
 

เอกสารวิชาการสวนบุคคล 
(Individual Study) 

 
 
 
 
 

เรื่อง  สิทธิมนุษยชน 
 
 
 
 
 
 

จัดทาโดย  พล.อ.ท.ณรงค เหลาธรีะเชาวน 
รหัส  120156 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานน้ีเปนสวนหน่ึงของการฝกอบรม 
หลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุนท่ี ๑ 

วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ 
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 



เรื่อง สิทธิมนุษยชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทาโดย  พล.อ.ท.ณรงค เหลาธรีะเชาวน 
รหัส  120156 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุนท่ี ๑ ป ๒๕๕๖ 
วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ 

สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
รายงานน้ีเปนความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผูศึกษา 



บทความ  :    สิทธิมนุษยชน 

ผู้เขียน     :   พล.อ.ท.ณรงค์ เหล่าธีระเชาวน์ 

บทคัดย่อ 

 สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในความเป็นมนุษย ์ ซ่ึงประกอบไป
ดว้ยสิทธิตามธรรมชาติและสิทธิท่ีมีกฎหมายรับรอง เพื่อใหทุ้กคนตระหนกัในความส าคญั
ของสิทธิมนุษยชนและเป็นแนวทางปฏิบติัต่อกนัในฐานะเพื่อนมนุษยอ์ยา่งเท่าเทียมกนั 
โดยตระหนกัวา่ทุกคนมีสิทธิในชีวติ ในการยอมรับนบัถือและในการด ารงชีวติ รวมทั้งใน
การพฒันาตนเองตามแนวทางท่ีถูกตอ้ง นอกจากน้ียงัเป็นรากฐานของการจดัระเบียบสังคม
วฒันธรรม เพื่อใหส้ามารถด ารงชีวิตร่วมกนัอยา่งสมดุลและเท่ียงธรรมของมวลมนุษยใ์น
สังคม รวมทั้งเป็นรากฐานส าคญัและจ าเป็นต่อการจดัระเบียบกลไกทางการเมืองและ
กฎหมายเพื่อความสมดุลแห่งอ านาจดว้ย และยงัเป็นการปกป้องและส่งเสริมคุณค่าและ
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ เพื่อธ ารงรักษาไวซ่ึ้งอิสรภาพอธิปไตยของชาติ ท่ีเป็นพื้นฐาน
ช่องทางน าไปสู่การสถาปนาหลกัการสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชน 

ค าส าคญั สิทธิมนุษยชน 

  สิทธิตามธรรมชาติ 
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Title          :     Human Right 

Author       : Narong  Laoteerachao 

 

Abstract 

Human rights are basic of human person. This includes a natural right 

and the right to have legal certification. To ensure that everyone aware of the 

importance of human rights and a practical guide line as well as fellow 

humans equally,recogninizing that everyone has a right to life,In the respect 

and livelihood, Including the development of self-guided. It is also the 

foundation of the social culture,to be able to live together in balance and 

integrity of the human society.It is fundamental and essential to organize 

political and legal mechanisms to balance of power and to protect and promote 

the value and dignity of the human person. To maintain the independence of 

national sovereignty to the basic channel leading to the founding principles of 

liberty and equality of citizens. 

 

Key word : Human Rights 

      : Natural Rights 

      : The right to have legal certification 

 

 

 

 

 

 

 



สิทธิมนุษยชน (Human Right) หมายถึง สิทธิท่ีมนุษยทุ์กคนมีความเท่าเทียมกนั 
มีศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลท่ีไดรั้บการ
รับรอง ทั้งความคิดและการกระท าท่ีไม่มีการล่วงละเมิดได ้ โดยไดรั้บการคุม้ครองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และสนธิสัญญาระหวา่งประเทศ 

สิทธิมนุษยชนคือสิทธิขั้นพื้นฐานในความเป็นมนุษย ์ซ่ึงประกอบไปดว้ยสิทธิตาม
ธรรมชาติและสิทธิท่ีมีกฎหมายรับรอง 

สิทธิมนุษยช์นท่ีมีกฎหมายรับรองนั้นประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมรับรอง "ปฏิญญา
สากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน" ของสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ซ่ึงเป็นองคก์รระหวา่ง
ประเทศ ดงันั้นบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย จึงไดก้ าหนดเก่ียวกบั
สิทธิมนุษยชนไวอ้ยา่งชดัเจน เพื่อใหทุ้กคนตระหนกัในความส าคญัของสิทธิมนุษยชน 
และเป็นแนวทางปฏิบติัต่อกนัในฐานะเพื่อนมนุษยอ์ยา่งเท่าเทียมกนั โดยตระหนกัวา่ทุก
คนมีสิทธ์ิในชีวติ มีสิทธ์ิในการยอมรับนบัถือ และมีสิทธิในการด ารงชีวติและพฒันาตนเอง
ตามแนวทางท่ีถูกตอ้งนั้นเอง 

บทบัญญตัิเกีย่วกบัสิทธิมนุษยชน 
             รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 มีบทบญัญติัเก่ียวกบั
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซ่ึงพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งตามค าแนะน าของ
วฒิุสภา ประกอบดว้ย ประธานกรรมการหน่ึงคน และกรรมการอ่ืนอีกสิบคน ซ่ึง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
              1. เสนอแนะนโยบายและขอ้เสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือขอ้บงัคบั ต่อ
รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน  
              2. ตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือละเลยการกระท าอนัเป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และเสมอมาตรการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อบุคคล หรือหน่วยงานท่ีกระท าหรือ
ละเลยการกระท าดงักล่าวเพื่อด าเนินการ ในกรณีท่ีไม่มีการด าเนินการตามท่ีเสนอให้
รายงานต่อรัฐสภาเพื่อด าเนินการต่อไป  
              3. ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือและการประสานงานกนัระหวา่งหน่วยงานราชการ 
องคก์รเอกชนและองคก์ารอ่ืนในดา้นสิทธิมนุษยชน  
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              4. ส่งเสริมการศึกษา การวจิยั และการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ดา้นสิทธิมนุษยชน  
              รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ยงัคงมีบทบญัญติัเก่ียวกบั
สิทธิมนุษยชนเพิ่มเติมออกมาเร่ือยๆจนถึงปัจจุบนัคือ 

 1. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) หมายถึง คุณสมบติั จิตใจ สิทธิ
เฉพาะตวัท่ีพึงสงวนของมนุษยทุ์กคน และรักษาไวมิ้ใหบุ้คคลอ่ืนมาล่วงละเมิดได ้ การถูก
ละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยจึ์งเป็นส่ิงท่ีตอ้งไดรั้บการคุม้ครองและไดรั้บความยติุธรรม
จากรัฐ 

                2. สาเหตุทีม่นุษย์ต้องได้รับความคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เกิดจาก 

       2.1. มนุษยทุ์กคนเกิดมาแลว้ยอ่มมีสิทธิในตวัเอง 

       2.2. มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม 

       2.3. มนุษยมี์เกียรติภูมิท่ีเกิดมาเป็นมนุษย ์

       2.4. มนุษยทุ์กคนเกิดมามีฐานะไม่เท่าเทียมกนั 

              3. หลกัการส าคัญที่สุดของสิทธิมนุษยชน คือ มนุษยทุ์กคนมีศกัด์ิศรีของความเป็น
มนุษยเ์ท่าเทียมกนั รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดรั้บรองศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษยไ์ว ้ และก าหนดให้รัฐบาล ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐด าเนินการ
ปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ีโดยค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องประชาชนทุกคน 

              4. การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 

                     4.1. สังคมไทยเป็นสังคมท่ีต่างเช้ือชาติ ศาสนา เผา่พนัธ์ุ สามารถด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกนัอยา่งสันติจนกลมกลืนเป็นหน่ึงเดียวในความเป็นไทยโดยไม่มีการแตกแยก ยอมรับ
ความหลากหลาย มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเก้ือกลูกนั จึงไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเร่ืองการ
แบ่งชนชั้น หรือเผา่พนัธ์ุ แต่การละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ยงัปรากฏอยา่งต่อเน่ือง เช่น การ
ละเมิดสิทธิเด็ก เช่น การละเมิดทางเพศ แรงงาน ยาเสพติด อบายมุข ความรุนแรงในการ
ลงโทษ การละเมิดสิทธิสตรี ในสังคมไทยยงัปรากฏการใชค้วามรุนแรงต่อผูห้ญิงใน
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ครอบครัว ความรุนแรงทางเพศในท่ีสาธารณะ ท่ีบา้น ท่ีท างาน สถานกกักนั การล่อลวง
ทางอินเตอร์เน็ต โรงภาพยนตร์ บนรถเมล์ 

                    4.2. การเขา้มามีส่วนร่วมในการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน บุคคลควรมีส่วนร่วม
ในการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนใน สังคมไทยต่อไปน้ี 

4.2.1. ศึกษาเร่ืองสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยท่ีพฒันาความรู้ ทกัษะ
ค่านิยมในการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 

4.2.2. ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของตนเอง บุคลิกภาพและศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษยอ์ยา่งเตม็ท่ี 

4.2.3. มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชาติบา้นเมืองอยา่งมีอิสรเสรีภาพ 

4.2.4. ใชสิ้ทธิทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมใหมี้ประสิทธิภาพ 

4.2.5.ศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทย 

สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

มีบทบญัญติัเก่ียวกบัสิทธิ เสรีภาพและสิทธิมนุษยชนไวห้ลายประการดงัน้ี ศกัด์ิศรี
ของความเป็นมนุษย ์ความเสมอภาคของบุคคล ,สิทธิและเสรีภาพในชีวติและร่างกาย ,สิทธิ
ของผูต้อ้งหา ,สิทธิของพยานและผูเ้สียหายในคดีอาญา ,สิทธิของเด็ก ,เสรีภาพในการนบั
ถือศาสนา ,เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ,เสรีภาพทางการศึกษา ,สิทธิในทรัพยสิ์น ,
สิทธิในบริการสาธารณสุข ,สิทธิของคนพิการหรือทุพพลภาพ และของคนชรา ,สิทธิของ
ผูบ้ริโภค ,สิทธิของชุมชนทอ้งถ่ิน ,เสรีภาพในการรวมกลุ่ม ,สิทธิในการรับรู้และมีส่วน
ร่วม ,สิทธิในการร้องทุกขแ์ละฟ้องคดี  ,สิทธิและเสรีภาพอ่ืนๆ 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  

วนัท่ี 10 ธนัวาคม ค.ศ.1948 ประเทศสมาชิกสหประชาชาติไดรั้บรองปฏิญญา
สากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Right: UDHR) โดยสมชัชา
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แห่งสหประชาชาติ ถือเป็นการก าหนดมาตรฐานสากลดา้นสิทธิมนุษยชนซ่ึงไทยเป็น
ประเทศหน่ึงท่ีร่วมกบัประเทศต่าง ๆ ใหก้ารรับรองปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ 

สิทธิเด่น ๆ ทีร่ะบุไว้ในปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  

สิทธิต่อชีวติ เสรีภาพและความปลอดภยัของบุคคล การศึกษา เสรีภาพทาง
ความคิด มโนธรรมและศาสนา เสรีภาพแห่งความคิดเห็น การแสดงออก การมีงานท า การ
แสวงหาและไดรั้บการล้ีภยั ในประเทศอ่ืน (เป็นตน้) 

วนัแห่งสิทธิมนุษยชนโลก ตรงกบัวนัท่ี 10 ธนัวาคม 

การกระตุน้เตือนจิตส านึกถึงคุณค่าความส าคญัของรัฐธรรมนูญ ท่ีไดช่ื้อวา่ 
รัฐธรรมนูญฉบบัประชาชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเด็นปัญหาเร่ืองสิทธิมนุษยชน อนั
เป็นหวัใจส าคญัของพฒันาการทางสังคมการเมืองของมวลมนุษยชาติทัว่โลก สถานะความ
เป็นรัฐธรรมนูญฉบบัประชาชนท่ีพดู ๆ ถึงกนัอยูน้ี่ มิใช่เป็นแต่เพียงเร่ืองของระบบวธีิการ
จดัตั้งและกระบวนการร่างตวับทกฎหมายรัฐธรรมนูญเท่านั้น หากโดยสาระแลว้ 
รัฐธรรมนูญ 2540 น้ี ยงัมีส่วนฉายภาพสะทอ้นชีวติความเคล่ือนไหวของการเมืองภาค
ประชาชนคนไทยทั้งในเมืองและระดบัรากหญา้ในชนบท  เม่ือยอ้นกลบัไปดูรัฐธรรมนูญ
ฉบบัท่ีแลว้ ๆ มาในประวติัศาสตร์การเมืองไทย ก็จะเห็นวา่ ยกเวน้รัฐธรรมนูญ 2517 ลว้น
แลว้แต่เป็นเร่ืองสัมพนัธภาพทางอ านาจ ท่ีบรรดากลุ่มอ านาจเป็นผูก้  าหนดลงมาจากเบ้ือง
บนทั้งส้ิน แมแ้ต่รูปแบบประชาธิปไตย ก็ถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือผดุงฐานะบารมีความเป็นใหญ่
ของกลุ่มอ านาจเป็นส าคญั จริงอยูก่ารเมืองภาคประชาชนภายใตรั้ฐธรรมนูญ 2540 ก็ไม่ได้
บ่งบอกไปถึงสถานะสิทธิเสรีภาพของมวลสามญัชนคนไทยอะไรอยา่งจริงจงัถึงขั้นบนัดาล
ใหเ้กิดความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในกระบวนการเศรษฐกิจการเมือง แต่อยา่งนอ้ย 
รัฐธรรมนูญ 2540 ก็เป็นเสมือนอตัตชีวประวติัของพฒันาการสิทธิมนุษยชนในบริบทของ
การเมืองภาคประชาชน อนัสะสมสืบทอดเป็นล าดบัมาจาก 14 ตุลา 16 สู่ พฤษภาทมิฬ 35 
และกระแสชุมชนทอ้งถ่ินท่ีก าลงัก่อตวัข้ึนอยา่งรวดเร็วในเวลาน้ี ทั้งหมดประกอบเป็น
กระบวนพฒันาการสิทธิมนุษยชนไทย ท่ีฟันฝ่ายคุเผด็จการทหาร มาสู่กระแสอ านาจนิยม
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ของโลกาภิวตัน์ยคุเศรษฐกิจตลาดเสรีในปัจจุบนัโดยทศันวสิัยของกระบวนพฒันาการเมือง
ภาคประชาชนท่ีวา่น้ีเอง ท่ีสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยจะพึงไดรั้บการทบทวนและประเมิน 

ประการแรก เป็นเร่ืองของมิติทางดา้นจิตวิญญาณหรือเจตนารมณ์ของหลกัการ
สิทธิมนุษยชน การพดูถึงเร่ืองของจิตวิญญาณในท่ีน้ี อาจฟังดูเป็นเร่ืองเพอ้ฝันเป็น
นามธรรม จบัตอ้งไม่ไดแ้ต่จริง ๆ แลว้ เป็นปัจจยัส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ยวด ถือเป็น
รากฐานของการจดัระเบียบกลไกทางการเมืองและนิติธรรม เพื่อด ารงความสมดุลของ
อ านาจ จิตวิญญาณหรือเจตนารมณ์ของหลกัการสิทธิมนุษยชน ก็นบัเป็นรากฐานของการ
จดัระเบียบสังคมวฒันธรรม เพื่อการด ารงชีวติร่วมกนัอยา่งสมดุลและเท่ียงธรรมของมวล
มนุษยใ์นสังคม รวมทั้งเป็นรากฐานส าคญัและจ าเป็นต่อการจดัระเบียบกลไกทางการเมือง
และกฎหมายเพื่อความสมดุลแห่งอ านาจดว้ย โดยนยัน้ี สิทธิมนุษยชนจึงไม่ใช่เร่ืองของการ
ติดอาวธุ ทั้งทางวตัถุหรือปัญญาใหผู้ค้นต่างถือตนเป็นใหญ่ช่วงชิงแข่งขนับัน่ทอนท าลาย
ซ่ึงกนัและกนั ดงัตวัอยา่งของการยดึมัน่ถือมัน่ในสิทธิทรัพยสิ์นกระท าการกา้วร้าวท าลาย
สิทธิเสรีภาพของชนส่วนใหญ่ภายใตก้ระแสทุนอุตสาหกรรมนิยมในขณะน้ี 

ประการทีส่อง บนพื้นฐานทางจิตวญิญาณหรือเจตนารมณ์ของหลกัการสิทธิ
มนุษยชนดงักล่าว สิทธิมนุษยชนจึงส่ือคุณค่าความหมายเป็นแบบแผนสัมพนัธภาพอนั
สมดุลและเท่ียงธรรมประกอบเป็นวถีิการด ารงชีวิตร่วมกนัอยา่งสันติของมนุษยใ์นสังคม 
โดยนยัทางประวติัศาสตร์ โลกตะวนัตกไดช่ื้อวา่ เป็นผูบุ้กเบิกจุดประกายใหเ้กิดจิตส านึก
ต่ืนตวัเรียนรู้ถึงคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ สิทธิของคนไดรั้บการเชิดชูภายใต้
ค  าขวญั “เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ” อนัหมายรวมถึงสิทธิเสรีภาพทั้งของตนเองและ
ของเพื่อนมนุษย ์แต่แลว้โดยกระแสอ านาจทุนอุตสาหกรรมนิยม การต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพ
ในอดีต โดยเฉพาะสิทธิในทรัพยสิ์นก็ไดก้ลบักลายเป็นการท าลายสิทธิเสรีภาพของเพื่อน
มนุษยไ์ปรวมทั้งยงัเป็นการบีบบงัคบัก่อกระแสการพฒันาท่ีบัน่ทอนท าลายฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ อนัเป็นฐานตน้ทุนชีวิตของมวลมนุษยท์ัว่โลก ในสภาวะปัญหาเช่นน้ี 
ประเด็นอยูท่ี่วา่ เราจะมองคุณค่าและความหมายของสิทธิมนุษยชนนอกเหนือไปจากท่ีเคย
เรียนรู้จากวฒันธรรมโลกตะวนัตกกนัอยา่งไร 

ประการทีส่าม ในชีวติความเป็นจริง สิทธิมนุษยชนไม่ใช่เป็นเพียงการจดักลุ่ม
รายช่ือหรือรายการสิทธิประเภทต่าง ๆ แบบเป็นสูตรส าเร็จตายตวั เพื่อปกป้องและส่งเสริม
คุณค่าและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ หากแต่เป็นส่ือปัจจยัของกระบวนการเปล่ียนแปลงทาง
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สังคม ภายใตโ้ครงสร้างอ านาจซ่ึงแตกต่างหลากหลายกนัออกไปตามบริบททาง
ประวติัศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม “คนเกิดมาเป็นเสรี แต่ทุกหนทุกแห่งตอ้ง
ตกอยูภ่ายใตพ้นัธนาการ” พนัธนาการท่ีวา่นั้น ก็คือ โครงสร้างอ านาจสังคมการเมืองท่ีจะมี
ปฏิสัมพนัธ์ต่อกระแสสิทธิมนุษยชน โดยนยัท่ีเป็นส่ือปัจจยัของกระบวนการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมน่ีเอง สิทธิมนุษยชนจึงมีบทบาทหนา้ท่ีในเชิงเป็นเกณฑคุ์ณค่าของการพฒันา
เปล่ียนแปลง ในขณะท่ีในกระแสการพฒันาภายใตก้รอบของทุนอุตสาหกรรมนิยมท่ีสังคม
การเมืองไทยก าลงัหลงใหลไดป้ล้ืมอยูใ่นขณะน้ี ตวัวดัเกณฑคุ์ณค่าจะมุ่งกนัแต่ท่ีความ
จ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึงหมายถึงการกระจุกอ านาจและความมัง่คัง่อยูท่ี่กลุ่มเจา้ของ
ทุนและกลุ่มอ านาจเป็นใหญ่แต่ส าหรับหลกัการสิทธิมนุษยชนแลว้ สิทธิเสรีภาพอนัเป็น
รากฐานของคุณค่าศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยถื์อเป็นเกณฑคุ์ณค่าวดัระดบัความกา้วหนา้ของ
สังคมมนุษยใ์นกระบวนการพฒันาเปล่ียนแปลง เป็นเกณฑคุ์ณค่าท่ีเรียกวา่ “หลกัการ
ปลดปล่อยสู่อิสระ”กล่าวคือ อิสระจากแอกอ านาจกดข่ีและครอบง าของเพื่อนมนุษย์
ดว้ยกนัเอง 

ในฐานะท่ีเป็นทั้งส่ือหรือเหตุปัจจยั และเกณฑคุ์ณค่าในวถีิชีวติของมนุษยแ์ละ
สังคมดงักล่าวขอ้ท่ีน่าจะตอ้งท าความเขา้ใจอนัดบัต่อไป ก็คือ ปฏิสัมพนัธ์ของโครงสร้าง
อ านาจและกระแสสิทธิมนุษยชนมีพื้นฐานความเป็นมาอยา่งไร ในกระบวนการพฒันา
เปล่ียนแปลง ทางเศรษฐกิจการเมืองของไทย 

สังคมไทยกบัพฒันาการสิทธิมนุษยชน 
พฒันาการสิทธิมนุษยชนในกระแสการเมืองภาคประชาชนภายใตรั้ฐธรรมนูญ

ฉบบัปัจจุบนั กระแสปฏิรูปการเมืองท่ีขยายตวักวา้งขวางหลงัพฤษภาทมิฬ 35 ในตวัเองเป็น
เคร่ืองบ่งบอกวา่ รูปแบบและกลไกเศรษฐกิจการเมืองท่ีเรียกขานกนัวา่ระบอประชาธิปไตย
นั้น โดยแทจ้ริงแลว้ เป็นเพียงเคร่ืองมือกดข่ีขดูรีดและลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ตลอดมา แทบไม่แตกต่างอะไรนกัจากท่ีเคยเป็นอยูใ่นยคุเผด็จการทหาร จริง ๆ แลว้ เป็น
ระบอบอ านาจนิยมท่ีต่อเน่ืองสืบทอดกนัมาทั้งในยคุ “ประชาธิปไตยคร่ึงใบ” และ 
“ประชาธิปไตยเตม็ใบ” ในปัจจุบนั เพราะเป็นระบอบท่ีต่อเน่ืองสืบทอดกนัมาเช่นน้ีเอง 
รัฐบาล รวมทั้งกลุ่มอ านาจทั้งท่ีมาจาก “การเลือกตั้ง” จึงกระท าการละเมิดสิทธิมนุษยชน
คนไทยท่ีบญัญติัไวช้ดัแจง้ในรัฐธรรมนูญอยา่งหนา้ตาเฉย ขบวนการปฏิรูปการเมืองพากนั
ชูประเด็นเร่ืองทุจริตฉ้อราษฎร์บงัหลวงและซ้ือสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง ซ่ึงก็ประสบ
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ความส าเร็จในระดบัหน่ึงเป็นท่ีขานรับกนัโดยทัว่ไป แต่นัน่คงเป็นเพียงประเด็นปัญหา
ปลายเหตุ สมมุติฐานของเร่ืองจริง ๆ ก็คือความลม้เหลวของสิทธิมนุษยชนในฐานะ
หลกัการน าของสังคมการเมืองไทยภายใตโ้ครงสร้างอ านาจและกระบวนการพฒันา
เปล่ียนแปลงใหท้นัสมยัในช่วงศตวรรษท่ีผา่นมา เพื่อเป็นบทเรียนส าหรับพฒันาการสิทธิ
มนุษยชนต่อ ๆ ไปในอนาคต ลองมองยอ้นกลบัไปในประวติัศาสตร์สังคมการเมืองไทย
จากแง่มุมของโครงสร้างสัมพนัธภาพทางอ านาจและกระบวนการเปล่ียนแปลงทางสังคม
แลว้ อาจสรุปไดว้า่ ในรอบศตวรรษท่ีผา่นมา เศรษฐกิจการเมืองไทยไดผ้า่นการ
เปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้าง 2 ยคุใหญ่ ๆ ดว้ยกนั กล่าวคือ ยคุแรก เร่ิมดว้ยแรงอิทธิพล
กดดนัจากจกัรวรรดินิยมตะวนัตกบีบบงัคบัใหเ้ศรษฐกิจสังคมไทยตอ้งตกอยูภ่ายใตภ้าระ
จ ายอมถูกจ ากดัอธิปไตยบางส่วนโดยสนธิสัญญาเบาริง พ.ศ. 2398 อิทธิพลผลกัดนัจากศูนย์
อ  านาจภายนอกท่ีวา่น้ี เป็นปัจจยัหนุนเร่งให้เกิดการเปล่ียนแปลงภายในสังคมการเมืองไทย 
เร่ิมตน้ดว้ยการต่อสู้ทางการเมืองรวมศูนยอ์  านาจเขา้สู่สถาบนัพระมหากษตัริย ์ จากนั้น การ
ปฏิรูปในรัชสมยัรัชการท่ี 5 ก็เป็นแรงกระตุน้ใหเ้กิดขบวนการเรียกร้องสิทธิเสียงทาง
การเมืองในหมู่ชนชั้นน าทั้งเก่าและใหม่ ซ่ึงขยายวงกวา้งออกไปเป็นล าดบัจาก “ค ากราบ
บงัคมทูลถวายความเห็นจดัการเปล่ียนแปลงราชการแผน่ดิน” ร.ศ.103 (พ.ศ.2428) สู่ 
กบฎ ร.ศ.130 (พ.ศ.2455) และในท่ีสุด การปฏิวติั 24 มิถุนายน 2475 ช่วง 25 ปีเศษ
ต่อจากนั้น เป็นเร่ืองของความผนัผวนทางการเมืองอนัเกิดจากการขดัแยง้ต่อสู้ช่วงชิง
อ านาจกนัเองในหมู่ชนชั้นน าภายในวงราชการ ลงทา้ยดว้ยรัฐประหาร พ.ศ. 2490 เป็นการ
ส้ินสุดสถานะบทบาททางการเมืองของคณะราษฎรผูก่้อการปฏิวติั 2475 พร้อม ๆ กบัเป็น
การส้ินสุดของหลกัการสิทธิมนุษยชน ซ่ึงคณะราษฎรพยายามสถาปนาข้ึน ตามนยัของ
หลกัหกประการ กล่าวคือหลกัอธิปไตยแห่งชาติและสิทธิเสรีภาพ เสมอภาคของประชาชน 
ช่วงสิบปีเศษจากนั้น พลงัอ านาจก็เปล่ียนผา่นไปสู่กลุ่มอ านาจรุ่นใหม่ภายใตก้ารน าของ 
จอมพลสฤษด์ิ-ถนอม-ประภาส ดงัเป็นท่ีทราบกนั นยัส าคญัของการเปล่ียนผา่นอ านาจ
การเมืองท่ีวา่น้ีนบัเป็นการเปิดศกัราชใหม่เขา้สู่ยคุท่ี 2 ของประวติัศาสตร์การเปล่ียนแปลง
เชิงโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองไทย กล่าวคือ ควบคู่กนัไปกบัการสถาปนาอ านาจตั้งตน
ร่วมอยูใ่นค่าย “โลกเสรี” ต่อตา้นปราบ 
ปรามฝ่ายคอมมิวนิสต ์ ระบอบเผด็จการทหารยงัไดเ้ปิดศกัราชของการวางแผนพฒันา
ประเทศในวถีิทางผลกัดนัให้เศรษฐกิจสังคมไทย ผนวกเขา้สู่กระแสทุนอุตสาหกรรมนิยม
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และระบบเศรษฐกิจตลาดเสรีอยา่งเตม็ตวัเป็นล าดบัมาจนถึงปัจจุบนั และน่ีคือ ท่ีมาท่ีไป
ของกระแสอ านาจโลกาภิวตัน์ท่ีก าลงัครอบครองครอบง าเศรษฐกิจการเมืองไทยอยูใ่นเวลา
น้ี ทั้งน้ีโดยอาศยัส่ือเช่ือมโยงผา่นทางกลุ่มทุนและชนชั้นกลาง รวมทั้งบรรดาขุนนาง
นกัวชิาการปัญญาชนทั้งหลาย ซ่ึงประกอบกนัเป็นชนชั้นน าและกลุ่มอ านาจใหม่ของยคุ
พฒันา พื้นฐานวฒันธรรมการพึ่งพาของชนชั้นน าใหม่เหล่าน้ีซ่ึงต่างก็ก่อตวัเติบใหญ่ข้ึน
ภายใตอ้  านาจอิทธิพลอุปถมัภค์  ้าจุนของราชการในชั้นตน้ และต่อมาเขา้สู่กระแสอ านาจ
ครอบง าของศูนยอ์  านาจเศรษฐกิจการเมืองภายนอก อ านาจอิทธิพลอุปถมัภแ์ละการพึ่งพา
ท่ีวา่น้ี กล่าวไดว้า่ เป็นไปอยา่งค่อนขา้งเบ็ดเสร็จ ไม่วา่จะมองกนัในดา้น ทุน เทคโนโลย ี
หรือแมก้ระทัง่ตลาดวกิฤตเศรษฐกิจ 2540 และพนัธะผกูพนัเงินกูต่้างประเทศทั้งหลาย ซ่ึง
อุบติัข้ึนก่อนรัฐธรรมนูญเล็กนอ้ย เป็นสัญญาณบ่งบอกใหเ้ห็นประจกัษถึ์งสถานะบทบาท
และทศันคติพึ่งพิงและแยกของกลุ่มทุนและชนชั้นกลางไทยหรือชนชั้นน าใหม่ไดเ้ป็นอยา่ง
ดี สถานะและสภาวะภายใตก้ารอุปถมัภพ์ึ่งพาดงักล่าวน้ี ยอ่มจะมีนยัและผลกระทบอยา่ง
ส าคญัต่อบรรดากลไกสถาบนัและกลุ่มการเมืองทั้งมวลของไทย ซ่ึงต่างก่อตวัและหล่อ
หลอมข้ึนมาภายใตท้ศันวสิัยและทศันคติอนัเป็นตวัก าหนดแนวนโยบายและยทุธศาสตร์
การพฒันาเจริญรอยตามกระแสทุนอุตสาหกรรมนิยมอยา่งเคร่งครัด รวมทั้งยงัเป็นการเปิด
ช่องทางโอกาสของการแสวงอ านาจและความมัง่คัง่ส าหรับตนเองและกลุ่มพนัธมิตรทาง
การเมือง ดงันั้น ปัญหาอุปสรรคการพฒันาประชาธิปไตย สาเหตุใหญ่จึงไม่ใช่เร่ืองของการ
ซ้ือสิทธิขายเสียงในหมู่ประชาชนคนไทยอนัเป็นปลายเหตุ หากอยูท่ี่ความตกต ่าทาง
วฒันธรรมการเมืองของชนชั้นน าและกลุ่มอ านาจเอง ความพยายามของขบวนการปฏิรูป
การเมืองในเวลาน้ี ในอนัท่ีจะขจดัอิทธิพลของ “ธุรกิจการเมือง” ในรูปแบบของการก าจดั
ปราบปรามการทุจริตฉ้อราษฎร์บงัหลวง อยา่งดีก็เท่ากบัเป็นการสะกิดสะเกาบนพื้นผวิ
เท่านั้น ตราบเท่าท่ียงัไม่สามารถลว้งลึกลงไปถึงแก่นสารของนโยบายสาธารณะ และตราบ
เท่าท่ีหลกัการอธิปไตยแห่งชาติและสิทธิเสรีภาพ เสมอภาคของประชาชน ซ่ึงสังคมไทย
ตอ้งสูญเสียไปตั้งแต่รัฐประหาร 2490 ยงัไม่สามารถไดรั้บการฟ้ืนฟูข้ึนมาอยา่งเป็นระบบ
จริงจงั และเรียนรู้ปฏิบติักนัอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื ในสภาวะการพึ่งพาและความแยกของ
ชนชั้นน าเช่นน้ี หลกัการสิทธิมนุษยชนนบัเป็นเง่ือนไขปัจจยัส าคญัและจ าเป็นต่อการ
เสริมสร้างการเมืองภาคประชาชน ตามนยัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และในทางกลบักนั
ความเป็นตวัเป็นตนของการเมืองภาคประชาชน ก็เป็นช่องทางส าหรับพฒันาการอยา่ง
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ย ัง่ยนืของหลกัการสิทธิมนุษยชน ทั้งการเมืองภาคประชาชนและหลกัการสิทธิมนุษยชน
ต่างประกอบกนัเป็นกระบวนการประชาสังคม อนัจะน าไปสู่การปฏิรูปการเมืองภาครัฐ
อยา่งแทจ้ริงไม่วา่จะเป็นไปในดา้นความโปร่งใสหรือธรรมาภิบาลหรือความรับผิดชอบ 
รวมทั้งการขจดัการทุจริตฉอ้ราษฎร์บงัหลวง และไม่วา่จะเป็นในระดบัชาติหรือระดบัโลก 

สิทธิมนุษยชนคนไทยในกระแสโลก 
กระบวนการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างสัมพนัธภาพทางอ านาจในสังคมการ

เมืองไทย ลว้นแต่เป็นผลกระทบมาจากพลงักดดนัภายนอกแทบทั้งส้ิน ขอ้แตกต่างส าคญั
อยูท่ี่วา่ ในช่วงแรกการปฏิรูปเปล่ียนแปลงเป็นไปโดยมีเป้าหมายกุศโลบายชดัเจน เพื่อธ ารง
รักษาไวซ่ึ้งอิสรภาพอธิปไตยของชาติ ซ่ึงเป็นพื้นฐานช่องทางน าไปสู่การสถาปนาหลกัการ
สิทธิเสรีภาพและเสมอภาคของประชาชน ดงักล่าวขา้งตน้ โดยนยัน้ี อิสรภาพอธิปไตยและ
สิทธิมนุษยชน จึงประกอบเป็นหลกัการน าสังคมควบคู่กนัไป ไม่อาจแบ่งแยกออกจากกนั
ได ้ในช่วงท่ีสอง หลงัจากการสูญเสียหลกัการน าสังคมท่ีวา่น้ีไป สังคมไทยภายใตช้นชั้นน า
ใหม่ ก็ถูกชกัจูงใหเ้ขา้สู่วถีิการเร่งรัดพฒันา ผนวกเศรษฐกิจของประเทศใหต้อ้งพึ่งพาข้ึน
ต่อศูนยอ์  านาจเศรษฐกิจการเมืองโลก ในฉายาของเศรษฐกิจตลาดเสรี วกิฤตเศรษฐกิจ
การเงินช่วงทศวรรษ 2540 ท่ีตอ้งเผชิญกนัในขณะน้ี มิใช่เร่ืองของอุบติัเหตุ หรือเหตุการณ์
ฉบัพลนัเฉพาะหนา้อยา่งท่ีอยากจะเขา้ใจหรือพยายามอา้งอิงกนั หากแต่เป็นบทสรุปอนัเป็น
ผลสืบเน่ืองโดยแทจ้ากกระบวนการเร่งรัดพฒันาแบบพึ่งพาตลอดช่วง 4 ทศวรรษท่ีผา่นมา
ผลก็คือ สถานะเศรษฐกิจการเมืองของไทย ตอ้งอิงอาศยัอยูก่บัสถานการณ์เป็นไปตามแต่จะ
ก ากบัจากศูนยอ์  านาจภายนอก ระบบวธีิคิดในหมู่ชนชั้นน าใหม่ รวมทั้งบรรดานกัวชิาการ
ปัญญาชนนายหนา้ทั้งหลายก็โนม้เอียงเป็นเช่นนั้น เสมือนหน่ึงเป็นสูตรส าเร็จ นโยบาย
และมาตรการเศรษฐกิจการเมือง จึงเป็นเร่ืองของการตอบสนองความตอ้งการภายนอกโดย
แทบจะไม่ตอ้งมีวิจารณญาณอะไรนอกเหนือไปจากนั้นเลย ในสภาวะอบัจนและทาสทาง
ปัญญาเช่นน้ี กระบวนการทางการเมือง ไม่วา่จะเป็นการเลือกตั้ง พรรคการเมือง และ
พิธีกรรมอ่ืน ๆ ทั้งหลายภายใตร้ะบบรัฐสภา จึงมองไม่เห็นความจ าเป็นใด ๆ ท่ีจะตอ้งใส่ใจ
จริงจงัในเร่ืองสิทธิเสียงของมวลสามญัชนในเบ้ืองล่างท่ีวา่มาน้ี เป็นภาพโดยสังเขปของ
สภาวะโครงสร้างสัมพนัธภาพทางอ านาจภายใตร้ะบอบรัฐสภายคุพฒันา สถานการณ์
เศรษฐกิจการเมืองของโลกมีการผนัแปรอยา่งส าคญัในช่วง 2 ทศวรรษท่ีผา่นมา โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ การก่อตวัเติบใหญ่ของบรรษทัขา้มชาติและตลาดกองทุนโลก เศรษฐกิจโลก
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ตะวนัตกถดถอย เป็นการกระตุน้ความตอ้งการระบายเงินลงทุนออกสู่ต่างประเทศ ความ
เจริญกา้วกระโดดของเทคโนโลยี ทั้งในดา้นข่าวสารขอ้มูล และในดา้นชีวภาพ และมาใน
ทศวรรษสุดทา้ยการล่มสลายของจกัรวรรดิคอมมิวนิสต ์ อนัหมายถึง การส้ินสุดของพลงั
ถ่วงดุลอ านาจเศรษฐกิจการเมืองและการทหารในเวทีโลก เป็นการเปิดช่องทางใหก้ระแส
ทุนนิยมไดแ้ผข่ยายพลงัอิทธิพลออกไปอยา่งสุดเหวีย่ง ต่อสถานการณ์ผนัแปร ทั้งหมดน้ี 
ทางดา้นของชนชั้นน าไทยก็ขานรับกระแสเศรษฐกิจ/เศรษฐศาสตร์ตลาดเสรีอยา่งสุดเหวีย่ง
เช่นกนั เร่ิมตน้ดว้ยประกาศยกป้ายช่ือประเทศไทยข้ึนเป็น “บรรษทัรวมไทย” เปิดการ
ลงทุนต่างชาติดว้ยแรงจูงใจ แรงงานและทรัพยากรธรรมชาติราคาถูก ประกาศการเขา้สู่ยคุ 
“โชติช่วงชชัวาล” ประกาศเปล่ียนสนามรบใหเ้ป็นสนามการคา้ การเปิดเสรีทางการคา้ ตาม
ดว้ยการเปิดเสรีทางการเงิน และในทา้ยท่ีสุด เกิดเศรษฐกิจฟองสบู่ และความลม้ละลาย
หายนะของบรรดาธุรกิจและสถาบนัเศรษฐกิจการเงินทั้งหลาย ดงัท่ีเห็น ๆ กนัอยูท่ี่
จ  าเป็นตอ้งบรรยายถึงกระแสการเปล่ียนแปลงของทุนนิยมโลกและการขานรับจากชนชั้น
น าไทย ก็เพื่อตอ้งการท่ีจะบอกวา่ ทั้งหมดน้ีส่งผลกระทบอยา่งส าคญัอีกวาระหน่ึงต่อ
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย ไดก้ล่าวมาแลว้ถึงสภาวะความเป็นอ านาจนิยม
ของระบอบรัฐสภาอนัสืบทอดมาตั้งแต่คร้ังเผด็จการจอมพลสฤษด์ิ-ถนอม-ประภาส 
เหตุการณ์ 14 ตุลา 16 และพฤษภาทมิฬ 35 แทบจะไม่เกิดผลเปล่ียนแปลงอะไรต่อ
โครงสร้างสัมพนัธภาพเชิงอ านาจนิยมท่ีวา่น้ี ยิง่ไปกวา่นั้น ทศันคติท่าทีอนัแปลกของ
บรรดา “นกัเลือกตั้ง” เองดูจะยิง่ท  าใหส้ถานการณ์เลวร้ายหนกัข้ึนไปอีกทั้งในดา้นของสิทธิ
ราษฎรและสิทธิทางการเมือง และในดา้นของสิทธิเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมอยา่งไร
ก็ดี สถานการณ์สิทธิมนุษยชนท่ีวา่น้ี ก็ยงัดูเป็นปัญหาระหวา่งอ านาจรัฐกบัประชาชนตาม
ความเขา้ใจโดยทัว่ไป ไม่มีการตั้งค  าถาม หรือขอ้กงัขาอะไรมากนกัถึงบทบาทอิทธิพลของ
อ านาจภายนอก แต่ความผนัแปรของเศรษฐกิจการเมืองโลก โดยเฉพาะบทบาทของบรรษทั
ขา้มชาติและตลาดกองทุนโลกซ่ึงทรงพลานุภาพควบคุมครอบง าอยา่งค่อนขา้งเบด็เสร็จทั้ง
ในดา้นทุน เทคโนโลยแีละตลาด เหล่าน้ีเป็นเคร่ืองบ่งบอกใหเ้ห็นอยา่งชดัแจง้ ทั้งฉากและ
ตวัละครใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน แมแ้ต่สถาบนั
เศรษฐกิจการเงินระหวา่งประเทศ อยา่งเช่นกองทุนการเงินระหวา่งประเทศและ
ธนาคารโลก ซ่ึงเคยเป็นท่ีเช่ือถือเขา้ใจกนัในฐานะเป็นภาควชิาชีพวชิาการท่ีเป็นกลาง
ปลอดจากค่านิยมหรืออ านาจผลประโยชน์ใด ๆ ก็ไม่พน้จะถูกตั้งค  าถามและตรวจสอบใน
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สถานการใหม่เช่นน้ี ความหมายและเน้ือหาสาระของประเด็นปัญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ยอ่มจะตอ้งขยายขอบข่ายออกไป ไม่เฉพาะแต่ในดา้นของฝ่ายผูก้ระท า ซ่ึง
ครอบคลุมรวมไปถึงฝ่ายอ านาจรัฐ และบรรษทัขา้มชาติ รวมทั้งสถาบนัเศรษฐกิจการเงิน
ระหวา่งประเทศดงักล่าวแลว้เท่านั้น หากยงัเป็นไปในทางดา้นของฝ่ายผูถู้กกระท าดว้ย 
กล่าวคือ ไม่ไดจ้  ากดัเพียงเร่ืองของปัจเจกบุคคลภายในกรอบวฒันธรรมและนิติธรรมแบบ
ตะวนัตก หากยงัเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงไปถึงบูรณภาพความเป็นชุมชนและฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอีกดว้ยตามแต่กรณี รัฐธรรมนูญมาตรา 46 เป็นตวัอยา่งหน่ึงของความ
พยายามทางนิติศาสตร์ท่ีใหก้ารรับรู้รับรองถึงสิทธิชุมชนทอ้งถ่ินชนบท ซ่ึงเป็นฐานของ
การปกป้องคุม้ครองวถีิชีวิตและวฒันธรรมประเพณีอนัผกูพนัเช่ือมโยงอยูก่บัภูมิปัญญาใน
การธ ารงรักษาไวซ่ึ้งบูรณภาพของฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ กรณีชดัเจนตวัอยา่งก็มีอยา่งเช่น ป่าชุมชน ชุมชนลุ่มน ้า ชุมชนประมงพื้นบา้น เป็น
ตน้ โดยนยัน้ี สิทธิชุมชนทอ้งถ่ินจึงส่ือความหมายสัมพนัธ์ไปดว้ยกนัอยา่งใกลชิ้ดกบัคุณค่า
ความส าคญัของหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนือนัหมายรวมถึงวถีิชีวติของทั้งคน ชุมชน และ
นิเวศ ตามความจริงแลว้ กระแสชุมชนทอ้งถ่ินท่ีวา่น้ี มิไดจ้  ากดัอยูส่ าหรับสังคมไทยเท่านั้น 
หากเป็นปรากฏการณ์ท่ีพบเห็นอยูท่ ัว่ไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในดินแดนท่ีตกอยูภ่ายใต้
อ านาจการครอบครองของต่างชาติมาชา้นานในประวติัศาสตร์ และนบัวนัจะขยายตวัเรียนรู้
กวา้งขวางยิง่ ๆ ข้ึนไปโดยล าดบั และในรูปลกัษณ์ท่ีแตกต่างหลากหลายกนัออกไปตาม
บริบททางภูมิศาสตร์ประวติัศาสตร์ เศรษฐกิจการเมือง และวฒันธรรม จะเรียกวา่ เป็น
โลกาภิวฒัน์อีกกระแสหน่ึงก็ยอ่มได ้ จะแตกต่างกนัโดยนยัส าคญั ก็ตรงท่ีเป็นกระแส
โลกาภิวฒัน์ของมวลสามญัชนจากเบ้ืองล่างในฐานะเป็นฝ่ายผูถู้กกระท าภายใตก้ระแส
โลกาภิวฒัน์ฝ่ายผูก้ระท าจากเบ้ืองบนประเด็นปัญหาสิทธิชุมชนทอ้งถ่ินน้ี อาจฟังดูเป็นเร่ือง
ท่ีนอกเหนือออกไปจากเร่ืองของสิทธิมนุษยชนท่ีเคยประสบและเรียนรู้กนัมา แต่ความจริง
แลว้ โดยรากฐาน ก็คือ เร่ืองของสิทธิในชีวตินัน่เอง ซ่ึงเป็นหลกัการสิทธิสากลอนัพึงมีพึง
ไดส้ าหรับมวลมนุษยทุ์กรูปทุกนาม เพยีงแต่วา่ขอบข่ายของปัญหาสิทธิชุมชน มิไดจ้  ากดัอยู่
ท่ีปัจเจกบุคคลเท่านั้น หากครอบคลุมไปถึงระดบัชุมชนและฐานทรัพยากร อนัประกอบ
เป็นปัจจยัของการด ารงชีวิตร่วมกนัในชุมชน นอกจากนั้น โดยธรรมชาติของความเป็น
สังคมฐานทรัพยากร อยา่งเช่นสังคมไทย อนัเป็นส่วนหน่ึงของภูมิภาคป่าเขตร้อน ยงัเป็น
ปัจจยัท าใหค้วามหมายของ “สิทธิเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม” ค่อนขา้งแตกต่างไป
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จากท่ีเขา้ใจและปฏิบติักนัในสังคมอุตสาหกรรม กล่าวคือ ในขณะท่ีสิทธิเศรษฐกิจ และ
สังคม ส าหรับสังคมอุตสาหกรรม ส่ือความหมายกระเดียดไปในทางเป็นสวสัดิการสังคม
ในความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐ นายจา้งกบัลูกจา้ง แต่ส าหรับสังคมฐานทรัพยากรแลว้ สิทธิ
เศรษฐกิจ และสังคม โดยสาระเป็นไปในเร่ืองของ สิทธิพฒันาตนเองและพึ่งตนเองเป็น
หลกัใหญ่ เรียกไดว้า่ เป็นสิทธิท่ีตั้งอยูบ่นฐานของการก าหนดใจตนเองหรือปกครองตนเอง
โดยแทจ้ริง ดงัท่ีก าลงัมีการกล่าวขวญักนัถึงเร่ืองของ ชุมชนชนบทพึ่งตนเองเศรษฐกิจ
พอเพียง เศรษฐกิจชุมชน ฯลฯ อยูใ่นเวลาน้ี และทั้งหมดเป็นขบวนการชุมชนท่ียนืหยดัต่อสู้ 
เพื่อปกป้องสิทธิอนัชอบธรรมของตนเอง ต่อกระแสโลกาภิวตัน์ และนโยบายการพฒันา 
ในนามของ“ระเบียบเศรษฐกิจใหม่ระหวา่งประเทศ” หรือ เศรษฐกิจตลาดเสรีปัญหาทา้ทาย
ทางนิติศาสตร์ต่อกรณีสิทธิชุมชนดงักล่าวน้ี อยูท่ี่วา่ จะมีช่องทางใหไ้ดบ้งัเกิดผลบงัคบัทาง
กฎหมายอยา่งไร ในเม่ือระบบและวธีิคิดของนิติศาสตร์ไทยยดึมัน่ถือมัน่อยูแ่ต่ตวับท
กฎหมายท่ีบญัญติัข้ึนเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นระบบและวธีิคิดท่ีกระเดียดไปในทาง
อ านาจนิยม ซ่ึงมีสูตรส าเร็จก าหนดใหสิ้ทธิทั้งหลายทั้งปวงตอ้งมีอยูเ่ป็นอยู ่ “ตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมาย” หรืออีกนยัหน่ึง ก็คือ สิทธิเสรีภาพเป็นเพียงเร่ืองท่ีสุดแต่ฝ่าย
อ านาจจะประทานลงมาใหจ้ากเบ้ืองบน และถา้ยงัคงเป็นไปเช่นนั้นแลว้ไซร้ หลกันิติธรรม
ก็ยอ่มไร้ความหมาย กลายเป็นนิติทรราชท่ีข้ึนอยูก่บัอ านาจพลการของกลุ่มคนผูค้รอง
อ านาจ อน่ึง นอกจากเป็นปัญหาทา้ทายเชิงวชิาการและสถาบนัแลว้ ยงัจะตอ้งเผชิญอยา่งไม่
อาจหลีกเล่ียงไดก้บัการโตแ้ยง้จากชุมชนทอ้งถ่ินเอง ท่ีก าลงัมีเสียงเรียกร้องใหว้ฒันธรรม
ประเพณีการจดัระเบียบชุมชนไดรั้บการรับรู้รับรองสถานะทางกฎหมายของบา้นเมืองใน
ฐานะเป็นเสมือนธรรมนูญชุมชนท่ีมีผลบงัคบัทางสังคมอนัมีความศกัด์ิสิทธ์ิในภาคปฏิบติั 
เสียยิง่กวา่ตวับทกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรและกระบวนการยติุธรรมของรัฐในประการ
ส าคญั จากบทบญัญติัหมวดวา่ดว้ยสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยแลว้ ก็ยงัมีบทบญัญติัแยก
อ านาจศาลยติุธรรมใหเ้ป็นอิสระจากกระทรวงยติุธรรม อนัเป็นอ านาจฝ่ายบริหารอยา่ง
ชดัเจนข้ึน พร้อมทั้งก าหนดใหมี้ศาลและองคก์รอิสระอ่ืน ๆโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญและ
ศาลปกครอง ทั้งหมดเหล่าน้ี เป็นการสะทอ้นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอยา่งชดัแจง้ท่ีจะ
ยดึถือเอาสิทธิมนุษยชนเป็นหลกัการน าของสังคมและกระบวนการยติุธรรม อนัเป็น
ทางเลือกจากวฒันธรรมอ านาจนิยม ท่ียงัคงครอบง าอยูท่ ั้งในวงการเมืองและนิติศาสตร์ไทย
ตลอดมา เป็นปัญหาความลกัลัน่ขดัแยง้ท่ีดูจะทวคีวามร้อนแรงและรุนแรงข้ึนโดยล าดบั
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ของความร้อนแรงและรุนแรงของกระแสโลกาภิวฒัน์ อนักา้วร้าวต่อสิทธิมนุษยชนคนไทย
ทั้งหลาย แต่ทวา่ดูจะยงัไม่มีค  าตอบท่ีจะช่วยบรรเทาคล่ีคลายปัญหาใหเ้ป็นไปในแนวทางท่ี
เอ้ือต่อเจตนารมณ์แห่งหลกัการสิทธิเสรีภาพ และศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย ์ ซ่ึงจะเป็น
เง่ือนปมส าคญัยิง่ต่อโอกาสช่องทางของการพฒันาท่ีสร้างสรรคแ์ละย ัง่ยนืโดยแทจ้ริงรวม
ความแลว้ พฒันาการทางเศรษฐกิจการเมือง โดยเฉพาะในช่วง 40 ปีเศษท่ีผา่นมา ยงัผลให้
ปัญหาสิทธิมนุษยชนทวคีวามยุง่ยากสลบัซบัซอ้น นอกเหนือออกไปจากองคค์วามรู้และ
ประสบการณ์เป็นมาในประวติัศาสตร์ จากแง่มุมเฉพาะของวฒันธรรมตะวนัตก เป็นองค์
ความรู้และกระบวนทศัน์ท่ีจ  ากดัแต่เพียงวา่ สิทธิมนุษยชนเป็นเร่ืองปัญหาของระดบัปัจเจก
บุคคล และอะไรก็ตามท่ีจะเขา้ข่ายเร่ืองของสิทธิมนุษยชน จะตอ้งอยูภ่ายในกรอบของตวั
บทกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั ความจริงมีอยูว่า่องคค์วามรู้และกระบวนทศัน์เช่นวา่น้ี คบัแคบเกิน
กวา่ท่ีจะใหค้  าตอบหรือทางเลือกส าหรับปัญหาสิทธิมนุษยชนยคุโลกาภิวฒัน์ คริสต์
สหสัวรรษ 2000 น้ีได ้ ท่ีร้ายยิง่ไปกวา่นั้น ก็คือ ปัจเจกนิยมและสิทธิทรัพยสิ์นท่ีมีตามมาใน
ลทัธิตะวนัตก ก าลงัก่อการคุกคามล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนไปทัว่ทั้งโลก ตรงน้ีไม่ใช่
หลกัการสากลอยา่งแน่นอน หากเป็นเร่ืองของประสบการณ์ในประวตัศาสตร์พฒันาการ
สิทธิมนุษยชนของสังคมโลกตะวนัตกเอง ขอ้ท่ีจะตอ้งยนืยนั ณ ท่ีน้ี ก็คือวา่ ความเป็นสากล
ของหลกัการสิทธิมนุษยชน จะตอ้งไม่ใช่สิทธิเสรีภาพท่ีท าลายสิทธิเสรีภาพ ทั้งน้ีดว้ย
หลกัการเหตุผลท่ีวา่ สิทธิมนุษยชนประกอบเป็นชุดของสิทธิดา้นต่าง ๆ ท่ีพึ่งพาอาศยัซ่ึง
กนัและกนั และไม่อาจแบ่งแยกออกจากกนัได ้ และหลกัการท่ีวา่น้ี ก็เป็นท่ีรับรู้รับรองและ
ยนืยนัตลอดมา ในระดบัองคก์ารสหประชาชาติ 

จากการทบทวนถึงพฒันาการสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในช่วงยคุพฒันาและ
สภาวะปัญหาจากผลกระทบภายใตก้ระแสเศรษฐกิจตลาดเสรี รวมทั้งสภาวะพึ่งพาและ
แปลกแยกของชนชั้นน า ทั้งหมดเหล่าน้ีชวนใหส้รุปไดว้า่ นอกเหนือไปจากความพยายาม
และมาตรการต่าง ๆ ในอนัท่ีจะปกป้องคุม้ครองสิทธิของมวลชนผูด้อ้ยโอกาสเป็นเร่ืองเป็น
รายเป็นภารกิจเฉพาะหนา้ตามท่ีรัฐธรรมนูญเปิดช่องไว ้ ทั้งในดา้นสิทธิราษฎรและสิทธิ
การเมือง และในดา้นสิทธิเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม เป้าหมายและกระบวนการระยะ
ยาวก็คงจะตอ้งมุ่งไปท่ีตวัโครงสร้างสัมพนัธภาพทางอ านาจเป็นส าคญั ในแง่น้ีส าหรับ
สังคมไทยอนัเป็นสังคมฐานทรัพยากรโดยธรรมชาติ สิทธิชุมชนทอ้งถ่ินดูจะเป็นกุญแจ
ส าคญั ในอนัท่ีจะคล่ีคลายเง่ือนปมของอ านาจนิยมและสภาวะความแปลกแยกภายใน 
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โครงสร้างดงักล่าว รวมทั้งยงัจะมีส่วนส าคญัในการผอ่นคลายปัญหาการล่วงละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนระดบัต่าง ๆ และในประการส าคญั เป็นการปูพื้นฐานแนวทางพฒันา
ไปสู่ประชาธิปไตยระดบัรากหญา้อยา่งแทจ้ริงแต่นัน่ยอ่มหมายถึงวา่ จ าเป็นตอ้งมีการปรับ
องคค์วามรู้และกระบวนทศัน์เร่ืองสิทธิมนุษยชนเสียใหม่ เป็นทางเลือกจากลทัธิปัจเจก
นิยมสุดโต่ง ยดึถือเอาการแข่งขนัช่วงชิงแสวงประโยชน์สูงสุดส่วนตนเป็นคุณธรรม ซ่ึงใน
ท่ีสุด สิทธิก็กลบักลายเป็นเคร่ืองมืออ านาจนิยมท่ีท าลายสิทธิเสรีภาพในท่ามกลางวกิฤต
เศรษฐกิจ สังคม และสิทธิมนุษยชนท่ีเป็นอยูใ่นขณะน้ี ก าลงัมีเสียงเรียกร้องให้ระดมก าลงั
ความคิด เพื่อแสวงหาเกณฑคุ์ณค่าจากแหล่งวฒันธรรมนอกตะวนัตก อยา่งนอ้ยเพื่อขยาย
กระบวนทศัน์ใหเ้กิดความตระหนกัส านึกในคุณค่าของการถอ้ยทีถอ้ยอาศยัซ่ึงกนัและกนั
ระหวา่งสิทธิเสรีภาพของตนเองกบัเพื่อนมนุษยอ่ื์นๆ กบัทั้งระหวา่งชนรุ่นปัจจุบนักบั
อนุชนรุ่นต่อไป โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับูรณภาพของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และนิเวศ ทั้งน้ีไม่ใช่เป็นการแบ่งแยกหรือเผชิญหนา้ระหวา่งเกณฑคุ์ณค่าตะวนัตกและ
นอกตะวนัตก หากแต่เพื่อให้เกิดการผสานสังเคราะห์หลกัการสิทธิมนุษยชนใหข้ึ้นสู่ระดบั
ความชอบธรรม และความเป็นสากลโดยแทจ้ริง 
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