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วัตถุประสงค์

ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิจดัพมิพ์ “วารสารวชิาการสทิธมินษุยชน” 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการและผลการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน 
สร้างความตระหนักรู้และแนวคิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นหลักการสากลในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
ของสังคมโลกให้แก่นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู ้สนใจ ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู ้ด ้าน 
สิทธิมนุษยชนของไทยต่อองค์กรระหว่างประเทศ

รายชื่อคณะจัดท�าวารสาร

ที่ปรึกษาบรรณาธิการ 
นายวัส ติงสมิตร นายไสว จันทะศรี
นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์
นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ศาสตราจารย์บรรเจิด สิงคะเนติ
นางอังคณา นีละไพจิตร นายเสรี นนทสูติ
นางเตือนใจ ดีเทศน์ รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
นายชาติชาย สุทธิกลม นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ

นางสาววารุณี เจนาคม 

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นายโสพล จริงจิตร 

กองบรรณาธิการ 
นายบัณฑิต ธนชัยเศรษฐวุฒิ  นางสาวนพวรรณ สุขเจริญ
นายวีรศักดิ์ แสงสารพันธ์ นางสาววัลลภา ศารทประภา

กองการจัดการ
นายภาณุพันธ์ สมสกุล   นายเอกชัย ปิ่นแก้ว
นายนฤนาท คุ้มไพบูลย์ นางสาวกชามาศ ฐาปนโสภณ
นางสาววสี  ภูเต็มเกียรติ   นางสาวร่มฉัตร วชิรรัตนากุล
นางสาวศิริวรรณ ขนุนทอง   นายเอกลักษณ์ ภูมิศาสตรา
นางสาวนพรัตน์ พนอพัฒนาชัย



วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน

สารจากประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

แม้ในโลกดจิทิลัไร้พรมแดน วารสารวิชาการฉบบัพมิพ์ (hard copy) จะมบีทบาทน้อยลง  
แต่กเ็ป็นฉบบัท่ีมชีีวติจบัต้องได้ จงึน่าจะยงัมคีวามส�าคญัอยู่

สบืเน่ืองจากหลกัสทิธิมนุษยชนมลีกัษณะเป็นพลวตั (dynamic) เนือ้หาของสทิธมินษุยชน 
ในวารสาร นอกเหนอืจากข้อมลูความคดิเหน็ในสิง่ทีเ่ป็นพืน้ฐานทีจ่ะน�าเสนอแล้ว ควรจะมเีรือ่งทีพ่ฒันา 
ต่อยอดจากหลกัการเดมิ และมเีรือ่งทีเ่ป็นหลกัการใหม่ ๆ ด้วย

ขอให้วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชนฉบับนี้จงยังประโยชน์แก่ผู้ใฝ่รู้ไปนานเท่านาน

วสั ตงิสมติร
ประธานกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ
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สารจากเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน 
เป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห ่งชาติ  ตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 ซึ่งในการด�าเนินการดังกล่าว แผนยุทธศาสตร์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2565 มุ ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 
และสร้างความตระหนักในเรือ่งสิทธิมนุษยชนต่อสาธารณชนอย่างถกูต้องและทัว่ถงึ ด้วยเหตนุีส้�านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเห็นสมควรจัดท�า “วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน” ขึ้นอีกครั้ง 
หลังจากท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นช่องทางหน่ึง 
ในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงการด�าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ขอบเขตเนื้อหาของวารสารประกอบด้วยบทความ
ทางวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน สาระความรู ้จากการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
สถานการณ์หรือประเด็นสิทธิมนุษยชนที่น่าสนใจ สรุปบทเรียนหรือกรณีศึกษาจากรายงานผล 
การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค�าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ 
หลักสิทธิมนุษยชนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้น�าเสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนสรุปสาระส�าคัญจากการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน และ/หรือ 
บทสัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิในประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญ ก�าหนดเผยแพร่ปีละ 2 ครั้ง ในช่วง 
เดือนมกราคม - มิถุนายน และ กรกฎาคม - ธันวาคม  

ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “วารสารวิชาการ 
สทิธมินษุยชน” จะเป็นประโยชน์แก่ผูส้นใจและมส่ีวนช่วยสร้างเสรมิความตระหนกัในเรือ่งสทิธมินษุยชน  
ท้ังนี้ ขอน้อมรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือน�ามาปรับปรุง พัฒนาให้เป็นวารสารวิชาการที่มี
คุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการยิ่งขึ้นต่อไป

ภิรมย์ ศรปีระเสรฐิ
เลขาธกิารคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ
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บทบรรณาธิการ

วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชนฉบับนี้ เป็นการร่วมกันรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ หลังจากหยุด 
การตีพิมพ์มายาวนาน กล่าวคือมีการจัดท�าและตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2546  จ�านวน 4 ฉบับแล้วเว้นช่วงไป 

กระทั่งบัดน้ี ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นควรรวบรวมบทความ
ทางวิชาการ งานวิจัย การสัมมนา บทสัมภาษณ์ และการถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
เพื่อตีพิมพ์ในรูปแบบวารสารวิชาการขึ้นอีกครั้ง

การจัดท�าวารสารวิชาการครั้งน้ีจึงเกิดขึ้นท่ามกลางความคาดหวังที่ว่า วารสารจะมี
ความมั่นคงยั่งยืนอย่างยาวนานและต่อเน่ือง กล่าวคือมีการจัดท�าและตีพิมพ์ตามวาระสม�่าเสมอ ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นแนวคิดทฤษฎีประสานกับการปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน  
ที่จะส่งผลให้ “สิทธิมนุษยชน” หยั่งรากลึกสู่สังคมไทย

ส�าหรับฉบับนี้ แม้ว่าไม่ได้เป็นฉบับแรกเสียทีเดียว แต่ก็อาจนับได้ว่าเป็นฉบับแรกของ 
ช่วงที่สอง เนื้อหาสาระโดยทั่วไปเป็นการน�าเสนอแบบผสมผสาน ไม่เน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็น 
การเฉพาะ จึงมีบทความทางวิชาการที่ประกอบด้วย บทความวิชาการ สรุปการสัมมนา และข้อเขียน 
ซึ่งเป็นบทรายงานการวิเคราะห์ที่มีเนื้อหาแตกต่างกัน ในอนาคต หากทุกอย่างเข้าที่เข้าทางมากขึ้น
ทางกองบรรณาธิการอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบการน�าเสนอที่เหมาะสมกับสถานการณ์โดยค�านึงถึงความ
สอดคล้องของเนื้อหาสาระต่อไป

กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหาสาระในวารสารจะก่อเกิดประโยชน์ให้กับ 
ผู้อ่านและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะผลิตวารสารวิชาการที่มีคุณภาพออกสู่สายตาผู้อ่าน  
ด้วยความเชื่อมั่นว่า เราจะร่วมสร้าง “สังคมแห่งการเรียนรู้ หรือ สังคมอุดมปัญญา” ไปด้วยกัน

โสพล จริงจิตร

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
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ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน: 
ความท้าทายและโอกาสส�าหรับประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช1*

บทคัดย่อ

ประชาคมระหว่างประเทศได้พยายามควบคุมการประกอบธุรกิจของบรรษัทข้ามชาติ
มาเป็นเวลานาน จนกระทั่งคณะมนตรีว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติได้ออกแนวหลักการ 
ชี้แนะ เร่ือง สิทธิมนุษยชนส�าหรับธุรกิจ โดยอยู่บนสามเสาหลักคือ การปกป้อง การคุ้มครอง และ 
การเยียวยา ส�าหรับประเทศไทยน้ันมีความมุ่งมั่นที่จะน�าหลักดังกล่าวมาปฏิบัติใช้กับภาคธุรกิจ ทั้งนี้
เพื่อยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ

ค�าส�าคัญ: ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน หลักการช้ีแนะเรื่องสิทธิมนุษยชนส�าหรับธุรกิจ สิทธิมนุษยชน

* ศาสตราจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , Doctor of Juridical  
Science (S.J.D.) of the University of Wisconsin Law School
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Business and Human Rights: 
The Challenges and Opportunities for Thailand

Professor Dr. Prasit Pivavatnapanich*

Abstract

The international community has made great efforts to control doing 
business operated by transnational corporations for a long time. United Nations Human 
Rights Council adopted the Guiding Principles for Business and Human Rights in 2011.  
This Guiding Principle is anchored in three main pillars: protect, respect and remedy. 
Thailand has reaffirmed its strong commitment to implementing such principle in 
order to enhance human rights standards in the business sector.   

Keyword: Business and Human Rights, BHR, Guiding Principles for Business and 
Human Rights, Human Rights

* Professor of Legal Faculty, Thammasat University, Doctor of Juridical Science (S. J. D.) 
of the University of Wisconsin Law school
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บทน�า

ความรับรู้เดิม ๆ ของคนส่วนใหญ่คิดว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนมักจะเกิดขึ้นในบริบท
ของการใช้อ�านาจของรัฐ กล่าวคือ การใช้อ�านาจของเจ้าหน้าที่รัฐอย่าง ต�ารวจ ทหาร และพัศด ี
เรือนจ�า เจ้าหน้าท่ีรัฐกลุ่มนี้อยู่ในข่ายที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชนมากที่สุด ค�ากล่าวนี้ยังคงเป็นความจริง
ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม คนจ�านวนมากมองข้ามข้อเท็จจริงไปว่า บริษัทธุรกิจเอกชนก็มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากการแสวงหาผลประโยชน์จากแรงงาน
นักโทษแล้ว การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบยังเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสินค้าในโรงงานนรก
และในโรงงานทั่ว ๆ ไป ตัวอย่างอื่น ๆ ของการละเมิดสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจคือการย�่ายีศักดิ์ศรี
และการล่วงละเมิดทางเพศ การปฏิบัติที่น่ารังเกียจเช่นนี้สามารถพบได้ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ  
อีกทั้งการเลือกปฏิบัติในการท�างานก็ยังเป็นส่ิงที่พบได้ในที่ท�างานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกปฏิบัติ
ในการรับเข้าท�างานและการเล่ือนช้ันความดีความชอบ

ในบริบทของการประกอบธุรกิจและการด�าเนินการลงทุนของภาคธุรกิจ โอกาสที่จะม ี
การละเมิดสิทธิมนุษยชนมากที่สุดคือการละเมิดสิทธิแรงงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับค่าแรงขั้นต�่า ชั่วโมง 
การท�างาน สภาพการท�างาน สิทธิในการก่อตั้งและเข้าร่วมสหภาพ เป็นต้น

ข้อเขียนนี้ได้เสนอว่าความพยายามหลายเรื่องของประเทศไทยจะน�าไปสู่การปรับปรุง
สิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจและประเทศไทยได้เดินทางมาถูกแล้วในการตั้งคณะกรรมาธิการที่จะร่าง
แผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ข้อเขียนน้ีประกอบด้วยสามส่วนใหญ่ ส่วนแรก 
จะเป็นการอธิบายว่าท�าไมถึงต้องควบคุมบริษัทข้ามชาติรวมถึงผู้ประกอบการขนาดเล็ก ส่วนที่สอง 
จะกล่าวถึงภาพรวมของความพยายามของประชาคมระหว่างประเทศที่จะควบคุมบรรษัทข้ามชาติใน
การด�าเนินธุรกิจ ส�าหรับส่วนที่สามจะเกี่ยวข้องสองประเด็นใหญ่คือ ประสบการณ์ของประเทศไทยที่
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ นอกจากน้ียังได้กล่าวถึงความพยายามของประเทศไทย
ที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในการท�าธุรกิจด้วย

 1. ท�าไมประชาคมระหว่างประเทศจะต้องควบคุมบรรษัทข้ามชาติในการด�าเนิน 
ธุรกิจ

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การประกอบธุรกิจของบรรษัทข้ามชาติอาจก่อให้เกิดความ
เสี่ยงไม่เพียงแต่ผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อมแต่ยังรวมถึงสิทธิมนุษยชนอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น  
ในแง่ของผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม อุบัติเหตุโรงงานเคมีที่เมืองโภปาล1 ประเทศอินเดีย ได้ก่อให้เกิด 
สารเคมีรั่วไหล ส่งผลให้ประชาชนจ�านวนมากเสียชีวิตและพิการอีกจ�านวนมาก ส�าหรับในแง่ของ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทสาขาของบรรษัทข้ามชาติที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศมักจะถูกกล่าวหาว่ามี

1 โรงงานนี้เป็นของบริษัท Union Carbide India Limited (UCIL)
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การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ บริษัทหลายบริษัทได้ละเลยสิทธิแรงงานของลูกจ้าง เช่น แรงงาน 
ขั้นต�่า ชั่วโมงการท�างาน สภาพการท�างานในที่ท�างาน สิทธิในการลาคลอด การปฏิเสธจ่ายค่าชดเชย
แก่ลูกจ้าง เป็นต้น บริษัทเหล่านี้ได้แสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจอย่างเต็มที่และลดต้นทุนการผลิต
โดยแลกมากับการละเมิดสิทธิแรงงานและความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อม

นอกจากน้ี บรรษัทข้ามชาติยังได้พยายามหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก�าหนดโดย
ประชาคมระหว่างประเทศ ปัจจุบันน้ี กฎหมายระหว่างประเทศได้ก�าหนดสิทธิ หน้าที่ และพันธกรณี
ระหว่างประเทศแก่ผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น รัฐ องค์การระหว่างประเทศ รัฐวาติกัน 
ผู้เป็นฝ่ายในสงครามและปัจเจกชนในบริบทของสิทธิมนุษยชน โดยไม่รวมถึงบรรษัทข้ามชาติ ถึงแม้ว่า
บรรษัทข้ามชาติจะสามารถเป็นคู่ความ ไม่ว่าเป็นโจทก์หรือจ�าเลยก็ตาม แต่ข้อพิพาทระหว่างประเทศนี้ 
จ�ากัดเฉพาะข้อพิพาททางกฎหมายที่เกี่ยวกับการลงทุนเท่าน้ัน ไม่รวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
แต่อย่างใด กล่าวโดยย่อแล้ว กฎหมายระหว่างประเทศในปัจจุบันมิได้ก�าหนดพันธกรณีทางกฎหมาย 
ใด ๆ แก่บรรษัทข้ามชาติในการเคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้ใช้แรงงานแม้แต่น้อย  
มิพักต้องกล่าวถึงว่าลูกจ้างจะมีสิทธิฟ้องบรรษัทข้ามชาติในเวทีระหว่างประเทศได้

ดงัทีก่ล่าวมาแล้ว ประชาคมระหว่างประเทศจงึได้รเิริม่ว่า บรรษทัข้ามชาตคิวรจะยดึมัน่ 
กับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศเพื่อที่จะเสริมสร้างการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มิฉะนั้นแล้ว  
สิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิของลูกจ้างและสิทธิชุมชนก็จะได้รับผลกระทบจาก 
การด�าเนินธุรกิจ

 2. ความพยายามในระดับระหว่างประเทศในการควบคุมการด�าเนินธุรกิจของ 
 บรรษัทข้ามชาติ

ความพยายามในระดับระหว่างประเทศในการควบคุมการด�าเนินธุรกิจของบรรษัท 
ข้ามชาติมิใช่เรื่องใหม่ มีความพยายามหลายครั้งภายใต้กรอบของสหประชาชาติที่จะเตรียมการควบคุม
การด�าเนินการธุรกิจของบรรษัทข้ามชาติ  นอกจากนี้ ในระดับภายในประเทศ ภาคประชาสังคม 
ยังสามารถมีคุณูปการในการร่างข้อเสนอที่จะสร้างจิตส�านึกเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอีกด้วย ยกตัวอย่าง
เช่น ภาคประชาสังคมในประเทศญ่ีปุ่นที่เรียกตัวเองว่า “People’s Action Network to Monitor 
Japanese Transnational Corporations Abroad” ได้เสนอร่างที่เรียกว่า “the Draft NGO  
Charter on Transnational Corporations” ในปี 19982 ร่างข้อเสนอนี้ท�าหน้าที่เป็นแนวทาง 
ค�าชี้แนะส�าหรับบริษัทญ่ีปุ่นที่เข้าไปด�าเนินธุรกิจในต่างประเทศ

2 From The draft NGO charter on transnational corporations (pp.1 - 9), by People’s Action  
Network to Monitor Japanese Transnational Corporations Abroad, 1998. Retrieved from http://
unctad.org/Sections/dite_tobedeleted/iia/docs/compendium/en/138%20volume%205.pdf
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ส่วนในระดับระหว่างประเทศ ความพยายามครั้งแรกที่จะควบคุมการด�าเนินธุรกิจ
ของบรรษัทข้ามชาตินั้นสามารถนับถอยหลังไปเกือบห้าทศวรรษ คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
แห่งสหประชาชาติได้ก่อตั้งคณะกรรมาธิการว่าด้วยบรรษัทข้ามชาติขึ้นมาในปี ค.ศ. 1974 เพื่อที่จะ
ศึกษาประเด็นเรื่องการควบคุมการด�าเนินธุรกิจของบรรษัทข้ามชาติ อย่างไรก็ดี คณะกรรมาธิการชุดน้ี 
ได้ยุบตัวลงในปี ค.ศ. 1993 และมีคณะกรรมาธิการชื่อว่า “Commission of the Trade and  
Development” ของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาข้ึนมาเพ่ือท�าหน้าที่แทน

ความพยายามครั้งที่สอง คือ การท�าข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global  
Compact: UNGC) ซึ่งเกิดจากความคิดและแรงผลักดันของนายโคฟี่ อันนัน (Kofi Annan) เลขาธิการ 
สหประชาชาตใินปี ค.ศ. 1999 ข้อตกลงโลกนีป้ระกอบด้วยหลกั 10 ประการ ครอบคลมุสีเ่รือ่ง คอื สทิธมินษุยชน  
มาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอร์รัปชัน ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาตินี้ไม่ใช่ 
เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศ ดังนั้น ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติจึงไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย  
กล่าวอีกนัยหนึ่ง  การน�าข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติไปปฏิบัติขึ้นอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจ 
ของภาคเอกชน มีนักวิชาการมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องความไม่มีผลผูกพันของข้อตกลงโลก 
แห่งสหประชาชาติ กล่าวคือ นักวิชาการบางท่านเห็นว่า ข้ออ่อนของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาต ิ
คือความไม่ชัดเจนและการบังคับใช้ไม่ได้ทางกฎหมาย3 ในขณะที่บางท่านเห็นว่า ข้อตกลงโลก 
แห่งสหประชาชาติมีความยืดหยุ่นและการบังคับใช้โดยสมัครใจน้ันจะสร้างแรงจูงใจที่จะเชิญชวนให้
บริษัทจ�านวนมากเข้ามาร่วมกับข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ4

ความพยายามครั้งที่สาม คือ การตั้งคณะท�างานของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน
ของสหประชาชาติ ในปี ค.ศ. 2003 คณะท�างานน้ีได้ร่างตราสารระหว่างประเทศชื่อว่า “บรรทัดฐาน
ว่าด้วยความรับผิดชอบของบรรษัทข้ามชาติและวิสาหกิจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน (Norms on the 
Responsibilities of Transnational Corporations and other Business Enterprises with 
regard to Human Rights)” อย่างไรก็ดี คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติไม่ได ้
รับเอา (adopt) ตราสารฉบับน้ีแต่อย่างไร

ความพยายามครั้งสุดท้ายคือ การออกหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติ กระบวนการร่างหลักการชี้แนะใช้เวลาเกือบหกปี โครงการนี้เกิดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 2005 
เม่ือคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเรียกร้องให้เลขาธิการสหประชาชาติแต่งตั้ง 

3 From The United Nations’s compact with business: hindering or helping the protection 
of human rights?, by J. Nolan, 2005, The University of Queensland Law Journal, 24(2), p. 459.

4 From Not starting in sixth gear’: An assessment of the U.N. global compact’s use of 
soft law as a global governance structure for corporate social responsibility, by R. Ghafele &  
A. Mercer, 2010, U.C. Davis Journal of International Law & Policy, 17(1), pp. 48 - 58.
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ผู้รายงานพิเศษเกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน5 ในการนี้ ศาสตราจารย์จอห์น รักกี้ (Professor John  
Ruggie) แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู ้รายงานพิเศษ ภายใต้อ�านาจที่ได้ 
รับมอบหมาย ศาสตราจารย์จอห์น รักกี้ได ้เสนอรายงานส�าคัญอยู ่สองฉบับในปี ค.ศ. 2008  
คือ รายงานชิ้นหลัก6 และรายงานฉบับรอง7 ในปี ค.ศ. 2011 คณะมนตรีว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
ได้รับรองหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนตามกรอบงานขององค์การสหประชาชาติ 
ในการคุ ้มครอง เคารพ และเยียวยา8 สถานะทางกฎหมายของหลักการชี้แนะนี้ไม่ใช่ตราสาร 
ท่ีมีผลผูกพันทางกฎหมาย หมายความว่าการใช้หลักการชี้แนะนี้ไม่มีลักษณะบังคับทางกฎหมาย 
อย ่างไรก็ตาม ตามความเห็นของผู ้ เขียน การประสบความส�าเร็จของการใช ้หลักค�าชี้แนะ
นี้ขึ้นอยู ่กับสองปัจจัยเป ็นอย ่างน ้อย กล ่าวคือ การสร ้างความตระหนักด ้านสิทธิมนุษยชน 
แก่ผู ้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู ้ประกอบการธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด 
ควรมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้และประสานงานกันอย่างใกล้ชิด

โดยสาระส�าคัญแล้ว หลักการชี้แนะของสหประชาชาติได้ก�าหนดเสาหลักอยู่สามเสา  
คือ เสาแรก ก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสาท่ีสอง ก�าหนดให้เป็น 
ความรับผิดชอบของบริษัทที่จะเคารพสิทธิมนุษยชน และเสาท่ีสามคือการก�าหนดให้มีวิธีการต่าง ๆ   
ส�าหรับการเยียวยาความเสียหายทั้งทางกระบวนการทางกฎหมายและไม่ใช่กระบวนการทาง
กฎหมาย

 3.  ประสบการณ์ของประเทศไทย

ก) ภาคการผลิต - บริการที่ถูกกล่าวหา

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนหลายเรื่องว่าสิทธิแรงงาน 
ถูกละเมิดจากบริษัทเอกชน เช่น การไม่ได้รับค่าแรงขั้นต�่าตามกฎหมาย การท�างานเกินกว่าที่กฎหมาย
ก�าหนด สภาพการท�างานที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น

5 From Human rights and transnational corporations and other business enterprises  
(E/CN.4/RES /2005/69), by Office of The High Commissioner for Human Rights, 2005.  Retrieved 
from http://ap.ohchr.org/documents/E/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-2005-69.doc

6 From Protect, respect, and remedy: a framework for business and human rights,  
A/HRC/8/5, by Human Rights Council, 2008. Retrieved from http://daccess-ods.un.org/access.
nsf/Get?Open&DS=A/HRC/8/5&Lang=E

7 From Clarifying the concepts of “sphere of influence” and “complicity”,  
A/HRC/8/16, by Human Rights Council, 2008.  Retrieved from http://daccess-ods.un.org/access.
nsf/Get?Open&DS=A/HRC/8/16& Lang=E

8 From Human rights and transnational corporations and other business enterprises, 
A/HRC/RES/17/4,  by Human Rights Council, 2011. Retrieved from https://documents-dds-ny.
un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/144/71/PDF/G1114471.pdf?OpenElement
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นอกเหนือจากข้อกล่าวหาที่กล่าวมาข้างต้น มีกรณีที่น่าสนใจเกี่ยวกับบริษัทสาขาของ
ต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยบริษัทได้ท�าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่มีความขัดแย้งในประเทศ
คองโก ในบริบทของการท�าธุรกิจในบริเวณพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง ตามหลักค�าชี้แนะของสหประชาชาติ 
รัฐจะต้องให้หลักประกันว่า การท�าธุรกิจจะต้องไม่เกี่ยวข้องในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว นอกจากนี้ นโยบาย 
กฎหมายและกฎระเบียบของรัฐจะต้องจัดการกับความเสี่ยงในพื้นที่ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิผล9  
เป้าหมายหลักของหลักการน้ีก็คือ การตัดช่องทางสนับสนุนทางการเงินเพ่ือตัดตอนฝ่ายกบฏที่ต่อสู้
รัฐบาล โดยสาระส�าคัญก็คือ การท�าธุรกิจกับฝ่ายกบฏจะช่วยหล่อเลี้ยงให้สถานการณ์การละเมิด 
สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งด�ารงอยู่ต่อไปเรื่อย ๆ

กลุ ่มผู ้เช่ียวชาญว่าด้วยสาธารณรัฐคองโกซึ่งก่อตั้งโดยสหประชาชาติได้กล่าวถึง 
ในรายงานว่ามีบริษัทต่าง ๆ ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่มีความขัดแย้งในประเทศคองโก หน่ึงในน้ัน
คือ บริษัท THAISARCO ซึ่งเป็นบริษัทสาขาของ Amalgamated Metals Corporation ในประเทศ
อังกฤษ ต่อมา บริษัท THAISARCO ได้ประกาศนโยบายรับเอาการเฝ้าระวังในเรื่องสิทธิมนุษยชนของ
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือโออีซีดี (Organization for Economic 
Co-operation and Development - OECD) เกี่ยวกับความรับผิดชอบในห่วงโซ่การผลิตในบริเวณ 
พื้นที่มีความขัดแย้งและมีความเสี่ยงสูง การประกาศนโยบายดังกล่าวของ THAISARCO เป็น 
การตอบสนองที่ดีของบริษัทที่ให้ข้อผูกพันในการสนับสนุนมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

ข) ความริเริ่มของประเทศไทย

ประชาคมระหว่างประเทศได้รับเอาหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนส�าหรับธุรกิจด้วย
ความยินดีอย่างมาก ประเทศไทยในฐานะที่เป็นรัฐภาคีองค์การสหประชาชาติก็ได้สนับสนุนบทบาท
ส�าคัญของบริษัทเอกชนในการส่งเสริมมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  ในการประชุมทบทวน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยตามกระบวนการ Universal Periodical Review (UPR) 
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ผู้แทนจากประเทศสวีเดนได้มีข้อเสนอแนะส�าหรับประเทศไทยให้ม ี
การพัฒนา ตรา และบังคับใช้แผนปฏิบัติการแห่งชาติ (National Action Plan) เพื่อน�าหลักการชี้แนะ 
เรื่องสิทธิมนุษยชนส�าหรับธุรกิจของสหประชาชาติ (UNGP) มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ10 ก่อนหน้านั้น 
ไม่นานเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 รัฐบาลไทยได้มีมติคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงการต่างประเทศ

9 From Guiding principles on business and human rights: Implementing the United 
Nations ‘protect, respect and remedy’ framework (no. 7), by United Nations Human Rights 
Office of the High Commissioner, 2011.  Retrieved from www.ohchr.org/Documents/Publications/
GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

10 From Report of the Working Group on the Universal Periodic Review – Thailand,  
A/HRC/33/16, (15 July 2016) no. 158.49, by United Nations, 2016. Retrieved from http:// 
daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/33/16&Lang=E



ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560) 17

และกระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาหลัก UNGP ในโครงการท่าเรือน�้าลึกและ
เขตเศรษฐกิจทวายประเทศเมียนมา ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ประเทศไทยได้ริเริ่มหลายประการเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและข้อผูกพันที่จะน�าหลักการ
ชี้แนะมาปฏิบัติตามในระดับภายในประเทศ 

ประการแรก คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตไิด้แปลหลกัการชีแ้นะเรือ่งสทิธมินษุยชน 
ส�าหรับธุรกิจของสหประชาชาติ (UN Guiding Principled on Business and Human Rights)  
เป็นภาษาไทยแล้ว ในปี 2557 และมีการตีพิมพ์เผยแพร่ทั่วไปอีกด้วย ซึ่งการแปลเป็นภาษาไทยนี้ จะ
ช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในสังคมไทยเข้าใจและเข้าถึงหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนส�าหรับ
ธุรกิจได้โดยปราศจากอุปสรรคด้านภาษา การแปลหลักการชี้แนะเรื่องดังกล่าวนับเป็นก้าวแรกที่ส�าคัญ
ส�าหรับภาคธุรกิจของไทย รวมทั้งนายจ้างและลูกจ้างที่จะท�าความเข้าใจรายละเอียดของหลักการชี้แนะ
และแนวทางการปฏิบัติของทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเรื่องดังกล่าว เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
ซึ่งกันและกัน อันเป็นเงื่อนไขส�าคัญส�าหรับทุกฝ่ายที่จะก้าวย่างไปพร้อมกัน

ประการที่สอง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีส่วนร่วมในเวทีสิทธิมนุษยชน 
ทั้งในระดับสากลและภูมิภาคอย่างแข็งขัน ยกตัวอย่างเช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได ้
เข้าร่วม UN Asia Regional Forum on Business and Human Rights ที่ประเทศกาตาร์11 และต่อมา
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสองท่าน ได้แก่ นายวัส ติงสมิตร และนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ 
ได้เข้าร่วมการประชุมเรื่องเสรีภาพทางเศรษฐกิจกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน12 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

ประการที่สาม คณะอนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยมี 
นางประกายรัตน ์ ต ้นธีรวงศ ์ เป ็นประธานนั้น ได ้น�าหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนของ 
สหประชาชาตสิ�าหรบัธรุกจิมาใช้ในธรุกจิโรงแรมทีจ่งัหวดัภเูกต็ การสมัมนาในครัง้นีไ้ด้มกีารอธบิายให้เหน็ 
ถึงความส�าคัญของหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ในการสัมมนาครั้งนี้  
ผู ้จัดการโรงแรมหลายโรงแรมและผู ้มีส ่วนได ้ เสียอื่น ๆ ได ้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของการด�าเนินธุรกิจ
โรงแรม การจัดสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยกระตุ ้นความตระหนักรู ้ของผู้ประกอบการกิจการโรงแรม 
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในที่ท�างานและห่วงโซ่การให้บริการด้วย

ประการที่ส่ี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีส่วนผลักดันให้กรมคุ ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก�าหนดแนวทาง จัดท�า และ

11 จัดขึ้นโดยคณะท�างานว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เม่ือวันที่ 19 - 20 เมษายน 
2559 ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์

12 จัดโดยเครือข่ายเสรีภาพทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียร่วมกับมูลนิธิฟรีดิกซ์ เนามานน์ ระหว่างวันที่ 
22 - 23 พฤศจิกายน 2559
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ประเมินผลตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน แรกเริ่มนั้น องค์ประกอบของ
คณะกรรมการชดุนีป้ระกอบด้วยผูแ้ทนจากองค์กรต่าง ๆ  ของรฐั ผูแ้ทนจากคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์  
และตัวแทนจากคณะอนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการชุดดังกล่าวยังขาดตัวแทนจากภาคประชาสังคม 
จึงได้มีการเสนอให้เพิ่มตัวแทนจากภาคประชาสังคมเพ่ิมเติม ผู้เขียนได้เสนอว่ากระบวนการร่างแผน
ปฏิบัติการแห่งชาติเป็นเรื่องส�าคัญ และการร่างแผนดังกล่าวควรยึดถือเอกสารสองฉบับคือ Guidance 
on National Action Plans on Business and Human Rights เอกสารนี้จัดท�าโดย UN Working 
Group on Business and Human Rights และ National Action Plans on Business and Human 
Rights: A Toolkit for the Development, Implement, and Review of State Commitments 
to Business and Human Rights Frameworks เอกสารนี้จัดท�าโดย the Danish Institute for 
Human Rights and the International Corporate Accountability Roundtable  เอกสารทั้ง 
สองฉบับนี้เน้นเรื่องการครอบคลุมกลุ่มทุกกลุ่ม (inclusiveness) และความโปร่งใส (transparency)13 

ในขณะที่มีการเขียนบทความนี้ คณะกรรมการชุดน้ีได้เริ่มประชุมไปแล้วหน่ึงครั้ง  
โดยคณะกรรมการมเีป้าหมายว่าจะท�าแผนการประเมินในปีน้ี และเมือ่ท�าแผนการประเมนิเรยีบร้อยแล้ว  
จึงจะเริ่มร่างแผนปฏิบัติการในปี พ.ศ. 2561

 4.  สิ่งที่อยู่เบื้องหน้า

ปัจจุบันการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจได้แพร่กระจายไปทั่วโลกจนกลายเป็น 
กระแสหลัก ประเทศไทยก็ไม่มีข้อยกเว้น มีเหตุผลหลายประการที่อธิบายว่าท�าไมรัฐบาลไทยจึงควร
ให้ความส�าคัญกับประเด็นเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการเตรียมการท�าแผนปฏิบัติการแห่งชาติ

ประการแรก ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารทะเลอย่างปลาและกุ้งรายใหญ่
ของโลก ฉะนั้น จะเป็นผลร้ายกับประเทศไทยเป็นอย่างมากหากว่ารัฐอื่นห้ามน�าเข้าสินค้าดังกล่าว 
โดยให้เหตุผลว่าสินค้าดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ

ประการที่สอง มีแนวโน้มว่าในอนาคตประเทศไทยจะท�าความตกลงการค้าเสรีกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปไม่ช้าก็เร็ว ความตกลงการค้าเสรีดังกล่าวจะผนวกมาตรฐาน 

13  From Guidance on National action plans on business and human rights (pp. 4, 6), by UN  
Working Group on Business and Human Rights, 2014, New York: Office of the High Commissioner 
for Human Rights.; and From National action plans on business and human rights: A toolkit for 
the development, implement, and review of state commitments to business and human rights 
frameworks (p.15), by the Danish Institute for Human Rights, 2014, Copenhagen: the Danish 
Institute for Human Rights.
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แรงงานไว้ ดังน้ัน จึงเป็นโอกาสส�าหรับประเทศไทยที่จะเตรียมการที่จะรับมือประเด็นเรื่องมาตรฐาน
แรงงานภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรี

ประการที่สาม การปรับปรุงมาตรฐานสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยจะมีส่วนช่วยใน 
การเพิม่ภาพลกัษณ์ทีด่ขีองผลติภณัฑ์และธรุกจิบรกิารของประเทศไทยตามไปด้วย ในปัจจุบนั มผีูบ้รโิภค 
จ�านวนมากในประเทศตะวันตกที่ให้ความส�าคัญกับสินค้าที่ตนบริโภคนั้นจะต้องไม่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรง
และโดยอ้อมกับการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ

ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจเป็นเรื่องใหม่และเป็น
ประเด็นท้าทายประเทศไทย การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และการให้ความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกภาคส่วนเป็นภารกิจที่ยากล�าบาก อย่างไรก็ตาม หากมองในแง่ดี น่ีคือการก้าวย่างแรกแต่เป็น 
ก้าวย่างครั้งส�าคัญส�าหรับประเทศไทยที่จะเชิญชวนนายจ้าง ลูกจ้าง ภาคประชาสังคม หน่วยงาน 
ของรัฐและภาควิชาการที่จะมีส่วนร่วมในการร่างแผนปฏิบัติการและสร้างจิตส�านึกร่วมกัน เป้าหมายที่ 
ร่วมกันและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
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การจัดท�ตัวช้ีวัดเบื้องต้น
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

ด้านสิทธิมนุษยชน
ตามปฏิญญาสากล

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ผู้ช ่วยศาสตราจารย์วิชัย ศรีรัตน์  อาจารย์จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์ 

นายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ และนายณฐกร ศรีแก้ว
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การจัดท�าตัวชี้วัดเบื้องต้นตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
ด้านสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ศรีรัตน์  อาจารย์จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์ 
นายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ และนายณฐกร ศรีแก้ว

บทคัดย่อ

บทความนี้อธิบายการพัฒนาชุดตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตามปฏิญญาสากลว่าด้วย 
สิทธิมนุษยชนเพื่อให้เป็นเครื่องมือที่มีมาตรฐานของ กสม. ในการประเมินการด�าเนินงานของรัฐ โดยชี้
ให้เห็นถึงความส�าคัญของตัวชี้วัดต่อการติดตามประเมินการด�าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชน และอธิบายกระบวนการก�าหนดตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ตัวชี้วัดที่จัดท�าขึ้นได้
ตอบสนองต่อปัญหาสิทธิมนุษยชนสังคมไทย ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของพันธกรณีสามมิติด้านสิทธิมนุษยชน 
และให้เป็นตัวชี้วัดที่มีความน่าเช่ือถือและได้รับการยอมรับในทางปฏิบัติ

ตัวช้ีวัดที่คณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีจ�านวน 420 ตัว แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ครอบคลุม 
สทิธเิสรภีาพขัน้พืน้ฐานทีไ่ด้รบัรองไว้ในปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน คอื (1) ด้านสทิธใินการก�าหนด 
เจตจ�านงตนเอง และการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการสาธารณะ (2) ด้านสิทธิในชีวิตและความมั่นคง 
ในชีวิตร่างกาย (3) ด้านสิทธิในความเท่าเทียมทางกฎหมายและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(4) ด้านสิทธิเกี่ยวกับมโนธรรม ความคิดเห็น การแสดงออก การสมาคม และการชุมนุม และสิทธ ิ
เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ครอบครัว และช่ือเสียง (5) ด้านสิทธิด้านเศรษฐกิจและสวัสดิการสังคม 

ค�าส�าคัญ:  ตัวชี้ วัดสิทธิมนุษยชน พันธกรณีระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชน คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

1 โครงการวิจัยเรื่อง “การจัดท�าตัวชี้วัดเบื้องต้นตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” ประกอบด้วยนักวิจัย ดังน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ศรีรัตน์ (หัวหน้า
โครงการ) อาจารย์จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์ นายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ และนายณฐกร ศรีแก้ว (นักวิจัย) สาขา
วชิานติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช ซึง่ไดร้บัการสนบัสนนุจากส�านกังานคณะกรรมการสิทธมินษุยชน 
แห่งชาติ และงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก จากส�านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช ประจ�าปี พ.ศ. 2559
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Identifying Basic Indicators for the Compliance with  
Human Rights Obligations under 

the Universal Declaration of Human Rights*

Assistant Professor Wichai Srirat,  
Jitsupang Tantipriom, Boontan Tansuthep-veravong  

and Natakorn Srikaew

Abstract

This paper aims to explain how basic human rights indicators which will 
be used by the NHRCT have been developed. It discusses functions of indicators for 
the observance of international obligations. It illustrates how to identify key elements 
responding particular human rights problems in the Thai society and what sorts of 
data/ information shall be used for the assessment of their linkage to the indicators 
characteristics. 420 indicators have been identified. Among these, 194 are key indicators 
and 226 are supporting indicators. The research categorized them into five groups; 
indicators for- (1) the right to self-determination and participation in public affairs,  
(2) the right to life and the rights relating to security of person, (3) the rights under 
justice system, (4) the rights relate to freedom of conscience, opinion, expression, 
association and assembly, (5) the right to standard of living and social security.

Keywords:  human rights indicators, international obligations on human rights, National 
Human Rights Commission of Thailand

* The research on Identifying Basic Indicators for the Compliance with Human Rights 
Obligations under the Universal Declaration of Human Rights conducted by  Assistant Professor 
Wichai Srirat, Facaulty of Law, Sukothai Thammathirat Open University, Jitsupang Tantipriom, 
Boontan Tansuthep-veravong and Natakorn Srikaew which is funded by the Office of the National 
Human Rights Commission. This research is awarded excellent by Institute for Research and 
Development, Sukothai Thammathirat of the year 2016.
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 1. บทน�า

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐเป็น
ภารกิจส�าคัญประการหน่ึงขององค์กรสิทธิมนุษยชนทั้งระดับชาติและระหว่างประเทศ ที่จะช่วยให้ 
หน่วยงานต่าง ๆ  ของรัฐได้เห็นปัญหาในการด�าเนินการตามภาระหน้าที่ของตนเพ่ือน�าไปสู่การปรับปรุง 
หรือแก้ไขเพื่อให ้เกิดการคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนดียิ่งขึ้นไป รายงานเกี่ยวกับการด�าเนินงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐมีบทบาทอย่างมากในการส่งเสริมให้รัฐด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนดีขึ้น 

ปัญหาส�าคัญประการหน่ึงในการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนก็คือ การที่รายงาน 
ไม่ได้ให้ข้อมูลท่ีตรงกับประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชน ทั้งน้ี เน่ืองจากความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขต 
เนื้อหาสาระของสิทธิมนุษยชนและพันธะหน้าที่ของรัฐที่มีต่อสิทธิแต่ละประเภท เพราะสิทธิมนุษยชน 
หลายด้านมีลักษณะเป็นเกณฑ์ที่เป็นบรรทัดฐาน หรือปทัสถาน (normative rules)  นอกจากนั้น
สิทธิมนุษยชนหลายประเภท โดยเฉพาะสิทธิด้านเศรษฐกิจและสังคมยังมีลักษณะเป็นสัมพัทธภาพ 
(relativity)  ซึ่งการปรับใช้เกณฑ์มาตรฐานระหว่างประเทศจะขึ้นอยู่กับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ ลักษณะดังกล่าวส่งผลต่อการจัดท�ารายงานของรัฐ
ต่าง ๆ เช่น ในระยะเริ่มแรกรัฐภาคีมักรายงานข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์ หรือให้ข้อมูลที่ไม่มีความ 
เชื่อมโยงกับพันธะหน้าที่ของรัฐ หรือเสนอตัวช้ีวัดเชิงสถิติที่ไม่สามารถน�าไปสู่การสรุปการปฏิบัติตาม
พันธะหน้าที่สิทธิมนุษยชนได้2 ผลก็คือท�าให้คณะกรรมการระหว่างประเทศไม่สามารถให้ข้อเสนอแนะ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐภาคีได้3 ดังน้ัน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตามอนุสัญญาต่าง ๆ จึงได้ร่วมกัน 
สนับสนุนให้รัฐได้จัดท�าตัวช้ีวัดสิทธิมนุษยชนเพื่อช่วยในการประเมินตนเองและเพื่อเป็นแนวทาง 
ในการเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ

การพัฒนาตัวชี้วัดมีวิธีวิทยา (methodology) เฉพาะเพ่ือให้ได้ตัวชี้วัดที่ดี สามารถ 
ใช้ช้ีหรือวัดได้ตามวัตถุประสงค์ นอกจากนั้นตัวชี้วัดการปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนยังต้อง 
ตั้งอยู ่บนพื้นฐานของพันธกรณีระหว่างประเทศ สะท้อนปัญหาประเด็นสิทธิมนุษยชนอันจ�าเพาะ 
ของสังคมที่ตัวชี้วัดน�าไปใช้ และการจัดท�าหรือก�าหนดตัวชี้วัดต้องเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วม 
ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีภาระหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ 
จัดท�ารายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยเสนอต่อรัฐสภาและเผยแพร่

2 From Report on indicators for monitoring compliance with international human rights 
instruments, UN Doc. HRI/MC/2008/3, [by Office of The High Commissioner for Human Rights, 2008, 
Retrieved from http://www2.ohchr.org/english/issues/indicators/docs/HRI.MC.2008.3_en.pdf]

3 Ibid.
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รายงานให้กับประชาชน4 นอกจากนั้น ยังมีอ�านาจเสนอรายงานคู่ขนาน (alternative report)  
ต่อสหประชาชาติ จึงจ�าเป็นจะต้องมีตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นเครื่องมือที่มีมาตรฐานในการประเมินและ 
ตดิตามการปฏบิตัติามพนัธกรณรีะหว่างประเทศด้านสทิธมินษุยชน ด้วยเหตุนี้จึงมีโครงการศึกษา ตัวชี้วัด 
เบื้องต้นตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขึ้น

 2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์คือ การพัฒนาตัวชี้วัดเพ่ือให้เป็นเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน 
เบื้องต้นในการตรวจสอบการด�าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  
ทั้งนี้ มีกรอบส�าหรับการพัฒนาตัวชี้วัดคือ “ชุดตัวชี้วัดที่เกิดจากการก�าหนดมิติด้านสิทธิมนุษยชน 
ที่เหมาะสมส�าหรับสังคมไทย และจะช่วยสร้างมาตรฐานเบื้องต้นในการประเมินสถานการณ์ 
ด้านสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน”

 3. กรอบทฤษฎีในการวิจัย 

ชุดตัวช้ีวัดตามโครงการวิจัยน้ีใช้กรอบทฤษฎีสองด้าน คือทฤษฎีตัวชี้วัดที่ดี และทฤษฎี
ทางกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับพันธกรณีของรัฐด้านสิทธิมนุษยชน

 4.  ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย

ได้ “ชุดตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” ซึ่งได้
พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการด�าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนที่มีมาตรฐานตามหลัก 
วิชาการ น�าเสนอต่อ กสม. เพื่อใช้ในการด�าเนินการตรวจสอบและติดตามการด�าเนินการตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐบาล นอกจากนั้น ภาคประชาสังคม เช่นองค์กรพัฒนาเอกชน
ท่ีด�าเนินงานด้านการตรวจสอบการด�าเนินงานสิทธิมนุษยชนอาจน�าตัวชี้วัดไปประเมินการด�าเนินงาน
ได้ด้วย

 5. ระเบียบวิธีการวิจัย

การวิจัยโครงการน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณโดยศึกษาวิเคราะห์จากเอกสาร 
ประกอบกับการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสามครั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง (focus groups) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) บุคคลและหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องคือ ผู้ใช้ชุดตัวชี้วัด ผู ้จัดเก็บข้อมูลและหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ถูกประเมินโดยตัวชี้วัด  
รวมถึงการรับฟังความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ด้านการจัดท�าตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชน 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตัวชี้วัดให้มีลักษณะเป็นเครื่องมือที่ใช้ระดับประเทศ คณะผู้ศึกษา 

4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257; รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 200
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ใช้แนวทางการจัดท�าตัวช้ีวัดของส�านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of 
the High Commissioner on Human Rights: OHCHR) เป็นแนวทางในการพัฒนาตวัชีวั้ด ประกอบกบั 
การศกึษาเปรยีบเทยีบการจดัท�าชดุตวัชีวั้ดสทิธมินุษยชนของสหราชอาณาจกัร แอฟรกิาใต้ และฟิลปิปินส์ 

กระบวนการที่คณะผู ้ศึกษาได้ด�าเนินการในการจัดท�าตัวชี้วัดตามโครงการนี้ โดย 
แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน คือ (1) การก�าหนดแหล่งที่มาของพันธกรณีสิทธิมนุษยชนและสาระแห่งสิทธิ  
(2) การก�าหนดข้อมลูเกีย่วกบัการปฏบิตัติามพนัธกรณด้ีานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย (3) การศกึษา 
เปรียบเทียบแนวทาง การจัดท�าชุดตัวช้ีวัดของ OHCHR และของต่างประเทศ (4) การมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (5) การสัมภาษณ์เชิงลึก (6) การรับฟังความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ

แผนภูมิที่ 1 กรอบการด�าเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งชุดตัวชี้วัดการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชน

2. ตัวชี้วัด
ที่มีกระบวนการ/ 

 วิธีการ
ที่เหมาะสม

1. พันธกรณี
ระหว่างประเทศ 
ในการประเมิน

ตรวจสอบ

3. สะท้อนมิติ
ทางด้าน

พันธะหน้าที่
ของรัฐ

4. ใช้ประเมิน
สถานการณ์กรอบคิด

UDHR ICCPR

IECSCR General Comment

Complaints

แหล่งที่มา
ปทัสฐาน

สาระแห่งสิทธิ ตัวชี้วัด
เกณฑ์วัด

หน่วยงาน
ผู้ปฏิบัติ

ภาคประชา
สังคม

ชุดตัวชี้วัด

ชุดตัวชี้วัด
สุดท้าย

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการชี้วัด
สิทธิมนุษยชน

ผู้ปฏิบัติ

ผู้ใช้ประโยชน์
จากตัวชี้วัด

เจ้าของข้อมูล
/

ผู้จัดเก็บข้อมูล

List of Issues

Concluding
Observation

UPR List of
Recommendation

ICCPR Report
(Thailand)

Alternative
Report

Countries Report
(US Department)

Annual Report
(British Gov.)

กรอบคิด
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 6. ผลการวิจัย

การด�าเนินการตามกระบวนการพัฒนาตัวชี้วัดข้างต้น ท�าให้ได้ชุดตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชน 
ท่ีพัฒนาขึ้นจากการก�าหนดมิติด้านสิทธิมนุษยชนที่ตอบสนองต่อปัญหาสิทธิมนุษยชนอันเฉพาะ
ของสังคมไทย โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของพันธกรณีระหว่างประเทศที่สะท้อนพันธกรณีสามมิติของ
สิทธิมนุษยชน คือ พันธกรณีในการเคารพ พันธกรณีในการปกป้องคุ้มครอง และพันธกรณีในการ
ท�าให้เป็นจริง และครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีได้รับรองไว้ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
ทุกด้าน ชุดตัวชี้วัดประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้งหมด 420 ตัว แบ่งเป็นตัวชี้วัดหลัก 194 ตัว ตัวชี้วัดรอง 
226 ตัว ในจ�านวนนี้ แบ่งเป็นตัวชี้วัดโครงสร้าง 101 ตัว ตัวชี้วัดกระบวนการ 165 ตัว และตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์ 154 ตัว ซึ่งจ�าแนกได้เป็น 5 กลุ่ม  คือ

กลุ่มตัวช้ีวัดที่ 1 สิทธิในการก�าหนดเจตจ�านงตนเองและการมีส่วนร่วมในการบริหาร
กิจการสาธารณะ (UDHR-1) กลุ่มน้ีมีองค์ประกอบที่เป็นสาระแห่งสิทธิ 3 ด้าน คือ (1) การมีส่วนร่วม 
ในการก�าหนดระบอบทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (2) การมีส่วนร่วมในการก�าหนด
นโยบายหรือแผนเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการสาธารณะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
(3) การมีสิทธิออกเสียงเลือกผู้แทนตามวิถีทางประชาธิปไตย 

ตัวอย่างตัวช้ีวัดกลุ่มน้ี เช่น

ตัวช้ีวัดโครงสร้าง (A/a) ตัวชี้วัดกระบวนการ (B/b) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (C/c)

ตัวช้ีวัดหลัก (A) ตัวชี้วัดหลัก (B) ตัวชี้วัดหลัก (C)

1 .  มีบทบัญญัติ ในรั ฐธรรมนูญ 
ให ้ จัดท� าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสงัคมแห่งชาต ิโดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน

2. มีกฎหมายรับรองความเป ็น
อิสระขององค์กรพัฒนาเอกชน 

1 .  มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห ่ งชาติที่ จั ดท� าขึ้ น โดย 
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ  
ของประชาชนและมีการทบทวน 
แผนฯ เป็นระยะ

1. จ�านวนค�าร ้องเรียนเกี่ยวกับ
แผนหรือโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
หรื อสั งคมที่ อ ้ า ง ว ่ า ไม ่ เป ็ น ไป 
ตามที่กฎหมายก�าหนด (กสม. ,  
ศาลปกครอง, ศาลรัฐธรรมนูญ) 

ตัวช้ีวัดรอง (a) ตัวชี้วัดรอง (b) ตัวชี้วัดรอง (c)

3. มีกฎหมายรับรองสิทธิประชาชน 
ในการเสนอกฎหมาย ประชามติ 
และยื่ น เรื่ อ ง ถอดถอนผู ้ ด� า ร ง
ต�าแหน่งทางการเมือง 

2. มีองค์กรที่ให ้ค�าปรึกษาเกี่ยว
กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ที่ เ ป ็ น ตั ว แทนจ ากประช าชน 
กลุ่มต่าง ๆ 

2. จ�านวนรายงานของสื่อมวลชน/
NGOs เกี่ยวกับโครงการที่ไม่ผ่าน
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน  
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กลุ ่มตัวชี้วัดที่ 2 สิทธิในชีวิตและความมั่นคงในชีวิตร่างกาย (UDHR-2) กลุ ่มนี้มี 
องค์ประกอบท่ีเป็นสาระแห่งสิทธิ 8 ด้าน คือ (1) การปลอดจากการถูกพรากชีวิตโดยพลการ  
โดยอ�าเภอใจ หรือโดยมิชอบของรัฐ (2) การปลอดจากการท�าให้บุคคลหายตัวไปโดยการใช้ก�าลัง
บังคับ (3) การปลอดจากการพรากชีวิตโดยปัจเจกชนหรือจากการสู้รบและสงคราม (4) การรอดพ้น 
จากความตายที่เกิดจากโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ อุบัติเหตุ และมลพิษ (5) การปลอดจากการถูกจับกุม 
คุมขังโดยพลการ (6) การปลอดจากการถูกทรมาน ลงโทษ หรือได้รับการปฏิบัติที่ทารุณโหดร้าย หรือ
เป็นการย�่ายีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ (7)  การปลอดจากอาชญากรรมรุนแรงที่คุกคามความมั่นคง
ปลอดภัยในสวัสดิภาพของบุคคล (8) การมีอิสรภาพในการเดินทาง เลือกถิ่นที่อยู่อาศัยและไม่ถูก 
ขับออกนอกประเทศโดยพลการ

ตัวอย่างตัวช้ีวัดในกลุ่มน้ี เช่น

ตัวช้ีวัดโครงสร้าง (A/a) ตัวชี้วัดกระบวนการ (B/b) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (C/c)

ตัวชี้วัดหลัก (A) ตัวชี้วัดหลัก (B) ตัวชี้วัดหลัก (C)

1. มีกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาห้ามการควบคุมบุคคลอื่น
โดยปราศจากอ�านาจ หน้าที่โดย
กฎหมาย หรือใช้อ�านาจหน้าที่โดย
มิชอบ

2 .  มี ก ฎ ห ม า ย ก� า ห น ด ค ว า ม
รั บผิ ดทางอาญาหรื อทางวิ นั ย 
ของผู ้บังคับบัญชาที่ใช้ หรือรู ้เห็น
เป็นใจ ละเว้นไม่ใช้อ�านาจหน้าที่
ในการป้องกันผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
ควบคุ มบุ คคล โดย มิ ชอบด ้ ว ย
กฎหมาย

3. มีกฎหมายก�าหนดระยะเวลา
สูงสุดที่เจ้าพนักงานสามารถควบคุม
ตัวผู ้ ถูกกล ่ าวหาก ่อนฟ ้องศาล
สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ 

1. มีกระบวนการในการตรวจสอบ
การใช ้อ�านาจของเจ ้าหน ้าที่ ใน
การควบคุมตัวผู ้ถูกกล่าวหา หรือ 
ผู ้ต ้องขังที่ร ้องเรียนว ่าถูกคุมขัง 
โดยมิชอบโดยศาล

2. มีกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน
เก่ียวกับพนักงานควบคุมตัวบุคคล
ไว้โดยมิชอบ

3.  มีมาตรการให ้ เจ ้ าพนักงาน
สอบสวนที่ควบคุมตัวบุคคลที่ถูก
กล่าวหาว่ากระท�าผิดไว ้เกิน 48 
ชั่วโมง ต้องขออนุญาตศาล

1. จ�านวนคดีที่ผู้พิพากษาตัดสินว่า
บุคคลถูกควบคุมตัวโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย 
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ตัวช้ีวัดรอง (a) ตัวชี้วัดรอง (b) ตัวชี้วัดรอง (c)

4. มีรัฐธรรมนูญรับรองเสรีภาพ
ของบุคคลที่จะไม่ถูกจับกุม คุมขัง 
หรือควบคุมตัวไว ้โดยมิชอบด้วย
กฎหมาย

4. มีการฝึกอบรมให้ความรู้ให้กับ
เจ้าหน้าที่ 

5. มีการก�าหนดสถานที่ควบคุม 
ตั วบุคคลให ้ เป ็นที่ เป ิ ด เผยต ่อ
สาธารณะ ( ไม ่ มี คุ กลั บ )  และ 
เข้าถึงได้โดยบุคคลทั่วไป

 

2. สัดส่วนของคดีที่มีการร้องเรียน 
ว่าเจ้าพนักงานกระท�าการควบคุม 
กั ก ขั ง โ ด ย มิ ช อ บ แ ล ะ ศ า ล มี 
ค� าพิ พ ากษาล ง โทษต ่ อคดี ที่ มี 
การร้องเรียนฯ ต่อศาล

3. สัดส่วนคดีที่มีการร้องเรียนว่า
มีการจับกุมคุมขังโดยมิชอบด้วย
กฎหมายต่อคดีที่มีการฟ้องร ้อง
ต่อศาล

กลุ่มตัวช้ีวัดที่ 3  สิทธิในความเท่าเทียมทางกฎหมายและสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา (UDHR-3) กลุ่มนี้ มีองค์ประกอบที่เป็นสาระแห่งสิทธิ 5 ด้าน คือ (1) การปลอดจาก
การเป็นทาส การถูกค้ามนุษย์ ถูกบังคับแรงงาน หรือถูกคุมขังเนื่องจากการไม่ช�าระหนี้ทางแพ่ง  
(2) การได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ (3) การได้รับ 
การพิจารณาคดีโดยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เป็นธรรมเมื่อถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิด 
ทางอาญา (4) การได้รับการพิจารณาคดีข้อพิพาทในด้านสิทธิและหน้าที่ โดยศาลที่เป็นกลาง อิสระ 
เท่ียงธรรม และมีประสิทธิภาพ (5) การได้รับการชดเชยจากการใช้กระบวนการยุติธรรมที่ไม่ชอบ 
หรือที่ผิดพลาด
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ตัวอย่างตัวช้ีวัดในกลุ่มน้ี เช่น

ตัวช้ีวัดโครงสร้าง (A/a) ตัวชี้วัดกระบวนการ (B/b) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (C/c)

ตัวชี้วัดหลัก (A) ตัวชี้วัดหลัก (B) ตัวชี้วัดหลัก (C)

1. การเป็นภาคี ICCPR 

2. มีกฎหมายรับรองสิทธิผู ้ต้องหา
และจ�าเลยในคดีอาญา สอดคล้อง
กับมาตรฐานระหว ่ างประเทศ 
โดยเฉพาะ

· การสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็น 
ผู้บริสุทธ์ิ

· การได้รับการพิจารณาโดยศาล
ท่ีเป็นธรรมอย่างรวดเร็ว

· การมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือ 
ท า ง ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ สิ ท ธิ ใ น 
การประกันตัว

· การแยกผู้ต้องหา / จ�าเลยออก
จากนักโทษ

· การได้รับการเยียวยาความเสีย
หายจากกระบวนการยุติธรรมที่
ผิดพลาด

· การมีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลสูง
ขึ้ น ไป  และมี ก า ร รื้ อฟ ืน้ คดี 
ขึ้นพิจารณาใหม่

1. มีการน�ากระบวนการพิจารณา
คดีอาญาที่ เป ็นไปตามมาตรฐาน
ระหว่างประเทศไปใช้ในทางปฏิบัติ 
โดยมีองค์ประกอบในการพิจารณา
ดังนี้

· ต้องมีการแจ้งข้อหาในขณะเริ่ม
จับกุมผู้ต้องหา

· การจับกุมต้องมีหมายจับซ่ึง
ออกโดยศาลเว ้นแต ่ความผิด
ซึ่งหน้า

·  ผู ้ ต ้ อ ง ห ามี สิ ท ธิ์ ไ ด ้ รั บ ค� า
ปรึกษาจากทนายหรือที่ปรึกษา
กฎหมายในชั้นสอบสวนและ 
ในการต่อสู้คดีในชั้นศาล

· การพิจารณาคดีอาญาจะต้อง
เป ็นการพิจารณาเป ิดเผยใน
กระบวนการพิจารณาที่เปิดเผย 
ต ่ อ ส า ธ า ร ณ ะ เ ว ้ น แ ต ่ ค ดี 
ที่เกี่ยวกับผู ้เยาว์หรือต้องการ
คุ ้ มครองผลประ โยชน ์ ขอ ง 
จ�าเลย 

1. ระยะเวลาเฉลี่ยการพิจารณา 
คดีอาญาในศาลชั้นต ้นนับตั้งแต ่
วันฟ ้องถึงวันพิพากษาของศาล
ชั้นต้น 

2. จ�านวนคดีอาญาร้ายแรงที่มีระยะ
เวลาในการพิจารณาด�าเนินคดีเกิน
กว่าสองปี

ตัวชี้วัดรอง (c)

3. จ�านวนคดีที่สื่อมวลชนรายงาน
ในการแถลงข่าวว่าบุคคลนั้นกระท�า 
ความผิดอาญา

4. จ�านวนคดีที่สื่อมวลชนรายงาน
ว่าผู้ต้องหาถูกท�าร้ายในการท�าแผน 
ประกอบอาชญากรรม

5. ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการ 
เร่ิมต้นกระบวนฟ้องจนคดีถึงที่สุด 
(แยกประเภทตามอัตราโทษ)

6. ระยะเวลาเฉลี่ยของการพิจารณา
คดีอาญานับตั้งแต ่วันฟ ้องถึงวัน
พิพากษาของศาลอุทธรณ์

กลุ ่มตัวชี้วัดที่ 4 สิทธิเกี่ยวกับมโนธรรม ความคิดเห็น การแสดงออก การสมาคม 
และการชุมนุม และสิทธิเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ครอบครัว และชื่อเสียง กลุ่มนี้มีองค์ประกอบ 
ที่เป็นสาระแห่งสิทธิ 9 ด้าน คือ (1) การปลอดจากการถูกแทรกแซงหรือข่มขู่คุกคามเพื่อให้เปลี่ยน 
ความคิด ความเชื่อ (2) การปลอดจากการแทรกแซงโดยไม่ชอบธรรมจากรัฐหรือจากการข่มขู่คุกคาม 
อันเนื่องมาจากการแสดงออก ความคิดเห็น (3) ความเป็นอิสระและความรับผิดชอบของส่ือมวลชน 
และความหลากหลายของธุรกิจสื่อสารมวลชน (4) ความมีอิสระในการนับถือศาสนาและการปฏิบัติ
พิธีกรรม และการแสดงออกเกี่ยวกับความเชื่อทางด้านศาสนา (5) การปลอดจากการถูกแทรกแซง
โดยไม่ชอบธรรมในการจัดตั้ง หรือด�าเนินกิจกรรมของกลุ ่มหรือสมาคม (6) การมีเสรีภาพใน 
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การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน (7) การปลอดจากการแทรกแซงโดยไม่ชอบธรรมในการชุมนุม
ทางการเมือง (8) การมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงาน 
ของรัฐ (9) การได้รับการเยียวยาที่เป็นผลจากความเสียหายอันเนื่องมาจากการละเมิดเกียรติยศ  
ชื่อเสียง หรือความเป็นส่วนตัว

ตัวอย่างตัวช้ีวัดในกลุ่มน้ี เช่น

ตัวช้ีวัดโครงสร้าง (A/a) ตัวชี้วัดกระบวนการ (B/b) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (C/c)

ตัวช้ีวัดหลัก (A) ตัวชี้วัดหลัก (B) ตัวชี้วัดหลัก (C)

1. การเป็นภาคี ICCPR

2. มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญก�าหนด
ห ้ามการเลือกปฏิบัติต ่อบุคคล 
อันเนื่องมาจากความแตกต่างใน
ความเชื่อ หรือการนับถือศาสนา 
ความคิดเห็น และมโนธรรมไว ้ 
ในรัฐธรรมนูญ (กฎหมายบัญญัติ
ห้ามแทรกแซงความเชื่อ ความคิด  
และการนับถือศาสนา) (หลักการ 
ห้ามเลือกปฏิบัติ) 

1. มีกลไก องค์กรทางด้านบริหาร
หรือองค์กรตุลาการรับข้อร้องเรียน 
ของบุคคลที่ถูกคุกคามหรือเสีย
หายอันเนื่องมาจากการมีความเชื่อ  
หรือการนับถือศาสนา เพื่อให้ระงับ 
การคุ กคามและเยี ยวยาความ 
เสียหาย 

 

1. จ�านวนข่าว (คร้ัง หรือ คดี) ที่
ปรากฏในรายงานของสื่อมวลชน  
NGOs ว่าบุคคล หรือกลุ ่มบุคคล
ถูกข ่มขู ่คุกคามอันเนื่องมาจาก 
การแสดงความคิดเห็น ความเชื่อ 
หรือการนับถือศาสนา

2. จ�านวนค�าร้องเรียนหรือจ�านวน
คดีอาญาที่มีการร้องเรียน ร้ือฟ้อง 
ต ่อศาลว ่ ามีการละเมิดสิทธิ ใน
เสรีภาพในการมีความเชื่อหรือ 
การนับถือศาสนา 

3.จ�านวนค�าฟ ้องที่ เกี่ยวกับการ
ละเมิดชื่อเสียงเกียรติยศที่ได ้รับ
การเยียวยา

ตัวช้ีวัดรอง (a) ตัวชี้วัดรอง (b) ตัวชี้วัดรอง (c)

3. มีกฎหมายบัญญัติให้การท�าร้าย 
การคุกคาม/ ท�าร้าย บุคคล หรือ
กลุ ่มบุคคลที่มีความแตกต่างทาง
ความเชื่อหรือการนับถือศาสนา 
เป ็นความผิดอาญารวมถึงการมี
บทบัญญัติทางอาญา ห้ามการเขียน
หรือพูดเพื่อให้เกิดความเกลียดชัง 
(Hatred Speech)  

2 .  มี เนื้ อหาเรื่ องการมี ใจกว ้ าง 
(ขันติ -ธรรม-tolerance) การ
ยอมรับความแตกต่างทางความคิด 
ความเชื่อ และศาสนา ในหลักสูตร
การศึกษาทุกระดับ

 

3. จ�านวนเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับ 
การถูกข่มขู่คุกคามอันเน่ืองมาจาก 
ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ห รื อ 
ความเชือ่ หรอืจากการนบัถอืศาสนา

กลุ่มตัวชี้วัดที่ 5  สิทธิด้านเศรษฐกิจและสวัสดิการสังคม กลุ่มน้ีมีองค์ประกอบที่เป็น 
สาระแห่งสิทธิ 10 ด้าน คือ (1) การมีสภาพการท�างานและสวัสดิการด้านแรงงานที่เหมาะสม  
(2) การมีสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขอนามัยหรือเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  
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(3) การส่งเสริมและคุ ้มครองสตรี (แม่และเด็ก) ในภาวะตั้งครรภ์ (4) การได้รับการบริการทาง 
การแพทย์ที่มีราคาไม่แพง มีคุณภาพ และเข้าถึงได้ง่าย (5) การได้รับการศึกษาภาคบังคับที่มีคุณภาพ 
อย่างทั่วถึงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (6) การมีโอกาสศึกษาในระดับที่สูงขึ้น (7) การมีที่อยู่อาศัยที่พอเพียง 
(8) การมีน�้าสะอาดส�าหรับอุปโภคบริโภค (9) การเข้าถึงน�้าเพื่อการเกษตร (10) การมีอาหารที่จ�าเป็น
และปลอดภัยต่อร่างกาย

ตัวอย่างตัวช้ีวัดในกลุ่มน้ี เช่น

ตัวช้ีวัดโครงสร้าง (A/a) ตัวชี้วัดกระบวนการ (B/b) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (C/c)

ตัวชี้วัดหลัก (A) ตัวชี้วัดหลัก (B) ตัวชี้วัดหลัก (C)

1. การเป ็นภาคีอนุสัญญา ILO  
ที่ เกี่ ยวข ้องกับสิ่ งแวดล ้อมและ 
อาชีวอนามัยในการท�างาน

2 .  มี ก ฎ ห ม า ย ที่ ก� า กั บ ส ภ า พ 
แวดล ้ อมการท� า งาน  (พ . ร .บ . 
คุ้มครองแรงงาน 2541 หมวด 8)

3. มีกฎหมายชดเชยให้กับลูกจ้าง 
ที่ ได ้รับอันตรายจากการท�างาน 
หรื อ อุ บั ติ เ ห ตุ จ ากกา รท� า ง าน  
(พ.ร.บ. เงินทดแทน)

1. มีหน่วยงาน องค์กรระดับชาติ 
ท่ีรับ ผิดชอบในการศึกษา วิจัย 
พัฒนา การตรวจสอบ ติดตามการ
ด�าเนินงานเก่ียวกับความปลอดภัย
และอาชี วอนามัย เกี่ ยวกับการ
ท�างาน  

2. มีกองทุนเงินทดแทนผู้ประสบภัย
จากการท�างาน

1 . ร ้ อ ยละของลู ก จ ้ า งที่ ไ ด ้ รั บ 
การตรวจสุขภาพประจ�าปี ร้อยละ 
ของลูกจ้างที่ได ้รับค่าชดเชยจาก
กองทุนสวัสดิการแรงงานเน่ืองจาก
ความพิการหรือบาดเจ็บ (กองทุน
เงินทดแทน)

ตัวชี้วัดรอง (a) ตัวชี้วัดรอง (b) ตัวชี้วัดรอง (c)

4.  การเป ็นภาคีอนุสัญญาหลัก  
แปดฉบับ 

5 .  มี กฎหมายรับรองสิทธิ ของ
ทายาทที่จะได ้รับมรดกในสิทธิ 
ท่ีเป็นสวัสดิการ

3. มีงบประมาณที่พอเพียงในการ
ด�า เนินการส ่ ง เสริมและพัฒนา
วิทยาการเกี่ยวกับความปลอดภัยใน 
ชีวอนามัย (กองทุนอาชีวอนามัย)

2. จ�านวนลูกจ้างที่ได้รับอุบัติเหตุ
จากการท�างาน

3. จ�านวนลูกจ้างที่ป่วยด้วยโรคที่
เกิดจากการท�างาน

 7. อภิปรายผลการวิจัย

 7.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน 

เน้ือหาสาระและพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนเกิดจากการอธิบายความเกี่ยวกับ
คุณค่าของมนุษย์ที่อยู่บนแนวคิดทางสังคมการเมืองที่มีพัฒนาการมายาวนาน ดังน้ันส่ิงจ�าเป็นเบื้องต้น 
ในการจัดท�าตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนคือ การเข ้าใจแนวคิดของสิทธิมนุษยชนอันเป ็นพื้นฐาน 
ของการเข้าใจพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน
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 7.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิ ข้ันพ้ืนฐานประจ�าตัวมนุษย ์ ซึ่งแนวคิดนี้ ได ้
รับการพัฒนาโดยปรัชญาการเมืองของส�านักคิดต่าง ๆ แต่สรุปได้ว ่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที ่
มิได้อยู่นิ่งเฉย แต่เป็นผลจากวิวัฒนาการของกระบวนการเรียกร้อง (struggle) ของกลุ่มผลประโยชน์
ต่าง ๆ ท่ีอ้างความชอบธรรมของประโยชน์น้ัน ๆ ว่าเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อความเป็นมนุษย์ (human 
dignity) โดยมีฐานทางกฎหมายในการเรียกร้อง5  สิทธิขั้นพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อความเป็นมนุษย์ที่เรียก 
ว่า “สิทธิมนุษยชน” น้ันได้รวบรวมไว้ในตราสารสิทธิมนุษยชน 3 ฉบับ คือปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน (Universal Declaration on Human Rights: UDHR) ซึ่งได้รับรองโดยสมัชชา
สหประชาชาติเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 1948 และสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 2 ฉบับคือ กติกา 
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  (ICCPR) และกติการะหว่างประเทศ 
ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR)  โดย ICCPR และ ICESCR นั้นได้จัดท�าขึ้น 
เพื่อขยายความหลักการและเน้ือหาสิทธิและเสรีภาพตาม UDHR ได้รับการยอมรับโดยรัฐสมาชิก
สหประชาชาติอย่างกว้างขวาง จากข้อมูลจนถึงวันที่ 5 มกราคม 2560 มีรัฐที่เป็นภาคี ICCPR จ�านวน 
169 ประเทศ6 และเป็นภาคี ICESCR จ�านวน 165 ประเทศ7 หลักการตาม UDHR  และกติกาสอง
ฉบับนั้นได้รับการรับรองว่าเป็น “ธรรมนูญสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (International Bills of  
Rights)” เมื่อพิจารณาถึงจ�านวนรัฐภาคี แนวปฏิบัติของรัฐต่าง ๆ (state practice) และการที่ 
รัฐต่าง ๆ  ได้ยกหลักการตามตราสารขึ้นกล่าวอ้างอย่างกว้างขวาง แสดงถึงความเชื่อมั่นว่ามีฐานะทาง
กฎหมาย (opino juris) ท�าให้นักกฎหมายระหว่างประเทศเชื่อว่าสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตาม 
“ธรรมนูญสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ” น้ัน มีฐานะจารีตประเพณีระหว่างประเทศ ตามธรรมนูญ
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศข้อ 38 ซึ่งมีผลผูกพันทุกรัฐ

แม้ว่ากติกาทั้งสองฉบับจะช่วยให้หลักการและเนื้อหาของสิทธิมนุษยชน
มีความชัดเจนขึ้น แต่โดยที่สิทธิมนุษยชนเป็นค�าที่มีลักษณะเป็นเกณฑ์ที่เป็นปทัสถาน (normative) 
ปัญหาเกี่ยวกับสาระและขอบเขตของสิทธิมนุษยชนหาได้หมดไปไม่ คณะกรรมการประจ�าสนธิสัญญา  
(treaty bodies)8 ได้มีบทบาทส�าคัญในการท�าให้เนื้อหาของสิทธิด้านต่าง ๆ มีความชัดเจนขึ้น  

5 จาก แนวคิดและพัฒนาการของกฎหมายสิทธิมนุษยชน (น. 10), โดย วิชัย ศรีรัตน์, 2558, ใน เอกสาร
การสอนชุดวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชน, นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. พิมพ์ครั้งที่ 3.

6 From United Nations Treaties Collection, by United Nations, 2015. Retrieved from 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&id=IV~4&chapter=4&lang=en 

7 From United Nations Treaties Collection, by United Nations, 1966, Retrieved from 
https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?chapter=4&lang=en&mtdsg_no=iv-3&src=treaty

8 คณะกรรมการประจ�าสนธิสัญญาของ ICCPR คือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Rights 
Committee: HRC) คณะกรรมการประจ�าสนธิสัญญาของ ICESCR  คือ คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม (Committee on Economic Social and Cultural Rights: CESCR )
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โดยการจัดท�าความเห็นทั่วไป หรือข้อคิดเห็นร่วมอันส�าคัญ (General Comments) อันเป็นการตีความ
ข้อบทของกติการะหว่างประเทศซึ่งเป็นการอธิบายประเด็นที่ส�าคัญในการจัดท�ารายงานหรือเนื้อหา 
ความหมายและพันธกรณีของรัฐของสิทธิต่าง ๆ ที่รับรองโดย ICCPR และ ICESCR ซึ่งเกิดจาก 
การสังเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ  ที่อยู่ในรายงานตามวาระของรัฐภาคี ประกอบกับแนวค�าวินิจฉัยคดีที่เป็น 
ข้อพิพาทขององค์กรสิทธิมนุษยชน ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ทั้งสองคณะได้จัดท�าข้อคิดเห็นร่วม
อันส�าคัญอย่างต่อเน่ืองซึ่งถือว่าเป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการอธิบายพันธกรณีของรัฐได้ประการหนึ่ง

ตัวอย่างเช่น ข้อคิดเห็นร่วมอันส�าคัญตาม ICCPR ของ HRC เกี่ยวกับ “สิทธิในชีวิต” ซึ่ง 
HRC อธิบายว่าสิทธิน้ีไม่ได้หมายความว่ารัฐมีหน้าที่เพียงไม่พรากชีวิตบุคคลโดยพลการ หรือมีหน้าที่
เพียงมีกฎหมายอาญาก�าหนดให้การฆ่าเป็นความผิดอาญาเท่าน้ัน แต่รัฐยังมีหน้าที่ป้องกันการท�าให้
บุคคลหายตัวไปโดยการใช้ก�าลัง ซึ่งมักน�าไปสู่การพรากชีวิต และต้องมีกลไกและกระบวนการใน การ
ไต่สวนบคุคลทีห่ายตวั9 นอกจากนัน้ รฐัต้องมมีาตรการเชงิบวก และต้องใช้มาตรการทกุอย่างทีเ่หมาะสม 
เพื่อลดการตายของทารกแรกเกิดและเพิ่มอายุขัยของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการขจัด 
ภาวะทุพโภชนาและโรคระบาด10 รัฐต้องทบทวนกฎหมายอาญาเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต โดยใช้เฉพาะ 
กับ “อาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุด” จริงๆ เท่านั้น โทษประหารต้องใช้อย่างเฉพาะเจาะจง และผู้กระท�า
ผิดมีสิทธิได้รับการลดโทษและการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการตุลาการระดับสูงขึ้นไป11 ตัวอย่าง ข้อ 
คิดเห็นร่วมอันส�าคัญตาม ICESCR ที่ CESCR ได้อธิบายความหมายของสิทธิจะมีอาหารที่พอเพียง12 ว่า 
สิทธินี้เกิดขึ้นได้เมื่อทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอ หรือไม่ก็จากการจัดซื้อหาได้ทุกเมื่อทั้งใน
ทางกายภาพและในทางเศรษฐกิจ13 สาระหลักของสิทธิด้านอาหารหมายรวมถึง การมีอาหารเพียงพอ
กับความต้องการทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพที่จะสนองความต้องการทางโภชนาการของปัจเจกชน 
ปราศจากสารท่ีเป็นอันตราย และเป็นที่ยอมรับของวัฒนธรรมนั้น ๆ  การเข้าถึงอาหารในลักษณะที่ยั่งยืน
และไม่แทรกแซงสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ที่พึงมีพึงได้14 รัฐต้องมีมาตรการท�าให้มั่นใจว่าอาหารนั้นปลอดจาก
สารท่ีเป็นอันตราย เช่น มีข้อก�าหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคและมาตรการป้องกันต่าง ๆ  

9 From Committee on Civil and Political Rights, General Comment No. 06: The right to 
life (article. 6), Adopted on 30/04/1982 (para. 4), by Office of the High Commissioner for Human 
Rights, 1982,  Geneva: United Nations.

10 ibid. (para. 5)
11 ibid. (para. 6 - 7)
12 From Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General comment No. 

12: The rights to adequate food, by Office of The High Commissioner for Human Rights, 1999,  
Geneva: United Nations.

13 ibid. (para. 6)
14 ibid. (para. 8)
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ทั้งโดยภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อป้องกันสารปนเปื้อนในอาหารทั้งที่เกิดจากการปลอมปน และ/หรือ 
จากมลพิษทางส่ิงแวดล้อม หรือการจัดการที่ไม่เหมาะสม15 เป็นต้น

 7.1.2 ทฤษฎีพันธกรณีสามมิติด้านสิทธิมนุษยชน

โดยที่งานวิจัยฉบับนี้ต้องการพัฒนาตัวชี้วัดการปฏิบัติตามพันธกรณีด้าน
สิทธิมนุษยชน (Obligatory Compliance Indicators) ดังนั้น นอกจากจะศึกษาขอบเขตและเนื้อหา
หรือสาระของสิทธิมนุษยชนแล้ว จ�าเป็นต้องศึกษาลักษณะพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐ ซึ่งอยู่
บนพื้นฐานของแนวคิดเรื่อง “พันธกรณีสามมิติด้านสิทธิมนุษยชน (Three Dimensions of Human 
Rights Obligations)” ของรัฐอันเป็นแนวคิดที่พัฒนาโดยคณะกรรมการประจ�าสนธิสัญญาฉบับต่าง ๆ   
ท่ีมีความเห็นร่วมกันว่ากฎหมายระหว่างประเทศก่อพันธะหน้าที่ต่อรัฐด้านสิทธิมนุษยชน 3 ด้านด้วยกัน
คือ พันธกรณีในการเคารพ (Obligation to Respect) พันธกรณีในการปกป้องคุ้มครอง (Obligation 
to Protect) และพันธกรณีในการท�าให้บรรลุผล หรือท�าให้เป็นจริง (Obligation to Fulfill)

พันธกรณีในการเคารพ ถือเป็นหน้าที่เชิงลบ นั่นคือรัฐหรือผู้มีหน้าที่ (duty 
bearer) ต้องหลีกเล่ียงและไม่ขัดขวางบุคคลที่เป็นผู้ทรงสิทธิ (right holder) ท�าให้ผู้ทรงสิทธิไม่อาจ 
ใช้สิทธิตามที่บุคคลนั้นมี ตัวอย่างหน้าที่ในการเคารพในแง่สิทธิทางด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง 
การเมอืง เช่น สทิธใินครอบครวั รฐัจะต้องไม่แทรกแซงการใช้ชวิีตครอบครวั เช่น การห้ามข้าราชการหญงิ 
สมรสกับชาวต่างชาติ ในแง่สิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เช่น รัฐต้องเคารพสิทธิใน
สุขภาพของบุคคลในการเลือกที่จะรับการรักษาหรือดูแลสุขภาพของตัวเอง16  หรือเคารพเสรีภาพ 
ในการเลือกท�างานประกอบอาชีพของบุคคล ดังนั้น การบังคับให้บุคคลท�างานในโรงงานในระบอบ
คอมมูน ถือว่าไม่เคารพเสรีภาพในการท�างาน เป็นการละเมิดต่อสิทธิของบุคคล   

พันธกรณีในการปกป้องคุ้มครอง ถือว่ารัฐในฐานะที่เป็นผู้มีหน้าที่ มีภาระ
หน้าที่ต้องปกป้องคุ้มครองไม่ให้บุคคลที่เป็นผู้ทรงสิทธิถูกละเมิดจากบุคคลที่สาม ซึ่งอาจเป็นบุคคล
ธรรมดา องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ หรือจากนโยบายรัฐเอง ดังนั้นรัฐจึงต้องมีนโยบายออกกฎหมาย 
หรือสร้างค่านิยม หรือความรู ้ความเข้าใจเพื่อไม่ให้กลไกหรือบุคคลที่อยู ่ภายในอ�านาจรัฐละเมิด  
สิทธิของบุคคลอ่ืน หน้าที่ในการคุ้มครองในแง่ของสิทธิทางด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  
อย่างเช่น การมีกฎหมายอาญาบัญญัติให้การฆ่าหรือท�าร้ายร่างกายเป็นความผิด และการมีเจ้าพนักงาน
ต�ารวจบังคับใช้กฎหมาย และมีศาลรับค�าฟ้องในกรณีที่บุคคลถูกละเมิดสิทธิในชีวิต เพื่อการบังคับ
ให้การคุ้มครองปกป้องบังเกิดผล ภาระหน้าที่ในการคุ้มครองในแง่ของสิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 

15 ibid. (para. 10)
16 From General Comment No. 14 “The right to the highest attainable standard of 

health”, Doc. E/C.12/2000/4, by Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 2000.  
Retrieved from https://daccess-ods.un.org/TMP/1924882.23314285.html
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และวัฒนธรรม เช่น สิทธิในอาหาร รัฐออกกฎหมายก�าหนดมาตรฐานอาหารเพ่ือคุ้มครองสิทธิของ
บุคคลที่จะได้รับอาหารที่มีคุณภาพ  เป็นต้น

พันธกรณีในการท�าให้บรรลุผลหรือท�าให้เป็นจริง ภาระหน้าที่น้ี เป็นหน้าที่
ในเชิงบวกที่ผู้มีหน้าที่หรือรัฐเป็นผู้มีหน้าที่ (duty bearer) จักต้องจัดหาหรือด�าเนินการใด ๆ เพื่อให้
ผู้ทรงสิทธิได้บรรลุถึงสิทธิที่มี ดังน้ันรัฐจึงต้องมีมาตรการต่าง ๆ  ไม่ว่าทางด้านนโยบาย กฎหมาย หรือ
การปฏิบัติเพื่อให้บุคคลได้รับสิทธิอย่างเต็มเปี่ยม ตัวอย่างภาระหน้าที่ในการท�าให้บรรลุในแง่สิทธิทาง
ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR rights) เช่น การจัดหาทนายความให้กับจ�าเลยในกรณี 
ที่เขาไม่สามารถจ้างทนายความได้ ถือได้ว่าเป็นภาระหน้าที่ในการท�าให้บรรลุถึงสิทธิที่จะได้รับ 
การพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมที่รัฐได้รับรอง เป็นต้น ในแง่สิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
(ESC rights) การที่รัฐมีนโยบายให้การศึกษาแบบให้เปล่าแก่เด็กทุกคน หรือการจัดโครงการให้ทุน 
ยืมเรียนในระดับอุดมศึกษาถือว่าเป็นภาระหน้าที่ในการท�าให้บรรลุถึงสิทธิในการศึกษา 

ในการพัฒนาตัวชี้ วัดด้านสิทธิมนุษยชนเพ่ือประเมินการปฏิบัติตาม
พันธกรณีของรัฐ จึงต้องออกแบบ หรือก�าหนดให้ตัวชี้วัดสะท้อน หรือบ่งชี้ถึงพันธะหน้าที่หลัก 
ทั้งสามด้านนี้

 7.2  ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชน

ตัวช้ีวัดเป็นเครื่องมือในการประเมิน มีวิธีการในการก�าหนดที่อยู ่บนหลักการ 
ทางวิชาการ ซึ่งอาจมีวัตถุประสงค์ในการประเมินที่แตกต่างกัน ตัวชี้วัดที่ดีจะน�าไปสู่การประเมินที ่
น่าเชื่อถือ การจัดท�าตัวชี้วัดที่ดีจะต้องเข้าใจลักษณะของตัวชี้วัดและวิธีวิทยา (methodology)  
ในการจัดท�าตัวชี้วัด ดังน้ันจึงต้องเข้าใจบทบาท ความหมาย และลักษณะของตัวชี้วัดที่ดี

 7.2.1 ความหมายของตัวชี้วัดและลักษณะตัวชี้วัดที่ดี

ค�าว่า ตัวชี้วัด มาจากค�าว่า “indicators” ซึ่งมีการถอดค�าเป็นภาษาไทยไว้
หลายความหมาย เช่น ดัชนี ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีน�า พจนานุกรม Oxford Advanced Learner’s Dictionary17  
ได้ให้ความหมายค�าว่า “indicator” ไว้ว่า “เครื่องหมายที่แสดงให้รู้ว่าสิ่งหนึ่งก�าลังมีการเปลี่ยนแปลง 
หรือสถานการณ์หน่ึงก�าลังมีการเปล่ียนแปลงอย่างไร (a sign that shows you what something 
is like or how a situation is changing)” 

17 From Oxford advanced learner’s dictionary of current English, by Albert Sydney 
Hornby, 2010, Oxford: Oxford University Press.
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James Johnstone18  กล่าวว ่าตัวชี้วัดสามารถใช้เป ็นตัวประเมิน
สถานการณ์หรือเครื่องมืออย่างหนึ่งที่สามารถบอกสถานการณ์ที่เป็นอยู่หรือที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วง
เวลาที่เราศึกษา เพื่อให้ทราบว่าสถานการณ์น้ัน ๆ อยู่ในระดับใด มีภาวะความเป็นอยู่อย่างไร โดยจะ
เป็นการประเมินสถานการณ์ในเชิงปริมาณและก�าหนดเป็นค่าสถิติ ในลักษณะที่มีความใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริงของสถานการณ์น้ัน ๆ ทั้งน้ี สถานการณ์ที่ได้ประเมินในเชิงปริมาณและก�าหนดเป็นค่า
ทางสถิติตัวนี้สามารถเปล่ียนแปลงไปตามช่วงเวลาของสถานการณ์นั้น ๆ ได้ 

วรรณี แกมเกตุ19 ได้เสนอว่าตวัชีว้ดัทีม่คีณุภาพควรมคีวามทนัสมยั เหมาะสม 
กับเวลาและสถานที่ มีความตรง (validity) ความเที่ยง (reliability) ความเป็นปรนัย (objective) 
ความเป็นประโยชน์ (utility) และใช้ปฏิบัติได้จริง (practical) มีเกณฑ์การวัดและแปลความหมาย  
มีความไว มีความเฉพาะเจาะจง (particularity) และมีความเชื่อถือได้ (credibility)

 7.2.2 ความหมายและลักษณะของตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชน

OHCHR ได้ให้ความหมายของ “ตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชน” ไว้ว่าหมายถึง 
ข้อมูลจ�าเพาะเจาะจงที่ได้ก�าหนดขึ้นเพื่อแสดงสภาวะหรือสถานะของเป้าหมาย เหตุการณ์ กิจกรรม 
หรือผลลัพธ์ ซึ่งสัมพันธ์กับปทัสถานหรือมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน โดยข้อมูลนั้นได้บ่งถึงหรือได้
สะท้อนหลักการของสิทธิมนุษยชนและปัญหาของสิทธิมนุษยชน และข้อมูลเหล่านั้นสามารถใช้ประเมิน
และติดตามตรวจสอบ การน�าหลักการและปทัสถานสิทธิมนุษยชนมาปรับใช้ในประเทศ20 

ตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนมีลักษณะเช่นเดียวกับตัวชี้วัดทางด้านสังคมศาสตร์ 
ดังนั้น ข้อมูล (data) ที่น�ามาใช้ในการประเมินก็สามารถใช้ได้ทั้งลักษณะที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังน้ัน ตัวช้ีวัดจึงจ�าแนกตามประเภทของข้อมูลได้สองประเภทคือ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  (quantitative indicators) เป็นชุดข้อมูลที่สามารถ
บอกเป็นตัวเลขสถิติ จ�านวน หรือร้อยละได้ เช่น ร้อยละของเด็กที่ออกกลางคันในระดับการศึกษา 
ภาคบังคับ จ�านวนค�าร้องเรียนว่าบุคคลสูญหายโดยการใช้ก�าลังบังคับต่อปี เป็นต้น

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (qualitative indicator) เป็นตัวชี้วัดที่ก�าหนดโดย
การเขียนบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือเหตุการณ์ หรือผลลัพธ์ เป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข หรือ

18 From Indicators of education systems. (pp. 10-12), by J. N. Johnstone, 1981, London: 
UNESCO. 

19 จาก รายงานโครงการศึกษา เรื่อง การจัดทำาตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตามปฏิญญาสากลว่าด้วย 
สทิธมินษุยชน, โดย มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช, ศนูยก์ฎหมายสทิธมินษุยชนและสนัตศิกึษา, 2556, กรงุเทพฯ:  
ศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา.

20 From Committee on Civil and Political Rights, General Comment No. 06: The right to 
life (article. 6), Adopted on 30/04/1982.  Op.cit. (para. 7)
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จ�านวน แต่เป็นข้อมูลที่เป็นการอธิบายความ ความเห็น ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ อาจเกิดจากการสรุป 
รวมความ หรืออธิบายปรากฏการณ์ โดยอาศัยข้อมูลจากตัวชี้วัดเชิงคุณภาพได้

ในการก�าหนดประเภทของข้อมูลตัวชี้วัดที่ใช้ประเมิน ติดตามพันธะหน้าที่
ด้านสิทธิมนุษยชน อาจก�าหนดตัวชี้วัด อาจก�าหนดเป็นประเภทข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ 
ก็ได้21 ตัวอย่างตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เช่น จ�านวนสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี  
สัดส่วนของสตรีในคณะรัฐมนตรี สัดส่วนของเด็กหญิงต่อเด็กชายในการลาออกกลางคันในการศึกษา
ระดับประถม หรือจ�านวนคดีที่มีการร้องเรียนว่าบุคคลถูกท�าให้สูญหายโดยการใช้ก�าลังบังคับ เป็นต้น

วิธีการหนึ่งที่ใช้เพื่อให้ได้ข้อมูลตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย 
ในระบบของสหประชาชาติ ที่ผู้จัดท�ารายงานพิเศษใช้คือ การใช้ “ชุดค�าถาม” หรือ “check list” 22  
ในการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน เช่น ค�าถามที่ว่า “ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นใน 
การก�าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมหรือไม่”  หรือ  “ได้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
ความส�าคัญในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหรือไม่” ชุดค�าถามดังกล่าวข้างต้นสามารถเชื่อมโยงถึงหรือใช้ 
ก�าหนดเป็นเกณฑ์ตัวช้ีวัดกระบวนการ  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพที่กล่าวมามักใช้ประกอบกับตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ เช่น สัดส่วนของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ต�ารวจที่ผ่านการอบรม หรือจ�านวนโครงการฝึกอบรม
ต่อปีต่อคน เป็นต้น

 7.2.3 ประเภทของตัวชี้วัดพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน

ในค�าแนะน�าของ OHCHR ได้จ�าแนกประเภทของตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชน 
ออกเป็น 3 ประเภท คือ ตัวช้ีวัดโครงสร้าง ตัวช้ีวัดกระบวนการ และตัวชี้วัดผลลัพธ์ เพ่ือให้สะท้อน
พันธะหน้าที่ของรัฐในการเคารพ ปกป้องคุ้มครอง และการท�าให้เป็นจริง23 ซึ่งตัวชี้วัดแต่ละประเภท
มีลักษณะดังนี้

ตัวช้ีวัดโครงสร้าง (structural indicators) ตัวชี้วัดโครงสร้างเป็น 
ตัวชี้วัดท่ีแสดงความตั้งใจหรือเจตจ�านงของรัฐในการเคารพสิทธิมนุษยชน และต้องการยกระดับ

21 From Committee on Civil and Political Rights, General Comment No. 06: The right to 
life (article. 6), Adopted on 30/04/1982.  Op.cit.  (para. 7).

22 From Using Indicators to Promote and Monitor the Implementation of Human Rights 
Some Question and Answer (Background Material Disseminate in Asian Sub Regional Workshop, 
New Delhi, 26 - 28 July 2007), by Office of the High Commissioner for Human Rights.

23 From Human Rights Indicators: A Guide to Measurement and Implementation (UN 
Publication No. HR/PUB/12/5) (p. 34), by Office of the High Commissioner for Human Rights, 
2012, Geneva: United Nations.
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สิทธิมนุษยชนให้ดียิ่งขึ้นโดยการยอมรับมาตรฐานระหว่างประเทศมาปรับใช้24 ดังนั้น จึงสะท้อน 
ออกมาในรูปแบบของการให้สัตยาบันสนธิสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน  
รวมถึงการออกกฎหมายภายใน และมีกลไกที่จ�าเป็นในการน�าไปสู่การตระหนักถึงการมีสิทธิ เพ่ือให้ 
เกิดสิทธิขึ้นในระบอบกฎหมายหรือในสังคม ตัวชี้วัดโครงสร้างจึงเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนพันธกรณีใน 
การเคารพ (obligation to respect) ได้ชัดเจน25  ในการพิจารณาตัวชี้วัดโครงสร้างจ�าเป็นต้องวิเคราะห์ 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิแต่ละประเภทว่ากฎหมายภายในสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ
หรือไม่ รวมท้ังต้องวิเคราะห์ว่ากลไกหรือสถาบันที่มีอยู่นั้นจะมุ่งไปสู่การส่งเสริม และปกป้องคุ้มครอง
สิทธิให้เป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศได้อย่างไร นอกจากนั้น ตัวชี้วัดโครงสร้างยังสัมพันธ์กับ
กรอบนโยบาย แผน และวิธีการของรัฐที่เกี่ยวข้องกับสิทธิแต่ละประเภท ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องพิจารณา 
และวิเคราะห์นโยบายและแผนของรัฐด้วย26 ดังนั้นจึงอาจเป็นไปได้ว่า สิทธิหลาย ๆ ประเภทอาจมี 
ตัวชี้วัดเดียวกัน เช่น ตัวช้ีวัดสิทธิในชีวิต กับสิทธิในสุขภาพ อาจใช้การเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเป็นตัวชี้วัดความตั้งใจของรัฐในการท�าให้บุคคลมีสิทธิในชีวิต 
และป้องกันอันตรายจากโรคหรืออุบัติเหตุที่ท�าให้ชีวิตอยู่ในภาวะที่เสี่ยงภัย เป็นต้น

ตัวชี้วัดกระบวนการ (process indicators) ตัวชี้วัดกระบวนการเป็น
ตัวชี้วัดเกี่ยวกับเครื่องมือ หรือวิธีการที่จะท�าให้การด�าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือให้เกิดผลตามนโยบาย หรือแผนที่ก�าหนดขึ้น ดังนั้น ตัวชี้วัดกระบวนการจึงสัมพันธ์กับ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ซึ่งเป็นส่ิงที่เกิดจากการด�าเนินนโยบาย หรือแผน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งเป็นเครื่องมือ 
ท่ีจะน�าไปสู่ความสัมฤทธิผลของเป้าหมายที่ได้วางไว้ นั่นคือการบรรลุหน้าที่ในการท�าให้เป็นผลสัมฤทธิ์
ขึ้นมา ดังนั้น ตัวชี้วัดกระบวนการจึงเป็นเครื่องมือส�าคัญในการติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้า
ของการท�าให้เป็นจริง หรือกระบวนการในการคุ้มครองสิทธิด้านต่าง ๆ ดังนั้น ตัวชี้วัดกระบวนการ
จึงสะท้อนพันธกรณีของรัฐในด้านการปกป้องคุ้มครอง (obligation to protect) ได้ชัดเจนมากขึ้น27  
เหตุผลท่ีต้องวิเคราะห์ตัวชี้วัดกระบวนการคือ ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุหรือปัจจัยและผล ซึ่งจะ
ท�าให้ประเมินความรับผิดชอบของรัฐต่อพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนได้ง่ายขึ้น เครื่องมือในการท�าให้
เป้าหมายหรือความตั้งใจสัมฤทธิผลจึงพิจารณาจากมาตรการ วิธีการ ปฏิบัติการต่าง ๆ  ไม่ว่าจะด�าเนิน
การโดยฝ่ายตุลาการ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายนิติบัญญัติ และหมายความรวมถึงมาตรการต่าง ๆ  ที่ด�าเนิน
โดยภาคเอกชนด้วย28  ตัวชี้วัดกระบวนการยังเป็นเครื่องมือชี้วัดความก้าวหน้าที่ท�าให้พันธะหน้าที่เป็น
จริงขึ้นมา กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ ตัวช้ีวัดกระบวนการนั้นสะท้อนความพยายามของรัฐในการพยายามที่

24 ibid.
25 ibid.
26 ibid.
27 From Human Rights Indicators: A Guide to Measurement and Implementation (UN 

Publication No. HR/PUB/12/5) .Op.cit.
28 Ibid.
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จะปกป้องคุ้มครองส่งเสริมสิทธิมนุษยชนนั่นเอง ลักษณะส�าคัญประการหนึ่งก็คือ ตัวชี้วัดกระบวนการ
เป็นตัวชี้วัดที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นตัวชี้วัดที่แสดง หรือบ่งชี้แนวทาง หรือ
นโยบาย เพื่อท�าให้เกิดผลในทางปฏิบัติในการเคารพสิทธิมนุษยชน  ตัวอย่างตัวชี้วัดกระบวนการ เช่น 
นโยบายของรัฐที่พยายามให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจที่ควบคุมการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมีการปฏิบัติ
อย่างสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศเกี่ยวกับการใช้ก�าลังของผู้บังคับใช้กฎหมายที่มีอ�านาจ
ถืออาวุธ สิ่งนี้จะสะท้อนออกมาในรูปของ “สัดส่วนของเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
มาตรฐานระหว่างประเทศฯ”  เป็นต้น

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (outcome indicators) ตัวชี้วัดผลลัพธ์เป็นข้อมูลที่ใช้
อธิบายความส�าเร็จของการด�าเนินการ หรือความพยายามด�าเนินการตามโครงการ หรือมาตรการ 
ด้านต่าง ๆ  ที่รัฐด�าเนินการ เพื่อให้สิทธิด้านต่าง ๆ  เกิดผลขึ้นจริงทั้งในแง่ของสิทธิมนุษยชนในภาพรวม  
และสิทธิในแต่ละด้าน29 นอกจากน้ัน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ยังเป็นสิ่งที่สะท้อนความเหมาะสมของตัวชี้วัด
โครงสร้างและตัวชี้วัดกระบวนการอีกด้วย นั่นคือถ้าความสัมฤทธิผลไม่เกิดข้ึนหรือมีค่าต�่า แสดงว่า 
อาจมีการก�าหนดตัวช้ีวัดที่ไม่เหมาะสม เช่น การก�าหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของสภาพ
ความเป็นจริงของสังคม หรือมีความไม่สอดคล้อง หรือเกิดความไม่สัมพันธ์กันระหว่างตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์ มักใช้วัดพันธกรณีในการท�าให้เป็นจริง (obligation to fulfil)30 

 7.2.4 ลักษณะตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนที่ดี

ลักษณะตัวช้ีวัดสิทธิมนุษยชนที่ดี ปรากฏอยู่ในหนังสือ “Human Rights 
Indicators: A Guideline to Measurement and Implementation”31  ซึ่ง OHCHR ได้ตีพิมพ์ใน 
ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับรัฐภาคีสหประชาชาติในการพัฒนาตัวชี้วัด ลักษณะ
ตัวชี้วัดที่ดีได้สรุปรวมอยู่ภายใต้ค�าย่อ “RIGHTS” ซึ่งประกอบด้วย32

R – Relevant and Reliable (เกี่ยวโยงกับประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชน 
และสามารถเชื่อถือได้)

I – Independent in its data-collection methods from  
the subjects monitors (มีความเป็นอิสระของวิธีการเก็บข้อมูลจากสิ่งที่ต้องการตรวจสอบ)

G – Global and universally meaningful but also amendable to 

29 Ibid.
30 Ibid.
31 From Committee on Civil and Political Rights, General Comment No. 06: The right to 

life (article. 6), Adopted on 30/04/1982.  Op.cit.  (para. 7).
32 Ibid.  (p. 50).
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contextualisation and disaggregation by prohibited grounds of discrimination (มีความ
เป็นสากลและสามารถปรับแก้เพื่อให้แสดงลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติได้)

H – Human rights standards-centric; anchored in the normative 
framework of rights (ยึดมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากลเป็นแกนกลาง และยึดกรอบปทัสถานแห่ง
สิทธิ)

T – Transparent in its methods, Timely and Time-bound (มีวิธี
การจัดท�าที่โปร่งใส ทันสมัย และมีกรอบด้านเวลา)

S – Simple and Specific (มีความง่ายและมีความจ�าเพาะเจาะจง)

ค�าแนะน�าของส�านักงานข้าหลวงใหญ่ฯ นอกจากจะท�าให้วิธีคิด ระเบียบ 
วิธีการด�าเนินการ และกระบวนการการพัฒนาตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนมีความชัดเจนข้ึนแล้ว ยังท�าให้
การพัฒนาตัวชี้วัดของประเทศต่าง ๆ เป็นรูปแบบเดียวกันหรือสอดคล้องกันมากขึ้น

 7.3 กระบวนการพัฒนาตัวชี้วัด

ในส่วนน้ีจะอธิบายถึงกระบวนการในการจัดท�าตัวชี้วัดที่ได ้ด�าเนินการโดย
คณะผู้วิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งชุดตัวช้ีวัดสิทธิมนุษยชนตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

 7.3.1 การก�าหนดแหล่งที่มาของพันธกรณีสิทธิมนุษยชนและสาระแห่งสิทธิ 

ขั้นตอนส�าคัญในการจัดท�าตัวชี้วัดขั้นตอนหน่ึง คือ การก�าหนดพันธกรณ ี
ระหว่างประเทศ (identification of obligations) และก�าหนดสาระแห่งสิทธิ (identification of 
element of rights)  การก�าหนดสาระแห่งสิทธินั้นสามารถวิเคราะห์ได้จากแหล่งที่มาของพันธกรณ ี
ระหว่างประเทศ ในการก�าหนดตัวช้ีวัดตามโครงการนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาสาระแห่งสิทธิที่รับรองในแหล่ง
ที่มาของพันธกรณีระหว่างประเทศ ดังน้ี33 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
มีคุณค่าทางกฎหมายที่ในฐานะที่เป็นตราสารอ้างอิงหลักการและเนื้อหาสิทธิมนุษยชนที่รัฐต่าง ๆ ได้
ปวารณาตนเองตามกฎบัตรสหประชาชาติที่จะส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ดังที่เป็นเป้าหมาย
ของกฎบัตร

33 จากรายงานโครงการศึกษา เรื่อง การจัดทำาตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตามปฏิญญาสากล 
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน, โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา, 2556,  
กรุงเทพฯ: ศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา.
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กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งเป็น 
สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมีฐานะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่ผูกพัน
ประเทศไทย 

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
เป็นสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ก�าหนดให้รัฐรับรองสิทธิต่าง ๆ ของบุคคลทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดย UN International Convenant of Economics, Social 
and Cultural Rights - ICESCR ก�าหนดให้รัฐต้องด�าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้า 
ในการเคารพคุ ้มครองและส่งเสริมสิทธิด้านน้ีให้เป็นจริง ประเทศไทยในฐานะที่เป็นภาคีจึงมี 
ความผูกพันต้องด�าเนินการให้สอดคล้องกับพันธกรณี

ข้อคิดเห็นร่วมอันส�าคัญ (General Comments) ของ Human Rights 
Commission - HRC และ ICESCR 

 7.3.2 การก�าหนดข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทย

ตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนท่ีดีจะต้องสะท้อนปัญหาสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ของประเทศนั้น ดังน้ันขั้นตอนส�าคัญในการพัฒนาชุดตัวชี้วัดส�าหรับการประเมินสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทยจ�าเป็นต้องศึกษาสถานการณ์สิทธิมนุษยชนอันจ�าเพาะของประเทศไทย อันจะช่วยเน้น
ความส�าคัญในการให้น�้าหนักกับตัวช้ีวัดเกี่ยวกับสิทธิด้านนั้น ในการก�าหนดประเด็นต่าง ๆ ปัญหา
ต่าง ๆ คณะผู้ศึกษาได้ใช้ “รายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย”  
ที่รัฐบาลได้จัดท�าขึ้นเพื่อเสนอต่อองค์กรที่มีหน้าที่ตรวจสอบสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนประกอบกับ 
รายงานอื่น ๆ ดังนี้

- รายงานตามกระบวนการการประเมินสถานการณ์ทั่วไปของสิทธิมนุษยชน 
ตามวาระ (UPR) 

- รายงานการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง (ICCPR Initial Report)

- รายงานอื่น ๆ เช่น รายงานคู่ขนาน (Alternative Report)34 รายงาน
ประจ�าปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศของ กสม. ครอบคลุมระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 - 255235 รวมถึงรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนรายประเทศของกระทรวง

34 เปน็รายงานทีจ่ดัท�าโดย กสม. เสนอตอ่คณะมนตรสิีทธมินษุยชนแหง่สหประชาชาตแิละคณะกรรมการ
ประจ�าสนธิสัญญาฉบับต่าง ๆ รวมทั้งรายงานจากภาคประชาสังคมที่เสนอต่อกลไกระหว่างประเทศ

35 รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2544 - 2546; รายงานประเมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยปี พ.ศ. 2547 - 2550; รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทย พ.ศ. 2551 - 2552
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การต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา (US Department of States) และกระทรวงการต่างประเทศ 
และเครือจักรภพ สหราชอาณาจักร (Foreign and Commonwealth Office, UK)

- ความเห็นสรุปเชิงเสนอแนะ ประเด็นค�าถาม และข้อมูลที่องค์กรที่
มีหน้าท่ีพิจารณารายงานของประเทศไทยเสนอต่อรัฐบาล ตามกระบวนการทบทวนสิทธิมนุษยชน
ทั่วไป หรือ UPR และกระบวนการตามสนธิสัญญา (country report) รวมถึง ประเด็นปัญหาและ
การขอข้อมูลเพิ่มเติม (list of issues) ในการรายงานการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

- ข้อสรุปเชิงเสนอแนะ (Concluding Observations) เป็นเอกสารที่
คณะกรรมการประจ�าสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนได้เสนอให้กับประเทศไทย

 7.3.3 การศึกษาเปรียบเทียบ

จากการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชนที ่
พัฒนาโดย OCHCR และแนวทางที่พัฒนาขึ้นในสหราชอาณาจักร แอฟริกาใต้ และฟิลิปปินส ์
พบว่าแนวทางของแอฟริกาใต้และฟิลิปปินส์นั้นใช้วิธีการก�าหนดกรอบในการประเมินกว้าง ๆ ข้อดี 
ของทั้งสองประเทศ คือ การใช้กรอบสิทธิมนุษยชนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของรัฐธรรมนูญและตราสาร
ระหว่างประเทศ นอกจากนั้นของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ยังใช้เป้าหมายการใช้สิทธิมนุษยชนเพ่ือใช้ใน
การก�าหนดทิศทางการพัฒนา (human rights-based approach for development) แนวทาง
ดังกล่าวใช้ในมิติที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการใช้ตัวชี้วัดเพ่ือ
น�าไปสู่เป้าหมายความส�าเร็จในการพัฒนา ดังน้ันสาระแห่งสิทธิและตัวชี้วัดจึงแตกต่างจากตัวชี้วัด
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศตามปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน ซึ่งตั้งอยู่บนปทัสถานทางกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศ

ส่วนแนวทางของ OCHCR และสหราชอาณาจักรมีกระบวนการขั้นตอนที่เหมาะสมใน
การใช้เป็นแบบอย่าง เน่ืองจากมีการก�าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดท�าตัวชี้วัดที่ชัดเจน มีการก�าหนด
สาระแห่งสิทธิที่อยู่บนพื้นฐานของพันธกรณีของรัฐตามกฎหมายระหว่างประเทศที่รัฐต้องรายงาน และ
มีการก�าหนดตัวช้ีวัดที่สะท้อนพันธะหน้าที่หลักทั้งสามด้านของรัฐคือ เคารพ ปกป้อง และคุ้มครอง

ประการส�าคัญคือ กรอบวิธีคิด กระบวนการการจัดท�าตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนที่พัฒนาโดย 
OHCHR ได้ตอบสนองหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน เช่น 

- ความเช่ือมโยงของข้อมูลกับตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
- ความเป็นสากลและความไม่สามารถลิดรอนได้ของสิทธิมนุษยชน
- ความไม่แบ่งแยก การพึ่งพิงซึ่งกันและกัน และความสัมพันธ์กันระหว่างสิทธิด้านต่าง ๆ  
- การเน้นการมีส่วนร่วมและการเสริมสร้างกระบวนการพัฒนา
- การไม่เลือกปฏิบัติและมุ่งไปสู่การสร้างเสริมความเท่าเทียม
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- ความรับผิดชอบของรัฐบาลและความรับผิดชอบขององค์กรต่าง ๆ และหลักนิติธรรม
- การเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชนทางกฎหมายและทางด้านการบริหาร36

 7.4 การมส่ีวนร่วมของภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้อง (participation of the stakeholders)

องค์ประกอบส�าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาตัวชี้วัดก็คือ “การมีส่วนร่วมของ 
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง”37 ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการก�าหนดตัวชี้วัด และเพ่ือให้ตัว 
ชี้วัดที่พัฒนาขึ้นมาสามารถน�าไปใช้ได้ และเป็นที่ยอมรับของผู ้ปฏิบัติงานและเพื่อหาแนวทางใน 
การพฒันาระบบจดัเกบ็ข้อมลูสารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์ในการด�าเนนิงานด้านสทิธมินษุยชน คณะผูศ้กึษา 
ได้ร่วมกับส�านักงาน กสม. ได้จัดการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นต่าง ๆ เช่น ด้านวิธี
การพัฒนาตัวชี้วัด สาระแห่งสิทธิ และเกณฑ์ตัวช้ีวัดขึ้นสามครั้ง 

ครั้งแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการใน 
การพัฒนาตัวชี้วัด และรวบรวมข้อมูลจากภาคส่วนต่าง ๆ  เพ่ือใช้ในการพัฒนาตัวชี้วัด ทั้งนี้เพ่ือช่วยให ้
ผู้ศึกษาได้กรอบในการจัดท�าตัวชี้วัด รวมถึงได้ใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สาระแห่งสิทธิ (rights 
attributes) ที่คณะผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้น

ครั้งที่สอง เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องและรับฟังข้อมูล
อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตัวช้ีวัดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐจะต้องเป็นผู ้ได้
รับผลโดยตรงจากการใช้ตัวชี้วัด ดังน้ันการสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นการรับฟังความเห็นของผู้ปฏิบัติงาน  
เพื่อให้มีการพัฒนาร่วมกันของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามกระบวนการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวชี้วัด 

ครั้งที่สาม ท�าขึ้นเมื่อได้จัดท�าร่างชุดตัวชี้วัดสุดท้ายแล้ว คณะผู้ศึกษาได้มีการจัด
ประชุมเพื่อวิจารณ์รายงานการศึกษาโครงการจัดท�าตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชน เพ่ือรับฟังความเห็นจาก 
ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง และจากผูท้รงคณุวฒุด้ิานสทิธมินษุยชนและด้านการวดัผล โดยผูท้รงคณุวฒุจิ�านวน 
3 คนเป็นผู้วิจารณ์รายงานการศึกษาฯ 

 7.5 การสัมภาษณ์เชิงลึก 

เพื่อให้ตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นสามารถรับได้โดยผู้ปฏิบัติงาน ผู้ใช้ตัวชี้วัดและผู้ต้อง 
จัดเก็บข้อมูลจึงได้ด�าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ท่ีมีส่วนโดยตรงกับตัวชี้วัด ทั้งผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัติภาครัฐ 
ที่จะต้องถูกตรวจสอบโดยตัวช้ีวัด และ กสม. ซึ่งเป็นผู้ที่จะใช้ตัวชี้วัดในการติดตามตรวจสอบ โดยได้
สัมภาษณ์บุคคลดังต่อไปน้ี 

36 From Report on the Second Interagency Workshop on Implementing a Human Rights-
Based Approach in the Context of UN Reform, Stanford, USA, 5 - 7 May, 2003.

37 From Committee on Civil and Political Rights, General Comment No. 06: The right to 
life (article. 6), Adopted on 30/04/1982.  Op.cit.  (para. 7, p. 38).
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- ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ศาสตราจารย์ ดร. อมรา พงศาพิชญ์)
- รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ (นางเบ็ญจพร  ฉัตรกุล ณ อยุธยา)
- ผู้บัญชาการส�านักงานยุทธศาสตร์ต�ารวจ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (พลต�ารวจโท 

อ�านาจ อันอาตม์งาม)
- ผู ้อ�านวยการกลุ ่มงานบริหารทั่วไป ส�านักบริหารกลาง ส�านักงานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นายขรรค์ชัย คงเสน่ห์)
- ผู้อ�านวยการส�านักแผนและยุทธศาสตร์ กระทรวงแรงงาน (นายกมล สวัสดิ์ชูแก้ว)
- ผู้อ�านวยการส�านักสวัสดิการสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

(สอบถามทางจดหมาย)

ค�าถามแบ่งเป็นสามส่วน คอื ส่วนทีห่นึง่ เป็นค�าถามทีต้่องการค�าตอบเกีย่วกบัความถกูต้อง 
เหมาะสมของร่างตัวชี้วัดว่ามีความสัมพันธ์กับพันธกรณีระหว่างประเทศหรือไม่ และเป็นไปตาม 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนหรือไม่ ส่วนที่สอง เป็นค�าถามที่ต้องการค�าตอบเกี่ยวกับการมีอยู่
ของข้อมูลหรือวิธีการที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงาน ส่วนที่สาม เป็นค�าถามที่ต้องการค�าตอบ
เกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ก�าหนดขึ้นว่ามีความสัมพันธ์กับการด�าเนินงานของหน่วยงานหรือไม่

แผนภูมิที่ 2 กระบวนการในการพัฒนาตัวช้ีวัดสิทธิมนุษยชน

ศึกษา
กรอบแนวคิด

และกระบวนการ
เบื้องต้น น�าผลที่ได้

จากการสัมมนา 
ครั้งที่ 1 

มาวิเคราะห์ 
พัฒนาตัวชี้วัดเป็น

ร่างตัวชี้วัด 
(ร่างที่ 1)

น�าผลที่ได้
จากการสัมมนา 

ครั้งที่ 2 
มาปรับปรุงแก้ไข
เป็นร่างตัวชี้วัด 

(ร่างที่ 2)

เสนอ
ตัวชี้วัดสุดท้าย
และรายงาน
ฉบับสมบูรณ์

ประชุม
เชิงปฏิบัติการ
ระดมความคิด

ครั้งที่ 1

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

ระดมความคิดเห็น 
ครั้งที่ 2 

เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น
ร่างตัวชี้วัด 
(ร่างที่ 1)

ประชุม
เชิงปฏิบัติการ

ครั้งที่ 3
เพื่อรับฟัง

ความคิดเห็น
ร่างตัวชี้วัด
(ร่างที่ 2) 

เพื่อจัดท�าชุด
ตัวชี้วัด
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 8. บทสรุป 

8.1 จากการศึกษาวิจัยตามกระบวนการข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ตัวชี้วัดเป็นการใช้ 
ข้อมูลสถิติทางสังคมศาสตร์ รวมทั้งเหตุการณ์หรือสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นใน 
ประเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน และตรวจสอบการปฏิบัติตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศ ว่าได้ด�าเนินการสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศตามสิทธิมนุษยชน
ในการเคารพ ปกป้อง และท�าให้สิทธินั้นเป็นจริงหรือไม่ โดยพิจารณาจากกฎหมาย กลไก นโยบาย และ
มาตรการต่าง ๆ  ของรัฐ  ตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจึงเป็นการสร้าง
เครื่องมือในการตรวจสอบการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลตามที่ประเทศไทยมีพันธกรณี
ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศในการคุ้มครองบุคคล

8.2 ตัวช้ีวัดที่คณะผู้ศึกษาได้ด�าเนินการพัฒนาขึ้นนี้ใช้กรอบการด�าเนินการที่ได้แนะน�า
โดยส�านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเป็นแนวทาง โดยการศึกษาพันธกรณี
ระหว่างประเทศ สาระแห่งสิทธิในมิติต่าง ๆ เพื่อให้ตัวชี้วัดนั้นได้บ่งชี้ถึงพันธะหน้าที่ด้านต่าง ๆ ของ
รัฐ ตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนที่พัฒนาขึ้นน้ีมิได้ประสงค์ที่จะสร้างเกณฑ์สิทธิมนุษยชนที่เป็นอุดมคติของ
สิทธิมนุษยชน แต่ตั้งอยู่บนหลักการทางกฎหมายและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เพื่อให้น�าไปสู่
การยอมรับและใช้ได้จริง 

8.3 ตัวชี้วัดตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่คณะผู้ศึกษาจัดท�าขึ้นจ�าแนกออก
เป็น 5 ด้านครอบคลุมเน้ือหาสิทธิมนุษยชนทุกด้าน ที่รับรองโดยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้งส้ิน 420 ตัว  แบ่งเป็นตัวชี้วัดหลัก จ�านวน 194 ตัว และตัวชี้วัดรอง จ�านวน 
226 ตัว หรือสามารถแบ่งเป็นตัวชี้วัดโครงสร้าง 101 ตัว ตัวชี้วัดกระบวนการ 165 ตัว ตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์ 154 ตัว เพื่อประโยชน์ในการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยให้กับ กสม.  
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

 9. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้ได้ประโยชน์จากตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ 
คณะผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้นในการติดตามตรวจสอบ ประเมินการท�างานของรัฐบาลให้ได้ผลเป็นจริงขึ้น 
ตามท่ีบุคคลมีสิทธิดังที่รับรองไว ้ตามปฏิญญาสากลว่าด ้วยสิทธิมนุษยชนน้ัน คณะผู ้ศึกษาม ี
ข้อเสนอแนะต่อ กสม. และหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องดังนี้38

38 เปน็รายงานทีจ่ดัท�าโดย กสม. เสนอตอ่คณะมนตรสิีทธมินษุยชนแหง่สหประชาชาตแิละคณะกรรมการ
ประจ�าสนธิสัญญาฉบับต่าง ๆ รวมทั้งรายงานจากภาคประชาสังคมที่เสนอต่อกลไกระหว่างประเทศ.  (น.186)
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 1. กสม. ควรจะต้องจัดให้มีหน่วยงานหรือก�าหนดตัวบุคคลที่ท�าหน้าที่รวบรวมและ
ประมวลข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล หรือหน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูลในลักษณะที่
เป็น clearing house ขึ้นโดยเฉพาะ 

 2. กสม. ควรจะออกแบบประเภท ลักษณะของข้อมูลที่ต้องการ ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ 
และข้อมูลเชิงคุณภาพ รวมทั้งก�าหนด “กระบวนการการรายงานข้อมูล  (reporting procedure)” 
ตลอดจนระยะเวลาในการรายงาน เพื่อให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลหรือหน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล 
ส่งข้อมูลให้กับ กสม. 

 3. กสม. ควรประสานงานและขอความร่วมมือกับส�านักงานสถิติแห่งชาติ (สช.) ซึ่งเป็น 
หน่วยงานกลางที่ท�าการส�ารวจข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในการก�าหนดลักษณะของ 
ข้อมูล หรือออกแบบความต้องการประเภทของข้อมูล เพ่ือให้ส�านักงานสถิติแห่งชาติส�ารวจและ 
จัดเก็บข้อมูลท่ีใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เกณฑ์ตัวชี้วัดทางด้านสิทธิมนุษยชน

 4. กสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลควรเผยแพร่ตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนให้กับ
ประชาชนทั่วไป เพื่อที่จะเข้าใจองค์ประกอบและสาระแห่งสิทธิอันเป็นประโยชน์ในการปกป้อง สิทธิ
ของตนเองและเพื่อประโยชน์ในการติดตามการด�าเนินงานของรัฐในด้านสิทธิมนุษยชน

 5. กสม. ควรจัดอบรมให้ความรู ้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของ กสม. โดยเฉพาะ 
เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องในการประเมนิตรวจสอบการด�าเนินงานของรฐั หรอืเจ้าหน้าทีท่ีวิ่นิจฉยัค�าร้องเรยีน 
ว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

 6. กสม. และหน่วยงานของรัฐควรจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อความเข้าใจ 
ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อน�าตัวชี้วัดไปใช้ในการด�าเนินงาน และควรมีการจัดท�าคู่มือ (Manual)  
หรือค�าแนะน�า (guideline) ในการน�าไปใช้ส�าหรับหน่วยงานระดับปฏิบัติการขึ้น

 7. หน่วยงานทุกหน่วยของรัฐควรจัดท�าตัวชี้วัดระดับกระทรวงและระดับหน่วยงาน
ขึ้นเอง โดยให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดเบ้ืองต้นฯ น้ี และจัดล�าดับความส�าคัญของตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับ
ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน นอกจากนั้นหน่วยงานควรจะต้องมีระบบจัดเก็บข้อมูลเพ่ือให้ตอบสนองต่อ
เป้าหมายที่ต้องการช้ีวัด

 8. ในการน�าตัวช้ีวัดไปใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐควรมี  
การทดลองใช้ตัวชี้วัดกับหน่วยงานย่อยขึ้นเป็นโครงการน�าร่อง และให้มีการประเมินผลการใช้ตัวชี้วัดขึ้น 
ก่อนมีการใช้ระดับกระทรวง

 9. ควรเชื่อมโยงตัวชี้วัดตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนกับตัวชี้วัดตาม สนธิ
สัญญาสิทธิมนุษยชนเฉพาะด้าน (treaty-based indicators) ที่ กสม. จะจัดท�าขึ้น เพื่อให้เสริม 
ซึ่งกันและกัน และสอดคล้องเป็นแนวเดียวกันของปทัสฐานสิทธิ

 10. ควรมีการทบทวนตัวช้ีวัดตามปฏิญญาสากลฯ เป็นระยะ ๆ เช่น ทุก 4 ปี โดยควร 
พัฒนาใช้บ่งชี้ถึงปทัสฐานด้านสิทธิมนุษยชนที่สูงขึ้นตามล�าดับ (หรือยกระดับมาตรฐานสิทธิมนุษยชน 
ให้สูงขึ้นตามล�าดับ) และพัฒนาเกณฑ์ช้ีวัดให้ได้ข้อมูลเชิงลึก โดยเฉพาะข้อมูลที่บ่งชี้ถึงตัวบุคคล 
(disaggregated data)
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มาตรการทางกฎหมายสิทธิมนุษยชนในการคุ้มครองสิทธ ิ
ของผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหต ุ

“ประวัติอาชญากรรม” ในบริบทของการจ้างแรงงาน1

รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์

บทคัดย่อ

บทความนี้มีขอบเขตศึกษาการน�าประวัติอาชญากรรมของบุคคลมาก�าหนดคุณสมบัติ
หรือเป็นปัจจัยในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงาน โดยมีประเด็นหลักในการศึกษาว่า บุคคล
ท่ีได้รับการปฏิบัติแตกต่างจากบุคคลอื่นด้วยเหตุประวัติอาชญากรรมในบริบทการท�างาน จะได้รับ 
การคุ ้มครองหรือไม่ เพียงใด ในกรอบของกฎหมายสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติ  
จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา พบว่า การเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตุประวัติอาชญากรรมในมิติการจ้างแรงงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ หรือ 
ถิ่นก�าเนิดน้ัน เป็นการเลือกปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายสิทธิพลเมืองสหรัฐอเมริกา ส�าหรับกฎหมาย
แคนาดาและออสเตรเลียน้ัน พบว่ามีการก�าหนดให้ประวัติอาชญากรรมเป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ 
ที่กฎหมายคุ้มครอง ทั้งในกฎหมายระดับรัฐบาลกลางและระดับมลรัฐ ส�าหรับกฎหมายไทยปัจจุบัน 
พบว่าไม่มีกฎหมายกลางที่วางหลักห้ามเลือกปฏิบัติเป็นการทั่วไปที่ครอบคลุมเหตุในมิติต่าง ๆ  กฎหมาย
เฉพาะหลายฉบับที่วางหลักห้ามเลือกปฏิบัติในมิติจ้างแรงงานยังไม่ครอบคลุมเหตุประวัติอาชญากรรม 
กฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประวัติอาชญากรรมไม่ครอบคลุมถึงพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติด้วย
เหตุประวัติอาชญากรรมในมิติการจ้างแรงงาน แม้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณา
ค�าร้องที่เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุประวัติอาชญากรรมทั้งในภาครัฐและเอกชน แต่กฎหมาย
สิทธิมนุษยชนของไทยมิได้ก�าหนดหลักการห้ามเลือกปฏิบัติดังเช่นออสเตรเลีย แคนาดา จึงท�าให้
การคุ้มครองยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ  

1 บทความน้ีเป็นการน�าเสนอผลการวิจัยส่วนหนึ่งจากงานวิจัยเรื่อง “กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาค
และการไม่เลือกปฏิบัติ”  ซึ่งเป็นงานวิจัยโดยทุนของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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นอกจากน้ี พบว่ากฎหมายสิทธิมนุษยชนเก่ียวกับการห้ามเลือกปฏิบัติของต่างประเทศ 
มีหลัก “คุณสมบัติอันเป ็นสาระส�าคัญที่ เกี่ยวข ้องกับงาน” โดยต้องพิจารณาเป ็นกรณีไปว ่า 
“ประวัติอาชญากรรม” มีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับงานนั้นหรือไม่ หากไม่มีความเกี่ยวข้องก็จะ
เป็นการกระท�าที่ “เลือกปฏิบัติ” อย่างไรก็ตาม กฎหมายไทยยังไม่มีการก�าหนดหลักดังกล่าว ท�าให้เกิด
การปฏิบัติในลักษณะสร้างภาพเหมารวมต่อบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรมและก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติ  
บทความนี้จึงน�าเสนอข้อเสนอแนะทั้งการบัญญัติกฎหมายกลางเก่ียวกับการห้ามเลือกปฏิบัติและ
การแก้ไขกฎหมายเฉพาะเพื่อคุ ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุประวัติอาชญากรรมในมิติการจ้าง
แรงงาน 

ค�าส�าคัญ: การเลือกปฏิบัติ กฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติ ประวัติอาชญากรรม การจ้างแรงงาน  
แรงงาน
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Human Rights Legal Measures in Protecting the Right  
of Person Who is Discriminated by  

“Criminal Record” in the Context of Employment*

Associate Professor Kanathip Thongrawewong

Abstract 

This article aims at studying the practice of using criminal records to 
determine qualification of applicant and make decision relating to employment.  
The main issue of this paper is to examine the legal protection in case of discrimination 
based on criminal record in the context of employment from perspective of human 
rights. According to the study of foreign laws such as the U.S., Canada, Australia, 
this paper found that the discrimination based  on criminal records is protected by  
the Civil Rights Act of the U.S. provided that such criminal records are used in relation 
to ground of discrimination i.e. race, color, religion, sex, or national origin.  As for  
the Canada and Australia, “criminal record” has been stipulated as a protect ground 
in non-discrimination laws of both federal and state level.  However, the comparative 
analysis indicated that currently there is no general “non-discrimination law” of Thailand 
that can be applied to cover several “ground of discrimination” such as gender, race, 
religious etc. and several “area of discrimination” such as employment, education, 
good and service etc.. Although there are specific laws relating to non-discrimination in 
employment, the “criminal record” is not explicitly protected.  Regarding the national 
human rights commission, there are complaints claiming the discrimination based on 
criminal records in both government and private sector. However, the lack of specific 
provisions on non-discrimination based on criminal record in human rights law leads 
to the insufficient protection.  Furthermore, by comparing to foreign laws, the paper 
found that “Genuine Occupational Requirement or  Inherent Requirement Exception” 
is a critical principle  for determining whether such criminal record is “relevant or 

* This article presents the research on Human Rights Legal Measures in Protecting Right 
of Person Who is Discriminated by “Criminal Record” in the Context of Employment funded by 
the Office of the National Human Rights Commission.
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irrelevant” to a qualification or employment related decision in particular case.  Thus, 
the using of “irrelevant criminal record” could constitute “discrimination”. However, 
such principle has not been included in Thai related laws leading to the problems of 
“stereotyping” and discrimination. Consequently, the author proposes the enactment 
of Non-Discrimination Act as general human rights law or the amendment of existing 
laws relating to non-discrimination in employment.  

Keywords: discrimination, non-discrimination law, criminal record, employment 
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 1. บทน�า

ประวัติอาชญากรรม (criminal record) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่อาจถูกน�าไปใช้
ในทางกระทบสิทธิเจ้าของข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ  เช่น การน�าไปใช้เผยแพร่ในทางที่ท�าให้บุคคลนั้น 
เสื่อมเสียชื่อเสียง การน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของ 
บุคคลนั้นกับบุคคลหรือองค์กรอื่นในสังคม  ส�าหรับบทความน้ีมีขอบเขตศึกษาปัญหาของการปฏิบัติ
ต่อบุคคลเกี่ยวกับเหตุประวัติอาชญากรรมในบริบทการท�างาน  ซึ่งอาจประกอบด้วยพฤติกรรมย่อย
หลายประการทั้งในช่วงก่อนการเกิดความสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงาน เช่น การก�าหนดให้ประวัติ
อาชญากรรมเป็นคุณสมบัติต้องห้ามส�าหรับผู้สมัครงาน การใช้ค�าถามเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม 
ในกระบวนการคัดเลือก เช่น การสัมภาษณ์หรือในใบสมัครงาน ส�าหรับช่วงหลังการเกิดความสัมพันธ์
ตามสัญญาจ้างแรงงานแล้ว ก็มีการน�าเหตุประวัติอาชญากรรมมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 
ในเง่ือนไขต่าง ๆ   เช่น การเลื่อนขั้น เลื่อนต�าแหน่ง การเลิกจ้าง เป็นต้น  เมื่อพิจารณาในกรอบกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนจะเห็นได้ว่า บุคคลที่มีประวัติอาชญากรรมได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างจากบุคคลอื่น 
เพียงเพราะเหตุท่ีตนมีประวัติอาชญากรรม จึงน�าไปสู่ประเด็นค�าถามหลักของการศึกษาว่า บุคคล
ที่ได ้รับการปฏิบัติแตกต่างจากบุคคลอ่ืนด้วยเหตุนี้  จะได ้รับการคุ ้มครองตามหลักกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติหรือไม่ เพียงใด โดยบทความน้ีจะเริ่มจากการชี้ให้
เห็นกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ (discrimination) ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ขัดแย้งกับหลัก
ความเสมอภาคหรือความเท่าเทยีมกนั (principle of equality)  ในกรอบกฎหมายสทิธมินษุยชน ซึง่การ
เลือกปฏิบัติตามนัยนี้ต้องมีความสัมพันธ์กับ “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ (ground of discrimination)”  
ด้วย โดยการเลือกปฏิบัตินั้นอาจเกิดขึ้นในมิติต่าง ๆ ของการด�าเนินชีวิตในสังคม จากนั้นจะชี้
ให้เห็นถึงแนวคิดเกี่ยวกับสาเหตุส�าคัญประการหน่ึงอันน�าไปสู่การเลือกปฏิบัติซึ่งก็คือ “ภาพเหมารวม”  
(stereotyping)  ล�าดับต่อไปจะได้กล่าวถึงหลักกฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา 
ออสเตรเลีย ท่ีเก่ียวข้องกับการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุประวัติอาชญากรรม  ส�าหรับในประเทศไทย
นั้นจะได้กล่าวถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนค�าร้องและแนวพิจารณาของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั้งกรณีจ้างงานภาครัฐและภาคเอกชน  จากนั้นจะวิเคราะห์ประเด็นทาง
กฎหมายเก่ียวกับการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุประวัติอาชญากรรมในการจ้างแรงงานเปรียบเทียบกับ
กฎหมายต่างประเทศ  ซึ่งจะแสดงให้เห็นปัญหาของกฎหมายไทยปัจจุบันอันจะน�าไปสู่ข้อเสนอแนะ
ต่อไป 

 2. กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติในบริบทของกฎหมายสิทธิมนุษยชน

หลักความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกัน (principle of equality) เป็นหลักส�าคัญ
ซึ่งกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องต่างรับรองไว้ ทั้งนี้เพื่อ
บรรลถุงึหลกัดังกล่าว กฎหมายจงึต้องขจดัหรอืป้องกนัพฤตกิรรมบางอย่างซึง่ส่งผลเป็นอปุสรรคขดัขวาง 
ต่อหลักความเสมอภาคหรือหลักความเท่าเทียมกัน  ซึ่งได้แก่ การปฏิบัติที่แตกต่างกันระหว่างสิ่งที่
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เหมือนกัน หรือการปฏิบัติที่เหมือนกันต่อสิ่งที่ต่างกัน รวมทั้งการปฏิบัติที่เหมือนกันแต่ส่งผลให้เกิด 
ความเสียเปรียบต่อบุคคลบางกลุ่ม  ในบริบทของกฎหมายสิทธิมนุษยชนนั้น การปฏิบัติเหล่านี้ 
อาจเรียกได้ว่า “การเลือกปฏิบัติ” (discrimination) หากการปฏิบัติดังกล่าวมีลักษณะที่สัมพันธ์และอยู ่
ในกรอบของปัจจัยสองประการดังน้ี  

(1) “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” (grounds of discrimination หรือ protected 
ground หรือ protected characters) การปฏิบัติที่แตกต่างกันจะจัดเป็นการเลือกปฏิบัติซึ่งขัดต่อ 
หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เมื่อการปฏิบัตินั้นเกี่ยวข้องกับ “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” 
เช่น กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ก�าหนดเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
ครอบคลุม “เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด ชาติ
หรือสังคมดั้งเดิม ทรัพย์สิน ก�าเนิด หรือสถานะอื่น”2  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม ก�าหนดเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติครอบคลุม “เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา 
ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด  ชาติหรือสังคมดั้งเดิม ทรัพย์สิน ก�าเนิด หรือสถานะ
อื่น”3  อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ ก�าหนดเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบัติครอบคลุม “เชื้อชาติ สีผิว เชื้อสาย หรือชาติก�าเนิด หรือเผ่าพันธุ์ก�าเนิด”4 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
ของคนพิการ ก�าหนดเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติเฉพาะกรณี “ความพิการ”5  ส�าหรับในระดับกฎหมาย
ภายในประเทศก็ได้มีการก�าหนดเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจแตกต่างกันไป
ในแต่ละประเทศ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก�าหนดเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
ครอบคลุม “ถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ 
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น 
ทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ….” 

(2) “มิติของการเลือกปฏิบัติ” (area of discrimination) การปฏิบัติที่แตกต่างกัน 
อันเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติอาจเกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ หรือเรียกได้ว่าเกิดขึ้นในมิติ 
ต่าง ๆ ของบุคคลในการด�าเนินชีวิต เช่น การท�างาน  การศึกษา การจ้างงาน  บริการภาครัฐ  
การประกอบธุรกิจ การประกอบวิชาชีพ การเป็นสมาชิกองค์กร สินค้าและบริการในภาคเอกชน กิจกรรม
สาธารณะ เป็นต้น จะเห็นได้ว่ามิติของการเลือกปฏิบัติอาจมีความเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

จากกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 2 ประการดังกล่าว บทความนี้มีขอบเขตศึกษา
เฉพาะเหตุ “ประวัติอาชญากรรม” ในมิติของ “การจ้างแรงงาน” กล่าวคือ การน�าเหตุเก่ียวกับ “ประวัติ

2 From Article 2, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
3 From Article 2, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).
4 From Article 1, Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 

(CERD).
5 From Article 2, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).
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อาชญากรรม” มาปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันในมิติของการจ้างแรงงาน ในแง่ของการก�าหนดคุณสมบัติ
การรับบุคคลเข้าท�างาน ตลอดจนการตัดสินใจเกี่ยวกับการจ้างแรงงานในแง่มุมต่าง ๆ  ท้ังนี้หากพิจารณา
บุคคลสองคนที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ  เหมือนกัน แต่บุคคลหนึ่งถูกปฏิบัติแตกต่างด้วยเหตุแห่งการมีประวัติ
อาชญากรรม จะน�าไปสู ่ประเด็นที่ว่า บุคคลที่มีประวัติอาชญากรรมนั้นถูกเลือกปฏิบัติและได้รับ 
การคุ้มครองตามนัยของกฎหมายสิทธิมนุษยชนว่าด้วยการห้ามเลือกปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร

 3.  การสร้างภาพเหมารวม (stereotyping) กับการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุประวัต ิ
 อาชญากรรม 

ลักษณะแนวคิดหรือทัศนคติของสังคมในการสร้าง “ภาพมาตรฐาน” (standard image) 
ส�าหรับบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่ง แล้วปฏิบัติต่อบุคคลท้ังหมดท่ีจัดอยู่ในประเภทนั้นเหมือนกัน
โดยไม่ค�านึงถึงความแตกต่างในระดับปัจเจกชนของแต่ละคนในกลุ่ม6 จัดเป็นสาเหตุส�าคัญประการ
หน่ึงอันน�าไปสู่พฤติกรรมการเลือกปฏิบัติ โดย “ภาพมาตรฐาน” ดังกล่าวนี้อาจเรียกว่า ภาพเหมารวม 
(stereotype) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับอคติ (prejudice) และการเลือกปฏิบัติ (discrimination)7 กล่าวคือ  
ภาพเหมารวมสะท้อนถึงความคาดหมายและความเชื่อเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของบุคคลใน
กลุ่ม โดย “อคติ” แสดงถึงการตอบสนองทางอารมณ์ต่อความเช่ือดังกล่าว ในขณะท่ี “การเลือกปฏิบัติ” 
เป ็นการแสดงออกเชิงพฤติกรรมหรือการกระท�าของภาพเหมารวมนั้น8  จึงอาจกล่าวได ้ว ่า  
การเลือกปฏิบัติเป็นผลอันแสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมจากพฤติกรรม ซึ่งมีสาเหตุจากปัจจัยภายใน 
ด้านความเชื่อหรือทัศนคติของบุคคลน่ันเอง เนื่องจากภาพเหมารวม ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมอันเป็น 
การเลือกปฏิบัติ ดังนั้น การปฏิบัติอันน�าไปสู่ความเท่าเทียมหรือความเสมอภาคที่แท้จริงนั้น จะต้องเป็น 
การปฏบิตัต่ิอบคุคลในฐานะปัจเจกบคุคล มใิช่ปฏบิตัต่ิอบคุคลนัน้ในฐานะส่วนหนึง่ของกลุม่ทีเ่กีย่วข้องกบั 
บุคคลนั้น กล่าวคือ ต้องแยกการพิจารณา “คุณสมบัติส่วนบุคคล” ออกจาก “คุณสมบัติในภาพรวม
ของกลุ่ม” ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น เช่น  การปฏิบัติต่อผู้หญิงโดยมีภาพเหมารวมว่าเป็นเพศที่อ่อนแอ 
ดังน้ัน จึงปฏิบัติต่อผู้หญิงทุกคน บนพื้นฐานแนวคิดดังกล่าว ซึ่งหากพิจารณาในระดับปัจเจกบุคคล
แต่ละคนแล้ว ผู ้หญิงบางคนอาจมีความแข็งแรงกว่าผู ้ชายบางคนก็ได้9 การสร้างภาพเหมารวม  
ยังอาจเรียกว่า “การจัดประเภทบุคคลตามสูตรอย่างง่าย” (simple formula) ซึ่งนอกจากเป็นสาเหตุ
ของการเลือกปฏิบัติแล้ว ยังอาจเป็นสาเหตุของความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคม เช่น เชื่อมโยง
ความรุนแรงว่าเกิดขึ้นจากคุณลักษณะของบุคคลบางกลุ่ม เช่น การเป็นชาวมุสลิมมิได้หมายถึงว่า 

6 From Discrimination and the law (pp.3 - 5), by M. Sargeant, 2013, UK : Routledge.
7 From Stereotyping, prejudice, and discrimination (p.35), by S. T. Fiske, 1998, In The 

Handbook of Social Psychology, Vol. 2, Boston: McGraw - Hill. 4th ed.
8 From Prejudice and discrimination (p. 1277), by F. L. Denmark, 2010, In The Corsini 

Encyclopedia of Psychology, Vol. 4, N.J.: John Wiley. 4th ed.
9 Ibid.
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จะต้องมีลักษณะหรือคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนักรบหรือการต่อสู้10 ดังนั้น จะเห็นได้ว่า แนวคิด 
ความเชื่อ ทัศนคติ ในลักษณะของภาพเหมารวม เป็นสาเหตุส�าคัญอันหนึ่งซ่ึงน�าไปสู่พฤติกรรมการเลือก
ปฏิบัติในมิติต่าง ๆ เช่น  การเป็นลูกจ้างเพศหญิงจะเกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ การเลี้ยงดูบุตร ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่องาน การเป็นบุคคลหลากหลายทางเพศจะน�าไปสู่การมีโรคทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น ส�าหรับ 
ในบทความน้ี “ภาพเหมารวม” ก็คือทัศนคติที่สรุปเป็นการทั่วไปว่าการมีประวัติอาชญากรรมเป็น 
สิ่งแสดงว่าเป็นบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจและมีอุปนิสัยท่ีไม่เหมาะสมกับการท�างาน ทัศนคติดังกล่าวสะท้อน 
ให้เห็นเป็นรูปธรรมจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในบริบทของการจ้างแรงงาน เช่น การก�าหนดเกณฑ์ 
ด้านคณุสมบตัสิ�าหรบัผูส้มคัรงานโดยให้ประวติัอาชญากรรมเป็นคณุสมบัตต้ิองห้าม  รวมทัง้การน�าประวตัิ 
อาชญากรรมมาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการท�างาน เช่น พิจารณาไม่ให้ผ่าน 
การสัมภาษณ์งาน (แม้ว่าไม่ได้ก�าหนดเกณฑ์การรับสมัครงานที่ห้ามคุณสมบัติดังกล่าว) ไม่เลื่อนขั้นหรือ 
เลื่อนต�าแหน่ง ฯลฯ  พฤติกรรมเหล่าน้ีเป็นการปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันเพียงเพราะเหตุแห่งการ  
“มีประวัติอาชญากรรม” โดยตัดสินบุคคลจากกลุ่มท่ีบุคคลนั้นเก่ียวข้อง (กลุ่มคนมีประวัติอาชญากรรม) 
แทนที่จะพิจารณาตัดสินบุคคลบนพื้นฐานของความเป็นปัจเจกชนของบุคคลแต่ละคนที่แตกต่างกัน  
(รายละเอียดของการมีประวัติอาชญากรรม งานที่ท�าหรือที่สมัคร และพฤติกรรมอื่น ๆ)    

 4. กฎหมายสหรัฐอเมริกา 

กฎหมายสิทธิพลเมืองสหรัฐอเมริกา (The Civil Rights Act) วางหลักเกี่ยวกับ 
การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุต่าง ๆ  ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานของพลเมือง ส�าหรับในมิติของการจ้างแรงงานนั้น11   
กฎหมายนี้วางหลักห้ามการปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงานท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย (unlawful employment 
practices) ซึ่งได้แก่12 “การปฏิเสธการจ้างหรือการเลิกจ้างบุคคลใดหรือเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดใน
กรณีของค่าชดเชย เงื่อนไขการท�างาน สภาพการจ้าง สิทธิพิเศษในการจ้างงาน  ด้วยเหตุเชื้อชาติ สีผิว  
ศาสนา เพศ หรือถิ่นก�าเนิด (race, color, religion, sex, or national origin) ของบุคคลนั้น” รวมทั้ง 
“การจ�ากัด การแบ่งแยก การจ�าแนก ลูกจ้างหรือผู้สมัคร (employee or applicant) ด้วยวิธีใด ๆ 
อันเป็นการพรากไปซึ่งโอกาสของบุคคลนั้นในการท�างานหรือส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสถานะของ
บุคคลน้ันในฐานะลูกจ้าง ด้วยเหตุเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ หรือถิ่นก�าเนิดของบุคคลนั้น” 

อย่างไรก็ตาม นายจ้างอาจปฏิบัติต่อลูกจ้างหรือผู้สมัครด้วยเหตุดังกล่าวได้หากเหตุนั้น
เข้าลักษณะ “คุณสมบัติอันเกี่ยวข้องกับงานนั้นโดยสุจริต” (bona fide occupational qualification)  
อย่างไรก็ตาม ศาลวางหลักว่าในการอ้างเหตุนี้ นายจ้างต้องพิสูจน์องค์ประกอบ 3 ประการ คือ  

10 From Identity and violence: The illusion of destiny, by A. Sen, 2006, U.S.: W. W. Norton 
& Company.

11 From Title VII of the Civil Right Act of 1964, codified as Subchapter VI of Chapter 21 
of title 42 of the United States Code.

12 From the Civil Rights Act SEC, 2000e-2, [Section 703].
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(1) ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติที่กฎหมายมุ่งคุ้มครองกับความสามารถในการท�างาน
นั้น (2) การก�าหนดคุณสมบัติดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสาระส�าคัญของกิจการนายจ้าง และ (3) ไม่มีทางเลือก
อื่นใดที่จ�ากัดสิทธิลูกจ้างหรือผู้สมัครน้อยกว่า (less restrictive measure)13 เหตุดังกล่าวมีลักษณะเป็น 
ข้อยกเว้นของหลักทั่วไปซึ่งห้ามการเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้าง ดังนั้นจึงมีการตีความอย่างแคบ เช่น การที่ 
นายจ้างปฏิบัติเป็นพิเศษต่อบุคคลด้วยเหตุศาสนานั้นยังไม่เพียงพอที่จะแสดงว่าเหตุดังกล่าวเป็น 
คุณสมบัติอันเกี่ยวข้องกับงานนั้นโดยสุจริต14  

คณะกรรมการความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน  (Equal Employment Opportunity 
Commission หรือ EEOC)  ซึ่งเป็นองค์กรระดับรัฐบาลกลางและมีอ�านาจบังคับใช้กฎหมายสิทธิพลเมือง 
สามารถไต่สวนค�าร้องที่อ้างว่าถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุที่กฎหมายก�าหนด นอกจากนี้ EEOC ก�าหนด
แนวทางการบังคับใช้กฎหมาย (enforcement guidance)  ในส่วนที่เกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม 
สรุปได้ว่า15 ในกรณีที่นโยบายการจ้างงานที่ส่งผลให้เกิดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
ตามกฎหมายสิทธิพลเมือง (เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ หรือถิ่นก�าเนิด)  นายจ้างจ�าต้องแสดงให้เห็น
ว่านโยบายนั้นมีความเชื่อมโยงระหว่างอาชญากรรม อันตรายของอาชญากรรมดังกล่าวกับความเสี่ยง
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งงานนั้น หลักการนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นการพิจารณาความเก่ียวข้องกับงาน
และสอดคล้องกับความจ�าเป็นทางธุรกิจ (job related and consistent with business necessity) 
นอกจากน้ียังได้วางแนวทางเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (target screen)  ซึ่งมีที่มา
จากค�าพิพากษาศาลในคดี  Green v. Missouri Pacific Railroad16  โดยก�าหนดองค์ประกอบหรือ
ปัจจัยส�าหรับการพิจารณาในการใช้ประวัติอาชญากรรมให้ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ ซ่ึงรวมถึง “ลักษณะ
ของความผิด  เวลาที่ผ่านมาหลังจากความผิดนั้นเกิดขึ้นหรือหลังจากที่ได้รับโทษแล้ว  ลักษณะของงาน
นั้น”  ดังนั้น การที่นายจ้างจะใช้ประวัติอาชญากรรมเป็นเหตุในการไม่รับบุคคลเข้าท�างานก็จะต้องแสดง
ให้เห็นถึงความจ�าเป็นทางธุรกิจ (business necessity)17 นอกจากนี้ EEOC ยังก�าหนดแนวปฏิบัติที่ดี  
(best practice) ให้นายจ้างน�าค�าถามเกี่ยวกับ “ประวัติอาชญากรรม” ออกจากใบสมัครงานด้วย   
ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า “ประวัติอาชญากรรม” มิได้เป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติด้วยตัวเอง แต่ต้อง 
มีความเกี่ยวพันกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติอื่นที่กฎหมายนี้ระบุไว้ 

13 From United Automobile Workers v. Johnson Controls, Inc., 499 U.S.187, 1991.
14 From Equal Employment Opportunity Commission v. Kamehameha School - Bishop 

Estate, 990 F. 2d 458 (9th Cir. 1993).
15 From Enforcement guidance on the consideration of arrest and conviction records in 

employment decisions under title VII of the Civil Rights Act of 1964, as amended, 42 U.S.C. § 
2000, by U.S. Equal Employment Opportunity Commission, 2012.   Retrieved from www.eeoc.
gov/laws/guidance/

16 From Green v. Missouri Pacific Railroad, 549 F.2d 1158 (8th Cir. 1975).
17 From “Work reform: The other side of welfare reform.”byS. Dietrich, M. Emsellem, & 

C.Ruckelshaus, 1998, Stanley Law & Policy Review, 9(1), p. 53, p. 56.
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 5. กฎหมายแคนาดา 

กฎหมายแคนาดาที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุประวัติอาชญากรรม สามารถ
จ�าแนกพิจารณาในระดับรัฐบาลกลางและระดับมลรัฐ ดังนี้ 

กฎหมายระดับรัฐบาลกลาง:  กฎหมายสิทธิมนุษยชนสหพันธรัฐ (federal human 
rights act)  วางหลักว่า “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายประกอบด้วย เชื้อชาติ สัญชาติ ..... 
และการตัดสินโทษทางอาญา (conviction for an offence)  ซ่ึงได้รับการพิจารณาให้ระงับประวัติ
อาชญากรรม (suspension)18 จะเห็นได้ว่า กฎหมายก�าหนดเหตุประวัติอาชญากรรมไว้ในฐานะเป็น 
“เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” (prohibited ground of discrimination)  โดยเฉพาะ เช่นเดียวกับเหตุ
อื่นๆ เช่น เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ 

กฎหมายระดับมลรัฐ: กฎหมายสิทธิมนุษยชนระดับมลรัฐในแคนาดานั้นวางหลักเก่ียวกับ
ประวัติอาชญากรรมแตกต่างกันไป ซึ่งผู้เขียนจ�าแนกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้     

กลุ่มแรก กำาหนดให้ “ประวัติอาชญากรรม” เป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติประการหนึ่ง
โดยเฉพาะ เช่น 

กฎหมายสิทธิมนุษยชนของมลรัฐ British Columbia วางหลักไว้ว่า19 บุคคลจะต้อง 
(ก) ไม่ถูกปฏิเสธการจ้างงานหรือปฎิเสธในการท�างานต่อไป หรือ (ข) เลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้าง
แรงงานหรือเง่ือนไขของการจ้างแรงงานด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว.... หรือเพราะบุคคลนั้นถูกตัดสินว่า
มีความผิดอาญา ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานหรือการจ้างแรงงานที่มุ่งกระท�า (convicted of a 
criminal offence that is unrelated to the employment or to the intended employment 
of that person)

กฎหมายสิทธิมนุษยชนของมลรัฐ Quebec20 วางหลักว่า “บุคคลจะต้องไม่ถูกเลิก
จ้าง หรือปฏิเสธการจ้างงาน หรือตัดสินลงโทษที่เกี่ยวกับการจ้างงาน ด้วยเหตุเพียงเพราะบุคคลนั้น 

18 From Human Rights Act, RSC 1985 Section 3 (1).: ผูเ้ขยีนมขีอ้สงัเกตวา่ กฎหมายสทิธมินษุยชน 
ใช้ค�าว่า “pardon or suspension”แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาเชื่อมโยงกับกฎหมายเฉพาะอีกฉบับหนึ่งคือ กฎหมาย 
ประวัติอาชญากรรม (The Criminal Records Act) โดยกฎหมายนี้วางหลักว่าผู้มีประวัติอาชญากรรมที่ 
ผ่านการพิจารณาให้ระงับประวัติอาชญากรรม (Criminal record suspension) จะได้รับการน�าประวัติแยกออกมาจาก 
การสืบค้นและจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลใดเว้นแต่จะมีค�าสั่งจากรัฐมนตรี ดังนั้น “suspension” ในกรณีนี้คือ 
การระงับประวัติอาชญากรรมมิใช่การระงับหรือการพัก “การลงโทษ”กฎหมายลักษณะน้ีเทียบได้กับกฎหมาย
บางมลรัฐในออสเตรเลียท่ีผู้มีประวัติได้รับโทษอาญาสามารถได้รับการพิจารณาให้ประวัตินั้นไม่ปรากฏในระบบ
หรือที่เรียกว่า “Spent conviction”เช่น กฎหมายมลรัฐ Western Australia (Spent Convictions Act 1988).

19 From Human Rights Code, RSBC 1996, Section 13.
20 From Charter of human rights and freedoms, RSQ, c C-12, Section 18.2.
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ถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญา  (convicted of a penal or criminal offence)  ทั้งนี้หากความผิด 
นั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงาน….”

กฎหมายสิทธิมนุษยชนของมลรัฐ New foundland and Labrador21 วางหลักว่า 
“นายจ้างหรือบุคคลที่ท�าการในนามนายจ้างจะต้องไม่ปฏิเสธการจ้าง...หรือก�าหนดเงื่อนไขข้อตกลง 
ในการจ้างงานที่เป็นการเลือกปฏิบัติ ด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติท่ีกฎหมายก�าหนดไว้ หรือเพราะ
ด้วยเหตุที่บุคคลนั้นถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาซ่ึงไม่เก่ียวข้องกับการจ้างแรงงาน  อย่างไรก็ตาม 
ข้อห้ามดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีการก�าหนดคุณสมบัติหรือการปฏิบัติที่แตกต่างบนพื้นฐานของคุณสมบัติ
เกี่ยวกับอาชีพโดยสุจริต (good faith occupational qualification)  

กลุม่ทีส่อง  มไิด้ก�าหนดให้ “ประวตัอิาชญากรรม” เป็นเหตแุห่งการเลอืกปฏบิตัโิดยเฉพาะ  
แต่มีแนวทางหรือการตีความของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนให้ได้รับการคุ ้มครองเทียบเท่ากับ 
เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติอื่นตามที่ระบุในกฎหมาย เช่น กฎหมายมลรัฐ Manitoba มีการก�าหนดเหตุ
แห่งการเลือกปฏิบัติ (applicable characteristics) เช่น บรรพบุรุษ ศาสนา ความเชื่อ เพศ ฯลฯ  
ไว้ในมาตรา 9 (1) แต่มิได้ก�าหนดกรณีประวัติอาชญากรรมไว้เป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะ22  
แต่การคุ ้มครองผู ้ถูกเลือกปฏิบัติจากเหตุประวัติอาชญากรรมปรากฏจากค�าร ้องและแนวทาง 
การตีความของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของมลรัฐ Manitoba23 กล่าวคือ แม้ว่าเหตุเกี่ยวกับประวัต ิ
อาชญากรรมมิได้ระบุไว้ชัดเจนตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนของมลรัฐ Manitoba แต่คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนฯ เห็นว่า มาตรา 9 (1) ของกฎหมายสิทธิมนุษยชนมีเจตนารมณ์คุ้มครองบุคคลจาก 
การเลอืกปฏบิตัด้ิวยเหตปุระวตัอิาชญากรรมด้วย เนือ่งจากบคุคลทีม่ปีระวตัอิาชญากรรมได้รบัผลกระทบ 
เช่นเดียวกับบุคคลที่จัดอยู่ในกลุ่มเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติอื่น นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
Manitoba มีนโนบาย (policy) แนะน�าให้นายจ้างหลีกเลี่ยงการใช้ประวัติอาชญากรรมในการเลือก
ปฏิบัติต่อบุคคล  โดยมีหลักการว่า24  ค�าร้องเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติในการจ้างแรงงานในกรณีประวัติ
อาชญากรรม อาจเข้าข่ายค�าร้องตามมาตรา 9 (1) ของกฎหมายสิทธิมนุษยชนได้  โดยจะต้องพิจารณา 
ว่าประวัติอาชญากรรม การถูกตัดสินโทษ (conviction) นั้นมีความสัมพันธ์โดยสุจริตกับอาชีพหรือ
การจ้างแรงงานน้ันหรือไม่ (bona fide relationship to the occupation or employment)  
ซึ่งมีปัจจัยพิจารณาหลายประการ เช่น (1) หากอุปนิสัยซ่ึงเก่ียวข้องกับการถูกตัดสินโทษนั้นเกิดข้ึนซ�้าอีก 

21 From Human Rights Act, 2010, SNL 2010, c H-13, Section 14.
22 From The Human Rights Code, CCSM c H175, Section 9 (2). 
23 From Human rights adjudicator rules on criminal record complaint, December 2009, 

by Manitoba Human Rights Commission, 2009. Retrieved from www.manitobahumanrights.ca/
publications/news_releases/2009_12_17.html

24 From Board of commissioner’s policy: Criminal record, by Manitoba Human Rights 
Commission, 2009.  Retrieved from www.manitobahumanrights.ca/publications/policy/policy_
criminal-record.html
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อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของนายจ้างในการประกอบการอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
(employer’s ability to carry on its business safely and efficiently) (2) สถานการณ์แวดล้อม
ของความผิดน้ัน เช่น อายุขณะกระท�าผิด (3) ระยะเวลาของการตัดสินโทษกับการตัดสินใจที่เกี่ยวกับ
การจ้างแรงงาน   

กลุ่มท่ีสาม  บางมลรัฐมิได้ก�าหนดให้ประวัติอาชญากรรมเป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
โดยเฉพาะ นอกจากนี้ตามแนวทางการตีความและบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
ก็ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับเหตุดังกล่าว เช่น กฎหมายสิทธิมนุษยชน มลรัฐ Saskatchewan25  มิได ้
ระบุเหตุ “ประวัติอาชญากรรม” ไว้เป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติที่ต้องห้ามตามกฎหมายโดยเฉพาะ  
แต่มีการก�าหนดข้อยกเว้นไว้ว่า การปฏิบัติที่แตกต่างกันในกรณีการจ้างแรงงานอันเกี่ยวข้องกับเหตุแห่ง 
การเลือกปฏิบัติต่าง ๆ  เช่น เพศ อาจท�าได้โดยไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ หากเป็นกรณีเก่ียวกับคุณสมบัติ
อันสมเหตุผลของอาชีพนั้น ๆ (Reasonable Occupational Qualification) 

 6. กฎหมายออสเตรเลีย

ในระดับรัฐบาลกลางนั้น กฎหมายคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลีย26 วางหลัก
การห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ  จากค�านิยามของการเลือกปฏิบัติ มีความหมาย 
ครอบคลุม “การปฏิบัติที่แตกต่าง (distinction) ใด ๆ หรือการกีดกันสิทธิใด ๆ บนพื้นฐานของ 
เชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ความเห็นทางการเมือง สังคมดั้งเดิม ซ่ึงส่งผลขัดขวางต่อความเท่าเทียม
กันในโอกาส หรือการปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างแรงงานหรืออาชีพ”27  แม้นิยามดังกล่าวไม่ได้มีการระบุ 
“ประวัติอาชญากรรม” ไว้  แต่กฎระเบียบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลียที่ออกตาม 
ความในกฎหมายนี้ได้ก�าหนดเพิ่มเติม “ประวัติอาชญากรรม” (criminal record) ให้เป็นเหตุแห่ง 
การเลือกปฏบิตัอิย่างหนึง่ตามกฎหมาย28  ดงันัน้ จงึกล่าวได้ว่าในระดบักฎหมายระดบัรฐับาลกลางมหีลกั 
ห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ “ประวัติอาชญากรรม” (criminal record) ไว้โดยเฉพาะ ในมิติของการจ้าง
แรงงานหรือการประกอบอาชีพ โดยให้อ�านาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลีย พิจารณาค�าร้อง
เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติในกรณีประวัติอาชญากรรมท่ีเก่ียวกับการจ้างแรงงาน29 ท้ังนี้ คณะกรรมการฯ 
มีอ�านาจสอบสวนการกระท�าหรือการปฏิบัติใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติ รวมท้ังมีอ�านาจ
ไกล่เกลี่ยตามความเหมาะสม30 การห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุประวัติอาชญากรรมตามกฎหมายระดับ 

25 From Human Rights Code, SS 1979.
26 From Australian Human Rights Commission Act 1986 (AHRC Act).
27 From Section 3 (1) of the AHRC Act.
28 From The Australian Human Rights Commission Regulations 1989 4 (a) (iii).
29 From Part II – Division 4 (sections 30, 31, 32) of the AHRC Actand The Australian Human 

Rights Commission Regulations 1989 4 (a) (iii).
30 From Part II – Division 4 (Section 31), Ibib.
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รัฐบาลกลางจ�ากัดเฉพาะในมิติของการจ้างแรงงานโดยมีขอบเขตใช้กับนายจ้างและลูกจ้างในทุกมลรัฐ 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งนายจ้างในองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก  โดยครอบคลุมลูกจ้างประจ�า ลูกจ้าง
ชั่วคราว  รวมทั้งบุคคลที่ฝึกงาน ส�าหรับขอบเขตของ “การจ้างแรงงานและอาชีพ” (employment 
and Occupation) มีความหมายกว้าง รวมถึง “การเข้าถึงการฝึกงาน การท�างาน และการเข้าสู่อาชีพ
ใดอาชีพหน่ึง และเงื่อนไขการจ้างงาน”  ดังนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีอ�านาจพิจารณาค�าร้อง
เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติในกรณีประวัติอาชญากรรม ในขั้นตอนทั้งก่อนและหลังความสัมพันธ์ตาม
สัญญาจ้างแรงงาน เช่น การสรรหา (recruitment) การฝึกงาน  การเลื่อนขั้นเลื่อนต�าแหน่ง  เงื่อนไข
การท�างาน การเลิกจ้าง เป็นต้น

ในระดับมลรัฐพบว่า กฎหมายสิทธิมนุษยชนของบางมลรัฐมีการวางหลักเกี่ยวกับ
ประวัติอาชญากรรมไว้โดยเฉพาะ เช่น กฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติของมลรัฐ northern territory 
(anti-discrimination act 1992) วางหลักห้ามเลือกปฏิบัติต่อบุคคลด้วยเหตุประวัติอาชญากรรมท่ี 
ไม่เกี่ยวข้อง (irrelevant criminal record)  โดยรวมถึงการห้ามตั้งค�าถามต่อบุคคลอื่นเพื่อให้ได้มา 
ซึ่งข้อมูลประวัติอาชญากรรมด้วย  แต่ยกเว้นส�าหรับกรณีที่งานนั้นเกี่ยวข้องกับการดูแลบุคคลที่ม ี
ความเปราะบาง (vulnerable person) เช่น เดก็  นอกจากนัน้ กฎหมายมลรฐัอืน่ ๆ  ทีม่หีลกัการคล้ายคลงึ 
กันน้ี เช่น กฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติของมลรัฐ Tasmanian (Anti-Discrimination Act 1998) ส�าหรับ
บุคคลผู้ถูกเลือกปฏิบัติในมิติการจ้างแรงงานด้วยเหตุประวัติอาชญากรรมดังกล่าวอาจด�าเนินคดีทาง
ศาล โดยศาลมีอ�านาจสั่งให้นายจ้างงดเว้นการกระท�าอันเป็นการเลือกปฏิบัติต่อไป การช�าระค่าสินไหม 
ทดแทน รวมทั้งการให้กลับเข้าท�างานใหม่  นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวอาจเลือกใช้สิทธิร้องเรียนต่อ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระดับสหพันธรัฐได้31   ส�าหรับมลรัฐอื่นๆ ผู้ถูก
เลือกปฏิบัติด้วยเหตุดังกล่าวจะต้องอาศัยกฎหมายสิทธิมนุษยชนระดับรัฐบาลกลาง32 

กฎหมายสิทธิมนุษยชนในระดับรัฐบาลกลางนั้น ก�าหนดข้อยกเว ้นทั่วไปส�าหรับ 
การเลือกปฏิบัติในการจ้างแรงงาน เรียกว่า “คุณสมบัติอันเป็นสาระส�าคัญส�าหรับงานนั้น” (inherent 
requirement exception)  ในกรณีของประวัติอาชญากรรมนั้น หากผู้สมัครหรือลูกจ้างมีประวัติ
อาชญากรรมแล้วจะส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขอันเป็นสาระส�าคัญและจ�าเป็น
ของงานนั้น ดังน้ีนายจ้างสามารถน�าปัจจัยเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมมาปฏิบัติต ่อลูกจ้างให ้
แตกต่างไปได้โดยไม่ถอืว่าเป็นการเลอืกปฏบิติั  ข้อยกเว้นนีป้รากฏในกฎหมายระดบัมลรฐัด้วยโดยอาจใช้ค�า 
แตกต่างกันไป เช่น กฎหมายของ Tasmania และ Northern Territory ใช้ค�าว่า “ประวัติอาชญากรรม
ท่ีไม่เกี่ยวข้อง (irrelevant criminal record)     

31 From Anti-Discrimination Act 1992 (Northern Territory), section 88; Anti-Discrimination 
Act 1998 (Tasmanian), section 89.

32 From On the record: Guidelines for the prevention of discrimination in employment 
on the basis of criminal record (pp.10 - 13), by Australian Human Rights and Equal Opportunity 
Commission, 2012. Retrieved from www.humanrights.gov.au
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 7.  กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ วางหลักการห้ามเลือกปฏิบัติไว้
ในมาตรา 27 วรรคสามว่า “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่าง 
ในเรื่องถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง
อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระท�ามิได้” อย่างไรก็ตาม ส�าหรับกฎหมาย
ล�าดับรองที่วางหลักเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติด้าน “ประวัติอาชญากรรม” ในมิติการจ้างแรงงานนั้น  
อาจจ�าแนกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  

 7.1 กฎหมายเฉพาะของไทยเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติในมิติของการจ้างแรงงาน 

ส�าหรับกฎหมายไทยน้ันพบว่า มีกฎหมายเฉพาะหลายฉบับที่มีหลักการเกี่ยวข้อง
และอาจน�ามาปรับใช้กับการเลือกปฏิบัติในมิติการจ้างแรงงาน เช่น 

- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีหลักการห้ามการเลือกปฏิบัติ 
หลายมาตรา เช่น มาตรา 11/133 วางหลักการห้ามเลือกปฏิบัติระหว่างลูกจ้างรับเหมาค่าแรงกับลูกจ้าง
ตามสัญญาจ้างโดยตรง มาตรา 1534 วางหลักการห้ามเลือกปฏิบัติระหว่างลูกจ้างชายและหญิงในกรณี
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ และมาตรา 8935 ห้ามเลือกปฏิบัติในกรณีท่ีเก่ียวกับประกาศก�าหนดอัตรา
ค่าจ้างขั้นต�่า อย่างไรก็ตามหลักการห้ามเลือกปฏิบัติดังกล่าวมีขอบเขตจ�ากัดเฉพาะกรณีเก่ียวกับความ
สัมพนัธ์ระหว่าง “นายจ้างและลกูจ้าง” ตามสญัญาจ้างแรงงาน  เมือ่เปรยีบเทยีบกบักฎหมายต่างประเทศ 
จะเห็นได้ว่า การเลือกปฏิบัติในมิติของการจ้างแรงงาน มีขอบเขตกว้างกว่าโดยครอบคลุมการปฏิบัติ 
ในขั้นตอนก่อนการเกิดสัญญาจ้างแรงงานหรือก่อนการมีความสัมพันธ์ในฐานะ “นายจ้างและลูกจ้าง” 
เช่น การสรรหา การคัดเลือกบุคคลเข้าท�างาน เป็นต้น  ดังนั้น หลักกฎหมายดังกล่าวจึงไม่ครอบคลุม
การเลือกปฏิบัติโดยอาศัยเหตุประวัติอาชญากรรมในขั้นตอนก่อนการมีสถานะเป็นนายจ้างและลูกจ้าง
ตามสัญญาจ้างแรงงาน เช่น การก�าหนดให้ผู ้สมัครงานต้องกรอกใบสมัครออนไลน์โดยระบุประวัติ
อาชญากรรม การน�าเหตุประวัติอาชญากรรมมาประกอบการตัดสินใจไม่รับบุคคลเข้าท�างาน เป็นต้น 

- พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558  นิยามความหมาย
ของ “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” ไว้ในมาตรา 3 ว่า  หมายถึง“การกระท�าหรือไม่
กระท�าการใดอันเป็นการแบ่งแยก กีดกัน หรือจ�ากัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  

33 “ให้ผู้ประกอบกิจการด�าเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ท�างานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้าง 
ตามสัญญาจ้างโดยตรง ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ.”

34 “ให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงาน เว้นแต่ลักษณะหรือ 
สภาพของงานไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้.”

35 “ประกาศก�าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต�่าหรืออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือตามมาตรา 88 ให้ใช้บังคับ 
แก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ.”
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โดยปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็นเพศชายหรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออกที่
แตกต่างจากเพศโดยก�าเนิด” ส�าหรับหลักการห้ามเลือกปฏิบัตินั้นปรากฏใน มาตรา 17 ซึ่งวางหลักว่า 
“การก�าหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ  
ขององค์กรเอกชน ในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศจะกระท�ามิได้” 
กฎหมายนี้อาจปรับใช้ในกรณีการเลือกปฏิบัติในมิติของการจ้างแรงงานได้ แต่มีขอบเขตจ�ากัดเฉพาะ
การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ไม่ครอบคลุมการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุอื่น เช่น เหตุประวัติอาชญากรรม

- พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 วางหลัก
กฎหมายที่ส�าคัญเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติในมาตรา 15 ว่า “การก�าหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ 
มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่
เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการจะกระท�ามิได้36  จะเห็นได้ว่า กฎหมายนี้อาจปรับใช้
ในกรณีการเลือกปฏิบัติ ในมิติของการจ้างแรงงานแต่มีขอบเขตจ�ากัดเฉพาะการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ
แห่งความพิการ ไม่ครอบคลุมการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุอื่น เช่น เหตุประวัติอาชญากรรม

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะท่ีวางหลักครอบคลุม
กรณีการน�าเหตุเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมมาปฏิบัติต่อบุคคลให้เกิดความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ีมี
ประวัติอาชญากรรมกับบุคคลที่ไม่มีประวัติอาชญากรรมในมิติการจ้างแรงงาน

 7.2 กฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม 

นอกจากกฎหมายที่มีหลักการห้ามเลือกปฏิบัติในมิติของการจ้างแรงงานแล้ว ยังมี
กฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประวัติอาชญากรรม เช่น 

- ระเบียบส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติว่ำด้วยประมวลระเบียบกำรต�ำรวจไม่เกี่ยว
กับคดี ลักษณะที่ 32 กำรพิมพ์ลำยนิ้วมือ พ.ศ 2554 วางหลักว่า พนักงานสอบสวนต้องจัดให้มีการ
พิมพ์ลายน้ิวมือ “ผู้ต้องหาคดีอาญาทุกประเภท เว้นแต่คดีลหุโทษ..หรือ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
จราจรทางบก รวมทั้งความผิดตามกฎหมายอื่นๆ ซึ่งได้เปรียบเทียบปรับแล้ว” ดังนั้น โดยหลักแล้วเมื่อ
บุคคลตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา ก็จะต้องถูกเก็บลายพิมพ์นิ้วมือเป็นประวัติอาชญากรรม ซึ่งหน่วยงาน
ของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนอาจขอให้มีการตรวจสอบประวัติลูกจ้างของตนได้37อย่างไรก็ตามข้อมูลนี ้

36 กฎหมายฉบับนี้นิยามความหมายของ“คนพิการ” ไว้ว่า“บุคคลซึ่งมีข้อจ�ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจ�าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว 
การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรค
ในด้านต่าง ๆ และมีความจ�าเป็นเป็นพิเศษท่ีจะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจ�าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป  ทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑ์
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศก�าหนด”.

37 ระเบียบส�านักงานต�ารวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการต�ารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32  
การพิมพ์ลายนิ้วมือ พ.ศ. 2554 บทที่ 3 ข้อ 4.
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อาจถูกคัดแยกออกจากสารบบได้บางกรณี เช่น “ศาลสั่งยกฟ้อง ศาลมีค�าพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้อง  
ผู้เสียหายถอนค�าร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย”38  ด้วยเหตุนี้ อาจมี 
การตรวจสอบประวตัผิูส้มคัรงานหรอืลกูจ้างทัง้ภาครฐัและเอกชนได้  โดยหลงัจากตรวจสอบแล้ว หากพบ 
ว่ามีประวัติอาชญากรรม  ไม่มีกฎหมายใดคุ้มครองผู้ท่ีไม่ได้รับการจ้างหรือถูกเลิกจ้างด้วยเหตุมีประวัติ
อาชญากรรมดังกล่าว แม้ว่าประวัติอาชญากรรมนั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับงานที่สมัครหรือที่ท�าอยู่ก็ตาม   

- พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในโอกำสท่ีพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล 
อดลุยเดชมพีระชนมพรรษำ 80 พรรษำ พ.ศ. 2550 กฎหมายนีเ้ป็นการล้างโทษให้กบับคุคลทีถ่กูลงโทษ 
จริง39 เช่น บุคคลที่ถูกจ�าคุกตามค�าพิพากษาของศาล ให้ถือว่าไม่เคยได้รับโทษนั้น  แต่มิได้เป็น 
การลบล้าง “ความผิด” ไปด้วย แต่กฎหมายฉบับนี้มิได้ก�าหนดให้ต้องลบประวัติอาชญากรรมของบุคคล 
นั้นออกจากระบบ หากตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรรม จะยังคง
ปรากฏว่าบุคคลนั้นเคยกระท�าผิดเพียงแต่มีหมายเหตุว่าได้รับการล้างมลทินแล้ว  นอกจากนั้น กฎหมาย
ฉบับนี้ไม่ได้วางหลักคุ้มครองต่อไปถึงผลภายหลังจากการล้างมลทินในมิติของการจ้างแรงงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ดังนั้น การพิจารณารับหรือไม่รับบุคคลท่ีได้รับการล้างมลทินเข้าท�างานยังคงต้องพิจารณา
กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้น ๆ ซึ่งในขั้นตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายที่วางหลักห้ามเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุประวัติอาชญากรรมดังกล่าวมาแล้วข้างต้น 

จะเห็นได้ว่า กฎหมายเหล่านี้ไม่ครอบคลุมถึงมิติของการจ้างแรงงานโดยเฉพาะใน
ส่วนของการพิจารณารับหรือไม่รับบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรมเข้าท�างาน อันเป็นผลสืบเนื่องจาก 
การได้รบัโทษ  ดงันัน้ จงึจ�าต้องมมีาตรการทางกฎหมายอืน่มารองรบัหรอืคุม้ครองบคุคลกลุม่นี ้โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง กฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติในมิติของแรงงานที่ครอบคลุมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
ต่าง ๆ รวมทั้ง “ประวัติอาชญากรรม”  ซึ่งในปัจจุบันไทยยังไม่มีกฎหมายลักษณะนี้  

 7.3 กฎหมายเฉพาะที่น�าประวัติอาชญากรรมมาก�าหนดคุณสมบัติการท�างาน

ในการรับราชการหรือการท�างานภาครัฐนั้น  มีกฎหมายหลายฉบับก�าหนดคุณสมบัติ
แตกต่างกันไป จากรายงานผลการพิจารณาที่ 43/2555 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จ�าแนก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็น 3 กลุ่ม คือ40 

38 ระเบียบส�านักงานต�ารวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการต�ารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32  
การพิมพ์ลายนิ้วมือ พ.ศ. 2554 บทที่ 4 ข้อ 1.

39 มาตรา 4 ก�าหนดว่า “ให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ ซ่ึงได้กระท�าก่อน
หรือในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่า
ผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น ๆ .” 

40 จาก สิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (น. 19 - 23), โดย คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558, กรุงเทพฯ: ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
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กลุ่มแรก:  กฎหมายหรือระเบียบท่ีก�าหนดให้การต้องค�าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ 
จ�าคุกเป็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการ โดยไม่มีการก�าหนดข้อยกเว้นให้มี 
การใช้ดุลพินิจยกเว้นลักษณะต้องห้ามได้  เช่น  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ. 2547  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 ระเบียบกระทรวง
กลาโหมว่าด้วยการบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2529 พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู ้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542  เป็นต้น กฎหมายกลุ่มนี้ก�าหนดคุณสมบัติและลักษณะ 
ต้องห้ามกรณีที่เคยได้รับโทษโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดท่ีได้กระท�า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ แต่ไม่มีการระบุให้มีการใช้ดุลพินิจยกเว้นลักษณะต้องห้ามดังกล่าว  
จึงส่งผลเป็นการปิดโอกาสผู้เคยได้รับโทษจ�าคุก 

กลุ่มที่สอง: กฎหมายหรือระเบียบที่ก�าหนดให้การต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก
เป็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการ เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดท่ีได้กระท�า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ แต่มีข้อยกเว้นให้หน่วยงานสามารถก�าหนดหลักเกณฑ์เฉพาะหรือ
ใช้ดุลพินิจในการรับสมัครบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามเข้ารับราชการได้ เช่น พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติต�ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. 2543 เป็นต้น  

กลุ่มท่ีสาม: กลุ่มองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 และกลุ่มองค์กรที่มีการก�าหนดระยะเวลาในการพ้นโทษเป็นคุณสมบัติท่ีสามารถ 
เข้าด�ารงต�าแหน่งได้ เช่น กรรมการเลอืกตัง้ กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา รัฐมนตรี เป็นต้น ซึ่งมีการก�าหนด
ข้อห้ามบุคคลมิให้สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อ ในกรณีท่ีบุคคลนั้นเคยต้องค�าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ�าคุก
และได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปี  เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ  ซึ่งกลุ่มนี้มีการก�าหนดระยะเวลาพ้นโทษที่ชัดเจน ท�าให้ผู้ที่เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษา
ถึงที่สุดมีโอกาสเข้าด�ารงต�าแหน่งได้ 

จะเห็นได้ว่าในการท�างานภาครัฐนั้นมีกฎหมายเฉพาะที่ก�าหนดคุณสมบัติไว้แตกต่าง
กันไป ส�าหรับในภาคเอกชนโดยทั่วไปแล้วไม่มีกฎหมายก�าหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม
ไว้จึงขึ้นอยู่กับการก�าหนดเง่ือนไขและนโยบายจ้างงานของนายจ้างซ่ึงแต่ละแห่งอาจก�าหนดแตกต่าง
กันไป  แต่ทั้งน้ี ไทยยังไม่มีกฎหมายที่วางหลักควบคุมการก�าหนดคุณสมบัติผู้สมัครงานทั้งภาครัฐและ 
ภาคเอกชนว่าสามารถน�าประวัติอาชญากรรมมาประกอบการก�าหนดคุณสมบัติได้เพียงใด  
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 8. การเลือกปฏบิตัด้ิวยเหต ุ“ประวตัอิาชญากรรม” ในกรอบกฎหมายสทิธมินษุยชน 
ของไทย  

ปัจจุบันกฎหมายไทยไม่มีกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่วางหลักห้ามเลือกปฏิบัติในลักษณะ
ของกฎหมายกลางที่มีขอบเขตครอบคลุมมิติต่าง ๆ  และเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ  ดังเช่นกฎหมาย
ออสเตรเลียหรือแคนาดา อย่างไรก็ตาม ประเด็นการน�าข้อมูลประวัติอาชญากรรมของบุคคลมาปฏิบัติ
ต่อบุคคลในลักษณะกีดกันหรือท�าให้ด้อยสิทธิกว่าบุคคลอื่นในมิติของการจ้างแรงงานนั้นปรากฏอยู่อย่าง
ต่อเน่ือง  โดยในส่วนนี้จะพิจารณาในบริบทของค�าร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งอาจ
จ�าแนกเป็นกรณีการจ้างงานในภาครัฐและภาคเอกชน 

 8.1 กรณีประวัติอาชญากรรมกับการจ้างงานในภาครัฐ 

ดังที่กล่าวมาแล้วว่าคุณสมบัติผู้สมัครงานภาครัฐเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมนั้น
แตกต่างกันไปตามกฎหมายแต่ละฉบับที่เกี่ยวกับหน่วยงานแต่ละหน่วย ส�าหรับประเด็นท่ีว่ากฎหมาย
เหล่าน้ันเป็นการจ�ากัดสิทธิในการท�างานอันกระทบสิทธิมนุษยชนหรือไม่นั้น เนื่องจากยังไม่มีกฎหมาย
เฉพาะที่วางหลักห้ามเลือกปฏิบัติเรื่องนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้วางหลักพิจารณา 
โดยจ�าแนกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท�างานภาครัฐออกเป็น 3 กลุ่มดังกล่าวข้างต้น โดยใช้เกณฑ์
พิจารณาว่าการก�าหนดประวัติอาชญากรรมเป็นคุณสมบัติของผู้สมัครนั้น เป็นไปในลักษณะเด็ดขาด
หรือไม่ กล่าวคือ แม้จะก�าหนดให้ประวัติอาชญากรรมเป็นคุณสมบัติต้องห้าม แต่หากยังเปิดโอกาส 
หรือมีข้อยกเว้นภายใต้เงื่อนไขบางประการให้ผู ้มีประวัติอาชญากรรมมีโอกาสสมัคร กฎหมายนั้น 
ก็ยังไม่จัดว่าเป็นการจ�ากัดหรือกระทบสิทธิในการท�างาน ตัวอย่างค�าร้องและการพิจารณาของ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เช่น ผู้ร้องเคยถูกด�าเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและศาลพิพากษาให้ 
จ�าคุก 3 ปี 6 เดือน ปัจจุบันผู้ร้องพ้นโทษเป็นเวลากว่า 5 ปี ประกอบอาชีพสุจริต ต้องการจะสอบเข้า
รับราชการรัฐสภา มีประเด็นการตรวจสอบว่าการก�าหนดลักษณะต้องห้ามของผู้ท่ีจะเข้ารับราชการ
ของรัฐสภาตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 กระทบต่อสิทธิ
ของผู้ร้องหรือไม่ อย่างไร 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด ้านกฎหมายและ 
การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมตรวจสอบแล้วเห็นว่า แม้มาตรา 37 ข (7) จะก�าหนดคุณสมบัติว่า “ต้องไม่เป็น 
ผู้เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่กระท�าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ” แต่มีการบัญญัติข้อยกเว้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้มีลักษณะต้องห้ามได้
รับการพิจารณายกเว้นคุณสมบัติดังกล่าวได้ ฉะนั้นผู้ร้องยังอาจได้รับการพิจารณาให้เข้ารับราชการ 
ได้ จึงเห็นว่า ผู ้ร ้องยังไม่ถูกกระทบสิทธิในเรื่องการไม่สามารถเข้ารับราชการ อย่างไรก็ตาม
คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องว่า “...กลุ่มที่ก�าหนด
ให้การต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุกเป็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการ  
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โดยไม่มีการก�าหนดข้อยกเว้น... ควรมีการพิจารณาทบทวนปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้อง
กับมิติด้านสิทธิเสรีภาพ... โดยการก�าหนดข้อยกเว้นต้องมีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนและเป็นธรรม รวมท้ัง
ควรมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการประกอบอาชีพด้วย ซึ่งในข้อยกเว้นนั้นอาจก�าหนดกรอบ
ระยะเวลาให้กับผู้ที่เคยได้รับโทษจ�าคุก เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถใช้สิทธิสมัครเข้ารับราชการและ 
กลับตนเป็นคนดีต่อไป…” คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบกับความเห็นและข้อเสนอแนะ 
ของคณะอนุกรรมการฯ โดยมีข้อเสนอแนะดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี (รายงานผลการพิจารณาท่ี 
43/2555) 

 8.2 กรณีประวัติอาชญากรรมกับการจ้างงานในภาคเอกชน

ปัจจุบันไม่มีกฎหมายเฉพาะที่วางหลักเก่ียวกับการท่ีภาคเอกชนจะน�าเอา “ประวัต ิ
อาชญากรรม” มาก�าหนดเป็นคุณสมบัติต ้องห้ามหรือน�ามาประกอบการพิจารณาในมิติของ  
การจ้างแรงงาน   อย่างไรก็ตาม มีผู้ร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดังตัวอย่างเช่น  (ค�าร้อง 
ที่ 486/2556, รายงานผลพิจารณาที่ 495/2558) กรณีผู้ร้องเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษจ�าคุกในคดี 
ลักทรัพย์และรอลงอาญาไว้ 2 ปี ต่อมาผู ้ร ้องได้สมัครเข้าเป็นพนักงานขายรถยนต์บริษัทเอกชน 
แห่งหนึ่งและผ่านการทดลองงาน 3 เดือนแต่ถูกตรวจประวัติอาชญากรรมดังกล่าว บริษัทจึงปฏิเสธ 
การบรรจุผู้ร้องเข้าเป็นพนักงาน ผู้ร้องอ้างว่านายจ้างน�าข้อมูลประวัติอาชญากรรมมาประกอบการ
พิจารณารับบรรจุเข้าท�างานโดยไม่เป็นธรรม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า กรณีตาม
ค�าร้องเป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัทเอกชนในการรับสมัครบุคคลเข้าท�างานท่ีแตกต่างกัน
โดยพิจารณาเป็นรายกรณี เน่ืองจากบริษัทเอกชนมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณารับบุคคลเข้า
ท�างานแตกต่างกันไป จากกรณีบริษัทเอกชนไม่รับบรรจุบุคคลเข้าท�างานเพราะเหตุมีทะเบียนประวัติ
อาชญากรรมนั้นไม่พบว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเป็นการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด จึงมีมติให้
ยุติเรื่อง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอแนะเชิงนโยบายไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้เปิดโอกาสให้บุคคลที่เคยรับโทษโดยค�าพิพากษาสามารถสมัครเข้าท�างาน รวมทั้งยังมีการ
ประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดน�าร่องรับสมัครบุคคลท่ีเคยต้องโทษคดีถึงท่ีสุด
เข้าท�างาน 

จากผลการพิจารณาทั้งในกรณีภาครัฐและภาคเอกชนดังกล่าวข้างต้นจะน�าไป
วิเคราะห์ในหัวข้อ 9.3 ต่อไป

 9. วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ 
 ประวัติอาชญากรรม 

ในส่วนนี้จะได้วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ
ประวัติอาชญากรรมในมิติของการจ้างแรงงาน 
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 9.1 “ประวัติอาชญากรรม” ในฐานะ “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” และ “มิติของ 
การเลือกปฏิบัติ”

ดังที่กล่าวมาแล้วว่า การปฏิบัติท่ีแตกต่างกัน (differential treatment) จะเป็น 
การเลือกปฏิบัติ (discrimination) ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนจะต้องมีความเกี่ยวพันกับ “เหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติ” (ground of discrimination) ส�าหรับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศนั้น 
โดยทัว่ไปมิได้ก�าหนด “ประวติัอาชญากรรม” เป็นเหตแุห่งการเลอืกปฏบัิตโิดยเฉพาะ ดงัเช่น กตกิาระหว่าง 
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 26 ก็มิได้ก�าหนดเหตุนี้ไว้ กติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งแม้รับรองสิทธิในการท�างาน41 แต่ก็มิได้ระบุ “ประวัติ
อาชญากรรม” ไว้ในฐานะเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะ แต่เมื่อพิจารณากฎหมายต่างประเทศ 
พบว่า “ประวัติอาชญากรรม” เป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติที่กฎหมายหลายประเทศบัญญัติรับรองไว้ใน 
กฎหมายสิทธิมนุษยชน เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย เป็นต้น  ส�าหรับออสเตรเลียนั้น  
การห้ามเลอืกปฏบิตัด้ิวยเหตปุระวตัอิาชญากรรมได้รบัการก�าหนดไว้ในกฎหมายระดบัรฐับาลกลาง โดยมี 
ขอบเขตใช้กับนายจ้างและลูกจ้าง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยแล้วพบว่า 
ไม่มีกฎหมายกลางที่ก�าหนดหลักการห้ามเลือกปฏิบัติท่ีครอบคลุมท้ังภาครัฐและเอกชน ส�าหรับกฎหมาย
เฉพาะที่มีหลักการห้ามเลือกปฏิบัติในมิติการจ้างแรงงานมิได้ก�าหนดเหตุประวัติอาชญากรรมไว้เป็นเหตุ
แห่งการเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะ ท�าให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนก�าหนดเหตุประวัติอาชญากรรมไว้ใน 
เกณฑ์และเงื่อนไขการรับบุคคลเข้าท�างานแตกต่างกันไป ส�าหรับ “มิติของการเลือกปฏิบัติ” (area of 
discrimination) นั้น กฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติมีท้ังท่ีครอบคลุมหลายมิติและ
กฎหมายที่เน้นเฉพาะมิติการจ้างแรงงาน กฎหมายสิทธิมนุษยชนสหพันธรัฐของแคนาดา ครอบคลุม
การเลือกปฏิบัติในมิติอื่นนอกจากการจ้างแรงงานด้วย  ส�าหรับการห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุประวัติ
อาชญากรรมตามกฎหมายระดับรัฐบาลกลางของออสเตรเลีย จ�ากัดเฉพาะในมิติของการจ้างแรงงาน 
เท่าน้ัน แต่ขอบเขตของ “การจ้างแรงงานและอาชีพ” (employment and occupation)  
มคีวามหมายกว้าง รวมถงึ “การเข้าถงึการฝึกงาน การท�างาน และการเข้าสูอ่าชพีใดอาชพีหนึง่ และเงือ่นไข 
การจ้างงาน” ดังนั้น จึงมิได้จ�ากัดเฉพาะการปฏิบัติในข้ันตอนความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างลูกจ้าง เช่น 
เง่ือนไขการท�างาน การเลื่อนขั้น การเลิกจ้าง ฯลฯ เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
ก่อนการเข้าสู ่สัญญาจ้างแรงงานด้วย เช่น การสรรหา (recruitment) การประกาศรับสมัครงาน  
การคัดเลือก (selection) เป็นต้น  ในกรณีของกฎหมายไทยนั้น ไม่มีกฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติท่ีเป็น 
กฎหมายกลางอันครอบคลุมมิติต่าง ๆ หลายมิติ  โดยมีกฎหมายเฉพาะที่ครอบคลุมบางมิติ เช่น  
การจ้างแรงงานแต่ไม่ระบเุหตปุระวตัอิาชญากรรมไว้เฉพาะดงักล่าวมาแล้ว   นอกจากนี ้ยงัมปัีญหาส�าคญั 
คือ การขาดกฎหมายคุ ้มครองในขั้นตอนก่อนสัญญาจ้างแรงงาน เช ่น การประกาศรับสมัคร  

41 ภาค 3 ข้อ 6 มีหลักว่า “ รัฐภาคี รับรองสิทธิในการท�างาน ซึ่งรวมทั้งสิทธิของทุกคนในโอกาสที่จะหา
เลี้ยงชีพโดยงานซึ่งตนเลือกหรือรับอย่างเสรี และจะต้องด�าเนินขั้นตอนที่เหมาะสมในการปกป้องสิทธินี้.”
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การคดัเลอืก การสมัภาษณ์   เป็นต้น  ส�าหรบัการขาดกฎหมายกลางทีค่รอบคลมุมติอิืน่กเ็ป็นปัญหาทีส่�าคญั  
เช่น กรณีของประวัติอาชญากรรมนั้นอาจมีการเลือกปฏิบัติในมิติอื่นนอกจากการจ้างแรงงานได้  
เช่น  สถาบันการศึกษาที่ไม่รับบุคคลเข้าศึกษาด้วยเหตุประวัติอาชญากรรม การให้บริการภาคเอกชน
ท่ีปฏิเสธไม่ให้บริการด้วยเหตุประวัติอาชญากรรม เป็นต้น

 9.2 ขอบเขตความหมายของ “ประวัติอาชญากรรม” 

ในบริบทของกฎหมายสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุประวัติ
อาชญากรรมนั้น ผู้เขียนเห็นว่าประเด็นเกี่ยวกับขอบเขตความหมายของประวัติอาชญากรรม อาจจ�าแนก
พิจารณาออกเป็นประเด็นย่อย 2 ประเด็นดังนี้  

ประเด็นแรก:  “ประวัติอาชญากรรม” หมายความเฉพาะการถูกศาลตัดสินว่า 
มีความผิด หรือมีนัยที่กว้างกว่านั้น เช่น รวมถึงการมีประวัติเนื่องจากตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาด้วย 
เป็นต้น 

ในประเด็นน้ีหากพิจารณากฎหมายแคนาดาจะพบว่า มีการจ�าแนกความแตกต่าง
ระหว่าง “การถูกต้ังข้อหา” (criminal charge) กับการถูกตัดสินโทษ (conviction) แต่มีขอบเขต 
แตกต่างกันไป ส�าหรับในระดับสหพันธรัฐนั้น กฎหมายสิทธิมนุษยชนระดับสหพันธรัฐ (Federal Human 
Rights Act) ของแคนาดาจ�ากัดขอบเขตความหมายของประวัติอาชญากรรมไว้แคบ เฉพาะการถูกศาล
ตัดสินให้ได้รับโทษทางอาญา อีกทั้งต้องเป็นกรณีที่ได้รับการระงับประวัติอาชญากรรม ดังนั้น หากเป็น

เหตุแห่งการเลือก
ปฏิบัติ

มิติแห่งการเลือก
ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจ้างแรงงาน

การศึกษา

บริการอื่น ๆ

การศึกษา

สินค้าและบริการ 
ฯลฯ

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

เหตุแห่งการ
มีประวัติอาชญากรรม

มิติแห่งการเลือก
ปฏิบัติอื่น

เพศ

เด็ก คน
พิการ

ประวัติ
อาชญากรรม

อื่น ๆ
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กรณีการถูกตั้งข้อหา หรือการถูกตัดสินโทษแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ระงับประวัติอาชญากรรม ก็ไม่ถือเป็น
เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย แต่กฎหมายระดับมลรัฐนั้นพบว่ามีหลักการ
แตกต่างกันไป บางมลรัฐครอบคลุมเฉพาะการถูกตัดสินโทษอาญา (convicted of criminal offence) 
บางมลรัฐครอบคลุมการถูกตั้งข้อหาด้วย  เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน Manitoba จ�าแนกความ 
แตกต่างระหว่าง “การถูกต้ังข้อหา” (criminal charge) กับ “การถูกตัดสินโทษ” (conviction)42  
โดย เน้นย�้าว่าบุคคลมีสิทธิพื้นฐานที่จะได้รับการสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะถูกตัดสินโทษตาม 
กฎหมาย หากนายจ้างจะน�าเหตุเกี่ยวกับการตั้งข ้อหาความผิดอาญามาใช ้ตัดสินใจเก่ียวกับ 
การจ้างแรงงานก็อาจท�าได้ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องพิสูจน์ถึงความเสี่ยงอันส�าคัญต่อผู ้ร ่วมงานหรือ 
การประกอบการของนายจ้าง 

หากเปรียบเทียบกับกฎหมายออสเตรเลียในระดับสหพันธรัฐพบว่า มิได้ก�าหนด
นิยามความหมายของ “ประวัติอาชญากรรม” (criminal record) ไว้โดยเฉพาะ แต่มีการตีความ
อย่างกว้างไม่เฉพาะประวัติที่อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ แต่รวมถึงสถานการณ์แวดล้อม 
ของการถูกตัดสินโทษด้วย (circumstance of the conviction) ดังนั้น จึงครอบคลุมการตั้งข้อหา 
การสืบสวน การถูกตัดสินว่ามีความผิดและได้รับโทษ การถูกตัดสินว่ามีความผิดแต่ได้รับการยกเว้น
โทษ แม้แต่กรณีที่บุคคลนั้นมิได้มีประวัติอาชญากรรมจริง แต่ถูกนายจ้างเลือกปฏิบัติ เพราะนายจ้าง
เชื่อว่าบุคคลนั้นมีประวัติอาชญากรรม (imputed criminal record) ส�าหรับระดับมลรัฐนั้น แต่ละ
มลรัฐยังอาจมีกฎหมายก�าหนดรายละเอียดของประวัติอาชญากรรมในความหมายท่ีแตกต่างกันไปได้  
นอกจากน้ียังมีข้อสังเกตว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลียพิจารณาว่าที่ผู้สมัครงานไม่ได้รับ
การคัดเลือกด้วยเหตุที่เขา “ปฏิเสธที่จะเปิดเผยประวัติอาชญากรรม” นั้นเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ
ประวัติอาชญากรรมด้วย43 

กฎหมายสิทธิพลเมืองสหรัฐอเมริกา (The Civil Rights Act) ก�าหนดเหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติไว้เฉพาะ “เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ หรือถ่ินก�าเนิด (race, color, religion, sex, 
or national origin)” โดยมิได้ก�าหนด “ประวัติอาชญากรรม” เป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติโดยตัว
ของมันเอง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน (Equal Employment 
Opportunity Commission หรือ EEOC) ก�าหนดแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย (enforcement 
guidance)  ส�าหรับในส่วนที่เกี่ยวกับ “ประวัติอาชญากรรม” หรือที่เรียกว่า “ประวัติการถูกจับและ

42 From Board of commissioner’s policy:Criminal record, by Manitoba Human Rights 
Commission,  (2009). Retrieved from www.manitobahumanrights.ca/publications/policy/
policy_criminal-record.html

43 From Reports of inquiries into complaints of discrimination in employment on the 
basis of criminal record, Mr Mark Hall v NSW Thoroughbred Racing Board,  HREOC Report No. 19,  
by Australian Human Rights and Equal Opportunity Commission,  (2002). Retrieved from 
www.humanrights.gov.au
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การตัดสินโทษ” (arrest and conviction record)44  ไว้ว่า ในกรณีที่นโยบายการจ้างงานที่ส่งผลให้
เกิดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิพลเมือง (เช้ือชาติ สีผิว ศาสนา เพศ 
หรือถิ่นก�าเนิด) นายจ้างจ�าต้องแสดงให้เห็นว่าประวัติอาชญากรรมนั้นเกี่ยวข้องกับงานและสอดคล้อง
กับความจ�าเป็นทางธุรกิจ (job related and consistent with business necessity)45 ดังนั้น   
แม้โดยทั่วไปจะเห็นได้ว่า ประวัติอาชญากรรมในแง่นี้มีความหมายกว้างกว่าการถูกศาลตัดสินโทษ  
โดยอาจรวมถึงกรณีการถูกจับ (arrest) ที่มีการบันทึกประวัติในช้ันพนักงานสอบสวนด้วย แต่ผู้เขียน 
เหน็ว่าประเดน็ส�าคญัมไิด้อยูท่ีข่อบเขตความหมายของประวตัอิาชญากรรม ว่าครอบคลมุเฉพาะการทีศ่าล 
ตัดสินลงโทษ หรือรวมถึงการถูกจับ ถูกตั้งข้อหาด้วยหรือไม่ เนื่องจากประเด็นส�าคัญอยู่ท่ีว่าการตัดสินใจ 
หรือนโยบายเกี่ยวกับการจ้างงานซึ่งมีการน�าประวัติอาชญากรรม ไม่ว่าจะเป็นประวัติการถูกศาล 
ลงโทษหรือการถูกจับและตั้งข้อหานั้นมีมูลเหตุเกี่ยวพันกับ “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” ตามกฎหมาย
สิทธิพลเมืองหรือไม่  เช่น การที่นายจ้างตัดสินใจไม่รับผู้สมัครซ่ึงเคยมีประวัติถูกต�ารวจจับและตั้งข้อหา 
แต่ไม่ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด โดยการตัดสินใจนี้ปรากฏว่ามีความเกี่ยวข้องกับเหตุที่ผู้สมัครเป็นคน
ผิวสี46 กรณีเช่นน้ีก็ถือได้ว่านายจ้างเลือกปฏิบัติอันฝ่าฝืนกฎหมายสิทธิพลเมืองแล้ว แต่ทั้งนี้ การเลือก
ปฏิบัติดังกล่าวเกิดขึ้นด้วยเหตุ “เชื้อชาติ สีผิว” มิใช่ด้วยเหตุ “ประวัติอาชญากรรม” ดังนั้น อาจกล่าว
ได้ว่า ประวัติอาชญากรรม ตามกฎหมายสิทธิพลเมืองของสหรัฐอเมริกา มีความหมายกว้างกว่าการ 
ถูกศาลตัดสินโทษ แต่มิได้เป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติด้วยตัวเองเนื่องจากต้องพิจารณาความสัมพันธ์
กับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติที่กฎหมายก�าหนดไว้ด้วย 

ประเด็นที่สอง: การห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ “ประวัติอาชญากรรม” จ�ากัด
เฉพาะ การปฏิบัติต่อบุคคลโดยอาศัยเหตุแห่งการมีอยู่ซ่ึงประวัติอาชญากรรมนั้นเอง หรือครอบคลุมถึง 

44 From Enforcement guidance on the consideration of arrest and conviction records in  
employment decisions under title VII of the Civil Rights Act of 1964, as amended, 42 U.S.C. 
§ 2000e et seq., by U.S. Equal Employment Opportunity Commission, 2012.  Retrieved from 
www.eeoc.gov/laws/guidance

45 ตามหลักกฎหมายสหรัฐอเมริกา หากโจทก์พิสูจน์ได้ว่าการปฏิบัติของนายจ้างหรือในกรณีที่เกี่ยวกับ 
การจ้างแรงงานนั้น แม้จะมีลักษณะเป็นกลาง (neutral) คือใช้กับทุกคนเหมือนกัน แต่ส่งผลกระทบอันแตกต่าง
อยา่งไมไ่ดส้ดัสว่นตอ่บคุคลในกลุม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตแุหง่การเลือกปฏิบตั ิ(desperate impact discrimination)
ก็อาจเป็นการเลือกปฏิบัติท่ีฝ่าฝืนกฎหมายสิทธิพลเมืองได้ ทั้งนี้หากนายจ้างไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ว่า 
การปฏิบัติดังกล่าวมีเหตุผลจ�าเป็นทางธุรกิจ (business necessity). 

46 เทยีบเคยีงกบัตวัอยา่งที ่EEOC อธบิายไวใ้นแนวทางการบงัคบัใชก้ฎหมายสิทธพิลเมอืง วา่ กรณบีคุคล
อเมริกันเชื้อชาติแอฟริกันถูกเจ้าหน้าท่ีต�ารวจเรียกตรวจและถูกตั้งข้อหาขัดค�าส่ังเจ้าพนักงาน แต่ต่อมาพนักงาน
อัยการสั่งไม่ฟ้อง  อย่างไรก็ตามในฐานข้อมูลของต�ารวจบันทึกประวัติการถูกตั้งข้อหานี้ไว้ และนายจ้างน�าไปใช้
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น การเลื่อนต�าแหน่ง โดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถแสดงให้เห็นว่าเกิด 
ผลกระทบจากการเลอืกปฏบิตัโิดยมคีวามแตกตา่งกบัลกูจา้งผิวขาวทีอ่ยูใ่นสถานะเช่นเดยีวกนั ประกอบกบันายจา้ง 
ไม่อาจแสดงให้เห็นว่าประวัติดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับการเล่ือนต�าแหน่งหรือมีความจ�าเป็นทางธุรกิจอย่างไร  
กรณีนี้อาจเป็นการเลือกปฏิบัติอันฝ่าฝืนกฎหมายสิทธิพลเมืองด้วยเหตุแห่ง “เชื้อชาติ” (race).
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การปฏิบัติต่อบุคคลโดยอาศัย “สภาพแวดล้อมหรือเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับประวัติอาชญากรรมด้วย”  ทั้งนี้ 
เนื่องจากฝ่ายผู้รับสมัครงานมักจะอ้างว่าการปฏิเสธการจ้างไม่ได้เกิดขึ้นจาก “ประวัติอาชญากรรม” 
กล่าวคือ การตัดสินใจเกี่ยวกับการจ้างแรงงานนั้นไม่เกี่ยวข้องกับ “การมีอยู ่ หรือ ไม่มีอยู ่” ของ 
ประวัติอาชญากรรม แต่ตัดสินใจโดยพิจารณาคุณสมบัติบางประการของผู้สมัคร ซึ่งสะท้อนให้เห็น
จากสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวเน่ืองกับ “ประวัติอาชญากรรม” นั้น เช่น  ผู้คัดเลือกคน
เข้าท�างานมิได้ปฏิเสธผู้สมัครเนื่องจากมีประวัติความผิดฐานลักทรัพย์ แต่ปฏิเสธเพราะสภาพแวดล้อม
ของความผิดนั้นสะท้อนให้เห็นคุณสมบัติ พฤติกรรม หรืออุปนิสัยของผู้สมัครท่ีมีแนวโน้มขาดความ
สุจริตและไม่น่าไว้วางใจ เป็นต้น ในประเด็นนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลียได้เคยวินิจฉัย
ไว้ในกรณีซ่ึงผู้ร้องอ้างว่าถูกปฏิเสธการรับเข้าท�างานด้วยเหตุ “ประวัติอาชญากรรม” ของตนที่เคยถูก
ลงโทษฐานลักทรัพย์47อย่างไรก็ตาม ผู้ถูกร้องซึ่งเป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกเข้าท�างานโต้แย้งว่ามิได ้
ตัดสินใจด้วยเหตุ “ประวัติอาชญากรรม” แต่การตัดสินใจไม่รับเข้าท�างานเป็นไปด้วยเหตุผลอื่น  กล่าวคือ  
เมื่อพิจารณาลักษณะและสถานการณ์ของความผิดของผู ้ร้องนั้น ผู ้ถูกร้องเห็นว่าเป็นการแสดงถึง  
“พฤติกรรม” หรือคุณสมบัติที่เกี่ยวกับอุปนิสัยท่ีไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติของการท�างานท่ีต้องการ
ความเชื่อใจ  จึงไม่รับเข้าท�างานด้วยเหตุผลนี้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลียน�า
แนวทางการตีความอย่างกว้าง (liberal construction) มาประกอบการตีความ “ประวัติอาชญากรรม” 
ว่า ไม่จ�ากัดเฉพาะประวัติเกี่ยวกับการตัดสินโทษจริงเท่านั้น (actual record of conviction) แต่รวม
ถึงสถานการณ์เกี่ยวกับการตัดสินโทษ (circumstance of the conviction) และพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
(underlying conduct)   โดยอธิบายว่า หากตีความ “ประวัติอาชญากรรม” โดยจ�ากัด (กล่าวคือ 
จ�ากัดเฉพาะการตัดสินใจไม่จ้างงานจาก “การมีอยู่ซึ่งประวัติอาชญากรรม”) จะท�าให้เกิดการสร้าง
ภาพเหมารวม (stereotype) ในทางลบอันเกี่ยวกับการประเมินคุณสมบัติของผู้ร้องและส่งผลกระทบ 
ต่อหลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน48 คณะกรรมการฯ เห็นว่า  
หากจ�าแนกความแตกต่างระหว่างตัวประวัติอาชญากรรม และสถานการณ์แวดล้อมที่ความผิดนั้น 
ได้กระท�าขึ้น จะท�าให้ผู้ถูกร้องสามารถเลี่ยงจากหลักห้ามเลือกปฏิบัติ โดยอ้างว่าการปฏิบัตินั้นท�าข้ึน 
บนพืน้ฐานของสภาพการณ์แวดล้อมของการกระท�าผดิ มใิช่เพราะประวตัอิาชญากรรมนัน้เอง ดงันัน้ จะเหน็ 
ได้ว่า การตีความตามแนวทางของออสเตรเลียนั้น แม้การท่ีผู้รับสมัครงานหรือนายจ้างตัดสินใจเก่ียวกับ
การจ้างแรงงานโดยพจิารณาจาก “พฤตกิรรม อปุนสิยั” แต่หากพฤตกิรรมหรอือปุนสิยันัน้ สบืเนือ่งมาจาก 
“ประวัติอาชญากรรม” ก็ถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ “ประวัติอาชญากรรม” ด้วย การตีความ 
แนวทางน้ีจึงให้น�้าหนักกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกเลือกปฏิบัติจากกรณีประวัติอาชญากรรม

47 From Reports of inquiries into complaints of discrimination in employment on the basis 
of criminal record, Ms Renai Christensen v Adelaide Casino Pty Ltd, Report No. 20., by Australian 
Human Rights and Equal Opportunity Commission, 2002.  Retrieved from www.humanrights. 
gov.au

48 อ้างเหตุผลจากค�าพิพากษาคดี Commonwealth v Bradley per Black CJ (Bradley’s case).
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 9.3 การคุ้มครองสิทธิผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุประวัติอาชญากรรมในกรอบกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนไทย

การน�าประวัติอาชญากรรมมาก�าหนดคุณสมบัติการท�างานของบุคคลยังไม่มี
กฎหมายคุ ้มครองโดยเฉพาะ เมื่อเกิดเหตุขึ้นจึงมีผู ้ที่ได้รับผลกระทบยื่นค�าร้องต่อคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   จากการพิจารณาตรวจสอบของคณะกรรมการฯ ดังกล่าวในหัวข้อที่ 8 ผู้เขียน 
เห็นว่า ในกรณีการสมัครงานภาครัฐตาม รายงานผลการพิจารณาที่ 43/2555 นั้นประเด็นหลักของ 
การตรวจสอบคือ “การก�าหนดลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะเข้ารับราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการรฐัสภาฯ กระทบสทิธผิูร้้องหรอืไม่ อย่างไร”  ซึง่คณะกรรมการฯ แบ่งกลุม่กฎหมายเป็น 3 กลุม่ และ 
วางแนวพิจารณาว่ากฎหมายกลุ่มที่ไม่มีข้อยกเว้น เป็นการจ�ากัดสิทธิหรือกระทบสิทธิผู้ร้อง จะเห็นได ้
ว่าแนววินิจฉัยดังกล่าวเป็นการมุ่งเน้นตรวจสอบการละเมิด “สิทธิในการประกอบอาชีพ” อันเป็น 
สทิธมินษุยชนอกีประการหน่ึง ผูเ้ขยีนเหน็ว่ากรณีนีย้งัไม่ได้มกีารมุง่เน้นพจิารณาในประเดน็ทีว่่า “กฎหมาย 
เหล่าน้ันเลือกปฏิบัติต่อผู้สมัครงานด้วยเหตุประวัติอาชญากรรมหรือไม่”  ซึ่งหากพิจารณาในประเด็น
นี้อาจมีปัญหาเน่ืองจากยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่วางหลักห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุประวัติอาชญากรรม
ในมิติการจ้างแรงงาน รวมทั้งความไม่ชัดเจนของ “ประวัติอาชญากรรม” ว่าจัดอยู่ในเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนชองไทยเช่นเดียวกับเช้ือชาติ ศาสนา เพศ ฯลฯ หรือไม่  ส�าหรับกรณี
การสมัครงานภาคเอกชนตามรายงานผลพิจารณาที่ 495/2558 นั้น คณะกรรมการฯ เห็นว่าไม่เป็นการ 
ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเลือกปฏิบัติ เนื่องจาก “บริษัทเอกชนมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณา 
รับบุคคลเข้าท�างานแตกต่างกันไป” เหตุผลของการพิจารณาเช่นนี้ ผู้เขียนเห็นว่าเนื่องจากในภาคเอกชน 
ไม่มีกฎหมายก�าหนดคุณสมบัติผู้สมัครดังเช่นภาครัฐ  และไม่มีกฎหมายควบคุมการที่ผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนจะก�าหนดคุณสมบัติผู้สมัครงาน จึงเป็นไปตามเจตนาของผู้ประกอบการแต่ละราย จากกรณ ี
ทั้งสองดังกล่าวน้ันหากเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศจะพบว่า หลักการห้ามเลือกปฏิบัติ 
ด้วยเหตุประวัติอาชญากรรมในมิติการจ้างแรงงานได้รับการก�าหนดคุ้มครองไว้โดยเฉพาะในกฎหมาย
สิทธิมนุษยชน โดยกฎหมายบางประเทศเช่นออสเตรเลียนั้นวางหลักครอบคลุมท้ังภาครัฐและเอกชน 
ส�าหรับ“คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน” ของออสเตรเลียและแคนาดานั้นมีอ�านาจโดยตรงในการบังคับ
ใช้กฎหมายกับกรณีการเลือกปฏิบัติในมิติการจ้างงาน อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่าไทยยังไม่มีกฎหมาย 
ที่วางหลักเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะ จึงท�าให้การคุ ้มครองผู ้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุประวัติอาชญากรรม 
ตามกรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชนของไทยยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ  

 9.4 หลักการพิจารณา “คุณสมบัติอันจ�าเป็นท่ีเกี่ยวข้องกับงานนั้น” ในฐานะ 
ข้อยกเว้นของการห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุประวัติอาชญากรรม 

แม้ว่ากฎหมายสิทธิมนุษยชนของต่างประเทศ เช่น กฎหมายสิทธิพลเมืองของ
สหรัฐอเมริกา  กฎหมายสิทธิมนุษยชนของออสเตรเลียและแคนาดา  ต่างวางหลักห้ามการน�าประวัติ
อาชญากรรมมาใช้ในการปฏิบัติต่อบุคคลในบริบทของการจ้างแรงงาน โดยจัดเป็นเหตุหนึ่งของการเลือก
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ปฏิบัติ (discrimination) อย่างไรก็ตาม กฎหมายก็ได้พยายามสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครอง
สิทธิของผู้มีประวัติอาชญากรรมกับการตัดสินใจของนายจ้าง จึงก�าหนดข้อยกเว้นท่ีอาจน�า “ประวัติ
อาชญากรรม” มาประกอบการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงานหรือน�ามาก�าหนดเป็นคุณสมบัติ
ส�าหรับการรับบุคคลเข้าท�างานได้   ซึ่งข้อยกเว้นนี้อาจเรียกแตกต่างกันไป เช่น “คุณสมบัติอันเกี่ยวข้อง
กับงานน้ันโดยสุจริต” (bona fide occupational qualification) หรือ “คุณสมบัติอันจ�าเป็นอย่าง 
แท้จริงต่อการท�างานหรืออาชีพน้ัน” (genuine occupational requirement)   หรือ “คุณสมบัติ 
อันเป็นสาระส�าคัญของงาน” (inherent requirement exception) โดยมีหลักการพิจารณาว่า “ประวัติ
อาชญากรรม” มีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ (related or unrelated) กับงานนั้นหรือไม่  หากไม่มี 
ความเกี่ยวข้องกับงาน (unrelated to the employment) หรือเรียกว่า ประวัติอาชญากรรมที ่
ไม่เก่ียวข้องกับงาน (irrelevant criminal record) ก็ไม่สามารถน�าประวัติอาชญากรรมนั้นมาประกอบ
การตัดสินใจหรือก�าหนดคุณสมบัติที่เกี่ยวกับการท�างานได้   

ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา ศาลเรียกหลักการนี้ว่า “คุณสมบัติอันเกี่ยวข้องกับ
งานนั้นโดยสุจริต” (bona fide occupational qualification) แนวทางการบังคับใช้กฎหมาย 
(enforcement guidance) ของ EEOC วางหลักการพิจารณาความเก่ียวข้องกับงานและสอดคล้อง 
กับความจ�าเป็นทางธุรกิจ (job related and consistent with business necessity) เมื่อ 
เปรียบเทียบกับกฎหมายแคนาดาพบว่า กฎหมายสิทธิมนุษยชนของมลรัฐ British Columbia Quebec 
 Newfoundland and Labrador  ใช้ค�าว่า “ความผิดทางอาญาซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงาน” 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน Manitoba วางแนวทางพิจารณาว่า การถูกตัดสินโทษ (conviction) นั้น 
มีความสัมพันธ์โดยสุจริตกับอาชีพหรือการจ้างแรงงานนั้นหรือไม่ (bona fide relationship to the 
occupation or employment) โดยก�าหนดเกณฑ์หรือปัจจัยพิจารณา เช่น หากอุปนิสัยซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการถูกตัดสินโทษนั้นเกิดขึ้นซ�้าอีก อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของนายจ้างในการประกอบการ 
อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (employer’s ability to carry on its business safely and 
efficiently) สถานการณ์แวดล้อมของความผิดนั้น เช่น อายุขณะกระท�าผิด ระยะเวลาของการตัดสิน
โทษกับการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงาน ส�าหรับกฎหมายออสเตรเลียนั้นพบว่า โดยหลักของ
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระดับรัฐบาลกลางแล้ว แม้มีข้อยกเว้นให้กิจการสามารถน�าคุณสมบัติเก่ียวกับ 
“ประวัติอาชญากรรม” มาใช้ในบริบทการจ้างแรงงานได้ แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข คุณสมบัติอันเป็น 
สาระส�าคัญของงาน” (inherent requirement exception) ซ่ึงจากการตีความของคณะกรรมการ 
สิทธมินุษยชนออสเตรเลยีนัน้พบว่ามกีารตคีวามข้อยกเว้นดงักล่าวอย่างจ�ากดั และพจิารณาความสมัพนัธ์ 
ระหว่างความผิดอาญาตามประวัติของผู้สมัครงานหรือลูกจ้างกับสภาพงานเป็นกรณีไป  โดยหลีกเลี่ยง
การสร้างภาพเหมารวม (stereotype) ว่าความผิดอาญาทุกอย่างเป็นคุณสมบัติ “ไม่เหมาะสมกับงาน 
ทุกประเภท” ส�าหรับกฎหมายระดับมลรัฐ เช่น Northern Territory (Anti-Discrimination Act 1992) 
และ Tasmanian (Anti-Discrimination Act 1998) นั้น ก็มีการวางหลักห้ามเลือกปฏิบัติต่อบุคคล
ด้วยเหตุประวัติอาชญากรรมที่ “ไม่เกี่ยวข้อง” (irrelevant criminal record) 
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หลัก “คุณสมบัติอันเป็นสาระส�าคัญของงาน” นั้น กฎหมายของหลายประเทศ
ได้น�าไปใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับ “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” อื่น ๆ เช่น เช้ือชาติ 
ศาสนา ฯลฯ ด้วย หากเปรียบเทียบกับกฎหมายในระดับของสหภาพยุโรป ก็พบว่ามีการน�าหลักนี้มา 
ใช้เช่นกัน กล่าวคือ การก�าหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับการจ้างงานที่มีผลเป็นการจ�ากัดสิทธิส�าหรับคน 
บางกลุ่มที่มีความเกี่ยวโยงกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ความพิการ  โดยหลัก 
แล้วเป็นการเลือกปฏิบัติอันขัดต่อกฎหมายสหภาพยุโรป (กฎหมายเกี่ยวกับการวางกรอบส�าหรับ 
การปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนัในการจ้างแรงงานและการประกอบอาชีพ49) แต่กฎหมายนีย้กเว้นส�าหรบักรณี 
ที่เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติดังกล่าวเป็นคุณสมบัติอันจ�าเป็นอย่างแท้จริงต่อการท�างานหรืออาชีพนั้น 
(genuine occupational requirement) ทั้งนี้ ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและได้สัดส่วน50  
เช่น องค์กรศาสนาอาจระบุคุณสมบัติในการรับสมัครพนักงานที่นับถือศาสนานั้น ศาลยุติธรรมยุโรป 
European Court of Justice หรือ ECJ) เคยตัดสินไว้ว่า การก�าหนดอายุขั้นสูงส�าหรับผู้สมัครต�าแหน่ง
พนักงานดับเพลิง แม้เป็นการปฏิบัติแตกต่างกันด้วยเหตุแห่งอายุ แต่การก�าหนดคุณสมบัติดังกล่าวมี
ลักษณะ “จ�าเป็นอย่างแท้จริงต่อการท�างานหรืออาชีพนั้น” (genuine occupational requirement)  
เพราะงานดังกล่าวต้องอาศัยความแข็งแรงทางกายภาพรวมทั้งสุขภาพที่ดี51

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีของไทยแล้วพบว่า ประเทศไทยยังไม่มี
กฎหมายที่วางหลักห้ามเลือกปฏิบัติในลักษณะกฎหมายกลาง นอกจากนี้ ยังไม่มีการวางหลักห้าม 
เลือกปฏิบัติด้วยเหตุประวัติอาชญากรรม อีกทั้งไม่มีการก�าหนดหลัก“คุณสมบัติที่จ�าเป็นและเกี่ยวข้อง
กับงาน” ไว้ในกฎหมายใดโดยเฉพาะทั้งในกรณีการท�างานภาครัฐและเอกชน 

ในส่วนของการท�างานภาครัฐนั้น จากกฎหมายที่ เกี่ยวข้องดังกล่าวมาแล้ว  
มักก�าหนดคุณสมบัติต้องห้ามในกรณี “ค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่
ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ” ซึ่งไม่มีการจ�าแนกรายละเอียดและพิจารณาความสัมพันธ์
ว่าความผิดอาญาที่บุคคลนั้นได้รับมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับคุณสมบัติของต�าแหน่งงานท่ีประสงค์ 

49 Council Directive 2000/78/EC establishing a general framework for equal treatment in 
employment and occupation.

50 Council Directive 2000/78/EC  Article 4  (Occupational requirements):  “…Member 
States may provide that a difference of treatment which is based on a characteristic related to 
any of the grounds referred to in Article 1 shall not constitute discrimination where, by reason 
of the nature of the particular occupational activities concerned or of the context in which 
they are carried out, such a characteristic constitutes a genuine and determining occupational 
requirement, provided that the objective is legitimate and the requirement is proportionate.

51 From Case C-229/08: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 12 January 2010, 
by C. Wolf & S. Frankfurt am Main, 2010.  Retrieved from http://curia.europa.eu/juris/liste.
jsf?language=en&num=C-229/08
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จะสมัคร อย่างไรก็ตาม กฎหมายที่ก�าหนดคุณสมบัติต�าแหน่งทางการเมืองบางต�าแหน่ง สะท้อนให้เห็น 
ถึงหลักการพิจารณาความแตกต่างของความผิดบางลักษณะ และความสัมพันธ์ระหว่างความผิดท่ีเคย 
ได้รับกับต�าแหน่งงาน เช่น ความผิดฐานหมิ่นประมาทซ่ึงมีความใกล้ชิดกับการแสดงความคิดเห็น 
อนัสัมพันธ์กบัลกัษณะของต�าแหน่งงาน เป็นต้น52 จากตวัอย่างค�าร้องและการพจิารณาของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติดังกล่าวข้างต้น แม้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จ�าแนกกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนดคุณสมบัติงานราชการเป็น 3 กลุ่ม (รายงานผลการพิจารณาที่ 43/2555)  
อันท�าให้สามารถวางแนวทางพิจารณาว่ากฎหมายกลุ่มใดมีลักษณะเป็นการ “จ�ากัดสิทธิในการประกอบ
อาชีพเกินสมควร” แต่หากเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศแล้วจะเห็นได้ว่า ท้ังกฎหมายไทยฉบับ
ต่าง ๆ ที่ก�าหนดคุณสมบัติของบุคคลในการท�างานภาครัฐ และการพิจารณาค�าร้องของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้น ยังมิได้มีการน�าหลัก “คุณสมบัติอันจ�าเป็นที่เกี่ยวข้องกับงาน” มาเป็นปัจจัย
ประกอบการพิจารณาภายใต้กรอบหลักการห้ามเลือกปฏิบัติ

ในส่วนของการจ้างงานภาคเอกชน จากกรณีตัวอย่างค�าร้องต่อคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ค�าร้องที ่486/2556, รายงานผลพจิารณาที ่495/2558) ซึง่เป็นกรณทีีผู่ร้้องถกูศาล 
พิพากษาลงโทษจ�าคุกในคดีลักทรัพย์และรอลงอาญาไว้ 2 ปี ต่อมาผู้ร้องได้สมัครเข้าเป็นพนักงานขาย
รถยนต์บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง แต่ถูกปฏิเสธการบรรจุ  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่าไม่มี
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเน่ืองจาก “บริษัทเอกชนมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณารับบุคคลเข้า
ท�างานแตกต่างกันไป” ผู้เขียนเห็นว่าเหตุผลของการพิจารณาเช่นนี้สืบเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทย
ยังไม่มีกฎหมายที่วางหลักห้ามเลือกปฏิบัติส�าหรับภาคเอกชนในมิติของการจ้างแรงงานดังเช่นกฎหมาย
ต่างประเทศ ดังนั้น การตัดสินใจจ้างแรงงานในภาคเอกชนจึงอยู่ภายใต้หลักการแสดงเจตนาท�าสัญญา
ตามกฎหมายแพ่ง แต่หากพิจารณากรณีนี้ตามหลัก “คุณสมบัติท่ีจ�าเป็นอันเก่ียวข้องกับงาน” แล้วอาจ
เป็นประเด็นที่ถกเถียงได้ว่า การที่ผู้ร้องเคยถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษจ�าคุกฐานลักทรัพย์นั้นอาจไม่ใช่
คุณสมบัติที่เป็นสาระส�าคัญอันเกี่ยวข้องกับต�าแหน่งพนักงานขาย  

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การก�าหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับ “ประวัติอาชญากรรม” หรือ
ประวัติความผิดอาญา ในลักษณะครอบคลุมอย่างกว้าง เช่น “เคยต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก  
เว้นแต่ความผิดที่กระท�าโดยประมาทหรือลหุโทษ” ซึ่งปรากฏในกฎหมายหลายฉบับในส่วนของ 

52 เชน่ คณุสมบตัผิูส้มคัรรบัเลอืกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร มกีารก�าหนดคุณสมบตัติอ้งหา้มส�าหรบัเหต ุ
ที่เคยต้องค�าพิพากษาอันถึงท่ีสุดเก่ียวข้องกับต�าแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท�าโดยทุจริต 
ตามกฎหมายอาญา เปน็ตน้ (รฐัธรรมนญู มาตรา 98) คณุสมบตัผิูด้�ารงต�าแหนง่รฐัมนตร ีตอ้งไมเ่ปน็ผูต้อ้งค�าพพิากษา 
ใหจ้�าคกุ แมค้ดนีัน้จะยงัไมถึ่งทีส่ดุหรอืมกีารรอการลงโทษ เวน้แตใ่นความผดิทีก่ระท�าโดยประมาท ความผดิลหโุทษ 
หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท (รัฐธรรมนูญ มาตรา 160) 
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การจ้างงานภาครฐัรวมทัง้กฎระเบยีบหรอืนโยบายภาคเอกชนหลายแห่ง สะท้อนถงึแนวคดิทีว่่า บคุคลทีม่ี  
“เจตนา” ทางอาญาในการกระท�าความผิดและได้รับโทษจ�าคุกเป็นบุคคลที่ไม่เหมาะสมในการท�างาน  
ดังจะเห็นได้จากการยกเว้นส�าหรับกรณีความผิดที่กระท�าโดยประมาทและความผิดลหุโทษซึ่งเป็น 
ความผดิเล็กน้อยทีไ่ม่มอีงค์ประกอบด้าน “เจตนา” ทางอาญา53  จะเหน็ได้ว่าการก�าหนดคณุสมบัตดิงักล่าว 
เชื่อมโยง “เจตนา” ทางอาญากับ  “คุณสมบัติอันเป็นสาระส�าคัญของงาน” โดยส่งผลให้บุคคลผู้มีเจตนา 
ท�าผิดอาญาและศาลพิพากษาให้ลงโทษจ�าคุกนั้น เป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติอันจ�าเป็นกับงานนั้น  
หลกัการพจิารณาเช่นน้ีอาจสะท้อนคุณลกัษณะทีไ่ม่เหมาะสมของผูส้มคัรงานได้หากพจิารณาความผดิอาญา 
เฉพาะตามประมวลกฎหมายอาญา อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีความผิดตามกฎหมายเฉพาะอื่นท่ีบัญญัติ
ขึ้นใหม่จ�านวนมากซึ่งมีโทษอาญาอันมิใช่ความผิดท่ีกระท�าโดยประมาทหรือลหุโทษ โดยผู้ท่ีได้รับโทษ
ตามกฎหมายเหล่านั้นอาจไม่สะท้อนถึง “คุณสมบัติอันเป็นสาระส�าคัญของงาน” แต่อย่างใด ตัวอย่าง
เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีฐานความ
ผิดเกี่ยวกับการเผยแพร่เน้ือหาข้อมูล โดยเฉพาะมาตรา 14 (1) ที่แก้ไขใหม่ แม้ว่าจะไม่น�ามาใช้กับ 
การหมิ่นประมาท แต่ยังคงมีองค์ประกอบที่กว้างจนครอบคลุมการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์
ของผู้ใช้งานทั่วไป ซึ่งเมื่อพิจารณาพฤติกรรมของบุคคลในยุค “เศรษฐกิจดิจิทัล” ซึ่งท�าการสื่อสาร 
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ�าวันทั่วไปแล้วต่างมีโอกาสเป็นผู้กระท�าความผิด54 ซึ่งเมื่อพิจารณา
คุณสมบัติของงานทั่วไปแล้ว  การที่บุคคลเคยกระท�าความผิดเช่นนี้อาจไม่ใช่ “คุณสมบัติอันเป็นสาระ
ส�าคัญของงาน”55    

หากเปรียบเทียบกับกฎหมายออสเตรเลียจะเห็นได้ว่า กฎหมายก�าหนดไว้ชัดเจนถึง
หลัก “คุณสมบัติอันจ�าเป็นและเกี่ยวข้องกับงาน” นอกจากนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลีย
ยังได้พิจารณาในรายละเอียดของความผิดอาญาที่มีประวัติและความเกี่ยวข้องกับงานแต่ละงานเป็น
กรณีไป  เช่น  กรณีผู้ร้องสมัครงานในต�าแหน่งผู้ช่วยในบาร์ แต่ถูกปฏิเสธด้วยเหตุประวัติอาชญากรรม
ที่เคยลักทรัพย์เมื่อครั้งเป็นผู้เยาว์56  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลียเห็นว่า ผู้ร้องถูกเลือก

53 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 104 ก�าหนดวา่ “การกระท�าความผดิลหโุทษตามประมวลกฎหมายนี ้
แมก้ระท�าโดยไมม่เีจตนากเ็ปน็ความผดิ เวน้แตต่ามบทบญัญตัคิวามผิดนัน้จะมคีวามบญัญตัใิหเ้หน็เปน็อยา่งอืน่.”

54 มาตรา 14 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550. จาก (แค่) 
กดไลค์เข้าข่ายผิดกฎหมาย!?, โดย คณาธิป ทองรวีวงศ์, 2558, 11 ธันวาคม.  [สัมภาษณ์]. รายการมติทอล์ค.

55 ส�าหรับบทความนี้ไม่มีขอบเขตในการศึกษาและน�าเสนอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินี้ แต่ชี้
ให้เห็น “ผลกระทบต่อเนื่อง” ต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนผู้ต้องรับโทษจากพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยกลาย
เปน็ผูม้ปีระวตัคิวามผดิอาญาและสง่ผลตอ่ไปในการถกูเลอืกปฏบิตัใินมติขิองการจา้งแรงงาน ประเดน็ปญัหาของ 
พ.ร.บ. นี้กับสิทธิเสรีภาพของประชาชน ดูเพิ่มเติมที่ ช�าแหละ พ.ร.บ. คอมฯ ใหม่ ยังคงน่ากลัวเหมือนเดิม, โดย 
คณาธิป ทองรวีวงศ์, 2559, 6 พฤษภาคม.  [สัมภาษณ์]. มติชน.

56 From Reports of inquiries into complaints of discrimination in employment on the basis 
of criminal record, MsRenai Christensen v Adelaide Casino Pty Ltd, Report No. 20., by Australian 
Human Rights and Equal Opportunity Commission, 2002.  Retrieved from www.humanrights. 
gov.au



ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560) 81

ปฏิบัติด้วยเหตุประวัติอาชญากรรม  ไม่เข้าข้อยกเว้น “คุณสมบัติอันจ�าเป็นและเป็นสาระส�าคัญของ
งานน้ัน”  หรือกรณีผู ้ร้องสมัครงานในต�าแหน่งพนักงานสื่อสาร (communication officer) ของ 
ศูนย์บริการโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Emergency Service Telecommunications หรือ ESTA) แต่ไม่ได้รับ
การคัดเลือกด้วยเหตุที่เคยมีประวัติอาชญากรรมความผิดฐานดื่มแอลกอฮอล์และขับรถ  คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนออสเตรเลียเห็นว่า “เป็นการก�าหนดคุณสมบัติของงานที่ไม่เหมาะสมและไม่ได้สัดส่วน  
จึงไม่เข้าข้อยกเว้น เน่ืองจากไม่ใช่คุณสมบัติอันจ�าเป็นท่ีเกี่ยวกับงานท่ีสมัคร”57  เช่นเดียวกับกรณีท่ี  
ผู้ร้องเคยมีประวัติอาชญากรรมข้อหาขับรถขณะมึนเมาได้มาสมัครงานในต�าแหน่งนักวิเคราะห์ตลาด 
(market analyst) แต่ไม่ได้รับการคัดเลือก บริษัทยอมรับว่าเหตุที่ไม่รับผู้ร้องเข้าท�างานนั้นสืบเนื่องจาก
ประวัติอาชญากรรม แต่อ้างนโยบายของกิจการเกี่ยวกับยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งก�าหนด
ไว้เพื่อมุ่งเน้นความปลอดภัยในการท�างาน  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลียเห็นว่า ประวัติ
ความผิดอาญาของเขาไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับการจ้างงานต�าแหน่งดังกล่าว อีกทั้งมิได้เกิดขึ้นใน
ระหว่างเวลาท�างาน รวมทั้งการขับรถไม่เกี่ยวข้องกับต�าแหน่งงานท่ีเขาสมัคร58  นอกจากจะคุ้มครอง
สิทธิของผู้สมัครงานหรือลูกจ้างแล้ว หลักการพิจารณา “คุณสมบัติอันจ�าเป็นและเกี่ยวข้องกับงาน”  
ก็ส่งผลเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของฝ่ายผู้ประกอบการด้วย เช่น กรณีค�าร้องต่อคณะกรรมการ 
สทิธมินษุยชน Manitoba 59 ซึง่ผูส้มคัรงานต�าแหน่งดแูลผูส้งูอายถูุกบังคบัให้ตรวจสอบประวตัอิาชญากรรม  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ยอมรับว่า การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจะเป็นการเลือกปฏิบัติ
เมื่อนายจ้างไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุผลจ�าเป็นที่เกี่ยวกับงานนั้น  (reasonable justification)  
ส�าหรับกรณีน้ีคณะกรรมการฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของลูกจ้าง
เมื่อชั่งน�้าหนักกับการป้องกันความปลอดภัยของผู้สูงอายุ

อย ่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับกฎหมายท่ีก�าหนดคุณสมบัติของอาชีพ
เฉพาะบางอาชีพ เช่น การก�าหนดคุณสมบัติของ“พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต”60 
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 นั้นพบว่า กฎหมายฉบับนี้แม้มีการน�า

57 From Report of an Inquiry into a complaint by Ms Tracy Gordon of discrimination in 
employment on the basis of criminal record, HREOC Report No. 33. by Australian Human Rights 
and Equal Opportunity Commission, 2006. Retrieved from www.humanrights.gov.au

58 From Australian human rights commission, Mr. CG v State of New South Wales (Rail 
Corporation New South Wales): Report into discrimination in employment on the basis of 
criminal record, by Australian Human Rights and Equal Opportunity Commission, 2012. Retrieved 
from www.humanrights.gov.a

59 From Human rights adjudicator rules on criminal record complaint, December 2009, 
by Manitoba Human Rights Commission, 2009. Retrieved from www.manitobahumanrights.ca/
publications/news_releases/2009_12_17.html

60 “พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษา
ความปลอดภัยรับอนุญาต; มาตรา 3 พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558
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คุณสมบัติเกี่ยวกับ “ประวัติอาชญากรรม” มาใช้ในบริบทการประกอบวิชาชีพพนักงานรักษา
ความปลอดภัย แต่ก็อยู่ภายใต้เงื่อนไข คุณสมบัติอันเป็นสาระส�าคัญของงาน” (inherent requirement 
exception) กล่าวคือ ประวัติอาชญากรรมที่ต้องห้ามนั้นมีขอบเขตเฉพาะความผิดบางประการ 
ท่ีระบุไว้ เช่น ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย ทรัพย์ ฯลฯ อันเป็นความผิดที่อาจเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ในอนาคตต่อไปหรือกระทบต่อความน่าเชื่อถือของการประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัย61  
โดยมิได้วางหลักในลักษณะของ “ภาพเหมารวม” (stereotype) ว่าความผิดอาญาทุกอย่างเป็น
คุณสมบัติ “ไม่เหมาะสมกับงานทุกประเภท”  

ดังนั้น อาจสรุปได้ว่า การน�าประวัติอาชญากรรมมาประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับ 
การจ้างแรงงานทั้งในระดับของการตัดสินใจจ้างหรือการตัดสินใจเก่ียวกับเงื่อนไขในการท�างาน  
อาจท�าได้โดยไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน หากสอดคล้องกับหลัก “เหตุผล 
ความจ�าเป็นอันเกี่ยวข้องกับงานนั้น” กล่าวคือ คุณสมบัติเกี่ยวกับการมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของประวัติ
อาชญากรรมนั้นเป็นคุณสมบัติที่ส�าคัญอันเกี่ยวกับงานนั้นโดยสุจริต (good faith or bona fide 
occupational qualification) หรืออีกนัยหน่ึงก็คือ ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของอคติหรือการสร้างภาพ
เหมารวมซ่ึงไม่เกี่ยวข้องใด ๆ  กับการท�างานนั้น หลักการพิจารณาเช่นนี้ท�าให้ไม่อาจสรุปเป็นการท่ัวไป 
(generalization) ว่าประวัติอาชญากรรมทุกกรณีมีความเก่ียวข้องกับการจ้างแรงงาน เนื่องจากต้อง
พิจารณาลักษณะความผิดของประวัติอาชญากรรมอันหนึ่งและความสัมพันธ์กับงานหนึ่งเป็นกรณีไป 
หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา “การสร้างภาพเหมารวม” (stereotype) ว่าประวัติ
อาชญากรรมทุกกรณีเป็นคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมกับงานทุกประเภท  นอกจากนี้ หากพิจารณาตาม
หลักการห้ามเลือกปฏิบัติโดยทั่วไปอาจกล่าวได้ว่า กฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน
ที่ปฏิบัติต่อบุคคลซึ่งมีประวัติอาชญากรรมเหมือนกันโดยไม่ค�านึงถึงความแตกต่างของความผิดและ
ลักษณะงานนั้น ๆ   จัดเป็นการปฏิบัติเหมือนกันต่อสิ่งท่ีแตกต่างกันในสาระส�าคัญ จึงเป็นการเลือกปฏิบัติ 
อย่างไรก็ตามหลัก “คุณสมบัติอันเป็นสาระส�าคัญของงาน” ยังไม่ปรากฏอย่างชัดเจนตามกฎหมายไทย 
ท�าให้ยังมีปัญหาอันสรุปได้สองประการดังนี้

(1) การก�าหนด “ประวัติอาชญากรรม” ในฐานะเป็นคุณสมบัติที่จ�าเป็นส�าหรับ
งานทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยไม่ค�านึงถึงรายละเอียดว่าการกระท�าผิดตามประวัติดังกล่าวเก่ียวข้อง
กับงานที่สมัครน้ันอย่างไร หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ มิได้วางหลักพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างประวัติ
อาชญากรรมกับงานเป็นกรณีไป ท�าให้เกิดการสร้างภาพเหมารวมในลักษณะที่ว ่า “ผู ้มีประวัติ

61 มาตรา 34 ก�าหนดคุณสมบัติต้องห้ามอันเกี่ยวกับ “ประวัติอาชญากรรม” ไว้ว่า “เป็นผู้เคยได้รับโทษ 
จ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ�าคุกส�าหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หรือ 
ความผดิเกีย่วกบัเพศตามประมวลกฎหมายอาญา ความผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการพนนั หรอืความผดิตามกฎหมาย 
เกี่ยวกับยาเสพติด เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดท่ีได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษมา
แล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาตและมิใช่ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา.”  
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สามารถน�า 
“ประวัติอาชญากรรม” 
มาประกอบการตัดสินใจ
หรือก�าหนดคุณสมบัติได้

อาชญากรรมไม่เหมาะกับงานในทุกต�าแหน่ง” แม้ว่าตามข้อก�าหนดคุณสมบัติในงานโดยทั่วไปแล้ว
จะจ�ากัดเฉพาะ “โทษทางอาญาที่มิใช่ประมาทหรือลหุโทษ” แต่ก็มิได้วางหลักพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างโทษทางอาญานั้นกับงานเฉพาะต�าแหน่งซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกันไป

(2) ไมม่ีกฎหมายเฉพาะทีว่างหลักการห้ามเลือกปฏิบัตเิพื่อคุ้มครองกรณีที่ผู้ประกอบ
การภาคเอกชนน�าประวัติอาชญากรรมมาก�าหนดคุณสมบัติหรือเป็นปัจจัยในการพิจารณาเกี่ยวกับ 
การจ้างแรงงาน  นอกจากนี้ ผู้ประกอบการในภาคเอกชนอาจก�าหนดขอบเขต “ประวัติอาชญากรรม”  
ในความหมายอย่างกว้าง เช่น การน�าเอาประวตักิารถกูตัง้ข้อหาทางอาญาซึง่ศาลไม่ได้ตดัสนิว่ามคีวามผดิ  
มาประกอบการพิจารณารับเข้าท�างานหรือก�าหนดเงื่อนไขการท�างานอื่น ๆ รวมทั้งผู ้ประกอบการ 
อาจพิจารณาตัดสิน “อุปนิสัยหรือพฤติกรรม” ของผู้สมัครจาก “การมีอยู่” ซึ่งประวัติอาชญากรรม
น้ัน ดังเช่นกรณีตัวอย่างของออสเตรเลีย ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลียเคยพิจารณาไว้ว่า 
เป็นการสรุปรวมที่กว้างและท�าให้เกิดการสร้างภาพเหมารวมประวัติอาชญากรรมโดยไม่ค�านึงถึง 
ความเกี่ยวข้องกับลักษณะงานนั้น 

ไม่สามารถน�า 
“ประวัติอาชญากรรม” 
มาประกอบการตัดสินใจ
หรือก�าหนดคุณสมบัติได้

คุณสมบัติอันเป็นสาระส�าคัญของงาน
(Inherent Requirement Exception)

คุ้มครองสิทธิ
ของผู้มีประวัติ
อาชญากรรม

การตัดสินใจ
และสิทธิของ
ฝ่ายนายจ้าง

ประวัติอาชญากรรม
สัมพันธ์

เกี่ยวข้อง
งาน

ไม่
เกี่ยวข้อง

เกี่ยวข้อง
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 10. บทสรุป 

การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุประวัติอาชญากรรมในมิติของการจ้างแรงงานได้รับการคุ้มครอง 
ไว้โดยเฉพาะตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนของหลายประเทศ ส�าหรับกฎหมายไทยนั้น แม้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา ๔๐ จะมีหลักห้ามเลือกปฏิบัติและขยายความเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบัติรวมถึง “เหตุอื่นใด” ซึ่งสามารถครอบคลุม “ประวัติอาชญากรรม” ได้  แต่ส�าหรับกฎหมาย
ล�าดับรองของไทยในปัจจุบันพบว่า ไม่มีกฎหมายกลางท่ีวางหลักห้ามเลือกปฏิบัติเป็นการท่ัวไป 
ที่ครอบคลุมเหตุต่าง ๆ ในมิติต่าง ๆ ดังเช่นกฎหมายต่างประเทศ กฎหมายเฉพาะหลายฉบับที่วาง
หลักห้ามเลือกปฏิบัติในมิติจ้างแรงงานยังไม่ครอบคลุมเหตุประวัติอาชญากรรม  กฎหมายเฉพาะที ่
เกี่ยวข้องกับประวัติอาชญากรรมก็ไม่ครอบคลุมถึงพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติด ้วยเหตุประวัติ
อาชญากรรมในมิติการจ้างแรงงาน  ส�าหรับในกรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชนของไทยพบว่ามีค�าร้อง 
ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุประวัติอาชญากรรม 
ทั้งในภาครัฐและเอกชน อย่างไรก็ตาม กฎหมายสิทธิมนุษยชนของไทยก็มิได้ก�าหนดหลักการห้าม 
เลือกปฏิบัติกรณีนี้ ไว ้ โดยเฉพาะ จึงท�าให ้การคุ ้มครองยังไม ่ครอบคลุมเพียงพอ นอกจากนี้  
จากการเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศพบว่า  มีหลักการพิจารณาที่ส�าคัญประการหนึ่งคือ  
“หลักคุณสมบัติอันเป็นสาระส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับงาน” (genuine occupational requirement หรือ 
inherent requirement exception)   โดยพิจารณาว่า “ประวัติอาชญากรรม” มีความเกี่ยวข้อง
หรือสัมพันธ์ (related or unrelated) กับงานนั้นหรือไม่  หากไม่มีความเกี่ยวข้อง (unrelated 
to the employment หรือ irrelevant criminal record) กับงานนั้น ก็ไม่สามารถน�าประวัติ
อาชญากรรมดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจหรือก�าหนดคุณสมบัติท่ีเก่ียวกับการท�างานได้  อย่างไร
ก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีของไทยแล้ว พบว่ายังไม่มีกฎหมายท่ีวางหลักห้ามเลือกปฏิบัติด้วย
เหตุประวัติอาชญากรรมในมิติการจ้างแรงงานโดยเฉพาะ ท�าให้มีการก�าหนด “ประวัติอาชญากรรม”  
ในฐานะเป็นคุณสมบัติต้องห้ามส�าหรับงานทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการน�ามาประกอบการ 
ตัดสินใจในขั้นตอนต่าง ๆ ของการจ้างแรงงาน  โดยไม่ได้น�าหลัก “คุณสมบัติท่ีจ�าเป็นอันเกี่ยวข้อง 
กับงาน” มาใช้เพื่อพิจารณาถึงรายละเอียดเป็นรายกรณีไปว่าการกระท�าผิดตามประวัติดังกล่าวเกี่ยวข้อง
กับงานที่สมัครหรืองานที่ท�าอยู่อย่างไร ท�าให้เกิดการสร้างภาพเหมารวม (stereotype) ว่าการม ี
ประวัติอาชญากรรมเป็นคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมกับการท�างานเป็นการทั่วไป    

 11. จากกรณี “ประวัติอาชญากรรม” สู่การพิจารณาปัญหากฎหมายห้ามเลือก 
 ปฏิบัติในภาพรวมของไทย

จากการวิเคราะห์เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม ท�าให้สามารถ
เชื่อมโยงถึงปัญหาในภาพรวมของกฎหมายสิทธิมนุษยชนด้านการห้ามเลือกปฏิบัติของไทย ซึ่งอาจ
สรุปได้ดังน้ี  
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(1)  ประเทศไทยมีกฎหมายครอบคลุมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติบางเหตุ เช่น เพศ  
เด็ก ความพิการ แต่ขาดกฎหมายที่ครอบคลุม เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติบางอย่าง เช่น ประวัติ
อาชญากรรม 

(2)  ประเทศไทยมีกฎหมายครอบคลุมการเลือกปฏิบัติบางมิติ เช่น แรงงาน การศึกษา 
ฯลฯ แต่ยังขาดกฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติที่ครอบคลุมบางมิติ เช่น การน�าประวัติอาชญากรรมมาปฏิบัติ
ต่อบุคคลแตกต่างกันในมิติการจ้างแรงงาน โดยเฉพาะพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในช่วงก่อนสัญญาจ้างแรงงาน

(3)  ประเทศไทยยังขาดกฎหมายที่ครอบคลุมการเลือกปฏิบัติระหว่างเอกชนกับเอกชน 
ด้วยกัน  ทั้งนี้หากพิจารณาหลักความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญพบว่า  
หลายประเทศมผีลบงัคบัในเชงิแนวต้ัง (vertical application) กล่าวคอืใช้กบัความสมัพนัธ์ระหว่างภาครฐั 
กับเอกชน ซึ่งเอกชนอาจยกสิทธิที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญขึ้นยันต่อรัฐหากมีการกระท�า
ของหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นการเลือกปฏิบัติ  แต่รัฐธรรมนูญของบางประเทศ เช่น 
แอฟริกาใต้ อาจสามารถน�ามาบังคับใช้ในเชิงแนวนอน (horizontal application) ในการควบคุม 
ภาคเอกชนที่กระท�าการเลือกปฏิบัติต่อเอกชนด้วยกันได้  ส�าหรับกรณีของไทย หลักความเสมอภาคตาม 
รัฐธรรมนูญอันมีความสัมพันธ์กับการห้ามเลือกปฏิบัตินั้นผูกพันผู้ใช้อ�านาจรัฐ กล่าวคือ องค์กรฝ่าย
บริหาร ตุลาการ และนิติบัญญัติ   ส�าหรับเอกชนนั้น มีความอิสระในการก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ต่อกันซึ่ง
เป็นไปตามหลักในการให้ความเคารพต่อความเป็นอิสระของเอกชน จึงไม่น�าหลักความเสมอภาคมาใช้
กับเอกชน62  จากหลักการดังกล่าวหากพิจารณากรณีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุประวัติอาชญากรรมนั้นจะ 
เห็นได้ว่า ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่มีหลักการห้ามเลือกปฏิบัติระหว่างเอกชนด้วยกันในกรณ ี
ของประวัตอิาชญากรรม   อกีทัง้ยงัสะท้อนให้เหน็ภาพรวมของปัญหาของการขาดกฎหมายในการคุม้ครอง
ผู้ถูกเลือกปฏิบัติในมิติของภาคเอกชนกรณีอื่น ๆ   เช่น การเลือกปฏิบัติในการให้บริการต่าง ๆ  ของภาค 
เอกชนอันสืบเนื่องจากเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน เช่น เช้ือชาติ ศาสนา  
เป็นต้น 

จากปัญหา 3 กรณีดังกล่าวข้างต้น น�าไปสู่การพิจารณาถึงรูปแบบการก�าหนดกฎหมาย
เกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติของไทยในภาพรวม จากการศึกษาวิเคราะห์หลักกฎหมายต่างประเทศ  
พบว่ามีรูปแบบการบัญญัติกฎหมายที่แตกต่างกันในการวางกฎเกณฑ์เก่ียวกับความเสมอภาคและ 
การห้ามเลอืกปฏบิตั ิ ผูเ้ขยีนจงึได้ท�าการจ�าแนกตวัแบบ (model) ของการก�าหนดกฎหมาย โดยพจิารณา
จากปัจจัยส�าคัญสองประการ ได้แก่ เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ (grounds of discrimination) และ  
มิติของการเลือกปฏิบัติ (area of discrimination) ซึ่งอาจจ�าแนกได้ 3 รูปแบบหลักดังนี้ 

62 จาก หลักพื้นฐานเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (น. 132 - 133.), โดย บรรเจิด  
สิงคะเนติ, 2558, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
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รูปแบบที่ 1 บัญญัติกฎหมายเฉพาะฉบับเดียวเก่ียวกับการห้ามเลือกปฏิบัติ ซ่ึงมีลักษณะ
เป็นกฎหมายกลาง กล่าวคือ ครอบคลุมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติหลายเหตุ  และ ครอบคลุมมิติของ 
การเลือกปฏิบัติหลายมิติ  เช่น การตรากฎหมายสิทธิมนุษยชน วางหลักห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ  
อายุ เชื้อชาติ สีผิว  โดยครอบคลุมการเลือกปฏิบัติในมิติการจ้างแรงงาน การศึกษา การได้รับบริการ
และสินค้า กฎหมายที่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มนี้เช่น กฎหมายสิทธิมนุษยชนแคนาดา (Canadian Human 
Right Act) กฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติของสวีเดน (Discrimination Act) เป็นต้น

รูปแบบที่  2 บัญญัติกฎหมายเฉพาะหลายฉบับ แต่ละฉบับครอบคลุมเหตุแห่ง 
การเลอืกปฏบิตัเิฉพาะบางเหต ุและครอบคลมุ มติขิองการเลอืกปฏบิตัเิฉพาะบางมติ ิ ส�าหรบัในรปูแบบนี้  
ยังอาจจ�าแนกพิจารณาได้ 3 กรณีย่อย ได้แก่

กรณีแรก กฎหมายที่คุ้มครองเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติเพียงเหตุเดียว และครอบคลุมมิติ
ของการเลือกปฏิบัติเพียงมิติเดียว เช่น กฎหมายคุ้มครองการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการในด้านการศึกษา

กรณีที่สอง กฎหมายที่คุ้มครองเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติเพียงเหตุเดียว แต่ครอบคลุม 
มิติของการเลือกปฏิบัติหลายมิติ เช่น กฎหมายคุ้มครองการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการโดยมีขอบเขตห้าม
เลือกปฏิบัติต่อคนพิการในหลายมิติ เช่น การศึกษา การจ้างแรงงาน การเข้าถึงสินค้าและบริการ

กรณีที่สาม  กฎหมายที่มีขอบเขตเฉพาะการเลือกปฏิบัติมิติหนึ่ง แต่ครอบคลุมเหต ุ
แห่งการเลือกปฏิบัติหลายเหตุ เช่น กฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับแรงงาน วางหลักห้ามการเลือกปฏิบัติในมิต ิ
แรงงานด้วยเหตุแห่งเพศ ความพิการ อายุ ศาสนา ฯลฯ

รูปแบบที่ 3 มีลักษณะผสมผสานระหว่างรูปแบบที่ 1 และ รูปแบบที่ 2 กล่าวคือ  
มกีารก�าหนดกฎหมายกลางทีค่รอบคลมุเหตุแห่งการเลือกปฏบัิตหิลายเหต ุ และครอบคลมุมติขิองการเลอืก 
ปฏิบัติหลายมิติ นอกจากนั้น ยังมีกฎหมายฉบับอื่นท่ีมีลักษณะเป็นกฎหมายเฉพาะส�าหรับการห้ามเลือก
ปฏิบัติในบางมิติ หรือบางเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ จากการศึกษาพบว่า การบัญญัติกฎหมายคุ้มครอง
ผู้ถูกเลือกปฏิบัติในต่างประเทศ มักจะใช้รูปแบบที่ 3 เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ 
ฟินแลนด์ เป็นต้น 

ส�าหรับในปัจจุบันประเทศไทยอาจจัดอยู่ในรูปแบบที่สอง กล่าวคือ มีกฎหมายเฉพาะ
ที่วางหลักห้ามเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติบางเหตุและเกี่ยวข้องกับมิติของ 
การเลอืกปฏบิตับิางด้าน63  แต่ยงัไม่มกีฎหมายกลางท่ีครอบคลมุอย่างกว้างถึงเหตแุห่งการเลอืกปฏบัิตแิละ 

63 เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2542 (มาตรา 22) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแหง่ชาต ิพ.ศ. 2550 (มาตรา 7) มขีอบเขตเฉพาะเหตแุหง่การเลอืกปฏบิตัดิา้นอาย ุพระราชบญัญตัสิง่เสรมิ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550  (มาตรา 15) มีขอบเขตเฉพาะเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติด้าน  
“ความพิการ” พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558  มีขอบเขตเฉพาะเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
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กฎหมายสิทธิมนุษยชนด้านการห้ามเลือกปฏิบัติของไทย

เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ มิติแห่งการเลือกปฏิบัติ ความสัมพันธ์

- เพศ
- เด็ก
- คนพิการ
- ประวัติอาชญากรรม
- อ่ืน ๆ

P
P
P
O
-

- แรงงาน
- การศึกษา
- การน�าประวตัอิาชญากรรม
 มาปฏิบัติต่อบุคคล
 แตกต่างกันในมิติ
 การจ้างงาน
- อื่น ๆ

P
P
O

-

รัฐ - เอกชน
เอกชน - เอกชน

P
O

มิติของการเลือกปฏิบัติทั้งหมดในภาพรวมดังเช่นในกรณีสหรัฐอเมริกา แคนาดา  ออสเตรเลีย  
ซึ่งน�าไปสู่ปัญหาส�าคัญที่ว่า  กฎหมายเฉพาะต่าง ๆ  ดังกล่าวนั้นยังไม่ครอบคลุม เช่นกรณีการเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตุประวัติอาชญากรรมในมิติของการจ้างแรงงาน ดังท่ีได้วิเคราะห์ในบทความนี้ นอกจากกรณี
เฉพาะนี้แล้ว สภาพของการปราศจากกฎหมายกลางที่มีขอบเขตกว้าง ยังสะท้อนให้เห็นปัญหาความ
ไม่ครอบคลุมถึงการเลือกปฏิบัติกรณีอื่น ๆ  เช่น  การคุกคามทางเพศในสถานที่ท�างานที่เกิดขึ้นระหว่าง
ลูกจ้างด้วยกันเอง กรณีสภาพแวดล้อมการท�างานในลักษณะคุกคาม (Hostile Working Environment) 
การปฏิเสธการให้บริการหรือจ�าหน่ายสินค้าอันสืบเนื่องจากเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ  ตามกฎหมาย
สิทธิมนุษยชน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ จึงยังมีการเลือกปฏิบัติหลายกรณีท่ีกฎหมายไทยยังไม่ครอบคลุม 
ถึง เนื่องจากไม่อยู ่ในขอบเขตของกฎหมายเฉพาะที่มีอยู ่ และไม่มีกฎหมายกลางที่มีขอบเขตกว้าง 
มารองรับ

 12. ข้อเสนอแนะ 

ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะสองแนวทางต่อไปนี้   

แนวทางแรก เสนอให้มีการตรากฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติในลักษณะของกฎหมายกลาง 
ที่ครอบคลุมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ ในมิติของการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ  โดยเสนอให้ก�าหนดเหตุ
เกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมไว้เป็นเหตุหนึ่งของการเลือกปฏิบัติท่ีต้องห้ามตามกฎหมายกลางนี้ แนวทาง
นี้ยังท�าให้สามารถคุ้มครองการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุอื่นนอกจากประวัติอาชญากรรมและในมิติอื่น ๆ  
ซ่ึงยังไม่มีกฎหมายเฉพาะคุ้มครองไว้ในปัจจุบันด้วย 

แนวทางที่สอง เสนอให้มีการวางหลักห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุประวัติอาชญากรรมไว้ใน 
กฎหมายเฉพาะ เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายแรงงานส�าหรับกรณีภาคเอกชน และกฎระเบียบ 

เกี่ยวกับ “เพศ” พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (มาตรา 11/1 15 89) มีขอบเขตเฉพาะในมิต ิ
การจ้างแรงงานโดยเฉพาะในความสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงาน เป็นต้น
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เกี่ยวกับการจ้างงานในภาครัฐหน่วยงานต่าง ๆ อย่างไรก็ตามแนวทางนี้อาจมีปัญหาที่จะต้องแก้ไข 
เพิ่มเติมกฎหมายหลายฉบับ 

นอกจากนี้ การแก้ไขกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกรณีของการมีกฎหมายกลางหรือแก้ไข
กฎหมายเฉพาะ มีข้อเสนอให้น�าหลัก “คุณสมบัติอันเป็นสาระส�าคัญของงาน” ดังท่ีปรากฏในกฎหมาย
ต่างประเทศ มาก�าหนดไว้ในกฎหมายด้วยเพื่อให้เกิดการปฏิบัติโดยค�านึงถึงความแตกต่างกันใน 
รายละเอียดของความผิดแต่ละประเภทและความสัมพันธ์กับลักษณะงานแต่ละกรณี

ส�าหรับในกรอบการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้น 
จากตัวอย่างค�าร้องและการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดังกล่าวข้างต้นพบว่า  
แม้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีการน�าหลักการต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น  
การจ�าแนกกลุ่มกฎหมายที่ก�าหนดคุณสมบัติการท�างานภาครัฐเป็น 3 กลุ่ม เป็นต้น ซ่ึงสามารถคุ้มครอง 
ผู ้ถูกเลือกปฏิบัติได้ระดับหนึ่ง แต่แนววินิจฉัยดังกล่าวมุ ่งเน้นสิทธิในการประกอบอาชีพมากกว่า 
การวนิจิฉยัตามหลกักฎหมายห้ามเลอืกปฏบิตั ิ อกีทัง้ยงัไม่พบว่ามกีารน�าหลกั “คณุสมบัตอินัจ�าเป็นท่ีเก่ียวข้อง 
กับงาน” มาเป็นปัจจัยประกอบการพิจารณา จึงเสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา
น�าหลักการดังกล่าวมาประกอบการตรวจสอบการเลือกปฏิบัติในบริบทการจ้างแรงงาน  ซึ่งหลักนี ้
อาจน�าไปใช้ในกรณีการเลือกปฏิบัติในบริบทการจ้างแรงงานด้วยเหตุอื่นๆ ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน 
เช่น เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ฯลฯ  อีกด้วย
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สถานะและบทบาทหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางหรรษา บุญรัตน์*

บทคัดย่อ

หน้าที่ในการส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นหน้าที่หลักของรัฐ รัฐมีหน้าที่
ในการออกมาตรการต่าง ๆ ที่จ�าเป็นเพื่อให้สิทธิมนุษยชนเกิดผลจริงในทางปฏิบัติ แต่บ่อยครั้ง
รัฐไม่สามารถท�าหน้าที่นั้นได้อย่างมีประสิทธิผล สหประชาชาติจึงสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อเป็นกลไกในการดูแลให้คนในสังคมได้รับการเคารพและคุ้มครองสิทธิอย่าง
ทั่วถึง สถาบันดังกล่าวมีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐและสหประชาชาติได้ก�าหนดลักษณะที่ส�าคัญและ
แนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไว้ในเอกสารที่เรียกว่า “หลักการปารีส”  
ซ่ึงรวมถงึความเป็นอสิระและความหลากหลาย หน้าท่ีในการให้ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะในเรือ่งต่าง ๆ   
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐบาล รัฐสภาหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง การเผยแพร่
ความรู้และส่งเสริมการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน และการรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งในการด�าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องมีการท�างานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ  ทั้งหน่วยงานของรัฐ 
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ บริหารหรือตุลาการ ภาคประชาสังคม ตลอดจนกลไกสิทธิมนุษยชนใน
กรอบสหประชาชาติ  ในส่วนของประเทศไทย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้รับ
การจัดตั้งขึ้นโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เพ่ือให้เป็น
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามแนวทางที่ปรากฏในหลักการปารีส นับแต่ที่ได้มีการจัดตั้งจนถึง
ปัจจุบัน กสม. ได้มีการเปล่ียนแปลงไปทั้งในส่วนขององค์ประกอบ การสรรหา อ�านาจหน้าที่ รวมถึง
การด�าเนินงานของ กสม. เอง เมื่อค�านึงว่าการจัดตั้งสถาบันระดับชาติด้านสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่
ค่อนข้างใหม่ในประเทศไทย กสม. จึงยังต้องมีการพัฒนาการด�าเนินงานต่อไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการส่งเสริมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยอย่างแท้จริง

ค�าส�าคัญ:  สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สิทธิมนุษยชน หลักการปารีส คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

* ที่ปรึกษาส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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Status and Roles of National Human Rights Institutions

Hansa Boonrat*

Abstract

The responsibility to promote and protect human rights lies primarily with 
the State.  It has the duty to adopt necessary measures, be it legislative, administrative 
or judicial, to ensure the realization of human rights.  However, it is often found that 
the State cannot fulfill its obligations in an effective manner.  This has led to the United 
Nations (UN) to encourage the establishment of a national human rights institution 
(NHRI) as a mechanism to help ensure respect for and protection of human rights 
for everyone in society.  A NHRI is a state institution whose major characteristics and 
responsibilities of a NHRI are laid down in the so-called “Paris Principles” endorsed by 
the UN.  These include the independence of NHRI and diversity of its members and 
the mandate to submit opinions and recommendations to the government, parliament 
or other competent bodies on matters concerning the promotion and protection of 
human rights, to disseminate knowledge and promote human rights education and 
receiving complaints.  The NHRI usually has to work with various stakeholders to 
achieve its goals including the parliament, government agencies and judicial authorities 
as well as the civil society and UN human rights mechanisms.  The National Human 
Rights Commission of Thailand (NHRCT) was established by provisions of the 1997 
Constitution to serve as the NHRI in accordance with the Paris Principles.  Since then, 
there have been some changes to the NHRCT in terms of its composition, the selection 
of its members, its mandate and ways it interacts with different actors in the human 
rights field.  Given that the NHRI is a relatively new concept for Thailand, the NHRCT 
still has to continually develop in order to achieve the goal of ensuring respect for 
human rights in Thai society.

Keyword: National Human Rights Institutions, Human Rights, Paris Principles,  
The National Human Rights Commission of Thailand

* Advisor, Office of the National Human Rights Commission
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  ความเป็นมา

สิทธิมนุษยชนเป ็นประเด็นที่สหประชาชาติให ้ความส� าคัญมาตั้ งแต ่ เริ่มก ่อตั้ ง  
โดยสหประชาชาติได้มีการจัดท�าตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนเริ่มจากปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ในปี ค.ศ. 2491 หลังจากนั้น 
สหประชาชาติได้มีการจัดท�าสนธิสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอีกหลายฉบับตามสถานการณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาเพื่อเป็นแนวทางส�าหรับประเทศสมาชิกน�าไปปฏิบัติ  โดยหลักการแล้ว หน้าที่ในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นหน้าที่หลักของรัฐ และเมื่อรัฐเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน
ฉบับใด รัฐนั้นมีหน้าที่ในการออกมาตรการต่าง ๆ  ที่จ�าเป็นเพื่อให้สิทธิที่ได้รับการรับรองในสนธิสัญญา
ฉบับนั้นเกิดผลจริงในทางปฏิบัติ ทั้งมาตรการทาง นิติบัญญัติ มาตรการทางบริหารและมาตรการอื่น ๆ  
ดังที่มีการระบุไว้อย่างชัดเจนในสนธิสัญญาหลายฉบับ1 ในการท�าให้สิทธิต่าง ๆ เกิดผล รัฐมักจะต้อง
ตราหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิตามสนธิสัญญา การมีมาตรการเพื่อบังคับใช้กฎหมาย
นั้น รวมถึงการชดเชยเยียวยาเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิซึ่งมักเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางศาล  ดังนั้น  
หน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติให้เป็นไปตามพันธกรณีในสนธิสัญญาจึงเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ 
ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร หรือตุลาการ 

อย่างไรกด็ ีแม้ว่ารฐัจะมหีน้าทีห่ลกัในการส่งเสรมิและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน แต่บ่อยครัง้ 
รัฐไม่สามารถท�าหน้าที่นั้นได้อย่างมีประสิทธิผล จึงมีกลไกหรือองค์กรอื่นๆ เกิดขึ้นเพื่อช่วยดูแล
ให้คนในสังคมได้รับการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึง หนึ่งในองค์กรเช่นว่านั้น คือ 
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (National Human Rights Institutions - NHRIs) แนวคิดเรื่องสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีที่มาจากสหประชาชาติเช่นเดียวกัน โดยประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้
มีการหารือเกี่ยวกับกลไกดังกล่าวมานานแล้ว แต่การจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาได้รับ
การยอมรับอย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานมาน้ีในการประชุมระดับโลกว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่จัดข้ึนใน
กรอบสหประชาชาติเมื่อเดือนมิถุนายน 2536 ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย2 โดยที่ประชุมเห็นว่า
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถมีบทบาทที่ส�าคัญและสร้างสรรค์ในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในด้านการให้ค�าปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดูแล
ให้มีการเยียวยาเม่ือเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการส่งเสริมการศึกษา ด้านสิทธิมนุษยชน และ
ที่ประชุมได้สนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ พิจารณาจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เหมาะสม 

1 เช่น ข้อ 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 4 ของอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 2 วรรคหน่ึงของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ และข้อ 4 วรรคหนึ่งของอนุสัญญาว่าด้วย 
สิทธิของคนพิการ เป็นต้น

2 From Vienna Declaration and Programme of Action, by Office of the UN High Commissioner 
for Human Rights, 1993.  Retrieved from http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest /Pages/ 
Vienna.aspx
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กับประเทศตนหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันดังกล่าวที่ได้รับการจัดตั้งข้ึนแล้วให้สอดคล้อง
กับหลักการปารีสว่าด้วยสถานะของสถาบันแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า  
“หลักการปารีส” ซึ่งถือเป็นเอกสารที่วางมาตรฐานการด�าเนินงานส�าหรับสถาบันระดับชาติที่มีหน้าที่
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

หลักการปารีสเป็นผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบัน
แห่งชาติเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์สิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติเมื่อวันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2534 ที่กรุงปารีส หลักการปารีสได้กล่าวถึงอ�านาจหน้าที่ที่สถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติพึงมี องค์ประกอบและการแต่งตั้งสมาชิกของสถาบันฯ ที่ประกันว่าสถาบันฯ  
จะมีความเป็นอิสระในการด�าเนินงานและสะท้อนภาคส่วนต่าง ๆ  ของสังคมที่หลากหลาย วิธีการด�าเนิน
งานและหลักบางประการส�าหรับสถาบันฯ ที่มีอ�านาจในการรับเรื่องร้องเรียน ทั้งน้ี หลักการปารีส 
ได้รับการรับรองโดยที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติตามข้อมติที่ 48/134 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม  
2536  

  รูปแบบของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
(Human Rights Commissions)

ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน 
(Human Rights Ombudsman Institutions)

รูปแบบผสม 
(Hybrid Institutions)

องค์กรที่ปรึกษา 
(Consultative and Advisory Bodies)

สถาบันหรือศูนย์สิทธิมนุษยชน 
(Institutes and Centres)

สถาบันเฉพาะด้านหลายสถาบัน 
(Multiple Institutions)

รูปแบบของสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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หลังจากประชุมระดับโลกที่กรุงเวียนนา ได้มีการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เพิ่มขึ้นในประเทศต่าง ๆ หลายแห่ง ปัจจุบันสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีรูปแบบที่หลากหลาย  
ซึ่งพอจัดแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ ดังน้ี3

1. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Rights Commissions) มักประกอบด้วย
กรรมการหลายคนทั้งกรรมการที่ท�างานเต็มเวลา และ/หรือไม่เต็มเวลา (part-time members)  
แต่ส่วนใหญ่ผู้ท�าหน้าที่ประธานจะเป็นกรรมการที่ท�างานเต็มเวลา กรรมการเป็นผู้ท�าหน้าที่ตัดสินใจ 
เรื่องต่าง ๆ การมีกรรมการหลายคนมีข้อดีในแง่ของความหลากหลายแต่มีข ้อด้อยในแง่ของ 
กระบวนการตัดสินใจที่อาจมีความล่าช้า

2. ผูต้รวจการสทิธมินษุยชน (Human Rights Ombudsman Institutions) เป็นรปูแบบ 
ของผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีมานานในกลุ่มประเทศนอร์ดิกก่อนที่จะมีสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชนมักเป็นบุคคลคนเดียวเช่นเดียวกับรูปแบบของผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีมา 
แต่เดิม ในบางกรณีอาจมีการตั้งรองผู้ตรวจการด้วยก็ได้ ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชนมีทั้งผู้ตรวจการที่
มีหน้าที่ครอบคลุมเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยทั่วไปและที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนเฉพาะเรื่อง เช่น 
เรื่องสตรีและเด็ก เป็นต้น

3. รูปแบบผสม (Hybrid Institutions) เป็นสถาบันที่มีอ�านาจหน้าที่หลายประการ
อยู่ในองค์กรเดียวกัน นอกจากเรื่องสิทธิมนุษยชน สถาบันในรูปแบบนี้มักรับผิดชอบเรื่องอื่นๆ ด้วย  
เช่น การบริหารที่มิชอบ (maladministration) การทุจริต หรือประเด็นที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

4. องค์กรที่ปรึกษา (Consultative and Advisory Bodies) เป็นองค์กรที่มีสมาชิก
จ�านวนมากที่มาจากภาคส่วนต่าง ๆ  ของสังคม สถาบันสิทธิมนุษยชนในรูปแบบนี้ส่วนใหญ่จะมีหน้าที ่
ในการให้ค�าแนะน�าปรึกษาแก่รัฐในเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางและท�าการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน แต่ไม่มีอ�านาจในการรับเรื่องร้องเรียน 

5. สถาบันหรือศูนย์สิทธิมนุษยชน (Institutes and Centres) มีลักษณะคล้ายคลึง
กับองค์กรท่ีปรึกษาในแง่ที่มีสมาชิกจ�านวนมากที่เป็นตัวแทนภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม อย่างไรก็ดี 
สถาบันสิทธิมนุษยชนในรูปแบบน้ีมีความแตกต่างจากองค์กรที่ปรึกษาตรงที่สมาชิกทั้งหมดของสถาบัน
ไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ  สมาชิกมักท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายการด�าเนินงาน 
ของสถาบันในกรอบกว้าง ส่วนการตัดสินใจเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจ�า การด�าเนินงานมักเน้นงาน
ด้านการศึกษาวิจัยและไม่มีอ�านาจรับเรื่องร้องเรียน

3 From National human rights institutions: history, principles, roles and responsibilities 
(p. 16 - 19), by Office of the UN High Commissioner for Human Rights, 2010, (Professional Training 
Series No.4 (Rev.1)). New York: United Nations.
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6. สถาบันเฉพาะด้านหลายสถาบนั (Multiple Institutions) คอื การตัง้สถาบนัทีม่หีน้าที่ 
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนหลายแห่งในประเทศเดียวกัน โดยแต่ละแห่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
เรื่องสิทธิมนุษยชนในประเด็นใดประเด็นหน่ึงเป็นการเฉพาะ เช่น ประเด็นที่เกี่ยวกับเพศ เด็ก หรือ 
ชนพื้นเมือง เป็นต้น ซึ่งเป็นรูปแบบที่พบได้บ่อยข้ึน ทั้งนี้ ในประเทศที่มีสถาบันสิทธิมนุษยชนหลายแห่ง 
หรือในประเทศที่มีทั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและผู ้ตรวจการแผ่นดินที่มีอาณัติในเรื่อง
สิทธิมนุษยชน ควรมีการประสานการท�างานระหว่างกันเพื่อหลีกเลี่ยงความซ�้าซ้อนและเพื่อให้มี 
การส่งเรื่องร้องเรียนไปยังสถาบันที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนั้น ๆ โดยตรง

  สถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดเป็นหน่วยงานของรัฐเน่ืองจากเป็นองค์กรที่มักได้รับ
การจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญหรือมีกฎหมายรองรับเฉพาะ มีอ�านาจหน้าที่ในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนตามที่ก�าหนดในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายจัดตั้งองค์กร และได้รับจัดสรรงบประมาณ
จากรัฐ4 

แม้ว่าสถาบันสิทธิมนุษยชนจะมีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ แต่สถาบันดังกล่าวไม่ได้อยู่
ภายใต้การก�ากับดูแลของฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ หรือตุลาการแม้ว่าโดยหลักการทั่วไปแล้ว สถาบันฯ 
มักต้องแสดงความรับผิดชอบ (accountable) ต่อฝ่ายนิติบัญญัติโดยทางใดทางหนึ่งไม่ว่าจะโดยทาง
ตรงหรือโดยทางอ้อม สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องรักษาระยะห่างจากรัฐบาลอย่างเหมาะสม
เนื่องจากสถาบันฯ มักมีหน้าที่ในการติดตามสอดส่องการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐบาล 
การที่สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดเป็นหน่วยงานของรัฐมีนัยส�าคัญต่อการจัดระบบการก�ากับ
ดูแล การจัดสรรงบประมาณ และการจัดท�ารายงานของสถาบันฯ  ความเป็นอิสระด้านงบประมาณ
ของสถาบันฯ ที่ก�าหนดในหลักการปารีสไม่ได้มีเป้าหมายที่จะจ�ากัดขอบเขตการตรวจสอบการใช้จ่าย
เงินของหน่วยงานรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ในกรณีที่รัฐมีกฎระเบียบกลางเพื่อตรวจสอบ
ความรับผิดชอบในการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินส�าหรับหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน รัฐสามารถ 
น�ากฎระเบียบน้ันมาใช้กับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ แต่การน�ามาใช้นั้นจะต้องไม่กระทบ 
ต่อความสามารถของสถาบันฯ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและมีประสิทธิผล5

4 From National human rights institutions: history, principles, roles and responsibilities.  
Op.cit. (p. 13).

5 From General observation no. 2.8 on administrative regulation of national human rights 
institutions, by Sub-Committee on Accreditation of the International Coordinating Committee of 
National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights, 2013.  Retrieved from 
http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/ICCAccreditation/Pages/SCAGeneralObservations.aspx
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สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่ได้มีสถานะเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) เนื่องจาก 
สถาบันฯ  เป็นองค์กรที่มีอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย รวมทั้งมีความรับผิดชอบทางกฎหมายในฐานะ
ที่เป็นหน่วยงานหน่ึงของรัฐ ความแตกต่างระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับ NGOs ที่อาจ
เห็นได้ชัดเจนคือ อ�านาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนโดยสถาบันฯ จะท�าหน้าที่เป็น
ผู้แสวงหาข้อเท็จจริงอย่างเป็นกลางและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  ในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 
สถาบันฯ มักต้องด�าเนินงานในกรอบที่กฎหมายก�าหนดและต้องค�านึงถึงหลักความยุติธรรมทั่วไปและ
หลักนิติธรรม (rule of law) ประกอบด้วย

แม้ว่าสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะไม่ได้มีสถานะเป็น NGO แต่สถาบันฯ มักต้อง
ท�างานร่วมกับ NGOs รวมทั้งองค์กรภาคประชาสังคมอื่น ๆ เช่น สื่อมวลชนและสถาบันการศึกษา 
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท�าหน้าที่เป็นเสมือน “สะพานเชื่อม” ระหว่างภาคประชาสังคม
กับรัฐบาลโดยการเช่ือมโยงหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐเข้ากับสิทธิของประชาชน แม้ว่าสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเป็นกลไกที่รัฐสร้างขึ้นและได้รับงบประมาณจากรัฐ แต่บ่อยครั้งที่สถาบันฯ 
ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐเน่ืองจากรัฐมักเป็นผู้ที่ถูกร้องเรียนในเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่เสมอ6

การด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับกันในทาง
ระหว่างประเทศก�ากับอยู่เรียกว่า หลักการปารีสว่าด้วยสถานะของสถาบันแห่งชาติ (Principles 
relating to the status of national institutions) ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  หลักการปารีส 
ได้วางแนวทางเกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่ องค์ประกอบ หลักประกันความเป็นอิสระและความหลากหลาย 
วิธีด�าเนินงาน และหลักการที่เกี่ยวกับการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
และเครือข่ายสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระดับโลก (Global Alliance of National Human 
Rights Institutions - GANHRI)7 ได้น�าหลักการปารีสนี้มาใช้เป็นแนวทางในการประเมินว่าสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเทศต่าง ๆ มีลักษณะและการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับหลักการปารีส
หรือไม่อย่างไร ระบบการประเมินดังกล่าวเป็นวิธีการในการส่งเสริม ให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
มีการด�าเนินงานที่ เป ็นมาตรฐานไม่ว ่าสถาบันนั้นจะมีรูปแบบอย่างไร รวมถึงช ่วยให้สถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ทราบถึงประเด็นที่อาจเป็นปัญหาในการด�าเนินงานเพ่ือน�าไปปรับปรุงแก้ไข
ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป นอกจากนี้ ระบบประเมินของ GANHRI ยังเป็นการสร้างความยอมรับ
และความน่าเช่ือถือของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับระหว่างประเทศซึ่งเป็นเงื่อนไขส�าคัญ
ต่อการที่สถาบันนั้น ๆ จะมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานกับกลไกด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ

6 From National human rights institutions: history, principles, roles and responsibilities.
Op.cit. (p. 13).

7 ชื่อเดิมคือ International Coordinating Committee of National Institutions for  
the Promotion and Protection of Human Rights (ICC)
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  บทบาทหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นหน้าที่หลักของรัฐ 
แต่จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ  พบว่า รัฐอาจไม่สามารถท�าหน้าที่นั้นได้อย่างที่ควรจะ
เป็นและบ่อยครั้งที่รัฐเป็นผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนเสียเอง จึงเกิดแนวคิดในการจัดตั้งสถาบันระดับชาต ิ
ด้านสิทธิมนุษยชนขึ้น  แต่ทั้งนี้ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่ได้ถูกจัดตั้งข้ึนเพ่ือท�าหน้าที่ใน 
การส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชนแทนรฐั รฐัยงัคงมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกัในเรือ่งสทิธมินษุยชน 
เช่นเดิม แต่สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะมีบทบาทในการติดตามสอดส่องปัญหาสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศและติดตามการด�าเนินงานของรัฐว่าเป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
หรือไม่ รวมถึงมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนแก่สังคม โดยสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องท�างานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม 
ในประเทศของตน ตลอดจนกลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ในต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ

ตามหลกัการปารสี สถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาตคิวรมอีาณตัทิีก่ว้างขวางโดยครอบคลุม 
ทั้งด้านการส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน ภารกิจด้านการส่งเสริมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 
การเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนแก่สังคม รวมถึงการให้ความรู้ในระดับ 
ชุมชน การมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดท�าหลักสูตรการศึกษาในระบบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การศึกษาวิจัย ตลอดจนการจัดอบรมด้าน สิทธิมนุษยชนแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น เจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และสื่อมวลชน  
เป็นต้น

ภารกิจด้านการคุ ้มครองเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ทั้งกรณีที่มีผู้ร้องเรียนและกรณีที่เห็นสมควรตรวจสอบโดยไม่ต้องมีผู้ร้องเรียน การแสวงหาแนวทาง
แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิ การดูแลช่วยเหลือให้ผู้ถูกละเมิดได้รับการเยียวยาโดยกระบวนการทางศาล
หรอืโดยวธิกีารอ่ืน เช่น การไกล่เกล่ียตามกรอบทีก่ฎหมายก�าหนด เป็นต้น การเฝ้าระวงัและป้องกนัปัญหา 
เช่น การป้องกันการทรมานรวมถึงการตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุม/คุมขังบุคคล การคุ้มครองผู้พิทักษ์ 
สิทธิมนุษยชน และการคุ้มครองผู้หญิงและเด็กจากการถูกกระท�ารุนแรง เป็นต้น

ในการปฏิบัติภารกิจด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนนั้น สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ควรมีอ�านาจหน้าที่ ในการให้ข ้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่รัฐบาล รัฐสภา และหน่วยงาน 
รัฐอ่ืน ๆ ท้ังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับหลักการ 
ด้านสิทธิมนุษยชนหรือพันธกรณีตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศนั้น ๆ 
เป็นภาคี รวมถึงในการร่วมมือและประสานงานกับกลไกด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ สถาบัน 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเทศอื่น และองค์กรภาคประชาสังคมเช่น NGOs ด้วย 
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ความสัมพันธ์กับภาครัฐ

  ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร

แม้ว่าสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยรัฐและได้รับงบประมาณ 
จากรัฐ แต่สถาบันฯ ต้องมีความเป็นอิสระจากรัฐบาลในการด�าเนินงานเนื่องจากสถาบันฯ มีหน้าที่ 
ในการติดตามสอดส่องการด�าเนินงานของรัฐ ในกรณีที่พบว่าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
มีการปฏิบัติท่ีเป็นการละเมิดหรือไม่สอดคล้องกับพันธกรณีตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่รัฐนั้น
เป็นภาคี สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรสามารถให้ความเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัตินั้นได้
อย่างเป็นอิสระและรัฐบาลควรเคารพบทบาทของสถาบันฯ ในการท�าหน้าที่ดังกล่าว

ในขณะเดียวกัน สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็มีบทบาทในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เรื่อง สิทธิมนุษยชนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพราะบ่อยครั้ง
การกระท�าที่ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนั้น สถาบันฯ 
จึงจ�าเป็นต้องท�างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐด้วย การที่สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องท�าหน้าที่ 
ทั้งวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและในขณะเดียวกันต้องท�างานร่วมกับหน่วยงานของรัฐเพ่ือส่งเสริม 
การเคารพสทิธมินษุยชนด้วยจงึไม่ใช่เรือ่งง่าย และสถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาตต้ิองพยายามรกัษาสมดลุ 
ในการท�างานกับรัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ  ในฝ่ายบริหารเพื่อให้การด�าเนินงานของสถาบันฯ สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามอาณัติที่ได้รับมอบหมาย

ในการติดตามสอดส่องการด�าเนินงานของรัฐบาล สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ทั้งบุคคลที่เป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจ�า พึงระลึกในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ตนมีโดยการท�าให้
ม่ันใจว่าข้อวิพากษ์ วิจารณ์ รายงาน หรือแถลงการณ์ที่ออกไปนั้นมีความถูกต้อง สมดุล และเป็นธรรม 
นอกจากนั้น สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรท�างานเชิงรุกโดยให้ความส�าคัญกับการให้ค�าแนะน�า 
แก่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานเหล่าน้ันสอดคล้อง 
กบัหลกัการและพนัธกรณด้ีานสทิธมินษุยชน หากรฐับาลหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้ด�าเนนิมาตรการใด 
เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรแสดงให้เห็นว่าสถาบันฯ ได้รับรู ้ถึง 
การด�าเนินการนั้นแล้วด้วย 

  ความสัมพันธ์กับฝ่ายนิติบัญญัติ

อ�านาจหน้าที่ประการหน่ึงที่สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพึงมีตามหลักการปารีสคือ
การดูแลให้กฎหมายภายในสอดคล้องกับพันธกรณีตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ประเทศนั้นเป็นภาคี หากสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพบว่ากฎหมายภายในฉบับใดมีบทบัญญัติ 
ที่ไม่เป็นไปตามพันธกรณีที่ประเทศของตนรับมา หรือการด�าเนินงานในเรื่องใดยังขาดกฎหมายที่
จะท�าให้รัฐสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีได้อย่างมีประสิทธิผล สถาบันฯ แห่งน้ันอาจมีข้อเสนอแนะ
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เกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่หรือการออกกฎหมายใหม่ไปยังรัฐบาลหรือรัฐสภาได้  สถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงควรเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐสภาเพ่ือเป็นช่องทางในการให้ข้อมูล
และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความจ�าเป็นในการปรับปรุงกฎหมายภายในด้านสิทธิมนุษยชนให้ด ี
ยิ่งขึ้น อันจะช่วยให้ข้อเสนอแนะของสถาบันฯ ในการปรับปรุงหรือการออกกฎหมายมีการด�าเนินการ
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ นอกจากนี้ เมื่อรัฐสภามีการพิจารณาร่างกฎหมายที่อาจมีประเด็นเก่ียวข้อง
กับสิทธิมนุษยชน สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจให้ข้อคิดเห็นแก่สมาชิกรัฐสภาเพื่อให้มั่นใจว่า
กฎหมายท่ีจะตราขึ้นใหม่มีความสอดคล้องกับหลักการด้านสิทธิมนุษยชนและได้มีการพิจารณาถึง 
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนแล้วอย่างรอบคอบ

นอกเหนือจากการปรับปรุงและการออกกฎหมายแล้ว สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ยังอาจท�างานร่วมกับรัฐสภาในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลหรือการปฏิบัติของ 
หน่วยงานรัฐที่มีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนได้เน่ืองจากการตรวจสอบการบริหารประเทศของ
รัฐบาลเป็นหน้าที่หลักประการหน่ึงของฝ่ายนิติบัญญัติ รัฐสภาสามารถตั้งกระทู ้ถามรัฐบาลและ 
คณะกรรมาธิการชุดต่าง ๆ ของสภาสามารถเชิญทั้งหน่วยงานของรัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาให้ข้อมูลหรือชี้แจงในเรื่องต่าง ๆ ได้  ดังน้ัน สถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงอาจแสวงหาความร่วมมือจากรัฐสภาในการสนับสนุนให้มีการน�าข้อเสนอ
แนะของสถาบันฯ เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาลหรือการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ
ไปด�าเนินการเพ่ือให้การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกิดผลดียิ่งขึ้น  

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจท�างานกับรัฐสภาได้หลายช่องทาง ช่องทางแรก
ได้แก่การเสนอรายงานประจ�าปีต่อรัฐสภา ซึ่งเป็นโอกาสที่สถาบันฯ จะน�าเสนอปัญหาสิทธิมนุษยชน 
ที่ส�าคัญและข้อเสนอแนะในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา ไม่ว ่าจะเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 
การปรบัปรงุกฎหมายหรอืการปฏบิตั ิหากสภาเหน็ว่าข้อเสนอแนะของสถาบนัฯ เป็นประโยชน์ กอ็าจน�าไป 
พิจารณาด�าเนินการภายในขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติเพ่ือให้เกิดผลต่อไป นอกจากนี้ 
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังอาจส่งผู้แทนไปให้ข้อมูลหรือชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ต่อคณะกรรมาธิการของรัฐสภา รวมทั้งอาจเชิญสมาชิกรัฐสภามาร่วมประชุมหรือเข้าร่วมการสัมมนา
ที่จัดโดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วยก็ได้ 

ในการท�างานกับสมาชิกรัฐสภา สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรวางตัวเป็นกลาง
และไม่แสดงความสนับสนุนต่อพรรค/กลุ ่มทางการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งหรือกลุ ่มใดกลุ ่มหนึ่ง  
แต่สถาบันฯ ควรสามารถท�างานร่วมกับทุกพรรค/กลุ่มทางการเมืองได้ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ควรอยู ่เหนือการเมืองเพื่อรักษาความเป็นอิสระและความน่าเชื่อถือของสถาบันฯ อย่างไรก็ดี  
การวางตัวอยู ่เหนือการเมืองไม่ได้หมายความว่าสถาบันฯ จะไม่สามารถแสดงท่าทีต่อประเด็น 
สิทธิมนุษยชนใดๆ ที่พรรคหรือกลุ่มทางการเมืองมีความเห็นแตกแยกกันได้ เพียงแต่สถาบันฯ ควรแสดง 
ท่าทีของสถาบันฯ ต่อประเด็นสิทธิมนุษยชนนั้น ๆ บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ด้านสิทธิมนุษยชน
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อย่างเคร่งครัดโดยไม่วิพากษ์วิจารณ์ในส่วนที่เป็นความเห็นทางการเมืองที่พรรคหรือกลุ่มทางการเมือง
แต่ละฝ่ายพยายามน�าเสนอ

  ความสัมพันธ์กับฝ่ายตุลาการ

ศาลเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นกลไกหลักของรัฐในการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ดี สถาบันฯ สามารถมีบทบาทที่ช่วยเสริมการท�าหน้าที่ของศาลในการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนได้ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติส่วนใหญ่มีอ�านาจหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน 
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยวิธีการอื่นที่ไม่ใช่การพิจารณา
คดีในศาลได้ในกรณีที่เห็นเหมาะสม เช่น การไกล่เกลี่ยประนีประนอม ซึ่งมีขั้นตอนด�าเนินการที่เป็น
ทางการน้อยกว่ากระบวนการทางศาล รวมทั้งมักใช้เวลาและมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าศาล จึงเป็นช่องทาง 
ที่ประชาชนท่ัวไปเข้าถึงได้ง่ายกว่า และอาจช่วยท�าให้ปัญหาได้รับการแก้ไขรวดเร็วยิ่งขึ้น  โดยทั่วไปแล้ว 
การย่ืนร้องเรียนไปยังสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่มีผลเป็นการตัดสิทธิของบุคคลที่จะฟ้องคดี 
การละเมดิสทิธมินษุยชนต่อศาลได้ หากบคุคลนัน้ไม่พอใจต่อผลการพจิารณาเรือ่งร้องเรยีนของสถาบนัฯ

ในบางประเทศ การไกล่เกลี่ยกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้ช่วยลดจ�านวนคดีที่มีการฟ้องร้องต่อศาลและช่วยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิด
สิทธิมนุษยชนได้รับการช่วยเหลือที่รวดเร็วขึ้น ส่วนในบางประเทศมีกฎหมายก�าหนดให้ข้อตกลงที่
เป็นผลมาจากการไกล่เกลี่ยโดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีผลใช้บังคับทางกฎหมายด้วย นอกจาก
ข้อตกลงจากการไกล่เกลี่ยจะต้องแก้ไขปัญหาให้แก่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายแล้ว แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ที่ตกลงกันควรมีความสอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศด้วย อย่างไรก็ดี  
การไกล่เกลี่ยมักเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมในการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงหรือ 
การละเมดิสทิธมินษุยชนทีเ่ป็นความผดิอาญา เช่น การทรมาน การบงัคบับคุคลให้สญูหาย และการกระท�า 
ความผิดเกี่ยวกับเพศ เป็นต้น

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติบางแห่งสามารถเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในการพิจารณาคดีของศาลได้ในฐานะที่เป็น “Friends of the Court” (Amicus 
Curiae)  การให้ความเห็นดังกล่าวเป็นการให้ความเห็นโดยที่สถาบันฯ แห่งนั้นมิได้เป็นคู่ความในคดี 
แต่เป็นการให้ความเห็นในฐานะที่สถาบันฯ เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องสิทธิมนุษยชน เช่น 
การตีความตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนฉบับต่าง ๆ และการน�าตราสารดังกล่าวไป 
ปรับใช้อย่างเหมาะสม ซึ่งค�าพิพากษาของศาลในกรณีดังกล่าวมักส่งผลกระทบในวงกว้างต่อ 
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกินกว่าคดีที่ศาลพิจารณาด้วย

นอกเหนือจากบทบาททั้งสองประการดังกล่าวข้างต้น สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อาจได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคในการเข้าถึงศาลหรือในการได้รับการพิจารณาคดี
อย่างเป็นธรรมของประชาชนบางคนหรือบางกลุ่ม ในกรณีเช่นน้ี สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจ
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เสนอข้อคิดเห็นต่อศาลเกี่ยวกับแนวทางหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึง 
ศาลได้โดยเท่าเทียมกับบุคคลอื่น ทั้งน้ี สิทธิในการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมเป็นสิทธิ 
ประการหนึ่งในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 
Covenant on Civil and Political Rights) ที่ได้รับการรับรองโดยสหประชาชาติเมื่อปี ค.ศ. 2509

  ความสัมพันธ์กับภาคประชาสังคม

การท�างานกับภาคประชาสังคมเป็นวิธีการด�าเนินงานประการหนึ่งของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามที่ปรากฏในหลักการปารีส ภาคประชาสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กร
เอกชน (Non-Governmental Organizations – NGOs) เป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับประชาชน 
จึงเป็นผู้ท่ีสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และสภาพปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ  
แก่สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เป็นอย่างดี ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ส�าหรับสถาบันฯ  
ในการน�าไปใช้ประกอบการจัดท�าแผนงานและโครงการต่าง ๆ  เพื่อตอบสนองต่อปัญหาสิทธิมนุษยชน
ที่เกิดขึ้น รวมถึงการหามาตรการเพื่อป้องกันปัญหามิให้ลุกลามหรือรุนแรงยิ่งขึ้น  นอกจากการเป็น
แหล่งข้อมูลแล้ว NGOs ยังสามารถช่วยสนับสนุนการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ให้ขยายออกไปในวงกว้างได้ในหลายด้าน เช่น การให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่สาธารณชนทั่วไป
หรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เป็นต้น สถาบันฯ จึงควรพัฒนาความสัมพันธ์ในการท�างานกับ NGOs เช่น 
การมีการหารือกับ NGOs อย่างสม�่าเสมอและการจัดกิจกรรมเช่นการฝึกอบรมร่วมกัน เป็นต้น  ทั้งนี้ 
ในการท�างานร่วมกัน สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ NGOs ควรเคารพในความเป็นอิสระของกัน
และกันและบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันของแต่ละฝ่าย 

  ความสัมพันธ์กับกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

การมีความร่วมมือกับกลไกต่าง ๆ ของสหประชาชาติและสถาบันสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติในประเทศอื่นๆ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นอ�านาจหน้าที่ประการหนึ่งที่
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการปารีสพึงมี สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีบทบาทส�าคัญ
ในการส่งเสริมให้มีการน�าบรรทัดฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ได้รับการรับรองในกรอบ
สหประชาชาติไปปรับใช้ในระดับประเทศตามอ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งการติดตามสอดส่อง
การด�าเนินงานเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของรัฐ การให้ข้อเสนอแนะ การตรวจสอบ 
เรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการให้ความรู ้และการสร้างความตระหนักเรื่อง
สิทธิมนุษยชนแก่ประชาชน ดังน้ัน สหประชาชาติจึงมีแนวทางส่งเสริมให้สถาบันสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติมีความร่วมมือกับกลไกต่าง ๆ ของสหประชาชาติที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน 

กลไกด้านสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญของสหประชาชาติ ได้แก่ คณะกรรมการประจ�า
สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนฉบับต่าง ๆ (treaty bodies) คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน (Human 
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Rights Council) และกลไกพิเศษภายใต้คณะมนตรีฯ (special procedures) เช่น คณะท�างาน
หรือผู้เสนอรายงานพิเศษ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับมอบหมายจากคณะมนตรีฯ ให้ศึกษาประเด็น
สิทธิมนุษยชนประเด็นใดประเด็นหน่ึงโดยเฉพาะและจัดท�ารายงานพร ้อมข ้อเสนอแนะต่อ 
คณะมนตรีฯ ตลอดจนกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เรียกว่า Universal Periodic 
Review (UPR)  กลไกเหล่านี้มีหน้าที่ติดตามการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศสมาชิก
สหประชาชาติว่าเป็นไปตามบรรทัดฐานและพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกิดจากการเข้าเป็นภาคี 
สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนหรือไม่เพียงใด ซึ่งในการท�าหน้าที่ดังกล่าว กลไกข้างต้นจ�าเป็นต้องอาศัย
ข้อมูลจากทุกด้านทั้งหน่วยงานของรัฐ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และองค์กรภาคประชาสังคม  
ดังนั้น สหประชาชาติจึงส ่งเสริมให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีส ่วนร่วมในการให้ข ้อมูล 
ในประเด็นดังกล่าวต่อกลไกที่เกี่ยวข้องทั้งโดยการจัดท�ารายงานตามรอบระยะเวลาที่กลไกนั้น ๆ  
จะพิจารณาสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศของตนและการเข้าร่วมในการประชุมของแต่ละกลไก 
นอกจากนี้ เมื่อสหประชาชาติมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อประเทศ 
ของตน เช่น ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ�าสนธิสัญญาหรือจากกระบวนการ UPR สถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังมีบทบาทในการติดตามว่ารัฐได้มีการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะเหล่านั้น
หรือไม่อย่างไรอีกด้วย

นอกเหนือจากความร่วมมือกับกลไกของสหประชาชาติแล้ว สถาบันสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติยังมีความร่วมมือระหว่างกันผ่านเครือข่ายท่ีได้รับการจัดตั้งทั้งในระดับสากล ซึ่งได้แก่ Global 
Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) และในระดับภูมิภาค ซึ่งมีการจัดตั้ง
เครือข่ายใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ แอฟริกา เอเชีย-แปซิฟิก อเมริกา และยุโรป  โดยเครือข่ายในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก คือ Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions (APF) ปัจจุบัน 
APF มีสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิก 22 แห่ง เครือข่ายของสถาบันสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติท้ังในระดับสากลและภูมิภาคมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของของสถาบัน
สมาชิกทั้งในด้านการบริหารงานและความรู้ความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถด�าเนินงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักการปารีส และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และแนวปฏิบัติท่ีดีในการท�างานระหว่างกัน ตลอดจนการแสดงท่าทีหรือความเห็นต่อประเด็น
สิทธิมนุษยชนร่วมกันในเวทีสหประชาชาติ 

  ความรับผิดชอบของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

แม้ว่าตามหลักการปารีส สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะต้องมีความเป็นอิสระจาก 
ภาครัฐในการด�าเนินงาน แต่ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายและได้
รับจัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานจากงบประมาณของประเทศ สถาบันฯ ยังต้องมี 
การรายงานและแสดงความรับผิดชอบเกี่ยวกับผลการด�าเนินงาน (reporting and accountability) 
ทางใดทางหนึ่ง  
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โดยทั่วไป สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติถูกก�าหนดให้มีหน้าที่ต ้องเสนอรายงาน 
ผลการด�าเนนิงาน ต่อรฐัซึง่ในบางประเทศอาจเป็นหน่วยงานในฝ่ายบรหิาร แต่ในหลายประเทศ สถาบนัฯ 
มีหน้าท่ีต้องเสนอรายงานต่อรัฐสภา อย่างไรก็ดี การพิจารณารายงานของสถาบันสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติไม่ว่าจะโดยหน่วยงานของรัฐบาลหรือโดยรัฐสภา ไม่ควรกระทบต่อความเป็นอิสระในการ
ด�าเนินงานของสถาบันฯ เช่น หากสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะมีความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน หรือเห็นควรให้มีการเผยแพร่ความเห็นหรือข้อเสนอแนะดังกล่าว 
ต่อสาธารณชน สถาบันฯ ก็สามารถท�าได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐบาลหรือรัฐสภาก่อน 
แต่ท้ังนี้ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องมีความรับผิดชอบต่อความเห็นและข้อเสนอแนะนั้น  
การจัดท�าความเห็นและข้อเสนอแนะของสถาบันฯ ควรผ่านกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห ์
ข้อเท็จจริงอย่างเข้มงวดเพราะท้ายที่สุดแล้ว สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ 
ขึ้นอยู่กับว่าสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งน้ันได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่มีคุณภาพตรงประเด็น และ 
เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมากน้อยเพียงใด การจัดท�าความเห็นและ 
ข้อเสนอแนะที่มีพื้นฐานจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องและการวิเคราะห์ที่ไม่สมเหตุสมผลจะท�าให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะน้ันไม่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย  หากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้งอาจ
ส่งผลให้ความเห็นและข้อเสนอแนะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งนั้นไม่ได้รับความสนใจอย่างจริงจัง
อีกต่อไป จึงอาจกล่าวได้ว่าสังคมและสาธารณชนมีบทบาททางอ้อมในการตรวจสอบการด�าเนินงาน
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และความน่าเชื่อถือของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในสายตา
ของสังคมเป็นตัวบ่งชี้ที่ส�าคัญประการหนึ่งว่าสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งน้ันมีผลการด�าเนินงานเป็นที่
ยอมรับมากน้อยเพียงใด

นอกเหนือจากการจัดท�ารายงานเสนอต่อรัฐสภาแล้ว สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ยังอาจท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายการด�าเนินงานที่ชัดเจนและควรมี
การเผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณชนเพื่อความโปร่งและเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ 
ท่ีสถาบันฯ มีต ่อสังคม การเผยแพร่ผลการประเมินนอกจากจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิด 
การปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินงานภายในองค์กรแล้ว ยังจะท�าให้สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบว่า 
สถาบันฯ มีเป้าหมายการท�างานอย่างไร และการแสดงความโปร่งใสโดยการเผยแพร่ผลการประเมิน
ยังจะช่วยสร้างความน่าเช่ือถือให้กับสถาบันฯ ในสายตาของคนภายนอกด้วย8 

8 From National human rights institutions: history, principles, roles and responsibilities 
(p. 36), by Office of the UN High Commissioner for Human Rights, 2010, (Professional Training 
Series No.4 (Rev.1)). New York: United Nations.
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  บทสรุป

การส่งเสรมิและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนเป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกัของรฐั แต่ทีผ่่านมา  
ประเทศต่าง ๆ ยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านนี้ได้อย่างมีประสิทธิผลและทั่วถึง ประชากรบางกลุ่ม 
ยังมีอุปสรรคในการเข้าถึงและใช้สิทธิและเสรีภาพของตน และในบางกรณีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของ
รัฐอาจเป็นผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนเสียเองทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา จึงได้เกิดแนวคิดที่จะจัดตั้งสถาบัน
ระดับชาติขึ้นเพื่อเป็นกลไกที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังใน
ทางปฏิบัติ ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งสถาบันดังกล่าวขึ้นในหลายประเทศโดยรูปแบบของสถาบันที่จัดตั้งขึ้น
อาจมีลักษณะแตกต่างกันไปตามบริบทของประเทศนั้น ๆ  แต่สถาบันส่วนใหญ่มีสถานะเป็นหน่วยงาน 
ของรัฐที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือค�าส่ังของฝ่ายบริหารและมีการด�าเนินงานที่เป็นอิสระ 
จากรัฐบาลตามหลักการปารีส เพื่อให้สถาบันดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามสอดส่อง 
การด�าเนินงานของรัฐด้านสิทธิมนุษยชนได้อย่างเต็มที่และมีความน่าเชื่อถือ แต่ในขณะเดียวกัน สถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังต้องท�างานร่วมกับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ หรือ 
ตุลาการเพื่อให้เกิดการปรับเปล่ียนกฎหมาย นโยบายและการปฏิบัติต่าง ๆ ไปในทิศทางที่สอดคล้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชนมากขึ้น รวมทั้งต้องท�างานร่วมกับภาคประชาสังคมและกลไกสิทธิมนุษยชน 
ระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนอีกด้วย ดังน้ัน สถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงต้องมีการพัฒนาความสัมพันธ์กับภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเหมาะสมเพ่ือ
ให้สถาบันฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิผล 
สมตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งสถาบันดังกล่าว
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การไต่สวนระดับชาติ
กับการส่งเสริม

และ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

นางสาวชุลีพร เดชข�า
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การไต่สวนระดับชาติกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

นางสาวชุลีพร  เดชข�า*

บทคัดย่อ

บทความน้ีเรียบเรียงจากคู ่มือด�าเนินการไต่สวนระดับชาติในกรณีที่มีการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนซึ่งจัดท�าขึ้นโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค 
เอเชีย-แปซฟิิก (Asia Pacifie Forum - APF) และสถาบนัราอลูวอลเลนเบร์ิกว่าด้วยกฎหมายสทิธิมนุษยช 
และมนษุยธรรม (RWI) การไต่สวนระดบัชาตหิรอืการไต่สวนฯ เป็นการตรวจสอบปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน 
ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ใช้การด�าเนินการที่เปิดเผย โปร่งใส มีการรวบรวม 
หลกัฐานจากพยานบคุคลและผูเ้ชีย่วชาญ เพือ่ตรวจสอบรปูแบบการละเมดิสิทธิมนุษยชน รวมถงึข้อค้นพบ 
และข้อเสนอแนะ เป็นวิธีที่เหมาะกับการจัดการกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่ซับซ้อน โดยพิจารณา
จากผลกระทบต่อประเทศโดยรวมหรือบางพื้นที่ ความยาวนานของปัญหาที่ถูกสั่งสม การแก้ไขและ 
ป้องกันปัญหาจ�าเป็นต้องอาศัยผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย นอกจากนี้ กระบวนการไต่สวนฯ จะท�างานร่วมกับ 
สื่อด้วย ซึ่งช่วยให้เรื่องที่ศึกษาเป็นที่รับรู้มากขึ้น รายงานผลการศึกษา ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
จากการไต่สวนฯ ควรอธิบายถึงพยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวนฯ รวมถึงข้อเสนอแนะที่เน้น 
การแก้ปัญหาเชิงนโยบายบนหลักการสิทธิมนุษยชน เมื่อพิจารณาบริบทของประเทศไทยซึ่งม ี
ความต่ืนตัวและตระหนักถึงความส�าคัญเรื่องสิทธิมนุษยชนของประชาชนมากข้ึน รวมทั้งมีปัญหา 
ด้านสิทธิมนุษยชนบางประการที่ซับซ้อนและรอการแก้ไข คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งเป็น 
สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติของประเทศไทย จึงอยู่ในฐานะที่ดีที่อาจน�าการไต่สวนฯ มาใช้เพ่ือ 
ศึกษาหาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาสิทธิมนุษยชนในเรื่องที่ศึกษา ทั้งยังเป็นการยกระดับ 
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศด้วย

ค�าส�าคัญ: การไต่สวนระดับชาติ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สถาบันราอูลวอลเลนเบิร์ก  
สิทธิมนุษยชน

* ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมายและคดี ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เคยเข้ารับ 
การอบรมหลักสูตร Southeast Asian Sub Regional Blended-learning Course on National Inquiries  
จัดโดย the Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law and The Asia 
Pacific Forum of National Human Rights Institution ระหว่างวันที่ 8 - 12 เมษายน 2556 (ค.ศ. 2013)
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National Inquiry to Promotion and Protection  
of Human Rights

Chuleeporn Dechkum*

Abstract 

This article is based on “Manual on conducting a National inquiry into 
systemic patterns of human rights violation” by Asia Pacific Forum of National 
Human Rights Institutions (APF) and Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and 
Humanitarian Law (RWI). A national inquiry is an investigation into a systematic human 
rights problem in which the general public is invited to participate. It is conducted in 
a transparent and public manner. It involves evidences from witnesses and experts, 
related to the investigation of systemic patterns of human rights violation and the 
identification of findings and recommendations. The national inquiry is appropriate for 
addressing the complex situations of human rights violation which can be divided into 
various dimensions such as a space dimension focusing on the scope of the situations’ 
effect toward the entire country or a part of it. The other dimensions are a time 
dimension which is related to historic pattern of human rights violation embedded 
over years and the participation of significant number of different actors for eliminating 
and preventing the violation. To conduct the inquiry, it requires working with media, 
so they can raise social attraction. The report, findings and recommendations from the 
inquiry should be based on the evidences and information gathered by the inquiry. 
The recommendations have to address how the problems can be fixed in comply with 
human rights obligations. At present, the importance of human rights is increasingly 
recognized in Thai society. Meanwhile, there are some complex situations of human 
rights violations needed to be addressed. National Human Rights Commission of 
Thailand (NHRCT) as the national institute is in a good position to apply the national 
inquiry to its work for addressing the human rights violation. Thus, the human rights 
promotion and protection in Thailand will be raised.  

Keyword: National inquiry, National Human Rights Institutions, Raoul Wallenberg 
Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI), Human Rights

* Director of legal and Legitimate Bureau, Office of the National Human Rights Commission
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บทความนี้อธิบายถึงแนวทางการน�ากระบวนการไต่สวนระดับชาติมาประยุกต์ใช้กับ 
ภารกิจของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างบังเกิดผล 
และเป็นรูปธรรม อันอาจน�ามาปรับใช้กับงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศไทย 
ได้ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ความหมายของการไต่สวนระดับชาติ กระบวนการและวิธีการใช้ 
การไต่สวนระดับชาติกับการส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งตัวอย่างจากสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจากประเทศอื่นที่ได้ใช้การไต่สวนระดับชาติเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนแล้ว  

  ความหมายของการไต่สวนระดับชาต ิ

การไต่สวน (inquiry) คือการสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลในเรื่องที่ก�าลังศึกษาหรือ 
ตรวจสอบ เป็นวิธกีารทีใ่ช้กนัในวงการต่างๆ เช่น การศกึษา การทดลอง หรอืการสอบสวนทางอาญา 
เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน เป็นต้น บางประเทศ เช่น แคนาดามีกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการไต่สวน 
เรียกว่า Inquiry Act 1985 เพื่อไต่สวนพฤติกรรมอันขัดกับความเป็นธรรมาภิบาลของรัฐบาลหรือ 
ของกิจการสาธารณะ คณะกรรมการที่ท�าหน้าที่ไต่สวนจะได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าการสภาองคมนตรี
แห่งพระราชินี (Governor of Council) หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และมีอ�านาจรับฟัง
ความเห็นของพยาน ขอให้ส่งหลักฐาน รวมทั้งขอให้ผู้เชี่ยวชาญมาให้ฟังความเห็นและส่งหลักฐานให้
ด้วย ผู้ถูกสอบสวนสามารถมีผู้แทนหรือที่ปรึกษา รายงานการไต่สวนของคณะกรรมการต้องให้ผู้ถูก
สอบสวนอ่านก่อนแล้วจึงเสนอผู้เกี่ยวข้อง1

ส่วนการไต่สวนสาธารณะ (public inquiry) เป็นการพิจารณาพยานหลักฐานและ
จัดการรับฟังความเห็นในเวทีสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ไม่เพียงแต่ส่งหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น แต่ต้องเข้าฟังการให้การด้วยวาจาของผู้อื่น
ด้วย วิธีการนี้มักใช้กับกรณีที่เกิดการเสียชีวิตจ�านวนมากและเป็นเรื่องที่สังคมสนใจ เช่น อุบัติเหตุ
ทางถนนหลวง ฯลฯ จากนั้นจึงจัดท�ารายงานและข้อเสนอแนะอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอรัฐบาล
และเผยแพร่แก่สาธารณะ โดยนัยน้ี การไต่สวนสาธารณะจึงเป็นวิธีการอันมีพลังที่ก่อให้เกิดการ 
ขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงระดับนโยบายในเรื่องที่ไต่สวนสาธารณะได้ แต่มีค่าใช้จ่ายสูง บางประเทศ
ได้จัดท�าเป็นคู่มือไว้อย่างชัดเจน เช่น คู่มือการไต่สวนสาธารณะ จัดท�าโดยส�านักงานคณะกรรมการ
การจราจร ประเทศอังกฤษ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการไต่สวนกรณีการขอใบอนุญาตเกี่ยวกับการขนส่ง 
ทางบกสาธารณะ2 เป็นต้น 

1 From Inquiries Act R.S.C., 1985, c. I-11, by the Minister of Justice, 2017.  Retrieved 
fromhttp://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-11/page-1.html

2 From A guide to public inquiry, by Office of the Traffic Commissioner, 2016.  Retrieved 
from https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/545045/
guide-to-public-inquiries.pdf
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การไต่สวนระดับชาติ ล�าดับต่อไปจะเรียกว่า “การไต่สวนฯ” เป็นวิธีการที่พัฒนามา
จากการไต่สวน สาธารณะ ส�าหรับตรวจสอบปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน บทความนี้เป็นการอธิบายถึง 
การไต่สวนฯ ที่พัฒนาขึ้นโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก (Asia – Pacific Forum of National Human Rights Institutions : APF) และสถาบัน
ราอูลวอลเลนเบิร์กว่าด้วยกฎหมายสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรม (Raoul Wallenberg Institute 
of Human Rights and Humanitarian Law : RWI) และเป็นการเรียบเรียงจากคู่มือด�าเนินการ
ไต่สวนระดับชาติในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ ซึ่งจัดท�าโดยหน่วยงานทั้งสอง 
เป็นหลัก

ลักษณะของการไต ่สวนฯ คือเป ็นการตรวจสอบปัญหาด ้านสิทธิมนุษยชน 
ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ใช้การด�าเนินการท่ีเปิดเผย โปร่งใส  
มกีารรวบรวมหลกัฐานจากพยานบคุคลและผูเ้ชีย่วชาญ มจีดุมุง่หมายเพือ่ตรวจสอบรปูแบบการละเมดิ 
สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ มีการระบุข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ เป็นวิธีที่เหมาะส�าหรับ
การจัดการกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่ซับซ้อน แตกต่างจากการตรวจสอบค�าร้องรายค�าร้อง  
ซึง่ค่อนข้างแคบและจ�ากดัเฉพาะค�าร้องเรือ่งน้ัน การไต่สวนฯ จะช่วยจดัการการละเมดิอย่างเป็นแบบแผน 
ที่ปรากฏในค�าร้องหลายค�าร้อง หรือจากข้อมูลอื่นที่สถาบันสิทธิฯ ได้รับ และจ�าเป็นต้องใช้วิธีพิจารณา
แบบรอบด้าน (comprehensive approach) 

การไต่สวน
ระดับชาติ

มีการระบุข้อค้นพบ
และข้อเสนอแนะ

เหมาะส�าหรับการจัดการกับสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนที่ซับซ้อน

ประชาชนมีส่วนร่วม

ใช้การด�าเนินการที่เปิดเผย โปร่งใส

รวบรวมหลักฐานจากพยานบุคคล
และผู้เชี่ยวชาญ

ตรวจสอบปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน
ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ
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ความซับซ้อนของสถานการณ์สิทธิมนุษยชนอาจพิจารณาได้จากผลกระทบต่อประเทศ
โดยรวมหรือบางพื้นที่ การส่ังสมของปัญหาเป็นระยะเวลานาน การป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสถานการณ์ 
ดังกล่าวจ�าเป็นต้องได้รับการตอบสนองจากผู้เก่ียวข้องหลายฝ่าย ได้แก่ รัฐบาล หน่วยงานของรัฐ  
และอ่ืน ๆ  กระบวนการไต่สวนฯ เหมาะกับการตรวจสอบสถานการณ์ละเมิดสิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ซึ่งการละเมิดจะซับซ้อนกว่าการละเมิดสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และมัก 
เกี่ยวกับบุคคลหลายฝ่าย บางครั้งปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจเองก็มีส่วนก่อให้เกิดการละเมิดและ 
ยากต่อการระบผุูร้บัผิดชอบและการเยยีวยา ทัง้การระบดุงักล่าวมกัท�าให้สถานการณ์สบัสน แต่แก้ปัญหา 
ได้เล็กน้อย คุณลักษณะอันซับซ้อนในการใช้สิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมน้ีจ�าเป็นต้องใช ้
การวิเคราะห์ในรายละเอียดเพื่อระบุผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้รับผิดชอบการแก้ปัญหาการละเมิดนั้น

รายงานผลการศึกษา ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากการไต่สวนฯ อาจมีมากกว่า 
หนึ่งฉบับ และอธิบายถึงพยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวน การวิเคราะห์สถานการณ์ ข้อค้นพบและ 
ข้อเสนอแนะซึ่งเน้นการแก้ปัญหาเชิงระบบ รายงานนี้สามารถมีถึงบุคคลหรือหน่วยงานได้กว้างขวาง  
ไม่จ�ากดัเฉพาะรฐับาลหรอืหน่วยงานของรฐัเท่านัน้ แต่อาจเสนอไปยงับรษัิทธุรกจิเอกชน องค์การพัฒนา 
เอกชน สถาบันวิชาการ องค์กรชุมชนต่าง ๆ ฯลฯ ได้ด้วย เนื่องจากกระบวนการไต่สวนฯ เป็นการ
ท�างานร่วมกับประชาชนและสื่อ ซึ่งช่วยให้ประเด็นที่ก�าลังศึกษาเป็นที่รับรู้มากขึ้น ท�าให้ได้รับ 
ความสนใจจากฝ่ายการเมืองและอาจผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายได้  

เมื่อพิจารณาขอบเขตของกระบวนการไต่สวนฯ เห็นได้ว่าต้องการใช้ผู้ท�างานด้านต่าง ๆ  
ในสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งล�าดับต่อไปเรียกว่า “สถาบันสิทธิฯ” มาท�างานร่วมกัน ผู้ท�างาน
ดังกล่าว ได้แก่ ผู้ท�างานด้านตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน นักวิจัย ผู้ท�างานด้านสิทธิมนุษยชน
ศึกษา นักสารนิเทศ และผู้มีประสบการณ์ด้านการพัฒนานโยบาย 

ในการพิจารณาว่า ควรใช้กระบวนการไต่สวนฯ ส�าหรับศึกษาเรื่องใด สถาบันสิทธิฯ  
ควรพิจารณาปัจจัยดังต่อไปน้ี 

 1)  คุณลักษณะของประเด็นสิทธิมนุษยชน 

การไต่สวนฯ เป็นวธิทีีด่ใีนการตรวจสอบสถานการณ์ทีร้่ายแรง เป็นประเดน็ทีเ่หน็กนั 
ทั่วไปว่าควรได้รับการแก้ไข แต่ยังไม่เข้าใจเรื่องน้ัน หรือฝ่ายการเมืองเห็นว่ายังไม่จ�าเป็นต้องแก้ไข 
กระบวนการไต่สวนฯ จะช่วยให้เกดิการยอมรบัธรรมชาตขิองปัญหา มติด้ิานสทิธมินษุยชน ความเร่งด่วน 
ในการแก้ไขและวิธีแก้ไข เป็นกระบวนการช่วยให้ได้รับการตอบสนองจากฝ่ายการเมือง โดยสร้าง 
ฉันทามติในชุมชน น�าไปสู่ความกดดันทางการเมืองและการแก้ไขปัญหาในที่สุด ความสนใจของสื่อ
และสังคมจึงเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าควรใช้การไต่สวนฯ หรือไม่ ประเด็นที่สื่อสนใจต้องสามารถ
ด�าเนินการในที่สาธารณะได้ ประเด็นสิทธิมนุษยชนหลายประการมีความอ่อนไหว การรวบรวมพยาน
หลักฐานต้องรักษาเป็นความลับ ประเด็นที่มีลักษณะดังกล่าวไม่ควรใช้กระบวนการไต่สวนฯ 
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 2) ความสามารถของสถาบันสิทธิฯ 

การไต่สวนฯ มีการท�างานที่ละเอียด อาจมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เจ้าหน้าที่หลายคน 
สถาบันสิทธิฯ ต้องมีทรัพยากรเงินและบุคคล ที่สามารถด�าเนินการไต่สวนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การตัดสินใจท่ีจะใช้กระบวนการไต่สวนฯ ต้องประเมินล่วงหน้าและบนฐานความเป็นจริงถึงทรัพยากรที่
จ�าเป็นต้องใช้ การมีงบประมาณและการระบุรายการทรัพยากรที่ต้องใช้นี้จะช่วยป้องกันความผิดพลาด
ที่อาจเกิดขึ้นในการเริ่มด�าเนินการไต่สวนฯ ส่วนการมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
จะช่วยป้องกันเหตุวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นเน่ืองจากไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะในเรื่องนั้น 

 3) ประสิทธิผลที่คาดว่าจะได้รับ

สถาบันสิทธิฯ ต้องประเมินความเป็นไปได้ว่า การไต่สวนฯ นั้นจะน�าไปสู่การมี 
ข้อเสนอแนะท่ีสามารถปฏิบัติได้และจะได้น�าไปปฏิบัติ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ได้แก่ ผู้เสียหาย ครอบครัว ชุมชน จะได้รับการเยียวยา และมีการป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดดังกล่าว 
ขึน้อกี การประเมนิต้องมองในระยะยาว เนือ่งจากขณะน้ันอาจไม่มทีรพัยากรหรอืเจตจ�านงทางการเมอืง 
ท่ีจะแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนน้ัน แต่อาจเป็นไปได้ที่หาทรัพยากรหรือสร้างเจตจ�านงนั้นในโอกาสอื่น 
และควรมองการแก้ปัญหาอย่างกว้าง ควรค�านึงถึงผลลัพธ์ประการอื่นที่ส�าคัญเท่ากันด้วย เช่น  
การเยียวยาผู้เสียหาย มาตรการป้องกันการละเมิด ฯลฯ

 4)  ความเหมาะสมของสถาบันสิทธิฯ 

หมายถึงการพิจารณาถึงความเหมาะสมของสถาบันสิทธิฯ ในการจัดการไต่สวนฯ 
เร่ืองนั้น ว่าการไต่สวนฯ นี้จะช่วยให้สถาบันสิทธิฯ นั้นเป็นที่ยอมรับจากสังคมและได้รับความน่าเชื่อถือ 
หรือไม่ โดยที่การไต่สวนฯ เหมาะกับเรื่องเกี่ยวกับสิทธิด ้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
ดังนั้น สถาบันสิทธิฯ ที่จัดการไต่สวนฯ จะถูกมองว่าสนใจสิทธิด้านนี้ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชน 
ส ่วนใหญ่ด ้วย นอกเหนือจากให ้ความสนใจเรื่องที่ เป ็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ของคนบางกลุ่ม เช่น สิทธิของผู้ต้องขัง โดยรวมสถาบันสิทธิฯ ไม่ควรจัดการไต่สวนฯ หากเรื่องนั้น
ไม่ใช่ประเด็นที่สถาบันสิทธิฯ  ควรตรวจสอบ หรือเป็นเรื่องที่ไม่อาจให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหาย 
และครอบครัว หรือเป็นประเด็นที่ไม ่อาจเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือไม่มีทรัพยากรพอเพียง 
ในการด�าเนินการ

  กระบวนการและวิธีการใช้การไต่สวนระดับชาติกับการส่งเสริมและคุ้มครอง 

กระบวนการและขั้นตอนการด�าเนินการไต่สวนฯ อาจแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  
ขั้นการเตรียมการ ประกอบด้วย การเลือกประเด็นศึกษา การเตรียมเอกสารข้อมูลพื้นฐาน การจัดท�า 
รายชื่อ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดท�าเอกสารขอบเขตการศึกษา (Terms of Reference : ToR)  
ขั้นการด�าเนินการ ประกอบด้วย การแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนและเจ้าหน้าที่ การจัดสรรทรัพยากร
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ส�าหรับการไต่สวนฯ (เงิน อุปกรณ์ สถานที่ท�างาน) การจัดท�าแผนงานการไต่สวนฯ การศึกษารวบรวม
ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา การจัดรับฟังความเห็น การจัดท�าข้อเสนอแนะ การจัดท�า
รายงาน การเปิดตัวรายงาน และขั้นการติดตามผลและประเมินผล 

  ขั้นการเตรียมการ

การเลือกประเด็นศึกษาแล้วแจ้งแก่สาธารณะจะผูกพันให้สถาบันสิทธิฯ ต้องศึกษา
ประเด็นนั้น การตัดสินใจเลือกประเด็นจึงควรท�าโดยระดับนโยบายของสถาบันสิทธิฯ พิจารณา 
บนฐานข้อมูลท่ีครบถ้วนและจัดเตรียมโดยเจ้าหน้าที่ มีการหารือในรายละเอียดก่อนตัดสินใจ  
เลือกประเด็น สถาบันสิทธิฯ ควรก�าหนดคุณลักษณะส�าหรับเป็นกรอบการเลือกประเด็นไว้ก่อน เช่น 
ความส�าคัญของประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งจะแตกต่างไปตามบริบทของแต่ละประเทศ 
ความรับรู ้และการเห็นความส�าคัญของสังคมต่อประเด็นนั้น ซึ่งการไต่สวนฯ จะช่วยเปลี่ยนจาก
การรู้เป็นความเข้าใจในมุมสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นได้ เคยมีการตรวจสอบประเด็นน้ันมาก่อนหรือไม่
หรือหากเคยศึกษามาแล้ว การไต่สวนฯ จะสามารถแสดงให้เห็นมุมมองใหม่ในเรื่องนั้นได้หรือไม่  
การได้รับความร่วมมือจากภายนอก เช่น ภาคประชาชน ซึ่งช่วยประกันถึงความเป็นไปได้ที่ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาจะน�าไปสู่ผลในการปฏิบัติ และความเป็นไปได้ที่จะท�าให้ประเด็นนั้นเป็นที่สนใจ 
ของสังคมในวงกว้างขึ้นและในระยะยาว เป็นต้น 

เอกสารข้อมูลพื้นฐานจะแสดงให้ทราบถึงขอบเขตของประเด็นที่จะศึกษา คุณลักษณะ
ของกระบวนการไต่สวนฯ ที่จะใช้ เพื่อประกันว่าจะไม่มีเหตุการณ์ซึ่งไม่ได้คาดไว้เกิดขึ้นระหว่าง 
การไต่สวนฯ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่วางไว้ เน้ือหาของเอกสารข้อมูล 
พื้นฐานควรประกอบด้วยภาพรวมสถานการณ์ที่ควรแก้ไข กฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
และกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้อง รายการหัวข้อที่ต้องการตรวจสอบระหว่างการไต่สวนฯ ผลลัพธ ์
ที่คาดหวัง การให้ความรู ้สิทธิมนุษยชนศึกษา เช ่น ระบุกลุ ่มเป ้าหมายที่ต ้องการให้ความรู ้  
งบประมาณและทรัพยากรที่ต้องการ ความเห็นคร่าว ๆ ของ NGO และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 
เป็นต้น 

ส่วนการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจพิจารณาได้เป็น 2 ประการ คือระบุภาคส่วนของ
สังคมท่ีสนใจในประเด็นที่จะศึกษา และระบุบุคคลที่เคยพูดถึงประเด็นนั้นหรือมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว โดยรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะหมายรวมถึงผู้เสียหาย ผู้แทนจากรัฐบาลหรือ
หน่วยงานของรัฐ NGO ที่ท�างานในประเด็นที่ศึกษาหรือใกล้ชิดกับผู้เสียหายและชุมชนที่ผู้เสียหายอาศัย
อยู่ นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ ผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งการกระท�าของเขามีผลโดยตรงหรือ
โดยอ้อมต่อสถานการณ์ที่ก�าลังตรวจสอบ ส่ือซึ่งจะช่วยบอกต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างการไต่สวนฯ 
แต่ก็อาจมีผู้เสียหายจากการเสนอข่าวผิดพลาดหรือบิดเบือนได้ จึงควรต้องประสานงานกับสื่อด้วย
ความระมัดระวัง ข้อพึงระวังในการไต่สวนฯ คือความละเอียดรอบคอบในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
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ของผู้ให้ความร่วมมือ รวมถึงการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริสุทธ์ิ และปฏิบัติต่อผู้ถูก
กล่าวหาและผู้อื่นอย่างเป็นกลาง ปราศจากอคติและเคารพสิทธิมนุษยชน 

ประการสุดท้ายของขั้นตอนน้ีคือ การจัดท�าเอกสารขอบเขตการศึกษา ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการวางแผนงาน เป็นฐานก�าหนดส่ิงที่การไต่สวนฯ จะด�าเนินการ ควรประกอบด้วยวัตถุประสงค์
ของการศึกษา ซึ่งมีได้มากกว่าหนึ่งข้อแต่ไม่ควรมากเกินไป และควรสอดคล้องกัน วัตถุประสงค์จะเป็น 
แนวทางก�าหนดกระบวนการไต่สวนฯ และแนวทางประเมินผลที่ได้จากการไต่สวนฯ ส่วนขอบเขต 
การศึกษาจะบอกถึงส่ิงที่การไต่สวนฯ จะด�าเนินการ ควรเขียนเป็นรายการสั้น ๆ  แสดงเค้าโครงเรื่องที ่
การ ไต่สวนฯ จะตรวจสอบและผลผลิตทีต้่องการ ตวัอย่างขอบเขตการศกึษา เช่น ประเดน็ทีจ่ะแก้ไข ข้อมลู 
หรือหลักฐานที่ต้องการรวบรวม ทีมงานไต่สวนฯ บุคคล/หน่วยงาน หรือประเภทบุคคล/หน่วยงานที่
จะรับฟังความเห็น กิจกรรมที่จะด�าเนินการ รูปแบบของรายงาน พื้นที่ (area) ของการให้ข้อเสนอแนะ  
ประเภทข้อเสนอแนะ บุคคลและหน่วยงานที่ควรได้รับข้อเสนอแนะ ตารางเวลาและวันสุดท้ายที่
ก�าหนดให้จัดท�ารายงานเสร็จ เป็นต้น 

  ข้ันการด�าเนินการ

การแต่งตั้งทีมงานไต่สวนฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการไต่สวนซึ่งรับผิดชอบขับเคลื่อน 
การไต่สวนฯ ในนามสถาบันสิทธิฯ ก�าหนดทิศทางการรับฟังความเห็นอย่างเป็นทางการ พิจารณา 
ข้อค้นพบ ข้อสรปุและข้อเสนอแนะ ส่วนเจ้าหน้าท่ีไต่สวน (inquiry staff member) เป็นระดบัปฏบิตักิาร  
รับผิดชอบอ�านวยการด้านบริหารจัดการ ศึกษาวิจัย จัดการรับฟังความเห็น ท�าร่างรายงานและ 
ร่างข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการไต่สวน โดยปกติจะแต่งตั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหนึ่งคน 
เป็นประธานคณะกรรมการน้ี ทีเ่หลอือาจเป็นกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตท่ิานอืน่หรอืบคุคลภายนอก  
กรรมการในคณะกรรมการไต่สวนต้องมีความรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องที่ก�าลังตรวจสอบ ส่วนเจ้าหน้าที่
ไต่สวนควรประกอบด้วยผู ้มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการ การศึกษาวิจัยและเขียนรายงาน  
การประสานงานกับชุมชน และการประสานงานกับสื่อและการสื่อสาร นอกจากนี้ควรค�านึงถึง 
ผลกระทบกับงานอื่นของสถาบันสิทธิฯ ด้วย วิธีหนึ่งที่อาจใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ภารกิจบางส่วนของ
สถาบันสิทธิฯ ต้องขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นเวลานานคือการสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่เพ่ือมาท�างาน
ไต่สวนฯ 

การจัดสรรงบประมาณส�าหรับการไต่สวนฯ ควรก�าหนดไว้ก่อนเริ่มด�าเนินโครงการ
และควรเพียงพอแก่การด�าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ มีการระบุรายการค่าใช้จ่ายไว้ เช่น  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในการรับฟังความเห็น อุปกรณ์ท�างาน เครื่องมือสื่อสาร เอกสารเผยแพร่ 
การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น เวทีช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง การเปิดตัว/แถลงข่าวการเริ่มโครงการ/รายงาน 
ฉบับสมบูรณ์ นอกจากนี้ ควรค�านึงถึงทรัพยากรอื่นที่ไม่ใช่เงินและคนด้วย เช่น ห้องท�างาน ห้องประชุม 
พื้นที่ส�าหรับบริหารจัดการและให้บริการ การเข้าถึงบริการและสิ่งพิมพ์ ฯลฯ 
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การจัดท�าแผนงานการไต่สวนฯ ซึ่งควรท�าควบคู่กับแผนงบประมาณ จะเป็นเอกสาร
กลยุทธ์การท�างานหรือพิมพ์เขียว (blueprint) ส�าหรับคณะกรรมการไต่สวนและเจ้าหน้าที่ไต่สวน 
ผู ้อยู ่นอกสถาบันสิทธิฯ และต้องการมีส่วนร่วมการไต่สวนฯ แผนงานนี้ควรท�าหลังจากขอบเขต 
การศึกษาผ่านความเห็นชอบจากสถาบันสิทธิฯ และมีคณะกรรมการไต่สวนแล้ว เพื่อคณะกรรมการฯ  
จะได้เห็นชอบแผนงานก่อนเริ่มด�าเนินการ แผนงานการไต่สวนฯ ควรอธิบายถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต
การศึกษา คณะกรรมการไต่สวนและเจ้าหน้าที่ไต่สวน งบประมาณ วิธีด�าเนินการซึ่งควรอธิบายเป็น
รายหัวข้อ (item-by-item) ได้แก่ การประชุม สรุปงานการรับฟัง ความเห็น การเขียนรายงาน ฯลฯ 
ตารางการท�างานซึ่งควรท�าเป็นรายเดือน มีระยะเวลาระหว่าง 12 - 18 เดือน และสิ่งที่จะได้รับ 
จากการไต่สวนฯ เช่น รายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ซึ่งควรระบุว่าจะมี 1 ฉบับหรือมากกว่า  
รูปแบบรายงาน เช่น รายงานอย่างเป็นทางการส�าหรับเสนอรัฐบาล รายงานฉบับย่อ ฯลฯ 

การศึกษารวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา คือการรวบรวมข้อมูล 
ที่จ�าเป็นต่อการไต่สวนฯ จากการทบทวนวรรณกรรม เพ่ือทราบว่ามีข้อมูลหรือผลการศึกษาวิจัยใด 
อยู่แล้วบ้าง แล้วน�ามาประเมินความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ก�าลังไต่สวนฯ จากน้ันจึงวิเคราะห์ถึงข้อมูล 
ที่ต้องการหาเพิ่มเติมโดยการไต่สวนฯ ซึ่งจะได้จากผู้มีประสบการณ์หรือเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสถานการณ์
ที่ก�าลังตรวจสอบ โดยอาจให้ข้อมูลด้วยวาจา เป็นลายลักษณ์อักษร หรือในรูปแบบสารคดี ผู้ให้ข้อมูล
อาจให้ก่อนหรือระหว่างรับฟังความเห็นก็ได้ ข้อมูลและหลักฐานที่รวบรวมได้นี้ควรจัดเก็บเป็นระบบ 
เรียกว่า “ระบบจัดการข้อมูล” โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ ก�าหนดระดับรักษาความปลอดภัยซึ่งค�านึงถึง
ประเด็นอ่อนไหว (ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียหายและครอบครัว) และผู้ที่สามารถเข้าถึงได้ โดยทั่วไป
ข้อมูลจากการไต่สวนฯ ควรเผยแพร่ได้ เว้นแต่เป็นข้อมูลในหมวดที่ก�าหนดเป็นความลับ 

การรับฟังความเห็นเป็นโอกาสให้ผู ้มีความรู ้ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ก�าลัง 
ตรวจสอบมาเล่าให้สังคมทราบถึงมุมมอง ประสบการณ์ ความรู ้ของตนเกี่ยวกับเรื่องที่ไต่สวนฯ  
เพื่อให้เห็นมุมมองที่หลากหลาย โดยหลักการไต่สวนฯ ควรเป็นเวทีสาธารณะใช้การรับฟังความเห็น
เป็นวิธีการส�าคัญ มีการประเมินความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน โดยหาส่ิงที่ไม่สอดคล้องกันแล้ว
น�าไปถามพยานแล้วดูการตอบกลับ กรณีจ�าเป็น เช่น เพ่ือคุ้มครองพยานหรือข้อมูลมีความอ่อนไหว 
อาจให้ถ้อยค�าเป็นความลับในห้องปิดหรือกลุ่มเฉพาะได้ แต่ควรหาทางเลือกอื่นก่อน เช่น ปิดชื่อพยาน 
ซ่อนอัตลักษณ์โดยให้ผู้น้ันเล่าเรื่องแต่ไม่เห็นตัว ฯลฯ 

สิ่งท่ีควรค�านึงในการจัดการรับฟังความเห็น ได้แก่ ข้อมูลหลักฐานที่จ�าเป็นส�าหรับ 
การไต่สวนฯ บุคคลที่จะเชิญมาให้ความเห็นซึ่งควรเป็นผู้มีความรู้เรื่องน้ัน การเปิดโอกาสให้บุคคลกลุ่ม 
ต่าง ๆ  เสนอข้อมลู/ความเห็นเพือ่ให้มมีมุมองทีห่ลากหลาย และการบรหิารจดัการรบัฟังความเหน็ของบคุคล 
หลายคนได้ภายในระยะเวลาและทรัพยากรจ�ากัด ผู้ที่ควรเชิญมาให้ความเห็น ได้แก่ ผู้เสียหายและ
ครอบครัวซึ่งควรมีการเตรียมตัวผู้นั้นล่วงหน้าและอาจจัดมาตรการคุ้มครองด้านความปลอดภัยหรือ
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คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของพยาน (หากจ�าเป็น) กลุ่มได้รับผลกระทบจากการละเมิด (ชนกลุ่มน้อย 
ฯลฯ) ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�าละเมิด (เจ้าหน้าที่ของรัฐ ฯลฯ) บุคคลหรือองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ 
เรื่องนั้น (NGO นักวิชาการ ฯลฯ) นอกจากน้ี ควรก�าหนดวิธีบันทึกหลักฐานไว้ล่วงหน้า เพื่อความ
สะดวกในการสืบค้นข้อมูลหลักฐานมาใช้อ้างอิงในรายงานการไต่สวนฯ วิธีบันทึกหลักฐานที่มีค่าใช้จ่าย 
สูง เช่น การบันทึกวีดิทัศน์ ควรบันทึกเฉพาะส่วนที่ส�าคัญส�าหรับเผยแพร่ในรูปข่าวหรือสารคดี  
ผู้เข้าร่วมรับฟังความเห็นอื่นควรเปิดกว้างให้ผู้สนใจและสื่อ เนื่องจากสื่อจะช่วยเผยแพร่ข้อมูลและ 
บทวิเคราะห์เรื่องราวการไต่สวนฯ ให้สาธารณะทราบ

การจัดท�าข้อเสนอแนะควรท�าควบคู่กับการรับฟังความเห็นและการจัดท�ารายงานการ 
ไต่สวนฯ และพิจารณาบนฐานข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง ข้อมูลหลักฐานที่รวบรวมจากการไต่สวนฯ  
ควรตอบปัญหาทีก่�าหนดไว้ในขอบเขตการศกึษา ตอบข้อค้นพบทีไ่ด้จากการไต่สวนฯ โดยเทยีบกบัมาตรการ 
ตามกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ควรมีความเห็นเกี่ยวกับการเยียวยาผู ้เสียหาย  
ประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่พบ การแก้ไขปัญหาและวิธีการแก้ไข มาตรการป้องกันการละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่คล้ายคลึงกันมิให้เกิดขึ้นอีก นอกจากนี้ ควรพิจารณาถึงผู้ที่ควรได้รับข้อเสนอแนะนั้น 
ได้แก่ รัฐบาล หน่วยงานของรัฐ รัฐสภา ศาล องค์กรธุรกิจ สถาบันวิชาการ ฯลฯ ข้อเสนอแนะไม่ควร
มีจ�านวนมากและมีการจัดล�าดับความส�าคัญ อันท�าให้ข้อเสนอแนะนั้นมีโอกาสได้รับการยอมรับและ
น�าไปปฏิบัติตาม

การจัดท�ารายงานผลการไต่สวนฯ เช่นเดียวกับข้อเสนอแนะ ควรท�าควบคู่การรับฟัง
ความเห็น ควรก�าหนดไว้แต่แรกว่าจะส่งรายงานฯ ให้ใครบ้าง เช่น รัฐสภา รัฐบาล ผู้เสียหาย ผู้เข้า 
ร่วมรับฟังความเห็นสาธารณะ ฯลฯ รวมทั้งระบุรูปแบบของรายงานฯ ที่จะใช้ เช่น เป็นรายงานฯ  
อย่างเป็นทางการหนึง่ฉบบั หรอืมากกว่าหนึง่ฉบบัแยกตามประเดน็หรอืกลุม่เป้าหมาย เป็นต้น รายงานฯ  
ควรมีองค์ประกอบดังต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย เสียงสะท้อน (ค�าพูด) ของผู้เสียหาย บทสรุปข้อมูลหลักฐาน
ที่รวบรวมได้ บทบัญญัติกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง ข้อค้นพบจากการไต่สวนฯ การวิเคราะห์
ข้อค้นพบ การตอบประเด็นในขอบเขตการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

การเปิดตัวรายงานเป็นขั้นตอนการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ผู้ถูกละเมิด
หรือเสี่ยงต่อการถูกละเมิดเข้าถึงสิทธิมนุษยชนน้ัน เป็นการให้ความรู้และแจ้งให้ชุมชน ผู้เสียหาย  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคมทราบถึงข้อค้นพบและข้อเสนอแนะของการไต่สวนฯ และกระตุ้นให้มีการน�า
ข้อเสนอแนะไปปฏิบัติ ก่อนเปิดตัวรายงานควรวางแผนไว้ล่วงหน้า โดยสรุปภาพงานคร่าว ๆ  แก่พยาน 
ผู้เสียหาย เพื่อเตรียมตัวและทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น สรุปภาพงานคร่าว ๆ  แก่ผู้แทนรัฐบาล
หรือผู้น�าทางการเมืองเพื่อเข้าใจข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเมื่อได้รับรายงานฯ ก�าหนดตัวบุคคลที่จะ 
ขึ้นพูด สรุปภาพงานแก่นักข่าว บันทึกภาพการสัมภาษณ์บุคคลหลักไว้ล่วงหน้าและเผยแพร่เมื่อ 
เปิดตัวรายงานแล้ว งานเปิดตัวรายงานควรเป็นกิจกรรมสาธารณะ หากเป็นไปได้ควรจัดช่วงเดียวกับที่มี 
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การบรรจุรายงานในวาระการประชุมรัฐสภา หลังการเปิดตัวรายงานควรจัดงานในลักษณะเดียวกัน 
ในพื้นที่อื่นด้วย ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องมีขนาดใหญ่ แต่สามารถสร้างแรงกดดันหรือแรงสนับสนุนให้มี 
การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานได้

  ขั้นการติดตามและประเมินผล

ในการติดตามผลการน�ารายงานและข้อเสนอแนะไปปฏิบัติตาม ควรก�าหนดแนวทาง 
เบื้องต ้นไว ้ในเอกสารข ้อมูลพื้นฐานการไต ่สวนฯ พร ้อมแนวทางว ่าด ้วยสื่อมวลชนสัมพันธ ์  
การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ทางการเมือง เพื่อประกันว่าหลังเปิดตัวรายงานจะมีการรณรงค์ในเรื่องนี้ 
การติดตามผลควรท�าหลังส้ินสุดการไต่สวนฯ และควรระบุรายชื่อผู้รับผิดชอบและกลุ่มเป้าหมายไว้ด้วย 
เช่น การรณรงค์แก่ผู้น�าทางการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐจัดโดยสถาบันสิทธิฯ  การรณรงค์แก่สังคมทั่วไป 
จัดโดย NGO สถาบันวิชาการ ผู้เสียหาย ฯลฯ และควรจัดกิจกรรมหลังการเปิดตัวรายงานอย่างน้อย 
หนึ่งปีเพื่อรักษาความร่วมมือกับสถาบันวิชาการ NGO หรืออื่นใดในการกดดันให้รัฐบาลและบุคคลที่ 
รับผิดชอบอ่ืนยอมรับข้อเสนอแนะนั้น ส่วนการรณรงค์แก่สื่ออาจท�าโดยการให้สัมภาษณ์หรือจัดท�าสื่อ 
เผยแพร่ เช่น คลิปวิดีโอ สกู๊ปข่าวหรือบทความพิเศษ ฯลฯ รวมทั้งควรจัดรายงานผลการติดตาม 
รายปีด้วย

การประเมินผลจะช่วยให้สถาบันสิทธิฯ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของการไต่สวนฯ และ
น�ามาปรับปรุงต่อไป ช่วยเพิ่มความรับผิดชอบในการท�างานของสถาบันสิทธิฯ ด้วย รูปแบบการประเมิน
ผลอาจแตกต่างกันตามช่วงเวลาการประเมินที่แตกต่างกัน กล่าวคือระหว่างการไต่สวนฯ ทีมงานไต่สวน
จ�าเป็นต้องประเมินการท�างานอย่างสม�่าเสมอเกี่ยวกับการไต่สวนฯ โดยรวมและกิจกรรมแต่ละอย่าง 
รวมทั้งมีการทบทวนกิจกรรมส�าคัญแต่ละอย่างเมื่อท�าเสร็จแล้ว และน�าไปปรับใช้กับกิจกรรมครั้ง 
ต่อไป ส่วนการประเมินหลังการไต่สวนฯ เสร็จสิ้น ควรท�าหลังการเปิดตัวรายงานไม่นานเพ่ือให้สถาบัน 
สิทธิฯ เห็นมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับการไต่สวนฯ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันสิทธิฯ  
การประเมนิในประการหลงันีค้วรท�าโดยผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอก การประเมนิผลควรค�านึงถงึผลกระทบ 
ของการไต่สวนฯ ต่อการยกระดับความน่าเชื่อถือของสถาบันสิทธิฯ ในระยะยาว และการก่อให้เกิด
การรณรงค์อย่างมีประสิทธิภาพเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วย

  ตัวอย่างจากสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอื่น ๆ

ดังที่กล่าวข้างต้นกระบวนการไต่สวนฯ เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพประการหนึ่ง 
ซึ่งสถาบันสิทธิฯ อาจน�ามาใช้ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้ ตัวอย่างสถาบันสิทธิฯ  
ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่น�าการไต่สวนฯ มาใช้ในการท�างาน เช่น 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคแห่งออสเตรเลีย (ป ัจจุบันคือ  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออสเตรเลีย) ช่วงระหว่างปี 2532 (ค.ศ. 1989) ถึงปี 2550 
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(ค.ศ. 2007) ใช้การไต่สวนฯ จ�านวน 6 เรือ่ง ได้แก่ เรือ่งเดก็เร่ร่อน (ปี 2532)3 เรือ่งสทิธิมนุษยชนและผูป่้วย
ทางจิต (ปี 2536)4 เรื่องการพรากเด็กของชาวอะบอริจินและชาวเกาะช่องแคบเทอร์เรสจากครอบครัว 
(ปี 2540)5 เร่ืองการศึกษาในชนบทและพื้นที่ห่างไกล (ปี 2543)6 เรื่องเด็กในห้องกัก ส�านักงาน 
ตรวจคนเข้าเมือง (ปี 25477) และเรื่องการเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีเพศเดียวกัน :  
กรณีสิทธิประโยชน์ทางการเงินและที่เกี่ยวกับงาน (ปี 2550)8 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของมาเลเซีย (SUHAKUM) ได้ไต่สวนฯ เรื่องสิทธิในที่ดิน
ของชนเผ่าพื้นเมืองในมาเลเซีย (ปี 2555)9 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของอินเดียจัดการ
ไต่สวนฯ เรื่องสิทธิในอาหาร (ปี 2547) และเรื่องสิทธิในการดูแลสุขภาพ (ปี 2547)10 คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมองโกเลียจัดการไต่สวนฯ เรื่องเสรีภาพจากการทรมาน (ปี 2549)11  

3 From Housing, homelessness and human rights, by Australian Human Rights Commission,  
2017, Retrieved from http://www.humanrights.gov.au/our-work/rights-and-freedoms/projects/
housing-homelessness-and-human-rights#youth_1989

4  From Disability rights: Human rights and mental illness, by Australian Human Rights 
Commission,  2012, Retrieved from http://www.humanrights.gov.au/our-work/disability-rights/
inquiries/disability-rights-human-rights-and-mental-illness

5 From Bringing them home: The ‘Stolen Children’ report, by Australian Human Rights 
Commission,  1997, Retrieved from http://www.humanrights.gov.au/our-work/aboriginal-and-
torres-strait-islander-social-justice/publications/bringing-them-home-stolen

6 From Rural education, by Australian Human Rights Commission,  2001, Retrieved from 
www.humanrights.gov.au/human_rights/rural_education/ 

7 From A last resort? report of the National Inquiry into Children in Immigration 
Detention, by Australian Human Rights Commission,  2014, Retrieved from www.humanrights.
gov.au/human_rights /children_detention_report/index.html 

8 From Same-sex: Same entitlements, by Australian Human Rights Commission,  2007, 
Retrieved from www.humanrights.gov.au/human_rights/samesex/report/index.html 

9 From National inquiry into the land rights of indigenous peoples in Malaysia, by 
National Human Rights Commission of Malaysia (SUHAKAM), 2012.  Retrieved from www.suhakam.
org.my/web/682315/1

10 From Manual on conducting a national inquiry into systemic patterns of human 
rights violations (pp. 90), by Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions and Raoul 
Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, 2012,Retrieved from http://rwi.
lu.se/app/uploads /2012/09/conducting_national_inquiries_manual.pdf

11 From National inquiry on freedom from torture, 2006, by National Human Rights 
Commission of Mongolia Retrieved from www.asiapacificforum.net/members/full-members/
mongolia/downloads/annual-reports/Annual_Report_2006.pdf
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และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนิวซีแลนด์ได้ไต่สวนฯ เรื่องการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะทางบก  
(ปี 2548)12และเรื่องการเลือกปฏิบัติและประเด็นสิทธิมนุษยชนส�าหรับบุคคลข้ามเพศ (ปี 2551)13

ในส่วนนี้จะอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับการไต่สวนฯ เรื่องเด็กเร่ร่อน14 ซึ่งจัดท�าโดย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคแห่งออสเตรเลีย (ชื่อขณะนั้น) ส�าหรับเป็นแนวทาง 
น�ากระบวนการไต่สวนระดับชาติมาปรับใช้เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในบริบทประเทศไทย 

การไต่สวนฯ เรื่องเด็กเร่ร่อนนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการปรึกษาหารือกับบุคคลและองค์กร
และการศึกษาจากเอกสารงานวิจัย เกี่ยวกับการด�าเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ขอบเขต
การศึกษา ได้แก่ ศึกษาและส�ารวจเกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการและบริการต่าง ๆ ที่มีอยู่ และ
ความต้องการของเด็กและเยาวชนเร่ร่อน ทบทวนเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับความต้องการของเด็กเร่ร่อน
และการด�าเนินการของเจ้าของรัฐที่มีอ�านาจหน้าที่ในเรื่องน้ัน ระบุปัญหาที่เด็กและเยาวชนเร่ร่อน 
ประสบในการเข้าถึงที่อยู ่อาศัยของรัฐและที่จัดโดยเอกชน ศึกษาและตรวจสอบเกี่ยวกับสิทธิของ 
เด็กเร่ร่อนและของเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเกี่ยวกับการได้รับการคุ้มครองจากการถูกละเลย 
หรือถูกเอารัดเอาเปรียบและจัดท�าเป็นข้อเสนอแนะ 

ในการด�าเนินการไต่สวนฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวน 1 คณะ มีกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1 คนเป็นประธาน และกรรมการจากภายนอกอีก 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจาก 
ผู้เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ท�างานกับเครือข่ายด้านเด็ก โดยได้จัดให้มีการรับฟังความเห็นสาธารณะ
ทุกมลรัฐและเขตปกครองพิเศษของประเทศออสเตรเลีย ใช้เวลา 10 เดือน (ระหว่าง 28 ตุลาคม 2530 
ถึง 27 กรกฎาคม 2531) มีการรับฟังความเห็น 21 ครั้ง รวมทั้งการรับฟังความเห็นอย่างเป็นทางการ 
และไม่เป็นทางการจากเด็กและเยาวชนด้วย นอกจากนี้ ได้รับเอกสารข้อมูลหลักฐานที่ส่งมาจาก 
หน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ (ส่วนกลาง มลรัฐ เขตปกครองพิเศษ) จ�านวน 160 ชิ้น 

จากนั้น คณะกรรมการไต่สวนจัดท�าเป็นรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจ�านวน 400 
หน้า ใช้ชื่อว่า “เด็กเร่ร่อนของเรา” ย�้าถึงความรับผิดชอบของชุมชนโดยรวมต่อเด็กในออสเตรเลีย  
ในรูปแบบรายงานอย่างเป็นทางการและใช้ภาษากลาง ๆ  สามารถเข้าใจได้ทั่วไป ข้อค้นพบที่ปรากฏใน
รายงาน คอืพบว่าประเทศออสเตรเลีย (ขณะทีก่�าลังศกึษา) มเีดก็และเยาวชนประมาณ 25,000 คนทีเ่สีย่ง

12 From Inquiry into accessible public land transport, by The New Zealand Human Rights 
Commission, 2012, Retrieved from www.hrc.co.nz/disabled-people/inquiry-into-accessible-public-
land-transport-for-people-with-disabilies/ 

13 From The inquiry into discrimination experienced by transgender people, by The 
New Zealand Human Rights Commission, 2008, Retrieved from www.hrc.co.nz/human-rights-
environment/action-on-the-transgender-inquiry/resources

14 From Manual on conducting a national inquiry into systemic patterns of human rights 
violations.  Op.cit. (pp. 18 - 20).
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ต่อการเป็นเด็กเร่ร่อนหรือไร้บ้าน อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเด็กและเยาวชน และเชื่อมโยง 
ให้เห็นถึงการไร้บ้านและปัญหาอื่น ได้แก่ การว่างงาน การถูกละเมิดทางเพศ การเสี่ยงต่อการถูก
กระท�าด้วยความรุนแรง ฯลฯ และแสดงให้เห็นถึงสาเหตุว่าเนื่องจากขาดการจัดสรรทรัพยากรอย่าง
เหมาะสมและขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดบริการเพ่ือช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน 

รายงานฉบับน้ีมีข้อเสนอแนะทั้งหมด 77 ข้อ สรุปเป็นประเด็น ดังนี้ การสนับสนุน 
ด้านรายได้ การช่วยเหลอืเกีย่วกบัทีอ่ยูอ่าศยั การมข้ีอตกลงด้านการเคหะระหว่างมลรฐัและรฐับาลกลาง 
การจัดหาที่อยู่อาศัยโดยภาคเอกชน การจัดบริการด้านสุขภาพและบริการอื่น การให้บริการช่วยเหลือ 
ทางกฎหมาย การจัดระบบการศึกษา และโครงการช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยและอื่น ๆ 

หลังการเปิดตัวรายงาน พบว่าได้รับความสนใจจากสื่อและประชาชนทั่วออสเตรเลีย  
สือ่ระดบัมลรฐัและเขตปกครองพเิศษได้จดัรายการสนทนาเรือ่งนีอ้ย่างกว้างขวาง เป็นการเปลี่ยนมุมมอง 
ของสังคมต่อเด็กเร่ร่อนจากที่เคยเห็นว่าเป็นปัญหาสังคม เป็นเห็นว่าข้อผูกพันด้านสิทธิมนุษยชนของ
สังคมที่ต้องร่วมกันแก้ไข มีการผลิตและเผยแพร่สารคดีแสดงถึงประสบการณ์ที่เด็กและเยาวชนเร่ร่อน 
ได้รับ ในส่วนภาครัฐได้จัดโครงการใหม่ ๆ หรือขยายโครงการเดิมในการช่วยเหลือเด็กเร่ร ่อน  
มีการเพิ่มเงินกองทุนส�าหรับที่อยู่อาศัยและการจัดบริการแก่เด็กและเยาวชนเร่ร่อน เช่นเดียวกัน NGO  
ได้จัดโครงการใหม่หรือขยายโครงการที่มีอยู่เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนกลุ่มน้ี ปัจจุบันการไต่สวนฯ 
เรื่องนี้ยังมีผลสร้างความเปล่ียนแปลงในเรื่องน้ีและได้รับการกล่าวถึงอยู่

  การน�าการไต่สวนระดับชาติเพื่อส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนมาใช ้
 ในประเทศไทย

ประเทศไทยได้เริ่มน�าการไต่สวนสาธารณะหรือบางครั้งใช้ค�าว่าประชาพิจารณ์มาใช้ ใน
การพจิารณาด�าเนนิโครงการของรฐัในสมยัรฐับาลภายใต้การน�าของนายบรรหาร ศลิปอาชา โดยก�าหนด 
เป็นระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์  
พ.ศ. 2539 ส�าหรับเป็นแนวทางแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐในการจัดท�ากระบวนการ 
ประชาพจิารณ์ต่อโครงการของรฐัทีอ่าจมผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม วฒันธรรม อาชพี ความปลอดภยั วถิชีวีติ  
หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชุมชนหรือสังคม และอาจน�าไปสู่ข้อโต้เถียงหลายฝ่าย15 โดยให้ใช้
กับโครงการตามนโยบายหรือโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารราชการในกิจการ
ของรัฐ หรือโครงการที่ต้องได้รับสัมปทาน อนุญาต อนุมัติหรือความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ16

หลังจากระเบียบฉบับนี้ประกาศใช้พบว่ามีความไม่ชัดเจนบางประการเก่ียวกับการจัด
ประชาพิจารณ์ เช่น ช่วงเวลาการจัดท�าประชาพิจารณ์ องค์ประกอบและที่มาของคณะกรรมการประชา

15 จาก ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ 
พ.ศ. 2539 ข้อ 7

16 แหล่งเดิม, ข้อ 2
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พิจารณ์ การให้ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประชาพิจารณ์เปิดเผยรายงานการจัดท�าประชาพิจารณ์ และ
การสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการประชาพิจารณ์ รวมทั้งปัญหาการปรับแนวคิดประชาพิจารณ ์
ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรมไทยที่ไม่คุ ้นเคยกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ที่แตกต่างกันแบบเผชิญหน้า อีกทั้งผู ้เกี่ยวข้องยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดประชาพิจารณ ์
ไม่ถูกต้อง ฯลฯ17 ต่อมาระเบียบฉบับน้ีถูกยกเลิกโดยระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ซึ่งอธิบายว่าโครงการของรัฐหมายถึงโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
หรอืสงัคม ท่ีหน่วยงานของรฐัด�าเนนิการเองหรอืสมัปทานหรอือนุญาตให้บคุคลอืน่ท�า และทีม่ผีลกระทบ 
อย่างกว้างขวางต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย วิถีชีวิต หรือส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับชุมชน 
ท้องถิ่น 

เห็นได้ว ่าการท�าประชาพิจารณ์ตามระเบียบทั้งสองฉบับนี้จะให้ความส�าคัญมิต ิ
ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ วิถีชีวิต ผลกระทบต่อชุมชน ซึ่งมีความคาบเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชน
อยู่บ้าง แต่ไม่ได้อธิบายหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยตรง นอกจากนี้  
ยังมีกฎหมายว่าด้วยการรับฟังความเห็นอื่นอีก เช่น ระเบียบคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน 
ว่าด้วยการรับฟังความเห็นและท�าความเข้าใจกับประชาชนและผู ้มีส่วนได้เสียในการพิจารณา 
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2559 ใช้ส�าหรับโครงการที่เป็นการประกอบกิจการ 
ผลิตไฟฟ้าของผู้ขอรับใบอนุญาต พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ซึ่งมาตรา 
27 ก�าหนดว่า ในการจัดให้ที่ดินเป็นเขตโครงการปฏิรูปที่ดิน คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางหรือผู้ซึ่ง
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางมอบหมายจะต้องสอบถามความสมัครใจจากเจ้าของที่ดินทุกรายใน 
ท้องที่นั้น และจัดท�าบันทึกการยินยอมหรือไม่ยินยอมของเจ้าของที่ดิน และพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2518 ซึ่งให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน 2 กรณี คือ การวางและจัดผังเมืองรวม
ตามมาตรา 19 วรรคสอง (13) และการวางและจัดผังเมืองเฉพาะตามมาตรา 33 (14) โดยได้ออก 
กฎกระทรวงมา 2 ฉบับ คือกฎกระทรวง ฉบับที่ 315 (พ.ศ. 2540) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 2  
(พ.ศ. 2519) ซึง่ก�าหนดเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขในการโฆษณา การประชมุ และการแสดง 
ข้อคิดเห็นของประชาชน18 ตัวอย่างโครงการที่มีการท�าประชาพิจารณ์ เช่น โครงการระบบก�าจัดขยะ
มูลฝอยเทศบาลต�าบลด่านขุนทด อ�าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โครงการปุ๋ยขยะและปลูกป่า 
โครงการสร้างระบบจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเช้ือเพลิงขยะ (RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ ฯลฯ 

17 จาก การประชาพิจารณ์ตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ  
โดยวิธีประชาพิจารณ์ พ.ศ. 2539 , โดย เฉลิมชัย หิรัญญะสิริ , 2560, สืบค้นจาก https://www.
researchgate.net/publication/27809230_karprachaphicarntamrabeiybsanaknaykrathmntri_
wadwykarrabfangkhwamkhidhensatharna_doywithiprachaphicarn_phs_2539

18 จากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ตอนที่ 1),  โดย นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2560, 
สืบค้นจาก http://www.pub-law.net/Publaw/view.aspx?id=840
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ส�าหรับการใช้การไต่สวนฯ เพื่อส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
นั้น แม้ว ่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2540 ถึงปัจจุบัน และพระราชบัญญัติ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไม่ได้บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติของประเทศไทย (กสม. ) มีอ�านาจหน้าที่ในเรื่องนี้โดยตรง แต่ที่ผ ่านมา กสม. ก็ได้ 
ให้ความส�าคัญแก่การรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู ้มีส่วนได้เสีย ผู ้เสียหาย 
ผู ้เกี่ยวข้อง ผู ้มีอ�านาจหน้าที่ นักวิชาการอยู ่แล้ว ทั้งยังได้สอดแทรกไว้เป็นกระบวนการหนึ่งใน 
การท�างานด้านส่งเสริมและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เช่น การรับฟังความเห็นในห้องประชุมเพื่อจัด
ท�าเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาล การจัดค่ายเยาวชนเพ่ือกระตุ้นให้เด็ก ครู ผู้แทนชุมชน 
ท่ีเข้าร่วมโครงการได้แลกเปล่ียนความเห็นในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นคราว ๆ  
ส่วนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามค�าร้อง กสม. จะเปิดโอกาสให้ผู ้ร ้อง ผู ้ถูกร้อง  
ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงและแสดงพยานหลักฐาน19 ซึ่งมักท�าเป็นรายกรณี 

ส�าหรับการน�ากระบวนการไต่สวนฯ อย่างเต็มรูปตามแนวทางที่อธิบายข้างต้นมาปรับใช้ 
เพื่อส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนนั้น กสม. ในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติของ
ประเทศไทยยังไม่ได้มีความชัดเจนมากนัก แต่ก็ได้สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร
เรื่องนี้ จัดกิจกรรมแนะน�าและเผยแพร่แนวคิดนี้แก่เจ้าหน้าที่อื่น รวมทั้งก�าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งใน
แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2565

เมื่อพิจารณาบริบทประเทศไทยขณะนี้ เห็นได ้ว ่ามีความตื่นตัวและตระหนักถึง 
ความส�าคัญของการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนมากขึ้น นอกจากนี้ ยังพบว่ามี
ประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนหลายประการซึ่งมีความซับซ้อน มีการส่ังสมของสภาพปัญหามาเป็น
ระยะเวลาหนึ่ง และรอการตรวจสอบเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขจากผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ปัญหา
ดังกล่าวหลายประการเป็นประเด็นด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตัวอย่างเช่น การเข้าถึง
บริการขนส่งสาธารณะของคนบางกลุ่ม สิทธิด้านการศึกษาและดูแลสุขภาพของเด็กเร่ร่อน สิทธิในที่ดิน
เพื่ออยู่อาศัยและการท�ามาหากินของคนยากจน การคุ้มครองและเยียวยาแก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 
เนื่องจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ  การคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายจากอุบัติเหตุทางถนน

19 ระเบียบ กสม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2558 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ข้อ 29 ในการสืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ส�านักงานแจ้งบุคคลหรือหน่วยงานที่ถูก 
อ้างว่าเป็นผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือบุคคลหรือหน่วยงานใดที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานนั้นชี้แจงข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่ก�าหนด...

ข้อ 30 เมื่อพันก�าหนดระยะเวลาการชี้แจงข้อเท็จจริงตามข้อ 29 แล้ว ให้คณะกรรมการด�าเนินการ
พิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยแจ้งข้อเท็จจริงตามค�าร้องและที่ได้รับจากการช้ีแจงของบุคคล
หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และต้องให้โอกาสบุคคลดังกล่าว ชี้แจง 
และเสนอพยานหลักฐานตามสมควร...
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และการดูแลบุคคลในครอบครัวของเขา ฯลฯ เหล่านี้เป็นประเด็นที่รวบรวมจากการตรวจสอบค�าร้อง
ของ กสม. และการรับฟังความเห็นจากเวทีต่าง ๆ ที่จัดโดย กสม. 

บทความนีเ้หน็ว่าการส่งเสรมิสทิธมินษุยชนโดยการจัดเวทรีบัฟังความเห็น การตรวจสอบ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณี อย่างที่ผ่านมา  
อาจยังไม่พอเพียงที่จะขับเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้านสิทธิมนุษยชนในระดับนโยบายและ 
ได้รับการยอมรับให้เกิดการน�าไปปฏิบัติอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ของประเทศ เห็นได้จากยังมีค�าร้องลักษณะ
เดียวกับท่ี กสม. เคยมีความเห็นและมติไปแล้วมายัง กสม. อยู่เนือง ๆ กสม. จึงอาจพิจารณาศึกษา 
และน�าร่องการน�ากระบวนการไต่สวนฯ แบบเต็มรูปแบบมาใช้ในการผลักดันให้เกิดแก้ปัญหา 
ด้านสิทธิมนุษยชนบางประเด็นที่ กสม. เห็นว่าสมควรได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และ  
กสม. มีโอกาสที่จะประสบความส�าเร็จในการขับเคลื่อนให้เกิดการแก้ไขปัญหาเรื่องนั้นได้
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กสม. ในความคาดหวัง1

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

บทคัดย่อ

การเสวนาวิชาการนี้ได้กล่าวถึงพัฒนาการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
(กสม.) ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับต่าง ๆ และความคาดหวังของ ดร. บวรศักดิ์ ต่อการท�าหน้าที่ 
ของ กสม. ในมิติต ่าง ๆ อาทิ การเตรียมความพร้อมของ กสม. เพ่ือรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่   
โดยการตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดท�ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ เพื่อดึงอ�านาจของ กสม. ที่เคยมีอยู ่กลับคืนมา การทบทวนสถานะของหน่วยธุรการ 
ที่ด�ารงความเป็นหน่วยราชการหรือเป็นหน่วยงานอิสระเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวต่อการปฏิบัติงาน  
การต้ังผู้เช่ียวชาญอิสระ (independent expert) เพ่ือท�าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีส�าคัญ ๆ  
และจัดท�ารายงานเสนอต่อ กสม. ตลอดจนการให้ความส�าคัญต่อเรื่องร ้องเรียนโดยเฉพาะ 
ในกระบวนการยุติธรรม และการท�างานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน รวมทั้งการสร้างความมีตัวตน 
และความน่าเชื่อถือของ กสม.

ค�าส�าคัญ:  สิทธิมนุษยชน  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  กสม. หน่วยงานอิสระ  ผู้เชี่ยวชาญ
อิสระ

1 ปรับปรุงเน้ือหาจากการบรรยายในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “กสม. ในความคาดหวัง” วันที่  
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ หอ้งเสวนา ช้ัน 6 ส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิโดยศาสตราจารย์
กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
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National Human Rights Commission of Thailand (NHRCT) 
in Expectations

Professor Emeritus Borwornsak Uwanno

Abstracts

The dialogues are about the development of National Human Rights Commission 
of Thailand (NHRCT) as provided in each constitution of Thailand and this is the summary 
of Prof. Borwornsak’s expectations on functioning of NHRCT in various dimensions. There 
are the preparation of NHRCT after the announcement of a new constitution, by setting up  
a committee to prepare a law/Act on the National Human Rights Commission to retrieve  
the former powers of NHRCT. A review of the status of the administrative unit that served as 
the government organization or independent agencies for the flexibility of the operation. 
Setting up the independent expert to inspect the critical facts of the cases and prepare  
the report for submission to NHRCT. As well as the importance of complaints, especially 
in the justice system, and working with the society and public network, including  
the creation of the trust and visibility of NHRCT. 

Keywords: human rights, National Human Rights Commission of Thailand, NHRCT, 
independent agencies, independent expertise
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กสม. ในความคาดหวัง

กสม. ในความคาดหวัง ค�าถามก็คือความคาดหวังของใคร คงไปพูดถึงความคาดหวัง
ของคนอื่นไม่ได้ต้องขยายความต่อไปว่าในความคาดหวังของผู ้บรรยายซึ่งได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาบ้างตั้งแต่ พ.ศ. 2540 มาจนถึงทุกวันนี้

ความคาดหวังน�าไปสู่ส่ิงที่เรียกว่า ความสมหวังหรือความผิดหวัง และความผิดหวังหรือ
ความสมหวังนั้นก็จะสร้างส่ิงที่เรียกว่า ความเช่ือมั่นหรือความไม่เชื่อมั่น ไม่ว่ากับองค์กรใดหรือบุคคลใด
ก็ตาม สิ่งเหล่านี้ซื้อหามาไม่ได้ ภาษาอังกฤษบอกว่า We have to earn it. คือจะสร้างสะสมไปเรื่อย ๆ   
เหมือนกับพระโพธิสัตว์ที่บ�าเพ็ญบารมีสะสมคุณงามความดีไว้สูงสุด จนกระทั่งสามารถบรรลุธรรม 
เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะฉะน้ันความคาดหวังจึงเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญ 

ถ้าดูพัฒนาการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็จะพบว่าในประเทศไทยน้ี
เราให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนค่อนข้างจะน้อยเมื่อเทียบกับในต่างประเทศ แต่ถึงจะน้อยอย่างไร
เราก็ให้สิทธิผู้หญิงในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก่อนประเทศฝรั่งเศส ก่อนประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ซึ่งเป็นต้นแบบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญไทยที่ให้สิทธิเสรีภาพมากคือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2492 ก่อนหน้าน้ัน คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 และ
พุทธศักราช 2489 เขียนสิทธิเสรีภาพไว้สั้น ๆ มาตราเดียวภายใต้บังคับบัญญัติแห่งกฎหมาย บุคคล
มีสิทธิในเสรีภาพในร่างกาย ทรัพย์สิน ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมสารพัด พ.ศ. 2492  

สร้างความร่วมมือกับองค์กรอิสระ
ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ

หน่วยงานราชการ

ตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาเตรียมการ
ร่าง พ.ร.ป. กสม.

เสนอปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรม

เพิ่มการตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียนรายประเด็น

เร่งรัดการจัดท�า
รายงานประจ�าปี

แต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญอิสระ
เพื่อจัดท�ารายงานสถานการณ์ส�าคัญ

สร้างเครือข่ายภาคเอกชน
ทบทวนสถานะขององค์กร
หน่วยธุรการเพื่อสนับสนุน

การท�างานของ กสม.
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เร่ิมท่ีจะเขียนรัฐธรรมนูญโดยขยายขึ้นในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน แต่เป็นสิทธิเสรีภาพ 
ของกฎหมายด้วย ไม่ค่อยมีความส�าคัญเท่าไรในความเป็นจริง 

จนกระทั่ง พ.ศ. 2517 มีการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 
ประเด็นเร่ืองสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็เกิดขึ้นอีกครั้ง ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าได้ผ่านเหตุการณ์  
14 ตุลาคม 2516 ซึ่งเป็นคลื่นที่เกิดขึ้นมาเป็นคลื่นลูกใหญ่ แต่ท้ายที่สุดสงบลงด้วยเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 
2519 จากนั้นกลับเข้าสู่การเมืองแบบไทย ไปจนกระทั่งถึง พ.ศ. 2540 จึงมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ 
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  
ซึ่งใน พ.ศ. 2540 น้ัน รัฐธรรมนูญร่างแรกที่ผ่านคณะอนุกรรมการยกร่างใช้ค�าว่า “สิทธิเสรีภาพ
ของบุคคล” ไม่ใช่ของชนชาวไทย หมวดที่ว ่าด้วยสิทธิเสรีภาพนั้นชื่อว่าหมวดสิทธิเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งอนุกรรมการที่ยกร่างนั้นต้องการที่จะให้เป็นสิทธิมนุษยชนที่เรียกว่า “human rights” 
ไม่ใช่สิทธิพลเมืองที่เรียกว่า “civil rights” แต่สังคมไทยยังรับไม่ได้ เมื่อเข้าสู ่การพิจารณาของ 
คณะกรรมาธิการชุดใหญ่ซึ่งมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติบางท่านในอดีตร ่วมเป็น 
คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญอยู่ด้วย ทั้งที่หลายท่านเห็นด้วย แต่ก็แพ้เสียงข้างมาก ชื่อหมวดจึงถูก 
ปรับเป็นสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สถานะของสิทธิมนุษยชนซึ่งผู ้ร่างแรกต้องการที่จะให้ 
เป็นสิทธิมนุษยชน (human rights) ของมนุษย์ทุกคนไม่จ�ากัดเชื้อชาติ เรื่องสัญชาติถูกลดระดับ 
ลงมาเป็นสิทธิพลเมืองคือเฉพาะคนที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น แต่กระนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร 
ไทย พุทธศักราช 2540 ได้วางอะไรไว้มากมายโดยเฉพาะหลักการพื้นฐานที่ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชนนั้นผูกพันโดยตรงต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ให้เคารพทั้งศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในเวลาก่อนหน้านั้น คนที่ถูกละเมิดสิทธิย่อมที่จะใช้สิทธิขึ้น
ต่อสู้ในศาลได้

ย้อนกลับไปความเคลื่อนไหวของสิทธิมนุษยชนท�าให้สภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ได ้แต ่งตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาชุดหนึ่งชื่อว ่า  
“คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน” ประธานกรรมาธิการฯ คนแรกคือ คุณนิพนธ์  
วิสิษฐยุทธศาสตร์ และผู้พูดได้มีโอกาสเข้าไปเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ และได้เสนอความเห็น
หลายเร่ือง ขณะนั้นใน พ.ศ. 2534 ยังไม่รู้จักผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เราไปผลักดันว่า ควรม ี
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ในข้อเสนอน้ันมีการพูดถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพราะ
บางประเทศใช้ผู้ตรวจการแผ่นดินท�าหน้าที่เป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย จนกระทั่ง 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25402 จึงได้ตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติเป็นครั้งแรก โดยมีพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งยังใช้
มาอยู่จนถึงทุกวันนี้ มีศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก เป็นประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคนแรก 

2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หมวด 6 รัฐสภา ส่วนที่ 8 คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มาตรา 199 - 200
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผ่านร้อนผ่านหนาวมานานเป็นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2544 จนกระทั่ง
ถึง พ.ศ. 2552 เป็นระยะเวลายาวมากคือ แม้จะพ้นวาระแล้วแต่ยังไม่มีการสรรหาคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดใหม่ 

ต่อมามกีารยกเลกิรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 ยงัเป็นมาเรือ่ย ๆ   
จนกระทั่งมาออกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งยังคงคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติไว้ แต่เปล่ียนสถานะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจากที่เคยสังกัดรัฐสภา
เหมอืนกับผูต้รวจการแผ่นดนิใน พ.ศ. 2540 เป็นองค์กรอืน่ตามรฐัธรรมนญู อยูใ่นหมวดว่าด้วยองค์กรอืน่ 
ตามรัฐธรรมนูญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25503 แล้วลดจ�านวน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเหลือ 7 คน4 จากเดิม 11 คน ส่วนสถานะกฎหมายจัดตั้ง 
นั้นยังคงเป็นพระราชบัญญัติตามเดิม แต่ได้เพิ่มอ�านาจหน้าที่ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ขึ้นไป 3 ข้อ5 จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 คือ การส่งเรื่องให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติของกฎหมายที่มีปัญหาเก่ียวด้วย 
ความชอบด้วยรฐัธรรมนญูและละเมดิสทิธมินษุยชนหรอืส่งให้ศาลปกครองพิจารณากฎ ค�าส่ังทางปกครอง 
ที่ไปกระทบด้านสิทธิมนุษยชนหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และส่งด�าเนินคดีความเสียหาย
ต่อศาลยุติธรรม ถ้าหากพิจารณาแล้วคดีนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนใหญ่ ขณะนั้นได้ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดที่ 2 มา ซึ่งมีศาสตราจารย์ ดร.อมรา พงศาพิชญ์ เป็นประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 2 เพิ่งส้ินสุดวาระไปเมื่อ พ.ศ. 2558 ในระหว่างที่ใช้รัฐธรรมนูญ
ชั่วคราว6 จากนั้นได้มีการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 3 ตามประกาศของ 

3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 11 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ส่วนที่ 2 
องค์์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 - 257

4 มาตรา 256 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่ง
และกรรมการอื่นอีกหกคน ซ่ึงพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค�าแนะน�าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งมีความรู้หรือ
ประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ โดยต้องค�านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของผู้แทนจากองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนด้วย

5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติมีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(2) เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

(3) เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า กฎ ค�าสั่ง 
หรอืการกระท�าอืน่ใดในทางปกครองกระทบตอ่สทิธมินษุยชนและมปีญัหาเกีย่วกบัความชอบดว้ยรฐัธรรมนญูหรอื
กฎหมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(4) ฟอ้งคดตีอ่ศาลยตุธิรรมแทนผูเ้สยีหาย เมือ่ได้รบัการรอ้งขอจากผูเ้สยีหายและเปน็กรณทีีเ่หน็สมควร
เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

6 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
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คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)7 ได้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 7 ท่านยุคปัจจุบันนี้มา 
ท�าหน้าที่ 

เราอยู่ในกระแสโลกที่ให้ความส�าคัญกับสิทธิมนุษยชน ปัจจุบันประเทศไทยเป็นภาคี
ของอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทั้งสิ้น 7 ฉบับ8 ถ้าเป็นเรื่องทั่วไป อาทิ กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and 
Political Rights – ICCPR) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR) อนุสัญญา
ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ(International Convention on the 
Elimination of All Forms of Racial Discrimination – ICERD) และอนุสัญญาเฉพาะด้าน เช่น 
สตรี เด็ก คนพิการ และการต่อต้านการทรมานอีก 2 ฉบับ9 เรายังไม่ได้เป็น แล้วถ้าดูแนวโน้มของโลก
เวลานี้พบว่าสหประชาชาติมีคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Human 
Rights Council) และมีกรรมาธิการเพื่อสิทธิมนุษยชน (Commissioner for Human Rights) ที่จะ 
คอยตรวจสอบ (monitor) สภายุโรปมีอนุสัญญาของตัวเองเป็นการพิเศษ คือ อนุสัญญาว่าด้วย 
การปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน (The Convention for the Protection of Human  
Rights and Fundamental Freedoms หรือเรียกกันทั่วไปว่า “The European Convention on 
Human Rights” โดยเปล่ียนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเดิมเป็นศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (European 
Court of Human Rights)

7 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 48/2557 เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อด�ารงต�าแหน่ง
แทนต�าแหน่งที่ว่าง

8 อนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคี 7 ฉบับ ดังน้ี กติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights - 
ICCPR) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant 
on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women  
- CEDAW) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child - CRC) อนุสัญญาว่าด้วยการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination - CERD) อนสุญัญาวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการทรมาน และการกระท�าอืน่ๆ ทีโ่หดรา้ย ไรม้นษุยธรรม 
หรือที่ย่�ายีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment - CAT) และอนสุญัญาวา่ดว้ยสทิธขิองคนพกิาร (Convention on the Rights of the Persons 
with Disabilities - CRPD)

9 อนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยยังไม่ได้เป็นภาคี 2 ฉบับ ดังนี้ อนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ International Convention for 
the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (CED) และอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
สิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว (Convention on the Protection of the Rights of 
Migrants Workers and Member of their Families - CMW)
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อนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

อนุสัญญาระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคี 

7 ฉบับ

1. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
 (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR)

2. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
 (International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights - ICESCR)

3. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
 (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Women - CEDAW)

4. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
 (Convention on the Rights of the Child - CRC)

5. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
 (Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination - CERD)

6. อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระท�าอื่นๆ ที่โหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ายีศักดิ์ศรี 
 (Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment - CAT) ฃ

7. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ
 (Convention on the Rights of the Persons with Disabilities - 
CRPD)

อนุสัญญาระหว่างประเทศด้าน
สิทธิมนุษยชนท่ีไทยยังไม่ได้เป็น

ภาคี 2 ฉบับ

1. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหาย
สาบสูญโดยถูกบังคับ 
 International Convention for the Protection of All Persons 
from Enforced Disappearance (CED)

2. อนุสัญญาว่าด้วยการคุ ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและ
สมาชิกในครอบครัว 
 (Convention on the Protection of the Rights of Migrants 
Workers and Member of their Families - CMW)
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ในอเมริกามีอนุสัญญา แต่ว่าเรียกแปลกโดยเรียกว่า “ปฏิญญาอเมริกาว่าด้วยสิทธิและ 
หน้าที่ของมนุษย์ (American Declaration of the Rights and Duties of Man)” มีประเทศที่
เป็นภาคีตั้งคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนระหว่างรัฐอเมริกา (Inter-American Commission on 
Human Rights) และมีศาลสิทธิมนุษยชน ในแอฟริกามีกฎบัตรแอฟริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและ 
สิทธิปวงชน (The African Charter on Human and People’s Rights) ซึ่งแยกชัดระหว่างสิ่งที่เป็น
สิทธิมนุษยชนกับสิ่งที่เป็นสิทธิพลเมือง และมีคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชนชน
แอฟริกา (African Commission on Human and People’s Rights) ศาลหลังสุดก็มีกลุ่มประเทศ
อาหรบั หรอืสนันบิาตชาตแิห่งอาหรบั (League of Arab States) มคีณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอาหรบั 
(Arab Standing Committee on Human Rights) ขึ้นมา แต่น่าสังเกตว่าเอเชียไม่มีอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนในเอเชีย ไม่มีศาลหรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเอเชีย อาจเป็นเพราะเอเชียเป็นทวีป 
ในพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายสูง อย่างไรก็ตามในประเทศต่าง ๆ ก็มีคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติในแอฟริกา มี 29 ประเทศ เอเชียแปซิฟิกมี 21 ประเทศ อเมริกาเหนือมี 4 ประเทศ และยุโรปมี  
11 ประเทศ แต่ทั้งหมดนี้ก็มารวมกันอยู่ภายใต้หลักการที่เรียกว่า “หลักการปารีส (Paris Principles)” 
ซึ่งได้รับการรับรองโดยสหประชาชาติ ทั้งคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Commission on Human Rights) และสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations 
General Assembly) มีหลักการ 5 ข้อ ท่านทั้งหลายทราบดีอยู่แล้วคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติเราเป็น 1 ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ยึดหลักการปารีสนั้น

ถ้ามองย้อนหลังไปอย่างน้ีแล้วถามว่าเราจะคาดหวงัอะไรจากคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติได้บ้าง ก่อนที่จะคาดหวัง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเองต้องเตรียมตัวก่อน  
ความคาดหวงัแรกของผูบ้รรยายคอื คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตต้ิองเตรยีมพร้อมรบัรฐัธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช 2559 หรือพุทธศักราช 2560 หรือไม่ อย่างไร ผู้บรรยายเอง 
ก็ไม่ทราบ เพราะไม่อาจบอกได้ว่าประชามติจะผ่านหรือไม่ผ่าน ซึ่งจะทราบผลในวันที่ 7 สิงหาคม 
พ.ศ. 2559 แต่ถ้าดูพัฒนาการของรัฐธรรมนูญนี้ จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2540 ตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2550 คงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไว้ ขยายอ�านาจแล้วลดจ�านวนองค์ประกอบ 
ในร่างแรกที่ผู้บรรยายมีส่วนอยู่ด้วย พ.ศ. 2558 นั้น เดิมจะรวมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กับผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557  
ขอให้ทบทวนเรื่องความจ�าเป็นที่จะต้องมีองค์กรหรือไม่ และถ้าต้องมีจะต้องท�าอย่างไรให้ม ี
ประสิทธิภาพ ร่างแรกที่คิดว่าจะรวมเพราะมีปัญหาเรื่องความเข้าใจของประชาชน คือเรื่องเดียวกัน 
แต่บางครั้งมาร้องเรียนสองที่ โดยมาร้องเรียนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินที่หนึ่งและมาร้องเรียนคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติอีกที่หน่ึง บางเรื่องร้องเรียนไปตามล�าดับ รู้จักกับองค์กรไหนมากกว่าก็มาที่
องค์กรนั้นหรือว่าใครแนะน�าให้มาที่องค์กรไหนก็มาที่องค์กรนั้น บางเรื่องอาจจะไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
บางเรื่องอาจจะมาที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แล้วสององค์กรนี้กฎหมายไม่เหมือนกัน  
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เมื่อกฎหมายไม่เหมือนกันบางทีสิทธิของประชาชนเองโดยเฉพาะในกรณีที่จะน�าคดีสู่ศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนญูฯ พทุธศกัราช 2550 โดยบอกว่าในกรณทีีป่ระชาชนถกูละเมดิสทิธเิสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญู
รับรองไว้ กฎหมายนี้เป็นเหตุให้เกิดการละเมิดนั้นและกฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญ และประชาชนไปใช ้
ช่องทางต่าง ๆ จนครบทุกช่องทางแล้วไม่ได้รับการเยียวยาให้ไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญได้ ซึ่งแปลว่า 
วันนั้นมีองค์กรที่ประชาชนที่จะไปเข้าสู่กระบวนการที่ให้วินิจฉัยว่ากฎหมายขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ได้เพยีง 3 องค์กรเท่านัน้ คอื 1. ศาล ไม่ว่าจะเป็นศาลปกครอง ศาลยตุธิรรมหรอืศาลทหาร 2. ผู้ตรวจการ 
แผ่นดิน และ 3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อประชาชนจะไปใช้สิทธิ ต้องผ่าน 3 องค์กร
นั้นก่อน มิฉะนั้นไปศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ประชาชนอาจมาร้องที่ผู ้ตรวจการแผ่นดิน ผู ้ตรวจการ 
แผ่นดินใช้เวลา 1 ปี บางทีเพื่อที่จะตอบว่าเรื่องนั้นไม่รับพิจารณาก็ตามมาร้องที่คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจจะบอกว่าเรื่องน้ีไม่รับพิจารณา
เหมือนกันเพราะเห็นว่าเป็นคดีอยู ่ในศาล ก็จะไปฟ้องศาล ท�าให้เสียเวลามากซึ่งเป็นต้นเหตุให้
กรรมาธิการยกร่างชุดที่ผู ้บรรยายมีส่วนร่วมอยู่ด้วย คิดว่าถ้าอย่างน้ันกลับไปเป็นรูปแบบของ
สาธารณรัฐฝร่ังเศสและราชอาณาจักรสเปน โดยเฉพาะสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ตั้งผู ้พิทักษ์สิทธิของ
พลเมืองขึ้นมา (Defender of Rights) ให้ท�าหน้าที่ดูแลสิทธิของประชาชนทั้งที่ถูกราชการละเมิด 
หรือไม่เป็นธรรมและที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดตอบรับโดยเฉพาะคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 2 และองค์การพัฒนาเอกชน (Non-Governmental Organizations - 
NGOs) ท้ายท่ีสดุมกีารเปลีย่นร่างรฐัธรรมนญูฯ ทีเ่ข้าไปสูส่ภาปฏริปูแห่งชาต ิ(สปช.) น้ันกแ็ยกเหมอืนเดมิ  
และเพิ่มการประเมินผลเข้ามา ตรงนี้ไม่มีในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540  
และ 2550 ร่างรัฐธรรมนญูฯ นัน้ ตัง้คณะกรรมการประเมนิผลแห่งชาตขิึน้มาเพือ่ทีจ่ะประเมนิการท�าหน้าที่ 
ขององค์กรอิสระ ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฯ ของอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ ฉบับที่จะลงประชามติไม่มี ซึ่งผู ้
บรรยายแปลกใจว่าเหตใุดจงึไม่ม ีในเมือ่รฐัธรรมนูญชัว่คราวได้บอกไว้ว่าจะต้องดวู่ามปีระสทิธภิาพแค่ไหน 

ส่วนร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่จะลงประชามติที่เราดูอยู่และจะลงประชามติกันในเวลานี้  
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่หลายเรื่องที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสมควรจะต้องเตรียมการรับ
ความคาดหวังแรกคือ การขยายเวลาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็น 7 ปี ซึ่งมากกว่าเดิม 
1 ปี แต่ให้ด�ารงต�าแหน่งได้เพียงวาระเดียวเหมือนกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 และห้ามคนที่เป็นศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอื่นที่เป็นอิสระมาแล้วมาเป็นคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประการที่สอง ยกองค์กรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขึ้นเป็นองค์กร 
อิสระ ในขณะที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ถือว่าเป็นหน่วยงานที่จะต้อง 
โยงกับรัฐสภาเหมือนกับผู้ตรวจการแผ่นดิน เพราะว่ารูปแบบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติของหลายประเทศเช่ือมโยงกับรัฐสภา ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 แยกไปเป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญแต่ก็ไม่ให้เป็นองค์กรอิสระ ร่างรัฐธรรมนูญที่จะ 
ลงประชามติ ยกให้เป็นองค์กรอิสระและในหมวดขององค์กรอิสระมีบททั่วไปว่า จะต้องท�าอะไรบ้าง  
เมื่อเปลี่ยนเป็นองค์กรอิสระแล้ว กฎหมายก็เป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จะเห็นได้ว่า 
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คณะกรรมการสิท ธิมนุษยชนแห ่ งชาติ ได ้ รับการยกฐานะขึ้ น โดยร ่ างรั ฐธรรมนูญฉบับนี้   
แต่ความเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งเป็นไปในทางตรงกันข้าม ดูเหมือนจะลดอ�านาจของ 
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตลิงคอื ไปตดัอ�านาจ 3 ประการทีส่�าคญัในการส่งไปยงัศาลรฐัธรรมนูญ  
ศาลปกครอง และศาลยุติธรรม อ�านาจนี้จะว่าไม่ส�าคัญก็ไม่เชิง ส�าคัญเพราะว่าถ้าตัวการละเมิด
สิทธิมนุษยชนนั้นรากฐานเกิดจากกฎและกฎนั้นยังอยู่อาจท�าให้คนมาร้องท่านอยู่เรื่อย ๆ ไม่มีทาง
ส�าเร็จได้ก็ต้องก�าจัดที่สาเหตุคือ ท�าให้กฎหมายหรือกฎนั้นสิ้นผลไป 

ด ้วยเหตุ น้ี  ในการเตรียมการร ่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญซึ่ งผู ้บรรยาย 
คาดหวังว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรจะตั้งกรรมการขึ้นและดูแลกันอย่างจริงจัง  
จะต้องพิจารณาให้อ�านาจ 3 อ�านาจนี้กลับคืนมา และขอฝากไว้กับนักกฎหมาย 2 ท่าน คือ 
ท่านประธานวัสฯ กับท่านประกายรัตน์ฯ จะต้องมีการตั้งคณะอนุกรรมการหรือหน่วยงานในส�านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่จะดูแลปัญหาเรื่องความชอบโดยรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ
กฎหมายและกฎ ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่า ถ้าท่านท�าได้เรื่องเดียวคือกฎหมายนั้นขัดรัฐธรรมนูญ 
ท่ีไปละเมิดอยู่น้ันส้ินผลไปตลอด เพราะฉะน้ันไม่ต้องมาพิจารณาในหลาย ๆ เรื่อง และถ้าดูผลงาน 
ตรงนี้ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่แน่ใจว่าท่านส่งศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง 
บ้างหรือไม่ เพราะว่าเรื่องที่ผู้บรรยายสอนรัฐธรรมนูญอยู่ที่เนติบัณฑิต ส่วนใหญ่คนส่งคือผู้ตรวจการ 
แผ่นดิน ดังนั้นต้องเขียนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญให้อ�านาจทั้ง 3 อ�านาจนั้นกลับคืนมาแล้ว 
ก็สามารถท่ีจะใช้ดุลพินิจพิจารณาโดยเฉพาะทางกฎหมาย เน่ืองจากท่านมีนักกฎหมายอยู่ 2 ท่าน  
คือประธานวัสฯ กับท่านประกายรัตน์ฯ จะต้องลงไปดูเรื่องนี้แล้วต้องดูมากขึ้นไม่แพ้ผู ้ตรวจการ 
แผ่นดิน 

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่จะลงประชามติ ได้เพิ่มเรื่องส�าคัญอีกเรื่องหนึ่งคือเป็นเรื่องที่ 
ผู ้บรรยายก็แปลกใจคือ ท่านเขียนให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปท�าหน้าที่เป็นรัฐบาล  
โดยให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชี้แจงในรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้า  
ในกรณีท่ีมีการรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม  
ผู ้ท่ีจะรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยมีอยู่ 2 กลุ่มเท่านั้น คือ 1. กลุ่มองค์การ
ระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นองค์การสหประชาชาติ (United Nations) อย่างที่ท�าอยู่ที่เจนีวาในเวลานี้ 
หรือ 2. องค์การพัฒนาเอกชน (NGOs) อาจจะเป็นในประเทศไทยหรือองค์การพัฒนาเอกชนระหว่าง
ประเทศ (International NGOs) ถ้ามีรายงานผิดคนที่จะต้องชี้แจงคือรัฐบาล เพราะรัฐบาลเป็นคนท�า
ว่าละเมิดหรือไม่ละเมิด ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปชี้แจงผู้บรรยายก็ไม่เข้าใจ จะต้อง 
เขียนบทบัญญัติในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญให้ดี คงต้องเขียนปรับลดลงไปในท�านองที่ว่าให้ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตสิอบสวนทวนความดวู่ามข้ีอเทจ็จรงิทีถ่กูต้องหรอืไม่ อย่างไร ถ้าเป็น 
ข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องอาจจะต้องด�าเนินการต่อ แต่ถ้าเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้อง คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะต้องท�าอย ่างไรต ่อไป คงจะต้องเขียนให้ดีไม ่ใช ่ให ้คณะกรรมการ
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สิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปท�าหน้าที่แทนกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรมหรือกระทรวง
มหาดไทย เพราะว่าผู้ที่มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินไม่ใช่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ในเรื่องกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนั้นผู้บรรยายคิดว่า ท่านจะต้องมีประเด็นอื่น ๆ อีกมากที่จะ 
ต้องคิดกัน 

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ยกเว้นไว้ว่ากรรมการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติไม่ต้องใช้องค์ประกอบขององค์กรอ่ืน แต่องค์ประกอบที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 
2540 นั้น ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เหมาะสมหรือไม่  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องไปดูและไปทบทวนเรื่ององค์ประกอบคณะกรรมการสรรหา  
ที่ก�าหนดให้ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด นายกสภาทนายความ 
อธิการบดีเลือกกันเองให้เหลือ 5 คน ผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนเลือกกันเอง 10 คน  
และผู ้แทนพรรคการเมือง 5 คน ผู ้แทนสื่อมวลชน 3 คน10 ครบถ้วนหรือยังหรือมีความหลาก
หลายเหมือนกับที่หลักการปารีสบอกว่าเป็นพหุนิยม เน้นเรื่องอิสระกับพหุนิยม ซึ่งสิ่งนี้ก็น่าคิด 
เพราะว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ควรเป็นอย่างนั้นจริง ๆ เพราะถ้าคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีแต่ข้าราชการมานั่งก็จะมีปัญหาว่าจะมีมุมมองทางราชการแต่เพียงอย่างเดียว  
ถ้าดูเร่ืองสัดส่วนชายหญิง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทยไม่แพ้ใคร คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดแรกมี 11 คน มีผู้หญิง 5 คน ชุดที่ 2 น้อยไป 7 คน มีผู้หญิง 2 คน แต่ยังดี 
ที่มีผู้หญิงเป็นประธาน ชุดปัจจุบัน 7 คน มีผู้หญิง 4 คน เป็นคะแนนข้างมาก เรื่องสัดส่วนหญิงชาย  
คดิว่าไม่ใช่ประเด็น แต่ว่ากระบวนการสรรหาจะเป็นประเด็นใหญ่ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ควรที่จะต้องดูกันต่อไป ความหลากหลายเป็นเรื่องจ�าเป็นที่จะต้องมีคนรู้กฎหมายอย่างประธานวัสฯ 
ท่านประกายรัตน์ฯ จ�าเป็นที่จะต้องมีคนท�าเรื่องสิทธิมนุษยชนทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม จ�าเป็น
จะต้องมีภาควิชาการคือ ให้มีความหลากหลายและถ้ามีความหลากหลายเรื่องอายุก็จะดี เพราะถ้า

10 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 8 การสรรหาและการเลือก
กรรมการให้ด�าเนินการ ดังต่อไปน้ี (1) ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด นายกสภา
ทนายความ อธิการบดีหรือผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นนิติบุคคลแห่งละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือห้าคน 
ผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนท่ีได้ข้ึนทะเบียนไว้กับส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาภายในสามสิบวัน 
นบัแตว่นัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ชบ้งัคบัแหง่ละหนึง่คน ซึง่เลอืกกนัเองใหเ้หลอืสบิคน ผูแ้ทนพรรคการเมอืงทกุพรรคที่
มสีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรพรรคละหนึง่คน ซึง่เลอืกกนัเองใหเ้หลือหา้คน ผู้แทนส่ือมวลชนในกจิการหนงัสือพมิพ ์
วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน ์ซึง่เลอืกกนัเองกจิการละหนึง่คนรวมเปน็สามคนเปน็กรรมการ และเลขาธกิาร
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นเลขานุการและให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาและจัดท�าบัญชี
รายชือ่บคุคลทีเ่หมาะสมจะเปน็กรรมการตามมาตรา 5 จ�านวนยีส่บิสองคนโดยตอ้งค�านงึถงึการมสีว่นรว่มของทัง้
หญงิและชายเสนอตอ่ประธานวฒุสิภา โดยตอ้งเสนอพรอ้มความยนิยอมของผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่นัน้ รวมทัง้เอกสาร
หรอืหลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็วา่ผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่เปน็ผูท้ีเ่หมาะสมกบัการเปน็กรรมการ และมคีณุสมบตัแิละไมม่ี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 6 ทัง้นี ้ภายในหกสบิวนันบัแตว่นัทีม่เีหตทุ�าใหต้อ้งมกีารเลือกบคุคลใหด้�ารงต�าแหนง่
ดังกล่าว มติในการเสนอชื่อต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนกรรมการสรรหาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอายุเฉลี่ย 60 ขึ้นไป จะมองเรื่องสิทธิอีกแบบหนึ่ง แต่ถ้ามี 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่อายุน้อยลงมาสัก 40 ปี วิธีมองปัญหาก็จะมองอีกแบบหนึ่ง 
ผู ้บรรยายมาพบเรื่องนี้เป็นข้อเท็จจริงเลยว่า คนรุ ่นใหม่จะไม่คิดเหมือนคนรุ ่นเก่า เพราะฉะนั้น 
ความหลากหลายของอายุจึงจะเป็นประเด็นเหมือนกับความหลากหลายด้านประสบการณ์และอาชีพ

ความคาดหวังเรื่องที่สองคือ สถานะของหน่วยธุรการ ซึ่งมีความส�าคัญมาก เราเรียกว่า
หน่วยธุรการแต่ความจริงในขณะเดียวกันเป็นหน่วยทางวิชาการด้วย เวลานี้สถานะเป็นข้าราชการ
เป็นส่วนราชการระดับกรม บังเอิญขึ้นตรงต่อท่านประธานฯ ในฐานะผู้รักษาการแต่ก็อนุโลมกฎหมาย
ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภามาใช้ ค�าถามใหญ่คือว่า ข้อที่หนึ่ง จะคงเป็นข้าราชการ
ต่อหรือไม่ ต้องคิด ราชการมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือสิทธิประโยชน์ในด้านต่าง ๆ แต่ความมั่นคง
ของการเป็นข้าราชการอาจท�าให้เกิดความขัดแย้งภายในกับกรรมการฯ ได้ ไม่เหมือนกับองค์กร
อย่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือผู ้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งถ้ามีปัญหากับเลขาธิการฯ  
รองเลขาธิการฯ จะด�าเนินการได้อย่างรวดเร็วมากกว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสีย ท่านต้องชั่งน�้าหนักให้ดีแต่
ถ้าเลือกจะเป็นองค์กรที่ไม่ใช่ราชการ ต้องชี้แจงให้บุคลากรเข้าใจว่าสิทธิของเขาไม่ถูกกระทบเพราะ
ว่าการเปลี่ยนองค์กรจากสถานะราชการมาเป็นองค์กรที่ไม่ใช่ราชการท�ามามากแล้วในประเทศไทย 
เวลานี้อาจารย์มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐก�าลังมีความสุขกันมากเพราะว่า พอเปล่ียนสถานะข้อที่
หนึ่ง ได้บ�านาญและได้สิทธิในฐานะข้าราชการบ�านาญเหมือนข้าราชการทั่วไปในการรักษาพยาบาล 
จะถูกกระทบนิดหนึ่งคือเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะต้องไปหารือกับส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เพราะส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมองว่าเมื่อท่านได้เงินสองก้อน คือ ได้บ�านาญเพราะท่านต้อง 
ถูกออกจากราชการและสิ้นสุดความเป็นข้าราชการและไปรับเงินเดือนองค์กรใหม่บวกบ�านาญท�าให้
สูงขึ้น ส่วนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ต้องเป็นแบบองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะได้ช้ากว่าในฐานะ
ที่เป็นราชการ ส่ิงน้ีต้องคิดและทบทวนกันเพราะว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสีย 

เรื่องที่สาม คิดว่าท่านรู้กันดีอยู่แล้ว นอกจากเรื่องอ�านาจหน้าที่ เรื่องกรรมการสรรหา 
เรื่องสัดส่วนกรรมการ มาดูถึงเรื่องการท�างานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ใช้ระบบ
อนุกรรมการกับคณะกรรมการ ทราบจากประธานวัสฯ และท่านประกายรัตน์ฯ ว่าก�าลังจะหารือกัน
เรื่อง “การไกล่เกล่ีย (mediation) กับการประนีประนอม (conciliation)” เป็นโอกาสที่จะต้องทบทวน
กันว่า ระบบที่ใช้กันในนานาชาติทั้งหลายที่เรียกกันว่า “ผู้เชี่ยวชาญอิสระ (independent expert)” 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรที่จะน�ามาใช้ในประเทศไทยหรือไม่ เวลานี้ศาสตราจารย์วิทิต 
มันตาภรณ์ ได้รับการแต่งตั้งจากสหประชาชาติให้เป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระไปสอบสวนกรณีซีเรีย และให้ท�า 
รายงานเสนอ เรื่องนี้น่าคิด เพราะว่าเราใช้ระบบอนุกรรมการจะได้ข้อคิดและความเห็นที่ต้องอาศัย 
การเห็นชอบของคนส่วนใหญ่ จะไม่ได้อะไรที่เป็นเพชรน�้าหนึ่ง ลองดูงานในอดีตของโลก ไม่มีศาสดา
องค์ใดของศาสนาไหนที่จะประชุมกันเพื่อจะตรัสรู้ ไม่มีศิลปินคนไหนที่จะมาประชุมกันและปั้นงาน
นี้ให้ดีที่สุด วาดภาพนี้ให้ดีที่สุด ระบบกรรมการดีตรงที่ท�าให้เรื่องนั้นได้รับความเห็นโดยรอบคอบ
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จากทุกฝ่าย ท�าให้ได้รับการแลกเปล่ียนประสบการณ์ แต่ว่าต้องยอมรับว่าช้าและต้องประนีประนอม  
แต่ว่าระบบผู้เชี่ยวชาญอิสระ ถ้าเลือกคนได้ดี เลือกคนได้ถูก จะท�างานได้รวดเร็วกว่า และความคิด 
อาจจะเป็นระบบกว่า อาจจะมีส่ิงที่เรียกว่า นวัตกรรมอะไรใหม่ ๆ  มากกว่า สิ่งนี้ข้ึนอยู่กับคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่จะต้องเลือกให้ถูก ถ้าไปเลือกแบบ Maverick ท่านจะได้รายงานแบบที่
จะชกกับรัฐบาลท่าเดียว แต่ถ้าเลือกคนซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศและท�างาน 
กลาง ๆ ออกมาก็จะเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ที่หยิบยกประเด็นน้ีเพราะว่ารายงานของคณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนแห่งชาต ิ2 ชดุทีผ่่านมาไม่ค่อยมคีนพดูถึง แล้วท�าไมเมือ่เกดิอะไรขึน้แทนทีร่ฐับาลจะขอให้ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติลงไปดู รัฐบาลไปตั้งกรรมการพิเศษ ให้อาจารย์คณิต ณ นคร  
เป็นประธานกรรมการถงึ 3 ชุด สมยัรฐับาลท่านพลเอก สรุยทุธ์ จลุานนท์ ตัง้ขึน้ เพือ่ให้ดแูลเรือ่งการปราบ 
ปรามยาเสพติด11 อาจารย์คณิตฯ สรุปว่าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ อีกชุดหนึ่งคือคุณอภิสิทธิ์ฯ  
ก็ตั้งจ�านวน 2 ชุด ชุดแรกคือ กรรมการสอบข้อเท็จจริงการสลายการชุมนุมเมื่อเดือนพฤษภาคม  
255312 อีกชุดคือคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) 
ถ้าเราดูรายงานการอ้างอิงซึ่งมีกรรมการที่อาจารย์คณิตฯ เป็นประธานกับรายงานของคณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนแห่งชาตต้ิองยอมรบัความจรงิข้อหนึง่ว่า รายงานของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ 
เป็นท่ีอ้างอิงน้อยกว่า เลยมาตั้งค�าถามว่าถ้าอย่างนั้นในการเตรียมการร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ นอกจากที่จะพูดถึงผู้ไกล่เกลี่ยแล้ว ควรหรือไม่ที่จะมีผู้เชี่ยวชาญอิสระที่คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่งตั้ง ถ้าเลือกคนได้ดี เขาจะท�าให้รายงานได้รับการยอมรับไม่เฉพาะแต่
รายงานประจ�าปี รายงานในเหตุการณ์ส�าคัญซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพยายามท�าอยู ่
เรื่อย ๆ จะมีการอ้างอิงมากขึ้นหรือไม่ ต้องยอมรับว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเวลา 
น�าเร่ืองเข้าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจมีความเห็นที่ไม่สอดคล้องกันท�าให้เกิดข้อถกเถียง 
กันในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยื้อกันไปมา จนกระทั่งรัฐบาลบอกให้ตั้งกรรมการพิเศษ
ขึ้น ถ้ามีผู้เชี่ยวชาญอิสระ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องให้เกียรติและต้องเป็นข้อตกลง
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั้ง 7 ท่าน ว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะรับ
รายงานของผู้เชี่ยวชาญอิสระจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่จะด�าเนินการต่อไป สิ่งนี้เป็นเรื่องที่คิดดัง ๆ 
ว่าความคาดหวังนี้น่าจะมีขึ้นได้หรือไม่ในการเตรียมการ

ในประเด็นต่อไปคือเรื่องการให้ความส�าคัญกับเรื่องต่าง ๆ ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ถ้าดูรายงานสถิติซึ่งเพิ่งเริ่มท�ากันภายหลังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ชุดที่ 1 จะเห็นได้ว่าเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรมมีมากที่สุด ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญอย่างมากของ

11 ประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห์การก�าหนดนโยบายปราบปราม 
ยาเสพติดให้โทษและการน�านโยบายไปปฏิบัติจนเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ช่ือเสียง และทรัพย์สินของ
ประชาชน (คตน.) 

12 ประธานคณะกรรมการอิสระสอบสวนข้อเท็จจริงเหตุทหาร - ต�ารวจขอคืนพื้นที่จากกลุ่ม 
แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เมื่อวันที่ 10 เมษายน และ 19 พฤษภาคม 2553
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ท่านประธานวัสฯ ท่านประกายรัตน์ฯ และท่านอังคณาฯ  ซึ่งสามีท่านตกเป็นเหยื่อของกระบวนการ
ยุติธรรม ตามมาด้วยเรื่องทรัพย์สิน เรื่องส่วนบุคคล เรื่องสิทธิเสรีภาพของบุคคล เรื่องชุมชน เรื่อง 
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ซึ่งเป็นเรื่องทั่ว ๆ  ไป ถ้าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดล�าดับ 
ความส�าคัญ (priority) เรื่องบางเรื่องโดยดูอารมณ์ (mood) ของประชาชน สิ่งนั้น ๆ  อาจจะเป็นจริงได้  
ท่านชาติชาย สุทธิกลม มาจากกระทรวงยุติธรรมโดยเฉพาะ ที่ไม่ได้เอ่ยชื่อท่าน เพราะเดิมท่าน 
เคยเป็นผู้ปฏิบัติ วันน้ีท่านเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้วท่านจะรู้เส้นสนกลในทั้งหมด  
ท่านประธานวสัฯ มาจากศาล ท่านรูเ้ส้นสนกลในทัง้หมดว่าในกระบวนการหาข้อเทจ็จรงิอะไรเป็นอย่างไร 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดที่ 1 และชุดที่ 2 มีกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติที่มีความพร้อมน้อยกว่าชุดนี้ ที่จะท�าเรื่องกระบวนการยุติธรรม วันนี้คนที่พูดแล้วพูดอีกแต่
ไม่ได้ท�าก็คืออาจารย์คณิต ณ นคร สุดท้ายสมัยที่ท่านเป็นประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ซึ่งให้ท�า
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมแต่ท่านยังท�าไม่ส�าเร็จ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายของท่านเสนอปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรม กรรมการสลายการชุมนุมก็เสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม รายงานชุดแรก
เรื่องยาเสพติดก็เสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมแต่ยังท�าไม่ส�าเร็จ วันนี้ทุกคนเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ ่
ที่สุดของประเทศไทยเพราะความขัดแย้งเกิดขึ้นเนื่องจากการมองความยุติธรรมกันคนละแบบ สังคม
ท่ีไม่มีความยุติธรรมย่อมที่จะไม่มีความสงบสุข กระบวนการยุติธรรมถ้าเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนทั่วไป
คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก ถ้าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาท�าให้เป็นชิ้นเป็นอัน  
เป็นเร่ืองเป็นราวและผลักดัน ท่านจะมีแรงผลักจากสังคมเป็นอันมาก กระบวนการยุติธรรมมีมากกว่า
ต�ารวจใช่ไหม ทั้งกระบวนการ เริ่มตั้งแต่ประชาชนซึ่งเป็นผู้เสียหายจนกระทั่งถึงต�ารวจ ถึงอัยการ  
ถึงศาล ถึงราชทัณฑ์ ถึงกรมบังคับคดี ถ้าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะใช้เวลาไม่ให้เกิน
ครึ่งหนึ่งของวาระ 7 ปี ในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบครบวงจรซึ่งเสนอโดย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว จะเป็นการจุดไฟในนาคร เป็นหัวรถจักรส�าคัญที่จะท�าให้
สังคมท้ังสังคม ส่ือมวลชน ประชาชนร่วมมือพูดกันว่าข้อเสนอของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ในเร่ืองนี้ควรพิจารณา ควรผลักดัน ถ้าไม่มีกระแสอย่างนี้ เกิดขึ้นจะปฏิรูปไม่ได้ รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่ประสบความส�าเร็จ ไม่ได้อยู่ที่คนร่างนั้นวิเศษ แต่อยู่ตรงที่ 
ประชาชนเขารู้สึกว่ามีส่วนร่วม เขาไม่ชอบนักการเมืองและต้องการกติกาใหม่ เหมือนประชาชนรู้สึก 
ว่าวันนี้เรื่องกระบวนการยุติธรรมไม่ถึงใจ โดยเฉพาะในระดับล่าง ๆ ก่อนถึงศาลหรือแม้กระทั่งกับ 
ศาลเอง เขายังติดใจอยู่เรื่องกระบวนการที่ล่าช้า คดีบางคดีต้องใช้เวลาเป็น 10 ปี สิ่งเหล่านี้ถ้า 
สามารถท�าโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีส่วนร่วมของสื่อมวลชน ของประชาสังคม  
ของวงวชิาการเตม็ที ่จะช่วยในหลายเรือ่ง โดยเฉพาะเรือ่งการท�าให้องค์กรมตีวัตนเป็นทีเ่หน็ได้ชดัในสงัคม  
(visibility) และได้รับความน่าเช่ือถือ (trust)

เมื่อพูดถึงเรื่องทั่วไปก็ไม่อยากไปเน้นเรื่องอื่น แต่อยากตั้งข้อสังเกตว่ายังเห็นด้วยกับ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ยังไม่ลงไปจับสิทธิทางการเมือง ถ้าไม่ได้ละเมิดสิทธิแบบ 
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ขนาดใหญ่ (massive) จรงิ ๆ  การลงไปจบัเรือ่งสทิธทิางการเมอืงน้ัน ข้อทีห่น่ึง คนทีอ่ยูใ่นวงการเมอืงซึง่เป็น 
นักประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุดที่จะขึ้นหน้าหน่ึงของหนังสือพิมพ์ ไม่เหมือนกับชาวบ้านตาด�า ๆ  ที่ไม่มีปาก
ไม่มีเสียง ดังนั้นการลงไปจับเรื่องสิทธิทางการเมืองของกลุ่มการเมืองทั้งหลายจึงท�าให้ไปเพิ่มเสียงให้
กับนักการเมืองเหล่าน้ันในส่ือมวลชน แต่ก็มีข้อยกเว้นเหมือนกัน ถ้าการละเมิดสิทธิทางการเมืองนั้น 
เป็นไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตคิวรทีจ่ะต้องลงไปตรวจสอบ  
แต่เร่ืองท่ีคนไม่ค่อยคิดหรือคน ไม่ค่อยท�าโดยเฉพาะสิทธิมนุษยชนรายประเด็น (sectorial human 
rights) ที่ท่านประกายรัตน์ฯ ท�าอยู่เรื่องเอกชนกับธุรกิจ เพราะการละเมิดสิทธิไม่ได้ละเมิดจากรัฐ 
อย่างเดยีวมเีอกชนด้วย วนันีเ้หน็ชดัเลยว่า เรือ่งประมงทีส่หภาพยโุรป (European Union - EU) จะรบัไม่ได้ 
ซึ่งเกิดจากการใช้แรงงานทาสที่เรียกแรงงานทาสของเรือประมงทั้งหลาย การที่ท่านประกายรัตน์ฯ  
ลงไปท�าเรื่องนี้ จึงเป็นเรื่องที่เหมาะกับเวลาเหมาะกับสถานการณ์เป็นอย่างยิ่ง

เรื่องครอบครัวไม่ค่อยมีใครท�า เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วจะเห็นได้ว่าครอบครัวเป็นหน่วย
ที่ส�าคัญท่ีสุดของสังคมมีคนพูดกันมากแต่ไม่ค่อยมีคนท�าจริง การที่จะดูแลเรื่องสิทธิหน้าที่ของคนใน
ครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเด็กและคนชราในครอบครัวซึ่งเป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก วันน้ีท�า
จนกระทั่งสิทธิของคนชรากลายเป็นหน้าที่ของรัฐอย่างเดียว ความจริงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ครอบครัวจะต้อง
ท�าด้วย สิ่งเหล่านี้คิดว่าท�าแล้วมีประโยชน์เพราะคนจะได้เป็นส่วนมาก แต่ว่าจะไม่ดังเพราะไม่ได้สู้กับ
รัฐบาล ไม่เหมือนกับงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ไม่เป็นไร คิดว่าไม่โฉ่งฉ่างแบบนั้น ในอีกด้านหนึ่งโอกาส 
แห่งความส�าเร็จก็มี เมื่อเรื่องที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอนั้นไม่ได้ต่อสู้กับฝ่ายการเมือง
คือรัฐบาล แต่เป็นการช้ีให้เห็นช่องว่าง โอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาในเรื่องนั้น ๆ  เช่น เรื่องธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน เช่ือว่ารัฐบาลเห็นด้วยเต็มที่ เรื่องครอบครัวสิทธิมนุษยชนและหน้าที่ในครอบครัว เชื่อว่า 
รัฐบาลก็เห็นด้วยเต็มที่ เพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้โจมตีรัฐบาล และยังมีกระทรวงพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ มีกระทรวงอ่ืน ๆ รองรับอยู่ กระทรวงยุติธรรมที่สามารถจะจัดเครือข่ายได้  
ที่กล่าวมานี้คือความคิดและความคาดหวังในเรื่องการใช้อ�านาจหน้าที่ 

เรื่องการใช้อ�านาจหน้าที่อีกเรื่องหน่ึงที่คิดว่ามีความส�าคัญ คือเรื่องรายงานของ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งมี 2 ประเภท รายงานประจ�าปีซึ่งจ�าเป็นจะต้องรายงานทุกปี 
และรายงานในสถานการณ์ส�าคัญ ในรายงานสถานการณ์ส�าคัญถ้าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ไม่แน่ใจว่าจะท�าได้รวดเร็ว การมีผู ้เชี่ยวชาญอิสระจะช่วยให้ก้าวข้ามสิ่งนี้ได้ มิฉะนั้นจะเหมือน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 2 ผลสุดท้ายคนอยากฟังว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติพูดอย่างไร ซึ่งยังถกเถียงกันอยู่ ฝ่ายฮาร์ดคอร์ (hard core) ก็บอกว่าต้องมาสู้กับรัฐบาล  
ฝ่ายท่ีเอนเอียงเข้ากับรัฐบาลไม่รับ เมื่อไม่รับก็เสนอรายงานไม่ได้ เพราะถ้าเสนอรายงาน คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็แตก แต่ถ้ามีผู้เชี่ยวชาญอิสระ ความทันต่อสถานการณ์แล้วก็เป็นกลางมีอิสระ
จริง ๆ จะท�าให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับการมองเห็นจากคนทั่วไปมากขึ้น 
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เรื่องต่อไปคือ การท�างานร่วมกับหน่วยงานอื่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ท�างานคนเดียวไม่ได้แน่ ความร่วมมือเป็นส่ิงที่จ�าเป็นมาก ความร่วมมืออันดับแรกกับองค์กรอิสระ  
วันนี้รัฐธรรมนูญในมาตรา 221 ของอาจารย์มีชัยฯ ได้เปิดโอกาสแล้ว ก่อนหน้านี้มีปัญหาว่าถ้าองค์กร
อิสระมาคุยกัน สมัยที่ผู้บรรยายเป็นเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าชุดแรก ได้มาหารือเรื่องธุรการ ไม่ได้
หารือเรื่องการงาน เรื่องอ�านาจหน้าที่ เพราะบอกว่าต่างคนต่างมีอ�านาจหน้าที่มาสมยอมกันได้อย่างไร  
สื่อมวลชนเมืองไทยนี้เก่ง มาประชุมเรื่องหน้าที่ก็บอกว่าสมยอมกัน ดังน้ันต้องปรึกษาหารือกันใน 
โต๊ะกินข้าว ถ้าหารือเรื่องทางการ เรื่องงบประมาณ เรื่องบุคลากร เรื่องเสนอกฎหมาย พอผู้บรรยาย 
พ้นหน้าทีเ่ลขาธกิารสถาบนัพระปกเกล้าชดุแรกกไ็ม่มกีารท�าต่อแล้ว แต่ร่างรฐัธรรมนูญของท่านอาจารย์ 
มีชัยฯ เปิดโอกาสให้แล้วว่า ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกัน ถ้าเห็นว่าไม่อยู่ในอ�านาจขององค์กรตน  
แต่อยู่ในอ�านาจองค์กรอื่นก็ต้องส่งเรื่องไปให้องค์กรอื่น จะท�าให้รวดเร็วขึ้น องค์กรอิสระที่คิดว่า 
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตต้ิองท�างานด้วยมากทีสุ่ดคอืผู้ตรวจการแผ่นดนิ ควรจะมกีารพูดคยุ 
หารอืกนัในระดบัองค์อ�านาจอย่างน้อย 2 - 3 เดอืนครัง้ แต่ระดบัเจ้าหน้าทีค่วรประสานกนัอยูต่ลอดเวลา 

ประการทีส่อง คดิว่า 10 กว่าปีทีผ่่านมาไม่ได้เหน็ความร่วมมอืด้านนี ้ความจรงิเป็นเครือ่งมอื 
ท่ีทรงพลังท่ีสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ท่านจะต้องเล่นเรื่องการเมือง น่ันคือความสัมพันธ์กับ 
คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎรและของวุฒิสภา  
ในต่างประเทศเขาใช้องค์กรน้ีให้เป็นประโยชน์เพราะว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะไปสั่ง 
ไม่ได้ ได้แต่มีข้อเสนอแนะ ถ้าคณะรัฐมนตรีเห็นด้วยก็จบ ถ้าคณะรัฐมนตรีไม่สนใจก็รายงานต่อ 
สภาผู้แทนราษฎรถ้าความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับกรรมาธิการฯ 
เป็นไปด้วยดีตั้งแต่เริ่มแรก เรื่องบางเรื่องคณะกรรมาธิการฯ ไม่ต้องสอบสวนเอง ส่งให้คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติดู เรื่องบางเรื่องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดูแล ้วรายงาน 
คณะกรรมาธิการฯ เลย คือพูดง่าย ๆ ว่ามีพลังอยู ่ทั้งคู ่ทั้งกรรมาธิการและทั้งคณะกรรมการ 
สทิธมินษุยชนแห่งชาต ิการร่วมมอืกันระหว่างคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตกิบัสภาผูแ้ทนราษฎร 
ผ่านคณะกรรมาธิการอาจท�าได้โดยฝ่ายกรรมาธิการฯ ก็มีตัวแทนกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไป
นั่งอยู่ในอนุกรรมาธิการฯ หรือในกรรมาธิการฯ รายงานทุกเรื่องต้องส่งไปที่น่ันและให้มีการถกเถียง 
กัน จริงอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเมืองของพรรคการเมือง แต่ต้องยอมรับว่าในกรรมาธิการฯ  
ความเป็นการเมืองของพรรคมีน้อยกว่าในสภาผู ้แทนราษฎร ดังนั้นถ้ากรรมาธิการฯ จับเรื่องที่ 
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตส่ิงมาและขยายผลทางการเมอืง เช่น ไปตัง้กระทูถ้ามหรอืไปด�าเนนิ 
การทางการเมือง มีการแถลงข่าว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่ต้องไปต่อสู้กับรัฐบาลเอง 
กรรมาธิการฯ ก็อยากได้ผลงานอยู่แล้ว ถ้าท�างานร่วมกันได้ เชื่อว่าความมีตัวตนของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะมีมากขึ้นและจะได้เครือข่ายมากขึ้น ไม่ต้องพูดถึงองค์กรสิทธิมนุษยชน 
ภาคประชาสังคมเพราะว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท�าอยู ่แล ้ว ตรงนี้ต ้องท�าต่อ 
เพราะว่าเขาเป็นตัวเชื่อมของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ตรงนี้ก็มีข้อคิดอยู่นิดหนึ่งว่า ถ้าเรื่องใดองค์กร 
สิทธิมนุษยชนภาคประชาสังคมท�าอยู ่แล้ว และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนั้นโดยตรงอยู ่แล้ว  
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ถ้าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพลา ๆ  มือลงได้ก็น่าจะดี เช่น เรื่องผู้บริโภค สิทธิของผู้บริโภค
ก็เป็นสิทธิทางรัฐธรรมนูญ แต่ว่าคุณสารี อ่องสมหวัง13 ก็ดี ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
เขาก็ท�าอยู่ในระดับหน่ึง แต่ว่าเรื่องไหนที่ยังไม่มีผู ้รับผิดชอบและยังไม่มีเจ้าภาพคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะท�าก็น่าสนใจ เครือข่ายองค์การพัฒนาเอกชนไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่า
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีฐานตรงน้ีอยู่มาก

เครือข่ายอีกภาคหน่ึงซึ่งวันน้ีคิดว่าท่านประกายรัตน์ฯ จะต้องลงมือท�าคือ เครือข่าย 
ภาคเอกชน วันนี้การไปพูดกับที่ประชุมร่วม 3 องค์กรภาคเอกชนซึ่งมีการประชุมทุกเดือน เรื่องประมง 
แล้วท่ีภาคเอกชนเห็นคือปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยแท้แล้วท�าผิดโดยภาคเอกชนแล้วต่อไปก็จะ
ไม่เท่านี้เพราะว่าสิทธิมนุษยชนเป็นวาระของโลก ในค�าประกาศหลังสหัสวรรษในเรื่องการอยู่ดีกินดี
เพราะว่าคนต้องมีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ต้องมีสิทธิเสมอภาค ต้องมีเสรีภาพ เพราะฉะนั้นการดึง
ภาคเอกชน การดึงคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้ามาแล้วก็สามารถ
ท�าให้เป็นเจ้าภาพได้ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) 
จัดประกวดบอร์ดดีเด่น14 มีรัฐบาลดีเด่น ท�าไมเราไม่จัดบ้าง ที่บริษัทที่ไปท�ากิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของภาคธุรกิจ (Corporate Social Responsibility: CSR) เชิงประชาสงเคราะห์เอาเงินไป
ให้โรงเรียนนั้น ๆ ไปปลูกต้นไม้ก็ดี แต่ว่าถ้าท�าเชิงโครงสร้างคือสามารถสร้างความเป็นธรรมให้กับ
ลูกจ้างและลูกค้าของเขามากขึ้น จะเห็นได้เลยว่าคนได้ประโยชน์ ยกตัวอย่างกรณีหน่ึง ไม่รู้ว่าเป็นเรื่อง
ร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดินหรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เวลาไปขอติดตั้งไฟฟ้าหรือ
โทรศัพท์ ไม่มีประเทศไหนที่เราเอาเงินไปให้เขาเราจะซื้อบริการจากเขา ซื้อไฟฟ้า ซื้อโทรศัพท์ ถ้าอยู่
ฝรั่งเศส อยู่อเมริกาคุณจะติดตั้งไฟฟ้าหรือโทรศัพท์ เขาจะรีบมาให้บริการ เพราะว่าค่าบริการคือข้าว
ที่เราเอาไปให้เขากิน แต่ประเทศไทยท่านสังเกตไหมว่า สิทธิของผู้บริโภคในประเทศไทยโดยเฉพาะ
กจิการผกูขาดของรฐันัน้ มอีย่างหรอืให้ผูใ้ช้จ่ายค่าประกนัมเิตอร์ไฟฟ้า จ่ายค่าบตัรอซีีพ่าส (Easy Pass)15 

13 คุณสารี อ่องสมหวัง ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค
14 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (Thai Institute of Directors: IOD) จดัโครงการประกาศ

เกยีรตคิณุ “คณะกรรมการแหง่ป”ี หรอื “Board of the Year Award” อนัเปน็โครงการหนึง่ภายใตก้จิกรรมของ
คณะอนุกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์การด�าเนินการเกี่ยวกับ Corporate Governance 
ในประเทศไทย ที่จะยกย่องและส่งเสริมคณะกรรมการที่มีคุณภาพและประสิทธิผล ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลแห่งชาติ โดยความร่วมมือของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์
แหง่ประเทศไทย สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  สมาคมธนาคารไทย สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทยและสภาธุรกิจ และตลาดทุนไทย

15 บัตรอีซี่พาส (Easy Pass) คือ ชื่อบัตรที่ใช้ในระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (Electronic Toll 
Collection System: ETC) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่ทางการทางพิเศษ 
แหง่ประเทศไทย (กทพ.) น�ามาใชใ้นการแกป้ญัหารถตดิบริเวณหนา้ดา่น โดยผู้ใชบ้รกิารสามารถขบัรถผ่านชอ่งทาง 
พิเศษที่มีป้ายแสดงค�าว่า Easy Pass ได้ทันที ซ่ึงจะช่วยอ�านวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกใหม่ ส�าหรับผู้ใช้
บริการทางพิเศษ
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จะเก็บเงินเราทั้งที่บัตรดังกล่าวก็ดี มิเตอร์ไฟฟ้าก็ดี มิเตอร์ประปาก็ดี เป็นหม้อข้าวเขาแท้ ๆ  ที่จะใช้เก็บ
เงินจากประชาชนแต่บังคับให้ประชาชนไปจ่ายค่าเครื่องมือท�ามาหากินของหน่วยงานซึ่งเปรียบเสมือน 
หม้อข้าวขององค์กรเหล่านั้นอย่างนี้เป็นธรรมหรือ? สิทธิอย่างน้ีถ้าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติท�านอกจากจะไม่ต้องเผชญิหน้ากบัรฐับาลแล้ว ยงัได้ประโยชน์กบัประชาชนเป็นล้าน ๆ  ครอบครวั  
ถ้าผู้บรรยายเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะท�าเรื่องนี้ ทราบไหมว่า เรื่องการตัดไฟฟ้าเป็น
เหตุให้คนตายไปแล้วคนหนึ่งที่ปทุมธานี ไม่แน่ใจว่ามาร้องท่านหรือไม่ เรื่องคือ ในหมู่บ้านจัดสรร  
ตอนเช้าลูกไปท�างานเพราะว่าเป็นลูกจ้างก็กลับค�่า ลูกต้องจ้างคนมาดูแลพ่อและต้องใช้เครื่องช่วย 
หายใจ มีบิลค่าไฟฟ้าค้างไว้ยังไม่ช�าระ ทางการก็ไปตัดไฟท�าให้พ่อตาย อย่างนี้เป็นแนวปฏิบัติอะไรกัน 
ที่จะใช้วิธีแบบนี้โดยที่คุณยังไม่มีกระบวนการตรวจสอบที่เหมาะสม เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างน้ี 
มองข้ามไม่ได้ เพราะว่าคนที่ได้ประโยชน์จากการถูกละเมิดสิทธิท�านองนี้ บังเอิญคุณสารี อ่องสมหวัง  
ยงัไม่ได้ท�า ส�านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคกย็งัไม่ได้ท�า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
จะดูหรือไม่ จะคุยกับการไฟฟ้าได้หรือไม่ คุยกับรัฐบาลได้ไหมแล้วเปิดแถลงข่าวใหญ่ ถ้าคนรู้ว่า 
ถ้าไม่ต้องจ่ายประกันมิเตอร์ไฟฟ้า ไม่ต้องจ่ายค่าประกันโทรศัพท์ ไม่ต้องจ่ายค่าเครื่องมืออีซี่พาสอีก  
เพราะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นคนท�า จะสร้างส่ิงที่เรียกว่า “ความคาดหวังที่สมหวัง” 
แล้วก็ความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนได้

ส่ิงที่เรียกว่าความร่วมมือกับราชการ ถ้าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีหน้าที่
ตรวจสอบอย่างเดียวซึ่งต้องท�าในด้านหน่ึงเพราะว่ากฎหมายได้เขียนเอาไว้แล้ว ตามหลักการปารีสเขียน
ไว้ว่าท่านต้องติดตามตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่ถ้าท�าด้านน้ันด้านเดียวโดยขาดมิติในเรื่อง 
ความร่วมมือ โอกาสที่ส่วนราชการจะให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็จะ 
น้อยลง เพราะฉะนัน้ถงึแม้ด้านหนึง่หน่วยงานของรัฐอาจจะมปัีญหาเรือ่งการละเมดิสิทธิมนุษยชน แต่ในอกี 
ด้านหนึ่งก็เป็นหน่วยงานที่ไม่อยากละเมิดโดยตรงแต่ว่าเพราะไม่รู้ เพราะเคยชิน อย่างเรื่องมิเตอร์ไฟฟ้า  
มิเตอร์ประปา เรื่องท�านองน้ีถ้าหากว่าเราสามารถประสานกับทางราชการได้ แล้วก็สามารถปรับอะไร
กันได้เองและเป็นผลงานร่วมกันก็น่าจะดี ซึ่งเป็นประเด็นที่น�าไปสู่อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องความมีตัวตน 
ที่ประชาชนเห็นได้กับเรื่องความน่าเช่ือถือ ต้องยอมรับว่าจากผลส�ารวจการรับรู ้ของประชาชน
ต่อองค์กรอิสระต่าง ๆ ของสถาบันพระปกเกล้า คนรู ้จักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
น้อยมาก น้อยกว่าผู้ตรวจการแผ่นดิน อาจจะดีกว่าส�านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นิดหนึ่ง เพราะส�านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะหลังคนไม่รู ้จักเลย 
เพราะว่าท่านนัง่ให้ค�าปรกึษาแก่คณะรฐัมนตร ีโดยคณะรฐัมนตรทีราบแต่ไม่ปฏบิตั ิทราบเพ่ือส่งกระทรวง 
ด�าเนินการ กระทรวงทราบแล้วก็เข้าลิ้นชัก ความมีตัวตนที่ประชาชนเห็นได้น้อยหรือไม่เห็น เมื่อคน
ไม่เห็นก็ไม่รู้จะไว้ใจอย่างไร การสร้างความมีตัวตนก็คือต้องท�าให้คนสมหวัง ถ้าคนสมหวังแล้วจะน�า
ไปสู่ความไว้วางใจ โดยท�าได้สองแบบ แบบที่หนึ่ง จ้างโทรทัศน์ วิทยุ ออกหนังสือพิมพ์อย่างต่อเนื่อง
ว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคืออะไร โฆษณาไปแบบนี้ แต่เสียเงินแล้วอาจจะไม่ได้ผลเต็ม
เม็ดเต็มหน่วยแต่ก็อาจจ�าเป็นต้องท�า การที่มีรายการวิทยุ มีคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์บ้าง เขียนเรื่อง
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เหตุการณ์ส�าคัญ ๆ การละเมิดสิทธิมนุษยชนไปลงวารสารต่าง ๆ ก็อาจจะต้องท�า แต่ในเวลาเดียวกัน
ความส�าคัญที่สุดในความเห็นของผู้บรรยายคือ ผลงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้อง
พิสูจน์ท่ีผลงานและเป็นผลงานที่ประชาชนคาดหวังไว้ เช่น เรื่องกระบวนการยุติธรรม เรื่องปากท้อง 
ส่วนเรื่องมิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์ประปา ดูเป็นเรื่องเล็กแต่ความจริงส่งผลกระทบมากมาย ถ้าดูเรื่อง
ท�านองนี้อีกให้ชัดเจนแล้วเห็นชัด ๆ ว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท�าถึงเรื่องปากท้องของ 
ประชาชน สิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ และท่านก็ต้องท�าเรื่องสิทธิไปด้วยซึ่งสิทธิทาง 
การเมืองเป็นผลกระทบใหญ่ ๆ 

ประเด็นสุดท้ายคือ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับน้ีพูดถึงหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นฉบับแรกของโลก 
เพราะว่าฉบับอื่นในโลกจะพูดถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคลของประชาชน เมื่อเป็นสิทธิของบุคคลของ
ประชาชนแล้วก็เป็นหน้าที่ของรัฐ ถ้ารัฐไม่ท�าประชาชนก็ไปฟ้องรัฐก็จบ แต่เมื่อเขียนเป็นหน้าที่ของ
รัฐจะเกิดเป็นปัญหาอะไรขึ้นก็ไม่ทราบในอนาคต แต่คนจะใช้หมวดน้ีเล่นงานรัฐมาก คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรที่จะมีการเตรียมการได้แล้วว่า หมวดหน้าที่ของรัฐจะเกี่ยวพันอย่างไรกับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติบ้าง ถ้าคนมาร้องรัฐไม่ท�า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
จะพูดอย่างไร ท่านกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ ท่านตอบว่าคนมาถามว่าเขียนหน้าที่ของรัฐใคร 
มีสิทธิ ท่านก็บอกว่าประชาชนมีสิทธิ คนก็ถามท่านว่า แล้วถ้ารัฐไม่ท�าจะท�าอย่างไร ก็ไปร้อง 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าละเว้นซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นคดีอาญา
ใหญ่ไปเลย เรื่องนี้ต้องมานั่งพูดกันอีกทีว่าหน้าที่ของรัฐท้ายที่สุดคืออะไร ไม่รู้ใครเป็นเจ้าภาพ แต่มี
ปัญหาในการตีความและในทางวิชาการ เพราะว่าผู้บรรยายก็รู้รัฐธรรมนูญมาบ้าง แต่ไม่เห็นประเทศ
ไหนที่เขียนเรื่องหน้าที่ของรัฐ ที่จะฝากท่านคือเมื่อมีหน้าที่ของรัฐ คติพุทธคติไทยนี้เราเคยเรียนหน้าที่ 
พลเมืองตั้งแต่เด็กใช่ไหม วันนี้ไม่แน่ใจว่า การพูดถึงสิทธิและผลสุดท้ายคู่กับหน้าที่ถูกไหม สิทธิของ 
คนอื่นคือหน้าที่ของเรา แต่สิทธิเสรีภาพพอมาพูดในเมืองไทยกลายเป็นสิทธิของเรากลายเป็นหน้าที่ 
ของคนอื่น แล้วเราก็ไม่ต้องมีหน้าที่กับใคร รัฐธรรมนูญเขียนถึงหน้าที่ของรัฐ เมื่อต่างประเทศก็มีอย่างใน 
สหรัฐอเมริกามีปฏิญญาอเมริกาว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของมนุษย์ (American Declaration of  
the Rights and Duties of Man) สหรัฐอเมริกาได้ลงนามด้วย การที่จะหยิบยกหน้าที่ของบุคคลขึ้นมา 
ขยายว่าถ้าเป็นตัวเรา เราต้องดูหน้าที่ของเราที่มีต่อคนอื่นด้วย ในขณะที่รักสิทธิของเรา เราก็ดูหน้าที่
ของเราท่ีมีต่อคนอื่นด้วย พระพุทธเจ้าท่านไม่เคยพูดถึงสิทธิแต่ความจริงท่านพูดถึงหน้าที่ ท่านสอน
เรื่องทิศหก หน้าที่ของเราต่อคนอื่น ต่อพ่อแม่ ต่อครูอาจารย์ ต่อบุตร ต่อภรรยา ต่อบริวารทั้งหลาย
เป็นอย่างไร ทิศหกคือหน้าที่ของเราซึ่งก็คือสิทธิของอีกฝ่ายหนึ่ง คือถ้าพูดถึงสิทธิของเราจะเป็นความ
อยากได้เป็นกิเลส แต่ถ้าพูดถึงหน้าที่ก็จะเกิดเป็นสิทธิของอีกฝ่ายหนึ่ง เช่น หน้าที่ของบุตรที่มีต่อบิดา
มารดา ก็เป็นสิทธิของบิดามารดา หน้าที่ของบิดามารดาที่มีต่อบุตร ก็เป็นสิทธิของบุตร จ�าเป็นที่จะ
ต้องพูดถึงหน้าที่ด้วย วันนี้เราเน้นเรื่องสิทธิ ผลสุดท้ายจะน�าไปสู่สิ่งที่อริสโตเติลพูดไว้ว่า “ท้ายที่สุด
ประชาธิปไตยแบบน้ีแบบเสรีภาพเต็มที่ จะน�าไปสู่การท�าลายตัวเองและกลายเป็นเผด็จการในสุดที่
เหมือนที่เราประสบในทุกวันน้ี”
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  ค�าถาม - ค�าตอบ 

ค�าถาม ขอสอบถาม 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือ ขณะน้ีมีแนวความคิดหน่ึงว่าควรจะ
สร้างหรือก�าหนดหลักการสิทธิมนุษยชนให้อยู่ในรัฐธรรมนูญ ตัวอย่างที่เกิดข้ึนก็คือ รัฐธรรมนูญของ
ฝรั่งเศสท่ีอาจารย์ถนัดได้ระบุไว้ในเรื่องสิทธิมนุษยชน จ�าข้อความได้คร่าว ๆ ว่าถึงขนาดก�าหนดว่า
เป็นมรดกร่วมกันของมนุษยชาติ (common heritage) อะไรท�านองนี้ เมื่อวานได้เห็นตัวบทจ�าไม่ได ้
ว่าเขียนไว้ถึงขนาดนั้น สมมติว่าถ้าเราจะมีหลักเกณฑ์นั้นอยู ่ในรัฐธรรมนูญไทย จะมีผลดีอย่างไร 
หรือไม่ เท่าที่ทราบในเวลาน้ีรัฐธรรมนูญไทยมีอยู่อย่างน้อย 2 เรื่องที่ยังแก้ไขไม่ได้ เรื่องแรก เป็นเรื่อง 
รูปแบบของรัฐที่จะต้องเป็นรัฐเดี่ยว เรื่องที่สองคือ เรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันม ี
พระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ ซึง่สองเรือ่งน้ีแก้ไขไม่ได้ในรฐัธรรมนญู สมมตว่ิาเราสร้างหลกัเกณฑ์ขึน้มา 
อีกหลักเกณฑ์หน่ึงคือ หลักสิทธิมนุษยชนจะต้องเป็นสิ่งซึ่งรัฐจะต้องก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญจะดีหรือไม่

ประเด็นที่สองคือ การท�างานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เราออกแบบ
ในลักษณะเป็นองค์กรกลุ่มซึ่งอาจจะแตกต่างจากผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งเป็นองค์กรเดี่ยว ในกรณี
ขององค์กรกลุ่มอย่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็มีหลักเกณฑ์โดยหลักเกณฑ์นี้ปรากฏ
อยู่ในหลักการปารีสด้วยและกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทยด้วย คือ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะต้องมีอิสระและเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ ความเป็น 
กลางจะเห็นได้ชัดพอสมควร แต่ความเป็นอิสระกับองค์กรกลุ่มจะเกี่ยวพันกันอย่างไร เช่น กรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่ละคนสามารถที่จะไปปฏิบัติหน้าที่โดยที่ไม่ได้ยึดกับองค์กรกลุ่ม อย่างนี้จะ
ท�าได้เพียงใด การที่เราต้องมาประชุมหารือกันอย่างที่อาจารย์พูดว่า ถ้าเป็นรูปของคณะกรรมการแล้ว
อาจจะล่าช้า และข้อสรุปที่ได้มาอาจจะเกิดการประนีประนอมกันมากกว่า แล้วรูปแบบการท�างาน 
ท่ีควรจะเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งจะกระทบรูปแบบ 
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การท�างานค่อนข้างมาก อาจจะแตกต่างจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
หรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพราะว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะมีภาคประชาสังคม
รวมอยู่ด้วย สองประการน้ีท่านอาจารย์จะมีความเห็นอย่างไร 

ค�าตอบ ประเด็นแรกเรื่องสิทธิพื้นฐาน รัฐธรรมนูญเยอรมันใช้ค�าว่า “eternal clause” 
คือจะแก้ให้ลดไม่ได้เป็นข้อห้ามเลย แก้ในทางที่เพิ่มได้ เพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของร่างรัฐธรรมนูญ
ของฉบับที่ผู ้บรรยายมีส่วนร่วมอยู่ด้วย ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ไม่ผ่าน สปช. นั้นก�าหนดว่าถ้าจะแก้
เรื่องอะไรยากง่ายไม่เท่ากัน ห้ามแก้ไขเลยคือเรื่องรูปแบบการปกครองกับเรื่องรูปของรัฐ เรื่องนี้ส�าคัญ
ที่จะท�าให้คนไทยฆ่ากัน แต่ว่าที่แก้ยากมาก ๆ ก็จะมีเรื่องในมาตรา 269 หลักการพื้นฐานมีอยู่ 6 ข้อ 
ข้อหนึ่งหลักประกันเพื่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมือง และ
อีกข้อหนึ่งก็คือ วงเล็บส่ีสาระส�าคัญของบทบัญญัติภาคสามหลักนิติธรรม ศาล และองค์กรตรวจสอบ 
การใช้อ�านาจรัฐซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอยู ่ในองค์กรตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ  
การแก้ไขเพิ่มเติมท�าไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการเรื่องสิทธิเสรีภาพนั้นจะแก้ได้เพ่ือขยายหรือเพ่ิม
สิทธิเสรีภาพหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงานขององค์กรเท่านั้น แล้วเมื่อเป็นหลักการพื้นฐาน 
แล้วนอกจากคะแนนเสียง การออกเสียงขั้นสุดท้ายสองในสามของสภาแล้วต้องไปหาประชามติ  
เห็นด้วยกับท่านประธานวัสฯ คือควรจะแก้ได้ยาก ที่ห้ามแก้เลยอย่างรัฐธรรมนูญเยอรมันก็มีประเด็น
ว่า ถ้าอย่างนั้นเขาก็แก้รัฐธรรมนูญเพื่อแก้บทบัญญัติที่ห้ามแก้ก่อน พูดกันในทางวิชาการ แต่ว่าเรา
รู้ทันเราจึงเขียนห้ามไว้ว่าหลักเกณฑ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ ถ้าคุณจะแก้สองในสามต้องประชามติด้วย 
เพราะไม่เช่นนั้นก็จะใช้วิธีที่แก้รัฐธรรมนูญธรรมดาไปแก้บทแก้ไขเพ่ิมเติมก่อนแล้วก็จะท�าให้บทแก้ไข
เพิ่มเติมนั้นลดความเข้มข้นลงแล้วไปแก้บทเรื่องสิทธิและเสรีภาพ เห็นด้วยกับค�าถามข้อแรกของท่าน
ประธานวัสฯ เพียงแต่ว่าจะหากลไกอะไร

ประเด็นที่สองเห็นด้วยว่า กรณีมีปัญหาว่าถ้าจะด�าเนินการให้ราบรื่น ต้องเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันแต่เมื่อจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน บางทีความรวดเร็วทันการก็ขาดไป อีกประการหน่ึง  
ต้องประนีประนอมเพื่อไม่ให้องค์กรแตก ดังน้ัน ควรหรือไม่ที่จะมีผู้เชี่ยวชาญอิสระแล้วตกลงกันไว ้
ล่วงหน้าว่า เมือ่เราเลอืกผูเ้ชีย่วชาญอสิระคนไหนแล้ว เขาเสนออะไรลกูผูช้ายและลกูผูห้ญงิ 7 คน จะบอก 
ว่าสัญญาลูกผู้ชายอย่างเดียวไม่ได้ต้องสัญญาลูกผู้หญิงด้วย เวลาน้ีจะไม่ยึกยักจะลงมติเห็นชอบเลย
ว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบกับข้อเสนอนี้จะเขียนในกฎหมายไม่ได้เพราะว่าเป็น 
อ�านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติถูกหรือไม่ แต่เป็นข้อตกลงของสุภาพบุรุษและ 
สุภาพสตรีว่าจะไม่คัดค้าน (oppose) จะไม่สกัดกั้น (deter) ถ้ายื้อกันเมื่อไร งานไม่ออก เพราะฉะนั้น 
ก็เป็นข้อคิดว่ากฎหมายจะไปเขียนไม่ได้ ต้องเป็นการตัดสินใจของ 7 ท่าน แต่ว่านอกเหนือจาก 
กฎหมายแล้ว ยังมีธรรมเนียมปฏิบัติยังมีข้อตกลงร่วมกันอะไรก็ได้ที่จะต้องยึดถือเห็นชอบร่วมกันก่อน 
ซึ่งจะท�าให้ประเด็นที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแตกกันหรือท�าท่าจะไปไม่ได้ก็อาจจะ 
ไปได้เร็วอาจต้องเส่ียงคือต้องเลือกคนให้ถูกและต้องยอมรับว่าถ้าเขาท�าอะไรไปแล้วก็ต้องปล่อย
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ค�าถาม ท่านอาจารย์พูดถึงผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นนิมิตใหม่อย่างหนึ่งของกระบวนการ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเรื่องนี้เป็นเรื่องสมมติ ถ้าอาจารย์ได้รับคัดเลือกเป็นประธาน
สรรหาผู้เชี่ยวชาญอิสระของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอให้ยกตัวอย่างคนที่มีคุณสมบัติ 
ที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระ

ค�าตอบ มหีลายคน เช่น ศาสตราจารย์
วิทิต มันตาภรณ์ ถ้าอาวุโสหน่อยศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี นายอานันท์ 
ปันยารชุน ถ้าอาวุโสมากว่านั้น ดร. คณิต ณ นคร 
ก็เป็นตัวอย่าง แต่ว่าต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือให้ท่าน  
ไม่ใช่ให้ท่านมาสอบสวนเอง คิดว่ามีคนรุ ่นหนุ ่ม
ที่เริ่มจะเป็นดาวรุ ่งที่อาจยังไม่โด่งดังเท่าที่ควร 
ก็ท�าได้มีมากมาย ทั้งที่เป็นนักวิชาการ เป็นองค์การ
พัฒนาเอกชนสายกลาง (moderate NGOs)  
คุณบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ เป็นได้ไหม ถ้าเป็นองค์การ
พัฒนาเอกชน เขาไม่ได้เป็นองค์การพัฒนาเอกชน

หัวรุนแรง (extreme NGOs) แต่เป็นองค์การพัฒนาเอกชนและเป็นนักวิชาการด้วย เมื่อเอ่ยชื่อ 
คนเหล่านี้ท่านจะเห็นได้ว่ามีคนที่เป็นนักวิชาการก็มีมากกว่านี้อีกไม่ใช่ไม่มี เช่น ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก 
พงษ์ไพจิตร ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชุมชน บุคคลเหล่านี้เป็นที่รู้จักในวงการระหว่างประเทศและเป็นที่
ยอมรับในประเทศ ซึ่งเราสามารถใช้ประโยชน์จากท่านเหล่านี้ได้ แม้กระทั่งท่านอดีตประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไม่แน่ถ้าให้อาจารย์เสน่ห์ จามริก กลับมาท่านเดียว ให้อาจารย์อมรา พงศาพิชญ์  
กลับมาท่านเดียว เราอาจจะเห็นประติมากรรมชั้นเยี่ยมก็ได้ ท่านลองนึกภาพดู ถ้าให้ศาสดาของศาสนา
ต่าง ๆ มานั่งประชุมกันเพื่อที่จะประกาศศาสนาไม่มีทางส�าเร็จได้
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หลักความเป็นอิสระและหลักความเป็นกลาง 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของ กสม.1

ศาสตราจารย์บรรเจิด สิงคเนติ

บทคัดย่อ

บทความน้ีกล่าวถึงหลักความเป็นอิสระและหลักความเป็นกลางในความหมายทั่วไปของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และหลักความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดยหลักความเป็นอิสระของเจ้าหน้าที่ก็คือบุคคลธรรมดาซึ่งใช้อ�านาจ
ในนามของรัฐกระท�าการภายในขอบเขตอ�านาจหน้าที่ ย่อมมีอิสระในการด�าเนินการภายใต้หลัก 
ความผูกพันของแต่ละอ�านาจซึ่งมีความแตกต่างกัน เพื่อให้บรรลุภารกิจขององค์กรที่ใช้อ�านาจนั้น ๆ 
โดยได้แยกสาระส�าคัญของหลักความเป็นอิสระเป็น 4 ส่วน 

1) การกระท�าในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2) การกระท�าในภารกิจใดภารกิจหนึ่งของ
รัฐ 3) เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอิสระในการด�าเนินภารกิจเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 4) ผูกพันตามลักษณะ
ของแต่ละองค์กร เช่น องค์กรนิติบัญญัติ องค์กรตุลาการ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ความเป็นอิสระ
ขององค์กรต่าง ๆ ในแต่ละมิติ เช่น ความอิสระในการจัดองค์กร อิสระในการท�าหน้าที่ อิสระในการ
บริหารงานบุคคล ในส่วนของหลักความเป็นกลาง ผู้เสวนาได้ให้ความหมายของหลักความเป็นกลางว่า 
เจ้าหน้าที่ที่ใช้อ�านาจรัฐต้องปราศจากความล�าเอียง การขัดกันในต�าแหน่งหน้าที่ (incompatibility) 
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ (conflict of interest) ส่วนหลักความเป็นอิสระและความเป็นกลางใน
การปฏิบัติหน้าที่ของ กสม. ในฐานะองค์กรตรวจสอบต้องเป็นไปตามหลักการปารีส (Paris Principles) 
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องเป็นองค์กรที่มีอิสระด้านการปฏิบัติงาน มีอิสระที่จะไม่ถูกแทรกแซง
จากฝ่ายการเมือง และมีอิสระในด้านงบประมาณซึ่งไม่อยู่ในก�ากับของฝ่ายบริหาร 

ค�าส�าคัญ:  สิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กสม. หลักความเป็นอิสระ  
หลักความเป็นกลาง หลักการปารีส

1 ปรบัปรงุเนือ้หาจากการบรรยายในการสมัมนาทางวชิาการ เรือ่ง “หลักความเปน็อสิระและหลักความ
เปน็กลางในการปฏบิตัหินา้ทีข่อง กสม.” วนัที ่23 พฤษภาคม 2559 ณ หอ้งเสวนา ชัน้ 6 ส�านกังานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยศาสตราจารย์บรรเจิด สิงคเนติ
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Principle of Independence and Neutrality in the 
Performance of the National Human Rights Commission of 

Thailand, NHRCT*

Professor Banjerd Singkaneti

Abstract

The discussion on this academic seminar is about the main principles of 
independence and neutrality in the general sense of public officials and the principle 
of independence and neutrality in the performance of the National Human Rights 
Commission of Thailand, NHRCT.  The principle of independence of the authorities is 
normal person who are authorized to act on behalf of the state within their scope of 
authority.  They are free to perform their obligations under their respective jurisdiction, 
which have different tasks. In order to achieve the organization’s mission, their powers 
have isolated the essence of the principle of freedom in four parts:

1) to acts as the official state;
2) to complete any mission of the state;
3) to carry out their mission to achieve the missions;
4) to be bounded by the characteristics of the organization, such as 

legislative bodies, judicial organization, independent organization according to the 
Thai Constitution.

The independence of the organization in each dimension, such as the 
independent to organize, the independent to work on function and administration 
on personnel management.

For the principle of neutrality, Prof. Banjerd emphasized on the principle 
of neutrality that the officials of the state must be unbiased or impartial, the conflict 
in the position or incompatibility and conflict of interest.

* This paper summarized at the seminar on Principle of Independence and Neutrality 
in the Performance of the National Human Rights Commission of Thailand-NHRCT in May 23, 
2016 at the Office of the National Human Rights Commission.



วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน156

The principle of independence and neutrality in the performance of 
the duties of the National Human Rights Commission of Thailand, NHRCT, as the 
inspection organization, must be based on the Paris Principles. The national human 
rights organization must be independent on operation, be free to the intervention of 
political parties and be the financial autonomy which is not under the administrative 
control. 

Keywords:  Human rights, National Human Rights Commission of Thailand, NHRCT, 
Principle of independence, Principle of neutrality, Paris Principles
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  หลักความเป็นอิสระและหลักความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ของ กสม.

หลักความเป็นอิสระและหลักความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในรอบ 1 ทศวรรษที่ผ่านมา การท�าหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติอยู่ในภาวะที่ยากล�าบากพอสมควร เนื่องจากสถานการณ์ภายนอกประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน 
เป็นประเด็นที่ประเทศมหาอ�านาจใช้เป็นเครื่องมือส�าคัญในการกดดันประเทศไทย อย่างไรก็ตาม
สถานการณ์ภายนอกไม่เท่ากับสถานการณ์ภายในประเทศที่มีความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งเป็นเหตุผล
ประการหนึ่งที่น�ามาสู่การร้องเรียน ถ้าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติวางบทบาทไม่ดีอาจจะถูก
กล่าวหาว่าไม่เป็นกลางหรือไม่อิสระ ภาวะความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมานั้นมีเหตุการณ์ที่ท�าให้
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่านหนึ่งถูกถอดถอน ฉะนั้นภาวการณ์หนึ่งทศวรรษเป็นภาวการณ์ 
ของความยากล�าบากในเรื่องการท�างานด้านสิทธิมนุษยชน ดังนั้นประเด็นที่จะแลกเปลี่ยนคือ 
เร่ืองหลักความเป็นอิสระและหลักความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ

หลักความเป็นอิสระในความหมายทั่วไปของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หลักความเป็นกลางของ
เจ้าหน้าที่ และอิสระและความเป็นกลางของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
เป็นอย่างไรเมื่อกล่าวถึงความเป็นอิสระของเจ้าหน้าที่ของรัฐมักจะได้ยินกันมาโดยตลอดว่าแต่ละ 
หน่วยงานล้วนอสิระทัง้นัน้ ความจรงิแล้วอสิระมอียูห่ลายมติ ิหลกัความเป็นอสิระของเจ้าหน้าทีข่องรฐัและ 
ประเภทของความเป็นอิสระของเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหลายประเภท ความหมายของหลักความเป็นอิสระ 
คืออะไร อ�านาจรัฐทั้งหมดถูกใช้ผ่านบุคคลธรรมดา รัฐใช้อ�านาจผ่านตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยบุคคลธรรมดา 
ที่เรียกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเครื่องมือในการท�าให้บรรลุภารกิจของรัฐ เพราะฉะนั้นการที่อ�านาจรัฐ
ถูกใช้ผ่านโดยบุคคลธรรมดา จึงมีประเด็นในเรื่องอิสระและความเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางเพราะว่า
เจ้าหน้าที่คือบุคคลธรรมดาซึ่งมีชีวิตเลือดเนื้อตัวตนอยู่ จะเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางเป็นอิสระหรือ
ไม่ ความเป็นอิสระของเจ้าหน้าที่คือการที่บุคคลธรรมดาซึ่งใช้อ�านาจในนามของรัฐกระท�าการภายใน 
ขอบอ�านาจหน้าที่น้ันย่อมมีอิสระในการด�าเนินการภายใต้หลักความผูกพันของแต่ละอ�านาจซึ่งมี 
ความแตกต่างกัน ทั้งน้ีเพื่อให้บรรลุภารกิจขององค์กรที่ใช้อ�านาจนั้น ๆ 

จากหลักความเป็นอิสระนี้สามารถแยกสาระส�าคัญได้ 4 ประการ ได้แก่ ประการที่หนึ่ง  
เป็นการกระท�าทั้งหลายทั้งปวงในฐานะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ประการท่ีสอง เป็นการกระท�าในกรอบ
ภารกิจใดภารกิจหนึ่งของรัฐ ประการที่สาม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอิสระในการด�าเนินภารกิจเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว และประการสุดท้ายอยู่ภายใต้ความผูกพันตามลักษณะขององค์กรนั้น ๆ  
ซึ่งความผูกพันของแต่ละองค์กรไม่เหมือนกัน องค์กรทางการเมืองผูกพันลักษณะหนึ่ง องค์กรศาลผูกพัน 
ลักษณะหนึ่ง องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญก็ผูกพันอีกลักษณะหนึ่ง แต่ละองค์กรล้วนมีความผูกพันใน
บริบทที่มีความแตกต่างกัน ความเป็นอิสระของเจ้าหน้าที่ของรัฐน้ันจะแยกย่อยได้ในหลายมิติ อาทิ 
อิสระของเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายการเมือง อิสระของเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายตุลาการ อิสระของเจ้าหน้าที่
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ของรัฐ ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ อิสระของเจ้าหน้าที่ของรัฐในทางปกครอง อิสระของเจ้าหน้าที ่
ของรัฐในทางวิชาชีพ ความเป็นอิสระจึงมีความหลากหลายมาก

อิสระของฝ่ายการเมือง โดยเฉพาะฝ่ายบริหารซึ่งมีความเชื่อมโยงกับประชาชนเชื่อมโยง
กับหลักต่าง ๆ  โดยมีอิสระในการก�าหนดนโยบายเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน อิสระใน
ที่นี้หมายถึงการริเริ่มในการน�าแนวทางในเชิงนโยบายมาใช้เพ่ือบรรลุผลประโยชน์ของประชาชนหรือ
ความต้องการของประชาชน ถามว่าฝ่ายการเมืองผูกพันกับอะไร ผูกพันต่อการแก้ปัญหาของประชาชน
นั่นเอง ผูกพันในทางการเมือง ผูกพันในเรื่องเชิงนโยบาย จะเห็นได้ว่าองค์กรทางการเมืองก็มีอิสระแต่ม ี
อิสระในการก�าหนดนโยบายเพื่อตอบสนองต่อประชาชน อิสระของฝ่ายนิติบัญญัติคือหลักมีอาณัติ 
โดยอิสระ (free mandate) คือหลักความเป็นตัวแทนของปวงชนที่ไม่อยู่ภายใต้ความผูกพันหรืออาณัต ิ
ใด ๆ  อิสระในการริเริ่มตรากฎหมาย อิสระของฝ่ายตุลาการมีความชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดใน 
บรรดาอิสระทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเปรียบเทียบกับฝ่ายอื่น ๆ 

อิสระของฝ่ายตุลาการมีอยู่ 3 ประการ คือ  1. อิสระในเชิงองค์กร หมายความว่าองค์กร 
ไม่อยู ่ภายใต้บังคับบัญชาหรือก�ากับดูแลขององค์กรอื่น 2. อิสระในการพิพากษาอรรถคดี คือม ี
ความอิสระ ไม่อยู่ภายใต้ระบบการบังคับบัญชา ไม่อยู่ภายใต้ความผูกพันใด ๆ  และอิสระในทางต�าแหน่ง 
หมายความว่าเรื่องของการโยกย้าย เรื่องวินัย ต้องมีความเป็นอิสระ หลักอิสระที่ครบถ้วนสมบูรณ์
ที่สุดก็คือ หลักอิสระของตุลาการ ถามว่าตุลาการผูกพันกับอะไรผูกพันต่อกฎหมายและความยุติธรรม 
ผูกพันต่อข้อเท็จจริงในคดีหมายความว่าแต่ละองค์กรที่มีหลักผูกพันไม่ได้มีหลักอิสระโดยสมบูรณ์  
มีความผูกพันต่อกฎหมายผูกพันต่อหลักความยุติธรรมและข้อเท็จจริงในแต่ละคดี 

หลักอสิระขององค์กรตามรฐัธรรมนญู ถ้าจ�าแนกคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาต ิ
จัดอยู ่ในกลุ่มขององค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีความอิสระ ซึ่งอิสระขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
ที่ส�าคัญมากคือ อิสระในการท�าหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ ท่ีส�าคัญรองลงมาคืออิสระในทาง 
งบประมาณและอิสระในการบริหารงานบุคคล ในทางปฏิบัติของประเทศไทยเราคือหลักอิสระใน
ทางงบประมาณไม่มีความแตกต่างเพราะว่าในการจัดท�างบประมาณขององค์กรอิสระทั้งหลายต้อง
ผ่านส�านักงบประมาณซึ่งคือตัวแทนของฝ่ายบริหาร ท้ายที่สุดแล้วจึงไม่มีความแตกต่างระหว่างองค์กร
อิสระกับองค์กรฝ่ายบริหาร ที่กล่าวว่ามีอิสระในการจัดท�างบประมาณเป็นประเด็นว่า ความไม่อิสระ
ในทางงบประมาณอาจจะไปกระทบกับความเป็นอิสระในการท�าหน้าที่ได้ คิดว่าในระบบของไทย
ประเด็นนี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้

อิสระของเจ้าหน้าที่ของรัฐในทางปกครองอาจจะแยกเป็น 2 ประการคือ องค์กรอิสระ
ในทางปกครอง หน่วยการปกครองที่เป็นอิสระหรือหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระ 
ในแง่ของการบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่น โดยมีความเป็นอิสระ เช่น เรื่องการคลัง งบประมาณ  
การบริหารงานบุคคล และเรื่องต่าง ๆ  สุดท้ายคืออิสระขององค์กรวิชาชีพก็มีหลักของความเป็นอิสระ 
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สรุปว่าลักษณะของความเป็นอิสระมีหลักอยู่ 3 ประการที่หนึ่ง อิสระจากใคร ประการที่สอง อิสระ
ที่จะริเร่ิมที่จะกระท�าการหรือไม่กระท�าการ และประการที่สาม คืออิสระในการตัดสินใจภายใน 
กรอบอ�านาจหน้าที่ ส่ิงแรกอิสระจากใคร ถ้าเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแน่นอนต้องมี 
ความอสิระจากฝ่ายบรหิาร แต่ในแง่นิตบัิญญตักิไ็ม่อสิระในเชงิงบประมาณ ยงัคงต้องไปผกูพันกบัเรือ่งของ 
งบประมาณ เพราะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติเป็นคนที่ดูแลเรื่องงบประมาณ อิสระที่จะริเริ่มกระท�าการ
หรือไม่กระท�าการ ประเด็นใหญ่อยู่ที่ฝ่ายการเมืองว่าจะริเริ่มนโยบายอย่างไร ส่วนอิสระที่จะตัดสินใจ 
ภายในของอ�านาจหน้าที่ ตรงนี้ต้องถือว่าเป็นลักษณะร่วมขององค์กรเกือบทุกประเภทโดยเฉพาะ 
องค์กรตุลาการทั้งหลาย ส่ิงน้ีเป็นลักษณะความเป็นอิสระของเจ้าหน้าที่ หลักความอิสระกับหลัก 
ความผูกพัน เรื่องนี้ไม่มีอิสระโดยสมบูรณ์แบบต้องมากับหลักความผูกพันด้วย ค�าพิพากษาที่มาจาก 
หลักประกันความเป็นอิสระย่อมผูกพันคู่ความในคดี การวินิจฉัยขององค์กรตามรัฐธรรมนูญย่อมผูกพัน 
บุคคลที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาวินิจฉัยของหน่วยงานทางปกครองที่เป็นอิสระย่อมผูกพันคู ่กรณี  
การด�าเนินการขององค์กรวิชาชีพย่อมผูกพันอยู่ในวิชาชีพนั้นๆ เพราะฉะนั้นหลักความมีอิสระย่อมจะ
ต้องมีหลักความผูกพันมาด้วย 

สรุปว่าหลักอิสระนั้นมีอยู่ทุกองค์กรเพียงแต่ว่าจะมีอิสระในมิติใด องค์กรที่เรียกว่าอิสระ 
โดยสมบูรณ์แบบคอื องค์กรตลุาการ หมายความว่าอสิระในเชงิการจดัองค์กร อสิระในการท�าหน้าท่ี อสิระ 
ในทางบริหารงานบุคคล เช่น เรื่องการโยกย้าย วินัย ฯลฯ องค์กรตุลาการต้องมีอิสระในเชิงงบประมาณ 
ถ้าจะมองความครบถ้วนสมบูรณ์ของหลักความมีอิสระก็คือองค์กรตุลาการ ส่วนองค์กรอื่น ๆ มีอิสระใน
บางมิติ ยกตัวอย่างเช่น องค์กรท้องถิ่นอิสระจากใคร อิสระจากการบริหารราชการส่วนกลาง องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญอิสระจากใคร อิสระจากองค์กรฝ่ายบริหารในการท�าภารกิจของตน หลักความเป็นอิสระมีมิต ิ
ค่อนข้างมาก องค์กรทุกองค์กรแทบจะเรียกได้ว่าอย่างน้อยที่สุดมีความอิสระในกรอบอ�านาจหน้าที่ 
ของตน ส่วนอสิระในเชงิองค์กร อสิระในเชงิการบรหิารงานบคุคลมหีรอืไม่จะต้องไปพจิารณาในรายละเอยีด 
อีกครั้ง สรุปในภาพกว้าง ๆ เรื่องหลักของความเป็นอิสระถือว่าเป็นหลักพื้นฐาน 

หลักความเป็นกลางของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยความหมายของ
หลักความเป็นกลางหมายความว่า หลักความเป็นกลางเป็นข้อเรียกร้องในเชิงกฎหมายว่าเจ้าหน้าที่ที่
ใช้อ�านาจรัฐ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ใช้อ�านาจรัฐท่ีจะมีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล กฎหมาย
เรียกร้องว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเหล่าน้ีอย่างน้อยต้องปราศจากความล�าเอียง (impartial) หรือปราศจาก
การขัดกันในต�าแหน่งหน้าที่ (incompatibility) หรือปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (conflict 
of interest) ทั้งน้ีเพื่อให้การใช้อ�านาจในนามของรัฐผ่านเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เรียกว่าบุคคลธรรมดานั้น 
บรรลุความมุ่งหมายแห่งรัฐในเรื่องน้ัน ๆ เพราะการใช้อ�านาจหน้าที่ในนามของรัฐที่ไปกระทบต่อ 
สิทธิหน้าที่ของบุคคลแล้วไม่เป็นกลางนั้นอาจจะน�ามาสู่ผลกระทบต่อการใช้อ�านาจรัฐน้ันได้ จึงเป็น 
ข้อเรียกร้องของหลักความเป็นกลาง โดยเฉพาะองค์กรที่ท�าหน้าที่วินิจฉัยและไปกระทบต่อหน้าที่สิทธิ
ของคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรตุลาการ 



วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน160

หลักการที่เป็นข้อเรียกร้องอย่างน้อย 3 หลักที่จะไปสู่การกระทบกับหลักการเป็นกลาง 
ของเจ้าหน้าที่ คือ หลักการด�าเนินการที่ปราศจากความล�าเอียง (impartial) อะไรที่จะน�าไปสู ่ 
ความล�าเอียงนั้นกฎหมายบางครั้งบัญญัติไว้ หลักการขัดกันในต�าแหน่งหน้าที่ (incompatibility) 
หมายความว่าการที่มีต�าแหน่งสองต�าแหน่งอยู่ในคนเดียวกัน อาจจะน�าไปสู่การวินิจฉัยบางประการ
ที่ไม่เป็นกลาง ยกตัวอย่างเช่น นายกรัฐมนตรีเป็นฝ่ายการเมืองและนายกรัฐมนตรีมานั่งเป็นประธาน 
คณะกรรมการแล้วต้องมาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์และเป็นคนสั่งโยกย้าย ยกตัวอย่าง คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (กพ.) เดิมนายกรัฐมนตรีโยกย้าย ถ้าไม่พอใจเรื่องการโยกย้ายก็ต้องอุทธรณ์  
ร้องทุกข์มาท่ี กพ. แล้วนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธาน การมีสองต�าแหน่งที่ขัดแย้งกันเป็นความขัดแย้ง 
ตามต�าแหน่งหน้าที ่และหลกัสดุท้ายคอืหลกัการขดักนัแห่งผลประโยชน์ การทีจ่ะมผีลประโยชน์ขัดแย้งกนั  
น�าไปสู่การวินิจฉัยที่ไม่เป็นกลาง หลักสองสามเรื่องนี้เป็นหลักที่จะน�าไปสู่การใช้อ�านาจของเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งถือว่าไม่เป็นกลาง

หลักความไม่เป็นกลางของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างน้อยสององค์กรที่ก�าหนดไว้ชัดคือ
องค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครองกับองค์กรตุลาการ องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีกฎหมาย
ก�าหนดเรื่องกระบวนการใช้อ�านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐคือ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้ก�าหนดหลักความไม่เป็นกลางไว้สองหลัก ประการแรกคือหลักความไม่เป็น 
กลางโดยผลของกฎหมาย ประการที่สองคือหลักความไม่เป็นกลางโดยพฤติการณ์ โดยผลของกฎหมาย
ตามมาตรา 132 ดูสถานะความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีกับคนที่ใช้อ�านาจ มาตรา 13 บัญญัติว่าถ้าเป็น
คู่กรณีเองก็ดี เป็นคู่หมั้นคู่สมรสเป็นญาติของคู่กรณี เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม เป็นเจ้าหนี้ 
ลูกหนี้ แล้วเข้ามาใช้อ�านาจ ถือว่ากฎหมายปิดปากว่าไม่สามารถจะมาใช้อ�านาจในการกระท�าการ 
ต่าง ๆ ได้ ประการที่สองคือ หลักความไม่เป็นกลางโดยพฤติการณ์ก�าหนดไว้ในมาตรา 163 ซึ่งก�าหนด 
เพียงหลักการไว้ว ่า ถ้าการพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท�าให้การพิจารณา 
ทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะท�าการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้  
กรณีของมาตรา 16 คือ กรณีไม่เข้าผลของกฎหมายตามมาตรา 13  เมื่อไม่เข้าผลของกฎหมายซึ่งขึ้นอยู่
กับข้อเท็จจริงว่าข้อเท็จจริงในเรื่องนั้น ๆ จะมีสภาพร้ายแรงหรือไม่ซึ่งส่วนใหญ่ศาลจะไปเป็นผู้วินิจฉัย

ตัวอย่างผลกระทบต่อความหลักความเป็นกลาง การที่นาย ศ. รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ท�าหน้าท่ีประธานในที่ประชุมทั้งในคณะอนุกรรมการพิจารณาการด�าเนินการทางวินัยและการให ้
ออกจากราชการ และในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) คืออุทธรณ์ 
มา ตามปกติผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องน่ังเป็นประธาน แต่บังเอิญผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบรองผู้ว่า
ราชการจังหวัด ศ. น่ังเป็นประธานในการพิจารณาอุทธรณ์ หมายความว่าทั้งชงทั้งตบเป็นทั้งประธาน 
พิจารณาโทษและเป็นประธานในการพิจารณาอุทธรณ์ เป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือท�าหน้าที่

2 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 13
3 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 16
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ควบคุมการประชุมและพิจารณาเรื่องของผู้ฟ้องคดี ทั้งในขั้นตอนการพิจารณาเสนอความเห็นโดย 
คณะอนกุรรมการ การพจิารณามมีตเิหน็ชอบให้สัง่ลงโทษและการพิจารณาวินิจฉยัยกอทุธรณ์โดย ก.จ.จ. 
จึงเป็นกรณีท่ีมีเหตุแห่งความไม่เป็นกลาง หมายความว่ามีสองฐานะ ฐานะแรกเป็นคนพิจารณาโทษ
และฐานะที่สองเป็นประธานในการพิจารณาอุทธรณ์ เรื่องนี้ศาลถือว่าไม่เป็นกลางโดยพฤติการณ์ 
ตามมาตรา 16

อีกตัวอย่างหน่ึง คณะอนุกรรมการจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมชุดที่  5 และ 
คณะกรรมการแพทยสภามีกรรมการของมูลนิธิเพ่ือผู ้บริโภคร่วมประชุมอยู ่ด้วย ปรากฏว่ามูลนิธิ 
เพื่อผู้บริโภคเป็นคนร้องกล่าวโทษว่าผู้ฟ้องประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ตรงนี้ศาลถือว่ามีเหตุ 
ซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันท�าให้การพิจารณาไม่เป็นกลาง การออกค�าสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมี
สภาพร้ายแรงดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและถูกเพิกถอนได้ แสดงว่าเรื่องนี้ได้ขยายไปถึงองค์กร 
ถ้าคนขององค์กรนั้นไปกล่าวโทษและคนขององค์กรนั้นเป็นอนุกรรมการพิจารณาโทษ เรื่องนี้ศาล
ตีความว่าไปกระทบกับหลักการเป็นกลางโดยพฤติการณ์ เพราะฉะนั้นองค์กรที่ไปวินิจฉัยไปกระทบ
สิทธิคนอื่น หลักความเป็นกลางถือว่าเป็นความส�าคัญมาก ความจริงเนื้อหาของการวินิจฉัยถูกต้อง 
สมบูรณ์ไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่เพราะความไม่เป็นกลางจึงส่งผลให้ถูกเพิกถอน ท�าให้ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย จะเห็นได้ว่าหลักความเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางนั้นเป็นหลักที่มีความส�าคัญที่น�ามาใช้
กับองค์กรที่มีอ�านาจในการพิจารณาวินิจฉัย เจตนารมณ์ของกฎหมายเพื่อให้กระบวนการพิจารณา
เป็นไปโดยหลักความเป็นอิสระและหลักความเป็นธรรม ซึ่งในสายตาของกฎหมายมองว่าเรื่อง 
เหล่านี้เป็นเรื่องส�าคัญ

หลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายตุลาการค�าวินิจฉัย ค�าพิพากษาคดีนั้น 
มีผลผูกพันต่อคู่ความ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแพ่ง เรื่องอาญา เรื่องปกครอง โดยเฉพาะเรื่องทางอาญา 
อาจจะหมายถึงเสรีภาพ ชีวิต เพราะฉะนั้นหลักความเป็นกลางเป็นหลักท่ีมีความส�าคัญ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 114 ได้บัญญัติเหตุของการคัดค้านผู้พิพากษาไว้คือ ถ้าผู้พิพากษา 
มีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องอยู ่ในคดีนั้น เป็นญาติ เป็นผู ้ถูกอ้างเป็นพยาน เรื่องนี้ก็เป็นเหตุของ 
การคัดค้านตุลาการว่า อาจจะไม่เป็นกลาง ความจริงแล้วยังมีประเด็นกระทบกับหลักความเป็นกลางอีก 
มากมาย ยกตัวอย่างในต่างประเทศการที่มีความเชื่อในลัทธิใดลัทธิหนึ่ง ความเชื่อในทางการเมืองหรือ
ความเชื่อในทางลัทธิเป็นเหตุที่อาจจะไม่เป็นกลาง ยกตัวอย่างในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีลัทธิที่ 
เป็นศัตรูกับต่างชาติอาจจะเป็นลัทธินีโอนาซี แล้วในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีถ้าเราฟังข่าวว่ามี 
การอพยพลีภั้ยเข้าไปในสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนมีากมาย คอืสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนมีเีส้นแบ่งว่า 
ถ้าเป็นการลี้ภัยทางการเมืองรัฐจะต้องเลี้ยงดู แต่ถ้าเป็นการลี้ภัยในทางเศรษฐกิจจะส่งกลับทันที  
คนที่ชี้เรื่องนี้คือศาล กรณีมีปัญหาศาลต้องวินิจฉัยเลยว่าล้ีภัยทางการเมืองหรือล้ีภัยทางเศรษฐกิจ  
ถ้าลองนึกภาพดู ถ้าผู้พิพากษามีแนวคิดแบบนีโอนาซี ผลจะเป็นอย่างไร อาจจะต้องส่งกลับหมดจะ

4 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 11
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เห็นได้ว่าความเชื่อทางการเมืองหรือลัทธิความเชื่อส่งผลกระทบต่อหลักความเป็นกลางและค�าวินิจฉัย 
ลองนึกภาพประเทศไทย ใครเป็นสาวกส�านักใหญ่แล้วมาวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับเจ้าส�านักจะเป็นอย่างไร 
แบบนี้ไม่มีทางเป็นกลางได้ คือใจอาจจะเป็นกลางแต่ว่าในแง่ความโน้มเอียงอาจจะไม่เป็นกลาง  
ต่างประเทศจึงให้คัดค้านได้ด้วยเหตุแห่งความเช่ือพวกนี้ด้วยว่าเป็นเหตุหนึ่งที่จะน�ามาสู่ความไม่เป็น 
กลาง ประเด็นเหล่าน้ีอาจจะมาเกี่ยวโยงกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ได้ เพราะมีเรื่อง
ความเชื่ออะไรต่าง ๆ เหล่าน้ีล้วนเป็นประเด็นของการตรวจสอบซึ่งส่งผลกระทบต่อหลักความเป็น 
กลาง กรณีของฝ่ายปกครองหรือฝ่ายตุลาการ ย่อมส่งผลกระทบต่อการวินิจฉัยหรือต่อการพิพากษา 

  แนวคิดว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและหลักความเป็นกลาง

แนวคิดว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติน้ัน แนวคิดว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นแนวคิดจะตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนโดยเกิดข้ึนครั้งแรก ค.ศ. 1946 และ  
ค.ศ. 1960 สหประชาชาตไิด้มมีตสินับสนุนรฐับาลต่างๆ จดัตัง้กลุม่หรอืองค์กรสทิธมินษุยชนข้ึน ค.ศ. 1991 
มีการจัดสัมมนาระหว่างประเทศ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยได้ร่วมกันก�าหนดแนวทางหรือ
มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดตั้งและการด�าเนินการขององค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งรู้จักกันในนาม
หลักการปารีส (Paris Principles) และสหประชาชาติได้ให้การรับรองในเวลาต่อมา โดยหลักการ 
ปารีสมีหลักการอย่างน้อย 3 ประการ คือ องค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะต้องเป็นองค์กรที่มี 
ความอิสระในด้านการปฏิบัติงานและด้านงบประมาณ จะเห็นได้ว่าหลักการปารีสได้เรียกร้องหลักการ 
ความอิสระสองหลกัการน้ีคอืการปฏบัิตงิานและด้านงบประมาณ ประการทีส่อง องค์ประกอบของสถาบนั
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะต้องมีความหลากหลาย ประการที่สาม อ�านาจหน้าที่ขององค์กรอย่างน้อย 
ต้องมีหน้าที่ในการให้ข้อเสนอแนะและรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน การสนับสนุนการศึกษา 
วิจัยด้านสิทธิมนุษยชน หลักการปารีสที่อยากจะเน้นย�้าคือ ได้เรียกร้องหลักความเป็นอิสระใน 
การปฏิบัติงานและด้านงบประมาณที่เป็นจุดยึดโยงที่จะเชื่อมโยงข้อความว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน 
และเชื่อมโยงกับการปฏิบัติหน้าที่ สิทธิมนุษยชนคืออะไร ลักษณะของสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไร 

  ที่มาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สืบเน่ืองจากเหตุการณ์ทางการเมืองพฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 ที่น�าไปสู่การสูญเสียชีวิต
ของคนไทยจ�านวนหนึ่ง เหตุการณ์ดังกล่าวน�าไปสู่วิกฤติทางการเมืองน�าไปสู่การปฏิรูปทางการเมือง
ครั้งที่ 1 น�ามาสู่การร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับพุทธศักราช 2540 และมีการผลักดันให้มีองค์กรหรือหน่วย
งานเฉพาะขึ้นมาเพ่ือท�าหน้าที่ส่งเสริมและให้ความคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชน โดยมีผล
จากการท�าประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในขณะนั้นพบว่า ประชาชนร้อยละ 
80 ต่างสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” จากเหตุการณ์ความวิกฤติใน 
ทางการเมืองท่ีน�ามาสู่ความสูญเสียจึงมีความพยายามให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ ในมิติของวิกฤติที่เกิดคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยนัยต้องการที่จะมีองค์กร
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อิสระเพื่อมาดูแลในเรื่องเหล่าน้ี ไม่ใช่กระทรวง ทบวง กรม แต่ต้องให้เป็นองค์กรที่อิสระจากรัฐบาล  
เพื่อดูแลสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ซึ่งสะท้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถามว่าท�าไมไม่ให้สังกัดกระทรวง 
ทบวง กรม เพราะนัยของความอิสระเป็นพื้นฐานส�าคัญของการเกิดขึ้นของสิทธิมนุษยชน ท้ายที่สุด
มีการจัดต้ังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 แล้วก็น�ามาสู่การร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.  2542 ซึ่งเป็น
ผลสืบเนื่องจากความเป็นมาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

  โครงสร้างและอ�านาจหน้าที่

โครงสร้างและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดปัจจุบัน 
มีโครงสร้างตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25505 คือมีประธานหนึ่งคน  
กบักรรมการอีกหกคนซึง่มคีวามรูใ้นการคุม้ครองสทิธิเสรภีาพของประชาชน มวีาระในการด�ารงต�าแหน่ง 
หกปี และให้ด�ารงต�าแหน่งได้เพียงวาระเดียว หมายความว่าต้องการให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
มีอิสระและเป็นได้เพียงวาระเดียว โดยมีอ�านาจหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่มีการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนและมีอ�านาจในการเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง  
เสนอแนะแนวนโยบายในการปรบัปรงุ ส่งเสรมิวิจยั6 ถ้าพจิารณาเกีย่วกบัอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อที่จะเชื่อมโยงไปสู่ประเด็นความอิสระและเป็นกลาง มีข้อพิจารณาเบื้องต้น
สองประการ ประการแรกข้อพิจารณาบทบาทเกี่ยวกับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และประการ 
ท่ีสองข้อพิจารณาเกี่ยวกับการใช้อ�านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส�าหรับบทบาท
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการตรวจสอบและรายงานการกระท�าอันเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน บทบาทในการเป็นองค์กรในการฟ้องคดีต่อศาล การเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอ
ในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมการศึกษา วิจัย การเผยแพร่ความรู้
ด้านสิทธิมนุษยชน และการส่งเสริมความร่วมมือและการประสานระหว่างองค์การต่าง ๆ   ถ้าพิจารณา
การใช้อ�านาจจะเห็นได้ว่าเป็นมิติเรื่องการส่งเสริม การตรวจสอบ การเสนอแนะนโยบาย ที่หยิบยก 
ประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อช้ีให้เห็นว่า การใช้อ�านาจและบทบาทของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ไม่เหมือนองค์กรฝ่ายปกครองและองค์กรฝ่ายตุลาการ ถ้าเป็นองค์กรฝ่ายปกครองจะปรากฏ 
เจ้าหน้าท่ีท่ีใช้อ�านาจชัดเจน เช่น ต�าแหน่งปลัด ต�าแหน่งอธิบดี เป็นคณะกรรมการ ซึ่งจะมีอ�านาจ
ในการพิจารณาวินิจฉัย องค์กรที่ท�าหน้าที่เหล่านี้จึงเรียกร้องหลักความเป็นกลางมากกว่า เพราะ
การท�าหน้าที่วินิจฉัยจะไปกระทบสิทธิของประชาชน แต่ในขณะที่บทบาทอ�านาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นบทบาทการตรวจสอบ บทบาทการรายงาน บทบาทเสนอแนะ 
บทบาทส่งเสริม วิจัย ซึ่งบทบาทเหล่าน้ีไม่ใช่บทบาทของการใช้อ�านาจที่ผ่านตัวบุคคลแล้วไปกระทบ
สิทธิของประชาชน ไม่เหมือนฝ่ายปกครองและตุลาการ จะเห็นได้ว่ากฎหมายของคณะกรรมการ

5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 256
6 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257
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สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงไม่มีเรื่องของการคัดค้านกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เน่ืองจากว่า 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่ใช่องค์กรวินิจฉัย แต่เป็นองค์กรตรวจสอบและรายงาน
เสนอแนะในการแก้ปัญหาในเชิงนโยบายในการปรับปรุงกฎหมาย ซ่ึงเป็นข้อพิจารณาประการแรก 
ของบทบาทขององค์กรในลักษณะการใช้อ�านาจว่าไม่เหมือนองค์กรฝ่ายปกครองและองค์กร 
ฝ่ายตุลาการ 

  ความเป็นอิสระและความเป็นกลาง

หลักความเป็นอิสระและความเป็นกลางของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
มีข ้อพิจารณาเบื้ องต ้นของหลักความเป ็นอิสระและความเป ็นกลางของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติคือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ อย่างน้อย 
ที่สุดเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นองค์กรอื่นที่มีสถานะ
เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ประการที่สอง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมิได้มีอ�านาจใน
การตรวจสอบท่ีจ�ากัดเฉพาะที่เกี่ยวกับการใช้อ�านาจรัฐเท่านั้น กล่าวคือการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของภาคเอกชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ�านาจในการตรวจสอบด้วย ประการที่สาม 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรที่ไม่มีอ�านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด เพียงแต่ว่าไปตรวจ
แล้วเป็นการละเมิดอาจจะต้องแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ซึ่งเป็นลักษณะขององค์กรสิทธิมนุษยชน ความเป็น 
องค์กรตามรัฐธรรมนูญก�าหนดให้องค์กรน้ีเป็นอิสระจากรัฐบาล มิได้มีอ�านาจในการตรวจสอบที่จ�ากัด
เฉพาะท่ีเก่ียวกับการใช้อ�านาจรัฐ ทั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐและการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
โดยเอกชนล้วนอยู่ภายใต้การตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยเฉพาะเรื่อง
การละเมิดของเอกชน หลักความเป็นกลางจึงต้องเข้ามาเพราะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ไปท�าหน้าที่ตรวจสอบในเรื่องละเมิดของเอกชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กร
ที่ไม่มีอ�านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด อาจจะมีการไกล่เกล่ียในระหว่างการตรวจสอบ มีการรายงาน
ผลการตรวจสอบ มีการเสนอมาตรการแก้ไขปัญหา ลักษณะของการท�าหน้าที่ของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่ใช่วินิจฉัยชี้ขาด ซึ่งเป็นลักษณะขององค์กรฝ่ายปกครองหรือองค์กร 
ฝ่ายตุลาการ จากพื้นฐานดังกล่าวนี้เอง ท�าให้ความเป็นอิสระและความเป็นกลางของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมิติที่แตกต่างไปจากองค์กรฝ่ายปกครองและองค์กรฝ่ายตุลาการ

หลักความเป็นอิสระโดยมีข้อเรียกร้องจาก “หลักการปารีส (Paris Principles)” และ
มีข้อเรียกร้องจากกฎหมายอิสระและเป็นกลางของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแตกต่างกับ
องค์กรตุลาการและองค์กรฝ่ายปกครอง สถาบันสิทธิมนุษยชนจะต้องเป็นองค์กรที่มี “ความอิสระ
ในด้านการปฏิบัติงานและด้านงบประมาณ”ด้านงบประมาณนั้นถูกผ่องถ่ายลงมาที่พระราชบัญญัติ 
ให้ส�านักงานมีความเป็นอิสระในการจัดท�างบประมาณในด้านต่าง ๆ  แต่ในทางปฏิบัติไม่มีอิสระในเรื่อง
งบประมาณอย่างแท้จริง แม้แต่ศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่มีอิสระในเรื่องงบประมาณต้องอยู่ภายใต้การก�ากับ 
ของส�านักงบประมาณ กล่าวคือ เป็นการจัดการฝ่ายเดียวโดยรัฐบาล แต่ถ้ามีการตัดงบประมาณ  
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สภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติก็ยังมีฝ่ายค้านมาช่วยถ่วงดุล ดังนั้น จึงเป็นปัญหาว่าจะท�า 
อย่างไรให้ความมีอิสระทางด้านงบประมาณในส่วนขององค์กรอิสระหรือศาลเป็นจริงข้ึนมาได้  
เพราะว่าจะส่งผลกระทบในกรณีที่มีความขัดแย้งทางการเมือง ความขัดแย้งทางการเมืองครั้งล่าสุด
ก่อนหน้านี้ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ถูกตัดงบประมาณไปมาก 
และฝ่ายตุลาการก็เช่นกัน จึงเป็นหลักประกันในเรื่องนี้แม้ว่าจะเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญแต่ก็ยังไม่เป็นจริง 

กรณีตัวอย่างความเป็นอิสระในเรื่องงบประมาณของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีตั้งขึ้นครั้งแรกใน ค.ศ. 1950 การของบประมาณ 
ของศาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะขอผ่านกระทรวงยุติธรรม ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีมีสถานะเป็นองค์กรยุติธรรม การของบประมาณไม่ต้องไปของบประมาณจากกระทรวง
ยุติธรรม ต้องแยกประเภท ในท้ายที่สุดศาลรัฐธรรมนูญใช้เวลาต่อสู้ยาวนานจนยอมรับว่าเป็นองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ การของบประมาณต้องแยกประเภท การแยกประเภทและไม่แยกประเภทต่างกัน
อย่างไร การแยกประเภทตามรัฐธรรมนูญหมายความว่า รัฐบาลไม่มีสิทธิไปตัดงบประมาณ ถ้ารัฐบาล
มีความเห็นต่าง รัฐบาลจะต้องท�าความเห็นต่างเข้าไปในสภาโดยไม่มีสิทธิตัดลดงบประมาณ ถ้ามีความ
เห็นต่างให้เสนอความเห็นต่อฝ่ายนิติบัญญัติ ไม่สามารถตัดงบประมาณโดยพลการได้ ในส่วนของ
ไทยจะท�าอย่างไรไม่ให้ส�านักงบประมาณตัดงบประมาณโดยพลการ ถ้ารัฐบาลมีความเห็นต่างก็ควร
เสนอไปท่ีฝ่ายนิติบัญญัติ แม้ว่าฝ่ายรัฐบาลจะมีเสียงมากกว่าแต่อย่างน้อยที่สุดก็ยังมีฝ่ายค้านไว้ค้าน  
จะท�าอย่างไรให้เรื่องอิสระในทางงบประมาณเป็นจริง องค์กรอิสระทั้งหลาย ศาลทั้งหลาย ถ้าไม่สามารถ 
จัดการตรงนี้ได้คงยากมาก  หากให้รัฐบาลท�าความเห็นประกอบแล้วเสนอสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีโอกาส 
ท่ีจะได้รับการปกป้อง หมายความว่ามีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผล มากกว่า 
การพิจารณาในส�านักงบประมาณ

ข้อเรียกร้องหลักความเป็นอิสระแยกออกเป็นสองกรณีคือ จากรัฐธรรมนูญและ
ตามพระราชบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ก�าหนดในความเป็นอิสระ ประการแรกคือ ก�าหนดให้กรรมการ
สทิธมินษุยชนแห่งชาตดิ�ารงต�าแหน่งหกปี และให้ด�ารงต�าแหน่งได้เพยีงวาระเดยีว ถามว่ามคีวามมุง่หมาย 
เพื่ออะไร เพื่อให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความเป็นอิสระ ไม่ต้องไปพะว้าพะวังว่าต้อง
กลับมาอีกและให้เป็นเพียงวาระเดียว เพราะฉะน้ันวาระเดียวหกปีมีความมุ่งหมายเพ่ือให้กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้นมีความเป็นอิสระ ประการที่สอง ให้มีส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด�าเนินการอื่น  
เหน็ได้ว่าการงบประมาณถกูก�าหนด เพราะว่าคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิจะของบประมาณต้อง
ผ่านส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าความเป็นอิสระไม่เป็นจริง  
เนื่องจากว่าวิธีการจัดท�างบประมาณของไทย ความเป็นอิสระสองเรื่องนี้เป็นข้อเรียกร้องจาก
รัฐธรรมนูญ ถ้ามองมิติอย่างนี้แสดงว่าเรื่องงบประมาณเป็นประเด็นส�าคัญ ส่วนเรื่องการด�ารงต�าแหน่ง
ได้เพียงวาระเดียวเป็นเรื่องข้อเรียกร้องตามรัฐธรรมนูญ 
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  พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีหลักความเป็นอิสระ
กระจายอยู่ในมาตราต่าง ๆ ประการแรกคือ การก�าหนดให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รักษาการตามพระราชบัญญัติตามมาตรา 47 ก็เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหลาย ประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบในการบังคับใช้ ถือว่าเป็นหลักประกันความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติการหรือด�าเนินการให้บรรลุตามพระราชบัญญัติ ประการที่สองการก�าหนดคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม มีลักษณะของการท�าให้เป็นอิสระเพราะคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ถ้าดูใน
มาตรา 68 ของพระราชบัญญัติจะเห็นได้ว่าไม่ด�ารงต�าแหน่งของพรรคการเมือง ไม่เป็นสมาชิกรัฐสภา 
เพราะจะน�าไปสู่การขัดกับหลักการขัดกันในต�าแหน่งหน้าที่ (incompatibility) มาตรา 6 ที่ก�าหนด
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามส่วนหนึ่งท�าให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่มีต�าแหน่งอื่นที่อาจจะ
ขัดกันกับต�าแหน่งหน้าที่ และในมาตรา 79 ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้อง
ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต�าแหน่งมีเงินเดือนประจ�า ไม่เป็นพนักงาน ไม่เป็นอะไรต่างๆ เพราะว่าไม่ต้องการ
ให้ขัดกับหลักปราศจากการขัดกันในต�าแหน่งหน้าที่ หมายความว่ามีหลายต�าแหน่งในคนเดียวกันจะน�า
มาสู่ความขัดแย้ง หลักที่เรียกร้องโดยตรงคือหลักตามมาตรา 910 ที่ว่ากรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนอย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง รวมถึงต้องค�านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติและของประชาชน
ประกอบด้วย หลักที่เรียกร้องโดยตรงที่เรียกร้องความอิสระและเป็นกลางคือหลักตามมาตรา 9 ซึ่งเป็น
รายละเอียดที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องถือเป็นแนวปฏิบัติ

  หลักความเป็นอิสระ

หลักความเป็นอิสระของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประการแรกคือ 
ความเป็นอิสระในทางองค์กร หมายความว่ารัฐธรรมนูญก�าหนดให้องค์กรสิทธิเป็นองค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ให้มีสถานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งประกันความเป็นอิสระในเชิงองค์กรที่จะไม่ถูกแทรกแซงจากรัฐบาล รัฐธรรมนูญก�าหนดให้ม ี
ส�านักงานฯ มีอิสระในทางงบประมาณและการบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นหลักประกันในเรื่องของความ 
เป็นอิสระเรื่องงบประมาณ ประการที่สอง หลักความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ พระราชบัญญัติ
ยืนยันหลักความเป็นอิสระและเป็นกลาง และหลักความเป็นอิสระในต�าแหน่งหน้าที่การก�าหนดว่า
อยู่ในวาระเพียงหกปี และอยู่ได้เพียงวาระเดียว จะเห็นได้ว่าหลักความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้นก็มีกฎหมายหลายระดับ มีการก�าหนดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที ่

7 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4
8 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6
9 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 7
10 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 9
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ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตไิว้ค่อนข้างชดัเจนในการทีจ่ะท�าให้คณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาตินั้นบรรลุภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

  หลักความเป็นกลาง

หลักความเป็นกลางของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอยู ่สองประเด็น  
ข้อพิจารณาหลักความเป็นกลางและข้อเรียกร้องความเป็นกลางของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติมีความแตกต่างจากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายตุลาการ เพราะ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนั้นหลักความเป็นกลางตามมาตรา 1311 และหลักความไม่เป็นกลางตามมาตรา 
13 และมาตรา 1612 จะถูกเรียกร้อง แต่ว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่มีเรื่องหลักใน 
ท�านองนี้ ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐและฝ่ายตุลาการในมาตรา 1113 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความแพ่ง การที่มีหลักเหล่าน้ีจะมีเหตุของการคัดค้านในส่วนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติการด�าเนินการไม่ได้กระท�าในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ แต่กระท�าในฐานะที่เป็นงานของสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไม่ใช่นาย ก. หรือ นาย ข. แต่เป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่มีอ�านาจวินิจฉัยอะไร 
เพราะว่าท�าในฐานะที่เป็นนโยบายภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงไม่มีเรื่องเหตุ 
ของการคัดค้าน ดังน้ัน หลักความเป็นกลางในมิตินี้จึงไม่เหมือนกัน ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีการก�าหนดเหตุ 
คัดค้านเนื่องจากไม่ใช่การใช้อ�านาจของเจ้าหน้าที่แต่ละคน แต่ใช้ในนามของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในกรอบภาระหน้าที่ เพราะการท�าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของรัฐหรือ
ตุลาการย่อมมีผลผูกพันต่อสิทธิหน้าที่ของคู่กรณีโดยตรง ดังนั้นกฎหมายจึงเรียกร้องหลักความเป็น 
กลางอย่างเคร่งครัด ในกรณีการท�าหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่ได้ไปวินิจฉัย
และผูกพัน แต่เป็นการตรวจสอบเพื่อรายงานสภาพการณ์ที่จะน�าไปสู่การแก้ไข ด้วยเหตุนี้หลักความ 
เป็นกลางของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่ใช่มิตินี้ที่จะน�าไปสู ่ความผูกพัน น�าไปสู ่
การกระทบสิทธิ ข้อเรียกร้องของหลักความเป็นกลางของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
แต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทหน่ึง ดังน้ันหลักความเป็นกลางตามหลักท่ัวไปของการใช้อ�านาจ
ของเจ้าหน้าที่ย่อมน�ามาใช้กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย ซึ่งในที่นี้ ในมาตรา 9 
ได้ยืนยันหลักความเป็นกลางไว้ หลักความเป็นกลางในที่นี้จึงเกี่ยวข้องกับหลักความเป็นอิสระอยู ่
เล็กน้อย หมายความว่าเป็นหลักทั่วไป เพราะว่าหลักความไม่เป็นกลางจะเป็นเหตุที่น�าไปสู่การถอดถอน
ได้ แต่ความไม่เป็นกลางของ กสม. ไม่ใช่ความไม่เป็นกลางแบบเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ในทางตุลาการ

11 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 13
12 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 16
13 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 11
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ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเป็นอิสระและเป็นกลางตามมาตรา 9 จึงย้อนกลับไป 
พิจารณาหลักท่ัวไปของหลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้น หมายความ 
ว่า เป็นกลาง ไม่มีความขัดแย้งในหลัก ปราศจากการขัดกันในต�าแหน่งหน้าที่ ไม่มีความขัดแย้งในเรื่อง
ต�าแหน่งหน้าท่ี ถ้าพิจารณาหลักความเป็นกลางที่เรียกร้องในหลักทั่วไป อย่างน้อยที่สุดต้องปราศจาก
ความล�าเอียง ปราศจากการขัดกันในต�าแหน่งหน้าที่ และปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
การปราศจากการขดักนัในต�าแหน่งหน้าที ่กฎหมายได้ก�าหนดไว้ เพราะว่าตวัคณุสมบตัแิละลกัษณะทีต้่อง 
ห้ามไว้อยู ่แล้ว ดังน้ันคนที่จะเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงไม่มีกรณีของหลักปราศจาก 
การขัดกันในต�าแหน่งหน้าที่เพราะห้ามเป็นฝ่ายข้าราชการประจ�าและเป็นฝ่ายข้าราชการการเมือง  
เพือ่มใิห้มหีลายต�าแหน่งในคนคนเดยีวกนั สรปุว่า กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตไิม่มเีรือ่งของการขดักนั 
ในต�าแหน่งหน้าที่เพราะถูกก�าหนดไว้โดยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ส่ิงที่จะมีอยู่ได้ก็คือปฏิบัติ
หน้าที่โดยล�าเอียงหรือไม่ และมีการขัดกันโดยผลประโยชน์หรือไม่ ที่จะเหลืออยู่คือสองเรื่องที่สามารถ
ยืนยันหลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ ให้นึกไปถึงกรณ ี
ที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติถูกถอดถอนซ่ึงกรณีนั้นจะอธิบายตามนี้ไม่ได้ อย่างน้อยที่สุด 
การปราศจากความล�าเอยีงอธิบายไม่ได ้ไมอ่ยากจะยกกรณีนี้ขึน้มา แต่ว่ากรณทีี่สภานิติบัญญตัิแหง่ชาติ  
(สนช.) ถอดถอนอธิบายตามหลักนี้ไม่ได้ แต่หลักปราศจากการขัดกันในต�าแหน่งหน้าที่อธิบายได้ใน
หลักปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เป็นเรื่องของการมีผลประโยชน์หรือไม่ สิ่งนี้เป็นเรื่องของ
ข้อเท็จจริงแล้วแต่กรณี 

ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า ถ้าสังกัดฝ่ายการเมืองและเล่นกีฬาสี14 จะเป็นปัญหาในการอธิบาย
เรื่องการปราศจากความล�าเอียงหรือไม่ตรงนี้ก็เป็นข้อพิจารณา เพราะเมื่อสังกัดฝ่ายกีฬาสี การออก
ไปเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นส่วนที่แสดงให้เห็นว่ามีความล�าเอียงเพราะความเชื่อทางการเมืองได้ 
ประเด็นนี้อย่างท่ีเรียนว่าข้อสองคิดว่าไม่เป็นปัญหาหลัก หลักปราศจากการขัดกันในต�าแหน่งหน้าที่  
ถูกเรียกร้องโดยกฎหมายอยู ่แล้ว ที่ท�าไม่ให้ขัดคือหลักเฉพาะข้อที่หนึ่งกับข้อที่สามเท่านั้นเอง 
คือ หลักปราศจากความล�าเอียงกับหลักปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ จะมีผลในเรื่อง 
ตรวจสอบอะไรต่าง ๆ  หรือไม่  ซึ่งเป็นประเด็นข้อเท็จจริง ส่วนหลักปราศจากความล�าเอียงอย่างที่กล่าว 
ไปแล้วอาจจะล�าเอียงเพราะลัทธิความเช่ือก็เพราะหลายเหตุปัจจัย แต่แน่นอนในทางกฎหมาย 
บอกว่าถ้าล�าเอียงเพราะความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเพราะเป็นญาติกันซึ่งเป็นโดยผลของกฎหมาย ดังนั้น  
เรื่องหลักปราศจากความล�าเอียงแม้ว่าจะไม่ใช่เหตุของการคัดค้านเหมือนกับกรณีฝ่ายปกครองก็ตาม 
แต่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นเกณฑ์ที่จะพิจารณา ถ้าไปตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เพราะเป็นญาติกัน อาจจะน�ามาสู่หลักปราศจากความล�าเอียงได้ อาจจะน�ามาสู่ความล�าเอียงเพราะ
เป็นญาติกัน เพราะเป็นศัตรูกัน เพราะชังกัน ฯลฯ ทั้งหมดนี้จะน�ามาสู่หลักปราศจากความล�าเอียงได้
แต่ไม่ใช่เหตุของการคัดค้านเท่านั้นเอง เพียงแต่ว่าอย่าให้อยู่ภายใต้ความล�าเอียงโดยสถานะของคน 

14 หมายถึง การขัดแย้งในเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองในช่วง พ.ศ. 2556 - 2557
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โดยลัทธิความเชื่อ โดยอะไรต่าง ๆ ซึ่งประเด็นที่หน่ึงกับประเด็นที่สามเท่าน้ันที่เป็นข้อพิจารณาของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หลักความเป็นกลางจึงเป ็นหลักที่มีความละเอียดอ่อนในการปฏิบัติหน้าที่ของ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดังที่ได ้กล่าวมาแล้วในช่วงที่ผ ่านมา ความขัดแย้งของ 
กลุ่มการเมืองที่เข้ามาใช้อ�านาจรัฐในขณะน้ัน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมักจะถูกดึงเข้าไป 
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของฝ่ายการเมืองต่าง ๆ จึงเป็นสาเหตุให้ถูก 
กล่าวหาว่าคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตไิม่เป็นกลาง เพราะฉะนัน้ค�าว่าไม่เป็นกลางในมติพิวกนี้ 
จึงไม่เป็นกลางในเหตุแห่งบุคคล แต่ว่าไม่เป็นกลางเพราะเรื่องเชิงการเมืองน้ี ประเด็นของการเมือง 
จะเป็นประเด็นที่อ่อนไหว (sensitive) ที่จะกล่าวอ้างว่าเป็นกลางหรือไม่เป็นกลาง 

สรุปในเบื้องต้นความไม่เป็นกลางและอิสระของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป ็นข ้อเรียกร ้องพื้นฐานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ข้อเรยีกร้องอย่างทีว่่าอนัทีจ่รงิแล้ว ข้อเรยีกร้องตามหลกัการปารสีทัง้ในรฐัธรรมนญูและในพระราชบญัญตัิ  
ได้ออกแบบเพื่อที่จะกันเรื่องที่ไม่อิสระและเป็นกลางไว้อยู่แล้ว โดยเฉพาะเรื่องอิสระในงบประมาณ 
ไม่ได้ก�าหนดไว้ แต่ในทางปฏิบัติอาจจะยังปฏิบัติไม่ได้ในรัฐธรรมนูญและในกฎหมายได้พยายามที่
จะวางหลักเหล่าน้ีไว้อยู่แล้ว ส่วนที่จะอิสระและผูกพันแค่ไหนเพียงใด อยากจะย�้าในช่วงสุดท้ายว่า
โดยท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรกลุ่ม เมื่อพิจารณาหลักความเป็นอิสระและ
เป็นกลางแล้วอาจจะไม่ใช่ข้อห่วงกังวลเท่าที่ควร เพราะหลักในรัฐธรรมนูญและหลักทางกฎหมายได้
วางหลักเหล่าน้ีไว้ แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรกลุ่มซึ่งตรงนี้เอง
ความผูกพัน ทุกองค์กรล้วนมีความผูกพัน องค์กรทุกองค์กรมีหลักความผูกพันหมด องค์กรการเมือง
ก็ผูกพัน ตุลาการก็ผูกพันต่อกฎหมาย เพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าแล้วกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ผูกพันกับอะไร แน่นอนประการที่หนึ่งผูกพันต่อกฎหมาย ประการที่สองกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติจะต้องผูกพันต่อความรับผิดชอบร่วมกันในฐานะองค์กรกลุ ่มในการที่จะวางแนวทางใน 
การด�าเนนิการต่าง ๆ  เพือ่ทีจ่ะท�าให้หลักความเป็นอสิระและเป็นกลางนัน้บรรลคุวามมุง่หมาย การท�าหน้าที ่
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งส่งผลกระทบไปทั่วโลกเพราะเมื่อมีการรายงานของ 
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนก็จะส่งผลกระทบ ดังนั้น ถ้าไม่อิสระและไม่เป็นกลางจะส่งผลกระทบต่อ 
ความน่าเช่ือถอืของการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ซึง่จะท�าให้การด�าเนนิการในการปฏบิตัทิีเ่ป็นไป 
ตามการเสนอแนะ อาจจะส่งผลกระทบต่ออ�านาจหน้าที่ (authority) ความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นประเด็น
ในเชิงหลักการน่าจะมีประเด็นในเชิงปฏิบัติว่า มีข้อพิจารณาอย่างไรในเรื่องของเชิงปฏิบัติหรือมี 
ข้อคิดเห็นอย่างไร 

ช่วงแรกได้น�าเสนอประเด็นในเชิงวิชาการอย่างนี้ซึ่งถ้าดูแล้วในแง่ของหลักกฎหมาย
และในแง่อะไรต่าง ๆ ไม่ค่อยมีข้อห่วงกังวลอันเกิดจากหลักกฎหมาย มีข้อห่วงกังวลคือเรื่องของ
งบประมาณซึ่งเป็นปัญหาขององค์กรอิสระโดยถ้วนหน้า รวมทั้งองค์กรตุลาการด้วยว่าหลักความมี
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อิสระเร่ืองงบประมาณยังไม่มีหลักประกัน จะวางอย่างไรให้มีหลักประกัน ส่ิงน้ีคงเป็นปัญหาร่วมกัน  
แต่ความอิสระในการท�างานต่าง ๆ อาจจะไม่ใช่ปัญหามาก เพราะในส่วนของกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาตินั้นไม่ได้ผูกพันโดยตรง แต่ว่าผูกพันในเชิงนโยบายที่จะน�าไปสู่การป้องกัน การแก้ไข  
การปรับปรุง การที่จะท�าให้องค์กรหน่วยงานของรัฐนั้นมีความน่าเชื่อถือข้ึนอยู่กับความหนักแน่นของ
การท�าหน้าท่ีในการให้ความเห็นอย่างอิสระและเป็นกลางและมีหลักพื้นฐานโดยเฉพาะในหลักกฎหมาย
ในการท่ีจะพิจารณาวินิจฉัยว่ากรณีเหล่าน้ันหรือไม่ละเมิดอย่างไรซึ่งเป็นเบื้องต้น ในช่วงที่สองจะเป็น
ช่วงที่มีโอกาสได้แลกเปล่ียนกัน

ค�าถาม - ค�าตอบ  

ถาม ในเรื่องของหลักความเป็นกลาง ถ้าพูดถึงเจ้าหน้าที่คิดว่าไม่มีปัญหาในเรื่องของ 
หลักความเป็นกลาง เพราะเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจ�าซึ่งไม่ได้รู ้ จักกับผู ้ร ้องหรือผู ้ถูกร้อง  
แต่การท�างานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท�างานในลักษณะของอนุกรรมการ กรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่ละท่านจะมีอนุกรรมการซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความช�านาญในแต่ละด้านและ 
ส่วนใหญ่เป็นองค์กรเอกชนทีท่่านแต่งตัง้มา เช่น ในคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิชดุที ่1 มกีรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่มีความรู้ความช�านาญในเรื่องของแรงงาน ท่านจะแต่งตั้งอนุกรรมการซึ่ง
มีแรงงานเข้ามาท�าหน้าที่ ในขณะน้ันค�าร้องเกี่ยวกับแรงงานมีเข้ามามากมาย ในปัจจุบันขณะนี้ก็ 
เช่นกนัจะมคีณะกรรมการซึง่มคีวามรูค้วามสามารถในแต่ละด้านของท่าน ท่านกแ็ต่งตัง้คณะอนกุรรมการ 
ซึ่งท่านคิดว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละด้านที่ท่านแต่งตั้งเข้ามา ซึ่งล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถจริง ๆ สามารถให้ข้อมูลทั้งด้านวิชาการและหลักการต่าง ๆ ชัดเจน แต่ถ้ามองในเรื่อง
ของหลักความเป็นกลางแล้ว อาจารย์คิดว่าจะมีความเป็นกลางหรือไม่ คือถ้าผู้ถูกร้องอาจจะมองว่า 
คุณเอาประเด็นในส่วนที่องค์กรเอกชนเหล่าน้ีเข้าไปท�างานกับชาวบ้าน เป็นผู้ที่ต่อต้านอยู่แล้วมาเป็น
อนุกรรมการ การพิจารณาวินิจฉัยจะเป็นกลางหรือไม่ ถ้าไม่เป็นกลางจะมีวิธีแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้
อย่างไร

ตอบ ประเด็นในลักษณะน้ีเป็น
ประเด็นเชิงปฏิบัติคือ ไม่ใช่เรื่องของเจ้าหน้าที่
แต่เป็นเรื่องของอนุกรรมการซึ่งจะเป็นประเด็น
เชิงปฏิบัติจริง คิดว่าผู้เช่ียวชาญอาจจะแยกว่า
เป็นเพียงผู้มาให้ความเห็นหรือเป็นผู้มีอ�านาจ
ในการพิจารณาตรวจสอบ แยกแยะในประเด็น 
นี้ก่อน ถ้าเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความเห็น 
ไม่ได้ร่วมในการพจิารณาตรวจสอบ ถอืว่าไม่เกีย่ว 
ไม่ได้ถือว่าไม่ได้ท�าในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของ
รัฐอย่างที่กล่าวไว้ แต่เมื่อใดก็ตามที่ท�าในฐานะ
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อนุกรรมการถือเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะใช้อ�านาจรัฐเช่นกัน เพราะว่ามีอ�านาจ 
ในการที่จะเรียกอะไรต่าง ๆ หลักเหล่านี้ก็ยังต้องตามไปถึงอยู่ หมายความว่าหลักความเป็นกลาง  
ความเป็นอิสระของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมไปถึงอนุกรรมการต่าง ๆ ไม่ได้ใช้อย่าง
ฝ่ายปกครองก็จริง คือไม่ได้บอกว่าคุณเป็นอะไร เป็นคู่อะไรต่างๆ คือไม่ได้ใช้อย่างนั้น แต่ใช้หลักทั่วไป 
คุณปราศจากความล�าเอียงหรือไม่ คุณล�าเอียงเพราะคุณไปเกี่ยวข้อง คุณล�าเอียงเพราะหมายความว่า 
จะด้วยเหตุอันใดก็สุดแท้แต่ หรือถ้ามีผลประโยชน์ด้วยแล้วจะเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์  
สิ่งท่ีต่างกันคือ การเป็นอนุกรรมการถ้าใช้แบบปกครองอนุกรรมการจะต้องแจ้งประธานเลยว่า 
ตนมีการขัดกันของผลประโยชน์ แต่ว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่ใช่องค์กรฝ่ายปกครอง 
อย่างน้อยที่สุดในประเด็นน้ีควรจะต้องวางแนวทางปฏิบัติภายใน เพื่อให้เห็นว่าฐานของอนุกรรมการ 
ท่ีจะน�ามาเข ้าสู ่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห ่งชาติ น้ันไม ่ ได ้มีฐานที่ขัดกันหรือแย ้งกับ 
หลักความเป็นกลางอย่างประจักษ์ ซึ่งประเด็นเหล่านี้คิดว่าจะต้องวางแนวทางว่า แน่นอนเขามีความ 
เชี่ยวชาญมาจากสายนั้นสายนี้ แต่เรื่องที่จะพิจารณาโดยอย่างน้อยที่สุดก็ควรต้องวางแนวทางถ้าเขาไป 
เกี่ยวข้อง 

ผูพ้พิากษาไม่มส่ีวนเกีย่วข้องรูเ้หน็อนันั้นคือความเข้ม แต่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติอาจจะไม่ได้เข้มอย่างนั้น อย่างน้อยที่สุดสิ่งที่จะน�าไปสู่ความล�าเอียงเพราะอะไรก็สุดแท้แต่ 
หรือเพราะผลประโยชน์ ควรจะเป็นจุดที่กันออกมา เพื่อที่จะท�าให้ความคิดความเห็นของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความน่าเชื่อถือ ถ้ามาจากฐานอย่างนี้ คู่กรณีที่อยู่อีกฝ่ายหนึ่ง เขาบอกว่าไม่น่า
เชือ่ถอืเลยเพราะว่าอนกุรรมการตรวจสอบเป็นผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง ถ้าหนกัขึน้กค็อืมผีลประโยชน์เกีย่วข้อง 
กับอีกฝ่ายหนึ่ง ท้ายสุดไปเข้าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชั้นสุดท้ายก็อาจจะท�าให้เกิด 
ความน่าเช่ือถอืเพราะฐานมาเป็นเช่นน้ีและคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตอิาจไม่รูร้ายละเอยีดในเรือ่ง 
คุณสมบัติของแต่ละบุคคล หลักความเป็นกลางในประเด็นนี้ที่ต้องใช้อยู่ไม่เหมือนฝ่ายปกครองแต่ควร
จะวางแนวทางเรื่องการไม่เป็นกลางอย่างประจักษ์ ไม่ควรเข้ามาตรวจสอบในเรื่องนั้น ๆ ไม่แน่ใจว่า
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีระเบียบปฏิบัติที่วางเรื่องเหล่านี้หรือไม่ ถ้าไม่มี อาจจะเป็น
ข้อพิจารณาเพื่อที่จะท�าให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ท่ีจะเข้าสู่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในช่วงสุดท้ายให้มีความน่าเชื่อถือ หมายความว่ามี
กระบวนการที่เป็นกลางและอิสระอย่างแท้จริงในการที่จะรับฟังความคิดความเห็นและท�าให้ปราศจาก
อคติในการที่จะท�าหน้าที่ในการตรวจสอบ

สรุปว่าอนุกรรมการถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งหลักความเป็นกลางที่ว่าน้ีก็ลงไปถึง
เพราะว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่สามารถที่จะลงไปเองได้ทั้งหมด แต่ว่าเรื่องเหล่านี้
ถ้าจะต้องออกไปข้างนอกต้องไปผ่านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพราะฉะนั้นอนุกรรมการ
เป็นมือไม้ให้กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้อง
เป็นกลาง อนุกรรมการต้องเป็นอิสระและเป็นกลางเช่นเดียวกัน
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ถาม ในกรณีอนุกรรมการที่ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยมาท�างานและมีผลประโยชน์
ทับซ้อน เช่น อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้ในประเด็น แต่ในขณะปฏิบัติหน้าที่กระบวนพิจารณาที ่
คณะอนุกรรมการตรวจสอบกันอยู่ท่านอนุกรรมการท่านนั้นขอถอนตัวโดยไม่ไปวิเคราะห์หรือวินิจฉัย
ในเรื่องนี้ เหตุเพราะท่านแจ้งว่าท่านมีส่วนรู้เห็นในประเด็นนี้ เช่นนี้จะถือว่าปฏิบัติถูกต้องหรือไม่

ตอบ ถ้าน�าแนวทางอย่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
หรือของศาล ถ้าบุคคลที่มีส่วนที่อาจจะกระทบกับหลักความเป็นกลาง ก่อนการประชุมเขาจะแจ้ง
ประธานว่าเขามีเหตุคือ ถ้าเป็นองค์กรเรียกว่าเหตุของการคัดค้านไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมพิจารณาได้ 
ซึ่งเป็นแนวทางท่ีจะท�าให้การพิจารณานั้นจะไม่ถูกครอบง�า (dominate) โดยคนที่อาจจะท�าให้ทิศทาง
ของเร่ืองไม่เป็นกลาง ถ้าวางแนวทางปฏิบัติเช่นนี้ได้จะเป็นแนวปฏิบัติที่คล้ายกับพระราชบัญญัต ิ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ให้กรรมการนั้นถอนตัวออกไปหรือเจ้าหน้าที่นั้นถอนตัว
ออกไป เป็นแนวทางทางกฎหมาย พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 อยู่ใน
การด�าเนินการน่าจะเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

ถาม กรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และมีรายงานการตรวจสอบ โดยตัดสินว่าไม่มีการละเมิด แต่การที่มีผู้น�าค�าร้องหรือรายงานฉบับนี ้
ไปฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้วินิจฉัยว่า กรณีนี้เป็นการละเมิดการที่ศาลปกครองรับค�าร้องหรือ 
รับคดีนี้ไว้พิจารณาอาจจะกระทบต่อความเป็นอิสระของการท�าหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติหรือไม่

ตอบ ไม่แน่ใจว่าฝ่ายใดน�าไปฟ้อง ฝ่ายเอกชนหรอืของฝ่ายรฐั อย่างทีก่ล่าวไว้ว่า การตรวจสอบ 
รายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่ได ้ผูกพัน เพราะว่าถ้าหน่วยงานของรัฐ 
ไม่ได้ด�าเนินการต้องรายงานในแง่สถานะของการรายงาน ถ้าไม่ผูกพันมีกลไกอื่น การที่เขาไปฟ้องถาม
ว่าฟ้องใคร ฟ้องหน่วยงานต้นเรื่องหรือฟ้องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เป็นการฟ้องละเมิด)  
ในยุคนี้ใครจะฟ้องอะไรฟ้องได้ทั้งนั้นแต่ว่าจะเข้าข่ายหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ผู้บรรยายเองก็ถูกฟ้อง
ทั้ง ๆ  ท่ีไม่ได้ใช้อ�านาจอะไร ห้ามคนไม่ให้ฟ้องนั้นห้ามไม่ได้ เพราะว่ากฎหมายบอกว่าเป็นสิทธิ สิ่งนี้คือ
ต้นทุนของราคาของสิทธิจะฟ้องละเมิดได้อย่างไร กรณีเมื่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด�าเนิน
การตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีการตรวจสอบ กระทบ 
ต่อความเป็นอิสระหรือไม่ ไม่ทราบว่าศาลตัดสินอย่างไร ถ้าศาลบอกว่าที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติบอกไม่ละเมิดนั้นต้องบอกว่าละเมิดแน่ ๆ กระทบต่อความเป็นอิสระ องค์กรเหล่าน้ีเขาจะ 
ไม่ก้าวล่วงเร่ืองอย่างน้ี คิดว่าไม่ละเมิดเพราะว่าการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ไม่ได้ผูกพันเร่ืองที่เป็นการวินิจฉัยตัดสิน จึงไม่มีทางที่จะไปละเมิดได้เลย ยิ่งเห็นว่าละเมิดหรือไม่ละเมิด 
เป็นเร่ืองของผลประโยชน์ไม่น่าจะส่งผลกระทบอะไรเว้นแต่ศาลปกครองบอกว่าที่คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติบอกว่าไม่ละเมิดนั้นต้องบอกว่าเป็นละเมิด จึงจะกระทบความเป็นอิสระ ท่านเคย 
อ่านค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่ ที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยว่า แม้จะมีเรื่องฟ้องร้องอยู่
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ในศาลทางนี้ก็ยังจะมีอ�านาจตรวจสอบเพราะจะน�าไปสู่ปัญหาการแก้ไขคนละมิติ การฟ้องร้องคดีน�าไป 
สู่การแก้ปัญหาของคู่กรณี แต่การตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีนั้นคือ 
เรื่องท่อก๊าซไทย - มาเลเซียซึ่งเป็นมิติที่จะน�าไปสู่การพิจารณาแก้ปัญหาในเชิงนโยบาย ซึ่งไม่ได้ห้ามและ 
ตัดอ�านาจ ถ้าไปศาลค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้เห็นว่าเพราะอะไรที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ 
ความเห็นเช่นนั้น เพราะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่ได้ไปมุ่งเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะราย แต่มุ่ง 
ท่ีจะแก้ปัญหาโดยรวมของการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงให้อ�านาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ตรวจสอบได้ เรื่องนี้มีการถกเถียงในรัฐสภาพอสมควรและไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญ คิดว่าเรื่องน้ีวาง
บรรทัดฐานไว้ได้ดีมากในการท�าหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ถาม เกี่ยวกับประเด็นน้ี มีข ้อมูลเพิ่มเติม ในเอกสารการฝึกอบรม ของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Professional Training Series NO 4.) ได้มีการเผยแพร่โดยผ่านองค์การ
สหประชาชาติ (UN) เน่ืองจากว่าเป็นภาษาอังกฤษอาจจะต้องถอดความ ในด้านความเป็นอิสระ 
กรณีท่ีผ ่านกระบวนการทางด้านกฎหมายและรวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ก็มีข ้อหน่ึงที่ตรงกันว่า 
ความเป็นอิสระจากรัฐบาล และมีกรณีอื่น ๆ  อีกพอสมควร ส่วนที่เป็นปัญหาจริง ๆ  อยู่ตรงนี้ ในกรณีที่ 
มีการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ประจ�าวัน ในกรณีนี้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ถ้าจะให้มีประสิทธิภาพจะต้องมีการร่างกฎเกณฑ์ของตนเองรวมทั้งกระบวนการพิจารณาเพื่อที่จะให ้
กฎเกณฑ์เหล่าน้ีไม่สามารถที่จะถูกเปล่ียนแปลงโดยองค์กรภายนอกหรือไม่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่ารายงาน
ข้อแนะน�าข้อเสนอแนะและค�าวินิจฉัยไม่สามารถที่จะถูกทบทวนโดยองค์กรอื่นในกรณีเหล่านี้ รายงาน
ผลการตรวจสอบและค�าวินิจฉัยไม่ควรจะต้องถูกตรวจสอบโดยอ�านาจอื่นหรือองค์กรอื่น ยกเว้น 
ศาลปกครองวินิจฉัยว่า เมื่อผู้ที่ร้องเรียนได้ถูกยกค�าร้องไปแล้วเขาก็ไปฟ้องต่อศาลปกครอง อาจจะ 
รวมถึงการขอให้มีทั้งการเพิกถอนรายงานด้วยหรือไม่ แต่สิ่งหนึ่งคือศาลปกครองเข้ามาตรวจสอบ โดยที ่
ศาลปกครองอ้างว่าสามารถตรวจสอบได้คือ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 เปิดช่องให้อ�านาจของศาลปกครองที่จะน�าเรื่องเหล่านี้เข้าสู่การพิจารณา คือจะรับ 
คดีไว้เพื่อพิจารณาพิพากษาหรือไม่ เพราะว่าถ้าเทียบเคียงกันในอดีตอย่างเช่นพนักงานตรวจแรงงาน 
ค�าเตือนของพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้โต้แย้งสิทธิเป็นเพียงการตักเตือนเท่านั้นเอง ไม่ได้ขอให้ผลทาง
กฎหมายใด ๆ ทั้งส้ิน ในอดีตก็ไม่สามารถที่จะฟ้องร้องต่อศาลได้ แต่ในระยะหลังเปลี่ยนโครงสร้างให้
เป็นค�าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งก็ถือว่าเป็นค�าสั่งทางปกครองและสามารถที่จะฟ้องต่อศาลปกครอง 
ได้ แต่ในกรณีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในเรื่องนี้ง ่ายกว่านั้นนิดหนึ่งคือว่า ไม่มี 
ข้อเสนอแนะหรือว่าสิ่งใด ๆ  ที่จะเตือนไม่ให้ท�ามีแต่ไปยกค�าร้องเรียนฝ่ายที่ได้รับผลกระทบก็ไปฟ้องต่อ 
ศาลปกครอง เพื่อจะให้ได้รับการคุ ้มครองเยียวยาจากศาลปกครอง ในความเห็นของอาจารย์จะ 
เข้าเกณฑ์ว่า ศาลปกครองจะใช้อ�านาจที่กฎหมายเปิดช่องให้ศาลปกครองรับคดีนี้ไว้พิจารณาหรือไม่

ตอบ คิดว่าแยกเป็น 2 - 3 ประเด็น ประเด็นที่หนึ่ง เขามีสิทธิไปฟ้องหรือไม่ ประเด็นที่
สอง แนวของศาลปกครองไม่เหมือนกับศาลยุติธรรม คือรับไปก่อนแล้วไปออกตอนท้ายว่าไม่มีอ�านาจ 
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ศาลแพ่งอาจจะตัดฟ้องไม่มีอ�านาจฟ้องแล้วไปพิจารณาในเนื้อหา แต่ว่าศาลปกครองจะพิจารณา
เง่ือนไขในเชิงรูปแบบเนื้อหาเขาก็รับก่อน แล้วก็ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ถ้าพูดกันตามการกระท�า 
เรียกว่าวัตถุแห่งคดี การตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติย่อมไม่ใช่วัตถุแห่งคดีของ
ศาลปกครอง ไม่รู้ว่าต้องดูแนวท้ายที่สุดมีค�าวินิจฉัยอย่างไร ในส่วนของศาลยุติธรรมเขาอาจจะตัดตั้งแต่
ต้นเลยคือไม่มีอ�านาจฟ้อง แต่ของศาลปกครองจะตรวจข้อเท็จจริงและไปสู้กัน ท้ายที่สุดผู้ฟ้องไม่มี
อ�านาจฟ้องเพราะการกระท�าของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่ใช่การกระท�าในความหมาย
ของมาตรา 9 ที่บอกว่าเป็นการกระท�าทางปกครองที่อาจจะฟ้องร้องได้ คิดว่าตอนท้ายจะออกแบบนี้ 
แต่ว่าโดยกระบวนการของเขาจึงไม่ได้คิดว่าการที่เขาต้องฟังนี้คือการตรวจสอบ เพราะว่าท้ายสุดเขา 
ก็ออกอย่างนี้ว่าการรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่ใช่วัตถุแห่งคดี 
ที่อยู ่ในการท�าหน้าที่ ศาลปกครองจะมีอ�านาจในการเข้ามาตรวจสอบได้ ตัดฟ้องโดยที่ก�าหนดว่า 
อย่างนี้ 

ถาม ในเรื่องที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติถูกฟ้อง ศาลจะมีแนวที่แตกต่าง
กันคือ ในช่วงแรกศาลมีค�าวินิจฉัย หมายถึงว่าเหตุผลที่จะรับคดีไว้คือในช่วงแรกไม่รับเพราะเห็นว่า
ไม่ใช่เป็นค�าวินิจฉัยช้ีขาดที่จะมีผลกระทบ แต่ภายหลังจะเปลี่ยนแนวและส�านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็โต้แย้งโดยอ้างแนวเดิมไปซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่เป็นที่ยุติ ถ้ากรณีมติหรือรายงาน
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เสนอมาตรการไป ศาลจะรับหรือไม่รับ ขณะนี้รอความ
ชัดเจนตรงนี้อยู ่เหมือนกัน ถ้ามีใครฟ้อง ศาลก็จะรับไว้เพราะว่าค�าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
เรื่องนี้ยังไม่เป็นที่ยุติชัดเจน

ตอบ ศาลปกครองอยู่ในช่วงปรับความเป็นเอกภาพ หลาย ๆ เรื่องก็มาอย่างนี้ วันก่อน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่านหน่ึงก็ไปศาลปกครองบอกว่า ประเด็นใหญ่ของศาลปกครองที่
ต้องแก้สองเรื่องหลักคือ เรื่องของความล่าช้ากับเรื่องที่มีหลายแนว เพราะฉะนั้นเรื่องที่มีหลายแนวเป็น
ปัญหาในเรื่องขององค์ความรู้  ไปบรรยายเรื่องกฎที่ศาลปกครอง ไปกันคนละขั้ว ต้องให้เวลา ซึ่งฟันธง 
ชัดเจนว่ารายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการมนุษยชนแห่งชาติไม่ใช่วัตถุแห่งคดีที่จะน�าไปสู่
การฟ้องร้องศาลได้ น่ีคือหลักคิดว่าถ้าศาลปกครองก้าวล่วงเข้ามาเมื่อใดก็จะต้องเป็นปัญหาใหญ ่
แต่เช่ือมั่นว่าองค์ความรู้ของที่นี่คือรายงานการตรวจสอบ ซึ่งอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นว่า ไม่กระทบต่อสิทธิ
และหน้าที่ของบุคคล และถามว่าจะเป็นเหตุแห่งการฟ้องร้องได้อย่างไร คิดว่าไม่ได้ ต้องรอศาลสูงจะ
พิจารณาเช่นไรและน�ามาแลกเปล่ียนกันอีกครั้ง

ถาม ในฐานะที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใน 
ทางกฎหมาย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ�านาจหน้าที่ 2 กรณี กรณีแรกคือการใช้อ�านาจ 
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ท�าหน้าที่ตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน เวลาปฏิบัติหน้าที่น้ี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็จะแต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการ เพื่อช ่วยเหลือการปฏิบัติหน ้าที่ โดยจะท� าหน ้าที่ตรวจสอบเช ่นเดียวกัน  



ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560) 175

โดยจะมีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่ละท่านไปเป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อจะพิจารณา 
ตรวจสอบกรณีที่ร ้องเรียนเข้ามาจนเสร็จสิ้น จากน้ันเรื่องร ้องเรียนจะเข้าสู ่การพิจารณาของ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเต็มคณะ โดยที่ท่านเข้ามาร่วมประชุมมีมติด้วยการที่กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่านนั้นท�าหน้าที่ในฐานะประธานอนุกรรมการและลงมติด้วย เรื่องน้ีจะขัด 
ต่อหลักความเป็นกลางหรือไม่ เพราะว่าท่านได้พิจารณาเรื่องน้ันมาแล้วและก็ร่วมลงมติในเรื่องที่เสนอ
เข้ามาด้วยเป็นกรณีที่หนึ่ง ในกรณีที่สอง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในอีกด้านหนึ่งท�าหน้าที่
ในฐานะองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลด้วย โดยที่พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 เชื่อมให้น�าพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภามาใช้ ซึ่งการท�าหน้าที่
องค์กรกลางการบริหารงานบุคคลจะมีอนุกรรมการเช่นเดียวกัน อาจจะมีการพิจารณาในทางวินัย
หรือการอุทธรณ์ร้องทุกข์เช่นเดียวกัน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่านใดท่านหนึ่งจะมอบหมาย 
ให้เป็นประธานอนุกรรมการและท่านวินิจฉัยกรณีร้องทุกข์หรือวินัยหรืออุทธรณ์ในเรื่องวินัยนั้น
มาแล้วและเข้ามาร่วมพิจารณาในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรียกว่า “คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรกลางการบริหารงานบุคคล (กส.)” อีก กรณีเช่นน้ีจะถือว่าขัดกับ
หลักความเป็นกลางหรือไม่อย่างไร เพราะว่าในพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 จะมีมาตรา 14 เขียนไว้ว่าเรื่องท่ีกรรมการผู ้ใดมีส่วนได้เสีย กรรมการผู ้นั้นไม่มีสิทธ ิ
เข้าประชุม ในเรื่องน้ีจะปฏิบัติให้ถูกต้องโดยไม่มีข้อโต้แย้งในอนาคตได้อย่างไร อีกเรื่องหนึ่งในกรณีที ่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ด�าเนินการไปแล้ว และผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีผู้คัดค้านเรื่อง 
ความเป็นกลาง เลยไปจนเสร็จสิ้นไปแล้วน้ัน สมมติว่าถ้าขัดกับหลักความเป็นกลาง ถ้าข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าท่ีมีความเห็นว่าเรื่องนี้ขัดกับหลักความเป็นกลางและเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียชัดแจ้ง จะหยิบยกขึ้น
มาเป็นเหตุในการเพิกถอนค�าสั่งที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ชี้ขาดไปด้วยกระบวนการ
เช่นนี้ได้หรือไม่อย่างไรเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักความเป็นกลาง

ตอบ ขอตอบในกรณีที่สองก่อน กรณีที่สองคือกระบวนการในการออกค�าสั่งทางปกครอง 
เมื่อเป็นกระบวนการในการออกค�าสั่งทางปกครอง ต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ตามมาตรา 315 แนวของศาลปกครองทีย่กมาเข้มกว่านัน้อกีคอื เคยเป็นกรรมการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วและมาสอบวินัย ศาลยังบอกว่าขัดกับหลักความเป็นกลาง กรณีที่ลงโทษแล้ว
มานั่งต่ออุทธรณ์ คิดว่ากรณีน้ีชัดเจนว่าแนวของศาลบอกว่าขัดกับหลักความเป็นกลางซึ่งท�าให้มตินั้น
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หมายความว่า ในมาตรา 1416 ของพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 เขียนเป็นหลักทั่วไป แต่เรื่องนี้เมื่อเป็นเรื่องค�าสั่งทางปกครองก็ต้องน�ามาตรา 13  
และมาตรา 16 มาเป็นหลักในการพิจารณา เพราะท�าให้มีสภาพร้ายแรงอาจจะท�าให้การพิจารณา 
ไม่เป็นกลางและแนวของศาลปกครองประกอบ ในทางปฏบิตัคิอืในชัน้อทุธรณ์ ท่านทีเ่คยเป็นกใ็ช้แนวทาง 

15 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 3
16 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 14
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เรียนต่อประธานบอกว่ามีปัญหาในเรื่องหลักความเป็นกลางไม่อาจจะอยู่ร่วมพิจารณาได้ หรือถ้าท่าน
ไม่ชี้ประเด็นนี้กรรมการต้องแจ้งตั้งแต่แรกว่า เน่ืองจากการพิจารณาของเราเป็นการพิจารณาเพื่อออก
ค�าสั่งทางปกครอง ดังน้ันหลักมาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา 17 จึงต้องน�า
มาพิจารณาก่อนเพ่ือปกป้องไม่ให้มติน้ีขัดต่อหลักกฎหมาย อาจจะต้องริเริ่มเพื่อต้องพูดคุยในประเด็นนี้
ก่อนท่ีจะพูดประเด็นในข้อกฎหมายทั้งหลาย ส่วนประเด็นแรกเนื่องจากว่าเรื่องนี้ไม่ใช่กระบวนการใน 
การออกค�าสั่ง แต่ว่าเป็นกระบวนการในการรายงาน ซึ่งถ้าจะวางแนวที่จะท�าอย่างไร คิดว่าเป็น 
แนวปฏิบัติ ประเด็นคือ คนที่เป็นประธานในอนุกรรมการเขาจะรับทราบข้อเท็จจริงดี ดังนั้นหน้าที่ใน
การชี้แจงนี้ คิดว่าถ้าเขาจะอยู่ก็เพื่อที่จะชี้แจงทั้งหลายทั้งปวงนี้ แต่ว่าถ้าเรื่องนั้นไม่มีการลงมติก็สามารถ 
ที่จะอยู่ร่วมได้ ถ้าเราจะวางแนวทั้งหลายว่าเพื่อไม่ให้กรรมการท่านอื่นเกรงใจ ในชั้นของการลงมติก็ 
อาจจะเชิญให้กรรมการท่านน้ันออกซึ่งก็วางแนวปฏิบัติได้ เพราะว่าจะได้เป็นการพิจารณาบนพื้นฐาน
ของความเกรงใจ แต่ว่าพิจารณาบนพื้นฐานของความถูกต้อง ชอบธรรมในข้อเท็จจริง คิดว่าวางแนว
ปฏิบัติได้ แต่ถ้าจะอยู่ในการชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้กรรมการเข้าใจเพื่อให้ท�าหน้าที่ตรงนี้ได้ แต่ถ้ามีเรื่อง 
ของการลงมติก็ด้วยเหตุผลอย่างน้ี คิดว่าก็อาจจะไม่อยู่ร่วมได้ แต่ว่าวางแนวปฏิบัติเพราะว่าเรื่องนี้น�า
หลักมาตรา 13 และมาตรา 16 มาใช้ไม่ได้เพราะไม่ใช่เรื่องค�าสั่งทางปกครอง

ถาม เรื่องหลักความเป็นอิสระของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นชัดเจนว่า
อิสระจากฝ่ายรัฐบาล อิสระจากเรื่องทางการเงิน งบประมาณ แต่ความเป็นอิสระนี้มีความหมายกว้าง
หรือแคบขนาดไหน อย่างที่ผู้บรรยายกล่าวไปแล้วว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กร
กลุ่ม องค์กรกลุ่มจะมีความแตกต่างกันแค่ไหนหรือว่าจะมีแต่เกณฑ์ที่แตกต่างกันหรือไม่ ตัวอย่างหนึ่งที่
เกิดขึ้นคือ ความเป็นอิสระของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่ละคนในฐานะที่เป็นตัวบุคคล แต่ละ
คนที่จะปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีหลักเกณฑ์อะไรที่เกี่ยวพันกับตัวคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ที่จะมารับทราบหรือว่าเห็นชอบ หรือก�าหนดทิศทางกันอย่างไรหรือไม่ เพราะมีปัญหาเรื่องขอบเขต
ของความเป็นอิสระมีมากน้อยเพียงใด อิสระในการท�างานถึงระดับนี้หรือไม่ 

ตอบ อยากจะเปรียบเทียบองค์กรทั้งสององค์กร ระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติกับผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรกลุ่ม แต่ผู้ตรวจการ
แผ่นดินไม่ใช่องค์กรกลุ่ม การที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ใช่องค์กรกลุ่ม โดยหลักทั่วไปการท�าหน้าที่ของ 
ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงเป็นเรื่องปัจเจกแต่ละรายที่สามารถจะด�าเนินการได้โดยไม่ต้องผ่านที่ประชุม  
นี่คือลักษณะท่ีแตกต่างกัน หมายความว่า อ�านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินแต่ละรายสมบูรณ ์
ครบถ้วนในตัวเอง เว้นแต่ว่ามีการก�าหนดหลักเกณฑ์ว่าเรื่องใดจะต้องเข้าที่ประชุมของผู้ตรวจการ
แผ่นดิน นี่คือลักษณะที่เรียกว่าดาวฤกษ์ แต่ละคนมีแสงในตัวเอง แต่องค์กรกลุ่มนั้นโดยทั่วไปแล้ว
ไม่ใช่ดาวฤกษ์ แต่เป็นดาวเคราะห์ ก็คือว่าจะส่งผลอย่างไรจะต้องมาผ่านการประชุมขององค์กรกลุ่ม  
ความผูกพันท้ังหลายที่จะออกไปยังภายนอกต้องเป็นเรื่องที่ต้องผ่านองค์กรกลุ่ม เราพูดหลักอิสระ  
อิสระจากอย่างอื่น อิสระจากรัฐบาล อิสระจากฝ่ายการเมือง แต่ในมิตินี้เป็นหลักความผูกพัน
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มากกว่า หลักความผูกพันในการที่จะท�างานร่วมกันในฐานะที่เป็นองค์กรกลุ่มจะท�าอย่างไร จะวาง
แนวทางในการปฏิบัติอย่างไร เน่ืองจากว่าการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เป็นเรื่องละเอียดอ่อน (sensitive) ถ้าไม่วางแนวทางในการปฏิบัติให้ดี การที่จะแถลงการณ์หรือ
การจัดท�ารายงานการตรวจสอบจะเป็นอย่างไร การจะถือแนวความคิดซึ่งไม่ได้ผ่านคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจจะส่งผลกระทบต่อการท�างานในฐานะที่เป็นองค์กรกลุ่มได้ คิดว่าประเด็น
นี้ไม่ใช่เรื่องอิสระแต่เป็นเรื่องของหลักความผูกพันของการท�างานในฐานะที่เป็นองค์กรกลุ่ม จะท�าให้
หลักการท�าหน้าที่ (authority) ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความหนักแน่น มีความ 
น่าเชื่อถือ จะวางแนวทางอย่างไร คิดว่าน้ีเป็นการวางแนวทางภายใน ทั้งนี้ เพื่อให้ความเห็นหรือรายงาน
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความน่าเชื่อถือ มีหน้าที่ซึ่งองค์กรอื่นอาจไม่มี จึงไม่ใช่เรื่อง
ในเชิงปัจเจก แต่เป็นเรื่องที่ผ่านการพิจารณาขององค์กรกลุ่มร่วมกันอย่างรอบคอบรอบด้าน อาจจะไม่
อิสระเสยีทีเดียว อย่างทีไ่ด้กล่าวไว้ว่าแต่ละองค์กรล้วนมคีวามผกูพนัทัง้สิน้ว่าผกูพนัต่ออะไร นกัการเมอืง 
ก็ผูกพันต่อเสียงของประชาชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผูกพันต่อกฎหมาย และผูกพัน 
ต่อความรับผิดชอบร่วมกัน ถือเป็นหลักความผูกพันบนพ้ืนฐานของความอิสระ อย่างที่ว่าประเด็นน้ี 
คงเป็นประเด็นที่อาจจะต้องวางแนวทางในการด�าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เป็นองค์กรทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืในสายตาทัง้ภายในและประชาคมโลก คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ 
ต้องบอกว่าเป็นองค์กรในระดับประชาคมโลกเพราะว่าเรื่องของสิทธิมนุษยชนไม่ใช่เรื่องที่อยู ่ 
ภายในประเทศ ยุคดิจิทัลเกิดเหตุการณ์อะไรในอีกวินาทีหนึ่งก็รู ้อีกมุมโลกหนึ่ง เป็นประเด็นที่มี 
ความละเอียดอ่อน และเป็นประเด็นที่กระทบต่อความน่าเชื่อถือ

ถาม สมมติว่ามผีูบ้ริหารในองค์กรฝ่ายบรหิารท่านหนึง่ลาออกจากกรรมการบอร์ดบรษิทัใหญ่ 
แห่งหนึ่ง บริษัทใหญ่แห่งนั้นเป็นผู้ได้รับสัมปทานจากอ�านาจหน้าที่ และผู้บริหารท่านนั้นไปเป็นรัฐมนตรี
ภายหลังจากลาออกจากบอร์ดแห่งนี้  ต่อมาอีก 7 วันไปเป็นรัฐมนตรี บังเอิญขณะที่ด�ารงต�าแหน่งไปใช้
อ�านาจรัฐในการอนุมัติออกสัมปทานหรือออกประทานบัตรให้กับบริษัทที่ตนเองเคยอยู่ แต่ในสากลโลก
หรือว่าในธรรมเนียมปฏิบัติหรือโดยส�านึกของวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดี เคยมีหลักชี้หรือหลักปฏิบัติ
ในต่างประเทศอย่างไร กรณีอย่างน้ีมีมาก กรรมการในองค์กรอิสระหลายกรณีที่เป็นลูกน้องในก�ากับ 
เช่น เคยเป็นอธิบดีและลูกน้องของตัวเองและขัดแย้งกับอีกคนหนึ่ง น�ามาสู่การตรวจสอบการวินิจฉัย
ของกรรมการองค์กรอิสระ เรื่องจริงมีอยู่หลายกรณี น�ามาซึ่งความขัดแย้งอยู่ยาวนาน ลักษณะอย่างนี้ 
จะใช้ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไม่ได้ ไม่ใช่เป็นนายจ้างโดยตรง และไม่ใช ่
เป็นญาติหรือสืบสันดานหรือการแต่งงานสองชั้นสามชั้นก็ไม่ได้ จะใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาตรา 11 ก็ไม่ได้ จะถือว่ามาตรา 16 ซึ่งบอกว่าต้องอาศัยการวินิจฉัยของศาล คงจะต้อง
วินิจฉัยข้อเท็จจริงไปทีละราย เน่ืองจากในประเทศไทย เรื่องเหล่านี้ยังไม่ถูกพัฒนาไปยาวนานจนกระทั่ง 
เป็นวัฒนธรรม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์กฎหมายทั้งสิ้น กรณีนี้ควรจะน�าตัวอย่างจากวัฒนธรรมที่เจริญแล้ว 
มาเป็นตัวอย่างที่เป็นแนวหรือไม่
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ตอบ ผู้บริหารระดับสูงไม่ว่ารัฐหรือเอกชนเมื่อออกไปแล้วไปอยู่เอกชน ของเราไม่มี
กฎหมายห้าม ยกตัวอย่าง เป็นผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยออกไปอยู่บริษัทเอกชน ตรงนี้เราไม่มี
กฎหมายห้าม เป็นประเด็นหนึ่งที่อาจจะต้องไปห้ามว่าหลังจากที่พ้นต�าแหน่งนั้นมาแล้วมาไม่น้อยกว่า 
กี่ปีจึงจะไปด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้ คือประเด็นข้อน้ีขึ้นอยู่กับว่าปัญหาข้อเท็จจริง หลายเรื่องของกฎหมาย
เกิดจากปฐมเหตุก่อน ยกตัวอย่าง มาตรา 10017 ของ ป.ป.ช. เกิดจากปฐมเหตุว่าไม่มีกฎหมายก่อน 
และมาเขียนกฎหมายตามหลัง เพราะฉะน้ันในต�าแหน่งระดับสูงทั้งหลาย จ�าเป็นต้องมีกฎหมายห้าม
ว่าภายหลังจากท่ีพ้นมาแล้วไม่ให้ไปท�ากิจการนั้น ๆ คิดว่าในต่างประเทศเขามีห้าม แต่ของไทยไม่มี 
ไม่ต้องพูดถึงส�านึก เพราะขนาดมีกฎหมายยังหาช่องว่างไปเลย ประเด็นที่พูดว่าไม่รู้ว่าเป็นเหตุที่เกิด
จากท่ีไหน ถ้าเป็นเช่นน้ันจริงหากพิจารณาหลักของความเป็นกลาง เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน 
(sensitive) มากข้ึน ถ้าไปใช้มาตรา 13 และมาตรา 16 เป็นการออกค�าสั่งทางปกครอง แต่คิดว่าถ้า
มีเร่ืองเหล่านี้มากขึ้นจะเขียนแนวทางวางกันไว้ คิดว่าไม่เสียหาย อย่างน้อยที่สุด ตอบว่าไม่ล�าเอียง
เพราะเหตุพวกนี้ เหตุเพราะชิงชังกัน เกลียดกัน โกรธกัน หรือรักกัน หรืออะไรก็ตามแต่ คิดว่าท�าเป็น 
แนวทางได้ไม่ว่าจะเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการหรือเจ้าหน้าที่อะไรก็ตาม ถ้าเข้าเหตุพวกนี้ไม่ควร
ที่จะเข้าไปท�าหน้าที่ เพราะแม้ว่าจะไม่ใช่วินิจฉัยแต่มีการรายงาน ซึ่งอาจจะท�าให้มีอคติใช้มาตรา 13 
และมาตรา 16 ไม่ได้ แต่ว่าเราอาจจะวางแนวทางได้เพ่ือให้วัตถุประสงค์ของการที่เรื่องเจ้าหน้าที่
ของรัฐทั้งหลายต้องการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นกลางทั้งนั้น หมายความว่าการใช้อ�านาจของรัฐเขาไม่
ต้องการให้มีอคติตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ว่าจะใช้อ�านาจอะไร จึงใช้หลักทั่วไปมาวางแนวทางได้ เพียงแต่ว่าที่
ฝ่ายตุลาการกับฝ่ายปกครองที่เขาเข้มข้นเพราะวินิจฉัยแล้วไปผูกพันไปกระทบสิทธิเขา จึงต้องวาง
หลักไว้ แต่ถ้ามองว่าอาจจะมีประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อป้องกัน คิดว่าสามารถวางแนวทางได้ อาจจะ 
ไม่ต้องเข้มเหมือนตรงนั้น แต่อย่างน้อยที่สุด กรณีที่ไม่เป็นกลางโดยประจักษ์ไม่ควรจะเข้าไป คิดว่าเรา
ไปวางแนวทางได้ เรื่องเหล่าน้ีถือว่าเป็นประเด็นแลกเปลี่ยนเชิงปฏิบัติซึ่งเป็นรูปธรรมที่ท�าให้การปรับใช ้
พวกนี้จะใช้อย่างไร สุดท้ายแล้วอย่างที่กล่าวไว้ว่า น�าหลักของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครองมาใช ้
ไม่ได้ แต่มีหลักความเป็นกลางอยู่ กรณีอย่างนี้ต้องสร้างวางแนวทาง เพื่อท�าให้การพิจารณาของ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความน่าเช่ือถือ ถ้าคนเขาเห็นว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้ค�านึงถึงหลักพวกนี้ตั้งแต่ต้นทางจะส่งผลท�าให้รายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความน่าเช่ือถือมากขึ้น

ถาม ขณะน้ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดที่ 3 ก�าลังน�าหลักการไกล่เกลี่ย
มาใช้โดยการวางร่างระเบียบในการปฏิบัติต่าง ๆ ในเรื่องนี้จะต้องไปเขียนไว้อย่างชัดเจนในระเบียบ
นั้นด้วยหรือไม่ และท่านอาจารย์เห็นอย่างไรกับการน�ากลไกการไกล่เกล่ียมาใช้เป็นเครื่องมือหน่ึงใน
กระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

17 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 
100
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ตอบ ถ้าดูความจริงแล้ว เรื่องน้ีเป็นสิ่งที่กฎหมายบัญญัติไว้ใช่ไหมว่า ในมาตรา 2718  
ในระหว่างการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ถ้าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่าอาจด�าเนินการไกล่เกลี่ยได้ ให้คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติด�าเนินการไกล่เกล่ียบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คู่กรณีท�าความตกลง
เพื่อประนีประนอมและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ถ้าคู่กรณียินยอมตกลงเพื่อประนีประนอม
และแก้ไขปัญหาและคณะกรรมการเห็นว่าการตกลงอยู ่ในกรอบของการคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน  
ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดให้มีการท�าข้อตกลงระหว่างคู ่กรณีเป็นหนังสือไว้และ 
ให้ยุติเรื่อง แสดงว่าคนที่ร่างกฎหมายก็ได้วางกลไกการไกล่เกลี่ยเพ่ือที่จะเป็นกลไกในการที่จะแก้ปัญหา 
เรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน หมายความว่าหลักพวกนี้ต้องเกิดจากความยินยอมก่อน เพราะว่า 
ถ้าเขาไม่ยินยอม จะไกล่เกลี่ยไม่ได้พื้นฐานมาจากหลักของความยินยอมเพื่อที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นเจตจ�านงของกฎหมาย ถ้าเราจะน�ามาใช้ให้มีประสิทธิภาพจะเป็นกรณี
ที่อาจจะน�าไปสู่การเยียวยาเบ้ืองต้นของการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งเข้าใจว่าการเยียวยาเบื้องต้นไม่
เป็นการตัดสิทธิในทางศาลอย่างอื่น ๆ  อย่างน้อยที่สุดจะท�าให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนในเบื้องต้นยุติลง  
ประเด็นใหญ่คือ การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ด�ารงอยู่ยุติลง เพราะฉะนั้นกลไกตามมาตรา 27 ถูกใช้
อย่างนั้น ถ้าน�ากลไกเหล่านี้มาใช้มากขึ้น หลักความเป็นกลางก็ต้องค�านึงถึงอยู่เสมอ ถ้าเราจะวางก็
อาจจะไม่ใช่ว่าเฉพาะกรณีที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย หมายความว่าก่อนที่จะเริ่มการตรวจสอบ 
ถ้ามีประเด็นปัญหาที่ไม่เป็นกลางโดยประจักษ์เหล่านี้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชอบให้ท่านอื่นที่ไม่มีปัญหา 
แล้วจะเดินได้ตลอดสายระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงจนไปถึงไกล่เกล่ีย เพราะฉะน้ันเมื่อเริ่มต้นไม่มี
ปัญหาทั้งกระบวนก็สามารถที่จะบรรลุไปได้ คิดว่าอาจจะเป็นแนวทางอย่างหนึ่งที่จะท�าให้อย่างน้อย
ที่สุดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในไทยระงับลงได้ก่อน หมายความว่าการละเมิดไม่ด�าเนินอยู่

ถาม ในกรณีที่อนุกรรมการอาจจะมีส ่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องร ้องเรียนและมาเป็น
อนุกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะมีระเบียบในเรื่องของการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิไว้อยู่ ในกรณีอย่างนี้จะแก้ไขโดยแต่งตั้งอนุกรรมการท่านนั้น ๆ มาเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และเชิญมาให้ข้อเท็จจริง และข้อเท็จจริงเหล่านั้นจะถือว่าอยู่ในหลักความเป็นกลาง
หรือไม่

ตอบ ถ้าเขาให้ข้อเท็จจริง ประเด็นคือ หลักการรับฟังความทุกฝ่าย เราจะเชื่อแค่ไหน
เป็นเรื่องของเรา เพราะว่าไม่ผูกพัน แต่เท่ากับว่าเปิดให้มีการรับฟังความทั้งสองฝ่ายโดยไม่ฟังความ
ฝ่ายเดียว แต่จะเช่ือข้อเท็จจริงน้ีแค่ไหน เพียงใด อย่างไร เป็นหลักของเรา ซึ่งในส่วนของเจ้าหน้าที่ ใช้ 
หลักไต่สวนก็หมายความว่าเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อเท็จจริง  
สิ่งที่ให้มาก็เป็นข้อเท็จจริงอันหน่ึงเท่าน้ัน เราจะเชื่อหรือเราจะหาเพิ่มเติมหรือเราจะเห็นอย่างไร 
ก็เป็นดุลพินิจวินิจฉัยของอนุกรรมการที่จะพิจารณา คิดว่าเขาจะให้อย่างไรมา บางเรื่องก็อาจจะมีเรื่อง

18 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 27
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ความเชื่อ ความคิดความเห็น เราก็ฟังได้ทั้งน้ัน ส่วนที่เราจะเชื่ออย่างไรนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งตรงนี้
แน่นอนในส่วนของการตรวจสอบเหล่าน้ีใช้หลักไต่สวนก็คือ ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องสมบูรณ์จะน�าไปสู ่
การท�ารายงานท่ีถูกต้องและสมบูรณ์ แต่ถ้าเราได้ข้อเท็จจริงผิดพลาดคลาดเคลื่อน การวินิจฉัย  
การที่จะรายงานก็อาจจะคลาดเคล่ือนได้ หลักส�าคัญขององค์กรตรวจสอบทั้งหลายก็คือหลักไต่สวน คือ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อเท็จจริง ถ้าเขาไม่ได้อยู่ในอนุกรรมการ แต่ถ้าอยู่ในอนุกรรมการ
จะเป็นอีกลักษณะหนึ่ง หมายความว่าเขาครอบง�า (dominate) ได้ แต่ว่าการให้ข้อเท็จจริงคิดว่า 
ควรรับฟัง เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องพิจารณาในความถูกต้องและสามารถไปตรวจสอบได้ แต่ถ้าเป็นเรื่อง
ความคิด ความเห็นต้องเคารพว่าเขาคิดเขาเห็นอย่างนี้ เราไม่ต้องไปท�าอะไรในเรื่องความคิดความเห็น
แต่ประเด็นที่ต้องตรวจสอบคือความถูกต้องของประเด็นข้อเท็จจริงต่างหาก

ถาม กรณีอนุกรรมการที่บางท่านเป็นทนายความอยู ่  และเมื่อท ่านเข ้ามาเป็น 
อนุกรรมการ ท่านมีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ สมมติว่าในเรื่องสิทธิชุมชน ท่านเป็นทนายความในด้าน 
การช่วยเหลือประชาชน เราควรจะมองเป็นหลักเลยว่าเมื่อเป็นทนายความแล้วและมาเป็นอนุกรรมการ 
อาจจะขัดกับหลักความเป็นกลาง หรือเราจะมองเป็นกรณี ๆ ไปว่า กรณีนั้น ๆ ท่านเป็นทนายใน
เรื่องนั้น ๆ หรือไม่ และก็อาจจะเป็นเหตุที่ท�าให้ท่านไม่สามารถเข้าร่วมในการพิจารณาในประเด็น
ที่ท่านเป็นอนุกรรมการ และยังมีประเด็นต่อเน่ืองคือเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น มีอนุกรรมการ 
บางท่านเป็นทนายความ มาร่วมพิจารณาในอนุกรรมการ ท่านก็จะทราบว่ามีการแสวงหาข้อเท็จจริง 
ในเรื่องอะไรบ้าง แล้วท่านก็ไปว่าความ และมีจดหมายมาขอข้อมูลข่าวสารในข้อเท็จจริงตรงนั้น 
เพื่อไปประกอบการว่าความของท่าน ในกรณีเช่นน้ีเราควรจะจัดการหรือไม่ว่ามีแนวปฏิบัติเช่นไรเพ่ือไม่ 
ให้มีข้อครหาว่า เกิดความไม่เป็นกลางขึ้นในกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะขอค�าแนะน�าจากท่านอาจารย์ 

ตอบ ถ้าวางโดยอาชีพเลยก็อาจจะเป็นการกีดกันคน แต่คงต้องดูเป็นรายกรณีว่า  
ถ้าเป็นแล้วมีส่วนอย่างที่ว่า ก็อาจจะเป็นการอาศัยตรงนี้ในการที่จะน�าไปสู่การด�าเนินหรือประกอบ 
อาชีพทนายความก่อนว่าเขาอยู่ในข่ายน้ีหรือไม่ ก็คือว่าเขาอาจอยู่ในข่ายที่ถอนตัวได้หรือถ้าเขา 
ไม่ถอนตวักเ็ป็นเหตุทีเ่ราจะพจิารณาได้ คดิว่าเรือ่งน้ีจะต้องก�าหนดเกณฑ์ ฟังดแูล้วเหมอืนกบัเป็นประเดน็ 
ที่ต้องก�าหนดเกณฑ์น�ามาสู่การปฏิบัติ เพราะว่าในชั้นปฏิบัติอาจจะกระทบอะไรอีกหลายเรื่อง พอเรา
มองในหลักใหญ่อาจจะไม่แน่นอน เมื่อไปสู่การปฏิบัติอย่างที่ว่ายังมีรายละเอียดมากที่จะส่งผลกระทบ  
เพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์ทั้งหลายก็มาด้วยเหตุเช่นนี้ ดังนั้นจึงต้องไปวางเกณฑ์ในเชิงปฏิบัติ คิดว่า 
ถ้าวางเกณฑ์โดยเขียนหลักกว้าง ๆ ไว้ในเรื่องอย่างนี้ก็อาจจะเป็นสองทาง หนึ่งก็อาจจะเป็นเหตุให ้
ถอนสองก็เป็นเหตุของการที่จะไม่ให้ท�าอะไรต่าง ๆ ซึ่งต้องมีเกณฑ์อย่างที่กล่าวไว้

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้กล่าวสรุปว่า ผู้บรรยายเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และได้ขึ้นทะเบียนไว้ ภาระหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิและ 
ผูเ้ช่ียวชาญจะเหมาะกบัท่านมากทีส่ดุ จะเป็นอนกุรรมการกอ็าจจะไม่มเีวลาและอาจจะมปัีญหาอย่างอืน่ 
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ด้วยในเร่ืองนี้ความจริงการขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งการมีแนวความคิดที่จะให้อนุกรรมการที่มี 
ปัญหาเร่ืองความเป็นกลาง ความเป็นอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นกลางก็มีแนวความคิดว่า  
จะให้อนกุรรมการท่านน้ันท�าหน้าทีเ่ป็นกลไกสนับสนนุคอืไม่ใช่เรือ่งการตรวจสอบ เพราะเรือ่งการตรวจสอบ 
เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และในเมื่อกรรมการเองต้องเป็นอิสระและเป็นกลาง อนุกรรมการ 
ก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือของกรรมการ จะไม่มีความเป็นกลางหรือเป็นอิสระได้อย่างไร อีกประการหน่ึง
คือ ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของอนุกรรมการก็มีปัญหาเรื่องการลงพ้ืนที่ เรื่องบัตรของเจ้าหน้าที ่
ของรัฐซึ่งตอนนี้ก็ก�าลังเรียกหากันอยู่ ระเบียบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก�าลังออกตาม
มาเพราะว่าจะต้องมีเรื่องระเบียบกฎเกณฑ์ในการออกบัตรประจ�าตัว เพราะฉะนั้นการที่อนุกรรมการ 
เรียกหาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐก็แสดงให้เห็นว่า เป็นการใช้อ�านาจรัฐในส่วนหนึ่งแล้ว เมื่อเป็น 
การใช้อ�านาจรัฐก็จะต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้น เรื่องเหล่านี ้
จะขัดแย้งในตัวเอง ขณะน้ีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2558 ได้ก�าหนดโครงสร้างก่อนที่คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดที่สามจะเข้ามารับหน้าที่ เข้าใจว่าเมื่อต้นปี 2558 มีการออกกฎเกณฑ์มาว่า
ให้เจ้าหน้าท่ีประจ�าหรือข้าราชการประจ�าของเราเป็นฝ่ายที่ไปแสวงหาข้อเท็จจริง โดยที่อนุกรรมการจะ 
คอยก�ากบัอยู ่การลงพืน้ทีค่วรจะเป็นหน้าทีข่องเจ้าหน้าที่ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
โดยตรง แต่ถ้าอนุกรรมการซึ่งมาจากบุคคลภายนอกจะเข้ามาเป็น คงจะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ว่า
ด้วยการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ เนื่องจากมีคณะอนุกรรมการหลายคณะด้วยกัน การลงพื้นที่
บางครั้งก็ลงไปเป็นจ�านวนมาก รวมทั้งมีภาระหน้าที่ในการเป็นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ซึ่งจะ 
มีปัญหาเรื่องความล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ ภาระของงานที่มีมากเกินก�าลัง หน้าที่ของฝ่ายเลขานุการ
ซึ่งคณะกรรมการชุดน้ีก�าลังแก้ไขปัญหาน้ีอยู่ ว่าจะปรับเปลี่ยนความรู้สึกความเข้าใจ การท�าหน้าที่
อย่างไรที่จะต้องให้กลมกลืนกัน เรื่องที่อาจารย์ได้บรรยายเป็นส่วนที่ยังไม่ได้บัญญัติเป็นกฎหมาย
หรือระเบียบข้อบังคับ ในอนาคตท้ายที่สุดต้องพัฒนาไปถึงจุดนั้น มิฉะนั้นแล้วสังคมก็จะอยู่ด้วยการใช้
อ�านาจตามความรู้สึกของตน ซึ่งไม่มีหลักเกณฑ์ที่ไหนที่ยืนยันหลักความคิดนั้น อย่างที่ผู้พูดพยายามจะ 
เน้นว่า กรรมการหรือคณะกรรมการมีความแตกต่างกันอย่างไร มีอะไรแตกต่างกันระหว่างองค์กร
เดี่ยวกับองค์กรกลุ่ม พยายามศึกษาในต�าราและในเอกสารทางวิชาการมาพอสมควรในระยะที่เข้ามา
ท�าหน้าที่นี้ และอาสาท�าหน้าที่ ต้องถือว่าเป็นความสมัครใจที่จะเข้ามาโดยที่ไม่มีใครบังคับ ท้ายที่สุด
ขอขอบคุณท่านอาจารย์อีกครั้งหน่ึง



วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน182

เอกสารอ้างอิง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 



ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560) 183

แนวทางและความเชื่อมโยง
ในการด�เนินงาน

และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ระหว่าง 

กสม. องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ
 องค์กรฝ่ายบริหาร 

และองค์กรฝ่ายตุลาการ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม

183



วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน184

แนวทางและความเชื่อมโยงในการด�าเนินงาน 
และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ระหว่าง กสม. องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรฝ่ายบริหาร  
และองค์กรฝ่ายตุลาการ1

  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม

บทคัดย่อ

บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการอภิปรายในหัวข้อเรื่อง แนวทางและความเชื่อมโยง 
ในการด�าเนินงานและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรฝ่ายบริหาร และองค์กรฝ่ายตุลาการ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ 
เครืองาม ผู้อภิปรายได้ชี้ให้เห็นความส�าคัญของการท�างานของ กสม. ที่จะต้องสร้างความสัมพันธ์และ
ประสานงานกับองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และ
ภาคประชาสังคม เพื่อให้งานประสบความส�าเร็จ ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการท�างาน อาทิ 
การเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ อาทิ กระแสประชาธิปไตย (democracy) 
กระแสสิทธิมนุษยชน (human rights) กระแสหลักนิติธรรม (rule of law) 

ค�าส�าคัญ:  สิทธิมนุษยชน  องค์กรอิสระ  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  กสม.  นิติบัญญัติ  
ตุลาการ  การบริหาร  

       

1 ปรับปรุงเนื้อหาจากการบรรยายในการสัมมนาวิชาการเรื่อง “แนวทางและความเชื่อมโยงใน 
การด�าเนนิงานและการคุม้ครองสทิธมินษุยชน ระหวา่ง กสม. องค์กรฝ่ายนติบิญัญตั ิองค์กรฝ่ายบรหิาร และองค์กร 
ฝ่ายตุลาการ” วันที่ 1 กันยายน 2559 ณ ห้องวายุภักษ์ 6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม
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Guideline and Linking to Function and Protection Human 
Rights among the National Human Rights Commission,  

the National Legislative Assembly,  
the State Administration and Courts*

Professor Emeritus Visanu Krua-ngam

Abstract

This article is a part of academic seminar by Professor Emeritus Visanu 
Krua-ngam on “Guideline and Linking to Function and Protection Human Rights among 
the National Human Rights Commission, the National Legislative Assembly, the State 
Administration and Courts. He pinpointed that coordinating and networking among 
the National Legislative Assembly, the State Administration, the Courts, Constitutional 
Independent Agencies and social sectors are crucially important to fulfil its tasks 
including other factors which affect its work in terms of social stream changing both 
positive and negative aspects, democracy stream, human rights stream and rule of 
law stream. 

Keywords: Human rights, Constitutional Independent Agencies, National Human 
Rights Commission, NHRCT, National Legislative Assembly, the State 
Administration, the Courts 

* This article is presented by Professor Emeritus Visanu Kura-ngam at the seminar on 
Guideline and Linking to Function and Protection Human Rights among the National Human 
Rights Commission, the National Legislative Assembly, the State Administration and Courts, 
in September 1, 2016 at the Centara Hotel, Government Complex and Convention Center.
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แนวทางและความเชื่อมโยงในการด�าเนินงาน 
และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระหว่าง กสม. องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ  

องค์กรฝ่ายบริหาร และองค์กรฝ่ายตุลาการ

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “แนวทางและความเชื่อมโยงในการด�าเนินงานและ 
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ 
องค์กรฝ่ายบริหาร และองค์กรฝ่ายตุลาการ” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ณ ห้องวายุภักษ์ 6 
ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์ของ
การสัมมนา คือ เพื่อพัฒนากลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประสานเชื่อมโยงการท�างานร่วมกัน
ระหว่าง กสม. องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรฝ่ายบริหาร และองค์กรฝ่ายตุลาการ รวมทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง โดยเป็นการอภิปรายแลกเปล่ียนมุมมองและความคิดเห็นด้านการท�างาน การพัฒนา
ความรู้ด้านกฎหมาย ด้านการบริหาร และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อรวบรวมเป็นองค์ความรู ้
ทั้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย อันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย รวมทั้งประมวลข้อคิดเห็น 
จากการสัมมนาวิชาการเพื่อน�ามาพัฒนาปรับปรุงการด�าเนินงานของ กสม. ในฐานะเป็นสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศไทย ซึ่งมีบทบาทอ�านาจหน้าที่ในการคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน  
โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติและประชาชนเป็นส�าคัญ

ศาสตราจารย ์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี อภิปรายใน 
ประเด็นพัฒนาการของสังคมก่อนที่จะมีสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บทบาทของรัฐบาลใน 
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กระแสสังคมโลกที่ปลุกเร้าให้เกิดสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (National  
Human Rights Institutions – NHRIs) ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(กสม.) ในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งจะต้องมีความเชื่อมโยงกับองค์กรฝ่ายต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและภาคประชา
สังคม รวมถึงประเด็นในร่างรัฐธรรมนูญซึ่งผ่านการลงประชามติเมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 
ได้ให้ความส�าคัญต่อ กสม. มากกว่ารัฐธรรมนูญฉบับอื่น โดยยกฐานะ กสม. เป็น 1 ใน 5 องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ รวมท้ังได้กล่าวถึงบทบาทส�าคัญของ กสม. ในเวทีระหว่างประเทศ กล่าวคือคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และ
ฝ่ายตุลาการ เนื่องจากการท�างานของ กสม. มีความจ�าเป็นต้องประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ 
กับองค์กรอื่น ๆ กสม. จึงไม่สามารถด�าเนินงานตามล�าพังได้ เพราะหากไม่ได้รับความร่วมมือ  
งานอาจจะไม่ประสบความส�าเร็จ

นอกจาก กสม. จะมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่าย
ตุลาการแล้ว ยังมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญอื่น ๆ ด้วย เน่ืองจากในร่างรัฐธรรมนูญ
ซึ่งผ่านการลงประชามติและก�าลังประกาศใช้บังคับนั้น ก�าหนดให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญเมื่อได้รับ
เรื่องร้องเรียนใดก็ตาม หากเห็นว่าเป็นอ�านาจหน้าที่ขององค์กรอื่น จะต้องด�าเนินการส่งเรื่องร้องเรียน 



ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560) 187

ดังกล่าวไปยังองค์กรที่มีอ�านาจหน้าที่ด�าเนินการกับเรื่องร้องเรียนนั้น ๆ  ต่อไป รวมถึงก�าหนดวิธีรับเรื่อง 
ร้องเรียนและการส่งต่อในระหว่างองค์กรด้วย

กระแสในสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตราบใด
ที่มนุษย์ทุกคนยังคงต้องคิดและต้องท�าตลอดเวลา จึงท�าให้เกิดกระแสขึ้นในสังคมซึ่งกระแสเกิดผล
ได้ท้ังทางบวกและทางลบ โดยกระแสที่ส�าคัญของโลกมี 3 ประการ ได้แก่ 1) กระแสประชาธิปไตย 
(democracy) มีจุดอ่อนเน่ืองจากกระแสกล่าวถึงแต่เพียงระบบการปกครอง ได้แก่ การเลือกตั้ง  
การแบ่งแยกอ�านาจอธิปไตย แต่กลับละเลยประชาชน จึงเกิดกระแสใหม่ขึ้นได้แก่ 2) กระแส
สิทธิมนุษยชน (human rights) คือ สิทธิที่ได้รับในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะบัญญัติเป็น
กฎหมายหรือไม่ก็ตาม 3) กระแสหลักนิติธรรม (rule of law) นับเป็นกระแสที่มีความส�าคัญต่อโลก
เป็นระยะเวลานานแล้ว แต่ทวีความส�าคัญมากยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบัน กล่าวได้ว่ากระแสประชาธิปไตย
เกิดขึ้นเพื่อจัดระเบียบการเมือง กระแสสิทธิมนุษยชนเกิดข้ึนเพ่ือจัดระเบียบประชาชน ส่วนกระแส
นิติธรรมเกิดขึ้นเพื่อจัดระเบียบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นอ�านาจฝ่ายใดก็ตาม นับตั้งแต่อ�านาจฝ่ายนิติบัญญัติ  
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น กระแสหลักนิติธรรม จึงนับว่าอยู่เหนือทุกสิ่ง
ทุกอย่าง

กระแสในสังคมตามที่ผู้อภิปรายกล่าวมาข้างต้น แม้จะเกิดข้ึนทีละกระแส และแต่ละ
กระแสต่างมีประเด็นส�าคัญแตกต่างกันออกไป แต่สุดท้ายแล้วทุกเรื่องมีความสัมพันธ์ระหว่างกันจน
แยกไม่ออก การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดก็ได้รับอิทธิพลจากกระแสทั้งสาม กล่าวคือ ในรัฐธรรมนูญ
มักบัญญัติถึงกฎเกณฑ์กติกาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ และหลักนิติธรรม  
ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงกระแสสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก

กระแสสิทธิมนุษยชน แม้จะมุ ่งจัดระเบียบประชาชนตามที่กล่าวมาข้างต้น แต่ก็มี 
ความเก่ียวเนือ่งกบัทกุภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นพลเมอืง รฐับาล รฐัสภา และศาล ซึง่ไม่ใช่หน้าทีข่องหน่วยงาน 
ใดหน่วยงานหนึ่ง หน้าที่การส่งเสริมปกป้องสิทธิมนุษยชนแม้จะเป็นหน้าที่ของรัฐ แต่หลายครั้งรัฐบาล
กลับเป็นผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนเสียเอง แม้จะมีรัฐสภาในการตรวจสอบการด�าเนินการของรัฐบาลก็ตาม 
แต่รัฐสภาก็ประกอบด้วยเสียงส่วนใหญ่ของรัฐบาล จึงมีความจ�าเป็นต้องมีองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน 
ที่เป็นอิสระจากอ�านาจรัฐ

ร่างรัฐธรรมนูญซึ่งผ่านการลงประชามติแล้วนั้น ให้ความส�าคัญกับคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห ่งชาติมากกว ่ารัฐธรรมนูญฉบับที่ผ ่านมา โดยยกฐานะให ้คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็น 1 ใน 5 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ด�าเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญอื่น ๆ  โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีระยะเวลาก�าหนดที่แน่นอน คือ ภายใน 8 เดือน  
นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญประกาศใช้บังคับ
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อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามมาตรา 247 ในร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับท่ีผ่านการลงประชามติ ได้แก่  1) การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสนอ
มาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยา
ผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง 2) จัดท�า
รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี  
และเผยแพร่ต ่อประชาชน 3) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ ้มครอง
สิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค�าส่ังใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 4) ชี้แจงและรายงาน 
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนใน 
ประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 5) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึง 
ความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน และ 6) อ�านาจหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อ�านาจหน้าที่ทั้งหกประการดังกล่าวนั้น จะเห็นว่ามีลักษณะต้องประสานงาน ส่งต่อ 
และต้องติดตาม ดังน้ัน ภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงมีความเกี่ยวข้องกับหน่วย
งานอื่น ๆ อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ รวมถึง
องค์กรตามรัฐธรรมนูญและภาคประชาสังคมด้วย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงไม่สามารถ
ด�าเนินการให้ส�าเร็จโดยล�าพังได้ เช่น ภารกิจการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสนอมาตรการ 
เยียวยาแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามมาตรา 247 (1) เมื่อตรวจสอบและท�ารายงานผล 
การตรวจสอบเสร็จสิน้แล้ว ต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ผลส�าเรจ็คอื ปัญหา 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนได้รับการเยียวยา ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่ได้รับรายงาน  
เป็นต้น

อ�านาจในการชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงต่อองค์การระหว่างประเทศหรือนานาชาติ 
ให้มีความเข้าใจถูกต้อง กรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดย 
ไม่ถูกต้องหรือเป็นธรรม ตามมาตรา 247 (4) ซึ่งเป็นอ�านาจหน้าที่ที่เพิ่มเติมจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อน  
เหตุผลท่ีบัญญัติไว้เนื่องจากการชี้แจงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนต่อองค์การระหว่างประเทศหรือ
นานาชาติควรกระท�าด้วยองค์กรที่เป็นอิสระจากรัฐมากกว่ารัฐบาลซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงต้องมี
คนกลางมาชี้แจงซ่ึงได้แก่ กสม. ดังน้ัน กสม. จึงต้องประสานงานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อด�าเนินการชี้แจงต่อองค์การระหว่างประเทศหรือนานาชาติต่อไป

กสม. มีความเช่ือมโยงกับรัฐบาล โดย กสม. ส่งรายงานผลการตรวจสอบหรือเสนอแนะ
มาตรการหรือนโยบายต่อรัฐบาล ส�าหรับรัฐบาลชุดปัจจุบันจะด�าเนินการโดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เมื่อได้รับรายงานหรือข้อเสนอแนะจาก กสม. แล้ว เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะด�าเนินการบรรจุเรื่อง
เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาว่า กสม. ชี้ว่ามีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นหรือไม่  
อย่างไร โดยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอาจซักซ้อมความเข้าใจก่อน เพื่อจะตัดสินใจว่าจะ 
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ด�าเนนิการต่อไปอย่างไร ส่วนใหญ่คณะรฐัมนตรจีะมมีตมิอบกระทรวง ทบวง กรม ทีเ่กีย่วข้องด�าเนินการ 
และตอบกลับหรือชี้แจงต่อคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน หากเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ไม่ใช่
หน่วยงานฝ่ายบริหารหรืออยู่นอกเหนือบังคับบัญชาของรัฐบาล ก็จะขอความร่วมมือให้หน่วยงาน 
ดังกล่าวตอบกลับมายังคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน เพื่อเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งเพื่อทราบ 
ผลการด�าเนินการของหน่วยงานดังกล่าว จากนั้นคณะรัฐมนตรีจะแจ้งผลการด�าเนินงานต่อ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อไป

เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านการลงประชามติประกาศใช้บังคับแล้ว บทบาทของ กสม. 
ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามอ�านาจหน้าที่ที่ปรากฏในมาตรา 247 รวมถึงอ�านาจหน้าที่อื่น ๆ ที่จะ
ปรากฏในกฎหมายล�าดับรองลงมา ได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกฎหมายฉบับอื่น ๆ  ซึ่ง กสม. จ�าเป็นต้องสร้างระบบเชื่อมโยงการด�าเนิน
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งหน่วยงานฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร 
และฝ่ายตุลาการ รวมถึงองค์กรอื่น ๆ เช่น องค์กรอิสระขอยกตัวอย่างกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินมาเป็น 
กรณีศึกษา กล่าวคือ เมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบพบการละเมิดหรือกระท�าการละเว้น หรือ 
การกระท�าโดยมชิอบด้วยกฎหมายของรฐั ก่อนรายงานต่อคณะรฐัมนตร ีจะใช้วธิปีระสานไปยงัหน่วยงาน 
ที่ถูกร้องเรียนให้มาช้ีแจงก่อน ดังน้ัน จึงขอเสนอให้มีการหารือร่วมกันระหว่าง กสม. กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก่อนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งอาจแก้ไขปัญหาได้โดยไม่ต้อง
ส่งเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรี

นอกจากนี้ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านการลงประชามติ ได้ก�าหนดให้องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญทั้ง 5 องค์กรต้องประชุมหารือเพื่อก�าหนดจริยธรรมของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง 
และเจ้าหน้าที่รัฐ และก�าหนดวิธีการรับเรื่องและส่งต่อเรื่องร้องเรียนระหว่างองค์กร ซึ่งเมื่อองค์กร 
ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว หากเห็นว่าเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นอ�านาจหน้าที่ขององค์กรอื่น ก็สามารถ
ด�าเนินการส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งผู ้ร้องเรียนไม่ต้องด�าเนินการยื่นเรื่องร้องเรียนใหม่เอง  
นอกจากการเข้าพบเพื่อหารือระหว่างองค์กรอิสระแล้ว ยังสามารถจัดการเข้าพบเพ่ือหารือระหว่าง 
กสม. กับฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ เพ่ือทบทวนปัญหาการด�าเนินงานและหารือ
แนวทางแก้ไขปัญหาได้อีกด้วย

กสม. ควรเพิ่มบทบาทการปลูกฝังและให้ความรู ้ด ้านสิทธิมนุษยชนเพิ่มมากขึ้น  
โดยเน้นบทบาทการขับเคล่ือนงานส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในนามคณะกรรมการ 
สทิธมินษุยชนแห่งชาต ิ เน่ืองจากทีผ่่านมาน้ัน แม้ กสม. จะด�าเนนิการงานดงักล่าวบ้างแล้ว แต่การด�าเนนิการ 
ดังกล่าวส่วนใหญ่ยังด�าเนินงานในนามตัวบุคคล ยังไม่ได้ด�าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ

ในด้านการต่างประเทศ เนื่องจาก กสม. เป็นองค์กรที่มีลักษณะพิเศษจากองค์กร 
ตามรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ นอกจาก กสม. จะต้องด�าเนินงานภายในประเทศแล้ว ยังต้องด�าเนินการกับ 
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ต่างประเทศอกีด้วย ซึง่ต่างจากองค์กรอ่ืนทีด่�าเนินการเฉพาะภายในเขตประเทศไทยเท่านัน้ อ�านาจหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ได้แก่ การชี้แจงต่อต่างประเทศกรณีเมื่อมีการกล่าวหาจากต่างประเทศ
ว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามมาตรา 247 (6) แห่งร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นต้น 
การท�าหน้าที่ของ กสม. ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนั้น ต้องค�านึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นส�าคัญ 
โดยเฉพาะประเด็นการช้ีแจงกรณีเกิดการเข้าใจผิดหรือการกล่าวหาประเทศไทยอย่างไม่เป็นธรรม

รัฐบาลยินดีให้ความร่วมมือกับ กสม. ซึ่งข้อเสนอแนะของ กสม. มีประโยชน์ต่อ 
การด�าเนนิงานของรฐับาล ทัง้รฐับาลและ กสม. ต่างมเีป้าหมายเดยีวกนั คอื มุง่คุม้ครองสทิธขิองประชาชน 
ซึ่งหาก กสม. และรัฐบาลสามารถประสานงานกันได้ก็จะท�าให้การด�าเนินการของทั้งสองฝ่ายมี 
ความราบรื่นและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น
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การสร้างกลไกการไกล่เกลี่ย
ระงับข้อพิพาท
ด้านสิทธิมนุษยชน
ตามหลักการปารีส

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี
ศาสตราจารย์วิทิต มันตาภรณ์
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การสร้างกลไกการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชน 
ตามหลักการปารีส1

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี
ศาสตราจารย์วิทิต มันตาภรณ์

บทคัดย่อ

บทความน้ีเรียบเรียงเน้ือหาจากการสัมมนา เรื่องการสร้างกลไกการไกล่เกลี่ยระงับ 
ข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักการปารีส จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห ่งชาติ  เพื่อสร ้างความรู ้ความเข ้าใจที่ถูกต ้องให ้แก ่ผู ้ปฏิบัติงานและประชาชนในเรื่อง 
การไกล ่ เกลี่ยระงับข ้อพิพาทโดยสันติวิธีซึ่ งสะท ้อนมุมมองที่หลากหลายของผู ้ทรงคุณวุฒิ  
อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู ้พิพากษา เกี่ยวกับบทบาทและอ�านาจหน้าที่ของสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการปารีสในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  การท�างานของคณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนแห่งชาตทิีต้่องมคีวามอิสระและความเป็นกลาง มคีวามเข้มแข็ง ต้องมองทัง้เชงินโยบายและ
เชิงระบบใหญ่ซึ่งมีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกัน ปัจจัยต่าง ๆ  ที่ส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
การไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขความขัดแย้ง ระบบสังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชน การเรียนรู้ร่วมกัน 
โดยการปฏิบัติในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งด้วยสันติวิธีตามกรอบของสิทธิมนุษยชน หลักของ 
การไกล่เกลี่ยตลอดจนบทบาทของผู้ไกล่เกล่ีย 

ค�าส�าคัญ:   การไกล่เกล่ีย การประนีประนอม การแก้ไขความขัดแย้ง สันติวิธี คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หลักการปารีส

1 ปรบัปรงุเนือ้หาจากการบรรยายในการสมัมนาวชิาการ เรือ่ง การสรา้งกลไกการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พพิาท 
ด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักการปารีส  โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี และศาสตราจารย์วิทิต  
มนัตาภรณ ์วนัที ่3 มถินุายน 2559 ณ โรงแรมเซน็ทรา ศนูยร์าชการเฉลิมพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษาฯ กรงุเทพมหานคร
จัดโดย ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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Peace Approach and Human Rights 
according to Paris Principles*

Professor Emeritus Prawase Wasi, MD.
and Professor Vitit Muntarbhorn

Abstract

This paper summarizes key issue emerged at the seminar on Conciliation 
to Resolve Dispute on Human Rights in accordance with the Paris Principles, organized 
by the Office of the National Human Rights Commission to educate officials and public 
on  peaceful approaches conciliation to resolve conflict. The papers reflects the 
various points of view of academics, the former National Human Rights Commissioner 
and the judge, concerning the role and duty of National Human Rights Institutions to 
protect human rights.

 The National Human Rights Commission has to be an independent, neutral 
and strong body, with adopts a holistic approach to ensuring, respect on human  dignity, 
conflict resolution with non-violence and the respect on human  rights in society. 
One speaker emphasized the need of effort by learning and doing together and the 
principle of conciliation including the role of conciliator. 

Key words: conciliation, mediation, resolving of conflict on peace approach,  
the National Human Rights Commission, Paris Principles

* This paper summarized at the seminar on Peace Approach and Human Rights according 
to Paris Principles,  in June 3, 2016 at the Centara Hotel, Government Complex and Convention 
Center.
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การสร้างกลไกการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชน 
ตามหลักการปารีส

ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญของกลไกการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตามที่ปรากฏในหน้าที่ 
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เพ่ือการคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน หรือส่งเสริม 
สิทธิมนุษยชน หรือหลักการปารีส ที่ก�าหนดว่า สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรที่มีอ�านาจ 
หน้าที่หลักในการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลอย่างเป็นระบบเพื่อติดตาม
ตรวจสอบการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน เสนอแนะวิธีแก้ไขผลการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 
การก�ากับชี้แนะข้อร้องเรียนต่อรัฐให้เป็นไปตามกฎหมายภายในหรือกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง 
ประเทศ โดยมีอ�านาจรับและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์จากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ถูกละเมิดจาก 
การใช้กฎหมายทีไ่ม่เป็นธรรม ด�าเนินการสอบสวนหาหลกัฐานเพ่ือก�าหนดวธิกีารเยยีวยาทีเ่หมาะสม หรอื 
ใช้ข้อไกล่เกลี่ยความขัดแย้งเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542  มาตรา 27 ที่บัญญัติว่า “ในระหว่างการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ของคณะกรรมการ ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าอาจด�าเนินการไกล่เกลี่ยได้ ให้คณะกรรมการด�าเนินการ
ไกล่เกลี่ยบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คู่กรณีท�าความตกลงเพ่ือประนีประนอมและแก้ไข
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ถ้าปรากฏว่าคู่กรณียินยอมตกลงเพื่อประนีประนอมและแก้ไขปัญหา  
และคณะกรรมการเห็นว่าการตกลงนั้นอยู่ในกรอบของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ให้คณะกรรมการ 
จดัให้มกีารจัดท�าข้อตกลงระหว่างคูก่รณเีป็นหนงัสอืไว้และให้ยตุเิรือ่ง ในกรณทีีป่รากฏแก่คณะกรรมการ 
ในภายหลังว่ามีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงเป็นหนังสือตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ 
ด�าเนินการพิจารณาตรวจสอบตามอ�านาจหน้าที่ต่อไป” 
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ด้วยเหตุผลดังกล ่าวข ้างต ้นจะเห็นว ่าการด�าเนินงานไกล ่เกลี่ยระงับข ้อพิพาท 
ด้านสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นอ�านาจหน้าที่ที่ส�าคัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งที่ปรากฏ 
อยู่ในหลักการปารีสและกฎหมายไทย และนับเป็นครั้งแรกของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ของไทย ที่น�ากลไกการไกล่เกลี่ยมาใช้ในการกระบวนการคุ้มครอง โดยได้ด�าเนินการจัดท�าระเบียบ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกล่ีย พ.ศ. 2558 ขึ้น เพื่อรองรับการด�าเนินการให้เป็นรูปธรรม รวมทั้ง 
การจัดต้ังศูนย์ไกล่เกลี่ยด้วย ดังนั้น ด้วยการตระหนักถึงความส�าคัญของการไกล่เกล่ียว่า หากน�ามา
ใช้อย่างถูกวิธีและด้วยความเข้าใจของทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ยกับประชาชนก็น่าจะเป็นประโยชน์ 
อย ่างยิ่ง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเจ ้าหน้าที่ของส�านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมถึงเครือข่ายองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  จึงควรต้องได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการ
ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชนโดยใช้สันติวิธี ดังนั้น คณะอนุกรรมการด้านการไกล่เกลี่ย 
ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเห็นสมควรจัดสัมมนาวิชาการเรื่องการสร้างกลไก 
การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักการปารีสขึ้น 

  การบรรยายพิเศษ โดย นายวัส ติงสมิตร2 

ค�าว่า “ไกล่เกลี่ย” (conciliation) มีหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าแตกต่างอย่างไรกับค�าว่า 
“ประนีประนอม” (mediation) จากการที่ได้ฟังค�ากล่าวรายงานก็นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่ประธาน
อนุกรรมการด้านการไกล่เกล่ียได้ทุ่มเทศึกษา ริเริ่มผลักดันให้เกิดกลไกการไกล่เกลี่ยขึ้นในการท�างาน
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และน�ามาสู่การจัดสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ 

หากจะกล่าวถึงการไกล่เกลี่ย มีความเห็นเรื่องน้ีออกเป็นสองด้าน ด้านแรกเห็นว่า  
การไกล่เกลี่ยด้านสิทธิมนุษยชนไม่อาจที่จะกระท�าได้ โดยเฉพาะถ้าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
อย่างรุนแรง เช่น การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ขณะที่อีกด้านหนึ่งเห็นว่า การไกล่เกลี่ย 
ด้านสิทธิมนุษยชนสามารถกระท�าได้ แต่ควรมีข้อเท็จจริงที่ฟังได้ว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
เกิดขึ้นแล้วเสียก่อน ซึ่งในเรื่องนี้เมื่อพิจารณาประกอบกับหลักการปารีสและพระราชบัญญัต ิ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า การไกล่เกลี่ย 
ด้านสทิธมินษุยชนสามารถกระท�าได้ ส่วนข้อแตกต่างระหว่าง “การไกล่เกลีย่” กบั “การประนีประนอม” 
หวังว่าจะได้รับความเห็นและความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านต่อไป 

กลไกการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทจะเป็นเครื่องมืออีกชิ้นหน่ึงของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการท�าหน้าที่ส ่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การสัมมนาแลกเปล่ียนวันนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

2 ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สาม
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ทั้งหลายจะได้ตระหนักถึงเครื่องมือที่จะช่วยระงับข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชน และน� าไปสู ่ 
การยุติปัญหา รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างมีประสิทธิผลต่อไป

  ปาฐกถา “สันติวิธีกับสิทธิมนุษยชน” โดย ศาสตราจารย ์ เ กียรติคุณ  
  นายแพทย์ประเวศ วะสี

เรื่องสิทธิมนุษยชนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับผิดชอบอยู่ เป็นภารกิจ
ที่ยิ่งใหญ่ เพราะว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิของความเป็นมนุษย์ ความเป็นมนุษย์คือสิ่งสูงสุด ดังนั้น 
สังคมที่เป็นอารยะหรือสังคมที่เจริญคือสังคมที่เคารพความเป็นมนุษย์ ถ้าเป็นสัตว์เวลาขัดแย้งกัน 
ก็จะใช้ความรุนแรงในการแก้ไข แต่เป็นมนุษย์นั้นมีความเจริญจึงจะไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไข  
พระท่านมีศัพท์เรียกว่า “สันติวรบท” คือทางไปและวิธีที่จะไปอย่างสันติอันประเสริฐ เพราะฉะนั้น
การเป็นมนุษย์ผู้เจริญต้องเป็นสังคมที่เคารพความเป็นมนุษย์  ด้วยเหตุนี้ภารกิจของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มาก 

ในเรื่องสันติวิธีอาจจะมองเป็นสองด้านด้วยกัน คือด้านหนึ่งมองเป็นเชิงระบบ อีกด้าน
หนึ่งมองเป็นวิธีการหรือทักษะ ถ้ามองเชิงระบบหมายถึง ระบบสังคมที่มีความเคารพสิทธิมนุษยชน 
สังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชนจึงเป็นสังคมสันติสุข เป็นสังคมที่เจริญ เป็นการสร้างสังคมที่มีการสร้าง
การเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นสังคมสันติวิธี อีกด้านหนึ่งนั้นสันติวิธีเป็นเครื่องมือ เป็นวิธีการที่จะแก้ไข
ความขัดแย้ง คือถ้าเป็นระบบอยู่ด้วยกันอย่างสันติวิธี ความขัดแย้งก็น้อย เป็นการสร้างสังคมที่ดี หน้าที่
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคือท�าทั้งสองเรื่องทั้งสร้างและซ่อมที่ส�าคัญ เนื่องจากความ
ขัดแย้งมีมากและเป็นเรื่องยาก ความขัดแย้งเชิงโครงสร้าง คนที่ขัดแย้งก็อยากจะมาดึงคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เข้าข้างพวกตัว ถ้าไม่ระวังจะถูกดึงเข้าไปเป็นข้างเป็นขั้วกับเขาด้วย แต่จริง ๆ   
แล้ว กสม. ท�างานเชิงนโยบาย เป็นองค์กรเชิงนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน หมายถึงต้องดูทั้งระบบ
ทั้งหมดว่าจะต้องท�าอย่างไรทั้งหมดถึงจะดีขึ้น รัฐบาลมีหน้าที่ท�าอะไร รัฐสภาท�าอะไร กระทรวง ทบวง
กรมต่าง ๆ มีหน้าที่อะไร คณะกรรมการสิทธิฯ เป็นองค์กรนโยบายต้องระวังจะถูกเรื่องความขัดแย้ง 
ดึงเข้ามาเป็นพวกเป็นข้างกับเขาด้วย และไปต่อสู ้กับเขาด้วย จึงพลาดการท�างานเชิงนโยบายไป  
กลายเป็นท�างานเชงิเทคนคิซึง่จะท�าได้เป็นบางส่วน จะท�าให้หมดเวลาไปกบัเรือ่งน้ีมาก จึงต้องตัง้สตไิว้ให้ดี 
ว่าเราจะท�างานเชิงนโยบาย การท�างานเชิงนโยบาย แปลว่าต้องดูระบบทั้งหมด ถ้าดูเรื่องระบบสังคม
ที่เคารพสิทธิมนุษยชน มีองค์ประกอบ 12 ประการ สอดคล้องกับปฏิจจสมุปบาท3 ซึ่งมี 12 ขั้นตอน 
(อาจจะมีมากกว่าที่กล่าวในที่น้ี ) ดังน้ี 

3 ปฏิจจสมุปบาท คือ การเกิดขึ้นร่วมกันของธรรม 12 ประการ อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬย
ตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา  อุปทาน ภพ ชาติ ชรา มรณะ ธรรม 12 ประการ นี้  ต่างเกิดขึ้นร่วมกันโดยอาศัยกัน 
ไม่ใช่ต่างฝ่ายต่างเกิดขึ้น
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ประการที่หนึ่ง จิตส�านึก ถือเป็นหัวใจที่ลึกที่สุด ถ้าคนจิตส�านึกเล็กเอาตัวเป็นที่ตั้งก็จะ
ไม่เคารพสิทธิการเป็นมนุษย์ของคนอื่น ตัวจิตส�านึกจะเป็นตัวก�าหนดที่ลึกที่สุด ก�าหนดความรู้สึกนึกคิด 
พฤติกรรมต่าง ๆ  จะอยู่ตรงน้ีมากที่สุด ขณะน้ีโลกอยู่ในขั้นวิกฤติ วิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ การเกิดสงครามในที่ต่าง ๆ มีนักปราชญ์ฝรั่งเขาประชุมกันเพ่ือจะดูวิกฤติโลกว่า 
เป็นอย่างไร แล้วทางออกจะเป็นอย่างไร เขาบอกว่า เป็นวิกฤติของอารยธรรมปัจจุบันซึ่งไม่มีทางออก
ที่จะไปในระนาบเดิม เว้นแต่ต้องปฏิวัติจิตส�านึก ที่เรียกว่า “consciousness revolution” คือ 
ขณะนี้มีความเคล่ือนไหวกันในโลกในเรื่องจิตส�านึกใหม่ซึ่งเป็นจิตส�านึกใหญ่ 

ประการที่สอง คือการเคารพศักดิ์ศรี คุณค่าความเป็นมนุษย์ของคนทุกคนอย่าง 
เท่าเทียมกัน คือศีลธรรมพื้นฐานของสังคมที่น�าไปสู่สิ่งดีงามต่าง ๆ  เช่น ประชาธิปไตย ความเป็นธรรม 
การเคารพสิทธิมนุษยชน ถ้าขาดตรงนี้แล้วก็ไม่มีรากฐาน ประชาธิปไตยก็เป็นเพียงกลไก เมื่อเป็นกลไก
ก็เป็นกลโกงได้ง่าย ๆ เพราะขาดรากฐานทางศีลธรรม และเราก็ขาดตรงนี้มาก คือการเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบถัดมาจากจิตส�านึก ที่เรียงตามกันมาแบบปฏิจจสมุปบาท 

ประการที่สาม เมื่อเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแล้ว 
ต้องเคารพสิทธิมนุษยชน ความเป็นธรรมจะตามมา จึงเป็นแกนหลัก (core) ที่จะน�าไปสู่สิ่งต่าง ๆ ต่อไป 

ประการที่สี่ คนทุกคนต้องมีสิทธิในความเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรี ไม่ใช่เป็นพลเมือง 
ชั้นสอง เป็นคนชายขอบ เป็นคนไร้สัญชาติ ถูกดูหมิ่น ขาดความเท่าเทียมกันในเรื่องต่าง ๆ  ความเป็นคน 

1
2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

เคารพ
ศักดิ์ศรี

ความเป็น
ธรรม

สิทธิในความ
เป็นมนุษย์
ที่มีศักดิ์ศรี

การเมือง
การปกครอง

ที่เคารพศักดิ์ศรี
ความเป็น

มนุษย์สัมพันธภาพ
ทางราบ
ความเป็น

ประชาสังคม

เศรษฐกิจ
และการใช้
ทรัพยากร

อย่างเป็นธรรม

ระบบ
ความยุติธรรม
ที่เป็นธรรม

บริการสุขภาพ
และบริการอื่น ๆ 
ที่เคารพศักดิ์ศรี

ความเป็น
มนุษย์

การศึกษา
ที่ส่งเสริม

การเคารศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์

การสื่อสาร
ที่เคารพ
ศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์

สันติวิธี

ระบบการอยู่ร่วมกัน
อย่างเป็นธรรม

หรือ
ระบบสิทธิมนุษยชน

จิตส�านึก
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มีคุณค่ามาก มีศักดิ์ศรี อาจจะเรียกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ด้วยก็ได้ ภาษิตจีนโบราณบอกว่า ชีวิตคน 
ประดุจฟ้า มีค่า มีความศักดิ์สิทธ์ิในตัวของตัวเอง แต่เพราะอคติต่าง ๆ ท�าให้ลดทอนคุณค่าของ 
ความเป็นมนุษย์ลง

ประการที่ห้า การเมืองการปกครองที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คือประชาธิปไตย 
ถ้าเผด็จการจะไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คุณค่าความเป็นคน ประชาธิปไตยเป็นการกระจาย
อ�านาจไปให้ประชาชนปกครองตนเองมากที่สุด เพราะเขามีศักดิ์ศรีมีศักยภาพของการเป็นคน  
ให้เขาปกครองตนเองให้มากที่สุด ถ้าดูจากระบบร่างกายของเรา สิ่งต่าง ๆ ต้องมีความเป็นอัตโนมัติ  
(autonomy) จะไปรอให้ใครส่ัง ให้หัวใจมันเต้น ให้หายใจไม่ทันแล้ว จะผิดไป แต่ละส่วนต้องม ี
ความเป็นอัตโนมัติ ท�างานได้เอง คนที่มีศักดิ์ศรีจะต้องปกครองด้วยตนเองมากที่สุดก็คือประชาธิปไตย 
กระจายอ�านาจให้คนปกครองตนเองมากที่สุด กระจายอ�านาจสู่ชุมชน ท้องถ่ินต่าง ๆ  ถ้าเป็นเผด็จการ
ก็จะมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆ อย่างรุนแรง

ประการที่หก สัมพันธภาพทางราบกับทางดิ่ง สังคมที่มีสัมพันธภาพทางดิ่ง (vertical 
society) หมายถึงความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันเชิงอ�านาจ คนที่มีอ�านาจอยู่ข้างบน คนไม่มีอ�านาจ
อยู่ข้างล่าง เป็นสังคมทางดิ่ง สังคมแบบน้ีจะขาดความเท่าเทียมกัน จะขาดความเป็นธรรม การเรียนรู้ 
จะน้อยเพราะใช้อ�านาจ ถ้าเป็นสังคมทางดิ่ง  เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองจะไม่ดี ต่อให้พระสอน
อย่างไรก็ไม่ดี ตราบใดที่สังคมยังเป็นทางดิ่งซึ่งประเทศไทยเป็นอยู่ในขณะนี้ ในภาคเหนือของประเทศ
อิตาลี เศรษฐกิจดี สังคมดี เน่ืองจากเป็นสังคมทางราบ แต่ภาคใต้ไม่ดีทั้ง ๆ ที่ใช้รัฐธรรมนูญเดียวกัน 
แต่คนยากจน มีมาเฟียขโมยหีบบัตร ฆ่าหัวคะแนน ถามว่าท�าไมประเทศเดียวกันใช้รัฐธรรมนูญเดียวกัน
จึงต่างกัน มีคนท�าวิจัยพบว่าลักษณะโครงสร้างทางสังคมไม่เหมือนกัน ทางใต้ของอิตาลีเป็นสังคม 
ทางดิ่ง ส่วนทางตอนเหนือเป็นสังคมทางราบ คนมีความเสมอภาค มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นชมรม  
เรียกว่าสังคมเข้มแข็งหรือเป็นประชาสังคม ถ้าเป็นสังคมทางดิ่งจะเป็นสังคมที่อ่อนแอเพราะใช้แต่
อ�านาจสั่งการ ตรงน้ีเป็นจุดส�าคัญ สังคมไทยจะเป็นสังคมทางดิ่งซึ่งจะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง 

หลายท่านอาจจะตั้งค�าถามว่า เราเป็นเมืองพุทธ พุทธศาสนาเป็นของดีแต่ท�าไมจึงม ี
ความเสือ่มเสยีทางศีลธรรมเตม็ไปหมด การคดโกง การลกัขโมยเตม็ไปหมด เพราะว่าพระพุทธศาสนาเข้ามา 
ในสงัคมไทย โดนโครงสร้างทางดิง่เข้าครอบ พทุธศาสนานยิมสงัคมทางราบ นยิมความเป็นชมุชน แต่เมือ่
เข้ามาสูส่งัคมไทยถกูโครงสร้างทางดิง่เข้าครอบ ด้วยเหตน้ีุถงึจะสอนศลีธรรมเท่าไรกย็ากทีจ่ะเกดิ ในภาคใต้ 
ของอิตาลีมีหลายเมือง บางเมืองเคร่งศาสนาเป็นคาทอลิก แต่ศีลธรรมก็ไม่ดีเพราะว่าเป็นสังคมทางดิ่ง  
คือรักพระเจ้า แต่ไม่รักเพื่อนบ้าน ต้องเคารพสิทธิมนุษยชน อันนี้จะเป็นทางราบ เพราะคนทุกคนมี
ความเป็นมนุษย์แต่ว่าถ้าสังคมเป็นทางดิ่ง แม้รักพระเจ้า ศีลธรรมก็ไม่ดี เพราะไม่รักเพื่อนบ้าน ไม่เคารพ 
สิทธิมนุษยชน เรื่องสัมพันธภาพทางราบจึงเป็นปัจจัยส�าคัญ ดังนั้นจึงต้องช่วยกันท�าให้เกิดสังคมเข้มแข็ง 
หรอืเป็นประชาสงัคมคอืมกีารรวมตวั ร่วมคดิร่วมท�าในทกุพืน้ที ่ในทกุองค์กรและในทกุเรือ่งกจ็ะเกดิเป็น
สังคมทางราบหรือสังคมเข้มแข็ง ซึ่งจะเป็นปัจจัยส�าคัญของเรื่องความเป็นธรรมและเรื่องสันติวิธี



ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560) 199

ประการที่เจ็ด เรื่องเศรษฐกิจและการใช้ทรัพยากรอย่างเป็นธรรม เป็นเรื่องใหญ่มาก 
เดิมย้อนหลังไปไกล มนุษย์เกิดมามีสิทธิตามธรรมชาติ คือสิทธิที่จะมีชีวิตเป็นสิทธิพื้นฐาน เมื่อมีสิทธิ
ที่จะมีชีวิตแล้ว ชีวิตอยู่ในสูญญากาศไม่ได้ ต้องการทรัพยากรต่าง ๆ  เพื่อเข้ามาใช้ด�ารงชีวิต เช่น ที่ดิน  
แหล่งน�้า ป่าไม้ ในสมัยโบราณมนุษย์หรือว่าชุมชนมีสิทธิในที่ดิน ป่าไม้ แหล่งน�้าเพื่อการมีชีวิต  
แต่ต่อมาเมื่อรัฐใหญ่โต เข้มแข็งขึ้น รัฐบอกสิ่งเหล่าน้ันเป็นของรัฐไม่ใช่ของชุมชน รัฐมีสิทธิจะจัดการให้
ใครใช้หรือไม่ให้ใครใช้ แต่ไม่สามารถจัดการอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน จึงน�าไปสู่ความขัดแย้งในเรื่อง
ทรัพยากร และเป็นเรื่องของความขัดแย้งความรุนแรงซึ่งมีมาก ความขัดแย้งในเรื่องพ้ืนที่ในส่วนของ
ทรัพยากร ขณะนี้เรื่องความเหลื่อมล�้าเป็นปัญหาใหญ่ของโลกแม้แต่ประเทศที่เจริญแล้วหรือพัฒนา
แล้ว เช่น อังกฤษ โดยเฉพาะสหรัฐฯ ยิ่งมีความเหลื่อมล�้ามาก สหรัฐฯ เป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล�้า 
สูงที่สุดในโลกในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว และการเหล่ือมล�้าก็น�าไปสู่ปัญหาสังคมต่าง ๆ รวมถึง 
ความขัดแย้งด้วย ในประเทศญี่ปุ ่นได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความเหล่ือมล�้าน้อยที่สุด ฐานะรายได้ 
ใกล้เคียงกันมาก กรณีเกิดพายุที่สหรัฐฯ เกิดจลาจลทั้งเมืองเลย เพราะคนแตกต่างกันมาก แต่ที่ญี่ปุ่น
เกิดสึนามิ ท�าลายโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ฟุโกชิมะ กลับสงบเพราะคนฐานะเขาใกล้เคียงกัน ไทยขึ้นชื่อ 
เรื่องความเหลื่อมล�้าของคนว่าสูงที่สุดในเอเชีย จะมีปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย ความขัดแย้ง  
ความรุนแรงรวมทั้งความเหล่ือมล�้า 

ประการที่แปด ระบบความยุติธรรมที่เป็นธรรม เป็นปัจจัยส�าคัญในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ ปัจจัยส�าคัญที่สุดคือความเป็นธรรม ในความเป็นธรรมก็มีเรื่องความยุติธรรมอยู่ด้วย ความยุติธรรม
ที่เป็นธรรม บางครั้งความถูกกฎหมายกับความยุติธรรมอยู่แยกกัน ในระบบความยุติธรรมที่เป็นทางการ 
ที่ต�ารวจจับ อัยการส่งฟ้องศาล ศาลตัดสินที่เรียกว่า “ความยุติธรรมที่เป็นทางการ” หรือความยุติธรรม 
ทางดิ่ง คนจนยากที่จะได้รับความยุติธรรม เขาจะเอาเวลาที่ไหนมาสู้คดี เอาเงินที่ไหน จะท�ากินแต่ละวัน 
ก็ไม่พออยู่แล้ว และไม่สามารถที่จะไปสู้คนท่ีมีอิทธิพลมากกว่า ในที่นี้เรียกว่า “คนรวย” จึงเกิด
ปรากฏการณ์ท่ีชาวบ้านถูกด�าเนินคดี คนถูกตัดสินจ�าคุกด้วยข้อหาบุกรุกที่ดินของตนเองที่อยู่มานาน  
วนัดีคนืดีมคีนมาบอกว่า ไม่ใช่ทีด่นิของชาวบ้าน ให้ดโูฉนดแล้วกถ็กูขบัไล่ออกไป บางคนตายในคกุ  คนไม่ได้ 
รับความเป็นธรรม มันเจ็บใจมาก คนป่วยยังไปโรงพยาบาล คนที่เจ็บหัวใจที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
จะไปที่ไหน เราต้องช่วยกันดูแล เพราะขณะนี้มีผู้พิพากษาอยู่ในที่นี้หลายท่าน ท�าคดีไม่ไหวแน่นไปหมด 
เนือ่งจากเราไปท�าลายชมุชนให้อ่อนแอลง เมือ่ก่อนชมุชนเข้มแข็งไม่ต้องเข้ามาถึงระบบน้ี เพราะในชมุชน
มีผู้เฒ่าผู้แก่ มีครู มีพระที่จะช่วยแก้ไข เหลือน้อยที่จะมาเข้าระบบที่เป็นทางการ แต่พอเราไปท�าลาย
ชมุชนให้อ่อนแอลงไป ไม่มกีลไกเหล่าน้ี เพือ่นบ้านท�าผดิแทนทีเ่พือ่นบ้านจะช่วยกนั กลบักลายเป็นต�ารวจ  
ซึ่งต�ารวจ อัยการ ศาล ก็ท�างานไม่ไหว จึงต้องค�านึงถึงความยุติธรรมชุมชน 

ความยุติธรรมไม่ได้มีแต่เฉพาะการตัดสินลงโทษเท่านั้น มีการตัดสินฟื้นฟูที่สหรัฐฯ  
ที่รัฐโอไฮโอ ต�ารวจคนขาวไปตีคนด�า เรื่องเข้ามาสู่ศาล ผู้พิพากษาไม่ตัดสิน เพราะถ้าตัดสินไปทางใด
ทางหนึ่งก็ไม่เลิกขัดแย้งกัน เพราะเรื่องความขัดแย้งระหว่างคนด�าและคนขาวเป็นเรื่องละเอียดอ่อน 
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เป็นเร่ืองความรู้สึก ต้องใช้กระบวนการที่จะสลายความขัดแย้ง ที่อาจจะเรียกว่า “ความยุติธรรมเชิง
ฟื้นฟู” ไม่ใช่การตัดสินลงโทษเสมอไป

ประการที่เก้า บริการสุขภาพและบริการอื่น ๆ ท่ีเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
เห็นได้จากประเทศของเรา ชาวบ้านที่ยากจนไปรับบริการในสถานพยาบาลของรัฐ แล้วถูกดูถูกดูหมิ่น
ใช้วาจาไม่สุภาพ เพราะไม่เคารพกัน ไม่เคารพสิทธิมนุษยชน ผู้รับบริการไม่ใช่คนมาขอทาน บางครั้ง 
ปฏบิตัต่ิอเขาเหมอืนคนขอทาน มลูนิธิพทุธฉอืจีท้ีไ่ต้หวนัมโีรงพยาบาล มมีหาวทิยาลยั และโรงเรยีนแพทย์ 
ซึ่งจะเน้นว่าคุณต้องเคารพคนไข้ ผู้ให้ต้องเคารพผู้รับ ของไทยยังตรงข้ามกันอยู่ ดังน้ันต้องปรับปรุง
ให้เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน 

ประการที่สิบ การศึกษาที่ส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ของไทยยัง 
ตรงข้าม การศึกษาทุกระดับท�าตรงข้ามกัน เพราะว่าสถาบันจะสอนโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวว่า ชาวบ้านไม่ม ี
เกียรติ จึงไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน การศึกษาไม่ได้ท�า แต่ท�าในสิ่งที่ 
ตรงข้ามกัน การศึกษาของเราทุกระดับท�าลายศีลธรรมพื้นฐานคือการเคารพศักดิ์ศรี คุณค่าของ 
ความเป็นมนุษย์ ถ้าเราเคารพแต่ความรู้ในต�ารา คนส่วนน้อยจะมีเกียรติ คนส่วนใหญ่จะไม่มีเกียรติ 
เพราะในตัวคนทุกคนจะมีเกียรติเพราะคนทุกคนมีความรู้ในตัว  ดังนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติจึงต้องสนใจในเรื่องระบบการศึกษาเพราะเป็นระบบใหญ่ 

ประการที่สิบเอ็ด ระบบการสื่อสารท่ีเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การส่ือสารที่
ไม่เคารพความเป็นคนของผู้รับสาร  เช่น โฆษณาครีมหน้าขาว ลักษณะนี้ท�าไม่ได้ ไม่ว่าเขาจะหน้าด�า 
หน้าขาว หน้าจุด แต่เขาก็เป็นคน แล้วมาโฆษณาว่าหน้าอย่างน้ันไม่ดี ยังมีอีกหลายเรื่องที่ไม่เคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือเคารพสิทธิมนุษยชน การสื่อสารถ้าท�าได้ถือเป็นเรื่องดี เพราะการสื่อสาร
เป็นเรื่องใหญ่มาก เนื่องจากมีเครื่องมือหลากหลายทาง นอกจากเรื่องวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ 
(social media) ประเทศไทยยังไม่มีใครท�ายุทธศาสตร์การสื่อสารที่ครบวงจรเพื่อการพัฒนา ถ้าท�า 
จะได้ผลเร็วและกว้างขวางมาก 

ถ้าเราดูตรงน้ีสองเรื่อง ในเรื่องการศึกษาและการสื่อสารจะกระทบหมดทุกเรื่อง  
เป็นเครื่องมือท่ีจะพัฒนาได้ทุกเรื่อง การศึกษาของเราท�าให้คนคิดใหญ่ไม่เป็นเพราะบอกให้เรา 
ท่องแต่ละวิชา มองไม่เห็นระบบทั้งหมด ถ้าใครน้อมน�าพระปฐมบรมราชโองการของพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลปัจจุบัน (รัชกาลที่ 9) เมื่อแรกขึ้นครองราชย์แล้ว ตรัสว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม 
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” โดยธรรม คือธรรมะแปลว่าความถูกต้อง ครองแผ่นดิน 
แผ่นดินต้องมีความถูกต้อง ครองทั้งแผ่นดินแปลว่าหมดทุกเรื่อง พระเจ้าอยู่หัวเป็นสัญลักษณ์ 
ของแผ่นดิน เพราะฉะนั้นที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมก็หมายถึงท้ังแผ่นดินต้องมีความถูกต้อง  
จึงจะเกิดประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเป็นผู ้มี
บทบาทที่จะท�าให้เกิดแผ่นดินมีธรรมครอง เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทีเดียว ที่กล่าวมา 
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เพื่อชี้ให้เห็นภาระอันยิ่งใหญ่ เพราะว่าท่านมีศักยภาพที่จะท�าและต้องมีความสนใจเรื่องต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับทุกเรื่อง สิทธิมนุษยชนถ้ามองเชิงนโยบาย เชิงระบบแล้วจะครอบคลุมไปหมดทุกเรื่อง

ประการที่สิบสอง สันติวิธี เริ่มมีการเคลื่อนไหวเรื่องสันติวิธีในปี ค.ศ. 1987 ได้พูดคุย 
ในที่ต่าง ๆ  ว่ามหาวิทยาลัยไทยยังไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องแก้ไขความขัดแย้งหรือสันติวิธี เพราะขณะนั้น 
แคนาดาบอกว่า มีศูนย์แก้ไขความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย 10 แห่ง แต่ไทยไม่มีเลย เคยไปบรรยายที่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร. สุจิต บุญบงการ ซ่ึงต่อมาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เขาบอกว่า ทักษะ
ในการแก้ไขความขัดแย้งหรือสันติวิธีไม่มี แต่ทักษะในการสร้างความขัดแย้งมีมาก น.พ.วันชัย วัฒนศัพท์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เลยสนใจเรื่องนี้ข้ึน ต่อมาท�างานเรื่องแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธีที่
สถาบันพระปกเกล้า ที่เมืองวิคตอเรีย รัฐบริทิชโคลอมเบีย ประเทศแคนาดา มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง
เป็นคณะกรรมการแก้ไขความขัดแย้ง (Conflict Resolution Commission) ตั้งโดยรัฐสภา โดยเชิญ
ผู้ที่ขัดแย้งมาเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย เพราะใช้กลไกของรัฐไม่ได้ เพราะรัฐมักจะเป็นคู่ขัดแย้งหรือ
คู่กรณี โดยเฉพาะความขัดแย้งเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ใช้กลไกรัฐไม่ได้ ต้องใช้คณะกรรมการอิสระ 
(independent commission) ส่วนของเราก็มีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คงต้องสร้าง
ความสามารถในการไกล่เกล่ียความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ที่เรียกว่า “peaceful conflict resolution” 
ในที่ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยทุกแห่ง สถาบันพระปกเกล้า สถาบันสันติวิธีและธรรมาภิบาล ส่วนพวกที่
อาจใช้ความรุนแรงในการระงับความขัดแย้ง จะต้องเรียนรู้การใช้สันติวิธีในการจัดการ มิฉะนั้นพอถึง
เวลาจะใช้ ใช้ไม่เป็น การให้พระไปบอกว่าใจเย็นนะโยมไม่ได้ผล เพราะเป็นความขัดแย้งเชิงโครงสร้าง  
แล้วจะท�าอย่างไร ดังน้ันพระก็ควรจะต้องฝึกเป็นผู้ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งด้วยสันติวิธีเช่นกัน 

ขณะน้ีในสังคมสมัยใหม่เต็มไปด้วยเรื่องยากและซับซ้อน จะเห็นว่าใช้ความเห็น ใช้ความรู้ 
แก้ปัญหาไม่ได้ ใช้การวิพากษ์วิจารณ์ ใช้วาทกรรมก็แก้ไม่ได้ ใช้ความรุนแรงก็แก้ไม่ได้ ต้องใช้สิ่งที ่
เรียกว่า “การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ” (interactive learning through action) ในสถานการณ์จริง  
เคยมีคนอังกฤษไปวิจัยว่า ท�าไมการพัฒนาต่าง ๆ ในโลกไม่ค่อยได้ผล เขาก็สรุปว่ามีการใช้ความรู้ 
โดยไม่เรียนรู ้ในสถานการณ์จริง จึงไม่ได้ผล เพราะแต่ละสถานการณ์ก็มีลักษณะเฉพาะ และมี 
ความซบัซ้อนมาก จงึน�าความรูม้าใช้ไม่ส�าเรจ็ ต้องเรยีนรูใ้นสถานการณ์จรงิ การเรยีนรูค้นเดยีวไม่สามารถ 
แก้ปัญหาได้ เพราะว่ามีหลายคนหลายองค์กร จึงต้องเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ
ในสถานการณ์จริงจะเป็นเครื่องมือฝ่าความยากล�าบากไปสู่ความส�าเร็จ และเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน (transformation) 8 ประการ ต้องเคารพศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นคนของ 
คนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ต้องเอื้ออาทรและจริงใจต่อกันจึงจะเรียนรู้ร่วมกันได้ เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ  
ปกติสังคมทางดิ่งคนจะไม่ไว ้ใจกัน แต่ถ ้าเรียนรู ้ร ่วมกันจะเกิดสิ่งที่ทางการเมืองก�าลังชูอยู ่คือ  
ความเสมอภาค ภราดรภาพ พอเกิดความเช่ือถอืไว้วางใจ คนกจ็ะมคีวามสขุ อนันีห้มายถงึความร่วมมอืกนั  
สามัคคีกันคือพลังทั้งหมด เกิดปัญญาร่วม เกิดนวัตกรรมที่เรียกว่า “innovation” จะท�าให้เราฝ่า 
ความยากไปสู่ความส�าเร็จ ถึงขั้นเปล่ียนแปลงโลกทัศน์ วิธีคิด จิตส�านึก หรือความรู้สึกนึกคิดหมดทั้งเนื้อ 
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ทั้งตัว เมื่อผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน เราก็จะกลับมารักกัน เหมือนมาแสดงละครร่วมกันเรื่อง “The Last 
Station” หรือสถานีปลายทาง ซึ่งสถานีปลายทางของประเทศไทยก็คือสังคมสันติสุข สถานีที่เคารพ
สิทธิมนุษยชน ขอฝากตรงน้ีไว้เป็นเครื่องมือ คือการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ

สุดท้าย ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ถ้าท�างานอย่างที่กล่าวมาก็
ไปท�างานกับกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เกิดเครือข่ายสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไม่ได้มีแต่เฉพาะคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติท�าอยู่เพียงล�าพัง แต่ไปสัมพันธ์หรือกระตุ้นคนอื่นให้เขาท�าเรื่องต่าง ๆ จน 
เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายที่มีชีวิตจนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันโดยการปฏิบัติ  (interactive learning 
through action) จะรู้จักกัน มีการขยายตัวและเพิ่มคุณภาพขึ้นตลอดเวลา 

  การสร้างกลไกการไกล่เกลีย่ระงบัข้อพพิาทด้านสทิธมินษุยชนตามหลกัการปารสี  
  โดย ดร. วิทิต มันตาภรณ์4

เรื่องการสร้างกลไกลการไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาท มีกรอบที่ประกอบไปด้วย 4 หน้าต่าง 
และจะน�าไปสู่ช่องทางแสงผ่าน 8 ช่องทาง ในกรอบแรกจะเริ่มต้นด้วยสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล คือ
สิ่งที่เราน่าจะได้รับการประกันจากรัฐ หน้าต่างแรก คือหลักการปารีส  หน้าต่างที่สอง คือภาระที่ค้างอยู ่
ตั้งแต่ยุคแรกถึงยุคสามของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) หน้าต่างที่สาม คือเรื่อง 
การไกล่เกลีย่ และหน้าต่างทีส่ี ่คอืเรือ่งของแปดช่องทาง ส�าหรบัหน้าต่างแรกทีจ่ะพูดถงึคอื เมือ่ไม่นานมาน้ี 
ประเทศไทยได้ไปปรากฏตวัทีก่รงุเจนวีา เพือ่ประเมนิสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทัง้หมดของประเทศไทย
ภายใต้กลไกที่เรียกว่า “UPR”5 และมีข้อเสนอต่อประเทศไทยเป็นร้อยข้อที่ประเทศไทยจะรับหรือไม่รับ
ก็ได้ ซึ่งประมาณ 10 ข้อจะเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศไทย 

ประเทศไทยรับข้อเสนอของประเทศอียิปต์ว่า ให้ด�าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือประกันว่า
สถาบันด้านสิทธิมนุษยชนหรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความสอดคล้องกับหลักการปารีส 
อีกข้อหนึ่งมาจากประเทศอินโดนีเซียที่รับว่ารัฐบาลจะสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการปารีส อะไรคือหลักปารีส ค�าถาม
นี้คงต้องย้อนกลับไปสู่ ค.ศ. 1992 - ค.ศ. 1993 หลายประเทศตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและ
ผู้ตรวจการแผ่นดินขึ้นมาเพื่อคุ้มครอง ปกป้อง และส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน โลกจึงพยายามสร้าง 
หลักเกณฑ์แห่งชาติว่าจะเป็นอย่างไร มีรูปแบบและเนื้อหาเช่นไร ซึ่งมีการตกลงกันที่กรุงปารีส 
ใน ค.ศ. 1992 ว่าหลักการพื้นฐานของการตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน คือ 1) การตั้งคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนและผู ้ตรวจการแผ่นดินต้องท�าให้เห็นว่ามีอิสรภาพในการท�างาน ที่ส�าคัญต้องม ี

4 ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรรมการ (Commissioner) 
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเทศซีเรีย คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน องค์การสหประชาชาติ  
นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ (2012 - ปัจจุบัน)

5 The Universal Periodic Review
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ความอิสระจากฝ่ายบริหาร เป็นผู้ตรวจสอบรัฐบาลได้ 2) ต้องมีความหลากหลายในสมาชิกภาพ ต้องม ี
ผู้แทนของหลาย ๆ กลุ่ม และ 3) ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าท�างานได้โดยมีประสิทธิภาพ มีผลงานที่เชื่อถือ
ได้ ซึ่งสามหลักนี้เป็นหลักที่ชี้วัดว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอยู่ในเกณฑ์ที่เชื่อถือได้หรือไม่ในเวที
โลก นอกจากนั้น ปัจจุบันมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและผู้ตรวจการแผ่นดินในกว่าร้อยประเทศ
แล้ว ซึ่งมีการตั้งเครือข่ายขึ้นมาเป็นกรรมการตรวจสอบ ให้เกรดว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของ
แต่ละประเทศอยู่ในเกรดไหน ส�าหรับประเทศไทย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในยุคแรกอยู่
ในเกรดเอ ปัจจุบันลดลงไปอยู่ในเกรดบี เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไกล่เกลี่ยนั้น หลักการปารีสเน้นด้วยว่าภารกิจหลัก
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะต้องท�าอะไร ภารกิจรองจะต้องท�าอะไร ซึ่งภารกิจหลัก
คือ การส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีข้อเสนอต่อรัฐบาลและรัฐสภา รวมถึงเสนอให้เป็นภาคีของ 
สนธิสัญญาระหว่างประเทศก็ได้ รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ และกระจายข้อมูลเกี่ยวกับการเลือก
ปฏิบตัิ ส่วนภารกจิรองทีอ่าจจะท�ากค็ือการรับค�าร้อง รวมถึงการไกล่เกลีย่ แตใ่นการปฏบิตัิงานที่ผ่านมา  
การรับค�าร ้องกลายเป็นภารกิจหลักและการไกล่เกลี่ยก็เป็นงานใหญ่ ซึ่งจะต้องตอบให้ได้ว ่า 
การไกล่เกลี่ยจะท�าได้ในเรื่องใดและไม่น่าจะท�าในเรื่องใด 

หน้าต่างที่สอง คือ ท�าไมเราตกไปอยู่ในเกรดบี และภาระที่ค้างอยู่คืออะไร สาเหตุ
ที่ตกไปอยู ่ในเกรดบี คือ 1) การคัดเลือกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศไทย
ไม่อยู ่ในภาวะที่อิสระ เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงวิธีคัดเลือก คือ ในยุคแรกของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รัฐธรรมนูญได้ระบุให้มีคณะกรรมการคัดเลือก 27 คน ซึ่งครึ่งหนึ่งเป็นองค์กร 
เอกชน มีความหลากหลายและอิสรภาพในการคัดเลือก ต่อมาในยุคที่สอง รัฐธรรมนูญได้เปล่ียนไป  
มีการลดจ�านวนคณะกรรมการคัดเลือกลงและไม่มีองค์กรเอกชนเลย นี่คือสาเหตุใหญ่ที่สุดที่ท�าให้ถูก
ลดระดับ 2) กฎหมายไม่ชัดเจน การให้เอกสิทธิ์และการคุ้มกันการฟ้องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ซึ่งจริง ๆ แล้วต้องได้เอกสิทธิ์ที่ชัดเจน 3) ท�างานล่าช้าและไม่ค่อยได้ผล และ 4) ความไม่
เป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ น่ีคือส่ีสาเหตุที่ท�าให้ตกจากเกรดเอเป็นเกรดบี ซึ่งเราต้องช่วยกันแก้ไข 
บางส่วนนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยและหน่วยงานอ่ืนท่ีต้องช่วยแก้ไข โดยเฉพาะข้อกฎหมาย และบางส่วนก็
เป็นเรื่องภายในที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะต้องด�าเนินการเอง 

หน้าต่างที่สาม คือ ภารกิจหลักของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการ
ปารีสท่ีพัฒนามาจนถึงปัจจุบันประกอบด้วย การคุ้มครองและปกป้องสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล
และกฎหมายไทย หากมีการกล่าวอ้างว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนจะต้องตรวจสอบ การตรวจเยี่ยม
สถานที่เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น เรือนจ�า ทัณฑสถาน สถานพินิจ เป็นต้น การเปิดช่อง
ให้มีประชาพิจารณ์ สร้างเครือข่ายและให้มีความโปร่งใสในการรับข้อมูล และการรับค�าร้องของเหยื่อ 
โดยเฉพาะถ้าเหยื่ออ้างว่ารัฐกระท�าผิด ในประการส�าคัญ ภารกิจรองที่จะกลายเป็นภารกิจหลักได้ด้วย
ก็คือการไกล่เกล่ีย 



วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน204

ไกล่เกลี่ยนั้นค�าในภาษาอังกฤษคือ “conciliation” แต่จริง ๆ  แล้วในเรื่องการประนอม 
ข้อพพิาทมอียูส่องด้าน ด้านหนึง่เรยีกว่า “conciliation” อกีด้านหน่ึงเรยีกว่า “mediation” ทัง้สองด้าน 
ต่างกันตรงที่ “conciliation” คือกรณีที่สองฝ่ายทะเลาะกัน แล้วมีตัวกลางจากคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าไปมีบทบาทช่วยให้ทั้งสองฝ่ายคุยกันด้วยความสมัครใจ เป็นการสร้าง 
ความเข้าใจภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องเป็นการตกลงกันของคู่กรณี แต่ไม่ควรจะกระท�าในเรื่อง 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง เช่น การละเมิดสิทธิทางการเมือง สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
ร่างกาย การทรมาน การอุ้มหาย ซึ่งต้องตรวจสอบและชี้ว่าใครถูกใครผิดและน�าไปสู่ความรับผิดชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฉะนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะไกล่เกล่ียได้ต้องเป็นเรื่องเล็ก  
โดยต้องมีหลักการอยู่ 8 ข้อ คือ 1) ขึ้นอยู่กับการยินยอมของคู่กรณี บังคับไม่ได้ 2) สรุปให้เป็น 
ลายลักษณ์อักษร 3) ตัวกลางต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ามีความเป็นกลางอย่างแท้จริง มีน�้าหนัก มีความรู้  
มีประสบการณ์ ไม่ล�าเอียง 4) ในบางเรื่องต้องมีชัดเจนว่าไกล่เกลี่ยไม่ได้ เช่น การท�าผิดทางอาญา 5) 
มีกระบวนการเบื้องต้นเพื่อน�าไปสู่การเยียวยา 6) เป็นการเจรจาแบบลับ 7) เมื่อตกลงกันแล้ว บังคับ 
ผูกมัดได้หรือไม่ แล้วแต่อ�านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ 8) มีการโอนต่อ  
เช่น ในบางประเทศโอนต่อศาล

ก่อนที่จะเข้าหน้าต่างสุดท้าย ขอเน้นว่าประเด็นส�าคัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติตามหลักการปารีส คือต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าอยู่ในกรอบอิสระ หลากหลาย และท�างานได้ผล  
ในส่วนของความหลากหลาย ส่วนตัวเห็นว่าท�าได้ดี แต่ในส่วนของความเป็นอิสระนั้น เป็นเรื่องความผิด 
ของระบบ ต้องเปลี่ยนแปลงกฎหมายให้มีส่วนร่วมของประชาสังคม และจะต้องระบุเอกสิทธ์ิและ 
การคุ้มกันของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสถานภาพของเจ้าหน้าที่ด้วย โดยไม่ลืมว่า
เรื่องนี้ต้องไปเชื่อมกับแผนการท�างานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แผนสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาต ิและพนัธกรณีหรอืสนธิสัญญาทีเ่ป็นภาคด้ีวย คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตต้ิองเน้นมาก 
ในเรื่องการคุ้มครองปกป้องสิทธิมนุษยชน ตรวจตรา ตรวจสอบสถานภาพ สถานการณ์และเสนอต่อ
รัฐบาลให้ท�างานให้ดีขึ้น แต่อย่าลืมว่าในบางเรื่อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ใช้อ�านาจ
ไม่ได้ และหากไกล่เกล่ียไม่ได้ ก็ต้องด�าเนินการสืบสวนสอบสวน อาจจะต้องน�าไปสู่การพิจารณาของ
ศาลหรืออื่น ๆ ในเรื่องนี้เห็นว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรมีอ�านาจในการเสนอเรื่อง
ต่อศาล และไม่จ�าเป็นต้องตั้งศาลขึ้นมาใหม่ จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ี เป็นเหตุผลส�าคัญที่เราควรจะ
เปิดหน้าต่างให้แสงที่กล่าวมาผ่านไปด้วยกัน

  พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ6

ในเรื่องวัตถุประสงค์และการท�างานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สามารถ
ที่จะเสนอกฎหมายเข้าสู่ฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อท�าการแก้ไข เช่น การเลือกคณะกรรมการสรรหา เป็นต้น 
และอีกสิ่งหนึ่งคืองานของการไกล่เกล่ียที่จะท�า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเจรจาไกล่เกลี่ย 

6 ผู้อ�านวยการส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
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หรือประนอมข้อพิพาทเก่งขนาดไหน งานที่จะต้องท�าก็ไม่มีหมดสิ้น มีแต่มีภาระเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เช่น 
เดียวกับศาล คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงนิ ส่วนตวัจงึคดิว่างานเชงิป้องกนัเป็นงานทีส่�าคญัมาก แม้แต่ของสหประชาชาตเิองก็ 
เป็นการป้องกัน ยกตัวอย่างที่สหประชาชาติได้เขียนเอาไว้ เรื่องความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน
ของตัวเอง แล้วก็มีจุดเส่ียงที่ต้องท�าการป้องกันความขัดแย้ง เรื่องแรกที่ต้องท�าคือความเป็นธรรมใน
สังคม เรื่องที่สองคือเรื่องชาติพันธุ์และศาสนาที่แตกต่างกันภายในประเทศ ต้องมีมาตรการและวิธีการ 
จัดการท่ีดีพอเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิมนุษยชน เนื่องจากอยู่ตรงข้ามมิติทางวัฒนธรรม และศาสนา  
เรื่องที่สามคือ การปกครองที่ไม่ทั่วถึงและเป็นธรรม ถ้ามาตรการไม่ดีพอก็จะเกิดปัญหาเช่นเดียวกัน และ
สุดท้ายเรื่องกฎหมายและองค์กรบังคับใช้กฎหมายอ่อนแอ เพราะระบบยุติธรรมของประเทศอ่อนแอ 
รวมถึงองค์กรบังคับใช้กฎหมาย ดังนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะอ่อนแอไม่ได้ จะต้องมี
หลักการ มีสิ่งที่ต้องยึดเหนี่ยวก็ใช้ไปตามบริบทที่ถูกต้อง สหประชาชาติให้เรื่องนี้เอาไว้เพื่อที่จะป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างรัฐกับประชาชน เพราะสิ่งที่จะกระทบสิทธิมนุษยชนมีอย่างมากมาย ตัวอย่าง
ท่ีเห็นได้ชัดคือการให้สัมปทานแล้วให้เอกชนด�าเนินการในพื้นที่เอง เป็นต้นเหตุให้ประชาชนในพื้นที่
เสี่ยงท่ีจะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และวิธีแก้ปัญหาของบริษัทที่ได้สัมปทานก็คือจัดตั้งกองก�าลังที่มา
พร้อมอาวุธเพื่อเปิดพื้นที่ แล้วชาวบ้านก็ต่อสู้เช่นกัน ก็เกิดความขัดแย้ง อีกประการหนึ่งที่เป็นเรื่องที่
กระทบสิทธิมนุษยชนอย่างมาก เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งไม่มั่นใจว่าจะไกล่เกลี่ยได้หรือไม่ เช่น เรื่องที่ดินของ 
ชาวเล อีกประการหนึ่ง คนที่อ่อนแอมีต้นทุนน้อย ท�าให้ไม่สามารถสู้ในชั้นศาลได้ คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจจะช่วยในส่วนน้ีได้ 

วันนี้มีคนท�าเรื่องไกล่เกลี่ยกันมาก ตั้งแต่ระดับเล็กถึงระดับใหญ่ การที่คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติยกเรื่องน้ีมาท�า ไม่ถือว่าผิดในแง่ของการลงนามที่กรุงปารีส และเรื่องนี้ก็เป็นการ
ป้องกันท่ีจะไม่ให้เกิดความขัดแย้งและรุนแรง การพูดคุยถ้าไม่ผิดก็สามารถเจรจากันได้ แต่ข้อส�าคัญที่
ท�าให้หลังสงครามโลกครั้งที่หน่ึงเกิดสงครามโลกครั้งที่สองเพราะหน่วยงานที่ท�าการไกล่เกลี่ยไม่มีความ
เป็นกลาง แม้แต่สหประชาชาติเองก็ถูกคนบางกลุ่มมองว่าไม่มีความเป็นกลางเพราะไปอยู่ใต้อิทธิพล
ของประเทศใดประเทศหนึ่งที่เป็นมหาอ�านาจ สุดท้ายอยากฝากว่าแม้แต่กษัตริย์ที่ท�าการปกครองก็
จบลงด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย แม้มีเรื่องกันแทบจะยกเมืองฆ่ากัน สุดท้ายก็มีสันติวิธีด้วยการไปเชิญ 
คนกลางมาเจรจาตกลงกัน แล้วก็ไปสร้างเมืองเป็นสิ่งที่เป็นพยานไว้ จะเห็นได้ว่าการไกล่เกลี่ย 
เป็นสิ่งที่จะยุติปัญหาความขัดแย้ง

  นางสุนี ไชยรส7

ก่อนที่จะลงรายละเอียด มีสองประเด็นที่จะต้องเห็นด้วยกันก่อน ประเด็นแรก คือ  
จากหลักการปารีส สาเหตุที่จะต้องมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพราะผู้คนมากมายได้พูดถึง 

7 ผูอ้�านวยศนูยส์ง่เสรมิความเสมอภาคและความเปน็ธรรม วทิยาลัยนวตักรรมสังคม มหาวทิยาลัยรงัสิต 
และอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
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การละเมิดสิทธิเสรีภาพอย่างกว้างขวาง ท�าให้มาตรฐานในการคุ้มครองสิทธิปรากฏในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แล้วมีค�าถามต่อว่า ท�าอย่างไรจึงจะมีกลไกการคุ้มครอง  
จึงมีผลให้เกิดองค์กรน้ี แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักเน่ืองจากยังมีความสับสนในเรื่องของสิทธิมนุษยชนอยู่มาก  
เริ่มต ้นก็รวมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปกับผู ้ตรวจการแผ่นดิน เนื่องจากคิดว ่า 
ภารกิจซ�้าซ้อนกัน แต่ภาคประชาชนออกมาอธิบายว่าไม่ใช่ ถ้าหากน�าสององค์กรนี้ไปจะลดทอน
เจตนารมณ์ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 ก็ยังแยกองค์กรอยู ่ แต่ไปแก้ที่มาของกรรมการท�าให้เกิดปัญหาและถูกวิจารณ์ จนกระทั่ง 
ปัจจุบันที่มีแนวคิดจะยุบรวมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปอยู ่กับผู ้ตรวจการแผ่นดิน 
อีกครั้ง แต่ก็มีการคัดค้านอยู ่ เพราะความคาดหวังของสังคมไทยและสากลท�าให้คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห ่ งชาติยืนหยัดอยู ่ ได ้  และในร ่ างรั ฐธรรมนูญก็ให ้ เป ็นองค ์กรอิสระที่ ม ี
ความชัดเจนมากขึ้น แต่ไปตัดอ�านาจที่ให้เชื่อมโยงกับศาลออกไป อีกทั้งตัดอ�านาจในการท�างาน 
เชิงเครือข่าย

ประเด็นที่สองที่ต้องเข้าใจตรงกันคือ ส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการไกล่เกลี่ยแบบกว้าง ๆ 
เพราะว่าสิทธิมนุษยชนมีความหลากหลายมาก ไม่สามารถท�าให้สิทธิมนุษยชนทุกเรื่องมาไกล่เกลี่ยได้ 
เช่น กรณีที่คนเดือดร้อนจากการกระท�าของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างรุนแรง ถ้าจัดการไม่ดีจะเป็นอันตราย
แก่ผู้ร้อง ในการไกล่เกล่ียจ�าเป็นมากที่จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน เพราะไม่สามารถรู้ได้เลย 
ว่าเร่ืองมีความเป็นมาอย่างไรซับซ้อนแค่ไหน แม้จะไกล่เกลี่ยด้วยความหวังดีแต่ก็อาจก่อให้เกิดอันตราย 
และเบี่ยงเบนบางเรื่อง จึงเห็นว่าผู้ที่จะท�าการไกล่เกลี่ยมีความจ�าเป็นต้องด�าเนินงานอย่างระมัดระวัง
สูงสุด หากให้ทุกเรื่องร้องเรียนมาผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยก่อน จะท�าให้เรื่องไม่ได้ถูกกรองออกไป 
และความหลากหลายของสิทธิมีความสลับซับซ้อนมากเกินกว่าที่คณะอนุกรรมการด้านการไกล่เกลี่ย
จะสามารถจ�าแนกเรื่องได้ทันเวลาจนเกิดเป็นความล่าช้า 

จากเหตุผลข้างต้นจึงคิดว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องสร้างความเข้มแข็ง 
ของตัวเองตามหลักการปารีสและหลักการอื่น ๆ และต้องไม่ท�าหน้าที่เหมือนศาล เรื่องที่เข้ามาสู่  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผ่านกลไกปกติมาแล้วเกือบทั้งหมดแล้วแก้ไขไม่ได้ กว่าจะมาถึง 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปัญหาก็ช�้ามากแล้ว 

การไกล ่ เก ล่ียท�าได ้ตามกฎหมายในกรอบของสิทธิมนุษยชน บนพื้นฐานของ 
การตรวจสอบข้อมลูให้ชดัเจน ระหว่างกระบวนการตรวจสอบจะเหน็ว่ามหีลายกรณทีีส่ามารถไกล่เกลีย่ได้  
ยกตัวอย่างเรื่องแรงงาน จะต้องไกล่เกลี่ยก่อนเสมอ เพราะลูกจ้างอยู่กับนายจ้างจ�าเป็นต้องอยู่ร่วมกัน
ต่อไป เพราะฉะนั้นต้องหารือหาทางออกให้เรื่องจบ แต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องน�าไปสู่การตรวจสอบแล้วน�าไปสู่
กระบวนการอื่น หลายกรณีจะพบว่ามีการละเมิดที่ร้ายแรงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่การตรวจสอบจะต้องเข้มข้น  
การตรวจสอบคือการท�างานเชิงรุกในการแก้ไขปัญหา เพราะถ้าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ไม่สามารถมีข้อเท็จจริงที่เที่ยงธรรมแล้วจะไม่สามารถน�าไปสู่การเสนอเชิงนโยบาย และการแก้ไข
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กฎหมายหรือน�าไปสู่การเยียวยาใดเลย เพราะฉะนั้นการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เที่ยงธรรม รายงานที่
ชัดเจนจึงน�าไปสู่การไกล่เกลี่ยที่มีอ�านาจต่อรองมากขึ้น แม้กระทั่งหลังการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว เช่น
กรณีของพี่น้องม้ง จังหวัดน่าน ที่อยู่มาก่อนป่า และได้รับเอกสิทธิ์ว่ามีสิทธิอยู่แต่เจ้าหน้าที่รัฐไประดม
ชาวบ้าน กีดกันพวกเขา ใช้คนสามพันคนเข้าไปตัดสวนลิ้นจี่ เรื่องนี้ผ่านไปสิบปีก็ไม่สามารถจัดการได้
เพราะมีทั้งอคติ กฎหมายที่ซับซ้อนมาก การเจรจาเรื่องนี้น�าไปสู่รัฐสภา น�าไปสู่กระบวนการมากมายจน
กระทั่งขอให้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแก้ไขใช้เวลายาวนานมาก สุดท้ายได้เงินคืนไป 160 
ล้านบาท ยังอยู่ในกรอบการพิจารณาของการไกล่เกลี่ย ถือเป็นการไกล่เกลี่ยของข้อเท็จจริงที่หนักแน่น
และน�าไปสู่กระบวนการขับเคลื่อนที่มีพลังต่อไป ดังนั้น การไกล่เกลี่ยในเรื่องยาก ๆ ก็สามารถท�าได้  
ถ้าเราจะเริ่มการไกล่เกลี่ยต้องตั้งหลักให้ดีว ่า อะไรคือกรอบของสิทธิมนุษยชน เพราะเรื่องนี้มี 
ความต่างกันมาก การไกล่เกลี่ยของข้อเท็จจริงและมีการตรวจสอบก็สามารถน�าไปสู่การไกล่เกลี่ยได้ 
เพราะว่าข้อมูลที่หนักแน่นก็จะไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย การเปลี่ยนแปลงกฎหมายได้ บางเรื่องเป็น 
การไกล่เกลีย่ง่าย ๆ  เช่น ผู้ล้ีภัย ก่อนหน้าน้ีไม่ได้ใบเกดิ เป็นการไกล่เกลีย่เชงินโยบายเลยว่า อย่างน้อยทีส่ดุ 
ต้องให้ใบเกิดแก่เด็ก ซึ่งน�ามาสู่การให้ใบเกิดในปัจจุบันนี้ คิดว่าสิ่งที่ต้องเรียนรู้คือคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติช่วยกันโดยมีฐานพลังของประชาชนสนับสนุน

  นายโชติช่วง ทัพวงศ์8

หลักการของการไกล่เกล่ียน้ัน เป็นเรื่องที่ผู้ไกล่เกลี่ยหรือคนกลางน�าคู่กรณีซึ่งมีข้อพิพาท 
มีความขัดแย้งกันมาพูดคุยกันท�าให้มองเห็นถึงความวิตกกังวล เห็นถึงตัวปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วก็ความ 
ขดัแย้งหลาย ๆ  เรือ่ง บางทคีวามขดัแย้งไม่ได้เกดิทีต่วัปัญหา แต่เกดิทีต่วับคุคล ความเข้าใจผดิ เป็นเรือ่งที่ 
ข้อมูลไม่ครบถ้วน ในกรณีนี้ถ้าเขาได้หันหน้ามาพูดคุยกันจะได้รับรู้ รับฟังข้อมูลมากยิ่งข้ึน เพราะถ้าอยู ่
นอกกระบวนการเขาจะไม่คุยกัน เมื่อเข้ากระบวนการ เขาจะได้พูดคุยกันอย่างมีกฎกติกา ท�าให้มี 
การรบัฟังกนั รูปั้ญหา และมกีารเสนอทางเลอืกทางออกทีท่ัง้สองฝ่ายพึงพอใจ เพราะฉะน้ันกระบวนการ 
ของการไกล่เกลี่ยก็เป็นกระบวนการที่เป็นทางเลือกที่ดี อย่างไรก็ตามงานหลักของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็มีอยู่แล้ว จึงมองเห็นว่าการไกล่เกลี่ยเป็นทางเลือกเท่านั้นเอง และในหลักการ 
ปารีสก�าหนดไว้ว่า เรื่องของการยุติปัญหาข้อพิพาท ให้ยุติข้อพิพาทอย่างฉันมิตรผ่านกระบวนการ 
การไกล่เกลีย่ หมายความว่าหลกัการปารสีต้องการให้คูก่รณทีีม่คีวามขัดแย้งได้ยตุข้ิอพิพาทโดยไม่ต้องการ 
ให้มีแพ้มีชนะ เพราะไม่อย่างนั้นความขัดแย้งมันจะยังคงมีอยู่ กระบวนการของการไกล่เกล่ียเป็น 
กระบวนการท่ีจัดให้คู่กรณีมาพูดคุยกัน เพื่อเข้าใจกัน และหาทางออกที่พึงพอใจทั้งสองฝ่าย อย่างไร 
ก็ตาม บางเรื่องไม่ควรจะน�าเข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ย นอกจากนั้นแม้ว่าจะตกลงกันได้ข้อยุติ แต่ 
การละเมิดสิทธิไม่ยุติ สามารถด�าเนินการตรวจสอบต่อไปได้ตามขั้นตอนของกฎหมาย 

8 อดีตผู้พิพากษาอาวุโส ศาลอุทธรณ์ภาค 7 อนุญาโตตุลาการ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและ 
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสันติวิธีและการไกล่เกลี่ยของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ในความเห็นส่วนตัว เห็นว่าคณะอนุกรรมการด้านการไกล่เกลี่ยได้พยายามหาแนวทาง 
ที่ เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เรื่องแรกคือการเข้าสู ่ระบบไกล่เกล่ีย เป็นข้ันตอนที่ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เห็นว่าข้อพิพาทนั้นควรเข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ย แต่ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่คู่กรณีให้ความสมัครใจ อีกเรื่อง 
คอืระบบไกล่เกลีย่ในทกุระดบัขัน้ตอนของการตรวจสอบ ส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ 
ได้รบัอ�านาจให้ด�าเนนิการไกล่เกลีย่ได้ คณะอนกุรรมการกส็ามารถทีจ่ะด�าเนินการไกล่เกล่ียได้ จะเห็นว่า 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความส�าคัญกับเรื่องของการไกล่เกลี่ยพอสมควร เพื่อท�าให้
คู่กรณีท่ีมีความขัดแย้งสามารถเข้ามาพูดคุยกัน แล้วเดินออกไปอย่างมีความสุขทั้งคู่ อีกเรื่องหนึ่งคือ
เรื่องของบทบาทของผู้ไกล่เกล่ีย จากแนวทางของการไกล่เกลี่ยทั่วไป ผู้ไกล่เกลี่ยเป็นเพียงผู้ก�ากับ
กระบวนการ ไม่ได้เข้าไปช้ีน�าหรือช้ีผลของข้อพิพาท แต่ว่าบทบาทของผู้ไกล่เกลี่ยของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะมีหน้าที่เพิ่มขึ้นอีกสี่ประการ คือ ให้ความรู้ ปรับความเข้าใจ แก้ไขปัญหา 
และแนะน�าทางออก บทบาทของผู้ไกล่เกล่ียค่อนข้างจะมีมากและละเอียดอ่อน แต่คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดระบบการอบรมผู้ไกล่เกลี่ยเข้มข้นมาก ๆ  ให้มีความรู้ทางด้านสิทธิมนุษยชน  
การระงับข้อพิพาททางเลือก การจัดการความขัดแย้ง หรือการเจรจาไกล่เกลี่ย รวมถึงกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยและจริยธรรมของผู้ไกล่เกล่ียด้วย เพราะฉะน้ันจึงไม่เป็นห่วงในบทบาท
ของผู้ไกล่เกลี่ย

ในช่วงท้าย นางประกายรตัน์ ต้นธรีวงศ์ กรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาต ิในฐานะประธาน
อนุกรรมการไกล่เกลี่ย ได้กล่าวสรุปว่า การน�าวิธีการไกล่เกลี่ยมาใช้ต้องระมัดระวัง เนื่องจากวิธีการ 
ในการไกล่เกลี่ยในเรื่องสิทธิมนุษยชนแตกต่างกับการไกล่เกลี่ยเรื่องทั่ว ๆ  ไปและไม่ใช่การเกลี้ยกล่อม  
การบังคับ เพื่อให้เรื่องยุติ จะต้องระมัดระวังการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน  
หลักของการไกล่เกลี่ยมีหัวใจส�าคัญ 3 ประการ คือ 1) ความสมัครใจในการเข้าสู่กระบวนการ 
ไกล่เกลี่ย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่มีอ�านาจบังคับให้คู่กรณีมาไกล่เกล่ีย หากฝ่ายใด 
ฝ่ายหนึ่งไม่สมัครใจก็ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ 2) ข้อตกลงต้องมาจากการยอมรับของคู ่กรณี  
เมื่อมีข้อตกลงแล้ว หากคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ยอมรับหรือไม่ปฏิบัติตาม การไกล่เกลี่ยก็ไม่ 
บังเกิดผล ซึ่งก็คือไกล่เกลี่ยไม่ส�าเร็จ และจะกลับเข้าสู่การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามระบบต่อไป 
3) การรักษาความลับ จะต้องรักษาความลับของคู่กรณีอย่างเคร่งครัด
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สิทธิและเสรีภาพทางการศึกษา
ตามหลักสูตรการจัดการศึกษา

ในครอบครัว
ตรวจสอบโดย 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน

ด้านกฎหมายและการปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นธรรม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สรุปและเรียบเรียงโดย นายชนินทร์ เกตุปราชญ์ 
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สิทธิและเสรีภาพทางการศึกษา 
ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาในครอบครัว

ตรวจสอบโดย คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สรุปและเรียบเรียงโดย นายชนินทร์ เกตุปราชญ์*

บทคัดย่อ

นับตั้งแต่มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ท�าให้ระบบการศึกษา 
มีการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญ คือ การให้สิทธิแก่ครอบครัวในการจัดการศึกษาให้แก่สมาชิกในครอบครัว
ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและ
เสรีภาพในการศึกษาที่ก�าหนดไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก อย่างไรก็ตาม ในการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวท่ีผ่านมายังมีปัญหาอุปสรรคที่ส�าคัญหลายประการที่ท�าให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของสิทธิในการจัดการศึกษาหลายประการ เช่น ครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษาไม่มากพอ การจัดท�าแผนการศึกษาไม่ตรงตามเป้าหมาย กระบวนการประเมินผลไม่ตรง 
กับสภาพความเป็นจริงและไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การปรับใช้หลักสูตรแกนกลาง เป็นต้น  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ศึกษาสภาพปัญหาดังกล่าวแล้วได้มีข ้อเสนอแนะต่อ 
กระทรวงศึกษาธิการ และส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาด�าเนินการ
ก�าหนดนโยบายการจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้เชื่อมโยงกับการศึกษาทั้ง ๓ ระดับ ได้แก่ การศึกษา 
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การเร่งรัดด�าเนินการตามแผนและ 
เป้าหมายการจัดการศึกษาที่ก�าหนดไว้ และการรณรงค์ ชี้แจง ท�าความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์  
การฝึกอบรม เพื่อให้ผู ้จัดการศึกษาโดยครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
ทั้งในด้านบทบาท อ�านาจหน้าที่ และการด�าเนินงานในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ซึ่งจะเป็น 
การสร้างความสัมพันธ์อันดีและการมีทัศนคติที่ดีในการร่วมกันด�าเนินงานต่อไป

ค�าส�าคัญ: สิทธิทางการศึกษา  เสรีภาพทางการศึกษา  การจัดการศึกษา  การศึกษา  ครอบครัว

* ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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Right and Freedom to Homeschooling

Chanintr Ketprach*

Abstract

Since the endorsement of the National Education Act in 1999, and in 
accordance with the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International 
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and Committee on the Rights of the Child 
(CRC), it has been legally possible for parents to choose to educate their children at 
home in Thailand. Despite this official endorsement, however, homeschooling continues 
to face a number of obstacles. 

After studying the problems, the National Human Rights Commission 
suggested to the Ministry of Education and the Office of Basic Education Commission 
that it explore various ways to facilitate, support and actively promote homeschooling  
as a viable alternative to more conventional options available through the formal, 
non-formal, and informal education systems. This is seen as an important step in 
guaranteeing a quality education for all. 

Key issues to be addressed include the introduction of policy and initiatives 
to: raise awareness and build understanding among stakeholders on administrative 
procedures and ministerial regulations;   encourage engagement with strategic partners 
including business leaders and local communities as potential educators to ensure 
relevance of content; and provide quality assurance through guaranteed educational 
standards.

Keyword: Rights and freedom in education,  Right to education,  Freedoms in 
education,  Education management,  Educational,  Family

* Human Rights Inspector, Office of the National Human Rights Commission
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สิทธิและเสรีภาพทางการศึกษาตามหลักสูตรการจัดการศึกษาในครอบครัว

  บทน�า

ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม  
และวัฒนธรรม โดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2542 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี  
5 ธันวาคม 2542 กติกาดังกล่าวได้รับรองสิทธิของทุกคนในการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ  และระดับอุดมศึกษา ดังนั้น ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีจึงมีพันธกรณีที่
จะต้องด�าเนินมาตรการต่าง ๆ  อย่างเหมาะสมตามล�าดับขั้นในด้านการเคารพการคุ้มครอง การส่งเสริม  
และการท�าให้สิทธิที่ปรากฏในกติกาดังกล่าวเป็นจริงอย่างเต็มที่ตามที่ทรัพยากรมีอยู ่ เพื่อให้มี 
ความคืบหน้าโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชายในการได้รับสิทธิดังกล่าว 
รวมทั้งต้องท�าให้การศึกษามุ่งไปสู่การพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์ ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในสังคม 
อย่างแท้จริง และมีความส�านึกในศักดิ์ศรีของตน อันเป็นเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสิทธิใน 
การศึกษาตามกติกาดังกล่าว

การศึกษาเป็นทั้งสิทธิมนุษยชนในตัวเองและเป็นท้ังหนทางส�าคัญยิ่งสู่การได้รับ
สทิธมินุษยชนอ่ืน ๆ  ในฐานะทีเ่ป็นสทิธทิีเ่สรมิสร้างพลงัความเข้มแขง็ การศกึษาเป็นพาหนะเบือ้งต้น 
ที่ช่วยให้เด็กและผู ้ใหญ่ที่ด้อยโอกาสในทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถยกระดับตนเองจาก 
ภาวะความยากจนและมีหนทางที่จะเข้าร่วมในชุมชนของตนได้เต็มที่ การศึกษามีบทบาทส�าคัญ
ในการสร้างความเข้มแข็งแก่สตรี ป้องกันเยาวชนให้พ้นจากการถูกเอาเปรียบในการท�างานที่เสี่ยง
อันตรายและการเอาเปรียบทางเพศ ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย ปกป้องส่ิงแวดล้อม และ
ควบคุมการขยายตัวของประชากร การศึกษาได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นทุกขณะว่าเป็นการลงทุนที่ดี
ที่สุดของรัฐ แต่ความส�าคัญของการศึกษามิได้อยู่ที่การปฏิบัติเท่านั้น จิตใจที่กระฉับกระเฉง มีปัญญา  
และความรู ้ สามารถท่องเที่ยวไปโดยเสรีและกว้างไกล เป็นความปีติและส่ิงตอบแทนอย่างหน่ึง 
ของความเป็นมนุษย์2

การศึกษาในประเทศไทยเป็นระบบการจัดการศึกษาโดยภาครัฐ และเปิดโอกาสให้ 
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้จัด 
การศึกษาไว้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้ แต่ปัจจุบันไม่ม ี
สถานศกึษาใดท่ีจัดการศกึษาครบทัง้ 3 รปูแบบ นอกจากนี ้นบัตัง้แต่มพีระราชบัญญตัดิงักล่าว ได้ท�าให้ 
ระบบการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญคือการให้สิทธิแก่ครอบครัวในการจัดการศึกษาให้แก่
สมาชิกในครอบครัวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เรียกว่า “การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home 

2 จาก ความเห็นท่ัวไปท่ีรับรองโดยคณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม. (น.140), 
โดย ส�านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, 2545
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School)” เป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวแก่ผู้เรียนตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิใน 
การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยครอบครวั พ.ศ. 2547 ซึง่เป็นทางเลอืกใหม่ในการจดัการศกึษา และส่งเสรมิ 
การมีส่วนร่วมในการศึกษาของประชาชนให้แพร่หลายยิ่งขึ้น ระบบการศึกษาของประเทศไทยดังกล่าว
จึงมีความสอดคล้องกับสิทธิในการศึกษาตามกติการะหว่างประเทศด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมตามที่ได้กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวยังมีปัญหาอุปสรรค
หลายประการ ซึ่งท�าให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสิทธิในการศึกษาตามกติกา
ดังกล่าว บทความน้ีจึงได้ประมวลปัญหาจากค�าร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
(กสม.) เฉพาะในประเด็นการจัดการศึกษาโดยครอบครัว น�ามาตรวจสอบและมีข้อเสนอแนะต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสิทธิในการศึกษาตามกติกา 
ดังกล่าว ซึ่งจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป

  มาตรฐานสากลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพในการศึกษา

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม และอนุสัญญาสิทธิเด็ก ได้วางมาตรฐานสากลด้านสิทธิและเสรีภาพในการศึกษา  
เพื่อให้รัฐภาคียึดถือเป็นแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมของรัฐภาคีนั้น ๆ โดยในส่วนของ 
ประเทศไทย ซ่ึงเป็นรัฐภาคีได้มีการออกกฎหมายหรือแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
สากลดังกล่าวท้ังกฎหมายระดับรัฐธรรมนูญ3 และพระราชบัญญัติ4 ดังนี้

 1. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 26 

(1) ทกุคนมสิีทธิในการศกึษา การศกึษาจะต้องให้เปล่าอย่างน้อยในชัน้ประถมศกึษา 
และการศึกษาช้ันหลักมูล การประถมศึกษาจะต้องเป็นการบังคับ การศึกษาทางเทคนิคและวิชา 
อาชีพจะต้องเป็นอันเปิดโดยทั่วไป และการศึกษาชั้นสูงขึ้นไปก็จะต้องเป็นอันเปิดส�าหรับทุกคนเข้าได้
ถึงโดยเสมอภาคตามมูลฐานแห่งคุณวุฒิ

(2) การศึกษาจะได้จัดไปในทางพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์อย่างเต็มที่และ 
ยังความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และอิสรภาพหลักมูลให้มั่นคงแข็งแรง จะต้องส่งเสริมความเข้าใจ 
ขันติธรรม และมิตรภาพระหว่างบรรดาประชาชาติ กลุ่มเชื้อชาติ หรือศาสนาและจะต้องส่งเสริม
กิจกรรมของสหประชาชาติ เพื่อการธ�ารงไว้ซึ่งสันติภาพ 

3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 มาตรา 50 มาตรา 71 และมาตรา 
80

4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 4 มาตรา 6 - 10 มาตรา 12 - 18 มาตรา 22 - 31 มาตรา 34 มาตรา 
37 - 38 มาตรา 57 - 58 มาตรา 61
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(3) บิดามารดา มีสิทธิเบื้องแรกที่จะเลือกชนิดของการศึกษา อันจะให้แก่บุตร 
ของตน

 2. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ข้อ 13 

(1) รัฐภาคีแห่งกติกาน้ีรับรองสิทธิของทุกคนในการศึกษา รัฐภาคีเห็นพ้องกัน
ว่าการศึกษาจะต้องมุ่งให้เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์และความส�านึกในศักดิ์ศรีของตน
อย่างบริบูรณ์ และจะต้องเพิ่มพูนการเคารพในสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน รัฐภาคีเห็นพ้อง
กันอีกว่า การศึกษาจะต้องท�าให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในสังคมเสรีอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้อง 
ส่งเสริมความเข้าใจ ความอดกลั้นและมิตรภาพระหว่างชาติ และกลุ่มเชื้อชาติ ชนกลุ่มน้อยหรือ 
กลุ่มศาสนาทั้งปวง และสานต่อไปถึงกิจกรรมของสหประชาชาติในการธ�ารงไว้ซึ่งสันติภาพ

(2) รัฐภาคีกติกาน้ีรับรองว่า เพื่อที่จะท�าให้สิทธินี้เป็นจริงโดยบริบูรณ์

(ก) การศึกษาขั้นประถมจะต้องเป็นการศึกษาภาคบังคับและจัดให้ทุกคน 
แบบให้เปล่า

(ข) จะต้องจัดการศึกษาขั้นมัธยมในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการศึกษามัธยม 
ทางเทคนิคการศึกษาและอาชีวศึกษาให้มีขึ้นโดยทั่วไป และให้ทุกคนมีสิทธิได้รับ โดยวิธีการที่เหมาะสม 
ทุกทาง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โดยการน�าการศึกษาแบบให้เปล่ามาใช้อย่างค่อยเป็นค่อยไป

(ค) ทุกคนจะต้องสามารถได้รับการศึกษาขั้นอุดมศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน  
บนพื้นฐานของความสามารถ โดยวิธีการที่เหมาะสมทุกทาง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการน�า 
การศึกษาแบบให้เปล่ามาใช้อย่างค่อยเป็นค่อยไป

(ง) การศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องได้รับการสนับสนุนหรือเสริมให้มากที่สุด 
เท่าที่จะท�าได้ส�าหรับผู้ที่ไม่ได้รับหรือเรียนไม่ครบตามช่วงระยะเวลาทั้งหมดของการศึกษาขั้นประถม

(จ) จะต้องด�าเนินการพัฒนาระบบโรงเรียนทุกระดับอย่างแข็งขันให้มีระบบ 
ทุนการศึกษาที่เพียงพอ และปรับปรุงสภาพของวัสดุประกอบการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง

(3) รัฐภาคีทั้งหลายแห่งกติกานี้รับที่จะเคารพเสรีภาพของบิดามารดาและ 
ผู ้ปกครองตามกฎหมายในกรณีที่มีในการเลือกโรงเรียนส�าหรับเด็กของตนนอกจากที่จัดตั้งโดย 
เจ้าหน้าที่ เช่นที่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นต�่าที่รัฐก�าหนดไว้หรือให้ความเห็นชอบเพื่อประกัน
ให้การศึกษาทางศาสนาและศีลธรรมของเด็กเป็นไปโดยสอดคล้องกับความเชื่อถือของตน

(4) ไม่มีส่วนใดของข้อน้ีจะแปลไปในทางก้าวก่ายเสรีภาพของปัจเจกชนและองค์กร
ในการจัดต้ังและด�าเนินการสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ ขึ้นอยู ่กับการปฏิบัติตามหลักการที่ระบุไว้ใน 
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วรรค 1 ของข้อน้ี และข้อที่ก�าหนดว่า การศึกษาในสถาบันเช่นว่าจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน 
ขั้นต�่าตามที่รัฐได้ก�าหนดไว้ 

 3. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 28 

(1) รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะได้รับการศึกษา และเพื่อที่จะให้สิทธินี้บังเกิดผล 
ตามล�าดับ และบนพื้นฐานของโอกาสที่เท่าเทียมกัน รัฐภาคีจะ

 (ก) จัดการศึกษาระดับประถมเป็นภาคบังคับที่เด็กทุกคนสามารถเรียนได ้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 (ข) สนับสนุนการพัฒนาของการศึกษาระดับมัธยมในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง
การศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ จัดการศึกษาให้แพร่หลายและเปิดกว้างแก่เด็กทุกคน และด�าเนิน
มาตรการที่เหมาะสม เช่น การน�ามาใช้ซึ่งการศึกษาแบบให้เปล่า และการเสนอให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินในกรณีที่จ�าเป็น 

 (ค) ท�าให้การศึกษาในระดับสูงเปิดกว้างแก่ทุกคนบนพ้ืนฐานของความสามารถ 
โดยทุกวิธีการที่เหมาะสม  

 (ง) ท�าให้ข้อมูลข่าวสารและการแนะแนวทางการศึกษาและอาชีพ เป็นที ่
แพร่หลาย และเปิดกว้างแก่เด็กทุกคน 

 (จ) ด�าเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนการเข้าเรียนอย่างสม�่าเสมอ และลดอัตรา
การออกจากโรงเรียนกลางคัน

(2) รัฐภาคีจะด�าเนินมาตรการที่เหมาะสมที่จะประกันว่า ระเบียบวินัยของโรงเรียน
ได้ก�าหนดขึ้นในลักษณะที่สอดคล้องกับศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของเด็กและสอดคล้องกับ 
อนุสัญญานี้

(3) รัฐภาคีจะส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ ในส่วนที่ 
เกี่ยวกับการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อที่จะเกื้อกูลต่อการขจัดความเขลาและการไม่รู้หนังสือทั่วโลก 
และเอื้ออ�านวยให้ได้รับความรู้ทางวิชาการและทางเทคนิค และวิธีการสอนสมัยใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้  
ความต้องการของประเทศก�าลังพัฒนาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ส�าหรับกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการศึกษา และเสรีภาพใน 
ทางวิชาการ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้รับรองสิทธิและเสรีภาพใน 
การศึกษาโดยก�าหนดให้บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการได้รับการศึกษาและการสนับสนุนจากรัฐอย่าง 
เท่าเทียมกัน รวมทั้งการศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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และพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาในทกุระดบัและทกุรปูแบบให้สอดคล้องกบัความเปลีย่นแปลง 
ทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ การจัด 
การศึกษา ได้แก่ มาตรา 4  มาตรา 6 - 10 มาตรา มาตรา 12 - 18 มาตรา มาตรา 22 - 31 มาตรา 34  
มาตรา 37 - 38 มาตรา 57 - 58 มาตรา 61 สรุปสาระส�าคัญ ได้ ดังนี้

มาตรา 4 ว่าด้วยนิยามการศึกษา ประเภทการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพ

มาตรา 6 - มาตรา 10 ว่าด้วยวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ 
หลักการจัดการศึกษา สิทธิและโอกาสในการศึกษา

มาตรา 12 - 18 ว่าด้วยการจัดการศึกษา สิทธิในการจัดการศึกษาและสิทธิประโยชน์
ของผู้ปกครอง บิดา มารดา ที่จะได้รับจากรัฐตามระบบการศึกษา 3 รูปแบบ สถานศึกษาอาจจัด 
การศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้ 

การศึกษาในระบบ หมายถึง การศึกษาที่ก�าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส�าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 
แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย การศึกษาซึ่งจัดไม่น้อยกว่าสิบสองปีก่อนระดับ 
อุดมศึกษา การแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

2. การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับต�่ากว่าปริญญา และระดับ
ปริญญา

การศึกษานอกระบบ หมายถึง การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก�าหนดจุดมุ่งหมาย  
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส�าคัญ
ของการส�าเร็จการศึกษา โดยเน้ือหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม

การศกึษาตามอธัยาศยั หมายถงึ การศกึษาทีใ่ห้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูด้้วยตนเองตามความสนใจ  
ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือ
แหล่งความรู้อื่น ๆ เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

  สภาพปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

จากการตรวจสอบข้อมูลค�าร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ5 เกี่ยวกับ

5 รายงานผลการตรวจสอบที่ 97 - 100/2556, โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2556.
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สิทธิในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวพบสภาพปัญหาที่ส�าคัญที่เกิดจากการบริหารจัดการการศึกษา
โดยครอบครัวของกระทรวงศึกษาธิการ และส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
ดังนี้

1. การประสานงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับครอบครัวบ้านเรียน โดยให้
ครอบครัวบ้านเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานบริหารและจัดการศึกษาโดยครอบครัวตาม
กฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ�านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 
เนื่องจากปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้วางแนวทางแล้วให้ครอบครัวบ้านเรียนเป็นผู้ด�าเนิน
การตาม เช่น การจัดท�าแผนการจัดการศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การออกหนังสือ 
รับรองหรือหลักฐานการจบการศึกษา เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ครอบครัวบ้านเรียนจะมีความเห็น 
ไม่ตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ 

2. การศึกษาแบบบ้านเรียนมีโครงสร้างเวลาและกระบวนการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นแตกต่าง 
จากการศึกษาในระบบ เมื่อกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว  
พ.ศ. 2547 ใช้บังคับ สพฐ. มีการจัดท�าคู่มือด�าเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเพื่อใช้ปฏิบัติ  
แต่เมื่อน�าคู่มือการด�าเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัวไปปฏิบัติแล้วมีปัญหาในเรื่องการตีความ
ที่ไม่ตรงกัน เช่น คุณภาพการศึกษา ตัวชี้วัดต่าง ๆ เป็นต้น เนื่องจากส่วนราชการจะยึดถือแนว 
ปฏิบัติตามที่กฎระเบียบก�าหนดไว้ มากกว่าการปฏิบัติตามคู่มือการด�าเนินงานการจัดการศึกษา 
โดยครอบครวั นอกจากนีย้งัมปัีญหาอืน่ ๆ  อกี เช่น ในการยืน่ขอจดทะเบยีนการจัดการศกึษาโดยครอบครวั 
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ข้อ 3 ระบุว่า  
“ให้ส�านักงานเสนอค�าขออนุญาตจัดการศึกษาให้คณะกรรมการพิจารณาโดยเร็ว และแจ้งผล 
การพิจารณาค�าขออนุญาตจัดการศึกษาแก่ครอบครัวที่ยื่นค�าขออนุญาตจัดการศึกษา ภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับค�าขออนุญาตจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่บางแห่งแจ้งว่าไม่มีแบบยื่นค�าขออนุญาต
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และบางแห่งแนะน�าให้ครอบครัวบ้านเรียนส่งบุตรเข้าเรียน 
ในโรงเรียน เป็นต้น 

3. ครอบครัวบ้านเรียนซึ่งมีอยู่ประมาณ 200 - 300 ครอบครัว ส่วนใหญ่จัดท�า
แผนการจัดศึกษาเองโดยส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ได้ให้ค�าแนะน�าและเข้ามาร่วมจัดท�า 
แผนการจัดการศึกษากับครอบครัวมากนัก ซึ่งบางครอบครัวอาจไม่มีความรู ้ในการเขียนแผน 
การจัดการศึกษาและขาดประสบการณ์ จึงต้องการค�าแนะน�า โดยเฉพาะในส่วนที่ยังไม่สอดคล้อง 
หรือครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ ขณะเดียวกันบางครอบครัวต้องการให้การจัดท�าแผนการจัด 
การศึกษามีความยืดหยุ่น โดยสามารถน�าวิถีชีวิต หลักศาสนา หรือความต้องการของครอบครัว
มาเป็นกรอบในการจัดท�าแผนการจัดการศึกษาในลักษณะที่เป็นภาพรวม ซึ่งส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาก�าหนดให้ต้องเป็นไปตาม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ
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และเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้ ในการประเมินผลการเรียนรู ้แบบบูรณาการก็ได้ 
ผลลัพธ์เช่นเดียวกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งครอบครัวบ้านเรียนได้ด�าเนินการให้เป็นไปตามแนวทาง
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 อย่างชัดเจน แต่ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต้องการ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด และในการประเมินผลที่จ�าแนกเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ดังกล่าว

4. การติดตามและประเมินผลตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ข้อ 6 ระบุว่า “ให้ส�านักงานจัดให้มีการวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง” แต่เนื่องจากไม่มีการจัดสรรงบประมาณในการติดตาม
และประเมินผล เจ้าหน้าที่จึงไม่ได้ด�าเนินการตามที่กฎกระทรวงก�าหนด โดยในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ 
จะประเมินผล 3 ปีต่อครั้ง และใช้วิธีการประเมินผลที่ใช้ในระบบโรงเรียน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
กระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาตามศักยภาพของเด็ก ท�าให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของเด็ก 
ซึ่งเดิมครอบครัวบ้านเรียนได้ตกลงกับส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าจะใช้วิธีการประเมินผลตามสภาพความเป็นจริง แต่ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตาม
ที่ตกลงกันไว้ท�าให้ระบบการศึกษาแบบบ้านเรียนไม่ได้รับการพัฒนา รวมทั้งปัญหาความล่าช้าใน 
การออกใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1 : ค) ท�าให้เกิดผลกระทบในการศึกษาต่อของเด็ก 

5. การประกันคุณภาพภายนอก ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ได้ประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเด็กบ้าน
เรียน ผลการประเมินส่วนใหญ่ของเด็กบ้านเรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี โดยในการประกันคุณภาพภายนอก 
สมศ. ค�านึงถึงการศึกษาทางเลือกและการศึกษาส�าหรับกลุ ่มเป้าหมายเฉพาะมากขึ้น แต่ สมศ.  
ด�าเนินการด้วยวิธีการแบบเดิมและตัวชี้วัดเดิมที่ใช้กับระบบโรงเรียน จึงท�าให้เกิดการร้องเรียน และ 
มีการเสนอแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกแบบใหม่ โดยได้มีการจัดประชุมร่วมกับสถานศึกษา 
ทีม่วีตัถปุระสงค์พเิศษหรอืการศกึษาทางเลือกหรอืการศกึษาส�าหรบักลุม่เป้าหมายเฉพาะ เพื่อก�าหนดตัว 
ชี้วัดใหม่และการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้กับเด็กที่มีความถนัดเป็นพิเศษ  
หรือเด็กท่ีต้องการการดูแลเป็นพิเศษ หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษ หรือเด็กในถ่ินทุรกันดารที่ 
ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ 

6. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 วางหลักไว้ว่า การจัดการ 
ศึกษามี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได ้ แต ่ป ัจจุบัน 
ไม่มีสถานศึกษาใดที่จัดการศึกษาครบทั้ง 3 รูปแบบ
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  นโยบายและการบริหารจัดการศึกษาโดยครอบครัว

 1. การก�าหนดนโยบายการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีการก�าหนดแนวทาง
การแก้ไขปัญหาในภาพรวมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัวทั้งประเทศ การจัดท�า 
แผนยุทธศาสตร์ การจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษาโดยครอบครัว การจัดท�าคู ่มือการด�าเนินงาน 
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว และการช้ีแจงการใช้คู ่มือการจัดตั้งศูนย์ต ้นแบบการเรียนรู ้ 
การจดัการศกึษาโดยครอบครวั การจดัตัง้คณะท�างานด�าเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัวซึ่งสอดคล้อง 
กับตามมาตรา 37 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่ให้อ�านาจกระทรวงศึกษาธิการในการจัด
ให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือเป็น 
การเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสอดคล้องกับมาตรา 12 โดยได้ 
ออกกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 และตามกฎ
กระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ�านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 
เพื่อด�าเนินการกระจายอ�านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ  
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ส�านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาแล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการบริหารจัดการและ 
การก�าหนดนโยบายในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจะสอดคล้องกับกฎหมาย แต่ในทางปฏิบัติ
ภายหลังจากที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว พ.ศ. 2547  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวยังขาดการเตรียมความพร้อม จึงส่งผลให ้
ครอบครัวที่ต้องการจดทะเบียนขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัวพบกับปัญหาอุปสรรคใน 
การใช้สทิธใินการจดัการศกึษาอนัเน่ืองมาจากการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องทีย่งัขาดความเข้าใจ 
ในเรื่องการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว พ.ศ. 2547 

 2.  การด�าเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

สพฐ. โดยส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้อ�านวยความสะดวกกับผู้ที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการก�าหนด 
โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของครอบครัวบ้านเรียน การสร้างความเข้าใจร่วมกันกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
การจัดท�าแผนการด�าเนินงานที่ชัดเจน และการติดตามผลการด�าเนินการ เพ่ือให้เกิดความส�าเร็จใน
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การด�าเนินงาน ซึ่ง สพฐ. ได้ด�าเนินการสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งสอดคล้องกับหลักสิทธิและเสรีภาพในการศึกษาตามที่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 49 มาตรา 50 และมาตรา 80  
นอกจากนี้ เป็นไปตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 26 (3) และกติการะหว่างประเทศ 
ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ข้อ 13 รวมทั้งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 28  
แต่การด�าเนินการดังกล่าวยังปรากฏว่า ครอบครัวบ้านเรียนยังคงพบปัญหาอุปสรรคในการจัด 
การศึกษาให้แก่บุตรหลานของตน เนื่องจากยังไม่มีการสนับสนุนให้ครอบครัวบ้านเรียนได้เข้าไปม ี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเท่าที่ควร ท�าให้ครอบครัวเสียสิทธิในการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว 

 3. การมีส่วนร่วมของครอบครัวบ้านเรียน 

สพฐ. ได้ให้การสนับสนุนและให้ผู ้ปกครองที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว สังคม  
และชุมชน เข ้ามามีส ่วนร ่วมในกระบวนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ตามที่ได ้บัญญัติไว ้ 
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  
และกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547  แต่ที่ผ่าน
มาครอบครัวบ้านเรียนยังคงประสบปัญหาในการประสานงานกับหน่วยงานกลางซึ่งท�าหน้าที ่
เป็นศูนย์ปฏิบัติการด�าเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เน่ืองจากภาคีเครือข่ายครอบครัว 
บ้านเรียนมีโอกาสร่วมบริหารและจัดการศึกษาโดยครอบครัวร่วมกับภาครัฐได้น้อย และการได้รับ 
สิทธิประโยชน์และการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง การจัดท�าแผนการจัด 
การศึกษาโดยครอบครัวยังไม่สามารถใช้กระบวนการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้ตามเป้าหมาย 
รวมทั้งกระบวนการวัดและประเมินผลที่ไม่ตรงตามศักยภาพของผู ้เรียนตามสภาพที่เป็นจริง 
และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การปรับใช้หลักสูตรแกนกลาง ซ่ึง สพฐ. ได้มีการวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุจากการขาดนโยบายของ สพฐ.  การขาดหน่วยรับผิดชอบโดยตรง   
การขาดข้อมูลในภาพรวมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  การขาดความต่อเนื่องในการจัด 
การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา เน่ืองจากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)  
มิได้มีอยู่ในทุกจังหวัด  การขาดบุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  การขาดการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของบุคคล ครอบครัว องค์กร 
ชุมชน องค์กรเอกชน การขาดระบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาทางเลือกที่เหมาะสม  
เป็นธรรมชาติ สอดคล้องกับหลักการและปรัชญาการศึกษาเพ่ือชีวิต และสังคมของการศึกษาโดย
ครอบครัวและการศึกษาทางเลือก  ขาดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่สาธารณชนได้รับทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว รวมถึงการศึกษาวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องตามบริบทวิถีของครอบครัว 
และชุมชนท้องถิ่น 



ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560) 221

 4. การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความคุ ้มครองในเรื่องการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว

สพฐ. ได้ด�าเนินการให้มีการจดทะเบียนจัดการศึกษาโดยครอบครัว แต่เน่ืองจาก
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวน้ัน แต่ละครอบครัวได้ค�านึงถึงการท�าให้เกิดความสุขในการเรียน 
และมีคุณภาพเชิงคุณธรรมความดี ซึ่งเป้าหมายของแต่ละครอบครัวมีความแตกต่างกัน เช่น  
บางครอบครัวไม่ต้องการให้บุตรหลานเข้าสู่ระบบที่ต้องมีการแข่งขันทางการศึกษาหรือการประกอบ
อาชีพ บางครอบครัวใช้หลักทางพระพุทธศาสนาคือเน้นในเรื่องของความดีและความสุขเป็นหลัก 
เป็นต้น ท�าให้เป็นปัญหาในทางปฏิบัติในการรับจดทะเบียนจัดการศึกษา ส�าหรับแนวทางการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว สพฐ. จะค�านึงถึงเด็กเป็นส�าคัญ ในส่วนของกฎระเบียบต่าง ๆ ก็มีความยืดหยุ่น 
พอสมควร ซึ่งในการแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่จะได้รับความร่วมมือจากครอบครัว 
บ้านเรียนเป็นอย่างดี ส่วนการวัดและประเมินผลได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นการวัดและประเมินผล 
ในด้านวิชาการ ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาในระบบที่เป็นการวัดและประเมินผลเป็นแบบรายวิชา  
แม้ว่า สพฐ. ได้มีการด�าเนินการให้มีการจดทะเบียนจัดการศึกษาโดยครอบครัวและการวัด 
และประเมินผล แต่ สพฐ. ยังไม่มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนและให้ความคุ ้มครอง 
ครอบครัวใหม่ที่ต้องการจดทะเบียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว รวมถึงการได้รับสิทธิประโยชน์
จากรัฐตามมาตรา 13 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 นอกจากนี้ ในส่วนของการวัดและประเมิน
ผลควรด�าเนินการให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ส�าหรับกลุ่ม
เป้าหมายเฉพาะ หรือการศึกษาทางเลือก และต้องค�านึงถึงการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพ
ที่เป็นจริงด้วย 

 5. การก�าหนดหลักเกณฑ์รับรองสิทธิการด�าเนินการขออนุญาตการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว 

ตามมาตรา 15 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 วางหลักไว้
ว่า การจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ 
ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือ 
แหล่งความรู้อื่น ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติแม้จะมีการจัดการศึกษาโดยครอบครัว แต่ สพฐ. ยังมิได้ม ี
การก�าหนดหลักเกณฑ์รบัรองสทิธิการด�าเนนิการขออนญุาตการจดัการศกึษาโดยครอบครวั และการจดั 
ประเภท เพื่อให้ผู้เรียนจากการศึกษาโดยครอบครัวได้อยู่ในระบบข้อมูลผู้เรียนในระบบการศึกษา
ของประเทศ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงการจัดการศึกษาทั้ง 3 ระบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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 6. เงินอุดหนุนส�าหรับการจัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาโดยครอบครัว ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 มีข้อเท็จจริงจากการร้องเรียนว่า ผู้ร้อง 
ได้รับการเห็นชอบและอนุญาตให้จัดการศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส�านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 และคณะกรรมการเขตพ้ืนที ่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้อนุมัติการจบหลักสูตรช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่  4 - 6)  
ตามที่ครอบครัวของผู้ร้องได้ยื่นขอให้คณะกรรมการวัดและประเมินผล เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 
และได้ออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.2/ค) ตั้งแต่วันที่  
27 กันยายน 2554 โดยหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของผู้ร้องเป็นการขอรับเงินอุดหนุน 
ย้อนหลังและต่อเนื่องในช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) แต่ระยะเวลาที่ผู ้เรียนได้รับอนุญาต 
จัดการศึกษาเป็นระยะเวลา 4 เดือน (ระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2554) ตรงกับ 
ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 และตรงกับปีงบประมาณ 2554 การเบิกจ่ายดังกล่าวเป็น 
การขออนุมัติงบประมาณย้อนหลังและเบิกจ่ายล่วงหน้าก่อนปีงบประมาณต่อไป รวมทั้งระยะเวลา 
ในการศึกษาที่ได้รับอนุญาตจากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ไม่ถึงหนึ่งภาคเรียน
ของปีการศึกษา 2554 จึงไม่สามารถด�าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้เน่ืองจากไม่เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังในเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน 

การขอรับเงินอุดหนุนย้อนหลังและต่อเนื่องในช่วงชั้นที่ 4 ซึ่งตรงกับปีงบประมาณ 2554 
การเบิกจ่ายดังกล่าวเป็นการขออนุมัติงบประมาณย้อนหลังและเบิกจ่ายล่วงหน้าก่อนปีงบประมาณ 
ต่อไป ซึ่งระยะเวลาในการศึกษาที่ได้รับอนุญาตจากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  
ไม่ถึงหนึ่งภาคเรียนของปีการศึกษา 2554 ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้  
เนื่องจากไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังในเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน 
ท�าให้ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวมีปัญหาเรื่องสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 13 มาตรา 14 และ
มาตรา 61 ซึ่งรัฐต้องจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว ตามความเหมาะสม
และความจ�าเป็น

 7. สิทธิการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ของผู้เรียนจากการศึกษาโดย
ครอบครัว

ผู้ที่เรียนโดยการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในระดับมัธยมศึกษาไม่สามารถเข้า
ฝึกวิชาการทหารได้ เนื่องจากมิได้เป็นสถานศึกษาตามมาตรา 4 ของระเบียบหน่วยบัญชาการรักษา
ดินแดน ว่าด้วยการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 25556 

6 สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษา 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน ที่มีอ�านาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
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ที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนประกาศให้เปิดการฝึกวิชาทหาร แต่ผู้เรียนจากการจัดการศึกษาโดย 
ครอบครัวจะเข้าหลักเกณฑ์ตามระเบียบดังกล่าว ข้อ 16 ที่ระบุว่า “นักศึกษาที่ก�าลังศึกษาอยู่ใน 
สถานศึกษาวิชาทหาร จะต้องสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารในปีการศึกษาแรกที่ตนเองมีสิทธิสมัคร...” 
ดังนั้น เมื่อผู้เรียนจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สามารถสมัคร 
เป็นนักศึกษาวิชาทหารได้ เน่ืองจากถือเป็นโอกาสแรกที่ตนมีสิทธิสมัคร โดยผู ้สมัครจะต้องม ี
อายุไม่เกิน 22 ปี (ในชั้นปีที่ 1) และในระหว่างการฝึกวิชาทหารจะต้องมีอายุไม่เกิน 26 ปี  
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

  บทสรุป

จากการศึกษาและตรวจสอบกรณีตามค�าร้องดังกล่าวของ กสม. โดยคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม สรุปได้ว่า การก�าหนด
นโยบายในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของกระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ. สอดคล้องกับมาตรฐาน 
สากลด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายที่เก่ียวข้อง แต่ในทางปฏิบัติยังมีปัญหาหลายประการ ได้แก่  
ขาดการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยัง 
ขาดความเข้าใจเรื่องการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ครอบครัวบ้านเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษากับภาครัฐยังไม่มากพอ การได้รับสิทธิประโยชน์และการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐยัง 
ไม่ครอบคลุมทั่วถึง การจัดท�าแผนการศึกษาไม่ตรงตามเป้าหมาย กระบวนการวัดและประเมินผล 
ไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงและไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การปรับใช้หลักสูตรแกนกลาง นอกจากนี้  
ยังมิได้ก�าหนดหลักเกณฑ์รับรองสิทธิการด�าเนินการขออนุญาตการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและ 
การจัดประเภทเพื่อให้ผู้เรียนจากการศึกษาโดยครองครัวได้อยู่ในระบบข้อมูลผู้เรียนในระบบการศึกษา 
ของประเทศ และเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาทั้ง 3 ระบบ ได้แก่ การศึกษาในระบบ การศึกษา 
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างครอบคลุมและรอบด้าน และเพื่อให้สอดคล้อง 
กับมิติด้านสิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49  
และมาตรา 50  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2553 มาตรา 21 และมาตรา 37 กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยครอบครัว พ.ศ. 2574 กฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ�านาจการบริหาร
และจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 26 กติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ข้อ 13 และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 28 จึงม ี
ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงศกึษาธกิาร และส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่ด�าเนนิการ 
แก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับมิติสิทธิและเสรีภาพของบุคคล สิทธิและเสรีภาพในการศึกษาดังกล่าว  
ดังนี้  
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  ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการก�าหนดนโยบายในการพัฒนาด้านการจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้มี
ความชัดเจน เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส�าหรับผู้ที่
สนใจ รวมทั้งควรมีการเช่ือมโยงการศึกษาทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อเป็นการพัฒนาระบบการศึกษา 
ตามอัธยาศัยของประเทศไทยให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพต่อไป

2. ควรเร ่งรัดในการจัดท�าคู ่มือการด�าเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งน้ี ต้องค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีแนวปฏิบัติ
เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งต้องมีการท�าความเข้าใจในเชิงระบบให้ตรงกันทั่วประเทศ 
โดยหลังจากท่ีได้มีการใช้คู่มือดังกล่าวแล้ว ควรมีการรับฟังปัญหาจากการใช้คู่มือ และการประเมินผล 
ร่วมกันของผู ้ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อน�าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงคู ่มือให้มีความทันสมัยและเหมาะสม 
กับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะน�าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
ที่เหมาะสมและเป็นระบบต่อไป

3. ควรเร่งรัดการด�าเนินการตามที่ได้จัดท�าแผนพัฒนาการศึกษาโดยครอบครัวเป็น  
2 ระยะ ได้แก่ การด�าเนินงานระยะยาว และการด�าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ตามประเด็นปัญหาที่ได้มีการวิเคราะห์และได้ก�าหนดเป้าหมายเพื่อการจัดท�าแผนงานการพัฒนาระบบ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวไว้แล้ว

4. ควรเร่งประสานงานและหารือไปยังหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนและหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาประเด็นการเรียนวิชาทหารหรือการเรียนรักษาดินแดน (รด.)  
โดยเฉพาะปัญหาการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์และให้สิทธิกับผู้เรียนจากการศึกษา 
โดยครอบครัว ผู้เรียนจากการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ผู้เรียนจากการศึกษาทางเลือก และผู้เรียน
จากการศึกษาตามอัธยาศัย ในการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อเป็นก�าลังของชาติ โดยรัฐสามารถ
เกณฑ์ก�าลังพลมาใช้ป้องกันประเทศในยามศึกสงคราม

5. ควรมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู ้จัดการศึกษาโดยครอบครัว ผู้ที่เกี่ยวข้อง และ
ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและเป็นการส่งเสริมให้มี
ความเข้าใจที่ตรงกัน รวมทั้งการจัดอบรมและให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีแนวปฏิบัติ 
ที่ชัดเจนและเป็นการปรับทัศนคติในเรื่องการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

6. ควรหารือไปยังกรมบัญชีกลางและส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ 
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อให้เกิด 
ความชดัเจนและเป็นแนวทางในการปฏิบัตต่ิอไป รวมทัง้ควรมกีารหารอืเพ่ือก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงาน 
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ที่ชัดเจนต่อไปในอนาคตเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของครอบครัวที่จะได้รับเงินอุดหนุนการศึกษารายหัว
ส�าหรับผู้เรียน และเงินอุดหนุนส�าหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

7. ควรมีการชี้แจงท�าความเข้าใจกับผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวและ 
ผู้เรียนจากการศึกษาโดยครอบครัวได้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท อ�านาจหน้าที่ และการด�าเนินงาน 
ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและเกิดความคล่องตัว 
ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว ผู ้เรียนจากการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและการมีทัศนคติที่ดี
ต่อกันในการด�าเนินงานต่อไปในอนาคต
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ตามหลักวิชาการ
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