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ข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับการเกบ็ตวัอย่างสารพันธุกรรมทีเ่ลอืกปฏิบัติและไม่ชอบด้วยกฎหมายทีเ่กดิขึน้กับชายไทย

ในภาคใต้ ในระหว่างการตรวจคัดเลอืกเข้ารับราชการทหาร 

 

ตามอาํนาจของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชือ้ชาติในทุกรูปแบบ 

(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination-ICERD) มูลนิธิผสานวัฒนธรรม 

(มสผ.) ในฐานะองคก์รสิทธิมนุษยชนท่ีติดตามการละเมิดสิทธิมนษุยชนในประเทศไทย รายงานต่อคณะกรรมการว่าดว้ย

การขจดัการเลือกปฏิบตัิทางเชือ้ชาติ เพ่ือใหม้ีการแจง้คาํเตือนในเบือ้งตน้ต่อรัฐบาลไทย เพือ่ใหด้าํเนินงานเพือ่ป้องกนั

การเก็บตวัอย่างสารพนัธุกรรมทีเ่ลือกปฏิบตัแิละไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ทีเ่กิดขึน้กบัชายไทยในภาคใตใ้นระหว่างการตรวจ

คัดเลือกเข้ารับราชการทหาร การยื่นคาํรอ้งนี้ถือเป็นเร่ืองเร่งด่วน เน่ืองจากการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร

ระดบัประเทศจะมีขึน้ในระหว่างวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2563 – 9 สิงหาคม 2563   

นบัแต่ปี 2555 มสผ. ไดร้บัขอ้รอ้งเรียนจากพลเมืองในจงัหวดัชายแดนใตข้องไทย ประกอบดว้ยจงัหวดัปัตตานี 

ยะลา นราธิวาส และส่ีอาํเภอของสงขลา ไดแ้ก่ จะนะ เทพา นาทวี และสะบา้ยอ้ยว่า เจา้หนา้ท่ีความมั่นคงไดเ้ก็บตวัอย่าง

สารพนัธุกรรมจากชาวมสุลิมเชือ้สายมลายใูนจงัหวดัชายแดนใต ้ซึง่น่าจะเป็นเพราะขอ้สงสยัของรฐัต่อชาวมสุลิมเชือ้สาย

มลายท่ีูเป็นผูก้่อความไม่สงบ 

นอกจากนัน้ นบัแต่ปี 2562 ขอ้รอ้งเรียนท่ีเราไดร้บัยงัระบุถึงการเก็บตวัอย่างสารพนัธุกรรมอย่างเป็นระบบจาก

บุคคลซึ่งเขา้รบัการตรวจคดัเลือกเขา้รบัราชการทหารประจาํปี โดยเฉพาะในจงัหวดัชายแดนใต ้ตามขอ้มลูของศูนยส์นัติ

สขุ กองอาํนวยการรกัษาความมั่นคงภายในราชอาณาจกัร ภาค 4 ส่วนหนา้ จะมีการเก็บขอ้มลูสารพนัธุกรรมเหล่านีใ้น

ฐานะขอ้มลูความมั่นคง และจะมีการนาํมาใชเ้พ่ือสนบัสนนุการสอบสวนกรณีการก่อความไม่สงบในพืน้ท่ี  

จากแหล่งขอ้มูลในพืน้ท่ีของมสผ. ทางการไม่ไดแ้จง้ใหป้ระชาชนทราบว่า จะมีการนาํตัวอย่างสารพันธุกรรม

เหล่านีไ้ปใชอ้ย่างไร ไม่ไดแ้จง้ว่าหน่วยงานหรือบุคคลใดจะเป็นผูเ้ก็บตวัอย่างสารพันธุกรรมเหล่านี ้รวมทั้งบุคคลใดจะ

สามารถเขา้ถึงตวัอย่างสารพนัธุกรรมของตน ขอ้รอ้งเรียนท่ีมลูนิธิไดร้บัแสดงถึงขอ้กงัวลว่าไม่มีมาตรการเพ่ือป้องกนัการนาํ

ตัวอย่างสารพันธุกรรมไปใชโ้ดยมิชอบ อย่างเช่น การนาํหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรเ์ช่นนีไ้ปใชโ้ดยมิชอบ เพ่ือลงโทษ

บคุคลทางอาญา แมป้ระชาชนจะมีขอ้สงสยัและไม่ตอ้งการปฏิบตัิตาม แต่ส่วนใหญ่ไม่ตระหนกัว่าตนเองมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธ

การเขา้รว่มในการเก็บตวัอย่างสารพนัธุกรรม ส่งผลใหพ้วกเขายอมลงชื่อในใบแสดงความยินยอม โดยไม่ไดร้บัขอ้มลูอย่าง

เพียงพอ นอกจากนัน้ ประชาชนบางส่วนไม่กลา้ปฏิเสธใหค้วามร่วมมือ เน่ืองจากความเขา้ใจผิดว่า การเก็บตวัอย่างสาร

พนัธุกรรมเช่นนีเ้ป็นกระบวนการท่ีชอบดว้ยกฎหมาย หรืออาจเพราะกลวัเจา้หนา้ท่ี  

มสผ. เชื่อว่าการปฏิบัติเช่นนีม้ีลักษณะเป็น “การเลือกปฏิบัติทางเชือ้ชาติ” ปรากฏตามนิยามในข้อ 1 ของ

อนุสญัญา CERD ว่าหมายถึง “การจําแนก การกีดกนั การจํากดั หรือการเลือก โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของเชือ้ชาติ สีผิว 

เชือ้สายหรือชาติกาํเนิดหรือเผ่าพนัธุ์กาํเนิด....การระงบัหรือกีดกัน้การเคารพสิทธิมนษุยชนและเสรีภาพขัน้พืน้ฐานของ

บุคคล...” ทัง้นีเ้น่ืองจากว่า มีการบงัคบัเก็บตวัอย่างสารพนัธุกรรมเฉพาะจากพลเมืองในจงัหวดัชายแดนใต ้ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ี

มกัมีปฏิบตัิการก่อความไม่สงบ และมีการสอดแนมขอ้มลูของรฐับาล ดว้ยเหตดุงักล่าว การเก็บตวัอยา่งสารพนัธุกรรมของ

ชายไทยในภาคใตจ้ึงเป็นการละเมิดขอ้ 2 (a, d) และขอ้ 5 (b, d) 
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นอกจากการละเมิดต่ออนุสัญญา CERD การปฏิบัติเช่นนีย้ังอาจละเมิดต่อกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) ซึ่งประเทศไทยให้

สตัยาบนัรบัรองในปี 2539 การปฏิบตัิเช่นนีล้ะเมิดขอ้บทท่ีปรากฏในขอ้ 4(1) ซึ่งหา้มการเลือกปฏิบตัิใด ๆ ดว้ยเหตผุลดา้น

เชือ้ชาติ สีผิว หรือศาสนา แมใ้นช่วงท่ีมีการประกาศสถานการณฉ์ุกเฉิน และขอ้ 9(1) ซึ่งคุม้ครองสิทธิท่ีจะไม่ตอ้งถกูจาํกดั

อิสรภาพ เวน้แต่ดว้ยเหตผุลซึ่งเป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญัติ   

นอกจากกฎหมายระหว่างประเทศแลว้ กฎหมายในประเทศมีขอ้หา้มต่อการปฏิบตัิเช่นนีด้ว้ย โดยมาตรา 27(3) 

ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 ระบวุ่า “การเลือกปฏิบตัโิดยไม่เป็นธรรมต่อบคุคล ไมว่า่ดว้ยเหตคุวาม

แตกต่างในเรื่องถิ่นกาํเนิด เชือ้ชาติ....ความเชื่อทางศาสนา....หรือความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อบทบญัญตัิแห่ง

รฐัธรรมนูญ หรือเหตอุืน่ใด จะกระทาํมิได”้ และมาตรา 28 ของรฐัธรรมนญูระบวุ่า “การคน้ตวับคุคล....อนักระทบกระเทอืน

ต่อสิทธิหรือเสรีภาพ...จะกระทาํมิได ้เวน้แต่มีเหตุตามที่กฎหมายบญัญัติ” แมว้่ามาตรานีร้ะบุเงื่อนไขทางกฎหมายให้

สามารถเก็บตวัอย่างสารพนัธุกรรมได ้แต่ไม่มีเหตผุลทางกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ท่ีให้

อาํนาจเจา้พนกังานในการเก็บตวัอย่างสารพนัธุกรรมจากพลเมือง กรณีท่ีไม่ไดเ้ป็นผูต้อ้งหาในคดีอาญา   

แทนท่ีจะปฏิบตัิตามพนัธกรณีในการขจดัการเลือกปฏิบตัิทางเชือ้ชาติในทุกรูปแบบ รฐับาลไทยกลบัใชอ้าํนาจ

เบ็ดเสร็จของตน เพ่ือกระทาํการเลือกปฏิบตัิทางเชือ้ชาติ โดยเป็นการละเมิดสิทธิของชาวมสุลิมเชือ้สายมลายูในจงัหวัด

ชายแดนใต ้และอา้งความมั่นคงของรฐัเพ่ือสรา้งความชอบธรรมใหก้บัการละเมิดเช่นนี ้การเก็บตวัอย่างสารพนัธุกรรมทาํ

ใหเ้กิดความเส่ียงต่อประชาชนในจงัหวดัชายแดนใต ้เน่ืองจากขอ้มลูชีวมาตรเหล่านีอ้าจถูกเจา้หนา้ท่ีนาํไปใชอ้ย่างมิชอบ 

เพราะไม่มีกลไกท่ีโปรง่ใสเพ่ือประกันไม่ใหม้ีการใชต้วัอย่างสารพนัธุกรรมอย่างมิชอบ หรืออาจมีการใชอ้ย่างมีอคติ เพ่ือ

หาทางเอาผิดทางอาญากบัผูเ้ป็นเจา้ของสารพนัธุกรรมนัน้ ท่ีสาํคญั การเก็บตวัอย่างสารพนัธุกรรมของบคุคลท่ีเขา้รบัการ

ตรวจคดัเลือกเขา้รบัราชการทหาร เป็นส่ิงท่ีเกิดขึน้เฉพาะในจงัหวดัชายแดนใต ้ทาํใหเ้กิดความเห็นว่าการกระทาํเช่นนีเ้ป็น

การเลือกปฏิบตัิ ทาํใหเ้กิดอคติในทางลบต่อประชาชนในพืน้ท่ี ทาํใหดู้เหมือนเป็นผูม้ีแนวโนม้จะเป็นอาชญากร จึงตอ้งถกู

ปฏิบัติในฐานะผูต้ ้องสงสัย การปฏิบัติเช่นนี้ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อพลเมือง และต่อหลักการ

สนันิษฐานว่าเป็นผูบ้ริสทุธ์ิ ซึ่งเป็นหลกัการพืน้ฐานของกฎหมายในประเทศและรฐัธรรมนูญของไทย ดว้ยเหตุดงักล่าว จึง

ถือไดว้่ารฐัละเมิดสิทธิท่ีจะมีความมั่นคงของบคุคล และละเมิดการคุม้ครองของรฐัใหป้ลอดจากความรุนแรง   

         แมภ้าคประชาสังคมจะพยายามยุติการละเมิดเช่นนี ้ โดยมีการรณรงคร์่วมกันระหว่างภาคประชาสังคมและ

ประชาชนในจงัหวดัชายแดนใต ้แต่มีความกา้วหนา้นอ้ยมากในแง่การฟ้องคดี เน่ืองจากประชาชนในพืน้ท่ีหวาดกลัวต่อ

การข่มขู่ของทางการ ในระหว่างการตรวจคดัเลือกเขา้รบัราชการทหารเมื่อปีท่ีแลว้ ในวนัท่ี 1-12 เมษายน มสผ. ไดเ้ผยแพร่

แถลงการณ์เรียกรอ้งให้ทางการยุติการเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมในจังหวัดชายแดนใต ้และให้ทาํลายตัวอย่างสาร

พนัธุกรรมท่ีเก็บไวแ้ลว้ ต่อมาในวนัท่ี 17 เมษายน นายกรฐัมนตรี ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา ปฏิเสธว่าการปฏิบตัิเช่นนี ้ไม่เป็น

การละเมิดสิทธิของพวกเขา และยืนยนัว่าเป็นการปฏิบตัิท่ีไดร้บัความยินยอมอย่างเสรี เป็นการล่วงหนา้ และเกิดจากความ

เขา้ใจ เมื่อพิจารณาถึงการปฏิเสธว่าไม่มีการละเมิดเช่นนี ้ทาํใหเ้ชื่อว่าการเก็บตวัอย่างสารพนัธุกรรมในระหว่างการตรวจ

คดัเลือกเขา้รบัราชการทหารในจงัหวดัชายแดนใต ้จะเกิดขึน้ต่อไป    

         สืบเน่ืองจากขอ้กงัวลเหล่านี ้มสผ. จงึเรียกรอ้งใหค้ณะกรรมการว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบตัิทางเชือ้ชาติ และ

ผูร้ายงานพิเศษท่ีเก่ียวขอ้ง แจง้คาํเตือนในเบือ้งตน้ต่อรฐับาลไทย เพ่ือใหด้าํเนินการ  
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1. ประกนัอย่างเรง่ด่วนไม่ใหม้ีการเก็บตวัอย่างสารพนัธุกรรมท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ในระหว่างการตรวจคดัเลือก

เขา้รบัราชการทหารในจงัหวดัชายแดนใตท่ี้กาํลงัจะมีขึน้ แมจ้ะเป็นการเก็บท่ีเกิดขึน้จากความยินยอมอย่างเสรี เป็นการ

ล่วงหนา้ และเกิดจากความเขา้ใจ   

2. ยตุิการเก็บตวัอย่างสารพนัธุกรรมท่ีเลือกปฏิบตัิและไม่ชอบดว้ยกฎหมายต่อประชาชนในจงัหวดัชายแดนใต ้  

3. ทาํลายตวัอย่างสารพนัธุกรรมท่ีจดัเก็บมาแลว้ และใหช้ดเชยต่อบคุคลท่ีถกูจดัเก็บพนัธุกรรม  

4. กาํหนดใหห้น่วยงานตอ้งรบัผิดชอบต่อการเก็บตวัอย่างสารพนัธุกรรมท่ีเลือกปฏิบตัิและไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

โดยให้เข้าสู่การพิจารณาของศาล และถือเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมิชอบ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 27 และ 28 ของ

รฐัธรรมนญู และ  

5. ประกาศใชก้ฎหมายเพ่ือใหเ้กิดเหตผุลรองรบัทางกฎหมายสอดคลอ้งตามอนสุญัญา CERD  
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