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บทนํา 
 

สิทธิมนุษยชนมีที่มาจากความตองการสองประการของมนุษย คือ ความตองการเปนอิสระ

และความเทาเทียมกันระหวางระหวางมนุษยดวยกันและความตองการจํากัดอํานาจของผูปกครอง 

ที่ใชอํานาจกดข่ีประชาชน สืบเน่ืองจากสังคมมนุษยในสมัยบุพกาลที่เต็มไปดวยความทุกขยาก  

และความไมเสมอภาคเทาเทียมของมนุษย โดยมนุษยถูกแบงออกเปนชนช้ันสูงกับชนช้ันลาง  

โดยชนช้ันลางจะถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกปฏิบัติเหมือนกับเปนวัตถุสิ่งของหรือสัตวเลี้ยงของ 

ชนช้ันสูง สิทธิตางๆ ในสังคมถูกสงวนไวสําหรับคนช้ันสูงเทาน้ัน เน่ืองจากชนช้ันลางไมมีความเปนตัว

ของตัวเอง และยังตองพึ่งพาอาศัยชนช้ันสูงอยูทั้งในดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและปจจัยสี่ 

ตอมา เมื่อสังคมมนุษยมีความเจริญข้ึน มนุษยมีความเปนตัวของตัวเองและมีเหตุผลกวาแตกอน 

มนุษยจึงสามารถชวยเหลือและดําเนินชีวิตไดดวยตนเองโดยไมตองพึ่งพาอาศัยผูอื่นเหมือนแตกอน 

หรือพึ่งพาอาศัยผูอื่นแตนอยเทาที่จําเปน  

ตอมา เมื่อมีพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของมนุษยชาติมากย่ิงข้ึนก็มีความขัดแยง  

อันเน่ืองมาจากความไมเทาเทียมของกลุมบุคคลสองกลุม คือ กลุมที่มีความเขมแข็งและมีอํานาจ 

ในการกําหนดความเปนไปภายในสังคม เชน กลุมชนช้ันปกครอง กลุมนักการเมืองกลุมพอคาและ 

นักธุรกิจ และกลุมอิทธิพลกับคนอีกกลุมหน่ึงเปนกลุมที่มีอํานาจตอรองในทางสังคมนอยกวากลุมแรก

และตองปฏิบัติตามการช้ีนําของกลุมแรก เชน กลุมชาวนาและเกษตรกรกลุมผูใชแรงงานโดยคน 

กลุมแรกมักใชกําลังและอํานาจที่ตนมีกดข่ีขมเหงเอารัดเอาเปรียบคนกลุมหลังอยางไรมนุษยธรรม  

ทําใหคนกลุมหลังซึ่งอยูในฐานะผูถูกปกครองพยายามหากฎเกณฑตางๆ เพื่อมาจํากัดอํานาจของ

ผูปกครอง มนุษยจึงตกลงเขาทําสัญญาอยูรวมกันเปนสังคมและจัดต้ังรัฐบาลข้ึนเพื่อทําหนาที่ปกครอง 

รักษาความสงบเรียบรอยและอํานวยความยุติธรรมใหเกิดข้ึนในสังคมเรียกวาสัญญาประชาคม  

(Social Contract) โดยประชาชนแตละคนยอมสละสิทธิบางสวนของตน คือ สิทธิที่จะบังคับกันเอง  

ใหรัฐหรือรัฐบาลซึ่งไดจัดต้ังข้ึนตามสัญญา แตทุกคนยังสงวนสิทธิในชีวิต เสรีภาพ และทรัพยสิน 

อันเปนสิทธิธรรมชาติของมนุษยไว ซึ่งรัฐหรือบุคคลใดจะทําลาย ลวงละเมิดหรือขัดขวางสิทธิดังกลาว

ไมได และเมื่อใดที่รัฐหรือรัฐบาลทําผิดเงื่อนไขที่ตกลงไวในสัญญาโดยการละเมิดสิทธิธรรมชาติ 

ของประชาชน ถือวารัฐไดกระทําการอันเปนการฝาฝนความไววางใจของประชาชนตามสัญญา 

ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญแหงการมีอํานาจของรัฐ ประชาชนผูถูกปกครองยอมมีอิสระในการถอดถอน 

หรือลมลางรัฐหรือผูปกครองที่ทําผิดสัญญาไดและอิสระในการถอดถอนหรือลมลางผูปกครอง 

ดังกล าวคือ สิท ธิธรรมชาติในการลงโทษผูปกครองของผู ถูกปกครอง ซึ่ งตอมาเรียกว า  

“สิทธิมนุษยชน” 



๒ 

 

 

การเรียกรองสิทธิมนุษยชนและการจัดทําเอกสารในยุคแรกๆ เนนเรื่องสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมือง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจแบบเสรี ซึ่งระบบเศรษฐกิจ

แบบเสรีมีเงื่อนไขสําคัญคือ การปลอดการแทรกแซงของรัฐ แตเมื่อเวลาผานไประบบเสรีกลับทําให

เกิดปญหาสังคมตามมา ทั้งน้ี เน่ืองจากเปนความจริงที่วาคนเรามีความสามารถและโอกาสไมเทากัน 

ดังน้ัน การปลอยเสรีทําใหมนุษยกลุมหน่ึงไดประโยชน ในขณะที่มนุษยอีกกลุมหน่ึงถูกใชเปนเครื่องมือ

ในการหาประโยชนจากกลุมแรก และกลุมหลังซึ่งมีจํานวนมากตกอยูในสภาวะยากจนที่สุด 

และอยูอยางไมมีสภาพที่มีคาความเปนมนุษยเหลืออยู และจากสภาวการณที่เกิดข้ึนในสังคมดังกลาว 

นํามาซึ่ งการเรียกรองสิทธิมนุษยชนในรูปแบบใหม ข้ึนมา ในลักษณะเปนสิทธิที่จะมีสภาพ 

การดํารงชีวิตที่ดีและมีสภาพการทํางานที่ดี โดยการเรียกรองใหรัฐเขามามีบทบาทในการกระทํา 

เพื่อเสริมสรางใหมนุษยมีความเปนอยูที่ดี สมความเปนมนุษย ซึ่งตรงขามกับแนวคิดเดิมที่หามรัฐ 

เขาแทรกแซงกอใหเกิดแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการใหอํานาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกัน  

แนวคิดดังกลาวเกิดข้ึนในชวงศตวรรษที่ ๑๙ เพื่อจะเยียวยาแกไขความอยุติธรรม 

และความไรมนุษยธรรมที่ เกิดข้ึนในสังคมอันเปนผลมาจาก “ลัทธิเสรีนิยม” (Liberalism)  

ที่เปดโอกาสใหมีการเอารัดเอาเปรียบกันเปนอยางมากของผูคนในสังคม โดยเฉพาะผูที่มีความแข็งแรง

กวามีอํานาจตอรองในทางเศรษฐกิจที่เหนือกวา มักจะใชความแข็งแรงและอํานาจตอรองที่เหนือกวา

ของตนดังกลาวกดข่ีขมเหงเอารัดเอาเปรียบผูที่ออนแอกวาหรือดอยกวาเพื่อแสวงหาประโยชนแกตน 

ใหมากที่สุด ตัวอยางเชน ในเรื่องเสรีภาพในการแสดงเจตนาและเสรีภาพในการทําสัญญาในความเปนจริง

เกิดความไมเสมอภาคระหวางคูสัญญาโดยแสดงออกในรูปของการไมมีการเจรจาตอรองกัน คูสัญญา

ฝายหน่ึงเปนฝายที่เสียเปรียบในทางเศรษฐกิจ ถูกจํากัดในทางความเปนจริงวาตองเขารวมทําสัญญา

กับอีกฝายหน่ึง โดยตองยอมรับตามขอสัญญาที่ผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพไดกําหนด 

ไวลวงหนาแลว เชน สัญญากู ยืม สัญญาเชาซื้อ กรมธรรมประกันภัย หรือสัญญาจาง เปนตน  

สัญญาเหลาน้ีจะถูกรางเน้ือหาขอสัญญาไวกอนแลวโดยผูประกอบธุรกิจและฝายที่จะเขาทาํสญัญาดวย 

ไมมีสิทธิจะแกไขเปลี่ยนแปลงขอสัญญาดังกลาว แตจะทําไดเพียงแตจะยอมรับหรือปฏิเสธการ 

ทําสัญญาเทาน้ันการเจรจาตอรองกันในสัญญาจะไมมีในสัญญาเหลาน้ี และหลักที่วาสัญญาเกิดจาก

เจตนารวมกันโดยเสรีของคูสัญญาก็จะเปนไปไมไดอีกตอไป ความเปนธรรมในสังคมก็ไมมีเพราะในเมือ่

ขอสัญญาไดถูกกําหนดอยางไม เปนธรรมไวลวงหนาจากผูประกอบธุรกิจแตฝายเดียวและอีกฝายหน่ึง 

อยูในภาวะจํายอมตองทําสัญญาดวย สัญญาเหลาน้ีจึงเสมือนเกิดจากเจตนาของผูประกอบธุรกิจ 

ฝายเดียว หลักเจตนาและหลักเสรีภาพในการทําสัญญาจึงไมอาจเกิดข้ึนไดในสัญญาที่ไมมีความเทาเทียม



๓ 

 

 

กันในการทําสัญญาจริงๆ๑ โดยเฉพาะในสัญญาจางแรงงานซึ่งคูสัญญาไมไดมีความเสมอภาค 

หรือมีเสรีภาพในการทําสัญญาอยางแทจริง ในสัญญาจางแรงงานนายจางเปนผูที่อยูในสถานะ 

ที่ไดเปรียบกวาลูกจางเพราะเปนเจาของปจจัยในการผลิตในขณะที่ลูกจางมีแตเพียงแรงงาน 

ที่จะขายใหแกนายจางเทาน้ัน ความจําเปนทางเศรษฐกิจทําใหลูกจางไมอาจเปนผูต้ังเงื่อนไขตอรอง 

กับนายจางไดเพราะมีแรงงานในตลาดที่พรอมจะทําตามเงื่อนไขหรือความพอใจของนายจาง 

อยูมากมาย จึ งเห็นได วาลูกจาง ถูกความจํ าเปนทางเศรษฐกิจบีบบัง คับไม ใหมี เสรีภาพ 

ในการที่จะตอรองกับนายจางไดอยางเต็มที่ เสรีภาพความเสมอภาคในการทําสัญญาจางแรงงาน 

ในทางความเปนจริงจึงเปนไปไมได๒

นอกจากน้ี แมกระทั่งระหวางคนในครอบครัวดวยกันก็ไมมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน 

ในความเปนจริง กลาวคือ เน่ืองจากความสัมพันธภายในครอบครัวจะมีผูที่เปนหัวหนาครอบครัว  

ซึ่งมีหนาที่ในการปกครองเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวและมีอํานาจเหนือสมาชิกทุกคนในครอบครัว 

สวนสมาชิกในครอบครัวก็มีหนาที่ตองเช่ือฟงคําสั่งและอยูใตอํานาจของหัวหนาครอบครัว เพราะตอง

พึ่งพาผูเปนหัวหนาครอบครัวสําหรับปจจัยตางๆ ที่จําเปนในการดํารงชีวิต ในบางกรณีผูเปนหัวหนา

ครอบครัวอาจใชอํานาจเหนือที่ตนมีกระทําการที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนในครอบครัว 

เชน การใชความรุนแรงกับคนในครอบครัวดวยวิธีการตางๆ หรือการละเมิดสิทธิเด็ก และคนใน

ครอบครัวที่ถูกใชความรุนแรงหรือละเมิดสิทธิดังกลาว ก็ตองจํายอมเพราะยังตองพึ่งพาอาศัยผูที่เปน

หัวหนาครอบครัวอยู 

 และนายจางมักจะขูดรีดเอาประโยชนจากแรงงานลูกจาง เชน 

กําหนดใหลูกจางทํางานลวงเวลาโดยไมจายคาลวงเวลา จายคาแรงใหแกลูกจางในราคาที่ถูกและไมให

สวัสดิการหรือจัดหามาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการทํางานใหแกลูกจางและกดข่ีขูดรีด

ผูใชแรงงานในลักษณะตางๆ เปนตน   

จากความไมเสมอภาคเทาเทียมกันในความเปนจริงที่เกิดข้ึนในสังคมดังกลาว ไดกอใหเกิด

ความทุกขยากแกคนสวนใหญของสังคมเปนอยางมากและถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน รัฐจึงมี

หนาที่ตองเขาไปปกปองคุมครองคุมครองผูที่ออนแอกวาหรือดอยกวาในสังคมดังกลาว เพื่อใหเกิด

ความเปนธรรมในสังคม เพื่อใหเขาเหลาน้ันมีสภาพชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึนมีความเสมอภาคเทาเทียม

กันทั้งในความเปนจริงและในทางกฎหมายไมนอยไปกวาผูมีอํานาจในสังคมหรือผูมีฐานะทางเศรษฐกจิ

ดีกวาและเพื่อเปนการคุมครองสิทธิมนุษยชนของคนเหลาน้ัน ดังน้ัน ประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศไทย  

จึงไดมีการกําหนดใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจเขาไปตรวจสอบการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกัน 

                                                
๑ พอพันธุ  คิดจิตต, “แนวความคิดและผลกระทบเก่ียวกับขอสัญญาที่ไมเปนธรรม”, ดุลพาห, ปที่ ๔๐,  

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



๔ 

 

 

อยางไรก็ตาม ในระยะหลังๆ น้ี ปรากฏวามี เรื่องรองเรียนหลายๆ เรื่องที่ เสนอมา 

ยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเพื่อใหพิจารณาตรวจสอบวาการกระทําตามเรื่องรองเรียน

เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม เปนเรื่องเกี่ยวกับการกระทําของเอกชนตอเอกชนดวยกัน  

และมีการต้ังประเด็นปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

วาคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการกระทําในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันหรือไม 

อันเปนปญหาเกี่ยวกับความรูความเขาใจของประชาชนทั่วไปตออํานาจหนาที่และการปฏิบัติหนาที่

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และเปนปญหาพื้นฐานที่มีความสําคัญอยางย่ิงตอขอบเขต

ของการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการสงเสริมและคุมครองสิทธิ

มนุษยชน แกบุคคลทั่วไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  

และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

คณะผูศึกษาวิจัยจะไดนําขอเท็จจริงที่เกิดข้ึนตามเรื่องรองเรียนตางๆ ดังกลาวมาใชเปนฐาน

ในการวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

ตอการกระทําขององคกรของรัฐและตอการกระทําของเอกชนอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ

นําเสนอแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวตอไป เพื่อใหประชาชนเกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน

เกี่ยวกับขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตลอดจนผลของการปฏิบัติ

หนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติดวย 

แตการที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเขาไปตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ในความสัมพันธระหวางเอกชนดังกลาวมีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของ

บุคคล ดังน้ัน จึงตองมีบทบัญญัติของกฎหมายใหอํานาจไวจึงจะกระทําได โดยการทําหนาที่ดังกลาว

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจะมีขอบเขตที่จะกระทําไดแคไหน เพียงใด ข้ึนอยูกับวามี

หลักการและมาตรฐานสากล หรือกฎหมายภายในของประเทศน้ันๆ กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ไว

อยางไร และในปจจุบันมีปญหาในเกี่ยวกับขอกฎหมายและปญหาที่เกิดจากทางปฏิบัติอยางไรบาง  

ซึ่งปญหาตางๆ ที่กลาวมาน้ัน ผู ศึกษาวิจัยไดนํามากําหนดเปนประเด็นการศึกษาวิจัยหลักของ 

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี โดยคณะผูศึกษาวิจัยจึงไดศึกษาวิเคราะหหลักเกณฑตางๆ จากหลักทฤษฎี 

และตําราทางวิชาการที่เกี่ยวของ พรอมทั้งศึกษาปญหาในทางปฏิบัติที่เกิดข้ึน เพื่อนําผลการศึกษา 

ที่ไดมาจัดทําเปนขอเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันใหมีความชัดเจนและ

สอดคลอง ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ 

วรรคหน่ึง (๑) และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๒) 

ซึ่งจะปรากฏรายละเอียดของการศึกษาในบทตางๆ ที่เกี่ยวของตอไป 



บทท่ี ๑  

 

แนวคิดเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนและการคุมครองสิทธิมนุษยชน 
 

แนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนและการคุมครองสิทธิมนุษยชนมีมาต้ังแตสมัยกรีกโรมัน 

อันเน่ืองมาจากสภาพสังคมที่ไรระบบระเบียบในการปกครอง ณ ขณะน้ัน การดําเนินชีวิตของผูคน 

ในยุคน้ันจึงคอนขางที่จะเปนอิสระ และจากการที่ตางคนตางมีอิสระดังกลาว การใชสิทธิเสรีภาพ  

ในการดําเนินชีวิตของแตละคนมักจะมีการลวงละเมิดหรือกระทบกระทั่งสิทธิเสรีภาพของผูอื่น 

อยูเสมอๆ และเมื่อมีการลวงละเมิดหรือกระทบกระทั่งกันดังกลาวเกิดข้ึน ตางคนตางก็มีอํานาจที่จะ

บังคับการตามสิทธิเสรีภาพและลงโทษผูลวงละเมิดดวยกําลังของตนในลักษณะของการแกแคน

ทดแทน ทําใหเกิดปญหาความขัดแยงระหวางผูคนในสังคม และจากการไรระบบระเบียบในการ

ปกครองดังกลาว  การปกครองบานเมือง ณ ขณะน้ันจึงอยูที่ดุลพินิจของผูปกครองที่จะกระทําตามที่

ตนเห็นสมควร๓

 

 และผูปกครองมักจะใชอํานาจปกครองในลักษณะตามอําเภอใจกดข่ีขมเหงผูใตปกครอง

ใหไดรับความทุกขยากแสนสาหัส นักคิดนักปรัชญาในยุคน้ันจึงไดกลาวอางแนวความคิดเรื่องกฎหมาย

ธรรมชาติ (Natural Law) และสิทธิธรรมชาติ (Natural Rights) ของมนุษยข้ึน เพื่อประสานความ

ขัดแยงระหวางผูคนในสังคมและจํากัดการใชอํานาจของผูปกครองดังกลาวและแนวความคิดทั้งสอง

ดังกลาว ก็ไดพัฒนามาเปนแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการคุมครองสิทธิมนุษยชน 

มาจนกระทั่งปจจุบัน  

๑.๑ แนวคดิเบื้องตนเกี่ยวกบัสิทธิมนษุยชน 

 

แมแนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนจะปรากฏข้ึนต้ังแตสมัยกรีกโรมัน แตในสมัยน้ันไมได

เรียกวาสิทธิมนุษยชน (Human Rights) แตเรียกวา “สิทธิธรรมชาติ (Natural Rights)”และตอมา

เรียกวา “สิทธิของมนุษย (Rights of Man)” กอนที่จะมีการเรียกวาสิทธิมนุษยชนดังเชนปจจุบัน 

และบุคคลแรกที่ใชคําวา “สิทธิมนุษยชน” แทนคําวา “สิทธิของมนุษย” หรือ “สิทธิธรรมชาติ”  

คือ Thomas Paine นักเขียนและนักตอสูทางการเมืองชาวอังกฤษ ในงานแปลคําประกาศสิทธิของ

มนุษยและพลเมือง ค.ศ. ๑๗๘๙ ของฝรั่งเศสเปนภาษาอังกฤษ ตอมาคําวา“สิทธิมนุษยชน” ไดปรากฏ 

ในกฎบัตรสหประชาชาติ ค.ศ. ๑๙๔๕ แตคนสวนใหญมักเขาใจกันวาการเปลี่ยนถอยคําจากคําวา  

“สิทธิของมนุษย” มาเปนคําวา “สิทธิมนุษยชน” มาจากขอเสนอแนะของนาง Eleanor Roosevelt  

ในป ค.ศ.๑๙๔๓ ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห งสหประชาชาติ ซึ่ งรับผิดชอบ 

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



๖ 

 

 

ในการทํารางปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและไดรับการยอมรับจนใชคําน้ีอยางจริงจัง 

ในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. ๑๙๔๘๔

๑.๑.๑ ความหมายและความสําคัญของสิทธิมนุษยชน 

 และเปนที่รูจักและยอมรับทั้งในระดับ 

ระหวางประเทศและภายในประเทศและใชคําน้ีมาจนกระทั่งปจจุบัน 

         (๑.๑.๑.๑) ความหมายของสิทธิมนุษยชน 

 แมรัฐทุกรัฐจะใหความสําคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนและยอมรับวาเปนเรือ่งทีเ่กีย่วกบั

รัฐทุกรัฐไมใช เรื่องภายในของรัฐใดรัฐหน่ึงอีกตอไป แตก็ยังไมมีการกําหนดนิยามของคําวา  

“สิทธิมนุษยชน” ใหชัดเจนวาหมายความวาอยางไร แมแตในกฎบัตรสหประชาชาติ ค.ศ. ๑๙๔๕  

ในฐานะธรรมนูญขององคการสหประชาชาติและตราสารเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ 

ฉบับแรกที่ใหการยอมรับและคุมครองสิทธิมนุษยชนในระดับโลก หรือแมแตในปฏิญญาสากลวาดวย

สิทธิมนุษยชน ค.ศ. ๑๙๔๘ ซึ่งถือเปนเอกสารแมบทของสิทธิมนุษยชนปจจุบันก็ไมไดใหความหมาย

ของสิทธิมนุษยชนไวอยางเฉพาะเจาะจง๕ วาหมายความวาอยางไร คงกําหนดไวแตเพียงองคประกอบ

หรือลักษณะของสิ่งที่จะถือวาเปนสิทธิมนุษยชนเทาน้ัน๖

                                                
๔ Alan S. Rosenbaum (Ed), “The Philosophy of Human Rights International Perspective”, 

Op.cit., P.9 อางถึงใน จรัญ  โฆษณานันท, สิทธิมนุษยชนไรพรมแดน ปรัชญา กฎหมาย และความเปนจริง 

ทางสังคม, (กรุงเทพมหานคร :  สํานักพิมพนิติธรรม, ๒๕๔๕), น. ๕๙ – ๖๐. 

 

๕ อุดม  รัฐอมฤต และคณะ, การอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตาม 

มาตรา ๒๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐, (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัดนานา

ส่ิงพิมพ, ๒๕๔๔), น. ๔๒. 
๖ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ. เอกสารสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ. 

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.๑๙๔๘  

คําปรารภ 

“ดวยเหตุที่การยอมรับศักดิ์ศรีประจําตัว และสิทธิซ่ึงเสมอกันและไมอาจโอนแกกันไดของสมาชิกทั้งปวง

แหงครอบครัวมนุษยเปนรากฐานของเสรีภาพ, ความยุติธรรมและสันติภาพในพิภพ,...” 

 ขอ ๑. มนุษยทั้งหลายเกิดมามีอิสรเสรีและเทาเทียมกันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิทุกคนไดรับการประสิทธิ

ประสาทเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติตอกันอยางฉันพี่นอง 

 ขอ ๒.บุคคลชอบที่จะมีสิทธิและเสรีภาพประดาที่ระบุไวในปฏิญาณน้ี, ทั้งน้ี โดยไมมีการจําแนกความ

แตกตางในเรื่องเรื่องใดๆ, เชน เช้ือชาติ, สีผิว, เพศ, ภาษา, ศาสนา, ความเห็นทางการเมือง, หรือทางอ่ืนใด, ชาติ

หรือสังคมอันเปนที่มาเดิม, ทรัพยสิน, กําเนิด, หรือสถานะอ่ืนใด. 

 นอกจากน้ี การจําแนกขอแตกตางโดยอาศัยมูลฐานแหงสถานะทางการเมืองทางดุลอาณาหรือทางเรื่อง

ระหวางประเทศของประเทศ หรือดินแดนซ่ึงบุคคลสังกัดจะทํามิได  ทั้งน้ีไมวาดินแดนดังกลาวจะเปนเอกราช 

อยูในความพิทักษมิไดปกครองตนเองหรืออยูภายใตการจํากัดแหงอธิปไตยอ่ืนใด. 



๗ 

 

 

 การที่องคการสหประชาชาติไมไดกําหนดคํานิยามของคําวา “สิทธิมนุษยชน” 

ไวเปนการเฉพาะเจาะจงดังกลาวอาจจะดวยเหตุผลสามประการคือ ประการแรก เปนการละไว 

ในฐานที่เขาใจกันไดโดยสามัญสํานึก ประการที่สอง เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยงในการอธิบายความ 

และประการที่สาม เพื่อเปดกวางความหมายไวเพื่อความยืดหยุนหรือตอบรับการพัฒนาความหมาย 

สิทธิมนุษยชนที่ไมหยุดน่ิงตามพลวัตรสังคม๗ และเมื่อพิจารณาจากพัฒนาการในทางประวัติศาสตร

ของสิทธิมนุษยชนจะพบวา แนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนมีความเปนพลวัตร (Dynamic)  

โดย ข้ึนอ ยู กั บบริ บทต า งๆ  ของแต ล ะสั งคมที่ มี ก าร เปลี่ ยนแปลงตามกาล เ วลา ๘

๑) ความหมายตามแนวคิดด้ังเดิม 

 เ ช น  

การมีประ วั ติศาสตร  ค า นิยม ความเ ช่ือ วัฒนธรรม เศรษฐกิ จ  การ เมืองการปกครอง  

หรือสภาพแวดลอม ฯลฯ ที่แตกตางกัน แตละสังคมจึงมีความเขาใจสิทธิมนุษยชนในความหมาย 

ที่แตกตางกันไป การใหนิยามคําวาสิทธิมนุษยชนไวเปนการแนนอนตายตัว จึงอาจเปนการไปจํากัด

ความหมายของคําวาสิทธิมนุษยชนไวกับสังคมใดสังคมหน่ึง ในชวงเวลาใดชวงเวลาหน่ึงมากเกินไป 

ดังน้ัน จึงควรปลอยใหความหมายของคําวาสิทธิมนุษยชนพัฒนาไปตามพลวัตรของสังคมในแตละยุค 

แตละสมัย ในการพิจารณาความหมายของคําวา “สิทธิมนุษยชน” ในที่ น้ีจึงจะแยกพิจารณา 

เปนสิทธิมนุษยชนตามแนวคิดด้ังเดิมกับสิทธิมนุษยชนตามแนวคิดสมัยใหม 

โดยที่แนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนมีรากเหงาความคิดมาจากแนวความคิด 

เรื่องกฎหมายธรรมชาติและสิทธิธรรมชาติ การปรากฏตัวหรือสถานการณมีอยูของสิทธิมนุษยชน 

ในสายตาของฝายกฎหมายธรรมชาติหรือธรรมชาตินิยม มักมองวาสิทธิมนุษยชนเปนสิทธิที่มีอยูแลว 

โดยธรรมชาติหรือเปนสิทธิธรรมชาติ (Natural Rights) ซึ่งมนุษยเพียงคนพบ (Discover) มิใชสิทธิที่เกิดจาก

อํานาจหรือการประทานใหของมนุษยดวยกันเอง๙

สิทธิมนุษยชน คือ สิทธิที่คนทุกคนมีอยูโดยเสมอภาคเทาเทียมกันดวยเหตุที่เขา 

เปนมนุษย เปนสิทธิที่ต้ังอยูบนความใสใจตอธรรมชาติแหงการเปนมนุษยของเรา

 ดังน้ันจึงมีผูใหความหมายของคําวา “สิทธิมนุษยชน” 

ในยุคน้ันวา  

๑๐

                                                
๗ จรัญ  โฆษณานันท, สิทธิมนุษยชนไรพรมแดน ปรัชญา กฎหมาย และความเปนจริงทางสังคม , 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, ๒๕๔๕), น. ๕๗. 

สิทธิมนุษยชน  

จึงเปนสิทธิที่เกิดมาเองโดยธรรมชาติในตัวมนุษย ในความหมายที่วาแหลงที่มาของสิทธิน้ีคือธรรมชาติ

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), “สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของมนุษย :  บทวิจารณเชิง

วิเคราะห แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนในโลกที่มิใชตะวันตก”, วารสารกฎหมาย, คณะนิติศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ปที่  ๑๐, ฉบับที่ ๒, ธันวาคม ๒๕๒๘, น. ๗๙ – ๘๐. 



๘ 

 

 

ของมนุษย (Human Nature) มิไดเกิดข้ึนเพราะการอนุญาตจากรัฐหรือเปนผลจากการกระทําของ

ใครคนใดคนหน่ึงโดยเฉพาะ ดังน้ัน ในการมีสิทธิมนุษยชนบุคคลจึงไมจําเปนตองมีสิ่ งใดๆ 

นอกเหนือจากความเปนมนุษยเขาไมตองทําอะไรทั้งสิ้นนอกเสียจากการไดเกิดมาเปนมนุษย๑๑

สิทธิมนุษยชน คือ คุณลักษณะประจําตัวของมนุษยทุกคนในฐานะที่ เกิดมา 

เปนมนุษยและดวยเหตุผลแตเพียงอยางเดียววาเขาเกิดมาเปนมนุษย ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเหลาน้ี  

อยูแลวต้ังแตกอนที่จะมีสังคมการเมืองที่เรียกวา “รัฐ” (State) เกิดข้ึน

 

๑๒ และไมมีมนุษยผูใดสามารถ

สละสิทธิและเสรีภาพเหลาน้ีไดโดยชอบและไมมี “ผูปกครองวาการแผนดิน (Sovereign) ” คนใด 

หรือคณะใดมีอํานาจทําลายสิทธิและเสรีภาพเหลาน้ีไดเชนกัน๑๓ สิทธิมนุษยชนจึงมิไดเปนการที่รัฐ

บัญญัติกฎหมายใหสิทธิแกบุคคล หากแตเปนการที่กฎหมายของรัฐไดรับรองถึงความมีอยูของสิทธิ 

ที่ติดตัวมนุษยไวในบทบัญญัติของกฎหมายเทาน้ัน  เชน สิทธิในชีวิตรางกายของบุคคล เสรีภาพ 

ในทางความเช่ือของบุคคล เปนตน๑๔

การใหความหมายสิทธิมนุษยชนตามแนวคิดดังกลาว เปนการใหความหมาย 

สิทธิมนุษยชนโดยพิจารณาจากธรรมชาติของการเปนมนุษยและยืนยันถึงการถือครองสิทธิดังกลาว 

โดยมนุษยทุกคน

 

๑๕

- ความเปนสากล (Universality) ของสิทธิมนุษยชน กลาวคือ เน่ืองจากสิทธิมนุษยชนเปน

สิทธิที่ผูกพันอยูกับความเปนมนุษยและติดตัวมนุษยทุกคนมาต้ังแตกําเนิดสิทธิมนุษยชนจึงไมมี

ขอจํากัดในทางลักษณะตัวบุคคลคือ

 และจากความหมายดังกลาวทําใหเห็นถึงลักษณะของสิทธิมนุษยชน ๒ ประการ 

คือ ความเปนสากลของสิทธิมนุษยชนและการไมอาจสละโอนหรือยอมใหพรากไปแกผูใดผูหน่ึง คือ  

๑๖

- การไมอาจสละโอนหรือยอมใหพรากไป (Inalienability) แกผูใดผูหน่ึงกลาวคือ 

แมสิทธิมนุษยชนจะเปนสิทธิที่ติดตัวทุกคนมาต้ังแตกําเนิดในฐานะที่เกิดมาเปนมนุษยและบุคคล 

ทุกคนสามารถกลาวอางสิทธิดังกลาวไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ แตบุคคลทุกคนในฐานะที่เปน 

ผูทรงสิทธิดังกลาว ก็ไมอาจแสดงเจตนาจําหนายจายโอนหรือสละสิทธิดังกลาวใหแกบุคคลใดก็ได 

 เปนสิทธิที่บุคคลทุกคนเปนผูทรงสิทธิโดยไมมีการแบงแยกวา

บุคคลน้ันจะเปนคนของชาติใด เช้ือชาติใด ภาษาใดหรือศาสนาใดและสามารถกลาวอางสิทธิดังกลาว

ไดโดยไมจํากัดสถานที่และเวลา  

                                                
๑๑ จรัญ  โฆษณานันท, อางแลว เชิงอรรถที่ ๗, น. ๕๗. 
๑๒ วรพจน  วิศรุตพิชญ, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐, 

พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๔๓), น. ๔๔. 
๑๓ เพิ่งอาง, น. ๔๐. 
๑๔ บรรเจิด  สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญ,  

พิมพครั้งที่ ๒ ปรับปรุงใหม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๔๗), น. ๗๓. 
๑๕ จรัญ  โฆษณานันท, อางแลว เชิงอรรถที่ ๗, น. ๕๘. 
๑๖ บรรเจิด  สิงคะเนต,ิ อางแลว เชิงอรรถที่ ๑๔, น. ๗๓. 



๙ 

 

 

และรัฐหรือบุคคลใดก็ไมอาจกระทําการใดอันเปนการพรากสิทธิดังกลาวไปจากบุคคลได  

เพราะหากยอมใหมีการโอน การสละ หรือการพรากสิทธิมนุษยชนไปจากบุคคลได เทากับยอม 

ใหมีการสละหรือทําลายความเปนมนุษยของบุคคลได ซึ่งไมอาจทําได เพราะความเปนมนุษย 

ไมอาจจะสละโอนหรือทําลายไดโดยรัฐหรือบุคคลใดแมกระทั่งมนุษยคนน้ันเอง 

นิยามความหมายสิทธิมนุษยชนดังกลาว เปนการนิยามความหมายสิทธิมนุษยชน 

ในยุคเริ่มตนในสังคมตะวันตก และเมื่อสังคมและอุดมการณทางการเมืองการปกครองของตะวันตก

เปลี่ ยนแป ลง ไป  กา ร นิย ามความหมายสิ ท ธิ ม นุษยชนในสั งคมตะ วันตกก็ เ ป ลี่ ย น ไป 

ตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมดวย  

๒) ความหมายตามแนวคิดสมัยใหม 

ตามแนวคิดสมัยใหมเห็นวาสิทธิมนุษยชนไมใชสิทธิที่มีมาโดยธรรมชาติของมนุษย 

แตเกิดจากการกระทําหรือการสรางสรรคของมนุษยภายหลังที่เกิดสังคมการเมืองที่เรียกวารัฐแลว  

และเห็นวาสิทธิมนุษยชนเปนเรื่องอุดมการณหรือแนวคิดที่มนุษยกลาวอางเพื่อเรียกรองใหประโยชน

ของตนไดรับการรับรองคุมครองจากผูปกครองหรือรัฐ โดยอางความชอบธรรมของประโยชนน้ันๆ  

วาเปนสิ่งจําเปนตอความเปนมนุษย (Human dignity)๑๗ และมีการพัฒนาไมหยุดน่ิงตามความเปลี่ยนแปลง

ของสังคมมนุษยในแตละยุคสมัย สิทธิมนุษยชนตามแนวคิดสมัยใหมจึงไมใชสัจธรรมที่เปนนิรันดร  

หรือคุณคาสูงสุดและมิใชสิ่งสมบูรณถูกตองในทุกๆ สถานที่หรือโดยไมจํากัดกาละ๑๘ หากแตมีการ

เปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการทางประวัติศาสตรการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

ในแตละยุคสมัย และจากวิวัฒนาการของสังคมมนุษยในแตละยุคสมัยจนกระทั่งปจจุบัน จะพบวาสิทธิ

มนุษยชนมีพัฒนาการทางประวัติศาสตรแบงออกเปน ๓ ยุค คือ๑๙

ยุคที่ ๑ สิทธิมนุษยชนแบบปจเจกชนนิยม (Individualism) ที่เนนคุณคาอุดมคติเรื่อง 

“อิสระเสรีภาพ” ของมนุษยและถือเปนยุคเริ่มตนแหงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Civil and 

Political Rights) ปรากฏชัดในขอเขียนของ John Locke นักปรัชญาชาวอังกฤษที่ใหความสําคัญ 

กับคุณคาของมนุษยแตละคนในฐานะปจเจกชน (Individualism) วามีสิทธิอิสระที่ผูมีอํานาจ 

จะละเมิดมิไดอยูและผูมีอํานาจตองยอมรับพรอมๆ กับการจํากัดอํานาจผูปกครอง

 

๒๐

                                                
๑๗ วิชัย  ศรีรัตน, “พัฒนาการของสิทธิมนุษยชน”, ดุลพาห, ปที่ ๔๘, เลมที่ ๓, กันยายน – ธันวาคม 

๒๕๔๔, น. ๔๗. 

 โดยผานทาง

สัญญาประชาคม (Social Contract) และ Locke ไดอาศัยทฤษฎีสิทธิปจเจกชนนิยมน้ีสนับสนุน

๑๘ จรัญ  โฆษณานันท, อางแลว เชิงอรรถที่ ๗, น. ๑๒๕. 
๑๙ เพิ่งอาง, น. ๗๙. 
๒๐ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชนเลม ๑ วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมาย

มหาชนยุคตางๆ , พิมพครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๔๖), น. ๖๔. 



๑๐ 

 

 

ความชอบธรรมแหงสิทธิชาวอังกฤษในการตอสูกับกษัตริยที่เปนทรราช๒๑ โดยสิทธิมนุษยชนในยุคน้ี 

จะสรางพันธะในทางลบ (Negative Obligation) ใหกับรัฐ กลาวคือ หามรัฐเขามายุงเกี่ยวแทรกแซง

ในสิทธิและเสรีภาพของปจเจกชน ในขณะเดียวกันก็กอหนาที่ใหกับบุคคลที่สามในการที่ตองมีหนาที่

เคารพตอสิทธิและเสรีภาพของผูทรงสิทธิน้ันดวย สิทธิมนุษยชนในยุคน้ีจึงกอพันธะใหรัฐเพียง 

ออกกฎหมายรับรองสิทธิและบังคับใชเพื่อใหผูมีสิทธิไดใชสิทธิได สิทธิมนุษยชนในยุคน้ี ไดแก  

สิทธิและเสรีภาพในเน้ือตัวรางกาย สิทธิในการมีสัญชาติและการไดรับการยอมรับวาเปนบุคคล 

ตามกฎหมาย สิทธิในการมีศักด์ิศรี สิทธิในความเปนสวนตัว สิทธิในมโนธรรมความคิดและศาสนา 

และสิทธิในการพูดและการแสดงออก เปนตน๒๒

ยุคที่ ๒ สิทธิมนุษยชนแบบความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice) ที่ขยายคุณคา

อุดมคติไปสูเรื่อง “ความเสมอภาค” ของมนุษย และทําใหเกิดการปรากฏตัวของสิทธิทางเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม ปรากฏในงานเขียนของ John Rawls เรื่อง “ทฤษฎีความยุติธรรม” ซึ่งมีหลักการ

สําคัญที่เนนคุณคาของสิทธิเสรีภาพอยางสูงของมนุษยสองประการ คือ หลักความมีอิสระเทาเทียมกัน 

ซึ่งมนุษยทุกคนจะตองมีสิทธิเทาเทียมกันในเสรีภาพข้ันพื้นฐานอยางมากที่สุดเทาที่จะเปนได  

และหลักความเสมอภาคของโอกาสที่เปนธรรมหรือหลักความแตกตางในกรณีของความแตกตางใน

ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมตามหลักความยุติธรรมทางสังคมแลวความไมเสมอภาคดังกลาว  

จะตองไดรับการจัดระเบียบใหเปนธรรมหรือใหเปนประโยชนมากที่สุดแกคนที่เสียเปรียบหรือดอย

โอกาสที่สุดในสังคม

 

๒๓ ทั้งน้ีเน่ืองจากในความเปนจริงแลวคนเรามีความสามารถและโอกาสไมเทากัน 

ทําใหมนุษยกลุมหน่ึงไดประโยชนในขณะที่มนุษยอีกกลุมหน่ึงถูกใชเปนเครื่องมือในการแสวงหา

ประโยชนจากกลุมแรกและกลุมหลังมีคนจํานวนมากที่ตกอยูในสภาวะยากจนที่สุดและอยูอยางไมมี

สภาพที่มีคาความเปนมนุษยเหลืออยู จึงทําใหเกิดการเรียกรองสิทธิมนุษยชนในรูปแบบใหมข้ึนมา 

ในลักษณะเปนสิทธิที่ใหมนุษยมีสภาพความเปนอยูที่ดีสมกับความเปนมนุษย๒๔

สิทธิมนุษยชนในยุคน้ีไดสรางพันธะในทางบวก (Positive Obligation) ใหกับรัฐ 

ฝายเดียว คือ เรียกรองใหรั ฐเข ามามีบทบาทในการกระทําเพื่ อเสริมสรางใหมนุษยมี ชี วิต 

ความเปนอยูที่ดี มีคุณคาสมกับความเปนมนุษยแกประชาชนทุกคน แตไมไดกอหนาที่ใหกับบุคคล

ทั่วไป กลาวคือ บุคคลที่สามหรือเอกชนหาไดมีหนาที่ตองจัดหาสิ่งตางๆ ใหกับบุคคลที่เปนผูทรงสิทธิ

น้ันๆ ไม สิทธิมนุษยชนในยุคน้ี ไดแก สิทธิในการศึกษา สิทธิในที่อยูอาศัย สิทธิในการมีอาหาร 

ที่เพียงพอเปนตน

 

๒๕

                                                
๒๑ จรัญ  โฆษณานันท, อางแลว เชิงอรรถที่ ๗, น. ๖๓. 

 

๒๒ 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. 



๑๑ 

 

 

ยุคที่ ๓ สิทธิมนุษยชนแบบกลุมบุคคล (Collective Rights) ที่มุงสูหลักความเปน 

“ภราดรภาพ” หรือความสมานฉันทของเพื่อนมนุษยทั้งมวลในโลก เกิดเปนสิทธิมนุษยชนใหม 

ที่เรียกวา สิทธิในความสมานฉันท (Rights of Solidarity) หรือสิทธิของประชาชน (Rights of Peoples) 

อันเปนสิทธิรวมกันของประชาชนทุกคนหาไดเปนสิทธิของปจเจกชนคนหน่ึงคนใดที่จะใชสิทธิเรยีกรอง

ตามลําดับ แตเปนสิทธิของกลุมบุคคล สิทธิมนุษยชนในยุคน้ีเกิดจาการเรียกรองของกลุมประเทศโลก 

ที่สาม ทั้งน้ีเน่ืองจากประเทศเหลาน้ีถูกกดข่ีและตักตวงผลประโยชนจากรัฐเจาอาณานิคมและ

เน่ืองจากประเทศเหลาน้ันเปนประเทศกําลังพัฒนาที่ยากจน จึงกลาวอางสิทธิในการพัฒนาโดยถือวา

เปนหนาที่ของทุกรัฐที่จะตองรวมมือกันสรางระเบียบโลกที่เปนธรรมที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนา 

และตองชวยเหลือประเทศที่กําลังพัฒนาเหลาน้ัน๒๖

ดังน้ัน จึงมีผูใหความหมายคําวา “สิทธิมนุษยชน” ในความหมายที่แตกตางกัน 

ในแตละยุคสมัย ดังน้ี  

 สิทธิมนุษยชนในยุคน้ี ไดแก สิทธิในการกําหนด

อนาคตตนเอง สิทธิในการพัฒนา สิทธิในการมีสวนรวมและไดรับประโยชนจากมรดกรวม 

ของมนุษยชาติ สิทธิของชนกลุมนอย เปนตน 

John Stuart Mill. ๒๗

Joel Feinberg. 

 อธิบายวา สิทธิมนุษยชน เปนสิทธิในฐานะเปนองคประกอบ

หน่ึงที่ไมอาจขาดไดในความสุขของมนุษย อันหมายถึงวาบุคคลทุกคนโดยธรรมชาติมีสิทธิที่จะไดรับ

การเคารพนับถือเชิงศีลธรรมอยางเทาเทียมกันจากผูอื่น 
๒๘

John Rawls. 

 อธิบายวา สิทธิมนุษยชนเปนขอเรียกรองทางศีลธรรมอันมั่นคง

สมบูรณ ซึ่งต้ังอยูบนฐานของความตองการหรือความจําเปนข้ันพื้นฐานของมนุษยทั้งหมด โดยถือวา

ปจเจกชนทุกคนลวนมีสิทธิมนุษยชนเพราะทุกคนตางก็มีความตองการเย่ียงมนุษยเหมือนกัน  

หาไมแลวก็คงไมสามารถมองเขาเหลาน้ันวาเปนด่ังมนุษยได 
๒๙

“สิทธิมนุษยชน” หรือ Human Rights หมายถึง

 อธิบายวา  สิทธิมนุษยชน คือ การมีสิทธิที่จะไดรับการตอบสนอง

ความตองการในผลประโยชนของมนุษยตางๆ  ของมนุษย ซึ่งสมาชิกของกลุมชนจักตองไดรับการ

ปกปองคํ้าประกันและรับรองตามหลักความยุติธรรมทางสังคม  
๓๐

                                                
๒๖ เพิ่งอาง, น. ๔๓. 

 สิทธิเสรีภาพสวนบุคคลซึ่งปกปอง 

“ปจเจกบุคคล” (Individual) หรือ “กลุมบุคคล” (Group) จากการกระทําที่ตองหามของสมาชิกอื่น

หรือรัฐ โดยกฎหมายระหวางประเทศ หรือจารีตประเพณีระหวางประเทศ 

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



๑๒ 

 

 

สิทธิมนุษยชน คือ๓๑

สิทธิมนุษยชน คือ

  สิทธิที่ครอบคลุมการดํารงอยูของมนุษย เพื่อชีวิตที่ดีในสังคมที่ดี 

โดยมีหลักการที่สําคัญสามเรื่องคือ สิทธิในชีวิต สิทธิในการยอมรับนับถือ และสิทธิในการดําเนินชีวิต

และพัฒนาตนเองตามแนวทางที่ชอบธรรม 
๓๒

จากความหมายคําวา “สิทธิมนุษยชน” ดังกลาว จะเห็นวาสิทธิมนุษยชนสมัยใหม

หรือในยุคปจจุบันมิไดหมายความเฉพาะสิทธิธรรมชาติที่ติดตัวทุกคนมาต้ังแตกําเนิดในฐานะที่เกิดมา

เปนมนุษยเทาน้ัน แตยังรวมถึงสิทธิอันจําเปนที่มนุษยพึงมีเพื่อการดํารงอยูอยางมีศักด์ิศรีของมนุษยดวย 

ไดแก สิทธิในความเปนอยูที่ดี สิทธิในการยอมรับนับถือ สิทธิในการกําหนดตนเอง สิทธิในการพัฒนา

ตนเอง หรือสิทธิมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรของรัฐ นอกจากน้ีสิทธิมนุษยชนสมัยใหมยังมิได

หมายถึงเฉพาะสิทธิของปจเจกชนเทาน้ัน แตยังรวมถึงสิทธิของกลุมบุคคลดวย โดยเฉพาะกลุมบุคคล

ที่เปนผูดอยโอกาสและเสียเปรียบในสังคมที่ตองไดรับการดูแลปกปองจากสังคมหรือรัฐ ดังน้ัน จึงอาจ

กลาวไดวาสิทธิมนุษยชนสมัยใหมหรือในยุคปจจุบันมีสองระดับคือ

 สิทธิอันจําเปนที่มนุษยพึงมีเพื่อใหมนุษยไดมีชีวิตอยางมีศักด์ิศรี 

การที่มนุษยจะมีชีวิตอยางมีศักด์ิศรีได หาไดมีความหมายเพียงการมีชีวิต การดํารงชีวิตเทาน้ัน  

แตมนุษยตองมีสิทธิที่จะพัฒนาตนเองเพื่อใหบรรลุถึงการมีชีวิตอยูอยางมีศักด์ิศรี 

๓๓

(๑.๑.๒) ความสําคัญของสิทธิมนุษยชน 

 สิทธิของปจเจกชนกับ 

สิทธิของกลุมบุคคล (Collective Rights) 

จากความหมายและพัฒนาการทางประวัติศาสตรของสิทธิมนุษยชนตามที่กลาวมา

ขางตนจะเห็นวาสิทธิมนุษยชนมีที่มาจากความตองการสองประการของมนุษย คือ ความตองการเปน

อิสระและความเทาเทียมกันระหวางระหวางมนุษยดวยกันและความตองการจํากัดอํานาจของ

ผูปกครองที่ใชอํานาจกดข่ีประชาชน และจากความตองการดังกลาวทําใหเห็นวาสิทธิมนุษยชน  

มีความสําคัญ ๒ ประการคือ  

๑) สิทธิมนุษยชนในฐานะท่ีเปนหลักในการเรียกรองอิสรภาพและความเทาเทียมกัน

ของมนุษย 

สืบเน่ืองจากสังคมมนุษยในสมัยบุพกาลที่เต็มไปดวยความทุกขยากและความ 

ไมเสมอภาคเทาเทียมของมนุษย โดยมนุษยถูกแบงออกเปนชนช้ันสูงกับชนช้ันลาง โดยชนช้ันลาง 

จะถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกปฏิบัติเหมือนกับเปนวัตถุสิ่งของหรือสัตวเลี้ยงของชนช้ันสูงสิทธิตางๆ  

ในสังคมถูกสงวนไวสําหรับคนช้ันสูงเทาน้ัน ทั้งน้ี เน่ืองจากชนช้ันลางในขณะน้ันไมมีความเปนตัวของ

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



๑๓ 

 

 

ตัวเองและยังตองพึ่งพาอาศัยชนช้ันสูงอยูทั้งในดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและปจจัยสี่  

และสภาพการณเชนน้ีปรากฏทั้งในสังคมตะวันตกและตะวันออก คือ๓๔

ในสังคมตะวันตกเริ่มต้ังแตสมัยเมโสโปเตเมีย ที่แฝงไวดวยความทารุณกรรม 

ของระบบทาส การประหารหมูทาสฝงตามลงไปในประเพณีฝงศพพระราชา การลงโทษที่รุนแรง 

ในลักษณะตาตอตาฟนตอฟน เชน ถาคนไขตายในระหวางการผาตัดแพทยผูผาตัดตองถูกประหาร 

ตายตามไปดวย สมัยอียิปต ภาพของแรงงานทาสการทําการทารุณกรรมทาสและการสูญเสียแรงงาน

ทาสจํานวนมหาศาลจากการสรางพิรามิด สมัยฮิบรู ที่ชาวยิวตกเปนทาสของอียิปตและตองทํางาน

หนักไดรับทุกขเวทนาแสนสาหัส สมัยกรีก แมกรีกจะมีความรุงโรจนในทางปรัชญา โดยเฉพาะปรัชญา

กฎหมายธรรมชาติและสิทธิธรรมชาติที่เช่ือในความเสมอภาคทัดเทียมแหงคุณคาของมนุษยที่มีเหตุผล

โดยธรรมชาติเสมอกัน แตจากชะตาชีวิตของ ๓ นักปรัชญาที่ย่ิงใหญของกรีกโบราณ ไดแก โสกราตีส 

เพลโต และอริสโตเต้ิล อาจสะทอนใหเห็นการเบียดเบียน การขมเหงกันภายในสังคมกรีกไดในระดับหน่ึง 

ที่วาระสุดทายแหงชีวิตโสกราตีสตองสิ้นสุดลงดวยการด่ืมยาพิษฆาตัวตายตามคําพิพากษาของ 

ศาลประชาชน การเนรเทศตัวเองออกจากเอเธนสของเพลโตและถูกจับเปนทาสไปขายในตลาด และ 

อริสโตเต้ิล ที่ตองหลบหนีแทนการเผชิญหนากับโทษประหารชีวิตแบบโสกราตีส และในสมัยโรมัน  

แมโรมันจะมีความเรืองรองแหงเหตุผลหรือคุณคาของความยุติธรรมรองรับกฎหมายโรมัน แตก็ไมอาจ

บดบังหรือ  ปดกั้นความปาเถ่ือนหรือการขมเหงมนุษยดวยกันในสังคม โรมันถือวาทาสมิใชเพียงแค

แรงงานในการผลิตของนายทาสเทาน้ัน หากยังเปนเสมือนวัตถุไรชีวิตที่ตอบสนองความตองการ 

ทุกอยางของนายและอาจถูกซื้อขายกันไดดังเชนสัตวเลี้ยง และปรากฏการณเชนน้ีก็ยังดํารงเรื่อยมาใน

สังคมตะวันตกตลอดจนสมัยใหม ในขณะที่ในสังคมตะวันออกก็มีสภาพการณไมแตกตางกัน ดังจะเห็น

ไดจากในสังคมอินเดียที่มีความเช่ือในระบบวรรณะหรือการแบงช้ันวรรณะของมนุษยออกเปน  

๔ ประเภท ไดแก พราหมณ กษัตริย ไวศยะ และศูทรหรือทาส หรือแมกระทั่งสังคมไทยในอดีตที่มี

ระบบทาสกับนายทาส เปนตน  

  

ตอมา เมื่อสังคมมนุษยมีความเจริญข้ึน มนุษยมีความเปนตัวของตัวเองและมีเหตุผล

กวาแตกอน มนุษยจึงสามารถชวยเหลือและดําเนินชีวิตไดดวยตนเองโดยไมตองพึ่งพาอาศัยผูอื่น

เหมือนแตกอนหรือพึ่งพาอาศัยผูอื่นแตนอยเทาที่จําเปน มนุษยโดยเฉพาะชนช้ันลางจึงมีความ

พยายามแสวงหาแนวทางเพื่อปลดปลอยอิสรภาพตนเองจากอํานาจกดข่ีครอบงําของชนช้ันสูง 

ที่เหนือกวาหรือเพื่อใหชนช้ันลางซึ่งเปนผูดอยกวามีอิสรเสรีภาพมากข้ึนกวาเดิมหรือมีโอกาสพัฒนา

ตนเองใหทัดเทียมกับชนช้ันสูงที่เหนือกวา สิทธิมนุษยชนจึงถูกกลาวถึงในฐานะเปนอุดมคติที่มนุษย

กลาวอางข้ึนเพื่อเรียกรองอิสรภาพและความเทาเทียมกันของมนุษย โดยอางวามนุษยทุกคนเกิดมา

ยอมมีความเสมอภาคเทาเทียมกันและมีสิทธิบางอยางเหมือนกัน คือ สิทธิในชีวิต เสรีภาพและ

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



๑๔ 

 

 

ทรัพยสินที่ติดอยูกับความเปนมนุษยทุกคนมาแตกําเนิดในฐานะที่เกิดมาเปนมนุษยและไมมีมนุษย 

คนใดที่จะพรากหรือโอนสิทธิดังกลาวไปจากมนุษยแตละคนได ดังน้ัน จึงเปนการไมสมควรที่จะ 

ใหมนุษยสามารถถือสิทธิครอบครอง ซื้อขาย กดข่ีขมเหง และกระทําทารุณกรรมมนุษยดวยกันได  

๒) สิทธิมนุษยชนในฐานะท่ีเปนหลักการในการจํากัดอํานาจของผูปกครอง 

จากพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของมนุษยชาติ จะพบวาการตอสูเรียกรอง

เพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิเสรีภาพของมนุษยเปนผลมาจากความขัดแยงอันเน่ืองมาจากความไมเทาเทยีมของ

กลุมบุคคลสองกลุม คือ กลุมแรกเปนกลุมที่มีความเขมแข็งและมีอํานาจในการกําหนดความเปนไป

ภายในสังคม เชน กลุมชนช้ันปกครอง กลุมนักการเมือง กลุมพอคาและนักธุรกิจ และกลุมอิทธิพล 

สวนอีกกลุมหน่ึงเปนกลุมที่มีอํานาจตอรองในทางสังคมนอยกวากลุมแรกและตองปฏิบัติตามการช้ีนํา

ของกลุมแรก เชน กลุมชาวนาและเกษตรกร กลุมผูใชแรงงาน และชนช้ันที่มีฐานะยากจน๓๕  

และคนกลุมแรกมักใชกําลังและอํานาจที่ตนมีกดข่ีขมเหงเอารัดเอาเปรียบคนกลุมหลังอยางไรมนุษยธรรม 

โดยเฉพาะชนช้ันผูปกครอง ทําใหคนกลุมหลังซึ่งอยูในฐานะผูถูกปกครองพยายามหากฎเกณฑตางๆ 

เพื่อมาจํากัดอํานาจของผูปกครอง ไดแก แนวคิดเรื่องกฎหมายธรรมชาติและแนวคิดเรื่องสิทธิธรรมชาติ 

กลาวโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องสิทธิธรรมชาติในฐานะแนวคิดเริ่มตนของสิทธิมนุษยชน ไดเสนอผานทฤษฎี

สัญญาประชาคมตามแนวความคิดของ John Locke ทั้งน้ี เพื่ออธิบายถึงที่มาและขอจํากัดอํานาจของรัฐ

หรือผูปกครอง โดยอางวาในสภาวะธรรมชาติมนุษยทุกคนเทาเทียมกันและมีเสรีภาพอยางเต็มที่ใน

การกําหนดตนเองและเมื่อมีการลวงละเมิดกันเกิดข้ึน มนุษยทุกคนก็มีอํานาจที่จะบังคับตามสิทธิที่ตน

มีอยูไดดวยตนเอง ทําใหเกิดความไมมั่นคงปลอดภัยตอไปในสภาวะธรรมชาติ และเพื่อความมั่นคง

ปลอดภัยและความสงบเรียบรอยในสภาวะธรรมชาติ มนุษยจึงตกลงเขาทําสัญญาอยูรวมกันเปนสงัคม

และจัดต้ังรัฐบาลข้ึนเพื่อทําหนาที่ปกครองรักษาความสงบเรียบรอยและอํานวยความยุติธรรมใหเกิดข้ึน 

ในสังคมเรียกวาสัญญาประชาคม (Social Contract) โดยประชาชนแตละคนยอมสละสิทธิบางสวน

ของตน คือ สิทธิที่จะบังคับกันเองใหรัฐหรือรัฐบาลซึ่งไดจัดต้ังข้ึนตามสัญญา แตทุกคนยังสงวนสิทธิใน

ชีวิต เสรีภาพ และทรัพยสินอันเปนสิทธิธรรมชาติของมนุษยไว ซึ่งรัฐหรือบุคคลใดจะทําลาย 

ลวงละเมิดหรือขัดขวางสิทธิดังกลาวไมได และเมื่อใดที่รัฐหรือรัฐบาลทําผิดเงื่อนไขที่ตกลงไวในสัญญา

โดยการละเมิดสิทธิธรรมชาติของประชาชน ถือวารัฐไดกระทําการอันเปนการฝาฝนความไววางใจของ

ประชาชนตามสัญญาซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญแหงการมีอํานาจของรัฐ ประชาชนผูถูกปกครองยอมมีอิสระ

ในการถอดถอนหรือลมลางรัฐหรือผูปกครองที่ทําผิดสัญญาได และอิสระในการถอดถอนหรือลมลาง

ผูปกครองดังกลาว คือ สิทธิธรรมชาติในการลงโทษผูปกครองของผูถูกปกครอง๓๖

                                                
๓๕ อุดม  รัฐอมฤตและคณะ, อางแลว เชิงอรรถที่ ๕, น. ๒. 

 ซึ่งตอมาเรียกวา 

สิทธิมนุษยชน 

๓๖ จรัญ  โฆษณานันท, อางแลว เชิงอรรถที่ ๗, น. ๑๑๓. 



๑๕ 

 

 

 

๑.๑.๒ รากฐานความคิดเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน 

          (๑.๑.๒.๑) แนวคิดเก่ียวกับกฎหมายธรรมชาติ 

แนวคิดเรื่องกฎหมายธรรมชาติเริ่มตนต้ังแตสมัยกรีกโรมันและมีอิทธิพลทาง

ความคิดเกี่ยวกับกฎหมายเรื่อยมาจนกระทั่งปจจุบัน เน่ืองจากมนุษยตองการแสวงหาความยุติธรรม

ของมนุษยชาติในฐานะที่เปนอุดมคติของกฎหมายเมื่อสังคมและกฎหมายอยูในสภาพที่ไมพึง

ปรารถนา๓๗ กลาวคือ เมื่อมีวิกฤติการณทางสังคมหรือการเมืองเกิดข้ึนจากความขัดแยงกันระหวางคน

ในสังคมดวยกัน หรือระหวางผูปกครองกับผูถูกปกครองอันเน่ืองมาจากการการใชอํานาจที่ปราศจาก

ความเปนธรรมของผูปกครอง และกฎหมายบานเมืองไมสามารถจะแกไขปญหาความขัดแยงดังกลาว

ได กฎหมายธรรมชาติจึงถูกกลาวอางข้ึนในฐานะเปนหลักประสานความขัดแยงระหวางคนในสังคม

และเปนเหตุผลในการเรียกรองสิทธิเสรีภาพและตอสูกับการใชอํานาจรัฐที่ไมเปนธรรมดังกลาว  

โดยอางวาในสภาวะธรรมชาติมีกฎเกณฑตางๆ ที่เกิดข้ึนเองโดยไมมีผูใดบงการเรียกวา “เหตุผลของ

เรื่อง” ควบคุมปกครองและผูกมัดมนุษยทุกคน และเหตุผลอันเดียวกันน้ีก็มีอยูในตัวมนุษยดวยเชนกัน 

มนุษยจึงสามารถใชเหตุผลที่วาน้ีทําความเขาใจและเขาถึงกฎเกณฑตางๆ เหลาน้ันได และเหตุผลอัน

เปนกฎเกณฑที่เรียกวากฎหมายธรรมชาติดังกลาว ไดสอนมนุษยทั้งมวลผูพิจารณาเห็นกฎธรรมชาติ 

น้ีวา๓๘

“โดยที่ชีวิตทั้งหมดลวนเสมอภาคเทาเทียมกันและเปนอิสระทั่วกัน จึงไมมีผูใดอาจ

ทําอันตรายผูอื่นในดานชีวิต สุขภาพ อิสรภาพ และทรัพยสมบัติ...   

 

และโดยที่มนุษยทุกคนตางลวนไดมาซึ่งคุณสมบัติเดียวกันที่ตางรวมเปนเจาของ 

ในสภาวะรวมแหงธรรมชาติ จึงไมอาจยินยอมใหมีการกดบังคับใดๆ ระหวางมนุษยดวยกันซึ่งมี

ลักษณะเปนการใหอํานาจในการทําลายมนุษยดวยกันเองราวกับวาเราถูกสรางข้ึนมาเพื่อประโยชน 

ใชสอยของผูอื่นหรือราวกับ (ผูอื่น) เปนสัตวโลกที่ดอยคาตอยตํ่ากวาที่ดํารงอยูเพื่อรับใชเรา... 

ตามที่พิสูจนมาแลว มนุษยซึ ่งกําเนิดขึ้นมาพรอมกับสิทธิเด็ดขาดในเสรีภาพ 

อันสมบูรณ และการไมถูกควบคุมซึ่งการใชสิทธิทั้งมวลและอภิสิทธ์ิตามกฎแหงธรรมชาติในสภาพที่

เทาเทียมกับมนุษยอื่นๆ ในโลก ยอมมีอํานาจโดยธรรมชาติไมเพียงการปกปองทรัพยสินของเขา

กลาวคือ ชีวิต อิสรภาพ และทรัพยสมบัติ ตอการถูกทําใหเสียหายหรือความพยายาม (ดังกลาว)  

จากผูอื่น แตยังมีอํานาจในการตัดสินและลงโทษการละเมิดกฎแหงธรรมชาติน้ันตอบุคคลอื่น...”   

 
                                                

๓๗ สมยศ  เช้ือไทย, นิติปรัชญาเบื้องตน,พิมพครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, 

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 กฎหมายธรรมชาติดานหน่ึงจึงเปนสัญลักษณของการตอสู

เพื่อความเสมอภาคและความเปนไทอยางสมบูรณของมนุษยชาติ อีกดานหน่ึงก็เปนอาวุธทางทฤษฎี

ของผูถูกปกครองสําหรับการตอสูกับการใชอํานาจของฝายเผด็จการหรือผูปกครองที่ไมเปนธรรม

ทั้งหลาย๓๙ โดยเฉพาะอํานาจในการออกกฎหมายบานเมืองของผูปกครอง ที่ผูปกครองตอง 

ออกกฎหมายใหสอดคลองและไมขัดหรือแยงกับกฎเกณฑที่เปนกฎหมายหมายธรรมชาติ โดยเฉพาะ

กฎเกณฑในเรื่องความมีอิสรภาพ ความเสมอภาคและความเทาเทียมกันระหวางมนุษย อันถือเปน

รากฐานในการกอใหเกิดแนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนมาจนกระทั่งปจจุบัน และจากการพิจารณา

พัฒนาการทางประวัติศาสตรของแนวความคิดเรื่องกฎหมายธรรมชาติต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

จะพบวาการกลาวอางแนวคิดเรื่องกฎหมายธรรมชาติในยุคแรกๆ มีแนวโนมไปในทางวางรากฐาน

ใหแกอํานาจชอบธรรมในการปกครองและความมั่นคงของรัฐสมัยใหมย่ิงกวาการเนนเรือ่งสทิธิเสรภีาพ

ของเอกชน ในขณะที่การกลาวอางแนวคิดเรื่องกฎหมายธรรมชาติสมัยใหมจะแสดงออกในรูปของการ

ยกข้ึนอางเปนหลักในการตอสูเพื่อปกปองสิทธิที่ถือวาเปนสิทธิข้ันพื้นฐานของมนุษย เชน สิทธิในชีวิต

รางกาย ทรัพยสิน เสรีภาพ ความเสมอภาค หรือความมีศักด์ิศรีเทาเทียมกันของมนุษย๔๐

สมัยกรีกและโรมัน กฎหมายธรรมชาติ เปนเหตุผลที่มีอยูแลวในสภาพธรรมชาติ 

ไมไดเกิดจากเจตจํานงหรือข้ึนอยูกับอําเภอใจของผูใดและมนุษยเพียงแตใชเหตุผลและสติปญญาที่มี

อยูในตัวมนุษยไปคนพบกฎหมายเหลาน้ันไดเทาน้ัน

 หรือเนน

เรื่องสิทธิเสรีภาพของเอกชนน่ันเอง และจากพัฒนาการทางประวัติศาสตรของแนวคิดเรื่องกฎหมาย

ธรรมชาติจะเห็นวาแตละยุคสมัยตางใหความหมายของคําวากฎหมายธรรมชาติวา หมายถึง เหตุผล 

แตเปนเหตุผลในความหมายที่แตกตางกัน คือ  

๔๑ กฎหมายดังกลาวจึงอยูเหนือกฎหมายที่มนุษย

บัญญัติข้ึนและมนุษยจะตองไมบัญญัติกฎหมายตางๆ ข้ึนใชในบานเมืองใหขัดกับกฎหมายธรรมชาติ 

หากขัดกฎหมายน้ันก็ไมควรคาแกการไดช่ือวาเปนกฎหมาย๔๒

                                                
๓๙ จรัญ  โฆษณานันท, นิติปรัชญา, พิมพครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

๒๕๓๗), น. ๑๕๖. 

 คําวา “เหตุผล” (Ratio, Reason) น้ี 

ตามความหมายทางปรัชญาสํานัก Stoicism ของกรีก หมายถึง ระบบที่เปนระเบียบที่มีอยูเปน

อันหน่ึงอันเดียวกันกับระบบของจักรวาลที่เรียกวา “เหตุผลสากล” (Universal Reason) กลาวคือ โลกและ 

เอกภพลวนแตดํารงอยูอยางมีระเบียบมีกฎเกณฑมีความเกี่ยวของสัมพันธกันอยางมีเหตุผลเพราะโลก

และเอกภพดําเนินไปโดยถูกจัดระเบียบจากสิ่งที่มีคุณภาพทางสติปญญาที่เรียกวาเหตุผลสากล และ

โดยที่มนุษยเปนสวนหน่ึงของจักรวาลและถูกกํากับอยูดวยเหตุผลสากลมนุษยจึงเปนสิ่งที่มีเหตุผล

๔๐ ปรีดี  เกษมทรัพย, นิติปรัชญา, พิมพครั้งที่ ๘, ( กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเดือนตุลา, ๒๕๕๐),  

น. ๒๐๖ – ๒๐๗. 
๔๑ สมยศ  เช้ือไทย, อางแลว เชิงอรรถที่ ๓๗, น. ๗๔. 
๔๒ ปรีดี  เกษมทรัพย, อางแลว เชิงอรรถที่ ๔๐, น. ๑๒๖. 



๑๗ 

 

 

เชนเดียวกับสิ่งอื่นๆ และดวยเหตุผลที่มีอยูในจิตใจน้ี มนุษยจึงสามารถเขาถึงเหตุผลสากลที่มีอยูใน

จักรวาลน้ีได๔๓

สมัยกลาง กฎหมายธรรมชาติ คือ เหตุผลและปญญาอันศักด์ิสิทธิของพระผูเปนเจา

ในสวนที่มนุษยสามารถเขาถึงหรือหย่ังรูไดดวยเหตุผลและสติปญญาของมนุษยที่มีอยูในตัวมนุษย 

ทุกคน

 และรูกฎหมายไดโดยใชเหตุผลหรือสติปญญาที่มีในตัวมนุษยคนหากฎหมายธรรมชาติ

ในสมัยกรีกและโรมันจึงเปนกฎหมายอุดมคติ (Ideal Law) ที่กฎหมายที่มนุษยบัญญัติข้ึนซึ่งเปน

กฎหมายที่แทจริง (Reality) ตองสอดคลองหรือใกลเคียงกับกฎหมายอุดมคติมากที่สุด  

๔๔ อันเปนคุณลักษณะธรรมชาติที่พระเจาประทานใหแกมนุษย๔๕ และกฎหมายน้ีมีหลักเกณฑ

สําคัญที่สุดที่เปนหลักช้ีนําการกระทําตางๆ ของมนุษยใหเปนไปตามหลักของเหตุผล คือ หลักเกณฑ

ที่วา “จงทําดี และละเวนความช่ัว” และอะไรดีอะไรช่ัวน้ันเปนเรื่องที่มนุษยสามารถวินิจฉัยไดดวย

เหตุผลที่มีอยูในตัวมนุษยทุกคนและสิ่งใดที่เปนไปตามความโนมเอียงตามธรรมชาติของมนุษยสิ่งน้ัน

นับวาเปนสวนหน่ึงของกฎหมายธรรมชาติดวย๔๖ เชน ความตองการมีชีวิตรอด ความปรารถนาที่จะอยู

รวมกันฉันสามีภริยาระหวางหญิงกับชาย และความตองการอยูรวมกันเปนสังคมดวยความสงบสุข 

และกฎหมายมนุษยจะตองสอดคลองและไมขัดกับกฎหมายธรรมชาติ ถากฎหมายมนุษยขัดกับ

กฎหมายธรรมชาติ กฎหมายน้ันยอมไมมีคาเปนกฎหมาย๔๗ กฎหมายธรรมชาติในสมัยกลางจึงเปน

กฎหมายที่สูงกวา (Higher Law) กลาวคือ กฎหมายธรรมชาติเปนกฎหมายที่สูงกวากฎหมาย

บานเมืองของมนุษย ถากฎหมายบานเมืองขัดหรือแยงกับกฎหมายธรรมชาติ กฎหมายน้ันยอมไรผล

และราษฎรยอมมีสิทธิไมเช่ือฟงผูปกครองไดเพราะราษฎรมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมายธรรมชาติเหนือ

สิ่งอื่นใด๔๘

สมัยใหม กฎหมายธรรมชาติ คือ เหตุผลตามธรรมชาติของมนุษยที่บงบอกวา 

การกระทําใดถูกหรือผิด ดีหรือช่ัว และกฎหมายดังกลาวยอมมีอยูดวยตนเองไมข้ึนกับใคร และในการ

พิจารณาวากฎเกณฑใดเปนกฎหมายดังกลาวหรือไม พิจารณาไดจากกฎเกณฑน้ันเองวาสอดคลองกับ

เหตุผลตามธรรมชาติของมนุษยในการอยูรวมกันเปนสังคมหรือไม หากสอดคลองกฎเกณฑน้ันก็เปน

กฎหมายธรรมชาติ หากไมสอดคลองกฎเกณฑน้ันก็ไมใชกฎหมายธรรมชาติ เชน

 กฎหมายที่มนุษยบัญญัติข้ึนจึงตองอยูใตบังคับกฎหมายธรรมชาติซึ่งเปนกฎเกณฑที่สูงกวา  

๔๙

                                                
๔๓ เพิ่งอาง, น. ๑๒๒, ๓๓๐. 

 หลักการงดเวน 

ไมเอาของผูอื่นมาเปนของตน การรักษาคํามั่นสัญญาที่ใหไวแกผูอื่น การชดใชคาเสียหายแกการที่ได

กระทําตอผูอื่นโดยมิชอบ เปนตน และมนุษยไมเพียงแตใชเหตุผลและสติปญญาที่มีอยูในธรรมชาติ

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



๑๘ 

 

 

ของมนุษยทําความเขาใจกฎหมายดังกลาวไดเทาน้ัน แตยังสามารถใชเหตุผลและสติปญญาที่มีบัญญัติ

กฎหมายตามหลักกฎหมายธรรมชาติไดอยางไมจํากัด จากความเช่ือในเหตุผลและสติปญญาที่มีอยูใน

ธรรมชาติของมนุษยดังกลาว ทําใหยุคน้ีเปนยุคแหงการใชเหตุผลตามธรรมชาติในการอธิบายเรื่องราว

ตางๆ เชน การใชเหตุผลตามธรรมชาติวิจารณการกระทําที่ไมชอบดวยเหตุผลของผูปกครอง กฎหมาย

ธรรมชาติในสมัยน้ีจึงมีลักษณะเปนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูถูกปกครองและจํากัดอํานาจ

ของผูปกครองในขณะเดียวกัน และไดมีการนําความคิดกฎหมายธรรมชาติมาบัญญัติเปนกฎหมาย

บานเมืองในลักษณะของกฎหมายลายลักษณอักษรโดยอาศัยอํานาจของรัฐสมัยใหม กฎหมาย

บานเมืองในสมัยน้ีจึงอยูบนหลักการของเหตุผล หลักแหงสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคและ

ปรากฏใหเห็นเปนรูปธรรมในรัฐธรรมนูญประเทศตางๆ มาจนกระทั่งปจจุบัน๕๐

จากความหมายของกฎหมายธรรมชาติในยุคสมัยตางๆ ตามที่กลาวมาขางตน  

จึงอาจกลาวโดยสรุปไดวา กฎหมายธรรมชาติ หมายถึง กฎเกณฑที่เปนแบบแผนการปฏิบัติของมนุษย

ที่มีอยูเปนการทั่วไปในสภาพธรรมชาติทุกหนทุกแหงไมเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนตองปฏิบัติตาม และการ

เกิดข้ึนหรือการมีอยูของกฎหมายดังกลาวไมไดเกิดจากการจํานงจงใจหรือการยอมรับหรือไมยอมรับ

ของผูใด มนุษยจึงเปนเพียงผูคนพบกฎเกณฑเหลาน้ันเทาน้ัน กฎหมายดังกลาวจึงอยูเหนือกฎหมาย

ของบานเมืองที่ผูมีอํานาจในบานเมืองตราข้ึนและเปนหนาที่ของฝายบานเมืองในการบัญญัติกฎหมาย

ใหสอดคลองและไมขัดหรือแยงกับกฎหมายดังกลาว หากกฎหมายบานเมืองไมสอดคลองหรือขัดหรือ

แยงกับกฎหมายดังกลาว กฎหมายบานเมืองยอมไมควรคาแกการเปนกฎหมายที่สมบูรณและมนุษย

สามารถเขาถึงและหย่ังรูกฎหมายดังกลาวไดดวยการใชเหตุผลและสติปญญาที่มีอยูในตัวมนุษยเอง 

จากความหมายดังกลาวจะเห็นวากฎหมายธรรมชาติมีลักษณะที่สําคัญ ๔ ประการ คือ  

   

๑. กฎหมายธรรมชาติเปนกฎหมายที่ใชไดโดยไมจํากัดสถานที่ คือ กฎหมายธรรมชาติ

เปนกฎหมายในทุกๆ ที่ ที่ทุกๆ คนและทุกๆ สังคมจะตองยอมรับและปฏิบัติตาม บุคคลทุกคน 

จึงสามารถกลาวอางกฎหมายดังกลาวไดโดยไมจํากัดสถานที่ แมสถานที่ดังกลาวจะไมใชสถานที่ 

ที่ตนสังกัดหรืออยูในบังคับก็ตาม  

๒. กฎหมายธรรมชาติเปนกฎหมายที่ใชไดโดยไมจํากัดเวลา คือ กฎหมายธรรมชาติ

เปนกฎหมายในทุกๆ เวลาไมเปลี่ยนแปลงเปนอนันตกาลในทุกยุคทุกสมัย บุคคลทุกคนจึงสามารถ

กลาวอางกฎหมายดังกลาวไดตลอดเวลาไมวาจะลวงพนไปนานเทาใดก็ตาม  

๓. กฎหมายธรรมชาติเปนกฎหมายที่อยูเหนือกฎหมายของรัฐ คือ กฎหมาย

ธรรมชาติเปนกฎเกณฑที่มีคุณคาในตัวเองเหนือกฎหมายบานเมืองที่กฎหมายบานเมืองซึ่งมีที่มาจาก

เหตุผลของมนุษยและเปนสวนหน่ึงของกฎหมายธรรมชาติจะตองสอดคลองและไมขัดหรือแยงกับ

                                                
๕๐ สมยศ  เช้ือไทย, อางแลว เชิงอรรถที่ ๓๗, น. ๙๕ – ๙๖. 



๑๙ 

 

 

กฎหมายธรรมชาติ๕๑

๔. มนุษยทุกคนสามารถเขาถึงและหย่ังรูกฎหมายธรรมชาติไดดวยเหตุผลและ

สติปญญาที่มีอยูในตัวมนุษยและทุกคนตองปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาว คือ เน่ืองจากกฎหมายธรรมชาติ

เปนสิ่งที่มีอยูในใจของมนุษยทุกคน มนุษยจึงสามารถหย่ังรูและคนพบไดวาอะไรคือกฎเกณฑที่เปน

กฎหมายธรรมชาติ โดยที่ไมตองไปศึกษาคนควาหรือสอบถามใคร โดยอาศัยเหตุผลและสติปญญาที่มี

อยูในตัวมนุษยในการหย่ังรูและคนหากฎหมายดังกลาว   

 และเปนหนาที่ของฝายบานเมืองในการบัญญัติกฎหมายใหสอดคลองและไมขัด

หรือแยงกับกฎหมายธรรมชาติ  

(๑.๑.๒.๒) แนวคิดเก่ียวกับสิทธิธรรมชาติ 

แนวคิดเรื่อง “สิทธิธรรมชาติ” (Natural Rights) เปนแนวคิดระยะเริ่มตนของแนวคิด

เรื่องสิทธิมนุษยชนในสมัยปจจุบันและเปนแนวคิดที่สืบเน่ืองมาจากแนวคิดเรื่องกฎหมายธรรมชาติที่

เช่ือในความมีเหตุผลในธรรมชาติ ความมีเหตุผลของมนุษยและเช่ือวาเหตุผลของมนุษยเปนสวนหน่ึง

ของเหตุผลในธรรมชาติ และนักปรัชญากฎหมายธรรมชาติใหความสําคัญกับสิทธิธรรมชาติเปนอยางมาก

ในฐานะเปนแนวคิดที่เกี่ยวของกับแนวคิดเรื่องกฎหมายธรรมชาติอยางย่ิง  

เริ่มตนที่นักคิดกลุม Stoics นักคิดในสมัยกรีก อธิบายวา๕๒ เมื่อจักรวาลถูกกํากับอยู

ดวยเหตุผลและโดยที่มนุษยเปนสวนหน่ึงของจักรวาล มนุษยทุกคนในทุกหนทุกแหงจึงยอมอยูภายใต

บังคับหรือในกํากับแหงกฎแหงเหตุผลหรือกฎหมายธรรมชาติอยางเดียวกัน และมนุษยในฐานะทีต่างมี

เหตุผลและรูผิดชอบช่ัวดีเหมือนๆ กัน มนุษยทุกคนจึงมีความเสมอภาคเทาเทียมกันในสภาวะ

ธรรมชาติ การแบงแยกคนออกเปนเช้ือชาติวาเปนกรีกสวนหน่ึง สวนชาติอื่นเปนคนปา สวนหน่ึง 

เปนนายอีกสวนหน่ึงเปนทาส จึงเปนสิ่งที่ไมถูกตองตามหลักกฎหมายธรรมชาติ และในความเสมอภาค 

เทาเทียมกันของมนุษยทุกคนโดยไมแบงแยกเช้ือชาติ เผาพันธุ หรือศาสนาดังกลาว นักคิดกลุม 

Stoics อธิบายวามนุษยทุกคนตางมีสิทธิอยางหน่ึงเหมือนกันที่เรียกวา “สิทธิธรรมชาติ” อันเปนสิทธิ

ที่ตกอยูกับบุคคลทุกคนและตลอดไป ไมใชสิทธิสําหรับประชาชนกลุมใดกลุมหน่ึงโดยเฉพาะ แตเปน

สิทธิที่มนุษยทุกคนทุกสถานที่ตางไดรับ ทั้งน้ี โดยเหตุที่วาเขาเหลาน้ันเปนมนุษย๕๓

ตอมา แนวคิดเรื่องสิทธิธรรมชาติไดปรากฏชัดในแนวคิดของ John Locke นักคิด 

ในสมัยใหม ในรูปของทฤษฎีสิทธิธรรมชาติ โดย Locke ไดพัฒนาทฤษฎีน้ีข้ึนมาเพื่อเปนอาวุธทาง

ความคิดในการตอสูทางการเมืองและลมลางอํานาจกษัตริยอังกฤษ

 

๕๔ โดย Locke ไดเสนอแนวคิด

เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยในสภาวะธรรมชาติไววา๕๕

                                                
๕๑ เพิ่งอาง, น. ๑๐๘ 

 มนุษยในสภาวะธรรมชาติมีเสรีภาพ 

๕๒ 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. 



๒๐ 

 

 

โดยสมบูรณไมมีขอจํากัด มนุษยทุกคนจึงมีความเทาเทียมกัน และดวยความที่มนุษยมีธรรมชาติที่ดี 

คือ เปนคนดีมีเหตุผล มนุษยจึงใชเหตุผลที่มีทําความเขาใจกฎหมายธรรมชาติไดและทําใหมนุษยรูจัก

เคารพความเสมอภาคและเสรีภาพซึ่งกันและกัน คือ รูวาแตละคนไมควรลวงละเมิดชีวิต รางกาย

เสรีภาพและทรัพยสินของกันและกัน แตเน่ืองจากความเทาเทียมกันและมีเสรีภาพของมนุษยแตละคน

โดยไมจํากัดดังกลาว ทําใหมีการลวงละเมิดหรือกระทบกระทั่งสิทธิของผูอื่นอยูเสมอๆ และมนุษย 

แตละคนก็มีอํานาจที่จะบังคับการใหเปนไปตามสิทธิที่ตนมีตามธรรมชาติและลงโทษผูกระทําความผดิ

ดวยกําลังของตนเอง ทําใหการมีชีวิตอยูในสภาวะธรรมชาติเชนน้ีขาดความแนนอนชัดเจน 

ไมมีหลักประกันและไมมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตรางกาย เสรีภาพ และทรัพยสินที่แตละคนมีตาม

ธรรมชาติ ดังน้ัน เพื่อความมั่นคงปลอดภัย ยุติปญหาความขัดแยงและความไมสงบเรียบรอยตางๆ  

ที่มีอยูในสภาวะธรรมชาติ มนุษยจึงตกลงเขาทําสัญญาอยูรวมกันเปนสังคมและจัดต้ังรัฐบาลข้ึนทํา

หนาที่ปกครอง รักษาความสงบเรียบรอยและอํานวยความยุติธรรมใหเกิดข้ึนในสังคมที่เรียกวาสัญญา

ประชาคม (Social Contract)  

สัญญาประชาคม (Social Contract) ของ John Locke๕๖

จากแนวคิดเรื่องสัญญาประชาคมของ John Locke ดังกลาว จะเห็นวา Locke  

ไดยอมรับวาในสภาวะตามธรรมชาติของมนุษยมีสิทธิบางอยางที่ติดอยูกับความเปนมนุษยทุกคน 

มาแตกําเนิดที่เรียกวา “สิทธิธรรมชาติ” คือ สิทธิในชีวิต เสรีภาพ และทรัพยสิน ที่ไมมีผูใดจะ 

พรากหรือจําหนายจายโอนสิทธิดังกลาวไปจากมนุษยหรือโอนใหแกกันได แมกระทั่งรัฐหรือผูปกครอง

เองก็ไมอาจใชอํานาจลวงล้ําหรือทําลายสิทธิดังกลาวของประชาชนได และเปนหนาที่ของรัฐ 

หรือผูปกครองที่จะตองธํารงรักษาไวซึ่งสิทธิธรรมชาติของมนุษยไมใหมีการลวงล้ําสิทธิดังกลาว

 เปนสัญญาประชาคมแบบ

สัญญาสหภาพ กลาวคือ เปนสัญญาที่ประชาชนแตละคนตกลงโอนอํานาจบางสวนของตนซึ่งไดแก

อํานาจบังคับการตามกฎหมายธรรมชาติใหแกรัฐบาลหรือรัฐซึ่งไดจัดต้ังข้ึนตามสัญญาแตทุกคนยังคง

สงวนสิทธิในชีวิต เสรีภาพ และทรัพยสินอันเปนสิทธิข้ันพื้นฐานตามธรรมชาติของมนุษยไว ดังน้ัน  

รัฐที่จัดต้ังข้ึนตามสัญญาประชาคมตามแนวคิดของ John Locke จึงมีอํานาจจํากัดเฉพาะรักษาความ

สงบเรียบรอยและอํานวยความยุติธรรมใหเกิดข้ึนในสังคมเทาน้ัน ทั้งน้ี เพื่อธํารงรักษาไวซึ่งสิทธิในชีวิต 

เสรีภาพ และทรัพยสินของประชาชน และรัฐก็ไมสามารถใชอํานาจไปทําลายหรือลวงละเมิดสิทธิ

เหลาน้ีได เพราะสิทธิเหลาน้ันเปนสิทธิตามธรรมชาติของมนุษยที่ติดอยูกับความเปนมนุษย จึงไมอาจ

ถูกพรากและจําหนายจายโอนใหแกกันได และเมื่อใดที่รัฐใชอํานาจไปทําลายหรือลวงละเมิดสิทธิ

ดังกลาว ถือวารัฐไดทําผิดเงื่อนไขที่ตกลงไวในสัญญาประชาคมหรือเปนการฝาฝนความไววางใจของ

ประชาชนตามสัญญาซึ่งถือเปนเงื่อนไขสําคัญแหงการมีอํานาจของรัฐ ประชาชนยอมมีสิทธิอันชอบ

ธรรมที่จะปฏิวัติลมลางผูปกครองที่ผิดสัญญาน้ันได 

                                                
๕๖ สมยศ  เช้ือไทย, อางแลว เชิงอรรถที่ ๓๗, น. ๑๐๑ – ๑๐๒. 



๒๑ 

 

 

ระหวางมนุษยดวยกัน และจากแนวคิดดังกลาวของ Locke นับเปนการปรากฏตัวอยางชัดเจนของ

แนวคิดเรื่องสิทธิธรรมชาติและไดพัฒนาเรื่อยมาเปนแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนและการคุมครองสิทธิ

มนุษยชนในความหมายปจจุบัน 

จากที่ไดกลาวมาขางตนจึงอาจสรุปไดวา สิทธิธรรมชาติหรือสิทธิตามธรรมชาติ๕๗

 

 

หมายถึง สิทธิที่มนุษยแตละคนมี ติดตัวมาตามธรรมชาติ เชน สิทธิในชีวิต สิทธิในรางกาย  

สิทธิดังกลาวน้ีมนุษยแตละคนมีอยูโดยไมข้ึนอยูกับรัฐและไมข้ึนอยูกับกฎหมายบานเมือง กลาวคือ 

เปนสิทธิที่มีอยูกอนมีรัฐน่ันเอง 

๑.๒ แนวคิดเก่ียวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน 

 

๑.๒.๑ รากฐานความคิดเก่ียวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน 

         จากแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนตามที่กลาวมาขางตน จะเห็นวาแนวคิดเรื่องสิทธิ

มนุษยชนไมใชเรื่องใหม แตเปนแนวคิดที่มีมานานแลวต้ังแตสมัยกรีกโรมัน โดยอยูในรูปแบบของสิทธิ

ธรรมชาติและพัฒนามาเปนสิทธิมนุษยชนในปจจุบัน และมนุษยไดกลาวอางสิทธิมนุษยชนเพื่อการ

ปลดปลอยความเปนอิสรภาพและเรียกรองความเทาเทียมกันของมนุษยจากการถูกกดข่ีขมเหง  

เอารัดเอาเปรียบ และทารุณกรรมตางๆ ของฝายที่สูงและเหนือกวา โดยเฉพาะในชวงระหวาง

สงครามโลกครั้งที่ ๑ จนเริ่มสงครามโลกครั้งที่ ๒ ถือไดวาเปนยุคหฤโหดสําหรับมนุษยชาติ ประชาชน

พลเมืองนับลานๆ คนถูกกดข่ีและเขนฆาโดยรัฐบาลของตนเองอยางทารุณ ทั้งน้ี เน่ืองจากการเกิดข้ึน

ของลัทธิชาตินิยมและลัทธิเหยียดเผาพันธุอื่นๆ (Xenophobia) จึงนําไปสูการปกครองแบบ 

เผด็จการทหารแบบเบ็ดเสร็จ ไมวาจะเปนรัฐบาลฟาสซิสตในอิตาลี นาซีในเยอรมันและอีกหลายๆ 

ประเทศ๕๘

                                                
๕๗ วรเจตน  ภาคีรัตน, “หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม.” 

 และที่สะเทือนใจมนุษยชาติมากที่สุดคือ การฆาลางเผาพันธุชาวยิวโดยฮิตเลอร 

ในชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒ จากความโหดรายระหวางมนุษยดวยกันดังกลาวจึงไดมีการเรียกรอง 

ใหมีการคุมครองสิทธิมนุษยชนข้ึนในระดับภายในประเทศและในระดับระหวางประเทศโดยมีรากฐาน

ความคิดในการเรียกรองใหมีการคุมครองสิทธิมนุษยชนมาจากหลักนิติรัฐและหลักสังคม กลาวคือ 

http://www.pub-law.net. 
๕๘ วิชัย  ศรีรัตน, อางแลว เชิงอรรถที่ ๑๗, น. ๒๗. 



๒๒ 

 

 

(๑.๒.๑.๑) หลักนิติรัฐ 

  หลักนิติรัฐถือเปนหลักการพื้นฐานที่สําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ถึงขนาดกลาวกันวา “การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่แทจริงจะมีข้ึนและดํารงอยูตลอดไปไมได 

โดยปราศจากหลัก นิติรัฐและเฉพาะแตรัฐที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยเท าน้ัน  

จึงจะควรคาแกการเรียกวา “นิติรัฐ”๕๙ (Rechtsstaat หรือ L' Etat de Droit หรือ The Rule of Law) 

เปนคําที่นักประวัติศาสตรและนักปรัชญาการเมืองทางตะวันตกใชเรียกรัฐประเภทหน่ึงที่เกดิข้ึนในชวง

คริสตศตวรรษที่ ๑๘ ซึ่งยอมรับรองและใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานของราษฎรไวใน

รัฐธรรมนูญ ทั้งน้ี เพื่อที่ราษฎรจะไดใชสิทธิเสรีภาพเชนวาน้ันพัฒนาบุคลิกภาพของตนไดตามที่ราษฎร

แตละคนจะเห็นสมควร๖๐ ตามแนวความคิดของลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม (Individualism) ที่เช่ือมั่นใน

ความสามารถและศักด์ิศรีแหงความเปนมนุษยที่เทาเทียมกันของปจเจกชนแตละคนและลัทธิเสรีนิยม 

ที่เช่ือและถือมั่นในความมีคุณคาและความสามารถที่จะพัฒนาไปสูคุณคาน้ันไดดวยตัวเองของมนุษย 

แตละคนถาไดรับโอกาสที่จะเลือกวิถีทางในการดําเนินชีวิตของตนไปไดโดยเสรี๖๑ ซึ่งรัฐจะตองเคารพ

ตอสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานของพลเมืองเพื่อปองกันสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานน้ีจากการใชอํานาจตาม

อําเภอใจของรัฐ รัฐมีอํานาจจํากัดโดยตองยอมตนอยูภายใตกฎหมายอยางเครงครัด๖๒ กลาวคือ กรณี

ที่รัฐจะลวงล้ําสิทธิข้ันพื้นฐานของประชาชนตองมีกฎหมายใหอํานาจจึงจะกระทําได๖๓

Robert von Mohl, Carl Welcker และ Johann Christoph Frisherr von 

Aretin นักคิดที่สําคัญของเยอรมันไดใหความของคําวา “นิติรัฐ” วาหมายถึง รัฐแหงความมีเหตุผล  

อันเปนรูปแบบที่ปกครองตามเจตจํานงโดยรวมที่มีเหตุผลและมีวัตถุประสงคเพื่อสิ่งที่ดีที่สดุสาํหรบัสงัคม

 และกระทําได

ภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนดไวเทาน้ัน 

                                                
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  เช่ียววิทย, “การควบคุมตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ตราขึ้นโดยองคกร

นิติบัญญัติโดยองคกรตุลาการ,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๓),  

น. ๗๖ – ๗๗. 
๖๒ สมยศ  เช้ือไทย และวรพจน  วิศรุตพิชญ , “แนวความคิดพื้นฐานเก่ียวกับรัฐธรรมนูญและ

ประชาธิปไตย” วารสารนิติศาสตร, ฉบับที่ ๓, ปที่ ๑๔, น. ๔๔ (กันยายน ๒๕๓๗). 
๖๓ สมยศ  เช้ือไทย, คําอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ, เอกสารประกอบการสอนช้ันปริญญาโท  

วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญช้ันสูง, (คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๗), น. ๘๗. 



๒๓ 

 

 

เปนการทั่วไป๖๔ โดยรัฐมีข้ึนเพื่อประโยชนของเอกชนทุกคน อํานาจของรัฐจะมีขอบเขตจํากัดลง 

เมื่อเกี่ยวของกับสิทธิเสรีภาพของเอกชน และจะตองมีองคกรที่ เปนกลางกํากับดูแลการที่รัฐ 

ตองปฏิบัติตามกฎหมาย๖๕ ตอมาความหมายของคําวา “นิติรัฐ” ถูกลดขอบเขตความหมายของนิติรัฐ

ในทางเน้ือหากลายเปนนิติรัฐในทางรูปแบบ โดย Friedrich Julius Stahl ไดอธิบายวา รัฐควรจะเปน 

“นิติรัฐ” ซึ่งเปนแนวทางในการแกไขปญหาของรัฐและเปนความพยายามที่จะพัฒนารัฐไปสูยุคใหม 

ดังน้ัน รัฐจะตองกําหนดแนวทางและขอบเขตในการทําใหบรรลุความมุงหมายดังกลาว โดยรัฐจะตอง

เคารพในขอบเขตสวนบุคคลของปจเจกบุคคลและจะตองใหการรับรองคุมครองขอบเขตสวนบุคคล

โดยกฎหมาย และทําใหเกิดความมั่นคงตอแนวทางดังกลาว นอกจากน้ันรัฐไมควรจะใชอํานาจเหนือ

ของรัฐบังคับบุคคลตามแนวจารีตที่เคยปฏิบัติอีกตอไป โดยเฉพาะอยางย่ิงในขอบเขตสวนบุคคล  

และน่ีคือความหมายของ“นิติรัฐ”๖๖ Gerhard Anschütz อธิบายวา หลักนิติรัฐ คือ การที่ 

ฝายปกครองจะใชอํานาจแทรกแซงเสรีภาพของเอกชนจะกระทําโดยฝาฝนกฎหมายไมไดหรืออีกนัย

หน่ึงจะตองมีฐานทางกฎหมายใหใชอํานาจที่จะกระทําเชนน้ันได๖๗

จากความหมายของคําวา “นิติรัฐ” ดังกลาวขางตน จึงอาจกลาวไดวา หลักนิติรัฐ 

หมายถึง หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของราษฎรจากการใชอํานาจตามอําเภอใจของรัฐและองคกรตางๆ 

ของรัฐโดยกฎหมาย กลาวคือ การที่รัฐยอมรับรองและใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพของราษฎร 

ไวในรัฐธรรมนูญ ไมไดหมายความวา รัฐจะยอมใหราษฎรใชสิทธิเสรีภาพของตนกระทําการตางๆ  

ไดโดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ จากองคกรเจาหนาที่ของรัฐๆ รัฐมีผลประโยชนของสวนรวม 

หรือผลประโยชนสาธารณะ (Public Interest) ที่จะตองธํารงรักษาไว และเพื่อธํารงรักษาไวซึ่ง

ผลประโยชนของสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะน้ี ในบางกรณีรัฐจําเปนตองบังคับใหราษฎร

กระทําการหรือละเวนไมกระทําการบางอยางและการลวงล้ําเขาไปในแดนแหงสิทธิเสรีภาพดังกลาว

ตองมีกฎหมายบัญญัติใหอํานาจกระทําไดไวอยางชัดแจงและภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนดไว

เทาน้ัน และเพื่อใหการปกครองโดยหลักนิติรัฐหรือโดยกฎหมายดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  

ในกรณีที่ราษฎรผูซึ่งเห็นวาตนถูกองคกรของรัฐลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพโดยไมชอบดวยกฎหมาย  

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 เน่ืองใน

โอกาสครบรอบ ๙๐ ปธรรมศาสตราจารยสัญญา  ธรรมศักดิ์, จัดพิมพโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๑ :  

น. ๒๖. 
๖๖ บรรเจิด  สิงคะเนต,ิ อางแลว  เชิงอรรถที่ ๖๔, น. ๒๔. 
๖๗ ชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต, อางแลว  เชิงอรรถที่ ๖๕, น. ๒๗. 



๒๔ 

 

 

ของการกระทําขององคกรของรัฐและขอใหเพิกถอนการกระทําน้ันเสียหรือขอใหไมใชการกระทําน้ัน

บังคับแกกรณีของตนหรือขอใหบังคับใหฝายปกครองชดใชคาสินไหมทดแทนแกตนแลวแตกรณี  

ในกรณีที่ศาลเห็นวาการกระทําน้ันไมชอบดวยกฎหมาย ดังน้ัน ในรัฐที่ปกครองโดยหลักนิติรัฐ

กฎหมายจึงเปนทั้ง “แหลงที่มา (source)” และ “ขอจํากัด (limitation)” อํานาจกระทําการตางๆ ของ

รัฐและองคกรของรัฐ ดวยเหตุน้ี จึงมีผูกลาววา “ในรัฐเสรีประชาธิปไตยน้ัน ผูปกครองที่แทจริงคือ

กฎหมายไมใชมนุษย (Government of laws, not of men)”๖๘

ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันทั่วไปในระบบกฎหมายเยอรมันวา หลักนิ ติรัฐมี

องคประกอบที่สําคัญสองสวนคือ องคประกอบในทางรูปแบบและองคประกอบในทางเน้ือหา 

กลาวคือ

 

๖๙

องคประกอบในทางรูปแบบ คือ การที่รัฐผูกพันตนเองไวกับกฎหมายที่องคกรของรัฐ

ตราข้ึนตามกระบวนการที่รัฐธรรมนูญกําหนดข้ึนหรือที่รัฐธรรมนูญมอบอํานาจไว ทั้งน้ี เพื่อจํากัด

อํานาจของรัฐลง และเมื่อพิจารณาในทางรูปแบบแลวจะเห็นไดวาหลักนิติรัฐมุงประกันความมั่นคง

แนนอนแหงนิติฐานะของบุคคล องคประกอบในทางเน้ือหาประกอบไปดวยหลักการยอยๆ  

หลายประการที่สําคัญ ไดแก หลักการแบงแยกอํานาจ หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทํา

ขององคกรของรัฐ หลักการประกันสิทธิในกระบวนพิจารณาคดี ตลอดจนหลักการประกันสิทธิของ

ปจเจกบุคคลในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 

  

องคประกอบในทางเน้ือหา คือ การที่รัฐประกันสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานของราษฎร 

โดยกําหนดใหบทบัญญัติวาดวยสิทธิเสรีภาพมีคาบังคับในระดับรัฐธรรมนูญคือ มีคาบังคับในระดับ

สูงสุด ผูกพันอํานาจมหาชนของรัฐทุกอํานาจใหตองเคารพและเรียกรองใหรัฐตองกระทําการโดย

ยุติธรรมและถูกตองและเมื่อพิจารณาในทางเน้ือหาแลวนิติรัฐจึงมุงตรงไปยังการรักษาความยุติธรรมใน

รัฐเอาไวในแงน้ี เราจึงอาจกลาวไดวา นิติรัฐมีลักษณะเปน “ยุติธรรมรัฐ” (Gerechtigkeitsstaat) และ

องคประกอบในทางเน้ือหาของหลักนิติรัฐประกอบดวยหลักการยอย ดังน้ี หลักการคุมครองความไว

เน้ือเช่ือใจที่บุคคลมีตอระบบกฎหมาย หลักการกําหนดใหสิทธิข้ันพื้นฐานของบุคคลมีคาบังคับ 

ทางกฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญและหลักความพอสมควรแกเหตุ 

จากที่กลาวมาขางตนจึงอาจสรุปไดวา “หลักนิติรัฐ” เปนหลักที่มีความมุงหมายหรือ

วัตถุประสงคสุดทาย (Ultimate aim) อยูที่การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคลจากการใช

อํานาจตามอําเภอใจของรัฐ (Arbitrarily) ในสภาพการณที่รัฐมีขอจํากัด ถูกผูกพันตอกฎหมายรวมทั้ง

ถูกควบคุมตรวจสอบโดยองคกรตุลาการไดซึ่งมีหลักการที่เปนสาระสําคัญดังน้ีคือ๗๐

                                                
๖๘ วรพจน  วิศรุตพิชญ,อางแลว  เชิงอรรถที่ ๖๐, น. ๗๐. 

บรรดาการกระทํา

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



๒๕ 

 

 

ทั้งหลายขององคกรของรัฐฝายบริหารจะตองชอบดวยกฎหมายซึ่งตราข้ึนโยองคกรของรัฐฝายนิติบัญญัติ 

บรรดากฎหมายทั้งหลายที่องคกรของรัฐฝายนิติบัญญัติไดตราข้ึนจะตองชอบดวยรัฐธรรมนูญ และการ

ควบคุมไมใหการกระทําขององคกรของรัฐฝายบริหารขัดตอกฎหมายและการควบคุมไมใหกฎหมาย

ขององคกรของรัฐฝายนิติบัญญัติขัดตอรัฐธรรมนูญ 

(๑.๒.๑.๒) หลักสังคม – นิติรัฐ  

  หลักสังคม – นิติรัฐ หรือหลักสังคมรัฐ๗๑

  ตัวอยางเชน ในเรื่องการทําสัญญาในนิติรัฐน้ันจะอนุญาตใหคูสัญญาทําความตกลง

กําหนดเงื่อนไขตางๆ เพื่อประโยชนของตนไดทุกกรณีในสิ่งที่ตนสามารถจะบรรลุผลได กรณีน้ียอม

เกิดข้ึนไดกับผูวางงานซึ่งอยูในชวงเวลาวิกฤติในการดํารงชีพ แตเขาจะไมอยูในฐานะที่จะไดรับยกเวน

แตอยางใด ทั้งผูวางงานและนายจางตางก็สามารถใชสิทธิเพื่อประโยชนของตนไดเชนเดียวกันแตใน

กรณีน้ีคูสัญญาฝายหน่ึงคือ ผูวางงานอยูในฐานะที่ออนแอกวา ไมมีพลังใดๆ มาตอรองในการทําสัญญา

จึงจําเปนอยูเองที่จะตองจํายอมรับตามเงื่อนไขที่นายจางกําหนดใหทุกกรณี ความไมยุติธรรมในกรณี

เชนน้ีจะไมไดรับการพิจารณาในนิติรัฐเลย ในนิติรัฐฐานะในทางเศรษฐกิจที่ไมเทาเทียมกันของนายทุน

กับคนวางงานจะไมแตกตางกันในทางกฎหมาย เพราะวาทุกคนมีสิทธิเสมอภาคเหมือนกันหมด ไมวา

เปนนายทุนหรือคนวางงาน ความเสมอภาคในนิติรัฐแบบด้ังเดิมจึงเปนความเสมอภาคตามรูปแบบ 

ตรงกันขาม ความเสมอภาคในความหมายของสังคมนิติรัฐน้ัน มิใชความเสมอภาคเพียงรูปแบบตาม

กฎหมายเทาน้ัน แตทวาตองเปนความเสมอภาคในเสรีภาพตามความเปนจริงดวย กลาวคือ องคกรผูออก

กฎหมายของรัฐมีหนาที่ตองจัดการใหผูที่มีฐานะออนแอในสังคม มีเสรีภาพในทางความเปนจริงและ

ไดรับความคุมครองจากกฎหมายไมนอยไปกวาผูมีอํานาจในสังคมหรือผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกวา 

 เสนอโดย Hermann Heller นักกฎหมาย

มหาชนผูมีช่ือเสียงชาวเยอรมันตะวันตกเขาไดเสนอหลักการดังกลาวในขอเขียนของเขาช่ือ “นิติรัฐ

หรือเผด็จการ” โดยเสนอวา มีแตตองพัฒนานิติรัฐแบบเสรีด้ังเดิมไปสูสังคม – นิติรัฐ หรือนิติรัฐ 

ทางสังคมเทาน้ัน จึงจะปองกันการเผด็จการได และตามทรรศนะของ Heller หลักสังคม – นิติรัฐ 

หรือนิติรัฐ ทางสังคม ซึ่งเขาเสนอน้ันมีขอแตกตางจากนิติรัฐแบบเสรีนิยมด้ังเดิม โดยเฉพาะความเขาใจ 

ที่แตกตางกันในเรื่องความเสมอภาคในนิติรัฐวามีความเสมอภาคเปนเพียงรูปแบบเทาน้ันเอง กลาวคือ  

ทุกคนเสมอภาคภายใตกฎหมายโดยไมไดพิจารณาวาแตละคนอยูในฐานะที่จะใชสิทธิดังกลาวไดหรอืไม 

ในนิติรัฐน้ัน ฐานะความเปนอยูของคนในสังคมจะไมไดรับการพิจารณาแตอยางใด ดวยเหตุน้ีเสรีภาพ

ที่เทาเทียมหรือเสมอภาคกันตามรูปแบบดังกลาวจะนําไปสูเสรีภาพที่ไมมีขอบเขตของผูที่แข็งแรงกวา

หรือผูที่มีฐานะในทางเศรษฐกิจสูงกวา ซึ่งเปนผูมีอํานาจจริงๆ ในสังคม และบุคคลเหลาน้ีจะเปน 

ผูกําหนดความเปนไปในสังคมตามอําเภอใจโดยไมคํานึงถึงผูที่มีฐานะออนแอกวาแตประการใด  

                                                
๗๑ สมยศ  เช้ือไทย,อางแลว  เชิงอรรถที่ ๖๓, น. ๑๓๒ – ๑๓๔. 



๒๖ 

 

 

ดังน้ัน รัฐจะตองคุมครองคนงานโดยกําหนดเงื่อนไขการทํางาน การประกันคาแรงงานข้ันตํ่า และการ

คุมครองแรงงานโดยมาตรการที่เหมาะสม 

  นอกจากน้ันกฎหมายคุมครองผูเชา กฎหมายคุมครองเยาวชน ก็เปนตัวอยางในกรณี

น้ีได กฎหมายเหลาน้ีจํากัดเสรีภาพในการทําสัญญาอยางสําคัญ แตผลในทางความเปนจริงกฎหมาย

เหลาน้ีมิไดทําใหเสรีภาพของบุคคลลดนอยถอยลง ตรงกันขามกลับทําใหมีเสรีภาพมากข้ึน กลาวคือ 

ปองกันไมใหมีการใชเสรีภาพไปในทางที่ผิดโดยคนสวนนอยผูมีอํานาจในทางเศรษฐกิจในขณะเดียวกนั

ก็ชวยขยายเสรีภาพในความเปนจริงใหกับผูที่ออนแอกวาหรือผูที่มีฐานะที่ดอยกวาในทางเศรษฐกิจ   

ซึ่งไมสามารถจะรักษาหรือปกปองประโยชนอันพึงมีพึงไดโดยอาศัยกําลังของตนเองได 

หลักการทั่วไปของสังคม – นิติรัฐ แบงได ๓ ประการ คือ  

(๑) รัฐมีหนาที่ตอสังคม ในขอบเขตน้ีรัฐมีหนาที่สรางสถาบันกฎหมายทางสังคมให

สอดคลองกับความจําเปนพื้นฐานของประชาชน ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับมาตรการของรัฐในการ

สงเคราะห การแบงสวน การชดเชยหรือทดแทนสําหรับประชาชนที่ไมสามารถชวยตนเองได หรือผูที่

มีฐานะออนแอในสังคม อยางไรก็ตามมาตรการดังกลาวของรัฐมิไดจํากัดอยูเฉพาะในขอบเขตปจจัย

ทางวัตถุเทาน้ัน แตรวมไปถึงขอบเขตของทางวัฒนธรรมของชาติดวย เชน เรื่องการศึกษา เปนตน 

(๒) สิทธิข้ันพื้นฐานเกี่ยวเน่ืองกับสังคม หลักการน้ีของสังคม – นิติรัฐ เปนความ

เกี่ยวพันโดยตรงตอสถานะของสิทธิข้ันพื้นฐาน ดวยเหตุน้ีจึงมักจะเรียกหลักการน้ีวา “ความเกี่ยวเน่ือง

กับสังคมของสิทธิข้ันพื้นฐาน” กลาวคือ โดยทั่วไปจะตองตีความสิทธิข้ันพื้นฐานใหหมายถึงสิทธิ

เสรีภาพที่เปนจริง น่ันคือ มีหลักประกันใหแกทุกคนในมาตรฐานที่เทาเทียมกันที่จะกอใหเกิดโอกาสใช

สิทธิเสรีภาพที่เปนจริง  

(๓) ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันระหวางรัฐกับสังคม หลักการน้ีพัฒนามาจาก

หลักการของสังคมรัฐซึ่งเกี่ยวพันอยูกับหลักประชาธิปไตย ตามหลักการน้ีจะเรียกรองใหรัฐผูกพันกับ

สังคมแบบพื้นฐานของการจัดองคกรแบบประชาธิปไตย  

 

  ๑.๒.๒ หลักการคุมครองสิทธิมนุษยชน 

  การคุมครองสิทธิมนุษยชนในระยะเริ่มตนเปนการคุมครองในระดับภายในประเทศ

และเปนเรื่องภายในของประเทศน้ันๆ วาจะใหความคุมครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนในประเทศ 

ไวมากนอยเพียงใดก็ไดตามที่เห็นสมควรและหากมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนก็ถือเปน

เรื่องภายใน (Domestic Jurisdiction) ที่ประเทศอื่นๆ ไมอาจเขาไปสอดสองดูแลหรือใหการชวยเหลือได 

มิฉะน้ันจะถือวาเปนการกาวลวงหรือแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นๆอันเปนการขัดตอหลัก

กฎหมายระหวางประเทศซึ่งอาจนําไปสูการขัดแยงหรือมีกรณีพิพาทกันระหวางประเทศ๗๒

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

 เริ่มตน



๒๗ 

 

 

การจัดทําสาสนรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในประเทศอังกฤษที่เรียกวา “มหากฎบัตรแมกนาคารตา” 

(Magna Carta) ตามมาดวยคําประกาศอิสรภาพ (The Declaration of Independence)  

และรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา และปฏิญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนและพลเมือง (Declaration des 

Droits de l' Houmme et du Citoyen) ของฝรั่งเศส แตเน่ืองจากในชวงระยะเวลากอนและ

ระหวางสงครามโลกครั้งที่สองไดเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรุนแรงในประเทศตางๆ โดยเฉพาะ

อยางย่ิงการฆากันเพื่อลางเผาพันธุที่เยอรมัน ญี่ปุน รัสเซีย ฯลฯ จึงทําใหเกิดความคิดที่จะผลักดัน 

ใหเรื่องของสิทธิมนุษยชนเปนเรื่องระหวางประเทศหรือเปน “สิทธิระหวางประเทศ” (International 

Rights) ที่ทุกประเทศตองเขาไปดูแลชวยเหลือเพื่อยกระดับมาตรฐานการคุมครองสิทธิมนุษยชนใหดี

ย่ิงข้ึนและรวมมือกันดําเนินการกับประเทศที่กระทําการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชน

ภายในประเทศของตนหรือประชาชนประเทศอื่นๆ โดยถือวาการเขาแทรกแซงน้ันชอบดวย 

หลักกฎหมายระหวางประเทศ๗๓ ดังน้ัน ปจจุบันรัฐใดรัฐหน่ึงจึงไมอาจอางไดวาสิทธิมนุษยชนเปนเรือ่ง

ที่ “ตกอยูเขตอํานาจภายในของรัฐ” (Domestic Jurisdiction) ของตนโดยเด็ดขาดไดอีกตอไป  

แตไดวิวัฒนาการมาเปน “สิทธิระหวางประเทศ” (International Rights) ที่รัฐซึ่งเปนภาคี 

แหงขอตกลงระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนอาจอางขอตกลงน้ันๆ เขาตรวจสอบหรือมีมติใหใช

มาตรการอยางใดอยางหน่ึงเพื่อยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือแกไขเยียวยาความเดือดรอนอันเกิด

จากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรัฐใดรัฐหน่ึงได๗๔

(๑.๒.๒.๑) สิทธิมนุษยชนท่ีไดรับความคุมครอง 

 

  การคุมครองสิทธิมนุษยชนปรากฏเปนรูปธรรมข้ึนดวยความรวมมือกันระหวาง

ประเทศตางๆ ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงโดยไดมีการจัดต้ังองคการสหประชาชาติข้ึน

เพื่อทําหนาที่ในการขจัดภัยพิบัติอันเกิดจากสงคราม คุมครองสิทธิมนุษยชน และสงเสริมความ 

กาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคมของมวลมนุษยชาติและไดมีการจัดทํากฎบัตรสหประชาชาติ 

ในฐานะธรรมนูญสําหรับการดําเนินงานของสหประชาชาติข้ึนและในกฎบัตรฯ ดังกลาว ไดแสดงให

เห็นเจตนารมณรวมกันของแตละประเทศในความตองการที่จะใหมีการคุมครองสิทธิมนุษย 

อยางจริงจังในระดับระหวางประเทศ ดังจะเห็นไดจากการยืนยันความเช่ือมั่นในสิทธิมนุษยชน 

และหนาที่ของบรรดารัฐสมาชิกในการสงเสริมและสนับสนุนการเคารพตอสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ 

ข้ันมูลฐานแกบุคคลทุกคนเสมอหนากันโดยปราศจากความแตกตางทางดานเช้ือชาติ เพศ ภาษา 

หรือศาสนา และไดมีการจัดทําสาสนระดับระหวางประเทศเพื่อรับรองและคุมครองสิทธิมนุษยชน

ตามมามากมาย 

                                                
๗๓ เพิ่งอาง, น. ๒๓. 
๗๔ เพิ่งอาง, น. ๕. 



๒๘ 

 

 

  เริ่มตนที่ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนเพื่อเปนมาตรฐานกลางสําหรับ 

ทุกประเทศที่เปนสมาชิกขององคการสหประชาชาติยึดถือเปนแนวทางในการคุมครองสิทธิมนุษยชน 

ทั้งในระดับสากล ภูมิภาคและระดับภายในประเทศของแตละประเทศและถือเปนเอกสารรับรองสิทธิ

มนุษยชนที่สําคัญที่สุดของมวลมนุษยชาติเพราะนับเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรที่นานาประเทศ 

ไดพรอมใจกันรวมจัดทําและรับรองเอกสารรับรองสิทธิของมนุษยชาติ ทําใหสิทธิมนุษยชนซึ่งเดิม 

ถือเปนเรื่องภายในของแตละประเทศกลายมาเปนสิทธิระหวางประเทศที่ทุกประเทศที่เปนสมาชิก 

สามารถเขามาสอดสองดูแลและเขาแกไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศใดประเทศหน่ึงที่เปน

สมาชิกที่ขัดตอหลักการในปฏิญญาฯ ได แตโดยที่ปฏิญญาฯ มิใชขอตกลงระหวางประเทศดังเชน

สนธิสัญญา อนุสัญญา หรือกติการะหวางประเทศ จึงไมกอใหเกิดพันธะทางกฎหมายแกบรรดารัฐ

ทั้งหลายที่รวมกันลงมติรับรองใหประกาศใชใหตองปฏิบัติตาม เปนแตเพียงความผูกพันทางจริยธรรม

ทางการเมืองระหวางประเทศ ที่ทุกประเทศควรใหความเคารพและปฏิบัติใหสอดคลองไมขัดแยงกับ

หลักการในปฏิญญาฯ ใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดเทาน้ันไมมีสภาพบังคับทางกฎหมายแตอยางใด 

เพื่อใหการคุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและไดผลจริงตาม

เจตนารมณของปฏิญญาฯ องคการสหประชาชาติจึงไดดําเนินการทําใหสิทธิมนุษยชนตามที่ระบุไวใน

กฎบัตรสหประชาชาติและปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน มีผลเปนสิทธิตามกฎหมายอยางเปน

ระบบและเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ทั้งน้ี โดยการจัดทําขอตกลงขอตกลงระหวางประเทศเพื่อ

สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนโดยตรงและมีผลผูกพันรัฐภาคีทุกรัฐ เชน กติการะหวางประเทศ 

วาดวยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ 

ในทุกรูปแบบโดยเฉพาะกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กติกา

ระหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ไดนําสิทธิสําคัญๆ ในปฏิญญาฯ  

มารวมไวเกือบทั้งหมดและจําแนกสิทธิแตละชนิดออกโดยละเอียด๗๕

                                                
๗๕ เพิ่งอาง, น. ๒๘ – ๓๓. 

 และเมื่อพิจารณาจากปฏิญญา

สากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. ๑๙๔๘ ในฐานะที่เปนมาตรฐานกลางในการรับรองและคุมครองสิทธิ

มนุษยชนระหวางประเทศและกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

ค.ศ. ๑๙๖๖ กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ. ๑๙๖๖  

จะเห็นวาสิทธิมนุษยชนที่ไดรับการรับรองคุมครองซึ่งถือเปนสิทธิมนุษยชนทั่วไปแบงไดเปน  

๒ ประเภทใหญๆ คือ สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม นอกจากน้ียังมีสิทธิมนุษยชนเฉพาะเรื่องที่ไดรับการรับรองคุมครองตามขอตกลงระหวาง

ประเทศตาง เชน อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก เปนตน แตในที่น้ีจะกลาวถึงเฉพาะสิทธิของพลเมืองและ



๒๙ 

 

 

สิทธิทางการเมืองและสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในฐานะที่เปนสิทธิมนุษยชนทั่วไป

เทาน้ัน คือ 

๑) สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไดแก สิทธิตามธรรมชาติที่มีมาแต

ด้ังเดิม คือ สิทธิในการดํารงชีวิต เสรีภาพ ทรัพยสิน ความเสมอภาค ความยุติธรรม และการแสวงหา

ความสุข และสิทธิดังกลาวปรากฏอยูในปฏิญญาฯ ๒๑ ขอแรก๗๖

สําหรับสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองในกติการะหวางประเทศวาดวย

สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. ๑๙๖๖ ปรากฏอยูในขอ ๑ ถึง ขอ ๒๗

 ซึ่งประกอบไปดวย สิทธิในชีวิต

เสรีภาพและความมั่นคงแหงรางกาย สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิในการไดรับความคุมครองจาก

รัฐอยางเทาเทียมกัน สิทธิที่จะไดรับการเยียวยาโดยศาลจากการละเมิดสิทธิข้ันมูลฐาน เสรีภาพใน

ความเปนสวนตัว เสรีภาพในการเดินทาง สิทธิในการลี้ภัย สิทธิในการถือสัญชาติ สิทธิในการสมรส 

สิทธิในการเปนเจาของทรัพยสิน สิทธิในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการนับถือศาสนา  

สิทธิในเสรีภาพในการชุมนุม และสิทธิในการเขาถึงบริการสาธารณะในประเทศของตน 

๗๗

๒) สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 ของกติกาฯ 

ประกอบไปดวย สิทธิในการกําหนดเจตจํานงตนเอง สิทธิในความเสมอภาค สิทธิที่จะปลอดจากการ

ถูกทารุณกรรม สิทธิในชีวิต สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิในการมีอิสรภาพและความมั่นคงแหง

บุคคล สิทธิของผูตองขังที่จะไดรับการปฏิบัติอยางมีมนุษยธรรมและไดรับความเคารพนับถือในศักด์ิศรี

แหงความเปนมนุษยที่มีอยูโดยธรรมชาติในตัวเอง สิทธิที่จะไมถูกจําคุกเน่ืองจากไมสามารถชําระหน้ี

ตามสัญญาได สิทธิในการมีเสรีภาพในการเคลื่อนไหว สิทธิในการไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรม 

สิทธิในการยอมรับวาเปนบุคคลตามกฎหมาย สิทธิในความเปนสวนตัว สิทธิในเสรีภาพทางความคิด 

ศาสนาและความเช่ือ สิทธิในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการชุมนุมโดยสงบ สิทธิใน

เสรีภาพในการสมาคมกับบุคคลอื่น สิทธิในการสมรสโดยเสรี สิทธิของเด็กในการไดรับสัญชาติ สิทธิใน

การมีสวนรวมในรัฐและการเขาถึงบริการสาธารณะในประเทศของตน สิทธิในความเสมอภาคตอหนา

กฎหมาย สิทธิของชนกลุมนอยทางเผาพันธุ ศาสนา หรือภาษา 

สืบเน่ืองจากการเรียกรองสิทธิมนุษยชนและการจัดทําเอกสารในยุคแรกๆ  

เนนเรื่องสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทางการเมืองและระบบเศรษฐกจิ

แบบเสรี ซึ่งระบบเศรษฐกิจแบบเสรีมีเงื่อนไขสําคัญคือ การปลอดการแทรกแซงของรัฐ แตเมื่อเวลา

ผานไประบบเสรีกลับทําใหเกิดปญหาสังคมตามมา ทั้งน้ี เน่ืองจากเปนความจริงที่วาคนเรามี

                                                
๗๖ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ. เอกสารสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ.อางแลว  

เชิงอรรถที่ ๖. น. ๗ – ๒๑. 
๗๗ เพิ่งอาง, น. ๖๗ – ๑๐๑. 



๓๐ 

 

 

ความสามารถและโอกาสไมเทากัน ดังน้ันการปลอยเสรีทําใหมนุษยกลุมหน่ึงไดประโยชน ในขณะที่

มนุษยอีกกลุมหน่ึงถูกใชเปนเครื่องมือในการหาประโยชนจากกลุมแรก และกลุมหลังซึ่งมีจํานวนมาก 

ตกอยูในสภาวะยากจนที่สุดและอยูอยางไมมีสภาพที่มีคาความเปนมนุษยเหลืออยู และจาก

สภาวะการณที่เกิดข้ึนในสังคมดังกลาวนํามาซึ่งการเรียกรองสิทธิมนุษยชนในรูปแบบใหมข้ึนมาใน

ลักษณะเปนสิทธิที่จะมีสภาพการดํารงชีวิตที่ดีและมีสภาพการทํางานที่ดี โดยการเรียกรองใหรัฐเขามา

มีบทบาทในการกระทําเพื่อเสริมสรางใหมนุษยมีความเปนอยูที่ดี สมความเปนมนุษยซึ่งตรงขามกับ

แนวคิดเดิมที่หามรัฐเขาแทรกแซง๗๘

สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมปรากฏในปฏิญญาฯ ต้ังแตขอ ๒๒  

ถึงขอ ๒๗

 แนวคิดสิทธิมนุษยชนรูปแบบใหมน้ีไดรับการสนับสนุนจาก

แนวคิดทางการเมืองแบบสังคมนิยมและเปนการเปลี่ยนแปลงจากรัฐเสรีนิยมมาสูรัฐสวัสดิการที่

เรียกรองใหรัฐประกันการมีชีวิตที่ดีมีคุณคาตามความเปนมนุษยแกประชาชน และนับเปนชัยชนะของ

ประเทศสังคมนิยมที่ทําใหสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอยูในฐานะเดียวกับสิทธิของ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดยการระบุสิทธิเหลาน้ีลงในปฏิญญาฯ และกติการะหวางประเทศวา

ดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ. ๑๙๖๖   

๗๙

สําหรับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในกติการะหวางประเทศวาดวย

สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ. ๑๙๖๖ ปรากฏอยูในขอ ๑ ถึง ขอ ๑๕

 ประกอบดวย สิทธิในการเขาถึงทรัพยากรของรัฐการไดรับผลแหงสิทธิทางเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรมที่จําเปนตอการพัฒนาตนเอง สิทธิเกี่ยวกับการทํางานและไดรับความคุมครอง

จากการวางงาน สิทธิที่จะจัดต้ังและเขารวมกับสหภาพแรงงาน สิทธิในการพักผอนและเวลาวาง การ

จํากัดเวลาทํางานและมีวันหยุดเปนครั้งคราวโดยไดรับคาตอบแทน สิทธิในมาตรฐานการครองชีพ 

ที่เพียงพอสําหรับสุขภาพและความอยูดีของตนและครอบครัว สิทธิของมารดาและบุตรที่จะไดรับการ

ดูแลและชวยเหลือเปนพิเศษทั้งบุตรในและนอกสมรส สิทธิในการศึกษา และสิทธิในการเขารวมการใช

ชีวิตทางดานวัฒนธรรมอยางเสรี 

๘๐

                                                
๗๘ วิชัย  ศรีรัตน, อางแลว เชิงอรรถที่ ๑๗, น. ๔๔ – ๔๕. 

 ของกติกาฯ 

ประกอบไปดวย สิทธิในการกําหนดเจตจํานงของตนเอง สิทธิในความเทาเทียมกันระหวางชายหญิง 

ในสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สิทธิในการทํางาน สิทธิในการไดรับสภาวะการทํางาน 

ที่เปนธรรม สิทธิในการกอต้ังและเขารวมสหภาพแรงงาน สิทธิในการหยุดงาน สิทธิในความมั่นคงทาง

สังคมและการประกันสังคม สิทธิในการปกปองคุมครองครอบครัว เด็กและเยาวชน สิทธิในการมี

มาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ สิทธิในการมีมาตรฐานสุขภาพและจิตใจที่ดี สิทธิในการศึกษา  

และสิทธิในวัฒนธรรมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร 

๗๙ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ. เอกสารสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ.อางแลว  

เชิงอรรถที่ ๖. น. ๒๓ – ๒๗. 
๘๐ เพิ่งอาง, น. ๓๐ – ๕๑. 



๓๑ 

 

 

(๑.๒.๒.๒) องคกรกรท่ีคุมครองสิทธิมนุษยชน 

๑) องคกรระดับระหวางประเทศหรือระดับสากล 

     (๑) องคกรของสหประชาชาติ๘๑

 องคกรของสหประชาชาติที่มีบทบาทและอํานาจหนาที่ในการปกปอง

และคุมครองสิทธิมนุษยชนไดแก สมัชชาใหญสหประชาชาติ คณะมนตรีความมั่นคง คณะมนตรี

เศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ คณะกรรมาธิการวาดวย

สถานภาพของสตรี คณะกรรมาธิการวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม คณะอนุกรรมาธิการ

วาดวยการปองกันการเลือกปฏิบัติและการปกปองชนกลุมนอย ขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชนแหง

สหประชาชาติ องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ ซึ่งแตละองคกร 

มีบทบาทและอํานาจหนาที่ในการคุมครองสิทธิมนุษยชน ดังน้ี  

 

ก. สมัชชาใหญสหประชาชาติ สมัชชาใหญสหประชาชาติประกอบดวย 

ผูแทนจากสมาชิกทั้งปวงของสหประชาชาติ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน ดังน้ี 

คือ ริเริ่มศึกษาและทําคําแนะนําหรือขอเสนอแนะตางๆ เพื่อใหบรรลุซึ่งสิทธิข้ันพื้นฐานทั้งปวง 

แกประชาชน ผานมติอนุมัติตราสารสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศที่สําคัญ เชน ปฏิญญาสากลวาดวย

สิทธิมนุษยชน กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กติการะหวาง

ประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กอต้ังองคกรยอยที่ทํางานเกี่ยวของกับสิทธิ

มนุษยชน เคลื่อนไหวตอสูระดับสากลตอลัทธิเผาพันธุนิยมและลัทธิลาอาณานิคม ตลอดจนการมีมติ

ประณามอยางเปดเผยตอการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดข้ึนในบางประเทศ 

ข. คณะมนตรีความมั่นคง คณะมนตรีความมั่นคงถือเปนองคกรสูงสุดที่มี

ความรับผิดชอบพื้นฐานในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ ประกอบดวยสมาชิก

ถาวรซึ่งเปนประเทศมหาอํานาจสําคัญ ๕ ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส รัสเซีย และจีน และ

สมาชิกไมถาวรที่มาจากการเลือกต้ังอีก ๖ ประเทศ มีอํานาจหนาที่ในการคุมครองสิทธิมนุษยชนกรณี

ที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กอใหเกิดการคุกคามตอสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ เชน 

ปญหาเกี่ยวกับอาชญากรรมตอมนุษยชาติในยูโกสลาเวียและรวันดา ซึ่งมีลักษณะเปนการฆาลาง

เผาพันธุคณะมนตรีความมั่นคงไดกอต้ังศาลอาญาระหวางประเทศเพื่อพิจารณาลงโทษบุคคลที่

รับผิดชอบตอการฆาลางเผาพันธุหรือละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศอยางรุนแรง เปนตน 

ค. คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม 

ประกอบดวยกรรมการ ๕๕ คน นอกจากมีอํานาจหนาที่ดานการพัฒนาแกไขปญหาเศรษฐกิจระหวาง

ประเทศแลว ยังมีหนาที่ที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือ ดานสิทธิมนุษยชนในรูปของการทําขอแนะนําที่

เกี่ยวกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนทั่วไป รับรองรายงาน ทํากิจกรรมรวมและสรุปความ

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



๓๒ 

 

 

ตกลงตางๆ จากหนวยงานชํานาญการของสหประชาชาติซึ่งทํางานเกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน  

และหนาที่ที่สําคัญย่ิงดานสิทธิมนุษยชนของคณะมนตรีฯ คือ การใชอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการตางๆ 

ข้ึนทํางานเปนการเฉพาะที่สําคัญคือ การต้ังคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน คณะอนุกรรมการวาดวย

การปองกันการเลือกปฏิบัติและการปกปองชนกลุมนอย คณะกรรมาธิการวาดวยสถานภาพของสตรี 

และอํานาจหนาที่ในการรับรองใหมีมติของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม ที่ ๑๒๓๕ ในป ค.ศ. 

๑๙๖๗ และมติฯ ที่ ๑๕๐๓ ในป ค.ศ. ๑๙๗๐ ซึ่งเปนมติที่ใหอํานาจแกคณะกรรมาธิการสิทธิ

มนุษยชนในการตรวจสอบศึกษาอยางจริงจังตอการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปนโยบายแบงแยกผิวและ

การเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติและใหอํานาจแกคณะอนุกรรมการวาดวยการปองกันการเลือกปฏิบัติและ

การปกปองชนกลุมนอยในการพัฒนากลไกรับเรื่องรองเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากเอกชนและ

กลุมคนได 

ง. คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ คณะกรรมาธิการสิทธิ

มนุษยชนของสหประชาชาติ ประกอบดวยตัวแทนรัฐสมาชิก ๕๓ คน โดยที่คณะกรรมาธิการฯ เปน

เสมือนองคกรยอยหน่ึงของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมาธิการฯ จึงมีหนาที่ตองย่ืน

ขอเสนอ คําแนะนํา ตลอดจนรายงานเพื่อใหคณะมนตรีเศรษฐกิจฯพิจารณา ต้ังแตเรื่องที่เกี่ยวกับตราสาร

สิทธิมนุษยชนระหวางประเทศทั้งปวง การปกปองชนกลุมนอยและการปองกันการเลือกปฏิบัติและ

เรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน การชวยเหลือคณะมนตรีเศรษฐกิจฯ ในการประสานงาน

กิจกรรมเคลื่อนไหวดานสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ การตรวจสอบศึกษาปญหาการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐานอยางรายแรงรวมถึงนโยบายการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติการแบงแยก

พลเมืองและการแบงแยกผิวในทุกประเทศ และการดําเนินการสืบสวนคํารองเรียนจากเอกชนและ

องคกรพัฒนาเอกชนซึ่งบงช้ีถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐานที่เปนไปอยางรุนแรง

ตอเน่ืองและมีเหตุอันนาเช่ือถือ เปนตน  

จ. คณะกรรมาธิการวาดวยสถานภาพของสตรี คณะกรรมาธิการวาดวย

สถานภาพของสตรีประกอบดวยกรรมการ ๔๕ คน มีที่มาจากการเลือกต้ังโดยคณะมนตรีเศรษฐกิจ

และสังคมและดํารงฐานะเปนตัวแทนของรัฐบาล มีหนาที่ในการตระเตรียมขอแนะนําและรายงานอัน

เกี่ยวกับการสงเสริมสิทธิสตรีทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ พลเมือง สังคมและการศึกษาเสนอตอ

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจฯ การทําขอแนะนําเสนอตอคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจฯ ในปญหาเรงดวน

ซึ่งจําเปนตองไดรับการใสใจทันทีโดยมีจุดมุงหมายในการสงเสริมหลักความเทาเทียมในสิทธิของชาย

และหญิง รวมทั้งการพัฒนาขอเสนอตางๆ เพื่อใหขอแนะนําดังกลาวสัมฤทธ์ิผลจริงจัง และการวาง

บรรทัดฐานระหวางประเทศดานการคุมครองสิทธิสตรี การตรวจสอบคํารองเรียนพรอมทํา

ขอเสนอแนะการแกไขปญหา เปนตน  



๓๓ 

 

 

ฉ. คณะกรรมาธิการวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

คณะกรรมาธิการวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มีฐานะเปนองคกรยอยหน่ึงของ 

คณะมนตรีเศรษฐกิจฯ และถือเปนกลไกตรวจสอบของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกจิ 

สังคมและวัฒนธรรม 

ช. คณะอนุกรรมการวาดวยการปองกันการเลือกปฏิบัติและการ

ปกปองชนกลุมนอย ขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ คณะอนุกรรมการวาดวยการ

ปองกันการเลือกปฏิบัติและการปกปองชนกลุมนอย เปนองคกรยอยของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน

สหประชาชาติ ประกอบดวยกรรมการจํานวน ๒๖ คน ซึ่งมาจากการเลือกต้ังของคณะกรรมาธิการ

สิทธิมนุษยชนจากรายช่ือที่รัฐสมาชิกของสหประชาชาติเสนอมา มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับชนกลุมนอย 

๒ ลักษณะ คือ ศึกษาและใหขอเสนอแนะตอคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนอันเกี่ยวของกับการ

ปองกันการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เสรีภาพข้ันพื้นฐานและการคุมครองตอ

ชนกลุมนอยทางดานเช้ือชาติ ชาติ ศาสนา และภาษา และการปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมหรือคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน 

ซ. ขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ บุคคลที่จะเปน

ขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ ตองเปนบุคคลที่มีศีลธรรมอยางมากและมีความ

ซื่อสัตยเที่ยงตรงและมีความสามารถเช่ียวชาญในดานสิทธิมนุษยชนและความรูอื่นๆ โดยไดรับการ

แตงต้ังจากเลขาธิการสหประชาชาติโดยผานการรับรองจากสมัชชาใหญ มีอํานาจหนาที่ในการสงเสรมิ

และคุมครองสิทธิมนุษยชนทั้งหมดอันกินความต้ังแตสิทธิพลเมือง การเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรม ตลอดทั้งสิทธิในการพัฒนา การใหคําปรึกษาและการชวยเหลือทางเทคนิคแกรัฐที่

เกี่ยวของกับปญหาโดยผานศูนยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ การประสานความรวมมือระหวาง

ประเทศเพื่อการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการปองกันมิใหมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

อยางตอเน่ือง และการสรางความเขมแข็งในการปรับใชกลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติตางๆ 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน  

ฌ. องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ 

องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติหรือยูเนสโก มีฐานะเปนองคกรชํานัญ

พิเศษหน่ึงของสหประชาชาติ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน คือ การศึกษาคนควาปญหาทาง

ทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การยกราง มีมติรับรองอนุสัญญาตอตานการเลือกปฏิบัติในดานการศึกษา 

รับรองใหมีกระบวนการพิจารณารับเรื่องรองเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยผานคณะกรรมการวา

ดวยอนุสัญญาและขอเสนอแนะ ซึ่งมีหนาที่พื้นฐานในการวางหลักประกันใหมีขอยุติฉันมิตรภาพเพื่อ

สรางความกาวหนาในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนที่อยูในเขตความรับผิดชอบของยูเนสโก การมีมติ

รับรองปฏิญญาสากลวาดวยรหัสสารพันธุกรรมมนุษยและสิทธิมนุษยชน อันเปนการสรางบรรทัดฐาน

ทางสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับจริยธรรมทางดานชีวะ 



๓๔ 

 

 

(๒) องคกรท่ีจัดต้ังตามตราสารสิทธิมนุษยชน๘๒

องคกรสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศตามตราสารสิทธิมนุษยชนมีหลาย

องคกรดวยกัน แตในที่น้ีจะกลาวถึงเฉพาะองคกรคุมครองสิทธิมนุษยชนตามกติการะหวางประเทศวา

ดวยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม 

และวัฒนธรรมในฐานะที่เปนตราสารสําคัญในการรับรองคุมครองสิทธิมนุษยชนเทาน้ัน ซึ่งแตละกติกาฯ 

ไดจัดต้ังองคกรคุมครองสิทธิมนุษยชนไวดังน้ี 

 

ก. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไดรับการ

จัดต้ังข้ึนตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เพื่อทําหนาที่ใน

การตรวจสอบการปฏิบัติของรัฐสมาชิกตางๆ ที่มีพันธะในการสงเสริมคุมครองสิทธิตางๆ ตามที่ระบุไว

ในกติกาฯ คณะกรรมการฯ ประกอบดวยกรรมการซึ่งเปนผูเช่ียวชาญอิสระจํานวน ๑๘ คน ที่ไดรับ

เลือกต้ังจากรัฐสมาชิกในกติกาฯ โดยตองเปนบุคคลที่มีบุคลิกภาพทางศีลธรรมระดับสูงและ

ความสามารถเช่ียวชาญในเรื่องสิทธิมนุษยชนจนเปนที่ยอมรับและมีประสบการณทางกฎหมายหรือ  

นักกฎหมาย ทั้งน้ี เพื่อประโยชนในการประชุม คณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบ

พิจารณารายงานที่เสนอโดยรัฐสมาชิก สรุปขอคิดเห็นหรือขอสังเกตตอรายงานดังกลาวแลวสงตอใหรฐั

ภาคีเจาของรายงาน สงสําเนารายงานและขอสังเกตไปถึงคณะมนตรีเศรษฐกจิและสงัคมของสหประชาชาติ  

เพื่อพิจารณาและสงรายงานประจําปเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไดกระทําทั้งหมดตอสมัชชาทั่วไปสหประชาชาติ 

และตรวจสอบหนังสือรองเรียนจากเอกชนที่อางวาเปนผูถูกละเมิดสิทธิใดๆ ที่กําหนดไวตามกติกาฯ 

ดังกลาวโดยรัฐภาคี ตามที่กําหนดไวในพิธีสารเลือกรับฉบับแรกของกติกาฯ  

ข. คณะกรรมาธิการวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

เดิมการตรวจสอบดูแลใหประเทศสมาชิกปฏิบัติตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรมเปนอํานาจของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมของสหประชาชาติ ตอมา 

คณะมนตรีเศรษฐกิจฯ ไดมีมติกอต้ังคณะกรรมาธิการวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ข้ึน เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบดูแลใหประเทศสมาชิกปฏิบัติตามกติกาฯ ฉบับน้ีแทนคณะมนตรีเศรษฐกิจ

ฯ โดยเฉพาะการตรวจสอบรายงานของรัฐสมาชิกและสงขอสังเกตไปใหคณะมนตรีเศรษฐกิจฯ  

และองคการสิทธิมนุษยชนอื่นของสหประชาชาติที่ เกี่ยวของกับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม   อีกช้ันหน่ึง คณะกรรมาธิการฯ ประกอบดวยคณะผูเช่ียวชาญจํานวน ๑๘ คน  

และในการพิจารณาตรวจสอบรายงานของแตละรัฐโดยคณะกรรมาธิการวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจฯ 

รัฐเจาของรายงานจะไดรับเ ชิญใหสงผูแทนหน่ึงคนเขานําเสนอช้ีแจงรายงานตอที่ประชุม

คณะกรรมาธิการฯ โดยคณะกรรมาธิการฯ สามารถซักถามประเด็นตางๆ ได และคณะกรรมาธิการฯ 

                                                
๘๒ เพิ่งอาง, น. ๓๑๙ – ๓๒๐, น. ๓๔๐ – ๓๔๒. 



๓๕ 

 

 

สามารถขอใหเสนอรายงานเฉพาะคราวเมื่อมีสถานการณที่นาเปนหวงเกิดข้ึน หรือต้ังคณะตรวจสอบ

ขอเท็จจริงเพื่อคนหาขอมูลช้ันตนเพิ่มเติมเกี่ยวกับปญหาสิทธิเฉพาะเรื่อง 

อยางไรก็ตาม องคกรคุมครองสิทธิมนุษยชนที่กลาวมาขางตนจะมีอํานาจ

หนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชนไดแตเฉพาะกับประเทศที่เขารวมเปนภาคีสมาชิกเทาน้ัน ไมมีอํานาจ

หนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชนเปนการทั่วโลกดังเชนองคกรคุมครองสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ

ตามที่กลาวมาขางตนแตอยางใด  

๒) องคกรระดับภายในประเทศ 

สําหรับองคกรคุมครองสิทธิมนุษยชนในระดับภายในประเทศในประเทศ

ตางๆ มีการจัดต้ังองคกรข้ึนมาเพื่อทําหนาที่ในการคุมครองสิทธิมนุษยชนทั้งองคกรที่เปนและไมเปน

องคกรศาล พิจารณาไดดังน้ี คือ  

(๑) องคกรท่ีไมเปนองคกรศาล 

องคกรคุมครองสิทธิมนุษยชนที่ไมเปนองคกรศาลตามที่ปรากฏใน

ประเทศตางๆ เปนสวนใหญ มีสององคกร คือ องคกรสิทธิมนุษยชนแหงชาติและผูตรวจการแผนดิน 

ก. องคกรสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดต้ังองคกรสิทธิมนุษยชนแหงชาติเกิดข้ึนต้ังแต ค.ศ. 

๑๙๔๖ ในที่ประชุมคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมของสหประชาชาติและไดมีความพยายามในการที่

จะใหมีการจัดต้ังองคกรฯ ดังกลาวในประเทศตางๆ มาเรื่อยจนกระทั่งในชวงป ค.ศ. ๑๙๙๐  

เปนตนมา ประเทศตางๆ ก็ไดมีการจัดต้ังองคกรฯ ข้ึนในประเทศของตน เชน ประเทศนิวซีแลนด 

ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เม็กซิโก และเดนมารก เปนตน และองคกรฯ ของแตละประเทศ

กลาวตางก็มีสถานะและทางปฏิบัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่แตกตางกันไป กลาวคือ บางประเทศ 

องคกรฯ ก็ทําหนาที่เปนเสมือนที่ปรึกษาดานสิทธิมนุษยชนแกฝายบริหารหรือหนวยงานของรัฐ  

บางประเทศก็มีสถานะเปนองคกรอิสระ บางประเทศก็มีอํานาจในการตรวจสอบสอบสวนคํารองเรียน

การละเมิดสิทธิมนุษยชนดวย ตอมาในป ค.ศ. ๑๙๙๑ ไดมีการจัดการประชุมระหวางประเทศข้ึน  

ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยที่ประชุมไดรวมกันกําหนดแนวทางและมาตรฐานเกี่ยวกับ 

การจัดต้ังและดําเนินงานขององคกรฯ ที่เรียกกันทั่วไปวา “หลักการปารีส (Paris Principle) ”  

และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและสมัชชาทั่วไปแหงสหประชาชาติก็ไดใหการรับรอง

หลักการดังกลาวในเวลาตอมา 



๓๖ 

 

 

ในหลักการปารีส ไดกลาวถึงแนวทางในการจัดต้ังองคกรฯ วาควรจัดต้ัง

องคกรฯ ที่เปนอิสระในดานงบประมาณ การปฏิบัติหนาที่และองคประกอบที่มีความหลากหลาย 8 2

๘๓  

และกําหนดองคกรฯ ตองไดรับมอบหมายอํานาจในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

ไวอยางกวางขวางเทาที่จะมีได โดยบัญญัติไวอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญหรือบทกฎหมายที่ตราข้ึน 

และตองมีอํานาจหนาที่ที่สําคัญดังตอไปน้ี คือ83

๘๔  

- เสนอแนะและทํารายงานในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนตอ

รัฐบาล รัฐสภา และองคกรที่มีอํานาจใดๆ  

- สงเสริมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐและแนวปฏิบัติตาม

มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระดับสากล  

- กระตุนสงเสริมใหมีการใหสัตยาบันและปฏิบัติตามมาตรฐานระหวาง

ประเทศ  

- ชวยเหลือในกระบวนการทํารายงานที่ตองกระทําภายใตตราสาร

ระหวางประเทศ ชวยเหลือในการจัดทําแผนงานดานการสอนและวิจัยดานสิทธิมนุษยชน 

- เพิ่มความสนใจต่ืนตัวของสาธารณชนตอเรื่องของสิทธิมนุษยชนผาน

การใหขอมูลขาวสารและการศึกษา ประสานความรวมมือกับสหประชาชาติ สถาบันระดับภูมิภาคและ

สถาบันระดับชาติของประเทศอื่นๆ และรับเรื่องรองเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเอกชน 

ปจจุบันองคกรสิท ธิมนุษยชนแหงชาติในบางประเทศมีอํ านาจ 

ในการนําคดีข้ึนดําเนินการในช้ันศาลไดดวย โดยทําหนาที่ฟองคดีตอศาล เชน สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

ประเทศออสเตรเลีย และประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ ที่กําหนดใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจเสนอ

เรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญได ในกรณีที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามที่มีผูรองเรียนวา

บทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

เสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผูรองเรียนวากฎ คําสั่งหรือการ

กระทําอื่นใดในทางปกครองกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ

หรือกฎหมาย และฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทนผูเสียหาย เมื่อไดรับการรองขอจากผูเสียหายและเปน

กรณีที่เห็นสมควรเพื่อแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนสวนรวม  

                                                
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

สิทธิมนุษยชนแหงชาติแลว ในหลายประเทศยังมีอีกองคกรหน่ึงที่เรียกวา “ผูตรวจการแผนดิน” 

ผูตรวจการแผนดิน อาจประกอบดวยบุคคลหรือหลายคนก็ไดและมักไดรับการแตงต้ังจากรัฐสภาแตใน

บางประเทศอาจไดรับแตงต้ังจากประมุขของรัฐและตองทํารายงานตอประมุขของรัฐดวย อํานาจ

หนาที่ของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาโดยทั่วไปจะดูแลกํากับการบริหารรัฐกิจใหเปนไปดวยความ

ถูกตองและเปนธรรมตามกฎหมาย เพื่อคุมครองสิทธิของบุคคลผูที่เช่ือวาตนตกเปนเหย่ือการกระทําที่

ไมชอบโดยฝายปกครอง รวมทั้งทําหนาที่ในการไกลเกลี่ยอยางเปนกลางระหวางผูรองเรียนกับ

ฝายรัฐบาลหรือเจาหนาที่ของรัฐดวย อํานาจหนาที่ของผูตรวจการแผนดินในแตละประเทศ 

อาจแตกตางกันไป แตที่เหมือนกันในสาระสําคัญคือ การรับคํารองเรียนจากสาธารณชนและสอบสวน

กรณีที่เกิดข้ึนตามอํานาจหนาที่ โดยสามารถเขาถึงเอกสารทางราชการที่เกี่ยวของตลอดจนมีอํานาจ

เรียกพยานมาใหถอยคํารวมทั้งเจาหนาที่รัฐ จากน้ันจะทํารายงานสรุปไปใหผูรองเรียนและหนวยงาน

หรือเจาหนาที่ที่ถูกรองเรียน เพื่อแกไขดําเนินการใหถูกตองตอไป หากไมมีการดําเนินการใดๆ  ก็อาจทํา

รายงานเสนอตอรัฐสภาเปนเรื่องๆ ไป นอกเหนือจากการรายงานที่ตองทําเปนปกติอยูแลว  

และรายงานสรุปผลการสอบสวนจะประกอบไปดวยขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหาและระบุ

ขอแนะนําเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงนิติบัญญัติและเชิงการปกครอง 

 

ผูตรวจการแผนดินในระยะแรกๆ จะไมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับเรื่อง

สิทธิมนุษยชนโดยตรง ยกเวนกรณีที่เกี่ยวของกับภาระหนาที่หลักในการกํากับดูแลการบริหาร 

การปกครองใหบริสุทธ์ิยุติธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ แตผูตรวจการแผนดินที่จัดต้ังข้ึนในระยะหลังๆ  

มักไดรับมอบหมายใหมีหนาที่โดยเฉพาะดานการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนดวยและมักจะ

เปนกรณีที่เกี่ยวของกับสิทธิตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมายอื่นๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง 

ดานกิจกรรมใหการศึกษาตอสาธารณชนและโปรแกรมขอมูลขาวสารเพื่อการเผยแพรดาน 

สิทธิมนุษยชน  

(๒) องคกรศาล  

องค กร คุ มครองสิท ธิมนุษยชนภายในประเทศ นอกจากองค กร 

สิทธิมนุษยชนแหงชาติและผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาแลว องคกรศาลก็ถือเปนองคกรที่มีสวน

สําคัญในการคุมครองสิทธิมนุษยชนดวย เน่ืองจากหลักความผูกพันตอสิทธิและเสรีภาพขององคกร

ของรัฐจะปราศจากความหมายหากการใชอํานาจขององคกรเหลาน้ันไมสามารถควบคุมตรวจสอบได 

                                                
๘๕

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



๓๘ 

 

 

โดยองคกรตุลาการ หรือเปนไปตามหลักประกันในการคุมครองสิทธิในทางศาล (Rechtsschutzgarantie)๘๖

เหตุผลที่สนับสนุนวาระบบการการคุมครองสิทธิและเสรีภาพโดยองคกร

ตุลาการหรือศาลเปนการใหหลักประกันแกประชาชนไดดีกวาระบบอื่นๆ น้ัน ไดแก 

 

ซึ่งถือวาเปนสาระสําคัญของการใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพแกปจเจกบุคคล เพราะการ

คุมครองหรือหลักประกันทั้งหลายจะปราศจากความหมายหากไมใหสิทธิแกปจเจกบคุคลในการโตแยง 

การกระทําของรัฐ เพื่อใหองคกรศาลซึ่งเปนองคกรที่มีความเปนกลางเขามาควบคุมตรวจสอบการ

กระทําของรัฐที่ถูกโตแยงวาละเมิดตอสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคล เชน การตรากฎหมายของ

องคกรนิติบัญญัติเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพที่ขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม ยอมถูกตรวจสอบโดยศาล

รัฐธรรมนูญไดไมวาจะเปนการตรวจสอบในรูปแบบใดก็ตาม สวนการใชการตีความของกฎหมาย 

ของฝายบริหารและฝายปกครองจะเปนการใชการตีความที่ขัดตอสิทธิและเสรีภาพหรือไมน้ัน  

ยอมอยูภายใตการควบคุมตรวจสอบขององคการศาลที่มีอํานาจในเรื่องน้ันๆเชน หากเปนกรณีของ

คําสั่งทางปกครอง โดยทั่วไปแลวยอมอยูในเขตอํานาจของศาลปกครองที่จะควบคุมตรวจสอบ  

สวนกรณีขององคกรตุลาการหากเปนการใชหรือตีความโดยศาลช้ันตนหรือศาลอุทธรณ ศาลที่อยูใน

ระดับสูงข้ึนไปก็จะทําหนาที่ในการควบคุมตรวจสอบตอไป 

๘๗

(ก) ศาลหรือองคกรตุลาการมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่  

และมีหลักประกันในความเปนอิสระของศาลเพื่อใหศาลวินิจฉัยคดีโดยไมอยูภายใตอิทธิพลใดๆ ทั้งสิ้น 

 

(ข) เมื่อราษฎรไดย่ืนคําฟองอยางถูกตอง ศาลมีหนาที่ตองพิจารณา 

และพิพากษาคดีเสมอ จะปฏิเสธไมพิจารณาพิพากษาคดีไมได ดังน้ัน ราษฎรจึงไดรับหลักประกันวา 

“ทุกข” หรือความเดือดรอนของตน หากมีอยูจริงจะไดรับการขจัดปดเปาภายในเวลาอันสมควร 

หลักประกันขอน้ีไมอาจพบไดในการควบคุมระบบอื่นๆ 

(ค)  วิ ธีพิจารณาคดีของศาลเปนไปอยางเปดเผย เปดโอกาสให

สาธารณชนเขาฟงการพิจารณาคดีได และเปดโอกาสใหคูความทั้งสองฝายนําพยานหลักฐานตางๆ  

มาสืบสนับสนุนขออางขอเกี่ยวของของตนและหักลางขออางขอเถียงของฝายตรงกันขามไดอยางเต็มที ่

(ง) ศาลตองใหเหตุผลประกอบคําพิพากษาของตนเสมอ การบังคับให

ศาลตองแสดงขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่เปนเหตุผลในการวินิจฉัยขอพิพาทไปทางใดทางหน่ึง 

ใหปรากฏตอคูความยอมเปนหลักประกันแกเอกชนวาศาลจะไมพิพากษาคดีตามอําเภอใจได 

เปนอยางดีเชนกัน 

                                                
๘๖ ตัวอยางเชน มาตรา ๒๘ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติ

วา “...บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญน้ีรับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ีเพื่อใช

สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได” 
๘๗วรพจน วิศรุตพิชญ, ความรูเบื้องตนเก่ียวกับศาลปกครอง, (กรุงเทพฯ  : วิญูชน, ๒๕๔๔), น. ๕๖.  



๓๙ 

 

 

ทั้งน้ี ทั้งศาลในระบบกฎหมายเอกชนและศาลในระบบกฎหมายมหาชน 

ไดแก ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ ตัวอยางเชนในกรณีของประเทศไทย ศาลยุติธรรม

มีสวนในการคุมครองสิทธิมนุษยชน คือ การที่รัฐธรรมนูญฯ กําหนดใหศาลยุติธรรมมีอํานาจในการ

พิจารณาออกหมายจับ หมายขัง บุคคลและหมายคน เพื่อใหศาลยุติธรรม เปนผูพิจารณากลั่นกรอง

และตรวจสอบการใชอํานาจของเจาหนาที่กอนที่จะเขาทําการจับ ขัง และคน อันมีลักษณะเปนการ

คุมครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ศาลปกครองมีสวนในการคุมครองสิทธิ

มนุษยชน คือ เน่ืองจากศาลปกครองมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมตรวจสอบความชอบดวยกฎหมาย

ของการกระทําทางปกครองตางๆ ที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกอใหเกิดความ

เดือดรอนเสียหายหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยการมีคําสั่งใหยกเลิกเพิกถอนการกระทาํ

ดังกลาวหรือสั่งใหชดใชคาเสียหายหรือดําเนินการใดๆ เพื่อเยียวยาความเดือดรอนเสียหายที่เกิดแก

ประชาชน และศาลรัฐธรรมนูญมีสวนในการคุมครองสิทธิมนุษยชน คือ การที่รัฐธรรมนูญกําหนด 

ใหสิทธิและเสรีภาพที่รับรองไวโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไดรับความคุมครองและผูกพัน

องคกรของรัฐทุกองคกรโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมาย

ทั้งปวง และกําหนดใหบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวมีสิทธิย่ืนคํารอง

โดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัดหรือ

แยงตอรัฐธรรมนูญไดในกรณีที่บุคคลน้ันไดย่ืนคํารองตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติหรือตอ

ผูตรวจการแผนดินเพื่อใหเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยแลว แตองคกรทั้งสองดังกลาว

ไมไดดําเนินการเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญ  

นอกจากน้ีศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญยังมีสวนใน

การคุมครองสิทธิมนุษยชนในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดเสนอเรื่องพรอมความเหน็

ตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผูรองเรียน ฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทน

ผูเสียหาย ในกรณีที่เห็นสมควรเพื่อแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนสวนรวมตามที่ไดกลาวไป

แลวขางตน 

ตัวอยางคําวินิจฉัยของศาลไทยเกี่ยวกับการใหความคุมครองสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชน อาทิเชน  

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๑/๒๕๔๖ คดีน้ีศาลรัฐธรรมนูญไดวาง

หลักไววา พระราชบัญญัติช่ือบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๑๒ ซึ่งเปนบทบัญญัติบังคับใหหญิงมีสามี

ตองใชช่ือสกุลของสามีเทาน้ัน ถือเปนการลิดรอนสิทธิในการใชช่ือสกุลของหญิงมีสามี ทําใหชายและ

หญิง มีสิทธิไมเทาเทียมกัน เน่ืองจากเปนการบังคับใหหญิงมีสามีใชช่ือสกุลของสามีเพียงฝายเดียวโดย

ใชสถานการสมรส ซึ่งมิไดเปนเหตุผลในเรื่องความแตกตางทางกายภาพ หรือภาระหนาที่ระหวางชาย

และหญิงที่มีผลมาจากความแตกตางทางเพศจนทําใหตองมีการเลือกปฏิบัติใหแตกตางกันอันจะถือวา

เปนการเลือกปฏิบัติที่เปนธรรม กรณีจึงเปนการขัดตอหลักความเสมอภาคเพราะเหตุแหงความ
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แตกตางกันในเรื่องเพศและสถานะของบุคคล บทบัญญัติของกฎหมายฉบับดังกลาวจึงมีขอความขัด

หรือแยงกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  

จึงใชบังคับมิไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖  

 

๑.๓ แนวคิด หลักการ และมาตรฐานสากลเก่ียวกับขอบอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 

      สิทธิมนุษยชนแหงชาติในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีผู รองและ 

      ผูถูกรองเปนเอกชนดวยกัน 

จากความหมายของสิทธิมนุษยชนตามที่กลาวมาขางตนจะเห็นวา นอกจากสิทธิมนุษยชน 

จะมีความผูกพันตอรัฐในการตรากฎหมายเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน การใชบังคับ

กฎหมายโดยคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนและการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยองคกรตุลาการ

และองคกรที่มีอํานาจหนาที่ในการสงเสริมคุมครองสิทธิมนุษยชนเปนการเฉพาะสิทธิมนุษยชน 

ยังมีความผูกพัน  ตอเอกชนดวยกันดวยในการที่จะไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ซึ่งกันและกัน ดังน้ัน รัฐจึงมีหนาที่ตองใหความคุมครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลซึ่งอาจเกิดจากการ

ละเมิดของหนวยงานหรือเจาหนาที่ของรัฐและการละเมิดระหวางเอกชนดวยกันเองและในการที่รัฐ

โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติซึ่งเปนองคกรที่มีอํานาจในการสงเสริมคุมครองสิทธิ

มนุษยชนเปนการเฉพาะจะเขาไปตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชน

ดวยกันดังกลาวมีแนวคิด หลักการ และมาตรฐานสากลที่ตองพิจารณาดังน้ี  

๑.๓.๑ แนวคิดเก่ียวกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวาง

เอกชนดวยกันโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการใหอํานาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกัน เปนแนวคิดที่

เกิดข้ึนในชวงศตวรรษที่ ๑๙ ทั้งน้ี เพื่อจะเยียวยาแกไขความอยุติธรรมและความไรมนุษยธรรมที่

เกิดข้ึนในสังคม ณ ขณะน้ันอันเปนผลมาจากแนวคิดที่เรียกวา “ลัทธิเสรีนิยม” (Liberalism) ที่เปด

โอกาสใหมีการเอารัดเอาเปรียบกันเปนอยางมากของผูคนในสังคม โดยเฉพาะผูที่มีความแข็งแรงกวามี

อํานาจตอรองในทางเศรษฐกิจที่เหนือกวา มักจะใชความแข็งแรงและอํานาจตอรองที่เหนือกวาของตน

ดังกลาวกดข่ีขมเหงเอารัดเอาเปรียบผูที่ออนแอกวาหรือดอยกวาเพื่อแสวงหาประโยชนแกตนใหมาก

ที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองจากลัทธิดังกลาวเช่ือและยกยองในความดีและมีเหตุผลของมนุษยแตละคน มนุษย 

ทุกคนจึงมีความเสมอภาคเทาเทียมกันในการที่จะกระทําการตางๆ ดวยตนเองไดโดยเสรีแตความ

เสมอภาคเทาเทียมกันของมนุษยทุกคนตามแนวคิดดังกลาวเปนความเสมอภาคเทาเทียมกันเฉพาะ

ในทางกฎหมายหรือในทางรูปแบบเทาน้ัน แตในความเปนจริงมนุษยไมไดมีความเสมอภาคเทาเทียม

กันทกุคน ความเสมอภาคเทาเทียมที่แทจริงมีอยูจําเพาะคนบางกลุมในสังคมเทาน้ันคือ เฉพาะผูที่

แข็งแรงกวาหรือมีฐานะทางเศรษฐกิจหรืออํานาจตอรองในทางเศรษฐกิจดีกวาเหนือกวา ซึ่งเปนคน



๔๑ 

 

 

สวนนอยในสังคม และคนสวนนอยเหลาน้ีก็จะใชความแข็งแรงและอํานาจเหนือที่ตนมีกําหนดความ

เปนไปของสังคมตามอําเภอใจโดยไมคํานึงถึงผูที่ออนแอกวาหรือดอยกวาซึ่งเปนคนสวนใหญในสังคม

แตประการใด  

  ตัวอยางเชน ในเรื่องเสรีภาพในการแสดงเจตนาและเสรีภาพในการทําสัญญา  

ในความเปนจริงเกิดความไมเสมอภาคระหวางคูสัญญาโดยแสดงออกในรูปของการไมมีการเจรจา

ตอรองกัน คูสัญญาฝายหน่ึงเปนฝายที่เสียเปรียบในทางเศรษฐกิจ ถูกจํากัดในทางความเปนจริงวาตอง

เขารวมทําสัญญากับอีกฝายหน่ึงโดยตองยอมรับตามขอสัญญาที่ผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพได

กําหนดไวลวงหนาแลว เชน สัญญากูยืม สัญญาเชาซื้อ กรมธรรมประกันภัย หรือสัญญาจาง เปนตน 

สัญญาเหลาน้ีจะถูกรางเน้ือหาขอสัญญาไวกอนแลวโดยผูประกอบธุรกิจและจะไมมีการเปลี่ยนแปลง 

อีกฝายที่จะเขาทําสัญญาดวยไมมีสิทธิจะแกไขเปลี่ยนแปลงขอสัญญาดังกลาว แตจะทําไดเพียงแตจะ

ยอมรับหรือปฏิเสธการทําสัญญาเทาน้ัน การเจรจาตอรองกันในสัญญาจะไมมีในสัญญาเหลาน้ีและ 

หลักที่วาสัญญาเกิดจากเจตนารวมกันโดยเสรีของคูสัญญาก็จะเปนไปไมไดอีกตอไปความเปนธรรม 

ในสังคมก็ไมมี เพราะในเมื่อขอสัญญาไดถูกกําหนดอยางไมเปนธรรมไวลวงหนาจากผูประกอบธุรกิจ 

แตฝายเดียวและอีกฝายหน่ึงอยูในภาวะจํายอมตองทําสัญญาดวย สัญญาเหลาน้ีจึงเสมือนเกิดจาก

เจตนาของผูประกอบธุรกิจฝายเดียว หลักเจตนาและหลักเสรีภาพในการทําสัญญาจึงไมอาจเกิดข้ึนได

ในสัญญาที่ไมมีความเทาเทียมกันในการทําสัญญาจริงๆ๘๘ โดยเฉพาะในสัญญาจางแรงงานคูสัญญา

ไมไดมีความเสมอภาคหรือมีเสรีภาพในการทําสัญญาอยางแทจริง ในสัญญาจางแรงงานนายจาง 

เปนผูที่อยูในสถานะที่ไดเปรียบกวาลูกจางเพราะเปนเจาของปจจัยในการผลิต ในขณะที่ลูกจางมีแต

เพียงแรงงานที่จะขายใหแกนายจางเทาน้ัน ความจําเปนทางเศรษฐกิจทําใหลูกจางไมอาจเปนผูต้ัง

เงื่อนไขตอรองกับนายจางไดเพราะมีแรงงานในตลาดที่พรอมจะทําตามเงื่อนไขหรือความพอใจ 

ของนายจางอยูมากมาย จึงเห็นไดวาลูกจางถูกความจําเปนทางเศรษฐกิจบีบบังคับไมใหมีเสรีภาพ 

ในการที่จะตอรองกับนายจางไดอยางเต็มที่ เสรีภาพความเสมอภาคในการทําสัญญาจางแรงงาน 

ในทางความเปนจริงจึงเปนไปไมได๘๙

                                                
๘๘ พอพันธุ  คิดจิตต, “แนวความคิดและผลกระทบเก่ียวกับขอสัญญาที่ไมเปนธรรม”, ดุลพาห, ปที่ ๔๐, 

เลมที่ ๖, พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๓๖, น. ๔๐ – ๔๑. 

 และนายจางมักจะขูดรีดเอาประโยชนจากแรงงานลูกจาง  

เชน กําหนดใหลูกจางทํางานลวงเวลาโดยไมจายคาลวงเวลา จายคาแรงใหแกลูกจางในราคาที่ถูก  

และไมใหสวัสดิการหรือจัดหามาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการทํางานใหแกลูกจาง และกดข่ี 

ขูดรีดผูใชแรงงานในลักษณะตางๆ เปนตน นอกจากน้ี แมกระทั่งระหวางคนในครอบครัวดวยกัน 

ก็ไมมีความเสมอภาคเทาเทียมกันในความเปนจริง กลาวคือ เน่ืองจากความสัมพันธภายในครอบครัว

จะมีผูที่เปนหัวหนาครอบครัวซึ่งมีหนาที่ในการปกครองเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวและมีอํานาจเหนือ

๘๙ มาลี  พฤกษพงศาวลี, “สิทธิทางดานแรงงาน : ปจจัยพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน,” น. ๖ – ๗. 



๔๒ 

 

 

สมาชิกทุกคนในครอบครัว สวนสมาชิก ในครอบครัวก็มีหนาที่ตองเช่ือฟงคําสั่งและอยูใตอํานาจ 

ของหัวหนาครอบครัวเพราะตองพึ่งพาผูเปนหัวหนาครอบครัวสําหรับปจจัยตางๆ ที่จําเปนในการ

ดํารงชีวิต ในบางกรณีผูเปนหัวหนาครอบครัวอาจใชอํานาจเหนือที่ตนมีกระทําการที่เปนการละเมิด

สิทธิมนุษยชนของคนในครอบครัว เชน การใชความรุนแรงกับคนในครอบครัวดวยวิธีการตางๆ หรือ

การละเมิดสิทธิเด็ก และคนในครอบครัวที่ถูกใชความรุนแรงหรือละเมิดสิทธิดังกลาวก็ตองจํายอม

เพราะยังตองพึ่งพาอาศัยผูที่เปนหัวหนาครอบครัวอยู 

  จากความไมเสมอภาคเทาเทียมกันในความเปนจริงที่ เกิดข้ึนในสังคมดังกลาว 

ไดกอใหเกิดความทุกขยากแกคนสวนใหญของสังคมเปนอยางมากและถือเปนการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน รัฐจึงมีหนาที่ตองเขาไปปกปองคุมครองคุมครองผูที่ออนแอกวาหรือดอยกวาในสังคม

ดังกลาวเพื่อใหเกิดความยุติธรรมในสังคม เพื่อใหเขาเหลาน้ันมีสภาพชีวิตความเปนอยูที่ ดีข้ึน 

มีความเสมอภาคเทาเทียมทั้งในความเปนจริงและในทางกฎหมายไมนอยไปกวาผูมีอํานาจในสังคม

หรือผูมีฐานะทางเศรษฐกิจดีกวาและเพื่อเปนการคุมครองสิทธิมนุษยชนของคนเหลาน้ัน ดังน้ัน 

ประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศไทย จึงไดมีการกําหนดใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

มีอํานาจเขาไปตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกัน 

๑.๓.๒ หลักการเก่ียวกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวาง

เอกชนดวยกันโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 การละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกเหนือจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐหรือ 
กลุมทางสังคมและการเมืองแลว ยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนระหวางเอกชนดวยกันดวย เชน  
การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยกลุมหรือหนวยงานในทางเศรษฐกิจ เชน กรณีนายจางละเมิดสิทธิ
มนุษยชนลูกจาง หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในครอบครัว เชน การละเมิดสิทธิเด็กหรือ 
การใชความรุนแรงในครอบครัวในรูปแบบตางๆ ตามที่กลาวมาขางตน ซึ่งหากพิจารณาในแง 
ของความสัมพันธระหวางบุคคลดังกลาวแลวจะเห็นวาเปนความสัมพันธระหวางเอกชนกับเอกชน 
ตามกฎหมายเอกชนบนพื้นฐานของหลักเจตนาและเสรีภาพในการแสดงเจตนาที่รัฐไมควรเขาไป
แทรกแซงในความสัมพันธดังกลาว แตเน่ืองจากคูกรณีหรือคูสัญญาอีกฝายหน่ึงตกอยูในฐานะผูที่ 
ดอยกวาหรือตองเสียเปรียบอยูเสมอและฝายที่เหนือกวาหรือที่ไดเปรียบไดกระทําตอผูที่ดอยกวาหรือ
ตองเสียเปรียบในลักษณะเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังน้ัน รัฐจึงจําเปนตองเขาไปแทรกแซง 
ในความสัมพันธระหวางเอกชนกับเอกชนดังกลาว ทั้งน้ีเพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลเหลาน้ัน
ไมใหถูกละเมิดโดยเอกชนดวยกันเอง  

การที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจะเขาไปตรวจสอบการละเมิด 
และคุมครองสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกันไดดังกลาว โดยทั่วไป 
ถือหลักวาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติสามารถกลาวอางสิทธิมนุษยชนตามที่บัญญติัรบัรองไว
ในรัฐธรรมนูญเขาไปตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันได
โดยตรง เพราะนอกจากสิทธิมนุษยชนจะมีผลผูกพันโดยตรงตอรัฐแลวยังมีผลผูกพันโดยตรง 
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ตอเอกชนในการที่จะไมกระทําการที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งกันและกันดวย แตตองมีการ
บัญญัติรับรองอํานาจในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธดังกลาวโดยองคกรทีม่ี
อํานาจ คือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไวในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยชัดเจน ทั้งน้ี
เน่ืองจากการที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเขาไปตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
ความสัมพันธระหวางเอกชนดังกลาว มีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของบุคคล 
ดังน้ัน จึงตองมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหอํานาจไวจึงจะกระทําได และในการที่คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแหงชาติจะเขาไปตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชน
ดังกลาว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติสามารถตรวจสอบไดเฉพาะในประเด็นที่วามีการละเมดิ
สิทธิมนุษยชนหรือไม สวนในประเด็นอื่นในความสัมพันธน้ัน เชน สัญญาหรือขอตกลงน้ันสมบูรณ
บังคับไดหรือไม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไมมีอํานาจตรวจสอบเพราะอยูนอกเหนือ 
ขอบอํานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  
 ๑.๓.๓ มาตรฐานสากลเก่ียวกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ
ระหวางเอกชนดวยกันโดยสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ 
  จากความพยายามในการจัดต้ังสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติขององคการ
สหประชาชาติทําใหเกิดหลักการวาดวยสถานะและหนาที่ของสถาบันแหงชาติเพื่อการคุมครอง 
และสงเสริมสิทธิมนุษยชนข้ึนเรียกวา “หลักการปารีส (Paris Principles)” และหลักการดังกลาว 
ไดกลายเปนแนวทางในการจัดต้ังสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติในประเทศตางๆ ตามมา และถือวา
หลักการปารีสเปนมาตรฐานสากลระหวางประเทศที่จะทําใหสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ 
ในประเทศตางๆ มีความเปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
ภายในประเทศ โดยหลักการดังกลาวไดวางบรรทัดฐานเกี่ยวกับสถานะและอํานาจหนาที่ของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแหงชาติไวดังน้ี 

(๑.๓.๓.๑) สถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หลักการปารีส ไดกลาวถึง
แนวทางในการจัดต้ังสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาควรจัดต้ังสถาบันฯ ที่เปนอิสระและเพื่อใหการ
ดําเนินงานของสถาบันฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สถาบันฯ ตองมีองคประกอบที่สําคัญ 
๖ ประการ คือ89

๙๐  

- ความเปนอิสระ ( Independence) ในการปฏิบั ติหนาที่ มีอํานาจตัดสินใจ 

โดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาลหรือหนวยงานใด ควรมีการเช่ือมโยงกับรัฐสภาหรือข้ึนตอประมุข  

ของรัฐ มีการบริหารจัดการที่เปนเอกเทศ มีกฎระเบียบของตนเอง ต้ังงบประมาณไดอยางเพียงพอ 

                                                
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

ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติของประเทศไทย,"  (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต  

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๑), น. ๒๙ – ๓๑. 
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แตงต้ังและถอดถอนกรรมการและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดและตองมีองคประกอบที่หลากหลาย 

และเปนตัวแทนของกลุมตางๆ ในสังคมอยางแทจริง 

- ขอบเขตอํานาจที่อยางชัดเจนและมีอํานาจเพียงพอ (Defined jurisdiction and 

adequate powers) กลาวคือ สถาบันฯ จะตองมีภาระหนาที่อยางชัดเจนและเพียงพอในการสงเสริม

และคุมครองสิทธิมนุษยชนไมเฉพาะตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายจัดต้ังสถาบันฯ เทาน้ัน หากควร

เปนไปตามขอตกลง กติกา อนุสัญญาระหวางประเทศในระบบของสหประชาชาติและกฎหมาย 

ที่สําคัญตองไดรับอํานาจทางกฎหมายอยางเพียงพอในการสอบสวนคํารองเรียนเกี่ยวกับการละเมิด

สิทธิมนุษยชน การเรียกเจาหนาที่ของรัฐและบุคคลมาใหขอเท็จจริงหรือขอมูล เปนตน  

- การเขาถึงไดงาย (Accessibility) สถาบันฯ จะตองเปนสถาบันที่บุคคลและ 

คณะบุคคลทุกฝายสามารถเขาถึงไดทันที โดยมีกฎเกณฑและกระบวนการทํางานที่ประชาชนสามารถ

ติดตอย่ืนคํารองเรียนไดอยางสะดวกและรวดเร็วและมีสํานักงานสาขาทุกภูมิภาคเพื่อรับเรื่องราวรอง

ทุกขไดทั่วประเทศ  

- ความรวมมือกับทุกฝาย (Cooperation) สถาบันฯ จะตองยึดหลักการความ

รวมมือกับทุกฝายต้ังแตสหประชาชาติ สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคและระดับประเทศ องคการ

เอกชนหรือองคการที่มิใชของรัฐ ตลอดจนองคการระหวางรัฐบาลที่มีหนาที่สงเสริมและคุมครองสิทธิ

มนุษยชนและกับองคกรตุลาการ 

- ความมีประสิทธิภาพในการดําเนินการ (Operational efficiency) โดยการจัดหา

ทรัพยากรที่เพียงพอ วิธีการทํางานที่ไมเปนแบบราชการ บุคลากรมีความคิดความรูและความเขาใจ

เรื่องสิทธิมนุษยชน ฯลฯ และ 

- ความมีเหตุผลอธิบายความรับผิดชอบในการดําเนินงาน (Accountability) 

กลาวคือ สถาบันฯ จะตองมีความรับผิดชอบทางดานกฎหมายและดานการเงินตอรัฐบาลและรัฐสภา 

โดยตองรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ตอรัฐสภาหรือองคกรในลักษณะเดียวกันโดยละเอียดเพื่อ

พิจารณาและตองเผยแพรรายงานและใหสาธารณชนตรวจสอบการทํางานของสถาบันไดอยางจริงจัง  

(๑.๓.๓.๒) อํานาจหนาท่ีของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

หลักการปารีส ไดกําหนดเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติไววา

สถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติควรมีอํานาจหนาที่ครอบคลุมถึงการคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชน

อยางกวางขวางเทาที่จะเปนไปได และอํานาจดังกลาว ตลอดจนองคประกอบและเขตอํานาจของ

สถาบันควรบัญญัติรับรองไวอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นโดยมีความรับผิดชอบในเรื่อง

ดังตอไปน้ี๙๑

                                                
๙๑ เพิ่งอาง, น. ๓๕ – ๓๗. 
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- เสนอความเห็น ขอเสนอแนะ และรายงานตางๆ ตอรัฐบาล รัฐสภา และหนวยงาน

อื่นๆ ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชน ในฐานะที่เปนสถาบันที่ให

คําปรึกษา ไมวาจะไดรับการรองขอจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของหรืออาศัยอํานาจหนาที่ในการรับ

ฟงปญหาโดยไมตองสงเรื่องตอไปใหหนวยงานอื่นที่สูงกวา โดยที่การเผยแพรความเห็น ขอเสนอแนะ 

และรายงานตางๆ รวมทั้งอํานาจพิเศษของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติควรครอบคลุมถึงเรื่องตางๆ 

ไดแก  

๑) บทบัญญัติของกฎหมายหรือการบริหารดานตางๆ รวมถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ

องคกรตุลาการที่มุงจะรักษาและขยายการคุมครองสิทธิมนุษยชน โดยสถาบันฯ จะตองตรวจสอบ

บทบัญญัติของกฎหมายและขอกําหนดทางการบริหารที่มีผลบังคับใชอยู รวมทั้งรางกฎหมายและ

ขอเสนอในทางนิติบัญญัติ และตองจัดทําขอเสนอแนะที่เหมาะสมเพื่อประกันวาบทบัญญัติเหลาน้ี

สอดคลองกับหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน ซึ่งหากมีความจําเปนสถาบันฯ จะตองเสนอแนะใหมี

การรับรองกฎหมายใหม หรือแกไขกฎหมายที่มีผลบังคับใชอยูและรับรองหรือแกไขมาตรการตางๆ 

ทางการบริหาร  

๒) สถานการณละเมิดสิทธิมนุษยชนที่สถาบันฯ เห็นวาสมควรหยิบยกข้ึนพิจารณา  

๓) การจัดเตรียมรายงานเกี่ยวกับสถานการณของประเทศที่เกี่ยวของกับสิทธิ

มนุษยชนโดยทั่วไปและสถานการณเฉพาะเรื่อง  

๔) การกระตุนใหรัฐบาลใหความสนใจตอสถานการณการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ที่เกิดข้ึนภายในประเทศและจัดทําขอเสนอแนะในการดําเนินการแกไข เพื่อยับย้ังสถานการณดังกลาว 

และหากมีความจําเปนอาจแสดงความคิดเห็นตอจุดยืนและทาทีของรัฐบาล  

    - สงเสริมและดําเนินการเพื่อเปนหลักประกันวา กฎหมายภายในประเทศ 

ระเบียบ และการปฏิบัติตางๆ จะสอดคลองกับกลไกสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศซึ่งรัฐรวมเปนภาคี

และใหมีการนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ  

    - สนับสนุนใหมีการใหสัตยาบันสนธิสัญญา ขอตกลงระหวางประเทศหรือ 

ใหการยอมรับกลไกเหลาน้ัน รวมทั้งใหมีการนําไปปฏิบัติ 

    - จัดทํารายงานเสนอความเห็นในประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ประเทศน้ันๆ  

มีพันธกรณีที่จะตองเสนอตอองคการของสหประชาชาติ คณะกรรมการ และสถาบันระดับภูมิภาค 

    - ใหความรวมมือกับสหประชาชาติและองคกรที่อยูในระบบของสหประชาชาติ 

สถาบันระดับภูมิภาค และสถาบันแหงชาติของตางประเทศในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

    - ใหความชวยเหลือในการจัดทําโครงการหลักสูตรตางๆ สําหรับการสอนการวิจยั

เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนใหแกโรงเรียน มหาวิทยาลัย และวงการวิชาชีพตางๆ  



๔๖ 

 

 

      - เผยแพรเรื่องสิทธิมนุษยชนและความพยามที่จะตอตานการเลือกปฏิบัติใน 

ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอยางย่ิงการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ โดยยกระดับความรับรูของสาธารณชน

ดวยการใหขอมูลขาวสาร ใหการศึกษาและสื่อมวลชนทุกประเภท   

 (๑.๓.๓.๓) การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

 สถาบันฯ ควรจะตองไดรับอํานาจในการสอบสวนคํารองเรียนเกี่ยวกับการละเมิด

สิทธิมนุษยชนที่มีการบัญญัติรับรองไวอยางชัดเจนตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย โดยมีอํานาจเรียก

เจาหนาที่ของรัฐและบุคคลมาช้ีแจงขอเท็จจริงโดยในการรับและสอบสวนเรื่องราวรองทุกขจากบุคคล

หรือกลุมบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หลักการปารีสกําหนดใหสถาบันฯ ตองยึดหลักการแสวงหา

ขอยุติฉันมิตรภาพผานการเจรจาไกลเกลี่ย ตองมีการแจงใหผูรองเรียนทราบถึงสิทธิของตนที่มี 

ตลอดจนวิธีการที่จะแกไขเยียวยาและสงเสริมใหผูรองเรียนเขาถึงกลไกเหลาน้ีได รวมทั้งการพิจารณา

ไตสวนคํารองเรียนหรือสงเรื่องตอไปใหหนวยงานหรือองคกรที่มีอํานาจพิจารณา และเมื่อพิจารณา

อํานาจในสวนน้ีของสถาบันฯ จะทําใหเห็นถึงธรรมชาติของการเปนองคกรกึ่งตุลาการในตัวสถาบันฯ 

ซึ่งมีอํานาจไกลเกลี่ยช้ีขาดใหเกิดขอยุติปญหาในระดับหน่ึง แตก็มิใชมีอํานาจตุลาการที่จะตัดสิน

ปญหาและบังคับการลงโทษไดเสร็จเด็ดขาดในตัวเอง และอํานาจสวนน้ีของสถาบันฯ โดยทั่วไปมัก

จํากัดขอบอํานาจไวในระดับหน่ึงเพื่อมิใหเกิดการซอนทับอํานาจขององคกรที่อาจเกิดข้ึนได 

โดยเฉพาะอํานาจของฝายตุลาการโดยตรง 91

๙๒ 

อํานาจหนาที่ของสถาบันฯ ตามหลักการปารีสที่กลาวมาขางตน ถือวาการมีอํานาจ

หนาที่ที่ชัดเจนและเพียงพอ โดยเฉพาะอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับและสอบสวนเรื่องราวรองทุกข

จากบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรืออํานาจในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน เปนการทําใหการ คุมครองและส งเสริมการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยสถาบันฯ  

มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

จากอํานาจหนาที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติตามหลักการปารีสดังกลาว  

จะเห็นไดวาหลักการปารีสในฐานะที่เปนมาตรฐานสากลระหวางประเทศเกี่ยวกับการสงเสริม 

และคุมครองสิทธิมนุษยชนโดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไดกําหนดใหอํานาจแกสถาบันฯ  

ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันเองได โดยใหมี

อํานาจรับเรื่องรองเรียนจากบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน แตสิทธิมนุษยชนที่ถูก

ละเมิดน้ันตองเปนสิทธิมนุษยชนที่มีการบัญญัติรับรองไวอยางชัดเจนตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

                                                
๙๒ จรัญ  โฆษณานันท, อางแลว เชิงอรรถที่ ๗, น. ๕๑๕. 



๔๗ 

 

 

 

๑.๓ .๔ บทบาทในการคุ มครองสิทธิมนุษยชนโดยภาคเอกชนตามแนวคิดเ ร่ือง  

“ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ” (Corporate Social Responsibility (CSR)) 

นอกจากการคุมครองสิทธิมนุษยชนจะเปนอํานาจหนาที่และบทบาทโดยตรงของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติซึ่งเปนองคกรภาครัฐแลว ปจจุบันภาคเอกชนโดยเฉพาะในภาค

ธุรกิจก็ไดมีความพยายามที่จะกําหนดหลักเกณฑเพื่อใชในการคุมครองสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ

ระหวางเอกชนดวยกันซึ่งไดมีการดําเนินการภายใตหลักเกณฑ “ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ” 

(Corporate Social Responsibility (CSR)) หมายถึง ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

ขององคกร ไดแกการดําเนินธุรกิจภายใตหลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและ

สิ่งเเวดลอมทั้งในระดับไกลและใกลอันนําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืนดวยการใชทรัพยากรที่มีอยูในองคกร

หรือทรัพยากรจากภายนอกองคกร ในอันที่จะทําใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปนปกติสุข โดยหาก

พิจารณาแยกเปนรายคําศัพท คําวา Corporate มุงหมายถึงกิจการที่ดําเนินไปเพื่อแสวงหาผลกําไร 

(หมายรวมถึงองคกรประเภทอื่นไดดวย) สวนคําวา Social ในที่น้ี มุงหมายถึงกลุมคนที่มีความสัมพันธ

กันหรือมีวิถีรวมกันทั้งโดยธรรมชาติหรือโดยเจตนา รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นและสิ่งแวดลอมที่อยูรายรอบ

ประกอบ และคําวา Responsibility มุงหมายถึงการยอมรับทั้งผลที่ไมดีและผลที่ดีในกิจการที่ไดทําลงไป

หรือที่อยูในความดูแลของกิจการน้ันๆ ตลอดจนการรับภาระหรือเปนธุระดําเนินการปองกันและ

ปรับปรุงแกไขผลที่ไมดี รวมถึงการสรางสรรคและบํารุงรักษาผลที่ดีซึ่งสงกระทบไปยังผูมีสวนไดเสีย

กลุมตางๆ ซึ่งหลักเกณฑดังกลาวประกอบดวย (ก) ที่มาของแนวคิดเรื่อง “ความรับผิดชอบตอสังคมของ

ธุรกิจ” (ข) หลักการของแนวคิดเรื่อง “ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ” และ (ค) แนวปฏิบัติของ

แนวคิดเรื่อง “ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ” ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

(๑.๓.๔.๑) ท่ีมาของแนวคิดเร่ือง “ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ” (Corporate 

Social Responsibility (CSR)) 

  นับต้ังแต ป พ.ศ. ๒๕๔๒ กระแสแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมของ

ธุรกิจ (CSR) ไดมีพัฒนาการที่ชัดเจนมากข้ึน เมื่อนายโคฟ อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติในขณะน้ัน 

ไดออกมาเรียกรองใหธุรกิจทั่วโลกแสดงความเปนพลเมืองที่ดีของโลก (good global citizenship) 

รวมทั้งประกาศ “The UN Global Compact” เพื่อใชเปนกรอบดําเนินการการพัฒนาที่ย่ังยืนสําหรับ

องคกรธุรกิจตอไป และในปถัดมา องคกรเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ก็ได

ออกแนวปฏิบัติสําหรับบรรษัทขามชาติ (The OECD Guidelines for Multinational Enterprises) 

เสนอแนะใหบริษัทขามชาติของประเทศสมาชิก OECD มี CSR และติดตอคาขายกับคูคาที่มี CSR 

เทาน้ัน 



๔๘ 

 

 

 

  ทั้งน้ี หลักการ CSR สามารถสรุปดวยคํากลาวของ Bjorn Stigson ประธานสภา

ธุรกิจโลก  เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน (world Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD)) ที่วา “ธุรกิจไมสามารถประสบความสําเร็จไดในสังคมที่ลมเหลว” (Business cannot 

succeed in a society that fails.)92

๙๓ 

สําหรับแนวปฏิบัติในเรื่อง CSR น้ัน สามารถแบงออกไดเปน ๘ เรื่อง ดังน้ี 

- การกํากับดูแลกิจการที่ดี 

- การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม 

- การเคารพตอสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

- ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

- การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 

- การดูแลสิ่งแวดลอม 

- นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม 

- การจัดทํารายงานดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

โดยในที่น้ี จะขอกลาวถึงรายละเอียดของสวนที่เกี่ยวของโดยตรงกับงานวิจัยฉบับน้ี 

ไดแก  การเคารพตอสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม ซึ่งมีหลักการและแนว

ปฏิบัติ ดังน้ี 

 (๑.๓.๔.๒) หลักการของแนวคิดเร่ือง “ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ” 

(Corporate Social Responsibility (CSR)) 

  การเคารพสิทธิมนุษยชน เปนรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันมีสวน

สัมพันธกับธุรกิจในลักษณะการเพิ่มคุณคา และทรัพยากรบุคคลนับเปนปจจัยสําคัญของธุรกิจในการ

สรางมูลคาเพิ่มและเพิ่มผลผลิต ดังน้ัน ธุรกิจควรปรับปรุงสภาพแวดลอมและเงื่อนไขในการทํางาน ให

พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และไดมีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนไดรับโอกาสฝกฝนและเพิ่มพูน

ทักษะในการทํางาน 

                                                
๙๓ เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม : คู มือชวยบอกพิกัดการดําเนินงานที่ มีเปาหมายดานธุร กิจควบคู 

ความรับผิดชอบตอสังคม โดย คณะทํางานสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมของบริษัทจดทะเบียน, 

คณะกรรมการการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) 



๔๙ 

 

 

 

 (๑.๓.๔.๓) แนวปฏิบัติของแนวคิดเร่ือง “ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ” 

(Corporate Social Responsibility (CSR)) 

- สนับสนุนและเคารพในการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิใหธุรกิจ

ของตนเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน ไมสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน 

(forced labor) ตอตานการใชแรงงานเด็ก (child labor) เปนตน 

- สงเสริมใหมีการเฝาระวังการปฏิบัติตามขอกําหนดดานสิทธิมนุษยชนภายในธุรกิจ

ของตน และกระตุนใหมีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความ

รับผิดชอบของธุรกิจดานสิทธิมนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือ ผูรวมทุน และคูคา 

- จัดใหมีระบบการทํางานที่มุงเนนความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทํางาน

อยางเหมาะสม เชน มีระบบปองกันมลพิษที่อาจเกิดข้ึนในระหวางการปฏิบัติงาน การจัดใหมีสถานที่

ทํางานที่สะอาดเพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดข้ึนจากอุบัติภัยและโรคภัย 

- พัฒนาพนักงานเพื่อฝกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปดโอกาสใหพนักงาน 

มีการเรียกรู และเลื่อนตําแหนงเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม 

  -  จัดใหมีเงื่อนไขการจางงานที่เปนธรรมสําหรับพนักงาน และใหพนักงานไดรับ

คาตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ 

- จัดใหมีกระบวนการรองเรียนอยางเหมาะสมสําหรับพนักงานที่ไดรับการปฏิบัติอยาง 

ไมเปนธรรม 

- จัดใหมีการดูแลในเรื่องสวัสดิการแกพนักงานตามสมควร เชน จัดใหมีวันลาพักผอน

ประจําป การทํางานลวงเวลาที่สมเหตุสมผล การรักษาพยาบาลตามความจําเปนและสมควร เปนตน 

- สงเสริมใหพนักงานมีดุลยภาพในการใชชีวิตระหวางชีวิตการทํางานและชีวิต

สวนตัว และสงเสริมใหพนักงานมีโอกาสบําเพ็ญประโยชน ทําความดีเพื่อสังคม รวมทั้งการปฏิบัติตาม

หลักธรรมของศาสนาตางๆ อยางเทาเทียมกัน 

- จัดใหมีนโยบายปกปองพนักงาน ไมกลั่นแกลง หรือลงโทษทางวินัยกับพนักงานที่มี

การรายงานอยางสุจริตตอผูบริหารหรือหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการกระทําที่ไมถูกตองที่เกิดข้ึน

ภายในองคกรธุรกิจ (Whistle blower protection) 

- ใหขอมูลสําคัญแกพนักงานและตัวแทนพนักงาน เพื่อใหทราบผลการดําเนินงาน

และสภาพที่แทจริงขององคกรธุรกิจ 

- สนับสนุนการหารือ/ความรวมมือระหวางนายจางกับพนักงานและตัวแทน

พนักงาน เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน 



๕๐ 

 

 

- เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการมีอิสระ 

ในการใหความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง การไดรับขอมูลหรือความคิดเห็นผานสื่อตางๆ รวมทั้ง 

จัดใหมีชองทางการสื่อสารเพื่อรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียอยางเสรี 

 



บทท่ี ๒ 

 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติกบัการตรวจสอบการละเมิดสทิธิมนุษยชน 

ในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกนัของไทยและตางประเทศ 

 

ภายหลังจากการประกาศปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม  

ค.ศ. ๑๙๔๘ ซึ่งเปนผลของนําแนวความคิดในทางปรัชญาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยมาบัญญัติในเอกสาร

เพื่อใหเปนมาตรฐานสากลเดียวกัน นับแตน้ันเปนตนมาสิทธิของมนุษยไดทวีความสําคัญมากข้ึน

ตามลําดับ จนกลาวไดวาเปนหนาที่ของประเทศตางๆ ที่จะตองรวมมือกันหาทางคุมครองสิทธิ

มนุษยชนใหดีที่สุด พัฒนาการสูงสุดของความรวมมือกันเพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชนของประเทศตางๆ 

ที่เกิดข้ึนในเวทีระดับโลกคือ การยกระดับความสําคัญของสิทธิเอกชน (Individual Rights) ใหเปน

สิทธิระหวางประเทศ (International Rights) ซึ่งหมายความวา ในกรณีที่รัฐกระทําการใดอันเปนการ

ละเมิดสิทธิของปจเจกบุคคลแลว ปจเจกบุคคลอาจเปนผูเสียหายตามกฎหมายระหวางประเทศและ

สามารถย่ืนคํารองเรียนตอองคกรซึ่งทําหนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศได จะเห็นวาการ

กําหนดหลักเกณฑใหปจเจกชนในฐานะผูเสียหายสามารถย่ืนคํารองขอตอศาลไดน้ัน ถือเปนขอยกเวน

ของหลักทั่วไปในกฎหมายระหวางประเทศที่กําหนดวารัฐและองคการระหวางประเทศเทาน้ันที่เปนผู

ทรงสิทธิตามกฎหมายระหวางประเทศ สวนสิทธิ หนาที่และความรับผิดของบุคคลธรรมดาในทาง

ระหวางประเทศน้ันจะแสดงออกโดยผานรัฐซึ่งเปนเจาของสัญชาติของบุคคลดังกลาว๙๔

                                                
๙๔จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหวางประเทศเลม ๑, พิมพครั้งที่ ๗ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวิญูชน, 

๒๕๕๐), น. ๒๒๗. 

นอกจากน้ี 

การกระทําละเมิดของรัฐดังกลาวอาจถือเปนการกระทบกระเทือนสิทธิของรัฐอื่นๆ และทําใหรัฐ

เหลาน้ันมีสิทธิรวมมือกันดําเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อยุติการกระทําน้ันๆ ไดอีกดวย กลาวไดวา 

ปจจุบันกระแสเรื่องสิทธิมนุษยชนไดทวีความสําคัญมากย่ิงข้ึนจนนํามาสูการกอต้ังสถาบันและองคกร

ตางๆ ทั้งในระดับระหวางประเทศและระดับภูมิภาคข้ึนเพื่อเปนกลไกสําคัญในการทําหนาที่คุมครอง

สิทธิมนุษยชนโดยมุงหมายใหการคุมครองสิทธิมนุษยชนมีผลในทางปฏิบัติไดอยางแทจริงและมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด ในบทน้ี คณะผูศึกษาวิจัยไดแบงหัวขอการศึกษาออกเปน ๓ ขอ ไดแก (๑) 

บทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรที่ทําหนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค (๒) บทบาทและ

อํานาจหนาที่ขององคกรที่ทําหนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศ และ (๓) บทสรุป

วิเคราะหเปรียบเทียบเกี่ยวกับขอบเขตอํานาจหนาที่ขององคกรที่ทําหนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชน  

ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 



๕๒ 

 

 

๒.๑ บทบาทและอํานาจหนาท่ีขององคกรท่ีทําหนาท่ีคุมครองสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค 

 

 ๒.๑.๑. บทบาทและอํานาจหนาท่ีขององคกรท่ีทําหนาท่ีคุมครองสิทธิมนุษยชนของ

สหภาพยุโรป 

  จุดเริ่มตนของระบบการคุมครองสิทธิมนุษยชนในแถบทวีปยุโรปสืบเน่ืองจากรัฐ

ตางๆ ในภูมิภาคยุโรปเกิดความเกรงกลัวตอลัทธิคอมมิวนิสตที่กําลังคุกคามตอสิทธิข้ันพื้นฐานและ

เสรีภาพทางการเมืองของประชาชน จึงมีความพยายามรวมมือกันในระดับภูมิภาค (regional)  

เพื่อกอต้ังองคการระหวางประเทศที่เรียกวา “สภายุโรป (Council of Europe)”๙๕

- อนุสัญญายุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐาน ค.ศ. ๑๙๕๐ 

(European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom 1950) 

ไดกําหนดหลักการสําคัญในการคุมครองสิทธิมนุษยชนใหแกปจเจกบุคคลในฐานะเปนผูเสียหายไววา 

ในกรณีที่รัฐภาคีถูกรัฐอื่นซึ่งเปนภาคีแหงอนุสัญญาละเมิดหรือฝาฝนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับสิทธิและ

เสรีภาพที่รับรองไวในอนุสัญญา

 ซึ่งเปนองคการ

ความรวมมือระหวางรัฐบาลที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนากฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวกับการ

คุมครองสิทธิมนุษยชนและมีฐานะเปนองคการระหวางประเทศที่มีบทบาทสําคัญในการยกราง

อนุสัญญายุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐาน ค.ศ. ๑๙๕๐ ซึ่งมีผลใช

บังคับเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ค.ศ. ๑๙๕๓ 9 5

๙๖ และกฎบัตรทางสังคมของยุโรป ค.ศ. ๑๙๖๑  

ซึ่งมีรายละเอียดตามลําดับดังน้ี 

๙๗

                                                
๙๕

 แมสหภาพยุโรป (European Union: EU) จะเปนการรวมกลุมของรัฐหรือเปนองคการระหวางประเทศ 

แตโครงสรางของสหภาพยุโรปน้ันมีลักษณะ "เหนือชาติ" (supranational trait) อยางชัดเจน เน่ืองจากรัฐสมาชิก 

มีบทบาทในการรวมสรางสรรคสถาบันหรือหนวยงานภายใน ซ่ึงมีอํานาจเหนือรัฐสมาชิกรัฐใดรัฐหน่ึงโดยเฉพาะ  

อันประกอบไปดวย สภายุโรป คณะมนตรี คณะกรรมาธิการ และศาลยุติธรรม โดยภารกิจหลักของสภายุโรป  

จะเปนการรวมตัด สินใจกับคณะมนตรี ในประเด็นตาง ๆ ไดแก การพิจารณารางกฎหมายของสหภาพ 

ซ่ึงริเริ่มโดยคณะกรรมาธิการ การอนุมัติงบประมาณของสหภาพยุโรป ใหการรับรองความตกลงระหวางประเทศ 

ของสหภาพยุโรปกับประเทศนอกกลุม และที่สําคัญที่สุดคือการใหการรับรองผูดํารงตําแหนงในคณะกรรมาธิการ

ยุโรป  

 หรือเปนกรณีที่ปจเจกบุคคลภายในรัฐภาคีซึ่งเปนผูเสียหายกลาว

๙๖Nicola 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. 
๙๗Convention 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 

 

 

อางวาตนตกเปนผูถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพซึ่งถูกรับรองไวในอนุสัญญา๙๘ รัฐภาคีผูเสียหายหรือ

ปจเจกบุคคลผูเสียหายสามารถรองทุกขไปยังศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป (European Court of Human 

Rights) ไดโดยตรง มีเงื่อนไขวาปจเจกบุคคลผูถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามอนุสัญญาสามารถนําคดี

มาสูศาลไดก็ตอเมื่อปจเจกบุคคลน้ันไดดําเนินการเยียวยาความเสียหายตามข้ันตอนของกฎหมาย

ภายในของรัฐจนครบถวนเสียกอน และความเสียหายน้ันไมสามารถเยียวยาไดตามระบบกฎหมาย

ภายในอีกตอไป ทั้งน้ี จะตองย่ืนคํารองทุกขตอศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปภายในระยะเวลา ๖ เดือน

นับแตคําตัดสินครั้งสุดทายของกระบวนการภายในสิ้นสุดลง๙๙

สําหรับการพิจารณาสาระสําคัญของอนุสัญญาฉบับน้ีอาจแยกพิจารณาออกไดเปน

สองสวนเชนกัน คือ 

 

สวนแรก เปนบทบัญญัติรับรองถึงสิทธิและเสรีภาพตางๆ ของบุคคล ไดแก สิทธิใน

ชีวิตรางกายของบุคคล สิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมในทางอาญา สิทธิในการไดรับการแกไข

ความเดือดรอนเสียหายของบุคคลจากการกระทําละเมิดสิทธิจากผูมีอํานาจในประเทศของตน เปนตน 

ซึ่งสาระสําคัญของอนุสัญญาฯ เปนการผสมผสานระหวางหลักการแหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ

มนุษยชนกับหลักการพิจารณาคดีอยางเปนธรรม (Fair Trial) ในกฎหมายคอมมอนลอว (Common 

Law) ของประเทศอังกฤษ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับหลักการแหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน

แลวจะพบวา มีความคลายคลึงกันมากเพียงแตสิทธิที่ระบุไวในอนุสัญญาฉบับน้ีมีรายละเอียดมากกวา

และมีความชัดเจนมากกวาสิทธิที่ระบุไวปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน นอกจากน้ี มีขอสังเกตวา

บทบัญญัติในอนุสัญญาฯ มิไดกลาวถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม หรือวัฒนธรรม แตอยางใด ซึ่งถือเปน

ความแตกตางที่สําคัญระหวางอนุสัญญาฯ กับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 

                                                
๙๘Convention 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. 
๙๙Convention 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 

 

 

สวนท่ีสอง เปนบทบัญญัติที่กําหนดกลไกสําคัญในการบังคับการใหเปนไปตาม

เจตนารมณของอนุสัญญาฉบับน้ี ไดแก การกําหนดใหมีคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน ศาลสิทธิ

มนุษยชน และคณะกรรมการรัฐมนตรีแหงสภายุโรป เปนองคกรสําคัญในการทําหนาที่ใหความคุมครอง

สิทธิมนุษยชนตามที่รับรองไวในอนุสัญญา  

อาจกลาวไดวา ผลของการจัดทําอนุสัญญาฉบับน้ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ

ในระบบกฎหมายระหวางประเทศ เน่ืองจากเปนการยอมรับสถานะใหมของปจเจกบุคคลตาม

กฎหมายระหวางประเทศวาอาจเปนผูทรงสิทธิตามกฎหมายระหวางประเทศได ซึ่งวิธีการเชนน้ีทําให

ประชาชนชาวยุโรปอยางนอย ๑๕๐ ลานคนรวมทั้งผูที่มิใชชาวยุโรปแตเปนบุคคลที่อยูในความ

ปกครองของรัฐภาคีเหลาน้ีไดรับความคุมครองสิทธิตามอนุสัญญาฉบับน้ีดวย 

ผลสําคัญอีกประการหน่ึงคือ รัฐภาคีมีหนาที่ตองบัญญัติกฎหมายภายในรัฐของตน 

ใหสอดคลองกับบทบัญญัติในอนุสัญญาฯ ตัวอยางเชน รัฐบาลนอรเวยซึ่งไดใหสัตยาบันตออนุสัญญาฯ 

โดยมีเงื่อนไขทั้งน้ีเพราะมาตรา ๒ แหงรัฐธรรมนูญนอรเวย ค.ศ. ๑๘๑๔ มีขอความประกาศหามนับ

ถือศาสนานิกายเยซุอิต ซึ่งเปนการขัดตอมาตรา ๙ แหงอนุสัญญาฯ ซึ่งรับรองเสรีภาพในการนับถือ

ศาสนา แตภายหลังจากน้ันเปนเวลา ๔ ป รัฐบาลนอรเวยไดแสดงเจตนาถอนเงื่อนไขในการให

สัตยาบันพรอมทั้งมีการแกไขรัฐธรรมนูญนอรเวยใหสอดคลองกับบทบัญญัติในอนุสัญญาฯ ในเวลา

ตอมาอีกดวย 

- กฎบัตรทางสังคมของยุโรป ค.ศ. ๑๙๖๑ (The European Social Charter) ไดถือ

กําเนิดข้ึนเน่ืองจากอนุสัญญายุโรปฯ มิไดมีบทบัญญัติรับรองและคุมครองสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรม กวาทศวรรษตอมาสภายุโรปจึงมีมติรับรองกฎบัตรทางสังคมของยุโรปในป ค.ศ. ๑๙๖๑ 

ซึ่งมีสาระสําคัญในการคุมครองสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีผลใชบังคับต้ังแต ป ค.ศ. ๑๙๖๕ 

หลังจากน้ันไดมีการแกไขเพิ่มเติมกฎบัตรน้ีอีกหลายครั้ง จนกระทั่งในป ค.ศ. ๑๙๙๖ จึงมีกฎบัตรทาง

สังคมของยุโรปฉบับใหมเกิดข้ึนซึ่งมีผลใชบังคับต้ังแตในป ค.ศ. ๑๙๙๙ ซึ่งสาระสําคัญของกฎบัตรทาง

สังคมของยุโรปฉบับใหมน้ี อาจจําแนกสิทธิออกไดเปน ๓ กลุมคือ  

กลุมแรก เปนการรับรองและคุมครองสิทธิในการทํางาน สิทธิในเงื่อนไขการทํางาน 

ที่เปนธรรม สิทธิในเงื่อนไขการทํางานที่ปลอดภัย เสรีภาพในการสมาคม สิทธิในการตอรองรวมกัน 

สิทธิในดานการประกันสังคม สิทธิในโอกาสอันเทาเทียม สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารและในการ

ไดรับคําปรึกษา และสิทธิที่จะไดรับการปกปองคุมครองเปนพิเศษสําหรับคนงานเฉพาะกลุมเด็ก 

เยาวชน สตรี บุคคลพิการและแรงงานอพยพ 

กลุมท่ีสอง เปนการรับรองและคุมครองสิทธิแกประชาชนทั่วไปในการไดรับ

คําแนะนําฝกหัดอาชีพ สิทธิในการมีมาตรฐานทางสุขภาพสูงสุดเทาที่จะเปนไปได สิทธิในการไดรับ

การสงเคราะหทางสังคมและการแพทย สิทธิที่จะไดรับประโยชนจากการใหบริการทางสวัสดิการ



๕๕ 

 

 

สังคม สิทธิที่จะไดรับการปกปองคุมครองใหพนจากความยากจนและการกีดกันทางสังคมรวมทั้งสิทธิ

ในการมีที่อยูอาศัยอันเหมาะสม 

กลุมท่ีสาม เปนการรับรองและคุมครองเปนการเฉพาะซึ่งอยูนอกเรื่องสิ่งแวดลอมใน

การทํางาน อันประกอบดวย สิทธิของเด็กและเยาวชน มารดา ครอบครัว คนพิการ คนชรา รวมทั้ง

คนงานอพยพและครอบครัวของพวกเขา  

อยางไรก็ดี ในสวนของกลไกการใหความคุมครองสิทธิตามกฎบัตรทางสังคมของ

ยุโรปน้ันกลับมิไดมีขนาดเปนศาลสิทธิมนุษยชนแบบอนุสัญญายุโรปฯ แตเปนระบบการใหทํารายงาน

เสนอตอเลขาธิการของสภาแหงยุโรปทํานองเดียวกับกลไกในระดับสหประชาชาติ หลังจากน้ันก็จะมี

“คณะกรรมาธิการผูเช่ียวชาญอิสระ (Committee of Independent Expert : CIE) ทําหนาที่ตรวจสอบ

รายงานของแตละประเทศในแงของกฎหมายวามีการปฏิบัติตามพันธกรณีตางๆ ที่บัญญัติไวในกฎบัตร

มากนอยเพียงใด ทั้งน้ี จะมีผูสังเกตการณจากองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ซึ่งทําหนาที่

ชวยเหลือใหคําปรึกษา โดยผลสรุปของคณะกรรมาธิการน้ีจะสงตอใหคณะกรรมาธิการฝายรัฐบาล

(Governmental Committee) เพื่อสรุปพิจารณาเปนรายงานและเสนอความเห็นตางๆ ตอคณะกรรมการ

รัฐมนตรี ซึ่งจะเปนองคกรสุดทายในการมีมติกําหนดขอแนะนําหรือเสนอแนวทางแกไขตอรัฐที่มี

ขอบกพรองในการปฏิบัติตามกฎบัตรทางสังคมของยุโรปตอไป 

 

 ๒.๑.๒ บทบาทและอํานาจหนาท่ีขององคกรท่ีทําหนาท่ีคุมครองสิทธิมนุษยชนในทวีป

อเมริกา 

  การประกาศใชอนุสัญญายุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ 

ข้ันพื้นฐาน ค.ศ. ๑๙๕๐ ไดแผอิทธิพลทางความคิดไปยังทวีปอเมริกา จนนํามาสูการรวมมือกันเพื่อ

จัดทําสนธิสัญญาใหความคุมครองสิทธิมนุษยชนข้ึนฉบับหน่ึงซึ่งมีลักษณะเปนการดําเนินงานตาม

แบบอยางเชนเดียวกับอนุสัญญายุโรปฯ โดยระบบการคุมครองสิทธิมนุษยชนในทวีปอเมริกาถือกาํเนิด

ข้ึนในคราวที่มีการประชุมของกลุมประเทศระหวางรัฐอเมริกันครั้งที่ ๙ ประเทศโคลัมเบีย เพื่อลงมติ

ใหกอต้ังองคการแหงรัฐอเมริกัน (Organization of American States : OAS)๑๐๐

                                                
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 เม็กซิโก 

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: เม่ือป ค.ศ. ๑๙๖๒ 

คิวบาถูกระงับการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ขององคการฯ แตยังมิไดถูกขับออกจากสมาชิกภาพ) 

 ควบคูกับการ

ประกาศกฎบัตรขององคการแหงรัฐอเมริกันซึ่งมีสถานะเปนสนธิสัญญาแบบพหุภาคี และมผีลใชบงัคับ



๕๖ 

 

 

เมื่อป ค.ศ. ๑๙๕๑ ซึ่งวัตถุประสงคและการจัดโครงสรางขององคการน้ีมีลักษณะเชนเดียวกับองคการ

สหประชาชาติ กลาวคือ เปนการสรางระบบภูมิภาคเพื่อใชเปนสถานที่ยุติขอพิพาทอยางสันติ 

สรางสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคพรอมๆ กับการสงเสริมระบบประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน 

การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการคุมครองสิทธิมนุษยชน 

  นอกจากการรับรองคุมครองสิทธิมนุษยชนไวในกฎบัตรขององคการแหงรัฐอเมริกัน

แลว ยังมีการรับรองคุมครองสิทธิมนุษยชนไวในอนุสัญญาตางๆ อีกมากมาย ซึ่งอนุสัญญาที่มี

ความสําคัญมีอยูสามฉบับคือ  

  - อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนอเมริกัน ค.ศ. ๑๙๖๙ (American Convention on 

Human Rights) ซึ่งมีผลใชบังคับต้ังแตป ค.ศ.๑๙๗๘ โดยสาระสําคัญของอนุสัญญาฉบับน้ี

ประกอบดวย ๒ สวนคือ  

  สวนท่ีหน่ึง เปนการรับรองสิทธิและเสรีภาพที่สําคัญ ๒๖ ประการซึ่งมีความ

ใกลเคียงกับกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและการเมือง หากตางกันตรงที่อนุสัญญาสิทธิ

มนุษยชนอเมริกันมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอยูในตัวเอง อยางไรก็ดี 

ในสวนของการรับรองสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม น้ันมีกลาวไวเพียงมาตราเดียวคือ 

มาตรา ๒๖ ซึ่งวางหลักไวอยางกวางๆ วา “รัฐภาคียินยอมรับรองมาตรการตางๆ ทั้งระดับ

ภายในประเทศและผานความรวมมือกันในระดับระหวางประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับ

เศรษฐกิจและเทคนิคดวยความคิดที่มุงบรรลุผลสําเร็จอันกาวหนาโดยอาศัยการนิติบัญญัติหรือกลไก

อื่นๆ ตอการไดมาอยางสมบูรณของสิทธิตางๆ ทางดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วิทยาศาสตร  

และวัฒนธรรม ดังมีกําหนดมาตรฐานไวในกฎบัตรขององคการแหงรัฐอเมริกัน ซึ่งมีการแกไขโดยพิธีสาร 

บูโนสไอเรส (Protocal of Buenos Aires)”๑๐๑

  สวนท่ีสอง เปนการกําหนดกลไกในการใหความคุมครองสิทธิมนุษยชน ไดแก 

คณะกรรมการทธิมนุษยชนระหวางอเมริกันและศาลสิทธิมนุษยชนระหวางอเมริกัน โดยมีศาลสิทธิ

มนุษยชนแหงยุโรปเปนตนแบบสําคัญ  

 

  -  อนุสัญญาระหวางอเมริกันเพื่อการปองกันและลงโทษการกระทําทารุณกรรม ค.ศ. 

๑๙๘๕ ซึ่งมีผลใชบังคับต้ังแตป ค.ศ. ๑๙๘๗ โดยอนุสัญญาฉบับน้ีจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ปองกันการกระทําทารุณกรรมซึ่งถือเปนอาชญากรรมระหวางประเทศอันเปนการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนอยางรุนแรง ดังน้ัน การกําหนดกฎเกณฑเพื่อปองกันและลงโทษการกระทําทารุณกรรม 

จึงเปนสิ่งจําเปนในแงของการเปนมาตรการเชิงรุกดานการคุมครองสิทธิมนุษยชน 

                                                
 ๑๐๑Ian Brownlie (Ed), Basic Documents on Human Rights, (Oxford : Clarendon Press), ๑๙๙๔, 

pp. ๕๐๖) 



๕๗ 

 

 

 

  -  อนุสัญญาวาดวยการปองกัน ลงโทษ และขจัดความรุนแรงตอสตรี ค.ศ. ๑๙๙๕ 

โดยอนุสัญญาฉบับน้ีกําหนดใหมีคณะกรรมการระหวางอเมริกันวาดวยเรื่องสตรี (Inter-American 

Commission on Women) ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียนและหาทางแกไขโดยประสาน

ความรวมมือกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดยบุคคลใดๆ กลุมบุคคลหรือองคกรพัฒนา

เอกชน (NGO) ในรัฐภาคีของอนุสัญญาอาจรองเรียนกรณีการใชความรุนแรงกับสตรีตอคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติระหวางอเมริกัน ในขณะที่บุคคลซึ่งอาศัยอยูในประเทศที่มิไดใหสัตยาบันตอ

อนุสัญญาอาจติดตอกับคณะกรรมการสตรีเพื่อใหชวยบรรเทาเยียวยาความเสียหายที่ไดรับก็ได 

 

 ๒.๑.๓ บทบาทและอํานาจหนา ท่ีขององคกรท่ีทําหนา ท่ีคุมครองสิทธิมนุษยชน 

ในทวีปแอฟริกา 

  ระบบการคุมครองสิทธิมนุษยชนในทวีปแอฟริกาถือกําเนิดข้ึนโดยผลของการจัดต้ัง 

“องคการแหงเอกภาพของแอฟริกัน (Organization of African Unity : OAU)”๑๐๒

  สาระสําคัญของกฎบัตรแหงแอฟริกันฯ ประกอบดวยเน้ือหา ๓ สวนสําคัญคือ สวนที่ 

๑ วาดวยเรื่องสิทธิและหนาที่ สวนที่ ๒ วาดวยเรื่องมาตรการของการปกปองคุมครองสิทธิมนุษยชนซึ่ง

รวมถึงการกอต้ังและการทํางานของคณะกรรมการแหงแอฟริกันวาดวยสิทธิของมนุษยและประชาชน 

สวนที่ ๓ เปนบททั่วไปในเรื่องการใหสัตยาบัน พิธีสารพิเศษและการแกไขเพิ่มเติม 

 ในป ค.ศ. ๑๙๖๓  

ซึ่งมีฐานะเปนองคการระหวางประเทศโดยกอต้ังข้ึนจากแรงบันดาลในการตอสูเพื่อตอตานระบบ 

อาณานิคม(ตะวันตก) ที่ยึดครองทวีปแอฟริกาในชวงปลายทศวรรษที่ ๑๙๕๐ พรอมกันน้ันไดมีการ 

ลงมติรับรองกฎบัตรแหงแอฟริกันวาดวยสิทธิของมนุษยและประชาชน ค.ศ. ๑๙๖๓ เพื่อเนน 

ความรวมมือระหวางรัฐ โดยเฉพาะการสงเสริมเอกภาพและความสมานฉันทของรัฐแอฟริกัน รวมทั้ง 

การเคารพตออํานาจอธิปไตยและอิสรภาพของรัฐอันนําไปสูการเนนความสําคัญของหลักการ 

ไมแทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกดวยกัน และในขณะเดียวกันคําปรารภของกฎบัตรดังกลาว 

ยังเนนการเคารพยึดมั่นตอกฎบัตรสหประชาชาติและปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนพรอมๆ กัน

ดวย 

                                                
๑๐๒

 องคการเอกภาพแอฟริกันมีสมาชิกกวา ๕๐ ชาติ กลาวคือ รัฐที่มีเอกราชทุกรัฐในทวีปแอฟริกา  

ยกเวนเพียงรัฐเดียว คือ แอฟริกาใต นอกจากน้ีแลวก็ยังมีขบวนการปลดปลอยตาง ๆ ขึ้นอยูกับองคการเอกภาพ

แอฟริกา ดังน้ี (๑) ขบวนการ แอฟริกันแนช่ันแนลคองเกรส (เอเอ็นซี, ที่แอฟริกาใต) (๒) ขบวนการเดอะแพน 

แอฟริกันคองเกรส (ที่แอฟริกาใต) (๓) ขบวนการโพลิซาลิโอ (ที่ซาฮาราของสเปน) และ (๔) ขบวนการสวาโป-

องคการประชาชนแอฟริกาตะวันตกเฉียงใต (ที่นามิเบีย) 



๕๘ 

 

 

 

  เมื่อพิจารณากฎบัตรแหงแอฟริกันฯ โดยเปรียบเทียบกับอนุสัญญาสิทธิมนุษยชน 

ในยุโรปและอเมริกัน จะเห็นวากฎบัตรแหงแอฟริกันฯ มีลักษณะเดนเฉพาะตัวทั้งในเรื่องรายการ 

แหงสิทธิที่คุมครอง จุดเนนหนักในเรื่อง “หนาที่” และกลไกในการสงเสริมและคุมครองสิทธิตางๆ 

โดยเฉพาะประเด็นในเรื่องสิทธิน้ัน ถือวากฎบัตรแหงแอฟริกันฯ เปนอนุสัญญาฉบับแรกที่ใหการ

คุมครองแกสิทธิมนุษยชนทั้ง ๓ ยุคสมัย กลาวคือ (๑) คุมครองสิทธิพลเมืองและการเมืองของปจเจก

บุคคล (๒) สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และ (๓) สิทธิของประชาชนซึ่งจัดเปนสิทธิ

มนุษยชนในสมัยที่ ๓ ซึ่งหมายความรวมถึงสิทธิในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

สิทธิในมรดกรวมของมนุษยชาติ สิทธิในสันติภาพและความมั่นคง รวมทั้งสิทธิในสิ่งแวดลอมอันพึง

ปรารถนาที่เกื้อกูลตอการพัฒนา (มาตรา ๒๓ - ๒๔) ซึ่งในจํานวนสิทธิของประชาชนเหลาน้ี “สิทธิใน

การพัฒนา” ถือเปนสิทธิที่มีความโดดเดนมากที่สุด เน่ืองจากแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนทั้งหมดต้ังอยู

บนรากฐานทางความคิดจากสิทธิในการพัฒนา โดยถือวาเปนการบูรณาการทั้งสิทธิทางเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งสิทธิพลเมืองและการเมืองทั้งหมดดวย 

สวนกลไกซึ่งทําหนาที่ใหความคุมครองสิทธิตามกฎบัตรแหงแอฟริกันฯ มีอยู ๒ 

ลักษณะ ไดแก ระบบรายงาน และระบบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ซึ่งคลายคลึงกับกลไก

ในการใหความคุมครองสิทธิในระดับสหประชาชาติ อยางไรก็ดี ภายหลังจากความลมเหลวของการ

คุมครองในระบบดังกลาว จึงนํามาสูการลงมติในพิธีสารวาดวยกอต้ังศาลสิทธิมนุษยชนและสิทธิ

ประชาชนแหงแอฟริกัน (African Court on Human and People’ Rights) เมื่อป ค.ศ. ๑๙๙๘ 

ซึ่งจะมีผลใชบังคับจริงตอเมื่อมีการใหสัตยาบันจากภาคีสมาชิกขององคการแหงเอกภาพของแอฟริกนั 

๑๕ ประเทศแลวเทาน้ัน 

 

๒.๒ บทบาทและอํานาจหนาท่ีขององคกรท่ีทําหนาท่ีคุมครองสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศ 

 ๒.๒.๑ บทบาทและอํานาจหนาท่ีขององคกรท่ีทําหนาท่ีคุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศ

สาธารณรัฐฝร่ังเศส 

  นอกเหนือจากบทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรที่ทําหนาที่ คุมครองสิทธิ

มนุษยชนในทวีปยุโรปซึ่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะตองปฏิบัติตามในฐานะประเทศที่อยูในกลุมสหภาพ

ยุโรปแลว ในกฎหมายภายในของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสเอง ก็ไดตรากฎหมายที่เกี่ยวของกับการ

คุมครองสิทธิมนุษยชน ไดแก รัฐบัญญัติที่  ๒๐๐๗-๒๙๒ ลงวันที่  ๕ มีนาคม ๒๐๐๗ วาดวย

คณะกรรมการที่ปรึกษาแหงชาติดานสิทธิมนุษยชน (Loi no. 2007 du 5 mars 2007 relative a la 

Commission nationale consultative des droits de l’homme) โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาแหงชาติดานสิทธิมนุษยชนข้ึนเพื่อทําหนาที่สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน และรัฐ

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)  

  ทั้งน้ี รัฐบัญญัติฯ และรัฐกฤษฎีกาฯ ไดกําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ดังกลาวไว ดังน้ี 

  (๒.๒.๑.๑) องคประกอบของคณะกรรมการ 

      คณะกรรมการที่ปรึกษาแหงชาติดานสิทธิมนุษยชน (Commission Nationale 

Consultative des droits de l’Homme) ข้ึนตรงกับนายกรัฐมนตรี ประกอบดวยกลุมบุคคลจาก

หลากหลายสาขาอาชีพ เชน ผูแทนขององคกรเอกชน (de representants des organizations non 

gouvernementales) ดานสิทธิมนุษยชน กฎหมายระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน (le droit 

international humanitaire) และกิจกรรมดานสิทธิมนุษยชน (l’action humanitaire) ผูเช่ียวชาญที่

ดํารงตําแหนงในองคการระหวางประเทศดานตางๆ ดังกลาว (d’experts siegeant dans les 

organisations internationales competentes) ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนสหพันธแรงงานหลัก องคกร

คุมครองสิทธิ (le Defenseurs des droits) ตลอดจนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหน่ึงคน สมาชิกวุฒิสภา

หน่ึงคน และสมาชิกหน่ึงคนที่มาจากสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม (Conseil 

economique, social et environmental) ซึ่งแตงต้ังโดยที่ประชุมขององคกรน้ันๆ102

๑๐๓ 

  กรรมการมิอาจถูกบอกถอนจากตําแหนงตราบเทาที่กรรมการยังมีคุณสมบัติที่เปนเงื่อนไข

แหงการไดรับแตงต้ังน้ัน และกรรมการน้ันปฏิบัติหนาที่ของตนอยางสม่ําเสมอ (l’obligation 

d’assiduite)103

๑๐๔ 

  อน่ึง ผูแทนนายกรัฐมนตรีและผูแทนรัฐมนตรีที่เกี่ยวของอาจเขารวมประชุมกับ

คณะกรรมการได แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน104

๑๐๕ (sans voix deliberative) 

  (๒.๒.๑.๒) อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการที่ปรึกษาแหงชาติดานสิทธิมนุษยชนมีบทบาทเปนที่ปรึกษาและ 

ใหขอเสนอแนะตางๆ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน กฎหมายระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน และ

กิจกรรมดานสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการจัดทําความเห็นเสนอตอนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตางๆ  

ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับปญหาทั่วไปที่อยูในอํานาจของตนทั้งกิจการภายในและกิจการระหวางประเทศ 

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



๖๐ 

 

 

  คณะกรรมการที่ปรึกษาแหงชาติดานสิทธิมนุษยชนยังสามารถกําหนดมาตรการ

ตางๆ ที่จําเปนเพื่อการคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชน และเสนอมาตรการน้ันตอนายกรัฐมนตรี

หรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวของได105

๑๐๖ อีกดวย 

  ทั้งน้ี คณะกรรมการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของตนโดยเปนอิสระอยางเต็มที ่ 

(en toute independance)106

๑๐๗ 

  อน่ึง นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีสามารถขอความเห็นจากคณะกรรมการได หรือ
ขอใหคณะกรรมการทําการศึกษาเรื่องหน่ึงเรื่องใดที่เกี่ยวของ 107

๑๐๘ 
 

 ๒.๒.๒. บทบาทและอํานาจหนาท่ีขององคกรท่ีทําหนาท่ีคุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
  ในชวงระยะเวลาระหวางสงครามโลกครั้งที่ ๑ กับครั้งที่ ๒ ไดเกิดระบอบการ
ปกครองแบบเผด็จการ ซึ่งกอตัวข้ึนในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  เมื่อ ค.ศ. ๑๙๒๐ และดําเนินตอไป
จนถึงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ระบอบการปกครองดังกลาว ไดมีการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรุนแรง 
ในขณะที่สงครามโลกครั้งที่ ๒ ทําใหเกิดการทําลายลางชีวิต และศักด์ิศรีของมนุษยชนอยางกวางขวาง 
รวมทั้งความพยายามที่จะทําลายกลุมชนตางๆ โดยอางเหตุแหงเช้ือชาติและศาสนา ดังน้ัน จึงปรากฏ
อยางแนชัดวา จําเปนตองมีบทบัญญัติระดับนานาชาติ เพื่อเปนเครื่องมือในการคุมครองสิทธิมนุษยชน 
เพราะการเคารพสิทธิมนุษยชนนับเปนหนทางสําคัญที่จะนําไปสูสันติภาพและความสงบสุขของโลก 
เหตุการณดังกลาวเปนบทเรียนสําคัญที่สงผลใหสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ไดใหความสําคัญกับเรื่อง
สิทธิมนุษยชนเปนอยางมาก โดยรัฐธรรมนูญของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ไดมีการบัญญัติรับรอง
และคุมครองสิทธิมนุษยชนไวอยางชัดเจน โดยเฉพาะ “ศักด์ิศรีความเปนมนุษย” ซึ่งรัฐหรือบุคคลอื่น
จะลวงละเมิดไมได โดยถือวา“ศักด์ิศรีความเปนมนุษย” เปนรากฐานของสิทธิมนุษยชน  
ซึ่งตามแนวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธของเยอรมันไดเคยวินิจฉัยเกี่ยวกับความหมาย
ของศักด์ิศรีความเปนมนุษยไววา ศักด์ิศรีความเปนมนุษยน้ันเปนการเรียกรองการสรางตนเองอยาง
อิสระของบุคคล เน่ืองจากมนุษยมีคุณลักษณะสวนบุคคลที่มีความสามารถสรางชีวิตบนความ
รับผิดชอบของตนเองได ดังน้ัน เพื่อเห็นแกศักด์ิศรีความเปนมนุษยจึงตองทําใหเกิดความมั่นคงแก
บุคคลในอันที่จะพัฒนาลักษณะสวนบุคคลใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได สําหรับในรัฐประชาธิปไตย 
ศักด์ิศรีความเปนมนุษยถือเปนสิ่งที่มีคุณคาสูงสุดอันมิอาจลวงละเมิดได จึงเปนสิ่งที่ตองไดรับความ
เคารพและไดรับความคุมครองจากรัฐ  

                                                
๑๐๖

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



๖๑ 

 

 

 
  ตอมา ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยไวอีกเรื่องหน่ึงวา การที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
รับรองเรื่องศักด์ิศรีความเปนมนุษยไวในรัฐธรรมนูญ ยอมเปนการสรางหลักประกันแกบคุคลในฐานะที่
บุคคลน้ันเปนมนุษย ศักด์ิศรีความเปนมนุษยจึงเปนหลักสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ดังน้ัน การกระทําของรัฐ
ทั้งหลายจึงตองสอดคลองกับคุณคาอันสูงสุดของรัฐธรรมนูญดวย ทั้งน้ีเพราะมนุษยถือเปนเปาหมาย
ในการดําเนินการของรัฐ มิใชเปนเพียงเครื่องมือในการดําเนินการของรัฐ การดํารงอยูของรัฐก็เปนการ
ดํารงอยูเพื่อมนุษย มิใชมนุษยดํารงอยูเพื่อรัฐ ดวยเหตุน้ี ศักด์ิศรีความเปนมนุษยจึงเปนพื้นฐานสําคัญ 
สําหรับการวางรากฐานของหลักเสรีภาพของบุคคล และหลักความเสมอภาค๑๐๙

  เหตุผลสําคัญที่ตองนําเรื่องศักด์ิศรีความเปนมนุษยมาอธิบายในฐานะเปนรากฐาน

ของสิทธิมนุษยชนเพราะเหตุวาศักด์ิศรีความเปนมนุษยน้ันแทจริงแลวมีฐานะเปนสาระสําคัญแหงสิทธิ

และเสรีภาพทั้งปวง ซึ่งความสําคัญดังกลาวจะมีผลตอการกําหนดทิศทางของรัฐในฐานะเปน

ตัวกําหนดและเปนขอจํากัดการดําเนินภาระหนาที่ของรัฐ โดยเฉพาะอยางย่ิงการตรากฎหมายเพื่อ

จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยฝายนิติบัญญัติ เน่ืองจากรัฐธรรมนูญในรัฐเสรีประชาธิปไตย

ทั้งหลายวางหลักไววา ฝายนิติบัญญัติจะตรากฎหมายซึ่งมีผลเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 

ตามรัฐธรรมนูญโดยกระทบกระเทือนถึงสาระสํ าคัญแห งสิทธิมิ ได  (Wesengehaltsgarantie)  

จากหลักประกันดังกลาวกอให เกิดคําถามวา อะไรคือสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพแตละประเภท 

และมีขอบเขตแคไหนเพียงไร ประเด็นคําถามน้ีเปนปญหาที่ยังขาดความชัดเจน ตอมาจึงไดมีการเสนอ

ใหนําหลักศักด์ิศรีความเปนมนุษยมาเปนหัวใจหรือสาระสําคัญของสิทธิและเสรีภาพ โดยใหถือวา

ศักด์ิศรีความเปนมนุษยเปนสารัตถะอันเปนแกนของสิทธิและเสรีภาพแตละประเภท ซึ่งรัฐไมอาจลวง

 ซึ่งกอใหเกิดผล
สําคัญ ๒ ประการคือ ประการแรก การตีความเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพทั้งหลายจะตองถือวาเน้ือหา
ของศักด์ิศรีความเปนมนุษยเปนพื้นฐานที่จะตองนํามาใชประกอบในการตีความสิทธิและเสรีภาพ
ประเภทอื่นๆ ดวย และประการที่สอง อาจกลาวไดวาเน้ือหาในทางหลักการทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและ
เสรีภาพทั้งหลายรวมทั้งความหมายของการแทรกแซงในขอบเขตที่ไดรับการคุมครองของสิทธิและ
เสรีภาพทุกประเภทน้ันไดรับการพัฒนาจากศักด์ิศรีความเปนมนุษย 

                                                
๑๐๙แนวคิดเก่ียวกับศักดิ์ศรีความเปนมนุษยประกอบดวยรากฐานอันเปนสาระสําคัญ ๒ ประการที่ไมอาจ

แยกออกจากกันได คือ สิทธิในชีวิตและรางกาย และสิทธิในความเสมอภาค 

สิทธิในชีวิตและรางกาย เปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่แสดงใหเห็นวามนุษยมีอิสระที่จะกําหนดตนเองได 

ตามเจตจํานงที่ตนประสงคในอันที่จะพัฒนาบุคลิกภาพสวนบุคคลซ่ึงทําใหมนุษยมีความแตกตางจากส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ  

สิทธิในความเสมอภาค เปนการแสดงใหเห็นวามนุษยทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเทาเทียมกัน  

เพราะแมวามนุษยจะมีสิทธิในชีวิตและรางกายของตนแตหากขาดหลักประกันในเรื่องความเสมอภาคแลว บุคคลน้ัน

อาจไดรับการปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกับบุคคลอ่ืนๆ ในสังคมหรืออาจถูกเลือกปฏิบัติจากผูใชอํานาจรัฐ ดังน้ัน 

นอกจากบุคคลจะตองมีสิทธิในชีวิตและรางกายแลว บุคคลยังจะตองไดรับหลักประกันในเรื่องความเสมอภาคดวย 

ซ่ึงตองเขาใจตอไปดวยวาเสรีภาพในการกําหนดตนเองจะมีความเทาเทียมกันในสายตากฎหมายเทาน้ัน  

เพราะในทางความเปนจริงแลวบุคคลยอมมิอาจเทาเทียมกันไดในทุกๆ ดาน 



๖๒ 

 

 

ละเมิดไดในขอบเขตดังกลาว หากการจํากัดสิทธิและเสรีภาพใดมีผลกระทบตอศักด์ิศรีความเปน

มนุษย การจํากัดสิทธิและเสรีภาพน้ันยอมเปนการกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญแหงสิทธิและ

เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ๑๑๐

  ปญหาประการตอมาคือ การกระทําอยางไรจึงเปนการละเมิดตอศักด์ิศรีความเปน

มนุษย ซึ่งการอธิบายในเรื่องน้ีวิธีที่ดีที่สุดคือการอธิบายเรื่องดังกลาวในเชิงปฏิเสธ โดยศาลรัฐธรรมนูญ

แหงสหพันธของเยอรมันไดเคยวินิจฉัยการกระทําซึ่งเปนการละเมิดตอศักด์ิศรีความเปนมนุษยโดย

วิธีการอธิบายถอยคําตางๆ เชน การทําใหไดรับความอับอาย การติดตามไลลา การเนรเทศ และการ

ลงโทษที่มีลักษณะโหดรายทารุณ หรือการกระทําที่เปนการบังคับใหทํางานการใชคนเปนทาส การกอ

การราย การทําลายลางชาติพันธุ หรือการนํามนุษยไปใชในทางทดลองการกระทําเหลาน้ีลวนแตเปน

การละเมิดตอศักด์ิศรีความเปนมนุษยทั้งสิ้น ยกตัวอยางเชนในชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่เกิดข้ึนใน

ประเทศเยอรมัน ภายใตการนําของอดอลฟ ไอชมาน (Adolf Eichmann) มีการโกนหัวสตรี  

แลวนําเอาผมไปทอเปนเครื่องนุงหมเพื่อใหความอบอุนแกรางกาย โดยไมคํานึงวาเจาของผมเหลาน้ัน

จะหนาวเหน็บเพียงใดในฤดูหนาว หรือการใชมนุษยเปนเครื่องทดลองยาโดยฉีดสารตางๆ เขารางกาย 

ซึ่งการทดลองที่นิยมกันมากคือการนํามนุษยฝาแฝดมาใชทดลอง โดยความเช่ือวานาจะมีคุณสมบัติ

เหมือนกันมากกวามนุษยอื่นๆ และนาจะใหผลการทดลองที่ใกลเคียงความจริงที่สุด โดยไมคํานึงวา

มนุษยเหลาน้ันจะไดรับผลรายเชนไร เปนตน  

 

  อาจกลาวโดยสรุปได เปนหลักกวางๆ ไดวา การดําเนินการใดๆ ที่กระทํา 

โดยมีลักษณะไมใหความสําคัญแกมนุษย ทําใหมนุษยถูกลดคุณคาของตนเองลงมาเปนเพียงวัตถุ 

ของการกระทํา หรือกระทําการใดๆ ก็ตามที่ทําใหความเปนมนุษยถูกลดคุณคาลงตํ่ากวาจารีต 

ในทางปฏิบัติที่บุคคลในฐานะน้ันๆ พึงจะปฏิบั ติตอกัน ยอมถือวาเปนการละเมิดตอศักด์ิศร ี

ความเปนมนุษยทั้งสิ้น 

  ในสวนที่เกี่ยวกับองคกรคุมครองสิทธิมนุษยชนน้ัน นอกเหนือจากบทบาทและ

อํานาจหนาที่ขององคกรที่ทําหนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชนในทวีปยุโรป ซึ่งสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

จะตองปฏิบัติตามในฐานะประเทศที่อยูในกลุมสหภาพยุโรปแลว เมื่อตรวจสอบจากกฎหมายภายใน

ของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีแลว พบวา สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไมมีองคกรเฉพาะที่ทําหนาที่

คุมครองสิทธิมนุษยชนโดยตรงดังเชนประเทศอื่นๆ แตการคุมครองสิทธิมนุษยชนของสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมนีน้ันจะกระทําโดยองคกรศาล กลาวคือ หากมีการกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนแลว ก็จะมีการเสนอเรื่องสูศาลปกครอง หรือศาลรัฐธรรมนูญแลวแตกรณี ตามเขตอํานาจ

ของศาลน้ันๆ แตลักษณะพิเศษของศาลรัฐธรรมนูญของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ประการหน่ึงคือ 

                                                
๑๑๐บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย, พิมพครั้งที่ ๓, 

(กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๕๒), น. ๙๒-๙๓. 



๖๓ 

 

 

การกําหนดใหบุคคลสามารถเสนอคดีตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง แตอยูภายใตเงื่อนไขวาบุคคล 

ที่เสนอคดีตอศาลรัฐธรรมนูญน้ันจะตองใชมาตรการเยียวยาตามข้ันตอนที่กําหนดไวครบถวนแลว  

และยังไมไดรับการเยียวยาที่เพียงพอ จึงจะสามารถเสนอคดีตอศาลรัฐธรรมนูญใหพิจารณาเรื่องได 

 

 ๒.๒.๓ บทบาทและอํานาจหนาท่ีขององคกรท่ีทําหนาท่ีคุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศ

แคนาดา 

  ประเทศแคนาดาไดตรากฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน ไดแก 

Canadian Human Rights Act 1985 1 1 0

๑๑๑ ซึ่งมีหลักการเพื่อรับรองความเสมอภาคของบุคคลขจัด

การเลือกปฏิบัติในการจางงาน และการไดรับความคุมครองจากการพิจารณาคดีของศาลอยางเทา

เทียมกัน 

  กฎหมายดังกลาวไดกําหนดใหจัดต้ังองคกรคุมครองสิทธิมนุษยชนไวเปนการเฉพาะ 

เมื่อป ค.ศ. ๑๙๗๗  ไดแก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติแหงแคนาดา (the Canadian Human 

Rights Commission) และไดกําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับองคกรคุมครองสิทธิมนุษยชนของแคนาดา

ดังกลาวไว ดังน้ี 

  (๒.๒.๓.๑) องคประกอบของคณะกรรมการ111

๑๑๒ 

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติของประเทศแคนาดาประกอบดวยกรรมการ 

ไมเกิน ๘ คน (กรรมการทํางานเต็มเวลา (Full time) ๒ คน และกรรมการที่ทํางานไมเต็มเวลา  

(Part time) ๖ คน) ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนง ๗ ป  

สวนกรรมการอื่นๆ มีวาระการดํารงตําแหนง ๓ ป ซึ่งคัดเลือกมาจากผูประกอบอาชีพตางๆ  

โดยคณะกรรมการตองมีสัดสวนของเพศชายและเพศหญิงเปนจํานวนเทาๆ กัน  

  (๒.๒.๓.๒) อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 

  -  พิจารณาแกไขปญหาเรื่องรองทุกขเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

  -  สงเสริมความรูเรื่องสิทธิมนุษยชน และสงเสริม สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามหลัก

แหงความเสมอภาค 

  -  ลดปญหาและอุปสรรคเพื่อใหเกิดความเทาเทียมในการจางงานและการใหบริการ

ตางๆ  

 

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



๖๔ 

 

 

๒.๒.๔. บทบาทและอํานาจหนาท่ีขององคกรท่ีทําหนาท่ีคุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลี112

๑๑๓ 

  สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติแหงประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

กอต้ังข้ึนเมื่อวันที่ ๒๕พฤศจิกายน ๒๐๐๑ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนสถาบันระดับชาติที่ทํางาน

เกี่ยวของกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพ 

รวมทั้งสนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีไดลงนามไว 

๒.๒.๔.๑ องคประกอบของคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ไดจัดต้ังข้ึน 

พรอมทั้งมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติข้ึน  

โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มีทั้งสิ้น ๑๑ คน 

ประกอบดวย ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ๑ คน และ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

อีก ๑๐ คน ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตองประกอบดวยผูหญิงอยางนอย ๔ คน 

กรรมการทั้ง ๑๑ คนใน ๔ คน จะถูกเลือกจากสภาแหงชาติสาธารณรัฐเกาหลี และอีก ๔ คน จะถูก

เสนอช่ือโดยประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี  และอีก ๓ คน จะถูกเสนอช่ือโดยประธานศาลฎีกา  

โดยผานความเห็นชอบจากประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี กรรมการสิทธิมนุษยชนมีวาระดํารงตําแหนง 

๓ ป สามารถเปนได ๒ ครั้ง และไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการจากรัฐบาล  

๒.๒.๔.๒ อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 

  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติสาธารณรัฐเกาหลี (National 

Human Rights Commission of Korea ) ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ ค.ศ. ๒๐๐๕ (National Human Rights Commission of the Republic of 

Korea Act) มีดังน้ี 

  -  พัฒนา สนับสนุนและใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายดานสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง

สํารวจ วิจัย แสดงความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะในประเด็นสิทธิมนุษยชนใหแกรัฐบาลเพื่อนําไป

ปกปองคุมครองสิทธิมนุษยชนแกประชาชน 

  -  สอบสวนและเยียวยาใหกับเหย่ือผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและประเด็นที่เกี่ยวของ

กับการเลือกปฏิบัติ 

  -  สงเสริมและสรางความตระหนักในดานสิทธิมนุษยชนศึกษาในโรงเรียน ภาครัฐ 

และภาคประชาสังคม 
                                                

๑๑๓ เรียบเรียงจากรายงานผลการศึกษาดูงานสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลี (National Human Rights Commission of Korea) เม่ือวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ โดย  

นางจันทรชม  จินตยานนท และคณะ เสนอตอกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม รวมกับ

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 ดังน้ี 

ก. มีอํานาจพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

  ข. เปนหนวยงานที่ทําหนาที่การตรวจสอบและเยียวยาในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน แตไมมีบทอํานาจลงโทษ มีอํานาจเพียงใหขอเสนอแนะตอรัฐบาลหรือศาล โดยไมมี

ขอบังคับใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตามขอเสนอแนะ แตโดยทั่วไปเมื่อมีขอเสนอแนะแลวก็จะมี

การกดดันจากองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของในสังคม เชน สื่อมวลชน เปนตน ซึ่งสวนใหญรัฐบาลก็จะ

ดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ คิดเปนรอยละ  ๙๐  

  ค. มีความเปนอิสระตามหลักการปารีส แตก็ไดทํางานรวมกับภาคสังคม มิไดทํางาน

แตเพียงลําพัง 

ง . เปนองคกรกึ่ งระหวางประเทศ โดยจะมีกลุมทํางานดานระหว างประเทศ  

และภายในประเทศ ในเรื่องสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศก็ไดมีการนําหลักการของสหประชาชาติ 

มาปรับใช สําหรับการจัดทํารายงานประเทศ พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติฯ 

จะกําหนดใหเปนหนาที่ของทุกหนวยงานตองจัดทํารายงานที่ไดรับคําแนะนําหรือคําปรึกษา 

จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

  การพิจารณาเรื่องรองเรียนว าจะรับไวพิจารณาดําเนินการไดหรือไม น้ัน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติสาธารณรัฐเกาหลี จะระบุขอบเขตและอํานาจหนาท่ีไวชัดเจน

ไวในพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และในการพิจารณาคํารองเบื้องตนน้ัน

จะมีศูนยใหคําปรึกษาซึ่งเปนหนวยงานในสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติสาธารณรัฐ

เกาหลีเปนผูมีอํานาจพิจารณาและสั่งไมรับเรื่องรองเรียนไวพิจารณาไดโดยไมตองเสนอขอความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หากเรื่องน้ันไมอยูในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนด 

หรือบางเรื่องอาจสงกลับ ในกรณีที่ประเด็นยังไมชัดเจนหรือจะชะลอเรื่องไวกอน เมื่อพิจารณาแลว

ศูนยก็จัดทํารายงานใหคณะกรรมการฯ ทราบเปนสถิติทุก ๔ เดือน 



๖๖ 

 

 

  อยางไรก็ตาม ศูนยใหคําปรึกษาก็ถือเปนชองทางแรกที่ทําใหผูไดรับความเดือดรอน

จะเขาพบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดทุกเรื่อง  ซึ่งเรื่องรองเรียนที่แตกตางกันก็จะมีวิธีการ

ทํางานที่แตกตางกันทั้งเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการเลือกปฏิบัติ เมื่อเรื่องรองเรียนที่ศูนยให

คําปรึกษารับไวแลวก็จะสงใหฝายสอบสวนดําเนินการตอไป 

ระยะเวลาในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนที่ผานมาใชเวลา ๓๐ วัน/คดี แตใน

ปจจุบันใชเวลาเพียง ๑๐ วัน/คดี ซึ่งปจจัยที่ทําใหสามารถลดเวลาการทํางานไดมี ๒ ประเด็น คือ การให

เจาหนาที่ลงไปทําหนาที่ในการสอบสวนเองและการมีสาขาในภาคตางๆ ๓ สาขา ไดแก เมืองปูซาน  

กวางจู และเฮบู 

  ในการตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐจะมีการประสานงาน

กันเปนอยางดี เน่ืองจากมีกฎหมายที่ระบุอํานาจหนาที่ไวเปนหลักประกันความรวมมือระหวาง

เจาหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิฯ และเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ  ถาเปนกรณีการตรวจสอบ 

เชิงนโยบายก็จะใชวิธีการจัดประชุมทั้งรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ 

  กรณีเรื่องที่ตองมีการเยียวยาความเสียหาย ถามีหนวยงานหลักที่รับผิดชอบใน

ประเด็นที่มีการละเมิดสิทธิ ก็จะสงใหหนวยงานน้ันรับไปดําเนินการ เชน ประเด็นเรื่องสุขภาพ 

ก็จะสงใหกระทรวงสาธารณสุข เปนตน  นอกจากน้ี ก็จะมีการเยียวยาในรูปแบบอื่น ๆ อีก ไดแก 

ใหตํารวจสอบสวน ใหอัยการฟองรอง ใหหนวยงานตรงเขามาชวยเหลือหรือลงโทษผูกระทําการ

ละเมิด จัดฝกอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ของรัฐภายในหนวยงาน แตสําหรับการเยียวยาที่เปนตัวเงิน

โดยหลักการจะไมใชอํานาจเจาหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดยคณะกรรมการฯ  

จะให คําแนะนําไปยังผูกระทําละเมิดให เปนผูจายเงินใหกับเหย่ือ หรือใหสมาคมกฎหมาย 

ใหความชวยเหลือฟองรองเรียกคาเสียหาย  

  กรณีปญหาที่ความเห็นระหวางคนสวนใหญกับคนสวนนอยมีความเห็นไมตรงกัน 

กับเรื่องที่มีการกระทําละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาครัฐ โดยหลักการทํางานของคณะกรรมการสิทธิฯ  

ก็จะยึดหลักความเปนอิสระตามหลักการปารีส และอํานาจตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้ ง 

การเสนอแนะใหพัฒนานโยบายรัฐบาล ซึ่งจะเนนในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมถึง 

สิทธิในดานสังคมของประชาชนการแกไขนโยบายและกฎหมายตางๆ ถาเปนกรณีที่กระทบตอ

นโยบายคณะกรรมการสิทธิฯ ก็จะสงเรื่องใหฝายนโยบาย เพื่อศึกษาใหมีการแกไขนโยบาย 

หรือเปดใหมีการไตสวนสาธารณะ หรือจะหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความเห็น 

กอนที่คณะกรรมการสิทธิฯ จะทํารายงาน ทั้งน้ี การแกไขปญหาก็จะคํานึงถึงความสงบของสังคม

สวนรวมดวย 



๖๗ 

 

 

  การคุมครองสิทธิของผูรองเรียนตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิฯ  

กําหนดวาประชาชนไมควรตกเปนผูถูกละเมิด ดังน้ัน จึงไมไดมีมาตรการในการคุมครองผูรองเรียน 

เมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน หากผูรองเกรงวาจะไมไดรับความปลอดภัยตองไปอาศัยกลไก 

ของตํารวจในการคุมครองแตในข้ันตอนการสอบสวนของคณะกรรมการสิทธิฯ เจาหนาที่ของรัฐ 

ก็ไมสามารถจะเขามาแทรกแซงได 

  การประชาสัมพันธชองทางการรองเรียน โดยปกติก็จะมีผูที่เขามารองเรียนยัง

คณะกรรมการสิทธิฯ วันละประมาณ ๘๐ คน และเมื่อมีการจัดทํารายงานเสร็จแลวก็จะมีการพิมพ

เผยแพรใหประชาชนทราบ ซึ่งขอเสนอแนะในเรื่องตางๆ ก็คอนขางตรงใจประชาชน ดังน้ัน จึงทําให

ประชาชนทราบเกี่ยวกับชองทางการรองเรียน และเห็นความสําคัญและยอมรับในความมีอยูของ

องคกรของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 ๒.๒.๕ บทบาทและอํานาจหนาท่ีขององคกรท่ีทําหนาท่ีคุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศ

ประเทศไทย 

  ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดกําหนดให

มีองคกรทําหนาที่ใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งแบงออกไดเปน ๒ กลุม คือ กลุมแรก

คือ การใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยองคกรตุลาการ ซึ่งไดแก ศาลยุติธรรม ศาล

ปกครอง ศาลทหาร และศาลรัฐธรรมนูญ และกลุมที่สองคือ การใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคลโดยองคกรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งไดแก ผูตรวจการแผนดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ นอกจากน้ียังมีหนวยงานภายในองคกรของรัฐที่ทําหนาที่ คุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

ของประชาชนเปนการเฉพาะอีกดวย โดยการทําหนาที่ใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

ตามรัฐธรรมนูญขององคกรเหลาน้ีมีหลักเกณฑและวิธีการที่แตกตางกันไปตามที่กําหนดไวในกฎหมาย 

ในที่น้ีจะไดทําการศึกษาองคกรที่ทําหนาที่ใหความคุมครองสิทธิโดยแบงออกเปน (ก) องคกรใน 

ฝายนิติบัญญัติ  (ข) องคกรในฝายบริหาร  (ค) องคกรในฝายตุลาการ และ (ง) องคกรเฉพาะ 

ดานคุมครองสิทธิ ซึ่งมีรายละเอียดตามลําดับดังน้ี 

(๒.๒.๕.๑) องคกรในฝายนิติบัญญัติ 

โดยทั่วไปแลวองคกรฝายนิติบัญญัติมีความผูกพันที่จะตรากฎหมายกําหนด

รายละเอียดตางๆ ใหเปนไปตามที่รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณีที่บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ

และเสรีภาพน้ัน ไดกําหนดใหฝายนิติบัญญัติออกกฎหมาย หรือออกกฎเกณฑรายละเอียดในเรื่องน้ันๆ 

เพื่อใหสิทธิและเสรีภาพน้ันสามารถมีผลเปนจริงไดในทางปฏิบัติ กรณีเชนน้ีรัฐธรรมนูญกําหนดใหเปน

หนาที่ของฝายนิติบัญญัติในการกําหนดกฎเกณฑเรื่องน้ันๆ เพื่อใหสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญ

รับรองไวมีผลเปนจริงในทางปฏิบัติ   



๖๘ 

 

 

นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญได เรียกรองการใชการอํานาจตรากฎหมายของฝาย 

นิติบัญญัติวา หากกฎหมายของฝายนิติบัญญัติมีผลเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตาม

รัฐธรรมนูญ การตรากฎหมายของฝายนิติบัญญัติตองคํานึงถึงหลักการตรากฎหมายจํากัดสิทธิตามที่

กําหนดไวในรัฐธรรมนูญดวย เชน กฎหมายที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพจะตองกระทําเทาที่

จําเปนและจะกระทบกระเทือนถึงสาระสํา คัญแหงสิทธิและเสรีภาพน้ันไมได  นอกจาก น้ี  

กฎหมายฉบับน้ันตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป หรือตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ

ในการตรากฎหมายน้ันดวย ทั้งน้ีเปนไปตามมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญ๑๑๔ ซึ่งองคกรภายใน 

ฝายนิติบัญญัติซึ่งทําหนาที่ตรวจสอบวาบทบัญญัติแหงกฎหมายมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๙ 

ของรัฐธรรมนูญหรือไม ๑๑๕

                                                
๑๑๔มาตรา ๒๙  การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดย

อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญน้ีกําหนดไวและเทาที่จําเปนเทาน้ัน และจะ

กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพน้ันมิได 

 ไดแก คณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปนหน่ึง 

ในคณะกรรมาธิการสามัญ (Standing Committee) ของสภาผูแทนราษฎรที่กอต้ังข้ึนในป 

พ.ศ. ๒๕๓๓ ภายใตรัฐบาลของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ โดยคณะกรรมาธิการชุดน้ีมีอํานาจหนาที่

กวางขวางทั้งการพิจารณารางกฎหมายหรือศึกษากฎหมายที่มีขอความขัดหรือแยงกับบทบัญญัติ 

ของรัฐธรรมนูญ หรือมีขอความขัดหรือแยงกับสิทธิมนุษยชน ทําหนาที่ศึกษาปญหาสิทธิมนุษยชน 

ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศศึกษารับฟงการรองทุกขของบุคคลที่ไดรับการปฏิบัติที่ขัดตอ

กฎหมายและสิทธิมนุษยชน ทั้งน้ี โดยมีอํานาจเรียกเอกสารจากบุคคลใดๆ หรือเรียกบุคคลใด 

มาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นได 

กฎหมายตามวรรคหน่ึงตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหน่ึงหรือ

แกบุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายน้ันดวย 

บทบัญญัติวรรคหน่ึงและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม 
๑๑๕ มีขอสังเกตวา บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ละเมิดตอหลักการตามมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญ 

ยอมเปนเง่ือนไขที่นําไปสูการถูกควบคุมตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยศาลรัฐธรรมนูญ 

อีกดวย โดยศาลรัฐธรรมนูญจะเปนองคกรผูมีอํานาจในการตรวจสอบวา กฎหมายที่ออกโดยฝายนิติบัญญัติน้ัน

ละเมิดขอจํากัดในทางรูปแบบและขอจํากัดในทางเน้ือหาหรือไม  อยางไรก็ดี การตรวจสอบของศาลรัฐธรรมนูญ 

ยอมมีขอบเขตเชนกัน โดยทั่วไปแลวศาลรัฐธรรมนูญมักจะไมกาวลวงเขาไปในแดนที่เปนอิสระของฝายนิติบัญญัติ

เพราะฝายนิติบัญญัติยอมมีอิสระในการบัญญัติกฎหมายเพื่อประโยชนมหาชน และเพื่อใหบรรลุซ่ึงผลประโยชน

มหาชน ฝายนิติบัญญัติจึงมีความชอบธรรมที่จะตรากฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพได ศาลรัฐธรรมนูญจะเขามา

ตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายเหลาน้ีในกรณีที่ขัดกับความสมเหตุสมผลอยางชัดแจงเทาน้ัน 



๖๙ 

 

 

อยางไรก็ดี แมวาคณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผูแทนราษฎร

จะมีบทบาทระดับหน่ึงในการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ตาม แตคณะกรรมาธิการชุดน้ี 

ก็มีจุดออนในการทํางานหลายประการ เชน ปญหาเกี่ยวกับระยะเวลาของการทํางานซึ่งไมม ี

ความตอเน่ืองโดยแปรผันไปตามอายุของสภาผูแทนราษฎร ปญหาเกี่ยวกับอํานาจในการเรียกตัว

บุคคลมาช้ีแจงซึ่งมีอยูอยางจํากัด ปญหาการขาดกลไกสภาพบังคับเพราะมีอํานาจเพียงทํารายงาน 

ตอสภาเทาน้ันนอกจากน้ียังมีประเด็นเกี่ยวกับการขาดความเปนอิสระและขาดความเปนกลาง 

ในการทํางานเน่ืองจากองคประกอบของคณะกรรมาธิการชุดน้ีมีที่มาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ซึ่งสังกัดพรรคการเมืองตางๆ ทําใหมีผลประโยชนทางการเมืองเขามาเกี่ยวของ จากขอบกพรอง

ดังกล าวทํ าให เกิดการผลักดันแนวคิดในการจัดต้ังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห งชาติ 

ในเวลาตอมา๑๑๖

(๒.๒.๕.๒) องคกรในฝายบริหาร 

  

  สําหรับองคกรที่ทําหนาที่คุมครองสิทธิและเสรีภาพในฝายบริหารที่มีบทบาทสําคัญ 

ไดแก สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายของประชาชน สํานักงานอัยการสูงสุด และ

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  

๑) สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายของประชาชน สํานักงาน

อัยการสูงสุด 

สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายของประชาชน (สคช.)  

เปนหนวยงานซึ่งจัดต้ังข้ึนในกรมอัยการ (ปจจุบันคือสํานักงานอัยการสูงสุด) ในป พ.ศ. ๒๕๒๕  

โดยมีเจตนารมณเพื่อทําหนาที่ชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนผูยากไรทั้งในสวนกลางและ 

สวนภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งการชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน ประกอบดวย พนักงานอัยการ  

นิติกร และทนายความอาสาที่มีความรูความชํานาญในทางกฎหมายอยางสูง ที่สามารถ 

ใหความชวยเหลือแกประชาชน โดยไมคิดคาบริการหรือคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ตามพระราชกฤษฎีกา

แบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดให สคช. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

(๑) รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน การคุมครองสิทธิ

เสรีภาพและผลประโยชนของประชาชน การใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน การ

เผยแพรความรูทางดานสิทธิมนุษยชนและความรูทางกฎหมายแกประชาชน 

(๒) ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบ รูปแบบ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติในการ

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

อายุตํ่ากวา ๑๘ ป หรือกรณีการยกรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประสานงานดานการ

บังคับใชกฎหมายวาดวยสิ่งแวดลอม พ.ศ. ... สงไปยังกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตรเพื่อ

นําเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นอกจากน้ี สคช. ยังไดรับความไววางใจจากสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี โดยทําหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริงและเสนอขอมูลหรือขอคิดเห็นในเรื่องตางๆ จาก

สํานักราชเลขาธิการ กรณีราษฎรทูลเกลาฯ ถวายฎีกาเพื่อขอพระมหากรุณาเปนที่พึ่ง จากน้ัน 

จะสรุปผลการตรวจสอบและเสนอความเห็นไปยังราชเลขาธิการ เพื่อจะไดนําความกราบบังคมทูล 

พระกรุณาฯ ตอไป ฯลฯ จึงกลาวไดวา สคช. เปนหนวยงานของรัฐที่มีบทบาทในการใหความคุมครอง

สิทธิและเสรีภาพของประชาชนเปนอยางมากในปจจุบัน      

๒) กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

  กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ไดจัดต้ังข้ึนเมื่อมีการแยกศาล

ยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเปนผลของการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่กําหนดใหศาลยุติธรรมแยกออกตางหากจากกระทรวงยุติธรรม และกําหนดใหมีกรม

คุมครองสิทธิและเสรีภาพข้ึนในกระทรวงยุติธรรม โดยแนวคิดในการจัดต้ังกรมคุมครองสิทธิและ

เสรีภาพน้ีไดรับอิทธิพลมาจากการจัดต้ังสํานักงานสิทธิพลเมือง (Civil Rights Division) ของกระทรวง

ยุติธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนประเทศที่มีพลเมืองหลากหลายเช้ือชาติจนนํามาสูปญหาการ

ละเมิดสิทธิข้ันพื้นฐานของประชาชนโดยเจาหนาที่ของรัฐและโดยประชาชนดวยกันเอง และนับวาเปน

การดําเนินการที่สอดคลองกับนโยบายของสหประชาชาติที่เรงรัดใหรัฐสมาชิกจัดต้ังกลไกระดับชาติ

เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนโดยตรงอีกดวย  

  โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพมีอํานาจหนาที่และภารกิจเกี่ยวกับสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนพึงไดรับตามกฎหมาย ทําหนาที่จัดระบบการบริหารจัดการสงเสริมและพัฒนา

ดานการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความรู

เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพ นอกจากน้ียังทําหนาที่พัฒนาระบบและหามาตรการดําเนินการ

ชวยเหลือประชาชนที่ตกเปนเหย่ืออาชญากรรม รวมทั้งดําเนินการชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหาย

และจําเลยในคดีอาญา ซึ่งมิไดเปนผูกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยคาตอบแทนผูเสียหายและคา

ทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา ทําหนาที่สงเสริมและพัฒนาการระงับขอพิพาทในสังคม 

ดําเนินการคุมครองพยานตามกฎหมายวาดวยการคุมครองพยานในคดีอาญา ประสานงานคุมครอง



๗๑ 

 

 

สิทธิและเสรีภาพกับภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งติดตามและประเมินการ

ดําเนินการดานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ เปนตน๑๑๗

  (๒.๒.๕.๓) องคกรในฝายตุลาการ 

 

สําหรับการพิจารณาองคกรในฝายตุลาการที่ทําหนาที่คุมครองสิทธิและเสรีภาพแก

ประชาชนน้ันอาจแยกพิจารณาออกเปน การคุมครองสิทธิและเสรีภาพโดยศาลยุติธรรม การคุมครอง

สิทธิและเสรีภาพโดยศาลปกครอง และการคุมครองสิทธิและเสรีภาพโดยศาลรัฐธรรมนูญ  

ซึ่งรายละเอียดมีดังน้ี 

๑) การคุมครองสิทธิและเสรีภาพโดยศาลยุติธรรม 

  ในมาตรา ๒๑๘ ของรัฐธรรมนูญไดกําหนดเขตอํานาจของศาลยุติธรรมไวโดยบัญญัติ

วา “ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เวนแตคดีที่รัฐธรรมนูญน้ีหรือกฎหมายบัญญัติ

ใหอยูในอํานาจศาลอื่น” ประกอบกับมาตรา ๒๘ วรรคสองของรัฐธรรมนูญ บัญญัติวา “ บุคคลซึ่งถูก

ละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวสามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ีเพื่อใชสิทธิ 

ทางศาลหรือยกข้ึนเปนขอตอสูคดีในศาลได” จากบทบัญญัติสองมาตราน้ีแสดงถึงเขตอํานาจของศาล

ยุติธรรมในการทําหนาที่ตัดสินคดี กรณีที่บุคคลผูถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพยกข้ึนตอสูในคดีทั่วไปที่

มิไดอยูในเขตอํานาจของศาลอื่นอันไดแก ศาลปกครอง ศาลทหาร และศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อเกิดกรณี

ขอพิพาทจนมีการฟองรองคดีมายังศาลยุติธรรมและคูความไดยกบทบัญญัติในเรื่องสิทธิและเสรภีาพที่

รัฐธรรมนูญรับรองข้ึนเปนขอตอสู ศาลยุติธรรมยอมมีหนาที่ในการนําบทบัญญัติแหงกฎหมายในเรื่อง

ดังกลาวมาใชในการตัดสินขอเท็จจริงวามีกรณีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของคูความเกิดข้ึนหรือไม 

  นอกจากน้ีแลว ในกรณีที่บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลใชในการตัดสินคดีมีลักษณะ

ตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญ กรณีน้ีหากศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงวากฎหมาย

ฉบับน้ันขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญและยังไมเคยมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับ

บทบัญญัติน้ันๆ มากอน ศาลที่กําลังพิจารณาคดีตองรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวช่ัวคราวแลวอาศัย

อํานาจตามมาตรา ๒๑๑ ของรัฐธรรมนูญ สงความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตัดสินวาบทบัญญัติ

ของกฎหมายดังกลาวขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญหรือไม กรณีน้ีจึงหมายความรวมถึงกรณีที่บทบัญญัติ

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

และแยกตัวมาต้ังพุทธสถานสันติอโศก โดยวางกฎระเบียบตางๆ และพยายามปฏิบัติตนตามพระธรรม

วินัยก็ตาม แตก็เปนการกระทําที่ฝาฝนพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ ที่บัญญัติข้ึนโดยชอบ

ดวยรัฐธรรมนูญเพื่อใหการปกครองคณะสงฆเปนไปดวยความเรียบรอย ปองกันมิใหบุคคลผูมีเจตนา

ไมสุจริตอาศัยรมเงาพระพุทธศาสนามาหาประโยชนใสตน ดังน้ันจําเลยจึงตองปฏิบัติตามกฎหมาย

ดังกลาว” การกระทําที่ฝาฝนพระราชบัญญัติคณะสงฆของจําเลยในกรณีน้ีจึงมีลักษณะเปนการใชสทิธิ

และเสรีภาพเกินขอบเขตที่บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญใหความคุมครอง 

  นอกจากน้ี ยังมีกรณีศาลฎีกาหยิบยกบทบัญญัติในเรื่องสิทธิและเสรีภาพ 

มาใชตีความบทบัญญัติกฎหมายที่ใชบังคับแกคดี เชน ในคําพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๙๓/๒๕๔๓   

เรื่องน้ีศาลฎีกาตัดสินวา “พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ.๒๔๘๒ มาตรา ๒๑(๙)  

ที่บัญญัติถึงการเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ังวา  “...ตองคําพิพากษาหรือคําสั่ง 

ที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุก และถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล หรือโดยคําสั่งน้ัน”  เปนบทบัญญัติ 

ที่ตัดสิทธิของบุคคล จึงตองตีความในทางรักษาสิทธิของผูตองถูกตัดสิทธิ โดยคํานึงถึงบทบัญญัติ 

ของรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย พ .ศ .๒๕๔๐ มาตรา ๓๓ วรรคสองที่บัญญั ติว า  

“กอนมีคําพิพากษาถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลน้ันเสมือน 

เปนผูกระทําผิดมิได” การที่ผูคัดคานถูกพิพากษาใหจําคุกโดยศาลช้ันตน ซึ่งคดียังไมถึงที่สุด ผูคัดคาน

จึง ยังไมพนจากตําแหนงกรรมการสุขาภิบาลตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ .ศ .๒๔๙๕  

มาตรา ๑๐ (๔)” คําพิพากษาน้ีจึงเปนตัวอยางของการใชหลักการแหงสิทธิเสรีภาพที่เกี่ยวกับ 

การคุมครองสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลมาใชตีความพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล  

พ.ศ. ๒๔๘๒ เปนตน 

๒) การคุมครองสิทธิและเสรีภาพโดยศาลปกครอง 

  การที่ประชาชนจะนําคดีที่เกี่ยวพันกับสิทธิและเสรีภาพข้ึนสูการพิจารณาของ 

ศาลปกครองไดน้ัน นอกจากจะตองเปนไปตามหลักเกณฑของมาตรา ๒๒๓ ของรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐

กลาวคือ คดีดังกลาวจะตองเปนคดีปกครอง อันไดแก คดีที่อันเปนขอพิพาทระหวางหนวยงานของรัฐ

หรือเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชน หรือเปนขอพิพาทระหวางหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ

ดวยกันเองแลว ยังตองเปนไปตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ โดยในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดประเภทของ 

คดีปกครองที่สามารถนําเสนอตอศาลปกครองอันนําไปสูชองทางที่จะสามารถหยิบยกบทบัญญัติ 

ในเรื่องสิทธิและเสรีภาพมาใชในการพิจารณาตัดสินคดี ซึ่งมีดวยกันทั้งหมด ๖ ประเภทคือ  
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  (๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการ

โดยไมชอบดวยกฎหมายไมวาจะเปนการออกกฎ คําสั่งหรือการกระทําอื่นใดเน่ืองจากการกระทํา 

โดยไมชอบดวยกฎหมาย 

  (๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลย 

ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินควร 

  (๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงาน 

ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทาง

ปกครอง หรือคําสั่งอื่น หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่

ดังกลาวลาชาเกินสมควร 

  (๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 

  (๕) คดีที่กฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐฟองคดีตอ

ศาลเพื่อบังคับใหบุคคลตองกระทําหรือละเวนกระทําอยางหน่ึงอยางใด 

  (๖) คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกําหนดใหอยูในเขตอาํนาจของศาลปกครอง 

  นอกเหนือจากการที่ประชาชนจะคดีข้ึนสูการพิจารณาของศาลปกครองไดโดยตรง

แลว กฎหมายยังเปดชองใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา (Ombudsman) ในกรณีที่ผูตรวจการ

แผนดินของรัฐสภาเห็นวากฎ ขอบังคับ หรือการกระทําใดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่

ของรัฐ มีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาสามารถเสนอเรื่องพรอม

ความเห็นตอศาลปกครองเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎ  ขอบังคับ  หรือการ

กระทําใดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐได๑๑๘

ตัวอยางของคําพิพากษาและคําสั่งของศาลปกครองเกี่ยวกับการใหความคุมครอง

สิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่นาสนใจ เชน  

  

ก. คดีหมายเลขดําที่ ฟ.๔๗/๒๕๔๙ (มูลนิธิเพื่อผูบริโภค กับพวก ผูฟองคดี) 

คดีน้ีมูลนิธิเพื่อผูบริโภคกับพวก ไดฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุดวา ผูเปนผูไดรับ

ความเดือดรอนเสียหายจากการที่ผูถูกฟองคดีทั้งสามไดดําเนินการยกเลิกและแปรสภาพกิจการ ปตท. 

ไปเปน บมจ.ปตท. โดยกระบวนการแปรรูป ปตท.ขัดกับพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๔๒ 

เน่ืองจากการแตงต้ังคณะกรรมการเตรียมการจัดต้ัง บมจ. ปตท. ไมชอบดวยกฎหมาย สวนการตรา

พระราชกฤษฎีกาแปรรูป ปตท. น้ัน ไมเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมแสดงความคิดเห็น ซึ่งการ

กระทําดังกลาวขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๙ ที่ไดรับรองใหบุคคลมีสิทธิไดรับขอมูล คําช้ีแจงเหตุผลของ

หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ กอนดําเนินโครงการที่อาจมีผลกระทบตอตนเอง และยังปรากฏดวยวาใน

                                                
๑๑๘โปรดดูรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๕ และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๓ 
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การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนฯ มีเจตนาไมสุจริต สงผลให บมจ.ปตท. มี

อํานาจมหาชนของรัฐในการเวนคืนที่ดิน การประกาศเขต และรอนสิทธิเหนือพื้นดินของเอกชน และ

เปนการกําหนดสิทธิประโยชนยังสงผลให บมจ.ปตท. มีอํานาจผูกขาดในการขายนํ้ามันราชการ ผูกขาด 

การซื้อ-ขายกาซธรรมชาติ สิทธิการยกเวนการเสียภาษีปาย รวมทั้งสิทธิการวางหนังสือคํ้าประกันธนาคาร

ตอกรมศุลกากร และอื่นๆ รวมทั้งการจัดสรรและกระจายหุนก็ไมไดดําเนินการอยางเปนธรรม คือ ไม

เปดโอกาสใหประชาชนคนไทยมีสิทธิเขาถึงการเปนเจาของ บมจ. ปตท. จึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา

เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาแปรรูป ปตท. ดังกลาว  

ศาลพิเคราะหแลวเห็นวา กระบวนการและข้ันตอนที่ไดกระทํากอนการตราพระราช

กฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ และ 

พระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 

๒๕๔๔ เปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายแลว สวนขออางที่วาการตราพระราชกฤษฎีกากําหนด

อํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ และพระราชกฤษฎีกา

กําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มีปญหา

ความชอบดวยกฎหมายน้ันเห็นวา การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะตองอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมายเฉพาะและตองใชเพื่อประโยชนในกิจการของรัฐเทาน้ัน เมื่อพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ 

สิทธิ และประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ มิไดมีบทบัญญัติจํากัดการใช

อํานาจมหาชนดังกลาวไว จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย เมื่อตอมาไดมีการตราพระราช

กฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๐ ซึ่งมาตรา ๔ วรรคสองไดบัญญัติใหอํานาจของ ปตท. ตามพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหง

ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๑ โอนไปเปนอํานาจของคณะกรรมการกํากับการใชอํานาจของผูถูกฟอง 

คดีที่ ๔ จึงเปนบทบัญญัติที่ใหอํานาจแกคณะบุคคลกระทําการอันเปนการกระทบตอสิทธิในทรัพยสิน 

ของบุคคล ซึ่งไมอาจกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงเห็นวาบทบัญญัติ

มาตรา ๔ วรรคสองแหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายสมควรเพิกถอน แตเหตุแหง

ความไมชอบดวยกฎหมายเชนวาน้ีก็มิไดมีความรายแรงถึงขนาดที่จะเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา

กําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงใหผูถูกฟอง

คดีทั้งสี่รวมกันแบงแยกทรัพยสินในสวนที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินประเภททรัพยสินในสวนที่

เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน สิทธิการใชที่ดินเพื่อวางระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ รวมทั้งแยก

อํานาจและสิทธิในสวนที่เปนอํานาจมหาชนของรัฐออกจากอํานาจและสิทธิของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ให

เสร็จสิ้นกอนการแตงต้ังคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานตามพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ สวนคําขอใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับน้ัน ใหยก 
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ข. คําสั่งของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําที่ ๑๖๐๕/๒๕๕๑ (นายดนัย ด่ังคุณธรรม 

กับพวก ผูฟองคดี)  

  คดีน้ีผูฟองคดีฟองวา การที่ผูถูกฟองคดีทั้งใชอํานาจทางปกครองและกําลังทาง

กายภาพเขาสลายการชุมนุมบริเวณรอบรัฐสภา ลานพระบรมรูปทรงมาโดยมิไดมีการประกาศแจง

เตือนกอนการเขาสลาย อีกทั้งใชวัตถุระเบิดหรืออาวุธสิ่งอื่นนอกเหนือไปจากแกสนํ้าตาเพื่อสลายการ

ชุมนุมจนเปนเหตุใหผูฟองคดีทั้งหกและประชาชนที่เขารวมการชุมนุมไดรับบาดเจ็บ เปนการกระทําที่

ไมชอบดวยกฎหมายและเปนละเมิดตอสิทธิเสรีภาพและชีวิตรางกายของผูฟองคดีทั้งหก นอกจากน้ียัง

เปนการกระทําที่ขัดตอหลักสิทธิมนุษยชน มิไดเปนการบริหารบานเมืองโดยหลักนิติธรรมตาม 

มาตรา ๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  

  ศาลพิเคราะหแลวเห็นวา ผูเขารวมชุมนุมและผูฟองคดีแตละคนมีวัตถุประสงคใน

การเขารวมชุมนุมที่แตกตางกัน จึงไมอาจถือไดวาผูเขารวมชุมนุมมีการกระทําอันเปนการฝาฝนตอ

กฎหมายอันเปนความผิดตองไดรับโทษทางอาญา ประกอบกับการกระทําของเจาหนาที่ตํารวจในวันที ่

๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ มีวัตถุประสงคเพื่อมุงคุมครองใหสมาชิกรัฐสภาเขาไปประชุมในรัฐสภา และ

คณะรัฐมนตรีสามารถเขาไปแถลงนโยบายตอรัฐสภาได จึงเห็นวาไมมีเจตนาที่จะใชอํานาจของตนตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแตอยางใด การกระทําของเจาหนาที่ตํารวจจึงเปนการ

กระทําทางปกครองซึ่งอยูในอํานาจของศาลปกครองที่จะรับไวพิจารณาพิพากษาไดตามมาตรา ๙ 

วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  

สวนการที่ผูเขารวมชุมนุมบริเวณหนารัฐสภาปดลอมประตูเพื่อมิใหสมาชิกรัฐสภาเขาออกบริเวณ

รัฐสภา และใชรั้วลวดหนาม ยางรถยนตราดนํ้ามันขวางกั้นถนนไว เปนการกระทําที่มีลักษณะทําให

ผูอื่นกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพจนไมกลาที่จะเขาไปในรัฐสภา หรือออกจาก

รัฐสภาอันเปนการกระทบตอสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น จึงมิใชการชุมนุมโดยสงบอันจะไดรับ 

ความคุมครองตามมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ เจาหนาที่ตํารวจ 

จึงมีอํานาจหนาที่ที่จะสลายการชุมนุมเพื่อแกปญหาการกระทําของผูเขารวมชุมนุมได อยางไรก็ดี  

การสลายการชุมนุมจะตองกระทําเทาที่จําเปน โดยคํานึงถึงความเหมาะสม มีลําดับข้ันตอน 

ตามหลักสากลที่ใชในการสลายการชุมนุมของประชาชน เจาหนาที่ตํารวจจึงไมอาจใชอํานาจตาม

อําเภอใจได จึงมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองช่ัวคราวใหผูฟองคดีทั้งหก โดยมีคําสั่งให 

ผูถูกฟองคดีที่ ๓ (สํานักงานตํารวจแหงชาติ) หากจะกระทําการใดๆ ตอผูเขารวมชุมนุมตองดําเนินการ

เทาที่จําเปน โดยคํานึงถึงความเหมาะสม มีลําดับข้ันตอนตามหลักสากลที่ใชในการสลายการชุมนุม  

ใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ (ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ) ปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งศาล ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 

(นายกรัฐมนตรี) ดําเนินการใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ปฏิบัติตามคําสั่งศาลจนกวาจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง

เปนอยางอื่น  



๗๖ 

 

 

๓) การคุมครองสิทธิและเสรีภาพโดยศาลรัฐธรรมนูญ 

  หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญยอมไดรับความคุมครองโดยองคกร

ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนองคกรหลักในการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย  

(die verfassungsgerictliche Normenkontrolle)๑๑๙

  สําหรับอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญ

ของกฎหมาย ซึ่งเปนชองทางใหเกิดการฟองคดีตอศาลรัฐธรรมนูญและนําไปสูการใชและการตีความ

รัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคล อาจแยกพิจารณาออกเปน การควบคุม

ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายกอนมีผลใชบังคับ และ การควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญ

ของกฎหมายหลังการประกาศใช ซึ่งมีรายละเอียดตอไปน้ี 

 โดยบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในสวนน้ี

ยอมหมายความรวมถึงการควบคุมความชอบดวยบทบัญญัติแหงสิทธิและเสรีภาพที่บัญญัติ 

ไวในรัฐธรรมนูญดวยเชนกัน ดังน้ัน ศาลรัฐธรรมนูญจึงเปนองคกรสําคัญองคกรหน่ึงซึ่งมีอํานาจ 

ในการใชและการตีความรัฐธรรมนูญในสวนที่ เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรในการทําหนาที่ควบคุม

ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย  

  (๑) การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายกอนมีผลใชบังคับ  

ซึ่งเปนไปตามมาตรา ๑๔๑ และมาตรา ๒๕๔ 

  ก. กรณีตามมาตรา ๑๔๑  

  มาตรา ๑๔๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติวา “ เมื่อ

รัฐสภาใหความเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแลว กอนนําข้ึนทูลเกลา

ทูลกระหมอมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย  ใหสงศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวย

รัฐธรรมนูญซึ่งตองกระทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง 

  คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญใด

มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  ใหขอความที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญน้ันเปนอันตกไป ในกรณี

ที่วินิจฉัยวาขอความดังกลาวเปนสาระสําคัญหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันตราข้ึน

โดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ใหรางพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญน้ันเปนอันตกไป 

  ในกรณีที่ คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลทําใหขอความที่ ขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญเปนอันตกไปตามวรรคสอง ใหสงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันกลับคืนสภา

ผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามลําดับ  ในกรณีเชนวาน้ี ใหสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา

พิจารณาแกไขเพิ่มเติมเพื่อมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได  โดยมติในการแกไขเพิ่มเติมใหใชคะแนน

                                                
๑๑๙บรรเจิด สิงคะเนต,ิ ความรูทั่วไปเก่ียวกับศาลรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๔๔), น. ๒๘-๓๒. 



๗๗ 

 

 

เสียงมากกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา แลวใหนายกรัฐมนตรี

ดําเนินการตามาตรา ๙๐ และมาตรา ๑๕๐ หรือมาตรา ๑๕๑ แลวแตกรณี ตอไป” 

ข. กรณีมาตรา ๑๕๔ 

บทบัญญัติมาตรา ๑๕๔ ของรัฐธรรมนูญไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการตรวจสอบ

ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางกฎหมายไวดังน้ี๑๒๐

- รางกฎหมายที่อาจเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

 

รางกฎหมายที่อาจจะเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดน้ันตามมาตรา ๑๕๔ วรรค

แรกของรัฐธรรมนูญกําหนดวา ตองเปนรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภาไดใหความเห็นชอบแลวเทาน้ัน 

หากมิใชเปนรางกฎหมายดังที่กลาวมาและรัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบในรางกฎหมายดังกลาว 

ยอมไมอาจเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา ๒๖๒ ของรัฐธรรมนูญได 

- บุคคลที่มีสิทธิเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

บุคคลผูมีสิทธิเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของราง

พระราชบัญญัติตามมาตรา ๑๕๔ ของรัฐธรรมนูญอาจแยกไดเปนสองกรณีคือ  

                                                
๑๒๐ มาตรา ๑๕๔ รางพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลว กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนําขึ้น

ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๑๕๐ หรือรางพระราชบัญญัติใดที่

รัฐสภาลงมติยืนยันตามมาตรา ๑๕๑ กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัติน้ันขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอม

ถวายอีกครั้งหน่ึง 

(๑) หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจํานวนไมนอยกวา

หน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา เห็นวา รางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือ

แยงตอรัฐธรรมนูญน้ี หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี ใหเสนอความเห็นตอประธานสภา

ผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี แลวใหประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาว

สงความเห็นน้ันไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา 

(๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญน้ี หรือตรา

ขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี ใหสงความเห็นเชนวาน้ันไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และ

แจงใหประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไมชักชา 

ในระหวางที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ใหนายกรัฐมนตรีระงับการดําเนินการเพื่อประกาศใชราง

พระราชบัญญัติดังกลาวไวจนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย 

ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติน้ันมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญน้ีหรือตราขึ้นโดย

ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี และขอความดังกลาวเปนสาระสําคัญใหรางพระราชบัญญัติน้ันเปนอันตกไป 

ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติน้ันมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญน้ีแตมิใชกรณีตาม

วรรคสาม ใหขอความที่ขัดหรือแยงน้ันเปนอันตกไป และใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการตามมาตรา ๑๕๐ หรือมาตรา 

๑๕๑ แลวแตกรณี ตอไป 



๗๘ 

 

 

กรณีท่ีหน่ึง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา

รวมกันมีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา  

มีสิทธิเขาช่ือเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได 

กรณีท่ีสอง นายกรัฐมนตรีอาจเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได หากนายกรัฐมนตรี 

เห็นวารางพระราชบัญญัติมีขอความขัดหรือแยง หรือตราข้ึนโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญ 

(๒) การควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหลังการประกาศใช  

การควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหลังการประกาศใชยังจําแนกได

อีกสองกรณีคือ  

ก. การควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายแบบนามธรรมตาม

มาตรา ๒๕๔  

โดยมาตรา ๒๔๕ แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติวา “ผูตรวจการ

แผนดินอาจเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองไดเมื่อเห็นวามีกรณี ดังตอไปน้ี 

ก) บทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ  

ใหเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ และใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

โดยไมชักชา ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

ข.) กฎ คําสั่ง ขอบังคับ หรือการกระทําใดของบุคคลใดตามมาตรา ๒๔๔ (๑)  

มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ใหเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาล

ปกครองและใหศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไมชักชา ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล

ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง” 

ข. การควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายแบบรูปธรรมตามมาตรา 

๒๑๑ และมาตรา ๒๑๒ 

ก) กรณีมาตรา ๒๑๑ 

โดยมาตรา ๒๑๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ .ศ . ๒๕๕๐  

บัญญัติวา “ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความ

โตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายน้ันตองดวยมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใน

สวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติน้ัน ใหศาลสงความเห็นเชนวาน้ันตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะได

พิจารณาวินิจฉัย ในระหวางน้ันใหศาลดําเนินการพิจารณาตอไปไดแตใหรอการพิจารณาพิพากษาคดี

ไวช่ัวคราว จนกวาจะมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 



๗๙ 

 

 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหน่ึงไมเปนสาระ

อันควรไดรับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือน 

ถึงคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแลว” 

ข)  กรณีมาตรา ๒๑๒ 

กรณีดังกล าวเปนการรองทุกขตามรัฐธรรมนูญเพื่อ โตแย งบทบัญญั ติ 

แหงกฎหมาย โดยมาตรา ๒๑๒ บัญญัติวา “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญน้ี

รับรองไวมีสิทธิย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยง 

ตอรัฐธรรมนูญ 

การใชสิทธิตามวรรคหน่ึงตองเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว ทั้งน้ี 

ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ” 

ตามมาตรา ๒๑๒ เปนการนําระบบรองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญเขามาในระบบ

กฎหมายไทย แตเปนการรองทุกขเพื่อการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย โดยมี

เงื่อนไขวาตองเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว  

(๒.๒.๕.๔) องคกรเฉพาะดานการคุมครองสิทธิ 

  ๑) ผูตรวจการแผนดิน 

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติใหผูตรวจการ

แผนดินเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐมีหนาที่หลักในการ

ใหความคุมรองแกสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ไดรับความเดือดรอนจากการใชอํานาจของเจาหนาที่

ของรัฐโดยมิชอบ  

  ขอพิจารณาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ในการใหความคุมครองแกสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลประการสําคัญตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๔๕ บัญญัติวา “ผูตรวจการแผนดินอาจเสนอเรื่องตอ

ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองไดเมื่อเห็นวามีกรณี ดังตอไปน้ี 

(๑) บทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ใหเสนอ

เรื่องพรอมดวยความเห็น ตอศาลรัฐธรรมนูญ และใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไมชักชา  

ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

(๒)  กฎ คําสั่ง ขอบังคับ หรือการกระทําใดของบุคคลใดตามมาตรา ๒๔๔ (๑) มี

ปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ใหเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลปกครอง

และใหศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไมชักชา ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง 



๘๐ 

 

 

๒) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญอีกองคกร

หน่ึงถูกจัดต้ังข้ึนตามมาตรา ๑๙๙ ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยทําหนาที่สงเสริมและคุมครอง

สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย อยางไรก็ดี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตามรัฐธรรมนูญฉบับน้ี

ไมมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการไดดวยตนเอง เพียงแตมีการดําเนินการสงเรื่องเพื่อรายงานตอรัฐสภาให

รับทราบเพื่อดําเนินการตอไป จึงทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการคุมครองสิทธิมนุษยชน

ขององคกรดังกลาววามีอยูมากนอยเพียงใด ดวยเหตุน้ี จึงเปนที่มาของแกไขรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 

๒๕๕๐ โดยการกําหนดใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจที่สําคัญในการคุมครองสิทธิ

และเสรีภาพของประชาชนโดยเช่ือมโยงกับอํานาจของศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญ ดังที่บัญญัติ

ไวในมาตรา ๒๕๗ (๒) กลาวคือ ใหมีอํานาจเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญตาม ในกรณี

ที่เห็นชอบตามที่มีผูรองเรียนวา บทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหา

เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา

ของศาลรัฐธรรมนูญ หรือตาม (๓) เสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่

มีผูรองเรียนวา กฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดในทางปกครองกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหา

เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง โดยกลไกเหลาน้ีจะสงผลใหการดําเนินการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 

๒.๓ บทสรุปวิเคราะหเปรียบเทียบเก่ียวกับขอบเขตอํานาจหนา ท่ีขององคกรท่ีทําหนา ท่ี 

      คุมครองสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางอกชนดวยกันในประเทศตางๆ 

 

เมื่อไดพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชนของประเทศตางๆ ดังกลาว

ขางตนแลว จะเห็นไดถึงลักษณะรวมกันในหลายประการ ดังน้ี 

ประการท่ีหน่ึง ประเทศตางๆ ดังกลาวไดตรากฎหมายเพื่อการสงเสริมและคุมครองสิทธิ

มนุษยชนเปนการเฉพาะตามมาตรฐานที่กําหนดไวในหลักการปารีส ยกเวนประเทศสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งไมมีองคกรคุมครองสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะแตจะใชระบบการตรวจสอบ 

โดยศาล 

ประการท่ีสอง ประเทศตางๆ ดังกลาวไดจัดต้ังองคกรเฉพาะที่มีอํานาจหนาที่โดยตรงในการ

สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน โดยองคกรดังกลาวมี “ความเปนอิสระ” อยางเต็มที่ในการปฏิบัติ

หนาที่ ภายใตหลักการปารีสที่กําหนดวาการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน สถาบันฯ ควรจะตอง

ไดรับอํานาจในการสอบสวนคํารองเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีการบัญญัติรับรองไว



๘๑ 

 

 

อยางชัดเจนตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย โดยมีอํานาจเรียกเจาหนาที่ของรัฐและบุคคลมาช้ีแจง

ขอเท็จจริง โดยในการรับและสอบสวนเรื่องราวรองทุกขจากบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิ

มนุษยชน หลักการปารีสกําหนดใหสถาบันฯ ตองยึดหลักการแสวงหาขอยุติฉันมิตรภาพผานการ

เจรจาไกลเกลี่ย ตองมีการแจงใหผูรองเรียนทราบถึงสิทธิของตนที่มี ตลอดจนวิธีการที่จะแกไขเยียวยา

และสงเสริมใหผูรองเรียนเขาถึงกลไกเหลาน้ีได รวมทั้งการพิจารณาไตสวนคํารองเรียนหรือสงเรื่อง

ตอไปใหหนวยงานหรือองคกรที่มีอํานาจพิจารณา ซึ่งมาตรการดังกลาวเปนมาตรการที่ทําใหการ

คุมครองและสงเสริมการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยองคกรมีประสิทธิมากที่สุด 

จากอํานาจหนาที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติตามหลักการปารีสดังกลาว จะเห็นไดวา

หลักการปารีสในฐานะที่เปนมาตรฐานสากลระหวางประเทศเกี่ยวกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิ

มนุษยชนโดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไดกําหนดใหอํานาจแกสถาบันฯ ในการตรวจสอบการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันเองได โดยใหมีอํานาจรับเรื่องรองเรียน

จากบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน แตสิทธิมนุษยชนที่ถูกละเมิดน้ันตองเปนสิทธิ

มนุษยชนที่มีการบัญญัติรับรองไวอยางชัดเจนตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

แตอยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอํานาจในสวนน้ีขององคกรแลว จะทําใหเห็นถึงธรรมชาติของ

การเปนองคกรกึ่งตุลาการ ซึ่งมีอํานาจไกลเกลี่ยช้ีขาดใหเกิดขอยุติปญหาในระดับหน่ึง แตก็มิใช 

มีอํานาจตุลาการที่จะตัดสินปญหาและบังคับการลงโทษไดเสร็จเด็ดขาดในตัวเอง หากแตเปนเพียง

องคกรใหคําปรึกษา คําแนะนํา หรือขอเสนอแนะแกฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารเกี่ยวกับการ

สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งอํานาจสวนน้ีของสถาบันฯ โดยทั่วไปมักจํากัดขอบอํานาจไวใน

ระดับหน่ึงเพื่อมิใหเกิดการซอนทับอํานาจขององคกรที่อาจเกิดข้ึนได โดยเฉพาะอํานาจของฝายตุลาการ

โดยตรง120

๑๒๑ 

ประการท่ีสาม การคุมครองสิทธิมนุษยชนนํามาซึ่ง “หนาที่” หรือ “ความผูกพัน” ตอบุคคล

ทั้งหลายที่จะตองเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่น ไมวาจะเปนองคกรของรัฐหรือเอกชนหรือปจเจก

ชนดวยกันก็ตาม ในอันที่จะตองไมกระทําการหรือละเวนกระทําการอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ของบุคคลอื่น  

ในสวนที่เกี่ยวกับองคกรของรัฐ นอกจากองคกรของรัฐจะตองไมกระทําการหรือละเวนการ

กระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนแลว องคกรของรัฐยังมีหนาที่กระทําการในการกําหนด

มาตรการอันเปนหลักประกันสิทธิเพื่อใหสิทธิมนุษยชนของบุคคลไดรับการคุมครองอีกดวย ในสวนที่

เกี่ยวกับเอกชนหรือปจเจกชนดวยกัน เอกชนหรือปจเจกชนก็จะตองไมกระทําการใดหรือละเวนการ

กระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเอกชนหรือปจเจกชนอื่นดวย 

                                                
๑๒๑ จรัญ  โฆษณานันท, อางแลว เชิงอรรถที่ ๗,  



๘๒ 

 

 

ประการท่ีสี่ การปฏิบัติหนาที่ขององคกรคุมครองสิทธิมนุษยชนมุงหมายที่การตรวจสอบการ

กระทําของบุคคลวาเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนชนหรือไม เปนหลัก กลาวอีกนัยหน่ึง เงื่อนไข

เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ขององคกรคุมครองสิทธิมนุษยชนอยูที่ “การกระทํา” อันเปนการละเมิด

สิทธิมนุษยชนเปนสําคัญ มิไดข้ึนอยูกับเงื่อนไขเกี่ยวกับ “ตัวบุคคล” ผูกระทําแตอยางใด ดวยเหตุน้ี 

กฎหมายที่เกี่ยวของของแตละประเทศจึงมิไดกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับตัวบุคคลผูกระทําการหรอืละเวน

กระทําการอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนไวในกฎหมายแตประการใด โดยนัยดังกลาว การกระทํา

อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนจึงอาจเกิดข้ึนไดทั้งใน “ความสัมพันธระหวางองคกรของรัฐกับ

เอกชน” และใน “ความสัมพันธระหวางเอกชนหรือปจเจกชนดวยกันเอง” สิทธิมนุษยชนยอมจะตอง

ไดรับการเคารพทั้งจากองคกรของรัฐและเอกชนหรือปจเจกชนทั้งหลายดวยในอันที่จะตองไมกระทํา

การใดๆ อันเปนการละเมิดสิทธิเหลาน้ีของบุคคลคนหน่ึง  

อน่ึง ในทางวิชาการกฎหมายมีการตีความโดยทั่วไปวาสิทธิมนุษยชนประการตางๆ ดังที่ไดรับ

การรับรองและคุมครองในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human 

Rights) และอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐาน (European 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) จะตอง

ตีความอยางกวาง และไดรับการรับรองและคุมครองไมเพียงแตในความสัมพันธระหวางองคกรของรัฐ

และเอกชนเทาน้ัน หากแตยังไดรับการรับรองและคุมครองในความสัมพันธระหวางเอกชนหรือ 

ปจเจกชนดวยกันเองอีกดวย การตีความในแนวทางดังกลาวยังไดรับการยืนยันตามขอ ๑๓  

ของอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐาน ซึ่งบัญญัติวา 

“บุคคลทุกคนซึ่งสิทธิและเสรีภาพข้ันพื้นฐานของตนไดรับการคุมครองตามอนุสัญญาฉบับน้ีถูกลวง

ละเมิด มีสิทธิที่จะฟองคดีตอศาลแหงรัฐของตน แมวาการลวงละเมิดน้ันจะกระทําข้ึนโดยบุคคล 

ซึ่งปฏิบัติหนาที่ของตนก็ตาม”๑๒๒

 

 โดยนัยเชนน้ี จึงตองตีความวาการแทรกแซงหรือลวงละเมิดสิทธิ

หรือเสรีภาพข้ันพื้นฐานของเอกชนคนหน่ึงโดยเอกชนอีกคนหน่ึงยอมจะกระทํามิไดย่ิงกวา 

                                                
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. »  



บทท่ี ๓ 

 

บทวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการ

ตรวจสอบการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน 

 

 

 จากที่กลาวมาแลววาสิทธิมนุษยชนมีความผูกพันตอเอกชนดวยกันดวยในการที่จะไมกระทํา
การใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งกันและกัน ดังน้ัน รัฐจึงมีหนาที่ตองใหความคุมครองสิทธิ
มนุษยชนของบุคคลซึ่งอาจเกิดจากการละเมิดของหนวยงานหรือเจาหนาที่ของรัฐและการละเมิด
ระหวางเอกชนดวยกันเอง แตการที่รัฐโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติซึ่งเปนองคกรที่มี
อํานาจในการสงเสริมคุมครองสิทธิมนุษยชนเปนการเฉพาะ จะมีอํานาจเขาไปตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันดังกลาวไดน้ัน จะตองมีการรับรองอํานาจของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไวในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยชัดเจน เน่ืองจากการที่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเขาไปตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ
ระหวางเอกชนดวยกัน มีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของบุคคล ซึ่งจะกระทํา
ไดเฉพาะกรณีที่มีกฎหมายใหอํานาจไวเทาน้ัน  

อยางไรก็ตาม ปรากฏขอเท็จจริงวามีเรื่องรองเรียนหลายๆ เรื่องที่เสนอมายังคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติเพื่อใหพิจารณาตรวจสอบวาการกระทําตามเรื่องรองเรียนเปนการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนหรือไม เปนเรื่องเกี่ยวกับการกระทําของเอกชนตอเอกชนดวยกัน และมีการต้ังประเด็น
ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาคณะกรรมการมีอํานาจ
หนาที่ตรวจสอบการกระทําในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันหรือไม อันเปนปญหาเกี่ยวกับ
ความรูความเขาใจของประชาชนทั่วไปตออํานาจหนาที่และการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ และเปนปญหาพื้นฐานที่มีความสําคัญอยางย่ิงตอขอบเขตของการปฏิบัติหนาที่ 
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนแกบุคคลทั่วไป
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงจําเปนที่จะตองมีการศึกษาวิเคราะหปญหา
เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการตรวจสอบการกระทําอันเปน
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน ใหเกิดความชัดเจน  

โดยคณะผูวิจัยจะไดนําขอเท็จจริงที่เกิดข้ึนตามเรื่องรองเรียนตางๆ ดังกลาวมาใชเปนฐาน 
ในการวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน และนําผลการศึกษาที่ได 
มาจัดทําขอเสนอแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวตอไป เพื่อใหประชาชนเกิดความเขาใจที่ถูกตอง
ตรงกันเกี่ยวกับขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตลอดจนผลของการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติดวย 



๘๔ 

 

 

 

การวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการ

ตรวจสอบการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันในบทน้ี 

คณะผูวิจัยไดแบงหัวขอการศึกษาออกเปน ๒ ประการ ไดแก (๑) ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการตรวจสอบการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน

ความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน (๒ )  กรณีศึกษาและการวิเคราะหการตรวจสอบของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเกี่ยวกับการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน

ความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

๓.๑ ปญหาเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการตรวจสอบการ

กระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน 

 

 ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการตรวจสอบการ

กระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันของประเทศไทยน้ัน 

อาจกลาวไดวาเปนปญหาที่เกิดจากแนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการคุมครองสิทธิมนุษยชนใน

ประเทศไทย เน่ืองจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนองคกรที่เกิดข้ึนตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ อันเปนกฎหมายมหาชนซึ่งมุงจะจัดระเบียบการปกครองของ

รัฐในทางการเมือง การกําหนดโครงสรางของรัฐ ระบบการปกครองการใชอํานาจอธิปไตย และการ

รับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในประเทศ ฉะน้ัน จึงมีผูเขาใจวาการกอต้ังคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติน้ัน เปนไปเพื่อประโยชนในการคุมครองศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ

ของชนชาวไทยที่รัฐธรรมนูญรับรองไวใหพนจากการใชอํานาจขององคกรของรัฐทุกองคกรเทาน้ัน 

เปนผลใหเมื่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีหนังสือเรียกบุคคล นิติบุคคล หรือหนวยงาน

เอกชนที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือใหสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของมาตามวัน 

เวลา และสถานที่ที่กําหนด จึงไมไดรับความรวมมือเทาที่ควร 

 กรณีดังกลาว เมื่อพิจารณากรอบอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติแลว  

จะเห็นไดวาเจตนารมณของกฎหมายที่จัดต้ังรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช ๒๕๔๐ 

ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยที่ไดกอใหเกิดคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติใน

มาตรา ๒๐๐ ไดกําหนดใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบ และ

รายงานการกระทําหรือละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไมเปนไปตามพันธกรณี

ระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี และเสนอมาตรการแกไขที่เหมาะสมตอ

บุคคลหรือหนวยงานที่กระทําหรือละเลยการกระทําดังกลาวเพื่อใหดําเนินการแกไข หากไมมีการ

ดําเ นินการแก ไขคณะกรรมการต องรายงานต อรั ฐสภาเพื่ อ ให รั ฐสภาดําเ นินการต อไป 



๘๕ 

 

 

นอกจากคณะกรรมการจะมีอํานาจในการตรวจสอบและรายงานการกระทําดังกลาวแลว ยังมีอํานาจ

หนาที่ในการเสนอแนะนโยบาย และขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับตอรัฐสภา

และคณะรัฐมนตรี เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนดวย และตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดประกาศใชบังคับ ก็ไดมีการกําหนดอํานาจเพิ่มเติมใหใหอํานาจ 

มาตรา ๒๕๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กําหนดใหคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติใหมีอํานาจฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทนผูเสียหายเมื่อไดรับการรองขอ 

จากผูเสียหายและเปนกรณีที่เห็นสมควรเพื่อแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนสวนรวม ทั้งน้ี 

ตามที่กฎหมายบัญญัติเพิ่มเติมข้ึนดวยโดยใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี

พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และที่

กฎหมายบัญญัติตามลําดับ ประกอบกับเมื่อพิจารณาบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดวาในการปฏิบัติหนาที่ใหคณะกรรมการมีอํานาจที่สําคัญ เชน 

 -  มีหนังสือสอบถามสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพื่อใหมีหนังสือช้ีแจง

ขอเท็จจริงหรือใหความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรืองานใดๆ หรือสงวัตถุ เอกสาร หรือ

พยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ หรือสงผูแทนมาช้ีแจงหรือใหถอยคําประกอบการพิจารณาได  

- มีหนังสือเรียกบุคคล นิติบุคคล หรือหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือใหสงวัตถุ 

เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของมาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 

- ดําเนินการขอใหศาลที่มีเขตอํานาจออกหมายเพื่อเขาไปในเคหสถานหรือสถานที่ใดๆ  

เพื่อประโยชนในการตรวจสอบขอเท็จจริงหรือเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ  

จะเห็นไดวา อํานาจหนาที่หลักของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ คือ อํานาจหนาที่

ในการตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

หรือไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคีและ 

เสนอมาตรการแกไขที่เหมาะสมตอบุคคลหรือหนวยงานที่กระทําหรือละเลยการกระทําดังกลาว

เพื่อใหดําเนินการแกไข หากไมมีการดําเนินการแกไขคณะกรรมการตองรายงานตอรัฐสภา 

เพื่อใหรัฐสภาดําเนินการตอไป ซึ่งลักษณะงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติน้ัน 

เปนลักษณะของการแกไขปญหาในเชิงนโยบาย หรือการแกไขปญหาในภาพรวม แมวาในอํานาจ

หนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจะกําหนดอํานาจใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติสามารถตรวจสอบการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดข้ึนเฉพาะรายหรือเฉพาะ

บุคคลไดดวย แตการใชอํานาจตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนเฉพาะรายของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติน้ัน มีวัตถุประสงคเพ่ือนําผลการตรวจสอบท่ีไดมากําหนดเปนนโยบายการ

แกไขปญหาในภาพรวม  



๘๖ 

 

 

 

ยกตัวอยางเชน กรณีที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดตรวจสอบเรื่อง การเกณฑทหาร

ของบุคคลเพศที่สาม และไดมีการดําเนินการผลักดันจนศาลปกครองกลางไดมีคําพิพากษาให

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม หนวยบัญชาการรักษาดินแดน (หนวยบัญชาการกําลังสํารองเดิม) 

และสัสดี จังหวัดลพบุรี เพิกถอนใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน (สด.๔๓) ใบสําคัญสําหรับ

คนจําพวกที่ ๔ (สด.๕) และใบสําคัญใหรับราชการทหาร (สด.๙) ของกลุมเพศที่สามผูฟองคดี  

ที่ใชขอความวา “เปนโรคจิตถาวร” เน่ืองจากเปนการใชดุลพินิจไมชอบดวยกฎหมาย และละเมิด

ศักด์ิศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ มาตรา ๔ และ ๒๖ และใหผูถูกฟองคดีทั้ง ๓ 

ดําเนินการใหมีการระบุขอความใหมใหถูกตองตามขอเท็จจริงที่บงบอกถึงลักษณะของผูฟองคดี 

ขณะเขารับการตรวจเลือกที่แสดงใหเห็นวาไมอาจเขารับราชการทหารไดตามที่กฎหมายกําหนด122

๑๒๓  

ศาลพิเคราะหวา การที่คณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกินอาศัยเพียงขอเท็จจริงเกีย่วกบั

สภาพรางกายและบุคลิกดังกลาวของผูฟองคดีที่เปนผูมีภาวะทางเพศสภาพไมตรงกับเพศกําเนิด  

ซึ่งมิไดสัมพันธกับอาการของผูปวยทางจิตตามความหมายทางวิชาการ แลวนํามาวินิจฉัยวาผูฟองคดี

เปนโรคจิตถาวร จึงเปนการใชดุลพินิจวินิจฉัยไมถูกตองตามขอเท็จจริง และยังทําใหผูฟองคดีตอง

ไดรับความอับอายและสูญเสียความภาคภูมิใจในคุณคาของตนเองที่มีตอคนรอบขางและสังคม 

เน่ืองจากการปรากฏขอความวาเปนโรคจิตถาวรในเอกสารประจําตัวของผูฟองคดี ซึ่งเอกสารราชการ 

ที่ตองนําไปแสดงในการสมัครงานหรือในการอื่นๆ จึงเปนการตีตราวาผูฟองคดีมีอาการทางจิต

ผิดปกติอยางรุนแรงและไมอาจรักษาใหหายขาดได ท้ังท่ีผูฟองคดีไมไดเปนโรคจิตแตอยางใด  

ซึ่งถือเปนการลดทอนคุณคาความเปนมนุษยของผูฟองคดีใหนอยลง จึงเปนกรณีที่เปนการใช

อํานาจตามกฎหมาย โดยไมคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษยของผูฟองคดีอันเปนการกระทําที่ไมชอบ

ดวยกฎหมายและกอใหเกิดความเสียหาย อันเปนการละเมิดศักด์ิศรีความเปนมนุษยซึ่งเปนสิทธิข้ัน

พื้นฐานของผูฟองคดี  

ในกรณี น้ีปรากฏวา  เพื่อแกปญหาดังกลาวกระทรวงกลาโหมได ดําเ นินการเสนอ 

รางกฎกระทรวงแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ กําหนดคนจําพวกที่ ๒ ซึ่งมีรางกายที่เห็นไดชัดวาไมสมบูรณดี 

เหมือนคนจําพวกที่ ๑ แตไมถึงทุพพลภาพ โดยเพิ่มเติมวา “ขอ ๓ (๑๒) ภาวะเพศสภาพไมตรงกับเพศ

กําเนิด” ซึ่งเปนไปดวยความเห็นชอบดวยกันของผูถูกฟองที่ ๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงสาธารณสุข กลุมเครือขายความหลากหลายทางเพศ รวมทั้งผูฟองดวย  

                                                
๑๒๓

 ขาวจากหนังสือพิมพมติชนออนไลน วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ 



๘๗ 

 

 

 

จากตัวอยางที่ยกข้ึนมาน้ี แสดงใหเห็นโดยชัดเจนวาการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติน้ัน แมจะเปนการตรวจสอบขอเท็จจริงเฉพาะราย 

แตมีความประสงคจะแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในภาพรวม และเปนการแกไขปญหาในเชิงนโยบาย  

มิใชมีความมุงหมายที่จะเยียวยาความเสียหายเฉพาะกรณีใหแกผูเสียหายเทาน้ัน และเมื่อพิจารณา

จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็เห็นไดวา 

มีบทบัญญัติรองรับใหบุคคลหรือหนวยงานตองดําเนินการตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ แตหากเปนกรณีพนระยะเวลาที่กําหนดแลว ถาบุคคลหรือหนวยงานมิไดมีการ

ดําเนินการตามมาตรการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือดําเนินการแลวแตยังไมแลวเสร็จ

โดยไมมีเหตุผลอันสมควรใหคณะกรรมการรายงานตอนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการใหมีการดําเนินการ

ตามมาตรการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายงาน ในการน้ี

ใหคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดในการใชอํานาจตามกฎหมายเพื่อการสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ดวย  

บทบัญญัติดังกลาวน้ันเปนมาตรการบังคับใหบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของตองมกีารปฏิบติั

ตามรายงานที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดมีการวินิจฉัยไว  และการกําหนดให

คณะกรรมการรายงานตอนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการใหมีการดําเนินการตามมาตรการแกไขปญหาการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายงาน ในการน้ีใหคณะกรรมการกําหนด

รายละเอียดในการใชอํานาจตามกฎหมายเพื่อการสั่งการของนายกรัฐมนตรีดวย โดยเหตุผลในการ

กําหนดใหคณะกรรมการรายงานตอนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการใหมีการดําเนินการตามมาตรการแกไข

ปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนน้ัน มิไดหมายความวาเปนอํานาจของนายกรัฐมนตรีที่จะพิจารณา 

สั่งการใหมีการดําเนินการตามมาตรการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีที่หนวยงานของรัฐ

กระทําการละเมิดตอเอกชน หรือหนวยงานของรัฐทําการละเมิดตอหนวยงานของรัฐเทาน้ัน แตอาํนาจ

การสั่งการใหมีการดําเนินการตามมาตรการแกไขดังกลาว รวมไปถึงกรณีที่เอกชนกระทําการละเมิด

ตอเอกชนดวยกันเองดวย เน่ืองจากวา หากมีกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดข้ึนไมวาจะเปนกรณี

หนวยงานของรัฐเปนผูกระทําละเมิดตอเอกชน หรือเอกชนกระทําละเมิดตอเอกชนดวยกัน ในทุกกรณี

ก็ยอมจะมีหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการดําเนินการบังคับใหเปนไปตามรายงาน

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเสมอ เชน กรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ

ระหวางเอกชนดวยกันเกี่ยวกับขอพิพาททางแรงงาน ก็จะมีหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานฯ  

เปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ เปนตน ซึ่งนายกรัฐมนตรีในฐานะเปนผูกํากับดูแลหนวยงานของรฐั

จึงสามารถใชอํานาจในการสั่งการใหหนวยงานที่เกี่ยวของดูแลและบังคับใหเอกชนผูกระทําละเมิด

ดังกลาวดําเนินการบังคับใหเปนไปตามความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดเชนกัน  



๘๘ 

 

 

เกี่ยวกับประเด็นดังกลาว เมื่อไดศึกษาจากประสบการณขององคกรที่ทําหนาที่คุมครองสิทธิ

มนุษยชนของตางประเทศตามที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ ๒ คณะผูศึกษาวิจัยพบวา ในการทําหนาที่

ตรวจสอบการทํางานที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐของ

ตางประเทศจะมีการประสานงานกันเปนอยางดี เน่ืองจากมีกฎหมายที่ระบุอํานาจหนาที่ไวเปน

หลักประกันความรวมมือระหวางเจาหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิฯ และเจาหนาที่ของหนวยงาน 

ของรัฐ แตถาเปนกรณีการตรวจสอบเชิงนโยบาย ก็จะใชวิธีการจัดประชุมทั้งรูปแบบที่เปนทางการ 

และไมเปนทางการ และหากมีกรณีเรื่องที่ตองมีการเยียวยาความเสียหาย ถามีหนวยงานหลัก 

ที่รับผิดชอบในประเด็นที่มีการละเมิดสิทธิ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติก็จะสงใหหนวยงาน 

ที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงน้ันรับไปดําเนินการ เชน ประเด็นเรื่องสุขภาพ ก็จะสงใหกระทรวง

สาธารณสุข เปนตน นอกจากน้ี ก็จะมีการเยียวยาในรูปแบบอื่นๆ อีก ไดแก การสงประเด็นแหงคดี 

ไปใหตํารวจสอบสวน หรือการสงใหอัยการฟองรอง รวมทั้งการใหหนวยงานโดยตรงเขามาชวยเหลือ

หรือลงโทษผูกระทําการละเมิด การจัดฝกอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ของรัฐภายในหนวยงาน เปนตน 

สําหรับการเยียวยาที่เปนตัวเงิน โดยหลักการจะไมใชอํานาจเจาหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ โดยคณะกรรมการฯ จะใหคําแนะนําไปยังผูกระทําละเมิดใหเปนผูจายเงินใหกับเหย่ือ  

หรือใหสมาคมกฎหมายใหความชวยเหลือฟองรองเรียกคาเสียหาย 

นอกจากน้ัน เมื่อพิจารณาอํานาจขององคกรที่ทําหนาที่ คุมครองสิทธิมนุษยชนแลว  

จะทําใหเห็นถึงธรรมชาติของการเปนองคกรกึ่งตุลาการ ซึ่งมีอํานาจไกลเกลี่ยช้ีขาดใหเกิดขอยุติปญหา 

ในระดับหน่ึง แตก็มิใชมีอํานาจตุลาการที่จะตัดสินปญหาและบังคับการลงโทษไดเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 

ในตัวเอง หากแตเปนเพียงองคกรใหคําปรึกษา คําแนะนํา หรือขอเสนอแนะแกฝายนิติบัญญัติ 

และฝายบริหารเกี่ยวกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งอํานาจสวนน้ีขององคกรที่ทาํหนาที่

คุมครองสิทธิมนุษยชนโดยทั่วไปมักจํากัดขอบอํานาจไวในระดับหน่ึงเพื่อมิใหเกิดการซอนทับอํานาจ

ขององคกรที่อาจเกิดข้ึนได โดยเฉพาะอํานาจของฝายตุลาการโดยตรง เหตุที่ตองใหองคกรศาล 

เปนองคกรที่ทําหนาที่ในการใชอํานาจตุลาการในการตรวจสอบก็เน่ืองมาจากการตรวจสอบ 

โดยองคกรศาลน้ันเปนระบบที่ไดรับการยอมรับวาเปนระบบที่ใหหลักประกันแกประชาชนไดดีกวา

ระบบอื่นๆ โดยมีเหตุผลสนับสนุนดังน้ี ไดแก ๑๒๔

                                                
๑๒๔วรพจน วิศรุตพิชญ,อางแลว เชิงอรรถที่ , น. ๕๖.  

 



๘๙ 

 

 

๑) ศาลหรือองคกรตุลาการมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ และมีหลักประกันในความ

เปนอิสระของศาลเพื่อใหศาลวินิจฉัยคดีโดยไมอยูภายใตอิทธิพลใดๆทั้งสิ้น 

๒). เมื่อราษฎรไดย่ืนคําฟองอยางถูกตอง ศาลมีหนาที่ตองพิจารณาและพิพากษาคดีเสมอจะ

ปฏิเสธไมพิจารณาพิพากษาคดีไมได ดังน้ัน ราษฎรจึงไดรับหลักประกันวา “ทุกข” หรือความ

เดือดรอนของตน หากมีอยูจริงจะไดรับการขจัดปดเปาภายในเวลาอันสมควร หลักประกันขอน้ีไมอาจ

พบไดในการควบคุมระบบอื่นๆ 

๓). วิธีพิจารณาคดีของศาลเปนไปอยางเปดเผย เปดโอกาสใหสาธารณชนเขาฟงการพิจารณา

คดีได และเปดโอกาสใหคูความทั้งสองฝายนําพยานหลักฐานตางๆ มาสืบสนับสนุนขออางขอเกี่ยวของ

ของตนและหักลางขออางขอเถียงของฝายตรงกันขามไดอยางเต็มที่ 

๔). ศาลตองใหเหตุผลประกอบคําพิพากษาของตนเสมอ การบังคับใหศาลตองแสดง

ขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่เปนเหตุผลในการวินิจฉัยขอพิพาทไปทางใดทางหน่ึงใหปรากฏตอคูความ

ยอมเปนหลักประกันแกเอกชนวาศาลจะไมพิพากษาคดีตามอําเภอใจไดเปนอยางดีเชนกัน 

ดังน้ัน ตามกรณีศึกษาเรื่องน้ี หากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีหนังสือเรียกบุคคล 

นิติบุคคล หรือหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือใหสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่น

ที่เกี่ยวของมาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด แตไมไดรับความรวมมือเทาที่ควรน้ัน การแกปญหา

ในระยะสั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติก็อาจใชอํานาจตามมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงโทษผูใดไมมาใหถอยคํา หรือไมสงวัตถุ เอกสาร 

หรือพยานหลักฐานที่ถูกเรียกหรือถูกสั่งใหสงตามมาตรา ๓๒ (๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน 

หรือปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และมาตรา ๓๕ ผูใดตอสูหรือขัดขวางการปฏิบัติ

หนาที่ตามมาตรา ๓๒ (๓) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ หรือรายงานตอนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการใหมีการดําเนินการตามมาตรการแกไขปญหาการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยผานทางหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบตามที่กลาวมาแลว และ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ก็ยังมีอํานาจในการรายงานไปยังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐสภา 

แลวแตกรณี เพื่อใหฝายบริหารและนิติบัญญัติรับทราบถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อใหฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติไดวางแนวทางในการแกไขปญหาในระดับนโยบาย

ตอไป 

อยางไรก็ตาม ในการแกไขปญหาในระยะยาวน้ัน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจําเปน

จะตองเผยแพรความรูเรื่องสิทธิมนุษยชนไปสูประชาชน ตลอดจนองคกรของรัฐที่เกี่ยวของเพื่อใหเห็น

ประโยชนและปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางย่ังยืนตอไป  



๙๐ 

 

 

๓.๒ กรณีศึกษาและการวิเคราะหการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเก่ียวกับ

การกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน 

 

 ในการศึกษาและการวิเคราะหการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

เกี่ยวกับการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน  

คณะผูศึกษาวิจัยไดกําหนดกรณีศึกษาจากขอรองเรียนที่มีตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน ซึ่งแตละกรณีมีรายละเอียด 

ดังน้ี 

 

 ๓.๒.๑ กรณีขอโตแยงอํานาจการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวา

รัฐธรรมนูญไมไดใหอํานาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเขามาจัดระเบียบความสัมพันธ

ในทางแพงระหวางเอกชนตอเอกชน 

 กรณีน้ีมีผูรองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวา แพทยของโรงพยาบาลเอกชน

แหงหน่ึงไดทําคลอดและดูแลบุตรชายของผูรองดวยความประมาทไมระมัดระวังในการตรวจรักษา

ผูปวยและทําการตํ่ากวามาตรฐานเปนเหตุใหบุตรชายของผูรองติดเช้ือที่สะโพกและขาพิการในเวลา

ตอมา ทําใหผูรองตองเสียคาใชจายจํานวนมากในการรักษาพยาบาลบุตรใหหายจากการเจ็บปวย 

อันเน่ืองมาจากเหตุดังกลาว โดยกรณีดังกลาวโรงพยาบาลเอกชนผูถูกรองไดโตแยงอํานาจการ

ตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปน

องคกรที่เกิดข้ึนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ อันเปนกฎหมายมหาชน 

ซึ่งมุงจะจัดระเบียบการปกครองของรัฐในทางการเมือง การกําหนดโครงสรางของรัฐ ระบบการ

ปกครอง การใชอํานาจอธิปไตย และการรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในประเทศ ฉะน้ัน  

การกอต้ังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจึงเปนไปเพื่อประโยชนในการคุมครองศักด์ิศรีความ

เปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยที่รัฐธรรมนูญรับรองไวใหพนจากการใชอํานาจขององคกร

ของรัฐทุกองคกร แตรัฐธรรมนูญไมไดใหอํานาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เขามาจัด

ระเบียบความสัมพันธในทางแพงระหวางเอกชนตอเอกชนแตอยางใด 1 2 4

๑๒๕ ขอโตแยงดังกลาวฟงได

หรือไม เพียงใด 

                                                
๑๒๕ ภิรมย   ศรีประเสริฐ ,  “ปญหากระบวนการพิจารณาตรวจสอบการละเ มิดสิทธิมนุษยชน 

โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติของประเทศไทย ,"  ( วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๑), น. ๑๕๕ – ๑๕๗ . 



๙๑ 

 

 

 

คณะผูศึกษาวิจัยเห็นวา ดังที่ไดกลาวมาแลววา การปฏิบัติหนาที่ขององคกรคุมครองสิทธิ

มนุษยชน มุงหมายท่ีการตรวจสอบการกระทําของบุคคลวาเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม

เปนหลัก กลาวอีกนัยหน่ึง เงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ขององคกรคุมครองสิทธิมนุษยชนอยูที ่

“การกระทํา” อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนสําคัญ มิไดข้ึนอยูกับเงื่อนไขเกี่ยวกับ “ตัวบุคคล” 

ผูกระทําแตอยางใด โดยนัยดังกลาว การกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนจึงอาจเกิดข้ึนไดทั้งใน

ความสัมพันธระหวางองคกรของรัฐกับเอกชน” และใน “ความสัมพันธระหวางเอกชนหรือปจเจกชน

ดวยกันเอง” โดยสิทธิมนุษยชนยอมจะตองไดรับการเคารพทั้งจากองคกรของรัฐและเอกชนหรือ 

ปจเจกชนทั้งหลายดวย ในอันที่จะตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดสิทธิเหลาน้ีของบุคคล 

คนหน่ึง สิทธิมนุษยชนประการตางๆ ดังที่ไดรับการรับรองและคุมครองในปฏิญญาสากลวาดวย 

สิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) และอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการ

คุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐาน (European Convention for the Protection of 

Human Rights and Fundamental Freedoms) จึงตองตีความอยางกวาง และไดรับการรับรอง 

และคุมครองไมเพียงแตในความสัมพันธระหวางองคกรของรัฐและเอกชนเทาน้ัน หากแตยังไดรับการ

รับรองและคุมครองในความสัมพันธระหวางเอกชนหรือปจเจกชนดวยกันเองอีกดวย การตีความ 

ในแนวทางดังกลาวยังไดรับการยืนยันตามขอ ๑๓ ของอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิ

มนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐาน ซึ่งบัญญัติวา “บุคคลทุกคนซึ่งสิทธิและเสรีภาพข้ันพื้นฐานของตน

ไดรับการคุมครองตามอนุสัญญาฉบับน้ีถูกลวงละเมิด มีสิทธิที่จะฟองคดีตอศาลแหงรัฐของตน แมวา

การลวงละเมิดน้ันจะกระทําข้ึนโดยบุคคลซึ่ งปฏิบั ติหนาที่ของตนก็ตาม”๑๒๖

                                                
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. »  

 โดยนัยเชน น้ี  

จึงตองตีความวาการแทรกแซงหรือลวงละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพข้ันพื้นฐานของเอกชนคนหน่ึง 

โดยเอกชนอีกคนหน่ึงยอมจะกระทํามิไดย่ิงกวา  
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 ขอพิจารณาตางๆ ดังกลาวขางตนเปนไปในแนวทางเดียวกับแนวคําวินิจฉัยของศาลแหงยุโรป

ดานสิทธิมนุษยชนที่ไดเคยวินิจฉัยไวในคดี Marckx c/Belgique๑๒๗ ศาลแหงยุโรปไดรับรองการดํารง

อยูของสิทธิของบุคคลที่จะไดรับการเคารพในชีวิตสวนตัวและชีวิตครอบครัวในความสัมพันธระหวาง

เอกชนดวยกัน และในคดี X. et Y. c/ Pays-Bas๑๒๘

 โดยเหตุที่กลาวมาแลว จะเห็นไดวาการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ มุงหมายที่การตรวจสอบการกระทําของบุคคลวาเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนชนหรือไม 

เปนหลัก กลาวอีกนัยหน่ึง เงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

อยูที่ “การกระทํา” อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนสําคัญ มิไดข้ึนอยูกับเงื่อนไขเกี่ยวกับ  

“ตัวบุคคล” ผูกระทําแตอยางใด โดยนัยดังกลาว การกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนจึงอาจ

เกิดข้ึนไดทั้งใน “ความสัมพันธระหวางองคกรของรัฐกับเอกชน” และใน “ความสัมพันธระหวาง

เอกชนหรือปจเจกชนดวยกันเอง” สิทธิมนุษยชนยอมจะตองไดรับการเคารพทั้งจากองคกรของรฐัและ

เอกชนหรือปจเจกชนทั้งหลายดวยในอันที่จะตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดสิทธิเหลาน้ีของ

บุคคลคนหน่ึง  

 ศาลแหงยุโรปไดยืนยันหลักการตีความอยางกวาง

เกี่ยวกับสิทธิของบุคคลที่จะไดรับการเคารพในชีวิตสวนตัวของตน โดยศาลไดยํ้าเตือนวาหากขอ ๘ 

ของอนุสัญญาแหงยุโรปมีเจตนารมณสําคัญเพื่อคุมครองเอกชนตอการถูกแทรกแซงตามอําเภอใจของ

องคกรของรัฐ บทบัญญัติดังกลาวมิไดจํากัดขอบเขตอยูแตเพียงการกําหนดหามมิใหรัฐภาคีกระทํา

การแทรกแซงเชนน้ันอันเปนขอผูกพันท่ีจะไมกระทําการ (un engagement négatif) แตเพียง

อยางเดียวเทาน้ัน รัฐภาคียังมีหนาท่ีจะตองดําเนินมาตรการท่ีเหมาะสม (des obligations 

positives) เ พ่ือใหสิทธิของบุคคลในชี วิตสวนตัวและในชี วิตครอบครัวได รับการเคารพ 

อยางแทจริงอีกดวย 1 2 8

๑๒๙ ซึ่งอาจครอบคลุมไปถึงการกําหนดมาตรการท่ีมุงหมายใหสิทธิดังกลาว

ของบุคคลไดรับการเคารพ แมในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันเอง 

                                                
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. 
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 นอกจากน้ัน ตามมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๔๒ บัญญัติอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไววา “ในกรณีที่มีการกระทํา

หรือละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิอยูในศาลหรือที่ศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งเด็ดขาดแลวให

คณะกรรมการมีอํานาจตรวจสอบและเสนอมาตรการแกไขตามพระราชบัญญัติน้ี”ซึ่งหมายความวา 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจตรวจสอบการกระทําใดๆ ไมวาจะเกิดจากการกระทํา

ของหนวยงานของรัฐ หรือของเอกชนที่ไดกระทําการอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลใด

บุคคลหน่ึง ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยต้ังแตฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนตนมารวมถึง

รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ใชบังคับในปจจุบันก็ไดบัญญัติถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิ และ

เสรีภาพของบุคคลไว โดยเฉพาะสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายของบุคคลตองไดรับความ

คุมครอง  

 ดังน้ัน ขอโตแยงเรื่องอํานาจการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวา การ

กอต้ังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนไปเพื่อประโยชนในการคุมครองศักด์ิศรีความเปน

มนุษย สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยที่รัฐธรรมนูญรับรองไวใหพนจากการใชอํานาจขององคกรของ

รัฐทุกองคกร แตรัฐธรรมนูญไมไดใหอํานาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเขามาจัดระเบียบ

ความสัมพันธในทางแพงระหวางเอกชนตอเอกชนแตอยางใด จึงเปนขอโตแยงที่ฟงไมไดแตอยางใด  

 

 ๓.๒.๒ กรณีผูพิการถูกปฏิเสธจากสถาบันการเงินผูใหบริการบัตรเครดิตในการขอสมัคร 

ใชบัตรเครดิต โดยใหเหตุผลวาผูพิการไมสามารถกระทําตามขั้นตอนการใหขอมูลเก่ียวกับ

สถานภาพบุคคลและสถานภาพทางการเงินของบุคคลตามท่ีทางสถาบันการเงินกําหนดไวได 

  โดยปกติเมื่อมีการย่ืนขอสมัครใชบัตรเครดิต ทางสถาบันการเงินผูใหบริการก็จะใหมี

การกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับสถานภาพและสถานะทางการเงินของผูสมัคร หรือจัดเจาหนาที่เพื่อ

โทรศัพทไปสอบถามรายละเอียด แตกรณีผูขอสมัครเปนผูพิการทางสายตาหรือเปนผูพิการทางการได

ยินซึ่งไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวได สถาบันการเงินจึงใชเหตุผลดังกลาวในการปฏิเสธ

ไมใหผูพิการใชบัตรเครดิต ทั้งที่ สถานะทางการเงินของผูพิการน้ันก็เปนไปตามเกณฑที่ทางสถาบัน

การเงินกําหนดวาสามารถขอสมัครสมาชิกบัตรเครดิตได 

  จากกรณีศึกษาดังกลาว คณะผูศึกษาวิจัยเห็นวา เมื่อพิจารณาจากกฎหมายและ

หลักสากลที่เกี่ยวของกับสิทธิของคนพิการแลวมีหลักเกณฑที่เกี่ยวของที่สามารถจําแนกออกไดเปน 

๓ ประเภท ไดแก (๑) หลักการสากลที่ใหการรับรองและคุมครองสิทธิมนุษยชนของคนพิการ  

(๒) การใหการรับรองและคุมครองสิทธิของคนพิการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ และ (๓) หลักการเคารพสิทธิมนุษยชนตามแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม

ของธุรกิจ (CSR) ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
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  (๓.๒.๒.๑) หลักสากลท่ีใหการรับรองและคุมครองสิทธิมนุษยชนของคนพิการ 

๑) กฎมาตรฐานวาดวยการสรางความเสมอภาคทางโอกาสใหแกคนพิการ

ขององคการสหประชาชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗  

ไดกําหนดหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับกรณีดังกลาวไวในหมวดการสรางความเสมอ

ภาคทางโอกาสใหแกคนพิการ (ขอ ๒๔ –๒๗) ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปไดวา  

- คําวา "การสรางความเสมอภาคทางโอกาสใหแกคนพิการ" หมายความถึง

กระบวนการที่ทําใหระบบตาง ๆ ของสังคมและสิ่งแวดลอม เปนตนวา บริการ กิจกรรม ขอมูล

ขาวสารและเอกสารตางๆ ไดรับการจัดทําข้ึนสําหรับประชาชนทุกคน โดยเฉพาะอยางย่ิงคนพิการ 

- หลักการความเสมอภาคทางสิทธิ มีความหมายวา ความตองการจําเปน

ของบุคคลแตละคนมีความสําคัญโดยเทาเทียมกัน ฉะน้ัน ความตองการจําเปนดังกลาวจึงตองนํามาใช

เปนฐานสําหรับการวางแผนในแตละสังคม นอกจากน้ี ทรัพยากรทั้งหมดในสังคมก็จะตองถูกใชไปเพื่อ

ประกันวา บุคคลทุกคนจะตองมีโอกาสเทาเทียมกันที่จะมีสวนรวมในสังคม  

- คนพิการเปนสมาชิกของสังคมเชนเดียวกับบุคคลอื่น และมีสิทธิที่จะอยู

อาศัยในชุมชนหรือทองถ่ินของตนเอง และควรจะไดรับความสนับสนุนตามความตองการจําเปนที่มีอยู 

ภายใตโครงสรางปกติของสังคมในดานการศึกษา สาธารณสุข การจางงาน และบริการสังคม  

- เมื่อคนพิการไดรับสิทธิอันเทาเทียมกับบุคคลอื่นในสังคมแลว เขาก็ควรจะ

มีบทบาทหนาที่ที่เทาเทียมดวย เพราะเมื่อคนพิการไดรับสิทธิตาง ๆ ที่ตนเองสมควรจะไดรับ สังคม 

ก็ควรที่จะเพิ่มความคาดหวังที่มีตอคนพิการใหสูงข้ึนจากเดิม ดังน้ัน จึงควรจะมีการดําเนินงาน 

ที่จะชวยคนพิการใหกาวเขามารับผิดชอบสังคมอยางเต็มที่ ในฐานะที่เปนสมาชิกของสังคม ซึ่งก็จะ

เปนสวนหน่ึงของกระบวนการสรางความเสมอภาคทางโอกาสใหแกคนพิการในสังคมอีกดวย 

๒) อนุสัญญาวาดวยสิทธิของคนพิการ  

ไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวไวในขอ ๕ ความเทาเทียมกัน

และการไมเลือกปฏิบัติ โดยมีสาระสําคัญสรุปได ๕ ประการ ดังน้ี 

- รัฐภาคียอมรับวาทุกคนมีความเทาเทียมกันเบื้องหนาและภายใตกฎหมาย 

และมีสิทธิที่จะไดรับความคุมครองและสิทธิประโยชนที่เทาเทียมกันตามกฎหมายโดยปราศจากการ

เลือกปฏิบัติใดๆ 

- ใหรัฐภาคีหามการเลือกปฏิบัติทั้งปวงเพราะเหตุแหงความพิการ และ

ประกันใหคนพิการไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมและมีประสิทธิผลจากการเลือก

ปฏิบัติดวยเหตุทั้งปวง  

- เพื่อเปนการสงเสริมความเทาเทียมกันและขจัดการเลือกปฏิบัติ ใหรัฐภาคี

ดําเนินข้ันตอนที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อประกันวาจะจัดใหมีการชวยเหลือที่สมเหตุสมผล 
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- มาตรการเฉพาะซึ่งจําเปนในการเรงหรือเพื่อใหบรรลุถึงความเทาเทียมกัน

ในทางปฏิบัติแกคนพิการตองไมถือเปนการเลือกปฏิบัติภายใตเงื่อนไขของอนุสัญญาน้ี 

๓) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ 

มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตาม

กฎหมาย   เทาเทียมกัน 

    ฯลฯ    ฯลฯ 

การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตาง 

ในเรื่องถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคล 

ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง

อันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได 

    ฯลฯ    ฯลฯ 
 

๔) หลักการเคารพสิทธิมนุษยชนตามแนวคิดเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมของ

ธุรกิจ (CSR)  

ไดกําหนดแนวปฏิบัติในเรื่องดังกลาวไววาผูประกอบธุรกิจตองสนับสนุน

และเคารพในการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิใหธุรกิจของตนเขาไปมีสวนเกี่ยวของ

กับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน และสงเสริมใหมีการเฝาระวังการปฏิบัติตามขอกําหนดดานสิทธิ

มนุษยชนภายในธุรกิจของตน และกระตุนใหมีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตาม

มาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจดานสิทธิมนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือ 

ผูรวมทุนและคูคา 

ดัง น้ัน เมื่อพิจารณาจากหลักการสากลประกอบกับกับบทบัญญั ติ 

ของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลวจะเห็นไดวา การที่สถาบันการเงินซึ่งเปนผู

ใหบริการบัตรเครดิตปฏิเสธมิใหผูพิการสมัครบัตรเครดิตโดยการอางเหตุวาผูพิการไมสามารถปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการใหขอมูลกับทางสถาบันการเงินตามระเบียบของสถาบันการเงิน  

โดยที่ยังไมไดมีการพิจารณาถึงเกณฑเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของผูน้ัน ยอมถือไดวาเปนการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตาง 

ในเร่ืองความพิการ 

 



บทที่ ๔ 

 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 

 

คณะผูศึกษาวิจัยขอสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติกับการ

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน และใหขอเสนอแนะที่

เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการเกี่ยวกับการตรวจสอบ

การละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน ดังน้ี 

ในการดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวาง

เอกชนดวยกันใหเกิดประสิทธิภาพน้ัน คณะผูศึกษาวิจัยมีความเห็นและขอเสนอแนะ แบงออกเปน 

๔.๑ มาตรการทางกฎหมายและ ๔.๒ มาตรการอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

๔.๑ มาตรการทางกฎหมาย 

 ๔.๑.๑ การกําหนดบทนิยามและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

เก่ียวกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันใหชัดเจน 

  คณะผูศึกษาวิจัยเห็นวาประเด็นปญหาสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันมีปญหา 

ที่สําคัญคือ การขาดบทนิยามที่ชัดเจนเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ที่ชัดเจนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน สงผลเกิด 

ขอโตแยงเรื่องอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาสามารถทําหนาที่ตรวจสอบ

การละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันไดหรือไม และมีอํานาจแคไหน เพียงใด  

  การแกไขปญหาเรื่องน้ีในทางปฏิบัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติอาจจาํเปน

จะตองกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวาง

เอกชนดวยกันใหชัดเจน เชน กําหนดลักษณะของเรื่องที่ เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติสามารถรับเรื่อง 

ไวพิจารณาได ข้ันตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเรื่องรองเรียน การตรวจสอบ ฯลฯ ใหเกิดความชัดเจน 

เพื่อใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบวาอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

ในเรื่องดังกลาวน้ันมีอํานาจแคไหน เพียงใด  



๙๗ 

 

 

 

  นอกจากน้ี การกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน อาจจําเปนตองมีการกําหนดขอบเขตของคําวา “สิทธิความ

เปนอยูสวนตัว” ซึ่งจะเปนเสนแบงที่สําคัญวาการกระทําน้ันจะมีลักษณะเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ระหวางเอกชนดวยกันหรือไม ซึ่งในการกําหนดขอบเขตของคําวา “สิทธิความเปนอยูสวนตัว” ของ

บุคคลน้ัน อาจใชแนวทางตามที่ ที่ประชุม ICJ (International Commission of Jurists) ซึ่งไดให

ความหมายไวในการประชุมเมื่อป ๑๙๖๗ ที่กรุงสต็อกโฮลม ประเทศสวีเดน วาเปน “สิทธิที่จะอยูโดย

ลําพังโดยมีการรบกวนการแทรกแซงในระดับที่นอยที่สุด” ซึ่งมีการขยายความวา หมายถึงสิทธิของ

ปจเจกชนที่จะดําเนินชีวิตโดยไดรับการคุมครองจากสิ่งเหลาน้ี คือ129

๑๓๐ 

  ๑) การแทรกแซงในชีวิตความเปนสวนตัว ครอบครัว และเคหะสถาน 

  ๒) การแทรกแซงในทางกายภาพ หรือในทางจิตใจ หรือศีลธรรมและเสรีภาพในทาง

ความคิด 

  ๓) การกระทําตอเกียรติยศและช่ือเสียง 

  ๔) การไขขาวแพรหลายซึ่งขอความอันฝาฝนความจริง ซึ่งทําใหเปนที่เสื่อมเสียใน

สายตาของสาธารณชน 

  ๕) การเปดเผยขอเท็จจริงที่ไมถูกตองอันเปนที่นาอับอายเกี่ยวกับชีวิตความเปน

สวนตัว 

  ๖) การใชช่ือหรือเครื่องหมายช้ีเฉพาะหรือภาพโดยไมมีอํานาจ 

๗) การสืบความลับ การสอดรูสอดเห็น การติดตามเฝาดู และการรบกวน 

๘) การแทรกแซงการติดตอสื่อสารระหวางกัน 

๙) การเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนความลับ ซึ่งผูกระทําไดรับมาอันเน่ืองมากจาก

การประกอบวิชาชีพน้ัน 

๑๐) การใชงานในทางที่มิชอบซึ่งการติดตอสื่อสารสวนบุคคล 

ดังน้ัน อาจกลาวไดวาขอบเขตที่บุคคลควรไดรับการคุมครองและการเคารพในสิทธิ

ความเปนสวนตัวก็คือการดํารงชีวิตอยางเปนอิสระ มีสิทธิที่จะแสวงหาความสุขในชีวิตตามวิถีทางที่

อาจเปนไปไดและเปนความพอใจตราบเทาที่ไมขัดตอกฎหมาย ไมขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรม

อันดีของประชาชนและไมเปนการลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอื่น ดังน้ัน หากมีกรณีที่เอกชนได

กระทําการอันเปนการลวงละเมิดขอบเขตดังกลาวของบุคคลอื่น ก็ถือไดวาเปนการกระทําละเมิดสิทธิ

มนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน  

                                                
๑๓๐ วีรพงษ  บงึไกร. (๒๕๔๓) การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ หนา ๑๔ 



๙๘ 

 

 

ทั้งน้ี แมวาในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชน

ดวยกันน้ัน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจะมีอํานาจในการตรวจสอบก็ตาม คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติยอมมีอํานาจหนาที่พิจารณาและตรวจสอบแตเพียงในสวนที่เกี่ยวกับมิติการ

กระทําอันเปนการแทรกแซงหรือรุกล้ําสิทธิในความเปนอยูสวนตัววาการกระทําน้ันเปนการละเมิด

สิทธิมนุษยชนหรือไมเทาน้ัน โดยมิอาจกาวลวงพิจารณาลงไปถึงการกระทําอันเปนความผิดตาม

กฎหมายเฉพาะน้ันๆ ซึ่งเปนอํานาจหนาที่หรือความรับผิดชอบโดยตรงเปนการเฉพาะขององคกรของ

รัฐแหงอื่นอยูแลว 

นอกจากน้ัน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและสํานักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติจําเปนจะตองมีการพัฒนาความรูความเช่ียวชาญของบุคลากรของสํานักงานฯ 

เกี่ยวกับเรื่องดังกลาวตลอดจนเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปทราบ เพื่อเสริมสราง

มาตรฐานการปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

 

 ๔.๑.๒ การปรับปรุงบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติใหมีบทบาท 

เห็นเปนรูปธรรมไดชัดเจน 

  โดยการกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติใหสามารถให

คําแนะนํา ขอคิดเห็น แกรัฐมนตรีวาการในแตละกระทรวงไดโดยตรง เพื่อกําหนดเปนนโยบาย มาตรการ

ที่เปนการปกปองคุมครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปนนโยบายที่เกิดข้ึนจากกรณีการรองเรียนในประเด็นที่มี

ผลกระทบตอคนโดยสวนใหญ โดยคําแนะนําตางๆ จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติน้ัน  

มีผลทําใหหนวยงานของรัฐเห็นความสําคัญในเรื่องของสิทธิมนุษยชนไดมากย่ิงข้ึน ดังน้ัน บทบาทในการ

สามารถใหคําแนะนํา หรือใหขอคิดเห็นตางๆ แกหนวยงานทั้งภาครัฐ องคกรรัฐวิสาหกิจ และองคกร

ภาคธุรกิจไดโดยตรง จึงนาที่จะนํามากําหนดเปนอํานาจหนาที่หน่ึงของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติของประเทศไทย 

  นอกจากน้ัน ควรกําหนดใหอํานาจแกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่จะ

สามารถดําเนินการแกไขเรื่องเรงดวนไดอยางทันทวงที หากเห็นวาเปนเรื่องที่มีความสําคัญและเกิดข้ึน

อยางตอเน่ือง แมวาจะยังไมไดรับการรองเรียนหรือไมก็ตาม โดยจะสามารถสนับสนุนในเรื่องของ

บริการ ทางการแพทย อาหาร เสื้อผา การเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู หรือแมแตการจัดการกับคนที่

ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเหยียดหยามผูอื่นออกจากงานอยางเปนทางการได ซึ่งการดําเนินการ

ดังกลาวถือเปนนโยบายที่ดี เพื่อเขาไปจัดการปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนไดรวดเร็วและทันทวงที 

รวมถึงยังมีการแกไขเยียวยาและมีการจัดการกับคนที่กระทําการละเมิดดวย เพื่อใหสามารถแกไข

ปญหาการละเมิดสิทธิครอบคลุม ครบวงจร 



๙๙ 

 

 

  โดยมาตรการดังกลาวอาจจําเปนตองแกไขกฎหมายเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและอาจตองมีการระดมความคิดเห็นจากผู เ ช่ียวชาญ 

เพื่อพิจารณาวาควรมีการเพิ่มบทบาทหนาที่ดังกลาวแคไหน เพียงใด 

 

๔.๒ มาตรการอื่นๆ  

 จากการศึกษาวิจัยกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของตางประเทศ สามารถนําแนวทาง

ปฏิบัติและประสบการณของตางประเทศมาปรับใชกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติในประเด็นสําคัญได โดยนอกจากจะมีการดําเนินมาตรการทางกฎหมายแลว  

ยังมีการดําเนินการดานอื่นๆ เปนมาตรการเสริมดวย ไดแก 

๔.๒.๑ การจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติสาขาตางๆ ในตางจังหวัด

เพื่อใหการชวยเหลือประชาชนในเรื่องสิทธิมนุษยชนมีประสิทธิภาพและรวดเร็วข้ึน  

๔.๒.๒ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติตองมีการติดตาม

ประเมินผลทั้งจากผูประเมินภายนอก และจากผูประเมินภายใน โดยการแตงต้ังคณะกรรมการจาก

ตัวแทนหนวยราชการระดับกระทรวงใหผูประเมินภายในสําหรับการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ ซึ่งมาตรการน้ีถือเปนสิ่งที่จะเปนประโยชนตอการขับเคลื่อนใหแผนสามารถนําไปสูการ

ปฏิบัติที่เปนรูปธรรม เพราะทุกกระทรวงอยูในฐานะที่มีบทบาทหนาที่ตองนําแผนไปปฏิบัติและตองมี

บทบาทเพิ่มเติม คือ “เปนผูประเมินผลดวย” เพื่อใหหนวยงานในสังกัดแตละกระทรวงตระหนักและ

เห็นความสําคัญในการที่จะตองนําแผนไปปฏิบัติ แตในระยะเริ่มแรกอาจตองมีการศึกษา วิจัย  

เพื่อกําหนดเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานในเรื่องดังกลาวใหเกิดความชัดเจนกอน 

๔.๒.๓ การปลูกจิตสํานึก สรางความตระหนักโดยเริ่มต้ังแตเด็กและเยาวชน เพื่อใหไดเห็น

คุณคาในหลักการของสิทธิมนุษยชน ไมวาจะเปนการเคารพในศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพ

การไมเลือกปฏิบัติ และความเทาเทียมกัน เพื่อสรางคานิยมในสิ่งเหลาน้ีอยางตอเน่ือง อาจเปนวิธีการ

ห น่ึ ง ที่ จ ะ ช ว ยส ง เ ส ริ ม  ส นับส นุน ให ภา ร กิ จ ด านสิ ท ธิ ม นุษยชนบ รร ลุ ต าม เป า ห ม าย 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 



บรรณานุกรม 
 

หนังสือภาษาไทย 

กุลพล  พลวัน, สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด ภาพพิมพ, 

๒๕๔๓), น.๑๔. 

 กุลพล  พลวัน, สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก, ( กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 

๒๕๔๗), น.๘. 

คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ. เอกสารสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ.

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.๑๙๔๘  

จรัญ  โฆษณานันท, นิติปรัชญา, พิมพครัง้ที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัย

รามคําแหง, ๒๕๓๗), น.๑๕๖. 

จรัญ  โฆษณานันท, สิทธิมนุษยชนไรพรมแดน ปรัชญา กฎหมาย และความเปนจริงทาง

สังคม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, ๒๕๔๕), น.๕๗. 

จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหวางประเทศเลม ๑, พิมพครั้งที่ ๗ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

วิญูชน, ๒๕๕๐), น. ๒๒๗. 

(๕) ชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต, “หลักนิติธรรม (Rule Of Law),” ใน รวมบทความทางวิชาการ เน่ือง

ในโอกาสครบรอบ ๙๐ ปธรรมศาสตราจารยสัญญา  ธรรมศักด์ิ, จัดพิมพโดยหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

๒๕๔๑ : น.๒๖. 

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

๒๘-๓๒. 

บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ และศักด์ิศรีความเปนมนุษย, พิมพครั้ง

ที่ ๓, (กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๕๒), น. ๙๒-๙๓. 

บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชนเลม ๑ วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของ

กฎหมายมหาชนยุคตางๆ , พิมพครัง้ที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๔๖), น.๖๔. 

ปรีดี  เกษมทรัพย, นิติปรัชญา, พิมพครั้งที่ ๘, ( กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเดือนตุลา, 

๒๕๕๐), น.๒๐๖ – ๒๐๗. 

 มาลี  พฤกษพงศาวล,ี “สิทธิทางดานแรงงาน : ปจจัยพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน,” น.๖ – ๗. 

วรพจน  วิศรุตพิชญ, ขอคิดและหลักการพื้นฐานในกฎหมายมหาชน, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๔๐), น.๑. 

วรพจน วิศรุตพิชญ, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับศาลปกครอง, (กรุงเทพฯ  : วิญูชน, ๒๕๔๔), น. ๕๖.  

วรพจน  วิศรุตพิชญ, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๔๐, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๔๓), น.๔๔. 



๑๐๑ 

 

 

วีรพงษ  บึงไกร. (๒๕๔๓) การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร

ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หนา ๑๔ 

สมยศ  เช้ือไทย, นิติปรัชญาเบื้องตน,พิมพครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญู

ชน, ๒๕๔๙), น.๗๓. 

สมยศ  เช้ือไทย, คําอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ, เอกสารประกอบการสอนช้ันปริญญา

โท วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญช้ันสูง, (คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๗), น.๘๗. 

อุดม  รัฐอมฤต และคณะ, การอางศักด์ิศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

ตามมาตรา ๒๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐, (กรุงเทพมหานคร : หาง

หุนสวนจํากัดนานาสิ่งพิมพ, ๒๕๔๔), น.๔๒. 

 เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม : คูมือชวยบอกพิกัดการดําเนินงานที่มีเปาหมายดานธุรกิจควบคูความ

รับผิดชอบตอสังคม โดยคณะทํางานสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัท 

จดทะเบียน, คณะกรรมการการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.),  

  

 

วารสารภาษาไทย 

พอพันธุ  คิดจิตต, “แนวความคิดและผลกระทบเกี่ยวกับขอสัญญาที่ไมเปนธรรม”,  

ดุลพาห, ปที่ ๔๐, เลมที่ ๖, พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๓๖, น.๔๐ – ๔๑. 

รายงานผลการศึกษาดูงานสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติสาธารณรัฐเกาหลี

ใต (National Human Rights Commission of Korea) เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ โดย นาง

จันทรชม  จินตยานนท และคณะ เสนอตอกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม รวมกับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

วิชัย  ศรีรัตน, “พัฒนาการของสิทธิมนุษยชน”, ดุลพาห, ปที่ ๔๘, เลมที่ ๓, กันยายน – 

ธันวาคม ๒๕๔๔, น.๔๗. 

สมยศ  เช้ือไทย และวรพจน  วิศรุตพิชญ, “แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและ

ประชาธิปไตย” วารสารนิติศาสตร, ฉบับที่ ๓, ปที่ ๑๔, น.๔๔ (กันยายน ๒๕๓๗). 

 

หนังสือภาษาตางประเทศ 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom 

1950 

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

Press), 1994, pp. 506) 



๑๐๒ 

 

 

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), น. 2. 

 

วิทยานิพนธภาษาไทย 

กนิษฐา  เช่ียววิทย, “การควบคุมตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ตราข้ึน

โดยองคกร นิ ติบัญญั ติ โดยองคกร ตุลาการ , ”  ( วิทยา นิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , ๒๕๓๓), น.๗๖ – ๗๗. 

ภิรมย  ศรีประเสริฐ, “ปญหากระบวนการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติของประเทศไทย," (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๑), น. ๑๕๕ – ๑๕๗ 

สุพจน  เวชมุข, “การคุมครองสิทธิมนุษยชนโดยการเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตามมาตรา ๒๕๗ (๒) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๐,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๒), น.๕๐. 

 

ขอมูลจากเว็บไซต 

มูลนิธิพัฒนาคนพกิารไทย  

http://www.tddf.or.th/tddf/webboard/feedback.php?ID=9387&READNUM=&ref

page=1 

วรเจตน  ภาคีรัตน, “หลักนิติรัฐและหลกันิติธรรม.” http://www.pub-law.net. 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/h-6/page-1.html 

Section 26  Canadian Human Rights Act 


