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บทนํา
สิทธิมนุษยชนมีที่มาจากความตองการสองประการของมนุษย คือ ความตองการเปนอิสระ
และความเทาเทียมกันระหวางระหวางมนุษยดวยกันและความตองการจํากัดอํานาจของผูปกครอง
ที่ใชอํ านาจกดขี่ ป ระชาชน สื บ เนื่ อ งจากสัง คมมนุษยใ นสมัยบุพ กาลที่เ ต็ม ไปดวยความทุก ขยาก
และความไม เ สมอภาคเท าเที ยมของมนุ ษย โดยมนุ ษย ถู ก แบ ง ออกเปน ชนชั้ นสู ง กับ ชนชั้ นล า ง
โดยชนชั้ นล างจะถูก เอารั ดเอาเปรียบและถูก ปฏิบัติเ หมือ นกับ เปนวัตถุสิ่ง ของหรือ สัตวเ ลี้ยงของ
ชนชั้นสูง สิทธิตางๆ ในสังคมถูกสงวนไวสําหรับคนชั้นสูงเทานั้น เนื่องจากชนชั้นลางไมมีความเปนตัว
ของตัวเอง และยังตองพึ่งพาอาศัยชนชั้นสูงอยูทั้งในดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและปจจัยสี่
ตอมา เมื่อ สังคมมนุษยมีความเจริญ ขึ้น มนุษยมีความเปนตัวของตัวเองและมีเหตุผลกวาแตกอ น
มนุษยจึงสามารถชวยเหลือและดําเนินชีวิตไดดวยตนเองโดยไมตองพึ่งพาอาศัยผูอื่นเหมือนแตกอน
หรือพึ่งพาอาศัยผูอื่นแตนอยเทาที่จําเปน
ตอมา เมื่อมีพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของมนุษยชาติมากยิ่งขึ้นก็มีความขัดแยง
อันเนื่องมาจากความไมเทาเทียมของกลุม บุคคลสองกลุม คือ กลุมที่มีความเขมแข็ง และมีอํานาจ
ในการกําหนดความเปนไปภายในสังคม เชน กลุมชนชั้นปกครอง กลุมนักการเมืองกลุมพอคาและ
นักธุรกิจ และกลุมอิทธิพลกับคนอีกกลุมหนึ่งเปนกลุมที่มีอํานาจตอรองในทางสังคมนอยกวากลุมแรก
และตอ งปฏิบัติตามการชี้นําของกลุม แรก เชน กลุม ชาวนาและเกษตรกรกลุม ผูใชแรงงานโดยคน
กลุมแรกมักใชกําลังและอํานาจที่ตนมีกดขี่ขมเหงเอารัดเอาเปรียบคนกลุมหลังอยางไรมนุษยธรรม
ทําให คนกลุ ม หลั ง ซึ่ งอยู ในฐานะผู ถูกปกครองพยายามหากฎเกณฑ ตางๆ เพื่ อมาจํ ากั ดอํ านาจของ
ผูปกครอง มนุษยจึงตกลงเขาทําสัญญาอยูรวมกันเปนสังคมและจัดตั้งรัฐบาลขึ้นเพื่อทําหนาที่ปกครอง
รัก ษาความสงบเรี ยบร อ ยและอํ านวยความยุ ติ ธรรมใหเ กิ ดขึ้ นในสั งคมเรี ยกว าสั ญญาประชาคม
(Social Contract) โดยประชาชนแตละคนยอมสละสิทธิบางสวนของตน คือ สิทธิที่จะบังคับกันเอง
ใหรัฐหรื อรั ฐบาลซึ่ง ได จัดตั้ง ขึ้นตามสัญญา แตทุกคนยังสงวนสิทธิในชีวิต เสรีภาพ และทรัพยสิน
อันเปนสิทธิธรรมชาติของมนุษยไว ซึ่งรัฐหรือบุคคลใดจะทําลาย ลวงละเมิดหรือขัดขวางสิทธิดังกลาว
ไมได และเมื่ อ ใดที่ รั ฐหรื อรั ฐบาลทําผิดเงื่อนไขที่ตกลงไวในสัญ ญาโดยการละเมิดสิท ธิธรรมชาติ
ของประชาชน ถื อ ว ารั ฐได ก ระทํ าการอันเปนการฝาฝนความไววางใจของประชาชนตามสัญ ญา
ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญแหงการมีอํานาจของรัฐ ประชาชนผูถูกปกครองยอ มมีอิส ระในการถอดถอน
หรือ ล ม ล างรั ฐหรื อ ผู ป กครองที่ ทํ าผิดสัญ ญาไดแ ละอิส ระในการถอดถอนหรือ ล ม ลางผูป กครอง
ดั ง กล า วคื อ สิ ท ธิ ธ รรมชาติ ใ นการลงโทษผู ป กครองของผู ถู ก ปกครอง ซึ่ ง ต อ มาเรี ย กว า
“สิทธิมนุษยชน”

๒
การเรียกรองสิทธิมนุษยชนและการจัดทําเอกสารในยุคแรกๆ เนนเรื่องสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจแบบเสรี ซึ่งระบบเศรษฐกิจ
แบบเสรีมีเงื่อนไขสําคัญคือ การปลอดการแทรกแซงของรัฐ แตเมื่อเวลาผานไประบบเสรีกลับทําให
เกิดปญหาสังคมตามมา ทั้งนี้ เนื่องจากเปนความจริงที่วาคนเรามีความสามารถและโอกาสไมเทากัน
ดังนั้น การปลอยเสรีทําใหมนุษยกลุมหนึ่งไดประโยชน ในขณะที่มนุษยอีกกลุมหนึ่งถูกใชเปนเครื่องมือ
ในการหาประโยชน จ ากกลุ ม แรก และกลุ ม หลั ง ซึ่ ง มี จํ า นวนมากตกอยู ใ นสภาวะยากจนที่ สุ ด
และอยูอยางไมมีสภาพที่มีคาความเปนมนุษยเหลืออยู และจากสภาวการณที่เกิดขึ้นในสังคมดังกลาว
นํ า มาซึ่ ง การเรี ย กร อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในรู ป แบบใหม ขึ้ น มา ในลั ก ษณะเป น สิ ท ธิ ที่ จ ะมี ส ภาพ
การดํารงชีวิตที่ดีและมีส ภาพการทํางานที่ ดี โดยการเรียกรอ งให รัฐเขามามีบทบาทในการกระทํ า
เพื่อเสริมสรางใหมนุษยมีความเปนอยูที่ดี สมความเปนมนุษย ซึ่งตรงขามกับแนวคิดเดิมที่หามรั ฐ
เขาแทรกแซงกอใหเกิดแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการใหอํานาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกัน
แนวคิ ด ดั ง กล า วเกิ ด ขึ้ น ในช ว งศตวรรษที่ ๑๙ เพื่ อ จะเยี ย วยาแก ไ ขความอยุ ติ ธ รรม
และความไร ม นุ ษ ยธรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมอั น เป น ผลมาจาก “ลั ท ธิ เ สรี นิ ย ม” (Liberalism)
ที่เปดโอกาสใหมีการเอารัดเอาเปรียบกันเปนอยางมากของผูคนในสังคม โดยเฉพาะผูที่มีความแข็งแรง
กวามีอํานาจตอรองในทางเศรษฐกิจที่เหนือกวา มักจะใชความแข็งแรงและอํานาจตอรองที่เหนือกวา
ของตนดังกลาวกดขี่ขมเหงเอารัดเอาเปรียบผูที่ออนแอกวาหรือดอยกวาเพื่อแสวงหาประโยชนแกตน
ใหมากที่สุด ตัวอยางเชน ในเรื่องเสรีภาพในการแสดงเจตนาและเสรีภาพในการทําสัญญาในความเปนจริง
เกิดความไมเสมอภาคระหวางคูสัญญาโดยแสดงออกในรูปของการไมมีการเจรจาตอรองกัน คูสัญญา
ฝายหนึ่งเปนฝายที่เสียเปรียบในทางเศรษฐกิจ ถูกจํากัดในทางความเปนจริงวาตองเขารวมทําสัญญา
กับ อี ก ฝ า ยหนึ่ ง โดยต อ งยอมรั บ ตามข อ สั ญ ญาที่ผู ป ระกอบธุร กิจ การค าหรือ วิช าชี พ ไดกํ าหนด
ไว ลว งหน า แล ว เช น สั ญ ญากู ยื ม สัญ ญาเช าซื้ อ กรมธรรม ป ระกัน ภัย หรือ สัญ ญาจ าง เปน ต น
สัญญาเหลานี้จะถูกรางเนื้อหาขอสัญญาไวกอนแลวโดยผูประกอบธุรกิจและฝายที่จะเขาทําสัญญาดวย
ไมมีสิ ท ธิ จ ะแก ไขเปลี่ ยนแปลงข อ สัญญาดัง กลาว แตจ ะทําไดเ พียงแตจะยอมรับ หรือ ปฏิเ สธการ
ทําสัญญาเทานั้นการเจรจาตอรองกันในสัญญาจะไมมีในสัญญาเหลานี้ และหลักที่วาสัญญาเกิดจาก
เจตนารวมกันโดยเสรีของคูสัญญาก็จะเปนไปไมไดอีกตอไป ความเปนธรรมในสังคมก็ไมมีเพราะในเมือ่
ขอสัญญาไดถูกกําหนดอยางไม เปนธรรมไวลวงหนาจากผูประกอบธุรกิจแตฝายเดียวและอีกฝายหนึ่ง
อยูในภาวะจํ ายอมต อ งทํ าสั ญญาด วย สัญญาเหลานี้จึง เสมือนเกิ ดจากเจตนาของผูประกอบธุรกิ จ
ฝายเดียว หลักเจตนาและหลักเสรีภาพในการทําสัญญาจึงไมอาจเกิดขึ้นไดในสัญญาที่ไมมีความเทาเทียม

๓
กันในการทํ าสั ญญาจริ งๆ ๑ โดยเฉพาะในสั ญ ญาจ า งแรงงานซึ่ ง คูสัญ ญาไมไ ดมีความเสมอภาค
หรือ มี เ สรี ภาพในการทํ าสั ญ ญาอยางแทจ ริง ในสัญ ญาจางแรงงานนายจางเปนผูที่อ ยูในสถานะ
ที่ไ ดเ ปรี ยบกว า ลู ก จ า งเพราะเป น เจ าของป จ จั ยในการผลิต ในขณะที่ลู ก จ างมีแ ต เ พี ยงแรงงาน
ที่จะขายใหแกนายจางเทานั้น ความจําเปนทางเศรษฐกิจทําใหลูกจางไมอาจเปนผูตั้งเงื่อนไขตอรอง
กับ นายจ า งได เ พราะมี แรงงานในตลาดที่พ รอ มจะทํ าตามเงื่อ นไขหรื อ ความพอใจของนายจา ง
อยู ม ากมาย จึ ง เห็ น ได ว า ลู ก จ า งถู ก ความจํ า เป น ทางเศรษฐกิ จ บี บ บั ง คั บ ไม ใ ห มี เ สรี ภ าพ
ในการที่จะตอรองกับนายจางไดอย างเต็ม ที่ เสรีภาพความเสมอภาคในการทํ าสัญ ญาจางแรงงาน
ในทางความเปนจริงจึงเปนไปไมได ๒ และนายจางมักจะขูดรีดเอาประโยชนจากแรงงานลูกจาง เชน
กําหนดใหลูกจางทํางานลวงเวลาโดยไมจายคาลวงเวลา จายคาแรงใหแกลูกจางในราคาที่ถูกและไมให
สวัสดิการหรือจัดหามาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการทํางานใหแกลูกจางและกดขี่ขูดรีด
ผูใชแรงงานในลักษณะตางๆ เปนตน
นอกจากนี้ แมก ระทั่งระหวางคนในครอบครัวดวยกันก็ไมมีความเสมอภาคเทาเทียมกั น
ในความเปนจริง กลาวคือ เนื่องจากความสัมพันธภายในครอบครัวจะมีผูที่เปนหัวหนาครอบครั ว
ซึ่งมีหนาที่ในการปกครองเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวและมีอํานาจเหนือสมาชิกทุกคนในครอบครัว
สวนสมาชิกในครอบครัวก็มีหนาที่ตองเชื่อฟงคําสั่งและอยูใตอํานาจของหัวหนาครอบครัว เพราะตอง
พึ่งพาผูเปนหั วหนาครอบครัวสําหรับปจจัยตางๆ ที่จําเปนในการดํารงชีวิต ในบางกรณีผูเปนหัวหน า
ครอบครัวอาจใชอํานาจเหนือที่ตนมีกระทําการที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนในครอบครัว
เชน การใชความรุนแรงกับคนในครอบครัวดวยวิธีการตางๆ หรือการละเมิดสิทธิเ ด็ก และคนใน
ครอบครัวที่ถูกใชความรุนแรงหรือละเมิดสิทธิดังกลาว ก็ตองจํายอมเพราะยังตองพึ่งพาอาศัยผูที่เปน
หัวหนาครอบครัวอยู
จากความไมเสมอภาคเทาเทียมกันในความเปนจริงที่เกิดขึ้นในสังคมดังกลาว ไดกอใหเกิด
ความทุกขยากแกคนสวนใหญของสังคมเปนอยางมากและถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน รัฐจึงมี
หนาที่ตองเขาไปปกปองคุมครองคุมครองผูที่ออนแอกวาหรือดอยกวาในสังคมดังกลาว เพื่อใหเกิด
ความเปนธรรมในสังคม เพื่อใหเขาเหลานั้นมีสภาพชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นมีความเสมอภาคเทาเทียม
กันทั้งในความเปนจริงและในทางกฎหมายไมนอยไปกวาผูมีอํานาจในสังคมหรือผูมีฐานะทางเศรษฐกิจ
ดีกวาและเพื่อเปนการคุมครองสิทธิมนุษยชนของคนเหลานั้น ดังนั้น ประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศไทย
จึงไดมีการกําหนดใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจเขาไปตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกัน
๑

พอพันธุ คิดจิตต, “แนวความคิดและผลกระทบเกี่ยวกับขอสัญญาที่ไมเปนธรรม”, ดุลพาห, ปที่ ๔๐,
เลมที่ ๖, พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๓๖, น.๔๐ – ๔๑.
๒
มาลี พฤกษพงศาวลี, “สิทธิทางดานแรงงาน : ปจจัยพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน,” น.๖ – ๗.

๔
อย า งไรก็ ต าม ในระยะหลั ง ๆ นี้ ปรากฏว า มี เ รื่ อ งร อ งเรี ย นหลายๆ เรื่ อ งที่ เ สนอมา
ยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเพื่อใหพิจารณาตรวจสอบวาการกระทําตามเรื่องรองเรียน
เปนการละเมิ ดสิท ธิ ม นุ ษยชนหรื อไม เปนเรื่อ งเกี่ยวกับ การกระทําของเอกชนตอ เอกชนดวยกัน
และมี ก ารตั้ ง ประเด็ น ป ญ หาเกี่ ย วกั บ อํ า นาจหน า ที่ ข องคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ
วาคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการกระทําในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันหรือไม
อันเปนปญหาเกี่ยวกับความรูความเขาใจของประชาชนทั่วไปตออํานาจหนาที่และการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และเปนปญหาพื้นฐานที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอขอบเขต
ของการปฏิ บั ติหน าที่ ของคณะกรรมการสิท ธิม นุษยชนแหง ชาติในการสงเสริม และคุม ครองสิท ธิ
มนุษยชน แกบุคคลทั่วไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
คณะผูศึกษาวิจัยจะไดนําขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามเรื่องรองเรียนตางๆ ดังกลาวมาใชเปนฐาน
ในการวิ เ คราะห ป ญ หาเกี่ ยวกั บขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิท ธิมนุษยชนแหง ชาติ
ตอการกระทําขององคกรของรัฐและตอการกระทําของเอกชนอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
นําเสนอแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวตอไป เพื่อใหประชาชนเกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน
เกี่ยวกับขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตลอดจนผลของการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติดวย
แตก ารที่คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแหงชาติเขาไปตรวจสอบการละเมิดสิท ธิม นุษยชน
ในความสัมพันธร ะหวางเอกชนดังกลาวมีลักษณะเปนการจํากัดสิท ธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ของ
บุคคล ดังนั้น จึงตองมีบทบัญญัติของกฎหมายใหอํานาจไวจึงจะกระทําได โดยการทําหนาที่ดังกลาว
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจะมีขอบเขตที่จะกระทําไดแคไหน เพียงใด ขึ้นอยูกับวามี
หลักการและมาตรฐานสากล หรือกฎหมายภายในของประเทศนั้นๆ กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ไว
อยางไร และในป จจุ บันมีป ญหาในเกี่ยวกับขอกฎหมายและปญหาที่เกิดจากทางปฏิบัติอยางไรบาง
ซึ่งปญ หาต างๆ ที่ ก ล าวมานั้ น ผู ศึก ษาวิจั ยได นํามากํา หนดเปน ประเด็น การศึก ษาวิ จั ยหลั ก ของ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยคณะผูศึกษาวิจัยจึงไดศึกษาวิเคราะหหลักเกณฑตางๆ จากหลักทฤษฎี
และตําราทางวิชาการที่เกี่ยวของ พรอมทั้งศึกษาปญหาในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้น เพื่อนําผลการศึกษา
ที่ไดมาจั ดทําเปนขอเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันใหมีความชัดเจนและ
สอดคลอง ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗
วรรคหนึ่ง (๑) และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๒)
ซึ่งจะปรากฏรายละเอียดของการศึกษาในบทตางๆ ที่เกี่ยวของตอไป

บทที่ ๑
แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการคุมครองสิทธิมนุษยชน
แนวความคิ ดเรื่อ งสิ ทธิ มนุ ษยชนและการคุม ครองสิท ธิม นุษยชนมีมาตั้ง แตสมัยกรีก โรมัน
อันเนื่องมาจากสภาพสังคมที่ไรระบบระเบียบในการปกครอง ณ ขณะนั้น การดําเนินชีวิตของผูคน
ในยุคนั้นจึง คอนขางที่จ ะเปนอิสระ และจากการที่ตางคนตางมีอิส ระดัง กลาว การใชสิทธิเสรีภาพ
ในการดํ าเนิ นชี วิตของแต ล ะคนมั ก จะมีก ารลวงละเมิดหรือ กระทบกระทั่งสิท ธิเ สรีภาพของผูอื่น
อยูเสมอๆ และเมื่อมีการลวงละเมิดหรือกระทบกระทั่งกันดังกลาวเกิดขึ้น ตางคนตางก็มีอํานาจที่จะ
บัง คับการตามสิ ทธิ เ สรีภาพและลงโทษผูลวงละเมิดดวยกําลังของตนในลัก ษณะของการแกแคน
ทดแทน ทํ าใหเ กิดปญหาความขั ดแยง ระหวางผู คนในสัง คม และจากการไรระบบระเบี ยบในการ
ปกครองดังกลาว การปกครองบานเมือง ณ ขณะนั้นจึงอยูที่ดุลพินิจของผูปกครองที่จะกระทําตามที่
ตนเห็นสมควร ๓ และผูปกครองมักจะใชอํานาจปกครองในลักษณะตามอําเภอใจกดขี่ขมเหงผูใตปกครอง
ใหไดรับความทุกขยากแสนสาหัส นักคิดนักปรัชญาในยุคนั้นจึงไดกลาวอางแนวความคิดเรื่องกฎหมาย
ธรรมชาติ (Natural Law) และสิทธิธรรมชาติ (Natural Rights) ของมนุษยขึ้น เพื่อประสานความ
ขัดแยงระหวางผูคนในสังคมและจํากัดการใชอํานาจของผูปกครองดังกลาวและแนวความคิดทั้งสอง
ดัง กล าว ก็ ได พัฒ นามาเป นแนวความคิดเกี่ยวกับสิท ธิม นุษยชนและการคุม ครองสิท ธิม นุษยชน
มาจนกระทั่งปจจุบัน

๑.๑ แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
แมแนวความคิดเรื่ องสิทธิ มนุษยชนจะปรากฏขึ้นตั้ง แตสมัยกรีก โรมัน แตในสมัยนั้นไมได
เรียกวาสิทธิมนุษยชน (Human Rights) แตเรียกวา “สิทธิ ธรรมชาติ (Natural Rights)”และตอมา
เรียกว า “สิทธิของมนุษย (Rights of Man)” กอนที่จะมีการเรียกวาสิทธิมนุษยชนดังเชนปจจุบั น
และบุ คคลแรกที่ ใช คํ าว า “สิ ทธิ มนุ ษยชน” แทนคํ าว า “สิ ทธิ ของมนุ ษย” หรื อ “สิ ทธิ ธรรมชาติ ”
คือ Thomas Paine นักเขียนและนักตอสูทางการเมืองชาวอังกฤษ ในงานแปลคําประกาศสิทธิของ
มนุษยและพลเมือง ค.ศ. ๑๗๘๙ ของฝรั่งเศสเปนภาษาอังกฤษ ตอมาคําวา“สิทธิมนุษยชน” ไดปรากฏ
ในกฎบัตรสหประชาชาติ ค.ศ. ๑๙๔๕ แตคนสวนใหญมักเขาใจกันวาการเปลี่ยนถอยคําจากคําว า
“สิทธิของมนุษย ” มาเป นคํ าว า “สิ ทธิ มนุษยชน” มาจากข อเสนอแนะของนาง Eleanor Roosevelt
ในป ค.ศ.๑๙๔๓ ประธานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง สหประชาชาติ ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบ
๓

กุลพล พลวัน, สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัดภาพพิมพ, ๒๕๔๓), น. ๑๔.

๖
ในการทํ า ร า งปฏิ ญ ญาสากลว า ด ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและได รั บ การยอมรั บ จนใช คํ านี้อ ย างจริ ง จั ง
ในปฏิ ญญาสากลว าด วยสิ ทธิ มนุ ษยชน ค.ศ. ๑๙๔๘ ๔ และเป นที่ รูจั กและยอมรับ ทั้ง ในระดั บ
ระหวางประเทศและภายในประเทศและใชคํานี้มาจนกระทั่งปจจุบัน
๑.๑.๑ ความหมายและความสําคัญของสิทธิมนุษยชน
(๑.๑.๑.๑) ความหมายของสิทธิมนุษยชน
แมรัฐทุกรัฐจะใหความสําคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนและยอมรับวาเปนเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ
รั ฐ ทุ ก รั ฐ ไม ใ ช เ รื่ อ งภายในของรั ฐ ใดรั ฐ หนึ่ ง อี ก ต อ ไป แต ก็ ยั ง ไม มี ก ารกํ า หนดนิ ย ามของคํ า ว า
“สิทธิ มนุษยชน” ให ชัดเจนว าหมายความว าอยางไร แม แต ในกฎบั ตรสหประชาชาติ ค.ศ. ๑๙๔๕
ในฐานะธรรมนูญขององคการสหประชาชาติและตราสารเกี่ ยวกับ สิ ทธิ มนุ ษยชนระหวางประเทศ
ฉบับแรกที่ใหการยอมรับและคุมครองสิทธิมนุษยชนในระดับโลก หรือแมแตในปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชน ค.ศ. ๑๙๔๘ ซึ่งถือเปนเอกสารแมบทของสิทธิมนุษยชนปจจุบันก็ไมไดใหความหมาย
ของสิทธิมนุษยชนไวอยางเฉพาะเจาะจง ๕ วาหมายความวาอยางไร คงกําหนดไวแตเพียงองคประกอบ
หรือลักษณะของสิ่งที่จะถือวาเปนสิทธิมนุษยชนเทานั้น ๖

๔

Alan S. Rosenbaum (Ed), “The Philosophy of Human Rights International Perspective”,
Op.cit., P.9 อ างถึง ใน จรั ญ โฆษณานั นท , สิ ท ธิ ม นุ ษยชนไร พ รมแดน ปรั ช ญา กฎหมาย และความเป นจริ ง
ทางสังคม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, ๒๕๔๕), น. ๕๙ – ๖๐.
๕
อุด ม รัฐ อมฤต และคณะ, การอางศักดิ์ศ รีความเปนมนุ ษย หรือใช สิท ธิและเสรีภ าพของบุค คลตาม
มาตรา ๒๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐, (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัดนานา
สิ่งพิมพ, ๒๕๔๔), น. ๔๒.
๖
คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ. เอกสารสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ.
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.๑๙๔๘
คําปรารภ
“ดวยเหตุที่การยอมรับศักดิ์ศรีประจําตัว และสิทธิซึ่งเสมอกันและไมอาจโอนแกกันไดของสมาชิกทั้งปวง
แหงครอบครัวมนุษยเปนรากฐานของเสรีภาพ, ความยุติธรรมและสันติภาพในพิภพ,...”
ขอ ๑. มนุษย ทั้ง หลายเกิ ดมามีอิส รเสรี แ ละเทาเที ยมกั นทั้ ง ศั กดิ์ ศ รี และสิท ธิ ทุ กคนไดรั บ การประสิ ท ธิ
ประสาทเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติตอกันอยางฉันพี่นอง
ขอ ๒.บุ คคลชอบที่จะมีสิท ธิและเสรีภาพประดาที่ร ะบุไ วในปฏิญ าณนี้ , ทั้ งนี้ โดยไมมี การจําแนกความ
แตกตางในเรื่องเรื่องใดๆ, เชน เชื้อชาติ, สีผิว, เพศ, ภาษา, ศาสนา, ความเห็นทางการเมือง, หรือทางอื่นใด, ชาติ
หรือสังคมอันเปนที่มาเดิม, ทรัพยสิน, กําเนิด, หรือสถานะอื่นใด.
นอกจากนี้ การจําแนกขอแตกตางโดยอาศัยมูลฐานแหงสถานะทางการเมืองทางดุลอาณาหรือทางเรื่อง
ระหว างประเทศของประเทศ หรื อดิ นแดนซึ่ ง บุค คลสั งกั ดจะทํามิไ ด ทั้ง นี้ ไม วาดิ นแดนดั งกลาวจะเป นเอกราช
อยูในความพิทักษมิไดปกครองตนเองหรืออยูภายใตการจํากัดแหงอธิปไตยอื่นใด.

๗
การที่อ งคก ารสหประชาชาติ ไม ได กํ าหนดคํ านิ ยามของคํ าว า “สิท ธิม นุษยชน”
ไว เป นการเฉพาะเจาะจงดัง กลาวอาจจะดวยเหตุผลสามประการคือ ประการแรก เปนการละไว
ในฐานที่ เข าใจกั นไดโดยสามัญสํานึก ประการที่ สอง เพื่ อหลีกเลี่ ยงความขัดแย งในการอธิ บายความ
และประการที่ สาม เพื่ อเป ดกวางความหมายไวเพื่อความยืดหยุนหรือตอบรั บการพัฒนาความหมาย
สิทธิมนุษยชนที่ไมหยุดนิ่งตามพลวัตรสังคม ๗ และเมื่อพิจารณาจากพัฒนาการในทางประวัติศาสตร
ของสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนจะพบว า แนวความคิ ด เรื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนมี ค วามเป น พลวั ต ร (Dynamic)
โดยขึ้ น อยู กั บ บริ บ ทต า งๆ ของแต ล ะสั ง คมที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามกาลเวลา ๘ เช น
การมี ป ระวั ติ ศ าสตร ค า นิ ย ม ความเชื่ อ วั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ การเมื อ งการปกครอง
หรื อสภาพแวดลอ ม ฯลฯ ที่แตกตางกัน แตละสัง คมจึง มีความเขาใจสิท ธิม นุษยชนในความหมาย
ที่แตกตางกันไป การใหนิยามคําวาสิทธิมนุษยชนไวเปนการแนนอนตายตัว จึงอาจเปนการไปจํากัด
ความหมายของคําวาสิทธิมนุษยชนไวกับสังคมใดสังคมหนึ่ง ในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่งมากเกินไป
ดังนั้น จึงควรปลอยใหความหมายของคําวาสิทธิมนุษยชนพัฒนาไปตามพลวัตรของสังคมในแตละยุค
แต ล ะสมัย ในการพิ จ ารณาความหมายของคํ าว า “สิ ท ธิ ม นุษ ยชน” ในที่ นี้ จึง จะแยกพิ จ ารณา
เปนสิทธิมนุษยชนตามแนวคิดดั้งเดิมกับสิทธิมนุษยชนตามแนวคิดสมัยใหม
๑) ความหมายตามแนวคิดดั้งเดิม
โดยที่ แ นวความคิด เรื่อ งสิท ธิม นุษยชนมีร ากเหง าความคิดมาจากแนวความคิ ด
เรื่องกฎหมายธรรมชาติและสิทธิธรรมชาติ การปรากฏตัวหรือสถานการณมีอยูของสิทธิมนุษยชน
ในสายตาของฝายกฎหมายธรรมชาติหรือธรรมชาตินิยม มักมองวาสิทธิมนุษยชนเปนสิทธิที่มีอยูแลว
โดยธรรมชาติหรือเปนสิทธิธรรมชาติ (Natural Rights) ซึ่งมนุษยเพียงคนพบ (Discover) มิใชสิทธิที่เกิดจาก
อํานาจหรือการประทานใหของมนุษยดวยกันเอง๙ ดังนั้นจึงมีผูใหความหมายของคําวา “สิทธิมนุษยชน”
ในยุคนั้นวา
สิท ธิม นุษยชน คือ สิทธิที่คนทุก คนมีอ ยูโ ดยเสมอภาคเทาเทียมกันดวยเหตุที่เ ขา
เปนมนุษย เปนสิทธิที่ตั้ง อยูบนความใสใจตอธรรมชาติแหงการเปนมนุษยของเรา ๑๐สิทธิมนุษยชน
จึงเปนสิทธิที่เกิดมาเองโดยธรรมชาติในตัวมนุษย ในความหมายที่วาแหลงที่มาของสิทธินี้คือธรรมชาติ
๗

จรั ญ โฆษณานั นท , สิ ท ธิ ม นุ ษยชนไร พ รมแดน ปรั ช ญา กฎหมาย และความเป นจริ ง ทางสั ง คม,
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, ๒๕๔๕), น. ๕๗.
๘
อุดม รัฐอมฤตและคณะ, อางแลว เชิงอรรถที่ ๕, น. ๔๒.
๙
จรัญ โฆษณานันท, อางแลว เชิงอรรถที่ ๗, น. ๕๙.
๑๐
R.J.Vincent, “Human Rights and International Relations” (Cambridge : Cambridge
University Press,1988) ; จรัญ โฆษณานันท (แปล), “สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศ รีของมนุษย : บทวิจารณเชิ ง
วิเ คราะห แนวคิ ดเรื่ องสิท ธิ ม นุษยชนในโลกที่ มิใ ชต ะวั นตก”, วารสารกฎหมาย, คณะนิ ติ ศ าสตร จุ ฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ปที่ ๑๐, ฉบับที่ ๒, ธันวาคม ๒๕๒๘, น. ๗๙ – ๘๐.

๘
ของมนุษย (Human Nature) มิไดเกิดขึ้นเพราะการอนุญาตจากรัฐหรือเปนผลจากการกระทําของ
ใครคนใดคนหนึ่ ง โดยเฉพาะ ดั ง นั้ น ในการมี สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนบุ ค คลจึ ง ไม จํ า เป น ต อ งมี สิ่ ง ใดๆ
นอกเหนือจากความเปนมนุษยเขาไมตองทําอะไรทั้งสิ้นนอกเสียจากการไดเกิดมาเปนมนุษย ๑๑
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน คื อ คุ ณ ลั ก ษณะประจํ า ตั ว ของมนุ ษ ย ทุ ก คนในฐานะที่ เ กิ ด มา
เปนมนุษยและดวยเหตุผลแตเพียงอยางเดียววาเขาเกิดมาเปนมนุษย ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเหลานี้
อยูแลวตั้งแตกอนที่จะมีสังคมการเมืองที่เรียกวา “รัฐ” (State) เกิดขึ้น๑๒ และไมมีมนุษยผูใดสามารถ
สละสิทธิและเสรีภาพเหลานี้ไดโดยชอบและไมมี “ผูปกครองวาการแผนดิน (Sovereign) ” คนใด
หรือคณะใดมีอํานาจทําลายสิทธิและเสรีภาพเหลานี้ไดเชนกัน ๑๓ สิทธิมนุษยชนจึงมิไดเปนการที่รัฐ
บัญญัติกฎหมายใหสิทธิแกบุคคล หากแตเปนการที่กฎหมายของรัฐไดรับรองถึงความมีอยูของสิทธิ
ที่ติดตั วมนุ ษยไว ในบทบั ญ ญัติของกฎหมายเทานั้น เชน สิทธิในชีวิตรางกายของบุคคล เสรีภาพ
ในทางความเชื่อของบุคคล เปนตน๑๔
การให ค วามหมายสิท ธิ ม นุ ษ ยชนตามแนวคิ ดดั ง กล า ว เป นการให ความหมาย
สิทธิมนุษยชนโดยพิจารณาจากธรรมชาติของการเปนมนุษยและยืนยันถึงการถือครองสิทธิดังกลาว
โดยมนุษยทุกคน๑๕ และจากความหมายดังกลาวทําใหเห็นถึงลักษณะของสิทธิมนุษยชน ๒ ประการ
คือ ความเปนสากลของสิทธิมนุษยชนและการไมอาจสละโอนหรือยอมใหพรากไปแกผูใดผูหนึ่ง คือ
- ความเปนสากล (Universality) ของสิทธิมนุษยชน กลาวคือ เนื่องจากสิทธิมนุษยชนเป น
สิท ธิที่ ผู ก พั นอยู กั บ ความเป นมนุ ษยและติดตัวมนุษยทุก คนมาตั้ง แตกําเนิดสิท ธิม นุษยชนจึง ไม มี
ขอจํากัดในทางลักษณะตัวบุคคลคือ ๑๖ เปนสิทธิที่บุคคลทุกคนเปนผูทรงสิทธิโดยไมมีการแบงแยกวา
บุคคลนั้นจะเปนคนของชาติใด เชื้อชาติใด ภาษาใดหรือศาสนาใดและสามารถกลาวอางสิทธิดังกลาว
ไดโดยไมจํากัดสถานที่และเวลา
- การไมอาจสละโอนหรือยอมใหพรากไป (Inalienability) แกผูใดผูหนึ่งกลาวคื อ
แม สิท ธิม นุษยชนจะเปนสิทธิที่ติดตัวทุก คนมาตั้ง แตกําเนิดในฐานะที่เกิดมาเปนมนุษยและบุคคล
ทุกคนสามารถกลาวอางสิทธิดังกลาวไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ แตบุคคลทุกคนในฐานะที่เปน
ผูทรงสิทธิดังกลาว ก็ไมอาจแสดงเจตนาจําหนายจายโอนหรือสละสิท ธิดังกลาวใหแกบุคคลใดก็ได
๑๑

จรัญ โฆษณานันท, อางแลว เชิงอรรถที่ ๗, น. ๕๗.
วรพจน วิศรุตพิชญ, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐,
พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๔๓), น. ๔๔.
๑๓
เพิ่งอาง, น. ๔๐.
๑๔
บรรเจิ ด สิง คะเนติ, หลั กพื้นฐานของสิ ท ธิเ สรีภ าพและศั กดิ์ศ รี ความเป นมนุ ษย ต ามรั ฐธรรมนู ญ ,
พิมพครั้งที่ ๒ ปรับปรุงใหม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๔๗), น. ๗๓.
๑๕
จรัญ โฆษณานันท, อางแลว เชิงอรรถที่ ๗, น. ๕๘.
๑๖
บรรเจิด สิงคะเนติ, อางแลว เชิงอรรถที่ ๑๔, น. ๗๓.
๑๒

๙
และรั ฐ หรื อ บุ ค คลใดก็ ไ ม อ าจกระทํ า การใดอั น เป น การพรากสิ ท ธิ ดั ง กล า วไปจากบุ ค คลได
เพราะหากยอมให มี ก ารโอน การสละ หรือ การพรากสิท ธิม นุษยชนไปจากบุคคลได เทากับ ยอม
ใหมีก ารสละหรื อ ทํ าลายความเป นมนุ ษยของบุค คลได ซึ่ ง ไมอ าจทํ าได เพราะความเปน มนุษ ย
ไมอาจจะสละโอนหรือทําลายไดโดยรัฐหรือบุคคลใดแมกระทั่งมนุษยคนนั้นเอง
นิยามความหมายสิ ทธิ มนุ ษยชนดังกล าว เป นการนิ ยามความหมายสิทธิมนุษยชน
ในยุคเริ่มตนในสังคมตะวันตก และเมื่อสังคมและอุดมการณทางการเมืองการปกครองของตะวันตก
เปลี่ ยน แป ลงไป กา รนิ ย าม ความ หมา ยสิ ทธิ มนุ ษ ยชนใ นสั งคม ตะ วั น ตกก็ เป ลี่ ย นไป
ตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมดวย
๒) ความหมายตามแนวคิดสมัยใหม
ตามแนวคิดสมัยใหมเห็นวาสิทธิมนุษยชนไมใชสิทธิที่มีมาโดยธรรมชาติของมนุษย
แตเกิดจากการกระทํ าหรื อการสร างสรรคของมนุษยภายหลังที่เกิดสังคมการเมืองที่เรียกวารัฐแลว
และเห็นวาสิทธิมนุษยชนเปนเรื่องอุดมการณหรือแนวคิดที่มนุษยกลาวอางเพื่อเรียกรองใหประโยชน
ของตนไดรับการรับรองคุมครองจากผูปกครองหรือรัฐ โดยอางความชอบธรรมของประโยชนนั้นๆ
วาเปนสิ่งจําเปนตอความเปนมนุษย (Human dignity)๑๗ และมีการพัฒนาไมหยุดนิ่งตามความเปลี่ยนแปลง
ของสัง คมมนุ ษย ในแต ละยุ คสมั ย สิทธิม นุษยชนตามแนวคิดสมัยใหมจึง ไมใชสัจธรรมที่เปนนิรันดร
หรือคุณคาสูงสุดและมิใชสิ่ง สมบูรณถูกตอ งในทุกๆ สถานที่หรือโดยไมจํากัดกาละ ๑๘ หากแตมีการ
เปลี่ ย นแปลงไปตามพั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร ก ารเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม
ในแตละยุคสมัย และจากวิวัฒนาการของสังคมมนุษยในแตละยุคสมัยจนกระทั่งปจจุบัน จะพบวาสิทธิ
มนุษยชนมีพัฒนาการทางประวัติศาสตรแบงออกเปน ๓ ยุค คือ ๑๙
ยุคที่ ๑ สิทธิมนุษยชนแบบปจเจกชนนิยม (Individualism) ที่เนนคุณคาอุดมคติเรื่อง
“อิสระเสรีภาพ” ของมนุษยและถือเปนยุคเริ่มตนแหงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Civil and
Political Rights) ปรากฏชัดในขอเขียนของ John Locke นักปรัชญาชาวอังกฤษที่ใหความสําคัญ
กับ คุ ณ ค า ของมนุ ษ ย แ ต ล ะคนในฐานะป จ เจกชน (Individualism) ว า มี สิ ท ธิ อิ ส ระที่ ผู มี อํ า นาจ
จะละเมิดมิไดอยูและผูมีอํานาจตองยอมรับพรอมๆ กับการจํากัดอํานาจผูปกครอง ๒๐ โดยผานทาง
สัญญาประชาคม (Social Contract) และ Locke ไดอาศัยทฤษฎีสิท ธิปจ เจกชนนิยมนี้สนับ สนุ น
๑๗

วิชัย ศรี รัตน, “พัฒ นาการของสิทธิม นุษยชน”, ดุลพาห, ป ที่ ๔๘, เล มที่ ๓, กันยายน – ธันวาคม
๒๕๔๔, น. ๔๗.
๑๘
จรัญ โฆษณานันท, อางแลว เชิงอรรถที่ ๗, น. ๑๒๕.
๑๙
เพิ่งอาง, น. ๗๙.
๒๐
บวรศั กดิ์ อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชนเลม ๑ วิ วัฒ นาการทางปรัช ญาและลั กษณะของกฎหมาย
มหาชนยุคตางๆ , พิมพครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๔๖), น. ๖๔.

๑๐
ความชอบธรรมแหงสิทธิชาวอังกฤษในการตอสูกับกษัตริยที่เปนทรราช ๒๑ โดยสิทธิมนุษยชนในยุคนี้
จะสรางพันธะในทางลบ (Negative Obligation) ใหกับรัฐ กลาวคือ หามรัฐเขามายุงเกี่ยวแทรกแซง
ในสิทธิและเสรีภาพของปจเจกชน ในขณะเดียวกันก็กอหนาที่ใหกับบุคคลที่สามในการที่ตองมีหนาที่
เคารพต อ สิ ท ธิ และเสรี ภาพของผู ท รงสิท ธินั้นด วย สิท ธิม นุษยชนในยุคนี้จึง กอ พัน ธะใหรั ฐเพีย ง
ออกกฎหมายรั บ รองสิ ท ธิ แ ละบั ง คับ ใชเ พื่อ ใหผู มีสิท ธิได ใชสิ ท ธิไ ด สิ ท ธิม นุษยชนในยุค นี้ ไดแ ก
สิท ธิ และเสรีภาพในเนื้อ ตั วรางกาย สิท ธิในการมีสัญ ชาติและการไดรับ การยอมรับ วาเปนบุคคล
ตามกฎหมาย สิทธิในการมีศักดิ์ศรี สิทธิในความเปนสวนตัว สิทธิในมโนธรรมความคิดและศาสนา
และสิทธิในการพูดและการแสดงออก เปนตน ๒๒
ยุคที่ ๒ สิทธิมนุษยชนแบบความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice) ที่ขยายคุณคา
อุดมคติไปสูเรื่อง “ความเสมอภาค” ของมนุษย และทําใหเกิดการปรากฏตัวของสิทธิทางเศรษฐกิ จ
สังคม และวัฒนธรรม ปรากฏในงานเขียนของ John Rawls เรื่อง “ทฤษฎีความยุติธรรม” ซึ่งมีหลักการ
สําคัญที่เนนคุณคาของสิทธิเสรีภาพอยางสูงของมนุษยสองประการ คือ หลักความมีอิสระเทาเทียมกัน
ซึ่ ง มนุ ษย ทุ ก คนจะต อ งมี สิ ท ธิ เ ท าเที ยมกั นในเสรี ภาพขั้ นพื้ นฐานอย างมากที่ สุ ด เท าที่ จ ะเป นได
และหลักความเสมอภาคของโอกาสที่เปนธรรมหรือหลักความแตกตางในกรณีของความแตกตางใน
ฐานะทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมตามหลั ก ความยุติ ธรรมทางสัง คมแล วความไมเ สมอภาคดัง กล า ว
จะตองไดรับการจัดระเบียบใหเปนธรรมหรือใหเปนประโยชนมากที่สุดแกคนที่เสียเปรียบหรือดอย
โอกาสที่สุดในสังคม ๒๓ ทั้งนี้เนื่องจากในความเปนจริงแลวคนเรามีความสามารถและโอกาสไมเทากัน
ทําใหม นุษยก ลุมหนึ่ง ไดป ระโยชนในขณะที่ม นุษยอีก กลุมหนึ่งถูกใชเป นเครื่อ งมื อ ในการแสวงหา
ประโยชนจากกลุมแรกและกลุมหลังมีคนจํานวนมากที่ตกอยูในสภาวะยากจนที่สุดและอยูอยางไมมี
สภาพที่มีคาความเปนมนุษยเหลืออยู จึงทําใหเกิดการเรียกรองสิทธิมนุษยชนในรูปแบบใหมขึ้นมา
ในลักษณะเปนสิทธิที่ใหมนุษยมีสภาพความเปนอยูที่ดีสมกับความเปนมนุษย ๒๔
สิ ทธิ มนุ ษยชนในยุคนี้ไดส รางพันธะในทางบวก (Positive Obligation) ใหกับรั ฐ
ฝ า ยเดี ย ว คื อ เรี ย กร อ งให รั ฐ เข า มามี บ ทบาทในการกระทํ า เพื่ อ เสริ ม สร า งให ม นุ ษ ย มี ชี วิ ต
ความเปนอยูที่ดี มีคุณคาสมกับความเปนมนุษยแกประชาชนทุกคน แตไมไดกอหนาที่ใหกับบุคคล
ทั่วไป กลาวคือ บุคคลที่สามหรือเอกชนหาไดมีหนาที่ตองจัดหาสิ่งตางๆ ใหกับบุคคลที่เปนผูทรงสิทธิ
นั้นๆ ไม สิ ท ธิ ม นุ ษยชนในยุ คนี้ ไดแก สิท ธิในการศึก ษา สิท ธิใ นที่อ ยูอ าศัย สิท ธิในการมีอ าหาร
ที่เพียงพอเปนตน๒๕
๒๑

จรัญ โฆษณานันท, อางแลว เชิงอรรถที่ ๗, น. ๖๓.
วิชัย ศรีรัตน, อางแลว เชิงอรรถที่ ๑๗, น. ๔๒.
๒๓
จรัญ โฆษณานันท, อางแลว เชิงอรรถที่ ๗, น. ๑๓๗.
๒๔
วิชัย ศรีรัตน, อางแลว เชิงอรรถที่ ๑๗, น. ๔๔ – ๔๕.
๒๕
เพิ่งอาง, น. ๔๒ – ๔๓.
๒๒

๑๑
ยุคที่ ๓ สิ ทธิ มนุ ษยชนแบบกลุมบุคคล (Collective Rights) ที่มุงสูหลักความเปน
“ภราดรภาพ” หรื อ ความสมานฉั นทของเพื่อ นมนุ ษยทั้ง มวลในโลก เกิ ดเปน สิท ธิม นุษยชนใหม
ที่เรียกวา สิทธิในความสมานฉันท (Rights of Solidarity) หรือสิทธิของประชาชน (Rights of Peoples)
อันเปนสิทธิรวมกันของประชาชนทุกคนหาไดเปนสิทธิของปจเจกชนคนหนึ่งคนใดที่จะใชสิทธิเรียกรอง
ตามลําดับ แตเปนสิทธิของกลุมบุคคล สิทธิมนุษยชนในยุคนี้เกิดจาการเรียกรองของกลุมประเทศโลก
ที่ส าม ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากประเทศเหล านี้ถูก กดขี่และตัก ตวงผลประโยชนจ ากรัฐเจาอาณานิคมและ
เนื่องจากประเทศเหลานั้นเปนประเทศกําลังพัฒนาที่ยากจน จึงกลาวอางสิทธิในการพัฒนาโดยถือวา
เปนหน าที่ ของทุ กรั ฐที่จ ะตอ งรวมมือ กันสรางระเบียบโลกที่เ ปนธรรมที่เ อื้อ อํานวยตอ การพัฒ นา
และตองชวยเหลือประเทศที่กําลังพัฒนาเหลานั้น ๒๖ สิทธิมนุษยชนในยุคนี้ ไดแก สิทธิในการกําหนด
อนาคตตนเอง สิ ท ธิ ใ นการพั ฒ นา สิ ท ธิ ใ นการมี ส ว นร ว มและได รั บ ประโยชน จ ากมรดกร ว ม
ของมนุษยชาติ สิทธิของชนกลุมนอย เปนตน
ดั ง นั้ น จึ งมี ผู ให ความหมายคํ าว า “สิ ท ธิม นุษยชน” ในความหมายที่ แตกต างกั น
ในแตละยุคสมัย ดังนี้
John Stuart Mill. ๒๗ อธิบายวา สิทธิมนุษยชน เปนสิทธิในฐานะเปนองคประกอบ
หนึ่งที่ไมอาจขาดไดในความสุขของมนุษย อันหมายถึงวาบุคคลทุกคนโดยธรรมชาติมีสิทธิที่จะไดรับ
การเคารพนับถือเชิงศีลธรรมอยางเทาเทียมกันจากผูอื่น
Joel Feinberg. ๒๘ อธิบายวา สิทธิมนุษยชนเปนขอเรียกรองทางศีลธรรมอันมั่นคง
สมบูรณ ซึ่งตั้งอยูบนฐานของความตองการหรือความจําเปนขั้นพื้นฐานของมนุษยทั้งหมด โดยถือวา
ปจ เจกชนทุ ก คนล ว นมี สิ ท ธิ ม นุ ษยชนเพราะทุก คนต างก็มี ค วามต อ งการเยี่ ยงมนุ ษ ยเ หมื อ นกั น
หาไมแลวก็คงไมสามารถมองเขาเหลานั้นวาเปนดั่งมนุษยได
John Rawls. ๒๙ อธิบายวา สิทธิมนุษยชน คือ การมีสิทธิที่จะไดรับการตอบสนอง
ความตองการในผลประโยชนของมนุษยตางๆ ของมนุษย ซึ่งสมาชิกของกลุม ชนจักตองไดรับการ
ปกปองค้ําประกันและรับรองตามหลักความยุติธรรมทางสังคม
“สิทธิมนุษยชน” หรือ Human Rights หมายถึง๓๐ สิทธิเสรีภาพสวนบุคคลซึ่งปกปอง
“ปจเจกบุคคล” (Individual) หรือ “กลุมบุคคล” (Group) จากการกระทําที่ตองหามของสมาชิกอื่น
หรือรัฐ โดยกฎหมายระหวางประเทศ หรือจารีตประเพณีระหวางประเทศ

๒๖

เพิ่งอาง, น. ๔๓.
จรัญ โฆษณานันท, อางแลว เชิงอรรถที่ ๗, น. ๗๐.
๒๘
เพิ่งอาง, น. ๕๘.
๒๙
เพิ่งอาง, น. ๑๓๘.
๓๐
อุดม รัฐอมฤตและคณะ, อางแลว เชิงอรรถที่ ๕, น. ๔๐.
๒๗

๑๒
สิทธิมนุษยชน คือ๓๑ สิทธิที่ครอบคลุมการดํารงอยูของมนุษย เพื่อชีวิตที่ดีในสังคมที่ดี
โดยมีหลักการที่สําคัญสามเรื่องคือ สิทธิในชีวิต สิทธิในการยอมรับนับถือ และสิทธิในการดําเนินชีวิต
และพัฒนาตนเองตามแนวทางที่ชอบธรรม
สิทธิมนุษยชน คือ ๓๒ สิทธิอันจําเปนที่มนุษยพึงมีเพื่อใหมนุษยไดมีชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี
การที่ ม นุ ษย จ ะมี ชีวิตอย างมี ศัก ดิ์ ศรีได หาไดมีความหมายเพียงการมีชีวิต การดํารงชีวิตเท านั้ น
แตมนุษยตองมีสิทธิที่จะพัฒนาตนเองเพื่อใหบรรลุถึงการมีชีวิตอยูอยางมีศักดิ์ศรี
จากความหมายคําวา “สิทธิมนุษยชน” ดังกลาว จะเห็นวาสิทธิมนุษยชนสมัยใหม
หรือในยุคปจจุบันมิไดหมายความเฉพาะสิทธิธรรมชาติที่ติดตัวทุกคนมาตั้งแตกําเนิดในฐานะที่เกิดมา
เปนมนุษยเทานั้น แตยังรวมถึงสิทธิอันจําเปนที่มนุษยพึงมีเพื่อการดํารงอยูอยางมีศักดิ์ศรีของมนุษยดวย
ไดแก สิทธิในความเปนอยูที่ดี สิทธิในการยอมรับนับถือ สิทธิในการกําหนดตนเอง สิทธิในการพัฒนา
ตนเอง หรือสิทธิมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรของรัฐ นอกจากนี้สิทธิมนุษยชนสมัยใหมยังมิได
หมายถึงเฉพาะสิทธิของปจเจกชนเทานั้น แตยังรวมถึงสิทธิของกลุมบุคคลดวย โดยเฉพาะกลุมบุคคล
ที่เปนผูดอยโอกาสและเสียเปรียบในสังคมที่ตองไดรับการดูแลปกปองจากสังคมหรือรัฐ ดังนั้น จึงอาจ
กล า วได วา สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนสมั ย ใหม ห รือ ในยุ ค ปจ จุ บั น มี ส องระดั บ คื อ ๓๓ สิ ท ธิข องป จ เจกชนกั บ
สิทธิของกลุมบุคคล (Collective Rights)
(๑.๑.๒) ความสําคัญของสิทธิมนุษยชน
จากความหมายและพัฒนาการทางประวัติศาสตรของสิทธิมนุษยชนตามที่กลาวมา
ขางตนจะเห็นวาสิทธิมนุษยชนมีที่มาจากความตองการสองประการของมนุษย คือ ความตองการเปน
อิส ระและความเท าเที ย มกั นระหวางระหวางมนุษยดวยกันและความต อ งการจํากัดอํานาจของ
ผูป กครองที่ ใช อํ านาจกดขี่ ป ระชาชน และจากความตอ งการดัง กลาวทําใหเ ห็นวาสิท ธิม นุษยชน
มีความสําคัญ ๒ ประการคือ
๑) สิทธิมนุษยชนในฐานะที่เปนหลักในการเรียกรองอิสรภาพและความเทาเทียมกัน
ของมนุษย
สื บ เนื่ อ งจากสั ง คมมนุษย ในสมัยบุ พ กาลที่เ ต็ ม ไปดวยความทุก ข ยากและความ
ไมเสมอภาคเทาเทียมของมนุษย โดยมนุษยถูกแบง ออกเปนชนชั้ นสูงกับ ชนชั้นลาง โดยชนชั้นลาง
จะถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกปฏิบัติเหมือนกับเปนวัตถุสิ่งของหรือสัตวเลี้ยงของชนชั้นสูงสิทธิตางๆ
ในสังคมถูกสงวนไวสําหรับคนชั้นสูงเทานั้น ทั้งนี้ เนื่องจากชนชั้นลางในขณะนั้นไมมีความเปนตัวของ

๓๑

เพิ่งอาง.
วิชัย ศรีรัตน, อางแลว เชิงอรรถที่ ๑๗, น. ๔๗.
๓๓
เพิ่งอาง. น. ๔๘.
๓๒

๑๓
ตัว เองและยั ง ต อ งพึ่ ง พาอาศั ย ชนชั้ นสู ง อยู ทั้ ง ในด า นความมั่ น คงปลอดภั ยในชี วิ ต และป จ จั ย สี่
และสภาพการณเชนนี้ปรากฏทั้งในสังคมตะวันตกและตะวันออก คือ ๓๔
ในสั ง คมตะวั น ตกเริ่ ม ตั้ง แต ส มั ยเมโสโปเตเมี ย ที่แ ฝงไว ด วยความทารุณ กรรม
ของระบบทาส การประหารหมูท าสฝงตามลงไปในประเพณีฝงศพพระราชา การลงโทษที่รุนแรง
ในลักษณะตาตอตาฟนตอฟน เชน ถาคนไขตายในระหวางการผาตัดแพทยผูผาตัดตองถูกประหาร
ตายตามไปดวย สมัยอียิปต ภาพของแรงงานทาสการทําการทารุณกรรมทาสและการสูญเสียแรงงาน
ทาสจํานวนมหาศาลจากการสรางพิรามิด สมัยฮิบรู ที่ชาวยิวตกเปนทาสของอียิปตและตองทํางาน
หนักไดรับทุกขเวทนาแสนสาหัส สมัยกรีก แมกรีกจะมีความรุงโรจนในทางปรัชญา โดยเฉพาะปรัชญา
กฎหมายธรรมชาติและสิทธิธรรมชาติที่เชื่อในความเสมอภาคทัดเทียมแหงคุณคาของมนุษยที่มีเหตุผล
โดยธรรมชาติเสมอกัน แตจากชะตาชีวิตของ ๓ นักปรัชญาที่ยิ่งใหญของกรีกโบราณ ไดแก โสกราตีส
เพลโต และอริสโตเติ้ล อาจสะทอนใหเห็นการเบียดเบียน การขมเหงกันภายในสังคมกรีกไดในระดับหนึ่ง
ที่วาระสุดทายแหง ชีวิตโสกราตี ส ต อ งสิ้ นสุ ดลงด วยการดื่ ม ยาพิ ษฆ าตั วตายตามคํ าพิ พ ากษาของ
ศาลประชาชน การเนรเทศตั วเองออกจากเอเธนสของเพลโตและถูกจับเปนทาสไปขายในตลาด และ
อริสโตเติ้ล ที่ตองหลบหนีแทนการเผชิญหนากับโทษประหารชีวิตแบบโสกราตีส และในสมัยโรมั น
แมโรมันจะมีความเรืองรองแหงเหตุผลหรือคุณคาของความยุติธรรมรองรับกฎหมายโรมัน แตก็ไมอาจ
บดบังหรือ ปดกั้นความปาเถื่อนหรือการขมเหงมนุษยดวยกันในสังคม โรมันถือวาทาสมิใชเพียงแค
แรงงานในการผลิตของนายทาสเทานั้น หากยังเปนเสมือนวัตถุไรชีวิตที่ตอบสนองความตอ งการ
ทุกอยางของนายและอาจถูกซื้อขายกันไดดังเชนสัตวเลี้ยง และปรากฏการณเชนนี้ก็ยังดํารงเรื่อยมาใน
สังคมตะวันตกตลอดจนสมัยใหม ในขณะที่ในสังคมตะวันออกก็มีสภาพการณไมแตกตางกัน ดังจะเห็น
ไดจ ากในสั ง คมอิ นเดี ยที่ มี ค วามเชื่ อ ในระบบวรรณะหรือ การแบง ชั้ นวรรณะของมนุษยอ อกเป น
๔ ประเภท ไดแก พราหมณ กษัตริย ไวศยะ และศูทรหรือทาส หรือแมกระทั่งสังคมไทยในอดีตที่มี
ระบบทาสกับนายทาส เปนตน
ตอมา เมื่อสังคมมนุษยมีความเจริญขึ้น มนุษยมีความเปนตัวของตัวเองและมีเหตุผล
กวาแตกอ น มนุษยจึงสามารถชวยเหลือและดําเนินชีวิตไดดวยตนเองโดยไมตองพึ่ง พาอาศัยผูอื่ น
เหมือ นแต ก อ นหรื อ พึ่ ง พาอาศั ยผู อื่นแตนอ ยเทา ที่จําเปน มนุษย โ ดยเฉพาะชนชั้ นลางจึง มีความ
พยายามแสวงหาแนวทางเพื่อ ปลดปล อ ยอิ ส รภาพตนเองจากอํ านาจกดขี่ ครอบงํ าของชนชั้ นสู ง
ที่เหนือกวาหรือเพื่อใหชนชั้นลางซึ่งเปนผูดอยกวามีอิสรเสรีภาพมากขึ้นกวาเดิมหรือมีโอกาสพัฒนา
ตนเองใหทัดเทียมกับชนชั้นสูงที่เหนือกวา สิทธิมนุษยชนจึงถูกกลาวถึงในฐานะเปนอุดมคติที่มนุษย
กลาวอางขึ้นเพื่อเรียกรองอิสรภาพและความเทาเทียมกันของมนุษย โดยอางวามนุษยทุกคนเกิดมา
ยอ มมี ความเสมอภาคเท าเที ยมกั นและมีสิท ธิบ างอยางเหมือ นกัน คือ สิท ธิในชีวิต เสรีภาพและ
๓๔

รายละเอียดโปรดดู จรัญ โฆษณานันท, อางแลว เชิงอรรถที่ ๗, น. ๓ – ๓๔.

๑๔
ทรัพยสินที่ติดอยูกับความเปนมนุษยทุกคนมาแตกําเนิดในฐานะที่เกิดมาเปนมนุษยและไมมีมนุษย
คนใดที่ จ ะพรากหรือ โอนสิ ทธิ ดังกลาวไปจากมนุษยแตล ะคนได ดังนั้น จึง เปนการไมส มควรที่จ ะ
ใหมนุษยสามารถถือสิทธิครอบครอง ซื้อขาย กดขี่ขมเหง และกระทําทารุณกรรมมนุษยดวยกันได
๒) สิทธิมนุษยชนในฐานะที่เปนหลักการในการจํากัดอํานาจของผูปกครอง
จากพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของมนุษยชาติ จะพบวาการตอสูเรียกรอง
เพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิเสรีภาพของมนุษยเปนผลมาจากความขัดแยงอันเนื่องมาจากความไมเทาเทียมของ
กลุมบุคคลสองกลุม คือ กลุมแรกเปนกลุมที่มีความเขมแข็งและมีอํานาจในการกําหนดความเปนไป
ภายในสังคม เชน กลุมชนชั้นปกครอง กลุมนักการเมือง กลุมพอคาและนักธุรกิจ และกลุมอิทธิพล
สวนอีกกลุมหนึ่งเปนกลุมที่มีอํานาจตอรองในทางสังคมนอยกวากลุมแรกและตองปฏิบัติตามการชี้นํา
ของกลุ ม แรก เช น กลุ ม ชาวนาและเกษตรกร กลุม ผูใ ช แรงงาน และชนชั้น ที่ มีฐ านะยากจน ๓๕
และคนกลุมแรกมักใชกําลังและอํานาจที่ตนมีกดขี่ขมเหงเอารัดเอาเปรียบคนกลุมหลังอยางไรมนุษยธรรม
โดยเฉพาะชนชั้นผูปกครอง ทําใหคนกลุมหลังซึ่งอยูในฐานะผูถูกปกครองพยายามหากฎเกณฑตางๆ
เพื่อมาจํากัดอํานาจของผูปกครอง ไดแก แนวคิดเรื่องกฎหมายธรรมชาติและแนวคิดเรื่องสิทธิธรรมชาติ
กลาวโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องสิทธิธรรมชาติในฐานะแนวคิดเริ่มตนของสิทธิมนุษยชน ไดเสนอผานทฤษฎี
สัญญาประชาคมตามแนวความคิดของ John Locke ทั้งนี้ เพื่ออธิบายถึงที่มาและขอจํากัดอํานาจของรัฐ
หรือผูปกครอง โดยอางวาในสภาวะธรรมชาติมนุษยทุกคนเทาเทียมกันและมีเสรีภาพอยางเต็มที่ใน
การกําหนดตนเองและเมื่อมีการลวงละเมิดกันเกิดขึ้น มนุษยทุกคนก็มีอํานาจที่จะบังคับตามสิทธิที่ตน
มีอยูไดดวยตนเอง ทําใหเกิดความไมมั่นคงปลอดภัยตอไปในสภาวะธรรมชาติ และเพื่อความมั่นคง
ปลอดภัยและความสงบเรียบรอยในสภาวะธรรมชาติ มนุษยจึงตกลงเขาทําสัญญาอยูรวมกันเปนสังคม
และจัดตั้งรัฐบาลขึ้นเพื่อทําหนาที่ปกครองรักษาความสงบเรียบรอยและอํานวยความยุติธรรมใหเกิดขึ้น
ในสังคมเรียกวาสัญญาประชาคม (Social Contract) โดยประชาชนแตละคนยอมสละสิทธิบางสวน
ของตน คือ สิทธิที่จะบังคับกันเองใหรัฐหรือรัฐบาลซึ่งไดจัดตั้งขึ้นตามสัญญา แตทุกคนยังสงวนสิทธิใน
ชีวิ ต เสรี ภาพ และทรั พ ย สิ นอั น เป นสิ ท ธิธ รรมชาติข องมนุษ ยไ ว ซึ่ ง รั ฐ หรื อ บุ ค คลใดจะทํ าลาย
ลวงละเมิดหรือขัดขวางสิทธิดังกลาวไมได และเมื่อใดที่รัฐหรือรัฐบาลทําผิดเงื่อนไขที่ตกลงไวในสัญญา
โดยการละเมิดสิทธิธรรมชาติของประชาชน ถือวารัฐไดกระทําการอันเปนการฝาฝนความไววางใจของ
ประชาชนตามสัญญาซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญแหงการมีอํานาจของรัฐ ประชาชนผูถูกปกครองยอมมีอิสระ
ในการถอดถอนหรือลมลางรัฐหรือผูปกครองที่ทําผิดสัญญาได และอิสระในการถอดถอนหรือลมลาง
ผูปกครองดังกลาว คือ สิทธิธรรมชาติในการลงโทษผูปกครองของผูถูกปกครอง ๓๖ ซึ่งตอมาเรียกวา
สิทธิมนุษยชน
๓๕
๓๖

อุดม รัฐอมฤตและคณะ, อางแลว เชิงอรรถที่ ๕, น. ๒.
จรัญ โฆษณานันท, อางแลว เชิงอรรถที่ ๗, น. ๑๑๓.

๑๕

๑.๑.๒ รากฐานความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
(๑.๑.๒.๑) แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายธรรมชาติ
แนวคิ ด เรื่ อ งกฎหมายธรรมชาติ เ ริ่ม ต นตั้ ง แต ส มั ยกรี ก โรมัน และมีอิ ท ธิ พ ลทาง
ความคิดเกี่ยวกับกฎหมายเรื่อยมาจนกระทั่งปจจุบัน เนื่องจากมนุษยตองการแสวงหาความยุติธรรม
ของมนุ ษ ยชาติ ใ นฐานะที่ เ ป นอุ ด มคติข องกฎหมายเมื่ อ สัง คมและกฎหมายอยู ในสภาพที่ ไม พึ ง
ปรารถนา๓๗ กลาวคือ เมื่อมีวิกฤติการณทางสังคมหรือการเมืองเกิดขึ้นจากความขัดแยงกันระหวางคน
ในสังคมดวยกัน หรือระหวางผูปกครองกับผูถูกปกครองอันเนื่องมาจากการการใชอํานาจที่ปราศจาก
ความเปนธรรมของผูปกครอง และกฎหมายบานเมืองไมสามารถจะแกไขปญหาความขัดแยงดังกลาว
ได กฎหมายธรรมชาติจึงถูกกลาวอางขึ้นในฐานะเปนหลักประสานความขัดแยงระหวางคนในสังคม
และเป นเหตุ ผ ลในการเรี ยกร อ งสิ ท ธิเสรีภาพและตอ สูกับ การใชอํานาจรัฐที่ไมเปนธรรมดังกล าว
โดยอางวาในสภาวะธรรมชาติมีกฎเกณฑตางๆ ที่เกิดขึ้นเองโดยไมมีผูใดบงการเรียกวา “เหตุผลของ
เรื่อง” ควบคุมปกครองและผูกมัดมนุษยทุกคน และเหตุผลอันเดียวกันนี้ก็มีอยูในตัวมนุษยดวยเชนกัน
มนุษยจึงสามารถใชเหตุผลที่วานี้ทําความเขาใจและเขาถึงกฎเกณฑตางๆ เหลานั้นได และเหตุผลอัน
เปนกฎเกณฑที่เรียกวากฎหมายธรรมชาติดังกลาว ไดสอนมนุษยทั้งมวลผูพิจารณาเห็นกฎธรรมชาติ
นี้วา๓๘
“โดยที่ชีวิตทั้งหมดลวนเสมอภาคเทาเทียมกันและเปนอิสระทั่วกัน จึงไมมีผูใดอาจ
ทําอันตรายผูอื่นในดานชีวิต สุขภาพ อิสรภาพ และทรัพยสมบัติ...
และโดยที่ม นุษยทุกคนตางลวนไดม าซึ่ง คุณสมบัติเดียวกันที่ตางรวมเปนเจาของ
ในสภาวะรวมแห ง ธรรมชาติ จึ งไมอ าจยินยอมใหมีการกดบัง คับใดๆ ระหวางมนุษยดวยกันซึ่ง มี
ลักษณะเปนการใหอํานาจในการทําลายมนุษยดวยกันเองราวกับวาเราถูกสรางขึ้นมาเพื่อประโยชน
ใชสอยของผูอื่นหรือราวกับ (ผูอื่น) เปนสัตวโลกที่ดอยคาตอยต่ํากวาที่ดํารงอยูเพื่อรับใชเรา...
ตามที่พ ิส ูจ นม าแลว มนุษ ยซึ่ง กํา เนิด ขึ้น มาพรอ มกับ สิท ธิเ ด็ด ขาดในเสรีภ าพ
อันสมบูรณ และการไมถูกควบคุมซึ่งการใชสิทธิทั้งมวลและอภิสิทธิ์ตามกฎแหงธรรมชาติในสภาพที่
เทาเทียมกับ มนุ ษย อื่ นๆ ในโลก ยอ มมีอํานาจโดยธรรมชาติไมเ พียงการปกปอ งทรัพ ยสินของเขา
กลาวคือ ชีวิต อิสรภาพ และทรัพ ยส มบัติ ตอ การถูกทําใหเ สียหายหรือ ความพยายาม (ดัง กลาว)
จากผูอื่ น แต ยัง มีอํ านาจในการตั ดสินและลงโทษการละเมิดกฎแหง ธรรมชาตินั้นตอบุคคลอื่น...”
๓๗

สมยศ เชื้ อไทย, นิ ติป รัช ญาเบื้องต น ,พิ มพ ครั้ ง ที่ ๑๐, (กรุ งเทพมหานคร : สํานักพิม พ วิญ ูช น,
๒๕๔๙), น. ๗๓.
๓๘
ในงานเขียนของ John Locke เรื่อง “หนังสือเลมที่ ๒ วาดวยรัฐบาลพลเรือน” (Second Treatise of
Civil Government) ใน จรัญ โฆษณานันท, อางแลว เชิงอรรถที่ ๗, น. ๑๑๐ – ๑๑๒.

๑๖
จากคํากลาวอางดังกลาว กฎหมายธรรมชาติดานหนึ่งจึงเปนสัญลักษณของการตอสู
เพื่อความเสมอภาคและความเปนไทอยางสมบูรณของมนุษยชาติ อีกดานหนึ่งก็เปนอาวุธทางทฤษฎี
ของผูถูกปกครองสําหรับการตอสูกับการใชอํานาจของฝายเผด็จ การหรือผูปกครองที่ไมเปนธรรม
ทั้ง หลาย ๓๙ โดยเฉพาะอํ านาจในการออกกฎหมายบ านเมื อ งของผู ป กครอง ที่ ผูป กครองตอ ง
ออกกฎหมายใหสอดคลองและไมขัดหรือแยงกับกฎเกณฑที่เปนกฎหมายหมายธรรมชาติ โดยเฉพาะ
กฎเกณฑในเรื่องความมีอิสรภาพ ความเสมอภาคและความเทาเทียมกันระหวางมนุษย อันถือเปน
รากฐานในการกอใหเกิดแนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนมาจนกระทั่งปจจุบัน และจากการพิจารณา
พัฒ นาการทางประวั ติศาสตร ของแนวความคิดเรื่อ งกฎหมายธรรมชาติตั้ง แตอ ดีตจนถึง ปจ จุบัน
จะพบวาการกลาวอางแนวคิดเรื่องกฎหมายธรรมชาติในยุคแรกๆ มีแนวโนมไปในทางวางรากฐาน
ใหแกอํานาจชอบธรรมในการปกครองและความมั่นคงของรัฐสมัยใหมยิ่งกวาการเนนเรือ่ งสิทธิเสรีภาพ
ของเอกชน ในขณะที่การกลาวอางแนวคิดเรื่องกฎหมายธรรมชาติสมัยใหมจะแสดงออกในรูปของการ
ยกขึ้นอางเปนหลักในการตอสูเพื่อปกปองสิทธิที่ถือวาเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย เชน สิทธิในชีวิต
รางกาย ทรัพยสิน เสรีภาพ ความเสมอภาค หรือความมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกันของมนุษย ๔๐ หรือเนน
เรื่องสิทธิเสรีภาพของเอกชนนั่นเอง และจากพัฒนาการทางประวัติศาสตรของแนวคิดเรื่องกฎหมาย
ธรรมชาติจะเห็นวาแตละยุคสมัยตางใหความหมายของคําวากฎหมายธรรมชาติวา หมายถึง เหตุผล
แตเปนเหตุผลในความหมายที่แตกตางกัน คือ
สมัยกรีกและโรมัน กฎหมายธรรมชาติ เปนเหตุผลที่มีอ ยูแลวในสภาพธรรมชาติ
ไมไดเกิดจากเจตจํานงหรือขึ้นอยูกับอําเภอใจของผูใดและมนุษยเพียงแตใชเหตุผลและสติปญญาที่มี
อยูในตัวมนุษยไปคนพบกฎหมายเหลานั้นไดเทานั้น๔๑ กฎหมายดังกลาวจึงอยูเหนือกฎหมายที่มนุษย
บัญญัติขึ้นและมนุษยจะตองไมบัญญัติกฎหมายตางๆ ขึ้นใชในบานเมืองใหขัดกับกฎหมายธรรมชาติ
หากขัดกฎหมายนั้นก็ไมควรคาแกการไดชื่อวาเปนกฎหมาย ๔๒ คําวา “เหตุผล” (Ratio, Reason) นี้
ตามความหมายทางปรัชญาสํานัก Stoicism ของกรีก หมายถึง ระบบที่เปนระเบียบที่มีอ ยูเ ปน
อันหนึ่งอันเดียวกันกับระบบของจักรวาลที่เรียกวา “เหตุผลสากล” (Universal Reason) กลาวคือ โลกและ
เอกภพลวนแตดํารงอยูอยางมีระเบียบมีกฎเกณฑมีความเกี่ยวของสัมพันธกันอยางมีเหตุผลเพราะโลก
และเอกภพดําเนินไปโดยถูกจัดระเบียบจากสิ่งที่มีคุณภาพทางสติปญญาที่เรียกวาเหตุผลสากล และ
โดยที่มนุษยเปนสวนหนึ่งของจักรวาลและถูกกํากับอยูดวยเหตุผลสากลมนุษยจึงเปนสิ่งที่มีเหตุผ ล
๓๙

จรัญ โฆษณานันท, นิติปรัชญา, พิมพครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง,
๒๕๓๗), น. ๑๕๖.
๔๐
ปรี ดี เกษมทรั พย , นิ ติ ปรั ชญา, พิ มพ ครั้ งที่ ๘, ( กรุ งเทพมหานคร : โรงพิ มพ เดื อนตุ ลา, ๒๕๕๐),
น. ๒๐๖ – ๒๐๗.
๔๑
สมยศ เชื้อไทย, อางแลว เชิงอรรถที่ ๓๗, น. ๗๔.
๔๒
ปรีดี เกษมทรัพย, อางแลว เชิงอรรถที่ ๔๐, น. ๑๒๖.

๑๗
เชนเดียวกับสิ่งอื่นๆ และดวยเหตุผลที่มีอยูในจิตใจนี้ มนุษยจึงสามารถเขาถึงเหตุผลสากลที่มีอยูใน
จักรวาลนี้ได ๔๓ และรูกฎหมายไดโดยใชเหตุผลหรือสติปญญาที่มีในตัวมนุษยคนหากฎหมายธรรมชาติ
ในสมัยกรีก และโรมันจึงเปนกฎหมายอุ ดมคติ (Ideal Law) ที่กฎหมายที่ม นุษยบัญญัติขึ้นซึ่ง เป น
กฎหมายที่แทจริง (Reality) ตองสอดคลองหรือใกลเคียงกับกฎหมายอุดมคติมากที่สุด
สมัยกลาง กฎหมายธรรมชาติ คือ เหตุผลและปญญาอันศักดิ์สิทธิของพระผูเปนเจา
ในสวนที่มนุษยสามารถเขาถึง หรือหยั่งรูไดดวยเหตุผ ลและสติปญ ญาของมนุษยที่มีอ ยูในตัวมนุษย
ทุกคน๔๔ อันเปนคุณลักษณะธรรมชาติที่พระเจาประทานใหแกมนุษย ๔๕ และกฎหมายนี้มีหลักเกณฑ
สําคัญที่สุดที่เปนหลักชี้นําการกระทําตางๆ ของมนุษยใหเปนไปตามหลักของเหตุผล คือ หลักเกณฑ
ที่วา “จงทําดี และละเวนความชั่ว” และอะไรดีอะไรชั่วนั้นเปนเรื่องที่มนุษยสามารถวินิจฉัยไดดวย
เหตุผลที่มีอยูในตัวมนุษยทุกคนและสิ่งใดที่เปนไปตามความโนมเอียงตามธรรมชาติของมนุษยสิ่งนั้น
นับวาเปนสวนหนึ่งของกฎหมายธรรมชาติดวย ๔๖ เชน ความตองการมีชีวิตรอด ความปรารถนาที่จะอยู
รวมกันฉันสามีภริยาระหวางหญิงกับชาย และความตองการอยูรวมกันเปนสังคมดวยความสงบสุข
และกฎหมายมนุ ษย จ ะต อ งสอดคลอ งและไมขัดกับ กฎหมายธรรมชาติ ถากฎหมายมนุษยขัดกับ
กฎหมายธรรมชาติ กฎหมายนั้นยอมไมมีคาเปนกฎหมาย ๔๗ กฎหมายธรรมชาติในสมัยกลางจึงเปน
กฎหมายที่ สู ง กว า (Higher Law) กลาวคือ กฎหมายธรรมชาติเ ปนกฎหมายที่สูง กวากฎหมาย
บานเมืองของมนุษย ถากฎหมายบานเมืองขัดหรือแยงกับกฎหมายธรรมชาติ กฎหมายนั้นยอมไรผล
และราษฎรยอมมีสิทธิไมเชื่อฟงผูปกครองไดเพราะราษฎรมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมายธรรมชาติเหนือ
สิ่งอื่นใด๔๘ กฎหมายที่มนุษยบัญญัติขึ้นจึงตองอยูใตบังคับกฎหมายธรรมชาติซึ่งเปนกฎเกณฑที่สูงกวา
สมัย ใหม กฎหมายธรรมชาติ คือ เหตุผ ลตามธรรมชาติ ของมนุ ษยที่บง บอกว า
การกระทําใดถูกหรือผิด ดีหรือชั่ว และกฎหมายดังกลาวยอมมีอยูดวยตนเองไมขึ้นกับใคร และในการ
พิจารณาวากฎเกณฑใดเปนกฎหมายดังกลาวหรือไม พิจารณาไดจากกฎเกณฑนั้นเองวาสอดคลองกับ
เหตุผลตามธรรมชาติของมนุษยในการอยูรวมกันเปนสังคมหรือไม หากสอดคลองกฎเกณฑนั้นก็เปน
กฎหมายธรรมชาติ หากไมสอดคลองกฎเกณฑนั้นก็ไมใชกฎหมายธรรมชาติ เชน ๔๙ หลักการงดเวน
ไมเอาของผูอื่นมาเปนของตน การรักษาคํามั่นสัญญาที่ใหไวแกผูอื่น การชดใชคาเสียหายแกการที่ได
กระทําตอผูอื่นโดยมิชอบ เปนตน และมนุษยไมเพียงแตใชเหตุผลและสติปญญาที่มีอยูในธรรมชาติ
๔๓

เพิ่งอาง, น. ๑๒๒, ๓๓๐.
เพิ่งอาง, น. ๑๕๕.
๔๕
จรัญ โฆษณานันท, อางแลว เชิงอรรถที่ ๓๙, น. ๑๓๗.
๔๖
ปรีดี เกษมทรัพย, อางแลว เชิงอรรถที่ ๔๐, น. ๑๕๖ – ๑๕๗.
๔๗
สมยศ เชื้อไทย, อางแลว เชิงอรรถที่ ๓๗, น. ๙๓.
๔๘
ปรีดี เกษมทรัพย, อางแลว เชิงอรรถที่ ๔๐, น. ๑๖๑.
๔๙
เพิ่งอาง, น. ๑๙๗.
๔๔

๑๘
ของมนุษยทําความเขาใจกฎหมายดังกลาวไดเทานั้น แตยังสามารถใชเหตุผลและสติปญญาที่มีบัญญัติ
กฎหมายตามหลักกฎหมายธรรมชาติไดอยางไมจํากัด จากความเชื่อในเหตุผลและสติปญญาที่มีอยูใน
ธรรมชาติของมนุษยดังกลาว ทําใหยุคนี้เปนยุคแหงการใชเหตุผลตามธรรมชาติในการอธิบายเรื่องราว
ตางๆ เชน การใชเหตุผลตามธรรมชาติวิจารณการกระทําที่ไมชอบดวยเหตุผลของผูปกครอง กฎหมาย
ธรรมชาติในสมัยนี้จึงมีลักษณะเปนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูถูกปกครองและจํากัดอํานาจ
ของผูปกครองในขณะเดียวกัน และไดมีการนําความคิดกฎหมายธรรมชาติมาบัญญัติเปนกฎหมาย
บานเมื อ งในลั ก ษณะของกฎหมายลายลัก ษณ อัก ษรโดยอาศัยอํานาจของรัฐสมัย ใหม กฎหมาย
บานเมือ งในสมั ยนี้จึ งอยู บนหลั ก การของเหตุผล หลักแหงสิทธิเ สรีภาพ และความเสมอภาคและ
ปรากฏใหเห็นเปนรูปธรรมในรัฐธรรมนูญประเทศตางๆ มาจนกระทั่งปจจุบัน ๕๐
จากความหมายของกฎหมายธรรมชาติ ในยุ คสมั ยต า งๆ ตามที่ ก ล า วมาข างต น
จึงอาจกลาวโดยสรุปไดวา กฎหมายธรรมชาติ หมายถึง กฎเกณฑที่เปนแบบแผนการปฏิบัติของมนุษย
ที่มีอยูเปนการทั่วไปในสภาพธรรมชาติทุกหนทุกแหงไมเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนตองปฏิบัติตาม และการ
เกิดขึ้นหรือการมีอยูของกฎหมายดังกลาวไมไดเกิดจากการจํานงจงใจหรือการยอมรับหรือไมยอมรับ
ของผูใด มนุษยจึงเปนเพียงผูคนพบกฎเกณฑเหลานั้นเทานั้น กฎหมายดังกลาวจึงอยูเหนือกฎหมาย
ของบานเมืองที่ผูมีอํานาจในบานเมืองตราขึ้นและเปนหนาที่ของฝายบานเมืองในการบัญญัติกฎหมาย
ใหสอดคลองและไมขัดหรือแยงกับกฎหมายดังกลาว หากกฎหมายบานเมืองไมสอดคลองหรือขัดหรือ
แยงกับกฎหมายดังกลาว กฎหมายบานเมืองยอมไมควรคาแกการเปนกฎหมายที่สมบูรณและมนุษย
สามารถเขาถึงและหยั่งรูกฎหมายดังกลาวไดดวยการใชเหตุผลและสติปญญาที่มีอยูในตัวมนุษยเอง
จากความหมายดังกลาวจะเห็นวากฎหมายธรรมชาติมีลักษณะที่สําคัญ ๔ ประการ คือ
๑. กฎหมายธรรมชาติเปนกฎหมายที่ใชไดโดยไมจํากัดสถานที่ คือ กฎหมายธรรมชาติ
เปนกฎหมายในทุ ก ๆ ที่ ที่ ทุ ก ๆ คนและทุก ๆ สั ง คมจะตอ งยอมรับ และปฏิบัติตาม บุคคลทุก คน
จึง สามารถกลาวอางกฎหมายดังกลาวได โดยไม จํากั ดสถานที่ แม ส ถานที่ ดังกลาวจะไม ใชส ถานที่
ที่ตนสังกัดหรืออยูในบังคับก็ตาม
๒. กฎหมายธรรมชาติเปนกฎหมายที่ใชไดโดยไมจํากัดเวลา คือ กฎหมายธรรมชาติ
เปนกฎหมายในทุกๆ เวลาไมเปลี่ยนแปลงเปนอนันตกาลในทุกยุคทุกสมัย บุคคลทุกคนจึงสามารถ
กลาวอางกฎหมายดังกลาวไดตลอดเวลาไมวาจะลวงพนไปนานเทาใดก็ตาม
๓. กฎหมายธรรมชาติเ ปนกฎหมายที่อ ยู เ หนือ กฎหมายของรัฐ คือ กฎหมาย
ธรรมชาติเปนกฎเกณฑที่มีคุณคาในตัวเองเหนือกฎหมายบานเมืองที่กฎหมายบานเมืองซึ่งมีที่มาจาก
เหตุผลของมนุษยและเปนสวนหนึ่งของกฎหมายธรรมชาติจะตองสอดคลองและไมขัดหรือแยงกั บ

๕๐

สมยศ เชื้อไทย, อางแลว เชิงอรรถที่ ๓๗, น. ๙๕ – ๙๖.

๑๙
กฎหมายธรรมชาติ ๕๑ และเปนหนาที่ของฝายบานเมืองในการบัญญัติกฎหมายใหสอดคลองและไมขัด
หรือแยงกับกฎหมายธรรมชาติ
๔. มนุ ษย ทุ ก คนสามารถเขาถึง และหยั่ง รูก ฎหมายธรรมชาติไดดวยเหตุผ ลและ
สติปญญาที่มีอยูในตัวมนุษยและทุกคนตองปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาว คือ เนื่องจากกฎหมายธรรมชาติ
เปนสิ่งที่มีอยูในใจของมนุษยทุกคน มนุษยจึงสามารถหยั่งรูและคนพบไดวาอะไรคือกฎเกณฑที่เปน
กฎหมายธรรมชาติ โดยที่ไมตองไปศึกษาคนควาหรือสอบถามใคร โดยอาศัยเหตุผลและสติปญญาที่มี
อยูในตัวมนุษยในการหยั่งรูและคนหากฎหมายดังกลาว
(๑.๑.๒.๒) แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิธรรมชาติ
แนวคิดเรื่อง “สิทธิธรรมชาติ” (Natural Rights) เปนแนวคิดระยะเริ่มตนของแนวคิด
เรื่องสิทธิมนุษยชนในสมัยปจจุบันและเปนแนวคิดที่สืบเนื่องมาจากแนวคิดเรื่องกฎหมายธรรมชาติที่
เชื่อในความมีเหตุผลในธรรมชาติ ความมีเหตุผลของมนุษยและเชื่อวาเหตุผลของมนุษยเปนสวนหนึ่ง
ของเหตุผลในธรรมชาติ และนักปรัชญากฎหมายธรรมชาติใหความสําคัญกับสิทธิธรรมชาติเปนอยางมาก
ในฐานะเปนแนวคิดที่เกี่ยวของกับแนวคิดเรื่องกฎหมายธรรมชาติอยางยิ่ง
เริ่มตนที่นักคิดกลุม Stoics นักคิดในสมัยกรีก อธิบายวา๕๒ เมื่อจักรวาลถูกกํากับอยู
ดวยเหตุผลและโดยที่มนุษยเปนสวนหนึ่งของจักรวาล มนุษยทุกคนในทุกหนทุกแหงจึงยอมอยูภายใต
บังคับหรือในกํากับแหงกฎแหงเหตุผลหรือกฎหมายธรรมชาติอยางเดียวกัน และมนุษยในฐานะทีต่ า งมี
เหตุผ ลและรู ผิ ดชอบชั่ วดี เ หมื อ นๆ กัน มนุษยทุ ก คนจึง มีความเสมอภาคเท าเทีย มกันในสภาวะ
ธรรมชาติ การแบงแยกคนออกเปนเชื้อชาติวาเปนกรีก สวนหนึ่ง สวนชาติอื่นเปนคนปา สวนหนึ่ ง
เปนนายอีกสวนหนึ่งเปนทาส จึงเปนสิ่งที่ไมถูกตองตามหลักกฎหมายธรรมชาติ และในความเสมอภาค
เทาเทียมกั นของมนุษยทุ ก คนโดยไมแบงแยกเชื้อชาติ เผาพันธุ หรือศาสนาดังกลาว นักคิดกลุม
Stoics อธิบายวามนุษยทุกคนตางมีสิทธิอยางหนึ่งเหมือนกันที่เรียกวา “สิทธิธรรมชาติ” อันเปนสิทธิ
ที่ตกอยูกับบุคคลทุกคนและตลอดไป ไมใชสิทธิสําหรับประชาชนกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ แตเปน
สิทธิที่มนุษยทุกคนทุกสถานที่ตางไดรับ ทั้งนี้ โดยเหตุที่วาเขาเหลานั้นเปนมนุษย๕๓
ตอมา แนวคิดเรื่องสิ ทธิธรรมชาติไดปรากฏชัดในแนวคิ ดของ John Locke นักคิด
ในสมัยใหม ในรูปของทฤษฎีสิทธิธรรมชาติ โดย Locke ไดพัฒนาทฤษฎีนี้ขึ้นมาเพื่อเปนอาวุธทาง
ความคิดในการตอสูทางการเมืองและลมลางอํานาจกษัตริยอังกฤษ ๕๔ โดย Locke ไดเสนอแนวคิด
เกี่ ย วกั บ ธรรมชาติ ข องมนุ ษย ใ นสภาวะธรรมชาติ ไว ว า ๕๕ มนุษ ย ใ นสภาวะธรรมชาติมี เ สรี ภ าพ
๕๑

เพิ่งอาง, น. ๑๐๘
ปรีดี เกษมทรัพย, อางแลว เชิงอรรถที่ ๔๐, น. ๑๒๓.
๕๓
กุลพล พลวัน, สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก, ( กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, ๒๕๔๗), น. ๘.
๕๔
จรัญ โฆษณานันท, อางแลว เชิงอรรถที่ ๗, น. ๑๑๐.
๕๕
ปรีดี เกษมทรัพย, อางแลว เชิงอรรถที่ ๔๐, น. ๒๐๘ – ๒๐๙.
๕๒

๒๐
โดยสมบูรณไมมีขอจํากัด มนุษยทุกคนจึงมีความเทาเทียมกัน และดวยความที่มนุษยมีธรรมชาติที่ดี
คือ เปนคนดีมีเหตุผล มนุษยจึงใชเหตุผลที่มีทําความเขาใจกฎหมายธรรมชาติไดและทําใหมนุษยรูจัก
เคารพความเสมอภาคและเสรีภาพซึ่งกันและกัน คือ รูวาแตล ะคนไมควรลวงละเมิดชีวิต รางกาย
เสรีภาพและทรัพยสินของกันและกัน แตเนื่องจากความเทาเทียมกันและมีเสรีภาพของมนุษยแตละคน
โดยไมจํากัดดังกลาว ทําใหมีการลวงละเมิดหรือกระทบกระทั่งสิทธิของผูอื่นอยูเสมอๆ และมนุษย
แตละคนก็มีอํานาจที่จะบังคับการใหเปนไปตามสิทธิที่ตนมีตามธรรมชาติและลงโทษผูกระทําความผิด
ดว ยกํ า ลั ง ของตนเอง ทํ า ให ก ารมี ชี วิต อยูใ นสภาวะธรรมชาติ เ ชน นี้ ขาดความแน นอนชัด เจน
ไมมีหลักประกันและไมมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตรางกาย เสรีภาพ และทรัพยสินที่แตละคนมีตาม
ธรรมชาติ ดังนั้น เพื่อความมั่นคงปลอดภัย ยุติปญหาความขัดแยงและความไมสงบเรียบรอยตางๆ
ที่มีอยูในสภาวะธรรมชาติ มนุษยจึงตกลงเขาทําสัญญาอยูรวมกันเปนสังคมและจัดตั้งรัฐบาลขึ้นทํา
หนาที่ปกครอง รักษาความสงบเรียบรอยและอํานวยความยุติธรรมใหเกิดขึ้นในสังคมที่เรียกวาสัญญา
ประชาคม (Social Contract)
สัญญาประชาคม (Social Contract) ของ John Locke๕๖ เปนสัญญาประชาคมแบบ
สัญญาสหภาพ กลาวคือ เปนสัญญาที่ประชาชนแตละคนตกลงโอนอํานาจบางสวนของตนซึ่งไดแก
อํานาจบังคับการตามกฎหมายธรรมชาติใหแกรัฐบาลหรือรัฐซึ่งไดจัดตั้งขึ้นตามสัญญาแตทุกคนยังคง
สงวนสิทธิในชีวิต เสรีภาพ และทรัพยสินอันเปนสิทธิขั้นพื้นฐานตามธรรมชาติของมนุษยไว ดังนั้ น
รัฐที่จัดตั้งขึ้นตามสัญญาประชาคมตามแนวคิดของ John Locke จึงมีอํานาจจํากัดเฉพาะรักษาความ
สงบเรียบรอยและอํานวยความยุติธรรมใหเกิดขึ้นในสังคมเทานั้น ทั้งนี้ เพื่อธํารงรักษาไวซึ่งสิทธิในชีวติ
เสรีภาพ และทรัพยสินของประชาชน และรัฐก็ไมสามารถใชอํานาจไปทําลายหรือลวงละเมิดสิท ธิ
เหลานี้ได เพราะสิทธิเหลานั้นเปนสิทธิตามธรรมชาติของมนุษยที่ติดอยูกับความเปนมนุษย จึงไมอาจ
ถูกพรากและจําหนายจายโอนใหแกกันได และเมื่อใดที่รัฐใชอํานาจไปทําลายหรือลวงละเมิดสิท ธิ
ดังกลาว ถือวารัฐไดทําผิดเงื่อนไขที่ตกลงไวในสัญญาประชาคมหรือเปนการฝาฝนความไววางใจของ
ประชาชนตามสัญญาซึ่งถือเปนเงื่อนไขสําคัญแหงการมีอํานาจของรัฐ ประชาชนยอมมีสิทธิอันชอบ
ธรรมที่จะปฏิวัติลมลางผูปกครองที่ผิดสัญญานั้นได
จากแนวคิ ดเรื่ องสั ญญาประชาคมของ John Locke ดังกล าว จะเห็ นว า Locke
ไดยอมรับวาในสภาวะตามธรรมชาติของมนุษยมีสิทธิบางอยางที่ติดอยูกับความเปนมนุษยทุก คน
มาแตกําเนิ ดที่เ รียกว า “สิ ท ธิ ธรรมชาติ” คือ สิท ธิในชีวิต เสรี ภาพ และทรัพ ยสิน ที่ ไมมีผูใดจะ
พรากหรือจําหนายจายโอนสิทธิดังกลาวไปจากมนุษยหรือโอนใหแกกันได แมกระทั่งรัฐหรือผูปกครอง
เองก็ ไม อ าจใช อํ า นาจล วงล้ํ า หรื อ ทํ า ลายสิ ท ธิ ดัง กล าวของประชาชนได และเป นหนา ที่ข องรั ฐ
หรือ ผู ป กครองที่ จ ะตอ งธํ ารงรั ก ษาไวซึ่ง สิท ธิธรรมชาติของมนุษยไมใหมีก ารลวงล้ําสิทธิดัง กล าว
๕๖

สมยศ เชื้อไทย, อางแลว เชิงอรรถที่ ๓๗, น. ๑๐๑ – ๑๐๒.

๒๑
ระหวางมนุษยดวยกัน และจากแนวคิดดังกลาวของ Locke นับเปนการปรากฏตัวอยางชัดเจนของ
แนวคิดเรื่องสิทธิธรรมชาติและไดพัฒนาเรื่อยมาเปนแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนและการคุมครองสิทธิ
มนุษยชนในความหมายปจจุบัน
จากที่ไดกลาวมาขางตนจึงอาจสรุปไดวา สิทธิธรรมชาติหรือสิทธิตามธรรมชาติ ๕๗
หมายถึ ง สิ ท ธิ ที่ ม นุ ษ ย แ ต ล ะคนมี ติ ด ตั ว มาตามธรรมชาติ เช น สิ ท ธิ ใ นชี วิ ต สิ ท ธิ ใ นร า งกาย
สิทธิดังกลาวนี้มนุษยแตละคนมีอ ยูโดยไมขึ้นอยูกับรัฐและไมขึ้นอยูกับกฎหมายบานเมือง กลาวคื อ
เปนสิทธิที่มีอยูกอนมีรัฐนั่นเอง
๑.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน
๑.๒.๑ รากฐานความคิดเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน
จากแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนตามที่กลาวมาขางตน จะเห็นวาแนวคิดเรื่องสิทธิ
มนุษยชนไมใชเรื่องใหม แตเปนแนวคิดที่มีมานานแลวตั้งแตสมัยกรีกโรมัน โดยอยูในรูปแบบของสิทธิ
ธรรมชาติและพัฒนามาเปนสิทธิมนุษยชนในปจจุบัน และมนุษยไดกลาวอางสิทธิมนุษยชนเพื่อการ
ปลดปล อ ยความเป นอิ ส รภาพและเรียกรอ งความเทาเทียมกันของมนุษยจ ากการถูก กดขี่ขม เหง
เอารัดเอาเปรียบ และทารุณกรรมต างๆ ของฝายที่สูง และเหนือ กวา โดยเฉพาะในชวงระหวาง
สงครามโลกครั้งที่ ๑ จนเริ่มสงครามโลกครั้งที่ ๒ ถือไดวาเปนยุคหฤโหดสําหรับมนุษยชาติ ประชาชน
พลเมืองนับลานๆ คนถูกกดขี่และเขนฆาโดยรัฐบาลของตนเองอยางทารุณ ทั้งนี้ เนื่องจากการเกิดขึ้น
ของลั ท ธิ ช าติ นิ ย มและลั ท ธิ เ หยี ย ดเผ า พั น ธุ อื่ น ๆ (Xenophobia) จึ ง นํ า ไปสู ก ารปกครองแบบ
เผด็จ การทหารแบบเบ็ ดเสร็ จ ไม วาจะเปนรัฐบาลฟาสซิ สต ในอิตาลี นาซี ในเยอรมันและอี กหลายๆ
ประเทศ ๕๘ และที่ ส ะเทื อ นใจมนุ ษ ยชาติ ม ากที่ สุ ด คื อ การฆ า ล า งเผาพั น ธุ ช าวยิ ว โดยฮิ ต เลอร
ในชวงสงครามโลกครั้ง ที่ ๒ จากความโหดรายระหวางมนุษยดวยกันดังกลาวจึงไดมีก ารเรียกรอ ง
ใหมีการคุมครองสิทธิมนุษยชนขึ้นในระดับภายในประเทศและในระดับระหวางประเทศโดยมีรากฐาน
ความคิดในการเรียกรองใหมีการคุมครองสิทธิมนุษยชนมาจากหลักนิติรัฐและหลักสังคม กลาวคือ

๕๗
๕๘

วรเจตน ภาคีรัตน, “หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม.” http://www.pub-law.net.
วิชัย ศรีรัตน, อางแลว เชิงอรรถที่ ๑๗, น. ๒๗.

๒๒
(๑.๒.๑.๑) หลักนิติรัฐ
หลักนิติรัฐถือเปนหลักการพื้นฐานที่สําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ถึงขนาดกลาวกันวา “การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่แทจริงจะมีขึ้นและดํารงอยูตลอดไปไมได
โดยปราศจากหลั ก นิ ติ รั ฐ และเฉพาะแต รั ฐ ที่ มี ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยเท า นั้ น
จึงจะควรคาแกการเรียกวา “นิติรัฐ”๕๙ (Rechtsstaat หรือ L' Etat de Droit หรือ The Rule of Law)
เปนคําที่นักประวัติศาสตรและนักปรัชญาการเมืองทางตะวันตกใชเรียกรัฐประเภทหนึ่งที่เกิดขึน้ ในชวง
คริสตศตวรรษที่ ๑๘ ซึ่งยอมรับรองและใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของราษฎรไวใน
รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ เพื่อที่ราษฎรจะไดใชสิทธิเสรีภาพเชนวานั้นพัฒนาบุคลิกภาพของตนไดตามที่ราษฎร
แตละคนจะเห็นสมควร ๖๐ ตามแนวความคิดของลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม (Individualism) ที่เชื่อมั่นใน
ความสามารถและศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยที่เทาเทียมกันของปจเจกชนแตละคนและลัทธิเสรีนิยม
ที่เชื่อและถือมั่นในความมีคุณคาและความสามารถที่จะพัฒนาไปสูคุณคานั้นไดดวยตัวเองของมนุษย
แตละคนถาไดรับโอกาสที่จะเลือกวิถีทางในการดําเนินชีวิตของตนไปไดโดยเสรี ๖๑ ซึ่งรัฐจะตองเคารพ
ตอสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของพลเมืองเพื่อปองกันสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานนี้จากการใชอํานาจตาม
อําเภอใจของรัฐ รัฐมีอํานาจจํากัดโดยตองยอมตนอยูภายใตกฎหมายอยางเครงครัด ๖๒ กลาวคือ กรณี
ที่รัฐจะลวงล้ําสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตองมีกฎหมายใหอํานาจจึงจะกระทําได ๖๓ และกระทําได
ภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนดไวเทานั้น
Robert von Mohl, Carl Welcker และ Johann Christoph Frisherr von
Aretin นักคิดที่สําคัญของเยอรมันไดใหความของคําวา “นิติรัฐ” วาหมายถึง รัฐแหงความมีเหตุผล
อันเปนรูปแบบที่ปกครองตามเจตจํานงโดยรวมที่มีเหตุผลและมีวัตถุประสงคเพื่อสิ่งที่ดีที่สดุ สําหรับสังคม

๕๙

Michel FROMONT, Alfred RIEG, (SOUS la direction de), Introduction au droit allemande,
Tome ll, Droit public – Droit privé, op.Cit.,p.๑๓. อางถึงใน วรพจน วิศรุตพิชญ, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๔๓), น. ๖๕ – ๖๖.
๖๐
วรพจน วิศรุตพิชญ, ขอคิดและหลักการพื้นฐานในกฎหมายมหาชน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
วิญูชน, ๒๕๔๐), น. ๑.
๖๑
กนิษฐา เชี่ยววิทย, “การควบคุมตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ตราขึ้นโดยองคกร
นิติบั ญญั ติโ ดยองค กรตุล าการ,” (วิ ทยานิพ นธ มหาบั ณฑิ ต คณะนิติ ศาสตร มหาวิท ยาลั ยธรรมศาสตร, ๒๕๓๓),
น. ๗๖ – ๗๗.
๖๒
สมยศ เชื้ อ ไทย และวรพจน วิ ศ รุ ต พิ ช ญ , “แนวความคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ และ
ประชาธิปไตย” วารสารนิติศาสตร, ฉบับที่ ๓, ปที่ ๑๔, น. ๔๔ (กันยายน ๒๕๓๗).
๖๓
สมยศ เชื้ อไทย, คํ าอธิ บ ายวิ ช ากฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ , เอกสารประกอบการสอนชั้ นปริ ญ ญาโท
วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง, (คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๗), น. ๘๗.

๒๓
เปนการทั่วไป ๖๔ โดยรัฐมีขึ้นเพื่อ ประโยชนของเอกชนทุก คน อํานาจของรัฐจะมีขอบเขตจํากัดลง
เมื่ อ เกี่ ยวข อ งกั บ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของเอกชน และจะต อ งมี อ งค ก รที่ เ ปน กลางกํา กั บ ดู แ ลการที่ รั ฐ
ตองปฏิบัติตามกฎหมาย๖๕ ตอมาความหมายของคําวา “นิติรัฐ” ถูกลดขอบเขตความหมายของนิติรัฐ
ในทางเนื้อหากลายเปนนิติรัฐในทางรูปแบบ โดย Friedrich Julius Stahl ไดอธิบายวา รัฐควรจะเปน
“นิติรัฐ” ซึ่งเปนแนวทางในการแกไขปญหาของรัฐและเปนความพยายามที่จะพัฒนารัฐไปสูยุคใหม
ดังนั้น รัฐจะตองกําหนดแนวทางและขอบเขตในการทําใหบรรลุความมุงหมายดังกลาว โดยรัฐจะตอง
เคารพในขอบเขตสวนบุคคลของปจเจกบุคคลและจะตองใหการรับรองคุมครองขอบเขตสวนบุคคล
โดยกฎหมาย และทําใหเกิดความมั่นคงตอแนวทางดังกลาว นอกจากนั้นรัฐไมควรจะใชอํานาจเหนือ
ของรั ฐบั งคั บบุ คคลตามแนวจารีตที่เ คยปฏิบัติอีก ตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในขอบเขตสวนบุคคล
และนี่ คือ ความหมายของ“นิ ติรั ฐ ” ๖๖ Gerhard Anschütz อธิ บ ายว า หลัก นิ ติรั ฐ คื อ การที่
ฝายปกครองจะใชอํานาจแทรกแซงเสรีภาพของเอกชนจะกระทําโดยฝาฝนกฎหมายไมไดหรืออีกนัย
หนึ่งจะตองมีฐานทางกฎหมายใหใชอํานาจที่จะกระทําเชนนั้นได ๖๗
จากความหมายของคํ าว า “นิติ รัฐ” ดั งกลาวขางตน จึ งอาจกลาวได วา หลั กนิ ติรั ฐ
หมายถึง หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของราษฎรจากการใชอํานาจตามอําเภอใจของรัฐและองคกรตางๆ
ของรั ฐโดยกฎหมาย กลาวคื อ การที่รั ฐยอมรับ รองและให ความคุ มครองสิ ทธิ เสรีภาพของราษฎร
ไวในรัฐธรรมนูญ ไมไดห มายความวา รัฐจะยอมใหราษฎรใชสิทธิเ สรีภาพของตนกระทําการตางๆ
ไดโ ดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ จากองคก รเจาหนาที่ของรัฐๆ รัฐมีผลประโยชนของสวนรวม
หรือผลประโยชนส าธารณะ (Public Interest) ที่จ ะตอ งธํารงรัก ษาไว และเพื่อ ธํารงรักษาไวซึ่ง
ผลประโยชนของสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะนี้ ในบางกรณีรัฐจําเปนตองบังคับใหราษฎร
กระทําการหรือละเวนไมกระทําการบางอยางและการลวงล้ําเขาไปในแดนแหงสิทธิเสรีภาพดังกลาว
ตองมีกฎหมายบั ญญัติใหอํ านาจกระทําได ไวอยางชัดแจง และภายในขอบเขตที่ก ฎหมายกํ าหนดไว
เทานั้ น และเพื่ อ ให ก ารปกครองโดยหลัก นิติรัฐหรือ โดยกฎหมายดําเนินไปอยางมีป ระสิท ธิภาพ
ในกรณีที่ ราษฎรผูซึ่ งเห็นวาตนถู กองคกรของรัฐลวงละเมิดสิท ธิเสรีภาพโดยไมชอบดวยกฎหมาย
มีสิทธิโตแยงคัดคานการกระทําดังกลาวตอองคกรตุลาการได เพื่อตรวจสอบความชอบดวยกฎหมาย
๖๔

Albert Bleckmann Staatsrech l – Staatsorganisationsrecht, ๔. Aufl., Carl Heymanns
Verlag ๑๙๙๗, S.๑๘๘. อางถึงใน บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ตามรัฐธรรมนูญ, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๔๗), น. ๒๓ – ๒๔.
๖๕
ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, “หลักนิติธรรม (Rule Of Law),” ใน รวมบทความทางวิชาการ เนื่องใน
โอกาสครบรอบ ๙๐ ปธรรมศาสตราจารย สัญญา ธรรมศักดิ์, จั ดพิม พโ ดยมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร, ๒๕๔๑ :
น. ๒๖.
๖๖
บรรเจิด สิงคะเนติ, อางแลว เชิงอรรถที่ ๖๔, น. ๒๔.
๖๗
ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, อางแลว เชิงอรรถที่ ๖๕, น. ๒๗.

๒๔
ของการกระทําขององคกรของรัฐและขอใหเพิกถอนการกระทํานั้นเสียหรือขอใหไมใชการกระทํานั้น
บัง คับแก ก รณี ของตนหรื อ ขอให บัง คับใหฝายปกครองชดใชคาสินไหมทดแทนแกตนแลวแตก รณี
ในกรณี ที่ศาลเห็นว าการกระทํ า นั้ นไม ชอบด วยกฎหมาย ดัง นั้น ในรั ฐที่ป กครองโดยหลั ก นิติรั ฐ
กฎหมายจึงเปนทั้ง “แหลงที่มา (source)” และ “ขอจํากัด (limitation)” อํานาจกระทําการตางๆ ของ
รัฐและองคกรของรั ฐ ด วยเหตุ นี้ จึ งมีผูกลาววา “ในรัฐเสรีประชาธิปไตยนั้น ผูปกครองที่แทจริงคื อ
กฎหมายไมใชมนุษย (Government of laws, not of men)” ๖๘
ป จ จุ บั น เป น ที่ ย อมรั บ กั น ทั่ ว ไปในระบบกฎหมายเยอรมั น ว า หลั ก นิ ติ รั ฐ มี
องคป ระกอบที่ สํ าคั ญ สองส วนคื อ องคป ระกอบในทางรูป แบบและองคป ระกอบในทางเนื้อ หา
กลาวคือ ๖๙
องคประกอบในทางรูปแบบ คือ การที่รัฐผูกพันตนเองไวกับกฎหมายที่องคกรของรัฐ
ตราขึ้นตามกระบวนการที่รัฐธรรมนูญกําหนดขึ้นหรือที่รัฐธรรมนูญมอบอํานาจไว ทั้งนี้ เพื่อจํากั ด
อํานาจของรัฐลง และเมื่อพิจารณาในทางรูปแบบแลวจะเห็นไดวาหลักนิติรัฐมุงประกันความมั่นคง
แน น อนแห ง นิ ติ ฐ านะของบุ ค คล องค ป ระกอบในทางเนื้ อ หาประกอบไปด ว ยหลั ก การย อ ยๆ
หลายประการที่สําคัญ ไดแก หลักการแบงแยกอํานาจ หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทํา
ขององคกรของรัฐ หลักการประกันสิทธิในกระบวนพิจารณาคดี ตลอดจนหลักการประกันสิทธิของ
ปจเจกบุคคลในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
องคประกอบในทางเนื้อหา คือ การที่รัฐประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของราษฎร
โดยกําหนดใหบทบัญญัติวาดวยสิทธิเสรีภาพมีคาบังคับในระดับรัฐธรรมนูญคือ มีคาบังคับในระดับ
สูงสุด ผูกพันอํานาจมหาชนของรัฐทุกอํานาจใหตองเคารพและเรียกรองใหรัฐตองกระทําการโดย
ยุติธรรมและถูกตองและเมื่อพิจารณาในทางเนื้อหาแลวนิติรัฐจึงมุงตรงไปยังการรักษาความยุติธรรมใน
รัฐเอาไวในแงนี้ เราจึงอาจกลาวไดวา นิติรัฐมีลักษณะเปน “ยุติธรรมรัฐ” (Gerechtigkeitsstaat) และ
องคประกอบในทางเนื้อหาของหลักนิติรัฐประกอบดวยหลักการยอย ดังนี้ หลักการคุมครองความไว
เนื้อ เชื่ อ ใจที่ บุ คคลมี ตอ ระบบกฎหมาย หลัก การกําหนดใหสิท ธิขั้นพื้นฐานของบุคคลมีคาบัง คับ
ทางกฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญและหลักความพอสมควรแกเหตุ
จากที่กลาวมาขางตนจึงอาจสรุปไดวา “หลักนิติรัฐ” เปนหลักที่มีความมุงหมายหรือ
วัตถุประสงคสุดทาย (Ultimate aim) อยูที่การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคลจากการใช
อํานาจตามอําเภอใจของรัฐ (Arbitrarily) ในสภาพการณที่รัฐมีขอจํากัด ถูกผูกพันตอกฎหมายรวมทั้ง
ถูกควบคุมตรวจสอบโดยองคกรตุลาการไดซึ่งมีหลักการที่เปนสาระสําคัญดังนี้คือ ๗๐บรรดาการกระทํา
๖๘

วรพจน วิศรุตพิชญ,อางแลว เชิงอรรถที่ ๖๐, น. ๗๐.
วรเจตน ภาคีรัตน, อางแลว เชิงอรรถที่ ๕๗
๗๐
วรพจน วิศรุตพิชญ, อางแลว เชิงอรรถที่ ๖๐, น. ๖ - ๗.
๖๙

๒๕
ทั้งหลายขององคกรของรัฐฝายบริหารจะตองชอบดวยกฎหมายซึ่งตราขึ้นโยองคกรของรัฐฝายนิติบัญญัติ
บรรดากฎหมายทั้งหลายที่องคกรของรัฐฝายนิติบัญญัติไดตราขึ้นจะตองชอบดวยรัฐธรรมนูญ และการ
ควบคุมไมใหการกระทําขององคกรของรัฐฝายบริหารขัดตอกฎหมายและการควบคุมไมใหกฎหมาย
ขององคกรของรัฐฝายนิติบัญญัติขัดตอรัฐธรรมนูญ
(๑.๒.๑.๒) หลักสังคม – นิติรัฐ
หลักสังคม – นิติรัฐ หรือหลักสังคมรัฐ ๗๑ เสนอโดย Hermann Heller นักกฎหมาย
มหาชนผูมีชื่อเสียงชาวเยอรมันตะวันตกเขาไดเสนอหลักการดังกลาวในขอเขียนของเขาชื่อ “นิติรัฐ
หรือเผด็จ การ” โดยเสนอวา มีแตตองพัฒนานิติรัฐแบบเสรีดั้งเดิมไปสูสังคม – นิติรัฐ หรือ นิติรั ฐ
ทางสังคมเทานั้น จึงจะปองกันการเผด็จการได และตามทรรศนะของ Heller หลักสังคม – นิติรัฐ
หรือนิติรัฐ ทางสังคม ซึ่งเขาเสนอนั้นมีขอแตกตางจากนิติรัฐแบบเสรีนิยมดั้งเดิม โดยเฉพาะความเขาใจ
ที่แตกตางกันในเรื่องความเสมอภาคในนิติรัฐวามีความเสมอภาคเปนเพียงรูปแบบเทานั้นเอง กลาวคือ
ทุกคนเสมอภาคภายใตกฎหมายโดยไมไดพิจารณาวาแตละคนอยูในฐานะที่จะใชสิทธิดังกลาวไดหรือไม
ในนิติรัฐนั้น ฐานะความเปนอยูของคนในสังคมจะไมไดรับการพิจารณาแตอยางใด ดวยเหตุนี้เสรีภาพ
ที่เทาเทียมหรือเสมอภาคกันตามรูปแบบดังกลาวจะนําไปสูเสรีภาพที่ไมมีขอบเขตของผูที่แข็งแรงกวา
หรือ ผูที่มีฐานะในทางเศรษฐกิจสูง กวา ซึ่ง เปนผูมีอํานาจจริงๆ ในสังคม และบุคคลเหลานี้จะเป น
ผูกําหนดความเปนไปในสังคมตามอําเภอใจโดยไมคํานึงถึงผูที่มีฐานะออนแอกวาแตประการใด
ตัวอยางเชน ในเรื่องการทําสัญญาในนิติรัฐนั้นจะอนุญาตใหคูสัญญาทําความตกลง
กําหนดเงื่อนไขตางๆ เพื่อประโยชนของตนไดทุกกรณีในสิ่งที่ตนสามารถจะบรรลุผลได กรณีนี้ยอม
เกิดขึ้นไดกับผูวางงานซึ่งอยูในชวงเวลาวิกฤติในการดํารงชีพ แตเขาจะไมอยูในฐานะที่จะไดรับยกเวน
แตอยางใด ทั้งผูวางงานและนายจางตางก็สามารถใชสิทธิเพื่อประโยชนของตนไดเชนเดียวกันแตใน
กรณีนี้คูสัญญาฝายหนึ่งคือ ผูวางงานอยูในฐานะที่ออนแอกวา ไมมีพลังใดๆ มาตอรองในการทําสัญญา
จึงจําเปนอยูเองที่จะตองจํายอมรับตามเงื่อนไขที่นายจางกําหนดใหทุกกรณี ความไมยุติธรรมในกรณี
เชนนี้จะไมไดรับการพิจารณาในนิติรัฐเลย ในนิติรัฐฐานะในทางเศรษฐกิจที่ไมเทาเทียมกันของนายทุน
กับคนวางงานจะไมแตกตางกันในทางกฎหมาย เพราะวาทุกคนมีสิทธิเสมอภาคเหมือนกันหมด ไมวา
เปนนายทุนหรือคนวางงาน ความเสมอภาคในนิติรัฐแบบดั้งเดิมจึงเปนความเสมอภาคตามรูปแบบ
ตรงกันขาม ความเสมอภาคในความหมายของสังคมนิติรัฐนั้น มิใชความเสมอภาคเพียงรูปแบบตาม
กฎหมายเทานั้น แตทวาตองเปนความเสมอภาคในเสรีภาพตามความเปนจริงดวย กลาวคือ องคกรผูออก
กฎหมายของรัฐมีหนาที่ตองจัดการใหผูที่มีฐานะออนแอในสังคม มีเสรีภาพในทางความเปนจริงและ
ไดรับความคุมครองจากกฎหมายไมนอยไปกวาผูมีอํานาจในสังคมหรือผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกวา

๗๑

สมยศ เชื้อไทย,อางแลว เชิงอรรถที่ ๖๓, น. ๑๓๒ – ๑๓๔.

๒๖
ดังนั้น รัฐจะตองคุมครองคนงานโดยกําหนดเงื่อนไขการทํางาน การประกันคาแรงงานขั้นต่ํา และการ
คุมครองแรงงานโดยมาตรการที่เหมาะสม
นอกจากนั้นกฎหมายคุมครองผูเชา กฎหมายคุมครองเยาวชน ก็เปนตัวอยางในกรณี
นี้ได กฎหมายเหลานี้จํ ากัดเสรีภาพในการทําสัญญาอยางสําคัญ แตผลในทางความเปนจริงกฎหมาย
เหลานี้มิไดทําใหเสรีภาพของบุคคลลดนอยถอยลง ตรงกันขามกลับทําใหมีเสรีภาพมากขึ้น กลาวคือ
ปองกันไมใหมีการใชเสรีภาพไปในทางที่ผิดโดยคนสวนนอยผูมีอํานาจในทางเศรษฐกิจในขณะเดียวกัน
ก็ชวยขยายเสรีภาพในความเปนจริงใหกับผูที่ออนแอกวาหรือผูที่มีฐานะที่ดอยกวาในทางเศรษฐกิจ
ซึ่งไมสามารถจะรักษาหรือปกปองประโยชนอันพึงมีพึงไดโดยอาศัยกําลังของตนเองได
หลักการทั่วไปของสังคม – นิติรัฐ แบงได ๓ ประการ คือ
(๑) รัฐมีหนาที่ตอสังคม ในขอบเขตนี้รัฐมีหนาที่สรางสถาบันกฎหมายทางสังคมให
สอดคล อ งกั บ ความจํ า เป นพื้ นฐานของประชาชน ซึ่ ง เปน เรื่ อ งเกี่ ยวกับ มาตรการของรัฐ ในการ
สงเคราะห การแบงสวน การชดเชยหรือทดแทนสําหรับประชาชนที่ไมสามารถชวยตนเองได หรือผูที่
มีฐานะออนแอในสังคม อยางไรก็ตามมาตรการดังกลาวของรัฐมิไดจํากัดอยูเฉพาะในขอบเขตปจจัย
ทางวัตถุเทานั้น แตรวมไปถึงขอบเขตของทางวัฒนธรรมของชาติดวย เชน เรื่องการศึกษา เปนตน
(๒) สิทธิขั้นพื้นฐานเกี่ยวเนื่องกับสังคม หลักการนี้ของสังคม – นิติรัฐ เปนความ
เกี่ยวพันโดยตรงตอสถานะของสิทธิขั้นพื้นฐาน ดวยเหตุนี้จึงมักจะเรียกหลักการนี้วา “ความเกี่ยวเนื่อง
กับ สั งคมของสิท ธิ ขั้นพื้ นฐาน” กลาวคือ โดยทั่วไปจะตอ งตีความสิท ธิขั้นพื้นฐานใหห มายถึง สิท ธิ
เสรีภาพที่เปนจริง นั่นคือ มีหลักประกันใหแกทุกคนในมาตรฐานที่เทาเทียมกันที่จะกอใหเกิดโอกาสใช
สิทธิเสรีภาพที่เปนจริง
(๓) ความเป นอั นหนึ่งอันเดียวกันระหวางรัฐกับ สัง คม หลักการนี้พัฒนามาจาก
หลักการของสังคมรัฐซึ่งเกี่ยวพันอยูกับหลักประชาธิปไตย ตามหลักการนี้จะเรียกรองใหรัฐผูกพันกับ
สังคมแบบพื้นฐานของการจัดองคกรแบบประชาธิปไตย
๑.๒.๒ หลักการคุมครองสิทธิมนุษยชน
การคุมครองสิทธิมนุษยชนในระยะเริ่มตนเปนการคุมครองในระดับภายในประเทศ
และเปนเรื่องภายในของประเทศนั้นๆ วาจะใหความคุมครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนในประเทศ
ไวมากนอยเพียงใดก็ไดตามที่เห็นสมควรและหากมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนก็ถือเปน
เรื่องภายใน (Domestic Jurisdiction) ที่ประเทศอื่นๆ ไมอาจเขาไปสอดสองดูแลหรือใหการชวยเหลือได
มิฉะนั้นจะถือวาเปนการกาวลวงหรือแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นๆอันเปนการขัดตอหลัก
กฎหมายระหวางประเทศซึ่งอาจนําไปสูการขัดแยงหรือมีกรณีพิพาทกันระหวางประเทศ ๗๒ เริ่มตน
๗๒

กุลพล พลวัน, อางแลว เชิงอรรถที่ ๓, น. ๒๒ – ๒๓.

๒๗
การจัดทําสาสนรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในประเทศอังกฤษที่เรียกวา “มหากฎบัตรแมกนาคารตา”
(Magna Carta) ตามมาดว ยคําประกาศอิ ส รภาพ (The Declaration of Independence)
และรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา และปฏิญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนและพลเมือง (Declaration des
Droits de l' Houmme et du Citoyen) ของฝรั่งเศส แตเนื่องจากในชวงระยะเวลากอนและ
ระหวางสงครามโลกครั้งที่สองไดเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรุนแรงในประเทศตางๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการฆากันเพื่อลางเผาพันธุที่เยอรมัน ญี่ปุน รัสเซีย ฯลฯ จึงทําใหเกิดความคิดที่จะผลักดั น
ใหเรื่องของสิทธิมนุษยชนเปนเรื่องระหวางประเทศหรือเปน “สิทธิระหวางประเทศ” (International
Rights) ที่ทุกประเทศตองเขาไปดูแลชวยเหลือเพื่อยกระดับมาตรฐานการคุมครองสิทธิมนุษยชนใหดี
ยิ่ง ขึ้ น และร ว มมื อ กั น ดํ า เนิ น การกั บ ประเทศที่ ก ระทํ า การละเมิด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของประชาชน
ภายในประเทศของตนหรื อ ประชาชนประเทศอื่ น ๆ โดยถื อ ว า การเข า แทรกแซงนั้ น ชอบด ว ย
หลักกฎหมายระหวางประเทศ๗๓ ดังนั้น ปจจุบันรัฐใดรัฐหนึ่งจึงไมอาจอางไดวาสิทธิมนุษยชนเปนเรือ่ ง
ที่ “ตกอยูเ ขตอํานาจภายในของรัฐ ” (Domestic Jurisdiction) ของตนโดยเด็ดขาดไดอีกตอ ไป
แต ไ ด วิ วั ฒ นาการมาเป น “สิ ท ธิ ร ะหว า งประเทศ” (International Rights) ที่ รั ฐ ซึ่ ง เป น ภาคี
แหงขอตกลงระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนอาจอางขอตกลงนั้นๆ เขาตรวจสอบหรือมีมติใหใช
มาตรการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือแกไขเยียวยาความเดือดรอนอันเกิด
จากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรัฐใดรัฐหนึ่งได ๗๔
(๑.๒.๒.๑) สิทธิมนุษยชนที่ไดรับความคุมครอง
การคุ ม ครองสิ ทธิ ม นุษยชนปรากฏเปนรูป ธรรมขึ้นดวยความรวมมือ กันระหวาง
ประเทศตางๆ ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงโดยไดมีการจัดตั้งองคการสหประชาชาติขึ้น
เพื่อทํ าหนาที่ ในการขจั ดภั ยพิ บัติอันเกิดจากสงคราม คุม ครองสิท ธิม นุษยชน และส ง เสริม ความ
ก าวหน าทางเศรษฐกิจ และสัง คมของมวลมนุ ษ ยชาติ และได มี ก ารจั ดทํ ากฎบั ตรสหประชาชาติ
ในฐานะธรรมนูญสําหรับการดําเนินงานของสหประชาชาติขึ้นและในกฎบัตรฯ ดังกลาว ไดแสดงให
เห็ น เจตนารมณ ร ว มกั น ของแต ล ะประเทศในความต อ งการที่ จ ะให มี ก ารคุ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ย
อยางจริ ง จั ง ในระดั บ ระหว างประเทศ ดัง จะเห็นไดจ ากการยืนยันความเชื่อ มั่นในสิท ธิม นุษยชน
และหนาที่ของบรรดารัฐสมาชิกในการสงเสริมและสนับสนุนการเคารพตอสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นมูลฐานแก บุ คคลทุ กคนเสมอหนากันโดยปราศจากความแตกต างทางด านเชื้ อ ชาติ เพศ ภาษา
หรือศาสนา และไดมีการจัดทําสาสนระดับระหวางประเทศเพื่อรับรองและคุมครองสิทธิมนุษยชน
ตามมามากมาย

๗๓
๗๔

เพิ่งอาง, น. ๒๓.
เพิ่งอาง, น. ๕.

๒๘
เริ่ ม ต น ที่ ป ฏิ ญ ญาสากลว า ด ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเพื่ อ เป น มาตรฐานกลางสํ า หรั บ
ทุกประเทศที่เปนสมาชิกขององคการสหประชาชาติยึดถือเปนแนวทางในการคุมครองสิทธิมนุษยชน
ทั้งในระดับสากล ภูมิภาคและระดับภายในประเทศของแตละประเทศและถือเปนเอกสารรับรองสิทธิ
มนุษยชนที่สําคัญ ที่สุดของมวลมนุษยชาติเ พราะนับเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรที่นานาประเทศ
ไดพรอมใจกันรวมจัดทําและรับรองเอกสารรับรองสิทธิของมนุษยชาติ ทําใหสิทธิมนุษยชนซึ่งเดิ ม
ถือเปนเรื่องภายในของแตละประเทศกลายมาเปนสิทธิระหวางประเทศที่ทุกประเทศที่เปนสมาชิก
สามารถเขามาสอดสองดูแลและเขาแกไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศใดประเทศหนึ่งที่เปน
สมาชิกที่ ขัดต อหลั กการในปฏิญ ญาฯ ได แตโดยที่ปฏิญญาฯ มิใชขอตกลงระหวางประเทศดังเชน
สนธิสัญญา อนุสัญญา หรือกติการะหวางประเทศ จึงไมกอใหเกิดพันธะทางกฎหมายแกบรรดารัฐ
ทั้งหลายที่รวมกันลงมติรับรองใหประกาศใชใหตองปฏิบัติตาม เปนแตเพียงความผูกพันทางจริยธรรม
ทางการเมืองระหวางประเทศ ที่ทุกประเทศควรใหความเคารพและปฏิบัติใหสอดคลองไมขัดแยงกับ
หลั กการในปฏิญญาฯ ใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดเ ทานั้นไมมีส ภาพบัง คับ ทางกฎหมายแตอยางใด
เพื่อใหการคุม ครองสิท ธิมนุษยชนในประเทศตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและไดผ ลจริงตาม
เจตนารมณของปฏิญญาฯ องคการสหประชาชาติจึงไดดําเนินการทําใหสิทธิมนุษยชนตามที่ระบุไวใน
กฎบัตรสหประชาชาติและปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน มีผลเปนสิทธิตามกฎหมายอยางเปน
ระบบและเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ทั้งนี้ โดยการจัดทําขอตกลงขอตกลงระหวางประเทศเพื่อ
สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนโดยตรงและมีผลผูกพันรัฐภาคีทุกรัฐ เชน กติการะหวางประเทศ
วาดวยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวั ฒ นธรรม อนุ สัญ ญาว าด วยสิท ธิเ ด็ก อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติท างเชื้อชาติ
ในทุกรูปแบบโดยเฉพาะกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิท างเศรษฐกิจ สัง คม และวัฒ นธรรม ไดนําสิท ธิสําคัญๆ ในปฏิญ ญาฯ
มารวมไวเกือ บทั้งหมดและจําแนกสิทธิแตละชนิดออกโดยละเอียด๗๕ และเมื่อพิจารณาจากปฏิญญา
สากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. ๑๙๔๘ ในฐานะที่เปนมาตรฐานกลางในการรับรองและคุมครองสิทธิ
มนุษยชนระหวางประเทศและกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ค.ศ. ๑๙๖๖ กติก าระหว างประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวั ฒนธรรม ค.ศ. ๑๙๖๖
จะเห็ น ว า สิ ท ธิ ม นุ ษยชนที่ ไ ด รั บ การรับ รองคุ ม ครองซึ่ ง ถือ เป น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนทั่ ว ไปแบ ง ได เ ป น
๒ ประเภทใหญๆ คือ สิท ธิของพลเมืองและสิทธิท างการเมือง และสิทธิท างเศรษฐกิจ สัง คม และ
วัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีสิทธิมนุ ษยชนเฉพาะเรื่องที่ไดรับการรับรองคุมครองตามขอตกลงระหวาง
ประเทศตาง เชน อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก เปนตน แตในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะสิทธิของพลเมืองและ

๗๕

เพิ่งอาง, น. ๒๘ – ๓๓.

๒๙
สิทธิท างการเมือ งและสิทธิท างเศรษฐกิจ สัง คม และวัฒ นธรรมในฐานะที่เปนสิทธิมนุษยชนทั่วไป
เทานั้น คือ
๑) สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือ ง ไดแก สิทธิตามธรรมชาติที่มีม าแต
ดั้งเดิม คือ สิทธิในการดํารงชีวิต เสรีภาพ ทรัพยสิน ความเสมอภาค ความยุติธรรม และการแสวงหา
ความสุข และสิทธิ ดังกล าวปรากฏอยู ในปฏิ ญญาฯ ๒๑ ขอแรก ๗๖ ซึ่ง ประกอบไปดวย สิทธิในชีวิต
เสรีภาพและความมั่นคงแหงรางกาย สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิในการไดรับความคุมครองจาก
รัฐอยางเทาเทียมกัน สิทธิที่จะไดรับการเยียวยาโดยศาลจากการละเมิดสิทธิขั้นมูลฐาน เสรีภาพใน
ความเปนสวนตัว เสรีภาพในการเดินทาง สิทธิในการลี้ภัย สิทธิในการถือสัญชาติ สิทธิในการสมรส
สิทธิ ในการเปนเจาของทรัพยสิน สิท ธิในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการนับ ถือ ศาสนา
สิทธิในเสรีภาพในการชุมนุม และสิทธิในการเขาถึงบริการสาธารณะในประเทศของตน
สําหรับสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองในกติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. ๑๙๖๖ ปรากฏอยูในขอ ๑ ถึง ขอ ๒๗ ๗๗ ของกติกาฯ
ประกอบไปดวย สิทธิในการกําหนดเจตจํานงตนเอง สิทธิในความเสมอภาค สิทธิที่จะปลอดจากการ
ถูกทารุณกรรม สิทธิในชีวิต สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิในการมีอิสรภาพและความมั่นคงแหง
บุคคล สิทธิของผูตองขังที่จะไดรับการปฏิบัติอยางมีมนุษยธรรมและไดรับความเคารพนับถือในศักดิศ์ รี
แหงความเปนมนุษยที่มีอยูโดยธรรมชาติในตัวเอง สิทธิที่จะไมถูกจําคุกเนื่องจากไมสามารถชําระหนี้
ตามสัญญาได สิทธิในการมีเสรีภาพในการเคลื่อนไหว สิทธิในการไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรม
สิทธิในการยอมรับวาเปนบุคคลตามกฎหมาย สิทธิในความเปนสวนตัว สิทธิในเสรีภาพทางความคิด
ศาสนาและความเชื่ อ สิทธิในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สิทธิ ในการชุม นุมโดยสงบ สิทธิใน
เสรีภาพในการสมาคมกับบุคคลอื่น สิทธิในการสมรสโดยเสรี สิทธิของเด็กในการไดรับสัญชาติ สิทธิใน
การมีสวนรวมในรัฐและการเขาถึงบริการสาธารณะในประเทศของตน สิทธิในความเสมอภาคตอหนา
กฎหมาย สิทธิของชนกลุมนอยทางเผาพันธุ ศาสนา หรือภาษา
๒) สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
สื บ เนื่ อ งจากการเรียกรอ งสิท ธิม นุษยชนและการจัดทําเอกสารในยุคแรกๆ
เนนเรื่องสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจ
แบบเสรี ซึ่งระบบเศรษฐกิจแบบเสรีมีเงื่อนไขสําคัญคือ การปลอดการแทรกแซงของรัฐ แตเมื่อเวลา
ผานไประบบเสรี ก ลั บ ทํ า ให เ กิ ดป ญ หาสัง คมตามมา ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากเป นความจริ ง ที่ว าคนเรามี
๗๖

คณะอนุกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนและสั นติ ภาพ. เอกสารสิ ทธิ มนุ ษยชนของสหประชาชาติ .อ างแล ว
เชิงอรรถที่ ๖. น. ๗ – ๒๑.
๗๗
เพิ่งอาง, น. ๖๗ – ๑๐๑.

๓๐
ความสามารถและโอกาสไมเทากัน ดังนั้นการปลอยเสรีทําใหมนุษยกลุมหนึ่งไดประโยชน ในขณะที่
มนุษยอีกกลุมหนึ่งถูกใชเปนเครื่องมือในการหาประโยชนจากกลุมแรก และกลุมหลังซึ่งมีจํานวนมาก
ตกอยู ใ นสภาวะยากจนที่ สุ ด และอยู อ ย า งไม มี ส ภาพที่ มี ค า ความเป น มนุ ษย เ หลื อ อยู และจาก
สภาวะการณที่เกิดขึ้นในสังคมดังกลาวนํามาซึ่งการเรียกรองสิทธิมนุษยชนในรูปแบบใหมขึ้นมาใน
ลักษณะเปนสิทธิที่จะมีสภาพการดํารงชีวิตที่ดีและมีสภาพการทํางานที่ดี โดยการเรียกรองใหรัฐเขามา
มีบทบาทในการกระทําเพื่อเสริมสรางใหมนุษยมีความเปนอยูที่ดี สมความเปนมนุษยซึ่งตรงขามกับ
แนวคิดเดิม ที่หามรัฐเขาแทรกแซง ๗๘ แนวคิดสิท ธิม นุษยชนรูป แบบใหมนี้ไดรับ การสนับ สนุนจาก
แนวคิ ดทางการเมื องแบบสั งคมนิยมและเปนการเปลี่ยนแปลงจากรัฐเสรีนิยมมาสูรัฐสวัสดิการที่
เรียกรองใหรัฐประกันการมีชีวิตที่ดีมีคุณคาตามความเปนมนุษยแกประชาชน และนับเปนชัยชนะของ
ประเทศสั ง คมนิ ยมที่ ทํ าให สิท ธิ ท างเศรษฐกิจ สัง คมและวัฒ นธรรมอยูในฐานะเดียวกับ สิท ธิของ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดยการระบุสิทธิเหลานี้ลงในปฏิญญาฯ และกติการะหวางประเทศวา
ดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ. ๑๙๖๖
สิท ธิท างเศรษฐกิจ สังคม และวัฒ นธรรมปรากฏในปฏิญญาฯ ตั้ง แตขอ ๒๒
๗๙
ถึงขอ ๒๗ ประกอบดวย สิทธิในการเขาถึงทรัพ ยากรของรัฐการไดรับผลแหงสิทธิท างเศรษฐกิ จ
สังคมและวัฒนธรรมที่จําเปนตอการพัฒนาตนเอง สิทธิเกี่ยวกับการทํางานและไดรับความคุมครอง
จากการวางงาน สิทธิที่จะจัดตั้งและเขารวมกับสหภาพแรงงาน สิทธิในการพักผอนและเวลาวาง การ
จํากัดเวลาทํางานและมีวันหยุดเปนครั้งคราวโดยไดรั บคาตอบแทน สิทธิในมาตรฐานการครองชีพ
ที่เพียงพอสําหรับสุขภาพและความอยูดีของตนและครอบครัว สิทธิของมารดาและบุตรที่จะไดรับการ
ดูแลและชวยเหลือเปนพิเศษทั้งบุตรในและนอกสมรส สิทธิในการศึกษา และสิทธิในการเขารวมการใช
ชีวิตทางดานวัฒนธรรมอยางเสรี
สําหรับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในกติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ. ๑๙๖๖ ปรากฏอยูในขอ ๑ ถึง ขอ ๑๕ ๘๐ ของกติกาฯ
ประกอบไปดวย สิทธิในการกําหนดเจตจํานงของตนเอง สิทธิในความเทาเทียมกันระหวางชายหญิง
ในสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สิทธิในการทํางาน สิทธิในการไดรับสภาวะการทํางาน
ที่เปนธรรม สิทธิในการกอตั้งและเขารวมสหภาพแรงงาน สิทธิในการหยุดงาน สิทธิในความมั่นคงทาง
สังคมและการประกันสัง คม สิท ธิในการปกปองคุมครองครอบครัว เด็กและเยาวชน สิทธิในการมี
มาตรฐานการครองชีพ ที่เพียงพอ สิท ธิ ในการมี ม าตรฐานสุ ขภาพและจิตใจที่ดี สิท ธิ ในการศึ ก ษา
และสิทธิในวัฒนธรรมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
๗๘

วิชัย ศรีรัตน, อางแลว เชิงอรรถที่ ๑๗, น. ๔๔ – ๔๕.
คณะอนุกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนและสั นติ ภาพ. เอกสารสิ ทธิ มนุ ษยชนของสหประชาชาติ .อ างแล ว
เชิงอรรถที่ ๖. น. ๒๓ – ๒๗.
๘๐
เพิ่งอาง, น. ๓๐ – ๕๑.
๗๙

๓๑
(๑.๒.๒.๒) องคกรกรที่คุมครองสิทธิมนุษยชน
๑) องคกรระดับระหวางประเทศหรือระดับสากล
(๑) องคกรของสหประชาชาติ๘๑
องคกรของสหประชาชาติที่มีบทบาทและอํานาจหน าที่ในการปกปอ ง
และคุม ครองสิท ธิ มนุ ษยชนได แก สมัชชาใหญส หประชาชาติ คณะมนตรีความมั่นคง คณะมนตรี
เศรษฐกิ จและสัง คม คณะกรรมาธิ การสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ คณะกรรมาธิก ารวาดวย
สถานภาพของสตรี คณะกรรมาธิการวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม คณะอนุกรรมาธิการ
วาดวยการป องกั นการเลื อ กปฏิ บัติและการปกปอ งชนกลุม นอย ขาหลวงใหญสิทธิม นุษยชนแหง
สหประชาชาติ องคก ารศึก ษาวิท ยาศาสตร และวั ฒ นธรรมแห ง สหประชาชาติ ซึ่ง แตล ะองคก ร
มีบทบาทและอํานาจหนาที่ในการคุมครองสิทธิมนุษยชน ดังนี้
ก. สมัชชาใหญสหประชาชาติ สมัชชาใหญสหประชาชาติประกอบดวย
ผูแทนจากสมาชิกทั้งปวงของสหประชาชาติ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน ดังนี้
คือ ริ เ ริ่ ม ศึ ก ษาและทํ าคํ าแนะนํ าหรือ ขอ เสนอแนะตางๆ เพื่อ ใหบ รรลุซึ่ง สิท ธิขั้นพื้นฐานทั้ง ปวง
แกประชาชน ผานมติอนุมัติตราสารสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศที่สําคัญ เชน ปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชน กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กอตั้งองคกรยอยที่ทํางานเกี่ยวของกับสิทธิ
มนุษยชน เคลื่อนไหวตอสูระดับสากลตอลัทธิเผาพันธุนิยมและลัทธิลาอาณานิคม ตลอดจนการมีมติ
ประณามอยางเปดเผยตอการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในบางประเทศ
ข. คณะมนตรีความมั่นคง คณะมนตรีความมั่นคงถือเปนองคกรสูงสุดที่มี
ความรับผิดชอบพื้นฐานในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ ประกอบดวยสมาชิก
ถาวรซึ่งเปนประเทศมหาอํานาจสําคัญ ๕ ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส รัสเซีย และจีน และ
สมาชิกไมถาวรที่มาจากการเลือกตั้งอีก ๖ ประเทศ มีอํานาจหนาที่ในการคุมครองสิทธิมนุษยชนกรณี
ที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กอใหเกิดการคุกคามตอสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ เชน
ปญหาเกี่ยวกับ อาชญากรรมตอมนุษยชาติในยูโกสลาเวียและรวันดา ซึ่ง มีลักษณะเปนการฆาลาง
เผาพั นธุ คณะมนตรี ความมั่ นคงได กอ ตั้ง ศาลอาญาระหวางประเทศเพื่อพิจ ารณาลงโทษบุคคลที่
รับผิดชอบตอการฆาลางเผาพันธุหรือละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศอยางรุนแรง เปนตน
ค. คณะมนตรีเ ศรษฐกิจและสังคม คณะมนตรีเศรษฐกิจและสัง คม
ประกอบดวยกรรมการ ๕๕ คน นอกจากมีอํานาจหนาที่ดานการพัฒนาแกไขปญหาเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศแลว ยังมีหนาที่ที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ดานสิทธิมนุษยชนในรูปของการทําขอแนะนําที่
เกี่ยวกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนทั่วไป รับรองรายงาน ทํากิจกรรมรวมและสรุปความ
๘๑

รายละเอียดโปรดดูใน จรัญ โฆษณานันท, อางแลว เชิงอรรถที่ ๗, น. ๔๑๒ – ๔๔๑.

๓๒
ตกลงตางๆ จากหนวยงานชํ านาญการของสหประชาชาติ ซึ่ง ทํา งานเกี่ยวข อ งกับ สิท ธิม นุษยชน
และหนาที่ที่สําคัญยิ่งดานสิทธิมนุษยชนของคณะมนตรีฯ คือ การใชอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
ขึ้นทํางานเปนการเฉพาะที่สําคัญคือ การตั้งคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน คณะอนุกรรมการวาดวย
การปองกันการเลือกปฏิบัติและการปกปองชนกลุมนอย คณะกรรมาธิการวาดวยสถานภาพของสตรี
และอํ านาจหน าที่ ในการรั บ รองใหมีมติของคณะมนตรีเ ศรษฐกิจ และสัง คม ที่ ๑๒๓๕ ในป ค.ศ.
๑๙๖๗ และมติ ฯ ที่ ๑๕๐๓ ในป ค.ศ. ๑๙๗๐ ซึ่ง เปนมติที่ใหอํานาจแกคณะกรรมาธิก ารสิท ธิ
มนุษยชนในการตรวจสอบศึกษาอยางจริงจังตอการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปนโยบายแบงแยกผิวและ
การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและใหอํานาจแกคณะอนุกรรมการวาดวยการปองกันการเลือกปฏิบัติและ
การปกปองชนกลุมนอยในการพัฒนากลไกรับเรื่องรองเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากเอกชนและ
กลุมคนได
ง. คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ คณะกรรมาธิการสิทธิ
มนุษยชนของสหประชาชาติ ประกอบดวยตัวแทนรัฐสมาชิก ๕๓ คน โดยที่คณะกรรมาธิการฯ เปน
เสมือ นองคกรยอยหนึ่งของคณะมนตรีเศรษฐกิจ และสังคม คณะกรรมาธิการฯ จึงมีห นาที่ตองยื่ น
ขอเสนอ คําแนะนํา ตลอดจนรายงานเพื่อใหคณะมนตรีเศรษฐกิจฯพิจารณา ตั้งแตเรื่องที่เกี่ยวกับตราสาร
สิทธิมนุษยชนระหวางประเทศทั้งปวง การปกปองชนกลุมนอยและการปองกันการเลือกปฏิบัติและ
เรื่องต างๆ ที่ เกี่ ยวข องกั บสิ ทธิ ม นุ ษยชน การชวยเหลือคณะมนตรี เศรษฐกิจฯ ในการประสานงาน
กิจกรรมเคลื่อนไหวดานสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ การตรวจสอบศึกษาปญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอยางรายแรงรวมถึงนโยบายการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติการแบงแยก
พลเมืองและการแบงแยกผิวในทุกประเทศ และการดําเนินการสืบสวนคํารองเรียนจากเอกชนและ
องคกรพัฒนาเอกชนซึ่งบงชี้ถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่เปนไปอยางรุนแรง
ตอเนื่องและมีเหตุอันนาเชื่อถือ เปนตน
จ. คณะกรรมาธิการวาดวยสถานภาพของสตรี คณะกรรมาธิการวาดวย
สถานภาพของสตรีประกอบดวยกรรมการ ๔๕ คน มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยคณะมนตรีเศรษฐกิจ
และสังคมและดํารงฐานะเปนตัวแทนของรัฐบาล มีหนาที่ในการตระเตรียมขอแนะนําและรายงานอัน
เกี่ยวกับการสงเสริมสิทธิสตรีทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ พลเมือง สังคมและการศึกษาเสนอตอ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจฯ การทําขอแนะนําเสนอตอคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจฯ ในปญหาเรงดวน
ซึ่งจําเปนตองไดรับการใสใจทันทีโดยมีจุดมุงหมายในการสงเสริมหลักความเทาเทียมในสิทธิของชาย
และหญิง รวมทั้งการพัฒนาขอเสนอตางๆ เพื่อใหขอแนะนําดังกลาวสัมฤทธิ์ผลจริงจัง และการวาง
บรรทั ด ฐานระหว า งประเทศด า นการคุ ม ครองสิ ท ธิ ส ตรี การตรวจสอบคํ า ร อ งเรี ย นพร อ มทํ า
ขอเสนอแนะการแกไขปญหา เปนตน

๓๓
ฉ. คณะกรรมาธิ การวาด วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิจ สั งคมและวั ฒนธรรม
คณะกรรมาธิก ารวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒ นธรรม มีฐานะเปนองคกรยอยหนึ่งของ
คณะมนตรีเศรษฐกิจฯ และถือเปนกลไกตรวจสอบของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม
ช. คณะอนุ ก รรมการว า ด วยการป อ งกั นการเลื อ กปฏิ บัติ แ ละการ
ปกปองชนกลุมนอย ขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ คณะอนุกรรมการวาดวยการ
ปองกันการเลือกปฏิบัติและการปกปองชนกลุมนอย เปนองคกรยอยของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน
สหประชาชาติ ประกอบดวยกรรมการจํานวน ๒๖ คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของคณะกรรมาธิการ
สิทธิมนุษยชนจากรายชื่อที่รัฐสมาชิกของสหประชาชาติเสนอมา มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับชนกลุมนอย
๒ ลัก ษณะ คือ ศึกษาและใหขอ เสนอแนะตอ คณะกรรมาธิก ารสิทธิมนุษยชนอันเกี่ยวขอ งกับการ
ปองกันการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั้นพื้นฐานและการคุมครองตอ
ชนกลุ ม น อ ยทางด า นเชื้ อ ชาติ ชาติ ศาสนา และภาษา และการปฏิบั ติห นา ที่อื่ นๆ ตามที่ไ ดรั บ
มอบหมายจากคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมหรือคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน
ซ. ขา หลวงใหญสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ บุคคลที่จ ะเป น
ขาหลวงใหญสิ ทธิ มนุ ษยชนแห งสหประชาชาติ ตอ งเปนบุคคลที่มีศีลธรรมอยางมากและมีความ
ซื่อสัตยเที่ยงตรงและมีความสามารถเชี่ยวชาญในดานสิทธิมนุษยชนและความรูอื่นๆ โดยไดรับการ
แตงตั้งจากเลขาธิการสหประชาชาติโดยผานการรับรองจากสมัชชาใหญ มีอํานาจหนาที่ในการสงเสริม
และคุมครองสิทธิมนุษยชนทั้งหมดอันกินความตั้งแตสิทธิพลเมือง การเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ตลอดทั้งสิทธิในการพัฒนา การใหคําปรึกษาและการชวยเหลือทางเทคนิคแกรัฐที่
เกี่ยวของกับปญหาโดยผานศูนยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ การประสานความรวมมือระหวาง
ประเทศเพื่อการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการปองกันมิใหมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อยางตอเนื่อง และการสรางความเขมแข็งในการปรับใชกลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติตางๆ
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
ฌ. องค การศึ กษาวิ ท ยาศาสตร แ ละวั ฒนธรรมแห ง สหประชาชาติ
องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติหรือยูเนสโก มีฐานะเปนองคกรชํานัญ
พิเศษหนึ่งของสหประชาชาติ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน คือ การศึกษาคนควาปญหาทาง
ทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การยกราง มีมติรับรองอนุสัญญาตอตานการเลือกปฏิบัติในดานการศึกษา
รับรองใหมีกระบวนการพิจารณารับเรื่องรองเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยผานคณะกรรมการวา
ดวยอนุสัญญาและขอเสนอแนะ ซึ่งมีหนาที่พื้นฐานในการวางหลักประกันใหมีขอยุติฉันมิตรภาพเพื่อ
สรางความกาวหนาในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนที่อยูในเขตความรับผิดชอบของยูเนสโก การมีม ติ
รับรองปฏิญญาสากลวาดวยรหัสสารพันธุกรรมมนุษยและสิทธิมนุษยชน อันเปนการสรางบรรทัดฐาน
ทางสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับจริยธรรมทางดานชีวะ

๓๔
(๒) องคกรที่จัดตั้งตามตราสารสิทธิมนุษยชน๘๒
องคกรสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศตามตราสารสิทธิมนุษยชนมีหลาย
องคกรดวยกัน แตในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะองคกรคุมครองสิทธิมนุษยชนตามกติการะหวางประเทศวา
ดวยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมในฐานะที่เปนตราสารสําคัญในการรับรองคุมครองสิทธิมนุษยชนเทานั้น ซึ่งแตละกติกาฯ
ไดจัดตั้งองคกรคุมครองสิทธิมนุษยชนไวดังนี้
ก. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไดรับการ
จัดตั้งขึ้นตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เพื่อทําหนาที่ใน
การตรวจสอบการปฏิบัติของรัฐสมาชิกตางๆ ที่มีพันธะในการสงเสริมคุมครองสิทธิตางๆ ตามที่ระบุไว
ในกติกาฯ คณะกรรมการฯ ประกอบดวยกรรมการซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญอิสระจํานวน ๑๘ คน ที่ไดรับ
เลื อ กตั้ ง จากรั ฐสมาชิ ก ในกติ ก าฯ โดยต อ งเปน บุ ค คลที่ มีบุ ค ลิ ก ภาพทางศีล ธรรมระดั บ สูง และ
ความสามารถเชี่ยวชาญในเรื่องสิทธิมนุษยชนจนเปนที่ยอมรับและมีประสบการณทางกฎหมายหรือ
นั กกฎหมาย ทั้ งนี้ เพื่ อประโยชน ในการประชุม คณะกรรมการฯ มี อํานาจหน าที่ในการตรวจสอบ
พิจารณารายงานที่เสนอโดยรัฐสมาชิก สรุปขอคิดเห็นหรือขอสังเกตตอรายงานดังกลาวแลวสงตอใหรฐั
ภาคีเจาของรายงาน สงสําเนารายงานและขอสังเกตไปถึงคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมของสหประชาชาติ
เพื่อพิจารณาและสงรายงานประจําปเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไดกระทําทั้งหมดตอสมัชชาทั่วไปสหประชาชาติ
และตรวจสอบหนังสือรองเรียนจากเอกชนที่อางวาเปนผูถูกละเมิดสิทธิใดๆ ที่กําหนดไวตามกติกาฯ
ดังกลาวโดยรัฐภาคี ตามที่กําหนดไวในพิธีสารเลือกรับฉบับแรกของกติกาฯ
ข. คณะกรรมาธิการวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
เดิมการตรวจสอบดูแลใหประเทศสมาชิกปฏิบัติตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ
สัง คม และวั ฒ นธรรมเป น อํ านาจของคณะมนตรีเ ศรษฐกิจ และสัง คมของสหประชาชาติ ตอ มา
คณะมนตรีเศรษฐกิจฯ ไดมีมติกอตั้งคณะกรรมาธิการวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ขึ้น เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบดูแลใหประเทศสมาชิกปฏิบัติตามกติกาฯ ฉบับนี้แทนคณะมนตรีเศรษฐกิจ
ฯ โดยเฉพาะการตรวจสอบรายงานของรั ฐสมาชิ ก และส ง ข อ สั ง เกตไปให คณะมนตรี เ ศรษฐกิ จ ฯ
และองค ก ารสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอื่ น ของสหประชาชาติ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม
และวัฒ นธรรม อี ก ชั้ นหนึ่ ง คณะกรรมาธิก ารฯ ประกอบดวยคณะผูเ ชี่ยวชาญจํานวน ๑๘ คน
และในการพิจารณาตรวจสอบรายงานของแตละรัฐโดยคณะกรรมาธิการวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจฯ
รั ฐ เจ า ของรายงานจะได รั บ เชิ ญ ให ส ง ผู แ ทนหนึ่ ง คนเข า นํ า เสนอชี้ แ จงรายงานต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมาธิการฯ โดยคณะกรรมาธิการฯ สามารถซักถามประเด็นตางๆ ได และคณะกรรมาธิการฯ

๘๒

เพิ่งอาง, น. ๓๑๙ – ๓๒๐, น. ๓๔๐ – ๓๔๒.

๓๕
สามารถขอใหเสนอรายงานเฉพาะคราวเมื่อมีสถานการณที่นาเปนหวงเกิดขึ้น หรือตั้งคณะตรวจสอบ
ขอเท็จจริงเพื่อคนหาขอมูลชั้นตนเพิ่มเติมเกี่ยวกับปญหาสิทธิเฉพาะเรื่อง
อยางไรก็ตาม องคกรคุมครองสิทธิมนุษยชนที่กลาวมาขางตนจะมีอํานาจ
หนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชนไดแตเฉพาะกับประเทศที่เขารวมเปนภาคีสมาชิกเทานั้น ไมมีอํานาจ
หนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชนเปนการทั่วโลกดังเชนองคกรคุมครองสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
ตามที่กลาวมาขางตนแตอยางใด
๒) องคกรระดับภายในประเทศ
สําหรับองคกรคุมครองสิทธิมนุษยชนในระดับภายในประเทศในประเทศ
ตางๆ มีการจัดตั้งองคกรขึ้นมาเพื่อทําหนาที่ในการคุมครองสิทธิมนุษยชนทั้งองคกรที่เปนและไมเป น
องคกรศาล พิจารณาไดดังนี้ คือ
(๑) องคกรที่ไมเปนองคกรศาล
องค ก รคุ ม ครองสิท ธิม นุ ษยชนที่ไ ม เ ป นองค ก รศาลตามที่ป รากฏใน
ประเทศตางๆ เปนสวนใหญ มีสององคกร คือ องคกรสิทธิมนุษยชนแหงชาติและผูตรวจการแผนดิน
ก. องคกรสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรสิทธิมนุษยชนแหงชาติเกิดขึ้นตั้งแต ค.ศ.
๑๙๔๖ ในที่ประชุมคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมของสหประชาชาติและไดมีความพยายามในการที่
จะให มี ก ารจั ด ตั้ ง องค ก รฯ ดั ง กล า วในประเทศต างๆ มาเรื่ อ ยจนกระทั่ ง ในช วงป ค.ศ. ๑๙๙๐
เปนตนมา ประเทศตางๆ ก็ไดมีการจัดตั้งองคกรฯ ขึ้นในประเทศของตน เชน ประเทศนิวซีแลนด
ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เม็กซิโก และเดนมารก เปนตน และองคกรฯ ของแตละประเทศ
กลาวต างก็ มี ส ถานะและทางปฏิ บั ติเ กี่ยวกับ อํานาจหนาที่แตกตางกันไป กลาวคือ บางประเทศ
องคก รฯ ก็ ทําหน าที่ เ ป นเสมื อ นที่ ป รึกษาดานสิท ธิมนุษยชนแกฝายบริห ารหรือ หน วยงานของรัฐ
บางประเทศก็มีสถานะเปนองคกรอิสระ บางประเทศก็มีอํานาจในการตรวจสอบสอบสวนคํารองเรียน
การละเมิดสิท ธิมนุษยชนดวย ต อมาในป ค.ศ. ๑๙๙๑ ไดมีการจัดการประชุมระหวางประเทศขึ้ น
ณ กรุ งปารี ส สาธารณรั ฐฝรั่ งเศส โดยที่ป ระชุมไดรวมกันกําหนดแนวทางและมาตรฐานเกี่ยวกับ
การจัดตั้ง และดําเนินงานขององคกรฯ ที่เ รียกกันทั่วไปวา “หลักการปารีส (Paris Principle) ”
และคณะกรรมการสิท ธิม นุษยชนแหง ชาติ และสมัชชาทั่วไปแหง สหประชาชาติก็ไดใหการรับรอง
หลักการดังกลาวในเวลาตอมา

๓๖
ในหลักการปารีส ไดกลาวถึงแนวทางในการจัดตั้งองคกรฯ วาควรจัดตั้ง
องคกรฯ ที่เปนอิสระในดานงบประมาณ การปฏิบัติหนาที่และองคประกอบที่มีความหลากหลาย ๘๓
และกํ า หนดองค ก รฯ ต อ งได รั บ มอบหมายอํ า นาจในการส ง เสริ ม และคุ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ไวอยางกวางขวางเทาที่จะมีได โดยบัญญัติไวอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญหรือบทกฎหมายที่ตราขึ้น
และตองมีอํานาจหนาที่ที่สําคัญดังตอไปนี้ คือ ๘๔
- เสนอแนะและทํ ารายงานในเรื่ อ งใด ๆ ที่เ กี่ยวกับ สิท ธิม นุษยชนต อ
รัฐบาล รัฐสภา และองคกรที่มีอํานาจใดๆ
- ส ง เสริ ม ให มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายของรั ฐ และแนวปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระดับสากล
- กระตุนสงเสริมใหมีการใหสัตยาบันและปฏิบัติตามมาตรฐานระหวาง
ประเทศ
- ช วยเหลื อ ในกระบวนการทํา รายงานที่ ต อ งกระทํ า ภายใต ตราสาร
ระหวางประเทศ ชวยเหลือในการจัดทําแผนงานดานการสอนและวิจัยดานสิทธิมนุษยชน
- เพิ่ม ความสนใจตื่นตัวของสาธารณชนตอเรื่อ งของสิทธิม นุษยชนผาน
การใหขอมูลขาวสารและการศึกษา ประสานความรวมมือกับสหประชาชาติ สถาบันระดับภูมิภาคและ
สถาบันระดับชาติของประเทศอื่นๆ และรับเรื่องรองเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเอกชน
ป จ จุ บั น องค ก รสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ ใ นบางประเทศมี อํ า นาจ
ในการนําคดีขึ้นดําเนินการในชั้นศาลไดดวย โดยทําหนาที่ฟองคดีตอศาล เชน สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ประเทศออสเตรเลีย และประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ ที่กําหนดใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจเสนอ
เรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญได ในกรณีที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามที่มีผูรองเรียนวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
เสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผูรองเรียนวากฎ คําสั่งหรือการ
กระทําอื่นใดในทางปกครองกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย และฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทนผูเสียหาย เมื่อไดรับการรองขอจากผูเสียหายและเปน
กรณีที่เห็นสมควรเพื่อแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนสวนรวม
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๘๓

สุพจน เวชมุข, “การคุมครองสิทธิมนุษยชนโดยการเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติตามมาตรา ๒๕๗ (๒) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐,” (วิทยานิพนธ
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๒), น. ๕๐.
๘๔
จรัญ โฆษณานันท, อางแลว เชิงอรรถที่ ๗, น. ๕๑๔ – ๕๑๕.

๓๗
ข. ผูตรวจการแผนดิน๘๕
องคกรคุมครองสิทธิมนุษยชนที่ไมเปนองคกรศาลนอกจากคณะกรรมการ
สิท ธิม นุษยชนแหงชาติ แล ว ในหลายประเทศยัง มีอีกองคกรหนึ่ง ที่เ รียกวา “ผูตรวจการแผนดิน”
ผูตรวจการแผนดิน อาจประกอบดวยบุคคลหรือหลายคนก็ไดและมักไดรับการแตงตั้งจากรัฐสภาแตใน
บางประเทศอาจไดรับแตงตั้งจากประมุขของรัฐและตอ งทํารายงานตอประมุขของรัฐดวย อํานาจ
หนาที่ของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาโดยทั่วไปจะดูแลกํากับการบริหารรัฐกิจใหเปนไปดวยความ
ถูกตองและเปนธรรมตามกฎหมาย เพื่อคุมครองสิทธิของบุคคลผูที่เชื่อวาตนตกเปนเหยื่อการกระทําที่
ไมชอบโดยฝายปกครอง รวมทั้ ง ทํ าหนาที่ในการไกลเ กลี่ยอยางเปนกลางระหวางผูรองเรียนกับ
ฝา ยรั ฐ บาลหรื อ เจ า หน า ที่ ของรั ฐ ด ว ย อํ า นาจหน า ที่ ข องผู ต รวจการแผ น ดิน ในแต ล ะประเทศ
อาจแตกตางกันไป แตที่เหมือนกันในสาระสําคัญคือ การรับคํารองเรียนจากสาธารณชนและสอบสวน
กรณีที่เกิดขึ้นตามอํานาจหนาที่ โดยสามารถเขาถึงเอกสารทางราชการที่เกี่ยวของตลอดจนมีอํานาจ
เรียกพยานมาใหถอยคํารวมทั้งเจาหนาที่รัฐ จากนั้นจะทํารายงานสรุปไปใหผูรองเรียนและหนวยงาน
หรือเจาหนาที่ที่ถูกรองเรียน เพื่อแกไขดําเนินการใหถูกตองตอไป หากไมมีการดําเนินการใดๆ ก็อาจทํา
รายงานเสนอต อ รั ฐ สภาเป น เรื่ อ งๆ ไป นอกเหนื อ จากการรายงานที่ ต อ งทํ า เป น ปกติ อ ยู แ ล ว
และรายงานสรุป ผลการสอบสวนจะประกอบไปดวยขอมูลที่เ กี่ยวของกับประเด็นปญหาและระบุ
ขอแนะนําเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงนิติบัญญัติและเชิงการปกครอง
ผูตรวจการแผนดินในระยะแรกๆ จะไมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับเรื่อง
สิท ธิม นุ ษยชนโดยตรง ยกเว นกรณีที่เ กี่ยวขอ งกับ ภาระหนาที่ห ลัก ในการกํากับ ดูแลการบริห าร
การปกครองใหบริสุทธิ์ยุติธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ แตผูตรวจการแผนดินที่จัดตั้งขึ้นในระยะหลังๆ
มักไดรับมอบหมายใหมีหนาที่โดยเฉพาะดานการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนดวยและมักจะ
เปนกรณีที่เกี่ยวของกับสิทธิตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมายอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ด า นกิ จ กรรมให ก ารศึ ก ษาต อ สาธารณชนและโปรแกรมข อ มู ล ข า วสารเพื่ อ การเผยแพร ด า น
สิทธิมนุษยชน
(๒) องคกรศาล
องค ก รคุ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนภายในประเทศ นอกจากองค ก ร
สิทธิมนุษยชนแหง ชาติและผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาแลว องคกรศาลก็ถือ เปนองคกรที่มีสวน
สําคัญในการคุมครองสิทธิมนุษยชนดวย เนื่องจากหลักความผูกพันตอสิทธิและเสรีภาพขององคกร
ของรัฐจะปราศจากความหมายหากการใชอํานาจขององคกรเหลานั้นไมสามารถควบคุมตรวจสอบได

๘๕

รายละเอียดโปรดดูใน กุลพล พลวัน, อางแลว เชิงอรรถที่ ๓, น. ๑๗๕ – ๑๘๖.

๓๘
โดยองคกรตุลาการ หรือเปนไปตามหลักประกันในการคุมครองสิทธิในทางศาล (Rechtsschutzgarantie) ๘๖
ซึ่ง ถือ ว าเป นสาระสํ าคั ญ ของการใหความคุม ครองสิท ธิและเสรีภาพแกปจ เจกบุคคล เพราะการ
คุมครองหรือหลักประกันทั้งหลายจะปราศจากความหมายหากไมใหสิทธิแกปจเจกบุคคลในการโตแยง
การกระทําของรัฐ เพื่อใหองคกรศาลซึ่งเปนองคกรที่มีความเปนกลางเขามาควบคุมตรวจสอบการ
กระทําของรัฐที่ถูกโตแยงวาละเมิดตอสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคล เชน การตรากฎหมายของ
องคกรนิติบัญญัติเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพที่ขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม ยอมถูกตรวจสอบโดยศาล
รัฐธรรมนู ญไดไมวาจะเป นการตรวจสอบในรูป แบบใดก็ ตาม ส วนการใชก ารตี ความของกฎหมาย
ของฝ ายบริ ห ารและฝ ายปกครองจะเปนการใชก ารตีความที่ขั ดตอ สิ ท ธิแ ละเสรีภาพหรือ ไมนั้ น
ยอมอยูภายใตการควบคุมตรวจสอบขององคการศาลที่มีอํานาจในเรื่องนั้นๆเชน หากเปนกรณีของ
คํ าสั่ ง ทางปกครอง โดยทั่วไปแลวย อ มอยู ในเขตอํ านาจของศาลปกครองที่ จ ะควบคุ ม ตรวจสอบ
สวนกรณีขององคกรตุลาการหากเปนการใชหรือตีความโดยศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณ ศาลที่อยูใน
ระดับสูงขึ้นไปก็จะทําหนาที่ในการควบคุมตรวจสอบตอไป
เหตุผลที่สนับสนุนวาระบบการการคุมครองสิทธิและเสรีภาพโดยองคกร
ตุลาการหรือศาลเปนการใหหลักประกันแกประชาชนไดดีกวาระบบอื่นๆ นั้น ไดแก ๘๗
(ก) ศาลหรื อ องค ก รตุล าการมี ค วามเป น อิ ส ระในการปฏิ บัติ ห น า ที่
และมีหลักประกันในความเปนอิสระของศาลเพื่อใหศาลวินิจฉัยคดีโดยไมอยูภายใตอิทธิพลใดๆ ทั้งสิ้น
(ข) เมื่อ ราษฎรไดยื่นคําฟอ งอยางถูก ตอ ง ศาลมีห นาที่ตอ งพิจ ารณา
และพิพากษาคดีเสมอ จะปฏิเสธไมพิจารณาพิพากษาคดีไมได ดังนั้น ราษฎรจึงไดรับหลักประกันวา
“ทุก ข” หรื อความเดื อดรอ นของตน หากมีอ ยูจ ริง จะไดรับการขจัดปดเปาภายในเวลาอันสมควร
หลักประกันขอนี้ไมอาจพบไดในการควบคุมระบบอื่นๆ
(ค) วิ ธี พิ จ ารณาคดี ข องศาลเป น ไปอย า งเป ด เผย เป ด โอกาสให
สาธารณชนเขาฟงการพิจารณาคดีได และเปดโอกาสใหคูความทั้งสองฝายนําพยานหลักฐานตางๆ
มาสืบสนับสนุนขออางขอเกี่ยวของของตนและหักลางขออางขอเถียงของฝายตรงกันขามไดอยางเต็มที่
(ง) ศาลตองใหเหตุผลประกอบคําพิพากษาของตนเสมอ การบังคับให
ศาลตอ งแสดงข อเท็ จจริง และข อกฎหมายที่เ ปนเหตุผลในการวินิจฉัยขอพิพาทไปทางใดทางหนึ่ง
ให ป รากฏต อ คู ค วามย อ มเป น หลั ก ประกั น แก เ อกชนว า ศาลจะไม พิ พ ากษาคดีต ามอํ า เภอใจได
เปนอยางดีเชนกัน
๘๖

ตัวอยางเชน มาตรา ๒๘ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติ
วา “...บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช
สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได”
๘๗
วรพจน วิศรุตพิชญ, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับศาลปกครอง, (กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๔๔), น. ๕๖.

๓๙
ทั้งนี้ ทั้งศาลในระบบกฎหมายเอกชนและศาลในระบบกฎหมายมหาชน
ไดแก ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ ตัวอยางเชนในกรณีของประเทศไทย ศาลยุติธรรม
มีสวนในการคุมครองสิทธิมนุษยชน คือ การที่รัฐธรรมนูญฯ กําหนดใหศาลยุติธรรมมีอํานาจในการ
พิจารณาออกหมายจับ หมายขัง บุคคลและหมายคน เพื่อใหศาลยุติธรรม เปนผูพิจารณากลั่นกรอง
และตรวจสอบการใชอํานาจของเจาหนาที่กอนที่จะเขาทําการจับ ขัง และคน อันมีลักษณะเปนการ
คุมครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ศาลปกครองมีสวนในการคุม ครองสิท ธิ
มนุษยชน คือ เนื่องจากศาลปกครองมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมตรวจสอบความชอบดวยกฎหมาย
ของการกระทํ าทางปกครองตางๆ ที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกอใหเ กิดความ
เดือดรอนเสียหายหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยการมีคําสั่งใหยกเลิกเพิกถอนการกระทํา
ดังกลาวหรือสั่งใหชดใชคาเสียหายหรือดําเนินการใดๆ เพื่อเยียวยาความเดือดรอนเสียหายที่เกิดแก
ประชาชน และศาลรัฐธรรมนูญมีสวนในการคุม ครองสิทธิมนุษยชน คือ การที่รัฐธรรมนูญ กําหนด
ให สิท ธิและเสรีภาพที่รับ รองไวโ ดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ไดรับ ความคุมครองและผูก พั น
องคกรของรัฐทุกองคกรโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมาย
ทั้งปวง และกําหนดใหบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวมีสิทธิยื่นคํารอ ง
โดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญไดในกรณีที่บุคคลนั้นไดยื่นคํารองตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติหรือตอ
ผูตรวจการแผนดินเพื่อใหเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยแลว แตองคกรทั้งสองดังกลาว
ไมไดดําเนินการเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญยังมีสวนใน
การคุมครองสิทธิมนุษยชนในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดเสนอเรื่องพรอมความเห็น
ตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผูรองเรียน ฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทน
ผูเสียหาย ในกรณีที่เห็นสมควรเพื่อแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนสวนรวมตามที่ไดกลาวไป
แลวขางตน
ตัวอยางคําวินิจฉัยของศาลไทยเกี่ยวกับการใหความคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน อาทิเชน
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๑/๒๕๔๖ คดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญไดวาง
หลักไววา พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๑๒ ซึ่งเปนบทบัญญัติบังคับใหหญิงมีสามี
ตองใชชื่อสกุลของสามีเทานั้น ถือเปนการลิดรอนสิทธิในการใชชื่อสกุลของหญิงมีสามี ทําใหชายและ
หญิง มีสิทธิไมเทาเทียมกัน เนื่องจากเปนการบังคับใหหญิงมีสามีใชชื่อสกุลของสามีเพียงฝายเดียวโดย
ใชสถานการสมรส ซึ่งมิไดเปนเหตุผลในเรื่องความแตกตางทางกายภาพ หรือภาระหนาที่ระหวางชาย
และหญิงที่มีผลมาจากความแตกตางทางเพศจนทําใหตองมีการเลือกปฏิบัติใหแตกตางกันอันจะถือวา
เปนการเลือ กปฏิบัติที่เ ปนธรรม กรณี จึง เปนการขั ดตอ หลัก ความเสมอภาคเพราะเหตุแห งความ

๔๐
แตกตางกันในเรื่องเพศและสถานะของบุคคล บทบัญญัติของกฎหมายฉบับดังกลาวจึงมีขอความขัด
หรือ แย งกั บรั ฐธรรมนู ญ มาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย พุท ธศักราช ๒๕๔๐
จึงใชบังคับมิไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖
๑.๓ แนวคิ ด หลั ก การ และมาตรฐานสากลเกี่ ย วกั บ ขอบอํ า นาจหน า ที่ ข องคณะกรรมการ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ ใ นการตรวจสอบการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนกรณี ผู ร อ งและ
ผูถูกรองเปนเอกชนดวยกัน
จากความหมายของสิทธิมนุษยชนตามที่กลาวมาขางตนจะเห็นวา นอกจากสิทธิมนุษยชน
จะมีความผู ก พั นตอ รั ฐในการตรากฎหมายเพื่อ สง เสริม และคุม ครองสิท ธิม นุษยชน การใชบัง คับ
กฎหมายโดยคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนและการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยองคกรตุลาการ
และองค ก รที่ มี อํ านาจหนาที่ ในการสง เสริม คุม ครองสิท ธิม นุษยชนเปนการเฉพาะสิท ธิม นุษยชน
ยังมีความผูกพัน ตอเอกชนดวยกันดวยในการที่จะไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ซึ่งกันและกัน ดังนั้น รัฐจึงมีหนาที่ตองใหความคุมครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลซึ่งอาจเกิดจากการ
ละเมิดของหนวยงานหรือเจาหนาที่ของรัฐและการละเมิดระหวางเอกชนดวยกันเองและในการที่รัฐ
โดยคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษยชนแหง ชาติซึ่ง เป นองคก รที่มีอํานาจในการสง เสริม คุม ครองสิท ธิ
มนุษยชนเปนการเฉพาะจะเขาไปตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชน
ดวยกันดังกลาวมีแนวคิด หลักการ และมาตรฐานสากลที่ตองพิจารณาดังนี้
๑.๓.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวาง
เอกชนดวยกันโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
แนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การให อํ า นาจคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกัน เปนแนวคิดที่
เกิดขึ้นในช วงศตวรรษที่ ๑๙ ทั้งนี้ เพื่อจะเยียวยาแกไขความอยุติธรรมและความไรม นุษยธรรมที่
เกิดขึ้นในสังคม ณ ขณะนั้นอันเปนผลมาจากแนวคิดที่เรียกวา “ลั ทธิเสรีนิยม” (Liberalism) ที่เปด
โอกาสใหมีการเอารัดเอาเปรียบกันเปนอยางมากของผูคนในสังคม โดยเฉพาะผูที่มีความแข็งแรงกวามี
อํานาจตอรองในทางเศรษฐกิจที่เหนือกวา มักจะใชความแข็งแรงและอํานาจตอรองที่เหนือกวาของตน
ดังกลาวกดขี่ขมเหงเอารัดเอาเปรียบผูที่ออนแอกวาหรือดอยกวาเพื่อแสวงหาประโยชนแกตนใหมาก
ที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากลัทธิดังกลาวเชื่อและยกยองในความดีและมีเหตุผลของมนุษยแตละคน มนุษย
ทุกคนจึงมีความเสมอภาคเทาเทียมกันในการที่จะกระทําการตางๆ ดวยตนเองไดโดยเสรีแตความ
เสมอภาคเทาเทียมกันของมนุษยทุกคนตามแนวคิดดังกลาวเปนความเสมอภาคเทาเทียมกันเฉพาะ
ในทางกฎหมายหรือในทางรูปแบบเทานั้น แตในความเปนจริงมนุษยไมไดมีความเสมอภาคเทาเทียม
กันทุกคน ความเสมอภาคเทาเทียมที่แทจริงมีอยูจําเพาะคนบางกลุมในสังคมเทานั้นคือ เฉพาะผูที่
แข็งแรงกวาหรือมีฐานะทางเศรษฐกิจหรืออํานาจตอรองในทางเศรษฐกิจดีกวาเหนือกวา ซึ่งเปนคน

๔๑
สวนนอยในสังคม และคนสวนนอยเหลานี้ก็จะใชความแข็งแรงและอํานาจเหนือที่ตนมีกําหนดความ
เปนไปของสังคมตามอําเภอใจโดยไมคํานึงถึงผูที่ออนแอกวาหรือดอยกวาซึ่งเปนคนสวนใหญในสังคม
แตประการใด
ตัวอยา งเชน ในเรื่ อ งเสรี ภาพในการแสดงเจตนาและเสรี ภาพในการทํ าสั ญ ญา
ในความเปนจริง เกิดความไมเสมอภาคระหวางคู สัญญาโดยแสดงออกในรูปของการไมมีการเจรจา
ตอรองกัน คูสัญญาฝายหนึ่งเปนฝายที่เสียเปรียบในทางเศรษฐกิจ ถูกจํากัดในทางความเปนจริงวาตอง
เขารวมทําสัญญากับอีกฝายหนึ่งโดยตองยอมรับตามขอสัญญาที่ผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพได
กําหนดไวลวงหนาแลว เชน สัญญากูยืม สัญญาเชาซื้อ กรมธรรมประกันภัย หรือสัญญาจาง เปนตน
สัญญาเหลานี้จะถูกรางเนื้อหาขอสัญญาไวกอนแลวโดยผูประกอบธุรกิจและจะไมมีการเปลี่ยนแปลง
อีกฝายที่จะเขาทําสัญญาดวยไมมีสิทธิจะแกไขเปลี่ยนแปลงขอสัญญาดังกลาว แตจะทําไดเพียงแตจะ
ยอมรับหรือปฏิเสธการทําสัญญาเทานั้น การเจรจาตอรองกันในสัญญาจะไมมีในสัญญาเหลานี้และ
หลักที่วาสัญญาเกิดจากเจตนารวมกันโดยเสรีของคูสัญญาก็จะเปนไปไมไดอีกตอไปความเปนธรรม
ในสังคมก็ไมมี เพราะในเมื่อขอสัญญาไดถูกกําหนดอยางไมเปนธรรมไวลวงหนาจากผูประกอบธุรกิจ
แตฝายเดียวและอีกฝายหนึ่งอยูในภาวะจํายอมตองทําสัญญาดวย สัญญาเหลานี้จึงเสมือนเกิดจาก
เจตนาของผูประกอบธุรกิจฝายเดียว หลักเจตนาและหลักเสรีภาพในการทําสัญญาจึงไมอาจเกิดขึ้นได
ในสัญญาที่ไมมีความเทาเทียมกันในการทําสัญญาจริงๆ ๘๘ โดยเฉพาะในสัญญาจางแรงงานคูสัญญา
ไมไดมีความเสมอภาคหรือ มีเ สรีภาพในการทําสัญญาอยางแทจ ริง ในสัญ ญาจางแรงงานนายจาง
เปนผูที่อยูในสถานะที่ไดเปรียบกวาลูกจางเพราะเปนเจาของปจจัยในการผลิต ในขณะที่ลูกจางมีแต
เพียงแรงงานที่จะขายใหแกนายจางเทานั้น ความจําเปนทางเศรษฐกิจทําใหลูกจางไมอาจเปนผูตั้ง
เงื่ อ นไขตอ รองกับ นายจางไดเ พราะมี แรงงานในตลาดที่ พ รอ มจะทําตามเงื่ อ นไขหรื อ ความพอใจ
ของนายจางอยูมากมาย จึงเห็นไดวาลูกจางถูกความจําเปนทางเศรษฐกิจบีบบังคับไมใหมีเสรีภาพ
ในการที่ จะต อรองกั บนายจางไดอย างเต็ม ที่ เสรีภาพความเสมอภาคในการทํ าสัญ ญาจางแรงงาน
ในทางความเปนจริง จึงเปนไปไมได ๘๙ และนายจางมักจะขูดรีดเอาประโยชนจากแรงงานลูก จาง
เชน กํ าหนดให ลูก จ างทํ างานล วงเวลาโดยไมจายคาลวงเวลา จายคาแรงใหแกลูกจางในราคาที่ถูก
และไมใหสวัสดิการหรือจัดหามาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการทํางานใหแกลูกจาง และกดขี่
ขูดรีดผู ใช แรงงานในลั กษณะตางๆ เปนตน นอกจากนี้ แมก ระทั่ง ระหวางคนในครอบครัวดวยกั น
ก็ไมมีความเสมอภาคเทาเทียมกันในความเปนจริง กลาวคือ เนื่องจากความสัมพันธภายในครอบครัว
จะมีผูที่เปนหัวหนาครอบครัวซึ่งมีหนาที่ในการปกครองเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวและมีอํานาจเหนือ
๘๘

พอพันธุ คิดจิตต, “แนวความคิดและผลกระทบเกี่ยวกับขอสัญญาที่ไมเปนธรรม”, ดุลพาห, ปที่ ๔๐,
เลมที่ ๖, พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๓๖, น. ๔๐ – ๔๑.
๘๙
มาลี พฤกษพงศาวลี, “สิทธิทางดานแรงงาน : ปจจัยพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน,” น. ๖ – ๗.

๔๒
สมาชิกทุก คนในครอบครัว สวนสมาชิ ก ในครอบครัวก็มีหนาที่ตองเชื่อฟง คําสั่งและอยูใตอํานาจ
ของหัวหนาครอบครัวเพราะตองพึ่งพาผูเปนหัวหนาครอบครัวสําหรับปจจัยตางๆ ที่จําเปนในการ
ดํารงชีวิต ในบางกรณีผูเปนหัวหนาครอบครัวอาจใชอํานาจเหนือที่ตนมีกระทําการที่เปนการละเมิด
สิทธิมนุษยชนของคนในครอบครัว เชน การใชความรุนแรงกับคนในครอบครัวดวยวิธีการตางๆ หรือ
การละเมิดสิทธิเด็ก และคนในครอบครัวที่ถูกใชความรุนแรงหรือละเมิดสิทธิดังกลาวก็ตองจํายอม
เพราะยังตองพึ่งพาอาศัยผูที่เปนหัวหนาครอบครัวอยู
จากความไม เ สมอภาคเทา เทีย มกัน ในความเป นจริ ง ที่ เ กิด ขึ้นในสั ง คมดัง กล า ว
ไดกอ ให เ กิ ดความทุ ก ข ยากแก ค นสว นใหญของสัง คมเปนอย างมากและถื อ เป นการละเมิ ดสิ ท ธิ
มนุษยชน รั ฐจึ ง มีห น าที่ ตองเขาไปปกปอ งคุม ครองคุม ครองผูที่ออนแอกวาหรือดอ ยกวาในสัง คม
ดัง กล า วเพื่ อ ให เ กิ ด ความยุ ติธ รรมในสั ง คม เพื่อ ให เ ขาเหลา นั้น มีส ภาพชีวิ ตความเป นอยูที่ ดีขึ้ น
มีความเสมอภาคเทาเทียมทั้งในความเปนจริงและในทางกฎหมายไมนอยไปกวาผูมีอํานาจในสังคม
หรือ ผู มีฐานะทางเศรษฐกิ จดี ก ว าและเพื่อ เปนการคุม ครองสิท ธิม นุษยชนของคนเหลานั้น ดัง นั้น
ประเทศตางๆ รวมทั้ ง ประเทศไทย จึง ไดมีก ารกําหนดใหคณะกรรมการสิ ท ธิม นุษยชนแหง ชาติ
มีอํานาจเขาไปตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกัน
๑.๓.๒ หลักการเกี่ยวกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวาง
เอกชนดวยกันโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
การละเมิ ดสิ ท ธิ ม นุ ษยชน นอกเหนื อ จากการละเมิ ดสิ ท ธิ ม นุษ ยชนโดยรัฐ หรื อ
กลุม ทางสั ง คมและการเมื อ งแล ว ยั ง มีก ารละเมิดสิท ธิม นุษยชนระหวางเอกชนดวยกันดวย เชน
การละเมิ ดสิท ธิ ม นุ ษยชนโดยกลุ มหรือ หนวยงานในทางเศรษฐกิจ เช น กรณีนายจางละเมิดสิท ธิ
มนุษยชนลู ก จ าง หรื อ การละเมิ ดสิท ธิม นุ ษยชนภายในครอบครัว เช น การละเมิดสิท ธิ เ ด็ก หรื อ
การใช ความรุ นแรงในครอบครัวในรู ป แบบต างๆ ตามที่ก ลา วมาขา งต น ซึ่ ง หากพิ จ ารณาในแง
ของความสัมพันธระหวางบุคคลดังกลาวแลวจะเห็นวาเปนความสัม พันธระหวางเอกชนกับเอกชน
ตามกฎหมายเอกชนบนพื้ นฐานของหลั กเจตนาและเสรีภาพในการแสดงเจตนาที่ รัฐไมควรเข าไป
แทรกแซงในความสั มพันธดังกล าว แตเ นื่อ งจากคูก รณีหรือ คูสัญ ญาอีกฝายหนึ่งตกอยูในฐานะผูที่
ดอยกวาหรือตองเสียเปรียบอยูเสมอและฝายที่เหนือกวาหรือที่ไดเปรียบไดกระทําตอผูที่ดอยกวาหรือ
ตอ งเสียเปรียบในลักษณะเปนการละเมิดสิท ธิม นุษยชน ดังนั้น รัฐจึงจําเปนตอ งเขาไปแทรกแซง
ในความสัมพันธระหวางเอกชนกับเอกชนดังกลาว ทั้งนี้เพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลเหลานั้น
ไมใหถูกละเมิดโดยเอกชนดวยกันเอง
การที่ ค ณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ จ ะเข า ไปตรวจสอบการละเมิ ด
และคุมครองสิทธิม นุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกันไดดังกลาว โดยทั่วไป
ถือหลักวาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติสามารถกลาวอางสิทธิมนุษยชนตามที่บัญญัตริ บั รองไว
ในรัฐธรรมนูญเขาไปตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัม พันธระหวางเอกชนด วยกันได
โดยตรง เพราะนอกจากสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนจะมี ผ ลผู ก พัน โดยตรงตอ รั ฐแล วยั ง มีผ ลผูก พั นโดยตรง

๔๓
ตอเอกชนในการที่จะไมกระทําการที่เปนการละเมิดสิท ธิมนุษยชนซึ่ง กันและกันดวย แตตองมีการ
บัญญัติรับรองอํานาจในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธดังกลาวโดยองคกรทีม่ ี
อํานาจ คือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไวในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยชัดเจน ทั้งนี้
เนื่องจากการที่ คณะกรรมการสิทธิม นุษยชนแหงชาติเขาไปตรวจสอบการละเมิดสิทธิม นุษยชนใน
ความสัมพันธระหวางเอกชนดังกลาว มีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของบุคคล
ดังนั้น จึงตองมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหอํานาจไวจึงจะกระทําได และในการที่คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติจะเขาไปตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชน
ดังกลาว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติสามารถตรวจสอบไดเฉพาะในประเด็นที่วามีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนหรือไม สวนในประเด็นอื่นในความสัมพันธนั้น เช น สัญญาหรือขอ ตกลงนั้นสมบูร ณ
บัง คับ ไดห รือไม คณะกรรมการสิท ธิมนุษยชนแหงชาติไม มีอํ านาจตรวจสอบเพราะอยู นอกเหนือ
ขอบอํานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
๑.๓.๓ มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ
ระหวางเอกชนดวยกันโดยสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ
จากความพยายามในการจั ด ตั้ ง สถาบั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนระดั บ ชาติ ข ององค ก าร
สหประชาชาติทําใหเ กิดหลัก การว าดวยสถานะและหน าที่ ของสถาบั นแห งชาติ เ พื่อ การคุม ครอง
และสงเสริมสิทธิมนุษยชนขึ้นเรียกวา “หลักการปารีส (Paris Principles)” และหลักการดังกลาว
ไดกลายเปนแนวทางในการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติในประเทศตางๆ ตามมา และถือวา
หลัก การปารี ส เป นมาตรฐานสากลระหวา งประเทศที่จ ะทํา ให ส ถาบันสิ ท ธิม นุษยชนระดับ ชาติ
ในประเทศตางๆ มีความเปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
ภายในประเทศ โดยหลักการดังกลาวไดวางบรรทัดฐานเกี่ยวกับสถานะและอํานาจหนาที่ของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแหงชาติไวดังนี้
(๑.๓.๓.๑) สถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หลักการปารีส ไดกลาวถึง
แนวทางในการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาควรจัดตั้งสถาบันฯ ที่เปนอิสระและเพื่อใหการ
ดําเนินงานของสถาบันฯ มี ป ระสิ ท ธิภาพและประสิท ธิผ ล สถาบันฯ ตองมีอ งคป ระกอบที่สําคัญ
๖ ประการ คือ ๙๐
- ความเป น อิ ส ระ (Independence) ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ มี อํ า นาจตั ด สิ น ใจ
โดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาลหรือหนวยงานใด ควรมีการเชื่อมโยงกับรัฐสภาหรือขึ้นตอประมุข
ของรัฐ มีการบริหารจัดการที่เปนเอกเทศ มีกฎระเบียบของตนเอง ตั้งงบประมาณไดอยางเพียงพอ
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๙๐

Center for Human Rights, National Human Rights Institutions : A Handbook on the
Establishment and Strengthening of National Institutions for the Protection and Promotion of
Human Rights (Geneva : United Nations, 1995), pp. 10-17. และลัดดาวัลย ตันติวิทยาพิทักษ และคณะ,
รายงานการวิจัยเรื่อง การจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ, ๒๕๔๓) น.๒๘ – ๓๐. อางถึงใน ภิรมย ศรีประเสริฐ, “ปญหากระบวนการพิจารณาตรวจสอบการ
ละเมิ ด สิท ธิ มนุ ษยชนโดยคณะกรรมการสิ ทธิ ม นุษยชนแหง ชาติ ของประเทศไทย," (วิ ท ยานิ พนธ มหาบัณฑิ ต
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๑), น. ๒๙ – ๓๑.

๔๔
แตง ตั้ง และถอดถอนกรรมการและเจาหนาที่ผูป ฏิบัติงานไดและตองมีองคประกอบที่หลากหลาย
และเปนตัวแทนของกลุมตางๆ ในสังคมอยางแทจริง
- ขอบเขตอํานาจที่อยางชัดเจนและมีอํานาจเพียงพอ (Defined jurisdiction and
adequate powers) กลาวคือ สถาบันฯ จะตองมีภาระหนาที่อยางชัดเจนและเพียงพอในการสงเสริม
และคุมครองสิทธิมนุษยชนไมเฉพาะตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายจัดตั้งสถาบันฯ เทานั้น หากควร
เป นไปตามขอ ตกลง กติก า อนุสัญ ญาระหว างประเทศในระบบของสหประชาชาติ และกฎหมาย
ที่สําคัญตองไดรับอํานาจทางกฎหมายอยางเพียงพอในการสอบสวนคํารองเรียนเกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชน การเรียกเจาหนาที่ของรัฐและบุคคลมาใหขอเท็จจริงหรือขอมูล เปนตน
- การเข าถึ ง ได ง า ย (Accessibility) สถาบั น ฯ จะตอ งเปน สถาบั น ที่บุ ค คลและ
คณะบุคคลทุกฝายสามารถเขาถึงไดทันที โดยมีกฎเกณฑและกระบวนการทํางานที่ประชาชนสามารถ
ติดตอยื่นคํารองเรียนไดอยางสะดวกและรวดเร็วและมีสํานักงานสาขาทุกภูมิภาคเพื่อรับเรื่องราวรอง
ทุกขไดทั่วประเทศ
- ความร ว มมื อ กั บ ทุ ก ฝ าย (Cooperation) สถาบัน ฯ จะตอ งยึ ดหลัก การความ
รวมมือกับทุกฝายตั้งแตสหประชาชาติ สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคและระดับประเทศ องคการ
เอกชนหรือองคการที่มิใชของรัฐ ตลอดจนองคการระหวางรัฐบาลที่มีหนาที่สงเสริมและคุมครองสิทธิ
มนุษยชนและกับองคกรตุลาการ
- ความมี ประสิทธิภาพในการดําเนินการ (Operational efficiency) โดยการจัดหา
ทรัพยากรที่เพียงพอ วิธีการทํางานที่ไมเปนแบบราชการ บุคลากรมีความคิดความรูและความเขาใจ
เรื่องสิทธิมนุษยชน ฯลฯ และ
- ความมี เ หตุ ผ ลอธิ บ ายความรั บ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น งาน (Accountability)
กลาวคือ สถาบันฯ จะตองมีความรับผิดชอบทางดานกฎหมายและดานการเงินตอรัฐบาลและรัฐสภา
โดยตอ งรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ตอรัฐสภาหรือองคกรในลักษณะเดียวกันโดยละเอียดเพื่ อ
พิจารณาและตองเผยแพรรายงานและใหสาธารณชนตรวจสอบการทํางานของสถาบันไดอยางจริงจัง
(๑.๓.๓.๒) อํานาจหนาที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
หลักการปารีส ไดกําหนดเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติไววา
สถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติควรมีอํานาจหนาที่ครอบคลุมถึงการคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชน
อยางกวางขวางเท าที่จะเปนไปได และอํานาจดั งกลาว ตลอดจนองคประกอบและเขตอํ านาจของ
สถาบันควรบัญญัติรับรองไวอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นโดยมีความรับผิดชอบในเรื่อง
ดังตอไปนี้๙๑

๙๑

เพิ่งอาง, น. ๓๕ – ๓๗.

๔๕
- เสนอความเห็น ขอเสนอแนะ และรายงานตางๆ ตอรัฐบาล รัฐสภา และหนวยงาน
อื่นๆ ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ยวข อ งกั บ การคุ ม ครองและสง เสริม สิ ท ธิม นุษ ยชน ในฐานะที่เ ป นสถาบันที่ใ ห
คําปรึกษา ไมวาจะไดรับการรองขอจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของหรืออาศัยอํานาจหนาที่ในการรับ
ฟงปญหาโดยไมตองสงเรื่องตอไปใหหนวยงานอื่นที่สูงกวา โดยที่การเผยแพรความเห็น ขอเสนอแนะ
และรายงานตางๆ รวมทั้งอํานาจพิเศษของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติควรครอบคลุมถึงเรื่องตางๆ
ไดแก
๑) บทบัญญัติของกฎหมายหรือการบริหารดานตางๆ รวมถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ
องคกรตุลาการที่มุง จะรักษาและขยายการคุมครองสิทธิมนุษยชน โดยสถาบันฯ จะตองตรวจสอบ
บทบัญญัติของกฎหมายและขอกําหนดทางการบริหารที่มีผ ลบังคับใชอยู รวมทั้งรางกฎหมายและ
ขอเสนอในทางนิติบัญญัติ และตองจัดทําขอเสนอแนะที่เหมาะสมเพื่อประกันวาบทบัญญัติเหลานี้
สอดคลองกับหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน ซึ่งหากมีความจําเปนสถาบันฯ จะตองเสนอแนะใหมี
การรับรองกฎหมายใหม หรือแกไขกฎหมายที่มีผลบังคับใชอยูและรับรองหรือแกไขมาตรการตางๆ
ทางการบริหาร
๒) สถานการณละเมิดสิทธิมนุษยชนที่สถาบันฯ เห็นวาสมควรหยิบยกขึ้นพิจารณา
๓) การจั ดเตรี ยมรายงานเกี่ ยวกับ สถานการณข องประเทศที่เ กี่ย วขอ งกับ สิท ธิ
มนุษยชนโดยทั่วไปและสถานการณเฉพาะเรื่อง
๔) การกระตุนให รั ฐบาลใหความสนใจต อ สถานการณ การละเมิ ดสิท ธิ ม นุษยชน
ที่เกิดขึ้นภายในประเทศและจัดทําขอเสนอแนะในการดําเนินการแกไข เพื่อยับยั้งสถานการณดังกลาว
และหากมีความจําเปนอาจแสดงความคิดเห็นตอจุดยืนและทาทีของรัฐบาล
- สง เสริม และดํ า เนิ นการเพื่ อ เป น หลั ก ประกั นว า กฎหมายภายในประเทศ
ระเบียบ และการปฏิบัติตางๆ จะสอดคลองกับกลไกสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศซึ่งรัฐรวมเปนภาคี
และใหมีการนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
- สนั บ สนุ นใหมี ก ารให สัต ยาบั นสนธิ สัญ ญา ข อ ตกลงระหว า งประเทศหรื อ
ใหการยอมรับกลไกเหลานั้น รวมทั้งใหมีการนําไปปฏิบัติ
- จั ด ทํ า รายงานเสนอความเห็ น ในประเด็ น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ป ระเทศนั้ น ๆ
มีพันธกรณีที่จะตองเสนอตอองคการของสหประชาชาติ คณะกรรมการ และสถาบันระดับภูมิภาค
- ใหความรวมมือกับสหประชาชาติและองคกรที่อยูในระบบของสหประชาชาติ
สถาบันระดับภูมิภาค และสถาบันแหงชาติของตางประเทศในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
- ใหความชวยเหลือในการจัดทําโครงการหลักสูตรตางๆ สําหรับการสอนการวิจยั
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนใหแกโรงเรียน มหาวิทยาลัย และวงการวิชาชีพตางๆ

๔๖
- เผยแพรเ รื่ อ งสิท ธิม นุษยชนและความพยามที่จ ะตอ ตานการเลือกปฏิบัติใน
ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ โดยยกระดับความรับรูของสาธารณชน
ดวยการใหขอมูลขาวสาร ใหการศึกษาและสื่อมวลชนทุกประเภท
(๑.๓.๓.๓) การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
สถาบันฯ ควรจะตองไดรับอํานาจในการสอบสวนคํารองเรียนเกี่ยวกับการละเมิ ด
สิทธิมนุษยชนที่มีการบัญญัติรับรองไวอยางชัดเจนตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย โดยมีอํานาจเรียก
เจาหนาที่ของรัฐและบุคคลมาชี้แจงขอเท็จจริงโดยในการรับและสอบสวนเรื่องราวรองทุกขจากบุคคล
หรือกลุมบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หลักการปารีสกําหนดใหสถาบันฯ ตองยึดหลักการแสวงหา
ขอ ยุติฉันมิ ตรภาพผ านการเจรจาไกลเกลี่ย ตอ งมีก ารแจง ใหผูรอ งเรียนทราบถึง สิท ธิของตนที่มี
ตลอดจนวิธีการที่จะแกไขเยียวยาและสงเสริมใหผูรองเรียนเขาถึงกลไกเหลานี้ได รวมทั้งการพิจารณา
ไตสวนคํารองเรียนหรือสงเรื่องตอไปใหหนวยงานหรือองคกรที่มีอํานาจพิจารณา และเมื่อพิจารณา
อํานาจในสวนนี้ของสถาบันฯ จะทําใหเห็นถึงธรรมชาติของการเปนองคกรกึ่งตุลาการในตัวสถาบันฯ
ซึ่งมีอํานาจไกล เกลี่ยชี้ขาดให เกิ ดขอยุติปญหาในระดับ หนึ่ง แต ก็มิ ใช มีอํ านาจตุล าการที่จ ะตั ดสิน
ปญหาและบังคับการลงโทษไดเสร็จเด็ดขาดในตัวเอง และอํานาจสวนนี้ของสถาบันฯ โดยทั่วไปมัก
จํา กั ด ขอบอํ า นาจไว ใ นระดั บ หนึ่ ง เพื่ อ มิ ให เ กิ ด การซ อ นทั บ อํ า นาจขององค ก รที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได
โดยเฉพาะอํานาจของฝายตุลาการโดยตรง ๙๒
อํานาจหนาที่ของสถาบันฯ ตามหลักการปารีสที่กลาวมาขางตน ถือวาการมีอํานาจ
หนาที่ที่ชัดเจนและเพียงพอ โดยเฉพาะอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับและสอบสวนเรื่องราวรองทุกข
จากบุ คคลหรื อกลุ มบุ คคลที่ถูกละเมิดสิท ธิม นุษยชนหรืออํานาจในการตรวจสอบการละเมิดสิท ธิ
มนุ ษ ยชน เป น การทํ า ให ก ารคุ ม ครองและส ง เสริ ม การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนโดยสถาบั น ฯ
มีประสิทธิภาพมากที่สุด
จากอํานาจหนาที่ของสถาบันสิท ธิม นุษยชนแหง ชาติตามหลัก การปารีส ดัง กล าว
จะเห็นได วาหลัก การปารี ส ในฐานะที่เ ปนมาตรฐานสากลระหวางประเทศเกี่ยวกับ การสง เสริ ม
และคุ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษยชนโดยสถาบันสิท ธิม นุษ ยชนแหง ชาติ ไดกําหนดใหอํานาจแกส ถาบัน ฯ
ในการตรวจสอบการละเมิดสิท ธิม นุษยชนในความสัม พันธระหวางเอกชนดวยกันเองได โดยให มี
อํานาจรับเรื่องรองเรียนจากบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน แตสิทธิมนุษยชนที่ถูก
ละเมิดนั้นตองเปนสิทธิมนุษยชนที่มีการบัญญัติรับรองไวอยางชัดเจนตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
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๙๒

จรัญ โฆษณานันท, อางแลว เชิงอรรถที่ ๗, น. ๕๑๕.

๔๗

๑.๓.๔ บทบาทในการคุ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนโดยภาคเอกชนตามแนวคิ ด เรื่ อ ง
“ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ” (Corporate Social Responsibility (CSR))
นอกจากการคุมครองสิทธิมนุษยชนจะเปนอํานาจหน าที่และบทบาทโดยตรงของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติซึ่งเปนองคกรภาครัฐแลว ปจจุบันภาคเอกชนโดยเฉพาะในภาค
ธุรกิจก็ไดมีความพยายามที่จะกําหนดหลักเกณฑเพื่อใชในการคุมครองสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ
ระหวางเอกชนดวยกันซึ่งได มีการดําเนินการภายใตหลักเกณฑ “ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ”
(Corporate Social Responsibility (CSR)) หมายถึง ความรับผิ ดชอบต อสั งคมและสิ่ง แวดลอ ม
ขององคกร ไดแกการดําเนินธุรกิจภายใตหลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและ
สิ่งเเวดลอมทั้งในระดับไกลและใกลอันนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนดวยการใชทรัพยากรที่มีอยูในองคกร
หรือทรัพยากรจากภายนอกองคกร ในอันที่จะทําใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปนปกติสุข โดยหาก
พิจารณาแยกเปนรายคําศัพท คําวา Corporate มุงหมายถึงกิจการที่ดําเนินไปเพื่อแสวงหาผลกําไร
(หมายรวมถึงองคกรประเภทอื่นไดดวย) สวนคําวา Social ในที่นี้ มุงหมายถึงกลุมคนที่มีความสัมพันธ
กันหรือมีวิถีรวมกันทั้งโดยธรรมชาติหรือโดยเจตนา รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นและสิ่งแวดลอมที่อยูรายรอบ
ประกอบ และคําวา Responsibility มุงหมายถึงการยอมรับทั้งผลที่ไมดีและผลที่ดีในกิจการที่ไดทําลงไป
หรือ ที่อยูในความดูแลของกิจ การนั้นๆ ตลอดจนการรับภาระหรือเปนธุร ะดําเนินการปอ งกันและ
ปรับปรุงแกไขผลที่ไมดี รวมถึงการสรางสรรคและบํารุงรักษาผลที่ดีซึ่งสงกระทบไปยังผูมีสวนไดเสีย
กลุมตางๆ ซึ่งหลัก เกณฑดัง กลาวประกอบดวย (ก) ที่มาของแนวคิดเรื่อง “ความรับผิ ดชอบตอสังคมของ
ธุรกิจ” (ข) หลักการของแนวคิดเรื่อง “ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ” และ (ค) แนวปฏิบัติของ
แนวคิดเรื่อง “ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ” ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
(๑.๓.๔.๑) ที่มาของแนวคิดเรื่อง “ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ” (Corporate
Social Responsibility (CSR))
นับตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๔๒ กระแสแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธุรกิจ (CSR) ไดมีพัฒนาการที่ชัดเจนมากขึ้น เมื่อนายโคฟ อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติในขณะนั้น
ไดออกมาเรียกรองใหธุรกิจทั่วโลกแสดงความเปนพลเมืองที่ดีของโลก (good global citizenship)
รวมทั้งประกาศ “The UN Global Compact” เพื่อใชเปนกรอบดําเนินการการพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับ
องคกรธุรกิจตอไป และในปถัดมา องคกรเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ก็ได
ออกแนวปฏิบัติสําหรับบรรษัทขามชาติ (The OECD Guidelines for Multinational Enterprises)
เสนอแนะใหบริษัทขามชาติของประเทศสมาชิก OECD มี CSR และติดตอคาขายกับคูคาที่มี CSR
เทานั้น

๔๘

ทั้งนี้ หลักการ CSR สามารถสรุปดวยคํากลาวของ Bjorn Stigson ประธานสภา
ธุรกิจโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (world Business Council for Sustainable Development
(WBCSD)) ที่วา “ธุรกิจไมสามารถประสบความสําเร็จไดในสังคมที่ลมเหลว” (Business cannot
succeed in a society that fails.) ๙๓
สําหรับแนวปฏิบัติในเรื่อง CSR นั้น สามารถแบงออกไดเปน ๘ เรื่อง ดังนี้
- การกํากับดูแลกิจการที่ดี
- การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม
- การเคารพตอสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
- ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
- การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
- การดูแลสิ่งแวดลอม
- นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม
- การจัดทํารายงานดานสังคมและสิ่งแวดลอม
โดยในที่นี้ จะขอกลาวถึงรายละเอียดของสวนที่เกี่ยวของโดยตรงกับงานวิจัยฉบับนี้
ไดแก การเคารพตอสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม ซึ่งมีหลักการและแนว
ปฏิบัติ ดังนี้
(๑.๓.๔.๒) หลั ก การของแนวคิ ดเรื่อง “ความรั บผิ ดชอบต อสังคมของธุรกิจ”
(Corporate Social Responsibility (CSR))
การเคารพสิ ทธิ ม นุษยชน เปนรากฐานของการพัฒนาทรัพ ยากรบุคคลอันมีสวน
สัมพันธกับธุรกิจในลักษณะการเพิ่มคุณคา และทรัพยากรบุคคลนับเปนปจจัยสําคัญของธุรกิจในการ
สรางมูลคาเพิ่มและเพิ่มผลผลิต ดังนั้น ธุรกิจควรปรับปรุงสภาพแวดลอมและเงื่อนไขในการทํางาน ให
พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และไดมีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนไดรับโอกาสฝกฝนและเพิ่มพูน
ทักษะในการทํางาน
92

๙๓

เข็ ม ทิ ศ ธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คม : คู มื อ ช ว ยบอกพิ กั ด การดํ า เนิ น งานที่ มี เ ป า หมายด า นธุ ร กิ จ ควบคู
ความรับผิดชอบตอสังคม โดย คณะทํางานสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทจดทะเบียน,
คณะกรรมการการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.)

๔๙

(๑.๓.๔.๓) แนวปฏิบัติของแนวคิดเรื่อง “ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ”
(Corporate Social Responsibility (CSR))
- สนับสนุนและเคารพในการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิใหธุรกิจ
ของตนเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน ไมสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน
(forced labor) ตอตานการใชแรงงานเด็ก (child labor) เปนตน
- สงเสริมใหมีการเฝาระวังการปฏิบัติตามขอกําหนดดานสิทธิมนุษยชนภายในธุรกิจ
ของตน และกระตุ นให มี ก ารปฏิ บัติ ตามหลัก การสิ ท ธิ ม นุ ษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความ
รับผิดชอบของธุรกิจดานสิทธิมนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือ ผูรวมทุน และคูคา
- จัดใหมีระบบการทํางานที่มุงเนนความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทํางาน
อยางเหมาะสม เชน มีระบบปองกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัติงาน การจัดใหมีสถานที่
ทํางานที่สะอาดเพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติภัยและโรคภัย
- พัฒนาพนักงานเพื่อฝกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปดโอกาสใหพนักงาน
มีการเรียกรู และเลื่อนตําแหนงเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม
จั ดให มี เงื่ อ นไขการจางงานที่เปนธรรมสําหรับ พนัก งาน และใหพ นักงานไดรับ
คาตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ
- จัดใหมีกระบวนการรองเรียนอยางเหมาะสมสําหรับพนักงานที่ไดรับการปฏิบัติอยาง
ไมเปนธรรม
- จัดใหมีการดูแลในเรื่องสวัสดิการแกพนักงานตามสมควร เชน จัดใหมีวันลาพักผอน
ประจําป การทํางานลวงเวลาที่สมเหตุสมผล การรักษาพยาบาลตามความจําเปนและสมควร เปนตน
- ส ง เสริ ม ให พ นั ก งานมีดุล ยภาพในการใชชีวิตระหวางชีวิต การทํ างานและชี วิ ต
สวนตัว และสงเสริมใหพนักงานมีโอกาสบําเพ็ญประโยชน ทําความดีเพื่อสังคม รวมทั้งการปฏิบัติตาม
หลักธรรมของศาสนาตางๆ อยางเทาเทียมกัน
- จัดใหมีนโยบายปกปองพนักงาน ไมกลั่นแกลง หรือลงโทษทางวินัยกับพนักงานที่มี
การรายงานอยางสุจ ริตตอผูบ ริหารหรือหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการกระทําที่ไมถูก ตองที่เกิดขึ้ น
ภายในองคกรธุรกิจ (Whistle blower protection)
- ใหขอมูลสําคัญแกพนักงานและตัวแทนพนักงาน เพื่อใหทราบผลการดําเนินงาน
และสภาพที่แทจริงขององคกรธุรกิจ
- สนั บ สนุ น การหารื อ /ความร ว มมื อ ระหว า งนายจ างกั บ พนั ก งานและตั ว แทน
พนักงาน เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน

๕๐
- เคารพสิท ธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่ง ครอบคลุม ถึง การมีอิสระ
ในการใหความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง การไดรับขอมูลหรือความคิดเห็นผานสื่อตางๆ รวมทั้ง
จัดใหมีชองทางการสื่อสารเพื่อรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียอยางเสรี

บทที่ ๒
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติกบั การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันของไทยและตางประเทศ
ภายหลั ง จากการประกาศปฏิ ญ ญาสากลวา ดว ยสิ ท ธิม นุษ ยชน เมื่อ วัน ที่ ๑๐ ธั น วาคม
ค.ศ. ๑๙๔๘ ซึ่งเปนผลของนําแนวความคิดในทางปรัชญาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยมาบัญญัติในเอกสาร
เพื่อ ให เ ป นมาตรฐานสากลเดี ยวกั น นับแตนั้นเปนตนมาสิท ธิของมนุษย ไดทวี ความสําคัญ มากขึ้ น
ตามลํ าดั บ จนกล าวได วา เป นหน าที่ข องประเทศต างๆ ที่จ ะตอ งรวมมือ กัน หาทางคุม ครองสิท ธิ
มนุษยชนใหดีที่สุด พัฒนาการสูงสุดของความรวมมือกันเพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชนของประเทศตางๆ
ที่เกิดขึ้นในเวทีระดับโลกคือ การยกระดับความสําคัญของสิทธิเอกชน (Individual Rights) ใหเปน
สิทธิระหวางประเทศ (International Rights) ซึ่งหมายความวา ในกรณีที่รัฐกระทําการใดอันเปนการ
ละเมิดสิทธิของปจเจกบุคคลแลว ปจเจกบุคคลอาจเปนผูเสียหายตามกฎหมายระหวางประเทศและ
สามารถยื่นคํารองเรียนตอองคกรซึ่งทําหนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศได จะเห็นวาการ
กําหนดหลักเกณฑใหปจเจกชนในฐานะผูเสียหายสามารถยื่นคํารองขอตอศาลไดนั้น ถือเปนขอยกเวน
ของหลักทั่วไปในกฎหมายระหวางประเทศที่กําหนดวารัฐและองคการระหวางประเทศเทานั้นที่เปนผู
ทรงสิทธิตามกฎหมายระหวางประเทศ สวนสิทธิ หนาที่และความรับผิดของบุคคลธรรมดาในทาง
ระหวางประเทศนั้นจะแสดงออกโดยผานรัฐซึ่งเปนเจาของสัญชาติของบุคคลดังกลาว ๙๔นอกจากนี้
การกระทําละเมิดของรัฐดังกลาวอาจถือ เปนการกระทบกระเทือนสิท ธิของรัฐอื่นๆ และทําใหรั ฐ
เหลานั้นมีสิทธิรวมมือกันดําเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อยุติการกระทํานั้นๆ ไดอีกดวย กลาวไดวา
ปจจุบันกระแสเรื่องสิทธิมนุษยชนไดทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้นจนนํามาสูการกอตั้งสถาบันและองคกร
ตางๆ ทั้งในระดับระหวางประเทศและระดับภูมิภาคขึ้นเพื่อเปนกลไกสําคัญในการทําหนาที่คุมครอง
สิท ธิ ม นุ ษยชนโดยมุ งหมายให การคุม ครองสิ ทธิ มนุษยชนมีผ ลในทางปฏิบัติ ได อยางแทจริ งและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ในบทนี้ คณะผูศึกษาวิจัยไดแบงหัวขอการศึก ษาออกเปน ๓ ขอ ไดแก (๑)
บทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรที่ทําหนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค (๒) บทบาทและ
อํานาจหน าที่ ข ององค ก รที่ ทํ าหน า ที่คุม ครองสิท ธิม นุษยชนในระดับ ประเทศ และ (๓) บทสรุ ป
วิเคราะหเปรียบเทียบเกี่ยวกับ ขอบเขตอํานาจหนาที่ขององคก รที่ทําหนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชน
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

๙๔

จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหวางประเทศเลม ๑, พิมพครั้งที่ ๗ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวิญูชน,
๒๕๕๐), น. ๒๒๗.

๕๒
๒.๑ บทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรที่ทําหนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค
๒.๑.๑. บทบาทและอํ า นาจหน า ที่ข ององคกรที่ทํา หนา ที่คุม ครองสิท ธิม นุ ษยชนของ
สหภาพยุโรป
จุดเริ่ม ตนของระบบการคุม ครองสิทธิมนุษยชนในแถบทวีป ยุโรปสืบเนื่องจากรั ฐ
ตางๆ ในภูมิภาคยุโรปเกิดความเกรงกลัวตอลัทธิคอมมิวนิสตที่กําลังคุกคามตอสิทธิขั้นพื้นฐานและ
เสรีภาพทางการเมื อ งของประชาชน จึง มีความพยายามรวมมือ กันในระดับ ภูมิภาค (regional)
เพื่อกอตั้งองคการระหวางประเทศที่เรียกวา “สภายุโรป (Council of Europe)” ๙๕ ซึ่งเปนองคการ
ความรวมมือระหวางรัฐบาลที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนากฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวกับการ
คุม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษยชนและมี ฐานะเปนองคก ารระหวางประเทศที่มีบ ทบาทสําคัญ ในการยกราง
อนุสัญญายุโรปวาดวยการคุมครองสิท ธิม นุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ. ๑๙๕๐ ซึ่ง มีผ ลใช
บัง คับ เมื่ อ วั น ที่ ๓ กั น ยายน ค.ศ. ๑๙๕๓ ๙๖ และกฎบัต รทางสั ง คมของยุ โ รป ค.ศ. ๑๙๖๑
ซึ่งมีรายละเอียดตามลําดับดังนี้
- อนุสัญญายุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ. ๑๙๕๐
(European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom 1950)
ไดกําหนดหลักการสําคัญในการคุมครองสิทธิมนุษยชนใหแกปจเจกบุคคลในฐานะเปนผูเสียหายไววา
ในกรณีที่รัฐภาคีถูกรัฐอื่นซึ่งเปนภาคีแหงอนุสัญญาละเมิดหรือฝาฝนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับสิทธิและ
เสรีภาพที่รับรองไวในอนุสัญญา ๙๗ หรือเปนกรณีที่ปจเจกบุคคลภายในรัฐภาคีซึ่งเปนผูเสียหายกลาว
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๙๕

แมสหภาพยุโรป (European Union: EU) จะเปนการรวมกลุมของรัฐหรือเปนองคการระหวางประเทศ
แตโครงสรางของสหภาพยุโรปนั้นมีลักษณะ "เหนือชาติ" (supranational trait) อยางชัดเจน เนื่องจากรัฐสมาชิก
มีบทบาทในการรวมสรางสรรคสถาบันหรื อหนวยงานภายใน ซึ่งมี อํานาจเหนื อรัฐสมาชิกรัฐใดรัฐหนึ่ งโดยเฉพาะ
อันประกอบไปดวย สภายุโ รป คณะมนตรี คณะกรรมาธิ การ และศาลยุ ติธรรม โดยภารกิ จหลักของสภายุ โรป
จะเป น การร ว มตั ด สิ น ใจกั บ คณะมนตรี ใ นประเด็ น ต า ง ๆ ได แ ก การพิ จ ารณาร า งกฎหมายของสหภาพ
ซึ่งริเริ่มโดยคณะกรรมาธิการ การอนุมัติงบประมาณของสหภาพยุโรป ใหการรับรองความตกลงระหวางประเทศ
ของสหภาพยุโรปกับประเทศนอกกลุม และที่สําคัญที่สุดคือการใหการรับรองผูดํารงตําแหนงในคณะกรรมาธิการ
ยุโรป
๙๖
Nicola Rowe and Volker Schlette, “The Protection of Human Rights in European after
the Eleventh Protocol to the ECHR” European Law Review. (London : Sweet & Maxwell, 1998), p. 2.
๙๗
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom 1950
Article 33 – Inter-State cases
Any High Contracting Party may refer to the Court any alleged breach of the provisions of
the Convention and the protocols thereto by another High Contracting Party.

๕๓
อางวาตนตกเปนผูถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพซึ่งถูกรับรองไวในอนุสัญญา ๙๘ รัฐภาคีผูเสียหายหรื อ
ปจเจกบุคคลผูเสียหายสามารถรองทุกขไปยังศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป (European Court of Human
Rights) ไดโดยตรง มีเงื่อนไขวาปจเจกบุคคลผูถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามอนุสัญญาสามารถนําคดี
มาสูศาลไดก็ตอเมื่อปจ เจกบุคคลนั้นไดดําเนินการเยียวยาความเสียหายตามขั้นตอนของกฎหมาย
ภายในของรัฐจนครบถวนเสียกอน และความเสี ยหายนั้นไมสามารถเยียวยาไดตามระบบกฎหมาย
ภายในอีกตอไป ทั้งนี้ จะตองยื่นคํารองทุกขตอศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปภายในระยะเวลา ๖ เดือน
นับแตคําตัดสินครั้งสุดทายของกระบวนการภายในสิ้นสุดลง ๙๙
สําหรับการพิจารณาสาระสําคัญของอนุสัญญาฉบับนี้อาจแยกพิจารณาออกไดเปน
สองสวนเชนกัน คือ
สวนแรก เปนบทบัญญัติรับรองถึงสิทธิและเสรีภาพตางๆ ของบุคคล ไดแก สิทธิใน
ชีวิตรางกายของบุคคล สิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมในทางอาญา สิทธิในการไดรับการแกไข
ความเดือดรอนเสียหายของบุคคลจากการกระทําละเมิดสิทธิจากผูมีอํานาจในประเทศของตน เปนตน
ซึ่ง สาระสํ าคั ญของอนุ สั ญญาฯ เป นการผสมผสานระหว างหลั กการแหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชนกับหลักการพิจารณาคดีอยางเปนธรรม (Fair Trial) ในกฎหมายคอมมอนลอว (Common
Law) ของประเทศอังกฤษ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับหลักการแหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
แลวจะพบวา มีความคลายคลึงกันมากเพียงแตสิทธิที่ระบุไวในอนุสัญญาฉบับนี้มีรายละเอียดมากกวา
และมีความชัดเจนมากกวาสิทธิที่ระบุไวปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ มีขอสังเกตวา
บทบัญญัติในอนุสัญญาฯ มิไดกลาวถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม หรือวัฒนธรรม แตอยางใด ซึ่งถือเปน
ความแตกตางที่สําคัญระหวางอนุสัญญาฯ กับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน

๙๘

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom 1950
Article 34 – Individual applications
The Court may receive applications from any person, non-governmental organization or
group of individuals claiming to be the victim of a violation by one of the High Contracting Parties
of the rights set forth in the Convention or the protocols thereto. The High Contracting Parties
undertake not to hinder in any way the effective exercise of this right.
๙๙
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom 1950
Article 35 – Admissibility criteria
1. The Court many only deal with the matter after all domestic remedies have been
exhausted, according to the generally recognized rule of international law, and within a period of
six months form the date on which the final decision was taken……

๕๔
สวนที่ส อง เป นบทบัญญัติที่กําหนดกลไกสําคัญ ในการบังคับ การใหเ ปนไปตาม
เจตนารมณของอนุสัญ ญาฉบับ นี้ ไดแก การกําหนดใหมีคณะกรรมาธิการสิทธิม นุษยชน ศาลสิท ธิ
มนุษยชน และคณะกรรมการรัฐมนตรีแหงสภายุโรป เปนองคกรสําคัญในการทําหนาที่ใหความคุมครอง
สิทธิมนุษยชนตามที่รับรองไวในอนุสัญญา
อาจกลาวไดวา ผลของการจัดทําอนุสัญญาฉบับนี้กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
ในระบบกฎหมายระหวา งประเทศ เนื่ อ งจากเป นการยอมรั บ สถานะใหม ของป จ เจกบุ คคลตาม
กฎหมายระหวางประเทศวาอาจเปนผูทรงสิทธิตามกฎหมายระหวางประเทศได ซึ่งวิธีการเชนนี้ทําให
ประชาชนชาวยุ โ รปอย างน อ ย ๑๕๐ ลานคนรวมทั้ง ผูที่มิใชชาวยุโ รปแตเ ปนบุคคลที่อ ยูในความ
ปกครองของรัฐภาคีเหลานี้ไดรับความคุมครองสิทธิตามอนุสัญญาฉบับนี้ดวย
ผลสําคัญอีกประการหนึ่งคือ รัฐภาคีมีหนาที่ตองบัญญัติกฎหมายภายในรัฐของตน
ใหสอดคลองกับบทบัญญัติในอนุสัญญาฯ ตัวอยางเชน รัฐบาลนอรเวยซึ่งไดใหสัตยาบันตออนุสัญญาฯ
โดยมีเงื่อนไขทั้งนี้เพราะมาตรา ๒ แหงรัฐธรรมนูญนอรเวย ค.ศ. ๑๘๑๔ มีขอความประกาศหามนับ
ถือศาสนานิกายเยซุอิต ซึ่งเปนการขัดตอมาตรา ๙ แหงอนุสัญญาฯ ซึ่งรับรองเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนา แตภายหลัง จากนั้นเปนเวลา ๔ ป รัฐบาลนอรเ วยไดแสดงเจตนาถอนเงื่อ นไขในการให
สัตยาบันพรอมทั้งมีการแกไขรัฐธรรมนูญนอรเวยใหสอดคลองกับบทบัญญัติในอนุสัญญาฯ ในเวลา
ตอมาอีกดวย
- กฎบัตรทางสังคมของยุโรป ค.ศ. ๑๙๖๑ (The European Social Charter) ไดถือ
กําเนิดขึ้นเนื่องจากอนุสัญญายุโรปฯ มิไดมีบทบัญญัติรับรองและคุมครองสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม กวาทศวรรษตอมาสภายุโรปจึงมีมติรับรองกฎบัตรทางสังคมของยุโรปในป ค.ศ. ๑๙๖๑
ซึ่งมีสาระสําคัญในการคุมครองสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีผลใชบังคับตั้งแต ป ค.ศ. ๑๙๖๕
หลังจากนั้นไดมีการแกไขเพิ่มเติมกฎบัตรนี้อีกหลายครั้ง จนกระทั่งในป ค.ศ. ๑๙๙๖ จึงมีกฎบัตรทาง
สังคมของยุโรปฉบับใหมเกิดขึ้นซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตในป ค.ศ. ๑๙๙๙ ซึ่งสาระสําคัญของกฎบัตรทาง
สังคมของยุโรปฉบับใหมนี้ อาจจําแนกสิทธิออกไดเปน ๓ กลุมคือ
กลุมแรก เปนการรับรองและคุมครองสิทธิในการทํางาน สิทธิในเงื่อนไขการทํางาน
ที่เปนธรรม สิทธิในเงื่อนไขการทํางานที่ปลอดภัย เสรีภาพในการสมาคม สิทธิในการตอรองรวมกัน
สิทธิในดานการประกันสังคม สิทธิในโอกาสอันเทาเทียม สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารและในการ
ไดรับ คําปรึ กษา และสิ ท ธิที่ จะได รับ การปกปองคุมครองเปนพิเ ศษสําหรับ คนงานเฉพาะกลุมเด็ก
เยาวชน สตรี บุคคลพิการและแรงงานอพยพ
กลุ ม ที่ ส อง เป น การรั บ รองและคุ ม ครองสิท ธิ แ ก ป ระชาชนทั่ว ไปในการได รั บ
คําแนะนําฝกหัดอาชีพ สิทธิในการมีมาตรฐานทางสุขภาพสูงสุดเทาที่จะเปนไปได สิทธิในการไดรับ
การสงเคราะหทางสัง คมและการแพทย สิทธิที่จะไดรับประโยชนจากการใหบริการทางสวัสดิการ

๕๕
สังคม สิทธิที่จะไดรับการปกปองคุมครองใหพนจากความยากจนและการกีดกันทางสังคมรวมทั้งสิทธิ
ในการมีที่อยูอาศัยอันเหมาะสม
กลุมที่สาม เปนการรับรองและคุมครองเปนการเฉพาะซึ่งอยูนอกเรื่องสิ่งแวดลอมใน
การทํางาน อันประกอบดวย สิทธิของเด็กและเยาวชน มารดา ครอบครัว คนพิการ คนชรา รวมทั้ง
คนงานอพยพและครอบครัวของพวกเขา
อยางไรก็ดี ในส วนของกลไกการใหความคุม ครองสิทธิตามกฎบัตรทางสัง คมของ
ยุโรปนั้นกลับมิไดมีขนาดเปนศาลสิทธิมนุษยชนแบบอนุสัญญายุโรปฯ แตเปนระบบการใหทํารายงาน
เสนอตอเลขาธิการของสภาแหงยุโรปทํานองเดียวกับกลไกในระดับสหประชาชาติ หลังจากนั้นก็จะมี
“คณะกรรมาธิการผูเชี่ยวชาญอิสระ (Committee of Independent Expert : CIE) ทําหนาที่ตรวจสอบ
รายงานของแตละประเทศในแงของกฎหมายวามีการปฏิบัติตามพันธกรณีตางๆ ที่บัญญัติไวในกฎบัตร
มากนอยเพียงใด ทั้งนี้ จะมีผูสังเกตการณจากองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ซึ่งทําหนาที่
ชวยเหลือใหคําปรึกษา โดยผลสรุปของคณะกรรมาธิการนี้จะสงตอใหคณะกรรมาธิการฝายรัฐบาล
(Governmental Committee) เพื่อสรุปพิจารณาเปนรายงานและเสนอความเห็นตางๆ ตอคณะกรรมการ
รัฐมนตรี ซึ่ งจะเปนองค กรสุดท ายในการมีม ติกําหนดขอแนะนําหรือเสนอแนวทางแกไขตอรัฐที่มี
ขอบกพรองในการปฏิบัติตามกฎบัตรทางสังคมของยุโรปตอไป
๒.๑.๒ บทบาทและอํานาจหนาที่ข ององคกรที่ทํา หนา ที่คุมครองสิทธิม นุษยชนในทวีป
อเมริกา
การประกาศใช อ นุสัญ ญายุ โ รปวาด วยการคุม ครองสิท ธิ ม นุษ ยชนและเสรี ภาพ
ขั้นพื้นฐาน ค.ศ. ๑๙๕๐ ไดแผอิทธิพลทางความคิดไปยังทวีปอเมริกา จนนํามาสูการรวมมือกันเพื่อ
จัดทําสนธิสัญญาใหความคุมครองสิท ธิมนุษยชนขึ้นฉบับหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเปนการดําเนินงานตาม
แบบอยางเชนเดียวกับอนุสัญญายุโรปฯ โดยระบบการคุมครองสิทธิมนุษยชนในทวีปอเมริกาถือกําเนิด
ขึ้นในคราวที่มีการประชุมของกลุมประเทศระหวางรัฐอเมริกันครั้งที่ ๙ ประเทศโคลัมเบีย เพื่อลงมติ
ใหกอตั้งองคการแหงรัฐอเมริกัน (Organization of American States : OAS) ๑๐๐ ควบคูกับการ
ประกาศกฎบัตรขององคการแหงรัฐอเมริกันซึ่งมีสถานะเปนสนธิสัญญาแบบพหุภาคี และมีผลใชบงั คับ
๑๐๐

องคการแหงรัฐอเมริกัน (Organization of American States : OAS) ประกอบดวยประเทศสมาชิก
๓๕ ประเทศ ประกอบดวยสมาชิกกอตั้ง ๒๑ ประเทศ (ค.ศ. ๑๙๔๘) ไดแก อารเจนตินา โบลิเวีย บราซิล ชิลี
โคลัมเบีย คอสตาริกา คิวบา สาธารณรัฐโดมินิกัน เอกวาดอร เอลซัลวาดอร กัวเตมาลา เฮติ ฮอนดูรัส เม็กซิโ ก
นิการากัว ปานามา ปารากวัย เปรู สหรัฐอเมริกา อุรุกวัย เวเนซุเอลา และสมาชิกที่เขารวมภายหลัง ๑๔ ประเทศ
ไดแก แอนติกัวและบารบูดาเซนตวินเซนตและเกรนาดีน จาเมกา บารเบโดส เกรนาดา สุรินัม โดมินิกา เซนตลูเซีย
บาฮามาส เซนตคิตสและเนวิส แคนาดา เบลิซ กายอานา ตรินิแดดและโตเบโก (หมายเหตุ: เมื่อป ค.ศ. ๑๙๖๒
คิวบาถูกระงับการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ขององคการฯ แตยังมิไดถูกขับออกจากสมาชิกภาพ)

๕๖
เมื่อป ค.ศ. ๑๙๕๑ ซึ่งวัตถุประสงคและการจัดโครงสรางขององคการนี้มีลักษณะเชนเดียวกับองคการ
สหประชาชาติ กล าวคื อ เป นการสรางระบบภูมิ ภาคเพื่อ ใชเ ปนสถานที่ยุติ ขอ พิ พ าทอยา งสัน ติ
สรางสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคพรอมๆ กับการสงเสริมระบบประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการคุมครองสิทธิมนุษยชน
นอกจากการรับรองคุมครองสิทธิมนุษยชนไวในกฎบัตรขององคการแหงรัฐอเมริกัน
แลว ยั ง มี ก ารรั บ รองคุ ม ครองสิ ท ธิ ม นุษ ยชนไว ในอนุสั ญ ญาตา งๆ อีก มากมาย ซึ่ง อนุ สัญ ญาที่ มี
ความสําคัญมีอยูสามฉบับคือ
- อนุ สั ญ ญาสิ ท ธิ ม นุษยชนอเมริ กัน ค.ศ. ๑๙๖๙ (American Convention on
Human Rights) ซึ่ ง มี ผ ลใช บั ง คับ ตั้ ง แต ป ค.ศ.๑๙๗๘ โดยสาระสํ าคั ญ ของอนุ สั ญ ญาฉบั บ นี้
ประกอบดวย ๒ สวนคือ
ส ว นที่ ห นึ่ ง เป น การรั บ รองสิ ท ธิแ ละเสรีภ าพที่ สํ าคั ญ ๒๖ ประการซึ่ ง มีค วาม
ใกลเคียงกับกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและการเมือง หากตางกันตรงที่อนุสัญญาสิทธิ
มนุษยชนอเมริกันมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอยูในตัวเอง อยางไรก็ดี
ในสวนของการรับรองสิทธิท างเศรษฐกิจ สังคม และวัฒ นธรรม นั้นมีก ลาวไวเพียงมาตราเดียวคื อ
มาตรา ๒๖ ซึ่ ง วางหลั ก ไว อ ย า งกว า งๆ ว า “รั ฐ ภาคี ยิ น ยอมรั บ รองมาตรการต า งๆ ทั้ ง ระดั บ
ภายในประเทศและผานความรวมมื อ กั นในระดั บ ระหวางประเทศ โดยเฉพาะในเรื่ องที่ เ กี่ ยวกับ
เศรษฐกิจและเทคนิคดวยความคิดที่มุงบรรลุผลสําเร็จอันกาวหนาโดยอาศัยการนิติบัญญัติหรือกลไก
อื่นๆ ต อ การได ม าอย างสมบู ร ณ ของสิ ทธิตางๆ ทางด านเศรษฐกิ จ สั งคม การศึ กษา วิ ทยาศาสตร
และวัฒนธรรม ดังมีกําหนดมาตรฐานไวในกฎบัตรขององคการแหงรัฐอเมริกัน ซึ่งมีการแกไขโดยพิธีสาร
บูโนสไอเรส (Protocal of Buenos Aires)”๑๐๑
ส วนที่ ส อง เป นการกําหนดกลไกในการให ความคุม ครองสิท ธิม นุษยชน ไดแ ก
คณะกรรมการทธิมนุษยชนระหวางอเมริกันและศาลสิทธิมนุษยชนระหวางอเมริกัน โดยมีศาลสิทธิ
มนุษยชนแหงยุโรปเปนตนแบบสําคัญ
- อนุสัญญาระหวางอเมริกันเพื่อการปองกันและลงโทษการกระทําทารุณกรรม ค.ศ.
๑๙๘๕ ซึ่งมีผลใชบังคับตั้ง แตป ค.ศ. ๑๙๘๗ โดยอนุสัญญาฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่ อ
ปอ งกั น การกระทํ าทารุ ณกรรมซึ่ ง ถือ เปน อาชญากรรมระหวา งประเทศอัน เปนการละเมิดสิท ธิ
มนุษยชนอยางรุนแรง ดังนั้น การกําหนดกฎเกณฑเ พื่อปองกันและลงโทษการกระทําทารุณกรรม
จึงเปนสิ่งจําเปนในแงของการเปนมาตรการเชิงรุกดานการคุมครองสิทธิมนุษยชน

๑๐๑

Ian Brownlie (Ed), Basic Documents on Human Rights, (Oxford : Clarendon Press), ๑๙๙๔,

pp. ๕๐๖)

๕๗

- อนุสัญญาวาดวยการปองกัน ลงโทษ และขจัดความรุนแรงตอสตรี ค.ศ. ๑๙๙๕
โดยอนุ สั ญญาฉบั บนี้ กํ าหนดให มี คณะกรรมการระหวางอเมริ กั นว าดวยเรื่ องสตรี (Inter-American
Commission on Women) ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียนและหาทางแกไขโดยประสาน
ความรวมมือกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดยบุคคลใดๆ กลุมบุคคลหรือองคกรพัฒนา
เอกชน (NGO) ในรัฐภาคีของอนุสัญญาอาจรองเรียนกรณีการใชความรุนแรงกับสตรีตอคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติระหวางอเมริกัน ในขณะที่บุคคลซึ่งอาศัยอยูในประเทศที่มิไดใหสัตยาบันตอ
อนุสัญญาอาจติดตอกับคณะกรรมการสตรีเพื่อใหชวยบรรเทาเยียวยาความเสียหายที่ไดรับก็ได
๒.๑.๓ บทบาทและอํ า นาจหน า ที่ ข ององค ก รที่ ทํ า หน า ที่ คุ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ในทวีปแอฟริกา
ระบบการคุมครองสิทธิมนุษยชนในทวีปแอฟริกาถือกําเนิดขึ้นโดยผลของการจัดตั้ง
“องคการแหงเอกภาพของแอฟริกัน (Organization of African Unity : OAU)”๑๐๒ ในป ค.ศ. ๑๙๖๓
ซึ่งมีฐานะเป นองค การระหว างประเทศโดยกอ ตั้ง ขึ้นจากแรงบั นดาลในการตอ สูเ พื่อ ตอ ตานระบบ
อาณานิคม(ตะวันตก) ที่ยึดครองทวีปแอฟริกาในชวงปลายทศวรรษที่ ๑๙๕๐ พรอมกันนั้นไดมีการ
ลงมติ รั บ รองกฎบั ต รแห ง แอฟริ กั นว า ดว ยสิ ท ธิ ข องมนุ ษย และประชาชน ค.ศ. ๑๙๖๓ เพื่ อเน น
ความร วมมือระหวางรัฐ โดยเฉพาะการสงเสริมเอกภาพและความสมานฉันทของรัฐแอฟริกัน รวมทั้ง
การเคารพตอ อํานาจอธิป ไตยและอิ ส รภาพของรั ฐอั น นํ าไปสู ก ารเน นความสํ าคั ญ ของหลั ก การ
ไมแทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกดวยกัน และในขณะเดียวกันคําปรารภของกฎบัตรดังกลาว
ยังเนนการเคารพยึดมั่นตอกฎบัตรสหประชาชาติและปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนพรอมๆ กัน
ดวย
สาระสําคัญของกฎบัตรแหงแอฟริกันฯ ประกอบดวยเนื้อหา ๓ สวนสําคัญคือ สวนที่
๑ วาดวยเรื่องสิทธิและหนาที่ สวนที่ ๒ วาดวยเรื่องมาตรการของการปกปองคุมครองสิทธิมนุษยชนซึ่ง
รวมถึงการกอตั้งและการทํางานของคณะกรรมการแหงแอฟริกันวาดวยสิทธิของมนุษยและประชาชน
สวนที่ ๓ เปนบททั่วไปในเรื่องการใหสัตยาบัน พิธีสารพิเศษและการแกไขเพิ่มเติม

๑๐๒

องค การเอกภาพแอฟริกันมี สมาชิ กกวา ๕๐ ชาติ กลาวคือ รั ฐที่มีเ อกราชทุกรั ฐในทวีปแอฟริกา
ยกเวนเพียงรัฐเดียว คือ แอฟริกาใต นอกจากนี้แลวก็ยังมีขบวนการปลดปลอยตาง ๆ ขึ้นอยูกับองคการเอกภาพ
แอฟริกา ดังนี้ (๑) ขบวนการ แอฟริกันแนชั่นแนลคองเกรส (เอเอ็นซี, ที่แอฟริกาใต) (๒) ขบวนการเดอะแพน
แอฟริกันคองเกรส (ที่แอฟริกาใต) (๓) ขบวนการโพลิซาลิโอ (ที่ซาฮาราของสเปน) และ (๔) ขบวนการสวาโปองคการประชาชนแอฟริกาตะวันตกเฉียงใต (ที่นามิเบีย)

๕๘

เมื่อพิจารณากฎบัตรแหงแอฟริกันฯ โดยเปรียบเทียบกับอนุสัญ ญาสิทธิมนุษยชน
ในยุโ รปและอเมริกัน จะเห็นวากฎบัตรแหงแอฟริกันฯ มีลักษณะเดนเฉพาะตัวทั้งในเรื่องรายการ
แหงสิทธิที่คุมครอง จุดเนนหนักในเรื่อง “หนาที่” และกลไกในการสงเสริมและคุมครองสิทธิตางๆ
โดยเฉพาะประเด็นในเรื่องสิท ธินั้น ถือวากฎบัตรแหง แอฟริกันฯ เปนอนุสัญ ญาฉบับ แรกที่ใหการ
คุมครองแกสิทธิมนุษยชนทั้ง ๓ ยุคสมัย กลาวคือ (๑) คุมครองสิทธิพลเมืองและการเมืองของปจเจก
บุคคล (๒) สิ ท ธิ ทางเศรษฐกิ จ สั ง คมและวัฒ นธรรม และ (๓) สิท ธิของประชาชนซึ่ง จัดเปนสิท ธิ
มนุษยชนในสมัยที่ ๓ ซึ่งหมายความรวมถึงสิทธิในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สัง คม และวัฒนธรรม
สิทธิในมรดกรวมของมนุษยชาติ สิทธิในสันติภาพและความมั่นคง รวมทั้งสิทธิในสิ่งแวดลอมอันพึง
ปรารถนาที่เกื้อกูลตอการพัฒนา (มาตรา ๒๓ - ๒๔) ซึ่งในจํานวนสิทธิของประชาชนเหลานี้ “สิทธิใน
การพัฒนา” ถือเปนสิทธิที่มีความโดดเดนมากที่สุด เนื่องจากแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนทั้งหมดตั้งอยู
บนรากฐานทางความคิดจากสิทธิในการพัฒนา โดยถือวาเปนการบูร ณาการทั้งสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งสิทธิพลเมืองและการเมืองทั้งหมดดวย
สวนกลไกซึ่ งทํ าหนาที่ใหความคุมครองสิท ธิตามกฎบัตรแหง แอฟริกันฯ มีอยู ๒
ลักษณะ ไดแก ระบบรายงาน และระบบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ซึ่งคลายคลึงกับกลไก
ในการใหความคุมครองสิทธิในระดับสหประชาชาติ อยางไรก็ดี ภายหลังจากความลมเหลวของการ
คุม ครองในระบบดัง กล าว จึง นํามาสูก ารลงมติในพิธีส ารวาดวยกอตั้งศาลสิทธิมนุษยชนและสิท ธิ
ประชาชนแหงแอฟริกัน (African Court on Human and People’ Rights) เมื่อป ค.ศ. ๑๙๙๘
ซึ่งจะมีผลใชบังคับจริงตอเมื่อมีการใหสัตยาบันจากภาคีสมาชิกขององคการแหงเอกภาพของแอฟริกนั
๑๕ ประเทศแลวเทานั้น
๒.๒ บทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรที่ทําหนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศ
๒.๒.๑ บทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรที่ทําหนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
นอกเหนื อ จากบทบาทและอํ า นาจหน าที่ ข ององค ก รที่ทํ า หน าที่ คุ ม ครองสิ ท ธิ
มนุษยชนในทวีปยุโรปซึ่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะตองปฏิบัติตามในฐานะประเทศที่อยูในกลุมสหภาพ
ยุโรปแลว ในกฎหมายภายในของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสเอง ก็ไดตรากฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
คุ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ได แ ก รั ฐ บั ญ ญั ติ ที่ ๒๐๐๗-๒๙๒ ลงวั น ที่ ๕ มี น าคม ๒๐๐๗ ว า ด ว ย
คณะกรรมการที่ปรึกษาแหงชาติดานสิทธิมนุษยชน (Loi no. 2007 du 5 mars 2007 relative a la
Commission nationale consultative des droits de l’homme) โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการ
ที่ป รึ ก ษาแห ง ชาติ ดานสิ ท ธิ ม นุ ษยชนขึ้นเพื่อ ทําหนาที่สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน และรั ฐ
กฤษฎีกาที่ ๒๐๐๗ - ๑๑๓๗ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๐๐๗ วาดวยองคประกอบและการปฏิบัติหนาที่

๕๙
ของคณะกรรมการที่ปรึกษาแหงชาติดานสิทธิมนุษยชน (Decret n. 2007-1137 du 26 juillet 2007
relatif a la composition et au foncitonnement de la Commission nationale
consultative des droits de l’homme)
ทั้งนี้ รัฐบัญญัติฯ และรัฐกฤษฎีกาฯ ไดกําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
ดังกลาวไว ดังนี้
(๒.๒.๑.๑) องคประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการที่ ปรึก ษาแหง ชาติดานสิทธิม นุษยชน (Commission Nationale
Consultative des droits de l’Homme) ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี ประกอบดวยกลุมบุคคลจาก
หลากหลายสาขาอาชีพ เชน ผูแทนขององคกรเอกชน (de representants des organizations non
gouvernementales) ด านสิ ทธิ มนุ ษยชน กฎหมายระหวางประเทศดานสิทธิม นุ ษยชน (le droit
international humanitaire) และกิจกรรมดานสิทธิมนุษยชน (l’action humanitaire) ผูเชี่ยวชาญที่
ดํ ารงตําแหนง ในองคก ารระหว างประเทศดานตางๆ ดังกลาว (d’experts siegeant dans les
organisations internationales competentes) ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนสหพันธแรงงานหลัก องคกร
คุมครองสิทธิ (le Defenseurs des droits) ตลอดจนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหนึ่งคน สมาชิกวุฒิสภา
หนึ่ ง คน และสมาชิ ก หนึ่ ง คนที่ ม าจากสภาที่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ สัง คมและสิ่ ง แวดลอ ม (Conseil
economique, social et environmental) ซึ่งแตงตั้งโดยที่ประชุมขององคกรนั้นๆ ๑๐๓
กรรมการมิอาจถูกบอกถอนจากตําแหนงตราบเทาที่กรรมการยังมีคุณสมบัติที่เปนเงื่อนไข
แห ง การได รั บ แต ง ตั้ ง นั้ น และกรรมการนั้น ปฏิบั ติ ห น า ที่ข องตนอย า งสม่ํ าเสมอ (l’obligation
d’assiduite) ๑๐๔
อนึ่ง ผูแทนนายกรัฐมนตรีและผูแทนรัฐมนตรีที่เกี่ยวขอ งอาจเขารวมประชุม กั บ
คณะกรรมการได แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ๑๐๕ (sans voix deliberative)
(๒.๒.๑.๒) อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการที่ ป รึก ษาแหง ชาติดานสิท ธิม นุษยชนมีบ ทบาทเปนที่ป รึก ษาและ
ใหขอ เสนอแนะตางๆ เกี่ยวกั บ สิ ทธิม นุษยชน กฎหมายระหวางประเทศดานสิท ธิม นุษยชน และ
กิจกรรมดานสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการจัดทําความเห็นเสนอตอนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตางๆ
ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับปญหาทั่วไปที่อยูในอํานาจของตนทั้งกิจการภายในและกิจการระหวางประเทศ
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๑๐๓

Art. 1, al. 3, L. 5 mars 2007
Art. 1, al. 4, L. 5 mars 2007
๑๐๕
Art. 1, al. 5, L. 5 mars 2007
๑๐๔

๖๐
คณะกรรมการที่ป รึก ษาแห งชาติ ดานสิ ทธิ มนุ ษยชนยัง สามารถกําหนดมาตรการ
ตางๆ ที่จําเปนเพื่อการคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชน และเสนอมาตรการนั้นตอนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวของได ๑๐๖ อีกดวย
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการปฏิ บัติต ามอํานาจหนา ที่ของตนโดยเปนอิ ส ระอย างเต็ม ที่
(en toute independance) ๑๐๗
อนึ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีสามารถขอความเห็นจากคณะกรรมการได หรือ
ขอใหคณะกรรมการทําการศึกษาเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เกี่ยวของ ๑๐๘
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๒.๒.๒. บทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรที่ทําหนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
ในชวงระยะเวลาระหวางสงครามโลกครั้ ง ที่ ๑ กับครั้ง ที่ ๒ ได เ กิดระบอบการ
ปกครองแบบเผด็จการ ซึ่งกอตัวขึ้นในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อ ค.ศ. ๑๙๒๐ และดําเนินตอไป
จนถึงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ระบอบการปกครองดังกลาว ไดมีการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรุนแรง
ในขณะที่สงครามโลกครั้งที่ ๒ ทําใหเกิดการทําลายลางชีวิต และศักดิ์ศรีของมนุษยชนอยางกวางขวาง
รวมทั้งความพยายามที่จะทําลายกลุมชนตางๆ โดยอางเหตุแหงเชื้อชาติและศาสนา ดังนั้น จึงปรากฏ
อยางแนชัดวา จําเปนตองมีบทบัญญัติระดับนานาชาติ เพื่อเปนเครื่องมือในการคุมครองสิทธิมนุษยชน
เพราะการเคารพสิทธิมนุษยชนนับเปนหนทางสําคัญที่จะนําไปสูสันติภาพและความสงบสุขของโลก
เหตุการณดังกลาวเปนบทเรียนสําคัญที่สงผลใหสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ไดใหความสําคัญกับเรื่อง
สิทธิมนุษยชนเปนอยางมาก โดยรัฐธรรมนูญของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ไดมีการบัญญัติรับรอง
และคุมครองสิทธิมนุษยชนไวอยางชัดเจน โดยเฉพาะ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” ซึ่งรัฐหรือบุคคลอื่น
จะล ว งละเมิ ด ไม ไ ด โดยถื อ ว า “ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป น มนุ ษ ย ” เป น รากฐานของสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ซึ่งตามแนวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธของเยอรมันไดเคยวินิจฉัยเกี่ยวกับความหมาย
ของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไววา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้นเปนการเรียกรองการสรางตนเองอยาง
อิส ระของบุ คคล เนื่ อ งจากมนุ ษย มีคุ ณลัก ษณะสว นบุ คคลที่มี ความสามารถสรา งชี วิตบนความ
รับผิดชอบของตนเองได ดังนั้น เพื่อเห็นแกศักดิ์ศรีความเปนมนุษยจึงตองทําใหเกิดความมั่นคงแก
บุคคลในอันที่จะพัฒนาลักษณะสวนบุคคลใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได สําหรับในรัฐประชาธิปไตย
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยถือเปนสิ่งที่มีคุณคาสูงสุดอันมิอาจลวงละเมิดได จึงเปนสิ่งที่ตองไดรับความ
เคารพและไดรับความคุมครองจากรัฐ

๑๐๖

Art. 1, al. 1, L. 5 mars 2007
Art. 1, al. 2, L. 5 mars 2007
๑๐๘
Art. 2, al. 1, D. 26 juillet 2007
๑๐๗

๖๑

ตอมา ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยไวอีกเรื่องหนึ่งว า การที่รัฐธรรมนูญ บัญญั ติ
รับรองเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไวในรัฐธรรมนูญ ยอมเปนการสรางหลักประกันแกบคุ คลในฐานะที่
บุคคลนั้นเปนมนุษย ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยจึงเปนหลักสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การกระทําของรัฐ
ทั้งหลายจึงตองสอดคลองกับคุณคาอันสูงสุดของรัฐธรรมนูญดวย ทั้งนี้เพราะมนุษยถือเปนเปาหมาย
ในการดําเนินการของรัฐ มิใชเปนเพียงเครื่องมือในการดําเนินการของรัฐ การดํารงอยูของรัฐก็เปนการ
ดํารงอยูเพื่อมนุษย มิใชมนุษยดํารงอยูเพื่อรัฐ ดวยเหตุนี้ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยจึงเปนพื้นฐานสําคัญ
สําหรับการวางรากฐานของหลักเสรีภาพของบุคคล และหลักความเสมอภาค ๑๐๙ ซึ่งกอใหเกิดผล
สําคัญ ๒ ประการคือ ประการแรก การตีความเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพทั้งหลายจะตองถือวาเนื้อหา
ของศั กดิ์ ศรี ความเป นมนุ ษย เป นพื้ นฐานที่จะตองนํามาใชประกอบในการตีความสิทธิและเสรีภาพ
ประเภทอื่นๆ ดวย และประการที่สอง อาจกลาวไดวาเนื้อหาในทางหลักการทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและ
เสรีภาพทั้งหลายรวมทั้งความหมายของการแทรกแซงในขอบเขตที่ไดรับการคุมครองของสิทธิและ
เสรีภาพทุกประเภทนั้นไดรับการพัฒนาจากศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
เหตุผลสําคัญที่ตองนําเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษยมาอธิบายในฐานะเปนรากฐาน
ของสิทธิมนุษยชนเพราะเหตุวาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้นแทจริงแลวมีฐานะเปนสาระสําคัญแหงสิทธิ
และเสรี ภ าพทั้ ง ปวง ซึ่ ง ความสํ าคั ญ ดั ง กลา วจะมีผ ลต อ การกํา หนดทิ ศทางของรัฐ ในฐานะเป น
ตัวกําหนดและเปนขอจํากัดการดําเนินภาระหนาที่ของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งการตรากฎหมายเพื่อ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยฝายนิติบัญญัติ เนื่องจากรัฐธรรมนูญในรัฐเสรีประชาธิปไตย
ทั้ง หลายวางหลั ก ไว ว า ฝ ายนิ ติ บั ญ ญั ติ จ ะตรากฎหมายซึ่ ง มี ผ ลเป น การจํ ากั ด สิ ท ธิแ ละเสรี ภาพ
ตามรั ฐธรรมนู ญ โดยกระทบกระเทื อ นถึ ง สาระสํ า คั ญ แห ง สิ ท ธิ มิ ไ ด (Wesengehaltsgarantie)
จากหลักประกันดังกลาวกอให เกิดคําถามวา อะไรคือสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพแตละประเภท
และมีขอบเขตแคไหนเพียงไร ประเด็นคําถามนี้เปนปญหาที่ยังขาดความชัดเจน ตอมาจึงไดมีการเสนอ
ใหนําหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษยมาเปนหัวใจหรือสาระสําคัญของสิทธิและเสรีภาพ โดยใหถือว า
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนสารัตถะอันเปนแกนของสิทธิและเสรีภาพแตละประเภท ซึ่งรัฐไมอาจลวง
๑๐๙

แนวคิดเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเปนมนุษยประกอบดวยรากฐานอันเปนสาระสําคัญ ๒ ประการที่ไมอาจ
แยกออกจากกันได คือ สิทธิในชีวิตและรางกาย และสิทธิในความเสมอภาค
สิท ธิ ในชี วิตและรางกาย เปนสิ ท ธิขั้ นพื้ นฐานที่แ สดงให เห็ นว ามนุ ษยมีอิส ระที่ จะกํ าหนดตนเองได
ตามเจตจํานงที่ตนประสงคในอันที่จะพัฒนาบุคลิกภาพสวนบุคคลซึ่งทําใหมนุษยมีความแตกตางจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
สิ ท ธิ ใ นความเสมอภาค เป น การแสดงให เ ห็ น ว า มนุ ษ ย ทุ ก คนมี สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพเท า เที ย มกั น
เพราะแมวามนุษยจะมีสิทธิในชีวิตและรางกายของตนแตหากขาดหลักประกันในเรื่องความเสมอภาคแลว บุคคลนั้น
อาจได รับ การปฏิ บั ติอย างไมเ ทาเทีย มกับ บุค คลอื่ นๆ ในสั งคมหรื ออาจถู กเลื อกปฏิ บัติ จากผูใ ช อํานาจรัฐ ดัง นั้ น
นอกจากบุคคลจะตองมีสิทธิในชีวิตและรางกายแลว บุคคลยังจะตองไดรับหลักประกันในเรื่องความเสมอภาคดวย
ซึ่ ง ต อ งเข า ใจต อ ไปด ว ยว า เสรี ภ าพในการกํ า หนดตนเองจะมี ค วามเท า เที ย มกั น ในสายตากฎหมายเท า นั้ น
เพราะในทางความเปนจริงแลวบุคคลยอมมิอาจเทาเทียมกันไดในทุกๆ ดาน

๖๒
ละเมิดไดในขอบเขตดัง กลาว หากการจํากัดสิท ธิและเสรีภาพใดมีผ ลกระทบตอ ศัก ดิ์ศรีความเป น
มนุษย การจํากัดสิทธิและเสรีภาพนั้นยอมเปนการกระทบกระเทือ นต อสาระสําคัญ แห งสิ ทธิ และ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ๑๑๐
ปญหาประการตอมาคือ การกระทําอยางไรจึงเปนการละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย ซึ่งการอธิบายในเรื่องนี้วิธีที่ดีที่สุดคือการอธิบายเรื่องดังกลาวในเชิงปฏิเสธ โดยศาลรัฐธรรมนูญ
แหงสหพันธของเยอรมันไดเคยวินิจฉัยการกระทําซึ่งเปนการละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยโดย
วิธีการอธิบายถอยคําตางๆ เชน การทําใหไดรับความอับอาย การติดตามไลลา การเนรเทศ และการ
ลงโทษที่มีลักษณะโหดรายทารุณ หรือการกระทําที่เปนการบังคับใหทํางานการใชคนเปนทาส การกอ
การราย การทําลายลางชาติพันธุ หรือการนํามนุษยไปใชในทางทดลองการกระทําเหลานี้ลวนแตเปน
การละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยทั้งสิ้น ยกตัวอยางเชนในชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่เกิดขึ้นใน
ประเทศเยอรมัน ภายใตก ารนําของอดอลฟ ไอชมาน (Adolf Eichmann) มีก ารโกนหัวสตรี
แลวนําเอาผมไปทอเปนเครื่องนุงหมเพื่อใหความอบอุนแกรางกาย โดยไมคํานึงวาเจาของผมเหลานั้น
จะหนาวเหน็บเพียงใดในฤดูหนาว หรือการใชมนุษยเปนเครื่องทดลองยาโดยฉีดสารตางๆ เขารางกาย
ซึ่งการทดลองที่นิยมกันมากคือการนํามนุษยฝาแฝดมาใชทดลอง โดยความเชื่อวานาจะมีคุณสมบัติ
เหมือนกันมากกวามนุษยอื่นๆ และนาจะใหผลการทดลองที่ใกลเคียงความจริงที่สุด โดยไมคํานึงวา
มนุษยเหลานั้นจะไดรับผลรายเชนไร เปนตน
อาจกล า วโดยสรุ ป ได เ ป น หลั ก กว า งๆ ได ว า การดํ า เนิ น การใดๆ ที่ ก ระทํ า
โดยมีลัก ษณะไมใหความสําคัญแกม นุษย ทําใหม นุษยถูก ลดคุณคาของตนเองลงมาเป นเพียงวั ตถุ
ของการกระทํา หรือ กระทําการใดๆ ก็ ตามที่ ทํ าให ความเป นมนุ ษย ถูก ลดคุ ณค าลงต่ํ ากว าจารี ต
ในทางปฏิ บั ติ ที่ บุ ค คลในฐานะนั้ น ๆ พึ ง จะปฏิ บั ติ ต อ กั น ย อ มถื อ ว า เป น การละเมิ ด ต อ ศั ก ดิ์ ศ รี
ความเปนมนุษยทั้งสิ้น
ในส วนที่ เ กี่ ยวกั บ องคก รคุม ครองสิท ธิมนุษยชนนั้น นอกเหนื อ จากบทบาทและ
อํานาจหนาที่ขององคกรที่ทําหนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชนในทวีปยุโรป ซึ่งสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
จะตองปฏิบัติตามในฐานะประเทศที่อยูในกลุมสหภาพยุโรปแลว เมื่อตรวจสอบจากกฎหมายภายใน
ของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีแลว พบวา สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไมมีองคกรเฉพาะที่ทําหนาที่
คุม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษยชนโดยตรงดั ง เชนประเทศอื่น ๆ แตก ารคุม ครองสิท ธิ ม นุษยชนของสหพั น ธ
สาธารณรัฐเยอรมนีนั้นจะกระทําโดยองคกรศาล กลาวคือ หากมีการกระทําที่เปนการละเมิดสิท ธิ
มนุษยชนแลว ก็จะมีการเสนอเรื่องสูศาลปกครอง หรือศาลรัฐธรรมนูญแลวแตกรณี ตามเขตอํานาจ
ของศาลนั้นๆ แตลักษณะพิเศษของศาลรัฐธรรมนูญของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ประการหนึ่งคือ
๑๑๐

บรรเจิ ด สิง คะเนติ, หลักพื้นฐานเกี่ยวกั บสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ ศรีความเป นมนุษย, พิ มพครั้ งที่ ๓,
(กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๕๒), น. ๙๒-๙๓.

๖๓
การกําหนดใหบุคคลสามารถเสนอคดีตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง แตอยูภายใตเงื่อนไขวาบุคคล
ที่เสนอคดี ตอศาลรัฐธรรมนูญนั้ นจะตองใชมาตรการเยียวยาตามขั้ นตอนที่กําหนดไวครบถวนแลว
และยังไมไดรับการเยียวยาที่เพียงพอ จึงจะสามารถเสนอคดีตอศาลรัฐธรรมนูญใหพิจารณาเรื่องได
๒.๒.๓ บทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรที่ทําหนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศ
แคนาดา
ประเทศแคนาดาไดตรากฎหมายที่เกี่ยวขอ งกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน ไดแก
Canadian Human Rights Act 1985 ๑๑๑ ซึ่งมีหลักการเพื่อรับรองความเสมอภาคของบุคคลขจัด
การเลือกปฏิบัติในการจางงาน และการไดรับความคุมครองจากการพิจารณาคดีของศาลอยางเทา
เทียมกัน
กฎหมายดังกลาวไดกําหนดใหจัดตั้งองคกรคุมครองสิทธิมนุษยชนไวเปนการเฉพาะ
เมื่อป ค.ศ. ๑๙๗๗ ไดแก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติแหงแคนาดา (the Canadian Human
Rights Commission) และไดกําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับองคกรคุมครองสิทธิมนุษยชนของแคนาดา
ดังกลาวไว ดังนี้
(๒.๒.๓.๑) องคประกอบของคณะกรรมการ ๑๑๒
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติของประเทศแคนาดาประกอบดวยกรรมการ
ไมเ กิน ๘ คน (กรรมการทํางานเต็ม เวลา (Full time) ๒ คน และกรรมการที่ทํ างานไม เต็ มเวลา
(Part time) ๖ คน) ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการมีวาระการดํารงตํ าแหนง ๗ ป
สว นกรรมการอื่ นๆ มี ว าระการดํ ารงตํ า แหน ง ๓ ป ซึ่ ง คั ดเลื อ กมาจากผู ป ระกอบอาชี พ ต า งๆ
โดยคณะกรรมการตองมีสัดสวนของเพศชายและเพศหญิงเปนจํานวนเทาๆ กัน
(๒.๒.๓.๒) อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
พิจารณาแกไขปญหาเรื่องรองทุกขเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
สงเสริมความรูเรื่องสิทธิมนุษยชน และสงเสริม สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามหลัก
แหงความเสมอภาค
ลดปญหาและอุปสรรคเพื่อใหเกิดความเทาเทียมในการจางงานและการใหบริการ
ตางๆ
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๑๑๑
๑๑๒

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/h-6/page-1.html
Section 26 Canadian Human Rights Act

๖๔
๒.๒.๔. บทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรที่ทําหนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี ๑๑๓
สํานัก งานคณะกรรมการสิท ธิม นุษยชนแหง ชาติแห ง ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
กอ ตั้ง ขึ้นเมื่ อวั นที่ ๒๕พฤศจิ กายน ๒๐๐๑ โดยมีวัตถุประสงคเ พื่อ เปนสถาบันระดับชาติที่ทํางาน
เกี่ยวของกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพ
รวมทั้งสนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีไดลงนามไว
๒.๒.๔.๑ องคประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการสิทธิม นุษยชนแหงชาติของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ไดจัดตั้งขึ้ น
พร อ มทั้ ง มี ก ารประกาศใช พ ระราชบั ญ ญัติ สํ านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ ขึ้ น
โดยคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ ข องประเทศสาธารณรั ฐ เกาหลี มี ทั้ ง สิ้ น ๑๑ คน
ประกอบดวย ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ๑ คน และ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
อีก ๑๐ คน ซึ่ งคณะกรรมการสิท ธิม นุษยชนแหงชาติ ตองประกอบดวยผูห ญิงอยางนอย ๔ คน
กรรมการทั้ง ๑๑ คนใน ๔ คน จะถูกเลือกจากสภาแหงชาติสาธารณรัฐเกาหลี และอีก ๔ คน จะถูก
เสนอชื่อ โดยประธานาธิ บดี สาธารณรัฐเกาหลี และอีก ๓ คน จะถู กเสนอชื่ อโดยประธานศาลฎี กา
โดยผานความเห็นชอบจากประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี กรรมการสิทธิมนุษยชนมีวาระดํารงตําแหนง
๓ ป สามารถเปนได ๒ ครั้ง และไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการจากรัฐบาล
๒.๒.๔.๒ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
อํานาจหน าที่ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สาธารณรัฐเกาหลี (National
Human Rights Commission of Korea ) ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญ ญัติคณะกรรมการสิท ธิ
มนุษยชนแหงชาติ ค.ศ. ๒๐๐๕ (National Human Rights Commission of the Republic of
Korea Act) มีดังนี้
พัฒนา สนั บสนุนและใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับ นโยบายดานสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง
สํารวจ วิจัย แสดงความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะในประเด็นสิทธิมนุษยชนใหแกรัฐบาลเพื่อนําไป
ปกปองคุมครองสิทธิมนุษยชนแกประชาชน
สอบสวนและเยียวยาใหกับเหยื่อผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและประเด็นที่เกี่ยวของ
กับการเลือกปฏิบัติ
สงเสริมและสรางความตระหนักในดานสิท ธิมนุษยชนศึกษาในโรงเรียน ภาครั ฐ
และภาคประชาสังคม
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๑๑๓

เรี ยบเรีย งจากรายงานผลการศึกษาดู งานสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแหงชาติ ประเทศ
สาธารณรั ฐเกาหลี (National Human Rights Commission of Korea) เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ โดย
นางจั นทร ช ม จิ นตยานนท และคณะ เสนอต อกรมคุ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ กระทรวงยุ ติ ธรรม ร วมกั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

๖๕
ประสานความรวมมือภายในประเทศกับหนวยงานที่เกี่ยวของ NGOs และผูมีสวนไดเสีย
ประสานความรวมมือระหวางประเทศกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติผานทาง
The Asia Pacific Forum of National Human Fights Institutions (APF) และ The
International Coordinating Committee of National institutions for the Promotion and
Protection of human Rights (ICC)
- ประสานความรวมมือกับองคการสหประชาชาติ
เมื่อพิจารณาจากอํานาจหนาที่ขางตนแลว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติของ
สาธารณรัฐเกาหลี จะมีลักษณะเฉพาะเปนของตนเอง ดังนี้
ก. มีอํานาจพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ข. เปนหนวยงานที่ทําหนาที่การตรวจสอบและเยียวยาในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน แต ไม มีบ ทอํ านาจลงโทษ มีอํานาจเพียงใหขอ เสนอแนะตอ รัฐบาลหรือศาล โดยไมมี
ขอบังคับใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตามขอเสนอแนะ แตโดยทั่วไปเมื่อมีขอเสนอแนะแลวก็จะมี
การกดดั นจากองคก รอื่นๆ ที่ เ กี่ยวขอ งในสังคม เชน สื่อมวลชน เปนตน ซึ่ง สวนใหญรัฐบาลก็จ ะ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ คิดเปนรอยละ ๙๐
ค. มีความเปนอิสระตามหลักการปารีส แตก็ไดทํางานรวมกับภาคสังคม มิไดทํางาน
แตเพียงลําพัง
ง. เป น องค ก รกึ่ ง ระหว า งประเทศ โดยจะมี ก ลุ ม ทํ า งานด านระหว างประเทศ
และภายในประเทศ ในเรื่องสิท ธิมนุษยชนระหวางประเทศก็ไดมีการนําหลัก การของสหประชาชาติ
มาปรับใช สําหรับการจัดทํารายงานประเทศ พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติฯ
จะกํ า หนดให เ ป น หน าที่ ข องทุ ก หน วยงานตอ งจั ด ทํา รายงานที่ ได รั บ คํ าแนะนํ าหรื อ คํ าปรึ ก ษา
จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
การพิ จ ารณาเรื่ อ งร อ งเรี ย นว า จะรั บ ไว พิ จ ารณาดํ า เนิ น การได ห รื อ ไม นั้ น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติสาธารณรัฐเกาหลี จะระบุขอบเขตและอํานาจหนาที่ไวชัดเจน
ไวในพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และในการพิจารณาคํารองเบื้องตนนั้น
จะมีศูนยใหคําปรึกษาซึ่งเปนหนวยงานในสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติสาธารณรัฐ
เกาหลีเ ปนผูมีอํานาจพิจารณาและสั่ง ไมรับ เรื่องรอ งเรียนไวพิจารณาไดโ ดยไมตอ งเสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หากเรื่องนั้นไมอยูในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนด
หรือบางเรื่องอาจสงกลับ ในกรณีที่ประเด็นยังไมชัดเจนหรือจะชะลอเรื่องไวกอน เมื่อพิจารณาแลว
ศูนยก็จัดทํารายงานใหคณะกรรมการฯ ทราบเปนสถิติทุก ๔ เดือน

๖๖
อยางไรก็ตาม ศูนยใหคําปรึกษาก็ถือเปนชองทางแรกที่ทําใหผูไดรับความเดือดรอน
จะเขาพบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดทุกเรื่อง ซึ่งเรื่องรองเรียนที่แตกตางกันก็จะมีวิธีการ
ทํางานที่แตกตางกันทั้งเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการเลือกปฏิบัติ เมื่อเรื่องรองเรียนที่ศูนยให
คําปรึกษารับไวแลวก็จะสงใหฝายสอบสวนดําเนินการตอไป
ระยะเวลาในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนที่ผ านมาใช เวลา ๓๐ วัน/คดี แตใน
ปจจุบันใชเวลาเพียง ๑๐ วัน/คดี ซึ่งปจจัยที่ทําใหสามารถลดเวลาการทํางานไดมี ๒ ประเด็น คือ การให
เจาหนาที่ลงไปทํ าหนาที่ในการสอบสวนเองและการมีสาขาในภาคตางๆ ๓ สาขา ไดแก เมืองปูซาน
กวางจู และเฮบู
ในการตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐจะมีการประสานงาน
กันเป นอย างดี เนื่ อ งจากมี ก ฎหมายที่ร ะบุอํานาจหนาที่ไวเ ปนหลัก ประกันความรวมมือ ระหวาง
เจาหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิฯ และเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ ถาเปนกรณีการตรวจสอบ
เชิงนโยบายก็จะใชวิธีการจัดประชุมทั้งรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ
กรณี เ รื่ อ งที่ ตองมี ก ารเยียวยาความเสียหาย ถามีห นวยงานหลัก ที่รับ ผิดชอบใน
ประเด็ นที่ มี ก ารละเมิ ดสิ ท ธิ ก็ จ ะสง ใหห นวยงานนั้นรับ ไปดําเนินการ เช น ประเด็นเรื่ อ งสุ ขภาพ
ก็จะส งให กระทรวงสาธารณสุข เปนตน นอกจากนี้ ก็จ ะมีก ารเยียวยาในรูปแบบอื่น ๆ อีก ไดแก
ใหตํารวจสอบสวน ใหอัยการฟองรอ ง ใหหนวยงานตรงเขามาชวยเหลือหรือลงโทษผูก ระทําการ
ละเมิด จัดฝกอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ของรัฐภายในหนวยงาน แตสําหรับการเยียวยาที่เปนตัวเงิน
โดยหลักการจะไมใชอํานาจเจาหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดยคณะกรรมการฯ
จะให คํ า แนะนํ า ไปยั ง ผู ก ระทํ า ละเมิ ด ให เ ป น ผู จ า ยเงิ น ให กั บ เหยื่ อ หรื อ ให ส มาคมกฎหมาย
ใหความชวยเหลือฟองรองเรียกคาเสียหาย
กรณีปญ หาที่ความเห็นระหวางคนสวนใหญกับ คนสวนนอยมีความเห็นไมตรงกั น
กับเรื่องที่มีการกระทําละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาครัฐ โดยหลักการทํางานของคณะกรรมการสิทธิฯ
ก็ จ ะยึ ด หลั ก ความเป น อิ ส ระตามหลั ก การปารี ส และอํ า นาจตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด รวมทั้ ง
การเสนอแนะให พัฒนานโยบายรั ฐบาล ซึ่งจะเนนในเรื่อ งสิท ธิและเสรีภาพของประชาชน รวมถึง
สิ ท ธิ ในดานสัง คมของประชาชนการแกไขนโยบายและกฎหมายตางๆ ถาเปน กรณีที่ก ระทบต อ
นโยบายคณะกรรมการสิ ท ธิ ฯ ก็ จ ะส ง เรื่ อ งให ฝา ยนโยบาย เพื่ อ ศึ ก ษาให มี ก ารแก ไ ขนโยบาย
หรื อ เป ด ให มี ก ารไต ส วนสาธารณะ หรื อ จะหารื อ กั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ขอความเห็ น
กอนที่คณะกรรมการสิท ธิฯ จะทํารายงาน ทั้งนี้ การแกไขปญหาก็จ ะคํานึง ถึงความสงบของสังคม
สวนรวมดวย

๖๗
การคุ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู ร อ งเรี ย นตามพระราชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมการสิ ท ธิ ฯ
กําหนดวาประชาชนไมควรตกเปนผูถูกละเมิด ดังนั้น จึงไมไดมีมาตรการในการคุมครองผูรองเรียน
เมื่อ มี ก ารละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน หากผูร อ งเกรงวาจะไม ไดรั บ ความปลอดภัยต อ งไปอาศัยกลไก
ของตํา รวจในการคุม ครองแต ในขั้ นตอนการสอบสวนของคณะกรรมการสิ ท ธิ ฯ เจ าหน าที่ ของรั ฐ
ก็ไมสามารถจะเขามาแทรกแซงได
การประชาสั ม พั นธชอ งทางการรอ งเรียน โดยปกติก็จ ะมีผูที่เ ขามารอ งเรียนยั ง
คณะกรรมการสิทธิฯ วันละประมาณ ๘๐ คน และเมื่อมีการจัดทํารายงานเสร็จแลวก็จะมีการพิมพ
เผยแพรใหประชาชนทราบ ซึ่งขอเสนอแนะในเรื่องตางๆ ก็คอนขางตรงใจประชาชน ดังนั้น จึงทําให
ประชาชนทราบเกี่ ยวกั บชอ งทางการรอ งเรียน และเห็นความสําคัญและยอมรับในความมีอ ยูของ
องคกรของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
๒.๒.๕ บทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรที่ทําหนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศ
ประเทศไทย
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดกําหนดให
มีองคกรทําหนาที่ใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งแบงออกไดเปน ๒ กลุม คือ กลุมแรก
คือ การใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยองคกรตุลาการ ซึ่งไดแก ศาลยุติธรรม ศาล
ปกครอง ศาลทหาร และศาลรัฐธรรมนูญ และกลุมที่สองคือ การใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลโดยองคกรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งไดแก ผูตรวจการแผนดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห ง ชาติ นอกจากนี้ ยั ง มี ห น ว ยงานภายในองคก รของรั ฐ ที่ทํ า หน าที่ คุ ม ครองสิท ธิ และเสรีภ าพ
ของประชาชนเปนการเฉพาะอีกดวย โดยการทําหนาที่ใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ตามรัฐธรรมนูญขององคกรเหลานี้มีหลักเกณฑและวิธีการที่แตกตางกันไปตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
ในที่นี้จ ะได ทํ าการศึ ก ษาองค ก รที่ ทําหนาที่ใหความคุมครองสิทธิโ ดยแบง ออกเปน (ก) องคก รใน
ฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ (ข) องค ก รในฝ ายบริ ห าร (ค) องค ก รในฝ ายตุ ล าการ และ (ง) องค ก รเฉพาะ
ดานคุมครองสิทธิ ซึ่งมีรายละเอียดตามลําดับดังนี้
(๒.๒.๕.๑) องคกรในฝายนิติบัญญัติ
โดยทั่ ว ไปแล ว องค ก รฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ มี ค วามผู ก พั น ที่ จ ะตรากฎหมายกํ า หนด
รายละเอียดตางๆ ใหเปนไปตามที่รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ
และเสรีภาพนั้น ไดกําหนดใหฝายนิติบัญญัติออกกฎหมาย หรือออกกฎเกณฑรายละเอียดในเรื่องนั้นๆ
เพื่อใหสิทธิและเสรีภาพนั้นสามารถมีผลเปนจริงไดในทางปฏิบัติ กรณีเชนนี้รัฐธรรมนูญกําหนดใหเปน
หนาที่ของฝายนิติบัญญัติในการกําหนดกฎเกณฑเรื่องนั้นๆ เพื่อใหสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไวมีผลเปนจริงในทางปฏิบัติ

๖๘
นอกจากนี้ รั ฐ ธรรมนู ญ ได เ รี ย กร อ งการใช ก ารอํ า นาจตรากฎหมายของฝ า ย
นิติบัญญัติวา หากกฎหมายของฝายนิติบัญ ญัติมีผ ลเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตาม
รัฐธรรมนูญ การตรากฎหมายของฝายนิติบัญญัติตองคํานึงถึงหลักการตรากฎหมายจํากัดสิทธิตามที่
กําหนดไวในรัฐธรรมนูญดวย เชน กฎหมายที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพจะตองกระทําเทาที่
จํ า เป น และจะกระทบกระเทื อ นถึ ง สาระสํ า คั ญ แห ง สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพนั้ น ไม ไ ด นอกจากนี้
กฎหมายฉบับนั้นตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป หรือตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นด วย ทั้ง นี้เ ป นไปตามมาตรา ๒๙ ของรั ฐธรรมนู ญ ๑๑๔ ซึ่ง องค ก รภายใน
ฝายนิติบัญญัติซึ่งทําหนาที่ตรวจสอบวาบทบัญญัติแหงกฎหมายมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๙
ของรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ไม ๑๑๕ ได แ ก คณะกรรมาธิ ก ารยุ ติ ธ รรมและสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ซึ่ ง เป น หนึ่ ง
ในคณะกรรมาธิ ก ารสามัญ (Standing Committee) ของสภาผู แทนราษฎรที่ กอ ตั้ ง ขึ้ นในป
พ.ศ. ๒๕๓๓ ภายใตรัฐบาลของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ โดยคณะกรรมาธิการชุดนี้มีอํานาจหนาที่
กวางขวางทั้ งการพิ จารณาร างกฎหมายหรือ ศึกษากฎหมายที่มีขอ ความขัดหรือแยงกับ บทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ หรือมีขอ ความขัดหรือแยง กับสิทธิมนุษยชน ทําหนาที่ศึกษาปญหาสิทธิมนุษยชน
ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศศึก ษารับฟง การรองทุกขของบุคคลที่ไดรับ การปฏิบัติที่ขัดต อ
กฎหมายและสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ทั้ ง นี้ โดยมี อํ านาจเรี ย กเอกสารจากบุ คคลใดๆ หรื อ เรี ยกบุ คคลใด
มาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นได

๑๑๔

มาตรา ๒๙ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น และจะ
กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือ
แกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบั ญ ญั ติ วรรคหนึ่ง และวรรคสองให นํามาใช บั ง คับ กั บ กฎหรื อข อบัง คั บ ที่ ออกโดยอาศั ย อํ านาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม
๑๑๕
มี ข อสั ง เกตว า บทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายที่ ล ะเมิ ด ต อหลั กการตามมาตรา ๒๙ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
ยอมเปนเงื่ อนไขที่ นําไปสูการถู กควบคุม ตรวจสอบความชอบด วยรั ฐธรรมนู ญของกฎหมายโดยศาลรัฐ ธรรมนู ญ
อีกด วย โดยศาลรั ฐธรรมนู ญจะเปนองคกรผู มีอํานาจในการตรวจสอบวา กฎหมายที่ ออกโดยฝายนิ ติบั ญญั ตินั้น
ละเมิดขอจํ ากัดในทางรูปแบบและขอจํากัดในทางเนื้อหาหรือไม อยางไรก็ดี การตรวจสอบของศาลรัฐธรรมนู ญ
ยอมมีขอบเขตเชนกัน โดยทั่วไปแลวศาลรัฐธรรมนูญมักจะไมกาวลวงเขาไปในแดนที่เปนอิสระของฝายนิติบัญญัติ
เพราะฝายนิ ติบัญญัติ ยอมมี อิสระในการบัญญัติ กฎหมายเพื่อประโยชนมหาชน และเพื่ อใหบ รรลุซึ่ง ผลประโยชน
มหาชน ฝายนิติบัญญัติจึงมีความชอบธรรมที่จะตรากฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพได ศาลรัฐธรรมนูญจะเขามา
ตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายเหลานี้ในกรณีที่ขัดกับความสมเหตุสมผลอยางชัดแจงเทานั้น

๖๙
อยางไรก็ดี แมวาคณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผูแทนราษฎร
จะมีบทบาทระดับหนึ่งในการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ตาม แตคณะกรรมาธิการชุดนี้
ก็มี จุด อ อ นในการทํ างานหลายประการ เช น ปญ หาเกี่ ย วกั บ ระยะเวลาของการทํา งานซึ่ ง ไม มี
ความตอ เนื่อ งโดยแปรผั นไปตามอายุ ของสภาผูแทนราษฎร ปญหาเกี่ ยวกั บอํานาจในการเรียกตัว
บุคคลมาชี้แจงซึ่งมีอยูอยางจํากัด ปญหาการขาดกลไกสภาพบังคับเพราะมีอํานาจเพียงทํารายงาน
ตอ สภาเท านั้ นนอกจากนี้ ยัง มี ป ระเด็นเกี่ยวกับ การขาดความเป นอิส ระและขาดความเปนกลาง
ในการทํางานเนื่องจากองคประกอบของคณะกรรมาธิการชุดนี้มีที่มาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ซึ่งสังกั ดพรรคการเมื องต างๆ ทํ าใหมีผ ลประโยชนท างการเมือ งเขามาเกี่ยวขอ ง จากขอบกพรอ ง
ดั ง กล า วทํ า ให เ กิ ด การผลั ก ดั น แนวคิ ด ในการจั ด ตั้ ง คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ
ในเวลาตอมา๑๑๖
(๒.๒.๕.๒) องคกรในฝายบริหาร
สําหรับองคกรที่ทําหนาที่คุมครองสิทธิและเสรีภาพในฝายบริหารที่มีบทบาทสําคัญ
ไดแก สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายของประชาชน สํานักงานอัยการสูงสุด และ
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
๑) สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายของประชาชน สํานักงาน
อัยการสูงสุด
สํ า นั ก งานคุ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช ว ยเหลื อ ทางกฎหมายของประชาชน (สคช.)
เปนหนวยงานซึ่ง จั ดตั้ ง ขึ้นในกรมอั ยการ (ปจ จุบันคือ สํานักงานอัยการสูงสุด) ในป พ.ศ. ๒๕๒๕
โดยมี เ จตนารมณเ พื่ อ ทํ าหน าที่ ชวยเหลือ ทางกฎหมายแกป ระชาชนผูยากไรทั้งในสวนกลางและ
สวนภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งการชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน ประกอบดวย พนักงานอัยการ
นิ ติ ก ร และทนายความอาสาที่ มี ค วามรู ค วามชํ า นาญในทางกฎหมายอย า งสู ง ที่ ส ามารถ
ใหความชวยเหลือแกประชาชน โดยไมคิดคาบริการหรือคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ตามพระราชกฤษฎีกา
แบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดให สคช. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รั บ ผิ ดชอบดํ าเนินการเกี่ยวกับ การคุมครองสิท ธิมนุ ษยชน การคุมครองสิท ธิ
เสรีภาพและผลประโยชน ของประชาชน การใหความชวยเหลือ ทางกฎหมายแกป ระชาชน การ
เผยแพรความรูทางดานสิทธิมนุษยชนและความรูทางกฎหมายแกประชาชน
(๒) ศึ ก ษา วิ จั ย และพั ฒ นาระบบ รู ป แบบ วิ ธี ก าร และแนวทางปฏิ บั ติ ในการ
ดําเนินการดังกลาว

๑๑๖

จรัญ โฆษณานันท, สิทธิมนุษยชนไรพรมแดน ปรัชญา กฎหมาย และความเปนจริงในสังคม, (กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพนิติธรรม, ๒๕๔๕), น. ๕๒๐-๕๒๑.

๗๐
(๓) ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
การปฏิบัติหนาที่คุมครองสิทธิและเสรีภาพของ สคช. ที่สําคัญ เชน กรณีการริเริ่ม
แกไขปรับปรุงกฎหมายอาญามาตรา ๑๘ หามใชโทษประหารชีวิต และจําคุกตลอดชีวิตสําหรับบุคคล
อายุต่ํากวา ๑๘ ป หรือกรณีการยกรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประสานงานดานการ
บังคับใชกฎหมายวาดวยสิ่งแวดลอม พ.ศ. ... สงไปยังกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตรเพื่อ
นําเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ สคช. ยังไดรับความไววางใจจากสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี โดยทําหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริงและเสนอขอมูลหรือขอคิดเห็นในเรื่องตางๆ จาก
สํานัก ราชเลขาธิ ก าร กรณี ร าษฎรทู ล เกลา ฯ ถวายฎีก าเพื่อ ขอพระมหากรุณาเปนที่พึ่ง จากนั้ น
จะสรุปผลการตรวจสอบและเสนอความเห็นไปยังราชเลขาธิการ เพื่อจะไดนําความกราบบังคมทูล
พระกรุณาฯ ตอไป ฯลฯ จึงกลาวไดวา สคช. เปนหนวยงานของรัฐที่มีบทบาทในการใหความคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนเปนอยางมากในปจจุบัน
๒) กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
กรมคุมครองสิท ธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ไดจัดตั้งขึ้นเมื่อมีการแยกศาล
ยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเปนผลของการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่กําหนดใหศาลยุติธรรมแยกออกตางหากจากกระทรวงยุติธรรม และกําหนดใหมีกรม
คุมครองสิทธิและเสรีภาพขึ้นในกระทรวงยุติธรรม โดยแนวคิดในการจัดตั้งกรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพนี้ไดรับอิทธิพลมาจากการจัดตั้งสํานักงานสิทธิพลเมือง (Civil Rights Division) ของกระทรวง
ยุติธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนประเทศที่มีพลเมืองหลากหลายเชื้อชาติจนนํามาสูป ญ
 หาการ
ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนโดยเจาหนาที่ของรัฐและโดยประชาชนดวยกันเอง และนับวาเปน
การดําเนินการที่สอดคลองกับนโยบายของสหประชาชาติที่เรงรัดใหรัฐสมาชิกจัดตั้งกลไกระดับชาติ
เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนโดยตรงอีกดวย
โดยกรมคุ ม ครองสิทธิและเสรีภาพมีอํานาจหนาที่และภารกิจ เกี่ยวกับ สิท ธิและ
เสรีภาพของประชาชนพึงไดรับตามกฎหมาย ทําหนาที่จัดระบบการบริหารจัดการสงเสริมและพัฒนา
ดานการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยสงเสริม และสนับสนุนใหประชาชนมีความรู
เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพ นอกจากนี้ยังทําหนาที่พัฒนาระบบและหามาตรการดําเนินการ
ชวยเหลือประชาชนที่ตกเปนเหยื่ออาชญากรรม รวมทั้งดําเนินการชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหาย
และจําเลยในคดีอาญา ซึ่งมิไดเปนผูกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยคาตอบแทนผูเสียหายและคา
ทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา ทําหนาที่สงเสริมและพัฒนาการระงับขอพิพาทในสังคม
ดําเนินการคุมครองพยานตามกฎหมายวาดวยการคุมครองพยานในคดีอาญา ประสานงานคุมครอง

๗๑
สิทธิและเสรีภาพกับภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งติดตามและประเมินการ
ดําเนินการดานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ เปนตน ๑๑๗
(๒.๒.๕.๓) องคกรในฝายตุลาการ
สําหรับการพิจารณาองคกรในฝายตุลาการที่ทําหนาที่คุมครองสิทธิและเสรีภาพแก
ประชาชนนั้นอาจแยกพิจารณาออกเปน การคุมครองสิทธิและเสรีภาพโดยศาลยุติธรรม การคุมครอง
สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพโดยศาลปกครอง และการคุ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพโดยศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้
๑) การคุมครองสิทธิและเสรีภาพโดยศาลยุตธิ รรม
ในมาตรา ๒๑๘ ของรัฐธรรมนูญไดกําหนดเขตอํานาจของศาลยุติธรรมไวโดยบัญญัติ
วา “ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เวนแตคดีที่รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายบัญญัติ
ใหอยูในอํานาจศาลอื่น” ประกอบกับมาตรา ๒๘ วรรคสองของรัฐธรรมนูญ บัญญัติวา “ บุคคลซึ่งถูก
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวสามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิ
ทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได” จากบทบัญญัติสองมาตรานี้แสดงถึงเขตอํานาจของศาล
ยุติธรรมในการทําหนาที่ตัดสินคดี กรณีที่บุคคลผูถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพยกขึ้นตอสูในคดีทั่วไปที่
มิไดอยูในเขตอํานาจของศาลอื่นอันไดแก ศาลปกครอง ศาลทหาร และศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อเกิดกรณี
ขอพิพาทจนมีการฟองรองคดีมายังศาลยุติธรรมและคูความไดยกบทบัญญัติในเรื่องสิทธิและเสรีภาพที่
รัฐธรรมนูญรับรองขึ้นเปนขอตอสู ศาลยุติธรรมยอมมีหนาที่ในการนําบทบัญญัติแหงกฎหมายในเรื่อง
ดังกลาวมาใชในการตัดสินขอเท็จจริงวามีกรณีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของคูความเกิดขึ้นหรือไม
นอกจากนี้แลว ในกรณีที่บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลใชในการตัดสินคดีมีลักษณะ
ตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญ กรณีนี้หากศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงวากฎหมาย
ฉบับนั้นขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญและยังไมเคยมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกั บ
บทบัญญัตินั้นๆ มากอน ศาลที่กําลังพิจารณาคดีตองรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราวแลวอาศัย
อํานาจตามมาตรา ๒๑๑ ของรัฐธรรมนูญ สงความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตัดสินวาบทบัญญัติ
ของกฎหมายดังกลาวขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญหรือไม กรณีนี้จึงหมายความรวมถึงกรณีที่บทบัญญัติ
แหงกฎหมายขัดหรือแยงกับสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวดวยเชนกัน
ตัวอยางเชน คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๖๙๙ - ๓๗๓๙/๒๕๔๑ ซึ่งเปนกรณีที่ศาลฎีกา
หยิบยกบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพตามมาตรา ๓๘ ของรัฐธรรมนูญ ใชตัดสินในคดีโดยตรง
ซึ่งมีประเด็นวา การใชสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาของสมณะพิสุทโธเปนการใชสิทธิเสรีภาพที่ขัด
ตอกฎหมายหรือไม โดยศาลฎีกาตัดสินวา “แมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๓๘ จะบัญญัติให บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการนับถือศาสนา มีเสรีภาพในการปฏิบัติ
๑๑๗

กุลพล พลวัน, สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพนิติธรรม, ๒๕๔๗), น. ๑๙๖-๑๙๙.

๗๒
ตามศาสนาบัญญัติ แตก็ไดบัญญัติแสดงความมุงหมายไวดวยวา การใชเสรีภาพดังกลาวจะตองไมเปน
ปฏิปกษตอหนาที่พลเมือง และไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
แมวาจําเลยจะมีสิทธิเสรีภาพดังกลาว แตการที่จําเลยขอลาออกจากการปกครองของมหาเถรสมาคม
และแยกตัวมาตั้งพุทธสถานสันติอโศก โดยวางกฎระเบียบตางๆ และพยายามปฏิบัติตนตามพระธรรม
วินัยก็ตาม แตก็เปนการกระทําที่ฝาฝนพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ ที่บัญญัติขึ้นโดยชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญเพื่อใหการปกครองคณะสงฆเปนไปดวยความเรียบรอย ปองกันมิใหบุคคลผูมีเจตนา
ไมสุจริตอาศัยรมเงาพระพุทธศาสนามาหาประโยชนใสตน ดังนั้นจําเลยจึงตองปฏิบัติตามกฎหมาย
ดังกลาว” การกระทําที่ฝาฝนพระราชบัญญัติคณะสงฆของจําเลยในกรณีนี้จึงมีลักษณะเปนการใชสทิ ธิ
และเสรีภาพเกินขอบเขตที่บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญใหความคุมครอง
นอกจากนี้ ยั ง มี ก รณี ศ าลฎี ก าหยิ บ ยกบทบั ญ ญั ติ ใ นเรื่ อ งสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
มาใช ตี ค วามบทบั ญ ญั ติ ก ฎหมายที่ ใ ช บั ง คั บ แก ค ดี เช น ในคํ า พิ พ ากษาฎี ก าที่ ๑๔๙๓/๒๕๔๓
เรื่องนี้ศาลฎีกาตัดสินวา “พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ.๒๔๘๒ มาตรา ๒๑(๙)
ที่บัญญัติถึงการเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับ เลือกตั้งวา “...ตอ งคําพิพ ากษาหรือคําสั่ ง
ที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุก และถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล หรือโดยคําสั่งนั้น” เปนบทบัญญัติ
ที่ตัดสิทธิของบุคคล จึง ตอ งตีความในทางรัก ษาสิท ธิของผูตองถูกตัดสิทธิ โดยคํานึง ถึง บทบัญ ญั ติ
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๓๓ วรรคสองที่ บั ญ ญั ติ ว า
“กอ นมี คํา พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด แสดงว าบุ คคลใดได ก ระทํ า ความผิด จะปฏิ บัติ ตอ บุค คลนั้ นเสมื อ น
เปนผูกระทําผิดมิได” การที่ผูคัดคานถูกพิพากษาใหจําคุกโดยศาลชั้นตน ซึ่งคดียังไมถึงที่สุด ผูคัดคาน
จึ ง ยั ง ไม พ น จากตํ า แหน ง กรรมการสุ ข าภิ บ าลตามพระราชบั ญ ญั ติ สุ ข าภิ บ าล พ.ศ.๒๔๙๕
มาตรา ๑๐ (๔)” คํ าพิ พากษานี้ จึง เปนตัวอยางของการใชห ลัก การแหง สิท ธิเ สรีภาพที่เ กี่ยวกับ
การคุ ม ครองสิท ธิ เสรี ภาพสวนบุ คคลมาใชตีความพระราชบั ญญั ติการเลื อกตั้ งสมาชิกสภาเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๘๒ เปนตน
๒) การคุมครองสิทธิและเสรีภาพโดยศาลปกครอง
การที่ ป ระชาชนจะนําคดีที่เ กี่ ยวพันกับ สิท ธิและเสรีภาพขึ้ นสูก ารพิจ ารณาของ
ศาลปกครองไดนั้น นอกจากจะตองเปนไปตามหลักเกณฑของมาตรา ๒๒๓ ของรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐
กลาวคือ คดีดังกลาวจะตองเปนคดีปกครอง อันไดแก คดีที่อันเปนขอพิพาทระหวางหนวยงานของรัฐ
หรือเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชน หรือเปนขอพิพาทระหวางหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ดวยกันเองแลว ยังตองเปนไปตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดี ป กครอง พ.ศ.๒๕๔๒ โดยในมาตรา ๙ แห ง พระราชบั ญ ญัติ ดั ง กล า วกํ า หนดประเภทของ
คดีป กครองที่สามารถนําเสนอตอศาลปกครองอันนําไปสูชอ งทางที่จ ะสามารถหยิบ ยกบทบัญญั ติ
ในเรื่องสิทธิและเสรีภาพมาใชในการพิจารณาตัดสินคดี ซึ่งมีดวยกันทั้งหมด ๖ ประเภทคือ

๗๓
(๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมายไมวาจะเป นการออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทํ าอื่นใดเนื่องจากการกระทํา
โดยไมชอบดวยกฎหมาย
(๒) คดีพิพ าทเกี่ยวกับ การที่หนวยงานทางปกครองหรือ เจาหนาที่ของรัฐละเลย
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินควร
(๓) คดีพิ พาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงาน
ทางปกครองหรื อเจาหน าที่ ของรัฐอันเกิ ดจากการใช อํานาจตามกฎหมาย หรือ จากกฎ คํ าสั่ งทาง
ปกครอง หรือคําสั่งอื่น หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวลาชาเกินสมควร
(๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
(๕) คดีที่กฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐฟองคดีตอ
ศาลเพื่อบังคับใหบุคคลตองกระทําหรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใด
(๖) คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกําหนดใหอยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง
นอกเหนือจากการที่ประชาชนจะคดีขึ้นสูการพิจารณาของศาลปกครองไดโดยตรง
แลว กฎหมายยังเปดชองใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา (Ombudsman) ในกรณีที่ผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภาเห็นวากฎ ขอบังคับ หรือการกระทําใดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่
ของรัฐ มีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาสามารถเสนอเรื่องพรอม
ความเห็นตอศาลปกครองเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎ ขอบังคับ หรือการ
กระทําใดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐได ๑๑๘
ตัวอยางของคําพิพากษาและคําสั่งของศาลปกครองเกี่ยวกับการใหความคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่นาสนใจ เชน
ก. คดีหมายเลขดําที่ ฟ.๔๗/๒๕๔๙ (มูลนิธิเพื่อผูบริโภค กับพวก ผูฟองคดี)
คดีนี้มูลนิธิเพื่อผูบริโภคกับพวก ไดฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุดวา ผูเปนผูไดรับ
ความเดือดรอนเสียหายจากการที่ผูถูกฟองคดีทั้งสามไดดําเนินการยกเลิกและแปรสภาพกิจการ ปตท.
ไปเปน บมจ.ปตท. โดยกระบวนการแปรรูป ปตท.ขัดกับพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๔๒
เนื่องจากการแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้ง บมจ. ปตท. ไมชอบดวยกฎหมาย สวนการตรา
พระราชกฤษฎีกาแปรรูป ปตท. นั้น ไมเปดโอกาสใหป ระชาชนเขารวมแสดงความคิดเห็น ซึ่งการ
กระทําดังกลาวขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๙ ที่ไดรับรองใหบุคคลมีสทิ ธิไดรับขอมูล คําชี้แจงเหตุผลของ
หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ กอนดําเนินโครงการที่อาจมีผลกระทบตอตนเอง และยังปรากฏดวยวาใน
๑๑๘

โปรดดูรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๕ และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๓

๗๔
การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนฯ มีเจตนาไมสุจริต สงผลให บมจ.ปตท. มี
อํานาจมหาชนของรัฐในการเวนคืนที่ดิน การประกาศเขต และรอนสิทธิเหนือพื้นดินของเอกชน และ
เปนการกําหนดสิทธิประโยชนยังสงผลให บมจ.ปตท. มีอํานาจผูกขาดในการขายน้ํามันราชการ ผูกขาด
การซื้อ-ขายกาซธรรมชาติ สิทธิการยกเวนการเสียภาษีปาย รวมทั้งสิทธิการวางหนังสือค้ําประกันธนาคาร
ตอกรมศุลกากร และอื่นๆ รวมทั้งการจัดสรรและกระจายหุนก็ไมไดดําเนินการอยางเปนธรรม คือ ไม
เปดโอกาสใหประชาชนคนไทยมีสิทธิเขาถึงการเปนเจาของ บมจ. ปตท. จึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาแปรรูป ปตท. ดังกลาว
ศาลพิเคราะหแลวเห็นวา กระบวนการและขั้นตอนที่ไดกระทํากอนการตราพระราช
กฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
พระราชกฤษฎีก ากําหนดเงื่อ นเวลายกเลิก กฎหมายว าด วยการปโ ตรเลียมแหง ประเทศไทย พ.ศ.
๒๕๔๔ เป นการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายแลว สวนขออางที่วาการตราพระราชกฤษฎี กากําหนด
อํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ และพระราชกฤษฎีก า
กําหนดเงื่อนเวลายกเลิก กฎหมายว าด วยการป โ ตรเลี ยมแห ง ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มีป ญ หา
ความชอบดวยกฎหมายนั้นเห็นวา การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะตองอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะและตองใชเพื่อประโยชนในกิจการของรัฐเทานั้น เมื่อพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ
สิทธิ และประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ มิไดมีบทบัญญัติจํากัดการใช
อํานาจมหาชนดังกลาวไว จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย เมื่อตอมาไดมีการตราพระราช
กฤษฎีก ากําหนดอํ านาจ สิ ทธิ และประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๐ ซึ่งมาตรา ๔ วรรคสองไดบัญญัติใหอํานาจของ ปตท. ตามพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๑ โอนไปเปนอํานาจของคณะกรรมการกํากับการใชอํานาจของผูถูกฟอ ง
คดีที่ ๔ จึงเปนบทบัญญัติที่ใหอํานาจแกคณะบุคคลกระทําการอันเปนการกระทบตอสิทธิในทรัพยสิน
ของบุคคล ซึ่งไมอาจกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงเห็นวาบทบัญญัติ
มาตรา ๔ วรรคสองแหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายสมควรเพิกถอน แตเหตุแหง
ความไม ชอบด วยกฎหมายเชนว านี้ก็มิไดมีความรายแรงถึง ขนาดที่จ ะเพิก ถอนพระราชกฤษฎีก า
กําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงใหผูถูกฟอง
คดีทั้งสี่รวมกันแบงแยกทรัพยสินในสวนที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินประเภททรัพยสินในสวนที่
เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน สิทธิการใชที่ดินเพื่อวางระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ รวมทั้งแยก
อํานาจและสิทธิในสวนที่เปนอํานาจมหาชนของรัฐออกจากอํานาจและสิทธิของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ให
เสร็จสิ้นกอนการแตงตั้งคณะกรรมการกํา กั บ กิ จ การพลั ง งานตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบ
กิ จ การพลั ง งาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ส ว นคํา ขอให เ พิ ก ถอนพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับนั้น ใหยก

๗๕
ข. คําสั่งของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําที่ ๑๖๐๕/๒๕๕๑ (นายดนัย ดั่งคุณธรรม
กับพวก ผูฟองคดี)
คดี นี้ผูฟ อ งคดี ฟ องวา การที่ผูถูก ฟองคดีทั้ง ใชอํานาจทางปกครองและกําลัง ทาง
กายภาพเขาสลายการชุมนุมบริเวณรอบรัฐสภา ลานพระบรมรูปทรงมาโดยมิไดมีการประกาศแจง
เตือนกอนการเขาสลาย อีกทั้งใชวัตถุระเบิดหรืออาวุธสิ่งอื่นนอกเหนือไปจากแกสน้ําตาเพื่อสลายการ
ชุมนุมจนเปนเหตุใหผูฟองคดีทั้งหกและประชาชนที่เขารวมการชุมนุมไดรับบาดเจ็บ เปนการกระทําที่
ไมชอบดวยกฎหมายและเปนละเมิดตอสิทธิเสรีภาพและชีวิตรางกายของผูฟองคดีทั้งหก นอกจากนี้ยัง
เปนการกระทํ าที่ ขัดต อ หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษยชน มิได เ ปนการบริ ห ารบานเมื อ งโดยหลัก นิติธรรมตาม
มาตรา ๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
ศาลพิเคราะหแลวเห็นวา ผูเขารวมชุมนุมและผูฟองคดีแตละคนมีวัตถุประสงคใน
การเขารวมชุมนุมที่แตกตางกัน จึงไมอาจถือไดวาผูเขารวมชุมนุมมีการกระทําอันเปนการฝาฝนตอ
กฎหมายอันเปนความผิดตองไดรับโทษทางอาญา ประกอบกับการกระทําของเจาหนาที่ตํารวจในวันที่
๗ ตุล าคม ๒๕๕๑ มี วัตถุ ป ระสงคเ พื่อ มุง คุม ครองใหส มาชิก รัฐสภาเขาไปประชุมในรัฐสภา และ
คณะรัฐมนตรีสามารถเขาไปแถลงนโยบายตอรัฐสภาได จึงเห็นวาไมมีเจตนาที่จะใชอํานาจของตนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความอาญาแต อย างใด การกระทําของเจ าหนาที่ตํารวจจึ งเปนการ
กระทําทางปกครองซึ่งอยูในอํานาจของศาลปกครองที่จะรับไวพิจารณาพิพากษาไดตามมาตรา ๙
วรรคหนึ่ง (๑) แห งพระราชบั ญญั ติจัดตั้ง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
สวนการที่ผูเ ขารวมชุมนุม บริเ วณหนารัฐสภาปดลอมประตูเพื่อมิใหสมาชิก รัฐสภาเขาออกบริเวณ
รัฐสภา และใชรั้วลวดหนาม ยางรถยนตราดน้ํามันขวางกั้นถนนไว เปนการกระทําที่มีลักษณะทําให
ผูอื่นกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพจนไมกลาที่จะเขาไปในรัฐสภา หรือออกจาก
รัฐสภาอั นเป นการกระทบต อ สิ ท ธิเ สรี ภาพของบุคคลอื่น จึง มิใ ชก ารชุม นุม โดยสงบอันจะไดรั บ
ความคุมครองตามมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ เจาหนาที่ตํารวจ
จึงมีอํ านาจหน าที่ ที่ จะสลายการชุ มนุมเพื่อแกปญหาการกระทําของผูเขารวมชุมนุมได อยางไรก็ดี
การสลายการชุ ม นุ ม จะต อ งกระทํ าเท าที่ จํ า เป น โดยคํา นึ ง ถึ ง ความเหมาะสม มี ลํ าดั บ ขั้น ตอน
ตามหลัก สากลที่ ใชในการสลายการชุม นุมของประชาชน เจ าหนาที่ตํารวจจึ งไมอาจใชอํานาจตาม
อําเภอใจได จึงมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองชั่วคราวใหผูฟองคดีทั้งหก โดยมีคําสั่งให
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ (สํานักงานตํารวจแหงชาติ) หากจะกระทําการใดๆ ตอผูเขารวมชุมนุมตองดําเนินการ
เทาที่จําเปน โดยคํานึงถึงความเหมาะสม มีลําดับขั้นตอนตามหลักสากลที่ใชในการสลายการชุมนุม
ใหผู ถูกฟองคดีที่ ๒ (ผูบัญ ชาการตํ ารวจแห งชาติ) ปฏิบัติห นาที่ตามคําสั่งศาล ใหผูถูกฟอ งคดีที่ ๑
(นายกรัฐมนตรี) ดําเนินการใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ปฏิบัติตามคําสั่งศาลจนกวาจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เปนอยางอื่น

๗๖
๓) การคุมครองสิทธิและเสรีภาพโดยศาลรัฐธรรมนูญ
หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญยอมไดรับความคุมครองโดยองคกร
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง เป น องค ก รหลั ก ในการควบคุ ม ความชอบด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของกฎหมาย
(die verfassungsgerictliche Normenkontrolle) ๑๑๙ โดยบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในสวนนี้
ย อ มหมายความรวมถึ ง การควบคุ ม ความชอบด ว ยบทบั ญ ญั ติ แ ห ง สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพที่ บั ญ ญั ติ
ไวในรั ฐธรรมนู ญด วยเช นกัน ดั งนั้ น ศาลรัฐธรรมนูญจึง เปนองคก รสําคัญ องคก รหนึ่งซึ่ง มีอํานาจ
ในการใช แ ละการตี ความรั ฐธรรมนู ญ ในส วนที่ เ กี่ ยวกับ สิท ธิแ ละเสรีภ าพ ตามรั ฐธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญ เปนองคกรในการทําหนาที่ควบคุ ม
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
สําหรับอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมาย ซึ่งเปนชองทางใหเกิดการฟองคดีตอศาลรัฐธรรมนูญและนําไปสูการใชและการตีความ
รัฐธรรมนูญในสวนที่เ กี่ยวกับสิ ทธิและเสรีภาพของบุคคล อาจแยกพิจ ารณาออกเปน การควบคุม
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายกอนมีผลใชบังคับ และ การควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายหลังการประกาศใช ซึ่งมีรายละเอียดตอไปนี้
(๑) การตรวจสอบความชอบด วยรัฐ ธรรมนู ญของกฎหมายกอนมี ผลใชบั งคั บ
ซึ่งเปนไปตามมาตรา ๑๔๑ และมาตรา ๒๕๔
ก. กรณีตามมาตรา ๑๔๑
มาตรา ๑๔๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติวา “ เมื่อ
รัฐ สภาให ค วามเห็ นชอบกั บ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ แล ว ก อ นนํา ขึ้ นทู ล เกล า
ทูล กระหม อ มถวายเพื่ อ ทรงลงพระปรมาภิไธย ใหส ง ศาลรั ฐธรรมนู ญ พิ จ ารณาความชอบด ว ย
รัฐธรรมนูญซึ่งตองกระทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใด
มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ใหขอความที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป ในกรณี
ที่วินิจฉัยวาขอความดังกลาวเปนสาระสําคัญหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นตราขึ้น
โดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ใหรางพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป
ในกรณี ที่ คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ผ ลทํ า ให ข อ ความที่ ขั ด หรื อ แย ง ต อ
รัฐธรรมนูญเปนอันตกไปตามวรรคสอง ใหสงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นกลับคืนสภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามลําดับ ในกรณีเชนวานี้ ใหสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา
พิจารณาแกไขเพิ่มเติมเพื่อมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได โดยมติในการแกไขเพิ่มเติมใหใชคะแนน

๑๑๙

บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรูทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๔๔), น. ๒๘-๓๒.

๗๗
เสียงมากกว ากึ่ ง หนึ่ ง ของจํ านวนสมาชิก ทั้ง หมดเทาที่มีอ ยูของแตล ะสภา แลวใหนายกรัฐมนตรี
ดําเนินการตามาตรา ๙๐ และมาตรา ๑๕๐ หรือมาตรา ๑๕๑ แลวแตกรณี ตอไป”
ข. กรณีมาตรา ๑๕๔
บทบัญญัติมาตรา ๑๕๔ ของรัฐธรรมนูญไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางกฎหมายไวดังนี้ ๑๒๐
- รางกฎหมายที่อาจเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
รางกฎหมายที่อาจจะเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดนั้นตามมาตรา ๑๕๔ วรรค
แรกของรัฐธรรมนูญกําหนดวา ตองเปนรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภาไดใหความเห็นชอบแลวเทานั้น
หากมิใชเปนรางกฎหมายดังที่กลาวมาและรัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบในรางกฎหมายดังกลาว
ยอมไมอาจเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา ๒๖๒ ของรัฐธรรมนูญได
- บุคคลที่มีสิทธิเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
บุคคลผูมีสิทธิเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของราง
พระราชบัญญัติตามมาตรา ๑๕๔ ของรัฐธรรมนูญอาจแยกไดเปนสองกรณีคือ

๑๒๐

มาตรา ๑๕๔ รางพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลว กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนําขึ้น
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๑๕๐ หรือรางพระราชบัญญัติใดที่
รัฐสภาลงมติยืนยันตามมาตรา ๑๕๑ กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายอีกครั้งหนึ่ง
(๑) หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา เห็นวา รางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ใหเสนอความเห็นตอประธานสภา
ผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี แลวใหประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาว
สงความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา
(๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตรา
ขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ใหสงความเห็นเชนวานั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และ
แจงใหประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไมชักชา
ในระหวางที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ใหนายกรัฐมนตรีระงับการดําเนินการเพื่อประกาศใชราง
พระราชบัญญัติดังกลาวไวจนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย
ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินั้นมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้หรือตราขึ้นโดย
ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และขอความดังกลาวเปนสาระสําคัญใหรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป
ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินั้นมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้แตมิใชกรณีตาม
วรรคสาม ใหขอความที่ขัดหรือแยงนั้นเปนอันตกไป และใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการตามมาตรา ๑๕๐ หรือมาตรา
๑๕๑ แลวแตกรณี ตอไป

๗๘
กรณีที่หนึ่ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา
รวมกั น มี จํ า นวนไม น อ ยกว า หนึ่ ง ในสิ บ ของจํ า นวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดเท า ที่ มี อ ยู ข องทั้ ง สองสภา
มีสิทธิเขาชื่อเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได
กรณีที่สอง นายกรัฐมนตรีอาจเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได หากนายกรัฐมนตรี
เห็นว าร า งพระราชบั ญ ญั ติมี ขอ ความขัดหรือ แยง หรือ ตราขึ้น โดยไมถูก ตอ งตามบทบัญ ญัติแห ง
รัฐธรรมนูญ
(๒) การควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหลังการประกาศใช
การควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหลังการประกาศใชยังจําแนกได
อีกสองกรณีคือ
ก. การควบคุม ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ของกฎหมายแบบนามธรรมตาม
มาตรา ๒๕๔
โดยมาตรา ๒๔๕ แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติวา “ผูตรวจการ
แผนดินอาจเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองไดเมื่อเห็นวามีกรณี ดังตอไปนี้
ก) บทบั ญ ญั ติแห ง กฎหมายใดมีป ญ หาเกี่ ยวกั บ ความชอบดว ยรัฐ ธรรมนู ญ
ใหเ สนอเรื่ อ งพร อ มด วยความเห็ น ตอ ศาลรั ฐธรรมนูญ และใหศ าลรั ฐธรรมนู ญ พิจ ารณาวินิ จ ฉั ย
โดยไมชักชา ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ข.) กฎ คําสั่ง ขอบังคับ หรือการกระทําใดของบุคคลใดตามมาตรา ๒๔๔ (๑)
มีปญ หาเกี่ ยวกั บ ความชอบด วยรั ฐ ธรรมนูญ หรือ กฎหมาย ใหเ สนอเรื่อ งพรอ มความเห็นตอ ศาล
ปกครองและให ศาลปกครองพิ จ ารณาวินิจ ฉัยโดยไมชัก ชา ทั้ง นี้ ตามพระราชบัญ ญัติจัดตั้ง ศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง”
ข. การควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายแบบรูปธรรมตามมาตรา
๒๑๑ และมาตรา ๒๑๒
ก) กรณีมาตรา ๒๑๑
โดยมาตรา ๒๑๑ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
บัญญัติวา “ในการที่ศาลจะใช บทบั ญญั ติแหง กฎหมายบั งคั บแกคดีใด ถ าศาลเห็ นเองหรือ คูความ
โตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใน
สวนที่เกี่ยวกับบทบัญ ญัตินั้น ใหศาลสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญ จะได
พิจารณาวินิจฉัย ในระหวางนั้นใหศาลดําเนินการพิจารณาตอไปไดแตใหรอการพิจารณาพิพากษาคดี
ไวชั่วคราว จนกวาจะมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

๗๙
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระ
อันควรไดรับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได
คําวิ นิจ ฉั ยของศาลรัฐธรรมนูญ ใหใชไดในคดีทั้ง ปวง แตไมก ระทบกระเทือ น
ถึงคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแลว”
ข) กรณีมาตรา ๒๑๒
กรณี ดั ง กล า วเป น การร อ งทุ ก ข ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ โต แ ย ง บทบั ญ ญั ติ
แหงกฎหมาย โดยมาตรา ๒๑๒ บัญ ญัติวา “บุคคลซึ่งถูก ละเมิดสิท ธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ นี้
รับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ
การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งตองเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว ทั้งนี้
ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ”
ตามมาตรา ๒๑๒ เปนการนําระบบรองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญเขามาในระบบ
กฎหมายไทย แตเปนการรองทุกขเพื่อการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย โดยมี
เงื่อนไขวาตองเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว
(๒.๒.๕.๔) องคกรเฉพาะดานการคุมครองสิทธิ
๑) ผูตรวจการแผนดิน
รัฐธรรมนู ญ แห งราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช ๒๕๕๐ บัญ ญัติใหผู ตรวจการ
แผนดินเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐมีหนาที่หลักในการ
ใหความคุมรองแกสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ไดรับความเดือดรอนจากการใชอํานาจของเจาหนาที่
ของรัฐโดยมิชอบ
ขอพิจารณาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ในการใหความคุมครองแกสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลประการสําคัญตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๔๕ บัญญัติวา “ผูตรวจการแผนดินอาจเสนอเรื่องตอ
ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองไดเมื่อเห็นวามีกรณี ดังตอไปนี้
(๑) บทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ใหเสนอ
เรื่องพรอมดวยความเห็น ตอศาลรัฐธรรมนูญ และใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไมชักชา
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
(๒) กฎ คําสั่ง ขอบัง คับ หรือการกระทําใดของบุคคลใดตามมาตรา ๒๔๔ (๑) มี
ปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ใหเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลปกครอง
และใหศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไมชักชา ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง

๘๐
๒) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญอีกองคกร
หนึ่งถูกจัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๙๙ ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยทําหนาที่สงเสริมและคุมครอง
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย อยางไรก็ดี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ไมมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการไดดวยตนเอง เพียงแตมีการดําเนินการสงเรื่องเพื่อรายงานตอรัฐสภาให
รับทราบเพื่อดําเนินการตอไป จึงทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการคุมครองสิทธิมนุษยชน
ขององคกรดังกลาววามีอยูมากนอยเพียงใด ดวยเหตุนี้ จึงเปนที่มาของแกไขรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ.
๒๕๕๐ โดยการกําหนดใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจที่สําคัญในการคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนโดยเชื่อมโยงกับอํานาจของศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญ ดังที่บัญญัติ
ไวในมาตรา ๒๕๗ (๒) กลาวคือ ใหมีอํานาจเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญตาม ในกรณี
ที่เห็นชอบตามที่ มีผู รองเรี ยนว า บทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิม นุษยชนและมีปญหา
เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ หรือตาม (๓) เสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่
มีผูรองเรียนวา กฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดในทางปกครองกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหา
เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง โดยกลไกเหลานี้จะสงผลใหการดําเนินการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๒.๓ บทสรุ ป วิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บเกี่ ย วกั บ ขอบเขตอํ า นาจหน า ที่ ข ององค ก รที่ ทํ า หน า ที่
คุมครองสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางอกชนดวยกันในประเทศตางๆ
เมื่ อได พิจ ารณากฎหมายเกี่ยวกับการคุม ครองสิท ธิม นุษยชนของประเทศตางๆ ดัง กล าว
ขางตนแลว จะเห็นไดถึงลักษณะรวมกันในหลายประการ ดังนี้
ประการที่ หนึ่ง ประเทศตางๆ ดังกลาวได ตรากฎหมายเพื่อการส งเสริมและคุม ครองสิท ธิ
มนุ ษ ยชนเป น การเฉพาะตามมาตรฐานที่กํ า หนดไว ใ นหลั ก การปารีส ยกเว น ประเทศสหพั น ธ
สาธารณรั ฐเยอรมนี ซึ่ งไมมี องค กรคุมครองสิ ทธิมนุ ษยชนโดยเฉพาะแตจะใชร ะบบการตรวจสอบ
โดยศาล
ประการที่สอง ประเทศตางๆ ดังกลาวไดจัดตั้งองคกรเฉพาะที่มีอํานาจหนาที่โดยตรงในการ
สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน โดยองคกรดังกลาวมี “ความเปนอิสระ” อยางเต็มที่ในการปฏิบัติ
หนาที่ ภายใตหลักการปารีสที่กําหนดวาการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน สถาบันฯ ควรจะตอง
ไดรับอํานาจในการสอบสวนคํารองเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีการบัญญัติรับรองไว

๘๑
อยางชัดเจนตามรัฐธรรมนูญ หรือ กฎหมาย โดยมีอํานาจเรียกเจาหนาที่ของรัฐและบุคคลมาชี้แจง
ขอเท็จจริง โดยในการรับและสอบสวนเรื่องราวรองทุกขจากบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชน หลัก การปารีส กําหนดให สถาบั นฯ ตอ งยึดหลักการแสวงหาขอยุติฉันมิตรภาพผานการ
เจรจาไกลเกลี่ย ตองมีการแจงใหผูรองเรียนทราบถึงสิทธิของตนที่มี ตลอดจนวิธีการที่จะแกไขเยียวยา
และสงเสริมใหผูรองเรียนเขาถึงกลไกเหลานี้ได รวมทั้งการพิจารณาไตสวนคํารองเรียนหรือสงเรื่อง
ตอไปใหหนวยงานหรือองคก รที่มีอํานาจพิจารณา ซึ่ง มาตรการดั งกล าวเปนมาตรการที่ทํ าให การ
คุมครองและสงเสริมการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยองคกรมีประสิทธิมากที่สุด
จากอํานาจหนาที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติตามหลักการปารีสดังกลาว จะเห็นไดวา
หลักการปารีสในฐานะที่เปนมาตรฐานสากลระหวางประเทศเกี่ยวกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิ
มนุษยชนโดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไดกําหนดใหอํานาจแกสถาบันฯ ในการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันเองได โดยใหมีอํานาจรับเรื่องรองเรียน
จากบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน แตสิทธิม นุษยชนที่ถูกละเมิดนั้นตองเปนสิท ธิ
มนุษยชนที่มีการบัญญัติรับรองไวอยางชัดเจนตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
แตอยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอํานาจในสวนนี้ขององคกรแลว จะทําใหเห็นถึงธรรมชาติของ
การเปนองคก รกึ่ง ตุล าการ ซึ่ ง มีอํ านาจไกลเ กลี่ยชี้ขาดใหเกิดขอ ยุติปญ หาในระดับ หนึ่ง แตก็มิใช
มีอํานาจตุลาการที่จะตัดสินปญหาและบังคับการลงโทษไดเสร็จเด็ดขาดในตัวเอง หากแตเปนเพียง
องคก รให คําปรึ กษา คําแนะนํา หรือ ขอ เสนอแนะแกฝายนิติบัญ ญัติและฝายบริห ารเกี่ยวกับการ
สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งอํานาจสวนนี้ของสถาบันฯ โดยทั่วไปมักจํากัดขอบอํานาจไวใน
ระดับหนึ่งเพื่อมิใหเกิดการซอนทับอํานาจขององคกรที่อาจเกิดขึ้นได โดยเฉพาะอํานาจของฝายตุลาการ
โดยตรง ๑๒๑
ประการที่สาม การคุมครองสิทธิมนุษยชนนํามาซึ่ง “หนาที่” หรือ “ความผูกพัน” ตอบุคคล
ทั้งหลายที่จะตองเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่น ไมวาจะเปนองคกรของรัฐหรือเอกชนหรือปจเจก
ชนดวยกันก็ตาม ในอันที่จะตองไมกระทําการหรือละเวนกระทําการอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของบุคคลอื่น
ในสวนที่เกี่ยวกับองคกรของรัฐ นอกจากองคกรของรัฐจะตองไมกระทําการหรือละเวนการ
กระทํ าอั นเปนการละเมิดสิ ท ธิ ม นุ ษยชนแลว องคก รของรัฐยั ง มี ห น าที่ กระทํ าการในการกํ าหนด
มาตรการอันเปนหลักประกันสิทธิเพื่อใหสิทธิมนุษยชนของบุคคลไดรับการคุมครองอีกดวย ในสวนที่
เกี่ยวกับเอกชนหรือปจเจกชนดวยกัน เอกชนหรือปจเจกชนก็จะตองไมกระทําการใดหรือละเวนการ
กระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเอกชนหรือปจเจกชนอื่นดวย
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๑๒๑

จรัญ โฆษณานันท, อางแลว เชิงอรรถที่ ๗,

๘๒
ประการที่สี่ การปฏิบัติหนาที่ขององคกรคุมครองสิทธิมนุษยชนมุงหมายที่การตรวจสอบการ
กระทําของบุคคลว าเป นการละเมิดสิท ธิมนุษยชนชนหรือ ไม เปนหลัก กลาวอีก นัยหนึ่ง เงื่อ นไข
เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ขององคกรคุมครองสิทธิมนุษยชนอยูที่ “การกระทํา” อันเปนการละเมิด
สิทธิมนุษยชนเปนสําคัญ มิไดขึ้นอยูกับเงื่อนไขเกี่ยวกับ “ตัวบุคคล” ผูกระทําแตอยางใด ดวยเหตุนี้
กฎหมายที่เกี่ยวของของแตละประเทศจึงมิไดกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับตัวบุคคลผูกระทําการหรือละเวน
กระทําการอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนไวในกฎหมายแตประการใด โดยนัยดังกลาว การกระทํา
อันเปนการละเมิดสิท ธิมนุษยชนจึ งอาจเกิดขึ้นไดทั้ง ใน “ความสั ม พันธ ระหวางองคก รของรัฐกับ
เอกชน” และใน “ความสัมพันธระหวางเอกชนหรือปจเจกชนดวยกันเอง” สิทธิมนุษยชนยอมจะตอง
ไดรับการเคารพทั้งจากองคกรของรัฐและเอกชนหรือปจเจกชนทั้งหลายดวยในอันที่จะตองไมกระทํา
การใดๆ อันเปนการละเมิดสิทธิเหลานี้ของบุคคลคนหนึ่ง
อนึ่ง ในทางวิชาการกฎหมายมีการตีความโดยทั่วไปวาสิทธิมนุษยชนประการตางๆ ดังที่ไดรับ
การรับรองและคุ มครองในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human
Rights) และอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน (European
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) จะตอง
ตีความอยางกวาง และไดรับการรับรองและคุมครองไมเพียงแตในความสัมพันธระหวางองคกรของรัฐ
และเอกชนเท านั้น หากแต ยัง ไดรั บ การรับ รองและคุม ครองในความสัมพันธร ะหวางเอกชนหรื อ
ปจ เจกชนด ว ยกั น เองอี ก ด วย การตี ค วามในแนวทางดั ง กล า วยั ง ได รับ การยืน ยั นตามข อ ๑๓
ของอนุ สั ญ ญาแห ง ยุ โ รปว าด วยการคุม ครองสิทธิม นุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ซึ่ง บัญ ญัติวา
“บุคคลทุกคนซึ่งสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของตนไดรับการคุมครองตามอนุสัญญาฉบับนี้ถูกลวง
ละเมิ ด มีสิ ท ธิที่ จะฟอ งคดี ตอ ศาลแหงรัฐของตน แมวาการลวงละเมิดนั้นจะกระทําขึ้นโดยบุคคล
ซึ่งปฏิบัติหนาที่ของตนก็ตาม” ๑๒๒ โดยนัยเชนนี้ จึงตองตีความวาการแทรกแซงหรือลวงละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพขั้นพื้นฐานของเอกชนคนหนึ่งโดยเอกชนอีกคนหนึ่งยอมจะกระทํามิไดยิ่งกวา

๑๒๒

Article 13 « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente
Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale,
alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l’exercice de leurs fonctions officielles. »

บทที่ ๓
บทวิเคราะหปญ
 หาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการ
ตรวจสอบการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน
จากที่กลาวมาแลววาสิทธิมนุษยชนมีความผูกพันตอเอกชนดวยกันดวยในการที่จะไมกระทํา
การใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งกันและกัน ดังนั้น รัฐจึงมีหนาที่ตองใหความคุมครองสิทธิ
มนุษยชนของบุคคลซึ่งอาจเกิดจากการละเมิดของหนวยงานหรือเจาหนาที่ของรัฐและการละเมิ ด
ระหวางเอกชนดวยกั นเอง แตการที่รัฐโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง ชาติซึ่ง เปนองคกรที่ มี
อํานาจในการสงเสริมคุมครองสิทธิมนุษยชนเปนการเฉพาะ จะมีอํานาจเขาไปตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันดังกลาวไดนั้น จะตองมีการรับรองอํานาจของ
คณะกรรมการสิท ธิมนุษยชนแหงชาติไวในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยชัดเจน เนื่อ งจากการที่
คณะกรรมการสิ ท ธิ มนุ ษยชนแห ง ชาติเ ขาไปตรวจสอบการละเมิดสิท ธิม นุษยชนในความสัม พันธ
ระหวางเอกชนดวยกัน มีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของบุคคล ซึ่งจะกระทํา
ไดเฉพาะกรณีที่มีกฎหมายใหอํานาจไวเทานั้น
อยางไรก็ตาม ปรากฏขอเท็จจริงวามีเรื่องรองเรียนหลายๆ เรื่องที่เสนอมายังคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติเพื่อใหพิจารณาตรวจสอบวาการกระทําตามเรื่องรองเรียนเปนการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนหรือไม เปนเรื่องเกี่ยวกับการกระทําของเอกชนตอเอกชนดวยกัน และมีการตั้งประเด็ น
ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิท ธิม นุษยชนแหง ชาติวาคณะกรรมการมีอํานาจ
หนาที่ ตรวจสอบการกระทําในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันหรือไม อันเปนปญ หาเกี่ยวกั บ
ความรูความเขาใจของประชาชนทั่วไปตออํานาจหนาที่และการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ และเปนปญหาพื้นฐานที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอขอบเขตของการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนแกบุคคลทั่วไป
ตามเจตนารมณ ของรัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจั กรไทย พุท ธศัก ราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงจําเปนที่จะตองมีการศึกษาวิเคราะหปญหา
เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการตรวจสอบการกระทําอันเปน
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน ใหเกิดความชัดเจน
โดยคณะผูวิจัยจะไดนําขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามเรื่องรองเรียนตางๆ ดังกลาวมาใชเปนฐาน
ในการวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน และนําผลการศึกษาที่ได
มาจัดทําขอเสนอแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวตอไป เพื่อใหประชาชนเกิดความเขาใจที่ถูกตอง
ตรงกันเกี่ยวกับขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตลอดจนผลของการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติดวย
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การวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการ
ตรวจสอบการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันในบทนี้
คณะผูวิจัยไดแบงหัวขอการศึกษาออกเปน ๒ ประการ ไดแก (๑) ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการตรวจสอบการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งเอกชนด ว ยกั น (๒) กรณี ศึ ก ษาและการวิ เ คราะห ก ารตรวจสอบของ
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษยชนแห ง ชาติเ กี่ ยวกั บ การกระทํา อั นเป นการละเมิ ด สิท ธิ ม นุ ษ ยชนใน
ความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
๓.๑ ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการตรวจสอบการ
กระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน
ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการตรวจสอบการ
กระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันของประเทศไทยนั้น
อาจกลาวไดวาเปนปญหาที่เกิดจากแนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการคุมครองสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทย เนื่องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนองคกรที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ อันเปนกฎหมายมหาชนซึ่งมุงจะจัดระเบียบการปกครองของ
รัฐในทางการเมือง การกําหนดโครงสรางของรัฐ ระบบการปกครองการใชอํานาจอธิปไตย และการ
รับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในประเทศ ฉะนั้น จึงมีผูเขาใจวาการกอตั้งคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาตินั้น เปนไปเพื่อประโยชนในการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทยที่รัฐธรรมนูญรับรองไวใหพนจากการใชอํานาจขององคกรของรัฐทุกองคกรเทานั้น
เปนผลใหเมื่อคณะกรรมการสิท ธิมนุษยชนแหงชาติมีหนังสือเรียกบุคคล นิติบุคคล หรือหนวยงาน
เอกชนที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือใหสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของมาตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กําหนด จึงไมไดรับความรวมมือเทาที่ควร
กรณีดังกลาว เมื่อพิจารณากรอบอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติแลว
จะเห็นไดวาเจตนารมณของกฎหมายที่จัดตั้งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช ๒๕๔๐
ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยที่ไดกอใหเกิดคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติใน
มาตรา ๒๐๐ ไดกําหนดใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบ และ
รายงานการกระทําหรือละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไมเปนไปตามพันธกรณี
ระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี และเสนอมาตรการแกไขที่เหมาะสมตอ
บุคคลหรือหน วยงานที่ กระทําหรื อละเลยการกระทํ าดังกล าวเพื่อใหดําเนิ นการแกไข หากไม มีการ
ดํ า เนิ น การแก ไ ขคณะกรรมการต อ งรายงานต อ รั ฐ สภาเพื่ อ ให รั ฐ สภาดํ า เนิ น การต อ ไป

๘๕
นอกจากคณะกรรมการจะมีอํานาจในการตรวจสอบและรายงานการกระทําดังกลาวแลว ยังมีอํานาจ
หนาที่ในการเสนอแนะนโยบาย และขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับตอรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรี เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนดวย และตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ ได ป ระกาศใช บั ง คั บ ก็ ไ ด มี ก ารกํ า หนดอํ า นาจเพิ่ม เติ ม ให ใ ห อํ า นาจ
มาตรา ๒๕๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กําหนดใหคณะกรรมการ
สิท ธิม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ ใ ห มี อํ า นาจฟอ งคดีต อ ศาลยุติ ธรรมแทนผูเ สีย หายเมื่อ ได รับ การร อ งขอ
จากผูเสียหายและเปนกรณีที่เห็นสมควรเพื่อแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนสวนรวม ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นดวยโดยใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และที่
กฎหมายบั ญ ญั ติ ต ามลํ า ดั บ ประกอบกั บ เมื่ อ พิ จ ารณาบทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ อํ า นาจหน า ที่ ข อง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดวาในการปฏิบัติหนาที่ใหคณะกรรมการมีอํานาจที่สําคัญ เชน
มีหนัง สือสอบถามสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพื่อใหมีหนังสือชี้แจง
ขอ เท็ จ จริ ง หรื อ ให ความเห็ นเกี่ ยวกับ การปฏิบัติราชการหรือ งานใดๆ หรือ สง วัตถุ เอกสาร หรือ
พยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ หรือสงผูแทนมาชี้แจงหรือใหถอยคําประกอบการพิจารณาได
- มีหนังสือเรียกบุคคล นิติบุคคล หรือหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือใหสงวัตถุ
เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของมาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
- ดําเนินการขอใหศาลที่มี เ ขตอํ านาจออกหมายเพื่ อ เขาไปในเคหสถานหรื อสถานที่ ใดๆ
เพื่อประโยชนในการตรวจสอบขอเท็จจริงหรือเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ
จะเห็นไดวา อํานาจหนาที่หลักของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ คือ อํานาจหนาที่
ในการตรวจสอบและรายงานการกระทํ าหรื อละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิท ธิมนุษยชน
หรือ ไม เ ป นไปตามพั นธกรณี ร ะหว างประเทศเกี่ยวกับ สิท ธิม นุษยชนที่ป ระเทศไทยเปนภาคีและ
เสนอมาตรการแกไขที่เ หมาะสมตอ บุคคลหรื อหนวยงานที่ กระทํ าหรือ ละเลยการกระทํ าดั งกลาว
เพื่ อ ให ดํ าเนิ นการแก ไข หากไม มีก ารดํา เนิน การแกไ ขคณะกรรมการต อ งรายงานต อ รั ฐสภา
เพื่ อ ให รั ฐ สภาดํ า เนิ น การต อ ไป ซึ่ง ลั ก ษณะงานของคณะกรรมการสิท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ นั้ น
เปนลักษณะของการแกไขปญ หาในเชิ งนโยบาย หรือ การแก ไขป ญหาในภาพรวม แม วาในอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแหงชาติจะกํ าหนดอํานาจใหคณะกรรมการสิทธิม นุษยชน
แหงชาติสามารถตรวจสอบการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นเฉพาะรายหรือเฉพาะ
บุคคลไดดวย แตการใชอํานาจตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนเฉพาะรายของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาตินั้น มีวัตถุประสงคเพื่อนําผลการตรวจสอบที่ไดมากําหนดเปนนโยบายการ
แกไขปญหาในภาพรวม
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ยกตัวอยางเชน กรณีที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดตรวจสอบเรื่อง การเกณฑทหาร
ของบุ คคลเพศที่ส าม และได มีก ารดํา เนิน การผลัก ดั นจนศาลปกครองกลางไดมี คําพิ พ ากษาให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม หนวยบัญชาการรักษาดินแดน (หนวยบัญชาการกําลังสํารองเดิม)
และสัสดี จังหวัดลพบุรี เพิกถอนใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน (สด.๔๓) ใบสําคัญสําหรับ
คนจําพวกที่ ๔ (สด.๕) และใบสํ าคัญ ให รับราชการทหาร (สด.๙) ของกลุมเพศที่ส ามผูฟอ งคดี
ที่ใชขอความวา “เปนโรคจิตถาวร” เนื่องจากเปนการใชดุลพินิจไมชอบดวยกฎหมาย และละเมิด
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ มาตรา ๔ และ ๒๖ และใหผูถูก ฟอ งคดีทั้ง ๓
ดําเนินการใหมีก ารระบุขอ ความใหมใหถูก ตอ งตามขอ เท็จ จริง ที่บงบอกถึงลักษณะของผูฟองคดี
ขณะเขารับการตรวจเลือกที่แสดงใหเห็นวาไมอาจเขารับราชการทหารไดตามที่กฎหมายกําหนด ๑๒๓
ศาลพิเคราะหวา การที่คณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกินอาศัยเพียงขอเท็จจริงเกีย่ วกับ
สภาพรางกายและบุคลิก ดัง กลาวของผูฟอ งคดีที่เปนผูมีภาวะทางเพศสภาพไมตรงกับเพศกําเนิ ด
ซึ่งมิไดสัมพันธกับอาการของผูปวยทางจิตตามความหมายทางวิชาการ แลวนํามาวินิจฉัยวาผูฟองคดี
เปนโรคจิตถาวร จึงเปนการใชดุลพินิจวินิจฉัยไมถูกตองตามขอเท็จจริง และยังทําใหผูฟองคดีตอง
ไดรับ ความอั บ อายและสู ญ เสี ยความภาคภูมิใจในคุณคาของตนเองที่มีตอ คนรอบขางและสัง คม
เนื่องจากการปรากฏขอความวาเปนโรคจิตถาวรในเอกสารประจําตัวของผูฟองคดี ซึ่งเอกสารราชการ
ที่ตองนําไปแสดงในการสมัครงานหรื อในการอื่ นๆ จึงเปนการตีตราวาผูฟองคดีมีอาการทางจิ ต
ผิดปกติอยางรุนแรงและไมอาจรักษาใหหายขาดได ทั้งที่ผูฟองคดีไมไ ดเ ปนโรคจิตแตอยา งใด
ซึ่งถือเปนการลดทอนคุณคา ความเปนมนุษยข องผูฟองคดีใหนอยลง จึง เป นกรณีที่เปนการใช
อํานาจตามกฎหมาย โดยไมคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูฟองคดีอันเปนการกระทําที่ไมชอบ
ดวยกฎหมายและกอใหเกิดความเสียหาย อันเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยซึ่งเปนสิทธิขั้น
พื้นฐานของผูฟองคดี
ในกรณี นี้ ป รากฏว า เพื่ อ แก ป ญ หาดั ง กล า วกระทรวงกลาโหมได ดํ า เนิ น การเสนอ
รางกฎกระทรวงแก ไขเพิ่ มเติมกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ กํ าหนดคนจํ าพวกที่ ๒ ซึ่ ง มี ร างกายที่ เ ห็ นได ชัดว าไม ส มบู ร ณ ดี
เหมือนคนจําพวกที่ ๑ แตไมถึงทุพพลภาพ โดยเพิ่มเติมวา “ขอ ๓ (๑๒) ภาวะเพศสภาพไมตรงกับเพศ
กําเนิด” ซึ่งเปนไปดวยความเห็นชอบดวยกันของผูถูกฟองที่ ๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข กลุมเครือขายความหลากหลายทางเพศ รวมทั้งผูฟองดวย
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๑๒๓

ขาวจากหนังสือพิมพมติชนออนไลน วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔

๘๗

จากตัวอยางที่ยกขึ้นมานี้ แสดงใหเห็นโดยชัดเจนวาการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ มนุษยชน
โดยคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ นั้น แม จ ะเป น การตรวจสอบข อ เท็ จ จริ ง เฉพาะราย
แตมีความประสงค จ ะแก ไขป ญ หาที่เ กิดขึ้นในภาพรวม และเปนการแกไขปญ หาในเชิง นโยบาย
มิใชมีความมุงหมายที่จะเยียวยาความเสียหายเฉพาะกรณีใหแกผูเสียหายเทานั้น และเมื่อพิจารณา
จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิม นุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็เ ห็นไดวา
มีบทบัญ ญัติรองรับใหบุคคลหรือ หนวยงานตองดําเนินการตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการสิท ธิ
มนุษยชนแหงชาติ แตหากเปนกรณีพนระยะเวลาที่กําหนดแลว ถาบุคคลหรือ หนวยงานมิไดมีการ
ดําเนินการตามมาตรการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือดําเนินการแลวแตยังไมแลวเสร็จ
โดยไมมีเหตุผลอันสมควรใหคณะกรรมการรายงานตอนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการใหมีการดําเนินการ
ตามมาตรการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายงาน ในการนี้
ใหคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดในการใชอํานาจตามกฎหมายเพื่อการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ดวย
บทบัญญัติดังกลาวนั้นเปนมาตรการบังคับใหบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของตองมีการปฏิบตั ิ
ตามรายงานที่ ค ณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ ไ ด มี ก ารวิ นิ จ ฉั ย ไว และการกํ า หนดให
คณะกรรมการรายงานตอนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการใหมีการดําเนินการตามมาตรการแกไขปญหาการ
ละเมิ ดสิ ทธิมนุ ษยชนภายในหกสิ บวันนับแตวันที่ไดรับรายงาน ในการนี้ ให คณะกรรมการกําหนด
รายละเอียดในการใชอํานาจตามกฎหมายเพื่อการสั่งการของนายกรัฐมนตรีดวย โดยเหตุผลในการ
กําหนดใหคณะกรรมการรายงานตอนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการใหมีการดําเนินการตามมาตรการแกไข
ปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น มิไดหมายความวาเปนอํานาจของนายกรัฐมนตรีที่จะพิจารณา
สั่งการใหมีการดําเนินการตามมาตรการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีที่หนวยงานของรัฐ
กระทําการละเมิดตอเอกชน หรือหนวยงานของรัฐทําการละเมิดตอหนวยงานของรัฐเทานั้น แตอาํ นาจ
การสั่งการใหมีการดําเนินการตามมาตรการแกไขดังกลาว รวมไปถึงกรณีที่เอกชนกระทําการละเมิด
ตอเอกชนดวยกันเองดวย เนื่องจากวา หากมีกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นไมวาจะเปนกรณี
หนวยงานของรัฐเปนผูกระทําละเมิดตอเอกชน หรือเอกชนกระทําละเมิดตอเอกชนดวยกัน ในทุกกรณี
ก็ยอมจะมีหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการดําเนินการบังคับใหเปนไปตามรายงาน
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเสมอ เชน กรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ
ระหวางเอกชนดวยกันเกี่ยวกับขอพิพาททางแรงงาน ก็จะมีหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานฯ
เปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ เปนตน ซึ่งนายกรัฐมนตรีในฐานะเปนผูกํากับดูแลหนวยงานของรัฐ
จึงสามารถใชอํานาจในการสั่งการใหหนวยงานที่เกี่ยวของดูแลและบังคับใหเอกชนผูกระทําละเมิด
ดังกลาวดําเนินการบังคับใหเปนไปตามความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดเชนกัน

๘๘
เกี่ยวกับประเด็นดังกลาว เมื่อไดศึกษาจากประสบการณขององคกรที่ทําหนาที่คุมครองสิทธิ
มนุษยชนของตางประเทศตามที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ ๒ คณะผูศึกษาวิจัยพบวา ในการทําหนาที่
ตรวจสอบการทํางานที่ เ กี่ ยวกั บ การละเมิดสิท ธิม นุษยชนของเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐของ
ตางประเทศจะมีก ารประสานงานกั นเปนอยางดี เนื่อ งจากมีก ฎหมายที่ร ะบุอํานาจหนาที่ไวเ ปน
หลักประกันความรวมมือระหวางเจาหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิฯ และเจาหนาที่ของหนวยงาน
ของรัฐ แตถาเปนกรณีการตรวจสอบเชิงนโยบาย ก็จะใชวิธีการจัดประชุมทั้งรูปแบบที่เปนทางการ
และไมเ ปนทางการ และหากมีกรณี เ รื่อ งที่ ตอ งมี การเยียวยาความเสี ยหาย ถามีห นวยงานหลั ก
ที่รับผิดชอบในประเด็นที่มีการละเมิดสิทธิ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติก็จะสงใหหนวยงาน
ที่มี ห นา ที่รั บผิ ดชอบโดยตรงนั้ นรั บไปดํ าเนิ นการ เช น ประเด็นเรื่ องสุขภาพ ก็ จะสง ให กระทรวง
สาธารณสุข เปนตน นอกจากนี้ ก็จะมีการเยียวยาในรูปแบบอื่นๆ อีก ไดแก การสงประเด็นแหงคดี
ไปใหตํารวจสอบสวน หรือการสงใหอัยการฟองรอง รวมทั้งการใหหนวยงานโดยตรงเขามาชวยเหลือ
หรือลงโทษผูกระทําการละเมิด การจัดฝกอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ของรัฐภายในหนวยงาน เปนตน
สําหรับการเยียวยาที่เปนตัวเงิน โดยหลักการจะไมใชอํานาจเจาหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ โดยคณะกรรมการฯ จะใหคําแนะนําไปยัง ผู ก ระทําละเมิดใหเ ปน ผูจายเงิน ใหกับ เหยื่ อ
หรือใหสมาคมกฎหมายใหความชวยเหลือฟองรองเรียกคาเสียหาย
นอกจากนั้ น เมื่ อ พิ จ ารณาอํ า นาจขององค ก รที่ ทํ า หน า ที่ คุ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแล ว
จะทําใหเห็นถึงธรรมชาติของการเปนองคกรกึ่งตุลาการ ซึ่งมีอํานาจไกลเกลี่ยชี้ขาดใหเกิดขอยุติปญหา
ในระดับหนึ่ง แตก็มิใชมีอํานาจตุลาการที่จะตัดสินปญหาและบังคับการลงโทษไดเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
ในตัวเอง หากแต เ ป นเพี ยงองค ก รใหคําปรึก ษา คําแนะนํา หรือ ขอ เสนอแนะแกฝายนิติบัญ ญั ติ
และฝายบริหารเกี่ยวกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งอํานาจสวนนี้ขององคกรที่ทาํ หนาที่
คุมครองสิทธิมนุษยชนโดยทั่วไปมักจํากัดขอบอํานาจไวในระดับหนึ่งเพื่อมิใหเกิดการซอนทับอํานาจ
ขององค ก รที่อ าจเกิ ดขึ้ นได โดยเฉพาะอํานาจของฝายตุ ลาการโดยตรง เหตุที่ตอ งใหอ งคกรศาล
เป นองค ก รที่ ทํ าหน าที่ ใ นการใช อํ า นาจตุ ล าการในการตรวจสอบก็เ นื่ อ งมาจากการตรวจสอบ
โดยองคกรศาลนั้นเปนระบบที่ไดรับการยอมรับวาเปนระบบที่ใหหลักประกันแกประชาชนไดดีกวา
ระบบอื่นๆ โดยมีเหตุผลสนับสนุนดังนี้ ไดแก ๑๒๔

๑๒๔

วรพจน วิศรุตพิชญ,อางแลว เชิงอรรถที่ , น. ๕๖.

๘๙
๑) ศาลหรือองคกรตุลาการมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ และมีหลักประกันในความ
เปนอิสระของศาลเพื่อใหศาลวินิจฉัยคดีโดยไมอยูภายใตอิทธิพลใดๆทั้งสิ้น
๒). เมื่อราษฎรไดยื่นคําฟองอยางถูกตอง ศาลมีหนาที่ตองพิจารณาและพิพากษาคดีเสมอจะ
ปฏิเ สธไม พิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ไม ได ดัง นั้น ราษฎรจึง ไดรับ หลัก ประกันวา “ทุกข” หรือ ความ
เดือดรอนของตน หากมีอยูจริงจะไดรับการขจัดปดเปาภายในเวลาอันสมควร หลักประกันขอนี้ไมอาจ
พบไดในการควบคุมระบบอื่นๆ
๓). วิธีพิจารณาคดีของศาลเปนไปอยางเปดเผย เปดโอกาสใหสาธารณชนเขาฟงการพิจารณา
คดีได และเปดโอกาสใหคูความทั้งสองฝายนําพยานหลักฐานตางๆ มาสืบสนับสนุนขออางขอเกี่ยวของ
ของตนและหักลางขออางขอเถียงของฝายตรงกันขามไดอยางเต็มที่
๔). ศาลต อ งให เ หตุ ผ ลประกอบคํา พิพ ากษาของตนเสมอ การบัง คับ ให ศาลต อ งแสดง
ขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่เปนเหตุผลในการวินิจฉัยขอพิพาทไปทางใดทางหนึ่งใหปรากฏตอคูค วาม
ยอมเปนหลักประกันแกเอกชนวาศาลจะไมพิพากษาคดีตามอําเภอใจไดเปนอยางดีเชนกัน
ดังนั้น ตามกรณีศึกษาเรื่องนี้ หากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีหนังสือเรียกบุคคล
นิติบุคคล หรือหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือใหสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่น
ที่เกี่ยวของมาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด แตไมไดรับความรวมมือเทาที่ควรนั้น การแกปญหา
ในระยะสั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติก็อาจใชอํานาจตามมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงโทษผูใดไมมาใหถอยคํา หรือไมสงวัตถุ เอกสาร
หรือพยานหลักฐานที่ถูกเรียกหรือถูกสั่งใหสงตามมาตรา ๓๒ (๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และมาตรา ๓๕ ผูใดตอสูหรือขัดขวางการปฏิบั ติ
หนาที่ตามมาตรา ๓๒ (๓) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ หรือรายงานตอนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการใหมีการดําเนินการตามมาตรการแกไขปญหาการ
ละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนโดยผ า นทางหน ว ยงานที่ มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบตามที่ ก ล า วมาแล ว และ
คณะกรรมการสิท ธิม นุษยชนแหง ชาติ ก็ ยังมี อํานาจในการรายงานไปยังนายกรัฐมนตรีหรือรั ฐสภา
แล วแต กรณี เพื่ อให ฝ ายบริ ห ารและนิ ติบั ญ ญัติ รั บ ทราบถึ ง ป ญ หาและอุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้น ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติไดวางแนวทางในการแกไขปญหาในระดับนโยบาย
ตอไป
อยางไรก็ตาม ในการแกไขปญหาในระยะยาวนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจําเปน
จะตองเผยแพรความรูเรื่องสิทธิมนุษยชนไปสูประชาชน ตลอดจนองคกรของรัฐที่เกี่ยวของเพื่อใหเห็น
ประโยชนและปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางยั่งยืนตอไป

๙๐
๓.๒ กรณีศึกษาและการวิเคราะหการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเกี่ยวกับ
การกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน
ในการศึ ก ษาและการวิเ คราะห การตรวจสอบของคณะกรรมการสิท ธิม นุษยชนแหง ชาติ
เกี่ ย วกั บ การกระทํ า อั น เป น การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในความสั ม พั น ธ ร ะหว า งเอกชนด ว ยกั น
คณะผูศึกษาวิจัยไดกําหนดกรณีศึกษาจากขอรองเรียนที่มีตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน ซึ่งแตละกรณีมีรายละเอียด
ดังนี้
๓.๒.๑ กรณีขอโตแยงอํานาจการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวา
รัฐธรรมนูญไมไดใหอํานาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเขามาจัดระเบียบความสัมพันธ
ในทางแพงระหวางเอกชนตอเอกชน
กรณีนี้มีผูรองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวา แพทยของโรงพยาบาลเอกชน
แหงหนึ่งไดทําคลอดและดูแลบุตรชายของผูรองดวยความประมาทไมระมัดระวังในการตรวจรักษา
ผูปวยและทําการต่ํากวามาตรฐานเปนเหตุใหบุตรชายของผูรองติดเชื้อที่สะโพกและขาพิการในเวลา
ตอมา ทําใหผูรองตองเสียคาใชจายจํานวนมากในการรัก ษาพยาบาลบุตรใหห ายจากการเจ็บปวย
อันเนื่ อ งมาจากเหตุ ดัง กล าว โดยกรณีดัง กลาวโรงพยาบาลเอกชนผูถูก รอ งไดโ ตแยง อํานาจการ
ตรวจสอบของคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแหงชาติวา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเป น
องคกรที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ อันเปนกฎหมายมหาชน
ซึ่งมุ งจะจัดระเบียบการปกครองของรัฐในทางการเมือ ง การกําหนดโครงสรางของรัฐ ระบบการ
ปกครอง การใชอํานาจอธิปไตย และการรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในประเทศ ฉะนั้น
การกอตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจึงเปนไปเพื่อประโยชนในการคุมครองศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยที่รัฐธรรมนูญรับรองไวใหพนจากการใชอํานาจขององคกร
ของรัฐทุ กองคก ร แต รั ฐธรรมนู ญ ไมไดใหอํานาจคณะกรรมการสิท ธิม นุษยชนแหง ชาติ เขามาจัด
ระเบียบความสัม พันธในทางแพง ระหวางเอกชนตอเอกชนแตอยางใด ๑๒๕ ขอโตแยงดังกลาวฟงได
หรือไม เพียงใด
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๑๒๕

ภิ ร มย ศรี ป ระเสริ ฐ , “ป ญ หากระบวนการพิ จ ารณาตรวจสอบการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
โดยคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ ข องประเทศไทย," (วิ ท ยานิ พ นธ ม หาบั ณ ฑิ ต คณะนิ ติ ศ าสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๑), น. ๑๕๕ – ๑๕๗ .

๙๑

คณะผูศึก ษาวิจัยเห็นวา ดังที่ไดกลาวมาแลววา การปฏิบัติหนาที่ขององคกรคุมครองสิท ธิ
มนุษยชน มุงหมายที่การตรวจสอบการกระทําของบุคคลวาเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม
เปนหลัก กลาวอีกนัยหนึ่ง เงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ขององคกรคุมครองสิทธิมนุษยชนอยูที่
“การกระทํา” อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนสําคัญ มิไดขึ้นอยูกับเงื่อนไขเกี่ยวกับ “ตัวบุคคล”
ผูกระทําแตอยางใด โดยนัยดังกลาว การกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนจึงอาจเกิดขึ้นไดทั้งใน
ความสัมพันธระหวางองคกรของรัฐกับเอกชน” และใน “ความสัมพันธระหวางเอกชนหรือปจเจกชน
ดวยกันเอง” โดยสิทธิม นุษยชนยอ มจะตองไดรับการเคารพทั้ง จากองคก รของรัฐและเอกชนหรื อ
ปจเจกชนทั้งหลายดวย ในอันที่จะตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดสิทธิเหลานี้ของบุคคล
คนหนึ่ง สิ ท ธิ ม นุ ษยชนประการต างๆ ดัง ที่ ไดรับการรั บรองและคุมครองในปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) และอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการ
คุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน (European Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms) จึงตองตีความอยางกวาง และไดรับการรับรอง
และคุมครองไมเพียงแตในความสัมพันธระหวางองคกรของรัฐและเอกชนเทานั้น หากแตยังไดรับการ
รับ รองและคุม ครองในความสัม พันธ ร ะหว างเอกชนหรือ ปจเจกชนดวยกันเองอีกดวย การตีความ
ในแนวทางดั งกล าวยั งไดรั บการยื นยันตามขอ ๑๓ ของอนุสั ญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ซึ่งบัญญัติวา “บุคคลทุกคนซึ่งสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของตน
ไดรับการคุมครองตามอนุสัญญาฉบับนี้ถูกลวงละเมิด มีสิทธิที่จะฟองคดีตอศาลแหงรัฐของตน แมวา
การล ว งละเมิ ด นั้ น จะกระทํ า ขึ้ น โดยบุ ค คลซึ่ ง ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องตนก็ ต าม” ๑๒๖ โดยนั ย เช น นี้
จึง ตอ งตี ความว า การแทรกแซงหรือ ลว งละเมิดสิ ท ธิห รื อ เสรี ภาพขั้ นพื้น ฐานของเอกชนคนหนึ่ ง
โดยเอกชนอีกคนหนึ่งยอมจะกระทํามิไดยิ่งกวา

๑๒๖

Article 13 « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente
Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale,
alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles. »

๙๒

ขอพิจารณาตางๆ ดังกลาวขางตนเปนไปในแนวทางเดียวกับแนวคําวินิจฉัยของศาลแหงยุโรป
ดานสิทธิมนุษยชนที่ไดเคยวินิจฉัยไวในคดี Marckx c/Belgique ๑๒๗ ศาลแหงยุโรปไดรับรองการดํารง
อยูของสิทธิของบุคคลที่จะไดรับการเคารพในชีวิตสวนตัวและชีวิตครอบครัวในความสัมพันธระหวาง
เอกชนดวยกัน และในคดี X. et Y. c/ Pays-Bas๑๒๘ ศาลแหงยุโรปไดยืนยันหลักการตีความอยางกวาง
เกี่ยวกับสิทธิของบุคคลที่จะไดรับการเคารพในชีวิตสวนตัวของตน โดยศาลไดย้ําเตือนวาหากขอ ๘
ของอนุสัญญาแหงยุโรปมีเจตนารมณสําคัญเพื่อคุมครองเอกชนตอการถูกแทรกแซงตามอําเภอใจของ
องคกรของรัฐ บทบัญญัติดังกลาวมิไดจํากัดขอบเขตอยูแตเพียงการกําหนดหามมิใหรัฐภาคีกระทํา
การแทรกแซงเชนนั้นอันเปนขอผูกพันที่จะไมกระทําการ (un engagement négatif) แตเพียง
อยา งเดี ย วเท า นั้ น รั ฐ ภาคี ยั งมี หนา ที่จะตองดํา เนินมาตรการที่เ หมาะสม (des obligations
positives) เพื่ อ ให สิ ท ธิ ข องบุ ค คลในชี วิ ต ส ว นตั ว และในชี วิ ต ครอบครั ว ได รั บ การเคารพ
อยางแทจริงอีกดวย ๑๒๙ ซึ่งอาจครอบคลุมไปถึงการกําหนดมาตรการที่มุงหมายใหสิทธิดังกลาว
ของบุคคลไดรับการเคารพ แมในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันเอง
โดยเหตุที่ ก ล าวมาแล ว จะเห็ นได ว าการปฏิบัติห นาที่ข องคณะกรรมการสิท ธิม นุษยชน
แหงชาติ มุงหมายที่การตรวจสอบการกระทําของบุคคลวาเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนชนหรือไม
เปนหลัก กลาวอีกนัยหนึ่ง เงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
อยูที่ “การกระทํา” อั นเป นการละเมิดสิ ท ธิม นุษยชนเปนสําคัญ มิไดขึ้นอยูกับ เงื่อ นไขเกี่ยวกั บ
“ตัวบุคคล” ผูกระทําแตอยางใด โดยนัยดังกลาว การกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนจึงอาจ
เกิดขึ้นไดทั้งใน “ความสัมพันธระหวางองคก รของรัฐกับเอกชน” และใน “ความสั มพั นธร ะหวาง
เอกชนหรือปจเจกชนดวยกันเอง” สิทธิมนุษยชนยอมจะตองไดรับการเคารพทั้งจากองคกรของรัฐและ
เอกชนหรือปจเจกชนทั้งหลายดวยในอันที่จะตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดสิทธิเหลานี้ของ
บุคคลคนหนึ่ง
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๑๒๗

Arrêt Marckx c/Belgique du 13 juin 1979, N° 31de la série A des publications de la
www.coe.int และใน Olivier de Schutter and Sébastien Van Drooghenbroeck, Droit international des
droits de l’homme devant la juge national, Collection Les grands arrêts de la jurisprudence beldge, De
Boeck et Larcier s.a.Bruxelles, 1999.
๑๒๘
Arrêt X. et Y. c/Pays-Bas du 26 mars 1985, de la série A, N° 91de la série A des
publications de la Cour. V. G. COHEN-JONATHAN, La Convention européenne des droits de l’homme,
p. 373.
๑๒๙
Arrêt Airey du 9 octobre 1979, Volume n° 32 de la série A, p. 17.

๙๓

นอกจากนั้น ตามมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ บัญญัติอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไววา “ในกรณีที่มีการกระทํา
หรือละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิอยูในศาลหรือที่ศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งเด็ดขาดแลวให
คณะกรรมการมีอํานาจตรวจสอบและเสนอมาตรการแกไขตามพระราชบัญญัตินี้”ซึ่งหมายความวา
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจตรวจสอบการกระทําใดๆ ไมวาจะเกิดจากการกระทํา
ของหนวยงานของรัฐ หรือของเอกชนที่ไดกระทําการอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลใด
บุค คลหนึ่ ง ซึ่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทยตั้ ง แต ฉ บั บ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป น ต น มารวมถึ ง
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ใชบังคับในปจจุบันก็ไดบัญญัติถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และ
เสรีภาพของบุ คคลไว โดยเฉพาะสิท ธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายของบุคคลตองไดรับ ความ
คุมครอง
ดังนั้น ขอโตแยงเรื่องอํานาจการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวา การ
กอตั้ง คณะกรรมการสิท ธิมนุษยชนแหง ชาติเปนไปเพื่อประโยชนในการคุม ครองศัก ดิ์ศรีความเป น
มนุษย สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยที่รัฐธรรมนูญรับรองไวใหพนจากการใชอํานาจขององคกรของ
รัฐทุกองคกร แตรัฐธรรมนูญไมไดใหอํานาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเขามาจัดระเบียบ
ความสัมพันธในทางแพงระหวางเอกชนตอเอกชนแตอยางใด จึงเปนขอโตแยงที่ฟงไมไดแตอยางใด
๓.๒.๒ กรณีผูพิการถูกปฏิเสธจากสถาบันการเงินผูใหบริการบัตรเครดิตในการขอสมัคร
ใชบั ตรเครดิ ต โดยให เ หตุ ผลว า ผูพิก ารไมส ามารถกระทํา ตามขั้นตอนการใหขอ มูล เกี่ย วกั บ
สถานภาพบุคคลและสถานภาพทางการเงินของบุคคลตามที่ทางสถาบันการเงินกําหนดไวได
โดยปกติเมื่อมีการยื่นขอสมัครใชบัตรเครดิต ทางสถาบันการเงินผูใหบริการก็จะใหมี
การกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับสถานภาพและสถานะทางการเงินของผูส มัคร หรือจัดเจาหนาที่เพื่ อ
โทรศัพทไปสอบถามรายละเอียด แตกรณีผูขอสมัครเปนผูพิการทางสายตาหรือเปนผูพิการทางการได
ยินซึ่งไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวได สถาบันการเงินจึงใชเหตุผลดังกลาวในการปฏิเสธ
ไมใหผูพิการใชบั ตรเครดิต ทั้งที่ สถานะทางการเงินของผูพิการนั้นก็เปนไปตามเกณฑที่ทางสถาบั น
การเงินกําหนดวาสามารถขอสมัครสมาชิกบัตรเครดิตได
จากกรณีศึกษาดังกลาว คณะผูศึกษาวิจัยเห็นวา เมื่อ พิจ ารณาจากกฎหมายและ
หลักสากลที่เกี่ยวของกับสิทธิของคนพิการแลวมีหลักเกณฑที่เกี่ยวของที่สามารถจําแนกออกไดเปน
๓ ประเภท ได แ ก (๑) หลั ก การสากลที่ ให ก ารรั บ รองและคุ ม ครองสิ ท ธิ ม นุษ ยชนของคนพิ ก าร
(๒) การให ก ารรั บ รองและคุ ม ครองสิ ท ธิ ข องคนพิ ก ารตามรั ฐธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และ (๓) หลักการเคารพสิทธิมนุษยชนตามแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม
ของธุรกิจ (CSR) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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(๓.๒.๒.๑) หลักสากลที่ใหการรับรองและคุมครองสิทธิมนุษยชนของคนพิการ
๑) กฎมาตรฐานวาดวยการสรางความเสมอภาคทางโอกาสใหแกคนพิการ
ขององคการสหประชาชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗
ไดกําหนดหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับกรณีดังกลาวไวในหมวดการสรางความเสมอ
ภาคทางโอกาสใหแกคนพิการ (ขอ ๒๔ –๒๗) ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปไดวา
- คําวา "การสรางความเสมอภาคทางโอกาสใหแกคนพิการ" หมายความถึง
กระบวนการที่ ทําให ร ะบบต าง ๆ ของสัง คมและสิ่ง แวดลอ ม เปนตนวา บริก าร กิจ กรรม ขอ มูล
ขาวสารและเอกสารตางๆ ไดรับการจัดทําขึ้นสําหรับประชาชนทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ่งคนพิการ
- หลักการความเสมอภาคทางสิทธิ มีความหมายวา ความตองการจําเปน
ของบุคคลแตละคนมีความสําคัญโดยเทาเทียมกัน ฉะนั้น ความตองการจําเปนดังกลาวจึงตองนํามาใช
เปนฐานสําหรับการวางแผนในแตละสังคม นอกจากนี้ ทรัพยากรทั้งหมดในสังคมก็จะตองถูกใชไปเพื่อ
ประกันวา บุคคลทุกคนจะตองมีโอกาสเทาเทียมกันที่จะมีสวนรวมในสังคม
- คนพิการเปนสมาชิกของสังคมเชนเดียวกับบุคคลอื่น และมีสิทธิที่จะอยู
อาศัยในชุมชนหรือทองถิ่นของตนเอง และควรจะไดรับความสนับสนุนตามความตองการจําเปนที่มีอยู
ภายใตโครงสรางปกติของสังคมในดานการศึกษา สาธารณสุข การจางงาน และบริการสังคม
- เมื่อคนพิการไดรับสิทธิอันเทาเทียมกับบุคคลอื่นในสังคมแลว เขาก็ควรจะ
มีบทบาทหนาที่ที่เทาเทียมดวย เพราะเมื่อคนพิการไดรับสิทธิตาง ๆ ที่ตนเองสมควรจะไดรับ สังคม
ก็ควรที่ จ ะเพิ่ มความคาดหวัง ที่ มี ตอ คนพิก ารใหสูง ขึ้นจากเดิม ดัง นั้น จึง ควรจะมี การดํ าเนิ นงาน
ที่จะชวยคนพิการใหกาวเขามารับผิดชอบสังคมอยางเต็มที่ ในฐานะที่เปนสมาชิกของสังคม ซึ่งก็จะ
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการสรางความเสมอภาคทางโอกาสใหแกคนพิการในสังคมอีกดวย
๒) อนุสัญญาวาดวยสิทธิของคนพิการ
ไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวไวในขอ ๕ ความเทาเทียมกัน
และการไมเลือกปฏิบัติ โดยมีสาระสําคัญสรุปได ๕ ประการ ดังนี้
- รัฐภาคียอมรับวาทุกคนมีความเทาเทียมกันเบื้องหนาและภายใตกฎหมาย
และมีสิทธิที่จะไดรับความคุมครองและสิทธิประโยชนที่เทาเทียมกันตามกฎหมายโดยปราศจากการ
เลือกปฏิบัติใดๆ
- ใหรั ฐภาคีหามการเลือ กปฏิบัติทั้งปวงเพราะเหตุแหง ความพิการ และ
ประกันใหคนพิการไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมและมีประสิทธิผลจากการเลือก
ปฏิบัติดวยเหตุทั้งปวง
- เพื่อเปนการสงเสริมความเทาเทียมกันและขจัดการเลือกปฏิบัติ ใหรัฐภาคี
ดําเนินขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อประกันวาจะจัดใหมีการชวยเหลือที่สมเหตุสมผล
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- มาตรการเฉพาะซึ่งจําเปนในการเรงหรือเพื่อใหบรรลุถึงความเทาเทียมกัน
ในทางปฏิบัติแกคนพิการตองไมถือเปนการเลือกปฏิบัติภายใตเงื่อนไขของอนุสัญญานี้
๓) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐
มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตาม
กฎหมาย เทาเทียมกัน
ฯลฯ
ฯลฯ
การเลื อกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตาง
ในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง
อันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได
ฯลฯ
ฯลฯ
๔) หลักการเคารพสิทธิมนุษยชนตามแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธุรกิจ (CSR)
ไดกําหนดแนวปฏิบัติในเรื่องดังกลาวไววาผูประกอบธุรกิจตองสนับสนุน
และเคารพในการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิใหธุรกิจของตนเขาไปมีสวนเกี่ยวของ
กับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน และสงเสริมใหมีการเฝาระวังการปฏิบัติตามขอ กําหนดดานสิท ธิ
มนุ ษ ยชนภายในธุ ร กิ จ ของตน และกระตุ น ให มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนตาม
มาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจดานสิทธิมนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือ
ผูรวมทุนและคูคา
ดั ง นั้ น เมื่ อ พิ จ ารณาจากหลั ก การสากลประกอบกั บ กั บ บทบั ญ ญั ติ
ของกฎหมายรั ฐธรรมนู ญแห ง ราชอาณาจัก รไทยแลวจะเห็นไดวา การที่ส ถาบันการเงินซึ่ง เปนผู
ใหบริการบัตรเครดิตปฏิเสธมิใหผูพิการสมัครบัตรเครดิตโดยการอางเหตุวาผูพิการไมสามารถปฏิบัติ
ตามหลั ก เกณฑ เ กี่ ย วกั บ การให ข อ มู ล กั บ ทางสถาบั น การเงิ นตามระเบี ย บของสถาบั น การเงิ น
โดยที่ยัง ไมไดมีก ารพิจ ารณาถึง เกณฑเกี่ยวกับ สถานะทางการเงินของผูนั้น ยอมถือไดวา เปนการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตาง
ในเรื่องความพิการ

บทที่ ๔
บทสรุปและขอเสนอแนะ
คณะผูศึกษาวิจัยขอสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติกับการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิม นุษยชนในความสัม พันธระหวางเอกชนดวยกัน และใหขอเสนอแนะที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการเกี่ยวกับการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน ดังนี้
ในการดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวาง
เอกชนดวยกันใหเกิดประสิทธิภาพนั้น คณะผูศึกษาวิจัยมีความเห็นและขอเสนอแนะ แบงออกเปน
๔.๑ มาตรการทางกฎหมายและ ๔.๒ มาตรการอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
๔.๑ มาตรการทางกฎหมาย
๔.๑.๑ การกําหนดบทนิยามและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
เกี่ยวกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันใหชัดเจน
คณะผูศึกษาวิจัยเห็นวาประเด็นปญหาสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันมีปญหา
ที่สําคัญคือ การขาดบทนิยามที่ชัดเจนเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ที่ชัดเจนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน สงผลเกิด
ขอโตแยงเรื่องอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาสามารถทําหนาที่ตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันไดหรือไม และมีอํานาจแคไหน เพียงใด
การแกไขปญหาเรื่องนี้ในทางปฏิบัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติอาจจําเปน
จะตองกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวาง
เอกชนด ว ยกั น ให ชั ด เจน เช น กํ า หนดลั ก ษณะของเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ในความสั ม พั นธ ร ะหว า งเอกชนด วยกันที่คณะกรรมการสิท ธิม นุษยชนแหง ชาติส ามารถรับ เรื่อ ง
ไวพิจ ารณาได ขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเรื่องรองเรียน การตรวจสอบ ฯลฯ ใหเกิดความชัดเจน
เพื่ อ ให ป ระชาชนทั่ วไปได รั บ ทราบว า อํ า นาจหน า ที่ ข องคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ
ในเรื่องดังกลาวนั้นมีอํานาจแคไหน เพียงใด
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นอกจากนี้ การกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน อาจจําเปนตองมีการกําหนดขอบเขตของคําวา “สิทธิความ
เปนอยูสวนตัว” ซึ่งจะเปนเสนแบงที่สําคัญวาการกระทํานั้นจะมีลักษณะเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ระหวางเอกชนดวยกันหรือไม ซึ่งในการกําหนดขอบเขตของคําวา “สิทธิความเปนอยูสวนตัว” ของ
บุคคลนั้น อาจใชแนวทางตามที่ ที่ประชุม ICJ (International Commission of Jurists) ซึ่งไดให
ความหมายไวในการประชุมเมื่อป ๑๙๖๗ ที่กรุงสต็อกโฮลม ประเทศสวีเดน วาเปน “สิทธิที่จะอยูโดย
ลําพังโดยมีการรบกวนการแทรกแซงในระดับที่นอยที่สุด” ซึ่งมีการขยายความวา หมายถึงสิทธิของ
ปจเจกชนที่จะดําเนินชีวิตโดยไดรับการคุมครองจากสิ่งเหลานี้ คือ ๑๓๐
๑) การแทรกแซงในชีวิตความเปนสวนตัว ครอบครัว และเคหะสถาน
๒) การแทรกแซงในทางกายภาพ หรือในทางจิตใจ หรือศีลธรรมและเสรีภาพในทาง
ความคิด
๓) การกระทําตอเกียรติยศและชื่อเสียง
๔) การไขขาวแพรหลายซึ่งขอความอันฝาฝนความจริง ซึ่งทําใหเปนที่เสื่อมเสียใน
สายตาของสาธารณชน
๕) การเป ดเผยขอ เท็จจริงที่ไมถูกตอ งอันเปนที่นาอับ อายเกี่ยวกับชีวิตความเปน
สวนตัว
๖) การใชชื่อหรือเครื่องหมายชี้เฉพาะหรือภาพโดยไมมีอํานาจ
๗) การสืบความลับ การสอดรูสอดเห็น การติดตามเฝาดู และการรบกวน
๘) การแทรกแซงการติดตอสื่อสารระหวางกัน
๙) การเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนความลับ ซึ่งผูกระทําไดรับมาอันเนื่องมากจาก
การประกอบวิชาชีพนั้น
๑๐) การใชงานในทางที่มิชอบซึ่งการติดตอสื่อสารสวนบุคคล
ดังนั้น อาจกลาวไดวาขอบเขตที่บุคคลควรไดรับการคุมครองและการเคารพในสิทธิ
ความเปนสวนตัวก็คือการดํารงชีวิตอยางเปนอิสระ มีสิทธิที่จะแสวงหาความสุขในชีวิตตามวิถีทางที่
อาจเปนไปไดและเปนความพอใจตราบเทาที่ไมขัดตอกฎหมาย ไมขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรม
อันดีของประชาชนและไมเปนการลวงละเมิดสิท ธิเสรีภาพของผูอื่น ดังนั้ น หากมี กรณีที่ เอกชนได
กระทําการอันเปนการลวงละเมิดขอบเขตดังกลาวของบุคคลอื่น ก็ถือไดวาเปนการกระทําละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน
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วีรพงษ บึงไกร. (๒๕๔๓) การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ หนา ๑๔

๙๘
ทั้ง นี้ แมวาในกรณีที่มีก ารละเมิดสิท ธิม นุษยชนในความสัม พันธร ะหวางเอกชน
ดวยกันนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจะมีอํานาจในการตรวจสอบก็ตาม คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติยอมมีอํานาจหนาที่พิจารณาและตรวจสอบแตเพียงในสวนที่เกี่ยวกับมิติการ
กระทําอันเปนการแทรกแซงหรือรุกล้ําสิทธิในความเปนอยูสวนตัววาการกระทํานั้นเปนการละเมิด
สิท ธิม นุษยชนหรื อ ไม เท านั้น โดยมิอาจกาวลวงพิ จารณาลงไปถึ งการกระทําอันเปนความผิ ดตาม
กฎหมายเฉพาะนั้นๆ ซึ่งเปนอํานาจหนาที่หรือความรับผิดชอบโดยตรงเปนการเฉพาะขององคกรของ
รัฐแหงอื่นอยูแลว
นอกจากนั้น คณะกรรมการสิทธิม นุษยชนแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการสิท ธิ
มนุษยชนแหง ชาติจําเปนจะตองมีก ารพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญของบุ คลากรของสํานัก งานฯ
เกี่ยวกั บ เรื่ อ งดั ง กล าวตลอดจนเผยแพรป ระชาสัม พันธใหป ระชาชนทั่วไปทราบ เพื่อ เสริม สรา ง
มาตรฐานการปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
๔.๑.๒ การปรั บปรุ ง บทบาทของคณะกรรมการสิท ธิม นุษ ยชนแห งชาติ ให มีบ ทบาท
เห็นเปนรูปธรรมไดชัดเจน
โดยการกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติใหสามารถให
คําแนะนํา ขอคิดเห็น แกรัฐมนตรีวาการในแตละกระทรวงไดโดยตรง เพื่อกําหนดเปนนโยบาย มาตรการ
ที่เปนการปกปองคุมครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปนนโยบายที่เกิดขึ้นจากกรณีการรองเรียนในประเด็นที่มี
ผลกระทบตอคนโดยสวนใหญ โดยคํ าแนะนําต างๆ จากคณะกรรมการสิท ธิม นุษยชนแหง ชาตินั้น
มีผลทําใหหนวยงานของรัฐเห็นความสําคัญในเรื่องของสิทธิมนุษยชนไดมากยิ่งขึ้น ดังนั้น บทบาทในการ
สามารถใหคําแนะนํา หรือใหขอคิดเห็นตางๆ แกหนวยงานทั้งภาครัฐ องคกรรัฐวิสาหกิจ และองคกร
ภาคธุรกิจไดโดยตรง จึงนาที่จะนํามากําหนดเปนอํานาจหนาที่หนึ่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติของประเทศไทย
นอกจากนั้น ควรกําหนดให อํานาจแกคณะกรรมการสิทธิม นุษยชนแหงชาติ ที่จ ะ
สามารถดําเนินการแกไขเรื่องเรงดวนไดอยางทันทวงที หากเห็นวาเปนเรื่องที่มีความสําคัญและเกิดขึน้
อยางตอเนื่ อง แมวาจะยังไมไดรับการรองเรียนหรือไมก็ตาม โดยจะสามารถสนับสนุนในเรื่องของ
บริการ ทางการแพทย อาหาร เสื้ อผา การเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู หรือแมแตการจัดการกับคนที่
ละเมิ ดสิ ท ธิ ม นุษยชนหรื อ เหยี ยดหยามผูอื่นออกจากงานอยางเปนทางการได ซึ่ ง การดํ าเนิ นการ
ดังกลาวถือเปนนโยบายที่ดี เพื่อเขาไปจัดการปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนไดรวดเร็วและทันทวงที
รวมถึงยังมีการแกไขเยียวยาและมีการจัดการกับคนที่กระทําการละเมิดดวย เพื่อให สามารถแกไข
ปญหาการละเมิดสิทธิครอบคลุม ครบวงจร

๙๙
โดยมาตรการดัง กลาวอาจจําเปนตอ งแกไขกฎหมายเกี่ยวกับ อํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ แ ละอาจต อ งมี ก ารระดมความคิ ด เห็ น จากผู เ ชี่ ย วชาญ
เพื่อพิจารณาวาควรมีการเพิ่มบทบาทหนาที่ดังกลาวแคไหน เพียงใด

๔.๒ มาตรการอื่นๆ
จากการศึกษาวิจัยกฎหมายเกี่ยวกับ สิท ธิม นุษยชนของตางประเทศ สามารถนํ าแนวทาง
ปฏิบั ติและประสบการณของตางประเทศมาปรับ ใชกับการปฏิบัติห นาที่ของคณะกรรมการสิ ท ธิ
มนุษยชนแห ง ชาติในประเด็ นสํ าคั ญ ได โดยนอกจากจะมี ก ารดํ าเนิ นมาตรการทางกฎหมายแลว
ยังมีการดําเนินการดานอื่นๆ เปนมาตรการเสริมดวย ไดแก
๔.๒.๑ การจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติสาขาตางๆ ในตางจังหวัด
เพื่อใหการชวยเหลือประชาชนในเรื่องสิทธิมนุษยชนมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น
๔.๒.๒ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติตองมีการติดตาม
ประเมินผลทั้งจากผูประเมินภายนอก และจากผูประเมินภายใน โดยการแตงตั้งคณะกรรมการจาก
ตัวแทนหนวยราชการระดับกระทรวงใหผูประเมินภายในสําหรับการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชน
แหง ชาติ ซึ่งมาตรการนี้ถือเปนสิ่ง ที่จะเปนประโยชนตอ การขับ เคลื่อ นใหแผนสามารถนําไปสูการ
ปฏิบัติที่เปนรูปธรรม เพราะทุกกระทรวงอยูในฐานะที่มีบทบาทหนาที่ตองนําแผนไปปฏิบัติและตองมี
บทบาทเพิ่มเติม คือ “เปนผูประเมินผลดวย” เพื่อใหหนวยงานในสังกัดแตละกระทรวงตระหนักและ
เห็นความสํ าคั ญ ในการที่ จ ะต อ งนํ าแผนไปปฏิบัติ แต ใ นระยะเริ่ ม แรกอาจตอ งมีก ารศึก ษา วิ จั ย
เพื่อกําหนดเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานในเรื่องดังกลาวใหเกิดความชัดเจนกอน
๔.๒.๓ การปลูกจิตสํานึก สรางความตระหนักโดยเริ่มตั้งแตเด็กและเยาวชน เพื่อใหไดเห็น
คุณคาในหลักการของสิทธิมนุษยชน ไมวาจะเปนการเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพ
การไมเลือกปฏิบัติ และความเทาเทียมกัน เพื่อสรางคานิยมในสิ่งเหลานี้อยางตอเนื่อง อาจเปนวิธีการ
หนึ่ ง ที่ จ ะ ช ว ย ส ง เ สริ ม ส นั บส นุ น ใ ห ภา ร กิ จ ด าน สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ชน บ รร ลุ ต า ม เป า ห ม า ย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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