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 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในฐานะองคกรตามรัฐธรรมนูญ มีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบ

และรายงานการกระทํา หรือการละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรืออันไมเปนไปตาม

พันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี และเสนอมาตรการการแกไข

ที่ เหมาะสมตอบุคคลหรือหน วยงานที่กระทําหรือละเลยการกระทําดังกล าวเพ่ือดําเนินการ ทั้งนี้ 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (1) และพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 (2) 

 ที่ผานมา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติพบวา มีประเด็นปญหาเก่ียวกับอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในกรณีที่มีการรองเรียนขอใหตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น

จากการกระทําของเอกชน ซึ่งหากพบวา มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดข้ึน และบุคคลหรือองคกรที่เปนภาคเอกชน

ไมดําเนินการตามมาตรการการแกไขปญหา การท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจะรายงานตอ

นายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการใหบุคคลหรือองคกรภาคเอกชนน้ัน ๆ ดําเนินการตามมาตรการดังกลาวก็ไมอาจมีผล

ในทางปฏิบัติ เนื่องจากนายกรัฐมนตรีไมมีอํานาจตามกฎหมายท่ีจะสั่งการบุคคลหรือองคกรภาคเอกชน

ใหดําเนินการตามมาตรการการแกไขปญหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดโดยตรง นอกจากน้ี 

การคุมครองสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน อาจมีผลขัดแยงกับหลักความเปนอิสระในการ

แสดงเจตนาในกฎหมายเอกชน ซึ่งจะเห็นไดวาประเด็นปญหาดังกลาว เปนปญหาที่เกี่ยวของกับความรูความเขาใจ

ของประชาชนทั่วไปตออํานาจหนาท่ีและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และเปน

ปญหาพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอขอบเขตในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

ในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนแกบุคคลทั่วไป ตามเจตนารมณของกฎหมายที่เกี่ยวของ

 ดวยเหตุดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจึงไดดําเนินการศึกษาวิจัย เรื่อง 

“คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวาง

เอกชนดวยกนั”  โดยมสีถาบันวจิยัและใหคาํปรกึษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร เปนทีป่รกึษา ทัง้นี ้มวีตัถปุระสงค

เพื่อศึกษาแนวคิดหลักการ มาตรฐานสากล บทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรที่ทําหนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชน

ทั้งในและตางประเทศ และศึกษา วิเคราะห กรณีที่เปนปญหาเก่ียวกับขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน อันจะนําไปสูการไดขอเสนอแนะแนวทางเก่ียวกับ

การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการตรวจสอบการกระทําหรือการละเลยการกระทํา

ในเรื่องดังกลาว ในมิติสิทธิมนุษยชนตามหลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนไดอยางชัดเจน 

คํานํา
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 สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้จะเปน

ประโยชนสําหรับประชาชนท่ัวไป เพื่อจะไดเกิดความเขาใจท่ีถูกตองตรงกันเก่ียวกับขอบเขตอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาตใินการตรวจสอบการละเมิดสิทธมินษุยชนระหวางเอกชนดวยกนั และในสวนของ

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ซึ่งมีหนาที่ในการตรวจสอบการละเมิด

สิทธิมนุษยชน จะไดปฏิบัติหนาท่ีในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนไดตามเจตนารมณของกฎหมาย

ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะในสวนของความเห็นและขอเสนอแนะ ทั้งมาตรการทางกฎหมายและมาตรการอ่ืน ๆ 

เพื่อพิจารณาใหการดําเนินการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีความชัดเจนและสมบูรณยิ่งขึ้นไป ทั้งนี้ 

เพื่อใหเกิดประโยชนในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนแกประชาชนตอไป

       สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
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 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหน่ึง (1) และพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 (2) บัญญัติใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

มีอํานาจหนาที่ตรวจสอบและรายงานการกระทํา หรือการละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

หรืออันไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเปนภาคี และเสนอมาตรการ

การแกไขที่เหมาะสมตอบุคคลหรือหนวยงานที่กระทํา หรือละเลยการกระทําดังกลาวเพื่อดําเนินการ ในกรณี

ทีป่รากฏวาไมมกีารดําเนนิการตามมาตรการการแกไขท่ีเสนอใหรายงานตอนายกรัฐมนตรีและรัฐสภาเพ่ือดาํเนนิการตอไป 

อยางไรกต็าม ในการตรวจสอบการกระทําอนัเปนการละเมิดสิทธิมนษุยชนทีผ่านมานัน้ พบวามปีระเด็นปญหาเก่ียวกับ

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในกรณีที่มีการรองเรียนขอใหตรวจสอบการละเมิด

สิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการกระทําของเอกชน ซึ่งหากพบวามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น และบุคคลหรือ

องคกรที่เปนภาคเอกชนไมดําเนินการตามมาตรการการแกไขปญหา การที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

จะรายงานตอนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการใหบุคคลหรือองคกรภาคเอกชนนั้น ๆ ดําเนินการตามมาตรการดังกลาว

ก็ไมอาจมีผลในทางปฏิบัติ เนื่องจากนายกรัฐมนตรีไมมีอํานาจตามกฎหมายที่จะสั่งการบุคคลหรือองคกร

ภาคเอกชนใหดําเนินการตามมาตรการการแกไขปญหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดโดยตรง 

นอกจากนี้ การคุมครองสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน อาจมีผลขัดแยงกับหลักความ

เปนอิสระในการแสดงเจตนาในกฎหมายเอกชน เชน การคุมครองความเสมอภาคในการเลือกคูสัญญาของเอกชน 

อาจกระทบตอหลกัความเปนอสิระในการแสดงเจตนา เปนตน ประเด็นปญหาจึงอยูทีก่ารจํากัดขอบเขตอํานาจหนาท่ี

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการเขาไปตรวจสอบความสัมพันธระหวางเอกชนวามีหรือไม เพียงใด 

โดยเฉพาะหากเปนกรณีที่ความไมเปนธรรมเกิดข้ึนจากการที่คู กรณีมีฐานะและอํานาจในการตอรองหรือ

ทาํขอตกลงทีเ่หนอืกวาอกีฝายหนึง่ การทาํสญัญาทีไ่มเปนธรรม สญัญาจางทีท่าํใหลกูจางเสยีเปรยีบ ผูบริโภคไมไดรบั

การคุมครอง ซึ่งกรณีเหลานี้เปนหนาที่ของรัฐที่จะตองใหการคุมครองคูกรณีที่ตกเปนฝายเสียเปรียบ เนื่องจาก 

รัฐมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองเขาไปดูแลปกปองคุมครองประชาชนใหไดรับความเปนธรรมในสังคม มีสภาพชีวิต

และความเปนอยูที่ดี มีความเสมอภาคเทาเทียมกันท้ังในทางกฎหมายและในสภาพความเปนจริง และคุมครอง

ไมใหเกิดการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น จากเหตุผลดังกลาวจึงสงผลใหหลักสิทธิมนุษยชน

เขาไปมีบทบาทในขอบเขตประโยชนสวนบุคคลหรือประโยชนในทางแพง ซึ่งแตเดิมเขาใจกันวาเปนเรื่องของเอกชน

เทานั้น อีกทั้งในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน อาจมีการกระทําท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน ระหวางกันอีกดวย 

ซึ่งจะเห็นไดวาประเด็นปญหาดังกลาวเปนปญหาที่เกี่ยวของกับความรูความเขาใจของประชาชนท่ัวไปตออํานาจ

หนาที่และการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และเปนปญหาพื้นฐานที่มีความสําคัญ

อยางยิ่งตอขอบเขตในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการสงเสริมและคุมครอง

สิทธิมนุษยชนแกบุคคลท่ัวไป ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
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 ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จึงได ดําเนินการเพ่ือศึกษาวิจัย เรื่อง 

“คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวาง

เอกชนดวยกัน” โดยมี สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนท่ีปรึกษา ทั้งนี้ เพื่อศึกษา

แนวคิด หลักการ มาตรฐานสากล และศึกษา วิเคราะห กรณีที่เปนปญหาเกี่ยวกับขอบเขตอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติในการตรวจสอบการละเมิดสทิธมินษุยชนในความสัมพนัธระหวางเอกชนดวยกัน 

และเพื่อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในการตรวจสอบการละเมิด

สิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน ใหมีความชัดเจนและสอดคลองตามเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหน่ึง (1) และพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 (2) โดยใชวิธีศึกษาวิจัยในเชิงเอกสาร 

(Documentary research) เพื่อนําองคความรู ที่ไดมาจัดทําขอเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติหนาที่ของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชน

ดวยกัน ทั้งนี้ คณะผูวิจัยไดแบงหัวขอการศึกษาออกเปน 2 ประการ ไดแก (1) ปญหาเก่ียวกับอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการตรวจสอบการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ

ระหวางเอกชนดวยกัน และ (2) กรณีศึกษาและการวิเคราะหการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติเก่ียวกับการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน ซึ่งมี

รายละเอียดผลการศึกษาวิจัย ดังนี้

 1. ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการตรวจสอบการกระทํา

อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน

  ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการตรวจสอบการกระทํา

อนัเปนการละเมิดสทิธมินษุยชนในความสัมพนัธระหวางเอกชนดวยกนัของประเทศไทยน้ัน อาจกลาวไดวา เปนปญหา

ที่เกิดจากแนวความคิดพื้นฐานเก่ียวกับหลักการคุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เนื่องจากคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนองคกรที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 อันเปน

กฎหมายมหาชน ซึ่งมุงจะจัดระเบียบการปกครองของรัฐในทางการเมือง การกําหนดโครงสรางของรัฐ ระบบ

การปกครองการใชอํานาจอธิปไตย และการรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในประเทศ ฉะน้ัน จึงมีผูเขาใจวา

การกอตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตินั้น เปนไปเพื่อประโยชนในการคุมครองศักด์ิศรีความเปนมนุษย 

สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวใหพนจากการใชอํานาจขององคกรของรัฐทุกองคกรเทานั้น 

เปนผลใหเมื่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีหนังสือเรียกบุคคล นิติบุคคล หรือหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของ

มาใหถอยคําหรือใหสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวของมาตามวัน เวลา และสถานท่ีที่กําหนด 

จึงไมไดรับความรวมมือเทาที่ควร

  กรณีดังกลาว เมื่อพิจารณากรอบอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติแลว จะเห็น

ไดวาเจตนารมณของกฎหมายที่จัดตั้งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช 2540 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญ

ฉบับแรกของประเทศไทยที่ไดกอใหเกิดคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดยในมาตรา 200 ไดกําหนดให

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาตมิอีาํนาจหนาทีใ่นการตรวจสอบ และรายงานการกระทาํหรอืละเลยการกระทาํ

อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย

เปนภาคี และเสนอมาตรการแกไขที่เหมาะสมตอบุคคลหรือหนวยงานที่กระทําหรือละเลยการกระทําดังกลาว
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เพื่อใหดําเนินการแกไข หากไมมีการดําเนินการแกไขคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตองรายงานตอรัฐสภา

เพื่อใหรัฐสภาดําเนินการตอไป นอกจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจะมีอํานาจในการตรวจสอบและ

รายงานการกระทําดังกลาวแลว ยังมีอํานาจหนาที่ในการเสนอแนะนโยบาย และขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย 

กฎ หรือขอบังคับตอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนดวย และตอมารัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดประกาศใชบังคับก็ไดมีการกําหนดอํานาจเพ่ิมเติมใหอํานาจตาม

มาตรา 257 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติใหมีอํานาจฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทนผูเสียหาย เมื่อไดรับการรองขอจากผูเสียหายและเปนกรณีที่

เหน็สมควรเพือ่แกไขปญหาการละเมดิสทิธมินษุยชนเปนสวนรวม ทัง้น้ี ตามทีก่ฎหมายบญัญตัเิพิม่เตมิขึน้ดวย โดยให

เปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และที่กฎหมายบัญญัติตามลําดับ ประกอบกับ เมื่อพิจารณาบทบัญญัติ

เก่ียวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ มาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 จะเห็นไดวา อํานาจหนาที่หลักของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ คือ 

อํานาจหนาที่ในการตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

หรอืไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนทีป่ระเทศไทยเปนภาคี และเสนอมาตรการการแกไข

ที่เหมาะสมตอบุคคลหรือหนวยงานท่ีกระทําหรือละเลยการกระทําดังกลาวเพ่ือใหดําเนินการแกไข หากไมมีการ

ดําเนินการแกไขคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตองรายงานตอนายกรัฐมนตรีและรัฐสภา เพื่อใหดําเนินการ

ตอไป ซึ่งลักษณะงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตินั้นเปนลักษณะของการแกไขปญหาในเชิงนโยบาย 

หรือการแกไขปญหาในภาพรวม แมวาในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จะกําหนดอํานาจ

ใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติสามารถตรวจสอบการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น

เฉพาะรายหรอืเฉพาะบคุคลไดดวย แตการใชอาํนาจตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชนเฉพาะรายของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาตินั้น มีวัตถุประสงคเพื่อนําผลการตรวจสอบท่ีไดมากําหนดเปนนโยบายการแกไขปญหา

ในภาพรวม นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 ก็เห็นไดวามีบทบัญญัติรองรับใหบุคคลหรือหนวยงานตองดําเนินการตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ แตหากเปนกรณีพนระยะเวลาที่กําหนดแลว ถาบุคคลหรือหนวยงานมิไดมีการดําเนินการ

ตามมาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสทิธมินษุยชนหรอืดําเนนิการแลว แตยงัไมแลวเสร็จโดยไมมเีหตุผลอนัสมควร

ใหคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติรายงานตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือส่ังการใหมกีารดําเนินการตามมาตรการการแกไข

ปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายงาน ในการนี้ ใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติกําหนดรายละเอียดในการใชอํานาจตามกฎหมายเพื่อการสั่งการของนายกรัฐมนตรีดวย โดยเหตุผลในการ

กําหนดใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติรายงานตอนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการใหมีการดําเนินการตาม

มาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสทิธมินษุยชนน้ัน มไิดหมายความวาเปนอาํนาจของนายกรัฐมนตรีทีจ่ะพิจารณา

สัง่การใหมกีารดาํเนนิการตามมาตรการการแกไขปญหาการละเมดิสทิธมินษุยชนกรณทีีห่นวยงานของรฐักระทาํการ

ละเมิดตอเอกชน หรือหนวยงานของรัฐทําการละเมิดตอหนวยงานของรัฐเทานั้น แตอํานาจการสั่งการใหมีการ

ดําเนินการตามมาตรการการแกไขดังกลาว รวมไปถึงกรณีที่เอกชนกระทําการละเมิดตอเอกชนดวยกันเองดวย 

เนื่องจากวาหากมีกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นไมวาจะเปนกรณีหนวยงานของรัฐเปนผูกระทําละเมิดตอ

เอกชน หรือเอกชนกระทําละเมิดตอเอกชนดวยกัน ในทุกกรณีก็ยอมจะมีหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาที่รับผิดชอบ
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โดยตรงในการดําเนินการบังคับใหเปนไปตามรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเสมอ นอกจากน้ัน 

เมื่อพิจารณาอํานาจขององคกรที่ทําหนาท่ีคุมครองสิทธิมนุษยชนแลว จะทําใหเห็นถึงธรรมชาติของการเปนองคกร

กึ่งตุลาการ ซึ่งมีอํานาจไกลเกลี่ยช้ีขาดใหเกิดขอยุติปญหาในระดับหนึ่ง แตก็มิใชมีอํานาจตุลาการที่จะตัดสินปญหา

และบงัคบัการลงโทษไดเบด็เสรจ็เดด็ขาดในตวัเอง หากแตเปนเพียงองคกรใหคาํปรกึษา คาํแนะนาํ หรอืขอเสนอแนะ

แกฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารเกี่ยวกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งอํานาจสวนน้ีขององคกรที่

ทําหนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชน โดยท่ัวไปมักจํากัดขอบอํานาจไวในระดับหนึ่งเพื่อมิใหเกิดการซอนทับอํานาจของ

องคกรท่ีอาจเกิดขึ้นได โดยเฉพาะอํานาจของฝายตุลาการโดยตรง เหตุที่ตองใหองคกรศาลเปนองคกรท่ีทําหนาที่

ในการใชอาํนาจตลุาการในการตรวจสอบกเ็นือ่งมาจากการตรวจสอบโดยองคกรศาลนัน้ เปนระบบทีไ่ดรบัการยอมรบั

วาเปนระบบที่ใหหลักประกันแกประชาชนไดดีกวาระบบอื่น ๆ ซึ่งคณะผูวิจัยไดศึกษากรณีศึกษาหลายกรณี

แลวพบวา หากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีหนังสือเรียกบุคคล นิติบุคคล หรือหนวยงานเอกชน

ที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือใหสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของมาตามวัน เวลา และสถานที่

ที่กําหนด แตไมไดรับความรวมมือเทาท่ีควรนั้น การแกปญหาในระยะสั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

ก็อาจใชอํานาจตามมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 ลงโทษ

ผูใดไมมาใหถอยคํา หรือไมสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานที่ถูกเรียกหรือถูกสั่งใหสงตามมาตรา 32 (2) ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และมาตรา 35 ผูใดตอสู

หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 32 (3) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท 

หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั หรอืรายงานตอนายกรฐัมนตรีเพือ่สัง่การใหมกีารดาํเนนิการตามมาตรการการแกไขปญหาการละเมดิ

สิทธิมนุษยชนโดยผานทางหนวยงานท่ีมีหนาที่รับผิดชอบตามท่ีกลาวมาแลว และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ ก็ยังมีอํานาจในการรายงานไปยังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐสภา แลวแตกรณี เพื่อใหฝายบริหารและนิติบัญญัติ

รับทราบถึงปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน และไดวางแนวทางในการแกไขปญหาในระดับนโยบาย

ตอไป

  อยางไรก็ตาม ในการแกไขปญหาในระยะยาวนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจําเปนจะตอง

เผยแพรความรูเรื่องสิทธิมนุษยชนไปสูประชาชน ตลอดจนองคกรของรัฐท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหเห็นประโยชนและ

ปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางยั่งยืนตอไป 

 2. กรณีศึกษาและการวิเคราะหการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเกี่ยวกับการ

กระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน

  คณะผูศึกษาวิจัยไดกําหนดกรณีศึกษาจากขอรองเรียนท่ีมีตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

เก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน ซึ่งแตละกรณีมีรายละเอียด ดังนี้

  2.1 กรณีขอโตแยงอํานาจการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวารัฐธรรมนูญ

ไมไดใหอํานาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเขามาจัดระเบียบความสัมพันธในทางแพงระหวางเอกชน

ตอเอกชน

   กรณีนี้มีผูรองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวา แพทยของโรงพยาบาลเอกชน

แหงหน่ึงไดทําคลอดและดูแลบุตรชายของผูรองดวยความประมาทไมระมัดระวังในการตรวจรักษาผูปวยและ

ใชเกณฑที่ตํ่ากวามาตรฐานเปนเหตุใหบุตรชายของผูรองติดเช้ือท่ีสะโพกและขาพิการในเวลาตอมา ทําใหผูรองตอง

เสียคาใชจายจํานวนมากในการรักษาพยาบาลบุตรใหหายจากการเจ็บปวย โดยในการตรวจสอบเร่ืองรองเรียนกรณี
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ดังกลาวโรงพยาบาลเอกชนผูถูกรองไดโตแยงอํานาจการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวา 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนองคกรท่ีเกิดข้ึนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 อันเปนกฎหมายมหาชน ซึ่งมุงจะจัดระเบียบการปกครองของรัฐในทางการเมือง การกําหนดโครงสราง

ของรัฐ ระบบการปกครอง การใชอํานาจอธิปไตย และการรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในประเทศ ฉะนั้น 

การกอตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจึงเปนไปเพื่อประโยชนในการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวใหพนจากการใชอํานาจขององคกรของรัฐทุกองคกร 

แตรัฐธรรมนูญไมไดใหอํานาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เขามาจัดระเบียบความสัมพันธในทางแพง

ระหวางเอกชนตอเอกชนแตอยางใด ขอโตแยงดังกลาวฟงไดหรือไม เพียงใด

 คณะผูศึกษาวิจัยเห็นวา การปฏิบัติหนาที่ขององคกรคุมครองสิทธิมนุษยชน มุงหมายท่ีการตรวจสอบ

การกระทาํของบคุคลวา เปนการละเมดิสทิธมินษุยชนหรอืไมเปนหลกั กลาวอกีนยัหนึง่ เง่ือนไขเกีย่วกบัการปฏบิตัหินาท่ี

ขององคกรคุมครองสิทธิมนุษยชนอยูที่ “การกระทํา” อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนสําคัญ มิไดขึ้นอยูกับ

เง่ือนไขเกี่ยวกับ “ตัวบุคคล” ผูกระทําแตอยางใด โดยนัยดังกลาว การกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

จึงอาจเกิดขึ้นไดทั้งในความสัมพันธระหวางองคกรของรัฐกับเอกชน” และใน “ความสัมพันธระหวางเอกชนหรือ

ปจเจกชนดวยกนัเอง” โดยสทิธมินษุยชนยอมจะตองไดรบัการเคารพทัง้จากองคกรของรฐัและเอกชนหรอืปจเจกชน

ทั้งหลายดวย ดังนั้น สิทธิมนุษยชนประการตาง ๆ ดังที่ไดรับการรับรองและคุมครองในปฏิญญาสากลวาดวย

สิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) และอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครอง

สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน (European Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms) จงึตองตีความอยางกวาง และไดรบัการรับรองและคุมครองไมเพียงแตในความสัมพนัธ

ระหวางองคกรของรัฐและเอกชนเทานั้น หากแตยังไดรับการรับรองและคุมครองในความสัมพันธระหวางเอกชน

หรือปจเจกชนดวยกันเองอีกดวย การตีความในแนวทางดังกลาวยังไดรับการยืนยันตามขอ 13 ของอนุสัญญา

แหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธมินุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ซึ่งบัญญัติวา “บุคคลทุกคนซึ่งสิทธิและเสรีภาพ

ขั้นพื้นฐานของตนไดรับการคุมครองตามอนุสัญญาฉบับนี้ถูกลวงละเมิด มีสิทธิที่จะฟองคดีตอศาลแหงรัฐของตน 

แมวาการลวงละเมิดน้ันจะกระทําขึ้นโดยบุคคลซึ่งปฏิบัติหนาที่ของตนก็ตาม” โดยนัยเชนนี้ จึงตองตีความวา

การแทรกแซงหรือลวงละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพข้ันพื้นฐานของเอกชนคนหน่ึงโดยเอกชนอีกคนหน่ึงยอมจะกระทํา

มไิดยิง่กวา ขอพจิารณาตาง ๆ ดงักลาวเปนไปในแนวทางเดียวกบัแนวคําวนิจิฉัยของศาลแหงยุโรปดานสิทธมินษุยชน

ที่ไดเคยวินิจฉัยไวในคดีอื่นดวย โดยศาลไดยํ้าเตือนวาหากขอ 8 ของอนุสัญญาแหงยุโรปมีเจตนารมณสําคัญ

เพื่อคุมครองเอกชนตอการถูกแทรกแซงตามอําเภอใจขององคกรของรัฐ บทบัญญัติดังกลาวมิไดจํากัดขอบเขต

อยู แตเพียงการกําหนดหามมิใหรัฐภาคีกระทําการแทรกแซงเชนนั้นอันเปนขอผูกพันที่จะไมกระทําการ 

(un engagement négatif) แตเพียงอยางเดียวเทานั้น รัฐภาคียังมีหนาที่จะตองดําเนินมาตรการท่ีเหมาะสม 

(des obligations positives) เพ่ือใหสิทธิของบุคคลในชีวิตสวนตัวและในชีวิตครอบครัวไดรับการเคารพ

อยางแทจริงอีกดวย ซึ่งอาจครอบคลุมไปถึงการกําหนดมาตรการที่มุ งหมายใหสิทธิดังกลาวของบุคคลไดรับ

การเคารพ แมในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันเอง และจากเหตุผลที่มาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

ไววา “ในกรณีที่มีการกระทําหรือละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิอยูในศาลหรือที่ศาลพิพากษาหรือ

มคีาํสัง่เดด็ขาดแลวใหคณะกรรมการมีอาํนาจตรวจสอบและเสนอมาตรการแกไขตามพระราชบัญญตันิี”้ ซึง่หมายความวา 
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจตรวจสอบการกระทําใด ๆ ไมวาจะเกิดจากการกระทําของหนวยงาน

ของรัฐ หรือของเอกชนท่ีไดกระทําการอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซึ่งรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทยตั้งแตฉบับ พ.ศ. 2540 เปนตนมา รวมถึงรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ที่ใชบังคับในปจจุบัน

ก็ไดบัญญัติถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลไว โดยเฉพาะสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ

รางกายของบุคคลตองไดรับความคุ มครอง ดังนั้น ขอโตแยงเร่ืองอํานาจการตรวจสอบของคณะกรรมการ

สทิธมินษุยชนแหงชาตวิา การกอตัง้คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาตเิปนไปเพือ่ประโยชนในการคุมครองศกัดิศ์รี

ความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยที่รัฐธรรมนูญรับรองไวใหพนจากการใชอํานาจขององคกรของรัฐ

ทุกองคกร แตรัฐธรรมนูญไมไดใหอํานาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเขามาจัดระเบียบความสัมพันธ

ในทางแพงระหวางเอกชนตอเอกชนแตอยางใด จึงเปนขอโตแยงที่ฟงไมไดแตอยางใด 

  2.2 กรณีผูพิการถูกปฏิเสธจากสถาบันการเงินผูใหบริการบัตรเครดิตในการขอสมัครใชบัตรเครดิต 

โดยใหเหตุผลวาผูพิการไมสามารถกระทําตามขั้นตอนการใหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพบุคคลและสถานภาพทาง

การเงินของบุคคลตามที่ทางสถาบันการเงินกําหนดไวได

   โดยปกติเมื่อมีการย่ืนขอสมัครใชบัตรเครดิต ทางสถาบันการเงินผูใหบริการก็จะใหมีการกรอก

รายละเอียดเก่ียวกับสถานภาพและสถานะทางการเงินของผูสมัคร หรือจัดเจาหนาที่เพื่อโทรศัพทไปสอบถาม

รายละเอยีด แตกรณผีูขอสมคัรเปนผูพกิารทางสายตาหรอืเปนผูพกิารทางการไดยนิซึง่ไมสามารถปฏบิตัติามหลกัเกณฑ

ดังกลาวได สถาบันการเงินจึงใชเหตุผลดังกลาวในการปฏิเสธไมใหผูพิการใชบัตรเครดิต ทั้งที่สถานะทางการเงิน

ของผูพิการนั้นก็เปนไปตามเกณฑที่ทางสถาบันการเงินกําหนดวาสามารถขอสมัครสมาชิกบัตรเครดิตได

   จากกรณีศึกษาดังกลาว คณะผูศึกษาวิจัยเห็นวา เมื่อพิจารณาจากกฎหมายและหลักสากล

ทีเ่กีย่วของกับสทิธขิองคนพกิารแลว มหีลกัเกณฑทีเ่กีย่วของท่ีสามารถจําแนกออกไดเปน 3 ประเภท ไดแก (1) หลกัการ

สากลท่ีใหการรับรองและคุมครองสิทธิมนุษยชนของคนพิการ ทั้งกฎมาตรฐานวาดวยการสรางความเสมอภาค

ทางโอกาสใหแกคนพกิารขององคการสหประชาชาติ พ.ศ. 2537 และอนสุญัญาวาดวยสทิธิของคนพิการ (2) การให

การรับรองและคุมครองสิทธิของคนพิการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 30 

วรรคหนึ่ง ที่วา บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน และวรรคสาม

ที่วา การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ืองถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ 

อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา 

การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได และ 

(3) หลักการเคารพสิทธิมนุษยชนตามแนวคิดเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ (CSR) ที่วาผูประกอบธุรกิจ

ตองสนบัสนนุและเคารพในการปกปองสทิธมินษุยชน โดยหมัน่ตรวจตราดแูลมใิหธรุกจิของตนเขาไปมสีวนเกีย่วของ

กับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน และสงเสริมใหมีการเฝาระวังการปฏิบัติตามขอกําหนดดานสิทธิมนุษยชนภายใน

ธุรกิจของตน และกระตุนใหมีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของ

ธุรกิจดานสิทธิมนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือผูรวมทุนและคูคา ดังนั้น จะเห็นไดวาการที่สถาบันการเงิน

ซึ่งเปนผูใหบริการบัตรเครดิตปฏิเสธมิใหผูพิการสมัครบัตรเครดิต โดยการอางเหตุวาผูพิการไมสามารถปฏิบัติตาม

หลักเกณฑเกี่ยวกับการใหขอมูลกับทางสถาบันการเงินตามระเบียบของสถาบันการเงิน โดยที่ยังไมไดมีการ

พิจารณาถึงเกณฑเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของผูนั้น ยอมถือไดวาเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการเลือก

ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องความพิการ
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   จากการศึกษาวิจัย คณะผูศึกษาวิจัยไดสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน และใหขอเสนอแนะ

ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเกี่ยวกับการตรวจสอบการละเมิด

สิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน โดยมีความเห็นและขอเสนอแนะ แบงออกเปนมาตรการ

ทางกฎหมายและมาตรการอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 1. มาตรการทางกฎหมาย

  1.1 การกําหนดบทนิยามและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเกี่ยวกับ

การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันใหชัดเจน

   คณะผูศึกษาวิจัยเห็นวา ประเด็นปญหาสําคัญเก่ียวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติกับ

การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน มีปญหาท่ีสําคัญ คือ การขาด

บทนิยามท่ีชัดเจนเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีที่ชัดเจนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการตรวจสอบ

การละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน สงผลเกิดขอโตแยงเร่ืองอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาสามารถทําหนาที่ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ

ระหวางเอกชนดวยกันไดหรือไม และมีอํานาจแคไหน เพียงใด 

   การแกไขปญหาเร่ืองน้ี ในทางปฏิบัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติอาจจําเปนจะตอง

กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันใหชัดเจน 

เชน กําหนดลักษณะของเรื่องที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันท่ี

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติสามารถรับเรื่องไวพิจารณาได ขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเรื่องรองเรียน 

การตรวจสอบ ฯลฯ ใหเกิดความชัดเจน เพื่อใหประชาชนท่ัวไปไดรับทราบวาอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติในเรื่องดังกลาวนั้นมีอํานาจแคไหน เพียงใด 

             นอกจากน้ี การกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความ

สัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน อาจจําเปนตองมีการกําหนดขอบเขตของคําวา “สิทธิความเปนอยูสวนตัว” 

ซึ่งจะเปนเสนแบงที่สําคัญวาการกระทํานั้นจะมีลักษณะเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนระหวางเอกชนดวยกันหรือไม 

ซึ่งในการกําหนดขอบเขตของคําวา “สิทธิความเปนอยูสวนตัว” ของบุคคลนั้น อาจใชแนวทางตามที่ที่ประชุม 

ICJ (International Commission of Jurists) ซึ่งไดใหความหมายไวในการประชุมเมื่อป 1967 ที่กรุงสต็อกโฮลม 

ประเทศสวีเดน วาเปน “สิทธิที่จะอยูโดยลําพังโดยมีการรบกวนการแทรกแซงในระดับที่นอยที่สุด” ซึ่งมีการ

ขยายความวา หมายถึง สทิธิของปจเจกชนที่จะดําเนินชีวิตโดยไดรับการคุมครองจากสิ่งเหลานี้ คือ

   1)  การแทรกแซงในชีวิตความเปนสวนตัว ครอบครัว และเคหะสถาน

   2)  การแทรกแซงในทางกายภาพ หรือในทางจิตใจ หรือศีลธรรมและเสรีภาพในทางความคิด

   3)  การกระทําตอเกียรติยศและชื่อเสียง

   4)  การไขขาวแพรหลายซึ่งขอความอันฝาฝนความจริง ซึ่งทําใหเปนที่เส่ือมเสียในสายตาของ

สาธารณชน

   5)  การเปดเผยขอเท็จจริงที่ไมถูกตองอันเปนที่นาอับอายเกี่ยวกับชีวติความเปนสวนตัว

   6)  การใชชื่อหรือเครื่องหมายช้ีเฉพาะหรือภาพโดยไมมีอํานาจ
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   7)  การสืบความลับ การสอดรูสอดเห็น การติดตามเฝาดู และการรบกวน

   8)  การแทรกแซงการติดตอสื่อสารระหวางกัน

   9)  การเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนความลับ ซึ่งผูกระทําไดรับมาอันเน่ืองมากจากการประกอบ

วิชาชีพนั้น

   10) การใชงานในทางท่ีมิชอบซึ่งการติดตอสื่อสารสวนบุคคล

   ดงัน้ัน อาจกลาวไดวาขอบเขตท่ีบคุคลควรไดรบัการคุมครองและการเคารพในสิทธคิวามเปนสวนตัว

ก็คือการดํารงชีวิตอยางเปนอิสระ มีสิทธิที่จะแสวงหาความสุขในชีวิตตามวิถีทางท่ีอาจเปนไปไดและเปนความพอใจ

ตราบเทาที่ไมขัดตอกฎหมาย ไมขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไมเปนการ

ลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอื่น ดังนั้น หากมีกรณีที่เอกชนไดกระทําการอันเปนการลวงละเมิดขอบเขตดังกลาว

ของบุคคลอ่ืน ก็ถือไดวาเปนการกระทําละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน 

   ทัง้นี ้แมวาในกรณทีีม่กีารละเมดิสทิธมินษุยชนในความสมัพันธระหวางเอกชนดวยกนันัน้ คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติจะมีอํานาจในการตรวจสอบก็ตาม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติยอมมีอํานาจหนาท่ี

พิจารณาและตรวจสอบแตเพียงในสวนท่ีเกี่ยวกับมิติการกระทําอันเปนการแทรกแซงหรือรุกล้ําสิทธิในความเปนอยู

สวนตัววาการกระทํานั้นเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไมเทานั้น โดยมิอาจกาวลวงพิจารณาลงไปถึงการกระทํา

อันเปนความผิดตามกฎหมายเฉพาะน้ัน ๆ ซึ่งเปนอํานาจหนาที่หรือความรับผิดชอบโดยตรงเปนการเฉพาะของ

องคกรของรัฐแหงอื่นอยูแลว

   นอกจากน้ัน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติจําเปนจะตองมีการพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญของบุคลากรของสํานักงานฯ เกี่ยวกับเร่ืองดังกลาว

ตลอดจนเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปทราบ เพื่อเสริมสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเปนไป

ในแนวทางเดียวกัน

  1.2 การปรับปรุงบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติใหมีบทบาทเห็นเปนรูปธรรม

ไดชัดเจน

   โดยการกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติใหสามารถใหคําแนะนํา 

ขอคิดเห็น แกรัฐมนตรีวาการแตละกระทรวงไดโดยตรง เพื่อกําหนดเปนนโยบาย มาตรการท่ีเปนการปกปอง

คุมครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปนนโยบายที่เกิดขึ้นจากกรณีการรองเรียนในประเด็นที่มีผลกระทบตอคนโดยสวนใหญ 

โดยคําแนะนําตาง ๆ จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตินั้น มีผลทําใหหนวยงานของรัฐเห็นความสําคัญ

ในเรือ่งของสทิธมินษุยชนไดมากยิง่ขึน้ ดงันัน้ บทบาทในการสามารถใหคาํแนะนาํหรอืใหขอคดิเหน็ตาง ๆ แกหนวยงาน

ทั้งภาครัฐ องคกรรัฐวิสาหกิจ และองคกรภาคธุรกิจไดโดยตรง จึงนาที่จะนํามากําหนดเปนอํานาจหนาที่หนึ่ง

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติของประเทศไทย

   นอกจากน้ัน ควรกําหนดใหอํานาจแกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่จะสามารถ

ดาํเนนิการแกไขเรือ่งเรงดวนไดอยางทนัทวงที หากเห็นวาเปนเร่ืองท่ีมคีวามสาํคญัและเกิดขึน้อยางตอเน่ือง แมวาจะยงั

ไมไดรับการรองเรียนหรือไมก็ตาม โดยจะสามารถสนับสนุนในเรื่องของบริการ ทางการแพทย อาหาร เสื้อผา 

การเปล่ียนแปลงสถานท่ีอยู หรือแมแตการจัดการกับคนท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเหยียดหยามผูอื่นออกจากงาน

อยางเปนทางการได ซึ่งการดําเนินการดังกลาวถือเปนนโยบายที่ดี เพื่อเขาไปจัดการปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
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ไดรวดเร็วและทันทวงที รวมถึงยังมีการแกไขเยียวยาและมีการจัดการกับคนท่ีกระทําการละเมิดดวย เพื่อให

สามารถแกไขปญหาการละเมิดสิทธิครอบคลุม ครบวงจร

   โดยมาตรการดังกลาว อาจจําเปนตองแกไขกฎหมายเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

สทิธมินษุยชนแหงชาตแิละอาจตองมกีารระดมความคดิเหน็จากผูเชีย่วชาญเพือ่พิจารณาวาควรมกีารเพิม่บทบาทหนาท่ี

ดังกลาวแคไหน เพียงใด

 2.  มาตรการอื่น ๆ 

  จากการศึกษาวิจัยกฎหมายเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนของตางประเทศ สามารถนําแนวทางปฏิบัติและ

ประสบการณของตางประเทศมาปรับใชกับการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในประเด็น

สําคัญได โดยนอกจากจะมีการดําเนินมาตรการทางกฎหมายแลว ยังมีการดําเนินการดานอื่น ๆ เปนมาตรการ

เสริมดวย ไดแก

  2.1 การจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติสาขาตาง ๆ ในตางจังหวัดเพื่อให

การชวยเหลือประชาชนในเร่ืองสิทธิมนุษยชนมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น 

  2.2 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติตองมีการติดตามประเมินผล

ทั้งจากผูประเมินภายนอก และจากผูประเมินภายใน โดยการแตงต้ังคณะกรรมการจากตัวแทนหนวยราชการ

ระดับกระทรวงใหผูประเมินภายในสําหรับการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ซึ่งมาตรการนี้ถือเปนสิ่งที่จะ

เปนประโยชนตอการขับเคล่ือนใหแผนสามารถนําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม เพราะทุกกระทรวงอยูในฐานะ

ที่มีบทบาทหนาที่ตองนําแผนไปปฏิบัติและตองมีบทบาทเพิ่มเติม คือ “เปนผูประเมินผลดวย” เพ่ือใหหนวยงาน

ในสังกัดแตละกระทรวงตระหนักและเห็นความสําคัญในการที่จะตองนําแผนไปปฏิบัติ แตในระยะเริ่มแรก

อาจตองมีการศึกษาวิจัย เพื่อกําหนดเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานในเรื่องดังกลาวใหเกิดความชัดเจนกอน

  2.3 การปลูกจิตสํานึก สรางความตระหนักโดยเร่ิมต้ังแตเด็กและเยาวชน เพื่อใหไดเห็นคุณคา

ในหลักการของสิทธิมนุษยชน ไมวาจะเปนการเคารพในศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพการไมเลือกปฏิบัติ 

และความเทาเทียมกัน เพื่อสรางคานิยมในสิ่งเหลานี้อยางตอเนื่อง อาจเปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยสงเสริมสนับสนุน

ใหภารกิจดานสิทธิมนุษยชนบรรลุตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
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บทนํา

 สิทธิมนุษยชนมีที่มาจากความตองการสองประการของมนุษย คือ ความตองการเปนอิสระและ

ความเทาเทียมกันระหวางระหวางมนุษยดวยกัน และความตองการจํากัดอํานาจของผูปกครองที่ใชอํานาจกดข่ี

ประชาชน สืบเนื่องจากสังคมมนุษยในสมัยบุพกาลท่ีเต็มไปดวยความทุกขยาก และความไมเสมอภาคเทาเทียม

ของมนุษย โดยมนุษยถูกแบงออกเปนชนช้ันสูงกับชนชั้นลาง โดยชนช้ันลางจะถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกปฏิบัติ

เหมือนกับเปนวัตถุสิ่งของหรือสัตวเลี้ยงของชนชั้นสูง สิทธิตาง ๆ ในสังคมถูกสงวนไวสําหรับคนชั้นสูงเทานั้น 

เนื่องจากชนชั้นลางไมมีความเปนตัวของตัวเอง และยังตองพึ่งพาอาศัยชนชั้นสูงอยูทั้งในดานความมั่นคงปลอดภัย

ในชีวิตและปจจัยสี่ ตอมา เมื่อสังคมมนุษยมีความเจริญขึ้น มนุษยมีความเปนตัวของตัวเองและมีเหตุผลกวาแตกอน 

มนุษยจึงสามารถชวยเหลือและดําเนินชีวิตไดดวยตนเอง โดยไมตองพ่ึงพาอาศัยผูอื่นเหมือนแตกอนหรือพึ่งพา

อาศัยผูอื่นแตนอยเทาที่จําเปน 

 ตอมา เมื่อมีพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของมนุษยชาติมากยิ่งขึ้นก็มีความขัดแยงอันเนื่องมาจาก

ความไมเทาเทียมของกลุมบุคคลสองกลุม คือ กลุมที่มีความเขมแข็งและมีอํานาจในการกําหนดความเปนไปภายใน

สังคม เชน กลุมชนชั้นปกครอง กลุมนักการเมอืงกลุมพอคาและนักธุรกิจ และกลุมอิทธิพล กับคนอีกกลุมหนึ่งเปน

กลุมที่มีอํานาจตอรองในทางสังคมนอยกวากลุมแรก และตองปฏิบัติตามการชี้นําของกลุมแรก เชน กลุมชาวนาและ

เกษตรกรกลุมผูใชแรงงาน โดยคนกลุมแรกมักใชกําลังและอํานาจท่ีตนมีกดขี่ขมเหงเอารัดเอาเปรียบคนกลุมหลัง

อยางไรมนุษยธรรม ทําใหคนกลุมหลังซึ่งอยูในฐานะผูถูกปกครองพยายามหากฎเกณฑตาง ๆ เพื่อมาจํากัดอํานาจ

ของผู ปกครอง มนุษยจึงตกลงเขาทําสัญญาอยู รวมกันเปนสังคมและจัดตั้งรัฐบาลข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีปกครอง 

รักษาความสงบเรียบรอยและอํานวยความยุติธรรมใหเกิดข้ึนในสังคมเรียกวา สัญญาประชาคม (Social Contract) 

โดยประชาชนแตละคนยอมสละสิทธิบางสวนของตน คือ สิทธิที่จะบังคับกันเอง ใหรัฐหรือรัฐบาลซ่ึงไดจัดตั้งขึ้น

ตามสัญญา แตทุกคนยังสงวนสิทธิในชีวิต เสรีภาพ และทรัพยสินอันเปนสิทธิธรรมชาติของมนุษยไว ซึ่งรัฐหรือ

บุคคลใดจะทําลาย ลวงละเมิดหรือขัดขวางสทิธิดังกลาวไมได และเมื่อใดที่รัฐหรือรัฐบาลทําผิดเงื่อนไขที่ตกลงไวใน

สัญญาโดยการละเมิดสิทธิธรรมชาติของประชาชน ถือวารัฐไดกระทําการอันเปนการฝาฝนความไววางใจของ

ประชาชนตามสัญญาซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญแหงการมีอํานาจของรัฐ ประชาชนผูถูกปกครองยอมมีอิสระในการ

ถอดถอนหรือลมลางรัฐหรือผูปกครองที่ทําผิดสัญญาได และอิสระในการถอดถอนหรือลมลางผูปกครองดังกลาว

คือ สิทธิธรรมชาติในการลงโทษผูปกครองของผูถูกปกครอง ซึ่งตอมาเรียกวา “สิทธิมนุษยชน”

 การเรียกรองสิทธิมนุษยชนและการจัดทําเอกสารในยุคแรก ๆ เนนเรื่องสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจแบบเสรี ซึ่งระบบเศรษฐกิจแบบเสรีมีเงื่อนไขสําคัญคือ 

การปลอดการแทรกแซงของรัฐ แตเมื่อเวลาผานไประบบเสรีกลับทําใหเกิดปญหาสังคมตามมา ทั้งนี้ เนื่องจากเปน

ความจริงที่วาคนเรามีความสามารถและโอกาสไมเทากัน ดังนั้น การปลอยเสรีทําใหมนุษยกลุมหน่ึงไดประโยชน 

ในขณะท่ีมนุษยอีกกลุมหนึ่งถูกใชเปนเคร่ืองมือในการหาประโยชนจากกลุมแรก และกลุมหลังซึ่งมีจํานวนมาก

ตกอยูในสภาวะยากจนที่สุดและอยูอยางไมมีสภาพที่มีคาความเปนมนุษยเหลืออยู และจากสภาวการณที่เกิดขึ้น
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1  พอพันธุ  คิดจิตต, “แนวความคิดและผลกระทบเก่ียวกับขอสัญญาที่ไมเปนธรรม”, ดุลพาห, ปที่ 40, เลมที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2536, น.40 - 41.
2  มาลี  พฤกษพงศาวลี, “สิทธิทางดานแรงงาน : ปจจัยพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน,” น.6 - 7.

ในสังคมดังกลาว นํามาซ่ึงการเรียกรองสิทธิมนุษยชนในรูปแบบใหมขึ้นมา ในลักษณะเปนสิทธิที่จะมีสภาพการ

ดํารงชีวิตที่ดีและมีสภาพการทํางานที่ดี โดยการเรียกรองใหรัฐเขามามีบทบาทในการกระทําเพื่อเสริมสรางให

มนุษยมีความเปนอยูที่ดี สมความเปนมนุษย ซึ่งตรงขามกับแนวคิดเดิมที่หามรัฐเขาแทรกแซงกอใหเกิดแนวคิด

พื้นฐานเกี่ยวกับการใหอํานาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความ

สัมพันธระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกัน 

 แนวคิดดังกลาวเกิดขึ้นในชวงศตวรรษที่ 19 เพื่อจะเยียวยาแกไขความอยุติธรรมและความไรมนุษยธรรม

ที่เกิดขึ้นในสังคมอันเปนผลมาจาก “ลัทธิเสรีนิยม” (Liberalism) ที่เปดโอกาสใหมีการเอารัดเอาเปรียบกันเปน

อยางมากของผูคนในสังคม โดยเฉพาะผูที่มีความแข็งแรงกวามีอํานาจตอรองในทางเศรษฐกิจที่เหนือกวา มักจะใช

ความแข็งแรงและอํานาจตอรองท่ีเหนือกวาของตนดังกลาว กดข่ี ขมเหง เอารัดเอาเปรียบผูที่ออนแอกวาหรือ

ดอยกวาเพ่ือแสวงหาประโยชนแกตนใหมากท่ีสุด ตัวอยางเชน ในเร่ืองเสรีภาพในการแสดงเจตนาและเสรีภาพ

ในการทําสัญญาในความเปนจริงเกิดความไมเสมอภาคระหวางคูสัญญาโดยแสดงออกในรูปของการไมมีการเจรจา

ตอรองกัน คูสัญญาฝายหนึ่งเปนฝายท่ีเสียเปรียบในทางเศรษฐกิจ ถูกจํากัดในทางความเปนจริงวาตองเขารวมทํา

สัญญากับอีกฝายหนึ่ง โดยตองยอมรับตามขอสัญญาท่ีผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพไดกําหนดไวลวงหนาแลว 

เชน สัญญากูยืม สัญญาเชาซื้อ กรมธรรมประกันภัย หรือสัญญาจาง เปนตน  สัญญาเหลานี้จะถูกรางเนื้อหา

ขอสัญญาไวกอนแลวโดยผูประกอบธุรกิจและฝายที่จะเขาทําสัญญาดวยไมมีสิทธิจะแกไขเปล่ียนแปลงขอสัญญา

ดังกลาว แตจะทําไดเพียงแตจะยอมรับหรือปฏิเสธการทําสัญญาเทานั้นการเจรจาตอรองกันในสัญญาจะไมมีใน

สญัญาเหลาน้ี และหลกัท่ีวาสญัญาเกดิจากเจตนารวมกนัโดยเสรีของคูสญัญาก็จะเปนไปไมไดอกีตอไป ความเปนธรรม

ในสังคมก็ไมมีเพราะในเมื่อขอสัญญาไดถูกกําหนดอยางไม เปนธรรมไวลวงหนาจากผูประกอบธุรกิจแตฝายเดียว

และอีกฝายหน่ึงอยูในภาวะจํายอมตองทําสัญญาดวย สัญญาเหลานี้จึงเสมือนเกิดจากเจตนาของผูประกอบธุรกิจ

ฝายเดียว หลักเจตนาและหลักเสรีภาพในการทําสัญญาจึงไมอาจเกิดข้ึนไดในสัญญาท่ีไมมีความเทาเทียมกัน

ในการทําสัญญาจริง ๆ1  โดยเฉพาะในสัญญาจางแรงงานซึ่งคูสัญญาไมไดมีความเสมอภาคหรือมีเสรีภาพในการ

ทําสัญญาอยางแทจริง ในสัญญาจางแรงงานนายจางเปนผูที่อยูในสถานะที่ไดเปรียบกวาลูกจางเพราะเปนเจาของ

ปจจัยในการผลิต ในขณะท่ีลูกจางมีแตเพียงแรงงานท่ีจะขายใหแกนายจางเทานั้น ความจําเปนทางเศรษฐกิจทําให

ลูกจางไมอาจเปนผูตั้งเงื่อนไขตอรองกับนายจางไดเพราะมีแรงงานในตลาดท่ีพรอมจะทําตามเง่ือนไขหรือความ

พอใจของนายจางอยูมากมาย จึงเห็นไดวาลูกจางถูกความจําเปนทางเศรษฐกิจบีบบังคับไมใหมีเสรีภาพในการที่จะ

ตอรองกับนายจางไดอยางเต็มที่ เสรีภาพความเสมอภาคในการทําสัญญาจางแรงงาน ในทางความเปนจริงจึงเปน

ไปไมได2 และนายจางมักจะขูดรีดเอาประโยชนจากแรงงานลูกจาง เชน กําหนดใหลูกจางทํางานลวงเวลาโดยไมจาย

คาลวงเวลา จายคาแรงใหแกลกูจางในราคาท่ีถกูและไมใหสวสัดิการหรือจดัหามาตรการในการรักษาความปลอดภัย

ในการทํางานใหแกลูกจางและกดขี่ขูดรีดผูใชแรงงานในลักษณะตาง ๆ เปนตน  
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 นอกจากน้ี แมกระท่ังระหวางคนในครอบครัวดวยกันก็ไมมีความเสมอภาคเทาเทียมกันในความเปนจริง 

กลาวคือ เนื่องจากความสัมพันธภายในครอบครัวจะมีผูที่เปนหัวหนาครอบครัว ซึ่งมีหนาที่ในการปกครองเล้ียงดู

สมาชิกในครอบครัวและมีอํานาจเหนือสมาชิกทุกคนในครอบครัว สวนสมาชิกในครอบครัวก็มีหนาท่ีตองเช่ือฟง

คําสั่งและอยูใตอํานาจของหัวหนาครอบครัว เพราะตองพึ่งพาผูเปนหัวหนาครอบครัวสําหรับปจจัยตาง ๆ ที่จําเปน

ในการดํารงชีวิต ในบางกรณีผู เปนหัวหนาครอบครัวอาจใชอํานาจเหนือที่ตนมีกระทําการท่ีเปนการละเมิด

สิทธิมนุษยชนของคนในครอบครัว เชน การใชความรุนแรงกับคนในครอบครัวดวยวิธีการตาง ๆ หรือการละเมิด

สิทธิเด็ก และคนในครอบครัวที่ถูกใชความรุนแรงหรือละเมิดสิทธิดังกลาว ก็ตองจํายอมเพราะยังตองพ่ึงพาอาศัย

ผูที่เปนหัวหนาครอบครัวอยู

 จากความไมเสมอภาคเทาเทียมกันในความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนในสังคมดังกลาว ไดกอใหเกิดความทุกขยาก

แกคนสวนใหญของสังคมเปนอยางมากและถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน รัฐจึงมีหนาที่ตองเขาไปปกปอง

คุมครองผูที่ออนแอกวาหรือดอยกวาในสังคมดังกลาว เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในสังคม เพ่ือใหเขาเหลานั้น

มีสภาพชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น มีความเสมอภาคเทาเทียมกันทั้งในความเปนจริงและในทางกฎหมายไมนอยไปกวา

ผูมีอํานาจในสังคม หรือผูมีฐานะทางเศรษฐกิจดีกวาและเพื่อเปนการคุมครองสิทธิมนุษยชนของคนเหลานั้น ดังนั้น 

ประเทศตาง ๆ รวมทั้งประเทศไทยจึงไดมีการกําหนดใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจเขาไป

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกัน

 อยางไรก็ตาม ในระยะหลัง ๆ นี้ ปรากฏวามีเร่ืองรองเรียนหลาย ๆ เร่ืองท่ีเสนอมายังคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติเพื่อใหพิจารณาตรวจสอบวาการกระทําตามเรื่องรองเรียนเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

หรอืไม เปนเรือ่งเกีย่วกบัการกระทาํของเอกชนตอเอกชนดวยกนั และมกีารตัง้ประเดน็ปญหาเกีย่วกบัอาํนาจหนาทีข่อง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการกระทําในความสัมพันธ

ระหวางเอกชนดวยกันหรือไม อันเปนปญหาเกี่ยวกับความรู ความเขาใจของประชาชนทั่วไปตออํานาจหนาที่และ

การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และเปนปญหาพื้นฐานท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอ

ขอบเขตของการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

แกบุคคลท่ัวไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542

 คณะผูศึกษาวิจัยจะไดนําขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามเร่ืองรองเรียนตาง ๆ ดังกลาวมาใชเปนฐานในการ

วิเคราะหปญหาเก่ียวกับขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตอการกระทําขององคกร

ของรัฐและตอการกระทําของเอกชนอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน และนําเสนอแนวทางในการแกไขปญหา

ดังกลาวตอไป เพื่อใหประชาชนเกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกันเกี่ยวกับขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตลอดจนผลของการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติดวย

 แตการท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเขาไปตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ

ระหวางเอกชนดังกลาวมีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของบุคคล ดังนั้น จึงตองมีบทบัญญัติ

ของกฎหมายใหอํานาจไวจึงจะกระทําได โดยการทําหนาที่ดังกลาวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

จะมีขอบเขตท่ีจะกระทําไดแคไหน เพียงใด ขึ้นอยูกับวามีหลักการและมาตรฐานสากล หรือกฎหมายภายใน
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ของประเทศนั้น ๆ กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ไวอยางไร และในปจจุบันมีปญหาเกี่ยวกับขอกฎหมายและปญหา

ที่เกิดจากทางปฏิบัติอยางไรบาง ซึ่งปญหาตาง ๆ ที่กลาวมานั้น ผูศึกษาวิจัยไดนํามากําหนดเปนประเด็นการศึกษา

วิจัยหลักของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยคณะผูศึกษาวิจัยจึงไดศึกษาวิเคราะหหลักเกณฑตาง ๆ จากหลักทฤษฎี

และตําราทางวิชาการที่เกี่ยวของ พรอมทั้งศึกษาปญหาในทางปฏิบัติที่เกิดข้ึน เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดมาจัดทําเปน

ขอเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการตรวจสอบการละเมิด

สทิธิมนษุยชนในความสมัพนัธระหวางเอกชนดวยกนัใหมคีวามชดัเจนและสอดคลอง ตามเจตนารมณของรฐัธรรมนญู

แหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 257 วรรคหน่ึง (1) และพระราชบัญญตัคิณะกรรมการสิทธมินษุยชน

แหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 (2) ซึ่งจะปรากฏรายละเอียดของการศึกษาในบทตาง ๆ ที่เกี่ยวของตอไป
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บทที่ 1
แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการคุมครองสิทธิมนุษยชน

 แนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนและการคุมครองสิทธิมนุษยชนมีมาตั้งแตสมัยกรีกโรมัน อันเนื่องมาจาก

สภาพสงัคมทีไ่รระบบระเบียบในการปกครอง ณ ขณะน้ัน การดาํเนนิชวีติของผูคนในยคุนัน้จงึคอนขางทีจ่ะเปนอสิระ 

และจากการท่ีตางคนตางมีอิสระดังกลาว การใชสิทธิเสรีภาพในการดําเนินชีวิตของแตละคนมักจะมีการลวงละเมิด

หรือกระทบกระท่ังสิทธิเสรีภาพของผูอื่นอยูเสมอ ๆ และเมื่อมีการลวงละเมิดหรือกระทบกระท่ังกันดังกลาวเกิดขึ้น 

ตางคนตางก็มีอํานาจท่ีจะบังคับการตามสิทธิเสรีภาพและลงโทษผูลวงละเมิดดวยกําลังของตนในลักษณะ

ของการแกแคนทดแทน ทําใหเกิดปญหาความขัดแยงระหวางผูคนในสังคม และจากการไรระบบระเบียบในการ

ปกครองดงักลาว  การปกครองบานเมอืง ณ ขณะนัน้จงึอยูทีด่ลุพินจิของผูปกครองทีจ่ะกระทาํตามทีต่นเหน็สมควร3 

และผูปกครองมักจะใชอํานาจปกครองในลักษณะตามอําเภอใจกดขี่ขมเหงผูใตปกครองใหไดรับความทุกขยาก

แสนสาหัส นักคิดนักปรัชญาในยุคน้ันจึงไดกลาวอางแนวความคิดเร่ืองกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) และ

สิทธิธรรมชาติ (Natural Rights) ของมนุษยขึ้น เพื่อประสานความขัดแยงระหวางผูคนในสังคมและจํากัดการใช

อํานาจของผูปกครองดงักลาว และแนวความคดิทัง้สองดังกลาวกไ็ดพฒันามาเปนแนวความคดิเกีย่วกบัสิทธมินษุยชน

และการคุมครองสิทธิมนุษยชนมาจนกระทั่งปจจุบัน 

1.1  แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

 แมแนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนจะปรากฏข้ึนต้ังแตสมัยกรีกโรมัน แตในสมัยนั้นไมไดเรียกวา

“สทิธมินษุยชน (Human Rights)” แตเรยีกวา “สทิธธิรรมชาติ (Natural Rights)” และตอมาเรียกวา “สทิธขิองมนษุย 

(Rights of Man)” กอนที่จะมีการเรียกวาสิทธิมนุษยชนดังเชนปจจุบันและบุคคลแรกที่ใชคําวา “สิทธิมนุษยชน” 

แทนคําวา “สิทธิของมนุษย” หรือ “สิทธิธรรมชาติ” คือ Thomas Paine นักเขียนและนักตอสูทางการเมือง

ชาวอังกฤษ ในงานแปลคําประกาศสิทธิของมนุษยและพลเมือง ค.ศ. 1789 ของฝรั่งเศสเปนภาษาอังกฤษ 

ตอมา คําวา “สิทธิมนุษยชน” ไดปรากฏในกฎบัตรสหประชาชาติ ค.ศ. 1945 แตคนสวนใหญมักเขาใจกันวา

การเปล่ียนถอยคําจากคําวา “สิทธิของมนุษย” มาเปนคําวา “สิทธิมนุษยชน” มาจากขอเสนอแนะของ

นาง Eleanor Roosevelt ในป ค.ศ.1943 ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ ซึ่งรับผิดชอบ

ในการทํารางปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและไดรับการยอมรับจนใชคํานี้อยางจริงจังในปฏิญญาสากล

วาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.19484 และเปนที่รูจักและยอมรับทั้งในระดับระหวางประเทศและภายในประเทศและ

ใชคํานี้มาจนกระท่ังปจจุบัน

3  กุลพล  พลวัน, สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัดภาพพิมพ, 2543), น. 14.
4  Alan S. Rosenbaum (Ed), “The Philosophy of Human Rights International Perspective”, Op.cit., P.9 อางถึงใน จรัญ  โฆษณานันท, 
 สิทธิมนุษยชนไรพรมแดน ปรัชญา กฎหมาย และความเปนจริงทางสังคม, (กรุงเทพมหานคร :  สํานักพิมพนิติธรรม, 2545), น. 59 - 60.
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 1.1.1 ความหมายและความสําคัญของสิทธิมนุษยชน

   1) ความหมายของสิทธิมนุษยชน

    แมรัฐทุกรัฐจะใหความสําคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนและยอมรับวาเปนเร่ืองที่เกี่ยวกับรัฐทุกรัฐ

ไมใชเร่ืองภายในของรัฐใดรัฐหน่ึงอีกตอไป แตก็ยังไมมีการกําหนดนิยามของคําวา “สิทธิมนุษยชน” ใหชัดเจนวา

หมายความวาอยางไร แมแตในกฎบัตรสหประชาชาติ ค.ศ. 1945 ในฐานะธรรมนูญขององคการสหประชาชาติและ

ตราสารเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศฉบับแรกที่ใหการยอมรับและคุมครองสิทธิมนุษยชนในระดับโลก 

หรือแมแตในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 ซึ่งถือเปนเอกสารแมบทของสิทธิมนุษยชนปจจุบัน

ก็ไมไดใหความหมายของสิทธิมนุษยชนไวอยางเฉพาะเจาะจง5 วาหมายความวาอยางไร คงกําหนดไวแตเพียง

องคประกอบหรือลักษณะของสิ่งที่จะถือวาเปนสิทธิมนุษยชนเทานั้น6

    การทีอ่งคการสหประชาชาตไิมไดกาํหนดคาํนยิามของคาํวา “สทิธมินษุยชน” ไวเปนการเฉพาะ

เจาะจงดังกลาวอาจจะดวยเหตุผลสามประการคือ ประการแรก เปนการละไวในฐานที่เขาใจกันไดโดยสามัญสํานึก 

ประการที่สอง เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยงในการอธิบายความ และประการที่สาม เพื่อเปดกวางความหมายไวเพื่อ

ความยืดหยุนหรือตอบรับการพัฒนาความหมายสิทธิมนุษยชนท่ีไมหยุดนิ่งตามพลวัตรสังคม7 และเมื่อพิจารณา

จากพัฒนาการในทางประวัติศาสตรของสิทธิมนุษยชนจะพบวา แนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนมีความเปนพลวัตร 

(Dynamic) โดยขึ้นอยูกับบริบทตาง ๆ ของแตละสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงตามกาลเวลา8 เชน การมีประวัติศาสตร 

คานิยม ความเชื่อ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง หรือสภาพแวดลอม ฯลฯ ที่แตกตางกัน แตละสังคม

จึงมีความเขาใจสิทธิมนุษยชนในความหมายที่แตกตางกันไป การใหนิยามคําวาสิทธิมนุษยชนไวเปนการแนนอน

ตายตัว จึงอาจเปนการไปจํากัดความหมายของคําวาสิทธิมนุษยชนไวกับสังคมใดสังคมหนึ่ง ในชวงเวลาใดชวงเวลา

หนึ่งมากเกินไป ดังนั้น จึงควรปลอยใหความหมายของคําวาสิทธิมนุษยชนพัฒนาไปตามพลวัตรของสังคมในแตละ

ยุคแตละสมัย ในการพิจารณาความหมายของคําวา “สิทธิมนุษยชน” ในท่ีนี้ จึงจะแยกพิจารณาเปนสิทธิมนุษยชน

ตามแนวคิดดั้งเดิมกับสิทธิมนุษยชนตามแนวคิดสมัยใหม

5  อุดม  รัฐอมฤต และคณะ, การอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
 พุทธศักราช 2540, (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัดนานาสิ่งพิมพ, 2544), น. 42.
6  คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ. เอกสารสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ. ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 คําปรารภ 
 “ดวยเหตุที่การยอมรับศักดิ์ศรีประจําตัว และสิทธิซึ่งเสมอกันและไมอาจโอนแกกันไดของสมาชิกทั้งปวงแหงครอบครัวมนุษยเปนรากฐานของเสรีภาพ, 
 ความยุติธรรมและสันติภาพในพิภพ,...”
 ขอ 1.  มนษุยทัง้หลายเกดิมามอีสิรเสรีและเทาเทยีมกันทัง้ศกัดิศ์รีและสทิธทิกุคนไดรบัการประสทิธปิระสาทเหตผุลและมโนธรรม และควรปฏบิตัติอกัน
  อยางฉันพี่นอง
 ขอ 2.  บคุคลชอบทีจ่ะมสีทิธแิละเสรภีาพประดาทีร่ะบุไวในปฏญิาณนี,้ ทัง้นี ้โดยไมมกีารจําแนกความแตกตางในเรือ่งเรือ่งใดๆ, เชน เชือ้ชาต,ิ สผีวิ, เพศ, 
  ภาษา, ศาสนา, ความเห็นทางการเมือง, หรือทางอื่นใด, ชาติหรือสังคมอันเปนที่มาเดิม, ทรัพยสิน, กําเนิด, หรือสถานะอ่ืนใด.
  นอกจากน้ี การจําแนกขอแตกตางโดยอาศัยมลูฐานแหงสถานะทางการเมืองทางดุลอาณาหรือทางเร่ืองระหวางประเทศของประเทศ หรอืดนิแดน
  ซึ่งบุคคลสังกัดจะทํามิได ทั้งนี้ไมวาดินแดนดังกลาวจะเปนเอกราชอยูในความพิทกัษมิไดปกครองตนเองหรืออยูภายใตการจํากัดแหงอธิปไตย
  อื่นใด.
7  จรัญ  โฆษณานันท, สิทธิมนุษยชนไรพรมแดน ปรัชญา กฎหมาย และความเปนจริงทางสังคม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2545), น. 57.
8  อุดม  รัฐอมฤตและคณะ, อางแลว เชิงอรรถที่ 5, น. 42.
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    (1) ความหมายตามแนวคิดด้ังเดิม

      โดยท่ีแนวความคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชนมีรากเหงาความคิดมาจากแนวความคิดเร่ือง

กฎหมายธรรมชาติและสิทธิธรรมชาติ การปรากฏตัวหรือสถานการณมีอยูของสิทธิมนุษยชนในสายตาของฝาย

กฎหมายธรรมชาติหรือธรรมชาตินิยม มักมองวาสิทธิมนุษยชนเปนสิทธิที่มีอยูแลวโดยธรรมชาติหรือเปนสิทธิ

ธรรมชาติ (Natural Rights) ซึ่งมนุษยเพียงคนพบ (Discover) มิใชสิทธิที่เกิดจากอํานาจหรือการประทานให

ของมนุษยดวยกันเอง9 ดังนั้นจึงมีผูใหความหมายของคําวา “สิทธิมนุษยชน” ในยุคนั้นวา 

      สิทธิมนุษยชน คือ สิทธิที่คนทุกคนมีอยู โดยเสมอภาคเทาเทียมกันดวยเหตุที่เขา

เปนมนุษย เปนสิทธิที่ตั้งอยูบนความใสใจตอธรรมชาติแหงการเปนมนุษยของเรา10  สิทธิมนุษยชน จึงเปนสิทธิ

ที่เกิดมาเองโดยธรรมชาติในตัวมนุษย ในความหมายท่ีวาแหลงที่มาของสิทธินี้คือธรรมชาติของมนุษย (Human 

Nature) มิไดเกิดขึ้นเพราะการอนุญาตจากรัฐหรือเปนผลจากการกระทําของใครคนใดคนหน่ึงโดยเฉพาะ ดังนั้น 

ในการมีสิทธิมนุษยชนบุคคลจึงไมจําเปนตองมีสิ่งใดๆ นอกเหนือจากความเปนมนุษยเขาไมตองทําอะไรท้ังสิ้น

นอกเสียจากการไดเกิดมาเปนมนุษย11

      สิทธิมนุษยชน คือ คุณลักษณะประจําตัวของมนุษยทุกคนในฐานะท่ีเกิดมาเปนมนุษย

และดวยเหตผุลแตเพยีงอยางเดยีววาเขาเกดิมาเปนมนษุย ทกุคนมสีทิธแิละเสรภีาพเหลานีอ้ยูแลวต้ังแตกอนทีจ่ะมี

สังคมการเมืองท่ีเรียกวา “รัฐ” (State) เกิดขึ้น12 และไมมีมนุษยผูใดสามารถสละสิทธิและเสรีภาพเหลานี้ได

โดยชอบ และไมมี “ผูปกครองวาการแผนดิน (Sovereign)” คนใดหรือคณะใดมีอํานาจทําลายสิทธิและเสรีภาพ

เหลานี้ไดเชนกัน13 สิทธิมนุษยชนจึงมิไดเปนการที่รัฐบัญญัติกฎหมายใหสิทธิแกบุคคล หากแตเปนการที่กฎหมาย

ของรัฐไดรับรองถึงความมีอยูของสิทธิที่ติดตัวมนุษยไวในบทบัญญัติของกฎหมายเทานั้น  เชน สิทธิในชีวิตรางกาย

ของบุคคล เสรีภาพในทางความเชื่อของบุคคล เปนตน14

      การใหความหมายสิทธมินษุยชนตามแนวคิดดังกลาว เปนการใหความหมายสิทธมินษุยชน

โดยพิจารณาจากธรรมชาติของการเปนมนุษยและยืนยันถึงการถือครองสิทธิดังกลาว โดยมนุษยทุกคน15 และจาก

ความหมายดังกลาวทําใหเห็นถึงลักษณะของสิทธิมนุษยชน 2 ประการ คือ ความเปนสากลของสิทธิมนุษยชน 

และการไมอาจสละโอนหรือยอมใหพรากไปแกผูใดผูหนึ่ง คือ 

9  จรัญ  โฆษณานันท, อางแลว เชิงอรรถท่ี 7, น. 59.
10  R.J.Vincent, “Human Rights and International Relations” (Cambridge : Cambridge University Press,1988) ; จรัญ  โฆษณานันท (แปล), 
 “สทิธมินษุยชนและศักดิศ์รขีองมนุษย :  บทวจิารณเชงิวเิคราะห แนวคดิเร่ืองสทิธมินษุยชนในโลกท่ีมใิชตะวนัตก”, วารสารกฎหมาย, คณะนิตศิาสตร  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ปที่  10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2528, น. 79 - 80.
11 จรัญ  โฆษณานันท, อางแลว เชิงอรรถที่ 7, น. 57.
12 วรพจน วศิรตุพชิญ, สทิธแิละเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2540, พมิพคร้ังที ่2, (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพมิพวญิชูน, 
 2543), น. 44.
13  เพิ่งอาง, น. 40.
14  บรรเจดิ  สงิคะเนต,ิ หลกัพืน้ฐานของสทิธเิสรีภาพและศักดิศ์รคีวามเปนมนษุยตามรัฐธรรมนูญ, พมิพครัง้ที ่2 ปรบัปรุงใหม, (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพมิพ
 วิญูชน, 2547), น. 73.
15  จรัญ  โฆษณานันท, อางแลว เชิงอรรถที่ 7, น. 58.
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16  บรรเจิด  สิงคะเนติ, อางแลว เชิงอรรถที่ 14, น. 73.
17  วิชัย  ศรีรัตน, “พัฒนาการของสิทธิมนุษยชน”, ดุลพาห, ปที่ 48, เลมที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2544, น. 47.
18  จรัญ  โฆษณานันท, อางแลว เชิงอรรถที่ 7, น. 125.
19 เพิ่งอาง, น. 79.

      - ความเปนสากล (Universality) ของสทิธมินษุยชน กลาวคอื เนือ่งจากสทิธมินษุยชน

เปนสิทธิที่ผูกพันอยูกับความเปนมนุษยและติดตัวมนุษยทุกคนมาต้ังแตกําเนิดสิทธิมนุษยชนจึงไมมีขอจํากัด

ในทางลักษณะตัวบุคคลคือ16 เปนสิทธิที่บุคคลทุกคนเปนผูทรงสิทธิโดยไมมีการแบงแยกวาบุคคลน้ันจะเปน

คนของชาติใด เชื้อชาติใด ภาษาใด หรือศาสนาใด และสามารถกลาวอางสิทธิดังกลาวไดโดยไมจํากัดสถานที่

และเวลา 

      - การไมอาจสละโอนหรือยอมใหพรากไป (Inalienability) แกผูใดผูหนึ่ง กลาวคือ 

แมสทิธมินษุยชนจะเปนสทิธทิีต่ดิตวัทุกคนมาตัง้แตกาํเนดิในฐานะท่ีเกดิมาเปนมนษุยและบคุคลทกุคนสามารถกลาว

อางสิทธิดังกลาวไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี แตบุคคลทุกคนในฐานะท่ีเปนผูทรงสิทธิดังกลาว ก็ไมอาจแสดง

เจตนาจําหนายจายโอนหรือสละสิทธิดังกลาวใหแกบุคคลใดก็ได และรัฐหรือบุคคลใดก็ไมอาจกระทําการใด

อันเปนการพรากสิทธิดังกลาวไปจากบุคคลได เพราะหากยอมใหมีการโอน การสละ หรือการพรากสิทธิมนุษยชน

ไปจากบุคคลได เทากับยอมใหมีการสละหรือทําลายความเปนมนุษยของบุคคลได ซึ่งไมอาจทําไดเพราะความเปน

มนุษยไมอาจจะสละโอนหรือทําลายไดโดยรัฐหรือบุคคลใดแมกระทั่งมนุษยคนนั้นเอง

       นิยามความหมายสิทธิมนุษยชนดังกลาว เปนการนิยามความหมายสิทธิมนุษยชน

ในยุคเร่ิมตนในสังคมตะวันตก และเม่ือสงัคมและอุดมการณทางการเมืองการปกครองของตะวันตกเปล่ียนแปลงไป 

การนิยามความหมายสิทธิมนุษยชนในสังคมตะวันตกก็เปลี่ยนไปตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมดวย 

     (2)  ความหมายตามแนวคิดสมัยใหม

       ตามแนวคิดสมัยใหมเห็นวา สิทธิมนุษยชนไมใชสิทธิที่มีมาโดยธรรมชาติของมนุษย 

แตเกิดจากการกระทําหรือการสรางสรรคของมนุษยภายหลังท่ีเกิดสังคมการเมืองท่ีเรียกวารัฐแลว และเห็นวา

สิทธิมนุษยชนเปนเร่ืองอุดมการณหรือแนวคิดที่มนุษยกลาวอางเพ่ือเรียกรองใหประโยชนของตนไดรับการรับรอง

คุมครองจากผูปกครองหรือรัฐ โดยอางความชอบธรรมของประโยชนนั้น ๆ วาเปนสิ่งจําเปนตอความเปนมนุษย 

(Human dignity)17 และมีการพัฒนาไมหยุดนิ่งตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษยในแตละยุคสมัย 

สิทธิมนุษยชนตามแนวคิดสมัยใหมจึงไมใชสัจธรรมที่เปนนิรันดร หรือคุณคาสูงสุดและมิใชสิ่งสมบูรณถูกตอง

ในทุก ๆ สถานท่ีหรือโดยไมจํากัดกาละ18 หากแตมีการเปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการทางประวัติศาสตรการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในแตละยุคสมัย และจากวิวัฒนาการของสังคมมนุษยในแตละยุคสมัยจนกระท่ัง

ปจจุบันจะพบวา สิทธิมนุษยชนมีพัฒนาการทางประวัติศาสตรแบงออกเปน 3 ยุค คือ19

       ยุคที่ 1 สิทธิมนุษยชนแบบปจเจกชนนิยม (Individualism) ที่เนนคุณคาอุดมคติ

เรื่อง “อิสระเสรีภาพ” ของมนุษยและถือเปนยุคเร่ิมตนแหงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Civil and 

Political Rights) ปรากฏชัดในขอเขียนของ John Locke นักปรัชญาชาวอังกฤษที่ใหความสําคัญกับคุณคาของ
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20 บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชนเลม 1 วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคตางๆ , พิมพคร้ังที่ 6, (กรุงเทพมหานคร : สํานัก
พิมพวิญูชน, 2546), น. 64.
21 จรัญ  โฆษณานันท, อางแลว เชิงอรรถที่ 7, น. 63.
22 วิชัย  ศรีรัตน, อางแลว เชิงอรรถที่ 17, น. 42.
23 จรัญ  โฆษณานันท, อางแลว เชิงอรรถที่ 7, น. 137.
24 วิชัย  ศรีรัตน, อางแลว เชิงอรรถที่ 17, น.44 - 45.
25 เพิ่งอาง, น. 42 - 43.

มนุษยแตละคนในฐานะปจเจกชน (Individualism) วามีสิทธิอิสระที่ผูมีอํานาจจะละเมิดมิไดอยูและผูมีอํานาจ

ตองยอมรับพรอม ๆ กับการจํากัดอํานาจผูปกครอง20 โดยผานทางสัญญาประชาคม (Social Contract) และ 

Locke ไดอาศัยทฤษฎีสิทธิปจเจกชนนิยมนี้สนับสนุนความชอบธรรมแหงสิทธิชาวอังกฤษในการตอสูกับกษัตริย

ที่เปนทรราช21 โดยสิทธิมนุษยชนในยุคนี้จะสรางพันธะในทางลบ (Negative Obligation) ใหกับรัฐ กลาวคือ 

หามรัฐเขามายุงเกี่ยวแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพของปจเจกชน ในขณะเดียวกันก็กอหนาที่ใหกับบุคคลที่สาม

ในการท่ีตองมีหนาที่เคารพตอสิทธิและเสรีภาพของผูทรงสิทธินั้นดวย สิทธิมนุษยชนในยุคนี้จึงกอพันธะใหรัฐ

เพียงออกกฎหมายรับรองสิทธิและบังคับใชเพื่อใหผูมีสิทธิไดใชสิทธิได สิทธิมนุษยชนในยุคนี้ ไดแก สิทธิและ

เสรีภาพในเน้ือตัวรางกาย สิทธิในการมีสัญชาติและการไดรับการยอมรับวาเปนบุคคลตามกฎหมาย สิทธิในการมี

ศักดิ์ศรี สิทธิในความเปนสวนตัว สิทธิในมโนธรรม ความคิด และศาสนา และสิทธิในการพูดและการแสดงออก 

เปนตน22

     ยุคที่ 2 สิทธิมนุษยชนแบบความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice) ที่ขยายคุณคา

อุดมคติไปสูเรื่อง “ความเสมอภาค” ของมนุษย และทําใหเกิดการปรากฏตัวของสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม ปรากฏในงานเขียนของ John Rawls เรื่อง “ทฤษฎีความยุติธรรม” ซึ่งมีหลักการสําคัญที่เนนคุณคา

ของสิทธิเสรีภาพอยางสูงของมนุษยสองประการ คือ หลักความมีอิสระเทาเทียมกัน ซึ่งมนุษยทุกคนจะตองมี

สิทธิเทาเทียมกันในเสรีภาพข้ันพื้นฐานอยางมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนได และหลักความเสมอภาคของโอกาส

ทีเ่ปนธรรมหรือหลักความแตกตาง ในกรณีของความแตกตางในฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมตามหลักความยุตธิรรม

ทางสังคมแลว ความไมเสมอภาคดังกลาวจะตองไดรับการจัดระเบียบใหเปนธรรมหรือใหเปนประโยชนมากท่ีสุด

แกคนท่ีเสียเปรียบหรือดอยโอกาสท่ีสุดในสังคม23 ทั้งนี้เนื่องจากในความเปนจริงแลวคนเรามีความสามารถและ

โอกาสไมเทากันทําใหมนุษยกลุมหนึ่งไดประโยชน ในขณะที่มนุษยอีกกลุมหนึ่งถูกใชเปนเครื่องมือในการแสวงหา

ประโยชนจากกลุมแรกและกลุมหลังมีคนจํานวนมากที่ตกอยูในสภาวะยากจนที่สุดและอยูอยางไมมีสภาพที่มี

คาความเปนมนุษยเหลืออยู จึงทําใหเกิดการเรียกรองสิทธิมนุษยชนในรูปแบบใหมขึ้นมาในลักษณะเปนสิทธิ

ที่ใหมนุษยมีสภาพความเปนอยูที่ดีสมกับความเปนมนุษย24

     สิทธิมนุษยชนในยุคนี้ไดสรางพันธะในทางบวก (Positive Obligation) ใหกับรัฐฝายเดียว 

คือ เรียกรองใหรัฐเขามามีบทบาทในการกระทําเพ่ือเสริมสรางใหมนุษยมีชีวิตความเปนอยูที่ดี มีคุณคาสมกับ

ความเปนมนุษยแกประชาชนทุกคน แตไมไดกอหนาที่ใหกับบุคคลทั่วไป กลาวคือ บุคคลที่สามหรือเอกชนหาได

มีหนาที่ตองจัดหาสิ่งตาง ๆ ใหกับบุคคลที่เปนผูทรงสิทธินั้น ๆ ไม สิทธิมนุษยชนในยุคนี้ ไดแก สิทธิในการศึกษา 

สิทธิในที่อยูอาศัย สิทธิในการมีอาหารที่เพียงพอเปนตน25
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     ยุคท่ี 3 สิทธิมนุษยชนแบบกลุมบุคคล (Collective Rights) ที่มุ งสู หลักความเปน 

“ภราดรภาพ” หรือความสมานฉันทของเพ่ือนมนุษยทั้งมวลในโลก เกิดเปนสิทธิมนุษยชนใหมที่เรียกวา 

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

ของประชาชนทุกคน หาไดเปนสิทธิของปจเจกชนคนหนึ่งคนใดที่จะใชสิทธิเรียกรองตามลําดับ แตเปนสิทธิของ

กลุมบุคคล สิทธิมนุษยชนในยุคนี้เกิดจากการเรียกรองของกลุมประเทศโลกท่ีสาม ทั้งนี้เนื่องจากประเทศเหลานี้

ถูกกดขี่และตักตวงผลประโยชนจากรัฐเจาอาณานิคมและเนื่องจากประเทศเหลานั้นเปนประเทศกําลังพัฒนา

ที่ยากจน จึงกลาวอางสิทธิในการพัฒนาโดยถือวาเปนหนาที่ของทุกรัฐที่จะตองรวมมือกันสรางระเบียบโลกที่

เปนธรรม ที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาและตองชวยเหลือประเทศที่กําลังพัฒนาเหลานั้น26 สิทธิมนุษยชนในยุคนี้ 

ไดแก สิทธิในการกําหนดอนาคตตนเอง สิทธิในการพัฒนา สิทธิในการมีสวนรวมและไดรับประโยชนจาก

มรดกรวมของมนุษยชาติ สิทธิของชนกลุมนอย เปนตน

     ดังนั้น จึงมีผูใหความหมายคําวา “สิทธิมนุษยชน” ในความหมายท่ีแตกตางกันในแตละยุค

สมัย ดังนี้ 

     John Stuart Mill.27 อธิบายวา สิทธิมนุษยชน เปนสิทธิในฐานะเปนองคประกอบหน่ึง

ที่ไมอาจขาดไดในความสุขของมนุษย อันหมายถึงวาบุคคลทุกคนโดยธรรมชาติมีสิทธิที่จะไดรับการเคารพนับถือ

เชิงศีลธรรมอยางเทาเทียมกันจากผูอื่น

     Joel Feinberg.28 อธิบายวา สิทธิมนุษยชนเปนขอเรียกรองทางศีลธรรมอันมั่นคงสมบูรณ 

ซึ่งตั้งอยูบนฐานของความตองการหรือความจําเปนขั้นพื้นฐานของมนุษยทั้งหมด โดยถือวาปจเจกชนทุกคนลวนมี

สิทธิมนุษยชนเพราะทุกคนตางก็มีความตองการเยี่ยงมนุษยเหมือนกัน หาไมแลวก็คงไมสามารถมองเขาเหลานั้นวา

เปนดั่งมนุษยได

     John Rawls.29 อธิบายวา สิทธิมนุษยชน คือ การมีสิทธิที่จะไดรับการตอบสนอง

ความตองการในผลประโยชนตาง ๆ  ของมนุษย ซึ่งสมาชิกของกลุมชนจักตองไดรับการปกปอง คํ้าประกันและ

รับรองตามหลักความยุติธรรมทางสังคม 

     “สิทธิมนุษยชน” หรือ Human Rights หมายถึง30 สิทธิเสรีภาพสวนบุคคลซึ่งปกปอง 

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

โดยกฎหมายระหวางประเทศ หรือจารีตประเพณีระหวางประเทศ

     สิทธิมนุษยชน คือ31  สิทธิที่ครอบคลุมการดํารงอยูของมนุษย เพื่อชีวิตท่ีดีในสังคมท่ีดี 

โดยมีหลักการท่ีสําคัญสามเร่ืองคือ สิทธิในชีวิต สิทธิในการยอมรับนับถือ และสิทธิในการดําเนินชีวิตและพัฒนา

ตนเองตามแนวทางท่ีชอบธรรม

26 เพิ่งอาง, น. 43.
27 จรัญ  โฆษณานันท, อางแลว เชิงอรรถที่ 7, น. 71.
28 เพิ่งอาง, น. 58.
29 เพิ่งอาง, น. 138.
30 อุดม  รัฐอมฤตและคณะ, อางแลว เชิงอรรถที่ 5, น. 40.
31 เพิ่งอาง.
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     สิทธิมนุษยชน คือ32 สิทธิอันจําเปนท่ีมนุษยพึงมีเพื่อใหมนุษยไดมีชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี 

การที่มนุษยจะมีชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีได หาไดมีความหมายเพียงการมีชีวิต การดํารงชีวิตเทานั้น แตมนุษยตองมีสิทธิ

ที่จะพัฒนาตนเองเพื่อใหบรรลุถึงการมีชีวิตอยูอยางมีศักดิ์ศรี

     จากความหมายคําวา “สิทธิมนุษยชน” ดังกลาวจะเห็นวา สิทธิมนุษยชนสมัยใหมหรือ

ในยุคปจจุบันมิไดหมายความเฉพาะสิทธิธรรมชาติที่ติดตัวทุกคนมาต้ังแตกําเนิดในฐานะท่ีเกิดมาเปนมนุษยเทานั้น 

แตยงัรวมถงึสทิธอินัจาํเปนทีม่นษุยพงึมเีพือ่การดาํรงอยูอยางมศีกัดิศ์รขีองมนษุยดวย ไดแก สทิธใินความเปนอยูทีด่ี 

สิทธิในการยอมรับนับถือ สิทธิในการกําหนดตนเอง สิทธิในการพัฒนาตนเอง หรือสิทธิมีสวนรวมในการจัดการ

ทรัพยากรของรัฐ นอกจากน้ี สิทธิมนุษยชนสมัยใหมยังมิไดหมายถึงเฉพาะสิทธิของปจเจกชนเทานั้น แตยังรวมถึง

สิทธิของกลุมบุคคลดวย โดยเฉพาะกลุมบุคคลท่ีเปนผูดอยโอกาสและเสียเปรียบในสังคมท่ีตองไดรับการดูแล

ปกปองจากสังคมหรือรัฐ ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาสิทธิมนุษยชนสมัยใหมหรือในยุคปจจุบันมีสองระดับคือ33 

สิทธิของปจเจกชนกับสิทธิของกลุมบุคคล (Collective Rights)

 2) ความสําคัญของสิทธิมนุษยชน

  จากความหมายและพัฒนาการทางประวัติศาสตรของสิทธิมนุษยชนตามที่กลาวมาขางตนจะเห็นวา

สิทธิมนุษยชนมีที่มาจากความตองการสองประการของมนุษย คือ ความตองการเปนอิสระและความเทาเทียมกัน

ระหวางระหวางมนุษยดวยกันและความตองการจํากัดอํานาจของผูปกครองท่ีใชอํานาจกดข่ีประชาชน และจาก

ความตองการดังกลาวทําใหเห็นวาสิทธิมนุษยชนมีความสําคัญ 2 ประการคือ 

  (1) สิทธิมนุษยชนในฐานะที่เปนหลักในการเรียกรองอิสรภาพและความเทาเทียมกันของมนุษย

    สืบเนื่องจากสังคมมนุษยในสมัยบุพกาลท่ีเต็มไปดวยความทุกขยากและความไมเสมอภาค

เทาเทียมของมนุษย โดยมนุษยถูกแบงออกเปนชนช้ันสูงกับชนช้ันลาง โดยชนช้ันลางจะถูกเอารัดเอาเปรียบและ

ถกูปฏิบตัเิหมอืนกบัเปนวตัถสุิง่ของหรือสตัวเลีย้งของชนช้ันสงู สทิธติาง ๆ  ในสงัคมถกูสงวนไวสาํหรบัคนชัน้สงูเทานัน้ 

ทั้งน้ี เนื่องจากชนชั้นลางในขณะน้ันไมมีความเปนตัวของตัวเองและยังตองพ่ึงพาอาศัยชนช้ันสูงอยูทั้งในดาน

ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและปจจัยสี่ และสภาพการณเชนนี้ปรากฏทั้งในสังคมตะวันตกและตะวันออก คือ34 

    ในสังคมตะวันตกเริ่มตั้งแตสมัยเมโสโปเตเมีย ที่แฝงไวดวยความทารุณกรรมของระบบทาส 

การประหารหมู ทาสฝงตามลงไปในประเพณีฝงศพพระราชา การลงโทษท่ีรุนแรงในลักษณะตาตอตาฟนตอฟน เชน 

ถาคนไขตายในระหวางการผาตัดแพทยผูผาตัดตองถูกประหารตายตามไปดวย สมัยอียิปต ภาพของแรงงานทาส 

การทําการทารุณกรรมทาส และการสูญเสียแรงงานทาสจํานวนมหาศาลจากการสรางพิรามิด สมัยฮิบรู ที่ชาวยิว

ตกเปนทาสของอียิปตและตองทํางานหนักไดรับทุกขเวทนาแสนสาหัส สมัยกรีก แมกรีกจะมีความรุงโรจนในทาง

ปรัชญา โดยเฉพาะปรัชญากฎหมายธรรมชาติและสิทธิธรรมชาติที่เชื่อในความเสมอภาคทัดเทียมแหงคุณคาของ

มนุษยที่มีเหตุผลโดยธรรมชาติเสมอกัน แตจากชะตาชีวิตของ 3 นักปรัชญาที่ยิ่งใหญของกรีกโบราณ ไดแก 

32 วิชัย  ศรีรัตน, อางแลว เชิงอรรถที่ 17, น. 47.
33 เพิ่งอาง. น. 48.
34 รายละเอียดโปรดดู จรัญ  โฆษณานันท, อางแลว เชิงอรรถที่ 7, น. 3 - 34.
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โสกราตีส เพลโต และอริสโตเติ้ล อาจสะทอนใหเห็นการเบียดเบียน การขมเหงกันภายในสังคมกรีกไดในระดับหนึ่ง 

ที่วาระสุดทายแหงชีวิตโสกราตีสตองสิ้นสุดลงดวยการดื่มยาพิษฆาตัวตายตามคําพิพากษาของศาลประชาชน 

การเนรเทศตัวเองออกจากเอเธนสของเพลโตและถูกจับเปนทาสไปขายในตลาด และอริสโตเต้ิลท่ีตองหลบหนี

แทนการเผชิญหนากับโทษประหารชีวิตแบบโสกราตีส และในสมัยโรมัน แมโรมันจะมีความเรืองรองแหงเหตุผล

หรือคุณคาของความยุติธรรมรองรับกฎหมายโรมัน แตก็ไมอาจบดบังหรือปดกั้นความปาเถื่อนหรือการขมเหง

มนุษยดวยกันในสังคม โรมันถือวาทาสมิใชเพียงแคแรงงานในการผลิตของนายทาสเทานั้น หากยังเปนเสมือน

วัตถุไรชีวิตที่ตอบสนองความตองการทุกอยางของนายและอาจถูกซ้ือขายกันไดดังเชนสัตวเลี้ยง และปรากฏการณ

เชนน้ีกย็งัดาํรงเรือ่ยมาในสงัคมตะวนัตกตลอดจนสมยัใหม ในขณะทีใ่นสงัคมตะวนัออกกม็สีภาพการณไมแตกตางกนั 

ดังจะเห็นไดจากในสังคมอินเดียที่มีความเช่ือในระบบวรรณะหรือการแบงชั้นวรรณะของมนุษยออกเปน 4 

ประเภท ไดแก พราหมณ กษัตริย ไวศยะ และศูทรหรือทาส หรือแมกระท่ังสังคมไทยในอดีตที่มีระบบทาสกับ

นายทาส เปนตน 

     ตอมา เมื่อสังคมมนุษยมีความเจริญข้ึน มนุษยมีความเปนตัวของตัวเองและมีเหตุผล

กวาแตกอน มนุษยจึงสามารถชวยเหลือและดําเนินชีวิตไดดวยตนเองโดยไมตองพึ่งพาอาศัยผูอื่นเหมือนแตกอน 

หรือพ่ึงพาอาศัยผูอื่นแตนอยเทาที่จําเปน มนุษยโดยเฉพาะชนช้ันลางจึงมีความพยายามแสวงหาแนวทางเพ่ือ

ปลดปลอยอิสรภาพตนเองจากอํานาจกดข่ีครอบงําของชนช้ันสูงที่เหนือกวา หรือเพ่ือใหชนช้ันลางซ่ึงเปนผูดอยกวา

มีอิสรเสรีภาพมากข้ึนกวาเดิม หรือมีโอกาสพัฒนาตนเองใหทัดเทียมกับชนชั้นสูงที่เหนือกวา สิทธิมนุษยชน

จึงถูกกลาวถึงในฐานะเปนอุดมคติที่มนุษยกลาวอางขึ้นเพ่ือเรียกรองอิสรภาพและความเทาเทียมกันของมนุษย 

โดยอางวามนุษยทุกคนเกิดมายอมมีความเสมอภาคเทาเทียมกันและมีสิทธิบางอยางเหมือนกัน คือ สิทธิในชีวิต 

เสรีภาพ และทรัพยสินท่ีติดอยูกับความเปนมนุษยทุกคนมาแตกําเนิดในฐานะที่เกิดมาเปนมนุษย และไมมีมนุษย

คนใดที่จะพรากหรือโอนสิทธิดังกลาวไปจากมนุษยแตละคนได ดังนั้น จึงเปนการไมสมควรที่จะใหมนุษยสามารถ

ถือสิทธิครอบครอง ซื้อขาย กดขี่ขมเหง และกระทําทารุณกรรมมนุษยดวยกันได 

   (2)  สิทธิมนุษยชนในฐานะที่เปนหลักการในการจํากัดอํานาจของผูปกครอง

     จากพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของมนุษยชาติจะพบวา การตอสูเรียกรองเพื่อให

ไดมาซ่ึงสิทธิเสรีภาพของมนุษยเปนผลมาจากความขัดแยงอันเน่ืองมาจากความไมเทาเทียมของกลุมบุคคลสองกลุม 

คือ กลุมแรกเปนกลุมที่มีความเขมแข็งและมีอํานาจในการกําหนดความเปนไปภายในสังคม เชน กลุมชนชั้น

ปกครอง กลุมนักการเมือง กลุมพอคาและนักธุรกิจ และกลุมอิทธิพล สวนอีกกลุมหนึ่งเปนกลุมที่มีอํานาจตอรอง

ในทางสังคมนอยกวากลุมแรกและตองปฏิบัติตามการช้ีนําของกลุมแรก เชน กลุมชาวนาและเกษตรกร กลุมผูใช

แรงงาน และชนชั้นที่มีฐานะยากจน35 และคนกลุมแรกมักใชกําลังและอํานาจที่ตนมีกดขี่ขมเหงเอารัดเอาเปรียบ

คนกลุมหลังอยางไรมนุษยธรรมโดยเฉพาะชนชั้นผูปกครอง ทําใหคนกลุมหลังซ่ึงอยูในฐานะผูถูกปกครองพยายาม

หากฎเกณฑตาง ๆ เพื่อมาจํากัดอํานาจของผูปกครอง ไดแก แนวคิดเร่ืองกฎหมายธรรมชาติ และแนวคิดเรื่อง 

สทิธธิรรมชาติ กลาวโดยเฉพาะแนวคิดเรือ่งสทิธธิรรมชาติในฐานะแนวคิดเร่ิมตนของสิทธมินษุยชน ไดเสนอผานทฤษฎี

35 อุดม  รัฐอมฤตและคณะ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 5, น. 2.
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สัญญาประชาคมตามแนวความคิดของ John Locke ทั้งนี้ เพื่ออธิบายถึงที่มาและขอจํากัดอํานาจของรัฐหรือ

ผูปกครอง โดยอางวาในสภาวะธรรมชาติมนุษยทุกคนเทาเทียมกันและมีเสรีภาพอยางเต็มที่ในการกําหนดตนเอง

และเมื่อมีการลวงละเมิดกันเกิดขึ้น มนุษยทุกคนก็มีอํานาจที่จะบังคับตามสิทธิที่ตนมีอยูไดดวยตนเอง ทําใหเกิด

ความไมมั่นคงปลอดภัยตอไปในสภาวะธรรมชาติ และเพ่ือความมั่นคงปลอดภัยและความสงบเรียบรอยในสภาวะ

ธรรมชาติ มนุษยจึงตกลงเขาทําสัญญาอยูรวมกันเปนสังคมและจัดตั้งรัฐบาลข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีปกครองรักษา

ความสงบเรียบรอยและอํานวยความยุติธรรมใหเกิดขึ้นในสังคมเรียกวา สัญญาประชาคม (Social Contract) 

โดยประชาชนแตละคนยอมสละสิทธิบางสวนของตน คือ สิทธิที่จะบังคับกันเองใหรัฐหรือรัฐบาลซ่ึงไดจัดตั้งขึ้น

ตามสัญญา แตทุกคนยังสงวนสิทธิในชีวิต เสรีภาพ และทรัพยสินอันเปนสิทธิธรรมชาติของมนุษยไว ซึ่งรัฐหรือ

บุคคลใดจะทําลายลวงละเมิดหรือขัดขวางสิทธิดังกลาวไมได และเมื่อใดที่รัฐหรือรัฐบาลทําผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว

ในสัญญา โดยการละเมิดสิทธิธรรมชาติของประชาชน ถือวารัฐไดกระทําการอันเปนการฝาฝนความไววางใจ

ของประชาชนตามสัญญาซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญแหงการมีอํานาจของรัฐ ประชาชนผู ถูกปกครองยอมมีอิสระ

ในการถอดถอนหรือลมลางรัฐหรือผูปกครองที่ทําผิดสัญญาได และอิสระในการถอดถอนหรือลมลางผูปกครอง

ดังกลาว คือ สิทธิธรรมชาติในการลงโทษผูปกครองของผูถูกปกครอง36 ซึ่งตอมาเรียกวา “สิทธิมนุษยชน” 

 1.1.2 รากฐานความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

   1) แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายธรรมชาติ

    แนวคิดเร่ืองกฎหมายธรรมชาติเร่ิมตนตั้งแตสมัยกรีกโรมันและมีอิทธิพลทางความคิดเก่ียวกับ

กฎหมายเรื่อยมาจนกระทั่งปจจุบัน เนื่องจากมนุษยตองการแสวงหาความยุติธรรมของมนุษยชาติในฐานะที่เปน

อุดมคติของกฎหมายเม่ือสังคมและกฎหมายอยูในสภาพท่ีไมพึงปรารถนา37 กลาวคือ เมื่อมีวิกฤตการณทางสังคม

หรือการเมืองเกิดขึ้นจากความขัดแยงกันระหวางคนในสังคมดวยกัน หรือระหวางผูปกครองกับผูถูกปกครอง

อนัเนือ่งมาจากการการใชอาํนาจทีป่ราศจากความเปนธรรมของผูปกครอง และกฎหมายบานเมอืงไมสามารถจะแกไข

ปญหาความขัดแยงดังกลาวได กฎหมายธรรมชาติจึงถูกกลาวอางขึ้นในฐานะเปนหลักประสานความขัดแยงระหวาง

คนในสังคมและเปนเหตุผลในการเรียกรองสิทธิเสรีภาพและตอสูกับการใชอํานาจรัฐที่ไมเปนธรรมดังกลาว โดยอาง

วาในสภาวะธรรมชาตมิกีฎเกณฑตาง ๆ ทีเ่กดิขึน้เองโดยไมมผีูใดบงการเรยีกวา “เหตผุลของเรือ่ง” ควบคุมปกครอง

และผูกมัดมนุษยทุกคน และเหตุผลอันเดียวกันนี้ก็มีอยูในตัวมนุษยดวยเชนกัน มนุษยจึงสามารถใชเหตุผลที่วานี้

ทําความเขาใจและเขาถึงกฎเกณฑตาง ๆ เหลานั้นได และเหตุผลอันเปนกฎเกณฑที่เรียกวากฎหมายธรรมชาติ

ดังกลาว ไดสอนมนุษยทั้งมวลผูพิจารณาเห็นกฎธรรมชาตินี้วา38

    “โดยท่ีชีวิตท้ังหมดลวนเสมอภาคเทาเทียมกันและเปนอิสระท่ัวกัน จึงไมมีผูใดอาจทําอันตราย

ผูอื่นในดานชีวิต สุขภาพ อิสรภาพ และทรัพยสมบัติ...  

36  จรัญ  โฆษณานันท, อางแลว เชิงอรรถท่ี 7, น. 113.
37  สมยศ  เชื้อไทย, นิติปรัชญาเบื้องตน,พิมพครั้งที่ 10, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, 2549), น. 73.
38  ในงานเขียนของ John Locke เรื่อง “หนังสือเลมที่ 2 วาดวยรัฐบาลพลเรือน” (Second Treatise of Civil Government) ใน จรัญ  โฆษณานันท, 
 อางแลว เชิงอรรถท่ี 7, น. 110 - 112.



14

    และโดยท่ีมนุษยทุกคนตางลวนไดมาซึ่งคุณสมบัติเดียวกันที่ตางรวมเปนเจาของในสภาวะ

รวมแหงธรรมชาติ จึงไมอาจยินยอมใหมีการกดบังคับใด ๆ ระหวางมนุษยดวยกันซ่ึงมีลักษณะเปนการใหอํานาจ

ในการทําลายมนุษยดวยกันเองราวกับวาเราถูกสรางขึ้นมาเพื่อประโยชนใชสอยของผูอื่นหรือราวกับ (ผูอื่น) 

เปนสัตวโลกที่ดอยคาตอยตํ่ากวาที่ดํารงอยูเพื่อรับใชเรา...

    ตามที่พิสูจนมาแลว มนุษยซึ่งกําเนิดขึ้นมาพรอมกับสิทธิเด็ดขาดในเสรีภาพอันสมบูรณ และ

การไมถูกควบคุมซึ่งการใชสิทธิทั้งมวลและอภิสิทธิ์ตามกฎแหงธรรมชาติในสภาพที่เทาเทียมกับมนุษยอื่น ๆ ในโลก 

ยอมมีอํานาจโดยธรรมชาติไมเพียงการปกปองทรัพยสินของเขากลาวคือ ชีวิต อิสรภาพ และทรัพยสมบัติ ตอการ

ถูกทําใหเสียหายหรือความพยายาม (ดังกลาว) จากผูอื่น แตยังมีอํานาจในการตัดสินและลงโทษการละเมิดกฎ

แหงธรรมชาตินั้นตอบุคคลอื่น...”  

    จากคํากลาวอางดังกลาว กฎหมายธรรมชาติดานหน่ึงจึงเปนสัญลักษณของการตอสูเพื่อ

ความเสมอภาคและความเปนไทอยางสมบูรณของมนุษยชาติ อีกดานหนึ่งก็เปนอาวุธทางทฤษฎีของผูถูกปกครอง

สําหรับการตอสูกับการใชอํานาจของฝายเผด็จการหรือผูปกครองที่ไมเปนธรรมทั้งหลาย39  โดยเฉพาะอํานาจ

ในการออกกฎหมายบานเมืองของผูปกครองที่ผูปกครองตองออกกฎหมายใหสอดคลอง และไมขัดหรือแยงกับ

กฎเกณฑที่เปนกฎหมายหมายธรรมชาติ โดยเฉพาะกฎเกณฑในเรื่องความมีอิสรภาพ ความเสมอภาค และ

ความเทาเทียมกันระหวางมนุษย อันถือเปนรากฐานในการกอใหเกิดแนวความคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชนมาจนกระท่ัง

ปจจุบัน และจากการพิจารณาพัฒนาการทางประวัติศาสตรของแนวความคิดเร่ืองกฎหมายธรรมชาติตั้งแตอดีต

จนถึงปจจุบันจะพบวา การกลาวอางแนวคิดเร่ืองกฎหมายธรรมชาติในยุคแรก ๆ มีแนวโนมไปในทางวางรากฐาน

ใหแกอํานาจชอบธรรมในการปกครองและความม่ันคงของรัฐสมัยใหมยิ่งกวาการเนนเร่ืองสิทธิเสรีภาพของเอกชน 

ในขณะที่การกลาวอางแนวคิดเรื่องกฎหมายธรรมชาติสมัยใหมจะแสดงออกในรูปของการยกขึ้นอางเปนหลัก

ในการตอสูเพื่อปกปองสิทธิที่ถือวาเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย เชน สิทธิในชีวิตรางกาย ทรัพยสิน เสรีภาพ 

ความเสมอภาค หรือความมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกันของมนุษย40 หรือเนนเรื่องสิทธิเสรีภาพของเอกชนน่ันเอง และ

จากพัฒนาการทางประวัติศาสตรของแนวคิดเร่ืองกฎหมายธรรมชาติจะเห็นวาแตละยุคสมัยตางใหความหมาย

ของคําวากฎหมายธรรมชาติวา หมายถึง เหตุผล แตเปนเหตุผลในความหมายที่แตกตางกัน คือ 

    สมัยกรีกและโรมัน กฎหมายธรรมชาติ เปนเหตุผลท่ีมีอยูแลวในสภาพธรรมชาติ ไมไดเกิดจาก

เจตจํานงหรือขึ้นอยูกับอําเภอใจของผูใด และมนุษยเพียงแตใชเหตุผลและสติปญญาที่มีอยูในตัวมนุษยไปคนพบ

กฎหมายเหลานั้นไดเทานั้น41 กฎหมายดังกลาวจึงอยูเหนือกฎหมายที่มนุษยบัญญัติขึ้นและมนุษยจะตองไมบัญญัติ

กฎหมายตาง ๆ ขึ้นใชในบานเมืองใหขัดกับกฎหมายธรรมชาติ หากขัดกฎหมายนั้นก็ไมควรคาแกการไดชื่อวาเปน

กฎหมาย42 คําวา “เหตุผล” (Ratio, Reason) นี้ ตามความหมายทางปรัชญาสํานัก Stoicism ของกรีก หมายถึง 

ระบบท่ีเปนระเบียบที่มีอยูเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับระบบของจักรวาลที่เรียกวา “เหตุผลสากล” (Universal 

39 จรัญ  โฆษณานันท, นิติปรัชญา, พิมพครั้งที่ 9, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2537), น. 156.
40 ปรีดี  เกษมทรัพย, นิติปรัชญา, พิมพครั้งที่ 8, ( กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเดือนตุลา, 2550), น. 206 - 207.
41 สมยศ  เชื้อไทย, อางแลว เชิงอรรถที่ 37, น. 74.
42 ปรีดี  เกษมทรัพย, อางแลว เชิงอรรถที่ 40, น. 126.
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Reason) กลาวคือ โลกและเอกภพลวนแตดํารงอยู อยางมีระเบียบมีกฎเกณฑมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน

อยางมีเหตุผล เพราะโลกและเอกภพดําเนินไปโดยถูกจัดระเบียบจากส่ิงที่มีคุณภาพทางสติปญญาท่ีเรียกวา

เหตุผลสากล และโดยที่มนุษยเปนสวนหนึ่งของจักรวาลและถูกกํากับอยูดวยเหตุผลสากล มนุษยจึงเปนสิ่งที่มี

เหตุผลเชนเดียวกับสิ่งอื่น ๆ และดวยเหตุผลท่ีมีอยู ในจิตใจน้ี มนุษยจึงสามารถเขาถึงเหตุผลสากลท่ีมีอยู 

ในจักรวาลน้ีได43 และรูกฎหมายไดโดยใชเหตุผลหรือสติปญญาท่ีมีในตัวมนุษยคนหากฎหมายธรรมชาติในสมัยกรีก

และโรมันจึงเปนกฎหมายอุดมคติ (Ideal Law) ที่มนุษยบัญญัติขึ้นซ่ึงเปนกฎหมายที่แทจริง (Reality) 

ตองสอดคลองหรือใกลเคียงกับกฎหมายอุดมคติมากที่สุด 

    สมัยกลาง กฎหมายธรรมชาติ คือ เหตุผลและปญญาอันศักด์ิสิทธิของพระผูเปนเจาในสวน

ที่มนุษยสามารถเขาถึงหรือหยั่งรู ไดดวยเหตุผลและสติปญญาของมนุษยที่มีอยู ในตัวมนุษยทุกคน44 อันเปน

คุณลักษณะธรรมชาติที่พระเจาประทานใหแกมนุษย45 และกฎหมายนี้มีหลักเกณฑสําคัญท่ีสุดที่เปนหลักช้ีนํา

การกระทําตาง ๆ ของมนุษยใหเปนไปตามหลักของเหตุผล คือ หลักเกณฑที่วา “จงทําดี และละเวนความชั่ว” และ

อะไรดีอะไรช่ัวนั้นเปนเร่ืองท่ีมนุษยสามารถวินิจฉัยไดดวยเหตุผลท่ีมีอยูในตัวมนุษยทุกคน และส่ิงใดท่ีเปนไปตาม

ความโนมเอียงตามธรรมชาติของมนุษยสิ่งนั้นนับวาเปนสวนหนึ่งของกฎหมายธรรมชาติดวย46 เชน ความตองการมี

ชีวิตรอด ความปรารถนาท่ีจะอยูรวมกันฉันสามีภริยาระหวางหญิงกับชาย และความตองการอยูรวมกันเปนสังคม

ดวยความสงบสุข และกฎหมายมนุษยจะตองสอดคลองและไมขัดกับกฎหมายธรรมชาติ ถากฎหมายมนุษยขัดกับ

กฎหมายธรรมชาติ กฎหมายนั้นยอมไมมีคาเปนกฎหมาย47 กฎหมายธรรมชาติในสมัยกลางจึงเปนกฎหมายท่ีสูงกวา 

(Higher Law) กลาวคือ กฎหมายธรรมชาติเปนกฎหมายที่สูงกวากฎหมายบานเมืองของมนุษย ถากฎหมาย

บานเมืองขัดหรือแยงกับกฎหมายธรรมชาติ กฎหมายนั้นยอมไรผลและราษฎรยอมมีสิทธิไมเชื่อฟงผูปกครองได

เพราะราษฎรมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมายธรรมชาติเหนือสิ่งอื่นใด48 กฎหมายท่ีมนุษยบัญญัติขึ้นจึงตองอยูใตบังคับ

กฎหมายธรรมชาติซึ่งเปนกฎเกณฑที่สูงกวา 

    สมัยใหม กฎหมายธรรมชาติ คือ เหตุผลตามธรรมชาติของมนุษยที่บงบอกวาการกระทําใด

ถูกหรือผิด ดีหรือชั่ว และกฎหมายดังกลาวยอมมีอยูดวยตนเองไมขึ้นกับใคร และในการพิจารณาวากฎเกณฑใด

เปนกฎหมายดังกลาวหรือไม พิจารณาไดจากกฎเกณฑนั้นเองวาสอดคลองกับเหตุผลตามธรรมชาติของมนุษย

ในการอยูรวมกันเปนสงัคมหรือไม หากสอดคลองกฎเกณฑนัน้กเ็ปนกฎหมายธรรมชาติ หากไมสอดคลองกฎเกณฑนัน้

ก็ไมใชกฎหมายธรรมชาติ เชน49 หลักการงดเวนไมเอาของผูอื่นมาเปนของตน การรักษาคํามั่นสัญญาที่ใหไว

แกผูอื่น การชดใชคาเสียหายแกการที่ไดกระทําตอผูอื่นโดยมิชอบ เปนตน และมนุษยไมเพียงแตใชเหตุผลและ

สติปญญาที่มีอยูในธรรมชาติของมนุษยทําความเขาใจกฎหมายดังกลาวไดเทานั้น แตยังสามารถใชเหตุผลและ

43 เพิ่งอาง, น. 122, 330.
44 เพิ่งอาง, น. 155.
45 จรัญ  โฆษณานันท, อางแลว เชิงอรรถที่ 39, น. 137.
46 ปรีดี  เกษมทรัพย, อางแลว เชิงอรรถที่ 40, น. 156 – 157.
47 สมยศ  เชื้อไทย, อางแลว เชิงอรรถที่ 37, น. 93.
48 ปรีดี  เกษมทรัพย, อางแลว เชิงอรรถที่ 40, น. 161.
49 เพิ่งอาง, น. 197.
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สติปญญาที่มีบัญญัติกฎหมายตามหลักกฎหมายธรรมชาติไดอยางไมจํากัด จากความเชื่อในเหตุผลและ

สติปญญาที่มีอยูในธรรมชาติของมนุษยดังกลาว ทําใหยุคนี้เปนยุคแหงการใชเหตุผลตามธรรมชาติในการอธิบาย

เรือ่งราวตาง ๆ เชน การใชเหตผุลตามธรรมชาติวจิารณการกระทําทีไ่มชอบดวยเหตุผลของผูปกครอง กฎหมายธรรมชาติ

ในสมัยนี้จึงมีลักษณะเปนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูถูกปกครองและจํากัดอํานาจของผูปกครอง

ในขณะเดยีวกัน และไดมกีารนาํความคดิกฎหมายธรรมชาตมิาบญัญตัเิปนกฎหมายบานเมอืงในลักษณะของกฎหมาย

ลายลักษณอักษรโดยอาศัยอํานาจของรัฐสมัยใหม กฎหมายบานเมืองในสมัยนี้จึงอยูบนหลักการของเหตุผล

หลกัแหงสทิธเิสรภีาพ และความเสมอภาคและปรากฏใหเหน็เปนรปูธรรมในรฐัธรรมนญูประเทศตาง ๆ มาจนกระทัง่

ปจจุบัน50 

    จากความหมายของกฎหมายธรรมชาติในยุคสมัยตาง ๆ ตามที่กลาวมาขางตน จึงอาจกลาว

โดยสรุปไดวา กฎหมายธรรมชาติ หมายถึง กฎเกณฑที่เปนแบบแผนการปฏิบัติของมนุษยที่มีอยูเปนการทั่วไป

ในสภาพธรรมชาติทุกหนทุกแหงไมเปล่ียนแปลงท่ีทุกคนตองปฏิบัติตาม และการเกิดขึ้นหรือการมีอยูของกฎหมาย

ดังกลาวไมไดเกิดจากการจํานงจงใจหรือการยอมรับหรือไมยอมรับของผูใด มนุษยจึงเปนเพียงผูคนพบกฎเกณฑ

เหลานั้นเทานั้น กฎหมายดังกลาวจึงอยูเหนือกฎหมายของบานเมืองท่ีผูมีอํานาจในบานเมืองตราข้ึนและเปนหนาที่

ของฝายบานเมืองในการบัญญัติกฎหมายใหสอดคลองและไมขัดหรือแยงกับกฎหมายดังกลาว หากกฎหมาย

บานเมืองไมสอดคลองหรือขัดหรือแยงกับกฎหมายดังกลาว กฎหมายบานเมืองยอมไมควรคาแกการเปนกฎหมาย

ที่สมบูรณและมนุษยสามารถเขาถึงและหยั่งรู กฎหมายดังกลาวไดดวยการใชเหตุผลและสติปญญาที่มีอยู 

ในตัวมนุษยเอง จากความหมายดังกลาวจะเห็นวากฎหมายธรรมชาติมีลักษณะที่สําคัญ 4 ประการ คือ 

    1. กฎหมายธรรมชาติเปนกฎหมายที่ใชไดโดยไมจํากัดสถานที่ คือ กฎหมายธรรมชาติเปน

กฎหมายในทุก ๆ ที่ ที่ทุก ๆ คนและทุก ๆ สังคมจะตองยอมรับและปฏิบัติตาม บุคคลทุกคนจึงสามารถกลาวอาง

กฎหมายดังกลาวไดโดยไมจํากัดสถานที่แมสถานที่ดังกลาวจะไมใชสถานท่ีที่ตนสังกัดหรืออยูในบังคับก็ตาม 

    2.  กฎหมายธรรมชาติเปนกฎหมายที่ใชไดโดยไมจํากัดเวลา คือ กฎหมายธรรมชาติเปน

กฎหมายในทุก ๆ เวลา ไมเปลี่ยนแปลงเปนอนันตกาลในทุกยุคทุกสมัย บุคคลทุกคนจึงสามารถกลาวอางกฎหมาย

ดังกลาวไดตลอดเวลาไมวาจะลวงพนไปนานเทาใดก็ตาม 

    3.  กฎหมายธรรมชาติเปนกฎหมายท่ีอยูเหนือกฎหมายของรัฐ คือ กฎหมายธรรมชาติเปน

กฎเกณฑที่มีคุณคาในตัวเองเหนือกฎหมายบานเมือง ที่กฎหมายบานเมืองซึ่งมีที่มาจากเหตุผลของมนุษยและเปน

สวนหนึ่งของกฎหมายธรรมชาติจะตองสอดคลองและไมขัดหรือแยงกับกฎหมายธรรมชาติ และเปนหนาที่ของฝาย

บานเมืองในการบัญญัติกฎหมายใหสอดคลองและไมขัดหรือแยงกับกฎหมายธรรมชาติ51 

    4.  มนุษยทุกคนสามารถเขาถึงและหยั่งรูกฎหมายธรรมชาติไดดวยเหตุผลและสติปญญา

ที่มีอยูในตัวมนุษยและทุกคนตองปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาว คือ เนื่องจากกฎหมายธรรมชาติเปนสิ่งที่มีอยูในใจ

ของมนุษยทุกคน มนุษยจึงสามารถหยั่งรูและคนพบไดวาอะไรคือกฎเกณฑที่เปนกฎหมายธรรมชาติ โดยที่ไมตองไป

50 สมยศ  เชื้อไทย, อางแลว เชิงอรรถที่ 37, น. 95 - 96.
51 เพิ่งอาง, น. 108



17

ศึกษาคนควาหรือสอบถามใคร โดยอาศัยเหตุผลและสติปญญาที่มีอยูในตัวมนุษยในการหยั่งรูและคนหากฎหมาย

ดังกลาว  

   2) แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิธรรมชาติ

    แนวคิดเร่ือง “สิทธิธรรมชาติ” (Natural Rights) เปนแนวคิดระยะเร่ิมตนของแนวคิดเร่ือง

สิทธิมนุษยชนในสมัยปจจุบันและเปนแนวคิดท่ีสืบเน่ืองมาจากแนวคิดเร่ืองกฎหมายธรรมชาติที่เช่ือในความ

มีเหตุผลในธรรมชาติ ความมีเหตุผลของมนุษยและเช่ือวาเหตุผลของมนุษยเปนสวนหน่ึงของเหตุผลในธรรมชาติ 

และนักปรัชญากฎหมายธรรมชาติใหความสําคัญกับสิทธิธรรมชาติเปนอยางมากในฐานะเปนแนวคิดท่ีเก่ียวของ

กับแนวคิดเรื่องกฎหมายธรรมชาติอยางยิ่ง 

    เริ่มตนที่นักคิดกลุม Stoics นักคิดในสมัยกรีก อธิบายวา52 เมื่อจักรวาลถูกกํากับอยูดวยเหตุผล

และโดยที่มนุษยเปนสวนหนึ่งของจักรวาล มนุษยทุกคนในทุกหนทุกแหงจึงยอมอยูภายใตบังคับหรือในกํากับ

แหงกฎแหงเหตุผลหรือกฎหมายธรรมชาติอยางเดียวกัน และมนุษยในฐานะท่ีตางมีเหตุผลและรูผิดชอบช่ัวดี

เหมือน ๆ กัน มนุษยทุกคนจึงมีความเสมอภาคเทาเทียมกันในสภาวะธรรมชาติ การแบงแยกคนออกเปนเชื้อชาติ

วาเปนกรีกสวนหนึ่ง สวนชาติอื่นเปนคนปา สวนหนึ่งเปนนายอีกสวนหนึ่งเปนทาส จึงเปนสิ่งที่ไมถูกตองตามหลัก

กฎหมายธรรมชาติ และในความเสมอภาคเทาเทียมกันของมนุษยทุกคนโดยไมแบงแยกเช้ือชาติ เผาพันธุ หรือ

ศาสนาดังกลาว นักคิดกลุม Stoics อธิบายวามนุษยทุกคนตางมีสิทธิอยางหนึ่งเหมือนกันที่เรียกวา “สิทธิธรรมชาติ” 

อันเปนสิทธิที่ตกอยูกับบุคคลทุกคนและตลอดไป ไมใชสิทธิสําหรับประชาชนกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ แตเปน

สิทธิที่มนุษยทุกคนทุกสถานที่ตางไดรับ ทั้งนี้ โดยเหตุที่วาเขาเหลานั้นเปนมนุษย53

    ตอมา แนวคิดเรื่องสิทธิธรรมชาติไดปรากฏชัดในแนวคิดของ John Locke นักคิดในสมัยใหม 

ในรูปของทฤษฎีสิทธิธรรมชาติ โดย Locke ไดพัฒนาทฤษฎีนี้ขึ้นมาเพื่อเปนอาวุธทางความคิดในการตอสูทาง

การเมืองและลมลางอํานาจกษัตริยอังกฤษ54 โดย Locke ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยในสภาวะ

ธรรมชาติไววา55 มนุษยในสภาวะธรรมชาติมีเสรีภาพโดยสมบูรณไมมีขอจํากัด มนุษยทุกคนจึงมีความเทาเทียมกัน 

และดวยความที่มนุษยมีธรรมชาติที่ดี คือ เปนคนดีมีเหตุผล มนุษยจึงใชเหตุผลท่ีมีทําความเขาใจกฎหมาย

ธรรมชาติได และทําใหมนุษยรูจักเคารพความเสมอภาคและเสรีภาพซ่ึงกันและกัน คือ รูวาแตละคนไมควรลวง

ละเมิดชีวิต รางกาย เสรีภาพ และทรัพยสินของกันและกัน แตเนื่องจากความเทาเทียมกันและมีเสรีภาพของมนุษย

แตละคนโดยไมจาํกดัดงักลาว ทาํใหมกีารลวงละเมดิหรอืกระทบกระทัง่สิทธขิองผูอืน่อยูเสมอ ๆ และมนษุยแตละคน

ก็มีอํานาจท่ีจะบังคับการใหเปนไปตามสิทธิที่ตนมีตามธรรมชาติและลงโทษผูกระทําความผิดดวยกําลังของตนเอง 

ทําใหการมีชีวิตอยูในสภาวะธรรมชาติเชนน้ีขาดความแนนอนชัดเจนไมมีหลักประกันและไมมีความม่ันคงปลอดภัย

ในชีวิตรางกาย เสรีภาพ และทรัพยสินท่ีแตละคนมีตามธรรมชาติ ดังนั้น เพ่ือความม่ันคงปลอดภัย ยุติปญหา

ความขัดแยงและความไมสงบเรียบรอยตาง ๆ ที่มีอยูในสภาวะธรรมชาติ มนุษยจึงตกลงเขาทําสัญญาอยูรวมกัน

52 ปรีดี  เกษมทรัพย, อางแลว เชิงอรรถที่ 40, น. 123.
53 กุลพล  พลวัน, สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก, ( กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2547), น. 8.
54 จรัญ  โฆษณานันท, อางแลว เชิงอรรถที่ 7, น. 110.
55 ปรีดี  เกษมทรัพย, อางแลว เชิงอรรถที่ 40, น. 208 – 209.
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เปนสังคมและจัดตั้งรัฐบาลขึ้นทําหนาที่ปกครอง รักษาความสงบเรียบรอยและอํานวยความยุติธรรมใหเกิดขึ้น

ในสังคมที่เรียกวา สัญญาประชาคม (Social Contract) 

    สัญญาประชาคม (Social Contract) ของ John Locke56 เปนสัญญาประชาคมแบบสัญญา

สหภาพ กลาวคือ เปนสัญญาท่ีประชาชนแตละคนตกลงโอนอํานาจบางสวนของตน ซึ่งไดแก อํานาจบังคับการ

ตามกฎหมายธรรมชาติใหแกรัฐบาลหรือรัฐ ซึ่งไดจัดตั้งขึ้นตามสัญญาแตทุกคนยังคงสงวนสิทธิในชีวิต เสรีภาพ 

และทรัพยสินอันเปนสิทธิขั้นพื้นฐานตามธรรมชาติของมนุษยไว ดังนั้น รัฐที่จัดต้ังขึ้นตามสัญญาประชาคม

ตามแนวคิดของ John Locke จึงมีอํานาจจํากัดเฉพาะรักษาความสงบเรียบรอยและอํานวยความยุติธรรม

ใหเกิดขึ้นในสังคมเทานั้น ทั้งนี้ เพื่อธํารงรักษาไวซึ่งสิทธิในชีวิต เสรีภาพ และทรัพยสินของประชาชน และรัฐก็

ไมสามารถใชอํานาจไปทําลายหรือลวงละเมิดสิทธิเหลานี้ได เพราะสิทธิเหลานั้นเปนสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย

ที่ติดอยูกับความเปนมนุษย จึงไมอาจถูกพรากและจําหนายจายโอนใหแกกันได และเมื่อใดที่รัฐใชอํานาจไปทําลาย

หรือลวงละเมิดสิทธิดังกลาว ถือวารัฐไดทําผิดเงื่อนไขที่ตกลงไวในสัญญาประชาคมหรือเปนการฝาฝนความไววางใจ

ของประชาชนตามสัญญาซ่ึงถือเปนเง่ือนไขสําคัญแหงการมีอํานาจของรัฐ ประชาชนยอมมีสิทธิอันชอบธรรมท่ีจะ

ปฏิวัติลมลางผูปกครองที่ผิดสัญญานั้นได

    จากแนวคิดเรื่องสัญญาประชาคมของ John Locke ดังกลาว จะเห็นวา Locke ไดยอมรับวา

ในสภาวะตามธรรมชาติของมนุษยมีสิทธิบางอยางท่ีติดอยูกับความเปนมนุษยทุกคนมาแตกําเนิดที่เรียกวา 

“สิทธิธรรมชาติ” คือ สิทธิในชีวิต เสรีภาพ และทรัพยสิน ที่ไมมีผูใดจะพรากหรือจําหนายจายโอนสิทธิดังกลาวไป

จากมนุษยหรือโอนใหแกกันได แมกระทั่งรัฐหรือผูปกครองเองก็ไมอาจใชอํานาจลวงลํ้าหรือทําลายสิทธิดังกลาว

ของประชาชนได และเปนหนาที่ของรัฐหรือผูปกครองที่จะตองธํารงรักษาไว ซึ่งสิทธิธรรมชาติของมนุษยไมใหมีการ

ลวงลํ้าสิทธิดังกลาวระหวางมนุษยดวยกัน และจากแนวคิดดังกลาวของ Locke นับเปนการปรากฏตัวอยางชัดเจน

ของแนวคิดเร่ืองสิทธิธรรมชาติและไดพัฒนาเร่ือยมาเปนแนวคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชนและการคุมครองสิทธิมนุษยชน

ในความหมายปจจุบัน

    จากท่ีไดกลาวมาขางตนจึงอาจสรุปไดวา สิทธิธรรมชาติหรือสิทธิตามธรรมชาติ57 หมายถึง 

สิทธิที่มนุษยแตละคนมีติดตัวมาตามธรรมชาติ เชน สิทธิในชีวิต สิทธิในรางกาย สิทธิดังกลาวนี้มนุษยแตละคนมีอยู

โดยไมขึ้นอยูกับรัฐและไมขึ้นอยูกับกฎหมายบานเมือง กลาวคือ เปนสิทธิที่มีอยูกอนมีรัฐนั่นเอง
  

1.2  แนวคิดเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน

 1.2.1 รากฐานความคิดเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน

   จากแนวคิดเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนตามท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นวาแนวคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชนไมใช

เรื่องใหม แตเปนแนวคิดที่มีมานานแลวตั้งแตสมัยกรีกโรมัน โดยอยูในรูปแบบของสิทธิธรรมชาติและพัฒนามาเปน

สิทธิมนุษยชนในปจจุบัน และมนุษยไดกลาวอางสิทธิมนุษยชนเพ่ือการปลดปลอยความเปนอิสรภาพและเรียกรอง

ความเทาเทียมกันของมนุษยจากการถูกกดขี่ขมเหง เอารัดเอาเปรียบ และทารุณกรรมตาง ๆ ของฝายท่ีสูงและ

56 สมยศ  เชื้อไทย, อางแลว เชิงอรรถที่ 37, น. 101 - 102.
57 วรเจตน  ภาคีรัตน, “หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม.” http://www.pub-law.net.
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เหนือกวา โดยเฉพาะในชวงระหวางสงครามโลกครั้งท่ี 1 จนเร่ิมสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ถือไดวาเปนยุคหฤโหด

สําหรับมนุษยชาติ ประชาชนพลเมืองนับลาน ๆ คนถูกกดข่ีและเขนฆาโดยรัฐบาลของตนเองอยางทารุณ ทั้งนี้ 

เนื่องจากการเกิดขึ้นของลัทธิชาตินิยมและลัทธิเหยียดเผาพันธุอื่น ๆ (Xenophobia) จึงนําไปสูการปกครองแบบ

เผด็จการทหารแบบเบ็ดเสร็จ ไมวาจะเปนรัฐบาลฟาสซิสตในอิตาลี นาซีในเยอรมันและอีกหลายๆ ประเทศ58 

และที่สะเทือนใจมนุษยชาติมากที่สุดคือ การฆาลางเผาพันธุ ชาวยิวโดยฮิตเลอรในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 

จากความโหดรายระหวางมนุษยดวยกันดังกลาวจึงไดมีการเรียกรองใหมีการคุมครองสิทธิมนุษยชนขึ้นในระดับ

ภายในประเทศและในระดับระหวางประเทศ โดยมีรากฐานความคิดในการเรียกรองใหมีการคุมครองสิทธิมนุษยชน

มาจากหลักนิติรัฐและหลักสังคม กลาวคือ

    1) หลักนิติรัฐ

      หลักนิติรัฐถือเปนหลักการพื้นฐานท่ีสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ถึงขนาดกลาวกันวา “การปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีแทจริงจะมีขึ้นและดํารงอยูตลอดไปไมได โดยปราศจาก

หลักนิติรัฐและเฉพาะแตรัฐที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยเทานั้น จึงจะควรคาแกการเรียกวา “นิติรัฐ”59 

(Rechtsstaat หรือ L’ Etat de Droit หรือ The Rule of Law) เปนคําที่นักประวัติศาสตรและนักปรัชญาการเมือง

ทางตะวันตกใชเรียกรัฐประเภทหน่ึงที่เกิดขึ้นในชวงคริสตศตวรรษท่ี 18 ซึ่งยอมรับรองและใหความคุมครอง

สิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานของราษฎรไวในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ เพื่อที่ราษฎรจะไดใชสิทธิเสรีภาพเชนวานั้นพัฒนา

บุคลิกภาพของตนไดตามท่ีราษฎรแตละคนจะเห็นสมควร60 ตามแนวความคิดของลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม 

(Individualism) ที่เชื่อมั่นในความสามารถและศักด์ิศรีแหงความเปนมนุษยที่เทาเทียมกันของปจเจกชนแตละคน

และลัทธิเสรีนิยม ที่เชื่อและถือมั่นในความมีคุณคาและความสามารถที่จะพัฒนาไปสูคุณคานั้นไดดวยตัวเองของ

มนุษย แตละคนถาไดรับโอกาสท่ีจะเลือกวิถีทางในการดําเนินชีวิตของตนไปไดโดยเสรี61 ซึ่งรัฐจะตองเคารพตอสิทธิ

เสรีภาพขั้นพื้นฐานของพลเมือง เพื่อปองกันสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานนี้จากการใชอํานาจตามอําเภอใจของรัฐ 

รัฐมีอํานาจจํากัดโดยตองยอมตนอยูภายใตกฎหมายอยางเครงครัด62 กลาวคือ กรณีที่รัฐจะลวงลํ้าสิทธิขั้นพื้นฐาน

ของประชาชนตองมีกฎหมายใหอํานาจจึงจะกระทําได63 และกระทําไดภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนดไวเทานั้น

      Robert von Mohl, Carl Welcker และ Johann Christoph Frisherr von Aretin 

นักคิดที่สําคัญของเยอรมันไดใหความหมายของคําวา “นิติรัฐ” วาหมายถึง รัฐแหงความมีเหตุผล อันเปนรูปแบบ

58  วิชัย  ศรีรัตน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 17, น. 27.
59  Michel FROMONT, Alfred RIEG, (SOUS la direction de), Introduction au droit allemande, Tome ll, Droit public - Droit privé, op.Cit.,p.13. 
 อางถึงใน วรพจน  วศิรุตพิชญ, สทิธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540, (กรงุเทพมหานคร : สาํนักพิมพวญิูชน, 2543), 
 น. 65 -66.
60  วรพจน  วิศรุตพิชญ, ขอคิดและหลักการพ้ืนฐานในกฎหมายมหาชน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, 2540), น. 1.
61 กนิษฐา เชี่ยววิทย, “การควบคุมตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ตราข้ึนโดยองคกรนิติบัญญัติโดยองคกรตุลาการ,” (วิทยานิพนธ
 มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2533), น. 76 - 77.
62 สมยศ  เชื้อไทย และวรพจน  วิศรุตพิชญ, “แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย” วารสารนิติศาสตร, ฉบับที่ 3, ปที่ 14, น. 44 
 (กันยายน 2537).
63 สมยศ เชือ้ไทย, คาํอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ, เอกสารประกอบการสอนช้ันปริญญาโท วชิากฎหมายรัฐธรรมนูญชัน้สงู, (คณะนิตศิาสตร มหาวิทยาลัย
 ธรรมศาสตร, 2547), น. 87.
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ที่ปกครองตามเจตจํานงโดยรวมท่ีมีเหตุผลและมีวัตถุประสงคเพ่ือสิ่งท่ีดีที่สุดสําหรับสังคมเปนการท่ัวไป64 

โดยรัฐมีขึ้นเพ่ือประโยชนของเอกชนทุกคน อํานาจของรัฐจะมีขอบเขตจํากัดลงเม่ือเก่ียวของกับสิทธิเสรีภาพ

ของเอกชน และจะตองมีองคกรที่เปนกลางกํากับดูแลการที่รัฐตองปฏิบัติตามกฎหมาย65 ตอมา ความหมายของ

คําวา “นิติรัฐ” ถูกลดขอบเขตความหมายของนิติรัฐในทางเนื้อหากลายเปนนิติรัฐในทางรูปแบบ โดย Friedrich 

Julius Stahl ไดอธิบายวา รัฐควรจะเปน “นิติรัฐ” ซึ่งเปนแนวทางในการแกไขปญหาของรัฐและเปนความพยายาม

ที่จะพัฒนารัฐไปสูยุคใหม ดังนั้น รัฐจะตองกําหนดแนวทางและขอบเขตในการทําใหบรรลุความมุงหมายดังกลาว 

โดยรัฐจะตองเคารพในขอบเขตสวนบุคคลของปจเจกบุคคลและจะตองใหการรับรองคุมครองขอบเขตสวนบุคคล

โดยกฎหมาย และทําใหเกิดความมั่นคงตอแนวทางดังกลาว นอกจากนั้นรัฐไมควรจะใชอํานาจเหนือของรัฐบังคับ

บุคคลตามแนวจารีตที่เคยปฏิบัติอีกตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในขอบเขตสวนบุคคล และน่ีคือความหมายของ

“นิติรัฐ”66 Gerhard Anschütz อธิบายวา หลักนิติรัฐ คือ การท่ีฝายปกครองจะใชอํานาจแทรกแซงเสรีภาพ

ของเอกชนจะกระทําโดยฝาฝนกฎหมายไมไดหรืออีกนัยหนึ่งจะตองมีฐานทางกฎหมายใหใชอํานาจท่ีจะกระทํา

เชนนั้นได67

     จากความหมายของคําวา “นิติรัฐ” ดังกลาวขางตน จึงอาจกลาวไดว า หลักนิติรัฐ 

หมายถึง หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของราษฎรจากการใชอํานาจตามอําเภอใจของรัฐและองคกรตาง ๆ 

ของรัฐโดยกฎหมาย กลาวคือ การที่รัฐยอมรับรองและใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพของราษฎรไวในรัฐธรรมนูญ 

ไมไดหมายความวา รฐัจะยอมใหราษฎรใชสทิธเิสรีภาพของตนกระทําการตาง ๆ ไดโดยปราศจากการแทรกแซงใด ๆ 

จากองคกรเจาหนาท่ีของรัฐ ๆ รัฐมีผลประโยชนของสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะ (Public Interest) 

ที่จะตองธํารงรักษาไว และเพื่อธํารงรักษาไวซึ่งผลประโยชนของสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะน้ี ในบางกรณี

รัฐจําเปนตองบังคับใหราษฎรกระทําการหรือละเวนไมกระทําการบางอยาง และการลวงลํ้าเขาไปในแดนแหง

สิทธิเสรีภาพดังกลาวตองมีกฎหมายบัญญัติใหอํานาจกระทําไดไวอยางชัดแจงและภายในขอบเขตที่กฎหมาย

กําหนดไวเทานั้น และเพื่อใหการปกครองโดยหลักนิติรัฐหรือโดยกฎหมายดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ในกรณี

ที่ราษฎรผูซึ่งเห็นวาตนถูกองคกรของรัฐลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพโดยไมชอบดวยกฎหมาย มีสิทธิโตแยงคัดคาน

การกระทําดังกลาวตอองคกรตุลาการได เพื่อตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการกระทําขององคกรของรัฐ

และขอใหเพิกถอนการกระทํานั้นเสีย หรือขอใหไมใชการกระทํานั้นบังคับแกกรณีของตน หรือขอใหบังคับให

ฝายปกครองชดใชคาสินไหมทดแทนแกตนแลวแตกรณี ในกรณีที่ศาลเห็นวาการกระทํานั้นไมชอบดวยกฎหมาย 

ดังนั้น ในรัฐท่ีปกครองโดยหลักนิติรัฐกฎหมายจึงเปนทั้ง “แหลงที่มา (source)” และ “ขอจํากัด (limitation)” 

อํานาจกระทําการตางๆ ของรัฐและองคกรของรัฐ ดวยเหตุนี้ จึงมีผู กลาววา “ในรัฐเสรีประชาธิปไตยนั้น 

ผูปกครองท่ีแทจริงคือกฎหมายไมใชมนุษย (Government of laws, not of men)”68

64 Albert Bleckmann Staatsrech l – Staatsorganisationsrecht, 4. Aufl., Carl Heymanns Verlag 1997, S.188. อางถึงใน บรรเจิด  สิงคะเนติ, 
 หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญ,  พิมพคร้ังที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, 2547), น. 23 - 24.
65 ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, “หลักนิติธรรม (Rule Of Law),” ใน รวมบทความทางวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปธรรมศาสตราจารยสัญญา 
 ธรรมศักดิ์, จัดพิมพโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541 : น. 26.
66 บรรเจิด สิงคะเนติ, อางแลว  เชิงอรรถที่ 64, น. 24.
67 ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, อางแลว  เชิงอรรถที่ 65, น. 27.
68 วรพจน วิศรุตพิชญ,อางแลว  เชิงอรรถที่ 60, น. 70.
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    ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันท่ัวไปในระบบกฎหมายเยอรมันวา หลักนิติรัฐมีองคประกอบ

ที่สําคัญสองสวนคือ องคประกอบในทางรูปแบบ และองคประกอบในทางเนื้อหา กลาวคือ69 

    องคประกอบในทางรูปแบบ คือ การท่ีรัฐผูกพันตนเองไวกับกฎหมายท่ีองคกรของรัฐ

ตราขึ้นตามกระบวนการที่รัฐธรรมนูญกําหนดขึ้นหรือที่รัฐธรรมนูญมอบอํานาจไว ทั้งนี้ เพื่อจํากัดอํานาจของรัฐลง 

และเม่ือพิจารณาในทางรูปแบบแลวจะเห็นไดวา หลักนิติรัฐมุงประกันความม่ันคงแนนอนแหงนิติฐานะของบุคคล 

องคประกอบในทางเนื้อหาประกอบไปดวยหลักการยอย ๆ หลายประการท่ีสําคัญ ไดแก หลักการแบงแยกอํานาจ 

หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําขององคกรของรัฐ หลักการประกันสิทธิในกระบวนพิจารณาคดี 

ตลอดจนหลักการประกันสิทธิของปจเจกบุคคลในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม

    องคประกอบในทางเน้ือหา คือ การท่ีรัฐประกันสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานของราษฎร 

โดยกําหนดใหบทบัญญัติวาดวยสิทธิเสรีภาพมีคาบังคับในระดับรัฐธรรมนูญคือ มีคาบังคับในระดับสูงสุด ผูกพัน

อํานาจมหาชนของรัฐทุกอํานาจใหตองเคารพและเรียกรองใหรัฐตองกระทําการโดยยุติธรรมและถูกตอง และเม่ือ

พิจารณาในทางเนื้อหาแลวนิติรัฐจึงมุงตรงไปยังการรักษาความยุติธรรมในรัฐเอาไวในแงนี้ เราจึงอาจกลาวไดวา 

นิติรัฐมีลักษณะเปน “ยุติธรรมรัฐ” (Gerechtigkeitsstaat) และองคประกอบในทางเน้ือหาของหลักนิติรัฐ

ประกอบดวยหลักการยอย ดังนี้ หลักการคุมครองความไวเนื้อเช่ือใจท่ีบุคคลมีตอระบบกฎหมาย หลักการกําหนด

ใหสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลมีคาบังคับทางกฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญและหลักความพอสมควรแกเหตุ

    จากที่กลาวมาขางตนจึงอาจสรุปไดวา “หลักนิติรัฐ” เปนหลักที่มีความมุงหมายหรือ

วัตถุประสงคสุดทาย (Ultimate aim) อยูที่การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคลจากการใชอํานาจ

ตามอําเภอใจของรัฐ (Arbitrarily) ในสภาพการณที่รัฐมีขอจํากัด ถูกผูกพันตอกฎหมาย รวมทั้งถูกควบคุมตรวจสอบ

โดยองคกรตุลาการได ซึ่งมีหลักการท่ีเปนสาระสําคัญดังนี้ คือ70 บรรดาการกระทําทั้งหลายขององคกรของรัฐ

ฝายบริหารจะตองชอบดวยกฎหมายซ่ึงตราข้ึนโดยองคกรของรัฐฝายนิติบัญญัติ บรรดากฎหมายท้ังหลายท่ีองคกร

ของรัฐฝายนิติบัญญัติไดตราขึ้นจะตองชอบดวยรัฐธรรมนูญ และการควบคุมไมใหการกระทําขององคกรของรัฐ

ฝายบริหารขัดตอกฎหมายและการควบคุมไมใหกฎหมายขององคกรของรัฐฝายนิติบัญญตัิขัดตอรัฐธรรมนูญ

    2) หลักสังคม – นิติรัฐ 

      หลักสังคม - นิติรัฐ หรือหลักสังคมรัฐ71 เสนอโดย Hermann Heller นักกฎหมายมหาชน

ผูมีชื่อเสียงชาวเยอรมันตะวันตก เขาไดเสนอหลักการดังกลาวในขอเขียนของเขาช่ือ “นิติรัฐหรือเผด็จการ” โดย

เสนอวา มีแตตองพัฒนานิติรัฐแบบเสรีดั้งเดิมไปสูสังคม – นิติรัฐ หรือนิติรัฐทางสังคมเทาน้ัน จึงจะปองกัน

การเผด็จการได และตามทรรศนะของ Heller หลกัสงัคม – นติริฐั หรอืนติริฐั ทางสงัคม ซึง่เขาเสนอน้ันมขีอแตกตาง

จากนิติรัฐแบบเสรีนิยมดั้งเดิม โดยเฉพาะความเขาใจที่แตกตางกันในเรื่องความเสมอภาคในนิติรัฐวามีความ

เสมอภาคเปนเพียงรูปแบบเทานั้นเอง กลาวคือ ทุกคนเสมอภาคภายใตกฎหมายโดยไมไดพิจารณาวาแตละคน

อยูในฐานะที่จะใชสิทธิดังกลาวไดหรือไม ในนิติรัฐนั้น ฐานะความเปนอยูของคนในสังคมจะไมไดรับการพิจารณา

69 วรเจตน ภาคีรัตน, อางแลว  เชิงอรรถที่ 57
70  วรพจน วิศรุตพิชญ, อางแลว  เชิงอรรถที่ 60, น. 6 - 7.
71 สมยศ เชื้อไทย,อางแลว  เชิงอรรถที่ 63, น. 132 - 134.



22

แตอยางใด ดวยเหตุนีเ้สรภีาพท่ีเทาเทียมหรือเสมอภาคกันตามรูปแบบดังกลาวจะนําไปสูเสรีภาพท่ีไมมขีอบเขตของ

ผูที่แข็งแรงกวาหรือผูที่มีฐานะในทางเศรษฐกิจสูงกวา ซึ่งเปนผูมีอํานาจจริง ๆ ในสังคม และบุคคลเหลานี้จะเปน

ผูกําหนดความเปนไปในสังคมตามอําเภอใจโดยไมคํานึงถึงผูที่มีฐานะออนแอกวาแตประการใด 

     ตัวอยางเชน ในเรื่องการทําสัญญาในนิติรัฐนั้นจะอนุญาตใหคูสัญญาทําความตกลงกําหนด

เงื่อนไขตาง ๆ เพื่อประโยชนของตนไดทุกกรณีในสิ่งที่ตนสามารถจะบรรลุผลได กรณีนี้ยอมเกิดขึ้นไดกับ

ผูวางงานซึ่งอยูในชวงเวลาวิกฤติในการดํารงชีพ แตเขาจะไมอยูในฐานะที่จะไดรับยกเวนแตอยางใด ทั้งผูวางงาน

และนายจางตางก็สามารถใชสิทธิเพื่อประโยชนของตนไดเชนเดียวกัน แตในกรณีนี้คูสัญญาฝายหนึ่งคือ ผูวางงาน

อยูในฐานะที่ออนแอกวา ไมมีพลังใด ๆ มาตอรองในการทําสัญญา จึงจําเปนอยูเองที่จะตองจํายอมรับตามเงื่อนไข

ที่นายจางกําหนดใหทุกกรณี ความไมยุติธรรมในกรณีเชนนี้จะไมไดรับการพิจารณาในนิติรัฐเลย ในนิติรัฐฐานะ

ในทางเศรษฐกิจที่ไมเทาเทียมกันของนายทุนกับคนวางงานจะไมแตกตางกันในทางกฎหมาย เพราะวาทุกคนมีสิทธิ

เสมอภาคเหมือนกันหมด ไมวาเปนนายทุนหรือคนวางงาน ความเสมอภาคในนิติรัฐแบบดั้งเดิมจึงเปนความ

เสมอภาคตามรูปแบบตรงกันขาม ความเสมอภาคในความหมายของสังคมนิติรัฐนั้นมิใชความเสมอภาค

เพียงรูปแบบตามกฎหมายเทานั้น แตทวาตองเปนความเสมอภาคในเสรีภาพตามความเปนจริงดวย กลาวคือ 

องคกรผูออกกฎหมายของรัฐมีหนาท่ีตองจัดการใหผู ที่มีฐานะออนแอในสังคมมีเสรีภาพในทางความเปนจริง 

และไดรับความคุมครองจากกฎหมายไมนอยไปกวาผูมีอํานาจในสังคมหรือผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกวา ดังนั้น 

รัฐจะตองคุมครองคนงานโดยกําหนดเง่ือนไขการทํางาน การประกันคาแรงงานขั้นตํ่า และการคุมครองแรงงาน

โดยมาตรการที่เหมาะสม

     นอกจากน้ันกฎหมายคุมครองผูเชา กฎหมายคุมครองเยาวชนก็เปนตัวอยางในกรณีนี้ได 

กฎหมายเหลานี้จํากัดเสรีภาพในการทําสัญญาอยางสําคัญ แตผลในทางความเปนจริงกฎหมายเหลานี้มิได

ทาํใหเสรภีาพของบุคคลลดนอยถอยลง ตรงกนัขามกลบัทาํใหมเีสรีภาพมากข้ึน กลาวคอื ปองกนัไมใหมกีารใชเสรภีาพ

ไปในทางท่ีผดิโดยคนสวนนอยผูมอีาํนาจในทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันกช็วยขยายเสรีภาพในความเปนจริงใหกบั

ผูที่ออนแอกวาหรือผูที่มีฐานะท่ีดอยกวาในทางเศรษฐกิจ ซึ่งไมสามารถจะรักษาหรือปกปองประโยชนอันพึงมีพึงได

โดยอาศัยกําลังของตนเองได

     หลักการทั่วไปของสังคม - นิติรัฐ แบงได 3 ประการ คือ 

     (1)  รัฐมีหนาที่ตอสังคม ในขอบเขตนี้รัฐมีหนาที่สรางสถาบันกฎหมายทางสังคมให

สอดคลองกับความจําเปนพืน้ฐานของประชาชน ซึง่เปนเร่ืองเก่ียวกับมาตรการของรัฐในการสงเคราะห การแบงสวน 

การชดเชยหรือทดแทนสําหรับประชาชนท่ีไมสามารถชวยตนเองได หรือผูที่มีฐานะออนแอในสังคม อยางไรก็ตาม 

มาตรการดังกลาวของรัฐมิไดจํากัดอยูเฉพาะในขอบเขตปจจัยทางวัตถุเทานั้น แตรวมไปถึงขอบเขตของทาง

วัฒนธรรมของชาติดวย เชน เรื่องการศึกษา เปนตน

     (2)  สิทธิขั้นพื้นฐานเก่ียวเนื่องกับสังคม หลักการนี้ของสังคม – นิติรัฐ เปนความเก่ียวพัน

โดยตรงตอสถานะของสิทธิขั้นพื้นฐาน ดวยเหตุนี้จึงมักจะเรียกหลักการนี้วา “ความเกี่ยวเนื่องกับสังคมของสิทธิ

ขั้นพื้นฐาน” กลาวคือ โดยทั่วไปจะตองตีความสิทธิขั้นพื้นฐานใหหมายถึงสิทธิเสรีภาพที่เปนจริง นั่นคือ 

มีหลักประกันใหแกทุกคนในมาตรฐานที่เทาเทียมกันที่จะกอใหเกิดโอกาสใชสิทธิเสรีภาพที่เปนจริง 
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72 กุลพล พลวัน, อางแลว  เชิงอรรถที่ 3, น. 22  23.
73 เพิ่งอาง, น. 23.
74 เพิ่งอาง, น. 5.

     (3)  ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันระหวางรัฐกับสังคม หลักการน้ีพัฒนามาจากหลักการ

ของสังคมรัฐซ่ึงเก่ียวพันอยูกับหลักประชาธิปไตย ตามหลักการน้ีจะเรียกรองใหรัฐผูกพันกับสังคมแบบพ้ืนฐานของ

การจัดองคกรแบบประชาธิปไตย 

 1.2.2  หลักการคุมครองสิทธิมนุษยชน

   การคุมครองสิทธิมนุษยชนในระยะเริ่มตนเปนการคุมครองในระดับภายในประเทศและเปนเรื่อง

ภายในของประเทศนั้น ๆ วาจะใหความคุมครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนในประเทศ ไวมากนอยเพียงใดก็ได

ตามที่เห็นสมควรและหากมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนก็ถือเปนเรื่องภายใน (Domestic Jurisdiction) 

ที่ประเทศอื่น ๆ ไมอาจเขาไปสอดสองดูแลหรือใหการชวยเหลือได มิฉะน้ันจะถือวาเปนการกาวลวงหรือแทรกแซง

กิจการภายในของประเทศอื่น ๆ อันเปนการขัดตอหลักกฎหมายระหวางประเทศ ซึ่งอาจนําไปสูการขัดแยงหรือ

มีกรณีพิพาทกันระหวางประเทศ72 เริ่มตนจากการจัดทําสาสนรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในประเทศอังกฤษ

ที่เรียกวา “มหากฎบัตรแมกนาคารตา” (Magna Carta) ตามมาดวยคําประกาศอิสรภาพ (The Declaration of 

Independence) และรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา และปฏิญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนและพลเมือง (Declaration 

des Droits de l’ Houmme et du Citoyen) ของฝรั่งเศส แตเนื่องจากในชวงระยะเวลากอนและระหวาง

สงครามโลกครั้งที่สองไดเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรุนแรงในประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการฆากัน

เพื่อลางเผาพันธุที่เยอรมัน ญี่ปุน รัสเซีย ฯลฯ จึงทําใหเกิดความคิดท่ีจะผลักดันใหเรื่องของสิทธิมนุษยชนเปนเรื่อง

ระหวางประเทศหรือเปน “สิทธิระหวางประเทศ” (International Rights) ที่ทุกประเทศตองเขาไปดูแลชวยเหลือ

เพื่อยกระดับมาตรฐานการคุมครองสิทธิมนุษยชนใหดียิ่งขึ้นและรวมมือกันดําเนินการกับประเทศที่กระทําการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนภายในประเทศของตนหรือประชาชนประเทศอ่ืน ๆ โดยถือวาการเขา

แทรกแซงนั้นชอบดวยหลักกฎหมายระหวางประเทศ73 ดังนั้น ปจจุบันรัฐใดรัฐหนึ่งจึงไมอาจอางไดวาสิทธิมนุษยชน

เปนเร่ืองที ่“ตกอยูเขตอาํนาจภายในของรัฐ” (Domestic Jurisdiction) ของตนโดยเด็ดขาดไดอกีตอไป แตไดววิฒันาการ

มาเปน “สทิธริะหวางประเทศ” (International Rights) ทีร่ฐัซึง่เปนภาคีแหงขอตกลงระหวางประเทศดานสิทธมินษุยชน

อาจอางขอตกลงนั้น ๆ เขาตรวจสอบหรือมีมติใหใชมาตรการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชน

หรือแกไขเยียวยาความเดือดรอนอันเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรัฐใดรัฐหนึ่งได74

   1)  สิทธิมนุษยชนที่ไดรับความคุมครอง

     การคุมครองสิทธมินษุยชนปรากฏเปนรปูธรรมข้ึนดวยความรวมมอืกนัระหวางประเทศตาง ๆ 

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงโดยไดมีการจัดต้ังองคการสหประชาชาติขึ้นเพ่ือทําหนาที่ในการขจัด

ภัยพิบัติอันเกิดจากสงคราม คุมครองสิทธิมนุษยชน และสงเสริมความกาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ

มวลมนษุยชาติ และไดมกีารจดัทาํกฎบัตรสหประชาชาติในฐานะธรรมนูญสําหรบัการดาํเนนิงานของสหประชาชาติขึน้ 

และในกฎบัตรฯ ดังกลาว ไดแสดงใหเห็นเจตนารมณรวมกันของแตละประเทศในความตองการท่ีจะใหมี



24

การคุมครองสิทธมินษุยอยางจรงิจงัในระดบัระหวางประเทศ ดงัจะเหน็ไดจากการยนืยนัความเชือ่มัน่ในสิทธมินษุยชน

และหนาที่ของบรรดารัฐสมาชิกในการสงเสริมและสนับสนุนการเคารพตอสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นมูลฐาน

แกบุคคลทุกคนเสมอหนากันโดยปราศจากความแตกตางทางดานเช้ือชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา และไดมี

การจัดทําสาสนระดับระหวางประเทศเพื่อรับรองและคุมครองสิทธิมนุษยชนตามมามากมาย

     เริ่มตนที่ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนเพ่ือเปนมาตรฐานกลางสําหรับทุกประเทศ

ที่เปนสมาชิกขององคการสหประชาชาติยึดถือเปนแนวทางในการคุมครองสิทธิมนุษยชน ทั้งในระดับสากล ภูมิภาค 

และระดับภายในประเทศของแตละประเทศและถือเปนเอกสารรับรองสิทธิมนุษยชนที่สําคัญที่สุดของ

มวลมนุษยชาติเพราะนับเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรที่นานาประเทศไดพรอมใจกันรวมจัดทําและรับรองเอกสาร

รับรองสิทธิของมนุษยชาติ ทําใหสิทธิมนุษยชนซ่ึงเดิมถือเปนเรื่องภายในของแตละประเทศกลายมาเปน

สิทธิระหวางประเทศที่ทุกประเทศที่เปนสมาชิกสามารถเขามาสอดสองดูแลและเขาแกไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ในประเทศใดประเทศหนึ่งที่เปนสมาชิกที่ขัดตอหลักการในปฏิญญาฯ ได แตโดยท่ีปฏิญญาฯ มิใชขอตกลง

ระหวางประเทศดังเชน สนธสิญัญา อนสุญัญา หรอืกติการะหวางประเทศ จงึไมกอใหเกดิพันธะทางกฎหมายแกบรรดา

รฐัทัง้หลายท่ีรวมกนัลงมตริบัรองใหประกาศใชใหตองปฏบิตัติาม เปนแตเพยีงความผกูพันทางจรยิธรรมทางการเมอืง

ระหวางประเทศ ที่ทุกประเทศควรใหความเคารพและปฏิบัติใหสอดคลองไมขัดแยงกับหลักการในปฏิญญาฯ 

ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดเทานั้น ไมมีสภาพบังคับทางกฎหมายแตอยางใด เพ่ือใหการคุมครองสิทธิมนุษยชน

ในประเทศตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและไดผลจริงตามเจตนารมณของปฏิญญาฯ องคการสหประชาชาติ

จึงไดดําเนินการทําใหสิทธิมนุษยชนตามท่ีระบุไวในกฎบัตรสหประชาชาติและปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน

มีผลเปนสิทธิตามกฎหมายอยางเปนระบบและเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวโลก ทั้งน้ี โดยการจัดทําขอตกลงระหวาง

ประเทศเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนโดยตรงและมีผลผูกพันรัฐภาคีทุกรัฐ เชน กติการะหวางประเทศ

วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะกติกา

ระหวางประเทศวาดวยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม ไดนําสิทธิสําคัญ ๆ ในปฏิญญาฯ มารวมไวเกือบทั้งหมดและจําแนกสิทธแิตละชนิดออกโดย

ละเอียด75 และเมื่อพิจารณาจากปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 ในฐานะที่เปนมาตรฐานกลาง

ในการรับรองและคุมครองสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศและกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ. 1966 

จะเห็นวาสิทธิมนุษยชนท่ีไดรับการรับรองคุมครองซึ่งถือเปนสิทธิมนุษยชนท่ัวไปแบงไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ 

คือ สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังมีสิทธิมนุษยชน

เฉพาะเร่ืองท่ีไดรับการรับรองคุมครองตามขอตกลงระหวางประเทศตาง เชน อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก เปนตน 

แตในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในฐานะ

ที่เปนสิทธิมนุษยชนท่ัวไปเทานั้น คือ

75 เพิ่งอาง, น. 28 - 33.



25

76 คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ. เอกสารสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ.อางแลว  เชิงอรรถท่ี 6. น. 7 - 21.
77 เพิ่งอาง, น. 67 - 101.
78 วิชัย ศรีรัตน, อางแลว เชิงอรรถที่ 17, น. 44- 45.

     (1)  สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

       สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไดแก สิทธิตามธรรมชาติที่มีมาแตดั้งเดิม 

คอื สทิธใินการดํารงชีวติเสรภีาพ ทรพัยสนิ ความเสมอภาค ความยตุธิรรม และการแสวงหาความสุข และสิทธดิงักลาว

ปรากฏอยูในปฏิญญาฯ 21 ขอแรก76 ซึ่งประกอบไปดวย สิทธิในชีวิตเสรีภาพและความม่ันคงแหงรางกาย 

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิในการไดรับความคุมครองจากรัฐอยางเทาเทียมกัน สิทธิที่จะไดรับการเยียวยา

โดยศาลจากการละเมิดสิทธิขั้นมูลฐาน เสรีภาพในความเปนสวนตัว เสรีภาพในการเดินทาง สิทธิในการล้ีภัย 

สิทธิในการถือสัญชาติ สิทธิในการสมรส สิทธิในการเปนเจาของทรัพยสิน สิทธิในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

และการนับถือศาสนา สิทธิในเสรีภาพในการชุมนุม และสิทธิในการเขาถึงบริการสาธารณะในประเทศของตน

       สาํหรบัสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืงในกตกิาระหวางประเทศวาดวยสทิธพิลเมอืง

และสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 ปรากฏอยูในขอ 1 ถึง ขอ 2777 ของกติกาฯ ประกอบไปดวย สิทธิในการกําหนด

เจตจํานงตนเอง สิทธิในความเสมอภาค สิทธิที่จะปลอดจากการถูกทารุณกรรม สิทธิในชีวิต สิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรม สิทธิในการมีอิสรภาพและความมั่นคงแหงบุคคล สิทธิของผูตองขังที่จะไดรับการปฏิบัติอยางมีมนุษยธรรม

และไดรับความเคารพนับถือในศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยที่มีอยูโดยธรรมชาติในตัวเอง สิทธิที่จะไมถูกจําคุก

เนื่องจากไมสามารถชําระหนี้ตามสัญญาได  สิทธิในการมีเสรีภาพในการเคลื่อนไหว สิทธิในการไดรับการพิจารณา

คดีที่เปนธรรม สิทธิในการยอมรับวาเปนบุคคลตามกฎหมาย สิทธิในความเปนสวนตัว สิทธิในเสรีภาพทางความคิด 

ศาสนาและความเช่ือ สิทธิในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการชุมนุมโดยสงบ สิทธิในเสรีภาพในการ

สมาคมกับบุคคลอื่น สิทธิในการสมรสโดยเสรี สิทธิของเด็กในการไดรับสัญชาติ สิทธิในการมีสวนรวมในรัฐและ

การเขาถงึบริการสาธารณะในประเทศของตน สทิธใินความเสมอภาคตอหนากฎหมาย สทิธขิองชนกลุมนอยทางเผาพนัธุ 

ศาสนา หรือภาษา

     (2) สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

       สืบเน่ืองจากการเรียกรองสิทธิมนุษยชนและการจัดทําเอกสารในยุคแรก ๆ เนนเร่ือง

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจแบบเสรี ซึ่งระบบ

เศรษฐกิจแบบเสรีมีเงื่อนไขสําคัญคือ การปลอดการแทรกแซงของรัฐ  แตเมื่อเวลาผานไประบบเสรีกลับทําใหเกิด

ปญหาสังคมตามมา ทั้งนี้ เนื่องจากเปนความจริงท่ีวาคนเรามีความสามารถและโอกาสไมเทากัน ดังนั้น การปลอย

เสรีทําใหมนุษยกลุมหน่ึงไดประโยชน ในขณะท่ีมนุษยอีกกลุมหน่ึงถูกใชเปนเครื่องมือในการหาประโยชนจาก

กลุมแรก และกลุมหลังซึ่งมีจํานวนมากตกอยูในสภาวะยากจนที่สุดและอยูอยางไมมีสภาพที่มีคาความเปนมนุษย

เหลืออยู และจากสภาวะการณที่เกิดขึ้นในสังคมดังกลาวนํามาซึ่งการเรียกรองสิทธิมนุษยชนในรูปแบบใหมขึ้นมา

ในลักษณะเปนสิทธิที่จะมีสภาพการดํารงชีวิตที่ดีและมีสภาพการทํางานท่ีดี โดยการเรียกรองใหรัฐเขามามีบทบาท

ในการกระทําเพื่อเสริมสรางใหมนุษยมีความเปนอยูที่ดีสมความเปนมนุษย ซึ่งตรงขามกับแนวคิดเดิมที่หามรัฐ

เขาแทรกแซง78 แนวคิดสิทธิมนุษยชนรูปแบบใหมนี้ไดรับการสนับสนุนจากแนวคิดทางการเมืองแบบสังคมนิยม
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และเปนการเปลี่ยนแปลงจากรัฐเสรีนิยมมาสู รัฐสวัสดิการที่เรียกรองใหรัฐประกันการมีชีวิตที่ดีมีคุณคา

ตามความเปนมนุษยแกประชาชน และนับเปนชัยชนะของประเทศสังคมนิยมที่ทําใหสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรมอยูในฐานะเดียวกับสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดยการระบุสิทธิเหลานี้ลงในปฏิญญาฯ 

และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ. 1966  

     สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมปรากฏในปฏิญญาฯ ตั้งแตขอ 22 ถึงขอ 2779 

ประกอบดวย สิทธิในการเขาถึงทรัพยากรของรัฐการไดรับผลแหงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมท่ีจําเปน

ตอการพัฒนาตนเอง สิทธิเกี่ยวกับการทํางานและไดรับความคุมครองจากการวางงาน สิทธิที่จะจัดต้ังและเขารวม

กับสหภาพแรงงาน สิทธิในการพักผอนและเวลาวาง การจํากัดเวลาทํางานและมีวันหยุดเปนครั้งคราวโดยไดรับ

คาตอบแทน สิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอสําหรับสุขภาพและความอยูดีของตนและครอบครัว สิทธิของ

มารดาและบุตรท่ีจะไดรับการดูแลและชวยเหลือเปนพิเศษท้ังบุตรในและนอกสมรส สิทธิในการศึกษา และ

สิทธิในการเขารวมการใชชีวิตทางดานวัฒนธรรมอยางเสรี

     สําหรับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ. 1966 ปรากฏอยูในขอ 1 ถึง ขอ 1580 ของกติกาฯ ประกอบไปดวย สิทธิในการ

กําหนดเจตจํานงของตนเอง สิทธิในความเทาเทียมกันระหวางชายหญิงในสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

สิทธิในการทํางาน สิทธิในการไดรับสภาวะการทํางานที่เปนธรรม สิทธิในการกอต้ังและเขารวมสหภาพแรงงาน 

สิทธิในการหยุดงาน สิทธิในความมั่นคงทางสังคมและการประกันสังคม สิทธิในการปกปองคุมครองครอบครัว เด็ก

และเยาวชน สิทธิในการมีมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ สิทธิในการมีมาตรฐานสุขภาพและจิตใจท่ีดี สิทธิในการ

ศึกษา และสิทธิในวัฒนธรรมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร

   2)  องคกรกรที่คุมครองสิทธิมนุษยชน

     (1) องคกรระดับระหวางประเทศหรือระดับสากล

       -  องคกรของสหประชาชาติ81

         องคกรของสหประชาชาติที่มีบทบาทและอํานาจหนาที่ในการปกปองและคุมครอง

สิทธิมนุษยชน ไดแก สมัชชาใหญสหประชาชาติ คณะมนตรีความมั่นคง คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม 

คณะกรรมาธิการสทิธมินุษยชนของสหประชาชาต ิคณะกรรมาธิการวาดวยสถานภาพของสตรี คณะกรรมาธิการวาดวย

สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม คณะอนุกรรมาธิการวาดวยการปองกันการเลือกปฏิบัติและการปกปอง

ชนกลุมนอย ขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหง

สหประชาชาติ ซึ่งแตละองคกร มีบทบาทและอํานาจหนาที่ในการคุมครองสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 

        ก. สมชัชาใหญสหประชาชาติ สมชัชาใหญสหประชาชาติ ประกอบดวย ผูแทนจาก

สมาชิกท้ังปวงของสหประชาชาติ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการคุ มครองสิทธิมนุษยชน ดังนี้ ริเร่ิมศึกษาและ

ทําคําแนะนําหรือขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อใหบรรลุซึ่งสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งปวงแกประชาชน ผานมติอนุมัติตราสาร

สิทธิมนุษยชนระหวางประเทศท่ีสําคัญ เชน ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน กติการะหวางประเทศวาดวย

79 คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ. เอกสารสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ.อางแลว  เชิงอรรถท่ี 6. น. 23 - 27.
80 เพิ่งอาง, น. 30 -51.
81 รายละเอียดโปรดดูใน จรัญ  โฆษณานันท, อางแลว เชิงอรรถที่ 7, น. 412  441.
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สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

กอตั้งองคกรยอยที่ทํางานเกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน เคลื่อนไหวตอสูระดับสากลตอลัทธิเผาพันธุ นิยมและ

ลัทธิลาอาณานิคม ตลอดจนการมีมติประณามอยางเปดเผยตอการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดข้ึนในบางประเทศ

        ข. คณะมนตรีความม่ันคง คณะมนตรีความม่ันคงถือเปนองคกรสูงสุดที่มีความ

รับผิดชอบพื้นฐาน ในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ ประกอบดวย สมาชิกถาวรซึ่งเปน

ประเทศมหาอํานาจสําคัญ 5 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝร่ังเศส สหพันธรัฐรัสเซีย และ

สาธารณรัฐประชาชนจีน และสมาชิกไมถาวรท่ีมาจากการเลือกต้ังอีก 6 ประเทศ มีอํานาจหนาที่ในการคุมครอง

สิทธิมนุษยชนกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กอใหเกิดการคุกคามตอสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ 

เชน ปญหาเก่ียวกับอาชญากรรมตอมนุษยชาติในยูโกสลาเวียและรวันดา ซึ่งมีลักษณะเปนการฆาลางเผาพันธุ 

คณะมนตรีความม่ันคงไดกอตั้งศาลอาญาระหวางประเทศเพ่ือพิจารณาลงโทษบุคคลท่ีรับผิดชอบตอการฆา 

ลางเผาพันธุหรือละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศอยางรุนแรง เปนตน

        ค. คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม ประกอบดวย

กรรมการ 55 คน นอกจากมีอํานาจหนาท่ีดานการพัฒนาแกไขปญหาเศรษฐกิจระหวางประเทศแลว ยังมีหนาที่

ที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือ ดานสิทธิมนุษยชนในรูปของการทําขอแนะนําที่เกี่ยวกับการสงเสริมและคุมครอง

สิทธิมนุษยชนทั่วไป รับรองรายงาน ทํากิจกรรมรวมและสรุปความตกลงตาง ๆ จากหนวยงานชํานาญการของ

สหประชาชาติซึ่งทํางานเก่ียวของกับสิทธิมนุษยชน และหนาท่ีที่สําคัญยิ่งดานสิทธิมนุษยชนของคณะมนตรีฯ คือ 

การใชอาํนาจแตงตัง้คณะกรรมการตาง ๆ ขึน้ทาํงานเปนการเฉพาะ ทีส่าํคญัคอื การตัง้คณะกรรมาธิการสทิธมินษุยชน 

คณะอนุกรรมการวาดวยการปองกันการเลือกปฏิบัติและการปกปองชนกลุมนอย คณะกรรมาธิการวาดวย

สถานภาพของสตรี และอํานาจหนาที่ในการรับรองใหมีมติของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม ที่ 1235 

ในป ค.ศ. 1967 และมติฯ ที่ 1503 ในป ค.ศ. 1970 ซึ่งเปนมติที่ใหอํานาจแกคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนในการ

ตรวจสอบศึกษาอยางจริงจังตอการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปนโยบายแบงแยกผิวและการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ

และใหอํานาจแกคณะอนุกรรมการวาดวยการปองกันการเลือกปฏิบัติและการปกปองชนกลุมนอยในการพัฒนา

กลไกรับเรื่องรองเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากเอกชนและกลุมคนได

        ง. คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ คณะกรรมาธิการสิทธิ

มนุษยชนของสหประชาชาติ ประกอบดวยตัวแทนรัฐสมาชิก 53 คน โดยท่ีคณะกรรมาธิการฯ เปนเสมือนองคกร

ยอยหน่ึงของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมาธิการฯ จึงมีหนาท่ีตองย่ืนขอเสนอ คําแนะนํา ตลอดจน

รายงานเพื่อใหคณะมนตรีเศรษฐกิจฯ พิจารณา ตั้งแตเรื่องที่เกี่ยวกับตราสารสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศทั้งปวง 

การปกปองชนกลุมนอยและการปองกันการเลือกปฏิบัติและเร่ืองตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน การชวยเหลือ

คณะมนตรีเศรษฐกิจฯ ในการประสานงานกิจกรรมเคลื่อนไหวดานสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ การตรวจสอบ

ศึกษาปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานอยางรายแรง รวมถึงนโยบายการเลือกปฏิบัติ

ทางเช้ือชาติการแบงแยกพลเมืองและการแบงแยกผิวในทุกประเทศ และการดําเนินการสืบสวนคํารองเรียนจาก

เอกชนและองคกรพัฒนาเอกชนซ่ึงบงช้ีถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐานท่ีเปนไปอยางรุนแรง

ตอเนื่องและมีเหตุอันนาเชื่อถือ เปนตน 
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        จ. คณะกรรมาธิการวาดวยสถานภาพของสตรี คณะกรรมาธิการวาดวยสถานภาพ

ของสตร ีประกอบดวย กรรมการ 45 คน มทีีม่าจากการเลอืกตัง้โดยคณะมนตรเีศรษฐกจิและสงัคมและดาํรงฐานะ

เปนตวัแทนของรัฐบาล มหีนาท่ีในการตระเตรียมขอแนะนําและรายงานอันเก่ียวกับการสงเสริมสิทธิสตรี ทั้งในดาน

การเมือง เศรษฐกิจ พลเมือง สังคมและการศึกษาเสนอตอคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจฯ การทําขอแนะนําเสนอ

ตอคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจฯ ในปญหาเรงดวนซึ่งจําเปนตองไดรับการใสใจทันทีโดยมีจุดมุงหมายในการสงเสริม

หลักความเทาเทียมในสิทธิของชายและหญิง รวมทั้งการพัฒนาขอเสนอตาง ๆ เพื่อใหขอแนะนําดังกลาวสัมฤทธิ์ผล

จริงจัง และการวางบรรทัดฐานระหวางประเทศดานการคุมครองสิทธิสตรี การตรวจสอบคํารองเรียนพรอมทํา

ขอเสนอแนะการแกไขปญหา เปนตน 

          ฉ. คณะกรรมาธิการวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม คณะ

กรรมาธิการวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มีฐานะเปนองคกรยอยหน่ึงของคณะมนตรีเศรษฐกิจฯ 

และถือเปนกลไกตรวจสอบของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม

        ช. คณะอนุกรรมการวาดวยการปองกันการเลือกปฏิบัติและการปกปอง

ชนกลุมนอย ขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ คณะอนุกรรมการวาดวยการปองกันการเลือกปฏิบัติ

และการปกปองชนกลุมนอย เปนองคกรยอยของคณะกรรมาธกิารสทิธมินษุยชนแหงสหประชาชาต ิประกอบดวย

กรรมการจํานวน 26 คน ซึ่งมาจากการเลือกต้ังของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนจากรายช่ือท่ีรัฐสมาชิกของ

สหประชาชาติเสนอมา มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับชนกลุมนอย 2 ลักษณะ คือ ศึกษาและใหขอเสนอแนะตอ

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนอันเกี่ยวของกับการปองกันการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

เสรีภาพข้ันพื้นฐานและการคุมครองตอชนกลุมนอยทางดานเช้ือชาติ ชาติ ศาสนา และภาษา และการปฏิบัติ

หนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมหรือคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน

        ซ. ขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ บุคคลท่ีจะเปนขาหลวงใหญ

สิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ ตองเปนบุคคลที่มีศีลธรรมอยางมาก และมีความซ่ือสัตยเที่ยงตรง และมีความ

สามารถเชี่ยวชาญในดานสิทธิมนุษยชนและความรูอื่น ๆ โดยไดรับการแตงต้ังจากเลขาธิการสหประชาชาติโดยผาน

การรับรองจากสมัชชาใหญ มีอํานาจหนาที่ในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนทั้งหมด อันกินความตั้งแต

สิทธิพลเมือง การเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดท้ังสิทธิในการพัฒนา การใหคําปรึกษาและ

การชวยเหลือทางเทคนิคแกรัฐที่เกี่ยวของกับปญหาโดยผานศูนยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ การประสาน

ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน  รวมท้ังการปองกันมิใหมีการละเมิด

สิทธิมนุษยชนอยางตอเน่ือง และการสรางความเขมแข็งในการปรับใชกลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติตาง ๆ 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 

        ฌ. องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ  องคการ

ศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติหรือยูเนสโก มีฐานะเปนองคกรชํานัญพิเศษหนึ่งของ

สหประชาชาติ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน คือ การศึกษาคนควาปญหาทางทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

การยกราง มีมติรับรองอนุสัญญาตอตานการเลือกปฏิบัติในดานการศึกษา รับรองใหมีกระบวนการพิจารณารับเรื่อง

รองเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยผานคณะกรรมการวาดวยอนุสัญญาและขอเสนอแนะ ซึ่งมีหนาที่พื้นฐาน
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ในการวางหลักประกันใหมีขอยุติฉันมิตรภาพ เพื่อสรางความกาวหนาในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนที่อยูในเขต

ความรับผิดชอบของยูเนสโก การมีมติรับรองปฏิญญาสากลวาดวยรหัสสารพันธุกรรมมนุษยและสิทธิมนุษยชน

อันเปนการสรางบรรทัดฐานทางสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับจริยธรรมทางดานชีวะ

       - องคกรที่จัดตั้งตามตราสารสิทธิมนุษยชน82

        องคกรสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศตามตราสารสิทธิมนุษยชนมีหลายองคกร

ดวยกัน แตในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะองคกรคุมครองสิทธิมนุษยชนตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง

และสิทธิทางการเมือง และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในฐานะท่ีเปน

ตราสารสําคัญในการรับรองคุมครองสิทธิมนุษยชนเทานั้น ซึ่งแตละกติกาฯ ไดจัดตั้งองคกรคุมครองสิทธิมนุษยชน

ไวดังนี้

        ก. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

ไดรับการจัดตั้งข้ึนตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เพื่อทําหนาท่ีในการ

ตรวจสอบการปฏิบัติของรัฐสมาชิกตาง ๆ ที่มีพันธะในการสงเสริมคุมครองสิทธิตาง ๆ ตามท่ีระบุไวในกติกาฯ 

คณะกรรมการฯ ประกอบดวย กรรมการซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญอิสระ จํานวน 18 คน ที่ไดรับเลือกตั้งจากรัฐสมาชิก

ในกติกาฯ โดยตองเปนบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพทางศีลธรรมระดับสูง และความสามารถเช่ียวชาญในเร่ือง

สิทธิมนุษยชนจนเปนทีย่อมรบัและมปีระสบการณทางกฎหมายหรือนกักฎหมาย ทัง้นี ้ เพือ่ประโยชนในการประชุม 

คณะกรรมการฯ มอีาํนาจหนาทีใ่นการตรวจสอบพิจารณารายงานท่ีเสนอโดยรัฐสมาชิก สรปุขอคดิเห็นหรือขอสังเกต

ตอรายงานดังกลาวแลวสงตอใหรัฐภาคีเจาของรายงาน สงสําเนารายงานและขอสังเกตไปถึงคณะมนตรีเศรษฐกิจ

และสังคมของสหประชาชาติเพื่อพิจารณา และสงรายงานประจําปเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีไดกระทําทั้งหมด

ตอสมัชชาท่ัวไปสหประชาชาติ และตรวจสอบหนังสือรองเรียนจากเอกชนท่ีอางวาเปนผูถูกละเมิดสิทธิใด ๆ 

ที่กําหนดไวตามกติกาฯ ดังกลาวโดยรัฐภาคี ตามที่กําหนดไวในพิธีสารเลือกรับฉบับแรกของกติกาฯ 

        ข. คณะกรรมาธิการวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เดิมการ

ตรวจสอบดูแลใหประเทศสมาชิกปฏิบัติตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

เปนอํานาจของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมของสหประชาชาติ ตอมา คณะมนตรีเศรษฐกิจฯ ไดมีมติกอตั้ง

คณะกรรมาธิการวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมขึ้น เพื่อทําหนาท่ีตรวจสอบดูแลใหประเทศ

สมาชิกปฏิบัติตามกติกาฯ ฉบับนี้แทนคณะมนตรีเศรษฐกิจฯ โดยเฉพาะการตรวจสอบรายงานของรัฐสมาชิก

และสงขอสังเกตไปใหคณะมนตรีเศรษฐกิจฯ และองคการสิทธิมนุษยชนอื่นของสหประชาชาติที่เกี่ยวของกับ

สทิธทิางเศรษฐกิจ สงัคมและวัฒนธรรม  อกีช้ันหนึง่ คณะกรรมาธิการฯ ประกอบดวย คณะผูเชีย่วชาญจํานวน 18 คน 

และในการพิจารณาตรวจสอบรายงานของแตละรฐั โดยคณะกรรมาธิการวาดวยสทิธทิางเศรษฐกิจฯ รฐัเจาของรายงาน

จะไดรับเชิญใหสงผูแทนหนึ่งคนเขานําเสนอชี้แจงรายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ โดยคณะกรรมาธิการฯ 

สามารถซักถามประเด็นตางๆ ได และคณะกรรมาธิการฯ สามารถขอใหเสนอรายงานเฉพาะคราวเมื่อมีสถานการณ

ที่นาเปนหวงเกิดขึ้นหรือตั้งคณะตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อคนหาขอมูลชั้นตนเพิ่มเติมเกี่ยวกับปญหาสิทธิเฉพาะเรื่อง

82 เพิ่งอาง, น. 319  320, น. 340  342.
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     อยางไรก็ตาม องคกรคุมครองสิทธิมนุษยชนท่ีกลาวมาขางตนจะมีอํานาจหนาท่ีคุมครอง

สิทธิมนุษยชนไดแตเฉพาะกับประเทศท่ีเขารวมเปนภาคีสมาชิกเทานั้น ไมมีอํานาจหนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชน

เปนการทั่วโลกดังเชนองคกรคุมครองสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติตามที่กลาวมาขางตนแตอยางใด 

     (2) องคกรระดับภายในประเทศ

       สําหรับองคกรคุ มครองสิทธิมนุษยชนในระดับภายในประเทศในประเทศตาง ๆ 

มีการจัดตั้งองคกรขึ้นมาเพื่อทําหนาท่ีในการคุ มครองสิทธิมนุษยชน ทั้งองคกรท่ีเปนและไมเปนองคกรศาล 

พิจารณาไดดังนี้ คือ 

       - องคกรที่ไมเปนองคกรศาล

        องคกรคุมครองสิทธิมนุษยชนท่ีไมเปนองคกรศาลตามท่ีปรากฏในประเทศตาง ๆ 

เปนสวนใหญ มีสององคกร คือ องคกรสิทธิมนุษยชนแหงชาติและผูตรวจการแผนดิน

        ก. องคกรสิทธิมนุษยชนแหงชาติ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดต้ังองคกรสิทธิมนุษยชน

แหงชาติเกิดขึ้นตั้งแต ค.ศ. 1946 ในที่ประชุมคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมของสหประชาชาติ และไดมีความ

พยายามในการที่จะใหมีการจัดตั้งองคกรฯ ดังกลาวในประเทศตาง ๆ มาเร่ือยจนกระทั่งในชวงป ค.ศ. 1990 

เปนตนมา ประเทศตาง ๆ ก็ไดมีการจัดตั้งองคกรฯ ขึ้นในประเทศของตน เชน ประเทศนิวซีแลนด ออสเตรเลีย 

สหรฐัอเมรกิา ฝรัง่เศส เมก็ซโิก และเดนมารก เปนตน และองคกรฯ ของแตละประเทศดังกลาวตางกม็สีถานะและทางปฏิบตัิ

เกีย่วกับอํานาจหนาทีแ่ตกตางกนัไป กลาวคอื บางประเทศองคกรฯ กท็าํหนาทีเ่ปนเสมอืนทีป่รกึษาดานสทิธมินษุยชน

แกฝายบริหารหรือหนวยงานของรัฐ บางประเทศก็มสีถานะเปนองคกรอสิระ บางประเทศก็มอีาํนาจในการตรวจสอบ 

สอบสวนคํารองเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนดวย ตอมาในป ค.ศ. 1991 ไดมีการจัดการประชุมระหวางประเทศ

ขึ้น ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝร่ังเศส โดยท่ีประชุมไดรวมกันกําหนดแนวทางและมาตรฐานเก่ียวกับการจัดตั้งและ

ดําเนินงานขององคกรฯ ที่เรียกกันทั่วไปวา “หลักการปารีส (Paris Principle)” และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติและสมัชชาท่ัวไปแหงสหประชาชาติก็ไดใหการรับรองหลักการดังกลาวในเวลาตอมา

          ในหลักการปารีส ไดกลาวถึงแนวทางในการจัดต้ังองคกรฯ วา ควรจัดต้ังองคกรฯ 

ที่เปนอิสระในดานงบประมาณ การปฏิบัติหนาที่และองคประกอบท่ีมีความหลากหลาย83  และกําหนดองคกรฯ 

ตองไดรับมอบหมายอํานาจในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนไวอยางกวางขวางเทาท่ีจะมีได โดยบัญญัติไว

อยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญหรือบทกฎหมายที่ตราข้ึน และตองมีอํานาจหนาที่ที่สําคัญดังตอไปนี้ คือ84 

         - เสนอแนะและทํารายงานในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนตอรัฐบาล 

รัฐสภา และองคกรที่มีอํานาจใด ๆ 

         -  สงเสริมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐและแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน

สิทธิมนุษยชนระดับสากล 

83  สพุจน เวชมขุ, “การคุมครองสทิธมินษุยชนโดยการเสนอเรือ่งตอศาลรฐัธรรมนญูของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาตติามมาตรา 257 (2) ของรฐัธรรมนญู
 แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2552), น. 50.
84  จรัญ โฆษณานันท, อางแลว เชิงอรรถท่ี 7, น. 514  515. 
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         -  กระตุนสงเสริมใหมีการใหสัตยาบันและปฏิบัติตามมาตรฐานระหวางประเทศ 

         -  ชวยเหลือในกระบวนการทํารายงานที่ตองกระทําภายใตตราสารระหวาง

ประเทศ ชวยเหลือในการจัดทําแผนงานดานการสอนและวิจัยดานสิทธิมนุษยชน

         -  เพิ่มความสนใจต่ืนตัวของสาธารณชนตอเร่ืองของสิทธิมนุษยชนผานการให

ขอมูลขาวสารและการศึกษา ประสานความรวมมือกับสหประชาชาติ สถาบันระดับภูมิภาค และสถาบันระดับชาติ

ของประเทศอื่น ๆ และรับเรื่องรองเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเอกชน

          ปจจุบันองคกรสิทธิมนุษยชนแหงชาติในบางประเทศมีอํานาจในการนําคดีขึ้น

ดําเนินการในชั้นศาลไดดวย โดยทําหนาที่ฟองคดีตอศาล เชน สาธารณรัฐฝร่ังเศส ประเทศออสเตรเลีย และ

ประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 

ที่กําหนดใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญได 

ในกรณีที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามที่มีผู รองเรียนวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชน

และมีปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ เสนอเร่ืองพรอมความเห็นตอศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบ

ตามท่ีมีผู รองเรียนวา กฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดในทางปกครองกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหา

เก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทนผูเสียหาย เม่ือไดรับการรองขอ 

จากผูเสียหาย และเปนกรณีที่เห็นสมควรเพื่อแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนสวนรวม 

        ข. ผู ตรวจการแผนดิน85 องคกรคุมครองสิทธิมนุษยชนท่ีไมเปนองคกรศาล

นอกจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติแลว ในหลายประเทศยังมีอีกองคกรหนึ่งที่เรียกวา “ผูตรวจการ

แผนดิน” ผูตรวจการแผนดิน อาจประกอบดวยบุคคลหรือหลายคนก็ไดและมักไดรับการแตงต้ังจากรัฐสภา 

แตในบางประเทศอาจไดรับแตงตั้งจากประมุขของรัฐและตองทํารายงานตอประมุขของรัฐดวย อํานาจหนาที่ของ

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาโดยท่ัวไปจะดูแลกํากับการบริหารรัฐกิจใหเปนไปดวยความถูกตองและเปนธรรม

ตามกฎหมาย เพื่อคุมครองสิทธิของบุคคลผูที่เชื่อวาตนตกเปนเหยื่อการกระทําที่ไมชอบโดยฝายปกครอง รวมทั้ง

ทําหนาที่ในการไกลเกลี่ยอยางเปนกลาง ระหวางผูรองเรียนกับฝายรัฐบาลหรือเจาหนาที่ของรัฐดวย อํานาจหนาท่ี

ของผูตรวจการแผนดินในแตละประเทศอาจแตกตางกันไป แตที่เหมือนกันในสาระสําคัญคือ การรับคํารองเรียน

จากสาธารณชนและสอบสวนกรณีที่เกิดขึ้นตามอํานาจหนาที่ โดยสามารถเขาถึงเอกสารทางราชการท่ีเก่ียวของ

ตลอดจนมีอํานาจเรียกพยานมาใหถอยคํารวมท้ังเจาหนาที่รัฐ จากน้ันจะทํารายงานสรุปไปใหผูรองเรียนและ

หนวยงานหรือเจาหนาที่ที่ถูกรองเรียน เพื่อแกไขดําเนินการใหถูกตองตอไป หากไมมีการดําเนินการใด ๆ  ก็อาจทํา

รายงานเสนอตอรัฐสภาเปนเรื่อง ๆ  ไป นอกเหนือจากการรายงานท่ีตองทําเปนปกติอยูแลว และรายงานสรุปผลการ

สอบสวนจะประกอบไปดวยขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหาและระบุขอแนะนํา เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ในเชิงนิติบัญญัติและเชิงการปกครอง

  ผูตรวจการแผนดนิในระยะแรก ๆ จะไมมอีาํนาจหนาทีเ่กีย่วของกบัเร่ืองสิทธมินษุยชนโดยตรง ยกเวน

กรณีที่เกี่ยวของกับภาระหนาท่ีหลักในการกํากับดูแลการบริหารการปกครองใหบริสุทธิ์ยุติธรรมตามที่กฎหมาย

85  รายละเอียดโปรดดูใน กุลพล พลวัน, อางแลว  เชิงอรรถท่ี 3, น. 175  186.
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บัญญัติ แตผูตรวจการแผนดินที่จัดตั้งขึ้นในระยะหลัง ๆ มักไดรับมอบหมายใหมีหนาที่โดยเฉพาะดานการสงเสริม

และคุมครองสิทธิมนุษยชนดวย และมักจะเปนกรณีที่เกี่ยวของกับสิทธิตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญหรือตาม

กฎหมายอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง ดานกิจกรรมใหการศึกษาตอสาธารณชนและโปรแกรมขอมูลขาวสารเพื่อการ

เผยแพรดานสิทธิมนุษยชน 

       - องคกรศาล 

        องคกรคุมครองสทิธมินษุยชนภายในประเทศ นอกจากองคกรสทิธมินษุยชนแหงชาติ

และผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาแลว องคกรศาลก็ถือเปนองคกรท่ีมีสวนสําคัญในการคุมครองสิทธิมนุษยชนดวย 

เนื่องจากหลักความผูกพันตอสิทธิและเสรีภาพขององคกรของรัฐจะปราศจากความหมาย หากการใชอํานาจ

ขององคกรเหลานั้นไมสามารถควบคุมตรวจสอบไดโดยองคกรตุลาการ หรือเปนไปตามหลักประกันในการคุมครอง

สิทธิในทางศาล (Rechtsschutzgarantie)86 ซึ่งถือวาเปนสาระสําคัญของการใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

แกปจเจกบุคคล เพราะการคุมครองหรือหลักประกันทั้งหลายจะปราศจากความหมายหากไมใหสิทธิแก

ปจเจกบุคคลในการโตแยง การกระทําของรัฐ เพ่ือใหองคกรศาลซ่ึงเปนองคกรท่ีมีความเปนกลางเขามาควบคุม

ตรวจสอบการกระทําของรัฐที่ถูกโตแยงวาละเมิดตอสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคล เชน การตรากฎหมาย

ขององคกรนิติบัญญัติเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพท่ีขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม ยอมถูกตรวจสอบโดยศาล

รฐัธรรมนูญไดไมวาจะเปนการตรวจสอบในรูปแบบใดก็ตาม สวนการใชการตีความของกฎหมายของฝายบริหารและ

ฝายปกครองจะเปนการใชการตีความท่ีขัดตอสิทธิและเสรีภาพหรือไมนั้น ยอมอยูภายใตการควบคุมตรวจสอบของ

องคการศาลที่มีอํานาจในเรื่องนั้น ๆ เชน หากเปนกรณีของคําสั่งทางปกครอง โดยทั่วไปแลวยอมอยูในเขตอํานาจ

ของศาลปกครองท่ีจะควบคุมตรวจสอบ สวนกรณีขององคกรตุลาการหากเปนการใชหรือตีความโดยศาลชั้นตนหรือ

ศาลอุทธรณ ศาลที่อยูในระดับสูงขึ้นไปก็จะทําหนาที่ในการควบคุมตรวจสอบตอไป

        เหตุผลท่ีสนับสนุนวาระบบการการคุมครองสิทธิและเสรีภาพโดยองคกรตุลาการ

หรือศาลเปนการใหหลักประกันแกประชาชนไดดีกวาระบบอื่น ๆ นั้น ไดแก 87

        (ก) ศาลหรือองคกรตุลาการมีความเปนอสิระในการปฏิบตัหินาที ่และมหีลกัประกัน

ในความเปนอิสระของศาลเพื่อใหศาลวินิจฉัยคดีโดยไมอยูภายใตอิทธิพลใด ๆ ทั้งส้ิน

        (ข)  เมื่อราษฎรไดยื่นคําฟองอยางถูกตอง ศาลมีหนาท่ีตองพิจารณาและพิพากษา

คดีเสมอ จะปฏิเสธไมพิจารณาพิพากษาคดีไมได ดังนั้น ราษฎรจึงไดรับหลักประกันวา “ทุกข” หรือความเดือดรอน

ของตน หากมีอยูจริงจะไดรับการขจัดปดเปาภายในเวลาอันสมควร หลักประกันขอนี้ไมอาจพบไดในการควบคุม

ระบบอื่น ๆ

        (ค) วิธีพิจารณาคดีของศาลเปนไปอยางเปดเผย เปดโอกาสใหสาธารณชนเขาฟง

การพจิารณาคดไีด และเปดโอกาสใหคูความทัง้สองฝายนาํพยานหลกัฐานตาง ๆ มาสบืสนบัสนนุขออาง ขอเก่ียวของ 

ของตนและหักลางขออาง ขอเถียงของฝายตรงกันขามไดอยางเต็มที่

86 ตวัอยางเชน มาตรา 28 วรรคสองของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2550 บญัญตัวิา “...บคุคลซ่ึงถกูละเมดิสทิธหิรือเสรีภาพทีร่ฐัธรรมนูญนี้
 รับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได”
87 วรพจน วิศรุตพิชญ, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับศาลปกครอง, (กรุงเทพฯ  : วิญูชน, 2544), น. 56. 
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        (ง)  ศาลตองใหเหตุผลประกอบคําพิพากษาของตนเสมอ การบังคับใหศาลตอง

แสดงขอเท็จจริงและขอกฎหมายท่ีเปนเหตุผลในการวินิจฉัยขอพิพาทไปทางใดทางหน่ึงใหปรากฏตอคูความ

ยอมเปนหลักประกันแกเอกชนวาศาลจะไมพิพากษาคดีตามอําเภอใจไดเปนอยางดีเชนกัน

        ทั้งนี้ ทั้งศาลในระบบกฎหมายเอกชนและศาลในระบบกฎหมายมหาชน ไดแก 

ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ ตัวอยางเชน ในกรณีของประเทศไทยศาลยุติธรรมมีสวน

ในการคุมครองสิทธิมนุษยชน คือ การที่รัฐธรรมนูญฯ กําหนดใหศาลยุติธรรมมีอํานาจในการพิจารณาออกหมายจับ 

หมายขัง บุคคลและหมายคน เพื่อใหศาลยุติธรรมเปนผูพิจารณากล่ันกรองและตรวจสอบการใชอํานาจของ

เจาหนาทีก่อนทีจ่ะเขาทาํการจบั ขงั และคน อนัมลีกัษณะเปนการคุมครองสทิธมินษุยชนเกีย่วกบัสทิธใินกระบวนการ

ยุติธรรม ศาลปกครองมีสวนในการคุมครองสิทธิมนุษยชน คือ เนื่องจากศาลปกครองมีอํานาจหนาที่ในการควบคุม

ตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองตาง ๆ ที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ

กอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยการมีคําส่ังใหยกเลิกเพิกถอน

การกระทําดังกลาวหรือสั่งใหชดใชคาเสียหายหรือดําเนินการใด ๆ เพื่อเยียวยาความเดือดรอนเสียหายที่เกิด

แกประชาชน และศาลรัฐธรรมนูญมีสวนในการคุมครองสิทธิมนุษยชน คือ การท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดให

สิทธิและเสรีภาพท่ีรับรองไวโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไดรับความคุมครองและผูกพันองคกรของรัฐทุก

องคกรโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง และกําหนดใหบุคคล

ซึง่ถกูละเมดิสทิธแิละเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูรบัรองไวมสีทิธยิืน่คาํรองโดยตรงตอศาลรฐัธรรมนญู เพือ่ใหศาลรฐัธรรมนญู

มคีาํวนิจิฉยัวาบทบัญญตัแิหงกฎหมายใดขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูได ในกรณทีีบ่คุคลนัน้ไดยืน่คาํรองตอคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติหรือผู ตรวจการแผนดิน เพื่อใหเสนอเร่ืองใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยแลว 

แตองคกรทั้งสองดงักลาวไมไดดําเนินการเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญ 

        นอกจากน้ีศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญยังมีสวนในการคุมครอง

สิทธิมนุษยชนในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดเสนอเร่ืองพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญหรือ

ศาลปกครองในกรณทีีเ่หน็ชอบตามทีม่ผีูรองเรียน และฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทนผูเสียหายในกรณีที่เห็นสมควร

เพื่อแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนสวนรวมตามที่ไดกลาวไปแลวขางตน

        ตัวอยางคําวินิจฉัยของศาลไทยเก่ียวกับการใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน อาทิเชน 

        คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 21/2556 คดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญไดวางหลักไววา 

พระราชบญัญตัชิือ่บคุคล พ.ศ. 2505 มาตรา 12 ซึง่เปนบทบญัญตับิงัคบัใหหญงิมสีามตีองใชชือ่สกลุของสามเีทานัน้  

ถือเปนการลิดรอนสิทธิในการใชชื่อสกุลของหญิงมีสามี ทําใหชายและหญิง มีสิทธิไมเทาเทียมกัน เนื่องจากเปนการ

บังคับใหหญิงมีสามีใชชื่อสกุลของสามีเพียงฝายเดียวโดยใชสถานะการสมรส ซึ่งมิไดเปนเหตุผลในเร่ืองความ

แตกตางทางกายภาพ หรือภาระหนาท่ีระหวางชายและหญิงท่ีมีผลมาจากความแตกตางทางเพศ จนทําใหตอง

มีการเลือกปฏิบัติใหแตกตางกันอันจะถือวาเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม กรณีจึงเปนการขัดตอหลักความ

เสมอภาคเพราะเหตุแหงความแตกตางกันในเร่ืองเพศและสถานะของบุคคล บทบญัญตัขิองกฎหมายฉบบัดงักลาว

จึงมีขอความขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

จึงใชบังคับมิไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 6 
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1.3 แนวคิด หลักการ และมาตรฐานสากลเก่ียวกับขอบอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีผูรองและผูถูกรองเปนเอกชนดวยกัน

 จากความหมายของสิทธิมนุษยชนตามท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นวา นอกจากสิทธิมนุษยชนจะมีความผูกพัน

ตอรัฐในการตรากฎหมายเพ่ือสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน การใชบังคับกฎหมายโดยคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน

และการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยองคกรตุลาการและองคกรที่มีอํานาจหนาที่ในการสงเสริมคุมครอง

สิทธิมนุษยชนเปนการเฉพาะ สิทธิมนุษยชนยังมีความผูกพันตอเอกชนดวยกันดวยในการที่จะไมกระทําการใด ๆ 

ที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนซ่ึงกันและกัน ดังน้ัน รัฐจึงมีหนาท่ีตองใหความคุมครองสิทธิมนุษยชนของบุคคล

ซึ่งอาจเกิดจากการละเมิดของหนวยงานหรือเจาหนาที่ของรัฐและการละเมิดระหวางเอกชนดวยกันเอง และในการ

ที่รัฐโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติซึ่งเปนองคกรท่ีมีอํานาจในการสงเสริมคุมครองสิทธิมนุษยชน

เปนการเฉพาะจะเขาไปตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันดังกลาว

มีแนวคิด หลักการ และมาตรฐานสากลที่ตองพิจารณาดังนี้ 

 1.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน

โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

   แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับการใหอํานาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตรวจสอบการละเมิด

สิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกัน เปนแนวคิดท่ีเกิดขึ้นในชวงศตวรรษที่ 19 ทั้งนี้  

เพื่อจะเยียวยาแกไขความอยุติธรรมและความไรมนุษยธรรมที่เกิดข้ึนในสังคม ณ ขณะนั้น อันเปนผลมาจากแนวคิด

ที่เรียกวา “ลัทธิเสรีนิยม” (Liberalism) ที่เปดโอกาสใหมีการเอารัดเอาเปรียบกันเปนอยางมากของผูคนในสังคม 

โดยเฉพาะผูที่มีความแข็งแรงกวามีอํานาจตอรองในทางเศรษฐกิจที่เหนือกวา มักจะใชความแข็งแรงและอํานาจ

ตอรองที่เหนือกวาของตนดังกลาวกดขี่ขมเหงเอารัดเอาเปรียบผูที่ออนแอกวาหรือดอยกวาเพื่อแสวงหาประโยชน

แกตนใหมากท่ีสดุ ทัง้นีเ้นือ่งจากลัทธดัิงกลาวเช่ือและยกยองในความดีและมีเหตุผลของมนุษยแตละคน มนษุยทกุคน

จึงมีความเสมอภาคเทาเทียมกันในการที่จะกระทําการตาง ๆ ดวยตนเองไดโดยเสรี แตความเสมอภาคเทาเทียมกัน

ของมนุษยทุกคนตามแนวคิดดังกลาวเปนความเสมอภาคเทาเทียมกันเฉพาะในทางกฎหมายหรือในทางรูปแบบเทานัน้  

แตในความเปนจรงิมนษุยไมไดมคีวามเสมอภาคเทาเทยีมกนัทกุคน ความเสมอภาคเทาเทียมที่แทจริง มีอยูจําเพาะ

คนบางกลุมในสังคมเทานั้นคือ เฉพาะผูที่แข็งแรงกวาหรือมีฐานะทางเศรษฐกิจหรืออํานาจตอรองในทางเศรษฐกิจ

ดีกวาเหนือกวาซึ่งเปนคนสวนนอยในสังคม และคนสวนนอยเหลานี้ก็จะใชความแข็งแรงและอํานาจเหนือที่ตนมี

กําหนดความเปนไปของสังคมตามอําเภอใจ โดยไมคํานึงถึงผูที่ออนแอกวาหรือดอยกวาซึ่งเปนคนสวนใหญในสังคม

แตประการใด 

   ตัวอยางเชน ในเรื่องเสรีภาพในการแสดงเจตนาและเสรีภาพในการทําสัญญาในความเปนจริง

เกิดความไมเสมอภาคระหวางคูสญัญาโดยแสดงออกในรูปของการไมมกีารเจรจาตอรองกัน คูสญัญาฝายหน่ึงเปนฝาย

ที่เสียเปรียบในทางเศรษฐกิจถูกจํากัดในทางความเปนจริงวาตองเขารวมทําสัญญากับอีกฝายหนึ่งโดยตองยอมรับ

ตามขอสัญญาที่ผู ประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพไดกําหนดไวลวงหนาแลว เชน สัญญากูยืม สัญญาเชาซื้อ 

กรมธรรมประกนัภยั หรอืสญัญาจาง เปนตน สญัญาเหลานีจ้ะถกูรางเนือ้หาขอสญัญาไวกอนแลวโดยผูประกอบธรุกจิ

และจะไมมีการเปล่ียนแปลง อีกฝายท่ีจะเขาทําสัญญาดวยไมมีสิทธิจะแกไขเปล่ียนแปลงขอสัญญาดังกลาว แตจะ
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88 พอพันธุ  คิดจิตต, “แนวความคิดและผลกระทบเก่ียวกับขอสัญญาที่ไมเปนธรรม”, ดุลพาห, ปที่ 40, เลมที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2536, น. 40 - 41.
89 มาลี พฤกษพงศาวลี, “สิทธิทางดานแรงงาน : ปจจัยพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน,” น. 6  7.

ทําไดเพียงแตจะยอมรับหรือปฏิเสธการทําสัญญาเทานั้น การเจรจาตอรองกันในสัญญาจะไมมีในสัญญาเหลานี้ 

และหลักที่วาสัญญาเกิดจากเจตนารวมกันโดยเสรีของคูสัญญาก็จะเปนไปไมไดอีกตอไป ความเปนธรรมในสังคม

ก็ไมมี  เพราะในเมื่อขอสัญญาไดถูกกําหนดอยางไมเปนธรรมไวลวงหนาจากผูประกอบธุรกิจแตฝายเดียว และอีก

ฝายหน่ึงอยูในภาวะจํายอมตองทําสัญญาดวย สัญญาเหลานี้จึงเสมือนเกิดจากเจตนาของผูประกอบธุรกิจ

ฝายเดียว หลักเจตนาและหลักเสรีภาพในการทําสัญญาจึงไมอาจเกิดข้ึนไดในสัญญาที่ไมมีความเทาเทียมกันในการ

ทาํสัญญาจรงิๆ88 โดยเฉพาะในสัญญาจางแรงงานคูสญัญาไมไดมคีวามเสมอภาคหรอืมเีสรภีาพในการทาํสัญญาอยางแทจรงิ 

ในสัญญาจางแรงงานนายจางเปนผูที่อยู ในสถานะท่ีไดเปรียบกวาลูกจางเพราะเปนเจาของปจจัยในการผลิต 

ในขณะที่ลูกจางมีแตเพียงแรงงานที่จะขายใหแกนายจางเทานั้น ความจําเปนทางเศรษฐกิจทําใหลูกจางไมอาจเปน

ผูตั้งเง่ือนไขตอรองกับนายจางได เพราะมีแรงงานในตลาดท่ีพรอมจะทําตามเง่ือนไขหรือความพอใจของนายจาง

อยูมากมาย จึงเห็นไดวาลูกจางถูกความจําเปนทางเศรษฐกิจบีบบังคับไมใหมีเสรีภาพในการที่จะตอรองกับนายจาง

ไดอยางเต็มที่ เสรีภาพความเสมอภาคในการทําสัญญาจางแรงงาน ในทางความเปนจริงจึงเปนไปไมได89 

และนายจางมักจะขูดรีดเอาประโยชนจากแรงงานลูกจาง เชน กําหนดใหลูกจางทํางานลวงเวลาโดยไมจาย

คาลวงเวลา จายคาแรงใหแกลูกจางในราคาที่ถูก และไมใหสวัสดิการหรือจัดหามาตรการในการรักษาความ

ปลอดภัยในการทํางานใหแกลูกจาง และกดข่ีขูดรีดผูใชแรงงานในลักษณะตาง ๆ เปนตน นอกจากนี้ แมกระทั่ง

ระหวางคนในครอบครัวดวยกันก็ไมมีความเสมอภาคเทาเทียมกันในความเปนจริง กลาวคือ เนื่องจากความสัมพันธ

ภายในครอบครัวจะมีผูที่เปนหัวหนาครอบครัวซึ่งมีหนาที่ในการปกครองเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวและมีอํานาจ

เหนือสมาชิกทุกคนในครอบครัว สวนสมาชิกในครอบครัวก็มีหนาท่ีตองเชื่อฟงคําส่ังและอยู ใตอํานาจของ

หวัหนาครอบครัวเพราะตองพึง่พาผูเปนหวัหนาครอบครัวสําหรบัปจจยัตาง ๆ  ทีจ่าํเปนในการดํารงชวีติ  ในบางกรณี

ผูเปนหวัหนาครอบครัวอาจใชอาํนาจเหนือทีต่นมีกระทําการท่ีเปนการละเมิดสทิธมินษุยชนของคนในครอบครัว เชน 

การใชความรุนแรงกับคนในครอบครัวดวยวิธีการตาง ๆ หรือการละเมิดสิทธิเด็ก และคนในครอบครัวที่ถูกใช

ความรุนแรงหรือละเมิดสิทธิดังกลาวก็ตองจํายอมเพราะ ยังตองพึ่งพาอาศัยผูที่เปนหัวหนาครอบครัวอยู

   จากความไมเสมอภาคเทาเทียมกันในความเปนจริงที่เกิดข้ึนในสังคมดังกลาว ไดกอใหเกิด

ความทุกขยากแกคนสวนใหญของสังคมเปนอยางมากและถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน รัฐจึงมีหนาที่ตอง

เขาไปปกปองคุมครองคุมครองผูที่ออนแอกวาหรือดอยกวาในสังคมดังกลาวเพื่อใหเกิดความยุติธรรมในสังคม 

เพื่อใหเขาเหลานั้นมีสภาพชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น มีความเสมอภาคเทาเทียมท้ังในความเปนจริงและในทาง

กฎหมายไมนอยไปกวาผูมีอํานาจในสังคมหรือผูมีฐานะทางเศรษฐกิจดีกวาและเพ่ือเปนการคุมครองสิทธิมนุษยชน

ของคนเหลานั้น ดังน้ัน ประเทศตาง ๆ รวมท้ังประเทศไทย จึงไดมีการกําหนดใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติมีอํานาจเขาไปตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกัน
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 1.3.2 หลักการเก่ียวกับการตรวจสอบการละเมิดสทิธิมนษุยชนในความสัมพนัธระหวางเอกชนดวยกนั

โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

   การละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกเหนือจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐหรือกลุมทางสังคมและ

การเมืองแลว ยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนระหวางเอกชนดวยกันดวย เชน การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยกลุมหรือ

หนวยงานในทางเศรษฐกิจ เชน กรณีนายจางละเมิดสิทธิมนุษยชนลูกจาง หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายใน

ครอบครัว เชน การละเมิดสิทธิเด็กหรือการใชความรุนแรงในครอบครัวในรูปแบบตาง ๆ ตามท่ีกลาวมาขางตน 

ซึ่งหากพิจารณาในแงของความสัมพันธระหวางบุคคลดังกลาวแลว จะเห็นวาเปนความสัมพันธระหวางเอกชนกับ

เอกชนตามกฎหมายเอกชน บนพื้นฐานของหลักเจตนาและเสรีภาพในการแสดงเจตนาท่ีรัฐไมควรเขาไปแทรกแซง

ในความสัมพันธดังกลาว แตเนื่องจากคูกรณีหรือคูสัญญาอีกฝายหน่ึงตกอยูในฐานะผูที่ดอยกวาหรือตองเสียเปรียบ

อยูเสมอและฝายท่ีเหนือกวาหรือท่ีไดเปรียบไดกระทําตอผูที่ดอยกวาหรือตองเสียเปรียบในลักษณะเปนการละเมิด

สิทธิมนุษยชน ดังนั้น รัฐจึงจําเปนตองเขาไปแทรกแซงในความสัมพันธระหวางเอกชนกับเอกชนดังกลาว ทั้งนี้

เพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลเหลานั้นไมใหถูกละเมิดโดยเอกชนดวยกันเอง 

   การทีค่ณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหงชาตจิะเขาไปตรวจสอบการละเมดิและคุมครองสทิธมินษุยชน

ในความสัมพันธระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกันไดดังกลาว โดยท่ัวไปถือหลักวาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติสามารถกลาวอางสิทธิมนุษยชนตามท่ีบัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญเขาไปตรวจสอบการละเมิด

สิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันไดโดยตรง เพราะนอกจากสิทธิมนุษยชนจะมีผลผูกพันโดยตรง

ตอรัฐแลวยังมีผลผูกพันโดยตรงตอเอกชนในการที่จะไมกระทําการที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งกันและกันดวย 

แตตองมีการบัญญัติรับรองอํานาจในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธดังกลาวโดยองคกร

ที่มีอํานาจ คือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไวในบทบัญญัติของรัฐธรรมนญูโดยชดัเจน ทัง้นีเ้นือ่งจากการท่ี

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเขาไปตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชน

ดังกลาว มีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของบุคคล ดังนั้น จึงตองมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

ใหอํานาจไวจึงจะกระทําได และในการที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจะเขาไปตรวจสอบการละเมิด

สิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดังกลาว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติสามารถตรวจสอบ

ไดเฉพาะในประเด็นท่ีวามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม สวนในประเด็นอื่นในความสัมพันธนั้น เชน สัญญาหรือ

ขอตกลงน้ันสมบูรณบังคับไดหรือไม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไมมีอํานาจตรวจสอบเพราะอยู

นอกเหนือขอบอํานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 1.3.3  มาตรฐานสากลเก่ียวกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชน

ดวยกันโดยสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ

   จากความพยายามในการจัดต้ังสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติขององคการสหประชาชาติ

ทําใหเกิดหลักการวาดวยสถานะและหนาที่ของสถาบันแหงชาติเพ่ือการคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชนข้ึน

เรียกวา “หลักการปารีส (Paris Principles)” และหลักการดังกลาวไดกลายเปนแนวทางในการจัดต้ังสถาบัน

สทิธมินษุยชนระดับชาติในประเทศตาง ๆ ตามมาและถือวาหลักการปารีสเปนมาตรฐานสากลระหวางประเทศท่ีจะทําให
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90 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 : สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
 แหงชาติ, 2543) น.28  30. อางถึงใน ภิรมย  ศรีประเสริฐ, “ปญหากระบวนการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิ
 มนุษยชนแหงชาติของประเทศไทย,”  (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2551), น. 29  31.

สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติในประเทศตาง ๆ มีความเปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพในการสงเสริมและ

คุมครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ โดยหลักการดังกลาวไดวางบรรทัดฐานเก่ียวกับสถานะและอํานาจหนาที่

ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติไวดังนี้

    1) สถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หลักการปารีส ไดกลาวถึงแนวทางในการ

จัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาควรจัดตั้งสถาบันฯ ที่เปนอิสระและเพ่ือใหการดําเนินงานของสถาบันฯ 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สถาบันฯ ตองมีองคประกอบที่สําคัญ 6 ประการ คือ90 

      - ความเปนอิสระ (Independence) ในการปฏิบัติหนาที่ มีอํานาจตัดสินใจ

โดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาลหรือหนวยงานใด ควรมีการเชื่อมโยงกับรัฐสภาหรือขึ้นตอประมุขของรัฐ 

มีการบริหารจัดการที่เปนเอกเทศ มีกฎระเบียบของตนเอง ตั้งงบประมาณไดอยางเพียงพอ แตงตั้งและ

ถอดถอนกรรมการและเจาหนาที่ผู ปฏิบัติงานได และตองมีองคประกอบที่หลากหลายและเปนตัวแทนของ

กลุมตาง ๆ ในสังคมอยางแทจริง

      -  ขอบเขตอํานาจที่อยางชัดเจนและมีอํานาจเพียงพอ (Defined jurisdiction and 

adequate powers) กลาวคือ สถาบันฯ จะตองมีภาระหนาที่อยางชัดเจนและเพียงพอในการสงเสริมและคุมครอง

สิทธิมนุษยชนไมเฉพาะตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายจัดต้ังสถาบันฯ เทานั้น หากควรเปนไปตามขอตกลง กติกา 

อนุสัญญาระหวางประเทศในระบบของสหประชาชาติและกฎหมาย ที่สําคัญตองไดรับอํานาจทางกฎหมาย

อยางเพียงพอในการสอบสวนคํารองเรียนเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การเรียกเจาหนาท่ีของรัฐและ

บุคคลมาใหขอเท็จจริงหรือขอมูล เปนตน 

      -  การเขาถึงไดง าย (Accessibility) สถาบันฯ จะตองเปนสถาบันท่ีบุคคลและ

คณะบุคคลทุกฝายสามารถเขาถึงไดทันที โดยมีกฎเกณฑและกระบวนการทํางานที่ประชาชนสามารถติดตอยื่น

คํารองเรียนไดอยางสะดวก และรวดเร็ว และมีสํานักงานสาขาทุกภูมิภาคเพื่อรับเรื่องราวรองทุกขไดทั่วประเทศ 

      -  ความรวมมือกับทุกฝาย (Cooperation) สถาบันฯ จะตองยึดหลักการความรวมมือ

กับทุกฝายตั้งแตสหประชาชาติ สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับภมูิภาคและระดับประเทศ องคการเอกชนหรือองคการ

ที่มิใชของรัฐ ตลอดจนองคการระหวางรัฐบาลท่ีมีหนาที่สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนและกับองคกรตุลาการ

      -  ความมีประสิทธิภาพในการดําเนินการ (Operational efficiency) โดยการจัดหา

ทรัพยากรท่ีเพียงพอ วิธีการทํางานท่ีไมเปนแบบราชการ บุคลากรมีความคิดความรูและความเขาใจเร่ือง

สิทธิมนุษยชน ฯลฯ และ

      -  ความมีเหตุผลอธิบายความรับผิดชอบในการดําเนินงาน (Accountability) กลาวคือ 

สถาบันฯ จะตองมีความรับผิดชอบทางดานกฎหมายและดานการเงินตอรัฐบาลและรัฐสภา โดยตองรายงาน

เกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ ตอรัฐสภาหรือองคกรในลักษณะเดียวกันโดยละเอียด เพื่อพิจารณาและตองเผยแพร

รายงานและใหสาธารณชนตรวจสอบการทํางานของสถาบันไดอยางจริงจัง 
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    2)  อํานาจหนาที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

      หลักการปารีส ไดกําหนดเก่ียวกับอํานาจหนาที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

ไววา สถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติควรมีอํานาจหนาที่ครอบคลุมถึงการคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชน

อยางกวางขวางเทาที่จะเปนไปได และอํานาจดังกลาว ตลอดจนองคประกอบและเขตอํานาจของสถาบันควร

บัญญัติรับรองไวอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นโดยมีความรับผิดชอบในเรื่องดังตอไปนี้ 91

                          -  เสนอความเห็น ขอเสนอแนะ และรายงานตางๆ ตอรัฐบาล รัฐสภา และหนวยงาน 

อื่นๆ ในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชน ในฐานะท่ีเปนสถาบันท่ีใหคําปรึกษา ไมวาจะ

ไดรับการรองขอจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของหรืออาศัยอํานาจหนาที่ในการรับฟงปญหาโดยไมตองสงเร่ืองตอ

ไปใหหนวยงานอื่นท่ีสูงกวา โดยที่การเผยแพรความเห็น ขอเสนอแนะ และรายงานตางๆ รวมทั้งอํานาจพิเศษของ

สถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติควรครอบคลุมถึงเรื่องตางๆ ไดแก 

        1)  บทบัญญัติของกฎหมายหรือการบริหารดานตางๆ รวมถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ

องคกรตุลาการที่มุงจะรักษาและขยายการคุมครองสิทธิมนุษยชน โดยสถาบันฯ จะตองตรวจสอบบทบัญญัติของ

กฎหมายและขอกําหนดทางการบริหารที่มีผลบังคับใชอยู รวมทั้งรางกฎหมายและขอเสนอในทางนิติบัญญัติ และ

ตองจัดทําขอเสนอแนะที่เหมาะสมเพื่อประกันวาบทบัญญัติเหลานี้สอดคลองกับหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน 

ซึ่งหากมีความจําเปนสถาบันฯ จะตองเสนอแนะใหมีการรับรองกฎหมายใหม หรือแกไขกฎหมายที่มีผลบังคับใชอยู

และรับรองหรือแกไขมาตรการตางๆ ทางการบริหาร 

        2)  สถานการณการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีสถาบันฯ เห็นวาสมควรหยิบยกข้ึน

พิจารณา 

        3)  การจัดเตรียมรายงานเก่ียวกับสถานการณของประเทศท่ีเกี่ยวของกับสิทธิ

มนุษยชนโดยทั่วไปและสถานการณเฉพาะเรื่อง 

        4)  การกระตุนใหรัฐบาลใหความสนใจตอสถานการณการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ี

เกิดขึ้นภายในประเทศและจัดทําขอเสนอแนะในการดําเนินการแกไข เพื่อยับยั้งสถานการณดังกลาว และหากมี

ความจําเปนอาจแสดงความคิดเห็นตอจุดยืนและทาทีของรัฐบาล 

           - สงเสริมและดําเนินการเพ่ือเปนหลักประกันวา กฎหมายภายในประเทศ ระเบียบ 

และการปฏิบัติตางๆ จะสอดคลองกับกลไกสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศซึ่งรัฐรวมเปนภาคีและใหมีการนําไป

ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 

           -  สนับสนุนใหมีการใหสัตยาบันสนธิสัญญา ขอตกลงระหวางประเทศ หรือใหการ

ยอมรับกลไกเหลานั้น รวมทั้งใหมีการนําไปปฏิบัติ

           - จัดทํารายงานเสนอความเห็นในประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ประเทศน้ันๆ มีพันธกรณีที่

จะตองเสนอตอองคการของสหประชาชาติ คณะกรรมการ และสถาบันระดับภูมิภาค

           - ใหความรวมมือกับสหประชาชาติและองคกรที่อยู ในระบบของสหประชาชาติ 

สถาบันระดับภูมิภาค และสถาบันแหงชาติของตางประเทศในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน

91 เพิ่งอาง, น. 35  37.
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          -  ใหความชวยเหลือในการจัดทําโครงการหลักสูตรตาง ๆ สําหรับการสอนการวิจัย

เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนใหแกโรงเรียน มหาวิทยาลัย และวงการวิชาชีพตาง ๆ 

         -  เผยแพร เรื่องสิทธิมนุษยชนและความพยายามที่จะต อต านการเลือกปฏิบัติ

ในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอยางย่ิงการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ โดยยกระดับความรับรูของสาธารณชนดวยการให

ขอมูลขาวสาร ใหการศึกษาและสื่อมวลชนทุกประเภท  

    3) การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

      สถาบันฯ ควรจะตองไดรับอํานาจในการสอบสวนคํารองเรียนเกี่ยวกับการละเมิด

สิทธิมนุษยชนท่ีมีการบัญญัติรับรองไวอยางชัดเจนตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย โดยมีอํานาจเรียกเจาหนาที่ของรัฐ

และบุคคลมาช้ีแจงขอเท็จจริงโดยในการรับและสอบสวนเร่ืองราวรองทุกขจากบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ถูกละเมิด

สทิธมินษุยชน หลกัการปารีสกาํหนดใหสถาบันฯ ตองยึดหลักการแสวงหาขอยตุฉินัมติรภาพผานการเจรจาไกลเกล่ีย 

ตองมีการแจงใหผูรองเรียนทราบถึงสิทธิของตนท่ีมี ตลอดจนวิธีการที่จะแกไขเยียวยาและสงเสริมใหผูรองเรียน

เขาถึงกลไกเหลานี้ได รวมท้ังการพิจารณาไตสวนคํารองเรียนหรือสงเร่ืองตอไปใหหนวยงานหรือองคกรที่มีอํานาจ

พิจารณา และเมื่อพิจารณาอํานาจในสวนนี้ของสถาบันฯ จะทําใหเห็นถึงธรรมชาติของการเปนองคกรกึ่งตุลาการ

ในตวัสถาบนัฯ ซึง่มอีาํนาจไกลเกลีย่ชีข้าดใหเกดิขอยตุปิญหาในระดับหนึง่ แตกม็ใิชมอีาํนาจตลุาการทีจ่ะตัดสินปญหา

และบังคับการลงโทษไดเสร็จเด็ดขาดในตัวเอง และอํานาจสวนน้ีของสถาบันฯ โดยท่ัวไปมักจํากัดขอบอํานาจไว

ในระดบัหนึง่เพือ่มใิหเกดิการซอนทบัอํานาจขององคกรทีอ่าจเกิดขึน้ได โดยเฉพาะอํานาจของฝายตลุาการโดยตรง92

      อํานาจหนาที่ของสถาบันฯ ตามหลักการปารีสที่กลาวมาขางตน ถือวาการมีอํานาจหนาท่ี

ที่ชัดเจนและเพียงพอ โดยเฉพาะอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับและสอบสวนเร่ืองราวรองทุกขจากบุคคลหรือกลุม

บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรืออํานาจในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน เปนการทําใหการคุมครอง

และสงเสริมการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยสถาบันฯ มีประสิทธิภาพมากที่สุด

      จากอํานาจหนาที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติตามหลักการปารีสดังกลาว จะเห็น

ไดวา หลักการปารีสในฐานะท่ีเปนมาตรฐานสากลระหวางประเทศเก่ียวกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน

โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไดกําหนดใหอํานาจแกสถาบันฯ ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันเองได โดยใหมีอํานาจรับเรื่องรองเรียนจากบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ถูกละเมิด

สิทธิมนุษยชน แตสิทธิมนุษยชนท่ีถูกละเมิดนั้นตองเปนสิทธิมนุษยชนท่ีมีการบัญญัติรับรองไวอยางชัดเจน

ตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย

 1.3.4 บทบาทในการคุมครองสิทธมินุษยชนโดยภาคเอกชน ตามแนวคิดเร่ือง “ความรับผดิชอบตอสังคม

ของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility (CSR))”

   นอกจากการคุมครองสิทธิมนุษยชนจะเปนอํานาจหนาที่และบทบาทโดยตรงของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติซึ่งเปนองคกรภาครัฐแลว ปจจุบันภาคเอกชนโดยเฉพาะในภาคธุรกิจก็ไดมีความ

พยายามที่จะกําหนดหลักเกณฑ เพื่อใชในการคุมครองสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันซึ่งได

มีการดําเนินการภายใตหลักเกณฑ “ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ” (Corporate Social Responsibility 

92 จรัญ  โฆษณานันท, อางแลว เชิงอรรถที่ 7, น. 515.
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(CSR)) หมายถึง ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร ไดแก การดําเนินธุรกิจภายใตหลักจริยธรรม

และการจัดการท่ีดี โดยรับผิดชอบสังคมและส่ิงเเวดลอมท้ังในระดับไกลและใกล อันนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน

ดวยการใชทรัพยากรที่มีอยูในองคกรหรือทรัพยากรจากภายนอกองคกร ในอันที่จะทําใหอยูรวมกันในสังคม

ไดอยางเปนปกติสุข โดยหากพิจารณาแยกเปนรายคําศัพท คําวา Corporate มุงหมายถึง กิจการที่ดําเนินไป

เพื่อแสวงหาผลกําไร (หมายรวมถึงองคกรประเภทอื่นไดดวย) สวนคําวา Social ในที่นี้ มุงหมายถึงกลุมคนที่มี

ความสัมพันธกัน หรือมีวิถีรวมกันทั้งโดยธรรมชาติหรือโดยเจตนา รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นและสิ่งแวดลอมที่อยูรายรอบ

ประกอบ และคําวา Responsibility มุงหมายถึง การยอมรับทั้งผลท่ีไมดีและผลท่ีดีในกิจการท่ีไดทําลงไปหรือ

ทีอ่ยูในความดูแลของกิจการน้ัน ๆ ตลอดจนการรับภาระหรือเปนธรุะดําเนนิการปองกันและปรับปรุงแกไขผลท่ีไมดี 

รวมถึงการสรางสรรคและบํารุงรักษาผลท่ีดี ซึ่งสงกระทบไปยังผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ ซึ่งหลักเกณฑดังกลาว

ประกอบดวย 

    (ก) ที่มาของแนวคิดเรื่อง “ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ” 

    (ข)  หลักการของแนวคิดเรื่อง “ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ” และ 

    (ค)  แนวปฏิบัติของแนวคิดเรื่อง “ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ” ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

      - ที่มาของแนวคิดเรื่อง “ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ” (Corporate Social 

Responsibility (CSR))

       นับตั้งแต ป พ.ศ. 2542 กระแสแนวคิดเกี่ยวกับเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคม

ของธุรกิจ (CSR) ไดมีพัฒนาการท่ีชัดเจนมากข้ึน เมื่อนายโคฟ อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติในขณะน้ัน 

ไดออกมาเรียกรองใหธุรกิจทั่วโลกแสดงความเปนพลเมืองที่ดีของโลก (good global citizenship) รวมทั้ง

ประกาศ “The UN Global Compact” เพื่อใชเปนกรอบดําเนินการการพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับองคกรธุรกิจตอไป 

และในปถัดมา องคกรเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ก็ไดออกแนวปฏิบัติสําหรับบรรษัท

ขามชาติ (The OECD Guidelines for Multinational Enterprises) เสนอแนะใหบรรษัทขามชาติของประเทศ

สมาชิก OECD มี CSR และติดตอคาขายกับคูคาที่มี CSR เทานั้น

            ทั้งน้ี หลักการ CSR สามารถสรุปดวยคํากลาวของ Bjorn Stigson ประธานสภา

ธุรกิจโลก  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (world Business Council for Sustainable Development (WBCSD)) ที่วา 

“ธุรกิจไมสามารถประสบความสําเร็จไดในสังคมที่ลมเหลว” (Business cannot succeed in a society that 

fails.)93

       สําหรับแนวปฏิบัติในเรื่อง CSR นั้น สามารถแบงออกไดเปน 8 เรื่อง ดังนี้

       -  การกํากับดูแลกิจการท่ีดี

       -  การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม

       -  การเคารพตอสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม

       -  ความรับผิดชอบตอผูบริโภค

93 เขม็ทศิธรุกจิเพือ่สงัคม : คูมอืชวยบอกพกิดัการดาํเนนิงานทีม่เีปาหมายดานธรุกจิควบคูความรบัผดิชอบตอสงัคม โดย คณะทาํงานสงเสรมิความรบัผดิชอบ
 ตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทจดทะเบียน, คณะกรรมการการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.)
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       -  การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม

       -  การดูแลสิ่งแวดลอม

       -  นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม

       -  การจัดทํารายงานดานสังคมและส่ิงแวดลอม

       โดยในท่ีนี ้จะขอกลาวถงึรายละเอียดของสวนทีเ่กีย่วของโดยตรงกับงานวจิยัฉบบันี ้ ไดแก 

การเคารพตอสทิธมินษุยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม ซึ่งมีหลักการและแนวปฏิบัติ ดังนี้

      - หลักการของแนวคิดเรื่อง “ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ” (Corporate 

Social Rsponsibility (CSR))

       การเคารพสิทธิมนุษยชน เปนรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันมีสวน

สัมพันธกับธุรกิจในลักษณะการเพิ่มคุณคา และทรัพยากรบุคคลนับเปนปจจัยสําคัญของธุรกิจในการสรางมูลคาเพิ่ม

และเพิ่มผลผลิต ดังนั้น ธุรกิจควรปรับปรุงสภาพแวดลอมและเงื่อนไขในการทํางาน ใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

และไดมีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนไดรับโอกาสฝกฝนและเพ่ิมพูนทักษะในการทํางาน

      -  แนวปฏิบัติของแนวคิดเรื่อง “ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ” (Corporate 

Social Responsibility (CSR))

       -  สนับสนุนและเคารพในการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยหม่ันตรวจตราดูแลมิใหธุรกิจ

ของตนเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน ไมสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน (forced 

labor) ตอตานการใชแรงงานเด็ก (child labor) เปนตน

       -  สงเสริมใหมีการเฝาระวังการปฏิบัติตามขอกําหนดดานสิทธิมนุษยชนภายในธุรกิจ

ของตน และกระตุนใหมีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจ

ดานสิทธิมนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือ ผูรวมทุน และคูคา

       -  จัดใหมีระบบการทํางานท่ีมุงเนนความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานท่ีทํางาน

อยางเหมาะสม เชน มีระบบปองกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัติงาน การจัดใหมีสถานที่ทํางาน

ที่สะอาดเพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดข้ึนจากอุบัติภยัและโรคภัย

       -  พัฒนาพนักงานเพ่ือฝกฝนทักษะและเพ่ิมพูนศักยภาพ โดยเปดโอกาสใหพนักงาน

มีการเรียนรู และเลื่อนตําแหนงเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม

       -  จัดใหมีเงื่อนไขการจางงานที่เปนธรรมสําหรับพนักงาน และใหพนักงานไดรับ

คาตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ

       -  จัดใหมีกระบวนการรองเรียนอยางเหมาะสมสําหรับพนักงานที่ไดรับการปฏิบัติ

อยางไมเปนธรรม

       -  จัดใหมีการดูแลในเรื่องสวัสดิการแกพนักงานตามสมควร เชน จัดใหมีวันลาพักผอน

ประจําป การทํางานลวงเวลาที่สมเหตุสมผล การรักษาพยาบาลตามความจําเปนและสมควร เปนตน
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       -  สงเสริมให พนักงานมีดุลยภาพในการใช ชีวิตระหว างชีวิตการทํางานและ

ชีวิตสวนตัว และสงเสริมใหพนักงานมีโอกาสบําเพ็ญประโยชน ทําความดีเพื่อสังคม รวมทั้งการปฏิบัติตาม

หลักธรรมของศาสนาตางๆ อยางเทาเทียมกัน

       -  จัดใหมีนโยบายปกปองพนักงาน ไมกลั่นแกลง หรือลงโทษทางวินัยกับพนักงาน

ที่มีการรายงานอยางสุจริตตอผู บริหารหรือหนวยงานของรัฐเก่ียวกับการกระทําที่ไมถูกตองท่ีเกิดขึ้นภายใน

องคกรธุรกิจ (Whistle blower protection)

       -  ใหขอมูลสําคัญแกพนักงานและตัวแทนพนักงาน เพื่อใหทราบผลการดําเนินงาน

และสภาพที่แทจริงขององคกรธุรกิจ

       -  สนับสนุนการหารือ/ความรวมมือระหวางนายจางกับพนักงานและตัวแทนพนักงาน 

เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน

       -  เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการมีอิสระ

ในการใหความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง การไดรับขอมูลหรือความคิดเห็นผานสื่อตาง ๆ รวมท้ังจัดใหมี

ชองทางการส่ือสารเพื่อรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียอยางเสรี
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บทที่ 2
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันของไทยและตางประเทศ

 ภายหลังจากการประกาศปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 ซึ่งเปน

ผลของการนําแนวความคิดในทางปรัชญาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยมาบัญญัติในเอกสารเพื่อใหเปนมาตรฐานสากล

เดียวกัน นับแตนั้นเปนตนมา สิทธิของมนุษยไดทวีความสําคัญมากขึ้นตามลําดับ จนกลาวไดวาเปนหนาที่ของ

ประเทศตาง ๆ ที่จะตองรวมมือกันหาทางคุมครองสิทธิมนุษยชนใหดีที่สุด พัฒนาการสูงสุดของความรวมมือกัน

เพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชนของประเทศตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในเวทีระดับโลกคือ การยกระดับความสําคัญของ

สิทธิเอกชน (Individual Rights) ใหเปนสิทธิระหวางประเทศ (International Rights) ซึ่งหมายความวา ในกรณี

ที่รัฐกระทําการใดอันเปนการละเมิดสิทธิของปจเจกบุคคลแลว ปจเจกบุคคลอาจเปนผูเสียหายตามกฎหมาย

ระหวางประเทศและสามารถยื่นคํารองเรียนตอองคกรซึ่งทําหนาที่คุ มครองสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศได 

จะเห็นวาการกําหนดหลักเกณฑใหปจเจกชนในฐานะผูเสียหายสามารถย่ืนคํารองขอตอศาลไดนั้น ถือเปนขอยกเวน

ของหลักทั่วไปในกฎหมายระหวางประเทศท่ีกําหนดวารัฐและองคการระหวางประเทศเทานั้นท่ีเปนผูทรงสิทธิ

ตามกฎหมายระหวางประเทศ สวนสิทธิ หนาท่ีและความรับผิดของบุคคลธรรมดาในทางระหวางประเทศนั้น

จะแสดงออกโดยผานรัฐซึ่งเปนเจาของสัญชาติของบุคคลดังกลาว94 นอกจากนี้ การกระทําละเมิดของรัฐดังกลาว

อาจถือเปนการกระทบกระเทือนสิทธขิองรัฐอืน่ ๆ และทําใหรฐัเหลานัน้มสีทิธริวมมือกนัดําเนินมาตรการท่ีเหมาะสม

เพื่อยุติการกระทํานั้น ๆ ไดอีกดวย กลาวไดวา ปจจุบันกระแสเร่ืองสิทธิมนุษยชนไดทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้นจนนํา

มาสูการกอต้ังสถาบันและองคกรตาง ๆ ทั้งในระดับระหวางประเทศและระดับภูมิภาคข้ึนเพ่ือเปนกลไกสําคัญ

ในการทําหนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชนโดยมุงหมายใหการคุมครองสิทธิมนุษยชนมีผลในทางปฏิบัติไดอยางแทจริง

และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในบทน้ี คณะผูศึกษาวิจัยไดแบงหัวขอการศึกษาออกเปน 3 ขอ ไดแก 

 (1)  บทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรที่ทําหนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค 

 (2)  บทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรที่ทําหนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศ และ 

 (3)  บทสรุปวิเคราะหเปรียบเทียบเกี่ยวกับขอบเขตอํานาจหนาที่ขององคกรที่ทําหนาที่คุ มครอง

สิทธิมนุษยชน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

2.1  บทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรที่ทําหนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค

 2.1.1 บทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรท่ีทําหนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรป

   จุดเร่ิมตนของระบบการคุมครองสิทธิมนุษยชนในแถบทวีปยุโรปสืบเน่ืองจากรัฐตาง ๆ ในภูมิภาค

ยุโรปเกิดความเกรงกลัวตอลัทธิคอมมิวนิสตที่กําลังคุกคามตอสิทธิขั้นพ้ืนฐานและเสรีภาพทางการเมืองของ

ประชาชน จึงมีความพยายามรวมมือกันในระดับภูมิภาค (regional) เพื่อกอต้ังองคการระหวางประเทศที่เรียกวา 

94 จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหวางประเทศเลม 1, พิมพคร้ังที่ 7 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวิญูชน, 2550), น. 227.
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“สภายุโรป (Council of Europe)”95 ซึ่งเปนองคการความรวมมือระหวางรัฐบาลที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนา

กฎหมายระหวางประเทศท่ีเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน และมีฐานะเปนองคการระหวางประเทศที่มีบทบาท

สําคัญในการยกรางอนุสัญญายุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ. 1950 ซึ่งมีผลใช

บังคับเมื่อวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 195396 และกฎบัตรทางสังคมของยุโรป ค.ศ. 1961 ซึ่งมีรายละเอียดตามลําดับดังนี้

   -  อนสุญัญายโุรปวาดวยการคุมครองสทิธมินษุยชนและเสรีภาพข้ันพืน้ฐาน ค.ศ. 1950 (European 

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

หลกัการสาํคญัในการคุมครองสทิธมินษุยชนใหแกปจเจกบคุคลในฐานะเปนผูเสยีหายไววา ในกรณทีีร่ฐัภาคถูีกรฐัอืน่

ซึ่งเปนภาคีแหงอนุสัญญาละเมิดหรือฝาฝนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพที่รับรองไวในอนุสัญญา97 หรือ

เปนกรณีที่ปจเจกบุคคลภายในรัฐภาคีซึ่งเปนผูเสียหายกลาวอางวาตนตกเปนผูถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพซ่ึงถูก

รับรองไวในอนุสัญญา98 รัฐภาคีผูเสียหายหรือปจเจกบุคคลผูเสียหายสามารถรองทุกขไปยังศาลสิทธิมนุษยชน

แหงยุโรป (European Court of Human Rights) ไดโดยตรง มีเง่ือนไขวาปจเจกบุคคลผูถูกละเมิดสิทธิและ

เสรีภาพตามอนุสัญญาสามารถนําคดีมาสูศาลได ก็ตอเมื่อปจเจกบุคคลนั้นไดดําเนินการเยียวยาความเสียหาย

ตามขั้นตอนของกฎหมายภายในของรัฐจนครบถวนเสียกอน และความเสียหายน้ันไมสามารถเยียวยาไดตามระบบ

กฎหมายภายในอีกตอไป ทั้งนี้ จะตองยื่นคํารองทุกขตอศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปภายในระยะเวลา 6 เดือน

นับแตคําตัดสินครั้งสุดทายของกระบวนการภายในสิ้นสุดลง99

   สําหรับการพิจารณาสาระสําคัญของอนุสัญญาฉบับนี้อาจแยกพิจารณาออกไดเปนสองสวน

เชนกัน คือ

   สวนแรก เปนบทบัญญัติรับรองถึงสิทธิและเสรีภาพตาง ๆ ของบุคคล ไดแก สิทธิในชีวิตรางกาย

ของบุคคล สิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมในทางอาญา สิทธิในการไดรับการแกไขความเดือดรอนเสียหาย

ของบุคคลจากการกระทําละเมิดสิทธิจากผูมีอํานาจในประเทศของตน เปนตน ซึ่งสาระสําคัญของอนุสัญญาฯ 

95 แมสหภาพยุโรป (European Union: EU) จะเปนการรวมกลุมของรัฐหรือเปนองคการระหวางประเทศ แตโครงสรางของสหภาพยุโรปน้ันมีลักษณะ 
 “เหนือชาติ” (supranational trait) อยางชัดเจน เนื่องจากรัฐสมาชิกมีบทบาทในการรวมสรางสรรคสถาบันหรือหนวยงานภายใน ซึ่งมีอํานาจเหนือรัฐ
 สมาชกิรฐัใดรัฐหนึง่โดยเฉพาะ อนัประกอบไปดวย สภายโุรป คณะมนตรี คณะกรรมาธิการ และศาลยุตธิรรม โดยภารกิจหลักของสภายุโรป จะเปนการรวม
 ตดัสนิใจกบัคณะมนตรีในประเดน็ตาง ๆ  ไดแก การพจิารณารางกฎหมายของสหภาพซึง่รเิริม่โดยคณะกรรมาธกิาร การอนมุตังิบประมาณของสหภาพยโุรป 
 ใหการรบัรองความตกลงระหวางประเทศของสหภาพยโุรปกบัประเทศนอกกลุม และทีส่าํคญัทีส่ดุคอืการใหการรบัรองผูดาํรงตาํแหนงในคณะกรรมาธกิาร
 ยุโรป 
96 Nicola Rowe and Volker Schlette, “The Protection of Human Rights in European after the Eleventh Protocol to the ECHR” 
 European Law Review. (London : Sweet & Maxwell, 1998), p. 2.
97 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom 1950 Article 33 - Inter-State cases Any High Contracting 
 Party may refer to the Court any alleged breach of the provisions of the Convention and the protocols thereto by another High 
 Contracting Party.
98 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom 1950 Article 34 - Individual applications The Court 
 may receive applications from any person, non-governmental organization or group of individuals claiming to be the victim 
 of a violation by one of the High Contracting Parties of the rights set forth in the Convention or the protocols thereto. The High 
 Contracting Parties undertake not to hinder in any way the effective exercise of this right.
99 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom 1950 Article 35 - Admissibility criteria  1. The Court 
 many only deal with the matter after all domestic remedies have been exhausted, according to the generally recognized rule 
 of international law, and within a period of six months form the date on which the final decision was taken……
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เปนการผสมผสานระหวางหลักการแหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนกับหลักการพิจารณาคดีอยางเปนธรรม 

(Fair Trial) ในกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law) ของประเทศอังกฤษ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับหลักการ

แหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแลว จะพบวามีความคลายคลึงกันมาก เพียงแตสิทธิที่ระบุไวในอนุสัญญา

ฉบบันีม้รีายละเอยีดมากกวาและมคีวามชดัเจนมากกวาสิทธทิีร่ะบไุวปฏญิญาสากลวาดวยสทิธมินษุยชน นอกจากนี้ 

มีขอสังเกตวาบทบัญญัติในอนุสัญญาฯ มิไดกลาวถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม หรือวัฒนธรรมแตอยางใด ซึ่งถือเปน

ความแตกตางที่สําคัญระหวางอนุสัญญาฯ กับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน

   สวนท่ีสอง เปนบทบัญญัติที่กําหนดกลไกสําคัญในการบังคับการใหเปนไปตามเจตนารมณของ

อนุสัญญาฉบับนี้ ไดแก การกําหนดใหมีคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน ศาลสิทธิมนุษยชน และคณะกรรมการ

รัฐมนตรีแหงสภายุโรป เปนองคกรสําคัญในการทําหนาท่ีใหความคุมครองสิทธิมนุษยชนตามที่รับรองไวใน

อนุสัญญา 

   อาจกลาวไดวา ผลของการจัดทําอนุสัญญาฉบับนี้กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในระบบ

กฎหมายระหวางประเทศ เน่ืองจากเปนการยอมรับสถานะใหมของปจเจกบุคคลตามกฎหมายระหวางประเทศวา

อาจเปนผูทรงสทิธติามกฎหมายระหวางประเทศได ซึง่วธิกีารเชนนีท้าํใหประชาชนชาวยุโรปอยางนอย 150 ลานคน 

รวมท้ังผู ที่มิใชชาวยุโรปแตเปนบุคคลท่ีอยู ในความปกครองของรัฐภาคีเหลานี้ไดรับความคุมครองสิทธิตาม

อนุสัญญาฉบับน้ีดวย

   ผลสําคัญอีกประการหน่ึงคือ รัฐภาคีมีหนาที่ตองบัญญัติกฎหมายภายในรัฐของตนใหสอดคลองกับ

บทบัญญัติในอนุสัญญาฯ ตัวอยางเชน รัฐบาลนอรเวยซึ่งไดใหสัตยาบันตออนุสัญญาฯ โดยมีเง่ือนไขท้ังนี้เพราะ

มาตรา 2 แหงรัฐธรรมนูญนอรเวย ค.ศ. 1814 มีขอความประกาศหามนับถือศาสนานิกายเยซุอิต ซึ่งเปนการขัดตอ

มาตรา 9 แหงอนุสัญญาฯ ซึ่งรับรองเสรีภาพในการนับถือศาสนา แตภายหลังจากนั้นเปนเวลา 4 ป รัฐบาลนอรเวย

ไดแสดงเจตนาถอนเงื่อนไขในการใหสัตยาบัน พรอมท้ังมีการแกไขรัฐธรรมนูญนอรเวยใหสอดคลองกับบทบัญญัติ

ในอนุสัญญาฯ ในเวลาตอมาอีกดวย

   กฎบัตรทางสังคมของยุโรป ค.ศ. 1961 (The European Social Charter) ไดถือกําเนิดขึ้น

เน่ืองจากอนสุญัญายโุรปฯ มไิดมบีทบญัญตัริบัรองและคุมครองสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม กวาทศวรรษ

ตอมาสภายุโรปจึงมีมติรับรองกฎบัตรทางสังคมของยุโรปในป ค.ศ. 1961 ซึ่งมีสาระสําคัญในการคุมครองสิทธิ

ทางเศรษฐกิจและสงัคม โดยมผีลใชบงัคบัตัง้แต ป ค.ศ. 1965 หลงัจากนัน้ ไดมกีารแกไขเพิม่เตมิกฎบตัรนีอ้กีหลายคร้ัง 

จนกระทั่งในป ค.ศ. 1996 จึงมีกฎบัตรทางสังคมของยุโรปฉบับใหมเกิดขึ้นซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตในป ค.ศ. 1999 

ซึ่งสาระสําคัญของกฎบัตรทางสังคมของยุโรปฉบับใหมนี้ อาจจําแนกสิทธิออกไดเปน 3 กลุมคือ 

   กลุมแรก เปนการรับรองและคุมครองสิทธิในการทํางาน สิทธิในเงื่อนไขการทํางานที่เปนธรรม 

สิทธิในเงื่อนไขการทาํงานทีป่ลอดภยั เสรภีาพในการสมาคม สทิธใินการตอรองรวมกนั สทิธใินดานการประกนัสงัคม 

สทิธิในโอกาสอันเทาเทียม สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารและในการไดรับคําปรึกษา และสิทธิที่จะไดรับการปกปอง

คุมครองเปนพิเศษสําหรับคนงานเฉพาะกลุมเด็ก เยาวชน สตรี บุคคลพิการและแรงงานอพยพ

   กลุมที่สอง เปนการรับรองและคุมครองสิทธิแกประชาชนทั่วไปในการไดรับคําแนะนําฝกหัดอาชีพ 

สิทธิในการมีมาตรฐานทางสุขภาพสูงสุดเทาที่จะเปนไปได สิทธิในการไดรับการสงเคราะหทางสังคมและการแพทย 
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สิทธิที่จะไดรับประโยชนจากการใหบริการทางสวัสดิการสังคม สิทธิที่จะไดรับการปกปองคุมครองใหพนจาก

ความยากจนและการกีดกันทางสังคมรวมทั้งสิทธิในการมีที่อยูอาศัยอันเหมาะสม

   กลุมที่สาม เปนการรับรองและคุมครองเปนการเฉพาะซ่ึงอยูนอกเร่ืองสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

อันประกอบดวย สิทธิของเด็กและเยาวชน มารดา ครอบครวั คนพิการ คนชรา รวมทั้งคนงานอพยพและครอบครัว

ของพวกเขา 

   อยางไรก็ดี ในสวนของกลไกการใหความคุมครองสิทธิตามกฎบัตรทางสังคมของยุโรปนั้นกลับมิได

มีขนาดเปนศาลสิทธิมนุษยชนแบบอนุสัญญายุโรปฯ แตเปนระบบการใหทํารายงานเสนอตอเลขาธิการของ

สภาแหงยุโรปทํานองเดียวกับกลไกในระดับสหประชาชาติ หลังจากนั้นก็จะมี“คณะกรรมาธิการผูเชี่ยวชาญอิสระ 

(Committee of Independent Expert : CIE) ทําหนาที่ตรวจสอบรายงานของแตละประเทศในแงของกฎหมาย

วามีการปฏิบัติตามพันธกรณีตาง ๆ ที่บัญญัติไวในกฎบัตรมากนอยเพียงใด ทั้งนี้ จะมีผูสังเกตการณจากองคการ

แรงงานระหวางประเทศ (ILO) ซึ่งทําหนาที่ชวยเหลือใหคําปรึกษา โดยผลสรุปของคณะกรรมาธิการน้ีจะสงตอ

ใหคณะกรรมาธิการฝายรัฐบาล(Governmental Committee) เพ่ือสรุปพิจารณาเปนรายงานและเสนอ

ความเห็นตาง ๆ ตอคณะกรรมการรัฐมนตรี ซึง่จะเปนองคกรสุดทายในการมีมตกิาํหนดขอแนะนําหรือเสนอแนวทาง

แกไขตอรัฐที่มีขอบกพรองในการปฏิบัติตามกฎบัตรทางสังคมของยุโรปตอไป

 2.1.2 บทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรท่ีทําหนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชนในทวีปอเมริกา

   การประกาศใชอนุสัญญายุโรปวาดวยการคุ มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐาน 

ค.ศ. 1950 ไดแผอิทธิพลทางความคิดไปยังทวีปอเมริกา จนนํามาสูการรวมมือกันเพ่ือจัดทําสนธิสัญญาใหความ

คุมครองสิทธิมนุษยชนขึ้นฉบับหนึ่งซึ่งมีลักษณะเปนการดําเนินงานตามแบบอยางเชนเดียวกับอนุสัญญายุโรปฯ 

โดยระบบการคุมครองสิทธิมนุษยชนในทวีปอเมริกาถือกําเนิดขึ้นในคราวที่มีการประชุมของกลุมประเทศระหวาง

รัฐอเมริกันคร้ังที่ 9 ประเทศโคลัมเบีย เพื่อลงมติใหกอต้ังองคการแหงรัฐอเมริกัน (Organization of American 

States : OAS)100 ควบคูกับการประกาศกฎบัตรขององคการแหงรัฐอเมริกัน ซึ่งมีสถานะเปนสนธิสัญญา

แบบพหุภาคี และมีผลใชบังคับเมื่อป ค.ศ. 1951 ซึ่งวัตถุประสงคและการจัดโครงสรางขององคการนี้มีลักษณะ

เชนเดียวกับองคการสหประชาชาติ กลาวคือ เปนการสรางระบบภูมิภาคเพ่ือใชเปนสถานท่ียุติขอพิพาทอยางสันติ

สรางสันติภาพและความม่ันคงในภูมิภาคพรอม ๆ กับการสงเสริมระบบประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน การพัฒนา

ทางเศรษฐกิจ สังคม และการคุมครองสิทธิมนุษยชน

   นอกจากการรับรองคุมครองสิทธิมนุษยชนไวในกฎบัตรขององคการแหงรัฐอเมริกันแลว ยังมีการ

รับรองคุมครองสิทธิมนุษยชนไวในอนุสัญญาตาง ๆ อีกมากมาย ซึ่งอนุสัญญาที่มีความสําคัญมีอยูสามฉบับ คือ 

100 องคการแหงรฐัอเมริกนั (Organization of American States : OAS) ประกอบดวยประเทศสมาชิก 35 ประเทศ ประกอบดวยสมาชิกกอตัง้ 21 ประเทศ 
 (ค.ศ. 1948) ไดแก อารเจนตนิา โบลเิวีย บราซลิ  ชลิ ีโคลมัเบยี คอสตารกิา ควิบา สาธารณรฐัโดมนิกินั  เอกวาดอร เอลซลัวาดอร กวัเตมาลา เฮต ิฮอนดรูสั 
 เม็กซิโก นิการากัว ปานามา ปารากวัย เปรู สหรัฐอเมริกา อุรุกวัย เวเนซุเอลา และสมาชิกที่เขารวมภายหลัง 14 ประเทศ ไดแก แอนติกัวและบารบูดา
 เซนตวนิเซนตและเกรนาดีน จาเมกา บารเบโดส เกรนาดา สรุนิมั โดมนิกิา  เซนตลเูซีย บาฮามาส เซนตคติสและเนวิส แคนาดา เบลซิ กายอานา  ตรนิแิดด
 และโตเบโก (หมายเหตุ: เมื่อป ค.ศ. 1962 คิวบาถูกระงับการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ขององคการฯ แตยังมิไดถูกขับออกจากสมาชิกภาพ)
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   - อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนอเมริกัน ค.ศ. 1969 (American Convention on Human Rights) 

ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตป ค.ศ.1978 โดยสาระสําคัญของอนุสัญญาฉบับนี้ประกอบดวย 2 สวน คือ 

    สวนที่หนึ่ง เปนการรับรองสิทธิและเสรีภาพที่สําคัญ 26 ประการ ซึ่งมีความใกลเคียงกับกติกา

ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและการเมือง หากตางกันตรงท่ีอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนอเมริกันมีบทบัญญัติ

เก่ียวกับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอยูในตัวเอง อยางไรก็ดี ในสวนของการรับรองสิทธิทางเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม นั้นมีกลาวไวเพียงมาตราเดียวคือ มาตรา 26 ซึ่งวางหลักไวอยางกวาง ๆ วา “รัฐภาคียินยอม

รับรองมาตรการตาง ๆ ทั้งระดับภายในประเทศและผานความรวมมือกันในระดับระหวางประเทศ โดยเฉพาะ

ในเร่ืองที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและเทคนิคดวยความคิดท่ีมุงบรรลุผลสําเร็จอันกาวหนาโดยอาศัยการนิติบัญญัติหรือ

กลไกอ่ืน ๆ ตอการไดมาอยางสมบูรณของสิทธิตาง ๆ ทางดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วิทยาศาสตร และ

วัฒนธรรม ดังมีกําหนดมาตรฐานไวในกฎบัตรขององคการแหงรัฐอเมริกัน ซึ่งมีการแกไขโดยพิธีสารบูโนสไอเรส 

(Protocal of Buenos Aires)”101

    สวนที่สอง เปนการกําหนดกลไกในการใหความคุมครองสิทธมินษุยชน ไดแก คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนระหวางอเมริกันและศาลสิทธิมนุษยชนระหวางอเมริกัน โดยมีศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปเปน

ตนแบบสําคัญ 

  - อนุสัญญาระหวางอเมริกันเพื่อการปองกันและลงโทษการกระทําทารุณกรรม ค.ศ. 1985 ซึ่งมี

ผลใชบังคับตั้งแตป ค.ศ. 1987 โดยอนุสัญญาฉบับนี้จัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันการกระทําทารุณกรรม

ซึ่งถือเปนอาชญากรรมระหวางประเทศอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรุนแรง ดังนั้น การกําหนดกฎเกณฑ

เพื่อปองกันและลงโทษการกระทําทารุณกรรมจึงเปนส่ิงจําเปนในแงของการเปนมาตรการเชิงรุกดานการคุมครอง

สิทธิมนุษยชน

  - อนุสัญญาวาดวยการปองกัน ลงโทษ และขจัดความรุนแรงตอสตรี ค.ศ. 1995 โดยอนุสัญญา

ฉบับนี้กําหนดใหมีคณะกรรมการระหวางอเมริกันวาดวยเรื่องสตรี (Inter-American Commission on Women) 

ซึง่มอีาํนาจหนาท่ีในการรบัเรือ่งรองเรยีนและหาทางแกไขโดยประสานความรวมมอืกบัคณะกรรมการสทิธมินษุยชน

แหงชาติ โดยบุคคลใด ๆ กลุมบุคคลหรือองคกรพัฒนาเอกชน (NGO) ในรัฐภาคีของอนุสัญญาอาจรองเรียนกรณี

การใชความรุนแรงกับสตรีตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติระหวางอเมริกัน ในขณะท่ีบุคคลซ่ึงอาศัยอยูใน

ประเทศที่มิไดใหสัตยาบันตออนุสัญญาอาจติดตอกับคณะกรรมการสตรีเพื่อใหชวยบรรเทาเยียวยาความเสียหาย

ที่ไดรับกไ็ด

 2.1.3  บทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรที่ทําหนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชนในทวีปแอฟริกา 

   ระบบการคุมครองสิทธิมนุษยชนในทวีปแอฟริกาถือกําเนิดขึ้นโดยผลของการจัดตั้ง “องคการแหง

เอกภาพของแอฟริกัน (Organization of African Unity : OAU)”102 ในป ค.ศ. 1963 ซึ่งมีฐานะเปนองคการ

101 Ian Brownlie (Ed), Basic Documents on Human Rights, (Oxford : Clarendon Press), 1994, pp. 506)
102 องคการเอกภาพแอฟริกันมีสมาชิกกวา 50 ชาติ กลาวคือ รัฐที่มีเอกราชทุกรัฐในทวีปแอฟริกา ยกเวนเพียงรัฐเดียว คือ แอฟริกาใต นอกจากน้ีแลวก็ยัง
 มขีบวนการปลดปลอยตาง ๆ  ขึน้อยูกบัองคการเอกภาพแอฟรกิา ดงันี ้(1) ขบวนการ แอฟรกินัแนชัน่แนลคองเกรส (เอเอน็ซ,ี ทีแ่อฟรกิาใต) (2) ขบวนการ
 เดอะแพนแอฟรกินัคองเกรส (ท่ีแอฟรกิาใต) (3) ขบวนการโพลซิาลโิอ (ทีซ่าฮาราของสเปน) และ (4) ขบวนการสวาโป-องคการประชาชนแอฟรกิาตะวนัตก
 เฉียงใต (ที่นามิเบีย)
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ระหวางประเทศโดยกอต้ังข้ึนจากแรงบันดาลในการตอสูเพื่อตอตานระบบอาณานิคม (ตะวันตก) ที่ยึดครอง

ทวีปแอฟริกาในชวงปลายทศวรรษที่ 1950 พรอมกันนั้น ไดมีการลงมติรับรองกฎบัตรแหงแอฟริกันวาดวย

สิทธิของมนุษยและประชาชน ค.ศ. 1963 เพื่อเนนความรวมมือระหวางรัฐ โดยเฉพาะการสงเสริมเอกภาพและ

ความสมานฉันทของรัฐแอฟริกัน รวมท้ังการเคารพตออํานาจอธิปไตยและอิสรภาพของรัฐอันนําไปสูการเนน

ความสาํคญัของหลกัการไมแทรกแซงกจิการภายในของรฐัสมาชกิดวยกนั และในขณะเดยีวกนัคาํปรารภของกฎบตัร

ดังกลาวยังเนนการเคารพยึดมั่นตอกฎบัตรสหประชาชาติและปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนพรอม ๆ กันดวย

   สาระสําคัญของกฎบัตรแหงแอฟริกันฯ ประกอบดวยเนื้อหา 3 สวนสําคัญ คือ 

   สวนที่ 1 วาดวยเรื่องสิทธิและหนาที่ 

   สวนท่ี 2 วาดวยเรื่องมาตรการของการปกปองคุมครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงการกอตั้งและ

การทํางานของคณะกรรมการแหงแอฟริกันวาดวยสิทธิของมนุษยและประชาชน 

   สวนที่ 3 เปนบทท่ัวไปในเรื่องการใหสัตยาบัน พิธีสารพิเศษและการแกไขเพิ่มเติม

       เมื่อพิจารณากฎบัตรแหงแอฟริกันฯ โดยเปรียบเทียบกับอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนในยุโรปและ

อเมริกนั จะเห็นวากฎบัตรแหงแอฟริกนัฯ มลีกัษณะเดนเฉพาะตัวทัง้ในเร่ืองรายการแหงสิทธทิีคุ่มครอง จดุเนนหนัก

ในเรื่อง “หนาท่ี” และกลไกในการสงเสริมและคุมครองสิทธิตาง ๆ โดยเฉพาะประเด็นในเรื่องสิทธินั้น ถือวา

กฎบัตรแหงแอฟริกันฯ เปนอนุสัญญาฉบับแรกที่ใหการคุมครองแกสิทธิมนุษยชนทั้ง 3 ยุคสมัย กลาวคือ 

   (1)  คุมครองสิทธิพลเมืองและการเมืองของปจเจกบุคคล 

   (2)  สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และ 

   (3)  สิทธิของประชาชนซ่ึงจัดเปนสิทธิมนุษยชนในสมัยที่ 3 

   ซึ่งหมายความรวมถึงสิทธิในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สิทธิในมรดกรวม

ของมนุษยชาติ สิทธิในสันติภาพและความมั่นคง รวมท้ังสิทธิในส่ิงแวดลอมอันพึงปรารถนาท่ีเกื้อกูลตอการพัฒนา 

(มาตรา 23 - 24) ซึ่งในจํานวนสิทธิของประชาชนเหลานี้ “สิทธิในการพัฒนา” ถือเปนสิทธิที่มีความโดดเดน

มากท่ีสดุ เนือ่งจากแนวคิดเร่ืองสิทธมินษุยชนท้ังหมดต้ังอยูบนรากฐานทางความคิดจากสิทธใินการพัฒนา โดยถือวา

เปนการบูรณาการทั้งสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งสิทธิพลเมืองและการเมืองทั้งหมดดวย

   สวนกลไกซ่ึงทําหนาที่ใหความคุมครองสิทธิตามกฎบัตรแหงแอฟริกันฯ มีอยู 2 ลักษณะ ไดแก 

ระบบรายงาน และระบบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ซึ่งคลายคลึงกับกลไกในการใหความคุมครองสิทธิ

ในระดับสหประชาชาติ อยางไรก็ดี ภายหลังจากความลมเหลวของการคุมครองในระบบดังกลาว จึงนํามาสูการ

ลงมติในพิธีสารวาดวยกอตั้งศาลสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชนแหงแอฟริกัน (African Court on Human and 

People’ Rights) เมื่อป ค.ศ. 1998 ซึ่งจะมีผลใชบังคับจริงตอเม่ือมีการใหสัตยาบันจากภาคีสมาชิกขององคการ

แหงเอกภาพของแอฟริกัน 15 ประเทศแลวเทาน้ัน
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2.2  บทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรที่ทําหนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศ

 2.2.1 บทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรท่ีทําหนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศสาธารณรัฐ

ฝรั่งเศส

   นอกเหนือจากบทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรท่ีทําหนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชนในทวีปยุโรป

ซึ่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะตองปฏิบัติตามในฐานะประเทศที่อยูในกลุมสหภาพยุโรปแลว ในกฎหมายภายในของ

ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสเอง ก็ไดตรากฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน ไดแก รัฐบัญญัติ

ที่ 2007-292 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2007 วาดวยคณะกรรมการท่ีปรึกษาแหงชาติดานสิทธิมนุษยชน (Loi no. 2007 

du 5 mars 2007 relative a la Commission nationale consultative des droits de l’homme) โดยกําหนด

ใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษาแหงชาติดานสิทธิมนุษยชนขึ้น เพื่อทําหนาที่สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน และ

รัฐกฤษฎีกาที่ 2007-1137 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2007 วาดวยองคประกอบและการปฏิบัติหนาที่ของ

คณะกรรมการที่ปรึกษาแหงชาติดานสิทธิมนุษยชน (Decret n. 2007-1137 du 26 juillet 2007 relatif a la 

composition et au foncitonnement de la Commission nationale consultative des droits de 

l’homme) 

   ทั้งนี้ รัฐบัญญัติฯ และรัฐกฤษฎีกาฯ ไดกําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการดังกลาวไว ดังนี้

   1)  องคประกอบของคณะกรรมการ

          คณะกรรมการท่ีปรึกษาแหงชาติด านสิทธิมนุษยชน (Commission Nationale 

Consultative des droits de l’Homme) ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี ประกอบดวย กลุมบุคคลจากหลากหลาย

สาขาอาชีพ เชน ผูแทนขององคกรเอกชน (de representants des organizations non gouvernementales) 

ดานสิทธิมนุษยชน กฎหมายระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน (le droit international humanitaire) และ

กิจกรรมดานสิทธิมนุษยชน (l’action humanitaire) ผูเชี่ยวชาญท่ีดํารงตําแหนงในองคการระหวางประเทศ

ดานตาง ๆ ดงักลาว (d’experts siegeant dans les organisations internationales competentes) ผูทรงคณุวฒุิ 

ผูแทนสหพันธแรงงานหลัก องคกรคุมครองสิทธิ (le Defenseurs des droits) ตลอดจนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

หน่ึงคน สมาชิกวุฒิสภาหนึ่งคน และสมาชิกหนึ่งคนที่มาจากสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 

(Conseil economique, social et environmental) ซึ่งแตงต้ังโดยท่ีประชุมขององคกรนั้น ๆ103

     กรรมการมิอาจถูกบอกถอนจากตําแหนงตราบเทาที่กรรมการยังมีคุณสมบัติที่เปนเงื่อนไข

แหงการไดรับแตงตั้งนั้น และกรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ของตนอยางสมํ่าเสมอ (l’obligation d’assiduite)104

     อนึ่ง ผู แทนนายกรัฐมนตรีและผู แทนรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข องอาจเข าร วมประชุมกับ

คณะกรรมการได แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน105 (sans voix deliberative)

103 Art. 1, al. 3, L. 5 mars 2007
104 Art. 1, al. 4, L. 5 mars 2007
105 Art. 1, al. 5, L. 5 mars 2007
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   2)  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

     คณะกรรมการที่ปรึกษาแหงชาติด านสิทธิมนุษยชนมีบทบาทเปนที่ปรึกษาและให

ขอเสนอแนะตาง ๆ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน กฎหมายระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน และกิจกรรมดาน

สิทธิมนุษยชน คณะกรรมการจัดทําความเห็นเสนอตอนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตาง ๆ ที่เกี่ยวของเก่ียวกับ

ปญหาทั่วไปที่อยูในอํานาจของตนทั้งกิจการภายในและกิจการระหวางประเทศ

     คณะกรรมการท่ีปรกึษาแหงชาติดานสทิธมินษุยชนยงัสามารถกําหนดมาตรการตาง ๆ ทีจ่าํเปน

เพื่อการคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชน และเสนอมาตรการน้ันตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวของได106 

อีกดวย

    ทั้งนี้ คณะกรรมการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของตนโดยเปนอิสระอยางเต็มที่ (en toute 

independance)107

    อนึ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีสามารถขอความเห็นจากคณะกรรมการได หรือขอให

คณะกรรมการทําการศึกษาเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เกี่ยวของ108

 2.2.2. บทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรท่ีทําหนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชนในสหพันธสาธารณรัฐ

เยอรมนี

   ในชวงระยะเวลาระหวางสงครามโลกคร้ังท่ี 1 กับครั้งท่ี 2 ไดเกิดระบอบการปกครองแบบเผด็จการ 

ซึ่งกอตัวขึ้นในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  เมื่อ ค.ศ. 1920 และดําเนินตอไปจนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 ระบอบ

การปกครองดังกลาว ไดมกีารลวงละเมดิสทิธมินษุยชนอยางรนุแรง ในขณะทีส่งครามโลกคร้ังที ่2 ทาํใหเกดิการทาํลาย

ลางชีวิต และศักดิ์ศรีของมนุษยชนอยางกวางขวาง รวมท้ังความพยายามท่ีจะทําลายกลุมชนตาง ๆ โดยอางเหตุ

แหงเช้ือชาติและศาสนา ดังนั้น จึงปรากฏอยางแนชัดวาจําเปนตองมีบทบัญญัติระดับนานาชาติ เพื่อเปนเคร่ืองมือ

ในการคุมครองสิทธิมนุษยชน เพราะการเคารพสิทธิมนุษยชนนับเปนหนทางสําคัญที่จะนําไปสูสันติภาพและ

ความสงบสขุของโลก เหตกุารณดงักลาวเปนบทเรยีนสาํคญัท่ีสงผลใหสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ไดใหความสําคัญ

กับเร่ืองสิทธิมนุษยชนเปนอยางมาก โดยรัฐธรรมนูญของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ไดมีการบัญญัติรับรองและ

คุมครองสิทธิมนุษยชนไวอยางชัดเจน โดยเฉพาะ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” ซึ่งรัฐหรือบุคคลอื่นจะลวงละเมิดไมได 

โดยถือวา“ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” เปนรากฐานของสิทธิมนุษยชน ซึ่งตามแนวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

แหงสหพันธของเยอรมันไดเคยวินิจฉัยเกี่ยวกับความหมายของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไววา ศักดิ์ศรีความเปน

มนุษยนั้นเปนการเรียกรองการสรางตนเองอยางอิสระของบุคคล เนื่องจากมนุษยมีคุณลักษณะสวนบุคคลที่มีความ

สามารถสรางชีวิตบนความรับผิดชอบของตนเองได ดังนั้น เพื่อเห็นแกศักดิ์ศรีความเปนมนุษยจึงตองทําใหเกิด

ความม่ันคงแกบุคคลในอันที่จะพัฒนาลักษณะสวนบุคคลใหมากท่ีสุดเทาที่จะเปนไปได สําหรับในรัฐประชาธิปไตย 

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยถือเปนสิ่งที่มีคุณคาสูงสุดอันมิอาจลวงละเมิดได จึงเปนสิ่งท่ีตองไดรับความเคารพและไดรับ

ความคุมครองจากรัฐ 

106 Art. 1, al. 1, L. 5 mars 2007 
107 Art. 1, al. 2, L. 5 mars 2007
108 Art. 2, al. 1, D. 26 juillet 2007
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              ตอมา ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยไวอีกเรื่องหนึ่งวา การที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองเร่ืองศักดิ์ศรี

ความเปนมนุษยไวในรัฐธรรมนูญ ยอมเปนการสรางหลักประกันแกบุคคลในฐานะท่ีบุคคลน้ันเปนมนุษย ศักดิ์ศรี

ความเปนมนุษยจึงเปนหลักสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การกระทําของรัฐท้ังหลายจึงตองสอดคลองกับคุณคา

อันสูงสุดของรัฐธรรมนูญดวย ทั้งนี้ เพราะมนุษยถือเปนเปาหมายในการดําเนินการของรัฐ มิใชเปนเพียงเคร่ืองมือ

ในการดําเนนิการของรัฐ การดาํรงอยูของรฐักเ็ปนการดาํรงอยูเพ่ือมนุษย มใิชมนษุยดาํรงอยูเพ่ือรัฐ ดวยเหตุนี ้ศกัดิศ์รี

ความเปนมนุษยจงึเปนพืน้ฐานสําคัญสาํหรบัการวางรากฐานของหลักเสรีภาพของบุคคล และหลักความเสมอภาค109 

ซึ่งกอใหเกิดผลสําคัญ 2 ประการคือ ประการแรก การตีความเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพทั้งหลายจะตอง

ถือวาเนื้อหาของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนพ้ืนฐานที่จะตองนํามาใชประกอบในการตีความสิทธิและเสรีภาพ

ประเภทอ่ืน ๆ ดวย และประการท่ีสอง อาจกลาวไดวาเน้ือหาในทางหลักการท่ัวไปเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพ

ทั้งหลาย รวมท้ังความหมายของการแทรกแซงในขอบเขตท่ีไดรับการคุมครองของสิทธิและเสรีภาพทุกประเภท

นั้นไดรับการพัฒนาจากศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

   เหตุผลสาํคญัทีต่องนําเร่ืองศักดิศ์รคีวามเปนมนษุยมาอธิบายในฐานะเปนรากฐานของสิทธมินษุยชน

เพราะเหตุวาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้นแทจริงแลวมีฐานะเปนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพท้ังปวง ซึ่งความ

สําคัญดังกลาวจะมีผลตอการกําหนดทิศทางของรัฐในฐานะเปนตัวกําหนดและเปนขอจํากัดการดําเนินภาระหนาที่

ของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งการตรากฎหมายเพ่ือจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยฝายนิติบัญญัติ เนื่องจาก

รัฐธรรมนูญในรัฐเสรีประชาธิปไตยท้ังหลายวางหลักไววา ฝายนิติบัญญัติจะตรากฎหมายซ่ึงมีผลเปนการจํากัด

สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยกระทบกระเทือนถึงสาระสําคัญแหงสิทธิมิได (Wesengehaltsgarantie) 

จากหลักประกนัดงักลาวกอให เกดิคาํถามวา อะไรคอืสาระสาํคญัแหงสทิธแิละเสรีภาพแตละประเภท และมขีอบเขต

แคไหนเพยีงไร ประเดน็คาํถามนีเ้ปนปญหาทีย่งัขาดความชัดเจน ตอมา จงึไดมกีารเสนอใหนาํหลกัศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย

มาเปนหัวใจหรือสาระสําคัญของสิทธิและเสรีภาพ โดยใหถือวาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนสารัตถะอันเปนแกน

ของสิทธิและเสรภีาพแตละประเภท ซึง่รฐัไมอาจลวงละเมดิไดในขอบเขตดงักลาว หากการจาํกดัสทิธแิละเสรีภาพใด

มีผลกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย การจํากัดสิทธิและเสรีภาพนั้นยอมเปนการกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญ

แหงสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ110

   ปญหาประการตอมาคือ การกระทําอยางไรจึงเปนการละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ซึ่งการ

อธบิายในเรือ่งนีว้ธิทีีด่ทีีส่ดุคอื การอธบิายเรือ่งดังกลาวในเชงิปฏเิสธ โดยศาลรฐัธรรมนญูแหงสหพนัธสาธารณรฐัเยอรมนี

ไดเคยวนิจิฉยัการกระทาํซึง่เปนการละเมดิตอศักดิศ์รคีวามเปนมนษุยโดยวธิกีารอธบิายถอยคาํตาง ๆ เชน การทาํให

ไดรับความอับอาย การติดตามไลลาการเนรเทศ และการลงโทษที่มีลักษณะโหดรายทารุณ หรือการกระทํา

109 แนวคิดเก่ียวกับศักด์ิศรีความเปนมนุษยประกอบดวยรากฐานอันเปนสาระสําคัญ 2 ประการท่ีไมอาจแยกออกจากกันได คือ สิทธิในชีวิตและรางกาย 
และสิทธิในความเสมอภาคสิทธิในชีวิตและรางกาย เปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีแสดงใหเห็นวามนุษยมีอิสระท่ีจะกําหนดตนเองไดตามเจตจํานงที่ตนประสงคใน
อันที่จะพัฒนาบุคลิกภาพสวนบุคคลซ่ึงทําใหมนุษยมีความแตกตางจากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ 
 สทิธใินความเสมอภาค เปนการแสดงใหเหน็วามนษุยทกุคนมสีทิธแิละเสรภีาพเทาเทยีมกนั เพราะแมวามนษุยจะมสีทิธใินชวีติและรางกายของตนแตหาก
ขาดหลกัประกนัในเร่ืองความเสมอภาคแลว บคุคลนัน้อาจไดรบัการปฏบิตัอิยางไมเทาเทียมกบับคุคลอ่ืนๆ ในสงัคมหรืออาจถกูเลอืกปฏบิตัจิากผูใชอาํนาจรฐั
ดงันัน้ นอกจากบุคคลจะตองมสีทิธใินชวีติและรางกายแลว บคุคลยังจะตองไดรบัหลกัประกันในเร่ืองความเสมอภาคดวย ซึง่ตองเขาใจตอไปดวยวาเสรีภาพ
ในการกําหนดตนเองจะมีความเทาเทียมกันในสายตากฎหมายเทานั้น เพราะในทางความเปนจริงแลวบุคคลยอมมิอาจเทาเทียมกันไดในทุกๆ ดาน
110 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย, พิมพคร้ังท่ี 3, (กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2552), น. 92 - 93.
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ที่เปนการบังคับใหทํางานการใชคนเปนทาส การกอการราย การทําลายลางชาติพันธุ หรือการนํามนุษยไปใช

ในทางทดลอง การกระทําเหลาน้ีลวนแตเปนการละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยทั้งสิ้น ยกตัวอยางเชน ในชวง

สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เกิดข้ึนในประเทศเยอรมนี ภายใตการนําของอดอลฟ ไอชมาน (Adolf Eichmann) มกีาร

โกนหัวสตรี แลวนําเอาผมไปทอเปนเครื่องนุงหมเพื่อใหความอบอุนแกรางกาย โดยไมคํานึงวาเจาของผมเหลานั้น

จะหนาวเหน็บเพียงใดในฤดูหนาว หรือการใชมนุษยเปนเครื่องทดลองยาโดยฉีดสารตาง ๆ เขารางกาย 

ซึ่งการทดลองที่นิยมกันมากคือ การนํามนุษยฝาแฝดมาใชทดลอง โดยความเช่ือวานาจะมีคุณสมบัติเหมือนกัน

มากกวามนุษยอื่น ๆ และนาจะใหผลการทดลองท่ีใกลเคียงความจริงที่สุด โดยไมคํานึงวามนุษยเหลานั้นจะไดรับ

ผลรายเชนไร เปนตน 

   อาจกลาวโดยสรปุไดเปนหลักกวาง ๆ ไดวา การดําเนินการใด ๆ ที่กระทําโดยมีลักษณะไมใหความ

สําคัญแกมนุษย ทําใหมนุษยถูกลดคุณคาของตนเองลงมาเปนเพียงวัตถุของการกระทํา หรือกระทําการใด ๆ ก็ตาม

ที่ทําใหความเปนมนุษยถูกลดคุณคาลงตํ่ากวาจารีตในทางปฏิบัติที่บุคคลในฐานะนั้น ๆ พึงจะปฏิบัติตอกัน 

ยอมถือวาเปนการละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยทั้งส้ิน

   ในสวนท่ีเกี่ยวกับองคกรคุมครองสิทธิมนุษยชนน้ัน นอกเหนือจากบทบาทและอํานาจหนาที่ของ

องคกรท่ีทําหนาท่ีคุมครองสิทธิมนุษยชนในทวีปยุโรป ซึ่งสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี จะตองปฏิบัติตามในฐานะ

ประเทศที่อยูในกลุมสหภาพยุโรปแลว เมื่อตรวจสอบจากกฎหมายภายในของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีแลว 

พบวา สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไมมีองคกรเฉพาะท่ีทําหนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชนโดยตรงดังเชนประเทศอื่น ๆ 

แตการคุมครองสิทธิมนุษยชนของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีนั้นจะกระทําโดยองคกรศาล กลาวคือ หากมีการ

กระทําที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนแลว ก็จะมีการเสนอเรื่องสูศาลปกครอง หรือศาลรัฐธรรมนูญแลวแตกรณี 

ตามเขตอาํนาจของศาลนัน้ ๆ แตลกัษณะพเิศษของศาลรฐัธรรมนญูของสหพนัธสาธารณรฐัเยอรมน ีประการหนึง่คอื 

การกําหนดใหบุคคลสามารถเสนอคดีตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง แตอยูภายใตเงื่อนไขวาบุคคลที่เสนอคดีตอศาล

รัฐธรรมนูญนั้นจะตองใชมาตรการเยียวยาตามข้ันตอนท่ีกําหนดไวครบถวนแลว และยังไมไดรับการเยียวยา

ที่เพียงพอ จึงจะสามารถเสนอคดีตอศาลรัฐธรรมนูญใหพิจารณาเรื่องได

 2.2.3 บทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรที่ทําหนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศแคนาดา

   ประเทศแคนาดาไดตรากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน ไดแก Canadian 

Human Rights Act 1985111 ซึ่งมีหลักการเพ่ือรับรองความเสมอภาคของบุคคลขจัดการเลือกปฏิบัติ

ในการจางงาน และการไดรับความคุมครองจากการพิจารณาคดีของศาลอยางเทาเทียมกัน

   กฎหมายดังกลาวไดกําหนดใหจัดต้ังองคกรคุมครองสิทธิมนุษยชนไวเปนการเฉพาะ เม่ือป 

ค.ศ. 1977  ไดแก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติแหงแคนาดา (the Canadian Human Rights 

Commission) และไดกําหนดสาระสําคญัเกี่ยวกับองคกรคุมครองสิทธิมนุษยชนของแคนาดาดังกลาวไว ดังนี้

111 http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/h-6/page-1.html
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   (1)  องคประกอบของคณะกรรมการ112

     คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติของประเทศแคนาดา ประกอบดวย กรรมการไมเกิน 

8 คน (กรรมการทํางานเต็มเวลา (Full time) 2 คน และกรรมการท่ีทํางานไมเต็มเวลา (Part time) 6 คน) 

ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนง 7 ป สวนกรรมการอ่ืน ๆ มีวาระการ

ดํารงตําแหนง 3 ป ซึ่งคัดเลือกมาจากผูประกอบอาชีพตาง ๆ โดยคณะกรรมการตองมีสัดสวนของเพศชาย

และเพศหญิงเปนจํานวนเทา ๆ กัน 

   (2)  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

     - พิจารณาแกไขปญหาเรื่องรองทุกขเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

     - สงเสริมความรู เรื่องสิทธิมนุษยชน และสงเสริม สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามหลัก

แหงความเสมอภาค

     - ลดปญหาและอุปสรรคเพ่ือใหเกิดความเทาเทียมในการจางงานและการใหบริการตาง ๆ 
   

 2.2.4 บทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรท่ีทําหนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลี113

   สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติแหงสาธารณรัฐเกาหลี กอต้ังขึ้นเม่ือวันที่ 25 

พฤศจิกายน 2001 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนสถาบันระดับชาติที่ทํางานเก่ียวของกับการสงเสริมและคุมครอง

สิทธิมนุษยชน โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพ รวมทั้งสนธิสัญญาระหวางประเทศ

ดานสิทธิมนุษยชนท่ีสาธารณรัฐเกาหลีไดลงนามไว

   1) องคประกอบของคณะกรรมการ

    คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติของสาธารณรัฐเกาหลี ไดจัดตั้งขึ้น พรอมท้ังมี

การประกาศใชพระราชบัญญัติสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติขึ้น โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มีทั้งสิ้น 11 คน ประกอบดวย ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

1 คน และกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติอีก 10 คน ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตองประกอบดวย

ผูหญิงอยางนอย 4 คน กรรมการท้ัง 11 คนใน 4 คน จะถูกเลือกจากสภาแหงชาติสาธารณรัฐเกาหลี และอีก 4 คน

จะถูกเสนอชื่อโดยประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี  และอีก 3 คนจะถูกเสนอชื่อโดยประธานศาลฎีกา โดยผาน

ความเห็นชอบจากประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี กรรมการสิทธิมนุษยชนมีวาระดํารงตําแหนง 3 ป สามารถ

เปนได 2 ครั้ง และไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการจากรัฐบาล 

112 Section 26  Canadian Human Rights Act
113 เรียบเรียงจากรายงานผลการศึกษาดูงานสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (National Human Rights 
 Commission of Korea) เม่ือวันที่ 5 กุมภาพันธ 2552 โดย นางจันทรชม จินตยานนท และคณะ เสนอตอกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
 ยุติธรรม รวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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   2)  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

    อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติสาธารณรัฐเกาหลี (National 

Human Rights Commission of Korea ) ตามทีก่าํหนดไวในพระราชบัญญตัคิณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติ 

ค.ศ. 2005 (National Human Rights Commission of the Republic of Korea Act) มีดังนี้

    -  พัฒนา สนับสนุนและใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายดานสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสํารวจ 

วจิยั แสดงความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะในประเด็นสิทธิมนุษยชนใหแกรัฐบาล เพื่อนําไปปกปองคุมครอง

สิทธิมนุษยชนแกประชาชน

    - สอบสวนและเยียวยาใหกับเหยื่อผู ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และประเด็นที่เกี่ยวของกับ

การเลือกปฏิบัติ    

    -  สงเสริมและสรางความตระหนักในดานสิทธิมนุษยชนศึกษาในโรงเรียน ภาครัฐ และ

ภาคประชาสังคม

    - ประสานความรวมมือภายในประเทศกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ NGOs และผู มีส วน

ไดเสีย

    -  ประสานความรวมมือระหวางประเทศกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติผานทาง The 

Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions (APF) และ The International Coordinating 

Committee of National institutions for the Promotion and Protection of human Rights (ICC)

     -  ประสานความรวมมือกับองคการสหประชาชาติ

      เมื่อพิจารณาจากอํานาจหนาที่ข างตนแลว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

ของสาธารณรัฐเกาหลี จะมีลักษณะเฉพาะเปนของตนเอง ดังนี้

      ก.  มีอํานาจพิจารณาเร่ืองที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

      ข. เป นหน วยงานที่ทําหน าที่การตรวจสอบและเยียวยาในกรณีที่มีการละเมิด

สิทธิมนุษยชน แตไมมีบทอํานาจลงโทษ มีอํานาจเพียงใหขอเสนอแนะตอรัฐบาลหรือศาล โดยไมมีขอบังคับให

หนวยงานท่ีเก่ียวของปฏิบัติตามขอเสนอแนะ แตโดยท่ัวไปเม่ือมีขอเสนอแนะแลวก็จะมีการกดดันจากองคกรอ่ืน ๆ 

ที่เกี่ยวของในสังคม เชน สื่อมวลชน เปนตน ซึ่งสวนใหญรัฐบาลก็จะดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ คิดเปนรอยละ 90

      ค. มีความเปนอิสระตามหลักการปารีส แตก็ไดทํางานรวมกับภาคสังคม มิไดทํางาน

แตเพียงลําพัง

      ง. เปนองคกรกึ่งระหวางประเทศ โดยจะมีกลุมทํางานดานระหวางประเทศ และภายใน

ประเทศ ในเร่ืองสทิธมินษุยชนระหวางประเทศก็ไดมกีารนําหลักการของสหประชาชาติมาปรับใช สาํหรับการจัดทาํ

รายงานประเทศ พระราชบญัญตัคิณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จะกําหนดใหเปนหนาที่ของทุกหนวยงาน

ตองจัดทํารายงานท่ีไดรับคําแนะนําหรือคําปรึกษาจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

      การพิจารณาเร่ืองรองเรียนวาจะรับไวพิจารณาดําเนินการไดหรือไมนั้น คณะกรรมการ

สทิธมินุษยชนแหงชาตสิาธารณรัฐเกาหล ีจะระบขุอบเขตและอํานาจหนาท่ีไวชดัเจนไวในพระราชบญัญตัคิณะกรรมการ
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สิทธิมนุษยชนแหงชาติ และในการพิจารณาคํารองเบื้องตนนั้นจะมีศูนยใหคําปรึกษาซึ่งเปนหนวยงานในสํานักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติสาธารณรัฐเกาหลีเปนผูมีอํานาจพิจารณาและสั่งไมรับเรื่องรองเรียนไว

พิจารณาไดโดยไมตองเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หากเรื่องนั้นไมอยูใน

ภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือบางเร่ืองอาจสงกลับ ในกรณีที่ประเด็นยังไมชัดเจนหรือจะชะลอเร่ืองไวกอน 

เมื่อพิจารณาแลวศูนยก็จัดทํารายงานใหคณะกรรมการฯ ทราบเปนสถิติทุก 4 เดือน

      อยางไรก็ตาม ศูนยใหคําปรึกษาก็ถือเปนชองทางแรกท่ีทําใหผูไดรับความเดือดรอนจะเขา

พบคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหงชาตไิดทกุเรือ่ง  ซึง่เรือ่งรองเรยีนทีแ่ตกตางกนักจ็ะมวีธิกีารทาํงานทีแ่ตกตางกัน

ทั้งเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการเลือกปฏิบัติ เมื่อเร่ืองรองเรียนท่ีศูนยใหคําปรึกษารับไวแลวก็จะสงให

ฝายสอบสวนดําเนินการตอไป

      ระยะเวลาในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนที่ผานมาใชเวลา 30 วัน/คดี แตในปจจุบัน

ใชเวลาเพียง 10 วัน/คดี ซึ่งปจจัยที่ทําใหสามารถลดเวลาการทํางานไดมี 2 ประเด็น คือ การใหเจาหนาที่

ลงไปทําหนาที่ในการสอบสวนเองและการมีสาขาในภาคตาง ๆ 3 สาขา ไดแก เมืองปูซาน กวางจู และเฮบู

      ในการตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ีในหนวยงานของรัฐจะมีการประสานงานกัน

เปนอยางดี เนื่องจากมีกฎหมายท่ีระบุอํานาจหนาที่ไวเปนหลักประกันความรวมมือระหวางเจาหนาที่ของ

คณะกรรมการสิทธิฯ และเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ  ถาเปนกรณีการตรวจสอบเชิงนโยบายก็จะใชวิธีการ

จัดประชุมทั้งรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ

      กรณีเรื่องที่ตองมีการเยียวยาความเสียหาย ถามีหนวยงานหลักที่รับผิดชอบในประเด็น

ที่มีการละเมิดสิทธิ ก็จะสงใหหนวยงานน้ันรับไปดําเนินการ เชน ประเด็นเร่ืองสุขภาพก็จะสงใหกระทรวง

สาธารณสุข เปนตน  นอกจากน้ี ก็จะมีการเยียวยาในรูปแบบอื่น ๆ อีก ไดแก ใหตํารวจสอบสวน  ใหอัยการฟองรอง  

ใหหนวยงานตรงเขามาชวยเหลือหรือลงโทษผูกระทําการละเมิด จัดฝกอบรมใหความรูแกเจาหนาท่ีของรัฐ

ภายในหนวยงาน แตสําหรับการเยียวยาที่เปนตัวเงินโดยหลักการจะไมใชอํานาจเจาหนาที่ของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดยคณะกรรมการฯ จะใหคําแนะนําไปยังผูกระทําละเมิดใหเปนผูจายเงินใหกับเหยื่อ 

หรือใหสมาคมกฎหมายใหความชวยเหลือฟองรองเรียกคาเสียหาย 

      กรณีปญหาท่ีความเห็นระหวางคนสวนใหญกบัคนสวนนอยมีความเห็นไมตรงกันกบัเร่ืองท่ี

มกีารกระทําละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาครัฐ โดยหลักการทํางานของคณะกรรมการ ก็จะยึดหลักความเปนอิสระ

ตามหลกัการปารีส และอาํนาจตามท่ีกฎหมายกําหนด รวมทัง้การเสนอแนะใหพฒันานโยบายรฐับาล ซึง่จะเนนในเรือ่ง

สิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมถึงสิทธิในดานสังคมของประชาชนการแกไขนโยบายและกฎหมายตาง ๆ 

ถาเปนกรณีที่กระทบตอนโยบายคณะกรรมการก็จะสงเรื่องใหฝายนโยบาย เพื่อศึกษาใหมีการแกไขนโยบายหรือ

เปดใหมีการไตสวนสาธารณะ หรือจะหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความเห็นกอนที่คณะกรรมการจะทํา

รายงาน ทั้งน้ี การแกไขปญหาก็จะคํานึงถึงความสงบของสังคมสวนรวมดวย
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   การคุ มครองสิทธิของผู ร องเรียนตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

กําหนดวา ประชาชนไมควรตกเปนผูถูกละเมิด  ดังนั้น จึงไมไดมีมาตรการในการคุมครองผูรองเรียนเมื่อมีการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน หากผูรองเกรงวาจะไมไดรับความปลอดภัยตองไปอาศัยกลไกของตํารวจในการคุมครอง

แตในขั้นตอนการสอบสวนของคณะกรรมการฯ  เจาหนาที่ของรัฐก็ไมสามารถจะเขามาแทรกแซงได

   การประชาสัมพันธชองทางการรองเรียน โดยปกติก็จะมีผูที่เขามารองเรียนยังคณะกรรมการฯ 

วันละประมาณ 80 คน และเมื่อมีการจัดทํารายงานเสร็จแลวก็จะมีการพิมพเผยแพรใหประชาชนทราบ 

ซึ่งขอเสนอแนะในเร่ืองตาง ๆ ก็คอนขางตรงใจประชาชน ดังนั้น จึงทําใหประชาชนทราบเก่ียวกับชองทาง

การรองเรียน และเห็นความสําคัญและยอมรับในความมีอยูขององคกรของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
  

 2.2.5 บทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรท่ีทําหนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

   ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดกําหนดใหมีองคกร

ทําหนาที่ใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งแบงออกไดเปน 2 กลุม คือ กลุมแรกคือ การใหความ

คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยองคกรตุลาการ ซึ่งไดแก ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร และ

ศาลรัฐธรรมนูญ และกลุมที่สองคือ  การใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยองคกรตามรัฐธรรมนูญ 

ซึ่งไดแก ผูตรวจการแผนดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ นอกจากน้ี ยังมีหนวยงานภายในองคกร

ของรัฐที่ทําหนาท่ีคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเปนการเฉพาะอีกดวย โดยการทําหนาที่ใหความคุมครอง

สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญขององคกรเหลานี้มีหลักเกณฑและวิธีการที่แตกตางกันไปตามที่กําหนด

ไวในกฎหมาย ในที่นี้จะไดทําการศึกษาองคกรที่ทําหนาที่ใหความคุมครองสิทธิโดยแบงออกเปน

    (ก)   องคกรในฝายนิติบัญญัติ  

   (ข)   องคกรในฝายบริหาร  

   (ค)   องคกรในฝายตุลาการ และ 

   (ง)   องคกรเฉพาะดานคุมครองสิทธิ 

   ซึ่งมีรายละเอียดตามลําดับดังนี้

   1)  องคกรในฝายนิติบัญญัติ

     โดยทัว่ไปแลวองคกรฝายนิตบิญัญตัมิคีวามผูกพนัท่ีจะตรากฎหมายกําหนดรายละเอียดตาง ๆ 

ใหเปนไปตามท่ีรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพน้ัน ไดกําหนดให

ฝายนิติบัญญัติออกกฎหมาย หรือออกกฎเกณฑรายละเอียดในเรื่องนั้น ๆ เพื่อใหสิทธิและเสรีภาพนั้นสามารถ

มีผลเปนจริงไดในทางปฏิบัติ กรณีเชนนี้รัฐธรรมนูญกําหนดใหเปนหนาที่ของฝายนิติบัญญัติในการกําหนดกฎเกณฑ

เรื่องน้ัน ๆ เพื่อใหสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไวมีผลเปนจริงในทางปฏิบัติ  

     นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญไดเรียกรองการใชการอํานาจตรากฎหมายของฝายนิติบัญญัติวา 

หากกฎหมายของฝายนิติบัญญัติมีผลเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ การตรากฎหมาย

ของฝายนิติบัญญัติตองคํานึงถึงหลักการตรากฎหมายจํากัดสิทธิตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญดวย เชน กฎหมาย

ที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ จะตองกระทําเทาท่ีจําเปนและจะกระทบกระเทือนถึงสาระสําคัญแหง
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สิทธิและเสรีภาพนั้นไมได นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนั้นตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป หรือตองระบุบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย ทั้งนี้เปนไปตามมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญ114 ซึ่งองคกรภายใน

ฝายนิติบัญญัติซึ่งทําหนาท่ีตรวจสอบวาบทบัญญัติแหงกฎหมายมีลักษณะตองหามตามมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญ

หรือไม115 ไดแก คณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปนหน่ึงในคณะกรรมาธิการสามัญ (Standing 

Committee) ของสภาผูแทนราษฎรท่ีกอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2533 ภายใตรัฐบาลของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ  

โดยคณะกรรมาธิการชุดนี้มีอํานาจหนาที่กวางขวางท้ังการพิจารณารางกฎหมายหรือศึกษากฎหมายท่ีมีขอความ

ขัดหรือแยงกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หรือมีขอความขัดหรือแยงกับสิทธิมนุษยชน ทําหนาที่ศึกษาปญหา

สิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ ศึกษารับฟงการรองทุกขของบุคคลที่ไดรับการปฏิบัติที่ขัดตอ

กฎหมายและสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ โดยมีอํานาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด ๆ หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริง

หรือแสดงความคิดเห็นได

               อยางไรกด็ ีแมวาคณะกรรมาธิการยตุธิรรมและสิทธมินุษยชนของสภาผูแทนราษฎรจะมบีทบาท

ระดับหนึ่งในการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ตาม แตคณะกรรมาธิการชุดนี้ก็มีจุดออนในการทํางาน

หลายประการ เชน ปญหาเก่ียวกับระยะเวลาของการทํางานซึ่งไมมีความตอเนื่องโดยแปรผันไปตามอายุของ

สภาผูแทนราษฎร ปญหาเกี่ยวกับอํานาจในการเรียกตัวบุคคลมาชี้แจงซึ่งมีอยูอยางจํากัด ปญหาการขาดกลไก

สภาพบังคับเพราะมีอํานาจเพียงทํารายงานตอสภาเทานั้น นอกจากนี้ยังมีประเด็นเกี่ยวกับการขาดความเปนอิสระ

และขาดความเปนกลางในการทํางาน เนื่องจากองคประกอบของคณะกรรมาธิการชุดนี้มีที่มาจากสมาชิก

สภาผูแทนราษฎรซึ่งสังกัดพรรคการเมืองตาง ๆ ทําใหมีผลประโยชนทางการเมืองเขามาเกี่ยวของ จากขอบกพรอง

ดังกลาว ทําใหเกิดการผลักดันแนวคิดในการจัดต้ังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในเวลาตอมา116 

   2)  องคกรในฝายบริหาร

     สําหรับองคกรที่ทําหนาที่คุมครองสิทธิและเสรีภาพในฝายบริหารที่มีบทบาทสําคัญ ไดแก 

สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายของประชาชน สํานักงานอัยการสูงสุด และกรมคุมครองสิทธิ

และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

114  มาตรา 29  การจํากัดสทิธแิละเสรีภาพของบุคคลตามท่ีรฐัธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามไิด เวนแตโดยอาศัยอาํนาจตามบทบัญญตัแิหงกฎหมาย  เฉพาะ
  เพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาท่ีจําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพน้ันมิได
     กฎหมายตามวรรคหน่ึงตองมีผลใชบงัคับเปนการท่ัวไปและไมมุงหมายใหใชบงัคบัแกกรณใีดกรณีหนึง่หรอืแกบคุคลใดบุคคลหน่ึงเปนการเจาะจง ทัง้ตอง
  ระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายน้ันดวย
      บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม
115  มขีอสงัเกตวา บทบญัญตัแิหงกฎหมายทีล่ะเมดิตอหลกัการตามมาตรา 29 ของรฐัธรรมนญูยอมเปนเงือ่นไขทีน่าํไปสูการถกูควบคมุตรวจสอบความชอบ
  ดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยศาลรัฐธรรมนูญอีกดวย โดยศาลรัฐธรรมนูญจะเปนองคกรผูมีอํานาจในการตรวจสอบวา กฎหมายท่ีออกโดย
  ฝายนิติบัญญัตินั้นละเมิดขอจํากัดในทางรูปแบบและขอจํากัดในทางเน้ือหาหรือไม  อยางไรก็ดี การตรวจสอบของศาลรัฐธรรมนูญยอมมีขอบเขต
  เชนกัน โดยทั่วไปแลว ศาลรัฐธรรมนูญมักจะไมกาวลวงเขาไปในแดนที่เปนอิสระของฝายนิติบัญญัติ เพราะฝายนิติบัญญัติยอมมีอิสระในการบัญญัติ
  กฎหมายเพื่อประโยชนมหาชน และเพื่อใหบรรลุซึ่งผลประโยชนมหาชน ฝายนิติบัญญัติจึงมีความชอบธรรมที่จะตรากฎหมายจํากัดสิทธิและ
  เสรีภาพได ศาลรัฐธรรมนูญจะเขามาตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายเหลานี้ในกรณีที่ขัดกับความสมเหตุสมผลอยางชัดแจงเทานั้น
116  จรัญ โฆษณานันท, สิทธิมนุษยชนไรพรมแดน ปรัชญา กฎหมาย และความเปนจริงในสังคม, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพนิติธรรม, 2545), น. 520 - 521.
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     (1) สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายของประชาชน สํานักงานอัยการ

สูงสุด

       สาํนกังานคุมครองสทิธแิละชวยเหลอืทางกฎหมายของประชาชน (สคช.) เปนหนวยงาน

ซึ่งจัดตั้งขึ้นในกรมอัยการ (ปจจุบันคือสํานักงานอัยการสูงสุด) ในป พ.ศ. 2525 โดยมีเจตนารมณเพื่อทําหนาที่

ชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนผูยากไรทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคท่ัวประเทศ ซึ่งการชวยเหลือทาง

กฎหมายแกประชาชน ประกอบดวย พนักงานอัยการ นิติกร และทนายความอาสาที่มีความรูความชํานาญในทาง

กฎหมายอยางสูง ที่สามารถใหความชวยเหลือแกประชาชน โดยไมคิดคาบริการหรือคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น ตาม

พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2540 กําหนดให สคช. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

       (1.1) รบัผดิชอบดาํเนินการเก่ียวกบัการคุมครองสทิธมินษุยชน การคุมครองสทิธเิสรภีาพ

และผลประโยชนของประชาชน การใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน การเผยแพรความรูทางดาน

สิทธิมนุษยชนและความรูทางกฎหมายแกประชาชน

       (1.2)  ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบ รูปแบบ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติในการ

ดําเนินการดังกลาว

       (1.3) ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ

ที่ไดรับมอบหมาย

       การปฏิบัติหนาที่คุมครองสิทธิและเสรีภาพของ สคช. ที่สําคัญ เชน กรณีการริเริ่มแกไข

ปรับปรุงกฎหมายอาญามาตรา 18 หามใชโทษประหารชีวิต และจําคุกตลอดชีวิตสําหรับบุคคลอายุตํ่ากวา 18 ป 

หรือกรณีการยกรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประสานงานดานการบังคับใชกฎหมายวาดวย

สิ่งแวดลอม พ.ศ. .... สงไปยังกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตรเพื่อนําเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

นอกจากนี้ สคช. ยังไดรับความไววางใจจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยทําหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริง

และเสนอขอมูลหรือขอคิดเห็นในเร่ืองตาง ๆ จากสํานักราชเลขาธิการ กรณีราษฎรทูลเกลาฯ ถวายฎีกาเพื่อขอ

พระมหากรุณาเปนท่ีพึ่ง จากน้ันจะสรุปผลการตรวจสอบและเสนอความเห็นไปยังราชเลขาธิการ เพ่ือจะไดนํา

ความกราบบังคมทูลพระกรุณาฯ ตอไป ฯลฯ จึงกลาวไดวา สคช. เปนหนวยงานของรัฐที่มีบทบาทในการให

ความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเปนอยางมากในปจจุบัน

     (2) กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

       กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ไดจัดต้ังข้ึนเม่ือมีการแยกศาล

ยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเปนผลของการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 ที่กําหนดใหศาลยุติธรรมแยกออกตางหากจากกระทรวงยุติธรรม และกําหนดใหมีกรมคุมครองสิทธิและ

เสรีภาพขึ้นในกระทรวงยุติธรรม โดยแนวคิดในการจัดตั้งกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพนี้ไดรับอิทธิพลมาจากการ

จัดตั้งสํานักงานสิทธิพลเมือง (Civil Rights Division) ของกระทรวงยุติธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปน

ประเทศท่ีมีพลเมืองหลากหลายเช้ือชาติจนนํามาสูปญหาการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนโดยเจาหนาที่

ของรัฐและโดยประชาชนดวยกันเอง และนับวาเปนการดําเนินการที่สอดคลองกับนโยบายของสหประชาชาติ

ที่เรงรัดใหรัฐสมาชิกจัดตั้งกลไกระดับชาติเพื่อสงเสริมและคุมครองสทิธิมนุษยชนโดยตรงอีกดวย 
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       โดยกรมคุมครองสทิธแิละเสรีภาพมอีาํนาจหนาทีแ่ละภารกจิเกีย่วกบัสิทธแิละเสรีภาพของ

ประชาชนพึงไดรับตามกฎหมาย ทําหนาท่ีจัดระบบการบริหารจัดการสงเสริมและพัฒนาดานการคุมครองสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชน โดยสงเสรมิและสนบัสนนุใหประชาชนมคีวามรูเกีย่วกบัการคุมครองสทิธเิสรภีาพ นอกจากนี้

ยังทําหนาที่พัฒนาระบบและหามาตรการดําเนินการชวยเหลือประชาชนที่ตกเปนเหยื่ออาชญากรรม รวมทั้ง

ดาํเนนิการชวยเหลือทางการเงินแกผูเสยีหายและจําเลยในคดีอาญา ซึง่มไิดเปนผูกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวย

คาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา ทําหนาที่สงเสริมและพัฒนาการระงับ

ขอพพิาทในสงัคม ดาํเนนิการคุมครองพยานตามกฎหมายวาดวยการคุมครองพยานในคดอีาญา ประสานงานคุมครอง

สิทธิและเสรีภาพกับภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในและตางประเทศ รวมท้ังติดตามและประเมินการดําเนินการ

ดานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ เปนตน117

     3)  องคกรในฝายตุลาการ

       สําหรับการพิจารณาองคกรในฝายตุลาการที่ทําหนาที่คุ มครองสิทธิและเสรีภาพแก

ประชาชนนั้นอาจแยกพิจารณาออกเปน การคุมครองสิทธิและเสรีภาพโดยศาลยุติธรรม การคุมครองสิทธิและ

เสรีภาพโดยศาลปกครอง และการคุมครองสิทธิและเสรีภาพโดยศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้

       (1) การคุมครองสิทธิและเสรีภาพโดยศาลยุติธรรม

         ในมาตรา 218 ของรัฐธรรมนูญไดกําหนดเขตอํานาจของศาลยุติธรรมไว 

โดยบัญญัติวา “ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เวนแตคดีที่รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายบัญญัติ

ใหอยูในอํานาจศาลอื่น” ประกอบกับมาตรา 28 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ บัญญัติวา “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ

และเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวสามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปน

ขอตอสูคดีในศาลได” จากบทบัญญัติสองมาตรานี้แสดงถึงเขตอํานาจของศาลยุติธรรมในการทําหนาที่ตัดสินคดี 

กรณีที่บุคคลผูถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพยกขึ้นตอสู ในคดีทั่วไปที่มิไดอยู ในเขตอํานาจของศาลอื่น อันไดแก 

ศาลปกครอง ศาลทหาร และศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อเกิดกรณีขอพิพาทจนมีการฟองรองคดีมายังศาลยุติธรรมและ

คูความไดยกบทบัญญัติในเร่ืองสิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองข้ึนเปนขอตอสู ศาลยุติธรรมยอมมีหนาที่

ในการนําบทบัญญัติแหงกฎหมายในเรื่องดังกลาวมาใชในการตัดสินขอเท็จจริงวามีกรณีการละเมิดสิทธิและ

เสรีภาพของคูความเกิดขึ้นหรือไม

         นอกจากนี้แลว ในกรณีที่บทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีศาลใชในการตัดสินคดี

มีลักษณะตองดวยบทบัญญัติมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญ กรณีนี้หากศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงวากฎหมาย

ฉบับนั้นขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญและยังไมเคยมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ๆ 

มากอน ศาลที่กําลังพิจารณาคดีตองรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราวแลวอาศัยอํานาจตามมาตรา 211 ของ

รัฐธรรมนูญ สงความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตัดสินวาบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวขัดหรือแยงกับ

รัฐธรรมนูญหรือไม กรณีนี้จึงหมายความรวมถึงกรณีที่บทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงกับสิทธิและเสรีภาพ

ที่รัฐธรรมนูญรับรองไวดวยเชนกัน 

117 กุลพล พลวัน, สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพนิติธรรม, 2547), น. 196 - 199.
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    ตัวอยางเชน คําพิพากษาฎีกาที่ 3699 - 3739/2541 ซึ่งเปนกรณีที่ศาลฎีกาหยิบยกบทบัญญัติ

เก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพตามมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญใชตัดสินในคดีโดยตรง ซึ่งมีประเด็นวาการใชสิทธิเสรภีาพ

ในการนับถือศาสนาของสมณะพิสุทโธเปนการใชสิทธิเสรีภาพท่ีขัดตอกฎหมายหรือไม โดยศาลฎีกาตัดสินวา “แม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 38 จะบัญญัติให บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณ

ในการนับถือศาสนา มีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนาบัญญัติ แตก็ไดบัญญัติแสดงความมุงหมายไวดวยวา การใช

เสรีภาพดังกลาวจะตองไมเปนปฏิปกษตอหนาที่พลเมือง และไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม

อันดีของประชาชน แมวาจําเลยจะมีสิทธิเสรีภาพดังกลาว แตการที่จําเลยขอลาออกจากการปกครองของมหาเถร

สมาคมและแยกตัวมาตั้งพุทธสถานสันติอโศก โดยวางกฎระเบียบตาง ๆ และพยายามปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัย

ก็ตาม แตก็เปนการกระทําที่ฝาฝนพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 ที่บัญญัติขึ้นโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญ

เพื่อใหการปกครองคณะสงฆเปนไปดวยความเรียบรอย ปองกันมิใหบุคคลผูมีเจตนาไมสุจริตอาศัยรมเงาพระพุทธ

ศาสนามาหาประโยชนใสตน ดังนั้นจําเลยจึงตองปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาว” การกระทําที่ฝาฝนพระราชบัญญัติ

คณะสงฆของจําเลยในกรณีนี้จึงมีลักษณะเปนการใชสิทธิและเสรีภาพเกินขอบเขตท่ีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญให

ความคุมครอง

    นอกจากนี ้ยงัมกีรณศีาลฎกีาหยบิยกบทบญัญตัใินเรือ่งสทิธแิละเสรภีาพมาใชตคีวามบทบญัญตัิ

กฎหมายท่ีใชบังคับแกคดี เชน ในคําพิพากษาฎีกาท่ี 1493/2543 เรื่องนี้ศาลฎีกาตัดสินวา “พระราชบัญญัติ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ.2482 มาตรา 21(9) ที่บัญญัติถึงการเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัคร

รับเลือกตั้งวา  “...ตองคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุก และถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล หรือ

โดยคําส่ังนั้น”  เปนบทบัญญัติที่ตัดสิทธิของบุคคล จึงตองตีความในทางรักษาสิทธิของผูตองถูกตัดสิทธิ โดยคํานึง

ถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 33 วรรคสองที่บัญญัติวา “กอนมี

คําพิพากษาถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําผิดมิได” การที่

ผู คัดคานถูกพิพากษาใหจําคุกโดยศาลชั้นตน ซึ่งคดียังไมถึงที่สุด ผูคัดคานจึงยังไมพนจากตําแหนงกรรมการ

สุขาภิบาลตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 มาตรา 10 (4)” คําพิพากษาน้ีจึงเปนตัวอยางของการใช

หลักการแหงสิทธิเสรีภาพท่ีเก่ียวกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลมาใชตีความพระราชบัญญัติการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2482 เปนตน

    (2) การคุมครองสิทธิและเสรีภาพโดยศาลปกครอง

      การท่ีประชาชนจะนําคดีที่เก่ียวพันกับสิทธิและเสรีภาพข้ึนสูการพิจารณาของศาล

ปกครองไดนั้น นอกจากจะตองเปนไปตามหลักเกณฑของมาตรา 223 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พทุธศกัราช 2550 กลาวคอื คดดีงักลาวจะตองเปนคดปีกครอง อนัไดแก คดทีีอ่นัเปนขอพิพาทระหวางหนวยงานของรฐั

หรือเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชน หรือเปนขอพิพาทระหวางหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกันเองแลว 

ยังตองเปนไปตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

โดยในมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดประเภทของคดีปกครองที่สามารถนําเสนอตอศาลปกครอง

อันนําไปสู ช องทางที่จะสามารถหยิบยกบทบัญญัติในเรื่องสิทธิและเสรีภาพมาใชในการพิจารณาตัดสินคดี 

ซึ่งมีดวยกันทั้งหมด 6 ประเภท คือ 
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     (1)  คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดยไม

ชอบดวยกฎหมายไมวาจะเปนการออกกฎ คําส่ังหรือการกระทําอื่นใดเนื่องจากการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย

     (2)  คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่

ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินควร

     (3)  คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอ่ืนของหนวยงานทาง

ปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําส่ังอื่น 

หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร

     (4) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

     (5) คดีที่กฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐฟองคดีตอศาล

เพื่อบังคับใหบุคคลตองกระทําหรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใด

     (6)  คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกําหนดใหอยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง

     นอกเหนือจากการที่ประชาชนจะคดีขึ้นสูการพิจารณาของศาลปกครองไดโดยตรงแลว 

กฎหมายยังเปดชองใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา (Ombudsman) ในกรณีที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา

เห็นวา กฎ ขอบังคับ หรือการกระทําใดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ มีปญหาความชอบดวย

รัฐธรรมนูญ ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาสามารถเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลปกครองเพื่อพิจารณาวินิจฉัย

ตามชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎ ขอบังคับ หรือการกระทําใดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐได118 

     ตัวอยางของคําพิพากษาและคําสั่งของศาลปกครองเกี่ยวกับการใหความคุมครองสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนที่นาสนใจ เชน 

     ก.  คดีหมายเลขดําที่ ฟ.47/2549 (มูลนิธิเพื่อผูบริโภคกับพวก ผูฟองคดี)

       คดนีีม้ลูนธิเิพ่ือผูบรโิภคกับพวก ไดฟองคดตีอศาลปกครองสูงสดุวา เปนผูไดรบัความเดือดรอน

เสียหายจากการท่ีผูถูกฟองคดีทั้งสามไดดําเนินการยกเลิกและแปรสภาพกิจการการปโตรเลียมแหงประเทศไทย

ไปเปน บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) โดยกระบวนการแปรรูป ปตท. ขดักบัพระราชบัญญตัทินุรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. 2542 

เนือ่งจากการแตงตัง้คณะกรรมการเตรียมการจัดต้ัง บมจ. ปตท. ไมชอบดวยกฎหมาย สวนการตราพระราชกฤษฎีกา

แปรรูป ปตท. นั้น ไมเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมแสดงความคิดเห็น ซึ่งการกระทําดังกลาวขัดตอรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 59 ทีไ่ดรบัรองใหบคุคลมีสทิธไิดรบัขอมลู คาํชีแ้จงเหตุผลของหนวยราชการ รฐัวสิาหกิจกอนดําเนินโครงการ

ที่อาจมีผลกระทบตอตนเอง และยังปรากฏดวยวาในการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนฯ 

มเีจตนาไมสจุรติ สงผลให บมจ.ปตท. มอีาํนาจมหาชนของรัฐในการเวนคืนทีด่นิ การประกาศเขต และรอนสทิธเิหนอืพืน้ดนิ

ของเอกชน และเปนการกาํหนดสทิธปิระโยชนยงัสงผลให บมจ.ปตท. มอีาํนาจผูกขาดในการขายน้ํามันราชการ ผกูขาด

การซือ้-ขายกาซธรรมชาติ สทิธกิารยกเวนการเสยีภาษปีาย รวมทัง้สทิธกิารวางหนังสอืคํา้ประกนัธนาคารตอกรมศลุกากร 

และอื่น ๆ  รวมทั้งการจัดสรรและกระจายหุนก็ไมไดดําเนินการอยางเปนธรรม คือ ไมเปดโอกาสใหประชาชนคนไทย

118 โปรดดูรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 245 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
  พ.ศ. 2542 มาตรา 43
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มีสิทธิเขาถึงการเปนเจาของ บมจ. ปตท. จึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาแปรรูป ปตท. 

ดังกลาว 

       ศาลพิเคราะหแลวเห็นวา กระบวนการและขั้นตอนที่ไดกระทํากอนการตราพระราช

กฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 และพระราชกฤษฎีกา

กําหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2544 เปนการกระทําที่ชอบดวย

กฎหมายแลว สวนขออางที่วาการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) พ.ศ. 2544 และพระราชกฤษฎกีากาํหนดเงือ่นเวลายกเลกิกฎหมายวาดวยการปโตรเลยีมแหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2544 มีปญหาความชอบดวยกฎหมายนั้นเห็นวา การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะตองอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะและตองใชเพื่อประโยชนในกิจการของรัฐเทานั้น เมื่อพระราชกฤษฎีกากําหนด

อํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 มิไดมีบทบัญญัติจํากัดการใชอํานาจ

มหาชนดังกลาวไว จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย เมื่อตอมาไดมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ 

สิทธิและประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งมาตรา 4 วรรคสองไดบัญญัติ

ใหอํานาจของ ปตท. ตามพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2521 โอนไปเปนอํานาจของ

คณะกรรมการกํากับการใชอํานาจของผูถูกฟองคดีที่ 4 จึงเปนบทบัญญัติที่ใหอํานาจแกคณะบุคคลกระทําการ

อนัเปนการกระทบตอสทิธใินทรัพยสนิของบุคคล ซึง่ไมอาจกระทําไดโดยอาศัยอาํนาจตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 

จึงเห็นวาบทบัญญัติมาตรา 4 วรรคสองแหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายสมควรเพิกถอน แตเหตุ

แหงความไมชอบดวยกฎหมายเชนวานี้ก็มิไดมีความรายแรงถึงขนาดที่จะเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากําหนด

เงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2544 จึงใหผูถูกฟองคดีทั้งส่ีรวมกันแบงแยก

ทรัพยสินในสวนที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินประเภททรัพยสินในสวนที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 

สิทธิการใชที่ดินเพ่ือวางระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ รวมท้ังแยกอํานาจและสิทธิในสวนที่เปนอํานาจมหาชน

ของรัฐออกจากอํานาจและสิทธิของผูถูกฟองคดีที่ 4 ใหเสร็จส้ินกอนการแตงต้ังคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 สวนคําขอใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาทั้งสอง

ฉบับนั้น ใหยก

     ข. คําสั่งของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําที่ 1605/2551 (นายดนัย ดั่งคุณธรรม

กับพวก ผูฟองคดี) 

      คดีนี้ผูฟองคดีฟองวา การท่ีผูถูกฟองคดีใชทั้งอํานาจทางปกครองและกําลังทางกายภาพ

เขาสลายการชุมนุมบริเวณรอบรัฐสภา ลานพระบรมรูปทรงมาโดยมิไดมีการประกาศแจงเตือนกอนการเขาสลาย 

อีกทั้งใชวัตถุระเบิดหรืออาวุธสิ่งอื่น นอกเหนือไปจากแกสนํ้าตาเพื่อสลายการชุมนุมจนเปนเหตุใหผูฟองคดี ทั้งหก

และประชาชนท่ีเขารวมการชุมนุมไดรับบาดเจ็บเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายและเปนละเมิดตอ

สิทธิเสรีภาพและชีวิตรางกายของผูฟองคดีทั้งหก นอกจากนี้ยังเปนการกระทําที่ขัดตอหลักสิทธิมนุษยชน มิไดเปน

การบริหารบานเมืองโดยหลักนิติธรรมตามมาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

      ศาลพิเคราะหแลวเห็นวา ผูเขารวมชุมนุมและผูฟองคดีแตละคนมีวัตถุประสงคในการ

เขารวมชุมนุมที่แตกตางกัน จึงไมอาจถือไดวาผูเขารวมชุมนุมมีการกระทําอันเปนการฝาฝนตอกฎหมายอันเปน
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ความผดิตองไดรบัโทษทางอาญา ประกอบกับการกระทําของเจาหนาทีต่าํรวจในวันที ่7 ตลุาคม 2551 มวีตัถปุระสงค

เพ่ือมุงคุมครองใหสมาชิกรฐัสภาเขาไปประชุมในรัฐสภา และคณะรัฐมนตรีสามารถเขาไปแถลงนโยบายตอรฐัสภาได 

จึงเห็นวาไมมีเจตนาที่จะใชอํานาจของตน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแตอยางใด การกระทํา

ของเจาหนาที่ตํารวจจึงเปนการกระทําทางปกครองซึ่งอยูในอํานาจของศาลปกครองที่จะรับไวพิจารณาพิพากษาได

ตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

สวนการท่ีผูเขารวมชุมนุมบริเวณหนารัฐสภาปดลอมประตูเพ่ือมิใหสมาชิกรัฐสภาเขาออกบริเวณรัฐสภา และใชรั้ว

ลวดหนาม ยางรถยนตราดนํา้มนัขวางกัน้ถนนไว เปนการกระทาํทีม่ลีกัษณะทาํใหผูอืน่กลวัวาจะเกดิอนัตรายตอชวีติ 

รางกาย เสรีภาพจนไมกลาทีจ่ะเขาไปในรฐัสภา หรือออกจากรฐัสภาอนัเปนการกระทบตอสทิธเิสรภีาพของบคุคลอืน่ 

จึงมิใชการชุมนุมโดยสงบอันจะไดรับความคุมครองตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 เจาหนาที่ตํารวจจึงมีอํานาจหนาที่ที่จะสลายการชุมนุม เพ่ือแกปญหาการกระทําของ

ผูเขารวมชุมนุมได อยางไรก็ดี การสลายการชุมนุมจะตองกระทําเทาที่จําเปน โดยคํานึงถึงความเหมาะสม มีลําดับ

ขัน้ตอนตามหลกัสากลทีใ่ชในการสลายการชมุนมุของประชาชน เจาหนาทีต่าํรวจจงึไมอาจใชอาํนาจตามอาํเภอใจได 

จึงมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองชั่วคราวใหผูฟองคดีทั้งหก โดยมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ 3 (สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ) หากจะกระทําการใด ๆ  ตอผูเขารวมชุมนุมตองดําเนินการเทาที่จําเปน โดยคํานึงถึงความเหมาะสม 

มีลําดับขั้นตอนตามหลักสากลที่ใชในการสลายการชุมนุม ใหผูถูกฟองคดีที่ 2 (ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ) ปฏิบัติ

หนาที่ตามคําสั่งศาล ใหผูถูกฟองคดีที่ 1 (นายกรัฐมนตรี) ดําเนินการใหผูถูกฟองคดีที่ 3 ปฏิบัติตามคําสั่งศาลจนกวา

จะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเปนอยางอื่น 

    (3) การคุมครองสิทธิและเสรีภาพโดยศาลรัฐธรรมนูญ

      หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญยอมไดรับความคุมครองโดยองคกรศาล

รฐัธรรมนญู ซึง่เปนองคกรหลกัในการควบคมุความชอบดวยรฐัธรรมนญูของกฎหมาย (die verfassungsgerictliche 

Normenkontrolle)119 โดยบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในสวนนี้ ยอมหมายความรวมถึงการควบคุมความชอบ

ดวยบทบญัญตัแิหงสทิธแิละเสรภีาพทีบ่ญัญตัไิวในรฐัธรรมนญูดวยเชนกนั ดงันัน้ ศาลรฐัธรรมนญูจงึเปนองคกรสําคญั

องคกรหนึ่งซึ่งมีอํานาจในการใชและการตีความรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ไดกาํหนดใหศาลรฐัธรรมนญูเปนองคกรในการทาํหนาทีค่วบคมุความชอบ

ดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย 

      สําหรับอํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญในการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญ

ของกฎหมาย ซึ่งเปนชองทางใหเกิดการฟองคดีตอศาลรัฐธรรมนูญและนําไปสูการใชและการตีความรัฐธรรมนูญ

ในสวนท่ีเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคล อาจแยกพิจารณาออกเปนการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญ

ของกฎหมายกอนมีผลใชบังคับ และการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหลังการประกาศใช 

ซึ่งมีรายละเอียดตอไปน้ี

119 บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรูทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2544), น. 28 - 32.
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      (1.1)  การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายกอนมีผลใชบังคับ 

ซึ่งเปนไปตามมาตรา 141 และมาตรา 254

         ก. กรณีตามมาตรา 141 

           มาตรา 141 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

บัญญัติวา “เม่ือรัฐสภาใหความเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแลว กอนนําขึ้นทูลเกลา

ทูลกระหมอมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย  ใหสงศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ

ซึ่งตองกระทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง

           คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญใดมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  ใหขอความท่ีขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป 

ในกรณีที่วินิจฉัยวาขอความดังกลาวเปนสาระสําคัญหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นตราขึ้น

โดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ใหรางพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป

           ในกรณีที่คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลทําใหขอความที่ขัดหรือแยง

ต อรัฐธรรมนูญเปนอันตกไปตามวรรคสอง ให ส งร างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นกลับคืน

สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาตามลําดับ ในกรณีเชนวานี้ ใหสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา

พิจารณาแกไขเพิ่มเติมเพื่อมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได โดยมติในการแกไขเพิ่มเติมใหใชคะแนนเสียงมากกวา

กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู ของแตละสภา แลวใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการตามมาตรา 90 

และมาตรา 150 หรือมาตรา 151 แลวแตกรณี ตอไป”

         ข.  กรณีมาตรา 154

           บทบัญญัติมาตรา 154 ของรัฐธรรมนูญไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการ

ตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางกฎหมายไว ดังนี้120

120  มาตรา 154 ร างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาให ความเห็นชอบแลว กอนท่ีนายกรัฐมนตรีจะนําขึ้นทูลเกล าทูลกระหมอมถวายเพ่ือ
  พระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา 150 หรือรางพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาลงมติยืนยันตามมาตรา 151 กอนท่ีนายกรัฐมนตรีจะนํา
  รางพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายอีกครั้งหน่ึง
   (1) หากสมาชกิสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒสิภา หรอืสมาชกิของทัง้สองสภารวมกนัมจีาํนวนไมนอยกวาหน่ึงในสบิของจาํนวนสมาชกิทัง้หมดเทาที่
  มอียูของทัง้สองสภา เหน็วา รางพระราชบญัญตัดิงักลาวมขีอความขัดหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูน้ี หรือตราขึน้โดยไมถกูตองตามบทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนญูนี้ 
  ใหเสนอความเห็นตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี แลวใหประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาว
  สงความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา
   (2) หากนายกรฐัมนตรเีหน็วารางพระราชบัญญตัดิงักลาวมีขอความขัดหรอืแยงตอรัฐธรรมนญูนี ้หรอืตราข้ึนโดยไมถกูตองตามบทบัญญัตแิหงรัฐธรรมนญูนี้ 
  ใหสงความเห็นเชนวานั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจงใหประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไมชักชาในระหวางที่
  ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ใหนายกรัฐมนตรีระงับการดําเนินการเพื่อประกาศใชรางพระราชบัญญัติดังกลาวไวจนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมี
  คําวินิจฉัย
   ถาศาลรฐัธรรมนญูวินจิฉยัวารางพระราชบญัญตันิัน้มขีอความขดัหรอืแยงตอรัฐธรรมนญูนีห้รอืตราขึน้โดยไมถกูตองตามบทบญัญตัแิหงรัฐธรรมนญูนี้ 
  และขอความดังกลาวเปนสาระสําคัญใหรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป
   ถาศาลรฐัธรรมนญูวินจิฉยัวารางพระราชบัญญตันิัน้มขีอความขัดหรอืแยงตอรัฐธรรมนูญนีแ้ตมใิชกรณตีามวรรคสาม ใหขอความท่ีขดัหรอืแยงนัน้
  เปนอันตกไป และใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการตามมาตรา 150 หรือมาตรา 151 แลวแตกรณี ตอไป
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         -  รางกฎหมายท่ีอาจเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

          รางกฎหมายที่อาจจะเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดนั้นตามมาตรา 154 

วรรคแรกของรัฐธรรมนูญกําหนดวา ตองเปนรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภาไดใหความเห็นชอบแลวเทานั้น หากมิใช

เปนรางกฎหมายดังที่กลาวมาและรัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบในรางกฎหมายดังกลาว ยอมไมอาจเสนอใหศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา 262 ของรัฐธรรมนูญได

         - บุคคลที่มีสิทธิเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

          บุคคลผูมีสิทธิเสนอเร่ืองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญ

ของรางพระราชบัญญัติตามมาตรา 154 ของรัฐธรรมนูญอาจแยกไดเปนสองกรณีคือ 

      กรณีที่หนึ่ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน

มีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาที่มีอยู ของท้ังสองสภา มีสิทธิเขาชื่อเสนอให

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได

      กรณีที่สอง นายกรัฐมนตรีอาจเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได หากนายกรัฐมนตรี

เห็นวารางพระราชบัญญัติมีขอความขัดหรือแยง หรอืตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ

      (1.2)  การควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหลังการประกาศใช 

         การควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหลังการประกาศใชยงัจาํแนก

ไดอีกสองกรณี คือ 

         ก. การควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายแบบนามธรรมตาม

มาตรา 254  

           โดยมาตรา 245 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

บัญญัติวา “ผูตรวจการแผนดินอาจเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองไดเมื่อเห็นวามีกรณี ดังตอไปนี้

           ก) บทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

ใหเสนอเร่ืองพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ และใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไมชักชา ทั้งนี้ 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

           ข.) กฎ คําสั่ง ขอบังคับ หรือการกระทําใดของบุคคลใดตามมาตรา 244 (1) 

มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ใหเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลปกครองและให

ศาลปกครองพิจารณาวนิจิฉยัโดยไมชกัชา ทัง้นี ้ตามพระราชบัญญตัจิดัต้ังศาลปกครองและวิธพีจิารณาคดีปกครอง”

         ข. การควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายแบบรูปธรรมตาม

มาตรา 211 และมาตรา 212

           ก) กรณีมาตรา 211 โดยมาตรา 211 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 บัญญัติวา “ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความ

โตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยมาตรา 6 และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนท่ีเกี่ยวกับ

บทบัญญัตินั้น ใหศาลสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย ในระหวางนั้น
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ใหศาลดําเนินการพิจารณาตอไปไดแตใหรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว จนกวาจะมีคําวินิจฉัยของศาล

รัฐธรรมนูญ

                                 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหน่ึงไมเปน

สาระอันควรไดรับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได

          คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึง

คําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแลว”

          ข)  กรณีมาตรา 212

          กรณีดังกลาวเปนการรองทุกขตามรัฐธรรมนูญเพื่อโตแยงบทบัญญัติแหง

กฎหมาย โดยมาตรา 212 บัญญัติวา “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวมีสิทธิยื่นคํารอง

ตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ

          การใชสิทธิตามวรรคหน่ึงตองเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว 

ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ”

          ตามมาตรา 212 เปนการนําระบบรองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญเขามาในระบบ

กฎหมายไทย แตเปนการรองทุกขเพื่อการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย โดยมีเง่ือนไขวา

ตองเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว

    (4)  องคกรเฉพาะดานการคุมครองสิทธิ

      (4.1)  ผูตรวจการแผนดิน

         รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2550 บญัญตัใิหผูตรวจการแผนดนิ

เปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เพื่อทําหนาท่ีตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ มีหนาท่ีหลักในการใหความคุมครอง

แกสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ไดรับความเดือดรอนจากการใชอํานาจของเจาหนาที่ของรัฐโดยมิชอบ 

         ขอพจิารณาเก่ียวกบัอาํนาจหนาทีใ่นการใหความคุมครองแกสทิธแิละเสรีภาพของ

บุคคลประการสําคัญตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 245 บัญญัติวา “ผู ตรวจการแผนดินอาจเสนอเร่ืองตอศาล

รัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองไดเมื่อเห็นวามีกรณี ดังตอไปนี้

         ก. บทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

ใหเสนอเร่ืองพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ และใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไมชักชา ทั้งนี้ 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

         ข. กฎ คําสั่ง ขอบังคับ หรือการกระทําใดของบุคคลใดตามมาตรา 244 (1) 

มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ใหเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลปกครองและให

ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไมชักชา ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

      (4.2)  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

         คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติ เปนองคกรอสิระตามรฐัธรรมนญูอกีองคกรหนึง่

ถกูจัดตัง้ขึน้ตามมาตรา 199 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยทําหนาที่สงเสริมและ

คุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย อยางไรก็ดี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไมมี



67

อาํนาจวนิจิฉยัสัง่การไดดวยตนเอง เพยีงแตมกีารดาํเนนิการสงเรือ่งเพือ่รายงานตอรฐัสภาใหรบัทราบเพือ่ดาํเนนิการ

ตอไป จึงทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการคุมครองสิทธิมนุษยชนขององคกรดังกลาววามีอยูมากนอย

เพียงใด ดวยเหตุนี้ จึงเปนที่มาของแกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับป พุทธศักราช 2550 โดยการ

กําหนดใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจท่ีสําคัญในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

โดยเชื่อมโยงกับอํานาจของศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญ ดังที่บัญญัติไวในมาตรา 257 (2) กลาวคือ ใหมีอํานาจ

เสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผูรองเรียนวา บทบัญญัติแหงกฎหมายใด

กระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ หรือตาม (3) เสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลปกครอง ในกรณี

ที่เห็นชอบตามท่ีมีผูรองเรียนวา กฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดในทางปกครองกระทบตอสิทธิมนุษยชนและ

มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและ

วิธีพิจารณาคดีปกครอง โดยกลไกเหลานี้จะสงผลใหการดําเนินการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.3  บทสรุปวิเคราะหเปรียบเทียบเกี่ยวกับขอบเขตอํานาจหนาที่ขององคกรที่ทําหนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชน

ในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันในประเทศตาง ๆ

 เมื่อไดพิจารณากฎหมายเก่ียวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชนของประเทศตาง ๆ ดังกลาวขางตนแลว 

จะเห็นไดถึงลกัษณะรวมกันในหลายประการ ดังนี้

 ประการท่ีหนึ่ง ประเทศตาง ๆ ดังกลาวไดตรากฎหมายเพ่ือการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนเปนการ

เฉพาะตามมาตรฐานที่กําหนดไวในหลักการปารีส ยกเวนสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งไมมีองคกรคุมครอง

สิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะแตจะใชระบบการตรวจสอบโดยศาล

 ประการท่ีสอง ประเทศตาง ๆ ดังกลาวไดจัดต้ังองคกรเฉพาะที่มีอํานาจหนาที่โดยตรงในการสงเสริมและ

คุมครองสิทธิมนุษยชน โดยองคกรดังกลาวมี “ความเปนอิสระ” อยางเต็มท่ีในการปฏิบัติหนาที่ ภายใตหลักการ

ปารีสที่กําหนดวาการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน สถาบันฯ ควรจะตองไดรับอํานาจในการสอบสวน

คํารองเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีการบัญญัติรับรองไวอยางชัดเจนตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

โดยมีอํานาจเรียกเจาหนาที่ของรัฐและบุคคลมาชี้แจงขอเท็จจริง โดยในการรับและสอบสวนเรื่องราวรองทุกขจาก

บุคคลหรือกลุมบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หลักการปารีสกําหนดใหสถาบันฯ ตองยึดหลักการแสวงหาขอยุติ

ฉันมิตรภาพผานการเจรจาไกลเกลี่ย ตองมีการแจงใหผูรองเรียนทราบถึงสิทธิของตนท่ีมี ตลอดจนวิธีการที่จะแกไข

เยียวยาและสงเสริมใหผูรองเรียนเขาถึงกลไกเหลานี้ได รวมทั้งการพิจารณาไตสวนคํารองเรียนหรือสงเรื่องตอไป

ใหหนวยงานหรือองคกรท่ีมีอํานาจพิจารณา ซึ่งมาตรการดังกลาวเปนมาตรการที่ทําใหการคุมครองและสงเสริม

การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยองคกรมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 จากอํานาจหนาท่ีของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติตามหลักการปารีสดังกลาว จะเห็นไดวาหลักการ

ปารีสในฐานะท่ีเปนมาตรฐานสากลระหวางประเทศเก่ียวกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนโดยสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไดกําหนดใหอํานาจแกสถาบันฯ ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ
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ระหวางเอกชนดวยกันเองได โดยใหมีอํานาจรับเร่ืองรองเรียนจากบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

แตสิทธิมนุษยชนท่ีถูกละเมิดนั้นตองเปนสิทธิมนุษยชนท่ีมีการบัญญัติรับรองไวอยางชัดเจนตามรัฐธรรมนูญหรือ

กฎหมาย

 แตอยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอํานาจในสวนน้ีขององคกรแลว จะทําใหเห็นถึงธรรมชาติของการเปน

องคกรก่ึงตุลาการ ซึ่งมีอํานาจไกลเกลี่ยชี้ขาดใหเกิดขอยุติปญหาในระดับหนึ่ง แตก็มิใชมีอํานาจตุลาการที่จะตัดสิน

ปญหาและบังคับการลงโทษไดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในตัวเอง หากแตเปนเพียงองคกรใหคําปรึกษา คําแนะนํา หรือ

ขอเสนอแนะแกฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารเกี่ยวกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งอํานาจสวนนี้

ของสถาบันฯ โดยท่ัวไปมักจํากัดขอบอํานาจไวในระดับหน่ึงเพ่ือมิใหเกิดการซอนทับอํานาจขององคกรท่ีอาจ

เกิดขึ้นได โดยเฉพาะอํานาจของฝายตุลาการโดยตรง121

 ประการที่สาม การคุมครองสิทธิมนุษยชน นํามาซึ่ง “หนาท่ี” หรือ “ความผูกพัน” ตอบุคคลทั้งหลาย

ที่จะตองเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่น ไมวาจะเปนองคกรของรัฐหรือเอกชนหรือปจเจกชนดวยกันก็ตาม 

ในอันที่จะตองไมกระทําการหรือละเวนกระทําการอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่น 

 ในสวนที่เกี่ยวกับองคกรของรัฐ นอกจากองคกรของรัฐจะตองไมกระทําการหรือละเวนการกระทํา

อนัเปนการละเมดิสทิธมินุษยชนแลว องคกรของรัฐยงัมหีนาท่ีกระทาํการในการกําหนดมาตรการอันเปนหลักประกัน

สิทธิเพื่อใหสิทธิมนุษยชนของบุคคลไดรับการคุมครองอีกดวย ในสวนท่ีเกี่ยวกับเอกชนหรือปจเจกชนดวยกัน 

เอกชนหรือปจเจกชนก็จะตองไมกระทําการใดหรือละเวนการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเอกชน

หรือปจเจกชนอื่นดวย

 ประการที่สี่ การปฏิบัติหนาที่ขององคกรคุมครองสิทธิมนุษยชนมุงหมายที่การตรวจสอบการกระทําของ

บุคคลวาเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไมเปนหลัก กลาวอีกนัยหน่ึง เงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีของ

องคกรคุมครองสิทธิมนุษยชนอยูที่ “การกระทํา” อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนสําคัญ มิไดขึ้นอยูกับเงื่อนไข

เก่ียวกับ “ตัวบุคคล” ผูกระทําแตอยางใด ดวยเหตุนี้ กฎหมายที่เกี่ยวของของแตละประเทศจึงมิไดกําหนดเงื่อนไข

เกี่ยวกับตัวบุคคลผูกระทําการหรือละเวนกระทําการอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนไวในกฎหมายแตประการใด 

โดยนัยดังกลาว การกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนจึงอาจเกิดขึ้นไดทั้งใน “ความสัมพันธระหวางองคกร

ของรัฐกับเอกชน” และใน “ความสัมพันธระหวางเอกชนหรือปจเจกชนดวยกันเอง” สิทธิมนุษยชนยอมจะตอง

ไดรับการเคารพทั้งจากองคกรของรัฐและเอกชนหรือปจเจกชนทั้งหลายดวยในอันที่จะตองไมกระทําการใด ๆ 

อันเปนการละเมิดสิทธิเหลานี้ของบุคคลคนหนึ่ง 

 อน่ึง ในทางวิชาการกฎหมายมีการตีความโดยทั่วไปวาสิทธิมนุษยชนประการตาง ๆ ดังที่ไดรับการรับรอง

และคุมครองในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) และอนุสัญญา

แหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน (European Convention for the Protection 

of Human Rights and Fundamental Freedoms) จะตองตีความอยางกวาง และไดรับการรับรองและคุมครอง

ไมเพียงแตในความสัมพันธระหวางองคกรของรัฐและเอกชนเทานั้น หากแตยังไดรับการรับรองและคุมครอง

121 จรัญ โฆษณานันท, อางแลว เชิงอรรถที่ 7, 
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ในความสัมพันธระหวางเอกชนหรือปจเจกชนดวยกันเองอีกดวย การตีความในแนวทางดังกลาวยังไดรับการยืนยัน

ตามขอ 13 ของอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ซึ่งบัญญัติวา “บุคคล

ทกุคนซึง่สทิธแิละเสรภีาพขัน้พืน้ฐานของตนไดรบัการคุมครองตามอนสุญัญาฉบบันีถ้กูลวงละเมดิ มสีทิธทิีจ่ะฟองคดี

ตอศาลแหงรัฐของตน แมวาการลวงละเมิดนั้นจะกระทําขึ้นโดยบุคคล ซึ่งปฏิบัติหนาที่ของตนก็ตาม”122 

โดยนัยเชนนี้ จึงตองตีความวาการแทรกแซงหรือลวงละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพข้ันพื้นฐานของเอกชนคนหน่ึง

โดยเอกชนอีกคนหนึ่งยอมจะกระทํามิไดยิ่งกวา

122  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. 
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บทที่ 3
บทวิเคราะหปญหาเก่ียวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

ในการตรวจสอบการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน

 จากท่ีกลาวมาแลววาสทิธมินษุยชนมีความผูกพนัตอเอกชนดวยกนัดวยในการท่ีจะไมกระทําการใด ๆ ทีเ่ปน 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนซ่ึงกันและกัน ดังนั้น รัฐจึงมีหนาที่ตองใหความคุมครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลซ่ึงอาจ

เกิดจากการละเมิดของหนวยงานหรือเจาหนาที่ของรัฐและการละเมิดระหวางเอกชนดวยกันเอง แตการท่ีรัฐโดย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ซึ่งเปนองคกรท่ีมีอํานาจในการสงเสริมคุมครองสิทธิมนุษยชนเปนการเฉพาะ 

จะมีอํานาจเขาไปตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันดังกลาวไดนั้น จะตอง

มีการรับรองอํานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไวในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยชัดเจน เนื่องจาก

การท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเขาไปตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวาง

เอกชนดวยกัน มีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของบุคคล ซึ่งจะกระทําไดเฉพาะกรณี

ที่มีกฎหมายใหอํานาจไวเทานั้น 

 อยางไรก็ตาม ปรากฏขอเท็จจริงวามีเรื่องรองเรียนหลาย ๆ เรื่องที่เสนอมายังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ เพื่อใหพิจารณาตรวจสอบวาการกระทําตามเร่ืองรองเรียนเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม เปนเร่ือง

เก่ียวกับการกระทําของเอกชนตอเอกชนดวยกัน และมีการต้ังประเด็นปญหาเก่ียวกับอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวา คณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการกระทําในความสัมพันธ

ระหวางเอกชนดวยกันหรือไม อันเปนปญหาเกี่ยวกับความรูความเขาใจของประชาชนทั่วไปตออํานาจหนาที่

และการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และเปนปญหาพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอ

ขอบเขตของการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการสงเสริมและคุมครองสิทธมินษุยชนแก

บคุคลท่ัวไปตามเจตนารมณของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2550 และพระราชบัญญตัคิณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงจําเปนท่ีจะตองมีการศึกษาวิเคราะหปญหาเก่ียวกับอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการตรวจสอบการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ

ระหวางเอกชนดวยกัน ใหเกิดความชัดเจน 

 โดยคณะผูวิจัยจะไดนําขอเท็จจริงที่เกิดข้ึนตามเรื่องรองเรียนตาง ๆ ดังกลาวมาใชเปนฐานในการวิเคราะห

ปญหาเก่ียวกับขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการตรวจสอบการละเมิด

สทิธมินุษยชนในความสมัพนัธระหวางเอกชนดวยกนั และนําผลการศึกษาทีไ่ดมาจดัทําขอเสนอแนวทางในการแกไขปญหา

ดังกลาวตอไป เพื่อใหประชาชนเกิดความเขาใจท่ีถูกตองตรงกันเก่ียวกับขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตลอดจนผลของการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติดวย
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 การวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการตรวจสอบ

การกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันในบทนี้ คณะผูวิจัยไดแบงหัวขอ

การศึกษาออกเปน 2 ประการ ไดแก

 (1) ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการตรวจสอบการกระทํา

อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน 

 (2)  กรณีศึกษาและการวิเคราะหการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเกี่ยวกับ

การกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
  

3.1 ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการตรวจสอบการกระทําอันเปน 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน

 ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการตรวจสอบการกระทํา

อนัเปนการละเมิดสทิธมินษุยชนในความสัมพนัธระหวางเอกชนดวยกนัของประเทศไทยน้ัน อาจกลาวไดวาเปนปญหา 

ที่เกิดจากแนวความคิดพื้นฐานเก่ียวกับหลักการคุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เนื่องจากคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ  เปนองคกรที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 อันเปน

กฎหมายมหาชนซ่ึงมุงจะจัดระเบียบการปกครองของรัฐในทางการเมือง การกําหนดโครงสรางของรัฐ ระบบการ

ปกครอง การใชอํานาจอธิปไตย และการรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในประเทศ ฉะนั้น จึงมีผูเขาใจ

วาการกอตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตินั้น เปนไปเพื่อประโยชนในการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

สทิธแิละเสรีภาพของชนชาวไทยท่ีรฐัธรรมนูญรบัรองไว  ใหพนจากการใชอาํนาจขององคกรของรัฐทกุองคกรเทานัน้ 

เปนผลใหเมื่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีหนังสือเรียกบุคคล นิตบิุคคล หรือหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของ

มาใหถอยคําหรือใหสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของมาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 

จึงไมไดรับความรวมมือเทาที่ควร

 กรณีดังกลาว เมื่อพิจารณากรอบอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติแลว จะเห็นไดวา

เจตนารมณของกฎหมายท่ีจัดตั้งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช 2540 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญ

ฉบับแรกของประเทศไทยท่ีไดกอใหเกิดคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในมาตรา 200 ไดกําหนดให

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาตมิอีาํนาจหนาทีใ่นการตรวจสอบ และรายงานการกระทาํหรอืละเลยการกระทาํ

อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทย

เปนภาคี และเสนอมาตรการแกไขท่ีเหมาะสมตอบุคคลหรือหนวยงานท่ีกระทําหรือละเลยการกระทําดังกลาว

เพือ่ใหดาํเนนิการแกไข หากไมมกีารดาํเนนิการแกไขคณะกรรมการตองรายงานตอรัฐสภาเพ่ือใหรฐัสภาดําเนนิการตอไป

 นอกจากคณะกรรมการฯ จะมีอํานาจในการตรวจสอบและรายงานการกระทําดังกลาวแลว ยังมีอํานาจ

หนาที่ในการเสนอแนะนโยบาย และขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับตอรัฐสภาและ

คณะรัฐมนตรี เพื่อสงเสริมและคุ มครองสิทธิมนุษยชนดวย และตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 ไดประกาศใชบังคบั ก็ไดมีการกําหนดอํานาจเพิ่มเติมใหใหอํานาจ มาตรา 257 ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติใหมีอํานาจฟองคดี

ตอศาลยุติธรรมแทนผูเสียหาย เมื่อไดรับการรองขอจากผูเสียหายและเปนกรณีที่เห็นสมควรเพื่อแกไขปญหา
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การละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนสวนรวม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นดวยโดยใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง และที่กฎหมายบัญญัติตามลําดับ ประกอบกับเมื่อพิจารณาบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาตมิาตรา 32 แหงพระราชบัญญตัคิณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 

กําหนดวา ในการปฏิบัติหนาที่ใหคณะกรรมการมีอํานาจท่ีสําคัญ เชน

  - มีหนังสือสอบถามสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพื่อใหมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริง

หรือใหความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรืองานใด ๆ หรือสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ 

หรือสงผูแทนมาชี้แจงหรือใหถอยคําประกอบการพิจารณาได 

  -  มีหนังสือเรียกบุคคล นิติบุคคล หรือหนวยงานเอกชนท่ีเก่ียวของมาใหถอยคําหรือใหสงวัตถุ 

เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของมาตามวัน เวลา และสถานท่ีที่กําหนด

  -  ดาํเนนิการขอใหศาลท่ีมเีขตอาํนาจออกหมายเพ่ือเขาไปในเคหสถานหรือสถานทีใ่ด ๆ เพ่ือประโยชน

ในการตรวจสอบขอเท็จจริงหรือเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

   จะเห็นไดวา อํานาจหนาที่หลักของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ คือ อํานาจหนาที่ในการ

ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไมเปนไปตาม

พันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคีและเสนอมาตรการแกไขที่เหมาะสม

ตอบุคคลหรือหนวยงานท่ีกระทําหรือละเลยการกระทําดังกลาวเพ่ือใหดําเนินการแกไข หากไมมีการดําเนินการ

แกไขคณะกรรมการตองรายงานตอรัฐสภาเพื่อใหรัฐสภาดําเนินการตอไป ซึ่งลักษณะงานของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาตินั้นเปนลักษณะของการแกไขปญหาในเชิงนโยบาย หรือการแกไขปญหาในภาพรวม แมวา

ในอาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาตจิะกาํหนดอาํนาจใหคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติ 

สามารถตรวจสอบการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดขึ้นเฉพาะรายหรือเฉพาะบุคคลไดดวย 

แตการใชอํานาจตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนเฉพาะรายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตินั้น 

มีวัตถุประสงคเพื่อนําผลการตรวจสอบที่ไดมากําหนดเปนนโยบายการแกไขปญหาในภาพรวม 

   ยกตัวอยางเชน กรณีที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดตรวจสอบเร่ือง การเกณฑทหารของ

บุคคลเพศท่ีสาม และไดมีการดําเนินการผลักดันจนศาลปกครองกลางไดมีคําพิพากษาใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง

กลาโหม หนวยบัญชาการรักษาดนิแดน (หนวยบญัชาการกําลงัสาํรองเดิม) และสัสดีจงัหวดัลพบรุ ี เพิกถอนใบรับรอง

ผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน (สด.43) ใบสําคัญสําหรับคนจําพวกที่ 4 (สด.5) และใบสําคัญใหรับราชการ

ทหาร (สด.9) ของกลุมเพศที่สามผูฟองคดี ที่ใชขอความวา “เปนโรคจิตถาวร” เนื่องจากเปนการใชดุลพินิจไมชอบ

ดวยกฎหมาย และละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 

4 และ 26 และใหผูถูกฟองคดีทั้ง 3 ดําเนินการใหมีการระบุขอความใหมใหถูกตองตามขอเท็จจริงที่บงบอกถึง

ลักษณะของผูฟองคดีขณะเขารับการตรวจเลือกที่แสดงใหเห็นวาไมอาจเขารับราชการทหารไดตามที่กฎหมาย

กําหนด123 

123 ขาวจากหนังสือพิมพมติชนออนไลน วันที่ 13 กันยายน 2554
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   ศาลพิเคราะหวา การที่คณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกินอาศัยเพียงขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

สภาพรางกายและบุคลิกดังกลาวของผูฟองคดีที่เปนผูมีภาวะทางเพศสภาพไมตรงกับเพศกําเนิด ซึ่งมิไดสัมพันธกับ

อาการของผูปวยทางจิตตามความหมายทางวิชาการ แลวนํามาวินิจฉัยวาผูฟองคดีเปนโรคจิตถาวร จึงเปนการใช

ดุลพินิจวินิจฉัยไมถูกตองตามขอเท็จจริง และยังทําใหผูฟองคดีตองไดรับความอับอายและสูญเสียความภาคภูมิใจ

ในคุณคาของตนเองท่ีมีตอคนรอบขางและสังคม เนื่องจากการปรากฏขอความวา เปนโรคจิตถาวรในเอกสาร

ประจาํตวัของผูฟองคด ีซึง่เปนเอกสารราชการทีต่องนําไปแสดงในการสมคัรงานหรอืในการอืน่ ๆ จงึเปนการตตีราวา

ผูฟองคดมีอีาการทางจติผดิปกตอิยางรนุแรงและไมอาจรกัษาใหหายขาดได ทัง้ทีผู่ฟองคดไีมไดเปนโรคจติแตอยางใด 

ซ่ึงถือเปนการลดทอนคุณคาความเปนมนุษยของผูฟองคดีใหนอยลง จึงเปนกรณีที่เปนการใชอํานาจตามกฎหมาย 

โดยไมคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษยของผูฟองคดีอันเปนการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมายและกอใหเกิด

ความเสียหาย อันเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยซึ่งเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของผูฟองคดี 

   ในกรณีนี้ปรากฏวา เพื่อแกปญหาดังกลาวกระทรวงกลาโหมไดดําเนินการเสนอรางกฎกระทรวง

แกไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงฉบับท่ี 37 (พ.ศ. 2516) ที่ออกตามพระราชบัญญัติราชการทหาร พ.ศ. 2497 กําหนด

คนจําพวกท่ี 2 ซึ่งมีรางกายที่เห็นไดชัดวาไมสมบูรณดีเหมือนคนจําพวกที่ 1 แตไมถึงทุพพลภาพ โดยเพิ่มเติมวา 

“ขอ 3 (12) ภาวะเพศสภาพไมตรงกับเพศกําเนิด” ซึ่งเปนไปดวยความเห็นชอบดวยกันของผูถูกฟองที่ 1 รัฐมนตรี

วาการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กลุมเครือขายความหลากหลายทางเพศ รวมทั้งผูฟองดวย 

   จากตัวอยางที่ยกขึ้นมานี้ แสดงใหเห็นโดยชัดเจนวาการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตินั้น แมจะเปนการตรวจสอบขอเท็จจริงเฉพาะรายแตมีความประสงค

จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวมและเปนการแกไขปญหาในเชิงนโยบาย มิใชมีความมุงหมายท่ีจะเยียวยา

ความเสียหายเฉพาะกรณีใหแกผู  เสียหายเทานั้น และเม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 ก็เห็นไดวา มีบทบัญญัติรองรับใหบุคคลหรือหนวยงานตอง

ดําเนินการตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ แตหากเปนกรณีพนระยะเวลาที่กําหนดแลว 

ถาบุคคลหรือหนวยงานมิไดมีการดําเนินการตามมาตรการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือดําเนินการแลว 

แตยงัไมแลวเสรจ็โดยไมมเีหตผุลอันสมควรใหคณะกรรมการฯ รายงานตอนายกรฐัมนตรเีพ่ือส่ังการใหมกีารดาํเนนิการ

ตามมาตรการแกไขปญหาการละเมิดสทิธมินษุยชนภายในหกสิบวนันบัแตวนัทีไ่ดรบัรายงาน ในการนีใ้หคณะกรรมการ

กําหนดรายละเอียดในการใชอํานาจตามกฎหมายเพื่อการสั่งการของนายกรัฐมนตรีดวย 

   บทบัญญัติดังกลาวน้ันเปนมาตรการบังคับใหบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของตองมีการปฏิบัติตาม

รายงานท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดมีการวินิจฉัยไว และการกําหนดใหคณะกรรมการฯ รายงานตอ

นายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการใหมีการดําเนินการตามมาตรการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในหกสิบวัน

นับแตวันที่ไดรับรายงาน ในการนี้ ใหคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดในการใชอํานาจตามกฎหมายเพื่อการ

สั่งการของนายกรัฐมนตรีดวย โดยเหตุผลในการกําหนดใหคณะกรรมการรายงานตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือส่ังการใหมี

การดาํเนนิการตามมาตรการแกไขปญหาการละเมิดสิทธมินษุยชนนัน้ มไิดหมายความวาเปนอาํนาจของนายกรัฐมนตรี

ที่จะพิจารณาสั่งการใหมีการดําเนินการตามมาตรการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีที่หนวยงานของรัฐ

กระทําการละเมิดตอเอกชน หรือหนวยงานของรัฐทําการละเมิดตอหนวยงานของรัฐเทานั้น แตอํานาจการสั่งการ
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ใหมีการดําเนินการตามมาตรการแกไขดังกลาว รวมไปถึงกรณีที่เอกชนกระทําการละเมิดตอเอกชนดวยกันเองดวย 

เนื่องจากวาหากมีกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดข้ึน ไมวาจะเปนกรณีหนวยงานของรัฐเปนผูกระทําละเมิดตอ

เอกชนหรือเอกชนกระทําละเมิดตอเอกชนดวยกัน ในทุกกรณีก็ยอมจะมีหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบ

โดยตรงในการดําเนินการบังคับใหเปนไปตามรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเสมอ เชน กรณีที่มี

การละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันเกี่ยวกับขอพิพาททางแรงงาน ก็จะมีหนวยงาน

ในสังกัดกระทรวงแรงงานฯ เปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ เปนตน ซึ่งนายกรัฐมนตรีในฐานะเปนผูกํากับดูแล

หนวยงานของรัฐจึงสามารถใชอํานาจในการสั่งการใหหนวยงานที่เกี่ยวของดูแลและบังคับใหเอกชนผูกระทํา

ละเมิดดังกลาวดําเนินการบังคับใหเปนไปตามความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดเชนกัน 

   เกีย่วกบัประเดน็ดงักลาว เมือ่ไดศกึษาจากประสบการณขององคกรทีท่าํหนาทีคุ่มครองสทิธมินษุยชน

ของตางประเทศตามท่ีไดกลาวมาแลวในบทท่ี 2 คณะผูศึกษาวิจัยพบวา ในการทําหนาที่ตรวจสอบการทํางาน

ที่เก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐของตางประเทศจะมีการประสานงานกัน

เปนอยางดี เนื่องจากมีกฎหมายที่ระบุอํานาจหนาที่ไวเปนหลักประกันความรวมมือระหวางเจาหนาที่ของ

คณะกรรมการฯ และเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ แตถาเปนกรณีการตรวจสอบเชิงนโยบาย ก็จะใชวิธีการ

จัดประชุมทั้งรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ และหากมีกรณีเร่ืองท่ีตองมีการเยียวยาความเสียหาย 

ถามหีนวยงานหลกัท่ีรบัผดิชอบในประเดน็ทีม่กีารละเมดิสทิธ ิคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาตกิจ็ะสงใหหนวยงาน

ที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงนั้นรับไปดําเนินการ เชน ประเด็นเรื่องสุขภาพ ก็จะสงใหกระทรวงสาธารณสุข เปนตน 

นอกจากน้ี ก็จะมีการเยียวยาในรูปแบบอ่ืนๆ อีก ไดแก การสงประเด็นแหงคดีไปใหตํารวจสอบสวน หรือการสงให

อัยการฟองรอง รวมท้ังการใหหนวยงานโดยตรงเขามาชวยเหลือหรือลงโทษผูกระทําการละเมิด การจัดฝกอบรม

ใหความรูแกเจาหนาที่ของรัฐภายในหนวยงาน เปนตน สําหรับการเยียวยาที่เปนตัวเงิน โดยหลักการจะไมใชอํานาจ

เจาหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดยคณะกรรมการฯ จะใหคําแนะนําไปยังผูกระทําละเมิด

ใหเปนผูจายเงินใหกับเหย่ือ หรือใหสมาคมกฎหมายใหความชวยเหลือฟองรองเรียกคาเสียหาย

   นอกจากน้ัน เมื่อพิจารณาอํานาจขององคกรที่ทําหนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชนแลว จะทําใหเห็นถึง

ธรรมชาติของการเปนองคกรก่ึงตุลาการ ซึ่งมีอํานาจไกลเกล่ียชี้ขาดใหเกิดขอยุติปญหาในระดับหน่ึง แตก็มิใช

มีอํานาจตุลาการท่ีจะตัดสินปญหาและบังคับการลงโทษไดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในตัวเอง หากแตเปนเพียงองคกรให

คําปรึกษา คําแนะนํา หรือขอเสนอแนะแกฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารเก่ียวกับการสงเสริมและคุมครอง

สทิธมินษุยชน ซึง่อาํนาจสวนนีข้ององคกรทีท่าํหนาท่ีคุมครองสทิธมินษุยชนโดยท่ัวไปมกัจํากดัขอบอาํนาจไวในระดบัหนึง่

เพื่อมิใหเกิดการซอนทับอํานาจขององคกรที่อาจเกิดขึ้นได โดยเฉพาะอํานาจของฝายตุลาการโดยตรง เหตุที่ตอง

ใหองคกรศาลเปนองคกรที่ทําหนาที่ในการใชอํานาจตุลาการในการตรวจสอบก็เนื่องมาจากการตรวจสอบโดย

องคกรศาลนั้นเปนระบบที่ไดรับการยอมรับวาเปนระบบที่ใหหลักประกันแกประชาชนไดดีกวาระบบอื่น ๆ 

โดยมีเหตุผลสนับสนุนดังนี้ ไดแก 124

124 วรพจน วิศรุตพิชญ,อางแลว เชิงอรรถที่ , น. 56. 
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   1) ศาลหรือองคกรตุลาการมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ และมีหลักประกันในความเปน

อิสระของศาลเพื่อใหศาลวินิจฉัยคดีโดยไมอยูภายใตอิทธิพลใดๆท้ังส้ิน

   2)  เมื่อราษฎรไดยื่นคําฟองอยางถูกตอง ศาลมีหนาที่ตองพิจารณาและพิพากษาคดีเสมอ

จะปฏิเสธไมพิจารณาพิพากษาคดีไมได ดังนั้น ราษฎรจึงไดรับหลักประกันวา “ทุกข” หรือความเดือดรอนของตน 

หากมีอยูจริงจะไดรับการขจัดปดเปาภายในเวลาอันสมควร หลักประกันขอนี้ไมอาจพบไดในการควบคุมระบบอื่น ๆ

   3) วธิพีจิารณาคดีของศาลเปนไปอยางเปดเผย เปดโอกาสใหสาธารณชนเขาฟงการพิจารณาคดีได 

และเปดโอกาสใหคูความทั้งสองฝายนําพยานหลักฐานตาง ๆ มาสืบสนับสนุนขออางขอเกี่ยวของของตนและหักลาง

ขออางขอเถียงของฝายตรงกันขามไดอยางเต็มที่

   4) ศาลตองใหเหตุผลประกอบคําพิพากษาของตนเสมอ การบังคับใหศาลตองแสดงขอเท็จจริง

และขอกฎหมายท่ีเปนเหตุผลในการวินิจฉัยขอพิพาทไปทางใดทางหน่ึงใหปรากฏตอคูความยอมเปนหลักประกัน

แกเอกชนวาศาลจะไมพิพากษาคดีตามอําเภอใจไดเปนอยางดีเชนกัน

   ดังนั้น ตามกรณีศึกษาเรื่องนี้ หากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีหนังสือเรียกบุคคล 

นิติบุคคล หรือหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือใหสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ

มาตามวัน เวลา และสถานทีท่ีก่าํหนด แตไมไดรบัความรวมมอืเทาทีค่วรนัน้ การแกปญหาในระยะส้ัน คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติก็อาจใชอํานาจตามมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 ลงโทษผูใดไมมาใหถอยคํา หรือไมสงวัตถุเอกสาร หรือพยานหลักฐานที่ถูกเรียกหรือถูกส่ังใหสงตาม

มาตรา 32 (2) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และมาตรา 35 

ผูใดตอสูหรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 32 (3) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกิน

สองหมืน่บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั หรือรายงานตอนายกรฐัมนตรเีพ่ือส่ังการใหมกีารดาํเนนิการตามมาตรการแกไขปญหา

การละเมดิสทิธมินษุยชนโดยผานทางหนวยงานทีม่หีนาทีร่บัผดิชอบตามทีก่ลาวมาแลว คณะกรรมการสทิธมินษุยชน

แหงชาติก็ยังมีอํานาจในการรายงานไปยังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐสภาแลวแตกรณี เพื่อใหฝายบริหารและนิติบัญญัติ

รับทราบถึงปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติไดวางแนวทาง

ในการแกไขปญหาในระดับนโยบายตอไป

   อยางไรก็ตาม ในการแกไขปญหาในระยะยาวน้ัน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจําเปน

จะตองเผยแพรความรูเรื่องสิทธิมนุษยชนไปสูประชาชน ตลอดจนองคกรของรัฐที่เกี่ยวของเพื่อใหเห็นประโยชน

และปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางยั่งยืนตอไป 

3.2  กรณีศึกษาและการวิเคราะหการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเกี่ยวกับการกระทํา

อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน

 ในการศึกษาและการวิเคราะหการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเก่ียวกับการ

กระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน คณะผูศึกษาวิจัยไดกําหนด

กรณีศึกษาจากขอรองเรียนที่มีตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความ

สัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน ซึ่งแตละกรณีมีรายละเอียด ดังนี้
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 3.2.1 กรณีขอโตแยงอํานาจการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวารัฐธรรมนูญ

ไมไดใหอํานาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเขามาจัดระเบียบความสัมพันธในทางแพงระหวางเอกชน

ตอเอกชน

   กรณีนี้มีผู รองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวา แพทยของโรงพยาบาลเอกชน

แหงหน่ึงไดทําคลอดและดูแลบุตรชายของผูรองดวยความประมาทไมระมัดระวังในการตรวจรักษาผูปวยและ

ทําการตํ่ากวามาตรฐานเปนเหตุใหบุตรชายของผูรองติดเชื้อที่สะโพกและขาพิการในเวลาตอมา ทําใหผูรองตองเสีย

คาใชจายจํานวนมากในการรักษาพยาบาลบุตรใหหายจากการเจ็บปวยอันเนื่องมาจากเหตุดังกลาว โดยกรณี

ดังกลาวโรงพยาบาลเอกชนผูถูกรองไดโตแยงอํานาจการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวา 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนองคกรท่ีเกิดข้ึนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 อันเปนกฎหมายมหาชน ซึ่งมุงจะจัดระเบียบการปกครองของรัฐในทางการเมือง การกําหนดโครงสราง

ของรัฐ ระบบการปกครอง การใชอํานาจอธิปไตย และการรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในประเทศ 

ฉะน้ัน การกอต้ังคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติจงึเปนไปเพ่ือประโยชนในการคุมครองศักดิศ์รีความเปนมนุษย 

สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยที่รัฐธรรมนูญรับรองไวใหพนจากการใชอํานาจขององคกรของรัฐทุกองคกร 

แตรัฐธรรมนูญไมไดใหอํานาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเขามาจัดระเบียบความสัมพันธในทางแพง

ระหวางเอกชนตอเอกชนแตอยางใด125 ขอโตแยงดังกลาวฟงไดหรือไม เพียงใด

   คณะผูศึกษาวิจัยเห็นวา ดังที่ไดกลาวมาแลววาการปฏิบัติหนาที่ขององคกรคุมครองสิทธิมนุษยชน 

มุงหมายที่การตรวจสอบการกระทําของบุคคลวาเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไมเปนหลัก กลาวอีกนัยหน่ึง 

เงื่อนไขเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรคุมครองสิทธิมนุษยชนอยูที่ “การกระทํา” อันเปนการละเมิด

สทิธมินุษยชนเปนสาํคญั มไิดขึน้อยูกบัเงือ่นไขเกีย่วกบั “ตวับคุคล” ผูกระทาํแตอยางใด โดยนยัดังกลาว การกระทาํ

อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนจึงอาจเกิดขึ้นไดทั้งใน “ความสัมพันธระหวางองคกรของรัฐกับเอกชน” และใน 

“ความสัมพันธระหวางเอกชนหรือปจเจกชนดวยกันเอง” โดยสิทธิมนุษยชนยอมจะตองไดรับการเคารพท้ังจาก

องคกรของรัฐและเอกชนหรือ ปจเจกชนทั้งหลายดวย ในอันที่จะตองไมกระทําการใด ๆ อันเปนการละเมิด

สทิธเิหลาน้ีของบคุคลคนหน่ึง สทิธมินษุยชนประการตาง ๆ ดงัทีไ่ดรบัการรบัรองและคุมครองในปฏิญญาสากลวาดวย

สิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) และอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครอง

สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน (European Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms) จึงตองตีความอยางกวาง และไดรับการรับรองและคุมครองไมเพียงแตในความ

สัมพันธระหวางองคกรของรัฐและเอกชนเทานั้น หากแตยังไดรับการรับรองและคุมครองในความสัมพันธระหวาง

เอกชนหรือปจเจกชนดวยกันเองอีกดวย การตีความในแนวทางดังกลาวยังไดรับการยืนยันตามขอ 13 ของ

อนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ซึ่งบัญญัติวา “บุคคลทุกคนซึ่ง

สิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของตนไดรับการคุมครองตามอนุสัญญาฉบับน้ีถูกลวงละเมิด มีสิทธิที่จะฟองคดีตอศาล

125 ภิรมย ศรีประเสริฐ, “ปญหากระบวนการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติของประเทศไทย,” 
 (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2551), น.155 - 157.
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แหงรัฐของตน แมวาการลวงละเมิดนั้นจะกระทําขึ้นโดยบุคคลซ่ึงปฏิบัติหนาที่ของตนก็ตาม”126 โดยนัยเชนนี้ 

จึงตองตีความวาการแทรกแซงหรือลวงละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพขั้นพื้นฐานของเอกชนคนหนึ่งโดยเอกชนอีกคนหนึ่ง

ยอมจะกระทํามิไดยิ่งกวา 

   ขอพิจารณาตาง ๆ ดังกลาวขางตนเปนไปในแนวทางเดียวกับแนวคําวินิจฉัยของศาลแหงยุโรป

ดานสิทธิมนุษยชนท่ีไดเคยวินิจฉัยไวในคดี Marckx c/Belgique127 ศาลแหงยุโรปไดรับรองการดํารงอยูของ

สทิธขิองบคุคลทีจ่ะไดรบัการเคารพในชวีติสวนตวัและชวีติครอบครวัในความสมัพันธระหวางเอกชนดวยกนั และใน

คดี X. et Y. c/ Pays-Bas128 ศาลแหงยุโรปไดยืนยันหลักการตีความอยางกวางเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลที่จะไดรับ

การเคารพในชีวิตสวนตัวของตน โดยศาลไดยํ้าเตือนวาหากขอ 8 ของอนุสัญญาแหงยุโรปมีเจตนารมณสําคัญ

เพ่ือคุมครองเอกชนตอการถกูแทรกแซงตามอาํเภอใจขององคกรของรฐับทบัญญตัดิงักลาวมไิดจาํกดัขอบเขตอยูแต

เพยีงการกาํหนดหามมใิหรฐัภาคกีระทาํการแทรกแซงเชนนัน้อนัเปนขอผกูพนัทีจ่ะไมกระทาํการ (un engagement 

négatif) แตเพียงอยางเดียวเทานั้น รัฐภาคียังมีหนาที่จะตองดําเนินมาตรการท่ีเหมาะสม (des obligations 

positives) เพื่อใหสิทธิของบุคคลในชีวิตสวนตัวและในชีวิตครอบครัวไดรับการเคารพอยางแทจริงอีกดวย129  

ซึ่งอาจครอบคลุมไปถึงการกําหนดมาตรการที่มุงหมายใหสิทธิดังกลาวของบุคคลไดรับการเคารพ แมในความ

สัมพันธระหวางเอกชนดวยกันเอง

   โดยเหตุที่กลาวมาแลว จะเห็นไดวาการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

มุงหมายที่การตรวจสอบการกระทําของบุคคลวาเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไมเปนหลัก กลาวอีกนัยหนึ่ง 

เงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติอยูที่ “การกระทํา” อันเปนการละเมิด

สทิธมินุษยชนเปนสาํคญั มไิดขึน้อยูกบัเงือ่นไขเกีย่วกบั “ตวับคุคล” ผูกระทาํแตอยางใด โดยนยัดังกลาว การกระทาํ

อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนจึงอาจเกิดขึ้นไดทั้งใน “ความสัมพันธระหวางองคกรของรัฐกับเอกชน” และใน 

“ความสัมพันธระหวางเอกชนหรือปจเจกชนดวยกันเอง” สิทธิมนุษยชนยอมจะตองไดรับการเคารพท้ังจากองคกร

ของรัฐและเอกชนหรือปจเจกชนทั้งหลายดวยในอันที่จะตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดสิทธิเหลานี้ของ

บุคคลคนหน่ึง 

   นอกจากน้ัน ตามมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 

บัญญัติอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไววา “ในกรณีที่มีการกระทําหรือละเลยการกระทํา

อันเปนการละเมิดสิทธิอยูในศาลหรือท่ีศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งเด็ดขาดแลวใหคณะกรรมการมีอํานาจตรวจสอบ

และเสนอมาตรการแกไขตามพระราชบัญญัตินี้” ซึ่งหมายความวา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจ

ตรวจสอบการกระทําใด ๆ ไมวาจะเกิดจากการกระทําของหนวยงานของรัฐ หรือของเอกชนที่ไดกระทําการ

126 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.  
127 Arrêt Marckx c/Belgique du 13 juin 1979, N° 31de la série A des publications de la Cour, ใน www.coe.int 
128 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.
129 Arrêt Airey du 9 octobre 1979, Volume n° 32 de la série A, p. 17.
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อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยต้ังแตฉบับ 

ปพุทธศักราช 2540 เปนตนมา รวมถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปพุทธศักราช 2550 ที่ใชบังคับ

ในปจจุบันก็ไดบัญญัติถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สทิธิ และเสรีภาพของบุคคลไว โดยเฉพาะสิทธิและเสรีภาพในชีวิต

และรางกายของบุคคลตองไดรับความคุมครอง 

   ดังนั้น ขอโตแยงเรื่องอํานาจการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวา การกอตั้ง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนไปเพ่ือประโยชนในการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ

ของชนชาวไทยท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวใหพนจากการใชอํานาจขององคกรของรัฐทุกองคกร แตรัฐธรรมนูญไมไดให

อํานาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เขามาจัดระเบียบความสัมพันธในทางแพงระหวางเอกชนตอเอกชน

แตอยางใด จึงเปนขอโตแยงที่ฟงไมไดแตอยางใด 

 3.2.2 กรณีผูพิการถูกปฏิเสธจากสถาบันการเงินผูใหบริการบัตรเครดิตในการขอสมัครใชบัตรเครดิต 

โดยใหเหตุผลวาผูพิการไมสามารถกระทําตามข้ันตอนการใหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพบุคคลและสถานภาพ

ทางการเงินของบุคคลตามที่ทางสถาบันการเงินกําหนดไวได

   โดยปกติเมื่อมีการยื่นขอสมัครใชบัตรเครดิต ทางสถาบันการเงินผูใหบริการก็จะใหมีการกรอก

รายละเอียดเกี่ยวกับสถานภาพและสถานะทางการเงินของผูสมัคร หรือจัดเจาหนาที่เพ่ือโทรศัพทไปสอบถาม

รายละเอียด แตกรณีผูขอสมัครเปนผูพิการทางสายตาหรือเปนผูพิการทางการไดยินซ่ึงไมสามารถปฏิบัติตาม

หลักเกณฑดังกลาวได สถาบันการเงินจึงใชเหตุผลดังกลาวในการปฏิเสธไมใหผูพิการใชบัตรเครดิต ทั้งที่สถานะ

ทางการเงินของผูพิการนั้นก็เปนไปตามเกณฑที่ทางสถาบันการเงินกําหนดวาสามารถขอสมัครสมาชิกบัตรเครดิตได

   จากกรณีศึกษาดังกลาว คณะผูศึกษาวิจัยเห็นวา เมื่อพิจารณาจากกฎหมายและหลักสากล

ที่เกี่ยวของกับสิทธิของคนพิการแลว มีหลักเกณฑที่เกี่ยวของที่สามารถจําแนกออกไดเปน 3 ประเภท ไดแก 

   (1) หลักการสากลท่ีใหการรับรองและคุมครองสิทธิมนุษยชนของคนพิการ 

   (2) การใหการรับรองและคุมครองสิทธิของคนพิการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พทุธศักราช 2550    

   (3)  หลักการเคารพสิทธิมนุษยชนตามแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ (CSR) 

ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

    1) หลักสากลที่ใหการรับรองและคุมครองสิทธิมนุษยชนของคนพิการ

      (1) กฎมาตรฐานวาดวยการสรางความเสมอภาคทางโอกาสใหแกคนพิการของ

องคการสหประชาชาติ พ.ศ. 2537 ไดกําหนดหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับกรณีดังกลาวไวในหมวดการสราง

ความเสมอภาคทางโอกาสใหแกคนพิการ (ขอ 24-27) ซึ่งมสีาระสําคัญสรุปไดวา 

        - คําวา “การสรางความเสมอภาคทางโอกาสใหแกคนพิการ” หมายความถึง

กระบวนการท่ีทําใหระบบตาง ๆ ของสังคมและส่ิงแวดลอม เปนตนวา บริการ กิจกรรม ขอมูลขาวสารและ

เอกสารตาง ๆ ไดรับการจัดทําขึ้นสําหรับประชาชนทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ่งคนพิการ
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        - หลักการความเสมอภาคทางสิทธิ มีความหมายวา ความตองการจําเปนของ

บุคคลแตละคนมีความสําคัญโดยเทาเทียมกัน ฉะนั้น ความตองการจําเปนดังกลาวจึงตองนํามาใชเปนฐานสําหรับ

การวางแผนในแตละสังคม นอกจากน้ี ทรัพยากรทั้งหมดในสังคมก็จะตองถูกใชไปเพื่อประกันวา บุคคลทุกคนจะ

ตองมีโอกาสเทาเทียมกันที่จะมีสวนรวมในสังคม 

        - คนพิการเปนสมาชิกของสังคมเชนเดียวกับบุคคลอื่น และมีสิทธิที่จะอยูอาศัย

ในชุมชนหรือทองถ่ินของตนเอง และควรจะไดรับความสนับสนุนตามความตองการจําเปนที่มีอยู ภายใตโครงสราง

ปกติของสังคมในดานการศึกษา สาธารณสุข การจางงาน และบริการสังคม 

        - เมื่อคนพิการไดรับสิทธิอันเทาเทียมกับบุคคลอื่นในสังคมแลว เขาก็ควรจะมี

บทบาทหนาที่ที่เทาเทียมดวย เพราะเมื่อคนพิการไดรับสิทธิตาง ๆ ที่ตนเองสมควรจะไดรับ สังคมก็ควรที่จะเพิ่ม

ความคาดหวังที่มีตอคนพิการใหสูงข้ึนจากเดิม ดังนั้น จึงควรจะมีการดําเนินงานที่จะชวยคนพิการใหกาวเขามา

รับผิดชอบสังคมอยางเต็มที่ ในฐานะท่ีเปนสมาชิกของสังคม ซึ่งก็จะเปนสวนหน่ึงของกระบวนการสรางความ

เสมอภาคทางโอกาสใหแกคนพิการในสังคมอีกดวย

    2) อนุสัญญาวาดวยสิทธิของคนพิการ 

      ไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวไวในขอ 5 ความเทาเทียมกันและการไมเลือก

ปฏิบัติ โดยมีสาระสําคัญสรุปได 5 ประการ ดังนี้

      -  รัฐภาคียอมรับวาทุกคนมีความเทาเทียมกันเบื้องหนาและภายใตกฎหมาย และมีสิทธิ

ที่จะไดรับความคุมครองและสิทธิประโยชนที่เทาเทียมกันตามกฎหมายโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ

      -  ใหรฐัภาคหีามการเลือกปฏบิตัทิัง้ปวงเพราะเหตุแหงความพกิาร และประกนัใหคนพกิาร

ไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมและมีประสิทธิผลจากการเลือกปฏิบัติดวยเหตุทั้งปวง 

      -  เพื่อเปนการสงเสริมความเทาเทียมกันและขจัดการเลือกปฏิบัติ ใหรัฐภาคีดําเนิน

ขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อประกันวาจะจัดใหมีการชวยเหลือที่สมเหตุสมผล

      -  มาตรการเฉพาะซ่ึงจาํเปนในการเรงหรือเพ่ือใหบรรลุถงึความเทาเทียมกันในทางปฏิบตัิ

แกคนพิการตองไมถือเปนการเลือกปฏิบัติภายใตเงื่อนไขของอนุสัญญานี้

    3)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 30

      มาตรา 30 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุ มครองตามกฎหมาย

เทาเทียมกัน

      ฯลฯ    

      การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตาง ในเรื่องถิ่น

กําเนิด เชื้อชาติ  ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ

สังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 

จะกระทํามิได

      ฯลฯ    
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    4) หลักการเคารพสิทธิมนุษยชนตามแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 

(CSR) 

      ไดกําหนดแนวปฏิบัติในเร่ืองดังกลาวไววา ผูประกอบธุรกิจตองสนับสนุนและเคารพ

ในการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิใหธุรกิจของตนเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการลวงละเมิด

สทิธมินษุยชน และสงเสรมิใหมกีารเฝาระวงัการปฏิบตัติามขอกาํหนดดานสทิธมินษุยชนภายในธรุกจิของตน และกระตุน

ใหมีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจดานสิทธิมนุษยชน

ยังครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือผูรวมทุนและคูคา

      ดงันัน้ เมือ่พจิารณาจากหลกัการสากลประกอบกบักบับทบญัญตัขิองกฎหมายรฐัธรรมนญู

แหงราชอาณาจักรไทยแลวจะเห็นไดวา การท่ีสถาบันการเงินซ่ึงเปนผูใหบริการบัตรเครดิตปฏิเสธมิใหผูพิการสมัคร

บัตรเครดิตโดยการอางเหตุวาผูพิการไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการใหขอมูลกับทางสถาบันการเงิน

ตามระเบียบของสถาบันการเงิน โดยท่ียังไมไดมีการพิจารณาถึงเกณฑเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของผูนั้น ยอมถือ

ไดวาเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตาง

ในเรื่องความพิการ
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บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ

 คณะผูศึกษาวิจัยขอสรุปสาระสําคัญเก่ียวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติกับการตรวจสอบ

การละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน และใหขอเสนอแนะท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติ

หนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการเกี่ยวกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความ

สัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน ดังนี้

 ในการดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน

ใหเกิดประสิทธิภาพนั้น คณะผูศึกษาวิจัยมีความเห็นและขอเสนอแนะ แบงออกเปน 4.1 มาตรการทางกฎหมาย 

และ 4.2 มาตรการ อื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

4.1  มาตรการทางกฎหมาย

 4.1.1 การกําหนดบทนิยามและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเกี่ยวกับ

การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันใหชัดเจน

   คณะผูศึกษาวิจัยเห็นวา ประเด็นปญหาสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

กับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันมีปญหาท่ีสําคัญคือ การขาด

บทนิยามที่ชัดเจนเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีที่ชัดเจนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการตรวจสอบ

การละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน สงผลเกิดขอโตแยงเรื่องอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาสามารถทําหนาที่ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ

ระหวางเอกชนดวยกันไดหรือไม และมีอํานาจแคไหน เพียงใด 

   การแกไขปญหาเร่ืองนี้ ในทางปฏิบัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติอาจจําเปนจะตอง

กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันใหชัดเจน 

เชน กําหนดลักษณะของเร่ืองที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน

ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติสามารถรับเรื่องไวพิจารณาได ขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเรื่องรองเรียน 

การตรวจสอบ ฯลฯ ใหเกิดความชัดเจน เพื่อใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบวาอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติในเรื่องดังกลาวนั้นมีอํานาจแคไหน เพียงใด 

   นอกจากน้ี การกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ

ระหวางเอกชนดวยกันอาจจําเปนตองมีการกําหนดขอบเขตของคําวา “สิทธิความเปนอยูสวนตัว” ซึ่งจะเปน

เสนแบงที่สําคัญวาการกระทํานั้นจะมีลักษณะเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนระหวางเอกชนดวยกันหรอืไม ซึ่งในการ

กําหนดขอบเขตของคําวา “สิทธิความเปนอยู สวนตัว” ของบุคคลน้ัน อาจใชแนวทางตามท่ีที่ประชุม ICJ 

(International Commission of Jurists) ซึ่งไดใหความหมายไวในการประชุมเมื่อป 1967 ที่กรุงสต็อกโฮลม 
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ประเทศสวีเดน วาเปน “สิทธิที่จะอยูโดยลําพังโดยมีการรบกวนการแทรกแซงในระดับที่นอยที่สุด” ซึ่งมีการขยาย

ความวา หมายถึงสิทธิของปจเจกชนที่จะดําเนินชีวิตโดยไดรับการคุมครองจากสิ่งเหลานี้ คือ130

   1) การแทรกแซงในชีวิตความเปนสวนตัว ครอบครัว และเคหสถาน

   2)  การแทรกแซงในทางกายภาพ หรือในทางจิตใจ หรือศีลธรรมและเสรีภาพในทางความคิด

   3)  การกระทําตอเกียรติยศและชื่อเสียง

   4) การไขขาวแพรหลายซึ่งขอความอันฝาฝนความจริง ซึ่งทําใหเปนที่เสื่อมเสียในสายตาของ

สาธารณชน

   5)  การเปดเผยขอเท็จจริงที่ไมถูกตองอันเปนที่นาอับอายเกี่ยวกับชีวิตความเปนสวนตัว

   6)  การใชชื่อหรือเครื่องหมายช้ีเฉพาะหรือภาพโดยไมมีอํานาจ

   7)  การสืบความลับ การสอดรูสอดเห็น การติดตามเฝาดู และการรบกวน

   8)  การแทรกแซงการติดตอสื่อสารระหวางกัน

   9)  การเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนความลับ ซึ่งผูกระทําไดรับมาอันเนื่องมากจากการประกอบ

วิชาชีพนั้น

   10) การใชงานในทางท่ีมิชอบซึ่งการติดตอสื่อสารสวนบุคคล

   ดังนั้น อาจกล าวได ว าขอบเขตที่บุคคลควรได รับการคุ มครองและการเคารพในสิทธิ

ความเปนสวนตัว ก็คือการดํารงชีวิตอยางเปนอิสระ มีสิทธิที่จะแสวงหาความสุขในชีวิตตามวิถีทางท่ีอาจเปนไปได

และเปนความพอใจตราบเทาที่ไมขัดตอกฎหมาย ไมขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

และไมเปนการลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอื่น ดังนั้น หากมีกรณีที่เอกชนไดกระทําการอันเปนการลวงละเมิด

ขอบเขตดังกลาวของบุคคลอ่ืน กถ็อืไดวาเปนการกระทําละเมดิสิทธมินษุยชนในความสัมพนัธระหวางเอกชนดวยกนั 

   ทั้งนี้ แมวาในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันนั้น 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจะมีอํานาจในการตรวจสอบก็ตาม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

ยอมมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาและตรวจสอบแตเพียงในสวนท่ีเก่ียวกับมิติการกระทําอันเปนการแทรกแซงหรือรุกล้ํา

สิทธิในความเปนอยูสวนตัววาการกระทําน้ันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไมเทานั้น โดยมิอาจกาวลวง

พิจารณาลงไปถึงการกระทําอันเปนความผิดตามกฎหมายเฉพาะนั้น ๆ ซึ่งเปนอํานาจหนาที่หรือความรับผิดชอบ

โดยตรงเปนการเฉพาะขององคกรของรัฐแหงอื่นอยูแลว

   นอกจากนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติจําเปนจะตองมีการพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญของบุคลากรของสํานักงานฯ เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว

ตลอดจนเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไปทราบ เพื่อเสริมสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเปนไป

ในแนวทางเดียวกัน

130 วีรพงษ  บึงไกร. (2543) การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หนา 14
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 4.1.2 การปรับปรุงบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติใหมีบทบาทเห็นเปนรูปธรรม

ไดชัดเจน

   โดยการกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติใหสามารถใหคําแนะนํา 

ขอคิดเห็น แกรัฐมนตรีวาการในแตละกระทรวงไดโดยตรง เพื่อกําหนดเปนนโยบาย มาตรการที่เปนการปกปอง

คุมครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปนนโยบายที่เกิดขึ้นจากกรณีการรองเรียนในประเด็นท่ีมีผลกระทบตอคนโดยสวนใหญ 

โดยคําแนะนําตาง ๆ จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตินั้น มีผลทําใหหนวยงานของรัฐเห็นความสําคัญ

ในเร่ืองของสิทธิมนุษยชนไดมากย่ิงขึ้น ดังนั้น บทบาทในการสามารถใหคําแนะนํา หรือใหขอคิดเห็นตาง ๆ 

แกหนวยงานทั้งภาครัฐ องคกรรัฐวิสาหกิจ และองคกรภาคธุรกิจไดโดยตรง จึงนาที่จะนํามากําหนดเปนอํานาจ

หนาที่หนึ่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติของประเทศไทย

   นอกจากนั้น ควรกําหนดใหอํานาจแกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่จะสามารถ

ดําเนินการแกไขเรื่องเรงดวนไดอยางทันทวงที หากเห็นวาเปนเรื่องที่มีความสําคัญและเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง 

แมวาจะยงัไมไดรบัการรองเรยีนหรอืไมกต็าม โดยจะสามารถสนับสนนุในเร่ืองของบริการทางการแพทย อาหาร เสือ้ผา 

การเปล่ียนแปลงสถานท่ีอยู หรือแมแตการจัดการกับคนท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเหยียดหยามผูอื่นออกจากงาน

อยางเปนทางการได ซึง่การดาํเนนิการดงักลาว ถอืเปนนโยบายทีด่เีพือ่เขาไปจดัการปญหาการละเมดิสทิธมินษุยชน

ไดรวดเร็วและทันทวงที รวมถึงยังมีการแกไขเยียวยาและมีการจัดการกับคนที่กระทําการละเมิดดวย เพื่อให

สามารถแกไขปญหาการละเมิดสิทธิครอบคลุม ครบวงจร

   โดยมาตรการดังกลาว อาจจําเปนตองแกไขกฎหมายเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

สทิธิมนษุยชนแหงชาติ และอาจตองมีการระดมความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญเพ่ือพิจารณาวาควรมีการเพ่ิมบทบาท

หนาที่ดังกลาวแคไหน เพียงใด
  

4.2  มาตรการอื่น ๆ 

 จากการศึกษาวิจัยกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของตางประเทศ สามารถนําแนวทางปฏิบัติและ

ประสบการณของตางประเทศมาปรับใชกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในประเด็น

สําคัญได โดยนอกจากจะมีการดําเนินมาตรการทางกฎหมายแลว ยังมีการดําเนินการดานอื่น ๆ เปนมาตรการ

เสริมดวย ไดแก

 4.2.1 การจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติสาขาตาง ๆ ในตางจังหวัด เพื่อใหการ

ชวยเหลือประชาชนในเรื่องสิทธิมนุษยชนมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น 

 4.2.2 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติตองมีการติดตามประเมินผล

ทั้งจากผูประเมินภายนอก และจากผูประเมินภายใน โดยการแตงต้ังคณะกรรมการจากตัวแทนหนวยราชการระดบั

กระทรวงใหผูประเมินภายในสําหรับการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ซึ่งมาตรการน้ีถือเปนสิ่งที่จะเปน

ประโยชนตอการขับเคลื่อนใหแผนสามารถนําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม เพราะทุกกระทรวงอยูในฐานะ

ที่มีบทบาทหนาที่ตองนําแผนไปปฏิบัติและตองมีบทบาทเพิ่มเติม คือ “เปนผูประเมินผลดวย” เพ่ือใหหนวยงาน

ในสังกัดแตละกระทรวงตระหนักและเห็นความสําคัญในการท่ีจะตองนําแผนไปปฏิบัติ แตในระยะเร่ิมแรก

อาจตองมกีารศึกษา วิจัย เพื่อกําหนดเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานในเร่ืองดังกลาวใหเกิดความชัดเจนกอน
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 4.2.3 การปลูกจิตสํานึก สรางความตระหนักโดยเริ่มตั้งแตเด็กและเยาวชน เพ่ือใหไดเห็นคุณคา

ในหลักการของสิทธิมนุษยชน ไมวาจะเปนการเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพ การไมเลือกปฏิบัติ 

และความเทาเทียมกัน เพื่อสรางคานิยมในส่ิงเหลานี้อยางตอเนื่อง อาจเปนวิธีการหน่ึงที่จะชวยสงเสริม สนับสนุน

ใหภารกิจดานสิทธิมนุษยชนบรรลุตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
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