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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



X

   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


