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สิทธิในกระบวนการยุตธิรรม  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  39 
 

สิทธิพร  เศาภายน 
   

   
  ประเทศท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตยและมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด

ในการปกครองประเทศ  เน้ือหาของรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อกัษรท่ีมี

ขอ้ความสั้นหรือขอ้ความยาว  อยา่งนอ้ยท่ีสุดจะตอ้งมีการบญัญติัในเร่ืองของสิทธิและเสรีภาพและ

การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพไว ้ โดยบทบญัญติัเร่ืองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนั้นได้ถูก 

บญัญติัให้มีข้ึนเป็นคร้ังแรกในพระราชบญัญติัอนัเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญลายลกัษณ์อกัษรของ

องักฤษช่ือ  Bill of Rights ค.ศ.  1688  ต่อมาไดมี้ผูน้ าเร่ืองของสิทธิและเสรีภาพไปบญัญติัไวใ้น

รัฐธรรมนูญของมลรัฐต่าง ๆ ท่ีอยู่ในดินแดนอเมริกาสมยัเม่ือยงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ  และ

หลงัจากท่ีอเมริกาไดป้ระกาศอิสรภาพแลว้ก็ไดมี้การบญัญติัข้ึนในรัฐธรรมนูญตามบทแกไ้ขเพิ่มเติม

บทท่ีหน่ึงถึงสิบ  จากนั้ นก็ได้แพร่หลายไปในรัฐธรรมนูญของประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลก1                

หลังสงครามโลกคร้ังท่ีสองความต่ืนตัวในเร่ืองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  นักกฎหมาย

รัฐธรรมนูญต่างมีความคิดให้มีการรับรองคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพปัจเจกบุคคลไวใ้นการร่าง

รัฐธรรมนูญใหม่ตามแนวความคิดรัฐธรรมนูญนิยม เรียกว่า  สิทธิขั้นพื้นฐาน หมายถึง  สิทธิท่ี

รัฐธรรมนูญรับรองไว ้ มีการคุม้ครองและมีหลกัประกนัโดยรัฐธรรมนูญ  และส่งผลต่อการประกาศ

สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ  ค.ศ.  1948  สร้างบรรทดัฐานให้มีการบญัญติัรับรองสิทธิและ

เสรีภาพไวเ้ป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศ  โดยมีกระบวนการทางกฎหมาย

ต่าง ๆ ให้การคุม้ครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ  อีกทั้งในเร่ืองเก่ียวกบัสิทธิและเสรีภาพของปัจเจก

บุคคลตามแนวความคิดรัฐธรรมนูญนิยมนั้น  จ  าเป็นตอ้งเช่ือมโยงถึงเร่ืองของศกัด์ิศรีความเป็น

มนุษยใ์หเ้ขา้มามีบทบาทครอบคลุมอยูด่ว้ย เน่ืองจากสิทธิตามธรรมชาติซ่ึงไดแ้ก่ สิทธิและเสรีภาพ

ของพลเมืองทุกประเภท  ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ นั้น  เป็นพื้นฐานท่ีมาของสิทธิและเสรีภาพท่ี

รัฐธรรมนูญตอ้งบญัญติัข้ึนเพื่อใหก้ารรับรองและคุม้ครอง  และเป็นสาระส าคญัแห่งรัฐธรรมนูญ2 

                                                      
1
 วิษณุ  เครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์แสวงสุทธิ 

การพิมพ,์ 2530),  หน้า  640. 
 

 
2
 วุฒิชัย  จิตตานุ, กระบวนการทางกฎหมายและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการ

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพ ฯ : มิสเตอร์ก๊อปปี้,  
2549), หน้า  3 - 4. 



 2 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  มีสาระส าคญัประการหน่ึง
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคร่์วมกนัของประชาชนชาวไทย  ดา้นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ
อย่างเป็นรูปธรรม  และได้น าหลักการเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพท่ีเคยบัญญัติรับรองไว้ใน
รัฐธรรมนูญฉบบัปี  พ.ศ.  2540  มาบญัญติัรับรองคุ้มครองไวอี้กคร้ังหน่ึง  นอกจากน้ียงัได้น า
หลกัการเร่ืองเก่ียวกบัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ มาบญัญติัรับรองคุม้ครองไวด้ว้ยเช่นกนั  การกระท า
ท่ีเป็นการละเมิดต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยม์กัจะมีผลกระทบต่อสิทธิอยา่งใดอยา่งหน่ึงเสมอ  ทั้งน้ี
ดงัได้กล่าวแลว้ว่าการรับรองคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามแนวความคิดรัฐธรรมนูญ
นิยมจะมีเร่ืองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยร์วมอยู่ด้วยเสมอ  ซ่ึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยท์  าหน้าท่ีเป็น
สิทธิท่ีมีลกัษณะทัว่ไปหรือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีครอบคลุมการกระท าใด ๆ  ท่ีเป็นการละเมิดต่อ
บุคคล  อยา่งไรก็ดี  ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยจ์ะไดรั้บความคุม้ครองก็ต่อเม่ือบุคคลสามารถน าสิทธิ
ต่าง ๆ  ตามท่ีรัฐธรรมนูญได้บญัญัติรับรองคุ้มครองแก่บุคคลนั้นไปอ้างได้อย่างเท่าเทียมกัน 
รัฐธรรมนูญ มาตรา 30 บญัญติัวา่  “บุคคลย่อมเสมอกนัในกฎหมาย  และไดรั้บความคุม้ครองตาม
กฎหมายอยา่งเท่าเทียมกนั  วรรคสอง  ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั  วรรคสาม   การเลือกปฏิบติั
โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถ่ินก าเนิด  เช้ือชาติ  ภาษา  เพศ  อาย ุ 
ความพิการ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  ความ
เช่ือทางศาสนา  การศึกษาอบรม  หรือความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อบทบญัญติัรัฐธรรมนูญ
จะกระท ามิได้”  แสดงให้เห็นว่า  ในเร่ืองของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ สิทธิ  เสรีภาพ  และความ
เสมอภาคของบุคคล  ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญ3   
  การรับรองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยในหมวด  3  ส่วนท่ี  4  สิทธิใน
กระบวนการยติุธรรม  มาตรา  39  บุคคลไม่ตอ้งรับโทษทางอาญา  เวน้แต่จะมีกฎหมายบญัญติัเป็น
ความผิดและก าหนดโทษไว้  มีหลักการเช่นเดียวกันกับท่ีได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย 
อาญา  มาตรา  2 4  และสอดคลอ้งกบัปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน  ขอ้  11  (2)  “บุคคลใดจะ
ถูกถือว่ามีความผิดอนัมีโทษทางอาญาใด ๆ ด้วยเหตุท่ีตนได้กระท าหรือละเวน้การกระท าการ 

                                                      
 

3
 โปรดดูบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  4. 

 
4
 “บุคคลจักต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื่อได้กระท าการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะ

กระท านั้นบัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้  และโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดนั้น  
ต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย 
 ถ้าตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง  การกระท าเช่นนั้นไม่เป็นความผิด
ต่อไป  ให้ผู้ที่ได้กระท าการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระท าความผิด  และถ้าได้มีค าพิพากษาถึงที่สุด
ให้ลงโทษแล้ว  ก็ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องค าพิพากษาว่าได้กระท าความผิดนั้น  ถ้ารับโทษอยู่ก็ให้
การลงโทษนั้นสิ้นสุดลง” 
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ใด ๆ ซ่ึงกฎหมายของประเทศหรือกฎหมายระหว่างประเทศในขณะท่ีมีการกระท านั้นมิไดร้ะบุว่า
เป็นความผดิอาญามิได ้ และโทษท่ีจะลงนั้นจะหนกักวา่โทษท่ีใชอ้ยูใ่นขณะกระท าความผิดไม่ได”้  
และในคดีอาญาตอ้งสันนิษฐานไวก่้อนว่าผูต้อ้งหาหรือจ าเลยไม่มีความผิดจะปฏิบติัต่อผูต้อ้งหา 
หรือจ าเลยเสมือนเป็นผูก้ระท าความผิดแล้วยงัไม่ได ้ จนกว่าจะได้มีค  าพิพากษาถึงท่ีสุดแสดงว่า
บุคคลนั้นเป็นผูก้ระท าความผิดจริง  โดยขอบเขตของสิทธิน้ีใช้บงัคบักับคดีอาญาทุกกรณีไม่มี
ข้อยกเวน้เพื่อเป็นหลักประกันความบริสุทธ์ิแก่ประชาชน5  สิทธิตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  39       
เป็นบทบญัญติัท่ีใหห้ลกัประกนัการใชสิ้ทธิโดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขพิเศษตามรัฐธรรมนูญประเภทรัฐ
ตรากฎหมายข้ึนจ ากดัได้  ในบทความน้ีจะศึกษา  (1)  ข้อความคิดการรับรองสิทธิและเสรีภาพ      
(2)  กลไกการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ  (3)  การรับรองสิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ  (4)  
รัฐธรรมนูญ  มาตรา  39  กบัการคุม้ครองสิทธิในกระบวนการยติุธรรม  (5)  บทสรุป 
 
1.  ข้อความคิดการรับรองสิทธิและเสรีภาพ 
 
  อิทธิพลจากการประกาศสิทธิและเสรีภาพขององักฤษ  ฉบบัหน่ึงซ่ึง “Bills of 
Rights”   ค.ศ. 1688  จนในท่ีสุดได้มีการบญัญติัข้ึนในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ  
Bill  von Virginia    ปี ค.ศ. 1776  ไดแ้สดงออกถึงความเขา้ใจในเร่ืองของสิทธิและเสรีภาพมาก
ท่ีสุด  โดยสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนเป็นเร่ืองท่ีประชาชนตอ้งด้ินรนต่อสู้เพื่อให้ไดม้า  แต่ใน
ปัจจุบนัเร่ืองสิทธิเสรีภาพของบุคคล   ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองโดยรัฐธรรมนูญ6  ในหวัขอ้เร่ืองขอ้
ความคิดการรับรองสิทธิเสรีภาพจะศึกษาเร่ือง  
 -   การรับรองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

 -   ความหมายและประเภทของสิทธิและเสรีภาพ 
 -  พฒันาการหลกัการคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละหลกัความเสมอภาค 
 

  1.1  การรับรองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
 

  สิทธิและเสรีภาพเป็นรากฐานส าคญัท่ีรัฐเสรีประชาธิปไตยทั้งหลายได้ให้การ

ยอมรับต่อหลกัการพื้นฐานการปกครองโดยยดึหลกันิติรัฐและการจ ากดัการใชอ้  านาจของรัฐ  เพื่อมิ

ให้รัฐกระท าการละเมิดต่อกฎหมายซ่ึงอาจกระทบกบัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดโ้ดยเกิน

กว่าความจ าเป็น  การกระท าของรัฐโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้องชอบด้วยกฎหมายตามหลัก

                                                      
 

5
 บันทึกการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ  วันที่  9  กรกฎาคม  2540. 

6 โปรดดูรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  4. 
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ความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง  และกฎหมายจะตอ้งชอบดว้ยรัฐธรรมนูญตาม

หลกัความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย  ทั้งน้ีในรัฐธรรมนูญลายลกัษณ์อกัษรของรัฐสมยัใหม่

ท่ีไดแ้นวคิดมาจากทฤษฎีรัฐธรรมนูญนิยม  รวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  

2550  ได้มีบทบัญญัติเ ร่ืองการรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้ใน

รัฐธรรมนูญอยา่งชดัแจง้   

  รัฐเสรีประชาธิปไตยซีกโลกตะวนัตกได้สร้างอิสรภาพข้ึนบนอุดมคติเน้นเร่ือง

สิทธิส่วนบุคคลท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ  อิสรภาพบนความเสมอภาค  และในขณะเดียวกันได้ให้

ความส าคญัแก่การคุม้ครองสิทธิขั้นพื้นฐานและคุม้ครองเสรีภาพของปัจเจกชน  โดยไม่ใช้อ  านาจ

ของรัฐเข้าแทรกแซง  ยืนยนัความเสมอภาคและการเห็นคุณค่าภายใต้หลักนิติธรรม7 แสดงให้

ปรากฏเห็นไดช้ดัเจนในเร่ืองความเสมอภาคของบุคคลเบ้ืองหนา้กฎหมาย  โดยเฉพาะแนวคิดทฤษฎี

ปัจเจกชนนิยมไดเ้ร่ิมข้ึนในศตวรรษท่ี  19  เป็นยคุปัจเจกชนนิยมและเสรีนิยมท่ีเนน้ความส าคญัของ

เสรีภาพมีค่าต่อความเป็นอยูข่องชีวติมนุษยแ์ละสังคม  ไดว้างหลกัเพื่อช้ีน าการกระท าของรัฐในการ

ให้หรือจ ากัดควบคุมเสรีภาพต่อการกระท าของมนุษย์ได้เพียงเฉพาะเม่ือการกระท านั้นจะเป็น

ภยนัตรายต่อบุคคลอ่ืนเท่านั้น8 สิทธิปัจเจกชนนิยมให้ความส าคญักบัมนุษยแ์ต่ละคนโดยอาศยัผล

มากจากกฎหมายธรรมชาติและเสรีนิยมทางการเมืองท่ีผูป้ฏิวติัอเมริกาและผูป้ฏิวติัฝร่ังเศสน ามา

บญัญติัเป็นกฎหมาย  นับแต่นั้นมาลทัธิปัจเจกชนนิยมไดข้ยายไปทัว่โลกและท าความรู้จกักนัใน

นามของสิทธิมนุษยชน9 (Human  rights)  ไดแ้ก่  สิทธิท่ีรัฐธรรมนูญมุ่งให้ความคุม้ครองแก่บุคคล

ทุก ๆ คนโดยมิไดแ้บ่งแยกชนชั้น เช้ือชาติ ภาษาหรือศาสนาใด  หากบุคคลนั้นเขา้มาอยูใ่นอ านาจ

ทางพื้นท่ีท่ีใชรั้ฐธรรมนูญ  ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองภายใตรั้ฐธรรมนูญนั้นดว้ย  สิทธิมนุษยชนเป็น

คุณลกัษณะประจ าตวัของมนุษยทุ์กคนเป็นสิทธิและเสรีภาพตามธรรมชาติท่ีมนุษยทุ์กคนมีอยูแ่ลว้

ตั้งแต่เกิด10 และตามประกาศสิทธิมนุษยชนสากล  ค.ศ. 1948  ให้ความหมายของสิทธิมนุษยชนซ่ึง

                                                      
7 วิชัย วิวิตเสวี , เอกสารประกอบการบรรยายกฎหมายปกครองอเมริกา , คณะ

นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, (กรกฎาคม 2546), หน้า 3. 
8 จรัญ โฆษณานันท์, นิติปรัชญา, (กรุงเทพ ฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 

2544), หน้า 216. 
9 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ค าอธิบายกฎหมายมหาชน (เล่ม 1) วิวัฒนาการทางปรัชญาและ

ลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่าง ๆ, (กรุงเทพ ฯ : ส านักพิมพ์นิติธรรม, 2536), หน้า 78. 
10 อุดม รัฐอมฤต และคณะ, การอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคลตามมาตรา  28 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, (กรุงเทพ 
ฯ : นานาสิ่งพิมพ์, 2544), หน้า (13). 
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เดิมคือสิทธิขั้นพื้นฐานวา่  สิทธิและเสรีภาพทุกประเภทของพลเมืองท่ีรัฐธรรมนูญมุ่งหมายรับรอง

คุม้ครองและรับประกนัไวใ้นรัฐธรรมนูญ 

  ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองของสิทธิ  (Right)  ซ่ึงเป็นท่ีมาของค าว่า  สิทธิมนุษยชน  
เร่ิมตน้จากประเด็นขอ้ถกเถียงเชิงปรัชญาทางการเมืองเกิดข้ึนในสังคมตะวนัตก  โดยเฉพาะความคิด
ของนกัปรัชญาแนวปัจเจกบุคคลนิยมและเสรีนิยมคนส าคญัของประเทศองักฤษ  2 คน11คือ โทมสั 
ฮอบส์ และจอห์น ล็อค 
 

  (1)  โทมสั  ฮอบส์ 
 

  มีความคิดว่าประชาสังคมจะเกิดข้ึนได้จากความเข้าใจพื้นฐานว่า สภาวะตาม
ธรรมชาติของมนุษยท่ี์เคยอยู่อย่างไร้อ านาจใดมาควบคุม  แมจ้ะมีสิทธิตามธรรมชาติทุกด้านเพื่อ
รักษาชีวิตของตนให้อยูร่อด  แต่ก็ยงัปราศจากซ่ึงความมัน่คงจากสภาวะเช่นนั้น  มนุษยเ์ป็นผูมี้เหตุ
และมีผลจึงสามารถท่ีจะล่วงรู้และเข้าใจต่อสภาพต้นตอของปัญหาได้ไม่ยาก  และมนุษย์ก็ได้
พยายามสร้างกฎเกณฑ์ข้ึนมาควบคุมส าหรับการปฏิบติัเพื่อรักษาไวซ่ึ้งความมัน่คงปลอดภยั  ทั้งน้ี
มนุษยจ์ะตอ้งยอ่มสละสิทธิท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติและใหก้ารยอมรับต่ออ านาจปกครองสูงสุด 
 

  (2)  จอห์น  ล็อค 
 

  นกัคิดทางการเมืองต่อตา้นระบบกษตัริยข์ององักฤษตอ้งการจะจ ากดัอ านาจของ

กษตัริยโ์ดยย  ้าวา่ปัจเจกบุคคลเป็นเจา้ของสิทธิธรรมชาติ  คือ  สิทธิในชีวิต  อิสรภาพ  และสิทธิใน

ทรัพยสิ์น  ผูป้กครองถูกผูกพนัตามกฎหมายธรรมชาติว่ามีหน้าท่ีตอ้งให้การยอมรับสิทธิเหล่าน้ี    

ท าใหสิ้ทธิตามธรรมชาติในฐานะท่ีมาของสิทธิมนุษยชนไดรั้บการยอมรับวา่เป็นส่ิงชอบธรรมของ

บุคคลทัว่ไป  และเป็นเง่ือนไขแรกบนความชอบธรรมท่ีฝ่ายปกครองตอ้งจดัการ12 โดยจอห์น  ล็อค  

ตอ้งการเนน้ความส าคญัของเสรีภาพทางความคิดและการตรวจสอบการถ่วงดุล ชีวิต  เสรีภาพ  และ

ท่ีดินเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามธรรมชาติของมนุษยอ์นัมีท่ีมาจากกฎธรรมชาติ 

  ดงันั้น  ความหมายของสิทธิทั้งของ  2  นกัปรัชญานั้น  ต่างมีนยัแบบสารัตถะนิยม  

คือ  ความหมายท่ีแท้จริงแน่นอนตามธรรมชาติ  อน่ึง  บนพื้นฐานความเช่ือทางศาสนาของ       

จอห์น  ล็อค  ท าให้เสนอการสร้างระบอบการปกครองท่ีต้องสร้างหลักทางศีลธรรมของการ

ปกครองข้ึนเป็นสัญญาประชาคมหรือพนัธะต่อสังคมไว ้ เพื่อให้ระบอบการปกครองมีอ านาจบน

                                                      
11 โสภารัตน์ จารุสมบัติ, โครงการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานเรื่องสิทธิเสรีภาพและหน้าที่

ของประชาชนชาวไทย (รายงานฉบับสมบูรณ์เสนอสถาบันพระปกเกล้า), 2547, หน้า 1 - 2. 
12Jeremy Waldron, Theories of Rights, (Oxford University Press), 1984, 

PP.26-27. 
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ความเช่ือถือและความไวว้างใจว่าจะปฏิบติัตามสัญญา  โดยระบอบการปกครองท่ีสามารถสร้าง

หลกัประกนัใหก้บัเสรีภาพในการด ารงชีวติของมนุษยต์ามธรรมชาติไดน้ั้นเรียกวา่  ระบอบเสรีภาพ

ประชาธิปไตยและเรียกหลกัการทางศีลธรรมท่ีให้เสรีภาพในการด ารงชีวิตของมนุษย์ว่า  สิทธิ    

โดยสิทธิไดถื้อต่อกนัมาวา่เป็นศีลธรรมของสังคมประชาธิปไตย 

  อย่างไรก็ดีอิทธิพลของลัทธิปัจเจกชนนิยมส่งผลโดยตรงต่อระบบการเมือง

ต่อเน่ือง  นบัแต่ศตวรรษท่ี  19  เป็นตน้มา  ท าให้คนยุคหลงัมุ่งความสนใจสู่จุดเดียวกนัคือ  แนวคิด

ก่อให้เกิดรัฐธรรมนูญนิยมท่ีมุ่งใช้รัฐธรรมนูญลายลกัษณ์อกัษรบญัญติัถึงการรับรองและคุม้ครอง

สิทธิเสรีภาพของประชาชนไวใ้นรัฐธรรมนูญ  ค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองของฝร่ังเศส  

ลงวนัท่ี  26  สิงหาคม  ค.ศ.  1789  ไดรั้บการยกยอ่งและถือเป็นแบบอย่างในการรับรองสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชน  ประกอบด้วยเน้ือหา  ได้แก่  การรับรองสิทธิพลเมือง  และการรับรอง

หลกัการขององคก์รทางการเมือง13 ค  าประกาศดงักล่าวนบัวา่เป็นตน้แบบของการรับรองสิทธิมนุษย์

และมีอิทธิพลต่อการรับรองสิทธิเสรีภาพของประเทศต่าง ๆ  ท่ีแสดงถึงแนวคิดทฤษฎีและหลกั

กฎหมายเร่ืองการรับรองสิทธิและเสรีภาพของมนุษยซ่ึ์งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน  เช่นตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  ไดบ้ญัญติัในหมวด  3  ส่วนท่ี  4  สิทธิในกระบวนการ

ยติุธรรม  มาตรา  39  บุคคลไม่ตอ้งรับโทษทางอาญายกเวน้ถา้ไดก้ระท าความผิดตามกฎหมายใชอ้ยู่

ในเวลาท่ีกระท านั้นระบุเป็นความผิดและก าหนดโทษไว ้ โดยสิทธิประเภทน้ีเป็นสิทธิในชีวิตและ

ร่างกายของมนุษยมี์ติดตวัมาตั้งแต่เกิด  การทรมาน  ทารุณกรรม  การลงโทษดว้ยวิธีโหดร้ายหรือ 

ไร้มนุษยธรรมจะกระท ามิได ้ การจบักุม  คุมขงั หรือการกระท าอนัเป็นการกระทบต่อสิทธิในชีวิต

และร่างก็จะกระท ามิไดเ้ช่นกนั เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจของกฎหมาย  เป็นตน้ 
 

  1.2  ความหมายและประเภทของสิทธิและเสรีภาพ 
 

  ในสังคมการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยเร่ืองของสิทธิและเสรีภาพ

มกัจะถูกน ามากล่าวอา้ง  โดยใหมี้การกระท าการหรือหา้มมิใหผู้อ่ื้นกระท าการ  รวมถึงการเรียกร้อง

ให้รัฐกระท าการหรือโต้แยง้การกระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดของรัฐ  จ  าเป็นต้องศึกษาเร่ือง

ความหมายและประเภทของสิทธิและเสรีภาพ  รายละเอียดดงัน้ี 
 

                                                      
13 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, หลักกฎหมายว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ, (กรุงเทพ ฯ : วิญญูชน

2547), หน้า  48 - 49. 
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(1)  ความหมายของสิทธิและเสรีภาพ14 
 

นอกจากหลกันิติรัฐท่ีมุ่งจ  ากดัขอบเขตการใช้อ านาจของรัฐและมุ่งคุม้ครองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนแล้ว  ยงัมีหลกันิติธรรมเป็นหลักแห่งการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนให้มีความเสมอภาคกนัภายใตก้ฎหมายของรัฐ  อนัเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยอ์ยู ่   

อีกดว้ย  ทั้งน้ีหลกันิติธรรมมีหลกัเกณฑส์ าคญัอยู ่ 3  ประการ 

 1)  เป็นการคุม้ครองมิใหฝ่้ายบริหารใชอ้ านาจตามอ าเภอใจ  

                          2)  บุคคลทุกคนอยู่ภายใตก้ฎหมายเดียวกนัและมีศาลเดียวกนันั้นเป็นผู ้

พิจารณาพิพากษา 

 3)  หลกัทัว่ไปของรัฐธรรมนูญเป็นผลจากกฎหมายสามญัของประเทศ 
 

ความหมายของค าว่า  สิทธิและเสรีภาพมีความชดัเจนข้ึนภายหลงัแห่งการปฏิวติั

การเมืองการปกครองของสหรัฐอเมริกา  ค.ศ. 1787  และการปฏิวติัใหญ่ในฝร่ังเศส  ค.ศ.  1789  

เน่ืองจากสังคมดั้งเดิมก่อนหนา้เหตุการณ์ดงักล่าวเป็นสังคมแบบศกัดินาซ่ึงมีแนวคิดวา่ คนจะมีสิทธิ

มากหรือนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัสังคมท่ีเป็นอยูข่ณะนั้น  เช่น  ถา้เป็นพระก็จะมีสิทธิอยา่งหน่ึง  หรือ

เป็นขุนนางก็จะมีสิทธิอีกอย่างหน่ึง  ส่วนถ้าเป็นชนชั้นไพร่แล้วสิทธิจะถูกลิดรอนมากท่ีสุด

นอกจากน้ียงัมีความเช่ือกนัอีกว่า  สิทธิและเสรีภาพนั้นเป็นส่ิงท่ีมีอยู่แล้วในกฎหมายธรรมชาติ     

ไม่จ  าเป็นจะต้องน ามาเขียนไวใ้นรัฐธรรมนูญ  ความปรากฏเช่นว่าน้ีส่งผลให้ค  าว่า  สิทธิและ

เสรีภาพเร่ิมมีปรากฏข้ึนในยคุหลงัจากการปฏิวติัในสหรัฐอเมริกาและการปฏิวติัในฝร่ังเศส 

สิทธิและเสรีภาพท่ีมีปรากฏในรัฐธรรมนูญของรัฐสมยัใหม่โดยพิจารณา  จากการ

เกิดของสิทธิและเสรีภาพแล้วจะมีลักษณะการใช้อยู่   2  ลักษณะได้แก่   ลักษณะท่ีหน่ึง                 

เป็นคุณลักษณะของคนเรียกว่า  สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิและเสรีภาพท่ีมนุษย์ทุกคนมีอยู ่              

ตามธรรมชาติในฐานะท่ีเกิดมาเป็นมนุษย ์ เช่น  สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายและสิทธิใน

กระบวนการยุติธรรม ลกัษณะท่ีสอง  สิทธิพลเมืองเป็นสิทธิท่ีรัฐธรรมนูญมุ่งให้ความคุ้มครอง

เฉพาะบุคคลท่ีเป็นพลเมืองของรัฐนั้นเท่านั้น  ดงันั้นสิทธิประเภทน้ีคนต่างดา้วจะไม่ไดรั้บความ

คุม้ครอง  เช่น  สิทธิทางการเมือง  สิทธิในการเขา้ช่ือถอดถอน  สิทธิในการเขา้ช่ือเสนอกฎหมาย  

เป็นตน้   

                                                      
14 ปัญญา  อุดชาชน , สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณี

พระราชบัญญัติระหว่างปี พ.ศ. 2540 - 2541, (รายงานการศึกษาวิจัยลิขสิทธิ์ของส านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ), หน้า 16 - 18. 
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 เม่ือได้พิจารณาความหมายและลักษณะการใช้สิทธิและเสรีภาพแล้ว  

สามารถจะบ่งบอกถึงลกัษณะพิเศษท่ีส าคญัของสิทธิและเสรีภาพได ้ 3  ประการ  คือ 

   1)  สิทธิยอ่มมีผูท้รงสิทธิและในขณะเดียวกนัสิทธิก็จะตอ้งมีผูซ่ึ้งมีหนา้ท่ี

ในการเคารพต่อสิทธิของผูท้รงสิทธิดว้ย 

   2)  สิทธิและเสรีภาพทั้งหลายย่อมตอ้งมีท่ีมาและสามารถท่ีจะก่อภาระ

ผกูพนัในอนัท่ีจะตอ้งกระท าการบางอยา่งหรืองดเวน้การกระท าบางอยา่งดว้ย 

   3)  สิทธิและเสรีภาพจะต้องได้รับการคุ้มครองโดยรัฐและมีความเป็น

สากลสามารถน าไปอา้งหรือใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัไดใ้นสังคม  
 

  (2)  ประเภทของสิทธิและเสรีภาพ 
 

  สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญได้รับรองไว้ทั้ งโดยชัดแจ้งและโดยปริยาย         

อาจจ าแนกแยกประเภทไดต้ามหลกัเกณฑต่์างกนัอยา่งนอ้ย  3  ลกัษณะ15 ดงัน้ี 

   1)  สิทธิและเสรีภาพจ าแนกตามเน้ือหา 

   พิจารณาจากวตัถุแห่งสิทธิและเสรีภาพซ่ึงอาจจ าแนกออกได ้ 6  ประเภท  

ไดแ้ก่  สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล  สิทธิและเสรีภาพทางความคิดและการแสดงออก  สิทธิและ

เสรีภาพในทางเศรษฐกิจและสังคม  สิทธิและเสรีภาพในการรวมกลุ่ม  สิทธิและเสรีภาพในทาง

การเมือง  และสิทธิและเสรีภาพในการท่ีจะไดรั้บปฏิบติัจากรัฐอยา่งเท่าเทียมกนั 

   2)  สิทธิและเสรีภาพจ าแนกตามการเกิด 

   ดังท่ีกล่าวมาแล้วหัวข้อเร่ืองความหมายของสิทธิและเสรีภาพว่า การ

พิจารณาการเกิดของสิทธิและเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวส้ามารถแยกออกได ้ 2  ลกัษณะ

ไดแ้ก่  สิทธิมนุษยชน  เป็นไปตามปรัชญาเชิงอุดมคติของส านกักฎหมายธรรมชาติ  และสิทธิของ

พลเมือง  เป็นสิทธิการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างเจตนารมณ์ของรัฐ  จะมีไดเ้ฉพาะเม่ือ

เกิดรัฐข้ึนแล้ว  และถือกันว่าสิทธิของพลเมืองเป็นสิทธิและเสรีภาพสืบเน่ืองต่อมาจากสิทธิ

มนุษยชน 

   3)  สิทธิและเสรีภาพจ าแนกตามอาการท่ีใช ้

   สิทธิและเสรีภาพประเภทน้ีแยกได้  2  ประการ  คือ  สิทธิและเสรีภาพ

ในทางความคิด  และสิทธิและเสรีภาพในการกระท า 

                                                      
15 อุดม รฐัอมฤต, การอ้างศักดิ์ศรคีวามเปน็มนุษย์หรอืใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคล

ตามมาตรา  28 ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2540, หน้า 88 - 89. 
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  ประการท่ีหน่ึง  สิทธิและเสรีภาพในทางความคิดเป็นสิทธิและเสรีภาพท่ีมีลกัษณะ

สมบูรณ์  และมีคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย ์ หรือศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ รัฐไม่สามารถกระท าการ

หรือละเวน้กระท าการท่ีจะกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพดงักล่าวได ้

  ประการท่ีสอง  สิทธิและเสรีภาพในการกระท า  เป็นสิทธิและเสรีภาพในการ

เคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายให้เป็นไปตามความคิด  สิทธิและเสรีภาพประการน้ีได้แก่  

บรรดาสิทธิและเสรีภาพทั้งหลายนอกเหนือไปจากสิทธิและเสรีภาพในทางความคิด  และการใช้

สิทธิและเสรีภาพเหล่าน้ีอาจไปกระทบกระเทือนต่อประโยชน์ของผูอ่ื้นหรือสังคมได้  ดังนั้ น              

รัฐจ าเป็นตอ้งจดัระเบียบการใชสิ้ทธิและเสรีภาพประเภทน้ี  เพื่อเป็นการป้องกนัมิให้มีการใชสิ้ทธิ

และเสรีภาพดงักล่าวไปกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ื้นหรือต่อประโยชน์ส่วนร่วม 

  จากการศึกษาขอ้ความคิดการรับรองสิทธิและเสรีภาพท าให้เขา้ใจไดถึ้งสิทธิและ

เสรีภาพตามกฎหมายธรรมชาตินั้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงมีติดตวัมากบัมนุษยทุ์กคนตั้งแต่เกิดโดย

ไดรั้บแนวความคิดจากทฤษฎีปัจเจกชนนิยมท่ีมุ่งให้ความส าคญักบัมนุษยแ์ต่ละคนตามธรรมชาติ

ของมนุษย์  ซ่ึงจะต้องมีและถูกก าหนดให้เป็นคุณลักษณะประจ าตัวของมนุษย์ทุกคน  และ             

ในขณะเดียวกันอิทธิพลของทฤษฎีปัจเจกชนนิยมน้ีก็ย ังส่งผลโดยตรงต่อระบอบการเมือง            

การปกครองท่ีตอ้งสร้างหลกัทางศีลธรรมของการปกครองข้ึนมา  ให้เป็นพนัธะต่อสังคมในรูปของ

สัญญาประชาคม  เพื่อให้ระบอบการปกครองมีอ านาจบนความเช่ือและความไวว้างใจวา่จะปฏิบติั

ตามสัญญาเรียกการปกครองระบอบเช่นน้ีวา่  ระบอบเสรีประชาธิปไตย  สร้างหลกัประกนัให้กบั

เสรีภาพในการด ารงชีวติของมนุษยต์ามธรรมชาติ 

  นอกจากอิทธิพลของทฤษฎีปัจเจกชนนิยมจะได้สร้างระบอบการปกครองแบบ   

เสรีประชาธิปไตยแลว้  ยงัไดก่้อใหเ้กิดแนวความคิดรัฐธรรมนูญนิยมท่ีมุ่งใชรั้ฐธรรมนูญลายลกัษณ์

อกัษรเป็นกฎเกณฑ์ทั้งหมดท่ีรัฐตอ้งปฏิบติัตาม  และรัฐธรรมนูญในสถานะเป็นกฎหมายสูงสุด

จะตอ้งบญัญติัให้การรับรองคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไวด้้วยทั้งโดยชัดแจง้หรือ    

โดยปริยาย  นอกจากน้ีในรัฐธรรมนูญยงัตอ้งสร้างมาตรการท่ีมุ่งตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐซ่ึงเป็น

การป้องกนัและควบคุม  มิให้รัฐใช้อ านาจแห่งรัฐจนกระทัง่ไปกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนเกินกว่าความจ าเป็น  ในรัฐเสรีประชาธิปไตยท่ีปกครองโดยยึดหลกันิติรัฐสามารถสร้าง

ความมัน่ใจและใหห้ลกัประกนัแก่ประชาชนไดว้า่  สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการด ารงชีวิต

จะไดรั้บการคุม้ครองจากรัฐทั้งน้ีรัฐไดถู้กจ ากดัขอบเขตแห่งการใชอ้  านาจ  โดยหากรัฐจะใชอ้ านาจ

ของรัฐตอ้งตั้งอยู่บนกรอบแห่งการก าหนดไวโ้ดยกฎหมาย  อน่ึงสิทธิและเสรีภาพท่ีไดป้รากฏใน

รัฐธรรมนูญลายลกัษณ์อกัษรซ่ึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานมีลกัษณะการใช้อยู่ 2 ลกัษณะ  ได้แก่  สิทธิ

มนุษยชน  เป็นคุณลกัษณะของบุคคล  และอีกลกัษณะหน่ึงเรียกวา่  สิทธิพลเมือง  ค าประกาศสิทธิ



 10 

มนุษยชนและพลเมืองของฝร่ังเศส  ค.ศ.  1789  ไดรั้บการยกย่องและให้ถือเป็นแบบอย่างในการ

รับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอันเป็นสิทธิขั้ นพื้นฐานได้  ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  ก็ได้บญัญติัรับรองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมไวต้าม

มาตรา  39  วา่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานหรือสิทธิมนุษยชนเช่นกนั 
 

  1.3  พฒันาการของหลกัการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเสมอภาค 
 

  จากการศึกษาข้อความคิดการรับรองสิทธิและเสรีภาพท าให้มีความคิดว่า          

ตามสภาวะทางธรรมชาติของมนุษยแ์มจ้ะมีสิทธิและเสรีภาพตามธรรมชาติทุกดา้นแต่ก็ยงัปราศจาก

ซ่ึงความมัน่คง  ท าให้มนุษยต์อ้งยอมสละสิทธิท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติและให้การยอมรับต่ออ านาจ

ปกครองสูงสุด  เช่นน้ีมนุษยจึ์งไม่อาจแยกตวัใหอ้อกจากสังคมหรือรัฐไปไดด้ว้ยการไปอยูต่ามล าพงั  

ดงันั้น  พฒันาการของหลกัการคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ สิทธิและเสรีภาพ  สิทธิมนุษยชน

ในฐานะท่ีเป็นสิทธิพลเมืองของรัฐ  และความเสมอภาค  จึงไดเ้กิดข้ึนมาพร้อม ๆ กนักบัการเกิดข้ึน

ของสังคมมนุษยห์รือรัฐนัน่เอง 

    ปฏิญญาสากลขององค์การสหประชาชาติว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนมีแนวคิดพื้นฐาน

ส าคญัในเร่ืองของการคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยท่ี์มีอยูเ่หนือความเป็นส่วนตวัของบุคคลหน่ึง

บุคคลใดเป็นการเฉพาะ  จนไดรั้บการยอมรับจากนานาประเทศในฐานะท่ีเป็นหลกัประกนัส าคญัใน       

การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษยภ์ายใตห้ลกัการปกครองโดยกฎหมาย  ในหวัขอ้

พฒันาการของหลกัการคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละความเสมอภาค  จะศึกษาเร่ืองของ 

   -  ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละสิทธิมนุษยชน 

   -  หลกัความเสมอภาค 

   -  กลไกการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ สิทธิ

มนุษยชน  และความเสมอภาค 
 

  (1)  ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละสิทธิมนุษยชน 
   

  ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ป็นมาตรฐานบ่งบอกถึงสถานภาพบางอยา่งของมนุษยใ์ห้

มนุษยผ์ูอ่ื้นไดรั้บทราบประกอบเป็นขอ้มูลเพื่อใช้ในความสัมพนัธ์ระหว่างกนัและกนั  โดยเฉพาะ

ตามนัยส าคญัเร่ืองการป้องกันศกัด์ิศรี  ส่วนสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญ       

มุ่งคุม้ครองใหแ้ก่บุคคลภายในรัฐ  สิทธิมนุษยชนจึงมีลกัษณะคลา้ยกบัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยท่ี์มุ่ง

คุม้ครองมนุษย ์
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  ก.  ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

  ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์16 เป็นรากฐานหน่ึงของสิทธิมนุษยชนมีนยั  2  ประการ   

ประการหน่ึง  “ธรรมชาติของมนุษย์”  ลกัษณะท่ีแทจ้ริงของมนุษยใ์นดา้นสภาพ

จิตใจและความต้องการในส่ิงจ าเป็นก่อให้มนุษยน์ั้นสามารถกระท าการใด ๆ ก็ได้  โดยในทาง

ปฏิบติัแลว้พฤติกรรมของมนุษยจ์ะตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของสังคมและวฒันธรรมในสังคมนั้น ๆ  

ประการสอง  “ศีลธรรม” หลักว่าด้วยความรู้ผิดรู้ชอบชั่วดีท่ีสังคมหน่ึงได้

ก าหนดใหส้มาชิกปฏิบติัไม่มีหลกัท่ีเป็นสากล  นอกจากจะจินตนาการมาใชโ้ดยพิจารณาไดจ้ากส่ิง

ท่ีก าหนดไวเ้หมือนกนัในความประพฤติบางเร่ือง 

ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยไ์ม่ไดมี้สภาพท่ีตายตวัแต่มีลกัษณะขบัเคล่ือนเปล่ียนแปลง

ไปตามสภาพของสังคมและวฒันธรรมของสังคมนั้น  ในส่วนสถานะทางกฎหมายของศกัด์ิศรีความ

เป็นมนุษย ์ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  บญัญติัรับรองอยู่ในมาตรา  4  

มาตรา  26  มาตรา  28  แยกออกจากสิทธิและเสรีภาพและความเสมอภาคจึงเห็นว่า  ศกัด์ิศรีความ

เป็นมนุษยมี์คุณค่าท่ีรัฐธรรมนูญมุ่งคุม้ครองโดยเฉพาะในต่างประเทศท่ีใชร้ะบอบการปกครองแบบ

เสรีประชาธิปไตย  เช่น  สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีให้ความส าคญัแก่ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยว์่า

เป็นรากฐานท่ีมาของสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอยู่ในแดนแห่งสิทธิท่ีรัฐไม่อาจใช้อ านาจโดย

กฎหมายล่วงละเมิดเขา้ไปในขอบเขตดงักล่าวได ้ และศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพนัธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนีได้วินิจฉัยว่า  ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ป็นสิทธิขั้นพื้นฐานประเภทหน่ึง  แม้ว่าจะมิได้

บญัญติัเน้ือหาไวอ้ยา่งชดัเจนแต่อ านาจรัฐทั้งหมดตอ้งผกูพนัในฐานะท่ีศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ป็น

หลกัการสูงสุดของรัฐธรรมนูญ  การท่ีรัฐธรรมนูญมุ่งคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์น่ืองจากมี

พนัธกิจ  2  ประการ 

ประการแรก  เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีรัฐไม่สามารถใช้อ านาจแห่งรัฐโดยผลของ

กฎหมายล่วงละเมิดได ้

ประการสอง  เป็นมาตรฐานในการวินิจฉัยเชิงคุณค่าเพื่อให้สิทธิขั้นพื้นฐานท่ี

รัฐธรรมนูญบญัญติัรับรองไวส้ามารถบรรลุเป้าหมายในการมุ่งให้ความคุม้ครองโดยรัฐธรรมนูญ

เป็นการเพิ่มหลกัประกนัท่ีจะไม่ใหมี้การล่วงละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานได ้

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2540  มาตรา  28  

เก่ียวกบัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

 

                                                      
16 เรื่องเดียวกนั, หน้า  (9) – (12) 
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คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแกไ้ขร่างท่ีเสนอมาดงัน้ี 

“มาตรา  27  บุคคลยอ่มอา้งศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ หรือใชสิ้ทธิ  เสรีภาพของตน

ไดเ้ท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ  หรือไม่ขดัต่อ

ศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

บุคคลซ่ึงถูกละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ หรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ี

รับรองไวส้ามารถยกบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ีเพื่อใชสิ้ทธิทางศาลหรือยกข้ึนเป็นขอ้ต่อสู้ในศาล

ได”้ 

การพิจารณาในวาระท่ี  2  ของสภาร่างรัฐธรรมนูญขอแปรญตัติแก้ไขความใน

มาตรา  27  เป็น  ดงัน้ี 

“บุคคลซ่ึงถูกละเมิดความเป็นมนุษย ์ สิทธิ  หรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว้

ในหมวดน้ีสามารถยกบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือใชสิ้ทธิทางศาล  หรือยกข้ึนเป็น

ขอ้ต่อสู้คดีในศาลได”้ 

ทั้งน้ีเพราะ “การละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย”์ มีความหมายไม่ชดัเจน           ไม่

สามารถบังคับให้เป็นรูปธรรมได้ตามหลักกฎหมายไทย  จึงไม่ควรบัญญติัความในส่วนน้ีไว ้     

ส่วนหลกัการของมาตราน้ีเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งก าหนดไวเ้พื่อรองรับคุม้ครองและเป็นหลกัประกนั

การรักษาสิทธิเสรีภาพของบุคคลให้ใชบ้งัคบัไดอ้ยา่งจริงจงักว่าในอดีตและหากก าหนดให้ชดัเจน

ถึงขั้นท่ีวา่จะสามารถใชสิ้ทธิดงักล่าวไดใ้นศาลใดก็จะดีมากข้ึน 

คณะกรรมาธิการช้ีแจงประเด็นขา้งตน้ดงัน้ี 

(1)  ค  าวา่  “ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย”์  เป็นค าค าเดียวกนัไม่สามารถแยกจากกนัได ้ 

ปรากฏชดัในปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมุนษยชน ขอ้ 1 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 6  นอกจากนั้นยงัมีการระบุ

ไวใ้นรัฐธรรมนูญของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาตรา 1  ความว่า  “ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย”์  

เป็นท่ีมาของสิทธิเสรีภาพ 

(2)  สิทธิเสรีภาพ  ไม่ไดห้มายความเฉพาะแต่ท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญเท่านั้นแต่

ครอบคลุมถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานดว้ย  ดงัเช่นปรากฏในรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาบทแกไ้ข

เพิ่มเติมท่ี  9  ซ่ึงบญัญติัว่า  “การระบุถึงสิทธิบางประการนั้น  ไม่อาจตีความไดว้่าปฏิเสธหรือไม่

ยอมรับสิทธิและเสรีภาพซ่ึงประชาชนมีอยูใ่นสภาพ 

ในท่ีสุดประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญไดข้อมติจากท่ีประชุมว่าเห็นชอบตามร่างท่ี

คณะกรรมาธิการปรับปรุงขอ้ความแล้ว  หรือเห็นควรเปล่ียนแปลงเป็นประการอ่ืนซ่ึงท่ีประชุม   
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ส่วนใหญ่เห็นชอบตามร่างท่ีคณะกรรมาธิการปรับปรุงข้อความแล้ว17 เป็นรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2540  มาตรา  28 

เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  มาตรา  28  

เพื่อก าหนดให้บุคคล  รวมทั้งนิติบุคคล  คณะบุคคลหรือชุมชนท่ีบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ี

รับรอง  ตอ้งมีหนา้ท่ีใหค้วามเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ สิทธิเสรีภาพ  และตอ้งไม่กระท าการใด 

อนัเป็นการล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ  หรือขดัต่อ

ศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

หากชนชาวไทยถูกบุคคลหรือองค์กรของรัฐล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพ               

ท่ีบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวโ้ดยแจ้งชัด  โดยปริยาย  หรือโดยค าวินิจฉัยของศาล

รัฐธรรมนูญ  ย่อมไดรั้บการปกป้องคุม้ครองและแก้ไขเยียวยาดว้ยกระบวนการทางศาลโดยตรง  

เวน้แต่การใชสิ้ทธิและเสรีภาพในเร่ืองใดท่ีมีกฎหมายบญัญติัไวก้็ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายนั้น  

อน่ึง  เพื่อประกนัการใช้สิทธิทางศาลในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงเป็นชนชาวไทยถูกล่วง

ละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ  ประสงค์จะใช้สิทธิทางศาลย่อมได้รับ

ความสะดวกและไดรั้บการช่วยเหลือทางกฎหมาย18 

หมายเหตุ 

1)  หลักการคงเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2540  

โดยปรับปรุงหลกัการเดิมของหมวดสิทธิและเสรีภาพซ่ึงเคยก าหนดให้การใชสิ้ทธิและเสรีภาพตอ้ง

เป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั  ให้สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ทนัทีไม่ตอ้งรอให้มีกฎหมาย

บญัญติัข้ึนเสียก่อน  จึงตดัขอ้ความเดิมท่ีเคยบญัญติัว่า  “ทั้งน้ี  ตามท่ีกฎหมายบญัญติั”  ในมาตรา

ต่างๆ  ออก  และบญัญติัสาระแห่งสิทธิและเสรีภาพไวใ้นเน้ือหาของแต่ละมาตราแทน  จึงตอ้ง

ปรับปรุงมาตราน้ีเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิทางศาลเรียกร้องให้รัฐปฏิบติัตามบทบญัญติั

เก่ียวกบัสิทธิและเสรีภาพได้โดยตรง  แมจ้ะยงัไม่มีกฎหมายบญัญติัไว ้ แต่ถา้เร่ืองใดมีกฎหมาย

บญัญติัรายละเอียดเพื่อช่วยเหลือหรือสนบัสนุนการใชสิ้ทธิเสรีภาพไวแ้ลว้ให้เป็นไปตามกฎหมาย

นั้น 

                                                      
 

17 รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ  ครั้งที่  14  (เป็นกรณีพิเศษ)  วันอังคารที่  
8  กรกฎาคม  2540.   
 

18 รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่  22/2550  วันจันทร์ที่  11  มิถุนายน  
2550. 
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2)  หลักการดังกล่าวน้ีมีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พุทธศกัราช  2540  เป็นคร้ังแรก 

แนวคิดในรัฐธรรมนูญท่ีรับรองศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ได้รับอิทธิพลจาก

รัฐธรรมนูญของประเทศสหพนัธ์รัฐสาธารณรัฐเยอรมนั ซ่ึงได้มีการบัญญติัไวใ้นมาตรา 1 ว่า 

“ศกัด์ิศรีความ  เป็นมนุษย ์ เป็นส่ิงซ่ึงมิอาจลบลา้งได ้ การเคารพและปกป้องศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์

ถือเป็นหนา้ท่ีท่ีผูใ้ชอ้  านาจรัฐทั้งหลายจะตอ้งค านึงถึง 

กฎหมายพื้นฐานสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  มาตรา  1  ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

(1)  ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยจ์ะละเมิดมิได ้ การเคารพและคุม้ครองศกัด์ิศรีความ

เป็นมนุษยเ์ป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานของรัฐทั้งหมด 

(2)  ดงันั้น  ประชาชนชาวเยอรมนัยอมรับให้สิทธิมนุษยชนท่ีไม่อาจละเมิดและไม่

อาจแบ่งแยกไดเ้ป็นพื้นฐานของทุกชุมชน  ของสันติภาพ  และของความยติุธรรมในโลก 

 (3)  สิทธิพื้นฐานต่อไปน้ีผูกพนัฝ่ายนิติบญัญติั  ฝ่ายบริหาร  และฝ่ายตุลาการ       

ในฐานะเป็นกฎหมายท่ีมีผลใชบ้งัคบัโดยตรง 

 ข.  สิทธิมนุษยชน 

หมายถึง  สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลซ่ึงปกป้องปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจากการ

กระท าท่ีตอ้งห้ามของสมาชิกอ่ืนหรือรัฐ  เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีครอบคลุมการด ารงอยู่ของมนุษย ์    

มีหลกัการส าคญั  3  เร่ือง19  คือ 

เร่ืองหน่ึง  สิทธิในชีวติ 

เร่ืองสอง  สิทธิในการยอมรับนบัถือ 

เร่ืองสาม  สิทธิในการด าเนินชีวติและพฒันาตนเองตามแนวทางท่ีชอบธรรม 

แนวความคิดเร่ืองสิทธิตามธรรมชาติของ  จอห์น  ล็อค  เป็นฐานส าคญัของสิทธิ

มนุษยชนสมยัใหม่เป็นสิทธิตามธรรมชาติของบุคคล  ไม่อาจแยกจากตวัมนุษยแ์ละเป็นเอกเทศจาก

รัฐซ่ึงรัฐมีหน้าท่ีตอ้งปกป้องสิทธิเหล่าน้ีของบุคคลผูเ้ป็นพลเมืองหรือประชาชนท่ีอยู่ภายใตก้าร

ปกครองของรัฐ  อน่ึงสิทธิตามธรรมชาติท่ีมนุษยมี์อยู่เป็นไปตามกฎธรรมชาติโดยเน้นจริยธรรม

หรือความเช่ือทางศาสนา  ความเปล่ียนไปของสังคมไดถู้กปรับแต่งให้กลายมาเป็นหลกักฎหมาย

ของสังคม มุ่งเน้นให้ปัจเจกบุคคลแสดงออกทางสังคมมากข้ึนในรูปของเจตจ านงทัว่ไปหรือมติ

มหาชนน าไปสู่การร่างสาส์นวา่ดว้ยสิทธิหลายฉบบัในยุคต่อ ๆ มา ย  ้าถึงการแบ่งแยกระหวา่งบุคคล

                                                      
19 อุดม รฐัอมฤต, การอ้างศักดิ์ศรคีวามเปน็มนุษย์หรอืใช้สิทธิและเสรีภาพของบคุคล

ตามมาตรา  28 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช, หน้า 40. 
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กบัรัฐโดยท่ีรัฐจะถูกจ ากัดการใช้อ านาจและบุคคลมีสิทธิจะเรียกร้องต่อตา้นรัฐได้  เช่นน้ีสิทธิ

มนุษยชนในตะวนัตกอนัมีท่ีมาจากแนวคิดสิทธิธรรมชาติแบบใหม่  เนน้แนวความคิดปัจเจกบุคคล

นิยมซ่ึงวางอยู่บนพื้นฐานกลไกของกฎหมาย  กระบวนการยุติธรรมและระบบศาล  ทั้งน้ีเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและสนบัสนุนหลกัการของสิทธิมนุษยชน20 

รัฐธรรมนูญลายลกัษณ์อกัษรถูกสร้างข้ึนเพื่อก าหนดกลไกการใช้อ านาจของรัฐ

และเป็นหลกัประกนัเพื่อรับรองและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในรัฐ  การท่ีรัฐธรรมนูญ

บญัญติัรับรองคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพไวมี้ความจ าเป็นในการท่ีจะตอ้งน าหลกัคุม้ครองสิทธิและ

เสรีภาพไปใช้บงัคับแก่กรณีต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  จึงต้องจ าแนก

ประเภทของสิทธิและเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญบญัญติัไวเ้ป็น  สิทธิมนุษยชน  และสิทธิพลเมือง 

ความส าคัญของหลักสิทธิมนุษยชนท่ีนานาประเทศซ่ึงปกค รองระบอบ

ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมได้รวมตัวกันร่างกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิต่าง ๆ  

ประกอบดว้ย  ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน  ค.ศ.  1948  กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง  ค.ศ. 1966  ก าหนดหลกัเกณฑข์องสิทธิท่ีไม่อาจปฏิเสธไดเ้ช่น  สิทธิ

มนุษยชนทางอาญาท่ีแต่ละประเทศให้การคุม้ครองผ่านขั้นตอนของหน่วยงานในกระบวนการ

ยติุธรรมทางอาญาไดแ้ก่  ต ารวจ  อยัการ  ศาล  และราชทณัฑ์  หรืออีกนยัหน่ึงคือ  สิทธิของบุคคลท่ี

ผ่านเขา้มาในขั้นตอนของการจบักุม  การกกัขงั  การสอบสวน  การฟ้องคดีต่อศาล  การพิจารณา

พิพากษาคดีในศาล  และการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั  ซ่ึงอาจแยกได้เป็นสิทธิของผูต้อ้งหา  สิทธิของ

จ าเลย  และสิทธิของผูต้อ้งโทษ21 

นอกจากในระดับนานาชาติท่ีได้ให้การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทางอาญาแล้ว       

ในระดบัภูมิภาค22 ต่าง ๆ ของโลกก็ไดจ้ดัท าสาส์นรับรองสิทธิมนุษยชนดงักล่าวอีกดว้ย เช่น 

-  การจบักุม  คุมขงั  มีการรับรองไวใ้นสาส์นรับรองสิทธิของประเทศองักฤษท่ี

นบัเป็นตน้ฉบบัของการจดัท าเอกสารรับรองสิทธิของประชาชนในประเทศต่าง ๆ ในเวลาต่อมา  

ไดแ้ก่  กฎบติัแมกนาคาร์ตา้  ค.ศ. 1215 รับรองไวว้า่ บุคคลธรรมดาจะตอ้งไม่ถูกจบั  คุมขงั  บงัคบั

ให้ออกจากท่ีดินของตน  และจะตอ้งไม่ถูกถือว่าเป็นพวกนอกกฎหมาย  เนรเทศ  หรือกระท าการ

                                                      
20 รัชนีกร โชติชัยสถิต, กลไกระดับชาติในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนใน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา, (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537), หน้า 43 - 44. 

21 เรื่องเดียวกัน, หน้า 87. 
22 เรื่องเดียวกัน,หน้า 87 - 91. 
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โดยวิธีหน่ึงวิธีอ่ืนใด  เวน้แต่จะเป็นไปตามค าพิพากษาโดยชอบด้วยกฎหมายและกฎหมายของ

ประเทศ 

ในรัฐธรรมนูญฉบบัแรกของสหรัฐอเมริกา  ค.ศ.  1776  ก็ได้บญัญติัรับรองและ

คุ้มครองคือห้ามมิให้รัฐสภางดใช้หมายของศาลท่ีสั่งให้พนักงานส่งตัวผูถู้กควบคุมไปให้ศาล 

พิจารณาวา่  การกกัขงันั้นชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ 

-  การฟ้องและการพิจารณาพิพากษาคดี  รับรองไวใ้นกฎบัตรแมกนาคาร์ต้า

เก่ียวกบัการฟ้องคดีหลกัประกนัการด าเนินคดีและการอ านวยความยุติธรรมวา่  การฟ้องคดีระหวา่ง

ราษฎรกบัราษฎรตามกฎหมายจารีตประเพณีจะตอ้งไม่กระท าในศาลของกษตัริยแ์ต่ให้กระท าใน

ศาลธรรมดา  ก าหนดคุณสมบติัของผูพ้ิพากษา  ต ารวจ  ข้าราชการต าแหน่งเจา้เมือง  ว่าจะตอ้ง

แต่งตั้งจากบุคคลซ่ึงมีความรู้ทางกฎหมาย  ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในการอ านวยความยุติธรรมอย่าง

แทจ้ริง  ก าหนดแนวปฏิบติัในการอ านวยความยุติธรรมไวว้า่  ความยุติธรรมไม่เป็นส่ิงท่ีพึงซ้ือขาย

หรือปฏิเสธและไม่พึงถูกหน่วงเหน่ียวไว ้

รับรองในพระราชบญัญติัว่าด้วยสิทธิ (Bill  of  Rights,  1688)      การ     งและ 

   มครองสิทธิมนุษยชนทางอาญาใหแ้ก่ประชาชนโดยการจ ากดัอ านาจของกษตัริย ์ เช่น 

“พระมหากษตัริยท์รงใชอ้  านาจงดใชก้ฎหมายก็ดี  หรือใชก้ฎหมายก็ดี  โดยมิไดรั้บ

ความยนิยอมจากรัฐสภา  เป็นการกระท าท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย” 

“พระมหากษตัริยไ์ม่ปฏิบติัตามกฎหมายก็ดี  หรือการน ากฎหมายท่ียกเลิกแลว้มา

ใชก้็ดี  เป็นการกระท าท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย” 

“ค าสั่งตั้งศาลพิจารณาคดีเก่ียวกบัศาสนา  ตรวจสอบค าสั่งและการจดัตั้งศาลให้มี

ลกัษณะท านองเดียวกนัเป็นค าสั่งท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย” 

ในรัฐธรรมนูญฉบบัแรกของสหรัฐอเมริกา  ค.ศ.  1776  ว่า  การออกกฎหมาย

ลงโทษผูก้ระท าผิดโดยมิไดมี้การพิจารณาคดีในศาลหรือออกกฎหมายท่ี มีผลยอ้นหลงัจะกระท า

มิได ้ และการพิจารณาคดีทุกเร่ืองให้กระท าโดยคณะลูกขุน  เวน้แต่กรณีท่ีรัฐสภาลงมติกล่าวโทษ

และ ตอ้งพิจารณาคดีใดมลรัฐท่ีไดก้ระท าความผิดนั้น  หากมิไดก้ระท าผิดในมลรัฐใดก็ให้พิจารณา        

ณ  สถานท่ีท่ีกระท าความผิดนั้น  หรือตามท่ีรัฐสภาจะก าหนดโดยกฎหมาย  ห้ามมิให้ศาลวางโทษ 

ท่ีทารุณและผดิธรรมดาต่อผูก้ระท าความผดิดว้ย  เป็นตน้ 

-  การปฏิบติัต่อบุคคลและผูก้ระท าความผิด รับรองไวใ้นกฎบตัรแมคนาคาร์ตา้ว่า  

บุคคลธรรมดาจะต้องไม่ถูกคุมขงั  เวน้แต่จะเป็นไปตามค าพิพากษาท่ีชอบด้วยกฎหมาย  หรือ

กฎหมายของประเทศและค่าปรับจะตอ้งก าหนดตามความหนกัเบาของความผดิ 
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รับรองในสาส์นค าขอสิทธิ (Petition of Right ,1728) วา่  บุคคลท่ีเป็นอิสระไม่พึง

ถูกพิพากษาประหารชีวิต  หรือตดัอวยัวะ  หรือจ าคุก  หรือคุมขงัก่อนฟังค าพยานหลกัฐาน  อนัเป็น

การขดัต่อบทบญัญติัของกฎหมายของประเทศ  เป็นตน้ 

รับรองในพระราชบญัญติัวา่ดว้ยสิทธิ  (Bill of Rights , 1688)วา่  การเรียกประกนั

ตวัจ าเลยมากไปก็ดี  การก าหนดค่าปรับมากเกินไปก็ดี  หรือการลงโทษอยา่งทารุณโหดร้ายและผิด

ธรรมดาก็ดี เป็นส่ิงท่ีไม่พึงกระท า  และการปรับ  การริบทรัพยบุ์คคลก่อนมีค าพิพากษาเป็นการ

กระท าท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายและเป็นโมฆะ 

รับรองในรัฐธรรมนูญฉบบัแรกของสหรัฐอเมริกา  ค.ศ.  1776  วา่  ห้ามมิให้มีทาส

และการรับใช้โดยไม่สมคัรใจในสหรัฐหรือท่ีอ่ืนท่ีอยู่ในอ านาจของสหรัฐ  เวน้แต่จะเป็นการ

ลงโทษส าหรับความผดิอาญาซ่ึงบุคคลนั้นไดถู้กตดัสินวา่กระท าผดิ 

ในสาส์นของประเทศฝร่ังเศสท่ีเรียกวา่  ปริญญาวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองฝร่ังเศส  ค.ศ.  

1789  ก็ไดรั้บรองสิทธิเสรีภาพของบุคคลไวใ้นท านองเดียวกนั  ดงัเห็นไดจ้ากมาตรา  4  ท่ีบญัญติัวา่  

เสรีภาพประกอบดว้ยอ านาจท่ีจะท าอะไรก็ไดท่ี้ไม่เป็นการท าร้ายผูอ่ื้น  การใช้สิทธิตามธรรมชาติ

ของบุคคลยอ่มไมมี่ขอ้จ ากดัอ่ืนใดหากเป็นสิทธิท่ีบุคคลอ่ืนไดรั้บการรับรองเช่นกนั  และขอ้ก าหนด

ต่าง ๆ  จะมีไดเ้ฉพาะในกฎหมายเท่านั้น 

ในระดับชาติ  กรณีประเทศไทยสิทธิมนุษยชนทางอาญา  รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  เป็นรัฐธรรมนูญฉบบัท่ีบญัญติัต่อเน่ืองมาจากรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2540  โดยเฉพาะเร่ืองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  

รัฐธรรมนูญไดบ้ญัญติัรับรองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยส์ะทอ้นแนวคิดปัจเจกชนนิยมท่ีตอ้งการให้

รัฐธรรมนูญรับรองสิทธิตามธรรมชาติของมนุษยไ์ด้อย่างเป็นรูปธรรม  เพรารัฐมีหน้าท่ีจะตอ้ง

ปกป้องและเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์อนัเป็นการสร้างหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนให้เกิดผลในทางปฏิบติัได้ด้วย  นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญยงัได้บญัญติัรับรองสิทธิและ

เสรีภาพในชีวติและร่างกายโดยอาศยักระบวนการยติุธรรมทางอาญาตามมาตรา  39  กล่าวคือ  สิทธิ

มนุษยชน  ไดแ้ก่  สิทธิท่ีรัฐธรรมนูญมุ่งให้ความคุม้ครองแก่บุคคลทุกคนโดยไม่แบ่งแยกวา่จะเป็น

คนชาติใด  หากบุคคลนั้นเขา้มาอยูใ่นอ านาจพื้นท่ีของรัฐธรรมนูญยอ่มไดรั้บความคุม้ครองภายใต้

รัฐธรรมนูญดว้ย  สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิและเสรีภาพตามธรรมชาติของมนุษยต์ั้งแต่เกิด  ส่วนสิทธิ

พลเมือง  ไดแ้ก่  สิทธิท่ีรัฐธรรมนูญมุ่งให้ความคุม้ครองเฉพาะบุคคลท่ีเป็นพลเมืองของรัฐเท่านั้น  

ไม่ใช่ส าหรับบุคคลท่ีเป็นคนต่างชาติดว้ย 
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  2.  หลกัความเสมอภาค 

 หลกัความเสมอภาค23 เป็นหลกัพื้นฐานของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ มนุษยย์่อม

ไดรั้บการรับรองและการคุม้ครองจากกฎหมายอย่างเท่าเทียมกนัในฐานะท่ีเป็นมนุษย ์ โดยไม่ตอ้ง

ค านึง   เช้ือชาติ  ศาสนา  ภาษา และหลกัความเสมอภาคยงัเป็นหลกัท่ีใช้ในการควบคุมมิให้รัฐใช้

อ านาจแห่งรัฐไดโ้ดยไม่ค  านึงถึงกรอบของกฎหมาย  หลกัความเสมอภาคจึงเป็นหลกัส าคญัในการ

รับรองและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและน ามาใชเ้พื่อตรวจสอบการใชอ้ านาจของรัฐได ้ 

ไม่วา่จะเป็นองคก์รนิติบญัญติั  องคก์รบริหาร  และองคก์รตุลาการ  ในหวัขอ้หลกัความเสมอภาคจะ

ศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง 

  -  รากฐานของหลกัความเสมอภาค 

  -  ววิฒันาการของหลกัความเสมอภาค 

 ก.  รากฐานของหลกัความเสมอภาค 

  หลกัความเสมอภาคเบ้ืองหน้ากฎหมาย24  บุคคลย่อมมีความเสมอภาคท่ีจะไดรั้บ

การรับรองและคุม้ครองจากกฎหมายอยา่งเท่าเทียมกนั  อนัเป็นการยอมรับในเร่ืองของสิทธิเสรีภาพ

ท่ีเป็นสาระส าคญัติดตวัมนุษยม์าตั้งแต่เกิดไม่อาจพรากไปได ้ แสดงให้เห็นการยอมรับตามทฤษฎี

กฎหมายธรรมชาติสอดคล้องกับแนวคิดเร่ืองของสิทธิปัจเจกชนท่ีว่า  บุคคลทุกคนเกิดมาย่อม  

เสมอภาคกนัและมีสิทธิบางประการเช่น สิทธิในชีวิต  ร่างกาย  ทรัพยสิ์น  ติดตวักนัมาตั้งแต่เกิด  

โดยจุดก าเนิดของระบบปัจเจกชนนิยมในทางกฎหมายมหาชนคือ  ค าประกาศสิทธิมนุษยชนและ

พลเมืองฝร่ังเศส  ค.ศ. 1789  การปฏิวติัปี ค.ศ. 1789 ไดย้กเลิกระบอบกษตัริยแ์ละยกความส าคญัของ

ปัจเจกชนข้ึนแทน  โดยถือวา่หวัใจของสังคมอยูท่ี่การยอมรับคุณค่าของทุกคนแต่ละคนรวมกนัเป็น

สังคม  รัฐหรือสังคมไม่อาจก้าวก่ายสิทธิเสรีภาพของบุคคลได้  เวน้แต่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม       

ดงัขอ้ความตอนหน่ึงของค าประกาศดงักล่าว “มนุษยเ์กิดมาและมีชีวติอยูโ่ดยอิสระและโดยเสมอกนั

ภายใต้กฎหมาย  ความแตกต่างในสังคมจะมีได้ก็เพื่อประโยชน์อนัร่วมกัน”  และสาธารณรัฐ

ฝร่ังเศสไดน้ าหลกัการน้ีไปบญัญติัในรัฐธรรมนูญฉบบัลงวนัท่ี  3  มิถุนายน  1989  แสดงความยึด

มัน่ในหลกัสิทธิมนุษยชนและหลกัอ านาจอธิปไตยเป็นของชาติ 

  จึงถือไดว้า่หลกัความเสมอภาคภายใตรั้ฐธรรมนูญและหลกัความเสมอภาคภายใต้

กฎหมายนั้นมีรากฐานท่ีมาจากเร่ืองของหลกัความเสมอภาคดว้ยกนั  และรากฐานของหลกัความ

                                                      
23 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, หลักความเสมอภาค, ใน รวมบทความกฎหมายมหาชน, 

(กรุงเทพ ฯ : ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 2547), หน้า 369. 
24 เรื่องเดียวกัน, หน้า 370 - 371. 
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เสมอภาค  ก็ยงัเป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตย  โดยเห็นได้จากอุดมคติการปกครองของ

สาธารณรัฐฝร่ังเศสได้แก่  เสรีภาพ  เสมอภาค  และภราดรภาพ ทั้งในมาตรา  1  รัฐธรรมนูญ

สาธารณรัฐฝร่ังเศสได้รับรองถึงความเสมอภาคตามกฎหมายของประชาชนท่ีไม่ได้แบ่งแยก         

เช้ือชาติ  ศาสนา  และต่อมาประเทศต่าง ๆ  ได้น าแนวความคิดเช่นน้ีไประบุในบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญลายลกัษณ์อกัษรเพื่อรับรองและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพตามหลกัความเสมอภาคอยา่งเป็น

รูปธรรม  เช่น  ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  หมวด  3  ว่าดว้ยสิทธิ

และเสรีภาพของชนชาวไทย  เป็นตน้ 
 

  ข.  ววิฒันาการของหลกัความเสมอภาค 
 

  หลกัความเสมอภาค25  มีพฒันาการเกิดจากค าสอนของศาสนาคริสต ์ต่อมาในสมยั

กลางระบบศกัดินาได้ยกเลิกแนวคิดของหลกัความเสมอภาค  สร้างล าดบัชั้นของสังคมข้ึนให้มี

ความแปรผนัตามการถือครองท่ีดินโดยเจา้ของท่ีดินจะเป็นเจา้ศกัดินาจนกระทัง่เกิดชนชั้นกลางท่ี

เขม้แขง็น าไปสู่การเรียกร้องใหเ้ปล่ียนแปลงความไม่เท่าเทียมกนัในเร่ืองของ  เศรษฐกิจ  สังคมและ

การเมือง  จากนั้ นจึงได้มีเอกสารท่ีแสดงออกเร่ืองของหลักความเสมอภาคคดีท่ีสุดได้แก่                

ค  าประกาศวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง ปี ค.ศ.  1789  บญัญติัรับรองเร่ืองหลกัความเสมอ

ภาคอยา่งนอ้ย  2  ขอ้  

  ขอ้  1  “มนุษยก์ าเนิดและด ารงชีวิตอย่างมีอิสระและเสมอกนัตามกฎหมาย  การ

แบ่งแยกทางสังคมจะกระท าไดก้็แต่เพื่อผลประโยชน์ร่วมกนัของส่วนรวม” 

  ขอ้  6  “กฎหมาย  คือ  การแสดงออกของเจตนารมณ์ร่วมกนั...กฎหมายจะตอ้ง

เหมือนกนัส าหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นการคุม้ครองหรือลงโทษก็ตาม  พลเมืองทุกคนเท่าเทียมกนั

เบ้ืองหนา้กฎหมายและไดรั้บการยอมรับอยา่งเท่าเทียมกนัในเร่ืองศกัด์ิศรี  สถานะ  และงานภาครัฐ  

ตามความสามารถโดยปราศจากความแตกต่าง  เวน้แต่เฉพาะพลงัและพรสวรรคข์องแต่ ละคน” 

  ความเช่ือมโยงเร่ืองของพฒันาการหลกัความเสมอภาคและหลกัความเสมอภาค     

ท่ีบญัญติัไวใ้นค าประกาศว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง ปี ค.ศ. 1789  ได้รับการน าไป

บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศต่าง ๆ เพื่อเป็นการรับรองหลักความเสมอภาคได้แก่  

รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝร่ังเศส  ลงวนัท่ี  4  ตุลาคม  ปี ค.ศ. 1958  รัฐธรรมนูญสหพนัธ์

สาธารณรัฐเยอรมนีฉบบัปัจจุบนั  รัฐธรรมนูญอิตาลีฉบบัปัจจุบนั  รัฐธรรมนูญสหพนัธรัฐออสเตรีย

ฉบบัปัจจุบนั และยงัไปมีปรากฏอยู่ในเอกสารระหว่างประเทศอีกดว้ย  เช่น  ปริญญาว่าดว้ยสิทธิ

                                                      
25 เรื่องเดียวกนั, หน้า 372 - 376. 
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มนุษยชน  กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  ปริญญาว่าดว้ยสิทธิ  

ในการพฒันา  เป็นตน้  ทั้งน้ีวิวฒันาการหลกัความเสมอภาคส่งอิทธิพลต่อประเทศไทยระยะแรก  

ในการก าหนดบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  

2475  เป็นรัฐธรรมนูญฉบบัแรกบญัญติัในมาตรา  14  ให้ชายและหญิงมีความเสมอภาคในการออก

เสียงเลือกตั้งผูแ้ทนหมู่บา้น  จากนั้นในรัฐธรรมนูญฉบบัต่อ ๆ  มาก็ไดบ้ญัญติัให้ประชาชนชาวไทย

ไม่วา่เหล่าก าเนิดหรือศาสนาใด  ยอ่มอยูใ่นความคุม้ครองแห่งรัฐธรรมนูญเสมอกนั  พฒันาการซ่ึงมี

ลักษณะความเป็นไปเป็นมาอย่างต่อเน่ืองจนมีการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศกัราช  2540  และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช  2550  ได้น าเร่ืองหลกั

ความเสมอภาคท่ีไดมี้วิวฒันาการมาอยา่งยาวนานในต่างประเทศและของประเทศไทย  มาบญัญติั

เป็นหลกัการอยู่ในรัฐธรรมนูญมาตรา  30  โดยขอ้ความของมาตรา  30  ทั้งรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.  
2540  และปี พ.ศ.  2550  มีหลกัการเช่นเดียวกนั 

  วิวฒันาการเร่ืองของหลกัความเสมอภาคดงักล่าวภายใตห้ลกัความเสมอภาคเบ้ือง

หนา้กฎหมาย  จึงมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัหลกัสิทธิและเสรีภาพท่ีเป็นส่ิงซ่ึงติดตวัมนุษยทุ์กคนมา

ตั้งแต่เกิดและไดรั้บการบญัญติัรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญลายลกัษณ์อกัษรให้ทุกคนไดรั้บการปฏิบติั

อย่างเสมอกนัหรือไม่เลือกปฏิบติั  ทั้งน้ีการปฏิบติัตามหลกัความเสมอภาคจะตอ้งปฏิบติัต่อส่ิงท่ีมี

สาระส าคัญเหมือนกันอย่างเท่าเทียมกัน  และต้องปฏิบติัต่อส่ิงท่ีมีสาระส าคัญแตกต่างกันให้

แตกต่างกนัไปตามลกัษณะของเร่ืองนั้นจึงจะเกิดความยติุธรรมภายใตห้ลกัความเสมอภาคข้ึนไดจ้ริง 
 

2  กลไกการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิมนุษยชน  และความเสมอ

ภาค 
 

  รัฐเสรีประชาธิปไตยท่ีปกครองโดยใช้หลกันิติรัฐ  ในรัฐธรรมนูญจะบญัญติัให้มี

กลไกส าคญั  เพื่อใช้ท าหน้าท่ีรับรองคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ  สิทธิมนุษยชน  ศกัด์ิศรีความเป็น

มนุษย ์ และความเสมอภาคของประชาชน  ทั้งน้ีจากพฒันาการเร่ืองสิทธิเสรีภาพท าให้เกิดปฏิญญา

สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติข้ึน  ซ่ึงเป็นแบบแผนของหลกัการรับรอง

และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพท่ีเป็นรูปธรรมโดยได้รับพฒันาการจากแนวคิดของ  จอห์น  ล็อค           

แรงบนัดาลในการเคล่ือนไหวและการปฏิวติัเปล่ียนแปลงในประเทศสหรัฐอเมริกา  ในสาธารณรัฐ

ฝร่ังเศส  ท าให้เกิดแนวคิดในเร่ืองความเป็นอิสระของปัจเจกบุคคลรวมกบัแนวคิดลทัธิสังคมนิยม  

รัฐสวสัดิการ  ลทัธิต่อตา้นการล่าเมืองข้ึนและการแผ่ขยายของแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม  ส่งผลให้

ปริญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนไดรั้บการยอมรับในทางปฏิบติัโดยองคก์ารสหประชาชาติถึงกบั
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ก าหนดแนวทางในการใหค้วามคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ  สิทธิมนุษยชน  ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ และ

ความเสมอภาคผา่นกลไกต่าง ๆ ไว ้3  วธีิ26 ดว้ยกนั 

 วิธีท่ีหน่ึง  ด้านการส่งเสริม  ไดแ้ก่  การด าเนินการในด้านการก าหนดมาตรฐาน

ของการออกกฎหมาย  ปฏิญญา  หรืออนุสัญญาประเภทต่าง ๆ 

 วิธีท่ีสอง  ด้านการป้องกนั  ได้แก่  การให้ค  าปรึกษา  แนะน า  การให้การศึกษา

และใหข้อ้มูลข่าวสารต่าง ๆ 

 วิธีท่ีสาม  การคุม้ครอง  ไดแ้ก่  การด าเนินการด้วยการก าหนดวิธีการและกลไก

ตามอนุสัญญาต่าง ๆ  หรือโดยการด าเนินการขององคก์ารสหประชาชาติ 

   การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ  สิทธิมนุษยชน  ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ และความ

เสมอภาคตามปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนขององคก์ารสหประชาชาติ  ไดส้ร้างกลไกข้ึนโดย

แยกพิจารณาไดเ้ป็น  2  ระดบั  คือ 

 ระดบัหน่ึง  กลไกระดบันานาประเทศ 

ระดบัสอง  กลไกระดบัชาติ 

 กลไกระดบันานาประเทศ27 

สิทธิเสรีภาพ  สิทธิมนุษยชน  ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ และความเสมอภาคจะเป็น

จริงตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญไดต่้อเม่ือมีการสร้างกลไกการบงัคบัใช้กฎหมาย  การท่ีมนุษย์

เกิดมาอยู่รวมกนัเป็นสังคม ประเทศชาติ และขยายไปถึงทวีป จะตอ้งมีกฎ  กติกา  และหลกัการ

ร่วมกนั  เพื่อความเป็นอยู่อย่างมีความสุข  สังคมเป็นระเบียบเรียบร้อยปราศจากความวุ่นวายจึงมี

ความจ าเป็นท่ีนานาประเทศตอ้งร่วมมือกนัก าหนดให้มีกฎหมาย ทั้งกฎหมายในระดบัประเทศและ

ระหว่างประเทศเพื่อเป็นกลไกให้หลกัประกนัแก่สิทธิเสรีภาพ  สิทธิมนุษยชน  ศกัด์ิศรีความเป็น

มนุษย ์ และความเสมอภาค  วา่จะไดรั้บความคุม้ครองและมีผลเป็นจริงไดใ้นการปฏิบติั   

กลไกการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ  สิทธิมนุษยชน  ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ และ

ความเสมอภาค  ไดแ้ก่  การจดัตั้งให้มีขอ้ตกลงข้ึนระหวา่งประเทศต่าง ๆ ภายใตก้ารสนบัสนุนของ

องคก์ารสหประชาชาติ  เช่น  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึนตามกติการะหวา่งประเทศ

ว่าด้วยสิทธิทางแพ่งและสิทธิทางการเมือง  ค.ศ. 1966  คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ  

สังคม  และวฒันธรรม  จดัตั้งข้ึนตามกติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ย  สิทธิทางเศรษฐกิจ  สังคม  และ

                                                      
26 อุดม รฐัอมฤต, การอ้างศักดิ์ศรคีวามเปน็มนุษย์หรอืใช้สิทธิและเสรีภาพของบคุคล

ตามมาตรา  28 ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2540, หน้า 49. 
27 เรื่องเดียวกนั, หน้า 50 - 52. 
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วฒันธรรม  ค.ศ. 1966  คณะกรรมการท่ีจดัตั้งข้ึนโดยอนุสัญญา  เช่น  คณะกรรมการต่อตา้นการ

ทารุณกรรมตั้งข้ึนตามอนุสัญญาวา่ดว้ยการต่อตา้นการทารุณและการกระท าท่ีไร้มนุษยธรรม 

กลไกการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ  สิทธิมนุษยชน  ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ และ

ความเสมอภาค  ในระดบัภูมิภาค  มี  3  รูปแบบ  คือ 

รูปแบบท่ีหน่ึง  ระบบของกลุ่มประเทศในทวีปยุโรปได้แก่  การจดัตั้ ง

องค์การระหว่างประเทศท่ีน าหลักการขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมา

ด าเนินการ  เพื่อให้บรรลุเกิดผลเป็นรูปธรรม  ส าหรับรัฐสมาชิกโดยจัดท าเป็นอนุสัญญาเพื่อ

คุม้ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นมูลฐาน  ด าเนินการผา่นทางคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน

แห่งยโุรปและศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยโุรป 

รูปแบบท่ีสอง  ระบบรวมกลุ่มประเทศในทวีปอเมริกา  มี ท่ีมาจาก

อนุสัญญาแห่งทวีปอเมริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนประกอบด้วยองค์กรหลกัคือ  คณะกรรมาธิการ

กลุ่มประเทศในทวีปอเมริกา  นอกจากน้ียงัมีคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนของกลุ่มประเทศ

อเมริกาโดยมีท่ีมาจาก “กฎบตัรของกลุ่มประเทศในทวีปอเมริกา” ตั้งข้ึนมาเพื่อเป็นกลไกในการ

คุม้ครองสิทธิมนุษยชนอีกองคก์รหน่ึงดว้ย 

รูปแบบท่ีสาม  ระบบของกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกา  หลงัจากมีการ

รับรองกฎบตัรของแอฟริกาว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนและพลเมือง  โดยสมชัชาผูน้ าแห่งชาติแอฟริกา

และรัฐบาลของกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกาแลว้  จากนั้นจึงไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมาธิการแห่ง

แอฟริกาวา่ดว้ยสิทธิของมนุษยแ์ละพลเมืองข้ึนเป็นองคก์รคุม้ครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคแถบน้ี

อีกองคก์รหน่ึง 

  กลไกระดบัชาติ 

  แนวความคิดรัฐธรรมนูญนิยมท่ีใช้รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อกัษรเป็นเคร่ืองมือ
จดัท ารัฐธรรมนูญโดยมีวตัถุประสงคป์ระการหน่ึงไดแ้ก่  การรับรองและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนโดยน ามาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างเป็นรูปธรรม  และจัดให้มีีองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ ท่ีใช้อ  านาจมหาชนทั้งหลายของรัฐ  มีพนัธกิจหลกัเพื่อช่วยเหลือประชาชนมิให้ถูก
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพจากรัฐหากรัฐกระท าละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  องค์กร   
นั้น ๆ จะตอ้งช่วยเยียวยาสิทธิและเสรีภาพท่ีถูกละเมิด  อนัเป็นการสร้างความสมดุลให้เกิดข้ึน
ระหวา่งอ านาจรัฐกบัสิทธิเสรีภาพของประชาชน28 การท่ีรัฐธรรมนูญไดบ้ญัญติัรับรองคุม้ครองสิทธิ

                                                      
28 กระมล ทองธรรมชาติ, องค์กรตามรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน, ใน รวมบทความทางวิชาการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 5 : “ศาล
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และเสรีภาพของประชาชนไวใ้นรัฐธรรมนูญนั้น  ถือว่ารัฐธรรมนูญให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง  
ดงันั้น  องค์กรตามรัฐธรรมนูญกล่าวคือ  องค์กรนิติบญัญติั  องค์กรบริหาร  และองค์กรตุลาการ    
ซ่ึงเป็นองคก์รระดบัชาติ  จึงตอ้งให้ความเคารพและผกูพนัต่อการรับรองคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนโดยรัฐธรรมนูญดว้ยเช่นกนั 
 

3  การรับรองสิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ 
 

  รัฐธรรมนูญลายลกัษณ์อกัษรของประเทศทางตะวนัตกท่ีได้บญัญติัรับรองและ
คุม้ครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม  ประกอบด้วย  รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา  
รัฐธรรมนูญของประเทศฝร่ังเศส  และรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมัน  ซ่ึงรัฐธรรมนูญ
สหรัฐอเมริกาเป็นรัฐธรรมนูญลายลกัษณ์อกัษรฉบบัแรกของโลกและเป็นตน้แบบของรัฐธรรมนูญ
สมยัใหม่ในการรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  ส่วนรัฐธรรมนูญฝร่ังเศสได้
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณค่าเร่ืองสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนตามแนวความคิดรัฐธรรมนูญนิยม  ส าหรับ
รัฐธรรมนูญเยอรมนัได้น าเสนอเร่ืองหลักเกณฑ์การฟ้องคดีโดยประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญ      
เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนเก่ียวกับการใช้อ านาจรัฐ  ทั้ งน้ี  
รัฐธรรมนูญของประเทศดงักล่าวมีประวติัความเป็นมายาวนานและเป็นท่ีมาแห่งการรับรองและ
คุม้ครองสิทธิในกระบวนการยติุธรรมทางอาญาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย   
  อิทธิพลจากการประกาศสิทธิและเสรีภาพของสหรัฐอเมริกา  “Bills  of  Rights”  
ตามรัฐต่าง ๆ โดยเฉพาะ  Bill von Virginia ปี ค.ศ. 1776  แสดงออกโดยชัดเจนในการประกาศ
ความเป็นอิสระของสหรัฐอเมริกา  เม่ือวนัท่ี  4  กรกฎาคม  ค.ศ. 1776  ส่วนในระดบัสหพนัธรัฐ
เร่ืองสิทธิและเสรีภาพไดว้างหลกัไวใ้น  Federal  Bill  of  Rights  ค.ศ. 1791  และจากการประกาศ
สิทธิมนุษยชนและพลเมืองในช่วงแห่งการปฏิวติัของฝร่ังเศส  เม่ือวนัท่ี  26  สิงหาคม  ค.ศ.  1789  
กล่าวถึง  ความผูกพนัขององค์กรนิติบญัญติัต่อสิทธิและเสรีภาพโดยทัว่ไปเร่ืองของสิทธิและ
เสรีภาพนั้นย่อมมีผลผูกพนัต่ออ านาจทั้งหลายของรัฐ  เช่น  เสรีภาพในการกระท าการทัว่ไปท่ีเป็น
การคุม้ครองเสรีภาพส่วนบุคคล  หลกัไม่มีความผิดและไม่มีโทษ   โดยไม่มีกฎหมาย  หลกัการ
แบ่งแยกอ านาจ  หลกัอธิปไตยของปวงชน  รวมถึงแนวความคิดเร่ืองการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพซ่ึง
อาจกระท าไดโ้ดยบทบญัญติัแห่งกฎหมายเพื่อผลประโยชน์ของมหาชน29 
  จากประกาศดงักล่าวทั้งของสหรัฐอเมริกาและของฝร่ังเศสไดส่้งผลต่อหลกัการ
เร่ืองแห่งสิทธิและเสรีภาพในศตวรรษท่ี 19 และ 20  ต่อประเทศต่าง ๆ เกือบทัว่โลก ในหวัขอ้น้ีจะ
กล่าวถึง 

                                                                                                                                                        
รัฐธรรมนูญกับหลักประกันการคุ้มครองสิทธิแลเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน”, 
(กรุงเทพ ฯ :  ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2549), หน้า 175 - 176 

29 Albert  Bleckmann,  Staatsrecht  II-Die  Grundrechte,  4  Aufl,. 1997, S. 4 
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   -  การแบ่งประเภทของสิทธิและเสรีภาพตามแนวของรัฐธรรมนูญ
เยอรมนั 
   -  การแบ่งสิทธิและเสรีภาพโดยพิจารณาจากเง่ือนไขของการจ ากดั 
   -  กฎเกณฑจ์ ากดัสิทธิสิทธิเสรีภาพ 
 

  3.1  การแบ่งประเภทของสิทธิและเสรีภาพตามแนวของรัฐธรรมนูญเยอรมัน           
  ผูเ้สนอแนวความคิดในการแบ่งสิทธิและเสรีภาพตามแนวคลาสสิกของเยอรมนั  
ไดแ้ก่  Georg  Jellinek  โดยไดแ้บ่งแยกสิทธิและเสรีภาพออกเป็น  3  ประเภท30 
 

   ก.  status  negatives  หมายถึง  สิทธิและเสรีภาพประเภทท่ีปฏิเสธอ านาจรัฐ  
กล่าวคือ  การใชสิ้ทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลจะตอ้งปราศจากการเขา้มาแทรกแซงใด ๆ จาก
รัฐ  โดยปัจเจกบุคคลสามารถด าเนินการใชสิ้ทธิและเสรีภาพไดเ้อง  รัฐไม่สามารถด าเนินการ ใด ๆ 
อนัเป็นการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพประเภทน้ีของปัจเจกบุคคลได ้ ซ่ึงสิทธิและเสรีภาพตามกลุ่มน้ี
ปรากฏออกมาในรูปของสิทธิแห่งการป้องกนั  (Abwehrrecht)  ทั้งน้ี  เพื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ
ของปัจเจกบุคคลจากการแทรกแซงใด ๆ โดยรัฐหรือการท าละเมิดของรัฐ  อน่ึงหากมีการแทรกแซง
หรือมีการละเมิดจากรัฐ  ปัจเจกบุคคลอาจเรียกร้องให้รัฐละเวน้จากการท าละเมิดหรืออาจ เรียกร้อง
ให้รัฐแกไ้ขเยียวยาได ้ อน่ึงตามบทบญัญติัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550   
มีตวัอย่างของสิทธิและเสรีภาพในกลุ่ม  Status  negativus  เช่น  สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
ร่างกาย  (มาตรา  32)  สิทธิในกระบวนการยุติธรรมบุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา  (มาตรา  39)      
เป็นตน้ 
   ข.  status  positives  หมายถึง  สิทธิและเสรีภาพประเภทท่ีปรากฏในรูปของสิทธิ
เรียกร้อง  เช่น  สิทธิเรียกร้องให้กระท าการ  สิทธิในการด าเนินคดี  กล่าวคือ  การใช้สิทธิและ
เสรีภาพของปัจเจกบุคคลมิอาจจะบรรลุความมุ่งหมายไดห้ากปราศจากการเขา้มาด าเนินการอยา่งใด
อยา่งหน่ึงจากฝ่ายรัฐ  ตามความเห็นของ  Jellinek  สิทธิเรียกร้องประเภทน้ีเป็นสิทธิแห่งศูนยก์ลาง
ของสิทธิท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย  อน่ึง  ตามบทบญัญติัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย  พุทธศกัราช  2550  มีตวัอย่างของสิทธิและเสรีภาพในกลุ่ม  status  positivus  เช่น  สิทธิใน
กระบวนการยติุธรรม  (มาตรา  40)  เป็นตน้ 
   ค.  status  actives  หมายถึง  สิทธิและเสรีภาพประเภทท่ีไดรั้บการบญัญติัรับรอง
ในรูปสิทธิของพลเมืองท่ีปัจเจกบุคคลสามารถใชสิ้ทธิของตนในการเขา้ไปมีส่วนร่วมสร้างเจตจ านง
ทางการเมืองหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัองค์กรของรัฐ  สิทธิพลเมืองประเภทน้ี  ไดแ้ก่  สิทธิของผู ้

                                                      
30 Pieroth  /  Schlink,  Grundrechte-Staatsrecht  II,  9.  Aufl.,  S.  21  อ้างถึง                

ในบรรเจิด  สิงคะเนติ,  หลกัพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรคีวามเปน็มนุษย์  ตาม
รัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2540, (กรุงเทพ ฯ : วญิญูชน, 2543), หนา้ 48 - 49. 
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เลือกตั้ง  สิทธิในการลงสมคัรรับเลือกตั้ง สิทธิในการสมคัรเขา้รับราชการ  สิทธิในการจดัตั้งพรรค
การเมือง  รวมตลอดถึงสิทธิในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองอ่ืน ๆ  เป็นตน้  อน่ึง  สิทธิและ
เสรีภาพประเภท  status  activus  มกัจะจ ากดัใหมี้แต่เฉพาะพลเมืองแห่งรัฐนั้น  ๆ 
  การแบ่งประเภทสิทธิและเสรีภาพตามแนวคลาสสิกของเยอรมนัท่ีอาศยัลกัษณะ
แห่งการใชสิ้ทธิและเสรีภาพของประชาชนกบัหนา้ท่ีของรัฐเป็นขอ้พิจารณาในการแบ่ง  ซ่ึงสามารถ
ท าให้เขา้ใจพื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพแต่ละประเภทดงักล่าวว่ามีจุดมุ่งหมายประการใด  การท่ี
จะท าให้บรรลุความมุ่งหมายต่อสิทธิและเสรีภาพแต่ละประเภทนั้น  รัฐจะตอ้งด าเนินการอย่างไร  
ทั้งน้ี  เพื่อให้ประชาชนสามารถท่ีจะพฒันาบุคลิกภาพแห่งตนให้เป็นไปเช่นตามท่ีตนเองประสงค์
และปรารถนาอย่างมีนัยสอดคล้องต่อสิทธิและเสรีภาพตามประเภทท่ีรัฐได้ให้การรับรองและ
คุม้ครอง 
 

   3.2  การแบ่งสิทธิและเสรีภาพโดยพจิารณาจากเงื่อนไขของการจ ากดั 
 

   เป็นการพิจารณาถึงการแบ่งแยกประเภทของสิทธิและเสรีภาพท่ีการแบ่งนั้ น
พิจารณาจากเง่ือนไขการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพว่า  สิทธิและเสรีภาพใดเป็นสิทธิและเสรีภาพท่ีอยู่
ภายใต้เง่ือนไขของกฎหมายหรือไม่  หรือหากอยู่ภายใต้เง่ือนไของกฎหมายแล้วจะอยู่ภายใน
เง่ือนไขประเภทใด  ทั้งน้ี  ไดมี้การก าหนดรูปแบบซ่ึงเป็นเง่ือนไขของกฎหมายไว ้ 3  รูปแบบ31  
ไดแ้ก่ 
    ก.  สิทธิเสรีภาพกบัเง่ือนไขตามบทบญัญติักฎหมาย 
    รูปแบบท่ีเป็นเง่ือนไขของกฎหมายทัว่ไป  กรณีน้ีรัฐธรรมนูญบญัญติัถึง
การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพนั้นอาจจะกระท าได้โดยบทบญัญติัของกฎหมายซ่ึงรัฐธรรมนูญมิได้
บญัญติัเง่ือนไขพิเศษในการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพประการอ่ืน  ประเภทของสิทธิและเสรีภาพกบั
เง่ือนไขของกฎหมายทั่วไป  มีตัวอย่างตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศกัราช  2550  เช่น  สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  41  
บญัญติัวา่ 
    มาตรา  41  “สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง
ขอบเขตแห่งสิทธิและการจ ากดัสิทธิเช่นวา่น้ียอ่มเป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั   
    การสืบมรดกย่อมไดรั้บความคุม้ครอง  สิทธิของบุคคลในการสืบมรดก
ยอ่มเป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั” 
    รัฐธรรมนูญมิไดก้ าหนดเง่ือนไขใด ๆ เก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิดงักล่าวไว้
เป็นเง่ือนไขพิเศษแต่อย่างใด  เพียงได้ก าหนดไวว้่าทั้ งน้ีตามท่ีกฎหมายบญัญติั  อย่างไรก็ตาม       

                                                      
31 บรรเจิด  สงิคะเนติ, เรื่องเดียวกนั, หนา้ 50 – 52. 
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การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขของกฎหมายทัว่ไปดงัไดก้ล่าวมาน้ี  ยงัคงตอ้งอยู่
ภายใตห้ลกัเกณฑ์แห่งความมุ่งหมายทัว่ไปในการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพ  ทั้งน้ี  เพื่อคุม้ครองสิทธิ
ของบุคคลอ่ืนเพื่อการด ารงอยูแ่ละเพื่อความสามารถในการท าภาระหนา้ท่ีของรัฐหรือเพื่อประโยชน์
สาธารณะอ่ืน ๆ 32 อีกดว้ย 

    ข.  สิทธิเสรีภาพกบัเง่ือนไขพิเศษ   
    การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพกบัเง่ือนไขพิเศษ  รัฐธรรมนูญจะบญัญติัถึง
วิธีการเพื่อแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพโดยกฎหมายนั้นจะตอ้งถูกผูกพนัอยู่กบัสถานการณ์ใด
สถานการณ์หน่ึง  หรือตอ้งผกูพนัอยูก่บัวตัถุประสงคใ์ดวตัถุประสงค์หน่ึง  หรือจะตอ้งด าเนินการ
โดยวิธีการท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเท่านั้ น  มีตัวอย่างตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  เช่น  เสรีภาพในการเดินทางตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  34  
บญัญติัวา่ 
    มาตรา  34  “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการ
เลือก  ถ่ินท่ีอยูภ่ายในราชอาณาจกัร 
     การจ ากดัเสรีภาพตามวรรคหน่ึง จะกระท ามิได ้ เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจ
ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อความมัน่คงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือสวสัดิภาพของ
ประชาชนการผงัเมือง หรือเพื่อสวสัดิภาพของผูเ้ยาว.์..” 
    รัฐธรรมนูญ  มาตรา  34  ไดก้  าหนดเง่ือนไขในการจ ากดัเสรีภาพมากข้ึน
การจ ากัดเสรีภาพในการเดินทางจะกระท าได้เฉพาะภายใต้เง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ
เท่านั้น  ฝ่ายนิติบญัญติัไม่สามารถตรากฎหมายข้ึนมาเพื่อจ ากดัเสรีภาพในการเดินทางให้นอกเหนือ       
จากท่ีรัฐธรรมนูญบญัญติัไวไ้ด้  เพราะจะเป็นการขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญ       
มาตรา  39  บญัญติัวา่ 
    รัฐธรรมนูญ  มาตรา  39  “บุคคลไม่ตอ้งรับโทษอาญา  เวน้แต่ไดก้ระท า
การอนักฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นเวลาท่ีกระท านั้นบญัญติัเป็นความผิดและก าหนดโทษไว ้ และโทษท่ีจะ
ลงแก่บุคคลนั้นจะหนกักวา่โทษท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นเวลาท่ีกระท าความผดิมิได ้
    ในคดีอาญาตอ้งสันนิษฐานไวก่้อนวา่ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยไม่มีความผดิ 
     ก่อนมีค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท าความผิดจะ
ปฏิบติัต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผูก้ระท าความผดิมิได”้ 
    รัฐธรรมนูญก าหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิดงักล่าวไวเ้ป็นเง่ือนไข
พิเศษโดยไดก้ าหนดไวว้า่  “เวน้แต่ไดก้ระท าการอนักฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นเวลาท่ีกระท านั้นบญัญติัเป็น
ความผดิและก าหนดโทษไว ้ และโทษท่ีจะลงแก่บุคคลนั้นจะหนกักวา่โทษท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย

                                                      
32 เรื่องเดียวกนั,  หนา้  147. 
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ท่ีใชอ้ยูใ่นเวลาท่ีกระท าความผิดมิได”้ การจ ากดัเสรีภาพในการเดินทางจะกระท าไดเ้ฉพาะภายใต้
เง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญเท่านั้น  ฝ่ายนิติบญัญติัไม่สามารถตรากฎหมายข้ึนมาเพื่อจ ากดั
เสรีภาพในการเดินทางให้นอกเหนือจากท่ีรัฐธรรมนูญบัญญติัไวไ้ด ้ เพราะจะเป็นการขดัหรือแยง้
ต่อรัฐธรรมนูญ 
    ค.  สิทธิเสรีภาพท่ีปราศจากเง่ือนไข   
    สิทธิและเสรีภาพบางประเภทรัฐธรรมนูญไดบ้ญัญติัให้ไม่จ  าเป็นตอ้งอยู่
ภายใต้การจ ากดัโดยกฎหมายใด ๆ ทั้งส้ิน  มีตวัอย่างตามบทบญัญติัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา     
จกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  เช่น  เสรีภาพในการนับถือศาสนาตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  37        
เป็นเสรีภาพประเภทท่ีรัฐไม่สามารถตรากฎหมายข้ึนเพื่อจ ากดัไดเ้ลย  เพราะเป็นเสรีภาพท่ีไดรั้บ
รองไวอ้ย่างสัมบูรณ์  (absolute)33  อย่างไรก็ตาม  การใช้เสรีภาพดงักล่าวตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัการ
จ ากดัสิทธิเสรีภาพอย่างเด็ดขาดดว้ย  เพราะหลกัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพแบบเด็ดขาดนั้นถือว่า
เป็นหลกัสากลซ่ึงไม่สามารถปฏิเสธไดแ้ละตอ้งยอมรับ34  แต่ทั้งน้ีเท่าท่ีไม่ขดัต่อหนา้ท่ีของพลเมือง
หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนอนัเป็นเง่ือนไขท่ีรัฐธรรมนูญคงไว้35 
   การแบ่งสิทธิและเสรีภาพโดยการพิจารณาจากเง่ือนไขของกฎหมายในการ
จ ากดัสิทธิและเสรีภาพนั้น  ก าหนดข้ึนเพื่อประโยชน์ต่อการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายนิติ
บญัญติัในการตรากฎหมายข้ึนมาเพื่อจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญไดรั้บ
รองไวแ้ล้วว่า  เป็นไปตามเง่ือนไขของรัฐธรรมนูญหรือไม่  อย่างไร  หากฝ่ายนิติบัญญัติตรา
กฎหมายข้ึนมา        ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีรัฐธรรมนูญบญัญติัไว ้ ย่อมเป็นการแสดงถึงความไม่
ชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย  การแทรกแซงการใชสิ้ทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนแมรั้ฐจะมี
อ านาจในฐานะท่ีเป็นผูป้กครองก็ตาม  หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐอาจมีผลกระทบกระเทือนต่อ
สิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนไม่ว่าการกระท าของรัฐจะกระท าไปเพื่อคุม้ครองประโยชน์ส่วน
ร่วมหรือประโยชน์สาธารณะก็ตาม  รัฐก็จะตอ้งใช้อ านาจแห่งรัฐนั้นตามครรลองแห่งกรอบของ
กฎหมายท่ีใหอ้ านาจไวเ้ท่านั้น 
 
 
 

                                                      
33 เกรียงไกร  เจริญธนาวัฒน์,  หลักกฎหมายว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ, (กรุงเทพ ฯ : วิญญู

ชน,  2547), หน้า 33. 
34 เรื่องเดียวกนั, หน้า 133. 
35 เรื่องเดียวกนั, หน้า 136. 
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  3.3 กฎเกณฑ์จ ากดัสิทธิเสรีภาพ36 
 

  ความมีสิทธิและเสรีภาพของคนในสังคมนั้นจะไม่เหลืออยู่เลยถ้าทุกคนใช้สิทธิ
เสรีภาพอยา่งเสรีโดยไม่มีขอ้จ ากดั  เพราะในท่ีสุดการใชสิ้ทธิเสรีภาพในลกัษณะดงักล่าวจะน ามาซ่ึง
ความไม่สงบสุขของสังคม  สิทธิเสรีภาพของแต่ละคนในประชาคมจะไดรั้บการรุกรานโดยคนใน
ประชาคมนั้นดว้ยกนัเอง  ดงันั้น  การจ ากดัสิทธิเสรีภาพของบุคคลในสังคมจ าเป็นตอ้งเกิดข้ึนเพื่อ
คุม้ครองสังคมและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของทุกคนในสังคม  และดว้ยเหตุดงักล่าวการจ ากดัสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล  รัฐโดยองค์กรนิติบญัญติัจึงจ าเป็นตอ้งตรากฎหมายข้ึนมาเพื่อจ ากดัสิทธิและ
เสรีภาพของคนในสังคม  ภายใตก้ารจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  ดงัน้ี 

  (1)  การจ ากดัสิทธิเสรีภาพตอ้งเป็นไปเพื่อคุม้ครองสังคมและคุม้ครองเสรีภาพผูอ่ื้น 
  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  29  เป็นบทบญัญติัจ ากดัสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่ตอ้งอยู่
ภายใตเ้ง่ือนไข  บทบญัญติัมาตราน้ีนอกจากจะช้ีให้เหีน็รากฐานของหลกันิติรัฐแลว้ยงัเป็นมา
ตราท่ีศาลรัฐธรรมนูญตอ้งน ามาใชใ้นการพิจารณาความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายหรือ
กฎหมายดว้ย  ทฤษฎีปัจเจกชนนิยมในเร่ืองเก่ียวกบัสิทธิเสรีภาพเป็นท่ียอมรับกนัว่ามนุษยทุ์กคน
เกิดมายอ่มมีศกัด์ิศรี และแมว้า่ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยจ์ะมีลกัษณะแห่งความเป็น  นามธรรมอยู่
บา้ง  แต่ก็สามารถน ามาปรับปรุงให้เป็นรูปธรรมไดเ้พื่อให้มนุษยใ์ชใ้นการก าหนดวิถีชีวิตของตน
ไดด้ว้ยตวัเอง  หากมนุษยไ์ม่มีสิทธิและเสรีภาพเสียแลว้การก าหนดวิถีชีวิตคงหลีกเล่ียงไม่พน้การ
ถูกแทรกแซงจากผูอ่ื้น  โดยเฉพาะจากผูป้กครองรัฐ  ดงันั้น  เพื่อให้การก าหนดวิถีชีวิตของปัจเจก
ชนด าเนินไปไดด้ว้ยตนเอง  รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยทุกรัฐจึงตอ้งมีบทบญัญติัให้การ
รับรองและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลไว ้ เพื่อให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพในดา้น
ต่าง ๆ เพื่อก าหนดวถีิชีวติของตนไดอ้ยา่งท่ีปรารถนา    
  การจ ากดัสิทธิเสรีภาพเพื่อการคุม้ครองสังคมให้มีความสงบสุขนั้นในขณะเดียวกนั
ก็ยงัตอ้งมีเสรีภาพอยูด่ว้ย  รัฐจะตรากฎหมายจ ากดัสิทธิเสรีภาพโดยไม่คงเหลือสิทธิเสรีภาพให้แก่
ประชาชนยอ่มเป็นไปไม่ได ้ แต่รัฐนั้นจะจดัระเบียบการใช้เสรีภาพของประชาชนไดอ้ยา่งไร  การ
จดัระเบียบการใชสิ้ทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นเสรีภาพอาจถูกจ ากดัโดยเด็ดขาด  ดว้ยเหตุผลของ
รัฐท่ีวา่เพื่อคุม้ครององค์กรรัฐ  เพื่อคุม้ครองสังคม  คุม้ครองความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดี
ของประชาชน  เป็นตน้  และนอกจากน้ีการใชเ้สรีภาพของบุคคลหน่ึงอาจจะขดักบัการใชเ้สรีภาพ
ของอีกบุคคลหน่ึงก็ได ้ ดงันั้น  ในกรณีดงักล่าวเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีจะตอ้งเขา้มาแกไ้ข  อย่างไรก็
ตามรัฐจะจ ากดัสิทธิเสรีภาพของบุคคลโดยเด็ดขาดทั้งหมดยอ่มเป็นไปไม่ได ้ บางคร้ังรัฐตอ้งจ ากดั
สิทธิเสรีภาพแบบสัมพทัธ์  (relative  limitation)  ซ่ึงเป็นการจ ากดัเสรีภาพแบบเหมาะสมตามภาวะ

                                                      
36 www.nesac.go.th/document/images.doc  สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาต ิ สบืค้น  28  มิถนุายน  พ.ศ. 2555. 

http://www.nesac.go.th/document/images.doc%20%20สภา
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ของสังคมเพื่อคุม้ครองสังคมโดยจ ากดัเสรีภาพของคนบางกลุ่ม  เช่นเม่ือเกิดภาวะวิกฤตในบา้นเมือง
จึงจ ากดัสิทธิในการเดินทางได้  เสรีภาพเหล่าน้ีเรียกอีกอย่างว่า  สิทธิเสรีภาพท่ีไดรั้บการรับรอง
อยา่งสัมพทัธ์  แต่มีสิทธิเสรีภาพบางประเภทท่ีรัฐไม่สามารถตรากฎหมายมาจ ากดัไดเ้ลย  เป็นสิทธิ
เสรีภาพท่ีไดรั้บการรับรองไวอ้ยา่งสัมบูรณ์  (absolute)  เช่น  เสรีภาพในการนบัถือศาสนา  เสรีภาพ
ทางดา้นมโนธรรมและความคิดเป็นเสรีภาพท่ีปราศจากเง่ือนไขนัน่เอง 
  (2)  การคุม้ครองเสรีภาพจากการละเมิดของรัฐ 
  ในขณะท่ีรัฐตรากฎหมายข้ึนจ ากดัการใชสิ้ทธิเสรีภาพของประชาชนไดน้ั้น  รัฐตอ้ง
ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพท่ีกฎหมายไดใ้ห้การรับรองและคุม้ครองไวใ้ห้แก่ประชาชนแลว้ดว้ย  การ
คุม้ครองเสรีภาพจากการละเมิดของรัฐ  เจา้หนา้ท่ีของรัฐ  หน่วยงานของรัฐมีอยูส่ามระดบัดว้ยกนั  
ดงัน้ี 
   ก.  รัฐธรรมนูญบญัญติัไวว้า่  สิทธิเสรีภาพบางประเภทนั้นรัฐไม่สามารถ
ตรากฎหมายออกมาจ ากดัได้เลย  เน่ืองจากสิทธิเสรีภาพประเภทน้ีรัฐได้รับรองไวอ้ย่างสัมบูรณ์  
ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้  ถา้รัฐตรากฎหมายมาจ ากดัสิทธิเสรีภาพท่ีมีการรับรองอยา่งสัมบูรณ์เท่ากบั
วา่กฎหมายนั้นจะขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ  และกฎหมายดงักล่าวจะไม่มีผลใชบ้งัคบัไดต่้อไป 
   ข.  การจ ากดัสิทธิเสรีภาพนั้นตอ้งตราเป็นกฎหมายท่ีมาจากรัฐสภาซ่ึง
แสดงออกถึงเจตนารมณ์ของประชาชน  ถือว่าเจตนารมณ์ร่วมกนัของประชาชนเท่านั้นท่ีจะจ ากดั
สิทธิเสรีภาพของประชาชนไดใ้นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  ดงันั้น  หากรัฐตอ้งการ
จ ากดัสิทธิเสรีภาพของประชาชนในเร่ืองใด  รัฐตอ้งตรากฎหมายข้ึนมาในรูปของพระราชบญัญติั   
มิเช่นนั้นรัฐหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐจะไม่สามารถกระท าการใดได ้ เช่น  การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
ของประชาชนเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในทางเศรษฐกิจและทางกรรมสิทธ์ิ  แต่รัฐสามารถ
เวนคืนท่ีดินของประชาชนไดเ้ม่ือไดมี้การตรากฎหมายวา่ดว้ยการเวนคืนในท่ีดินดงักล่าว  เป็นตน้ 
   ค.  ถา้มีการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน  รัฐตอ้งจดัให้มีองค์กร
ของรัฐท าหน้าท่ีคุม้ครองประชาชนท่ีถูกท าละเมิด  เช่น  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ผูต้รวจการแผ่นดิน  ศาลยุติธรรม  หรือศาลปกครอง  เป็นตน้  นอกจากน้ีถ้าฝ่ายนิติบญัญติัตรา
กฎหมายข้ึนจ ากดัสิทธิเสรีภาพและขดัต่อรัฐธรรมนูญแลว้  รัฐตอ้งมีองค์กรช้ีขาดในเร่ืองดงักล่าว  
เช่น  ศาลรัฐธรรมนูญ  เป็นตน้ 
  (3)  การคุม้ครองเสรีภาพจากการละเมิดของบุคคลอ่ืน 
  รัฐมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งควบคุมมิใหปั้จเจกชนคนหน่ึงมาละเมิดสิทธิเสรีภาพของปัจเจก
ชนอีกคนหน่ึง  การกระท าหนา้ท่ีดงักล่าวของรัฐเป็นไปเพื่อการปกป้องคุม้ครองคนทุกคนในสังคม
นั้น  ใหมี้ความสงบสุขและตอ้งมีการก าหนดโทษไว ้ ถา้มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพเกิดข้ึนทั้งทางแพ่ง
และทางอาญา 
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4.  รัฐธรรมนูญมาตรา  39  กบัการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม    
   
  สิท ธิและเส รีภาพของชนชาวไทยตามท่ีบัญญัติไว้ใน รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มีวิวฒันาการผนัแปรไปตามยุคตามสมยัแห่งการร่าง

รัฐธรรมนูญ  ในหมวดท่ี  3  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยมีบญัญติัตั้งแต่มาตรา 26  ถึง  มาตรา 

69 รวม 43  มาตรา ทั้งน้ี   ได้บญัญติัหลักประกันและข้อจ ากดัในการใช้สิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนไวด้้วยอยู่ในมาตรา  26 ถึง มาตรา  31  ส าหรับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตาม

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  39  เป็นสิทธิท่ีไดรั้บการพฒันาอยูใ่นระบบกฎหมายไทยมาอย่างยาวนานใน

รัฐธรรมนูญน้ีไดบ้ญัญติัอยูใ่นหมวดท่ี  4  และจะมีเร่ืองของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ สิทธิมนุษยชน  

และความเสมอภาครวมอยูด่ว้ยเสมอ  ในหวัขอ้น้ีจะศึกษา 

   -   ระบบกฎหมายไทยกบัสิทธิในกระบวนการยติุธรรม 

   -   สิทธิเสรีภาพ  ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ และความเสมอภาค 

   -   เจตนารมณ์และสาระส าคญัเก่ียวกบั  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  39 

  4.1  ระบบกฎหมายไทยกบัสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

           ระบบกฎหมายในประเทศไทยมีพฒันาการมาอย่างต่อเน่ืองตั้ งแต่สมัย       

กรุงศรีอยุธยาจนถึงในสมยัรัชการท่ี 5  ไดมี้การน าระบบกฎหมายสากลมาใช้  ทั้งจากกฎหมายท่ี    

ไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร  (Common  Law)  และลายลกัษณ์อกัษร  (Civil  Law)  ซ่ึงกระบวนการ

ด าเนินคดีกบัผูต้อ้งหาและจ าเลยเป็นการผสมผสานตามระบบกล่าวหาและระบบไต่สวนเขา้ดว้ยกนั  

โดยระบบกล่าวหาภาระการค้นหาพยานหลักฐานตกอยู่กับฝ่ายท่ีกล่าวหา  ระบบไต่สวนศาล            

มีอ านาจค้นหาพยานหลักฐานเอง  ทั้ งน้ี  ระบบกฎหมายของประเทศไทย  หากแบ่งตามกลุ่ม

ผูเ้ก่ียวขอ้ง  และไดรั้บผลกระทบจากกฎหมายแลว้สามารถแบ่งได ้ 3  กลุ่ม37  คือ 

  (1)  กฎหมายเอกชน ไดแ้ก่ มาตรการขอ้บงัคบัท่ีกล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง

เอกชนต่อเอกชนด้วยกันในฐานะท่ีเท่าเทียมกัน เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  และ

พระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์  เป็นตน้   

  (2)  กฎหมายมหาชน  ไดแ้ก่  กฎหมายท่ีก าหนดสถานะและความสัมพนัธ์ระหวา่ง

รัฐ  หน่วยงานของรัฐ  กับเอกชน  หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน  โดยท่ีรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ

เหนือกวา่ในฐานะเป็นผูป้กครอง  และเป็นกฎหมายท่ีก าหนดบทบาทการใชอ้ านาจและหนา้ท่ีของ

                                                      
37

 กองงานคณะกรรมการยุติธรรมแห่งชาติ, กระบวนการยุติธรรมไทย, (กรุงเทพ ฯ :
ส านักงานกิจการยุติธรรม, 2552), หน้า 3 - 5. 
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หน่วยงาน  หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐในการปกครองประเทศ  รวมถึงก าหนดขั้นตอนและกระบวนการ

ในการตรวจสอบการใช้อ านาจดังกล่าวด้วย  กฎหมายท่ีถือว่าเป็นกฎหมายมหาชน  ได้แก่  

รัฐธรรมนูญ  กฎหมายปกครอง  กฎหมายอาญา  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง่  และพระธรรมนูญศาลยติุธรรม เป็นตน้ 

  (3)  กฎหมายระหว่างประเทศ  คือ  บรรดากฎหมายท่ีก าหนดความสัมพนัธ์

ระหวา่งรัฐต่อรัฐในสถานะท่ีเป็นบุคคลตามกฎหมายระหวา่งประเทศเช่นเดียวกนั  โดยอาจเกิดจาก

จารีตประเพณีหรือหลกัการต่าง ๆ ท่ีองคก์รระหว่างประเทศให้การยอมรับมีสภาพบงัคบั  ประเทศ   

ท่ีเป็นสมาชิกตอ้งปฏิบติัตาม  เช่น  สนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ  ทั้งน้ีกฎหมาย

ระหว่างประเทศแบ่งได้  3  ประเภท  ได้แก่  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง  กฎหมาย

ระหวา่งประเทศแผนกคดีบุคคล  และกฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดีอาญา 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยซ่ึงเป็นกฎหมายมหาชนสาขาหน่ึง  โดยใน

ระบบกฎหมายไทยได้น าระบบกฎหมายสากล  ทั้ งกฎหมายท่ีไม่ เ ป็นลายลักษณ์อักษร         

(Common law) และกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร  (Civil Law)  มาผสมผสานกนั  ในเร่ืองสิทธิใน

กระบวนการยุติธรรมตามมาตรา  39  จึงเป็นไปตามระบบกฎหมายทั้งกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร  

และกฎหมายท่ีไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือกฎหมายจารีตประเพณี  โดยศาลจะใช้ระบบไต่สวน 

ส่วนผูก้ล่าวหา  หรือพนกังานอยัการ  หรือโจทกค์ดีอาญา  จะใชร้ะบบกล่าวหา 

  4.2  สิทธิเสรีภาพ  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  และความเสมอภาค 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  4 ได้บญัญัติ

รับรองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิเสรีภาพ  และความเสมอภาค  ของบุคคลย่อมได้รับความ

คุม้ครองโดยบทบญัญติัรัฐธรรมนูญ 

   สิทธิเสรีภาพ  ก่อนท่ีประเทศไทยจะเปล่ียนแปลงการเมืองการปกครอง

จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในปี  พ .ศ. 2475       

ค  าว่าสิทธิและเสรีภาพยงัไมเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย  แต่หลงัจากท่ีประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญเป็น

แม่บทในการปกครองประเทศเช่นอารยประเทศแลว้  จึงไดมี้การบญัญติัรับรองสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชนไวใ้นรัฐธรรมนูญทุกฉบบั  นับแต่มีการเปล่ียนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475   

เป็นต้นมา  อิทธิพลของรัฐธรรมนูญต่างประเทศและปริญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติส่งผลให้ผูร่้างรัฐธรรมนูญนบัแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 

2540  ต่อเน่ืองถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2550    ให้ความส าคญัต่อสิทธิ

และเสรีภาพของประชาชน  จึงไดบ้ญัญติัให้มีการรับรองและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

เพิ่มมากข้ึนจากรัฐธรรมนูญฉบับท่ีผ่านมา   ดังจะเห็นได้จากค าปรารภของรัฐธรรมนูญท่ีว่า           
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ร่างรัฐธรรมนูญท่ีจดัท าใหม่น้ีมีวาระส าคญัเพื่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยใน

รัฐธรรมนูญได้บญัญติัหลกัการส าคญัในเร่ืองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในหมวด  3  ตั้งแต่

มาตรา  26  ถึง  มาตรา  69  รวมทั้งส้ิน  43  มาตรา  

   ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติ

รับรองคุ้มครองศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ไว้ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  26  ให้การใช้อ านาจ              

โดยองค์กรของรัฐทุกองค์กรตอ้งค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ และรัฐธรรมนูญ  มาตรา  28      

ใหบุ้คคลสามารถอา้งศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยไ์ด ้ ซ่ึงรวมถึงความสามารถท่ีจะอา้งศกัด์ิศรีความเป็น

มนุษยเ์พื่อการใชสิ้ทธิทางศาลหรือเพื่อการต่อสู้คดีในศาลได ้

   ความเสมอภาค  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัรับรองความ

เสมอภาคของบุคคลไวต้ามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  5  ประชาชนชาวไทยไม่วา่เหล่าก าเนิด  เพศ  หรือ

ศาสนาใดยอ่มอยูใ่นความคุม้ครองแห่งรัฐธรรมนูญน้ีเสมอกนั  และรัฐธรรมนูญ  มาตรา  30  บุคคล

ยอ่มเสมอกนัในกฎหมายและไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั  ไม่วา่บุคคลนั้น  จะมีขอ้

แตกต่างในเร่ืองถ่ินก าเนิด  เช้ือชาติ  ภาษา  เพศ  อาย ุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  

ฐานะทางเศรษฐกิจ  ความเช่ือทางศาสนา  การศึกษาอบรม  หรือความคิดเห็นทางการเมืองก็ตาม 

  เร่ืองของสิทธิและเสรีภาพ  ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละความเสมอภาคนั้น  จึงเป็น

เร่ืองท่ีส าคญัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  มุ่งให้การรับรองและคุม้ครอง  

ทั้งน้ีเน่ืองจากศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยท่ี์รัฐธรรมนูญรับรองไวจ้ะมีผลในการปฏิบติัไดอ้ย่างแทจ้ริง

ต่อเม่ือบุคคลนั้ นสามารถน าสิทธิต่าง ๆ ท่ีรัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองคุ้มครองแก่บุคคล               

ซ่ึงหมายความถึงสิทธิในกระบวนการบุติธรรมตามรัฐธรรมนูญมาตรา  39  ไปอา้งไดอ้ยา่งเท่าเทียม

กนัในฐานะท่ีศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ป็นรากฐานของสิทธิและเสรีภาพทั้งหลาย  รวมถึงหลกัความ

เสมอภาคในฐานะเป็นหลกัพื้นฐานของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์38  

  4.3  เจตนารมณ์และสาระส าคญัเก่ียวกบัรัฐธรรมนูญ  มาตรา  39 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช  2550   มาตรา  39  บญัญติัอยู่ใน

หมวด  3  ส่วนท่ี  4  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม มีเจตนารมณ์ 39 เพื่อคุม้ครองสิทธิของบุคคล

                                                      
38 บรรเจิด  สิงคะเนติ, หลักพ้ืนฐานสิทธิเสรีภาพและหลักความเสมอภาคและหน้าที่

ของประชาชนไทยตามรัฐธรรมนูญ, (นนทบุรี : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง, 2552), หน้า 11. 
39 ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, เจตนารมณ์รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักร

ไทย  พุทธศักราช 2550, ส านักกรรมาธกิาร 3, หน้า 31. 
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เก่ียวกบัความรับผิดทางอาญา  มิให้ตอ้งรับโทษหนกักวา่ท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายซ่ึงใชอ้ยูใ่นขณะท่ี

บุคคลนั้นกระท าความผดิ  ดงัน้ี 

   1)  ห้ามน าบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาไปลงโทษหรือเพิ่ม

โทษยอ้นหลงัแก่การกระท าท่ีมีอยูก่่อนบทบญัญติัแห่งกฎหมายนั้นมีผลใชบ้งัคบั 

   2)  ตราบเท่าท่ีศาลยงัไม่มีค  าพิพากษาถึงท่ีสุดตอ้งสันนิษฐานไวก่้อนว่า

ผูต้ ้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาไม่เป็นผูก้ระท าความผิด  ดังนั้นจะปฏิบติัต่อบุคคลนั้นเสมือน

ผู ้กระท าความผิดมิได้  บุคคลดังกล่าวย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับปวงชนชาวไทย

นอกเหนือจากสิทธิในฐานะผูต้อ้งหาหรือจ าเลยตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

  อน่ึง  หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของผูก้ระท าความผิดอาญาเป็นสิทธิขั้น

พื้นฐานของมนุษย ์ บุคคลทุกคนยอ่มไดรั้บความคุม้ครองไม่วา่จะเป็นบุคคลท่ีมีสัญชาติไทยหรือไม่

ก็ตาม 

    หมายเหตุ   

    1)  คงเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  

2550  โดยน ามาตรา  32  และมาตรา  33 บญัญติัรวมไวด้ว้ยกนั 

    2) หลักการดังกล่าวน้ีมีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราช 

อาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2492  เป็นคร้ังแรก 

    3)  หลักการดังกล่าวสอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ

มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  ค.ศ. 1948  มาตรา  11  และกติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมือง

และสิทธิทางการเมืองแห่งสหประชาชาติ  ค.ศ. 1966  มาตรา  14  มาตรา  15  

  การท่ีเจตนารมณ์ของบทบญัญติัรัฐธรรมนูญ มาตรา  39  ก าหนดไวเ้ช่นน้ีท าให้

เห็นได้ว่าบุคคลจะไม่ต้องรับโทษทางอาญานั้นได้ผูกพนัอยู่กับโทษท่ีก าหนดไวต้ามประมวล

กฎหมายอาญาเท่านั้น 

 

5.  บทสรุป 

 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  บญัญติัให้การรับรองและ

การคุม้ครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามมาตรา  39  ซ่ึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของ

มนุษย์  บุคคลทุกคนย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นบุคคลท่ีมีสัญชาติไทยหรือไม่ก็ตาม        

อนัเป็นหลักประกันสิทธิของผูก้ระท าความผิดอาญาสอดคล้องกับปฏิญาณสากลว่าด้วยสิทธิ
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มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  และกติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

แห่งสหประชาชาติ  การรับรองและการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพจากการศึกษาการแบ่งประเภทสิทธิ

และเสรีภาพแบบคลาสสิกของประเทศเยอรมนั  ท าใหเ้ขา้ใจถึงพื้นฐานสิทธิเสรีภาพวา่มีจุดมุ่งหมาย

แบ่งประเภทของสิทธิและเสรีภาพเพื่อใหก้ารรับรองและคุม้ครองโดยบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ   

  ผลจากการศึกษาท าให้ทราบถึงการคุม้ครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตาม
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  มาตรา  39  ท่ีมุ่งคุม้ครองบุคคลให้ไม่ตอ้ง
รับโทษอาญา   เวน้แต่ไดก้ระท าการอนักฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นเวลาท่ีกระท านั้นบญัญติัเป็นความผิดและ
ก าหนดโทษไว ้  และโทษท่ีจะลงแก่บุคคลนั้นจะหนกักวา่โทษท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่น
เวลาท่ีกระท าความผิดมิได้  ในคดีอาญา ตอ้งสันนิษฐานไวก่้อนว่าผูต้อ้งหาหรือจ าเลยไม่มีความผิด
ก่อนมีค าพิพากษาอนัถึงท่ีสุดแสดงวา่บุคคลใดไดก้ระท าความผดิ  จะปฏิบติัต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็น
ผูก้ระท าความผิดมิได้  ทั้ งน้ีหากบุคคลใดกระท าความผิดและตอ้งถูกลงโทษ  โทษท่ีบุคคลนั้น       
จะได้รับตอ้งเป็นโทษท่ีก าหนดไวต้ามประมวลกฎหมายอาญา  ได้แก่  การประหารชีวิต  จ  าคุก  
กกัขงั  ปรับ  ริบทรัพยสิ์น  เท่านั้น 
 
        .................................................... 

 

        

 
 


