื่น”141
 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ก�ำหนดเหตุแห่งการเลือก
		
ปฏิบัติครอบคลุม “เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็น
		
อื่นใด ชาติหรือสังคมดั้งเดิม ทรัพย์สิน ก�ำเนิด หรือสถานะอื่น”142
 อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบ ก�ำหนดเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ
		
ครอบคลุม “เชื้อชาติ สีผิว เชื้อสาย หรือชาติก�ำเนิด หรือเผ่าพันธุ์ก�ำเนิด”143
 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ ก�ำหนดเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติเฉพาะกรณี “ความพิการ”144

141
142
143
144

Article 2, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
Article 2, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
Article 1, Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD)
Article 2, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)
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เช่น

ส�ำหรับกฎหมายต่างประเทศนัน้ พบว่ามีการก�ำหนดเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ไิ ว้แตกต่างกันในรายละเอียด
 กฎหมายสิทธิมนุษยชนแคนาดา (Canada Human Rights Act 1985, Last Amended November,

2014) ก�ำหนดครอบคลุม “...เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สีผิว ศาสนา อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ สถานภาพการสมรส สถานภาพ
ทางครอบครัว ความพิการ ประวัติการต้องโทษทางอาญาซึ่งได้รับการยกเว้นโทษหรือรอลงอาญา” ส�ำหรับกฎหมาย
ระดับมลรัฐในแคนาดา เช่น มลรัฐ Alberta นั้น พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน (Alberta Human Rights Act) ก�ำหนด
ครอบคลุม “...เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ สีผิว เพศ ความพิการทางร่างกาย ความพิการทางจิตใจ อายุ บรรพบุรุษ ชาติ
ก�ำเนิด สถานะการสมรส รายได้ สถานะทางครอบครัว รสนิยมทางเพศ ของบุคคลนัน้ หรือกลุม่ บุคคลนัน้ “ ส�ำหรับมลรัฐ
Ontario ประมวลกฎหมายสิทธิมนุษยชน (Human Rights Code R.S.O. 1990, CHAPTER H. 19) ก�ำหนดครอบคลุม
“...เชือ้ ชาติ บรรพบุรษุ สถานทีก่ ำ� เนิด สีผวิ กลุม่ ชาติพนั ธุ์ สัญชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออก
ทางเพศ อายุ สถานภาพการสมรส สถานะครอบครัว ความพิการ”
 รัฐธรรมนูญแอฟริกาใต้ ก�ำหนดครอบคลุม “...เชื้อชาติ เพศ การตั้งครรภ์ สถานะความเป็นมารดา

ชาติก�ำเนิด สีผิว รสนิยมทางเพศ อายุ ความพิการ ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม ภาษา และถิ่นก�ำเนิด” นอกจากนี้
กฎหมายแรงงาน (Employment Equality Act, 1998) ของแอฟริกาใต้ ก�ำหนดครอบคลุม “...เชือ้ ชาติ เพศ การตัง้ ครรภ์
สถานภาพการสมรส ความรับผิดชอบทางครอบครัว ความเชื่อ ความเห็นทางการเมือง วัฒนธรรม ภาษา การก�ำเนิด”
 ส�ำหรับออสเตรเลียนัน้ ในระดับสหพันธรัฐ พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลีย

(Australian Human Rights Commission Act 1986) ก�ำหนดครอบคลุม “... เชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ความเห็น
ทางการเมือง ชาติก�ำเนิดหรือต้นก�ำเนิดทางสังคม” ในระดับมลรัฐมีการก�ำหนดเหตุแตกต่างกันไป เช่น พระราชบัญญัติ
ห้ามการเลือกปฏิบัติ (Anti-Discrimination Act 1977) ของมลรัฐ New South Wales ก�ำหนดครอบคลุม “...เชื้อชาติ
สีผิว สัญชาติ บรรพบุรุษ กลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา เพศ ซึ่งรวมการตั้งครรภ์และการให้นมบุตรจากอกแม่ สถานะการสมรส
ความพิการ การรักร่วมเพศ อายุ อาชีพ” นอกจากนี้ ยังวางหลักห้ามการให้ร้าย (Vilification) ด้วยเหตุแห่ง “เชื้อชาติ
เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การรักร่วมเพศ หรือสถานการณ์ติดเชื้อเอชไอวี”
 กรณีของสวีเดนนัน้ ตามกฎหมายการเลือกปฏิบตั ิ (Discrimination Act) ก�ำหนดครอบคลุม “...เพศ

อัตลักษณ์ความเป็นคนข้ามเพศหรือการแสดงออกซึ่งการเป็นคนข้ามเพศ ชาติก�ำเนิด ศาสนาหรือความเชื่ออื่น ๆ
(Religion or other Belief) ความพิการ รสนิยมทางเพศ อายุ”
 กรณีของฟินแลนด์ กฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติ (Non-Discrimination Act (1325/2014)) ก�ำหนด

ครอบคลุม “... อายุ ถิ่นก�ำเนิด สัญชาติ ภาษา ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็น กิจกรรมทางการเมือง กิจกรรมการค้า
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว สถานะทางสุขภาพ ความพิการ รสนิยมทางเพศ หรือคุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคล”

 ส�ำหรับกฎหมายไทยนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก�ำหนดเหตุแห่ง

การเลือกปฏิบตั คิ รอบคลุม “ถิน่ ก�ำเนิด เชือ้ ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชือ่ ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขดั ต่อบทบัญญัติ
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แห่งรัฐธรรมนูญ….” จะเห็นได้ว่า โดยหลักแล้ว เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญของไทยมีความสอดคล้องกับ
เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบัติตามกฎหมายไทยกับกฎหมายระหว่างประเทศแล้ว พบว่ามีความแตกต่างกันโดยอาจจ�ำแนกเป็น ๒ กรณี ดังนี้
เหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ทิ รี่ ฐั ธรรมนูญของไทยก�ำหนดในลักษณะทีก่ ว้างกว่าหรือเพิม่ เติมจาก
ที่กฎหมายระหว่างประเทศระบุไว้ เช่น “การศึกษาอบรม” “สถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม”
อย่างไรก็ตาม อาจพิจารณาได้ว่าเหตุดังกล่าวอาจจัดอยู่ในความหมายของ “สถานะอื่น” ตาม
กฎหมายระหว่างประเทศได้ นอกจากนี้ ส�ำหรับกรณี “สภาพทางกายหรือสุขภาพ” นั้นมีความ
หมายแตกต่างจาก “ความพิการ” โดยอาจรวมถึงสภาพทางกายต่าง ๆ เช่น น�้ำหนัก ความสูง
หรือการเจ็บป่วยเป็นโรคบางอย่างซึ่งไม่จัดอยู่ในความหมายของ “ความพิการ” ได้ด้วย หาก
เปรียบเทียบกับ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับเสนอสภาปฎิรูปแห่งชาติลงมติ
พบว่ามีการระบุเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติคล้ายคลึงกับรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ โดยมีเพิ่มเติม
เหตุแห่ง “เพศสภาพ” เข้ามาด้วย
เหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ทิ รี่ ฐั ธรรมนูญของไทยมีการใช้ถอ้ ยค�ำในลักษณะทีแ่ คบกว่ากฎหมาย
ระหว่างประเทศ เช่น ให้การคุ้มครองเหตุเกี่ยวกับ “ความคิดเห็นทางการเมือง” ในขณะที่
กฎหมายระหว่างประเทศครอบคลุม “ความคิดเห็นอืน่ ใด” ด้วย ซึง่ มีขอบเขตกว้างกว่าการเมือง
เช่น ความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ของสังคม ส�ำหรับกรณี “ความเชื่อทางศาสนา” นั้นท�ำให้
ขอบเขตของเหตุนี้มีลักษณะจ�ำกัดลง โดยความเชื่อที่จะได้รับการคุ้มครองต้องเกี่ยวข้องกับ
“ศาสนา” อันน�ำไปสู่ประเด็นปัญหาว่า ความเชื่อที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนา รวมทั้งศาสนาที่
มิใช่ศาสนากระแสหลัก จะจัดอยู่ในเหตุที่ได้รับความคุ้มครองนี้หรือไม่ ในขณะที่ตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศนั้น ความเชื่ออื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนา อาจได้รับการคุ้มครองภายใต้ความ
หมายของ “ความคิดเห็นอื่นใด” ในขณะที่กฎหมายบางประเทศระบุความเชื่ออื่น ๆ แยกจาก
ศาสนา โดยเฉพาะ เช่น กฎหมายสวีเดนระบุ “ศาสนาหรือความเชื่ออื่น ๆ (Religion or other
Belief)” นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตว่า จากร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น (๒๕๕๙) ก�ำหนดเหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติไว้เพียง “เหตุแห่งความแตกต่างระหว่างบุคคล เพศ ความพิการ หรือเหตุอื่น
ใด” ซึ่งเป็นการระบุเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติไว้ในขอบเขตที่จ�ำกัดกว่ากฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ ท�ำให้เกิดปัญหาต้องตีความว่า เหตุอื่น ๆ ที่รัฐธรรมนูญไม่ระบุไว้แต่เป็นเหตุ
ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศนั้น สามารถจัดอยู่ใน “เหตุอื่นใด” ได้หรือไม่
นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศแล้ว
พบว่ามีความแตกต่างกัน โดยอาจจ�ำแนกเป็น ๒ กรณี ดังนี้
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เหตุแห่งการเลือกปฏิบตั บิ างกรณีกฎหมายต่างประเทศได้ขยายความจากเหตุดง้ั เดิมทีร่ ะบุไว้ ให้กว้าง
เพี่อครอบคลุมการเลือกปฏิบัติที่อาจมีปัญหา เช่น กรณีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่ง “เพศ” นั้น ใน
หลายประเทศระบุจ�ำแนกละเอียดออกเป็น รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ
ด้วย ในขณะทีป่ ระเทศไทยมีการบัญญัตไิ ว้เพียง “เพศ” แม้วา่ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
เสนอสภาปฎิรปู แห่งชาติลงมติ มีการเพิม่ เติม“เพศสภาพ” เข้ามาด้วย แต่รา่ งดังกล่าวก็ไม่มผี ลบังคับและ
ยังไม่แจกแจงรายละเอียดของเหตุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การแสดงออกทางเพศ ฯลฯ ดังเช่นกฎหมาย
ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กฎหมายเฉพาะ เช่น พระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๓ ระบุเหตุแห่ง “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” ในขอบเขตที่กว้างขึ้น กล่าวคือ
รวมถึง “เพศชายหรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยก�ำเนิด” นอกจากนี้ ในบาง
เหตุที่กฎหมายต่างประเทศระบุไว้ชัดเจน เช่น การติดเชื้อเอชไอวี ดังเห็นได้จากกฎหมายระดับมลรัฐ
หลายมลรัฐในออสเตรเลีย แต่ในกรณีของไทยจะต้องตีความของถ้อยค�ำเกี่ยวกับเหตุ “สุขภาพ” ที่ระบุ
ไว้ในรัฐธรรมนูญ
เหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ทิ กี่ ฎหมายต่างประเทศระบุครอบคลุม แต่สำ� หรับประเทศไทยยังมีปญ
ั หาว่า
จะจัดอยูใ่ นเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั หิ รือไม่ ทัง้ นี้ พบว่าบางเหตุมไิ ด้ระบุไว้โดยชัดแจ้งตามกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ แต่กฎหมายต่างประเทศบางประเทศก�ำหนดครอบคลุมขึ้นมา เพื่อเป็นการ
คุ้มครองการเลือกปฏิบัติในปัจจุบันที่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะทางสังคม เช่น ประวัติการ
ต้องโทษทางอาญาซึ่งได้รับการยกเว้นโทษหรือรอลงอาญา การให้นมบุตรจากอกแม่ เหตุเหล่านี้จะได้
แยกวิเคราะห์เป็นหัวข้อต่างหากต่อไป
หลังจากศึกษาถึงขอบเขตความหมายของเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนแล้ว ใน
ล�ำดับต่อไปจะได้วิเคราะห์แนวค�ำพิพากษาของไทยโดยใช้เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติเป็นเกณฑ์ในการจ�ำแนกวิเคราะห์
จัดกลุม่ ค�ำพิพากษาเป็นกรณีทเี่ กีย่ วข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ และกรณีทแี่ ตกต่างหรือไม่เกีย่ วข้องกับเหตุแห่งการ
เลือกปฏิบัติ

๔.๔.๒ การปฏิบัติที่แตกต่างกันอันจัดอยู่ใน “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ”: คดีของศาลปกครอง
ในบริบทของกฎหมายสิทธิมนุษยชนนั้น กฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ที่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างกัน อันจะ
เป็นการเลือกปฏิบัตินั้น จะต้องมีความสัมพันธ์กับสาเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ (Discrimination Grounds) ดังนั้น หาก
การปฏิบตั ทิ พี่ พิ าทส่งผลให้เกิดความแตกต่างกัน แต่ไม่ปรากฏว่าความแตกต่างกันนัน้ เกิดจากสาเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ
ที่กฎหมายก�ำหนด ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในคดีปกครองหลายคดีผู้ฟ้องคดีมักจะ
ฟ้องว่าตนถูก “เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” เนื่องจากมีความแตกต่างกันเกิดขึ้นโดยการเปรียบเทียบกับบุคคลที่อยู่ใน
สภาพเดียวกัน ซึง่ ก็จะต้องพิจารณาต่อไปว่า ความแตกต่างดังกล่าวเกิดจากเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ เช่น เชือ้ ชาติ ภาษา
เพศ ฯลฯ หรือไม่
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ตัวอย่างเช่น ในคดีปกครองซึ่งมีประเด็นว่าพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น
ส่งผลให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อนักโทษ โดยนักโทษบางประเภทอ้างว่าไม่ได้รับการลดโทษหรือได้รับโดยไม่เท่าเทียมกัน
นักโทษประเภทอื่น ศาลวินิจฉัยว่าไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ เช่น คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ ฟ.๔๔/๒๕๕๑ ศาล
ปกครองสูงสุดวินจิ ฉัยวา พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๙ ไม่เป็นการเลือกปฏิบตั แิ ละเป็นบทบัญญัติ
ที่ออกโดยชอบดวยกฎหมายแลว
เหตุผลจากค�ำพิพากษาศาลทีแ่ สดงให้เห็นถึงการน�ำ “เหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ”ิ มาประกอบการวินจิ ฉัย
ปรากฏดังเช่น ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๒๒/๒๕๕๔ ศาลวินิจฉัยว่า มาตรา ๘ แห่ง พ.ร.ฎ. พระราชทาน
อภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ มิได้มลี กั ษณะเป็นการเลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูฟ้ อ้ งคดีและนักโทษเด็ดขาด เช่น ผูฟ้ อ้ งคดีโดยไม่เป็นธรรม
อันเป็นการขัดต่อมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยศาลอธิบายว่า “การที่ผู้ใช้
อ�ำนาจรัฐปฏิบตั ติ อ่ บุคคลแตกต่างกันเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรือ่ งถิน่ ก�ำเนิด เชือ้ ชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทาง
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิด
เห็นทางการเมืองอันไม่ขดั ต่อบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ หรือในเรือ่ งอืน่ ใด จะถือว่าเป็นการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรมได้
ก็ต่อเมื่อการปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นไปตามอ�ำเภอใจของ
ผูใ้ ช้อำ� นาจรัฐ ปราศจากเหตุผลอันควรค่าแก่การรับฟังเท่านัน้ ” อย่างไรก็ตาม ผูว้ จิ ยั มีขอ้ สังเกตว่า คดีนแี้ ม้ศาลอธิบายถึง
“เหตุแห่งการเลือกปฎิบตั ”ิ แต่ไม่ได้วนิ จิ ฉัยอย่างชัดเจนในประเด็นว่า กรณีนเี้ กีย่ วข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฎิบตั เิ หตุใด
เนื่องจากศาลมุ่งเน้นไปที่การพิจารณาถึงองค์ประกอบ “ไม่เป็นธรรม” โดยใช้อธิบายว่า การเลือกปฎิบัติจะถือได้ว่า “ไม่
เป็นธรรม” เมื่อเป็นไปตามอ�ำเภอใจ ปราศจากเหตุผลฯ
นอกจากนี้ ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๓๑/๒๕๕๓ ได้อธิบายไว้ชัดเจนว่า การปฏิบัติที่แตกต่าง
กันระหว่างนักโทษที่ได้รับโทษตามฐานความผิดหนึ่งกับนักโทษที่ได้รับโทษตามฐานความผิดอื่นนั้น ไม่เข้าเหตุแห่งการ
เลือกปฏิบัติตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย ดังจะเห็นได้จากที่ศาลอธิบายว่า “เนื้อหาของพระราชกฤษฎีกาพระราชทาน
อภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นการปฏิบัติต่อนักโทษเด็ดขาด
ซึ่งต้องโทษตามค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุกเกินแปดปี แต่ไม่ถึงตลอดชีวิต ในความผิดฐานผลิต น�ำเข้าหรือส่งออก หรือ
ผลิต น�ำเข้าหรือส่งออกเพือ่ จ�ำหน่าย หรือจ�ำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพือ่ จ�ำหน่าย ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้
โทษ กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผูก้ ระท�ำความผิดเกีย่ วกับยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุทอี่ อกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาทแตกต่างกับทีป่ ฏิบตั ติ อ่ นักโทษเด็ดขาดซึง่ ต้องโทษตามค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จำ� คุกไม่ถงึ ตลอดชีวติ ใน
ความผิดฐานอืน่ การเลือกอภัยโทษเฉพาะนักโทษทีก่ ำ� หนดไว้ดงั กล่าวยังไม่เป็นเหตุทจี่ ะถือว่าเป็นการเลือกปฏิบตั อิ ย่างไม่
เป็นธรรม การที่ผู้ใช้อ�ำนาจรัฐปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา
เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
อบรมหรือความคิดเห็นทางการเมือง อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ หรือในเรื่องอื่นใดจะถือว่าเป็นการเลือก
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมได้ก็ต่อเมื่อการปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าว”
จากคดีดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ความแตกต่างที่เกิดเพราะเหตุ “ประเภทนักโทษ” นั้น มิได้อยู่ในเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ดังเช่นกรณี เพศ เชื้อชาติ ฯลฯ แม้เกิดความแตกต่างกันขึ้นแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ
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ในบางกรณีก็มีประเด็นที่น่าพิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติหรือไม่ เช่น กรณีผู้ไม่
ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาแพทย์อ้างว่าถูกเลือกปฏิบัติ (คดีหมายเลขแดงที่ อ ๙๗๒/๒๕๕๖ คดีหมายเลขด�ำ
ที่ อ ๖๗๓/๒๕๕๒) ข้อเท็จจริงในคดีนี้สรุปได้ว่า ผู้ฟ้องคดีสมัครสอบคัดเลือกและผ่านการสอบข้อเขียนของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง แต่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนถูกเลือกปฏิบัติ ศาลปกครองสูงสุด
พิจารณาประเด็นการที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์มีมติไม่รับผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษา เห็นว่ากรรมการทุกคนไม่เคยมีเหตุ
โกรธเคืองกับผูฟ้ อ้ งคดีมาก่อน จึงไม่มมี ลู เหตุจงู ใจทีจ่ ะกลัน่ แกล้งไม่รบั ผูฟ้ อ้ งคดีเข้าศึกษา ส�ำหรับหลักเกณฑ์การประเมิน
ผลการสอบสัมภาษณ์นั้น ปรากฏตามเอกสารการสัมภาษณ์ว่า มีการก�ำหนดลักษณะที่ไม่พึงประสงค์เช่น “Overt
Homosexuality” การแต่งตัว กิริยามารยาทไม่เหมาะสม การควบคุมอารมณ์ไม่เหมาะสม ความไม่รับผิดชอบ
ขาดมนุษยสัมพันธ์ ขาดความใฝ่รู้ อย่างไรก็ตาม จากข้อเท็จจริงในการพิจารณา ศาลปกครองรับฟังได้วา่ การตอบค�ำถาม
ตลอดจนกิ ริ ย าอาการของผู ้ ฟ ้ อ งคดี ใ นการสอบสั ม ภาษณ์ เ ป็ น เหตุ ใ ห้ ก รรมการทั้ ง ๙ คนมี ม ติ ไ ม่ รั บ ผู ้ ฟ ้ อ งคดี
เข้ า ศึ ก ษา ดั ง นั้ น การใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ในการลงมติดังกล่าวจึงเป็นการพิจารณาที่มี
เหตุผลเหมาะสมและชอบด้วยกฎหมายแล้ว นอกจากนี้ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ย่อมต้อง
คั ด เลื อ กจากผู ้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ สภาพกายและสภาพจิ ต ใจเหมาะสมที่ จ ะประกอบวิ ช าชี พ แพทย์ คณะ
กรรมการสอบสั ม ภาษณ์ ย ่ อ มสามารถใช้ ดุ ล พิ นิ จ โดยพิ จ ารณาจากบุ ค ลิ ก ลั ก ษณะและสภาวะทางอารมณ์ ข อง
ผู ้ เ ข้ า สอบสั ม ภาษณ์ ไ ด้ อี ก ทั้ ง คณะกรรมการสอบสั ม ภาษณ์ ก็ มิ ไ ด้ พิ จ ารณาไม่ รั บ ผู ้ ฟ ้ อ งคดี เ พราะเหตุ
ด้านบุคลิกภาพแต่ประการเดียว แต่ยังปรากฏความไม่เหมาะสมด้านอื่นอีกหลายประการที่เป็นเหตุผลในการไม่รับ
ผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษา การพิจารณาของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จึงไม่ใช่การกระท�ำที่ต้องห้ามตามมาตรา ๓๐ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จากคดีดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อพิจารณา ดังนี้
๑) “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” ในกรณีนี้ หากปรากฏว่า กรรมการคัดเลือกตัดสินจากการแสดงออก
ทางเพศ เช่น “Overt Homosexuality” ก็จะเป็นกรณีการปฏิบัติที่แตกต่างกับบุคลด้วยเหตุรสนิยมทางเพศ ซึ่งเป็น
เหตุที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันด้วยเหตุรสนิยมทางเพศ แต่หาก
มีเหตุผลอันสมควร เช่น สามารถแสดงให้เห็นความจ�ำเป็นของคุณสมบัตินั้นต่อการท�ำงานหรือการศึกษาได้ ก็อาจไม่
เป็นการเลือกปฏิบัติ
๒) ในคดีนี้ปรากฏว่า นอกจากเหตุเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศแล้ว มีเหตุอื่นอีกหลายเหตุที่กรรมการน�ำมา
พิจารณา เช่น การตอบค�ำถาม กิริยาอาการ จะเห็นได้ว่า เหตุเหล่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับ “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” ตาม
กฎหมายสิทธิมนุษยชน ดังนั้น จะเห็นได้ว่า หากมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันด้วยเหตุอื่น ๆ เช่น เหตุเชิงพฤติกรรม ที่
ไม่เกีย่ วข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ดิ งั เช่นข้อเท็จจริงตามกรณีนแี้ ล้ว ก็จะไม่อยูภ่ ายใต้การห้ามเลือกปฏิบตั ติ าม
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
๓) การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั นิ นั้ เป็นการยากในการพิสจู น์ เนือ่ งจากผูท้ ปี่ ฏิบตั ิ
การอันพิพาทนั้นอาจอ้างเหตุอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ หรือมีการน�ำเหตุอื่น ๆ เข้ามาประกอบ
การพิจารณาหรือตัดสินใจในกรณีที่มีเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติเกี่ยวข้องอยู่ด้วย ปัญหาจึงอยู่ที่ข้อเท็จจริงในการระบุชัด
ถึงมูลเหตุการปฏิบัติอันแตกต่างนั้นว่ามาจากเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติหรือเหตุอื่น
นอกจากนี้ ยังมีบางกรณีมีข้อน่าพิจารณาว่าเป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกันด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ ภาษา
หรือไม่ เช่น กรณีข้อบังคับการศึกษาที่ก�ำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนวิทยานิพนธ์นั้น ศาลเห็นว่า เป็นกฎที่ใช้กับ
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นักศึกษาทุกคนที่สมัครเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีตามหลักการและเงื่อนไขต่าง ๆ เสมอเหมือนกัน
ทุกคน ไม่มีข้อก�ำหนดใดที่จะท�ำให้มีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมโดยเกิดจากความแตกต่างตามมาตรา ๓๐ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่อย่างใด (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙/๒๕๔๖)
กรณีนี้เห็นได้ว่า โดยเนื้อหาของกฎเกณฑ์ที่พิพาทซึ่งให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนวิทยานิพนธ์นั้นใช้
บังคับกับนักศึกษาทุกคน มิได้มุ่งหมายใช้กับนักศึกษาบางคนด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม ในอีกแง่หนึ่ง
อาจโต้แย้งได้ว่า กฎเกณฑ์นี้แม้ใช้กับนักศึกษาทุกคนเหมือนกัน แต่ส่งผลในทางปฏิบัติให้นักศึกษาที่ใช้ภาษาไทยเป็น
ภาษาหลักได้รับความเสียเปรียบนักศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก หรือนักศึกษาที่มีความช�ำนาญในการเขียน
ภาษาอังกฤษ กับนักศึกษาที่ไม่มีความช�ำนาญในการเขียนภาษาอังกฤษ จึงอาจเป็นการเลือกปฏิบัติโดยอ้อมได้ แต่แม้
จะพิจารณาว่าเป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยอ้อมแล้ว ก็ยงั ต้องพิจารณาว่า การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันระหว่างนักศึกษานัน้ อยูบ่ น
พื้นฐานของเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติหรือไม่ หากการปฏิบัติที่แตกต่างกันเกิดขึ้นระหว่างนักศึกษาที่ถนัดใช้ภาษาอังกฤษ
กับนักศึกษาที่ไม่ถนัดใช้ภาษาอังกฤษ กล่าวคือเป็นกรณีเหตุ “ความสามารถทางภาษา” อาจไม่เข้าเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบตั ิ แต่หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า กฎเกณฑ์ดงั กล่าวส่งผลให้นกั ศึกษาบางเชือ้ ชาติหรือบางภาษาได้รบั ความเสียเปรียบ
นักศึกษาบางเชื้อชาติหรือบางภาษา ดังนี้อาจจัดว่าเข้าเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติได้

๔.๔.๓ การเลือกปฏิบัติที่กว้างกว่า “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ”: คดีของศาลปกครอง
ประเด็นที่น่าพิจารณาก็คือ การปฏิบัติที่แตกต่างกันอันไม่อยู่ในเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ จะเป็นการ
เลือกปฏิบัติได้หรือไม่ ประเด็นนี้พบว่า ในบางกรณีแม้ว่าการปฏิบัติที่แตกต่างกันนั้น ไม่ได้เกิดจากเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบตั ิ ดังทีก่ ำ� หนดไว้ตามรัฐธู รรมนูญ แต่ศาลปกครองก็ตดั สินว่าเป็นการเลือกปฏิบตั ิ เช่น กรณีของ “คุณวุฒกิ ารศึกษา
เกียรตินยิ ม” ศาลปกครองตัดสินว่า การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันด้วยเหตุเกียรตินยิ มนัน้ เป็นการปฏิบตั ติ อ่ บุคคลทีม่ สี ถานะทาง
กฎหมายที่เหมือนกันให้แตกต่างกัน ย่อมถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ. ๑๕๘/๒๕๕๐) เช่นเดียวกับ ค�ำพิพากษาที่ตัดสินว่า “การก�ำหนดให้ผู้ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมทุกสาขาถือเป็น
เหตุพิเศษที่จะให้ได้รับสิทธิคัดเลือกแทนการสอบแข่งขันนั้น เห็นว่า เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” (ค�ำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๗๙/๒๕๕๐) จะเห็นได้วา่ หากพิจารณาเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ติ ามกฎหมายระหว่างประเทศ
และกฎหมายต่างประเทศแล้วจะพบว่า คุณวุฒิเกียรตินิยมหรือคุณวุฒิการศึกษาที่บ่งบอกถึงผลการศึกษาที่ดีเป็นพิเศษ
นั้น มิได้อยู่ในเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่นเดียวกับกรณีของ “สถาบันการศึกษา” ดังนั้น กรณีที่องค์กรบางแห่งก�ำหนด
คัดเลือกบุคคลเข้าท�ำงานโดยใช้เกณฑ์ “สถาบันการศึกษา” ที่บุคคลนั้นจบมา แม้เป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกัน กล่าวคือ
เป็นการปฏิบตั ติ อ่ บุคคลทีจ่ บจากบางสถาบันในลักษณะทีพ่ งึ พอใจมากกว่า แต่กไ็ ม่เกีย่ วข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ
เช่น เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อย่างไรก็ตาม กรณีสถาบันการศึกษานี้ศาลยังไม่เคยวินิจฉัยไว้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่
แต่มีประเด็นต่อไปว่า หากกฎเกณฑ์ที่พิพาทมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันด้วยเหตุสถาบันการศึกษาแต่มีความเชื่อมโยงกับ
เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติที่กฎหมายห้าม เช่น เชื้อชาติ แหล่งก�ำเนิด ก็มีความชัดเจนขึ้นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ
ที่กฎหมายก�ำหนด เช่น ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงว่า ผู้มีคุณวุฒิปริญญาโทจากประเทศอินเดียได้รับการพิจารณาอัตราเงินเดือน
ต�ำ่ กว่าผูม้ คี ณ
ุ วุฒจิ ากภายในประเทศหนึง่ ขัน้ ผูฟ้ อ้ งคดีจงึ เห็นว่าหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ ส�ำหรับผูส้ ำ� เร็จการศึกษา
จากประเทศอินเดียเป็นการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติ หรือประเทศอันเป็นทีต่ งั้ ของสถานศึกษา (ค�ำพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ. ๒๙๙/๒๕๕๑)
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ในบางกรณีผู้ฟ้องคดีปกครองอ้างว่าถูกเลือกปฏิบัติและมีการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ศาลพิจารณาจาก
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องแล้วตัดสินว่ามีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ แม้ว่ากรณีดังกล่าวไม่ปรากฏเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบัติ เช่น เพศ ความพิการ ฯลฯ เช่น ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๙๙/๒๕๕๑ กรณีนี้เป็นคดีปกครองที่ผู้ฟ้อง
คดีผ่านเกณฑ์ประเมิน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต่อสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยองค์การบริหารส่วนต�ำบลผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า
เหตุทไี่ ม่พจิ ารณาจ้างผูฟ้ อ้ งคดีตอ่ ไปเป็นเพราะต�ำแหน่งทีว่ า่ งนีม้ แี ผนทีจ่ ะใช้บรรจุนางสาว ภ. เข้าเป็นพนักงานส่วนต�ำบล
ตามแผนอัตราก�ำลัง ๓ ปี ศาลเห็นว่า กรณีของนางสาว ภ. เป็นการบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็นพนักงาน
ส่วนต�ำบลในต�ำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี มิใช่บรรจุเข้าปฏิบัติงานในต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ซึ่ง
เป็นต�ำแหน่งลูกจ้างชัว่ คราวเหมือนกับผูฟ้ อ้ งคดี นอกจากนี้ ศาลยังเห็นว่า ผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริง น่าเชื่อได้ว่าเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่จ้างผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานต่อ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบพี่ชายและบิดา
ของผู้ฟ้องคดีที่ชอบมาวุ่นวายในองค์การบริหารส่วนต�ำบล และมีปัญหาขัดแย้งกับผู้บริหารเป็นการส่วนตัว ดังนั้น ศาล
จึงตัดสินว่า การที่ผู้ฟ้องคดีผ่านเกณฑ์ประเมิน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต่อสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีเหตุผลอันควร จึง
เป็นการเลือกปฏิบัติและใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
จะเห็นได้วา่ คดีนผี้ ฟู้ อ้ งคดีกล่าวอ้างมาพร้อมกันว่าตนถูกเลือกปฏิบตั แิ ละมีการใช้ดลุ พินจิ โดยมิชอบ ทัง้ นี้
ศาลได้พิจารณาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นด้วยกับข้ออ้างตามฟ้อง โดยเฉพาะข้อเท็จจริงอันเป็นสาเหตุแห่งค�ำสั่งไม่
จ้างนั้นศาลพบว่าเกี่ยวข้องกับเหตุผลส่วนตัวซึ่งไม่ใช่เหตุอันควร อย่างไรก็ตาม เหตุผลส่วนตัวอันเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ไม่ได้รับการจ้างต่อนั้นมิได้จัดอยู่ในเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น เพศ ความพิการ เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ จึงอาจกล่าวได้
ว่าในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัตินั้น ศาลปกครองใช้กรอบการพิจารณากว้างกว่าเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
ดังกล่าว โดยพิจารณารวมไปกับการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบซึ่งอาจครอบคลุมเหตุต่าง ๆ นอกเหนือจากเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบัติโดยทั่วไป
เช่นเดียวกับ ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕/๒๕๔๗ ทีม่ ปี ระเด็นว่า การใช้ดลุ พินจิ ของผูถ้ กู ฟ้อง
คดีชอบหรือไม่และเป็นการเลือกปฏิบตั หิ รือไม่ โดยศาลปกครองเห็นว่า “…เมือ่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผูฟ้ อ้ งคดีมคี ณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาต รวมทั้งคณะกรรมการตรวจพิจารณาคนเข้าเมืองได้มีมติอนุญาตให้ผู้ฟ้อง
คดีมถี นิ่ ทีอ่ ยูเ่ พือ่ การลงทุนเป็นกรณีพเิ ศษตามค�ำขอแล้ว และตัง้ แต่มกี ารเริม่ โครงการดึงนักลงทุนเป็นกรณีพเิ ศษ ในวันที่
๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบัน ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวและมีความเห็นชอบให้คนต่างด้าวที่ขออนุญาต
เข้ามามีถนิ่ ทีอ่ ยูเ่ พือ่ การลงทุนเป็นกรณีพเิ ศษ โดยมีหลักฐานการลงทุนด้วยการฝากเงินประจ�ำกับธนาคารภายในประเทศ
เช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดี จ�ำนวนทั้งสิ้น ๔๐๔ คน ประกอบกับหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒.๓.๔ และข้อ ๒.๓.๕ ของประกาศ
ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒ (๒) ของประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้อง
คดีมีค�ำสั่งไม่เห็นชอบตามค�ำขอของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นค�ำสั่งที่เนื่องมาจากการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบด้วยเจตนารมณ์ของ
กฎหมายและมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม....” จะเห็นได้ว่ากรณีนี้ไม่ได้มีการเปรียบเทียบระหว่างผู้ฟ้อง
คดีกบั บุคคลอืน่ ทีม่ ลี กั ษณะ “เหมือนกัน” แต่ได้รบั การปฏิบตั แิ ตกต่างกัน โดยศาลพิจารณาประเด็นการเลือกปฏิบตั ริ วม
กันกับการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ
การที่เจ้าพนักงานของรัฐมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันระหว่างกรณีที่มีข้อเท็จจริงอย่างเดียวกันนั้น ศาล
ปกครองตัดสินว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ แม้ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างข้อเท็จจริงสองกรณีที่เกี่ยวกับบุคคล
เดียวมิใช่ระหว่างบุคคลสองคนทีไ่ ด้รบั การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกัน นอกจากนี้ การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันดังกล่าวมิได้เกีย่ วข้อง
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กับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น เพศ ความพิการ เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ ตัวอย่างเช่น ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่
อ. ๑๕๔/๒๕๔๗ เป็นกรณีทผี่ ฟู้ อ้ งคดีเป็นผูเ้ ข้าร่วมการประกวดราคาซือ้ เครือ่ งวัดส่วนสูงกับผูถ้ กู ฟ้องคดี ตามประกาศของ
ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีค�ำสั่งยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจาก
เห็นว่าผู้ฟ้องคดียื่นใบ ร.ง. ๔ เฉพาะล�ำดับที่ ๑ ที่ ๗ และที่ ๙ มิได้ยื่นล�ำดับที่ ๓ ด้วย จึงผิดเงื่อนไขตามเอกสารประกวด
ราคา ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ก่อนหน้านี้ผู้ฟ้องคดีเคยเข้าร่วมประกวดราคากับผู้ถูกฟ้องคดีมาแล้ว ๔ ครั้ง และทุกครั้งผู้ฟ้องคดี
ก็ส่งใบ ร.ง. ๔ ไม่ครบทุกล�ำดับทั้ง ๔ ครั้ง โดยผู้ฟ้องคดีจะส่งเฉพาะล�ำดับที่เห็นว่าจ�ำเป็นแก่การประกวดราคาในแต่ละ
ครั้งเท่านั้น ซึ่งเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นในการประกวดราคาที่พิพาทครั้งนี้ และได้รับคัดเลือกให้เป็น
คูส่ ญ
ั ญามาแล้วทุกครัง้ ผูฟ้ อ้ งคดีเห็นว่าการยกเลิกการประกวดราคาครัง้ นีเ้ ป็นไปโดยไม่ชอบและท�ำให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้ฟ้องคดี จึงน�ำคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนค�ำสั่งยกเลิกการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุด
วินิจฉัยว่า แม้ใบ ร.ง. ๔ ที่สมบูรณ์จะต้องประกอบด้วยเอกสารจ�ำนวน ๑๐ ล�ำดับ แต่ในการประกวดราคาซื้อเครื่องวัด
ส่วนสูงของผู้ถูกฟ้องคดีหลายครั้งที่ผ่านมา ผู้ฟ้องคดีรวมทั้งผู้เสนอราคารายอื่นซึ่งเสนอราคาเครื่องวัดส่วนสูงที่ผลิตจาก
โรงงานของผู้ฟ้องคดีก็มิได้ยื่นใบ ร.ง. ๔ ครบทั้ง ๑๐ ล�ำดับ ยื่นแต่เพียงใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ล�ำดับที่ ๑ อย่างเดียว ก็ได้รบั คัดเลือกให้เข้าท�ำสัญญากับผูถ้ กู ฟ้องคดีรวม ๕ ครัง้ ซึง่ ผูถ้ กู ฟ้องคดีกใ็ ห้การผ่อนผันมาตลอด
จึงแสดงว่าการยื่นใบ ร.ง. ๔ ล�ำดับที่ ๑ ล�ำดับที่ ๗ และล�ำดับที่ ๙ ของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นการผิดเงื่อนไขในส่วนที่เป็นสาระ
ส�ำคัญ เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้เคยใช้ดุลพินิจพิจารณาว่าการยื่นใบ ร.ง. ๔ ไม่ครบทุกล�ำดับมิใช่การผิดเงื่อนไขของ
เอกสารประกวดราคาในส่วนทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญแล้ว เมือ่ ไม่ปรากฏว่าการประกวดราคาครัง้ นีก้ บั ครัง้ ทีผ่ า่ นมามีขอ้ เท็จจริง
ต่างกัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ผูกพันกับการใช้ดุลพินิจดังกล่าว เว้นแต่ผู้ถูกฟ้องคดีจะก�ำหนดไว้ชัดเจนในการประกวด
ราคาครัง้ นีว้ า่ ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืน่ ใบ ร.ง. ๔ ครบทัง้ ๑๐ ล�ำดับ กรณีจงึ เห็นได้วา่ การยกเลิกการประกวดราคาเนือ่ งจาก
ผู้ฟ้องคดีไม่น�ำใบ ร.ง. ๔ ล�ำดับที่ ๓ ยื่นประกอบการเสนอราคา ไม่มีเหตุผลอันควรและเป็นการเลือกปฏิบัติต่อกรณีที่มี
ข้อเท็จจริงอย่างเดียวกัน รวมทั้งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
การยกเลิกการประกวดราคาจึงเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
จากคดีนจี้ ะเห็นได้วา่ ในการพิจารณาคดีปกครองเกีย่ วกับค�ำสัง่ ทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมายนัน้ ศาลได้เปรียบ
เทียบค�ำสัง่ ทีพ่ พิ าทจากข้อเท็จจริงทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันว่าค�ำสัง่ ดังกล่าวเกิดขึน้ โดยเป็นปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันต่อข้อเท็จจริง
เหมือนกันจึงเป็นการเลือกปฏิบตั ิ ทัง้ นี้ จะเห็นได้วา่ คดีนเี้ ป็นการเปรียบเทียบการปฏิบตั ติ อ่ บุคคลคนเดียวกันคือผูฟ้ อ้ งคดี
กล่าวคือ เปรียบเทียบการปฏิบัติของรัฐต่อผู้ฟ้องคดีในข้อเท็จจริงที่ผ่านมาในอดีตเปรียบเทียบกับการปฏิบัติที่พิพาทใน
คดีนี้ นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นว่า คดีนมี้ ไิ ด้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างบุคคลสองคนการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างดังกล่าวมิได้
เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น เพศ ความพิการ เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ
จากการศึกษาพบว่าในคดีปกครองทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดซือ้ จัดจ้าง การประกวดราคาซึง่ มีประเด็นว่าการ
ก�ำหนดคุณสมบัตผิ เู้ สนอราคาเป็นการเลือกปฏิบตั นิ นั้ มักจะไม่เกีย่ วข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ เช่น เพศ ความพิการ
เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ เช่น การก�ำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาก่อสร้างอาคารโดยพิจารณาจากผลงานการก่อสร้าง
ประเภทเดียวกันในวงเงินทีก่ ำ� หนด ศาลปกครอง (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕-อ.๖/๒๕๔๖) ตัดสินว่า หลักเกณฑ์
ทีก่ ำ� หนดตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อก�ำหนดของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุในเรือ่ งผลงานการก่อสร้างทีใ่ ห้กำ� หนด
คุณสมบัตผิ เู้ สนอราคาว่า ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินเพิม่ ขึน้ ไม่นอ้ ยกว่า ๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึง่ ไม่
เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณ ไม่ขัดต่อระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับ
การประกวดราคาครัง้ ทีส่ องทีพ่ พิ าทนัน้ มีผยู้ นื่ ซองประกวดราคาถึง ๑๔ ราย ซึง่ เห็นได้วา่ ไม่เป็นการกีดกันหรือสร้างภาระ

267

ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

แก่ผเู้ ข้าเสนอราคาแต่ประการใด กรณีทผี่ ฟู้ อ้ งคดีขาดคุณสมบัตเิ พราะมีผลงานการก่อสร้างไม่ถงึ ๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ย่อมจะไม่ได้รบั การพิจารณาในเบือ้ งต้นให้เป็นผูม้ สี ทิ ธิเข้าประกวดราคาครัง้ ทีส่ อง แม้จะไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงคุณสมบัติ
เกี่ยวกับผลงานก่อสร้างของผู้เสนอราคา ราคาที่ผู้ฟ้องคดีเสนอมาก็มิได้รับการพิจารณาเพราะผู้ฟ้องคดีเสนอราคาสูงสุด
ในจ�ำนวนผู้เสนอราคาครั้งที่สองทั้งหมด จึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีมิได้เลือกปฏิบัติหรือกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด
กรณีนี้จะเห็นได้ว่าการก�ำหนดคุณสมบัติจากผลงานก่อสร้างนั้นใช้กับผู้เสนอราคาทุกรายเหมือนกัน และไม่เกี่ยวข้องกับ
เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
นอกจากนี้ ศาลปกครองเคยตัดสินว่าการออกกฎเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อสิทธิตามสัญญา
ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่ปรากฏว่าเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น เพศ ความพิการ เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ เช่น ค�ำ
พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๒๖/๒๕๔๖ ศาลปกครองตัดสินว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดี (คณะรัฐมนตรี) ในการให้สิทธิ
พิเศษแก่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.) ในการให้บริการเลขหมายโทรศัพท์แก่หน่วยงานของรัฐ อันมีผลท�ำให้
ผูฟ้ อ้ งคดีซงึ่ เป็นคูส่ ญ
ั ญาร่วมการงานและร่วมลงทุนกับ ทศท. ไม่อาจให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถือว่าเป็นการออก
กฎอันเป็นการลดสิทธิหรือจ�ำกัดสิทธิตามสัญญาของผูฟ้ อ้ งคดี ซึง่ ไม่สอดคล้องกับหลักการทีใ่ ห้ความคุม้ ครองสิทธิแก่ผเู้ ข้า
ท�ำสัญญาจัดท�ำบริการสาธารณะหรือสัญญาสัมปทานกับรัฐ ตามนัยมาตรา ๓๓๕ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย และมีลกั ษณะเป็นการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรมต่อสิทธิตามสัญญาฯ ของผูฟ้ อ้ งคดี ซึง่ ขัดกับหลักความเสมอภาคตาม
ที่มาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติรับรองไว้ กรณีจึงเป็นการใช้อ�ำนาจทางปกครองของผู้ถูก
ฟ้องคดีมาจ�ำกัดสิทธิของผูฟ้ อ้ งคดีทมี่ อี ยูต่ ามสัญญา ไม่ใช่เป็นการเปลีย่ นแปลงแก้ไขสัญญาตามหลักสัญญาทางปกครอง
ที่รัฐมีเอกสิทธิ์เหนือเอกชนคู่สัญญา
ส�ำหรับการเลือกปฏิบัติในการให้บริการภาครัฐนั้น ศาลปกครองเคยตัดสินว่าการให้บริการภาครัฐที่
ก�ำหนดเงือ่ นไขบางประการอันส่งผลกระทบต่อสิทธิในการได้ใช้สาธารณูปโภคของประชาชนนัน้ เป็นการเลือกปฏิบตั ิ เช่น
ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๗/๒๕๔๙ ซึง่ เป็นกรณีพพิ าทเกีย่ วกับการขอใช้ไฟฟ้า โดยผูฟ้ อ้ งคดีทงั้ แปดสิบสีค่ น
ซึ่งเป็นผู้ที่มีทั้งทะเบียนบ้านถาวรและทะเบียนบ้านชั่วคราวได้ยื่นค�ำร้องพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบเพื่อขอใช้ไฟฟ้า
ในเกาะเสม็ดต่อผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ไฟฟ้าเพราะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
ได้ก�ำหนดเงื่อนไขให้ต้องแสดงหลักฐานเพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักฐานตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในค�ำแนะน�ำการขอ
และใช้ไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อันได้แก่ ส�ำเนาสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเกาะเสม็ด หรือหนังสือรับรองจากส�ำนักงาน
ธนารักษ์ว่าเป็นผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเกาะเสม็ด และหากผู้ขอใช้ไฟฟ้าอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติก็ต้องได้รับการอนุญาตให้
ใช้ไฟฟ้าจากอุทยานแห่งชาติด้วย เพื่อเป็นมาตรการในการแก้ไขปัญหาผู้บุกรุกเกาะเสม็ด เนื่องจากมีผู้ฟ้องคดีบางราย
อยู่ในระหว่างมีปัญหาโต้แย้งสิทธิครอบครองอยู่ ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดสิบสี่คนเห็นว่าการกระท�ำดังกล่าวเป็นการกระท�ำที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีลกั ษณะเป็นการเลือกปฏิบตั หิ รือมีลกั ษณะเป็นการสร้างขัน้ ตอนโดยไม่จำ� เป็นแก่ประชาชน ท�ำให้
ผูฟ้ อ้ งคดีไม่มไี ฟฟ้าใช้ในการด�ำรงชีพและประกอบธุรกิจตามปกติทคี่ วรจะได้รบั เช่นบุคคลอืน่ ศาลปกครองสูงสุดวินจิ ฉัย
ว่า “..ในการให้บริการไฟฟ้าซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจด�ำเนินการใด ๆ ที่จะขัด
ขวางการทีต่ อ้ งบริการสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานทีร่ ฐั พึงบริการให้ประชาชนทุกรายอย่างเสมอภาค อันเป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ของประชาชนในการมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ที รี่ ฐั ควรคุม้ ครอง....ผูฟ้ อ้ งคดีทงั้ แปดสิบสีค่ นย่อมมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การบริการให้ใช้
ไฟฟ้า ซึ่งการที่จะได้รับบริการให้ใช้ไฟฟ้าจากทางราชการอันเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่รัฐจะต้องเป็นผู้ให้บริการ
โดยจะก�ำหนดเงื่อนไขอันเป็นการเลือกปฏิบัติไม่ได้..” จากคดีนี้จะเห็นได้ว่า ค�ำสั่งทางปกครองก�ำหนดเงื่อนไขในการได้
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รับบริการจากภาครัฐโดยส่งผลเป็นการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันระหว่างผูข้ อใช้บริการ ด้วยเหตุแห่งการเป็นผูเ้ ช่าหรือผูม้ สี ทิ ธิ
ครอบครองที่ดิน ซึ่งเหตุดังกล่าวนี้มิได้จัดอยู่ในเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติดังเช่น เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ
จะเห็นได้ว่าในคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับบริการสาธารณะนั้น ศาลปกครองพิจารณาประเด็นการเลือก
ปฏิบัติอย่างกว้าง โดยการเลือกปฏิบัติในบริบทนี้ ครอบคลุมเหตุต่าง ๆ กว้างกว่าเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติโดยทั่วไป เช่น
เพศ ศาสนา เชือ้ ชาติ ฯลฯ เนือ่ งจากศาลน�ำหลักกฎหมายปกครองเกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ใิ นบริการสาธารณะมาปรับใช้
ดังจะเห็นได้จากค�ำพิพากษาที่ศาลปกครองอธิบายไว้ว่า “ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๓๔ และค�ำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ อ.๕/๒๕๓๑ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้
ไฟฟ้าและค่าบริการ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๑ ไม่มีข้อความในข้อใดหรือตอนใดขัดหรือแย้งต่อหลักกฎหมายปกครอง
ทั่วไปที่ว่า หน่วยงานทางปกครองที่มีอ�ำนาจหน้าที่จัดท�ำกิจการบริการสาธารณะต้องจัดท�ำบริการสาธารณะให้มีความ
ต่อเนือ่ งไม่หยุดชะงัก ต้องปรับปรุงเปลีย่ นแปลงกิจการบริการสาธารณะให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอยู่
เสมอและไม่เป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อประชาชนผูข้ อใช้บริการ หรือขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัตกิ ารไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ที่บัญญัติว่าการด�ำเนินกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ค�ำนึงถึงความปลอดภัย ประโยชน์
ของรัฐและประชาชน แต่อย่างใด” (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๒/๒๕๕๒)
ในการพิจารณาว่าค�ำสั่งหรือการกระท�ำทางปกครองที่พิพาทเป็นการ “การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม”
หรือไม่นนั้ ศาลได้เคยเปรียบเทียบลูกจ้างกลุม่ ต่าง ๆ ซึง่ ได้รบั การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันด้วยเหตุลำ� ดับหรือช่วงเวลาทีส่ มัคร
เข้าเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพแตกต่างกัน ว่าเป็นการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม ดังเช่น ค�ำพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๑๔๘/๒๕๔๙ ศาลปกครองสูงสุดวินจิ ฉัยว่า หลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดใน (ข) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ ว
กับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๘๐) จะเห็นว่าลูกจ้างที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพที่มีอายุไม่ต�่ำกว่าห้าสิบปีบริบูรณ์
และท�ำงานอยู่กับนายจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีและเกษียณอายุก่อนการเป็นสมาชิกครบห้าปี จะมีอยู่ด้วยกัน ๓ กลุ่ม
กลุ่มแรก ได้แก่ลูกจ้างที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ก่อนวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗
กลุ่มที่สอง ได้แก่ ลูกจ้างที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ระหว่างวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗
ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๘ และ
กลุ่มที่สาม ได้แก่ลูกจ้างที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ หลังวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๘
การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ประกาศก�ำหนดเฉพาะกลุ่มลูกจ้างที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ระหว่างวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๘ ให้ได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้ที่ลูกจ้างได้รับจาก
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเมื่อออกจากงานเพราะเกษียณอายุ ทั้งที่ลูกจ้างทั้งสามกลุ่มสมัครเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยง
ชีพที่มีอายุไม่ต�่ำกว่าห้าสิบปีบริบูรณ์ โดยได้ท�ำงานกับนายจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีและได้ออกจากงานเพราะเกษียณ
อายุก่อนการเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพครบห้าปีเหมือนกัน ดังนั้น ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษี
เงินได้ (ฉบับที่ ๘๐) ข้อ (ข) ที่ก�ำหนดเฉพาะลูกจ้างที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพระหว่างวันที่ ๑๓ กันยายน
๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๘ จึงมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ตามมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฯ ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกาศดังกล่าว
จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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จากคดีนี้จะเห็นได้ว่า ลูกจ้างทั้งสามกลุ่มมีลักษณะ “เหมือนกัน” กล่าวคือ สมัครเป็นสมาชิกกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพที่มีอายุไม่ต�่ำกว่าห้าสิบปีบริบูรณ์ โดยได้ท�ำงานกับนายจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีและได้ออกจากงาน
เพราะเกษียณอายุกอ่ นการเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพครบห้าปีเหมือนกัน แต่ได้รบั การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันเพียง
เพราะเหตุแห่งช่วงเวลาที่ลูกจ้างแต่ละกลุ่มสมัครเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ศาลจึงเห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ
ซึ่งกรณีนกี้ ารเลือกปฏิบัติเกิดจากเหตุอื่นที่มิใช่เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ฯลฯ
ส�ำหรับบางคดีที่มีประเด็นการก�ำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินแก่ผู้ถูกเวนคืนแตกต่างกัน ปัจจัยที่น�ำมา
เปรียบเทียบ คือ ทีด่ นิ ทีอ่ ยูต่ ดิ ซอยส่วนบุคคลเช่นเดียวกันและมีสภาพทีด่ นิ คล้ายกับทีด่ นิ ของผูฟ้ อ้ งคดี ซึง่ คณะกรรมการ
ก�ำหนดค่าทดแทนมากกว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองให้ผู้ถูกฟ้องคดีวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีใหม่ในราคา
ที่เป็นธรรมใกล้เคียงกับที่ดินที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน (ค�ำพิพากษาศาลปกครองกลางที่ ๑๒๗๒/๒๕๔๕) จะเห็นได้ว่าเป็น
กรณีข้อเท็จจริงที่เหมือนกัน (ที่ดินสภาพเดียวกัน) แต่ได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกัน (ก�ำหนดค่าทดแทนแตกต่างกัน)
จึงเป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกัน แม้ว่าไม่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ แต่ศาลก็
วินิจฉัยว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
เช่นเดียวกับคดีที่มีประเด็นการแบ่งราษฎรที่ครอบครองที่ดินบริเวณที่ที่จะเวนคืนออกเป็นสองกลุ่ม
กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่ร่วมเรียกร้องกับสมัชชาคนจน จ�ำนวน ๓๘ ราย ส่วนกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ร่วมเรียกร้องกับ
สมัชชาคนจนและยินยอมให้ดำ� เนินการก่อสร้างทางหลวงได้กอ่ น จ�ำนวน ๑๖ ราย ซึง่ ผูฟ้ อ้ งคดีอยูใ่ นกลุม่ ดังกล่าว และได้
มีการพิจารณาก�ำหนดค่าทดแทนให้แก่ราษฎรทั้งสองกลุ่ม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการก�ำหนดค่าทดแทนไม่ชอบ เนื่องจากที่ดิน
ของผู้ฟ้องคดีซึ่งตั้งอยู่ติดต่อกับที่ดินของผู้ที่อยู่ในกลุ่มแรก แต่ที่ดินแปลงดังกล่าวกลับได้รับค่าทดแทนในอัตราที่สูงกว่า
ศาลปกครองอ้างหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ อันมีหลักว่าจะต้อง
ปฏิบตั ติ อ่ สิง่ ทีม่ สี าระส�ำคัญเหมือนกันอย่างเท่าเทียมกัน และจะต้องปฏิบตั ติ อ่ สิง่ ทีม่ สี าระส�ำคัญทีแ่ ตกต่างกันให้แตกต่าง
กันไป ส�ำหรับกรณีนี้สาระส�ำคัญที่เหมือนกัน คือ ผู้ครอบครองที่ดินทั้ง ๕๔ รายที่ถูกเวนคืนที่ดิน ซึ่งได้โต้แย้งกรรมสิทธิ์
และยังไม่ได้มกี ารพิสจู น์สทิ ธิตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทีด่ นิ ของรัฐ (กบร.) การทีผ่ ถู้ กู ฟ้อง
คดีแบ่งเกณฑ์การก�ำหนดค่าทดแทนเป็นสองกลุม่ เป็นการปฏิบตั ติ อ่ สิง่ ทีม่ สี าระส�ำคัญเหมือนกันให้แตกต่างกัน ซึง่ ขัดกับ
หลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงมิชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม
(ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒/๒๕๕๑)
จากคดีที่เกี่ยวข้องกับการเวนคืนดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีการเลือกปฏิบัติเนื่องจาก
บุคคลที่อยู่ในสถานะเหมือนกันหรือที่ดินที่อยู่ในสภาพเหมือนกัน แต่ได้รับค่าทดแทนที่แตกต่างกัน โดยศาลน�ำหลัก
ความเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญมาปรับใช้และตัดสินว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ขัดต่อหลักความเสมอภาค จะเห็นได้
ว่าการเลือกปฏิบัติในกรณีนี้มิได้เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ในคดีปกครองมักจะมีกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าตนถูกเลือกปฏิบัติเนื่องจากถูกด�ำเนินการตามกฎหมาย
ในขณะที่เปรียบเทียบกับบุคคลอื่นที่อยู่ในสภาพเช่นเดียวกันกลับไม่ถูกด�ำเนินคดี ในประเด็นนี้ศาลปกครองตัดสินว่า
“การที่จะถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ต้องเป็นกรณีที่ผู้ถูกปฏิบัติมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วไม่ได้
รับสิทธินั้น เพราะการเลือกปฏิบัติหาใช่เป็นกรณีที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมาย แล้วอ้างว่ามีบุคคลอื่นฝ่าฝืนกฎหมายด้วยกัน
ยังไม่ถูกด�ำเนินการเป็นการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรม ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารตาม
ค�ำขอและมีคำ� สัง่ ให้รอื้ ถอนอาคาร เป็นการกระท�ำทีช่ อบด้วยกฎหมาย” (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓/๒๕๔๙)
เช่นเดียวกับคดีที่มีประเด็นว่า ค�ำสั่งที่ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากเขตทางหลวงเป็นค�ำสั่งที่เลือกปฏิบัติ ศาลวินิจฉัย
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ว่า การทีบ่ คุ คลใดจะอ้างหลักแห่งความเสมอภาคเพือ่ เรียกร้องให้ปฏิบตั ติ อ่ ตนเป็นอย่างเดียวกันนัน้ ย่อมท�ำได้เฉพาะเพือ่
เรียกร้องให้ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีช่ อบด้วยกฎหมายเท่านัน้ ผูท้ กี่ ระท�ำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงไม่อาจอ้างในท�ำนองทีว่ า่ ถูก
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อตนได้ (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๐-อ.๑๙๗/๒๕๕๑)
จะเห็นได้ว่า การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ในบริบทของคดีปกครอง (มาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒) นั้น มีขอบเขตและลักษณะที่แตกต่างจาก “การเลือก
ปฏิบัติ” ในบริบทของกฎหมายสิทธิมนุษยชน เนื่องจากเป็นการพิจารณา “การปฏิบัติที่แตกต่างกัน” ในกรอบของการ
ตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐโดยมิชอบ และมักมีข้อเท็จจริงที่สัมพันธ์กับ “การใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองโดยมิชอบ” จึง
อาจครอบคลุมถึงการปฏิบตั แิ ตกต่างกันโดยไม่เป็นธรรม การใช้ดลุ พินจิ โดยมิชอบ ด้วยเหตุใด ๆ ทีก่ ว้างกว่าเหตุแห่งการ
เลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ฯลฯ ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน

๔.๔.๔ การเลือกปฏิบัติที่กว้างกว่า “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ”: ค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์ คณะกรรมการกฤษฎีกา
ก่อนทีจ่ ะมีการจัดตัง้ ศาลปกครองนัน้ ปรากฏว่ามีคำ� ร้องต่อคณะกรรมการวินจิ ฉัยร้องทุกข์ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา ในประเด็นที่เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ ซึ่งมีการกล่าวอ้างและการวินิจฉัยในขอบเขตที่กว้างกว่า “เหตุแห่งการ
เลือกปฏิบัติ” ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ค�ำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ที่ ๒๕/๒๕๔๓
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ได้วินิจฉัยในเรื่องที่เกี่ยวกับการรับนักเรียนเข้าโรงเรียน ส. ซึ่งเป็น
โรงเรียนของรัฐแห่งหนึ่ง ว่า หลักเกณฑ์ที่โรงเรียนได้ก�ำหนดไว้เป็นกรณีพิเศษและน�ำมาใช้คัดเลือกนักเรียนจากการ
สอบด้วยนั้น ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ๔ ประการ คือ
(๑) พิจารณารับบุตรหรือธิดาของผูป้ กครองนักเรียน ซึง่ มีบตุ รธิดาอยูใ่ นโรงเรียนแล้ว โดยผูป้ กครองนัน้
		
ได้ร่วมมือในการสนับสนุนช่วยเหลือกิจการโรงเรียนด้วยดีมาโดยตลอด
(๒) พิจารณารับบุตรหลานของอาจารย์ในโรงเรียนหรือบุตรหลานของบูรพาจารย์
(๓) พิจารณารับบุตรหรือธิดาของผูท้ ที่ ำ� ประโยชน์ตอ่ โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือประเทศชาติ แม้จะ
		
ไม่มีพี่น้องอยู่ในโรงเรียนนี้มาก่อน และ
(๔) พิจารณารับเด็กของผู้ฝากที่ส�ำคัญจากส่วนราชการต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือราชการ
		
โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย
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ปรากฏว่าหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้เป็นกรณีพิเศษนี้มิได้มีการประกาศให้สาธารณชนทราบโดยทั่วไป
แม้จะปรากฏว่ามีอยูใ่ นหนังสือครบรอบ ๑๕ ปี ของโรงเรียนก็ตาม ก็ไม่อาจถือได้วา่ ประกาศให้สาธารณชนทราบด้วย
หลักเกณฑ์นยี้ งั เป็นหลักเกณฑ์ทใี่ ห้ความได้เปรียบแก่บคุ คลบางกลุม่ ผูป้ กครองทีไ่ ม่มบี ตุ รหรือธิดาเรียนในโรงเรียน
และประสงค์จะให้บตุ รหรือธิดาเข้าเรียนในโรงเรียนนีก้ จ็ ะไม่ทราบหลักเกณฑ์ดงั กล่าว คณะกรรมการวินจิ ฉัยร้องทุกข์
เห็นว่า การน�ำหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดขึ้นเป็นกรณีพิเศษนี้มาใช้ในการคัดเลือกนักเรียนนั้น มิได้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์
ของการจัดตัง้ โรงเรียน ส. ทัง้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนใช้ดลุ พินจิ ได้ตามอ�ำเภอใจ อันเป็นการเลือกปฏิบตั ใิ ห้
เป็นคุณแก่บคุ คลบางกลุม่ เท่านัน้ จึงไม่เป็นธรรมต่อนักเรียนทีส่ มัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนโดยทัว่ หน้ากัน
อันเป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาคของบุคคลในการเสาะแสวงหาโอกาสทีจ่ ะเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนของรัฐ145
ผู้วิจัยมีข้อพิจารณาว่า กรณีนี้เป็นกฎเกณฑ์หรือนโยบายที่ปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกัน โดยหลักแล้ว
เป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาค และอาจน�ำไปสู่การใช้ดุลพินิจตามอ�ำเภอใจ แต่หากพิจารณาในกรอบกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนจะเห็นได้ว่า เหตุแห่งการปฏิบัติที่แตกต่างดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบตั ิ เช่น เชือ้ ชาติ สีผวิ เพศ ศาสนา ฯลฯ อย่างไรก็ตาม หากมีขอ้ เท็จจริงว่าการคัดเลือกเฉพาะนักเรียนทีผ่ ปู้ กครอง
หรือผู้ฝากให้การ “สนับสนุน” โรงเรียน โดยมีการบริจาคทรัพย์สิน อาจเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติแตกต่างกันด้วยเหตุ
“ฐานะทางเศรษฐกิจ” หรือในกรณีการคัดเลือกนักเรียนที่สืบเชื้อสายจากอาจารย์ในโรงเรียน อาจเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติแตกต่างกันด้วยเหตุ “บรรพบุรุษ”
ค�ำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ที่ ๑๓/๒๕๔๐
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์เห็นว่า การเคหะแห่งชาติผ่อนผันผู้เช่าซื้ออาคารบางคน ทั้งที่ล่วงเลย
ก�ำหนดระยะเวลาตามแนวปฏิบัติที่การเคหะแห่งชาติก�ำหนดไว้ แต่ไม่ผ่อนผันผู้เช่าซื้ออาคารบางคนนั้น ไม่มีเหตุผล
อันสมควร ซึง่ ถือได้วา่ เป็นการเลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูร้ อ้ งทุกข์ทไี่ ม่เท่าเทียมกันกับรายอืน่ การเคหะแห่งชาติมวี ตั ถุประสงค์
ในการด�ำเนินงานเพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง
การปฏิบัติงานของการเคหะแห่งชาติจึงควรมุ่งเน้นในทางอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าซื้อภายในกรอบระเบียบ
หลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก�ำหนดซึ่งได้ประกาศล่วงหน้าให้ทราบทั่วกัน และควรปฏิบัติต่อผู้เช่าซื้อทุกรายโดย
เท่าเทียมกัน
ผู้วิจัยมีข้อพิจารณาว่า กรณีนี้การเลือกผ่อนผันเฉพาะผู้เช่าซื้อบางรายเป็นการปฏิบัติต่อบุคคล
แตกต่างกัน แต่ไม่มขี อ้ เท็จจริงว่าเกีย่ วข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ติ ามกฎหมายสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด จึงเป็น
กรณีการเลือกปฏิบตั ใิ นความหมายทีแ่ ตกต่างและกว้างกว่าการเลือกปฏิบตั ติ ามกฎหมายสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตาม
หากมีข้อเท็จจริงปรากฏว่า การผ่อนผันแก่ผู้เช่าซื้อบางรายนั้นเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชาติ
เพศ ศาสนา ฯลฯ ดังนี้อาจจัดเป็นการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนได้
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สมคิด เลิศไพฑูรย์, “หลักความเสมอภาค,” วารสารนิติศาสตร์ ๓๐, ๒ (มิถุนายน ๒๕๔๓): ๑๗๘-๑๘๑.
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๔.๔.๕ การปฏิบัติที่แตกต่างกันอันจัดอยู่ใน “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ”: คดีของศาล
รัฐธรรมนูญ
 กรณีที่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่ง “สถานะของบุคคล” นั้น พบว่ามีการเปรียบเทียบระหว่าง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๖ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งบัญญัติให้ศาลก�ำหนดจ�ำนวนสิทธิ
เรียกร้องเป็นเงินของลูกหนี้ตามค�ำพิพากษาที่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน ที่ไม่ใช่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของรัฐบาลให้อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีได้ กับ มาตรา ๒๘๖ วรรคหนึ่ง (๒) ซึ่งบัญญัติให้สิทธิ
เรียกร้องเป็นเงินลักษณะเดียวกับมาตรา ๒๘๖ วรรคหนึ่ง (๓) ทั้งหมดที่ข้าราชการหรือลูกจ้างของรัฐบาลได้
รับไม่ต้องอยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีโดยไม่ต้องให้ศาลก�ำหนด ดังเช่น มาตรา ๒๘๖ วรรคหนึ่ง (๓) จะ
เห็นได้ว่ากรณีนี้ เป็นหลักกฎหมายที่วางหลัก “แตกต่างกัน” โดยในแง่หนึ่งอาจพิจารณาได้ว่า ความแตกต่าง
กันนั้น เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติในกรณี “สถานะของบุคคล” อย่างไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญก็มิได้
วินิจฉัยชัดเจนว่า กรณีนี้เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติหรือไม่ แต่จากเหตุผลในค�ำวินิจฉัยจะพบว่า ศาล
พิจารณาถึงความแตกต่างของ “สถานะ” บุคคลระหว่างข้าราชการกับบุคคลทั่วไป แล้วเห็นว่ามีลักษณะที่
แตกต่างกัน ดังนัน้ จึงวินจิ ฉัยว่าไม่เป็นการเลือกปฏิบตั ติ ามรัฐธรรมนูญ (ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๔-๕๓/๒๕๔๓)
ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าในคดีนี้เป็นกรณีการปฏิบัติที่แตกต่างกันและเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ คือ กรณี
สถานะของบุคคล อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติอันแตกต่างดังกล่าวนั้นมีเหตุผลอันสมควรดังที่ศาลได้ชี้ให้เห็นสถานะ
ของบุคคลทั้งสองกลุ่มในบริบทของเงินที่อยู่ในขอบเขตของการบังคับคดี
 ส�ำหรับกรณีความแตกต่างระหว่างสถานะของบุคคลในมิติการจ้างแรงงาน พบว่ามีคดีที่
เกี่ยวกับสถานะของนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งจ�ำเลยโต้แย้งว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา
๑๒๐ ให้สิทธิเฉพาะลูกจ้างฝ่ายเดียวที่มีสิทธิยื่นค�ำขอให้คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาวินิจฉัย โดยไม่
ให้สทิ ธิใดๆ แก่ฝา่ ยนายจ้างและไม่ได้รบั ความเสมอกันในบทบัญญัตขิ องกฎหมายเท่ากับฝ่ายลูกจ้าง จึงขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และ ๓๐ อย่างไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า กฎหมายดังกล่าวเป็น
กฎหมายทีม่ เี จตนารมณ์เพือ่ คุม้ ครองลูกจ้างผูม้ ฐี านะทีด่ อ้ ยทางเศรษฐกิจ...อีกทัง้ ยังเป็นกฎหมายเกีย่ วกับความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนและบัญญัตขิ นึ้ เพือ่ แก้ปญ
ั หาความขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้างและมีเจตนารมณ์เพือ่
คุ้มครองลูกจ้าง ..มิได้ขัดต่อหลักความเสมอภาค และยังเป็นการส่งเสริมให้ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพเช่น
เดียวกับนายจ้าง ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และ
๓๐ (ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๓/๒๕๔๘) ดังนัน้ อาจกล่าวได้วา่ ในคดีนี้ เป็นกรณีการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันและ
เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ คือกรณี สถานะของบุคคล อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติอันแตกต่างดังกล่าว
นั้นมีเหตุผลอันสมควร ประกอบกับเป็นกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองลูกจ้างซึ่งเป็นกลุ่มที่กฎหมายเห็นว่าเสียเปรียบ จึง
ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ

273

ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 กรณีที่เกี่ยวข้องกับ “สถานะทางเศรษฐกิจ” นั้น มีประเด็นที่ผู้ร้องกับพวกอ้างว่า ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๖ วรรคห้า146 บัญญัติให้คู่ความที่ขอด�ำเนินคดีอย่างคนอนาถามีสิทธิ
อุทธรณ์ตอ่ ไปได้ ค�ำสัง่ ของศาลอุทธรณ์เช่นว่านีใ้ ห้เป็นทีส่ ดุ นัน้ เป็นการตัดสิทธิหรือปิดโอกาสผูซ้ งึ่ มีฐานะยากจนไม่มี
เงินเพียงพอหรือไม่มีทรัพย์สินอื่นใดที่จะน�ำมาช�ำระค่าธรรมเนียมศาลต้องถูกจ�ำกัดสิทธิ อันเป็นการขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๙ และ ๓๐ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า “ ... การทีใ่ ห้คำ� สัง่ ของ
ศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดนั้นเนื่องจากปัญหาที่ว่าบุคคลนั้นเป็นคนยากจนหรือไม่ ได้รับการพิจารณามาแล้วถึงสองศาล
และปัญหาข้อนี้ไม่ใช่ประเด็นในคดีโดยตรง จึงควรให้ยุติที่ศาลอุทธรณ์ ไม่ควรให้ยืดเยื้อฎีกาต่อไปได้อีก ซึ่งเหมาะ
สมและเป็นธรรมแก่คู่ความแล้ว กรณีดังกล่าวแม้เป็นการจ�ำกัดสิทธิอยู่บ้างแต่ก็เป็นการจ�ำกัดเท่าที่จ�ำเป็นและไม่
กระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ นอกจากนี้ ยังใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่ได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับ
แก่กรณีใดกรณีหนึง่ หรือแก่บคุ คลใดบุคคลหนึง่ เป็นการเจาะจง เป็นบทบัญญัตทิ ใี่ ช้กบั คูค่ วามอย่างเท่าเทียมกัน โดย
ไม่คำ� นึงถึงฐานะของคูค่ วามแต่อย่างใด ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๖ วรรคห้าจึงไม่ขดั หรือ
แย้งกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และ ๓๐ (ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๔๙) คดีนี้มีประเด็นเฉพาะเกี่ยวกับ
หลักการตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในส่วนที่จ�ำกัดการอุทธรณ์ค�ำสั่งศาลเกี่ยวกับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
โดยให้ค�ำสั่งศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าเป็นการจ�ำกัดสิทธิและท�ำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน ในประเด็น
นี้จะเห็นได้ว่าหลักการดังกล่าวใช้บังคับกับคู่ความทุกคนเท่าเทียมกัน กล่าวคือ คู่ความที่โต้แย้งค�ำสั่งศาลในกรณีมี
ค�ำสั่งอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลหรือค�ำสั่งให้ยกค�ำร้องนั้น จะถูกจ�ำกัดสิทธิโต้แย้งโดยให้ยุติที่ศาลอุทธรณ์
ในส่วนนี้จึงไม่มีการปฏิบัติที่แตกต่างกันด้วยฐานะทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่ายังมีประเด็นอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติแต่มิได้เป็นประเด็นในคดีนี้ กล่าวคือ การที่กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งให้สิทธิ
คูค่ วามขอด�ำเนินคดีอย่างคนอนาถานัน้ เป็นการเลือกปฏิบตั หิ รือไม่ จะเห็นได้วา่ กฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายที่
ปฏิบตั ติ อ่ บุคคลทีแ่ ตกต่างกันด้วยเหตุแห่ง “สถานะทางเศรษฐกิจ” แต่ทงั้ นีไ้ ม่เป็นการเลือกปฏิบตั ิ เนือ่ งจากกฎหมาย
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เสียเปรียบทางสถานะดังกล่าวได้มีโอกาสเท่าเทียมกันในการด�ำเนินคดีในศาล
 กรณีที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมและการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศนั้น พบว่ามีกรณีที่
ผู้ร้องอ้างว่าประมวลรัษฎากรเลือกปฏิบัติต่อบุคคลด้วยเหตุแห่งเพศ เนื่องจากก�ำหนดให้ผู้ร้อง (สามี) ต้องน�ำเงินได้
ของภริยา ซึ่งเป็นรายได้อื่นที่ไม่ใช่รายได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๑) มารวมคํานวณเปนเงินได้ของผู้ร้อง
โดยไมกําหนดใหสามีมสี ทิ ธิแยกยืน่ รายการและเสียภาษีตา่ งหาก เฉพาะสวนทีเ่ ป็นเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา ๔๐
(๑) ดวย จึงเปนกฎหมายทีเ่ ลือกปฏิบัติต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องเพศ ประเด็นนี้มีค�ำวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญสองคดี ซึ่งวินิจฉัยไว้แตกต่างกัน คดีแรกตัดสินตามรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐ คดีที่สองตัดสิน
ตามรัฐธรรมนูญฉบับ ปี ๒๕๕๐
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คดีนี้ตัดสินก่อนมีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ทั้งนี้ ต่อมาในปี ๒๕๕๑ มาตรา ๑๕๖ ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยหลักการเกี่ยวกับการ
อุทธรณ์ค�ำสั่งปรากฎในมาตรา ๑๕๖/๑ ดังนี้ ในกรณีที่ศาลมีค�ำสั่งอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลให้แต่เฉพาะบางส่วน หรือมี
ค�ำสั่งให้ยกค�ำร้อง ผู้ขออาจอุทธรณ์ค�ำสั่งนั้นต่อศาลได้ภายในก�ำหนดเจ็ดวันนับแต่วันมีค�ำสั่ง ค�ำสั่งของศาลอุทธรณ์เช่นว่านี้ให้เป็น
ที่สุด อย่างไรก็ตาม หลักการตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่ยังคงให้ค�ำสั่งของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดเช่นเดียวกับกรณีตามคดีนี้
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ในคดีแรก ผูรองเห็นวา บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ
เป็นกฎหมายที่ทําใหบุคคลไมเสมอกันในกฎหมาย และไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ท�ำใหชาย
และหญิงมีสิทธิไมเทาเทียมกัน จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ อย่างไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า
“ประมวลรัษฎากร ...เป็นกฎหมายเพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีของรัฐ มีผลใช้บังคับกับสามีและภริยาทั้งหมด
ที่มีเงินไดพึงประเมินเป็นการทั่วไปอยางเท่าเทียมกัน จึงถือไมไดวาเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตอบุคคล
เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคสาม แมวาประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี
กําหนดใหถือเงินไดพึงประเมินของภริยาเป็นเงินได้ของสามี โดยให้สามีมีหนาที่ย่ืนรายการเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาแทนภริยาจะกระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพของผู้เป็นสามีอยู่บ้างก็ตาม แต่ก็เท่าที่จ�ำเป็นเพื่อ
ประโยชน์ใ นการจัดเก็บภาษีของรัฐ และมิไดกระทบตอสาระสําคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล ครอบครัว และ
ทรัพย์สินตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ดังนั้น ประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี จึงไม่ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐” (ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๘/๒๕๔๕)
จะเห็นได้ว่า กฎหมายที่พิพาทในกรณีนี้ปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกัน กล่าวคือ ให้สามีน�ำเงินได้ของ
ภริยามารวมค�ำนวณ แต่ในทางกลับกันไม่ให้ภริยาน�ำเงินได้ของสามีไปรวมค�ำนวณกับเงินได้ของตน โดยเนื้อหาจึง
เป็นความไม่เท่าเทียมกันด้วยเหตุแห่งเพศ นอกจากนี้ ยังอาจพิจารณาว่าเป็นความไม่เท่าเทียมด้วยเหตุ “สถานะ
ของบุคคล” กล่าวคือ สถานะทางครอบครัวในความเป็นสามีและภริยาอีกด้วย แม้ศาลรัฐธรรมนูญน�ำข้อยกเว้นมา
พิจารณาว่ากฎหมายนี้ “บังคับกับสามีและภริยาทั้งหมดที่มีเงินไดพึงประเมินเป็นการทั่วไป อยางเท่าเทียมกัน..”
แต่ก็เป็นการใช้บังคับโดยสร้างความแตกต่างระหว่างเพศอยู่นั่นเอง อย่างไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญก็ยอมรับว่าการ
บังคับดังกล่าว “กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้เป็นสามีอยู่บ้าง” นอกจากนี้ การที่ศาลน�ำข้อยกเว้นมาวินิจฉัยก็
อาจมองได้ว่าอันที่จริงแล้วศาลเห็นว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นการปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันด้วยเหตุแห่งเพศหรือ
สถานะของบุคคล โดยหลักแล้วขัดต่อหลักความเท่าเทียมกัน แต่ศาลชั่งน�้ำหนักกับประโยชน์ของรัฐแล้วเห็นว่าเข้า
ข้อยกเว้นอันท�ำให้มกี ารปฏิบตั ทิ แ่ี ตกต่างกันได้ แต่กม็ ปี ระเด็นน่าพิจารณาต่อไปว่า การก�ำหนดให้เฉพาะสามีนำ� เงิน
ได้ของภริยามารวมค�ำนวณ แต่ในทางกลับกันไม่ให้ภริยาน�ำเงินได้ของสามีไปรวมค�ำนวณกับเงินได้ของตน ท�ำให้เกิด
ประโยชน์มากน้อยแตกต่างกันเพียงใดในการจัดเก็บภาษีของรัฐ และมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการภาษีของรัฐ
แตกต่างอย่างไร หากก�ำหนดให้สทิ ธิผเู้ สียภาษีอย่างเท่าเทียมกันโดยสามารถเลือกระหว่าง การให้สามีนำ� เงินได้ของ
ภริยาไปรวมกับสามี และการให้ภริยาน�ำเงินได้ของสามีมารวมกับภริยา
ในคดีที่สอง ได้มีการยกประเด็นประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี มาสู่การพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญอีกครั้งภายใต้บทบัญญัติความเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญฉบับ ปี ๒๕๕๐ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า
“...ประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี ทีบ่ ญ
ั ญัตใิ ห้สามีและภริยาทีอ่ ยูร่ ว่ มกันตลอดปีภาษีทลี่ ว่ งมาแล้ว ต้องถือเอาเงิน
ได้พึงประเมินของภริยาเป็นเงินได้ของสามี และให้สามีมีหน้าที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี แต่
ถ้ามีภาษีค้างช�ำระและภริยาได้รับแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วันแล้วให้ภริยาร่วมรับผิดในการเสียภาษีที่ค้างช�ำระ
นั้นด้วย เป็นการไม่ยุติธรรมส�ำหรับภริยา เพราะภริยาอาจไม่มีส่วนรู้เห็นในเรื่องการยื่นรายการเสียภาษีด้วย และ
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ท�ำให้สามีภริยาต้องเสียภาษีเพิม่ ขึน้ จากกรณีทตี่ า่ งฝ่ายต่างแยกยืน่ เมือ่ ยังไม่มกี ารสมรส ประกอบกับมาตรา ๕๗ เบญจ
บัญญัตใิ ห้แต่เฉพาะภริยาทีม่ เี งินได้พงึ ประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) สามารถแยกยืน่ รายการ และเสียภาษีตา่ งหากจาก
สามี โดยมิให้ถอื ว่าเป็นเงินได้ของสามีตามมาตรา ๕๗ ตรี จึงถือว่าเป็นการไม่สง่ เสริมความเสมอภาคของชายและหญิง
และยังเป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรือ่ งสถานะของบุคคลภายหลัง
จากการสมรส ตามที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐...” (ค�ำวินิจฉัยศ�ำลรัฐธรรมนูญที่ ๑๗/๒๕๕๕) จะเห็น
ได้ว่า ในคดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินอย่างสอดคล้องกับหลักความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติ เนื่องจาก
กฎหมายดังกล่าวก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันด้วยเหตุแห่ง “สถานะของบุคคลภายหลังการสมรส”
 กรณีพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ไม่ได้ให้สิทธิแก่ชายต่างด้าวที่สมรสกับหญิงไทยใน
การทีจ่ ะได้สญ
ั ชาติ โดยการแปลงสัญชาติได้เช่นเดียวกับหญิงต่างด้าวทีส่ มรสกับชายสัญชาติไทยนัน้ ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๙ วรรคหนึ่งบัญญัติว่า “หญิงซึ่งเป็นคนต่างด้าว
และได้สมรสกับผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย ถ้าประสงค์จะได้สญ
ั ชาติไทย ให้ยนื่ ค�ำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามแบบและวิธกี ารที่
ก�ำหนดในกฎกระทรวง” เมือ่ พิจารณาแล้วไม่ถอื เป็นบทบัญญัตทิ กี่ อ่ ให้เกิดความไม่เสมอภาคกันในกฎหมายระหว่าง
ชายและหญิง หรือเป็นการท�ำให้ชายและหญิงไม่ได้มีสิทธิเท่าเทียมกัน ด้วยเหตุที่เป็นมาตรการที่รัฐก�ำหนดขึ้นให้
เหมาะสมกับสภาพสังคมและความมั่นคงของประเทศ ซึ่งมิได้ตัดสิทธิของชายต่างด้าวที่สมรสกับหญิงสัญชาติไทย
ก็อาจได้สัญชาติไทยตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กฎหมายบัญญัติ คือ มาตรา ๑๐ ๑๑ และ ๑๒ ซึ่งไม่ได้ยุ่งยาก
และก่อให้เกิดปัญหาในสถานะของบุคคลแต่ประการใด จึงมิใช่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะ
เหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องเพศ (ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๗/๒๕๔๖) จากค�ำวินิจฉัยคดีนี้ หากเปรียบเทียบ
ระหว่างกรณีชายไทยสมรสกับหญิงต่างด้าว กับกรณีชายต่างด้าวสมรสกับหญิงไทยนั้น จะเห็นได้ว่า การได้สัญชาติ
ไทยของคนต่างด้าวทั้งสองกรณีอยู่ภายใต้หลักกฎหมายที่แตกต่างกัน โดยหลักแล้วเป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกันใน
ระดับหลักการของกฎหมายและเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติคือเพศ แต่ศาลวินิจฉัยว่าไม่เป็นการเลือก
ปฏิบัติเนื่องจากน�ำปัจจัยเหตุผลด้านอื่นมาประกอบการพิจารณา เช่น ชายต่างด้าวยังมีช่องทางอื่นตามกฎหมายใน
การได้มาซึ่งสัญชาติไทย นอกจากนี้ ยัง “เป็นมาตรการรัฐที่ก�ำหนดขึ้นให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและความมั่นคง
ของประเทศ” ซึ่งอาจพิจารณาเปรียบเทียบได้กับหลัก “ขอบแห่งดุลพินิจ” (Margin of Appreciation) ดังจะได้
แยกวิเคราะห์ต่างหาก
 กรณีเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุสภาพร่างกาย โดยเฉพาะกรณี “ความพิการ” นั้น พบว่า
มีค�ำวินิจฉัย ๓ กรณีที่ส�ำคัญ คือ
# กรณีทมี่ กี ารอ้างว่า บทบัญญัตขิ องพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุตธิ รรม
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ (๑๐) ที่ก�ำหนดคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไว้ว่า “(๑๐) ไมเป็นคนไรความสามารถ
คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟน เฟอนไมสมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็น
ข้าราชการตุลาการ หรือเปนโรคที่ระบุไว้ในระเบียบของ ก.ต” นั้น เป็นการเลือกปฏิบัติอันขัดต่อรัฐธรรมนูญฉบับปี
๒๕๔๐ กรณีนเี้ ห็นได้วา่ เกีย่ วข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ คือ “ความพิการ” แต่ศาลน�ำข้อยกเว้นตามรัฐธรรมนูญ
มาวินิจฉัยว่า เป็นลักษณะตามข้อยกเว้นของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙
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ซึ่งไมกระทบกระเทือนถึงสาระสําคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ มีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไม่มุงหมายใหใชบังคับ
แกก รณีใดกรณีหนึง่ หรือบุคคลใดบุคคลหนึง่ เปน การเจาะจง และไมเ ป็นการเลือกปฏิบตั ติ ามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
นอกจากนี้ มีขอ้ สังเกตว่าตามรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐ ยังมิได้ระบุถงึ “ความพิการ” ไว้เป็นเหตุหนึง่ ตามมาตรา ๓๐
อย่างชัดแจ้ง (ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๖/๒๕๔๕)
# กรณีที่มีการอ้างว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๓๓
(๑๑) ที่ก�ำหนดคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกว่า “ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการอัยการ หรือเป็นโรคที่ระบุไว้
ในกฎกระทรวง…” นั้น เป็นการเลือกปฏิบัติอันขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐ กรณีนี้เห็นได้ว่าเกี่ยวข้อง
กับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ คือ “ความพิการ” แต่ศาลน�ำข้อยกเว้นตามรัฐธรรมนูญมาวินิจฉัยว่า บทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๓๓ (๑๑) เป็นไปตามความจ�ำเป็นและความ
เหมาะสมของฝ่ายอัยการ เป็นลักษณะตามข้อยกเว้นของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ซึ่งไม่กระทบกระเทือนถึงสาระ
ส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ มีผลใช้บงั คับเป็นการทัว่ ไปและไม่มงุ่ หมายให้ใช้บงั คับแก่กรณีใดกรณีหนึง่ หรือแก่บคุ คล
ใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ (ค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๔/๒๕๔๕)
# กรณีทมี่ กี ารอ้างว่า บทบัญญัตขิ องพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุตธิ รรม
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ (๑๐) ที่ก�ำหนดคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไว้ว่า “(๑๐) ไมเป็นคนไรความสามารถ
คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็น
ข้าราชการตุลาการ หรือเปน โรคทีร่ ะบุไว้ในระเบียบของ ก.ต” นัน้ ผูร้ อ้ งเห็นว่า การตัดสิทธิสอบของบุคคลด้วยเหตุผล
ดังกล่าว ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องสภาพทางกายหรือความพิการ
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายดังกล่าวจึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาลักษณะสภาพของงานแล้วเห็นว่า ความพิการมิได้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้จะเป็นข้าราชการตุลาการ ที่จะมีผลต่อการให้ความเป็นธรรมแก่คู่ความหรือผู้เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ในส่วนที่บัญญัติให้ผู้สมัครสอบคัด
เลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามว่า “มีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่
จะเป็นข้าราชการตุลาการ” จึงขัดต่อสิทธิของคนพิการในการเข้าท�ำงานบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปตาม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ และเป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่ง
ความแตกต่างในเรื่องความพิการ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคสาม (ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๕๕)
จะเห็นได้ว่า ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๕๕ นี้มีประเด็นส�ำคัญเช่นเดียวกับค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๖/๒๕๔๕ และค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๔/๒๕๔๕ กล่าวคือ กฎหมายก�ำหนดคุณสมบัติ
ผูส้ มัครเข้ารับราชการแตกต่างกันด้วยเหตุสภาพร่างกายโดยเฉพาะกรณีของความพิการ ซึง่ จัดอยูใ่ นเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตาม สองคดีแรกเป็นการพิจารณาตามรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐ ซึง่ มิได้
ระบุ “ความพิการ” ไว้อย่างชัดเจน ในขณะทีค่ ดีหลังนัน้ ตัดสินตามรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ ซึง่ ระบุ “ความพิการ” ไว้
อย่างชัดเจน ทัง้ นี้ เนือ่ งจากประเทศไทย ได้ให้สตั ยาบันอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of
Persons with Disabilities : CRPD) ของสหประชาชาติ เมือ่ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึง่ มีผลบังคับให้ประเทศไทย
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ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีที่ระบุไว้ในอนุสัญญาดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นมา นอกจากนี้
ยังมีข้อสังเกตว่า ศาลน�ำปัจจัยเกี่ยวกับความจ�ำเป็นและลักษณะของงานที่พิพาทมาประกอบการวินิจฉัยด้วย ซึ่ง
หากตามลักษณะของงานดังกล่าวมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องก�ำหนดคุณสมบัตบิ คุ คลให้แตกต่างกัน ก็อาจเข้าข้อยกเว้น
ของหลักห้ามเลือกปฏิบัติ ซึ่งตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศก็มีการก�ำหนด
ข้อยกเว้นกรณีคุณสมบัติที่จ�ำเป็นของงานไว้ (Genuine Occupational Requirement) 147 อย่างไรก็ตาม
ในกรณีนี้ศาลเห็นว่าความพิการมิได้เป็นอุปสรรคต่อต�ำแหน่งงานข้าราชการตุลาการแต่อย่างใด จากการศึกษาคดี
ทัง้ ๓ ข้างต้นจะเห็นได้วา่ เป็นกรณีทเี่ กีย่ วข้องกับการเลือกปฏิบตั ใิ นบริบทของรัฐธรรมนูญทีเ่ กีย่ วข้องกับ “เหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติ” ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน

๔.๔.๖ การเลือกปฏิบัติที่กว้างกว่า “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ”: คดีของศาลรัฐธรรมนูญ
จากคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พบว่ามีหลายคดีที่มีประเด็นกล่าวอ้างว่ากฎหมายบาง
ฉบับเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดภาระหน้าที่ต่อบุคคลที่ไม่เท่าเทียมกันอันขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งหากเปรียบเทียบ
หลักการและข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า อาจเป็นกรณีกฎหมายที่พิพาทส่งผลให้เกิดความ “แตกต่างกัน” แต่ไม่เกี่ยวข้องกับ
“เหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ”ิ หรืออาจเป็นกรณีกฎหมายทีพ่ พิ าทนัน้ ส่งผลให้เกิดความ “แตกต่างกัน” แต่มเี หตุผลอันสมควร
ประการอื่นที่ศาลน�ำมาพิจารณาตัดสินว่าไม่เป็นการเลือกปฏิบัติอันขัดต่อรัฐธรรมนูญ ดังจะได้จ�ำแนกวิเคราะห์ต่อไปนี้
 การอ้างว่ากฎหมายบางฉบับสร้างความไม่เท่าเทียมกันและเป็นการเลือกปฏิบตั ิ โดยทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง
กับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น
คดีที่ผู้ร้องอ้างว่าการก�ำหนดเงื่อนไขเพื่อก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์และการก�ำหนดเงื่อนไข
เวลาขอใช้สิทธิประโยชน์หรือการสิ้นสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง และ
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า
...การก�ำหนดระยะเวลายื่นค�ำร้องขอรับประโยชน์ทดแทนภายในหนึ่งปีกม็ ีผลใช้บังคับกับลูกจ้างทุกคน... เงื่อนไข
ดังกล่าวไม่กระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพของบุคคล และมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป มิได้
มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง และไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และ ๓๐ (ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๔๖)
 คดีที่ผู้ร้องอ้างว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๓๖ ขัดต่อหลักความ
เท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญนัน้ ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า กฎหมายดังกล่าวเป็นบทบัญญัตใิ ห้สทิ ธิแก่คคู่ วามยืน่ ค�ำร้อง
อุทธรณ์ค�ำสั่งของศาลชั้นต้นที่ปฏิเสธไม่ยอมรับอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ หากเห็นว่าค�ำสั่งของศาลชั้นต้นไม่ชอบด้วย
กฎหมาย จึงเป็นบทบัญญัติที่บังคับใช้โดยทั่วไป (ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๐/๒๕๔๙)


147

เช่น Article 4 (1) EU Framework Directive ก�ำหนดว่าการปฏิบัติที่แตกต่างกันด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติไม่ถือ
เป็นการเลือกปฏิบัติหากมีเหตุผลเกี่ยวกับความจ�ำเป็นตามลักษณะเฉพาะของงานนั้น
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กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

คดีที่มีการอ้างว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๘ และ ๓๐ หรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า มาตรา ๕๑ ดังกล่าวเป็นบทบัญญัตเิ กีย่ วกับเรือ่ งระยะเวลาการฟ้องคดีทกี่ ำ� หนด
ให้ผู้ฟ้องคดีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการกระท�ำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่น ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และคดี
พิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) จะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในหนึ่งปีนับ
แต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่ารัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เป็นบทบัญญัติให้บุคคล
ทุกคนย่อมเสมอกันในกฎหมาย และได้รับการคุ้มครองโดยเท่าเทียมกันในกฎหมายที่บุคคลนั้นถูกบังคับใช้อยู่ กล่าว
คือ หากผูฟ้ อ้ งคดีนำ� คดีมาขึน้ สูศ่ าลปกครอง กระบวนวิธพี จิ ารณาความก็ยอ่ มมีความเท่าเทียมกันกับบุคคลอืน่ ที่
น�ำคดีมาขึ้นสู่ศาลปกครองเช่นเดียวกัน มาตรา ๕๑ ดังกล่าวจึงมิได้ให้สิทธิแก่บุคคลที่จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้
แตกต่างกัน จึงมิได้ขัดรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๓๐ แต่อย่างใด (ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๑/๒๕๕๐)

กรณีที่ผู้เช่าซื้อรถยนต์ของกลาง อ้างว่าไม่มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการน�ำรถยนต์
ดังกล่าวไปใช้ในการกระท�ำความผิดตามกฎหมายเกีย่ วกับยาเสพติดแต่อย่างใด รวมทัง้ อ้างว่าการริบรถยนต์ดงั กล่าวตาม
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท�ำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๐ วรรค
สองและวรรคสี่ เป็นบทบัญญัติที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า กฎหมายดังกล่าวเป็นบทบัญญัติที่ก�ำหนดกระบวนการทางกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้
บุคคลผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ถูกศาลสั่งริบในคดียาเสพติด ใช้สิทธิร้องคัดค้านค�ำร้องขอให้ริบทรัพย์สินของ
พนั ก งานอั ย การได้ จึ ง เป็ น บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ต่ อ บุ ค คลเป็ น การทั่ ว ไปโดยเสมอกั น
ไม่ได้ยกเว้นให้ใช้บังคับกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือท�ำให้บุคคลไม่ได้รับความเสมอกัน ในกฎหมายหรือ
ไม่ ไ ด้ รั บความคุ้มครองตามกฎหมายเท่า เที ย มกั น และไม่ เ ป็ น การเลื อ กปฏิ บั ติโ ดยไม่ เ ป็ น ธรรมต่ อ บุ ค คล
แต่อย่างใด บทบัญญัติดังกล่าวจึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา
๓๐ (ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑/๒๕๕๑)
 คดีที่มีประเด็นว่า พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นการเลือก
ปฏิบตั แิ ละขัดต่อรัฐธรรมนูญนัน้ ศาลวินจิ ฉัยว่า ... บทบัญญัตดิ งั กล่าวจึงเป็นบทบัญญัตทิ กี่ ำ� หนดสาระส�ำคัญเกีย่ วกับ
การบริหารงานบุคคล ทรัพย์สิน และรายได้ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารจัดการจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยมีความเป็นอิสระและมีความคล่องตัว สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการของหน่วยงานในก�ำกับของ
รัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ...โดยบทบัญญัติดังกล่าว ใช้บังคับแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย
ก�ำหนดโดยเสมอกันและไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ แต่อย่าง
ใด” (ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๑/๒๕๕๕)


จากคดีทงั้ ๕ ดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้วา่ กฎหมายทีพ่ พิ าทมิได้มลี กั ษณะเป็นการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุ
ต่าง ๆ ของการเลือกปฏิบัติ แต่เป็นกรณีตัวอย่างของการที่ผู้ร้องอ้างว่ากฎหมายมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติด้วย
เหตุที่กว้างกว่าเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตาม แม้ศาลตัดสินว่าไม่เป็นการเลือก
ปฏิบตั แิ ต่กม็ ไิ ด้วนิ จิ ฉัยชัดเจนลงไปว่ากรณีนไี้ ม่เกีย่ วข้องกับ “เหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ”ิ โดยศาลให้เหตุผลว่ากฎหมาย
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับกับทุกคนเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นเหตุผลอันสอดคล้องกับหลักการเลือกปฏิบัติโดยตรงนั่นเอง
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ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 กรณีการเปรียบเทียบระหว่างการเรียกดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน และองค์กรหรือบุคคลอื่น
ที่มิใช่สถาบันการเงิน จะเห็นได้ว่าการเรียกดอกเบี้ยมีความแตกต่างกัน (Distinction/Differentiation) โดย
กฎหมายก�ำหนดให้สามารถเรียกแตกต่างกันได้ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาหลักการเลือกปฏิบัติตามกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนแล้วจะเห็นได้ว่า ความ “แตกต่าง” นี้ยังไม่ถือเป็น “การเลือกปฏิบัติ” เนื่องจากความแตกต่างในการ
เรียกดอกเบีย้ ดังกล่าวมิได้สบื เนือ่ งจาก “เหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ”ิ ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน เช่น เชือ้ ชาติ ศาสนา
เพศ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญมิได้ระบุถึงเหตุผลเหล่านี้เนื่องจากให้เหตุผลว่า “ไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายและเปน ไปตามพระราชบัญญัตดิ อกเบีย้ เงินใหก ยู มื ของสถาบันการเงินฯ และพระราชบัญญัตกิ ารประกอบ
ธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจเครดิตฟองซิเอรฯ ” (ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๔๒) คดีนจี้ ะเห็นได้วา่
การกล่าวอ้างอยูบ่ นพืน้ ฐานของเหตุที่ “กว้างกว่า” เหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ติ ามกฎหมายสิทธิมนุษยชนและเหตุแห่ง
การเลือกปฏิบตั ติ ามรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม แม้ศาลตัดสินว่าไม่เป็นการเลือกปฏิบตั แิ ต่กม็ ิได้วนิ ิจฉัยชัดเจนลงไป
ว่ากรณีนไี้ ม่เกีย่ วข้องกับ “เหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ”ิ แต่ในอีกแง่หนึง่ อาจมองได้วา่ กฎหมายก�ำหนดหลักการปฏิบตั ิ
ที่ “แตกต่างกัน” ระหว่างกรณีบคุ คลธรรมดาและสถาบันการเงินซึง่ เกีย่ วข้องกับ “สถานะของบุคคล” อย่างไรก็ตาม
แต่แม้กระนัน้ การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกรณีนกี้ อ็ าจพิจารณาได้วา่ มีเหตุผลอันสมควรในการก�ำหนดให้บคุ คลธรรมดากับ
สถาบันการเงินเรียกดอกเบี้ยได้แตกต่างกัน
 กรณีการเปรียบเทียบความแตกต่างกันระหว่างประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ โดยผู้ร้องอ้าง
ว่า ประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๒๑ ให้สิทธิและยกเว้นแก่โจทก์ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ไม่ต้องปิดอากรแสตมป์ใน
หนังสือมอบอ�ำนาจ แต่ในขณะเดียวกันฝ่ายผูร้ อ้ งต้องปิดอากรแสตมป์ หากไม่ปดิ ไม่สามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐาน
ได้.. ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในกฎหมาย จึงขัดต่อรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ประมวล
รัษฎากร มาตรา ๑๒๑ เป็นเรือ่ งการเสียอากร มีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะเก็บจากประชาชนทีจ่ ะได้รบั บริการจากรัฐ ไม่ได้มี
วัตถุประสงค์ที่จะเก็บจากรัฐเอง การที่มาตรา ๑๒๑ บัญญัติว่า ถ้าฝ่ายที่ต้องเสียอากรเป็นรัฐบาล เจ้าพนักงานของ
รัฐทีก่ ระท�ำงานของรัฐบาลโดยหน้าที่ หรือบุคคลผูก้ ระท�ำการในนามของรัฐบาลไม่ตอ้ งเสียอากรแสตมป์ จึงชอบด้วย
วัตถุประสงค์ของกฎหมายดังกล่าวแล้ว ไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลทั่วไป (ค�ำวินิจฉัยศาล
รัฐธรรมนูญที่ ๔๑/๒๕๔๗) จากคดีนี้จะเห็นได้ว่า กฎหมายก�ำหนดหลักการปฏิบัติที่ “แตกต่างกัน” ระหว่างกรณี
บุคคลธรรมดาและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีสภาพและลักษณะที่แตกต่างกัน ประกอบกับเหตุผลด้านการเก็บภาษีจึง
อยู่ภายใต้เงื่อนไขแตกต่างกันได้โดยไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ แต่มีข้อสังเกตว่าศาลมิได้วินิจฉัยชัดเจนลงไปว่ากรณีนี้
เกี่ยวข้องกับ “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” หรือไม่
 กรณีอ้างว่า พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ มาตรา ๔๕ ขัดหรือแย้งกับ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และ ๓๐ เนื่องจากบัญญัติให้ผู้รับโอนต้องรับผิดในฐานะลูกหนี้ร่วมกับผู้โอนในภาษีที่ค้าง
ช�ำระ “ไม่ว่าจะรับโอนมาด้วยเหตุใด ๆ” กฎหมายบัญญัติให้ความคุ้มครองรัฐฝ่ายเดียวด้วยการปิดปากมิให้ผู้รับ
โอนยกข้อต่อสู้ใด ๆ ได้เลย แม้จะเป็นผู้รับโอนที่สุจริตและมีค่าตอบแทน ท�ำให้ผู้รับโอนเสียเปรียบ ศาลรัฐธรรมนูญ
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เห็นว่า กฎหมายดังกล่าวตราขึ้นเพื่อให้รัฐโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหารายได้จากการจัดเก็บภาษีส�ำหรับ
ใช้จ่ายในการบริหารกิจการสาธารณะตามอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กร อันเป็นกิจการเพื่อสาธารณประโยชน์ ภาษี
โรงเรือนและที่ดินเป็นภาษีอากรอย่างหนึ่งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๙ บุคคลมีหน้าที่เสียภาษีอากร กฎหมาย
ดังกล่าวจึงเป็นบทกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดและเท่าที่จ�ำเป็น ไม่กระทบกระเทือนสาระส�ำคัญ
แห่งสิทธิและเสรีภาพ มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปมิได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือบุคคลใด
บุคคลหนึง่ เป็นการเจาะจง ใช้กบั บุคคลโดยเสมอกันและให้ความคุม้ ครองแก่บคุ คลอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มกี ารเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุ คคล ฐานะทางเศรษฐกิ จหรื อ สั ง คม...การเรี ย กเก็ บภาษี โ รงเรื อ น
ที่ค้างช�ำระจากผู้รับโอนที่ดินและโรงเรือนร่วมกับผู้โอนจึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และ ๓๐
(ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๑/๒๕๔๘) จะเห็นได้ว่า คดีนี้มีการอ้างว่ากฎหมายมีลักษณะเป็นการเลือก
ปฏิ บั ติ ด ้ ว ยเหตุ ที่ ก ว้ า งกว่ า เหตุ แ ห่ ง การเลื อ กปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน โดยศาลในคดี นี้ น อกจาก
จะให้ เ หตุ ผ ลว่ า กฎหมายดั ง กล่ า วมี ผ ลใช้ บั ง คั บ กั บ ทุ ก คนเท่ า เที ย มกั น แล้ ว ยั ง อธิ บ ายไว้ อ ย่ า งชั ด เจน
ว่าไม่เกี่ยวข้องกับ “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” ตามที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบ
คดีนี้กับค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๑/๒๕๔๗ จะเห็นได้ว่ากฎหมายที่พิพาทมีเหตุผลเกี่ยวเนื่องกับการก�ำหนด
หน้าที่แก่ประชาชนเกี่ยวกับภาษีซึ่งเป็นเหตุผลส�ำคัญอีกประการหนึ่งด้วย
 กรณีการอ้างว่า กฎหมายสร้างความไม่เท่าเทียมกันและเป็นการเลือกปฏิบัติเนื่องจากก�ำหนด
กระบวนการพิจารณาความผิดทางวินยั แตกต่างกันระหว่างข้าราชการบางประเภท คดีนผี้ รู้ อ้ งอ้างว่า พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ โดย
ได้กําหนดกระบวนการพิจารณาความผิดวินัยไว้เป็นพิเศษสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลยุติธรรม ตุลาการ
ศาลปกครอง และพนักงานอัยการ ทําให้การพิจารณาความผิดวินัยอยู่ในอํานาจขององค์กรนั้นเอง ซึ่งแตกต่างจาก
ข้าราชการทั่วไปที่ต้องถูกพิจารณาความผิดวินัยโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ศาลรัฐธรรมนูญน�ำปัจจัยเกีย่ วกับลักษณะเฉพาะของข้าราชการตุลาการ อัยการ ทีอ่ ยูภ่ ายใต้หลักความเป็นอิสระตาม
ลักษณะของภารกิจมาประกอบการพิจารณาแล้ว วินิจฉัยว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นบทบัญญัติที่มีเจตนารมณ์เพื่อให้
การดําเนินการทางวินัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม ข้าราชการ
ตุลาการศาลปกครอง และข้าราชการอัยการมีความเป็นอิสระ ตามลักษณะของภารกิจดังทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ
ซึง่ ไม่มลี กั ษณะขัดต่อหลักความเสมอภาค หรือเป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๓๐ แต่อย่างใด” (ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๑/๒๕๕๖) คดีนจี้ ะเห็นได้วา่ กฎหมายทีพ่ พิ าทมิได้มลี กั ษณะเป็นการ
เลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุตา่ ง ๆ ของการเลือกปฏิบตั ิ แต่เป็นกรณีตวั อย่างของการทีผ่ รู้ อ้ งอ้างว่ามีการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุ
ทีก่ ว้างกว่าเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ติ ามกฎหมายสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ในการน�ำหลัก “ลักษณะของภารกิจ” ซึง่
เป็นลักษณะเฉพาะของงานแต่ละประเภทมาพิจารณานัน้ อาจเทียบได้กบั กรณีของคุณสมบัตจิ ำ� เป็นเฉพาะของงาน
(Genuine Occupational Requirement) ซึ่งเป็นเหตุผลของการปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันได้
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๔.๔.๗ การปฏิบัติที่แตกต่างกันซึ่งจัดอยู่ในขอบเขตของ “การเลือกปฏิบัติ”: ค�ำร้องต่อคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จากการศึกษาค�ำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในบทที่ ๒ พบว่ามีหลายกรณีที่ผู้ร้องอ้าง
ว่ามีการ “เลือกปฏิบัติ” เกิดขึ้น ซึ่งมักเป็นกรณีการน�ำข้อเท็จจริงสองข้อเท็จจริงมาเปรียบเทียบกันว่ามีการปฏิบัติต่อ
ข้อเท็จจริงดังกล่าวแตกต่างกัน หากพิจารณาภายใต้กรอบของกฎหมายสิทธิมนุษยชนแล้ว การปฏิบตั แิ ตกต่างกันดังกล่าว
อยู่ภายใต้ขอบเขตการเลือกปฎิบัติ เช่น มีความเกี่ยวข้องกับ “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” ดังนี้ การปฏิบัติที่แตกต่างกัน
นั้นก็จัดเป็น “การเลือกปฏิบัติ” ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน ตัวอย่างของค�ำร้องที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้มีดังต่อไปนี้
 กรณีการสาบานตนก่อนเบิกความตามข้อความในแบบพิมพ์ของศาลซึ่งก�ำหนดไว้แตกต่างกัน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเคยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในภาพรวมต่อส�ำนักงานศาลยุติธรรม ส�ำนักงาน
ศาลปกครอง และกรมพระธรรมนูญ เพือ่ พิจารณาถึงรูปแบบและแนวทางการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพือ่ ให้เกิด
ความเป็นระบบในทุกชั้นศาลและเพื่อความเป็นสากล โดยควรที่จะเป็นการเฉพาะตัวของบุคคลที่กล่าวค�ำสาบาน
ซึ่งไม่ควรมีการอ้างถึงครอบครัวในทุกศาสนา เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๓๐ และ ๓๕ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๖๔๗/๒๕๕๕) กรณีนจี้ ะเห็นได้วา่ แบบพิมพ์ทกี่ ำ� หนด
ไว้ส�ำหรับแต่ละศาสนามีข้อความแตกต่างกัน โดยเฉพาะการพาดพิงผลร้ายจากการสาบานไปยังครอบครัวซึ่งมีเฉพาะ
บางศาสนา แต่ไม่ปรากฏข้อความดังกล่าวส�ำหรับบางศาสนา จึงเป็นความแตกต่างกันที่มีพื้นฐานจากเหตุ “ศาสนา”
 กรณีระเบียบคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๖ (๔) ก�ำหนดไว้
ว่า ว่าผู้ที่มีสิทธิเข้าท�ำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. จะต้องเป็น “ผู้มีร่างกายสมบูรณ์” โดยเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานการปฎิรูป
ที่ดินจังหวัด ก ตีความหมายรวมถึงคนพิการทุกประเภท คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า “…การตีความ
ดังกล่าวเป็นการตีความอย่างแคบ ท�ำให้ผรู้ อ้ งถูกจ�ำกัดสิทธิและเสียสิทธิในการเข้าท�ำประโยชน์ในเขตปฎิรปู ทีด่ นิ …”
(รายงานผลการพิจารณา ที่ ๒/๒๕๕๕) กรณีนี้จะเห็นได้ว่า ระเบียบและการตีความระเบียบดังกล่าว เป็นการปฏิบัติต่อ
บุคคลแตกต่างกันด้วยเหตุแห่งความพิการทางกาย
 ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยดุริยางค์ทหารบก พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามผนวกข้อ ๓ เกี่ยวกับบัญชีโรคหรือ
ความผิดปกติหรือความพิการซึ่งขัดต่อการเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ข้อย่อย ๓.๑.๑.๓ ซึ่งระบุว่า “แผลเป็นหรือ
ปานที่หน้ามีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑.๕ ตารางนิ้วขึ้นไป หรือมีความยาวมากจนดูหน้าเกลียด” คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเห็นว่า เป็นระเบียบทีอ่ าจท�ำให้เกิดการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๑๙๔/๒๕๕๗) กรณีนี้
จะเห็นได้ว่า เป็นการปฏิบัติแตกต่างกันต่อบุคคลด้วยเหตุ “สภาพร่างกาย” อันระบุไว้เฉพาะในรัฐธรรมนุญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
 กรณีการก�ำหนด “ประวัติอาชญากรรม” มาเป็นข้อจ�ำกัดในการประกอบอาชีพ ซึ่งแบ่งเป็นกรณีข้อ
จ�ำกัดในการท�ำงานภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเคยพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นการ
เลือกปฏิบตั ิ กล่าวคือ กรณีภาครัฐนัน้ ผลการพิจารณาเห็นว่า “กฎหมายกลุม่ ทีก่ ำ� หนดให้การต้องค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้
จ�ำคุกเป็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการ โดยไม่มีการก�ำหนดข้อยกเว้นให้มีการใช้ดุลพินิจยกเว้น
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ลักษณะต้องห้ามได้ ควรมีการพิจารณาทบทวนปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับมิติด้านสิทธิเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่างประเทศรับรองไว้” (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๔๓/๒๕๕๕) ส�ำหรับกรณีภาคเอกชน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เหตุผลว่า “บริษัทเอกชนมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณารับบุคคลเข้า
ท�ำงานแตกต่างกันไป…” (ค�ำร้องที่ ๔๘๖/๒๕๕๖ รายงานผลการพิจารณา ที่ ๔๙๕/๒๕๕๘) ผูว้ จิ ยั เห็นว่ากรณีนกี้ ฎหมาย
ต่างประเทศบางประเทศก�ำหนดให้ประวัติอาชญากรรมเป็นเหตุแห่งการเลือกฎิบัติโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม กฎหมาย
ระหว่างประเทศมิได้ก�ำหนดเหตุนี้ไว้อย่างชัดแจ้ง นอกจากนี้ ยังมีเหตุผลและปัจจัยอื่นที่จะต้องน�ำมาประกอบ
การพิจารณา จึงแยกวิเคราะห์เป็นหัวข้อต่างหากต่อไป
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่ากรณีภาคเอกชนบังคับให้ตรวจเลือดก่อนรับเข้าท�ำงาน
“…เป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและอาจละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี จึงไม่ควรปิดกั้นเรื่องการท�ำงาน
อันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยเกินจ�ำเป็นของลักษณะประเภทการจ้างงานที่เป็นสาระส�ำคัญ ทั้งที่บุคคลที่ติดเชื้อเอช
ไอวีสามารถปฏิบัติงานได้ในสถานภาพเดียวกันโดยไม่จ�ำกัดทางสุขภาพอนามัย” (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๓๐๘๓๐๙/๒๕๕๘) จะเห็นได้วา่ กรณีการติดเชือ้ เอชไอวี มิได้บญ
ั ญัตไิ ว้ชดั แจ้งในฐานะเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ติ ามรัฐธรรมนูญ
แต่อาจตีความว่าอยู่ในเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติกรณี “สุขภาพ” ได้

๔.๔.๘ การเลือกปฏิบัติที่กว้างกว่า “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ”: ค�ำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
จากการศึกษาค�ำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในบทที่ ๒ พบว่ามีหลายกรณีทผี่ รู้ อ้ งอ้างว่า
มีการ “เลือกปฏิบตั ”ิ เกิดขึน้ ซึง่ มักเป็นกรณีการน�ำข้อเท็จจริงสองข้อเท็จจริงมาเปรียบเทียบกันว่ามีการปฏิบตั ติ อ่ ข้อเท็จ
จริงดังกล่าวแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาภายใต้กรอบของกฎหมายสิทธิมนุษยชนแล้วจะเห็นได้ว่า ในหลาย
กรณีตามค�ำร้องนัน้ การปฏิบตั แิ ตกต่างกันดังกล่าวไม่มคี วามเกีย่ วข้องกับ “เหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ”ิ ตามกฎหมายสิทธิ
มนุษยชน อย่างไรก็ตาม หากการปฏิบตั แิ ตกต่างดังกล่าวนัน้ เป็นกรณีทผี่ รู้ อ้ งได้รบั ความไม่เป็นธรรมอาจจะต้องพิจารณา
การคุม้ ครองภายใต้บริบทของกฎหมายอืน่ เช่น กฎหมายปกครอง เป็นต้น ตัวอย่างของค�ำร้องในลักษณะเช่นนีม้ ดี งั ต่อไปนี้
 ผู้ร้องอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของโรงเรียนแห่งหนึ่ง กรณีบุตรสาวถูกเพื่อน
ชายล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียนและแจ้งความแล้วแต่คดีไม่มคี วามคืบหน้า (ค�ำร้องที่ ๔๗๖/๒๕๕๖) กรณีนจี้ ะเห็น
ได้วา่ เป็นกรณีทผี่ รู้ อ้ งเห็นว่าตนไม่ได้รบั ความเป็นธรรมในประเด็นทีว่ า่ คดีไม่มคี วามคืบหน้า แต่ไม่ปรากฏว่าการทีค่ ดี
ไม่คบื หน้าดังกล่าวเกีย่ วข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั อิ ย่างใดตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตาม กรณีนบี้ ตุ ร
สาวผูร้ อ้ งเป็นผูพ้ กิ าร หากมีขอ้ เท็จจริงว่าการทีค่ ดีไม่คบื หน้านัน้ สืบเนือ่ งมาจากสาเหตุความพิการ ก็อาจเข้าเหตุแห่ง
การเลือกปฏิบตั ไิ ด้ นอกจากนี้ ส�ำหรับประเด็นการถูกล่วงละเมิดทางเพศอาจเข้าเหตุการคุกคามทางเพศ (Harassment)
 กรณีผู้ร้องอ้างว่าถูกเลือกปฏิบัติเนื่องจากมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เท่าเทียมกัน เช่น
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาเฉพาะผู้ร้องแต่ไม่แจ้งข้อหาคู่กรณีในการทะเลาะวิวาท (ค�ำร้องที่ ๗๔/๒๕๕๕) กรณีนี้
แม้ว่าอาจมีลักษณะของการเปรียบเทียบการด�ำเนินการกับบุคคลสองคนแตกต่างกัน แต่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการ
เลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน
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 กรณี ผู้ร้องร้องเรียนว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินเดือน การขอพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ไม่เท่าเทียมและไม่เสมอภาคกับข้าราชการส่วนท้องถิ่นบางต�ำแหน่งและข้าราชการประเภทอื่น กรณีนี้
จะเห็นได้ว่า เป็นการเปรียบเทียบกันระหว่าง ข้าราชการท้องถิ่น ข้าราชการประเภทอื่น แม้จะมีความแตกต่างกัน
แต่กไ็ ม่เกีย่ วข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ติ ามกฎหมายสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า
ยังไม่มกี ารละเลยหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด (ค�ำร้องที่ ๔๕๙/๒๕๕๖
รายงานผลการพิจารณา ที่ ๔๓๓/๒๕๕๗) ทัง้ นี้ อาจพิจารณาต่อไปว่าจัดอยูใ่ นการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรมตามกฎหมาย
ปกครองหรือไม่
 กรณีผรู้ อ้ งอ้างว่า โรงเรียนไม่ออกเอกสารแสดงการจบหลักสูตรส�ำหรับนักเรียนทีย่ งั ค้างค่าบ�ำรุง
การศึกษา (ค�ำร้องที่ ๒๒๙/๒๕๕๕) กรณีนอี้ าจพิจารณาได้วา่ เป็นการปฏิบตั แิ ตกต่างกันระหว่างนักเรียนทีผ่ า่ นเกณฑ์
มีสทิ ธิจบการศึกษา ด้วยเหตุทบี่ างคนยังค้างค่าบ�ำรุง อย่างไรก็ตาม เหตุ “ค้างช�ำระค่าบ�ำรุง” ไม่เกีย่ วข้องกับเหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ยังอาจพิจารณาได้ว่า นักเรียนที่มีสิทธิจบการศึกษาที่จ่าย
ค่าบ�ำรุงครบ กับนักเรียนที่มีสิทธิจบการศึกษาที่จ่ายค่าบ�ำรุงไม่ครบ เป็นบุคคลสองกลุ่มที่แตกต่างกัน จึงอาจได้รับ
การปฏิบัติที่แตกต่างกันได้ อย่างไรก็ตาม หากมีข้อเท็จจริงว่า การไม่ออกเอกสารจบหลักสูตรให้กับนักเรียนบางคน
มีความเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น ไม่ออกเอกสารให้กับนักเรียนบางศาสนา เช่นนี้อาจเป็นการเลือก
ปฏิบัติได้
 กรณีทผี่ รู้ อ้ งอ้างว่า นักเรียนทีเ่ รียกร้องสิทธิกลับเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเดิมจ�ำนวน ๓๖ คน ถูกเลือก
ปฏิบตั ิ เช่น หนังสือเรียนทีไ่ ด้รบั และกระบวนการเรียนการสอนก็แตกต่างจากนักเรียนอืน่ ๆ (ค�ำร้องที่ ๒๘๒/๒๕๕๕)
กรณีนี้แม้ปรากฏว่ามีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน แต่หากข้อเท็จจริงแสดงว่าสาเหตุเกิดจาก “การเรียกร้องสิทธิของ
นักเรียน” ก็จะเห็นได้ว่า มิได้เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ ซึ่งหากเป็นโรงเรียน
ของรัฐอาจต้องพิจารณาในกรอบกฎหมายอื่น เช่น กฎหมายปกครอง เป็นต้น
 กรณีผู้ร้องอ้างว่าถูกทางโรงเรียนเรียกเก็บเงินค่าเทอม คนละ ๒๗,๐๐๐ บาท หากไม่จ่ายทาง
โรงเรียนให้ลาออก หรือจะคัดชื่อออกจากโรงเรียน ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าไม่เป็นไปตามกฎหมายที่มีสิทธิเรียนฟรี ๑๒ ปี
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า กรณีนี้เป็นโรงเรียนทางเลือกที่มีการสอนตามหลักสูตรบูรณาการ
แตกต่างจากโรงเรียนที่สังกัดภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีสิทธิเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงไม่ปรากฏว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน (รายงานผลการพิจารณา
ที่ ๑๐๗๙/๒๕๕๘) กรณีนี้จะเห็นได้ว่า การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษมิได้เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
นอกจากนี้ ยังอาจพิจารณาได้ว่า โรงเรียนดังกล่าวเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนั้นกับนักเรียนทุกคนจึงไม่เป็นการเลือก
ปฏิบัติ แต่มีประเด็นน่าพิจารณาว่าหากน�ำหลักการเลือกปฏิบัติโดยอ้อมมาพิจารณาถึงผลกระทบ (Effect) แล้วจะ
มีนักเรียนบางคนที่อยู่ในกลุ่มเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติไม่สามารถเข้าเรียนได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม เมื่อ
เปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่นจะเห็นได้ว่า โรงเรียนในกรณีนี้มีลักษณะแตกต่างจากโรงเรียนอื่นที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียม
 กรณีผู้ร้องได้ร้องเรียนว่าบุตรชายของผู้ร้องถูกสั่งพักการเรียนด้วยเหตุไม่เหมาะสมและ
ไม่เป็นธรรมต่อบุตรผู้ร้อง กรณีเหตุแห่งการพักการเรียนเกี่ยวข้องกับ “พฤติกรรม” ของนักเรียน คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า เป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก (รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๘๖๕/๒๕๕๕)
กรณีนมี้ ขี อ้ น่าสังเกตว่า การปฏิบตั ทิ พี่ พิ าทนัน้ หากพิจารณาในบริบทของการเปรียบเทียบระหว่างการปฏิบตั ติ อ่ เด็ก
ผูน้ นั้ กับการปฏิบตั ติ อ่ เด็กนักเรียนคนอืน่ แล้วจะเห็นได้วา่ มิได้มกี ารเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุทเี่ ด็กซึง่ ถูกพักการเรียนนัน้
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เป็น “เด็ก” แต่เหตุทเี่ ด็กผูน้ นั้ ถูกปฏิบตั แิ ตกต่างสืบเนือ่ งจาก “พฤติกรรม” ซึง่ เหตุนม้ี ไิ ด้เกีย่ วข้องกับเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตาม กรณีนเี้ ป็นการตีความการเลือกปฏิบตั ใิ นกรอบของกฎหมายเฉพาะ
คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๒
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่าการที่ส�ำนักงาน ก.พ. ได้อนุมัติในหลักการว่า การ
ก�ำหนดต�ำแหน่งที่มีผลท�ำให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของส่วนราชการเพิ่มขึ้น ให้ส่วนราชการน�ำต�ำแหน่งว่างที่มีเงินมา
ยุบเลิก และต่อมา ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือขอยกเว้นหลักเกณฑ์ดังกล่าวในต�ำแหน่งสายงาน
แพทย์และทันตแพทย์ โดยขอให้การก�ำหนดต�ำแหน่งสูงขึ้นของทั้งสองต�ำแหน่งนี้เป็นระดับเชี่ยวชาญโดยไม่ต้องน�ำ
ต�ำแหน่งว่างมายุบรวม ซึ่งส�ำนักงาน ก.พ.อนุมัติ ท�ำให้ต�ำแหน่งสายงานแพทย์ไม่ต้องน�ำต�ำแหน่งว่างมายุบรวม เป็น
กรณีที่ส�ำนักงาน ก.พ. ปฏิบัติต่อบุคลากรต�ำแหน่งสายงานอื่นที่ท�ำหน้าที่ให้บริการสาธารณสุขโดยไม่เป็นธรรม
โดยเฉพาะระหว่างบุคลากรทีม่ สี ถานะเป็นแพทย์ กับบุคลากรทีม่ สี ถานะอืน่ คือ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ
นักรังสีการแพทย์ ฯลฯ นอกจากนี้ การที่ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือขอให้ส่วนราชการในสังกัด
ระงับการใช้ต�ำแหน่งว่าง เพื่อน�ำต�ำแหน่งว่างดังกล่าวมาใช้บรรจุแต่งตั้งนักเรียนทุนของรัฐบาลในสายงานแพทย์
และทันตแพทย์ ก็เป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อบุคลากรต�ำแหน่งสายงานอื่นที่ท�ำหน้าที่ให้บริการสาธารณสุข
(รายงานผลการพิจารณา ที่ ๑/๒๕๕๕) กรณีนจี้ ะเห็นได้วา่ กฎระเบียบของภาครัฐปฏิบตั ติ อ่ บุคคลแตกต่างกันด้วยเหตุ
“ต�ำแหน่งงาน” ซึง่ มีประเด็นว่า เหตุดงั กล่าวสามารถจัดอยูใ่ นเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ติ ามกฎหมายระหว่างประเทศได้
หรือไม่ ทั้งนี้ ในแง่หนึ่งอาจตีความว่าจัดอยู่ในความหมายของ “สถานะ” ของบุคคล แต่ในอีกแง่หนึ่งอาจพิจารณา
ได้ว่า “ต�ำแหน่งงาน” อาจเกี่ยวข้องกับ “อาชีพ” มากกว่า ซึ่งกฎหมายต่างประเทศบางประเทศ เช่น ออสเตรเลีย
ก�ำหนดให้ “อาชีพ” เป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะ ในขณะที่อีกหลายประเทศ เช่น แคนาดา รวมทั้ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ผ่านมามิได้ก�ำหนด “อาชีพ” ไว้เป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติเฉพาะ กรณีจาก
ค�ำร้องดังกล่าวนี้จึงยังอาจอภิปรายกันได้ต่อไป
 การทีบ่ คุ คลบางกลุม่ เสียสิทธิบางอย่าง เมือ่ เปรียบเทียบกับบุคคลอีกกลุม่ หนึง่ เพราะไม่ปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์หรือเงือ่ นไขส�ำหรับการได้สทิ ธินนั้ หากหลักเกณฑ์หรือเงือ่ นไขดังกล่าวไม่มขี อ้ เท็จจริงว่าเกีย่ วข้องกับ
เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติและไม่ใช่การเลือกปฏิบัติ เช่น กรณีผู้ร้องอ้างว่าถูกตัดสิทธิไม่ให้เข้าร่วมสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์เนื่องจากขาดเอกสารประกอบการสอบ เช่น ส่งรูปถ่ายไม่ครบตามจ�ำนวนที่ก�ำหนด
ในประกาศสอบ จะเห็นได้ว่า เมื่อผู้ร้องมิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังกล่าว การที่ผู้ร้องถูกตัดสิทธิ
เข้าสอบจึงมิใช่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม (ค�ำร้องที่ ๖๒๕/๒๕๕๓ และ ๖๓๑-๖๓๕/๒๕๕๓ รายงานผล
การพิจารณา ที่ ๓๕๗-๓๖๒/๒๕๕๘)
 กรณีผรู้ อ้ งอ้างมีการละเมิดสิทธิ แต่ไม่ได้รบั ความเป็นธรรมในการเรียกร้องสิทธิตามกระบวนการ
ยุติธรรม เช่น กรณีผู้ร้องอ้างว่า เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียน ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนได้ทราบเรื่องที่เกิดขึ้น
แต่กลับไม่ดำ� เนินการแก้ไขปัญหา ผูร้ อ้ งและผูป้ กครองได้เข้าร้องทุกข์ตอ่ พนักงานสอบสวนแต่คดีไม่คบื หน้า จึงขอให้
ตรวจสอบ (ค�ำร้องที่ ๑๓๑/๒๕๕๗) กรณีเช่นนี้ หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า การไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือการปฏิบัติ
ที่แตกต่างกันในการด�ำเนินกระบวนการดังกล่าวเกิดจากการกระท�ำของเจ้าหน้าที่รัฐที่มิชอบด้วยกฎหมาย ก็อาจ
เกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่น เช่น กฎหมายปกครอง ประมวลกฎหมายอาญา อย่างไรก็ตาม หากปรากฏว่าการเรียกร้อง
สิทธิในกระบวนการตามกฎหมายมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น สืบเนื่องจากการที่
ผูร้ อ้ งเกีย่ วข้องกับเหตุดา้ นเชือ้ ชาติ ศาสนา ฯลฯ อาจเกีย่ วข้องกับการเลือกปฏิบตั ติ ามกฎหมายสิทธิมนุษยชนได้ หรือ
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หากการเรียกร้องตามกระบวนการนัน้ ได้รบั การปฏิเสธ ตัวอย่างเช่น กรณีผรู้ อ้ งอ้างว่าตนและบุตรทีเ่ กิดในประเทศไทย
มีบัตรประจ�ำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ผู้ร้องต้องการให้บุตรมีสัญชาติไทยจึงร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า “..หากพบว่าหน่วยงานปฏิเสธไม่ด�ำเนิน
การหรือกระบวนการพิจารณาล่าช้า หรือปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นไปตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด อันเป็นการกระท�ำหรือละเลยการ
กระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน นาย ว. สามารถยื่นค�ำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด�ำเนิน
การตรวจสอบใหม่ได้..” (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๙๕๒/๒๕๕๘)
 กรณีผู้ร้องอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของโรงเรียนของรัฐแห่งหนึ่ง และครู
ประจ�ำชั้น กรณีนี้มีข้อเท็จจริงหลายประเด็น เช่น กรณีบุตรสาวถูกเพื่อนชายล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียนและแจ้ง
ความด�ำเนินคดีแล้วแต่คดีความไม่คืบหน้า กรณีครูประจ�ำชั้น กล่าวหาว่า บุตรสาว “เป็นโรคขาดผู้ชายไม่ได้ ต้องน�ำ
ไปบ�ำบัด มีฮอร์โมนผิดปกติเพราะเป็นผู้พิการ” และถูกครูประจ�ำชั้นท�ำร้ายร่างกายโดยใช้ไม้ขนไก่ตี และกระชากผม
เป็นต้น (ค�ำร้องที่ ๔๗๖/๒๕๕๖) แม้ว่าในหลายประเด็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องยุติเรื่องเนื่องจาก
ผู้ร้องได้ร้องทุกข์และฟ้องเป็นคดีต่อศาลแล้ว จึงเป็นกรณีที่อยู่นอกเหนืออ�ำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๔๙๔/๒๕๕๗) แต่ในส่วนของการที่ครูประจ�ำชั้นมีพฤติกรรมกล่าวข้อความ
และมีพฤติกรรมทางกายภาพต่อเด็กซึ่งเป็น “ผู้พิการ” อาจเข้าเหตุของการคุกคาม (Harassment) รวมทั้ง “Hate
Speech” ได้ ซึง่ จัดอยูใ่ นกลุม่ การกระท�ำอันเป็นการเลือกปฏิบตั ิ (Discrimination) ในกรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชน

๔.๔.๙ การปฏิบัติที่แตกต่างกันอันไม่อยู่ในขอบเขตของ “การเลือกปฏิบัติ” กับอ�ำนาจของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ส�ำหรับกรณีข้อเท็จจริงที่มีการกล่าวอ้างถึงการ “เลือกปฏิบัติ” นั้น แม้ว่าเมื่อน�ำหลักการพิจารณาตาม
แนวทางกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมาวิเคราะห์แล้วพบว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติ เช่น ไม่เกี่ยวกับ
“เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” หรือไม่ได้มีลักษณะของการปฏิบัติอันแตกต่างกันระหว่างบุคคลในสาระส�ำคัญที่เหมือนกัน
กรณีเหล่านี้ จึงไม่อาจถือได้ว่าจัดเป็นกรณี “การเลือกปฏิบัติ” (Discrimination) ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน โดยบาง
กรณีเป็นเพียงการ “ปฏิบัติที่แตกต่างกัน” (Differentiation หรือ Distinction) หรือบางกรณีมีลักษณะเป็นการปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นธรรม อันอาจเกี่ยวข้องกับบริบทกฎหมายอื่น เช่น กฎหมายปกครอง เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับกรณีการปฏิบตั แิ ตกต่างกันทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนนั้น มีประเด็นพิจารณาต่อไปว่า กรณีเหล่านั้นอยู่ในขอบเขตอ�ำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติหรือไม่ ในประเด็นนี้จะต้องพิจารณา พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมี
หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ

286

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

 ความหมายของ “สิทธิมนุษยชน” ซึ่งหมายความว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ

และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือตาม
กฎหมายไทย หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม”148
อ�ำนาจหน้าที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครอบคลุมถึง “… (๒) ตรวจสอบและ
รายงานการกระท�ำหรือการละเลยการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรืออันไม่เป็นไปตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคี และเสนอมาตรการการแก้ไขทีเ่ หมาะสมต่อบุคคล
หรือหน่วยงานที่กระท�ำ หรือละเลยการกระท�ำดังกล่าวเพื่อด�ำเนินการ ในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการด�ำเนินการ
ตามที่เสนอ ให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อด�ำเนินการต่อไป”149


ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ กรณีขอ้ เท็จจริงทีม่ กี ารปฏิบตั แิ ตกต่างกัน แต่ไม่เกีย่ วข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน ก็ยังอาจตกอยู่ภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
ชาติได้ เนื่องจากการกล่าวอ้างว่ามีการเลือกปฏิบัตินั้น อาจเข้าเหตุการล่วงละเมิด “สิทธิมนุษยชน” เรื่องอื่น ๆ เช่น
เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์ ซึง่ อาจจ�ำแนกได้ ๔ กรณี ดังนี้
๑. กรณีทอี่ าจคาบเกีย่ วระหว่างการเลือกปฏิบตั กิ บั การละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลหรือสิทธิในความเป็นอยู่

ส่วนตัว

กรณีตามค�ำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ร้องอ้างว่า วัด พ. ได้จัดท�ำพิพิธภัณฑ์
โดยการน�ำร่างของผู้เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์มาจัดแสดง พร้อมทั้งเขียนชื่อ-นามสุกล ประวัติ อาชีพของผู้ตาย ทั้งเป็นร่างที่
ไม่สวมใส่เสื้อผ้า แม้จะมีการลงชื่อยินยอมของผู้ตาย ซึ่งผู้ร้องกังวลว่าอาจจะยินยอมโดยไม่มีความอิสระ เนื่องจาก
อยู่ในสถานที่ดูแลของวัดเลยจ�ำต้องยินยอม ทั้งนี้ ผู้ร้องเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งต่อผู้เสียชีวิตเองและญาติ
ของผู้เสียชีวิตด้วย จึงขอให้ตรวจสอบ คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และ
ความเสมอภาคของบุคคล ตรวจสอบแล้วเห็นว่า การจัดแสดงดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิในเกียรติยศ และชื่อเสียงของ
ผู้เสียชีวิต และบุคคลในครอบครัว ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๕ ถือว่าเป็น
การกระท�ำอันมิบังควรต่อศพ ดูหมิ่นเหยียดหยามศพ (ค�ำร้องที่ ๔๘๔/๒๕๕๒)
กรณีนี้จะเห็นได้ว่า กรณีนี้แม้ว่าจะเป็นกรณีเกี่ยวข้องกับ “ผู้ป่วยโรคเอดส์” ซึ่งสามารถจัดอยู่ใน
เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีประเด็นการเปรียบเทียบระหว่างบุคคลเหมือนกันที่ได้รับการปฏิบัติแตก
ต่างกัน เนื่องจากกรณีนี้มิได้มีลักษณะเป็นการปฏิบัติต่อผู้ป่วยโรคเอดส์ในลักษณะที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไป จึงไม่
เกีย่ วข้องกับการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งสุขภาพ จึงต้องพิจารณาว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอืน่ ๆ เช่น สิทธิเสรีภาพ
ส่วนบุคคล หรือไม่ ส�ำหรับกรณีของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หากพิจารณาตามร่างพระราชบัญญัติข้อมูล
ส่วนบุคคล150 จะเห็นได้วา่ มีการยกเว้น “ข้อมูลของผูซ้ งึ่ ถึงแก่กรรมแล้ว” จากนิยามความหมายของข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
148
149
150

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒, มาตรา ๓
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒, มาตรา ๑๕
ร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๕๕๘
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จึงต้องพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น กฎหมายอาญาฐานหมิ่นประมาทโดยเฉพาะการหมิ่นประมาทผู้ตาย
ว่าเข้าองค์ประกอบหรือไม่151
กรณีตามค�ำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ค�ำร้องที่ ๔๕/๒๕๕๕) ผู้ร้องกล่าวอ้างว่า
บริษทั เอกชนแห่งหนึง่ ได้สงั่ ให้พนักงานซึง่ มีเครือ่ งตรวจสแกน ท�ำการตรวจค้นร่างกายพนักงานหญิง เนือ่ งจากมีเหตุสงสัย
ว่าทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ สูญหาย โดยตรวจค้นเป็นรายบุคคลในห้องน�ำ้ พนักงานถูกบังคับให้ถอดเสือ้ ผ้าออกทัง้ หมด และ
ท�ำการตรวจค้นโดยละเอียด กรณีนศี้ าลมีคำ� พิพากษาให้ผถู้ กู ร้องชดใช้คา่ เสียหายและผูร้ อ้ งได้ขอยุตเิ รือ่ ง คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเห็นควรยุติเรื่อง (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๑๙๖/๒๕๕๖) กรณีนี้ผู้วิจัยมีข้อพิจารณาว่า
ประการแรก แม้ว่าจะเป็นกรณีเกี่ยวข้องกับ “พนักงานหญิง” ซึ่งสามารถจัดอยู่ในเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบตั ิ แต่กไ็ ม่ปรากฏว่ามีลกั ษณะเป็นการปฏิบตั ติ อ่ พนักงานหญิงแตกต่างออกไปด้วยเหตุแห่งเพศ ดังนัน้ กฎเกณฑ์หรือ
การปฏิบตั ใิ นลักษณะนีซ้ งึ่ เป็นการปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกคนเหมือนกันจึงไม่ใช่การเลือกปฏิบตั ิ โดยเฉพาะการเลือกปฏิบตั ิ
โดยตรง นอกจากนี้ หากเป็นการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนในลักษณะเช่นเดียวกัน กล่าวคือ รูปแบบและลักษณะการค้น
เป็นเช่นเดียวกันทั้งลูกจ้างชายและหญิง โดยไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่างของพนักงานบางคนที่เป็นเพศหญิง ท�ำให้ได้รับ
ความอับอาย ก็อาจเป็นการเลือกปฏิบัติทางอ้อมได้
ประการทีส่ อง หากมีการปฏิบตั เิ ฉพาะต่อพนักงานหญิง กล่าวคือ หากมีขอ้ เท็จจริงว่ามีพนักงานชาย
ที่ท�ำงานเช่นเดียวกันอยู่ด้วยแต่ไม่ถูกตรวจค้นก็อาจเป็นการปฏิบัติที่แตกต่างได้ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาตามพระราช
บัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจเป็น “วิธีปฏิบัติ” ขององค์กรเอกชนที่มีลักษณะเลือกปฏิบัติ แต่
ทั้งนี้ก็ต้องน�ำปัจจัยด้านการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินมาประกอบว่ามีความ “ชอบธรรม” หรือไม่
ประการที่สาม การค้นตัวพนักงานดังกล่าว อาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในมิติอื่นนอกจากการ
เลือกปฏิบตั ไิ ด้ โดยเฉพาะสิทธิสว่ นบุคคลและสิทธิในเนือ้ ตัวร่างกาย ซึง่ ก็ตอ้ งพิจารณาชัง่ น�ำ้ หนักเหตุผลความจ�ำเป็นและ
สัดส่วนของการปฏิบัติดังกล่าวประกอบด้วย
กรณีภาคเอกชนท�ำการค้นตัวผู้เข้าชมคอนเสิร์ตซึ่งมีการก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ชายตรวจค้นกระเป๋า
สัมภาระ เจ้าหน้าที่ผู้หญิงตรวจค้นร่างกาย ซึ่งการตรวจค้นดังกล่าวมีการใช้มือสัมผัสบริเวณหน้าอก อวัยวะเพศ และ
ต้นขา โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าว่าจะตรวจอะไรบ้าง ผู้ร้องเห็นว่าเป็นลักษณะล่วงละเมิดทางเพศ คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า การตรวจค้นกระท�ำเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้เข้าชมคอนเสิร์ตให้ได้รับความปลอดภัยและไม่ให้
กระท�ำผิดกฎหมาย แต่วิธีการตรวจค้นโดยใช้มือสัมผัสร่างกาย อาจสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน (รายงาน
ผลการพิจารณาที่ ๙๕๒/๒๕๕๘) กรณีนี้จะเห็นได้ว่า การปฏิบัติที่พิพาทเกิดขึ้นในภาคเอกชน แต่เป็นการปฏิบัติต่อทุก
คนเหมือนกันโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้เข้าชมบางคน อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลใน
เนื้อตัวร่างกาย ซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนประการหนึ่ง ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่าสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว
(Right to Privacy) นั้นมีความหมายหลายนัย ทั้งในแง่สิทธิส่วนบุคคล ในแง่เนื้อตัวร่างกาย สิทธิส่วนบุคคลในข้อมูล152
151

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๗ ผูใ้ ดใส่ความผูต้ ายต่อบุคคลทีส่ ามและการใส่ความนัน้ น่าจะเป็นเหตุให้ บิดา มารดา
คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระท�ำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษดังบัญญัติไว้
ใน มาตรา ๓๒๖ นั้น
152
คณาธิป ทองรวีวงศ์, เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายสิทธิสว่ นบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคล (กรุงเทพ: มหาวิทยาลัย
เซนต์จอห์น, ๒๕๕๗), หน้า ๑๗-๒๖.
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นอกจากนี้ ยังมีกรณีค�ำร้องเกี่ยวกับการน�ำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (ค�ำร้อง ๓๖๒/๒๕๕๖,
รายงานผลการพิจารณาที่ ๕๐๖/๒๕๕๗) กรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่า ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการปฏิบัติที่แตกต่างกันด้วย
เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน แต่เกี่ยวข้องกับการกระทบสิทธิมนุษยชนประการอื่น โดยเฉพาะ
สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว
๒. กรณีที่อาจคาบเกี่ยวระหว่างการเลือกปฏิบัติกับการละเมิดเสรีภาพในทางศาสนา
กรณีปัญหาลักษณะนี้มีตัวอย่างเช่นระเบียบในสถานที่ท�ำงานหรือสถานศึกษาเกี่ยวกับการแต่งกาย
ตามศาสนา เช่น ศาสนาอิสลาม ซึ่งอาจจ�ำแนกพิจารณาได้สองมิติ คือ
ในมิติแรก หากกฎระเบียบที่พิพาทไม่เปิดโอกาสให้บุคคลแต่งกายตามความเชื่อศาสนาได้ โดย
กฎระเบียบดังกล่าวมีผลใช้บังคับกับลูกจ้างหรือนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเช่นนี้ หากพิจารณาตามหลักของการ
เลือกปฏิบัติโดยตรงแล้วจะเห็นได้ว่า กฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติดังกล่าวมีลักษณะเป็นกลาง (Neutral) จึงไม่เป็นการ
เลือกปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาหลักการเลือกปฏิบตั โิ ดยอ้อมแล้วอาจพิจารณาได้วา่ แม้กฎระเบียบใช้กบั บุคคล
ทุกคน แต่ส่งผลกระทบต่อบุคคลบางคนหรือบางกลุ่มด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติแล้วก็อาจจัดเป็นการเลือกปฏิบัติ
โดยอ้อมได้ แต่แม้ว่าจะพิจารณาในกรอบการเลือกปฏิบัติโดยอ้อม ก็ยังมีข้อจ�ำกัดเนื่องจากต้องมีการน�ำปัจจัยอื่นมา
พิจารณา หากเปรียบเทียบกับกรณีทคี่ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเห็นว่า กฎเกณฑ์เพือ่ ความปลอดภัย
ของแคนาดาที่ใช้บังคับแก่ลูกจ้างทุกคนส่งผลให้เกิดการเลือกปฏิบัติในทางพฤตินัย (Discrimination De Facto) ต่อ
ผู้นับถือศาสนา Sikh แต่เห็นว่ากฎเกณฑ์ดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควรและมุ่งต่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ตาม
เงื่อนไขของมาตรา ๑๘153 ซึ่งในกรณีของไทยก็เคยมีกรณีผู้ถูกร้องอ้างเหตุปัจจัยอื่น เช่น อ้างว่า “การใช้ผ้าคลุมฮิญาบ
ที่มีลักษณะยาว จะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ในหอผู้ป่วยใน” (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๑๙๑/๒๕๕๖) ซึ่งใน
กรณีเช่นนี้ก็ต้องพิจารณาเหตุผลของการประกอบอาชีพเป็นกรณีไป
ในมิติที่สอง กฎระเบียบที่ส่งผลจ�ำกัดการแต่งกายตามความเชื่อศาสนานั้น แม้ว่าใช้บังคับกับบุคคล
ทุกคนและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติก็ตาม แต่ส่งผลกระทบกับเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งศาสนา ที่ได้รับการรับรองไว้ใน
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อย่างไรก็ตาม
เสรีภาพนี้อาจถูกจ�ำกัดได้โดยบทบัญญัติทางกฎหมาย ตามความจ�ำเป็น เพื่อรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย
สุขอนามัย หรือศีลธรรมของประชาชน หรือเพือ่ คุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพขัน้ มูลฐานของบุคคลอืน่ ซึง่ ต้องมาพิจารณาว่า
การแสดงออกทางศาสนาโดยการแต่งกายนั้น ขัดต่อความสงบเรียบร้อยอย่างไร และกฎระเบียบเกี่ยวกับการแต่งกาย
ที่จ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนาดังกล่าวนั้น เป็นกรณีจ�ำเป็น ได้สัดส่วน หรือไม่
ตัวอย่างเช่น ค�ำร้อง ๓๔๔/๒๕๕๓ ซึ่งเป็นกรณีกฎระเบียบของโรงเรียนเกี่ยวกับการแต่งกาย ซึ่ง
ผู้ร้องอ้างว่ากระทบเสรีภาพและเลือกปฏิบัติ กรณีนี้กฎระเบียบของโรงเรียนที่พิพาทใช้บังคับกับนักเรียนทุกคน จึงไม่
อยู่ในขอบเขตความหมายของการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะการเลือกปฏิบัติโดยตรง แต่อาจเป็นการเลือกปฏิบัติโดยอ้อม
และเป็นการกระทบเสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนา อย่างไรก็ตาม ในกรณีกฎระเบียบการแต่งกายของโรงเรียนนัน้
ได้มีระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการแต่งกายตามหลัก
ศาสนาได้ ปัญหาดังกล่าวจึงได้รับการแก้ไขในระดับหนึ่ง แต่กระนั้นก็ตาม ยังอาจเกิดกรณีปัญหา เช่น บางโรงเรียนออก
ระเบียบขัดกับระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว (ค�ำร้องที่ ๓๔๔/๒๕๕๓ รายงานผลการพิจารณา ที่ ๔๕๗/๒๕๕๖)
153
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นอกจากนี้ ในกรณีระเบียบการแต่งกายเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งผู้ร้องอ้างว่ากระทบเสรีภาพและเลือก
ปฏิบัตินั้น (ค�ำร้องที่ ๕๖๗/๒๕๕๓ รายงานผลการพิจารณา ที่ ๒๙๘/๒๕๕๔) กฎระเบียบเช่นนี้หากใช้บังคับกับทุกคน
โดยหลักแล้วก็ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยตรง แต่อาจเป็นการเลือกปฏิบัติโดยอ้อมและเป็นการกระทบเสรีภาพในการ
แสดงออกทางศาสนา อย่างไรก็ตาม หากมีการก�ำหนดระเบียบว่า สามารถแต่งกายตามหลักศาสนาได้โดยมีเงื่อนไขว่า
ต้องยืน่ ค�ำร้องขออนุญาตก่อน ดังนีก้ ย็ งั ไม่เป็นการจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนาเพราะยังเปิดช่องให้สามารถ
ใช้เสรีภาพการแสดงออกได้
๓. กรณีที่อาจคาบเกี่ยวระหว่างการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิเสรีภาพทางการศึกษา
ค�ำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหลายกรณี มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อ
นักเรียน นักศึกษา ที่แตกต่างกัน อันเป็นการกระทบสิทธิเสรีภาพในการศึกษา ซึ่งการปฏิบัติที่แตกต่างเหล่านั้น บาง
กรณีก็ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน เช่น กรณีผู้ร้องได้ร้องเรียนว่าบุตรชายของ
ผู้ร้องถูกสั่งพักการเรียนด้วยเหตุไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมต่อบุตรผู้ร้อง กรณีเหตุแห่งการพักการเรียนเกี่ยวข้องกับ
“พฤติกรรม” ของนักเรียน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก
(รายงานผลการตรวจสอบที่ ๘๖๕/๒๕๕๕) กรณีที่ผู้ร้องอ้างว่า นักเรียนที่เรียกร้องสิทธิกลับเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเดิม
จ�ำนวน ๓๖ คน ถูกเลือกปฏิบัติ เช่น หนังสือเรียนที่ได้รับและกระบวนการเรียนการสอนก็แตกต่างจากนักเรียนอื่น ๆ
(ค�ำร้องที่ ๒๘๒/๒๕๕๕) กรณีผู้ร้องอ้างว่า โรงเรียนไม่ออกเอกสารแสดงการจบหลักสูตรส�ำหรับนักเรียนที่ยังค้างค่า
บ�ำรุงการศึกษา (ค�ำร้องที่ ๒๒๙/๒๕๕๕) กรณีกล่าวอ้างว่ามีการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียน
เข้าศึกษาต่อ (ค�ำร้อง ๕๗๓/๒๕๕๕ และ ๓๓/๒๕๕๖) กรณีเหล่านีห้ ากปรากฏข้อเท็จจริงว่าการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันเกีย่ วข้อง
กับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ฯลฯ อาจจัดเป็นการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนได้
แต่หากไม่เกีย่ วข้องก็จะต้องพิจารณาว่ากระทบสิทธิมนุษยชนในด้านอืน่ โดยเฉพาะสิทธิเสรีภาพในการศึกษาทีร่ ฐั ธรรมนูญ
คุ้มครองไว้หรือไม่
ส�ำหรับกรณีที่มีการร้องเรียนว่าบุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู อาจารย์ มีพฤติกรรมกระทบต่อสิทธิ
ในเนื้อตัวร่างกายของนักเรียน เช่น ค�ำร้องที่ ๕๔๔/๒๕๕๔ กรณีเช่นนี้ ในมิติของสิทธิมนุษยชนนั้น อาจมีความเกี่ยวข้อง
ในหลายกรณี เช่น หากปรากฏว่าพฤติกรรมดังกล่าวเกี่ยวเนื่องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น เพศ อาจเข้าข่ายการ
เลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะกรณีการคุกคาม (Harassment) รวมทั้งอาจเกี่ยวข้องกับ “สิทธิเด็ก” ซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนอีก
ประการหนึ่ง นอกจากนี้ ยังอาจเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนอื่นนอกจากในมิติของการเลือกปฏิบัติ เช่น สิทธิส่วนบุคคล
สิทธิในเนื้อตัวร่างกาย โดยอาจจัดอยู่ในกรณีที่ ๑ ดังกล่าวข้างต้น
๔. กรณีทอี่ าจคาบเกีย่ วระหว่างการเลือกปฏิบตั แิ ละการละเมิดสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุตธิ รรม
จากการศึกษาค�ำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบว่า กรณีทมี่ กี ารร้องเรียนหลายกรณี
เกี่ยวข้องกับการที่ผู้ร้องอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเรียกร้องเพื่อคุ้มครองสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมใน
กรณีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม เช่น
 กรณีผรู้ อ้ งอ้างว่า เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียน ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนได้ทราบเรือ่ งทีเ่ กิดขึน
้
แต่กลับไม่ด�ำเนินการแก้ไขปัญหา ผู้ร้องและผู้ปกครองได้เข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแต่คดีไม่คืบหน้า จึงขอให้
ตรวจสอบ (ค�ำร้องที่ ๑๓๑/๒๕๕๗)
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กรณีผู้ร้องยื่นค�ำร้องขอรับเงินกรณีบุตรกลายเป็นผู้พิการต่อส�ำนักงานสาธารณะสุขจังหวัด แต่ยัง
ไม่มีการพิจารณา จึงร้องเรียนให้ตรวจสอบ (ค�ำร้องที่ ๕๙๒/๒๕๕๖)
 กรณีการเปรียบเทียบการด�ำเนินการในกระบวนการยุติธรรมว่ามีความแตกต่างกันส�ำหรับกรณี
ข้อเท็จจริงที่เหมือนกัน เช่น ผู้ร้องอ้างว่ามีการแจ้งข้อหาผู้ร้องแต่ไม่แจ้งข้อหาคู่กรณีในเหตุการณ์เดียวกัน (ค�ำร้องที่
๗๔/๒๕๕๕)
 กรณีการอ้างว่าได้รบ
ั ความไม่เป็นธรรมในการด�ำเนินการของเจ้าหน้าทีใ่ นกระบวนการยุตธิ รรม เช่น
ร้องว่า “เจ้าหน้าทีไ่ ด้กระท�ำหรือละเลยการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีปลอมแปลงลายมือชือ่ ในบันทึก
ตรวจยึดในชั้นจับกุม และไม่บันทึกรายการทรัพย์สินที่ตรวจยึดไว้ เป็นเหตุให้ทรัพย์สินสูญหาย” (ค�ำร้องที่ ๒๖๑/๒๕๕๕


กรณีเช่นนีอ้ าจพิจารณาได้ในหลายมิติ กล่าวคือ หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า การไม่ได้รบั ความเป็นธรรม
การไม่ได้รับการเยียวยาในการด�ำเนินกระบวนการดังกล่าว เกิดจากการกระท�ำของเจ้าหน้าที่รัฐที่มิชอบด้วยกฎหมาย
ก็อาจเกีย่ วข้องกับกฎหมายอืน่ เช่น กฎหมายปกครอง ประมวลกฎหมายอาญา อย่างไรก็ตาม ในมิตขิ องสิทธิมนุษยชนนัน้
อาจจ�ำแนกได้สองกรณี คือ
กรณีแรก กรณีที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติ กล่าวคือ หากปรากฏว่าการเรียกร้องสิทธิใน
กระบวนการตามกฎหมายมีการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ เช่น สืบเนือ่ งจากการทีผ่ รู้ อ้ งเกีย่ วข้อง
กับเหตุด้านเชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ อาจเกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนได้
กรณีทสี่ อง แม้วา่ จะไม่เกีย่ วข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ดิ งั กล่าว หากปรากฏว่าการเรียกร้องตาม
กระบวนการนัน้ ได้รบั การปฏิเสธ ล่าช้า ไม่เป็นไปตามกฎหมาย อาจเกีย่ วข้องกับการละเมิด สิทธิของบุคคลในกระบวนการ
ยุติธรรม ที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญอันอยู่ในขอบเขตอ�ำนาจตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
ชาติ ตัวอย่างเช่น กรณีผู้ร้องอ้างว่าตนและบุตรที่เกิดในประเทศไทย มีบัตรประจ�ำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ผู้ร้องต้องการให้บุตรมีสัญชาติไทยจึงร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีนี้คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า “..หากพบว่าหน่วยงานปฏิเสธไม่ด�ำเนินการหรือกระบวนการพิจารณาล่าช้า หรือปฏิบัติที่
ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด อันเป็นการกระท�ำหรือละเลยการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน นาย ว.
สามารถยื่นค�ำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด�ำเนินการตรวจสอบใหม่ได้..” (รายงานผลการพิจารณา
ที่ ๙๕๒/๒๕๕๘) โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ�ำนาจตรวจสอบว่ากระบวนการที่กล่าวอ้างในค�ำร้องนั้น
มีการละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรมหรือไม่ มีการด�ำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายก�ำหนดแล้วหรือไม่ (รายงาน
ผลการพิจารณา ที่ ๓๗๕/๒๕๕๗)
จากการจ�ำแนกทัง้ ๔ กรณีขา้ งต้น อาจสรุปได้วา่ กรณีทมี่ กี ารกล่าวอ้างว่าเกิด “การเลือกปฏิบตั ”ิ แต่
เมือ่ พิจารณาในกรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชนแล้วเป็นกรณีการปฏิบตั ใิ นลักษณะเป็นกลาง (Neutral) ทีม่ ผี ลกับทุกคน หรือ
เป็นกรณีการปฏิบัติแตกต่างกันซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน แต่ก็ยังอาจอยู่ใน
ขอบเขตอ�ำนาจการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ เพราะอาจเป็นการกระทบ “สิทธิมนุษยชน”
ในแง่อ่ืน ๆ ของผู้ร้อง “ที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย
หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม” เช่น การปฏิบัติที่แตกต่างกันอันกระทบต่อเสรีภาพ
ในการแสดงออกทางศาสนา สิทธิเสรีภาพทางการศึกษา ศักดิ์ศรีของมนุษย์ สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เสรีภาพ
ในการสื่อสาร สิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น
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 สรุปการวิเคราะห์

จากการวิเคราะห์ขอบเขตของการเลือกปฏิบัติในหัวข้อนี้ อาจสรุปได้ว่า จากการศึกษาคดีปกครอง
ที่ศาลตัดสินประเด็นการเลือกปฏิบัติน้ัน ในหลายคดีศาลพิจารณาค�ำสั่งทางปกครองที่พิพาทซึ่งถูกกล่าวอ้างว่าเป็นการ
เลือกปฏิบัติประกอบประเด็นอื่น ๆ โดยเฉพาะการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบซึ่งอาจครอบคลุมเหตุต่าง ๆ นอกเหนือจากเหตุ
แห่งการเลือกปฏิบตั โิ ดยทัว่ ไป นอกจากนี้ ในหลายคดีจะเห็นได้วา่ ศาลตัดสินว่ามีการเลือกปฏิบตั แิ ม้การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่าง
กันดังกล่าวเกิดจากเหตุซึ่งมิได้จัดอยู่ในเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติดังเช่น เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ ทั้งนี้ เนื่องจากเหตุผล
ส�ำคัญคือ คดีดังกล่าวเป็นคดีปกครองซึ่งศาลปกครองมีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค�ำสั่งตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ ซึ่งก�ำหนดอ�ำนาจของศาลปกครองในการพิจารณา
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�ำการอัน “มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่
ไม่เป็นธรรม..หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ”154 โดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ก็มิได้ก�ำหนดนิยามความ
หมายหรือขอบเขตของ “การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” ไว้แต่อย่างใด ท�ำให้ศาลสามารถพิจารณาโดยน�ำปัจจัยต่าง ๆ
มาประกอบได้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ศาลปกครองยังได้วนิ จิ ฉัยโดยอาศัยหลักกฎหมายปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในกรณีทเี่ กีย่ วกับการบริการสาธารณะทีม่ หี ลักว่า หน่วยงานทางปกครองทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีจ่ ดั ท�ำกิจการบริการสาธารณะ
ต้องจัดท�ำบริการสาธารณะให้มีความต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก...และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อประชาชน
ผู้ขอใช้บริการ (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๒/๒๕๕๒) จึงอาจกล่าวได้ว่า “การเลือกปฏิบัติ” ดังที่ปรากฏ
ในค�ำพิพากษาคดีปกครองมีขอบเขตกว้างกว่าเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน เนื่องจากอยู่บน
พื้นฐานแนวคิดและหลักกฎหมายที่แตกต่างกัน โดยศาลปกครองน�ำปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่แตกต่างนั้น
มาประกอบการพิจารณาว่าการปฏิบัติดังกล่าวนั้นมีเหตุผลสมควรหรือไม่
อย่างไรก็ตาม การพิจารณาคดีเกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ใิ นกรอบอย่างกว้างนีม้ ขี อบเขตจ�ำกัดอยูเ่ ฉพาะ
ในการพิจารณาคดีปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยต้องเป็นกรณีที่
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�ำโดยใช้อ�ำนาจทางปกครองหรือด�ำเนินกิจการทางปกครองเท่านั้น
ดังนั้น การเลือกปฏิบัติที่อยู่นอกเหนืออ�ำนาจศาลปกครอง เช่น การจับกุม สอบสวน และด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความ
ผิดซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มิใช่เป็นการกระท�ำทางปกครอง (ค�ำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่
๒๓๖/๒๕๔๕) หรือกรณีการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันในมิตกิ ารกระท�ำระหว่างเอกชนด้วยกัน ก็ไม่อยูภ่ ายใต้กรอบการพิจารณา
“การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” ตามแนวของศาลปกครองนี้
หากเปรียบเทียบกับการเลือกปฏิบัติ และเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ
และกฎหมายต่างประเทศจะเห็นได้ว่า การเลือกปฏิบัตินั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ (Grounds of
Discrimination) เช่น เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ฯลฯ แต่ “การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” ตามกฎหมายปกครองของไทย
นั้น มีความหมายกว้างกว่า จึงอาจกล่าวได้ว่า “การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” ในบริบทคดีปกครองนี้ มีขอบเขตและ
ความหมายแตกต่างออกไปจาก “การเลือกปฏิบัติ” ตามความตกลงระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน เนื่องจากการ
154

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ ก�ำหนดว่า “ศาลปกครองมีอ�ำนาจ
พิจารณาพิพากษาหรือมีค�ำสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้ (๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�ำการโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำอื่นใด เนื่องจากการกระท�ำโดยไม่มีอ�ำนาจหรือนอกเหนืออ�ำนาจ
หน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน...หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม..หรือเป็นการ
ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ”
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เลือกปฏิบตั ติ ามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีนนั้ เป็นการพิจารณาภายใต้แนวคิด
ของคดีปกครอง แต่การเลือกปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศนั้นเป็นการพิจารณาภายใต้แนวคิดสิทธิมนุษยชน
ส�ำหรับในบริบทของรัฐธรรมนูญนั้น พบว่าหลักความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญของไทย สะท้อนถึงเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน แต่ในการกล่าวอ้างนั้นมีหลายกรณี
ทีป่ ระเด็นพิพาทมิได้เกีย่ วข้องโดยตรงกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ เช่น เชือ้ ชาติ ศาสนา เพศ ฯลฯ โดยผูร้ อ้ งมักจะเปรียบ
เทียบสิ่งที่ตนคิดว่า “เหมือนกัน” แต่ได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกัน และอ้างว่ามีการเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่
ผูร้ อ้ งเห็นว่าตนเองไม่ได้รบั ความเป็นธรรมในภาพรวมแต่กก็ ล่าวอ้างว่ามีการเลือกปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้วศาล
รัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยการกล่าวอ้างทีก่ ว้างกว่าเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั วิ า่ ไม่เป็นการเลือกปฏิบตั ติ ามรัฐธรรมนูญ แต่ในหลาย
คดีมิได้ให้เหตุผลโดยเจาะจงลงไปว่ากรณีเหล่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่า แม้หลักความเท่าเทียมกันและหลักการห้ามเลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
ของไทย จะสะท้อนถึงเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน แต่การคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญนั้น ก็มีขอบเขตจ�ำกัด คือ สามารถยกขึ้นกล่าวอ้างเฉพาะกรณีภาคเอกชนอ้าง
ยันต่อรัฐ เช่น อ้างว่ากฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อหลักห้ามเลือกปฏิบัติ ดังนั้น การปฏิบัติที่แตกต่างกันในมิติการกระท�ำ
ระหว่างเอกชนด้วยกัน ก็ไม่สามารถยกขึ้นเป็นคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ อย่างไรก็ตาม จากหลักการห้ามเลือกปฏิบัติ
ตามรัฐธรรมนูญส่งผลให้ภาครัฐมีหน้าที่ต้องตรากฎหมายเฉพาะขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกเลือกปฏิบัติในมิติต่าง ๆ
ที่ยังไม่มีกฎหมายครอบคลุมอยู่
ส�ำหรับกรณีคำ� ร้องและการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาตินั้น พบว่ามีหลายกรณีที่ผู้ร้องอ้างว่ามีการ “เลือกปฏิบัติ” เกิดขึ้น ซึ่งมักเป็นกรณีการน�ำข้อเท็จจริงสองข้อเท็จ
จริงมาเปรียบเทียบกันว่ามีการปฏิบัติต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาภายใต้กรอบของ
กฎหมายสิทธิมนุษยชนแล้วจะเห็นได้วา่ ในหลายกรณีตามค�ำร้องนัน้ การปฏิบตั แิ ตกต่างกันดังกล่าวไม่มคี วามเกีย่ วข้อง
กับ “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน หรืออาจพิจารณาว่าเป็นการอ้างเหตุที่กว้างกว่ากฎหมาย
สิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการปฏิบัติแตกต่างดังกล่าวจะไม่อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับ
การห้ามเลือกปฏิบัติ ก็ยังตกอยู่ในขอบเขตอ�ำนาจการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ เพราะ
อาจเป็นการกระทบ “สิทธิมนุษยชน” ในแง่อื่น ๆ ของผู้ร้อง ที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย หรือตามสนธิสญ
ั ญาทีป่ ระเทศไทยมีพนั ธกรณีทจี่ ะต้องปฏิบตั ติ าม เช่น การปฏิบตั ิ
ที่แตกต่างกันอันกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนา การปฏิบัติที่กระทบต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
เสรีภาพในการสื่อสาร เป็นต้น

๔.๕ หลักความเสมอภาคหรือหลักความเท่าเทียมกัน (Principle of Equality)
หลักการห้ามเลือกปฏิบัติมีความสัมพันธ์กับหลักความเสมอภาคหรือหลักความเท่าเทียมกัน (Principle of
Equality) โดยอาจพิจารณาได้วา่ การห้ามเลือกปฏิบัตเิ ป็นหลักการย่อยอันเป็นวิถีทางที่จะน�ำไปสู่ความเท่าเทียมกัน อัน
ปรากฏในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และรัฐธรรมนูญประเทศต่าง ๆ ในส่วนนีจ้ ะได้ทำ� การศึกษาหลักความ
เสมอภาคหรือหลักความเท่าเทียมกัน โดยเริ่มจากความหมายในเชิงแนวคิดทฤษฎี (หัวข้อ ๔.๕.๑) จากนั้นจะศึกษา
ความหมายตามกฎหมายของประเทศต่าง ๆ (หัวข้อ ๔.๕.๒) เพื่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างการก�ำหนดความ
เท่าเทียมกันตามกฎหมาย (หัวข้อ ๔.๕.๓) และน�ำไปสู่การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายไทยต่อไป (หัวข้อ ๔.๕.๔)
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๔.๕.๑ แนวคิดทฤษฎีของหลักความเสมอภาคหรือหลักความเท่าเทียมกัน
โดยทั่วไปแล้ว ความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกันมีความเกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
(Human Dignity) กล่าวคือ การปฏิบัติต่อบุคคลในลักษณะที่เคารพถึงศักดิ์ศรีดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการตระหนัก
ถึงคุณสมบัติร่วมกันของความเป็นมนุษย์ (Common Humanity) โดยปฏิบัติต่อบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณค่าอยู่ในตัวเอง (Intrinsic Value)155 หากบุคคลคนหนึ่งไม่ได้รับการปฏิบัติที่เหมือน
หรือเท่าเทียมกันกับบุคคลอื่น การปฏิบัติดังกล่าวนั้นก็ไม่สอดคล้องกับการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ดังนั้น
การเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์จึงหมายถึงการเคารพหรือยอมรับความแตกต่างของบุคคลซึ่งเกิดจากเหตุต่าง ๆ เช่น เพศ
เชื้อชาติ สีผิว ฯลฯ ทั้งนี้ เนื่องจากไม่ว่าบุคคลคนหนึ่งจะมีเชื้อชาติ สีผิว เพศใดก็ตาม แต่ก็มีความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกัน
ด้วยเหตุนคี้ วามเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกันจึงจัดเป็นสิทธิมนุษยชนทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ อย่างไรก็ตาม ในเชิงแนวคิด
ทฤษฎีนั้น หลักความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกันนี้อาจพิจารณาได้หลายมุมมอง โดยอาจจ�ำแนกได้ดังต่อไปนี้
๔.๕.๑.๑ ความเสมอภาคอย่างเป็นสากล (Universal Equality)
หลักการพื้นฐานของความเสมอภาคคือการที่บุคคลแต่ละบุคคลได้รับการปฏิบัติที่เหมือนกัน
โดยไม่ค�ำนึงถึงปัจจัยหรือเหตุแห่งความแตกต่างของบุคคลเหล่านั้น โดยนัยนี้จึงอาจเรียกว่าความเสมอภาคอย่างเป็น
สากล หรือคุณค่าพืน้ ฐานร่วมกันของความเป็นมนุษย์ทไี่ ม่อาจวัดได้ (Common and Immeasurable Human Worth)
ดังนั้น จากแนวความคิดนี้ส่งผลให้เกิดหลักการ “ปฏิบัติต่อบุคคลโดยไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่าง” (Treating People in
a Difference-Blind Fashion)156 อันเป็นพื้นฐานที่น�ำไปสู่หลักการห้ามเลือกปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ความ
เสมอภาคอย่างเป็นสากลดังกล่าวนั้น ด้วยการห้ามปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันด้วยเหตุที่บุคคลเหล่านั้นมีสีผิว เชื้อชาติ
ศาสนา ที่แตกต่างกัน157
อย่างไรก็ตาม ความเสมอภาคอย่างเป็นสากลซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการ “ปฏิบัติต่อ
บุคคลโดยไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่าง” นี้ยังอาจไม่เพียงพอที่จะส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันได้ นักวิชาการหลายท่าน
ชี้ให้เห็นว่า หลักความเสมอภาคดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงความไม่เสมอภาคเชิงระบบ (Systemic Inequality) ซึ่งเกิดขึ้น
กับกลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่ด้อยโอกาสกว่ากลุ่มอื่น หากใช้หลักการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่าง
ของบุคคลแต่ละกลุม่ แล้วจะส่งผลให้เกิดการเลือกปฏิบตั ขิ นึ้ ได้เช่นเดียวกัน158 หากพิจารณาในกรอบของการเลือกปฏิบตั ิ
แล้วจะเห็นได้ว่า หลักความเท่าเทียมกันอย่างเป็นสากล สอดคล้องกับหลักการห้ามเลือกปฏิบัติโดยตรง ซึ่งมุ่งเน้นการ
พิจารณาการเลือกปฏิบัติจากกรณีการปฏิบัติแตกต่างกันต่อสิ่งที่มีสาระส�ำคัญเหมือนกัน
155

From Life’s Dominion: An Argument about Abortion, Euthanasia, and Individual Freedom by Ronald
Dworkin, 1993, New York: Knopf
156
From The Recognition Principle: A Philosophical Perspective between Psychology, Sociology and
Politics (p 57-58) by Vinicio Busacchi 2015 ,Cambridge Scholars Publishing
157
From Rethinking Non-Discrimination and Minority Rights “Is Multicultralism Bad for the Fight against
Multiculturalisim? by Timo Makkonen (p 155-158)” by Martin Scheinin & Reetta Toivanen Edition.2004
158
From Conceptual Issues “Do We Need Minority Rights?: Memory, History and Membership The Moral
Claims of Marginalized Groups in Political Representation by Melissa S. Williams” by J Räikkä Edition,1996, The
Hague, Martinus Nijhoff
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๔.๕.๑.๒ ความเสมอภาคเชิงระบบหรือโครงสร้าง (Systemic Equality)
ดังทีก่ ล่าวมาแล้วว่า ความเสมอภาคอย่างเป็นสากลนัน้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการปฏิบตั ติ อ่ บุคคล
เหมือนกันโดยไม่คำ� นึงถึงความแตกต่าง ซึง่ อาจส่งผลกระทบให้บคุ คลบางกลุม่ เสียเปรียบหรือเสียโอกาส ดังนัน้ การปฏิบตั ิ
เหมือนกันซึ่งน�ำไปสู่ความเท่าเทียมกันอย่างเป็นสากลจึงส่งผลกระทบให้เกิด “ความไม่เสมอภาคเชิงโครงสร้างหรือเชิง
ระบบ” (Structural or Systemic Inequality) ซึ่งหมายถึงสภาพซึ่งบุคคลกลุ่มหนึ่งต้องตกอยู่ในสถานะที่ไม่เท่าเทียม
กันกับบุคคลกลุม่ อืน่ ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างบุคคลสองกลุม่ นีอ้ าจพิจารณาได้จากความสัมพันธ์ทไี่ ม่เท่าเทียมกันใน
บทบาท หน้าที่ การตัดสินใจ สิทธิ และโอกาส159 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าความไม่เสมอภาคเชิงโครงสร้างมีรากฐานมาจาก
แนวปฏิบัติปกติหรือประจ�ำของสถาบันทางสังคมต่าง ๆ โดยอาจจ�ำแนกได้หลายประเภท เช่น การจ�ำแนกบุคคลตามถิ่น
ที่อยู่ การเลือกปฏิบัติด้านการจ้างงานและการศึกษา เป็นต้น160 ทั้งนี้ เนื่องจากตามลักษณะทั่วไปทางสังคมนั้น จะมีการ
จ�ำแนกบุคคลตามบทบาท ในการจ�ำแนกดังกล่าวส่งผลให้มีบางบทบาทเป็นที่ต้องการมากกว่าบทบาทอื่น161 สภาพและ
ลักษณะทางสังคมดังกล่าวส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันได้
จากข้อจ�ำกัดของแนวคิดความเสมอภาคอย่างเป็นสากลดังกล่าว น�ำไปสู่แนวคิดความ
ไม่เท่าเทียมกันเชิงระบบหรือเชิงโครงสร้าง ซึ่งเน้นว่าความไม่เท่าเทียมกันเกิดจากการปฏิบัติซ�้ำ ๆ กันต่อกลุ่มทางสังคม
บางกลุม่ ทีแ่ ตกต่างกัน แม้วา่ จะเกิดขึน้ โดยปราศจากรูปแบบของการเลือกปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนหรือโดยเจตนาก็ตาม แต่ในท้าย
ที่สุดได้ส่งผลท�ำให้เกิดรูปแบบความไม่เสมอภาคส�ำหรับกลุ่มบุคคลนั้น ๆ (Group-Patterned Inequalities) หรืออาจ
เรียกว่าเกิดสภาวะที่บุคคลกลุ่มครอบง�ำ (Dominant Group) กีดกันบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งให้เป็นกลุ่มชายขอบ (Marginalized Group) ซึ่งความไม่เท่าเทียมที่บุคคลกลุ่มนี้ได้รับนั้น ครอบคลุมมิติต่าง ๆ ทางสังคม เช่น การศึกษา สถานะทาง
สังคม สุขภาพ คุณภาพชีวติ ความเป็นมารดา หรือการมีสว่ นในทางการเมือง ยิง่ ไปกว่านัน้ ความไม่เท่าเทียมกันเชิงระบบ
นี้ เมื่อเกิดขึ้นในมิติใดของสังคมแล้วจะสามารถส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในมิติอื่นของสังคมได้อีก รวมทั้งส่งผล
ต่อเนื่องจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งด้วย162 นอกจากนี้ ในทางสังคมวิทยายังได้มีความพยายามในการจ�ำแนกความไม่
เท่าเทียมกัน (Inequality) ออกเป็นสองประเภท คือ อคติสว่ นบุคคล (Individual Bias) ซึง่ หมายถึงความคิดความเชือ่ ใน
ทางลบของบุคคลต่อบุคคลอืน่ และความไม่เท่าเทียมเชิงระบบ (Systemic Inequality) ซึง่ พิจารณาจากผลทีเ่ กิดขึน้ อย่าง
ไม่เท่าเทียมกันอันเกิดจากสถาบันทางสังคม ผลดังกล่าวนีย้ งั คงสามารถเกิดขึน้ ได้แม้ปราศจากอคติสว่ นบุคคลของบุคคล
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกันมีความหมายหลายนัย โดยพื้นฐาน
ทัว่ ไปแล้ว ความเสมอภาคหมายถึงการปฏิบตั ติ อ่ บุคคลเหมือนกันโดยไม่คำ� นึงว่าบุคคลทีถ่ กู ปฏิบตั นิ นั้ จะมีความแตกต่าง
กันอย่างไร โดยนัยนี้การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันหรือไม่เลือกปฏิบัติ อาจไม่ส่งผลให้เกิดความเท่าเทียมกัน ในทางตรงข้าม
ยังอาจส่งผลให้กลุ่มบุคคลบางกลุ่มเสียเปรียบกลุ่มอื่น ส�ำหรับความหมายของความเสมอภาคเชิงระบบหรือเชิง
โครงสร้างนั้นมิได้มุ่งเน้นที่การปฏิบัติซึ่งต้องเหมือนกัน แต่มุ่งผลที่ท�ำให้บุคคลผู้มีความแตกต่างกันได้รับความเท่าเทียม
159

From Inclusive States: Social Policy and Structural Inequalities (p. 3) by Anis A. Dani and Arjan de Haan,
Edition 2008, Washington, D.C: World Bank
160
From Poverty and Power: the Problem of Structural Inequality (p 217) by Edward Cary Royce, 2009,
Lanham: Rowman & Littlefield
161
From Stanford Encyclopedia of Philosophy: Equality of Opportunity by Richard J. Arneson (2008)
162
From Voice, Trust, and Memory: Marginalized groups and the Failings of liberal representation (p 175178) by Melissa S. Williams,1998, Princeton University Press
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กันในการด�ำรงชีวิตมิติต่าง ๆ ทางสังคม ด้วยเหตุนี้ ในการพิจารณาว่ากฎเกณฑ์หรือมาตรการใดกระทบต่อหลักความ
เสมอภาคอย่างเป็นสากลหรือไม่ ก็จะเป็นการพิจารณาจากเนื้อหาของตัวกฎเกณฑ์นั้น ๆ ว่าปฏิบัติต่อบุคคลเหมือนหรือ
แตกต่างกัน หากมีหลักการที่ใช้กับทุกคนเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่ขัดต่อหลักความเท่าเทียมกันโดยนัยนี้ อย่างไรก็ตาม ใน
การพิจารณาว่ากฎเกณฑ์หรือมาตรการนั้นส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันเชิงระบบ (Systematic Inequality) หรือ
ไม่นั้น มิได้จ�ำกัดเฉพาะการพิจารณาอย่างเจาะจงถึงมาตรการหรือกฎเกณฑ์อันใดอันหนึ่ง แต่จะพิจารณาเชิงโครงสร้าง
หรือเชิงระบบโดยน�ำปัจจัยหลายปัจจัยมาประกอบการพิจารณาด้วย
๔.๕.๑.๓ ความเสมอภาคเชิงรูปแบบ (Formal Equality)
แนวคิดและหลักการเกีย่ วกับความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกันในเชิงรูปแบบ จะพิจารณา
ว่า บุคคลทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ดังนั้น จึงต้องได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกัน หรือเหมือนกัน บุคคลทุกคนจะสามารถ
เข้าถึงโอกาสต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกัน หรือมีสิทธิที่เหมือนกัน ดังนั้น หากบุคคลใดได้รับการปฏิบัติที่แตกต่าง หรือไม่ได้รับ
สิทธิเช่นเดียวกับบุคคลอื่น ก็ถือว่าเป็นการขัดต่อหลักความเท่าเทียมกัน ตัวอย่างเช่น กรณีการปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
นั้น กฎหมาย นโยบาย หรือแนวปฏิบัติที่มีเนื้อหาสาระแตกต่างกันระหว่างเพศ ก�ำหนดให้สิทธิบางอย่างเฉพาะกับเพศ
ใดเพศหนึ่ง ก็ถือว่าขัดต่อหลักนี้ ด้วยเหตุนี้ กฎหมายหรือนโยบายจึงต้องมีลักษณะเป็นกลาง (Neutral) กล่าวคือ วาง
หลักปฏิบัติที่เหมือนกันโดยไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่างด้านต่าง ๆ ของบุคคล เช่น เพศ ศาสนา ความพิการ ฯลฯ หรืออาจ
เรียกได้วา่ บุคคลทุกคนจะต้องอยูภ่ ายใต้มาตรฐานเดียวกัน (Single Standard) โดยไม่คำ� นึงถึงความแตกต่างในประเด็น
ต่าง ๆ ของบุคคล ตัวอย่างเช่น การก�ำหนดให้ลูกจ้างชายเท่านั้นที่จะต้องท�ำงานกะกลางคืน กรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่ากฎ
เกณฑ์มีรูปแบบที่แตกต่างกันระหว่างเพศ จึงขัดต่อหลักความเท่าเทียมกันในเชิงรูปแบบ ภายใต้หลักการนี้ กฎเกณฑ์จะ
ต้องก�ำหนดให้ลูกจ้างทั้งหญิงและชายท�ำงานกะกลางคืน จึงเกิดความเท่าเทียมกัน
การก�ำหนดกฎเกณฑ์ให้เกิดความเป็นกลางหรือมาตรฐานเดียวกันส�ำหรับทุกคนโดยไม่คำ� นึงถึง
ความแตกต่าง มีตัวอย่างอื่น ๆ เช่น การก�ำหนดเวลาท�ำงาน เวลาพักเหมือนกันส�ำหรับลูกจ้างทุกคน โดยไม่ค�ำนึงถึง
ความแตกต่างของลูกจ้างหญิงซึ่งต้องให้นมบุตร การก�ำหนดกฎเกณฑ์ในการท�ำงานให้ลูกจ้างต้องแต่งกายเหมือนกัน
โดยไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่างด้านความเชื่อทางศาสนาที่ต้องมีการสวมใส่อุปกรณ์บางอย่างตามความเชื่อของตน การ
ก�ำหนดให้ประวัติอาชญากรรมเป็นคุณสมบัติต้องห้ามส�ำหรับการประกอบอาชีพโดยไม่ค�ำนึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติ
เฉพาะของงานนั้น ๆ เป็นต้น กรณีตัวอย่างดังกล่าวมานี้จะเห็นได้ว่า กฎเกณฑ์ที่เป็นกลางหรือใช้บังคับกับทุกคน อาจ
ส่งผลในทางปฏิบตั หิ รือในทางความเป็นจริงให้บคุ คลบางกลุม่ ทีเ่ ปราะบางและเสียเปรียบ ยังคงตกอยูใ่ นความเสียเปรียบ
ต่อไป ท�ำให้ไม่เกิดผลแห่งความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกันในความเป็นจริง
๔.๕.๑.๔ ความเสมอภาคภายใต้การปกป้องคุ้มครอง (Protectionist Approach)
ดังที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกันในเชิงรูปแบบ จะท�ำให้
เกิดหลักการและการปฏิบัติต่อบุคคลทุกคนเหมือนกันก็ตาม แต่มีประเด็นปัญหาว่า การไม่น�ำปัจจัยด้านความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลมาประกอบการพิจารณานั้น แม้ว่าโดยทั่วไปจะเห็นว่าทุกคนได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักความเท่าเทียมกันเชิงรูปแบบ (Formal Equality) แต่ในทางปฏิบัติหรือโดยผลที่เกิดขึ้นแล้ว จะเกิดสภาพ
ที่ว่าบุคคลบางคนหรือบางกลุ่มเสียเปรียบ หรือไม่สามารถเข้าถึงโอกาส ประโยชน์บางอย่าง อันเนื่องมาจากความ
แตกต่างของบุคคลเหล่านั้น ภายใต้กฎเกณฑ์ที่มีหลักการเหมือนกันส�ำหรับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความแตกต่าง
ด้านเพศ ตัวอย่างเช่น การก�ำหนดให้ลูกจ้างทั้งหญิงและชายท�ำงานกะกลางคืน สอดคล้องกับหลักความเท่าเทียมกัน
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เชิงรูปแบบ แต่ในทางปฏิบัติหรือผลที่เกิดขึ้นจริง กฎเกณฑ์ดังกล่าวส่งผลให้ลูกจ้างหญิงเกิดความเสียเปรียบ เนื่องจาก
เหตุผลความแตกต่างทางกายภาพ เช่น ความยากล�ำบากและความปลอดภัยส�ำหรับการเดินทางในเวลากลางคืน ดังนั้น
จึงเกิดแนวคิดที่น�ำปัจจัยด้านความแตกต่างมาพิจารณาประกอบหลักความเสมอภาคเพื่อปกป้องหรือคุ้มครองบุคคล
บางคนหรือบางกลุ่มที่อยูใ่ นสภาพเสียเปรียบจากกฎเกณฑ์ที่มีเนื้อหาเช่นเดียวกันหรือมาตรฐานเดียวกันดังกล่าวข้างต้น
ดังตัวอย่างข้างต้น หากพิจารณาภายใต้แนวคิดนี้ การก�ำหนดให้ลูกจ้างชายเท่านั้นที่จะท�ำงานกะกลางคืน สอดคล้องกับ
หลักความเสมอภาค เนือ่ งจากน�ำเหตุผลความแตกต่างทางกายภาพ เช่น ความยากล�ำบากและความปลอดภัยส�ำหรับการ
เดินทางในเวลากลางคืน มาประกอบการก�ำหนดกฎเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติ แม้ว่ามีความแตกต่างเกิดขึ้นระหว่างลูกจ้าง
ต่างเพศ แต่ความแตกต่างนั้นก็ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติตามแนวคิดนี้เนื่องจากเป็นไปด้วยเหตุผลเพื่อปกป้องคุ้มครอง
ลูกจ้างหญิง แนวคิดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นจากกฎหมายที่มีเนื้อหาปฏิบัติต่อบุคคลบางกลุ่มแตกต่างจากบุคคลอื่น
เพื่อปกป้องบุคคลบางกลุ่มนั้น (Protective Legislation)
อย่างไรก็ตาม ในอีกแง่หนึ่งพบว่า แนวคิดความเสมอภาคภายใต้การปกป้องคุ้มครองดังกล่าว
ซึง่ มักพบในกรณีเหตุแห่งเพศ (Protectionist Approach to Gender Difference) นัน้ วางอยูบ่ นพืน้ ฐานแนวคิดว่าเพศ
หญิงมีความอ่อนแอและด้อยกว่าเพศชาย ดังสะท้อนให้เห็นจากกฎหมายและค�ำพิพากษา ดังเช่นตัวอย่างต่อไปนี้
 รัฐธรรมนูญเนปาล จ�ำกัดการได้สัญชาติตามหลักสายโลหิตเฉพาะสืบสายจากบิดา รวม
ทั้งการที่ชายต่างด้าวสมรสกับหญิงเนปาลก็มีข้อจ�ำกัดในการได้สัญชาติเนปาลด้วย หลักของรัฐธรรมนูญนี้สืบเนื่องจาก
แนวคิดที่ว่าเพศหญิงไม่อาจมีความสามารถเกี่ยวกับสัญชาติที่อิสระจากสามี163
 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของอินเดียก�ำหนดให้เฉพาะผู้ชายที่จะต้องช�ำระค่า
อุปการะเลี้ยงดูแก่ภริยา แต่มิได้ก�ำหนดหน้าที่ดังกล่าวให้กับภริยา จะเห็นได้ว่าหลักกฎหมายดังกล่าวอยู่บนพื้นฐาน
แนวคิดว่าฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายที่ต้องพึ่งพิงฝ่ายชายในทางเศรษฐกิจ กฎหมายดังกล่าวถูกโต้แย้งว่าขัดต่อหลักความเสมอ
ภาคตามรัฐธรรมนูญ แต่ศาลในคดี Thamsi Goundani V. Kanni Ammal ตัดสินว่ากฎหมายนี้ใช้กับผู้หญิงทุกคนใน
สถานการณ์เช่นเดียวกัน กล่าวคือ ผูห้ ญิงทีถ่ กู สามีทอดทิง้ จึงไม่เป็นการเลือกปฏิบตั ิ จะเห็นได้วา่ ค�ำตัดสินอยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของความเสมอภาคเชิงรูปแบบ นอกจากนี้ จากเหตุผลของศาลที่กล่าวว่า “การปฏิบัติต่างกันต่อหญิงและชายเป็นเรื่อง
ธรรมชาติ เนื่องจากผู้หญิงเป็นเพศอ่อนแอและต้องการการปฏิบัติเป็นพิเศษ” ยังสะท้อนถึงแนวคิดความเสมอภาคภาย
ใต้การปกป้องคุ้มครอง164
 ศาลปากีสถานตัดสินว่าการสมรสของหญิงโดยไม่ได้รบั การอนุญาตจากบิดาหรือผูป้ กครอง
ของฝ่ายหญิงเป็นโมฆะ อย่างไรก็ตาม ในปี ๒๐๐๓ ศาลสูงสุดพิพากษากลับ จึงอาจพิจารณาได้ว่าศาลสูงสุดใช้แนวทาง
พิจารณาความเสมอภาคจากมาตรฐานเดียวกัน และแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมหรือความเสมอภาคในเชิง
รูปแบบยังไม่สามารถแก้ไขความไม่เท่าเทียมเชิงระบบและโครงสร้างในสังคม อีกทั้งยังอยู่บนสมมุติฐานความแตกต่าง
ทางเพศซึ่งมองผู้หญิงในสถานะที่ด้อยกว่า165

163

From Challenging the Liberal Subject “Law and Gender Justice in South Asia, in Gender Justice, Citizenship and Development by Ratna Kapur (p 143-144)” Maitrayee Mukhopadhyay and Navsharan Singh Edition,2007,
Zubaan an imprint of Kali for Women
164
Ibid.
165
Ibid.
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E Q UA L I TY
ในบริบทของความแตกต่างทางเพศตามกฎหมายสหรัฐอเมริกานัน้ พบว่าในช่วงแรกฝ่ายสิทธิ
สตรีเรียกร้องให้มกี ารปฏิบตั ติ อ่ หญิงเท่าเทียมกับชายโดยเน้นการปฏิบตั ทิ เี่ หมือนกัน อันสอดคล้องกับหลักความเสมอภาค
เชิงรูปแบบ แต่ในระยะต่อมามีการเรียกร้องให้ปฏิบัติที่แตกต่างกันรวมทั้งเรียกร้องให้มีการก�ำหนดกฎหมายที่ปฏิบัติต่อ
ผูห้ ญิงเป็นพิเศษด้วยเหตุผลเพือ่ ปกป้องคุม้ ครองโดยเฉพาะในมิตกิ ารจ้างแรงงาน เนือ่ งจากการปฏิบตั ติ อ่ ลูกจ้างชายและ
หญิงเหมือนกันกลับส่งผลให้เกิดการเอาเปรียบลูกจ้างหญิง ตัวอย่างเช่น ศาลสูงสุดตัดสินว่า166 กฎหมายที่ก�ำหนดเวลา
ท�ำงานของผู้หญิงในอุตสาหกรรมซักรีดนั้นใช้บังคับได้ โดยให้เหตุผลว่า ผู้หญิงมักจะพึ่งพาผู้ชายและสภาพทางกายภาพ
ของผู้หญิงตลอดจนบทบาทความเป็นแม่ได้ท�ำให้เพศหญิงเสียเปรียบในการดิ้นรนเพื่อการมีชีวิต โดยเฉพาะในกรณีที่
เกี่ยวกับภาระความเป็นมารดา ดังนั้น การด�ำรงสภาพทางกายที่สมบูรณ์ของผู้หญิงจัดเป็นผลประโยชน์สาธารณะอย่าง
หนึ่งที่รัฐควรปกป้องคุ้มครอง จะเห็นได้ว่าคดีนี้ศาลรับรองกฎหมายที่สะท้อนแนวคิดปกป้องคุ้มครอง อย่างไรก็ตามใน
บางคดี167 ศาลตัดสินว่ากฎหมายในลักษณะปกป้องคุม้ ครองเพศหญิง (ก�ำหนดค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ส�ำหรับผูห้ ญิงโดยเฉพาะ) นัน้
ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากเป็นการขัดต่อเสรีภาพในการท�ำสัญญาของผู้หญิง
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าแนวคิดความเสมอภาคภายใต้การปกป้องคุ้มครอง แม้ว่าในแง่หนึ่งจะเป็น
แนวทางส�ำหรับการแก้ไขปัญหาของการพิจารณาความเสมอภาคเชิงรูปแบบโดยไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่างกันระหว่าง
บุคคล แต่ในอีกแง่หนึ่งก็อาจพิจารณาได้ว่าอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดที่มองบุคคลบางกลุ่มในลักษณะด้อยกว่าบุคคลอีก
กลุ่มหนึ่ง ลักษณะของแนวคิดเช่นนี้เกี่ยวข้องกับ “การสร้างภาพเหมารวม” (Stereotyping) ดังจะได้จ�ำแนกพิจารณา
ต่อไป นอกจากนี้ กฎหมายในลักษณะปกป้องคุ้มครองยังอาจกระทบเสรีภาพหรือสิทธิด้านอื่นของบุคคลที่กฎหมาย
มุ่งคุ้มครองได้ ดังเช่นคดีในสหรัฐอเมริกาดังกล่าวข้างต้น
๔.๕.๑.๕ ความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมเชิงสาระ (Substantive Equality)
ตามแนวคิดความเท่าเทียมกันในเชิงรูปแบบ ส่งผลให้เกิดการปฏิบตั ติ อ่ บุคคลทุกคนเหมือนกัน
โดยไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่าง หรือที่เรียกว่าการปฏิบัติที่เหมือนกันต่อกรณีที่เหมือนกัน (Equal Treatment of Equal
Cases) ซึ่งแนวคิดนี้มีความสัมพันธ์กับการห้ามเลือกปฏิบัติโดยตรง (Direct Discrimination) อย่างไรก็ตาม การ
พิจารณาความเท่าเทียมกันในเชิงรูปแบบนี้อาจท�ำให้เกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในผลที่เกิดหรือในสภาพความเป็น
จริง (De Facto Equality) เนื่องจากมิได้พิจารณาความแตกต่างในสาระส�ำคัญ (Material Difference) ระหว่างสองสิ่ง
ที่น�ำมาเปรียบเทียบกันนั้น ตัวอย่างเช่น การก�ำหนดกฎเกณฑ์ นโยบาย หรือมาตรฐาน ที่เป็นกลางหรือเป็นสากลเพื่อใช้
กับบุคคลทุกคนเหมือนกัน (Universal Standard) อาจส่งผลให้บคุ คลบางกลุม่ เสียเปรียบและถูกกีดกันจากโอกาสต่าง ๆ
166
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From “Muller v. Oregon” 208 U.S. 412 (1908)” p 421-422
From “Adkins v. Children’s Hospital” 261 U.S. 525 (1922) p 546–553
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ในสังคมได้ เช่น การก�ำหนดเกณฑ์รับสมัครงานเหมือนกัน แต่กลับส่งผลให้คนพิการไม่สามารถมีโอกาสสมัครงานได้
ดังนั้น จึงเกิดแนวคิดการพิจารณาความเท่าเทียมกันเชิงสาระ เพื่อลดผลกระทบอันท�ำให้บุคคลเสียเปรียบดังกล่าว การ
พิจารณาความเท่าเทียมกันในแง่มุมนี้ มีความสัมพันธ์กับแนวคิดความเท่าเทียมกันภายใต้การปกป้องคุ้มครองดังกล่าว
ข้างต้น นอกจากนี้ ยังมีความสัมพันธ์กบั การเลือกปฏิบตั โิ ดยอ้อม (Indirect Discrimination) ด้วย ดังนัน้ การก�ำหนด
กฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดผลเท่าเทียมในเชิงสาระนี้ จึงสามารถท�ำได้โดยไม่ขัดต่อหลักความเสมอภาค เนื่องจาก
สามารถอธิบายได้ดว้ ยเหตุผลของความจ�ำเป็นในการปกป้องคุม้ ครองบุคคลทีแ่ ตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ในอีกแง่หนึง่ ยัง
อาจมีมุมมองที่โต้แย้งว่า ความเท่าเทียมกันภายใต้การปกป้องคุ้มครองอันน�ำไปสู่ความเท่าเทียมกันในเชิงสาระนี้ อยู่บน
พื้นฐานการพิจารณาว่าบุคคลบางคนหรือบางกลุ่ม มีความด้อยกว่า (Inferior) เมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง
จึงสะท้อนถึงแนวคิดของการพิจารณาบุคคลที่ไม่เท่าเทียมกันอยู่นั่นเอง ตัวอย่างเช่น การก�ำหนดให้ลูกจ้างชายเท่านั้น
ที่จะท�ำงานกะกลางคืน ด้วยเหตุผลเพื่อปกป้องคุ้มครองลูกจ้างหญิงจากภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางในเวลา
กลางคืน หากพิจารณาในอีกแง่หนึง่ จะเห็นได้วา่ กฎเกณฑ์นอี้ ยูบ่ นพืน้ ฐานแนวคิดว่าผูห้ ญิงเป็นเพศอ่อนแอ (Weakness)
กล่าวคือ กฎเกณฑ์หรือการปฏิบัติลักษณะนี้มิได้มองว่าสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาอันน�ำมาสู่การปฏิบัติที่แตกต่างกันนั้น
เกิดจาก “สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย” แต่กลับมองว่า “ผู้หญิงมีสภาพร่างกายที่อ่อนแอและเปราะบาง” การปฏิบัติ
เช่นนี้ยิ่งเป็นการตอกย�้ำว่าลูกจ้างหญิงมีสถานะที่ด้อยกว่า (Subordinate) เมื่อเปรียบเทียบกับลูกจ้างชาย ด้วยเหตุนี้
จึงเกิดข้อโต้แย้งว่า ในท้ายที่สุดแล้ว ความเท่าเทียมกันที่แท้จริงจึงยังไม่อาจบรรลุได้
๔.๕.๑.๖ ความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกันในโอกาส (Equality of Opportunity) และ ความ
เสมอภาคหรือความเท่าเทียมกันในผล (Equality of Outcome)
พัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับความเสมอภาคในโอกาส (Equality of Opportunity) หรือ
อาจเรียกว่า ความเสมอภาคในการเข้าถึง (Equality of Access) มีความเกี่ยวเนื่องกับการเข้าสู่โอกาสในการจ้าง
แรงงาน (Employment Opportunity) โดยเน้นย�้ำถึงความส�ำคัญของการพิจารณาคุณสมบัติและความสามารถของ
บุคคลมากกว่าการน�ำ “ปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้อง” เช่น เชื้อชาติ สีผิว ความเป็นชนกลุ่มน้อย ฯลฯ มาประกอบการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเข้าถึงโอกาสในการท�ำงานของบุคคลนั้น ในบริบทของการเข้าถึงโอกาสในการจ้างงานนั้น การด�ำเนินการ
ที่สอดคล้องกับแนวคิดนี้ เช่น การประกาศการรับสมัครงานอย่างเปิดเผยโดยให้โอกาสผู้สมัครทุกคนอย่างเท่าเทียม
กัน (Open call) การพิจารณาตัดสินคัดเลือกผู้สมัครงานจากเกณฑ์หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับต�ำแหน่งงานนั้นโดยไม่น�ำ
ปัจจัยอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น เชื้อชาติ สีผิว มาประกอบ (Fair Judging)168 อย่างไรก็ตาม แนวคิดนี้ขยายขอบเขตไปยัง
ความเสมอภาคในการเข้าถึงโอกาสในมิติอื่น ๆ ของสังคมด้วย เช่น การศึกษา การเป็นสมาชิกสมาคม การเข้าถึงบริการ
สาธารณะ เป็นต้น แนวคิดนี้มุ่งเน้นถึงความเป็นธรรมในกระบวนการ (Fair Process) เพื่อการเข้าถึงโอกาสต่าง ๆ ที่จะ
ไม่น�ำเอาปัจจัยซึ่งไม่เกี่ยวข้องมาท�ำให้บุคคลเสียโอกาสในการเข้าถึงโอกาสนั้น169
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From Encyclopedia of Political Theory (p 452-453) Mark Bevir Edition (2010), Sage Publications
From International Encyclopedia of Social Science: Equal Opportunity by Nicole Richard and Torrey
Shanks, 2008.
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ความเสมอภาคในโอกาส อาจพิจารณาได้จากมุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์ จะเห็นได้จาก Milton
และ Rose Friedman อธิบายไว้ว่า ความเสมอภาคในโอกาสมิได้มีความหมายตามลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ เนื่องจาก
บุคคลบางคนอาจเกิดมาด้วยสภาพร่างกายทีแ่ ตกต่างกัน แต่ความหมายทีแ่ ท้จริงของความเสมอภาคในโอกาส คือ อาชีพ
ซึ่งเปิดโอกาสให้กับบุคคลที่มีคุณสมบัติหรือความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น โดยไม่มีอุปสรรคที่เกิดจากการกระท�ำ
ตามอ�ำเภอใจ (Arbitrary Obstacles) ซึ่งกีดกันหรือขัดขวางความสามารถของบุคคลนั้น อุปสรรคดังกล่าวเกิดจากการ
น�ำคุณสมบัติที่ไม่เกี่ยวข้อง (Irrelevant Characteristics) เช่น เชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา มากีดกันโอกาสของบุคคล
นอกจากนี้ John Roemer171 ใช้ค�ำว่าการไม่เลือกปฏิบัติ (Non-Discrimination) ในการอธิบายว่า บุคคลทุกคนที่
ประกอบด้วยคุณสมบัตอิ นั เกีย่ วข้อง (Relevant Attributes) กับการด�ำเนินการตามหน้าทีห่ รือต�ำแหน่งควรได้รบั โอกาส
ในการจัดอยู่ในกลุ่มผู้สมัครที่มีสิทธิเท่าเทียมกัน และความเป็นไปได้ของการได้งานหรือต�ำแหน่งของบุคคลนั้นควรถูก
พิจารณาจากคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องเท่านั้น อย่างไรก็ตาม นักวิชาการบางท่านเห็นว่า หลักความเสมอภาคในโอกาส ควร
มีขอบเขตจ�ำกัดเฉพาะการห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุเฉพาะ เช่น การเลือกปฏิบัติด้านเชื้อชาติ สีผิว เป็นต้น172
ความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกันในโอกาส (Equality of Opportunity) จึงเป็นแนวคิด
ที่มีวัตถุประสงค์ในการขจัดเสียซึ่งอุปสรรคที่จะท�ำให้บุคคลบางกลุ่มเสียเปรียบ นอกจากนี้ ยังหมายความว่าควรมี
วิธกี ารในเชิงบวกเพือ่ ท�ำให้มนั่ ใจว่าความเสียเปรียบนัน้ จะได้รบั การเยียวยา กล่าวคือ บุคคลทุกคนเริม่ ต้นจากจุดเดียวกัน
ดังนั้น บุคคลที่เสียเปรียบ เช่น ผู้พิการจะได้รับการเยียวยาความเสียเปรียบเพื่อให้เข้าสู่จุดเริ่มต้นเช่นเดียวกับผู้อื่นที่ไม่มี
ความพิการ173 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าหลักการส�ำคัญของแนวคิดนี้มุ่งเน้นที่ “จุดเริ่มต้น” ของการเข้าสู่โอกาสต่าง ๆ ใน
สังคม (Starting Point) หรืออาจเปรียบเทียบกับจุดเริ่มต้นในการแข่งขัน (Competition) เช่น การสมัครเข้าท�ำงาน
ซึ่งอาจเกิดความไม่เสมอภาคหรือไม่เท่าเทียมกัน เนื่องจากความแตกต่างในคุณลักษณะของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความแตกต่างอันเกิดจากคุณสมบัติที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้าสู่โอกาสนั้น แนวคิดนี้จึงเสนอแนะให้รัฐเข้ามา
แทรกแซงโดยการด�ำเนินมาตรการเพื่อส่งเสริมบุคคลที่เสียเปรียบให้มีความเสมอภาคในการเข้าสู่โอกาสเช่นเดียวกับ
บุคคลอื่น บุคคลที่เสียเปรียบนี้อาจเป็นกลุ่มคนที่เคยถูกปฏิบัติอย่างแตกต่างบนพื้นฐานของอคติ (Prejudice) จาก
อดีตที่ผ่านมา เช่น อคติด้านเชื้อชาติ สีผิว เป็นต้น หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า “คุณสมบัติที่ไม่เกี่ยวข้อง” อันเป็น
“เหตุแห่งความเสียเปรียบ” ดังกล่าว ก็คือ “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนนั่นเอง
ความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกันในผล (Equality of Outcome) หมายถึงการขจัดความ
ไม่เท่าเทียมกันทัง้ ในจุดเริม่ ต้น (Starting Point) และจุดเป้าหมายหรือผลสุดท้าย (Finishing Point) กล่าวคือ มุง่ ถึงการ
เข้าแทรกแซง (Intervention) ในกระบวนการซึ่งบุคคลด�ำเนินการไปเพื่อบรรลุถึงผลที่ต้องการ ภายใต้แนวคิดนี้ จะพบ
ว่ามาตรการ นโยบาย กฎเกณฑ์ ทีม่ ลี กั ษณะแทรกแซงดังกล่าว เกิดขึน้ เพือ่ ให้บคุ คลผูด้ อ้ ยโอกาสหรือเสียเปรียบไปถึงผล
สุดท้ายได้เท่าเทียมกันกับบุคคลอื่น ๆ174 เช่น มาตรการก�ำหนดโควตาส�ำหรับผู้หญิงในต�ำแหน่งบริหารขององค์กรหรือ
หน่วยงานบางแห่ง เพื่อให้มั่นใจว่าผลสุดท้ายแล้วผู้หญิงจ�ำนวนหนึ่งจะต้องสามารถเข้าสู่ต�ำแหน่งนั้น มาตรการก�ำหนด
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โควตาส�ำหรับนักเรียนเชื้อชาติต่าง ๆ ส�ำหรับการเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาบางแห่ง เพื่อรับรองว่าผลสุดท้ายแล้ว
นักเรียนบางเชื้อชาติที่เสียเปรียบจะมีโอกาสได้ศึกษา อย่างไรก็ตาม ความเท่าเทียมกันตามแนวทางนี้มีปัญหาอันน�ำไป
สูข่ อ้ โต้แย้งว่า เป็นการสร้างความเท่าเทียมกันด้วยการแทรกแซงอันมีลกั ษณะเป็นการเลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลอีกกลุม่ หนึง่
อยู่ในตัว โดยเฉพาะบุคคลที่ไม่จัดอยู่ในกลุ่มซึ่งได้รับการคุ้มครอง (Protected Group) เช่น การก�ำหนดโควตาต�ำแหน่ง
บริหารให้กับผู้หญิง ส่งผลให้ผู้ชายที่มีความสามารถเช่นเดียวกันถูกกีดกันและเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ชายเหล่านั้น175
จากการเปรียบเทียบแนวคิดทั้งสอง ผู้วิจัยมีข้อวิเคราะห์ว่า ความเท่าเทียมกันในโอกาส
(Equality of Opportunity) จะเกี่ยวข้องกับมาตรการ นโยบาย เพื่อส่งเสริมที่จุดเริ่มต้น (Starting Point) ในการเข้า
สู่โอกาสต่าง ๆ ในสังคมของกลุ่มผู้เสียเปรียบหรือกลุ่มผู้ที่มักถูกกีดกันให้เป็นกลุ่มคนชายขอบ (Marginalised Group)
เช่น มาตรการส่งเสริมความสามารถของคนพิการเพื่อให้มีโอกาสได้ท�ำงาน มาตรการส่งเสริมความสามารถของเด็กและ
เยาวชน แต่มาตรการเหล่านีม้ ไิ ด้มงุ่ เน้นทีผ่ ลสุดท้ายหรือผลลัพธ์ กล่าวคือ ผลสุดท้ายแล้วบุคคลทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ เสียเปรียบดัง
กล่าวอาจไม่สามารถเข้าถึงโอกาสนัน้ ๆ ในความเป็นจริงได้ เช่น คนพิการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมยังคงไม่ได้รบั การว่าจ้างเข้า
ท�ำงาน นักเรียนบางเชื้อชาติยังคงไม่มีโอกาสเข้าเรียน ดังนั้น แนวคิดความเท่าเทียมกันในผล (Equality of Outcome)
จึงมุง่ เน้นทีผ่ ลลัพธ์โดยท�ำให้มนั่ ใจว่าบุคคลในกลุม่ เสียเปรียบดังกล่าวจะได้มาซึง่ ผลทีม่ งุ่ ส่งเสริมนัน้ ในความเป็นจริง โดย
มีการแทรกแซงลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลดังกล่าว เช่น ก�ำหนดโควตาในโอกาสการท�ำงาน การศึกษา หรือการ
รับบริการต่าง ๆ เพื่อบุคคลกลุ่มนั้น
อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้วา่ มาตรการทีก่ ำ� หนดขึน้ เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันทัง้ ความ
เท่าเทียมกันในโอกาสและความเท่าเทียมกันในผล ต่างเป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลนอกกลุ่มที่มาตรการหรือนโยบาย
นั้นมุ่งคุ้มครอง แต่ระดับการเลือกปฏิบัตินั้นมีความเข้มข้นหรือรุนแรงแตกต่างกัน กล่าวคือ การส่งเสริมที่จุดเริ่มต้นเพื่อ
ให้บคุ คลผูเ้ สียเปรียบได้รบั โอกาสอันเท่าเทียมกับผูอ้ นื่ นัน้ อาจพิจารณาได้วา่ เป็นการให้สทิ ธิพเิ ศษ (Privilege) แก่บคุ คล
กลุม่ ผูเ้ สียเปรียบโดยไม่ให้สทิ ธิดงั กล่าวแก่บคุ คลนอกกลุม่ แต่กระนัน้ ในผลสุดท้ายแล้วก็มไิ ด้เป็นการกีดกันหรือปิดโอกาส
ส�ำหรับบุคคลนอกกลุ่ม ในขณะที่การส่งเสริมความเท่าเทียมกันที่จุดเป้าหมายหรือผลสุดท้าย เช่น การก�ำหนดโควตา
เฉพาะบุคคลบางกลุ่ม เป็นการกีดกันหรือปิดโอกาสส�ำหรับคนนอกกลุ่ม จึงท�ำให้แนวทางนี้ถูกโต้แย้งว่าเป็นการเลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลนอกกลุ่มในระดับที่รุนแรงกว่า อย่างไรก็ตาม อาจพิจารณาได้ว่าแนวคิดเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันทั้ง
สองนี้ สอดคล้องกับความเท่าเทียมกันเชิงสาระ (Substantive Equality) ซึ่งมุ่งให้เกิดความเท่าเทียมกันที่เป็นจริง โดย
มิได้พิจารณาเฉพาะรูปแบบการปฏิบัติที่เหมือนกันต่อบุคคลที่เหมือนกันตามหลักความเท่าเทียมกันตามรูปแบบเท่านั้น
นอกจากนี้ มาตรการส่งเสริมเพือ่ ให้เกิดความเท่าเทียมกันทัง้ ในจุดเริม่ ต้นและจุดเป้าหมายหรือผลสุดท้าย อาจเทียบเคียง
ได้กบั มาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก (Affirmative Action) ทีไ่ ด้รบั การยอมรับตามกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมาย
ประเทศต่าง ๆ ประเด็นทีย่ ากและยังเป็นทีว่ พิ ากษ์วจิ ารณ์ได้กค็ อื การสร้างความสมดุลระหว่างการก�ำหนดมาตรการเพือ่
ส่งเสริมหรือคุม้ ครองบุคคลในกลุม่ เสียเปรียบโดยไม่เป็นการกีดกันหรือเลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลนอกกลุม่ จนเกินสมควรนัน่ เอง
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๔.๕.๑.๗ การสร้างภาพเหมารวม (Stereotyping)
แนวคิดหรือทัศนคติของสังคมทีส่ ง่ ผลให้เกิดการปฏิบตั อิ นั น�ำไปสูค่ วามไม่เสมอภาคหรือความ
ไม่เท่าเทียมกันก็คือ การปฏิบัติต่อบุคคลนั้นบนพื้นฐานของกลุ่มที่บุคคลนั้นเกี่ยวข้อง โดยการสร้าง “ภาพมาตรฐาน”
(Standard Image) หรือแนวคิดมาตรฐานส�ำหรับบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่ง แล้วปฏิบัติต่อบุคคลทั้งหมดที่จัด
อยู่ในประเภทนั้นเหมือนกัน โดยไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่างในระดับปัจเจกชนของแต่ละคนในกลุ่ม176 ภาพมาตรฐาน
ดังกล่าวนี้อาจเรียกว่า ภาพเหมารวม “Stereotype” ซึ่งมีความสัมพันธ์กับอคติ (Prejudice) และการเลือกปฏิบัติ
(Discrimination)177 กล่าวคือ ภาพเหมารวมอาจเกิดขึ้นโดยปราศจากส�ำนึกของบุคคล โดยมีอคติเป็นส่วนประกอบอัน
หนึ่ง ส�ำหรับการเลือกปฏิบัตินั้นจัดเป็นส่วนประกอบเชิงพฤติกรรมของปฏิกิริยาอันมีอคตินั้น หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ภาพ
เหมารวมสะท้อนถึงความคาดหมายและความเชือ่ เกีย่ วกับคุณสมบัตหิ รือคุณลักษณะของบุคคลในกลุม่ โดยอคติแสดงถึง
การตอบสนองทางอารมณ์ตอ่ ความเชือ่ ดังกล่าว ในขณะทีก่ ารเลือกปฏิบตั เิ ป็นการแสดงออกเชิงพฤติกรรมหรือการกระท�ำ
ของภาพเหมารวมนัน้ 178 โดยนัยนีจ้ ะเห็นได้วา่ การเลือกปฏิบตั เิ ป็นผลอันแสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมจากพฤติกรรม ซึง่
สาเหตุของพฤติกรรมดังกล่าวเกีย่ วข้องกับภาพเหมารวมอันเป็นปัจจัยภายในด้านความเชือ่ หรือทัศนคติของบุคคลนัน่ เอง
เนื่องจากภาพเหมารวม ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมอันเป็นการเลือกปฏิบัติ ดังนั้น การปฏิบัติอัน
น�ำไปสู่ความเท่าเทียมหรือความเสมอภาคที่แท้จริงนั้น จะต้องเป็นการปฏิบัติต่อบุคคลในฐานะปัจเจกบุคคล มิใช่ปฏิบัติ
ต่อบุคคลนัน้ ในฐานะส่วนหนึง่ ของกลุม่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคคลนัน้ กล่าวคือ ต้องแยกการพิจารณาคุณสมบัตสิ ว่ นบุคคลออก
จากคุณสมบัติในภาพรวมของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น ตัวอย่างเช่น การปฏิบัติต่อผู้หญิงโดยมีภาพเหมารวมว่าเป็น
เพศทีอ่ อ่ นแอ ดังนัน้ จึงปฏิบตั ติ อ่ ผูห้ ญิงทุกคนบนพืน้ ฐานแนวคิดดังกล่าว ซึง่ หากพิจารณาในระดับปัจเจกบุคคลแต่ละคน
แล้ว ผู้หญิงบางคนอาจมีความแข็งแรงกว่าผู้ชายบางคนก็ได้179 นอกจากเป็นสาเหตุของการเลือกปฏิบัติแล้ว ภาพเหมา
รวมยังอาจเป็นสาเหตุของความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคมได้ ดังจะเห็นได้จาก Amartya Sen ซึ่งไม่เห็นด้วยกับ
แนวคิดหรือความเชื่อว่าบุคคลในโลกอาจจัดประเภทตามสูตรอย่างง่าย ๆ (Simple Formula) บางอย่าง เช่น เชื่อมโยง
ความรุนแรงว่าเกิดขึ้นจากคุณลักษณะของบุคคลบางกลุ่ม เช่น การเป็นชาวมุสลิมมิได้หมายถึงว่าจะต้องมีลักษณะหรือ
คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนักรบหรือการต่อสู180
้
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า แนวคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ในลักษณะของภาพเหมารวม เป็นสาเหตุ
ส�ำคัญอันหนึ่งซึ่งน�ำไปสู่พฤติกรรมการเลือกปฏิบัติ อันก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคหรือความไม่เท่าเทียมกันในท้ายที่สุด
ตัวอย่างของทัศนคติทมี่ พี นื้ ฐานจากการสร้างภาพเหมารวม เช่น การเป็นลูกจ้างเพศหญิงจะเกีย่ วข้องกับการตัง้ ครรภ์ การ
เลีย้ งดูบุตร ฯลฯ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่องาน การเป็นบุคคลหลากหลายทางเพศจะน�ำไปสู่การมีโรคทางเพศสัมพันธ์ การมี
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ประวัตอิ าชญากรรมเป็นสิง่ แสดงว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับการท�ำงาน เป็นต้น ซึง่ ประเด็นเหล่านีจ้ ะได้วเิ คราะห์ตอ่ ไป
แต่ในที่นี้จะเห็นได้ว่า สาเหตุส�ำคัญอันน�ำไปสู่การปฏิบัติที่แตกต่างในลักษณะกีดกันเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวนั้นเกี่ยวข้องกับ
การสร้างภาพเหมารวมโดยตัดสินบุคคลจากกลุ่มที่บุคคลนั้นเกี่ยวข้อง แทนที่จะพิจารณาตัดสินบุคคลบนพื้นฐานของ
ความเป็นปัจเจกชนของบุคคลแต่ละคนที่แตกต่างกัน
๔.๕.๑.๘ ผลกระทบทางลบ (Disparate impact)
แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบทางลบ มีความสัมพันธ์กับความเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะในความ
หมายของความเท่าเทียมกันเชิงสาระ (Substantive Equality) ซึ่งพิจารณาว่า กฎเกณฑ์หรือมาตรการที่โดยรูปแบบ
ภายนอกแล้วไม่มีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน แต่หากส่งผล (Effect) ให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างบุคคลกลุ่มต่าง ๆ
กฎเกณฑ์หรือมาตรการนัน้ ก็เป็นการเลือกปฏิบตั แิ ละขัดต่อหลักความเท่าเทียมเชิงสาระ ในการพิจารณาผลของมาตรการ
นั้นจะพิจารณาว่ามีลักษณะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ (Desperate Impact) หรือไม่
ในระบบกฎหมายสหรัฐอเมริกานัน้ พบว่า แนวคิดเกีย่ วกับผลกระทบทางลบได้พฒ
ั นาขึน้ จาก
ค�ำพิพากษาศาลสหรัฐอเมริกาในการพิจารณาคดีเกีย่ วกับบทบัญญัตติ ามกฎหมายสิทธิพลเมือง (Title VIII) โดยเฉพาะใน
คดี Griggs v. Duke Power181 ซึง่ นายจ้างก�ำหนดให้คณ
ุ วุฒกิ ารศึกษาและผลการทดสอบทัศนคติเป็นเงือ่ นไขส�ำคัญของ
การจ้างงานหรือโอนย้ายงาน กฎเกณฑ์ลกั ษณะนีใ้ ช้บงั คับกับทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ แต่อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั แิ ล้ว
ปรากฏว่าผูส้ มัครงานผิวสีมกั จะได้รบั การศึกษาทีด่ อ้ ยกว่า ดังนัน้ เกณฑ์เงือ่ นไขดังกล่าวจึงเอือ้ ประโยชน์แก่ผสู้ มัครผิวขาว
และส่งผลกระทบในทางลบต่อผูส้ มัครผิวสีโดยท�ำให้เสียเปรียบและเสียโอกาสในการได้งานท�ำ ในคดีนศี้ าลได้ขยายความ
หลักความเท่าเทียมกันตามกฎหมายสิทธิพลเมือง (Title VIII) โดยอธิบายว่า “กฎหมายมิได้ครอบคลุมเฉพาะการเลือก
ปฏิบัติที่เห็นอย่างเด่นชัด (Overt Discrimination) แต่ยังรวมถึงการปฏิบัติซึ่งเป็นธรรมในรูปแบบ (Fair in Form) แต่
ในทางปฏิบัติแล้วเป็นการเลือกปฏิบัติ (Discriminatory in Operation)
ปัจจัยส�ำคัญที่น�ำมาใช้พิจารณาการเลือกปฏิบัติในทางปฏิบัติหรือผลกระทบในทางลบก็คือ
ความจ�ำเป็นทางธุรกิจ (Business necessity) ตัวอย่างเช่น หากการไม่จ้างคนผิวสีไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุผลที่
เกีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ าน ผลการท�ำงาน หรือประสิทธิภาพการท�ำงาน การไม่จา้ งงานคนผิวสีนนั้ ก็เป็นการเลือกปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายสิทธิพลเมืองสหรัฐอเมริกา (Civil Right Act) นั้น การฟ้องคดีด้วยเหตุเลือก
ปฏิบัติโดยนายจ้างนั้นโจทก์ต้องแสดงว่าการปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงานของนายจ้างนั้นก่อให้เกิดผลกระทบทางลบด้วย
เหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ชาติก�ำเนิด182 นายจ้างอาจต่อสู้โดยแสดงว่าการปฏิบัติเช่นนั้นเกี่ยวข้องและจ�ำเป็น
กับงานและสอดคล้องกับความจ�ำเป็นทางธุรกิจ183 แต่แม้กระนั้นลูกจ้างผู้ถูกเลือกปฏิบัติยังอาจต่อสู้ได้อีกว่านายจ้างยัง
มีหนทางเลือกอื่น (Alternative Practice)184 ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบน้อยกว่าเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อันชอบ
ธรรมที่นายจ้างอ้างนั้น

181
182
183
184

From “Griggs v. Duke Power Co.” 401 US 424, 91 S Ct 849 (1971) US Supreme Court
42 USC 2000e-2(k)(1)(A)(i)
42 USC 2000e-2(k)(1)(A)(i)
42 USC 2000e-2(k)(1)(A)(ii) and (C)
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อย่างไรก็ตาม การน�ำปัจจัยผลกระทบทางลบมาพิจารณานั้นจ�ำกัดอยู่เฉพาะในคดีการเลือก
ปฏิบัติในบริบทของกฎหมายสิทธิพลเมือง เนื่องจากหากเป็นกรณีการเลือกปฏิบัติซึ่งเอกชนเรียกร้องสิทธิต่อรัฐตาม
รัฐธรรมนูญนั้น ศาลสูงสุดเคยวางหลักไว้ว่า185 กฎเกณฑ์ที่พิพาทยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติอันจะขัดต่อ
รัฐธรรมนูญเพียงเพราะมีผลกระทบในทางลบหรือผลกระทบอย่างไม่ได้สัดส่วน กล่าวคือ แม้ว่าเจตนา (Intention) มิใช่
องค์ประกอบส�ำคัญในการพิจารณาตามกฎหมายสิทธิพลเมือง แต่โจทก์จะต้องแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลมีเจตนาในการเลือก
ปฏิบัติ เพื่อที่จะพิสูจน์ว่ารัฐบาลฝ่าฝืนหลักความเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑๔
จะเห็นได้วา่ ปัจจัยการพิจารณาความเท่าเทียมกันจากผลกระทบเชิงลบ (Disparate Impact)
นัน้ เป็นการพิจารณาจากผลทีเ่ กิด (Effect) จากมาตรการหรือกฎเกณฑ์ทพี่ พิ าทหรืออ้างว่าเป็นการเลือกปฏิบตั นิ นั้ ดังนัน้
หลักการพิจารณาผลกระทบเชิงลบอันมุ่งไปสู่ความเท่าเทียมกันเชิงสาระ (Substantive Equality) นั้นก็คือการมุ่งขจัด
การเลือกปฏิบัติทางอ้อม (Indirect Discrimination) นั่นเอง หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า การเลือกปฏิบัติโดยอ้อม
นั้นแม้ว่าไม่ขัดต่อหลักความเท่าเทียมกันในเชิงรูปแบบ (Form) เพราะโดยเนื้อหาภายนอกแล้ว กฎเกณฑ์หรือมาตรการ
นั้นใช้บังคับกับทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ แต่หากส่งผลกระทบทางลบให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในทางปฏิบัติระหว่าง
บุคคลแล้วก็จะขัดต่อหลักความเท่าเทียมกันในเชิงสาระ (Substance)

๔.๕.๒ หลักความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกันตามกฎหมายต่างประเทศ
ในส่วนนีจ้ ะชีใ้ ห้เห็นหลักความเสมอภาคหรือหลักความเท่าเทียมกันตามกฎหมายประเทศต่าง ๆ ซึง่ อาจ
มีการระบุรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมทั้งอาจระบุไว้ในกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้อง

มาตรา ๙ ดังนี้

		
		
		
		
		
		
		
185

๔.๕.๒.๑ หลักความเท่าเทียมกันตามกฎหมายแอฟริกาใต้
ในกรณีแอฟริกาใต้นั้นพบว่า หลักความเท่าเทียมกัน (Equality) ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ
(๑) บุคคลทุกคนมีความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายและมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและได้รับ
ประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกัน
(๒) ความเท่าเทียมกันครอบคลุมถึงการได้รับสิทธิและเสรีภาพต่าง ๆ ในการส่งเสริมให้เกิดความ
เท่าเทียมกันนัน้ จะต้องมีการก�ำหนดมาตรการทางกฎหมายและมาตรการอืน่ เพือ่ คุม้ ครองบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลซึ่งเสียเปรียบจากการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (Person Disadvantaged by
Unfair Discrimination)
(๓) รัฐจะต้องไม่เลือกปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็นธรรมทัง้ โดยตรงและโดยอ้อมต่อบุคคล ด้วยเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบัติซึ่งรวมถึง เชื้อชาติ เพศ การตั้งครรภ์ สถานะความเป็นมารดา ชาติก�ำเนิด สีผิว รสนิยม
ทางเพศ อายุ ความพิการ ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม ภาษา และถิ่นก�ำเนิด
(๔) บุคคลจะต้องไม่กระท�ำการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อบุคคลอื่นด้วย
เหตุดังระบุใน (๓) ในการนี้ รัฐต้องมีกฎหมายเพื่อป้องกันและห้ามการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
ดังกล่าว

From “Washington v. Davis” 426 US 229, 96 S Ct 2040 (1976) (US Supreme Court) p 239
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(๕) การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุดังระบุใน (๓) นั้นถือว่าไม่เป็นธรรม (Unfair) หากไม่สามารถแสดงให้
เห็นได้ว่าการเลือกปฏิบัตินั้นเป็นธรรม (Fair)
จากหลักการของรัฐธรรมนูญชี้ให้เห็นถึงหลักการส�ำคัญในการมุ่งคุ้มครองความเท่าเทียมกัน
(Equality) ส�ำหรับการเลือกปฏิบตั นิ นั้ จัดว่าเป็นการกระท�ำทีข่ ดั ต่อหลักความเท่าเทียมกันดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ เมือ่ มีการ
ปฏิบัติที่แตกต่างกันบนพื้นฐานของเหตุที่รัฐธรรมนูญระบุไว้แล้ว ในเบื้องต้นจะสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นธรรมอันขัดกับรัฐธรรมนูญ โดยรัฐจะต้องแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติที่แตกต่างนั้นมีเหตุผลอันชอบธรรมอย่างไร
ศาลได้วางแนววินิจฉัยไว้ว่า กรณีจะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่นั้นจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาว่าการปฏิบัตินั้นอยู่บนพื้น
ฐานของเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ซิ งึ่ ส่งผลกระทบในการจ�ำกัดหรือลิดรอนสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานหรือเมือ่ เปรียบเทียบ
แล้วพบว่ามีการส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง (Affect Them Adversely in Comparably Serious Manner)186
จะเห็นได้วา่ รัฐธรรมนูญแอฟริกานัน้ พิจารณาการเลือกปฏิบตั โิ ดยใช้เกณฑ์ “ความเป็นธรรม”
(fairness) ของมาตรการหรือการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาดังกล่าวนัน้ ศาลน�ำปัจจัยผลกระทบ
ในทางลบ (Adverse Effect) มาประกอบการพิจารณาด้วย ดังนั้น การพิจารณาว่าการปฏิบัตินั้นเป็นธรรมหรือไม่ ศาล
จะพิจารณาว่าการปฏิบัตินั้นส่งผลกระทบอย่างไรต่อผู้เสียหาย โดยเปรียบเทียบกับผลกระทบที่เกิดกับบุคคลอื่นใน
สถานการณ์เดียวกันนั้น187
การทีศ่ าลน�ำปัจจัยเกีย่ วกับผลกระทบของการปฏิบตั นิ นั้ มาพิจารณาด้วย เป็นการสอดคล้องกับ
หลักการห้ามเลือกปฏิบตั ติ ามรัฐธรรมนูญซึง่ มีการก�ำหนดครอบคลุม “การเลือกปฏิบตั โิ ดยอ้อม” ไว้อย่างชัดเจน ส�ำหรับ
คดีส�ำคัญที่ศาลอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเท่าเทียมกัน และ “การเลือกปฏิบัติโดยอ้อม” ตามรัฐธรรมนูญนั้น
ปรากฏในคดี City Council of Pretoria v. Walker188 ซึ่งศาลอธิบายว่า “ความเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญนั้นหมาย
รวมทั้งการห้ามเลือกปฏิบัติโดยตรงและโดยอ้อม ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายมุ่งพิจารณาที่ผล (Consequence) มากกว่า
พิจารณาเฉพาะรูปแบบพฤติกรรม (Form of Conduct) ดังนั้น รูปแบบพฤติกรรมที่โดยภายนอกแล้วมีลักษณะเป็น
กลางหรือไม่เลือกปฏิบัติ แต่อาจส่งผลให้เกิดการเลือกปฏิบัติได้เช่นเดียวกัน” แต่แม้กระนั้นศาลมิได้วางแนวค�ำนิยาม
ของ “การเลือกปฏิบัติโดยอ้อม” เพียงแต่มีการน�ำเอาปัจจัยด้าน “ผลกระทบ” มาประกอบการพิจารณาด้วย และย�้ำว่า
การเลือกปฏิบัติทั้งโดยตรงและโดยอ้อมด้วยเหตุที่ระบุในรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการ “เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม”
นอกจากรัฐธรรมนูญแล้ว กฎหมายลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติของแอฟริกาใต้
ก็มีหลักการเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ วางหลักห้ามการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ดังจะเห็นได้จาก กฎหมาย
ส่งเสริมความเท่าเทียมกันและป้องกันการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (The Promotion of Equality and Prevention
of Unfair Discrimination Act 4 of 2000) ซึ่งนิยามการเลือกปฏิบัติว่า
186

From “Harksen v. Lane NO and Others” 1997 (11) BCLR 1489 (CC); 1998 (1) SA 300 (CC), South African
Constitutional Court
187
From “Prinsloo v. Van der Linde” 1997 (6) BCLR 759 (CC), South African Constitutional Court
188
From “City Council of Pretoria v. Walker” (CCT8/97) [1998] ZACC 1; 1998 (2) SA 363; South African
Constitutional Court
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“การกระท�ำหรือละเว้นการกระท�ำใด ๆ อันรวมถึง นโยบาย กฎหมาย กฎ แนวปฏิบตั ิ เงือ่ นไข
หรือสถานการณ์ซึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (ก) ก�ำหนดภาระ หน้าที่ หรือก่อให้เกิดความเสียเปรียบ หรือ (ข) กีดกัน
ผลประโยชน์ โอกาส หรือก่อให้เกิดความเสียเปรียบแก่บุคคลใด ๆ ด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติที่ระบุไว้ในกฎหมายนี้”
จะเห็นได้ว่า กฎหมายมุ่งเน้นที่ “ความเป็นธรรม” (Fairness) โดยกฎหมายได้ระบุถึง ปัจจัย
(Factors) ในการพิจารณาว่า นโยบาย กฎหมาย กฎ แนวปฏิบัติ นั้นเป็นธรรมหรือไม่ เช่น189
 การเลือกปฏิบัตินั้นลดคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลหรือไม่
 ส่งผลกระทบทีเ่ กิดกับบุคคลนัน้ อาจเกิดในลักษณะการสร้างรูปแบบพฤติกรรมทีก่ อ่ ให้เกิด
			
ความเสียเปรียบหรือการที่บุคคลนั้นตกอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
 การเลือกปฏิบัตินั้นมีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
 มีวิธีการทางเลือกอื่นที่ท�ำให้เกิดความเสียเปรียบน้อยกว่า และสามารถน�ำมาใช้เพื่อบรรลุ
			
วัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายนั้นหรือไม่
นอกจากนี้ หลักการดังกล่าวปรากฏในกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันในด้าน
แรงงาน (Employment Equity Act 1998) ซึ่งมีหลักการคุ้มครองความเท่าเทียมกันโดยห้ามการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็น
ธรรม ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
ดังนัน้ อาจกล่าวได้วา่ ในระบบกฎหมายแอฟริกาใต้นนั้ มิได้พจิ ารณาความเท่าเทียมกันเฉพาะ
เนื้อหาของมาตรการหรือกฎเกณฑ์อันใดอันหนึ่งว่าปฏิบัติต่อบุคคลเหมือนหรือแตกต่างกัน (Formal equality) แต่มี
แนวทางพิจารณาหลักความเท่าเทียมกันในกรอบเชิงสาระ (Substantive Equality) โดยใช้ปัจจัยต่าง ๆ หลายปัจจัยมา
ประกอบการพิจารณาว่ากฎเกณฑ์หรือมาตรการนัน้ ส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันเชิงระบบ (Systematic Inequality)
หรือไม่ ซึง่ เป็นแนวทางเดียวกับแคนาดา โดยปัจจัยส�ำคัญทีศ่ าลพิจารณาคือผลกระทบทีเ่ กิดจากกฎเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่พิพาทว่าส่งผลกระทบในทางลบ (Adverse Effect) ต่อผู้อ้างว่าถูกเลือกปฏิบัติหรือไม่ ซึ่งการพิจารณาจากผล
กระทบนี้ เป็นหลักการเดียวกับการเลือกปฏิบตั โิ ดยอ้อม (Indirect Discrimination) นัน่ เอง ซึง่ ในจุดนีพ้ บว่ารัฐธรรมนูญ
แอฟริกาใต้ได้บัญญัติจ�ำแนกการเลือกปฏิบัติออกเป็นสองกรณี คือ การเลือกปฏิบัติโดยตรงและโดยอ้อมไว้อย่างชัดเจน
ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าหลักความเท่าเทียมกันตามกฎหมายแอฟริกาใต้นั้นครอบคลุมการห้ามเลือกปฏิบัติโดยตรง
อันฝ่าฝืนหลักความเท่าเทียมรูปแบบ (Formal Equality) และการห้ามเลือกปฏิบัติโดยอ้อม อันฝ่าฝืนหลักความ
เท่าเทียมกันในเชิงสาระ (Substantive Equality)
๔.๕.๒.๒ หลักความเท่าเทียมกันตามกฎหมายกฎหมายแคนาดา
หลักความเท่าเทียมกันปรากฏอย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญแคนาดา (Canadian Charter of
Rights and Freedoms) ซึ่งมาตรา ๑๕ วางหลักเกี่ยวกับความเท่าเทียมกัน (Equality Rights) ไว้ดังนี้
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Section 14, The Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act
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บุคคลทุกคนเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายและมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การคุม้ ครองและ
ได้รบั ประโยชน์ตามกฎหมายทีเ่ ท่าเทียมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ปราศจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุเชื้อชาติ สัญชาติ ชาติพันธุ์ สีผิว ศาสนา
เพศ อายุ ความพิการทางกายหรือจิต
ความใน (๑) ไม่ใช้กับกรณีที่กฎหมาย โปรแกรม หรือกิจกรรมใด ๆ ซึ่ง
มีวัตถุประสงค์เพื่อการเยียวยาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อยู่ภายใต้สภาวะหรือ
เงือ่ นไขทีเ่ สียเปรียบ ด้วยเหตุเชือ้ ชาติ สัญชาติ ชาติพนั ธุ์ สีผวิ ศาสนา เพศ อายุ
ความพิการทางกายหรือจิต
ประเด็นส�ำคัญในการตีความและพิจารณาคดีเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ
แคนาดา คือ ความเท่าเทียมกันนี้จะมีความหมายแคบ จ�ำกัดเฉพาะรูปแบบหรือเนื้อหากฎเกณฑ์หรือมาตรการว่ามีการ
ปฏิบตั ติ อ่ บุคคลแตกต่างกันหรือไม่ หรือจะมีความหมายกว้าง โดยพิจารณาจากผลกระทบต่อบุคคลอันเกิดจากกฎเกณฑ์
หรือมาตรการนั้นด้วย
หากพิจารณาตามกฎหมายแคนาดา จะพบว่าได้มกี ารยอมรับหลักความเท่าเทียมกันเชิงสาระ
(Substantive Equality) ดังจะเห็นได้จากคดีส�ำคัญ เช่น Andrews v. Law Society of British Columbia190 ซึ่งศาล
ตัดสินว่า รัฐธรรมนูญมิได้เพียงแต่รับรองความเท่าเทียมกันเชิงรูปแบบ (Formal equality) เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความ
เท่าเทียมกันเชิงสาระ (Substantive equality) ด้วย รัฐธรรมนูญแคนาดามิได้เพียงคุ้มครองปัจเจกบุคคลจากการเลือก
ปฏิบตั โิ ดยรัฐซึง่ กระท�ำโดยเจตนา (Intentional Discrimination by the State) แต่ยงั ครอบคลุมถึงการคุม้ ครองบุคคล
จากนโยบาย กฎหมาย แนวปฏิบัติใด ๆ ซึ่งส่งผลกระทบก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน (In Effect Create Inequality)
นอกจากนี้ พบว่าศาลแคนาดายังน�ำหลักความไม่เท่าเทียมกันเชิงระบบ (Systematic
Inequality) มาปรับใช้ดว้ ย กล่าวคือ มิได้พจิ ารณาเฉพาะหลักฐานของการเลือกปฏิบตั โิ ดยเจาะจงของกฎหรือมาตรการ
อันใดอันหนึ่ง แต่พิจารณาว่ามีความไม่เท่าเทียมกันหรือไม่จากผลรวมของปัจจัยหลายประการซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กัน
(Numerous Factors which Interact)191
ศาลในคดี Law v. Canada อธิบายว่า ความเท่าเทียมกันหมายความว่าสังคมจะไม่สามารถ
ทนต่อกฎหมายที่แตกต่างกันโดยส่งผลต่อบุคคลบางกลุ่มให้กลายเป็นพลเมืองชั้นสอง ท�ำให้คุณค่าของบุคคลเหล่านั้น
ลดลง หรือปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้นเสมือนหนึ่งมีความสามารถหรือสิทธิที่ด้อยกว่าโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรหรือ
เป็นการล่วงละเมิดต่อเกียรติและศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์ จะเห็นได้วา่ ศาลน�ำแนวคิดเกีย่ วกับเกียรติและศักดิศ์ รีของ
ความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) มาประกอบการพิจารณาถึงความไม่เท่าเทียมกันอันเกิดจากกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ด้วย192
190

From “Andrews v. Law Society of British Columbia [1989]” 1 SCR 143, Supreme Court of Canada
From “Action Travail des Femmes v. Canadian National Railway Company [1987]” 1 SCR 1114
Supreme Court of Canada
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From “Law v. Canada [1999]” 1 SCR 497, Canadian Supreme Court, para 51
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อย่างไรก็ตาม ในคดี Gosselin v. Quebec193 ซึ่งมีประเด็นพิจารณาว่า กฎเกณฑ์เกี่ยวกับ
สวัสดิการที่ให้สิทธิแก่บุคคลแตกต่างกันด้วยเหตุแห่งอายุนั้น ขัดต่อหลักความเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕
หรือไม่ โจทก์อ้างว่าตนถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งอายุ แต่ศาลเห็นว่ากฎเกณฑ์ที่ให้เงินอุดหนุนแตกต่างกันระหว่าง
บุคคลอายุต�่ำกว่า ๓๐ และอายุเกิน ๓๐ นั้นมิได้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้รับการปฏิบัติในลักษณะที่เกียรติและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ถูกลดคุณค่าลงเมื่อเทียบกับอีกกลุ่มหนึ่ง ดังนี้จะเห็นได้ว่า ในแง่หนึ่งการน�ำเอาปัจจัยอื่น ๆ
เช่น เกียรติและศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์มาประกอบการพิจารณาว่า กฎเกณฑ์หรือนโยบายนัน้ เลือกปฏิบตั อิ นั ขัดต่อ
หลักความเท่าเทียมกันหรือไม่ เป็นการพิจารณาหลักความเท่าเทียมอย่างกว้างในกรอบแนวคิด ความไม่เท่าเทียมกัน
เชิงระบบ (Systematic Inequality) แต่อกี นัยหนึง่ การก�ำหนดให้โจทก์ตอ้ งพิสจู น์แสดงให้เห็นความมีอยูข่ องปัจจัยอืน่ ๆ
ด้วยนั้น อาจเป็นภาระของฝ่ายโจทก์เช่นกัน
แม้การน�ำปัจจัยอืน่ ๆ เข้ามาประกอบเพือ่ บ่งชีว้ า่ มีความไม่เท่าเทียมกันในเชิงสาระเกิดขึน้ อัน
เป็นการฝ่าฝืนหลักความเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ แต่ศาลก็ยอมรับว่าการน�ำปัจจัยเกี่ยวกับเกียรติและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์มาประกอบการบ่งชี้ดังกล่าวนั้นอาจสร้างความยุ่งยากขึ้น194 โดยเฉพาะส�ำหรับโจทก์ในการกล่าวอ้าง
เนื่องจากเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ก็มีลักษณะเป็นนามธรรมและอัตวิสัย195
นอกจากนี้ ในปี ๒๐๐๘ ศาลสูงสุดได้ตัดสินคดีส�ำคัญ คือ Canada in R. v. Kapp196 คดีนี้เกิด
ขึ้นจากการอุทธรณ์ค�ำพิพากษาของศาลมลรัฐ British Columbia ซึ่งมีประเด็นว่า การที่รัฐออกใบอนุญาตประมงให้กับ
กลุม่ ชนพืน้ เมืองบางกลุม่ เป็นพิเศษนัน้ เป็นการละเมิดต่อหลักความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบตั ติ ามรัฐธรรมนูญ
แคนาดา มาตรา ๑๕ หรือไม่ ศาลสูงสุดตัดสินว่า กรณีนี้เป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกัน (Distinction) ของโปรแกรมของ
รัฐบาล อันเกีย่ วข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ทิ รี่ ะบุในรัฐธรรมนูญ แต่ไม่เป็นการเลือกปฏิบตั ติ ามรัฐธรรมนูญ โดยศาล
ได้น�ำปัจจัย ๒ ประการมาประกอบการพิจารณา คือ วัตถุประสงค์ของโปรแกรม และกลุ่มบุคคลเป้าหมายของโปรแกรม
(Target Group) ซึ่งได้แก่บุคคลผู้เสียเปรียบหรือมีโอกาสด้อยกว่ากลุ่มอื่น ศาลจึงเห็นว่าโปรแกรมของรัฐบาลนั้นจึงมี
วัตถุประสงค์ที่ไม่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ เนื่องจากส่งเสริมให้กลุ่มผู้เสียเปรียบได้มีโอกาสที่เท่าเทียมกันบุคคลอื่น ๆ
จะเห็นได้ว่า ค�ำตัดสินของศาลข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า ศาลยอมรับหลักความเท่าเทียมกัน
เชิงสาระ (Substantive Equality) เช่นเดียวกับคดี Andrews v. Law Society of British Columbia โดยตีความว่า
รัฐธรรมนูญครอบคลุมถึงการคุ้มครองบุคคลจากนโยบาย กฎหมาย แนวปฏิบัติใด ๆ ซึ่งส่งผลกระทบก่อให้เกิดความไม่
เท่าเทียมกัน (In Effect Create Inequality) โดยในการพิจารณาดังกล่าว ศาลมิได้พจิ ารณาเฉพาะรูปแบบภายนอกของ
กฎเกณฑ์ มาตรการ หรือโปรแกรมที่พิพาทเท่านั้น แต่ยังน�ำเอาปัจจัยอื่น ๆ เช่น วัตถุประสงค์ของกฎเกณฑ์นั้นและผล
กระทบที่เกิดจากกฎเกณฑ์นั้นมาประกอบ ทั้งนี้ เพื่อน�ำไปสู่ความเท่าเทียมกันในเชิงสาระหรือในผลลัพธ์ที่มุ่งหมาย
ให้เกิดความเท่าเทียมกันด้วยการค�ำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย
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From “R v. Kapp 2008” SCC 41 ,Supreme Court of Canada
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From “Ontario Human Rights Commission v. Simpsons-Sears Ltd [1985]” 2 SCR 53 ,Supreme Court of
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หลักห้ามการเลือกปฏิบัตินั้นมีความสัมพันธ์กับหลักความเท่าเทียมกัน ดังจะเห็นได้จากคดี
ที่ศาลพิจารณาการเลือกปฏิบัติภายใต้กรอบของหลักความเท่าเทียมกัน เช่น Law v. Canada (Minister of Employment and Immigration)197
ศาลสู ง สุ ด ตั ด สิ น ว่ า วางเกณฑ์ พิ จ ารณาว่ า กฎเกณฑ์ ห รื อ
มาตรการที่ปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันนั้นจะเป็นการเลือกปฏิบัติ
หรือไม่ จะต้องพิจารณา ๓ ประเด็น ดังนี้
๑. กฎเกณฑ์ที่พิพาทนั้นได้ก�ำหนดหลักการที่แตกต่างกัน
(Differential treatment) ระหว่างบุคคลผู้อ้างว่า
ได้ รั บ ผลกระทบกั บ บุ ค คลอื่ น หรื อ ไม่ ทั้ ง ในเชิ ง
วัตถุประสงค์ และผลกระทบ (In purpose or effect)
๒. การปฏิบัติที่แตกต่างกันนั้นเกิดขึ้นจากพื้นฐานของเหตุ
แห่งการเลือกปฏิบัติที่ระบุไว้หรือไม่
๓. กฎเกณฑ์ที่พิพาทนั้นมีวัตถุประสงค์หรือส่งผลกระทบ
ให้ เ กิ ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ต ามความหมายของความ
เท่าเทียมกันทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญหรือไม่
จากประเด็นพิจารณาที่ ๓ จะเห็นได้วา่ หลักการเลือกปฏิบตั นิ นั้ ไม่สามารถแยกพิจารณาต่างหาก
ได้ แต่ตอ้ งพิจารณาภายใต้กรอบหลักการส�ำคัญอันเป็นจุดหมายของการห้ามเลือกปฏิบตั ิ ซึง่ ก็คอื หลักความเท่าเทียมกัน
นั่นเอง
๔.๕.๒.๒.๑ หลักความเท่าเทียมกันและการเลือกปฏิบัติโดยอ้อม
การพิจารณาหลักความเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญแคนาดา ด้วยกรอบอย่าง
กว้าง ซึ่งมิได้จ�ำกัดอยู่แต่รูปแบบหรือเนื้อหาภายนอกของมาตรการนั้น โดยจะครอบคลุมถึงผลกระทบในทางลบ
(Adverse Effect) จากมาตรการนัน้ อันเกิดขึน้ กับบุคคลด้วย ดังทีศ่ าลสูงสุดได้อธิบายไว้ในคดี Ontario Human Rights
Commission v. Simpsons-Sears Ltd198 ว่า วัตถุประสงค์ของหลักความเท่าเทียมกันมิใช่อยูท่ กี่ ารลงโทษผูก้ ระท�ำการ
อันเป็นการเลือกปฏิบตั ิ (Discriminator) แต่คอื การบรรเทาผลร้าย (relief) ของเหยือ่ ผูถ้ กู เลือกปฏิบตั ิ จึงต้องพิจารณาว่า
หากกระท�ำ มาตรการ หรือกฎเกณฑ์ที่พิพาทนั้น ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ โดยสร้างเงื่อนไข ก�ำหนดหน้าที่ ลงโทษ
หรือจ�ำกัดสิทธิต่อบุคคลหนึ่ง โดยมิได้ส่งผลเช่นนั้นต่อบุคคลอื่นหรือกลุ่มอื่นในสังคม กระท�ำ มาตรการ หรือกฎเกณฑ์ที่

197
198

of Canada

From “Law v. Canada (Minister of Employment and Immigration) [1999]” 1 S. C. R. 497
From “Ontario Human Rights Commission v. Simpsons-Sears Ltd [1985]” 2 SCR 53, Supreme Court
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พิพาทนั้นจึงเป็นการเลือกปฏิบัติ” นอกจากนี้ ศาลในคดี Egan v. Canada199 ได้วางแนววินิจฉัยไว้ในการตีความหลัก
ความเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญแคนาดา มาตรา ๑๕ (๑) ว่า การเลือกปฏิบัติที่พิจารณาจากผลกระทบในทางลบต่อ
ผู้ถูกกระท�ำ (Adverse Effects Discrimination) นั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งและอยู่ในขอบเขตการคุ้มครองตามหลักความ
เท่าเทียมกันของรัฐธรรมนูญดังกล่าว
จะเห็นได้วา่ การน�ำปัจจัยด้านผลกระทบทางลบมาประกอบการพิจารณาในการ
ตีความการเลือกปฏิบตั ติ ามรัฐธรรมนูญนัน้ ท�ำให้ครอบคลุมถึงกรณีการเลือกปฏิบตั โิ ดยอ้อม (Indirect Discrimination)
ด้วย แม้ว่ารัฐธรรมนูญแคนาดามิได้จ�ำแนกการเลือกปฏิบัติออกเป็นสองกรณีอย่างชัดเจนก็ตาม อย่างไรก็ตาม ศาล
แคนาดามิได้กล่าวยอมรับอย่างชัดเจนถึง “การเลือกปฏิบัติโดยอ้อม” (Indirect Discrimination)
ในคดี British Columbia v. BCGEU200 แม้ศาลยอมรับว่าการจ�ำแนกวิเคราะห์
ดังกล่าวรวมทั้งการน�ำปัจจัยด้านผลกระทบในทางลบมาพิจารณานั้น มีประโยชน์ในการแปลความหมายของบทบัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน แต่ศาลก็หลีกเลี่ยงที่จะใช้แนวคิดการจ�ำแนกการเลือกปฏิบัติออกเป็นสองกรณีอย่างชัดเจน คือ
การเลือกปฏิบัติโดยตรงซึ่งพิจารณาจากตัวเนื้อหาหรือข้อความในเชิงรูปแบบของกฎเกณฑ์หรือมาตรการนั้น (Direct
Meaning on Its Face) และการเลือกปฏิบัติโดยอ้อมซึ่งพิจารณาจากความหมายโดยอ้อมจากผลกระทบของกฎเกณฑ์
หรือมาตรการนั้น (Indirect Meaning in Effect) ทั้งนี้ ศาลได้ให้เหตุผลว่าการจ�ำแนกการเลือกปฏิบัติเป็นสองกรณี
ออกจากกันอย่างชัดเจนนั้นอาจเป็นไปได้ยากส�ำหรับบางกรณี โดยยกตัวอย่างเช่น กฎเกณฑ์การท�ำงานที่ก�ำหนดให้
ลูกจ้างทุกคนมาท�ำงานวันศุกร์ กฎเกณฑ์นี้อาจพิจารณาว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยตรงเนื่องจากเป็นการห้ามลูกจ้างที่
มีความเชื่อทางศาสนาที่จะไม่ท�ำงานวันศุกร์อันจะส่งผลให้ไม่มีการจ้างงานลูกจ้างที่นับถือศาสนานั้น อีกนัยหนึ่งอาจ
พิจารณาได้ว่า กฎเกณฑ์นี้มีลักษณะเป็นกลาง เนื่องจากใช้บังคับกับลูกจ้างทุกคนจึงไม่เลือกปฏิบัติโดยตรง แต่ส่งผล
กระทบในทางลบต่อลูกจ้างทีน่ บั ถือศาสนาซึง่ มีหลักว่าจะไม่ทำ� งานวันศุกร์ ดังนัน้ ศาลจึงเห็นว่าการจ�ำแนกการเลือกปฏิบตั ิ
ออกเป็นสองกรณีอย่างชัดเจนนั้นจะท�ำให้เกิดความยุ่งยากและทับซ้อนกันได้ อย่างไรก็ตาม ศาลก็ได้น�ำปัจจัยด้าน
ผลกระทบในทางลบ (Adverse Effect) ในแนวทางเดียวกับการพิจารณาการเลือกปฏิบัติโดยอ้อมมาประกอบการ
ตีความด้วย จึงอาจกล่าวได้วา่ การเลือกปฏิบตั ติ ามกฎหมายแคนาดาครอบคลุมทัง้ กรณีเลือกปฏิบตั โิ ดยตรงและโดยอ้อม
เพียงแต่ศาลมิได้ระบุจ�ำแนกเป็นสองกรณีอย่างชัดแจ้งเท่านั้น
จะเห็นได้วา่ ในระบบกฎหมายแคนาดานัน้ มิได้พจิ ารณาความเท่าเทียมกันเฉพาะ
เนื้อหาของมาตรการหรือกฎเกณฑ์อันใดอันหนึ่งว่าปฏิบัติต่อบุคคลเหมือนหรือแตกต่างกัน (Formal Equality) แต่มี
แนวทางพิจารณาหลักความเท่าเทียมกันในกรอบเชิงสาระ (Substantive Equality) กล่าวคือ ใช้ปัจจัยต่าง ๆ หลาย
ปัจจัยมาประกอบการพิจารณาว่ากฎเกณฑ์หรือมาตรการนั้นส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันเชิงระบบ (Systematic
Inequality) หรือไม่ ในการนี้ ปัจจัยส�ำคัญที่ศาลพิจารณาคือผลกระทบที่เกิดจากกฎเกณฑ์หรือมาตรการที่พิพาทว่า
ส่งผลกระทบในทางลบ (Adverse Effect หรือ Detriment Effect) ต่อผู้อ้างว่าถูกเลือกปฏิบัติหรือไม่ ซึ่งการพิจารณา
จากผลกระทบนี้ เป็นหลักการเดียวกับการเลือกปฏิบัติโดยอ้อม (Indirect Discrimination) นั่นเอง อย่างไรก็ตาม หลัก
การเลือกปฏิบตั โิ ดยอ้อมมิได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญแคนาดา และศาลก็มไิ ด้วางหลักไว้ชดั เจนถึงความแตกต่าง
ระหว่างการเลือกปฏิบัติโดยตรงและโดยอ้อม
199

From “Egan v. Canada [1995]” 2 SCR 513,Canadian Supreme Court
From “British Columbia (Public Service Employee Relations Commission) v. BCGEU (1999)” 3 SCR 3,
Supreme Court of Canada
200
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๔.๕.๒.๓ หลักความเท่าเทียมกันตามกฎหมายเยอรมัน
รัฐธรรมนูญเยอรมันก�ำหนดหลักความเสมอภาคไว้ในมาตรา ๓ ดังนี201
้

			
			
			
			

(๑) บุคคลย่อมเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมาย
(๒) ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน ให้รัฐด�ำเนินการสนับสนุนเพื่อบรรลุเป้าหมายแห่ง
ความมีสทิ ธิเท่าเทียมกันของหญิงและชาย และก่อให้เกิดผลในการขจัดความไม่เท่าเทียมกัน
ที่มีอยู่
(๓) บุคคลไม่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติได้เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องเพศ เชื้อชาติ
สัญชาติ ภาษา ถิน่ ก�ำเนิด เผ่าพันธุ์ ความเชือ่ ความคิดในทางศาสนาหรือการเมือง บุคคล
ไม่อาจได้รับการปฏิบัติอย่างเสียเปรียบเพราะเหตุแห่งความพิการของบุคคลนั้น
จากหลักการตามรัฐธรรมนูญเยอรมันทั้งสามวรรคดังกล่าว อาจจ�ำแนกหลักความเสมอภาค

ได้เป็น ๓ กรณี กล่าวคือ202
หลักความเสมอภาคทั่วไป ตามมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องทั่วไปถึงความ
			
เท่าเทียมกันในการใช้กฎหมาย หรือทีเ่ รียกว่าความเสมอภาคต่อกฎหมาย กับหลักความเสมอ
			
ภาคในการบัญญัติกฎหมาย หรือที่เรียกว่าความเสมอภาคของกฎหมาย ซึ่งหลักดังกล่าวมีผล
			
มาจากความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างมาตรา ๓ วรรคหนึ่งกับ มาตรา ๑ วรรคสาม203
			
			
			

หลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง ตามมาตรา ๓ วรรคสอง เช่น ความมีสิทธิเท่าเทียมกัน
ระหว่างหญิงและชาย นอกจากนี้ ยังมีหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องอื่น ๆ ที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัติไว้ เช่น ความมีสถานะเท่าเทียมกันระหว่างเด็กที่เกิดนอกสมรสกับเด็กที่บิดามารดา
สมรสกันตามกฎหมาย ความเสมอภาคของชาวเยอรมันในการรับราชการ เป็นต้น

			
			
			

หลักข้อห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติ ตามมาตรา ๓ วรรคสาม ซึ่งมีขอบเขตคุ้มครองในกรณีที่
การปฏิบตั อิ ย่างไม่เท่าเทียมกันในกรณีใดกรณีหนึง่ นัน้ มีผลมาจากคุณสมบัตติ ามทีไ่ ด้บญ
ั ญัตไิ ว้
จึงเป็นกรณีทกี่ ารกระท�ำของรัฐจะกระท�ำต่อบุคคลนัน้ หรือไม่ หรือจะปฏิบตั ติ อ่ บุคคลนัน้ อย่างไร
โดยได้เชื่อมโยงกับคุณสมบัติดังกล่าว

201

วิญญูชน

หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (หน้า ๑๒๙) บรรเจิด สิงคะเนติ, ๒๕๕๘, กรุงเทพฯ:

202

หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หน้า ๑๓๐-๑๔๔
รัฐธรรมนูญเยอรมัน มาตรา ๑ (๓) มีหลักว่า “สิทธิขั้นพื้นฐานผูกพันต่อฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ
โดยให้ถือว่าเป็นสิทธิที่มีผลผูกพันโดยตรง”
203
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รัฐธรรมนูญเยอรมัน มาตรา ๑ (๓) มีหลักว่า “สิทธิขั้นพื้นฐานผูกพันต่อฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่าย
บริหาร และฝ่ายตุลาการ โดยให้ถือว่าเป็นสิทธิที่มีผลผูกพันโดยตรง” จะเห็นได้ว่าหลักความ
เสมอภาคตามรัฐธรรมนูญเยอรมันผูกพันองค์กรที่ใช้อ�ำนาจรัฐ จึงอาจจ�ำแนกพิจารณาหลัก
ความเสมอภาคได้อีก ๓ กรณี ได้แก่204

			
			
			
			

ความผูกพันของฝ่ายนิติบัญญัติต่อหลักความเสมอภาค กรณีนี้จะเกี่ยวข้องกับความ
เสมอภาคในการบัญญัตกิ ฎหมาย หรือความเสมอภาคของกฎหมาย ซึง่ หมายความว่ากฎหมาย
ฉบับใดฉบับหนึ่งนั้นจะต้องบัญญัติให้เป็นการทั่วไป มีผลใช้บังคับกับทุกคน ห้ามมิให้มีการ
บัญญัติกฎหมายอันเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพให้มีผลใช้บังคับกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือกรณีใดกรณีหนึ่งเป็นการเฉพาะ

			
			
			
			
			

ความผูกพันต่อฝ่ายปกครองต่อหลักความเสมอภาค กรณีนี้ฝ่ายปกครองจะกระท�ำการใด
ที่เป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานได้ก็แต่เฉพาะกรณีที่กฎหมายก�ำหนดไว้เท่านั้น นอกจากนี้
จะมีการละเมิดหลักความเสมอภาคเมื่อฝ่ายปกครองปฏิบัติต่อกรณีเฉพาะเรื่องตั้งแต่ ๒ กรณี
ขึ้นไปโดยปฏิบัติให้แตกต่างกัน ส�ำหรับขอบเขตของการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองนั้น หลัก
ความเสมอภาคก็ถือว่าเป็นข้อจ�ำกัดการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง โดยหากฝ่ายปกครองจะ
ใช้ดุลพินิจแตกต่างจากแนวปฏิบัติที่ผ่านมาก็จะต้องค�ำนึงถึงหลักความเสมอภาคด้วย

			
			

ความผูกพันของฝ่ายตุลาการต่อหลักความเสมอภาค อาจจ�ำแนกได้เป็น ๓ กรณี คือ ความ
เสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงศาล ความเสมอภาคของประชาชนต่อหน้าศาล และ
ความเสมอภาคในการใช้กฎหมายโดยตุลาการต่อประชาชน

๔.๕.๒.๔ หลักความเสมอภาคตามกฎหมายสวีเดน
รัฐธรรมนูญสวีเดน วางหลักการห้ามเลือกปฏิบัติในมาตรา ๑๕ และ ๑๖ ดังนี้
มาตรา ๑๕ วางหลักว่า “กฎหมายหรือบทบัญญัติใด ๆ จะต้องไม่ก่อให้เกิดการปฏิบัติต่อ
พลเมืองในลักษณะกีดกันเนื่องจากการที่พลเมืองคนนั้นเป็นสมาชิกชนกลุ่มน้อย ด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว ชาติก�ำเนิด”
มาตรา ๑๖ วางหลักว่า “กฎหมายหรือบทบัญญัตใิ ด ๆ จะต้องไม่กอ่ ให้เกิดการปฏิบตั ติ อ่ พลเมือง
ในลักษณะกีดกันด้วยเหตุแห่งเพศ เว้นแต่บทบัญญัตดิ งั กล่าวเป็นส่วนหนึง่ ของมาตรการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่าง
ชายและหญิง”
นอกจากรัฐธรรมนูญแล้ว สวีเดนยังมีกฎหมายเฉพาะเกีย่ วกับการห้ามเลือกปฏิบตั ิ คือ กฎหมาย
การเลือกปฏิบัติ (Discrimination Act) ซึ่งมีลักษณะเป็นกฎหมายกลางครอบคลุมมิติต่าง ๆ และเหตุต่าง ๆ ของการ
เลือกปฏิบัติ
204

หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์. หน้า ๑๔๕-๑๕๒
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จะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญสวีเดนมิได้ก�ำหนดหลักความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมเอาไว้ใน
ลักษณะแยกต่างหากจากหลักการห้ามเลือกปฏิบตั ิ แต่วางหลักห้ามเลือกปฏิบตั ไิ ว้เป็นหลัก ทัง้ นี้ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารคุม้ ครอง
ความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกันนั่นเอง
๔.๕.๒.๕ หลักความเท่าเทียมกันตามกฎหมายฟินแลนด์
รัฐธรรมนูญฟินแลนด์ก�ำหนดหลักการเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติ
ไว้ในมาตรา ๖ ว่า
“บุคคลทุกคนเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย
บุคคลจะต้องไม่ถูกปฏิบัติแตกต่างกับบุคคลอื่นด้วยเหตุแห่งเพศ อายุ ก�ำเนิด ภาษา ศาสนา
การลงโทษ ความคิดเห็น สุขภาพ ความพิการ หรือเหตุผลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น
เด็กจะต้องได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในฐานะปัจเจกบุคคล
ความเท่าเทียมกันทางเพศจะได้รบั การสนับสนุนในกิจกรรมทางสังคมและชีวติ การท�ำงาน โดย
เฉพาะการจ่ายค่าจ้างและเงื่อนไขการจ้างแรงงาน ดังที่ก�ำหนดรายละเอียดไว้ตามกฎหมาย”
นอกจากรัฐธรรมนูญแล้ว การคุม้ ครองความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบตั ขิ องประเทศ
ฟินแลนด์นั้น ปรากฏอยู่ในกฎหมายเฉพาะเรียกว่า กฎหมายห้ามการเลือกปฏิบัติ ซึ่งในปี ๒๐๑๕ ได้มีการตรากฎหมาย
ห้ามเลือกปฏิบัติฉบับใหม่มีผลวันที่ ๑ มกราคม ๒๐๑๕ (Non-Discrimination Act (1325/2014)
๔.๕.๒.๖ หลักความเท่าเทียมกันตามกฎหมายสิงคโปร์
หลักการเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติปรากฏในรัฐธรรมนูญสิงคโปร์
มาตรา ๑๒ ว่าด้วย “การคุ้มครองความเท่าเทียมกัน” (Equal Protection) มีหลักดังนี้
“(๑) บุคคลทุกคนเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายและมีสิทธิได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
เท่าเทียมกัน
(๒) เว้นแต่รัฐธรรมนูญจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติต่อพลเมืองด้วย
เหตุแห่งศาสนา เชื้อชาติ สายโลหิต หรือถิ่นก�ำเนิด โดยกฎหมายใด ๆ หรือในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือการ
จ้างงานเจ้าพนักงาน หรือในการบริหารกฎหมายใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการได้มา การถือครองทรัพย์สนิ หรือการจัดตัง้ หรือ
ด�ำเนินการค้า ธุรกิจ วิชาชีพ หรือการจ้างแรงงาน
หลักความเท่าเทียมกันตามมาตรา ๑๒ นี้ ศาลสิงคโปร์ตดั สินว่า ความเท่าเทียมกันมิได้หมายถึง
การทีบ่ คุ คลทุกคนจะต้องถูกปฏิบตั เิ หมือนกัน แต่หมายถึงว่าบุคคลทุกคนจะต้องได้รบั การปฏิบตั เิ หมือนกันในสถานการณ์
ที่เหมือนกัน205 ในการตีความมาตรา ๑๒ ศาลได้ย้อนไปพิจารณาที่มาของหลักความเท่าเทียมกันจากกฎบัตรแมคนาคาร์ตา (Magna Carta)206 ประกอบกับอ้างเหตุผลในคดี Public Prosecutor v. Su Liang Yu ที่ตัดสินตั้งแต่ปี ๑๙๗๖

205
206

From “Public Prosecutor v. Taw Cheng Kong [1998]” 2 S.L.R.(R.) 489
ที่กล่าวว่า “To none will we sell, to none will we deny, to none will we delay right or justice”
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ทีว่ า่ ความเท่าเทียมกันนัน้ หมายถึงการบริหารจัดการให้เกิดความยุตธิ รรม207 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ศาลยังได้อา้ งค�ำตัดสิน
ในคดี Ong Ah Chuan v. Public Prosecutor208 ที่ตีความมาตรา ๑๒ ว่า “มุ่งคุ้มครองปัจเจกชนให้มีสิทธิได้รับการ
ปฏิบัติที่เท่าเทียมกันกับบุคคลอื่นในสถานการณ์เช่นเดียวกัน (Similar Circumstances)”
ศาลสูงสุดได้ตีความมาตรา ๑๒ ในคดี Public Prosecutor v. Taw Cheng Kong209 โดยวาง
เกณฑ์ส�ำหรับพิจารณาว่ากฎหมายหรือมาตรการที่พิพาทนั้น เป็นการเลือกปฏิบัติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒ หรือ
ไม่ เกณฑ์ดังกล่าวมีสองขั้น (Stages) ดังนี้
ขัน้ แรก พิจารณาว่า กฎหมายนัน้ ปฏิบตั ติ อ่ บุคคลแตกต่างกันหรือไม่ หากผลการพิจารณาชีว้ า่
กฎหมายนัน้ ไม่ได้ปฏิบตั ติ อ่ บุคคลแตกต่างกัน กฎหมายนัน้ ก็ผา่ นเกณฑ์นี้ และไม่ถอื เป็นการเลือกปฏิบตั ิ แต่หากกฎหมาย
นั้นปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกัน ก็จะต้องพิจารณาขั้นที่สองต่อไป
ขั้นที่สอง พิจารณาว่า กฎหมายที่ปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันนั้น อยู่บนพื้นฐานเหตุผลการ
จ�ำแนกความแตกต่างที่ชอบหรือไม่ ในการนี้ จะต้องแยกพิจารณาเป็นสองกรณี คือ
กรณีแรก พิจารณาว่า การจ�ำแนกความแตกต่างระหว่างบุคคลในกลุ่มหนึ่งกับบุคคลที่อยู่
นอกกลุ่มนั้น อยู่บนพื้นฐานเหตุผลที่สามารถเข้าใจได้หรือไม่ หากผลการพิจารณาชี้ว่า ไม่อยู่บนพื้นฐานเหตุผลที่เข้าใจ
ได้ กฎหมายนั้นก็เป็นการเลือกปฏิบัติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ แต่หากอยู่บนพื้นฐานเหตุผลที่เข้าใจได้ ก็จะต้องพิจารณาใน
กรณีที่สองต่อไป
กรณีทสี่ อง พิจารณาว่า การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันนัน้ มีความสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ทตี่ อ้ งการ
บรรลุหรือไม่ หากผลการพิจารณาชีว้ า่ มีความสัมพันธ์กนั หรืออาจกล่าวได้วา่ กฎหมายซึง่ เป็นวิธกี ารในการบรรลุเป้าหมาย
นั้นได้สัดส่วนกับเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ กฎหมายนั้นก็ผ่านเกณฑ์นี้ และไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ แต่หากกฎหมาย
นั้นไม่มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ที่ต้องการบรรลุ กฎหมายนั้นก็ไม่ผ่านเกณฑ์ กล่าวคือ เป็นการเลือกปฏิบัติที่ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ

๔.๕.๓ วิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างการก�ำหนดหลักความเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญประเทศ
ต่าง ๆ
หากพิจารณาโครงสร้างการบัญญัติหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของไทยเปรียบเทียบกับ
รัฐธรรมนูญเยอรมัน จะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญทั้งสองประเทศมีโครงสร้างการบัญญัติหลักความเสมอภาคและการห้าม
เลือกปฏิบัติในลักษณะคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ วรรคแรก วางหลักความเสมอภาคทั่วไป วรรคสองก�ำหนดหลักความ
เสมอภาคเฉพาะเรือ่ ง และวรรคสามก�ำหนดหลักการห้ามเลือกปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม ข้อแตกต่างทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ ก็
คือ ในกรณีของหลักห้ามเลือกปฏิบตั นิ นั้ รัฐธรรมนูญเยอรมันก�ำหนด “เหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ”ิ ไว้นอ้ ยกว่ารัฐธรรมนูญ
ของไทย กล่าวคือ รัฐธรรมนูญเยอรมัน มาตรา ๓ วรรคสามครอบคลุม “ เพศ เชือ้ ชาติ สัญชาติ ภาษา ถิน่ ก�ำเนิด เผ่าพันธุ์
ความเชือ่ ความคิดในทางศาสนาหรือการเมือง ความพิการ” โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
207
208
209

From “Public Prosecutor v. Su Liang Yu (1976)”
From “Ong Ah Chuan v. Public Prosecutor [1980]” UKPC 32
From “Public Prosecutor v. Taw Cheng Kong [1998]” 2 S.L.R.(R.) 489
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ครอบคลุม “ ถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง” อย่างไรก็ตาม การระบุ
คุณลักษณะตามที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเยอรมันนั้นเป็นการท�ำให้เกิดความแน่ใจขั้นต�่ำที่สุดต่อการเลือกปฏิบัติ ส่วน
ความแตกต่างในลักษณะอื่น ๆ นอกจากที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา ๓ วรรคสาม จะต้องพิจารณาตามหลักความเสมอภาค
ทั่วไปตามมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง210 จะเห็นได้ว่า หากเป็นกรณีเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ ที่มิได้บัญญัติไว้ในส่วนหลัก
ห้ามเลือกปฏิบตั โิ ดยเฉพาะ ก็ยงั จะได้รบั การคุม้ ครองตามหลักความเสมอภาคทัว่ ไป ส�ำหรับรัฐธรรมนูญของไทยนัน้ มีการ
ก�ำหนดเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั หิ ลายเหตุทอี่ าจตีความครอบคลุมได้กว้าง เช่น “สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม” อย่างไรก็ตาม หากมีกรณีเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติที่ไม่อาจจัดอยู่ในเหตุดังกล่าว
หากพิจารณาตามแนวทางของเยอรมันก็อาจตีความให้อยู่ในความคุ้มครองของหลักความเสมอภาคหรือความเท่าเทียม
กันทั่วไปตามวรรคแรกได้เช่นกัน

รัฐธรรมนูญฟินแลนด์
จากการศึกษารัฐธรรมนูญฟินแลนด์ดังที่กล่าวมาแล้วในบทที่ ๓ จะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญ
ฟินแลนด์มีรูปแบบโครงสร้างเริ่มจากวางหลักความเสมอภาคทั่วไป (มาตรา ๖ วรรคแรก) จากนั้นวางหลักห้าม
เลือกปฏิบัติ (มาตรา ๖ วรรคสอง) ต่อมา จึงวางหลักความเสมอภาคเฉพาะกรณี “เด็ก” (มาตรา ๖ วรรคสาม)
และหลักความเสมอภาคเฉพาะกรณี “เพศ” (มาตรา ๖ วรรคสี่) หากเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญของไทยและ
เยอรมันจะพบว่า รัฐธรรมนูญฟินแลนด์ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักความเสมอภาคนั้น จ�ำแนกหลักความเสมอภาค
ออกเป็น ๓ กรณี เช่นเดียวกัน กล่าวคือ หลักความเสมอภาคทั่วไป หลักความเสมอภาคเฉพาะ และหลักการ
ห้ามเลือกปฏิบตั ิ ส�ำหรับหลักความเสมอภาคเฉพาะนัน้ รัฐธรรมนูญฟินแลนด์ เยอรมัน และไทย ต่างก�ำหนดหลัก
ความเสมอภาคเฉพาะกรณีเหตุแห่ง “เพศ” แต่รัฐธรรมนูญฟินแลนด์มีการบัญญัติหลักความเสมอภาคเฉพาะ
กรณี “เด็ก” เพิ่มเติมขึ้นด้วย

รัฐธรรมนูญสวีเดน
หากเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญสวีเดน จะพบว่า มิได้บัญญัติหลักความเสมอภาคหรือความ
เท่าเทียมกันโดยทั่วไปไว้ แต่มีการวางหลักการห้ามเลือกปฏิบัติ (แต่มีข้อสังเกตว่า ไม่ได้ใช้ค�ำว่า “Discrimination”
โดยใช้ค�ำว่า “Unfavourable treatment” ซึ่งอาจแปลว่า การปฏิบัติอันเป็นที่พึงพอใจน้อยกว่า หรือการกีดกัน)
โดยวางหลักห้ามเลือกปฏิบตั เิ ฉพาะกรณี กล่าวคือ มาตรา ๑๕ (การห้ามเลือกปฏิบตั ติ อ่ ชนกลุม่ น้อย (Minority) และ
มาตรา ๑๖ (และการห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่ง “เพศ”)
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รัฐธรรมนูญสิงคโปร์
หากเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญสิงคโปร์จะพบว่า โครงสร้างของการบัญญัติหลักความเสมอภาค
และการห้ามเลือกปฏิบัติ แตกต่างจากโครงสร้างรัฐธรรมนูญเยอรมันและไทย เนื่องจาก วรรคแรก วางหลักความ
เสมอภาคทัว่ ไป วรรคสองก�ำหนดหลักการห้ามเลือกปฏิบตั ิ โดยมิได้มกี ารจ�ำแนกหลักความเสมอภาคเฉพาะเรือ่ งแต่
อย่างใด โครงสร้างลักษณะนี้คล้ายคลึงกับ รัฐธรรมนูญแอฟริกาใต้ ซึ่งมีการบัญญัติหลักความเสมอภาคทั่วไป
(มาตรา ๙ วรรคแรก) และหลักการห้ามเลือกปฏิบัติ (มาตรา ๙ วรรคสาม และวรรคสี่) ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญมิได้จ�ำแนก
ความเสมอภาคทั่วไป กับความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง เช่น เพศ ดังเช่นรัฐธรรมนูญไทย เยอรมัน ฟินแลนด์

รัฐธรรมนูญมาเลเซีย
ส�ำหรับ รัฐธรรมนูญของมาเลเซีย นั้นมีรูปแบบโครงสร้างการวางหลักความเสมอภาค โดยเริ่มจาก
วางหลักความเสมอภาคทั่วไป (มาตรา ๘ วรรคแรก) หลักการห้ามเลือกปฏิบัติ (มาตรา ๘ วรรคสอง วรรคสาม) และ
หลักการห้ามเลือกปฏิบัติเฉพาะกรณีศาสนา (มาตรา ๑๒) จะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญมาเลเซียไม่มีการวางหลักความ
เสมอภาคเฉพาะกรณี เช่น ความเสมอภาคระหว่างเพศ ดังเช่นรัฐธรรมนูญของไทย เยอรมัน ฟินแลนด์ โดยมีเพียง
หลักความเสมอภาคทั่วไป และหลักการห้ามเลือกปฏิบัติซึ่งจ�ำแนกเป็นกรณีต่าง ๆ

รัฐธรรมนูญแคนาดา
หากเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญแคนาดาจะพบว่า รัฐธรรมนูญแคนาดามีโครงสร้างการบัญญัตหิ ลัก
ความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติที่แตกต่างออกไปอีกรูปแบบหนึ่ง กล่าวคือ ก�ำหนดการห้ามเลือกปฏิบัติไว้
เป็นส่วนหนึ่งของหลักความเท่าเทียมกัน โดยรวมอยู่ในมาตรา ๑๕ (๑) ทั้งหมด โดยมิได้จ�ำแนกหลักความเสมอภาค
ทั่วไป หลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง และหลักการห้ามเลือกปฏิบัติออกจากกันเป็นคนละวรรค
จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างของรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับการวางหลักความเสมอภาค
หรือความเท่าเทียมกันดังกล่าวแล้ว อาจจ�ำแนกรูปแบบและโครงสร้างของรัฐธรรมนูญในการบัญญัตหิ ลักความเท่าเทียม
กันได้ ๓ รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบแรก ก�ำหนดจ�ำแนกหลักความเท่าเทียมกัน ออกเป็น ๓ กรณี คือ ความเสมอภาคหรือความเท่า
เทียมกันทั่วไป ความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง และหลักห้ามเลือกปฏิบัติ เช่น เยอรมัน ไทย ฟินแลนด์
รูปแบบที่สอง ก�ำหนดจ�ำแนกหลักความเท่าเทียมกัน ออกเป็น ๒ กรณี คือ ความเสมอภาคหรือความ
เท่าเทียมกัน และหลักการห้ามเลือกปฏิบตั ิ โดยมิได้จำ� แนกความเสมอภาคเฉพาะเรือ่ งออกจากความเสมอภาคทัว่ ไป โดย
ในรูปแบบนี้อาจจ�ำแนกได้เป็น ๒ รูปแบบย่อย คือ
 จ�ำแนกหลักความเสมอภาค ออกจากหลักการห้ามเลือกปฏิบัติ โดยก�ำหนดไว้คนละวรรค เช่น
แอฟริกาใต้ สิงคโปร์ มาเลเซีย
 ก�ำหนดหลักความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติไว้รวมในวรรคเดียวกัน เช่น แคนาดา
รูปแบบที่สาม ไม่ระบุถึงหลักความเสมอภาคหรือหลักความเท่าเทียมไว้ โดยมีเพียงก�ำหนดหลักการ
“ห้ามเลือกปฏิบัติ” เช่น สวีเดน

316

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

ผูว้ จิ ยั มีขอ้ สังเกตเพิม่ เติมว่า การทีร่ ฐั ธรรมนูญไทยก�ำหนดหลักความเท่าเทียมกันเฉพาะเรือ่ งแยกออกมา
ต่างหากนั้นมีลักษณะใกล้เคียงกับรูปแบบของเยอรมัน ซึ่งแตกต่างจากรัฐธรรมนูญอีกหลายประเทศที่มิได้ก�ำหนดหลัก
ความเท่าเทียมกันเฉพาะเรือ่ งไว้ แต่ทงั้ นีเ้ หตุเฉพาะต่าง ๆ นัน้ ก็ปรากฏอยูใ่ นเหตุแห่งการห้ามเลือกปฏิบตั นิ นั่ เอง อย่างไร
ก็ตาม รัฐธรรมนูญของไทยมีขอ้ แตกต่างกับเยอรมัน คือ แม้กำ� หนดหลักความเท่าเทียมเฉพาะเรือ่ งเฉพาะในส่วนของเหตุ
แห่งเพศเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญเยอรมัน แต่รัฐธรรมนูญเยอรมันยังมีบทมาตราอื่นที่ก�ำหนดหลักความเสมอภาคเฉพาะ
เรือ่ งอืน่ ๆ เช่น ความมีสถานะเท่าเทียมกันระหว่างเด็กทีเ่ กิดนอกสมรสกับเด็กทีบ่ ดิ ามารดาสมรสกันตามกฎหมาย ความ
เสมอภาคของชาวเยอรมันในการรับราชการ เป็นต้น

๔.๕.๔ วิเคราะห์หลักความเท่าเทียมกันตามกฎหมายไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ ต่างบัญญัติรับรองถึงความเท่าเทียมกัน
ไว้ ส�ำหรับหลักการห้ามเลือกปฏิบัตินั้นเป็นการคุ้มครองให้บุคคลได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมและเสมอภาคกันตามหลัก
ดังกล่าว ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญของไทยทั้งฉบับปี ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ ก�ำหนดหลักความเสมอภาคหรือความ
เท่าเทียมกันไว้ในวรรคแรกของมาตรา ๓๐ ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าโดยหลักแล้วรัฐธรรมนูญมุ่งคุ้มครองความเท่าเทียมกัน
โดยมีการขยายความว่า การเลือกปฏิบัติถือเป็นการกระท�ำที่ขัดต่อหลักความเสมอภาค ซึ่งโดยหลักแล้วไม่สามารถ
กระท�ำได้ ส�ำหรับโครงสร้างการก�ำหนดหลักความเสมอภาคที่เริ่มจากการก�ำหนดหลักความเสมอภาคทั่วไป ตามด้วย
หลักการห้ามเลือกปฏิบัตินั้น จะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญหลายประเทศ เช่น เยอรมัน แอฟริกาใต้ ฟินแลนด์ อย่างไรก็ตาม
รัฐธรรมนูญของไทยนั้นได้แยกหลักความเท่าเทียมกันออกเป็นวรรคหนึ่งต่างหาก โดยวางหลักการห้ามเลือกปฏิบัติแยก
ออกมาเป็นอีกวรรคหนึ่ง แต่ก็อยู่ในมาตราเดียวกัน ในขณะที่รัฐธรรมนูญต่างประเทศ เช่น แคนาดา กล่าวถึงหลักความ
เท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติไว้ในวรรคเดียวกัน แต่เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างการบัญญัติรัฐธรรมนูญในหลาย
ประเทศดังกล่าวแล้วจะเห็นได้วา่ การเลือกปฏิบตั นิ นั้ เป็นส่วนขยายของหลักความเสมอภาคหรือหลักความเท่าเทียมกัน
นัน่ เอง หรืออาจกล่าวได้วา่ หลักการเลือกปฏิบตั นิ นั้ เป็นส่วนหนึง่ ของหลักความเสมอภาค ดังจะเห็นได้จากค�ำพิพากษาศาล
ที่ตัดสินตามหลักการนี้ เช่น ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ. ๑๘/๒๕๔๗ อธิบายว่า “มาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรือ่ งถิน่ ก�ำเนิด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะทางบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันขัดต่อบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท�ำมิได้ ซึง่ เป็นการวาง
หลักการให้รฐั ปฏิบตั ติ อ่ บุคคลบนพืน้ ฐานความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ทัง้ นี้ โดยไม่ออกหลักเกณฑ์ให้มผี ลปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่าง
กันต่อบุคคลที่เหมือนกันในสาระส�ำคัญอย่างเดียวกัน หรือไม่ออกหลักเกณฑ์ให้มีผลปฏิบัติอย่างเดียวกันต่อบุคคลที่
แตกต่างกันในสาระส�ำคัญ” ศาลปกครองยังได้อธิบายหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญไว้ในค�ำพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ. ๒๒/๒๕๕๑ มีใจความส�ำคัญว่า “หลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มีหลักว่าจะต้องปฏิบตั ติ อ่ สิง่ ทีม่ สี าระส�ำคัญเหมือนกันอย่างเท่าเทียมกัน และจะต้องปฏิบตั ติ อ่ สิง่ ทีม่ สี าระส�ำคัญ
ที่แตกต่างกันให้แตกต่างกันไป ในส่วนต่อไปจะได้พิจารณาแนวค�ำพิพากษาศาลไทย โดยใช้หลักความเท่าเทียมกันเชิง
รูปแบบ และหลักความเท่าเทียมกันเชิงสาระ
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 กรณีพิพาทเกี่ยวกับกฎ ซึ่งศาลพิจารณาว่ากฎที่พิพาทใช้กับที่ดิน ที่เกาะ ซึ่งผู้ครอบครอง

ยังมิไดมีหลักฐานการครอบครองทุกแหงเสมอเหมือนกัน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ ฟ. ๘ –
ฟ. ๑๐/๒๕๔๖) จะเห็นได้ว่าคดีนี้เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมกันในเชิงรูปแบบ (Formal Equality)
กล่าวคือ เนื้อหาของกฎนี้ใช้กับบุคคลที่เหมือนกันอย่างเท่าเทียมกัน
 การประเมินผลงานโดยจัดแบงขาราชการออกเปน ๒ กลุม แตก็ใชหลักเกณฑเดียวกัน

และพิจารณาครบถวนตามหลักเกณฑทุกดาน ศาลจึงเห็นวาการประเมินผลการปฏิบัติงานในการ
พิจารณาแตงตัง้ ครัง้ นีไ้ มเปนการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ มเ ปน ธรรมตอ ผูฟ อ งคดีแตอ ยางใด (คําพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๓๔/๒๕๔๘) จะเห็นได้ว่าคดีนี้เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมกันในเชิงรูปแบบ
หรือเนื้อหา (Formal equality) กล่าวคือ หลักเกณฑ์การประเมินเดียวกันส�ำหรับผู้ถูกประเมินเพื่อ
เข้าสู่ต�ำแหน่งเดียวกัน
 การก�ำหนดเงือ่ นไขบางอย่างกับผูย้ นื่ ขอด�ำรงต�ำแหน่งเดียวกับบุคคลอืน่ ซึง่ บุคคลอืน่ ทีข่ อ

ด�ำรงต�ำแหน่งเดียวกันไม่ตอ้ งกระท�ำการตามเงือ่ นไขนัน้ กรณีเช่นนีศ้ าลเห็นว่ามีการปฏิบตั ติ อ่ บุคคล
ประเภทเดียวกันให้แตกต่างกันในสาระส�ำคัญอันเป็นการเลือกปฏิบัติ” (ค�ำพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ. ๔๑/๒๕๕๒) กรณีนี้จะเห็นได้ว่าเกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมกันในเชิงรูปแบบหรือเนื้อหา
(Formal Equality) กล่าวคือ เนือ้ หาเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดขึน้ มาเห็นได้ชดั ว่ามีความแตกต่างกันระหว่าง
บุคคลที่เหมือนกัน
 การก�ำหนดให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมเป็นการให้สิทธิเหนือกว่าหรือ

ดีกว่าผู้ที่ได้รับปริญญาตรีในสาขาเดียวกันแต่ไม่ได้รับเกียรตินิยม ทั้ง ๆ ที่ได้รับวุฒิอย่างเดียวกัน ซึ่ง
มีศักดิ์และสิทธิที่สถาบันการศึกษารับรองเช่นเดียวกัน จึงเป็นการปฏิบัติต่อบุคคลที่มีสถานะทาง
กฎหมายทีเ่ หมือนกันให้แตกต่างกัน ย่อมถือได้วา่ เป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม” (ค�ำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๕๘/๒๕๕๐, ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๗๙/๒๕๕๐) กรณีนี้
จะเห็นได้ว่าเกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมกันในเชิงรูปแบบหรือเนื้อหา (Formal Equality) กล่าวคือ
ภายใต้สมมุติฐานว่าบุคคลที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมและไม่ได้เกียรตินิยมมีความ “เหมือนกัน”
เนื่องจากจบปริญญาตรีเช่นเดียวกัน ดังนั้น การก�ำหนดให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ได้เกียรตินิยมจึงเป็นกรณี
ที่แสดงออกชัดเจนโดยเนื้อหาว่ามีการปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกัน
 การก�ำหนดค่าทดแทนการเวนคืนที่แตกต่างกันแก่ที่ดินซึ่งมีสภาพเหมือนกัน เป็นการ

เลือกปฏิบตั ิ (ค�ำพิพากษาศาลปกครองกลางที่ ๑๒๗๒/๒๕๔๕) กรณีนจี้ ะเห็นได้วา่ เกีย่ วข้องกับความ
เท่าเทียมกันในเชิงรูปแบบหรือเนื้อหา (Formal Equality) กล่าวคือ โดยหลักการแล้ว ที่ดินซึ่ง
เหมือนกันควรจะต้องได้รับค่าทดแทนที่เท่าเทียมกัน ดังนั้น การก�ำหนดค่าทดแทนแตกต่างกันกับ
ที่ดินที่เหมือนกันจึงเป็นการเลือกปฏิบัติ
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 ผูค้ รอบครองทีด่ นิ ทีถ่ กู เวนคืนเหมือนกัน แต่ถกู แบ่งกลุม่ และให้คา่ ทดแทนไม่เท่ากัน ขัดกับหลัก

ความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (ค�ำพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๒๒/๒๕๕๑) กรณีนี้จะเห็นได้ว่าเกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมกันในเชิงรูปแบบหรือเนื้อหา
(Formal Equality) เนื่องจากมีการแบ่งกลุ่มคนที่ “เหมือนกัน” ออกเป็นสองกลุ่มและปฏิบัติต่อบุคคล
แต่ละกลุ่มแตกต่างกันออกไป
 กฎเกณฑ์ที่พิพาทส่งผลให้เกิดการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปโดยมิไดมีบทบัญญัติแหงกฎ

หมายจํากัดคุณสมบัติดานตําแหนงไวเป็นการเฉพาะ กอใหเกิดความไมเทาเทียมระหวางผูมีสิทธิกับ
ผูไมมีสิทธิในการเลือกตั้ง และเขารับการเลือกตั้ง โดยไมเปนธรรมและไมมีเหตุผลอันอาจรับฟงได อัน
ขัดตอหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่
ฟ.๑๗/๒๕๕๑) กรณีนี้จะเห็นได้ว่าเกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมกันในเชิงรูปแบบหรือเนื้อหา (Formal
Equality) เนื่องจากสามารถเปรียบเทียบได้ว่าเกิดความแตกต่างกันระหว่างบุคคลสองกลุ่มที่มีลักษณะ
“เหมือนกัน” โดยกลุ่มหนึ่งมีสิทธิเลือกตั้งและเข้ารับการเลือกตั้ง ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งไม่มีสิทธิเลือกตั้ง
และไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้ง
 มติของผู้ถูกฟ้องคดี (คณะรัฐมนตรี) ในการให้สิทธิพิเศษแก่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

(ทศท.) ในการให้บริการเลขหมายโทรศัพท์แก่หน่วยงานของรัฐ อันมีผลท�ำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่สัญญา
ร่วมการงานและร่วมลงทุนกับ ทศท. ไม่อาจให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐได้ ….และมีลักษณะเป็นการ
เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อสิทธิตามสัญญาฯ ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งขัดกับหลักความเสมอภาคตามที่มาตรา
๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๒๖/๒๕๔๖) กรณีนี้
จะเห็นได้ว่าเกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมกันในเชิงรูปแบบหรือเนื้อหา (Formal Equality) เนื่องจาก
สามารถเปรียบเทียบได้ว่ามติที่พิพาทส่งผลให้เกิดความแตกต่างกันระหว่าง ทศท. ที่ได้รับสิทธิพิเศษ
ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว
 การก�ำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการขอใช้ไฟฟ้าส�ำหรับบุคคลบางกลุ่ม เป็นการเลือกปฏิบัติ

(ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๗/๒๕๔๙) กรณีนี้จะเห็นได้ว่าเกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมกัน
ในเชิงรูปแบบหรือเนื้อหา (Formal Equality) เนื่องจากโดยเนื้อหาของเงื่อนไขนั้นมีข้อก�ำหนดเพิ่มเติม
ส�ำหรับบุคคลบางกลุ่มในขณะที่บุคคลกลุ่มอื่นไม่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว
 การแบ่งลูกจ้างเป็น ๓ กลุ่ม ตามช่วงเวลาการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

และให้สิทธิพิเศษเฉพาะกับลูกจ้างบางกลุ่ม เป็นการเลือกปฏิบัติ (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่
อ.๑๔๘/๒๕๔๙) กรณีนี้จะเห็นได้ว่าเกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมกันในเชิงรูปแบบหรือเนื้อหา (Formal
Equality) เนื่องจากสามารถเปรียบเทียบได้ว่าเนื้อหาข้อก�ำหนดดังกล่าวท�ำให้เกิดความแตกต่างกัน
ระหว่างลูกจ้างที่ “เหมือนกัน”
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จะเห็นได้ว่า โดยทั่วไปแล้วศาลพิจารณาหลักความเท่าเทียมกันในเชิงรูปแบบหรือเนื้อหา (Formal
equality) โดยมีหลักการพิจารณาว่า “องค์กรของรัฐจะต้องไม่ออกหลักเกณฑ์ให้มีผลปฏิบัติที่แตกต่างกันต่อบุคคลที่
เหมือนกันในสาระส�ำคัญอย่างเดียวกัน รวมทั้งไม่ออกหลักเกณฑ์ให้มีผลปฏิบัติอย่างเดียวกันต่อบุคคลที่แตกต่างกันใน
สาระส�ำคัญ” หรืออาจกล่าวได้ว่า สิ่งที่เหมือนกันจะได้รับการปฏิบัติที่เหมือนกัน ในขณะที่สิ่งที่แตกต่างกันจะได้รับการ
ปฏิบัติที่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีมีข้อน่าพิจารณาว่า แม้โดยรูปแบบหรือเนื้อหาแล้ว กฎ หรือค�ำสั่งที่พิพาท
มีความเท่าเทียมกัน กล่าวคือ ปฏิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกันด้วยความเหมือนกัน อันสอดคล้องกับหลักความเท่าเทียม
กันในเชิงรูปแบบหรือเนื้อหา (Formal Equality) แต่หากพิจารณาภายใต้แนวคิดของหลักความเท่าเทียมกันเชิงสาระ
(Substantive Equality) แล้วอาจโต้แย้งได้ว่า กฎที่ดูภายนอกแล้วปฏิบัติต่อทุกคนเท่าเทียมกันดังกล่าว ส่งผลกระทบ
ทางลบ (Adverse Effect หรือ Detriment Effect) ต่อผู้อ้างว่าถูกเลือกปฏิบัติหรือไม่ เช่น กรณีกฎของสถานศึกษาที่
ก�ำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนวิทยานิพนธ์นั้น ศาลเห็นว่า เป็นกฎที่ใช้กับนักศึกษาทุกคนที่สมัครเข้าศึกษาใน
สถาบันการศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีตามหลักการและเงื่อนไขต่าง ๆ เสมอเหมือนกันทุกคนไม่มีข้อก�ำหนดใดที่จะท�ำให้
มีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมโดยเกิดจากความแตกต่าง ตามมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่
อย่างใด (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙/๒๕๔๖) กรณีนเี้ ห็นได้วา่ โดยเนือ้ หาของกฎเกณฑ์ทพี่ พิ าทซึง่ ให้ใช้ภาษา
อังกฤษในการเขียนวิทยานิพนธ์นนั้ ใช้บงั คับกับนักศึกษาทุกคน มิได้มงุ่ หมายใช้กบั นักศึกษาบางคนด้วยเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม ในอีกแง่หนึง่ อาจโต้แย้งได้วา่ กฎเกณฑ์นแี้ ม้ใช้กบั นักศึกษาทุกคนเหมือนกัน แต่สง่ ผลในทางปฏิบตั ิ
ให้นักศึกษาที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักได้รับความเสียเปรียบนักศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก หรือนักศึกษา
ที่มีความช�ำนาญในการเขียนภาษาอังกฤษ กับนักศึกษาที่ไม่มีความช�ำนาญในการเขียนภาษาอังกฤษ จึงอาจขัดแย้งกับ
หลักความเท่าเทียมกันในเชิงสาระ รวมทั้งอาจพิจารณาว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยอ้อมได้ นอกจากนี้ หากข้อเท็จจริง
ปรากฏว่า กฎเกณฑ์ดงั กล่าวส่งผลให้นกั ศึกษาบางเชือ้ ชาติหรือบางภาษาเสียเปรียบนักศึกษาบางเชือ้ ชาติหรือบางภาษา
ดังนี้อาจจัดว่าเข้าเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติได้

๔.๖ มาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก (Affirmative action) กับหลักความเท่าเทียมกัน
การปฏิบัติแตกต่างกันต่อสิ่งที่เหมือนกันโดยหลักแล้วเป็นการเลือกปฏิบัติโดยตรง (Direct Discrimination) ซึ่ง
ขัดต่อหลักความเท่าเทียมกันเชิงรูปแบบ (Forma Equlaity) อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติที่เหมือนกันในบางกรณีอาจเกิด
ผลกระทบท�ำให้กลุ่มบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติเสียเปรียบได้ เช่น การออกกฎ มาตรการที่มีลักษณะ
เป็นกลาง (Neautral) อันมีเนื้อหาสาระเช่นเดียวกันส�ำหรับทุกคน แต่ส่งผลกระทบให้บุคคลที่อยู่ในฐานะด้อยกว่าและ
จัดอยู่ในกลุ่มเชื้อชาติ สีผิวบางกลุ่มไม่สามารถได้รับสิทธิหรือโอกาสที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น ดังนี้ การปฏิบัติที่เหมือน
กันกลับส่งผลให้เกิดการเลือกปฏิบัติในความเป็นจริงหรือโดยพฤตินัย (De facto Discrimination) ด้วยเหตุนี้ จึงมีการ
พิจารณาหลักความเท่าเทียมกันในเชิงสาระ (Substantive Eqaulity) ซึ่งมีความหมายกว้างกว่าความเท่าเทียมกันเชิง
รูปแบบ กล่าวคือ ในบางกรณีอาจมีความจ�ำเป็นต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่เหมือนกันแตกต่างกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุน หรือช่วยเหลือบุคคลบางกลุ่มให้ได้รับโอกาสและความเท่าเทียมกับบุคคลอื่นในสภาพความเป็นจริง โดยนัยนี้
จึงเกิดแนวคิดการก�ำหนดมาตรการบางอย่างขึ้นมาเพื่อให้สิทธิหรือโอกาสแก่บุคคลบางกลุ่มเป็นพิเศษ (Preferential
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Treatment) ซึง่ อาจเรียกว่า “มาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก” (Affirmative Action) หรืออาจเรียกว่า “มาตรการพิเศษ”
(Special measure)211
ในบริบทของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศนั้น มาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวกปรากฏในหลายคดี เช่น
L. R. et al. v. Slovakia, Communication No. 31/2003, U.N. Doc. CERD/C/66/D/31 /2003 (2005).212 ซึ่ง
เป็นกรณีรัฐบาลท้องถิ่นก�ำหนดมาตรการที่อยู่อาศัยราคาต�่ำ (Low-cost housing) ส�ำหรับผู้ยากจน ต่อมา รัฐบาลท้อง
ถิน่ ยกเลิกมาตรการดังกล่าว จึงมีการร้องเรียนว่าการยกเลิกนัน้ ฝ่าฝืนต่อสิทธิทจี่ ะได้รบั ทีอ่ ยูอ่ าศัย213 กรรมการเห็นว่าการ
ยกเลิกมาตรการดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิในการได้รับที่อยู่อาศัยตาม CERD และ ICESCR214 โดยรัฐบาลไม่ปฏิบัติ
ตามพันธกรณีเพื่อรับรองสิทธิของบุคคลในความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย (Equality Before the Law) ในการได้
มาซึ่งสิทธิในที่อยู่อาศัย
มาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก อาจพิจารณาในฐานะเป็นข้อยกเว้นของหลักการห้ามเลือกปฏิบัติซึ่งปรากฏใน
กฎหมายต่างประเทศหลายประเทศ โดยอาจใช้คำ� เรียกเป็นอย่างอืน่ เช่น ในประเทศแคนาดา มีกฎหมายระดับมลรัฐของ
Ontario วางหลักเกีย่ วกับ “Special Program” ในฐานะมาตรการทีส่ ง่ ผลให้เกิดการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกัน แต่ได้รบั ยกเว้น
ไม่ให้เป็นการเลือกปฏิบตั ิ ทัง้ นี้ กฎหมายสิทธิมนุษยชนของ Ontario วางหลักว่า สิทธิในความเท่าเทียมกันตามกฎหมายนี้
ไม่ถกู ละเมิดจากการปรับใช้หรือด�ำเนินโปรแกรมพิเศษซึง่ มุง่ หมายเพือ่ บรรเทาความยากล�ำบากหรือความเสียเปรียบทาง
เศรษฐกิจหรือ เพือ่ สนับสนุนให้บคุ คลหรือกลุม่ บุคคลทีเ่ สียเปรียบได้รบั โอกาสทีเ่ ท่าเทียมกัน หรือเป็นมาตรการทีม่ งุ่ ขจัด
การละเมิดสิทธิแห่งความเท่าเทียมกันตามกฎหมายนี215
้ ในหัวข้อนีจ้ ะเริม่ จากการพิจารณาหลักการของมาตรการยืนยัน
สิทธิเชิงบวกภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ จากนัน้ จะศึกษาตัวอย่างของมาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวกใน
กรณีมิติการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา

๔.๖.๑ มาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวกในกรอบของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

ในส่วนนี้จะได้ชี้ให้เห็นถึงหลักการและการตีความกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศภายใต้กรอบ
สหประชาชาติ ในกรณีของมาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก
ในกรณีของ ICCPR นั้น พบว่าความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
(General Comment No. 18)216 เกี่ยวกับบทบัญญัติของ ICCPR ได้มีการอธิบายมาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวกไว้ว่า
“หลักความเท่าเทียมกันอาจเกี่ยวข้องกับการก�ำหนดให้รัฐต้องด�ำเนินมาตรการยืนยันสิทธิในเชิงบวก เพื่อลดหรือขจัด
เงื่อนไขซึ่งก่อให้เกิดหรือมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการเลือกปฏิบัติอันต้องห้ามตาม ICCPR นี้ ตัวอย่างเช่น ในรัฐซึ่งปรากฏ
211

กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศบางฉบับเรียกว่า “มาตรการพิเศษ” (Special measure) เช่น ข้อ ๑.๔ ของ
อนุสัญญา CERD อย่างไรก็ตาม ในงานวิจัยนี้ใช้ค�ำว่า “มาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก” (Affirmative measure) ซึ่งมีความหมายเช่น
เดียวกัน
212
From “L. R. et al. v. Slovakia”, Communication No. 31/2003, U.N. Doc. CERD/C/66/D/31/2003 (2005).
213
Article 5 (e) (iii Stalla Costa v. Uruguay) International Convention on the Elimination of all forms of
Racial Discrimination (ICERD).
214
Article 11
215
Section 14 Ontario Human Right Code
216
From General Comment No. 18, Human Rights Committee
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ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สภาพการณ์หรือเงือ่ นไขบางประการอันท�ำให้คนกลุม่ หนึง่ ถูกกีดกันหรือปฏิเสธสิทธิมนุษยชน รัฐก็จะต้องมีมาตรการโดย
เฉพาะเพือ่ แก้ไขปัญหาหรือสภาพการณ์นี้ มาตรการดังกล่าวอาจเกีย่ วข้องกับการให้สทิ ธิพเิ ศษบางประการกับบุคคล
บางกลุ่มเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลกลุ่มอื่นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ตราบใดที่มาตรการดังกล่าวมีความจ�ำเป็นเพื่อการ
แก้ไขการเลือกปฏิบตั ทิ เี่ กิดขึน้ ในความเป็นจริงแล้ว มาตรการนัน้ เป็นกรณีของความแตกต่างกันทีช่ อบด้วยกฎหมายตาม
ICCPR” จะเห็นได้วา่ มาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก โดยสภาพทัว่ ไปแล้วเป็นการปฏิบตั ติ อ่ บุคคลแตกต่างกัน แต่เมือ่ ความ
แตกต่างนั้นมีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมแก่ผู้ที่เสียเปรียบหรือด้อยโอกาส ก็
ไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ จึงอาจพิจารณาได้ว่า การปฏิบัติที่แตกต่างกันกรณีนี้เข้าเหตุยกเว้นท�ำให้เป็นเพียงความ
แตกต่างกันอันชอบด้วยกฎหมาย แต่มิใช่การเลือกปฏิบัติ
นอกจากนี้ ความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (General Comment
217
No. 4) เกี่ยวกับข้อ ๓ ของ ICCPR ยังได้อธิบายว่า ICCPR ไม่เพียงแต่ก�ำหนดให้รัฐต้องมีมาตรการคุ้มครองบุคคลจาก
การเลือกปฏิบัติ แต่ยังก�ำหนดให้ต้องจัดให้มี “มาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก” (Affirmative action) เพื่อรับรองสิทธิ
ต่าง ๆ ตามที่ก�ำหนดไว้ใน ICCPR”
ความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (General Comment No. 23)218
ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับมาตรการเชิงบวก (Positive Action) ในกรณีชนกลุ่มน้อย คณะกรรมการได้อธิบายว่าสิทธิตาม
ICCPR นัน้ เป็นสิทธิของปัจเจกชน แต่ยำ�้ ว่า “มาตรการเชิงบวก (Positive action) โดยรัฐอาจมีความจ�ำเป็นเพือ่ คุม้ ครอง
สิทธิของชนกลุ่มน้อยเกี่ยวกับการพัฒนาวัฒนธรรม ภาษา และการปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนา”
ตัวอย่างของคดีทพี่ จิ ารณาตามบทบัญญัตขิ อง ICCPR อันเกีย่ วข้องกับมาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวกเช่น219
Stalla Costa v. Uruguay คดีนเี้ ป็นกรณีเจ้าหน้าทีข่ องรัฐได้รบั การปฏิบตั เิ ป็นพิเศษเกีย่ วกับการเข้าถึงบริการสาธารณะ
แต่ด้วยมีเหตุผลเพราะกลุ่มเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเคยถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมด้วยเหตุเกี่ยวกับความคิดเห็น การเมือง
และการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเห็นว่ากรณีนี้ไม่เป็นการเลือก
ปฏิบัติเนื่องจากเป็นกรณีของมาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ยังได้ยอมรับมาตรการของรัฐในการก�ำหนดโควตาส�ำหรับต�ำแหน่งบางอย่างให้กบั บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบัติ เช่น กรณีที่อินเดียก�ำหนดโควตาส�ำหรับต�ำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นส�ำหรับผู้หญิง รวมทั้งส�ำหรับสมาชิกกลุ่ม
ชาติพันธุ์บางกลุ่ม220
ในกรณีของ CERD นั้น ได้ก�ำหนดหลักการเกี่ยวกับมาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวกไว้ ดังนี้
“มาตรการพิเศษทีจ่ ดั ให้มขี นึ้ ตามความจ�ำเป็น โดยมีเจตนาเพือ่ ประกันให้มคี วามก้าวหน้าอย่างเพียงพอ
ในหมู่ชนบางเชื้อชาติหรือบางเผ่าพันธุ์ หรือบุคคลบางกลุ่มที่ต้องการความคุ้มครอง เพื่อให้กลุ่มหรือบุคคลเหล่านั้นได้มี
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาค จะไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าว
ต้องไม่ก่อให้เกิดการธ�ำรงไว้ซึ่งสิทธิที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มชนเชื้อชาติต่าง ๆ และจะไม่คงอยู่ต่อไปภายหลังจากที่ได้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แล้ว”221
217
218
219
220
221

From General Comment No. 4, Human Rights Committee
From General Comment No. 13, Human Rights Committee
From No. 198/1985
From Concluding Observation on India, 1997, Human Rights Committee
Article 1 (4), CERD
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“เมื่อสถานการณ์เหมาะสมและโดยค�ำนึงถึงด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และอื่น ๆ รัฐภาคีจะจัด
ให้มีมาตรการพิเศษและเป็นรูปธรรมเพื่อประกันให้มีการพัฒนาอย่างพอเพียงและให้การคุ้มครองแก่กลุ่มชนหรือบุคคล
บางเชื้อชาติ โดยมีเจตนารมณ์ที่จะประกันให้บุคคลเหล่านั้นมีสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างสมบูรณ์และ
อย่างเสมอภาค ทั้งนี้ มาตรการเหล่านี้จะต้องไม่ก่อให้เกิดการแบ่งแยกสิทธิที่ไม่เท่าเทียมกันส�ำหรับกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ
อย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นแล้ว222
ส�ำหรับการตีความ CERD นัน้ ความเห็นทัว่ ไป (General Comment No. 32) ได้อธิบายว่า รัฐมีพนั ธกรณี
ในการจัดให้มีมาตรการพิเศษ (Special Measures) โดยก�ำหนดเกณฑ์ส�ำหรับมาตรการพิเศษ ว่าจะต้องมีลักษณะ
ดังนี223
้







ต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับรองให้เกิดความเท่าเทียมกันของสิทธิส�ำหรับคนบางกลุ่ม
ต้องมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ประสงค์จะเยียวยา
ต้องมีความชอบด้วยกฎหมาย
ต้องมีความจ�ำเป็นในสังคมประชาธิปไตย
ต้องสอดคล้องกับหลักความเป็นธรรมและความได้สัดส่วน
ต้องมีลักษณะชั่วคราว (Temporary)

นอกจากนี้ ยังอธิบายว่า มาตรการพิเศษจะต้องน�ำมาใช้ตามความจ�ำเป็นหลังจากได้มกี ารหารือกับสมาชิก
ในกลุ่มชุมชนที่เกี่ยวข้อง224 รวมทั้งภายใต้เงื่อนไขว่ามาตรการดังกล่าวต้องไม่น�ำไปสู่การคงไว้ซึ่งระบบที่แบ่งแยกสิทธิ
ส�ำหรับกลุ่มเชื้อชาติบางกลุ่ม225
นอกจากนี้ ความเห็นทัว่ ไป (General Comment No. 29) ยังได้รบั รองมาตรการพิเศษทีป่ ฏิบตั ติ อ่ บุคคล
บางกลุม่ เป็นพิเศษด้วยเหตุแห่งบรรพบุรษุ (Decent-Based Group) เพือ่ การรับรองสิทธิตาม CERD โดยเฉพาะอย่างยิง่
สิทธิของกลุ่มบุคคลดังกล่าวในการเข้าถึงบริการสาธารณะ การจ้างแรงงาน การศึกษา226 นอกจากนี้ ส�ำหรับกรณีเฉพาะ
ของบางกลุ่มเชื้อชาตินั้น พบว่ามีข้อแนะน�ำทั่วไปซึ่งเรียกร้องให้รัฐจัดให้มีมาตรการพิเศษส�ำหรับกลุ่มเชื้อชาติบางกลุ่ม
โดยเฉพาะ เช่น กรณีชาว “Roma” (General Recommendation No. 27)227 ซึ่งตามความเห็นทั่วไปเห็นว่าเป็นกลุ่ม
ทีเ่ สียเปรียบและถูกเลือกปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ กลุม่ หนึง่ ในโลกยุคปัจจุบนั โดยเรียกร้องให้รฐั จัดให้มมี าตรการพิเศษส�ำหรับคน
กลุ่มนี้ในมิติต่าง ๆ เช่น การศึกษา การจ้างแรงงาน เป็นต้น
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Article 2, CERD
From General Comment No. 32 para 16 and 21 Committee on the Elimination of Racial Discrimination
224
From General Comment No. 32 para 16 and 18 Committee on the Elimination of Racial Discrimination
225
From General Comment No. 32 para 26 Committee on the Elimination of Racial Discrimination
226
From General Comment No. 29 para 6, 28 and 36 21 Committee on the Elimination of Racial Discrimination Committee on the Elimination of Racial Discrimination
227
From General Comment No. 27 para Committee on the Elimination of Racial Discrimination
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ในกรณีของ CEDAW หลักการเกี่ยวกับมาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก ซึ่งเรียกว่า “มาตรการพิเศษ” มี

228

ดังนี้

“การที่รัฐภาคีออกมาตรการพิเศษชั่วคราว ซึ่งมุ่งที่จะเร่งรัดให้มีความเสมอภาคที่แท้จริงระหว่างบุรุษ
และสตรี จะไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติตามที่ได้นิยามความหมายไว้ในอนุสัญญาฉบับปัจจุบัน แต่จะโดยประการใด
ก็ตาม ต้องไม่มีการคงมาตรฐานอันไม่เสมอภาคหรือแบ่งแยกไว้ในฐานะเป็นผลที่ตามมา มาตรการเหล่านี้จะสิ้นสุดเมื่อ
ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของความเสมอภาคของโอกาสและการปฏิบัติ”
ส�ำหรับการตีความ CEDAW นั้น พบว่า ข้อแนะน�ำทั่วไป (General Recommendation No. 25) ได้
อธิบายถึงทางเลือกในการใช้ถ้อยค�ำต่าง ๆ ในความหมายของมาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก เช่น “Special Measure”,
“Positive Action”, “Positive Measure”, “Reverse Discrimination”, “Positive Discrimination” เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังอธิบายว่ามาตรการทัว่ ไปซึง่ มีลกั ษณะชัว่ คราวนัน้ เป็นส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์อนั จ�ำเป็น (Necessary strategy)
อันน�ำไปสูค่ วามเท่าเทียมกันเชิงสาระ (Substantive equality) มากกว่าจะถือว่าเป็นข้อยกเว้นของการห้ามเลือกปฏิบตั ิ
ส�ำหรับในประเด็นเกี่ยวกับลักษณะ “ชั่วคราว” ของมาตรการพิเศษนั้น เห็นว่าจะต้องไม่มีลักษณะถาวรหรือยาวนาน
ตลอดไป แต่มิได้ระบุถึงช่วงเวลาไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ เนื่องจากต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับผลที่ต้องการและปัญหาที่
ต้องการแก้ไข ดังนั้น จึงไม่สามารถระบุเวลาส�ำหรับมาตรการดังกล่าวให้ชัดเจนไว้ล่วงหน้าได้229 ส�ำหรับกรณีมาตรการ
พิเศษที่เฉพาะเจาะจงนั้น ข้อแนะน�ำทั่วไป (General Recommendation No. 23) ได้สนับสนุนการด�ำเนินมาตรการ
ด้วยการก�ำหนดโควตาที่เกี่ยวกับต�ำแหน่งงานภาครัฐและต�ำแหน่งทางการเมืองเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างเพศ230
ส�ำหรับ ICESCR นั้น พบว่ามีการตีความหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับมาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวกหรือ
มาตรการพิเศษ ดังจะเห็นได้จาก
 ความเห็นทั่วไป (General Comment No. 16)231 หลักการของความเท่าเทียมกันและการไม่เลือก
ปฏิบตั โิ ดยตัวของมันแล้วไม่เป็นการเพียงพอเสมอไปส�ำหรับการรับรองให้เกิดความเท่าเทียมอย่างแท้จริง ดังนัน้ มาตรการ
พิเศษซึ่งมีลักษณะชั่วคราวจึงมีความจ�ำเป็นเพื่อให้กลุ่มเสียเปรียบหรือกลุ่มที่ถูกกีดกันได้อยู่ในสถานะเท่าเทียมกับ
ผู้อ่ืน มาตรการพิเศษมิได้มุ่งหมายเฉพาะความเท่าเทียมกันโดยนิตินัยหรือความเท่าเทียมกันเชิงรูปแบบ (De Jure or
Formal Equality) เท่านั้น แต่ยังมุ่งให้เกิดความเท่าเทียมกันเชิงพฤตินัยหรือเชิงสาระ (De facto or substantive
equality) ระหว่างเพศชายและหญิง อย่างไรก็ตาม การปรับใช้หลักความเท่าเทียมกันนั้น รัฐอาจต้องด�ำเนินมาตรการ
ในลักษณะปฏิบัติเป็นพิเศษต่อผู้หญิงเพื่อที่จะแก้ไขสภาพหรือเงื่อนไขอันก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติ ตราบใดที่มาตรการ
ดังกล่าวมีความจ�ำเป็นเพื่อเยียวยาการเลือกปฏิบัติโดยพฤตินัย (De Facto Discrimination) และยุติลงเมื่อบรรลุถึง
ความเท่าเทียมกันเชิงพฤตินัยหรือเชิงสาระแล้ว มาตรการพิเศษตามความหมายนี้เป็นความแตกต่างกันที่ชอบด้วย
กฎหมาย (Such Differentiation is Legitimate)
228

Article 4, CEDAW
From General Recommendation No. 25 para 18 and 20 Committee on the Elimination of Discrimination
against Women
230
From General Recommendation No. 25 para 18 and 20 Committee on the Elimination of Discrimination
against Women
231
From General Comment No. 16 Committee on Economic, Social and Cultural Rights
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 ความเห็นทั่วไป (General Comment No. 5) รับรองมาตรการเชิงบวก (Positive Action) เพื่อแก้ไข

ความเสียเปรียบของผู้พิการในการได้มีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ232
 ความเห็นทั่วไป (General Comment No. 20) เน้นย�้ำว่า ในบางกรณี รัฐอาจต้องด�ำเนินมาตรการ
พิเศษเพื่อแก้ไขสภาพซึ่งก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัต233
ิ
 ส�ำหรับเงื่อนไข “ทั่วไป” ของมาตรการนั้น ความเห็นทั่วไป (General Comment No. 13) ย�้ำว่า
มาตรการพิเศษจะต้องมีลักษณะชั่วคราวและมาตรการดังกล่าวจะมีความชอบด้วยกฎหมายตราบใดที่อยู่ภายใต้เงื่อนไข
“สมเหตุสมผล สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และได้สัดส่วน ในการแก้ไขการเลือกปฏิบัติโดยพฤตินัย”234

นอกจาก “มาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก” (Affirmative Action) แล้ว ยังมีกรณีการปฏิบัติแตกต่างกัน
ซึ่งกฎหมายระหว่างประเทศไม่ถือเป็นการ “เลือกปฏิบัติ” เช่นกรณีของ “การช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล” (Reasonable
Accommodation) ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับมาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก ทั้งนี้เพราะว่า การปฏิบัติเช่นนี้ ในแง่หนึ่ง
เป็นการปฏิบัติเป็นพิเศษส�ำหรับบุคคลบางกลุ่ม จึงอาจมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากบุคคลกลุ่มอื่นไม่ได้รับการ
ปฏิบัติเช่นนั้น แต่ในอีกแง่หนึ่งอาจมองว่า แม้เป็นการปฏิบัติต่อบุคคลบางกลุ่มแตกต่างจากบุคคลทั่วไป แต่อยู่ภายใต้
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมหรือช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวซึ่งในสภาพความจริงมีความเสียเปรียบบุคคลอื่นให้ได้รับโอกาส
หรือสิทธิที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น ดังนั้น จึงได้รับการยกเว้นไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น
 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities
หรือ CRPD) ก�ำหนดความหมายของ “การช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล” ไว้ว่า หมายถึง “การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงที่
จ�ำเป็นและเหมาะสมโดยไม่ก่อให้เกิดภาระอันเกินควรหรือเกินสัดส่วน เฉพาะในกรณีที่จ�ำเป็น เพื่อประกันว่าคนพิการ
ได้อุปโภค และใช้สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวงที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น”235
นอกจากกฎหมายระหว่างประเทศจะยกเว้นให้การปฏิบัติแตกต่างกัน ในกรณีมาตรการยืนยันสิทธิ
หรือการช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล ไม่ให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติแล้ว ยังอาจก�ำหนดหน้าที่ให้รัฐภาคีต้องด�ำเนินการจัด
ให้มมี าตรการดังกล่าวด้วยเพือ่ ให้บรรลุถงึ หลักความเสมอภาคหรือเท่าเทียมกัน ดังเช่น CRPD ก�ำหนดว่า “การเลือกปฏิบตั ิ
เพราะเหตุความพิการหมายถึง..การปฏิเสธการช่วยเหลือทีส่ มเหตุสมผล” (Denial of Reasonable Accommodation)236
อาจสรุปได้ว่า มาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก หรือ “มาตรการพิเศษ” นั้นมีการใช้ค�ำเรียกแตกต่างกันได้
หลายค�ำ เช่น “Affirmative Action” “Special Measure”, “Positive Action”, “Positive Measure”, “Reverse
Discrimination”, “Positive Discrimination”237 แม้ว่ามาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก หรือมาตรการพิเศษนั้น โดย
เนื้อหาสาระมีลักษณะเป็นการปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกัน หากพิจารณาภายใต้หลักความเท่าเทียมกันเชิงรูปแบบและ
การเลือกปฏิบตั โิ ดยตรงแล้ว มาตรการดังกล่าวมีลกั ษณะเป็นการเลือกปฏิบตั ิ เนือ่ งจากมีการให้สทิ ธิพเิ ศษ (Preferential
Treatment) แก่บุคคลบางกลุ่ม อย่างไรก็ตาม กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศภายใต้กรอบสหประชาชาตินั้น
232
233
234
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236
237

Women

From General Comment No. 5 Committee on Economic, Social and Cultural Rights
From General Comment No. 20 Committee on Economic, Social and Cultural Rights
From General Comment No. 13 Committee on Economic, Social and Cultural Rights
Article 2, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)
Article 2, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)
General Recommendation No. 25 para 17 Committee on the Elimination of Discrimination against
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นอกจากรับรองว่ามาตรการดังกล่าวไม่เป็นการเลือกปฏิบัติแล้ว ยังก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐในการจัดให้มีมาตรการ
ดังกล่าวเพื่อแก้ไขการเลือกปฏิบัติโดยพฤตินัย (Defacto Discrimination) และเพื่อบรรลุถึงความเท่าเทียมกันเชิงสาระ
(Substantive Equality) อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่กฎหมายระหว่างประเทศ
ก�ำหนดไว้ เช่น
 ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขสภาพความไม่เท่าเทียมกันในเชิงสาระหรือการเลือกปฏิบัติ
โดยพฤตินัย
 ต้องเป็นมาตรการที่สมเหตุสมผล ได้สัดส่วน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 ต้องไม่คงอยู่อย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ต้องมีลักษณะชั่วคราว ตามความจ�ำเป็น
การฝึกอบรม ตัวอย่างเช่น กฎหมายของสหราชอาณาจักร238 ก�ำหนดให้นายจ้างสามารถจัดให้มีการ
ฝึกอบรมส�ำหรับลูกจ้างบางกลุ่มหรือส่งเสริมให้ลูกจ้างบางกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่เสียเปรียบ (Under-represented
group) ได้รับโอกาสในการท�ำงาน แต่ห้ามการให้สิทธิพิเศษดังกล่าวในขั้นตอนการสรรหาพนักงาน (Recruitment)
เว้นแต่คุณสมบัตินั้นมีความจ�ำเป็นและเกี่ยวข้องกับงานโดยแท้จริง
ตัวอย่างคดีตามกฎหมายต่างประเทศ
ศาลสูงสุดอินเดียตัดสินว่า การแต่งตั้งผู้หญิงเป็นพิเศษ ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ (The Government of Andhra Pradesh v. P B Vijayakumar, 1995)
แอฟริกาใต้ กฎระเบียบเกี่ยวกับเงินสวัสดิการส�ำหรับต�ำแหน่งบางต�ำแหน่งที่ต้องมีการสมทบเป็นพิเศษ
จากนายจ้างซึง่ แตกต่างจากต�ำแหน่งอืน่ ๆ ศาลเห็นว่า เป็นกรณีความแตกต่างกันทีไ่ ม่ถอื ว่าเป็นการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็น
ธรรม เพราะเป็นมาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก (Minister of Finance and others v. Van Heerden, 2004)

๔.๖.๒ หลักความเท่าเทียมกันและมาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวกในต่างประเทศ: ศึกษากรณี
มิติการศึกษา
มาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวกอาจปรากฏในมิติต่าง ๆ เช่น แรงงาน การศึกษา บริการสาธารณะ ส�ำหรับ
ในส่วนนี้จะน�ำเอามิติด้านการศึกษามาเป็นกรณีศึกษาในการวิเคราะห์ ส�ำหรับในกฎหมายต่างประเทศนั้น ผู้วิจัยจะได้
ศึกษากรณีของกฎหมายสหรัฐอเมริกา ซึง่ ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกานัน้ การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันในมิตขิ องการศึกษานัน้
ในบางกรณีอาจไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรการ นโยบาย หรือกฎหมายที่ปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่าง
กันด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว ถิ่นก�ำเนิด หรือเหตุอื่นนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดความแตกต่างและสร้างความ
เท่าเทียมกัน จึงถือได้วา่ เป็นข้อยกเว้นซึง่ ท�ำให้การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันนัน้ ไม่ถอื เป็นการเลือกปฏิบตั ิ โดยจัดเป็นมาตรการ
ยืนยันสิทธิในเชิงบวก เช่น คดี Swann v. Charlotte-Mecklenburg Board of Education239 ซึ่งเป็นกรณีของเมือง
Charlotte ในมลรัฐ North Carolina มีการก�ำหนดนโยบายรถนักเรียนเพื่อรับนักเรียนผิวสีไปเรียนที่โรงเรียนซึ่งมีเด็ก
238
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Section 38 , Race Relations Act 1976 ; Section 48 , Sex Discrimination Act 1975
From “Swann v. Charlotte-Mecklenburg Board of Education” 402 U.S. 1 (1971)
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ผิวขาวส่วนมากเรียนอยู่ โจทก์ฟ้องว่านโยบายรถนักเรียนดังกล่าวเป็นการจ�ำแนกความแตกต่างและไม่เท่าเทียมกัน
ศาลตัดสินว่านโยบายนี้เป็นการแก้ปัญหาความไม่สมดุลทางเชื้อชาติ (Racial Imbalance) แม้ว่าความไม่สมดุลดังกล่าว
เกิดจากการก�ำหนดให้นกั เรียนเข้าเรียนตามพืน้ ที่ (Neighborhood Policy) แต่กไ็ ม่ได้เกิดจากมูลเหตุจงู ใจในการแบ่งแยก
สีผิว ดังนั้น นโยบายนี้จึงมีความเหมาะสมเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเรียนเท่าเทียมกัน จะเห็นได้ว่ามาตรการหรือนโยบาย
ดังกล่าวนีอ้ าจมองว่าเป็นการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกัน แต่จดั อยูใ่ นลักษณะของมาตรการยืนยันสิทธิในเชิงบวก “Affirmative
Action” เพื่อช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างเด็กนักเรียนที่มีความแตกต่างกันให้ได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน จึง
ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ
ประเด็นของมาตรการยืนยันสิทธิในเชิงบวกที่ส�ำคัญในบริบทของการศึกษาจะเห็นได้จากนโยบายของ
สถานศึกษาในการให้โควตาส�ำหรับกลุม่ บุคคลบางกลุม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การให้โควตาด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ เช่น
เชื้อชาติ ถิ่นก�ำเนิด สีผิว ดังเช่นในคดี Regents of University of California v. Bakke240 ซึ่งเป็นกรณีที่มหาวิทยาลัย
มีนโยบายรับนักศึกษาด้วยโควตาที่ก�ำหนดขึ้นจากมูลเหตุเชื้อชาติ (Racial Quota) กล่าวคือ จ�ำกัดที่นั่งจ�ำนวน ๑๖ ที่
นั่งจาก ๑๐๐ ที่นั่งให้บุคคลบางเชื้อชาติ สีผิว ศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาตัดสินด้วยเสียงข้างมากว่ากรณีนี้แม้ว่าเป็นไปเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการสร้างความหลากหลายของเชือ้ ชาติให้เกิดขึน้ ในชัน้ เรียนด้วยการให้โควตาช่วยเหลือกลุม่ เชือ้ ชาติบาง
กลุ่ม แต่มีลักษณะกว้างเกินไปและขัดต่อหลักความเท่าเทียมกัน
จากการวิเคราะห์เหตุผลในค�ำพิพากษาศาลสูงสุดแล้วพบว่า โดยทัว่ ไปแล้วนโยบายนีม้ ลี กั ษณะการปฏิบตั ิ
ที่แตกต่างกันระหว่างบุคคลที่มีเชื้อชาติ สีผิวต่างกัน ท�ำให้โจทก์ซึ่งเป็นคนผิวขาวโต้แย้งว่าตนไม่อยู่ในโควตาส�ำหรับ
คนผิวสี จึงเป็นการเลือกปฏิบัติต่อตนด้วยเหตุเชื้อชาติ สีผิว อย่างไรก็ตาม ทางมหาวิทยาลัยอ้างว่า นโยบายดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์เพื่อชดเชยเหยื่อจากความไม่เป็นธรรมในการแบ่งแยกทางสังคม (Compensate Victims of Unjust
Societal Discrimination) จึงถือเป็นมาตรการยืนยันสิทธิในเชิงบวก (Affirmative Action) เพื่อสร้างโอกาสแก่กลุ่ม
บุคคลในกลุ่มเสี่ยงต่อการเลือกปฏิบัติ ประเด็นส�ำคัญของคดีจึงอยู่ท่ีการพิจารณาว่า นโยบายนี้ถือเป็นมาตรการยืนยัน
สิทธิเชิงบวกหรือไม่ และขัดต่อหลักการคุ้มครองความเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑๔241 หรือ
ไม่ ศาลอธิบายว่าหลักความเท่าเทียมกันคุ้มครองบุคคลทุกเชื้อชาติ สีผิว อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติต่อบุคคลดังกล่าว
แตกต่างกันนั้นอาจท�ำได้ต่อเมื่อเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ส�ำคัญที่รัฐพึงปกป้อง (Compelling State Interest)
จะเห็นได้ว่าศาลได้น�ำหลักวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายมาพิจารณาว่าโควตาดังกล่าวเป็นไปเพื่อ
ตอบสนองวัตถุประสงค์อนั เกีย่ วข้องกับผลประโยชน์สำ� คัญของรัฐทีพ่ งึ ปกป้อง หรือไม่ กล่าวคือ หากการก�ำหนดโควตานัน้
เป็นไปด้วยวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส�ำคัญของรัฐแล้ว ก็ไม่เป็นการขัดต่อหลักความ
เท่าเทียมกัน หรืออีกนัยหนึ่งก็คือเป็นมาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวกซึ่งจัดว่าเป็นข้อยกเว้นของการเลือกปฏิบัตินั่นเอง
มหาวิทยาลัยอ้างว่าโควตาดังกล่าวเป็นไปเพือ่ ผลประโยชน์สำ� คัญของรัฐในการช่วยเพิม่ จ�ำนวนแพทย์ซงึ่
เป็นคนกลุม่ น้อยและช่วยให้ชมุ ชนของคนกลุม่ น้อยได้มแี พทย์เพิม่ ขึน้ ศาลเห็นว่าข้ออ้างนีย้ งั ไม่มเี หตุผลเพียงพอเนือ่ งจาก
วัตถุประสงค์ที่กล่าวอ้างสามารถท�ำให้บรรลุได้เช่นกัน หากรับแพทย์คนผิวขาวเพิ่มขึ้นและแพทย์ซึ่งเป็นคนผิวขาวเข้า
มาปฏิบัติงานในชุมชนของคนกลุ่มน้อย อย่างไรก็ตาม ศาลเห็นว่าการส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายในเชื้อชาติของ
นักศึกษาที่รับเข้ามาแต่ละปีนั้น (Racially Diverse Student Body) เป็นผลประโยชน์ส�ำคัญอันหนึ่งซึ่งรัฐพึงปกป้อง
240
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From “Regents of the University of California v. Bakke” 438 U.S. 265 (1978)
Equal Protection Clause of the Fourteenth Amendment to the United States Constitution
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อย่างไรก็ตาม นโยบายก�ำหนดโควตาจ�ำนวนหนึง่ ให้ชนกลุม่ น้อย เป็นการเลือกปฏิบตั ติ อ่ โจทก์ เนือ่ งจาก
ยังมีมาตรการอืน่ ทีจ่ ำ� กัดสิทธินอ้ ยกว่า (Less Restrictive Program) อันสามารถน�ำมาปรับใช้ เพือ่ บรรลุซงึ่ วัตถุประสงค์
อันประกอบด้วยผลประโยชน์ส�ำคัญดังกล่าว เช่น การน�ำปัจจัยด้านเชื้อชาติ สีผิว มาเป็นปัจจัยหนึ่งส�ำหรับประกอบการ
พิจารณารับนักศึกษา (Making Race One of Several Factors in Admission) เช่น บางมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ได้ก�ำหนด
โควตาส�ำหรับชนกลุ่มน้อยด้วยจ�ำนวนที่ก�ำหนดแน่นอน แต่มีความพยายามในการรับนักศึกษาเชื้อชาติ สีผิว ต่าง ๆ ให้
เกิดความหลากหลาย ซึ่งศาลยกตัวอย่างให้เห็นว่า นโยบายของสถานศึกษาที่น�ำเอาเชื้อชาติ สีผิว มาเป็นเพียงปัจจัย
หนึง่ ในหลาย ๆ ปัจจัยส�ำหรับการรับนักศึกษานัน้ สามารถท�ำได้ เนือ่ งจากไม่เป็นการจ�ำกัดสิทธิของคนบางกลุม่ จนเกินไป
ส�ำหรับนโยบายเช่นนี้ ผู้สมัครผิวขาวอาจเสียเปรียบผู้สมัครผิวสีในแง่เชื้อชาติ สีผิว แต่ยังมีสิทธิแข่งขันด้วยปัจจัยอื่น ๆ
เช่น ความสามารถในทางวิชาการ การท�ำกิจกรรม กีฬา ฯลฯ ดังนัน้ นโยบายดังกล่าวไม่ขดั ต่อรัฐธรรมนูญ หรืออีกนัยหนึง่
ก็คือ ถือว่าเป็นมาตรการยืนยันสิทธิในเชิงบวกที่ชอบด้วยกฎหมาย
หลักการดังกล่าวถูกศาลน�ำมาใช้ในปี ๒๐๐๓ ดังจะเห็นได้จากคดี Grutter v. Bollinger242 ซึ่งเป็นกรณี
นักศึกษาผิวขาวผูม้ ผี ลการเรียน ๓.๘ ถูกปฏิเสธการรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเนือ่ งจากนโยบายใช้ปจั จัยด้านเชือ้ ชาติ
เป็นปัจจัยหนึ่งส�ำหรับการพิจารณารับนักศึกษา นักศึกษาผู้นี้จึงฟ้องว่าการใช้ปัจจัยดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนหลักความ
เท่าเทียมกันที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑๔
ในการพิจารณาว่าเกณฑ์การคัดเลือกของมหาวิทยาลัย Michigan นั้นเป็นมาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก
(Affirmative Action) ซึ่งท�ำได้โดยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น ศาลสูงสุดพิจารณาโดยใช้หลักการดังที่ปรากฏในคดี
Regents of the University of California v. Bakke กล่าวคือ ศาลพิจารณาว่าเกณฑ์ดงั กล่าวมีวตั ถุประสงค์เกีย่ วข้องกับ
ผลประโยชน์สำ� คัญทีร่ ฐั พึงปกป้อง (Compelling State Interest) กล่าวคือวัตถุประสงค์ในการสร้างชัน้ เรียนทีป่ ระกอบ
ด้วยความหลากหลายของนักศึกษา นอกจากนั้น ศาลพิจารณาว่า มาตรการดังกล่าวมีมาตรการอื่นที่จ�ำกัดสิทธิน้อยกว่า
(Less Restrictive Program) หรือไม่ ศาลเปรียบเทียบกับมาตรการในลักษณะ “โควตา” โดยเห็นว่า แม้เกณฑ์การรับ
นักศึกษานีจ้ ะเป็นการปฏิบตั ใิ นลักษณะพิเศษแก่ชนกลุม่ น้อยทีด่ อ้ ยโอกาส (Underrepresented Minority Group) แต่
มีการน�ำปัจจัยอื่น ๆ เข้ามาประกอบการพิจารณาส�ำหรับผู้สมัครแต่ละรายด้วย ซึ่งแตกต่างกับระบบโควตา ดังที่ศาลใน
คดี Regents of the University of California v. Bakke ตัดสินว่าระบบโควตานั้นยังมีมาตรการทางเลือกอื่นที่จ�ำกัด
สิทธิน้อยกว่า ซึ่งก็คือมาตรการน�ำเอาปัจจัยด้านเชื้อชาติมาประกอบการพิจารณาดังเช่นในคดีนี้ ดังนั้น ในคดีนี้จึงไม่ใช่
กรณีที่ยังมีมาตรการอื่นที่จ�ำกัดสิทธิน้อยกว่า ด้วยเหตุนี้มาตรการดังกล่าวจึงไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
จะเห็นได้ว่า จากเหตุผลในค�ำพิพากษาคดีนี้ แสดงให้เห็นถึงการปรับใช้หลัก “มาตรการยืนยันสิทธิใน
เชิงบวก” (Affirmative Action) โดยศาลได้วางหลักที่ส�ำคัญ ดังนี้
 มาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก เป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกันต่อบุคคล ซึ่งไม่ขัดต่อหลักความเท่าเทียม
กันตามรัฐธรรมนูญ และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ หากมาตรการดังกล่าวเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ส�ำคัญที่รัฐพึงปกป้อง
(Compelling State Interest) ดังนัน้ จึงต้องพิจารณาว่า มาตรการดังกล่าวเป็นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ใด และวัตถุประสงค์
นัน้ คือประโยชน์สำ� คัญทีร่ ฐั พึงปกป้องหรือไม่ การส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางเชือ้ ชาติ สีผวิ ด้วยการน�ำเอาปัจจัย
ดังกล่าวมาประกอบการพิจารณารับนักศึกษา ถือได้ว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ส�ำคัญดังกล่าว
 มาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวกจะต้องมีขอบเขตทีจ่ ำ� กัด กล่าวคือ ต้องพิจารณาว่าเพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์
242
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ดังกล่าวนั้น ยังมีมาตรการอื่นที่จ�ำกัดสิทธิน้อยกว่า (Less Restrictive Program) หรือไม่ หากยังมีมาตรการอื่นแล้ว ก็
จะต้องใช้มาตรการอื่นก่อน ตัวอย่างเช่น การจ�ำกัดโควตารับนักศึกษาบางเชื้อชาติด้วยจ�ำนวนที่แน่นอนลงไป ศาลในคดี
Regents of the University of California v. Bakke เห็นว่ายังมีมาตรการอื่นนอกจากมาตรการเช่นนี้ ซึ่งอาจน�ำมา
ใช้เพื่อบรรลุถึงการส่งเสริมความหลากหลายทางเชื้อชาติของนักศึกษา แต่ในคดี Grutter v. Bollinger243 ศาลเห็นว่า
มาตรการที่น�ำเอาปัจจัยด้านเชื้อชาติมาประกอบการพิจารณารับนักศึกษานั้นไม่ขัดต่อกฎหมาย เนื่องจากไม่ใช่กรณีที่
ยังมีมาตรการอื่นที่จ�ำกัดสิทธิน้อยกว่า

๔.๖.๓ วิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายไทย

หากพิจารณาตามกฎหมายไทย ดังที่ได้กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่า ตามรัฐธรรมนูญทั้งฉบับปี ๒๕๔๐ และ
๒๕๕๐ ได้วางหลักเกี่ยวกับมาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวกไว้ในมาตรา ๓๐ ที่ว่า “มาตรการที่รัฐก�ำหนดขึ้นเพื่อขจัด
อุปสรรคหรือส่งเสริมให้บคุ คลสามารถใช้สทิ ธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอืน่ ย่อมไม่ถอื เป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดย
ไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม” ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรการดังกล่าวแม้ว่าส่งผลเป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกัน แต่มุ่งหมายเพื่อ
บรรลุหลักการส�ำคัญ คือ ความเท่าเทียมกัน (Equality) จึงเป็นการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างซึง่ ไม่ขดั ต่อหลักการห้ามเลือกปฏิบตั ิ
ส�ำหรับในมิติของการศึกษานั้น พบว่ามีกฎหมายไทยหลายฉบับซึ่งมีหลักการในลักษณะของมาตรการ
ยืนยันสิทธิเชิงบวก เช่น พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ วางหลักให้กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น และสถานศึกษา จัดการศึกษาเป็นพิเศษส�ำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือ
เด็กซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการศึกษาภาค
บังคับด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งการได้รับสิ่งอ�ำนวยความสะดวก244 จะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติการ
ศึกษาภาคบังคับก�ำหนดหลักการเพือ่ ท�ำให้บคุ คลได้มโี อกาสเข้ารับการศึกษา ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติซึ่งก�ำหนดให้มีการศึกษาภาคบังคับไว้ ดังนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับจึงเป็นกฎหมายที่มุ่งส่งเสริม
ให้เกิดความเท่าเทียมกันและความเสมอภาคทางการศึกษา
ส�ำหรับการที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ ก�ำหนดหลัก
การให้จัดการศึกษาส�ำหรับบุคคลบางกลุ่มเป็นพิเศษ มีลักษณะเป็นการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลบางกลุ่ม245 ซึ่งโดยหลัก
แล้วเป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม การจัดการศึกษาเป็นพิเศษนี้อาจเทียบได้กับมาตรการยืนยันสิทธิเชิง
บวก (Affirmative Action) เพือ่ ให้บคุ คลทีม่ ลี กั ษณะพิเศษดังกล่าวได้มโี อกาสเข้าถึงการศึกษาทีเ่ ท่าเทียมกับบุคคลทัว่ ไป
นอกจากกฎหมายเกีย่ วกับการศึกษาทัง้ สองฉบับดังกล่าว ยังมีกฎหมายเฉพาะกรณีการศึกษาส�ำหรับคน
พิการ คือ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งวางหลักรับรองสิทธิในการศึกษาของคน
พิการ246 โดย ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดท�ำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลให้สอดคล้องกับความต้องการจ�ำเป็นพิเศษ
243

lbid /พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๒
245
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคสอง และวรรคสาม และพระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๒ ดังที่ได้ชี้ให้เห็นแล้วในบทที่ ๓
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พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕
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ของคนพิการ247 รวมทัง้ ให้เงินอุดหนุนและความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากรัฐแก่สถานศึกษาทัง้ ของรัฐและเอกชนทีจ่ ดั การ
ศึกษาส�ำหรับคนพิการ248 จะเห็นได้วา่ มาตรการตามกฎหมายฉบับนีป้ ฏิบตั ติ อ่ คนพิการในมิตขิ องการศึกษาแตกต่างจาก
บุคคลอื่น แต่การปฏิบัติแตกต่างกันนี้เป็นไปเพื่อท�ำให้คนพิการได้มีโอกาสในการศึกษาเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป จึงจัด
เป็นมาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก (Affirmative Action) ได้เช่นกัน
หากเปรียบเทียบในมิติการศึกษากับกฎหมายสหรัฐอเมริกาที่น�ำมาวิเคราะห์ข้างต้นพบว่า มาตรการที่
ให้สิทธิพิเศษ (Privilege) ส�ำหรับบุคคลบางกลุ่มอาจจัดเป็นมาตรการพิเศษซึ่งเป็นข้อยกเว้นจากการห้ามเลือกปฏิบัติได้
แต่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตที่ศาลก�ำหนดไว้ หากเปรียบเทียบกับกรณีของไทย พบว่า หลักการตามกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยว
กับการศึกษาข้างต้นก็อาจจัดเป็นมาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวกหรือมาตรการพิเศษได้เช่นกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเคยพิจารณาว่า “..การก�ำหนดหลักเกณฑ์การรับนักเรียนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานที่ก�ำหนดให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติและไม่กระทบ
ต่อสิทธิของเด็กที่เข้าศึกษา ซึ่งการก�ำหนดรับนักเรียนโดยอาศัยเกณฑ์ทะเบียนราษฎรเป็นหลักนั้นเป็นการรับรอง
สิทธิ ไม่เป็นการจ�ำกัดสิทธิจึงไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด ...” (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๙๒๗-๙๒๘/๒๕๕๘)
จะเห็นได้ว่า หากพิจารณาโดยทั่วไปแล้ว มาตรการดังกล่าวเป็นการให้สิทธิพิเศษแก่นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ จึงอาจ
มองว่าเป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกันด้วยเหตุ “ถิ่นที่อยู่” อย่างไรก็ตาม มีประเด็นว่า เหตุเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่ในความหมาย
เชิงกายภาพหรือพืน้ ทีเ่ ช่นนี้ จะถือเป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ใิ นลักษณะเดียวกับ “เชือ้ ชาติ ถิน่ ก�ำเนิด หรือสังคมดัง้ เดิม”
หรือไม่ นอกจากนี้ อาจพิจารณาได้ว่ามาตรการดังกล่าวเป็นไปเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในพื้นที่ได้มีโอกาสเรียนใกล้ที่อยู่
อาศัย และเป็นประโยชน์อย่างหนึง่ ซึง่ รัฐพึงคุม้ ครองปกป้อง จึงเป็นมาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวกทีไ่ ม่เป็นการเลือกปฏิบตั ิ
ในกรณีกฎหมายเฉพาะเกีย่ วกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั กิ รณี “ความพิการ” นัน้ พบว่า พระราชบัญญัตสิ ง่
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นกฎหมายทีร่ บั รองสิทธิในการเข้าถึงและใช้สงิ่ อ�ำนวยความสะดวก
สาธารณะ สวัสดิการจากรัฐ จึงมีลักษณะเป็นกฎหมายที่ก�ำหนดมาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวกให้กับคนพิการ นอกจากนี้
ระเบียบของคณะกรรมการที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าวยังได้วางหลักเกี่ยวกับ “การช่วยเหลือที่สมเหตุ
สมผล”249 ไว้ว่าหมายถึง “การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงที่จ�ำเป็นและเหมาะสมโดยไม่ก่อให้เกิดภาระอันเกินควรหรือ
เกินสัดส่วน เฉพาะในกรณีทจี่ ำ� เป็นเพือ่ ประกันว่าคนพิการได้อปุ โภคและใช้สทิ ธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานทัง้ ปวงที่
เท่าเทียมกับบุคคลอื่น” จะเห็นได้ว่า การช่วยเหลือที่สมเหตุสมผลนี้ สอดคล้องกับ “Reasonalbe Accommodation”
ที่กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศก�ำหนดให้รัฐมีพันธกรณีต้องจัดให้มีการช่วยเหลือดังกล่าว
ในกรณีผู้สูงอายุนั้น ประเทศไทยก็มีกฎหมายเฉพาะ ได้แก่ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่ง
ก�ำหนดรับรองสิทธิในด้านต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ จะเห็นได้ว่า กฎหมายฉบับนี้อาจจัดเป็นมาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวกโดย
ปฏิบัติต่อผู้สูงอายุเป็นพิเศษ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกับบุคคลอื่น ๆ
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พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗
249
ข้อ ๔. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการร้องขอ การรวบรวมพยานหลักฐานการไกล่เกลี่ย การวินิจฉัย และค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการหรือผู้ไกล่เกลี่ยเกี่ยวกับการ
กระท�ำในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖
248
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ส�ำหรับกฎหมายเฉพาะกรณีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ก็มีหลักการเช่นกัน ดังจะเห็นได้จาก
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๗ ซึ่งมีการก�ำหนดมาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวกใน
วรรคท้าย250
ตัวอย่างของมาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวกตามกฎหมายเฉพาะอื่น เช่น พระราชบัญญัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่าเป็นกฎหมายที่ก�ำหนดมาตรการยืนยันสิทธิ
เชิงบวก ส�ำหรับ “วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์” (บุคคลอายุเกินสิบปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงยี่สิบปีบริบูรณ์) โดยก�ำหนดให้มีมาตรการ
ส่งเสริมสนับสนุนต่าง ๆ เช่น ฝึกอาชีพแก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ ประสานงานจัดหางาน จัดหาครอบครัวทดแทนกรณีที่วัยรุ่น
ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองได้ จัดสวัสดิการสังคมด้านอื่น ๆ251
 ส�ำหรับในมิติของการจ้างแรงงานนั้น มีคดีซึ่งมีประเด็นโต้แย้งว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๐ มีหลักการที่เลือกปฏิบัติโดยให้สิทธิเฉพาะลูกจ้างฝ่ายเดียวที่มีสิทธิยื่นค�ำขอให้คณะกรรมการ
สวัสดิการแรงงานพิจารณาวินจิ ฉัย และให้สทิ ธิแก่คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานเลือกปฏิบตั โิ ดยอาศัยความแตกต่างใน
สถานะของนายจ้างและลูกจ้างโดย ไม่ให้สทิ ธิใด ๆ แก่ฝา่ ยนายจ้างและไม่ได้รบั ความเสมอกันในบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
เท่ากับฝ่ายลูกจ้าง แต่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครอง
ลูกจ้างผู้มีฐานะที่ด้อยทางเศรษฐกิจ...อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับ
นายจ้าง ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และ ๓๐ (ค�ำ
วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๓/๒๕๔๘) จะเห็นได้ว่า หลักการหลายอย่างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานมีลักษณะปฏิบัติ
ต่อลูกจ้างในเชิงให้สิทธิพิเศษ (Privilege) ซึ่งอาจมองได้ว่าเป็นการปฏิบัติต่อลูกจ้างและนายจ้างแตกต่างกัน ด้วยเหตุ
สถานะของบุคคลอันเป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ แต่ในอีกแง่หนึ่งจะเห็นได้ว่า หลักการต่าง ๆ ตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานมีลักษณะเป็นมาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวกเพื่อคุ้มครองฝ่ายลูกจ้างที่กฎหมายเห็นว่าอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบ
เมื่อเปรียบเทียบกับฝ่ายนายจ้าง
ส�ำหรับกรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จะเห็นได้ว่า การที่กฎหมายให้สิทธิคู่ความขอ
ด�ำเนินคดีอย่างคนอนาถาได้นั้น252 เป็นกฎหมายที่ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันด้วยเหตุแห่ง “สถานะ
ทางเศรษฐกิจ” แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติเนื่องจากอาจพิจารณาได้ว่าเป็นกฎหมายที่มีลักษณะเป็นมาตรการยืนยัน
สิทธิเชิงบวกเพือ่ ส่งเสริมให้บคุ คลทีเ่ สียเปรียบด้วยเหตุฐานะทางเศรษฐกิจได้มโี อกาสเข้าถึงการด�ำเนินคดีอย่างเท่าเทียม
กันกับคู่ความอื่น ๆ


250

มาตรา ๑๗ ก�ำหนดว่า
การกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติ ของหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน
หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ระหว่างเพศจะกระทํามิได้
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพ ได้เช่นเดียวกับ
บุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัย หรือการปฏิบัติตามหลักการ ทางศาสนา หรือเพื่อความมั่นคงของประเทศ
ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
251
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๙
252
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๖ และ ๑๕๖/๑
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จะเห็นได้วา่ รัฐธรรมนูญและกฎหมายล�ำดับรองของไทยมีการวางหลักมาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวกหรือ
มาตรการพิเศษเพื่อให้บุคคลบางกลุ่มที่เสียเปรียบได้มีความเสมอภาคกับบุคคลอื่น อย่างไรก็ตาม ข้อแตกต่างระหว่าง
กฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศประการส�ำคัญอันหนึ่งก็คือ จากกฎหมายต่างประเทศนั้นพบว่า เมื่อมาตรการนั้น
ตกอยู่ในขอบเขตของ “Affirmative Action” แล้ว จะไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ (Discrimination) หรืออาจกล่าวได้
ว่าเป็นข้อยกเว้นของการเลือกปฏิบัติ แต่ถ้ามาตรการนั้น ไม่เข้าองค์ประกอบหรือไม่อยู่ในขอบเขตของ “Affirmative
Action” แล้ว จะถือเป็นการเลือกปฏิบตั ิ (Discrimination) อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญของไทยนัน้ หากมาตรการดังกล่าว
ไม่เข้าองค์ประกอบของวรรคสามตามรัฐธรรมนูญ ก็จะเรียกมาตรการนัน้ ว่า “การเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม” (ส�ำหรับใน
ประเด็นนี้ได้แยกวิเคราะห์ไว้โดยเฉพาะในหัวข้อ ๔.๓)

๔.๗ หลักขอบเขตแห่งการใช้ดุลพินิจ (Margin of Appreciation)
หลัก “ขอบเขตแห่งการใช้ดลุ พินจิ ” หรือ “Margin of Appreciation” เป็นหลักการทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ จากศาลสิทธิมนุษยชน
แห่งยุโรป ในการพิจารณาว่า รัฐภาคีสนธิสญ
ั ญา ECHR ละเมิดต่อหลักการตามสนธิสญ
ั ญาหรือไม่ ทัง้ นี้ เนือ่ งจากในแง่หนึง่
รัฐภาคีมพี นั ธกรณีทตี่ อ้ งปฏิบตั ติ ามหลักการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนตามสนธิสญ
ั ญา ECHR แต่ในอีกแง่หนึง่ การปฏิบตั ติ าม
พันธกรณีดงั กล่าวอาจเกิดความขัดแย้งกับกฎหมายภายในซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ปกป้องสิทธิหรือประโยชน์อนื่ ของรัฐนัน้
ตัวอย่างของคดีที่แสดงถึงความขัดแย้งระหว่างหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตาม ECHR กับ กฎหมายภายใน
เช่น ในปี ค.ศ. ๒๐๐๕ ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปตัดสินในคดี Hirst v United Kingdom ว่าสิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิมนุษย
ชนขั้นพื้นฐานไม่ใช่อภิสิทธิ์ (Privilege) และได้รับการคุ้มครองตามสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป (Article 3 (right to
free elections) of Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights) ดังนั้น กฎหมายภายใน
ของอังกฤษ (Section 3 of the Representation of the People Act 1983) ที่วางหลักตัดสิทธิเลือกตั้งของนักโทษ
เป็นการทั่วไปและในทันทีที่รับโทษ (Blanket ban) โดยไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่างของความผิดหรือระยะเวลาจ�ำคุก
ของแต่ละคนนั้นเป็นการขัดต่อสิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญาดังกล่าวที่รัฐมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งโดยให้ประชาชนและ
นักโทษได้ใช้สิทธิ จะเห็นได้ว่ากรณีนี้มีความขัดแย้งกันระหว่างหลักสิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญากับกฎหมายภายในซึ่ง
มีวัตถุประสงค์ป้องกันอาชญากรรมโดยการควบคุมและจ�ำกัดพฤติกรรมของนักโทษ
ด้วยเหตุนี้ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปจึงพัฒนาหลัก Margin of Appreciation ขึ้นมาเพื่อประสานความขัด
แย้งดังกล่าวโดยการสร้างความสมดุลระหว่างหลักการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนกับการปฏิบตั ขิ องรัฐทีอ่ าจมีความแตกต่าง
ไปจากหลักเกณฑ์ดังกล่าว แต่ยังคงอยู่ในขอบเขตที่ถือว่าไม่ขัดกับพันธกรณีตามสนธิสัญญา ECHR หลักการนี้อาจเรียก
ได้ว่าเป็นการที่รัฐสามารถงดเว้นจากการปฏิบัติตามพันธกรณีตามสนธิสัญญา (Derogation from the Obligations)
หลักการ Margin of Appreciation ได้เริ่มปรากฏจากกรณีความจ�ำเป็นหรือเหตุฉุกเฉินสาธารณะ (Public
Emergency) เช่น ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปเห็นว่า253 การที่อังกฤษปฏิบัติแตกต่างจากพันธกรณีตามสนธิสัญญา
(มาตรา ๑๕ ของ ECHR) ได้ในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน
ศาลยังได้ขยายขอบเขตหลักการนี้จากเหตุฉุกเฉิน (Emergency) โดยก�ำหนดปัจจัยในการพิจารณา สองประการ
ได้แก่ มาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์ระหว่างรัฐภาคี และหลักความได้สัดส่วนตามสนธิสัญญาของยุโรป
ซึ่งในการพิจารณาความได้สัดส่วนนี้จะน�ำเอาปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะโดยธรรมชาติของสิทธินั้น และวัตถุประสงค์ของ
253

From Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, 4th ed. (p 1055-1056) by
P. van Dijk, et al., 2006, Antwerpen: Intersentia
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มาตรการที่พิพาท มาประกอบด้วย254 โดยศาลอธิบายว่า การที่รัฐหลุดพ้นจากความรับผิดชอบนั้นเป็นปัญหาที่ละเอียด
อ่อนทีจ่ ะต้องพิจารณาหลายปัจจัยเพือ่ การสร้างการสมดุลระหว่างประโยชน์สาธารณะทีร่ ฐั ต้องการปกป้องกับพันธกรณี
ตามสนธิสัญญา255 นอกจากนั้น ศาลอธิบายว่าในการพิจารณามาตรการที่พิพาทนั้นจะต้องค�ำนึงถึงลักษณะทั้งทาง
กฎหมายและข้อเท็จจริงซึง่ เกีย่ วข้องกับชีวติ และสังคมในรัฐนัน้ แต่ทงั้ นีศ้ าลซึง่ เป็นกลไกระหว่างประเทศไม่อาจมีบทบาท
ในลักษณะเดียวกับองค์กรภายในรัฐนั้น256
ในคดี Handyside v. United Kingdom257 มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการจัดพิมพ์หนังสือเรียนซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมทางเพศอย่างชัดเจน หนังสือดังกล่าวสามารถเผยแพร่ในประเทศภาคีสนธิสญ
ั ญา ECHR หลายประเทศ อย่างไร
ก็ตามในอังกฤษมีปญ
ั หาว่าผูพ้ มิ พ์หนังสือดังกล่าวถูกตัดสินว่ามีความผิดตามกฎหมายภายในเกีย่ วกับสือ่ ลามก คดีนจี้ งึ มา
สูก่ ารพิจารณาศาลยุโรปว่ารัฐบาลอังกฤษฝ่าฝืนหลักเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (Freedom of expression) หรือ
ไม่ โดยรัฐบาลอังกฤษอ้างว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นไปเพื่อปกป้องศีลธรรมอันดีของประชาชน จะเห็นได้ว่ากรณีนี้มีความ
ขัดแย้งกันระหว่างการปฏิบตั ติ ามหลักการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนตามสนธิสญ
ั ญากับการคุม้ ครองประโยชน์ดา้ นศีลธรรม
อันดีที่รัฐมุ่งประสงค์ ในคดีนี้ศาลน�ำหลัก Margin of Appreciation มาใช้โดยตัดสินว่าอังกฤษไม่ละเมิดต่อสนธิสัญญา
โดยศาลให้เหตุผลว่า “เป็นไปได้ยากที่กฎหมายภายในของรัฐภาคีจะมีลักษณะเป็นเอกภาพกันในแนวคิดด้านศีลธรรม
แนวคิดและมุมมองดังกล่าวแตกต่างกันไปตามกฎหมายภายใน ดังนั้น รัฐภาคีจึงอยู่ในฐานะที่ดีกว่าศาลระดับระหว่าง
ประเทศในการพิจารณาประเด็นเชิงเนื้อหา (Content) ที่พิพาท รวมทั้งประเด็นความจ�ำเป็น (Necessity)
จะเห็นได้ว่า ภายใต้หลัก Margin of Appreciation นั้น ศาลได้จ�ำแนกความแตกต่างระหว่างบทบาทของศาล
ในฐานะกลไกตามกฎหมายระหว่างประเทศในการตรวจสอบการด�ำเนินการของรัฐให้สอดคล้องกับพันธกรณีตามสนธิ
สัญญา กับบทบาทขององค์กรตามกฎหมายภายในของรัฐในการใช้ดุลพินิจ (Discretion) ดังนั้น ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ดุลพินิจของรัฐ เช่น ระดับศีลธรรมอันดี ความจ�ำเป็น เหตุฉุกเฉินนั้นอยู่ในขอบอ�ำนาจ (Margin) ของรัฐภาคี
ที่สามารถพิจารณาตามความเหมาะสมและไม่ขัดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศ
ส�ำหรับคดีที่ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปน�ำหลักการ Margin of appreciation มาปรับใช้ ในบริบทของ
การพิจารณาคดีที่มีประเด็นเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัต258
ิ เช่น
259
 คดี Sommerfeld v. Germany ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่า ผู้ร้องเป็นบิดาของบุตรซึ่งเป็นบุตรนอกสมรส
ผูร้ อ้ งอยูก่ บั มารดาของเด็กจนกระทัง่ แยกทางกัน มารดาของเด็กซึง่ สมรสกับชายอีกคนหนึง่ ได้หา้ มมิให้ผรู้ อ้ ง
พบกับบุตร ผูร้ อ้ งจึงไปฟ้องคดีตอ่ ศาลเยอรมันเพือ่ ขอให้รบั รองสิทธิในการพบและติดต่อกับบุตร ศาลเยอรมัน
พิจารณาแล้วปฏิเสธโดยเหตุส�ำคัญแห่งการปฏิเสธ คือ การที่ศาลฟังพยานหลักฐานจากค�ำให้การของเด็ก
ว่า ไม่ต้องการพบกับผู้ร้องอีก
254

From “Lawless v. Ireland” No. 332/57, ECHR 1961 A3 (N.B. verbatim record of the hearing on 8 April)
Ibid
256
Case Relating to Certain Aspects of the Laws on the Use of Languages in Education in Belgium (“Belgian
Linguistic Case”) (No. 2), no. 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63, 2126/64, §10, ECHR 1968 A6
257
From “Handyside v. United Kingdom” No. 5493/72, §48, ECHR 1976 A24
258
Article 14, European Convention on Human Rights
259
From “Sommerfeld v. Germany” (Application No. 31871/96, 2003)
255
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ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ผู้ร้องจึงน�ำคดีขึ้นศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปอ้างว่าการที่ศาลเยอรมันตัดสินเช่นนั้นเป็นการล่วงละเมิดต่อสิทธิ
ที่ได้รับการรับรองตามอนุสัญญาแห่งยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน กล่าวคือ สิทธิ
ในชิวิตครอบครัว (มาตรา ๘) และ ยังเป็นการเลือกปฏิบัติที่ฝ่าฝืนมาตรา ๑๔
ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีนศี้ าลเยอรมันไม่ได้ละเมิดสิทธิในชีวติ ครอบครัวตามมาตรา ๘
เนือ่ งจากองค์กรของรัฐมีสทิ ธิทจี่ ะสร้างความสมดุลระหว่างประโยชน์ของเด็กกับผูป้ กครอง โดยในคดีนเี้ ห็นว่าศาลเยอรมัน
ได้ใช้เหตุผลที่เหมาะสมในการปฏิเสธมิให้พบกับบุตร นั่นคือความประสงค์อย่างชัดแจ้งของบุตร รวมทั้งเหตุผลเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงของผลกระทบต่ออารมณ์และสภาพจิตใจของเด็กหากมีการบังคับให้เด็กต้องกระท�ำการที่ฝืนใจ
ส�ำหรับประเด็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๔ นัน้ ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปเห็นว่า กรณีสทิ ธิของบิดาในการพบบุตร นัน้
กฎหมายเยอรมันที่เกี่ยวข้องได้วางหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกัน ระหว่างบิดาที่สมรสกับมารดาของเด็กและหย่าร้าง กับบิดา
ทีไ่ ม่ได้สมรสกับมารดาของเด็ก กล่าวคือ บิดาทีส่ มรสและหย่าร้างมีสทิ ธิพบและติดต่อเด็กซึง่ อาจถูกจ�ำกัดในกรณีจำ� เป็น
เพื่อประโยชน์ของเด็ก แต่บิดาที่ไม่ได้สมรสกับมารดาของเด็กนั้น จะมีสิทธิพบและติดต่อเด็กได้ต่อเมื่อแม่ของเด็กตกลง
ยินยอมหรือได้รบั อนุญาตจากศาลว่าการพบเด็กจะเป็นประโยชน์แก่เด็ก ดังนี้ ศาลให้นำ�้ หนักกับการตัดสินใจของแม่เด็ก
และก�ำหนดภาระพิเศษส�ำหรับบิดาในการพบและติดต่อบุตรนอกสมรสมากกว่าบิดาที่สมรสและหย่าร้างกับมารดาของ
เด็ก กฎหมายของเยอรมัน260 จึงเป็นการเลือกปฏิบัติระหว่างบิดานอกสมรสกับบิดาที่สมรสกับมารดาของเด็ก อย่างไร
ก็ตาม ศาลได้อธิบายว่า การเลือกปฏิบตั ขิ องกฎหมายดังกล่าวอาจท�ำได้หากมีเหตุผลทีม่ นี ำ�้ หนักเพียงพอ (Very weighty
reasons) ซึ่งศาลไม่พบเหตุผลดังกล่าวในคดีนี้
จะเห็นได้ว่า หลักการ “Margin of Appreciation” ถูกน�ำมาใช้ในการตัดสินคดี กล่าวคือ การที่ศาลเยอรมัน
ปฏิเสธสิทธิของบิดาในการพบเด็ก โดยหลักแล้วเป็นการละเมิดสิทธิในครอบครัว แต่ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปพิจารณา
ถึงเหตุผลของการปฏิเสธดังกล่าวแล้วเห็นว่ามีเหตุอันสมควร ท�ำให้ไม่เป็นการละเมิดต่อมาตรา ๘ นอกจากนี้ ในการ
พิจารณาประเด็นมาตรา ๑๔ จะเห็นได้ว่า กฎหมายมีการวางเกณฑ์ที่แตกต่างกันส�ำหรับบิดาที่ไม่สมรสกับที่สมรสกับ
มารดาของเด็ก แต่กรณีนี้ศาลยังไม่เห็นถึงเหตุผลจ�ำเป็นของความแตกต่างกัน กล่าวคือ หากกฎหมายดังกล่าวมีเหตุผล
ที่แสดงให้เห็นว่าเกณฑ์อันแตกต่างนั้นมีขึ้นเพื่อประโยชน์ของเด็กอย่างไรแล้ว ก็อาจเป็น “เหตุผลที่มีน�้ำหนักเพียงพอ”
(Very weighty reasons) อันท�ำให้เข้าข้อยกเว้นตามหลัก “Margin of Appreciation” และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ
ปัจจัยส�ำคัญที่ศาลน�ำมาก�ำหนดขอบเขตแห่งการใช้ดุลพินิจก็คือ “เหตุผลที่มีน�้ำหนักเพียงพอ” (Very weighty
reasons) ซึ่งหากเป็นกรณีที่เกี่ยวกับมาตรการของรัฐอันมุ่งใช้กับกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ ศาลจะ
ให้ขอบเขตแห่งการใช้ดุลพินิจที่กว้าง นั่นคือกฎเกณฑ์หรือมาตรการของรัฐที่พิพาทว่าเป็นการเลือกปฏิบัตินั้นจะไม่ขัด
ต่อกฎหมายสหภาพยุโรป

260

กฎหมายแพ่งเยอรมัน (German Civil Code) มาตรา 1634 § 1 เกี่ยวกับผู้ปกครองเด็กที่เกิดจากการสมรส regarding
(born in wedlock) และ มาตรา 1711 § 2 เกี่ยวกับพ่อของเด็กที่เกิดนอกสมรส (born out of wedlock)
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กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

ในคดี Stec and Others v. UK261 ผู้ยื่นค�ำร้องได้ท�ำการร้องเรียนถึงผลของความแตกต่างของการเกษียณอายุ
ระหว่างผู้ชายและผู้หญิง โดยแต่ละส่วนมีข้อเสียเปรียบของผลประโยชน์ที่แตกต่างซึ่งถูกก�ำหนดตามอายุเกษียณ ECHR
พบว่าโดยหลักของการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศอาจมีเหตุผลสมควรได้ในกรณีทมี่ “ี เหตุผลทีม่ นี ำ�้ หนักเพียงพอ” ทัง้ นี้
ศาลจะพิจารณาให้รัฐมีขอบเขตการใช้ดุลพินิจโดยกว้างส�ำหรับมาตรการที่ใช้ในทางเศรษฐกิจหรือกลยุทธ์ทางสังคม
(a wide margin is usually allowed to the State under the [ECHR] when it comes to general measures
of economic or social strategy)
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าศาลจะยอมรับถึงการมีขอบเขตในการใช้ดุลพินิจของรัฐ แต่ส�ำหรับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
บางอย่างเช่น เชื้อชาติ แล้ว ศาลให้น�้ำหนักกับการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติ ดังจะเห็นได้จาก ในคดี Andrejeva v.
Latvia case262 ผูย้ นื่ ค�ำร้องเคยเป็นเมืองของสหภาพโซเวียตเก่าแต่ได้รบั สิทธิในการพ�ำนักอยูอ่ ย่างถาวรในประเทศลัตเวีย
ตามกฎหมายภายใน ได้จัดให้ผู้ยื่นค�ำร้องเป็นผู้ที่ท�ำงานอยู่นอกประเทศลัตเวียในช่วงก่อนการประกาศอิสรภาพ (แม้ว่า
จะท�ำต�ำแหน่งเดิมซึ่งอยู่ภายในอาณาเขตลัตเวียก่อนและหลังการเป็นอิสรภาพ) และในล�ำดับต่อมาการค�ำนวนเงินหลัง
เกษียณของผู้ร้องเป็นการค�ำนวนตามพื้นฐานของระยะเวลาที่ใช้ในการท�ำงานต�ำแหน่งเดียวกันหลังการเป็นอิสรภาพ
ทั้งนี้ ประชาชนชาวลัตเวียซึ่งท�ำงานในต�ำแหน่งเดียวกันมีสิทธิในการได้รับเงินหลังเกษียณตามระยะเวลาทั้งหมดของ
การให้บริการรวมถึงการท�ำงานในช่วงเวลาก่อนการเป็นอิสรภาพซึ่งแตกต่างไปจากการค�ำนวนให้กับผู้ร้อง ทั้งนี้ ECHR
พบว่าผู้ยื่นค�ำร้องอยู่ในสถานการณ์ที่เทียบเท่ากับการเป็นประชาชนชาวลัตเวียเนื่องจากภายใต้กฎหมายแห่งชาตินั้น
เธอได้รับอนุญาตให้พ�ำนักอยู่ในลัตเวียอย่างถาวรในฐานะของพลเมืองต่างเชื้อชาติ นอกจากนั้นเธอยังเป็นผู้ที่มีส่วนร่วม
ในการจ่ายภาษีซึ่งเธอต้องจ่ายในอัตราเดียวกับประชาชนชาวลัตเวีย ศาลอธิบายว่า ความจ�ำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติ
อย่างแตกต่างบนพืน้ ฐานของเชือ้ ชาตินนั้ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีเหตุผลอันส�ำคัญอย่างยิง่ (very weighty reasons) แต่ในกรณี
นีไ้ ม่สามารถให้การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันได้ แม้วา่ จะยอมรับว่ารัฐมี “ขอบเขตแห่งการใช้ดลุ พินจิ ” ในส่วนของนโยบายการ
คลังและสังคม แต่ในสถานการณ์ของผูย้ นื่ ค�ำร้องนัน้ ถือได้วา่ เธออยูใ่ นสถานภาพทีใ่ กล้เคียงอย่างยิง่ ในความเป็นพลเมือง
ของลัตเวีย ดังนั้นจึงถือว่าการกระท�ำดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติ

๔.๗.๑ หลัก “Margin of Appreciation” ในกรณีการเลือกปฏิบัติกับผู้ติดเชื้อ HIV

ตามหลัก “Margin of appreciation” ดังกล่าวมาแล้ว จะเห็นได้วา่ กฎหมายหรือนโยบายของรัฐ
ซึ่งมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ อาจใช้บังคับได้โดยไม่ขัดต่อหลักการตามอนุสัญญาแห่งยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ หากกรณีนั้น ขอบเขตการใช้ดุลพินิจของรัฐในการตรากฎหมายที่มีลักษณะเลือก
ปฏิบัติอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กว้าง โดยขอบเขตที่กว้างนี้จะต้องพิจารณาปัจจัยส�ำคัญ คือ ประโยชน์หรือสิ่งที่กฎหมายนั้น
มุ่งคุ้มครองมีน�้ำหนักเพียงพอหรือไม่ โดยพิจารณาประกอบกับลักษณะและสภาพของบุคคลที่ถูกเลือกปฏิบัติ ต่อไปนี้
จะได้พิจารณาคดีตัวอย่างที่ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปพิจารณากฎหมายภายในของรัฐที่เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV
ในบริบทของการปรับใช้หลักการ “Margin of appreciation”
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From “ECHR, Stec and Others v. UK [GC]” (Nos. 65731/01 and 65900/01), 12 April 2006
From “ECHR, Andrejeva v. Latvia [GC]” (No. 55707/00), 18 February 2009
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คดี Kiyutin v. Russia263 คดีนี้มีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า Kiyutin เป็นคนสัญชาติ Uzbek และอยู่อาศัยใน
รัสเซีย ได้ยื่นค�ำขอมีถิ่นที่อยู่ในรัสเซียแต่ถูกปฏิเสธ เนื่องจากเขาเป็นคนต่างชาติที่เป็นผู้ติดเชื้อ HIV ดังนั้น Kiyutin ฟ้อง
ต่อศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป โดยอ้างว่ารัสเซียกระท�ำการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป
ศาลพิจารณาประเด็นตามมาตราที่ ๑๔ และ ๘
ค�ำตัดสิน: ศาลได้อ้างค�ำพิพากษาในคดี Alajos Kiss v. Humgary ที่เกี่ยวข้องกับการจ�ำกัดสิทธิในการ
ออกเสียงเลือกตั้งของประชาชนที่เป็นผู้มีจิตบกพร่อง ศาลตัดสินว่า “ในกรณีที่ข้อจ�ำกัดสิทธิพื้นฐานถูกน�ำมาใช้กับกลุ่ม
บุคคลที่มีความเปราะบางในสังคม ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเลือกปฏิบัติที่ผ่านมาในอดีต ดังเช่นกลุ่มผู้มีจิตบกพร่อง
(Mentally Disabled) ดังนี้ “Margin of Appreciation” ของรัฐจะมีขอบเขตทีแ่ คบอย่างยิง่ และจะต้องมีนำ�้ หนักเหตุผล
ที่มากเพียงพอในการจ�ำกัดสิทธิเช่นนั้น” ทั้งนี้ เนื่องจากบุคคลในกลุ่มดังกล่าวต้องเผชิญกับอคติซึ่งส่งผลกระทบตามมา
อย่างยาวนานในประวัติศาสตร์ จนกระทั่งส่งผลให้เกิดการกีดกันบุคคลดังกล่าวจากสังคม....”264 เมื่อเปรียบเทียบคดีนี้
กับคดีดังกล่าวแล้ว ศาลจึงตัดสินว่า บุคคลที่ติดเชื้อ HIV จัดอยู่ในกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Group) ด้วยเช่นกัน
ดังนั้น รัฐมี “Margin of Appreciation” ในขอบเขตที่แคบ ศาลอธิบายว่า “นับแต่การแพร่ระบาดในวงกว้างของ HIV
ในช่วงปี ๑๙๘๐ ประชาชนผู้ติดเชื้อ HIV ต้องทุกข์ทรมานกับการกีดกันและการตีตรา ผู้อื่นในสังคมเกิดความตระหนก
และหวาดหวั่นต่อการติดเชื้อและเกรงกลัวผู้ติดเชื้อ นอกจากนี้ การติดเชื้อดังกล่าวยังถูกน�ำไปเชื่อมโยงกับพฤติกรรม
เช่น การร่วมเพศของผู้รักร่วมเพศ ผู้ติดยาเสพติด โสเภณี ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เป็นที่ดูหมิ่นเหยียดหยามในหลายสังคม
การติดเชื้อยังส่งผลให้คนในสังคมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้ติดเชื้อ กับการขาดความรับผิดชอบและพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมดังกล่าว อันก่อให้เกิดรูปแบบของการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ ตามมาอีกด้วย เช่น การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่ง
สีผวิ เชือ้ ชาติ รสนิยมทางเพศ เป็นต้น แม้วา่ ในปัจจุบนั มีการพัฒนาวิธกี ารป้องกันและการบ�ำบัดผูต้ ดิ เชือ้ แต่การตีตราและ
เลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ ดิ เชือ้ ยังคงเกิดขึน้ อยูอ่ ย่างแพร่หลาย ดังนัน้ บุคคลผูต้ ดิ เชือ้ HIV เป็นกลุม่ ผูเ้ ปราะบางซึง่ มีประวัตศิ าสตร์
แห่งการตีตราและอคติ รัฐจึงควรมี “Margin of Appreciation” ในขอบเขตทีแ่ คบในการเลือกมาตรการทีจ่ ะใช้กบั กลุม่
ดังกล่าวส�ำหรับการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันด้วยเหตุแห่งสถานะความเป็นผูต้ ดิ เชือ้ HIV”265 ดังนัน้ ในการพิจารณามาตรการ
ที่รัฐน�ำมาใช้อันส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติกับผู้อยู่ในกลุ่มเปราะบางนี้ (ซึ่งในคดีนี้ก็คือการที่รัฐไม่อนุญาตให้ผู้ติดเชื้อ HIV
ขอมีถนิ่ ทีอ่ ยู)่ ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปใช้เกณฑ์พจิ ารณาทีต่ อ้ งชัง่ น�ำ้ หนักเป็นอย่างยิง่ (Very Weighty Reasons-Test)
และการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของมาตรการดังกล่าวนัน้ จะต้องพิจารณาด้วยความเข้มงวดอย่างยิง่ (Rigorous
Scrutiny)
ดังนั้น ศาลเห็นว่ามาตรการที่รัฐน�ำมาใช้นั้นอยู่บนสมมุติฐานที่เชื่อมโยงการติดเชื้อ HIV กับพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งศาลเห็นว่าไม่มีน�้ำหนักเพียงพอ “...การกีดกันผู้ติดเชื้อ HIV จากการเข้าประเทศหรือการขอมีถิ่นที่อยู่
เพื่อปกป้องการแพร่กระจายของเชื้อ HIV นั้น อยู่บนสมมุติฐานที่ว่า บุคคลเหล่านั้นมักเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่แสดง
ถึงความไม่ปลอดภัย และประชาชนในประเทศไม่สามารถป้องกันตนเองได้ ซึ่งสมมุติฐานดังกล่าวเป็นการเหมารวม
(Generalization) ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและไม่ค�ำนึงถึงสถานการณ์ของปัจเจกบุคคลซึ่งมีความแตกต่างกันไป
263
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From “Kiyutin v. Russia”, 10 March 2011, no. 2700/10 (First Section)
From “Alajos Kiss v. Humgary” Para 42
From “Kiyutin v. Russia” para 64
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ในแต่ละสถานการณ์266 ด้วยเหตุนี้ หลังจากพิจารณาอย่าง ลึกซึง้ ถึงเหตุผล (Justification) ของมาตรการของรัฐทีพ่ พิ าทแล้ว
ศาลเห็นว่า มาตรการดังกล่าวยังไม่มีน�้ำหนักและเหตุผลที่เพียงพอ และตัดสินว่าผู้ร้องเป็นเหยื่อของการถูกเลือกปฏิบัติ

๔.๗.๒ การปรับใช้หลัก “Margin of Appreciation” กับการเลือกปฏิบัติมิติอื่น ๆ

จากคดีดังกล่าวข้างต้น ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปได้พิจารณากฎหมายภายในของรัฐซึ่งส่งผลเป็นการ
เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV ซึ่งหากกรณีนี้ศาลเห็นว่า รัฐมี “Margin of Appreciation” หรือขอบเขตการใช้ดุลพินิจ
ที่กว้างแล้ว กฎหมายดังกล่าวก็อาจใช้บังคับได้ แม้ว่ามีลักษณะการเลือกปฏิบัติแต่มีน�้ำหนักและเหตุผลอย่างเพียงพอ
อย่างไรก็ตาม คดีนศี้ าลเห็นว่า ผูต้ ดิ เชือ้ HIV เป็นบุคคลทีเ่ ปราะบาง ดังนัน้ ขอบเขตแห่งการใช้ดลุ พินจิ ในการเลือกปฏิบตั ิ
จะต้องมีขอบเขตทีแ่ คบ โดยการพิจารณาประโยชน์อนื่ ทีก่ ฎหมายมุง่ คุม้ ครองแล้ว จะต้องเป็นกรณีทมี่ นี ำ�้ หนักเป็นอย่างยิง่
(Very Weighty Reasons-Test) อีกทั้งในการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายหรือมาตรการดังกล่าวนั้น
จะต้องพิจารณาด้วยความเข้มงวดอย่างยิ่ง (Rigorous Scrutiny) จากหลักการดังกล่าวนี้ ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า
ประโยชน์ที่กฎหมายกรณีนี้มุ่งคุ้มครองยังมีน�้ำหนักน้อยเมื่อเทียบกับความเปราะบางของกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV ดังจะเห็น
ได้จากที่ศาลอธิบายไว้ว่า มาตรการที่รัฐน�ำมาใช้นั้น “..อยู่บนสมมุติฐานที่เชื่อมโยงการติดเชื้อ HIV กับพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม” อีกทัง้ มีลกั ษณะ “เหมารวม” ว่าผูต้ ดิ เชือ้ HIV มักเป็นผูท้ มี่ พี ฤติกรรมไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภัย ดังนัน้ ศาลจึง
เห็นว่า แม้กฎหมายดังกล่าวมุง่ คุม้ ครองประโยชน์ซงึ่ ก็คอื ความปลอดภัยจากเชือ้ HIV ของประชาชน แต่เหตุผลของกฎหมาย
ดังกล่าวยังไม่มนี ำ�้ หนักเพียงพอและวางอยูบ่ นสมมุตฐิ านทีม่ นี ำ�้ หนักน้อยดังกล่าว ดังนัน้ กฎหมายทีม่ ลี กั ษณะเลือกปฏิบตั ิ
ดังกล่าวจึงไม่มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายและขัดต่อหลักการเลือกปฏิบัติ
หากใช้กรอบการวิเคราะห์นี้มาเปรียบเทียบกับปัญหาที่เกิดในสภาพแวดล้อมของไทย เช่น ในระดับของ
รัฐที่เกี่ยวข้องกับการตรากฎหมาย หรือกฎ ระเบียบต่าง ๆ หากมีลักษณะปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีแตกต่างจากบุคคล
อืน่ และการปฏิบตั แิ ตกต่างนัน้ มีเหตุผลทีม่ นี ำ�้ หนักเพียงพออย่างยิง่ มารองรับ การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างดังกล่าวก็สามารถจัด
อยู่ในขอบเขตแห่งดุลพินิจที่กว้างขึ้นได้
นอกจากกรณีของผู้ติดเชื้อเอชไอวีแล้ว หลักการดังกล่าวอาจน�ำไปวิเคราะห์กฎหมายอื่นได้ เช่น กรณี
ของกฎหมายไทยที่ก�ำหนดให้บุคคลผู้มี “ประวัติอาชญากรรม” ไม่สามารถเข้ารับราชการได้โดยไม่มีข้อยกเว้น หรือโดย
ไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่างของความผิดที่กระท�ำ กรณีเหล่านี้อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการเหมารวมและอาจถือไม่ได้ว่ามี
“น�้ำหนักเป็นอย่างยิ่ง” (very weighty reasons-test)
หากเปรียบเทียบกับค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า กรณีพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.
๒๕๐๘ ไม่ได้ให้สิทธิแก่ชายต่างด้าวที่สมรสกับหญิงไทยในการที่จะได้สัญชาติโดยการแปลงชาติได้เช่นเดียวกับหญิง
ต่างด้าวที่สมรสกับชายสัญชาติไทยนั้น ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ถือเป็นบทบัญญัติที่ก่อให้เกิดความไม่
เสมอภาคกันในกฎหมายระหว่างชายและหญิง หรือเป็นการท�ำให้ชายและหญิงไม่ได้มีสิทธิเท่าเทียมกัน (ค�ำวินิจฉัยศาล
รัฐธรรมนูญที่ ๓๗/๒๕๔๖) จะเห็นได้วา่ โดยหลักแล้วเป็นการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันในระดับหลักการของกฎหมายและ
เกีย่ วข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั คิ อื เพศ แต่ศาลวินจิ ฉัยว่าไม่เป็นการเลือกปฏิบตั เิ นือ่ งจากมีเหตุผลอืน่ โดยเฉพาะที่
ศาลอธิบายว่า “เป็นมาตรการรัฐทีก่ ำ� หนดขึน้ ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและความมัน่ คงของประเทศ” ซึง่ อาจพิจารณา
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From “Kiyutin v. Russia” para 68
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เปรียบเทียบได้กับหลัก “ขอบเขตแห่งดุลพินิจ” (Margin of Appreciation) ซึ่งรัฐสามารถก�ำหนดกฎหมายภายในที่
แตกต่างจากพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศได้ ภายใต้เหตุผลความจ�ำเป็นบางประการดังกล่าวมาแล้ว
ในระดับของภาคเอกชนนั้น แม้หลักการขอบเขตแห่งดุลพินิจดังที่กล่าวมาข้างต้นอยู่ในบริบทของ
กฎหมายระหว่างประเทศและการกระท�ำของรัฐก็ตาม แต่อาจน�ำหลักการนีม้ าวิเคราะห์วา่ การปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนนัน้
เป็นการเลือกปฏิบตั ทิ ม่ี เี หตุผลสมควรหรือไม่ ซึง่ หากมีเหตุผลสมควรรองรับ ก็จะท�ำให้การปฏิบตั นิ นั้ เป็นเพียงการปฏิบตั ทิ ี่
แตกต่างกันโดยไม่เป็นการเลือกปฏิบตั ทิ ขี่ ดั ต่อกฎหมายภายใน เช่น กรณีสถานทีบ่ างแห่งปฏิเสธไม่ให้บริการแก่ผตู้ ดิ เชือ้
เอชไอวี จะเห็นได้วา่ หากสถานทีด่ งั กล่าวมีเหตุผลความจ�ำเป็นเพือ่ ป้องกันการติดเชือ้ แก่ลกู ค้ารายอืน่ การปฏิบตั ดิ งั กล่าว
ก็อาจไม่ใช่การเลือกปฏิบตั ิ แต่หากสถานทีด่ งั กล่าวไม่สามารถแสดงเหตุผลถึงอันตรายต่อลูกค้ารายอืน่ จากการให้บริการ
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีแล้ว การกระท�ำดังกล่าวก็อาจเป็นการเลือกปฏิบัติ หรือในกรณีของผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยที่สรุป
เหมารวมว่า หากผู้ขอเอาประกันมีชื่อในทะเบียนบ้านของบางจังหวัด เป็นผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวีจึงต้องให้ไป
ตรวจเชื้อก่อนรับประกัน การปฏิบัติเช่นนี้มีประเด็นว่าเป็นการเหมารวมโดยมีน�้ำหนักที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งหรือไม่
อย่างไรก็ตาม หากกฎหมายจ�ำกัดสิทธิผตู้ ดิ เชือ้ บางกรณี ซึง่ มีความรุนแรงและมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
ชี้ให้เห็นว่าอาจแพร่เชื้อได้โดยง่ายและไม่อาจป้องกันได้ กรณีเช่นนั้นกฎหมายที่จ�ำกัดสิทธิของผู้ติดเชื้อดังกล่าวอาจถือ
ได้ว่ามีน�้ำหนักเพียงพอ เมื่อชั่งน�้ำหนักกับประโยชน์ซึ่งก็คือความปลอดภัยของประชาชนอื่น ๆ และอาจใช้บังคับได้โดย
ไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ เช่นเดียวกับกรณีการปฏิบัติของภาคเอกชนต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี หากมีเหตุผลอันมีน�้ำหนัก
เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้อื่น การปฏิบัติที่แตกต่างก็อาจไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ

๔.๘ การเลือกปฏิบัติในกรณีบริการภาครัฐ
๔.๘.๑ การระบุข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาในบัตรประชาชน

มีประเด็นปัญหาว่า ประชาชนบางรายอาจไม่ต้องการระบุศาสนาในบัตรประชาชน หรือต้องการระบุ
ศาสนาอืน่ ทีม่ ใิ ช่ศาสนากระแสหลัก กฎหมายและแนวปฏิบตั ขิ องหน่วยงานรัฐจะเป็นการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งศาสนา
หรือไม่
เมื่อพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่า กฎหมายฉบับหลักที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติบัตร
ประจ�ำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๗ ก�ำหนดว่า “ขนาด สี และลักษณะของบัตร ตลอดจนรายการในบัตร และ
รายละเอียดของรายการในบัตร ให้เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง แต่ในบัตรอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ ....
(๑) ชือ่ ตัว ชือ่ สกุล วันเดือนปีเกิด ทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนบ้าน รูปถ่ายและเลขประจ�ำตัวของผูถ้ อื บัตร และจะมีรายการศาสนา
หรือนิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนาซึ่งผู้ถือบัตรนับถืออยู่ด้วยหรือไม่ก็ได้” ต่อมา กระทรวงมหาดไทย
ประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ (โดยออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจ�ำตัวประชาชน พ.ศ.
๒๕๒๖) ว่าด้วยเรื่องรูปแบบบัตรประจ�ำตัวประชาชนแบบใหม่ที่ถูกต้อง (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๑
ก.พ. ๒๕๕๔) ก�ำหนดรายละเอียดที่ต้องมีในบัตรไว้ในข้อ ๕ ว่า
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“ในบัตรให้มีรายการและรายละเอียดของรายการในบัตร
ดังต่อไปนี้
(๑) ค�ำว่า “บัตรประจ�ำตัวประชาชน”
(๒) รูปถ่ายของผู้ถือบัตร
(๓) เลขประจ�ำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร
(๔) ชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ถือบัตร
(๕) วันเดือนปีเกิดของผู้ถือบัตร
(๖) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ถือบัตรในขณะยื่นค�ำขอ
(๗) วันออกบัตร
(๘) วันบัตรหมดอายุ
(๙) ลายมือชื่อหรือตราลายมือชื่อ และตราประจ�ำต�ำแหน่งของเจ้าพนักงานออกบัตร
(๑๐) รายการศาสนาหรือนิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนาของผู้ถือบัตร
โดยจะมีหรือไม่ก็ได้
ส�ำหรับบัตรทีอ่ อกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ ให้มรี ายการเลขหมายค�ำขอมีบตั ร
รหัสก�ำกับบัตร และรหัสแท่งตรวจสอบบัตร (Bar Code) ด้วย
รูปถ่ายของผูถ้ อื บัตรตาม (๒) ของวรรคหนึง่ ต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตา
สีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมหน้าหรือผ้าโพกศีรษะเว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจ�ำเป็นตามศาสนา นิกายของศาสนา
หรือลัทธินิยมในทางศาสนาของผู้ถือบัตร แต่ต้องเปิดให้เห็นใบหน้า หน้าผาก คิ้ว ตา จมูก ปาก และ
คาง โดยรูปถ่ายจะปรากฏเลขหมายค�ำขอตามข้อ ๗ วรรคสอง และเลขแสดงส่วนสูงของผู้ถือบัตรที่
มีหน่วยวัดเป็นเซนติเมตร เว้นแต่ผู้ถือบัตรซึ่งมีส่วนสูงต�่ำกว่าหนึ่งร้อยเซนติเมตร หรือมีส่วนสูง สูง
กว่าหนึ่งร้อยเก้าสิบเซนติเมตร จะไม่มีเลขแสดงส่วนสูงของผู้ถือบัตรก็ได้ ในกรณีดังกล่าวให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่บันทึกหมายเหตุไว้ในค�ำขอด้วย”
ดังนี้ อาจพิจารณาได้วา่ ความเชือ่ ทางศาสนาเป็นเรือ่ งความเชือ่ เฉพาะบุคคล และเป็นเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน
หากระบุเรื่องนี้ไว้ในบัตรประจ�ำตัวประชาชน อาจท�ำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติกับผู้ถือบัตรประจ�ำตัวประชาชน
โดยมีมูลเหตุจูงใจจากประเด็นทางศาสนา ดังนั้น กฎหมายจึงไม่บังคับ โดยประชาชนสามารถเลือกที่จะระบุหรือไม่ก็ได้
กฎเกณฑ์นจี้ งึ ไม่มลี กั ษณะเป็นการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งศาสนา ในทางกลับกันอาจพิจารณาได้วา่ เป็นการลดปัญหาที่
เกิดจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุศาสนา เนื่องจากเมื่อบุคคลที่ติดต่อสัมพันธ์กันในมิติต่าง ๆ ไม่ทราบถึงศาสนาที่ปรากฏ
บนบัตรประชาชน ก็เป็นการลดเงื่อนไขหรือโอกาสของการเลือกปฏิบัติหรือการสื่อสารความเกลียดชัง (Hate Speech)
ลงได้ อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์พบปัญหา เช่น
๑. เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานเขตบางแห่งไม่ถามผู้มาขอท�ำบัตรประชาชน และไม่แจ้งสิทธิว่า สามารถระบุ
ศาสนาหรือไม่ก็ได้ ท�ำให้ประชาชนไม่ทราบสิทธิของตน
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ส�ำหรับกรณีนี้โดยทั่วไปแล้วยังไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แล้วพบว่า กฎหมายไม่ได้ระบุว่าเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ทราบถึงสิทธิดังกล่าวแต่อย่างไร
๒. การทีเ่ จ้าของบัตรประสงค์จะระบุศาสนา หรือลัทธิบางอย่างลงไปบนบัตร ซึง่ ไม่ใช่ศาสนากระแสหลัก
กรณีเหล่านี้เป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจเห็นชอบด้วยหรือไม่เห็นด้วย
ในประเด็นนี้ จะเห็นได้ว่า หากเจ้าหน้าที่ปฏิเสธไม่ให้ระบุศาสนาหรือลัทธิบางอย่างในบัตรประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาสนาหรือลัทธิที่มิใช่กระแสหลัก อาจเข้าข่ายการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุศาสนา ความเชื่อ เนื่องจาก
ปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความเชื่อในศาสนาหรือลัทธินั้นอย่างแตกต่างกับศาสนาหรือลัทธิอื่น
จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ พบว่ามีกรณีที่เกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิในการระบุ
ศาสนาหรือลัทธิความเชื่อบางประการที่ไม่ใช่กระแสหลักลงไปในเอกสารราชการ เช่น ใบขับขี่ โดยอาจระบุในรูป
ของการสวมใส่อุปกรณ์หรือเครื่องแต่งกายตามความเชื่อนั้นในการถ่ายรูปติดบัตรดังกล่าว เช่น กรณีของความเชื่อ
“พาสตาฟาเรียน”267 ซึ่งมีคดีที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา โดย Lindsay Miller ได้สวมเครื่องสวมศีรษะตามความเชื่อนี้
ไปถ่ายภาพท�ำใบขับขี่ แต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาต (The Massachusetts Registry of Motor Vehicles) ต่อมา สมาคม
ด้านสิทธิมนุษยชน (The American Humanist Association) อุทธรณ์ค�ำสั่งไม่อนุญาต โดยอ้างข้อยกเว้นทางศาสนา
อย่างไรก็ตาม ก่อนการอุทธรณ์ เจ้าหน้าที่ได้เปลี่ยนค�ำสั่งอนุญาตให้เธอสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าวบนศีรษะถ่ายภาพได้
ในแคนาดา หญิงคนหนึ่งไปถ่ายภาพท�ำใบขับขี่โดยสวมใส่อุปกรณ์บนศีรษะตามความเชื่อเช่นเดียวกันนี้ แต่ถูกเจ้าหน้าที่
ปฏิเสธ (Société de l’assurance automobile du Québec) เธอจึงน�ำคดีขึ้นสู่ศาล อ้างว่าการอนุญาตให้ใส่อุปกรณ์
สวมศีรษะถ่ายภาพได้ตามความเชื่อทางศาสนานั้นเป็นการเลือกปฏิบัติเพราะจ�ำกัดเฉพาะศาสนาอิสลาม เธอโต้แย้งว่า
ข้อยกเว้นนี้ควรครอบคลุมกรณีศาสนาอื่น ๆ (อย่างเช่นพาสตาฟาเรียนด้วย ผู้พิพากษาเห็นว่าการยื่นค�ำร้องของเธอ
เป็นการท�ำให้ทรัพยากรของรัฐในการด�ำเนินกระบวนยุติธรรมสูญเปล่า หรือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรของรัฐโดยมิชอบ
(Abused) ที่ต้องให้ศาลมาพิจารณาว่าเธอควรสวมใส่อุปกรณ์นั้นถ่ายภาพได้หรือไม่ ในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ ชาวออสเตรีย
(Niko Alm) เป็นบุคคลแรกทีช่ นะคดีในการเรียกร้องให้ภาครัฐยอมให้ตนถ่ายภาพโดยการสวมใส่อปุ กรณ์แสดงความเชือ่ นี้
ในใบขับขี่ ต่อมา ในช่วงต้นปี ค.ศ. ๒๐๑๖ ชาวรัสเซีย (Andrei Filin) ก็สามารถเรียกร้องให้ภาครัฐยอมรับให้ตนถ่ายภาพ
ท�ำใบขับขี่โดยสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว268

๔.๘.๒ การระบุข้อมูลบางประการในบัตรประจ�ำตัวที่ภาครัฐออกให้กับการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ
ศาสนา
นอกจากประเด็นปัญหาการระบุศาสนาหรือระบุภาพถ่ายแสดงถึงความเชื่อทางศาสนาในบัตรที่
ภาครัฐออกให้แล้ว ยังมีประเด็นปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกันก็คอื การทีภ่ าครัฐก�ำหนดให้ระบุขอ้ มูลบางอย่างในบัตรดังกล่าว อาจ
267

Bobby Henderson เป็นผู้ก่อตั้งส�ำนักความคิดนี้ขึ้น สืบเนื่องมาจากการที่เขาคัดค้านนโยบายของคณะกรรมการ
การศึกษาในรัฐ Kansas ที่ให้บรรจุทฤษฎีอันหนึ่งในบทเรียนแทนทฤษฎีอีกอันหนึ่ง เขาโต้แย้งโดยน�ำเสนอแนวคิด “Flying Spaghetti
Monster” ที่มีสมมุติฐานว่า มีปีศาจ รูปร่างเหมือนสปากเกตตี้ผสมลูกชิ้นเนื้อ ชักใยมนุษย์ทุกคนอยู่ แทนที่คนจะยืนบนโลกเพราะ
แรงดึงดูด เขาอ้างว่า ทฤษฎีนี้ก็มีเหตุผลเช่นเดียวกับทฤษฎีที่คณะกรรมการน�ำมาบรรจุไว้ในหลักสูตรโรงเรียน เขาโพสต์เรื่องราวนี้
บนเว็บไซต์ และได้รับความนิยมจนเกิดเป็นลัทธิอย่างเป็นทางการชื่อ “Church of the Flying Spaghetti Monster”
268
Pastafarian’ man wins right to wear colander on his head in driving licence photo, Retrieved from
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/pastafarian-man-wins-right-to-wear-colander-on-his-head-indriving-licence-photo-a6811326.html
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ขัดหรือแย้งต่อความเชือ่ ของคนบางกลุม่ เช่น ความเชือ่ ทางศาสนาทีม่ หี ลักห้ามการถ่ายภาพ ดังจะเห็นได้จากคดีในประเทศ
แคนาดา (Alberta v. Hutterian Brethren of Wilson Colony269) ซึ่งมีข้อเท็จจริงว่า ในปี ค.ศ. ๒๐๐๓ กฎระเบียบ
เกีย่ วกับใบขับขีข่ อง Alberta มีการแก้ไขโดยก�ำหนดให้ตอ้ งมีการระบุแสดงภาพถ่ายของผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตด้วย ก่อนหน้า
นี้ สมาชิกของกลุ่มศาสนา (Wilson Colony of the Hutterian Brethren) ได้รับใบอนุญาตขับขี่ที่ไม่ปรากฏภาพถ่าย
ดังนั้น กลุ่มดังกล่าวจึงอ้างว่า กฎระเบียบใหม่ที่ทุกคนต้องปรากฏภาพถ่ายนี้เป็นการละเมิดต่อเสรีภาพในศาสนาและ
ความเชือ่ ทีไ่ ด้รบั รองตามกฎบัตรสิทธิและเสรีภาพแคนาดา (Canadian Charter of Rights and Freedoms) เนือ่ งจาก
กลุ่มดังกล่าวอ้างความเชื่อตามศาสนาที่ตนนับถือว่าห้ามถ่ายภาพ (Second commandment) ทางรัฐบาล Alberta
อ้างว่ากฎระเบียบดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอาชญากรรมขโมยตัวตนหรืออัตลักษณ์ (Identity theft)
ประเด็นส�ำคัญมีอยู่ว่า กฎระเบียบที่ก�ำหนดให้ต้องแสดงรูปถ่ายในใบขับขี่เป็นการขัดต่อเสรีภาพในการ
นับถือศาสนาและความเชื่อหรือไม่ ศาลสูงสุดของแคนาดา เห็นว่า กฎระเบียบดังกล่าวมีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายและ
ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุผล ดังนี้
 เมื่อพิจารณากฎระเบียบนี้ตามหลักสัดส่วน (Proportionality test) เห็นว่า กฎระเบียบนี้สอดคล้อง
		
กับวัตถุประสงค์ เนื่องจากทางฝ่ายปกครองของ Alberta แสดงให้เห็นว่า การยกเว้นภาพถ่ายมีส่วน
		
ท�ำให้ระบบใบขับขี่มีความเปราะบางต่อความเสี่ยงของอาชญากรรมขโมยตัวตน
 กฎระเบียบดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในศาสนาและความเชื่ออย่างเล็กน้อย (Minimally
		
impair) เนือ่ งจากกฎระเบียบนีม้ ขี นึ้ เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม นอกจากนี้ ยังไม่ปรากฏ
		
ว่ามีทางเลือกอื่น (Alternative measure) ที่จะท�ำให้บรรลุวัตถุประสงค์การป้องกันอาชญากรรมได้
		
เช่นเดียวกับการก�ำหนดให้แสดงภาพถ่าย
 ผลกระทบในทางลบต่อเสรีภาพทางศาสนาของผู้ร้องยังไม่มีน�้ำหนักพอเมื่อเทียบกับผลประโยชน์
		
ของภาครัฐในการป้องกันอาชญากรรม ซึ่งมุ่งคุ้มครองความปลอดภัยของระบบใบอนุญาตทั้งหมด
		
การยกเว้นภาพถ่ายส�ำหรับบุคคลบางกลุม่ จะส่งผลต่อการจัดการระบบและการเปรียบเทียบภาพเพือ่
		
ระบุตวั ตนของผูร้ บั ใบอนุญาต ดังนัน้ เมือ่ ชัง่ น�ำ้ หนักระหว่างการจ�ำกัดเสรีภาพและประโยชน์เกีย่ วกับ
		
ความมั่นคงปลอดภัยดังกล่าวแล้วเห็นว่ากฎระเบียบดังกล่าวมีความได้สัดส่วน
หากเปรียบเทียบกับกฎหมายสหภาพยุโรปแล้ว พบว่าในแง่หนึง่ กฎเกณฑ์ของภาครัฐเช่นนีอ้ าจพิจารณา
ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยอ้อม (Indirect Discrimination) เนื่องจากโดยสภาพของกฎเกณฑ์ในทางเนื้อหาแล้ว มิได้
มุ่งหมายเลือกปฏิบัติต่อศาสนาหรือความเชื่อใด เนื่องจากก�ำหนดให้ทุกคนต้องถ่ายภาพติดบัตร แต่ผลที่เกิดขึ้นทาง
ปฏิบัตินั้นกระทบต่อความเชื่อของบางศาสนา อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเหตุผลตามค�ำตัดสินของศาลแคนาดาแล้ว
มีแนววินิจฉัยคล้ายคลึงกับยุโรป จะเห็นได้ว่า กฎเกณฑ์ดังกล่าว เมื่อชั่งน�้ำหนักและพิจารณาตามหลักสัดส่วน
(Proportionality test) ประกอบกับวัตถุประสงค์ที่กฎเกณฑ์นี้มุ่งประสงค์แล้ว กฎเกณฑ์ดังกล่าวไม่เป็นการส่งผลให้
บุคคลบางกลุ่มเสียเปรียบอย่างไม่ได้สัดส่วน (Disproportionately prejudicial effect)
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From “Alberta v. Hutterian Brethren of Wilson Colony, [2009]” 2 SCR 567, 2009 SCC 37
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๔.๙ การเลือกปฏิบัติและความเท่าเทียมกันเกี่ยวกับระบบบริการสาธารณสุข
การจัดบริการสาธารณสุขของประเทศไทยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของระบบบริการสาธารณสุขอย่างน้อย ๓
ระบบ แต่ละระบบมีกรอบแนวคิดทีแ่ ตกต่างกัน เป็นผลให้แต่ละระบบมีประเภทและวิธจี ดั บริการสาธารณสุขไม่เหมือนกัน
กล่าวคือ

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ตามพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ อยูภ่ ายใต้หลักการตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ซึง่ รับรองให้บคุ คลมีสทิ ธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขทีเ่ หมาะสม
ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

ระบบประกันสังคม

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เน้นการให้สังคมดูแลซึ่งกันและกัน รัฐจะดูแล
ประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีระบบการคลังที่ยั่งยืน

ระบบสวัสดิการข้าราชการ

ตามพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นสวัสดิการที่
รัฐให้แก่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
นอกจากทั้งสามระบบข้างต้นแล้ว ยังมีระบบบริการสาธารณสุขของพนักงานหรือลูกจ้างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐอีกด้วย
จากรายงานการศึกษาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพบว่า แม้กฎหมายว่าด้วยระบบบริการสาธารณสุข
๓ ระบบไม่เป็นการเลือกปฏิบัติไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และผู้มีสิทธิรับบริการ
ของแต่ละระบบบริการแตกต่างกัน แต่ก็ยังพบว่ามีผู้เข้าไม่ถึงบริการสาธารณสุข นอกจากนี้ ระบบบริการสาธารณสุขทั้ง
๓ ระบบยังมีปัญหาของการเข้าไม่ถึงบริการ การขาดข้อมูลข่าวสาร และความเหลื่อมล�้ำหลายประการ เช่น270
๑. ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติมขี อบเขตอ�ำนาจหน้าทีค่ รอบคลุมทัง้ การก�ำหนดประเภท ขอบเขต และมาตรฐาน
การให้บริการสาธารณสุข มาตรฐานของโรงพยาบาล/หน่วยบริการ การเติมหรือเพิม่ สิทธิรบั บริการสาธารณสุขของระบบ
บริการฯ อื่นให้สอดคล้องตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่อาจท�ำได้ทันที ต้องก�ำหนดพระราชกฤษฎีกา หรือ
ข้อตกลงกับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ท�ำให้ผู้มีสิทธิในระบบบริการสาธารณสุขอื่นอาจไม่ได้รับบริการ
สาธารณสุขบางประการ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งควรเป็นบริการฯ ขั้นพื้นฐานส�ำหรับทุกคน
270

อัจฉรา ฉายากุล และคณะ, ประมวลรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
และกฎของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, เล่ม ๑ ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ / คณะอนุกรรมการ
ด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (กรุงเทพฯ: ส�ำนักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๕๘)
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๒. การจ่ายเงินให้โรงพยาบาล/หน่วยบริการ ซึ่งสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ กรณีผู้ป่วยนอกมีวิธีเหมาจ่ายรายหัว ตามจ�ำนวนประชากรในพื้นที่ โดยกันเงินบางส่วน งบประมาณเหมาจ่าย
เป็นเงินเดือนเจ้าหน้าทีข่ องโรงพยาบาล ประกอบกับโรงพยาบาล/หน่วยบริการดังกล่าวได้รบั เงินจากกองทุนภายใต้ระบบ
บริการอื่นลดลง กล่าวคือ ระบบสวัสดิการข้าราชการมีระบบควบคุมการชดเชยค่าใช้จ่าย โดยใช้การเหมาจ่ายปลายปิด
ตามกลุม่ โรคกรณีผปู้ ว่ ยใน และระบบประกันสังคมมีการแข่งขันจากโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลสังกัดอืน่ เป็นผล
ให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจ�ำนวนไม่นอ้ ยได้รบั งบประมาณไม่เพียงพอ หรือต�ำ่ กว่าต้นทุน มีความสามารถ
ในการแข่งขันลดลง หรือบางแห่งต้องออกจากการเป็นหน่วยบริการประจ�ำ
๓. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕ วรรค ๒ ก�ำหนดว่าคณะกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ อาจก�ำหนดให้บคุ คลทีเ่ ข้ารับการบริการสาธารณสุขต้องร่วมจ่ายค่าบริการ...เว้นแต่ผยู้ ากไร้หรือ
บุคคลที่รัฐมนตรีก�ำหนดไม่ต้องจ่ายค่าบริการ ทางปฏิบัติได้ใช้การจ่ายร่วมเป็นอัตราคงที่ต่อครั้ง (๓๐ บาท หากมียา)
โดยยกเว้นการจ่ายร่วมให้บางกลุ่ม รวมถึงผู้ไม่ประสงค์จ่ายค่าบริการ ท�ำให้การจ่ายร่วมเป็นไปตามความสมัครใจ และ
ไม่อาจใช้กลไกช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาสอื่นให้เข้าถึงบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก
๔. บริการสาธารณสุขภายใต้ระบบประกันสังคมมีความเหลื่อมล�้ำจากระบบบริการอื่น คือ ไม่ครอบคลุมการ
ตรวจสุขภาพ นอกจากนี้ มีเพียงผู้ประกันตนตามระบบนี้เท่านั้นที่ต้องร่วมจ่ายค่าบริการเป็นภาคบังคับ โดยจ่ายเป็น
เงินสมทบในกองทุนประกันสังคม ขณะที่ผู้รับบริการในระบบอื่น เช่น ระบบสวัสดิการข้าราชการไม่ต้องจ่าย และระบบ
หลักประกันสุขภาพ ฯ ใช้การร่วมจ่ายตามความสมัครใจ แต่ผู้ประกันตนกลับได้รับบริการที่เท่ากันหรือด้อยกว่าผู้รับ
บริการระบบบริการอื่น
๕. ระบบสวั ส ดิ ก ารข้ า ราชการสามารถเข้ า รั บ การรั ก ษาพยาบาลในโรงพยาบาลรั ฐ ทุ ก แห่ ง หรื อ
โรงพยาบาลเอกชนบางแห่งตามที่กระทรวงการคลังก�ำหนด โดยไม่ต้องเลือกหน่วยบริการประจ�ำหรือโรงพยาบาล
คู่สัญญา แม้กระนั้นยังพบว่าหลายคนเข้าไม่ถึงบริการในโรงพยาบาลรัฐ ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนโดย
เสียค่าใช้จ่ายเอง นอกจากนี้ พบว่ากรมบัญชีกลางเป็นเพียงหน่วยเบิกจ่าย และคณะกรรมการบริหารระบบสวัสดิการ
ข้าราชการมีหน้าที่ก�ำหนดมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาเป็นหลัก แต่ไม่มีอ�ำนาจบริหารจัดการ ก�ำกับจ�ำนวนการ
เบิกจ่าย รวมถึงควบคุมมาตรฐานบริการ ท�ำให้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่ายาในกรณีผปู้ ว่ ยนอกเพิม่ สูงขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง ขณะที่ไม่อาจควบคุมหรือต่อรองเกี่ยวกับประเภทหรือมาตรฐานการบริการ ส่วนการดูแลความปลอดภัย อาชีว
อนามัย สภาพแวดล้อมการท�ำงานยังไม่ได้รับการดูแล
๖. ผู้ประกันตนตามระบบประกันสังคม ซึง่ จงใจหรือยินยอมก่อให้เกิดอันตรายหรือเจ็บป่วย271 รวมถึงผู้ประกัน
ตนที่จ่ายเงินสมทบไม่ครบระยะเวลาตามที่กฎหมายก�ำหนด เช่น กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ต้องจ่าย
แล้วไม่น้อยกว่า ๓ เดือน และกรณีคลอดบุตรต้องจ่ายแล้วไม่น้อยกว่า ๗ เดือน272
๗. ผู้อยู่ในข่ายรับบริการมากกว่า ๑ ระบบ ซึ่งโดยใช้สิทธิหลักของตนก่อน แล้วจึงใช้สิทธิในฐานะผู้อาศัยสิทธิ
เพิ่มเติมในส่วนที่เบิกจ่ายไม่ได้ ทางปฏิบัติพบว่า ทั้งผู้ป่วยและโรงพยาบาลไม่ทราบข้อมูลดังกล่าว ท�ำให้ผู้ป่วยต้องรับ
ผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้เอง หรือออกจากการรักษาพยาบาลกลางคัน เช่นเดียวกัน ผู้ประกันตนตามระบบประกันสังคม
ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พึงได้รับข้อมูลข่าวสารการบริหารงาน ฐานะการเงิน หรืออื่นใดของกองทุนประกันสังคม
ทางปฏิบัติพบว่า ผู้ประกันตน รวมถึงผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานข้ามชาติกลับเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
271
272

พระราชบัญญัติประกันสังคมฯ มาตรา ๖๑
พระราชบัญญัติประกันสังคมฯ มาตรา ๖๒, ๖๕ และ ๖๙
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๘. กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้แก่ ผู้ไม่มีสัญชาติไทย และไม่ได้รับการผ่อนผันภายใต้มติคณะรัฐมนตรี
ว่าด้วยการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขแก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิแรงงานนอกระบบ/แรงงาน
ข้ามชาติที่ไม่สามารถพิสูจน์สัญชาติ (งานภาคเกษตรกรรม ภาคประมง และงานบ้าน) และเด็กเร่ร่อนหรือผู้ไร้ที่พักพิง
ซึ่งมักรักษาตัวเอง เนื่องจากช่องว่างทางกฎหมาย อุปสรรคด้านภาษา ไม่มีหรือเข้าไม่ถึงเครื่องมือสื่อสาร อคติของผู้ใช้
บริการและบรรยากาศไม่เป็นมิตรของสถานพยาบาล เป็นต้น

๔.๑๐ การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ “ประวัติอาชญากรรม”
ประวัติอาชญากรรม (Criminal Record) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมต่าง ๆ ซึ่งกระทบสิทธิของเจ้าของข้อมูลนั้น เช่น การน�ำไปใช้
เผยแพร่ ใ นทางที่ ท� ำ ให้ บุ ค คลนั้ น เสื่ อ มเสี ย ชื่ อ เสี ย ง การน� ำ ไปใช้ ป ระกอบการ
ตั ด สิ น ใจเรื่ อ งต่ า ง ๆ อั น เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความสั ม พั น ธ์ ข องบุ ค คลนั้ น กั บ บุ ค คล
หรื อ องค์ ก รอื่ น ในสั ง คม ส� ำ หรั บ ในหั ว ข้ อ นี้ จ ะมี ข อบเขตศึ ก ษาปั ญ หาของ
การน� ำ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วมาเป็ น ปั จ จั ย ในการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ ผู ้ มี ป ระวั ติ
อาชญากรรมในบริบทการท�ำงาน ซึ่งอาจประกอบด้วยพฤติกรรมย่อย
หลายประการทั้งในช่วงก่อนการเกิดความสัมพันธ์ตามสัญญาจ้าง
แรงงาน เช่น การก�ำหนดให้ประวัติอาชญากรรมเป็นคุณสมบัติต้อง
ห้ามส�ำหรับผู้สมัครงาน การใช้ค�ำถามเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม
ในกระบวนการคัดเลือก เช่น การสัมภาษณ์หรือในใบสมัครงาน ส�ำหรับ
ช่วงหลังการเกิดความสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานแล้ว ก็มีการการน�ำ
เหตุประวัติอาชญากรรมมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเงื่อนไขต่าง ๆ
เช่น การเลื่อนขั้น เลื่อนต�ำแหน่ง การเลิกจ้าง เป็นต้น เมื่อพิจารณาในกรอบ
กฎหมายสิทธิมนุษยชนจะเห็นได้ว่า บุคคลที่มีประวัติอาชญากรรมได้รับการปฏิบัติ
ที่แตกต่างจากบุคคลอื่นเพียงเพราะเหตุที่ตนมีประวัติอาชญากรรม จึงน�ำไปสู่ประเด็น
ค�ำถามว่า บุคคลที่ได้รับการปฏิบัติแตกต่างจากบุคคลอื่นด้วยเหตุนี้ จะได้รับการคุ้มครองตามหลักกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร โดยทั่วไปแล้วอาจพิจารณาได้ว่า การปฎิบัติต่อบุคคลหนึ่ง
แตกต่างจากอีกบุคคลอืน่ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมือนกัน เพียงเพราะเหตุทบี่ คุ คลนัน้ มีประวัตอิ าชญากรรม โดยหลักแล้วจึงเป็น
“การปฏิบัติที่แตกต่างกัน” ซึ่งหากเข้าเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติแล้ว ก็อาจจัดเป็นการ “เลือกปฏิบัติ” ได้ อย่างไรก็ตาม
เนือ่ งจาก “ประวัตอิ าชญากรรม” มีปญ
ั หาว่าจะจัดอยูใ่ น “เหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ”ิ ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนหรือไม่
ในส่วนนี้จะเริ่มจากการศึกษากฎหมายและคดีที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ก่อนจะเปรียบเทียบกับประเทศไทยต่อไป

๔.๑๐.๑ การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ “ประวัติอาชญากรรม” ในต่างประเทศ

ในส่วนนี้จะศึกษากฎหมายสหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฎิบัติ
ด้วยเหตุ “ประวัติอาชญากรรม” (Criminal Record) ในมิติของการจ้างแรงงาน
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(๑) กฎหมายสหรัฐอเมริกา
กฎหมายสิทธิพลเมืองสหรัฐอเมริกา (The Civil Rights Act) ได้วางหลักเกี่ยวกับการเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานของพลเมือง ส�ำหรับในมิติของการจ้างแรงงานนั้น273 กฎหมายนี้วางหลักห้าม
การปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงานอันถือเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย (Unlawful Employment Practices) ซึ่งได้แก่274
			
			
			
			
			

 การปฏิเสธการจ้างหรือการเลิกจ้างบุคคลใดหรือเลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลใดในกรณีของค่าชดเชย

เงื่อนไขการท�ำงาน สภาพการจ้าง สิทธิพิเศษในการจ้างงาน ด้วยเหตุเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา
เพศ หรือถิ่นก�ำเนิด (race, color, religion, sex, or national origin) ของบุคคลดังกล่าว

 การจ�ำกัด การแบ่งแยก การจ�ำแนก ลูกจ้างหรือผู้สมัคร (Employee or Applicant) ด้วย

วิธีใด ๆ อันเป็นการพรากไปซึ่งโอกาสของบุคคลนั้นในการท�ำงานหรือส่งผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อสถานะของบุคคลนั้นในฐานะลูกจ้าง ด้วยเหตุเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ หรือถิ่น
ก�ำเนิดของบุคคลดังกล่าว

นายจ้างอาจปฎิบตั ติ อ่ ลูกจ้างหรือผูส้ มัครด้วยเหตุดงั กล่าวได้หากเหตุนนั้ เข้าลักษณะ “คุณสมบัติ
อันเกีย่ วข้องกับงานนัน้ โดยสุจริต” (Bona Fide Occupational Qualification) อย่างไรก็ตาม ศาลวางหลักว่าในการอ้าง
เหตุนี้ นายจ้างต้องพิสูจน์องค์ประกอบ ๓ ประการ คือ (๑) ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุแห่งการเลือกปฎิบัติที่กฎหมายมุ่ง
คุม้ ครองกับความสามารถในการท�ำงานนัน้ (๒) การก�ำหนดคุณสมบัตดิ งั กล่าวเกีย่ วข้องกับสาระส�ำคัญของกิจการนายจ้าง
และ (๓) ไม่มีทางเลือกอื่นใดที่จ�ำกัดสิทธิลูกจ้างหรือผู้สมัครน้อยกว่า (Less restrictive measure)275 เหตุดังกล่าว
มีลักษณะเป็นข้อยกเว้นของหลักทั่วไปซึ่งห้ามการเลือกปฎิบัติต่อลูกจ้าง ดังนั้น จึงมีการตีความอย่างแคบ เช่น การที่
นายจ้างปฎิบัติเป็นพิเศษต่อบุคคลด้วยเหตุศาสนานั้นยังไม่มีเพียงพอแสดงว่าเหตุดังกล่าวเป็นคุณสมบัติอันเกี่ยวข้อง
กับงานนั้นโดยสุจริต276
นอกจากนี้ คณะกรรมการความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน (Equal Employment Opportunity Commission หรือ EEOC) ซึ่งเป็นองค์กรระดับรัฐบาลกลางและมีอ�ำนาจบังคับใช้กฎหมายสิทธิพลเมืองโดย
สามารถไต่สวนค�ำร้องที่อ้างว่าถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุที่กฎหมายก�ำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการ EEOC ได้ก�ำหนด
แนวทางการบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement Guidance) ส�ำหรับในส่วนที่เกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม สรุปได้ว่า277
ในกรณีที่นโยบายการจ้างงานที่ส่งผลให้เกิดการเลือกปฎิบัติด้วยเหตุแห่งการเลือกปฎิบัติตามกฎหมายสิทธิพลเมือง
(เชือ้ ชาติ สีผวิ ศาสนา เพศ หรือถิน่ ก�ำเนิด) นายจ้างจ�ำต้องแสดงให้เห็นว่านโยบายนัน้ มีความเชือ่ มโยงระหว่างอาชญากรรม
273

States Code

Title VII of the Civil Right Act of 1964, codified as Subchapter VI of Chapter 21 of title 42 of the United

274

SEC. 2000 e-2. [Section 703], the Civil Rights Act
From “United Automobile Workers v. Johnson Controls, Inc.,” 499 U.S. 187 (1991)
276
From “Equal Employment Opportunity Commission v. Kamehameha School — Bishop Estate”, 990
th
F.2d 458 (9 Cir. 1993)
277
From EEOC Enforcement Guidance, U.S. Equal Employment Opportunity Commission 25 April 2010
275
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อันตรายของอาชญากรรมดังกล่าว กับความเสีย่ งต่อการปฎิบตั หิ น้าทีใ่ นต�ำแหน่งงานนัน้ หลักการนีอ้ าจเรียกได้วา่ เป็นการ
พิจารณาความเกีย่ วข้องกับงานและสอดคล้องกับความจ�ำเป็นทางธุรกิจ (Job related and consistent with business
necessity) นอกจากนี้ ยังได้วางแนวทางเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (Target screen) ซึ่งมีที่มาจาก
ค�ำพิพากษาศาลในคดี Green v. Missouri Pacific Railroad278 โดยก�ำหนดองค์ประกอบหรือปัจจัยส�ำหรับการ
พิจารณาในการใช้ประวัติอาชญากรรมให้ไม่เป็นการเลือกปฎิบัติ องค์ประกอบดังกล่าว คือ ลักษณะของความผิดนั้น
เวลาที่ผ่านมาหลังจากความผิดนั้นเกิดขึ้นหรือหลังจากที่ได้รับโทษแล้ว และลักษณะสภาพของงานนั้น ๆ ดังนั้น การที่
นายจ้างจะใช้ประวัติอาชญากรรมเป็นเหตุผลของการไม่รับบุคคลเข้าท�ำงานก็จะต้องแสดงให้เห็นถึงความจ�ำเป็นทาง
ธุรกิจ (Business necessity)279 นอกจากนี้ EEOC ยังก�ำหนดแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย ซึง่ ก�ำหนดให้กจิ การต่าง ๆ
จัดให้มีกระบวนการที่แสดงว่ากิจการนั้นจะไม่ใช้ประวัติอาชญากรรมเพื่อเลือกปฎิบัติต่อบุคคลด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ
สีผิว ถิ่นก�ำเนิด รวมทั้งก�ำหนดแนวปฎิบัติที่ดี (Best Practice) ให้นายจ้างน�ำค�ำถามเกี่ยวกับ “ประวัติอาชญากรรม”
ออกจากใบสมัครงานด้วย ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า เหตุแห่งประวัติอาชญากรรมมิได้เป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติด้วยตัวเอง
แต่ต้องมีความเกี่ยวพันกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติอื่นที่กฎหมายนี้ระบุไว้
(๒) กฎหมายแคนาดา
กฎหมายแคนาดาที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฎิบัติด้วยเหตุประวัติอาชญากรรม สามารถจ�ำแนก
พิจารณาในระดับรัฐบาลกลางและระดับมลรัฐ ดังนี้
กฎหมายระดับรัฐบาลกลาง
กฎหมายสิทธิมนุษยชนสหพันธรัฐ (Federal Human Rights Act) วางหลักว่า “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตาม
กฎหมายประกอบด้วย เชื้อชาติ สัญชาติ .....และการตัดสินโทษทางอาญา (Conviction for an offence) ซึ่ง
ได้รับการพิจารณาให้ระงับประวัติอาชญากรรม (suspension)280 จะเห็นได้ว่า กฎหมายก�ำหนดเหตุประวัติ
อาชญากรรมไว้ในฐานะเป็น “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” (Prohibited ground of discrimination) ประการ
หนึ่งโดยเฉพาะอย่างชัดเจน เช่นเดียวกับเหตุอื่น ๆ เช่น เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ

278

From “Green v. Missouri Pacific Railroad” 549 F.2d 1158 (8th Cir. 1975)
279
From “Work Reform: The Other Side of Welfare Reform (p 53, 56)” by Sharon Dietrich, Maurice
Emsellem, Catherine Ruckelshaus 1998, Stanley L. & Policy Review 9
280
Human Rights Act, RSC 1985 Section 3 (1): ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า กฎหมายสิทธิมนุษยชนใช้ค�ำว่า “pardon or
suspension” แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาเชื่อมโยงกับกฎหมายเฉพาะอีกฉบับหนึ่งคือ กฎหมายประวัติอาชญากรรม (The Criminal Records
Act) โดยกฎหมายนีว้ างหลักว่าผูม้ ปี ระวัตอิ าชญากรรมทีผ่ า่ นการพิจารณาให้ระงับประวัตอิ าชญากรรม (Criminal record suspension)
จะได้รับการน�ำประวัติแยกออกมาจากการสืบค้นและจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลใดเว้นแต่จะมีค�ำสั่งจากรัฐมนตรี ดังนั้น “suspension”
ในกรณีนี้คือการระงับประวัติอาชญากรรมมิใช่การระงับหรือการพัก “การลงโทษ” กฎหมายลักษณะนี้เทียบได้กับกฎหมายบางมลรัฐใน
ออสเตรเลียที่ผู้มีประวัติได้รับโทษอาญาสามารถได้รับการพิจารณาให้ประวัตินั้นไม่ปรากฏในระบบหรือที่เรียกว่า “Spent conviction”
เช่น กฎหมายมลรัฐ Western Australia (Spent Convictions Act 1988)
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กฎหมายระดับมลรัฐ
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระดับมลรัฐในแคนาดานัน้ วางหลักเกีย่ วกับประวัตอิ าชญากรรมแตกต่างกันไป ซึง่ ผูเ้ ขียน
จ�ำแนกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มแรก
ก�ำหนดให้ “ประวัติอาชญากรรม” เป็นเหตุแห่งการเลือกปฎิบัติประการหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น
 กฎหมายสิทธิมนุษยชนของมลรัฐ British Columbia วางหลักไว้ว่า281 บุคคลจะต้อง (ก) ไม่ถูกปฏิเสธ
การจ้างงานหรือปฏิเสธในการท�ำงานต่อไป หรือ (ข) เลือกปฎิบัติเกี่ยวกับการจ้างแรงงานหรือเงื่อนไขของการจ้าง
แรงงานด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว ....หรือ เพราะบุคคลนั้นถูกตัดสินว่ามีความผิดอาญา ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการ
จ้างแรงงานหรือการจ้างแรงงานที่มุ่งกระท�ำ (convicted of a criminal offence that is unrelated to the
employment or to the Intended employment of that person)
 กฎหมายสิทธิมนุษยชนของมลรัฐ Quebec282 วางหลักว่า “บุคคลจะต้องไม่ถูกเลิกจ้าง หรือปฏิเสธการ
จ้างงาน หรือตัดสินลงโทษที่เกี่ยวกับการจ้างงาน ด้วยเหตุเพียงเพราะบุคคลนั้นถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญา
(Convicted of a penal or criminal offence) ทั้งนี้ หากความผิดนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงาน...”
 กฎหมายสิทธิมนุษยชนของมลรัฐ Newfoundland and Labrador283 วางหลักว่า “นายจ้างหรือ
บุคคลที่ท�ำการในนามนายจ้างจะต้องไม่ปฏิเสธการจ้างหรือปฏิเสธการจ้างต่อไปหรือก�ำหนดเงื่อนไขข้อตกลงใน
การจ้างงานที่เป็นการเลือกปฎิบัติ ด้วยเหตุแห่งการเลือกปฎิบัติที่กฎหมายก�ำหนดไว้ หรือเพราะด้วยเหตุที่บุคคล
นั้นถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงาน อย่างไรก็ตาม ข้อห้ามดังกล่าวไม่ใช้กับกรณี
การก�ำหนดคุณสมบัติหรือการปฎิบัติที่แตกต่างบนพื้นฐานของคุณสมบัติเกี่ยวกับอาชีพโดยสุจริต (Good Faith
Occupational Qualification)
กลุ่มที่สอง
มิได้ก�ำหนดให้ “ประวัติอาชญากรรม” เป็นเหตุแห่งการเลือกปฎิบัติโดยเฉพาะ แต่มีแนวทางหรือการ
ตีความของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนให้ได้รับการคุ้มครองเทียบเท่ากับเหตุแห่งการเลือกปฎิบัติอ่ืนตามที่ระบุ
ในกฎหมาย เช่น
 กฎหมายมลรัฐ Manitoba มีการก�ำหนดเหตุแห่งการเลือกปฎิบัติ (Applicable characteristics)
เช่น บรรพบุรุษ ศาสนา ความเชื่อ เพศ ฯลฯ ไว้ในมาตรา ๙ (๑) แต่มิได้ก�ำหนดกรณีประวัติอาชญากรรมไว้
เป็นเหตุแห่งการเลือกปฎิบัติโดยเฉพาะ284 อย่างไรก็ตาม จากค�ำร้องและแนวทางการตีความของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนของมลรัฐ Manitoba มีหลักการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
281
282
283
284

Human Rights Code, RSBC 1996, Section 13
Charter of human rights and freedoms, RSQ, c C-12, Section 18.2
Human Rights Act, 2010, SNL 2010, c H-13, Section 14
The Human Rights Code, CCSM c H175, Section 9 (2)

347
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 ค�ำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน Manitoba285 กรณีผู้สมัครงานต�ำแหน่งดูแลผู้สูงอายุถูกบังคับให้
ตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรม แม้วา่ เหตุเกีย่ วกับประวัตอิ าชญากรรมมิได้ระบุไว้ชดั เจนตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ของมลรัฐ Manitoba แต่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเห็นว่า มาตรา ๙ (๑) ของกฎหมายสิทธิมนุษยชน มีเจตนารมณ์
คุ้มครองบุคคลจากการเลือกปฎิบัติด้วยเหตุประวัติอาชญากรรมด้วย เนื่องจากบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรมได้รับ
ผลกระทบ เช่น stigma stereotype และ disadvantage เช่นเดียวกับบุคคลที่จัดอยู่ในกลุ่มเหตุแห่งการเลือก
ปฎิบัติอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนยอมรับว่า การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจะเป็นการ
เลือกปฎิบัติเมื่อนายจ้างไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุผลจ�ำเป็นที่เกี่ยวกับงานนั้น (Reasonable Justification)
ส�ำหรับกรณีนี้คณะกรรมการฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของลูกจ้างใหม่เพื่อลด
ความเสี่ยงอันจะกระทบความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน Manitoba มีนโนบาย (Policy) แนะน�ำให้นายจ้างหลีกเลี่ยงการใช้ประวัติ
อาชญากรรมในการเลือกปฎิบัติต่อบุคคล โดยมีหลักการว่า286 ค�ำร้องเกี่ยวกับการเลือกปฎิบัติในการจ้างแรงงานใน
กรณีประวัติอาชญากรรม อาจเข้าข่ายค�ำร้องตามมาตรา ๙ (๑) ของกฎหมายสิทธิมนุษยชนได้ โดยจะต้องพิจารณา
ว่า ประวัตอิ าชญากรรม (การถูกตัดสินโทษ (Conviction) นัน้ มีความสัมพันธ์โดยสุจริตกับอาชีพหรือการจ้างแรงงาน
นั้นหรือไม่ (Bona Fide Relationship to the occupation or employment) ซึ่งมีปจั จัยพิจารณาหลายประการ
เช่น (๑) หากอุปนิสยั ซึง่ เกีย่ วข้องกับการถูกตัดสินโทษนัน้ เกิดขึน้ ซ�ำ้ อีก อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของนายจ้าง
ในการประกอบการอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Employer’s ability to carry on its business safely
and efficiently) (๒) สถานการณ์แวดล้อมของความผิดนั้น เช่น อายุขณะกระท�ำผิด (๓) ระยะเวลาของการตัดสิน
โทษกับการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงาน
นอกจากนี้ ยังจ�ำแนกความแตกต่างระหว่าง “การถูกตั้งข้อหา” (Criminal charge) กับ การถูกตัดสินโทษ
(Conviction) โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนยอมรับหลักว่าบุคคลมีสทิ ธิพนื้ ฐานทีจ่ ะได้รบั การสันนิษฐานว่าบริสทุ ธิ์
จนกว่าจะถูกตัดสินโทษตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การน�ำเหตุเกี่ยวกับการตั้งข้อหาความผิดอาญามาใช้ตัดสินใจ
เกีย่ วกับการจ้างแรงงานอาจท�ำได้เมือ่ พิสจู น์ถงึ ความเสีย่ งต่อผูร้ ว่ มงานหรือการประกอบการของนายจ้าง โดยความ
เสี่ยงนี้จะต้องมีความรุนแรง กล่าวคือ นายจ้างจะต้องมีระดับการพิสูจน์ความเสี่ยงที่สูงกว่ากรณีการถูกตัดสินโทษ
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From Human Rights Adjudicator Rules on Criminal Record Complaint, December 2009, Manitoba Human
Rights Commission. Retrieved from http://www.manitobahumanrights.ca/publications/news_releases/2009_12_17.
html
286
From Manitoba Human Rights Commission, Board of Commissioner’s Policy: Criminal Record. Retrieved
from http://www.manitobahumanrights.ca/publications/policy/policy_criminal-record.html
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กลุ่มที่สาม
บางมลรัฐมิได้กำ� หนดให้ ประวัตอิ าชญากรรมเป็นเหตุแห่งการเลือกปฎิบตั โิ ดยเฉพาะ นอกจากนี้ ตามแนวทาง
การตีความและบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก็ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับเหตุดังกล่าว เช่น
กฎหมายสิทธิมนุษยชนมลรัฐ Saskatchewan287 มิได้ระบุเหตุ “ประวัติอาชญากรรม” ไว้เป็นเหตุแห่งการเลือก
ปฎิบัติที่ต้องห้ามตามกฎหมายโดยเฉพาะ แต่มีการก�ำหนดข้อยกเว้นไว้ว่า การปฎิบัติที่แตกต่างกันในกรณีการจ้าง
แรงงานอันเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฎิบัติต่าง ๆ เช่น เพศ อาจท�ำได้โดยไม่ถือเป็นการเลือกปฎิบัติ หากเป็น
กรณีเกี่ยวกับคุณสมบัติอันสมเหตุผลของอาชีพนั้น ๆ (Reasonable Occupational Qualification)
(๓) กฎหมายออสเตรเลีย
ตามกฎหมายคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลีย288 ซึง่ เป็นกฎหมายระดับรัฐบาลกลางของ
ออสเตรเลีย ให้อ�ำนาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลีย พิจารณาค�ำร้องเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติในกรณีประวัติ
อาชญากรรมที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงาน289 ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีอ�ำนาจสอบสวนการกระท�ำหรือการปฏิบัติใด ๆ รวม
ทั้งการปฏิบัติเชิงระบบ (Systemic Practice) ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติ รวมทั้งมีอ�ำนาจแก้ไขปัญหาตามค�ำร้อง
เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยการไกล่เกลี่ยตามความเหมาะสม290
จากค�ำนิยามของการเลือกปฏิบัติของกฎหมายนี้ พบว่า มีความหมายครอบคลุม “การปฏิบัติที่
แตกต่าง (Distinction) ใด ๆ หรือการกีดกันสิทธิใด ๆ บนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ความเห็นทางการเมือง
สังคมดั้งเดิม ซึ่งส่งผลขัดขวางต่อความเท่าเทียมกันในโอกาส หรือการปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างแรงงานหรืออาชีพ”291
ตามกฎหมายคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนออสเตรเลี ย นั้ น ให้ อ� ำ นาจคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนฯ พิจารณาค�ำร้องเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติในกรณีประวัติอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงาน292 ทั้งนี้
คณะกรรมการฯ มีอ�ำนาจสอบสวนการกระท�ำหรือการปฏิบัติใด ๆ รวมทั้งการปฏิบัติเชิงระบบ (Systemic Practice)
ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติ รวมทั้งมีอ�ำนาจแก้ไขปัญหาตามค�ำร้องเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยการไกล่เกลี่ยตาม
ความเหมาะสม293
จากค�ำนิยามของการเลือกปฏิบัติของกฎหมายนี้ พบว่า มีความหมายครอบคลุม “การปฏิบัติ
ที่แตกต่าง (Distinction) ใด ๆ หรือการกีดกันสิทธิใด ๆ บนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ความเห็นทางการ
เมือง สังคมดัง้ เดิม ซึง่ ส่งผลขัดขวางต่อความเท่าเทียมกันในโอกาส หรือการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการจ้างแรงงานหรืออาชีพ”294
287
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แม้นิยามดังกล่าวไม่ได้มีการระบุ “ประวัติอาชญากรรม” ไว้ แต่กฎระเบียบของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนออสเตรเลียที่ออกตามความในกฎหมายนี้ได้ก�ำหนดเพิ่มเติม “ประวัติอาชญากรรม” (Criminal Record)
ให้เป็นเหตุแห่งการเลือกปฎิบัติอย่างหนึ่งตามกฎหมาย295 โดยก�ำหนดว่าการปฏิบัติที่แตกต่างกัน การกีดกันหรือการให้
สิทธิพิเศษ ด้วยเหตุแห่งประวัติอาชญากรรม จะถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติตามความหมายของกฎหมายคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน ในกรณีของประวัติอาชญากรรมนั้น กฎหมายนี้ครอบคลุมการเลือกปฏิบัติโดยอ้อมด้วย โดยการเลือก
ปฏิบัติโดยอ้อมนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการก�ำหนดเงื่อนไข มาตรการหรือการปฏิบัติที่เป็นกลาง กล่าวคือ ใช้กับบุคคลทุกคน
เหมือนกัน แต่ส่งผลกระทบให้บุคคลบางคนเกิดความเสียเปรียบอย่างไม่ได้สัดส่วน ดังเช่นกรณีประวัติอาชญากรรม296
อย่างไรก็ตาม กฎหมายมิได้ก�ำหนดนิยามความหมายของ “ประวัติอาชญากรรม” (Criminal
Record) ไว้โดยเฉพาะ แต่มีการตีความอย่างกว้างไม่เฉพาะประวัติที่อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ แต่รวมถึง
สถานการณ์แวดล้อมของการถูกตัดสินโทษด้วย (Circumstance of the Conviction) ดังนัน้ จึงครอบคลุมการตัง้ ข้อหา
การสืบสวน การถูกตัดสินว่ามีความผิดและได้รับโทษ การถูกตัดสินว่ามีความผิดแต่ได้รับการยกเว้นโทษ แม้แต่กรณีที่
บุคคลนัน้ มิได้มปี ระวัตอิ าชญากรรมจริง แต่ถกู นายจ้างเลือกปฏิบตั เิ พราะนายจ้างเชือ่ ว่าบุคคลนัน้ มีประวัตอิ าชญากรรม
(Imputed Criminal Record) ส�ำหรับระดับมลรัฐนั้น แต่ละมลรัฐยังอาจมีกฎหมายก�ำหนดรายละเอียดของประวัติ
อาชญากรในความหมายที่แตกต่างกันไป
การห้ า มเลื อ กปฏิ บั ติ ด ้ ว ยเหตุ ป ระวั ติ อ าชญากรรมตามกฎหมายระดั บ รั ฐ บาลกลางของ
ออสเตรเลียฉบับนี้มีขอบเขตใช้กับนายจ้างและลูกจ้างในทุกมลรัฐ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งนายจ้างในองค์กร
ธุรกิจขนาดเล็ก ส�ำหรับลูกจ้างที่อยู่ในขอบเขตการคุ้มครองนั้น ครอบคลุมลูกจ้างประจ�ำ ลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งบุคคล
ทีฝ่ กึ งานด้วย อย่างไรก็ตาม มีขอ้ สังเกตว่าการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุประวัตอิ าชญากรรมนี้ จ�ำกัดเฉพาะในมิตขิ องการจ้าง
แรงงานเท่านั้น นอกจากนี้ กฎหมายมิได้คุ้มครองบุคคลจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุประวัติอาชญากรรมที่จัดเก็บโดย
องค์กรอื่น เช่น สมาคม ส�ำหรับขอบเขตของการจ้างแรงงานและอาชีพ (Employment and Occupation) มีความ
หมายกว้าง รวมถึง “การเข้าถึงการฝึกงาน การท�ำงาน และการเข้าสู่อาชีพใดอาชีพหนึ่ง และเงื่อนไขการจ้างงาน”
ดังนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีอ�ำนาจพิจารณาค�ำร้องเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติในกรณีประวัติอาชญากรรม
ในมิติต่าง ๆ เช่น การสรรหา (Recruitment) การฝึกงาน การเลื่อนขั้นเลื่อนต�ำแหน่ง เงื่อนไขการท�ำงาน การเลิกจ้าง
การลงทะเบียนใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการท�ำงานหรือการประกอบอาชีพ
กฎหมายนี้ก�ำหนดข้อยกเว้นทั่วไปส�ำหรับการเลือกปฏิบัติในการจ้างแรงงาน เรียกว่า ข้อยกเว้น
เกี่ยวกับการก�ำหนด “คุณสมบัติอันเป็นสาระส�ำคัญส�ำหรับงานนั้น” (Inherent Requirement Exception) ในกรณี
ของประวัติอาชญากรรมนั้น หากผู้สมัครหรือลูกจ้างมีประวัติอาชญากรรมแล้วจะส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขอันเป็นสาระส�ำคัญและจ�ำเป็นของงานนั้น ๆ ดังนี้นายจ้างสามารถน�ำปัจจัยเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม
มาปฏิบัติต่อลูกจ้างให้แตกต่างไปได้โดยไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ ข้อยกเว้นนี้ปรากฏในกฎหมายระดับมลรัฐด้วย
โดยอาจใช้ค�ำแตกต่างกันไป เช่น กฎหมายของ Tasmania และ Northern Territory ใช้ค�ำว่า “ประวัติอาชญากรรมที่
ไม่เกี่ยวข้อง (Irrelevant Criminal Record)
295

The Australian Human Rights Commission Regulations 1989 4 (a) (iii)
International Labour Conference, Equality in Employment and Occupation: General Survey by the
Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations ILO, Geneva, 1988
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ต่อไปจะได้ศึกษาวิเคราะห์ค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลียเกี่ยวกับการเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุประวัติอาชญากรรมซึ่งเป็นการพิจารณาตามหลักกฎหมายระดับรัฐบาลกลาง โดยจะวิเคราะห์ค�ำร้องที่
ส�ำคัญ ๔ กรณี
๑. Mr Mark Hall v. NSW Thoroughbred Racing Board297: กรณีนี้ H ยื่นค�ำร้องว่ามีการ
เลือกปฏิบตั ใิ นการท�ำงานเกีย่ วกับประวัตอิ าชญากรรม เนือ่ งจากกรรมการรับเข้าท�ำงานมีมติไม่รบั เข้าท�ำงานในต�ำแหน่ง
ผู้ดูแลม้าที่สนามแข่งม้าแห่งหนึ่ง โดย H เห็นว่าเหตุผลของการปฏิเสธไม่ให้เขาท�ำงานเป็นเพราะประวัติอาชญากรรม
ของเขา กรรมการรับเข้าท�ำงานอ้างว่า การตัดสินใจไม่รบั H เข้าท�ำงานมิได้เกีย่ วข้องหรือมีเหตุมาจากประวัตอิ าชญากรรม
แต่เพราะเหตุผลอื่น เช่น H ปฏิเสธที่จะเปิดเผยประวัติอาชญากรรม นอกจากนี้ กรรมการอ้างข้อยกเว้น “คุณสมบัติ
อันเป็นสาระส�ำคัญส�ำหรับงานนั้น”
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีหนังสือแจ้ง (Notice) ตามมาตรา ๓๕ (๓) เห็นว่า H ถูกเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ย
เหตุประวัติอาชญากรรม ส�ำหรับประเด็นข้อยกเว้นนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเห็นว่าไม่เข้าข้อยกเว้น “คุณสมบัติ
อันจ�ำเป็นและเป็นสาระส�ำคัญของงานนั้น” โดยมีข้อแนะน�ำ (Recommendation) ดังนี้
 กรรมการรับเข้าท�ำงานควรจ่ายค่าสินไหมทดแทน ๓๓,๓๐๓.๐๕ เหรียญให้กับ H
 กรรมการควรท�ำการทบทวนกระบวนการขององค์กร เกีย่ วกับการใช้ประวัตอิ าชญากรรม โดยน�ำ
ปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้ประกอบการพิจารณาทบทวน (๑) ความหมายของการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายออสเตรเลีย (๒)
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในบริบทที่กว้างขึ้น เช่น ข้อ ๑๗ ของ ICCPR (๓) การจัดให้มีแนวปฏิบัติอันเป็นลายลักษณ์
อักษรเกี่ยวกับประวัติอาชญากรที่ค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนดังกล่าว
๒. Ms Renai Christensen v. Adelaide Casino Pty Ltd298: กรณีนี้ C ผู้ร้องอ้างว่าถูกเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งประวัติอาชญากรรมของตน เนื่องจาก C ไปสมัครงานที่คาสิโนแห่งหนึ่งในต�ำแหน่งผู้ช่วยในบาร์
โดยในการสมัครงานนั้น C แจ้งต่อผู้ถูกร้องว่าตนมีประวัติอาชญากรรมเพราะถูกจับในข้อหาลักทรัพย์ เมื่อครั้งยังเป็น
ผู้เยาว์ C อ้างว่าถูกปฏิเสธงานด้วยเหตุดังกล่าว การจ้างงานกรณีนี้ ประกอบด้วยการคัดเลือก ๕ ขั้นตอน ซึ่ง C ผ่าน
ขั้นตอนการคัดเลือกขั้นแรก การสัมภาษณ์ การตรวจสอบผู้อ้างอิง อย่างไรก็ตาม ไม่ผ่านขั้นตอนที่สี่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การประเมินความปลอดภัยขององค์กรทีม่ เี กณฑ์วา่ จะต้องเป็นบุคคลที่ “เหมาะสม” (Fit and Proper Person) ผูถ้ กู ร้อง
ปฏิเสธว่าการตัดสินใจไม่จ้าง C มิได้เกี่ยวข้องกับประวัติอาชญากรรม แต่เป็นไปด้วยเหตุผลอื่น กล่าวคือ “โดยลักษณะ
และสถานการณ์ของความผิดของ C ซึ่งกระท�ำผิดเมื่ออายุ ๑๖ ปีโดยตัดสินใจด้วยตัวเองปราศจากการกดดันใด ๆ และ
C ลักทรัพย์ขวดแอลกอฮอล์สองใบจากร้านขายขวด C อยู่อาศัยกับเพื่อนที่มีพฤติกรรมลักทรัพย์ด้วย จนท�ำให้ต�ำรวจ
ซึ่งไปค้นบ้านเพื่อนของ C สามารถจับ C ด้วย พฤติกรรมดังกล่าวไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขคุณสมบัติของการท�ำงานของ
ผูร้ อ้ งทีต่ อ้ งการความเชือ่ ใจและคุณลักษณะทีด่ ”ี ดังนัน้ ผูถ้ กู ร้องจึงอ้างข้อยกเว้น “คุณสมบัตอิ นั เป็นสาระส�ำคัญส�ำหรับ
งานนั้น” (Inherent Requirement Exception)
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ในประเด็นการตีความประวัติอาชญากรรมนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเห็นว่าค�ำดังกล่าวมิได้มี
การนิยามไว้ในกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และไม่มีการจ�ำแนกความแตกต่างระหว่าง โทษที่ได้รับจริงหรือไม่
ได้รับจริง ผู้ถูกร้องอ้างว่า “ประวัติอาชญากรรม” ควรจ�ำกัดเฉพาะประวัติเกี่ยวกับการตัดสินโทษจริงเท่านั้น (Actual
Record of Conviction) ไม่รวมถึงสถานการณ์ทเี่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ เพราะผูถ้ กู ร้องอ้างว่ากรณีนมี้ ใิ ช่การตัดสินใจด้วยสาเหตุ
แห่งประวัตอิ าชญากรรม แต่เกีย่ วข้องกับสถานการณ์แวดล้อมเกีย่ วกับความผิดที่ C กระท�ำขึน้ กล่าวคือ การไม่รบั C เข้า
ท�ำงานนั้นเนื่องมาจากสถานการณ์แวดล้อม มิใช่เพราะการมีประวัติอาชญากรรมนั้นเอง
คณะกรรมการฯ ไม่เห็นด้วยกับผู้ถูกร้อง โดยน�ำแนวทางการตีความอย่างกว้าง (Liberal Construction) มาประกอบการตีความ โดยเห็นว่าประวัติอาชญากรรมไม่จ�ำกัดเฉพาะประวัติเกี่ยวกับการตัดสินโทษจริงเท่านั้น
(Actual Record of Conviction) แต่รวมถึงสถานการณ์เกี่ยวกับการตัดสินโทษ (Circumstance of the Conviction)
และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง (Underlying Conduct) คณะกรรมการฯ ให้เหตุผลว่าหากตีความโดยจ�ำกัดเช่นนั้นจะท�ำให้
เกิดการสร้างภาพเหมารวม (Stereotype) ในทางลบอันเกี่ยวกับการประเมินคุณสมบัติของผู้ร้องและส่งผลกระทบ
ต่อหลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติตามกฎหมายนี้299 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเห็นว่า หากจ�ำแนกความ
แตกต่างระหว่างประวัติอาชญากรรม และสถานการณ์แวดล้อมที่ความผิดนั้นได้กระท�ำขึ้น จะท�ำให้ผู้ถูกร้องสามารถ
เลี่ยงการปฏิบัติตามหลักห้ามเลือกปฏิบัติแห่งกฎหมายนี้ โดยเพียงแต่อ้างว่าการเลือกปฏิบัตินั้นท�ำขึ้นบนพื้นฐานของ
สภาพการณ์แวดล้อมของการกระท�ำผิด มิใช่เพราะประวัติอาชญากรรมนั้นเอง คณะกรรมการฯ จึงเห็นว่าการปฏิบัติ
แตกต่างกันด้วยเหตุแห่งสถานการณ์แวดล้อมเกีย่ วกับความผิดทีบ่ คุ คลนัน้ กระท�ำขึน้ เป็นการปฏิบตั แิ ตกต่างกันด้วยเหตุ
แห่งประวัตอิ าชญากรรมตามความหมายของกฎหมายคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน กรณีนี้ C จึงถูกเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุ
แห่งประวัติอาชญากรรม
๓. Report of an Inquiry into a complaint by Ms. Tracy Gordon of discrimination
in employment on the basis of criminal record300: กรณีนี้ G เข้ารับการทดสอบประเมินการท�ำงานเนื่องจาก
สมัครงานในต�ำแหน่งพนักงานสื่อสาร (Communication Officer) ของศูนย์บริการโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Emergency
Service Telecommunications หรือ ESTA) G อ้างว่าผ่านการทดสอบเบื้องต้นและได้กรอกใบสมัครซึ่งให้ระบุข้อมูล
อันรวมถึงประวัติอาชญากรรมของตน โดยความผิดกรณีนี้เกิดขึ้นในปี ๒๐๐๑ (ขณะสมัครงานปี ๒๐๐๓) ซึ่ง G ถูกตรวจ
พบระดับแอลกอฮอล์ ๐.๑๒๓% ขณะขับรถ และถูกปรับเป็นเงิน ๕๐๐ เหรียญ รวมทั้งถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลา
๑๒ เดือน ส�ำหรับกรณีนี้ G ให้ข้อมูลว่า พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครแจ้งว่า G ไม่มีคุณสมบัติเนื่องจากมีประวัติ
ถูกลงโทษฐานดื่มแอลกอฮอล์และขับรถ และแนะน�ำให้ G ยุติการสมัครงาน ผู้ถูกร้องอ้างนโยบายของต�ำรวจวิคตอเรีย
ที่จะไม่รับบุคคลผู้มีประวัติอาชญากรรมเข้าท�ำงาน (Vitoria Police’s Exclusion Policy)
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเห็นว่า ประวัติอาชญากรรมของ G เป็นปัจจัยเดียวที่ ESTA น�ำมาใช้ใน
การตัดสินใจไม่ให้ G เข้าสู่กระบวนการสมัครงานต่อไป โดยความผิดของ G จัดอยู่ในความหมาย “ความผิดเกี่ยวกับการ
จราจรกรณีรา้ ยแรง” ดังทีน่ ยิ ามไว้ในนโยบายของส�ำนักงานต�ำรวจ จึงเห็นว่าการน�ำเอาปัจจัยเกีย่ วกับประวัตอิ าชญากรรม
ของบุคคลในความผิดการจราจรมาประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าท�ำงานนั้นเป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกันด้วย
เหตุแห่งประวัติอาชญากรรม
299

อ้างเหตุผลจากค�ำพิพากษาคดี Commonwealth v. Bradley per Black CJ (Bradley’s case)
From Report of an Inquiry into a complaint by Ms Tracy Gordon of discrimination in employment on
the basis of criminal record, HREOC Report No. 33, 2006
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กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

ส�ำหรับประเด็นทีว่ า่ การปฏิบตั ติ อ่ บุคคลแตกต่างดังกล่าวนัน้ เข้าข้อยกเว้นเนือ่ งจากเป็น “คุณสมบัติ
อันเป็นสาระส�ำคัญส�ำหรับงานนั้น” (Inherent Requirement Exception) หรือไม่ ซึ่งเห็นว่าต้องพิจารณาไม่เพียง
เฉพาะความสามารถทางกายภาพหรือทางจิตใจของบุคคลเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาจากปัจจัยแวดล้อมเกี่ยวกับต�ำแหน่ง
นั้น ๆ ด้วย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเห็นว่า เงื่อนไขของการเป็นคุณสมบัติส�ำคัญอันจ�ำเป็นนั้นจะต้องได้สัดส่วนกับ
วัตถุประสงค์และจ�ำเป็นเมื่อพิจารณาสภาพและลักษณะของงานนั้น กรณีนี้ทางส�ำนักงานต�ำรวจอ้างว่า บุคคลจะต้อง
ได้ “มาตรฐานสูงสุดของบูรณภาพ (Highest Standard of Integrity) และมีคุณลักษณะตลอดจนชื่อเสียงที่ดี” ซึ่งเป็น
คุณสมบัติเช่นเดียวกับการเป็นพนักงานต�ำรวจ แต่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเห็นว่า การก�ำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติดัง
กล่าวมิได้เป็นคุณสมบัตทิ สี่ ำ� คัญอันจ�ำเป็นส�ำหรับต�ำแหน่งงานกรณีนคี้ อื พนักงานสือ่ สาร ซึง่ มีลกั ษณะแตกต่างกันและไม่
ควรอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกับพนักงานต�ำรวจ ดังนั้น เมื่อพิจารณาลักษณะงานของต�ำแหน่งการสื่อสารเปรียบเทียบ
กับลักษณะงานของต�ำรวจแล้ว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเห็นว่า การก�ำหนดคุณสมบัติพนักงานสื่อสารในระดับเช่น
เดียวกับพนักงานต�ำรวจเป็นการก�ำหนดคุณสมบัติของงานที่ไม่เหมาะสมและไม่ได้สัดส่วน ดังนั้น การก�ำหนดคุณสมบัติ
เกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมส�ำหรับต�ำแหน่งการสื่อสารกรณีนี้จึงไม่เข้าข้อยกเว้น เนื่องจากไม่ใช่คุณสมบัติอันจ�ำเป็น
และเป็นสาระส�ำคัญของงาน
๔. Mr CG v. State of New South Wales (Rail Corporation New South Wales)301:
กรณีนี้ผู้ร้องเคยมีประวัติอาชญากรรมข้อหาขับรถขณะมึนเมา ได้มาสมัครงานในต�ำแหน่งนักวิเคราะห์ตลาด (Market
Analyst) เขาได้รบั การแจ้งว่าจากบริษทั ว่า ไม่ได้รบั การเสนอต�ำแหน่งงานดังกล่าว ทัง้ ทีผ่ รู้ อ้ งมีคณ
ุ สมบัตอิ นื่ ๆ ทีก่ ำ� หนด
ไว้ส�ำหรับงานนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลียตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า บริษัทยอมรับว่าเหตุที่ไม่รับ
ผู้ร้องเข้าท�ำงานนั้นสืบเนื่องจากประวัติอาชญากรรม แต่โต้แย้งว่า ประวัติอาชญากรรมท�ำให้ผู้สมัครรายนี้ไม่สามารถ
ปฎิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับความจ�ำเป็นของงาน (Inherent Requirement of Job) โดยอ้างนโยบายของกิจการ
เกี่ยวกับยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งก�ำหนดไว้เพื่อมุ่งเน้นความปลอดภัยในการท�ำงาน และการปฎิบัติงาน
อย่างสุจริต ขยัน ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ และใช้ทักษะอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม กรรมการสิทธิมนุษยชน เห็นว่า การ
ไม่รับเข้าท�ำงานดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติอันจ�ำเป็นส�ำหรับงานนั้น เนื่องจากเขาท�ำงานมาแล้ว ๘ ปีในต�ำแหน่ง
ต่าง ๆ รวมทั้งเคยปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับต�ำแหน่งดังกล่าวมาแล้วระยะหนึ่ง ซึ่งไม่ปรากฏว่าการปฎิบัติงานของเขา
ขัดแย้งกับคุณสมบัตขิ องการท�ำงานในต�ำแหน่งนักวิเคราะห์ตลาด ดังนัน้ ประวัตคิ วามผิดอาญาของเขาไม่มคี วามสัมพันธ์
ใด ๆ กับการจ้างงานต�ำแหน่งดังกล่าว อีกทั้งมิได้เกิดขึ้นในระหว่างเวลาท�ำงาน การขับรถไม่เกี่ยวข้องกับต�ำแหน่งงานที่
เขาสมัคร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอธิบายว่า “แม้การปราศจากประวัตอิ าชญากรรมจะเป็นคุณสมบัตจิ ำ� เป็นส�ำหรับ
งานบางอย่าง แต่ส�ำหรับต�ำแหน่งนักวิเคราะห์ตลาดกรณีนี้ ไม่มีความจ�ำเป็นในการก�ำหนดคุณสมบัติผู้สมัครว่าต้อง
ปราศจากประวัติอาชญกรรม” จากผลของกรณีนี้ บริษัทยอมรับที่จะทบทวนนโยบายการจ้างงานใหม่
นอกจากกฎหมายออสเตรเลียแล้ว หากพิจารณากฎหมายระดับรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา จะพบ
หลักการที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ กฎหมายสิทธิพลเมือง (Civil Right Act) ก�ำหนดห้ามการเลือกปฏิบัติบุคคลด้วยเหตุ
เกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม คณะกรรมการโอกาสที่เท่าเทียมในการจ้างแรงงาน (EEOC) ก�ำหนดแนวปฏิบัติที่อธิบาย
301
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ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ถึงการที่นายจ้างสามารถใช้ประวัติอาชญากรรมโดยไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ เช่น ในปี ๑๙๙๘ คณะกรรมการฯ ตีความ
กฎหมายสิทธิพลเมืองว่านายจ้างต้องแสดงให้เห็นถึงความจ�ำเป็นทางธุรกิจหากจะมีการน�ำปัจจัยด้านประวัตอิ าชญากรรม
มาพิจารณาคุณสมบัตบิ คุ คลในการเข้าท�ำงาน302 ทัง้ นี้ คณะกรรมการ EEOC เผยแพร่แนวปฏิบตั ิ (Guidance)303 ก�ำหนด
ให้องค์กรธุรกิจจัดท�ำมาตรการแสดงว่าจะไม่น�ำเอาประวัติอาชญากรรมมาใช้ในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ
แห่งเชื้อชาติหรือถิ่นก�ำเนิดของบุคคล นอกจากนี้ ยังก�ำหนดให้นายจ้างจัดท�ำประมวลแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
ซึ่งมีเนื้อหาว่าจะไม่มีค�ำถามในใบสมัครงานเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม

๔.๑๐.๒ กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติในมิติการจ้างแรงงาน

ส�ำหรับกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องจะจ�ำแนกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ กฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับการห้ามเลือก
ปฏิบัติในมิติการจ้างแรงงาน และกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประวัติอาชญากรรมของบุคคล
กฎหมายเฉพาะของไทยเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติในมิติของการจ้างแรงงาน
ส�ำหรับกฎหมายไทยนัน้ พบว่า มีกฎหมายเฉพาะหลายฉบับทีม่ หี ลักการเกีย่ วข้องและอาจน�ำมา
ปรับใช้กับการเลือกปฏิบัติในมิติการจ้างแรงงาน เช่น
 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มีหลักการที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียม
กันและห้ามการเลือกปฏิบัติหลายมาตรา เช่น มาตรา ๑๑/๑304 วางหลักการห้ามเลือกปฏิบัติระหว่างลูกจ้างรับเหมา
ค่าแรงกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง ในกรณีสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ มาตรา ๑๕305 วางหลักการห้ามเลือก
ปฏิบัติระหว่างลูกจ้างชายและหญิง มาตรา ๘๙306 ห้ามเลือกปฏิบัติในกรณีที่เกี่ยวกับประกาศก�ำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ
อย่างไรก็ตาม แม้พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงานวางหลักการห้ามเลือกปฏิบตั ใิ นหลายกรณี แต่กม็ ขี อบเขตจ�ำกัดเฉพาะ
การเลือกปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน เมือ่ เปรียบเทียบกับกฎหมาย
ต่างประเทศจะเห็นได้ว่า การเลือกปฏิบัติในมิติของการจ้างแรงงานมีขอบเขตกว้างกว่า โดยครอบคลุมการปฏิบัติใน
ขัน้ ตอนก่อนการเกิดสัญญาจ้างแรงงานหรือก่อนการมีความสัมพันธ์ในฐานะนายจ้างและลูกจ้าง เช่น การสรรหา การคัด
เลือกบุคคลเข้าท�ำงาน เป็นต้น ดังนัน้ หลักกฎหมายนีจ้ งึ ไม่ครอบคลุมการเลือกปฏิบตั โิ ดยอาศัยเหตุประวัตอิ าชญากรรม
ในขั้นตอนก่อนการมีสถานะเป็นนายจ้างและลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน เช่น การก�ำหนดให้ผู้สมัครงานต้องกรอกใบ
สมัครออนไลน์โดยระบุประวัตอิ าชญากรรม การก�ำหนดให้ผสู้ มัครต้องไปท�ำการตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรมก่อนการ
เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกต่อไป การน�ำเหตุประวัติอาชญากรรมมาตัดสินใจไม่รับบุคคลเข้าท�ำงาน เป็นต้น
302

From “Work Reform: The Other Side of Welfare Reform by Sharon Dietrich, Maurice Emsellem
Ruckelshaus”,1998 Stanley L. & Policy Review 9: 53, 56.
303
From “Consideration of Arrest and Conviction Records in Employment Decisions under Title VII of
the Civil Rights Act of 1964”. EEOC Enforcement Guidance U.S. Equal Employment Opportunity Commission
(25 April 2010)
304
“ให้ผู้ประกอบกิจการด�ำเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ท�ำงานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง
ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการทีเ่ ป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัต”ิ
305
“ให้นายจ้างปฏิบตั ติ อ่ ลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงาน เว้นแต่ลกั ษณะหรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบตั ิ
เช่นนั้นได้”
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มาตรา ๘๙ ประกาศก�ำหนดอัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ หรืออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมอื ตามมาตรา ๘๘ ให้ใช้บงั คับแก่นายจ้าง
และลูกจ้างทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ
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กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

 พระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ นิยามความหมายของ “การเลือก

ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” ไว้ในมาตรา ๓ ว่า หมายถึง“การกระท�ำหรือไม่กระท�ำการใดอันเป็นการแบ่งแยก
กีดกัน หรือจ�ำกัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม โดยปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุทบี่ คุ คลนัน้ เป็น
เพศชายหรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออกทีแ่ ตกต่างจากเพศโดยก�ำเนิด” ส�ำหรับหลักการห้ามเลือกปฏิบตั นิ นั้ ปรากฏใน
มาตรา ๑๗ ซึง่ วางหลักว่า“การก�ำหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการ หรือวิธปี ฏิบตั ขิ องหน่วยงานของ
รัฐ ขององค์กรเอกชน ในลักษณะทีเ่ ป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศจะกระท�ำมิได้” กฎหมายนีอ้ าจปรับ
ใช้ในกรณีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ในมิติของการจ้างแรงงานโดยเฉพาะในขั้นตอนก่อนการเป็น “ลูกจ้าง” เช่น
การประกาศรับสมัครงาน การคัดเลือกที่มีลักษณะการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ อย่างไรก็ตาม กฎหมายนี้มีขอบเขต
จ�ำกัดเฉพาะการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ไม่ครอบคลุมการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุอื่น เช่น เหตุประวัติอาชญากรรม
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ วางหลักกฎหมาย
ที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติในมาตรา ๑๕ ว่า “การก�ำหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ โครงการ หรือวิธี
ปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ
จะกระท�ำมิได้307 จะเห็นได้ว่า กฎหมายนี้อาจปรับใช้ในกรณีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความพิการ ในมิติของการ
จ้างแรงงานและอาจรวมถึงขั้นตอนก่อนการเป็น “ลูกจ้าง” เช่น การก�ำหนดนโยบายการรับสมัครงานของภาคเอกชนที่
มีลักษณะการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความพิการ อย่างไรก็ตาม กฎหมายนี้มีขอบเขตจ�ำกัดเฉพาะการเลือกปฏิบัติด้วย
เหตุแห่งความพิการ ไม่ครอบคลุมการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุอื่น เช่น เหตุประวัติอาชญากรรม
ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ ปัจจุบนั ประเทศไทยยังไม่มกี ฎหมายเฉพาะทีว่ างหลักครอบคลุมกรณีการน�ำ
เหตุเกีย่ วกับประวัตอิ าชญากรรมมาปฏิบตั ติ อ่ บุคคลให้เกิดความแตกต่างระหว่างบุคคลทีม่ ปี ระวัตอิ าชญากรรมกับบุคคล
ที่ไม่มีประวัติอาชญากรรมในมิติการจ้างแรงงาน
กฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม
นอกจากกฎหมายที่มีหลักการห้ามเลือกปฎิบัติในมิติของการจ้างแรงงานแล้ว ยังมีกฎหมาย
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประวัติอาชญากรรม เช่น
 ระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการต�ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี
ลักษณะที่ ๓๒ การพิมพ์ลายนิ้วมือ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีหลักการว่า พนักงานสอบสวนต้องจัดให้มีการพิมพ์ลายนิ้วมือ
“ผู้ต้องหาคดีอาญาทุกประเภท เว้นแต่คดีลหุโทษ..หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก รวมทั้งความผิด
ตามกฎหมายอืน่ ๆ ซึง่ ได้เปรียบเทียบปรับแล้ว” ดังนัน้ โดยหลักแล้วเมือ่ บุคคลตกเป็นผูต้ อ้ งหาคดีอาญา ก็จะต้องถูกเก็บ
ลายพิมพ์นวิ้ มือเป็นประวัตอิ าชญากรรม ซึง่ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนอาจขอให้มกี ารตรวจสอบประวัตลิ กู จ้าง
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กฎหมายฉบับนีน้ ยิ ามความหมายของ “คนพิการ” ไว้วา่ “บุคคลซึง่ มีขอ้ จ�ำกัดในการปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจ�ำวันหรือ
เข้าไปมีสว่ นร่วมทางสังคม เนือ่ งจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยนิ การเคลือ่ นไหว การสือ่ สาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปญ
ั ญา
การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความจ�ำเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือ
ด้านหนึง่ ด้านใด เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจ�ำวันหรือเข้าไปมีสว่ นร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทัว่ ไป ทัง้ นี้ ตามประเภท
และหลักเกณฑ์ทรี่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ประกาศก�ำหนด”
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ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ของตนได้308 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้อาจถูกคัดแยกออกจากสารบบได้ในบางเหตุที่ระเบียบฉบับนี้ก�ำหนด เช่น “ศาล
สั่งยกฟ้อง ศาลมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้อง ผู้เสียหายถอนค�ำร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือยอมความกันโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย”309 ด้วยเหตุนี้ การประกอบอาชีพในภาครัฐหรือภาคเอกชน ก็อาจมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมที่มี
การบันทึกไว้นี้ โดยหลังจากตรวจสอบแล้ว หากพบว่ามีประวัติอาชญากรรม ก็มิได้มีกฎหมายใดคุ้มครองผู้ที่ไม่ได้รับ
การจ้างหรือถูกเลิกจ้างด้วยเหตุมีประวัติอาชญากรรมดังกล่าว แม้ว่าประวัติอาชญากรรมนั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับงานที่
สมัครหรือที่ท�ำอยู่ก็ตาม
 พระราชบัญญัตลิ า้ งมลทินในวโรกาสทีพ
่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ กฎหมายนี้เป็นการล้างโทษให้กับบุคคลที่ถูกลงโทษจริง310 เช่น บุคคลที่
ถูกจ�ำคุกตามค�ำพิพากษาของศาล ให้ถือว่าไม่เคยได้รับโทษนั้น แต่มิได้เป็นการลบล้าง “ความผิด” ไปด้วย นอกจากนี้
กฎหมายฉบับนีม้ ไิ ด้กำ� หนดให้ตอ้ งลบประวัตอิ าชญากรรมของบุคคลนัน้ ออกจากระบบ หากตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรม
จากกองทะเบียนประวัติอาชญากรรม จะยังคงปรากฏว่าบุคคลนั้นเคยกระท�ำผิดเพียงแต่มีหมายเหตุว่าได้รับการล้าง
มลทินแล้ว ยิ่งกว่านั้น กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้วางหลักคุ้มครองต่อไปถึงผลภายหลังจากการล้างมลทินในมิติของการจ้าง
แรงงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน ดังนัน้ การพิจารณารับหรือไม่รบั บุคคลทีไ่ ด้รบั การล้างมลทินเข้าท�ำงานยังคงต้องพิจารณา
กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้น ๆ ซึ่งในขั้นตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายที่วางหลักห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ
ประวัติอาชญากรรมดังกล่าวมาแล้วข้างต้น
จะเห็นได้ว่า กฎหมายเหล่านี้ก�ำหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยไม่มีขอบเขตครอบคลุมถึง
มิตขิ องการจ้างแรงงานโดยเฉพาะในส่วนของการพิจารณารับหรือไม่รบั บุคคลทีม่ ปี ระวัตอิ าชญากรรมเข้าท�ำงาน อันเป็น
ผลสืบเนื่องจากการได้รับโทษจ�ำคุก ดังนั้น จึงจ�ำต้องมีมาตรการทางกฎหมายอื่นมารองรับหรือคุ้มครองบุคคลกลุ่มนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติในมิติของแรงงานที่ครอบคลุมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ
รวมทั้ง “ประวัติอาชญากรรม” ซึ่งในปัจจุบันไทยยังไม่มีกฎหมายลักษณะนี้

๔.๑๐.๓ การเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุ “ประวัตอิ าชญากรรม” ในกรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชนของไทย

ปัจจุบันกฎหมายไทยไม่มีกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่วางหลักห้ามเลือกปฏิบัติในลักษณะของกฎหมาย
กลางที่มีขอบเขตครอบคลุมมิติต่าง ๆ และเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ ดังเช่นกฎหมายออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม
ประเด็นการน�ำข้อมูลประวัติอาชญากรรมของบุคคลมาปฏิบัติต่อบุคคลนั้นในลักษณะเป็นที่พึงพอใจน้อยกว่าบุคคลอื่น
ในมิติของการจ้างแรงงานนั้นปรากฏอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยอาจจ�ำแนกเป็นกรณีการจ้างงานในภาครัฐและภาคเอกชน
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ระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการต�ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๒ การพิมพ์ลายนิ้วมือ
พ.ศ. ๒๕๕๔ บทที่ ๓ ข้อ ๔
309
ระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการต�ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๒ การพิมพ์ลายนิ้วมือ
พ.ศ. ๒๕๕๔ บทที่ ๔ ข้อ ๑
310
มาตรา ๔ ก�ำหนดว่า “ให้ลา้ งมลทินให้แก่บรรดาผูต้ อ้ งโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ ซึง่ ได้กระท�ำก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้พน้ โทษไปแล้วก่อนหรือในวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับ โดยให้ถอื ว่าผูน้ นั้ มิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนัน้ ๆ”
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กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

๔.๑๐.๓.๑ กรณีประวัติอาชญากรรมกับการจ้างงานในภาครัฐ
กฎหมายไทยที่น�ำ “ประวัติอาชญากรรม” เข้ามาระบุเป็นคุณสมบัติการเข้ารับราชการนั้น
มีหลายฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกันไป จากรายงานผลการพิจารณา ที่ ๔๓/๒๕๕๕ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้จ�ำแนกกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็น ๓ กลุ่มคือ311
กลุ่มแรก: กฎหมายหรือระเบียบที่ก�ำหนดให้การต้องค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุกเป็น
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการ โดยไม่มีการก�ำหนดข้อยกเว้นให้มีการใช้ดุลพินิจยกเว้นลักษณะ
ต้องห้ามได้ เช่น พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นต้น นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็มกี ารก�ำหนดคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้อง
ห้ามในการต้องค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จำ� คุก โดยไม่มกี ารก�ำหนดข้อยกเว้น กฎหมายกลุม่ นีก้ ำ� หนดคุณสมบัตแิ ละลักษณะ
ต้องห้ามกรณีที่เคยได้รับโทษโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิดที่ได้กระท�ำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ แต่ไม่มีการระบุข้อยกเว้นให้มีการใช้ดุลพินิจยกเว้นลักษณะต้องห้ามดังกล่าว จึงท�ำให้ไม่มีลักษณะ
ของการยืดหยุ่นในการบังคับใช้กฎหมายซึ่งเป็นการปิดโอกาสผู้เคยได้รับโทษจ�ำคุกดังกล่าว
กลุ่มที่สอง: กฎหมายหรือระเบียบที่ก�ำหนดให้การต้องค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุกเป็น
คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการ แต่มขี อ้ ยกเว้นให้หน่วยงานสามารถก�ำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะหรือใช้
ดุลพินจิ ในการรับสมัครบุคคลผูม้ ลี กั ษณะต้องห้ามเข้ารับราชการได้ เช่น พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.
๒๕๕๔ พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ พระราชบัญญัตติ ำ� รวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้น กฎหมายกลุ่มนี้จะมีการ
ระบุข้อยกเว้นเกี่ยวกับกรณีของผู้เคยได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิดที่
ได้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ซึ่งมีการพิจารณายกเว้นให้เป็นการเฉพาะรายหรือมีการประกาศยกเว้นให้
เป็นการทั่วไป โดยเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติและมติของคณะกรรมการ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยได้รับโทษจ�ำคุก
โดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุกในการสมัครเข้ารับราชการ
กลุ ่ ม ที่ ส าม: กลุ่มองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และ กลุ่มองค์กรที่มีการก�ำหนดระยะเวลาในการพ้นโทษเป็นคุณสมบัติที่สามารถเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
ได้ เช่น กรรมการการเลือกตัง้ กรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา รัฐมนตรี เป็นต้น ซึ่งมีการก�ำหนดข้อห้ามบุคคลมิให้สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อ ใน
กรณีที่บุคคลนั้นเคยต้องค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุกและได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปี เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิดที่ได้
กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ซึ่งกลุ่มนี้มีการก�ำหนดระยะเวลาพ้นโทษที่ชัดเจน จึงเป็นการเปิดโอกาสให้กับ
ผู้ที่เคยได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดในการเข้าด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าวได้
311

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, “สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพกรณีผู้ที่เคยรับโทษจ�ำคุกถูกจ�ำกัดสิทธิ
ในการเข้ารับราชการ,” สิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม, ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (๒๕๕๘):
๑๙-๒๓.
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ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ส�ำหรับค�ำร้องทีค่ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเคยพิจารณาในประเด็นการน�ำประวัติ
อาชญากรรมาก�ำหนดคุณสมบัตเิ ข้ารับราชการ จะเห็นได้จากรายงานผลการพิจารณา ที่ ๔๓/๒๕๕๕ ข้อเท็จจริงสรุปได้วา่
ผู้ร้องเคยถูกด�ำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและศาลพิพากษาให้จ�ำคุก ๓ ปี ๖ เดือน ปัจจุบันผู้ร้องพ้นโทษมาเป็นเวลากว่า
๕ ปี ประกอบอาชีพสุจริต ต้องการจะสอบเข้ารับราชการ แต่ถูกจ�ำกัดสิทธิดังกล่าว ผู้ร้องต้องการสอบเข้ารับราชการ
สังกัดรัฐสภา แต่เมื่อโทรศัพท์ไปสอบถามได้รับแจ้งว่า ผู้ร้องไม่มีสิทธิสอบและหากสอบได้คะแนนเต็มก็ไม่มีทางได้เข้า
รับราชการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมพิจารณาต่อไป ประเด็นการตรวจสอบ คือ การก�ำหนดลักษณะต้องห้ามของ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการของรัฐสภา ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ กระทบ
ต่อสิทธิของผู้ร้องหรือไม่ อย่างไร
คณะอนุกรรมการ ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้มาตรา ๓๗ ข (๗) จะก�ำหนดคุณสมบัตวิ า่ ต้อง
ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิดที่กระท�ำโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ แต่มาตรา ๓๗ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ได้บัญญัติข้อยกเว้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีลักษณะต้อง
ห้ามตามข้อ ข (๗) ได้รบั การพิจารณายกเว้นคุณสมบัตดิ งั กล่าวได้ ฉะนัน้ ผูร้ อ้ งยังอาจได้รบั การพิจารณาให้เข้ารับราชการ
ได้ หากคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาพิจารณายกเว้นโดยต้องได้คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสีใ่ นห้าของจ�ำนวนกรรมการ
ทีม่ าประชุม คณะอนุกรรมการ ฯ จึงเห็นว่าผูร้ อ้ งยังไม่ถกู กระทบสิทธิในเรือ่ งการไม่สามารถเข้ารับราชการรัฐสภา เพราะ
เคยต้องค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
จะเห็นได้ว่า กรณีตามค�ำร้องและรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว แม้ว่าเกี่ยวข้องกับ
กฎหมายไทยที่ก�ำหนดคุณสมบัติในการรับราชการซึ่งผู้ร้องอ้างว่าเป็นการเลือกปฏิบัติและจ�ำกัดสิทธิในการประกอบ
อาชีพ แต่มีประเด็นจ�ำกัดเฉพาะตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ เท่านั้น ซึ่งจากรายงานผล
การพิจารณาดังกล่าวคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ว่า “..โดยกลุม่ ทีก่ ำ� หนดให้การต้องค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จำ� คุกเป็นคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการ
โดยไม่มกี ารก�ำหนดข้อยกเว้นให้มกี ารใช้ดลุ พินจิ ยกเว้นลักษณะต้องห้ามได้ ควรมีการพิจารณาทบทวนปรับปรุงและแก้ไข
กฎหมายให้สอดคล้องกับมิติด้านสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่างประเทศรับรองไว้ โดยการก�ำหนด
ข้อยกเว้นต้องมีแนวปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนและเป็นธรรม รวมทัง้ ควรมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการประกอบอาชีพด้วย
ซึ่งในข้อยกเว้นนั้นอาจก�ำหนดกรอบระยะเวลาให้กับผู้ที่เคยได้รับโทษจ�ำคุก เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถใช้สิทธิสมัครเข้า
รับราชการและกลับตนเป็นคนดีต่อไป…”
๔.๑๐.๓.๒ กรณีประวัติอาชญากรรมกับการจ้างงานในภาคเอกชน
ส�ำหรับกรณีนจี้ ะศึกษาวิเคราะห์คำ� ร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีการ
จ้างงานในภาคเอกชน (ค�ำร้องที่ ๔๘๖/๒๕๕๖ รายงานผลการพิจารณา ที่ ๔๙๕/๒๕๕๘)
ข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า ผู้ร้องมีประเด็นเรื่องการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิ
และเสรีภาพในการประกอบอาชีพ กรณีนายจ้างน�ำข้อมูลประวัติอาชญากรรมมาประกอบการพิจารณารับบรรจุเข้า
ท�ำงานโดยไม่เป็นธรรม ผู้ร้องเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษจ�ำคุกในคดีลักทรัพย์ และรอลงอาญาไว้ ๒ ปี ต่อมา ผู้ร้องได้
สมัครเข้าเป็นพนักงานขายรถยนต์บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ผู้ร้องได้ปฏิบัติงานผ่านการทดลองงาน ๓ เดือนและถูกตรวจ
ประวัติอาชญากรรม ผลตรวจพบว่าผู้ร้องมีประวัติถูกด�ำเนินคดีอาญา บริษัทปฏิเสธการบรรจุผู้ร้องเข้าเป็นพนักงาน
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ผู้ร้องเห็นว่านายจ้างควรพิจารณาจากผลงานการปฏิบัติงานและความประพฤติของผู้ร้องเป็นหลัก ไม่ควรน�ำทะเบียน
ประวัตอิ าชญากรรมในอดีตมาประกอบการพิจารณา เท่ากับไม่ให้โอกาสผูท้ เี่ คยท�ำผิดได้กลับเป็นคนดีและประกอบอาชีพ
ที่มั่นคง ผู้ร้องมีความประสงค์ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบการกระท�ำอันไม่เป็นธรรมโดยการน�ำ
ทะเบียนประวัติอาชญากรรมมาประกอบการพิจารณาบรรจุพนักงาน
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและการปฏิบัติไม่เป็นธรรมพิจารณาแล้ว มีประเด็นที่ต้อง
วินจิ ฉัย คือ การทีบ่ ริษทั เอกชนน�ำข้อมูลประวัตอิ าชญากรรมมาประกอบการพิจารณารับบุคคลเข้าท�ำงานเป็นการกระท�ำ
หรือละเลยการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ คณะอนุกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามค�ำร้องผูร้ อ้ งถูก
ปฏิเสธไม่รับเข้าท�ำงานเนื่องจากเคยต้องโทษคดีอาญาที่ปรากฏในทะเบียนอาชญากรรม จากการพิจารณาตามระเบียบ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการต�ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑๒ การพิมพ์ลายนิ้วมือ (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นระเบียบใหม่ กรณีของผู้ร้องก็ไม่เข้าข่ายที่จะได้รับการคัดแยกประวัติออกจากสารบบ และ
เมื่อพิจารณามาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมี
พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้วนั้น กรณีผู้ร้องแม้เป็นผู้ที่ได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติ
ล้างมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็มีผลแต่เพียงว่าผู้ร้องไม่เคยถูกลงโทษในข้อหานั้น ๆ มาก่อนเท่านั้น
เนื่องจากบริษัทเอกชนมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณารับบุคคลเข้าท�ำงาน
แตกต่างกันไป โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอแนะเชิงนโยบายไปยังหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจให้
เปิดโอกาสให้บคุ คลทีเ่ คยรับโทษโดยค�ำพิพากษาสามารถใช้สทิ ธิในการรับสมัครรับราชการและสามารถกลับตัวเป็นคนดี
ต่อไป ความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า กรณีตามค�ำร้องเป็นหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขของบริษทั
เอกชนในการรับสมัครบุคคลเข้าท�ำงานทีแ่ ตกต่างกันโดยพิจารณาเป็นรายกรณี อย่างไรก็ตาม แม้แต่ในหน่วยงานภาครัฐ
และรัฐวิสาหกิจยังมีการพิจารณาหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการรับสมัครบุคคลเข้าท�ำงานแตกต่างกันไป โดยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอแนะเชิงนโยบายไปยังหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจให้เปิดโอกาสให้บุคคลที่เคยรับโทษ
โดยค�ำพิพากษาสามารถใช้สทิ ธิในการรับสมัครรับราชการและสามารถกลับตัวเป็นคนดีเพือ่ ท�ำประโยชน์ให้กบั สังคมและ
ประเทศชาติ และเพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรมและมาตรฐานเดียวกันต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ยังมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคมต่าง ๆ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดน�ำร่องรับสมัครบุคคล
ที่เคยต้องโทษคดีถึงที่สุดเข้าท�ำงาน เพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้ประกอบการ ในการรับบุคคลเคยต้องโทษเข้าท�ำงาน
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม จากกรณีบริษัทเอกชนไม่รับบรรจุบุคคลเข้าท�ำงานเพราะเหตุมีทะเบียน
ประวัติอาชญากรรม ไม่พบว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเป็นการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด จึงมีมติให้ยุติเรื่อง

๔.๑๐.๔ ข้อวิเคราะห์

ส่วนนี้จะได้วิเคราะห์ประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฎิบัติด้วยเหตุประวัติอาชญากรรม
ในมิติของการจ้างแรงงาน โดยจ�ำแนกเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
“ประวัตอิ าชญากรรม” ในฐานะ “เหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ”ิ และ “มิตขิ องการเลือกปฏิบตั ”ิ
ดังทีก่ ล่าวมาแล้วว่า การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกัน (Differential treatment) จะเป็นการเลือกปฏิบตั ิ
(Discrimination) ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนจะต้องมีความเกี่ยวพันกับ “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” (Ground of
Discrimination) ส�ำหรับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศนั้นโดยทั่วไปมิได้ก�ำหนด “ประวัติอาชญากรรม”
เป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั โิ ดยเฉพาะ ดังเช่น กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๒๖
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ก็มิได้ก�ำหนดเหตุนี้ไว้ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งแม้รับรองสิทธิในการ
ท�ำงาน312 แต่กม็ ไิ ด้ระบุ “ประวัตอิ าชญากรรม” ไว้ในฐานะเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั โิ ดยเฉพาะ แต่เมือ่ พิจารณากฎหมาย
ต่างประเทศพบว่า “ประวัติอาชญากรรม” เป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติที่กฎหมายหลายประเทศบัญญัติรับรองไว้ใน
กฎหมายสิทธิมนุษยชน เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย เป็นต้น ส�ำหรับออสเตรเลียนั้น การห้ามเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตุประวัตอิ าชญากรรม ได้รบั การก�ำหนดไว้ในกฎหมายระดับรัฐบาลกลาง โดยมีขอบเขตใช้กบั นายจ้างและลูกจ้าง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยแล้วพบว่า ไม่มีกฎหมายกลางที่ก�ำหนดหลักการห้ามเลือก
ปฎิบัติที่ครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน ส�ำหรับกฎหมายเฉพาะที่มีหลักการห้ามเลือกปฎิบัติในมิติการจ้างแรงงานมิได้
ก�ำหนดเหตุประวัตอิ าชญากรรมไว้เป็นเหตุแห่งการเลือกปฎิบตั โิ ดยเฉพาะ ท�ำให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนก�ำหนดเหตุ
ประวัติอาชญากรรมไว้ในเกณฑ์และเงื่อนไขการรับบุคคลเข้าท�ำงานแตกต่างกันไป
ส�ำหรับ “มิตขิ องการเลือกปฏิบตั ”ิ (Area of Discrimination) นัน้ กฎหมายต่างประเทศเกีย่ ว
กับการห้ามเลือกปฎิบัติมีทั้งที่ครอบคลุมหลายมิติและกฎหมายที่เน้นเฉพาะมิติการจ้างแรงงาน กฎหมายสิทธิมนุษยชน
สหพันธรัฐของแคนาดา ครอบคลุมการเลือกปฎิบตั ใิ นมิตอิ นื่ นอกจากการจ้างแรงงานด้วย ส�ำหรับการห้ามเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ย
เหตุประวัติอาชญากรรมตามกฎหมายระดับรัฐบาลกลางของออสเตรเลีย จ�ำกัดเฉพาะในมิติของการจ้างแรงงานเท่านั้น
แต่ขอบเขตของ “การจ้างแรงงานและอาชีพ” (Employment and Occupation) มีความหมายกว้าง รวมถึง “การ
เข้าถึงการฝึกงาน การท�ำงาน และการเข้าสู่อาชีพใดอาชีพหนึ่ง และเงื่อนไขการจ้างงาน” ดังนั้น จึงมิได้จ�ำกัดเฉพาะการ
ปฏิบัติในขั้นตอนความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างลูกจ้าง เช่น เงื่อนไขการท�ำงาน การเลื่อนขั้น การเลิกจ้าง ฯลฯ เท่านั้น
แต่ยังครอบคลุมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องก่อนการเข้าสู่สัญญาจ้างแรงงานด้วย เช่น การสรรหา (Recruitment) การ
ประกาศรับสมัครงาน การคัดเลือก (Selection) เป็นต้น ในกรณีของกฎหมายไทยนั้น ไม่มีกฎหมายห้ามเลือกปฎิบัติที่
เป็นกฎหมายกลางอันครอบคลุมมิติต่าง ๆ หลายมิติ โดยมีกฎหมายเฉพาะที่ครอบคลุมบางมิติ เช่น การจ้างแรงงานแต่
ไม่ระบุเหตุประวัติอาชญากรรมไว้เฉพาะดังกล่าวมาแล้ว นอกจากนี้ ยังมีปัญหาส�ำคัญ คือ การขาดกฎหมายคุ้มครองใน
ขัน้ ตอนก่อนสัญญาจ้างแรงงาน เช่น การประกาศรับสมัคร การคัดเลือก การสัมภาษณ์ เป็นต้น ส�ำหรับการขาดกฎหมาย
กลางที่ครอบคลุมมิติอื่นก็เป็นปัญหาที่ส�ำคัญ เช่น กรณีของประวัติอาชญากรรมนั้นอาจมีการการเลือกปฏิบัติในมิติอื่น
นอกจากการจ้างแรงงานได้ เช่น สถาบันการศึกษาที่ไม่รับบุคคลเข้าศึกษาด้วยเหตุประวัติอาชญากรรม การให้บริการ
ภาคเอกชนที่ปฏิเสธไม่ให้บริการด้วยเหตุประวัติอาชญากรรม เป็นต้น
ขอบเขตความหมายของ “ประวัติอาชญากรรม”
ในบริบทของกฎหมายสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุประวัติอาชญากรรม
นั้น ผู้วิจัยเห็นว่าประเด็นเกี่ยวกับขอบเขตความหมายของประวัติอาชญากรรม อาจจ�ำแนกพิจารณาออกเป็นประเด็น
ย่อย ๒ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นแรก: “ประวัติอาชญากรรม” หมายความเฉพาะการถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด หรือ
มีนัยที่กว้างกว่านั้น เช่น รวมถึงการมีประวัติเนื่องจากตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาด้วย เป็นต้น
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ภาค ๓ ข้อ ๖ มีหลักว่า “รัฐภาคีรับรองสิทธิในการท�ำงาน ซึ่งรวมทั้งสิทธิของทุกคนในโอกาสที่จะหาเลี้ยงชีพโดยงาน
ซึ่งตนเลือกหรือรับอย่างเสรี และจะต้องด�ำเนินขั้นตอนที่เหมาะสมในการปกป้องสิทธินี้”.

360

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

ในประเด็นนีห้ ากพิจารณากฎหมายแคนาดาจะพบว่า มีการจ�ำแนกความแตกต่างระหว่าง “การ
ถูกตั้งข้อหา” (Criminal charge) กับการถูกตัดสินโทษ (Conviction) แต่มีขอบเขตแตกต่างกันไป ส�ำหรับในระดับ
สหพันธรัฐนั้น กฎหมายสิทธิมนุษยชนระดับสหพันธรัฐ (Federal Human Rights Act) ชองแคนาดาจ�ำกัดขอบเขต
ความหมายของประวัติอาชญากรรมไว้แคบ เฉพาะการถูกศาลตัดสินให้ได้รับโทษทางอาญา อีกทั้งต้องเป็นกรณีที่ได้รับ
การระงับประวัติอาชญากรรม ดังนั้น หากเป็นกรณีการถูกตั้งข้อหา หรือการถูกตัดสินโทษแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ระงับ
ประวัตอิ าชญากรรม ก็ไม่ถอื เป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ด้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมาย หรืออีกนัยหนึง่ ก็คอื อาจเลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรมอันไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวนี้ได้ อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับกฎหมายระดับมลรัฐนั้นพบ
ว่ามีหลักการแตกต่างกันไป บางมลรัฐครอบคลุมเฉพาะการถูกตัดสินโทษอาญา (Convicted of criminal offence) ใน
ขณะที่บางมลรัฐครอบคลุมการถูกตั้งข้อหาด้วย
หากเปรียบเทียบกับกฎหมายออสเตรเลีย ในระดับสหพันธรัฐ พบว่ามิได้ก�ำหนดนิยามความ
หมายของ “ประวัติอาชญากรรม” (Criminal Record) ไว้โดยเฉพาะ แต่มีการตีความอย่างกว้างไม่เฉพาะประวัติที่อยู่
ในความควบคุมของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ แต่รวมถึงสถานการณ์แวดล้อมของการถูกตัดสินโทษด้วย (Circumstance of the
Conviction) ดังนั้น จึงครอบคลุมการตั้งข้อหา การสืบสวน การถูกตัดสินว่ามีความผิดและได้รับโทษ การถูกตัดสินว่ามี
ความผิดแต่ได้รับการยกเว้นโทษ แม้แต่กรณีที่บุคคลนั้นมิได้มีประวัติอาชญากรรมจริง แต่ถูกนายจ้างเลือกปฏิบัติเพราะ
นายจ้างเชือ่ ว่าบุคคลนัน้ มีประวัตอิ าชญากรรม (Imputed Criminal Record) ส�ำหรับระดับมลรัฐนัน้ แต่ละมลรัฐยังอาจ
มีกฎหมายก�ำหนดรายละเอียดของประวัติอาชญากรรม ในความหมายที่แตกต่างกันไปได้ นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตว่า
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลีย พิจารณาว่าที่ผู้สมัครงานไม่ได้รับการคัดเลือกด้วยเหตุที่เขา “ปฏิเสธที่จะ
เปิดเผยประวัติอาชญากรรม” นั้นเป็นการเลือกปฎิบัติด้วยเหตุประวัติอาชญากรรมด้วย313
กฎหมายสิทธิพลเมืองสหรัฐอเมริกา (The Civil Rights Act) ก�ำหนดเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ไิ ว้
เฉพาะ “เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ หรือถิ่นก�ำเนิด (race, color, religion, sex, or national origin)” โดยมิได้ก�ำหนด
“ประวัติอาชญากรรม” เป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติโดยตัวของมันเอง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการความเท่าเทียมกัน
ในการจ้างงาน (Equal Employment Opportunity Commission หรือ EEOC ก�ำหนดแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย
(Enforcement Guidance) ส�ำหรับในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ “ประวัตอิ าชญากรรม” หรือทีเ่ รียกว่า “ประวัตกิ ารถูกจับและการ
ตัดสินโทษ” (Arrest and Conviction Record)314 ไว้ว่า ในกรณีที่นโยบายการจ้างงานที่ส่งผลให้เกิดการเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ติ ามกฎหมายสิทธิพลเมือง (เชือ้ ชาติ สีผวิ ศาสนา เพศ หรือถิน่ ก�ำเนิด) นายจ้างจ�ำต้องแสดง
ให้เห็นว่าประวัตอิ าชญากรรมนัน้ เกีย่ วข้องกับงานและสอดคล้องกับความจ�ำเป็นทางธุรกิจ (Job related and consistent
with business necessity)315 ดังนั้น แม้โดยทั่วไปจะเห็นได้ว่า ประวัติอาชญากรรมในแง่นี้มีความหมายกว้างกว่าการ
313

From “Reports of inquiries into complaints of discrimination in employment on the basis of criminal
record, Mr. Mark Hall v. NSW” Thoroughbred Racing Board, HREOC Report No. 19
314
Enforcement Guidance on the Consideration of Arrest and Conviction Records in Employment
Decisions Under Title VII of the Civil Rights Act of 1964, as amended, 42 U.S.C. § 2000e et seq. Retrieved from
https://www.eeoc.gov/laws/guidance/arrest_conviction.cfm#sdendnote108anc
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ตามหลักกฎหมายสหรัฐอเมริกา หากโจทก์พิสูจน์ได้ว่าการปฏิบัติของนายจ้างหรือในกรณีที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงานนั้น
แม้จะมีลกั ษณะเป็นกลาง (Neutral) คือ ใช้กบั ทุกคนเหมือนกัน แต่สง่ ผลกระทบอันแตกต่างอย่างไม่ได้สดั ส่วนต่อบุคคลในกลุม่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ (Desperate Impact Discrimination) ก็อาจเป็นการเลือกปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายสิทธิพลเมืองได้ ทั้งนี้
หากนายจ้างไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าการปฏิบัติดังกล่าวมีเหตุผลจ�ำเป็นทางธุรกิจ (Business Necessity)
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ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ถูกศาลตัดสินโทษ โดยอาจรวมถึงกรณีการถูกจับ (Arrest) ที่มีการบันทึกประวัติในชั้นพนักงานสอบสวนด้วย แต่ผู้เขียน
เห็นว่าประเด็นส�ำคัญมิได้อยู่ที่ขอบเขตความหมายของประวัติอาชญากรรม ว่าครอบคลุมเฉพาะการที่ศาลตัดสินลงโทษ
หรือรวมถึงการถูกจับ ถูกตั้งข้อหา ด้วยหรือไม่ เนื่องจากประเด็นส�ำคัญอยู่ที่ว่า การตัดสินใจหรือนโยบายเกี่ยวกับการ
จ้างงานซึ่งมีการน�ำประวัติอาชญากรรม ไม่ว่าจะเป็นประวัติการถูกศาลลงโทษหรือการถูกจับและตั้งข้อหา นั้นมีมูลเหตุ
เกี่ยวพันกับ “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” ตามกฎหมายสิทธิพลเมืองหรือไม่ เช่น การที่นายจ้างตัดสินใจไม่รับผู้สมัครซึ่ง
เคยมีประวัตถิ กู ต�ำรวจจับและตัง้ ข้อหา แต่ไม่ถกู ศาลตัดสินว่ามีความผิด โดยการตัดสินใจนีป้ รากฏว่ามีความเกีย่ วข้องกับ
เหตุที่ผู้สมัครเป็นคนผิวสี316 กรณีเช่นนี้ก็ถือได้ว่านายจ้างเลือกปฏิบัติอันฝ่าฝืนกฎหมายสิทธิพลเมืองแล้ว แต่ทั้งนี้ การ
เลือกปฏิบัติดังกล่าวเกิดขึ้นด้วยเหตุ “เชื้อชาติ สีผิว” มิใช่ด้วยเหตุ “ประวัติอาชญากรรม” ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าประวัติ
อาชญากรรม ตามกฎหมายสิทธิพลเมืองของสหรัฐอเมริกา มีความหมายกว้างกว่าการถูกศาลตัดสินโทษ แต่มไิ ด้เป็นเหตุ
แห่งการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยตัวเองเนือ่ งจากต้องพิจารณาความสัมพันธ์กบั เหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ทิ กี่ ฎหมายก�ำหนดไว้ดว้ ย
ประเด็นที่สอง: การห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ “ประวัติอาชญากรรม” จ�ำกัดเฉพาะการปฏิบัติ
ต่อบุคคลโดยอาศัยเหตุแห่งการมีอยู่ซึ่งประวัติอาชญากรรมนั้นเอง หรือครอบคลุมถึงการปฏิบัติต่อบุคคลโดยอาศัย
“สภาพแวดล้อมหรือเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับประวัติอาชญากรรมด้วย” ทั้งนี้ เนื่องจากฝ่ายผู้รับสมัครงานมักจะอ้างว่า การ
ปฏิเสธการจ้างไม่ได้เกิดขึ้นจาก “ประวัติอาชญากรรม” กล่าวคือ การตัดสินใจเกี่ยวกับการจ้างแรงงานนั้นไม่เกี่ยวข้อง
กับ “การมีอยู่ หรือ ไม่มีอยู่” ของประวัติอาชญากรรม แต่ตัดสินใจโดยพิจารณาคุณสมบัติบางประการของผู้สมัคร ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นจากสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ “ประวัติอาชญากรรม” นั้น เช่น ผู้คัดเลือกคนเข้า
ท�ำงานมิได้ปฏิเสธผู้สมัครเนื่องจากมีประวัติความผิดฐานลักทรัพย์ แต่ปฏิเสธเพราะสภาพแวดล้อมของความผิดนั้น
สะท้อนให้เห็นคุณสมบัติ พฤติกรรม หรืออุปนิสัยของผู้สมัครที่มีแนวโน้มขาดความสุจริตและไม่น่าไว้วางใจ เป็นต้น ใน
ประเด็นนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลียได้เคยวินจิ ฉัยไว้ในกรณีซงึ่ ผูร้ อ้ งอ้างว่าถูกปฏิเสธการรับเข้าท�ำงานด้วย
เหตุ “ประวัติอาชญากรรม” ของตนที่เคยถูกลงโทษฐานลักทรัพย์317 อย่างไรก็ตาม ผู้ถูกร้องซึ่งเป็นกรรมการพิจารณา
คัดเลือกเข้าท�ำงานโต้แย้งว่ามิได้ตัดสินใจด้วยเหตุ “ประวัติอาชญากรรม” แต่การตัดสินใจไม่รับเข้าท�ำงานเป็นไปด้วย
เหตุผลอื่น กล่าวคือ เมื่อพิจารณาลักษณะและสถานการณ์ของความผิดของผู้ร้องนั้น ผู้ถูกร้องเห็นว่าเป็นการแสดงถึง
“พฤติกรรม” หรือคุณสมบัติที่เกี่ยวกับอุปนิสัยที่ไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติของการท�ำงานที่ต้องการความเชื่อใจ จึงไม่
รับเข้าท�ำงานด้วยเหตุผลนี้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลียน�ำแนวทางการตีความอย่างกว้าง
(Liberal Construction) มาประกอบการตีความ “ประวัติอาชญากรรม” ว่า ไม่จ�ำกัดเฉพาะประวัติเกี่ยวกับการตัดสิน
โทษจริงเท่านั้น (Actual Record of Conviction) แต่รวมถึงสถานการณ์เกี่ยวกับการตัดสินโทษ (Circumstance of
the Conviction) และพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง (Underlying Conduct) โดยอธิบายว่า หากตีความ “ประวัตอิ าชญากรรม”
โดยจ�ำกัด (กล่าวคือ จ�ำกัดเฉพาะการตัดสินใจไม่จ้างงานจาก “การมีอยู่ซึ่งประวัติอาชญากรรม”) จะท�ำให้เกิดการสร้าง
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เทียบเคียงกับตัวอย่างที่ EEOC อธิบายไว้ในแนวทางการบังคับใช้กฎหมายสิทธิพลเมืองว่า กรณีบุคคลอเมริกันเชื้อชาติ
แอฟริกัน ถูกเจ้าหน้าที่ต�ำรวจเรียกตรวจและถูกตั้งข้อหาขัดค�ำสั่งเจ้าพนักงาน แต่ต่อมาพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง อย่างไรก็ตาม ใน
ฐานข้อมูลของต�ำรวจบันทึกประวัติการถูกตั้งข้อหานี้ไว้ และนายจ้างน�ำไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจ้างงานเช่นการเลื่อนต�ำแหน่ง
โดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถแสดงให้เห็นว่าเกิดผลกระทบจากการเลือกปฏิบัติโดยมีความแตกต่างกับลูกจ้างผิวขาวที่อยู่ในสถานะ
เช่นเดียวกัน ประกอบกับนายจ้างไม่อาจแสดงให้เห็นว่าประวัติดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับการเลื่อนต�ำแหน่งหรือมีความจ�ำเป็น
ทางธุรกิจอย่างไร กรณีนี้อาจเป็นการเลือกปฏิบัติอันฝ่าฝืนกฎหมายสิทธิพลเมืองด้วยเหตุแห่ง “เชื้อชาติ” (Race): Ibid.
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From “Ms. Renai Christensen v. Adelaide Casino Pty Ltd.” HREOC Report No. 20
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กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

ภาพเหมารวม (Stereotype) ในทางลบอันเกี่ยวกับการประเมินคุณสมบัติของผู้ร้องและส่งผลกระทบต่อหลักความ
เสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน318 คณะกรรมการฯ เห็นว่า หากจ�ำแนกความแตกต่างระหว่าง
ตัวประวัติอาชญากรรม และสถานการณ์แวดล้อมที่ความผิดนั้นได้กระท�ำขึ้น จะท�ำให้ผู้ถูกร้องสามารถเลี่ยงจากหลัก
ห้ามเลือกปฏิบตั ิ โดยอ้างว่าการปฏิบตั นิ นั้ ท�ำขึน้ บนพืน้ ฐานของสภาพการณ์แวดล้อมของการกระท�ำผิด มิใช่เพราะประวัติ
อาชญากรรมนัน้ เอง ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ การตีความตามแนวทางของออสเตรเลียนัน้ แม้การทีผ่ รู้ บั สมัครงานหรือนายจ้าง
ตัดสินใจเกี่ยวกับการจ้างแรงงานโดยพิจารณาจาก “พฤติกรรม อุปนิสัย” แต่หากพฤติกรรมหรืออุปนิสัยนั้น สืบเนื่องมา
จาก “ประวัติอาชญากรรม” ก็ถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ “ประวัติอาชญากรรม” ด้วย การตีความแนวทางนี้
จึงให้น�้ำหนักกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกเลือกปฏิบัติจากกรณีประวัติอาชญากรรม
กฎหมายเฉพาะอื่นที่เกี่ยวข้องกับประวัติอาชญากรรม เช่น ระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการต�ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๒ การพิมพ์ลายนิ้วมือ พ.ศ. ๒๕๕๔
ซึ่งมีหลักการว่า พนักงานสอบสวนต้องจัดให้มีการพิมพ์ลายนิ้วมือ “ผู้ต้องหาคดีอาญาทุก
ประเภท เว้นแต่คดีลหุโทษ..หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก รวมทั้งความผิดตามกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งได้
เปรียบเทียบปรับแล้ว” ดังนั้นจะเห็นได้ว่า โดยหลักแล้วเมื่อบุคคลตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา ก็จะต้องถูกเก็บลายพิมพ์
นิว้ มือเป็นประวัตอิ าชญากรรม ซึง่ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนอาจขอให้มกี ารตรวจสอบประวัตลิ กู จ้างของตน
ได้319 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้อาจถูกคัดแยกออกจากสารบบได้ในบางเหตุที่ระเบียบฉบับนี้ก�ำหนด เช่น “ศาลสั่งยกฟ้อง
ศาลมีคำ� พิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้ยกฟ้อง ผูเ้ สียหายถอนค�ำร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย”320
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการประกอบอาชีพในภาครัฐหรือภาคเอกชน ก็อาจมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมที่มีการ
บันทึกไว้นี้ โดยหลังจากตรวจสอบแล้ว หากพบว่ามีประวัติอาชญากรรม ก็มิได้มีกฎหมายใดคุ้มครองผู้ที่ไม่ได้รับการจ้าง
หรือถูกเลิกจ้างด้วยเหตุมีประวัติอาชญากรรมดังกล่าว แม้ว่าประวัติอาชญากรรมนั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับงานที่สมัครหรือ
ทีท่ ำ� อยูก่ ต็ าม ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ ไทยยังขาดกฎหมายในขัน้ ตอนของการน�ำข้อมูลประวัตอิ าชญากรรมมาใช้ในการตัดสิน
ใจที่เกี่ยวกับการจ้างงาน ซึ่งเป็นคนละขั้นตอนกับระเบียบของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติดังกล่าว
นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายเฉพาะอืน่ เช่น พระราชบัญญัตลิ า้ งมลทินในวโรกาสทีพ่ ระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึง่ เป็นการล้างโทษให้กบั บุคคลทีถ่ กู ลงโทษ
จริง321 เช่น บุคคลที่ถูกจ�ำคุกตามค�ำพิพากษาของศาล ให้ถือว่าไม่เคยได้รับโทษนั้น แต่มิได้เป็นการลบล้าง “ความผิด”
ไปด้วย แต่กฎหมายฉบับนีไ้ ม่ได้วางหลักคุม้ ครองต่อไปถึงผลภายหลังจากการล้างมลทินในมิตขิ องการจ้างแรงงานทัง้ ภาค
รัฐและเอกชน ดังนั้น การพิจารณารับหรือไม่รับบุคคลที่ได้รับการล้างมลทินเข้าท�ำงานยังคงต้องพิจารณากฎหมายหรือ
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์กรนัน้ ซึง่ ในขัน้ ตอนนีย้ งั ไม่มกี ฎหมายทีว่ างหลักห้ามเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุประวัตอิ าชญากรรม
ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น
318

อ้างเหตุผลจากค�ำพิพากษาคดี Commonwealth v. Bradley per Black CJ (Bradley’s case)
ระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการต�ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๒ การพิมพ์ลายนิ้วมือ
พ.ศ. ๒๕๕๔ บทที่ ๓ ข้อ ๔
320
ระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการต�ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๒ การพิมพ์ลายนิ้วมือ
พ.ศ. ๒๕๕๔ บทที่ ๔ ข้อ ๑
321
มาตรา ๔ ก�ำหนดว่า “ให้ลา้ งมลทินให้แก่บรรดาผูต้ อ้ งโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ ซึง่ ได้กระท�ำก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้พน้ โทษไปแล้วก่อนหรือในวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับ โดยให้ถอื ว่าผูน้ นั้ มิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนัน้ ๆ”
319
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ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

วิเคราะห์การคุ้มครองสิทธิผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุประวัติอาชญากรรมในกรอบของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
การน�ำประวัติอาชญากรรมมาก�ำหนดคุณสมบัติการท�ำงานของบุคคลยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง
โดยเฉพาะ เมื่อเกิดเหตุขึ้นจึงมีผู้ที่ได้รับผลกระทบยื่นค�ำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จากการพิจารณา
ตรวจสอบของคณะกรรมการฯ ดังกล่าวมาแล้วนัน้ ผูว้ จิ ยั เห็นว่า ในกรณีการสมัครงานภาครัฐตาม รายงานผลการพิจารณา
ที่ ๔๓/๒๕๕๕ นั้นประเด็นหลักของการตรวจสอบคือ “การก�ำหนดลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะเข้ารับราชการ ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภาฯ กระทบสิทธิผู้ร้องหรือไม่ อย่างไร” ซึ่งคณะกรรมการฯ แบ่งกลุ่มกฎหมาย
เป็น ๓ กลุม่ และวางแนวพิจารณาว่ากฎหมายกลุม่ ทีไ่ ม่มขี อ้ ยกเว้นเป็นการจ�ำกัดสิทธิหรือกระทบสิทธิผรู้ อ้ ง จะเห็นได้วา่
แนววินจิ ฉัยดังกล่าวเป็นการมุง่ เน้นตรวจสอบการละเมิด “สิทธิในการประกอบอาชีพ” อันเป็นสิทธิมนุษยชนอีกประการ
หนึง่ ผูว้ จิ ยั เห็นว่ากรณีนยี้ งั ไม่ได้มกี ารมุง่ เน้นพิจารณาในประเด็นทีว่ า่ “กฎหมายเหล่านัน้ เลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูส้ มัครงานด้วย
เหตุประวัติอาชญากรรมหรือไม่” ซึ่งหากพิจารณาในประเด็นนี้อาจมีปัญหาเนื่องจากยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่วางหลัก
ห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุประวัติอาชญากรรมในมิติการจ้างแรงงาน รวมทั้งความไม่ชัดเจนของ “ประวัติอาชญากรรม”
ว่าจัดอยู่ในเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนชองไทยเช่นเดียวกับ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ฯลฯ หรือไม่
ส�ำหรับกรณีการสมัครงานภาคเอกชน ตามรายงานผลการพิจารณา ที่ ๔๙๕/๒๕๕๘ นั้น คณะ
กรรมการฯ เห็นว่าไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเลือกปฏิบตั ิ โดยเหตุผลหลักก็คอื “บริษทั เอกชนมีหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการพิจารณารับบุคคลเข้าท�ำงานแตกต่างกันไป” เหตุผลของการพิจารณาเช่นนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าเนื่องจากในภาค
เอกชนไม่มีกฎหมายก�ำหนดคุณสมบัติผู้สมัครดังเช่นภาครัฐ และไม่มีกฎหมายควบคุมการที่ผู้ประกอบการภาคเอกชน
จะก�ำหนดคุณสมบัติผู้สมัครงาน จึงเป็นไปตามเจตนาของผู้ประกอบการแต่ละราย
จากกรณีทั้งสองดังกล่าวนั้น หากเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศจะพบว่า หลักการห้าม
เลือกปฏิบัติด้วยเหตุประวัติอาชญากรรมในมิติการจ้างแรงงานได้รับการก�ำหนดคุ้มครองไว้โดยเฉพาะในกฎหมายสิทธิ
มนุษยชน โดยกฎหมายบางประเทศ เช่น ออสเตรเลียนัน้ วางหลักครอบคลุมทัง้ ภาครัฐและเอกชน ส�ำหรับ“คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน” ของออสเตรเลียและแคนาดานัน้ มีอำ� นาจโดยตรงในการบังคับใช้กฎหมายกับกรณีการเลือกปฏิบตั ใิ นมิติ
การจ้างงาน อย่างไรก็ตาม ผูว้ จิ ยั เห็นว่าไทยยังไม่มกี ฎหมายทีว่ างหลักเรือ่ งนีไ้ ว้โดยเฉพาะ จึงท�ำให้การคุม้ ครองผูถ้ กู เลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุประวัติอาชญากรรมตามกรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชนของไทยยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ แม้ว่าอาจมีการ
คุม้ ครองสิทธิของผูส้ มัครงานจากการถูกน�ำประวัตอิ าชญากรรมมาเป็นเงือ่ นไขในการจ้างงานโดยอาศัยหลักกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนอืน่ เช่น “การจ�ำกัดสิทธิในการประกอบอาชีพ” ดังทีค่ ณะกรรมการฯ ได้วางแนววินจิ ฉัยไว้ แต่กย็ งั ไม่ปรากฏถึง
การคุ้มครองสิทธิในกรอบของกฎหมายห้ามเลือกปฎิบัติด้วยเหตุ “ประวัติอาชญากรรม” โดยตรงแต่อย่างใด เนื่องจาก
ยังมีปัญหาความครอบคลุมของกฎหมายดังกล่าวมาแล้ว
หลักการพิจารณา “คุณสมบัติอันจ�ำเป็นที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น” ในฐานะข้อยกเว้นของการ
ห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุประวัติอาชญากรรม
แม้ว่ากฎหมายสิทธิมนุษยชนของต่างประเทศ เช่น กฎหมายสิทธิพลเมืองของสหรัฐอเมริกา
กฎหมายสิทธิมนุษยชนของออสเตรเลียและแคนาดา ต่างวางหลักห้ามการน�ำประวัติอาชญากรรมมาใช้ในการตัดสินใจ
ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานนั้น โดยจัดเป็นการเลือกปฏิบัติ (Discrimination) ประการหนึ่ง อย่างไรก็ตาม กฎหมาย
ก็ได้พยายามสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิของผู้มีประวัติอาชญากรรมกับการตัดสินใจของนายจ้างและ
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กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

ประสิทธิภาพในการท�ำงาน จึงก�ำหนดข้อยกเว้นทีอ่ าจน�ำ “ประวัตอิ าชญากรรม” มาประกอบการตัดสินใจทีเ่ กีย่ วกับการ
จ้างแรงงานหรือน�ำมาก�ำหนดเป็นคุณสมบัตสิ ำ� หรับการรับบุคคลเข้าท�ำงานได้ ซึง่ ข้อยกเว้นดังกล่าวอาจเรียกแตกต่างกัน
ไป เช่น “คุณสมบัติอันเกี่ยวข้องกับงานนั้นโดยสุจริต” (Bona Fide Occupational Qualification) หรือ “คุณสมบัติ
อันจ�ำเป็นอย่างแท้จริงต่อการท�ำงานหรืออาชีพนัน้ ” (Genuine Occupational Requirement) หรือคุณสมบัตอิ นั เป็น
สาระส�ำคัญของงาน” (Inherent Requirement Exception) โดยมีหลักการพิจารณาว่า “ประวัติอาชญากรรม” มี
ความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ (Related or Unrelated) กับงานนั้นหรือไม่ หากไม่มีความเกี่ยวข้อง (Unrelated to the
employment) กับงานนั้น หรือเรียกว่า ประวัติอาชญากรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน (Irrelevant criminal record) ก็ไม่
สามารถน�ำประวัติอาชญากรรมดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจหรือก�ำหนดคุณสมบัติที่เกี่ยวกับการท�ำงานได้
ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา ศาลเรียกหลักการนี้ว่า “คุณสมบัติอันเกี่ยวข้องกับงานนั้นโดย
สุจริต” (Bona Fide Occupational Qualification) แนวทางการบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement Guidance)
ของ EEOC วางหลักการพิจารณาความเกี่ยวข้องกับงานและสอดคล้องกับความจ�ำเป็นทางธุรกิจ (Job related and
consistent with business necessity) เมือ่ เปรียบเทียบกับแคนาดา พบว่า กฎหมายสิทธิมนุษยชนของมลรัฐ British
Columbia Quebec Newfoundland and Labrador ใช้คำ� ว่า “ความผิดทางอาญาซึง่ ไม่เกีย่ วข้องกับการจ้างแรงงาน”
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน Manitoba วางแนวทางพิจารณาว่า การถูกตัดสินโทษ (Conviction) นั้นมีความสัมพันธ์
โดยสุจริตกับอาชีพหรือการจ้างแรงงานนัน้ หรือไม่ (Bona Fide Relationship to the occupation or employment)
โดยก�ำหนดเกณฑ์หรือปัจจัยพิจารณา เช่น หากอุปนิสัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการถูกตัดสินโทษนั้นเกิดขึ้นซ�้ำอีก อาจส่งผล
กระทบต่อความสามารถของนายจ้างในการประกอบการอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Employer’s ability to
carry on its business safely and efficiently) สถานการณ์แวดล้อมของความผิดนั้น เช่น อายุขณะกระท�ำผิด
ระยะเวลาของการตัดสินโทษกับการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงาน ส�ำหรับกฎหมายออสเตรเลียนั้นพบว่า โดย
หลักของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระดับรัฐบาลกลางแล้ว แม้มีข้อยกเว้นให้กิจการสามารถน�ำคุณสมบัติเกี่ยวกับ “ประวัติ
อาชญากรรม” มาใช้ในบริบทการจ้างแรงงานได้ แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข คุณสมบัติอันเป็นสาระส�ำคัญของงาน”
(Inherent Requirement Exception) ซึ่งจากการตีความของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลียนั้นพบว่ามีการ
ตีความข้อยกเว้นดังกล่าวอย่างจ�ำกัด และพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความผิดอาญาตามประวัติของผู้สมัครงานหรือ
ลูกจ้างกับสภาพงานนั้น ๆ เป็นกรณีไป โดยหลีกเลี่ยงการสร้างภาพเหมารวม (Stereotype) ว่าความผิดอาญาทุกอย่าง
เป็นคุณสมบัติ “ไม่เหมาะสมกับงานทุกประเภท” ส�ำหรับกฎหมายระดับมลรัฐ เช่น Northern Territory (Anti-Discrimination Act 1992) และ Tasmanian (Anti-Discrimination Act 1998) มีการวางหลักห้ามเลือกปฏิบัติต่อบุคคลด้วย
เหตุประวัตอิ าชญากรรมที่ “ไม่เกีย่ วข้อง” (Irrelevant criminal record) จะเห็นได้วา่ กฎหมายออสเตรเลียมีการน�ำหลัก
การพิจารณาความเกี่ยวข้องระหว่างประวัติอาชญากรรมนั้นกับงานประเภทนั้น ๆ เป็นกรณีไป
หลัก “คุณสมบัติอันเป็นสาระส�ำคัญของงาน” นั้น กฎหมายของหลายประเทศได้น�ำไปใช้ใน
การพิจารณาคุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับ “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ ด้วย นอกจากนี้ หาก
เปรียบเทียบกับกฎหมายในระดับของสหภาพยุโรป ก็พบว่ามีการน�ำหลักนี้มาใช้เช่นกัน กล่าวคือ การก�ำหนดคุณสมบัติ
เกี่ยวกับการจ้างงานที่มีผลเป็นการจ�ำกัดสิทธิส�ำหรับคนบางกลุ่มที่มีความเกี่ยวโยงกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น
เชือ้ ชาติ ศาสนา เพศ ความพิการ โดยหลักแล้วเป็นการเลือกปฏิบตั อิ นั ขัดต่อกฎหมายสหภาพยุโรป (กฎหมายเกีย่ วกับการ
วางกรอบส�ำหรับการปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงานและการประกอบอาชีพ322) แต่กฎหมายนีย้ กเว้นส�ำหรับ
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กรณีที่เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติดังกล่าวเป็นคุณสมบัติอันจ�ำเป็นอย่างแท้จริงต่อการท�ำงานหรืออาชีพนั้น (Genuine
Occupational Requirement) ทัง้ นี้ ภายใต้วตั ถุประสงค์ทชี่ อบด้วยกฎหมายและได้สดั ส่วน323 เช่น องค์กรศาสนาอาจ
ระบุคุณสมบัติจ้างพนักงานที่นับถือศาสนานั้น ศาลยุติธรรมยุโรป (European Court of Justice หรือ ECJ) เคยตัดสิน
ไว้วา่ การก�ำหนดอายุขนั้ สูงส�ำหรับผูส้ มัครต�ำแหน่งพนักงานดับเพลิง แม้เป็นการปฏิบตั แิ ตกต่างกันด้วยเหตุแห่งอายุ แต่
การก�ำหนดคุณสมบัติดังกล่าวมีลักษณะ “จ�ำเป็นอย่างแท้จริงต่อการท�ำงานหรืออาชีพนั้น” (Genuine Occupational
Requirement) เนื่องจากการท�ำงานต�ำแหน่งนั้นอาศัยความแข็งแรงทางกายภาพ รวมทั้งสุขภาพที่ด324
ี
อย่างไรก็ตาม เมือ่ เปรียบเทียบกับกรณีของไทยแล้วพบว่า ประเทศไทยยังไม่มกี ฎหมายทีว่ างหลัก
ห้ามเลือกปฏิบัติในลักษณะกฎหมายกลาง นอกจากนี้ ยังไม่มีการวางหลักห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุประวัติอาชญากรรม
อีกทั้งไม่มีการก�ำหนดหลัก“คุณสมบัติที่จ�ำเป็นและเกี่ยวข้องกับงาน” ไว้ในกฎหมายใดโดยเฉพาะ จากการศึกษาค�ำร้อง
และการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาจจ�ำแนกได้สองกรณี คือ
 กรณีแรก ในส่วนของการท�ำงานในส่วนราชการ ซึ่งเป็นกรณีที่มีกฎหมายก�ำหนดคุณสมบัติ
เกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมในการท�ำงานภาครัฐ จากตัวอย่างค�ำร้องและรายงานผลการพิจารณา ที่ ๔๓/๒๕๕๕ แม้ว่า
เกีย่ วข้องกับกฎหมายไทยที่ก�ำหนดคุณสมบัติในการรับราชการซึง่ ผู้ร้องอ้างว่าเป็นการเลือกปฏิบัติและจ�ำกัดสิทธิในการ
ประกอบอาชีพ แต่มีประเด็นจ�ำกัดเฉพาะตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ เท่านั้น นอกจาก
นี้ แม้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จำ� แนกกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการก�ำหนดคุณสมบัตเิ ป็น ๓ กลุม่ อันท�ำให้
สามารถวางแนวทางพิจารณาว่ากฎหมายกลุ่มใดมีลักษณะเป็นการจ�ำกัดสิทธิในการประกอบอาชีพเกินสมควร แต่หาก
เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศแล้วจะเห็นได้ว่า ทั้งกฎหมายไทยฉบับต่าง ๆ ที่ก�ำหนดคุณสมบัติของบุคคลในการ
ท�ำงานภาครัฐ และการพิจารณาค�ำร้องของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้น ยังมิได้มีการน�ำหลัก “คุณสมบัติ
อันจ�ำเป็นที่เกี่ยวข้องกับงาน” มาประกอบการพิจารณา นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่ากฎหมายทั้ง ๓ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับงาน
ภาครัฐนั้น ส่วนมากแล้วก�ำหนดคุณสมบัติต้องห้ามในกรณี “ค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความ
ผิดที่ได้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ” ซึ่งไม่มีการจ�ำแนกรายละเอียดและพิจารณาความสัมพันธ์ว่าความผิด
อาญาทีบ่ คุ คลนัน้ ได้รบั มีความเกีย่ วข้องอย่างไรกับคุณสมบัตขิ องต�ำแหน่งงานทีป่ ระสงค์จะสมัคร อย่างไรก็ตาม กฎหมาย
เกีย่ วกับกาด�ำรงต�ำแหน่งในภาครัฐบางหน่วยงาน มีการก�ำหนดข้อยกเว้นทีค่ ำ� นึงถึงปัจจัยด้านความแตกต่างของโทษอาญา
และความเกีย่ วข้องกับลักษณะการท�ำงาน เช่น ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ.
๒๕๕๒ มาตรา ๘ ก�ำหนดว่า “..ไม่เคยต้องค�ำพิพากษาให้จำ� คุก แม้คดีนนั้ จะยังไม่ถงึ ทีส่ ดุ หรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่
เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระท�ำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิด
ฐานหมิน่ ประมาท” จะเห็นได้วา่ สะท้อนถึงหลักการพิจารณาความแตกต่างของความผิดบางลักษณะและความเกีย่ วข้อง
ของความผิดดังกล่าวกับการท�ำงานนัน้ นอกจากนี้ จะเห็นได้วา่ รัฐธรรมนูญได้เคยก�ำหนดคุณสมบัตติ ำ� แหน่งทางการเมือง
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Council Directive 2000/78/EC Article 4 (Occupational requirements): “…Member States may provide
that a difference of treatment which is based on a characteristic related to any of the grounds referred to in Article
1 shall not constitute discrimination where, by reason of the nature of the particular occupational activities
concerned or of the context in which they are carried out, such a characteristic constitutes a genuine and determining occupational requirement, provided that the objective is legitimate and the requirement is proportionate.
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ส�ำหรับบางต�ำแหน่ง เช่น รัฐมนตรี โดยเปิดโอกาสให้ผไู้ ด้รบั โทษจ�ำคุกทีผ่ า่ นไประยะเวลาหนึง่ สามารถด�ำรงต�ำแหน่งได้325
 กรณีที่สอง ในส่วนของการจ้างงานภาคเอกชน จากกรณีตัวอย่างค�ำร้องต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ค�ำร้องที่ ๔๘๖/๒๕๕๖ รายงานผลการพิจารณา ที่ ๔๙๕/๒๕๕๘) ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ร้องถูกศาล
พิพากษาลงโทษจ�ำคุกในคดีลักทรัพย์และรอลงอาญาไว้ ๒ ปี ต่อมา ผู้ร้องได้สมัครเข้าเป็นพนักงานขายรถยนต์บริษัท
เอกชนแห่งหนึ่ง แต่ถูกปฏิเสธการบรรจุ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่าไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เนือ่ งจาก “บริษทั เอกชนมีหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการพิจารณารับบุคคลเข้าท�ำงานแตกต่างกันไป” ผูเ้ ขียนเห็นว่าเหตุผล
ของการพิจารณาเช่นนีส้ บื เนือ่ งจากปัจจุบนั ประเทศไทยยังไม่มกี ฎหมายทีว่ างหลักห้ามเลือกปฏิบตั สิ ำ� หรับภาคเอกชนใน
มิติของการจ้างแรงงานดังเช่นกฎหมายต่างประเทศ ดังนั้น การตัดสินใจจ้างแรงงานในภาคเอกชนจึงอยู่ภายใต้หลักการ
แสดงเจตนาท�ำสัญญาตามกฎหมายแพ่ง แต่หากพิจารณากรณีนตี้ ามหลัก “คุณสมบัตทิ จี่ ำ� เป็นอันเกีย่ วข้องกับงาน” แล้ว
อาจเป็นประเด็นที่ถกเถียงได้ว่า การที่ผู้ร้องเคยถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษจ�ำคุกฐานลักทรัพย์นั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับ
การสมัครงานในต�ำแหน่งพนักงานขาย
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการก�ำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับ “ประวัติอาชญากรรม” หรือประวัติความ
ผิดอาญา ในลักษณะครอบคลุมอย่างกว้าง เช่น “เคยต้องค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระท�ำโดย
ประมาทหรือลหุโทษ” ซึง่ ปรากฏในกฎหมายหลายฉบับในส่วนของการจ้างงานภาครัฐ รวมทัง้ กฎ ระเบียบ หรือนโยบาย
ภาคเอกชนหลายแห่ง สะท้อนถึงแนวคิดที่ว่า บุคคลที่มี “เจตนา” ทางอาญาในการกระท�ำความผิดและได้รับโทษจ�ำคุก
เป็นบุคคลที่ไม่เหมาะสมในการท�ำงาน ดังจะเห็นได้จากการยกเว้นส�ำหรับกรณีความผิดที่กระท�ำโดยประมาทและความ
ผิดลหุโทษซึ่งเป็นความผิดเล็กน้อยที่ไม่มีองค์ประกอบด้าน “เจตนา” ทางอาญา326 จะเห็นได้ว่าการก�ำหนดคุณสมบัติ
ดังกล่าวเชื่อมโยง “เจตนา” ทางอาญากับ “คุณสมบัติอันเป็นสาระส�ำคัญของงาน” โดยส่งผลให้บุคคลผู้มีเจตนาท�ำผิด
อาญาและศาลพิพากษาให้ลงโทษจ�ำคุกนั้น เป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติอันจ�ำเป็นกับงานนั้น หลักการเช่นนี้อาจมีส่วน
เกี่ยวข้องในระดับหนึ่ง เช่น บุคคลผู้เคยกระท�ำผิดฐานข่มขืนกระท�ำช�ำเรา ท�ำร้ายร่างกาย หากสมัครงานในต�ำแหน่งที่มี
โอกาสเกี่ยวข้องกับการข่มขืนกระท�ำช�ำเราหรืออยู่ในสภาพงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดกรณีพิพาทกับบุคคลอื่น ในอีก
แง่หนึ่ง แนวคิดดังกล่าวมีลักษณะสร้างภาพเหมารวม (Stereotype) ว่าบุคคลที่มีเจตนาท�ำผิดอาญา จะต้องเป็นบุคคล
ที่ขาดคุณสมบัติอันเหมาะสมในการท�ำงาน โดยเฉพาะงานราชการจะเห็นว่ามีการก�ำหนดคุณสมบัติดังกล่าวไว้เกือบทุก
ลักษณะงาน โดยไม่ค�ำนึงความแตกต่างของลักษณะเฉพาะในแต่ละต�ำแหน่งงาน นอกจากนี้ ยังมีประเด็นว่าหลักการ
พิจารณาในเชิงเหมารวมเช่นนี้อาจสะท้อนคุณลักษณะที่ไม่เหมาะสมของผู้สมัครงานได้หากพิจารณาความผิดอาญา
เฉพาะตามประมวลกฎหมายอาญา
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีความผิดตามกฎหมายเฉพาะอื่นที่บัญญัติขึ้นใหม่จ�ำนวนมากซึ่งมี
โทษอาญาอันมิใช่ความผิดที่กระท�ำโดยประมาทหรือลหุโทษ โดยผู้ที่ได้รับโทษตามกฎหมายเหล่านั้นอาจไม่สะท้อน
ถึง“คุณสมบัตอิ นั เป็นสาระส�ำคัญของงาน” แต่อย่างใด ดังเช่น จากข้อมูลในการจัดประชุมกลุม่ ย่อยและสัมภาษณ์ มีผใู้ ห้
ข้อมูลว่า “…สังคมยังคงมีแนวคิดว่าคนมีประวัติอาชญากรรมเป็นคนไม่ดี แต่ในปัจจุบันประวัติอาชญากรรมอาจเกิดกับ
325

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗๔ (๕) ก�ำหนดคุณสมบัติผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่า
“….ไม่เคยต้องค�ำพิพากษาให้จ�ำคุก โดยได้พ้นโทษมาไม่ถึง ๕ ปี ก่อนได้รับต�ำแหน่ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท�ำโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ”
326
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๐๔ ก�ำหนดว่า “การกระท�ำความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายนี้ แม้กระท�ำโดย
ไม่มีเจตนาก็เป็นความผิด เว้นแต่ตามบทบัญญัติความผิดนั้นจะมีความบัญญัติให้เห็นเป็นอย่างอื่น”
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ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คนทีไ่ ม่ได้มคี วามชัว่ ร้ายเหมือนอย่างพวกอาชญากร เช่น ผูก้ ระท�ำความผิดตาม พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ ซึง่ ท�ำแค่โพสต์ขอ้ มูล
ด่ากันหรือแชร์ขอ้ มูลทีห่ มิน่ ประมาทคนอืน่ ก็มคี วามผิดติดคุกได้แล้ว เพียงแค่นกี้ ก็ ลายเป็นคนมีประวัตติ ดิ ตัวเสียอนาคต
ไปหมด...” จากข้อมูลนี้เมื่อพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องพบว่า ในปัจจุบันมีกฎหมายบางฉบับที่ก�ำหนดความผิดอาญา
อันมิใช่ความผิดทีก่ ระท�ำโดยประมาทหรือลหุโทษ แต่กม็ ไิ ด้มลี กั ษณะเป็นความผิดร้ายแรงอันอาจเกีย่ วข้องกับ “คุณสมบัติ
อันเป็นสาระส�ำคัญของงาน” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
๒๕๕๐ ซึง่ มีฐานความผิดเกีย่ วกับการเผยแพร่เนือ้ หาข้อมูล โดยมีองค์ประกอบทีก่ ว้าง ซึง่ เมือ่ พิจารณาพฤติกรรมของบุคคล
ในยุคปัจจุบันที่ใช้อุปกรณ์สื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ�ำวันกันทั่วไปแล้ว มีโอกาสเป็นผู้กระท�ำความผิด327 ซึ่ง
มีโทษจ�ำคุกสูงสุดห้าปี อันไม่ใช่ความผิดทีก่ ระท�ำโดยประมาทหรือลหุโทษ ท�ำให้บคุ คลทัว่ ไปอาจมีประวัตคิ วามผิดอาญา
ได้โดยง่าย หากพิจารณาระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการต�ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่
๓๒ การพิมพ์ลายนิว้ มือ พ.ศ. ๒๕๕๔ จะเห็นได้วา่ ผูต้ อ้ งหาคดีเกีย่ วกับความผิดทางคอมพิวเตอร์จะต้องถูกเก็บข้อมูลลาย
พิมพ์นวิ้ มือ ซึง่ ข้อมูลนีจ้ ะยังคงอยูเ่ พือ่ การตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรมต่อไปในกรณีของการจ้างแรงงานทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน แม้วา่ จะถูกศาลพิพากษาให้จำ� คุกแต่รอลงอาญาไว้ ประวัตดิ งั กล่าวก็ยงั คงปรากฏอยู่ อย่างไรก็ตาม เมือ่ พิจารณา
ความผิดของบุคคลเหล่านี้ อาจเป็นกรณีการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ “เป็นเท็จ” ทางระบบคอมพิวเตอร์และ
เข้าองค์ประกอบความผิดได้ จะเห็นได้ว่า โดยทั่วไปคล้ายคลึงกับความผิดฐานหมิ่นประมาท ซึ่งเมื่อพิจารณาคุณสมบัติ
ของงานทัว่ ไปแล้ว การทีบ่ คุ คลเคยกระท�ำความผิดเช่นนีอ้ าจไม่ใช่ “คุณสมบัตอิ นั เป็นสาระส�ำคัญของงาน”328 ส�ำหรับงาน
ทุกต�ำแหน่ง ดังนั้น กฎหมายหรือระเบียบที่ก�ำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับโทษจ�ำคุกจึงท�ำให้บุคคลที่ได้รับโทษตามกฎหมาย
นี้ถูกตัดโอกาสการท�ำงานไปด้วย
หากเปรียบเทียบกับกฎหมายออสเตรเลีย จะเห็นได้ว่า กฎหมายก�ำหนดไว้ชัดเจนถึงหลัก
“คุณสมบัติอันจ�ำเป็นและเกี่ยวข้องกับงาน” นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลียยังได้พิจารณาในราย
ละเอียดของความผิดอาญาที่มีประวัติและความเกี่ยวข้องกับงานแต่ละงานเป็นกรณีไป เช่น กรณีผู้ร้องสมัครงานใน
ต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยในบาร์ แต่ถกู ปฏิเสธด้วยเหตุประวัตอิ าชญากรรมทีเ่ คยลักทรัพย์เมือ่ ครัง้ เป็นผูเ้ ยาว์329 คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนออสเตรเลียเห็นว่า ผู้ร้องถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุประวัติอาชญากรรม ไม่เข้าข้อยกเว้น “คุณสมบัติอันจ�ำเป็น
และเป็นสาระส�ำคัญของงานนั้น” หรือกรณีผู้ร้องสมัครงานในต�ำแหน่งพนักงานสื่อสาร (Communication Offer) ของ
ศูนย์บริการโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Emergency Service Telecommunications หรือ ESTA) แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกด้วย
เหตุที่เคยมีประวัติอาชญากรรมความผิดฐานดื่มแอลกอฮอล์และขับรถ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลียเห็นว่า
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มาตรา ๑๔ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐; รายการมติทอล์ค ตอน (แค่)
กดไลค์เข้าข่ายผิดกฎหมาย!?, สัมภาษณ์ คณาธิป ทองรวีวงศ์, คณะบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
328
ส�ำหรับร่างแก้ไขพระราชบัญญัติการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. .... ที่มีการน�ำเข้าสู่การพิจารณาของสภา
นิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ นัน้ ก็ยงั คงมีองค์ประกอบทีก่ ว้างอันอาจท�ำให้บคุ คลทัว่ ไปสามารถตกเป็นผูก้ ระท�ำผิดโดยง่าย
อยูน่ นั่ เอง ส�ำหรับงานวิจยั นีไ้ ม่มขี อบเขตในการศึกษาและน�ำเสนอข้อเสนอแนะเกีย่ วกับพระราชบัญญัตนิ ี้ แต่ศกึ ษา “ผลกระทบต่อเนือ่ ง”
ต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนผู้ต้องรับโทษจากพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยกลายเป็นผู้มีประวัติความผิดอาญาและส่งผลต่อไปในการ
ถูกเลือกปฏิบัติในมิติของการจ้างแรงงาน ; ประเด็นปัญหาของร่าง พ.ร.บ นี้กับสิทธิเสรีภาพของประชาชน ดูเพิ่มเติมได้ใน: คณาธิป ทอง
รวีวงศ์ (สัมภาษณ์), ช�ำแหละ พ.ร.บ.คอมฯ ใหม่ ยังคงน่ากลัวเหมือนเดิม”, มติชน ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๑๘๖๔ , ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ น. ๑๓
329
From “Ms. Renai Christensen v. Adelaide Casino Pty Ltd,” HREOC Report No. 20
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กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

“เป็นการก�ำหนดคุณสมบัตขิ องงานทีไ่ ม่เหมาะสมและไม่ได้สดั ส่วน จึงไม่เข้าข้อยกเว้น เนือ่ งจากไม่ใช่คณ
ุ สมบัตอิ นั จ�ำเป็น
330
ทีเ่ กีย่ วกับงานทีส่ มัคร” เช่นเดียวกับกรณีที่ ผูร้ อ้ งเคยมีประวัตอิ าชญากรรมข้อหาขับรถขณะมึนเมา ได้มาสมัครงานใน
ต�ำแหน่งนักวิเคราะห์ตลาด (Market Analyst) แต่ไม่ได้รับการคัดเลือก บริษัทยอมรับว่าเหตุที่ไม่รับผู้ร้องเข้าท�ำงานนั้น
สืบเนื่องจากประวัติอาชญากรรม แต่อ้างนโยบายของกิจการเกี่ยวกับยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งก�ำหนดไว้
เพื่อมุ่งเน้นความปลอดภัยในการท�ำงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลียเห็นว่า ประวัติความผิดอาญาของเขา
ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับการจ้างงานต�ำแหน่งดังกล่าว อีกทั้งมิได้เกิดขึ้นในระหว่างเวลาท�ำงาน รวมทั้งการขับรถไม่
เกี่ยวข้องกับต�ำแหน่งงานที่เขาสมัคร331
หากเปรียบเทียบกับกฎหมายเกีย่ วกับการรับราชการ บางหน่วยงานเปิดโอกาสข้อยกเว้นทีค่ ำ� นึง
ถึงปัจจัยด้านความแตกต่างของโทษอาญา ซึ่งแม้มีเจตนาทางอาญาแต่ก็ไม่ได้มีลักษณะที่กระทบต่อลักษณะการท�ำงาน
เช่น ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๘ ก�ำหนดว่า “ไม่เคยต้อง
ค�ำพิพากษาให้จ�ำคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอ
การลงโทษในความผิดอันได้กระท�ำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท” จะเห็นได้ว่ามีการ
เปิดโอกาสส�ำหรับผูไ้ ด้รบั โทษจ�ำคุกจากความผิดฐานหมิน่ ประมาทซึง่ มีการรอการลงโทษ ถึงแม้วา่ กฎหมายนีจ้ ะจัดอยูใ่ น
กลุม่ การก�ำหนดคุณสมบัตเิ กีย่ วกับโทษจ�ำคุกให้เป็นคุณสมบัตติ อ้ งห้ามโดยไม่มขี อ้ ยกเว้นในการใช้ดลุ พินจิ แต่สะท้อนถึง
การน�ำความแตกต่างของความผิดบางลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติอันจ�ำเป็นตามลักษณะงาน นอกจากนี้ ยังอาจ
เทียบเคียงกับกรณีคุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง โดยรัฐธรรมนูญก�ำหนดคุณสมบัติต�ำแหน่งทางการเมือง
ส�ำหรับบางต�ำแหน่ง เช่น รัฐมนตรี ซึง่ เปิดโอกาสให้ผไู้ ด้รบั โทษจ�ำคุกทีผ่ า่ นไประยะเวลาหนึง่ สามารถด�ำรงต�ำแหน่งได้332
นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบกับกฎหมายที่ก�ำหนดคุณสมบัติของอาชีพเฉพาะบางอาชีพ เช่น
การก�ำหนดคุณสมบัติของ“พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต” ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย
พ.ศ. ๒๕๕๘ นัน้ พบว่า มาตรา ๓๔ ก�ำหนดคุณสมบัตติ อ้ งห้ามอันเกีย่ วกับ “ประวัตอิ าชญากรรม” ไว้วา่ “เป็นผูเ้ คยได้รบั
โทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุกส�ำหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หรือความ
ผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน หรือความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ
ยาเสพติด เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิดที่ได้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า
สามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาตและมิใช่ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา” จะเห็นได้ว่า กฎหมายฉบับนี้
แม้มกี ารน�ำคุณสมบัตเิ กีย่ วกับ “ประวัตอิ าชญากรรม” มาใช้ในบริบทการประกอบวิชาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย
แต่ก็อยู่ภายใต้เงื่อนไข คุณสมบัติอันเป็นสาระส�ำคัญของงาน” (Inherent Requirement Exception) กล่าวคือ
ประวัติอาชญากรรมที่ต้องห้ามนั้นมีขอบเขตเฉพาะความผิดบางประการที่ระบุไว้ อันเป็นความผิดที่อาจเกี่ยวข้องกับ

330

From Report of an Inquiry into a complaint by Ms Tracy Gordon of discrimination in employment on
the basis of criminal record, HREOC Report No. 33, 2006
331
From Australian Human Rights Commission : Mr CG v. State of New South Wales (Rail Corporation New
South Wales): report into discrimination in employment on the basis of criminal record, 2012
332
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗๔ (๕) ก�ำหนดคุณสมบัติผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรี
ว่า “….ไม่เคยต้องค�ำพิพากษาให้จ�ำคุก โดยได้พ้นโทษมาไม่ถึง ๕ ปี ก่อนได้รับต�ำแหน่ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท�ำโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ”
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การปฏิบัติหน้าที่ในอนาคตต่อไปหรือกระทบต่อความน่าเชื่อถือของการประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัย โดยมิได้
วางหลักในลักษณะของ “ภาพเหมารวม” (Stereotype) ว่าความผิดอาญาทุกอย่างเป็นคุณสมบัติ “ไม่เหมาะสมกับ
งานทุกประเภท”
ดังนัน้ อาจสรุปได้วา่ แม้หลัก “คุณสมบัตอิ นั จ�ำเป็นและเกีย่ วข้องกับงาน” อาจมีการใช้คำ� แตกต่าง
กันไปตามกฎหมายแต่ละประเทศ แต่สาระส�ำคัญก็คือ การน�ำประวัติอาชญากรรมมาประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การจ้างแรงงานทั้งในระดับของการตัดสินใจจ้างหรือการตัดสินใจเกี่ยวกับเงื่อนไขในการท�ำงาน อาจท�ำได้โดยไม่ถือว่า
เป็นการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน หากการกระท�ำเช่นนั้นมีเหตุผลสมควร เนื่องจากมีความสัมพันธ์หรือ
ความเกี่ยวข้องระหว่างประวัติอาชญากรรม กับงานที่บุคคลนั้นประสงค์จะสมัครหรือท�ำงานอยู่ กล่าวคือ คุณสมบัติ
เกี่ยวกับการมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของประวัติอาชญากรรมนั้นเป็นคุณสมบัติที่ส�ำคัญอันเกี่ยวกับงานนั้นโดยสุจริต (Good
faith or Bona Fide occupational qualification) หรืออีกนัยหนึง่ ก็คอื ไม่ได้อยูบ่ นพืน้ ฐานของอคติหรือการสร้างภาพ
เหมารวมซึง่ ไม่เกีย่ วข้องใด ๆ กับการท�ำงานนัน้ หลักการพิจารณาเช่นนีท้ ำ� ให้ไม่อาจสรุปเป็นการทัว่ ไป (Generalization)
ว่าประวัติอาชญากรรมทุกกรณีมีความเกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงาน เนื่องจากต้องพิจารณาลักษณะความผิดของประวัติ
อาชญากรรมอันหนึ่งและความสัมพันธ์กับงานหนึ่งเป็นกรณีไป จะเห็นได้ว่าการพิจารณาเช่นนี้เป็นแนวทางแก้ปัญหา
การสร้างภาพเหมารวม (Stereotype) ว่าประวัติอาชญากรรมทุกกรณีเป็นคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมกับงานทุกประเภท
อย่างไรก็ตาม หลักการดังกล่าวยังไม่ปรากฏอย่างชัดเจนตามกฎหมายไทย ท�ำให้ยังมีปัญหาอันสรุปได้สองประการหลัก
ดังนี้
ประการแรก การก�ำหนด “ประวัตอิ าชญากรรม” ในฐานะเป็นคุณสมบัตทิ จี่ ำ� เป็นส�ำหรับงาน
ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยไม่ค�ำนึงถึงรายละเอียดว่าการกระท�ำผิดตามประวัติดังกล่าวเกี่ยวข้องกับงานที่สมัครนั้น
อย่างไร หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ มิได้วางหลักพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างประวัติอาชญากรรมกับงานเป็นกรณีไป ท�ำให้
เกิดการสร้างภาพเหมารวมในลักษณะทีว่ า่ “ผูม้ ปี ระวัตอิ าชญากรรมไม่เหมาะกับงานในทุกต�ำแหน่ง” แม้วา่ ตามข้อก�ำหนด
คุณสมบัติในงานโดยทั่วไปแล้วจะจ�ำกัดเฉพาะ “โทษทางอาญาที่มิใช่ประมาทหรือลหุโทษ” แต่ก็มิได้วางหลักพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างโทษทางอาญานั้นกับงานเฉพาะต�ำแหน่งซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกันไป


ประการที่สอง ไม่มีกฎหมายเฉพาะที่วางหลักการห้ามเลือกปฏิบัติเพื่อคุ้มครองกรณีที่
ผู้ประกอบการภาคเอกชนน�ำประวัติอาชญากรรมมาก�ำหนดคุณสมบัติหรือเป็นปัจจัยในการพิจารณาเกี่ยวกับการจ้าง
แรงงาน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการในภาคเอกชนอาจก�ำหนดขอบเขต “ประวัติอาชญากรรม” ในความหมายอย่างกว้าง
เช่น การน�ำเอาประวัติการถูกตั้งข้อหาทางอาญาซึ่งศาลไม่ได้ตัดสินว่ามีความผิด มาประกอบการพิจารณารับเข้าท�ำงาน
หรือก�ำหนดเงือ่ นไขการท�ำงานอืน่ ๆ รวมทัง้ ผูป้ ระกอบการอาจพิจารณาตัดสิน “อุปนิสยั หรือพฤติกรรม” ของผูส้ มัครจาก
“การมีอยู”่ ซึง่ ประวัตอิ าชญากรรมนัน้ ดังเช่นกรณีตวั อย่างของออสเตรเลีย ซึง่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลีย
เคยพิจารณาไว้วา่ เป็นการสรุปรวมทีก่ ว้างและท�ำให้เกิดการสร้างภาพเหมารวมประวัตอิ าชญากรรมโดยไม่คำ� นึงถึงความ
เกี่ยวข้องกับลักษณะงานนั้น
ด้วยเหตุนี้ เพือ่ เป็นการคุม้ ครองผูท้ ไี่ ด้รบั การปฏิบตั แิ ตกต่างกันด้วยเหตุ “ประวัตอิ าชญากรรม”
โดยเฉพาะในมิติของการจ้างแรงงาน จึงน�ำไปสู่ข้อเสนอแนะการวิจัยในบทที่ ๕ ต่อไป
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๔.๑๑ บทวิเคราะห์ กรณีการให้นมบุตรจากอกแม่ (Breastfeeding)
ในส่วนนี้จะได้วิเคราะห์ถึงกรณีปัญหาการให้นมบุตรจากอกแม่ในมิติของสิทธิมนุษยชนและการเลือกปฏิบัติ

๔.๑๑.๑ ผลดีของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) และ
ยูนิเซฟ (UNICEF) แนะน�ำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในช่วงหกเดือนแรก รวมทั้ง
ให้นมแม่ประกอบกับอาหารเสริมอื่น ๆ ต่อไปอีกสองปี นโยบายการ
ส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ได้รับการสนับสนุนจากมติของที่ประชุม
World Health Assembly (Resolution WHA 55.25) รวมทั้ง
คณะกรรมการบริหารของยูนเิ ซฟ (The UNICEF Executive Board)333
ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีความส�ำคัญต่อ
พัฒนาการของทารก ลดอัตราการเสียชีวิตของทารก ลดการติดเชื้อ
และอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ของทารก334 นอกจากนี้ การให้นมบุตร
ยังส่งผลดีต่อสุขภาพของแม่อีกด้วย ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า แม่
ที่ไม่ได้ให้นมบุตรมีความเสี่ยงต่อโรคบางอย่าง335 และการให้
นมบุตรจากอกแม่ยังส่งผลดีในเชิงจิตวิทยาต่อความสัมพันธ์
ระหว่างแม่และลูก336
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ยงั ส่งผลดีในเชิงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ กล่าวคือ เนือ่ งจากการให้นมแม่
ส่งผลดีต่อสุขภาพของแม่และเด็ก ดังนั้น ในแง่ระบบประกันสุขภาพที่รัฐจัดให้ประชาชนนั้น (Public health system)
การให้นมบุตรจากอกแม่มีส่วนลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการบ�ำบัดรักษาความเจ็บป่วยได้337
ในสหรัฐอเมริกามีความพยายามที่จะส่งเสริมให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยมีการจัดท�ำโครงการ
“Healthy people 2020” ซี่งมีเป้าหมายส�ำคัญประการหนึ่ง คือ เพิ่มอัตราส่วนแม่ที่ให้นมบุตรให้ถึงร้อยละ ๘๐.๙ ใน
ปี ค.ศ. ๒๐๒๐338
333

From Global Strategy for Infant and Young Child Feeding (p 7-8) , World Health Organization/UNICEF,
2003 World Health Organization/UNICEF Geneva
334
From “The Burden of Suboptimal Breastfeeding in the United States: A Pediatric Cost Analysis (p 10481052)” by Melissa Bartick and Arnold Reinhold, 2010, Pediatrics 125, 5.
335
From “Duration of Lactation and Risk Factors for Maternal Cardiovascular Disease (p 974)” by Eleanor
B Schwarz, et al, 2009, Obstet Gynecol, 113, 5
336
From “Effects of Breastfeeding on the Mother (p 143-154)” by Miriam H Labbok, 2001, Pediatric Clinics,
48, 1
337
From “The Burden of Suboptimal Breastfeeding in the United States: A Pediatric Cost Analysis (p 104852)” by Melissa Bartick and Arnold Reinhold, 2010, Pediatrics 125, 5
338
Retrieved from http://www.healthypeople.gov/2020/topics-objectives/topic/maternal-infant-and-childhealth/objectives?topicId=26
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จะเห็นได้ว่าการเลื้ยงลูกด้วยนมแม่ ส่งผลดีในหลายด้าน ทั้งในเชิงสุขภาพกาย สุขภาพจิต รวมทั้ง
ผลดีในเชิงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย ดังนั้น รัฐบาลในหลายประเทศจึงส่งเสริมให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

๔.๑๑.๒ การให้นมบุตรจากอกแม่ (Breastfeeding)

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมหนึ่งซึ่งเกิดตาม
มาจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่คือการเลี้ยงลูกโดยการให้นมจากอกแม่ (Breastfeeding) การให้นมบุตรจากอกของแม่
นั้นอาจเกิดขึ้นได้ทั้งในสถานที่ส่วนบุคคลและในที่สาธารณะ ในปัจจุบันการให้นมบุตรจากอกแม่ในที่สาธารณะ เช่น
ร้านอาหาร สถานีรถโดยสาร ในรถโดยสารสาธารณะ เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม บุคคลจ�ำนวนหนึ่งอาจรู้สึก
ไม่พอใจหรือมองว่าพฤติกรรมการให้นมบุตรในทีส่ าธารณะนัน้ ไม่เหมาะสม ท�ำให้แม่ผใู้ ห้นมบุตรจากอกได้รบั การปฏิบตั ิ
อันเป็นทีพ่ งึ พอใจน้อยกว่าในทีส่ าธารณะ เช่น ถูกปฏิเสธการให้บริการ หรือได้รบั การปฏิบตั จิ ากบุคคลในสังคมด้วยวาจา
หรือพฤติกรรมที่มีลักษณะเหยียดหยามหรือส่งผลต่อเนื่องเชื่อมโยงไปกับการใช้วาจาที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง (Hate
Speech)
ในมุมมองสิทธิมนุษยชนนั้น ทั้งเด็กและแม่ของเด็กต่างมีสิทธิพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวกับการให้นม
กล่าวคือ เด็กมีสิทธิที่จะได้รับการให้นม (Right to be breastfed) ในขณะที่มารดามีสิทธิที่จะให้นม (Right to breastfeed)339 การทีบ่ คุ คลหรือผูใ้ ห้บริการต่าง ๆ ในสังคมมีพฤติกรรมการปฏิบตั ติ อ่ มารดาผูใ้ ห้นมบุตรในทีส่ าธารณะ จึงอาจ
จัดเป็นการเลือกปฏิบัติชนิดหนึ่งซึ่งก�ำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง
มารดาผู้ให้นมบุตรจากอกอาจได้รับการปฏิบัติอันเป็นที่พึงพอใจน้อยกว่าบุคคลอื่นในที่สาธารณะ
เช่น การใช้วาจาเหยียดหยาม ต่อว่า แม่ที่ให้นมบุตรจากอกในที่สาธารณะ ได้รับการปฏิบัติจากบุคคลอื่นในลักษณะของ
พฤติกรรมทีแ่ สดงว่าการให้นมบุตรนัน้ ไม่เหมาะสม การปฏิบตั หิ รือพฤติกรรมทีแ่ ม่ผใู้ ห้นมบุตรได้รบั จากสังคมอาจเกิดขึน้
โดยตรงหรือโดยอ้อม เช่น พฤติกรรมท่าทาง การแสดงออก ค�ำพูด เป็นต้น340 ผู้ไม่เห็นด้วยดังกล่าวอาจมีมุมมองในเชิง
สังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural) ที่แตกต่างกันกับพฤติกรรมการให้นมบุตร ส�ำหรับการปฏิบัติต่อแม่ที่ให้นมบุตร
อันเกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติ เช่น
 การปฏิเสธไม่ให้แม่ผู้ให้นมบุตรจากอกใช้บริการใดบริการหนึ่ง เช่น ห้ามเข้าสถานที่บางแห่ง
 การจัดให้แม่ผู้ให้นมบุตรจากอกต้องออกจากบริเวณส�ำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อไปให้นมบุตรจากอก
ในบริเวณพื้นที่ซึ่งจัดไว้ให้เฉพาะ ซึ่งในบางกรณี สถานที่เฉพาะเช่นนั้นอาจไม่มีสุขอนามัยที่เหมาะสม เช่น ห้องซักล้าง
เพียงเพราะผู้ดูแลสถานที่นั้นต้องการให้แม่ผู้ให้นมบุตรจากอกไปอยู่ที่ห่างไกลจากผู้คนทั่วไป
 ในมิติของการจ้างแรงงาน การให้นมบุตรจากอกแม่ ส่งผลกระทบในการเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้าง
หญิงที่ประสงค์จะให้นมบุตรระหว่างท�ำงาน เนื่องจากโดยสภาพของการให้นมบุตรนั้นจะต้องใช้เวลาอย่างสม�่ำเสมอ
ระหว่างวัน รวมทั้งจ�ำเป็นที่จะต้องมีการจัดพื้นที่เหมาะสมในสถานที่ท�ำงาน จึงมีประเด็นว่าหากนายจ้างมีนโยบายหรือ
การปฏิบัติที่ส่งผลเป็นการขัดขวางการให้นมบุตรหรือมีการก�ำหนดนโยบายจ�ำกัดสิทธิการให้นมบุตรจะเป็นการเลือก
ปฏิบัติต่อลูกจ้างนั้นหรือไม่
339

From “Breastfeeding and Human Rights: Is There a Right to Breastfeed? Is There a Right to Be Breastfed?
(p 357-361)” by Naomi B Bar-Yam, 2003, Journal of Human Lactation 19, 4
340
From The Guardian “In France, breast is definitely not best,” by Fiachra Gibbons (1 April 2011)
Retrieved from www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/apr/01/france-breast-breastfed-baby-death
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๔.๑๑.๓ มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวข้องกับการให้นมบุตรจากอกแม่
๒ ทิศทาง ได้แก่

จากการศึกษาพบว่า มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้นมบุตรจากอกแม่ อาจจ�ำแนกได้

ทิศทางแรก ก�ำหนด ยกเว้น การให้นมจากอกแม่ ไม่เป็นการลามกอนาจาร หรือการกระท�ำ
				
ทางเพศที่ไม่เหมาะสม เช่น กฎหมายมลรัฐสหรัฐอเมริกา
ทิศทางที่สอง ก�ำหนดคุ้มครองแม่ผู้ให้นมบุตรจากการเลือกปฏิบัติ และการปฏิบัติที่ไม่
				
เหมาะสมจากบุคคลอื่น ทั้งนี้เนื่องจาก แม้ว่ากฎหมายจะคุ้มครองแม่ผู้ให้
				
นมบุตร โดยการยกเว้นให้การกระท�ำดังกล่าวไม่ผิดกฎหมายอื่น โดยเฉพาะ
				
กฎหมายอนาจารในที่สาธารณะ แต่ก็ยังไม่อาจคุ้มครองแม่ผู้ให้นมบุตรในที่
				
สาธารณะจากการถูกเลือกปฏิบัติหรือการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมจากคนอื่น จึง
				
ควรมีกฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติเข้ามาในส่วนนี้ด้วย
๔.๑๑.๓.๑ กฎหมายออสเตรเลีย
เครือรัฐออสเตรเลียก�ำหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการห้ามเลือกปฏิบตั ใิ นกรณีของการให้นม
บุตรจากอกแม่ (Breastfeeding) ไว้เป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติเฉพาะ ดังจะเห็นได้จากกฎหมายทั้งสองระดับต่อไปนี้
๑) กฎหมายระดับสหพันธรัฐ
พระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ (Sex Discrimination Act 1984) นั้น
การให้นมบุตรจากอกแม่ถือเป็นสิทธิที่ส�ำคัญประการหนึ่ง และเป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติที่ได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมาย เนือ่ งจากกฎหมายนีห้ า้ มการเลือกปฏิบตั ทิ งั้ ทางตรงและทางอ้อมด้วยเหตุแห่งการให้นมบุตรจากอกแม่ การเลือก
ปฏิบัติทางตรงเกิดขึ้นเมื่อมีบุคคลหนึ่งปฏิบัติต่ออีกคนหนึ่งในลักษณะที่ได้รับความพึงพอใจน้อยกว่า (Less favorably
than another people) เช่น การที่ภัตตาคารแห่งหนึ่งปฏิเสธไม่ให้บริการกับแม่ผู้ให้นมลูกจากอก ส�ำหรับการเลือก
ปฏิบตั ทิ างอ้อมในกรณีนจี้ ะเกิดขึน้ เมือ่ เงือ่ นไขทีเ่ ป็นกลาง หรือการปฏิบตั ทิ เี่ หมือนกับส่งผลให้แม่ผใู้ ห้นมลูกจากอกได้รบั การ
ปฏิบัติที่เสียเปรียบหรือด้อยกว่าบุคคลอื่น เช่น กฎระเบียบการท�ำงานของสถานที่ท�ำงานซึ่งก�ำหนดให้ลูกจ้างทุกคนต้อง
ท�ำงานโดยไม่หยุดพักเป็นช่วงระหว่างวัน กฎระเบียบเช่นนีแ้ ม้วา่ ใช้บงั คับกับลูกจ้างทุกคน แต่สง่ ผลให้ลกู จ้างทีต่ อ้ งให้นม
บุตรได้รับการปฏิบัติที่เสียเปรียบเนื่องจากไม่สามารถให้นมบุตรในช่วงพักได้
กรรมการห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ (Sex Discrimination Commissioner)
กล่าวเกี่ยวกับประเด็นการเลือกปฏิบัติต่อแม่ผู้ให้นมลูกไว้ ดังนี้
 Pru Goward (ด�ำรงต�ำแหน่ง 2001-2006) กล่าวว่า สิทธิของแม่ที่จะให้นมบุตรจาก
อกได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายห้ามเลือกปฏิบตั ริ ะดับสหพันธรัฐ ซึง่ ห้ามการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศ สถานภาพ
การสมรส การตั้งครรภ์ การเลือกปฏิบัติต่อหญิงที่ให้นมบุตรจากอกนั้นเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ เพราะว่า
การให้นมบุตรเป็นคุณลักษณะเฉพาะของสุภาพสตรี
 Susan Halliday (1998-2001) กล่าวว่า การให้อาหารแก่เด็กทารกเป็นการกระท�ำตาม
สามัญส�ำนึก แม่ย่อมมีสิทธิในกาเลือกวิธีการให้นมบุตรของตน ตามกฎหมายออสเตรเลียนั้นการเลือกปฏิบัติต่อสตรีผู้ให้

373

ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นมบุตรจากอกนั้นเป็นการฝาฝืนกฎหมายโดยเฉพาะการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวกับการให้บริการในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ร้าน
อาหาร คลับ โรงภาพยนตร์ การขนส่งสาธารณะ การลงโทษแม่ผู้ให้นมบุตรในที่สาธารณะจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอย่างยิ่ง
๒) กฎหมายมลรัฐ
นอกจากกฎหมายระดับสหพันธรัฐแล้ว ในระดับมลรัฐพบว่ามีหลายมลรัฐที่มีกฎหมาย
ก�ำหนดห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งการให้นมบุตรจากอกแม่ เช่น
 Australian Capital Territory ห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งการให้นมบุตรจากอกแม่
ในกรณีทเี่ กีย่ วกับการซือ้ สินค้าหรือบริการ การให้บริการทีอ่ ยูอ่ าศัย การบริการด้านการเงิน การจ้างงาน กีฬา การศึกษา
การเข้าเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพ เป็นต้น
 New South Wales การห้ามเลือกปฏิบัติและการคุกคาม (Harassment) ด้วยเหตุ
แห่งเพศนั้นเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติในกรณีที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการ ที่อยู่อาศัย การจ้างแรงงาน การ
ศึกษาของรัฐ ทัง้ นี้ การให้นมบุตรจากอกจัดว่าเป็นคุณสมบัตปิ ระการหนึง่ ของสตรี ดังนัน้ การเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุการณ์
ให้นมบุตรจึงเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
 Northern Territory การให้นมบุตรนั้นเป็นเหตุหนึ่งที่ได้รับการคุ้มครองจากการเลือก
ปฏิบัติ ซึ่งกฎหมายห้ามการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุดังกล่าวในกรณีการศึกษา การท�ำงาน ที่อยู่อาศัย สินค้าและบริการ
การประกันภัย
 Queensland การให้นมบุตรเป็นเหตุหนึ่งที่ได้รับการคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติ
โดยเฉพาะในกรณีพื้นที่สาธารณะ
 South Australia กฎหมายห้ามเลือกปฏิบต
ั ติ อ่ บุคคลด้วยเหตุทเี่ กีย่ วข้องเชือ่ มโยงบุคคล
นั้นกับเด็ก ดังนั้น การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลด้วยเหตุที่บุคคลนั้นให้นมบุตรย่อมเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุที่เชื่อมโยง
กับเด็ก ส�ำหรับสถานการณ์ที่ห้ามเลือกปฏิบัติครอบคลุมถึงบริการต่าง ๆ ส�ำหรับผู้บริโภค การศึกษา
 Tasmania การให้นมบุตรนั้นเป็นเหตุหนึ่งที่ได้รับการคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติ
ซึ่งกฎหมายห้ามการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุดังกล่าวในกรณีการศึกษา การท�ำงาน ที่อยู่อาศัย สินค้าและบริการ ส�ำหรับ
พฤติกรรมทีต่ อ้ งห้าม ได้แก่ การกระท�ำใด ๆ ทีเ่ ป็นการก้าวร้าว ท�ำให้อบั อาย ท�ำให้เดือดร้อนร�ำคาญ ล่วงละเมิด ล้อเลียน
บุคคลอื่นด้วยเหตุที่ได้รับการคุ้มครองดังกล่าว
 Victoria การให้นมบุตรนั้นเป็นเหตุหนึ่งที่ได้รับการคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติ ซึ่ง
กฎหมายห้ามการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุดังกล่าวในกรณีการศึกษา การท�ำงาน ที่อยู่อาศัย สินค้าและบริการ การขายและ
โอนอสังหาริมทรัพย์ การกีฬา
 Western Australia การให้นมบุตรนั้นเป็นเหตุหนึ่งที่ได้รับการคุ้มครองจากการเลือก
ปฏิบัติ ซึ่งกฎหมายห้ามการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุดังกล่าวในกรณีการจ้างแรงงาน การศึกษา การเข้าถึงสถานที่และ
ยานพาหนะ สินค้าและบริการ ที่อยู่อาศัย เป็นต้น
ตัวอย่างข้อเท็จจริง: สุภาพสตรีซึ่งจ�ำต้องรับลูกอายุ ๖ เดือนกลับจากสถานดูแลเด็ก
เนื่องจากป่วยเป็นไข้ แต่ตนเองก็มีภารกิจที่จะต้องประชุมเรื่องงานเป็นเวลา ๒ ชั่วโมง จึงน�ำลูกเข้าประชุมพร้อมให้นม
บุตรจากอกไปด้วย341
341

ข้อเท็จจริงจากกรณีของ Frieda และ บุตรชื่อ Erika สืบค้นจาก https://www.breastfeeding.asn.au/bf-info/
breastfeeding-and-law/legalright
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๔.๑๑.๓.๒ กฎหมายสหรัฐอเมริกา
กฎหมายสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับแม่ผู้ให้นมบุตรอาจจ�ำแนกได้ ๒ กลุ่ม
 กลุ่มแรก กฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพ ในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ ประธานาธิบดี บารัค โอบามา
ลงนามในกฎหมาย “Affordable Care Act (ACA)” ซึ่งเป็นกฎหมายระดับสหรัฐ (Federal law) มาตรา ๔๒๐๗ ของ
กฎหมายนีไ้ ด้แก้ไขกฎหมายมาตรฐานแรงงานทีเ่ ป็นธรรม (Fair Labor Standards Act (FLSA)342 โดยก�ำหนดให้นายจ้าง
ต้องจัดเวลาพักส�ำหรับลูกจ้างที่ประสงค์จะให้นมบุตรในระยะเวลาหนึ่งปีนับจากเด็กเกิด ทั้งนี้ โดยนายจ้างต้องจัดให้
ลูกจ้างดังกล่าวได้พักในทุกระยะเวลาที่ประสงค์จะให้นมบุตร นอกจากนี้ นายจ้างยังต้องจัดหาสถานที่ส�ำหรับลูกจ้าง
ใช้ในการให้นมบุตร โดยสถานที่ดังกล่าวต้องไม่ใช่ห้องน�้ำ อย่างไรก็ตาม กฎหมายนี้ยกเว้นส�ำหรับนายจ้างที่มีลูกจ้าง
น้อยกว่า ๕๐ คน นอกจากนี้ ยังเปิดช่องให้มลรัฐต่าง ๆ สามารถก�ำหนดการคุ้มครองลูกจ้างที่เป็นหญิงซึ่งต้องการให้
นมบุตรแตกต่างจากกฎหมายนี้ได้หากกฎหมายมลรัฐดังกล่าวมีการคุ้มครองที่มากกว่ากฎหมายนี้
 กลุ่มสอง กฎหมายเกี่ยวกับการห้ามพฤติกรรมไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ
กฎหมายกลุ่มนี้ก�ำหนดห้ามพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น พฤติกรรมลามกอนาจารในที่
สาธารณะ โดยทัว่ ไปแล้วการทีผ่ หู้ ญิงเปลือยร่างกายส่วนบนถือได้วา่ เป็นพฤติกรรมทีข่ ดั ต่อกฎหมายกลุม่ นี้ อย่างไรก็ตาม
เพื่อส่งเสริมการให้นมบุตร และด้วยแนวคิดที่ไม่ได้มองการให้นมบุตรเป็นเรื่องทางเพศ กฎหมายกลุ่มนี้จึงมีข้อยกเว้น
ส�ำหรับการให้นมบุตรว่าไม่เป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือลามกอนาจาร ซึ่งอาจจ�ำแนกพิจารณาได้ดังนี้
 ๔๙ มลรัฐ ตรากฎหมายอนุญาตให้ผู้หญิงให้นมบุตรจากอกในที่สาธารณะได้343
๒๙ มลรัฐ ยกเว้นการให้นมบุตรจากอกจากการเป็นพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม (Public indecency)344
ตัวอย่างหลักการของกฎหมายดังกล่าว เช่น
 กฎหมายมลรัฐ Alabama อนุญาตให้แม่ให้นมบุตรจากอกในที่ส่วนบุคคลและที่สาธารณะ345
 กฎหมายมลรัฐ Arizona ก�ำหนดยกเว้นการให้นมบุตรจากอกแม่ ว่าไม่เป็นการเปิดเผยร่างกาย
ที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ346
342

The Fair Labor Standards Act (FLSA) of 1938 (29 U.S. Code 207)
Forty-nine states, the District of Columbia and the Virgin Islands have laws that specifically allow
women to breastfeed in any public or private location. (Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado,
Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New
Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island,
South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin and
Wyoming.)
344
Twenty-nine states, the District of Columbia and the Virgin Islands exempt breastfeeding from public
indecency laws. (Alaska, Arizona, Arkansas, Florida, Illinois, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Michigan,
Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nevada, New Hampshire, New York, North Carolina, North Dakota,
Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, Virginia, Washington,
Wisconsin and Wyoming.)
345
Ala. Code § 22-1-13
346
Ariz. Rev. Stat. Ann § 13-1402
343

375

ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 กฎหมายมลรัฐ California อนุญาตให้แม่ให้นมบุตรจากอกในสถานที่ใด ๆ ทั้งที่ส่วนบุคคลและ
สาธารณะ ซึ่งมารดาและบุตรมีสิทธิที่จะเข้าไปได้ เว้นแต่สถานที่ส่วนบุคคลของผู้อื่น347
 กฎหมายมลรัฐ Connecticut ก�ำหนดหน้าทีใ่ ห้นายจ้างต้องจัดเวลาทีเ่ หมาะสมในแต่ละวันส�ำหรับ
ลูกจ้างที่ประสงค์จะให้นมบุตร รวมทั้งจัดหาสถานที่เป็นส่วนตัวให้กับลูกจ้างส�ำหรับการให้นมบุตร348
 กฎหมายมลรัฐ Florida ก�ำหนดยกเว้นว่าการให้นมบุตรไม่ถือเป็นการกระท�ำความผิดทางเพศ
รวมทั้งไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับการเปิดเผยร่างกายที่ไม่เหมาะสม349
 ส�ำหรับ District of Columbia นัน้ กฎหมายเกีย่ วกับการให้นมบุตรปรากฏในกฎหมายสิทธิมนุษยชน
(Human Right Act of 1977) ซึ่งการให้นมบุตร (Breastfeeding) อยู่ในความหมายของนิยามการเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตุแห่งเพศ (Discrimination on the basis of sex) โดยกฎหมายนีใ้ ห้การรับรองสิทธิของหญิงในการให้นม
บุตรในสถานที่ใด ๆ ทั้งที่สาธารณะและสถานที่ส่วนบุคคล หากสถานที่นั้นหญิงและบุตรมีสิทธิเข้าไปได้ นอกจาก
นี้ กฎหมายยังได้ยกเว้นการให้นมบุตรว่าไม่ถือเป็นการเปิดเผยร่างกายอันไม่เหมาะสม ส�ำหรับในบริบทของการ
จ้างแรงงานนัน้ กฎหมายก�ำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มเี วลาพักในแต่ละวันเพือ่ ให้ลกู จ้างให้นมบุตรหากลูกจ้างนัน้
ร้องขอ โดยนายจ้างต้องจัดให้มีสถานที่เหมาะสมส�ำหรับการให้นมบุตรของลูกจ้างซึ่งไม่ใช่ห้องน�้ำ เพื่อให้ลูกจ้าง
สามารถให้นมบุตรได้อย่างเป็นส่วนตัวและปลอดภัย350
 กฎหมายมลรัฐ Georgia ก�ำหนดให้นายจ้างจัดให้มีเวลาพักในแต่ละวันเพื่อให้ลูกจ้างให้นมบุตร
โดยนายจ้างต้องจัดให้มีสถานที่เหมาะสมส�ำหรับการให้นมบุตรของลูกจ้างซึ่งอยู่ใกล้กับสถานที่ท�ำงานและไม่ใช่
ห้องน�ำ้ เพือ่ ให้ลกู จ้างสามารถให้นมบุตรได้อย่างเป็นส่วนตัว อย่างไรก็ตาม นายจ้างไม่จำ� ต้องจัดให้มเี วลาพักหาก
การท�ำเช่นนั้นจะก่อให้เกิดการขัดขวางต่อการด�ำเนินการของสถานที่ท�ำงานนั้น351
347
348
349
350
351

Cal. Civil Code § 43.3
Conn. Gen. Stat. § 31-40 w
Fla. Stat. § 800.02 et seq. and § 827.071
D.C. Code Ann. § 2-1402.81 et seq. , D.C. Stat.2007, Chap. 17-58; B 133
Ga. Code § 34-1-6 (1999)
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 กฎหมายมลรัฐ Hawaii ห้ามนายจ้างมิให้ก�ำหนดห้ามลูกจ้างในการให้นมบุตรระหว่างเวลา
อาหารหรือเวลาพักอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังให้อ�ำนาจคณะกรรมการสิทธิพลเมือง (Civil Rights Commission) ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติกรณีการให้นมบุตรในที่ท�ำงาน352 และยังมีหลักว่า การปฏิเสธ
การจ้างหรือการทีน่ ายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างด้วยเหตุการณ์ให้นมบุตรเป็นการเลือกปฏิบตั ทิ ขี่ ดั ต่อกฎหมาย353 รวม
ทั้งวางหลักว่า การปฏิเสธการให้บริการ สินค้า สถานที่ สิทธิประโยชน์ ที่อยู่อาศัยสาธารณะ แก่หญิงด้วยเหตุที่
หญิงนั้นให้นมบุตร เป็นการเลือกปฏิบัต354
ิ
 กฎหมายมลรัฐ Illinois ก�ำหนดว่า การให้นมบุตรจากอกแม่ไม่ถือว่าเป็นการกระท�ำที่ไม่เหมาะ
สมในทีส่ าธารณะ (Public indecency)355 รวมทัง้ ก�ำหนดรับรองสิทธิในการให้นมบุตร (Right to breastfeed)
เพือ่ ให้หญิงสามารถให้นมบุตรในสถานทีใ่ ด ๆ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าได้ ทัง้ ทีส่ าธารณะและทีส่ ว่ นบุคคล อย่างไรก็ตาม การ
ให้นมบุตรในสถานที่เคารพสักการะใด ๆ จะต้องขึ้นอยู่กับแนวปฏิบัติที่เหมาะสมของสถานที่นั้นด้วย356 ในมิติ
ของการจ้างแรงงานนัน้ ก�ำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มเี วลาพักในแต่ละวันส�ำหรับลูกจ้างทีป่ ระสงค์จะให้นมบุตร
รวมทั้งต้องจัดสถานที่อันเป็นส่วนตัวส�ำหรับการให้นมบุตรนอกจากห้องน�้ำ357
 กฎหมายมลรัฐ New York พบว่า กฎหมายสิทธิพลเมือง (Civil right law) ก�ำหนดให้สิทธิแก่
แม่ผปู้ ระสงค์ให้นมบุตรในสถานทีใ่ ด ๆ ทัง้ ทีส่ าธารณะและส่วนบุคคล358 ในมิตขิ องการจ้างแรงงานนัน้ กฎหมาย
แรงงานก�ำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มเี วลาพักในแต่ละวันส�ำหรับลูกจ้างทีป่ ระสงค์จะให้นมบุตร รวมทัง้ ต้องจัด
สถานที่อันเป็นส่วนตัวส�ำหรับการให้นมบุตร นอกจากนี้ ยังก�ำหนดห้ามเลือกปฏิบัติต่อแม่ผู้ให้นมบุตรด้วย359
ส�ำหรับในกฎหมายอาญา ก�ำหนดยกเว้นว่า การให้นมบุตรจากอกแม่นั้นไม่ถือเป็นความผิดเกี่ยวกับการเปิด
เผยร่างกายต่อสาธารณะ360
 กฎหมายมลรัฐ Pennsylvania อนุญาตให้แม่สามารถให้นมบุตรในที่สาธารณะโดยไม่มี
ความผิด นอกจากนี้ ยังยกเว้นไม่ให้ถือว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับการกระท�ำลามกอนาจารหรือการกระท�ำ
การเปิดเผยร่างกายโดยไม่เหมาะสม361
ข้อวิเคราะห์
จากกฎหมายสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวกับการให้นมบุตรจากอกแม่ในที่สาธารณะนั้น ผู้วิจัยมีข้อ
พิจารณา ดังนี้
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361

Hawaii Rev. Stat. § 367-3 (1999)
Hawaii Rev. Stat. § 378-2
Hawaii Rev. Stat. § 489.21 and § 489-22
Ill. Rev. Stat. ch. 720 § 5/11-9 (1995)
Ill. Rev. Stat. ch. 740 § 137 (2004)
Ill. Rev. Stat. ch. 820 § 260 (2001)
N.Y. Civil Rights Law § 79-e (1994)
N.Y. Labor Law § 206-c (2007)
N.Y. Penal Law § 245.01 et seq.
Pa. Cons. Stat. tit. 35 § 636.1 et seq. (2007)
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๑. การคุม้ ครองสิทธิของแม่ผใู้ ห้นมบุตรนัน้ หลายรัฐก�ำหนดรับรองสิทธินวี้ า่ เป็น สิทธิพลเมือง (Civil right)
อันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
๒. กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ก ารให้ น มบุ ต รนี้ ป ระกอบด้ ว ยกฎหมายหลายฉบั บ ที่
กระจัดกระจายกัน เช่น ปรากฏในกฎหมายแรงงาน กฎหมายอาญา กฎหมายสาธารณสุข กฎหมายสิทธิพลเมืองทั่วไป
๓. การคุ้มครองตามกฎหมายอาจจ�ำแนกได้ ๓ กลุ่ม ดังนี้
 การก�ำหนดรับรองสิทธิในการให้นมบุตรในฐานะสิทธิพลเมืองชนิดหนึ่ง
 ก�ำหนดคุม้ ครองสิทธิการให้นมบุตรในบริบทของการจ้างแรงงาน โดยมุง่ เน้นก�ำหนดหน้าทีใ่ ห้นายจ้าง
ต้องจัดให้มีเวลาพักส�ำหรับการให้นมบุตร และจัดหาสถานที่ส�ำหรับให้นมบุตรแก่ลูกจ้าง
 เนื่องจากมีปัญหาว่า การให้นมบุตรจากอกแม่ เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยร่างกายส่วนบนของผู้หญิง
ซึง่ ในหลายมลรัฐการเปิดเผยดังกล่าวมีความผิดตามกฎหมายอาญา ดังนัน้ กฎหมายในกลุม่ นีจ้ งึ ก�ำหนดยกเว้นการให้นม
บุตรจากอกแม่ไม่ให้ถอื เป็นการกระท�ำอนาจารหรือการเปิดเผยร่างกายทีไ่ ม่เหมาะสมตามกฎหมาย และไม่เป็นความผิด
ตามกฎหมาย
๔. ส�ำหรับการเลือกปฏิบัตินั้น ในบางมลรัฐก�ำหนดคุ้มครองการให้นมบุตรในฐานะสิทธิพลเมือง โดยให้
คณะกรรมการสิทธิพลเมืองของมลรัฐเข้ามามีอำ� นาจในการก�ำกับดูแลการละเมิดสิทธิดงั กล่าว นอกจากนี้ ในบางมลรัฐยัง
ก�ำหนดคุม้ ครองการให้นมบุตรในกรณีทเี่ กีย่ วกับการท�ำงานโดยห้ามเลือกปฏิบตั ติ อ่ ลูกจ้างหญิงด้วยเหตุทลี่ กู จ้างนัน้ ให้นม
บุตร ดังนัน้ การเลิกจ้างหรือการปฏิบตั ติ อ่ ลูกจ้างหญิงทีไ่ ม่เท่าเทียมกับลูกจ้างอืน่ เช่น การเลือ่ นขัน้ เงินเดือน การให้สทิ ธิ
ประโยชน์ตา่ ง ๆ ด้อยกว่าลูกจ้างอืน่ ด้วยเหตุทลี่ กู จ้างหญิงนัน้ ให้นมบุตร จะถือเป็นการเลือกปฏิบตั แิ ละฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
๔.๑๑.๓.๓ กฎหมายประเทศแคนาดา
กฎหมายแคนาดาไม่ได้ระบุคมุ้ ครองสิทธิในการให้นมบุตร (Breastfeeding) ในฐานะสิทธิ
มนุษยชนหรือสิทธิพลเมืองไว้เป็นการเฉพาะ ดังเช่นในหลายมลรัฐของสหรัฐอเมริกา แต่การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุการให้
นมบุตรอาจจัดว่าเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ดังจะได้ชี้ให้เห็นคดีตัวอย่างต่อไปนี้
คดี Poirier v. British Columbia362
คดีนนี้ บั ว่าเป็นคดีแรกทีม่ ปี ระเด็นวินจิ ฉัยเกีย่ วกับการทีแ่ ม่ผใู้ ห้นมบุตรจากอก ได้รบั การ
ปฏิบัติที่แตกต่างจากผู้อื่นนั้น เป็นการเลือกปฏิบัติที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนหรือไม่ ผู้ร้อง Michelle Poirier
(ต่อไปจะเรียกว่า “M”) ร้องเรียนต่อคณะผู้พิจารณาสิทธิมนุษยชน (British Columbia Human Right Tribunal) ว่า
นายจ้างซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเลือกปฏิบัติโดยปฏิเสธมิให้ตนให้นมบุตรจากอกในที่ท�ำงานหรือในระหว่างงานสัมมนา
โดยอ้างหลักห้ามเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนมลรัฐ British Columbia มาตรา ๘ และ ๑๓
ประเด็นส�ำคัญทีค่ ณะผูพ้ จิ ารณาต้องวินจิ ฉัย คือ การกระท�ำตามทีผ่ รู้ อ้ งกล่าวอ้างเป็นการ
เลือกปฏิบัติอันฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่
362

From “Poirier v. British Columbia (Ministry of Municipal Affairs, Recreation and Housing) 1997” 29
C.H.R.R. D/87 (B.C. Trib.)
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เนือ่ งจากเมือ่ พิจารณาหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนของมลรัฐ British Columbia แล้วจะ
พบว่า แม้มกี ารก�ำหนดหลักห้ามเลือกปฏิบตั ไิ ว้ แต่กม็ ไิ ด้กำ� หนดไว้อย่างชัดเจนถึงการห้ามเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุการให้นม
บุตรจากอกแม่ หากพิจารณาว่าเหตุดงั กล่าวไม่อยูใ่ นเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ใิ ด ๆ ตามกฎหมายแล้ว คณะผูพ้ จิ ารณาก็ไม่มี
เหตุผลทางกฎหมายที่จะวินิจฉัยว่ากรณีนี้เป็นการเลือกปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม คณะผู้พิจารณาเทียบเคียงกับค�ำพิพากษา
ของศาลสูงสุด ๒ คดี ดังนี้
คดีแรก Bliss v. Attorney General of Canada ซึง่ ศาลสูงสุดตัดสินในปี ค.ศ. ๑๙๗๙363
โดยศาลได้วนิ จิ ฉัยประเด็นการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งการตัง้ ครรภ์ ซึง่ ศาลเห็นว่ากฎหมายทีพ่ พิ าทในคดีนนั้ (กฎหมาย
ประกันการว่างงาน) วางหลักปฏิบัติต่อสตรีตั้งครรภ์แตกต่างจากผู้อื่นด้วยเหตุที่สตรีผู้นั้นตั้งครรภ์ มิใช่ด้วยเหตุที่ผู้นั้นมี
เพศเป็นสตรี ดังนั้นการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันจึงเกิดขึ้นตามธรรมชาติ มิใช่เกิดจากกฎหมาย ศาลจึงสรุปว่าการเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งการตั้งครรภ์นั้นไม่เป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
คดีที่สอง Brooks v. Canada Safeway ในปี ค.ศ. ๑๙๘๙ ศาลได้เปลี่ยนแนววินิจฉัย
364
โดยตัดสินว่า การปฏิบัติที่แตกต่างด้วยเหตุแห่งการตั้งครรภ์นั้นไม่อาจเป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากการปฏิบัติที่แตก
ต่างด้วยเหตุแห่งเพศ หรืออย่างน้อยที่สุดเป็นการปฏิบัติที่แตกต่างด้วยเหตุ “เกี่ยวกับเพศ” (Sex-related) ศาลในคดีนี้
ได้ย้อนไปพิจารณาถึงคดี Bliss และอธิบายว่า ในปัจจุบันแรงงานหญิงมีบทบาทพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็นการไม่
ยุตธิ รรมทีจ่ ะก�ำหนดให้เกิดภาระต้นทุนทัง้ หมดแก่สตรีทตี่ งั้ ครรภ์ และเป็นการยากทีจ่ ะพิจารณาว่าเงือ่ นไขตามกฎหมาย
ที่บังคับใช้กับผู้ตั้งครรภ์ซึ่งโดยธรรมชาติจะต้องเป็นหญิงเท่านั้น มิใช่เป็นเงื่อนไขที่ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อหญิง ดังนั้น
เป็นการยากทีจ่ ะยอมรับว่าความไม่เท่าเทียมกันทีเ่ กิดขึน้ กับ Bliss ในคดีกอ่ นนัน้ เกิดจากธรรมชาติ เนือ่ งจากการตัง้ ครรภ์
เป็นคุณลักษณะพิเศษเฉพาะของเพศหญิงและเป็นคุณลักษณะประการหนึ่งที่จ�ำแนกความแตกต่างระหว่างหญิงและ
ชาย ดังนัน้ ความแตกต่างบนพืน้ ฐานของการตัง้ ครรภ์ไม่เป็นเพียงความแตกต่างระหว่างบุคคลซึง่ ตัง้ ครรภ์กบั บุคคลซึง่ ไม่
ตั้งครรภ์ หากแต่เป็นความแตกต่างบนพื้นฐานแห่งเพศซึ่งมีความสามารถในการตั้งครรภ์กับเพศซึ่งไม่มีความสามารถใน
การตัง้ ครรภ์ หากน�ำตรรกะแนวการพิจารณาเช่นนีม้ าปรับใช้กบั กรณีการให้นมบุตรจากอกแม่ จะเห็นได้วา่ ความสามารถ
ในการให้นมบุตรจากอกเป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะของเพศหญิง ดังนัน้ การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างระหว่างลูกจ้างทีส่ ามารถให้นมบุตร
จากอก กับลูกจ้างทีไ่ ม่สามารถให้นมบุตรจากอก จึงเป็นการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างหรือการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศนัน่ เอง
จากแนวค�ำตัดสินของศาลดังกล่าวข้างต้น คณะผูพ้ จิ ารณาจึงเห็นว่า การเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ย
เหตุแห่งการให้นมบุตรนั้นเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ จะเห็นได้ว่า การตีความนี้ท�ำให้สามารถคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุซึ่งมิได้บัญญัติไว้โดยตรงตามตัวบทกฎหมาย แต่เป็นเหตุที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับ
เหตุที่กฎหมายระบุไว้
การเลือกปฏิบัติ คือ การปฏิบัติที่แตกต่าง ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม บนพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งส่งผลให้เกิดภาระ หน้าที่ หรือความเสียเปรียบต่อบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลนั้น หรือเป็นการจ�ำกัดการเข้าถึงโอกาส ผลประโยชน์ที่บุคคลอื่นในสังคมมีสิทธิได้รับ365
363
364
365

D/5746,

From “Bliss v. Attorney General of Canada, [1979]” 1 S.C.R. 183
From “Brooks v. Canada Safeway, [1989]” 1 S.C.R. 1219, 10 C.H.R.R. D/6183
From “Andrews v. Law Society ofBritish Columbia, [1989]” 1 S.C.R. 143 at 175, 10 C.H.R.R. D/5719 at
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ศาลสูงสุดแคนาดา ได้เคยวางหลักจ�ำแนกระหว่าง การเลือกปฏิบตั วิ า่ อาจเกิดขึน้ โดยตรง
หรือโดยอ้อม ทั้งนี้ ในคดี Ontario (Human Rights Comm.) and O’Malley v. Simpsons Sears Ltd366 ศาลได้
วางหลักว่า
การเลือกปฏิบตั โิ ดยตรงเกิดขึน้ สัมพันธ์กบั การทีน่ ายจ้างก�ำหนดแนวปฏิบตั หิ รือกฎเกณฑ์
ซึง่ เป็นการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุทกี่ ฎหมายห้าม เช่น “ไม่จา้ งผูน้ บั ถือศาสนาใดศาสนาหนึง่ หรือไม่จา้ งคนผิวสีเข้าท�ำงาน”
การเลือกปฏิบัติโดยอ้อมหรือผลข้างเคียงของการเลือกปฏิบัติ (Adverse Effect of
discrimination) เกิดขึน้ เมือ่ นายจ้างก�ำหนดแนวปฏิบตั หิ รือกฎเกณฑ์ซงึ่ โดยหลักการแล้วมีลกั ษณะเป็นกลาง (Neutral)
และใช้บงั คับกับลูกจ้างทุกคนเท่าเทียมกัน แต่มผี ลกระทบในเชิงเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุทกี่ ฎหมายห้ามต่อลูกจ้างบางคนหรือ
บางกลุ่ม ทั้งนี้ เนื่องจากแนวปฏิบัติหรือกฎเกณฑ์ดังกล่าวส่งผลทางลบหรือจ�ำกัดสิทธิหรือสร้างเงื่อนไขต่อบุคคลบางคน
หรือบางกลุ่มซึ่งไม่เกิดเผลกระทบเช่นนั้นต่อบุคคลอื่น ๆ ในสถานที่ท�ำงานนั้น
ในคดีนี้ M เดิมได้น�ำบุตรมาที่ท�ำงานและให้นมบุตรเป็นระยะระหว่างวัน ต่อมา มีการ
จัดสัมมนาที่เกี่ยวกับงาน M ก็น�ำบุตรเข้าร่วมการสัมมนาและได้ให้นมบุตรเป็นระยะ และผู้บังคับบัญชาได้ก�ำหนดแนว
ปฏิบัติห้ามน�ำบุตรมาท�ำงาน ประเด็นที่คณะผู้พิจารณาจะต้องวินิจฉัย คือ แนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติหรือ
ไม่ M ร้องเรียนว่า การห้ามน�ำบุตรมาท�ำงานและน�ำเข้ามาในงานสัมมนาทีเ่ กีย่ วข้องกับงาน เป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยตรง
หรือมิฉะนั้นก็เป็นการเลือกปฏิบัติโดยทางอ้อมเนื่องจากเกิดผลกระทบข้างเคียงเนื่องจากการที่ตนเป็นแม่ซึ่งให้นมบุตร
คณะผู้พิจารณาเห็นว่า แนวปฏิบัติที่ผู้บังคับบัญชาก�ำหนดขึ้นท�ำให้ M อยู่ในสถานะที่
ต้องเลือกระหว่างการท�ำงานและเข้าร่วมการสัมมนา หรือการให้นมและเลี้ยงดูบุตร ซึ่งลูกจ้างคนอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้ต้องให้นม
บุตรไม่จำ� ต้องอยูใ่ นสภาวะทีต่ อ้ งเลือกเช่นนี้ แม้วา่ แนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวจะถูกก�ำหนดขึน้ เพือ่ ใช้บงั คับกับลูกจ้างทุกคนซึง่ มี
ลักษณะเป็นกลาง (Neutral) แต่ก็ส่งผลข้างเคียงท�ำให้ผู้ร้องได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างด้วยเหตุที่ตนเป็นแม่ผู้ให้นมบุตร
อันเป็นเหตุซึ่งจัดเป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติทางเพศที่กฎหมายคุ้มครองไว้ จากพยานหลักฐานในคดีผู้พิจารณาไม่เห็น
ถึงเหตุผลอื่นที่อยู่เบื้องหลังการก�ำหนดแนวปฏิบัติห้ามน�ำบุตรมาที่ท�ำงานหรือร่วมการสัมมนา ดังนั้น จึงตัดสินว่าแนว
ปฏิบัติที่ห้ามน�ำบุตรมาท�ำงานนั้นส่งผลท�ำให้เกิดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศและขัดต่อกฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติ
อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าคดีนี้ผู้พิจารณามีข้อจ�ำกัดเฉพาะการพิจารณาข้อเท็จจริงที่
ยื่นเข้ามาสู่กระบวนการพิจารณา (Agreed Statement of Fact) โดยทางฝ่ายนายจ้างไม่ได้กล่าวถึงข้อเท็จจริงอื่น ๆ
อันเป็นเหตุผลของการก�ำหนดแนวปฏิบัติห้ามน�ำเด็กมาที่ท�ำงาน ซึ่งตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏคณะผู้พิจารณาจึงเห็นว่า
แนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวมิได้มเี หตุอนั สมควรอืน่ ๆ แต่หากข้อเท็จจริงปรากฏเหตุผลทางธุรกิจหรือเหตุผลสมควรอืน่ ๆ ในการ
ห้ามน�ำเด็กมาที่ท�ำงานแล้ว แนวปฏิบัติดังกล่าวอาจไม่ถูกพิจารณาว่าส่งผลเป็นการเลือกปฏิบัติก็ได้
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From “Ontario (Human Rights Comm.) and O’Malley v. Simpsons Sears Ltd., [1985]” 2 S.C.R. 536 at
551, 7 C.H.R.R. D/3102 at D/310
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คดี Cole v. Bell Canada367
ข้อเท็จจริงโดยสรุปของคดีนี้มีอยู่ว่า Cole (ต่อไปจะเรียกว่า “C”) ท�ำงานเป็นเจ้าหน้าที่
ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๐๐๐ C ขอลาคลอดโดยให้กำ� เนิดบุตรซึง่ มีสขุ ภาพไม่สมบูรณ์ แพทย์
แนะน�ำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นเวลานานเท่าที่จะท�ำได้ ดังนั้น C จึงให้นมบุตร ๔ ครั้งต่อวัน เมื่อกลับมาท�ำงาน C ได้
ขอเวลาพักเพื่อให้นมบุตรเป็นช่วง ๆ ของแต่ละวัน อย่างไรก็ตาม ค�ำขอของ C ไม่ได้รับอนุญาต C จึงขออนุญาตท�ำงาน
ในกะที่เลิกงานเวลา ๑๖.๐๐ น นายจ้างอนุญาตโดย C ได้ยื่นใบรับรองแพทย์แสดงอาการเจ็บป่วยของตน การอนุญาต
นี้มิใช่ด้วยเหตุผลที่ C ต้องให้นมบุตร คดีนี้มีประเด็นการเลือกปฏิบัติที่ Québec Human Rights Tribunal ต้องวินิจฉัย
คือ การปฏิบตั ขิ องนายจ้างต่อลูกจ้างทีเ่ กีย่ วกับการให้นมบุตรในคดีนี้ ถือเป็นการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศหรือสถานะ
ทางครอบครัวหรือไม่
คดีนี้คณะผู้พิจารณา ตัดสินว่า การปฏิบัติที่แตกต่างเกี่ยวกับการให้นมบุตรของลูกจ้าง
ที่เป็นหญิงนั้นเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ โดยคณะผู้พิจารณาในคดีนี้ได้อ้างค�ำตัดสินของคณะผู้พิจารณาคดี
ก่อนหน้าดังกล่าวข้างต้น (Poirier v. British Columbia368) ซึ่งมีประเด็นวินิจฉัยเช่นเดียวกัน คณะผู้พิจารณาคดีก่อน
ได้อ้างอิงถึงค�ำพิพากษาศาลสูงสุดว่า ความสามารถในการตั้งครรภ์เป็นคุณลักษณะเฉพาะของเพศหญิง ความแตกต่างที่
อยู่บนพื้นฐานของการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรจึงเป็นความแตกต่างด้วยเหตุแห่งเพศ โดยเหตุผลนี้ ความสามารถใน
การให้นมบุตรจากอกแม่จงึ เป็นคุณลักษณะเฉพาะของเพศหญิง ดังนัน้ การเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุทบี่ คุ คลนัน้ ให้นมบุตรจึง
เป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
ยังได้อธิบายเหตุผลของการปฏิบัติต่อลูกจ้างหญิงซึ่งเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่ง
เพศ ดังต่อไปนี้
- ในการท�ำงานนั้น ลูกจ้างที่เป็นหญิงที่ต้องให้นมบุตรจากอกเป็นความรับผิดชอบโดย
เฉพาะของหญิงซึ่งแตกต่างจากลูกจ้างชาย หากลูกจ้างหญิงดังกล่าวไม่ได้รับการอนุญาตจากนายจ้างเพื่อท�ำหน้าที่ดัง
กล่าว ก็จะต้องเผชิญกับทางเลือกสองประการ กล่าวคือ ทางแรก ยุติการให้นมบุตรเพื่อท�ำงานได้ต่อไป ทางที่สอง ยุติ
การท�ำงานเพื่อไปเลี้ยงดูบุตรโดยการให้นม เมื่อเปรียบเทียบกับลูกจ้างชายแล้วจะเห็นได้ว่าไม่ต้องเผชิญกับทางเลือกดัง
กล่าวซึ่งเป็นทางเลือกอันเป็นลักษณะเฉพาะของลูกจ้างหญิงที่เป็นแม่ การต้องเผชิญกับทางเลือกดังกล่าวเป็นอุปสรรค
ประการหนึ่งของผู้หญิงต่อโอกาสอันเท่าเทียมกับผู้อื่นในการประกอบอาชีพและใช้ชีวิต
- ในการที่ C ต้องการเปลี่ยนเวลาท�ำงานเป็นกะเพื่อให้เหมาะสมกับการให้นมบุตรนั้น
ค�ำร้องขอด้วยเหตุผลดังกล่าวไม่ได้รับการอนุญาต แต่ C ต้องอ้างและอาศัยเหตุผลอื่นด้านสุขภาพโดยมีใบรับรองแพทย์
เพือ่ ทีจ่ ะได้เปลีย่ นเวลาท�ำงานเช่นนัน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับลูกจ้างชายแล้วเห็นว่าการที่ C ได้รบั การปฏิบตั ดิ งั กล่าวเป็นการ
ปฏิบัติซึ่งลูกจ้างชายของบริษัทนี้ไม่เคยได้รับ จะเห็นได้ว่า สถานะความเป็นแม่ของ C เป็นส่วนส�ำคัญของค�ำขอเปลี่ยน
เวลาท�ำงานและการปฏิเสธค�ำขอได้ส่งผลกระทบต่อ C ในฐานะที่เป็นผู้หญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแม่ผู้ต้องให้นมบุตร
ดังนั้นจึงมีความเชื่อมโยงระหว่างการปฏิบัติที่ได้รับจากนายจ้างและสถานะความเป็นหญิง
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จะเห็นได้ว่า แม้ตามกฎหมายแคนาดาไม่ได้ระบุการให้นมบุตรจากอก (Breastfeeding)
ว่าเป็นเหตุเฉพาะของการเลือกปฏิบตั ิ แต่คณะผูพ้ จิ ารณาได้พจิ ารณาโดยอ้างอิงหลักการจากค�ำพิพากษาของศาลทีเ่ ชือ่ ม
โยงการให้นมบุตรจากอกแม่วา่ เป็นส่วนหนึง่ ของคุณลักษณะเฉพาะของเพศหญิง ดังนัน้ การเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุดงั กล่าว
จึงเข้าข่ายการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย

๔.๑๑.๔ แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติต่อหญิงที่ประสงค์ให้นมบุตรในสถานที่ต่าง ๆ

นอกจากกฎหมายแล้ว ยังมีมาตรการอื่นที่ไม่มีผลบังคับทางกฎหมาย เพื่อป้องกันและขจัดการเลือก
ปฏิบตั ติ อ่ หญิงทีป่ ระสงค์จะให้นมบุตรจากอกแม่ ในกรณีแคนาดานัน้ พบว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในระดับมลรัฐ
ได้ออกแนวปฏิบตั หิ รือคูม่ อื การปฏิบตั ิ ส�ำหรับให้นายจ้าง ผูใ้ ห้บริการสถานทีห่ รือสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่อสาธารณะ ได้
ใช้เป็นแนวทางในการก�ำหนดนโยบายและการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติในกรณีการให้นมบุตร ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
๑) คู่มือการก�ำหนดนโยบายและกระบวนการของสถานประกอบการเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ
ทางเพศ ในกรณีการให้นมบุตรจากอกแม่ โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งมลรัฐ British Columbia (British
Columbia Human Right Commission Policy and Procedural Manual)369
นอกจากกฎหมายแล้ว มลรัฐ British Columbia ยังมีมาตรการอื่นที่ไม่มีผลบังคับทางกฎหมาย
ได้แก่ คู่มือการก�ำหนดนโยบายและกระบวนการของสถานประกอบการเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติทางเพศ ในกรณีการให้
นมบุตรจากอกแม่ ซึ่งมีลักษณะเป็นแนวทางปฏิบัติส�ำหรับนายจ้างในการด�ำเนินการก�ำหนดนโยบายหรือระเบียบการ
ท�ำงานให้สอดคล้องกับหลักการไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในกรณีการให้นมบุตร คู่มือดังกล่าวได้เน้นย�้ำหลักทั่วไป
ว่า การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งการให้นมบุตรนั้นเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ โดยจ�ำแนกแนวปฏิบัติส�ำหรับ
การป้องกันการเลือกปฏิบัติไว้สองกลุ่มหลัก คือ กลุ่มแรก การเลือกปฏิบัติในสถานที่ท�ำงานซึ่งก�ำหนดหน้าที่ให้นายจ้าง
กลุ่มที่สอง การเลือกปฏิบัติในสถานที่ซึ่งเปิดให้บริการแก่สาธารณะอื่น ๆ ดังจะได้ชี้ให้เห็นหลักส�ำคัญต่อไปนี้
หัวเรื่อง: การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ – การให้นมบุตรจากอกแม่และการแสดงการให้นม
หลักทั่วไป: การเลือกปฏิบัติเนื่องจากผู้หญิงให้นมบุตรจากอกแม่หรือแสดงการให้นมบุตรจาก
อก เป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
๒) การป้องกันการเลือกปฏิบัติในสถานที่ท�ำงาน
 นายจ้างมีหน้าที่อ�ำนวยความสะดวกให้กับลูกจ้างหญิงที่เลี้ยงดูบุตรโดยการให้นมจากอกแม่
 การอ�ำนวยความสะดวกอย่างน้อยจะครอบคลุมถึง การจัดเวลาท�ำงานที่ยืดหยุ่น เวลาพัก
ส�ำหรับการให้นมบุตร
 เวลาพักส�ำหรับให้นมบุตรหรือเวลาท�ำงานที่ลดลงเพื่อการให้นมบุตรในแต่ละวันจะต้องถือว่า
เป็นเวลาท�ำงานที่ได้รับค่าจ้างตามปกติ
369
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 หากการประชุมซึ่งเกี่ยวข้องกับการท�ำงานมีความขัดแย้งกับตารางเวลาส�ำหรับให้นมบุตร
ลูกจ้างนั้นจะต้องสามารถให้นมบุตรไปด้วยในระหว่างการประชุมเว้นแต่การท�ำเช่นนั้นก่อให้เกิดการรบกวนการประชุม
อย่างมีเหตุผล เช่น เสียงเด็กร้อง นายจ้างไม่สามารถปฏิเสธลูกจ้างหญิงที่จะให้นมบุตรระหว่างการประชุมที่เกี่ยวข้อง
กับการท�ำงานด้วยเหตุผลเพียงเพราะปฎิกิริยาเชิงลบที่เกิดจากผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น (เช่น ความรู้สึกของผู้อื่นที่เห็น
ว่าการให้นมบุตรนั้นไม่สมควรหรือไม่เหมาะสม)
หน้ า ที่ ข องนายจ้ า งในการการอ� ำ นวยความสะดวกแก่ ลู ก จ้ า งหญิ ง ที่ ป ระสงค์ ใ ห้ น มบุ ต ร
ครอบคลุมถึง
 การสื่อสารไปยังลูกจ้างทั้งหมดโดยใช้เครื่องหมายหรือป้ายที่เหมาะสม หรือการประกาศ
นโยบายทีช่ ดั เจนว่า การให้นมบุตรจากอกแม่หรือการแสดงการให้นมบุตรจากอกแม่ในทีท่ ำ� งานนัน้ เป็นสิง่ ทีส่ ามารถท�ำได้
 การจัดให้มีสถานที่เหมาะสมอันเป็นส่วนตัวส�ำหรับให้นมบุตร ซึ่งมิใช่ห้องน�้ำ รวมทั้งจัดให้มี
สถานที่ส�ำหรับการช�ำระล้างท�ำความสะอาดมือและอุปกรณ์อื่นในการให้นมบุตร
๓) การป้องกันการเลือกปฏิบัติในสถานที่หรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่อสาธารณะ
 ผู้ให้บริการสถานที่หรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่ให้บริการต่อสาธารณะ มีหน้าที่อ�ำนวยความ
สะดวกให้กับผู้หญิงที่เลี้ยงดูบุตรโดยการให้นมจากอกแม่
ผู้หญิงซึ่งประสงค์จะให้นมบุตรจากอกแม่หรือแสดงการให้นมบุตรจากอกในสถานที่ซึ่งเปิดให้
บริการต่อสาธารณะนั้น อาจประสงค์ให้นมบุตรในพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ส่วนบุคคล โดยหากผู้หญิงนั้นประสงค์จะให้
นมบุตรในพื้นที่ (Public accommodation) จะต้องได้รับการปฏิบัติดังต่อไปนี้
 ได้รับการอนุญาตให้สามารถให้นมบุตรจากอกแม่ โดยใช้ม้านั่งหรือเก้าอี้ซึ่งตั้งอยู่ในห้างสรรพ
สินค้า สวนสาธารณะ โรงพยาบาล พิพิธภัณฑ์ ภัตตาคาร
 ได้รับการอนุญาตให้สามารถให้นมบุตรจากอกแม่ในขณะเดินไปมา
 ได้รับการอนุญาตให้สามารถให้นมบุตรจากอกแม่ในระหว่างเดินทางโดยยานพาหนะโดยสาร
สาธารณะ
หากผู้หญิงนั้นประสงค์จะให้นมบุตรจากอกแม่หรือแสดงการให้นมบุตรจากอกในสถานที่
ส่วนบุคคล (Private accommodation) ผู้ให้บริการสถานที่นั้นจะต้องจัดให้มีพื้นที่ส่วนตัว (Private location) ซึ่งมิใช่
ห้องน�ำ้ ส�ำหรับการให้นมบุตร โดยจัดให้มพี นื้ ทีด่ งั กล่าวจากพืน้ ทีซ่ งึ่ มีอยูแ่ ล้ว (เช่น ห้างสรรพสินค้าซึง่ มีหอ้ งปฐมพยาบาล
อยู่จัดพื้นที่นี้ให้หญิงที่ประสงค์ให้นมบุตร) ทั้งนี้ ไม่จ�ำเป็นต้องสร้างพื้นที่ส�ำหรับการนี้ขึ้นใหม่หากแต่เดิมไม่มีพื้นที่
ดังกล่าวอยู่
๔) นโยบายป้องกันการเลือกปฏิบัติ ด้วยเหตุแห่งการตั้งครรภ์และการให้นมบุตรแห่งมลรัฐ
Ontario (Policy on preventing discrimination because of pregnancy and breastfeeding)
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง Ontario ได้ก�ำหนดแนวนโยบายเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติ
ส�ำหรับให้นายจ้าง ผู้ประกอบการให้บริการต่าง ๆ น�ำไปเป็นแนวปฏิบัติส�ำหรับการด�ำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับ
ประมวลกฎเกณฑ์สิทธิมนุษยชนของ Ontario สาระส�ำคัญของนโยบายมีดังนี้
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นโยบายนีเ้ น้นย�ำ้ ถึงหลักการตามประมวลกฎเกณฑ์สทิ ธิมนุษยชนของ Ontario ว่าเป็นกฎหมาย
ซึง่ ก�ำหนดคุม้ ครองความเท่าเทียมกันในสิทธิและโอกาสรวมทัง้ รับรองศักดิศ์ รีของมนุษย์ทกุ คนใน Ontario โดยประมวล
กฎเกณฑ์นี้ก�ำหนดว่าการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดหรือการคุกคาม (Harass) บุคคลใดด้วยเหตุแห่งเพศ ซึ่งรวมถึงการตั้ง
ครรภ์และการให้นมบุตรจากอกแม่ ในมิติของการจ้างแรงงาน ที่พักอาศัย สินค้า บริการ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก สัญญา
และสมาชิกของสหภาพ องค์กรการค้า หรือสมาคมวิชาชีพ
นโยบายนีเ้ น้นย�ำ้ ว่า การเลีย้ งดูบตุ รก่อให้เกิดประโยชน์แก่สงั คมโดยรวม ผูห้ ญิงไม่ควรได้รบั ความ
เสียเปรียบเนื่องจากการตั้งครรภ์ การเลือกปฏิบัติต่อหญิงด้วยเหตุที่หญิงนั้นตั้งครรภ์เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย การเลือก
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ยังครอบคลุมถึงการห้ามเลือกปฏิบัติเนื่องจากผู้หญิงนั้นท�ำแท้ง คุมก�ำเนิด รวมทั้งการ
เลือกให้นมบุตรจากอกแม่หรือไม่ให้นมบุตรจากอกแม่
การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งการตั้งครรภ์ยังมีความสัมพันธ์หรือทับซ้อนกับการเลือกปฏิบัติด้วย
เหตุอื่น ๆ เช่น กรณีที่หญิงผู้ตั้งครรภ์เป็นผู้มีอายุน้อย อยู่ในกลุ่มเชื้อชาติบางกลุ่ม หรือกรณีของบุคคลข้ามเพศซึ่งตั้ง
ครรภ์หรือให้นมบุตร
นายจ้าง ผู้ให้เช่าอาคาร สถานที่ หรือผู้ให้บริการต่าง ๆ จะต้องจัดสภาพแวดล้อมให้ปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์มีสิทธิที่จะไม่ถูกคุกคามจากการแสดงความคิดเห็นและจากพฤติกรรมของนายจ้าง
ผู้ร่วมงาน เจ้าของที่ดิน ผู้ให้เช่า ผู้ให้บริการต่าง ๆ รวมทั้งบุคคลอื่น ๆ
องค์กรจะต้องออกแบบตั้งแต่เริ่มต้น (design from the outset) ให้การจ้างแรงงาน การให้
บริการที่พักอาศัย การบริการต่าง ๆ เปิดโอกาสแก่ผู้หญิงให้สามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียมกันกับผู้อื่น
ผู้หญิงมีสิทธิที่จะได้รับการอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับความจ�ำเป็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการตั้งครรภ์
นายจ้าง ผู้ให้เช่า หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ จะต้องปรับเปลี่ยนนโยบาย กฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติ เพื่อให้หญิงผู้ตั้งครรภ์ได้รับ
โอกาสทีเ่ ท่าเทียมกัน เช่น นายจ้างต้องจัดให้มเี วลาพัก เวลาท�ำงานทีย่ ดื หยุน่ ส�ำหรับลูกจ้างหญิงผูต้ งั้ ครรภ์ หลังจากคลอด
บุตรแล้วนายจ้างควรต้องจัดให้หญิงนั้นสามารถให้นมบุตรได้
ระหว่างการสัมภาษณ์งาน ผู้สัมภาษณ์ไม่ควรถามถึงการตั้งครรภ์ของผู้สมัคร รวมทั้งค�ำถาม
เกี่ยวกับครอบครัว แผนการมีครอบครัว ไม่ควรปฏิเสธการรับเข้าท�ำงานด้วยเหตุที่ผู้สมัครตั้งครรภ์หรือวางแผนตั้งครรภ์
ลูกจ้างหญิงมีสิทธิและโอกาสในการได้รับความก้าวหน้าในการท�ำงาน แม้ว่าจะอยู่ระหว่างการลาคลอดก็ตาม
ส�ำหรับกฎหมายเฉพาะซึ่งให้การคุ้มครองกรณีหญิงตั้งครรภ์ ได้แก่ กฎหมายแรงงานของมลรัฐ
(Employment standards Act) ที่ก�ำหนดให้สิทธิการลาคลอด
ในกรณีที่อยู่อาศัยนั้น ผู้ให้เช่าจะต้องไม่เลือกปฏิบัติโดยการปฏิเสธการให้เช่าส�ำหรับผู้หญิงด้วย
เหตุที่ตั้งครรภ์หรือมีบุตร ตัวอย่างของการปฏิบัติที่ถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ เช่น ค�ำกล่าวหรือข้อความของผู้ให้เช่า
ซึ่งแสดงว่า สถานที่นั้น “เป็นสถานที่เงียบสงบ” “ส�ำหรับผู้ใหญ่” “ไม่ให้บริการเด็ก” “ส�ำหรับคนท�ำงาน” เมื่อพิจารณา
ค�ำกล่าวหรือข้อความเช่นนีป้ ระกอบกับการปฏิเสธผูเ้ ช่าซึง่ เป็นหญิงตัง้ ครรภ์ อาจแสดงให้เห็นว่าเกิดการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ย
เหตุแห่งเพศขึ้น
การห้ามเลือกปฏิบตั ติ อ่ หญิงผูต้ งั้ ครรภ์และให้นมบุตร ครอบคลุมถึงกรณีทเี่ กีย่ วกับบริการ สินค้า
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ผู้ให้บริการสุขภาพ สถานที่สาธารณะ เช่น ห้างสรรพสินค้า สวน
สาธารณะ การขนส่งสาธารณะ ภัตตาคาร ร้านค้า ดังนัน้ การทีผ่ หู้ ญิงตัง้ ครรภ์หรือน�ำบุตรไปยังภัตตาคาร ร้านค้า จะต้อง
ไม่ถูกปฏิเสธบริการหรือการเข้าถึงสถานที่เช่นนั้น เว้นแต่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายส�ำหรับการปฏิเสธ

384

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

การห้ามเลือกปฏิบัติต่อหญิงผู้ตั้งครรภ์ รวมถึงสิทธิในการให้นมบุตรโดยปราศจากการรบกวน
ขัดขวาง ผูห้ ญิงไม่ควรทีจ่ ะได้รบั การแจ้งว่าตนไม่สามารถให้นมบุตรได้เนือ่ งจากอยูใ่ นสถานทีส่ าธารณะ ผูห้ ญิงไม่ควรถูก
ร้องขอให้ต้องปกคลุมร่างกายในการให้นมบุตร หรือย้ายไปยังพื้นที่อื่นตามอ�ำเภอใจของผู้ร้องขอ
นายจ้าง ผู้ให้เช่า หรือผู้ให้บริการ ต้องให้ความส�ำคัญต่อการเลือกปฏิบัติหรือการคุกคามใด ๆ ที่
เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ในองค์กร หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติหรือการคุกคามในที่ท�ำงาน ไม่ว่าด้วยค�ำร้อง
หรือวิธีอื่นใด องค์กรนั้นจะต้องมีการตอบสนองอย่างเหมาะสม องค์กรที่เพิกเฉยหรือไม่ด�ำเนินการต่อการร้องเรียน
ดังกล่าวอาจถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎเกณฑ์สิทธิมนุษยชนของ Ontario

๔.๑๑.๕ วิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายไทย

การเลือกปฏิบัติต่อหญิงที่ให้นมบุตรนั้น เมื่อพิจารณากับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติจะเห็นได้ว่า
“การให้นมบุตรจากอกแม่” หรือ “Breastfeeding” นั้น มิได้เป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ แต่ในกฎหมายต่างประเทศได้มีการก�ำหนดการคุ้มครองการเลือกปฏิบัติจากเหตุนี้ โดยอาจ
จ�ำแนกลักษณะหรือรูปแบบการคุ้มครองได้ ดังนี้
กรณีแรก ระบุเป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะ: ส�ำหรับบางประเทศ เช่น ออสเตรเลียนั้น
การให้นมบุตรจากอกแม่ (Breastfeeding) ถูกระบุเป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติชนิดหนึ่งตามกฎหมายเกี่ยวกับการห้าม
เลือกปฏิบัติ โดยแยกต่างหากจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
กรณีที่สอง ไม่ระบุเป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะ: ส�ำหรับในบางประเทศ แม้การให้นม
บุตรจากอกแม่ (Breastfeeding) มิได้เป็นเหตุเฉพาะของการเลือกปฏิบัติ แต่จากการตีความและแนวปฏิบัติของคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแคนาดา ถือว่าการทีห่ ญิงผูใ้ ห้นมบุตรได้รบั การเลือกปฏิบตั ใิ นรูปแบบต่าง ๆ นัน้ สืบเนือ่ งจากเหตุ
แห่งความเป็นผู้หญิงและเหตุที่หญิงนั้นตั้งครรภ์ จึงเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ (Sexual discrimination)370
กฎหมายสิทธิมนุษยชนของแคนาดา รวมถึงแนวปฏิบตั ใิ นระดับมลรัฐ ทัง้ กรณีของ British Columbia
และ Ontario แสดงให้เห็นหลักการห้ามเลือกปฏิบัติหญิงผู้ให้นมบุตร โดยการให้นมบุตรในที่สาธารณะ แสดงให้เห็นถึง
มิติของการเลือกปฏิบัติด้านต่าง ๆ ทั้งการจ้างแรงงาน การให้บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกสาธารณะ
ส�ำหรับในกรณีของการจ้างแรงงาน นัน้ พฤติกรรมการเลือกปฏิบตั เิ กีย่ วกับการให้นมบุตรจะเกีย่ วข้อง
กับการกระท�ำ เช่น การห้ามให้นมบุตรในสถานที่ท�ำงาน การจัดให้ลูกจ้างหญิงผู้ประสงค์ให้นมบุตรแยกตัวออกไปให้นม
บุตรในสถานทีไ่ ม่เหมาะสมหรือไม่ถกู สุขอนามัย เช่น ในห้องน�ำ้ รวมทัง้ กฎระเบียบเกีย่ วกับการท�ำงานทีเ่ ป็นอุปสรรคหรือ
ไม่สะดวกส�ำหรับการให้นมบุตร เช่น เวลาพัก เวลาท�ำงาน ที่ไม่ยืดหยุ่นส�ำหรับลูกจ้างหญิงผู้ให้นมบุตร
เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายไทย อาจจ�ำแนกเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ ดังนี้
 เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายสหรัฐอเมริกาแล้วพบว่า ไทยไม่มีกฎหมายอนุญาตให้ผู้หญิงให้นมบุตร
จากอกในทีส่ าธารณะได้ รวมทัง้ ไม่มกี ารก�ำหนดยกเว้นการให้นมบุตรจากอกจากการเป็นพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม
โดยเฉพาะลามกอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญา ซึง่ ยังไม่มแี นวค�ำวินจิ ฉัยของศาลว่าการให้นมบุตรจากอกแม่
ในที่สาธารณะจะถือเป็นการกระท�ำอนาจารหรือไม่
370
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ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 ในบริบทของการจ้างแรงงานนั้น กรณีการเลือกปฏิบัติในขั้นตอนการสัมภาษณ์งาน ตามกฎหมายไทย

การจ้างแรงงาน ไม่ครอบคลุมถึงช่วงก่อนสถานะความเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง เช่น การสัมภาษณ์งาน การตัดสินใจ
จ้างหรือไม่จา้ งงาน ด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ เช่น ไม่จา้ งงานเพราะตัง้ ครรภ์ ส�ำหรับกรณีการถามค�ำถามเรือ่ ง
ส่วนตัวซึง่ เป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ทิ กี่ ฎหมายคุม้ ครอง เช่น การถามค�ำถามถึงการวางแผนครอบครัวและการ
มีบุตรในอนาคตนั้น ในกรณีของไทยยังไม่มีหลักการคุ้มครองเกี่ยวกับการถามค�ำถามดังกล่าว หากเปรียบเทียบ
กับกรณีของแคนาดา ในระดับมลรัฐ เช่น Ontario นั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้มีการออกแนวปฏิบัติ
เพื่อให้นายจ้างด�ำเนินการหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติ เช่น ระหว่างการสัมภาษณ์งาน ผู้สัมภาษณ์ไม่ควรถามถึง
การตั้งครรภ์ของผู้สมัคร รวมทั้งค�ำถามเกี่ยวกับครอบครัว แผนการมีครอบครัว ไม่ควรปฏิเสธการรับเข้าท�ำงาน
ด้วยเหตุที่ผู้สมัครตั้งครรภ์หรือวางแผนตั้งครรภ์
 การจัดเวลาพักส�ำหรับการให้นมบุตรนั้น ไม่ปรากฏชัดเจนตามกฎหมายแรงงานของไทย แนวปฏิบัติ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งมลรัฐ British Columbia ในแคนาดา ได้วางหลักไว้ว่า เวลาพักส�ำหรับให้
นมบุตรหรือเวลาท�ำงานทีล่ ดลงเพือ่ การให้นมบุตรในแต่ละวันจะต้องถือว่าเป็นเวลาท�ำงานทีไ่ ด้รบั ค่าจ้างตามปกติ
 การจัดเวลาท�ำงานที่ยืดหยุ่นส�ำหรับการให้นมบุตรนั้น ไม่ปรากฏชัดเจนตามกฎหมายแรงงานของไทย
อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งมลรัฐ British Columbia ได้เน้นย�ำ้ ถึงแนวปฏิบตั ิ
ของนายจ้างในการจัดเวลาการท�ำงานที่ยืดหยุ่นให้ลูกจ้างผู้ให้นมบุตร
 การน�ำพาบุตรมายังสถานที่ท�ำงานไม่ปรากฏชัดเจนตามกฎหมายแรงงานของไทย อย่างไรก็ตาม แนว
ปฏิบัติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งมลรัฐ British Columbia คุ้มครองสิทธิของลูกจ้างในการพาบุตร
มายังสถานที่ท�ำงาน โดยรวมถึงการน�ำบุตรเข้าไปร่วมประชุมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานด้วย เพื่อให้ความ
สะดวกแก่ลูกจ้างในการให้นมบุตรระหว่างการประชุม เว้นแต่การท�ำเช่นนั้นก่อให้เกิดการรบกวนการประชุม
อย่างมีเหตุผล เช่น เสียงเด็กร้อง แต่นายจ้างไม่สามารถปฏิเสธหรือกีดกันการน�ำบุตรเข้ามายังที่ประชุมเพื่อให้
นมได้ ด้วยเหตุผลกว้าง ๆ เพียงว่าการกระท�ำเช่นนั้น “ไม่สมควรหรือไม่เหมาะสม”
การก�ำหนดหน้าที่ของนายจ้างในการอ�ำนวยความสะดวกแก่ลูกจ้างหญิงที่ประสงค์ให้นมบุตร ตาม
กฎหมายไทย หากจ�ำแนกการอ�ำนวยความสะดวกเป็นประเด็นย่อย ๆ อาจพิจารณาได้ ดังนี้
 การทีน
่ ายจ้างต้องแสดงให้เห็นเป็นการทัว่ ไปในองค์กรว่า การให้นมบุตรเป็นสิง่ ทีไ่ ด้รบั การอนุญาตและ
สามารถท�ำได้ ตามแนวปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งมลรัฐ British Columbia ก�ำหนดแนวทางให้
นายจ้างสือ่ สารประเด็นนีไ้ ปยังลูกจ้างทัง้ หมดโดยใช้เครือ่ งหมายหรือป้ายทีเ่ หมาะสม หรือการประกาศนโยบายที่
ชัดเจนว่าการให้นมบุตรจากอกแม่หรือการแสดงการให้นมบุตรจากอกแม่ในที่ท�ำงานนั้นเป็นสิ่งที่สามารถท�ำได้
เมื่อพิจารณากฎหมายไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันพบว่า ไม่มีการก�ำหนดหน้าที่ส�ำหรับนายจ้างในประเด็นนี้
 การทีน
่ ายจ้างต้องจัดให้มสี ถานทีเ่ หมาะสมอันเป็นส่วนตัวส�ำหรับให้นมบุตร ซึง่ มิใช่หอ้ งน�ำ้ เมือ่ พิจารณา
กฎหมายไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันพบว่า ไม่มีการก�ำหนดหน้าที่ส�ำหรับนายจ้างในประเด็นนี้
อาจสรุปได้วา่ ระบบกฎหมายไทยปัจจุบนั มิได้มกี ารก�ำหนด “การให้นมบุตรจากอกแม่ (Breastfeeding)”
ในฐานะเป็นเหตุเฉพาะของการเลือกปฏิบตั ติ ามรัฐธรรมนูญ และไม่มกี ฎหมายเฉพาะทีค่ มุ้ ครองสิทธิบคุ คลดังกล่าว
เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศดังกล่าวแล้วอาจจ�ำแนกได้สองกรณี คือ
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กรณีแรก หากตีความตามแนวทางของต่างประเทศแล้ว อาจสามารถจัดอยูใ่ นเหตุแห่ง “เพศ” ได้ ซึง่ หาก
พิจารณาตามนัยนี้ การเลือกปฏิบตั บิ คุ คลผูใ้ ห้นมบุตรจากอกแม่ อาจปรับใช้กฎหมายเฉพาะ เช่น พระราชบัญญัติ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ นอกจากนี้ หากมีการเลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูใ้ ห้นมบุตรซึง่ เป็นบุคคลอายุไม่ถงึ
ยีส่ บิ ปีบริบรู ณ์ อาจปรับใช้หลักการห้ามเลือกปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตกิ ารป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ อย่างไรก็ตาม ยังอาจมีปัญหาในมิติอื่น ๆ เช่น ความชัดเจนของการคุ้มครองบุคคล
ดังกล่าวในมิติของการจ้างแรงงานตามกฎหมายแรงงาน เป็นต้น
กรณีที่สอง เพื่อความชัดเจนในการคุ้มครองบุคคลผู้ถูกเลือกปฏิบัติจากการให้นมบุตรจากอกแม่ จึงน�ำ
ไปสู่ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพือ่ เพิม่ เหตุดงั กล่าวเป็นการเฉพาะดังเช่นกฎหมายต่างประเทศ
ทัง้ นี้ โดยอาจก�ำหนดหลักการและรายละเอียดเกีย่ วกับการห้ามเลือกปฏิบตั ใิ นกรณีนเี้ พิม่ เติมในกฎหมายแรงงาน
ดังเช่นแนวทางของต่างประเทศ

๔.๑๒ การเลือกปฏิบัติในมิติบริการภาครัฐ: กรณีการศึกษา
ในหัวข้อนี้จะได้ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการเลือกปฏิบัติในมิติการศึกษา โดยมีขอบเขตกรณีการศึกษาที่เป็น
บริการภาครัฐ ซึ่งจะเลือกกฎหมายสหรัฐอเมริกามาวิเคราะห์โดยมุ่งเน้นประเด็นเกี่ยวกับความเสมอภาคในการศึกษา
และประเด็นการแบ่งแยกบุคคลด้วยเหตุที่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ จากนั้นจะวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง

๔.๑๒.๑ บริการด้านการศึกษาของภาครัฐทีม่ ลี กั ษณะแบ่งแยกระหว่างกลุม่ คน (Segregation)

ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกานั้น หลักความเท่าเทียมกัน (Equal Protection Clause) ปรากฏใน
รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑๔ (Fourteenth Amendment) ดังนั้น โดยหลักแล้วบุคคลย่อมมีสิทธิในการศึกษาอย่าง
เท่าเทียมและการแบ่งแยกหรือจ�ำแนกบุคคลในมิติการศึกษาก็จะเป็นการขัดต่อหลักดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ใน
สหรัฐอเมริกานั้น มีประเด็นการรับเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนเนื่องจากมีการแบ่งแยกโรงเรียนส�ำหรับเด็กผิวสีและผิวขาว
ในปี ค.ศ. ๑๘๙๖ ศาลในคดี Plessey v. Ferguson371 วางหลักว่า การที่กฎหมายมลรัฐก�ำหนดการแบ่งแยกโรงเรียน
ของรัฐตามสีผิว (Racial Segregation Law) นั้นไม่ขัดต่อหลักความเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ หากคนผิวขาวและ
ผิวสีต่างก็สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เช่นเดียวกัน หรือเรียกว่า “การแบ่งแยกแต่เท่าเทียมกัน” (Separate but Equal)
ซึ่งกลายเป็นหลักกฎหมายที่ส�ำคัญในสหรัฐ จนกระทั่งปี ค.ศ. ๑๙๕๔ เมื่อศาลสูงสุดตัดสินในคดี Brown v. Board of
Education of Topeka372 ได้ตัดสินในประเด็นเช่นเดียวกันนี้อีกครั้ง
ในคดีนคี้ ณะกรรมการการศึกษา (Board of Education of Topeka) แบ่งแยกโรงเรียนตามผิวสีของ
นักเรียน ซึง่ กฎหมายอนุญาตให้ทำ� เช่นนัน้ ได้ ผูป้ กครองนักเรียนผิวสีตอ้ งการให้บตุ รเข้าโรงเรียนคนผิวขาวด้วยสาเหตุทอี่ ยู่
371
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From “Plessy v. Ferguson” 163 U.S. 537 (1896)
From “Brown v. Board of Education of Topeka” 347 U.S. 483 (1954)
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ใกล้บา้ นมากกว่าทีจ่ ะต้องเดินทางไกลออกไปเพือ่ เรียน
ในโรงเรียนส�ำหรับเด็กผิวสี ศาลชั้นต้นตัดสินตามหลัก
“การแบ่งแยกแต่เท่าเทียมกัน” (Separate but Equal)
เนื่องจากแม้มีการแบ่งแยกโรงเรียนแต่เด็กผิวสีก็ยังสามารถ
เข้าถึงการศึกษาได้ แต่ศาลสูงสุดกลับหลักคดีข้างต้นโดยตัดสิน
ว่า การแบ่งแยกโรงเรียนตามสีผิวของนักเรียนเป็นการขัดต่อหลัก
ความเท่าเทียมกัน (Equal Protection Clause) ตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑๔ ศาลให้เหตุผลว่า การแบ่งแยกโรงเรียนนั้นโดย
เนื้อแท้แล้วเป็นความไม่เท่าเทียมกัน (Inherently Unequal) ทั้งนี้แม้ว่า
จะมีการจัดโรงเรียนส�ำหรับเด็กทัง้ สองกลุม่ แล้วแต่เป็นการตัดสิทธิข์ องเด็กผิวสี
ทีจ่ ะได้รบั การศึกษาอย่างเท่าเทียมกันในการเข้ารับการศึกษาระบบผสมผสาน (Integrated School System) การแบ่ง
แยกโดยกฎหมาย ยังส่งผลสะท้อนถึงการปฏิบัติที่ด้อยกว่าต่อเด็กผิวสี
ในปีเดียวกันมีคดี Bolling v. Sharpe373 ซึง่ ศาลสูงสุดสหรัฐตัดสินในแนวทางเช่นเดียวกับคดี Brown
กล่าวคือ การแบ่งแยก (Segregation) โรงเรียนส�ำหรับเด็กผิวสีและผิวขาวนั้นเป็นการไม่ชอบเพราะขัดต่อรัฐธรรมนูญ
ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๕374
แม้ว่าคดี Brown จะส่งผลเป็นการสนับสนุนแนวคิดของฝ่ายเรียกร้องสิทธิพลเมือง (Civil Right) แต่
ค�ำพิพากษาก็มไิ ด้ระบุชดั ถึงวิธกี าร (Method) ในการขจัดเสียซึง่ การจ�ำแนกความแตกต่างในโรงเรียน (Desegregation)
นอกจากนี้ ในทางกฎหมายแล้วปรากฏว่ายังมีกฎหมายมลรัฐและกฎหมายท้องถิน่ ทีม่ หี ลักการแบ่งแยกสีผวิ หรือเชือ้ ชาติ
อยู่ ดังนั้นในปี ๑๙๕๔ โจทก์ในคดีก่อนจึงมีการน�ำคดีมาสู่ศาลสูงสุดอีกครั้ง (เรียกว่าคดี “Brown II”375) ซึ่งศาลตัดสิน
ว่าการขจัดการจ�ำแนกความแตกต่าง (Desegregation) จะต้องด�ำเนินไปอย่างรอบคอบ (With all Deliberate Speed)
ซึ่งยังมีความไม่ชัดเจนแน่นอนว่าจะต้องด�ำเนินการเมื่อใดและอย่างไร ด้วยเหตุนี้ท้องถิ่นต่าง ๆ จึงมีการด�ำเนินการลด
ความแตกต่างนั้นอย่างล่าช้า นอกจากนื้ ท้องถิ่นบางแห่งมีการปิดโรงเรียนของรัฐโดยใช้น�ำเงินไปสนับสนุนสถาบันการ
ศึกษาเอกชนซึง่ เปิดรับเฉพาะนักเรียนผิวขาวแทน376 ดังนัน้ จึงเกิดมีคดีฟอ้ งร้องในประเด็นการปิดโรงเรียนของรัฐดังกล่าว
เช่น Griffin v. County School Board of Prince Edward County377 ศาลสูงสุดตัดสินว่าคณะกรรมการโรงเรียน
ท้องถิน่ ซึง่ ตัดสินใจปิดโรงเรียนของรัฐและให้บตั ร (Voucher) ส�ำหรับนักเรียนในการเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนนัน้ เป็นการ
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เนื่องจากละเมิดต่อหลักการคุ้มครองความเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ (Equal Protection)
373

From “Bolling v. Sharpe” 347 U.S. 497 (1954)
ซึ่งวางหลักกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมาย (Due process clause) ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขครั้งที่
๕ มิได้มีหลักความเท่าเทียมกัน (Equal protection) ดังเช่นรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑๔ และในคดีนี้มีความแตกต่างจากคดี
Brown เนื่องจากไม่อาจปรับใช้รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑๔ กับกรณีได้เนื่องจากจะต้องเป็นการอ้างยันต่อรัฐ (State) แต่กรณีนี้
เป็นเขต District of Columbia
375
From “Brown v. Board of Education of Topeka” 349 U.S. 294 (1955)
376
From They Closed Their School by Bob Smith, 1990, University of North Carolina Press
377
From “Griffin v. County School Board of Prince Edward County” 377 U.S. 218 (1964)
374

388

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

ต่อมา ในปี ค.ศ. ๑๙๗๘ มีการฟ้องคณะกรรมการการศึกษาเมือง Topeka อีกครั้ง (Board of
Education of Topeka) ที่เรียกว่าคดี “Brown III” ในคดีนี้โจทก์ฟ้องว่า นโยบายการเข้าเรียนแบบเปิด (Open
Enrollment) ของคณะกรรมการศึกษาเมืองดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการแบ่งแยก (Segregation) เนื่องจากผู้ปกครอง
เด็กผิวขาวจะเลือกส่งบุตรตนไปยังโรงเรียนที่ตนชื่นชอบ (Preferred school) อันจะส่งผลให้เกิดการแบ่งแยก
โรงเรี ย นส� ำ หรั บ เด็ ก ผิ ว ขาวและผิ ว สี ใ นทางปฏิ บั ติ ศาลอุ ท ธรณ์ ตั ด สิ น ว่ า นโยบายนี้ ส ่ ง ผลให้ เ กิ ด การแบ่ ง แยก
ทั้งนักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ศาลสูงสุดเห็นพ้องกับศาลอุทธรณ์ คดีนี้ส่งผลให้โรงเรียนในเมืองนี้ต้องด�ำเนินการ
สร้างความสมดุลทางเชื้อชาติเพื่อเป็นการขจัดการแบ่งแยกนักเรียน
หลังจากคดี Brown รัฐบาลท้องถิ่นมีการปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อขจัดการแบ่งแยกนักเรียนตาม
เชือ้ ชาติ สีผวิ อย่างไรก็ตาม หลายท้องถิน่ ได้มกี ารก�ำหนดนโยบายบางประการด้วยวัตถุประสงค์เพือ่ ท�ำให้เกิดความสมดุล
ระหว่างนักเรียนต่างเชื้อชาติ สีผิว เช่น นโยบายการจัดสรรสิทธิเข้าเรียนตามพื้นที่พักอาศัย (Neighborhood Policy)
จึงมีประเด็นว่านโยบายดังกล่าวเป็นการสร้างความไม่เท่าเทียมกันและเลือกปฏิบตั อิ กี หรือไม่ ซึง่ ศาลพิจารณาจากมูลเหตุ
จูงใจของการก�ำหนดนโยบายว่าเป็นการก�ำหนดด้วยวัตถุประสงค์เพือ่ การแบ่งแยกหรือจ�ำแนกความแตกต่างทางเชือ้ ชาติ
สีผิว หรือไม่ หากการก�ำหนดนโยบายดังกล่าวเป็นไปเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างเด็กต่างเชื้อชาติ สีผิว ให้มีโอกาส
เรียนอย่างเท่าเทียมกันแล้ว ก็ไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เช่น
คดี Diaz v. San Jose Unified School District378 เป็นกรณีที่เขตการศึกษาในเมือง San Jose
มีนโยบาย “Neighborhood Policy” ในการรับนักเรียนที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ของโรงเรียน ท�ำให้สามารถเดินทาง
ไปเรียนใกล้บ้าน โจทก์โต้แย้งว่านโยบายดังกล่าวส่งผลให้เกิดการเลือกปฏิบัติและไม่เท่าเทียมกันด้านเชื้อชาติ เป็นการ
แบ่งแยกนักเรียน คดีนี้ศาลชั้นต้นตัดสินว่านโยบายดังกล่าวไม่มีเจตนาแบ่งแยก (Segregative Intent) แต่ศาลอุทธรณ์
ไม่เห็นด้วย และตัดสินให้เมืองดังกล่าวก�ำหนดนโยบายขจัดการแบ่งแยก (Desegregation Policy)
คดี Swann v. Charlotte-Mecklenburg Board of Education379 หลังจากคดี Brown ส่งผลให้
รัฐบาลท้องถิ่นต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนนโยบายในการรับนักเรียนโดยไม่จ�ำแนกโรงเรียนส�ำหรับเด็กผิวขาวและผิวสี กรณีนี้
เมือง Charlotte ในมลรัฐ North Carolina ได้ปรับนโยบายรับเด็กเข้าเรียนตามพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าเขตการ
ศึกษาของเมืองนีป้ ระกอบด้วยพืน้ ทีป่ ระมาณ ๕๕๐ ตารางไมล์ โดยนักเรียนผิวสีสว่ นมากจะอยูอ่ าศัยบริเวณใจกลางเมือง
และเข้าเรียนในโรงเรียนบางแห่งบริเวณนัน้ ในขณะทีน่ กั เรียนผิวขาวส่วนใหญ่ซงึ่ อยูห่ า่ งออกไป ท�ำให้ยงั คงเกิดสภาพการ
แบ่งแยกโรงเรียนส�ำหรับเด็กผิวสีและเด็กผิวขาว จึงมีการก�ำหนดนโยบายรถนักเรียนเพือ่ รับนักเรียนผิวสีไปเรียนทีโ่ รงเรียน
ซึง่ มีเด็กผิวขาวส่วนมากเรียนอยู่ โจทก์ฟอ้ งว่านโยบายรถนักเรียนดังกล่าวเป็นการจ�ำแนกความแตกต่างและไม่เท่าเทียม
กัน ศาลตัดสินว่านโยบายนี้เป็นการแก้ปัญหาความไม่สมดุลทางเชื้อชาติ (Racial Imbalance) แม้ว่าความไม่สมดุล
ดังกล่าวเกิดจากการก�ำหนดให้นักเรียนเข้าเรียนตามพื้นที่ (Neighborhood Policy) แต่ก็ไม่ได้เกิดจากมูลเหตุจูงใจใน
การแบ่งแยกสีผิว ดังนั้น นโยบายนี้จึงมีความเหมาะสมเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเรียนเท่าเทียมกัน
จากประเด็นกรณีศึกษาที่น�ำมาวิเคราะห์นี้ชี้ให้เห็นถึงบริการภาครัฐที่อาจมีลักษณะปฏิบัติต่อบุคคล
แตกต่างกันได้ หากเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย และมุ่งสู่ความเท่าเทียมกันในเชิงสาระ (Substantive
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Equality) แต่หากการปฏิบัติที่แตกต่างกันนั้นมีลักษณะเป็นการท�ำให้เกิดความแตกต่างกันระหว่างบุคคลด้วยเหตุ
เชื้อชาติ สีผิว ก็จะเป็นการไม่สอดคล้องกับหลักความเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ ยังอาจพิจารณาได้ว่านโยบายบางอย่าง
ของรัฐที่มีลักษณะส่งเสริมหรือให้สิทธิแก่บุคคลบางกลุ่ม หากเป็นไปเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันแล้วก็เป็นการชอบด้วย
กฎหมาย ซึ่งมีลักษณะเป็น “มาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก” ดังที่ได้วิเคราะห์มาแล้วนั่นเอง

๔.๑๒.๒ หลักความเท่าเทียมด้านเชื้อชาติ (Racial equality doctrine) และปัจจัยที่จับต้อง
ไม่ได้ (Intangible factor)

นับจากคดี Plessey v. Ferguson ในปี ค.ศ. ๑๘๙๖ ศาลก็มแี นวโน้มทบทวนแนวค�ำพิพากษาใหม่โดย
มุ่งเน้นความเท่าเทียมกัน ในการนี้ ศาลได้สร้างหลักความเท่าเทียมด้านเชื้อชาติ (Racial equality doctrine) ในบริบท
การให้บริการด้านการศึกษาขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุเชื้อชาติ สีผิว กล่าวคือ ศาลวางหลักว่า นโยบาย
หรือกฎหมายตามแนวคิด “การแบ่งแยกแต่เท่าเทียมกัน” (Separate but equal) นัน้ หากส่งผลให้กลุม่ คนกลุม่ หนึง่ ถูก
ปฏิเสธด้วยปัจจัยทีจ่ บั ต้องไม่ได้ (Intangible Factor) แล้วก็จะเป็นการเลือกปฏิบตั ขิ ดั ต่อหลักความเท่าเทียมกัน อย่างไร
ก็ตาม ปัญหาว่าอะไรคือ “ปัจจัยทีจ่ บั ต้องไม่ได้ (Intangible Factor)” นัน้ ยังไม่ชดั เจน ทัง้ นี้ ขึน้ กับค�ำพิพากษาในแต่ละคดี
ตัวอย่างเช่น ในคดี McLaurin v. Oklahoma State Regents380 ศาลเห็นว่า การแบ่งแยก
โรงเรียนด้วยสาเหตุด้านเชื้อชาติ ส่งผลให้บุคคลบางกลุ่มถูกปฏิเสธเสียซึ่งความสามารถในการเข้าเรียน การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และการเรียนรู้ ศาลให้เหตุผลว่า ในการทีม่ ลรัฐจะขจัดเสียซึง่ อุปสรรคของโอกาสทีเ่ ท่าเทียมกันนัน้ ไม่จำ� ต้อง
ขจัดอคติทั้งหมดในทุกรูปแบบ (All forms of prejudice) เพียงแต่ต้องท�ำให้บุคคลไม่ถูกพรากไปเสียซึ่งโอกาสที่จะได้
รับการยอมรับด้วยเหตุแห่งความสามารถของแต่ละบุคคล โดยไม่ถูกจ�ำแนกกลุ่มอย่างอัตโนมัติและคัดแยกไว้ในกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ
ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาได้อธิบาย “ปัจจัยทีจ่ บั ต้องไม่ได้ (Intangible Factor)” ไว้อย่างละเอียด
ในคดี Sweatt v. Painter381
คดีนี้เป็นกรณีโจทก์ซึ่งเป็นคนผิวสีถูกปฏิเสธการรับเข้าเรียนในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเท็กซัส
โดยในขณะนั้นทางมลรัฐมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยส�ำหรับคนผิวสีโดยเฉพาะ ตามแนวคิด การแบ่งแยกแต่เท่าเทียม
ประเด็นของคดีที่ส�ำคัญที่ศาลสูงสุดพิจารณาก็คือ แม้ว่าโจทก์จะยังคงมีโอกาสในการศึกษากล่าวคือสามารถเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยอื่นที่จัดไว้ส�ำหรับคนผิวสีโดยเฉพาะ แต่นโยบายดังกล่าวก็เป็นการเลือกปฏิบัติและท�ำให้เกิดความ
ไม่เท่าเทียมกัน โดยศาลได้ชี้ให้เห็นปัจจัยที่แตกต่างกันระหว่างมหาวิทยาลัยส�ำหรับคนผิวขาวและผิวสี เช่น
 มหาวิทยาลัยเท็กซัส มีอาจารย์ประจ�ำ ๑๖ คน ในขณะที่มหาวิทยาลัยส�ำหรับคนผิวสีมีอาจารย์
ประจ�ำเพียง ๕ คน
 มหาวิทยาลัยเท็กซัส มีนักศึกษา ๘๕๐ คน และมีจ�ำนวนหนังสือในห้องสมุด ๖๕๐,๐๐๐ เล่ม ใน
ขณะที่มหาวิทยาลัยส�ำหรับคนผิวสีมีนักศึกษา ๒๓ คนและมีหนังสือในห้องสมุดเพียง ๑๖,๕๐๐ เล่ม
 มหาวิทยาลัยเท็กซัส มีโครงการสนับสนุนการศึกษา เช่น ศาลจ�ำลอง (Moot Court) รวมทั้ง
นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมในการฝึกงานภาคปฏิบัติ ในขณะที่มหาวิทยาลัยส�ำหรับคนผิวสีมีโครงการสนับสนุนการศึกษา
ดังกล่าวน้อยกว่า
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นอกจากนี้ ศาลยังวางหลักว่า ยังมีปัจจัยที่จับต้องไม่ได้อื่น ๆ ซึ่งต้องน�ำมาพิจารณาในฐานะเป็น
ส่วนหนึ่งของ “ความเท่าเทียมกันในเชิงสาระ” (Substantive Equality) แม้ว่าปัจจัยดังกล่าวจะไม่สามารถชี้วัดในเชิง
ภาวะวิสัย (Objective Measurement) แต่ก็มีส่วนส�ำคัญต่อสาระส�ำคัญในการศึกษาทางกฎหมายและการท�ำงานต่อ
ไปในอนาคตของผู้ส�ำเร็จการศึกษา ปัจจัยเหล่านั้น ได้แก่ “ชื่อเสียง ประสบการณ์ สถานะและต�ำแหน่งงานของศิษย์เก่า
ความภาคภูมใิ จ ทัศนคติของชุมชน” การแบ่งแยกสถานศึกษาเป็นการจ�ำกัดการเข้าถึงปัจจัยเหล่านี้ รวมทัง้ เป็นการกีดกัน
บุคคลจากการเข้าถึงกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือต้องติดต่อสัมพันธ์ด้วยหลังจบการศึกษา นอกจากนี้ ศาลยังเน้นย�้ำว่า
สิทธิในความเท่าเทียมกันเป็นสิทธิของปัจเจกชน (Individual Right) มิใช่สทิ ธิของกลุม่ คน (Group Right) ดังนัน้ ข้อเท็จ
จริงที่ว่ามีนักศึกษาผิวสีจ�ำนวนมากเท่าใดที่สมัครเข้าเรียนจึงไม่ใช่สาระส�ำคัญที่ศาลจะต้องพิจารณา
จะเห็นได้ว่า ในกรณีการจัดให้บริการภาครัฐในลักษณะแบ่งแยกกลุ่มผู้รับบริการ ด้วยความแตกต่าง
ในเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชาติ สีผิว ฝ่ายผู้เลือกปฏิบัติมักจะมีการอ้างหลักการแบ่งแยกแต่เท่าเทียม โดยอ้าง
ว่าแม้มีการจัดบริการส�ำหรับแต่ละกลุ่มแยกจากกัน แต่บุคคลในแต่ละกลุ่มก็ยังมีโอกาสส�ำหรับบริการนั้น ๆ กล่าวคือ
จะต้องไปรับบริการที่จัดไว้ส�ำหรับกลุ่มตนโดยเฉพาะ ซึ่งศาลได้ปฏิเสธข้ออ้างและแนวคิดนี้โดยวางหลักความเท่าเทียม
ด้านเชื้อชาติ (Racial Equality Doctrine) และน�ำเอาปัจจัยที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Factor) มาพิจารณาด้วย
กล่าวคือ แม้วา่ บุคคลนัน้ หรือบุคคลกลุม่ นัน้ ยังสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้ แต่จะต้องน�ำปัจจัยทีจ่ บั ต้องไม่ได้ดงั กล่าว
มาพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างบริการที่จัดไว้ส�ำหรับคนแต่ละกลุ่มว่า ส่งผลให้เกิดการด้อยหรือเสียโอกาสต่อบุคคล
บางกลุ่มหรือไม่ หลักการนี้เกิดขึ้นในบริบทของการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษา แต่สามารถน�ำมาปรับใช้กับ
การเลือกปฏิบัติในมิติอื่น ๆ ได้ด้วย
นอกจากนี้ ศาลในอีกหลายคดียงั ได้วางหลักว่า การเลือกปฏิบตั ทิ มี่ ชิ อบด้วยรัฐธรรมนูญนัน้ ไม่สามารถ
แก้ไขหรือเยียวยาได้ด้วยการก�ำหนดหรือจัดหาทางเลือกอื่นให้บุคคลที่ถูกเลือกปฏิบัติ เช่น ในกรณีโรงเรียนที่แบ่งแยก
กลุม่ ผูเ้ รียนตามสีผวิ นัน้ เป็นการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่สามารถแก้โดยการจัดให้บคุ คลไปเรียนในโรงเรียนแห่งอืน่ การแก้ปญ
ั หา
ดังกล่าวเป็นเพียงการบรรเทา (Mitigate) ความไม่เท่าเทียม แต่ยังคงเป็นการละเมิดต่อสิทธิของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
อยู่นั่นเอง382
จากกรณีศกึ ษาทีน่ ำ� มาวิเคราะห์นชี้ ใี้ ห้เห็นว่า ความเท่าเทียมกันมิได้มคี วามหมายเฉพาะการปฏิบตั ทิ ี่
เหมือนกัน ตามกรอบของความเท่าเทียมกันเชิงรูปแบบ (Formal Equaltiy) เท่านั้น แต่จะต้องพิจารณาลึกลงไปโดยน�ำ
“ปัจจัยที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Factor) มาประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อมุ่งสู่ผล (Effect) ที่เท่าเทียมกัน ซึ่งเป็น
ความหมายของความเท่าเทียมกันเชิงสาระ (Substantive Equality) นั่นเอง

๔.๑๒.๓ การแบ่งแยกบริการการศึกษาด้วยสาเหตุด้านเพศ

กฎหมายหรือนโยบายเกี่ยวกับการให้บริการด้านการศึกษาที่มีลักษณะแบ่งแยกนักเรียนด้วยมูลเหตุ
ทางเพศ ปรากฏในกรณีของการจัดการศึกษาในลักษณะโรงเรียนที่รับเฉพาะนักเรียนเพศใดเพศหนึ่ง (Gender
Segregated School) จึงมีประเด็นว่า การจ�ำแนกความแตกต่างเช่นนี้เป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่
382

From Gender and American Law : The Impact of the Law on the Lives of Women (p 76-77) by Karen
J Maschke, 1997, New York: Garland Publishing, Inc.
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ในสหรัฐอเมริกามีหลายกรณีทรี่ ฐั บาลท้องถิน่ มีกฎหมายหรือนโยบายในการจัดการศึกษาภาครัฐโดย
แบ่งแยกโรงเรียนตามเพศ ซึ่งอาจมีส่วนเกี่ยวพันกับมูลเหตุด้านเชื้อชาติ สีผิวด้วย โดยเฉพาะการตั้งโรงเรียนชายล้วน
ส�ำหรับเด็กนักเรียนผิวสี
ในระยะแรกศาลสหรัฐอเมริกาตัดสินว่านโยบายในลักษณะดังกล่าวสามารถท�ำได้โดยไม่ขัดต่อ
กฎหมาย เช่น คดี Vorchheirner v. School District of Philadelphia383 ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากนักเรียนหญิงประสงค์
เข้าเรียนในโรงเรียนชายล้วน (All men high school) และถูกปฏิเสธจึงอ้างว่าถูกละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ถึงแม้
โรงเรียนในลักษณะที่นักเรียนหญิงผู้นี้ประสงค์จะเข้าเรียนนั้นจะมีสองแห่ง กล่าวคือ แห่งหนึ่งส�ำหรับชายล้วนและอีก
แห่งส�ำหรับหญิงล้วนก็ตาม นักเรียนหญิงผู้นี้ก็อ้างว่าชื่อเสียงของโรงเรียนชายล้วนแห่งนั้นดีกว่า ศาลชั้นต้นมีค�ำสั่งให้
รับนักเรียนหญิงเข้าเรียนโรงเรียนชายล้วนนั้น โดยให้เหตุผลว่า การกีดกันด้วยมูลเหตุแห่งเพศในกรณีนี้ไม่มีเหตุผลเกี่ยว
กับผลประโยชน์อันชอบธรรมของรัฐ ศาลวางหลักว่า การปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันนั้น อาจท�ำได้ต่อเมื่อแสดงให้เห็น
ถึง “ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญและชอบธรรมระหว่างเป้าหมายและวิธีการ (Fair and Substantial Relationship
between Means and Ends) ส�ำหรับในกรณีนี้ ศาลเห็นว่า ยังไม่มีความสัมพันธ์ดังกล่าวระหว่างวิธีการ (การแบ่งแยก
โรงเรียนชายและหญิงล้วน) กับเป้าหมายอันเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของรัฐ
อย่างไรก็ตาม ศาลอุทธรณ์กลับค�ำพิพากษาชั้นต้น โดยให้เหตุผลว่า นโยบายการศึกษาที่จ�ำแนก
นักเรียนตามเพศนัน้ มีเหตุผลชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Educational Policy) และเป็นไปในฐานะวิธกี ารเพือ่ บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ชอบธรรมของรัฐ ซึ่งในที่นี้คือการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากในขณะนั้น
มีทฤษฎีทางการศึกษาว่าวัยรุน่ จะเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเมือ่ จัดการเรียนแบบแยกเพศ ดังนัน้ การแบ่งแยกโรงเรียน
ดังกล่าวจึงไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ384
ต่อมา ในคดี Mississippi University for Women v. Hogan385 ชายผู้ซึ่งสมัครเข้าเรียนในคณะ
พยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยถูกปฏิเสธด้วยเหตุแห่งเพศ กรณีนี้ ศาลอธิบายว่า นโยบายของรัฐในการจ�ำแนกความ
แตกต่างระหว่างบุคคลด้วยเหตุแห่งเพศ (Gender Based Classification) อาจชอบด้วยกฎหมายหากมีความสัมพันธ์
อย่างสมเหตุผลระหว่างเป้าหมายที่ต้องการบรรลุกับวิธีการเพื่อน�ำไปสู่เป้าหมายนั้น อย่างไรก็ตาม คดีนี้ศาลเห็นว่า
นโยบายของมหาวิทยาลัยรัฐซึง่ จ�ำแนกความแตกต่างของเพศในการรับเข้าศึกษานัน้ อยูบ่ นข้อสันนิษฐานเกีย่ วกับบทบาท
ของหญิงและชายที่สะท้อนแนวคิดทางประเพณีซึ่งไม่ถูกต้อง รัฐไม่อาจแสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษาให้โอกาสเฉพาะ
เพศหญิงในการเข้าสู่อาชีพพยาบาลนั้นอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการและเป้าหมายที่รัฐมุ่งประสงค์
อย่างไร
ในคดี Force v. Pierce City R-VI School District386 นักเรียนหญิงผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนถูกปฏิเสธ เนื่องจากโรงเรียนให้สิทธิเฉพาะนักเรียนชาย ศาลเห็นว่าเหตุผลของโรงเรียน
ที่อ้างถึงการปฏิบัติที่แตกต่างกันดังกล่าวด้วยเหตุด้านความปลอดภัยนั้นยังไม่ใช่เหตุผลที่เพียงพอ เพราะในกรณีของ
นักเรียนชายนัน้ สามารถมีสทิ ธิเข้ารับการคัดเลือกไม่วา่ จะมีความแตกต่างทางร่างกายเช่นใด ดังนัน้ การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่าง
กันนี้จึงขัดต่อหลักความเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ
383
384
385
386

From “Vorchheirner v. School District of Philadelphia” 430 U.S. 703 (1977)
lbid 381 pp. 261-263.
From “Mississippi University for Women v. Hogan” 458 U.S. 718, 725 (1982)
From “Force v. Pierce City R-VI School District” 570 F. Supp. 1020 (W.D.Mo, 1983)
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ส�ำหรับคดี Garrett v. Board of Educ. of School D. of Detroit387 คดีนศี้ าลชัน้ ต้นสหรัฐ (Federal
District Court) มีค�ำสั่งว่านโยบายของคณะกรรมการการศึกษาเขตการศึกษาในเมือง Detroit ที่จะรับเฉพาะนักเรียน
ชายเชื้อสายแอฟริกัน (All Black Male School) นั้นมิชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ ขัดต่อรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขครั้ง
ที่ ๙ ครัง้ ที่ ๑๔ และกฎหมายโอกาสการศึกษาทีเ่ ท่าเทียมกัน (The Equal Educational Opportunities Act) โดยคดีนี้
องค์กรด้านสิทธิหลายองค์กร ร่วมกันสนับสนุนโจทก์ในการฟ้องคดี388 ในคดีนมี้ ปี ระเด็นส�ำคัญก็คอื นโยบายของโรงเรียน
ในการแบ่งแยกกลุม่ คนนัน้ เกีย่ วข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ทิ งั้ เชือ้ ชาติ (แอฟริกนั อเมริกนั ) และ เพศ อย่างไรก็ตาม
โจทก์เลือกทีจ่ ะฟ้องเฉพาะการเลือกปฏิบตั ดิ า้ นเพศ โดยไม่ยกประเด็นการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุเชือ้ ชาติ แม้วา่ เหตุดงั กล่าว
อาจเป็นมูลเหตุจูงใจของนโยบายนี้ก็ตาม ต่อมา โรงเรียนในเมืองต่าง ๆ มีแนวโน้มจัดการศึกษาโดยเปลี่ยนแปลงจาก
โรงเรียนเฉพาะเพศ (Gender Segregated School ) มาเป็นโรงเรียนในลักษณะผสมผสานโดยไม่จ�ำแนกเพศ (Immersion School) บางโรงเรียนซึ่งจัดตั้งขึ้นมาด้วยการเป็นโรงเรียนชายล้วนได้เปลี่ยนแปลงเป็นรับนักเรียนไม่จ�ำกัดเพศ389

๔.๑๒.๔ หลัก “ความสัมพันธ์อย่างมีนยั ส�ำคัญและชอบธรรมระหว่างเป้าหมายและวิธกี าร (Fair
and substantial relationship between means and ends)

จากสองคดีขา้ งต้นจะเห็นได้วา่ ศาลใช้หลักความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายกับวิธกี าร ในการพิจารณา
ความชอบด้วยกฎหมายของนโยบายรัฐเกี่ยวกับการแบ่งแยกการให้บริการแก่ประชาชนด้วยเหตุแห่งเพศ กล่าวคือ
นโยบายที่จ�ำแนกบุคคลด้วยเหตุแห่งเพศอาจไม่ขัดต่อกฎหมาย หากกรณีนั้นรัฐสามารถแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส�ำคัญและชอบธรรมระหว่างเป้าหมายและวิธีการ ดังนั้น หากรัฐจัดให้มีโรงเรียนเฉพาะส�ำหรับเด็กชาย โดย
ไม่ให้นักเรียนหญิงเข้าเรียน ก็จะต้องแสดงว่าการจ�ำแนกเช่นนี้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด และการจ�ำแนกนั้นมีความ
เหมาะสมหรือไม่ในฐานะวิธีการอันจะน�ำไปสู่วัตถุประสงค์นั้น ส�ำหรับคดี Vorchheirner v. School District of
Philadelphia ศาลเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์และวิธกี าร แต่คดี Mississippi University for Women v.
Hogan ไม่มีความชัดเจนว่าการให้โอกาสเฉพาะหญิงในการเรียนวิชาชีพพยาบาลจะตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ชอบธรรม
ของรัฐอย่างไร นอกจากนี้ มีนักวิชาการเห็นว่าศาลในคดีนี้ได้น�ำปัจจัยที่จับต้องไม่ได้ (Intangible factor) มาประกอบ
การพิจารณาด้วย กล่าวคือ การให้โอกาสเฉพาะนักเรียนหญิงนั้นสะท้อนแนวคิด ประเพณีดั้งเดิมเกี่ยวกับบทบาทและ
หน้าที่ของผู้หญิงด้วย390 นอกจากนี้ แม้รัฐจะอ้างเหตุผลด้านความแตกต่างทางกายภาพระหว่างชายกับหญิงที่เกี่ยวกับ
การเล่นกีฬาเช่นในคดี Force v. Pierce City R-VI School District แต่เหตุผลดังกล่าวก็ยังไม่เพียงพอที่จะเชื่อมโยง
ไปถึงวัตถุประสงค์อนั ชอบธรรมของรัฐ ส�ำหรับคดี Garrett v. Board of Educ. of School D. of Detroit ศาลก็พจิ ารณา
โดยหลักการนี้เช่นกัน จะเห็นได้ว่ารัฐไม่อาจแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการและเป้าหมายของการปฏิบัติที่
แตกต่างกันด้วยมูลเหตุแห่งเพศ

387

From “Garrett v. Board of Educ. of School D. of Detroit” 775 F.Supp. 1004 (E.D. Mich. 1991)
เช่น The American Civil Liberties Union of Michigan , National Organization of Women Legal Defense
389
From Critical Race Theory: The Cutting edge (p 420-421) by Richard Delgado and Jean Stefancic, 2000,
U.S.: Temple University
390
lbid 381 p. 265
388
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๔.๑๒.๕ การเลือกปฏิบัติในการให้บริการการศึกษาด้วยเหตุเชื้อชาติ ถิ่นก�ำเนิด

นโยบายของรัฐในการแบ่งแยกการให้การศึกษาตามเชือ้ ชาติ สีผวิ (Segregation) ได้ถกู ศาลในหลาย
คดีตดั สินว่าเป็นการขัดต่อหลักความเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ ดังนัน้ รัฐบาลท้องถิน่ หลายแห่งได้ปรับเปลีย่ นนโยบาย
การรับเข้าศึกษาไปในทิศทางของการรับบุคคลโดยไม่จ�ำแนกเชื้อชาติ สีผิว (Integration)
อย่างไรก็ตาม ยังเกิดกรณีที่ว่าสถานศึกษาบางแห่งก�ำหนดนโยบายการรับเข้าศึกษาโดยส�ำรองที่นั่ง
จ�ำนวนหนึ่งให้กับบุคคลบางเชื้อชาติ ถิ่นก�ำเนิด จึงมีประเด็นว่า นโยบายดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ ซึ่งหาก
พิจารณาโดยทั่วไปแล้วจะเห็นว่า นโยบายดังกล่าวส่งผลให้เกิดการปฏิบัติที่แตกต่างกันระหว่างบุคคลที่ได้รับสิทธิหรือ
โควตานั้น กับ บุคคลที่ไม่อยู่ในกลุ่มเชื้อชาติ ถิ่นก�ำเนิด ที่มีสิทธิดังกล่าว แต่หากพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้
จะพบว่า มิได้เป็นไปเพื่อกีดกันหรือเลือกปฏิบัติ แต่เป็นไปเพื่อช่วยกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงหรือเคยถูกเลือกปฏิบัติให้ได้รับ
โอกาสที่เท่าเทียมกันมากขึ้น ฝ่ายที่ก�ำหนดนโยบายดังกล่าวจึงโต้แย้งว่าเป็นการปฏิบัติที่ชอบธรรมและไม่เป็นการเลือก
ปฏิบัติ
คดีสำ� คัญทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันในการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐด้วย
เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติกล่าวคือกรณีเชื้อชาติ ถิ่นก�ำเนิด แต่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้เกิดความ
เท่าเทียมกันดังกล่าวนี้ จะเห็นได้จากคดีส�ำคัญคือ Regents of University of California v. Bakke391 ซึ่งเป็นกรณีที่
โจทก์เป็นวิศวกรและอดีตทหารถูกปฏิเสธการรับเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย University of California,
Davis เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายรับนักศึกษาด้วยโควตาที่ก�ำหนดขึ้นจากมูลเหตุเชื้อชาติ (Racial Quota)
กล่าวคือจ�ำกัดที่นั่งจ�ำนวน ๑๖ ที่นั่งจาก ๑๐๐ ที่นั่งให้บุคคลบางเชื้อชาติ สีผิว ศาลสูงสุดของ California ตัดสินว่า
นโยบายดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิของคนผิวขาวและขัดต่อหลักความเท่าเทียมกัน ศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาตัดสินด้วย
เสียงข้างมากว่ากรณีนี้แม้ว่าเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างความหลากหลายของเชื้อชาติให้เกิดขึ้นในชั้นเรียนด้วย
การให้โควตาช่วยเหลือกลุ่มเชื้อชาติบางกลุ่ม แต่มีลักษณะกว้างเกินไปและขัดต่อหลักความเท่าเทียมกัน
อย่างไรก็ตาม ในปี ๒๐๐๓ ศาลในคดี Grutter v. Bollinger392 ได้ตัดสินว่าเกณฑ์การรับนักศึกษา
โดยอาศัยปัจจัยด้านเชื้อชาติ สีผิว นั้นไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นกรณีนักศึกษาผิวขาวผู้มีผลการเรียน
๓.๘ ถูกปฏิเสธการรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเนื่องจากนโยบายใช้ปัจจัยด้านเชื้อชาติเป็นปัจจัยหนึ่งส�ำหรับการ
พิจารณารับนักศึกษา นักศึกษาผู้นี้จึงฟ้องว่าการใช้ปัจจัยดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนหลักความเท่าเทียมกันที่ก�ำหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑๔ ศาลสูงสุดสหรัฐเห็นว่า เกณฑ์การคัดเลือกของมหาวิทยาลัย Michigan มี
วัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส�ำคัญที่รัฐพึงปกป้อง (Compelling state interest) กล่าวคือวัตถุประสงค์ใน
การสร้างชั้นเรียนที่ประกอบด้วยความหลากหลายของนักศึกษา ศาลตัดสินว่ากระบวนการรับนักศึกษาที่มีเกณฑ์ด้าน
เชื้อชาตินั้นอาจถือว่าเป็นการปฏิบัติในลักษณะพิเศษแก่ชนกลุ่มน้อยที่ด้อยโอกาส (Underrepresented minority
group) แต่มีการน�ำปัจจัยอื่นๆเข้ามาประกอบการพิจารณาส�ำหรับผู้สมัครแต่ละรายด้วย ซึ่งแตกต่างกับระบบโควตา
ซึ่งศาลเคยตัดสินว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ
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From “Regents of the University of California v. Bakke” 438 U.S. 265 (1978)
From “Grutter v. Bollinger” 539 U.S. 306 (2003)
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กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

๔.๑๒.๖ ความเสมอภาคและการเลือกปฏิบัติในมิติการศึกษาตามกฎหมายไทย

จากการศึกษากฎหมายสหรัฐอเมริกาข้างต้นจะเห็นได้วา่ หลักความเท่าเทียมกัน (Equal Protection
Clause) ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑๔ (Fourteenth Amendment) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมาย
ไทยพบว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรับรองหลักความเท่าเทียมกันและในมิติการศึกษานั้นก็มีการรับรองความ
เสมอภาคในการศึกษาเป็นการเฉพาะ393 นอกจากนี้ ยังพบว่าปัจจุบันไทยมีกฎหมายเฉพาะหลายฉบับที่วางหลักรับรอง
ความเท่าเทียมกันและห้ามเลือกปฏิบัติ เช่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ394 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก395
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ เป็นต้น ในประเด็นความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษานั้น
ผลการวิจัยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชี้ให้เห็นว่า โดยภาพรวมระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลายสามารถจัดได้เพียงพอ ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นยังขาดเพียงเล็กน้อย แต่เมื่อพิจารณาในแต่ละเขตพื้นที่
ปรากฏว่าระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่สามารถรับได้ตามความต้องการของผู้เรียน ส�ำหรับ
ประเด็นการจัดการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนั้น ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาร้อยละ ๗๘.๙ เห็นว่า
ค่าใช้จ่ายที่รัฐให้การสนับสนุนไม่เพียงพอ ผู้ปกครองต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มให้กับสถานศึกษาถึงร้อยละ ๗๓.๔396
ส�ำหรับประเด็นความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในกรณีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการ
เลือกปฏิบัติบางประการ เช่น เชื้อชาติ สัญชาตินั้น พบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม
๒๕๔๘ เรื่อง การขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติไทย โดย
เห็นชอบแนวปฏิบตั กิ ารจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎร์หรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย ตามแนวปฏิบตั ทิ เี่ สนอ
397
โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่
 ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติไทย
ซึ่งเดิมเคยจ�ำกัดไว้ให้บางกลุ่ม บางระดับการศึกษา เป็นเปิดกว้างให้ทุกคนที่อาศัยในประเทศสามารถเข้าเรียน
ได้โดยไม่จ�ำกัดระดับ ประเภท หรือพื้นที่การศึกษา
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เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๙ ซึ่งวางหลักว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกัน
ในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”
394
มาตรา ๑๐ วางหลักว่า การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บคุ คลมีสทิ ธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไม่นอ้ ย
กว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
395
กฎกระทรวงก�ำหนดแนวทางการพิจารณาว่าการกระท�ำใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเป็นการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๒. อธิบายว่า “การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใดโดยไม่เท่าเทียมกัน เพราะเหตุความแตกต่างใน
เรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก”
396
คณะอนุกรรมการการศึกษาและการพัฒนา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, รายงานการวิจัย การได้รับสิทธิใน
บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากรัฐ: ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๓ (กรุงเทพมหานคร: บริษัท
รวยบุญการพิมพ์ จ�ำกัด, ๒๕๔๙).
397
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, คูม่ อื และแนวปฏิบตั สิ ำ� หรับการจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎร
หรือไม่มีสัญชาติไทย (๒๕๕๕) สืบค้นจาก http://rnedu.go.th/wp-content/uploads/2015/10/kumoue-no-sunchat.pdf
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ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 จัดสรรงบประมาณอุดหนุนเป็นค่าใช้จา่ ยรายหัว ให้แก่สถานศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาแก่กลุม่ บุคคล
ที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติไทย ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในอัตราเดียวกับค่าใช้จ่ายรายหัวที่จัดสรรให้เด็กไทย
 ให้กระทรวงมหาดไทยจัดท�ำฐานข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลทีไ่ ม่มหี ลักฐานหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย เพือ่
ประโยชน์ต่อการจ�ำแนกสถานะ และการอนุญาตและอ�ำนวยความสะดวกให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีข้อก�ำหนด
เฉพาะและระเบียบปฏิบัติหรือกฎหมายควบคุมเฉพาะให้จ�ำกัดพื้นที่อยู่อาศัยสามารถเดินทางไปศึกษาได้เป็น
ระยะเวลาตามหลักสูตระดับนั้น ๆ โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นครั้งคราว ยกเว้นผู้หนีภัยจากการสู้รบและบุคคล
ในความห่วงใย (Prisoner of conscience)
 ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนที่หนีภัย
จากการสู้รบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
จากมติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าวจะเห็นได้วา่ บุคคลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทางทะเบียนราษฎร์หรือไม่มสี ญ
ั ชาติ
ไทยทุกกลุ่มที่อาศัยในประเทศไทย รวมทั้งผู้ลี้ภัย เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ บุตรของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน มีโอกาสได้รับการ
ศึกษาของไทยและมีสทิ ธิเข้าเรียนฟรี ๑๕ ปี รวมทัง้ ยังมีองค์กรเอกชนระหว่างประเทศทีจ่ ดั การศึกษาตัง้ แต่ประถมศึกษา
ปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในพื้นที่พักพิง ๙ แห่งอีกด้วย398 อย่างไรก็ตาม ยังมีนักวิชาการด้านการศึกษาชี้ให้เห็นถึง
ปัญหาความเข้าใจมติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าว ในกรณีเด็กพิการทีม่ คี วามบกพร่องในการได้ยนิ ยังมิได้รบั สิทธิเสรีภาพ และ
ความเสมอภาคตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้อย่างเต็มที่ การน�ำบทบัญญัติกฎหมายไปบังคับใช้ยังไม่เป็นรูปธรรม เนื่องจาก
กฎหมายบัญญัติไว้อย่างกว้าง ๆ เพื่อใช้ส�ำหรับคนพิการทุกประเภททั้งที่เด็กพิการแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันใน
การจัดการศึกษา399 แม้ว่าความเสมอภาคในมิติการศึกษาจะยังมีปัญหาในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมาย
ดังกล่าว แต่โดยหลักการแล้ว หากพิจารณาในแง่เนื้อหาสาระของหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจกล่าวได้ว่า นโยบายและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องของไทยมีหลักการครอบคลุมเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาแล้ว
ส�ำหรับประเด็นการเลือกปฏิบัติในมิติการศึกษาของไทยที่มีลักษณะการแบ่งแยกบุคคลตามกลุ่มที่
เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัตินั้น พบว่า มีกรณีการก�ำหนดเกณฑ์การรับนักเรียนโดยอาศัยเหตุด้านถิ่นที่อยู่
ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า “..การก�ำหนดหลักเกณฑ์การรับนักเรียนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีก่ ำ� หนดให้รบั นักเรียนในเขตพืน้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๕๐ ไม่เป็นการเลือกปฏิบตั แิ ละไม่กระทบต่อ
สิทธิของเด็กที่เข้าศึกษา ซึ่งการก�ำหนดรับนักเรียนโดยอาศัยเกณฑ์ทะเบียนราษฎรเป็นหลักนั้นเป็นการรับรองสิทธิ ไม่
เป็นการจ�ำกัดสิทธิจึงไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด ...” (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๙๒๗-๙๒๘/๒๕๕๘) กรณีนี้อาจ
จัดว่าเป็นการปฏิบตั แิ ตกต่างกันด้วยเหตุ “ถิน่ ทีอ่ ยู”่ ทัง้ นี้ หากเปรียบเทียบกับนโยบายการจัดสรรสิทธิเข้าเรียนตามพืน้ ที่
พักอาศัย (Neighborhood Policy) ในสหรัฐอเมริกาจะเห็นได้ว่า โดยหลักแล้วนโยบายนี้เป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกัน
แต่ศาลน�ำปัจจัยต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น “ผลที่ท�ำให้เกิดการแบ่งแยกนักเรียนด้วยเหตุเชื้อชาติ ศาสนา”
“เจตนาในการแบ่งแยก (Segregative Intent)” ซึ่งอาจจ�ำแนกวิเคราะห์ได้สองกรณี คือ
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กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

กรณีแรก หากมาตรการหรือนโยบายดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการแบ่งแยก หรือแสดงว่ามีเจตนาแบ่งแยก
ก็จะเป็นการขัดต่อหลักความเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ โดยนัยนีจ้ ะเห็นได้วา่ ศาลพิจารณาความเท่าเทียมกันในเชิงสาระ
(Substantive Equality) และในการพิจารณาถึง “ผล” (Effect) นั้นก็สอดคล้องกับหลักการห้ามเลือกปฏิบัติโดยอ้อม
กรณีที่สอง หากมาตรการหรือนโยบายดังกล่าวไม่มีเจตนาหรือผลในการแบ่งแยก แต่มีวัตถุประสงค์
เพื่อขจัดความไม่ความสมดุลระหว่างเชื้อชาติ สีผิว (Racial Imbalance) ก็ไม่ขัดต่อหลักความเท่าเทียมกัน โดยนัยนี้
จะเห็นได้ว่า มาตรการหรือนโยบายดังกล่าวมีลักษณะเป็นมาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก (Affirmative Action) นั่นเอง
นอกจากเหตุในด้าน “ถิน่ ทีอ่ ยู”่ ดังกล่าวแล้ว ส�ำหรับประเด็นการเลือกปฏิบตั ใิ นมิตกิ ารศึกษาด้วยเหตุ
แห่งการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ โดยเฉพาะ เชื้อชาติ สัญชาติ นั้นพบว่า กฎหมายไทยที่เป็นอยู่ได้วางหลักเกณฑ์การคุ้มครอง
ความเสมอภาคไว้ครอบคลุมแล้ว
ส�ำหรับกรณีการแบ่งแยกบุคคลด้วยเหตุแห่งเพศ ในมิตกิ ารศึกษานัน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกา
แล้วพบว่า ในประเทศไทยก็มีสถานศึกษาของรัฐที่รับบุคคลเฉพาะเพศ (Gender Segregated School) อยู่เป็นจ�ำนวน
มาก ทัง้ โรงเรียนชายล้วน และโรงเรียนหญิงล้วน ซึง่ ยังไม่ปรากฏค�ำร้องหรือคดีในประเทศไทยทีต่ ดั สินประเด็นว่า โรงเรียน
ชายล้วนหรือหญิงล้วนนั้นเป็นการเลือกปฏิบัติและขัดต่อหลักความเท่าเทียมกันหรือไม่ หากพิจารณาจากหลักการตาม
กฎหมายเฉพาะที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การแบ่งแยกบุคคลด้วยเหตุแห่งเพศในมิติการศึกษาโดยหลักแล้วจะเป็นการ
ปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันระหว่างบุคคลด้วยเหตุแห่งเพศ นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบกับกรณีในสหรัฐอเมริกาจะเห็นได้วา่ แม้
ภาครัฐจะจัดให้มโี รงเรียนอืน่ ๆ นอกจากโรงเรียนเฉพาะเพศนัน้ แต่เมือ่ พิจารณาถึงผล (Effect) แล้วยังอาจเป็นการเลือก
ปฏิบตั ติ อ่ บุคคลได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาต่อไปว่าการจ�ำแนกโรงเรียนตามเพศนัน้ มีเหตุผลอันสมควรหรือไม่
ซึง่ กฎหมายไทยมิได้กำ� หนดหลักเกณฑ์หรือแนวพิจารณาไว้อย่างชัดแจ้ง แต่อาจน�ำหลักเกณฑ์และปัจจัยพิจารณาทีศ่ าล
สหรัฐอเมริกาวางไว้มาประกอบเป็นแนวทางพิจารณาได้ กล่าวคือ ศาลสหรัฐอเมริกาพิจารณาว่าการแบ่งแยกรับนักเรียน
ตามเพศหรือโรงเรียนเฉพาะเพศ ภายใต้กรอบของหลัก “เหตุผลชอบด้วยกฎหมาย” (Legitimate Educational Policy)
และ “ความสัมพันธ์อย่างมีนยั ส�ำคัญและชอบธรรมระหว่างเป้าหมายและวิธกี าร” (Fair and Substantial Relationship
between Means and Ends) ซึ่งอาจจ�ำแนกได้สองกรณี
กรณีแรก การรับนักเรียนแบ่งแยกตามเพศของโรงเรียนเฉพาะเพศนั้น แสดงถึงเหตุผลอันชอบด้วย
กฎหมาย โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายและวิธีการ เช่น มีทฤษฎีทางสังคมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์มารองรับถึง
เหตุผลในการแบ่งแยกโรงเรียนตามเพศ กรณีนี้การแบ่งแยกโรงเรียนตามเพศจะไม่ขัดต่อหลักความเท่าเทียมกัน
กรณีที่สอง การรับนักเรียนแบ่งแยกตามเพศของโรงเรียนเฉพาะเพศนั้น ปราศจากเหตุผลอันชอบ
ด้วยกฎหมาย ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายและวิธีการ กรณีนี้การแบ่งแยกโรงเรียนตามเพศจะขัดต่อหลักความ
เท่าเทียมกัน
ด้วยเหตุนี้ หากพิจารณาตามกรอบกฎหมายไทยปัจจุบัน ประกอบกับแนวการวินิจฉัยของศาล
สหรัฐอเมริกาดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า การแบ่งแยกนักเรียนตามเพศดังที่ปรากฏจากโรงเรียนของรัฐหลายแห่งของ
ไทยนั้น โดยหลักแล้วเป็นการปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันด้วยเหตุแห่งเพศ แต่ต้องพิจารณาต่อไปว่ามีเหตุผลอันสมควร
หรือไม่ อย่างไร
นอกจากการเลือกปฏิบตั ใิ นมิตกิ ารศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับการจ�ำแนกกลุม่ บุคคลด้วยเหตุถน่ิ ทีอ่ ยู่ เชือ้ ชาติ
สัญชาติ เพศ แล้วยังอาจมีประเด็นเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ ในมิติการศึกษา ดังจะเห็นได้จากการศึกษาค�ำร้องต่อ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบว่ามีหลายกรณีทผี่ รู้ อ้ งอ้างว่าถูกเลือกปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องกับมิตดิ า้ นการศึกษา เช่น
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ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กรณีผู้ร้องอ้างว่า โรงเรียนไม่ออกเอกสารแสดงการจบหลักสูตรส�ำหรับนักเรียนที่ยังค้างค่าบ�ำรุง
การศึกษา (ค�ำร้องที่ ๒๒๙/๒๕๕๕) กรณีนี้อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการปฏิบัติแตกต่างกันระหว่างนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์
มีสิทธิจบการศึกษาเหมือนกัน แต่บางคนที่ค้างช�ำระค่าบ�ำรุงไม่ได้รับเอกสารการจบ แต่เหตุ “ค้างช�ำระค่าบ�ำรุง” ไม่
เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตาม หากมีข้อเท็จจริงว่า การไม่ออกเอกสาร
จบหลักสูตรให้กบั นักเรียนบางคนมีความเกีย่ วข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ เช่น ไม่ออกเอกสารให้กบั นักเรียนบางเชือ้
ชาติ เช่นนี้อาจเป็นการเลือกปฏิบัติได้
 กรณีผู้ร้องร้องว่าถูกทางโรงเรียนเรียกเก็บเงินค่าเทอม คนละ ๒๗,๐๐๐ บาท หากไม่จ่ายทาง
โรงเรียนให้ลาออก หรือจะคัดชื่อออกจากโรงเรียน ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าไม่เป็นไปตามกฎหมายที่มีสิทธิเรียนฟรี ๑๒ ปี คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า กรณีนี้เป็นโรงเรียนทางเลือกที่มีการสอนตามหลักสูตรบูรณาการ แตกต่างจาก
โรงเรียนที่สังกัดภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงไม่ปรากฏว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๑๐๗๙/๒๕๕๘) กรณีนี้จะ
เห็นได้ว่า การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษมิได้เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ฯลฯ
นอกจากนี้ยังอาจพิจารณาได้ว่า โรงเรียนดังกล่าวเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนั้นกับนักเรียนทุกคนจึงไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ
โดยตรง แต่มีประเด็นน่าพิจารณาว่าว่าหากน�ำหลักการเลือกปฏิบัติโดยอ้อมมาพิจารณาถึงผลกระทบ (Effect) แล้วจะมี
นักเรียนบางคนที่อยู่ในกลุ่มเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติไม่สามารถเข้าเรียนได้หรือไม่
 กรณีการก�ำหนดเงื่อนไขการเข้าศึกษาและก�ำหนดเงื่อนไขการพ้นสภาพการเป็นนักเรียนด้วยเหตุ
“ความประพฤติ” คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก (รายงานผล
การตรวจสอบ ที่ ๘๖๕/๒๕๕๕) กรณีนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาตามกฎหมายเฉพาะ คือ พระราช
บัญญัตคิ มุ้ ครองเด็ก ซึง่ มิได้กำ� หนดเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ไิ ว้ จึงเป็นการพิจารณาในกรอบทีก่ ว้างกว่าเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน
 กรณีผู้ร้องอ้างว่าถูกตัดสิทธิไม่ให้เข้าร่วมสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์
เนือ่ งจากขาดเอกสารประกอบการสอบ เช่น ส่งรูปถ่ายไม่ครบตามจ�ำนวนทีก่ ำ� หนดในประกาศสอบ จะเห็นได้วา่ เมือ่ ผูร้ อ้ ง
มิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังกล่าว การที่ผู้ร้องถูกตัดสิทธิเข้าสอบจึงมิใช่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรม (ค�ำร้องที่ ๖๒๕/๒๕๕๓ และ ๖๓๑-๖๓๕/๒๕๕๓ รายงานผลการพิจารณา ที่ ๓๕๗-๓๖๒/๒๕๕๘) กรณีนี้จะ
เห็นได้ว่า การก�ำหนดเงื่อนไขบางอย่างนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน กล่าวคือ
ไม่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงซึ่งแสดงถึงความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับเหตุด้านเชื้อชาติ สีผิว ฯลฯ และมีการใช้บังคับกับ
ทุกคนเหมือนกัน จึงไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ
นอกจากนี้ จากการศึกษาคดีของศาลปกครอง พบว่ามีหลายกรณีที่ผู้ร้องอ้างว่าถูกเลือกปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับมิติด้านการศึกษา เช่น คดีหมายเลขแดงที่ อ ๙๗๒/๒๕๕๖ คดีหมายเลขด�ำที่ อ ๖๗๓/๒๕๕๒
 กรณีผฟ
ู้ อ้ งคดีสมัครเข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์ไม่ผา่ นการสัมภาษณ์ ผูฟ้ อ้ งคดีเห็นว่าตนถูกเลือก
ปฏิบัติ ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่ากรรมการทุกคนไม่เคยมีเหตุโกรธเคืองกับผู้ฟ้องคดีมาก่อน จึงไม่มีมูลเหตุจูงใจที่จะ
กลั่นแกล้งไม่รับผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษา ส�ำหรับหลักเกณฑ์การประเมินผลการสอบสัมภาษณ์นั้น ปรากฏตามเอกสาร
การสัมภาษณ์ว่า มีการก�ำหนดลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ เช่น “Overt Homosexuality” การแต่งตัว กิริยามารยาท
ไม่เหมาะสม การควบคุมอารมณ์ไม่เหมาะสม ความไม่รบั ผิดชอบ ขาดมนุษยสัมพันธ์ ขาดความใฝ่รู้ อย่างไรก็ตาม จากข้อ
เท็จจริงในการพิจารณา ศาลปกครองรับฟังได้วา่ การตอบค�ำถามตลอดจนกิรยิ าอาการของผูฟ้ อ้ งคดีในการสอบสัมภาษณ์
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เป็นเหตุให้กรรมการมีมติไม่รบั ผูฟ้ อ้ งคดีเข้าศึกษา อีกทัง้ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์กม็ ไิ ด้พจิ ารณาไม่รบั ผูฟ้ อ้ งคดีเพราะ
เหตุด้านบุคลิกภาพแต่ประการเดียว แต่ยังปรากฏความไม่เหมาะสมด้านอื่นอีกหลายประการที่เป็นเหตุผลในการไม่รับ
ผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษา การพิจารณาของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จึงไม่ใช่การกระท�ำที่ต้องห้ามตามมาตรา ๓๐ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ คดีนจี้ ะเห็นได้วา่ มีเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ เช่น รสนิยมทางเพศ
มาเกี่ยวข้องแต่ข้อเท็จจริงไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าการปฏิบัติที่แตกต่างกันนั้นมีความเชื่อมโยงกับเหตุดังกล่าว
คดีของศาลปกครองข้างต้นอาจเปรียบเทียบได้กับกรณีที่ผู้ร้องร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เรือ่ งบุตรสาวถูกปฏิเสธการเข้าศึกษาด้วยเหตุมปี านบนใบหน้า ซึง่ เหตุนเี้ กีย่ วข้องกับ “สภาพทางกาย” จากการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า การที่บุตรสาวของผู้ร้องไม่ผ่านการสอบคัดเลือกนั้นเป็นผลจากคะแนนสอบ ไม่เกี่ยวข้องกับ
ปานบนใบหน้าแต่อย่างใด (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๑๙๔/๒๕๕๗)
อาจสรุปได้วา่ กฎหมายไทยและกฎหมายสหรัฐอเมริกาต่างรับรองหลักความเสมอภาคไว้เช่นเดียวกัน
ส�ำหรับในมิติการศึกษานั้น บุคคลย่อมมีสิทธิในการศึกษาโดยปราศจากการแบ่งแยกด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น
เชื้อชาติ สีผิว เพศ อย่างไรก็ตาม ศาลสหรัฐอเมริกาน�ำปัจจัยต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณานโยบายหรือมาตรการที่
ปฏิบตั ติ อ่ บุคคลแตกต่างกันหรือมีการแบ่งแยกบุคคลในมิตกิ ารศึกษาด้วย ซึง่ อาจเปรียบเทียบได้กบั หลักความเสมอภาค
เชิงสาระและหลักการห้ามเลือกปฏิบัติโดยอ้อม ในกรณีของไทยนั้น ประเด็นการเลือกปฏิบัติในมิติการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับการจ�ำแนกบุคคลตามเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ “ถิ่นที่อยู่”จากกรณีศึกษาดังกล่าวข้างต้นนั้นไม่ขัด
หลักความเท่าเทียมกันและไม่จัดเป็นการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากมีลักษณะเป็นมาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก ส�ำหรับการ
จ�ำแนกบุคคลในมิติการศึกษาด้วยเหตุแห่งเพศนั้นพบว่า ตามกฎหมายไทยปัจจุบันมีหลักการคุ้มครองที่ครอบคลุมแล้ว
แต่ยังมีปัญหาการตีความในบางประเด็น เช่น โรงเรียนที่รับนักเรียนเฉพาะเพศนั้น อยู่บนพื้นฐานของเหตุผลอันสมควร
หรือไม่ อย่างไร ส�ำหรับประเด็นการเลือกปฏิบัติในมิติการศึกษาด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ โดยเฉพาะ เชื้อชาติ
สัญชาติ นัน้ กฎหมายไทยทีเ่ ป็นอยูไ่ ด้วางหลักเกณฑ์การคุม้ ครองความเสมอภาคไว้ครอบคลุมแล้ว นอกจากนี้ ยังพบว่ามี
ประเด็นเกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั อิ นื่ ๆ ในมิตกิ ารศึกษาของไทย ซึง่ ในหลายกรณีไม่เกีย่ วข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

๔.๑๓ การเลือกปฏิบัติในกรณีการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment)
ในหัวข้อนีจ้ ะได้ศกึ ษาวิเคราะห์การคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) ในบริบทของกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ที่เกี่ยวกับหลักความเท่าเทียมกันและการไม่เลือกปฏิบัติ โดยเริ่มจากชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการคุกคามทางเพศ
กับหลักความเท่าเทียมกันและการไม่เลือกปฏิบตั ิ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศกับกฎหมาย
ไทยที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๑๓.๑ การคุ้มครองผู้ถูกคุกคามทางเพศในกรอบของการห้ามเลือกปฏิบัติ

กาคุกคามทางเพศมีความหมายโดยทั่วไป คือ การกลั่นแกล้งรังแก หรือการบีบบังคับที่มีลักษณะ
เกีย่ วข้องกับเรือ่ งทางเพศ รวมถึงการให้สญ
ั ญาหรือสิง่ ตอบแทนใด ๆ เพือ่ เป็นการแลกเปลีย่ นกับการปฏิบตั เิ กีย่ วกับเรือ่ ง
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ทางเพศ400 การคุกคามทางเพศอาจเกิดขึน้ ในสภาพแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�ำงานหรือเกิดขึน้ ในสภาพแวดล้อมของ
สังคมทัว่ ไป ประเด็นแรกทีม่ คี วามส�ำคัญอันควรชีใ้ ห้เห็นก่อนก็คอื ความสัมพันธ์ระหว่างการคุกคามทางเพศกับหลักความ
เท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ในระดับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ พบว่า การคุกคามมีความสัมพันธ์กบั “ความรุนแรง”
และ “ความรุนแรง” จัดเป็นส่วนหนึ่งของ “การเลือกปฏิบัติ” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรุนแรงทางเพศซึ่งอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์การเลือกปฏิบตั ติ อ่ เพศหญิง ดังจะเห็นได้จาก อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีในทุกรูปแบบ
(Elimination of All Forms of Discrimination against Women – CEDAW) ข้อ ๑. มีหลักว่า “เพื่อความมุ่งประสงค์
ของอนุสัญญานี้ ค�ำว่า “การเลือกปฏิบัติต่อสตรี” จะหมายถึงการแบ่งแยกการกีดกันหรือการจ�ำกัดใด ๆ เพราะเหตุแห่ง
เพศซึ่งมีผลหรือความมุ่งประสงค์ที่จะท�ำลาย หรือท�ำให้เสื่อมเสียการยอมรับการได้อุปโภค หรือการใช้สิทธิโดยสตรีโดย
ไม่เลือกสถานภาพด้านการสมรสบนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรีของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม พลเมือง หรือด้านอื่น ๆ”
ในการตีความอนุสญ
ั ญานี้ ปรากฏว่าข้อเสนอแนะทัว่ ไปที่ ๑๙ ของคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบตั ิ
ต่อสตรี (CEDAW General Recommendation No. 19) ให้ความเห็นต่อมาตรา ๑ ของอนุสัญญา CEDAW ที่นิยาม
การเลือกปฏิบัติต่อสตรี ว่า “การเลือกปฏิบัติต่อสตรี รวมถึงความรุนแรงบนพื้นฐานของเพศสภาพ ได้แก่ ความรุนแรง
ที่กระท�ำต่อสตรีเพราะเธอเป็นผู้หญิง หรือมีผลกระทบต่อสตรีอย่างรุนแรงเป็นพิเศษ ซึ่งรวมถึงการท�ำร้ายหรือท�ำให้เจ็บ
ปวดในทางร่างกาย จิตใจหรือทางเพศ การข่มขู่ว่าจะท�ำร้าย การบังคับ และการลิดรอนเสรีภาพอื่น ๆ ความรุนแรงบน
พืน้ ฐานของเพศสภาพอาจเป็นการละเมิดบทบัญญัตเิ ฉพาะต่าง ๆ ของอนุสญ
ั ญา ไม่วา่ บทบัญญัตนิ นั้ ๆ จะกล่าวถึงความ
รุนแรงไว้อย่างชัดแจ้งหรือไม่กต็ าม” ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ ความหมายของการเลือกปฏิบตั ริ วมถึง “ความรุนแรงบนพืน้ ฐาน
ของเพศสภาพ (Gender-based violence)”401
นอกจากข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับนิยามของการเลือกปฏิบัติต่อสตรีแล้ว ในส่วนของหลักความ
เท่าเทียมกันในการท�ำงาน (Equality in Employment) ตามอนุสัญญาฯ ข้อ ๑๑ นั้น ข้อเสนอแนะทั่วไปดังกล่าวยังได้
กล่าวถึงการคุกคามทางเพศไว้โดยเฉพาะว่า “ความเท่าเทียมกันในการท�ำงานอาจถูกล่วงละเมิดอย่างร้ายแรงเมื่อสตรี
ต้องตกอยูภ่ ายใต้ความรุนแรงบนพืน้ ฐานของเพศสภาพ เช่น การคุกคามทางเพศในสถานทีท่ ำ� งาน (Sexual Harassment
in the Workplace)”
ข้อแนะน�ำทั่วไปดังกล่าว ยังได้อธิบายความหมายของการคุกคามทางเพศไว้ด้วยว่า
“หมายความรวมถึงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับเรื่องทางเพศ เช่น การติดต่อทางกายภาพ
การสือ่ สารเกีย่ วกับเรือ่ งทางเพศ การแสดงสือ่ ลามก และการเรียกร้องทางเพศ ไม่วา่ โดยวาจาหรือการกระท�ำ การกระท�ำ
400

From Academic and Workplace Sexual Harassment (p 2-5) by Michele Antoinette Paludi and Richard
Barickman, 1991 , SUNY Press
401
CEDAW General Recommendation No. 19, “The Convention in article 1 defines discrimination against
women. The definition of discrimination includes gender-based violence, that is, violence that is directed against
a woman because she is a woman or that affects women disproportionately. It includes acts that inflict physical,
mental or sexual harm or suffering, threats of such acts, coercion and other deprivations of liberty. Gender-based
violence may breach specific provisions of the Convention, regardless of whether those provisions expressly
mention violence”
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เช่นนัน้ ท�ำให้เกิดการดูหมิน่ เหยียดหยามและอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัย การกระท�ำดังกล่าวเป็นการ
เลือกปฏิบตั เิ มือ่ สตรีมเี หตุอนั ควรเชือ่ ได้วา่ การปฏิเสธหรือคัดค้านต่อการกระท�ำเหล่านัน้ จะส่งผลให้เกิดการเสียเปรียบที่
เกี่ยวกับการท�ำงาน รวมทั้งการสรรหาพนักงาน และความก้าวหน้าในการท�ำงาน หรือเป็นกรณีที่การกระท�ำดังกล่าวก่อ
ให้เกิดบรรยากาศสภาพแวดล้อมการท�ำงานอันมีลักษณะคุกคาม (Hostile Working Environment)402
นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. ๑๙๙๓ สหประชาชาติได้ให้การรับรอง ปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อ
สตรี (Declaration on the Elimination of Violence against Women) เพื่อการส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาค
ในการขจัดความรุนแรงในทุกรูปแบบต่อสตรีในปฏิญญานี้ “ความรุนแรงต่อสตรี” หมายรวมถึง403
“- ความรุนแรงทางกายภาพ ทางเพศ และทางจิตใจ ที่เกิดขึ้นในครอบครัวรวมทั้งการทุบตี การล่วง
ละเมิดต่อเด็กหญิงในครอบครัว.... ความรุนแรงที่ไม่ได้เกิดจากคู่สมรส และความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการหาประโยชน์
จากสตรี
- ความรุนแรงทางกายภาพ ทางเพศ และทางจิตใจ ที่เกิดขึ้นในชุมชนทั่วไป รวมถึง การข่มขืน การ
ทารุณกรรมทางเพศ การคุกคามทางเพศการรบกวนทางเพศในสถานทีท่ ำ� งาน (Sexual Harassment and Intimidation
at Work) ในสถาบันการศึกษาและสถานที่ต่าง ๆ….”
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าในบริบทของสิทธิมนุษยชนนั้น การคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) ส่ง
ผลกระทบต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) นอกจากนี้ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำต่อเพศหญิง
ยังจัดอยู่ในความหมายของ “การกระท�ำรุนแรงทางเพศ” (Sexual Violence Against Women) ซึ่งตามกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ จัดเป็นส่วนหนึ่งของ “การเลือกปฏิบัติ” ด้วยเหตุแห่งเพศ อันท�ำให้ผู้ถูกปฏิบัติได้รับความ
พึงพอใจน้อยกว่าบุคคลอืน่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การคุกคามทางเพศในมิตทิ เี่ กีย่ วข้องกับการท�ำงาน ดังจะได้จำ� แนกอธิบาย
ในหัวข้อต่อไป
402

CEDAW General Recommendation No.19, “Equality in employment can be seriously impaired when
women are subjected to gender-specific violence, such as sexual harassment in the workplace.
Sexual harassment includes such unwelcome sexually determined behavior as physical contact and
advances, sexually coloured remarks, showing pornography and sexual demands, whether by words or actions.
Such conduct can be humiliating and may constitute a health and safety problem; it is discriminatory when the
woman has reasonable ground to believe that her objection would disadvantage her in connection with her
employment, including recruitment or promotion, or when it creates a hostile working environment”
403
Declaration on the Elimination of Violence against Women, Article 2
Violence against women shall be understood to encompass, but not be limited to, the following:
(a) Physical, sexual and psychological violence occurring in the family, including battering, sexual abuse of female
children in the household, dowry-related violence, marital rape, female genital mutilation and other traditional
practices harmful to women, non-spousal violence and violence related to exploitation; (b) Physical, sexual and
psychological violence occurring within the general community, including rape, sexual abuse, sexual harassment
and intimidation at work, in educational institutions and elsewhere, trafficking in women and forced prostitution;
(c) Physical, sexual and psychological violence perpetrated or condoned by the State, wherever it occurs.
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๔.๑๓.๒ การคุกคามทางเพศกับการเลือกปฏิบัติในมิติของการจ้างแรงงาน

การคุกคามทางเพศซึ่งเป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลด้วยเหตุแห่งเพศนั้นอาจจ�ำแนกเป็นสองมิติ คือ
การคุกคามทางเพศในสภาพแวดล้อมการท�ำงาน และการคุกคามทางเพศในสภาพแวดล้อมทั่วไปของสังคม
ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกานั้น พบว่า คณะกรรมการความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน (Equal
Employment Opportunity Commission (EEOC) จ�ำแนกการคุกคามทางเพศออกเป็นสองกรณี คือ404
 การคุกคามทางเพศในเชิงแลกเปลี่ยน (Quid pro quo) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อผลประโยชน์ใด ๆ เกี่ยวกับ
การจ้างงานถูกน�ำมาผูกโยงกับการเรียกร้องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศ
 การสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมการท�ำงานอันมีลักษณะคุกคาม (Hostile Working environment) สภาพแวดล้อมนีเ้ กิดขึน้ เมือ่ ลูกจ้างจ�ำเป็นต้องอยูภ่ ายใต้คำ� กล่าว กิรยิ าท่าทาง การปฏิบตั ทิ มี่ ลี กั ษณะทางเพศ
โดยไม่พึงประสงค์ รวมทั้งการกระท�ำทางกายภาพ
ส�ำหรับรายละเอียดของสองกรณีนี้จะได้ชี้ให้เห็นในหัวข้อต่อไป ในชั้นนี้จะเห็นได้ว่า การจ�ำแนก
ลักษณะของการคุกคามทีเ่ กีย่ วกับมิตกิ ารท�ำงานดังกล่าวนัน้ มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับความหมายของข้อเสนอแนะทัว่ ไปที่
๑๙ ของคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี (CEDAW General Recommendation No. 19) ดังกล่าวข้างต้น
ซึ่งเน้นย�้ำความส�ำคัญของการคุกคามทางเพศในสถานที่ท�ำงานอันถือเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
ด้วยเหตุนี้ ในมิติของการท�ำงานนั้น การคุกคามทางเพศ เป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนถึงการเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ รวมทั้งเป็นการกระทบถึงความเท่าเทียมกัน (Equality) ศักดิ์ศรีของมนุษย์405 การคุกคาม
ทางเพศส่งผลต่อสภาพจิตใจและความรู้สึกของลูกจ้าง เช่น ความรู้สึก โกรธ ขุ่นเคืองใจ หวาดกลัว ความเครียด
404

From Sexual Harassment, U.S. Equal Employment Opportunity Commission. Retrieved from https://
www.eeoc.gov/laws/types/sexual_harassment.html
405
International Labour Organization, India must have zero tolerance for workplace sexual harassment
Retrieved from http://www.ilo.org/asia/info/public/WCMS_220527/lang--en/index.html
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ความกังวล กดดัน อันน�ำไปสู่ผลกระทบต่อขวัญและก�ำลังใจตลอดจนประสิทธิภาพในการท�ำงาน อาจส่งผลให้เกิดการ
ลาป่วยและการขาดงาน ลูกจ้างที่เป็นหญิงซึ่งถูกคุกคามอาจเลือกวิธีการลาออกจากงานไปแทนที่จะต่อสู้เพื่อรักษาสิทธิ
ของตนทีถ่ กู ล่วงละเมิดจากการคุกคาม นอกจากนี้ ดังทีก่ ล่าวมาแล้วในกรณีกฎหมายสหรัฐอเมริกาว่า การคุกคามทางเพศ
ในสภาพแวดล้อมการท�ำงานอาจจ�ำแนกได้ ๒ ประเภท จะเห็นได้วา่ การคุกคามในลักษณะของการบังคับทางเพศ (Sexual
Coercion) ซึ่งเป็นการที่นายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาเสนอผลตอบแทนเกี่ยวกับการท�ำงานอันเป็นประโยชน์และความ
อยู่รอดทางเศรษฐกิจเพื่อแลกกับการปฏิบัติทางเพศเป็นพิเศษ (exchange sexual favours for economic survival)
ท�ำให้ส่งผลเป็นการลดคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของลูกจ้างผู้นั้น โดยอาจมองว่าเป็นบุคคลอีกชนชั้นหนึ่งของสังคมการ
ท�ำงาน จากมุมมองนี้ท�ำให้สามารถพิจารณาการคุกคามทางเพศในที่ท�ำงานว่าเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
ดังจะเห็นได้จากข้อเสนอแนะทั่วไปที่ ๑๙ ของคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี (CEDAW General
Recommendation No. 19) ที่ได้กล่าวข้างต้น ตามกฎหมายไทยนั้น การคุ้มครองผู้ถูกคุกคามทางเพศในมิติการจ้าง
แรงงานตามกรอบหลักการไม่เลือกปฏิบัติในกฎหมายสิทธิมนุษยชนดังที่กล่าวมา ปรากฏให้เห็นในกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานดังจะได้วิเคราะห์ต่อไป

๔.๑๓.๓ มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ

๔.๑๓.๓.๑ กฎหมายสหรัฐอเมริกา
กฎหมายสิทธิพลเมืองสหรัฐอเมริกา (The Civil Rights Act) ในส่วนของ บทที่ ๘ (Title
VIII) ได้วางหลักห้ามการปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงานอันถือเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย (Unlawful employment
practices) ในส่วนของการปฏิบัติของนายจ้างมีหลักว่า406
การปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงานที่มิชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่
 การปฏิเสธการจ้างหรือการเลิกจ้างบุคคลใดหรือเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดในกรณี
				
ของค่าชดเชย เงือ่ นไขการท�ำงาน สภาพการจ้าง สิทธิพเิ ศษในการจ้างงาน ด้วยเหตุ
				
เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ หรือถิ่นก�ำเนิดของบุคคลดังกล่าว
 การจ�ำกัด การแบ่งแยก การจ�ำแนก ลูกจ้างหรือผูส้ มัคร (Employee or applicant)
				
ด้วยวิธีใด ๆ อันเป็นการพรากไปซึ่งโอกาสของบุคคลนั้นในการท�ำงานหรือส่งผล
				
กระทบอย่างรุนแรงต่อสถานะของบุคคลนั้นในฐานะลูกจ้าง ด้วยเหตุเชื้อชาติ สีผิว
				
ศาสนา เพศ หรือถิ่นก�ำเนิดของบุคคลดังกล่าว
คณะกรรมการความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน (Equal Employment Opportunity
Commission, EEOC) ซึ่งเป็นองค์กรระดับรัฐบาลกลางที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายสิทธิพลเมือง ในกรณีการเลือกปฏิบัติ
เกี่ยวกับการท�ำงานได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติ (Guidelines) ในการนิยามความหมายและบังคับใช้กฎหมายสิทธิพลเมืองใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศในที่ท�ำงานสรุปได้ว่า407

406
407

SEC. 2000e-2. [Section 703], the Civil Rights Act
International Labour Organization Loc. cit.
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“การเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องทางเพศโดยไม่พึงประสงค์ หรือการกระท�ำด้วยวาจาหรือ
ทางกายภาพซึ่งมีลักษณะเกี่ยวกับเพศ เมื่อการกระท�ำดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
กรณีที่ ๑ การตกลงยอมรับการกระท�ำเช่นนั้นท�ำขึ้นโดยชัดแจ้งหรือปริยายในเงื่อนไข
ข้อก�ำหนดของการจ้างงาน
กรณีที่ ๒ การตกลงยอมรับหรือการปฏิเสธการกระท�ำดังกล่าว ถูกใช้เป็นพืน้ ฐานของการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการจ้างงานซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลนั้น
กรณีที่ ๓ การกระท�ำเช่นนัน้ มีวตั ถุประสงค์หรือผลกระทบในการขัดขวางการท�ำงานขอบ
ผู้ถูกกระท�ำอย่างไม่สมเหตุสมผลหรือเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศในการท�ำงานอันมีลักษณะรบกวน
เป็นปฏิปักษ์ หรือคุกคาม (Hostile Working Environment)”
จะเห็นได้ว่า ส�ำหรับกรณีที่ ๑ และ ๒ อาจเรียกว่า การคุกคามทางเพศในเชิงแลกเปลี่ยน
(Quid pro quo) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อผลประโยชน์ใด ๆ เกี่ยวกับการจ้างงานถูกน�ำมาผูกโยงกับการเรียกร้องที่เกี่ยวกับความ
สัมพันธ์ทางเพศ การคุกคามในลักษณะนี้เกิดขึ้นได้ทั้งกรณีที่ลูกจ้างปฏิเสธและได้รับผลร้ายหรือไม่ได้รับโอกาสอัน
เกีย่ วกับการท�ำงาน รวมทัง้ ในกรณีทลี่ กู จ้างตกลงยินยอมเพือ่ หลีกเลีย่ งผลร้ายทีจ่ ะเกิดขึน้ หากปฏิเสธ กรณีที่ ๓ อาจเรียก
ว่า การสร้างสภาพแวดล้อมในการท�ำงานอันมีลักษณะคุกคาม สภาพแวดล้อมนี้เกิดขึ้นเมื่อลูกจ้างจ�ำเป็นต้องอยู่ภายใต้
ค�ำกล่าว กิริยาท่าทาง การปฏิบัติที่มีลักษณะทางเพศโดยไม่พึงประสงค์ รวมทั้งการกระท�ำทางกายภาพ อย่างไรก็ตาม
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งยังไม่อาจสรุปได้ว่าเป็นกรณีสภาพแวดล้อมในการท�ำงานอันมีลักษณะคุกคาม เนื่องจาก
อาจต้องพิจารณาในภาพรวมซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมหลายพฤติกรรม ดังนั้น ในการพิจารณาว่ามีสภาพแวดล้อม
ดังกล่าวหรือไม่ EEOC จะน�ำปัจจัยต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา โดยเฉพาะ ปัจจัยด้าน “ความรุนแรง” (Serious) และ
“ความถี่” (Frequent) ของพฤติกรรมที่อ้างว่ามีส่วนก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมดังกล่าว อย่างไรก็ตามในบางสถานการณ์
นั้น การคุกคามทั้งสองกรณีอาจทับซ้อนกันได้ เช่น ภายใต้สภาพแวดล้อมการท�ำงานที่มีลักษณะคุกคามนั้น หัวหน้างาน
อาจเรียกร้องให้ลกู จ้างปฏิบตั ติ อ่ ตนในลักษณะทีพ่ งึ พอใจเป็นพิเศษเกีย่ วกับเรือ่ งทางเพศ ซึง่ เมือ่ ลูกจ้างปฏิเสธจะมีผลต่อ
ความก้าวหน้าในงานหรือถูกเลิกจ้าง408
๔.๑๓.๓.๒ กฎหมายอินเดีย
การคุกคามทางเพศต่อผูห้ ญิง เป็นการละเมิดสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูห้ ญิงในความเท่าเทียม
กัน ซึง่ สิทธินไี้ ด้รบั การรับรองตามรัฐธรรมนูญอินเดียมาตรา ๑๔409 และ ๑๕ รวมทัง้ ละเมิดต่อสิทธิในชีวติ และการใช้ชวี ติ
ด้วยความมีศักดิ์ศรีตามมาตรา ๒๑
408

Section 704 (a) of Title VII
Article 14 Equality before the law: “The State shall not deny to any person equality before the law or
the equal protection of the laws within the territory of India”, Article 15. Prohibition of discrimination on grounds
of religion, race, caste, sex or place of birth (1) The State shall not discriminate against any citizen on grounds only
of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. (2) No citizen shall, on grounds only of religion, race,
caste, sex, place of birth or any of them, be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard
to- (a) access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment; or (b) the use of wells, tanks,
bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of State funds or dedicated to the
use of the general public. (3) Nothing in this article shall prevent the State from making any special provision for
women and children.
409
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การคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) คือ การกลั่นแกล้งรังแก หรือการบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศ หรือการกระท�ำอันไม่พึงประสงค์ หรือการให้ค�ำมั่นสัญญาที่ไม่เหมาะสมเพื่อแลกเปลี่ยนกับ
การตอบแทนในเรื่องทางเพศ
องค์ประกอบส�ำคัญของการคุกคามทางเพศ คือ ลักษณะที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่เป็นที่
ต้องการของผู้ถูกกระท�ำ (Unwelcome or Unwanted) ซึ่งมุ่งเน้นพิจารณาผลกระทบที่เกิดกับผู้ถูกกระท�ำมากกว่า
มุ่งเน้นที่เจตนาของตัวผู้กระท�ำ
ในปี ค.ศ. ๑๙๙๗ ศาลสูงสุดของอินเดียได้วางแนวทางวินิจฉัยการคุกคามทางเพศโดย
ก�ำหนดองค์ประกอบที่ส�ำคัญของความผิดฐานคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) ดังนี410
้
“การติดต่อทางกายภาพ การเข้าหาเกี่ยวกับเรื่องทางเพศอย่างชัดแจ้งและไม่เป็นที่
พึงประสงค์ หรือ
การเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ หรือ
การเสียดสีใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องทางเพศ หรือ
การแสดงสื่อลามกโดยการบังคับ หรือ
การกระท�ำใด ๆ ทางกายภาพ วาจา มิใช่วาจา เกี่ยวกับเรื่องทางเพศ”
บังคับ กล่าวคือ

ต่อมา ในปี ค.ศ. ๒๐๑๓ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุกคามทางเพศโดยตรง ได้มีผลใช้

๑. กฎหมายคุ้มครองและป้องกันการคุกคามทางเพศต่อผู้หญิงในสถานที่ท�ำงาน
(Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal Act, 2013)
กฎหมายนี้ก�ำหนดหลักส�ำคัญเกี่ยวกับการป้องกันและคุ้มครองการคุกคามทางเพศ
ได้แก่411
ก�ำหนดนิยามของการคุกคามทางเพศ ว่าหมายถึงการกระท�ำดังต่อไปนี412
้
“การติดต่อทางกายภาพ การเข้าหาเกี่ยวกับเรื่องทางเพศอย่างชัดแจ้งและไม่เป็นที่พึง
ประสงค์ หรือ
การเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ หรือ
การเสียดสีใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องทางเพศ หรือ
การแสดงสื่อลามกโดยการบังคับ หรือ
การกระท�ำใด ๆ ทางกายภาพ วาจา มิใช่วาจา เกี่ยวกับเรื่องทางเพศ”

410

From “Vishaka v. State of Rajasthan and Ors. AIR 1997” SC 3011
From The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act,
2013 The Gazette of India”. Press Information Bureau. Retrieved from http://www.ilo.org/asia/info/public/WCMS_
220527/lang--en/index.html
412
มาตรา 2 (n)
411
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413

ต่าง ๆ ได้แก่

กฎหมายนี้ได้วางหลักทั่วไปห้ามการคุกคามทางเพศในที่ท�ำงาน ซึ่งครอบคลุมพฤติกรรม
 การปฏิบต
ั อิ ย่างเป็นพิเศษเกีย่ วกับการจ้างงานของลูกจ้างไม่วา่ โดยชัดแจ้งหรือปริยาย


			


			


			

การปฏิบัติอย่างด้อยว่าหรือคุกคามเกี่ยวกับการจ้างงานของลูกจ้างไม่ว่าโดยชัดแจ้ง
หรือปริยาย
แทรกแซงการท�ำงาน หรือสร้างบรรยากาศการท�ำงานที่มีลักษณะคุกคามหรือข่มขู่
ลูกจ้างหญิงนั้น
ปฏิบัติต่อลูกจ้างหญิงนั้นในลักษณะให้ได้รับความอับอาย อันอาจกระทบต่อสุขภาพ
หรือความปลอดภัยของลูกจ้างหญิงนั้น

จะเห็นได้วา่ ค�ำนิยามและพฤติกรรมทีต่ อ้ งห้ามนัน้ มีขอบเขตทีก่ ว้าง ครอบคลุมการคุกคาม
ที่มีลักษณะของการแลกเปลี่ยน (Quid Pro Quo Harassment) และสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่มีลักษณะคุกคาม
(Hostile Work Environment)
ส�ำหรับขอบเขตของผู้ได้รับการคุ้มครอง คือ ผู้หญิงซึ่งเป็นลูกจ้าง โดยมีครอบคลุมการ
คุกคามทีเ่ กิดในทีท่ ำ� งาน (Workplace) โดยนิยามค�ำว่าทีท่ ำ� งานไว้กว้าง ไม่วา่ ในกิจการลักษณะใด รวมทัง้ ลูกจ้างทีท่ ำ� งาน
ในบ้าน และครอบคลุมถึงสถานที่ซึ่งลูกจ้างได้รับค�ำสั่งให้ไปติดต่อ การเดินทางที่เกี่ยวกับการท�ำงาน (มาตรา 2 (O))
กฎหมายก�ำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนภายใน
องค์กร (Internal Complaints Committee) เพื่อพิจารณาสอบสวนกรณีมีค�ำร้องเรียนเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศใน
ที่ท�ำงาน ซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่ในการสืบสวนข้อเท็จจริง พยายามไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หากนายจ้างไม่จัดให้มีคณะกรรมการ
และกระบวนการพิจารณาค�ำร้องดังกล่าว จะมีความผิดตามกฎหมายนี้ โดยผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้องต่อกรรมการดังกล่าวคือ
“หญิงผู้เศร้าสร้อย” (Aggrieved Women)414 ซึ่งเป็นผู้ถูกคุกคาม (มาตรา ๙)
แม้ว่ากฎหมายนี้มีหลักการก�ำหนดให้นายจ้างตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน
ภายในองค์กร จากการส�ำรวจของภาคเอกชนในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ พบว่ามีนายจ้างถึงร้อยละ ๓๖ ที่ไม่ปฏิบัติตามหลัก
กฎหมายดังกล่าว415
๒. ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดฐานคุกคามทางเพศที่แก้ไขใหม่ มาตรา 354 A
กฎหมายดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากแนวค�ำตัดสินของศาลในปี ค.ศ. ๑๙๙๗ เกี่ยวกับการ
คุกคามทางเพศ โดยมีหลักการส�ำคัญในมาตรา 354 A ดังนี้
“ชายผู้ซึ่งกระท�ำการต่อไปนี้มีความผิดฐานคุกคามทางเพศ
(ก) การติดต่อทางกายภาพ การเข้าหาเกี่ยวกับเรื่องทางเพศอย่างชัดแจ้งและไม่เป็นที่
				
พึงประสงค์ หรือ
413

มาตรา ๓
ตามมาตรา 2 (a) นิยามความหมายของหญิงผู้เศร้าสร้อย ครอบคลุมทั้งหญิงที่ถูกจ้างแรงงานในสถานประกอบการ
และผู้ที่ท�ำงานในบ้านด้วย
415
มาตรา 2 (n) แหล่งเดิม
414
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(ข) การเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ หรือ
(ค) การแสดงสิ่งลามกโดยขัดต่อความประสงค์ของผู้หญิง หรือ
(ง) การเสียดสีใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องทางเพศ
การกระท�ำความผิดตาม (ก) หรือ (ข) หรือ (ค) มีโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๓ ปีหรือปรับ หรือ
			
ทั้งจ�ำทั้งปรับ
การกระท�ำความผิดตาม (ง) มีโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับ หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ”
หมายเหตุ: ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า เฉพาะผู้ชาย จึงมีความผิดฐานคุกคามทางเพศต่อหญิง
ดังนัน้ กรณีหญิงท�ำการคุกคามทางเพศต่อชาย หรือหญิงคุกคามทางเพศต่อหญิงด้วยกันเอง ไม่เป็นความผิดตามกฎหมาย
อินเดีย
๔.๑๓.๓.๓ กฎหมายประเทศมาเลเซีย
ส�ำหรับวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศในที่ท�ำงานของมาเลเซียนั้น
อยูบ่ นพืน้ ฐานแนวคิดทีว่ า่ ปัญหาดังกล่าวเกิดขึน้ ในบริบทความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง หรือระหว่างลูกจ้างด้วย
กัน ซึ่งจัดเป็นพฤติกรรมภายในองค์กร ดังนั้น จึงมีแนวคิดและข้อเสนอให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวใน
ระดับองค์กร (At the enterprise level) ดังนัน้ ในปี ค.ศ. ๑๙๙๙ กระทรวงทรัพยากรมนุษย์ของมาเลเซีย (Ministry of
Human Resource) จึงได้จัดท�ำ “ประมวลแนวปฏิบัติในการป้องกันและขจัดการคุกคามทางเพศในที่ท�ำงาน” (Code
of Practice on the Prevention and Eradication of Sexual Harassment in the Workplace) โดยมีหลักการ
ก�ำหนดนิยามและวางแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ขจัดปัญหาการคุกคามทางเพศในทีท่ ำ� งาน ประมวลแนวปฏิบตั นิ มี้ วี ตั ถุประสงค์
หลักเพือ่ เป็นแนวทางส�ำหรับนายจ้างในการป้องกัน แก้ไข และก�ำหนดกลไกการเยียวยาส�ำหรับปัญหาการคุกคามทางเพศ
โดยมุง่ เน้นการป้องกันมิให้การคุกคามทางเพศเกิดขึน้ แต่หากเกิดขึน้ แล้วก็จะมีกลไกและกระบวนการในการรับมือแก้ไข
เยียวยา รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดปัญหานั้นซ�้ำอีก อย่างไรก็ตาม ประมวลแนวปฏิบัตินี้เป็นเพียงแนวทางที่ภาครัฐก�ำหนด
ขึ้น (Guidelines) โดยไม่มีผลทางกฎหมาย รัฐบาลมาเลเซียมุ่งหวังให้นายจ้างน�ำเอาหลักการของประมวลแนวปฏิบัตินี้
ไปก�ำหนดไว้ในข้อบังคับการท�ำงานของแต่ละองค์กร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศในที่ท�ำงาน
ต่อมา ในปี ค.ศ. ๒๐๑๒ ประเทศมาเลเซียไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ
(Sexual harassment) โดยเฉพาะ ดังนั้น
หลักการส�ำคัญของ “ประมวลแนวปฏิบัติในการป้องกันและขจัดการคุกคามทางเพศในที่ท�ำงาน”
ประมวลแนวปฏิบัติในการป้องกันและขจัดการคุกคามทางเพศในที่ท�ำงาน (Code of Practice on the
Prevention and Eradication of Sexual Harassment in the Workplace)416
นิยามความหมายของการคุกคามทางเพศ
ข้อ ๔ ของประมวลแนวปฏิบัติฯ ได้นิยามความหมายของการคุกคามทางเพศ ไว้ดังนี้

416

From Code of Practice on the Prevention and Eradication of Sexual Harassment in the Workplace,
1999 Ministry of Human Resources
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“การกระท�ำใด ๆ อันมีลักษณะทางเพศใด ๆ และไม่เป็นที่พึงประสงค์ ซึ่งส่งผลกระทบโดยค�ำพูด
หรือไม่ใช้ค�ำพูด (Verbal or non-verbal) หรือการกระท�ำที่ส่งผลกระทบทางกายภาพหรือทางจิตใจ
(Psychological or physical harassment) โดยการกระท�ำดังกล่าว
ก. ผูถ้ กู กระท�ำรับรูโ้ ดยมีเหตุผลอันสมควรว่าการกระท�ำนัน้ ส่งผลเป็นการวางเงือ่ นไขในการจ้างงานของตน
ข. ผู้ถูกกระท�ำรับรู้โดยมีเหตุผลอันสมควรว่าการกระท�ำนั้นเป็นการคุกคามต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่
ของตน แต่ไม่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการท�ำงาน”
การจ�ำแนกประเภทของการคุกคามทางเพศ
แนวปฏิบัติข้อ ๕ ยังได้อธิบายขยายความจากค�ำนิยามข้างต้น โดยการคุกคามทางเพศอาจจ�ำแนกเป็น ๒
ประเภท กล่าวคือ
การบังคับทางเพศ (Sexual coercion) เป็นการคุกคามทางเพศซึ่งมีผลโดยตรงกับการท�ำงานของ
ผู้ถูกคุกคาม ตัวอย่างเช่น ผู้บังคับบัญชาที่มีอ�ำนาจในการก�ำหนดเงินเดือนและการเลื่อนต�ำแหน่ง พยายามใช้วิธี
การใด ๆ เพื่อบีบบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมให้การปฏิบัติทางเพศเป็นพิเศษกับตน (Sexual favour) หาก
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชายอมตามก็จะได้รบั ผลตอบแทนเกีย่ วกับการท�ำงาน แต่หากปฏิเสธก็จะไม่ได้รบั ผลประโยชน์หรือ
ความก้าวหน้าในการท�ำงาน
การก่อการรบกวนทางเพศ (Sexual annoyance) ซึ่งมีลักษณะก้าวร้าวและสร้างความเดือดร้อนร�ำคาญ
(offensive, intimidating) โดยการกระท�ำดังกล่าวไม่มคี วามเชือ่ มโยงโดยตรงกับผลประโยชน์เกีย่ วกับการท�ำงาน
แต่กอ่ ให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท�ำงานทีผ่ ถู้ กู คุกคามจ�ำต้องทนเพือ่ ท�ำงานต่อไป การคุกคามประเภทนีอ้ าจเกิด
ขึ้นระหว่างพนักงานด้วยกันเอง รวมทั้งการคุกคามที่เกิดระหว่างลูกค้ากับพนักงานด้วย
แนวปฏิบัติข้อ ข้อ ๖ ก�ำหนดว่า การคุกคามทางเพศในที่ท�ำงานครอบคลุมถึงการคุกคามที่เกี่ยวข้อง
กับการท�ำงานอันเกิดนอกสถานที่ท�ำงาน โดยเป็นผลมาจากความรับผิดชอบของการท�ำงาน (as a result of
employment responsibility) หรือความสัมพันธ์ในการจ้างแรงงาน ตัวอย่างเช่น
การคุกคามทีเ่ กิดขึน้ ในกิจกรรมทางสังคมทีเ่ กีย่ วกับงาน การคุกคามทีเ่ กิดขึน้ เกีย่ วกับงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
นอกสถานที่ท�ำงาน การคุกคามที่เกิดขึ้นในการประชุมหรืออบรม การคุกคามที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางที่
เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน การคุกคามที่เกิดขึ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล์ โทรศัพท์เคลื่อนที่
แนวปฏิบัติ ข้อ ๗ วางหลักว่า การคุกคามทางเพศนั้นเป็นกรณีที่ไม่พึงประสงค์และไม่เป็นที่ยอมรับ
(unwanted and unwelcome) ของผู้ถูกกระท�ำ
รูปแบบของการคุกคามทางเพศ (Forms of sexual harassment)
แนวปฏิบัติ ข้อ ๘ ได้จ�ำแนกรูปแบบของการคุกคามทางเพศไว้ ๕ รูปแบบ ได้แก่
๑. การคุกคามทางวาจา (Verbal harassment) เช่น การกล่าวความเห็น เรื่องตลก ล้อเลียน
๒. การคุกคามทีม่ ใิ ช่ทางวาจา (Non-verbal / gestural harassment ) เช่น การคุกคามโดยกริยาท่าทาง
๓. การคุกคามต่อสายตา (Visual harassment) เช่น การใช้ภาพลามก การใช้ภาพถ่ายหรือภาพที่
สร้างขึ้นด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อการคุกคาม
๔. การคุกคามทางจิตใจ (Psychological harassment) เช่น การส่งค�ำเชื้อเชิญอันไม่พึงประสงค์ซ�้ำ ๆ
๕. การคุกคามทางกายภาพ (Physical harassment) เช่น การสัมผัสเนื้อตัวร่างกายในลักษณะต่าง ๆ
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กลไกภายในเพื่อการรับมือกับการคุกคามทางเพศในที่ท�ำงาน
ประมวลแนวปฏิบัติข้อ ๙ ได้ก�ำหนดกลไกภายในส�ำหรับที่ท�ำงาน (In-house mechanism) เพื่อให้
นายจ้างก�ำหนดข้อบังคับหรือระเบียบต่อไปในรายละเอียด ส�ำหรับองค์ประกอบส�ำคัญที่นายจ้างควรพิจารณา
น�ำไปก�ำหนดไว้มีดังต่อไปนี้
 แนวนโยบายห้ามการคุกคามทางเพศในองค์กร
 ค�ำนิยามของการคุกคามทางเพศที่ชัดเจน
 กระบวนการร้องเรียนส�ำหรับผู้ถูกคุกคามทางเพศในที่ท�ำงาน
 กฎระเบี ย บและมาตรการทางวิ นั ย การลงโทษผู ้ คุ ก คาม รวมทั้ ง ผู ้ อ ้ า งว่ า ถู ก คุ ก คามทางเพศ
อันเป็นเท็จอีกด้วย
 กระบวนการป้องกันและเยียวยาเหยื่อผู้ถูกคุกคาม
 การส่งเสริมการศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของบริษัทในการป้องกันและแก้ไขการคุกคาม
ทางเพศ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบของการคุกคามดังกล่าว
ส�ำหรับองค์ประกอบต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นนั้น ประมวลแนวปฏิบัตินี้ยังได้ก�ำหนดรายละเอียดลงไปใน
แต่ละองค์ประกอบอีกดังต่อไปนี้
แนวนโยบายห้ามการคุกคามทางเพศในองค์กร (ข้อ ๑๐-๑๒)
แนวนโยบายห้ามการคุกคามทางเพศในองค์กรเป็นเอกสารจากฝ่ายบริหารจัดการไปยังลูกจ้างเพื่อแสดง
ถึงนโยบายขององค์กรในการป้องกันและขจัดการคุกคามทางเพศในที่ท�ำงานเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงานเชิงบวกแก่องค์การ
แนวนโยบายควรมาจากฝ่ายบริหารสูงสุดเพื่อท�ำให้มั่นใจถึงการบังคับใช้อย่างทั่วถึงในองค์กร
แนวนโยบายอย่างน้อยที่สุดจะต้องครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้
 การประกาศห้ามการคุกคามทางเพศในที่ท�ำงาน
 เตือนว่าการคุกคามทางเพศนั้นเป็นการขัดต่อนโยบายขององค์กรและจะน�ำไปสู่การด�ำเนินการลงโทษ
ทางวินัย
 กฎระเบียบที่แสดงว่าผู้บังคับบัญชา ผู้จัดการ มีหน้าที่เชิงบวกในการน�ำนโยบายไปประยุกต์ใช้
ค�ำนิยามของการคุกคามทางเพศที่ชัดเจน (ข้อ ๑๓ -๑๔)
ค�ำนิยามที่ชัดเจนของการคุกคามทางเพศจะเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของกลไกภายในองค์กร นิยาม
ที่ก�ำหนดรายละเอียดนั้นเป็นสิ่งจ�ำเป็นเพื่อท�ำให้ฝ่ายบริหารจัดการและลูกจ้างได้ทราบอย่างชัดเจนถึง
การกระท�ำที่เป็นการคุกคามทางเพศ
วัตถุประสงค์หลักของการก�ำหนดนิยาม คือ การท�ำให้บคุ คลในองค์กรตระหนักถึงการกระท�ำและทัศนคติ
ซึง่ จัดว่าเป็นการไม่พงึ ประสงค์และคุกคามผูอ้ นื่ โดยพฤติกรรมดังกล่าวเป็นพฤติกรรมทีห่ า้ มกระท�ำส�ำหรับองค์กร
กระบวนการร้องเรียน (ข้อ ๑๕-๑๘)
แม้ว่าแนวทางการป้องกันจะได้มีการก�ำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นการป้องปรามการคุกคามทางเพศแล้ว แต่
ปัญหาการคุกคามทางเพศยังอาจเกิดขึน้ ได้ ดังนัน้ จึงมีความจ�ำเป็นทีอ่ งค์กรจะต้องจัดให้มกี ระบวนการร้องเรียน
ส�ำหรับผู้ถูกคุกคามทางเพศเมื่อเกิดพฤติกรรมดังกล่าวขึ้น
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เนือ่ งจากลักษณะของข้อร้องเรียนเกีย่ วกับการคุกคามทางเพศทีม่ คี วามอ่อนไหวและส่วนบุคคล นายจ้าง
ควรจัดให้มีกระบวนการร้องเรียนเฉพาะส�ำหรับปัญหานี้แยกต่างหากจากกระบวนการร้องเรียนปัญหาอื่น ๆ ใน
การท�ำงาน
กระบวนการร้องเรียนควรจัดให้มขี นึ้ ซึง่ มาตรการเพือ่ คุม้ ครองเหยือ่ จากพฤติกรรมต่าง ๆ อันไม่พงึ ประสงค์
ของผู้คุกคามอันอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการร้องเรียนเช่นว่านั้น
กระบวนการร้องเรียนนั้นอย่างน้อยที่สุดควรประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้
 ขั้นตอนโดยละเอียดแต่ละขั้นตอนส�ำหรับการรายงานและกระบวนการพิจารณาข้อร้องเรียน
 กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
 กระบวนการอุทธรณ์ส�ำหรับฝ่ายที่ไม่พอใจผลการพิจารณา
กฎระเบียบทางวินัยและการลงโทษ (ข้อ ๑๙-๒๒)
เพือ่ ให้มนั่ ใจถึงประสิทธิภาพของนโยบายและกระบวนการป้องกันและขจัดการคุกคามทางเพศ จึงมีความ
จ�ำเป็นในการก�ำหนดโทษทางวินัยส�ำหรับผู้ฝ่าฝืน
 กฎระเบียบเกีย่ วกับโทษทางวินยั จะต้องมีการก�ำหนดโทษส�ำหรับผูค้ กุ คามทางเพศ ส�ำหรับรายละเอียด
ของโทษนั้นควรก�ำหนดให้สอดคล้องกับความรุนแรงและลักษณะการกระท�ำ
 กฎระเบียบควรก�ำหนดโทษทางวินัยส�ำหรับผู้ท�ำการร้องเรียนอันเป็นเท็จหรือเป็นการใส่ร้ายผู้อื่น
กระบวนการป้องกันและเยียวยาเหยื่อผู้ถูกคุกคาม (ข้อ ๒๓-๒๖)
เพื่อส่งเสริมให้เหยื่อสามารถรายงานการคุกคามทางเพศ จึงควรมีการก�ำหนดมาตรการคุ้มครองความ
ลับของการร้องเรียนตั้งแต่เริ่มการร้องเรียนตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ที่ตามมา เพื่อลดความอับอายของ
ผู้ถูกคุกคาม
ในกรณีที่เหยื่อของการคุกคามทางเพศเกิดความสูญเสีย เช่น การไม่ได้รับผลประโยชน์จากการท�ำงาน
หรือความก้าวหน้าในการท�ำงาน ควรมีกระบวนการในการท�ำให้เหยื่อได้อยู่ในสถานะหรือต�ำแหน่งที่เหมาะสม
ส�ำหรับเหยื่อที่ควรได้รับการชดใช้เป็นตัวเงินส�ำหรับความสูญเสียอันเกิดจากการปฏิเสธผลประโยชน์
เนื่องจากการท�ำงานอันเกิดขึ้นจากการคุกคามทางเพศ ควรมีการก�ำหนดให้เหยื่อนั้นได้รับการชดใช้ความเสีย
หายดังกล่าวด้วย
ในกรณีทพี่ บว่าค�ำร้องเรียนนัน้ ไม่ถกู ต้องชอบธรรม ควรมีการก�ำหนดมาตรการเยียวยาส�ำหรับผูถ้ กู กล่าวหา
การส่งเสริมการศึกษาและให้ความรู้ (ข้อ ๒๗)
การป้องกันการคุกคามทางเพศเป็นสิ่งส�ำคัญที่นายจ้างควรพิจารณาน�ำมาใช้ เช่น การป้องกันดังต่อไปนี้
การสื่อสาร การศึกษา การฝึกอบรม
ล�ำพังเพียงการพัฒนานโยบายในการท�ำงานและกระบวนการร้องเรียนดังกล่าวข้างต้นอาจยังไม่เพียงพอ
ดังนั้น นายจ้างต้องสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและกลไกดังกล่าวไปยังลูกจ้างทั้งหมดรวมทั้งผู้บังคับบัญชา
ระดับต่าง ๆ ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในนโยบายและกลไกด้วย
นายจ้างควรจัดให้มีโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อน�ำไปสู่ความรู้ความเข้าใจในนโยบายเกี่ยวกับการป้องกัน
และขจัดการคุกคามทางเพศ
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นายจ้างควรจัดให้มีการอบรมส�ำหรับระดับผู้บังคับบัญชาและระดับผู้จัดการเพื่อให้ตระหนักถึงปัญหา
ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขการคุกคามทางเพศ
จากผลการส�ำรวจของมาเลเซียพบว่า ในการส�ำรวจสถานการณ์การคุกคามทางเพศ (Sexual harassment)
โดยสหภาพการค้ามาเลเซีย (Malaysia Trades Union Congress) ซึ่งท�ำขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี ค.ศ. ๑๙๘๗
ชี้ให้เห็นว่า ร้อยละ ๙๐ ของผู้หญิงในกลุ่มประชากรตัวอย่างมีประสบการณ์ถูกคุกคามทางเพศในที่ท�ำงาน
จากการส�ำรวจเจ้าหน้าที่ของรัฐในช่วงทศวรรษที่ ๑๙๙๐ แสดงให้เห็นว่า ร้อยละ ๔๓.๔ ของพนักงานชายและ
ร้อยละ ๕๓ ของพนักงานหญิงมีประสบการณ์ถูกคุกคามทางเพศ417
นอกจากนี้ ผลการศึกษาของ Dr Mohd Nazri Ismail & Lee Kum Chee ชี้ให้เห็นว่า418 สภาพการ
ท�ำงานในมาเลเซียยังมีทัศนคติความล�ำเอียงทางเพศต่อผู้หญิงอันส่งผลให้พนักงานหญิงมีความเสี่ยงต่อการ
ถูกคุกคามทางเพศ ในรูปแบบของการใช้วาจา ถ้อยค�ำ การสื่อสาร รวมทั้งการกระท�ำทางกายภาพ เหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้นโดยไม่ค�ำนึงถึงระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส หรือเชื้อชาติของพนักงานหญิง

๔.๑๓.๔ วิเคราะห์เปรียบเทียบการคุกคามทางเพศตามกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศ
ในบริบทของการจ้างแรงงานนั้น การคุกคามทางเพศอาจจ�ำแนกคู่ความสัมพันธ์ได้ ดังนี้
กรณีแรก
กรณีที่สอง
กรณีที่สาม

ระหว่างนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชากับลูกจ้าง
ระหว่างลูกจ้างด้วยกันเอง
ระหว่างลูกค้ากับลูกจ้าง

จะเห็นได้ว่า กรณีแรก เกิดขึ้นมาจากพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้าง
แรงงาน ส�ำหรับในกรณีที่สองนั้น ไม่อยู่ในความสัมพันธ์ของสัญญาจ้างแรงงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง แต่ยังอยู่ใน
สภาวะแวดล้อมของการท�ำงาน ส�ำหรับกรณีที่สาม ไม่อยู่ในความสัมพันธ์ของการจ้างแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน
ไม่อาจน�ำมาปรับใช้หรือบังคับในกรณีนี้ได้ เนื่องจากลูกค้ามิได้มีนิติสัมพันธ์ในสัญญาจ้างแรงงานที่ผูกพันเฉพาะนายจ้าง
และลูกจ้าง
หากเปรียบเทียบกับกฎหมายอินเดียจะพบว่า กฎหมายอินเดียมีกฎหมายเฉพาะวางหลักห้ามการ
คุกคามทางเพศในบริบทการจ้างแรงงานไว้ โดยครอบคลุมทั้งการปฏิบัติอย่างเป็นพิเศษเกี่ยวกับการจ้างงานของลูกจ้าง
ไม่วา่ โดยชัดแจ้งหรือปริยาย รวมถึงห้ามการสร้างบรรยากาศการท�ำงานทีม่ ลี กั ษณะคุกคามหรือข่มขูล่ กู จ้างหญิงนัน้ ซึง่ ใน
กรณีนี้เทียบเคียงได้กับการสร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงานอันเป็นการคุกคาม (Hostile working environment) ตาม
กฎหมายสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ข้อจ�ำกัดของกฎหมายอินเดียคือมีขอบเขตเฉพาะการคุกคามลูกจ้างหญิงเท่านั้น
417

From “Combating Sexual Harassment: The Way Forward,” by Zarina Abdul Aziz and Cecelia Ng,
The 11 Malaysia Law Conference 8-10 November 2001, Kuala Lumpur.
418
From “An Empirical Investigation Of Sexual Harassment Incidents In Malaysian Workplace” by Mohd
Nazri Ismail and Lee Kum Chee, 2005,The Journal of American Academy Of Business, Cambridge 7, 1
th
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ส�ำหรับกฎหมายมาเลเซีย กระทรวงทรัพยากรมนุษย์ตระหนักถึงความส�ำคัญและปัญหาของการ
คุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นในบริบทของการท�ำงาน ในแนวปฏิบัติได้จัดให้การคุกคามที่เกิดขึ้นทั้ง ๓ กรณีดังกล่าวเป็นการ
คุกคามทางเพศในทีท่ ำ� งานด้วย แม้วา่ แนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวไม่มผี ลบังคับตามกฎหมาย แต่กเ็ ป็นแนวทางส�ำหรับนายจ้างใน
การก�ำหนดข้อบังคับในการท�ำงานเกีย่ วกับการคุกคามในสถานทีท่ ำ� งาน อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยนัน้ กฎหมายแรงงาน
มิได้กำ� หนดบังคับให้นายจ้างต้องมีแนวปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินการกับการคุกคามในองค์กรของตน จากการสัมภาษณ์พบว่า
ในกิจการภาคเอกชนหลายแห่งไม่มแี นวปฏิบตั ใิ นเรือ่ งดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในกิจการภาคเอกชนบางแห่งซึง่ เป็นบริษทั
ข้ามชาติ พบว่ามีแนวนโยบายเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศที่ชัดเจน (Harrasment policy) โดยมีการก�ำหนดวิธีการ
ร้องเรียนส�ำหรับลูกจ้าง ตลอดจนมีกระบวนการพิจารณาทางวินัยและการไกล่เกลี่ยภายในองค์กรด้วย
ส�ำหรับตามกฎหมายไทยนั้น อาจแยกพิจารณาตามลักษณะของการคุกคามทางเพศในบริบท
การจ้างแรงงานได้ ดังนี้
ประเภทแรก การคุกคามทางเพศเชิงแลกเปลี่ยน การคุกคามในลักษณะนี้เป็นการที่บุคคล
หนึ่งเสนอให้สิ่งตอบแทนรูปแบบใด ๆ กับอีกบุคคลหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่ผู้ให้จะได้รับการปฏิบัติอย่างพึง
พอใจเป็นพิเศษในทางเพศ (Sexual favor) ตัวอย่างเช่น กรณีลูกจ้างเป็นผู้บังคับบัญชาอาศัยอ�ำนาจหน้าที่ของ
ตนชักชวนลูกจ้างหญิงซึ่งอยู่ภายใต้บังคับบัญชาออกไปเที่ยวเตร่ด้วยกันในเวลากลางคืนนอกเวลางาน หากลูกจ้าง
หญิงไม่ไปจะกลั่นแกล้งเสนอความเห็นไม่ให้ลูกจ้างหญิงผู้นั้นผ่านการทดลองงาน รวมทั้งเสนอจะมีการแลกเปลี่ยน
โดยประเมินให้เลื่อนต�ำแหน่ง สนับสนุนความก้าวหน้าในงาน เพื่อแลกกับการมีความสัมพันธ์เป็นพิเศษหรือการ
ล่วงละเมิดทางเพศกับลูกจ้างหญิงนั้น การกระท�ำดังกล่าวมุ่งประสงค์เพื่อการล่วงเกินทางเพศลูกจ้างหญิงซึ่งอยู่
ภาย ใต้บงั คับบัญชาของตน ถือเป็นการล่วงเกินทางเพศ กรณีนอี้ าจเทียบเคียงได้กบั ค�ำพิพากษาศาลฎีกาซึง่ วินจิ ฉัย
ว่า การกระท�ำของลูกจ้างทีเ่ ป็นผูบ้ งั คับบัญชา นอกจากจะเป็นการประพฤติผดิ ศีลธรรมหรือจารีตประเพณีอนั ดีงาม
ของสังคม อันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานของนายจ้างแล้ว ยังมีผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคล
ของนายจ้าง ท�ำให้พนักงานขาดขวัญและก�ำลังใจในการท�ำงาน การฝ่าฝืนของลูกจ้างถือเป็นกรณีร้ายแรง นายจ้าง
เลิกจ้างได้โดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า ไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยและไม่ถอื ว่าเป็นการเลิกจ้างทีไ่ ม่เป็นธรรม (ค�ำพิพากษา
ฎีกาที่ ๑๓๗๒/๒๕๔๕) อย่างไรก็ตาม หากกรณีที่ผู้กระท�ำนั้นไม่ใช่ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาแต่เป็นนายจ้างเอง
ก็จะต้องมีกฎหมายคุ้มครองลูกจ้างเป็นการเฉพาะ
ประเภททีส่ อง การคุกคามทางเพศในเชิงสภาพแวดล้อม (Hostile environment) การคุกคาม
ลักษณะนี้ พนักงานจะพบกับสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่มีผู้กระท�ำพฤติกรรมอันเป็นการคุกคาม (Offensive
Behavior) เกี่ยวกับเพศ โดยพนักงานนั้นจ�ำต้องอดทนท�ำงานในสภาวะแวดล้อมดังกล่าว เพื่อที่จะท�ำงานต่อไปได้
หากพิจารณาการคุกคามทางเพศในบริบทการจ้างแรงงานตามกฎหมายไทยนั้นจะเห็นได้ว่า
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเดิมก่อนการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ปี ๒๕๕๑ นั้น
มาตรา ๑๖ บัญญัติว่า
“ห้ามมิให้นายจ้าง ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้างาน ผู้ควบคุมงานหรือผู้ตรวจงาน กระท�ำการล่วงเกินทางเพศ
ต่อลูกจ้างหญิงหรือเด็ก”
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จากหลักกฎหมายดังกล่าว มีขอบเขตเฉพาะ “กระท�ำการล่วงเกินทางเพศ” ซึง่ อาจไม่ครอบคลุมกรณี
การคุกคามในลักษณะการแลกเปลีย่ นผลประโยชน์ตอบแทนแก่ลกู จ้างเพือ่ ให้ปฏิบตั อิ ย่างเป็นทีพ่ อใจพิเศษเกีย่ วกับเพศ
นอกจากนี้ ยังมีขอบเขตจ�ำกัดเฉพาะลูกจ้างหญิงหรือเด็กเท่านั้น
ต่อมา ในการแก้ไขกฎหมาย ปี ๒๕๕๑ มีการแก้ไขหลักการตามมาตรา ๑๖ (แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑) ดังนี้
“ห้ามมิให้นายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงานหรือผู้ตรวจงาน กระท�ำการล่วงเกิน คุกคามหรือก่อ
ความเดือดร้อนร�ำคาญทางเพศต่อลูกจ้าง”
จะเห็นได้วา่ กฎหมายคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่มขี อบเขตการคุม้ ครองทีก่ ว้างขึน้ ทัง้ ในแง่องค์ประกอบ
เชิงพฤติกรรมที่รวมถึงการ “ล่วงเกิน” “คุกคาม” หรือ”ก่อความเดือดร้อนร�ำคาญ” ทางเพศ นอกจากนี้ ยังคุ้มครอง
ลูกจ้างโดยไม่จ�ำกัดเพศ
หากเปรียบเทียบกับกฎหมายสหรัฐอเมริกาเฉพาะในส่วนของการคุกคามทางเพศในที่ท�ำงานนั้น
พบว่า กฎหมายไทยยังมีองค์ประกอบที่จ�ำกัด กล่าวคือ ตามมาตรา ๑๖ ดังกล่าวนั้นไม่ครอบคลุมการคุกคามที่กระท�ำ
ระหว่างลูกจ้างด้วยกันเอง ในขณะที่ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกานั้น การที่ลูกจ้างคุกคามทางเพศด้วยกันเอง อาจถือว่า
นายจ้างคุกคามทางเพศในรูปแบบของการ “สร้างสภาวะแวดล้อมการท�ำงานที่เป็นการคุกคาม” (Hostile Working
Environment) เช่น
 พนักงานหญิงฟ้องนายจ้างว่ามีสภาพแวดล้อมการท�ำงานในลักษณะคุกคาม (Hostile Work
environment) โดยพนักงานคนอื่นกลั่นแกล้งรังแกเธอและดึงหางเปียของเธอด้วย นอกจากนี้ พนักงานบางคนยังไป
ปล่อยข่าวว่าได้มเี พศสัมพันธ์กบั เธอ หัวหน้างานเรียกพนักงานอืน่ มาตักเตือน ... อย่างไรก็ตาม ศาลชัน้ ต้นเห็นว่าพฤติกรรม
ดังกล่าวยังไม่ถึงขั้นรุนแรงถึงขั้นเป็นสภาพแวดล้อมการท�ำงานในลักษณะคุกคาม (Hostile work environment) ศาล
อุทธรณ์พิพากษายืน419
 โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างหญิงฟ้องนายจ้างว่ามีสภาพแวดล้อมการท�ำงานในลักษณะคุกคาม (Hostile
Work Environment) เนือ่ งจากมีลกู จ้างชายคนอืน่ ถูกเนือ้ ต้องตัวโจทก์ นายจ้างทราบเรือ่ งดังกล่าวและได้มกี ารตักเตือน
ลูกจ้างชายคนนัน้ แล้ว แต่การคุกคามยังคงเกิดขึน้ โดยมีการกอดเธอจากด้านหลัง กัดหูและต้นคอของเธอ ศาลแนะน�ำคณะ
ลูกขุนว่าการกระท�ำของนายจ้างยังไม่เพียงพอในการป้องกันแก้ไขปัญหาการคุกคามในสภาวะแวดล้อมของการท�ำงาน420
หากเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยจะเห็นได้ว่า กรณีที่กระท�ำโดยลูกจ้างด้วยกันซึ่งไม่ใช่หัวหน้า
หรือผู้ควบคุมงานนี้ไม่อยู่ในองค์ประกอบการคุกคามตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แม้ว่าการกระท�ำดังกล่าวอาจ
พิจารณาได้วา่ สืบเนือ่ งจากความรับผิดชอบของนายจ้างทีล่ ะเลยปล่อยให้เกิดสภาวะการท�ำงานอันเป็นการคุกคามเช่นนี้
ก็ตาม จะเห็นได้จากการเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศว่า การที่ลูกจ้างคุกคามทางเพศต่อลูกจ้างด้วยกันเองนั้น
จัดเป็นสภาพการท�ำงานที่มีลักษณะคุกคาม ซึ่งนายจ้างมีหน้าที่จะต้องด�ำเนินการป้องกันมิให้เกิดสภาพดังกล่าวขึ้น
นอกจากนี้ กฎหมายไทยยังไม่ได้ก�ำหนดให้นายจ้างต้องก�ำหนดระเบียบหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศใน
ทีท่ ำ� งานพร้อมด้วยกระบวนการร้องเรียนและเยียวยาดังเช่นกฎหมายมาเลเซีย ในทางปฏิบตั ปิ รากฏว่ามีกจิ การบางแห่ง
ทีม่ นี โยบายหรือระเบียบเกีย่ วกับการคุกคามทางเพศในทีท่ ำ� งาน แต่กจิ การอีกหลายแห่งไม่ปรากฏนโยบายหรือระเบียบ
ดังกล่าว
419
420

From “Cross v. Prairie Meadows Racetrack and Casino, Inc.,” No. 09-3427 (8th Cir. 08/12/10)
From “Guth v. Radha Corp., et al.,” No. CV-08-1909-PHX-GMS (D. Ariz. 03/09/10)
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มาตรา ๑๗ คือ

ต่อมา มีการตราพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีหลักส�ำคัญใน

“การกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ
องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ระหว่างเพศจะกระทํามิได้
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้
เช่นเดียวกับบุคคลอืน่ หรือเพือ่ คุม้ ครองสวัสดิภาพและความปลอดภัย หรือการปฏิบตั ติ ามหลักการทางศาสนา หรือเพือ่
ความมั่นคงของประเทศ ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ”
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในส่วนของการคุกคามทางเพศในที่ท�ำงานจะเห็นได้ว่า หลักการตาม
กฎหมายนีค้ รอบคลุมการก�ำหนดนโยบาย ระเบียบ แนวปฏิบตั ขิ องนายจ้างทีม่ ลี กั ษณะเลือกปฏิบตั ทิ างเพศ แต่มไิ ด้มกี าร
ก�ำหนดหน้าที่ให้นายจ้างต้องก�ำหนดระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองลูกจ้างผู้ถูกคุกคามทางเพศในบริบทของการท�ำงาน
ส�ำหรับในกรณีการจ้างงานภาครัฐนั้น พบว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑ มาตรา ๘๓ (๘) ก�ำหนดว่า ข้าราชการพลเรือนต้องไม่กระท�ำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศตามที่ก�ำหนดในกฎ ก.พ. โดยกฎ ก.พ. ที่ก�ำหนดรายละเอียดหลักการดังกล่าวก็คือ “กฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
กระท�ำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๓” ซึ่งมีหลักส�ำคัญดังนี้
ข้อ ๒
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท�ำการประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้ต่อข้าราชการ
ด้วยกัน หรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในหรือนอกสถานที่ราชการโดยผู้ถูกกระท�ำมิได้ยินยอมต่อการ
กระท�ำนัน้ หรือท�ำให้ผถู้ กู กระท�ำเดือดร้อนร�ำคาญ ถือว่าเป็นการกระท�ำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ตามมาตรา ๘๓ (๘)
(๑) กระท�ำการด้วยการสัมผัสทางกายที่มีลักษณะส่อไปในทางเพศ เช่น การจูบ การโอบกอด
การจับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง เป็นต้น
(๒) กระท�ำการด้วยวาจาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น วิพากษ์วิจารณ์ร่างกาย พูดหยอกล้อ พูด
หยาบคาย เป็นต้น
(๓) กระท�ำการด้วยอากัปกิรยิ าทีส่ อ่ ไปในทางเพศ เช่น การใช้สายตาลวนลาม การท�ำสัญญาณ
หรือสัญลักษณ์ใด ๆ เป็นต้น
(๔) การแสดงหรือสื่อสารด้วยวิธีการใด ๆ ที่ส่อไปในทางเพศ เช่น แสดงรูปลามกอนาจาร
ส่งจดหมาย ข้อความ หรือการสื่อสารรูปแบบอื่น เป็นต้น
(๕) การแสดงพฤติกรรมอื่นใดที่ส่อไปในทางเพศ ซึ่งผู้ถูกกระท�ำไม่พึงประสงค์หรือเดือดร้อน
ร�ำคาญ
จะเห็นได้ว่า กฎ ก.พ. ดังกล่าวมีขอบเขตใช้กับการคุกคามทางเพศที่เกิดในบริบทของการรับราชการ
โดยมีองค์ประกอบของการกระท�ำทีก่ ว้าง ครอบคลุมทัง้ การคุกคาม และการติดต่อสือ่ สารทีผ่ รู้ บั การติดต่อไม่พงึ ประสงค์
(Unwelcome) แต่มีข้อจ�ำกัดในแง่ผู้กระท�ำ ซึ่งตาม กฎ ก.พ. นี้มีขอบเขตใช้ได้กับเฉพาะกรณีผู้กระท�ำเป็นข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ไม่รวมบุคคลทีท่ ำ� งานในภาครัฐทีอ่ ยูใ่ นสถานะอืน่ และไม่ใช่กฎหมายทีม่ ผี ลบังคับกับภาคเอกชน นอกจากนี้
ยังมีขอบเขตจ�ำกัดเฉพาะ “การคุกคามทางเพศ” หรือ Sexual Harassment เท่านัน้ ไม่ครอบคลุมการคุกคามทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ ในประเด็นนี้จะได้วิเคราะห์รายละเอียดในหัวข้อต่อไป
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๔.๑๔ การเลือกปฏิบัติจากพฤติกรรมการคุกคามที่มีขอบเขตกว้างกว่าการคุกคาม
ทางเพศ
งานวิจยั นีพ้ บว่า กฎหมายเกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ขิ องประเทศต่าง ๆ มักจะก�ำหนดหลักการเกีย่ วกับการคุกคาม
(Harassment) ไว้ในฐานะการเลือกปฏิบัติชนิดหนึ่ง โดยมีขอบเขตจ�ำกัดใน ๒ แง่มุม ดังนี้
๑. จ�ำกัดการคุกคามเฉพาะที่เกี่ยวกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ (Ground of Discrimination) บางเหตุเท่านั้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหตุแห่งเพศ ดังจะเห็นได้จากกฎหมายอินเดีย กฎหมายมาเลเซีย เป็นต้น
๒. จ�ำกัดการคุกคามเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบางมิติของการเลือกปฏิบัติ (Area of Discrimination) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง มิติการจ้างแรงงาน ดังจะเห็นได้จากกฎหมายอินเดีย กฎหมายมาเลเซีย เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้ ในกรอบของกฎหมายสิทธิมนุษยชนและการเลือกปฏิบัติของหลายประเทศ จึงมีกรอบเกี่ยวกับ
การคุกคาม (Harassment) ทีจ่ ำ� กัดเฉพาะ “การคุกคามทางเพศในสถานทีท่ ำ� งาน” (Harassment in Workplace) หรือ
กรณีที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานเท่านั้น ดังจะเห็นได้จากกฎหมายมาเลเซีย ซึ่งเพิ่มเติมบทบัญญัติอันมีหลักการเกี่ยวกับ
การคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) เข้าไปในกฎหมายแรงงาน (Employment Act 1955) หรือในกฎหมาย
สหรัฐอเมริกานัน้ คณะกรรมการความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน (Equal Employment Opportunity Commission,
EEOC) บังคับใช้กฎหมายสิทธิพลเมือง (Civil Rights Act) กับกรณีการคุกคามทางเพศในสถานที่ท�ำงาน
ดังนัน้ จึงมีประเด็นพิจารณาว่า การคุกคามด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั อิ นื่ นอกจากเหตุแห่งเพศ และในมิตขิ อง
การเลือกปฏิบตั อิ นื่ นอกจากมิตแิ รงงานนัน้ จะอยูภ่ ายใต้กรอบการคุม้ ครองของกฎหมายห้ามเลือกปฏิบตั อิ นั เป็นกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนหรือจะอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายอื่น
ตัวอย่างการคุกคามในมิติของการท�ำงานด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เพศ เช่น การคุกคามด้วยวาจา พฤติกรรม ด้วยเหตุ
แห่งเชื้อชาติ ถิ่นก�ำเนิด สถานะทางครอบครัว สภาพร่างกาย ความพิการ เป็นต้น
ตัวอย่างการคุกคามในมิติของการบริการภาครัฐหรือภาคเอกชน ด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เพศ เช่น การคุกคามด้วย
วาจา พฤติกรรม ด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ ถิ่นก�ำเนิด สถานะทางครอบครัว สภาพร่างกาย ความพิการ เป็นต้น
จากประเด็นนี้จะเห็นว่า การคุกคาม (Harassment) นั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับปัจจัยส�ำคัญ ๒ ประการ
คือ เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ และมิติของการเลือกปฏิบัติ ซึ่งอาจจ�ำแนกพิจารณาได้ ๒ กรณีใหญ่ คือ
๑. หากน�ำเอาปัจจัยเกีย่ วกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั มิ าเป็นหลัก จะสามารถจ�ำแนกความสัมพันธ์ระหว่าง
การคุกคามกับปัจจัยอื่น ๆ ได้อย่างน้อย ๓ กรณี ดังนี้
กรณีที่ ๑ การคุกคามทางเพศ ศาสนา ความเชื่อ เชื้อชาติ และเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ ในมิติ
		
การท�ำงาน
กรณีที่ ๒ การคุกคามทางเพศ ศาสนา ความเชื่อ เชื้อชาติ และเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ ในมิติ
		
การซื้อสินค้า บริการ
กรณีที่ ๓ การคุกคามทางเพศ ศาสนา ความเชื่อ เชื้อชาติ และเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ ในมิติ
		
การเลือกปฏิบัติด้านอื่น ๆ (เช่น ที่อยู่อาศัย บริการสาธารณะ การศึกษา)
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๒. หากน�ำเอาปัจจัยเกี่ยวกับมิติของการเลือกปฏิบัตมิ าเป็นหลัก จะสามารถจ�ำแนกความสัมพันธ์ระหว่าง
การคุกคามกับปัจจัยอื่น ๆ ได้อย่างน้อย ๓ กรณี ดังนี้
กรณีที่ ๑ การคุกคามในมิติของการท�ำงาน ด้วยเหตุแห่งเพศ ศาสนา ความเชื่อ เชื้อชาติ และเหตุแห่ง
		
การเลือกปฏิบัติอื่น ๆ
กรณีที่ ๒ การคุกคามในมิตขิ องการซือ้ สินค้าและบริการ ด้วยเหตุแห่งเพศ ศาสนา ความเชือ่ เชือ้ ชาติ และ
เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติอื่นๆ
กรณีที่ ๓ การคุกคามในมิติอื่น ๆ ของการเลือกปฏิบัติ (เช่น ที่อยู่อาศัย บริการสาธารณะ การศึกษา)
		
ด้วยเหตุแห่งเพศ ศาสนา ความเชื่อ เชื้อชาติ และเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ
จากการศึกษาพบว่า แม้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องของหลายประเทศ จะจ�ำกัดขอบเขตของการคุกคาม (Harassment)
เฉพาะเหตุแห่งเพศและเฉพาะมิตคิ วามสัมพันธ์ดา้ นแรงงานเท่านัน้ แต่กฎหมายเกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ขิ องบางประเทศ
มีขอบเขตที่กว้างขึ้น ดังจะชี้ให้เห็นกฎหมายสหรัฐอเมริกาและกฎหมายมลรัฐ Ontario ในแคนาดา

กฎหมายสหรัฐอเมริกา
การคุกคาม (Harassment) ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกานัน้ เป็นรูปแบบหนึง่ ของการเลือกปฏิบตั ใิ นการจ้าง
แรงงาน ซึ่งฝ่าฝืนกฎหมายหลายฉบับ เช่น กฎหมายสิทธิพลเมือง (Title VII of the Civil Rights Act) กฎหมาย
เลือกปฏิบัติด้านอายุ (the Age Discrimination in Employment Act) กฎหมายคนพิการ (the American with
Disabilities Act) เป็นต้น โดยการ “คุกคาม” มีความหมายกว้างครอบคลุมการกระท�ำใด ๆ อันไม่พึงประสงค์บน
พื้นฐานแห่งเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ชาติก�ำเนิด อายุ ความพิการ ทั้งนี้ การคุกคามจะเป็นการมิชอบต่อกฎหมาย
เมื่อการที่บุคคลต้องจ�ำทนต่อพฤติกรรมก้าวร้าวนั้นเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขของการท�ำงานต่อไป หรือการกระท�ำ
ดังกล่าวมีความรุนแรงมากพอที่จะสร้างบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมของการท�ำงานในลักษณะที่บุคคลทั่วไปจะ
รู้สึกถูกคุกคาม รบกวน421
จะเห็นได้ว่า เมื่อพิจารณากฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องของสหรัฐอเมริกาในระดับสหพันธรัฐแล้วพบว่า
ในมิติของการจ้างแรงงานนั้น การคุกคาม มีขอบเขต กว้างว่าเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวกับเพศ กล่าวคือ การ
คุกคามอาจรวมถึงการคุกคามด้วยเหตุแห่ง เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ชาติก�ำเนิด อายุ ความ ตัวอย่างคดีเกี่ยวกับ
การคุกคามในมิติจ้างแรงงานที่กว้างกว่าเหตุแห่งเพศหรือการคุกคามทางเพศ เช่น
คดีทมี่ ขี อ้ เท็จจริงว่า422 โจทก์ทำ� งานในภัตตาคารของจ�ำเลย อ้างว่าตกเป็นเหยือ่ ของการคุกคามในทีท่ ำ� งาน
ด้วยสภาพแวดล้อมซึ่งคุกคามด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ ทั้งนี้ เนื่องจากพนักงานคนอื่นล้อเลียนโจทก์ด้วยเหตุเชื้อชาติ
(“Haitian…”) อย่างไรก็ตาม ไม่มหี ลักฐานแสดงว่าการล้อเลียนดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท�ำงาน

421

From “Harassment”, U.S. Equal Employment Opportunity Commission. Retrieved from https://www.
eeoc.gov/laws/types/harassment.html
422
From “Exantus v. Harbor Bar & Brasserie Restaurant, 2010” WL 276861 (N.J., 07/14/10)
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ของโจทก์ รวมทั้งไม่ได้ส่งผลกระทบในทางกายภาพต่อโจทก์หรือมีลักษณะข่มขู่คุกคาม ศาลจึงเห็นว่ายังไม่มีหลัก
ฐานเพียงพอจะถือว่าเป็นกรณีร้ายแรงถึงขนาดสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่คุกคามโจทก์ อย่างไรก็ตาม ศาลเห็น
ว่าการใช้ค�ำพูดดังกล่าวต่อโจทก์เป็นเรื่องไม่เหมาะสม (Inappropriate)
อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากฎหมายเกี่ยวกับการคุกคามดังกล่าวของสหรัฐอเมริกาจะมีขอบเขตด้านเหตุแห่งการ
เลือกปฏิบตั กิ ว้างกว่าเหตุแห่งเพศ แต่กม็ ขี อบเขตจ�ำกัดเฉพาะมิตขิ องการจ้างแรงงาน ส�ำหรับการคุกคามนอกขอบเขต
การจ้างแรงงานจะต้องพิจารณากฎหมายอื่น ๆ นอกจากบริบทของการเลือกปฏิบัติ

กฎหมายมลรัฐ Ontario ของแคนาดา
กฎหมายสิทธิมนุษยชน Ontario มีหลักส�ำคัญ ดังนี้
นิยามของการคุกคาม: การคุกคาม (Harassment, “harcèlement”) หมายถึง การกระท�ำใด ๆ อัน
เกีย่ วข้องกับการแสดงความเห็น (comment) หรือพฤติกรรม (Conduct) อันเป็นทีร่ บกวนหรือคุกคาม ซึง่ ผูก้ ระท�ำ
รู้หรือมีเหตุควรรู้ว่าการกระท�ำดังกล่าวไม่เป็นที่พึงประสงค์ (Unwelcome)423
การคุกคาม (Harassment) แบ่งออกเป็น ๓ มิติ ดังนี้
(๑) การคุกคามในมิติการจ้างแรงงาน: หลักกฎหมายก�ำหนดว่า “บุคคลทุกคนผู้ซึ่งเป็นลูกจ้าง มีสิทธิ
ในเสรีภาพจากการถูกคุกคามในที่ท�ำงานโดยนายจ้างหรือตัวแทนนายจ้างหรือลูกจ้างอื่น ด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ
บรรพบุรุษ ถิ่นก�ำเนิด สีผิว ชาติพันธุ์ พลเมือง รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ อายุ
ประวัตกิ ารกระท�ำผิด สถานะการสมรส สถานะครอบครัวหรือความพิการ” จะเห็นได้วา่ การคุกคามในมิตนิ คี้ รอบคลุม
ทั้งการคุกคามทางเพศ และการคุกคามด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา
(๒) การคุกคามในมิติที่อยู่อาศัย: หลักกฎหมายก�ำหนดว่า “บุคคลทุกคนที่เป็นผู้อยู่อาศัย มีสิทธิ ใน
เสรีภาพจากการถูกคุกคามที่กระท�ำโดยเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือตัวแทนหรือผู้อยู่อาศัยด้วยกัน ด้วยเหตุแห่ง
เชื้อชาติ บรรพบุรุษ ถิ่นก�ำเนิด สีผิว ชาติพันธุ์ พลเมือง รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ
อายุ ประวัติการกระท�ำผิด สถานะการสมรส สถานะครอบครัวหรือความพิการ” จะเห็นได้ว่า การคุกคามในมิตินี้
ครอบคลุมทั้งการคุกคามทางเพศ และการคุกคามด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา
(๓) การคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) จ�ำแนกออกเป็น ๓ กรณีย่อย ได้แก่
กรณีที่ ๑ การคุกคามทางเพศอันเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย (Harassment because of Sex in
Accommodation) กฎหมายก�ำหนดว่า “บุคคลทุกคนผู้ซึ่งครอบครองที่อยู่อาศัยมีสิทธิในเสรีภาพจากการ
ถูกคุกคามทีก่ ระท�ำโดยเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือตัวแทนหรือผูอ้ ยูอ่ าศัยด้วยกัน ด้วยเหตุแห่งเพศ รสนิยมทางเพศ
อัตลักษณ์ทางเพศ หรือการแสดงออกทางเพศ” จะเห็นได้วา่ การคุกคามในมิตนิ คี้ รอบคลุมเฉพาะเหตุทเี่ กีย่ วกับเพศ
กรณีที่ ๒ การคุกคามทางเพศอันเกี่ยวข้องกับการท�ำงาน (Harassment because of Sex in Workplaces) กฎหมายก�ำหนดว่า “บุคคลทุกคนผู้เป็นลูกจ้างมีสิทธิ ในเสรีภาพจากการถูกคุกคามในสถานที่ท�ำงานที่
กระท�ำโดยนายจ้างหรือตัวแทนนายจ้างหรือลูกจ้างอื่น ด้วยเหตุแห่งเพศ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือ
การแสดงออกทางเพศ” จะเห็นได้ว่า การคุกคามในมิตินี้ครอบคลุมเฉพาะเหตุที่เกี่ยวกับเพศ
423

Section 10, Ontario Human Right Code
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กรณีที่ ๓ การติดต่อเชื้อเชิญทางเพศที่กระท�ำโดยบุคคลอันอยู่ในสถานะที่ให้ผลประโยชน์ (Sexual
Solicitation by a Person in Position to Confer Interest) โดยกฎหมายก�ำหนดว่า “บุคคลทุกคนมีสิทธิที่
จะปลอดจากการติดต่อเชื้อเชิญทางเพศซึ่งกระท�ำโดยบุคคลอันอยู่ในสถานะที่สามารถเสนอให้ หรือปฏิเสธที่จะให้
ผลประโยชน์ หรือความก้าวหน้า โดยบุคคลที่ติดต่อเชื้อเชิญดังกล่าวรู้หรือมีเหตุควรรู้ว่าผู้รับการติดต่อไม่ยินดีกับ
การติดต่อเช่นนั้น”
จากการศึกษากฎหมายมลรัฐ Ontario ผู้วิจัยเห็นว่า มีการใช้โครงสร้างสองระดับในการวางหลักกฎหมาย
ห้ามเลือกปฏิบตั ิ โดยตัง้ ต้นจากมิตติ า่ ง ๆ ของการเลือกปฏิบตั ิ จากนัน้ ในระดับแรกจะวางหลักห้ามเลือกปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ ว
กับมิตนิ นั้ โดยตรง ในระดับต่อมาจะวางหลักห้ามกระท�ำการคุกคามอันเกีย่ วข้องกับมิตนิ นั้ ตัวอย่างเช่น ถ้าน�ำเอามิติ
เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยมาเป็นตัวตั้งแล้ว ในระดับแรกกฎหมายจะวางหลักห้ามการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย
ในระดับที่สองจะห้ามการคุกคามที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย ดังจะอธิบายละเอียดต่อไปนี้
กรณีการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับมิติด้านที่อยู่อาศัย (Accommodation)424 แบ่งเป็น ๒ ระดับคือ
ระดับที่ ๑ บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในกรณีเกี่ยวกับที่พักอาศัย โดยปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ ด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ บรรพบุรุษ สถานที่ก�ำเนิด สีผิว กลุ่มชาติพันธุ์ สัญชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ
อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ อายุ สถานภาพการสมรส สถานะครอบครัว ความพิการ หรือการรับการ
อุดหนุนสาธารณะ จะเห็นได้วา่ กรณีนคี้ อื การปฏิบตั ติ า่ ง ๆ เกีย่ วกับการอยูอ่ าศัยนัน้ หรืออาจกล่าวได้วา่ เกีย่ วข้องกับ
เนื้อหาสาระของการอยู่อาศัย เช่น การตกลงรับผู้เช่า การต่อสัญญา การบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเช่าที่พักอาศัย
การปฏิเสธไม่รับผู้เช่า ด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ การเลือกปฏิบัติกรณีนี้ ตามกฎหมายของหลายประเทศ
จัดอยู่ในมิติหนึ่งของการเลือกปฏิบัติ
ระดับที่ ๒ หลักกฎหมายการคุกคามเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (Harassment in Accommodation) ซึ่งวาง
หลักว่า “บุคคลทุกคนผู้ซึ่งครอบครองที่อยู่อาศัย มีเสรีภาพจากการคุกคามโดยผู้ให้เช่าหรือตัวแทนผู้ให้เช่าหรือ
ผูค้ รอบครองอาคารเดียวกัน ด้วยเหตุแห่งเชือ้ ชาติ บรรพบุรษุ สถานทีก่ ำ� เนิด สีผวิ กลุม่ ชาติพนั ธุ์ สัญชาติ เพศ รสนิยม
ทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ อายุ สถานภาพการสมรส สถานะครอบครัว ความพิการ หรือ
การรับการอุดหนุนสาธารณะ” จะเห็นได้ว่า กรณีนี้คือการคุกคาม (Harassment) ที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัย แต่
ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระของการอยู่อาศัย เนื่องจากไม่ใช่เป็นการปฏิเสธการเช่า แต่เป็นการคุกคามที่เกี่ยวข้อง
กับการอยู่อาศัยนั้น เช่น การถูกคุกคามด้วยวาจา พฤติกรรม กิริยาท่าทาง ด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ ซึ่งเป็นการ
กระท�ำโดยผูใ้ ห้เช่า ตัวแทน ต่อผูเ้ ช่า หรือระหว่างผูเ้ ช่าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ผูใ้ ห้เช่าตกลงให้ผเู้ ช่าเข้าอยูใ่ นห้องเช่า แต่
มีพฤติกรรมการใช้วาจาดูหมิน่ ด้วยเหตุแห่งเชือ้ ชาติของผูเ้ ช่า กรณีนตี้ ามกฎหมายของหลายประเทศไม่ได้จดั เป็นการ
เลือกปฏิบัติ จึงอาจไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม กฎหมายมลรัฐ Ontario ได้
จ�ำแนกการคุม้ ครองการคุกคามทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับมิตทิ อี่ ยูอ่ าศัย ออกเป็นการคุม้ ครองการเลือกปฏิบตั ชิ นิดหนึง่ ต่างหาก
กฎหมาย Ontario ยังได้ใช้โครงสร้างการคุม้ ครองการเลือกปฏิบตั ใิ นมิตติ า่ ง ๆ ซึง่ แบ่งออกเป็นสองระดับนี้
กับมิติการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ เช่น การจ้างแรงงาน ก็แบ่งออกเป็นระดับของการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจ้าง
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แรงงานในทางเนื้อหาสาระ เช่น การปฏิเสธไม่รับเข้าท�ำงาน และระดับการเลือกปฏิบัติด้วยการคุกคามที่เกี่ยวข้อง
กับการท�ำงาน
นอกจากนี้ ในการก�ำหนดห้ามการคุกคามนั้น กฎหมาย Ontario มิได้จ�ำกัดเฉพาะเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
ด้านเพศ หรือการคุกคามทางเพศเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมการคุกคามด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ ด้วย เช่น
การคุกคามในมิติการเช่าที่อยู่อาศัย ครอบคลุมทั้งการคุกคามทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา เป็นต้น ดังนั้น แสดงให้
เห็นว่าการคุกคามเป็นรูปแบบหนึ่งของการเลือกปฏิบัติ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องหรือแทรกอยู่ในมิติต่าง ๆ ของการกระท�ำ
อันเป็นการเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังอาจมีการคุกคามที่เกี่ยวกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ ได้เช่นเดียวกัน หาก
เปรียบเทียบกับกฎหมายสหรัฐอเมริกาจะเห็นได้ว่า การคุกคามมิได้จ�ำกัดเฉพาะเหตุที่เกี่ยวกับเพศ แต่ครอบคลุมถึง
เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติอื่น เช่น อายุ สีผิว เชื้อชาติ ฯลฯ
นอกจากนัน้ ยังมีประเด็นต่อไปอีกว่า การก�ำหนดห้ามการคุกคามจะสามารถขยายขอบเขตไปถึงการคุกคาม
ในมิติสังคมทั่วไปได้หรือไม่ เช่น การคุกคามทางเพศในสภาพแวดล้อม การติดต่อกับบุคคลในที่สาธารณะทั่วไป มิใช่
เฉพาะในมิติการจ้างแรงงาน การศึกษา ที่อยู่อาศัยเท่านั้น ในประเด็นนี้หากพิจารณากฎหมาย Ontario พบว่า การ
คุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) แบ่งออกเป็น ๓ กรณี คือ การคุกคามทางเพศในมิตทิ อี่ ยูอ่ าศัย (Harassment
because of Sex in Accommodation) การคุกคามทางเพศในมิตขิ องการท�ำงาน (Harassment because of Sex
in Workplaces) และการคุกคามทางเพศด้วยการติดต่อ (Sexual Solicitation) โดยบุคคลซึ่งอยู่ในต�ำแหน่งหรือ
สถานะทีส่ ามารถให้หรือปฏิเสธการให้ผลประโยชน์ใด ๆ แก่ผรู้ บั การติดต่อ ซึง่ จะเห็นได้วา่ อาจแบ่งออกได้ ๒ ระดับ คือ
ระดับที่ ๑ การคุกคามทางเพศ ที่เกี่ยวข้องกับมิติต่าง ๆ ของการเลือกปฏิบัติ เช่น การคุกคามทางเพศในมิติ
การท�ำงาน การซื้อสินค้าบริการ การให้บริการที่อยู่อาศัย
ระดับที่ ๒ การคุกคามทางเพศ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับมิติต่าง ๆ ของการเลือกปฏิบัติ เช่น การคุกคามทางเพศ
ระหว่างบุคคลทั่วไปในสังคมที่มีการติดต่อเข้ามาจากบุคคลที่อาจให้ประโยชน์ใด ๆ แก่ผู้รับการติดต่อนั้น
จากการจ�ำแนกระดับดังกล่าว พบว่า กฎหมายมลรัฐ Ontario ครอบคลุมการคุกคามทางเพศ ทัง้ ระดับแรก และ
ระดับทีส่ อง ในขณะทีก่ ฎหมายของหลายประเทศส่วนใหญ่จะพิจารณาการคุกคามทางเพศในบริบทของสิทธิมนุษยชน
และการเลือกปฏิบตั ิ เฉพาะในระดับแรก และมักจะจ�ำกัดเฉพาะมิตเิ กีย่ วกับการจ้างแรงงาน โดยจะไม่พจิ ารณาว่าการ
คุกคามทางเพศที่ไม่เกี่ยวกับมิติต่าง ๆ ของการเลือกปฏิบัติ อยู่ในขอบเขตกฎหมายสิทธิมนุษยชน ซึ่งอาจจัดให้อยู่ใน
กฎหมายอื่น เช่น การคุกคามทางเพศในที่สาธารณะอยู่ภายใต้กฎหมายอาญา เป็นต้น หากเปรียบเทียบกับกฎหมาย
สหรัฐอเมริกาพบว่า ในบริบทของหลักการห้ามเลือกปฏิบตั นิ นั้ การคุกคามทางเพศมีขอบเขตจ�ำกัดเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้อง
กับมิติของการจ้างแรงงาน
อาจสรุปได้ว่า การคุกคาม (Harassment) ตามความหมายอย่างกว้างที่สัมพันธ์กับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
นั้น ครอบคลุมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ นอกเหนือจากเหตุแห่งเพศ เช่น เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ฯลฯ นอกจากนี้
ยังครอบคลุมมิติแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ นอกเหนือจากแรงงาน เช่น เช่าที่อยู่อาศัย บริการอื่น ๆ เป็นต้น อีกทั้งยัง
สามารถครอบคลุมกว้างไปถึงการคุกคามทางเพศในมิตทิ วั่ ไปในการด�ำรงชีวติ ประจ�ำวันของบุคคลด้วย อย่างไรก็ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศส่วนมากจะจ�ำกัดขอบเขตการคุกคามเฉพาะที่เกี่ยวกับเหตุแห่งเพศ และมิติการ
จ้างแรงงาน โดยมีกฎหมายบางประเทศขยายขอบเขตออกไปบ้าง เช่น สหรัฐอเมริกามีการขยายขอบเขตในแง่ของเหตุ
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แห่งการคุกคามให้กว้างกว่าเหตุแห่งเพศ แต่ยังคงจ�ำกัดอยู่ในมิติการจ้างแรงงาน ส�ำหรับมลรัฐ Ontario มีการขยาย
ขอบเขตทั้งในแง่เหตุแห่งการคุกคามให้กว้างกว่าเหตุแห่งเพศและขยายมิติของการคุกคามกว้างกว่าการจ้างแรงงาน
หากน�ำกรอบการพิจารณาข้างต้นมาวิเคราะห์กับกฎหมายไทยจะพบว่า ไทยยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง
ผู้ถูกคุกคาม (Harassment) ในกรอบของกฎหมายสิทธิมนุษยชนและการเลือกปฏิบัติ ดังเช่นกฎหมายของต่าง
ประเทศ โดยปัจจุบนั กฎหมายไทยทีเ่ กีย่ วข้องและน�ำมาปรับใช้ได้มอี ยูจ่ ำ� กัดเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ
บางประการและมิติของการเลือกปฏิบัติบางมิติเท่านั้น ดังอาจแยกวิเคราะห์เป็น ๓ กรณีดังต่อไปนี้
กรณีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน อาจจ�ำแนกได้ดังนี้
๑. พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงานทีแ่ ก้ไขปี ๒๕๕๑ นัน้ จ�ำกัดการคุกคามเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบัติ (Ground of discrimination) บางเหตุเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหตุแห่งเพศ กล่าวคือครอบคลุมเฉพาะ
การล่วงเกิน คุกคาม ก่อความเดือดร้อนร�ำคาญทางเพศ เท่านั้น
๒. พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงานทีแ่ ก้ไขปี ๒๕๕๑ จ�ำกัดการคุกคามเฉพาะเหตุแห่งเพศ และจ�ำกัดเฉพาะ
บางมิติของการเลือกปฏิบัติ (Area of discrimination) นั่นคือ มิติการจ้างแรงงาน
กรณี “กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระท�ำอันเป็ฯการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๓” พบว่า มี
ขอบเขตจ�ำกัด กล่าวคือ ในแง่มิติของการเลือกปฏิบัตินั้นจะเห็นได้ว่า จ�ำกัดเฉพาะมิติการจ้างงาน ยิ่งไปกว่านั้นยัง
จ�ำกัดเฉพาะการจ้างงานภาครัฐที่ผู้กระท�ำเป็นข้าราชการพลเรือนเท่านั้น ส�ำหรับในแง่ของเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
จ�ำกัดเฉพาะเหตุทเี่ กีย่ วกับเพศ กล่าวคือ ครอบคลุมเฉพาะ “การคุกคามทางเพศ” หรือ Sexual Harassment เท่านัน้
ไม่ครอบคลุมการคุกคามที่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ
กรณีพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจจ�ำแนกได้ดังนี้
๑. พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้นมิได้เกี่ยวข้องกับ “การคุกคาม” โดยตรง
ดังเช่นกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน แต่มงุ่ ควบคุม “การเลือกปฏิบตั ”ิ ดังนัน้ หากการคุกคามนัน้ มีลกั ษณะทีอ่ ยูใ่ นความ
หมายของ “การเลือกปฏิบตั ”ิ แล้วก็อาจปรับใช้กฎหมายนีไ้ ด้ แต่กฎหมายนีม้ ขี อบเขตจ�ำกัดเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับเหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติ (Ground of discrimination) บางเหตุเท่านั้น ซึ่งก็คือเหตุแห่งเพศ
๒. พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจปรับใช้กับการคุกคามทางเพศในมิติอื่น ๆ
ของการเลือกปฏิบตั ิ (Area of discrimination) นอกจากมิตกิ ารจ้างแรงงานได้ แต่มขี อ้ จ�ำกัดในแง่เหตุแห่งการเลือก
ปฏิบตั เิ ฉพาะทีเ่ กียวกับเพศเท่านัน้ ไม่ครอบคลุมการคุกคามด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั อิ นื่ เช่น เชือ้ ชาติ ศาสนา ฯลฯ
ดังนัน้ เมือ่ พิจารณากฎหมายไทยจะพบว่า เหตุการณ์บางกรณี อาจอยูภ่ ายใต้ขอบเขตกฎหมายไทยปัจจุบนั
เช่น นาย ก. เป็นนายจ้าง ได้เจาะจงขอให้ นางสาว ข. ซึ่งเป็นลูกจ้าง ไปดื่มสุรากับตนหลังเลิกงาน โดยมีการเชิญชวน
ซ�ำ้ ๆ กัน รวมทัง้ มีการสัมผัสร่างกาย เช่น จับแขนของ นางสาว .ข ด้วย กรณีเช่นนีอ้ าจปรับใช้พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
แรงงานได้ อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับต่างประเทศ เช่น แคนาดา กรณีเช่นนี้อยู่ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ
โดยเฉพาะ
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อย่างไรก็ตาม กฎหมายไทยที่เป็นอยู่จึงยังไม่เพียงพอและครอบคลุมส�ำหรับการคุกคามอันเป็นการเลือก
ปฏิบัติดังเช่น เหตุการณ์ต่อไปนี425
้ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ เช่น มลรัฐ Ontario แต่ไม่อยู่ภายใต้ขอบเขต
ของกฎหมายไทย
 ก. ถูกเพื่อนร่วมงานล้อเลียนเกี่ยวกับเชื้อชาติและบรรพบุรุษของ ก. กรณีนี้อาจเข้าข่ายการคุกคาม
ด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ และบรรพบุรุษ (Ancestry)
 ค. ถูกเพื่อนร่วมงานล้อเลียนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามศาสนาของตน กรณีนี้อาจเข้าข่ายการคุกคาม
ด้วยเหตุศาสนา ความเชื่อ
อาจสรุปได้ว่า การคุกคาม (Harassment) ที่อยู่ในบริบทของกฎหมายสิทธิมนุษยชนในส่วนของความ
เท่าเทียมกันและห้ามเลือกปฏิบัติ คือ การแสดงความเห็น หรือพฤติกรรม (Comment and Conduct) ที่ไม่
พึงประสงค์ (Unwelcome) อันเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ หากพิจารณาในขอบเขตนี้ จะพบว่า ตาม
กฎหมายไทยยังไม่ครอบคลุมถึงการคุกคามดังตัวอย่างข้อเท็จจริงลักษณะต่อไปนี้
การคุกคามในมิติของความสัมพันธ์ด้านแรงงาน ด้วยเหตุแห่งการเลือกปฎิบัตอื่น ๆ นอกเหนือจากการ
คุกคามทางเพศ ไม่อยูใ่ นขอบเขต พ.ร.บ คุม้ ครองแรงงาน เช่น การใช้วาจาหรือการแสดงพฤติกรรมอันไม่พงึ ประสงค์
ต่อลูกจ้างด้วยเหตุแห่งเชือ้ ชาติ ศาสนา ความเชือ่ ความเห็นทางการเมือง ฯลฯ แม้แต่ในกรณีการคุกคามทางเพศเอง
ก็ตาม ในมิติของความสัมพันธ์ด้านแรงงานนั้น กฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่ครอบคลุมถึงกรณีการคุกคามที่กระท�ำ
ระหว่างลูกจ้างด้วยกันเอง
การคุกคามในมิติของความสัมพันธ์ด้านอื่น ๆ เช่น ที่อยู่อาศัย บริการภาครัฐและเอกชน ด้วยเหตุแห่งการ
เลือกปฎิบัตอื่น ๆ ไม่มีกฎหมายเฉพาะจะน�ำมาปรับใช้ เช่น การใช้วาจาหรือการแสดงพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์
ต่อผู้เช่า ผู้มารับบริการ ผู้มาซื้อสินค้า ด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ

๔.๑๕ การสื่อสารที่ท�ำให้เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech)

*รายละเอียด เรื่อง การสื่อสารที่ท�ำให้เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech) อยู่ในภาคผนวก

ในบริบทของกฎหมายสิทธิมนุษยชนนั้น การเลือกปฏิบัติยังเกี่ยวข้องกับมิติของ “การได้รับการปฏิบัติที่ท�ำให้
เกิดความพึงพอใจน้อยกว่าในการปฏิบัติต่อคนอื่นในที่สาธารณะ หรือการปฏิบัติต่อบุคคลอื่นในลักษณะกีดกันด้วยเหตุ
แห่งการเลือกปฏิบัติ (less favorably treatment)” โดยนัยนี้ การสื่อสารที่ท�ำให้เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech)
จึงอยู่ในขอบเขตการศึกษาเรื่องการเลือกปฏิบัติด้วย426 ข้อเท็จจริงที่จัดอยู่ในขอบเขตของประเด็นปัญหานี้ เช่น การ
เผยแพร่ขอ้ มูลต่อสือ่ สาธารณะให้เกิดความเกลียดชังต่อบุคคลกลุม่ หนึง่ ซึง่ จัดอยูใ่ นกลุม่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบัติ เช่น เชื้อชาติ สีผิว รสนิยมทางเพศ ฯลฯ ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าในด้านหนึ่ง บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานใน
การแสดงออกซึง่ ความคิดเห็นและการสือ่ สาร อย่างไรก็ตาม ในอีกด้านหนึง่ การใช้เสรีภาพดังกล่าวอาจน�ำไปสูก่ ารสร้าง
ความขัดแย้งและความเกลียดชัง รวมไปถึงอาจน�ำไปสูก่ ารก่อให้เกิดความรุนแรงทางกายภาพและความไม่สงบเรียบร้อย
425

From Human Rights In Alberta, Plain language information, Alberta Human Rights Commission
เนื่องจากค�ำดังกล่าวยังไม่มีการบัญญัติหรือก�ำหนดนิยามไว้ตามกฎหมายไทย ในงานวิจัยนี้จะใช้ค�ำทับศัพท์ “Hate
Speech” สลับกับ “การสื่อสารที่ท�ำให้เกิดความเกลียดชัง”
426
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ในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสือ่ สารทีก่ อ่ ให้เกิดความเกลียดชังด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ (Discriminatin ground)
อันเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของกลุ่มบุคคลที่กฎหมายสิทธิมนุษยชนมุ่งคุ้มครอง เช่น เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว ความพิการ
เพศ รสนิยมทางเพศ เป็นต้น ดังนั้น การกระท�ำดังกล่าวอาจพิจารณาได้ว่าเป็นการปฏิบัติต่อบุคคลกลุ่มหนึ่งแตกต่าง
จากอีกกลุ่มหนึ่งบนพื้นฐานของเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ ท�ำให้ “Hate Speech” จัดอยู่ในขอบเขตกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนในส่วนของการเลือกปฏิบัติ ด้วยเหตุนี้ ในหัวข้อนี้จะได้ท�ำการศึกษาวิจัยถึง “การสื่อสารที่ท�ำให้เกิด
ความเกลียดชัง (Hate Speech)” ในมิติของการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน โดยเริ่มจากการชี้ให้เห็นถึง
สภาพทัว่ ไปของ “Hate Speech” ในบริบทของสิทธิมนุษยชน จากนัน้ จะศึกษาความหมายทัว่ ไปของ “Hate Speech”
และศึกษาหลักการทั่วไปของสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการแสดงความคิดเห็น เพื่อที่จะน�ำไปสู่การวิเคราะห์
เปรียบเทียบกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๑๕.๑ “Hate Speech” ในบริบทของสิทธิมนุษยชน

ในบริบทของสิทธิมนุษยชนนัน้ การแสดงออกซึง่ ความเกลียดชังมีจดุ เริม่ จากการแสดงออกเกีย่ วกับ
การเหยียดเชื้อชาติ สีผิว (Racism) เช่น การต่อต้านยิว (Anti-Semitism) รวมไปถึงทัศนคติการเกลียดกลัวคนต่างชาติ
(Xenophobia) แนวคิดเช่นนี้มีรากฐานทางประวัติศาสตร์ยาวนานและเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง
สังคม วัฒนธรรม427 ดังจะเห็นได้จากกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่วางหลักเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติทาง
“เชื้อชาติ” ไว้โดยเฉพาะ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on
the Elimination of All Forms of Racial Discrimination - CERD) อย่างไรก็ตาม การแสดงออกซึ่งความเกลียดชัง
ได้ขยายตัวจากเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว มาถึงเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ ด้วย เช่น เพศ รสนิยมทางเพศ รวมไปถึงเหตุ
อื่น ๆ ซึ่งไม่ได้จัดอยู่ในเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ในหลายกรณีการแสดงออกซึ่งความเกลียดชังเป็นจุดเริ่มต้นของการปลุกระดมเพื่อน�ำไปสู่ความ
รุนแรงหรือการใช้ก�ำลังต่าง ๆ ดังจะเห็นได้จากในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ซึ่ง “Hate Speech” ท�ำให้ความรุนแรง
ของสงครามในหลายแห่งขยายตัว นักวิชาการชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง “Hate Speech” กับความรุนแรงใน
ประวัตศิ าสตร์หลายกรณี เช่น เหตุการณ์รนุ แรงใน Bosnia428 ความรุนแรงต่อทาสในสมัยอาณานิคมและสงครามกลางเมือง
ในสหรัฐอเมริกา429 นักวิชาการบางท่านเห็นว่า “Hate Speech” ซึ่งได้รับการจัดการหรือสื่อสารอย่างเป็นระบบ
(Systematic Campaign) เป็นเหตุผลรากฐานส�ำคัญอันหนึ่งซึ่งน�ำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide)430
วัตถุประสงค์ส�ำคัญอันหนึ่งของ “Hate Speech” ก็คือการปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของเหยื่อและ
ส่งผลให้ผู้ถูกเกลียดชังได้รับความอับอายและดูหมิ่นเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดังนั้น น�ำไปสู่ทัศนคติที่ว่า
427

From “Report of the Seminar on the Political, Historical, Economic, Social and Cultural Factors Contributing to Racism, Racial Discrimination and Apartheid (Geneva, Switzerland, 10-14 December, 1990), 1991, United
Nations Centre for Human Rights , New York : United Nations
428
From “When to Regulate Hate Speech (p 539, 546)” by John C Knechtle, 2006, Penn St Law Review
110
429
From “Destructive Messages: How Hate Speech Paves the Way for Harmful Social Movement (p 2448)” by Alexander Tsesis, 2002, NYU Press.
430
From “Vile Crime or Inalienable Rights: Defining Incitement to Genocide,” by Susan Benesch, 2008, Va
Journal of International Law 48
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การกระท�ำรุนแรงต่อบุคคลเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ร้ายแรง431 ในแง่นี้ “Hate Speech” มีความเกี่ยวข้องกับ “Hate
propaganda” หรือการโฆษณาชวนเชื่อ ซึ่งอาจมีวัตถุประสงค์เชื่อมโยงกับการเมืองด้วย โดยการโฆษณาให้เกิด
ความเกลียดชังอาจถูกน�ำไปใช้เพื่อผลทางการเมือง และอาจน�ำไปสู่ความรุนแรงหรือสงครามตามมา ดังนั้น อาจกล่าว
ได้ว่า การแสดงออกซึ่งความเกลียดชังอันน�ำไปสู่การแบ่งแยกทางด้านเชื้อชาติ สีผิว ฯลฯ ส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์อนั เป็นสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน และอาจน�ำไปสูค่ วามรุนแรงอันกระทบต่อสิทธิมนุษยชนด้านอืน่ ๆ ต่อไป

๔.๑๕.๒ ความหมายทั่วไปและองค์ประกอบที่ส�ำคัญของ “Hate Speech”
แตกต่างกันไป เช่น

จากการศึกษาพบว่า ในทางวิชาการนัน้ ได้มกี ารอธิบายและนิยามความหมายของ “Hate Speech” ไว้

 Sandra Coliver นิยามความหมายของ Hate Speech ว่าหมายถึง “การแสดงออกถึงการดูหมิน่

เกลียดชัง การข่มขู่คุกคาม การยั่วยุปลุกระดมให้เกิดความรุนแรง การแบ่งแยก (An expression which is abusive,
insulting, intimidating, harassing and/or which incites to violence, hatred or discrimination)432
 Rachel Weintraub-Reiter เน้นว่า Hate Speech รวมถึงการท�ำให้ระคายเคือง การแบ่งแยก
ชนชั้นของบุคคล การใช้ค�ำพูดบนพื้นฐานของความเกลียดชัง การดูหมิ่น ด้วยเหตุแห่งสีผิว เชื้อชาติ ศาสนา หรือเหตุอื่น
รวมทั้งกลุ่มหลากหลายทางเพศ433
 Pankaj P. Umbarkar ขยายความว่า “Hate Speech” รวมถึงการสื่อสาร การแสดงออกใด ๆ
ซึ่งส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศอันมีลักษณะเกลียดชังหรือคุกคาม (Hostile Environment) การกระท�ำ
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในด้านอารมณ์ของผูถ้ กู กระท�ำ (Emotional Distress)434 จะเห็นได้วา่ ในแง่นี้ “Hate Speech”
มีลักษณะใกล้เคียงกับการคุกคามในสถานที่ท�ำงานกรณีการสร้างบรรยากาศการท�ำงานอันเป็นการคุกคาม (Hostile
Working Environment) ดังที่ได้วิเคราะห์มาแล้วในหัวข้อการคุกคาม
 Alexander Tsesis เห็นว่า “Hate Speech” มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
หลายประเด็น เช่น ก่อให้เกิดการสื่อสารเชิงอคติ ท�ำให้เกิดการยอมรับทางสังคมที่ผิดพลาดเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกกีดกัน
ออกนอกกลุ่ม การท�ำให้เกิดภาพเหมารวมของกลุ่มที่ตกอยู่ภายใต้การกีดกัน สภาพเหล่านี้ท�ำให้ผู้ที่เกลียดชังมีแนวโน้ม
ของการระบายหรือปลดปล่อยความขุ่นเคืองและโกรธไปสู่บุคคลกลุ่มน้อยหรือกลุ่มบุคคลที่เปราะบาง435
 ส�ำหรับในประเทศไทยนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิรงรอง รามสูตร เรียก “Hate Speech”
ว่า “ประทุษวาจา” และให้ความหมายว่า “เป็นการสื่อสารที่แสดงถึงความเกลียดชังผ่านรูปแบบอันไม่เหมาะสม ไม่ว่า
431

From “Hate Speech: The Regulation of Hate Speech in a Democracy (p 497, 509)” by Kathleen E
Mahoney, 2009, Wake Forest Law Review 44
432
From Striking a Balance: Hate Speech, Freedom of Expression and Non - Discrimination (p 363) ,Sandra
Coliver, 1992, International Centre Against Censorship Human Rights Centre, University of Essex
433
From “Hate Speech over the internet: A Traditional Constitutional Analysis or a New Cyber Constitution?
(p 145)” by Rachel Weintraub-Reiter, 1998, Boston University Public Interest Law Journal 8
434
From “Free Speech and Hate Speech Syndrome: Unprincipled Animate in Media,” by Pankaj P. Umbarkar,
2014, Online International Interdisciplinary Research Journal 4
435
Destructive Messages Loc. cit.
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จะเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยาม ใส่ร้ายป้ายสี ไปจนถึงการด่าทออย่างหยาบคาย โดยมีลักษณะของการปลุกปั่น ยุยง
หรือปลุกระดมให้เกิดความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งประเด็นการโจมตีพุ่งเป้าไปที่ลักษณะ
เฉพาะ ทั้งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เช่น เชื้อชาติ เพศสภาพ และเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ศาสนา อุดมการณ์ โดยการสื่อสาร
ดังกล่าวนั้นอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ในการแบ่งแยกไปจนถึงการขจัดกลุ่มบุคคลดังกล่าวออกจากสังคม ไม่ว่าจะโดยใช้
ความรุนแรงทางกายภาพหรือความรุนแรงในเชิงนามธรรมก็ตาม ทั้งนี้ เพียงแค่การกล่าวออกมาเพื่อให้อีกฝ่ายเกิด
ความเจ็บปวดก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์จาก Hate Speech เช่นเดียวกัน”436
จากความหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจะได้จ�ำแนกองค์ประกอบที่ส�ำคัญ (Elements) ของ “Hate
Speech” ในบริบทของกฎหมายสิทธิมนุษยชนและการห้ามเลือกปฏิบัติ ได้ ๔ ประการ ดังนี้
(๑) การแสดงออกซึ่งการสื่อสารมีความหมายกว้างกว่าค�ำพูด ทั้งนี้ แม้ว่าจะใช้ค�ำว่า “Speech”
แต่ก็ไม่ได้มีความหมายจ�ำกัดเฉพาะ การพูดหรือการสื่อสารด้วยวาจา (Verbal Communication) แต่มีความหมาย
ครอบคลุมการแสดงออกโดยการสือ่ สารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ค�ำพูด ลายลักษณ์อกั ษร พฤติกรรม กิรยิ าอาการ ภาพ ป้าย
สัญลักษณ์ โดยอาจแสดงออกในช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางกายภาพหรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์437
(๒) “Hate Speech” มีความแตกต่างจากการสื่อสารที่มีความผิดตามกฎหมายอื่น เช่น การหมิ่น
ประมาทตามกฎหมายอาญา เนื่องจากกฎหมายอาญาฐานหมิ่นประมาทนั้น มุ่งคุ้มครองชื่อเสียงของปัจเจกชนคนใด
คนหนึ่งซึ่งอาจได้รับความเสียหายจากการเผยแพร่ข้อมูลที่ท�ำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของบุคคลนั้นโดยเฉพาะเจาะจง อัน
สะท้อนให้เห็นจากองค์ประกอบส�ำคัญของกฎหมายอาญาฐานหมิน่ ประมาททีจ่ ะต้องระบุตวั ผูถ้ กู หมิน่ ประมาทได้ชดั เจน
แต่ส�ำหรับ “Hate Speech” ในแง่กฎหมายสิทธิมนุษยชนนั้น มิได้มุ่งคุ้มครองชื่อเสียงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ
แต่มุ่งป้องกันกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะร่วมกัน เช่น เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา จากการถูกกีดกันหรือแบ่งแยกในสังคม
ซึ่งบุคคลในกลุ่มเหล่านี้มักจะเป็นกลุ่มบุคคลที่มักถูกเลือกปฏิบัติในมิติอื่น ๆ ด้วย
(๓) ในทางกฎหมายสิทธิมนุษยชนนั้น “Hate Speech” มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ “เหตุแห่ง
การเลือกปฏิบตั ”ิ (Discrimination Grounds) เช่น เชือ้ ชาติ ศาสนา สีผวิ เพศ ฯลฯ ลักษณะของ “Hate Speech” ข้อนี้
จะท�ำให้สามารถจ�ำแนกความแตกต่างระหว่างการสื่อสารที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังที่แม้ว่าเกิดจากความ “เกลียดชัง”
เช่นเดียวกัน แต่สืบเนื่องจากมูลเหตุอื่น เช่น ความเกลียดชังอันสืบเนื่องกับความสัมพันธ์ส่วนบุคคลออกจาก “Hate
Speech” ในบริบทของกฎหมายสิทธิมนุษยชน ส�ำหรับการสื่อสารความเกลียดชังที่มีมูลเหตุอันไม่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัตินั้น ก็จะต้องไปพิจารณากฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป
(๔) การสื่อสารความเกลียดชังอาจน�ำไปสู่ผลในเชิงนามธรรม เช่น การแบ่งแยกบุคคลในสังคมให้
แตกต่างกันด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ หรืออาจส่งผลในเชิงรูปธรรม เช่น การปลุกระดมให้เกิดความรุนแรง
ทางกายภาพ หรือยั่วยุให้เกิดการเลือกปฏิบัติในมิติต่าง ๆ ต่อบุคคลบางกลุ่ม เช่น การไม่รับบุคคลบางกลุ่มเข้าท�ำงาน
การปฏิเสธไม่ให้บริการกับบุคคลบางกลุ่ม เป็นต้น
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พิรงรอง รามสูตร, ประทุษวาจา กับโลกออนไลน์ (กรุงเทพ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, ๒๕๕๘), หน้า ๓๑
ในกฎหมายต่างประเทศ ขอบเขตความหมายของ “Speech” ก็มีความหมายกว้างกว่า “ค�ำพูด” เช่น ในบริบทของ
รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา “Freedom of Speech” มีความหมายรวมถึงการแสดงออกในรูปแบบการใช้คำ� พูด และการแสดงออกทีไ่ ม่ใช้
ค�ำพูด (Non-speech) เช่น การใช้พฤติกรรม สัญลักษณ์; คณาธิป ทองรวีวงศ์, กฎหมายเกีย่ วกับการสือ่ สารมวลชน (กรุงเทพมหานคร:
นิติธรรม, ๒๕๕๕), หน้า ๗๐-๗๑
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๔.๑๕.๓ ความสัมพันธ์ระหว่างเสรีภาพในการสือ่ สาร (Freedom of Speech) และ การสือ่ สาร
ที่ท�ำให้เกิดความเกลียดชัง

เสรีภาพในการสื่อสาร (Freedom of Speech) เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ส�ำคัญของมนุษย์ ทั้งนี้
เนื่องจากการที่มนุษย์สามารถท�ำการสื่อสารใด ๆ ตามความประสงค์ของตนนั้น เป็นการแสดงออกซึ่งตั้งอยู่บนแนวคิด
“การควบคุมหรือก�ำหนดตนเอง” (Personal Autonomy)438 หรือการก�ำหนดตัดสินใจในเรื่องราวเกี่ยวกับตน (SelfDetermination)439 โดยเฉพาะในระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยนัน้ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ท�ำให้เกิดการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยทีป่ ระชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นในประเด็นทางการเมือง
และประเด็นสาธารณะต่าง ๆ (Public Opinion)
ดังนั้น โดยทั่วไปแล้ว การสื่อสารที่ประกอบด้วยเนื้อหาต่าง ๆ รวมทั้งการสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับ
ความแตกต่างในความคิดเห็นด้านเชื้อชาติ สีผิว เพศ ก็จัดว่าอยู่ภายใต้แนวคิดและหลักการของเสรีภาพในการสื่อสาร
ดังนั้น การก�ำหนดกฎหมายหรือมาตรการใด ๆ ที่ส่งผลจ�ำกัดเสรีภาพในการสื่อสาร โดยเฉพาะการสื่อสารสาธารณะ
(Public Discourse) ก็ยอ่ มเป็นการส่งผลกระทบต่อเสรีภาพซึง่ เป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของมนุษย์ดงั กล่าว นอกจากนี้ “Hate
Speech” ยังมีส่วนในการการสร้างความอดทนต่อความหลากหลายในสังคม (Tolerance of Diversity)440 ซึ่งเป็น
คุณลักษณะประการหนึ่งของสังคมประชาธิปไตย
อย่างไรก็ตาม การใช้เสรีภาพในการสือ่ สารดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของผูอ้ นื่ และคุณค่าอืน่ ๆ
ในสังคมประชาธิปไตย ท�ำให้เกิดแนวคิดและหลักกฎหมายในการจ�ำกัดเสรีภาพดังกล่าว เพือ่ ให้เกิดการสร้างความสมดุล
ระหว่างเสรีภาพในการสื่อสารกับคุณค่าอื่น ๆ (Competing Values) เช่น การสื่อสารข้อมูลที่หมิ่นประมาทหรือท�ำให้
ผูอ้ นื่ เสือ่ มเสียชือ่ เสียงจะไม่ได้รบั การคุม้ ครองในฐานะเสรีภาพในการสือ่ สาร และมีความผิดตามกฎหมายหมิน่ ประมาท441
หากพิจารณาเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ (Protected Ground, Ground of Discrimination) เช่น
เพศ เชือ้ ชาติ สีผวิ ฯลฯ ในบริบทของการสือ่ สารข้อมูลและการแสดงความคิดเห็นแล้วจะพบว่า การแสดงความคิดเห็นที่
ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบและความเกลียดชังด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ดิ งั กล่าวนัน้ แม้ในด้านหนึง่ อาจพิจารณาว่าเป็น
เสรีภาพของผูท้ ำ� การสือ่ สาร แต่ในอีกด้านหนึง่ อาจพิจารณาว่า การแสดงความคิดเห็นดังกล่าวส่งผลกระทบต่อกลุม่ บุคคล
ที่อยู่ในกลุ่มเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ เช่น เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ฯลฯ ซึ่งอาจเรียกเรียกว่า กลุ่มบุคคล
ทีไ่ ด้รบั การปฏิบตั อิ นั ไม่เป็นทีพ่ งึ พอใจอันมีเหตุสบื เนือ่ งจากเหตุแห่งความแตกต่างดังกล่าวนัน้ เอง (Disfavored Group)
ทั้งนี้ ผลกระทบจากการสื่อสารที่ท�ำให้เกิดความเกลียดชังต่อบุคคลกลุ่มดังกล่าวนั้นอาจจ�ำแนกได้หลายประการ เช่น

438

From The Stanford Encyclopedia of Philosophy “Personal Autonomy by Sarah Buss” Edward N. Zalta
ed., 2002 Retrieved from http://plato.stanford.edu/entries/personal-autonomy
439
From “Racist Speech, Democracy, and the First Amendment (p 325-326),” by Robert C. Post, 1991,
William & Mary Law Review 32: 267
440
“Pankaj P. Umbarkar” Ibid.
441
From John Murphy, “Rethinking Injunctions in Tort Law,” by John Murphy, 2007, Oxford Journal of Legal
Studies, 27, 509, 518; “Defamation, Free Speech, and Democratic Governance” by Russell L. Weaver and David F.
Partlett,2005, New York Law School Law Review 50: 57.
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 การสื่อสารที่ท�ำให้เกิดความเกลียดชังส่งผลกระทบต่อ “ความมีศักดิ์ศรี” (Dignity)442 ของมนุษย์

ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานของบุคคลกลุ่มที่มีความเปราะบาง (Vulnerable Group) หรือต่อบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการ
เลือกปฏิบัติด้วยเหตุดังกล่าว โดยบุคคลกลุ่มนี้อาจเรียกได้ว่า กลุ่มที่ได้รับการปฏิบัติ (Disfavored Group)
 การปฏิบัติที่ท�ำให้เกิดความพึงพอใจน้อยกว่าคนอื่น หรือการปฏิบัติที่ท�ำให้เกิดการกีดกัน (Less
Favorable Treatment)

นอกจากนี้ การสื่อสารที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติดังกล่าวนั้น ยังอาจ
เป็นการข่มขู่ คุกคาม (Intimidate) มิให้บุคคลกลุ่มที่มีลักษณะเกี่ยวกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ ได้แสดงความคิดเห็น
ของตนหรือเข้ามีส่วนร่วมในการแสดงออกหรือกิจกรรมสาธารณะ443 การแสดงออกหรือการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ประชาธิปไตย
 การสือ่ สารเพือ่ ยืนยันถึงเหตุแห่งความแตกต่างมีลกั ษณะเป็นการเลือกปฏิบตั อิ ย่างหนึง่ อันสามารถ
ส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ต่อการแสดงออกของกลุ่มคนที่แตกต่างหรือเปราะบางนั้น รวมทั้งอาจน�ำไปสู่ความแตกแยก
และความไม่สงบในสังคม ท�ำให้ภาครัฐต้องเข้ามาแทรกแซงการสื่อสารดังกล่าวเพื่อคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของกลุ่มผู้ได้
รับผลกระทบและเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย เนื่องจากการสื่อสารดังกล่าวอาจน�ำไปสู่ความรุนแรงทางกายภาพด้วย
จะเห็นได้ว่า ประเด็นการจ�ำกัด “Hate Speech” โดยกฎหมายนั้น เป็นสิ่งที่ต้องประสานระหว่าง
เหตุผลด้านสิทธิมนุษยชนสองเหตุผลกล่าวคือ ในด้านหนึ่งมนุษย์มีศักดิ์ศรีและเสรีภาพในการสื่อสารกับในอีกด้าน
หนึ่งศักดิ์ศรีของมนุษย์ควรได้รับความคุ้มครองจากการสื่อสารที่เป็นการดูหมิ่นความเป็นมนุษย์ (Dignity-as-Liberty)
(Dignity-as-Constraint)444
ในการสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพในการสื่อสารกับการควบคุม “Hate Speech” นั้นอาจ
พิจารณาจากกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการแบ่งระดับของ “Hate Speech” ดังเช่นที่มีนักวิชาการได้จ�ำแนกออกเป็น
๔ ระดับ คือ445
ระดับแรก การเลือกปฏิบัติโดยไม่เจตนา (Unintentional Discrimination) การกระท�ำลักษณะนี้
สืบเนื่องจากทัศนคติของบุคคลที่อยู่ในกลุ่มคนส่วนใหญ่อันมีต่อคนกลุ่มน้อยที่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น
การจ�ำแนกความแตกต่างระหว่างคนผิวขาวกับคนผิวสี
ระดับทีส่ อง การเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยจิตส�ำนึกหรือด้วยเจตนา (Conscious Discrimination) ในระดับนี้
เป็นการแสดงออกโดยการจ�ำแนก แบ่งแยก กีดกัน ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของอคติอันมีต่อบุคคลกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเหตุ
แห่งการเลือกปฏิบัติ
442

From “Dignity and Conflicts of Constitutional Values: The Case of Free Speech and Equal Protection
(p 544-545)” by George R Wright, 2006, San Diego Law Review 43, 527
443
From “The Limits of Hate Speech: Does Race Matter? (p 491-502) ” by Charles J. Ogletree, Jr., 1996,
Gonzaga Law Review, 32
444
From “Hate Speech in Cyberspace: Bitterness without Boundaries,” by LaShel Shaw, 2011, Notre
Dame Journal of Law, Ethics & Public Policy 25
445
From “Opposing Hate Speech (p 7-9)” by Anthony JP Cortese, 2006, Westport CT: Praeger Publishers
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ระดับที่สาม การกระตุ้นยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังโดยการเลือกปฏิบัติ (Inciting Discriminatory
Hatred) ในระดับนีน้ อกจากมีระดับของการสือ่ สารทีท่ ำ� ให้บคุ คลกลุม่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั อิ ยูใ่ นสถานะ
ที่ถูกดูหมิ่น เหยียดหยาม ลดคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์แล้ว ยังมีลักษณะของการกระตุ้นให้บุคคลอื่นร่วม
แสดงความเกลียดชังด้วย โดยเฉพาะการท�ำให้เกิดการกระท�ำกีดกันทางกายภาพต่อบุคคลกลุ่มดังกล่าว ท�ำให้รู้สึกหรือ
ได้รับการปฏิบัติอันพึงพอใจน้อยกว่าในที่สาธารณะ
ระดับที่สี่ การกระตุ้นยั่วยุให้เกิดความรุนแรงโดยการเลือกปฏิบัติ (Inciting Discriminatory
Violence) ในระดับนี้การสื่อสารที่แสดงความเกลียดชัง นอกจากจะกระตุ้นยั่วยุให้บุคคลอื่นแสดงความเกลียดชัง
ต่อบุคคลกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติแล้ว ยังกระตุ้นให้เกิดการกระท�ำทางกายภาพ เช่น กระตุ้นให้เกิด
การต่อสู้ ท�ำร้ายบุคคลกลุ่มดังกล่าวด้วย
ตามกรอบแนวพิจารณานี้ จะเห็นได้ว่า โดยทั่วไปแล้ว “Hate Speech” ในระดับแรกหรือระดับที่
สองอาจอยู่ในขอบเขตของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น โดยกฎหมายบางประเทศที่ให้น�้ำหนักกับเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นอาจยังไม่ควบคุมในระดับนี้ แต่ส�ำหรับ “Hate Speech” ซึ่งถึงระดับที่ก่อให้เกิดผลทางกายภาพเช่น
การกระตุน้ ให้เกิดการเลือกปฏิบตั ใิ นระดับทีส่ าม หรือการกระตุน้ ให้เกิดความรุนแรงในระดับทีส่ ี่ ดังนีอ้ าจถือได้วา่ เป็นการ
เกินขอบเขตของเสรีภาพในการสื่อสารซึ่งกฎหมายจ�ำต้องเข้ามาควบคุม โดยรายละเอียดการควบคุมอาจแตกต่างกันไป
ตามกฎหมายของแต่ละประเทศดังจะได้ศึกษาต่อไป
ดังนั้น ในทางกฎหมายแล้ว อาจสรุปได้ว่า เหตุผลที่กฎหมายเข้ามาควบคุม Hate Speech อาจแบ่ง
ได้ ๒ ประการ คือ
๑) เพือ่ ป้องกันการน�ำไปสูก่ ารกระท�ำความผิดทางกายภาพหรือความรุนแรงในสังคม เนือ่ งจาก Hate
Speech อาจกระตุ้นให้เกิดการกระท�ำรุนแรงระหว่างกลุ่มบุคคลได้
๒) เพือ่ คุม้ ครองศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) โดยเฉพาะกลุม่ บุคคลทีก่ ฎหมายเห็น
ว่ามีความเปราะบาง (Vulnerable Group) หรือกลุ่มที่ควรได้รับการปกป้องเป็นพิเศษ
เหตุผลเพือ่ คุม้ ครองศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์ ซึง่ อยูภ่ ายใต้กรอบแนวคิดสิทธิมนุษยชนนี้ ได้รบั การ
รับรองโดยกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ดังจะได้กล่าวต่อไป

๔.๑๕.๔ กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเกี่ยวกับ “Hate Speech”

เหตุผลที่กฎหมายเข้ามาควบคุม Hate Speech เพื่อคุ้มครองศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ซึ่งอยู่
ภายใต้กรอบแนวคิดสิทธิมนุษยชนนี้ ได้รับการรับรองโดยกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ
ในกรอบของสหประชาติ ดังจะได้ชี้ให้เห็นต่อไปนี้
หรือ UDHR)

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration on Human Rights 1948

ข้อ ๑๙ มีหลักว่า
“บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกโดยปราศจากการ
แทรกแซง และมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลผ่านสื่อทุกชนิดโดยปราศจากการปิดกั้น”
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กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant
on Civil and Political Rights - ICCPR)
ข้อ ๑๙ มีหลักว่า
๑. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง
๒. บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออก สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพที่จะแสวงหา รับและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นทุกประเภทโดยไม่ค�ำนึงถึงพรมแดน ทั้งนี้ ไม่ว่าด้วยวาจา เป็นลายลักษณ์อักษร
หรือการตีพิมพ์ในรูปแบบของศิลปะ หรือโดยอาศัยสื่อประการอื่นตามที่ตนเลือก
๓. การใช้สิทธิตามที่บัญญัติไว้ในวรรคสองของข้อนี้ ต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบพิเศษควบคู่
ไปด้วย การใช้สิทธิดังกล่าวอาจมีข้อจ�ำกัดในบางเรื่อง แต่ทั้งนี้ข้อจ�ำกัดนั้นต้องบัญญัติไว้ในกฎหมายและจ�ำเป็นต่อ
(ก) การเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น
(ข) การรักษาความมั่นคงของชาติ หรือความสงบเรียบร้อย หรือการสาธารณสุข หรือศีลธรรมของ
ประชาชน
ข้อ ๒๐ มีหลักว่า
๑. การโฆษณาชวนเชื่อใด ๆ เพื่อการสงคราม เป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย
๒. การสนับสนุนให้เกิดความเกลียดชังในชาติ เผ่าพันธุ์ หรือศาสนา ซึ่งยั่วยุให้เกิดการเลือกปฏิบัติ
การเป็นปฏิปักษ์ หรือการใช้ความรุนแรง เป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination - CERD)
ข้อ ๔ มีหลักว่า
รัฐภาคีประณามการโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) ทั้งมวลและองค์กรทั้งปวงที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความคิดเห็น หรือทฤษฎีของความเหนือกว่าของชนชาติหนึ่งชนชาติใด หรือของกลุ่มบุคคลตามสีผิวหรือเผ่าพันธุ์
ก�ำเนิด หรือที่พยายามให้เหตุผลรองรับ หรือส่งเสริมความเกลียดชังระหว่างเชื้อชาติ หรือการเลือกปฏิบัติในรูปแบบใด
ก็ตาม และตกลงทีจ่ ะจัดให้มมี าตรการในทางบวกในทันทีทจี่ ะขจัดการกระตุน้ หรือการกระท�ำทีเ่ ลือกปฏิบตั ิ และเพือ่ การ
นี้จะด�ำเนินการต่าง ๆ โดยค�ำนึงถึงหลักการที่ปรากฏอยู่ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและ
สิทธิต่าง ๆ ที่ได้ระบุในข้อ ๕ ของอนุสัญญานี้ ซึ่งรวมถึง
(ก) จะประกาศให้การเผยแพร่ความคิดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเหนือกว่าทางเชื้อชาติ หรือ
ความเกลียดชังอันเกิดจากการแตกต่างทางเชื้อชาติ การช่วยกระตุ้นให้เกิดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ และการกระท�ำ
ที่รุนแรงหรือกระตุ้นให้เกิดการกระท�ำรุนแรงนั้นต่อชนเชื้อชาติหนึ่งเชื้อชาติใด หรือกลุ่มบุคคลที่มีสีผิวอื่นหรือเผ่าพันธุ์
ก�ำเนิดอื่น ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงินต่อกิจกรรมชาตินิยม จึงเป็นการกระท�ำที่ต้องได้รับ
โทษตามกฎหมาย
(ข) จะประกาศให้องค์กร กิจกรรมจัดตั้ง และกิจกรรมโฆษณาชวนเชื่ออื่น ๆ ทั้งปวงที่ส่งเสริมและ
กระตุน้ การเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติ เป็นสิง่ ผิดกฎหมายและต้องห้าม และให้การเข้าร่วมในองค์กรหรือกิจกรรมเหล่านัน้
เป็นการกระท�ำที่ต้องได้รับโทษตามกฎหมาย
(ค) จะไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือขององค์กรของรัฐ ทัง้ ในระดับชาติและระดับท้องถิน่ ส่งเสริม
หรือกระตุ้นให้มีการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
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ข้อสังเกต: อนุสัญญานี้ มีผลบังคับใช้กับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ แต่มีการ
ตั้งข้อสงวนในข้อ ๔ นี้ ต่อมา ในปี ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ถอนข้อสงวนดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้ไทยต้องพิจารณา
ว่ากฎหมายไทยที่มีอยู่สอดคล้องกับข้อ ๔ ของอนุสัญญาหรือไม่ โดยมติคณะรัฐมนตรี มีการกล่าวว่า “....ให้กระทรวง
ยุติธรรมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับความพร้อมของ
ประเทศไทยต่อการถอนข้อสงวนข้อบทที่ ๔ ของอนุสัญญา CERD ซึ่งประเทศไทยสามารถถอนข้อสงวนดังกล่าวได้โดย
ไม่ตอ้ งออกกฎหมายใหม่ โดยได้อา้ งอิงถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
นั้น โดยที่กฎหมายเหล่านั้นยังไม่ได้ก�ำหนดฐานความผิดเฉพาะตามข้อบทที่ ๔ ของอนุสัญญา CERD อีกทั้งบทลงโทษ
ระบุเพียงกว้าง ๆ ไม่ระบุโทษที่ชัดเจนตามความผิดที่ปรากฏในอนุสัญญา CERD แต่เป็นการระบุโทษส�ำหรับความผิด
เกีย่ วกับการให้รา้ ยและสร้างความเกลียดชัง จึงต้องอาศัยการตีความกฎหมายเหล่านัน้ เป็นรายกรณีวา่ รวมถึงการกระท�ำ
ทีเ่ กิดจากการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติหรือไม่…”446 จะเห็นได้วา่ จากการถอนข้อสงวนนัน้ โดยหลักแล้วไทยต้องมีพนั ธกรณี
ในการตรากฎหมายโดยเฉพาะตามข้อ ๔ (ก) ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ควบคุม “Hate speech” อย่างไรก็ตาม จาก
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีการกล่างถึงกฎหมายที่มีอยู่ (Existing laws) ของไทยว่า “ยังไม่ได้ก�ำหนด
ฐานความผิดเฉพาะ” และต้อง “อาศัยการตีความเป็นรายกรณีไป” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประมวลกฎหมายอาญา และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์447
อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษอาชญากรรมการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Convention on
the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948)
ข้อ ๓ (a) มีหลักว่า
“การยั่วยุโดยตรงและต่อสาธารณะให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สามารถถูกลงโทษได้”
อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องแรงงานโยกย้ า ยถิ่ น ฐานและสมาชิ ก ในครอบครั ว
(Convention on the Protection of the Rights of Migrants Workers and Member of their Families
- CMW)
ข้อ ๑๓ วางหลักไว้ว่า
๑. แรงงานโยกย้ายถิน่ ฐานและสมาชิกในครอบครัวมีสทิ ธิในความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง
๒. แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัวมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น (freedom of
expression) ซึ่งรวมถึงเสรีภาพในการแสวงหา ได้รับข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งแนวคิดไม่ว่ารูปแบบและสื่อใด ๆ
๓. การใช้สิทธิดังกล่าวในข้อ ๒. จะต้องอยู่ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบ และต้องอยู่ภายใต้ข้อ
จ�ำกัดบางประการซึ่งจะต้องก�ำหนดโดยกฎหมายและมีความจ�ำเป็น ดังต่อไปนี้
ก. เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือชื่อเสียงของผู้อื่น
ข. เพือ่ ป้องกันความมัน่ คงของรัฐเกีย่ วกับความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ หรือสุขภาพ หรือศีลธรรม
ของประชาชน
446

serl=99319738
447

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ สืบค้นจาก https://cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_
โปรดดูการวิเคราะห์เพิ่มเติมในภาคผนวก
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ค. เพื่อป้องกันการโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับการท�ำสงคราม
ง. เพื่อป้องกันการสนับสนุนให้เกิดความเกลียดชังด้วยเหตุแห่งชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ซึ่งกระตุ้น
ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ การเป็นปฏิปักษ์ หรือความรุนแรง
จะเห็นได้วา่ ข้อ ๑๓ รับรองสิทธิแรงงานโยกย้ายถิน่ ฐานและสมาชิกในครอบครัว โดยให้ความส�ำคัญ
กับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม หลักการเกีย่ วกับ “Hate Speech” ปรากฏอยูใ่ นฐานะเป็นข้อยกเว้น
ของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น กล่าวคือ การแสดงความคิดเห็นนัน้ อาจถูกจ�ำกัดโดยกฎหมายทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่
ป้องกัน “Hate Speech” อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าเหตุของการสื่อสารในลักษณะ “Hate Speech” ที่อยู่ภายใต้
ขอบเขตของอนุสัญญานี้มีจ�ำกัดเฉพาะ “ชาติ เชื้อชาติ ศาสนา” เท่านั้น ดังนั้น การสื่อสารในลักษณะ “Hate Speech”
ด้วยเหตุอื่น จึงไม่อยู่ภายใต้หลักการของข้อ ๑๓ กล่าวคือ จะต้องกลับไปพิจารณาหลักทั่วไปของเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นของแรงงานโยกย้ายถิน่ ฐาน โดยรัฐไม่สามารถตรากฎหมายจ�ำกัดเสรีภาพในการสือ่ สารดังกล่าวด้วยเหตุอนื่
นอกจาก “ชาติ เชื้อชาติ ศาสนา” ได้
ข้อสังเกต: อนุสัญญาฉบับนี้ไทยยังไม่ได้เป็นภาคี ดังนั้น จึงไม่มีพันธกรณีระหว่างประเทศที่จะต้อง
ผูกพัน อย่างไรก็ตาม หลักการเกี่ยวกับ “Hate Speech” ตามอนุสัญญานี้สามารถน�ำมาพิจารณาประกอบการศึกษา
การบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับ “Hate Speech” ของไทยได้

๔.๑๕.๕ แนวทางการตีความตราสารระหว่างประเทศในกรอบสหประชาชาติเกี่ยวกับ “Hate
Speech”

จากหลักเกณฑ์ตามตราสารระหว่างประเทศในกรอบสหประชาชาติ ปรากฏการตีความทีส่ ำ� คัญ ดังนี้

ความเห็นทั่วไป ที่ ๑๐ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ448
“การใช้สทิ ธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอาจถูกจ�ำกัดได้ โดยข้อจ�ำกัดนัน้ อาจเกีย่ วข้องกับ
ผลประโยชน์ของบุคคลอื่น (Interests of Other Persons) หรือประโยชน์ของชุมชนโดยรวมทั้งหมด”
ความเห็นทั่วไป ที่ ๑๑ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ449 “มาตรา ๒๐
กล่าวว่าการโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับสงครามและการสนับสนุนให้เกิดความเกลียดชังเกี่ยวกับชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ซึ่ง
กระตุน้ ให้เกิดการเลือกปฏิบตั ิ การเป็นปฏิปกั ษ์ หรือความรุนแรง อาจถูกห้ามโดยกฎหมาย คณะกรรมการมีความเห็นว่า
 กรณีการโฆษณาชวนเชือ่ เกีย่ วกับสงคราม คณะกรรมการเห็นว่า ข้อจ�ำกัดหรือการห้ามดังกล่าวจะ
ต้องสอดคล้องกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามมาตรา ๑๙ ดังนั้น การจ�ำกัดจะขยายไปถึงการโฆษณาชวนเชื่อ
ทุกรูปแบบซึ่งมีลักษณะก้าวร้าวรุนแรง หรือละเมิดต่อความสงบอันขัดต่อสนธิสัญญาของสหประชาชาติ
448

From General Comment No. 10 Article 19 Freedom of Expression, Human Rights Committee (adopted
29 June 1983)
449
From General Comment No. 11 Article 20 Prohibition of Propaganda for War and Inciting National,
Racial or Religious Hatred, para 2 (about the relationship between articles 19 and 20) Human Rights Committee
(adopted 29 July 1983)
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 กรณีการสนับสนุนให้เกิดความเกลียดชังเกี่ยวกับชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการเลือก

ปฏิบัติ การเป็นปฏิปักษ์ คณะกรรมการเห็นว่าครอบคลุมทั้งการกระท�ำที่มีวัตถุประสงค์ภายในและภายนอกรัฐนั้น โดย
จะต้องมีการตรากฎหมายก�ำหนดให้ชัดเจนว่าการโฆษณาชวนเชื่อและการสนับสนุนอย่างไรจึงขัดต่อนโยบายสาธารณะ
ข้อแนะน�ำทั่วไปที่ XV ของ คณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติด้านเชื้อชาติ450
รัฐจะต้องตรากฎหมายที่เหมาะสมและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การคุกคามและการ
กระท�ำรุนแรงเกีย่ วกับเชือ้ ชาตินนั้ อาจน�ำไปสูค่ วามรุนแรงหรือความเป็นปฏิปกั ษ์อนื่ ๆ การแทรกแซงของรัฐจึงเป็นวิธกี ารที่
สอดคล้องกับพันธกรณีในการตอบสนองต่อเรือ่ งดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ในความเห็นของคณะกรรมการนัน้ การห้าม
เผยแพร่แนวคิดบนพื้นฐานของความเหนือกว่าทางด้านเชื้อชาติ หรือความเกลียดชังนั้น ไม่ขัดแย้งกับสิทธิและเสรีภาพ
ของการแสดงความเห็นตาม UDHR ข้อ ๑๙ และ CERD ข้อ ๕ เนื่องจากการที่พลเมืองจะใช้สิทธิเสรีภาพดังกล่าวจะต้อง
อยู่ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบด้วย ซึ่งการไม่เผยแพร่ความคิดเกี่ยวกับชาตินิยมนั้นก็จัดเป็นหน้าที่ประการหนึ่ง
ข้อแนะน�ำทั่วไปที่ XXX ของคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติด้านเชื้อชาติ451
คณะกรรมการแนะน�ำให้รฐั ใช้มาตรการหลายประการเพือ่ ป้องกันการกระตุน้ ให้เกิดความเกลียดชัง
ด้านเชื้อชาติที่มีความรุนแรง โดย
 ใช้มาตรการส�ำหรับต่อสู้กับทัศนคติความเกลียดคนต่างชาติและพฤติกรรมที่มีต่อบุคคลที่มิใช่
พลเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกระตุ้นให้เกิดความเกลียดชังและความรุนแรง นอกจากนี้ ควรส่งเสริมให้มีความเข้าใจ
หลักการห้ามเลือกปฏิบัติในสถานการณ์ที่เกี่ยวกับบุคคลที่มิใช่พลเมือง
 ด�ำเนินการต่อต้านการตีตรา การก�ำหนดโปรไฟล์ (Profile) การสรุปภาพเหมารวมของบุคคล
(Stereotype) บนพืน้ ฐานของเชือ้ ชาติ สีผวิ การสืบเชือ้ สาย ชาติกำ� เนิด การเป็นสมาชิกของกลุม่ ทีม่ ใิ ช่พลเมือง โดยเฉพาะ
การกระท�ำดังกล่าวซึ่งเกิดจากนักการเมือง นักการศึกษา สื่อมวลชน ในทางสื่อต่าง ๆ ทั้งอินเทอร์เน็ต สื่ออิเล็กทรอนิกส์
การสื่อสารเครือข่ายและในสังคมทั่วไป
จะเห็นได้วา่ ประเทศไทยมีพนั ธกรณีในการด�ำเนินการกับ “Hate Speech” ดังเช่น ตาม ICCPR นัน้
ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องบัญญัติกฎหมายห้ามการโฆษณายั่วยุให้เกิดการเลือกปฏิบัติ (ข้อ ๒๐) แม้ว่า
ตามอนุสัญญาอื่นประเทศไทยยังอาจมีการตั้งข้อสงวนในเรื่องดังกล่าวไว้ (เช่น ข้อ ๔ ของ CERD) หรือในกรณีกฎหมาย
ระหว่างประเทศอื่นที่ประเทศไทยยังไม่ได้เป็นภาคีก็ตาม

450

From General Recommendation No. 15 Article 4: organized violence based on ethnic origin, Committee on the Elimination of Racial Discrimination, (adopted 23 March 1993)
451
From General Recommendation No. 30 Discrimination against Non-Citizens, Committee on the Elimination of Racial Discrimination (adopted 1 October 2004)
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ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๔.๑๕.๖ คดีส�ำคัญเกี่ยวกับ “Hate Speech” ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

จากกฎหมายระหว่างประเทศดังกล่าวจะเห็นได้วา่ ตามกฎหมายระหว่างประเทศเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน
นั้น รับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการสื่อสาร ในฐานะสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ส�ำคัญและเป็นหลัก
แต่มกี ารก�ำหนดข้อยกเว้นบางประการส�ำหรับการกระท�ำของรัฐทีอ่ าจกระทบเสรีภาพดังกล่าว ตัวอย่างเช่น กติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๑๙ (๓) เป็นข้อยกเว้นของ ๑๙ (๒) และข้อ ๒๐
กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนั้น มีการบัญญัติค�ำว่าเสรีภาพของการแสดงความ
คิดเห็นหรือการแสดงออกไว้อย่างชัดเจน แต่ไม่มีการระบุค�ำว่า “Hate Speech” ไว้โดยเฉพาะ หากพิจารณาข้อจ�ำกัด
ของการแสดงความคิดเห็นตามกฎหมายระหว่างประเทศนั้นพบว่า จะมุ่งเน้นกรณีการสื่อสารที่ “กระตุ้น หรือ ยุยง”
(Incitement) ให้ก่อให้เกิดการกระท�ำบางอย่าง เช่น การเลือกปฏิบัติ ความรุนแรง
ส�ำหรับการตีความข้อ ๒๐ นั้น ในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Human Rights Committee) เผยแพร่ความเห็นทั่วไปเกี่ยวกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (General Comment No. 34 on the ICCPR) ให้เหตุผลว่า Hate Speech ในหลาย
กรณีนั้นยังไม่น่าจะมีความร้ายแรงถึงระดับในข้อ ๒๐
ในปี ค.ศ. ๒๐๑๒ Frank La Rue ผู้ตรวจการพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นและเสรีภาพในการแสดงออกได้เสนอรายงานต่อทีป่ ระชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ครัง้ ที่ ๖๗ ในวันที่
๗ กันยายน ๒๐๑๒ ในประเด็นการตีความ “การยัว่ ยุให้เกิดความเกลียดชัง” (Incitement to Hatred) ตามข้อ ๒๐ (๒) ว่า
“การรณรงค์ดว้ ยความเกลียดชังบนพืน้ ฐานของสัญชาติ เชือ้ ชาติ หรือศาสนานัน้ ยังไม่เป็นการละเมิด
ต่อกฎหมายระหว่างประเทศเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน แต่การรณรงค์ดงั กล่าวจะเป็นการละเมิดเมือ่ มีการยัว่ ยุให้เกิดการดูถกู
เหยียดหยาม ความเป็นศัตรู หรือความรุนแรง หรือเมื่อผู้พูดพยายามปลุกเร้าให้เกิดการตอบสนองในหมู่ผู้ฟัง
เนื่องจากข้อ ๒๐ (๒) ใน ICCPR ได้ระบุว่า การรณรงค์ด้วยความเกลียดชังทางสัญชาติ เชื้อชาติหรือ
ศาสนาเพือ่ ยัว่ ยุให้เกิดการดูถกู เหยียดหยาม ความเป็นศัตรู หรือความรุนแรงสามารถถูกจ�ำกัดได้ตามกฎหมาย จึงจ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องท�ำให้เกิดความเข้าใจในการให้นิยามของค�ำศัพท์ที่ใช้เพื่อป้องกันการใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศอย่างผิดวัตถุประสงค์ การตีความนี้ประกอบไปด้วย ๓ องค์ประกอบหลัก คือ
๑) การรณรงค์ให้เกิดความเกลียดชังเท่านัน้ ทีเ่ ข้าข่ายละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
๒) ความเกลียดชังนั้นต้องเป็นผลมาจากการรณรงค์ซึ่งประกอบด้วยการยั่วยุ มากกว่าที่จะเป็นการ
ยั่วยุเพียงอย่างเดียว
๓) การยั่วยุนั้นต้องน�ำไปสู่ผลลัพธ์หนึ่งในสามประการ นั่นคือการดูถูกเหยียดหยาม ความเป็นศัตรู
และความรุนแรง
จากนิยามข้างต้น การรณรงค์ด้วยความเกลียดชังบนพื้นฐานของชาติ เชื้อชาติ หรือศาสนานั้นไม่ใช่
การละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศด้วยตัวของมันเอง การรณรงค์นั้นจะกลายเป็นการละเมิดกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศก็ต่อเมื่อการรณรงค์นั้นประกอบด้วยการยั่วยุให้เกิดการดูถูกเหยียดหยาม ความเป็นศัตรู
หรือความรุนแรง หรือเมื่อผู้พูดพยายามปลุกเร้าให้เกิดการตอบสนองในหมู่ผู้ฟัง”
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ตัวอย่างคดีส�ำคัญ ได้แก่ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ค.ศ. ๒๐๐๐ กลุ่มที่ใช้ชื่อว่า Bootboys จัดงาน
เดินขบวนร�ำลึกถึง Rudolf Hess ผู้น�ำล�ำดับที่สามของนาซี รองจากอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ และเกอร์มัน แฮร์ริง ใกล้กับ
ออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ผู้เข้าร่วมเดินขบวนทั้ง ๓๘ คนแต่งตัวด้วยชุดทหาร โดยมี Terje Sjolie
เป็นผู้น�ำขบวนและผู้จัดงาน เมื่อกลุ่ม Bootboys เดินขบวนไปถึงจัตุรัสในเมือง Terje Sjolie ได้กล่าวสุนทรพจน์
มีใจความส�ำคัญว่า
“เรามาชุมนุมกันทีน่ เี่ พือ่ เป็นเฉลิมฉลองให้กบั ความกล้าหาญของวีรบุรษุ รูดอล์ฟ เฮสส์ ผูป้ กปัก
รักษาเยอรมันและยุโรปจากลัทธิบอลเชวิกและยิวในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ในขณะที่เรายืนอยู่ที่นี่ ชาวยิวและ
คอมมิวนิสต์มากกว่า ๑๕,๐๐๐ คนก�ำลังชุมนุมเพื่อต่อต้านเสรีภาพในการพูดและเผ่าพันธุ์คนผิวขาว ในทุก ๆ วัน
พวกผู้อพยพปล้น ข่มขืนและฆ่าชาวนอร์เวย์ในทุก ๆ วัน ประเทศนี้ก�ำลังถูกแย่งชิงและท�ำลายโดยชาวยิว ซึ่งสูบ
ความมั่งคั่งของประเทศเราและแทนที่ด้วยความคิดที่ผิดแผกไปจากความเป็นนอร์เวย์ ที่ผ่านมาเราถูกห้ามไม่ให้
เดินขบวนในออสโลถึงสามครั้ง ในขณะที่พวกคอมมิวนิสต์ไม่แม้แต่จะต้องขออนุญาต นี่หรือคือเสรีภาพในการพูด?
นี่หรือคือประชาธิปไตย? ท่านผู้น�ำที่เคารพของเรา อดอล์ฟ ฮิตเลอร์และรูดอล์ฟ เฮสส์ นั่งอยู่ในคุกเพราะสิ่งที่พวก
เขาเชื่อ พวกเราจะไม่ละทิ้งหลักการและความพยายามของพวกเขา ในทางตรงกันข้าม พวกเราจะเดินตามรอย
ฮิตเลอร์และเฮสส์ พวกเราจะต่อสู้ในสิ่งที่พวกเราเชื่อ ด้วยการสร้างนอร์เวย์ขึ้นมาในแบบชาตินิยม-สังคมนิยม”
ภายหลังการเดินขบวน มีรายงานว่ามีเหตุการณ์รนุ แรงอย่างต่อเนือ่ ง เช่น เด็กวัย ๑๕ ปี ลูกครึง่
กานา-นอร์เวย์ถูกแทงเสียชีวิตโดยสมาชิกกลุ่ม Bootboys สามคน หลังการเดินขบวนของกลุ่ม Bootboys ซึ่ง
ผู้เห็นเหตุการณ์จ�ำนวนหนึ่งได้เข้าแจ้งความกับต�ำรวจ เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๐๑ Terje Sjolie ถูกแจ้งข้อหา
ละเมิดกฎหมายอาญามาตรา 135 a ของนอร์เวย์ ซึ่งห้ามไม่ให้บุคคลกระท�ำการข่มขู่ เหยียดหยาม หรือท�ำให้เกิด
ความเกลียดชัง ก่อกวน หรือเหยียดหยามบุคคลหรือกลุม่ คน เนือ่ งจากความเชือ่ เชือ้ ชาติ สีผวิ สัญชาติ หรือชาติพนั ธุ์
มีโทษปรับหรือจ�ำคุกไม่เกินสองปี ต่อมา ในเดือนมีนาคม ค.ศ. ๒๐๐๑ ศาลชั้นต้นได้ยกฟ้อง แต่ศาลอุทธรณ์ได้กลับ
ค�ำพิพากษาว่า Terje Sjolie มีความผิด เนื่องจากสุนทรพจน์ของ Terje Sjolie ยอมรับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว
ซึง่ ถือว่ามีความผิดตามมาตรา 135 a ต่อมา ศาลฎีกาได้กลับค�ำพิพากษาศาลอุทธรณ์วา่ Terje Sjolie ไม่มคี วามผิด
โดยให้เหตุผลว่าการลงโทษการยอมรับลัทธินาซีจะน�ำไปสู่การแบนองค์กรนาซี ซึ่งศาลพิจารณาว่าเป็นการกระท�ำ
เกินกว่าเหตุและอาจจะละเมิดเสรีภาพในการพูด ซึ่งได้รับการรับรองในมาตรา ๑๐๐ ของรัฐธรรมนูญนอร์เวย์
เสียงส่วนใหญ่ของคณะผู้พิพากษาเห็นว่าเนื้อหาในสุนทรพจน์เป็นการพูดโน้มน้าวใจตามแบบลัทธินาซี และไม่มี
สิง่ ใดเกินเลยไปกว่าการแสดงความสนับสนุนแนวความคิดแบบสังคมนิยมชาตินยิ ม ไม่เพียงพอทีจ่ ะสรุปว่าสุนทรพจน์
นี้แสดงการยอมรับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และแม้ว่าสุนทรพจน์นี้จะมีลักษณะ
ไม่เป็นมิตรและคุกคาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีการข่มขู่ในเนื้อหาของสุนทรพจน์ หรือการชี้แนะให้เกิดการกระท�ำอย่าง
ใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ
ต่อมา กลุ่มชาวยิวในออสโลและพันธมิตรได้ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังคณะกรรมการเพื่อก�ำจัด
การเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติแห่งสหประชาชาติ (UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination)
หรือ CERD ว่ารัฐนอร์เวย์ละเมิดสิทธิของพวกตนตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ทางเชื้อชาติ (International Convention on the Elimination of Racial Discrimination) ในปี ค.ศ. ๒๐๐๕
CERD มีความเห็นว่าหลักการทีว่ า่ ด้วยเสรีภาพในการพูดจะได้รบั การคุม้ ครองในระดับต�ำ่ เมือ่ เสรีภาพในการพูดนัน้
เป็นประเด็นการเหยียดเชื้อชาติและค�ำพูดที่ท�ำให้เกิดความเกลียดชัง และการจ�ำกัดความคิดที่มีรากฐานอยู่บน
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การแสดงความเหนือกว่าทางเชื้อชาตินั้นไม่ละเมิดสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการ
แสดงออก การจ�ำกัดเสรีภาพในการพูดในบริบทของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ทางเชื้อชาติไม่ถือเป็นการลดทอนความหมายของหลักการเสรีภาพในการแสดงออกแต่อย่างใด เนื่องจากกลไก
สิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติได้รบั รองความเป็นไปได้ทจี่ ะจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงออกในบางสถานการณ์ CERD
เห็นว่าแถลงการณ์ของ Terje Sjolie ที่มีลักษณะคุกคามอย่างชัดแจ้งไม่ได้รับการคุ้มครองเนื่องจากข้อยกเว้นที่
กล่าวมา จากคดีนี้จะเห็นได้ว่ามีการให้น�้ำหนักกับการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการสื่อสารที่ท�ำให้เกิดความ
เกลียดชังมากกว่าเสรีภาพในการสื่อสาร

๔.๑๕.๗ กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค

ส�ำหรับความตกลงระหว่างประเทศในระดับภูมภิ าคทีเ่ กีย่ วข้องกับ “Hate Speech” มีตวั อย่างเช่น

 สนธิสัญญาอเมริกันว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (American Convention on Human Rights)
ข้อ ๑๓ วางหลัก รับรองเสรีภาพในความคิดเห็นและการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น (๑๓.๑)
อย่างไรก็ตาม รัฐอาจมีขอ้ จ�ำกัดเสรีภาพดังกล่าวได้ เช่น ในกรณีการเซ็นเซอร์ซงึ่ สามารถตรากฎหมาย
ได้เฉพาะในกรณีมวี ตั ถุประสงค์คมุ้ ครองเด็กและวัยรุน่ (๑๓.๔) นอกจากนี้ รัฐยังอาจตรากฎหมายก�ำหนดความผิดส�ำหรับ
การโฆษณาชวนเชื่อให้เกิดการท�ำสงคราม การสนับสนุนใด ๆ ให้เกิดความเกลียดชังในชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ซึ่งมีส่วน
กระตุ้นให้เกิดความรุนแรงอันฝ่าฝืนกฎหมายหรือการกระท�ำใด ๆ ในลักษณะดังกล่าวต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลด้วยเหตุ
เกี่ยวกับเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ภาษา ชาติก�ำเนิด (๑๓.๕)
 สนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนแอฟริกา (African Charter on Human and Peoples' Rights)
ข้อ ๙ รับรองสิทธิของปัจเจกชนในการรับข้อมูลข่าวสาร แสดงออกและเผยแพร่ความคิดเห็นของตน
ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสนธิสัญญานี้มิได้กล่าวถึง “Hate Speech” ไว้อย่างชัดแจ้ง แต่การสื่อสารที่
สร้างความเกลียดชังอาจมีข้อจ�ำกัดได้ภายใต้ “ขอบเขตของกฎหมาย”
 อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป (European Convention on Human Rights หรือ ECHR)
ข้อ ๑๐ วางหลักคุม้ ครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น รวมทัง้ เสรีภาพในการได้รบั ข้อมูลข่าวสาร
โดยปราศจากการแทรกแซงของรัฐ อย่างไรก็ตาม เสรีภาพดังกล่าวนี้อยู่ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบ กล่าวคือ
“รัฐอาจมีการจ�ำกัดเสรีภาพนี้โดยตรากฎหมายซึ่งมีความจ�ำเป็นตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อผลประโยชน์ด้านความ
มั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของสาธารณะ การป้องกันความไม่สงบหรืออาชญากรรม การป้องกันสุขภาพหรือศีลธรรม
การปกป้องชื่อเสียงหรือสิทธิผู้อื่น...”
แม้ว่าข้อ ๑๐ นี้มิได้กล่าวถึง “Hate Speech” ไว้อย่างชัดแจ้ง แต่การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง
อาจจัดอยู่ในความหมายของการสื่อสารที่ก่อให้เกิดความไม่สงบได้
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ในการพิจารณาคดีเกีย่ วกับ Hate Speech ของยุโรปตามอนุสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนยุโรป มาตรา ๑๐ นัน้
ศาลจะพิจารณาองค์ประกอบ ๔ ประการ ได้แก่ มีการแทรกแซงการแสดงความคิดเห็นหรือไม่ การแทรกแซงนั้นมี
กฎหมายให้อ�ำนาจหรือไม่ กฎหมายดังกล่าวเป็นไปด้วยวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามสนธิสัญญาหรือไม่ การแทรกแซงนั้น
จ�ำเป็นส�ำหรับสังคมประชาธิปไตยหรือไม่

๔.๑๕.๘ คดีส�ำคัญเกี่ยวกับ “Hate Speech” ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค

ในส่วนนี้จะได้ชี้ให้เห็นคดีเกี่ยวกับ Hate Speech ที่ตัดสินโดยศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป
(European Court of Human Rights หรือ ECHR) คดีส่วนมากแสดงให้เห็นถึงกรณีที่ผู้ร้องซึ่งกระท�ำการสื่อสารแสดง
ความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่น และถูกลงโทษตามกฎหมายภายในของประเทศนั้น ECHR วินิจฉัยคดีโดย
การพิจารณาจากหลักของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป มาตรา ๑๐ ที่วางหลักคุ้มครองเสรีภาพในการสื่อสาร โดยมี
ข้อยกเว้นเกี่ยวกับ “Hate Speech” คดีตัวอย่างของ ECHR เช่น452
 Pavel Ivanov v. Russia 20/02/2007 ผู้ร้องเป็นเจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ถูก
ตัดสินโทษตามกฎหมายภายในว่ามีความผิดฐานกระตุ้นให้เกิดความเกลียดชังเกี่ยวกับเชื้อชาติ และศาสนา โดยการใช้
สื่อสาธารณะ เนื่องจากผู้ร้องพิมพ์เผยแพร่บทความเกี่ยวกับชาวยิวในรัสเซีย เรียกร้องให้กีดกันชาวยิวออกจากสังคม
ศาลเห็นว่าการกระท�ำของผู้ร้องเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นให้เกิดความเกลียดชังด้วยเหตุเชื้อชาติ ซึ่งขัดแย้งกับคุณค่าที่
อนุสัญญานี้มุ่งคุ้มครอง โดยเฉพาะความอดทน ความสงบของสังคม และการไม่เลือกปฏิบัติ
 Garaudy v. France 24 June 2003 ผูร้ อ้ งเป็นผูเ้ ขียนหนังสือ The Founding Myths of Modern
Israel ถูกตัดสินตามกฎหมายภายในว่ามีความผิดฐานกระตุน้ ให้เกิดความเกลียดชังด้วยเหตุแห่งเชือ้ ชาติ ผูร้ อ้ งอ้างเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นตามอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป ศาลเห็นว่าเนื้อหาที่ผู้ร้องเผยแพร่นั้นมีลักษณะเป็นการ
ปฏิเสธว่าไม่เคยมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Holocaust denial) ซึ่งเป็นกรณีเนื้อหากระตุ้นให้เกิดความเกลียดชัง การกระท�ำ
ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับคุณค่าพื้นฐานของสนธิสัญญานี้ ดังนั้น ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิอ้างเสรีภาพในการสื่อสารตามข้อ ๑๐
 M’Bala M’Bala v. France 20 October 2015 ผู้ร้องเป็นนักแสดงตลก โดยได้ท�ำการแสดง
ที่มีเนื้อหาท�ำให้เกิดความเกลียดชังด้วยเหตุเชื้อชาติ (ชาวยิว) ผู้ร้องอ้างเสรีภาพในการแสดงความเห็น ศาลเห็นว่าการ
แสดงฉากที่พิพาทนั้นไม่อาจถือได้ว่าเป็นเพียงความบันเทิง แต่มีลักษณะเช่นเดียวกับการประชุมทางการเมือง โดยมี
เนื้อหาทางการเมืองซ่อนอยู่ในรูปแบบของการแสดงตลก เนื้อหาดังกล่าวเป็นการลดคุณค่าของชาวยิวที่เป็นเหยื่อของ
การสื่อสารดังกล่าว จึงมิใช่การแสดงที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของข้อ ๑๐ แต่เป็นการแสดงความเกลียดชัง (การปฏิเสธ
ว่าไม่เคยมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Holocaust denial) โดยแฝงหรือซ่อนอยู่ในรูปของการแสดงออกซึ่งงานศิลปะเท่านั้น
(Disguised as an artistic production)
 Glimmerveen and Haqenbeek v. the Netherlands 11 October 1979 ผู้ร้องเผยแพร่
ใบปลิวมีข้อความมุ่งหมายให้บุคคลที่มิใช่คนผิวขาวออกไปจากเนเธอร์แลนด์ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร้อง
ไม่มีสิทธิอ้างข้อ ๑๐ ว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อเผยแพร่แนวคิดซึ่งมีลักษณะเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
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 Norwood v. the United Kingdom 16 November 2004 ผูร้ อ้ งแสดงป้ายทีห่ น้าต่างของตนเอง
มีข้อความเกี่ยวกับการขับไล่ชาวมุสลิมออกไปจากอังกฤษ ผู้ร้องถูกตัดสินโทษว่ากระท�ำการเป็นปฏิปักษ์ต่อกลุ่มศาสนา
ผูร้ อ้ งอ้างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามสนธิสญ
ั ญา ศาลเห็นว่าการกระท�ำดังกล่าวมุง่ โจมตีกลุม่ ศาสนา เชือ่ มโยง
กลุ่มทั้งหมดกับการก่อการร้าย ซึ่งขัดแย้งกับคุณค่าที่ได้รับการคุ้มครองตามสนธิสัญญา โดยเฉพาะการอดทน ความสงบ
ของสังคม และการไม่เลือกปฏิบัติ จึงไม่สามารถอ้างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามข้อ ๑๐ ได้
 Gündüz v. Turkey453 ผูร้ อ้ งเป็นผูน้ ำ� นิกายหนึง่ ในศาสนาอิสลาม ถูกตัดสินลงโทษจ�ำคุกฐานกระท�ำ
การกระตุ้นให้กระท�ำความผิดและกระตุ้นให้เกิดความเกลียดชังด้วยเหตุศาสนา จากข้อความที่เผยแพร่ในสื่อมวลชน
ECHR ตัดสินว่า โทษที่ผู้ร้องได้รับ (จ�ำคุก ๔ ปี สองเดือนและปรับ) ไม่ได้สัดส่วนกับวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายใน
การป้องกันการกระตุน้ ให้เกิดความรุนแรงและการกระท�ำผิด การทีโ่ ทษของจ�ำเลยสูงขึน้ เพราะกระท�ำผ่านสือ่ นัน้ เป็นโทษ
ที่รุนแรง อย่างไรก็ตาม ECHR ก็ยังอธิบายว่า โทษตามกฎหมายภายในยังมีความจ�ำเป็นในการป้องปรามการกระท�ำที่มี
ระดับเกินไปกว่าความอดทนได้ (Intolerable) ซึ่งขัดแย้งกับหลักการพหุสังคมในระบอบประชาธิปไตย
 Vejdeland and Others v. Sweden (09.02.2012)454 คดีนผี้ รู้ อ้ งถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานเผย
แพร่เอกสารทีม่ เี นือ้ หาก้าวร้าวต่อกลุม่ รักเพศเดียวกัน (Homosexuals) โดยผูร้ อ้ งเป็นสมาชิกองค์กรเยาวชน (National
Youth) และน�ำเอกสารไปใส่ไว้ในตู้ล็อคเกอร์ของนักเรียน ข้อความเนื้อหาในเอกสารเป็นการโจมตีการรักเพศเดียวกัน
เช่น “ท�ำลายศีลธรรมของสังคม” “เป็นเหตุให้เกิดโรค HIV AIDS” ECHR พิจารณาจากเนื้อหาในเอกสารแล้วเห็นว่า
เป็นการกล่าวหาอย่างรุนแรงด้วยเหตุแห่งรสนิยมทางเพศ ซึ่งเป็นการเลือกปฏิบัติ การที่กฎหมายภายในลงโทษผู้ร้องจึง
ไม่ฝา่ ฝืนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามข้อ ๑๐ การทีร่ ฐั แทรกแซงการแสดงความคิดเห็นของผูร้ อ้ งนีม้ คี วามจ�ำเป็น
ต่อสังคมประชาธิปไตยในการคุ้มครองชื่อเสียงของผู้อื่น
 Affaire Faruk Temel C. Turquie v. Turkey455 ผู้ร้องเป็นนักการเมือง ได้แถลงการณ์ต่อสื่อใน
การประชุมพรรค มีเนือ้ หากล่าวโจมตีสหรัฐอเมริกาในการแทรกแซงอิรกั และการจับกุมผูน้ ำ� องค์กรก่อการร้าย นอกจากนี้
ยังวิพากษ์วจิ ารณ์การหายตัวไปของบุคคลในความควบคุมของต�ำรวจ ผูร้ อ้ งถูกด�ำเนินคดีฐานเผยแพร่การโฆษณาชวนเชือ่
ผู้ร้องจึงอ้างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ECHR เห็นว่า กรณีนี้รัฐละเมิดต่อเสรีภาพในการแสดงความเห็นตามข้อ
๑๐ เนือ่ งจากผูร้ อ้ งกล่าวในฐานะนักการเมืองฝ่ายค้าน แสดงความเห็นต่อประเด็นซึง่ อยูใ่ นความสนใจของสาธารณะ เมือ่
พิจารณาโดยรวมแล้วเนื้อหาที่กล่าวมิได้กระตุ้นให้ผู้อื่นใช้ความรุนแรงหรือการใช้ก�ำลังอาวุธ จึงไม่ถึงขนาดเป็น “Hate
Speech”
จากคดีทไี่ ด้ศกึ ษามาข้างต้น พบว่า ข้ออ้างหลักของผูร้ อ้ งก็คอื ตนมีเสรีภาพในการสือ่ สาร และการที่
กฎหมายภายในรัฐลงโทษการสื่อสารของตนนั้นขัดต่อข้อ ๑๐ ในการชั่งน�้ำหนักว่ากรณีนั้นอยู่ภายใต้ขอบเขตเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นหรือเป็น “Hate Speech” ที่เกินขอบเขตและรัฐสามารถตรากฎหมายจ�ำกัดสิทธิได้นั้น จากคดี
ต่าง ๆ พบว่า ในการพิจารณาของ ECHR นั้นมีเกณฑ์พิจารณาจากองค์ประกอบส�ำคัญ ๔ ประการ ได้แก่
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 มีการแทรกแซงการแสดงความคิดเห็นหรือไม่
 การแทรกแซงนั้นมีกฎหมายให้อ�ำนาจหรือไม่
 กฎหมายดังกล่าวเป็นไปด้วยวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามสนธิสัญญาหรือไม่
 การแทรกแซงนั้นจ�ำเป็นส�ำหรับสังคมประชาธิปไตยหรือไม่
จะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ของกฎหมายเกี่ยวกับ Hate Speech นั้นมิได้มอง Hate Speech เป็น
อาชญากรรมและมองผูก้ ระท�ำเป็นอาชญากรทีต่ อ้ งลงโทษอย่างรุนแรง ศาลเห็นว่าโทษอาญาต้องพิจารณาชัง่ น�ำ้ หนักกับ
ความได้สดั ส่วนกับวัตถุประสงค์ของการก�ำหนดโทษนัน้ ซึง่ ก็คอื การป้องปรามมิให้เกิดการกระตุน้ อันน�ำไปสูค่ วามรุนแรง

๔.๑๕.๙ กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ “Hate Speech”
๔.๑๕.๙.๑ กฎหมายออสเตรเลีย
กฎหมายเกี่ยวกับ Hate Speech ของออสเตรเลียในระดับรัฐบาลกลาง ปรากฏใน
พระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ (Racial Discrimination Act 1975) ซึ่งก�ำหนดความผิดส�ำหรับ
“การกระท�ำอันเป็นการรุกราน ดูหมิ่น ท�ำให้ด้อยค่า ข่มขู่ บุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลอื่น โดยการกระท�ำนั้นได้กระท�ำลง
ไปด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว สัญชาติ หรือถิ่นก�ำเนิดของผู้อื่น หรือบุคคลบางคนในกลุ่มบุคคลนั้น456 แต่การกระท�ำใน
ลักษณะส่วนตัว (private) ไม่อยู่ในองค์ประกอบความผิดนี้
ศาลออสเตรเลี ย ได้ พิ จ ารณาคดี ต ามกฎหมายดั ง กล่ า วในการเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ทาง
อินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. ๒๐๐๒ (คดี Jones v. To¨ben) ซึ่งเป็นคดีที่จ�ำเลยได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
ของจ�ำเลยมีเนื้อหาปฏิเสธการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ (Holocaust denial) ศาลสหพันธรัฐ
(Federal Court) ตัดสินว่าการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวบนเว็บไซต์โดยไม่มีการก�ำหนดรหัสผ่าน (ผู้ใดก็สามารถเข้าถึง
เนื้อหาได้) เป็นการกระท�ำการสื่อสารต่อสาธารณะ (Public Act) จึงเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติด้วย
เหตุแห่งเชื้อชาติ ศาลยังได้มีค�ำสั่งให้จ�ำเลยน�ำเนื้อหาข้อมูลดังกล่าวออกจากเว็บไซต์ด้วย457
ส�ำหรับหน่วยงานที่มีอ�ำนาจในการด�ำเนินการเกี่ยวกับเนื้อหาข้อมูลที่เป็น “Hate
Speech” บนอินเทอร์เน็ตนั้น พบว่า คณะกรรมการการสื่อสารและสื่อของออสเตรเลีย (The Australian Communications and Media Authority หรือ ACMA) ไม่มีอ�ำนาจครอบคลุมถึงกรณีเนื้อหาลักษณะนี้ ดังนั้น การบังคับตาม
กฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเนื้อหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนี้จึงต้องน�ำคดีมาฟ้องศาล นอกจากกระบวนการตาม
กฎหมายแล้ว ผู้ให้บริการเอกชนก็มีบทบาทในการควบคุม Hate Speech เช่น กูเกิลออสเตรเลียได้รับค�ำร้องขอให้น�ำ
เนื้อหาเกี่ยวกับ Hate Speech ที่ฝ่าฝืนกฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติของออสเตรเลียออกจากผลการค้นหา458
456

Racial Discrimination Act 1975, §18C, Retrieved from http://austlii.law.uts.edu.au/au/legis/cth/consol_
act/rda1975202/s18c.html
457
From “Jones v. Töben: Racial Discrimination on the Internet” October 2002. Retrieved from http://
www.galexia.com/public/research/articles/research_articles-art22.html#fn357
458
From Chilling Effects “Google Removal Complaint: Section 18C of Australia’s Racial Discrimination Act
of 1975” May 5, 2006. Retrieved from http://www.chillingeffects.org/international/notice.cgi?NoticeID=4266
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กฎหมายระดับมลรัฐ
จากการศึกษากฎหมายในระดับมลรัฐพบว่า มีหลายมลรัฐในออสเตรเลียทีต่ รากฎหมาย
เฉพาะควบคุม “Hate Speech” แม้ว่าจะไม่ได้ใช้ค�ำว่า “Hate Speech” โดยตรงก็ตาม โดยอาจเรียกว่าการให้ร้าย
“Vilification” หรือ การกระตุ้นยั่วยุ “Incitement” แต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาแล้วพบว่าเป็นการก�ำหนดหลักการห้าม
การกระท�ำหรือการสื่อสารที่กระตุ้นยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังบนพื้นฐานของเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ แนวทาง
การก�ำหนดกฎหมายเฉพาะในระดับมลรัฐอาจจ�ำแนกได้ ๒ กลุ่ม ดังนี้
๑. การก�ำหนดหลักการเกี่ยวกับ “Hate Speech” ไว้ในกฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติ ซึ่ง
อาจเรียกว่าพระราชบัญญัติห้ามเลือกปฏิบัติ หรือพระราชบัญญัติความเท่าเทียมกันทางโอกาส เช่น
เขตปกครองเมืองหลวงออสเตรเลีย (Australian Capital Territory) มีพระราช
บัญญัติการเลือกปฏิบัติ (Discrimination Act 1991) วางหลักห้ามการให้ร้าย (Vilification) ด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ เพศ
อัตลักษณ์ทางเพศ หรือสถานการณ์ติดเชื้อ HIV
มลรัฐ New South Wales มีพระราชบัญญัติห้ามการเลือกปฏิบัติ (Anti-Discrimination Act 1977) วางหลักห้ามการให้ร้าย (Vilification) ด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การรักร่วมเพศ
หรือสถานการณ์ติดเชื้อ HIV
มลรัฐ Queensland มีพระราชบัญญัติห้ามการเลือกปฏิบัติ (Anti-Discrimination
Act 1991) วางหลักห้ามการให้ร้าย (Vilification) ด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ศาสนา
มลรัฐ Tasmania มีพระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมกันในโอกาส (Equal Opportunity
Act 1998) วางหลักห้ามการกระท�ำอันส่งผลให้เกิดความเกลียดชัง (incitement of hatred) ด้วยเหตุแห่งเชือ้ ชาติ ความ
พิการ รสนิยมทางเพศ กิจกรรมทางเพศที่ถูกกฎหมาย ความเชื่อทางศาสนา
๒. การก�ำหนดหลักการเกี่ยวกับ “Hate Speech” ไว้ในกฎหมายเฉพาะ เช่น มลรัฐ
Victoria มีพระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมกันในโอกาส (Equal Opportunity Act 2010) ซึง่ ไม่มหี ลักการเกีย่ วกับ “Hate
Speech” แต่มีการตราพระราชบัญญัติเฉพาะเรียกว่า พระราชบัญญัติการยอมรับในเชื้อชาติและศาสนา (Racial and
Religious Tolerance Act, 2001) วางหลักห้ามการกระท�ำอันเป็นการกระตุ้นหรือยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังด้วยเหตุ
เชื้อชาติและศาสนา
หากเปรียบเทียบกับนิวซีแลนด์ จะเห็นได้ว่า นิวซีแลนด์มีกลไกทางกฎหมายเกี่ยวกับ
กรณี Hate Speech แบ่งออกตามกฎหมาย ๒ ฉบับ ได้แก่
 กฎหมายสิทธิมนุษยชน วางหลักการห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ ศาสนา
อายุ ความพิการ รสนิยมทางเพศ มาตรา ๒๑ (๑) ของกฎหมายสิทธิมนุษยชน (Human Right Act 1993)459
 กฎหมายภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และการจ�ำแนกประเภทสิ่งพิมพ์ (the Films, Videos,
and Publication Classifications Act 1993, มาตรา 3 e)460 กฎหมายนีว้ างหลักห้ามการเผยแพร่วตั ถุใด ๆ ซึง่ แสดงออก
ไม่วา่ ทางตรงหรือโดยปริยาย ว่าสมาชิกของกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ในสังคมมีความด้อยกว่ากลุม่ อืน่ ด้วยเหตุผลทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ (๑) ของกฎหมายสิทธิมนุษยชน (Human Right Act 1993)
459

Human Rights Act 1993, §21(1). Retrieved from http://www.legislation.govt.nz/act/public/1993/0082/
latest/DLM304475.html
460
From Films, Videos, and Publication Act 1993, §3e. Retrieved from http://rangi.knowledge-basket.
co.nz/gpacts/reprint/text/2005/se/042se3.html.
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๔.๑๕.๙.๒ กฎหมายแคนาดา
แคนาดามีกฎหมายลายลักษณ์อักษรหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารความเกลียด
ชัง (Hate Speech) ซึ่งอาจจ�ำแนกได้ ดังนี้
๑. กฎหมายอาญา (The Criminal Code) ก�ำหนดความผิดที่เกี่ยวข้องกับ “Hate
Speech” โดยเรียกว่า การโฆษณาชวนเชื่อก่อความเกลียดชัง (Hate propaganda) ทั้งนี้ โดยแยกฐานความผิดออก
เป็นกรณีย่อยดังต่อไปนี้
๑.๑ การยุยงส่งเสริมให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Advocating genocide) ซึ่ง
ปรากฏในมาตรา ๓๑๘ โดยก�ำหนดองค์ประกอบความผิดไว้ว่า “บุคคลใดซึ่งสนับสนุนหรือส่งเสริมให้เกิดการฆ่า
ล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide)” โดยก�ำหนดโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๕ ปี ส�ำหรับกระท�ำความผิดนี้ ส�ำหรับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
(Genocide) กฎหมายนิยามว่าหมายถึง461
“การกระท�ำใด ๆ ดังต่อไปนี้ที่มุ่งท�ำลายล้าง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนต่อกลุ่มที่
462
ระบุเจาะจง (Identifiable group)
 การฆ่าสมาชิกของกลุ่มนั้น หรือ
 การจงใจกระท�ำต่อเงื่อนไขที่เกี่ยวกับชีวิตของกลุ่มนั้นอันน�ำไปสู่การท�ำลาย
ทางกายภาพ
๑.๒ การกระตุ้นให้เกิดความเกลียดชังต่อสาธารณะ (Public incitement of
hatred) ซึ่งกฎหมายก�ำหนดองค์ประกอบความผิดไว้ว่า “บุคคลที่สื่อสารกับผู้อื่นในที่สาธารณะใดๆ อันเป็นการกระตุ้น
ให้เกิดความเกลียดชังต่อกลุ่มที่ระบุเจาะจงได้ โดยการกระตุ้นเช่นนั้นมีลักษณะที่น่าจะน�ำไปสู่การละเมิดต่อความ
สงบ มีความผิดต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสองปี หรือมีความผิดไม่ร้ายแรงที่อาจตัดสินโทษอย่างรวบรัด (Summary
conviction)”463
๑.๓ การจงใจส่งเสริมให้เกิดความเกลียดชัง (Wilful promotion of hatred) ซึ่ง
กฎหมายก�ำหนดองค์ประกอบความผิดไว้วา่ “บุคคลทีท่ ำ� การสือ่ สารอันมิใช่การสือ่ สารส่วนบุคคล ด้วยความจงใจส่งเสริม
ให้เกิดความเกลียดชังต่อกลุ่มที่ระบุเจาะจงได้ มีความผิดต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสองปี หรือมีความผิดไม่ร้ายแรงที่
อาจตัดสินโทษอย่างรวบรัด (Summary conviction)”464
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการกระตุ้นให้เกิดความเกลียดชังต่อสาธารณะ และการจงใจ
ส่งเสริมให้เกิดความเกลียดชังนั้น กฎหมายก�ำหนดข้อยกเว้นความผิดส�ำหรับกรณีที่การสื่อสารนั้นเป็นความจริง หรือ
เป็นการกระท�ำโดยสุจริตในการแสดงความเห็นบนพื้นฐานความเชื่อทางศาสนา หรือเป็นการแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
ประโยชน์สาธารณะ การอภิปรายเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยมีเหตุอันควรเชื่อว่าข้อมูลนั้นเป็นความจริง หรือเป็นการ
กระท�ำโดยสุจริตด้วยความมุ่งหมายที่จะขจัดความรู้สึกเกลียดชังต่อกลุ่มที่ระบุเจาะจงในแคนาดา465
461

มาตรา ๓๑๘ (๒)
มาตรา ๓๑๘ (๔) นิยามความหมายของกลุ่มที่ระบุเจาะจง (Identifiable group) ไว้ว่า หมายถึง กลุ่มในสังคมที่สามารถ
จ�ำแนกความแตกต่างได้จาก สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา รสนิยมทางเพศ อายุ ความพิการทางจิตหรือกาย
463
มาตรา ๓๑๙ (๑)
464
มาตรา ๓๑๙ (๒)
465
มาตรา ๓๑๙ (๓)
462
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ตัวอย่างของคดีทเี่ กีย่ วข้องกับกฎหมายนี้ เช่น ในมลรัฐ Saskatchewan จ�ำเลย (David
Ahenakew) ถูกฟ้องว่ามีเจตนากระตุ้นให้เกิดความเกลียดชังในค�ำกล่าวของเขาเกี่ยวกับชาวยิว แต่ผู้พิพากษา Wilfred
Tucker เห็นว่าแม้การกระท�ำของจ�ำเลยจะเป็นการสือ่ สารทีน่ า่ รังเกียจ (disgusting) และไม่เป็นความจริง แต่การกระท�ำ
ของเขาก็ยังไม่ถึงขนาดที่จะกระตุ้นหรือก่อให้เกิดความเกลียดชัง466 ในคดี Canada (Human Rights Commission)
v. Taylo (1990)467 ศาลสูงสุดตัดสินว่าการโฆษณาชวนเชือ่ เกีย่ วกับความเกลียดชังคือการแสดงออกทีม่ เี จตนาเผยแพร่
ความรู้สึกสบประมาทหรือเป็นปฏิปักษ์ (opprobrium or enmity) ด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ ศาสนา468
ส�ำหรับประเด็นที่ว่า กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาชวนเชื่อก่อความเกลียดชัง (hate
propaganda) นั้น จะเป็นการขัดแย้งกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานส�ำคัญ
อันได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ (Canadian Charter of Rights and Freedoms) หรือไม่นั้น เห็นได้จากคดี
R v. Keegstra (1990)469 ซึ่งศาลตัดสินว่า กฎหมายนี้โดยหลักแล้วเป็นการสกัดกั้นการแสดงออกซึ่งได้รับการคุ้มครอง
ตามรัฐธรรมนูญ แต่ศาลเห็นว่ากฎหมายดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควร มีวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและมีขอบเขตที่
จ�ำกัด ส�ำหรับเนื้อหาการสื่อสารที่ถูกจ�ำกัดนั้นเป็นการสื่อสารความเกลียดชัง ซึ่งเมื่อชั่งน�้ำหนักกับเสรีภาพในการสื่อสาร
แล้วจะเห็นได้ว่าการสื่อสารดังกล่าวมีคุณค่าน้อยที่จะได้รับการคุ้มครอง
๒. กฎหมายสิทธิมนุษยชนแคนาดา (Canadian Human Rights Act) ก�ำหนดห้าม
การเลือกปฏิบัติโดยมีเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติที่กฎหมายห้าม ได้แก่ เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ศาสนา อายุ เพศ รสนิยม
ทางเพศ สถานภาพการสมรส สถานะครอบครัว ความพิการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีอ�ำนาจด�ำเนินการบังคับใช้
กฎหมายนี้ ตัวอย่างคดีการสื่อสารแสดงความเกลียดชังที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนี้ มีดังเช่น
 เว็บไซต์มเี นือ้ หาข้อมูลวิพากษ์วจิ ารณ์ชาวโรมา ยิว มุสลิม คนรักเพศเดียวกัน คนผิวสี
คนอาหรับ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีค�ำสั่งให้ด�ำเนินการน�ำเนื้อหาดังกล่าวออกจากเว็บไซต์470
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเห็นว่าผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกจ้างถูกวิจารณ์ด้วยเหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติ รวมทั้งถูกพักงานอันเป็นผลจากการร้องเรียนการเลือกปฏิบัติต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน471
 สภาอิสลามในแคนาดายืน่ ค�ำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออนทาริโอ ในกรณี
การสื่อสารความเกลียดชังในนิตยสาร (Maclean’s Magazine) ซึ่งมีเนื้อหาเหยียดหยามชาวมุสลิม คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนออนทาริโอยกค�ำร้องด้วยเหตุเกี่ยวกับเขตอ�ำนาจในการพิจารณาค�ำร้อง (Jurisdiction)472
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีคำ� สัง่ ให้ผถู้ กู ร้องเรียนยุตกิ ารโพสต์ขอ้ มูลในอินเทอร์เน็ต
ที่มีลักษณะก่อให้เกิดความเกลียดชังด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติและให้ช�ำระค่าปรับ ๖๐๐๐ เหรียญ473
466

From Judge finds Ahenakew not guilty in 2nd hate trial" CBC (23 February 2009) Archived from the
original on February 24, 2009
467
Canada (Human Rights Commission) v. Taylor, [1990] 3 S.C.R. 892 at 902,
468
http://csc.lexum.umontreal.ca/en/1990/1990rcs3-892/1990rcs3-892.pdf
469
From “R v. Keegstra, [1990]” 3 S.C.R. 69
470
From “Warman v. Northern Alliance, 2009” CHRT 10
471
From “Chopra v. Health Canada, 2008” CHRT 39
472
From Human Rights Complaints Launched against Maclean's Magazine” (Press release) Canadian I
slamic Congress, CNW
473
From “Warman v. Winnicki, 2006” CHRT 20
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คดี Citron v. Zündel เป็นกรณีที่มีการโพสต์ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแสดงแนวคิด
เกี่ยวกับการสมคบคิดของชาวยิว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีค�ำสั่งให้ยุติการกระท�ำดังกล่าว474
มลรัฐ British Columbia
การเผยแพร่ข้อความอันเป็นการเลือกปฏิบัติ (Discriminatory publication)
มาตรา ๗ (๑) บุคคลจะต้องไม่พิมพ์ ออกเอกสาร หรือแสดง หรือก่อให้เกิดการพิมพ์
ออกเอกสาร หรือแสดงข้อความใด ๆ การพิมพ์ประกาศ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือการแสดงอื่น ๆ ซึ่ง475
(ก) ชี้ให้เห็นถึงการเลือกปฏิบัติหรือเจตนาในการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
หรือ
(ข) อาจส่งผลให้บคุ คลหรือกลุม่ บุคคล ถูกเกลียดชังหรือถูกดูหมิน่ ด้วยเหตุแห่งเชือ้ ชาติ
สีผิว บรรพบุรุษ สถานที่ก�ำเนิด ศาสนา สถานภาพการสมรส สถานะครอบครัว
				
ความพิการทางกายหรือจิต เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ
อย่างไรก็ตาม ความในวรรคแรกไม่ใช้กบั กรณีการสือ่ สารส่วนบุคคล (Private communication) การสื่อสารที่มุ่งหมายให้เป็นการสื่อสารส่วนบุคคลอันเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมที่ไม่ขัดต่อกฎหมายนี้
๔.๑๕.๙.๓ กฎหมายสหรัฐอเมริกา
ในสหรัฐอเมริกานั้น กฎหมายเกี่ยวกับการกระท�ำอันมีมูลเหตุเกี่ยวข้องกับการเลือก
ปฏิบัติ และ “Hate Speech” อาจแบ่งได้ ๒ กลุ่ม คือ
๑. กฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech)
๒. กฎหมายเฉพาะซึง่ ก�ำหนดฐานความผิดส�ำหรับอาชญากรรมเกีย่ วกับความเกลียดชัง
(Hate crime)
๑) กฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech)
สหรัฐอเมริกาไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่วางหลักห้ามการสื่อสารที่ก่อให้เกิด
ความเกลียดชัง (Hate Speech) ไว้โดยเฉพาะ นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑ (First Amendment) ได้วางหลักห้ามการตรากฎหมายที่จ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (Freedom of Speech)476 ด้วย
เหตุนี้ เมื่อมีประเด็นเกี่ยวกับการสื่อสารที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังซึ่งอยู่บนพื้นฐานของเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
(Discrimination Ground) โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรณีรฐั บาลระดับมลรัฐตรากฎหมายก�ำหนดความผิดส�ำหรับการสือ่ สาร
ดังกล่าว ก็จะต้องพิจารณาว่า การสื่อสารนั้นได้รับความคุ้มครองในฐานะเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ซึ่งใน
ประเด็นนีพ้ บว่าศาลในสหรัฐอเมริกาได้วางหลักเอาไว้ในหลายคดี ดังนัน้ ในหัวข้อนีผ้ วู้ จิ ยั จะได้ศกึ ษาวิเคราะห์คำ� พิพากษา
ศาลสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับ “Hate Speech”
474

From “Citron v. Zündel” TD 1/02 (2002/01/18). Retrieved from http://www.chrt-tcdp.gc.ca/search/
view_html.asp?doid=252&lg=_e&isruling=0
475
Human Rights Code, RSBC 1996, c 210, s. 7 (1) (a) (b)
476
“Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise
thereof, or abridging the Freedom of Speech, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble, and
to petition the Government for a redress of grievances”
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ศาลในสหรัฐอเมริกาให้นำ�้ หนักกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (Freedom of
Speech) ทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญ (First Amendment) มากกว่าการจ�ำกัดการสือ่ สารทีแ่ สดงความเกลียดชัง
กล่าวคือ โดยหลักแล้ว การสื่อสารนั้นแม้จะมีลักษณะของการสื่อสารความเกลียดชังด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น
เชือ้ ชาติ สีผวิ ศาสนาก็ตาม ในหลายคดีศาลได้ตดั สินว่า รัฐไม่อาจตรากฎหมายเพือ่ ควบคุมหรือจ�ำกัดการสือ่ สารลักษณะ
ดังกล่าวได้ เนือ่ งจากการสือ่ สารเหล่านีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ศาลได้วางหลัก
การสื่อสารก่อความรุนแรง (Fighting words) อันเป็นข้อจ�ำกัดของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น กล่าวคือ หากการ
สื่อสารที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังนั้นมีลักษณะถึงขนาดเป็นการสื่อสารที่มีลักษณะยั่วยุกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงทาง
กายภาพ ก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองตามหลักเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็น ดังนั้น รัฐอาจตรากฎหมายที่เป็นการ
จ�ำกัดการสื่อสารดังกล่าวได้
หลักการ “Fighting Words Doctrine” เกิดขึน้ จากค�ำพิพากษาศาลสูงสุดในปี ค.ศ.
๑๙๔๒ ในคดี Chaplinsky v. New Hampshire (1942)477 ซึ่งศาลวางหลักว่า การสื่อสารที่มีลักษณะดูหมิ่น (Insult)
ถึงขนาดก่อให้เกิดความรุนแรงทางกายภาพ การบาดเจ็บ หรือก่อให้เกิดการคุกคามต่อความสงบหรือสันติภาพนั้น
เป็นการสื่อสารที่สามารถถูกจ�ำกัดได้โดยไม่ขัดต่อหลักการตามรัฐธรรมนูญ จะเห็นได้ว่า การสื่อสารบางอย่างไม่สามารถ
อ้างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้ เช่น การสื่อสารที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร การสื่อสารที่มีลักษณะหมิ่นประมาท
ท�ำให้ผอู้ นื่ เสือ่ มเสียชือ่ เสียง เนือ่ งจากการสือ่ สารดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิง่ อืน่ ทีก่ ฎหมายมุง่ คุม้ ครอง เช่น ความสงบของ
สังคม สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือการคุ้มครองบุคคลบางประเภทเช่นผู้เยาว์ นอกจากนั้น ในคดีนี้ศาลยังได้วางหลัก
เพิ่มเติมการสื่อสารที่ก่อให้เกิดความรุนแรง (Fighting words) ให้เป็นอีกเหตุหนึ่งของการสื่อสารที่ถูกจ�ำกัดและไม่อาจ
อ้างเสรีภาพดังกล่าวเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ศาลเน้นย�้ำว่าข้อจ�ำกัดเสรีภาพในการสื่อสารจะมีลักษณะแคบและจ�ำกัดด้วย
หลังจากคดี Chaplinsky v. New Hampshire ก็มีคดีอื่นที่ศาลใช้หลักนี้ เช่น คดี
478
Street v. New York (1969) ศาลตัดสินว่ากฎหมายนิวยอร์ค479 ทีก่ ำ� หนดโทษอาญาส�ำหรับการกระท�ำหรือการใช้คำ� พูด
ที่เป็นการดูหมิ่น ท�ำลาย ท�ำให้เสียหายซึ่งธงชาติสหรัฐนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ ศาลได้พิจารณาชั่งน�้ำหนักการจ�ำกัดค�ำพูด
หรือการสื่อสารเกี่ยวกับธงชาติ กับประโยชน์อื่น ในหลายประเด็น เช่น ประโยชน์ในการป้องกันบุคคลที่จะใช้ค�ำพูด
กระตุ้นให้ผู้อื่นกระท�ำผิดกฎหมาย ประโยชน์ในการป้องกันมิให้มีการใช้ค�ำพูดเพื่อกระตุ้นให้ผู้อื่นก่อความรุนแรงและ
กระทบความสงบในสังคม ประโยชน์ในการคุ้มครองบุคคลอื่นที่อาจได้รับผลกระทบทางจิตใจจากการสื่อสารในทางลบ
เกี่ยวกับธงชาติ อย่างไรก็ตาม เมื่อศาลพิจารณาประโยชน์ดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ประโยชน์ดังกล่าวยังไม่เป็นการเพียงพอ
ในการที่จะต้องตรากฎหมายเพื่อห้ามการสื่อสารในทางลบเกี่ยวกับธงชาติ
ในคดี Cohen v. California (1971)480 ซึ่งศาลชั้นต้นตัดสินลงโทษจ�ำคุกบุคคล
ที่ใส่เสื้อคลุมมีข้อความคัดค้านการเกณฑ์ทหาร ฐานกระท�ำผิดตามกฎหมายของแคลิฟอร์เนียที่ห้ามการกระท�ำก้าวร้าว
รุนแรง (Offensive conduct) อันกระทบต่อความสงบ481 อย่างไรก็ตาม ศาลสูงสุดเห็นว่าการใส่เสื้อคลุมที่มีข้อความ
ดังกล่าวนั้นยังไม่ถึงขั้นกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงหรือความไม่สงบ จึงยังคงได้รับการคุ้มครองในฐานะเสรีภาพของการ
แสดงความคิดเห็น
477
478
479
480
481

From “Chaplinsky v. New Hampshire” 315 U.S. 568 (1942)
From “Street v. New York” 394 U.S. 576 (1969)
New York Penal Law, §1425, subd. 16
From “Cohen v. California” 403 U.S. 15 (1971)
From California Penal Code, Section 415
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คดี R.A.V. v. City of St. Paul (1992)482 ในปี ค.ศ. ๑๙๙๒ หลังจากมีเหตุการณ์
วัยรุน่ เผาไม้กางเขนบนสนามหญ้าของชาวอเมริกนั เชือ้ สายแอฟริกนั รัฐบาลท้องถิน่ ตรากฎหมายมีเนือ้ หาห้ามการแสดง
สัญลักษณ์ใด ๆ ที่กระตุ้นหรือยั่วยุผู้อื่นด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ความเชื่อ หรือเพศ483 ศาลตัดสินว่ากฎหมาย
ดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
จากค�ำพิพากษาของศาล จะเห็นถึงการตีความว่า กฎหมายที่จ�ำกัดเสรีภาพในการ
สื่อสารได้โดยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนั้น จะต้องเป็นกฎหมายที่จ�ำกัดการสื่อสารที่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ
ซึ่งในกรณีนี้ ได้แก่ การสื่อสารที่ท�ำให้เกิดความรุนแรง (Fighting words) กล่าวคือ มิใช่เพียงการสื่อสารนั้นมีเนื้อหา
แสดง “ความไม่ชอบ หรือ ความไม่พึงพอใจ” เท่านั้น แต่การสื่อสารดังกล่าวยังต้องแสดงออกมาในลักษณะที่เป็นการ
คุกคาม (Threatening manner) ด้วย ส�ำหรับในคดีนี้ กฎหมายของรัฐบาลท้องถิ่น มิได้ระบุอย่างชัดเจนถึงการแสดง
ความคิดเห็นในลักษณะใดทีเ่ ป็นการก่อให้เกิดความรุนแรง แต่เป็นการก�ำหนดครอบคลุมถึงการสือ่ สารทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับ
ความไม่พึงพอใจ ไม่ว่าจะแสดงออกมาในลักษณะใด ศาลจึงเห็นว่ากฎหมายนี้มีขอบเขตกว้างเกินไปอันขัดต่อเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญ484
คดี Virginia v. Black (2003)485 ๑๑ ปีหลังจากคดี R.A.V. v. City of St. Paul
ศาลสูงสุดสหรัฐก็ได้พิจารณาคดีที่มีประเด็นเกี่ยวกับการเผาไม้กางเขนอีกครั้ง โดยประเด็นของคดีอยู่ที่กฎหมายของ
เวอร์จเิ นียทีห่ า้ มการเผาไม้กางเขนนัน้ ขัดต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ศาลตัดสินว่าแม้การเผาไม้กางเขน
จะแสดงถึงการข่มขูอ่ นั มิชอบด้วยกฎหมายได้ในบางกรณี แต่การทีร่ ฐั มีกฎหมายห้ามการเผาไม้กางเขนนัน้ เป็นการขัดต่อ
รัฐธรรมนูญที่คุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ศาลอธิบายว่า รัฐอาจตรากฎหมายห้ามเฉพาะรูปแบบหรือวิธี
การของการข่มขู่ ซึ่งมีแนวโน้มจะน�ำไปสู่การกระท�ำรุนแรงทางกายภาพ เช่น การท�ำร้ายร่างกาย486
จะเห็นได้ว่าหากรัฐตรากฎหมายห้ามเผาธงซึ่งมีลักษณะเป็นการข่มขู่คุกคามผู้อื่น
ก็อาจสามารถใช้บังคับได้โดยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ แต่กรณีนี้กฎหมายที่พิพาทได้วางหลักห้ามการเผาธงเป็นการทั่วไป
โดยไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น ศาลจึงเห็นว่ากฎหมายดังกล่าวอยู่บนสมมุติฐานที่ว่า
การเผาไม้กางเขนทัง้ หมดย่อมน�ำไปสูก่ ารข่มขูค่ กุ คาม ซึง่ ในบางกรณีอาจเป็นเพียงการแสดงความไม่เห็นด้วยซึง่ ศาลเห็น
ว่าการกระท�ำดังกล่าวเป็นการแสดงความคิดเห็นอันควรได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าการ
แสดงความเห็นที่มีลักษณะเกลียดชัง หรือ Hate Speech นั้นจะถูกกฎหมายจ�ำกัดได้ต่อเมื่อมีลักษณะแสดงออกถึง
การคุกคามอย่างแท้จริง (True threat) คือ มีลักษณะการน�ำไปสู่ความรุนแรงทางกายภาพ

482

From “R.A.V. v. City of St. Paul” 505 U.S. 377 (1992)
กฎหมายดังกล่าว คือ St. Paul Bias-Motivated Crime Ordinance มีหลักว่า “ผูใ้ ดเผยแพร่สญ
ั ลักษณ์ วัตถุ คุณลักษณะ
หรือการขีดเขียนบนผนังก�ำแพง รวมถึงการเผาไม้กางเขนหรือเครือ่ งหมายสวัสดิกะ ซึง่ บุคคลนัน้ รูห้ รือมีเหตุควรรูว้ า่ จะเป็นการยัว่ ยุให้เกิด
ความโกรธ กระตุน้ ให้เกิดความไม่พอใจต่อผูอ้ นื่ บนพืน้ ฐานของเชือ้ ชาติ สีผวิ ศาสนา ความเชือ่ หรือเพศ ไม่วา่ การกระท�ำนัน้ ได้กระท�ำใน
สถานทีส่ าธารณะหรือสถานทีส่ ว่ นบุคคลก็ตาม ผูน้ นั้ กระท�ำผิดฐานก่อความไม่สงบ
484
From “R.A.V. v. City of St. Paul” 505 U.S. 377 (1992)
485
From “Virginia v. Black” 538 U.S. 343 (2003)
486
"a State may choose to prohibit only those forms of intimidation that are most likely to inspire fear of
bodily harm." Virginia v. Black, 538 U.S. 343 (2003)
483
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ส�ำหรับกรณีที่การสื่อสารอันแสดงถึงความเกลียดชังมีลักษณะแสดงออกซึ่งการ
คุกคามทางกายภาพหรืออาจน�ำไปสูค่ วามรุนแรงและศาลเห็นว่าไม่ได้รบั การคุม้ ครองในฐานะเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นนั้น มีตัวอย่างดังต่อไปนี้
คดี Planned Parenthood of the Columbia/Willamette, Inc. v. Am.
Coalition of. Life Activists, 290 F. 3d 1058, 1063-67 (9th Cir. 2002) ศาลตัดสินว่า การแสดงความเห็นเกี่ยว
กับการต่อต้านการท�ำแท้งทางเว็บไซต์ ซึ่งปรากฏรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำแท้ง โดยกล่าวว่าเป็นพวกอาชญากร
ต่อมนุษยชาตินั้น เป็นการแสดงออกซึ่งมีลักษณะความรุนแรงและข่มขู่คุกคาม เนื่องจากมีการน�ำรายชื่อผู้เกี่ยวข้องมา
เผยแพร่ออนไลน์
คดี U.S. v. MORALES, 252 F. 3d 1070 (9th Cir. 2001) คดีนี้ นักเรียนอายุ
๑๘ ปี ในเท็กซัสได้โพสต์ข้อความในห้องสนทนา (Chat room) ว่าจะฆ่านักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ศาลตัดสินว่า
มีความผิดตามกฎหมายแต่ให้รอลงอาญา ๒๔ เดือน อย่างไรก็ตาม กฎหมายที่น�ำมาใช้กรณีนี้ ไม่ใช่กฎหมายเกี่ยวกับ
Hate Speech โดยตรง แต่เป็นกฎหมายก�ำหนดโทษอาญาส�ำหรับการสื่อสารที่มีเนื้อหาข่มขู่ว่าจะลักพาตัวหรือข่มขู่ว่า
จะท�ำร้ายร่างกายบุคคลอื่น487
จากค�ำพิพากษา ๒ คดีดังกล่าวข้างต้นในบริบทของการสื่อสารข้อมูลแสดงความ
เกลียดชังออนไลน์ จะเห็นได้ว่า มีเนื้อหาแสดงความเกลียดชัง แต่ไม่ได้อยู่ในเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ (Discrimination
ground) โดยคดีแรกเหตุมาจากแนวคิดต่อต้านการท�ำแท้ง คดีที่สองไม่แน่ชัดในสาเหตุของความเกลียดชัง แต่ทั้ง ๒ คดี
จ�ำเลยได้แสดงออกถึงการสื่อสารในลักษณะความรุนแรง กล่าวคือ การเผยแพร่ข้อมูลผู้ที่ตนเกลียดชัง และการขู่จะฆ่า
ผู้ที่ตนเกลียดชัง ซึ่งมีลักษณะของความรุนแรงอย่างแท้จริง (True thereat) มิใช่เป็นเพียงเนื้อหาของการสื่อสารที่แสดง
ถึงความเกลียดชัง
ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ การแสดงความเห็นทีม่ ลี กั ษณะเกลียดชัง หรือ Hate Speech นัน้
จะถูกกฎหมายจ�ำกัดได้ต่อเมื่อมีลักษณะแสดงออกถึงการคุกคามอย่างแท้จริง (True threat) คือ มีลักษณะการน�ำไป
สู่ความรุนแรงทางกายภาพ เช่น เด็กนักเรียนเขียนข้อความในห้องแชทว่าเขาวางแผนจะฆ่านักเรียนคนอื่น กรณีนี้ การ
กล่าวถ้อยค�ำนัน้ เป็นการเกินขอบเขตของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (Free Speech) โดยเข้าสูข่ อบเขตทีก่ ฎหมาย
ควบคุมการสื่อสาร
ส�ำหรับคดีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารแสดงความเกลียดชังอันมีมูลเหตุเกี่ยวข้องกับ
เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น สีผิว เพศ รสนิยมทางเพศ จะเห็นได้จากคดี Snyder v. Phelps (2011) ซึ่งเป็นกรณีการ
ถือป้ายประท้วงเพื่อแสดงการคัดค้านผู้มีรสนิยมรักเพศเดียวกันในงานศพผู้ตาย ซึ่งป้ายดังกล่าวมีข้อความดูหมิ่นเหยียด
หยามผูร้ กั เพศเดียวกัน ศาลสูงสุดตัดสินว่า แม้วา่ เนือ้ หาของป้ายประท้วงจะก่อให้เกิดความเจ็บแค้นใจ (outrageous) แต่
การถือป้ายดังกล่าวเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ488 หรือในคดี R.A.V. v. City of St.
Paul (1992)489 ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งรัฐบาลท้องถิ่นตรากฎหมายมีเนื้อหาห้ามการแสดงสัญลักษณ์ใด ๆ ที่กระตุ้น
487

Section 875 (c): Whoever transmits in interstate or foreign commerce any communication containing
any threat to kidnap any person or any threat to injure the person of another, shall be fined under this title or
imprisoned not more than five years, or both.
488
Snyder v. Phelps, 562 U.S. 443 (2011)
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R.A.V. v. City of St. Paul, 505 U.S. 377 (1992)
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กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

หรือยั่วยุผู้อื่นด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ความเชื่อ หรือเพศ แต่ศาลตัดสินว่ากฎหมายดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญ
ซึ่งคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ดังนั้น จากการวิเคราะห์คดีที่ศาลในสหรัฐอเมริกาตัดสินจะเห็นได้ว่า การสื่อสารที่
ก่อให้เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech) ซึ่งมีสาเหตุเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา
นัน้ โดยหลักแล้วยังคงถือว่าเป็นส่วนหนึง่ ของ “เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น” (Freedom of Speech) ทีไ่ ด้รบั การ
คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ (First amendment) หรืออาจกล่าวได้ว่า ศาลให้น�้ำหนักกับการคุ้มครองเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นมากกว่าการจ�ำกัดการสือ่ สารทีแ่ สดงความเกลียดชัง ด้วยเหตุนี้ หากรัฐตรากฎหมายห้ามการสือ่ สารทีก่ อ่ ให้
เกิดความเกลียดชัง ก็มีแนวโน้มที่ศาลจะตัดสินว่ากฎหมายดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม ศาลได้วางหลักการ
สือ่ สารก่อความรุนแรง (Fighting words) ไว้เพือ่ จ�ำกัดการสือ่ สารความเกลียดชังทีส่ ง่ ผลถึงขนาดกระตุน้ หรือยัว่ ยุให้เกิด
ความรุนแรงทางกายภาพตามมา ดังนั้น รัฐจึงสามารถตรากฎหมายห้ามการสื่อสารเช่นนั้นได้โดยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
ข้อสังเกตทีส่ ำ� คัญก็คอื การควบคุมหรือจ�ำกัดการสือ่ สารทีก่ อ่ ให้เกิดความเกลียดชัง
ในสหรัฐอเมริกานัน้ มีลกั ษณะแตกต่างจากกฎหมายเกีย่ วกับ “Hate Speech” ในประเทศอืน่ ซึง่ ก�ำหนดความผิดส�ำหรับ
การสื่อสารที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง หากการสื่อสารดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชาติ
สีผิว ศาสนา แต่กฎหมายสหรัฐอเมริกานั้นจะก�ำหนดความผิดส�ำหรับการสื่อสารที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังต่อเมื่อการ
สื่อสารนั้นถึงขั้นกระตุ้นหรือยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางกายภาพ หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การสื่อสารที่ก่อให้เกิด
ความเกลียดชังด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ แต่ไม่ถึงขั้นกระตุ้นให้เกิดความรุนแรง ก็ยังไม่มีความผิดตามกฎหมายและ
สามารถกระท�ำได้ตามหลักทั่วไปของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ในแง่น้ีจะเห็นได้ว่าทั้งเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น และการคุ้มครองบุคคลผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งการสื่อสารที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังนั้น ต่างก็เป็น
สิทธิมนุษยชนที่ส�ำคัญทั้งสองประการ แต่บางประเทศเช่นสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มให้น�้ำหนักกับเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นมากกว่า โดยสะท้อนให้เห็นจากหลักกฎหมายที่ส�ำคัญจากแนวค�ำพิพากษาดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น
๒) กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมที่มีมูลเหตุจากความเกลียดชัง (Hate crime)
สหรัฐอเมริกามีกฎหมายลายลักษณ์อกั ษรทีก่ ำ� หนดความผิดอาญาส�ำหรับการกระท�ำ
บางประการด้วยความเกลียดชังอันมีสาเหตุสืบเนื่องจากเหตุแห่งความเกลียดชังที่กฎหมายคุ้มครอง (Hate crime หรือ
Bias crime) ส�ำหรับเหตุที่กฎหมายคุ้มครอง (Protected class) ได้แก่ เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ
ความพิการ เป็นต้น
กฎหมายที่ก�ำหนดความผิดส�ำหรับอาชญากรรมที่มีมูลเหตุเกี่ยวกับความเกลียดชัง
(Hate crime law) ปรากฏอยู่ในกฎหมายสิทธิพลเมือง (Civil Rights Act of 1968) ซึ่งเป็นกฎหมายระดับสหรัฐ โดย
วางหลักก�ำหนดความผิดส�ำหรับบุคคลใดทีม่ เี จตนากระท�ำให้ผอู้ นื่ บาดเจ็บ รบกวนหรือขัดขวางโดยใช้กำ� ลังต่อบุคคลอืน่
ด้วยเหตุเกี่ยวกับบุคคลอื่นดังต่อไปนี้ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา แหล่งก�ำเนิด
ส�ำหรับการกระท�ำอันเป็นความผิดต่อบุคคลอื่นนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับมิติต่าง ๆ
490
ต่อไปนี้ด้วย เช่น การเข้าศึกษาในโรงเรียนหรือวิทยาลัยของรัฐ การเข้าร่วมหรือได้รับสิทธิประโยชน์ บริการจาก
ภาครัฐ การสมัครงานในภาคเอกชนหรือภาครัฐ การเข้าร่วมกับองค์กรแรงงาน การเดินทางระหว่างรัฐ การใช้ยานพาหนะ
ต่าง ๆ การได้รับสินค้าหรือบริการ สิทธิประโยชน์ ที่อยู่อาศัย โรงแรม ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ สนามกีฬา หรือการ
แสดงใด ๆ ที่เปิดต่อสาธารณะ
490

18 U.S. Code § 245 - Federally protected activities
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ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวมีโทษจ�ำคุกถึงหนึ่งปีรวมทั้งโทษปรับ นอกจากนี้ ยังมี
เหตุฉกรรจ์ซึ่งมีโทษหนักขึ้น เช่น หากการกระท�ำดังกล่าวกระท�ำโดยมีอาวุธจะมีโทษจ�ำคุกถึงสิบปี หรือหากการกระท�ำ
ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการข่มขืน การฆ่า จะมีโทษถึงประหารชีวิต
ข้ อ มู ล สถิ ติ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า อาชญากรรมที่ มี มู ล เหตุ จ ากความเกลี ย ดชั ง ประมาณ
๑๑๓,๐๐๐ คดีในปี ค.ศ. ๑๙๙๑ นั้น ร้อยละ ๕๕ มีมูลเหตุจากเชื้อชาติ ร้อยละ ๑๗ มีมูลเหตุจากศาสนา และร้อยละ ๑๔
มีมูลเหตุจากรสนิยมทางเพศ491 อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่ากฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมที่มีมูลเหตุจากความเกลียดชัง
นั้น ยังไม่ครอบคลุมเหตุทเี่ กีย่ วกับเพศ รสนิยมทางเพศ นอกจากนี้ ในระดับมลรัฐก็มคี วามแตกต่างหลากหลาย กล่าวคือ
บางมลรัฐไม่มกี ฎหมายเกีย่ วกับ “Hate crime” เลย ในขณะทีบ่ างมลรัฐมีกฎหมายดังกล่าว แต่มเี หตุแห่งความเกลียดชัง
แตกต่างกันไป ไม่ครอบคลุมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติที่กฎหมายควรคุ้มครองทั้งหมด
ในปี ค.ศ. ๑๙๙๘ ได้เกิดคดีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่ส�ำคัญอันน�ำมาสู่การ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ได้แก่ คดีของ Shepard เป็นนักศึกษาซึ่งถูกทรมานและฆาตกรรม การกระท�ำดังกล่าวมีมูลเหตุ
จากการที่ Shepard เป็นเกย์ คดีนศี้ าลตัดสินตามกฎหมายอาญาระดับมลรัฐทีเ่ กิดเหตุ (Wyoming) ซึง่ มีกฎหมายเกีย่ วกับ
“Hate crime” แต่ไม่ครอบคลุมเหตุเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศ ในปีเดียวกัน Byrd ซึ่งเป็นคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน
ได้ถกู จับมัดกับรถบรรทุกและลากไปจนถึงแก่ความตายจากกลุม่ คนผิวขาวหัวรุนแรง คดีนศี้ าลตัดสินตามกฎหมายอาญา
มลรัฐทีเ่ กิดเหตุ (Texas) ซึง่ ไม่มกี ฎหมายเกีย่ วกับ “Hate crime” โดยเฉพาะ จากคดีทงั้ สองนีน้ ำ� ไปสูก่ ารเรียกร้องให้มกี าร
แก้ไขกฎหมายเกีย่ วกับ “Hate crime” เพีอ่ ให้ครอบคลุมมูลเหตุแห่งความเกลียดชังอันน�ำไปสูก่ ารกระท�ำผิดทางอาญา492
ต่อมา ในปี ค.ศ. ๒๐๐๙ ประธานาธิบดีโอบามาลงนามประกาศใช้กฎหมาย
“Matthew Shepard and James Byrd, Jr. Hate Crimes Prevention Act” ซึง่ มีหลักการขยายเหตุแห่งการคุม้ ครอง
ไปถึง “เพศ รสนิยมทางเพศ ความพิการ” ส�ำหรับคดีที่ศาลตัดสินตามกฎหมายนี้ เช่น
ในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ คดีในมลรัฐอาร์คันซอว์ จ�ำเลยขับรถที่มีผู้โดยสารฮิสปานิค ๕ คน
ออกจากถนน493 ในปีเดียวกัน ในมลรัฐนิวเม็กซิโก บุคคลสามคนมีความผิดฐานร่วมกันกระท�ำ “Hate crime” ตาม
กฎหมายนี้ โดยการเขียนรูปสวัสดิกะและข้อความที่แสดงถึงความเกลียดชังเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อ ลงบนร่างกาย
ผูอ้ นื่ 494 ในปี ค.ศ. ๒๐๑๒ จ�ำเลยในมลรัฐเคนตักกี้ กระท�ำการทุบตีบคุ คลอืน่ ด้วยเหตุแห่งความเกลียดชังเกีย่ วกับรสนิยม
ทางเพศ495 ดังนั้น การกระท�ำผิดอาญาซึ่งมีมูลเหตุจากเหตุแห่งความเกลียดชังที่กฎหมายคุ้มครอง จะมีความผิด
ตามกฎหมายเฉพาะ (Hate crime) ซึ่งมีโทษสูงกว่าการกระท�ำความผิดอาญาทั่วไป
จากการวิเคราะห์ข้างต้น อาจสรุปได้ว่า ในสหรัฐอเมริกานั้น กฎหมายเกี่ยวกับการ
กระท�ำอันมีมูลเหตุเกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติสามารถจ�ำแนกได้เป็น ๒ กรณี คือ
491

From “The Ripple Effect of the Matthew Shepard Murder: Impact on the Assumptive World Theory”
by Matthew Shepard and James Byrd, Jr.,2002, American Behavioral Scientist
492
Ibid
493
From "Man Accused of Violating the Hate Crime Prevention Act" by Fry, Lindsey (May 23, 2011). KATV
494
From The Huffington Post "2 Men Plead Guilty In Swastika Branding Case" (August 18, 2011)
495
From Lexington Herald-Leader. "2 Kentucky men face first-of-their-kind federal hate-crime charges".
(March 15, 2012)
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๑. การสือ่ สารทีก่ อ่ ให้เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech) ซึง่ กรณีนจี้ ะเกีย่ วข้องกับ
การใช้ค�ำพูด ข้อความ หรือสัญลักษณ์ใด ๆ อันก่อให้เกิดความเกลียดชัง ซึ่งไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรก�ำหนดความ
ผิดเป็นการเฉพาะ จากแนวค�ำพิพากษาของศาลพบว่าให้น�้ำหนักกับเสรีภาพในการสื่อสาร เว้นแต่การสื่อสารดังกล่าว
ส่งผลถึงขั้นยั่วยุหรือกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงทางกายภาพ แม้ว่าการสื่อสารดังกล่าวจะอยู่บนพื้นฐานของเหตุแห่งการ
เลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชาติ สีผิว รสนิยมทางเพศ ศาสนา ฯลฯ แต่หากยังไม่ถึงขั้นก่อให้เกิดความรุนแรงดังกล่าวก็ยังถือว่า
ได้รับการคุ้มครองในฐานะเสรีภาพในการสื่อสาร
๒. การกระท�ำทางกายภาพซึง่ โดยปกติแล้วเข้าองค์ประกอบความผิดกฎหมายอาญา
ทัว่ ไป เช่น การท�ำร้ายร่างกาย การฆาตกรรม แต่หากการกระท�ำดังกล่าวมีมลู เหตุจงู ใจสืบเนือ่ งจากเหตุแห่งความเกลียด
ชังที่กฎหมายคุ้มครอง เช่น เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา รสนิยมทางเพศ การกระท�ำความผิดอาญานั้นจะอยู่ภายใต้กฎหมาย
เฉพาะซึ่งก�ำหนดฐานความผิดส�ำหรับอาชญากรรมเกี่ยวกับความเกลียดชัง (Hate crime) ซึ่งในปัจจุบันปรากฏทั้งใน
กฎหมายระดับสหรัฐ รวมทั้งกฎหมายระดับมลรัฐต่าง ๆ

๔.๑๕.๑๐ มาตรการของภาคเอกชน: การจ�ำกัด Hate Speech ในกรณีของผู้ให้บริการ
เฟสบุค (Facebook)

นอกจากการควบคุม Hate Speech โดยกลไกทางกฎหมายทีก่ ำ� หนดโดยภาครัฐแล้ว ยังมีแนวคิด
การควบคุม Hate Speech โดยกลไกก�ำกับดูแลของภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปัจจุบนั การสือ่ สารออนไลน์แพร่หลาย
ในวงกว้างทั่วโลก คาบเกี่ยวเขตแดนของประเทศต่าง ๆ แนวคิดนี้อาจเรียกว่าการใช้กลไกตลาด (Market approach)
หรือการควบคุมโดยบุคคลทีส่ าม (Third party) นอกจากรัฐ496 ตัวอย่างของการสือ่ สารทีม่ ลี กั ษณะ “Hate Speech” ซึง่
ถูกจ�ำกัดโดยการกระท�ำของภาคเอกชน เช่น ผู้ให้บริการ เครือข่ายสังคมออนไลน์ “เฟสบุค” ได้ก�ำหนด “Community
standard”497 อันมีผลผูกพันผู้ใช้งานในฐานะเป็นข้อตกลงการใช้งานของเฟสบุค ซึ่งมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
“….เฟสบุคจะน�ำออกซึ่งเนื้อหาข้อมูลที่เป็น Hate Speech
อันรวมถึงเนื้อหาซึ่งมุ่งโดยตรงต่อการโจมตีบุคคลบนพื้นฐานของ
เชื้อชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ ชาติก�ำเนิด ความเชื่อทางศาสนา รสนิยม
ทางเพศ เพศ ความพิการหรือโรค
ผู้ใช้งานสามารถใช้เฟสบุคในการแสดงความเห็นท้าทาย
ความคิด สถาบัน การปฏิบัติใด ๆ ซึ่งการอภิปรายเช่นนั้นเป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดการโต้แย้งและความเข้าใจที่มากขึ้น ในบางครั้ง
บุ ค คลอาจแชร์เ นื้อหาเกี่ยวกับ Hate Speech ของบุ ค คลอื่ น
เพื่อวัตถุประสงค์การเพิ่มความตระหนักหรือเพื่อการให้ความรู้
496

Hate
Speech

Cyber
Bullying

From “Comment, What Makes the Internet So Special? And Why, Where, How, and By Whom Should Its
Content Be Regulated? (p 91-92) ” by Nicholas P. Dickerson, 2009, Houston Law Review 46, 61
497
https://www.facebook.com/communitystandards
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แก่ผอู้ นื่ เกีย่ วกับ Hate Speech นัน้ หากเกิดกรณีเช่นนี้ เราคาดหมายว่าผูใ้ ช้งานทีแ่ ชร์ขอ้ มูลดังกล่าวจะท�ำการแจ้ง
วัตถุประสงค์ของการแชร์นั้นให้เราทราบอย่างชัดเจน
เฟสบุคอนุญาตการสื่อสารเกี่ยวกับอารมณ์ขัน เสียดสี ความเห็นทางสังคม เกี่ยวกับเนื้อหานั้น ๆ ได้ เฟสบุค
มีความพยายามที่จะน�ำออกเสียซึ่งข้อมูล “Hate Speech” รวมทั้งจัดให้มีซึ่งเครื่องมือส�ำหรับผู้ใช้งานในการหลีก
เลี่ยงเนื้อหา Hate Speech (เช่น ผู้ใช้งานสามารถบล็อก อันเฟรนด์ บุคคลที่โพสต์ แชร์ เนื้อหา Hate Speech
หรือตัง้ ค่าความเป็นส่วนตัวของตนเพือ่ ไม่ให้เห็นถึงเนือ้ หาเหล่านัน้ ) เฟสบุคสนับสนุนให้มกี ารสือ่ สารข้อมูลด้านตรง
ข้าม (Counter speech) ในรูปแบบของการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และการแสดงความเห็นทางเลือก...” เกณฑ์การ
จัดการกับ Hate Speech ของเฟสบุค มีการระบุ “เหตุ” แห่งความเกลียดชังที่จะถือว่าเป็น Hate Speech ไว้ ซึ่ง
ในหลาย ๆ เหตุก็สอดคล้องเหตุแห่งการคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ แต่ทั้งนี้เฟสบุคก็ไม่
ได้ระบุองค์ประกอบไว้อย่างชัดเจน ว่าแค่ไหน เพียงใด ถึงจะเป็น Hate Speech เนื่องจากในทางปฏิบัติเป็นการ
ยากที่จะระบุชัดเจนเช่นนั้น ในทางปฏิบัติจึงเป็นการใช้ดุลพินิจของผู้ให้บริการเฟสบุคที่จะด�ำเนินการกับข้อมูลที่มี
ลักษณะ “Hate Speech”

๔.๑๕.๑๑ วิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายไทย

ในส่วนนี้จะเริ่มจากการวิเคราะห์ “Hate Speech” ภายใต้องค์ประกอบของกฎหมายไทยที่
เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงเพื่อชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่าง “Hate Speech” กับความผิดตามกฎหมายไทยที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน จากนั้นจะได้ท�ำการวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศกับกฎหมายไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ “Hate
Speech”
(๑) วิเคราะห์ “Hate Speech” ภายใต้องค์ประกอบกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง498
ข้อพิจารณาในเบื้องต้นก็คือ ในบริบทกฎหมายแล้ว การสื่อสารอันมีลักษณะ “Hate
Speech” นั้นมีความแตกต่างจากความผิดเกี่ยวกับการสื่อสารตามกฎหมายอื่น เช่น การหมิ่นประมาท การดูหมิ่น
ตามกฎหมายอาญา ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อความหมายและลักษณะของ “Hate Speech” ทั้งนี้ แม้ว่าในบางกรณี
อาจมีความทับซ้อนคาบเกี่ยวกับฐานความผิดอื่นตามกฎหมายอาญา แต่มีความแตกต่างกันดังจะจ�ำแนกให้เห็นต่อไปนี้
 หากพิจารณา “Hate Speech” ในกรอบความผิดฐานหมิ่นประมาทตามกฎหมาย
อาญา499 จะพบว่า กฎหมายอาญาฐานหมิ่นประมาทไม่ครอบคลุมการกระท�ำในลักษณะ “Hate Speech”

498

หมายเหตุ: ข้อมูลในส่วนนีเ้ ป็นการวิเคราะห์ในช่วงกลางปี ๒๕๕๙ โปรดดูขอ้ มูลเพิม่ เติมในภาคผนวก
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖ มีหลักว่า “ผูใ้ ดใส่ความผูอ้ นื่ ต่อบุคคลทีส่ าม โดยประการทีน่ า่ จะท�ำให้ผอู้ นื่ นัน้ เสีย
ชือ่ เสียง ถูกดูหมิน่ หรือถูกเกลียดชัง ผูน้ นั้ กระท�ำความผิดฐานหมิน่ ประมาท ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึง่ ปี หรือ ปรับไม่เกินสองหมืน่ บาท
หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ” หากการสือ่ สารทีส่ ร้างความเกลียดชังได้กระท�ำต่อสาธารณะ ก็จะเกีย่ วข้องกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๘ มี
หลักว่า ถ้าความผิดฐานหมิน่ ประมาทได้กระท�ำโดยการโฆษณา ด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรทีท่ ำ� ให้
ปรากฏด้วยวิธใี ด ๆ แผ่นเสียง หรือสิง่ บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระท�ำโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือ
โดยกระท�ำการป่าวประกาศด้วยวิธอี นื่ ผูก้ ระท�ำต้องระวางโทษ จ�ำคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท
499
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กรณี “Hate Speech” ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตกฎหมายอาญาฐานหมิ่นประมาท: การสื่อสาร
ที่สร้างความเกลียดชังอาจกระท�ำต่อบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง ด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น นาย ก. ใส่ความนาย ข.
ซึ่งนับถือศาสนาหนึ่งต่อบุคคลที่สามว่า เป็นพวกก่อการร้าย กรณีเช่นนี้อาจจัดอยู่ในองค์ประกอบความผิดฐานหมิ่น
ประมาท หรือการสื่อสารในลักษณะ “Hate Speech” ที่มุ่งต่อบุคคลกลุ่มจ�ำกัดอันระบุตัวบุคคลในกลุ่มได้ อาจจัดอยู่
ในขอบเขตกฎหมายหมิ่นประมาท
กรณี “Hate Speech” ที่ไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตกฎหมายอาญาฐานหมิ่นประมาท” หากเป็น
กรณีการแสดงความเกลียดชังต่อกลุม่ คนทีไ่ ม่เจาะจงตัว การเผยแพร่ขอ้ ความอันแสดงถึงการเหยียดหยามเชือ้ ชาติ ศาสนา
ความเชื่อ เช่น นาย ก. โพสต์ข้อความให้ร้ายบุคคลที่นับถือศาสนาหนึ่งว่าเป็นพวกก่อการร้าย กรณีเช่นนี้ไม่สามารถระบุ
เจาะจงตัวผู้ถูกใส่ความได้ จึงไม่สามารถปรับใช้กฎหมายหมิ่นประมาทกับการสื่อสารลักษณะนี้ แม้ว่าจะเป็นการสื่อสาร
ที่เกี่ยวข้องหรือสืบเนื่องจากเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ก็ตาม
จะเห็นได้ว่า หมิ่นประมาท ตามกฎหมายอาญา กับ “Hate Speech” นั้นอยู่บนพื้นฐาน
แนวคิดที่แตกต่างกัน เนื่องจาก “Hate Speech” มุ่งคุ้มครองบุคคลในกลุ่มเสี่ยงหรือเปราะบางอันมีความสัมพันธ์กับ
“เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” ในขณะที่ความผิดฐานหมิ่นประมาทมุ่งคุ้มครองชื่อเสียงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ
และการท�ำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนั้นไม่จ�ำต้องเกี่ยวข้องกับ “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ”
 หากพิจารณา “Hate Speech” ในกรอบความผิดตามมาตรา ๑๑๖ ของประมวล
กฎหมายอาญา หรือเรียกว่าความผิดฐานยุยงปลุกปัน่ จะเห็นได้วา่ “Hate Speech” อาจมีลกั ษณะของการกระตุน้ ยัว่ ยุ
(Incitement) หรื อ ถู ก น� ำ ไปใช้ ใ นลั ก ษณะโฆษณาชวนเชื่ อ เพื่ อ หวั ง ผลทางการเมื อ งหรื อ ความรุ น แรง (Hate
propaganda) ซึ่งเมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบของกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๖500 จะเห็นได้ว่า ครอบคลุมการกระ
ตุ้นหรือยุยงที่มีวัตถุประสงค์ท�ำให้เกิดความไม่สงบหรือการฝ่าฝืนกฎหมาย ดังนั้น กรณี “Hate Speech” ด้วยเหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติที่ส่งผลให้เกิดความปั่นป่วนในหมู่ประชาชนถึงขนาดก่อให้เกิดความไม่สงบ สามารถเข้าองค์ประกอบ
ความผิดได้ แต่หากกรณี “Hate Speech” นั้นมิได้มีลักษณะถึงขั้นท�ำให้เกิดความรุนแรงหรือความไม่สงบตาม
ความหมายมาตรา ๑๑๖ ก็จะไม่อยูภ่ ายใต้ขอบเขตความผิดนี้ ทัง้ นี้ จะเห็นได้วา่ มาตรา ๑๑๖ มิได้มอี งค์ประกอบเกีย่ วกับ
“เหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ”ิ รวมทัง้ มิได้ระบุถงึ มูลเหตุจงู ใจของการยุยงนัน้ ว่าจะต้องเกีย่ วข้องกับกลุม่ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับ
เหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ เช่น เชือ้ ชาติ ศาสนา ฯลฯ ทัง้ นี้ เนือ่ งจากมาตรานีม้ ไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ คุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ
 หากพิจารณา “Hate Speech” ในกรอบความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้วพบว่า การเผยแพร่เนือ้ หาเกีย่ วกับความเกลียดชังด้วยเหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติต่าง ๆ นั้น อาจจัดอยู่ภายใต้องค์ประกอบความผิดของกฎหมายนี้ได้ ทั้งนี้ เนื่องจากความผิดโดยเฉพาะ
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มาตรา ๑๑๖ ผูใ้ ดกระท�ำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธอี นื่ ใดอันมิใช่เป็นการกระท�ำภายในความมุง่ หมาย
แห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพือ่ แสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต
(๑) เพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใช้กำ� ลังข่มขืนใจหรือใช้กำ� ลังประทุษร้าย
(๒) เพือ่ ให้เกิดความปัน่ ป่วน หรือกระด้างกระเดือ่ งในหมูป่ ระชาชน ถึงขนาดทีจ่ ะก่อความไม่สงบขึน้ ในราชอาณาจักร หรือ
(๓) เพือ่ ให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินเจ็ดปี
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ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

มาตรา ๑๔501 มีขอบเขตที่กว้างกว่ากฎหมายอาญาฐานหมิ่นประมาทในแง่ที่ว่า ข้อความที่ผิดกฎหมายไม่จ�ำกัดเฉพาะ
ข้ อ ความที่ มุ ่ ง ต่ อ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง อั น ระบุ ตั ว ได้ โ ดยเฉพาะเท่ า นั้ น502 เช่ น การเผยแพร่ ข ้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์
อันเป็นเท็จกล่าวหาผู้นับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง หรือจัดอยู่ในกลุ่มเชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่งให้เกิดความเสื่อมเสีย การ
เผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันมีลักษณะลามกเพื่อแสดงความเกลียดชังกลุ่มบุคคลที่มีรสนิยมทางเพศแตกต่างหลาก
หลาย ข้อความลักษณะนี้แม้ไม่ได้มุ่งใส่ความบุคคลใดที่ระบุตัวได้โดยเฉพาะ แต่มุ่งสร้างความเกลียดชังโดยรวมต่อกลุ่ม
คนจ�ำนวนมากที่มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะบางอย่างร่วมกัน ซึ่งไม่เข้าองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายอาญาฐาน
หมิ่นประมาท แต่ก็อาจจัดอยู่ในองค์ประกอบความผิดตามมาตรา ๑๔ ของพระราชบัญญัตินี้ได้ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ข้อจ�ำกัดขององค์ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความ
ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับ “Hate Speech” ก็คือ มีขอบเขตจ�ำกัดเฉพาะข้อมูล “ปลอมหรือเท็จ หรือข้อมูล
ลามก” ดังนั้น หากการสื่อสารที่ท�ำให้เกิดความเกลียดชังด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ นั้น ไม่เข้าลักษณะของ
“ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ปลอม เท็จ ลามก” ก็ไม่เข้าองค์ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั้นโดยหลักแล้วมุ่งควบคุมอาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์ โดยมีการบัญญัติความผิดในกลุ่มของเนื้อหา (Content) เพิ่มเข้ามาจากความผิดในเชิงเทคนิค
คอมพิวเตอร์ดว้ ย แต่ความผิดกลุม่ เนือ้ หาดังกล่าวมิได้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ การคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนจากการเลือกปฏิบตั ิ
แต่อย่างไร
ดังนั้น อาจสรุปได้ว่าจากการวิเคราะห์กฎหมายไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทั้ง ๓ ฉบับ พบว่า
การสื่อสารในลักษณะ “Hate Speech” บางกรณีอาจตกอยู่ภายใต้องค์ประกอบกฎหมายดังกล่าวได้ แต่อย่างไรก็ตาม
“Hate Speech” อีกหลายกรณีกไ็ ม่ตกอยูภ่ ายใต้กฎหมายดังกล่าว สาเหตุประการส�ำคัญก็คอื กฎหมายไทยทัง้ สามฉบับ
ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวนั้นอยู่บนพื้นฐานแนวคิด หลักการ ที่แตกต่างจากกฎหมายสิทธิมนุษยชนและการห้ามเลือกปฏิบัติ
การปรับใช้กฎหมายดังกล่าวกับ “Hate Speech” จึงไม่สอดคล้องและเหมาะสมกับ “Hate Speech” ซึ่งควรได้รับ
การพิจารณาภายใต้หลักกฎหมายที่แตกต่างออกไป นั่นคือกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ดังจะเห็นได้จากกฎหมาย
ต่างประเทศซึ่งจะได้วิเคราะห์ในหัวข้อต่อไป
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มาตรา ๑๔ มีหลักว่า “ผูใ้ ดกระท�ำความผิดทีร่ ะบุไว้ดงั ต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึง่ แสน
บาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ
(๑) น�ำเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ซงึ่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบาง ส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อนั เป็นเท็จ
โดยประการทีน่ า่ จะเกิดความเสียหายแก่ผอู้ นื่ หรือประชาชน
(๒) น�ำเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ซงึ่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์อนั เป็นเท็จ โดยประการทีน่ า่ จะเกิดความเสียหายต่อความมัน่ คงของ
ประเทศ หรือก่อให้เกิดความตืน่ ตระหนกแก่ประชาชน
(๓) น�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือ
ความผิดเกีย่ วกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(๔) น�ำเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ซงึ่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ทีม่ ลี กั ษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นนั้ ประชาชนทั่วไป
อาจเข้าถึงได้….”
502
คณาธิป ทองรวีวงศ์, “ศึกษาเปรียบเทียบพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ กับ
กฎหมายอาญาฐานหมิน่ ประมาท ในกรณีการหมิน่ ประมาททางอินเทอร์เน็ต,” บทบัณฑิตย์ เล่มที่ ๖๕ ตอน ๒ (มิถนุ ายน ๒๕๕๒): ๓๑-๖๙
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กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

(๒) วิเคราะห์เปรียบเทียบ “Hate Speech” ตามกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศ
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายสหรัฐอเมริกากับกฎหมายไทยแล้ว พบว่า ปัจจุบัน
กฎหมายไทยยังไม่มที งั้ ในส่วนของกฎหมายเกีย่ วกับการสือ่ สารทีก่ อ่ ให้เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech) และกฎหมาย
ทีก่ ำ� หนดความผิดส�ำหรับการกระท�ำความผิดทางอาญาทีม่ สี าเหตุสบื เนือ่ งจากเหตุแห่งความเกลียดชังโดยเฉพาะ (Hate
crime) ส�ำหรับกรณี “Hate Speech” ตามกฎหมายไทยปัจจุบนั จะเกีย่ วข้องกับการพิจารณาความผิดฐานหมิน่ ประมาท
ตามกฎหมายอาญา ดังทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ความผิดฐานหมิน่ ประมาทอาจครอบคลุมบางกรณีของ “Hate Speech”
เช่น การใส่ความบุคคลโดยเจาะจงตัวด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ แต่หากเป็นกรณีการแสดงความเกลียดชังต่อกลุม่ คน
ที่ไม่เจาะจงตัว แม้ว่าจะเป็นการสื่อสารที่เกี่ยวข้องหรือสืบเนื่องจากเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ไม่อยู่
ภายใต้องค์ประกอบของหมิ่นประมาท
ส�ำหรับกรณี “Hate crime” หากเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาจะพบว่ามีกฎหมายก�ำหนด
ความผิดเป็นการเฉพาะ แต่ตามกฎหมายไทยปัจจุบันไม่มีฐานความผิดเฉพาะ จึงต้องพิจารณาฐานความผิดเกี่ยวกับ
ชีวิต ร่างกาย ตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งไม่ได้จ�ำแนกกรณี “Hate crime” ออกมาเป็นการเฉพาะ เช่น การท�ำร้าย
ร่างกายซึง่ มีมลู เหตุจงู ใจจากความเกลียดชังด้านเชือ้ ชาติ ศาสนา ความเชือ่ ก็อยูภ่ ายใต้ฐานความผิดเกีย่ วกับร่างกายทัว่ ไป
จึงอาจกล่าวได้ว่าไทยยังไม่มีกฎหมายที่ก�ำหนดความผิดทางอาญาเฉพาะส�ำหรับการสื่อสารความเกลียดชังอันน�ำไปสู่
การกระท�ำรุนแรงทางกายภาพต่อชีวิตร่างกาย
หากเปรียบเทียบกับกฎหมายแคนาดาแล้วพบว่า ประมวลกฎหมายอาญาของแคนาดา
ก�ำหนดความผิดส�ำหรับ “Hate Speech” โดยเรียกว่า “Hate propaganda” หรือการโฆษณาชวนเชื่อให้เกิด
ความเกลียดชัง ซึ่งมีการจ�ำแนกลักษณะและชนิดของการกระท�ำออกไปเป็นหลายกรณีย่อยอันมีระดับความรุนแรงที่
แตกต่างกัน ส�ำหรับกรณีแรก คือ การยุยงส่งเสริมให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Advocating genocide) จะเห็นได้ว่า
เกี่ยวข้องกับการสื่อสารความเกลียดชังซึ่งน�ำไปสู่การกระท�ำรุนแรงทางกายภาพถึงขนาดการฆ่า กรณีนี้เปรียบเทียบได้
กับ “Fighting words” หรือ “Hate crime” ของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ กฎหมายอาญาของแคนาดายังก�ำหนดความ
ผิดกรณีการกระตุ้นให้เกิดความเกลียดชังต่อสาธารณะ (Public incitement of hatred) ซึ่งเป็นการกระตุ้นยั่วยุที่อาจ
น�ำไปสู่ความรุนแรงแต่ยังไม่ถึงขั้นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และความผิดกรณีการจงใจส่งเสริมให้เกิดความเกลียดชัง (Wilful
promotion of hatred) ซึ่งเป็นความผิดแม้ว่ายังไม่น�ำไปสู่การกระท�ำรุนแรงทางกายภาพ จะเห็นได้ว่ากรณีนี้แสดงถึง
การที่กฎหมายแคนาดาให้น�้ำหนักกับการคุ้มครองกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจาก “Hate Speech” มากกว่าการคุ้มครอง
เสรีภาพในการสื่อสาร ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายสหรัฐอเมริกาที่การแสดงความเกลียดชังยังคงท�ำได้หากไม่ถึงขั้นน�ำไป
สู่ความรุนแรงทางกายภาพ อย่างไรก็ตาม ความผิดทั้ง ๓ กรณีนั้นต่างมีองค์ประกอบร่วมที่ส�ำคัญก็คือ จะต้องเป็นการ
กระท�ำให้เกิดความเกลียดชังต่อกลุ่มที่ระบุเจาะจงได้ ซึ่งก็คือกลุ่มบุคคลที่จ�ำแนกตาม “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ”503
นั่นเอง ทั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า “Hate Speech” ตามกฎหมายแคนาดาซึ่งมุ่งต่อ “กลุ่มที่ระบุเจาะจงได้” นั้นมิได้
หมายถึงการระบุเจาะจงเป็นรายบุคคล (Individual) ดังเช่นการเจาะจงตัวผูถ้ กู หมิน่ ประมาทตามกฎหมายไทย เนือ่ งจาก
ค�ำว่ากลุม่ ทีร่ ะบุเจาะจงได้ตามกฎหมายแคนาดานัน้ หมายถึงจ�ำแนกทัง้ กลุม่ ออกจากกลุม่ อืน่ ด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ

503

กลุม่ ทีร่ ะบุเจาะจง (Identifiable group) ตามกฎหมายแคนาดาหมายถึง “กลุม่ ในสังคมทีส่ ามารถจ�ำแนกความแตกต่างได้
จากสีผวิ เชือ้ ชาติ ศาสนา รสนิยมทางเพศ อายุ ความพิการทางจิตหรือกาย”

451

ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หากเปรียบเทียบกฎหมายอาญาแคนาดากับประมวลกฎหมายอาญาของไทยแล้วพบว่า
กฎหมายไทยมิได้มีการก�ำหนดความผิดเฉพาะส�ำหรับการยุยงปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
แต่มีฐานความผิดที่อาจเปรียบเทียบได้ คือ มาตรา ๑๑๖ ดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาองค์ประกอบของ
มาตรา ๑๑๖ จะเห็นได้ว่า ครอบคลุมการกระตุ้นหรือยุยงที่มีวัตถุประสงค์ท�ำให้เกิดความไม่สงบหรือการฝ่าฝืนกฎหมาย
แต่มิได้ระบุถึงมูลเหตุจูงใจของการยุยงนั้นว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลที่ได้รับการจ�ำแนกตาม “เหตุแห่งการเลือก
ปฏิบตั ”ิ ดังเช่นกฎหมายอาญาของแคนาดา ดังนัน้ อาจกล่าวได้วา่ มาตรา ๑๑๖ เป็นกฎหมายทีม่ วี ตั ถุประสงค์รกั ษาความ
สงบและความมั่นคงมากกว่าการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ ส�ำหรับการ
สื่อสารความเกลียดชังที่ไม่ถึงขั้นน�ำไปสู่ความรุนแรงทางกายภาพนั้น มีเพียงฐานความผิดหมิ่นประมาทซึ่งองค์ประกอบ
ความผิดแตกต่างกับ “การจงใจส่งเสริมให้เกิดความเกลียดชัง (Wilful promotion of hatred) ตามกฎหมายแคนาดา
เนือ่ งจากความผิดฐานหมิน่ ประมาทของไทยมุง่ เน้นความเสียหายต่อชือ่ เสียงของบุคคลใดบุคคลหนึง่ โดยเฉพาะ ในขณะ
ทีค่ วามผิดตามกฎหมายแคนาดามุง่ ควบคุมการสือ่ สารทีแ่ สดงความเกลียดชังต่อกลุม่ บุคคลทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะอันจ�ำแนก
ได้ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา รสนิยมทางเพศ ฯลฯ มากกว่าการคุ้มครองชื่อเสียงของปัจเจกชนคนใดคนหนึ่ง
นอกจากบริบทของกฎหมายอาญา และกฎหมายเฉพาะ เช่น ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
แล้ว หากเปรียบเทียบกับกฎหมายออสเตรเลียแล้วจะเห็นได้ว่า “Hate Speech” ได้รับการบัญญัติไว้ในกฎหมาย
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ซี่งมีการวางหลักห้ามเลือกปฏิบัติในมิติต่าง ๆ ไว้ รวมทั้งการวางหลักเกี่ยวกับ “การให้ร้าย
“Vilification” หรือการกระตุ้นยั่วยุ “Incitement” ซึ่งโดยเนื้อหาสาระแล้วก็เปรียบเทียบได้กับ “Hate Speech”
นั่นเอง ดังปรากฏอยู่ตามกฎหมายในมลรัฐต่าง ๆ ของออสเตรเลียดังที่ได้ศึกษามาข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไทยยังไม่มี
กฎหมายเฉพาะที่ก�ำหนดหลักการห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ ในลักษณะกฎหมายกลางที่
ครอบคลุมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ ดังเช่นกฎหมายออสเตรเลีย และไม่มีกฎหมายเฉพาะอื่นที่วางหลักควบคุม
“Hate Speech” นอกจากนี้ หากพิจารณาพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จะเห็น
ได้ว่า การสื่อสารที่แสดงความเกลียดชังด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ เช่น รสนิยมทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ
นัน้ สามารถจัดอยูใ่ นการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึง่ อยูใ่ นอ�ำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ทีจ่ ะตรวจสอบและเสนอมาตรการแก้ไขได้504 หากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบแล้วเห็นว่าการกระท�ำ
“Hate Speech” นัน้ ละเมิดสิทธิมนุษยชน จะต้องท�ำรายงานผลการตรวจสอบ และ “..ก�ำหนดมาตรการการแก้ไขปัญหา
ซึง่ ต้องก�ำหนดให้ชดั เจนว่าบุคคลหรือหน่วยงานใดมีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามกฎหมายในเรือ่ งใด…”505 อย่างไรก็ตาม ปัญหา
ส�ำคัญก็คือ ในปัจจุบันไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่วางหลักเกี่ยวกับ “Hate Speech” ไว้ แม้ว่าจะมีหลักการห้ามเลือก
ปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ติ ามรัฐธรรมนูญก็ยงั มีปญ
ั หาโดยเฉพาะกรณีการสือ่ สารเกีย่ วข้องกับ “Hate Speech”
นั้นมักเป็นการกระท�ำระหว่างเอกชนต่อเอกชนด้วยกัน ซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตการยกรัฐธรรมนูญขึ้นกล่าวอ้างได้โดยตรง
ดังนัน้ แม้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะท�ำการตรวจสอบพบว่าการกระท�ำนัน้ เป็นการสือ่ สารทีก่ อ่ ให้เกิดความ
เกลียดชังด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ แต่กเ็ ป็นการยากทีจ่ ะก�ำหนดมาตรการการแก้ไขโดยระบุให้ปฏิบตั ติ าม “กฎหมาย”
ในเรื่องใด เพราะยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับ “Hate Speech”

504
505

พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๒
พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๘
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ดังนั้น จากการศึกษากฎหมายไทยปัจจุบัน ทั้งในส่วนของกฎหมายอาญา กฎหมายเฉพาะ
ช่องทางการสือ่ สาร เช่น การสือ่ สารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ รวมทัง้ กฎหมายเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน พบว่า มิได้กำ� หนดหลัก
กฎหมายเฉพาะเกีย่ วกับ “Hate Speech” โดยน�ำปัจจัยเกีย่ วกับ “เหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ”ิ มาเป็นองค์ประกอบความ
ผิดด้วย (ทัง้ นี้ ไม่วา่ จะก�ำหนดเรียกชือ่ ไว้เป็นประการอืน่ เช่น “Hate propaganda” “Vilification” “Incitement”) จาก
การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศแล้วพบว่า กฎหมายไทยทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั ยังไม่ครอบคลุมทั้งในกรณีของ
“Hate Speech” และ “Hate Crime” เมื่อเกิดข้อเท็จจริงที่มีลักษณะเป็น “Hate Speech” ขึ้น แม้ว่าบางกรณีอาจ
ปรับใช้กฎหมายอาญาฐานหมิ่นประมาท หรือความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ได้ แต่กไ็ ม่ครอบคลุมการกระท�ำลักษณะดังกล่าวทัง้ หมด ทัง้ นี้ เนือ่ งจากองค์ประกอบความผิดทีไ่ ม่ครอบคลุม
นั้นสะท้อนถึงหลักการและแนวคิดการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจาก “Hate Speech” ซึ่งมีความแตกต่างจากหลัก
แนวคิดและหลักการของกฎหมายอาญาฐานหมิ่นประมาท กล่าวคือ แนวคิดการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจาก “Hate
Speech” นัน้ มีความสัมพันธ์สบื เนือ่ งมาจากหลักของการคุม้ ครอง “เหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ”ิ ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ซึ่งมีหลักการและแนวคิดแตกต่างจากการก�ำหนดความผิดฐานหมิ่นประมาทตามกฎหมายอาญาซึ่งมุ่งเน้นการคุ้มครอง
ชื่อเสียงปัจเจกบุคคล ดังนั้น จึงน�ำไปสู่ข้อเสนอแนะในการก�ำหนดกฎหมายเฉพาะในกรณีของ “Hate Speech” ให้มี
ความครอบคลุมและสอดคล้องกับหลักการคุ้มครองเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนต่อไป

๔.๑๕.๑๒ กรณีศึกษาในประเทศไทย: ปรากฏการณ์ “ตุ๊กตาลูกเทพ”

หลังจากที่ได้ท�ำการศึกษากรณีของ “Hate Speech” แล้ว กรณีของ “ตุ๊กตาลูกเทพ” ปรากฏ
เป็นข่าวในสังคมไทยอยูช่ ว่ งระยะเวลาหนึง่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้นปี ๒๕๕๙ ในงานวิจยั นีจ้ ะศึกษาปรากฏการณ์ดงั กล่าว
เฉพาะในแง่มุมของการสื่อสารที่ท�ำให้เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech) และการเลือกปฏิบัติ (Discrimination)506
๔.๑๕.๑๒.๑ วิเคราะห์ข้อเท็จจริง
จากการจั ด รั บ ฟั ง ความเห็ น โดยการประชุ ม กลุ ่ ม ย่ อ ย (Focus Group) เรื่ อ ง
“ปรากฏการณ์ตกุ๊ ตาลูกเทพกับการสือ่ สารทีใ่ ห้เกิดความเกลียดชัง” ดังทีก่ ล่าวมาแล้วในบทที่ ๒ ประกอบกับการส�ำรวจ
ข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ผู้วิจัยพบว่า มีข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องอันสรุปได้ ดังนี้ 				
 ผู้นิยมเลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพบางราย ที่เคยเผยแพร่ข้อมูลการสื่อสารออนไลน์ใน
เครือข่ายสังคมเกี่ยวกับตุ๊กตาลูกเทพ เช่น โพสต์รูปโพรไฟล์ในเฟสบุคหรือในไลน์เป็นรูปน้องตุ๊กตาหรือตนเองคู่กับน้อง
ตุ๊กตา มีความไม่สบายใจ ไม่กล้าโพสต์ เพราะอายที่จะถูกเพื่อนในเครือข่ายมองว่า “ไร้สติ” หรือกระทั่ง “บ้า”
 มีคนสร้างหน้าเพจในเว็บไซต์เฟสบุค ส�ำหรับการ “ต่อต้าน” ตุ๊กตาลูกเทพ ขึ้นมา
โดยเฉพาะ มีภาพล้อเลียน เสียดสี ด่าทอ แสดงความไม่พอใจต่อฝ่ายนิยมตุ๊กตาลูกเทพ
 อาจารย์ทา่ นหนึง่ โพสต์เฟสบุค โพสต์ในกลุม่ ไลน์ อีกทัง้ ประกาศในห้อง ด้วยเนือ้ หา
ใจความตอนหนึ่งว่า “ถ้านักศึกษาคนไหนน�ำตุ๊กตาลูกเทพมาเรียน จะไม่อนุญาตให้เข้าชั้นเรียน โปรดท�ำตัวให้เหมาะสม
506

คณาธิป ทองรวีวงศ์, ปรากฏการณ์ “ตุ๊กตาลูกเทพ”: ในมุมมอง “สิทธิส่วนบุคคล” และ “Online Hate Speech,”
เว็บไซต์พลเมืองเน็ต สืบค้นจาก https://thainetizen.org/2016/02/supernatural-dolls/
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กับผู้มีการศึกษา” แม้ข้อเท็จจริง ปรากฏว่า ยังไม่มีนักศึกษาคนไหนน�ำตุ๊กตาลูกเทพเข้าเรียนในชั้นที่อาจารย์ท่านนี้สอน
มาก่อนเลย การประกาศแบบนี้เกิดขึ้นหลังจากอาจารย์อีกท่านหนึ่งโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นนี้อันเป็นที่ชื่นชมใน
ความสร้างสรรค์ออกตามสือ่ ต่าง ๆ มีเนือ้ หาส�ำคัญว่า “ถ้านักศึกษาท่านใดทีน่ ำ� ตุก๊ ตาลูกเทพมาเรียนด้วย จะต้องให้ตกุ๊ ตา
ลูกเทพท�ำงานส่ง ท�ำรายงาน เสมือนเป็นนักศึกษาคนหนึ่ง”507
 ผูม้ งี านอดิเรกในการน�ำตุก๊ ตาสะสม ทีม่ กั จะน�ำเอาตุก๊ ตาไปถ่ายภาพตามร้านอาหาร
หรือสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่าง ๆ หวาดระแวงในการท�ำกิจกรรมงานอดิเรกของตัวเอง เพราะเกรงจะถูกบุคคลในสังคมตีตราว่า
เป็น “คนบ้า” โดยการเหมารวมตุ๊กตาสะสม (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ “ความเชื่อ” ใด ๆ) เป็นตุ๊กตาลูกเทพไปด้วย นอกจากนี้
การโพสต์เรื่องราวตุ๊กตาสะสมในหน้าสาธารณะลดน้อยลงเหลือเพียงในกลุ่มปิด
 ในการสือ่ สารข้อมูลออนไลน์ ปรากฏว่ามีการใช้ “อินโฟกราฟฟิก” (Infographic)
(ภาพที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์) แสดงการสนทนาระหว่างตุ๊กตาลูกเทพกับตุ๊กตาหมีเท็ดซึ่งเป็นตัวละครใน
ภาพยนตร์ โดยส่งต่อกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งประกอบด้วยค�ำพูดที่แสดงถึงการล้อเลียน เช่น “...ท่าทางฉันเหมือนมีชีวิต
เหรอ ถามโง่ ๆ ...เธอช่วยเรียกเงินทองให้หม่ามิ๊ได้จริงเหรอ...เรียกกะผีสิ มิ๊ฉันมีเงินใช้เพราะออกไปท�ำงานเองทุกวัน...”
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ดสาธารณะ พบการสื่อสารแสดงความเห็นจาก
ฝ่ายทีไ่ ม่เห็นด้วยกับผูเ้ ลีย้ งตุก๊ ตา ด้วยเนือ้ หาถ้อยค�ำ เช่น “การอุม้ ตุก๊ ตาลูกเทพเป็นสิง่ ดี เพราะท�ำให้แยกได้ระหว่าง คนดี
กับคนบ้า” “ไร้สติ งมงาย เบาปัญญา ไร้การศึกษา”
นอกจากในระดับการสื่อสารของบุคคลทั่วไปแล้ว องค์กรธุรกิจผู้จ�ำหน่ายสินค้าหรือ
ให้บริการ ยังท�ำการสื่อสารเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้ ซึ่งผู้วิจัยพบว่าอาจจ�ำแนกได้เป็น ๒ ฝ่าย คือ
ฝ่ายแรก ด�ำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดตอบสนองต่อปรากฏการณ์ความนิยม
ตุ๊กตาลูกเทพ เช่น จัดให้มีสินค้า บริการใหม่ ๆ ส�ำหรับผู้นิยมตุ๊กตาลูกเทพ เช่น “พาน้องทัวร์ รับจ้างเลี้ยงน้อง รับ
ฝากดูแล ท�ำผม ท�ำสปา สอนหนังสือ อบรมให้ความรู้” ธุรกิจรับขนคนโดยสารก็มีการปรับกลยุทธ์เกี่ยวกับที่นั่ง
ส�ำหรับผูพ้ าตุก๊ ตาลูกเทพเดินทางเช่นกรณีสายการบิน508 ร้านอาหารบุฟเฟต์บางแห่งจัดโปรโมชัน่ “ลูกเทพกินฟรี”
“ลูกเทพคิดราคาเท่าเด็ก” เป็นต้น
การตอบสนองด้วยวัตถุประสงค์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบธุรกิจฝ่ายนี้ กลับส่งผลให้
ฝ่ายทีไ่ ม่เห็นด้วย เพิม่ ระดับความ “เกลียดชัง” ยิง่ ขึน้ ไปอีก เช่น มีการสือ่ สารข้อมูลออนไลน์ทเี่ ปรียบเทียบน้อง (คนจริง)
ผู้หิวโหย กับ น้อง (ตุ๊กตา) ที่ได้กินอาหารดี ๆ (ผู้นิยมตุ๊กตาลูกเทพเป็นคนกิน หรืออาจจะสั่งอาหารมาให้ตุ๊กตาที่นั่งอยู่
แล้ว “ทิ้งอาหารไว้อย่างนั้น” ท�ำให้ฝ่ายที่ไม่ชอบเกิดความเสียดายทรัพยากรโลก)
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“อาจารย์ ม.ดัง ไม่ห้ามลูกเทพเข้าเรียน เเต่ต้องท�ำการบ้านด้วย” สืบค้นจาก http://www.posttoday.com/social/
“ไทยสมายล์ ขายตั๋ว/บริการ ตุ๊กตาลูกเทพนั่งเครื่องบินได้” สืบค้นจาก http://www.dailynews.co.th/economic/
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ฝ่ายทีส่ อง ด�ำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดในลักษณะต่อต้าน คัดค้านผูน้ ยิ มตุก๊ ตา
ลูกเทพ โดยประกาศไม่รับ ไม่บริการ ตุ๊กตาลูกเทพ (ซึ่งในทางปฏิบัติก็คือไม่บริการบุคคลผู้นิยมตุ๊กตาลูกเทพ) มี
ข้อน่าสังเกตว่า ผู้ประกอบธุรกิจกลุ่มนี้ ไม่เพียงปฏิเสธเท่านั้น แต่ยังมีการสื่อสารในลักษณะ “Hate Speech”
ประกอบมาเป็นเหตุผลด้วย เช่น
 ผู้ให้บริการโรงแรม รีสอร์ทบางแห่ง โพสต์ประกาศอย่างเป็นทางการในหน้า
เพจว่า ห้ามน�ำตุ๊กตาลูกเทพเข้าพัก ให้เหตุผลว่า “ไร้สติ เป็นแบบอย่างไม่ดีแก่เยาวชน” มีการเรียกตุ๊กตาเหล่านี้
ว่า “ตุ๊กตาผี” เหตุผลดังกล่าวได้รับความนิยมจากผู้ให้บริการอีกหลายรายที่น�ำไปใช้ตาม ๆ กัน
จะเห็นว่า เนือ้ หาของการสือ่ สารทีย่ กตัวอย่างมาเหล่านี้ นัยหนึง่ เป็นเรือ่ งเสียดสีขำ� ขัน
แต่อกี นัยหนึง่ สือ่ ความหมายต�ำหนิวา่ ผูน้ ยิ มตุก๊ ตาลูกเทพเป็นผูง้ มงาย ไร้สติ ไร้การศึกษา หลงผิด ฯลฯ เป็นการสือ่ สารที่
สะท้อนถึงความ “เกลียดชัง” หรือ “Hate Speech” ระหว่างคนสองฝ่ายที่มีความ “เห็นต่าง” ดังที่ปรากฏพบได้ทั่วไป
ในสังคมไทยกรณีประเด็นทางการเมืองหรือประเด็นทางสังคมอื่น ๆ การกระท�ำลักษณะนี้จัดเป็นการสื่อสารออนไลน์ซึ่ง
ก่อให้เกิดความเกลียดชังหรือกระตุ้นให้เกิดความเกลียดชัง
๔.๑๕.๑๒.๒ วิเคราะห์ปัญหาของปรากฏการณ์ตุ๊กตาลูกเทพ ภายใต้กรอบ “Hate Speech”
และเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็น
ตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนนั้น ปรากฏการณ์ตุ๊กตาลูกเทพมีความเกี่ยวข้อง
กับสิทธิมนุษยชนหลายประการ เช่น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะด้าน
ความเชื่อ ลัทธิ ศาสนา ในแง่ของผู้ไม่เห็นด้วยกับผู้นิยมตุ๊กตาลูกเทพ ก็อ้างเสรีภาพในการสื่อสารและแสดงความคิดเห็น
ในแง่ของผูน้ ยิ มตุก๊ ตาลูกเทพก็อา้ งว่า การน�ำพาตุก๊ ตาลูกเทพออกสูส่ าธารณะ เป็นการแสดงออกซึง่ ความเชือ่ ของตนอย่าง
หนึ่ง นอกจากนี้ ในระดับของการปฏิเสธสินค้าหรือบริการต่อผู้นิยมตุ๊กตาลูกเทพนั้น ในแง่หนึ่งก็มองได้ว่าเป็นการเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเชื่อ
ส�ำหรับในบริบทของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้น ประเด็นส�ำคัญคือการหา
จุดสมดุลระหว่างเสรีภาพในการสื่อสารของฝ่ายที่แสดงความไม่เห็นด้วยกับฝ่ายผู้นิยมตุ๊กตาลูกเทพซึ่งอยู่ในขอบเขต
ของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น กับการสือ่ สารแสดงความเกลียดชังทีเ่ กินขอบเขตของเสรีภาพนีอ้ นั มีลกั ษณะของ
“Hate Speech” ที่ขัดต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชน โดยผู้วิจัยจะได้แยกพิจารณาเป็น ๒ กรณี
ความเห็น

กรณีแรก การสื่อสารความเกลียดชังที่อยู่ในขอบเขตของเสรีภาพในการแสดง

โดยหลักแล้วเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือ “Freedom of Speech” นั้น
มิได้จ�ำกัดเฉพาะการแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงการแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ ทั้ง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ความชืน่ ชอบ ความไม่พงึ พอใจ หรือแม้แต่ความเกลียดชัง การทีร่ ฐั จะตรากฎหมายมาจ�ำกัดเสรีภาพ
ในการสือ่ สารและแสดงความคิดเห็นนัน้ อาจท�ำได้ แต่เหตุทจี่ ะน�ำมาจ�ำกัดก็จะต้องมีนำ�้ หนักเพียงพอด้วย ตัวอย่างของการ
ทีร่ ฐั มีความพยายามตรากฎหมายมาจ�ำกัดเสรีภาพในการสือ่ สารและแสดงความคิดเห็นโดยการอ้างเหตุ “Hate Speech”
นั้น พบว่าศาลในสหรัฐอเมริกาให้น�้ำหนักกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ
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(First Amendment) มากกว่าการจ�ำกัดการสื่อสารที่แสดงความเกลียดชัง กล่าวคือ โดยหลักแล้ว การสื่อสารนั้นแม้
จะมีลักษณะของการสื่อสารความเกลียดชังด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ก็ตาม ศาลก็ยังเห็น
ว่า รัฐไม่อาจตรากฎหมายเพือ่ ควบคุมหรือจ�ำกัดการสือ่ สารลักษณะดังกล่าวได้ เนือ่ งจากการสือ่ สารเหล่านีเ้ ป็นส่วนหนึง่
ของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม รัฐอาจตรากฎหมายทีเ่ ป็นการจ�ำกัดการสือ่ สารดังกล่าวได้ หากการ
สื่อสารนั้นมีการ “แสดงออก” ด้วยพฤติกรรมหรือลักษณะที่รุนแรงด้วย แต่หากเป็นเพียงการสื่อสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความไม่พอใจหรือเกลียดชัง ก็ยังคงท�ำได้ภายใต้หลักเสรีภาพของการสื่อสาร
ตัวอย่างคดีในสหรัฐอเมริกา เช่น ในปี ค.ศ. ๑๙๙๒ หลังจากมีเหตุการณ์วัยรุ่นเผาไม้
กางเขนบนสนามหญ้าของชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน รัฐบาลท้องถิ่นตรากฎหมายมีเนื้อหาห้ามการแสดงสัญลักษณ์
ใด ๆ ที่กระตุ้นหรือยั่วยุผู้อื่นด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ความเชื่อ หรือเพศ ศาลตัดสินว่ากฎหมายดังกล่าวขัดต่อ
รัฐธรรมนูญซึง่ คุม้ ครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น509 ศาลอธิบายว่า การสือ่ สารทีท่ ำ� ให้เกิดความรุนแรง (Fighting
words) จะไม่ได้รบั การคุม้ ครองในฐานะ “Freedom of Speech” แต่ทงั้ นีก้ ารสือ่ สารทีไ่ ม่ได้รบั การคุม้ ครองนัน้ มิใช่เพียง
แต่มีเนื้อหาแสดงความไม่ชอบ ไม่พึงพอใจ เท่านั้น แต่ยังต้องแสดงออกมาในลักษณะที่เป็นการคุกคาม (Threatening
manner) ด้วย หลังจากคดีนี้ ศาลสูงสุดสหรัฐก็ได้พิจารณาคดีที่มีประเด็นเกี่ยวกับการเผาไม้กางเขนอีกครั้ง ศาลตัดสิน
ว่าแม้การเผาไม้กางเขนจะแสดงถึงการข่มขู่อันมิชอบด้วยกฎหมายได้ในบางกรณี แต่การที่รัฐตรากฎหมายห้ามการเผา
ไม้กางเขนนั้นเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญที่คุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น รัฐอาจตรากฎหมายห้ามเฉพาะรูป
แบบหรือวิธีการของการข่มขู่ ซึ่งมีแนวโน้มจะน�ำไปสู่การกระท�ำรุนแรงทางกายภาพ เช่น การท�ำร้ายร่างกาย510 ส�ำหรับ
กรณีการสื่อสารออนไลน์นั้น ศาลได้ตัดสินในกรณีจ�ำเลยโพสต์ข้อความแสดงความเกลียดชังด้านเชื้อชาติและสีผิวทาง
อินเทอร์เน็ตนั้น ยังไม่ถึงขั้นเป็นการสื่อสารอันตราย (Dangerous Speech) ดังนั้น จึงยังได้รับการคุ้มครองในฐานะ
Free Speech ตามรัฐธรรมนูญ511
ตามกรอบของหลักกฎหมายนี้ ฝ่ายผู้ไม่ชอบตุ๊กตาลูกเทพที่แสดงออกทางสื่อสังคม
ออนไลน์ตา่ ง ๆ ถึงความเกลียดชังต่อกลุม่ ผูน้ ยิ มตุก๊ ตาลูกเทพ หรือเกลียดชังต่อแนวคิดการเลีย้ งตุก๊ ตาลูกเทพนัน้ ยังคงจัด
อยูใ่ นพืน้ ทีข่ อง “เสรีภาพในการสือ่ สารหรือแสดงความคิดเห็น” ได้ ตราบใดทีไ่ ม่ได้แสดงออกมาด้วยวิธกี ารหรือลักษณะ
พฤติกรรมที่รุนแรงหรือเป็นการข่มขู่คุกคาม
ความเห็น

กรณีที่สอง การสื่อสารความเกลียดชังที่เกินขอบเขตของเสรีภาพในการแสดง

ในกรณีกฎหมายสหรัฐอเมริกา แม้จะให้น�้ำหนักกับ “Freedom of Speech” แต่
จากค�ำพิพากษาศาลจะเห็นได้ว่า หากการสื่อสารที่มีเนื้อหาแสดงความเกลียดชังนั้น แสดงออกถึงความเกลียดชังด้วย
ลักษณะพฤติกรรมที่ส่อแสดงความรุนแรง หรือที่ศาลใช้ค�ำว่า “Fighting Words , Dangerous Words” การสื่อสารนั้น
ก็ไม่ได้รบั การคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญ ดังนัน้ รัฐอาจตรากฎหมายจ�ำกัด Hate Speech ทีแ่ สดงออกด้วยความรุนแรงได้
ตัวอย่างเช่น การแสดงความเกลียดชังต่อการท�ำแท้งโดยเปิดเว็บไซต์ลงรายชือ่ ผูเ้ กีย่ วข้องกับการท�ำแท้งโดยกล่าวว่าเป็น
509
510
511

From “R.A.V. v. City of St. Paul (1992)”
From “Virginia v. Black” 538 U.S. 343 (2003)
From “United States v. Wilcox (2008)”
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พวกอาชญากรต่อมนุษยชาติ ศาลตัดสินว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นทีแ่ สดงออกด้วยวิธรี นุ แรงและไม่ได้รบั การคุม้ ครอง
ในฐานะ Free Speech512 หากเปรียบเทียบกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เช่น การน�ำข้อมูลประวัติของผู้นิยม
ลูกเทพมาเผยแพร่หรือประจานทางสื่อออนไลน์ ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นการแสดงความเกลียดชังที่แสดงออกมาด้วยวิธีรุนแรง
แม้ว่ามิได้แสดงออกในเชิงกายภาพต่อเนื้อตัวร่างกาย เช่น การท�ำร้ายร่างกาย แต่การประจานด้วยข้อมูลดังกล่าวก็มี
ลักษณะเป็นการกระท�ำทางกายภาพอย่างเป็นรูปธรรม มิใช่เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็น จึงอาจเกินขอบเขตของ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ การประจานโดยเจาะจงตัวบุคคลดังกล่าวอาจเข้าองค์ประกอบความผิด
ฐานหมิ่นประมาทตามกฎหมายอาญาด้วย
ส� ำ หรั บ การแสดงความเกลี ย ดชั ง โดยมี ลั ก ษณะการข่ ม ขู ่ คุ ก คาม เช่ น กรณี ใ น
สหรัฐอเมริกา การแสดงความเกลียดชังต่อเพือ่ นนักเรียนโดยโพสต์ขอ้ ความในห้องสนทนาในเว็บไซต์แห่งหนึง่ มีเนือ้ หาขู่
จะฆ่านักเรียนในโรงเรียน (ซึง่ ในสหรัฐอเมริกามักปรากฏข่าวนักเรียนฆ่ากันอยูบ่ อ่ ยครัง้ โดยในหลายคดีกไ็ ม่แน่ชดั ถึงสาเหตุ
แห่งความเกลียดชังอันน�ำไปสูก่ ารฆาตกรรม) ศาลตัดสินว่ามีความผิดตามกฎหมาย513 หากเปรียบเทียบกับกรณีตกุ๊ ตาลูก
เทพ การที่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยโพสต์ข้อความแสดงถึงการขู่จะฆ่า ท�ำร้ายคนนิยมเลี้ยงตุ๊กตา อาจถือได้ว่าเป็นการแสดงความ
เกลียดชังทีเ่ กินขอบเขตของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ส�ำหรับกรณีโพสต์แสดงความอาฆาตมาดร้ายว่าจะท�ำร้าย
“ตุ๊กตา” ซึ่งแม้ว่าจะไม่ใช่บุคคลตามกฎหมายแต่ก็เป็นทรัพย์สิน จึงเห็นว่าเป็นการสื่อสารความเกลียดชังที่แสดงออกมา
โดยความรุนแรง แต่ทงั้ นีก้ ต็ อ้ งมีการจ�ำแนกระหว่าง “การล้อเลียน” โดยไม่มเี จตนาสร้างความเกลียดชังด้วยความรุนแรง
ส�ำหรับบางประเทศ มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับ “Hate Speech” เป็นการเฉพาะ
ซึ่งอาจจัดอยู่ในกฎหมายสิทธิมนุษยชน ในกลุ่มกฎหมายห้ามการเลือกปฏิบัติ (Anti-Discrimination Law) เช่น ใน
ประเทศแคนาดานั้น หลายรัฐมีกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่วางหลักควบคุม “Hate Speech” ตัวอย่างเช่น กฎหมาย
มลรัฐ British Columbia ซึง่ มีหลักห้าม “การเผยแพร่ขอ้ ความอันเป็นการเลือกปฏิบตั ิ (Discriminatory Publication)”
โดยหลักกฎหมาย คือ “บุคคลจะต้องไม่เผยแพร่ ออกเอกสาร หรือแสดงข้อความ ประกาศ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือ
การแสดงออกอื่น ๆ ซึ่ง514...อาจส่งผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ถูกเกลียดชังหรือถูกดูหมิ่น ด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว
บรรพบุรุษ สถานที่ก�ำเนิด ศาสนา สถานภาพการสมรส สถานะครอบครัว ความพิการทางกายหรือจิต เพศ รสนิยมทาง
เพศ อายุ อย่างไรก็ตาม กฎหมายนี้ยกเว้นส�ำหรับกรณีการสื่อสารส่วนบุคคล (Private Communication)
กรณีออสเตรเลีย พระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ (Racial
Discrimination Act 1975) ก�ำหนดความผิดส�ำหรับกรณีการสื่อสารความเกลียดชังด้วยเหตุเชื้อชาติ สีผิว สัญชาติ
ถิ่นก�ำเนิด โดยมีคดีที่ศาลออสเตรเลียตัดสินตามกฎหมายดังกล่าวในการเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกใน
ปี ๒๐๐๒ คือ คดี Jones v. TÖben ซึ่งจ�ำเลยได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของจ�ำเลยมีเนื้อหาปฏิเสธการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ชาวยิวในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ (Holocaust Denial) ศาลตัดสินว่าการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวบนเว็บไซต์โดยไม่มี
การก�ำหนดรหัสผ่าน เป็นการกระท�ำการสื่อสารต่อสาธารณะ (Public act) จึงเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ
512

From “Planned Parenthood of the Columbia/Willamette, Inc. v. Am. Coalition of. Life Activists” 290
F.3d 1058, 1063-67 (9th Cir. 2002)
513
From “U.S. v. MORALES” 252 F.3d 1070 (9th Cir. 2001)
514
Human Rights Code, RSBC 1996, c 210, s. 7 (1) (a) (b)
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ตามกรอบหลักกฎหมายนี้ แสดงให้เห็นข้อจ�ำกัดของ Hate Speech ที่เกินเลยไป
กว่าการแสดงความเกลียดชัง จนน�ำไปสู่การแสดงออกในลักษณะความรุนแรง ส�ำหรับประเทศที่ก�ำหนดควบคุม Hate
Speech เป็นการเฉพาะในฐานะสิทธิมนุษยชนภายใต้หลักการห้ามเลือกปฏิบัตินั้น มักจะมีแนวโน้มในการให้น�้ำหนักไป
ในทางการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจาก Hate Speech
นอกจากในบริบทของเสรีภาพในการสื่อสารที่จะแสดงความไม่เห็นด้วยแล้ว การ
สื่อสารที่แสดงความเกลียดชังในสื่อออนไลน์อาจเลยขอบเขตของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ไปสู่การ “กีดกัน”
อย่างเป็นรูปธรรมในโลกทางกายภาพ เช่น การไม่ให้บริการ การไม่ขายสินค้าให้บุคคลที่มีความเชื่อ ความเห็นต่าง ดังที่
พบในกรณีหน้าเพจเว็บไซต์เฟสบุคของผู้ให้บริการสถานที่พัก หรือสินค้าบางอย่าง
ตามกฎหมายไทย

๔.๑๕.๑๒.๓ วิเคราะห์การสื่อสารความเกลียดชังและการเลือกปฏิบัติจากกรณีตุ๊กตาลูกเทพ

จากข้อเท็จจริงทีพ่ บว่า มีการเผยแพร่ขอ้ มูลในการสือ่ สารช่องทางต่าง ๆ ในลักษณะ
ของการใช้ถ้อยค�ำ ภาพ หรือการสื่อสารลักษณะอื่น ๆ ท�ำให้เกิดการดูหมิ่นเกลียดชัง (Hate Speech) ต่อกลุ่มบุคคลที่
นิยมตุ๊กตาลูกเทพ เช่น การใช้ค�ำพูดว่า “ไร้สติ ขาดสติ เบาปัญญา งมงาย โง่เง่า” “การอุ้มตุ๊กตาเป็นสัญลักษณ์แบ่งแยก
ให้รู้ใครเป็นคนดี คนบ้า” การสื่อสารด้วยถ้อยค�ำเหล่านี้มีลักษณะเป็นค�ำดูถูกเหยียดหยามด้วยเหตุผลทางความรู้สึก
ต่าง ๆ เช่น ความไม่ชอบ อคติ หมั่นไส้ หรือเกลียดชัง ซึ่งจัดเป็นกรณีของ “Hate Speech” อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน
ในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่ก�ำหนดความผิดดังกล่าว เมื่อพิจารณากฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
พบว่ามีหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) ประมวลกฎหมายอาญา ฐานความผิดหมิ่นประมาท
ในกรณีการสือ่ สารทีท่ ำ� ให้เกิดความเกลียดชังทีเ่ กีย่ วกับตุก๊ ตาลูกเทพนัน้ หากเป็นการ
กล่าวโดยเจาะจงกับบุคคลที่นิยมตุ๊กตาลูกเทพคนใดคนหนึ่ง อาจเข้าข่ายความผิดอาญาฐานหมิ่นประมาทได้ เช่น กล่าว
โจมตี นางสาว ก. ว่าเป็นคนไร้สติ โง่เง่า ไร้การศึกษา แต่หากเป็นการกล่าวข้อความหรือเผยแพร่ขอ้ มูลโดยรวมมุง่ ต่อคนที่
นิยมลูกเทพทัง้ กลุม่ ใหญ่หรือทัง้ หมดโดยไม่ได้เจาะจงผูใ้ ด ก็ไม่เข้าองค์ประกอบความผิดหมิน่ ประมาทตามกฎหมายอาญา
อย่างไรก็ตาม การสื่อสารดังกล่าวยังอาจพิจารณาได้ว่าเป็นการสื่อสารที่เหยียดหยามและแบ่งชนชั้นอันก่อให้เกิดความ
เกลียดชังระหว่างบุคคลที่แตกต่างกันสองฝ่าย ด้วยเหตุ “ความเชื่อ” แต่กฎหมายอาญาฐานหมิ่นประมาทไม่ครอบคลุม
ถึงกรณีนี้ หากไม่มีลักษณะเจาะจงต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวมาแล้ว
(๒) พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ในกรณีการสือ่ สารทีท่ ำ� ให้เกิดความเกลียดชังทีเ่ กีย่ วกับตุก๊ ตาลูกเทพนัน้ หากเป็นการ
เผยแพร่ข้อมูลทางระบบคอมพิวเตอร์ เช่น โพสต์ข้อความทางเครือข่ายสังคม เช่น เฟสบุค หรือโปรแกรมการสนทนา
ออนไลน์ เช่น โปรแกรมประยุกต์ไลน์ อาจเข้าองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรา ๑๔
ดังที่ได้วิเคราะห์มาแล้วข้างต้น ตัวอย่างเช่น หากมีการโพสต์ข้อมูลปลอมหรือเท็จ โดยการสร้างหน้าเพจปลอมขึ้นเพื่อ
แสดงตนเป็นบุคคลผูน้ ยิ มตุก๊ ตาลูกเทพ และโพสต์ขอ้ มูลให้เกิดความเสือ่ มเสียแก่ผนู้ นั้ กรณีนจี้ ะเข้าองค์ประกอบความผิด
ตามกฎหมายนี้ได้ อย่างไรก็ตาม ข้อจ�ำกัดของการปรับใช้กฎหมายนี้กับกรณีการสื่อสารความเกลียดชังกรณีตุ๊กตา
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ลูกเทพก็คือ ข้อมูลที่แสดงความเกลียดชังต้องเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมหรือเท็จหรือข้อมูลลามกด้วย ส�ำหรับการ
โพสต์ขอ้ ความโจมตีกลุม่ ผูน้ ยิ มตุก๊ ตาลูกเทพว่าเป็นพวก “ไร้สติ โง่เง่า เบาปัญญา” อาจเป็นค�ำติเตียนทีแ่ สดงถึงความเห็น
ส่วนตัวของผู้โพสต์ข้อมูล เป็นการยากที่จะพิสูจน์ความจริงหรือเท็จของข้อความดังกล่าว พระราชบัญญัตินี้จึงไม่อาจน�ำ
มาปรับใช้อย่างครอบคลุมกับกรณี “Hate Speech” ที่มิได้เข้าองค์ประกอบข้อมูลปลอมหรือเท็จได้
(๓) กรณีปรากฏการณ์ตุ๊กตาลูกเทพ หากพิจารณาตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ภายใต้กรอบของ “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” (Ground of discrimination) แล้วจะเห็นได้ว่า สามารถเกี่ยวข้องกับ
เหตุแห่ง “ศาสนา” ทั้งนี้ หากตีความ “ศาสนา” ว่ามีความหมายกว้างกว่าศาสนากระแสหลัก ดังเช่นกรณี “พาสตาฟา
เรียน” นอกจากนี้ แม้มิได้มองว่าความนิยมตุ๊กตาลูกเทพเกี่ยวข้องกับ “ศาสนา” ก็ยังจัดว่าเกี่ยวข้องกับ “ความเชื่อ” ซึ่ง
มีความหมายกว้างและอาจครอบคลุมความเชื่อในเรื่องต่าง ๆ ของบุคคลในสังคมโดยไม่จ�ำต้องเกี่ยวข้องกับหลักศาสนา
ใดศาสนาหนึ่ง หากใช้กรอบ “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” มาพิจารณาแล้ว อาจจ�ำแนกการแสดงความเห็นต่อต้านตุ๊กตา
ลูกเทพ ได้ ๔ กรณี ดังนี้
กรณีที่ ๑: ถ้าเป็นแค่การเสียดสี ล้อเลียน ท�ำอินโฟกราฟฟิกข�ำ ๆ ล้อเลียนเปรียบ
เทียบตุ๊กตาลูกเทพกับตุ๊กตามีชีวิตอื่น เช่น ตุ๊กตาสยองขวัญอันโด่งดังจากหนังเรื่องต่าง ๆ หรือแสดงความเห็นท้าทาย
ความคิด สถาบัน (กลุ่มคนรักลูกเทพ) ซึ่งการอภิปรายเช่นนั้นเป็นการส่งเสริมให้เกิดการโต้แย้งและความเข้าใจที่มากขึ้น
การให้ข้อมูลว่าพาลูกเทพอย่างไรถึงไม่กระทบสิทธิผู้อื่น เช่นนี้ก็ยังอยู่ในเขตพื้นที่ของ “Free Speech” ในทางกลับกัน
ฝ่ายนิยมตุก๊ ตาลูกเทพก็สามารถโต้แย้ง แสดงการสือ่ สารด้านตรงข้าม (Counter speech) ได้เช่นกัน นอกจากนี้ ส�ำหรับ
ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากการสื่อสารในเชิงรังเกียจลูกเทพแบบ “เหมารวม” เช่น ฝ่ายผู้นิยมตุ๊กตาสะสม ก็อาจแสดง
ความเห็นตอบโต้ (Counter speech) ในรูปแบบของการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง (ว่าตุ๊กตาของตนอยู่บนพื้นฐานของแนวคิด
และรสนิยมอีกชนิดหนึ่ง)
กรณีที่ ๒: การสื่อสารที่เห็นได้ชัดว่าแสดงความเกลียดชัง เช่น ด่าว่า “โง่ งมงาย
ไร้สติ” ถ้าตีความโดยให้น�้ำหนักกับ Free Speech อย่างเช่นกฎหมายสหรัฐอเมริกาแล้ว เพียงแค่เนื้อหาในการสื่อสาร
เช่นนี้ ยังอยู่ในขอบเขตของ Free Speech ได้ แต่ตามกฎหมายไทยต้องพิจารณาว่าเข้าองค์ประกอบฐานหมิ่นประมาท
หรือไม่
กรณีที่ ๓: การสื่อสารในลักษณะการส่งเสริมกระตุ้น (Incite) ให้เกลียดชังกลุ่มคน
นิยมตุก๊ ตาลูกเทพ หรือถึงขัน้ ให้เกิดการกระท�ำทางกายภาพต่อไป น่าจะถือได้วา่ เป็นการเกินขอบเขตของ Free Speech
ไปสู่ Hate Speech ที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ “ล่าแม่มดออนไลน์” ซึ่งเป็นลักษณะการด�ำเนินการ
โจมตีผู้รักลูกเทพโดยน�ำเอาข้อมูลส่วนบุคคลหรือเรื่องราวส่วนตัวมาประจาน ในระดับของผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์
นั้น การกระท�ำเช่นนี้อาจข่ายการกระท�ำที่ฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้งาน เช่น มาตรฐานชุมชนของเฟสบุค (Community
Standard) ซึ่งอาจถูกน�ำเนื้อหาออกไปหรือระงับใช้งานได้
ส�ำหรับกรณีการโพสต์แสดงความไม่เห็นด้วย เกลียดชัง ด้วยวิธกี ารรุนแรง เช่น “เจอ
ทีไ่ หนฆ่าทีน่ นั่ ” “จับตบให้หายโง่ทงั้ แม่ทงั้ ลูก” เหล่านีห้ ากเทียบกับกฎหมายต่างประเทศจะเห็นว่า มีลกั ษณะ “Fighting
Words” หรือ “Dangerous Words” อันเกินขอบเขตของ “Free Speech”
กรณีที่ ๔: การที่ผู้ประกอบการร้านค้า บริการต่าง ๆ แสดงการสื่อสารออกมาว่าจะ
ไม่ตอ้ นรับลูกเทพ (ซึง่ ก็คอื ไม่ตอ้ นรับบุคคลทีน่ ยิ มลูกเทพและพาลูกเทพมาด้วย) การสือ่ สารด้วยภาพ ป้ายประกาศ ทีโ่ พสต์
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ในเว็บหรือเพจของร้านอย่างเป็นทางการ รวมทั้งมีเนื้อหาแสดงความเกลียดชังอย่างชัดเจน เช่น “ตุ๊กตาผี ไร้สติ งมงาย
เป็นตัวอย่างไม่ดีแก่เยาวชน” กรณีนี้สะท้อนถึงประเด็นการเลือกปฏิบัติถึงสองมิติซ้อนกัน กล่าวคือ การสื่อสารที่แสดง
ความเกลียดชัง และการปฏิเสธการให้บริการหรือสินค้าอันเกี่ยวเนื่องกับความเกลียดชังนั้น ในกรณีนี้จะเน้นพิจารณา
มิติของการปฏิเสธสินค้าหรือบริการซึ่ง อาจจ�ำแนกพิจารณาได้ ๒ แนวทาง ดังนี้
แนวทางแรก หากพิจารณาว่า ผู้นิยมตุ๊กตาลูกเทพมีเหตุผลทางด้าน “ความเชื่อ”
(แม้วา่ จะไม่เกีย่ วข้องกับ “ศาสนา”) แล้ว การเลือกปฏิบตั ดิ งั กล่าวก็อยูบ่ นเหตุทกี่ ฎหมายสิทธิมนุษยชนของหลายประเทศ
คุม้ ครอง โดยมีการวางหลักห้ามปฏิเสธให้บริการด้วยเหตุดงั กล่าว เช่น ในเดือนธันวาคม ๒๐๑๒ คูร่ กั ร่วมเพศ (Curt Freed
and Robert Ingersoll ) ติดต่อร้านดอกไม้เพื่อใช้บริการจัดดอกไม้ในงานแต่งงาน แต่ถูกเจ้าของร้านปฏิเสธอ้างเหตุผล
ความเชื่อทางศาสนา ศาลตัดสินว่า การปฏิเสธดังกล่าวเป็นการกระท�ำบนพื้นฐานความเชื่อทางศาสนา ซึ่งเป็นการเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งรสนิยมทางเพศ จึงเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติ ส�ำหรับข้ออ้างที่ว่า จ�ำเลยกระท�ำไปด้วย
เหตุความเชือ่ ทางศาสนานัน้ ศาลเห็นว่า การกระท�ำทีม่ สี าเหตุหรือแรงกระตุน้ จากความเชือ่ ทางศาสนานัน้ ไม่ได้เป็นเหตุ
ยกเว้นหลักกฎหมายห้ามเลือกปฏิบตั 515
ิ ดังนัน้ หากพิจารณาตามแนวทางนี้ จะน�ำไปสูข่ อ้ เสนอในการตรากฎหมายเพือ่ ห้าม
การปฏิเสธการให้บริการหรือจ�ำหน่ายสินค้าด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ติ า่ ง ๆ โดยเฉพาะเหตุแห่งศาสนาหรือความเชือ่
แนวทางที่สอง หากพิจารณาว่า ฝ่ายที่ปฏิเสธการให้บริการหรือจ�ำหน่ายสินค้ากับ
ผู้ที่พาตุ๊กตาลูกเทพเข้ามานั้น มีเหตุปฏิเสธบนพื้นฐานของความเชื่อ ลัทธิ หรือศาสนาของตนเช่นกัน บุคคลที่ปฏิเสธ
ก็ควรมีสิทธิในการปฏิเสธได้ ดังจะเทียบเคียงได้กับกฎหมายลายลักษณ์อักษรของหลายมลรัฐในสหรัฐอเมริกา ที่วาง
หลักคุม้ ครองบุคคลในการทีจ่ ะสามารถปฏิเสธการให้บริการบุคคลอืน่ ด้วยเหตุความเชือ่ ทางศาสนาของตนเองได้516 ดังนัน้
หากกฎหมายบังคับห้ามปฏิเสธบริการก็จะเป็นการขัดต่อความเชือ่ ของผูใ้ ห้บริการ นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาประเด็นที่
ว่า การให้เข้าใช้สถานทีห่ รือบริการอย่างใดอย่างหนึง่ นัน้ เกีย่ วข้องกับหลักกฎหมายเรือ่ งกรรมสิทธิใ์ นอสังหาริมทรัพย์ดว้ ย
ซึง่ บุคคลผูเ้ ป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มสี ทิ ธิอนุญาตให้บคุ คลอืน่ เข้ามาในสถานทีข่ องตนได้ หากมีการตรากฎหมายห้าม
ปฏิเสธบริการก็จะส่งผลกระทบต่อกรรมสิทธิ์ของผู้ให้บริการ นอกจากนี้ การจ�ำกัดสิทธิในการปฏิเสธสินค้าหรือบริการ
ยังส่งผลกระทบต่อหลักเสรีภาพในการท�ำสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย
จะเห็นได้ว่า กรณีตุ๊กตาลูกเทพเกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติถึงสองมิติ กล่าวคือ
มิติของการสื่อสารในลักษณะ “Hate Speech” ซึ่งต้องสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพในการแสดงความเห็นและ
การคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจาก “Hate Speech” และมิติของการปฏิเสธสินค้าหรือบริการ ซึ่งต้องสร้างความสมดุล
ระหว่างความเชื่อของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งหลักกรรมสิทธิและเสรีภาพในการท�ำสัญญาด้วย
อาจสรุปได้วา่ กรณีตกุ๊ ตาลูกเทพนัน้ เป็นกรณีหนึง่ ของพฤติกรรมในสังคมซึง่ สะท้อน
ให้เห็นสภาพปัญหาของการเลือกปฏิบัติในกรณีของการสื่อสารที่ท�ำให้เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech) โดยเฉพาะ
ปัญหาของกฎหมายไทยที่ยังไม่มีหลักการโดยเฉพาะส�ำหรับการสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพในการแสดงความคิด
เห็น (Free Speech) และการสื่อสารที่ท�ำให้เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech) ในขณะที่พันธกรณีระหว่างประเทศ
และกฎหมายของหลายประเทศได้มีหลักการเพื่อรองรับปัญหานี้ จากการศึกษาในส่วนนี้จึงน�ำไปสู่ข้อเสนอแนะของการ
วิจัยเพื่อการปรับปรุงกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องต่อไป
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From “Ingersoll v. Arlene’s Flowers”
เช่น รัฐบาลของรัฐ Mississippi ได้ผ่านกฎหมาย “คุ้มครองเสรีภาพในความเชื่อจากการเลือกปฏิบัติโดยรัฐบาล"
(Protecting Freedom of Conscience from Government Discrimination Act) ประเด็นนี้ได้วิเคราะห์ไว้ต่างหาก
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๔.๑๖ ปัญหาขอบเขตของกฎหมายในการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติในภาคเอกชน
แม้ว่าตามกฎหมายไทยจะปรากฏหลักความเสมอภาคและการเลือกปฏิบัติที่เห็นได้ชัดเจนจากรัฐธรรมนูญ
อย่างไรก็ตาม จากสภาพปัญหาแสดงให้เห็นว่า การเลือกปฏิบัติสามารถเกิดขึ้นได้ใน ๒ กรณี คือ
กรณีแรก การเลือกปฏิบัติจากภาครัฐ เช่น กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ หรือการเลือกปฏิบัติที่เกิดจากองค์กรของรัฐ
การกระท�ำของเจ้าหน้าที่รัฐ
กรณีทสี่ อง การเลือกปฏิบตั จิ ากภาคเอกชน เช่น การกระท�ำในความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง การเลือก
ปฏิบตั ใิ นบริบทอืน่ ๆ เช่น การปฏิเสธการให้บริการหรือการจ�ำหน่ายสินค้า การจ�ำกัดสิทธิในการเข้าถึงบริการหรือสถาน
ที่ของภาคเอกชนต่าง ๆ รวมทั้งการสื่อสารที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
ดังนั้น ประเด็นปัญหาที่จะวิเคราะห์ในหัวข้อนี้ก็คือ หลักกฎหมายเกี่ยวกับความเสมอภาคและการเลือกปฏิบัติ
สามารถครอบคลุมไปถึงการเลือกปฏิบัติจากทั้งภาครัฐและเอกชนหรือไม่
๑) กฎหมายแคนาดา
จากการศึกษากฎหมายแคนาดาพบว่า รัฐธรรมนูญ (Canadian Charter of Rights and Freedom) ใช้
บังคับกับรัฐสภา (Parliament) และรัฐบาล (Government) ในกรณีตา่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอ�ำนาจของรัฐสภา และรัฐบาล
รวมทั้งรัฐบาลในแต่ละเขตการปกครอง (Province) ด้วย517 ศาลสูงสุดแคนาดาได้วางหลักไว้ว่า รัฐธรรมนูญมีขอบเขต
ใช้บังคับกับรัฐบาลเท่านั้น ซึ่งรวมทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่าย
บริหารก�ำหนดขึ้นจะต้องอยู่ภายใต้หลักการของรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ การกระท�ำของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในการปฏิบัติต่อบุคคลก็อยู่ภายใต้ขอบเขตของรัฐธรรมนูญ518 ดังนั้น การเลือกปฏิบัติในกรอบของรัฐธรรมนูญแคนาดา
นั้นจะครอบคลุมการปฏิบัติของรัฐหรือองค์กรของรัฐ ส�ำหรับการเลือกปฏิบัติท่ีเกิดจากการให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น
การขนส่ง การศึกษา ก็จะต้องพิจารณาว่าหากองค์กรนั้นเป็นองค์กรที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญ
ต่อการด�ำเนินการก็ถือว่าเป็นการกระท�ำของภาครัฐที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของรัฐธรรมนูญ519 คดีส�ำคัญในปี ๒๐๐๘
ซึ่งศาลสูงสุดแคนาดาตัดสินประเด็นการเลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕ ก็ได้ย�้ำถึงหลักการนี้ว่า มาตรา ๑๕
“มุ่งหมายในการป้องกันมิให้รัฐบาล (Preventing government) ด�ำเนินการใด ๆ อันเป็นการจ�ำแนกความแตกต่างบน
พืน้ ฐานเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ทิ รี่ ะบุไว้ ซึง่ มีผลกระทบต่อการท�ำให้ความเสียเปรียบด�ำเนินต่อไป หรืออคติ หรือการสร้าง
ความเสียเปรียบให้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการสร้างภาพเหมารวม (Stereotyping)”520 ดังนั้น ในการควบคุมการปฏิบัติ
ของภาคเอกชนนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นการตรากฎหมายในเรือ่ งต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญอาจมีผลกระทบ
โดยอ้อมได้ กล่าวคือ หากกฎหมายลายลักษณ์อกั ษรมีบทบัญญัตทิ คี่ ลุมเครือหรือไม่ชดั เจน จะต้องมีการตีความกฎหมาย
ดังกล่าวโดยสอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญด้วย
517

Canadian Charter of Rights and Freedoms, s. 32
From “RWDSU Local 580 v. Dolphin Delivery Ltd [1986]” 2 SCR 573 (Supreme Court of Canada).
519
From The Charter of Rights and Freedoms, 3rd ed. (p 102) by Robert J. Sharpe and Kent Roach, 2005
Toronto: Irwin Law
520
From “Canada in R. v. Kapp” SCC 41, [2008] 2 S.C.R. 483, 294 D.L.R. (4th)
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ส�ำหรับการเลือกปฏิบตั ทิ กี่ ระท�ำโดยภาคเอกชนในมิตติ า่ ง ๆ นัน้ จะเห็นได้วา่ เนือ่ งจากรัฐธรรมนูญแคนาดา
มีขอบเขตใช้บังคับกับองค์กรของรัฐที่มีการเลือกปฏิบัติต่อประชาชน จึงไม่ครอบคลุมการกระท�ำที่มีลักษณะเป็นการ
เลือกปฏิบัติในภาคเอกชน ศาลสูงสุดแคนาดาอธิบายว่าหลักการตามรัฐธรรมนูญเป็นกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลอ�ำนาจ
รัฐที่มีต่อประชาชน หากการกระท�ำของภาคเอกชนทั้งหมดถูกตรวจสอบภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วจะเป็นการแทรกแซง
ต่อเสรีภาพในการท�ำสัญญา521
๒) กฎหมายแอฟริกาใต้
ส�ำหรับประเทศแอฟริกาใต้นนั้ พบว่ารัฐธรรมนูญมีขอบเขตใช้บงั คับกับกฎหมายทัง้ หมด รวมทัง้ การกระท�ำ
ของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลากร รวมทั้งองค์กรทั้งหมดของรัฐ (All organs of state)522
อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับหลักการห้ามเลือกปฏิบัตินั้น รัฐธรรมนูญระบุไว้อย่างชัดเจนว่าครอบคลุมถึงการ
กระท�ำโดยเอกชนด้วย ดังจะเห็นได้จากมาตรา ๙ ซึ่งวางหลักไว้ ดังนี้
(๑) รัฐจะต้องไม่เลือกปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็นธรรมทัง้ โดยตรงและโดยอ้อมต่อบุคคล ด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ
ซึ่งรวมถึงเชื้อชาติ เพศ การตั้งครรภ์ สถานะความเป็นมารดา ชาติก�ำเนิด สีผิว รสนิยมทางเพศ อายุ ความพิการ ศาสนา
ความเชื่อ วัฒนธรรม ภาษา และถิ่นก�ำเนิด
(๒) บุคคลจะต้องไม่กระท�ำการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อบุคคลอื่นด้วยเหตุ
ดังระบุใน (๑) ในการนี้ รัฐต้องมีกฎหมายเพื่อป้องกันและห้ามการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าว
จะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญของแอฟริกาใต้นั้น ครอบคลุมทั้งการเลือกปฏิบัติที่กระท�ำโดยรัฐและกระท�ำโดย
เอกชน โดยวางหลักจ�ำแนกการเลือกปฏิบัติที่กระท�ำโดยรัฐและเอกชนออกจากกันอย่างชัดเจน โดยการเลือกปฏิบัติ
ทั้งสองกรณีนั้นต่างต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น
อย่างไรก็ตาม การเลือกปฏิบัติที่กระท�ำโดยภาคเอกชนนั้น รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้รัฐมีหน้าที่ตรากฎหมาย
เฉพาะเพื่อห้ามการเลือกปฏิบัติที่กระท�ำโดยภาคเอกชน ดังนั้น บุคคลผู้ถูกบุคคลอื่นเลือกปฏิบัติจึงมิได้อ้างสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญขึ้นฟ้องร้องผู้เลือกปฏิบัติโดยตรง แต่เป็นการเรียกร้องสิทธิโดยกฎหมายที่รัฐมีหน้าที่ตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
โดยในประเด็นนี้ ศาลรัฐธรรมนูญของแอฟริกาใต้ก็วางหลักไว้ชัดเจนว่า “เนื่องจากรัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้ว่ารัฐต้องมีการ
ตรากฎหมายเพือ่ คุม้ ครองและป้องกันการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรมอันกระท�ำโดยเอกชน และรัฐบาลได้ตรากฎหมายห้าม
การเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรมโดยเอกชนแล้ว ดังนัน้ ปัจเจกชนจึงไม่มสี ทิ ธิโต้แย้งการเลือกปฏิบตั ทิ กี่ ระท�ำโดยภาคเอกชน
ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ”523 ดังนั้น รัฐธรรมนูญแอฟริกาใต้จึงเป็นกรณีท่ีแสดงให้เห็นถึงการบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกเลือกปฏิบัติในระดับรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน โดยจ�ำแนกทั้งการกระท�ำของรัฐและเอกชน
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From “McKinney v. University of Guelph [1990]” 3 SCR 229 ,Supreme Court of Canada
South African Constitution, Section 8
523
From “MEC for Education: Kwazulu-Natal and Others v. Pillay (CCT 51/06) [2007]” ZACC 21; 2008 (1)
SA 474 (CC); 2008 (2) BCLR 99 (South African Constitutional Court)
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๓) กฎหมายอินเดีย
หากเปรียบเทียบกับกฎหมายอินเดียแล้วพบว่า บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอินเดียมีขอบเขตใช้กับองค์กร
ของรัฐ ดังจะเห็นได้จากหลักการพืน้ ฐานที่ระบุว่า รัฐจะต้องไม่ตรากฎหมายใด ๆ อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิพนื้ ฐานของ
ประชาชนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายใด ๆ ที่ขัดหรือแย้งต่อสิทธิดังกล่าวนั้นถือเป็นโมฆะ (Void)524
ในกรณีของหลักการห้ามเลือกปฏิบตั ติ ามรัฐธรรมนูญนัน้ พบว่ามีการระบุอย่างชัดเจนว่า “รัฐจะต้องไม่เลือก
ปฏิบตั ติ อ่ พลเมืองด้วยเพียงเพราะเหตุแห่งศาสนา เชือ้ ชาติ เพศ สถานทีเ่ กิด”525 ส�ำหรับการห้ามเลือกปฏิบตั ใิ นกรณีการ
เข้าถึงสถานทีห่ รือบริการในทีส่ าธารณะ ก็มขี อบเขตจ�ำกัดเฉพาะสถานทีซ่ งึ่ ได้รบั เงินอุดหนุนทัง้ หมดหรือบางส่วนจากรัฐ
เท่านั้น526
อย่างไรก็ตาม มีบางบทบัญญัติที่ผูกพันทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้แก่การวางหลักขจัดความเป็น
คนนอกวรรณะ (Untouchability) และห้ามการกระท�ำรูปแบบใด ๆ ที่เกี่ยวกับการท�ำให้คนเป็นคนนอกวรรณะ รวม
ทั้งก�ำหนดว่าการกระท�ำใด ๆ ที่ท�ำให้ด้อยสิทธิเพราะเป็นคนนอกวรรณะนั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย527 โดยได้มีการ
ตรากฎหมายเฉพาะเพื่อรองรับหลักการตามรัฐธรรมนูญนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม ศาลสูงอินเดียเคยตัดสินว่าบทบัญญัติ
มาตรา ๑๕ ที่ห้ามการเลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนั้น มีผลในแนวราบ (Horizontal application) กล่าวคือ ครอบคลุม
การห้ามเลือกปฏิบัติที่กระท�ำระหว่างปัจเจกชนด้วยกันในกรณีการเข้าถึงสถานที่สาธารณะ ศาลเห็นว่าการเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตุแห่งเพศนั้นเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแม้ว่ากรณีการบังคับใช้ในแนวราบต่อการกระท�ำของเอกชน 528
ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า มาตรา ๑๕ (๑) ของรัฐธรรมนูญอินเดียระบุไว้อย่างชัดเจนว่า “รัฐ” (State) ต้องไม่เลือกปฏิบัติต่อ
พลเมือง ในขณะที่มาตรา ๑๕ (๒) ไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าห้ามการกระท�ำของ “รัฐ” นอกจากนี้ ในมิติของการเลือกปฏิบัติ
ทีค่ รอบคลุมตามมาตรา ๑๕ (๒) นัน้ ได้แยกเป็นสองกรณี คือ529 กรณี (ข) ครอบคลุมการเลือกปฏิบตั ใิ นมิตขิ องการเข้าถึง
สถานที่สาธารณะซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ แต่ส�ำหรับกรณี (ก) นั้นไม่จ�ำกัดเฉพาะสถานที่ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ
เท่านัน้ ดังนัน้ ศาลจึงตีความกรณีสถานทีเ่ ปิดให้บริการสาธารณะซึง่ ด�ำเนินการโดยภาคเอกชนว่าต้องอยูภ่ ายใต้หลักการ
ห้ามเลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญด้วย
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India Constitution, Section 13 (2)
The constitution of India, Article 15 (1)
526
The constitution of India, Article 15 (2)
527
รัฐธรรมนูญอินเดีย มาตรา ๑๗ วางหลักขจัดความเป็นคนนอกวรรณะ และห้ามการกระท�ำรูปแบบใด ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ท�ำให้คนเป็นคนนอกวรรณะ รวมทั้งก�ำหนดว่าการกระท�ำใด ๆ ที่ท�ำให้ด้อยสิทธิเพราะเป็นคนนอกวรรณะนั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย
(“Untouchability” is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising
out of “Untouchability” shall be an offence punishable in accordance with law.)
528
From “Naz Foundation v. Government of NCT of Delhi, WP(C) No. 7455/2001” 2 July 2009 (High Court
of Delhi)
529
มาตรา ๑๕ (๒) วางหลักว่า “พลเมืองจะต้องไม่ถูกท�ำให้เสียสิทธิ หรือถูกจ�ำกัด หรืออยู่ภายใต้เงื่อนไขใด ในกรณีต่อไปนี้
ด้วยเพียงเพราะเหตุแห่งศาสนา เชื้อชาติ เพศ สถานที่เกิด
(ก) การเข้าถึงร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม สถานที่ให้บริการเกี่ยวกับความบันเทิงสาธารณะ หรือ
(ข) การใช้แหล่งน�้ำ สถานที่อาบน�้ำ ถนน สถานที่ใด ๆ ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนทั้งหมดหรือบางส่วนจากรัฐซึ่งเปิดให้ใช้แก่
บุคคลทั่วไป”
525
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๔) กฎหมายสหรัฐอเมริกา
ในกรณีของสหรัฐอเมริกานั้น รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาให้อ�ำนาจรัฐบาลกลางโดยสภาคองเกรซในการตรา
กฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ การอ้างสิทธิตามรัฐธรรมนูญเป็นการอ้างยันต่อรัฐหรือองค์กรของรัฐ
ส�ำหรับกรณีของการเลือกปฏิบัตินั้น รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาครอบคลุมการเลือกปฏิบัติที่เกิดจากการกระท�ำของรัฐ
และหน่วยงานรัฐ530 ศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาได้วางหลักไว้ว่า รัฐธรรมนูญเกี่ยวข้องกับการกระท�ำของรัฐโดยไม่คุ้มครอง
ถึงการกระท�ำที่เกิดจากภาคเอกชน แม้ว่าการกระท�ำนั้นจะมิชอบด้วยกฎหมายหรือเลือกปฏิบัติก็ตาม531
ดังนั้น หากมีการเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นกับบุคคลอันเกิดจากกฎหรือการกระท�ำขององค์กรภาครัฐแล้ว บุคคล
สามารถอ้างสิทธิตามรัฐธรรมนูญได้ อย่างไรก็ตาม มีขอ้ สังเกตว่าในกฎหมายทีอ่ อกโดยอาศัยอ�ำนาจรัฐบาลกลางนัน้ จะต้อง
ไม่ขดั หรือแย้งกับหลักการตามรัฐธรรมนูญ ตัวอย่างเช่น รัฐธรรมนูญสหรัฐมีหลักให้ความคุม้ กันแก่รฐั บาลมลรัฐจากการที่
บุคคลฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายในศาลระดับรัฐบาลกลาง (Federal court) ดังนัน้ ศาลได้เคยตัดสินว่ากฎหมายการเลือก
ปฏิบัติด้านอายุในการจ้างแรงงาน (Age Discrimination in Employment Act) ที่ให้ลูกจ้างภาครัฐฟ้องรัฐบาลมลรัฐ
ได้นั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ532 เช่นเดียวกับกรณีกฎหมายเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ (Disability Discrimination Act) ซึ่ง
ศาลตัดสินว่าบทบัญญัตใิ นกฎหมายดังกล่าวทีใ่ ห้สทิ ธิบคุ คลฟ้องเรียกค่าเสียหายจากรัฐบาลมลรัฐนัน้ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ533
การเลือกปฏิบัติโดยภาคเอกชนในบางกรณีอาจได้รับการคุ้มครองจากหลักการห้ามเลือกปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญไปด้วย เช่น ศาลสูงสุดเคยตัดสินในคดีทเี่ กีย่ วกับการปรับใช้หลักกฎหมายคอมมอนลอว์วา่ ด้วยสัญญาระหว่าง
บุคคลธรรมดาสองฝ่าย ซึ่งมีเนื้อหาเป็นการจ�ำกัดสิทธิของคนผิวสีในการมีกรรมสิทธิ์หรือการครอบครองทรัพย์สิน ศาล
ตัดสินว่าในกรณีธรุ กรรมระหว่างบุคคลธรรมดานัน้ โดยตัวของข้อจ�ำกัดในสัญญานัน้ เองมิได้ขดั ต่อหลักการตามรัฐธรรมนูญ
ทีเ่ กีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ิ แต่การออกค�ำสัง่ ของศาลหรือการกระท�ำของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในการบังคับใช้กฎหมายนัน้ อยูภ่ าย
ใต้บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญด้วย ดังนั้น ศาลจึงไม่สามารถออกค�ำสั่งบังคับตามข้อสัญญาระหว่างเอกชน534 (ที่มีเนื้อหา
เป็นการเลือกปฏิบัติและขัดต่อรัฐธรรมนูญ) จะเห็นได้ว่าในคดีนี้ศาลยืนยันหลักการว่า หลักการห้ามเลือกปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญนั้นมีขอบเขตเฉพาะการกระท�ำของรัฐ สัญญาระหว่างภาคเอกชนที่เนื้อหาเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งสีผิวนั้น
แม้ว่าขัดต่อหลักตามรัฐธรรมนูญแต่ไม่อยู่ในขอบเขตของรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม ประเด็นส�ำคัญในคดีนี้คือ ศาลจะมี
ค�ำสั่งบังคับตามสัญญานั้นได้หรือไม่ ซึ่งศาลสูงสุดตัดสินว่า ศาลในฐานะองค์กรของรัฐต้องผูกพันตามหลักการห้ามเลือก
ปฏิบัติของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ศาลจึงไม่สามารถบังคับตามข้อสัญญาดังกล่าวได้ จึงอาจพิจารณาได้ว่าในกรณีนี้หลักห้าม
เลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญส่งผลคุ้มครองความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนโดยทางอ้อม

530

From “Sources of US Equality Law (p 21)” by David B. Oppenheimer, 2010, European Anti-discrimination Law Review (EADLR) ,10
531
From “Shelley v. Kraemer 334 US 1 (1948)” (US Supreme Court)
532
From “Kimel v. Florida Bd. of Regents 528 US 62 (2000)” (US Supreme Court)
533
From “Board of Trustees of the University of Alabama v. Garrett 531 US 356 (2001)” (US Supreme
Court)
534
From “Shelley v. Kraemer 334 US 1 (1948)” (US Supreme Court)
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๕) วิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายไทย
จากการศึกษาหลักการตามรัฐธรรมนูญของประเทศต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า หลักการห้ามเลือกปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญของหลายประเทศจะมีผลบังคับในเชิงแนวตั้ง (Vertical Application) กล่าวคือใช้กับความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาครัฐกับเอกชน ซึ่งเอกชนอาจยกสิทธิที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญขึ้นยันต่อรัฐหากมีการกระท�ำของหน่วย
งานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นการเลือกปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญของบางประเทศอาจสามารถน�ำมาบังคับ
ใช้ในเชิงแนวนอน (Horizontal Application) ในการควบคุมภาคเอกชนที่กระท�ำการเลือกปฏิบัติต่อเอกชนด้วยกันได้
หากเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยจะพบว่า ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นัน้ การให้ความคุม้ ครองบุคคลจากการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม
ไว้อย่างชัดเจน เมื่อพิจารณาตามลายลักษณ์อักษรแล้วอาจเข้าใจได้ว่า บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครองทั่ว
ทุกภาคส่วนในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน อย่างไรก็ตาม นักวิชาการ เช่น ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์
อุวรรณโณ อธิบายว่าสิทธิตามรัฐธรรมนูญเป็นเอกสารที่ใช้ยันระหว่างรัฐกับประชาชน องค์กรของรัฐเท่านั้นที่จะละเมิด
สิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญให้การคุ้มครองไว้ไม่ได้ รัฐธรรมนูญไม่อาจให้ความคุ้มครองเอกชนและเอกชนด้วยกัน หาก
ต้องการให้คมุ้ ครองดังกล่าว รัฐต้องกฎหมายออกมาเพือ่ รองรับในการห้ามมิให้มกี ารเลือกปฏิบตั ใิ นภาคเอกชน ดังนี้
จะเห็นได้ว่า ขอบเขตการคุ้มครองบุคคลผู้ถูกเลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนั้น โดยหลักแล้วเป็นการคุ้มครองเอกชนจาก
การเลือกปฏิบตั ทิ เี่ กิดจากภาครัฐ เช่น การก�ำหนดกฎเกณฑ์ทมี่ ลี กั ษณะการเลือกปฏิบตั ิ รัฐธรรมนูญจึงไม่คมุ้ ครองไปถึง
การเลือกปฏิบัติระหว่างเอกชนด้วยกัน535
ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ อธิบายหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญโดยจ�ำแนกระหว่าง “ผูท้ รง
สิทธิ” ซึ่งได้แก่บุคคลธรรมดา และ “ผู้ที่ต้องผูกพันตามหลักความเสมอภาค” ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว หลักความเสมอภาค
ผูกพันผู้ใช้อ�ำนาจรัฐทั้งหมด กล่าวคือ องค์กรฝ่ายบริหาร ตุลาการ และนิติบัญญัติ ส�ำหรับเอกชนนั้น มีความอิสระใน
การก่อให้เกิดนิตสิ มั พันธ์ตอ่ กันซึง่ เป็นไปตามหลักในการให้ความเคารพต่อความเป็นอิสระของเอกชน จึงไม่นำ� หลักความ
เสมอภาคมาใช้กบั เอกชน แต่การใช้อำ� นาจของเอกชนในเรือ่ งใดทีเ่ อกชนมีอำ� นาจในการก�ำหนดเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ อันมีผล
ต่อบุคคลอื่น เช่น สิทธิในการก�ำหนดอัตราจ้าง เช่นนี้เอกชนนั้นต้องผูกพันต่อรัฐธรรมนูญ หรือในกรณีการใช้บทบัญญัติ
ของกฎหมายแพ่งนั้น หลักความเสมอภาคเข้ามามีผลในทางอ้อม โดยเฉพาะเสรีภาพในการท�ำสัญญาอันเป็นหลัก
พืน้ ฐาน แต่กรณีบคุ คลทีเ่ ป็นผูผ้ กู ขาดในการให้บริการหรือผลิตสินค้ากรณีนเี้ ช่นนีต้ อ้ งค�ำนึงถึงหลักความเสมอภาคด้วย536
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าโดยหลักแล้ว ผู้ที่ต้องผูกพันตามหลักความเสมอภาคก็คือองค์กรของรัฐ โดยผู้ทรงสิทธิที่จะอ้าง
หลักความเสมอภาคขึ้นยันรัฐก็คือเอกชนในลักษณะของการผลบังคับในเชิงแนวตั้ง (Vertical Application) นั่นเอง
นอกจากนี้ นักวิชาการยังได้ชใี้ ห้เห็นข้อจ�ำกัดอืน่ ๆ ในการอ้างหลักความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบตั ิ
ตามรัฐธรรมนูญโดยเอกชน เช่น ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม ยังได้อธิบายว่า “..โดยหลักบุคคลธรรมดาทัว่ ไปย่อม
อ้างหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญได้ ซึ่งการอ้างหลักดังกล่าวเป็นผลมาจากลักษณะของสิทธิตามมาตรา ๓๐
ซึ่งบัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งว่า บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน...”
535

ไพโรจน์ พลเพชร และ คณะ, รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการวิจยั การติดตามและประเมินผลบังคับใช้รฐั ธรรมนูญ
เรื่องสิทธิเสรีภาพและศักด์ศรีความเป็นมนุษย์ (๒๕๔๗), หน้า ๖๒-๖๓.
536
บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (กรุงเทพมหาชน: วิญญูชน, ๒๕๕๘),
หน้า ๑๓๒-๑๓๓.
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อย่างไรก็ตาม ได้ชี้ให้เห็นถึงข้อจ�ำกัดว่าบุคคลธรรมดาซึ่งจะอ้างหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญนี้ยังมีข้อจ�ำกัด
เฉพาะบุคคลสัญชาติไทย โดยอธิบายว่า “...จากชือ่ หมวดทีบ่ ญ
ั ญัตใิ ห้เป็นหมวดว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
จึงท�ำให้บทบัญญัตขิ องสิทธิเสรีภาพตามหมวด ๓ บังคับใช้กบั ปวงชนชาวไทยหรือคนสัญชาติไทย ดังนัน้ บุคคลต่างด้าวไม่
สามารถเป็นผู้ทรงสิทธิในความเสมอภาคตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญได้ แม้หลักแห่งความเสมอภาคจะเป็นหลักการ
แห่งสิทธิมนุษยชนก็ตาม ซึง่ เมือ่ พิจารณาจากบทบัญญัตเิ รือ่ งสิทธิและเสรีภาพแล้วจะพบว่าเป็นเรือ่ งของการใช้สทิ ธิและ
เสรีภาพของบุคคลในการแสดงเจตจ�ำนงทางการเมืองซึ่งโดยหลักก็เป็นเรื่องของคนในรัฐนั้น ๆ เอง จึงถือเป็นเหตุผลอัน
อาจยกขึ้นอ้างของการปฏิบัติต่อบุคคลอันมิใช่บุคคลสัญชาติอย่างไม่เท่าเทียมกันได้ หากรัฐธรรมนูญจะให้สิทธิเสรีภาพ
แก่บุคคลต่างด้าวประการใดก็ต้องบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในกรณีที่รัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติไว้คนต่างด้าว
จะมีสิทธิเพียงใดย่อมเป็นไปตามสนธิสัญญาและกฎหมายอื่นซึ่งไม่ใช่ของรัฐธรรมนูญ...”537
ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ ขอบเขตการคุม้ ครองบุคคลจากการถูกเลือกปฏิบตั ติ ามกฎหมายไทย มีลกั ษณะคล้ายคลึง
กับกฎหมายต่างประเทศซึ่งการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนั้นมีขอบเขตจ�ำกัดเฉพาะการเลือกปฏิบัติที่เกิดจากภาครัฐ
โดยให้สิทธิประชาชนอ้างหลักการห้ามเลือกปฏิบัติขึ้นยันรัฐ หรือที่เรียกว่าการบังคับใช้หลักการห้ามเลือกปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญในเชิงแนวตั้ง (Vertical Application) ส�ำหรับกรณีของภาคเอกชนนั้น การคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติจึงจ�ำ
ต้องมีการบัญญัตกิ ฎหมายเฉพาะขึน้ เพือ่ คุม้ ครอง นอกจากนี้ เมือ่ พิจารณาหลักการห้ามเลือกปฏิบตั ติ ามรัฐธรรมนูญแล้ว
อาจกล่าวได้ว่า รัฐมีหน้าที่ในการตรากฎหมายเพื่อท�ำให้หลักการห้ามเลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเกิดผลในทางปฏิบัติ
ส�ำหรับการเลือกปฏิบัติในมิติต่าง ๆ ด้วย
ในจุดนีม้ ขี อ้ สังเกตว่า การทีป่ จั เจกชนอ้างหลักรัฐธรรมนูญขึน้ ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยได้หรือไม่นนั้ เป็นอีก
ประเด็นหนึ่ง กล่าวคือ ตามรัฐธรรมนูญบางฉบับ เช่น พ.ศ. ๒๕๕๐ ก�ำหนดให้ประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
มีสิทธิยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าบทกฎหมายนั้นขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ การให้สิทธิเช่นนี้อาจ
เรียกได้ว่าเป็นการด�ำเนินคดีโดยตรง538 แต่ก็ยังเป็นการเรียกร้องกล่าวอ้างหลักรัฐธรรมนูญขึ้นยันรัฐ มิใช่กล่าวอ้างต่อ
เอกชนด้วยกัน
นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ พิจารณาว่า หากเปรียบเทียบกับแอฟริกาใต้แล้วพบว่า รัฐธรรมนูญของไทยไม่ได้บญ
ั ญัติ
ไว้ชดั เจนดังเช่นรัฐธรรมนูญของแอฟริกาใต้ ซึง่ จ�ำแนกหลักการห้ามเลือกปฏิบตั อิ อกเป็นสองกรณี ได้แก่ การเลือกปฏิบตั ิ
ที่กระท�ำโดยรัฐ ซึ่งห้ามรัฐกระท�ำการเลือกปฏิบัติต่อประชาชน และการเลือกปฏิบัติที่กระท�ำโดยภาคเอกชน ซึ่งก�ำหนด
หน้าที่ให้รัฐตรากฎหมายห้ามการเลือกปฏิบัติที่กระท�ำโดยภาคเอกชน ส�ำหรับรัฐธรรมนูญของไทยนั้นเป็นการวางหลัก
ห้ามเลือกปฏิบัติท่ัวไปซึ่งตีความตามหลักการของรัฐธรรมนูญแล้วจะครอบคลุมเฉพาะการอ้างยันต่อรัฐเท่านั้น อย่างไร
ก็ตาม โดยนัยของหลักการตามรัฐธรรมนูญแล้ว รัฐก็มีหน้าที่ตรากฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติที่เกิดจากภาคเอกชนด้วย
ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกับรัฐธรรมนูญแอฟริกาใต้ เพียงแต่รัฐธรรมนูญแอฟริกาใต้ก�ำหนดลงไปในตัวบทอย่างชัดเจนว่า
ให้รัฐมีหน้าที่ในการตรากฎหมายเฉพาะเพื่อคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติและห้ามการเลือกปฏิบัติในภาคเอกชน
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วิษณุ เครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, พิมพ์ครัง้ ที่ ๓ (กรุงเทพมหานคร: นิตธิ รรม, ๒๕๓๐)
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ วางหลักว่า “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้มีสิทธิ
ยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพือ่ มีคำ� วินจิ ฉัยว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้” ซึง่ แตกต่างกับรัฐธรรมนูญบางฉบับ
เช่น พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งประชาชนผู้ถูกละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ไม่สามารถน�ำคดีมาสู่ศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง ต้องใช้ช่องทางอื่น
เช่น การใช้สิทธิผ่านช่องทางศาล (รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๔) หรือการใช้สิทธิผ่านช่องทางผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
(รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๙๘) เป็นต้น
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ตัวอย่างของกฎหมายเฉพาะที่มีการบัญญัติขึ้นส�ำหรับคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติอันมีขอบเขตใช้กับภาค
เอกชน เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
ส�ำหรับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นกฎหมายเฉพาะซึ่งมีหลักการโดยตรง
ในการห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ หากพิจารณา มาตรา ๑๗539 จะเห็นได้ว่ามีขอบเขตครอบคลุมการกระท�ำ
อันเป็นการเลือกปฏิบตั ทิ งั้ ภาครัฐและเอกชน จึงเป็นตัวอย่างของกฎหมายเฉพาะทีค่ รอบคลุมการเลือกปฏิบตั โิ ดยรัฐและ
โดยเอกชน แต่กฎหมายนี้มีขอบเขตของเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติเฉพาะเพศเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม การเลือกปฏิบตั จิ ากภาคเอกชนในกรณีอนื่ ๆ ยังไม่มกี ฎหมายคุม้ ครองเป็นการเฉพาะ ตัวอย่าง
ที่ได้ศึกษาพบในงานวิจัยนี้จากการส�ำรวจ สัมภาษณ์ จัดกลุ่มสนทนา ฯลฯ เช่น
 การเลือกปฏิบัติโดยการปฏิเสธไม่ให้เข้าใช้บริการของผู้ประกอบกิจการที่พัก เช่น การที่โรงแรมปฏิเสธ
มิให้ผู้มีความเชื่อในตุ๊กตาลูกเทพเข้าใช้บริการ
 การปฏิเสธไม่ขายสินค้าหรือบริการด้วยสาเหตุความคิด ความเชื่อที่แตกต่างกัน เช่น ร้านอาหารไม่ให้
บริการกับลูกค้าที่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน
 การปฏิเสธไม่ให้บริการด้วยสาเหตุเชือ
้ ชาติ สัญชาติ เช่น การปฏิเสธไม่ให้บริการทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วแก่บคุ คลสัญชาติไทย โดยมีการเลือกให้บริการเฉพาะลูกค้าทีเ่ ป็นคนต่างด้าว
เป็นต้น
ในกรณีประเด็นการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยการปฏิเสธการจ�ำหน่ายสินค้าหรือให้บริการนัน้ จะได้แยกวิเคราะห์เป็น
หัวข้อต่างหากต่อไป
ส�ำหรับกรณีการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) นัน้ ในมิตกิ ารจ้างแรงงานปรากฏการคุม้ ครองตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานที่ได้แก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๕๑ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ครอบคลุมการคุกคามทางเพศในลักษณะ
ของการสร้างบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมการท�ำงานอันเป็นการคุกคาม (Hostile Working Environment) แต่มิได้
เกิดจากการกระท�ำของนายจ้างหรือลูกจ้างผู้มีอ�ำนาจบังคับบัญชา กล่าวคือ เกิดจากการกระท�ำของลูกจ้างต่อลูกจ้าง
ด้วยกันเอง นอกจากนี้ ส�ำหรับการคุกคามทางเพศในที่สาธารณะ ซึ่งอยู่นอกบริบทการจ้างแรงงานนั้น ก็ไม่มีกฎหมาย
คุ้มครองเป็นการเฉพาะ
การสื่อสารที่กระตุ้นหรือก่อให้เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech) นั้นในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมาย
เป็นการเฉพาะเช่นเดียวกัน
อาจสรุปได้ว่า ข้อจ�ำกัดในการกล่าวอ้างหลักความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญของ
ไทยมี ๒ ประการที่ส�ำคัญ คือ
ประการแรก จ�ำกัดเฉพาะการอ้างขึน้ ยันรัฐหรือองค์กรของรัฐเท่านัน้ ไม่รวมถึงการอ้างขึน้ ยันการเลือกปฏิบตั ิ
ที่กระท�ำโดยภาคเอกชน
ประการที่สอง จ�ำกัดเฉพาะบุคคลสัญชาติไทย ไม่รวมถึงการอ้างขึ้นยันการเลือกปฏิบัติที่กระท�ำโดยรัฐและ
ภาคเอกชนในกรณีผู้อ้างสิทธิเป็นคนต่างด้าว
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ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ทั้งนี้ หากจะให้การคุ้มครองความเท่าเทียมกันหรือความเสมอภาคที่อยู่ภายใต้ข้อจ�ำกัดดังกล่าวก็จ�ำต้องมี
การตรากฎหมายเฉพาะขึ้นมา โดยเฉพาะในกรณีการเลือกปฏิบัติที่กระท�ำโดยภาคเอกชนนั้น แม้รัฐธรรมนูญของไทย
จะสามารถบังคับใช้หลักการห้ามเลือกปฏิบัติในเชิงแนวตั้ง (Vertical Application) แต่รัฐก็มีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
ในการตรากฎหมายคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติจากการกระท�ำของภาคเอกชนด้วยกัน โดยรัฐมีการตรากฎหมายหลาย
ฉบับที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ยังไม่ครอบคลุมอีกหลายกรณีดังที่ได้กล่าวมา

๔.๑๗ การเลือกปฏิบัติในมิติของสินค้าและบริการ
ดังทีไ่ ด้วเิ คราะห์มาในหัวข้อก่อนหน้านีว้ า่ แม้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีหลักการห้ามเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ย
เหตุตา่ ง ๆ แต่มขี อ้ จ�ำกัดเฉพาะการอ้างขึน้ ยันรัฐหรือองค์กรของรัฐเท่านัน้ ไม่รวมถึงการอ้างขึน้ ยันการเลือกปฏิบตั ทิ กี่ ระท�ำ
โดยภาคเอกชน แต่รฐั มีหน้าทีใ่ นการตรากฎหมายคุม้ ครองผูถ้ กู เลือกปฏิบตั จิ ากการกระท�ำในภาคเอกชนด้วย ในหัวข้อนี้
จะได้วเิ คราะห์ประเด็นการเลือกปฏิบตั ใิ นมิตสิ นิ ค้าและบริการทีเ่ กิดในภาคเอกชน โดยจะเริม่ จากการพิจารณากฎหมาย
ต่างประเทศ จากนั้นจะวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายไทยต่อไป

๔.๑๗.๑ มาตรการทางกฎหมายในต่างประเทศ: กรณีกฎหมายสหรัฐอเมริกา

ในส่วนนี้จะเลือกน�ำกฎหมายสหรัฐอเมริกามาวิเคราะห์ประเด็นการปฏิเสธสินค้าหรือปฏิเสธการให้
บริการ ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในมลรัฐต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวสะท้อนหลักการห้ามเลือกปฏิบัติด้วย
เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ เช่น เพศ เชื้อชาติ สีผิว ในมิติของสินค้าและบริการ ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างคดีที่จะ
ชี้ให้เห็นดังต่อไปนี้
Charlie Craig and David Mullins v. Masterpiece Cakeshop540
คดีนี้เกิดขึ้นในมลรัฐ Colorado ของสหรัฐอเมริกา David Mullins และ Charlie Craig ไปซื้อ
เค้กเพือ่ น�ำมาฉลองงานแต่งงานของทัง้ คู่ ทีร่ า้ นเบเกอรีแ่ ห่งหนึง่ เจ้าของร้านแจ้งว่า นโยบายของร้านซึง่ อยูบ่ นพืน้ ฐาน
ความเชื่อทางศาสนา จะปฏิเสธการให้บริการลูกค้าที่สั่งสินค้าไปเพื่อฉลองงานแต่งงานของคนเพศเดียวกัน
กฎหมายมลรัฐของ Colorado ห้ามผู้ให้บริการที่อยู่อาศัยต่อสาธารณะ รวมถึงธุรกิจต่าง ๆ ที่ให้
บริการต่อสาธารณะ เช่น ร้านอาหาร ปฏิเสธการให้บริการด้วยเหตุบางประการ เช่น เชือ้ ชาติ เพศ สถานภาพการสมรส
รสนิยมทางเพศ ดังนั้น Mullins และ Craig ยื่นค�ำร้องต่อเจ้าหน้าที่สิทธิพลเมืองของ Colorado (Colorado Civil
Rights Division) อ้างว่าร้านค้าดังกล่าวฝ่าฝืนกฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ตัดสินว่าเจ้าของร้านเลือกปฏิบัติ
ต่อผู้ร้อง ต่อมา ผู้พิพากษาศาลในมลรัฐ Colorado ตัดสินยืนยันตามค�ำตัดสินคณะกรรมการ เจ้าของร้านอุทธรณ์
ค�ำตัดสินไปยังคณะกรรมการสิทธิพลเมือง (Colorado Civil Rights Commission) ซึ่งตัดสินในเดือนพฤษภาคม
540
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๒๐๑๔ ว่า การปฏิเสธการจ�ำหน่ายเค้กของเจ้าของร้านเป็นการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของรสนิยมทางเพศ อันเป็น
การฝ่าฝืนกฎหมายของมลรัฐ นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของมลรัฐยังมีค�ำสั่งให้ร้านแก้ไขนโยบาย
ของบริษัท รวมทั้งอบรมพนักงาน เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการถึงการด�ำเนินการให้
สอดคล้องกับกฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติ
การปฏิเสธบริการหรือสินค้าแก่ผมู้ รี สนิยมทางเพศแบบรักร่วมเพศ ด้วยเหตุผลว่าผูเ้ ลือกปฏิบตั ิ
นับถือศาสนาที่มีค�ำสอนว่าการรักร่วมเพศเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง กรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่ามีองค์ประกอบทั้งศาสนา และ
รสนิยมทางเพศมาเกี่ยวข้อง แต่ส�ำหรับการเลือกปฏิบัตินั้น มิติหรือประเด็นการเลือกปฏิบัติเป็นการเลือกปฏิบัติใน
มิติของสินค้าหรือบริการ ด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ คือ รสนิยมทางเพศ ส�ำหรับศาสนานั้นมิได้เป็นเหตุแห่งการ
เลือกปฏิบัติ แต่เป็นเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังหรือเป็นเหตุให้เกิดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุรสนิยมทางเพศ
Ingersoll v. Arlene’s Flowers
คดีนี้เกิดขึ้นและตัดสินตามกฎหมายมลรัฐ Washington กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ
 รัฐบัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค (The Consumer Protection Act) ซึง่ วางหลักว่า วิธกี ารแข่งขัน
ทีไ่ ม่เป็นธรรม และการกระท�ำหลอกลวงหรือไม่เป็นธรรม ในการด�ำเนินการค้าหรือพาณิชย์ใด ๆ นัน้ เป็นการต้องห้าม
ตามกฎหมาย ส�ำหรับประเด็นที่ว่า การกระท�ำอย่างไรจึงเป็นการกระท�ำหลอกลวงหรือไม่เป็นธรรม (Unfair or
deceptive practices) นั้นเป็นข้อที่ต้องวินิจฉัยโดยศาล
 กฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติของมลรัฐ (The Washington Law Against Discrimination,
WLAD) กฎหมายนี้วางหลักรับรอง “สิทธิที่จะปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว ชาติ
ก�ำเนิด เพศ สถานะทางทหาร หรือสถานการณ์ผา่ นศึก รสนิยมทางเพศ ได้รบั การรับรองในฐานะสิทธิพลเมือง (Civil
Right) สิทธิดังกล่าวนี้รวมถึงสิทธิที่จะได้รับบริการที่อยู่อาศัย สิ่งอ�ำนวยความสะดวกหรือสิทธิพิเศษของที่พักซึ่งให้
บริการต่อสาธารณะ สวนสนุก เป็นต้น
การกระท�ำทีฝ่ า่ ฝืนกฎหมายห้ามเลือกปฏิบตั นิ ี้ จะถือว่าเป็นการกระท�ำทีฝ่ า่ ฝืนกฎหมายคุม้ ครอง
ผู้บริโภคไปด้วยในตัว ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายนี้วางหลักว่าการกระท�ำที่ไม่เป็นธรรม (Unfair practice) ซึ่งต้องห้าม
ตามกฎหมายนี้ ที่กระท�ำไปในทางการค้าหรือพาณิชย์ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนั้น ถือว่าเป็นการ
กระท�ำที่ไม่เป็นธรรมหรือหลอกลวง (Unfair or deceptive act)
มลรัฐ Washington รับรองเสรีภาพในการสมรสของคู่รักร่วมเพศ ในเดือนธันวาคม ๒๐๑๒
คู่รักร่วมเพศ (Curt Freed and Robert Ingersoll) ติดต่อร้านดอกไม้เพื่อใช้บริการจัดดอกไม้ในงานแต่งงานแต่
ถูกเจ้าของร้านปฏิเสธอ้างเหตุผลความเชื่อทางศาสนา ศาลตัดสินว่าการปฏิเสธดังกล่าวเป็นการกระท�ำบนพื้นฐาน
ความเชือ่ ทางศาสนา ซึง่ เป็นการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งรสนิยมทางเพศ ดังนัน้ จึงเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายห้ามเลือก
ปฏิบตั ิ ส�ำหรับข้ออ้างทีว่ า่ จ�ำเลยกระท�ำไปด้วยเหตุความเชือ่ ทางศาสนานัน้ ศาลเห็นว่าการกระท�ำทีม่ สี าเหตุหรือแรง
กระตุ้นจากความเชื่อทางศาสนานั้นไม่ได้เป็นเหตุยกเว้นหลักกฎหมายห้ามเลือกปฏิบัต541
ิ
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Brandt Stites v. Hilton Hotels Corp., et al., No. B 209485 (App. Cal. 12/07/09
ผูพ้ กิ ารเข้าพักในโรงแรมพร้อมด้วยสุนขั ช่วยเหลือ แต่ถกู ปฏิเสธการเข้าพักโดยพนักงานเรียกร้อง
ให้โจทก์ตอ้ งแสดงหลักฐานว่าสุนขั ดังกล่าวมีความจ�ำเป็นทางการแพทย์ตอ่ ผูพ้ กิ าร รวมทัง้ ปฏิเสธการตรวจดูปลอกคอ
สุนัขที่มีข้อความแสดงถึงการรับรองสุนัขบริการ พนักงานปฏิเสธการเข้าพักโดยอ้างว่าผู้พิการและคนที่มาพักด้วยมี
พฤติกรรมไม่เหมาะสม มึนเมา และสุนขั ไม่ได้ลา่ มไว้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ศาลชัน้ ต้นตัดสินให้โรงแรมชนะคดี
Miller v. Justin Shade Ladd, et al., No. CV 08-05595 NJV (N.D. Cal. 07/20/10)
โจทก์ซ่ึงน�ำสุนัขมาด้วยถูกปฏิเสธการใช้บริการห้องพักโรงแรม โจทก์อ้างว่าสุนัขดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ช่วยบ�ำบัดความกังวลและความเครียดของตน จ�ำเลยต่อสูว้ า่ สุนขั ของโจทก์ไม่ใช่สนุ ขั บริการผูพ้ กิ าร
กฎหมายสหรัฐไม่ได้กำ� หนดมาตรฐานหรือคุณสมบัตเิ กีย่ วกับการฝึกฝนสุนขั ทีจ่ ะมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นสุนขั บริการผูป้ ว่ ยไว้
รวมทัง้ ไม่ได้กำ� หนดชนิดของงานซึง่ สุนขั จะต้องให้บริการผูพ้ กิ าร ศาลเห็นว่าประเด็นส�ำคัญของคดีนคี้ อื สุนขั ดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือบุคคลเพื่อลดและบรรเทาความพิการหรือไม่ โจทก์อ้างว่าสุนัขถูกฝึกเพื่อลดความกังวล
และความเครียดจากสภาพจิตใจและอารมณ์ ศาลเห็นว่าโจทก์มิได้แสดงหลักฐานให้เห็นอย่างเพียงพอว่าสุนัขนั้น
มีคุณสมบัติเป็นสุนัขบริการ (Service Animal)
Jones, et al., v. Indy 104, LLC d/b/a The Ram Restaurant and Brewery, et al.,
No. 1:08-cv- 01128-SEB-TAB (S.D. Ind. 06/02/10)
โจทก์และบุตรสองคนซึ่งเป็นคนผิวสี เข้ามาใช้บริการร้านอาหารของจ�ำเลยในเวลาที่มีลูกค้า
จ�ำนวนมาก หลังจากทีโ่ จทก์สงั่ อาหารเพิม่ เติม พนักงานแจ้งว่าไม่สามารถให้บริการได้และขอให้โจทก์ออกไปจากร้าน
เพื่อจะได้ให้บริการลูกค้ารายอื่นที่รออยู่ โจทก์สอบถามเหตุผล ซึ่งพนักงานตอบว่าทางร้านพยายามให้บริการลูกค้า
มากเท่าที่จะท�ำได้ โจทก์พยายามถามผู้จัดการว่าการปฏิเสธบริการนั้นเป็นเพราะเรื่องสีผิวใช่หรือไม่ แต่ผู้จัดการ
ตอบว่าการปฏิเสธดังกล่าวไม่ได้เกิดจากเหตุผลด้านเชื้อชาติ สีผิวแต่อย่างไร โจทก์ฟ้องว่าจ�ำเลยเลือกปฏิบัติด้วย
เหตุสีผิว (Racially Motivated) ศาลเห็นว่าไม่มีหลักฐานแสดงว่าการปฏิเสธบริการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุ
เชื้อชาติ สีผิว

470

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

คดีส�ำคัญที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติในมิติสินค้าบริการ ได้แก่ คดี Heart
of Atlanta Motel Inc. v. United States542
ซึ่งมีประเด็นว่า กฎหมายสิทธิพลเมือง (Civil Right Act) ที่วางหลักห้ามการเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตุเชื้อชาติ สีผิว นั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ เนื่องจากเจ้าของโรงแรมในมลรัฐ Georgia ปฏิเสธไม่ให้บริการ
ห้องพักกับคนผิวสี จึงเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว แต่เจ้าของโรงแรมต่อสู้ว่า กฎหมายสิทธิพลเมืองขัดต่อ
รัฐธรรมนูญเนื่องจากขัดขวางสิทธิของเขาในการเลือกลูกค้าและด�ำเนินธุรกิจในทิศทางที่ตนต้องการจึงส่งผลเป็น
การพรากไปซึ่งสิทธิในทรัพย์สินของตน (สิทธิตามรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขครั้งที่ ๕) นอกจากนี้ ยังเป็นการขัดต่อ
รัฐธรรมนูญเนื่องจากการบังคับให้รับลูกค้าตามกฎหมายดังกล่าวยังมีผลเท่ากับบังคับให้ตนเป็นทาส (สิทธิตาม
รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑๓)
ศาลชั้นต้นตัดสินว่าเจ้าของโรงแรมต้องไม่เลือกปฏิบัติในการขายสินค้าหรือให้บริการด้วยเหตุ
แห่งเชื้อชาติ สีผิว คดีนี้ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลสูงสุดสหรัฐ โดยรวมคดีกับคดีที่มีประเด็นเกี่ยวกับการปฏิเสธให้
บริการของภัตตาคารต่อลูกค้าผิวสี ศาลสูงสุดตัดสินว่าสภาคองเกรซมีอ�ำนาจตรากฎหมายสิทธิพลเมืองซึ่งมีเหตุผล
อันชอบด้วยกฎหมายในการขจัดการเลือกปฏิบตั ดิ า้ นเชือ้ ชาติ สีผวิ กฎหมายดังกล่าวไม่ได้เป็นการล่วงละเมิดต่อสิทธิ
ตามรัฐธรรมนูญตามทีเ่ จ้าของโรงแรมกล่าวอ้าง ศาลจึงตัดสินให้เจ้าของโรงแรมต้องรับลูกค้าโดยไม่เลือกเชือ้ ชาติ สีผวิ

๔.๑๗.๒ มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย

โดยทั่วไปแล้วพบว่า ตามกฎหมายไทยปัจจุบันนั้นไม่มีกฎหมายเฉพาะที่ก�ำหนดหลักการห้ามเลือก
ปฏิบัติ กรณีสินค้าและบริการ กล่าวคือ ไม่มีกฎหมายห้ามมิให้ปฏิเสธการให้บริการหรือจ�ำหน่ายสินค้าแก่บุคคลด้วย
เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เมื่อพิจารณาตามกฎหมายไทยปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า กรณีการปฏิเสธดังกล่าวนั้นจะเกี่ยวข้อง
กับกฎหมายแพ่ง ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น การซื้อสินค้าและบริการอยู่ภายใต้หลักของการแสดง
เจตนาท�ำนิติกรรมสัญญา โดยหลักแล้วจะต้องประกอบด้วยเจตนาของทั้งฝ่ายผู้ซื้อ และผู้ขาย (ในกรณีซื้อสินค้า) หรือ
ผูใ้ ห้บริการ และผูร้ บั บริการ (ในกรณีบริการ) ดังนัน้ หากผูข้ าย หรือผูใ้ ห้บริการ ปฏิเสธการขายหรือการให้บริการ ด้วยเหตุ
แห่งการเลือกปฏิบตั ติ า่ ง ๆ เช่น เชือ้ ชาติ ศาสนา เพศ จะส่งผลว่าไม่มสี ญ
ั ญาเกิดขึน้ คูก่ รณีทเี่ กีย่ วข้องจึงไม่มคี วามผูกพัน
ตามกฎหมายแพ่ง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายกรณีผิดสัญญาได้ ส�ำหรับการปฏิเสธสินค้าหรือบริการ หากจะมี
ความผิดก็จะต้องพิจารณากฎหมายเฉพาะอืน่ นอกจากกฎหมายแพ่งทีอ่ าจมีการตราขึน้ เพือ่ คุม้ ครองผูเ้ สียเปรียบบางกลุม่
ส�ำหรับกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนั้น เมื่อพิจารณาหลักกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ พบว่า มีการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ ได้แก่ ด้านโฆษณา ด้านฉลาก ด้าน
สัญญา และการคุ้มครองผู้บริโภคโดยประการอื่น เช่น สินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค (มาตรา ๓๖) อย่างไรก็ตาม
ไม่มีการบัญญัติหลักการเฉพาะเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ถูกปฏิเสธสินค้าหรือบริการด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด
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ในกรณีของสินค้าและบริการโดยทั่วไปนั้น พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.
๒๕๔๒ ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ซึ่งมีอ�ำนาจก�ำหนดให้สินค้าหรือบริการใด
เป็น “สินค้าหรือบริการควบคุม” ทั้งนี้ เมื่อได้มีการประกาศก�ำหนดสินค้าหรือบริการควบคุมแล้ว กฎหมายให้ กกร. มี
อ�ำนาจเกีย่ วกับสินค้าและบริการดังกล่าวหลายประการ เช่น ก�ำหนดราคาซือ้ หรือราคาจ�ำหน่ายสินค้าหรือบริการควบคุม
สั่งให้จ�ำหน่ายสินค้าหรือบริการควบคุมตามปริมาณและราคาที่ก�ำหนด ก�ำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการกักตุนสินค้า
ควบคุม เป็นต้น543 จะเห็นได้ว่า หากสินค้าหรือบริการนั้นถูกประกาศให้เป็นสินค้าหรือบริการควบคุมตามกฎหมายนี้
จะส่งผลให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจสั่งให้ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ ห้ามมิให้ปฏิเสธการจ�ำหน่ายสินค้าหรือบริการได้ อย่างไร
ก็ตาม อ�ำนาจสั่งการเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการตลาดของคณะกรรมการตามกฎหมายนี้ อยู่บนพื้นฐานแนวคิดด้านการ
ควบคุมราคาสินค้า ป้องกันการผูกขาดเพีอ่ คุม้ ครองผูบ้ ริโภค มิได้อยูบ่ นพืน้ ฐานแนวคิดการคุม้ ครองผูถ้ กู เลือกปฏิบตั จิ าก
การปฏิเสธสินค้าหรือบริการด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ฯลฯ แต่อย่างใด
ส�ำหรับบริการเฉพาะบางภาคส่วน เช่น บริการขนส่งนั้น พบว่ามีกฎหมายเฉพาะบางฉบับวางหลัก
ห้ามปฏิเสธบริการ เช่น พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ก�ำหนดหลักการเกี่ยวกับการห้ามปฏิเสธให้บริการ
กรณีรถแท็กซี่ไว้ในมาตรา ๙๓ ดังนี้
“ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร เว้นแต่การบรรทุกนั้นน่าจะ
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนหรือแก่คนโดยสาร
ในกรณีที่ผู้ขับขี่รถแท็กซี่มีความประสงค์จะไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ให้แสดงป้ายงดรับจ้าง
บรรทุกคนโดยสาร
วิธีการแสดงป้ายและลักษณะของป้ายงดรับจ้างบรรทุกคนโดยสารให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยรถยนต์”
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ สังเกตว่า กฎหมายดังกล่าวมีหลักการห้ามปฏิเสธการให้บริการ และสามารถน�ำมาปรับใช้
กับกรณีการเลือกปฏิบัติได้ โดยเฉพาะในกรณีที่การปฏิเสธผู้โดยสารเกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชาติ
สัญชาติ ดังเช่นกรณีขอ้ เท็จจริงจากการสัมภาษณ์ทผี่ โู้ ดยสารอ้างว่าถูกปฏิเสธบริการเพราะผูข้ บั ขีป่ ระสงค์จะให้บริการกับ
ชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธผู้โดยสารที่อาจเป็นความผิดตามกฎหมายนี้ มิได้มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับ
เหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ติ ามกฎหมายสิทธิมนุษยชน กล่าวคือ การปฏิเสธด้วยเหตุอนื่ ๆ ก็อยูภ่ ายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
นี้ เนือ่ งจากกฎหมายนีม้ ไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์หลักในการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลทีถ่ กู เลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งการ
เลือกปฏิบัติต่าง ๆ แต่มุ่งคุ้มครองผู้โดยสารทั่วไปไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติหรือไม่
ส�ำหรับบริการเฉพาะบางภาคส่วนอีกกรณีหนึง่ ซึง่ มีกฎหมายเฉพาะวางหลักเกีย่ วกับการห้ามปฏิเสธ
บริการแก่ลูกค้า คือ กรณีบริการที่พัก (Accomodation) ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้อง คือ
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจโรงแรม โดยวางหลักก�ำหนดนิยาม
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ความหมายของโรงแรม และหลักการควบคุมการด�ำเนินธุรกิจโรงแรม หน้าทีผ่ ปู้ ระกอบธุรกิจและผูจ้ ดั การโรงแรม ในส่วน
ทีเ่ กีย่ วกับการรับลูกค้าหรือแขกเข้าพักแรมนัน้ หากพิจารณากฎหมายแล้วพบว่า มีความเกีย่ วพันกับกฎหมาย ๒ ฉบับ544
คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พระราชบัญญัติโรงแรม
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับกฎหมายแพ่งนัน้ พบว่า การเข้าพักแรมในโรงแรม เป็นการแสดงเจตนาท�ำนิตกิ รรม
ตามหลักค�ำเสนอและค�ำสนองของฝ่ายโรงแรมและแขกผู้เข้าพัก ในกรณีที่แขกเป็นฝ่ายเริ่มท�ำค�ำเสนอนั้น โรงแรมอาจ
สนองรับหรือไม่ก็ได้ภายใต้หลักเสรีภาพของการแสดงเจตนา หากตกลงสนองรับ ก็จะเกิดสัญญาระหว่างโรงแรมและ
แขกผูเ้ ข้าพัก หากโรงแรมไม่ประสงค์รบั แขกผูน้ นั้ เข้าพักก็อาจไม่ทำ� ค�ำสนอง ส�ำหรับเหตุทวั่ ไปของการทีโ่ รงแรมไม่สนอง
รับค�ำเสนอขอเข้าพักจากแขก เช่น ห้องพักเต็ม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกฎหมายแพ่งนี้ มิได้มีการก�ำหนดหลัก
การแทรกแซงการแสดงเจตนาของทั้งฝ่ายโรงแรมและฝ่ายแขกผู้เข้าพัก จึงยังคงเป็นไปตามหลักเสรีภาพในการแสดง
เจตนาท�ำสัญญาทั่วไป
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาพระราชบัญญัตโิ รงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว พบว่ากฎหมายฉบับนีก้ ำ� หนด
หน้าที่ส�ำหรับผู้จัดการโรงแรมให้ต้องรับบุคคลทั่วไปที่ประสงค์เข้าพักโรงแรม โดยมาตรา ๕๘ ก�ำหนดโทษทางปกครอง
แก่ผู้จัดการกรณีที่ปฏิเสธไม่รับบุคคลที่ประสงค์จะเข้าพักในโรงแรมโดยไม่มีเหตุ ตามมาตรา ๓๙ เอาไว้ว่า มีโทษปรับ
ทางปกครองตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาท ดังนั้น กรณีการตกลงเข้าพักในโรงแรมนั้นไม่อาจพิจารณาตามกฎหมาย
แพ่งเท่านั้น หากแต่ต้องพิจารณากฎหมายมหาชน คือ พระราชบัญญัติโรงแรมฯ ประกอบด้วย อาจกล่าวได้ว่า โดยหลัก
แล้วผูจ้ ดั การมีหน้าทีต่ ามกฎหมายต้องงดเว้นการปฏิเสธไม่รบั ผูป้ ระสงค์เข้าพัก กล่าวอีกนัยหนึง่ ก็คอื ผูจ้ ดั การมีหน้าทีร่ บั
บุคคลที่ประสงค์เข้าพักในโรงแรมทุกคน เว้นแต่จะเข้าเหตุที่กฎหมายก�ำหนดให้ปฏิเสธได้ ตามมาตรา ๓๙ ซึ่งก�ำหนดว่า
“ผู้จัดการอาจปฏิเสธไม่รับบุคคลที่ประสงค์จะเข้าพักในโรงแรมได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) มีเหตุอนั ควรสงสัยได้วา่ บุคคลนัน้ จะเข้าไปหลบซ่อน มัว่ สุม หรือกระท�ำการใด อันเป็นความผิด
อาญาขึ้นในโรงแรม หรือก่อให้เกิดความร�ำคาญแก่ผู้พักอื่นในโรงแรม
(๒) มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นไม่สามารถจ่ายค่าห้องพักได้
(๓) มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคติดต่อตามกฎหมายว่าด้วย
		
โรคติดต่อ
(๔) มีเหตุอันสมควรประการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด545
ในกรณีตาม (๓) ถ้าผู้จัดการรับบุคคลนั้นเข้าพักจะต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อทราบด้วย”
จากหลักกฎหมายดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อพิจารณา ๓ ประการ ดังนี้
ประการแรก546 การใช้สทิ ธิปฏิเสธตามมาตรา ๓๙ นีเ้ ป็นขัน้ ตอนก่อนโรงแรมตกลงสนองรับค�ำเสนอ
กล่าวคือ เมื่อแขกที่ประสงค์เข้าพักเสนอขอเข้าพักหรือท�ำค�ำเสนอโดยการจองห้องพัก ในขั้นนี้โรงแรมอาจปฏิเสธโดย
อาศัยเหตุดังกล่าวได้ ซึ่งไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรงแรม ส�ำหรับในทางแพ่งนั้นก็ยังไม่เกิดความรับผิดทาง
544
545
546

คณาธิป ทองรวีวงศ์, กฎหมายเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว (กรุงเทพมหานคร: นิตธิ รรม, ๒๕๕๘), หน้า ๓๓๓-๓๓๕
เหตุสมควรอืน่ ตาม (๔) ในปัจจุบนั ยังมิได้มกี ารประกาศ
คณาธิป ทองรวีวงศ์, เรือ่ งเดิม, หน้า ๓๓๔-๓๓๕
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สัญญาเนื่องจากฝ่ายโรงแรมยังไม่ได้ท�ำค�ำสนอง อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีที่สัญญาเกิดแล้ว กล่าวคือ แขกท�ำค�ำเสนอ
และโรงแรมท�ำค�ำสนองรับแล้ว ดังนี้เห็นว่าผ่านขั้นตอนการใช้สิทธิปฏิเสธตามกฎหมายแล้ว หากโรงแรมจะไม่ให้แขก
เข้าพัก ตามพระราชบัญญัติโรงแรมมิได้ก�ำหนดรับรองสิทธิในจุดนี้ไว้ ก็จะต้องพิจารณาเรื่องการผิดสัญญาทางแพ่ง เมื่อ
เปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศพบว่า ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีหลักคอมมอนลอว์ก�ำหนดให้โรงแรมต้องรับแขกที่
ประสงค์เข้าพัก547 แต่กฎหมายลายลักษณ์อักษรของมลรัฐมีการก�ำหนดให้สิทธิแก่ทางฝ่ายโรงแรมสองขั้นตอน กล่าว
คือ สิทธิในการปฏิเสธ (Right to refuse accommodation) ซึ่งเป็นขั้นตอนก่อนการรับแขกเข้าพักเช่นเดียวกับมาตรา
๓๙ ของไทย ส�ำหรับมลรัฐที่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรรับรองสิทธิในการปฏิเสธแขก เช่น Florida (Florida statute,
Section 509.092), Kansas (Kansas statute, Section 36-602), California (California Penal Code, Section
365) นอกจากนี้ ยังมีการก�ำหนดให้สิทธิในการขับไล่ (Right to evict)548 ซึ่งเป็นขั้นตอนหลังจากรับแขกเข้าพักแล้ว
โดยมีเหตุบางประการทีก่ ฎหมายให้สทิ ธิโรงแรมในการขับไล่แขกออกไป อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัตโิ รงแรมมิได้มกี าร
ก�ำหนดสิทธิในการขับไล่เอาไว้ ดังนั้น การขับไล่แขกจึงต้องพิจารณากฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการเลิกสัญญา
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประการที่สอง549 กฎหมายก�ำหนดเหตุที่โรงแรมอาจปฏิเสธไม่ให้แขกที่มีพฤติกรรมบางอย่างเข้า
พักในโรงแรม ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย แต่เหตุดังกล่าวเป็นการที่กฎหมายให้สิทธิ
ผู้จัดการโรงแรมเท่านั้น หากผู้จัดการไม่ใช้สิทธิดังกล่าวแต่ยังคงตกลงยอมรับบุคคลที่มีพฤติกรรมตามมาตรา ๓๙ เข้า
พักก็มิได้ต้องห้ามหรือมีโทษตามกฎหมายแต่อย่างใด เพียงแต่ถ้าผู้จัดการจะรับบุคคลตาม (๓) กฎหมายก�ำหนดหน้าที่
ให้แจ้งพนักงานที่เกี่ยวข้องทราบเท่านั้น ดังนั้น หากผู้จัดการไม่ใช้สิทธิปฏิเสธเหล่านี้ ก็จะกลับไปสู่หลักที่ว่าจะต้องรับ
บุคคลที่ประสงค์เข้าพักทุกคน
ประการทีส่ าม แม้วา่ กฎหมายเกีย่ วกับโรงแรมของไทยก�ำหนดหลักห้ามการปฏิเสธแขกในการเข้าพัก
และก�ำหนดข้อยกเว้นส�ำหรับเหตุแห่งการปฏิเสธ แต่หลักการและข้อยกเว้นดังกล่าวไม่ได้มคี วามสัมพันธ์กบั การคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชนของแขกหรือลูกค้าจากการถูกเลือกปฏิบัติ กล่าวคือ กฎหมายไม่ได้ก�ำหนดห้ามการปฏิเสธแขกด้วยเหตุ
แห่งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ เช่น เชื้อชาติ สีผิว เพศ รสนิยมทางเพศ เป็นต้น
กรณีทเี่ กิดขึน้ ในประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิเสธบริการด้านโรงแรมทีพ่ กั ด้วยเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบัติ พบได้ในกรณีปรากฏการณ์ตุ๊กตาลูกเทพ ซึ่งผู้ให้บริการโรงแรม รีสอร์ท หลายแห่งประกาศไม่ให้ลูกค้าที่น�ำตุ๊กตา
ดังกล่าวเข้าพัก หากพิจารณาว่าความนิยมพาตุก๊ ตาลูกเทพติดตัวในการเดินทางเข้าพักแรมนัน้ อยูบ่ นพืน้ ฐานความเชือ่ ใน
ลัทธิของแต่ละบุคคล จะเห็นได้ว่าเป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติประการหนึ่ง ดังนั้น การปฏิเสธไม่ให้เข้าพักด้วยเหตุแห่ง
ความเชือ่ ทีแ่ ตกต่างกันจะเข้าข่ายการเลือกปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนั ประเทศไทยไม่มกี ฎหมายเฉพาะทีว่ างหลักห้าม
547

From “Hopp v. Thompson 38 N.W. 2d 133” (S.D. 1949)
มลรัฐที่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรรับรองสิทธิในการขับไล่แขก เช่น California (California Civil Code, Section
1865) Florida (Florida Code, Section 509.141) Louisiana ( Louisiana Revised Statute, Chapter 3, Section 75)
549
คณาธิป ทองรวีวงศ์, เรือ่ งเดิม, หน้า ๓๓๔-๓๓๕
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474

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

เลือกปฏิบตั ใิ นกรณีการกระท�ำของภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วกับมิตขิ องการขายสินค้าหรือให้บริการ ดังนัน้ การกระท�ำของภาค
เอกชนดังกล่าวแม้จะมีลกั ษณะเป็นการเลือกปฏิบตั แิ ต่กไ็ ม่มกี ฎหมายคุม้ ครองผูถ้ กู เลือกปฏิบตั เิ ป็นการเฉพาะแต่อย่างไร
อาจสรุปได้วา่ ในระบบกฎหมายไทยปัจจุบนั ยังไม่มกี ฎหมายทีว่ างหลักเฉพาะในการห้ามเลือกปฏิบตั ิ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับมิตกิ ารให้บริการและจ�ำหน่ายสินค้าซึง่ เป็นการเลือกปฏิบตั ใิ นภาคเอกชน แม้พบว่ามีกฎหมายเฉพาะหลาย
ฉบับที่อาจปรับใช้ในการห้ามปฏิเสธสินค้าหรือบริการ แต่กฎหมายเหล่านั้นอยู่บนพื้นฐานแนวคิดอื่นมิได้ก�ำหนดขึ้นบน
พื้นฐานแนวคิดการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กล่าวคือ การห้ามปฏิเสธสินค้าหรือบริการตามกฎหมายเหล่านั้นมิได้มีความ
สัมพันธ์กับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนแต่อย่างไร นอกจากการศึกษาประเด็นการปฏิเสธสินค้า
และบริการในหัวข้อนีแ้ ล้ว ในล�ำดับต่อไปจะได้ศกึ ษากรณีเฉพาะเกีย่ วกับการปฏิเสธสินค้าและบริการแก่บคุ คลทีม่ คี วาม
หลากหลายทางเพศ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในมิติของสินค้าและบริการนั่นเอง
โดยจะได้วิเคราะห์ในหัวข้อต่อไป นอกจากนี้ ยังจะได้จ�ำแนกการปฏิเสธสินค้าและบริการเฉพาะกรณีผู้ติดเชื้อเอชไอวี
เป็นอีกหัวข้อหนึ่งด้วย

๔.๑๘ กรณีการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการส�ำหรับบุคคล
ที่มีความหลากหลายทางเพศ
จากการศึกษากฎหมายของสหรัฐอเมริกาพบว่า หลายมลรัฐมีความพยายามในการตรากฎหมายเพือ่ อนุญาตให้
องค์กรหรือบุคคลสามารถปฏิเสธให้บริการและจ�ำหน่ายสินค้าส�ำหรับคู่รักเพศเดียวกัน ด้วยเหตุผลว่าเป็นความเชื่อทาง
ศาสนา (การสมรสจะมีขึ้นได้เฉพาะต่างเพศ และการมีเพศสัมพันธ์จะมีขึ้นได้ภายใต้การสมรสระหว่างคนต่างเพศ) จะ
เห็นว่า โดยสภาพของพฤติกรรมที่มีการปฏิเสธสินค้าและบริการนั้น เป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ รสนิยมทาง
เพศ แต่กฎหมายทีเ่ สนอหรือบัญญัตขิ นึ้ มาใหม่นนั้ คุม้ ครองให้สามารถปฏิเสธหรือเลือกปฏิบตั ใิ นด้านสินค้าและบริการได้
ฝ่ายที่สนับสนุนกฎหมายเช่นนี้มองว่า กฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติที่มีผลบังคับใช้อยู่ในระดับมลรัฐ
นั้น ส่งผลกระทบต่อความเชื่อทางศาสนา เพราะห้ามการปฏิเสธการขายสินค้าหรือให้บริการบนพื้นฐานของความเชื่อ
ทางศาสนา ดังนั้น กฎหมายเหล่านี้จึงคุ้มครองให้สามารถปฏิเสธสินค้าหรือบริการได้ ซึ่งหากพิจารณาโดยพื้นฐานแล้วก็
คือการเลือกปฏิบัตินั่นเอง แต่เป็นการเลือกปฏิบัติที่มีกฎหมายใหม่ออกมารองรับด้วยเหตุผลความเชื่อทางศาสนา
ส�ำหรับงานวิจัยนี้จะเลือกศึกษากฎหมายของรัฐ Georgia ซึ่งเป็นกรณีที่ร่างกฎหมายลักษณะนี้ถูกยับยั้ง และ
กฎหมายของรัฐ Mississippi ซึ่งผ่านการพิจารณาและมีผลใช้บังคับแล้ว

๔.๑๘.๑ กรณี กฎหมายรัฐ Georgia

รัฐ Georgia ในสหรัฐอเมริกา ได้มกี ารผ่านร่างกฎหมาย (House Bill 757 หรือเรียกว่า ร่างกฎหมาย
เสรีภาพทางศาสนา (Religious liberty Bill) ซึ่งผ่านการพิจารณาของสภาระดับรัฐแล้ว) ร่างกฎหมายดังกล่าวอนุญาต
ให้องค์กรต่าง ๆ อาศัยความเชื่อทางศาสนามาเป็นเหตุปฏิเสธไม่ให้บริการแก่บุคคลกลุ่มรักร่วมเพศได้ หลักส�ำคัญของ
ร่างกฎหมายมี ดังนี้
“องค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับความเชือ่ (Faith Based Organization) หมายถึง โบสถ์ โรงเรียนสอนศาสนา
สมาคม หรือการประชุมกันของโบสถ์ หน่วยงานตัวแทนการจัดประชุมทางศาสนา เมื่อองค์กรเหล่านั้นมีคุณสมบัติถูก
ต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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องค์กรที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อจะต้องไม่ถูกบังคับให้ท�ำการให้เช่า หรือให้อนุญาตบุคคลอื่นใช้
ทรัพย์สินของตนส�ำหรับท�ำกิจกรรมใด ๆ ซึ่งขัดแย้งกับความเชื่อขององค์กรนั้น
องค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับความเชือ่ จะต้องไม่ถกู บังคับให้จดั หาบริการทางสังคม การศึกษา หรือการกุศล
ซึง่ ขัดหรือแย้งกับความเชือ่ ทางศาสนาโดยสุจริตดังทีป่ รากฏในแนวปฏิบตั ิ การแสดงออก หรือกล่าวไว้อย่างชัดเจนในสิง่
แสดงถึงความเชื่อนั้น”
ร่างกฎหมายนี้หากมีผลกระทบ เช่น โบสถ์สามารถปฏิเสธไม่ท�ำพิธีสมรสระหว่างคนเพศเดียวกัน
องค์กร สมาคม สามารถปฏิเสธการให้เช่าสถานที่จัดงานสมรสระหว่างคนเพศเดียวกัน รวมทั้งสามารถก�ำหนดนโยบาย
แนวปฏิบตั ิ ระเบียบการใช้บริการทีจ่ ำ� กัดสิทธิบคุ คลรักเพศเดียวกันได้ นอกจากนัน้ กฎหมายนีจ้ ะมีผลกระทบต่อกฎหมาย
ท้องถิน่ ในเมืองต่าง ๆ ของ Georgia ทีว่ างหลักห้ามเลือกปฏิบตั บิ คุ คลด้วยเหตุแห่งเพศ จะเห็นได้วา่ โดยหลักแล้วกฎหมาย
นี้วางหลักการเลือกปฏิบัติโดยตรงด้วยเหตุแห่งเพศ อย่างไรก็ตาม ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ผู้ว่าการรัฐ (Nathan Deal)
ใช้สิทธิยับยั้ง (Veto) ร่างกฎหมายนี้
เมื่อวิเคราะห์หลักการของร่างกฎหมายนี้จะเห็นว่า อาจพิจารณาได้สองด้าน กล่าวคือ ในด้านหนึ่ง
ฝ่ายอนุรักษ์นิยมและกลุ่มองค์กรศาสนาอ้างเหตุผลสนับสนุนร่างกฎหมายนี้ว่าเป็นการรับรองสิทธิให้บุคคลผู้มีความเชื่อ
ทางศาสนา (ที่คัดค้านการรักร่วมเพศ) สามารถแสดงออกซึ่งความเชื่อตามศาสนาของตน (โดยการปฏิเสธไม่ให้บริการ
กับคนรักร่วมเพศ) หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ หากบังคับให้บุคคลเหล่านี้ต้องให้บริการต่าง ๆ กับผู้รักร่วมเพศก็เท่ากับเป็นการ
จ�ำกัดสิทธิในความเชือ่ ทางศาสนาและการแสดงออกทางศาสนา อย่างไรก็ตามในอีกด้านหนึง่ ฝ่ายทีค่ ดั ค้านร่างกฎหมาย
นี้อ้างว่ากฎหมายเปิดทางให้เลือกปฏิบัติในมิติของการให้บริการ การจ�ำหน่ายสินค้า ด้วยเหตุแห่งเพศ รสนิยมทางเพศ
อัตลักษณ์ทางเพศ จะเห็นได้ว่ากรณีร่างกฎหมายนี้เกี่ยวข้องกับสองเหตุ กล่าวคือ ความเชื่อทางศาสนา และความ
หลากหลายทางเพศ ซึ่งต่างก็เป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติอันได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเช่นเดียวกัน กรณีนี้จึง
อยู่ที่การให้น�้ำหนักระหว่างเหตุทั้งสองนี้ โดยฝ่ายนิติบัญญัติผู้ร่างและผ่านกฎหมายให้น�้ำหนักไปในทางการคุ้มครอง
การแสดงออกตามความเชื่อทางศาสนา ในขณะที่ผู้ว่าการรัฐซึ่งใช้สิทธิยับยั้งร่างกฎหมาย ให้น�้ำหนักไปในทางคุ้มครอง
เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติด้านเพศ รวมทั้งมีเหตุผลเชิงเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนด้วย เนื่องจากการเลือกปฏิบัติด้าน
สินค้าและบริการตามกฎหมายนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อการค้าของรัฐ
หากพิจารณาตามกฎหมายไทยปัจจุบันพบว่า พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.
๒๕๕๘ เป็นกฎหมายเฉพาะซึง่ มีหลักการโดยตรงในการห้ามเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศ หากพิจารณา มาตรา ๓ จะเห็น
ได้วา่ มีการนิยามความหมายของการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ไว้วา่ หมายถึง “การกระท�ำหรือไม่กระท�ำ
การใดอันเป็นการแบ่งแยก กีดกัน หรือจ�ำกัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม โดยปราศจากความชอบธรรม
เพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็นเพศชายหรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยก�ำเนิด” นอกจากนี้ ยังมี
หลักการห้ามเลือกปฏิบัติที่ส�ำคัญในมาตรา ๑๗ คือ “การกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการ
หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศจะกระทํามิได้” หากน�ำหลักการของร่างกฎหมาย House Bill 757 ของรัฐ Georgia มาวิเคราะห์กบั หลักการ
ตามกฎหมายไทยจะเห็นได้วา่ การให้สทิ ธิบคุ คลหรือองค์กรในการปฏิเสธสินค้าหรือบริการด้วยเหตุแห่งเพศเป็นการขัดแย้ง
ต่อหลักการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายนี้ ไม่ว่าจะเป็นการก�ำหนดระเบียบแนวปฏิบัติขององค์กรเอกชนหรือของรัฐก็ตาม
อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่เป็นปัญหาว่า หากมีการตรากฎหมายจ�ำกัดสิทธิเช่นนี้โดยอ้างเหตุว่า “มีเหตุอันชอบธรรม”
เนื่องจากความเชื่อทางศาสนาจะสามารถท�ำได้หรือไม่ ซึ่งก็คงต้องอาศัยแนวค�ำพิพากษาของศาลในการตีความ
ประเด็นนี้ต่อไป
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๔.๑๘.๒ กรณีกฎหมาย Mississippi

ในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ รัฐบาลของรัฐ Mississippi ได้ผ่านกฎหมาย “คุ้มครองเสรีภาพในความ
เชื่อจากการเลือกปฏิบัติโดยรัฐบาล" (Protecting Freedom of Conscience from Government Discrimination
Act) กฎหมายฉบับนี้มีหลักส�ำคัญ ดังนี้
กฎหมายได้นิยามความหมายของความเชื่อทางศาสนาหรือศีลธรรมว่า550
“ความเชื่อทางศาสนาหรือทางศีลธรรมที่ยึดถือโดยสุจริต (Sincerely held religious beliefs or
moral convictions) หมายถึง
 การสมรสนั้นมีได้เฉพาะระหว่างผู้ชายและผู้หญิง
 ความสัมพันธ์ทางเพศ (Sexual Relations) จะถูกจ�ำกัดเฉพาะการสมรสระหว่างผูช้ ายและผูห้ ญิง
นอกจากนี้ ยังนิยามความหมายของเพศไว้ด้วยว่า “ผู้ชายและผู้หญิง หมายถึง เพศในทางชีวภาพซึ่ง
ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ดังที่ระบุด้วยกายวิภาคและยีนในเวลาเกิด (Immutable Biological Sex)”
ส�ำหรับหลักการห้ามเลือกปฏิบัตินั้น มีหลักส�ำคัญว่า
“รัฐบาลระดับรัฐจะต้องไม่ท�ำการเลือกปฏิบัติใด ๆ ต่อองค์กรทางศาสนาในกรณีต่อไปนี้
 การที่องค์กรศาสนาปฏิเสธการจัดพิธีกรรม งานฉลองเกี่ยวกับการสมรสด้วยเหตุผลตามความเชื่อ
ทางศาสนาหรือทางศีลธรรม
 การที่องค์กรศาสนามีการด�ำเนินการหรือการตัดสินใจเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน เช่น การตัดสินใจ
ไม่จ้างหรือจ้าง เลิกจ้าง ลงโทษทางวินัยแก่บุคคล ตามเหตุผลความเชื่อทางศาสนาหรือทางศีลธรรม
 การที่องค์กรศาสนาตัดสินใจเกี่ยวกับการจ�ำหน่าย ให้เช่า เงื่อนไขข้อก�ำหนดในสัญญาเกี่ยวกับที่
อยู่อาศัย ตามเหตุผลความเชื่อทางศาสนาหรือทางศีลธรรม
 รัฐบาลระดับรัฐจะต้องไม่ท�ำการเลือกปฏิบัติใด ๆ ต่อบุคคล ซึ่งปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมในกรณีที่
เกีย่ วกับการให้การรักษา บ�ำบัด เกีย่ วกับการผ่าตัดแปลงเพศ หรือปฏิเสธในการมีสว่ นร่วมในการให้คำ� ปรึกษาทางจิตวิทยา
ตามเหตุผลความเชื่อทางศาสนาหรือทางศีลธรรม
 รัฐบาลระดับรัฐจะต้องไม่ท�ำการเลือกปฏิบัติใด ๆ ต่อบุคคลซึ่งปฏิเสธในการให้บริการที่พัก
อาศัย สิ่งอ�ำนวยความสะดวก สินค้า หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานสมรส การเฉลิมฉลอง
ตามเหตุผลความเชื่อทางศาสนาหรือทางศีลธรรม เช่น การถ่ายภาพ วีดิทัศน์ วางแผนแต่งงาน การพิมพ์ การจัดดอกไม้
การออกแบบเสื้อผ้า การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม การให้บริการรถเช่า อัญมณี การให้เช่าสถานที่จัดงาน รวมทั้ง
การให้บริการสินค้าหรือบริการเกี่ยวข้องกับการสมรส”
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ข้ อ วิ เ คราะห์ : จะเห็ น ได้ ว ่ า
กฎหมายฉบับนี้มิได้ก�ำหนดให้สิทธิแก่บุคคลในการ
ปฏิเสธสินค้าและบริการแก่บุคคลอื่นโดยตรง แต่
ก�ำหนดหน้าที่ให้แก่รัฐบาลระดับรัฐ ในการที่จะไม่
กระท�ำการใด ๆ อันเป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล
ที่กระท�ำการบางอย่างตามความเชื่อทางศาสนา
(The state government shall not take any
discriminatory action against…) ซึ่งหมายถึง
การห้ามรัฐบาลในการตรากฎหมายห้ามองค์กร
หรือบุคคลดังกล่าวกระท�ำการเลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคล
อื่น ตัวอย่างเช่น องค์กรศาสนาอาจปฏิเสธการจ้างงานหรือการจัดพิธีทางศาสนาต่อบุคคลที่มีรสนิยมทางเพศรักเพศ
เดียวกัน การปฏิเสธเช่นนี้เป็นการเลือกปฏิบัติ ตามกฎหมายนี้ห้ามรัฐบาลตรากฎหมายใด ๆ ที่มีหลักการห้ามองค์กร
ศาสนากระท�ำการเช่นนี้ โดยมีเหตุผลว่าหากมีการตรากฎหมายห้ามกระท�ำการดังกล่าวจะเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ
ศาสนาและความเชื่อ
เหตุผลของการที่หลายรัฐมีความพยายามบัญญัติกฎหมายลักษณะนี้ สืบเนื่องจากการที่ศาลสูงสุด
สหรัฐอเมริกาได้รับรองสิทธิในการสมรสของคนเพศเดียวกันในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ โดยศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาได้
ตัดสินว่า551 กฎระเบียบในระดับรัฐซึง่ ห้ามการสมรสระหว่างคนเพศเดียวกันนัน้ เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ เหตุผลส�ำคัญ
ประการหนึ่งของค�ำตัดสินก็คือ เนื่องจากกฎหมายระดับรัฐเหล่านั้นขัดต่อหลักความเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญฉบับ
แก้ไขครั้งที่ ๑๔ (Equal Protection) ค�ำตัดสินดังกล่าวส่งผลให้รัฐต่าง ๆ ต้องจดทะเบียนสมรสให้กับคู่รักเพศเดียวกัน
ซึ่งก่อนหน้าค�ำพิพากษานี้มีหลายรัฐที่ไม่ยอมรับการจดทะเบียนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ค�ำพิพากษานี้ส่งผลต่อเนื่อง
ให้กลุ่มองค์กร บุคคลที่ยึดมั่นในความเชื่อทางศาสนาที่ไม่ยอมรับการสมรสระหว่างคนเพศเดียวกัน ด�ำเนินการปฏิเสธ
การให้บริการ การจ�ำหน่ายสินค้าแก่ครู่ กั เพศเดียวกัน โดยเฉพาะในกรณีทคี่ รู่ กั เพศเดียวกันเหล่านัน้ จะท�ำการสมรส เช่น
ผูใ้ ห้บริการจัดงานแต่งงานปฏิเสธไม่รบั บริการคูร่ กั เพศเดียวกัน ฝ่ายทีส่ นับสนุนแนวคิดทางศาสนานีจ้ งึ เรียกร้องให้รฐั ตรา
กฎหมายคุ้มครองสิทธิในการปฏิเสธดังกล่าว
กฎหมายทีอ่ นุญาตให้มกี ารเลือกปฏิบตั ใิ นมิตสิ นิ ค้าและบริการแก่ครู่ กั เพศเดียวกันนี้ สะท้อนให้เห็นถึง
ความขัดแย้งระหว่างเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ ๒ เหตุ กล่าวคือ
 เหตุแห่งศาสนา หรือความเชื่อ: ฝ่ายที่ประสงค์จะปฏิเสธสินค้าหรือบริการให้แก่บุคคลที่รักเพศ
เดียวกัน (Homosexual) นัน้ ขัดแย้งกับความเชือ่ ทางศาสนาของฝ่ายทีป่ ฏิเสธ เมือ่ พิจารณาด้านนี้ หากกฎหมายวางหลัก
ห้ามเลือกปฏิบตั ซิ งึ่ จะส่งผลให้ฝา่ ยนีจ้ ำ� ต้องให้บริการหรือจ�ำหน่ายสินค้าแก่ครู่ กั ร่วมเพศ ก็เท่ากับเป็นการบังคับให้ฝา่ ยนี้
ต้องกระท�ำการอันฝ่าฝืนต่อความเชื่อทางศาสนา จึงมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ
เหตุแห่งเพศ รสนิยมทางเพศ: ฝ่ายที่อ้างสิทธิในความเท่าเทียมกันระหว่างคู่รักเพศเดียวกันกับ
คูร่ กั ต่างเพศ เมือ่ พิจารณาในด้านนีก้ ารปฏิเสธสินค้าหรือบริการดังกล่าวนัน้ ก็เป็นการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศ รสนิยม
ทางเพศ กล่าวคือ มีการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันเพียงเพราะเหตุของความมีรสนิยมทางเพศทีร่ กั เพศเดียวกันเท่านัน้ ฝ่ายนีจ้ งึ
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มองว่า กฎหมายนีเ้ ปิดทางให้องค์กรศาสนา รวมถึงบุคคลทัว่ ไป ทีจ่ ะปฏิเสธให้บริการหรือจ�ำหน่ายสินค้าแก่บคุ คลอืน่ ด้วย
เหตุผลข้ออ้างความเชื่อทางศาสนาหรือศีลธรรม
ข้อทีน่ า่ สังเกตก็คอื กฎหมายบางมลรัฐ เช่น Mississippi ก�ำหนดนิยามความหมายของความเชือ่ ทาง
ศาสนาและศีลธรรมไว้อย่างเจาะจงลงไปว่าเฉพาะความเชือ่ ว่าการสมรสและการมีเพศสัมพันธ์จะต้องเกิดขึน้ ระหว่างบุคคล
ทีม่ เี พศสภาพโดยก�ำเนิดแตกต่างกันเท่านัน้ ดังนัน้ หลังจากกฎหมายนีใ้ ช้บงั คับ อาจมีการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยการปฏิเสธสินค้า
หรือบริการ ในกรณีดังต่อไปนี้ เช่น โบสถ์ปฏิเสธการท�ำพิธีสมรสให้กับคู่รักเพศเดียวกัน ผู้ให้บริการจัดงานและวางแผน
การสมรสรวมทัง้ ผูใ้ ห้บริการและจ�ำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการสมรส สามารถปฏิเสธการให้บริการและสินค้า
ดังกล่าวแก่คู่สมรสเพศเดียวกันได้ โดยกฎหมายนี้ห้ามรัฐในการตรากฎหมายอื่นที่มีผลห้ามการปฏิเสธดังกล่าว552
หากพิจารณาตามกฎหมายไทยปัจจุบันพบว่า พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.
๒๕๕๘ เป็นกฎหมายเฉพาะซึ่งมีหลักการโดยตรงในการห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ หากพิจารณา มาตรา ๓ จะ
เห็นได้ว่ามีการนิยามความหมายของการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ไว้ว่า หมายถึง “การกระท�ำหรือไม่
กระท�ำการใดอันเป็นการแบ่งแยก กีดกัน หรือจ�ำกัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม โดยปราศจากความ
ชอบธรรม เพราะเหตุทบี่ คุ คลนัน้ เป็นเพศชายหรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออกทีแ่ ตกต่างจากเพศโดยก�ำเนิด” ดังนัน้
โดยหลักแล้วการปฏิเสธการให้บริการหรือสินค้าแก่บุคคลด้วยเหตุแห่งเพศก็เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายนี้
นอกจากนี้ ยังมีหลักการห้ามเลือกปฏิบัติที่ส�ำคัญในมาตรา ๑๗ คือ
“การกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการ หรือวิธปี ฏิบตั ขิ องหน่วยงานของรัฐ
องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ระหว่างเพศจะกระทํามิได้”
การด�ำเนินการตามวรรคหนึง่ เพือ่ ขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บคุ คลสามารถใช้สทิ ธิและเสรีภาพ
ได้เช่นเดียวกับบุคคลอืน่ หรือเพือ่ คุม้ ครองสวัสดิภาพและความปลอดภัย หรือการปฏิบตั ติ ามหลักการทางศาสนา หรือ
เพื่อความมั่นคงของประเทศ ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ”
หากน�ำหลักการของกฎหมาย “คุ้มครองเสรีภาพในความเชื่อจากการเลือกปฏิบัติโดยรัฐบาล"
(Protecting Freedom of Conscience from Government Discrimination Act) ของรัฐ Mississippi มาวิเคราะห์
กับหลักการตามกฎหมายไทยจะเห็นได้วา่ การให้สทิ ธิบคุ คลหรือองค์กรในการปฏิเสธสินค้าหรือบริการด้วยเหตุแห่งเพศ
เป็นการขัดแย้งต่อหลักการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายของไทย ไม่ว่าจะเป็นการก�ำหนดระเบียบแนวปฏิบัติขององค์กร
เอกชนหรือของรัฐก็ตาม อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่น่าพิจารณาก็คือ มาตรา ๑๗ วรรคสอง เปิดโอกาสให้มีการ
ปฏิบัติแตกต่างต่อบุคคลด้วยเหตุแห่งเพศได้หากเป็นกรณี “ปฏิบัติตามหลักการทางศาสนา” จะเห็นได้ว่าข้อยกเว้นนี้
มีลักษณะคล้ายคลึงกับกฎหมายระดับมลรัฐของสหรัฐอเมริกาดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น หากมีการก�ำหนดนโยบาย กฎ
ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติ เพื่อเปิดโอกาสให้ปฏิเสธสินค้าหรือบริการแก่บุคคลอื่นด้วยเหตุ
แห่งเพศ เพื่อเหตุผลทางศาสนา ก็อาจเกิดขึ้นได้โดยอาศัยข้อยกเว้นนี้
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อย่างไรก็ตาม ผูว้ จิ ยั เห็นว่า กฎหมายนีจ้ ำ� กัดขอบเขตเฉพาะการปฎิเสธสินค้าและบริการในบางมิติ โดยเฉพาะทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กับการสมรสของคู่รักเพศเดียวกัน ดังนั้น ในกรณีที่คู่รักเพศเดียวกันซื้อสินค้าหรือบริการอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในขอบเขตกฎหมายนี้ เช่น ไปซื้อ
สินค้าอุปโภคบริโภคในห้างสรรพสินค้า ผูป้ ระกอบการก็ไม่สามารถอ้างกฎหมายนีเ้ พือ่ ปฎิเสธการจ�ำหน่ายสินค้าได้ หากมีการปฎิเสธขึน้ ก็จะ
ตกอยูภ่ ายใต้หลักการห้ามเลือกปฏิบตั ทิ วั่ ไปตามกฎหมายรัฐนัน้
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๔.๑๙ การเลือกปฏิบัติในภาคเอกชนกรณีผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ในหัวข้อนี้จะได้วิเคราะห์ประเด็นการเลือกปฎิบัติที่เกิดในภาคเอกชน กรณีผู้ติดเชื้อเอชไอวี (เอดส์) ซึ่งจะแยก
พิจารณาออกเป็นสองมิติ คือ มิติของสินค้าและบริการ และมิติของการจ้างแรงงาน

๔.๑๙.๑ การเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในมิติของสินค้าและบริการ

ในมิติเกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้น จะศึกษากรณีข้อเท็จจริงจากการสัมภาษณ์ / สนทนากลุ่ม และ
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากสื่อต่าง ๆ ดังนี้
ในกรณีข้อเท็จจริงจากการสัมภาษณ์ / สนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลแจ้งว่า
“ข้าพเจ้า xx ได้ซอื้ บ้านโดยยืน่ กูก้ บั ธนาคาร xx ซึง่ ทางธนาคารได้ยนื่ ข้อเสนอเพิม่ เติมในส่วนของการ
ท�ำประกันชีวติ เพือ่ ได้สทิ ธิในส่วนลดดอกเบีย้ บ้านในปีแรก ซึง่ ข้าพเจ้าตกลงท�ำประกันชีวติ ดังกล่าว โดยทางธนาคารเป็น
ผู้เลือกบริษัทประกันชีวิตเอง ทั้งนี้ ในตอนแรกข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลโดยระบุที่อาศัยตามบัตรประชาชน คือ จังหวัดระยอง
และต่อมาได้รบั การแจ้งกลับจากทางธนาคารว่า ทางบริษทั ประกัน xx นัน้ มีขอ้ ก�ำหนดว่า จังหวัดทีจ่ ดั เป็นจังหวัดในกลุม่
เสี่ยง ซึ่งรวมถึงจังหวัดระยอง ผู้ท�ำประกันจะต้องตรวจโรคส�ำคัญ (เช่น เอดส์) ก่อนการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ข้าพเจ้า
จึงต้องเปลี่ยนข้อมูลที่อยู่ใหม่ โดยระบุเป็นที่อยู่ในกรุงเทพฯ แทน ท�ำให้ข้าพเจ้าไม่ต้องไปตรวจเอดส์ ในกรณีนี้ข้าพเจ้า
ถือว่าบริษัทประกันดังกล่าวเลือกปฏิบัติต่อข้าพเจ้ารวมถึงบุคคลอื่น ๆ ที่ทางบริษัทประกันระบุว่าอาศัยอยู่ในจังหวัด
กลุ่มเสี่ยง โดยไม่ได้ค�ำนึง life style ของแต่บุคคล แต่เหมารวมว่าทุกคนที่อยู่ในบางพื้นที่ว่ามีโอกาสเป็นเอดส์มากกว่า
ในบางพื้นที่”
กรณีนจี้ ะเห็นได้วา่ การเลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีเกิดขึน้ ในมิตขิ องบริการด้านประกันชีวติ โดย
เป็นการกระท�ำของภาคเอกชน ดังนั้น แม้ว่าโดยทั่วไปจะเป็นการขัดแย้งต่อหลักความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือก
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ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ แต่หลักการเลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญก็มีขอบเขตเฉพาะการกล่าวอ้างต่อการกระท�ำของรัฐ
ดังนั้น กรณีนี้จึงต้องพิจารณากฎหมายเฉพาะที่คุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติจากการกระท�ำของภาคเอกชน ในกรณีบริการ
ด้านประกันชีวิตนั้น หากเปรียบเทียบกับการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ รสนิยมทางเพศ เช่น ดังที่เคยปรากฏข่าวว่า
บริษัทประกันบางแห่งไม่รับประกันบุคคลหลากหลายทางเพศ553 จะเห็นได้ว่ากรณีการเลือกปฏิบัติในภาคบริการนั้น
ในปัจจุบนั มีกฎหมายเฉพาะ กล่าวคือ พระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนัน้ หากบริษทั ประกันฯ
มีการก�ำหนดนโยบายไม่ให้บริการด้วยเหตุแห่งเพศ554 ก็อาจเข้าองค์ประกอบการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมได้555 แต่
หากบริษทั ประกันก�ำหนดเบีย้ ประกันแตกต่างกันด้วยเหตุแห่งเพศ ความเจ็บป่วย หรือปัจจัยอืน่ ๆ ทีส่ อดคล้องกับเหตุผล
ทางธุรกิจ ก็อาจพิจารณาได้ว่าเป็นกรณี “มีความชอบธรรม” และไม่เป็นการเลือกปฏิบัต556
ิ อย่างไรก็ตาม การเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุแห่ง “ความเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี” ไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘
จึงไม่มีกฎหมายเฉพาะส�ำหรับกรณีดังกล่าว หากพิจารณาหลักการห้ามเลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญฉบับ ปี ๒๕๕๐ การ
เลือกปฏิบัติด้วยเหตุลักษณะนี้อาจจัดอยู่ในเหตุ “สุขภาพ” ได้ ถ้าการเลือกปฏิบัตินั้นเกิดจากกฎเกณฑ์ของภาครัฐ ก็จะ
เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม ถ้าการเลือกปฏิบตั นิ นั้ เกิดจากภาคเอกชน เช่น การให้บริการหรือจ�ำหน่ายสินค้า
ก็ไม่อยู่ในขอบเขตรัฐธรรมนูญที่จะยกขึ้นอ้างต่อเอกชนด้วยกัน ดังนั้นจ�ำต้องมีกฎหมายเฉพาะขึ้นรองรับ
ข้อเท็จจริงทีป่ รากฏจากสือ่ ต่าง ๆ ปรากฏว่ามีโรงแรมบางแห่งในประเทศไทยได้ปฏิเสธการให้บริการ
แก่องค์กรพัฒนาเอกชนที่ท�ำงานเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี (เอดส์) เมื่อองค์กรดังกล่าวมีการติดต่อไปใช้บริการ เช่น จัด
ประชุมสัมมนา ก็ได้รบั การปฏิเสธจากทางโรงแรม557 นอกจากนี้ เครือข่ายผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทยและองค์การ
พัฒนาเอกชนด้านเอดส์ ออกแถลงการณ์ร่วม มีเนื้อหาตอนหนึ่งเกี่ยวกับการกระท�ำของโรงแรมว่า558
“..เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส์อย่างชัดเจน โดยไม่เพียง
กระท�ำต่อผู้ติดเชื้อฯ เท่านั้น แต่ยังเหมารวมถึงทุกองค์กรที่ท�ำงานในเรื่องเอดส์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นทัศนคติของผู้บริหาร
โรงแรมที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ รวมถึงมีอคติต่อตัวผู้ติดเชื้อฯ ซึ่งสะท้อนจากค�ำให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่
โรงแรมที่อ้างถึงเหตุผลของผู้บริหารในการไม่ให้บริการ ตัวอย่างเช่น การอ้างว่าลูกค้ารายอื่น ๆ เกิดความไม่สบายใจใน
การใช้สถานที่ร่วมกัน อย่างห้องพัก หรือห้องอาหาร ขณะที่ข้อเท็จจริง คือ ไม่เคยมีใครติดเชื้อเอชไอวีจากการใช้ชีวิต
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารโดยใช้ช้อนส้อมร่วมกัน ดื่มน�้ำแก้วเดียวกัน ใช้ห้องน�้ำ หรือห้องพักร่วมกัน
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“คปภ. ผนึก ๒ สมาคมฯ อย่าศึก ‘เกย์-เอไอเอ’ ยืนยันซื้อประกันได้,” สยามธุรกิจ ฉบับที่ ๘๔๘ ประจ�ำวันที่ ๒๔-๑๑๒๐๐๗ ถึง ๒๗-๑๑-๒๐๐๗ สืบค้นจาก http://www.siamturakij.com/home/news/display_news.php?news_id=9068
554
“การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” หมายถึง การกระท�ำหรือไม่กระท�ำการใดอันเป็นการแบ่งแยก กีดกัน หรือ
จ�ำกัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุที่บุคคลนั้น..มีการแสดงออกที่แตกต่างจาก
เพศโดยก�ำเนิด, พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓
555
พระราชบัญญัติ มาตรา ๑๗ วางหลักว่า “การก�ำหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ...ขององค์กรเอกชน ในลักษณะที่เป็นการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศจะกระท�ำมิได้”
556
พระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓ ก�ำหนดองค์ประกอบ “โดยปราศจากความชอบธรรม”
ซึง่ มีความหมายกว้างขึน้ อยูก่ บั สภาพข้อเท็จจริงว่า การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันนัน้ มีเหตุผลรองรับทีช่ อบธรรมหรือว่าเพียงเพราะความแตกต่าง
ระหว่างเพศฯ
557
สืบค้นจาก http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRRd05qY3dPVGMwTVE9PQ==
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แถลงการณ์เครือข่ายผู้ติดเชื้อ ถูกรร.ปฏิเสธ ชี้ละเมิดสิทธิ รณรงค์บอยคอต สืบค้นจาก http://www.hfocus.org/
content/2014/08/7802
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ไม่เพียงเท่านัน้ การจะทราบว่าใครติดเชือ้ เอชไอวีหรือไม่ ต้องใช้การตรวจเลือดเพือ่ ตรวจหาเชือ้ เอชไอวีเท่านัน้ ไม่สามารถ
สังเกตจากรูปลักษณ์ภายนอกได้….การอ้างว่าผูเ้ ข้าร่วมงานแต่งกายไม่เรียบร้อย สะท้อนให้เห็นทัศนคติของเจ้าหน้าทีแ่ ละ
ผูบ้ ริหารโรงแรมทีด่ ถู กู เหยียดหยามศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ แบ่งแยกชนชัน้ จากการแต่งกาย และมองคนจากภายนอก….
…โดยทางเครือข่ายผูต้ ดิ เชือ้ ฯ และมูลนิธเิ ข้าถึงเอดส์ จะด�ำเนินการรณรงค์ให้สาธารณชนได้รว่ มกันบอยคอตการใช้บริการ
ของโรงแรมในเครือแห่งนี้ โดยจะท�ำหนังสือเวียนถึงทุกหน่วยงานทัง้ เอกชน และราชการ เพือ่ ให้เลิกการสนับสนุนโรงแรม
ดังกล่าว จนกว่าทางโรงแรมจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย รวมทั้งชี้แจงต่อกรณีดังกล่าวอย่างเป็นทางการ”
กรณีนี้จะเห็นได้ว่า การเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี เกิดขึ้นในมิติของสินค้าและบริการ โดย
เป็นการกระท�ำของภาคเอกชน ดังนั้น แม้ว่าโดยทั่วไปจะเป็นการขัดแย้งต่อหลักความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือก
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ แต่หลักการเลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญก็มีขอบเขตเฉพาะการกล่าวอ้างต่อการกระท�ำของรัฐ
ดังนั้น กรณีนี้จึงต้องพิจารณากฎหมายเฉพาะที่คุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติจากการกระท�ำของภาคเอกชน
ประเด็นปัญหานี้เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ
พบว่ามาตรา ๓๙ วางหลักให้สิทธิผู้จัดการโรงแรมในการปฏิเสธไม่รับบุคคลบางลักษณะเข้าพักได้ โดยเฉพาะกรณี
“มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคติดต่อตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ” 559 ส�ำหรับกรณี
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี (เอดส์) นั้น ผู้วิจัยมีข้อพิจารณา ดังนี้
๑. หลักความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติ ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญของไทยทั้งฉบับ
ปี ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเลือกปฏิบัติด้านสินค้าและบริการเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในบริบทของ
ภาคเอกชน ทั้งนี้ เนื่องจากหลักห้ามเลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนั้นมักจะเกี่ยวข้องกับการใช้เพื่ออ้างยันรัฐ แต่รัฐ
ก็มีหน้าที่ที่จะต้องบัญญัติกฎหมายออกมาเพื่อคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติในมิติของสินค้าและบริการเหล่านี้ ดังนั้น
ในกรณีผู้ให้บริการภาคเอกชนปฏิเสธการให้บริการลูกค้าอื่นโดยมีเหตุผลสืบเนื่องเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบตั ิ รัฐก็จะต้องมีการบัญญัตกิ ฎหมายห้ามการเลือกปฏิบตั ดิ งั กล่าว อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัตโิ รงแรมนอกจาก
มิได้มีบทบัญญัติห้ามเลือกปฏิบัติแล้ว แต่ยังมีการก�ำหนดหลักการที่ให้สิทธิแก่โรงแรมในการปฏิบัติต่อผู้ประสงค์
เข้าพักบางกลุ่มหรือบางลักษณะให้แตกต่างจากลูกค้าอื่น ดังเช่นกรณีมาตรา ๓๙ เกี่ยวกับเหตุแห่งการปฏิเสธไม่ให้
เข้าพัก ซึ่งมีประเด็นที่ควรพิจารณาต่อไปว่า มาตรา ๓๙ นี้ขัดต่อหลักห้ามเลือกปฏิบัติหรือไม่
๒. พระราชบัญญัตโิ รงแรมเป็นเพียงให้สทิ ธิแก่ผจู้ ดั การโรงแรมในการปฏิเสธการให้บริการทีพ่ กั
แก่บุคคลบางประเภท เนื่องจากใช้ค�ำว่า “อาจปฏิเสธ” ดังนั้น ทางโรงแรมอาจเลือกที่จะรับบุคคลดังกล่าวนั้นก็ได้
ในแง่นี้จะเห็นได้ว่า กฎหมายพยายามสร้างความสมดุลระหว่างสิทธิในทรัพย์สิน (Property Right) เสรีภาพในการ
ท�ำสัญญากับสิทธิของผู้ถูกเลือกปฏิบัติ
559

มาตรา ๓๙ ผู้จัดการอาจปฏิเสธไม่รับบุคคลที่ประสงค์จะเข้าพักในโรงแรมได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าบุคคลนั้นจะเข้าไปหลบซ่อน มั่วสุม หรือกระท�ำการใด อันเป็นความผิดอาญาขึ้นในโรงแรม
หรือก่อให้เกิดความร�ำคาญแก่ผู้พักอื่นในโรงแรม
(๒) มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นไม่สามารถจ่ายค่าห้องพักได้
(๓) มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคติดต่อตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
(๔) มีเหตุอันสมควรประการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด
ในกรณีตาม (๓) ถ้าผู้จัดการรับบุคคลนั้นเข้าพักจะต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อทราบด้วย
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๓. สิทธิการปฏิเสธในกรณีผู้ที่ประสงค์เข้าพักในกรณี “มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นเป็นโรค
ติดต่ออันตรายหรือโรคติดต่อตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ” มีปัญหาว่าโรคติดต่อจะหมายความถึงโรคอะไรบ้าง
เนื่องจากพระราชบัญญัติโรงแรมมิได้ก�ำหนดรายละเอียดชื่อโรคไว้ แต่ระบุเชื่อมโยงไปยังกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
โดยปัจจุบนั กฎหมายเฉพาะเกีย่ วกับโรคติดต่อ คือ พระราชบัญญัตโิ รคติดต่อแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่ ก�ำหนดนิยาม
ของโรคติดต่อ ไว้ ๓ ประเภท คือ โรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย และ โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง560 ดังนั้น หากโรคใด
สามารถจัดอยู่ในความหมายของ “โรคติดต่อ” ตามพระราชบัญญัตินี้ โรงแรมก็อาจปฏิเสธการให้บริการที่พักโดย
อ้างเหตุ “โรคติดต่อตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ” นอกจาก “โรคติดต่อ” แล้ว ในส่วนของ “โรคติดต่ออันตราย”
นัน้ เมือ่ พิจารณาตามพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว พบว่ามิได้กำ� หนดรายชือ่ โรคใดให้เป็นโรคติดต่ออันตรายโดยเฉพาะ ซึง่
กฎหมายก�ำหนดให้รัฐมนตรีโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีอ�ำนาจออกประกาศก�ำหนดชื่อ
และอาการส�ำคัญของโรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อทีต่ อ้ งเฝ้าระวัง ขณะทีจ่ ดั ท�ำงานวิจยั นีย้ งั ไม่มกี ารออกประกาศ
ก�ำหนดรายชื่อโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อแห่งชาติ ดังนั้น หากมีการก�ำหนดให้โรคใดเป็นโรคติดต่ออันตราย
ตามพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อแห่งชาติ โรงแรมก็มสี ทิ ธิปฏิเสธการเข้าพักของผูเ้ ป็นโรคติดต่อดังกล่าวได้ โดยอ้างเหตุ
ว่า มีเหตุควรเชือ่ ว่าบุคคลทีป่ ระสงค์เข้าพักนัน้ เป็น “โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ” ส�ำหรับกรณี
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีนั้นอาจจัดอยู่ในความหมายของ “โรคติดต่อ” ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ดังนั้น ตามพระราช
บัญญัตโิ รงแรมแล้ว ทางโรงแรมจึงอาจปฏิเสธการเข้าพักของผูป้ ว่ ยโรคนีไ้ ด้ แต่ทงั้ นีก้ ารปฏิเสธต้องอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไข
ว่า “มีเหตุอันควรเชื่อ” ว่าบุคคลนั้นเป็นโรคติดต่อด้วย ดังนั้น หากไม่มีหลักฐานหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้มาติดต่อ
ขอพักเป็นผู้ติดเชื้อเอดส์ เช่น องค์กรเครือข่ายเอกชนที่ด�ำเนินการเกี่ยวกับโรคเอดส์มาติดต่อขอเข้าพักเพื่อประชุม
สัมมนาทีโ่ รงแรมแห่งหนึง่ เป็นเวลา ๓ วัน ดังนีโ้ รงแรมก็ไม่สามารถปฏิเสธการเข้าพักของบุคคลผูท้ ำ� งานเกีย่ วข้องกับ
โรคเอดส์ทุกคน เนื่องจากการปฏิเสธดังกล่าวมีขอบเขตจ�ำกัดเฉพาะต่อบุคคลที่น่าเชื่อว่าเป็นผู้ติดเชื้อเท่านั้น
๔. นิติสัมพันธ์ระหว่างโรงแรมกับลูกค้านั้นอาจเกี่ยวข้องกับสัญญาหลายลักษณะ เช่น ลูกค้ามา
ใช้บริการห้องอาหาร ลูกค้ามาใช้บริการประชุม สัมมนา จัดกิจกรรมต่าง ๆ ลูกค้ามาใช้บริการห้องพัก จึงมีประเด็น
ว่า การปฏิเสธการให้บริการตามพระราชบัญญัตโิ รงแรมนัน้ ครอบคลุมถึงการบริการอืน่ ๆ นอกจากห้องพักด้วยหรือ
ไม่ เช่น ปฏิเสธการให้บริการห้องจัดเลีย้ ง ประชุมสัมมนา ปฏิเสธการให้บริการอาหาร ในประเด็นนี้ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับความรับผิดในทรัพย์สินของแขกนั้น561
ผู้วิจัยเห็นว่า ความรับผิดทางทรัพย์สินตามกฎหมายแพ่งนั้นครอบคลุมเฉพาะกรณีแขกที่มา
พักโรงแรมเท่านั้น ไม่รวมถึงแขกที่มาใช้บริการอื่น562 ส�ำหรับพระราชบัญญัติโรงแรมวางหลักควบคุมการประกอบ
ธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีขอบเขตที่กว้างกว่ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยวิธีเฉพาะส�ำหรับเจ้าส�ำนักโรงแรมดังกล่าว
560

พระราชบัญญัติโรคติดต่อแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔ ก�ำหนดว่า “โรคติดต่อ” หมายความว่า โรคที่เกิดจากเชื้อโรค
หรือพิษของเชื้อโรคซึ่งสามารถแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมมาสู่คน “โรคติดต่ออันตราย” หมายความว่า โรคติดต่อที่มีความรุนแรงสูง
และสามารถแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว “โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง” หมายความว่า โรคติดต่อที่ต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ หรือ
จัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
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ต่อทรัพย์สินที่แขกอาศัยได้พามา
562
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ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินกิจการโรงแรมเฉพาะกรณีความรับผิดต่อทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม จากตัวบทมาตรา ๓๙
ของพระราชบัญญัติโรงแรม ระบุไว้ชัดเจนถึงสิทธิในการปฏิเสธไม่รับบุคคลที่ประสงค์จะ “เข้าพัก” ดังนั้น สิทธิใน
การปฏิเสธของโรงแรมจึงมีขอบเขตเฉพาะแขกที่มาพักเท่านั้น หากโรงแรมปฏิเสธการให้บริการอื่น ๆ เช่น ประชุม
สัมมนา อาหารและเครื่องดื่ม ดังนี้ก็ไม่สามารถอ้างสิทธิตามมาตรา ๓๙ ได้
๕. ถึงแม้วา่ ผูป้ ระกอบธุรกิจโรงแรมจะอ้างหลักกฎหมายตามพระราชบัญญัตโิ รงแรมเพือ่ ปฏิเสธ
การให้บริการที่พักกับแขกบางลักษณะก็ตาม แต่ก็ยังมีประเด็นว่า กฎหมายที่ให้สิทธิปฏิเสธบริการเช่นนี้ ขัดต่อหลัก
ความเสมอภาคและเป็นการเลือกปฏิบตั หิ รือไม่ ทัง้ นี้ เนือ่ งจากว่าแม้หลักดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญนัน้ มีไว้สำ� หรับการ
ทีเ่ อกชนอ้างสิทธิตอ่ รัฐ แต่ในกรณีการเลือกปฏิบตั ทิ เี่ กิดขึน้ ในบริบทของภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจนัน้ ผูเ้ สียหายทีถ่ กู
กระทบสิทธิไม่สามารถน�ำหลักการตามรัฐธรรมนูญไปฟ้องหรือไปอ้างยันต่อหน่วยงานภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐ
มีหน้าที่ต้องบัญญัติกฎหมายเพื่อห้ามการเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้น ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามกรอบแนวคิดนี้ จะเห็นได้ว่า
พระราชบัญญัติโรงแรมโดยเฉพาะมาตรา ๓๙ ที่ให้สิทธิโรงแรมปฏิเสธการเข้าพักด้วยเหตุแห่งการเป็นโรคบางอย่าง
เป็นการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันระหว่างแขกทีป่ ระสงค์เข้าพักซึง่ ไม่เป็นโรค กับแขกทีป่ ระสงค์เข้าพักแต่เป็นโรค อย่างไร
ก็ตาม ต้องพิจารณาต่อไปว่า การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันระหว่างบุคคลทีเ่ ป็นโรคกับทีไ่ ม่เป็นโรคนัน้ มีเหตุผลอันสมควร
อย่างใดรองรับหรือไม่ ซึ่งในกรณีผู้ประสงค์เข้าพักเป็นกลุ่มผู้ป่วยเอดส์ ดังนี้ก็จะต้องพิจารณาเหตุผลอันสมควรโดย
ชั่งน�้ำหนักกับวัตถุประสงค์ที่ผู้ให้บริการต้องการปกป้องหรือส่งเสริม เช่น เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าหรือแขกที่เข้าพัก
คนอื่นต้องมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ อย่างไรก็ตาม อีกแง่หนึ่งอาจพิจารณาได้ว่าโรคเอดส์เป็นโรคติดต่อแต่
ก็ไม่ใช่ติดต่อกันง่ายดายเพียงแค่แขกที่เข้าพักได้พักในห้องที่เคยมีผู้ป่วยโรคเอดส์ จึงต้องพิจารณาด้วยว่า นอกจาก
ห้ามผู้ป่วยเอดส์เข้าพักแล้ว มีหนทางอื่นที่โรงแรมอาจน�ำมาใช้เพื่อป้องกันโรคแก่แขกคนอื่นมิให้ติดเชื้อเอชไอวี
จากการเข้าพักโรงแรมได้หรือไม่ หากยังคงมีหนทางอื่นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน การที่โรงแรมห้ามผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีเข้าพัก ก็อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติเนื่องจากมาตรการที่น�ำมาใช้ (ห้ามผู้ปวยใช้บริการ) ไม่ได้
สัดส่วนกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการบรรลุ (การคุ้มครองลูกค้าคนอื่นไม่ให้ต้องติดเชื้อ)
นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ สังเกตว่า หากน�ำหลัก “Margin of Appreciation” โดยเฉพาะในคดีในบริบท
ของยุโรปดังกล่าวมาแล้ว563 มาเทียบเคียง จะเห็นได้วา่ การก�ำหนดกฎหมายจ�ำกัดสิทธิผตู้ ดิ เชือ้ HIV หากอยูบ่ นสมมุตฐิ าน
ที่เชื่อมโยงการติดเชื้อ HIV กับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น เหมารวมว่าการติดเชื้อ HIV เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะ
สม ซึ่งศาลเห็นว่าไม่มีน�้ำหนักเพียงพอกับการเข้าข่าย “ขอบเขตแห่งดุลพินิจ” (Margin of Appreciation) ที่รัฐสามารถ
ปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างได้ ส�ำหรับการก�ำหนดกฎหมายจ�ำกัดสิทธิการเข้าพักในโรงแรมของผู้ป่วยด้วยโรคต่าง ๆ นั้น
หากพิจารณาตามกรอบนี้ก็จะต้องพิจารณาว่ากฎหมายดังกล่าวมีน�้ำหนักเพียงพอ (very weighty reason) หรือไม่ โดย
พิจารณาลักษณะการติดต่อของโรคนั้น ๆ ด้วย
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๔.๑๙.๒ การเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในมิติของการจ้างแรงงาน

จากข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาในบทที่ ๒ พบว่า มีผู้ร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หลายกรณีที่มีประเด็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในมิติของการจ้างแรงงานภาคเอกชน โดยสภาพปัญหาก็คือ
บริษทั บางแห่งมีนโยบายให้พนักงานตรวจเชือ้ เอชไอวี เป็นเงือ่ นไขในการเข้าท�ำงาน และปฏิเสธรับบุคคลเข้าท�ำงานหลัง
จากตรวจร่างกายแล้วพบว่ามีเชือ้ เอชไอวี (ค�ำร้องที่ ๕๔๔/๒๕๕๒ และ ๓๕/๒๕๕๗ และรายงานผลการพิจารณา ที่ ๓๐๘๓๐๙/๒๕๕๘) ประเด็นแรกทีส่ ำ� คัญก็คอื กรณีนี้ ไม่เป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยตรง เนือ่ งจากมาตรการหรือนโยบายมีลกั ษณะ
เป็นกลาง (Neutral) ใช้กบั ทุกคนเหมือนกัน แต่หากพิจารณาตามหลักของการเลือกปฏิบตั โิ ดยอ้อมแล้ว เห็นได้วา่ ส่งผล
(Effect) ให้บุคคลบางกลุ่มที่มีลักษณะเปราะบางและเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ ได้รับผลกระทบและเกิด
ความไม่เท่าเทียมกันบุคคลอื่น
เมื่อพิจารณากฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันโดยเฉพาะในกรอบกฎหมายแรงงานจะเห็นได้ว่า
กฎหมายแรงงานหรือระเบียบที่เกี่ยวกับสถานประกอบการยังไม่มีข้อก�ำหนดในเรื่องการเข้าท�ำงานของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
หากพิจารณาตามหลักขอบแห่งการใช้ดุลพินิจตามที่วิเคราะห์มาแล้ว จะเห็นได้ว่าหากกฎหมายก�ำหนดให้บุคคลผู้มีเชื้อ
เอชไอวีไม่สามารถเข้าท�ำงานโดยไม่มีข้อยกเว้นหรือโดยไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่างของลักษณะงาน อาจพิจารณาได้ว่า
เป็นการเหมารวมและอาจถือไม่ได้วา่ มี “น�ำ้ หนักเป็นอย่างยิง่ ” (very weighty reasons-test) แม้หลักการขอบเขตแห่ง
ดุลพินิจดังกล่าวจะอยู่ในบริบทของกฎหมายระหว่างประเทศและการกระท�ำหรือการตรากฎหมายของรัฐก็ตาม แต่อาจ
น�ำหลักการนีม้ าวิเคราะห์วา่ การปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนนัน้ เป็นการปฏิบตั ติ อ่ บุคคลแตกต่างกันโดยมีเหตุผลสมควรหรือไม่
ส�ำหรับเหตุผลอันสมควรนัน้ จะเกีย่ วข้องกับหลัก “คุณสมบัตอิ นั เป็นสาระส�ำคัญหรือจ�ำเป็นกับงาน” ดังจะกล่าวถึงต่อไป
เมื่อเปรียบเทียบกับการน�ำ “ประวัติอาชญากรรม” มาเป็นเงื่อนไขของการรับบุคคลเข้าท�ำงานใน
ภาคเอกชนดังที่วิเคราะห์มาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่า สภาพของประเด็นปัญหามีลักษณะคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ภาค
เอกชนปฏิบัติต่อบุคคลซึ่งเป็นผู้สมัครเข้าท�ำงานแตกต่างกันด้วยเหตุบางประการที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการ
เลือกปฏิบตั ิ ทัง้ นี้ ตามกฎหมายต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลียนัน้ พบว่าในกรณีการน�ำประวัตอิ าชญากรรมมาใช้เป็นเหตุ
ปฏิบตั ติ อ่ บุคคลแตกต่างกันในมิตกิ ารจ้างแรงงานนัน้ อาจท�ำได้ หากประวัตอิ าชญากรรมมีความเกีย่ วข้องกับ “คุณสมบัติ
อันเป็นสาระส�ำคัญส�ำหรับงานนั้น” (Inherent Requirement Exception) โดยหลักการนี้ หากการติดเชื้อเอชไอวีมี
ความเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติอันเป็นสาระส�ำคัญส�ำหรับงาน ก็อาจมีการปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อแตกต่างออกไปได้
ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ การน�ำเหตุ “ติดเชือ้ เอชไอวี” มาเป็นเงือ่ นไขในการปฏิบตั ติ อ่ บุคคลแตกต่างกันใน
มิตกิ ารจ้างแรงงานภาคเอกชนนัน้ อาจท�ำได้โดยไม่เป็นการเลือกปฏิบตั หิ ากนโยบายหรือมาตรการนัน้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของ
เหตุผลอันสมควร โดยเฉพาะมีความเกีย่ วข้องกับ “คุณสมบัตอิ นั เป็นสาระส�ำคัญของงานนัน้ ” อย่างไรก็ตาม จากกรณีตาม
ค�ำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบว่าแม้ผถู้ กู ร้องอ้างเหตุผลเพือ่ ความปลอดภัย เนือ่ งจากต�ำแหน่งงานนัน้
ต้อง “สัมผัสอาหาร” แต่ผู้ร้องอ้างว่า “การติดเชื้อเอชไอวีไม่ได้ส่งผลต่อคนรอบข้าง และไม่ได้ก่ออันตรายต่อผู้อื่น”
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นด้วยกับผูร้ อ้ งในประเด็นนี้ โดยให้เหตุผลว่า “…เกินจ�ำเป็นของลักษณะประเภท
การจ้างงานที่เป็นสาระส�ำคัญ ทั้งที่บุคคลที่ติดเชื้อเอชไอวีสามารถปฏิบัติงานได้ในสถานภาพเดียวกันโดยไม่จ�ำกัด
ทางสุขภาพอนามัย..” จะเห็นได้ว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้น�ำเอาหลัก “คุณสมบัติอันเป็นสาระส�ำคัญ
ส�ำหรับงาน” มาประกอบการพิจารณาด้วย ซึง่ ก็ตอ้ งขึน้ อยูก่ บั ข้อเท็จจริงเป็นกรณีไปว่าการติดเชือ้ เอชไอวีจะเป็นอุปสรรค
ส�ำหรับงานนั้น ๆ หรือไม่
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กรณีเช่นนี้ชี้ให้เห็นว่า นโยบายดังกล่าวมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยอ้อมต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
แต่ยงั ไม่มกี ฎหมายก�ำหนดไว้อย่างชัดเจน ทัง้ กรณีของรัฐธรรมนูญซึง่ มิได้กำ� หนด “ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี” ไว้เป็นเหตุแห่งการ
เลือกปฏิบัติโดยเฉพาะ รวมทั้งกฎหมายล�ำดับรอง เช่น กฎหมายแรงงานก็มิได้มีการก�ำหนดควบคุมการเลือกปฏิบัติต่อ
บุคคลในกรณีเช่นนี้ จึงเป็นประเด็นที่จะน�ำไปสู่ข้อเสนอแนะต่อไป
การเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี ยังปรากฏในมิติอื่น ๆ เช่น การคุกคาม (Harassment) การ
สื่อสารแสดงความเกลียดชัง (Hate Speech) ซึ่งจะได้ศึกษาหลักกฎหมายในมิตินั้น ๆ โดยเฉพาะต่างหาก

๔.๒๐ กรณีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุอัตลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity)
กับการเข้าห้องน�้ำ: กรณีศึกษากฎหมายมลรัฐ North Carolina
เมือ่ พิจารณาจากการรับฟังความเห็นกลุม่ ย่อยในบทที่ ๒ จะเห็นได้วา่ กลุม่ บุคคลผูม้ คี วามหลากหลายทางเพศใน
ประเทศไทยให้ขอ้ มูลสรุปได้วา่ ปัญหาประการหนึง่ ทีเ่ ห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศก็คอื ยังมีความไม่ชดั เจน
ในทางกฎหมายในกรณีบคุ คลทีม่ เี พศก�ำเนิดเป็นชายแต่มอี ตั ลักษณ์ทางเพศเป็นหญิงเลือกเข้าห้องน�ำ้ หญิงตามอัตลักษณ์
ทางเพศ ซึง่ บุคคลเหล่านีก้ งั วลเช่นกันว่า การทีพ่ วกตนเข้าห้องน�ำ้ ชายตามเพศก�ำเนิด อาจเกิดความเสีย่ งจากการคุกคาม
ทางเพศจากบุคคลเพศชายคนอืน่ ได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ การเข้าห้องน�ำ้ ตามเพศก�ำเนิดยังส่งผลต่อบุคคลหลากหลาย
ทางเพศที่ท�ำการผ่าตัดแปลงเพศแล้ว ส�ำหรับประเด็นปัญหานี้ พบว่า ในประเทศไทยยังไม่มีความชัดเจนทางกฎหมาย
หรือนโยบาย แต่จากการศึกษาพบว่า ในสหรัฐอเมริกา รัฐบาลท้องถิ่นเมือง Charlotte (Charlotte City Council) ของ
รัฐ North Carolina ได้ตราข้อบัญญัติ (Ordinance) ห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศและรสนิยมทางเพศ กฎหมาย
ท้องถิน่ นีค้ รอบคลุมการห้ามเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศ รสนิยมทางเพศ เชือ้ ชาติ อายุ ศาสนา โดยครอบคลุมมิตติ า่ ง ๆ
เช่น การเข้าใช้บริการร้านอาหาร ร้านค้า ทีพ่ กั อาศัย บริการขนส่งสาธารณะ กฎหมายนีม้ บี ทบัญญัตอิ นั เป็นทีถ่ กเถียงกัน
มากก่อนทีจ่ ะผ่านการลงมติในระดับท้องถิน่ นัน่ คือการอนุญาตให้คนข้ามเพศ (Transgender) เลือกเข้าห้องน�ำ้ ชายหรือ
หญิงตามอัตลักษณ์ทางเพศที่ตนก�ำหนดหรือระบุเอง (Gender Identity) กล่าวคือ ไม่จ�ำต้องเข้าห้องน�้ำตามเพศก�ำเนิด
ดังนั้น คนที่มีเพศก�ำเนิดเป็นชาย แต่ปัจจุบันระบุว่าตัวเองเป็นหญิง ก็สามารถเข้าห้องน�้ำหญิงได้
ในการรับฟังความคิดเห็นของรัฐบาลท้องถิ่น มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายที่คัดค้าน โดยฝ่ายที่คัดค้านให้เหตุผล
หลักเกีย่ วกับความปลอดภัยและการคุกคามทางเพศ โดยเกรงว่า คนทีม่ เี พศก�ำเนิดเป็นชายและเลือกเข้าห้องน�ำ้ หญิงอาจ
เข้ามาคุกคามทางเพศต่อหญิงได้ แต่ในที่สุดรัฐบาลท้องถิ่นก็ผ่านกฎหมายนี้ด้วยคะแนนเสียง ๗ ต่อ ๔564
อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับมลรัฐ North Carolina นั้นกฎหมายที่รัฐบาลท้องถิ่นตราขึ้น อาจถูกเพิกถอนโดย
“General Assembly” ในระดับมลรัฐได้ ซึ่งต่อมาในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ General Assembly ได้ประชุมและผ่าน
กฎหมายทีเ่ รียกว่า กฎหมายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในสิง่ อ�ำนวยความสะดวกสาธารณะ (Public Facilities
Privacy & Security Act) โดยกฎหมายนี้ได้เพิกถอนกฎหมายท้องถิ่นของเมือง Charlotte ดังกล่าว
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Retrieved from http://www.charlotteobserver.com/news/politics-government/article61786967.html
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หลักส�ำคัญของกฎหมายมีดังนี้
เพศในทางชีวภาพ (Biological Sex) หมายถึง สภาพทางกายภาพของความเป็นชายหรือหญิงซึ่งระบุอยู่
ในเอกสารแสดงการเกิด (“..stated on person’s birth certificate..”)
ห้องน�้ำหรือห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ใช้ร่วมกันหลายคน (Multiple Occupancy Bathroom of Changing
Facility) หมายถึงสถานที่ซึ่งก�ำหนดให้ใช้ได้มากกว่า ๑ คน โดยผู้ใช้อาจอยู่ในสภาพถอดเสื้อผ้า สถานที่เหล่านี้รวม
ถึงห้องน�้ำในโรงเรียน ห้องล็อคเกอร์ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องอาบน�้ำ
ในกรณีห้องน�้ำหรือห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าส�ำหรับเพศใดเพศหนึ่งซึ่งใช้ร่วมกันหลายคนนั้น (Single-Sex
Multiple Occupancy Bathroom and Changing Facilities) คณะกรรมการศึกษาในระดับรัฐบาลท้องถิ่นจะ
ต้องก�ำหนดให้หอ้ งน�ำ้ หรือห้องเปลีย่ นเสือ้ ผ้าทีใ่ ช้สำ� หรับนักเรียนร่วมกันหลายคนนัน้ สามารถใช้ได้เฉพาะบุคคลตาม
เพศในทางชีวภาพ565
ในกรณีห้องน�้ำหรือห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าส�ำหรับเพศใดเพศหนึ่งซึ่งใช้ร่วมกันหลายคนนั้น (Single-Sex
Multiple Occupancy Bathroom and Changing Facilities) หน่วยงานสาธารณะจะต้องก�ำหนดให้ห้องน�้ำหรือ
ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าดังกล่าวสามารถใช้ได้เฉพาะบุคคลตามเพศในทางชีวภาพ566
กฎหมายระดับมลรัฐนี้ นอกจากยกเลิกกฎหมายท้องถิ่นของเมือง Charlotte โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้
บุคคลต้องใช้ห้องน�้ำหรือที่เปลี่ยนเสื้อผ้าสาธารณะตามเพศก�ำเนิดที่ระบุในเอกสารการเกิดแล้ว กฎหมายนี้ยังห้าม
รัฐบาลท้องถิน่ เมืองต่าง ๆ ของมลรัฐนีใ้ นการบัญญัตกิ ฎหมายทีข่ ดั หรือแย้งกับกฎหมายนีใ้ นอนาคตอีกด้วย ดังจะเห็น
จากหลักการที่ก�ำหนดว่า
“คณะกรรมการศึกษาระดับท้องถิ่นจะต้องไม่ตรากฎหมายอนุญาตให้นักเรียนใช้ห้องน�้ำหรือห้องเปลี่ยน
เสื้อผ้าซึ่งใช้ร่วมกันหลายคนส�ำหรับเพศใด ๆ นอกจากเพศทางชีวภาพของตน”567
“หน่วยงานของรัฐระดับท้องถิ่นจะต้องไม่ตรากฎหมายอนุญาตให้บุคคลใช้ห้องน�้ำหรือห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
ซึ่งใช้ร่วมกันหลายคนส�ำหรับเพศใด ๆ นอกจากเพศทางชีวภาพของตน”568
ผู้ว่าการรัฐ North Carolina ซึ่งเป็นผู้ลงนามประกาศใช้กฎหมายนี้ให้เหตุผลว่า “กฎหมายของรัฐบาล
ท้องถิ่นนั้นขัดต่อหลักสามัญส�ำนึกทั่วไป เนื่องจากอนุญาตให้ผู้ชายสามารถใช้ห้องน�้ำหญิงได้”569
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§ 115C-521.2.Single-sexmultiple occupancy bathroom and changing facilities
§ 143-760.Single-sex multiple occupancy bathroom and changing facilities
567
§ 115C-521.2 (c).Single-sex multiple occupancy bathroom and changing facilities
568
§ 143-760. (c) Single-sex multiple occupancy bathroom and changing facilities
569
“Ordinance defied common sense, allowing men to use women’s bathroom/locker room for
instance. That’s why I signed bipartisan bill to stop it”: ค�ำกล่าวจากทวิตเตอร์ของ Pat McCrory ผู้ว่าการรัฐ North Carolina
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ต่อมา กลุ่มสิทธิมนุษยชนและคนข้ามเพศได้ฟ้องคดีต่อศาลให้เหตุผลว่ากฎหมายของรัฐ North Carolina
เป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ รสนิยมทางเพศ
โจทก์คนหนึ่งมีเพศก�ำเนิดที่ระบุในเอกสารการเกิดเป็นหญิง แต่ปัจจุบันระบุตัวเองเป็นชาย และใช้ห้องน�้ำ
ชายตลอดมา ได้รับผลกระทบต้องเข้าห้องน�้ำหญิง ซึ่งเขารู้สึกได้รับผลกระทบทางสุขภาพจิต นอกจากนี้ ยังเป็นการ
บังคับให้เขาต้องเปิดเผยต่อบุคคลอืน่ ด้วยว่าเขาเป็นคนข้ามเพศ อันอาจส่งผลให้เกิดการคุกคามทางเพศตามมาได้570
จากกรณีนี้ หากพิจารณาในกรอบของการห้ามเลือกปฏิบัติและความเท่าเทียมกัน จะเห็นได้ว่า กฎหมาย
ระดับท้องถิ่นของเมือง Charlotte สอดคล้องกับหลักการห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุอัตลักษณ์ทางเพศ ในมิติของ
บริการสาธารณะ กล่าวคือในการใช้ห้องน�้ำสาธารณะ อย่างไรก็ตาม กฎหมายระดับรัฐ North Carolina ซึ่งยกเลิก
กฎหมายท้องถิน่ ดังกล่าว มีหลักการทีเ่ ลือกปฏิบตั โิ ดยตรงด้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์ทางเพศ (Sexual Identity) เนือ่ งจาก
กฎหมายจ�ำกัดสิทธิในการเลือกอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคล ซึ่งรวมถึงการแสดงออกด้วยการเลือกเข้าห้องน�้ำตาม
อัตลักษณ์ทางเพศที่ตนเลือก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติในมิติของการได้รับบริการสาธารณะ อย่างไรก็ตาม
ในอีกแง่หนึ่งอาจพิจารณาได้ว่า หากกฎหมายลักษณะนี้มีเหตุผลอันสมควร ก็อาจไม่ขัดต่อหลักการห้ามเลือกปฏิบัติ
ประเด็นจึงอยู่ที่วัตถุประสงค์ของกฎหมายนี้ว่ามีขึ้นเพื่ออะไร หากพิจารณาจากเหตุผลของการอภิปรายกฎหมาย
แล้วจะเห็นได้ว่า ฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐอ้างเหตุเพื่อป้องกันความปลอดภัยแก่ผู้อื่นในการใช้ห้องน�้ำ โดยเฉพาะผู้หญิง
ซึ่งมีความกังวลว่าบุคคลที่มีอัตลักษณ์ทางเพศเป็นหญิงแต่มีเพศสภาพโดยก�ำเนิดเป็นชายและเข้าห้องน�้ำหญิงนั้น
อาจท�ำการคุกคามทางเพศต่อพวกเธอได้ วัตถุประสงค์นี้มีเหตุผลสมควรเพียงพอและได้สัดส่วนกับการจ�ำกัดสิทธิใน
อัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลหรือไม่
เมื่อพิจารณาจากการรับฟังความเห็นกลุ่มย่อยในบทที่ ๒ จะเห็นได้ว่า กลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทาง
เพศในประเทศไทยกล่าวว่าปัญหาประการหนึ่งที่เป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศก็คือ ยังมีความไม่ชัดเจนใน
ทางกฎหมายว่าจะเข้าห้องน�้ำตามเพศก�ำเนิดหรืออัตลักษณ์ทางเพศที่เป็นอยู่ปัจจุบัน หากพิจารณาตามกฎหมาย
ของ North Carolina บุคคลหลากหลายทางเพศที่มีเพศก�ำเนิดเป็นชาย ก็จะต้องถูกบังคับให้เข้าห้องน�้ำชายเพราะ
ตามเอกสารการเกิดยังคงระบุเป็นเพศชายอยู่ แต่สภาพร่างกายของบุคคลนั้นในปัจจุบันเป็นเพศหญิง การที่ต้องเข้า
ห้องน�้ำชายก็เป็นเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับสภาพร่างกายตามความเป็นจริง รวมทั้งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการ
ถูกลวนลามหรือคุกคามทางเพศได้ จึงมีข้อเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อความชัดเจนในประเด็นนี้
ปัญหาดังกล่าวหากพิจารณาตามกฎหมายไทยปัจจุบันพบว่า พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นกฎหมายเฉพาะซึ่งมีหลักการโดยตรงในการห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ หากพิจารณา
มาตรา ๓ จะเห็นได้ว่ามีการนิยามความหมายของการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ไว้ว่า หมายถึง
“การกระท�ำหรือไม่กระท�ำการใดอันเป็นการแบ่งแยก กีดกัน หรือจ�ำกัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม โดยปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็นเพศชายหรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออกที่
แตกต่างจากเพศโดยก�ำเนิด” นอกจากนี้ ยังมีหลักการห้ามเลือกปฏิบตั ทิ สี่ ำ� คัญในมาตรา ๑๗ คือ “การกําหนดนโยบาย
กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการ หรือวิธปี ฏิบตั ขิ องหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะ
570

From CBS News, North Carolina sued over transgender bathroom law. Retrieved from http://www.
cbsnews.com/news/north-carolina-sued-over-transgender-bathroom-law/
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ที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ระหว่างเพศจะกระทํามิได้” จะเห็นได้ว่าการกระท�ำจากทั้งภาครัฐและเอกชนอยู่
ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายนี้ หากน�ำหลักการตามกฎหมายของเมือง Charlotte มาวิเคราะห์กบั หลักการตามกฎหมาย
ไทยจะเห็นได้วา่ กฎหมายท้องถิ่นทีอ่ นุญาตให้เข้าห้องน�ำ้ สาธารณะได้ตามอัตลักษณ์ทางเพศ เป็นการสอดคล้องกับหลัก
ตามกฎหมายเท่าเทียมระหว่างเพศ เนื่องจากให้โอกาสบุคคลตามการแสดงออกทางเพศ อย่างไรก็ตาม กฎหมายระดับ
รัฐที่จ�ำกัดสิทธิบุคคลให้เข้าห้องน�้ำตามเพศก�ำเนิดเป็นการแบ่งแยก กีดกัน บุคคลในการเลือกใช้ห้องน�้ำตามอัตลักษณ์
ทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศของตนในปัจจุบนั ทีแ่ ตกต่างจากเพศสภาพโดยก�ำเนิดอันระบุในเอกสารการเกิด การ
ก�ำหนดกฎหมายเช่นนีข้ องหน่วยงานรัฐจึงต้องห้ามตามกฎหมายนี้ อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นทีเ่ ป็นปัญหาถึงความเป็นไป
ได้ในการก�ำหนดมาตรการ นโยบาย หรือ กฎเกณฑ์ จ�ำกัดสิทธิเช่นนี้โดยอ้างเหตุว่า “มีเหตุอันชอบธรรม” หรือโดยอ้าง
ข้อยกเว้นว่า “เพือ่ คุม้ ครองสวัสดิภาพและความปลอดภัย”571 (เช่น เพือ่ คุม้ ครองสวัสดิภาพความปลอดภัยของเพศหญิง)

๔.๒๑ วิเคราะห์กฎหมายก�ำหนดความผิดอาญาส�ำหรับบุคคลที่รักเพศเดียวกัน
(Sodomy Law)
ในส่วนนี้จะได้ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาความเท่าเทียมกันและการเลือกปฏิบัติในกรณีที่กฎหมายอาญา
ก�ำหนดความผิดส�ำหรับการกระท�ำทางเพศระหว่างชายกับชาย ซึง่ มีประเด็นว่าเป็นการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งรสนิยม
ทางเพศและขัดต่อหลักความเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยในหัวข้อนี้จะเลือกศึกษากฎหมายสิงคโปร์ เปรียบ
เทียบกับกฎหมายอินเดีย
กฎหมายอาญาสิงคโปร์ มาตรา 377A ก�ำหนดโทษส�ำหรับชายซึ่งกระท�ำทางเพศหรือกระท�ำที่ไม่เหมาะสมต่อ
ชายอื่น ไม่ว่าในที่ส่วนตัวหรือสาธารณะ572
หลักกฎหมายนี้ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่า ขัดต่อหลักความเท่าเทียมกันและเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ
รสนิยมทางเพศ ภาครัฐของสิงคโปร์มีความเห็นว่าโดยทั่วไปแล้วจะไม่ได้มีการบังคับใช้มาตราดังกล่าว แต่ยังคงต้องระบุ
ไว้ในกฎหมาย ทัง้ นี้ เนือ่ งจากชาวสิงคโปร์ทอี่ นุรกั ษ์นยิ มยังไม่สามารถยอมรับกับพฤติกรรมการรักเพศเดียวกันได้ อย่างไร
ก็ตาม กลุ่มเรียกร้องสิทธิมนุษยชนโต้แย้งว่าการมีกฎหมายซึ่งวางหลักดังกล่าว “เป็นการรับรองความชอบด้วยกฎหมาย
ของการเลือกปฏิบตั ติ อ่ กลุม่ รักเพศเดียวกัน และยังเป็นการแสดงสัญลักษณ์วา่ สิงคโปร์เป็นประเทศทีล่ า้ หลัง”573 อย่างไร
ก็ตาม มีหลายคดีที่จ�ำเลยถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมายนี้ ซึ่งจ�ำเลยบางคนได้ต่อสู้ว่ากฎหมายดังกล่าวขัดต่อหลักความ
เท่าเทียมกัน ดังจะเห็นจากคดีตัวอย่างซึ่งศาลตัดสินในปี ค.ศ. ๒๐๑๓ ดังต่อไปนี้
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พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๗ วรรคสอง
Section 377A “any male person who, in public or private, commits...or procures or attempts to
procure the commission by any male person of, any act of gross indecency with another male person.”
573
Retrieved from http://www.dawn.com/news/794735/modern-singapore-grapples-with-archaic-sex-law
572
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คดี Tan Eng Hong v. Attorney-General574
โจทก์ถูกด�ำเนินคดีข้อหามีเพศสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกัน ตามกฎหมายอาญา (Section 377A of the
Penal Code) โจทก์ต่อสู้ว่ากฎหมายดังกล่าวละเมิดสิทธิในชีวิตร่างกายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙ และขัดต่อหลัก
ความเท่าเทียมกัน (Equal Protection) ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒
ส�ำหรับประเด็นการละเมิดสิทธิในความเป็นมนุษย์นั้น มีประเด็นว่า การรักเพศเดียวกัน (Homosexuality)
ซึง่ จัดเป็นรสนิยมทางเพศชนิดหนึง่ (Sexual Orientation) นัน้ ถือเป็นคุณลักษณะทีต่ ดิ ตัวมนุษย์ตามธรรมชาติหรือไม่
ศาลเห็นว่า ประเด็นนีเ้ ป็นปัญหาข้อเท็จจริง ทนายความของโจทก์ได้อา้ งถึงค�ำพิพากษาต่างประเทศหลายคดีทตี่ ดั สิน
ว่าการรักเพศเดียวกันเป็นคุณลักษณะที่ติดตัวมนุษย์ตามธรรมชาติ575 อย่างไรก็ตาม ศาลเห็นว่าค�ำพิพากษาศาลต่าง
ประเทศยังไม่เป็นการเพียงพอหากปราศจากพยานหลักฐานทีแ่ สดงถึงความถูกต้องของข้อเท็จจริง เมือ่ พิจารณาจาก
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้ว ศาลเห็นว่ายังไม่เป็นที่สรุปได้ว่าการรักเพศเดียวกันเป็นคุณสมบัติที่ติดตัวของมนุษย์
(Inconclusive) ดังนั้น กฎหมายที่ก�ำหนดโทษส�ำหรับการมีความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันจึงไม่มีความเชื่อมโยง
กับคุณลักษณะติดตัวของมนุษย์และไม่ขัดต่อสิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ
ส�ำหรับประเด็นทีว่ า่ กฎหมายอาญาขัดต่อหลักความเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๒ หรือไม่นน้ั 576 จะ
เห็นได้วา่ กฎหมายอาญาสิงคโปร์ มาตรา 377A ก�ำหนดความผิดเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์หรือการกระท�ำทีไ่ ม่เหมาะสม
ทางเพศ (Indecency) ระหว่างชายกับชาย แต่ไม่ครอบคลุมถึงการกระท�ำระหว่างชายกับหญิง และหญิงกับหญิง จึง
มีประเด็นว่ากฎหมายดังกล่าวเลือกปฏิบัติและขัดต่อหลักความเท่าเทียมกันหรือไม่ ศาลในคดีนี้เห็นว่า วัตถุประสงค์
ของมาตรานี้สะท้อนให้เห็นตั้งแต่กฎหมายปี ค.ศ. ๑๙๓๘ ซึ่งมุ่งควบคุมการกระท�ำที่ไม่เหมาะสมระหว่างชายซึ่งฝ่าย
นิติบัญญัติเห็นว่าเป็นการกระท�ำอันไม่พึงประสงค์ วัตถุประสงค์ของกฎหมายมีความสมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาจาก
การจ�ำแนกประเภทบุคคลผู้กระท�ำความผิด การจ�ำแนกประเภทดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายจึง
มีความได้สัดส่วน ดังนั้น การก�ำหนดความผิดเฉพาะพฤติกรรมทางเพศระหว่างชายกับชายตามกฎหมายนี้มีเหตุผล
สมควรและได้สัดส่วน จึงไม่ขัดต่อหลักความเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ
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From “Tan Eng Hong v. Attorney-General [2012]”4 SLR 476
HJ (Iran) v. Secretary of State for the Home Department and another action [2011] 1 AC596 (“ HJ
(Iran)”); Vriend v. Alberta [1998] 1 SCR 493 (“Vriend”); Leung TC William Roy v. Secretary for Justice[2006] 4
HKLRD 211 (“Leung”); NazFoundation v. Government of NCT of Delhi and OthersWP(C) No 7455 of 2001 (2 July
2009) (“Naz Foundation”); Perry v. Schwarzenegger 704 F Supp2d 921 (ND Cal 2010) (“Perry”); Sunil Babu Pant
and Others v. NepalGovernment, Office of the Prime Minister and Council of Ministers and Others[2008] NLJLJ
262 (“Sunil Babu Pant ”); and The National Coalition for Gay and Lesbian Equality v. The South African Human
Rights Commission (1999) 1 SA 6 (“National Coalition”)
576
ประเด็นที่ศาลต้องพิจารณาเกี่ยวกับมาตรา 377A ภายใต้รัฐธรรมนูญมาตรา ๑๒ นั้นมีสองประเด็นที่ส�ำคัญคือ “(a)
whether the classification [adopted in s 377A] is founded on an intelligible differentia; and (b) whether the differentia bears a rational relation to the object sought to be achieved by s 377A”
575
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ดังนั้น ในประเด็นที่เกี่ยวกับมาตรา ๑๒ นั้นศาลตัดสินว่า (๑) การจ�ำแนกประเภทบุคคล (Classification) ตาม
มาตรา 377A นั้นอยู่บนพื้นฐานความแตกต่างที่สมเหตุผล (Intelligible Differentia) และ (๒) ความแตกต่างดังกล่าว
มีเหตุผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมาตรา 377A
จะเห็นได้ว่า กฎหมายที่มีหลักการปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันด้วยเหตุแห่งรสนิยมทางเพศ ยังคงมีผลใช้บังคับ
ต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากศาลเห็นว่ากฎหมายดังกล่าวมีเหตุผลสมควรและจ�ำเป็นส�ำหรับสังคมสิงคโปร์ นอกจากกฎหมาย
ดังกล่าวแล้ว กฎหมายอาญาสิงคโปร์ยังมีประเด็นปัญหาในท�ำนองนี้ เช่น การที่กฎหมายก�ำหนดโทษส�ำหรับการ
ประทุษร้ายทางเพศที่มีองค์ประกอบว่าผู้กระท�ำต้องเป็นชาย อันหมายถึงการพิจารณาลักษณะทางกายวิภาคว่าต้อง
มีอวัยวะเพศชายเท่านั้น ท�ำให้เกิดปัญหากรณีที่ผู้กระท�ำเป็นผู้หญิง เช่น จากกรณีข่าว “ผู้หญิงโดยก�ำเนิดอายุ ๔๐ ปี
ใช้ชวี ติ อย่างผูช้ าย รับสารภาพต่อศาลฐานประทุษร้ายทางเพศต่อผูเ้ ยาว์โดยใช้เซ็กส์ทอยและนิว้ ของตน ศาลยกฟ้องจ�ำเลย
โดยระบุว่ามาตราในกฎหมายอาญาที่ถูกฟ้องนั้นใช้กับผู้ชายซึ่งหมายถึงบุคคลที่มีองคชาติ ไม่อาจตีความไปถึงผู้หญิงได้
ดังนั้น จ�ำเลยจึงถูกพิพากษาลงโทษฐานอื่นที่มีโทษเบากว่า”577
หากเปรียบเทียบกฎหมายสิงคโปร์กับกฎหมายอินเดีย ซึ่งมีกฎหมายก�ำหนดโทษส�ำหรับชายที่มีการกระท�ำ
ทางเพศกับชาย (Sodomy Law) เช่นเดียวกับสิงคโปร์ โดยกฎหมายเหล่านี้มีที่มาตั้งแต่สมัยอาณานิคมของอังกฤษ
อย่างไรก็ตาม พบว่าศาลอินเดียพิจารณาแล้วเห็นว่าหลักกฎหมายดังกล่าวขัดต่อหลักความเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ
ในคดี Anuj Garg578 ศาลอธิบายว่า กฎหมายมีลักษณะเลือกปฏิบัติด้วยเหตุที่ระบุห้ามตามรัฐธรรมนูญ จึงต้อง
ได้รับการพิจารณาไม่เพียงแต่เฉพาะความสมเหตุสมผล (Reasonableness) ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๔ เท่านั้น แต่ยัง
ต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ (Strict Scrutiny) ดังนั้น ศาลเห็นว่า บทบัญญัติที่ก�ำหนดโทษอาญาส�ำหรับการ
กระท�ำทางเพศที่กระท�ำโดยชายต่อชายด้วยกันนั้น ส่งผลกระทบอย่างไม่ได้สัดส่วนต่อบุคคลเนื่องจากเหตุแห่งรสนิยม
ทางเพศ จึงขัดต่อคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติของกฎหมายที่ก�ำหนดความผิด
ส�ำหรับบุคคลบนพืน้ ฐานของศีลธรรมในมุมมองของรัฐนัน้ เป็นการฝ่าฝืนต่อหลักความเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญอินเดีย
ในคดี Naz Foundation579 ศาลอินเดียตัดสินว่ากฎหมายลักษณะนีข้ ดั ต่อหลักความเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ
“การก�ำหนดโทษอาญาส�ำหรับการกระท�ำทางเพศระหว่างชายกับชาย แม้โดยภายนอกแล้วมีลกั ษณะเป็นกลาง โดยมิได้
มุง่ เป้าทีอ่ ตั ลักษณ์ของบุคคลแต่มงุ่ ทีพ่ ฤติกรรม จึงไม่เป็นการมุง่ เป้าหมายทีไ่ ม่เป็นธรรมต่อกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ อย่างไรก็ตาม
พฤติกรรมทางเพศทีอ่ ยูใ่ นความควบคุมของกฎหมายนีม้ คี วามเกีย่ วข้องเฉพาะกับบางกลุม่ ของสังคม นัน่ คือ กลุม่ ผูร้ กั เพศ
เดียวกัน (Homosexual) ในฐานะเป็นชนชั้นหนึ่งในสังคม
577

ศาลลอดช่องพิพากษายกฟ้องทอมข่มขืนเด็กสาวเหตุไม่ใช่ชาย สืบค้นจาก http://www.dailynews.co.th/foreign/
391638 14 เมษายน 2559
578
From “Anuj Garg & Ors v. Hotel Association of India & Ors [2007]” INSC 1226: AIR 2008 SC 663
(Supreme Court of India)
579
From “Naz Foundation v. Government of NCT of Delhi” WP(C) No.7455/2001, 2 July 2009 (High Court
of Delhi)

491

ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

จะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญของสิงคโปร์กับอินเดียวางหลักคุ้มครองความเท่าเทียมกันและก�ำหนดห้ามการเลือก
ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกัน แต่การตีความของศาลทัง้ สองประเทศมีแนวทางแตกต่างกัน โดยศาลอินเดียให้นำ�้ หนักกับการคุม้ ครอง
ความเท่าเทียมกันในรสนิยมทางเพศมากกว่าสิงคโปร์ หากเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยจะเห็นได้ว่า กฎหมายอาญา
เกี่ยวกับความผิดทางเพศของไทยเดิมมีขอบเขตจ�ำกัดเฉพาะการข่มขืนที่ชายกระท�ำต่อหญิงเท่านั้น580 อย่างไรก็ตาม
กฎหมายอาญาที่ได้แก้ไขใหม่ครอบคลุมผู้กระท�ำโดยไม่จ�ำกัดเพศ581 นอกจากนี้ ไทยไม่มีกฎหมายเฉพาะที่ก�ำหนดโทษ
ส�ำหรับการกระท�ำทางเพศกับชาย (Sodomy Law) ดังนั้น ในประเด็นนี้จึงเห็นว่ากฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน
มีความสอดคล้องกับหลักความเท่าเทียมกันและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ

๔.๒๒ การเลือกปฏิบัติต่อผู้ป่วยทางจิต
หลักการว่าด้วยการคุ้มครองผู้ป่วยทางจิตและการปรับปรุงการดูแลสุขภาพจิต รับรองโดยข้อมติสมัชชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติ ที่ ๔๖/๑๑๙ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๔582
การน�ำไปปฏิบัติ
“หลักการเหล่านี้ต้องน�ำไปปฏิบัติโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ อาทิ บนพื้นฐานของความพิการ
เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรืออื่นใด ต้นก�ำเนิดทางชาติ เผ่าพันธุ์ หรือสังคม สถานะ
ทางกฎหมายหรือสังคม อายุ ฐานะหรือก�ำเนิด”
หลักการข้อ ๑
เสรีภาพและสิทธิขั้นพื้นฐาน
....๔. จะต้องไม่มกี ารเลือกปฏิบตั บิ นพืน้ ฐานของการเจ็บป่วยทางจิต การเลือกปฏิบตั นิ หี้ มายถึงการแบ่งแยก การ
กีดกัน หรือการปฏิบัติเป็นพิเศษ ซึ่งส่งผลให้การได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกันเป็นโมฆะหรือถูกบั่นทอน มาตรการพิเศษที่
จัดท�ำขึ้นเฉพาะเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือประกันให้เกิดความก้าวหน้าแก่บุคคลซึ่งเจ็บป่วยทางจิตจะไม่ถือว่าเป็นการเลือก
ปฏิบัติ การเลือกปฏิบัติไม่รวมถึงการแบ่งแยก กีดกันหรือการปฏิบัติเป็นพิเศษที่สอดคล้องกับข้อบัญญัติของหลักการ
ฉบับนี้ และมีความจ�ำเป็นในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลซึ่งเจ็บป่วยทางจิตหรือปัจเจกบุคคลอื่น

580

กฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖ เดิมบัญญัตวิ า่ “ผูใ้ ดข่มขืนหญิงซึง่ มิใช่ภริยาของตนโดยขูเ่ ข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้
ก�ำลังประทุษร้าย โดยหญิงอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยท�ำให้หญิงเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคลอื่น ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่
สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท” ซึ่งจะเห็นได้ว่าการข่มขืนสามารถท�ำได้เฉพาะชายกระท�ำต่อหญิงเท่านั้น
581
มาตรา ๒๗๖ ทีแ่ ก้ไขใหม่ ก�ำหนดว่า “ผูใ้ ดข่มขืนกระท�ำช�ำเราผูอ้ นื่ โดยขูเ่ ข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำ� ลังประทุษร้าย
โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยท�ำให้ผู้นั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่นต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่สี่สิบปีถึงยี่สิบปี
และปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท”
582
“สิทธิของผู้ป่วยทางจิต หลักการว่าด้วยการคุ้มครองผู้ป่วยทางจิตและการปรับปรุงการดูแลสุขภาพจิต,” แปลโดย
รัชดา อาภรณ์ศิลป์, ในแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ, อัจฉรา ฉายากุล, บรรณาธิการ, เอกสารล�ำดับที่ ๕,
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๔๖
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พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
หมวด ๒ สิทธิผู้ป่วย
มาตรา ๑๕ ผู้ป่วยย่อมมีสิทธิดังต่อไปนี้
....
(๔) ได้รับการคุ้มครองในระบบประกันสุขภาพและประกันสังคมและระบบอื่น ๆ ของรัฐอย่างเสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
เมื่อเปรียบเทียบพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ กับหลักการว่าด้วยการคุ้มครองผู้ป่วยทางจิตและการ
ปรับปรุงการดูแลสุขภาพจิต รับรองโดยข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ ๔๖/๑๑๙ จะเห็นได้ว่า หลักการห้าม
เลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูป้ ว่ ยทางจิตซึง่ ได้รบั การเน้นย�ำ้ ตามข้อมติดงั กล่าวนัน้ ปรากฏในพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพจิตเฉพาะในส่วน
ของมาตรา ๑๕ ที่รับรองสิทธิผู้ป่วยในการได้รับความคุ้มครองในระบบประกันสุขภาพ ประกันสังคม และระบบอื่นของ
รัฐอย่าง “เสมอภาคและเท่าเทียมกัน” ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ยังคงมีปัญหาความครอบคลุมในมิติของการเลือกปฏิบัติ เช่น
 ปัญหาการตีความว่า “ระบบอื่น ๆของรัฐ” มีความหมายเพียงใด ทั้งนี้ หากตีความสอดคล้องไปในทางเดียว
กับระบบอื่น ๆ ในมาตรา ๑๕(๔) นี้จะเห็นได้ว่า ค�ำว่า ระบบอื่น ๆ หมายถึงระบบเกี่ยวกับการสาธารณสุข เช่นเดียวกับ
“ระบบประกันสุขภาพและประกันสังคม” ดังนั้น ระบบอื่น ๆ จะครอบคลุมระบบ เช่น ระบบสวัสดิการข้าราชการ
ระบบบริการสาธารณสุขของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ดังนั้น จะเห็นได้ว่าหลักความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันตามมาตรา ๑๕ (๔) นี้มีขอบเขตจ�ำกัดเฉพาะความเสมอภาคและเท่าเทียมส�ำหรับผู้ป่วยทางจิต ในมิติของ
บริการสาธารณสุขเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึง “บริการอื่น ๆ ของภาครัฐ” ด้วย นอกจากนี้ ยังไม่ครอบคลุมบริการอื่นของ
ภาคเอกชน
 แม้ว่าพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ มีขอบเขตด้านเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติอย่างเฉพาะเจาะจง
ต่อผู้ป่วยทางจิต แต่ส�ำหรับมิติของการเลือกปฏิบัตินั้น ก�ำหนดไว้เฉพาะในด้านการระบบบริการสาธารณสุขเท่านั้น ไม่
ครอบคลุมมิติอื่น ๆ เช่น การจ้างแรงงาน การศึกษา การซื้อสินค้าบริการ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ป่วยทางจิตเข้า
องค์ประกอบของคนพิการตามกฎหมายเกี่ยวกับคนพิการแล้ว ก็จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย แต่หากผู้ป่วยทาง
จิตนัน้ ไม่เข้าองค์ประกอบของคนพิการ ก็จะไม่มกี ฎหมายคุม้ ครองการเลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลกลุม่ นีใ้ นมิตอิ นื่ ๆ นอกเหนือ
จากระบบบริการสาธารณสุขดังกล่าว

๔.๒๓ การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุตาบอดสี
งานวิจัยของส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ583 ได้ชี้ให้เห็นประเด็นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุตาบอดสี ซึ่งสรุปจ�ำแนกในมิติต่าง ๆ ได้ ๓ มิติ ดังนี้

583

นัยนา เกิดวิชัย และคณะ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง โครงการศึกษาวิจัยปัญหาการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ของบุคคลผู้ที่มีอาการตาบอดสี (กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๕๘)
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๑

ในมิติของการจ้างแรงงานนั้น ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อจ�ำกัด หรือข้อสงวน
ส�ำหรับผูท้ มี่ อี าการตาบอดสีในด้านการประกอบอาชีพ โดยมีบางอาชีพทีไ่ ม่รบั บุคคลผูท้ มี่ อี าการตาบอดสีเข้าท�ำงาน
ที่ต้องใช้ความสามารถในการมองเห็นสีที่แม่นย�ำ อาชีพดังกล่าว ได้แก่
(๑) งานเกี่ยวกับการด�ำเนินงานยานยนต์ (Operating Motor Vehicles)
(๒) นักบิน (Pilot’s license)
(๓) ช่างไฟฟ้า (Electrician)
(๔) งานดับเพลิง (Firefighter)
(๕) งานจัดการสัมภาระ (Baggage Handler)
(๖) เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ (Police Officer)
(๗) จิตรกร (Painter)
นอกจากนี้ ในมลรัฐนิวยอร์คจะก�ำหนดว่าผู้ที่เป็นเจ้าพนักงานต�ำรวจต้องไม่เป็นผู้ที่มีตาบอดสี ในมลรัฐ
วอชิงตัน ก�ำหนดว่าเจ้าพนักงานต�ำรวจทีท่ ำ� หน้าทีส่ ายตรวจต้องมีความสามารถในการแยกความแตกต่างของสี ต้อง
ไม่ตาบอดสีและตาบอดในความมืด ส�ำหรับนครลอสแอนเจลิส ก�ำหนดว่าผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าพนักงาน
ต�ำรวจต้องสามารถบอกสีได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�ำ ในกรณีของสหราชอาณาจักร พบว่าในไอร์แลนด์เหนือก�ำหนด
ว่าผู้ที่จะสมัครเป็นเจ้าพนักงานต�ำรวจ ต้องสามารถผ่านเกณฑ์การทดสอบ City University Colour Vision ไม่ต�่ำ
กว่า ๗ จาก คะแนนเต็ม ๑๐ ในขณะที่เวลส์ ก�ำหนดว่าผู้ที่มีนัยน์ตาที่เรติน่าไม่สามารถรับสีได้จะถูกปฏิเสธการรับ
คัดเลือกเป็นเจ้าพนักงานต�ำรวจเช่นกัน
ส�ำหรับประเทศไทยนัน้ พบว่า มีประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการบางอาชีพทีไ่ ม่รบั บุคคล
ผู้ที่มีอาการตาบอดสี เช่น
๑) ประกาศส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต�ำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีการระบุคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะส�ำหรับต�ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกไว้ในข้อ ๑๕ ว่า “ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี”
๒) ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกทีจ่ บ ม.๖ เรียนหลักสูตรพยาบาลเพือ่ บรรจุแต่งตัง้ เป็นข้าราชการต�ำรวจ
ในวิทยาลัยพยาบาลต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ก็จะก�ำหนดคุณสมบัติผู้สมัครไว้ว่า “ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี”
๓) การรับสมัครบุคคลเข้าท�ำงานในภาคเอกชน พบว่ามีประกาศรับสมัครในเว็บไซต์ในบางอาชีพ เช่น
ช่างยนต์ ที่มีการก�ำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครไว้ว่า "ไม่ตาบอดสี" เป็นต้น

๒

ในมิตขิ องการศึกษานัน้ พบว่าสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และสวีเดน ยังไม่พบว่ามีการออกกฎ ระเบียบ
หรือหลักเกณฑ์ทเี่ ป็นข้อจ�ำกัด ในการเข้ารับการศึกษาของบุคคลผูท้ มี่ อี าการตาบอดสี แม้แต่การเข้าเรียนในสาขาวิชา
แพทยศาสตร์ บุคคลผู้ที่มีอาการตาบอดสีก็สามารถเข้าเรียนได้ ส่วนประเทศไทยนั้นไม่รับสมัครผู้มีอาการตาบอดสี
เรียนในหลักสูตรแพทยศาสตร์ เช่นเดียวกันกับประเทศสิงคโปร์ ที่มีการก�ำหนดคุณสมบัติว่าผู้ที่จะเข้ามาเรียนใน
หลักสูตรทางการแพทย์จะต้องไม่ตาบอดสี
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ส�ำหรับในประเทศไทยนั้น การศึกษาในระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไม่มีข้อจ�ำกัดหรือ
ข้อสงวนใด ๆ สาหรับบุคคลผูท้ มี่ อี าการตาบอดสี กล่าวคือ บุคคลผูท้ มี่ อี าการตาบอดสีสามารถเข้าศึกษาได้ทกุ ระดับ
ดังกล่าวโดยไม่มขี อ้ ห้ามใด ๆ รวมทัง้ ไม่มกี ารตรวจอาการตาบอดสีแต่อย่างใด เป็นเหตุให้ผทู้ มี่ อี าการตาบอดสีไม่รตู้ วั
เพราะไม่มอี าการป่วย หรือรูต้ วั เมือ่ ได้รบั การตัวอาการเท่านัน้ การศึกษาระดับอุดมศึกษาจะมีขอ้ จ�ำกัดส�ำหรับบุคคล
ผู้ที่มีอาการตาบอดสีที่ท�ำให้ไม่สามารถเข้าเรียนในบางสาขาได้ รวมทั้งการเข้าเรียนในโรงเรียนทั้งสี่เหล่าของทหาร
ต�ำรวจ ก็มีข้อจ�ำกัดที่ไม่รับบุคคลผู้ที่มีอาการตาบอดสีเข้าศึกษา และมีการตรวจอาการตาบอดสี อนึ่งคุณสมบัติของ
ผู้เข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยที่ประชุมสภาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้มีการก�ำหนด
คุณสมบัตทิ วั่ ไปและคุณสมบัตเิ ฉพาะของบุคคลผูเ้ ข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัย และการก�ำหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะ
นัน้ ได้มหี ลักเกณฑ์ทเี่ ป็นข้อจ�ำกัดส�ำหรับบุคคลผูท้ มี่ อี าการตาบอดสีไว้เป็นภาพรวมของทุกสถาบันอุดมศึกษาในคณะ/
ประเภทวิชาไว้ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะ นอกจากคุณสมบัติทั่วไป สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ยังได้ก�ำหนดคุณสมบัติ
เฉพาะขึน้ มาอีกด้วย และเป็นข้อจ�ำกัดส�ำหรับบุคคลผูท้ มี่ อี าการตาบอดสี โดยก�ำหนดไว้เป็นภาพรวมของทุกสถาบัน
อุดมศึกษา คือ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ ทีท่ กุ สถาบันอุดมศึกษา
ก�ำหนดเหมือนกันทุกแห่งที่จะไม่รับบุคคลผู้มีอาการตาบอดสีเข้าศึกษา
นอกจากนี้ มีสถาบันอุดมศึกษาอีกหลายแห่ง ซึ่งแต่ละแห่งได้มีการก�ำหนดคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ คณะโลจิสติกส์ คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากระรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตสาขาการสื่อสารใหม่

๓

ในมิตขิ องการขอใบอนุญาตขับขีน่ นั้ พบว่าในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา โรมาเนีย สิงคโปร์ และ
ตุรกี ไม่มขี อ้ ห้ามส�ำหรับบุคคลผูท้ มี่ อี าการตาบอดสีในการขอรับใบอนุญาตขับรถ และการทดสอบเพือ่ ขอใบอนุญาต
ขับรถ ก็ไม่มีการตรวจสอบตาบอดสี แต่จะมีการตรวจสอบความสามารถในการมองเห็นสัญญาณเพื่อการขับรถ
เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศมีการใช้สัญญาณไฟจราจรที่ออกแบบเพื่อช่วยให้บุคคลผู้ท่ีมีอาการตาบอดสี
สามารถแยกแยะได้ เช่น ในฝั่งตะวันออกของประเทศแคนาดา ไฟจราจรแต่ละสีมีรูปร่างแตกต่างกันท�ำให้บุคคล
ผู้ที่มีอาการตาบอดสีสามารถแยกแยะได้ ในสหราชอาณาจักร ไฟจราจรส่วนใหญ่จะวางเรียงเป็นแนวตั้ง (บน กลาง
หรือล่าง) ท�ำให้สามารถแยกแยะได้วา่ เป็นไฟสีใดตามต�ำแหน่งของไฟ ส�ำหรับประเทศไทยนัน้ ประเด็นปัญหาส�ำคัญ
เกีย่ วกับผูต้ าบอดสีกค็ อื การไม่ได้รบั อนุญาตให้มใี บขับขีร่ ถยนต์ และมีกรณีทเี่ กิดการร้องเรียนต่อกรมการขนส่งทางบก
หน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง และมีการฟ้องร้องในศาลปกครองมาแล้ว แต่ประเด็นของการฟ้องร้องในศาลปกครองยังไม่
ได้รับการวินิจฉัยในเนื้อหาของเรื่อง เนื่องจากเป็นคดีที่ศาลปกครองไม่อาจรับเรื่องไว้พิจารณาพิพากษาได้เนื่องจาก
ล่วงเลยระยะเวลาการฟ้องคดี (ค�ำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๗/๒๕๕๓) โดยกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง คือ ระเบียบ
กรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรม และทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจ�ำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้
ก�ำหนดเรื่องการทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องผ่านการทดสอบการมองเห็นสี คือ การทดสอบการมองเห็นสี
ที่จ�ำเป็นในการขับรถให้ดูสีเขียว สีแดง และสีเหลือง จากเครื่องทดสอบหรือแผ่นภาพทดสอบที่กรมการขนส่ง
ทางบกก�ำหนดหรือเห็นชอบ
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งานวิจยั เรือ่ งดังกล่าวมีขอ้ เสนอแนะหลายประการ อย่างไรก็ตาม ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับเสนอกฎหมายใหม่นนั้
งานวิจัยดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ผลักดันหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งด�ำเนินการให้มีการออกกฎหมาย ห้ามการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคลผู้ที่มีอาการตาบอดสี โดยออกเป็นกฎหมาย
กลางที่ใช้ในการดูแลคุ้มครอง การถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่ธรรมทั้งทางตรงและทางอ้อมของกลุ่มบุคคลด้อยโอกาสใน
ทุกกรณีที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง ตามกฎหมายเฉพาะกลุ่ม โดยบัญญัติให้ครอบคลุมถึงบุคคลผู้มีอาการตาบอดสี584
ผู้วิจัยเห็นด้วยกับเหตุผลและข้อเสนอแนะในงานวิจัยดังกล่าว เนื่องจากผู้ตาบอดสีอาจจัดอยู่ในกลุ่มของ
คนพิการ ดังจะเห็นได้จากกรณีที่ศาลในประเทศบราซิลตัดสินว่าบุคคลตาบอดสีได้รับการคุ้มครองตามสนธิสัญญา
อเมริกาเกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการทุกรูปแบบ585 ในค�ำตัดสินให้เหตุผลว่า ผู้ตาบอดสีมีสิทธิเข้าถึง
ความรู้ และสิทธิอื่น ๆ ตามสภาพของบุคคลเหมือนกับบุคคลทั่วไป แต่เนื่องจากผู้ตาบอดสีมีลักษณะแตกต่างจาก
ผูพ้ กิ ารอืน่ เนือ่ งจากโดยทัว่ ไปแล้วยังคงสามารถศึกษา ประกอบอาชีพ หรือแม้แต่ขบั ขีย่ านพาหนะได้ ในการก�ำหนด
กฎหมายกลางเกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั นิ ี้ จึงอาจแยกตาบอดสีออกจากเหตุของความเป็นผูพ้ กิ าร โดยก�ำหนดเป็นเหตุ
แห่งการเลือกปฏิบัติเฉพาะอันหนึ่ง

๔.๒๔ การเลือกปฏิบัติในมิติของการเกณฑ์ทหาร
ในหัวข้อนี้จะได้ศึกษาถึงกรณีการเกณฑ์ทหาร (Military Service) ซึ่งปรากฏในกฎหมายภายในของหลาย
ประเทศ โดยจะศึกษาเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมกันและการเลือกปฏิบัติ ซึ่งอาจจ�ำแนกเป็นกรณี
ต่าง ๆ ดังนี้
กรณีที่ ๑ การที่รัฐมีกฎหมายเกณฑ์ทหารที่ใช้บังคับกับทุกคนโดยไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่างทางด้านศาสนา
ความเชื่อ หรือมโนส�ำนึกนั้น เป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเชื่อ ศาสนา หรือไม่ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นอื่น ๆ ที่
เกีย่ วเนือ่ ง เช่น รัฐรับรอง “สิทธิในการปฏิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยเหตุมโนส�ำนึก” (Right to Conscientious Objection)
หรือไม่ รัฐมีหน้าที่ตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ในการก�ำหนดให้มีการรับใช้ชาติ ทางเลือกอื่นนอกจากการเป็น
ทหารส�ำหรับบุคคลที่มีความเชื่อ ศาสนา อันขัดหรือแย้งกับการเป็นทหาร
กรณีที่ ๒ การที่รัฐซึ่งมีกฎหมายก�ำหนดทางเลือกอื่นส�ำหรับการรับใช้ชาตินอกจากเป็นทหาร ก็ยังมีประเด็นว่า
ทางเลือกอื่นดังกล่าวมีลักษณะที่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหรือไม่
กรณีที่ ๓ ประเด็นเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ เชื้อชาติ การศึกษา ในมิติของการเกณฑ์ทหาร
กรณีที่ ๔ การปฏิเสธการเกณฑ์ทหารส่งผลต่อเนื่องหรือเชื่อมโยงกับการเลือกปฏิบัติในมิติอื่น ๆ เช่น การจ้าง
แรงงานหรือไม่

584
585

Disabilities

แหล่งเดิม
Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Person with
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กรณีที่ ๑: การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลในการเกณฑ์ทหาร ในกรณี “การปฏิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยเหตุแห่ง
มโนส�ำนึก (Conscientious Objection)”
การเกณฑ์ทหารในประเทศต่าง ๆ อาจจ�ำแนกได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ การเกณฑ์ทหารโดยบังคับ และการเกณฑ์
ทหารโดยสมัครใจ ส�ำหรับในประเทศที่มีการเกณฑ์ทหารโดยบังคับนั้น มีประเด็นเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและความ
เท่าเทียมกันว่า บุคคลมีสิทธิที่จะอ้างเหตุผลทางด้านความเชื่อส่วนบุคคล เพื่อปฏิเสธการเป็นทหารได้หรือไม่ สิทธินี้
เรียกว่า “Right to Conscientious objection” ฝ่ายที่อ้างหลักการนี้ให้เหตุผลว่า การบังคับให้เป็นทหารนั้นขัดต่อ
ความเชื่อในทาง “มโนส�ำนึก” หรือ “มโนธรรม” (Conscience) ของตน (แม้ว่าความเชื่อดังกล่าวจะไม่มีความสัมพันธ์
หรือเชือ่ มโยงกับ “ศาสนา” (Religion) ใดโดยเฉพาะก็ตาม) ดังนัน้ แม้วา่ การเกณฑ์ทหารนัน้ กระท�ำต่อบุคคลทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกัน (หรือกระท�ำต่อ “ชาย” ทุกคนเหมือนกัน) แต่การเกณฑ์ทุกคนโดยไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่างด้านความเชื่อ
ในทางมโนส�ำนึก หรือศาสนาของแต่ละบุคคลนั้น ในแง่หนึ่งอาจพิจารณาได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ ด้วยเหตุนี้จึงน�ำไป
สู่การเรียกร้องสิทธิในการปฏิเสธ ตัวอย่างแรกในประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการปฏิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยเหตุความเชื่อ
ทางศีลธรรมเกิดขึ้นในปี ค.ศ. ๒๙๕ เมื่อ Maximilianus ถูกเกณฑ์ให้ไปรบ เขาปฏิเสธโดยอ้างความเชื่อทางศีลธรรม
จนท�ำให้ถูกลงโทษประหารชีวิต ต่อมา เขาได้รับการยกย่องเป็นนักบุญ (Saint Maximilian)586 การอ้างสิทธิปฏิเสธ
การเกณฑ์ทหารโดยเหตุความเชื่อทางศาสนานี้ มีพัฒนาการมาจากการที่ประเทศในยุโรปเริ่มมีการใช้ระบบการเกณฑ์
ทหารโดยทั่วไป (Universal conscription) ท�ำให้กลุ่มคนที่ก่อนหน้านี้ไม่มีหน้าที่เป็นทหารต้องถูกเกณฑ์ไปด้วย จึงเกิด
ข้อโต้แย้งถึงความเชื่อของบุคคลบางกลุ่ม นอกจากการอ้างสิทธิปฏิเสธของบุคคลยังมีการเรียกร้องให้ก�ำหนดข้อยกเว้น
ส�ำหรับกลุ่มคน (Collective Exemption) ด้วยเหตุผลร่วมกันของกลุ่มคนหรือชุมชน (Communal Defence)587
เมื่อพิจารณากฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ พบว่า ICCPR มีหลักการที่เกี่ยวข้อง คือ ข้อ ๘ และ ๑๘
ส�ำหรับกรณีขอ้ ๑๘ นัน้ พบว่า มิได้กำ� หนดรับรองสิทธิในการปฏิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยเหตุมโนส�ำนึกไว้โดยตรง
ดังนั้น จึงมีประเด็นการตีความว่า สิทธิดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ “เสรีภาพในความคิด มโนส�ำนึก และ ศาสนา” ตาม
ข้อ ๑๘ หรือไม่588 ในประเด็นนีเ้ ดิมเคยมีการตีความว่าสิทธิในการปฏิเสธด้วยเหตุมโนส�ำนึกต่อการเกณฑ์ทหารนัน้ ไม่อยู่
ภายใต้ขอบเขตของข้อ ๑๘589 อย่างไรก็ตาม ต่อมาปรากฏว่าข้อแนะน�ำทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ (General Comment No. 22 (1993)) สรุปได้ว่า “ICCPR มิได้ระบุถึงสิทธิในการปฏิเสธด้วยเหตุ
มโนส�ำนึกไว้โดยชัดแจ้ง แต่คณะกรรมการเชือ่ ว่าสิทธิดงั กล่าวสามารถได้รบั มาจากข้อ ๑๘ เช่นเดียวกับการทีพ่ นั ธกรณีใน
การใช้กำ� ลังอาจขัดแย้งกับเสรีภาพในความเชือ่ และสิทธิในการแสดงออกซึง่ ความเชือ่ ของบุคคล590 นอกจากนี้ ICCPR ข้อ ๘
ก�ำหนดว่า “บุคคลจะถูกเกณฑ์แรงงานหรือบังคับใช้แรงงานไม่ได้” อย่างไรก็ตาม แรงงานที่ถูกเกณฑ์หรือถูกบังคับ

586

From Pacifism in Europe in 1994 (p13) by Peter Brock, 1972, Princeton University Press
From in the New Conscientious Objection: From Sacred to Secular Resistance, “Conscientious
objectors and the American State from colonial times to the present by John W. Chambers (p 26),” Charles C.
Moskos and John W. Chambers, eds., 1993, Oxford: Oxford University Press
588
ICCPR Article 18
589
From “L.T.K. v. Finland” communication No. 185/1984
590
General Comment No. 22 (1993)
587
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ไม่รวมถึง “การปฏิบตั งิ านใดในลักษณะทางทหาร และการรับใช้ชาติในลักษณะใด ๆ ซึง่ กฎหมายก�ำหนดให้ผปู้ ฏิเสธการ
เป็นทหารด้วยเหตุแห่งมโนส�ำนึก ในประเทศซึง่ ยอมรับการปฏิเสธเช่นว่านัน้ ” จะเห็นได้วา่ หากประเทศนัน้ มีการรับรอง
สิทธิปฏิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยเหตุมโนส�ำนึกตามกฎหมายภายในแล้ว ก็จะไม่ถือว่าการเกณฑ์ทหารเป็นการเกณฑ์
แรงงานหรือบังคับใช้แรงงาน ตามข้อ ๘
นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Commission on Human
Right) (ซึ่งต่อมาคือ Human Right Council ในปี 2006) ได้มีข้อมติ (Resolution 1989/59)591 รับรองสิทธิในเสรีภาพ
ในความคิด มโนส�ำนึก และศาสนา และเรียกร้องให้รฐั ออกกฎหมายภายในทีม่ หี ลักการ “ยกเว้นการเกณฑ์ทหารในกรณี
การปฏิเสธด้วยเหตุมโนส�ำนึก”
ต่อมา Resolution 1998/77 ได้อ้างอิง Resolution 1989/59 โดยมีสาระส�ำคัญ คือ592
 รับรองสิทธิปฏิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยเหตุมโนส�ำนึก โดยเน้นย�้ำถึงสิทธิของบุคคลในการปฏิเสธการเกณฑ์
ทหารด้วยเหตุมโนส�ำนึก ในฐานะที่เป็นการใช้สิทธิในเสรีภาพของความคิด มโนส�ำนึก ศาสนา ตามข้อ ๑๘ ของ ICCPR
 เน้นย�้ำว่าบุคคลที่ใช้สิทธิปฏิเสธดังกล่าวไม่ควรได้รับโทษจ�ำคุกตามกฎหมายภายใน
 เน้นย�้ำว่า กฎหมายและแนวปฏิบัติของรัฐจะต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้สิทธิปฏิเสธการเกณฑ์ทหาร
ด้วยเหตุมโนส�ำนึก ทั้งในมิติ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
จะเห็นได้ว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้เน้นย�้ำว่าสิทธิในการปฏิเสธการเกณฑ์ทหาร
ด้วยเหตุมโนส�ำนึกควรได้รับการรับรองตามกฎหมายภายในโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ แม้ว่าข้อมติดังกล่าวมิได้มีผล
ผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศ แต่กส็ ามารถเป็นแนวทางให้กบั รัฐสมาชิกได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ พัฒนาการของการ
ยอมรับสิทธิดังกล่าวอาจพิจารณาว่าเป็นจารีตประเพณีตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ในส่วนต่อไปจะได้ศึกษาการตีความ ICCPR ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ในประเด็น
“สิทธิปฏิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยเหตุมโนส�ำนึก” จากการที่มีผู้ร้องเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารของประเทศเกาหลีใต้ ๓
กรณี ดังนี้
๑. Yoon et al. v. Republic of Korea593 ประเด็นหลักคือ สิทธิในการปฏิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยเหตุ
มโนส�ำนึก ได้รับการรับรองตามข้อ ๑๘ หรือไม่ หรือสิทธิดังกล่าวจะต้องน�ำมากล่าวอ้างตามข้อ ๘ ของ ICCPR คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนเห็นว่า ข้อ ๘ มิได้รับรองและมิได้ปฏิเสธถึงสิทธิในการปฏิเสธการเกณฑ์ทหาร อย่างไรก็ตาม ใน
คดีนี้จะพิจารณาเฉพาะข้อ ๑๘ ซึ่งเห็นว่า “รัฐ (รัฐบาลเกาหลีใต้) บกพร่องในการแสดงให้เห็นว่าการยอมรับสิทธิในการ
ปฏิเสธการเกณฑ์ทหารของผู้ร้องจะส่งผลท�ำให้รัฐเสียเปรียบอย่างพิเศษอย่างไร (Special Disadvantage) ... การที่รัฐ
เคารพมโนส�ำนึก ความเชื่อ และการแสดงออกซึ่งมโนส�ำนึกหรือความเชื่อนั้นเป็นปัจจัยส�ำคัญในการด�ำรงไว้ซึ่งลักษณะ
ความเป็นพหุนิยมในสังคม นอกจากนี้ โดยหลักการแล้วมีความเป็นไปได้ในการก�ำหนดมาตรการทางเลือกอื่นนอกเหนือ
จากการเกณฑ์ทหารโดยบังคับ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเท่าเทียมกัน ขจัดความแตกต่างที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ที่เข้าร่วมใน
การเกณฑ์ทหารที่เกิดจากการบังคับและผู้ที่เข้าร่วมในการรับใช้ชาติในทางเลือกอื่น ต่อมา รัฐบาลเกาหลีใต้รายงานต่อ
591

Resolution นี้เกิดขึ้นแม้ว่า ประเทศสมาชิก ๑๖ ประเทศมีหนังสือต่อกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน โดยคัดค้านสิทธิปฏิเสธ
การเกณฑ์ทหารด้วยเหตุมโนส�ำนึก (The letter (E/CN.4/2002/188))
592
Commission on Human Rights resolution 1998/77 on conscientious objection to military service
593
Communications Nos/2004 and 1322/2004, Views adopted on 3 November 2006
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในปี ๒๐๐๗ ว่าได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการวิจัยระบบบริการทางเลือก
(Alternative Service System Research Committee) ขึ้นในฐานะเป็นองค์กรที่ปรึกษาของกระทรวงกลาโหม เพื่อ
ท�ำการศึกษาวิจัยประเด็นดังกล่าว594
๒. Jung et al. v. Republic595 ผู้ร้องอ้างว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ละเมิดสิทธิตามข้อ ๑๘ ของ ICCPR เนื่องจาก
ไม่มีทางเลือกอื่นในการรับใช้ชาตินอกจากการเกณฑ์ทหารโดยบังคับ ซึ่งหากปฏิเสธจะมีโทษจ�ำคุก คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนฯ เห็นว่าประเด็นส�ำคัญ “ความเสมอภาคระหว่างการเป็นทหารกับการรับใช้ชาติวิธีอื่น” และยืนยันความเห็น
และเหตุผลตามกรณีกอ่ นหน้า (Yoon et al. v. Republic of Korea) คณะกรรมการฯ สรุปว่า รัฐมีพนั ธกรณีทจี่ ะเยียวยา
ความเสียหายของบุคคลอันเกิดจากการละเมิดข้อ ๑๘ รวมทั้งด�ำเนินการมิให้เกิดการละเมิดอีกในอนาคต
๓. Jeong et al. v. Republic of Korea596 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ เห็นว่าค�ำร้องมีประเด็นเช่นเดียว
กับ ๒ กรณีกอ่ นหน้านี้ จึงยืนยันความเห็นเดิม โดยเพิม่ เติมว่า “สิทธิในการปฏิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยเหตุมโนส�ำนึกเป็น
ส่วนหนึ่งของ “สิทธิในเสรีภาพทางความคิด มโนส�ำนึก และ ศาสนา” ตามข้อ ๑๘ ของ ICCPR ดังนั้น ปัจเจกบุคคลมี
สิทธิได้รับการยกเว้นจากการเกณฑ์ทหารโดยบังคับ หากว่าการเกณฑ์ทหารนั้นขัดต่อความเชื่อหรือศาสนาของตน
ส�ำหรับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศระดับภูมิภาคที่มีประเด็นเกี่ยวกับสิทธิปฏิเสธการเกณฑ์ทหาร
ด้วยเหตุมโนส�ำนึก มีตัวอย่างเช่น
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งอเมริกา (American Convention on Human Right) ข้อ ๑๒ วางหลัก
รับรอง “สิทธิในเสรีภาพเกีย่ วกับความเชือ่ ศาสนา รวมทัง้ เสรีภาพในการคงไว้หรือเปลีย่ นศาสนา ความเชือ่ การแสดงออก
ซึ่งศาสนา ความเชื่อ” การตีความที่ส�ำคัญเกี่ยวกับประเด็นสิทธิปฏิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยเหตุมโนส�ำนึก คือ Cristiแn
Daniel Sahli Vera et al. v. Chile597 คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกา Inter-American Commission
on Human Rights) พิจารณาแล้วเห็นว่า การทีร่ ฐั บาลชิลไี ม่รบั รองสิทธิปฏิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยเหตุมโนส�ำนึกไว้ตาม
กฎหมายภายใน ไม่ขัดหรือแย้งต่อสิทธิในเสรีภาพเกี่ยวกับความเชื่อ ศาสนา ตามข้อ ๑๒ อนุสัญญาดังกล่าว เนื่องจาก
อนุสัญญาฯ ไม่ได้ระบุรับรองสิทธิดังกล่าวไว้โดยชัดแจ้ง นอกจากนี้ ตามข้อ ๖ (๓) (b) ของอนุสัญญาแรงงานระหว่าง
ประเทศ ได้ยกเว้นการเกณฑ์ทหารออกจากค�ำนิยามของการบังคับใช้แรงงาน ในกรณีที่ประเทศนั้นรับรองสิทธิปฏิเสธ
การเกณฑ์ทหารด้วยเหตุมโนส�ำนึก ซึง่ ประเทศนัน้ ต้องก�ำหนดให้มกี ารรับใช้ชาติรปู แบบอืน่ เป็นทางเลือกแทนการเกณฑ์
ทหาร” คณะกรรมการเห็นว่า กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศรับรองสิทธิปฏิเสธดังกล่าวเฉพาะในประเทศที่
มีกฎหมายภายในก�ำหนดรับรองสิทธินั้น ส�ำหรับประเทศที่ไม่มีการรับรองสิทธิดังกล่าวตามกฎหมายภายใน ก็ไม่ถือว่า
เป็นการละเมิดเสรีภาพในความคิด ความเชื่อ ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
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Report of the Human Rights Committee (A/63/40 (Vol. II), pp. 538–540
Communications Nos. 1593–1603/2007
Communications Nos. 1642–1741/2007
Report No. 43/05, case 12.129, Merits (10 March 2005)
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อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป (European Convention on Human Rights) ข้อ ๙ มีหลักส�ำคัญว่า “บุคคล
ทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพแห่งความคิด ความเชื่อ ศาสนา สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพในการเปลี่ยนศาสนาหรือความเชื่อ และ
เสรีภาพในการแสดงออกซึ่งศาสนาหรือความเชื่อ การบูชา ค�ำสอน การปฏิบัติ”598 แต่อนุสัญญานี้มิได้ก�ำหนดรับรอง
สิทธิในการปฏิเสธหรือคัดค้านด้วยเหตุมโนส�ำนึกไว้อย่างขัดเจน อย่างไรก็ตาม กฎบัตรสิทธิขั้นพื้นฐานของสหภาพยุโรป
(Charter of Fundamental Right Charter of Fundamental rights of the European Union) มีการบัญญัตริ บั รอง
สิทธิในการปฏิเสธ (Right to Conscientious Objection) ไว้ ในข้อ ๑๐ ว่า
“บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพแห่งความคิด ความเชื่อ ศาสนา สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพในการเปลี่ยนศาสนาหรือ
ความเชื่อ เสรีภาพในการแสดงออกซึ่งศาสนาหรือความเชื่อ การบูชา ค�ำสอน การปฏิบัติ
สิทธิในการปฏิเสธด้วยเหตุผลทางมโนส�ำนึก (Right to Conscientious Objection) ได้รับการรับรอง ทั้งนี้
ตามกฎหมายภายในเกี่ยวกับการใช้สิทธิดังกล่าว”
ส�ำหรับตัวอย่างของคดีตามอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรปที่ส�ำคัญ เช่น Bayatyan v. Armenia ซึ่งเป็นกรณีที่
Vahan Bayatyan ชาวอาร์เมเนียผูป้ ฏิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยเหตุแห่งความเชือ่ ทางศาสนา และได้รบั โทษจ�ำคุก อ้างว่า
รัฐบาลอาร์เมเนียละเมิดสิทธิตามอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป ประเด็นส�ำคัญในคดีนี้คือ สิทธิในการปฏิเสธการเกณฑ์
ทหารด้วยเหตุมโนส�ำนึก ศาสนา ขัดต่อข้อ ๙ ของอนุสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนยุโรปหรือไม่ ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป ตัดสิน
ว่า สิทธิดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของมาตรา ๙ นอกจากนี้ ประเด็นการบังคับใช้แรงงาน (ข้อ ๔) ศาลตัดสินว่า
การทีร่ ฐั จะมีการก�ำหนดในกฎหมายภายในให้มกี ารรับใช้ชาติรปู แบบอืน่ เป็นทางเลือกนัน้ ก็เป็นดุลพินจิ (Discretion) ของ
รัฐ (ซึง่ ในประเด็นนีม้ ลี กั ษณะเช่นเดียวกับเหตุผลของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกาในคดีทไี่ ด้ชใี้ ห้เห็น
ข้างต้น) อย่างไรก็ดี คดีนี้มีการอุทธรณ์ ซึ่ง “The Grand Chamber” พิพากษากลับ โดยตัดสินว่า599 สิทธิปฏิเสธการ
เกณฑ์ทหารด้วยเหตุมโนส�ำนึก ศาสนา ได้รับการคุ้มครองตามข้อ ๙ เหตุผลส�ำคัญของค�ำพิพากษา คือ
“การปฏิเสธหรือคัดค้านการเป็นทหารในกรณีที่มีเหตุมาจากความชัดแย้งระหว่างพันธกรณีในการรับใช้ชาติ
กับมโนส�ำนึกของบุคคลหรือความเชื่อหรือความเชื่อทางศาสนา นั้นเป็นกรณีส�ำคัญเพียงพอที่จะได้รับการคุ้มครองตาม
ข้อ ๙ ... พหุนิยม การอดทนอดกลั้น และความใจกว้าง เป็นแกนส�ำคัญของระบอบประชาธิปไตย แม้ว่าในบางโอกาส
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลจะต้องอยู่ภายใต้ผลประโยชน์ของกลุ่มหรือคนส่วนมาก แต่มิได้หมายความว่าประชาธิปไตยคือ
การทีค่ วามเห็นหรือความเชีอ่ ของคนส่วนใหญ่จะต้องอยูเ่ หนือคนส่วนน้อยเสมอไป จึงต้องมีการสร้างความสมดุลระหว่าง
การปฏิบตั ติ อ่ คนส่วนน้อย ดังนัน้ การทีร่ ฐั จะเคารพความเชือ่ ของกลุม่ น้อยซึง่ แตกต่างจากคนส่วนมาก มิได้เป็นการเลือก
ปฏิบตั หิ รือสร้างความไม่เท่าเทียมกัน แต่เป็นการเสริมสร้างสังคมพหุนยิ มและความอดทนอดกลัน้ ในสังคมประชาธิปไตย”

598

“Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes
freedom to change his religion or belief and freedom, either alone or in community with others and in public or
private, to manifest his religion or belief, in worship, teaching, practice and observance”
599
From “Bayatyan v. Armenia” Application No. 23459/03, Judgement of 7 July 2011
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จะเห็นได้วา่ กฎหมายการเกณฑ์ทหารของอาร์เมเนียในขณะทีพ่ พิ าทนัน้ ใช้บงั คับกับบุคคลโดยไม่คำ� นึงถึงความ
แตกต่างด้านความเชื่อ ศาสนา ท�ำให้บุคคลที่มีความเชื่อทางศาสนาอันขัดแย้งกับการเป็นทหาร (กรณีนี้คือ ศาสนา
Jehovah’s Witnesses) และไม่ให้ทางเลือกอื่นในการรับใช้ชาติ จึงเป็นการขัดต่อสิทธิในเสรีภาพความคิด มโนส�ำนึก
ศาสนา ตามข้อ ๙ ส�ำหรับในมิติของการเลือกปฏิบัตินั้นจะเห็นได้ว่า กรณีนี้การปฏิเสธการเกณฑ์ทหารมีความสัมพันธ์
กับเหตุแห่งความเชื่อ ศาสนา ซึ่งเป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน เป็นที่น่าสังเกตว่า หากการ
ปฏิเสธการเกณฑ์ทหารเป็นไปด้วยเหตุผลอื่น ก็ไม่อยู่ในขอบเขตของการห้ามเลือกปฏิบัต600
ิ
ในระดับของกฎหมายภายใน พบว่ามีหลายประเทศน�ำเอาเหตุด้านมโนส�ำนึก ศาสนา มาเป็นข้อยกเว้นตาม
กฎหมายเกณฑ์ทหาร เช่น
 ออสเตรเลีย นิยาม “มโนส�ำนึก” (Conscientious Belief) ว่า “...การตัดสินขั้นพื้นฐานว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก
ไม่ว่าจะอยู่บนพื้นฐานของศาสนาหรือไม่...”601 โดยกฎหมายออสเตรเลีย ยกเว้นการเกณฑ์ทหารส�ำหรับบุคคลที่มี
ความเชื่อ มโนส�ำนึก “ที่จะไม่เข้าร่วมสงครามหรือการปฏิบัติการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับสงคราม”602
 แคนาดา กฎหมายนิยาม “การคัดค้านด้วยเหตุมโนส�ำนึก” (Conscientious Objection) ว่าหมายถึง “การ
คัดค้านอย่างจริงใจในการเข้าร่วมสงครามหรือความขัดแย้งทางอาวุธ การถือหรือใช้อาวุธในกองก�ำลังของแคนาดา” แต่
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการคัดค้านด้วยเหตุความสะดวกสบายส่วนบุคคล (Personal expediency) หรือด้วยเหตุความคิดเห็น
ทางการเมือง (Political Beliefs)603
 ฟินแลนด์ กฎหมายเกณฑ์ทหารวางหลักว่า “บุคคลที่มีหน้าที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารที่ยืนยันว่า เหตุผล
ทางด้านมโนส�ำนึกท�ำให้ตนไม่สามารถปฏิบตั กิ ารทางทหารได้และบุคคลนัน้ ได้สมัครเข้าร่วมการบริการทีไ่ ม่มกี ารใช้อาวุธ
(Unarmed service) จะได้รบั การยกเว้นจากการเป็นทหารและมอบหมายให้ทำ� งานบริการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการใช้อาวุธ
(The Conscription Act (1438/2007))
 เยอรมัน รัฐธรรมนูญมาตรา ๔ (๓) วางหลักว่า บุคคลต้องไม่ถูกบังคับอันเป็นการฝ่าฝืนต่อมโนส�ำนึกในการ
เป็นทหารซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธ
 สหรัฐอเมริกา มีการก�ำหนดนิยามของ “ผู้คัดค้านด้วยเหตุมโนส�ำนึก” (Conscientious Objector) ไว้ว่า
604
หมายถึง “บุคคลที่คัดค้านด้วยความจริงใจและมั่นคง ต่อการเข้าร่วมสงครามรูปแบบใด ๆ หรือการถืออาวุธ ด้วย
เหตุผลจากศาสนาและหรือความเชื่อ” (Religious or Belief) แต่ไม่ครอบคลุมถึงบุคคลที่คัดค้านสงครามด้วยเหตุ
“เพียงเพราะไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านนโยบาย ความเห็นทางการเมือง หรือความสะดวกสบายส่วนบุคคล” อย่างไรก็ตาม

600

ในคดีนี้ Grand Chamber เห็นว่า “การปฎิเสธการเกณฑ์ทหารของ Bayatyan ในฐานะผู้นับถือศาสนา Jehovah’s
witness เป็นไปเพราะความเชือ่ ทางศาสนาอย่างแท้จริง มิได้เกิดจากผลประโยชน์หรือความสะดวกสบายส่วนบุคคล” (“….Mr Bayatyan,
as a Jehovah’s Witness, wanted to be exempted from military service, not for personal benefit or convenience, but,
because of his genuinely-held religious convictions….”, Bayatyan v. Armenia, Application No. 23459/03, Judgement
of 7 July 2011.)
601
The Australian Defence Act of 1903
602
Australian Defence Legislation Amendment Act of 1992
603
Defence Administrative Orders and Directives 5049-2, Conscientious Objection (30 July 2004)
604
Military Selective Service Act

501

ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กฎหมายนิยาม ศาสนาและหรือความเชื่อ (Religious or Belief) ว่าหมายถึง “ความเชื่อในอ�ำนาจภายนอกหรือ
ความเชือ่ ทางศีลธรรมหรือจริยธรรมอย่างลึกซึง้ ซึง่ สิง่ อืน่ ๆ ต้องพึง่ พิง” นอกจากนี้ ศาลได้ตคี วามโดยสร้างเงือ่ นไขส�ำหรับ
การคัดค้านด้วยเหตุความเชือ่ หรือมโนส�ำนึกว่า ต้องเป็นการคัดค้านสงครามรูปแบบใด ๆ และต้องเป็นไปด้วยความจริงใจ
(Sincere) ศาลสูงสุดตัดสินว่า “บุคคลสามารถอ้างสิทธิคดั ค้านด้วยเหตุมโนส�ำนึกได้ตราบใดทีค่ วามเชือ่ ของบุคคลนัน้ เป็น
สาระส�ำคัญต่อชีวิตของบุคคลนั้น”605
ส�ำหรับบางประเทศนั้น ให้สิทธิการคัดค้านด้วยเหตุมโนส�ำนึก โดยมิได้ก�ำหนดนิยามไว้ในกฎหมายว่าอะไรคือ
การคัดค้านด้วยเหตุมโนส�ำนึก เช่น ในสหราชอาณาจักรนั้น บุคคลผู้ไม่ประสงค์เป็นทหารสามารถยื่นค�ำร้องตามแบบ
ฟอร์มต่อคณะกรรมการเกีย่ วกับการคัดค้านด้วยเหตุมโนส�ำนึก (Advisory Committee on Conscientious Objector)
โดยในค�ำร้องก�ำหนดให้ลงลายมือชือ่ และเขียนว่า “ข้าพเจ้าประกาศการคัดค้านการเป็นทหารด้วยเหตุแห่งมโนส�ำนึก”606
ประเด็นส�ำคัญทีค่ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเน้นย�ำ้ ก็คอื รัฐต้องไม่เลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่ง
ความเชือ่ ของผูค้ ดั ค้านหรือปฏิเสธการเป็นทหาร ตามข้อมติ ๑๙๙๘/๗๗ ก็กำ� หนดเรียกร้องให้รฐั “ไม่เลือกปฏิบตั ริ ะหว่าง
ผู้คัดค้านการเกณฑ์ทหารด้วยเหตุผลเกี่ยวกับธรรมชาติหรือความเชื่ออันใดอันหนึ่งของผู้สมัคร” อย่างไรก็ตาม ปัญหา
ส�ำคัญก็คือ แม้ว่าในรัฐที่รับรองสิทธิการปฏิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยเหตุมโนส�ำนึก แต่บางรัฐจ�ำกัดการอ้างสิทธิดังกล่าว
เฉพาะกรณีปฏิเสธด้วยเหตุความเชื่อทางศาสนาซึ่งมีหลักค�ำสอนหรือข้อก�ำหนดเกี่ยวกับสันติภาพหรือต่อต้านสงคราม
(Requiring “Pacifism”) เช่น Quakers, Mennonites, Jehovah’s Witness เป็นต้น607
หากพิจารณากฎหมายไทยปัจจุบันจะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติรับราชการทหาร ก�ำหนดหน้าที่ส�ำหรับชาย
สัญชาติไทยทุกคน โดยไม่มีการก�ำหนดให้สิทธิปฏิเสธการเป็นทหารด้วยเหตุแห่งมโนส�ำนึก ส�ำหรับข้อยกเว้นที่ก�ำหนด
ไว้เกี่ยวข้องกับศาสนา ก็จะต้องเป็นกรณีที่บุคคลนั้นด�ำรงสถานะเป็นนักบวช (เช่น พระภิกษุหรือนักบวชในศาสนาอื่น
อีกทั้งยังต้องมีการก�ำหนดคุณสมบัติด้านต�ำแหน่งสถานะและคุณสมบัติด้านการศึกษาของพระหรือนักบวชด้วย) ดังนั้น
เมื่อเปรียบเทียบกับความตกลงระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศจะเห็นได้ว่า กฎหมายไทยมิได้เปิดโอกาสให้
บุคคลทั่วไปที่มิได้มีสถานะเป็นนักบวช ปฏิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยเหตุความเชื่อทางศาสนาได้ โดยกฎหมายไทยมิได้
ก�ำหนดให้มีการรับใช้ชาติทางเลือกรูปแบบอื่นส�ำหรับผู้ที่มีหลักมโนส�ำนึกหรือความเชื่อที่ไม่สอดคล้องกับการเป็นทหาร
อย่างไรก็ตาม ดังกล่าวมาแล้วว่า แม้การปฏิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยเหตุมโนส�ำนึกได้รบั การรับรองตามข้อมติฯ ในบริบท
ของสหประชาชาติ แต่ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ข้อยกเว้นตามกฎหมายเกณฑ์ทหารของ
ไทยยังมีขอบเขตเฉพาะเกีย่ วกับ “ศาสนา” โดยไม่ครอบคลุมถึง “มโนส�ำนึก” ซึง่ มีความหมายกว้างกว่าศาสนาใดศาสนา
หนึ่ง ซึ่งจัดอยู่ในเหตุ “ความเชื่อ” ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

605

From “Welsh v. United States”
“I declare that I have a conscientious objection to performing military service …” ( Navy Personnel
Management, Application format for the Advisory Committee on Conscientious Objectors, BR 3, annex 54B (June
2012)
607
From Conscientious Objection to Military Service (p 50-51), 2012, United Nations Human Rights, Office
of the High Commissioner, New York and Geneva
606

502

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

กรณีที่ ๒: การรับใช้ชาติทางเลือก (Alternative National Service) กับหลักความเท่าเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ
แม้รัฐสมาชิกไม่มีความผูกพันตามกฎหมายในอันจะต้องก�ำหนดให้มีทางเลือกอื่นในการรับใช้ชาตินอกจากการ
เกณฑ์ทหาร แต่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ก็เน้นย�้ำว่า สิทธิในการมีทางเลือกดังกล่าวได้รับการ
รับรองตาม ข้อ ๘ ของ ICCPR ดังจะเห็นได้จาก Resolution 1998/77 ซึ่งย�้ำเตือนรัฐสมาชิกว่า “ในกรณีที่รัฐนั้นมี
การเกณฑ์ทหารโดยบังคับ คณะกรรมการฯแนะน�ำว่ารัฐควรจัดให้มกี ารรับใช้ชาติรปู แบบอืน่ เป็นทางเลือกให้กบั ผูป้ ฏิเสธ
การเกณฑ์ทหารด้วยเหตุมโนส�ำนึก โดยการรับใช้ชาติทางเลือกดังกล่าวควรสอดคล้องกับความเชื่อ คุณลักษณะการเป็น
พลเรือนที่ไม่ฝักใฝ่สงครามและการสู้รบ และไม่มีลักษณะของการลงโทษ”
นอกจากนี้ แม้รัฐจะก�ำหนดให้มีทางเลือกอื่นนอกจากการเป็นทหาร แต่ทางเลือกนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการ
เลือกปฏิบัติหรือมีลักษณะ “ลงโทษ” (Punitive) เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติพิจารณากรณี
ของรัสเซียในปี ๒๐๐๙608 แล้วเห็นว่า ทางเลือกอืน่ ในการรับใช้ชาตินนั้ มีลกั ษณะเป็นการลงโทษ เนือ่ งจากต้องท�ำงานใน
สถานทีอ่ นื่ นอกจากภูมลิ ำ� เนา ได้รบั เงินเดือนต�ำ่ กว่าการท�ำงานในองค์กรสังคมอืน่ ๆ รวมทัง้ มีขอ้ จ�ำกัดสิทธิในการเดินทาง
ของบุคคล”
ส�ำหรับทางเลือกในการรับใช้ชาติรูปแบบอื่นนอกจากการเกณฑ์ทหาร อาจมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติเมื่อ
เปรียบเทียบกับการเกณฑ์ทหาร เช่น ก�ำหนดเวลายาวนานกว่า ในประเด็นนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ใช้หลักการ
พิจารณาว่า ความแตกต่างกันนั้นมีเหตุผลสมควรหรือเป็นการ “ลงโทษ” เช่น กรณี Järvinen v. Finland คณะกรรม
การฯ เห็นว่า การรับใช้ชาติทางเลือกซึ่งมีระยะยาวนานกว่าการเป็นทหารสองเท่า ไม่มีลักษณะเป็นการลงโทษ และไม่
เป็นกรณีที่ปราศจากเหตุผลสมควร อย่างไรก็ตาม ต่อมาคณะกรรมการฯ มีแนววินิจฉัยเปลี่ยนแปลงไป เช่น กรณี Foin
v. France609 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เห็นว่า “กฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับใช้ชาติ
ทางเลือกอาจแตกต่างกับการเกณฑ์ทหาร เช่น ระยะเวลาทีย่ าวนานกว่า โดยไม่เป็นการเลือกปฏิบตั หิ ากอยูบ่ นพืน้ ฐานของ
เกณฑ์และวัตถุประสงค์ที่สมเหตุผล เช่น ธรรมชาติและลักษณะของการท�ำงานนั้น ความจ�ำเป็นในการฝึกอบรมส�ำหรับ
การท�ำงานดังกล่าว กรณีกฎหมายฝรั่งเศสที่ก�ำหนดให้การบริการสังคมอันเป็นการรับใช้ชาติทางเลือกซึ่งมีระยะเวลา
๒๔ เดือน ในขณะทีก่ ารเป็นทหารมีเวลา ๑๒ เดือนซึง่ แตกต่างกัน โดยเหตุผลเพียงเพราะเพือ่ การทดสอบความตัง้ ใจของ
บุคคล จึงเห็นว่าไม่มเี หตุผลสมควร นอกจากนี้ ในกรณีคล้ายคลึงกัน คณะกรรมการฯ เห็นว่าการรับใช้ชาติทางเลือกทีต่ อ้ ง
ใช้เวลายาวนานกว่าการเป็นทหาร ๒ เท่า และ ๑.๗๕ เท่า นั้นมีลักษณะเป็นการ “ลงโทษ” (Punitive)610 ในประเด็นนี้
เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยพบว่า กฎหมายเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารของไทยไม่มีการก�ำหนดให้มีทางเลือกในการ
รับใช้ชาติรูปแบบอื่น (Alternative national service) จึงไม่มีประเด็นการเลือกปฏิบัติระหว่างการเป็นทหารกับการ
รับใช้ชาติรูปแบบอื่น

608

CCPR/C/RUS/CO/6, para. 23
Communication No. 666/1995, Views adopted on 9 November 1999
610
Reply to Recommendation 1518 (2001) of the Parliamentary Assembly on the exercise of the right to
conscientious objection to military service in Council of Europe member States (Doc. 9379)
609
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กรณีที่ ๓: ประเด็นเกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศ เชือ้ ชาติ การศึกษา ในมิตขิ องการเกณฑ์ทหาร
ในบริบทของการเกณฑ์ทหารโดยบังคับนั้น พบว่ามีประเด็นเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ศาสนา
การศึกษา เช่น
 ประเด็นความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง จากการจัดประชุมกลุม่ ย่อย ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายหนึง่ ให้ความเห็น
ว่า “กฎหมายเกณฑ์ทหารท�ำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันและเลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูห้ ญิง เป็นการมองว่าผูห้ ญิงมีความด้อยกว่า
ผู้ชาย ทั้งที่ผู้หญิงสามารถเป็นทหารอาชีพได้ สามารถเป็นนักศึกษาวิชาทหารได้ ปัจจุบันมีกฎหมายให้สิทธิเท่าเทียมกัน
ต่อผูห้ ญิงหลายฉบับแต่กฎหมายเกณฑ์ทหารยังไม่กำ� หนดหน้าทีข่ องหญิงให้เท่าเทียมกับชาย นอกจากนี้ การเกณฑ์ทหาร
หญิงก็ไม่จำ� ต้องให้ฝกึ เหมือนกับผูช้ ายทุกประการ โดยอาจให้ทำ� หน้าทีอ่ นื่ ๆ ในกองทัพทีเ่ หมาะสมกับสภาพร่างกายของ
ทหารหญิงก็ได้ แต่การก�ำหนดหลักตัดสิทธิผู้หญิงตั้งแต่แรกนั้นเป็นการไม่เท่าเทียมกัน”
ตามกฎหมายไทยพบว่า กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ โดย มาตรา ๗
วางหลักไว้วา่ “ชายทีม่ สี ญ
ั ชาติเป็นไทยตามกฎหมาย มีหน้าทีร่ บั ราชการทหารด้วยตนเองทุกคน” จะเห็นได้วา่ กฎหมาย
นี้ก�ำหนดหน้าที่เฉพาะ “ชาย” เท่านั้น โดยหลักแล้วจึงเป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกัน (Distinction / Differencial
Treatment) ด้วยเหตุแห่งเพศ อย่างไรก็ตาม จะต้องพิจารณาต่อไปว่า การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันนีเ้ ป็นการ “เลือกปฏิบตั ”ิ
(Discrimination) อันขัดต่อหลัก “ความเท่าเทียมกัน” หรือไม่ ทั้งนี้ เหตุผลหลักในการสนับสนุนการปฏิบัติที่แตกต่าง
กันนี้ คือ ชายมีสภาพร่างกายที่แตกต่างจากหญิง เหตุผลดังกล่าวนี้อยู่บนพื้นฐานแนวคิดว่า หญิงมีสภาพร่างกายที่
แข็งแรงน้อยกว่าชาย ในขณะที่ปัจจุบันมีทหารอาชีพซึ่งเป็นหญิง รวมทั้งในการศึกษาวิชาทหารก็ให้สิทธิแก่นักศึกษา
หญิงเข้าศึกษาด้วย นอกจากนี้ ยังไม่ได้ค�ำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ทางการทหารซึ่งแม้ว่ามีการเกณฑ์ทหารซึ่งเป็นหญิง
แล้วก็อาจมอบหมายหน้าที่หรือภารกิจแตกต่างกันตามสภาพร่างกายได้ ซึ่งในระดับนี้ก็เป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกันแต่
มีเหตุผลที่สมควร
ในประเด็นความเท่าเทียมกันระหว่างเพศในมิติของการเกณฑ์ทหารนี้ หากเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาแล้ว
พบว่า มีแนวคิดและการด�ำเนินการทางกฎหมายในการสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ จะเห็นได้จาก ในช่วงต้นปี
๒๐๑๖ มีการเสนอร่างกฎหมายเรียกว่า “Draft America’s Daughters Act of 2016”611 ซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่แก้ไข
กฎหมายการเกณฑ์ทหาร (Military Selective Service Act) โดยขยายการให้ขนึ้ ทะเบียนและการเกณฑ์ทหารในระบบ
การคัดเลือก (Selective Service System)612 ซึ่งปัจจุบันใช้บังคับเฉพาะผู้ชายอายุระหว่าง ๑๘-๒๖ ปี ให้ครอบคลุม
ผู้หญิงในช่วงอายุดังกล่าวด้วย ฝ่ายสิทธิสตรีส่วนหนึ่งเห็นว่า กฎหมายเกณฑ์ทหารปัจจุบันที่ใช้บังคับเฉพาะผู้ชายนั้น
เป็นการเลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูห้ ญิง ดังนัน้ การเพิม่ ผูห้ ญิงเข้าไปในการเกณฑ์ทหารจะท�ำให้นำ� ไปสูค่ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ

611

ร่างกฎหมายนี้เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนสองคน คือ Duncan Hunter และ Ryan Zinke สืบค้นจากhttps://www.
congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/4478/text
612
Selective Service System (SSS) เป็นองค์กรอิสระที่มีหน้าที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนทหาร โดยพลเมือง
สหรัฐที่เป็นชายทุกคนในช่วงอายุที่ก�ำหนดจะต้องลงทะเบียนภายใน ๓๐ วันนับจากวันครบอายุ ๑๘ ปี
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 ประเด็นการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันระหว่างบุคคลทีไ่ ด้รบั ยกเว้นการเกณฑ์ทหาร: เหตุดา้ นศาสนา การศึกษา ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศาสนานั้น นอกจากการไม่ก�ำหนดยกเว้นการเกณฑ์ทหารให้กับผู้ที่นับถือศาสนาที่ขัดแย้งกับการ
เป็นทหารดังวิเคราะห์มาแล้ว ยังมีประเด็นข้อยกเว้นของกฎหมายเกณฑ์ทหารที่มีผู้เห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ
ศาสนาและการศึกษา ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการจัดประชุมกลุม่ ย่อย ซึง่ เป็นพระรูปหนึง่ เห็นว่า “กฎหมายเกณฑ์ทหารเลือกปฏิบตั ิ
ต่อพระสงฆ์ เนื่องจากยกเว้นให้เฉพาะพระที่สอบได้เปรียญหรือนักธรรม แต่ปัจจุบันนอกจากการศึกษาด้านเปรียญหรือ
นักธรรมแล้ว พระสงฆ์ยังสามารถเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ทางด้านพระพุทธศาสนา แต่กฎหมายไม่ยกเว้น
ให้พระสงฆ์ที่ศึกษาทางสายนี้”
อาจพิจารณาได้ว่า การทีพ่ ระราชบัญญัตริ บั ราชการทหารยกเว้นเฉพาะพระสงฆ์ทสี่ อบได้เปรียญ (ยกเว้นในทุก
กรณี) และพระสงฆ์ที่สอบเป็นนักธรรม (ยกเว้นเฉพาะกรณีสถานการณ์ปกติ) สืบเนื่องจากเหตุผลว่า บุคคลอาจใช้ช่อง
ทางมาบวชเป็นพระสงฆ์เพื่อไม่ต้องเกณฑ์ทหาร แต่จากการใช้ปัจจัยด้าน “การศึกษา” ของพระสงฆ์มาเป็นตัวก�ำหนด
คุณสมบัติยกเว้นนั้น ท�ำให้พิจารณาเปรียบเทียบได้ว่า เป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกันระหว่างพระสงฆ์ที่ศึกษาในด้านการ
สอบเปรียญหรือนักธรรม และพระสงฆ์ที่ศึกษาหลักสูตรปริญญาด้านพระพุทธศาสนาโดยไม่ได้สอบเปรียญหรือนักธรรม
อันเป็นการปฏิบัติแตกต่างกันด้วยเหตุ “การศึกษา” นอกจากนี้ ยังมีการจ�ำแนกความแตกต่างของสิทธิในการได้รับการ
ยกเว้นทหารจาก “สมณศักดิ์” ของพระสงฆ์ด้วย
 ประเด็นการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันระหว่างบุคคลทีไ่ ด้รบั ยกเว้นการเกณฑ์ทหาร : เหตุดา้ น “เชือ้ ชาติ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ในการจัดประชุมกลุม่ ย่อย ซึง่ เป็นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยโดยก�ำเนิดเห็นว่า “กฎหมายเกณฑ์ทหารเลือกปฏิบตั เิ พราะยกเว้นให้กบั
คนต่างชาติที่เปลี่ยนมาเป็นคนไทย เมื่อเป็นคนไทยแล้วก็ควรมีหน้าที่เช่นเดียวกับคนไทยอื่น ๆ ในปัจจุบันมีคนต่างด้าว
เข้ามาเป็นคนไทยโดยการแต่งงานและประกอบอาชีพในประเทศไทยมากมายและจะมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเปิดประชาคม
อาเซียน บุคคลเหล่านี้จึงเป็นผู้ได้รับสิทธิพิเศษ ไม่ต้องมีหน้าที่เกณฑ์ทหาร” ในประเด็นนี้เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๗ “ชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย มีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเอง
ทุกคน” อย่างไรก็ตาม ในกรณีผไู้ ด้สญ
ั ชาติไทยจากการ “แปลงชาติ” ไม่อยูใ่ นขอบเขตของหน้าทีใ่ นการเกณฑ์ทหาร เหตุผล
ของกฎหมายดังกล่าวสืบเนือ่ งจากแนวคิดด้านความมัน่ คงทีอ่ ยูบ่ นสมมุตฐิ านว่าคนต่างด้าวอาจส่งผลกระทบต่อความมัน่ คง
ทางการทหารได้ อย่างไรก็ตาม สภาพการณ์ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากคนต่างด้าวจ�ำนวนมากเข้ามาด�ำรง
ชีวิต สร้างครอบครัวในประเทศไทย มีบุตรหลานซึ่งได้รับสัญชาติไทย ความผูกพันและความรักชาติของบุคคลเหล่านี้
อาจไม่แตกต่างไปจากคนไทยโดยก�ำเนิด นอกจากนี้ คนต่างด้าวเมื่อแปลงชาติแล้วก็เป็นคนสัญชาติไทยมีหน้าที่ประการ
อืน่ ๆ เช่น เสียภาษีเช่นเดียวกับคนไทยทัว่ ไป นอกจากนี้ ในปัจจุบนั มีพระราชบัญญัตกิ ำ� ลังพลส�ำรอง พ.ศ. ๒๕๕๘613 ซึง่
ให้อำ� นาจเรียกก�ำลังพลส�ำรองมาปฏิบตั ริ าชการทหารในแต่ละปีได้ โดยเหตุผลนอกจากการท�ำหน้าทีด่ า้ นป้องกันประเทศ
แล้ว ยังมีการให้เหตุผลว่าเพื่อเกณฑ์ก�ำลังพลส�ำรองมาใช้กรณีเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ ซึ่งในแง่นี้จะเห็นได้ว่า มีลักษณะ
บริการสาธารณะทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับความมัน่ คงทางทหารโดยตรง แต่กฎหมายก�ำลังส�ำรองก็ยงั คงครอบคลุมเฉพาะบุคคล
ที่อยู่ภายใต้ระบบก�ำลังส�ำรองตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ท�ำให้คนต่างชาติที่ได้สัญชาติไทยโดยการแปลงชาติ
ไม่อยู่ภายใต้การเรียกพลตามกฎหมายก�ำลังส�ำรองนี้เช่นเดียวกับการเกณฑ์ทหาร ดังนั้น หากพิจารณาตามลายลักษณ์
อักษรแล้วอาจกล่าวได้ว่ากฎหมายการเกณฑ์ทหารที่ยกเว้นส�ำหรับคนได้สัญชาติไทยโดยการแปลงชาติเป็นการปฏิบัติ
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ที่ “แตกต่างกัน” ระหว่างสิ่งที่ “เหมือนกัน” นั่นก็คือ คนสัญชาติไทยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ต้องพิจารณา
ก็คอื เหตุผลด้านความมัน่ คงทางทหารทีไ่ ม่เกณฑ์คนไทยทีม่ าจากการแปลงชาตินนั้ มีเหตุผลสมควรและได้สดั ส่วนเพียงใด
อาชีพ

กรณีที่ ๔: การเลือกปฏิบตั อิ นั เป็นผลต่อเนือ่ งจากการปฏิเสธการเกณฑ์ทหาร: การจ้างแรงงานและประกอบ

การปฏิเสธการเกณฑ์ทหารนั้นเกี่ยวข้องกับประเด็นการเลือกปฏิบัติในหลายมิติ นอกจากในขั้นตอนของการ
ปฏิเสธการเกณฑ์ทหารซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติในแง่ของเพศ หรือกรณีทางเลือกในการรับใช้ชาติรูปแบบ
อืน่ หรือการทีไ่ ม่รบั รองสิทธิในการปฏิเสธด้วยเหตุมโนส�ำนึกแล้ว ในขัน้ ตอนหลังจากการปฏิเสธทหารด้วยเหตุมโนส�ำนึก
หรือศาสนา อาจเกิดการเลือกปฏิบัติอีกระดับหนึ่ง เช่น การที่รัฐนั้นไม่รับรองสิทธิในการปฏิเสธทหารด้วยเหตุมโนส�ำนึก
อีกทั้งยังก�ำหนดโทษจ�ำคุกส�ำหรับผู้ปฏิเสธ นอกจากนี้ หลังจากบุคคลนั้นพ้นโทษจ�ำคุกแล้วและประสงค์จะด�ำเนินชีวิต
ต่อไป ก็มปี ญ
ั หาอุปสรรคด้านการท�ำงานเนือ่ งจากกฎหมายภายในมีการก�ำหนดคุณสมบัตโิ ดยไม่รบั ผูท้ เี่ คยต้องโทษจ�ำคุก
เข้าท�ำงาน ในขัน้ ตอนนีจ้ ะมีประเด็นเกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ิ คือ แม้วา่ กฎหมายก�ำหนดคุณสมบัตกิ ารท�ำงานจะใช้บงั คับ
กับทุกคน กล่าวคือ บุคคลใดก็ตามทีเ่ คยต้องโทษจ�ำคุกจะถูกตัดสิทธิการท�ำงานนัน้ ๆ เป็นการทีก่ ฎหมายปฏิบตั ติ อ่ บุคคล
เหมือนกัน โดยไม่คำ� นึงถึงความแตกต่างของโทษทีแ่ ต่ละคนได้รบั ว่าบุคคลทีถ่ กู จ�ำคุกเพราะปฏิเสธทหารนัน้ มีลกั ษณะและ
สาเหตุที่แตกต่างจากอาชญากรอื่น ๆ เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ถูกจ�ำคุกเพราะการแสดงออกหรือการอ้างสิทธิที่เกี่ยวพัน
กับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติคือ ความเชื่อ ศาสนา เป็นต้น
ตัวอย่างคดีที่ตัดสินตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนสหภาพยุโรป อันแสดงถึงประเด็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่
อ้างสิทธิปฏิเสธการเกณฑ์ทหาร ในขั้นตอนภายหลังหรือผลสืบเนื่อง คือ Thlimmenos v. Greece ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ร้อง
ถูกจ�ำคุกเกี่ยวกับการปฏิเสธการเป็นทหารโดยพ้นโทษแล้ว ต่อมา สมัครงานแต่ถูกปฏิเสธการจ้างเนื่องจากเหตุที่เคย
ต้องโทษอาญา ศาลสูงของกรีซตัดสินว่าบทบัญญัตติ ามกฎหมายภายในทีก่ ำ� หนดคุณสมบัตใิ นการเป็นข้าราชการพลเรือน
ว่าจะต้องไม่ได้รบั โทษจ�ำคุก ดังนัน้ กรณีของผูร้ อ้ งซึง่ จะสมัครในต�ำแหน่งด้านบัญชีกต็ อ้ งอยูภ่ ายใต้กฎหมายดังกล่าวด้วย
ผูร้ อ้ งจึงน�ำคดีสศู่ าลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป ซึง่ ประเด็นส�ำคัญมิได้อยูท่ วี่ า่ การถูกลงโทษตามกฎหมายทหารนัน้
เป็นการละเมิดสิทธิหรือไม่ แต่อยู่ที่ประเด็นว่า กฎหมายที่จ�ำกัดสิทธิในการท�ำงานด้วยเหตุที่ตนถูกลงโทษ ไม่ได้จ�ำแนก
ความแตกต่างระหว่างสาเหตุของโทษหรือฐานความผิด ซึ่งผู้ร้องเห็นว่ากรณีโทษที่ตนได้รับสืบเนื่องจากความเชื่อทาง
ศาสนา (ผู้ร้องถูกจ�ำคุกเพราะปฏิเสธทหารตามหลักความเชื่อศาสนา Jehovah’s Witness)
ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปพิจารณาตาม ข้อ ๙ และ ข้อ ๑๔ ของอนุสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนยุโรป แล้วอธิบายว่า “สิทธิ
ทีจ่ ะไม่ถกู เลือกปฏิบตั ขิ องผูร้ อ้ ง ถูกละเมิดเมือ่ รัฐละเลยไม่ปฏิบตั แิ ตกต่างกันต่อบุคคลในสถานการณ์ทแี่ ตกต่างกัน” ศาล
เห็นว่า รัฐมีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการก�ำหนดคุณสมบัตโิ ดยมิให้ผถู้ กู ลงโทษจ�ำคุกมีสทิ ธิทำ� งานบางอย่าง
แต่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้หลักความสมเหตุผลและได้สดั ส่วนด้วย ในกรณีนผี้ รู้ อ้ งจะสมัครท�ำงานในต�ำแหน่งบัญชี และได้รบั โทษ
จากความผิดที่ปฏิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยเหตุความเชื่อทางศาสนา ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากอาชญากรที่ถูกลงโทษใน
ความผิดอื่น ๆ การถูกลงโทษดังกล่าวมิได้เกี่ยวพันกับคุณสมบัติของงานที่ประสงค์จะท�ำ ดังนั้น การกีดกันผู้สมัครงาน
ด้วยเหตุที่เคยรับโทษจ�ำคุกจากการปฏิเสธการเกณฑ์ทหารจึงไม่สมเหตุผล (Not Justified)
ดังนั้น จะเห็นได้วา่ การปฏิเสธการเกณฑ์ทหารนัน้ ส่งผลให้เกิดการเลือกปฏิบตั ขิ ึ้นได้อกี ในขัน้ ตอนหลังจากการ
ปฏิเสธการเกณฑ์ทหารแล้ว โดยเฉพาะในประเทศทีม่ กี ารก�ำหนดโทษอาญาส�ำหรับผูป้ ฏิเสธ และมีการก�ำหนดคุณสมบัติ
การท�ำงานที่ไม่รับผู้สมัครซึ่งเคยรับโทษจ�ำคุก โดยรวมบุคคลที่ถูกจ�ำคุกเพราะอ้างสิทธิปฏิเสธทหารด้วยเหตุความเชื่อ
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ศาสนาเข้าไปด้วย ในประเด็นนี้หากพิจารณากฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการก�ำหนดคุณสมบัติการท�ำงานจะพบว่า ใน
กฎหมายที่ก�ำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับ “เคยต้องค�ำพิพากษาให้ลงโทษจ�ำคุก” นั้น มิได้จ�ำแนกความแตกต่างระหว่างผู้ได้
รับโทษจากการแสดงออกหรือคัดค้านการเกณฑ์ทหารด้วยเหตุความเชื่อ ศาสนา (บางกรณีมีการจ�ำแนกความแตกต่าง
เฉพาะโทษอาญาทีก่ ระท�ำโดย “เจตนา” กับโทษทีก่ ระท�ำ “โดยประมาท” เท่านัน้ ) ท�ำให้บคุ คลทีป่ ฏิเสธการเกณฑ์ทหาร
ด้วยเหตุความเชื่อ ศาสนา ซึ่งมีความผิดและต้องโทษจ�ำคุกตามกฎหมายเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร ไม่สามารถเข้าท�ำงาน
ในหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่มีการก�ำหนดคุณสมบัติดังกล่าวไว้614
ในแง่นจี้ ะเห็นได้วา่ ตามกฎหมายไทยยังไม่สอดคล้องกับหลักการห้ามเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุความเชือ่ ศาสนา ถึง
สองระดับ กล่าวคือ ในระดับแรก ไม่เปิดโอกาสให้บุคคลปฏิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยเหตุความเชื่อ ศาสนา และในระดับ
ที่สอง หากบุคคลใดท�ำการปฏิเสธการเกณฑ์ทหารจนได้รับโทษจ�ำคุก ก็ยังมีกฎหมายที่ก�ำหนดคุณสมบัติการท�ำงานโดย
ไม่จ�ำแนกความแตกต่างระหว่างโทษที่เกิดจากการปฏิเสธด้วยเหตุความเชื่อ ศาสนา

๔.๒๕ การเลือกปฎิบัติด้วยเหตุแห่งการสูบบุหรี่
การน�ำเหตุเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคคลมาใช้ในการตัดสินใจในบริบทการท�ำงาน อาจประกอบ
ด้วยพฤติกรรมย่อยหลายประการทั้งในช่วงก่อนการเกิดความสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงาน เช่น การก�ำหนดให้ “การ
สูบบุหรี่” เป็นคุณสมบัติต้องห้ามส�ำหรับผู้สมัครงาน การใช้ค�ำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในกระบวนการ
คัดเลือก เช่น การสัมภาษณ์หรือในใบสมัครงาน ส�ำหรับช่วงหลังการเกิดความสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานแล้ว ก็มี
การน�ำ “การสูบบุหรี่” มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น การเลื่อนขั้น เลื่อนต�ำแหน่ง การเลิกจ้าง
เป็นต้น เมื่อพิจารณาในกรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชนจะเห็นได้ว่า บุคคลที่สูบบุหรี่ได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างจากบุคคล
อืน่ เพียงเพราะเหตุพฤติกรรมการสูบบุหรี่ จึงน�ำไปสูป่ ระเด็นค�ำถามว่า บุคคลทีไ่ ด้รบั การปฏิบตั แิ ตกต่างจากบุคคลอืน่ ด้วย
เหตุนี้ จะได้รับการคุ้มครองตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร โดยทั่วไปแล้ว
อาจพิจารณาได้ว่า การปฎิบัติต่อบุคคลหนึ่งแตกต่างจากอีกบุคคลหนึ่งที่มีคุณสมบัติต่าง ๆ เหมือนกัน เพียงเพราะเหตุ
ที่บุคคลนั้นมีพฤติกรรมหรือรสนิยมในการสูบบุหรี่ โดยหลักแล้วจึงเป็น “การปฏิบัติที่แตกต่างกัน” ซึ่งหากเข้าเหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติแล้ว ก็อาจจัดเป็นการ “เลือกปฏิบัติ” ได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก “การสูบบุหรี่” มีปัญหาว่าจะจัดอยู่
ใน “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนหรือไม่ ในส่วนนี้จะชี้ให้เห็นหลักกฎหมายสหรัฐอเมริกาเพื่อ
น�ำไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และกฎหมายไทยต่อไป
จากการศึกษาพบว่า ในสหรัฐอเมริกามีกฎหมายระดับมลรัฐวางหลักห้ามเลือกปฎิบตั ใิ นมิตขิ องการจ้างแรงงาน
ด้วยเหตุ “การสูบบุหรี่” ไว้โดยเฉพาะ เช่นกฎหมายดังต่อไปนี้
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กฎหมาย Connecticut615 วางหลักเกี่ยวกับการสูบบุหรี่นอกสถานที่ท�ำงาน (Smoking outside of the
workplace) ไว้วา่ ห้ามมิให้นายจ้างหรือตัวแทนนายจ้างก�ำหนดเงือ่ นไขการท�ำงานมิให้ลกู จ้างหรือผูท้ ปี่ ระสงค์เป็นลูกจ้าง
สูบบุหรีน่ อกเหนือทางการทีจ่ า้ ง (Outside the course of employment) หรือเลือกปฎิบตั ติ อ่ บุคคลใดด้วยเหตุทบี่ คุ คล
นั้นสูบบุหรี่นอกเหนือทางการที่จ้าง ในเรื่องที่เกี่ยวกับค่าจ้าง เงื่อนไขการท�ำงาน หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ เกี่ยวกับการ
ท�ำงาน อย่างไรก็ตาม ข้อห้ามดังกล่าวยกเว้นส�ำหรับกรณีองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการรณรงค์ไม่ให้สูบบุหรี่
 กฎหมาย Indiana616 วางหลัก ห้ามมิให้นายจ้าง (๑) ก�ำหนดก�ำหนดเงื่อนไขในการท�ำงานให้ลูกจ้างหรือ
ผู้ประสงค์เป็นลูกจ้าง งดเว้นการสูบบุหรี่ หรือ (๒) เลือกปฎิบัติต่อลูกจ้าง ในกรณีที่เกี่ยวกับค่าจ้าง ผลประโยชน์ในการ
ท�ำงานหรือเงื่อนไขข้อก�ำหนดในการจ้างแรงงานด้วยเหตุลูกจ้างสูบบุหรี่นอกเหนือทางการที่จ้าง อย่างไรก็ตาม นายจ้าง
อาจก�ำหนดแรงจูงใจทางด้านการเงินให้แก่ลกู จ้างเพือ่ ลดการสูบบุหรีข่ องลูกจ้าง ในกรณีทเี่ กีย่ วกับสวัสดิการด้านสุขภาพ
ที่นายจ้างจัดให้ส�ำหรับลูกจ้าง
 กฎหมาย Louisiana617 วางหลักห้ามเลือกปฎิบัติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ (Prohibition of smoking discrimination) โดยห้ามนายจ้างกระท�ำการดังต่อไปนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ลูกจ้างกระท�ำการสอดคล้องกับกฎหมายและ
กฎระเบียบข้อบังคับการท�ำงานในทางการที่จ้าง


615
616
617

Connecticut 2003, CT Gen. Stat. Ann. Section 31-40S
Indiana Code §§ 22-5-4-1 et seq.
Louisiana Rev Stat § 23:966

508

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

- เลือกปฎิบัติต่อบุคคลในกรณีเกี่ยวกับการเลิกจ้าง การจ่ายค่าจ้าง การเลื่อนต�ำแหน่ง การกระท�ำเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลใด ๆ หรือเงื่อนไขอื่น ๆ หรือการให้สิทธิประโยชน์อื่นเกี่ยวกับการจ้างงาน ด้วยเหตุ
ที่บุคคลนั้นสูบบุหรี่ หรือไม่สูบบุหรี่
- ก�ำหนดเงื่อนไขในการท�ำงาน ว่าบุคคลจะต้องงดเว้นจากการสูบบุหรี่ นอกทางการที่จ้าง
อย่างไรก็ตาม กฎหมายนี้มิได้ห้ามมิให้นายจ้างก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในสถานที่ท�ำงาน (Workplace) ส�ำหรับนายจ้างที่ฝ่าฝืนกฎหมายนี้มีโทษปรับไม่เกิน ๒๕๐ เหรียญส�ำหรับการกระท�ำครั้งแรก และไม่เกิน ๕๐๐
เหรียญส�ำหรับการกระท�ำครั้งต่อไป
 กฎหมาย District of Columbia618 ห้ามการเลือกปฎิบต
ั ใิ นมิตขิ องการจ้างแรงงานด้วยเหตุแห่งการสูบบุหรี่
(employment discrimination on the basis of tobacco use) โดยวางหลักว่า บุคคลจะต้องไม่ปฏิเสธการจ้างหรือ
การสมัครงาน หรือเลิกจ้าง หรือเลือกปฎิบัติต่อลูกจ้างในกรณีที่เกี่ยวกับเงื่อนไขในการท�ำงาน หรือสิทธิประโยชน์ในการ
จ้างงาน ด้วยเหตุที่ผู้สมัครงาน หรือลูกจ้างนั้นสูบบุหรี่ อย่างไรก็ตาม กฎหมายมิได้ห้ามการจ�ำกัดบุคคลในการก�ำหนด
ข้อจ�ำกัดการสูบบุหรี่ในสถานที่ท�ำงาน ซึ่งรับรองโดยกฎหมาย หรือกรณีการจ�ำกัดการสูบบุหรี่หรือห้ามการสูบบุหรี่ที่มี
เหตุผลเกี่ยวกับการก�ำหนดคุณสมบัติส�ำหรับงานนั้นด้วยความสุจริต (Bona fide Occupational qualification)
 กฎหมาย Mississippi619 วางหลักห้ามมิให้นายจ้างก�ำหนดเงื่อนไขการท�ำงานให้ลูกจ้างต้องงดเว้นจากการ
สูบบุหรี่ระหว่างเวลาที่มิใช่เวลาท�ำงาน (Nonworking hours) นอกจากนี้ ยังวางหลักว่าการที่นายจ้างไม่ว่าภาครัฐหรือ
เอกชนก�ำหนดเงือ่ นไขการจ้างงานว่า ลูกจ้างหรือผูส้ มัครงานจะต้องงดเว้นการสูบบุหรีร่ ะหว่างเวลาทีม่ ใิ ช่เวลาท�ำงานนัน้
เป็นการกระท�ำที่มิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขว่าบุคคลที่สูบบุหรี่นั้นมิได้ละเมิดกฎหมายอื่นที่ก�ำหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสูบบุหรี่
จากกฎหมายระดับมลรัฐของหลายมลรัฐในสหรัฐอเมริกา มีประเด็นวิเคราะห์ ดังนี้
 หลายมลรัฐก�ำหนดให้เหตุ “การสูบบุหรี”่ เป็นเหตุแห่งการเลือกปฎิบตั เิ ฉพาะประการหนึง่ ซึง่ เหตุนมี้ ลี กั ษณะ
คล้ายกับ “ประวัติอาชญากรรม” ดังที่ได้วิเคราะห์มาแล้ว เนื่องจากเหตุเหล่านี้มิได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ แต่ปรากฏว่ามีการระบุไว้ในระดับกฎหมายภายในของบางประเทศ
 ส�ำหรับในมิตขิ องการห้ามเลือกปฎิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งการสูบบุหรีน่ นั้ กฎหมายก�ำหนดไว้กว้างกว่าการจ้างแรงงาน
ในขอบเขตความสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงาน กล่าวคือ รวมถึงการเลือกปฎิบตั ใิ นขัน้ ตอนการสมัครงาน ซึง่ ยังไม่อยูใ่ น
ฐานะลูกจ้างแต่เป็นเพียงผู้สมัคร (Applicant)
 ลักษณะของการเลือกปฎิบัติในมิติการจ้างแรงงานด้วยเหตุแห่งการสูบบุหรี่นั้น อาจจ�ำแนกได้เป็น ๒ กรณี
กล่าวคือ
กรณีแรก นายจ้างอาจเลือกปฎิบัติต่อบุคคลที่สูบบุหรี่ โดยการกระท�ำอันที่ส่งผลในเชิงลบ เช่น เลิกจ้าง
		
ก�ำหนดโทษทางวินัย การไม่เลื่อนต�ำแหน่ง
กรณีที่สอง นายจ้างอาจเลือกปฎิบัติต่อบุคคลที่ไม่สูบบุหรี่ โดยการกระท�ำอันส่งผลในเชิงบวก เช่น เลื่อนขั้น
		
เลื่อนต�ำแหน่ง ให้สิทธิประโยชน์อื่นในการจ้างแรงงานที่ดีกว่า
618
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District of Columbia Code Ann. § 7-1703.03
Mississippi Code Ann. § 71-7-33

509

ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วจะเห็นว่าการเลือกปฎิบัติทั้งสองกรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ กล่าวคือมีการน�ำปัจจัยเกี่ยวกับการสูบหรือไม่สูบบุหรี่มาเป็นเหตุปฎิบัติต่อบุคคลแตกต่างกัน
กฎหมายบางมลรัฐ เช่น Louisiana คุ้มครองการเลือกปฎิบัติทั้งสองมิติ โดยวางหลักห้ามอย่างชัดเจน ทั้งการ
ปฎิบัติที่แตกต่างต่อบุคคลไม่ว่าในเชิงบวกหรือเชิงลบ
 ส�ำหรับประเด็นเกี่ยวกับข้อยกเว้นนั้น จะเห็นได้ว่ากฎหมายมลรัฐต่าง ๆ ดังกล่าวนั้น ต่างมีการก�ำหนดข้อ
ยกเว้นทีท่ ำ� ให้นายจ้างสามารถปฎิบตั ติ อ่ ลูกจ้างหรือผูส้ มัครงานแตกต่างกันด้วยเหตุแห่งการสูบบุหรีไ่ ด้โดยไม่ถอื เป็นการ
เลือกปฎิบัติที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ส�ำหรับข้อยกเว้นดังกล่าว เช่น
 การสูบบุหรี่ในสถานที่ท�ำงาน กฎหมายของหลายมลรัฐมิได้ห้ามการที่นายจ้างจะจ�ำกัดหรือห้ามการสูบบุหรี่
ในสถานที่ท�ำงาน ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายอื่น ที่จ�ำกัดการสูบบุหรี่ในบางสถานที่
 กฎหมายหลายมลรัฐมิได้ห้ามการที่นายจ้างที่เป็นองค์กรรณรงค์ต่อสาธารณะไม่ให้สูบบุหรี่ ดังนั้น นายจ้าง
ดังกล่าวสามารถน�ำเหตุเกี่ยวกับการสูบหรี่มาเป็นปัจจัยปฎิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันในการจ้างแรงงานได้ ซึ่งกรณีนี้อาจ
พิจารณาได้วา่ คุณสมบัติ “ไม่สบู บุหรี”่ จัดว่าเป็นคุณสมบัตทิ เี่ ป็นสาระส�ำคัญส�ำหรับการท�ำงานในองค์กรทีม่ วี ตั ถุประสงค์
หลักในการด�ำเนินการรณรงค์ไม่ให้สูบบุหรี่
 การสูบบุหรีท่ เี่ กีย่ วข้องกับงานหรือในทางการทีจ่ า้ ง (in the course of employment) ทัง้ นี้ กฎหหมายของ
หลายมลรัฐได้มีการจ�ำแนกระหว่างการสูบบุหรี่ที่กระท�ำนอกทางการที่จ้าง (Outside the course of employment)
ดังเช่น กฎหมาย Connecticut ก�ำหนดองค์ประกอบส�ำคัญว่า การสูบบุหรี่ที่ห้ามเลือกปฎิบัตินั้น ต้องเป็นกรณี “นอก
ทางการทีจ่ า้ ง” แต่มไิ ด้หา้ มการทีน่ ายจ้างจ�ำกัดหรือห้ามการสูบบุหรีใ่ นกรณีทเี่ กีย่ วข้องกับการท�ำงานหรือในทางการทีจ่ า้ ง
ส�ำหรับค�ำว่า “ในทางการที่จ้าง” นั้นมีความหมายแตกต่างจาก “สถานที่ท�ำงาน” เนื่องจากมิได้หมายความจ�ำกัดเฉพาะ
สถานที่ท�ำงาน (Workplace) เท่านั้น กล่าวคือ หากลูกจ้างออกไปท�ำงานนอกสถานที่ แต่เป็นการท�ำงานให้นายจ้างก็ยัง
อยูใ่ นขอบเขตทางการทีจ่ า้ ง ซึง่ นายจ้างยังอาจก�ำหนดควบคุมการสูบบุหรีไ่ ด้ อย่างไรก็ตาม กฎหมายเน้นถึงการทีน่ ายจ้าง
น�ำเหตุเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ นอกเหนือทางการที่จ้าง กล่าวคือ ในมิติชีวิตอื่น ๆ ของลูกจ้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน
มาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการท�ำงาน
 หลักการน�ำองค์ประกอบ “ในทางการหรือนอกทางการทีจ่ า้ ง” มาพิจารณานีส้ อดคล้องกับหลักการ “คุณสมบัติ
อันเป็นสาระส�ำคัญของงาน” อันปรากฏในกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฎิบัติของประเทศอื่น เช่น ออสเตรเลีย ดังที่
ได้วิเคราะห์มาในประเด็นการเลือกปฎิบัติด้วยเหตุประวัติอาชญากรรม ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการสูบบุหรี่นอกทางการที่จ้าง
เป็นกรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน โดยจะต้องพิจารณาลักษณะงานเป็นกรณีไปด้วย
 นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่า กฎหมายหลายมลรัฐที่เกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งการสูบบุหรี่นั้น
มีข้อยกเว้น หากนายจ้างสามารถแสดงให้เห็นได้ว่า การปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันด้วยเหตุสูบบุหรี่นั้น มีเหตุผลด้วย
ความสุจริต (Bona fide) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีการใช้ประวัติอาชญากรรมมาเป็นปัจจัยในการปฏิบัติต่อบุคคล
แตกต่างกันในมิติการจ้างแรงงานแล้ว จะเห็นได้ว่ามีหลักการคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ นายจ้างอาจปฎิบัติต่อบุคคล
แตกต่างกันด้วยเหตุแห่งการมีประวัติอาชญากรรม หรือมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ได้ หากการมีประวัติอาชญากรรมหรือ
มีพฤติกรรมสูบบุหรี่นั้นเกี่ยวข้องกับต�ำแหน่งงานที่จะสมัคร เป็นต้น
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อย่างไรก็ตาม จากการศึกษากฎหมายไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเปรียบเทียบกับกฎหมายระดับมลรัฐของ
สหรัฐอเมริกาจะพบว่า ไทยมิได้มีการบัญญัติให้ “การสูบบุหรี่” เป็นเหตุแห่งการเลือกปฎิบัติโดยเฉพาะในรัฐธรรมนูญ
อีกทั้งยังไม่มีกฎหมายอื่นที่ห้ามการเลือกปฎิบัติในมิติการจ้างแรงงานด้วยเหตุแห่งการสูบบุหรี่ นอกจากนี้ ตามกฎหมาย
แรงงานก็มไิ ด้มกี ารบัญญัตหิ ลักการห้ามเลือกปฎิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งการสูบบุหรีไ่ ว้เช่นเดียวกัน ท�ำให้ไม่มกี ฎหมายทีจ่ ะน�ำมา
ปรับใช้ได้สำ� หรับการคุม้ ครองสิทธิของผูถ้ กู เลือกปฎิบตั ดิ ว้ ยเหตุนี้ ดังนัน้ จึงยังมีกรณีทแี่ สดงให้เห็นถึงการเลือกปฎิบตั ใิ น
มิตกิ ารจ้างแรงงานด้วยเหตุประการนีอ้ ยู่ เช่น กรณีผสู้ มัครงานทีม่ คี ณ
ุ สมบัตอิ นั เกีย่ วข้องกับงานนัน้ เหมือนกัน แต่ผสู้ มัคร
คนหนึง่ ไม่ได้รบั การคัดเลือกด้วยเหตุเพียงเพราะว่าบุคคลนัน้ สูบบุหรี่ แม้ไม่ปรากฏว่าการสูบบุหรีน่ นั้ มีความสัมพันธ์เกีย่ ว
เนื่องกับการท�ำงานในต�ำแหน่งดังกล่าวอย่างไร หรือเป็นกรณีการน�ำพฤติกรรมการสูบบุหรี่นอกเหนือจากการท�ำงานมา
เป็นปัจจัยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจ้างแรงงานของบุคคลนั้น นอกจากนี้ การก�ำหนดคุณสมบัติในประกาศรับสมัคร
งาน เช่น ไม่รับบุคคลที่สูบบุหรี่ หรือ ก�ำหนดคุณสมบัติในลักษณะให้สิทธิพิเศษ เช่น ผู้ไม่สูบบุหรี่จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ การปฎิบัติเหล่านี้ก็เป็นการปฎิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันเพียงเพราะเหตุแห่งการสูบบุหรี่ โดยเป็นการปฎิบัติที่
แตกต่างกันในขั้นตอนก่อนการมีความสัมพันธ์กันในฐานะนายจ้าง ลูกจ้าง ตามกฎหมายแรงงาน และเป็นกรณีที่ยังไม่มี
กฎหมายเฉพาะที่ครอบคลุม
หากเปรียบเทียบกับกฎหมายประเทศนิวซีแลนด์ในประเด็นการเลือกปฎิบัติด้วยเหตุแห่งการสูบบุหรี่ พบว่า
มีหลักการแตกต่างกับกฎหมายระดับมลรัฐในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ แม้ว่านิวซีแลนด์มีกฎหมายสิทธิมนุษยชนก�ำหนดห้าม
การเลือกปฎิบัติไว้โดยเฉพาะซึ่งครอบคลุมมิติของการจ้างแรงงาน โดยมีเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติที่กฎหมายระบุไว้ เช่น
เพศ สถานะการสมรส ความเชื่อทางศาสนา สีผิว เชื้อชาติ ความพิการ ฯลฯ แต่ไม่ครอบคลุมถึง “การสูบบุหรี่”620 ดังนั้น
จะเห็นได้วา่ นายจ้างสามารถปฏิเสธการจ้างบุคคลใดด้วยเหตุแห่งการทีบ่ คุ คลนัน้ สูบบุหรีไ่ ด้ เนือ่ งจากการสูบบุหรีม่ ใิ ช่เหตุ
แห่งการเลือกปฎิบตั ทิ ไี่ ด้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนของนิวซีแลนด์ จากข้อมูลเผยแพร่ตอ่ ประชาชนของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนิวซีแลนด์ อธิบายว่า “นายจ้างบางรายมีทศั นคติในเชิงลบต่อผูส้ บู บุหรีแ่ ละอาจปฏิเสธการ
จ้างบุคคลทีส่ บู บุหรี่ แม้วา่ การปฏิเสธดังกล่าวอาจมองว่าไม่สมเหตุผล แต่กไ็ ม่ใช่การกระท�ำทีผ่ ดิ กฎหมาย (Unlawful)” 621
เหตุผลของฝ่ายนายจ้างที่ก�ำหนดคุณสมบัติของบุคคลในการรับเข้าท�ำงาน ในประเด็นนี้กฎหมายนิวซีแลนด์
มีลักษณะคล้ายคลึงกับกฎหมายออสเตรเลีย กล่าวคือ พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลีย
ซึ่งก�ำหนดเหตุแห่งการเลือกปฎิบัติต่าง ๆ ไว้ ในมิติของการจ้างแรงงาน เช่น เชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ความเห็นทาง
การเมือง ชาติก�ำเนิด หรือต้นก�ำเนิดทางสังคม แต่ก็มิได้ก�ำหนดให้ “การสูบบุหรี่” เป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบัต622
ิ หาก
เปรียบเทียบกฎหมายออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ กับกฎหมายไทยปัจจุบนั จะเห็นได้วา่ แม้ไทยไม่มกี ฎหมายสิทธิมนุษยชนที่
ก�ำหนดหลักการห้ามเลือกปฎิบตั ไิ ว้เฉพาะดังเช่นกฎหมายของสองประเทศดังกล่าว แต่เหตุแห่งการสูบบุหรีก่ ไ็ ม่ได้รบั การ
คุ้มครองในบริบทของการเลือกปฎิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนของนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย ท�ำให้ผลสุดท้ายแล้ว
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อาจกล่าวได้วา่ ไทย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ จัดอยูใ่ นกลุม่ เดียวกันกล่าวคือ ไม่มกี ฎหมายเฉพาะทีค่ มุ้ ครองการปฎิบตั ิ
ต่อบุคคลแตกต่างกันด้วยเหตุแห่งการสูบบุหรีใ่ นมิตกิ ารจ้างแรงงาน ซึง่ แตกต่างจากกฎหมายหลายมลรัฐในสหรัฐอเมริกา
ซึ่งมีการระบุคุ้มครองเหตุดังกล่าวไว้ในกฎหมาย
อาจสรุปได้ว่า จากการศึกษากรณีการปฎิบัติต่อบุคคลหนึ่งแตกต่างจากบุคคลอื่นในมิติที่เกี่ยวข้องกับการจ้าง
แรงงาน ด้วยเหตุแห่งการทีบ่ คุ คลนัน้ สูบบุหรี่ ในมุมมองของกฎหมายสิทธิมนุษยชนเกีย่ วกับการเลือกปฎิบตั ิ ท�ำให้เห็นว่า
การปฎิบตั ทิ แี่ ตกต่างด้วยเหตุบางอย่าง อาจไม่จดั อยูใ่ นความหมายของการเลือกปฎิบตั ติ ามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ ดังเช่นกรณี “การสูบบุหรี่” ซึ่งมิได้ปรากฏในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศฉบับต่าง ๆ โดยเฉพาะใน
กรอบของสหประชาชาติ นอกจากนี้ หากพิจารณากฎหมายภายในของต่างประเทศทีม่ กี ฎหมายเฉพาะเกีย่ วกับการห้าม
เลือกปฎิบตั แิ ล้วพบว่า บางประเทศก�ำหนดคุม้ ครองให้เหตุดงั กล่าวเป็นเหตุแห่งการเลือกปฎิบตั ดิ ว้ ย เช่น กฎหมายหลาย
มลรัฐของสหรัฐอเมริกา ในขณะที่บางประเทศ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และไทย มิได้ก�ำหนดคุ้มครองให้เหตุนี้เป็น
เหตุแห่งการเลือกปฎิบตั โิ ดยเฉพาะ ดังนัน้ การปฎิบตั ทิ แี่ ตกต่างด้วยเหตุแห่งการสูบบุหรี่ เช่น การไม่รบั บุคคลเข้าท�ำงาน
ด้วยเหตุที่บุคคลนั้นสูบบุหรี่จึงไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฎิบัติอันฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม การน�ำเหตุ “พฤติกรรมการสูบบุหรี”่ มาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจเกีย่ วกับการจ้างแรงงานนัน้ อาจ
พิจารณาได้สองแง่มมุ กล่าวคือ ในมุมมองของนายจ้างนัน้ อาจมีเหตุผลหลายประการ เช่น การสูบบุหรีอ่ าจท�ำให้นายจ้าง
ต้องมีตน้ ทุนมากขึน้ โดยเฉพาะกรณีทนี่ ายจ้างขององค์กรนัน้ จัดให้มสี วัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้กบั ลูกจ้าง ดังนัน้
ลูกจ้างที่สูบบุหรี่อาจมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาสุขภาพและส่งผลต่อต้นทุนของนายจ้างรวมทั้งการเจ็บป่วยอาจกระทบต่อ
การท�ำงาน นอกจากนี้ การสูบบุหรี่อาจเกี่ยวข้องและกระทบต่องานบางอย่าง เช่น งานที่ต้องติดต่อกับลูกค้า โดยเฉพาะ
ลูกค้าบางรายที่ไม่สูบบุหรี่ ดังนั้น ในแง่นี้จะเกี่ยวข้องกับสิทธิของนายจ้างในการคัดเลือกผู้ที่จะมาท�ำงาน อย่างไรก็ตาม
ในอีกแง่หนึ่งนั้น การน�ำเหตุดังกล่าวมาก�ำหนดคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับงานโดยไม่ค�ำนึงถึงลักษณะงานแต่ละประเภท
อาจเป็นการสะท้อนทัศนคติแบบ “เหมารวม” ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า หลักการพิจารณา “คุณสมบัติอันเป็นสาระส�ำคัญ
และเกีย่ วเนือ่ งกับงาน” สามารถน�ำมาเป็นองค์ประกอบของกฎหมายเพือ่ การสร้างความสมดุลระหว่างสิทธิของนายจ้าง
ในการคัดเลือกผู้ที่จะมาท�ำงาน กับการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฎิบัติด้วยเหตุแห่งการสูบบุหรี่ โดยการพิจารณาเป็นกรณีไป
ว่า การสูบบุหรี่มีความส�ำคัญและอาจส่งผลกระทบต่อการท�ำงานในต�ำแหน่งงานนั้นหรือไม่ หากไม่มีผลกระทบหรือไม่มี
ความสัมพันธ์กัน ก็ไม่สามารถปฎิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันด้วยเหตุแห่งการสูบบุหรี่
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๕.๑ สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาวิจัยประเด็นต่าง ๆ ในบทที่ ๔ อาจสังเคราะห์มาเป็นข้อสรุป เกี่ยวกับขอบเขตความหมายของ
การเลือกปฏิบตั ใิ นหัวข้อ ๕.๑.๑ การเลือกปฏิบตั ทิ กี่ ฎหมายไทยปัจจุบนั ยังไม่ครอบคลุมถึง ในหัวข้อ ๕.๑.๒ และรูปแบบ
การบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ ในหัวข้อ ๕.๑.๓

๕.๑.๑ ความหมายและขอบเขตของการเลือกปฏิบัติ
ผลการวิจยั พบว่า การใช้คำ� “เลือกปฏิบตั ”ิ สะท้อนถึงความหมายหลายนัยในหลายบริบท หากพิจารณาในกรอบ
ของกฎหมายสิทธิมนุษยชนแล้ว จะเห็นได้วา่ ในหลายกรณีทมี่ ปี ระเด็นว่ามีการเลือกปฏิบตั นิ นั้ อาจไม่อยูใ่ นขอบเขตการ
เลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ยังมีกรณีการเลือกปฏิบัติที่ทับซ้อนกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่น
รวมทั้งยังมีกรณีการเลือกปฏิบัติในบริบทของกฎหมายอื่น ซึ่งอาจจ�ำแนกสรุปได้ ๓ กรณีหลัก ดังนี้
กรณีแรก ผูว้ จิ ยั จะได้สรุปการเลือกปฏิบตั ทิ อี่ ยูใ่ นขอบเขตและไม่อยูใ่ นขอบเขตของกฎหมายสิทธิมนุษยชนในหัวข้อ
๕.๑.๑.๑ ซึ่งยังสามารถจ�ำแนกออกเป็น ๕ กรณีย่อย คือ (๑) การเลือกปฏิบัติในขอบเขตของกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ตามแนวค�ำพิพากษาศาลปกครองและตามความเห็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (๒) การปฏิบัติที่แตกต่างกัน
อันไม่อยูใ่ นขอบเขตกฎหมายสิทธิมนุษยชนเกีย่ วกับการห้ามเลือกปฏิบตั :ิ กรณีจากค�ำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (๓) การปฏิบัติที่แตกต่างกัน อันไม่อยู่ในขอบเขตกฎหมายสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติ: กรณี
จากค�ำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ (๔) การปฏิบัติที่แตกต่างกัน อันไม่อยู่ในขอบเขตกฎหมายสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการ
ห้ามเลือกปฏิบัติ: กรณีค�ำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ คณะกรรมการกฤษฎีกา (๕) การปฏิบัติที่แตกต่างกัน
อันไม่อยู่ในขอบเขตกฎหมายสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติ: กรณีข้อเท็จจริงจากการรับฟังความคิดเห็น /
สัมภาษณ์ / ประชุมกลุ่มย่อย
กรณีที่สอง ผู้วิจัยจะได้สรุปกรณีที่มีความคาบเกี่ยวระหว่างการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนกับการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่น ในหัวข้อ ๕.๑.๑.๒ ซึ่งอาจจ�ำแนกได้เป็น ๔ กรณีย่อย คือ (๑) กรณีที่อาจคาบเกี่ยวระหว่างการ
เลือกปฏิบัติกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว (๒) กรณีที่อาจคาบเกี่ยวระหว่างการเลือก
ปฏิบตั กิ บั การละเมิดเสรีภาพในทางศาสนา (๓) กรณีทอี่ าจคาบเกีย่ วระหว่างการเลือกปฏิบตั แิ ละการละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ทางการศึกษา (๔) กรณีที่อาจคาบเกี่ยวระหว่างการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม
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กรณีที่สาม ผู้วิจัยจะได้สรุปกรณี “การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” ในบริบทของกฎหมายปกครอง ในหัวข้อ
๕.๑.๑.๓ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ามีความหมาย ขอบเขต และอยู่บนพื้นฐานหลักการแนวคิดเฉพาะของกฎหมายปกครองที่
แตกต่างจากกฎหมายสิทธิมนุษยชน
		
๕.๑.๑.๑ กรณีการปฏิบัติที่อยู่ในขอบเขตและไม่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายสิทธิมนุษยชน
		
ในหัวข้อนี้ จะได้สรุปการเลือกปฏิบัติที่อยู่ในขอบเขตและไม่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ซึ่งยังสามารถจ�ำแนกออกเป็น ๕ กรณีย่อย ดังต่อไปนี้
(๑) การเลือกปฏิบัติในขอบเขตของกฎหมายสิทธิมนุษยชน
เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่มีการกล่าวอ้างว่าเกิดการ “เลือกปฏิบัติ” ตามขอบเขตองค์ประกอบของ
กฎหมายสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ “เหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ”ิ 623  แล้วพบว่ามีกรณีทจี่ ดั อยูใ่ นขอบเขตการเลือก
ปฏิบัติดังกล่าว  ทั้งในส่วนของกรณีค�ำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและค�ำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ
		
ในกรณีของ ค�ำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบว่ามีหลายกรณีที่เกี่ยวข้องกับเหตุ
แห่งการเลือกปฏิบตั ิ และเข้าองค์ประกอบของการเลือกปฏิบตั ใิ นกรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชน เช่น กรณีการสาบานตน
ก่อนเบิกความตามข้อความในแบบพิมพ์ของศาลซึ่งก�ำหนดไว้แตกต่างกัน โดยบางศาสนามีการให้อ้างถึงครอบครัวด้วย
(รายงานผลการพิจารณา ที่ ๖๔๗/๒๕๕๕) ระเบียบคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ก�ำหนดว่าผู้ที่มีสิทธิเข้า
ท�ำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. จะต้องเป็น “ผู้มีร่างกายสมบูรณ์” (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๒/๒๕๕๕) ระเบียบกองทัพ
บกว่าด้วยดุริยางค์ทหารบก พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามผนวกข้อ ๓ เกี่ยวกับบัญชีโรคหรือความผิดปกติหรือความพิการซึ่งขัดต่อ
การเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ซึ่งระบุว่า “แผลเป็นหรือปานที่หน้ามีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑.๕ ตารางนิ้วขึ้นไป หรือมีความ
ยาวมากจนดูหน้าเกลียด” คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า เป็นระเบียบทีอ่ าจท�ำให้เกิดการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่
เป็นธรรม (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๑๙๔/๒๕๕๗) เป็นต้น
		
ส�ำหรับคดีของศาลรัฐธรรมนูญพบว่า มีหลายคดีที่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติและจัดอยู่ใน
กลุ่มของการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน เช่น คดีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า “...ประมวลรัษฎากร มาตรา
๕๗ ตรี ที่บัญญัติให้สามีและภริยาที่อยู่ร่วมกันตลอดปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว ต้องถือเอาเงินได้พึงประเมินของภริยาเป็นเงิน
ได้ของสามี และให้สามีมีหน้าที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี ประกอบกับมาตรา ๕๗ เบญจ บัญญัติ
ให้แต่เฉพาะภริยาที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) สามารถแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามี...
จึงถือว่าเป็นการไม่สง่ เสริมความเสมอภาคของชายและหญิง และยังเป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะ
เหตุแห่งความแตกต่างในเรือ่ งสถานะของบุคคลภายหลังจากการสมรสตามทีไ่ ด้บญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ (ค�ำวินจิ ฉัยศาล
รัฐธรรมนูญที่ ๑๗/๒๕๕๕) นอกจากนี้ ยังพบคดีที่ศาลตัดสินว่าพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล
ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ในส่วนที่บัญญัติให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ
ตุลาการต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามว่า “มีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมทีจ่ ะเป็นข้าราชการตุลาการ นัน้ เป็นการ
เลือกปฏิบัติต่อบุคคลโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องความพิการ ตามรัฐธรรมนูญ (ค�ำวินิจฉัยศาล
รัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๕๕)
623

เหตุแห่งการเลือกปฎิบัติตามตราสารระหว่างประเทศ เช่น ICCPR ครอบคลุม “เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความ
คิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด ชาติหรือสังคมดั้งเดิม ทรัพย์สิน ก�ำเนิด หรือสถานะอื่น”
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จะเห็นได้วา่ กรณีดงั กล่าวจัดอยูใ่ นขอบเขตของการเลือกปฏิบตั แิ ละได้รบั การพิจารณาในขอบเขตนีอ้ ย่างสอดคล้อง
กับหลักการห้ามเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน
		
(๒) การปฏิบัติที่แตกต่างกัน อันไม่อยู่ในขอบเขตกฎหมายสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการห้ามเลือก
ปฏิบัติ: กรณีจากค�ำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
		
ผลการวิจัยพบว่า ค�ำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหลายกรณี ผู้ร้องอ้างว่า “ถูกเลือก
ปฏิบัติ” แต่หากพิจารณาในกรอบความหมายและขอบเขตของกฎหมายสิทธิมนุษยชนแล้ว กรณีเหล่านั้นไม่จัดอยู่ใน
ขอบเขตของการเลือกปฏิบัติ ดังเช่นค�ำร้องต่อไปนี้
		
 ผู้ร้องอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของโรงเรียนแห่งหนึ่ง กรณีบุตรสาวถูกเพื่อน
ชายล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียนและแจ้งความแล้วแต่คดีไม่มคี วามคืบหน้า (ค�ำร้องที่ ๔๗๖/๒๕๕๖) กรณีนจี้ ะเห็น
ได้ว่า เป็นกรณีที่ผู้ร้องเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการปฏิบัติที่พิพาทเกี่ยวข้องกับ
เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม กรณีนี้บุตรสาวผู้ร้องเป็นผู้พิการ หากมีข้อเท็จจริงว่าการที่คดีไม่คืบหน้านั้น
สืบเนื่องมาจากสาเหตุความพิการ ก็อาจเข้าเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติได้ กรณีลักษณะนี้คล้ายคลึงกับกรณีผู้ร้องอ้าง
ว่ามีการบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เท่าเทียมกัน เช่น พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาเฉพาะผู้ร้องแต่ไม่แจ้งข้อหาคู่กรณี
ในการทะเลาะวิวาท (ค�ำร้องที่ ๗๔/๒๕๕๕) ซึ่งไม่มีข้อเท็จจริงว่ากรณีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
อย่างไร
		
 กรณี ผู้ร้องร้องเรียนว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินเดือน การขอพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ไม่เท่าเทียมและไม่เสมอภาคกับข้าราชการส่วนท้องถิน่ บางต�ำแหน่งและข้าราชการประเภทอืน่ กรณีนจี้ ะ
เห็นได้วา่ เป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างข้าราชการท้องถิน่ ข้าราชการประเภทอืน่ แม้จะมีความแตกต่างกันแต่กไ็ ม่
เกีย่ วข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ติ ามกฎหมายสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่ายังไม่มี
การละเลยหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด (ค�ำร้องที่ ๔๕๙/๒๕๕๖ รายงาน
ผลการพิจารณา ที่ ๔๓๓/๒๕๕๗) ทัง้ นี้ อาจพิจารณาต่อไปว่าจัดอยูใ่ นการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรมตามกฎหมายปกครอง
หรือไม่
		
 กรณีผรู้ อ
้ งอ้างว่า โรงเรียนไม่ออกเอกสารแสดงการจบหลักสูตรส�ำหรับนักเรียนทีย่ งั ค้างค่าบ�ำรุง
การศึกษา (ค�ำร้องที่ ๒๒๙/๒๕๕๕) กรณีนอี้ าจพิจารณาได้วา่ เป็นการปฏิบตั แิ ตกต่างกันระหว่างนักเรียนทีผ่ า่ นเกณฑ์
มีสทิ ธิจบการศึกษา ด้วยเหตุทบี่ างคนยังค้างค่าบ�ำรุง อย่างไรก็ตาม เหตุ “ค้างช�ำระค่าบ�ำรุง” ไม่เกีย่ วข้องกับเหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ยังอาจพิจารณาได้ว่า นักเรียนที่มีสิทธิจบการศึกษาที่จ่าย
ค่าบ�ำรุงครบ กับนักเรียนที่มีสิทธิจบการศึกษาที่จ่ายค่าบ�ำรุงไม่ครบ เป็นบุคคลสองกลุ่มที่แตกต่างกัน จึงอาจได้
รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันได้ อย่างไรก็ตาม หากมีข้อเท็จจริงว่า การไม่ออกเอกสารจบหลักสูตรให้กับนักเรียน
บางคนมีความเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น ไม่ออกเอกสารให้กับนักเรียนบางศาสนา เช่นนี้อาจเป็น
การเลือกปฏิบัติได้
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กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

		
 กรณีผู้ร้องร้องเรียนว่าถูกโรงเรียนเรียกเก็บเงินค่าเทอม คนละ ๒๗,๐๐๐ บาท หากไม่จ่ายทาง
โรงเรียนให้ลาออก หรือจะคัดชือ่ ออกจากโรงเรียน ซึง่ ผูร้ อ้ งอ้างว่าไม่เป็นไปตามกฎหมายทีม่ สี ทิ ธิเรียนฟรี ๑๒ ปี คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า กรณีน้ีเป็นโรงเรียนทางเลือกที่มีการสอนตามหลักสูตรบูรณาการ แตกต่าง
จากโรงเรียนทีส่ งั กัดภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และมีสทิ ธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงไม่ปรากฏว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๑๐๗๙/๒๕๕๘)
กรณีนี้จะเห็นได้ว่า การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษมิได้เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังอาจ
พิจารณาได้ว่า โรงเรียนดังกล่าวเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนั้นกับนักเรียนทุกคนจึงไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ แต่มีประเด็น
น่าพิจารณาว่าหากน�ำหลักการเลือกปฏิบตั โิ ดยอ้อมมาพิจารณาถึงผลกระทบ (Effect) แล้ว จะมีนกั เรียนบางคนทีอ่ ยู่
ในกลุม่ เกีย่ วข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ไิ ม่สามารถเข้าเรียนได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม เมือ่ เปรียบเทียบกับโรงเรียน
อื่นจะเห็นได้ว่า โรงเรียนในกรณีนี้มีลักษณะแตกต่างจากโรงเรียนอื่นที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียม
		
 การที่บุคคลบางกลุ่มเสียสิทธิบางอย่าง เมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง เพราะไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์หรือเงือ่ นไขส�ำหรับการได้สทิ ธินนั้ หากหลักเกณฑ์หรือเงือ่ นไขดังกล่าวไม่มขี อ้ เท็จจริงว่าเกีย่ วข้องกับ
เหตุแห่งการเลือกปฏิบตั แิ ละไม่ใช่การเลือกปฏิบตั ิ เช่น กรณีผรู้ อ้ งอ้างว่าถูกตัดสิทธิไม่ให้เข้าร่วมสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์เนือ่ งจากขาดเอกสารประกอบการสอบ เช่น ส่งรูปถ่ายไม่ครบตามจ�ำนวนทีก่ ำ� หนดใน
ประกาศสอบ จะเห็นได้วา่ เมือ่ ผูร้ อ้ งมิได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขดังกล่าว การทีผ่ รู้ อ้ งถูกตัดสิทธิเข้า
สอบจึงมิใช่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม (ค�ำร้องที่ ๖๒๕/๒๕๕๓ และ ๖๓๑-๖๓๕/๒๕๕๓ รายงานผลการ
พิจารณา ที่ ๓๕๗-๓๖๒/๒๕๕๘)
		
 การอ้างว่าไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหายจากบริการสาธารณะของรัฐ เนื่องจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีมติไม่จ่ายเงินชดเชยความเสียหายจากกรณีไฟไหม้โรงเรียนและเด็กเสียชีวิต
ให้กบั ครอบครัวผูร้ อ้ งทัง้ สาม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า โรงเรียนมีหน้าทีต่ ามหลัก “Duty of Care”
แม้บุคลากรของโรงเรียนจะไม่ต้องรับผิดต่อส่วนตัว แต่เนื่องจากการจัดการศึกษาเป็นการบริการสาธารณะอันเป็น
หน้าที่ของรัฐ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการยังคงต้องรับผิดชดใช้เยียวยาค่าเสียหายตามหลัก Duty of Care โดยไม่
ต้องพิสูจน์ว่าเจ้าหน้าที่กระท�ำผิดหรือไม่ (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๖๓๒/๒๕๕๘) อย่างไรก็ตาม กรณีนี้ไม่ปรากฏ
ว่าการไม่จา่ ยเงินชดเชยความเสียหายดังกล่าวมีสาเหตุสมั พันธ์กบั เหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ติ ามกฎหมายสิทธิมนุษยชน
หรือไม่ แต่มขี อ้ สังเกตว่า กรณีขอ้ เท็จจริงลักษณะนี้ กล่าวคือ การไม่เยียวยาความเสียหายอันเกิดจากเหตุใด ๆ มักจะ
มีการกล่าวอ้างว่าการไม่เยียวยานัน้ เป็นการ “เลือกปฏิบตั ”ิ ซึง่ ในทางกฎหมายสิทธิมนุษยชนอาจไม่ใช่การเลือกปฏิบตั ิ
		
 ค�ำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ร้องเป็นกลุ่มผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียน
แห่งหนึง่ ทีเ่ รียกร้องสิทธิกลับเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเดิมจ�ำนวน ๓๖ คน หลังจากทีม่ ปี ญ
ั หาภายในโรงเรียนเพราะเหตุ
นักเรียนกลุม่ ดังกล่าวเรียกร้องสิทธิในการศึกษาต่อทีโ่ รงเรียนเดิม และโรงเรียนผูถ้ กู ร้องได้รบั นักเรียนกลุม่ ดังกล่าวเข้า
ศึกษาต่อ แต่เข้าเพียง ๑ สัปดาห์ นักเรียนกลุม่ ดังกล่าวได้รบั แรงกดดันและพฤติกรรมไม่เหมาะสมจากเพือ่ นนักเรียน
อีกทั้งหนังสือเรียนที่ได้รับและกระบวนการเรียนการสอนก็แตกต่างจากนักเรียนภาคปกติ อย่างไรก็ตาม กรณีนี้
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ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการฯ ได้มกี ารประสานกับฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องและได้รบั การแก้ไขปัญหาแล้ว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติจึงยุติเรื่อง (ค�ำร้องที่ ๒๘๒/๒๕๕๕) กรณีนี้แม้จะพิจารณาว่านักเรียนกลุ่มที่เรียกร้องสิทธิได้รับการปฏิบัติ
แตกต่างจากนักเรียนกลุ่มอื่น และอาจพิจารณาว่าไม่มีเหตุผลสมควร หรืออาจมองว่าไม่เป็นธรรม แต่เหตุดังกล่าว
ก็ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามนัยกฎหมายสิทธิมนุษยชน
		
 กรณีอ้างว่าเด็กถูกเลือกปฏิบัติจากการปฏิบัติของโรงเรียนด้วยเหตุ “ความประพฤติ” คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก (รายงานผลการพิจารณา ที่
๘๖๕/๒๕๕๕) จะเห็นได้วา่ กรณีนเี้ ป็นการพิจารณาในขอบเขตทีก่ ว้างกว่าเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ เนือ่ งจากเกีย่ วข้อง
กับกฎหมายเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
		
 กรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า นโยบายยุบ ควบรวมโรงเรียนเป็นนโยบาย
ที่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพในการศึกษาของเด็กนักเรียน (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๔๗๗-๔๗๘/๒๕๕๗) กรณีนี้
จะเห็นได้ว่า “ขนาด” ของโรงเรียน มิได้เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนแต่อย่าง
ใด แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า เหตุด้าน “ขนาด” ของโรงเรียนที่ถูกยุบหรือควบรวมนั้น มีความเกี่ยวข้องกับเหตุ
แห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ก็อาจเป็นการเลือกปฏิบัติในกรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชนได้
		
จะเห็นได้ว่า กรณีเหล่านี้เป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกันอันมีขอบเขตที่แตกต่างจากการเลือกปฏิบัติตาม
กฎหมายสิทธิมนุษยชน แต่ผู้ร้องมีมุมมองว่าเป็นการ “เลือกปฏิบัติ” นอกจากนี้ ในหลายกรณีจะเห็นได้ว่า แม้คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่าไม่เป็นการเลือกปฏิบตั ิ แต่มไิ ด้ให้เหตุผลชัดเจนลงไปว่า กรณีเหล่านัน้ ไม่เกีย่ วข้อง
กับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ หรืออาจไม่อยู่ในขอบเขตการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุอื่น เช่น เป็นกรณีที่เกี่ยวกับขอบแห่งการ
ใช้ดุลพินิจ หรือเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการชั่งน�้ำหนักกับผลประโยชน์อื่น เป็นต้น
		
(๓) การปฏิบัติที่แตกต่างกัน อันไม่อยู่ในขอบเขตกฎหมายสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการห้ามเลือก
ปฏิบัติ: กรณีจากค�ำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ
		
จากผลการศึกษาค�ำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญพบว่า มีหลายคดีที่มีประเด็นอ้างว่ากฎหมายที่พิพาท
เป็นการเลือกปฏิบัติอันขัดต่อรัฐธรรมนูญ (เช่น ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๔๖, ๑๐/๒๕๔๙, ๑๑/๒๕๕๐,
๑/๒๕๕๑, ๓๑/๒๕๕๕) อย่างไรก็ตาม เมือ่ วิเคราะห์กฎหมายดังกล่าวแล้วจะเห็นได้วา่ มิได้มลี กั ษณะเป็นการเลือกปฏิบตั ิ
ด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ แต่เป็นกรณีที่ผู้ร้องอ้างว่ากฎหมายมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุที่กว้างกว่าเหตุ
แห่งการเลือกปฏิบตั ติ ามกฎหมายสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตาม แม้ศาลตัดสินว่าไม่เป็นการเลือกปฏิบตั ิ แต่กม็ ไิ ด้ให้เหตุผล
ในการวินจิ ฉัยชัดเจนลงไปว่ากรณีเช่นนีไ้ ม่เกีย่ วข้องกับ “เหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ”ิ โดยศาลให้เหตุผลว่ากฎหมายดังกล่าว
มีผลใช้บังคับกับทุกคนเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นเหตุผลอันสอดคล้องกับหลักการเลือกปฏิบัติโดยตรง
		
นอกจากนี้ ในอีกหลายคดีนั้นอาจพิจารณาได้ว่ามีประเด็นเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบอื่นของกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนทีท่ ำ� ให้กรณีนนั้ ไม่เป็นการเลือกปฏิบตั ิ เช่น ขอบเขตแห่งการใช้ดลุ พินจิ (Margin of Appreciation) การชัง่
น�ำ้ หนักระหว่างประโยชน์อนื่ ทีก่ ฎหมายมุง่ คุม้ ครอง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ศาลมิได้ให้เหตุผลว่าเกีย่ วข้องกับองค์ประกอบ
ดังกล่าว เช่น กรณีการเปรียบเทียบระหว่างการเรียกดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน และองค์กรหรือบุคคลอื่นที่มิใช่
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สถาบันการเงิน ซึง่ ไม่เกีย่ วข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ คดีนแี้ ม้ศาลจะตัดสินว่าไม่เป็นการเลือกปฏิบตั แิ ต่ให้เหตุผลว่า
“...เป็นไปตามพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงินฯ และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจ หลักทรัพยและธุรกิจเครดิตฟองซิเอรฯ” (ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๔๒) แต่ในอีกแง่หนึ่งอาจพิจารณา
ได้ว่า กรณีนี้ยังเกี่ยวข้องกับการชั่งน�้ำหนักระหว่างประโยชน์อื่นที่กฎหมายมุ่งคุ้มครองอันเป็นองค์ประกอบอีกประการ
หนึ่งที่ท�ำให้ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน หรือในคดีที่ผู้ร้องอ้างว่า ประมวลรัษฏากร มาตรา ๑๒๑
ให้สิทธิและยกเว้นแก่โจทก์ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ไม่ต้องปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบอ�ำนาจ แต่ในขณะเดียวกัน
ฝ่ายผูร้ อ้ งต้องปิดอากรแสตมป์ ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในกฎหมาย ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ประมวล
รัษฎากร มาตรา ๑๒๑ มีวัตถุประสงค์ที่จะเก็บจากประชาชนที่จะได้รับบริการจากรัฐ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเก็บจาก
รัฐเอง จึงชอบด้วยวัตถุประสงค์ของกฎหมายดังกล่าวแล้ว ไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลทั่วไป
(ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๑/๒๕๔๗) หรือในกรณีทมี่ กี ารอ้างว่า พระราชบัญญัตภิ าษีโรงเรียนและทีด่ นิ พ.ศ. ๒๔๗๕
มาตรา ๔๕ ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และ ๓๐ เนื่องจากบัญญัติให้ผู้รับโอนต้องรับผิดในฐานะลูกหนี้ร่วม
กับผู้โอนในภาษีที่ค้างช�ำระ “ไม่ว่าจะรับโอนมาด้วยเหตุใด ๆ” ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า กฎหมายดังกล่าวตราขึ้นเพื่อให้
รัฐโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหารายได้จากการจัดเก็บภาษีอันเป็นกิจการเพื่อสาธารณประโยชน์ กฎหมายดังกล่าว
จึงเป็นบทกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดและเท่าที่จ�ำเป็น ไม่กระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและ
เสรีภาพ มีผลใช้บงั คับเป็นการทัว่ ไปมิได้มงุ่ หมายให้ใช้บงั คับแก่กรณีใดกรณีหนึง่ หรือบุคคลใดบุคคลหนึง่ เป็นการเจาะจง
ใช้กบั บุคคลโดยเสมอกันและให้ความคุม้ ครองแก่บคุ คลอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มกี ารเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล...
(ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๑/๒๕๔๘) จะเห็นได้วา่ กรณีเหล่านีเ้ กีย่ วข้องกับการน�ำผลประโยชน์ของรัฐมาชัง่ น�ำ้ หนัก
ประกอบด้วย อันเป็นอีกเหตุหนึ่งซึ่งท�ำให้ข้อเท็จจริงลักษณะนี้แม้มีการปฏิบัติที่แตกต่างกันแต่ไม่จัดว่าเป็นการเลือก
ปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน
อาจสรุปได้ว่า ในบริบทของศาลรัฐธรรมนูญนั้น หลายคดีมีการกล่าวอ้างว่าเกิดการเลือกปฏิบัติในขอบเขต
ที่กว้างกว่าการเลือกปฏิบัติตามนัยกฎหมายสิทธิมนุษยชน แต่แม้ศาลจะตัดสินว่าไม่เป็นการเลือกปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญ ในหลายคดีกม็ ไิ ด้ให้เหตุผลในการวินจิ ฉัยชัดเจนลงไปว่ากรณีเช่นนีไ้ ม่เกีย่ วข้องกับ “เหตุแห่งการเลือก
ปฏิบตั ”ิ อย่างไรก็ตาม จากค�ำพิพากษาหลายคดีกช็ ใี้ ห้เห็นว่าศาลน�ำองค์ประกอบอืน่ ของการวินจิ ฉัยการเลือกปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนมาปรับใช้ เช่น การชั่งน�้ำหนักระหว่างประโยชน์อื่นที่กฎหมายมุ่งคุ้มครอง เป็นต้น
		
(๔) การปฏิบัติที่แตกต่างกัน อันไม่อยู่ในขอบเขตกฎหมายสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการห้ามเลือก
ปฏิบัติ: กรณีค�ำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ คณะกรรมการกฤษฎีกา
ก่อนที่จะมีการจัดตั้งศาลปกครอง มีค�ำร้องต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ คณะกรรมการ
กฤษฎีกาซึ่งเกี่ยวข้องกับการกล่าวอ้างว่ามีการ “เลือกปฏิบัติ” เช่น กรณีหลักเกณฑ์การรับนักเรียนที่ก�ำหนดคุณสมบัติ
บางประการ คณะกรรมการวินจิ ฉัยร้องทุกข์เห็นว่า หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน ส. ทีพ่ จิ ารณารับบุตรของ
ผูป้ กครองทีส่ นับสนุนช่วยเหลือกิจการโรงเรียน หรือเป็นบุตรหลานอาจารย์ในโรงเรียน หรือเด็กทีผ่ ฝู้ ากให้การสนับสนุน
โรงเรียน ฯลฯ “เป็นหลักเกณฑ์ที่ให้ความได้เปรียบแก่บุคคลบางกลุ่ม...เป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนใช้ดุลพินิจได้ตาม
อ�ำเภอใจ อันเป็นการเลือกปฏิบัติให้เป็นคุณแก่บุคคลบางกลุ่มเท่านั้น จึงไม่เป็นธรรมต่อนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือก
เข้าเรียนในโรงเรียนโดยทั่วหน้ากัน อันเป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาคของบุคคลที่จะเข้ารับการศึกษาในโรงเรียน
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ของรัฐ” (ค�ำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ที่ ๒๕/๒๕๔๓) หากพิจารณาในกรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชนจะ
เห็นได้ว่า เหตุแห่งการปฏิบัติที่แตกต่างดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชาติ
สีผิว เพศ ศาสนา ฯลฯ แต่หากมีข้อเท็จจริงว่า การคัดเลือกเฉพาะนักเรียนที่ผู้ปกครองหรือผู้ฝากให้การ “สนับสนุน”
โรงเรียน โดยมีการบริจาคทรัพย์สนิ อาจเกีย่ วข้องกับการปฏิบตั แิ ตกต่างกันด้วยเหตุ “ฐานะทางเศรษฐกิจ” หรือในกรณี
การคัดเลือกนักเรียนทีส่ บื เชือ้ สายจากอาจารย์ในโรงเรียน อาจเกีย่ วข้องกับการปฏิบตั แิ ตกต่างกันด้วยเหตุ “บรรพบุรษุ ”
นอกจากนี้ คณะกรรมการวินจิ ฉัยร้องทุกข์เห็นว่า กรณีทกี่ ารเคหะแห่งชาติผอ่ นผันเฉพาะผูเ้ ช่าซือ้ บางรายนัน้ ไม่มเี หตุผล
อันสมควร ซึง่ ถือได้วา่ เป็นการเลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูร้ อ้ งทุกข์ทไี่ ม่เท่าเทียมกันกับรายอืน่ (ค�ำวินจิ ฉัยคณะกรรมการวินจิ ฉัยร้อง
ทุกข์ที่ ๑๓/๒๕๔๐) กรณีนี้จะเห็นได้ว่า เป็นกรณีการเลือกปฏิบัติในความหมายที่แตกต่างและกว้างกว่าการเลือกปฏิบัติ
ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตาม หากมีข้อเท็จจริงปรากฏว่า การผ่อนผันแก่ผู้เช่าซื้อบางรายนั้นเกี่ยวข้องกับ
เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ฯลฯ ดังนี้อาจจัดเป็นการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนได้
อาจสรุปได้ว่า ค�ำวินิจฉัยดังกล่าวมีขอบเขตที่กว้างกว่าเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ซึ่งสะท้อนแนวคิดการพิจารณา “การเลือกปฏิบัติ” บนพื้นฐานของกฎหมายปกครอง ดังจะพบได้จากแนววินิจฉัย
ของศาลปกครองที่จะได้จ�ำแนกสรุปต่อไป
(๕) การปฏิบัติที่แตกต่างกัน อันไม่อยู่ในขอบเขตกฎหมายสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการห้ามเลือก
ปฏิบัติ: กรณีข้อเท็จจริงจากการรับฟังความคิดเห็น / สัมภาษณ์ / ประชุมกลุ่มย่อย
จากการสัมภาษณ์ รับฟังความเห็น ประชุมกลุ่มย่อย พบว่ามีหลายกรณีที่บุคคลเห็นว่าตนได้รับการ
ปฏิบัติที่แตกต่างกันกับบุคคลอื่น ก็จะอ้างว่า “ถูกเลือกปฏิบัติ” รวมไปถึงในขอบเขตที่กว้างกว่านั้น กล่าวคือแม้แต่ใน
กรณีทบี่ คุ คลเห็นว่าตน “ไมได้รบั ความเป็นธรรม” ก็มกั มีการอ้างว่า “ถูกเลือกปฏิบตั ”ิ ไปด้วย อย่างไรก็ตาม การกล่าวอ้าง
ดังกล่าว หากพิจารณาในกรอบของกฎหมายสิทธิมนุษยชนแล้ว อาจไม่อยูใ่ นขอบเขตของกฎหมายสิทธิมนุษยชน เช่น

 การที่ธนาคารแห่งหนึ่งให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากส�ำหรับบัญชีที่เปิดทางระบบอิเล็กทรอนิกส์สูงกว่า

บัญชีทเี่ ปิดตามระบบปกติ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบตั สิ ำ� หรับบุคคลทีไ่ ม่ใช้อนิ เทอร์เน็ตแบงค์กงิ้ กรณีนจี้ ะเห็น
ได้วา่ เหตุแห่งการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันสืบเนือ่ งจากการตัดสินใจใช้หรือไม่ใช้ชอ่ งทางอิเล็กทรอนิกส์ มิได้เกีย่ วข้องกับเหตุ
แห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน เช่น เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ฯลฯ
ข้อสังเกต: หากมีขอ้ เท็จจริงว่า การทีบ่ คุ คลไม่สามารถใช้อนิ เทอร์เน็ตแบงค์กงิ้ สืบเนือ่ งจากความ
แตกต่างด้าน “สถานะทางเศรษฐกิจ” ก็อาจมีความเกี่ยวพันกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ

 การกระท�ำบางอย่างมีลักษณะเหมือนกันแต่มีกฎหมายลงโทษแตกต่างกัน เช่น การหมิ่นประมาท

ผู้อื่นด้วยเนื้อหาเช่นเดียวกัน หากกระท�ำผ่านระบบคอมพิวเตอร์จะได้รับโทษหนักกว่าและยอมความไม่ได้ กรณีนี้ แม้
จะพิจารณาว่ากฎหมายลงโทษการกระท�ำ “เหมือนกัน” แตกต่างกัน แต่ก็มิได้เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตาม
กฎหมายสิทธิมนุษยชน เช่น เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ฯลฯ
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ข้อสังเกต: การกระท�ำทีม่ ลี่ กั ษณะเชิงเนือ้ หาเช่นเดียวกัน เช่น นาย ก. ใส่ความนางสาว ข. ว่าเป็นโสเภณี ซึง่ เป็น
ความเท็จ ท�ำให้นางสาว ข. เสือ่ มเสียชือ่ เสียง หากนาย ก. กล่าวด้วยวาจาต่อบุคคลทีส่ ามด้วยเนือ้ หาดังกล่าว ก็จะเข้า
องค์ประกอบกฎหมายอาญาฐานหมิน่ ประมาท ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึง่ ปี หรือปรับไม่เกินสองหมืน่ บาทหรือทัง้
จ�ำทัง้ ปรับ (กฎหมายอาญามาตรา ๓๒๖) แต่หากนาย ก. เผยแพร่ขอ้ มูลเนือ้ หาเช่นเดียวกันทางระบบคอมพิวเตอร์ จะเข้า
องค์ประกอบมาตรา ๑๔ ซึง่ มีโทษจ�ำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ จะเห็นได้วา่ “เนือ้ หา”
เช่นเดียวกันแต่กฎหมายสองฉบับก�ำหนดโทษต่างกัน อย่างไรก็ตาม ในประเด็นนีอ้ าจพิจารณาได้วา่ ข้อเท็จจริงทัง้ สอง
กรณี “ต่างกัน” เนือ่ งจาก “ช่องทาง” การเผยแพร่ขอ้ มูลแตกต่างกัน โดยการเผยแพร่ทางระบบคอมพิวเตอร์อาจส่งผล
ให้สาธารณชนรับรูไ้ ด้ แต่กระนัน้ ก็ตาม หากเปรียบเทียบระหว่างการเผยแพร่ทสี่ ง่ ผลต่อสาธารณะด้วยกัน ก็ยงั คงเห็นได้วา่
โทษทีไ่ ด้รบั รุนแรงต่างกัน เช่น ในกรณีนาย ก. เผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวทางสือ่ สาธารณะทีม่ ใิ ช่ระบบคอมพิวเตอร์ เช่น กล่าว
ทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ซึง่ ตกอยูภ่ ายใต้องค์ประกอบความผิดฐานหมิน่ ประมาทด้วยการโฆษณา มีโทษจ�ำคุกไม่เกิน
สองปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท (กฎหมายอาญามาตรา ๓๒๘) เมื่อเปรียบเทียบแล้วก็ยังมีโทษจ�ำคุกน้อยกว่าการ
เผยแพร่เนื้อหาข้อมูลเช่นเดียวกันทางระบบคอมพิวเตอร์ กล่าวคือมีโทษจ�ำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ ข้อแตกต่างประการส�ำคัญ คือ การหมิน่ ประมาทโดยการโฆษณายังสามารถยอมความได้ แต่ตามพระ
ราชบัญญัตคิ วามผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ไม่สามารถยอมความได้)624

 การที่ลูกจ้างที่ไม่ใช้โปรแกรมประยุกต์ไลน์ (LINE application) ในการสื่อสาร ไม่เข้ากลุ่ม

กับนายจ้าง ท�ำให้ถูกเลือกปฏิบัติในการก้าวหน้า ได้รับการปฏิบัติอันเป็นที่พึงพอใจน้อยกว่าลูกจ้างอื่นที่เข้ากลุ่ม
กรณีนี้จะเห็นได้ว่า เหตุที่เกี่ยวกับการใช้หรือไม่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร มิได้เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตาม
กฎหมายสิทธิมนุษยชน เช่น เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ฯลฯ
ข้อสังเกต: มีข้อที่น่าพิจารณาว่า กฎข้อบังคับในการท�ำงานที่ให้ลูกจ้างทุกคนใช้โปรแกรมการสื่อสารชนิด
ใดชนิดหนึ่งในการท�ำงานนั้น เป็นการใช้บังคับกับลูกจ้างเท่าเทียมกันทุกคน จึงไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยตรง
แต่อาจพิจารณาว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยอ้อมได้ เพราะกฎเกณฑ์ที่มุ่งใช้กับลูกจ้างทุกคนนี้ ส่งผลในทางปฏิบัติ
ให้ลูกจ้างบางคนที่ไม่ใช้โปรแกรมดังกล่าวเสียเปรียบลูกจ้างอื่น แต่กระนั้นก็ยังไม่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม หากมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมไปว่า การที่ลูกจ้างที่ปฎิเสธไม่ใช้โปรแกรมดังกล่าว มีสาเหตุ
สืบเนือ่ งกับ “เชือ้ ชาติ ศาสนา ความเชือ่ ฯลฯ” ก็อาจเข้าเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั แิ ละส่งผลให้กฎเกณฑ์ของนายจ้าง
นั้นเป็นการเลือกปฏิบัติได้

624

อย่างไรก็ตาม จากร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่แก้ไขใหม่ในปี ๒๕๕๙ ได้มีการ
ปรับปรุงมาตรา ๑๔ เพื่อแก้ไขความทับซ้อนระหว่างความผิดทางคอมพิวเตอร์กับความผิดฐานหมิ่นประมาท แต่ขณะท�ำการศึกษาวิจัยนี้
ร่างดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
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ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 การรับสมัครงานโดยระบุเจาะจง “สถาบันการศึกษา” หรือการพิจารณารับบุคคลเข้าท�ำงาน

จาก “สถาบันการศึกษา” กรณีนี้แม้จะเป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกัน หรือเป็นการปฏิบัติต่อบุคคลที่จบจากสถาบันการ
ศึกษาหนึ่งในลักษณะที่ด้อยกว่า (Less Favorable Treatment) เมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลที่จบจากสถาบันการศึกษา
อีกแห่งหนึง่ แต่เมือ่ พิจารณาทัง้ กฎหมายต่างประเทศและกฎหมายไทยพบว่า “สถาบันการศึกษา” ไม่จดั อยูใ่ นเหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน
		
ข้อสังเกต: หากมีขอ้ เท็จจริงว่า สถาบันการศึกษานัน้ มีความเกีย่ วข้องหรือสัมพันธ์กบั “เชือ้ ชาติ
ศาสนา ฯลฯ” อาจเป็นการเลือกปฏิบัติได้

 ผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่มกล่าวว่า “องค์กรภาครัฐแห่งหนึ่ง ผู้บริหารจบการศึกษามาจาก

โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง ซึ่งในการแต่งตั้งต�ำแหน่งบริหาร กรรมการชุดต่าง ๆ มักเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้จบการศึกษาจาก
โรงเรียนมัธยมแห่งนั้น เป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้จบจากโรงเรียนมัธยมอื่น ๆ ที่มีวิทยฐานะเช่นเดียวกัน” กรณีนี้แม้จะ
เป็นการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกัน แต่เหตุเกีย่ วกับ “สถาบันการศึกษา” ไม่จดั อยูใ่ นเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ติ ามกฎหมายสิทธิ
มนุษยชน อย่างไรก็ตาม กรณีเช่นนี้อาจจัดอยู่ในขอบเขตของ “การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” ตามกฎหมายปกครอง

 ผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่มกล่าวว่า “องค์กรหรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เปิดรับรักษาผู้ป่วย

เช่นเดียวกับโรงพยาบาล บางองค์กรถูกด�ำเนินคดี แต่บางองค์กรไม่ถูกด�ำเนินคดี เป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่”

ข้อสังเกต: กรณีนี้ยังต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและความแตกต่างในลักษณะของการประกอบการ
สถานพยาบาลด้วย อย่างไรก็ตาม หากปรากฏว่าองค์กรสองแห่งต่างผิดกฎหมายเช่นเดียวกัน แต่องค์กรหนึ่งไม่ถูก
ด�ำเนินคดี ในความหมายทั่วไปอาจพิจารณาได้ว่าเกิดการเลือกปฏิบัติในระดับของการบังคับใช้กฎหมาย อย่างไร
ก็ตามต้องพิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนหรือไม่ หากไม่เกี่ยวข้องก็
ต้องไปพิจารณาตามกฎหมายอื่น เช่น การละเว้นปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตามกฎหมายอาญา เป็นต้น
จะเห็นได้ว่า การปฏิบัติที่แตกต่างกันดังกล่าวแม้ไม่อยู่ในขอบเขตการเลือกปฏิบัติ แต่ก็มิได้หมายความว่า
จะไม่มมี าตรการทางกฎหมายใดสามารถน�ำมาปรับใช้เพือ่ คุม้ ครองหรือเยียวยาได้ ทัง้ นี้ จะต้องพิจารณากฎหมาย
อื่น เช่น หากเป็นกรณีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับกฎ หรือค�ำสั่งทางปกครอง อาจอยู่ภายใต้
กฎหมายปกครองในฐานะ “การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” ได้ นอกจากนี้ ยังอาจเป็นกรณีการใช้ดุลพินิจโดย
มิชอบตามกฎหมายปกครอง หรืออาจเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่น เช่น ประมวลกฎหมายอาญา เป็นต้น
๕.๑.๑.๒ กรณีมีความคาบเกี่ยวระหว่างการเลือกปฏิบัติกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่น
จากการศึกษาวิเคราะห์ค�ำร้องและการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรอบของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้น พบว่ามีหลายกรณีที่ผู้ร้องอ้างว่ามีการ “เลือกปฏิบัติ” เกิดขึ้น ซึ่งมักเป็นกรณี
การน�ำข้อเท็จจริงสองข้อเท็จจริงมาเปรียบเทียบกันว่ามีการปฏิบตั ติ อ่ ข้อเท็จจริงดังกล่าวแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม หาก
พิจารณาภายใต้กรอบของกฎหมายสิทธิมนุษยชนแล้วจะเห็นได้ว่า ในหลายกรณีตามค�ำร้องนั้น การปฏิบัติแตกต่างกัน
ดังกล่าวไม่มคี วามเกีย่ วข้องกับ “เหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ”ิ ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน หรืออาจพิจารณาว่าเป็นการอ้างเหตุ
ทีก่ ว้างกว่ากฎหมายสิทธิมนุษยชน หรือเป็นกรณีของกฎเกณฑ์หรือการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นกลาง (Neutral) ซึง่ มีผลเป็นการปฏิบตั ิ
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หรือบังคับกับทุกคนเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม แม้วา่ การปฏิบตั ทิ พี่ พิ าทดังกล่าวจะไม่อยูภ่ ายใต้กรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชน
เกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติ แต่ก็ยังสามารถอยู่ในขอบเขตอ�ำนาจการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้ เพราะอาจเป็นการกระทบ “สิทธิมนุษยชน” ในแง่อื่น ๆ ของผู้ร้อง “ที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย หรือตามสนธิสญ
ั ญาทีป่ ระเทศไทยมีพนั ธกรณีทจี่ ะต้องปฏิบตั ิ
ตาม”625 เช่น การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันอันกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนา การปฏิบตั ทิ กี่ ระทบต่อศักดิศ์ รี
ของมนุษย์ สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เสรีภาพในการสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งอาจสรุปจ�ำแนกได้ ๔ กรณีย่อย ดังนี้

๑
		
กรณีที่อาจคาบเกี่ยวระหว่างการเลือกปฏิบัติกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิในความ
เป็นอยู่ส่วนตัว เช่น กรณีการน�ำร่างของผู้เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์มาจัดแสดง พร้อมทั้งเขียนชื่อ-นามสุกล ประวัติ
อาชีพของผู้ตาย ทั้งเป็นร่างที่ไม่สวมใส่เสื้อผ้า (ค�ำร้องที่ ๔๘๔/๒๕๕๒) กรณีนี้จะเห็นได้ว่า กรณีนี้แม้ว่าจะเป็นกรณี
เกี่ยวข้องกับ “ผู้ป่วยโรคเอดส์” ซึ่งสามารถจัดอยู่ในเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีประเด็นการเปรียบ
เทียบระหว่างบุคคลเหมือนกันที่ได้รับการปฏิบัติแตกต่างกัน จึงไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งสุขภาพ
จึงต้องพิจารณาว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ เช่น สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลหรือไม่ หรือในกรณีค�ำร้องเกี่ยว
กับการค้นตัวพนักงาน (ค�ำร้องที่ ๔๕/๒๕๕๕ รายงานผลการพิจารณา ที่ ๑๙๖/๒๕๕๖) ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีการปฏิบัติ
ทีแ่ ตกต่างกันระหว่างพนักงานหญิงและชาย แต่อาจกระทบสิทธิสว่ นบุคคลในเนือ้ ตัวร่างกาย เช่นเดียวกับกรณีคำ� ร้อง
เกีย่ วกับภาคเอกชนท�ำการค้นตัวผูเ้ ข้าชมคอมเสิรต์ ซึง่ มีการใช้มอื สัมผัสบริเวณหน้าอก อวัยวะเพศ กรณีนแี้ ม้เกีย่ วข้อง
กับเหตุแห่ง “เพศ” แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เห็นว่า วิธีการตรวจค้นโดยใช้มือสัมผัสร่างกาย อาจสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน (รายงานผลการพิจารณา
ที่ ๙๕๒/๒๕๕๘) กรณีนี้จะเห็นได้ว่า มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนด้านอื่นนอกจากการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะ
สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวและเนื้อตัวร่างกาย

๒

		
กรณีที่อาจคาบเกี่ยวระหว่างการเลือกปฏิบัติกับการละเมิดเสรีภาพในทางศาสนา กรณี
ปัญหาลักษณะนี้มีตัวอย่างเช่น ระเบียบในสถานที่ท�ำงานหรือสถานศึกษาเกี่ยวกับการแต่งกายตามศาสนา เช่น
ศาสนาอิสลาม (เช่น ค�ำร้องที่ ๓๔๔/๒๕๕๓ รายงานผลการพิจารณา ที่ ๔๕๗/๒๕๕๖ ค�ำร้องที่ ๕๖๗/๒๕๕๓
รายงานผลการพิจารณา ที่ ๒๙๘/๒๕๕๔) กรณีเหล่านี้ อาจจ�ำแนกพิจารณาได้สองมิติ คือ ในมิติแรก หากกฎ
ระเบียบดังกล่าวมีผลใช้บังคับกับลูกจ้างหรือนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เช่นนี้ หากพิจารณาตามหลักของ
การเลือกปฏิบัติโดยตรงแล้วจะเห็นได้ว่า กฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติดังกล่าวมีลักษณะเป็นกลาง (Neutral) จึงไม่
เป็นการเลือกปฏิบัติ แต่แม้ว่าจะพิจารณาในกรอบการเลือกปฏิบัติโดยอ้อม ก็ยังมีข้อจ�ำกัดเนื่องจากต้องมีการน�ำ
ปัจจัยอืน่ มาพิจารณา เช่น ปัจจัยเกีย่ วกับความเหมาะสมและความจ�ำเป็นในการประกอบอาชีพ เป็นต้น (ตัวอย่าง
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เช่น กรณี Singh Bhinder v Canada, Communication No. 208/1986, และกรณีตามรายงานผลการ
พิจารณา ที่ ๑๙๑/๒๕๕๖) ในมิติที่สอง กฎระเบียบที่ส่งผลจ�ำกัดการแต่งกายตามความเชื่อศาสนานั้น แม้ว่าใช้
บังคับกับบุคคลทุกคนและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติก็ตาม แต่ส่งผลกระทบกับเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งศาสนา ที่
ได้รับการรับรองไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกติการะหว่างประเทศว่าด้วย สิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง แต่ก็ต้องชั่งน�้ำหนักกับเหตุผลอื่น เช่น การรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย สุขอนามัย หรือ
ศีลธรรมของประชาชน เป็นต้น

๓
		
กรณีทอี่ าจคาบเกีย่ วระหว่างการเลือกปฏิบตั แิ ละการละเมิดสิทธิเสรีภาพทางการศึกษา ค�ำร้อง
ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหลายกรณี มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อนักเรียน นักศึกษา ที่
แตกต่างกัน โดยบางกรณีก็ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน เช่น กรณีเหตุแห่ง
การพักการเรียนเกี่ยวข้องกับ “พฤติกรรม” ของนักเรียน (รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๘๖๕/๒๕๕๕) กรณีที่ผู้ร้อง
อ้างว่า นักเรียนทีเ่ รียกร้องสิทธิกลับเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเดิมจ�ำนวน ๓๖ คน ถูกเลือกปฏิบตั ิ (ค�ำร้องที่ ๒๘๒/๒๕๕๕)
กรณีผู้ร้องอ้างว่า โรงเรียนไม่ออกเอกสารแสดงการจบหลักสูตรส�ำหรับนักเรียนที่ยังค้างค่าบ�ำรุงการศึกษา (ค�ำร้อง
ที่ ๒๒๙/๒๕๕๕) กรณีกล่าวอ้างว่ามีการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ (ค�ำร้อง
๕๗๓/๒๕๕๕ และ ๓๓/๒๕๕๖) กรณีเหล่านีห้ ากปรากฏข้อเท็จจริงว่าการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันเกีย่ วข้องกับเหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ฯลฯ อาจจัดเป็นการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนได้ แต่หาก
ไม่เกีย่ วข้องก็จะต้องพิจารณาว่ากระทบสิทธิมนุษยชนในด้านอืน่ โดยเฉพาะสิทธิเสรีภาพในการศึกษาทีร่ ฐั ธรรมนูญ
คุ้มครองไว้หรือไม่

๔

		
กรณีที่อาจคาบเกี่ยวระหว่างการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิของบุคคลในกระบวนการ
ยุติธรรม จากการศึกษาค�ำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบว่า กรณีที่มีการร้องเรียนหลายกรณี
เกี่ยวข้องกับการที่ผู้ร้องอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม เช่น
อ้างว่าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแต่คดีไม่คืบหน้า (ค�ำร้องที่ ๑๓๑/๒๕๕๗) อ้างเปรียบเทียบข้อเท็จจริงของการ
ด�ำเนินการในกระบวนการยุตธิ รรมว่ามีความแตกต่างกันส�ำหรับกรณีขอ้ เท็จจริงทีเ่ หมือนกัน (ค�ำร้องที่ ๗๔/๒๕๕๕)
อ้างว่าไม่ได้รบั ความเป็นธรรมในการด�ำเนินการของเจ้าหน้าทีใ่ นกระบวนการยุตธิ รรม (ค�ำร้องที่ ๒๖๑/๒๕๕๕) กรณี
เช่นนี้อาจจ�ำแนกได้ ๒ กรณี คือ
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๔
		
• กรณีแรก หากปรากฏว่าการเรียกร้องสิทธิในกระบวนการตามกฎหมายมีการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกัน
ด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น สืบเนื่องจากการที่ผู้ร้องเกี่ยวข้องกับเหตุด้านเชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ อาจเกี่ยวข้อง
กับการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนได้
		
• กรณีทสี่ อง แม้วา่ จะไม่เกีย่ วข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ดิ งั กล่าว หากปรากฎว่าการเรียกร้อง
ตามกระบวนการนั้นได้รับการปฎิเสธ ล่าช้า ไม่เป็นไปตามกฎหมาย อาจเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิของบุคคลใน
กระบวนการยุตธิ รรม ทีไ่ ด้รบั การรับรองตามรัฐธรรมนูญอันอยูใ่ นขอบเขตอ�ำนาจตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

ดังนั้น อาจสรุปได้ว่า กรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าเกิด “การเลือกปฏิบัติ” แต่เมื่อพิจารณาใน
กรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชนแล้วเป็นกรณีการปฏิบตั ใิ นลักษณะเป็นกลาง (Neutral) ทีม่ ผี ลกับทุกคน หรือเป็นกรณีการ
ปฏิบตั แิ ตกต่างกันซึง่ ไม่เกีย่ วข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ติ ามกฎหมายสิทธิมนุษยชน จึงไม่อาจจัดว่าเป็น “การเลือก
ปฏิบตั ”ิ (Discrimination) แต่กระนัน้ ก็ตาม ยังอาจอยูใ่ นขอบเขตอ�ำนาจการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้ หากเป็นการกระทบ “สิทธิมนุษยชน” ในแง่อนื่ ๆ ของผูร้ อ้ ง “ทีไ่ ด้รบั การรับรองหรือคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม” 626
เช่น การปฏิบัติที่แตกต่างกันอันกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนา สิทธิเสรีภาพทางการศึกษา ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เสรีภาพในการสื่อสาร สิทธิในกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น
๕.๑.๑.๓ “การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” ในบริบทของกฎหมายปกครอง
จากที่ได้วิเคราะห์ในบทที่ ๔ พบว่าการเลือกปฏิบัติในบริบทของกฎหมายปกครองอาจ
ประกอบด้วยการเลือกปฏิบตั ทิ กี่ ว้างกว่า “เหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ”ิ ตามนัยกฎหมายสิทธิมนุษยชน ทัง้ นี้ เนือ่ งจากการ
เลือกปฏิบตั ติ ามกฎหมายปกครองอยูบ่ นพืน้ ฐานหลักการทีแ่ ตกต่างกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนดังกล่าวมาแล้ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ หรือเป็นการใช้อ�ำนาจทางปกครอง
ตามอ�ำเภอใจ แม้ว่าไม่มีข้อเท็จจริงปรากฏว่าเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน แต่ศาล
ปกครองก็ตัดสินว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ ผู้วิจัยจึงจ�ำแนกการเลือกปฏิบัติในขอบเขตกฎหมายปกครองเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง
ต่างหากและอาจสรุปได้ ดังนี้
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คดีที่เกี่ยวข้องกับการเวนคืนซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีการเลือกปฏิบัติเนื่องจากบุคคลที่อยู่ใน
สถานะเหมือนกันหรือทีด่ นิ ทีอ่ ยูใ่ นสภาพเหมือนกัน แต่ได้รบั ค่าทดแทนทีแ่ ตกต่างกัน โดยศาลน�ำหลักความเท่าเทียมกัน
ตามรัฐธรรมนูญมาปรับใช้และตัดสินว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ขัดต่อหลักความเท่าเทียมหรือหลักความเสมอภาค
ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการเลือกปฏิบัติในกรณีนี้มิได้เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน
(ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒/๒๕๕๑) เช่นเดียวกับกรณีคำ� สัง่ ทางปกครองก�ำหนดเงือ่ นไขในการได้รบั บริการ
จากภาครัฐโดยส่งผลเป็นการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันระหว่างผูข้ อใช้บริการ ด้วยเหตุแห่งการเป็นผูเ้ ช่าหรือผูม้ สี ทิ ธิครอบครอง
ที่ดิน ซึ่งเหตุดังกล่าวนี้มิได้จัดอยู่ในเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน ดังเช่น เพศ เชื้อชาติ ศาสนา
ฯลฯ แต่ศาลปกครองก็ตดั สินว่า กรณีเช่นนีจ้ ะมีการก�ำหนดเงือ่ นไขอันเป็นการเลือกปฏิบตั ไิ ม่ได้ (ค�ำพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๓๕๗/๒๕๔๙) หรือคดีทเ่ี กีย่ วกับมติของผูถ้ กู ฟ้องคดี (คณะรัฐมนตรี) ถือว่าเป็นการออกกฎอันเป็นการลดสิทธิ
หรือจ�ำกัดสิทธิตามสัญญาของผูฟ้ อ้ งคดี ซึง่ ไม่สอดคล้องกับหลักการทีใ่ ห้ความคุม้ ครองสิทธิแก่ผเู้ ข้าท�ำสัญญาจัดท�ำบริการ
สาธารณะหรือสัญญาสัมปทานกับรัฐ ตามนัยมาตรา ๓๓๕ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมีลักษณะ
เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อสิทธิตามสัญญาฯ ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งขัดกับหลักความเสมอภาคตามมาตรา ๓๐ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖/๒๕๔๖) ส�ำหรับกรณีเหตุ “คุณวุฒเิ กียรตินยิ ม”
ของบุคคลนั้น ศาลปกครองเห็นว่า “การก�ำหนดให้ผู้ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมทุกสาขาถือเป็นเหตุพิเศษที่จะให้ได้รับ
สิทธิคัดเลือกแทนการสอบแข่งขันนั้น เห็นว่า เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่
อ. ๓๗๙/๒๕๕๐) เช่นเดียวกับค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๕๘/๒๕๕๐) ซึ่งศาลปกครองตัดสินว่า การปฏิบัติ
ทีแ่ ตกต่างกันด้วยเหตุเกียรตินยิ มนัน้ เป็นการปฏิบตั ติ อ่ บุคคลทีม่ สี ถานะทางกฎหมายทีเ่ หมือนกันให้แตกต่างกัน ย่อมถือ
ได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” หรือในกรณีลูกจ้างได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันเพียงเพราะเหตุแห่งช่วง
เวลาที่ลูกจ้างแต่ละกลุ่มสมัครเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ศาลปกครองเห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ (ค�ำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๘/๒๕๔๙) ซึ่งกรณีนี้การเลือกปฏิบัติเกิดจากเหตุอื่นที่มิใช่เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับ
เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ฯลฯ
จะเห็นได้ว่า คดีปกครองนั้นเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐที่มีการปฏิบัติต่อ
บุคคลแตกต่างกัน หรือเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ เช่น การที่ผู้ฟ้องคดีผ่านเกณฑ์ประเมิน แต่ผู้ถูกฟ้องคดี
ไม่ตอ่ สัญญาจ้างให้แก่ผฟู้ อ้ งคดีโดยไม่มเี หตุผลอันควร ศาลตัดสินว่า “เป็นการเลือกปฏิบตั แิ ละใช้ดลุ พินจิ โดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย” (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๙/๒๕๕๑) หรือในคดีที่มีประเด็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการเลือก
ปฏิบัตินั้น ศาลปกครองเคยตัดสินว่า “ไม่มีเหตุผลอันควรและเป็นการเลือกปฏิบัติต่อกรณีที่มีข้อเท็จจริงอย่างเดียวกัน”
(ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๔/๒๕๔๗) โดยคดีนี้แม้มีการปฏิบัติแตกต่างกันระหว่างข้อเท็จจริงสองกรณี
ที่เหมือนกัน แต่ไม่มีประเด็นเกี่ยวกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด ส�ำหรับบางคดี
พบว่าไม่ได้มีการเปรียบเทียบระหว่างผู้ฟ้องคดีกับบุคคลอื่นที่มีลักษณะ “เหมือนกัน” แต่ได้รับการปฏิบัติแตกต่างกัน
ด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ แต่ศาลพิจารณาประเด็นการเลือกปฏิบัติรวมกันกับการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ (ค�ำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕/๒๕๔๗)
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ดังนั้น อาจสรุปได้ว่า การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ในบริบทของคดีปกครอง (มาตรา ๙
ของพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒) นัน้ มีขอบเขตและลักษณะทีแ่ ตกต่าง
จาก “การเลือกปฏิบตั ”ิ ในบริบทของกฎหมายสิทธิมนุษยชน กล่าวคือ “การเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม” ตามกฎหมาย
ปกครองนั้น เป็นการพิจารณา “การปฏิบัติที่แตกต่างกัน” ในกรอบของการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐโดยมิชอบ และ
มักมีข้อเท็จจริงที่สัมพันธ์กับ “การใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองโดยมิชอบ” จึงอาจครอบคลุมถึงการปฏิบัติแตกต่างกัน
โดยไม่เป็นธรรม การใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชาติ เพศ ศาสนา
ฯลฯ ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน หรืออาจเรียกว่าเป็นการเลือกปฏิบตั ใิ นความหมายทีก่ ว้างกว่ากฎหมายสิทธิมนุษยชน
ซึ่งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดและหลักการของกฎหมายปกครอง อันควรมีการศึกษาและพิจารณาแยกอีกส่วนหนึ่งต่างหาก
จากการเลือกปฏิบัติ (Discrimination) ในบริบทของกฎหมายสิทธิมนุษยชน
จากการสรุปความหมายและขอบเขตของการเลือกปฏิบตั ิ ในหัวข้อ ๕.๑.๑.๑ - ๕.๑.๑.๓ จะท�ำให้สามารถจ�ำแนก
ความแตกต่างของ “การเลือกปฏิบัติ” ในบริบทต่าง ๆ ดังนี้
๑ กรณีที่อยู่ในขอบเขตของการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
ทั้งในส่วนของรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒ กรณีที่ไม่อยู่ในขอบเขตของการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน แต่อาจอยู่ภายใต้การคุ้มครองของ
กฎหมายอืน่ ในความหมายของ “การเลือกปฏิบตั ”ิ ตามกฎหมายนัน้ เช่น “การเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม” ตามกฎหมาย
ปกครอง
๓ กรณีที่เป็นการกล่าวอ้างว่าเกิดการเลือกปฏิบัติในความหมายกว้างซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของการเลือกปฏิบัติ
ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนและไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตกฎหมายปกครองด้วย เช่น การอ้างว่ามีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน
หรืออ้างว่ามีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นระหว่างเอกชนด้วยกัน
๔ กรณีที่มีความทับซ้อนระหว่างการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ
จากการจ�ำแนกดังกล่าว ท�ำให้สามารถแยกกรณีที่ (๒) และ (๓) ออกไปจากขอบเขตการคุ้มครองในฐานะ
“การเลือกปฏิบัติ” ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน เนื่องจากไม่อยู่ในขอบเขตความหมายและองค์ประกอบของการเลือก
ปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน ซึ่งหากจะมีประเด็นว่าควรมีการปรับปรุงพัฒนากฎเกณฑ์อย่างไรเพื่อคุ้มครองกรณี
เหล่านั้นก็จะต้องท�ำการศึกษาในกรอบกฎหมายอื่นต่อไป ส�ำหรับกรณีที่ (๔) แม้ว่าอาจไม่อยู่ในขอบเขตของการเลือก
ปฏิบัติแต่ก็ยังอยู่ในขอบเขตอ�ำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นกรณีเกี่ยวข้องกับสิทธิ
มนุษยชนอื่น
ส�ำหรับกรณีที่ (๑) นัน้ อยูใ่ นขอบเขตของการเลือกปฏิบตั ติ ามกฎหมายสิทธิมนุษยชนแต่มกี ฎหมายครอบคลุมแล้ว
อย่างไรก็ตาม กรณีทงี่ านวิจยั นีม้ งุ่ ประสงค์จะชีใ้ ห้เห็นถึงปัญหาการครอบคลุมของกฎหมายก็คอื กรณีทนี่ อกเหนือจาก (๑) (๔) นัน่ คือ กรณีการเลือกปฏิบตั ใิ นขอบเขตของกฎหมายสิทธิมนุษยชน แต่ตามกฎหมายไทยปัจจุบนั ยังไม่ครอบคลุมถึง ดัง
จะได้จ�ำแนกสรุปต่อไปในหัวข้อ ๕.๒
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๕.๑.๒ การเลือกปฏิบัติที่กฎหมายไทยยังไม่ครอบคลุมถึง
จากการสรุปในหัวข้อ ๕.๑ จะเห็นได้ว่า กรณีที่มีการกล่าวอ้างและมีการพิจารณาว่าเป็น “การเลือก
ปฏิบัติ” นั้น หลายกรณีไม่จัดเป็นการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะต้องพิจารณาในบริบทกฎหมายอื่น
ต่อไป อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับประเด็นทีว่ า่ การปฏิบตั แิ ตกต่างกันอันจัดอยูใ่ นขอบเขตของ “การเลือกปฏิบตั ”ิ ตามกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนนั้น กฎหมายไทยปัจจุบันมีขอบเขตครอบคลุมกรณีเหล่านั้นเพียงใด จะได้สรุปในหัวข้อนี้ โดยจะเริ่มจาก
การสรุปวิเคราะห์เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติด้วยการเปรียบเทียบกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมาย
ต่างประเทศกับกฎหมายไทยในหัวข้อ ๕.๑.๒.๑ จากนั้นจะสรุปวิเคราะห์ขอบเขตกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันว่า
ครอบคลุมการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนเพียงใดในหัวข้อ ๕.๑.๒.๒ หลังจากนั้นจะสรุปรูปแบบกฎหมาย
เกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติในหัวข้อ ๕.๑.๒.๓ เพื่อน�ำไปสู่ข้อเสนอแนะต่อไป
๕.๑.๒.๑ สรุปวิเคราะห์เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
การเลือกปฏิบัติในขอบเขตของการวิจัยนี้เป็นการพิจารณาในกรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ดังนั้น องค์ประกอบส�ำคัญที่ท�ำให้การปฏิบัติอันแตกต่าง (Distinction หรือ Differentiation) ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ
(Discrimination) คือ การปฏิบตั อิ นั แตกต่างนัน้ ต้องสืบเนือ่ งหรือเกีย่ วข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ (Discrimination
Grounds) ซึ่งเหตุดังกล่าวมีการระบุไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ จากการศึกษาวิเคราะห์
กฎหมายดังกล่าวเปรียบเทียบกับกฎหมายไทย อาจจ�ำแนกสรุปได้ ๔ กรณี ดังนี้
๑ เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติที่รัฐธรรมนูญของไทยก�ำหนดในลักษณะที่กว้างกว่าหรือเพิ่ม
เติมจากที่กฎหมายระหว่างประเทศระบุไว้ เช่น “การศึกษาอบรม” “สถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม” อย่างไรก็ตาม
อาจพิจารณาได้ว่าเหตุดังกล่าวอาจจัดอยู่ในความหมายของ “สถานะอื่น” ตามกฎหมายระหว่างประเทศได้ นอกจากนี้
ส�ำหรับกรณี “สภาพทางกายหรือสุขภาพ” นั้นมีความหมายแตกต่างจาก “ความพิการ” โดยอาจรวมถึงสภาพทางกาย
ต่าง ๆ เช่น น�้ำหนัก ความสูง หรือการเจ็บป่วยเป็นโรคบางอย่างซึ่งไม่จัดอยู่ในความหมายของ “ความพิการ” ได้ด้วย
หรือในกรณีเหตุ “วัยรุ่น” (บุคคลอายุเกินสิบปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงยี่สิบปีบริบูรณ์) ไม่มีการก�ำหนดไว้ในกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ แต่ปัจจุบันไทยมีกฎหมายเฉพาะวางหลัก “ห้ามเลือกปฏิบัติต่อบุคคลด้วยเหตุดังกล่าว
(พระราชบัญญัตกิ ารป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. ๒๕๕๙) จึงอาจจัดว่าเป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ
ที่กว้างกว่ากฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในอีกมุมมองหนึ่งอาจจัดอยู่ในเหตุ “อายุ”
๒ เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติที่รัฐธรรมนูญของไทยมีการใช้ถ้อยค�ำในลักษณะที่แคบกว่า
กฎหมายระหว่างประเทศ เช่น ให้การคุ้มครองเหตุเกี่ยวกับ “ความคิดเห็นทางการเมือง” ในขณะที่กฎหมายระหว่าง
ประเทศครอบคลุม “ความคิดเห็นอื่นใด” ด้วย ซึ่งมีขอบเขตกว้างกว่าการเมือง เช่น ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ของ
สังคม ส�ำหรับการระบุถอ้ ยค�ำ “ความเชือ่ ทางศาสนา” ตามรัฐธรรมนูญนัน้ ท�ำให้ขอบเขตของเหตุนมี้ ลี กั ษณะจ�ำกัดลง โดย
ความเชือ่ ทีจ่ ะได้รบั การคุม้ ครองต้องเกีย่ วข้องกับ “ศาสนา” อันน�ำไปสูป่ ระเด็นปัญหาว่า ความเชือ่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับศาสนา
รวมทั้งศาสนาที่มิใช่ศาสนากระแสหลัก จะจัดอยู่ในเหตุที่ได้รับความคุ้มครองนี้หรือไม่ ในขณะที่ตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศนั้น ความเชื่ออื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนา อาจได้รับการคุ้มครองภายใต้ความหมายของ “ความคิดเห็นอื่นใด”
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นอกจากนี้ กฎหมายบางประเทศระบุความเชือ่ อืน่ แยกจากศาสนา เช่น กฎหมายสวีเดนระบุ “ศาสนาหรือความเชือ่ อืน่ ๆ
(Religion or other Belief)” นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตว่าจากร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น (๒๕๕๙) ก�ำหนดเหตุแห่งการ
เลือกปฏิบตั ไิ ว้เพียง “เหตุแห่งความแตกต่างระหว่างบุคคล เพศ ความพิการ หรือเหตุอนื่ ใด” ซึง่ เป็นการระบุเหตุแห่งการ
เลือกปฏิบตั ไิ ว้ในขอบเขตทีจ่ ำ� กัดกว่ากฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายของหลายประเทศ ท�ำให้เกิด
ปัญหาต้องตีความว่า เหตุอื่น ๆ ที่รัฐธรรมนูญไม่ระบุไว้แต่เป็นเหตุตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหรือเป็น
เหตุส�ำคัญที่ควรได้รับการคุ้มครองตามที่ปรากฏในกฎหมายต่างประเทศนั้น สามารถจัดอยู่ใน “เหตุอื่นใด” ได้หรือไม่
๓ เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติบางกรณีกฎหมายต่างประเทศได้ขยายความจากเหตุดั้งเดิมที่
ระบุไว้ โดยมีการแจกแจงรายละเอียดเพือ่ ความครอบคลุมและชัดเจน เช่น กรณีการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่ง “เพศ” นัน้
ในหลายประเทศระบุจ�ำแนกละเอียดออกเป็นหลายกรณี เช่น “รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทาง
เพศ” ด้วย ในขณะที่ประเทศไทยมีการบัญญัติไว้เพียง “เพศ” แต่กฎหมายเฉพาะ เช่น พระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระบุเหตุแห่ง “การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” ครอบคลุม “การแสดงออกทีแ่ ตก
ต่างจากเพศโดยก�ำเนิด” นอกจากนี้ ในบางเหตุที่กฎหมายต่างประเทศระบุไว้ชัดเจน เช่น การติดเชื้อเอชไอวี ดังเห็นได้
จากกฎหมายระดับมลรัฐหลายมลรัฐในออสเตรเลีย แต่ในกรณีของไทยมิได้ระบุไว้โดยเฉพาะ ซึ่งอาจจะต้องตีความของ
ถ้อยค�ำเกี่ยวกับเหตุ “สุขภาพ” ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ เป็นต้น
๔ เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติบางเหตุมิได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ แต่กฎหมายต่างประเทศบางประเทศก�ำหนดครอบคลุมขึ้นมา เพื่อเป็นการคุ้มครองการเลือกปฏิบัติใน
ปัจจุบนั ทีม่ ลี กั ษณะเปลีย่ นแปลงไปตามสภาวะทางสังคม เช่น ประวัตกิ ารต้องโทษทางอาญา การให้นมบุตรจากอกแม่
การตั้งครรภ์ กรณีเหล่านี้มีความส�ำคัญและกระทบสิทธิของบุคคลในมิติต่าง ๆ เช่น การจ้างแรงงาน การด�ำเนินชีวิตใน
สถานทีส่ าธารณะ เป็นต้น ดังทีไ่ ด้วเิ คราะห์มาแล้ว ในแง่หนึง่ อาจพิจารณาว่าสามารถตีความอยูใ่ นเหตุทกี่ ฎหมายก�ำหนด
เช่น กรณีการให้นมบุตร หรือกรณีการตั้งครรภ์ อาจตีความอยู่ในเหตุแห่ง “เพศ” ส�ำหรับกรณีประวัติอาชญากรรมอาจ
ตีความอยู่ใน “สถานะของบุคคล” แต่ในอีกแง่หนึ่งอาจท�ำให้เกิดปัญหาความชัดเจนของการตีความในขณะที่กฎหมาย
หลายประเทศได้ระบุเหตุดังกล่าวไว้โดยเฉพาะในกฎหมาย
จากผลการศึกษาเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติดังกล่าว จะเห็นได้ถึงขอบเขตการครอบคลุม
ของกฎหมายไทยปัจจุบันดังจะได้สรุปในหัวข้อต่อไป
		
๕.๑.๒.๒ สรุปขอบเขตและการครอบคลุมของกฎหมายไทยทีเ่ กีย่ วข้องกับความเสมอภาคและการ
ห้ามเลือกปฏิบัติ
จากการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายของไทยในบทที่ ๔ อาจสรุปภายใต้การพิจารณาสองปัจจัย
หลัก คือ เหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ (Ground of Discrimination) และมิตขิ องการเลือกปฏิบตั ิ (Area of Discrimination)
ได้วา่ ปัจจุบนั ไทยไม่มกี ฎหมายเฉพาะอันมีลกั ษณะเป็นกฎหมายกลางเกีย่ วกับการห้ามเลือกปฏิบตั ทิ คี่ รอบคลุมเหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติต่าง ๆ และมิติของการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ โดยกฎหมายไทยที่เป็นอยู่ มีลักษณะเป็นกฎหมายเฉพาะที่มี
ขอบเขตจ�ำกัดในเชิงเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ และ/หรือ มิติของการเลือกปฏิบัติ เช่น ครอบคลุมเฉพาะบางเหตุแห่งการ
เลือกปฏิบัติ เช่น เหตุแห่งเพศ เหตุแห่งอายุ หรือครอบคลุมเฉพาะบางมิติของการเลือกปฏิบัติ เช่น มิติด้านแรงงาน มิติ
ด้านการศึกษา เป็นต้น ดังอาจสรุปจ�ำแนกได้ตามตารางต่อไปนี้
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กฎหมาย

เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ มิติของการเลือกปฏิบัติที่
ที่ครอบคลุม
ครอบคลุม

ข้อจ�ำกัด

รัฐธรรมนูญแห่งราช
ถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา ไม่จ�ำกัดมิติ
อาณาจักรไทย พุทธศักราช เพศ อายุ สภาพทางกาย
๒๕๔๐ (มาตรา ๓๐)
หรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษาอบรม
หรือความคิดเห็นทางการ
เมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ

ไม่ครอบคลุมการปฏิบัติ
ที่แตกต่างในภาคเอกชน
(การกล่าวอ้างระหว่าง
เอกชนต่อเอกชนด้วยกัน)

รัฐธรรมนูญแห่งราช
ถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา ไม่จ�ำกัดมิติ
อาณาจักรไทย พุทธศักราช เพศ อายุ สภาพทางกาย
๒๕๕๐ (มาตรา ๓๐)
หรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษาอบรม
หรือความคิดเห็นทางการ
เมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ

ไม่ครอบคลุมการปฏิบัติ
ที่แตกต่างในภาคเอกชน
(การกล่าวอ้างระหว่าง
เอกชนต่อเอกชนด้วยกัน)

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล “การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็น
ปกครองและวิธีพิจารณา ธรรม” ในบริบทกฎหมาย
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ปกครอง อาจครอบคลุม
(มาตรา ๙)
กรณีที่กว้างกว่าเหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติตาม
กฎหมายสิทธิมนุษยชน

“การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็น ไม่ครอบคลุมการปฏิบัติ
ธรรม” ในบริบทกฎหมาย ที่เกิดระหว่างเอกชนต่อ
ปกครอง มุ่งเน้นมิติการ
เอกชนด้วยกัน
ปฏิบัติที่เกิดจากภาครัฐ
เช่น การออกกฎ ค�ำสั่งทาง
ปกครอง
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กฎหมาย

เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ มิติของการเลือกปฏิบัติที่
ที่ครอบคลุม
ครอบคลุม

ข้อจ�ำกัด

พระราชบัญญัติคุ้มครอง
เด็ก พ.ศ. ๒๕๔๒
(มาตรา ๒๒)

“การเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรม” จ�ำกัดเฉพาะ
เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
กรณี “อายุ” (เด็ก)

ไม่จ�ำกัดมิติ

ไม่ครอบคลุมการปฏิบัติที่
แตกต่างด้วยเหตุแห่งการ
เลือกปฏิบัติอื่น ๆ นอกจาก
อายุ (เด็ก)

พระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
(มาตรา ๗)

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมเพราะเหตุแห่งความ
แตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ
ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม
การศึกษาอบรม ความคิด
เห็นทางการเมือง การเกิด
หรือสถานะอื่นของเด็กและ
เยาวชน บิดามารดา หรือ
ผู้ปกครอง
การเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรมต่อคนพิการ
(ครอบคลุมเฉพาะเหตุ
แห่งความพิการ)

การจดทะเบียนรับรอง
การเกิด การพัฒนา การ
ยอมรับ การคุ้มครองและ
โอกาสในการมีส่วนร่วม
ตามที่บัญญัติในพระราช
บัญญัตินี้

เฉพาะเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบัติและมิติแห่งการ
เลือกปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้

มีขอบเขตด้านมิติที่กว้าง
ทั้งการปฏิบัติในภาครัฐ
และเอกชน (การก�ำหนด
นโยบาย กฎ ระเบียบ
มาตรการ โครงการ หรือ
วิธีปฏิบัติของหน่วยงาน
ของรัฐ องค์กรเอกชน หรือ
บุคคลใด)
เฉพาะมิติการศึกษา

ไม่ครอบคลุมการปฏิบัติที่
แตกต่างด้วยเหตุแห่งการ
เลือกปฏิบัติอื่น ๆ นอกจาก
ความพิการ

พระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
(มาตรา ๑๕)

พระราชบัญญัติการจัดการ เฉพาะเหตุแห่งการเลือก
ศึกษาส�ำหรับคนพิการ
ปฏิบัติกรณีความพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๘)
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กฎหมาย

เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ มิติของการเลือกปฏิบัติที่
ที่ครอบคลุม
ครอบคลุม

ข้อจ�ำกัด

พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
(มาตรา ๑๑/๑)

ลูกจ้าง (ลูกจ้างรับเหมา
จ้างแรงงาน (เฉพาะ
ค่าแรงที่ท�ำงานในลักษณะ กรณีสิทธิประโยชน์และ
เดียวกันกับลูกจ้างตาม
สวัสดิการ)
สัญญาจ้างโดยตรง)

เฉพาะในเหตุและมิติที่
ก�ำหนด

พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
(มาตรา ๘๙)
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
(มาตรา ๑๕)
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
(มาตรา ๑๖)

ลูกจ้าง (ไม่จ�ำกัดเหตุแห่ง จ้างแรงงาน (เฉพาะกรณี
การเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะ) ค่าจ้าง)

เฉพาะในเหตุและมิติที่
ก�ำหนด

ลูกจ้าง (เฉพาะเหตุแห่งเพศ จ้างแรงงาน
โดยไม่จ�ำกัดเพศ)

เฉพาะในเหตุและมิติที่
ก�ำหนด

ลูกจ้าง (เฉพาะเหตุแห่งเพศ กระท�ำการล่วงเกิน คุกคาม
โดยไม่จ�ำกัดเพศ)
หรือก่อความเดือดร้อน
ร�ำคาญทางเพศต่อลูกจ้าง
(Harassment)

ไม่ครอบคลุมการคุกคาม
ทางเพศระหว่างลูกจ้าง
ด้วยกัน และกรณีสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานอัน
มีลักษณะคุกคาม (Hostile
Working Environment)
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ เหตุแห่ง “อายุ” (ไม่
สิทธิได้รับการคุ้มครอง การ เฉพาะในเหตุและมิติ
พ.ศ. ๒๕๔๖
ก�ำหนดห้ามการเลือกปฏิบตั ิ ส่งเสริม และการสนับสนุน ที่ก�ำหนด
แต่ก�ำหนดมาตรการ
ในมิติด้านต่าง ๆ ตาม
“ส่งเสริม” ผู้สูงอายุ ซึ่ง
มาตรา ๑๑ ซึ่งมีขอบเขต
อาจเทียบได้กับ
มิติที่กว้าง เช่น การบริการ
“Affirmative Action)
สาธารณสุข การศึกษา
การประกอบอาชีพ ฯลฯ
พระราชบัญญัติการป้องกัน “วัยรุ่น” (เหตุแห่งการ
สิทธิในการตัดสินใจด้วย เฉพาะในเหตุและมิติที่
และแก้ไขปัญหาการ
เลือกปฏิบัติด้าน “อายุ”) ตนเอง สิทธิได้รับข้อมูล
ก�ำหนด
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ข่าวสารและความรู้ ได้รับ
พ.ศ. ๒๕๕๙
การบริการอนามัยการ
เจริญพันธุ์ ได้รับการรักษา
ความลับและความเป็น
ส่วนตัว ได้รับการจัด
สวัสดิการสังคม รวมทั้งการ
ได้รับสิทธิอื่นใดที่เป็นไป
เพื่อประโยชน์ตามพระราช
บัญญัตินี้
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กฎหมาย
พระราชบัญญัติความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ
พ.ศ. ๒๕๕๘

เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ มิติของการเลือกปฏิบัติที่
ที่ครอบคลุม
ครอบคลุม
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น ไม่จ�ำกัดมิติ
ธรรม ระหว่างเพศ (เฉพาะ
เหตุแห่งเพศ โดยไม่จ�ำกัด
เพศ

ข้อจ�ำกัด
เฉพาะในเหตุและมิติที่
ก�ำหนด

จากตารางสรุปดังกล่าว จะเห็นได้วา่ การทีป่ ระเทศไทยมีกฎหมายเฉพาะหลายฉบับเกีย่ วกับการห้ามเลือกปฏิบตั ิ
ยังไม่ครอบคลุมกรณีต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติภายใต้กรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและ
การเลือกปฏิบัติที่กฎหมายต่างประเทศให้การคุ้มครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเลือกปฏิบัติในมิติและเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบัติอื่น ๆ นอกขอบเขตของกฎหมายเฉพาะดังกล่าว อันสรุปได้ดังนี้
		
• การเลือกปฏิบัติในภาครัฐกับภาคเอกชน ผลการวิเคราะห์ในบทที่ ๔ ชี้ให้เห็นว่า หลักความเสมอ
ภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญของหลายประเทศจะมีผลบังคับในเชิงแนวตั้ง (Vertical Application)
กล่าวคือ ใช้กับความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับเอกชน ซึ่งเอกชนอาจยกสิทธิที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญขึ้น
กล่าวอ้างต่อรัฐหากมีการกระท�ำของหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐซึง่ เป็นการเลือกปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญ
ของบางประเทศอาจสามารถน�ำมาบังคับใช้ในเชิงแนวนอน (Horizontal Application) ในการควบคุมภาคเอกชนที่
กระท�ำการเลือกปฏิบัติต่อเอกชนด้วยกันได้ ส�ำหรับกรณีของไทยนั้น รัฐธรรมนูญมิได้ก�ำหนดให้มีผลในเชิงแนวนอน
โดยหลักแล้วเอกชนจึงไม่อาจยกหลักการตามรัฐธรรมนูญขึ้นกล่าวอ้างเอกชนด้วยกันได้ แต่หลักการตามรัฐธรรมนูญมี
ผลในทางอ้อมต่อเอกชนที่ถูกเลือกปฎิบัติจากเอกชนด้วยกัน โดยรัฐต้องตรากฎหมายเพื่อห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติใน
ภาคเอกชน
		

ดังนั้น ในแง่นี้ ปัญหาการครอบคลุมทางกฎหมายในกรณีการเลือกปฎิบัติอาจจ�ำแนกได้ ๒ กรณี

		
กรณีแรก การเลือกปฏิบตั จิ ากภาครัฐ เช่น กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ หรือการเลือกปฏิบตั ทิ เี่ กิดจากองค์กร
ของรัฐ การกระท�ำของเจ้าหน้าทีร่ ฐั กรณีเหล่านีห้ ากไม่มปี ระเด็นเกีย่ วข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ติ ามกฎหมายสิทธิ
มนุษยชน อาจต้องพิจารณาตามกรอบกฎหมายอื่น เช่น กฎหมายปกครอง
		
กรณีที่สอง การเลือกปฏิบัติในภาคเอกชน เช่น การกระท�ำในความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง
หรือการเลือกปฏิบตั ใิ นบริบทอืน่ เช่น การปฎิเสธการให้บริการหรือการจ�ำหน่ายสินค้า การจ�ำกัดสิทธิในการเข้าถึงบริการ
หรือสถานทีข่ องภาคเอกชนต่าง ๆ หากเกีย่ วข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั แิ ล้วก็จดั อยูใ่ นขอบเขตของการเลือกปฏิบตั ิ
ได้ จากผลการวิจัยเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ เช่น แอฟริกาใต้แล้วพบว่า รัฐธรรมนูญของไทยไม่ได้บัญญัติไว้
ชัดเจนดังเช่นรัฐธรรมนูญของแอฟริกาใต้ ซึง่ จ�ำแนกหลักการห้ามเลือกปฏิบตั อิ อกเป็นสองกรณี ได้แก่ การเลือกปฏิบตั ทิ ี่
กระท�ำโดยรัฐ ซึ่งห้ามรัฐกระท�ำการเลือกปฏิบัติต่อประชาชน และการเลือกปฏิบัติที่กระท�ำโดยภาคเอกชน ซึ่งก�ำหนด
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หน้าที่ให้รัฐตรากฎหมายห้ามการเลือกปฏิบัติที่กระท�ำโดยภาคเอกชน ส�ำหรับรัฐธรรมนูญของไทยนั้นเป็นการวางหลัก
ห้ามเลือกปฏิบัติทั่วไปซึ่งตีความตามหลักการของรัฐธรรมนูญแล้วจะครอบคลุมเฉพาะการอ้างยันต่อรัฐเท่านั้น แต่ทั้งนี้
โดยนัยของหลักการตามรัฐธรรมนูญแล้ว รัฐก็มีหน้าที่ตรากฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติที่เกิดจากภาคเอกชนด้วย ซึ่งเป็น
ไปในทางเดียวกับรัฐธรรมนูญแอฟริกาใต้ เพียงแต่รัฐธรรมนูญแอฟริกาใต้ก�ำหนดลงไปในตัวบทอย่างชัดเจนว่าให้รัฐมี
หน้าที่ในการตรากฎหมายเฉพาะเพื่อคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติ และห้ามการเลือกปฏิบัติในภาคเอกชน
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากกฎหมายไทยที่มีอยู่ปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า มีปัญหากรณีการเลือกปฏิบัติในภาค
เอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การซื้อสินค้า บริการ ซึ่งมีการปฎิเสธสินค้าหรือการให้บริการด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
ที่กฎหมายเฉพาะดังกล่าวในตารางข้างต้นไม่ครอบคลุมถึง เช่น การปฎิเสธไม่จ�ำหน่ายสินค้าหรือไม่ให้บริการบุคคล
ด้วยเหตุเชื้อชาติ ศาสนา หรือกรณีเหตุแห่ง “ความคิดเห็นอื่นหรือความเชื่อ” เช่นจากกรณีตุ๊กตาลูกเทพ เป็นต้น หรือ
จากการสัมภาษณ์มีผู้ให้ข้อมูลว่า “ร้านนวดบางแห่งไม่ให้บริการแก่คนไทย ให้บริการเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน /เกาหลี
เท่านั้น” “ร้านอาหารบางแห่งเปิดให้บริการเฉพาะทัวร์จีนเท่านั้น ลูกค้าคนไทยไม่ต้อนรับ” “บริการขนส่ง รถแท็กซี่
ปฎิเสธไม่รับผู้โดยสารคนไทย โดยให้บริการเฉพาะชาวต่างชาติ” “รถสามล้อปฎิเสธไม่รับผู้โดยสารคนไทย” กรณีนี้จะ
เห็นได้ว่า เป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่ง “เชื้อชาติ หรือสัญชาติ” ในมิติของการให้บริการ ซึ่งไม่มีกฎหมายคุ้มครอง
เป็นการเฉพาะ627 เนื่องจากไม่มีกฎหมายกลางที่ครอบคลุมการเลือกปฏิบัติซึ่งจะมาปรับใช้ส�ำหรับมิติเช่นนี้ นอกจากนี้
ยังมีตวั อย่างกรณีการให้บริการศึกษาภาคเอกชน หรือการจ้างแรงงาน ทีม่ ผี ใู้ ห้ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์เห็นว่า กฎระเบียบ
ของสถานศึกษาภาคเอกชนก�ำหนดให้นกั เรียนไปปฏิบตั ธิ รรมของศาสนาใดศาสนาหนึง่ หรือนโยบายของบริษทั ก�ำหนดให้
พนักงานไปปฏิบัติธรรมของศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ดังนี้ แม้ว่ามีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญห้ามการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ
ศาสนา แต่ก็ไม่อาจยกบทบัญญัติรัฐธรรมนูญขึ้นยันกับภาคเอกชนได้
		
• เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติบางกรณี แม้อยู่ในความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ แต่อาจมีปัญหากรณีการ
เลือกปฏิบตั ทิ เี่ กิดขึน้ ในภาคเอกชน เช่น สภาพร่างกาย ตัวอย่างเช่น การทีภ่ าคเอกชนน�ำเอาคุณสมบัตดิ า้ นสภาพร่างกาย
มาเป็นเงือ่ นไขการรับบุคคลเข้าท�ำงาน และสภาพทางกายนัน้ มิได้เกีย่ วข้องกับคุณสมบัตอิ นั จ�ำเป็นของงานนัน้ ๆ (เทียบ
เคียงกับกรณีค�ำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ปานบนใบหน้ากับงานด้านดนตรี รายงานผล
การพิจารณา ที่ ๑๙๔/๒๕๕๗) หรือในกรณีเหตุเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น การน�ำเอาเหตุความเจ็บป่วยของบุคคลมาเป็น
เงื่อนไขในการจ้างแรงงานในภาคเอกชน ทั้งนี้เนื่องจากหลักการห้ามเลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญไม่อาจยกขึ้นอ้างยัน
ระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกัน แต่ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่ครอบคลุมกรณีลักษณะนี้ที่เกิดในภาคเอกชน
		
• การปฏิบัติที่แตกต่างด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติในมิติการจ้างแรงงานซึ่งเกิดขึ้นในช่วงก่อนความ
สัมพันธ์ในฐานะนายจ้าง ลูกจ้าง เช่น การโฆษณาประกาศรับสมัครงานที่มีลักษณะกีดกันบุคคลด้วยเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบัตินอกจากเพศ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ การปฏิบัติที่แตกต่างดังกล่าวในบริบทการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น
นอกจากเกี่ยวข้องกับการกระท�ำของนายจ้างแล้วยังรวมถึงการกระท�ำของผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ธุรกิจ
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แต่ในบางภาคธุรกิจอาจมีกฎหมายเฉพาะเช่นการรับผู้โดยสารของแท็กซี่ แต่ก็ไม่ใช่กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกปฎิบัติ
ตามความหมายของสิทธิมนุษยชน
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จัดหางาน เป็นต้น หรือในกรณีข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็น ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า “การที่ใบสมัครงานก�ำหนดให้ต้อง
ระบุ ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ จะส่งผลให้เกิดการคัดเลือกโดยมีอคติเกี่ยวกับศาสนา เชื้อชาติ แทนที่จะค�ำนึงถึงความ
สามารถที่เกี่ยวกับงานนั้น” กรณีนี้กฎหมายไทยมิได้ก�ำหนดห้ามการถามข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
ในขัน้ ตอนการรับสมัครหรือการคัดเลือกพนักงาน ซึง่ แตกต่างกับกฎหมายบางประเทศทีก่ ำ� หนดควบคุมการเลือกปฏิบตั ิ
ในขั้นตอนนี้ จะเห็นได้ว่า กรณีเหล่านี้ยังไม่มีกฎหมายครอบคลุมถึง
		
• เท็จจริงจากผู้ให้สัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม เช่น มัคคุเทศก์ชาวไทย ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า “รู้สึกไม่ดีต่อ
มัคคุเทศก์ชาวจีนทีม่ าแย่งงาน หรือผูป้ ระกอบการค้าปลีกรายย่อยเห็นว่าชาวเวียดนามเข้ามาแย่งอาชีพขายสินค้า กรณี
ทัศนคติเหล่านีน้ ำ� ไปสูก่ ารกล่าววาจาอันเป็นการคุกคาม (Harassment) ด้วยเหตุแห่งเชือ้ ชาติได้ แต่ทงั้ นีย้ งั ไม่มกี ฎหมาย
เฉพาะส�ำหรับพฤติกรรมดังกล่าว
		
• การคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) ในกรณีทเี่ กีย่ วกับการจ้างแรงงาน โดยเฉพาะการคุกคาม
ระหว่างลูกจ้างด้วยกัน และการคุกคามในลักษณะการสร้างบรรยากาศในที่ท�ำงาน (Hostile Working Environment)
ยังไม่มีกฎหมายครอบคลุมเป็นการเฉพาะ
		
• การคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) ในกรณีที่ไม่เกี่ยวกับมิติการจ้างแรงงาน เช่น ในมิติ
การศึกษา ดังจะเห็นได้จากกรณีตามค�ำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่มีการอ้างว่าถูกคุกคามทางเพศ
ในโรงเรียน เป็นต้น ยังไม่มีกฎหมายครอบคลุมเป็นการเฉพาะ
		
• การคุกคาม (Harassment) ในบริบทอื่นนอกจากการจ้างแรงงาน และในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเหตุ
อื่นนอกจากการคุกคามทางเพศ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ความพิการ ฯลฯ ยังไม่มีกฎหมายครอบคลุมเป็นการเฉพาะ เช่น
ค�ำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทผี่ รู้ อ้ งอ้างว่า “ครูประจ�ำชัน้ ทีโ่ รงเรียนฯ กล่าวหาว่า นางสาวเอ เป็นโรค
ขาดผู้ชายไม่ได้ ต้องน�ำไปบ�ำบัด มีฮอร์โมนผิดปกติเพราะเป็นผู้พิการ” (ค�ำร้องที่ ๔๗๖/๒๕๕๖) เป็นต้น หรือจากกรณี
การสัมภาษณ์ที่ผู้ให้ข้อมูลถูกล้อเลียนเกี่ยวกับสภาพร่างกายจากเพื่อนร่วมงาน โดยการล้อเลียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ใช้ชวี ติ การรับประทานอาหาร เปรียบเทียบร่างกาย (รูปร่างอ้วน) กับสัตว์ชนิดต่าง ๆ ส่งตัวการ์ตนู สติกเกอร์รปู สัตว์อว้ น
รูปแบบต่าง ๆ มาล้อเลียนในสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการท�ำงาน กรณีเช่นนี้มีลักษณะเป็นการคุกคาม (Harassment)
แต่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุทางเพศ และไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติที่จะครอบคลุมถึง
		
• เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติบางกรณียังอาจไม่ครอบคลุมดังที่ได้สรุปไว้แล้วในหัวข้อ ๕.๑.๒.๑ เช่น
“ความคิดเห็นอื่นใด” ที่กว้างกว่าความคิดเห็นทางการเมือง และ “ความเชื่อ” ที่กว้างและไม่ผูกพันกับ “ศาสนา” หรือ
ในบางเหตุยังต้องมีการตีความ เช่น ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ส�ำหรับเหตุ “การตั้งครรภ์” อาจจัดอยู่ในเหตุแห่ง “เพศ” ได้ แต่
ยังมีปัญหาในแง่กฎหมายที่เกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติในมิตินี้ โดยอาจมีกฎหมายบางฉบับที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน แต่ยังไม่ครอบคลุมมิติอื่น เช่น การให้บริการต่าง ๆ ของภาคเอกชน นอกจากนี้ กรณี “ตาบอดสี” ก็ยัง
ไม่มีความชัดเจนว่าจะจัดอยู่ในเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติชนิดใดหรือไม่ เช่นเดียวกับ “การให้นมบุตรจากอกแม่” ซึ่งบาง
ประเทศก�ำหนดไว้เป็นเหตุโดยเฉพาะนั้น ตามกฎหมายไทยยังไม่มีความชัดเจนว่าจะครอบคลุมถึงหรือไม่ เป็นต้น
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• เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติบางอย่าง กฎหมายต่างประเทศก�ำหนดไว้โดยเฉพาะแต่ส�ำหรับประเทศไทย
ยังไม่มกี ารก�ำหนดเฉพาะ เช่น ประวัตกิ ารกระท�ำความผิดทางอาญา เป็นต้น ซึง่ แม้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ไม่พบว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเป็นการเลือกปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม เหตุนี้อาจยังเป็นที่ถกเถียงและมีประเด็น
เกี่ยวกับหลักคุณสมบัติความจ�ำเป็นส�ำหรับงานนั้นด้วย
		
หากตัง้ ต้นพิจารณาจากเหตุแห่งการเลือกปฎิบตั บิ างอย่างทีง่ านวิจยั นีน้ ำ� มาศึกษา จะท�ำให้เชือ่ มโยงถึง
ปัญหาในภาพรวมของกฎหมายสิทธิมนุษยชนด้านการห้ามเลือกปฎิบตั ขิ องไทย ตัวอย่างเช่น ผลการศึกษาปัญหาของการน�ำ
“ประวัติอาชญากรรม” มาเป็นเหตุแห่งการปฎิบัติที่แตกต่างกันระหว่างบุคคล ในมิติของการจ้างแรงงานนั้น สะท้อน
ถึงปัญหาทางกฎหมายในภาพรวม ดังนี้
		
• ประเทศไทยมีกฎหมายครอบคลุมเหตุแห่งการเลือกปฎิบตั บิ างเหตุ เช่น เพศ เด็ก ความพิการ แต่ขาด
กฎหมายที่ครอบคลุมเหตุแห่งการเลือกปฎิบัติบางอย่าง เช่น ประวัติอาชญากรรม
		
• ประเทศไทยมีกฎหมายครอบคลุมการเลือกปฎิบัติบางมิติ เช่น แรงงาน การศึกษา ฯลฯ แต่ยังขาด
กฎหมายห้ามเลือกปฎิบตั ทิ คี่ รอบคลุมบางมิติ เช่น การน�ำประวัตอิ าชญากรรมมาปฎิบตั ติ อ่ บุคคลแตกต่างกันในขัน้ ความ
สัมพันธ์ก่อนสัญญาจ้างแรงงาน
		
• แม้รัฐธรรมนูญหลายฉบับที่ผ่านมาวางหลักห้ามเลือกปฎิบัติ แต่ส�ำหรับกรณีการกล่าวอ้างระหว่าง
เอกชนต่อเอกชนด้วยกันนั้น ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะครอบคลุมอย่างเหมาะสม กล่าวคือ ประเทศไทยยังขาดกฎหมาย
ห้ามเลือกปฎิบัติในมิติของภาคเอกชน โดยเฉพาะการกระท�ำอันเป็นการเลือกปฎิบัติระหว่างเอกชนต่อเอกชนด้วยกันที่
ครอบคลุมมิติและเหตุแห่งการเลือกปฎิบัติต่าง ๆ ดังเช่น กรณีการเลือกปฎิบัติในขั้นตอนการรับสมัครงานด้วยเหตุแห่ง
ประวัติอาชญากรรม เป็นต้น
ดังนั้น จะเห็นได้ว่ากฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องยังไม่ครอบคลุมการเลือกปฏิบัติในขอบเขตของกฎหมายสิทธิ
มนุษยชน เนือ่ งจากขาดกฎหมายกลางทีจ่ ะใช้กบั กรณีทนี่ อกเหนือจากขอบเขตของกฎหมายเฉพาะดังกล่าว อันจะ
น�ำไปสู่ข้อเสนอแนะต่อไป

๕.๑.๓ รูปแบบการบัญญัตกิ ฎหมายเกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ิ (Model of Discrimination Laws)
จากการศึกษาวิเคราะห์หลักกฎหมายต่างประเทศ พบว่ามีรปู แบบการบัญญัตกิ ฎหมายทีแ่ ตกต่างกัน
ในการวางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติ ผู้วิจัยจึงได้ท�ำการจ�ำแนกตัวแบบ (Model)
ของการก�ำหนดกฎหมาย โดยพิจารณาจากปัจจัยส�ำคัญสองประการ ได้แก่ เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ (Grounds of
Discrimination) และมิติของการเลือกปฏิบัติ (Area of Discrimination) ซึ่งอาจจ�ำแนกได้ ๓ รูปแบบหลัก ดังนี้

536

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

รูปแบบที่ ๑
บัญญัติกฎหมายเฉพาะฉบับเดียวเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติ ซึ่งมีลักษณะเป็นกฎหมายกลาง กล่าว
คือ ครอบคลุมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติหลายเหตุ และครอบคลุมมิติของการเลือกปฏิบัติหลายมิติ เช่น การตรา
กฎหมายสิทธิมนุษยชน วางหลักห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ อายุ เชื้อชาติ สีผิว โดยครอบคลุมการเลือก
ปฏิบัติในมิติการจ้างแรงงาน การศึกษา การได้รับบริการและสินค้า
รูปแบบที่ ๒
บัญญัติกฎหมายเฉพาะหลายฉบับ แต่ละฉบับครอบคลุมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติเฉพาะบางเหตุ และ
ครอบคลุมมิตขิ องการเลือกปฏิบตั เิ ฉพาะบางมิติ ส�ำหรับในรูปแบบนี้ ยังอาจจ�ำแนกพิจารณาได้ ๓ กรณียอ่ ย ได้แก่
กรณีแรก กฎหมายทีค่ มุ้ ครองเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั เิ พียงเหตุเดียว และครอบคลุมมิตขิ องการเลือกปฏิบตั ิ
เพียงมิตเิ ดียว เช่น กฎหมายคุม้ ครองการเลือกปฏิบตั ติ อ่ คนพิการในการศึกษา กฎหมายลักษณะนีจ้ ะครอบคลุมเหตุ
แห่งการเลือกปฏิบัติเฉพาะเหตุด้านความพิการ และครอบคลุมมิติของการเลือกปฏิบัติเฉพาะมิติทางการศึกษา
กรณีทสี่ อง กฎหมายทีค่ มุ้ ครองเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั เิ พียงเหตุเดียว แต่ครอบคลุมมิตขิ องการเลือกปฏิบตั ิ
หลายมิติ เช่น กฎหมายคุม้ ครองการเลือกปฏิบตั ติ อ่ คนพิการ โดยมีขอบเขตห้ามเลือกปฏิบตั ติ อ่ คนพิการในหลายมิติ
เช่น การศึกษา การจ้างแรงงาน การเข้าถึงสินค้าและบริการ
กรณีที่สาม กฎหมายที่มีขอบเขตเฉพาะการเลือกปฏิบัติมิติหนึ่ง แต่ครอบคลุมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
หลายเหตุ เช่น กฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับแรงงาน วางหลักห้ามการเลือกปฏิบัติด้านแรงงานด้วยเหตุแห่งเพศ ความ
พิการ อายุ ศาสนา เป็นต้น
รูปแบบที่ ๓
		
มีลกั ษณะผสมผสานระหว่างรูปแบบที่ ๑ และ รูปแบบที่ ๒ กล่าวคือ มีการก�ำหนดกฎหมายกลางที่
ครอบคลุมเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั หิ ลายเหตุ และครอบคลุมมิตขิ องการเลือกปฏิบตั หิ ลายมิติ อย่างไรก็ตาม นอกจาก
กฎหมายกลางนีแ้ ล้ว ยังมีกฎหมายฉบับอืน่ ๆ ทีม่ ลี กั ษณะเป็นกฎหมายเฉพาะส�ำหรับการห้ามเลือกปฏิบตั ใิ นบางมิติ
หรือบางเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ จากการศึกษาพบว่า การบัญญัตกิ ฎหมายคุม้ ครองผูถ้ กู เลือกปฏิบตั ใิ นต่างประเทศ
มักจะใช้รูปแบบที่ ๓
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อาจสรุปจ�ำแนกรูปแบบการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติดังแผนภาพต่อไปนี้
มิติของ
การเลือกปฏิบัติ

(Area of Discrimination)

ความเสมอภาคหรือ
ความเท่าเทียมกัน (Equality)

จ้างแรงงาน

ประกอบอาชีพ

เหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติ

(Discrimination Ground)

เชื้อชาติ
ศาสนา ความเชื่อ
สีผิว

หลักกฎหมายระหว่างประเทศ
และกฎหมายต่างประเทศ

บริการภาครัฐ

ความพิการ
เพศ
รสนิยมทางเพศ
ฯลฯ

การเลือกปฏิบัติในความ
หมายทั่วไป

การเลือกปฏิบัติตาม
กฎหมายสิทธิมนุษยชน

กฎหมายเฉพาะ

กฎหมายกลาง

รูปแบบที่ ๑
กฎหมายเฉพาะฉบับเดียว
เป็นกฎหมายกลาง
ครอบคลุมหลายมิติ
+หลายเหตุ

การเลือกปฏิบัติในความ
หมายอื่น

รูปแบบที่ ๒
กฎหมายเฉพาะหลายฉบับ
ครอบคลุมบางเหตุ / บางมิติ
ของการเลือกปฎิบัติ
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รูปแบบที่ ๓
รูปแบบผสม
ระหว่าง
รูปแบบที่ ๑ และ ๒
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กฎหมายต่างประเทศทีไ่ ด้ศกึ ษามาในบทที่ ๓ และบทที่ ๔ เมือ่ น�ำมาพิจารณาภายใต้กรอบการจ�ำแนก
รูปแบบทั้งสามดังกล่าวแล้ว อาจสรุปวิเคราะห์ได้ ดังนี้
		
ออสเตรเลีย: ในกรณีของออสเตรเลีย พบว่า ส�ำหรับในระดับสหพันธรัฐนั้น เครือรัฐออสเตรเลียมี
กฎหมายเฉพาะเกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ิ ซึง่ อยูภ่ ายใต้การบังคับใช้กฎหมายโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลีย
ได้แก่ พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลีย (Australian Human Rights Commission Act 1986)
พระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติทางอายุ (Age Discrimination Act 2004 ) พระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติทางความ
พิการ (Disability Discrimination Act 1992) พระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ (Racial Discrimination
Act 1975) พระราชบัญญัตกิ ารเลือกปฏิบตั ทิ างเพศ (Sex Discrimination Act 1984) ส�ำหรับกฎหมายคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนนัน้ มิใช่เพียงจัดตัง้ คณะกรรมการฯ เท่านัน้ แต่มกี ารวางหลักห้ามเลือกปฏิบตั ทิ คี่ รอบคลุมมิตแิ ละเหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติกรณีต่าง ๆ เป็นการทั่วไป อันมีลักษณะเป็นกฎหมายกลางที่ใช้บังคับกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติหลาย
เหตุและมิติการเลือกปฏิบัติหลายมิติ นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายเฉพาะส�ำหรับการเลือกปฏิบัติในบางมิติและบางเหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติเพิ่มเติมเข้ามา ส�ำหรับมิติหรือเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติที่เห็นว่าจ�ำเป็นต้องมีหลักการเฉพาะเพิ่มเติมใน
รายละเอียด ดังนั้น จึงอาจจัดอยู่ในกลุ่มของรูปแบบที่สาม
		
สหรัฐอเมริกา: ในสหรัฐอเมริกานัน้ กฎหมายสิทธิพลเมือง (Civil Right Act) จัดว่าเป็นกฎหมายระดับ
รัฐบาลกลางทีส่ ำ� คัญอันเกีย่ วข้องกับการวางหลักห้ามเลือกปฏิบตั ทิ คี่ รอบคลุมเหตุและมิตขิ องการเลือกปฏิบตั ติ า่ ง ๆ เช่น
		
		
U ห้ามการเลือกปฏิบัติโดยนายจ้างทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีลูกจ้าง ๑๕ คนขึ้นไป
		

U ห้ามการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ชาติก�ำเนิด โดยภาคเอกชนและภาครัฐ
ในมิตทิ เี่ กีย่ วกับการเข้าถึงหรือเข้าใช้บริการสถานทีพ่ กั หรือการบริการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร
โรงภาพยนตร์

		

U ห้ามการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว ชาติก�ำเนิด เพศ โดยสถาบันการศึกษาที่ได้รับ
การอุดหนุนจากภาครัฐ รวมทั้งองค์กรสาธารณะอื่นที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง

		

U ห้ามการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว ชาติก�ำเนิด ในมิติที่เกี่ยวกับ “แผนงานหรือ
กิจกรรมใด ๆ (Program or activity) ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง

		
นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายเฉพาะทีม่ ขี อบเขตครอบคลุมเฉพาะเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั บิ างประการ และ
มีขอบเขตเฉพาะบางมิติของการเลือกปฏิบัติ เช่น กฎหมายคนพิการอเมริกัน ห้ามเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการในมิติของการ
จ้างแรงงาน และการเข้าถึงสถานที่ให้บริการสาธารณะ กฎหมายการศึกษาส�ำหรับผู้พิการ มีขอบเขตครอบคลุมสถาบัน
การศึกษาภาครัฐในการเข้าถึงการศึกษาของผู้พิการ
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จะเห็นได้ว่า กฎหมายสิทธิพลเมืองของสหรัฐอเมริกานั้น มีกฎหมายฉบับหลักที่ครอบคลุมการเลือก
ปฏิบตั ใิ นเหตุตา่ ง ๆ และในมิตติ า่ ง ๆ อันเป็นลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบได้กบั กฎหมายกลางตามรูปแบบทีห่ นึง่ อย่างไรก็ตาม
สหรัฐอเมริกามิได้มกี ฎหมายดังกล่าวเพียงฉบับเดียว ยังคงมีกฎหมายเฉพาะอีกหลายฉบับทีค่ รอบคลุมเฉพาะบางมิตขิ อง
การเลือกปฏิบัติและบางเหตุของการเลือกปฏิบัติ จึงสามารถจัดอยู่ในกลุ่มรูปแบบที่สาม
		
แคนาดา: ส�ำหรับแคนาดานั้น พบว่ามีกฎหมายฉบับหลักที่ครอบคลุมการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุต่าง ๆ
และในมิตติ า่ ง ๆ กล่าวคือ กฎหมายสิทธิมนุษยชนแคนาดา (Canadian Human Right Act) ครอบคลุมการเลือกปฏิบตั ิ
ในการจ้างงาน การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าและบริการ กฎหมายนี้มีขอบเขตครอบคลุมการด�ำเนินการของภาครัฐ
และเอกชน รวมทั้งบุคคลที่ได้รับสินค้าและบริการจากภาคอุตสาหกรรมใด ๆ ซึ่งกฎหมายฉบับอาจจัดอยู่ในรูปแบบแรก
		
แอฟริกาใต้: กฎหมายแอฟริกาใต้มีรูปแบบการคุ้มครองการเลือกปฏิบัติในภาคเอกชนโดยจ�ำแนกมิติ
ของการจ้างงานออกจากมิติอื่น ๆ กล่าวคือ
		
- กรณีประเด็นการเลือกปฏิบตั ใิ นมิตขิ องการจ้างแรงงาน จะอยูภ่ ายใต้กฎหมายเกีย่ วกับความเท่าเทียม
กันในการจ้างแรงงาน (Employment Equality Act, 1998) ซึ่งมีหลักการห้ามเลือกปฏิบัติในสถานที่ท�ำงาน
		
- กรณีประเด็นการเลือกปฏิบตั ใิ นมิตอิ นื่ ๆ อยูภ่ ายใต้กฎหมายการส่งเสริมความเท่าเทียมกันและห้าม
การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (The Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act,
2000) ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติต่อบุคคลในมิติต่าง ๆ ของสังคม เว้นแต่กรณีที่อยู่ภายใต้กฎหมาย ความเท่าเทียมกันใน
การจ้างแรงงาน
		
จะเห็นได้ว่า กฎหมายการส่งเสริมความเท่าเทียมกัน และห้ามการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมของ
แอฟริกาใต้นั้นมีลักษณะเทียบได้กับการบัญญัติกฎหมายในรูปแบบแรก อย่างไรก็ตาม มีกฎหมายเฉพาะเพิ่มเติมเข้ามา
ในมิติการจ้างแรงงาน จึงอาจจัดอยู่ในกลุ่มที่สาม
		
อินเดีย: กฎหมายอินเดีย มีรูปแบบการคุ้มครองการเลือกปฏิบัติในลักษณะกระจัดกระจาย ตามเหตุ
แห่งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ เช่น กฎหมายคนพิการ (Person with Disability Act) ครอบคลุมการเลือกปฏิบัติที่เกิด
จากองค์กรของรัฐในมิติการศึกษา การจ้างงานภาครัฐที่เกี่ยวกับคนพิการ กฎหมายสิทธิประโยชน์ของแม่ (Maternity
Benefits Act) มีหลักการเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในมิติการจ้างแรงงาน กฎหมายค่าตอบแทนการ
ท�ำงานที่เท่าเทียมกัน (Equal Remuneration Act) ครอบคลุมประเด็นค่าตอบแทนการท�ำงานในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง
รัฐและเอกชน จะเห็นได้ว่าประเทศอินเดียมีแนวทางการบัญญัติกฎหมายในรูปแบบที่สอง
		
สวีเดน: ในกรณีของประเทศสวีเดนนัน้ พบว่าเดิมหลักการเกีย่ วกับความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือก
ปฏิบตั ขิ องประเทศสวีเดน ถูกบัญญัตริ บั รองไว้ในลักษณะกระจัดกระจายตามกฎหมายเฉพาะหลายฉบับ ซึง่ แต่ละฉบับ
ครอบคลุมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติบางเหตุและบางมิติของการเลือกปฏิบัติ เช่น “กฎหมายห้ามการเลือกปฏิบัติในชีวิต
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การท�ำงานด้วยเหตุแห่งความพิการ” มีขอบเขตเฉพาะมิติของการจ้างแรงงานและครอบคลุมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
เฉพาะเหตุแห่งความพิการ เป็นต้น รูปแบบการบัญญัตกิ ฎหมายลักษณะนี้ อาจเปรียบเทียบได้กบั ประเทศไทยในปัจจุบนั
ซึ่งมีหลักการเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ อย่างไรก็ตาม หลังจากกฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติ
ฉบับใหม่ ปี ๒๐๐๙ (Discrimination Act) มีผลใช้บังคับ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบและรูปแบบการคุ้มครอง
ความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติในประเทศสวีเดน โดยกฎหมายใหม่นี้มีลักษณะเป็นกฎหมายฉบับเดียวที่
ครอบคลุมมิตติ า่ ง ๆ และเหตุตา่ ง ๆ ของการเลือกปฏิบตั ิ อันเป็นลักษณะของกฎหมายกลางทีค่ รอบคลุมการเลือกปฏิบตั ิ
โดยรวมของประเทศ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้อาจจัดอยู่ในรูปแบบแรก
		
ฟินแลนด์: ส�ำหรับประเทศฟินแลนด์นั้น มีกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการห้ามเลือกปฏิบัติ (NonDiscrimination Act (1325/2014) แต่ก็มิได้เป็นเพียงกฎหมายฉบับเดียว เนื่องจากยังมีกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
หลักความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติ เช่น
		
- กฎหมายความเท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย ก�ำหนดหลักการห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
และส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ Act on Equality between Women and Men (609/1986)
		
- กฎหมายอาญา ก�ำหนดความผิดส�ำหรับการเลือกปฏิบตั ใิ นกรณีเกีย่ วกับการจ้างแรงงานทีม่ ลี กั ษณะ
การขูเ่ ข็ญ (Extortionate Work Discrimination) การยุยงปลุกปัน่ ด้วยเหตุแห่งเชือ้ ชาติ (Ethnic Agitation) Criminal
Code (39/1889)
		
- กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ก�ำหนดห้ามการโฆษณาที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม (Inappropriate
Marketing) ซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชาติ
		
ทั้งนี้ กฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติได้ก�ำหนดความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติอันเป็น
กฎหมายกลางกับกฎหมายเฉพาะทัง้ ๓ ฉบับดังกล่าวข้างต้นไว้ โดยการเลือกปฏิบตั ทิ อี่ ยูภ่ ายใต้ขอบเขตกฎหมายเฉพาะ
ก็ให้ไปใช้กฎหมายเหล่านั้น ส�ำหรับกรณีการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะก็จะตกอยู่ภายใต้กฎหมาย
ห้ามเลือกปฏิบัตินี้
		
จะเห็นได้วา่ กฎหมายห้ามเลือกปฏิบตั ขิ องฟินแลนด์มลี กั ษณะเป็นกฎหมายกลางทีค่ รอบคลุมเหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติต่าง ๆ ในมิติของการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีกฎหมายเฉพาะที่วางหลักห้ามเลือก
ปฏิบตั เิ กีย่ วข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั บิ างเหตุ หรือมิตขิ องการเลือกปฏิบตั บิ างด้าน โดยกฎหมายเหล่านีใ้ ช้ควบคู่
กันไป กล่าวคือ หากเป็นกรณีเลือกปฏิบตั ติ ามกฎหมายเฉพาะ กฎหมายห้ามเลือกปฏิบตั อิ นั เป็นกฎหมายกลางก็กำ� หนด
ให้น�ำกฎหมายเฉพาะไปปรับใช้
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ไทย: ในกรณีของประเทศไทย หากพิจารณากฎหมายไทยฉบับต่าง ๆ ตามที่สรุปในหัวข้อ ๕.๑.๔
เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศดังที่ได้ศึกษามาแล้วพบว่า ในปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายเฉพาะที่วางหลัก
ห้ามเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติบางเหตุและเกี่ยวข้องกับมิติของการเลือกปฏิบัติบางด้าน
แต่ยังไม่มีกฎหมายกลางที่ครอบคลุมอย่างกว้างถึงเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติและมิติของการเลือกปฏิบัติทั้งหมดในภาพ
รวมดังเช่นในกรณีประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฟินแลนด์ ประเทศสวีเดน ประเทศแคนาดา ออสเตรเลีย ดังนั้น ใน
กรณีของประเทศไทยจึงอาจจัดอยู่รูปแบบที่สอง ซึ่งน�ำไปสู่ปัญหาส�ำคัญที่ว่ากฎหมายเฉพาะต่าง ๆ ดังกล่าวนั้น ยังไม่
ครอบคลุมถึงการเลือกปฏิบตั แิ ละการกระท�ำทีล่ ะเมิดต่อหลักความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกัน เช่น กรณีการคุกคาม
(Harassment) ด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั อิ นื่ ๆ นอกจากเหตุแห่งเพศ การคุกคามทางเพศในสถานทีท่ ำ� งานทีเ่ กิดขึน้
ระหว่างลูกจ้างด้วยกันเอง และกรณีสภาพแวดล้อมการท�ำงานในลักษณะคุกคาม (Hostile Working Environment)
การปฏิบัตติ ่อบุคคลอื่นในลักษณะเป็นที่พงึ พอใจน้อยกว่าในทีส่ าธารณะหรือการปฏิบัติต่อบุคคลอืน่ ในลักษณะด้อยกว่า
การปฎิเสธการให้บริการหรือจ�ำหน่ายสินค้าด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ การสื่อสารที่ท�ำให้เกิดความเกลียดชัง (Hate
Speech) เป็นต้น ท�ำให้ยังมีการเลือกปฏิบัติหลายกรณีที่กฎหมายไทยยังไม่ครอบคลุมถึง เนื่องจากไม่อยู่ในขอบเขต
ของกฎหมายเฉพาะที่มีอยู่ และไม่มีกฎหมายกลางที่มีขอบเขตกว้างมารองรับ

๕.๒ ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากผลการวิจัยชี้ให้เห็นประเด็นเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติทั้งในภาพรวมและในกรณีเฉพาะหลายประเด็น
ผู้วิจัยจึงได้จ�ำแนกข้อเสนอแนะเป็นสองระดับ คือ ข้อเสนอแนะโดยภาพรวม ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ
ข้อเสนอแนะเฉพาะประเด็นของการเลือกปฏิบัติ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการต่อยอดการวิจัยต่อไป

๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะในภาพรวม
จากปัญหาขอบเขตกฎหมายไทยที่มีผลบังคับอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งผลการวิจัยภายใต้กรอบแนวคิดของการ
เลือกปฏิบตั ใิ นขอบเขตกฎหมายสิทธิมนุษยชนนัน้ พบว่ายังไม่ครอบคลุมการเลือกปฏิบตั ใิ นหลายกรณี ดังทีไ่ ด้สรุปให้เห็น
ในหัวข้อ ๕.๑ จึงน�ำมาสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ด้วยการเสนอให้มีการบัญญัติ กฎหมาย
กลางที่เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ ด้วยเหตุต่าง ๆ ตามที่รับรองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบ รวมทัง้ ครอบคลุมเหตุอนื่ ทีม่ คี วามจ�ำเป็น
ในสังคมปัจจุบัน
ส�ำหรับรูปแบบของกฎหมายกลางของประเทศไทยนั้น จากผลการวิจัยที่ได้ศึกษาระบบโครงสร้าง
กฎหมายของต่างประเทศในการห้ามเลือกปฏิบัติและได้จ�ำแนกเป็น ๓ รูปแบบนั้น พบว่า ประเทศไทยจัดอยู่ในรูปแบบ
ที่สอง กล่าวคือ มีกฎหมายเฉพาะบางฉบับที่ครอบคลุมบางมิติหรือบางเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ จึงท�ำให้ไม่ครอบคลุม
การเลือกปฏิบัติในประเด็นที่อยู่นอกขอบเขตกฎหมายเหล่านั้น ด้วยเหตุนี้ จึงมีข้อเสนอ ๒ แนวทาง คือ
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แนวทางแรก เสนอให้ไทยปรับโครงสร้างกฎหมายโดยยกเลิกกฎหมายเฉพาะฉบับต่าง ๆ ที่มีหลักการ
ห้ามเลือกปฏิบัติ โดยรวมหลักการห้ามเลือกปฏิบัติเข้ามาอยู่ในกฎหมายกลางอันเป็นกฎหมายหลักฉบับเดียว ซึ่งเป็น
แนวทางของสวีเดนในการปรับปรุงกฎหมายการเลือกปฏิบัติ โดยแนวทางนี้จะท�ำให้ไทยปรับเปลี่ยนจากรูปแบบที่สอง
ไปเป็นรูปแบบแรก
แนวทางที่สอง เสนอให้ไทยปรับโครงสร้างกฎหมายไปอยู่ในรูปแบบที่สาม กล่าวคือ เพิ่มเติมกฎหมาย
กลาง โดยที่ยังคงกฎหมายเฉพาะฉบับต่าง ๆ ไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้กฎหมายกลางสามารถครอบคลุมการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ ที่
อยู่นอกขอบเขตของกฎหมายเฉพาะดังกล่าวนั่นเอง

๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะในภาพรวม
แม้ว่าหลักของรัฐธรรมนูญจะรับรองถึงความเท่าเทียมกันและห้ามเลือกปฏิบัติ แต่ก็ยังคงมีปัญหาถึง
ความชัดเจนในการคุ้มครองการเลือกปฏิบัติระหว่างเอกชนต่อเอกชนด้วยกันและปัญหาอื่น ๆ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ
๓ ประการ ดังนี้
การบัญญัติหลักการเลือกปฏิบัติภาครัฐและภาคเอกชน
ผู้วิจัยมีข้อเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของการเลือกปฏิบัติ โดยวางหลักรับรองความ
เท่าเทียมกันและห้ามเลือกปฏิบัติทั่วไป โดยแยกการเลือกปฏิบัติออกเป็นการกระท�ำของรัฐและเอกชน
ในส่วนภาครัฐนั้น เสนอให้มีหลักการว่า“รัฐจะต้องไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งโดยตรงและ
โดยอ้อมต่อบุคคล ด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ ซึง่ รวมถึงเชือ้ ชาติ เพศ การตัง้ ครรภ์ สถานะความเป็นมารดา ชาติกำ� เนิด
สีผิว รสนิยมทางเพศ อายุ ความพิการ ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม ภาษา และถิ่นก�ำเนิด…”
ในส่วนของภาคเอกชนนั้น เสนอให้มีหลักการว่า “บุคคลจะต้องไม่กระท�ำการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรม ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อบุคคลอื่นด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ ... ในการนี้ รัฐต้องมีกฎหมายเพื่อป้องกัน
และห้ามการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าว”
การบัญญัติหลักการห้ามเลือกปฏิบัติโดยอ้อม
ในส่วนของหลักการเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัตินั้น มีข้อเสนอว่า “การเลือกปฏิบัติโดยอ้อม” ปรากฏอยู่
ในข้อเท็จจริง สภาพค�ำร้อง และค�ำพิพากษาหลายกรณี แต่มิได้มีการน�ำหลักนี้มาอธิบายไว้อย่างชัดเจน กฎหมายเฉพาะ
บางฉบับสะท้อนหลักการนี้ เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีหลักการห้าม
เลือกปฏิบตั ทิ มี่ งุ่ เน้นทีผ่ ลกระทบ (Effect) ซึ่งท�ำให้คนพิการเสียสิทธิประโยชน์ อันเป็นแนวคิดของการห้ามเลือกปฏิบตั ิ
โดยอ้อม ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ ๒ แนวทาง ดังนี้
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แนวทางแรก แก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมหลักการเลือกปฏิบัติโดยอ้อมให้ชัดเจน โดยอาจจ�ำแนกออกจาก
การเลือกปฏิบัติโดยตรง ดังเช่นกรณีแอฟริกาใต้
แนวทางที่สอง เสนอให้องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
น�ำหลักการเลือกปฏิบัติโดยอ้อมมาอธิบายประกอบการพิจารณา กรณีที่มีสภาพข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ
โดยอ้อม
ก�ำหนดถ้อยค�ำเกี่ยวกับ “การเลือกปฏิบัติ”
การปฎิบัติที่แตกต่างกัน (Differential Treatment) เป็นค�ำที่มีลักษณะเป็นกลาง (Neutral) กล่าวคือ
อาจเป็นการเลือกปฎิบัติที่ต้องห้ามตามกฎหมาย หรืออาจเป็นการกระท�ำที่ไม่เข้าองค์ประกอบของการเลือกปฎิบัติตาม
กฎหมายก็ได้ อย่างไรก็ตาม กฎหมายประเทศต่าง ๆ มีรูปแบบที่แตกต่างกันไปในการใช้ถ้อยค�ำเพื่อจ�ำแนกการปฎิบัติที่
แตกต่างกันอันต้องห้ามตามกฎหมาย และการปฎิบัติที่แตกต่างกันแต่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย ทั้งนี้ ผลการวิจัย (หัวข้อ
๔.๓.๖ วิเคราะห์รปู แบบและโครงสร้างการก�ำหนดหลักการห้ามเลือกปฏิบตั )ิ ชีใ้ ห้เห็นว่าการจ�ำแนกความแตกต่างระหว่าง
“การปฏิบัติที่แตกต่างกันอันต้องห้ามตามกฎหมาย” และ “การปฏิบัติที่แตกต่างกันอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย” ดังที่
ปรากฏตามกฎหมายของประเทศต่าง ๆ นั้นอาจจ�ำแนกได้ ๔ รูปแบบ ส�ำหรับกฎหมายไทย ผู้วิจัยมีข้อเสนอให้ก�ำหนด
เรียกการปฏิบัติที่แตกต่างกันอันต้องห้ามตามกฎหมาย ว่า “การเลือกปฏิบัติ” (Discrimination) และก�ำหนดเรียกการ
ปฏิบัติที่แตกต่างกันแต่มีเหตุผลอันสมควรตามที่กฎหมายก�ำหนด หรือไม่เข้าองค์ประกอบเงื่อนไขของการเลือกปฏิบัติ
ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ว่า “การกระท�ำที่ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ” โดยเสนอว่าไม่จ�ำต้องน�ำองค์ประกอบ “เป็นธรรม”
(Fair) หรือ “ไม่เป็นธรรม” (Unfair) มาใช้ในการจ�ำแนกระหว่างการปฏิบัติทั้งสองอย่างดังกล่าว ทั้งนี้เพราะค�ำว่า “การ
เลือกปฎิบัติ” (Discrimination) แสดงนัยถึงความหมายในทางลบอยู่ในตัวเอง นอกจากนี้ ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศหลายฉบับก็มิได้ใช้องค์ประกอบ “เป็นธรรม” มาขยายค�ำว่าการเลือกปฎิบัติแต่อย่างไร
การบัญญัติหลักการเกี่ยวกับ“เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ”
• เพิ่มเติมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติบางประการให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ เช่น ก�ำหนดเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ใิ ห้ครอบคลุม “ความคิดเห็นอืน่ ใด” นอกเหนือจาก “ความคิดเห็น
ทางการเมือง” รวมทั้งก�ำหนดเหตุครอบคลุม “ความเชื่ออื่น” นอกจากความเชื่อทาง “ศาสนา”
• เหตุแห่งการเลือกปฏิบตั บิ างอย่าง ไม่ได้มกี ารระบุไว้ชดั แจ้งตามรัฐธรรมนูญ เช่น ประวัตอิ าชญากรรม
กรณีเช่นนี้ แม้วา่ ในแง่หนึง่ หากพิจารณากฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ จะเห็นได้วา่ เหตุดงั กล่าวมิได้ปรากฏ
อยูใ่ นเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ทยมีพนั ธกรณีตอ้ งปฏิบตั ติ าม แต่ในอีกแง่หนึง่ นัน้ อาจพิจารณาได้วา่ เหตุดงั กล่าวมีความ
ส�ำคัญและการน�ำเหตุดังกล่าวมาปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันนั้นส่งผลกระทบต่อสิทธิพื้นฐานของบุคคลในด้านต่าง ๆ
เช่น การประกอบอาชีพ การใช้บริการต่าง ๆ ดังนั้น ก็ควรมีการคุ้มครองความเท่าเทียมกันของบุคคลที่อยู่ในกลุ่มนี้ด้วย
ดังนั้น จึงมีข้อเสนอแนะ ๒ แนวทาง ดังนี้
แนวทางแรก ไม่ก�ำหนดหรือระบุเหตุเหล่านี้เป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติไว้อย่างชัดแจ้งในกฎหมาย
แต่ใช้วิธีการตีความให้อยู่ในเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น ตีความประวัติอาชญากรรมว่าอยู่ในเหตุ “สถานะของบุคคล”
เป็นต้น

544

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

แนวทางที่สอง เพิ่มเติมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติบางประการในรัฐธรรมนูญให้ครอบคลุมกับสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้น ตามแนวทางของกฎหมายต่างประเทศ เช่น ประวัติอาชญากรรม รวมทั้งอาจจ�ำต้องมีการตรากฎหมาย
ล�ำดับรองเป็นการเฉพาะส�ำหรับการห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุนี้ เช่น แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายคุ้มครองแรงงานโดยการ
เลือกปฏิบัติด้วยเหตุดังกล่าว

๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะในภาพรวม
นอกจากข้อเสนอแนะในภาพรวมเกีย่ วกับการมีกฎหมายกลางส�ำหรับการเลือกปฏิบตั ใิ นมิตติ า่ ง ๆ และ
ที่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ แล้ว ในประเด็นเฉพาะของการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ ดังวิเคราะห์ในบทที่ ๔
มีหลายประเด็นที่มีข้อเสนอแนะ โดยเฉพาะในบริบทของสถานการณ์และข้อเท็จจริงประเด็นนั้น ๆ

๑

กรณีการเลือกปฏิบัติในมิติของสินค้า บริการ ในภาคเอกชน
เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้กบั ผูป้ ระกอบการให้บริการ ผูป้ ระกอบการจ�ำหน่ายสินค้า ให้เห็นความส�ำคัญ
ถึงการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ เปลี่ยนแปลงทัศนคติทางลบที่มีต่อบุคคลที่แตกต่างกันด้วย
เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ

๒

กรณีประวัติอาชญากรรมที่น�ำมาใช้ในบริบทของการจ้างงาน
มีข้อเสนอให้ก�ำหนด “ประวัติอาชญากรรม” เป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติประการหนึ่งโดยเฉพาะในมิติของ
การจ้างแรงงานและการประกอบอาชีพ โดยอาจก�ำหนดเหตุดงั กล่าวไว้ในกฎหมายห้ามเลือกปฏิบตั อิ นั เป็นกฎหมาย
กลาง ซึ่งมีขอบเขตใช้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนดังเช่นกฎหมายออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิด
ความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับลักษณะงาน จึงควรก�ำหนดข้อยกเว้นให้มีการปฏิบัติที่แตกต่างได้ หากประวัติ
อาชญากรรมนั้นเกี่ยวข้องกับ “คุณสมบัติอันเป็นสาระส�ำคัญของงาน” (Inherent Requirement Exception) ซึ่ง
ต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป
ส�ำหรับในกรอบการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้น จากตัวอย่าง
ค�ำร้องและการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดังที่วิเคราะห์มาแล้ว พบว่า แม้คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มกี ารน�ำหลักการต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น การจ�ำแนกกลุม่ กฎหมายทีก่ ำ� หนด
คุณสมบัติการท�ำงานภาครัฐเป็น ๓ กลุ่ม เป็นต้น ซึ่งสามารถคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติได้ระดับหนึ่ง แต่แนววินิจฉัย
ดังกล่าวมุ่งเน้น “สิทธิในการประกอบอาชีพ” มากกว่าการวินิจฉัยตามหลักกฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติ อีกทั้งยัง
ไม่พบว่ามีการน�ำหลัก “คุณสมบัติอันจ�ำเป็นที่เกี่ยวข้องกับงาน” มาเป็นปัจจัยประกอบการพิจารณา จึงเสนอให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาน�ำหลักการดังกล่าวมาประกอบการตรวจสอบการเลือกปฎิบัติใน
บริบทการจ้างแรงงาน ซึ่งหลักนี้อาจน�ำไปใช้ในกรณีการเลือกปฎิบัติในบริบทการจ้างแรงงานด้วยเหตุอื่น ๆ ตาม
กฎหมายสิทธิมนุษยชน เช่น เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ฯลฯ อีกด้วย
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๓

กรณีการสื่อสารที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech)
ในบริบทของกฎหมายสิทธิมนุษยชนแล้ว พบว่า การสื่อสารที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเหตุ
แห่งการเลือกปฏิบัติ เป็นการกระท�ำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยในกฎหมายต่างประเทศมีการก�ำหนดคุ้มครอง
กลุม่ ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการสือ่ สารดังกล่าวซึง่ เป็นบุคคลอันจัดอยูใ่ นกลุม่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ิ
เช่น เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ความเชื่อ รสนิยมทางเพศ ส�ำหรับการก�ำหนดหลักการเกี่ยวกับ “Hate Speech” ใน
กฎหมายของไทยนัน้ จากการศึกษากฎหมายไทยปัจจุบนั ทัง้ ในส่วนของกฎหมายอาญา กฎหมายเฉพาะช่องทางการ
สื่อสาร เช่น การสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ พบว่า มิได้ก�ำหนดหลักกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับ “Hate Speech”
โดยค�ำนึงถึงองค์ประกอบด้าน “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” แม้ว่าบางกรณีของ “Hate Speech” อาจปรับใช้
กฎหมายอาญาฐานหมิน่ ประมาท หรือความผิดตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
ได้ แต่ก็ไม่ครอบคลุมการกระท�ำลักษณะดังกล่าวทั้งหมด ทั้งนี้ เนื่องจากองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายอาญา
ที่ไม่ครอบคลุมถึง “Hate Speech” นั้นสะท้อนถึงหลักการและแนวคิดการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจาก “Hate
Speech” ซึง่ มีความแตกต่างจากหลักแนวคิดและหลักการของกฎหมายอาญาฐานหมิน่ ประมาท กล่าวคือ แนวคิด
การคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจาก “Hate Speech” นั้น มีความสัมพันธ์สืบเนื่องมาจากหลักของการคุ้มครอง
“เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีหลักการและแนวคิดแตกต่างจากการก�ำหนด
ความผิดฐานหมิ่นประมาทตามกฎหมายอาญาซึ่งมุ่งเน้นการคุ้มครองชื่อเสียงปัจเจกบุคคล ส�ำหรับกฎหมายเกี่ยว
กับความผิดทางคอมพิวเตอร์ก็มิได้มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองบุคคลที่ได้รับผลกระทบจาก “เหตุแห่งการเลือก
ปฏิบัติ” จากปัญหาดังกล่าว จึงน�ำไปสู่ข้อเสนอแนะ ต่อไปนี้
 ก�ำหนดกฎหมายเฉพาะในกรณีของ “Hate Speech” ให้มีความครอบคลุมและสอดคล้องกับหลักการ
คุ้มครองเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน โดยอาจมี ๒ แนวทาง ดังนี้
 บัญญัติฐานความผิดใหม่ในประมวลกฎหมายอาญา ตามแนวทางของกฎหมายอาญาแคนาดา เป็นต้น
 บัญญัตกิ ฎหมายเฉพาะเกีย่ วกับการห้ามเลือกปฏิบตั อิ นั เป็นกฎหมายกลางทีค่ รอบคลุมการเลือกปฏิบตั ิ
ในมิติต่าง ๆ และบัญญัติฐานความผิดเกี่ยวกับ “Hate Speech” ไว้ในกฎหมายกลางนี้
ในระหว่างที่ยังไม่มีการบัญญัติกฎหมายเฉพาะดังกล่าว มีข้อเสนอว่า การสื่อสารที่แสดงความเกลียดชังด้วย
เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ เช่น รสนิยมทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ จัดอยู่ในการกระท�ำอันเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ซึง่ อยูใ่ นอ�ำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทจี่ ะตรวจสอบและเสนอมาตรการแก้ไขได้
อย่างไรก็ตาม มีปัญหาว่า แม้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะท�ำการตรวจสอบพบว่าการกระท�ำนั้นเป็น
การสื่อสารที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ แต่ก็เป็นการยากที่จะก�ำหนดมาตรการแก้ไข
โดยระบุให้ปฏิบัติตาม “กฎหมาย” ในเรื่องใด เพราะยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับ “Hate Speech” โดยเฉพาะ
แต่กระนั้นก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจเสนอแนะให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกระท�ำการ
ด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของผู้ได้รับผลกระทบจาก “Hate Speech”
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ผู ้ วิ จั ย ยั ง มี ข ้ อ เสนอแนะว่ า ในการก� ำ หนดกฎหมายในส่ ว นของ Hate Speech นั้ น ควรพิ จ ารณา
ชัง่ น�ำ้ หนักระหว่างเสรีภาพในการสือ่ สาร กับการคุม้ ครองผูถ้ กู เลือกปฏิบตั ิ ซึง่ หากพิจารณากฎหมายต่างประเทศแล้ว
ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า กฎหมายสหรัฐอเมริกาจะให้น�้ำหนักไปในทางการคุ้มครองเสรีภาพในการสื่อสารมากกว่า
ในขณะที่ออสเตรเลีย ยุโรป แคนาดา ให้น�้ำหนักไปในทางคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติ โดยมีการก�ำหนดกฎหมาย
เกีย่ วกับ “Hate Speech” ไว้เฉพาะ นอกจากนี้ ควรพิจารณาน�ำปัจจัยอืน่ ๆ มาประกอบ เช่น การแสดงการสือ่ สาร
ความเกลียดชังออกมาได้ อาจเป็นช่องทางที่บุคคลผู้มีความเกลียดชังได้ปลดปล่อยหรือระบายความคับแค้นใจ
ออกมา ซึ่งอาจลดโอกาสการกระท�ำรุนแรงต่อไป
ในระดับระหว่างประเทศ มีข้อเสนอแนะให้ไทยถอนข้อสงวนข้อ ๔ ของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
- CERD) อนุสัญญานี้มีผลบังคับใช้กับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ แต่มีการตั้งข้อสงวนในข้อ ๔
ซึง่ เกีย่ วข้องกับการสือ่ สารทีท่ ำ� ให้เกิดความเกลียดชังในแง่ของเชือ้ ชาติ ทัง้ นี้ เนือ่ งจากความส�ำคัญและความจ�ำเป็น
ในการตรากฎหมายเพือ่ คุม้ ครองผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการสือ่ สารทีท่ ำ� ให้เกิดความเกลียดชังในด้านเชือ้ ชาติ อย่างไร
ก็ตาม อนุสญ
ั ญานีม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับ “Hate Speech” เฉพาะบางมิติ กล่าวคือ ในด้านของเชือ้ ชาติเท่านัน้ ในการ
ตรากฎหมายเกี่ยวกับ “Hate Speech” ยังต้องค�ำนึงถึงเหตุอื่น ๆ นอกจากเชื้อชาติด้วย

๔
กรณีการคุกคาม (Harassment)
การกระท�ำอันเป็นการคุกคาม (Harassment) ต่อบุคคลอื่นในที่สาธารณะ อันเกี่ยวข้องกับ “เหตุแห่งการ
เลือกปฏิบัติ” จัดอยู่ในลักษณะของ “การได้รับการปฏิบัติที่ท�ำให้เกิดความพึงพอใจน้อยกว่าในการปฏิบัติต่อคน
อื่นในที่สาธารณะ” ซึ่งอยู่ในขอบเขตกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติด้วย แต่ในปัจจุบันไทยยังไม่มีกฎหมาย
เฉพาะส�ำหรับการกระท�ำดังกล่าว ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอ ดังต่อไปนี้
 ก�ำหนดกฎหมายเฉพาะในกรณีของ “Hate Speech” ให้มีความครอบคลุมและสอดคล้องกับหลักการ
คุ้มครองเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน โดยอาจมี ๒ แนวทาง ดังนี้
เป็นต้น

แนวทางแรก บัญญัตฐิ านความผิดใหม่ในประมวลกฎหมายอาญา ตามแนวทางของกฎหมายอาญาแคนาดา

แนวทางที่สอง บัญญัติกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติอันเป็นกฎหมายกลางที่ครอบคลุม
การเลือกปฏิบัติในมิติต่าง ๆ และบัญญัติฐานความผิดเกี่ยวกับ “Harassment” ไว้ในกฎหมายกลางนี้
ในระหว่างที่ยังไม่มีการบัญญัติกฎหมายเฉพาะดังกล่าว มีข้อเสนอว่า การกระท�ำอันมีลักษณะเป็นการ
คุกคาม (Harassment) ต่อบุคคลอื่นในที่สาธารณะ จัดได้ว่าเป็น “การได้รับการปฏิบัติที่ท�ำให้เกิดความพึงพอใจ
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น้อยกว่าในการปฏิบัติต่อคนอื่นในที่สาธารณะ” ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคุกคาม
ที่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ จึงอยู่ในอ�ำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่จะ
ตรวจสอบและเสนอมาตรการแก้ไขได้ อย่างไรก็ตาม มีปัญหาว่าแม้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะท�ำการ
ตรวจสอบพบว่าการกระท�ำนั้นเป็นการสื่อสารที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ แต่ก็เป็น
การยากที่จะก�ำหนดมาตรการแก้ไขโดยระบุให้ปฏิบัติตาม “กฎหมาย” ในเรื่องใด เพราะยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับ
“การคุกคาม” โดยเฉพาะ
ในส่วนของการคุกคามในสถานที่ท�ำงานนั้น ตามกฎหมายไทยปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องและน�ำมาปรับ
ใช้ได้คอื กฎหมายคุม้ ครองแรงงาน ดังนัน้ เมือ่ มีกรณีการคุกคามในสถานทีท่ ำ� งาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อาจมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่มีอ�ำนาจตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ด�ำเนินการออกประกาศเกี่ยวกับการ
คุกคามในสถานที่ท�ำงาน เช่น ตามกฎหมายมาเลเซีย
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษากฎหมายแรงงานพบว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไขปี ๒๕๕๑
ซึ่งจ�ำกัดการคุกคามเฉพาะที่เกี่ยวกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ (Ground of Discrimination) บางเหตุเท่านั้น โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง เหตุแห่งเพศ กล่าวคือ ครอบคลุมเฉพาะการล่วงเกิน คุกคาม ก่อความเดือดร้อนร�ำคาญ ทางเพศ
เท่านั้น และจ�ำกัดการคุกคามเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบางมิติของการเลือกปฏิบัติ (Area of Discrimination) นั่นคือ
มิติการจ้างแรงงาน โดยยังไม่ครอบคลุมการคุกคามด้วยเหตุอื่น เช่น
 การคุกคามในสถานที่ท�ำงานด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ
 การคุกคามด้วยเหตุแห่งเพศในสถานที่ท�ำงานซึ่งไม่ได้เกิดจากการกระท�ำของนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชา
โดยตรง แต่เกิดจากลูกจ้างด้วยกันเอง หรือลูกค้า หรือสภาพแวดล้อมของการท�ำงานอันเป็นการคุกคาม (Hostile
Working Environment)
ในกรณีเช่นนี้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ๒ แนวทาง ดังนี้
แนวทางแรก แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ให้ครอบคลุมการคุกคามทางเพศในลักษณะ
สภาพแวดล้อมของการท�ำงานอันเป็นการคุกคาม (Hostile working environment) รวมทั้งเพิ่มเติมการคุกคาม
ด้วยเหตุอื่น ๆ นอกจากที่เกี่ยวกับเพศ ในมิติการจ้างแรงงาน
แนวทางทีส่ อง บัญญัตกิ ฎหมายใหม่เกีย่ วกับการห้ามเลือกปฏิบตั อิ นั มีลกั ษณะเป็นกฎหมายกลาง ครอบคลุม
เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ ในมิติต่าง ๆ ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการคุกคามไม่จ�ำกัดเฉพาะในมิติการจ้างแรงงาน
เท่านั้น ดังนั้น การแก้ไขกฎหมายในส่วนกฎหมายคุ้มครองแรงงานจึงยังไม่ครอบคลุมการคุกคามที่เกี่ยวข้องกับ
เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ และในมิติอื่น ๆ เช่น การคุกคามในที่ท�ำงานด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ ศาสนา หรือการ
คุกคามในที่สาธารณะด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ ศาสนา จึงเสนอให้มีการบัญญัติกฎหมายกลางเกี่ยวกับการห้ามเลือก
ปฏิบตั ิ ซึง่ ครอบคลุมมิตแิ ละเหตุแห่งการเลือกปฏิบตั ทิ กี่ ว้างกว่ากฎหมายแรงงานทีจ่ ำ� กัดเฉพาะเหตุดา้ นเพศและใน
มิติการจ้างแรงงานเท่านั้น ทั้งนี้ โดยพิจารณาตัวแบบจากกฎหมายต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา เป็นต้น
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๕
กรณีสิทธิปฎิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยเหตุมโนส�ำนึก
ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า มโนส�ำนึก (Conscience) หรือ มโนธรรม มิได้จ�ำกัดเฉพาะ “ศาสนา” ใดศาสนาหนึ่ง
เนือ่ งจาก มโนธรรม คือ การพิจารณาความถูกผิดของบุคคลนัน้ ๆ ซึง่ จัดอยูใ่ น “ความเชือ่ ” ตามกฎหมายสิทธิมนุษย
ชนระหว่างประเทศ ดังนัน้ หากบุคคลมีความเชือ่ ตามมโนธรรมของตนทีข่ ดั แย้งกับการเป็นทหารซึง่ เกีย่ วข้องกับการ
ใช้ก�ำลังและการต่อสู้ ความเชื่อเช่นนี้ก็ควรได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนของไทย ส�ำหรับประเด็น
เกี่ยวกับความเสมอภาคและการเลือกปฏิบัติในมิติ “สิทธิปฎิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยเหตุมโนธรรม” นี้ ก็คือ
๑ มโนธรรมหรือความเชือ่ ควรได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกันกับความเชือ่ ตามศาสนา หากมีขอ้ ยกเว้น
การปฎิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยเหตุศาสนา ก็ควรมีข้อยกเว้นส�ำหรับ มโนส�ำนึก (Conscience) ด้วย
๒ นอกจากการเกณฑ์ทหารแล้ว ควรมีทางเลือกอืน่ ในการ “รับใช้ชาติ” (National Alternative Service)
ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ก�ำลังและการต่อสู้ เพื่อให้สอดคล้องกับผู้มีมโนธรรม ความเชื่อที่แตกต่างหลากหลาย
อันเป็นการเคารพสิทธิในความเชื่อเหล่านั้น
๓ หากมีการก�ำหนดทางเลือกอื่นในการ “รับใช้ชาติ” (National Alternative Service) ก็ควรต้องไม่มี
ลักษณะการเลือกปฏิบตั ิ เช่น ระยะเวลาในการรับใช้ชาติรปู แบบอืน่ จะต้องไม่มากกว่าการรับใช้ชาติในรูปแบบของ
การเกณฑ์ทหาร ดังเช่นคดีที่ตัดสินตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ศึกษาในงานวิจัยนี้
จึงมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเกณฑ์ทหารพิจารณาประเด็นการเลือกปฏิบัติในมิติ
ต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย

๖
กรณีสิทธิปฎิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยเหตุมโนส�ำนึก
เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติบางอย่าง ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองเฉพาะในปัจจุบัน เช่น ประวัติอาชญากรรมดังที่
ได้เสนอแนะไปแล้ว ผู้ติดเชื้อเอชไอวี การให้นมบุตรจากอกแม่ กรณีเหตุเหล่านี้นั้น แม้ว่าในแง่หนึ่ง หากพิจารณา
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ จะเห็นได้ว่า เหตุดังกล่าวมิได้ปรากฏอยู่ในเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติที่
ไทยมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตาม แต่ในอีกแง่หนึ่งนั้น อาจพิจารณาได้ว่า เหตุดังกล่าวมีความส�ำคัญและการน�ำเหตุ
ดังกล่าวมาปฏิบตั ติ อ่ บุคคลแตกต่างกันนัน้ ส่งผลกระทบต่อสิทธิพนื้ ฐานของบุคคลในมิตติ า่ ง ๆ ของการด�ำรงชีวติ ดังนัน้
จึงควรมีการคุ้มครองความเท่าเทียมกันของบุคคลที่อยู่ในกลุ่มหรือเกี่ยวข้องกับเหตุเหล่านี้ด้วย จึงมีข้อเสนอให้มี
การบัญญัติเพิ่มเติมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติบางอย่างเหล่านี้ไว้ให้ชัดเจนในกฎหมายเฉพาะต่อไป
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๕.๒.๔ ข้อเสนอในการต่อยอดการวิจัย
• จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหาของกฎหมายไทยปัจจุบันซึ่งยังไม่ครอบคลุมการเลือกปฏิบัติ
ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน จึงน�ำไปสู่ข้อเสนอแนะในการบัญญัติกฎหมายกลาง อย่างไรก็ตาม ขอบเขตของงานวิจัยนี้
ยังไม่ครอบคลุมถึงการน�ำเสนอร่างกฎหมายกลางดังกล่าวในรายละเอียด จึงควรมีการศึกษาวิเคราะห์จดั ท�ำร่างกฎหมาย
กลางเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติเพื่อด�ำเนินการรับฟังความคิดเห็นและเข้าสู่กระบวนการเสนอกฎหมายตามล�ำดับต่อไป
• ขอบเขตและความหมายของการเลือกปฏิบตั ิ อาจพิจารณาได้หลายมิติ ส�ำหรับในมุมมองทางกฎหมาย
แล้ว ก็อาจพิจารณาได้ในหลายบริบท ทัง้ ในบริบทของกฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง อย่างไร
ก็ตาม จากการศึกษาพบว่า ในบริบทของกฎหมายปกครองนั้นมีบทบัญญัติที่ระบุถึงการเลือกปฎิบัติไว้โดยเฉพาะ โดย
ในหลายคดีของศาลปกครองนั้น พบว่ามีประเด็นอ้างถึงการเลือกปฎิบัติ แต่การเลือกปฎิบัติในบริบทของกฎหมาย
ปกครองนี้มีลักษณะส�ำคัญบางประการที่แตกต่างจากการเลือกปฎิบัติตามนัยของกฎหมายสิทธิมนุษยชน จึงเสนอให้มี
การต่อยอดการวิจยั ในบริบทของกฎหมายปกครอง ในประเด็นขอบเขตความหมายของการเลือกปฏิบตั ิ เพือ่ เปรียบเทียบ
และจ�ำแนกความแตกต่างกับความหมายและขอบเขตของการเลือกปฎิบัติในบริบทกฎหมายสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ เพื่อให้
เกิดแนวทางที่ชัดเจนในการพิจารณากฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อไป
• เนื่องจากการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาภาพรวมของปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับหลัก
ความเท่าเทียมกันหรือหลักความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติในประเทศไทย โดยมิได้มุ่งศึกษาเฉพาะกรณีปัญหา
กรณีใดกรณีหนึง่ ดังนัน้ ในส่วนทีส่ องของงานวิจยั นีจ้ งึ เป็นเพียงการหยิบยกประเด็นปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการส�ำรวจ
ศึกษา และการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ จัดกลุม่ สนทนา รับฟังความคิดเห็น มาวิเคราะห์ภายใต้กรอบแนวคิดกฎหมาย
สิทธิมนุษยชน เพือ่ สะท้อนให้เห็นปัญหาในภาพรวมว่าภายใต้กฎหมายทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั นัน้ การคุม้ ครองความเท่าเทียมกัน
และการห้ามเลือกปฏิบตั เิ พียงพอและครอบคลุมแล้วหรือไม่ เพียงใด ซึง่ ผลการวิจยั ชีใ้ ห้เห็นว่ายังมีหลายกรณีทกี่ ฎหมาย
ปัจจุบันไม่ครอบคลุมถึง จึงน�ำไปสู่ข้อเสนอแนะในการมีกฎหมายกลางดังกล่าว ดังนั้น ในส่วนของการต่อยอดการวิจัย
จึงเสนอให้มีการศึกษาประเด็นเฉพาะกรณีศึกษาเป็นรายกรณีในเชิงลึกต่อไป
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ภาคผนวก
กฎหมายไทยที่เกี่ยวกับหลักความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติ
ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีหลักการ ดังนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๗ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสทิ ธิและเสรีภาพและได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
		
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
		
การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่วา่ ด้วยเหตุความแตกต่างในเรือ่ งถิน่ ก�ำเนิด เชือ้ ชาติ ภาษา
เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระท�ำมิได้
		
มาตรการที่รัฐก�ำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพได้
เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองหรืออ�ำนวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส
ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม
		
บุคคลผู้เป็นทหาร ต�ำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐ
ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จ�ำกัดไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง
สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม
ข้อสังเกต จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเห็นได้ว่า เหตุแห่งการเลือกปฎิบัติคล้ายคลึงกับรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐
อย่างไรก็ตาม มีการก�ำหนดเหตุใหม่เพิ่มขึ้นคือ “เหตุอื่นใด” ซึ่งไม่ชัดเจนว่าจะครอบคลุมเหตุใดบ้าง โดยอาจมีความ
เป็นไปได้ ๒ กรณีคือ (๑) ตีความสอดล้องกับเหตุแห่งการเลือกปฎิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุยชนระหว่างประเทศ กล่าว
คือ เป็นเหตุที่นอกเหนือจากเหตุซึ่งมาตรา ๒๗ วรรคสามระบุไว้ แต่เป็นเหตุที่มีการเกาะเกี่ยวหรืออ้างอิงกับเหตุแห่ง
การเลือกปฎิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ หรือ (๒) เป็นเหตุอื่นที่กว้างกว่าเหตุแห่งการเลือกปฎิบัติ
ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
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การสื่อสารที่ท�ำให้เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech)
ในส่วนของหัวข้อย่อย “๔.๑๕.๑๑ วิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายไทย” นั้นเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลก่อน
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ ดังนั้น ในส่วนนี้
จะได้น�ำเสนอการวิเคราะห์เพิ่มเติม ในลักษณะของบทความขนาดสั้น ดังนี้
แนวทางการพัฒนากฎหมายไทยให้สอดคล้องกับ ข้อ ๔ ของ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ (CERD): กรณี “Hate speech”628
หากพิจารณา “HATE SPEECH” จากกรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชน จะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมทั้งกฎหมายไทยฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องกับ “HATE SPEECH” ในปัจจุบันนั้น
อยูบ่ นแนวคิดทีแ่ ตกต่างจากหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ตัวอย่างเช่น อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ (CERD) ที่วางหลักห้ามเลือกปฎิบัติที่เกี่ยวข้องกับ “HATE SPEECH” ไว้ ในข้อ ๔
กล่าวคือ พันธกรณีของรัฐในการวางกฎเกณฑ์ห้ามการ “โฆษณาชวนเชื่อหรือเผยแพร่แนวคิดที่สร้างความเกลียดชัง
ด้านเชือ้ ชาติ” และไทยได้ตงั้ ข้อสงวนไว้ ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ถอนข้อสงวนดังกล่าว จึงเป็นเหตุ
ให้ไทยต้องพิจารณาว่ากฎหมายไทยที่มีอยู่สอดคล้องกับข้อ ๔ ของอนุสัญญาหรือไม่ โดยมติคณะรัฐมนตรี มีการกล่าว
ว่า “....ให้กระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับ
ความพร้อมของประเทศไทยต่อการถอนข้อสงวนข้อบทที่ ๔ ของ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ (CERD) ซึ่งประเทศไทยสามารถถอนข้อสงวนดังกล่าวได้โดยไม่ต้องออกกฎหมายใหม่
โดยได้อ้างอิงถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น โดยที่กฎหมาย
เหล่านั้นยังไม่ได้ก�ำหนดฐานความผิดเฉพาะตามข้อบทที่ ๔ ของอนุสัญญา CERD อีกทั้งบทลงโทษระบุเพียงกว้าง ๆ
ไม่ระบุโทษที่ชัดเจนตามความผิดที่ปรากฏในอนุสัญญา CERD แต่เป็นการระบุโทษส�ำหรับความผิดเกี่ยวกับการให้ร้าย
และสร้างความเกลียดชัง จึงต้องอาศัยการตีความกฎหมายเหล่านั้นเป็นรายกรณีว่า รวมถึงการกระท�ำที่เกิดจากการ
เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติหรือไม่…”629
จะเห็นได้ว่า กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องและมีอยู่แล้ว มิได้มีหลักการที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น
 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๖ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดและหลักการที่แตกต่างจากอนุสัญญา CERD
ข้อ ๔ กล่าวคือ

628

บทความนี้สรุปสาระส�ำคัญมาจาก “คณาธิป ทองรวีวงศ์, “แนวทางการพัฒนากฎหมายไทยให้สอดคล้องกับข้อ ๔ ของ
CERD: กรณี Hate Speech”, เอกสารประกอบการน�ำเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาการด�ำเนินงานภายหลังการถอน
ข้อสงวนของประเทศไทย ข้อ ๔ ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ , กรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ ,กระทรวงยุติธรรม ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐”
629
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(๑) มาตรา ๑๑๖ อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาหมวดเกี่ยวกับความมั่นคง ในขณะที่กฎหมายต่างประเทศ
เกี่ยวกับ “HATE SPEECH” อยู่ในกรอบของกฎหมายสิทธิมนุษยชน หรือกฎหมายเกี่ยวกับการห้าม
เลือกปฎิบัติ
(๒) มาตรา ๑๑๖ มิได้ก�ำหนดเหตุแห่งการเลือกปฎิบัติไว้ กล่าวคือ การกระตุ้นหรือยุยงนั้น กว้างกว่าเหตุ
แห่งการเลือกปฎิบัติ อีกทั้งอาจมองว่ากว้างเกินไปจนอาจกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ด้วย
ส�ำหรับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั้น มีการแก้ไขความผิดเกี่ยวกับเนื้อหา
ตามมาตรา ๑๔ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
 มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระท�ำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
(๑) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง น�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอม
		
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย
		
แก่ประชาชน อันมิใช่การกระท�ำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา
(๒) น�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อ
		
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
		
ของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความ
		
ตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(๓) น�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่ง
ราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(๔) น�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น
		
ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ
		
(๔) ถ้าการกระท�ำความผิดตามวรรคหนึ่ง (๑) มิได้กระท�ำต่อประชาชน แต่เป็นการกระท�ำต่อบุคคลใด
		
บุคคลหนึ่ง ผู้กระท�ำ ผู้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน
		
สามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และให้เป็นความผิดอันยอมความได้
ส�ำหรับข้อมูลเนื้อหาที่มีลักษณะ “Hate Speech” นั้น จะต้องพิจารณาตามลักษณะข้อเท็จจริง ซึ่งในบางกรณี
จะไม่เข้าข่ายความผิด พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น
 มาตรา ๑๔ (๑): “โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง น�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน
หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่
ประชาชน อันมิใช่การกระท�ำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา” หากข้อมูลคอมพิวเตอร์อันมี
ลักษณะ “Hate Speech” นั้นเป็นการใส่ความผู้อื่นที่ระบุตัวผู้ถูกใส่ความได้ว่าเป็นใคร กล่าวคือ เมื่อบุคคลที่สามอ่าน
ข้อมูลนั้นเข้าใจว่าบุคคลในข้อมูลหมายถึงผู้ที่ถูกใส่ความ ก็จะเข้าองค์ประกอบความผิดฐานหมิ่นประมาทตามกฎหมาย
อาญา และไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา ๑๔ (๑)
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อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี “Hate Speech” นั้นอาจเข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตรา ๑๔ (๑) ได้ เช่น การ
เผยแพร่ข้อมูลแสดงความเกลียดชังด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ ของบุคคลซึ่งมีจ�ำนวนมากและไม่สามารถระบุตัว
ได้ว่าเป็นใคร ในเมื่อไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท ดังนั้น โดยหลักแล้วการกระท�ำเช่นนี้ยังคงอยู่ภายใต้พระราช
บัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา ๑๔ (๑) แต่ทั้งนี้ต้องเข้าองค์ประกอบอื่นด้วย กล่าวคือ
ต้องพิจารณาว่า น�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลเท็จ บิดเบือนหรือไม่ และการกระท�ำดังกล่าวน่าจะท�ำให้ประชาชน
เสียหายอย่างไร ส�ำหรับองค์ประกอบในส่วนเจตนาพิเศษที่ว่า “โดยทุจริต” นั้นอาจท�ำให้ มาตรา ๑๔ (๑) ไม่สามารถน�ำ
มาปรับใช้กับ Hate speech ได้ เนื่องจากโดยลักษณะทั่วไปของการกระท�ำ Hate speech นั้น มิได้มุ่งหวังผลประโยชน์
โดยมิชอบ แต่ยังอาจเข้าองค์ประกอบ “โดยหลอกลวง” ซึ่งมีความหมายกว้าง ตัวอย่าง ก. โพสต์ข้อมูลคอมพิวเตอร์
มีเนื้อหาอันเป็นเท็จท�ำให้เกิดความเกลียดชังผู้นับถือศาสนาหนึ่ง โดยมิได้มุ่งเจาะจงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ
กรณีนอี้ าจเข้าองค์ประกอบมาตรา ๑๔ (๑) แต่ตอ้ งพิจารณาด้วยว่าการกระท�ำนัน้ “โดยประการทีน่ า่ จะเกิดความเสียหาย
แก่ประชาชน” หรือไม่
ดังนั้น เมื่อพิจารณาองค์ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ในส่วนความผิดเกี่ยวกับเนื้อหาแล้ว ไม่อาจสรุปเป็นการทั่วไปได้ว่า “HATE SPEECH” อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ เนื่องจากจะต้องขึ้นอยู่กับลักษณะข้อเท็จจริงของ “HATE SPEECH” เป็นกรณีไป ลักษณะเช่นนี้แสดงให้
เห็นว่า พระราชบัญญัตินี้มิได้มุ่งหมายเพื่อใช้บังคับกับกรณี “Hate speech” เป็นการเฉพาะ เนื่องจากโดยหลักแล้วเป็น
กฎหมายทีม่ เี จตนารมณ์ใช้กบั อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และหากพิจารณากฎหมายต่างประเทศทีม่ กี ารบัญญัตหิ ลักการ
เกี่ยวกับ “Hate speech” เช่น แคนาดา ออสเตรเลีย จะเห็นได้ว่า ไม่มีประเทศใดที่น�ำหลักการเกี่ยวกับ “Hate
speech” มาบัญญัติไว้ในกฎหมายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แม้ว่าในปัจจุบันการเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะ “Hate
speech” จะเกิดขึ้นทางระบบคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่ก็ตาม ทั้งนี้ เนื่องจากโดยหลักการแล้ว “Hate speech” มี
รากฐานจากกฎหมายสิทธิมนุษยชน ดังนั้น ในหลายประเทศจึงก�ำหนดหลักการดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะภายใต้กรอบ
กฎหมายสิทธิมนุษยชนและมีความเชื่อมโยงกับเหตุแห่งการเลือกปฎิบัติ
ดังนั้น อาจสรุปได้ว่าแม้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อาจน�ำมาปรับใช้
กับกรณี “Hate Speech” ทางระบบคอมพิวเตอร์ในบางกรณี แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมและอยู่บนพื้นฐานแนวคิด
และหลักการที่แตกต่างจากอนุสัญญา CERD ข้อ ๔ กล่าวคือ
(๑) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในส่วนความผิดเกี่ยวกับเนื้อหา
โดยรวมแล้วมุ่งเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงหลอกลวงทางคอมพิวเตอร์และเนื้อหาที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ในขณะที่กฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับ “Hate Speech” อยู่ในกรอบของกฎหมายสิทธิมนุษยชน หรือกฎหมาย
เกี่ยวกับการห้ามเลือกปฎิบัติ
(๒) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มิได้มีการน�ำเหตุแห่งการเลือกปฎิบัติ
มาเป็นองค์ประกอบความผิดเนื่องจากอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายที่แตกต่างกับกฎหมายสิทธิมนุษยชน
(๓) การสื่อสารแสดงความเกลียดชังด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติที่ไม่เข้าองค์ประกอบมาตรา ๑๔ หรือ ๑๖ ก็ไม่
สามารถปรับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้
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(๔) การโฆษณาชวนเชื่อหรือการกระตุ้นให้เกิดความเกลียดชังด้านเชื้อชาติที่อยู่ในรูปของกิจกรรมหรือการ
กระท�ำอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลทางระบบคอมพิวเตอร์ ก็ไม่สามารถปรับใช้ พระราชบัญญัติ
คอมพิวเตอร์
ดังนั้น จึงเห็นว่ากฎหมายไทยที่มีอยู่ มิได้ตอบสนองหรือสอดคล้องโดยตรงกับหลักการตามอนุสัญญาที่ไทย
มีพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น CERD การน�ำกฎหมายที่มีอยู่ เช่น กฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖
และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาปรับใช้กับการโฆษณาชวนเชื่อหรือเผยแพร่
แนวคิดที่สร้างความเกลียดชังด้านเชื้อชาติตามอนุสัญญา CERD นั้น แม้ว่าอาจปรับใช้ได้โดย “การตีความและ
ปรับใช้เป็นรายกรณี” แต่ก็เป็นการตีความและปรับใช้จากกฎหมายที่มิได้ร่างขึ้นเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ดังกล่าวเป็นการเฉพาะ และท�ำให้ไม่ครอบคลุมกับขอบเขตของกฎหมายสิทธิมนุษยชน จึงเสนอให้มีการบัญญัติ
กฎหมายเกี่ยวกับ “Hate speech” เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีตามอนุสัญญา CERD โดยอยู่ในกรอบของ
กฎหมายสิทธิมนุษยชน

ข้อสังเกต พันธรกรณีของไทยในการตรากฎหมายเกี่ยวกับการกระตุ้นให้เกิดการเลือกปฎิบัติด้านเชื้อชาตินี้
จัดเป็นเพียงส่วนย่อยของ “Hate Speech” เนื่องจากอนุสัญญา CERD มีขอบเขตในเรื่องของ “เชื้อชาติ” ซึ่งรวมถึง
“สีผวิ เชือ้ สาย ชาติกำ� เนิดหรือเผ่าพันธุก์ ำ� เนิด” (ข้อ ๑, CERD) ดังนัน้ จึงไม่ครอบคลุมถึง “Hate Speech” ทีส่ บื เนือ่ ง
จากเหตุอื่น เช่น เพศ อายุ ศาสนา ความคิดเห็นที่แตกต่างกันในประเด็นต่าง ๆ ทางสังคม การเมือง ฯลฯ โดย
“Hate Speech” ที่เกี่ยวกับเหตุอื่นจะต้องพิจารณากฎหมายสิทธิมนุษยชนฉบับอื่นด้วย
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติมีหน้าที่และอ�ำนาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้าและ
เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางทีเ่ หมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ การเยียวยาผูไ้ ด้รบั
ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(๒) จัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและคณะ
รัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน
(๓) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค�ำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก
สิทธิมนุษยชน
(๔) ชีแ้ จงและรายงานข้อเท็จจริงทีถ่ กู ต้องโดยไม่ชกั ช้าในกรณีทมี่ กี ารรายงานสถานการณ์เกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
(๕) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของสิทธิมนุษยชน
(๖) หน้าที่และอ�ำนาจอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
เมื่อรับทราบรายงานตาม (๑) และ (๒) หรือข้อเสนอแนะตาม (๓) ให้คณะรัฐมนตรีด�ำเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีใดไม่อาจด�ำเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการด�ำเนินการ ให้แจ้งเหตุผลให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า
ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องค�ำนึงถึงความผาสุกของประชาชนชาวไทย
และผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นส�ำคัญด้วย
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ความหมายของตราสัญลักษณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รูปทรงดอกบัว
คือ
		

ความมีคุณธรรม ความเอื้ออาทรระหว่างเพื่อนมนุษย์
อันเป็นจริยวัตรอันดีงามของคนไทย

รูปคนล้อมเป็นวงกลม
คือ
		
		

รูปมือ

คือ
		
		

สีน�้ำเงิน

คือ
คือ
คือ
		

การสร้างพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เป็นส่วนส�ำคัญ
ในกระบวนการพัฒนาประเทศ
การร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
ในการโอบอุ้มคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ
ด้วยหลักแห่งความเสมอภาค และภราดรภาพ
สีของความเชื่อมั่นของประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคม
ความมุ่งมั่น อดทนในการท�ำงานเพื่อประชาชน
ความสามัคคี และการประสานพลังอย่างหนักแน่นจากทุกภาคส่วนของสังคม
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

เครือ่ งหมายราชการดังกล่าว นอกจากใช้เป็นตราประจ�ำส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว
ให้ใช้เป็นตราประจ�ำต�ำแหน่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตราประจ�ำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และตราประจ�ำต�ำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย
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