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1 
กับการเปลี่ยนแปลงสังคม  

วันที่15 พฤศจิกายน 2561 เปิดตัวหนังสือรายงานเร่ืองคดียุทธศาสตร์ วิทยากรที่

เก่ียวข้อง งานนี้จัดโดย justice center HK  วิทยากรหลักได้กลา่วว่าเราได้ให้การ

สนับสนนุงบประมาณเพื่อการชว่ยเหลือการท าคดียุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมนิติธรรมและ

ความเป้นธรรมในสงัคมที่ถูกกดข่ี มีความยากล าบาก เราสนับสนุนให้การใช้เคร่ืองมือทาง

กฎหมายเพื่อให้เกิดการเปิดกว้างในการยอมรับ มากกว่าการกดขี่กดดัน ในสังาม  คดี

ยุทธศาสตร์ก็ถูกวิจารณ์ด้วยวา่ ใช้เวลานานมากเป็นสิบปี ค่าใชจ้า่ยเยอะ มีความซับซ้อน 

และมีแค่ทนายความหรือบางคนที่มีส่วนร่วมเท่านัน้  มันอาจท าให้การท างานด้านอื่น

ลดทอนลงและไม่สามารถน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง  บางครั้งก็ยากมากที่จะให้คนอ่ืนๆ มา

มีส่วนร่วม ทนายความ ใช้ภาษายาก แล้วบางครั้งชุมชนไม่ได้มสีว่นร่วม บางครั้งคดีก็ไม่

ประสบผลส าเร็จ เกิดผลลัพท์ ทีเ่ป็นลบด้วย 

 

เราก็เลยเร่ิมศึกษาว่าคดียุทธศาสตร์ได้ผลจริงไหม เช่น เราศึกษาคดีโรมาในยโุรป  คดี

เก่ียวกับการศึกษาทั่วหน้า  คดีเรื่องสิทธิชนเผา่พื้นเมืองในพืน้ทีป่่า คดี ทรมานใน

ประเทศตุรกีและเคนย่า  เรามีขอ้สรุปบางอยา่งจากการศึกษาครั้งนี้ กับประเทศตา่งๆ 

ทั่วโลก 

 

เราเชื่อว่าไม่ใช่วา่เราท าไปเร่ือยๆ แต่ต้องดูย้อนหลังด้วยวา่ เกิดผลจริงไหมในการท าคดี

ยุทธศาสตร์  เราเห็นว่าเปน็บทบาทของเราที่จะท างานให้กลุ่มทนายความนักกิจกรรม

ด้านความยุติธรรม ดูว่าเราสรา้งการเปลี่ยนแปลงได้จริงไหม มีนกัวิจัย นักวิจัยผูช้่วย มี

วิธีการศึกษา ทั้งทนายความและนักกิจกรรมเพื่อท าการวิเคราะห์ว่าเมื่อเราน ากฎหมาย

หรอืกรอบกฎหมายมาท างานดา้นนโยบาย เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ในระดบัปฏิบตัิจริง

ไหม  เราเลือกคดีที่เราศึกษาอย่างตั้งใจ 
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2 
ข้อค้นพบ 

1. มีคดียุทธศาสตร์เกิดข้ึนมากในกลไกต่างๆทั้งระดบัประเทศและระดับภูมิภาค ทั้งระบบคอมมอนตลอว์ และระบบซวีิลลอว์ 

ไม่ใช่แต่ในฝัง่ตะวนัตก ขยายมาในมุมอ่ืนของโลก 

2. มีคดียุทธศาสตร์ทีท่ าแล้วได้ผล รัฐกลายเป็นเปา้หมายที่ถูกท าให้อาย ปรับเปลี่ยนนโยบายของเขาเอง เพราะศาลได้ให้

ความเห็นที่วิจารณน์โยบายของรัฐบาล เชน่ อังกฤษ  อเมริกา ถูกตั้งค าถามจากคดียุทธศาสตร์เกี่ยวกับการเข้ามือง 

3. การท าคดียุทธศาสตร์เป็นกระบวนการ ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงทั่งระบบ เช่น อาร์เจนตินา คดทีี่ท าหลังรัฐประหาร ได้ท า

ให้เกิดการเปิดเผยความจริงในชว่งเผด็จการและสร้างความเข้าใจต่อสังคมว่าเกิดอะไรข้ึนในอดีต ซึ่งเป็นผลของกฎหมายนิร

ทากรรม ศาลในประเทศส่งผลให้เกิดการยกเลิกกฎหมายนิรโทษกรรม  

4. คดียุทธศาสตร์ สง่ผลทั้งทางบวกและทางลบ  ส่งผลต่อสังคมโดยเร่วมเช่น การท าให้เด็กเข้าเรียนได้มากข้ึนในอินเดีย  ญาติ

ของผู้เสียหายทรมานในเคนย่าได้รับค่าชดเชยเยียวยา  ลดจ านวนผู้เสียหายจากการทรมานในอาร์เจนติน่า  ในประเทศอัฟ

ริกาผู้ติดเชื่อhivได้รับการรักษากว้างขวางขึ้น  ฯลฯ ชนะคดีในศาลฝรั่งเศสฯ มีทัง้อารมณ์ความรู้สึก 

5. คดียุทธศาสตร์ต้องท างานกับแง่อ่ืนๆ ด้วย เช่น การพิจารณาวา่ไม่ฟ้องดีกว่าฟ้องคดี  การคุ้มครองผู้เสียหายฯ แทนการ

ฟ้องร้องด าเนินคดี   การพิจารณาคดีที่เป็นธรรมต้องน ามาพิจารณาด้วย ทหายความมีบทบาทส าคัญ แต่ต้องหมายถึงคน

อ่ืนๆ ด้วย ในกระบวนด้วย ญาติ ผู้เสียหาย ชุมชน ต้องเข้ามามสี่วนรวม   

คดีตัวอย่าง หลายคดีเราไม่ได้ดหูรือคิดถึงแต่เพียงว่าชนะหรือแพ้ 

เราคิดว่าคดียุทธศาสตร์เป็นพืน้ที่ท างานสร้างพืน้ที่ท างานวา่มันจ าเป็นต้องเปน็กระบวนการที่ใชเ้วลา ทนายที่ท าคดีย่อมรู้ว่ามนั

เครียดตลอดกว่าจะได้ค าพิพากษา แต่พอได้ค าพิพากษามาแลว้ยังต้องท างานต่ออีก 

คดีส าคัญเป็นกระบวนการที่ยาว ต้องเตรียมการ ท างานกับใครบ้าง ใครควรเป็นคนฟ้อง และเมือ่การเมืองเปลี่ยนใครจะตัดสินใจ

ไปต่อไมไ่ปต่อ คดีจะด าเนนิต่อไปไม่มีวนัจบสิ้น จะต้องมีการคุยกันถึงยุทธศาสตร์กันตลอดเวลา 

คดีทรมานและคดีตายในการควบคุมตัวในสามปีทีผ่่านท างานกบัเครือข่ายในอินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนวิธีการท างาน ที่ต้องเผชญิ

กับความซับซ้อนของกฎหมายในแต่ละประเทศในเอเชียที่แตกต่างกัน มีการจัดตัง้กลุ่มท างานต่อต้านทรมานในเอเชีย และได้

ท างานวิจัยวา่มีกลไกกฎหมายอะไรที่ไดท้ าไปแลว้บา้งในเร่ืองการต่อต้านการทรมาน การป้องกนัคนหาย และการเสียชีวติในการ

ควบคุมตัว มีการท างานในศาลในประเทศหลายคดีในเอเชีย เช่นในปากีสถาน การคุยกันการท างานร่วมกันในภูมิภาคเอเชียท า

ให้ได้บทเรียนเป็นตวัอย่างในการท างาน 

รายงานมีรูปแบบของการท างานในแต่ละคดีของแต่ละประเทศ ในบริบทของฮ่องกง นิติธรรมและความเปน็อิสระของศาลเปน็

ส่วนหนึ่งของฮ่องกง  การเข้าถึงศาลและเรียกร้องความเป็นธรรมต่อศาลเป็นสทิธิพื้นฐานหนึ่งของชาวฮ่องกง   การท าคดี

ยุทธศาสตร์จะไดผ้ลหรือไม่เราเรียนรู้อะไรได้บา้งในงานศึกษาครั้งนี้ หนึ่ง ทนายทีท่ าคดียทุธศาสตร์ต้องท าคดีให้ดีให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางสงัคมได้จริง เขาติดต่อกันและท างานร่วมกันดังนั้นทนายความต้องเข้าใจวา่เราเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการ



  

3 
เคลื่อนไหวทางสังคม และการท างานนี้ก็ไมง่่ายนัก ตัวอย่างคดีผลกระทบของคดียุทธศาสตร์ส าคัญต่อสังคม และบางครั้งสง่ผล

ในทางลบได้ด้วยในทุกระยะของการท างาน ถ้าจะท าให้เกิดผลบวกอย่างแท้จริงต้องท างานตลอดและให้การศึกษากับสังคม

ตลอดเวลาและอยา่งกว้างขวาง 

ในฮ่องกง มีศาลที่เข็มแข็งตามระบบคอมมอนลอว์  การประสานงานระหว่างตวัความกับทนายความ ปชชทั่วไปไม่รู้เรื่อง

กฎหมาย  ทนายความที่ไมท่ างานกับบริษัทไม่สามารถให้ค าปรึกษากฎหมายได้   ทนายความไมส่ามารถท างานกับผูล้ี้ภัยได้ เรา

ต้องการเปลี่ยนแปลงสิง่นี้ด้วย  บทบาทของคณะกรรมการสิทธมินุษยชน เรามีequal opportunity act มีการให้ค าปรึกษา

เบื้องต้นได้กับผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัต ิ  มีอัตรา50% ที่ได้รับความชว่ยเหลือ และก าลังมีการพยายามในการจัดตั้งกรรมการสิทธิ
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