
ส�ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ
Office of the Constitutional Court
http://www.constitutionalcourt.or.th 

IS
SN

 1
51

3-1
24

6

ศาลรัฐธรรมนูญวารสาร

ยึดหลกันติธิรรม ค�า้จนุประชาธปิไตย ห่วงใยสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน

Constitutional Court Journal

ส�ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ
ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550

อำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธิ์ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทรศัพท์ 0-2141-7777  โทรสำร 0-2143-9500
www.constitutionalcourt.or.th

ปีที่ 18 เล่มที่ 54 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2559

วารสารศาลรัฐธรรม
นู

ญ
   ป

ีท
ี่  18   เล่ม

ท
ี่ 54  เดือน

กัน
ยายน

-ธัน
วาคม

  พ
.ศ.2559



วารสารศาลรัฐธรรมนูญ

Constitutional Court Journal

ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

Office of The Constitutional Court

_17-0121(000)P4.indd   1 5/17/60 BE   1:41 PM



วารสารศาลรัฐธรรมนูญ

Constitutional Court Journal

ปีที่ 18 เล่มที่ 54 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2559

ISSN 1513-1246

ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

Office of the Constitutional Court

พิมพ์ครั้งที่ 1

จ�านวนพิมพ์ 1,000 เล่ม

พฤษภาคม 2560

ราคา 120 บาท

พิมพ์ที่ : บริษัท ธนาเพรส จ�ากัด

9 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 14 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

โทร. 0-2530-4114 (อัตโนมัติ)  โทรสาร 0-2108-8950-51 

E-mail : tanapress@gmail.com

_17-0121(000)P4.indd   2 5/17/60 BE   1:41 PM



IIIวารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 54 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2559

บทบรรณาธิการ

 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ประชาชนชาวไทยต้องพบกับความวิปโยคอย่างใหญ่หลวง  

เนื่องจากส�านักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  

เสด็จสวรรคต ดังนั้น เพื่อเป็นการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได ้ 

กองบรรณาธิการวารสารศาลรัฐธรรมนูญจึงได้น�าค�าถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่กล่าวโดยประธานศาลรัฐธรรมนูญเม่ือวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ลงพิมพ์

ไว้ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญปีที่ 18 เล่มที่ 54 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวารสาร 

ฉบับท้ายสุดของปี 2559 ด้วย 

 วารสารศาลรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังคงเน้นการคัดสรรบทความท่ีเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับ

รัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน และกฎหมายอื่นๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนิติศาสตร์ ด้านการบริหาร

ราชการแผ่นดนิ และนกัวชิาการทางด้านกฎหมาย โดยมบีทความท่ีน่าสนใจเกีย่วกบัเรือ่งสิทธมินษุยชน 

ในหลากหลายมุมมองจากผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.)  

ตั้งแต่รุ ่นท่ี 1 - รุ ่นที่  4 นอกจากนี้  ยังได ้น�าค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่  4/2559 เรื่อง  

ผู ้ ตรวจการแผ ่นดินเสนอเรื่ องขอให ้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 45 ว่า พระราชบัญญัติว่าด้วย 

การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 มาตรา 61 วรรคสอง มีปัญหาเก่ียวกับ 

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 4  

หรือไม่ ซึ่งเป็นค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นที่สนใจของประชาชนโดยทั่วไป และสุดท้าย 

กองบรรณาธิการขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกท่านที่ได้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพให้ผู้อ่านได้รับ 

ความรูอ้นัมคีณุค่ายิง่ และขอขอบคณุผูม้อีปุการคณุท่ีกรุณาสนใจติดตามมาโดยตลอดกองบรรณาธกิาร

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านในการศึกษาค้นคว้าและต่อยอดความรู้ 

ในทางวิชาการบ้างไม่มากก็น้อย ทั้งนี้ หากมีข้อเสนอแนะประการใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท�า

วารสารศาลรัฐธรรมนูญแล้ว กองบรรณาธิการขอน้อมรับด้วยความยินดียิ่ง

  บรรณาธิการ
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ค�ากล่าวแสดงความอาลัยถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559

  ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้  

ข้าพระพุทธเจ้า นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการ 

ศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อรับทราบประกาศ 

ส�านักพระราชวัง ฉบับลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  

เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ยังความวิปโยคโทมนัสอย่างยิ่งใหญ่ แก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าและ

พสกนิกรชาวไทย

  ปวงข้าพระพุทธเจ้า ล้วนเกิดและเติบโตมาในรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้ส�านึกตระหนักเสมอมาในพระราชจริยาวัตรที่ทรงพระราชอุตสาหะบ�าเพ็ญ 

โดยตลอด ต่อเนื่องนับแต่เถลิงถวัลยราชสมบัติ ว่าการทั้งหลายทั้งปวงนั้น ก็เพื่อความสุขสมบูรณ์ของ 

อาณาประชาราษฎร์ และประเทศชาติเป็นที่ตั้ง ราชอาณาจักรไทยด�ารงความสวัสดีสืบมา  

ก็ด้วยพระบุญญาธกิารบารมเีป็นอเนกอนนัต์ ด้วยทรงยดึมัน่ในทศพธิราชธรรมแห่งบรมกษตัรยิาธริาช

ตามขัตติยะราชประเพณีอยู่เป็นนิจ สถิตอยู่ในธรรมจริยาสัมมาปฏิบัติเป็นอาจิณ พระราชกรณียกิจ 

น้อยใหญ่จึงบรรลุศุภผล พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมสุดจะพรรณนานี้ จึงครองน�้าใจ 

ของคนไทยทั้งชาติให้มีใจผูกพันสนิทแนบแน่นด้วยความจงรักภักดีอย่างมิรู้คลาย

  ในวาระแห่งความโทมนัสยิ่งนี้ เหล่าข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมจิตแสดงความอาลัยถวายแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย เป็นเวลา 9 นาที
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กรพจน์ อัศวินวิจิตร*

หลักสิทธิมนุษยชนกับกระบวนการสรรหา

องค์กรพิจารณาวินิจฉัยความผิดวินัยทางงบประมาณ

และการคลังของไทย

1. บทน�า
	 	 เนื่องด้วยในปัจจุบันสังคมไทยได้ให้ความส�าคัญกับการตรวจเงินแผ่นดินมากยิ่งข้ึน	 ทั้งนี ้

เพื่อรักษาไว้ซ่ึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด�าเนินงาน	 และเป็นการป้องกันการทุจริตและ

ความเสยีหายมใิห้เกดิขึน้แก่หน่วยงานของรฐั	ดงัพระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ทีว่่า	 

“การควบคุมและตรวจสอบเงินแผ่นดินเป็นสิ่งส�าคัญและจ�าเป็น	 เพราะเงินแผ่นดินนั้น	 คือ	 เงินของ

ประชาชนทัง้ชาต”ิ1	องค์กรตรวจเงนิแผ่นดินไทยจึงมบีทบาทส�าคญัในการควบคมุตรวจสอบการใช้จ่าย 

เงินแผ่นดิน	 ตลอดจนช่วยให้พบและด�าเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง	 พร้อมทั้งหามาตรการแก้ไขป้องกัน 

ไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมการเงินการคลังของรัฐ	 อันเป็นที่มาของ	 “วินัยทางงบประมาณ

และการคลัง”นั่นเอง

	 	 “วินัยทางงบประมาณและการคลัง”	ปรากฏขึ้นคร้ังแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 

พุทธศักราช	 2540	 ซึ่งก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอ�านาจในการก�าหนดหลักเกณฑ์

และวิธีพิจารณาในเรื่องวินัยทางงบประมาณและการคลัง	 และก�าหนดโทษปรับทางปกครองในการ

วินิจฉัยความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังในฐานะองค์กรสูงสุด	 คณะกรรมการตรวจเงิน 

แผ่นดนิจงึอาศยัอ�านาจดงักล่าว	ตราพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	

พ.ศ.	 2542	 โดยก�าหนดให้คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังเป็นผู้พิจารณาความผิด

วินัยทางงบประมาณและการคลังและก�าหนดโทษปรับทางปกครองในฐานะ	“ผู้พิจารณาในเบื้องต้น” 

*	 กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน,	ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร	“หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”	(นธป.)	รุ่นที่	4	ของส�านักงาน 
	 ศาลรัฐธรรมนูญ
1 พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานแก่ข้าราชการส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน	 เนื่องในโอกาส 
	 ที่ส�านักงานตรวจเงินแผ่นดินครบ	80	ปี	แห่งการสถาปนา	วันที่	31	สิงหาคม	2538
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กรพจน์ อัศวินวิจิตร

และเสนอมตต่ิอคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิเพือ่วนิจิฉัยชีข้าด2	ในฐานะ	“องค์กรชีข้าดสงูสดุ” และ

หากต้องการโต้แย้งในค�าวินิจฉัยดังกล่าวสามารถใช้สิทธิโต้แย้งไปยังศาลปกครองได้

	 	 ดังน้ัน	 ในฐานะที่	 “คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง”	 และ	 “คณะกรรมการ

ตรวจเงนิแผ่นดนิ”	เป็นองค์กรพจิารณาวนิจิฉยัความผดิวนิยัทางงบประมาณและการคลงั	ซึง่มอี�านาจ

ในการก�าหนดโทษปรับทางปกครอง	 อันกระทบต่อสิทธิของคู่กรณี	 การได้มาซึ่งองค์กรพิจารณา 

ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังทั้งสอง	 จึงต้องมีหลักประกันความเป็นอิสระและเป็นกลาง

เพื่อให้สอดคล้องต่อหลักสิทธิมนุษยชนท้ังตามประเพณีการปกครองของไทยและพันธกรณีระหว่าง

ประเทศ	 ซึ่งบทความนี้จะได้ท�าการศึกษาถึงหลักสิทธิมนุษยชน	 ทั้งตามกฎหมายระหว่างประเทศ	 

และตามกฎหมายภายในของไทย	 เพื่อพิเคราะห์ถึงกระบวนการสรรหาองค์กรพิจารณาความผิดวินัย 

ทางงบประมาณและการคลงัของไทยว่าสอดคล้องต่อหลักสิทธมินุษยชนหรือไม่	อย่างไร	โดยได้แบ่งล�าดับ 

การศึกษาออกเป็น	3	ส่วนส�าคัญ	ได้แก่	ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน	หลักสิทธิมนุษยชน

กับกระบวนการสรรหาองค์กรพิจารณาวินิจฉัยความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของไทย 

ตลอดจนบทสรุปและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

2. ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
  2.1 ความหมายของสิทธิมนุษยชน

	 	 สทิธมินษุยชน	หรอื	Human	Rights	เป็นค�าทีม่กีารกล่าวถงึกนัอย่างมาก	แต่ยงัไม่มกีารก�าหนด

ค�านยิามไว้ชดัเจน	แม้แต่กฎบตัรสหประชาชาต	ิกห็าได้กล่าวถงึค�านยิามไว้	ปรากฏแต่เพยีงในอารมัภบท	

ซึง่กล่าวถงึความมุง่หมายของสหประชาชาตว่ิา	“เพ่ือเป็นการยนืยนัและให้การรับรองถงึสิทธขิัน้พ้ืนฐาน

ของความเป็นมนษุย์ ในศักด์ิศรแีละคณุค่าของมนษุยชาต”ิ	ตลอดจนปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน	 

(The	Universal	 Declaration	 of	 Human	 Rights)	 อันถือเป็นแม่บทของสิทธิมนุษยชน	 ก็หาได้มี 

การก�าหนดค�านิยามใดๆ	ไว้	เพียงแต่จ�าแนกสิทธิมนุษยชนออกเป็นประเภทต่างๆ	ดังนี้3

2		 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	พ.ศ.	2542
	 	 มาตรา	15	ให้คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน	การก�าหนดหลักเกณฑ ์
	 มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน	การก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาในเรื่องวินัยทางงบประมาณและการคลัง	 
	 การให้ค�าปรกึษาและค�าแนะน�า	การเสนอแนะให้มกีารแก้ไขข้อบกพร่องเกีย่วกบัการตรวจเงินแผ่นดนิ	การก�าหนดโทษปรบั 
	 ทางปกครอง	 การพิจารณาวินิจฉัยความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังในฐานะที่เป็นองค์กรสูงสุด	 การพิจารณา 
	 เลือกผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและการด�าเนินการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ 
	 รัฐธรรมนูญนี้ในเรื่องดังต่อไปนี้
	 	 (5)	 ก�ากับและเป็นองค์กรชี้ขาดสูงสุดในกระบวนการทางวินัยทางงบประมาณและการคลังตามบทบัญญัติใน 
	 ส่วนที่	2	ของหมวดนี้
3	 อุดมศักดิ์	สินธิพงษ์,	2552,	สิทธิมนุษยชน,	พิมพ์ครั้งที่	3,	วิญญูชน,	กรุงเทพฯ,	หน้า	23.
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หลักสิทธิมนุษยชนกับกระบวนการสรรหาองค์กรพิจารณาวินิจฉัยความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของไทย

	 	 1)	 สิทธิทางแพ่งและการเมือง	 (Political	 and	 Civil	 Rights)	 เป็นสิทธิตามธรรมชาติที่มีมา 

แต่ดั้งเดิม	 ประกอบไปด้วย	 สิทธิและเสรีภาพในการเคลื่อนไหว	 สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน	 

สทิธทิีจ่ะได้รบัการพจิารณาคดอีย่างเป็นธรรม	สทิธใินความเป็นส่วนตวั	สทิธใินการเลอืกนบัถอืศาสนา	 

สิทธิในการแสดงออกอย่างเสรี	สิทธิในการลี้ภัยและสิทธิของผู้ถูกกระท�าทารุณกรรม

	 	 2)	 สิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม	 (Economic	 Social	 and	 Culture	 Rights)	 

เป็นสิทธิที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความเป็นอยู่	 สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของมนุษย์	 ประกอบ 

ไปด้วย	 สิทธิในการศึกษา	 สิทธิในการก่อต้ังสหภาพแรงงาน	 สิทธิในมาตรฐานการครองชีพท่ีดีและ 

อย่างเพียงพอ	ตลอดจนสิทธิในการหยุดพักผ่อนจากการท�างาน	เป็นต้น

	 	 คริสตอฟ	 สวินนาร์สกี	 ได้กล่าวถึงความหมายของค�าว่า	 “สิทธิมนุษยชน”	 สรุปได้ว่า	 

สิทธิมนุษยชน	อาจหมายถึง	 แหล่งอ้างอิงของข้อความคิดทางการเมืองต่างๆ	แต่ละทฤษฎีหรือส�านัก 

ความคิดทางสังคม	 ซึ่งอาจพบได้จากบรรดาเสรีภาพขั้นพื้นฐานต่างๆ	 ที่มีอยู ่มากมายและจาก 

หลักประกันต่างๆ	 ตามท่ีบัญญัติอยู่ในกฎหมายภายในของแต่ละรัฐ	 ซึ่งเป็นการยอมรับข้อความคิด 

ทีไ่ด้มกีารรเิริม่จากการปรากฏขึน้ในรปูตราสารระหว่างประเทศซ่ึงใช้เป็นหลักประกนัแก่ปัจเจกชนและ

ใช้จ�ากัดอ�านาจอธิปไตยของรัฐที่มีอยู่เหนือพลเรือนและดินแดนของตน4

	 	 ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	 2542	 ได้ให้ความหมายของ	 

“สิทธิมนุษยชน”	 ว่า	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับ 

การรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทย 

มีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม

	 	 จากบริบทข้างต้น	 ผู้เขียนจึงเห็นว่า	 สิทธิมนุษยชน	 หมายถึง	 สิทธิความเป็นมนุษย์หรือสิทธ ิ

ในความเป็นคน	 อันเป็นสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนที่ติดตัวมาต้ังแต่เกิด	 สิทธิมนุษยชน 

เป็นสิทธิท่ีไม่สามารถโอนให้แก่กันได้	 และไม่มีบุคคล	 องค์กรหรือแม้แต่รัฐจะล่วงละเมิดสิทธิความ 

เป็นมนุษย์นี้ได้	หากมีการล่วงละเมิดต่อสิทธิดังกล่าวย่อมจะได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายนั่นเอง

  2.2 สิทธิมนุษยชนตามกฎหมายระหว่างประเทศ

	 	 จากการที่นานาประเทศได้พยายามเรียกร้องเพื่อให้มีการคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนมากขึ้น 

ส่งผลให้ในวันท่ี	 10	 ธันวาคม	 ค.ศ.	 1948	 จึงได้มีการประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 

(The	Universal	Declaration	of	Human	Rights)	ขึน้	เพ่ือแสดงถงึเจตนารมณ์ร่วมกนัของรัฐสมาชกิ 

ว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งส�าคัญ	และควรให้ความคุ้มครองภายใต้แนวคิดที่ว่า

4	 ประสิทธิ	เอกบุตร	(ผู้แปล),	2540,	กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกับสิทธิมนุษยชน,	วารสารนิติศาสตร์,	ฉบับที่	4,	 
	 ปีที่	27	(ธันวาคม	2540),	หน้า	1162	–	1164.
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  “มนุษย์ทั้งหลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในเกียรติศักดิ์และสิทธิ ต่างมีเหตุผลและ

มโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันด้วยเจตนารมณ์แห่งภราดรภาพ”5

	 	 แม้ว่าตามปฏิญญาดังกล่าวจะมิได้ให้ค�านิยามของค�าว่า	“สิทธิมนุษยชน”	ไว้	แต่หากพิเคราะห์

ตามบทบัญญัติแล้ว	 จะเห็นได้ว่าสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองสามารถแบ่งออกได้เป็น	 2	 ประเภทตามที ่

ได้กล่าวแล้วข้างต้น	คอื	1)	สทิธขิองพลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง	และ	2)	สทิธทิางเศรษฐกจิและสงัคม	

แต่มิได้แยกไว้ชัดแจ้งว่าสิง่ใดเป็นสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง	หรือสิทธทิางเศรษฐกจิและสังคม	

เป็นแต่เพียงการแบ่งแยกจากนักวิชาการเท่านั้น

	 	 ทั้งนี้	 ศาสตราจารย์	 ดร.	 จิ๊ด	 เศรษฐบุตร6	 ได้แบ่งสิทธิตามปฏิญญาดังกล่าวออกเป็น	 สิทธิที่ 

ชัดแจ้งและสิทธิที่ไม่ชัดแจ้ง	 โดยสิทธิที่ชัดแจ้ง	 คือ	 สิทธิที่ได้รับการรับรองอย่างชัดแจ้ง	 ไม่อาจจะ

เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้	 เช่น	 สิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม	 ในขณะที่สิทธิที ่

ไม่ชัดแจ้ง	 เป็นสิทธิที่ก�าหนดไว้กว้างๆ	 ซึ่งอาจมีข้อยกเว้นได้ตามความจ�าเป็น	 เช่น	 สิทธิในการแสดง 

ความคิดเห็น

	 	 แต่ด้วยเหตุที่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมิใช่สนธิสัญญา	 จึงไม่ก่อให้เกิดความผูกพัน 

ตามกฎหมายแก่รัฐสมาชิก	 เป็นเพียงมาตรฐานที่ประเทศทั้งหลายพึงใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเท่านั้น	 

ประเทศต่างๆ	 จึงได้ร่วมกันจัดท�าสนธิสัญญา	 ซ่ึงมีพันธะผูกพันตามกฎหมาย	 เพ่ือการคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชนขึ้นหลายฉบับด้วยกัน	เช่น	Convention	on	the	Prevention	and	Punishment	of	 

the	crime	of	Genocide	1948,	International	Convenant	on	Civil	and	Political	Rights	1966	 

เป็นต้น	โดยประเทศไทยได้ร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน	ดังนี้

	 	 1)	 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	ค.ศ.1989	(Convention	on	the	Rights	of	the	Child)

	 	 2)	 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	ค.ศ.	1979	(Convention	

on	the	Elimination	of	all	Forms	of	Discrimination	against	Woman)

	 	 3)	 กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธิพลเมอืง	และสิทธทิางการเมอืง	ค.ศ.	1966	(International	

Convenant	on	Civil	and	Political	Rights)

	 	 4)	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคมและวัฒนธรรม	 ค.ศ.	 1966	 

(International	Convenant	on	Economic	Social	and	Cultural	Rights)

	 	 5)	 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ	 ค.ศ.	 1965	 

(Convention	on	the	Elimination	of	all	Forms	of	Racial	Discrimination)

5		 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	(Universal	Declaration	of	Human	Rights)	ข้อ	1
6		 กุลพล	พลวัน,	2538,	พัฒนาการแห่งสิทธิมนุษยชน,	พิมพ์ครั้งที่	3,	วิญญูชน,	กรุงเทพฯ,	หน้า	51	-	52.
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หลักสิทธิมนุษยชนกับกระบวนการสรรหาองค์กรพิจารณาวินิจฉัยความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของไทย

	 	 6)	 อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่ไร้มนุษยธรรม	 (Convention	

against	Torture	and	Other	cruel	Inhuman	or	Degrading	Treatment	or	Punishment)

	 	 7)	 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ	ค.ศ.	2008	(Convention	on	the	Rights	of	Persons	

with	Disabilities)

  2.3 สิทธิมนุษยชนตามกฎหมายภายใน

	 	 โดยทั่วไปแล้วเมื่อรัฐภาคีได้ให้การยอมรับต่อสนธิสัญญาฉบับใดแล้ว	 ย่อมมีหน้าที่ในการตรา

กฎหมายภายในให้สอดคล้องกบัหลกัการในสนธสิญัญาฉบับนัน้	ดงันัน้	เมือ่ประเทศไทยได้ให้การยอมรับ

ต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนทั้ง	 7	 ฉบับข้างต้น	 จึงต้อง

ตรากฎหมายภายในขึน้เพือ่รองรบัหลกัการดงักล่าว	ทัง้ในส่วนของรัฐธรรมนญูและกฎหมายล�าดบัรอง	 

โดยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 ได้ให้ความส�าคัญกับหลักมนุษยชนเป็นอย่างมาก	 นับ

แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 เป็นต้นมา	 ดังตัวอย่างเช่น	 รัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	ได้บัญญัติไว้ใน	มาตรา	4	“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธ ิ

และเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง”	 และรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน	 คือ	 รัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 25577	 ได้กล่าวถึงการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไว้ใน	 มาตรา	 4	 

“ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้  ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และ 

ความเสมอภาค บรรดาท่ีชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทย 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 

ที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้”	 ซึ่งหากพิจารณาตามประเพณี 

การปกครองของไทยตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัต่างๆ	พบว่า	การรบัรองสทิธมินษุยชน 

ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเป็นการคุ้มครองสิทธิตามธรรมชาติทั่วไป	 ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น	 

2	ประเภท	คือ	1)	สิทธิที่ชัดแจ้ง	 เช่น	ความเสมอภาค	สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล	สิทธิในกระบวนการ 

ยุติธรรม	สิทธิในทรัพย์สิน	สิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ	และ	2)	สิทธิที่ไม่ชัดแจ้ง	เช่น	เสรีภาพ 

ในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน	 สิทธิเสรีภาพในการศึกษา	 สิทธิในการได้รับ 

บรกิารสาธารณสขุและสวสัดกิารจากรฐั	สิทธใินข้อมลูข่าวสารและการร้องเรียน	เสรีภาพในการชมุนมุ 

และการสมาคม	สทิธชิมุชน	และสทิธพิทิกัษ์รัฐธรรมนญู	ในส่วนของกฎหมายล�าดับรองนัน้	จะเป็นการ

ตรากฎหมายภายในขึ้นเพื่อรองรับหลักการเฉพาะเรื่อง	เช่น	ตามประมวลกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณา

ความอาญาได้ก�าหนดถึงสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากการจับ	การคุมขัง	และการค้น	เป็นต้น

7	 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	131	ตอนที่	55	ก	ลงวันที่	22	กรกฎาคม	2557
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กรพจน์ อัศวินวิจิตร

3. หลักสิทธิมนุษยชนกับกระบวนการสรรหาองค์กรพิจารณาวินิจฉัยความผิดวินัย 
ทางงบประมาณและการคลังของไทย
	 	 เน่ืองด้วยการพิจารณาวินิจฉัยความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง	 เป็นเร่ืองของ

กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง	 ซึ่งเป็นการใช้อ�านาจรัฐเพ่ือให้การใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพและมีวินัย	 โดยการก�าหนดโทษปรับทางปกครองต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีฝ่าฝืนมาตรการ 

การเงนิการคลงัของรฐั	อนัอาจมผีลกระทบต่อสทิธเิสรภีาพของบคุคลโดยตรง	ประกอบกบัรฐัธรรมนญู 

ได้ก�าหนดให้องค์กรของรัฐทุกองค์กรจะต้องเคารพและให้ความส�าคัญต่อสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนเสมอ	 ดังตัวอย่างเช่น	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 มาตรา	 26	 

บัญญัติไว้ว่า	 “การใช้อ�านาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  

สทิธ ิและเสรภีาพตามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนญูนี”้ ดังนัน้	การพิจารณาความผดิวินยัทางงบประมาณ 

และการคลังจึงต้องมีหลักประกันในการพิจารณาขององค์กรพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณ

และการคลังอันได้แก่	 “คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง”	 และ	 “คณะกรรมการ 

ตรวจเงินแผ่นดิน”	 เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการใช้อ�านาจรัฐ	 ไม่ว่าจะเป็น 

การปกป้องสิทธิของประชาชนในการได้รับประโยชน์จากเงินงบประมาณอย่างทั่วถึงและเต็มเม็ด 

เตม็หน่วย	ตลอดจนการปกป้องสิทธิของประชาชนจากกระบวนการพิจารณาความผิด	โดยการรับรอง 

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังนั้น	 ถือเป็น 

การคุม้ครอง	“สทิธชิดัแจ้ง”	อนัได้แก่	“สทิธทิางแพ่งและการเมอืง”	ในส่วนของ	“สิทธใินกระบวนการ

ยุติธรรม”	ซึ่งเป็นสิทธิที่มิอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

	 	 ทัง้น้ี	หลกัสทิธมินษุยชนตามกฎหมายระหว่างประเทศทีเ่กีย่วกบั	“สทิธใินกระบวนการยตุธิรรม”	

ซึ่งเกี่ยวกับการพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังนั้น	 ปรากฏอยู่ในปฏิญญาสากล 

ว่าด้วยสทิธมินษุยชน	ข้อ	10	ซึง่ก�าหนดว่า	“ทกุคนมสิีทธโิดยเสมอภาคเต็มท่ีในอันท่ีจะได้รับการพิจารณา

ที่เป็นธรรมและเปิดเผยจากศาลที่อิสระและเที่ยงธรรมในการก�าหนดสิทธิและหน้าที่ของตน และการ 

กระท�าผิดอาชญาใดๆที่ตนถูกกล่าวหา”	 และอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา

ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี	 ได้แก่	 กติการะหว่างประเทศ 

ว่าด้วยสิทธิพลเมือง	 และสิทธิทางการเมือง	 (International	 Covenant	 on	 Civil	 and	 Political	

Rights:	ICCPR)	ซึ่งประเทศไทยได้ภาคยานุวัติ	(Accession)	เข้าเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศฉบับ

ดงักล่าว	เมือ่วนัที	่29	ตลุาคม	2539	โดยไม่ได้ตัง้ข้อสงวนแต่อย่างใด	และมผีลใช้บงัคบักบัประเทศไทย

เมื่อวันที่	29	มกราคม	2540	ปรากฏตามข้อ	14	ของกติกาฯ	ซึ่งก�าหนดว่า	“...บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิ

ได้รับการพิจารณาอย่างเปิดเผยและเป็นธรรม โดยคณะตุลาการซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย มีอ�านาจ  

มีความเป็นอิสระ และเป็นกลาง...”
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หลักสิทธิมนุษยชนกับกระบวนการสรรหาองค์กรพิจารณาวินิจฉัยความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของไทย

	 	 ส่วนการตรากฎหมายภายในเพื่อรองรับหลักการตามกฎหมายระหว่างประเทศนั้น	 ในส่วน

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พบในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ	 พุทธศักราช	 2540	 และ

พุทธศักราช	 2550	 ซึ่งได้วางหลักการไว้ว่า	 “บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณา

อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม”	อีกทั้ง	ประเทศไทยได้ยึดถือหลัก	“นิติรัฐ”	(The	Rule	of	law)	 

ซึ่งรัฐต้องปกครองภายใต้กฎหมาย	 และให้ความส�าคัญในการให้ความรับรองและคุ้มครองต่อสิทธิ

เสรภีาพขัน้พืน้ฐานของประชาชน	รฐัจะกระท�าการใดทีม่ผีลกระทบกระเทอืนต่อสทิธแิละเสรภีาพของ

ประชาชนมิได้	เว้นแต่จะมีบทบัญญัติของกฎหมายให้อ�านาจไว้

	 	 จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายภายในประเทศการคุม้ครองสิทธิ

มนษุยชนในกระบวนการยตุธิรรม	ล้วนก�าหนดถงึการพิจารณาคดีทีเ่ป็นธรรมทัง้ส้ินอนัน�าไปสู่ประเด็น

การพิจารณาต่อไปว่า	 การพิจารณาคดีที่เป็นธรรมนั้น	 ต้องประกอบไปด้วยหลักการใดบ้าง	 ซึ่งจาก 

การศึกษาความเห็นของนักวิชาการหลายๆ	 ท่าน	 รวมถึงเอกสารทางวิชาการแล้ว	 ผู้เขียนเห็นว่า	 

หลักประกันความเป็นธรรมในการพิจารณาคดีนั้น	 รวมไปถึง	 กระบวนการสรรหา	 การแต่งตั้ง	 

การถอดถอน	 และวาระการด�ารงต�าแหน่ง	 อันแสดงถึงความเป็นอิสระในการพิจารณาคดี	 ไม่ถูก

แทรกแซงได้โดยง่ายจากหน่วยงานใด	 โดยในที่นี้จะได้ท�าการศึกษาถึงมุมมองด้านสิทธิมนุษยชนกับ	

“กระบวนการสรรหา”	 องค์กรที่ท�าหน้าท่ีในการพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง

ในฐานะหลักประกันความเป็นธรรมในการพิจารณาคดีอย่างหนึ่งนั่นเอง

  

  3.1 กระบวนการสรรหาองค์กรพิจารณาวนิิจฉัยความผดิวนัิยทางงบประมาณและการคลัง

	 	 ด้วยเหตุที่การพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังในปัจจุบัน	 ยังคงเป็นไปตาม

บทบญัญตัใินพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการตรวจเงนิแผ่นดิน	พ.ศ.	2542	ปรากฏตาม

ประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิฉบบัที	่24/25578	เรือ่ง	ให้พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู 

มีผลบังคับใช ้ต ่อไป	 การพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของไทยจึงม	ี 

“คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน”	 เป็นผู้พิจารณาในฐานะองค์กรสูงสุด	และมี	“คณะกรรมการวินัย

ทางงบประมาณและการคลงั”	เป็นผู้พจิารณาในฐานะองค์กรเบือ้งต้น	โดยแต่ละองค์กรมกีระบวนการ

สรรหา	ดังนี้

    3.1.1 กระบวนการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

	 	 	 	 ในปัจจุบันกระบวนการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นไปตามประกาศ 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ฉบับที่	71/25579	เรื่อง	การสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและ 

8	 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	131	ตอนที่	89	ง	ลงวันที่	29	พฤษภาคม	2557
9	 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	131	ตอนที่	124	ง	ลงวันที่	4	กรกฎาคม	2557
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ผูว่้าการตรวจเงนิแผ่นดนิ	ซึง่ก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วยประธานกรรมการ

คนหนึ่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีก	 6	 คน	 ซ่ึงพระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังจากผู้มีความช�านาญ

และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและด้านกฎหมายด้านละ	2	คน	ด้านเศรษฐศาสตร์	ด้านบริหารธุรกิจ	

และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดินอีกด้านละ	1	คน	มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	3	ปี	

นับแต่วนัทีไ่ด้รบัโปรดเกล้าฯ	โดยผูไ้ด้รบัการสรรหาต้องเป็นผูม้สีญัชาตไิทยโดยการเกดิมอีายไุม่ต�า่กว่า	 

45	ปีบริบูรณ์	มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์	 โดยให้มี	“คณะกรรมการสรรหา” จ�านวน	7	คน	

ประกอบด้วย	ประธานศาลฎกีา	ประธานศาลรฐัธรรมนญู	ประธานศาลปกครองสงูสดุ	ประธานกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย	 บุคคลซึ่ง 

ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกจ�านวน	1	คน	และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดคัดเลือก 

อกีจ�านวน	1	คน	โดยให้ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภาท�าหน้าท่ีธรุการคณะกรรมการสรรหา	เมือ่ด�าเนินการ 

สรรหาเสร็จแล้ว	 ให้คณะกรรมการสรรหาเสนอรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการ 

ตรวจเงินแผ ่นดินให ้ประธานสภานิติ บัญญั ติแห ่งชาติน�าขึ้นทูลเกล ้าทูลกระหม ่อมถวาย 

เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

ต่อไป	และให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

    3.1.2 กระบวนการสรรหาคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง

	 	 	 	 เน่ืองด้วยในปัจจุบันไม่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติก�าหนดหลักเกณฑ ์

เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังขึ้นเฉพาะ	 กระบวนการ 

สรรหาคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง	 จึงยังคงเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	พ.ศ.	2542	ซึ่งก�าหนดให้คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณ

และการคลังมาจาก	 “การแต่งตั้ง”	 ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 

คราวละ	 2	 ปี	 นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้ง	 ประกอบด้วยกรรมการตรวจเงิน 

แผ่นดนิคนหนึง่ซึง่คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิแต่งตัง้ให้เป็นประธานกรรมการวนิยัทางงบประมาณ

และการคลัง	และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกไม่น้อยกว่า	4	คน	แต่ไม่เกิน	7	คน	ซึ่งคณะกรรมการตรวจเงิน 

แผ่นดินแต่งตั้งจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี	 ด้านการตรวจสอบภายใน	 ด้านการเงินการคลัง	 

ด้านนิติศาสตร์	หรือด้านการบริหาร

  3.2 หลักสิทธิมนุษยชนกับกระบวนการสรรหาองค์กรพิจารณาวินิจฉัยความผิดวินัย 

ทางงบประมาณและการคลัง

	 	 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า	กระบวนการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก�าหนด

ให้มี	 “คณะกรรมการสรรหา”	 ในขณะที่	 คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังมาจาก 
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หลักสิทธิมนุษยชนกับกระบวนการสรรหาองค์กรพิจารณาวินิจฉัยความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของไทย

การแต่งตั้งของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 หาได้มีคณะกรรมการสรรหาแต่อย่างใด	 ซ่ึงหาก

พิจารณาตามหลักสิทธิมนุษยชนแล้ว	 อาจน�าไปสู่ประเด็นปัญหาได้ว่า	 กระบวนการสรรหาองค์กร

พิจารณาวินิจฉัยความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของไทย	 มีหลักประกันความเป็นธรรม 

เพียงพอแล้วหรือไม่	 ประการใด	 เนื่องด้วยการก�าหนดโทษปรับทางปกครองขององค์กรพิจารณา

วินิจฉัยความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง	 เป็นการกระทบซึ่งสิทธิของคู่กรณีโดยตรง	 ดังนั้น 

การพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง	 จึงควรต้องคุ้มครองถึงสิทธิของผู้ถูกกระทบ 

สิทธินั้น	 โดยหลักส�าคัญประการหน่ึงท่ีมิอาจปฏิเสธได้	 ก็คือ	 หลักประกันความเป็นธรรมในการ 

พิจารณาคดี	 ซึ่งจากการศึกษาถึงองค์กรท่ีท�าหน้าท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาททางปกครอง 

ในต่างประเทศล้วนก�าหนดให้กระบวนการสรรหาผู้ที่จะมาด�ารงต�าแหน่งในองค์กรวินิจฉัยข้อพิพาท 

ทางปกครองกระท�าโดย	 “คณะกรรมการสรรหา”	 แทบทั้งสิ้น	 ดังตัวอย่างเช่น	 The	 Tribunals	

and	 Inquires	 Act	 1958	 ของประเทศอังกฤษ	 ได้ก�าหนดให้มี	 Council	 on	 Tribunals10	 หรือใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา	ก�าหนดให้มี	Administrative	Conference	of	The	United	State	(ACUS)	 

เพ่ือท�าหน้าทีค่ดัเลอืกผูท้ีจ่ะเข้ามาด�ารงต�าแหน่งในองค์กรวนิจิฉยัข้อพพิาททางปกครอง	เป็นต้น	อกีทัง้ 

ในส่วนขององค์กรวนิจิฉยัข้อพพิาทของไทย	อนัได้แก่	“คณะกรรมการพทิกัษ์ระบบคณุธรรม”	(ก.พ.ค.)

ซึง่ท�าหน้าทีใ่นการก�ากบัตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎ	ระเบยีบ	ข้อบงัคับ	รวมถงึพจิารณา

วินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์	 ก็มีหลักประกันความเป็นธรรมในการพิจารณาคดี	 โดยการก�าหนด 

ให้มี	“คณะกรรมการคัดเลือก”	ผู้ที่จะมาด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมประกอบ

ด้วย	ประธานศาลปกครองสงูสดุ	รองประธานศาลฎกีา	กรรมการ	ก.พ.	ผูท้รงคณุวฒุ	ิและเลขาธกิาร	ก.พ.

	 	 นอกจากนี้	 หากพิจารณาถึงหลักประกันสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับองค์กรพิจารณาความผิดวินัย

ทางงบประมาณและการคลังของต่างประเทศ	จะเห็นได้ว่า	การจัดตั้งองค์กรพิจารณาวินิจฉัยความผิด

วินัยทางงบประมาณและการคลังมีด้วยกัน	2	รูปแบบ	คือ	1)	คณะกรรมการ	และ	2)	องค์กรตุลาการ	 

ซึง่ไม่ว่าจะเป็นการจดัตัง้องค์กรในรปูแบบใด	กล้็วนมหีลักประกนัในกระบวนการสรรหาบคุคลทีจ่ะมา

ท�าหน้าที่ในการพิจารณาความผิดแทบทั้งสิ้น	ดังตัวอย่างเช่น	ในประเทศฝรั่งเศส	และประเทศตูนีเซีย	 

ซึ่งมีการจัดตั้งองค์กรในรูปแบบ	 “ศาล”	 ได้ก�าหนดให้มีกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ้

ความเชี่ยวชาญเฉพาะ	 และมีหลักประกันถึงความเป็นอิสระอย่างแท้จริง	 ไม่ถูกแทรกแซงจาก 

ฝ่ายนิติบัญญัติ	 หรือฝ่ายบริหาร	 ได้โดยง ่าย	 ส่วนการจัดต้ังองค์กรพิจารณาความผิดวินัย 

10		 Gavin	Drewry,	The Judicialisation of Administrative tribunals in the UK : From Hewart to Leggatt,  
	 Transylvanian	Review	of	Administrative	Science,	pp.	45-64.
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ทางงบประมาณและการคลังในรูปแบบ	 “คณะกรรมการ”	 ของประเทศแคเมอรูนนั้น	 แม้จะไม่ได้มี 

คณะกรรมการสรรหาขึ้นโดยเฉพาะ	 แต่ได้ก�าหนดถึงบุคคลที่จะมาเป็นคณะกรรมการวินัย 

ทางงบประมาณและการคลังโดยการผูกโยงกับต�าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง11ไว้ในรัฐ

กฤษฎีกา	(Decree	No.	97-49	of	5	March	1997:	Organization	and	Functioning	of	the	Budget	

and	Finance	Disciplinary	Board)	อย่างชดัเจน	เช่น	รฐัมนตรกีระทรวงการคลงั	เพือ่เป็นหลกัประกนั

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	และไม่ได้ผ่านการแต่งตั้งจากหน่วยงานใด	อันเป็นหลักประกันว่าจะไม่ถูก

แทรกแซงจากหน่วยงานที่แต่งตั้งนั้น

	 	 อีกทั้ง	 ตามปฏิญญาเม็กซิโก	 (Mexico	Declaration	on	SAI	 Independence)	 ขององค์กร 

ตรวจเงินแผ่นดินระหว่างประเทศ	 หรือ	 International	 Organization	 of	 Supreme	 Audit	 

Institutions:	 INTOSAI)	 ซึ่งกล่าวถึงหลักความเป็นอิสระขององค์กรตรวจเงินแผ่นดิน	 ได้ก�าหนดว่า 

การแต่งตั้ง	การถอนถอน	และวาระการด�ารงต�าแหน่งของบุคลากรในองค์กรตรวจเงินแผ่นดิน	ถือเป็น 

หลกัประกันถงึความเป็นอสิระท่ีส�าคญัอย่างหนึง่	ดงันัน้	ในฐานะทีป่ระเทศไทยเป็นรฐัสมาชกิขององค์กร

ตรวจเงินแผ่นดินระหว่างประเทศ	 จึงควรต้องปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว	 ดังนั้น	 การที่ก�าหนดให้ 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอ�านาจในการก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเรื่องวินัย 

ทางงบประมาณและการคลัง	 และมีหน้าที่ตรวจสอบควบคุมการกระท�าที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรการ 

เกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ	 ซึ่งถือเป็นการใช้อ�านาจด้านบริหารเพ่ือบังคับการให้เป็นไปตาม

กฎหมายแล้ว	ในขณะเดียวกันคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก็มีอ�านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการ

วินัยทางงบประมาณและการคลัง	 อันเป็นองค์กรท่ีมีอ�านาจในการพิจารณาความผิดวินัยทาง 

งบประมาณและการคลัง	 รวมถึงมีอ�านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและ 

การคลังและก�าหนดโทษปรับทางปกครองในฐานะองค์กรสูงสุด	 ซึ่งถือเป็นการใช้อ�านาจกึ่งตุลาการ

อนัเป็นการวนิจิฉยัเรือ่งทีเ่กดิจากการตรวจสอบของส�านกังานการตรวจเงินแผ่นดินและเกดิการฝ่าฝืน

มาตรการเก่ียวกับการควบคุมการเงินของรัฐที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ก�าหนดขึ้นเอง

โดยองค์กรเดียวเบ็ดเสร็จเด็ดขาด	ซึ่งโดยทั่วไปต้องมีการแบ่งแยกการใช้อ�านาจทั้ง	3	ด้าน	คือ	อ�านาจ

นิติบัญญัติ	 อ�านาจบริหาร	 และอ�านาจตุลาการออกจากกัน	 จึงอาจน�าไปสู่ประเด็นปัญหาได้ว่า

กระบวนการได้มาซึง่คณะกรรมการวนิยัทางงบประมาณและการคลังอาจขาดความเป็นอสิระ	อนัเป็น

หลักประกันหนึ่งในการได้รับพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมตาม	 “สิทธิในกระบวนการยุติธรรม”	 และ

เป็นการคุ้มครองสทิธเิสรภีาพของบคุคลจากการใช้อ�านาจรฐั	ทัง้ตามหลกัสทิธมินษุยชนระหว่างประเทศ

และหลักสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยเอง

11 ประกอบด้วย	ประธานกรรมการวนิยัทางงบประมาณและการคลงัคนหน่ึงซึง่มาจากองค์กรตรวจเงนิแผ่นดนิแคเมอรนู	และ 
	 กรรมการอื่นอีก	6	คน	ซึ่งมาจากกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง	เช่น	กระทรวงการคลัง	กระทรวง 
	 ยุติธรรม
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หลักสิทธิมนุษยชนกับกระบวนการสรรหาองค์กรพิจารณาวินิจฉัยความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของไทย

4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
	 	 ในปัจจุบันนานาประเทศได้ให้ความสนใจกับหลักสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างยิ่ง	 ดังจะเห็นได้จาก

การเผยแพร่แนวคดิการสร้างกลไกการรบัรองและคุม้ครองทางกฎหมาย	ทัง้กฎหมายระหว่างประเทศ

และกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ	 ส�าหรับประเทศไทยการปรากฏข้ึนของแนวคิดและกลไก 

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนั้นเห็นเป็นที่เด่นชัดนับแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช	

2540	 เป็นต้นมา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอธิบายถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน 

ตามรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสิทธิมนุษยชนมีคุณค่าและฐานะเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายสูงสุด 

ของประเทศ

	 	 สิทธิมนุษยชน	ถือเป็นหลักประกันสิทธิ	เสรีภาพ	และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	ซึ่งผูกพันองค์กร 

ของรฐั	ฝ่ายบรหิารและฝ่ายนติบิญัญตัไิม่ให้ออกกฎหมายจ�ากดัสิทธเิสรีภาพของบคุคลเกินกว่าขอบเขต

ที่รัฐธรรมนูญก�าหนด	 ซึ่งสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมก็ถือ

เป็นหลักสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญประการหนึ่ง	ดังจะเห็นได้จากกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมาย

ภายในของไทยเอง	 ได้บัญญัติรับรองถึงหลักการดังกล่าวไว้ในกฎหมายหลายฉบับด้วยกัน	 ดังนั้น	 

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 อันถือเป็นแม่บทส�าคัญของ 

การคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน	 ซึ่งก�าหนดว่า	 “มนุษย์ทั้งหลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกัน 

ในเกียรติศักดิ์และสิทธิ ต ่างมีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต ่อกันด้วยเจตนารมณ ์

แห่งภราดรภาพ” ประกอบกับการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้วางหลักการไว้ว่า	“ศักดิ์ศรี 

ความเป็นมนุษย์	 สิทธิ	 และเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุ ้มครอง	 และ	 “การใช้อ�านาจ 

โดยองค์กรของรัฐทุกองค์กรต้องค�านึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติ 

แห่งรัฐธรรมนูญนี้” ในฐานะที่องค์กรพิจารณาวินิจฉัยความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง	 

เป็นองค์กรหนึ่งที่ท�าหน้าที่ในการพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง	 จึงต้องมี 

หลักประกันความเป็นธรรมในการพิจารณาคดีตามหลัก	 “สิทธิในกระบวนการยุติธรรม”	 เพื่อเป็น 

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ท่ีถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิดด้วย	 โดยกระบวนการสรรหาผู้ท่ี

จะมาด�ารงต�าแหน่งในการพิจารณาความผิด	 ถือเป็นหลักประกันความเป็นธรรมในการพิจารณาคดี 

ที่ส�าคัญประการหนึ่ง	ดังนั้น	เพื่อให้สอดคล้องต่อหลักสิทธิมนุษยชน	และเพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณ ี

ตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคีอยู่นั้น	 ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะให้กระบวนการได้มาซ่ึง 

องค์กรพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของไทยในส่วนของ	 “คณะกรรมการวินัย 

ทางงบประมาณและการคลัง”	 มี	 “คณะกรรมการสรรหา”	 เช่นเดียวกันกับกระบวนการสรรหา	 

“คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน”	 และองค์กรพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาททางปกครองของ 

นานาประเทศ	นั่นเอง
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*	 อยัการอาวโุส,	ผูเ้ข้ารบัการอบรมหลกัสตูร	“หลกันติธิรรมเพือ่ประชาธปิไตย”	(นธป.)	รุน่ที	่2	ของส�านกังานศาลรฐัธรรมนญู

บทน�า 
	 	 บทความนีม้เีนือ้หาสาระเกีย่วข้องในเรือ่งของสทิธมินษุยชนในด้านการทีจ่ะได้รบัความคุม้ครอง

สิทธิภายใต้หลักนิติธรรมจากรัฐตามหลักสิทธิมนุษยชน	 ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่ากระแสสังคมที่มีความ

ตื่นตัวและมีความคิดในด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	ซึ่งตามหลักประชาธิปไตย

นั้นมีหลักการที่ส�าคัญคือ	ยึดถืออ�านาจของประชาชนคืออ�านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ	รัฐต้อง

ให้ความเคารพต่อขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพ	หรือสิทธิมนุษยชนของบุคคลเป็นส�าคัญ	แต่ในสังคม

ปัจจุบันเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในทุกๆ	 ด้านที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไม่ว่าจะ

เป็นระหว่างบุคคล	 หรือรัฐที่ส่งผลกระทบขึ้นในสังคมมากมาย	 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี	 สังคม	 

ความเจริญของวัตถุ	 ความเสื่อมถอยของศีลธรรมในตัวบุคคลความล้าหลังของตัวบทกฎหมาย 

ในการบังคับใช้เป็นปัจจัยที่ท�าให้เกิดปัญหาในการใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองรักษาสิทธิ	 และอ�านวย

ความยุติธรรมของบุคคลให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน	 ผู้ที่เกี่ยวข้องในการรักษากฎหมาย	 ก็คือ 

นกักฎหมายเพือ่รกัษาความยุตธิรรมให้แก่ประชาชน	นกักฎหมายมหีน้าทีใ่นการรกัษากฎหมายโดยต้อง

ยดึหลกัความยตุธิรรมเป็นส�าคญัเป็นคณุธรรมประจ�าใจ	ดงันัน้จงึต้องมมีาตรฐานจรรยาบรรณ	คณุธรรม	

จรยิธรรม	ในการปฏิบัตหิน้าท่ีในการรกัษากฎหมายโดยค�านงึถงึหลกัการของกฎหมายและหลกัคณุธรรม	 

ด้วยเพื่อสร้างความสงบของสังคมส่วนรวมเป็นหลัก	

	 	 เจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.	2550	นัน้ต้องการให้อ�านาจการปกครอง

อยู่ในมือประชาชนอย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม	 ลดการผูกขาดอ�านาจรัฐ	 มีการปกครองที่โปร่งใส	 

ตรวจสอบได้	มีคุณธรรม	จริยธรรม	องค์กรตุลาการมีความเป็นอิสระและเข็มแข็ง	เป็นกลางเชื่อถือได้	 

ดงันัน้ในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.	2550	มเีน้ือหาสาระท่ีเกีย่วข้องในเร่ืองขององค์กรอสิระ 

ที่เกี่ยวข้องกับการคุ ้มครองสิทธิ	 เสรีภาพของบุคคลตามหลักสิทธิมนุษยชนบัญญัติไว้ดังนี้	 เช่น	 

ในหมวด	 1	 มาตรา	 3	 อ�านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย	 พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข 

ชวลิต ร�าจวนจร*

หลักจรรยาบรรณนักกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิ 

ตามหลักสิทธิมนุษยชน 
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หลักจรรยาบรรณนักกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน 

ทรงใช้อ�านาจนั้นทางรัฐสภา	 คณะรัฐมนตรี	 และศาล	 ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้	 วรรคสอง

การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	ศาล	รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ 

ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม	 มาตรา	 4	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิ	 เสรีภาพ	 และความ 

เสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง	มาตรา	5	ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่าก�าเนิด	เพศ	หรือ 

ศาสนาใด	ย่อมอยูใ่นความคุม้ครองแห่งรฐัธรรมนญูนีเ้สมอกนั	มาตรา	255	วรรคสอง	“พนกังานอัยการ 

มีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม”	หมวด	13	จริยธรรมของ

ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	มาตรา	279	“	มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด�ารง 

ต�าแหน่งทางการเมอืง	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าทีข่องรัฐแต่ละประเภท	ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมท่ี

ก�าหนดขึน้”	วรรคสอง	มาตรฐานทางจรยิธรรมตามวรรคหนึง่	จะต้องมกีลไกและระบบในการด�าเนนิงาน 

เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งก�าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง

แห่งการกระท�า	

	 	 จะเห็นได้ว่าในเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ได้บัญญัติเรื่องที่เก่ียวกับคุณธรรม	

จริยธรรมของนักกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกนั่นก็เพ่ือให้อ�านาจการปกครองโดยตัวแทนของประชาชน

ผ่านทางองค์กรทัง้สามมปีระสทิธภิาพ	นบัว่าเป็นกลไกหนึง่ในการปรบัเปลีย่นระบบการบรหิารจดัการ

ภาครัฐแนวใหม่	โดยการจัดวางกฎระเบียบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐขึ้นใหม่ให้มีความชัดเจน

เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเป็นกรอบแห่งการประพฤติและปฏิบัติร่วมกัน	 โดยยึดหลักความถูกต้องและ 

สิทธิ	เสรีภาพ	ความเสมอภาคของประชาชน	

สิทธิมนุษยชน 
  ความหมาย (https://sites.google.com/) 

	 	 มีผู้ให้ค�านิยาม	“สิทธิมนุษยชน”	ไว้หลายความหมาย	จากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 

ข้อ	 1	 ที่ระบุไว้ว่า	 บุคคลชอบที่จะมีสิทธิและเสรีภาพประดามีที่ระบุไว้ในปฏิญาณนี้	 ทั้งนี้โดยไม่มี 

การจ�าแนกความแตกต่างในเรื่องใดๆ	เช่น	เชื้อชาติ	สีผิว	เพศ	ภาษา	ศาสนา	ความเห็นทางการเมือง	 

หรือทางอื่นใด	 ชาติหรือสังคมอันเป็นที่มาเดิม	 ทรัพย์สิน	 ก�าเนิด	 หรือสถานะอื่นใด	 นอกจากนี้ 

การจ�าแนกข้อแตกต่างโดยอาศัยมูลฐานแห่งสถานะทางการเมืองทางดุลอาณาหรือทางเรื่องระหว่าง

ประเทศของประเทศ	หรือดินแดนซึ่งบุคคลสังกัดจะท�ามิได้	ทั้งนี้ไม่ว่าดินแดนดังกล่าวจะเป็นเอกราช

อยู่ในความพิทักษ์	มิได้ปกครองตนเองหรืออยู่ภายใต้การจ�ากัดแห่งอธิปไตยอื่นใด	

	 	 หมายถงึ	สทิธขิัน้พืน้ฐานทีม่นษุย์ทกุคนได้รบัอย่างเสมอภาคกนัเพือ่ให้สามารถด�ารงชวิีตได้อย่าง

สันติสุข	มีศักดิ์ศรี	มีเสรีภาพ	มีไมตรีจิต	และมีความเมตตาต่อกัน	โดยไม่ค�านึงถึงความแตกต่างในเรื่อง

เชื้อชาติ	สีผิว	เพศ	อายุ	ภาษา	ศาสนา	สถานภาพทางกาย	หรือสุขภาพ	
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ชวลิต ร�ำจวนจร

	 	 หมายถึง	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิเสรีภาพ	 และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับ 

การคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 หรือตามกฎหมายไทยหรือสนธิสัญญา 

ที่ประเทศไทยเป็นภาคี	

	 	 หมายถึง	 สิทธิของความเป็นมนุษย์	 ผู ้ที่เป็นมนุษย์ย่อมมีสิทธิดังกล่าว	 ตั้งแต่เกิดจนตาย 

โดยปราศจากข้อจ�ากัดทางกฎหมาย	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า	 มนุษย์เท่านั้นท่ีมีสิทธินี้	 และสิทธินี้เกิดข้ึน 

โดยติดตัวมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย	

	 	 หมายถึง	 สิทธิของบุคคลที่ได้รับการคุ้มครอง	 โดยหลักบังคับของกฎหมายภายใต้หลักการ

เกียรติศักดิ์	 สิทธิที่เท่าเทียมกัน	 ความเสมอภาค	 ที่จะเป็นการส่งเสริมให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่าง 

มีความสุข	

	 	 หมายถึง	 สิทธิที่ทุกคนมีอยู่ในฐานะเป็นมนุษย์	 ทั้งสิทธิในการด�ารงชีวิตอยู่ในส่วนบุคคลและ 

สิทธิในการอยู่ร่วมกันในสังคม	 สิทธิในความเป็นมนุษย์น้ัน	 มีทั้งสิทธิตามกฎหมายและสิทธิที่มีอยู ่

โดยไม่ขึน้อยูก่บับทบัญญัตขิองกฎหมาย	แต่เป็นสทิธทิีเ่กดิจากมาตรฐานเพือ่ความถกูต้อง	ความเป็นธรรม	 

หรอืความยตุธิรรม	แต่เดมิสิทธมินษุยชนจะกล่าวถงึในช่ืออืน่	เช่น	สิทธิในธรรม	สิทธใินธรรมชาติ	เป็นต้น	

ความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน 
	 	 สิทธิมนุษยชนมีความส�าคัญในฐานะที่ เป ็นอารยะธรรมโลก	 (World	 Civilzation)	 

ของมนุษย์ที่พยายามวางระบบความคิดเพื่อให้คนทั่วโลกเกิดความระลึกรู ้	 ค�านึงถึงคุณค่าของ

ความเป็นมนุษย์	 ตั้งแต่ยอมรับความเป็นมนุษย์	 ศักดิ์ศรี	 ชาติก�าเนิด	 สิทธิต่างๆ	 ที่มีพื้นฐานมาจาก

ความชอบธรรม	 ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งสิทธิต้ังแต่ก�าเนิด	 โดยให้ความส�าคัญกับค�าว่าชีวิต	 (Life)		 

(ชะวัชชัย	 ภาติณธุ,	 2548:3)	 นอกจากนี้แล้วสิทธิมนุษยชนยังมีความส�าคัญในแง่ของการเป็น 

หลักประกันของความเป็นมนุษย์	 สิทธิและเสรีภาพและสภาวะโลกปัจจุบันเร่ืองของสิทธิมนุษยชน 

ก็ไม่ใช่เรื่องประเทศใดประเทศหน่ึงเท่านั้น	 หากแต่เป็นเรื่องที่สังคมทั่วโลกต้องให้ความส�าคัญ	 

เพราะประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ	 ผูกพันตามพันธกรณีแห่ง

กฎบัตรสหประชาชาติ	และที่ส�าคัญเรื่องของสิทธิมนุษยชนยังได้ถูกน�าไปใช้ในทางการเมือง	เศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศ	เช่น	การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพม่าท�าให้สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปคว�่าบาตร 

ทางการฑตู	การงดการท�าการค้าด้วย	หรอืกรณกีารส่งกองก�าลังทหารของสหประชาชาติเพ่ือเข้าไปยติุ

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์	 ในบอสเนีย	 เฮอร์เซโกวิน่า	 และในโคโซโว	 ของอดีตประเทศยูโกสลาเวีย	 เป็นต้น	 

(กุมพล	 พลวัน,	 2547:2-3)	 ด้วยสาเหตุและความส�าคัญดังกล่าวมาข้างต้น	 เราจึงจ�าเป็นต้องให้

ความส�าคัญในการศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชน	 เพราะมีความส�าคัญท้ังในด้านสังคมโลกและการสร้าง

ประชาธิปไตยในสังคมไทย	

_17-0121(001)P4.indd   16 5/17/60 BE   1:42 PM



17วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 54 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2559

หลักจรรยาบรรณนักกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน 

สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพของปวงชนชาวไทย	จากมาตราต่างๆ	แบ่งออกเป็น	13	ส่วน	แต่ละส่วนสรุปได้ดังนี้	

  1.  การใช้อ�านาจโดยองค์กรของรัฐ	มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิ

และเสรีภาพของประชาชนจากการใช้อ�านาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร	

  2.   ความเสมอภาค มีเจตนารมณ์เพื่อก�าหนดหลักความเสมอภาคแก่บุคคลที่มีความ 

แตกต่างกันว่าย่อมเสมอกันและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน	

  3.   สทิธแิละเสรีภาพส่วนบคุคล	มเีจตนารมณ์เพือ่ประกนัสทิธแิละเสรภีาพในชวีติและร่างกาย

ในการใช้ชวีติในด้านต่างๆ	เช่น	ในเคหสถาน	การเลอืกทีอ่ยูอ่าศยั	ชือ่เสยีง	ความเป็นส่วนตัว	การสือ่สาร

ของบุคคล	การนับถือศาสนา	

  4.  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	 มีเจตนารมณ์เพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

เกี่ยวกับความรับผิดทางอาญา	 การเข้าถึงในกระบวนการยุติธรรม	 คุ้มครองความเสมอภาค	 และ 

การได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา	

  5.  สิทธิในทรัพย์สิน	มีเจตนารมณ์เพื่อประกันความมั่นคงในการถือครองทรัพย์สิน	

  6.  สทิธแิละเสรีภาพในการประกอบอาชีพ	มเีจตนารมณ์เพือ่ประกนัเสรภีาพในการประกอบ

อาชีพ	ความปลอดภัย	สวัสดิภาพ	และการด�ารงชีพของคนท�างาน	

  7.  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน	มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครอง

เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ของบคุลและส่ือมวลชนด้วยการพูด	การเขยีน	การพิมพ์	การโฆษณา	

การก�าหนดมิให้รัฐจ�ากัดเสรีภาพการแสดงออกของบุคคล	 เว้นแต่เพื่อความมั่นคงของรัฐ	 และเพ่ือ

คุม้ครองมใิห้ละเมดิสทิธ	ิเสรภีาพ	ชือ่เสยีง	ในครอบครัวของบคุคลอืน่เพ่ือป้องกนัมใิห้รัฐส่ังปิด	คุม้ครอง

และจัดสรรคลื่นความถี่อย่างเป็นธรรม	ให้ประชาชนมีส่วนร่วม	เพื่อคุ้มครองให้ประชาชนได้รับข้อมูล

ข่าวสารที่หลากหลาย	

  8.  สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา	 มีเจตนารมณ์เพื่อให้บุคคลมีความเสมอภาคในการได้รับ

การศึกษา	ซึ่งรัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง	มีคุณภาพ	และเหมาะสม	

  9.  สิทธใินการได้รับบริการสาธารณสขุและสวสัดกิารจากรฐั	มเีจตนารมณ์เพือ่ให้ประชาชน

ได้รับบริการทางสาธารณสุขจากรัฐและเพ่ือคุ้มครองสิทธิในการรับบริการทางสาธารณสุขอย่าง 

เสมอภาค	

  10. สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน มีเจตนารมณ์เพ่ือคุ้มครองการเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	การร้องทุกข์	และเพื่อคุ้มครองสิทธิของบุคคล

ในการร้องเรียนหน่วยงานของรัฐ	
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  11. เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองเสรีภาพของประชาชน

ในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ	 คุ ้มครองประชาชนให้ได้รับความสะดวก	 คุ ้มครอง 

การรวมกลุม่เป็นสมาคม	กลุม่หรอืองค์กรเอกชน	หรอืหมูค่ณะอืน่	ตามการปกครองระบอบประชาธปิไตย	

  12. สิทธิชุมชน	มีเจตนารมณ์เพื่อรับรอง	คุ้มครองบุคคล	สิทธิชุมชน	ชุมชนท้องถิ่น	

  13. สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองการปกครองระบอบประชาธิปไตย	 

ต่อการกระท�าเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�านาจของบุคคลในการปกครองด้วยวิถีทางที่มิชอบ	

	 	 จะเห็นได้ว่าสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยโดยรัฐธรรมนูญนั้น	 สามารถพิจารณา 

จ�าแนกออกได้	 3	ประเภทกว้างๆ	คือ	 (1)	 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล	 (2)	 สิทธิและเสรีภาพในทาง

เศรษฐกิจและสังคม	(3)	สิทธิและเสรีภาพในการมีส่วนร่วมทางการเมือง	

  องค์กรที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ 2550 

	 	 1.	 ฝ่ายนิติบัญญัติ	

	 	 	 -	 รัฐสภา	

	 	 	 -	 วุฒิสภา	

	 	 2.	 ฝ่ายบริหาร	

	 	 3.	 ฝ่ายตุลาการ	

	 	 	 -	 ศาลรัฐธรรมนูญ	

	 	 	 -	 ศาลยุติธรรม	

	 	 	 -	 ศาลปกครอง	

	 	 	 -	 ศาลทหาร	

	 	 4.	 คณะกรรมการเลือกตั้ง	

	 	 5.	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	

	 	 6.	 ผู้ตรวจการแผ่นดิน	

	 	 7.	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	

การคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
	 	 รัฐธรรมนูญ	พ.ศ.2550	ได้บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมดังต่อไปนี้	

  มาตรา 40	“บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม”	

	 	 (1)		 สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย	สะดวก	รวดเร็ว	และทั่วถึง	

	 	 (2)		 สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา	 ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีหลักประกันข้ันพ้ืนฐานเร่ืองการ 

ได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย	 การได้รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ	 การเสนอ 
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หลักจรรยาบรรณนักกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน 

ข้อเท็จจริง	ข้อโต้แย้ง	และพยานหลักฐานของตน	การคัดค้านผู้พิพากษาหรือตุลาการ	การได้รับการ

พจิารณาโดยผูพิ้พากษาหรือตุลาการทีน่ัง่พจิารณาคดคีรบองค์คณะ	และการได้รบัทราบเหตผุลประกอบ

ค�าวินิจฉัย	ค�าพิพากษา	หรือค�าสั่ง	

	 	 (3)		 บคุคลย่อมมสีทิธทิีจ่ะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถกูต้อง	รวดเร็ว	และเป็นธรรม	

	 	 (4)		 ผู้เสียหาย	ผู้ต้องหา	โจทก์	จ�าเลย	คู่กรณี	ผู้มีส่วนได้เสีย	หรือพยานในคดีมีสิทธิได้รับการ

ปฏิบัติที่เหมาะสมในการด�าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม	 รวมทั้งสิทธิในการได้รับการสอบสวน

อย่างถูกต้อง	รวดเร็ว	เป็นธรรม	และการไม่ให้ถ้อยค�าเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง	

	 	 (5)		 ผู ้ เสียหาย	 ผู ้ต ้องหา	 จ�าเลย	 และพยานในคดีอาญา	 มีสิทธิได้รับความคุ ้มครอง	 

และความช่วยเหลอืทีจ่�าเป็นและเหมาะสมจากรฐั	ส่วนค่าตอบแทน	ค่าทดแทน	และค่าใช้จ่ายทีจ่�าเป็น	 

ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ	

	 	 (6)		 เด็ก	เยาวชน	สตรี	ผู้สูงอายุ	หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ	ย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครอง

ในการด�าเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม	 และย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดี 

ที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ	

	 	 (7)		 ในคดีอาญา	 ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกต้อง

รวดเร็ว	 และเป็นธรรม	 โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ	 การตรวจสอบหรือได้รับทราบพยาน 

หลักฐานตามสมควร	การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ	และการได้รับการปล่อยตัว

ชั่วคราว	

	 	 (8)		 ในคดีแพ่ง	บุคคลมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสมจากรัฐ	

หมวด	5	ส่วนที่	5	แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม 

  มาตรา 81	“รัฐต้องด�าเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม”	ดังต่อไปนี้	

	 	 (1)		 ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้องรวดเร็วเป็นธรรม	

และทั่วถึง	 ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน	 และจัดระบบ 

งานราชการและงานของรัฐอย่างอื่นในกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ	 โดยให้ประชาชนและ

องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม	และการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย	

	 	 (2)		 คุ้มครองสทิธแิละเสรีภาพของบคุคลให้พ้นจากการล่วงละเมดิ	ทัง้โดยเจ้าหน้าทีข่องรฐัและ

โดยบุคคลอื่น	และต้องอ�านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน	

	 	 (3)		 จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ด�าเนินการเป็นอิสระ 

เพือ่ปรบัปรงุและพฒันากฎหมายของประเทศ	รวมทัง้การปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนญู 

โดยต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายนั้นประกอบด้วย	
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	 	 (4)		 จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ด�าเนินการ 

เป็นอิสระ	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม	

	 	 (5)		 สนับสนุนการด�าเนินการขององค์กรภาคเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย 

แก่ประชาชน	โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว	

มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

  มาตรา 197	 “การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอ�านาจของศาลซ่ึงต้องด�าเนินการให้เป็น

ไปโดยยุติธรรม	 ตามรัฐธรรมนูญ	 ตามกฎหมาย	 และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์	 ผู้พิพากษา

และตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปโดยถูกต้อง	 รวดเร็ว	 และเป็นธรรม	 

ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย”	

  มาตรา 279 มาตรฐานทางจรยิธรรมของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง	ข้าราชการ	หรอืเจ้าหน้าที่

ของรัฐแต่ละประเภท	ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก�าหนดขึ้น	

  มาตรา 280	เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามหมวดนี้	ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ�านาจหน้าที่

เสนอแนะหรอืให้ค�าแนะนาในการจดัท�าหรอืปรบัปรงุประมวลจรยิธรรมตามมาตรา	279	วรรคหนึง่	และ

ส่งเสริมให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่ของรัฐ	มีจิตส�านึกในด้านจริยธรรม	

รวมท้ังมีหน้าทีร่ายงานการกระท�าทีม่กีารฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเพ่ือให้ผู้ทีรั่บผิดชอบในการบังคบัการ

ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมด�าเนินการบังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา	279	 

วรรคสาม	

มาตรฐานจริยธรรมกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
	 	 ในรัฐธรรมนูญ	 2550	 ได้บัญญัติเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมกับการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุติธรรม	 ซึ่งอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 279	 ได้บัญญัติไว้ว่า	 มาตรฐานทาง

จริยธรรมของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	ข้าราชการ	หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท	ให้เป็นไป

ตามประมวลจริยธรรมทีก่�าหนดขึน้	พระราชบญัญตั	ิระเบยีบ	และประมวลจริยธรรมของผูด้�ารงต�าแหน่ง 

ทางการเมือง	 ข้าราชการ	 หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภท	 จึงได้ถูกก�าหนดข้ึน	 เพ่ือเป็นกรอบใน

การยึดถือปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท	เพื่อคงไว้ซึ่งความยุติธรรม	ถูกต้อง	โปร่งใส	และ 

เป็นธรรมโดยค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย	 ซึ่งมาตรฐาน

จริยธรรมกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ที่ส�าคัญจะขอยกมากล่าวหลักๆ	 ในที่นี้ 

มีดังนี้	
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หลักจรรยาบรรณนักกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน 

  1. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

	 	 (ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	ธรรมาภิบาล	สลค.	www.socgg.soc.go.th/)	

	 	 ส�านกังานผูต้รวจการแผ่นดนิ	ได้บัญญติัมาตรฐานจริยธรรมส�าหรบัผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง

และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้	9	ประการดังนี้	

	 	 	 1.		 การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม	

	 	 	 2.		 การมีจิตส�านึกที่ดี	ซื่อสัตย์	สุจริต	และรับผิดชอบ	

	 	 	 3.		 การยดึถอืประโยชน์ของประเทศชาติเหนอืกว่าประโยชน์ส่วนตน	และไม่มผีลประโยชน์ 

	 	 	 	 	 ทับซ้อน	

	 	 	 4.		 การยืนหยัดท�าในสิ่งที่ถูกต้อง	เป็นธรรม	และถูกกฎหมาย	

	 	 	 5.		 การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว	มีอัธยาศัย	และไม่เลือกปฏิบัติ	

	 	 	 6.		 การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน	ถูกต้อง	และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง	

	 	 	 7.		 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	รักษามาตรฐาน	มีคุณภาพ	โปร่งใส	และตรวจสอบได้	

	 	 	 8.		 การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	

	 	 	 9.		 การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพองค์กร	

  2. ประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของส�านักงานอัยการสูงสุด 

	 	 (กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับองค์กรอัยการ	ส�านักงานอัยการสูงสุด.	www.ago.go.th.)	

	 	 ประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของส�านักงานอัยการสูงสุดท่ีจัดท�าข้ึน	

เพื่อให้ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าท่ีในส�านักงานอัยการสูงสุดยึดถือปฏิบัติ	 ทั้งนี้	

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของส�านักงานอัยการสูงสุด

และเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	 2550	 โดยแบ่งเป็น	

8	หมวด	ในแต่ละหมวดเนื้อหาสรุปมีดังนี้	

   หมวด 1 	บททั่วไป	ข้อ	1	ความหมายต่างๆ	ขององค์กรอัยการ	(ข้อ	1)	

   หมวด 2 	อุดมการณ์ของข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของส�านักงานอัยการสูงสุด	 

	 	 	 	 	 	 	 (ข้อ	2)	

   หมวด 3		จริยธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการ(ข้อ	3	–	14)	

   หมวด 4		จริยธรรมข้าราชการอัยการ	รายละเอียดมีดังนี้	

	 	 	 	 	 	 	 ข้อ	 15	 ข้าราชการอัยการต้องรักษาไว้ซ่ึงอุดมการณ์แห่งวิชาชีพและจริยธรรมนี ้

	 	 	 อย่างเคร่งครัด	ไม่กระท�าการใด	ๆ 	อนัอาจน�ามาซึง่ความเสือ่มเสียต่อเกยีรตศิกัดิแ์ห่งวชิาชพี	

	 	 	 	 	 	 	 ข้อ	16	ข้าราชการอัยการต้องพิจารณาสั่งคดีด้วยความมีอิสระและปฏิบัติหน้าที่ 

	 	 	 ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม	
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ชวลิต ร�ำจวนจร

	 	 	 	 	 	 	 ข้อ	 17	 ข้าราชการอัยการต้องไม่ประกอบอาชีพ	 หรือวิชาชีพ	 หรือกระท�า 

	 	 	 กิจการใดอันเป็นการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าท่ี	 หรือเสื่อมเสียถึงเกียรติศักดิ์ 

	 	 	 แห่งต�าแหน่งหน้าที่ราชการ	

   หมวด 5 จริยธรรมข้าราชการธุรการ	(ข้อ	18	–	23)	

   หมวด 6 	จรรยาข้าราชการฝ่ายอัยการ	(ข้อ	24	–	33)	

   หมวด 7  การรักษาจริยธรรม	จรรยา	และการลงโทษ	(ข้อ	34	–	35)	

   หมวด 8	 จริยธรรมและจรรยาของบุคลากร	(ข้อ	36	–	37)	

  3. ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต�ารวจ พ.ศ. 2551 

  4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง 

  5. จริยธรรมตุลาการศาลปกครอง 

  6. ระเบยีบส�านกังานศาลรฐัธรรมนญูว่าด้วยมาตรฐาน จรรยาบรรณ คณุธรรม และจรยิธรรม

ของข้าราชการ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พศ. 2550 ฉบับที่ 2 

มาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณนกักฎหมายในการคุม้ครองสทิธิตามหลกัสทิธิมนษุยชน 
	 	 การคุ ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมนั้นมีองค์กร	 และหน่วยงานต่างๆ	 ที่เก่ียวข้อง 

รับผิดชอบ	 ซึ่งผู้ที่ท�าหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติในการพิทักษ์รักษาสิทธิต้องมีจิตส�านึกและยึดมั่น 

ในหลักคุณธรรม	 จริยธรรม	 ความถูกต้อง	 และความยุติธรรมมาเป็นอันดับหนึ่ง	 โดยค�านึงถึง 

หลักสิทธิมนุษยชน	 ความถูกต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ต้ังสูงสุด	 ดังน้ันผู ้มีหน้าที่ใน 

กระบวนการยุติธรรมอันจะคุ้มครองรักษาสิทธิของบุคคลจึงมีมาตรฐานจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที	่

วิเคราะห์ตามหลักสิทธิมนุษยชน	ดังนี้	

  1. หลักสิทธิ เสรีภาพ คือ	 การเน้นในสิทธิ	 เสรีภาพของบุคคลหรือปัจเจกชนนิยมในเรื่อง

เสรีภาพในด้านความคิด	 ความเชื่อ	 ศาสนา	 การศึกษาหาความรู้	 รวมทั้งเสรีภาพในทางการเมือง	 

นักกฎหมายต้องค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนในการคุ ้มครอง	 พิทักษ์รักษาสิทธิ	 และให้ความ 

ช่วยเหลือแก่บุคคลตามหลักสิทธิของบุคคล	 โดยยึดหลักความยุติธรรม	 ถูกต้อง	 ชอบธรรมตามหลัก

นิติธรรม	

  2. หลักความเสมอภาค	 คือ	 ความเท่าเทียมกันตามกฎหมายของปัจเจกชน	 ความเสมอภาค

ขึ้นอยู่กับหลักความเที่ยงธรรม	 ความเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิและหน้าที่	 นักกฎหมายต้องยึดหลัก

นิติธรรมปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ	 และระเบียบตามประมวลจริยธรรมอย่าง

เคร่งครัด	 ด้วยความสุจริตอย่างแท้จริง	 โดยไม่เลือกปฏิบัติ	 ให้ความยุติธรรมแก่บุคคลตามสิทธิที่พึงมี 

โดยค�านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมสูงสุด	
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หลักจรรยาบรรณนักกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน 

  3. หลักภราดรภาพ	 คือความเป็นพี่เป็นน้องกัน	 มนุษย์ทุกคนจะต้องมีความเท่าเทียมกัน

และปฏิบัติต่อกันดุจพ่ีน้อง	 เป็นสิ่งท่ีธรรมชาติมอบให้มนุษย์	 คือ	 ไม่มีแบ่งแยกผิวพรรณหรือเผ่าพันธุ์	 

นักกฎหมายต้องยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม	 และหลักจรรยาวิชาชีพให้บริการแก่ประชาชน

ด้วยความถูกต้อง	 เหมาะสม	 ความรวดเร็ว	 มีอัธยาศัยท่ีดี	 ให้ความรู้และช่วยเหลืออย่างสุจริตตาม 

หลักนิติธรรม	

บทสรุป 

	 	 ในประเทศไทย	 ประชาคมทุกหมู ่ เหล่ามีศาสนาประจ�าใจ	 ยึดหลักไม่เบียดเบียนกัน	 

พระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัย	พ่อขุนรามค�าแหงมหาราชทรงโปรดให้จารึกไว้บนแท่งศิลา	รับรอง

สิทธิขั้นพื้นฐานของราษฎรว่า	 ทุกคนมีอิสระในการด�าเนินชีวิต	 มีสิทธิและเสรีภาพในทางการค้า	 

สทิธใินการร้องทกุข์และไต่สวนด�าเนนิคดีโดยธรรม	ในสมยักรุงศรีอยธุยา	พระมหากษตัริย์ทกุพระองค์

กท็รงปกครองแผ่นดนิโดยหลกัทศพธิราชธรรม	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	รัชกาลที	่5 

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงประกาศให้เลิกระบบทาส	 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 

รชักาลที	่6	ทรงประกาศพระราชกฤษฎกีาว่าด้วย	การทลูเกล้าถวายฎกีา	เปิดโอกาสให้ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดนิ

ที่เดือดร้อนเพราะการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติหน้าท่ีของขุนนาง	 ข้าราชการ	 ร้องทุกข์ต่อพระองค์ได้

โดยตรง	ซึ่งยังถือปฏิบัติเป็นราชประเพณีจนปัจจุบัน	และเมื่อประเทศไทยเปลี่ยนระบอบการปกครอง

เป็นประชาธิปไตย	 ได้เข้าเป็นภาคีปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ	 รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ	 ได้มีบทบัญญัติรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนไว้สอดคล้องกับ 

หลักปฏิญญาสากล	จนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.2540	 ได้บัญญัติให้ตั้งคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติขึ้นมาดูแลเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนเป็นการเฉพาะ	 และรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.2550	 ได้บัญญัติคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามปฏิญญาสากล 

ทกุประการ	ประเทศไทยจงึเป็นประเทศท่ีใครๆ	ต้องการเข้ามาอยูอ่าศัย	ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร	

แต่เน่ืองจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมืองของโลกได้เปลี่ยนแปลง	 มีการแข่งขันสูง	 

การเอารัดเอาเปรียบ	 แย่งชิงทรัพยากรกันมากข้ึน	 การละเมิดสิทธิมนุษยชนจึงเกิดขึ้นมาก	 และมี

อยู่ทั่วไป	 เช่น	 การค้ามนุษย์	 ผู้หญิงและเด็ก	 การใช้แรงงานอย่างทาสในโรงงานอุตสาหกรรมและ 

การประมง	 เกิดขึ้นโดยคนต่างชาติและคนไทยเอง	 จนประเทศมหาอ�านาจมักอ้างเอาการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนมาเป็นเหตุกีดกันทางการค้า	 การเข้ายึดครองและแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอ่ืน	 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐโดยเฉพาะนักกฎหมาย	 จึงต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมในการจัดการกับปัญหา 

ดังกล่าว	อย่างรอบคอบ	ตรงไปตรงมา	ให้เหมาะสม	ทั้งนี้	เพื่อปราบปรามและป้องกันมิให้การละเมิด

สิทธิมนุษยชนเกิดมากขึ้น	และลดลงจนหมดสิ้นไปในที่สุด
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ชวลิต ร�ำจวนจร

เอกสารอ้างอิง 

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับองค์กรอัยการ.	ส�านักงานอัยการสูงสุด.	สืบค้นเมื่อ	2	กรกฎาคม	2557.	 

	 	 เข้าถึงได้จาก	www.ago.go.th.	

คู่มือหลักสิทธิมนุษยชนสากล.	สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน.	สืบค้นเมื่อ	2	กรกฎาคม2557.	เข้าถึงได้ 

	 	 จาก	www.investigation.inst.police.go.th	

สิทธิมนุษยชน	สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ	สนธิสัญญาหลักระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 

	 	 ที่ประเทศไทยภาคี.	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	กระทรวงยุติธรรม.	สืบค้นเมื่อ	2	กรกฎาคม	 

	 	 2557.	เข้าถึงได้จาก	www.rlpd.moj.go.th	

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.	ธรรมาภิบาล	สลค.	สืบค้นเมื่อ	2	กรกฎาคม	2557.	เข้าถึงได้ 

	 	 จาก	www.socgg.soc.go.th/	

พระมหากษัตริย์กับงานสิทธิมนุษยชน	 หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 

	 	 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 7	 รอบ	 5	 ธันวาคม	 2554	 ของ 

	 	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	 2550.	 ส�านักบริหารงานบริหารงานสนับสนุนอัยการสูงสุด	 

	 	 สืบค้นเมื่อ	2	เมษายน	2557.	เข้าถึงได้จาก.http://	www.ogad.ago.go.th.	

แนวคดิจรรยาบรรณวิชาชีพ.	สืบคน้เมือ่	2	กรกฎาคม	2557.	เข้าถึงไดจ้าก.	aekapan.blogspot.com
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*	 รองประธานศาลปกครองสูงสุด,	 ผู ้เข้ารับการอบรมหลักสูตร	 “หลักนิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย”	 (นธป.)	 รุ่นที่	 4	 
	 ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(1)	 คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ,	 เอกสารสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ,	 ปฏิญญาสากลว่าด้วย 
	 สิทธิมนุษยชน	ค.ศ.	1948

บทน�า 
	 	 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้จ�าแนกสิทธิมนุษยชนไว้หลายประเภท	ซึ่งรวมถึงสิทธิใน

กระบวนการยุติธรรมท่ีจะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมด้วย	 ซ่ึงในประเทศไทยได้มีความ

พยายามในการรับรองสทิธมินษุยชนทีเ่กีย่วข้องกับกระบวนการยตุธิรรมไว้ในบทบญัญตัขิองรัฐธรรมนญู

และในร่างรัฐธรรมนูญบางฉบับแล้ว	 แต่สิทธิท่ีจะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็วและ 

เป็นธรรมนัน้	ยงัมไิด้รบัการรบัรองไว้ในบทบญัญติัของรัฐธรรมนญูของไทย	ซ่ึงแตกต่างจากในประเทศ

ที่เป็นภาคีของอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งมีการรับรองสิทธิดังกล่าวไว้อย่างชัดแจ้ง	 

และได้มีการอ้างสทิธิดงักล่าวในการฟ้องคดต่ีอศาลสทิธมินษุยชนแห่งยุโรป	ซึง่ได้พพิากษาให้รัฐฝรัง่เศส

ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองจนน�าไปสู่ 

การตรากฎหมายรับรองสิทธิดังกล่าวของคู่กรณีแล้ว

1. ความหมายของสิทธิมนุษยชน
  1.1 ความหมายของสิทธิมนุษยชนในต่างประเทศ

	 	 	 	 แนวความคดิเรือ่งสทิธมินษุยชนและการคุม้ครองสิทธมินษุยชนนัน้มมีาต้ังแต่สมยัโบราณ 

จนในปัจจุบันได้มีการรับรองสิทธิไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติและในอนุสัญญาระหว่างประเทศต่าง	 ๆ	

แต่ก็ยังไม่มีการก�าหนดค�านิยามของค�าว่า	 “สิทธิมนุษยชน”	 ไว้อย่างชัดเจนว่าหมายความว่าอย่างไร	

แม้แต่ในกฎบตัรสหประชาชาต	ิค.ศ.	1945	ในฐานะธรรมนญูขององค์การสหประชาชาต	ิหรอืในปฏิญญา

สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	ค.ศ.	1948	ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารแม่บทของสิทธิมนุษยชน	ในปัจจุบันก็มิได้

ให้ความหมายของสิทธิมนุษยชนไว้อย่างเฉพาะเจาะจงว่าหมายความว่าอย่างไรคงก�าหนดไว้แต่เพียง 

องค์ประกอบหรือลักษณะของสิทธิที่จะถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชนเท่านั้น(1)	 โดยมีผู้ให้ค�าอธิบายการ 

ชาญชัย แสวงศักดิ์*

การรับรองสิทธิมนุษยชนที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณา

อย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
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ชาญชัย แสวงศักดิ์

ที่องค์การสหประชาชาติมิได้ก�าหนดค�านิยามของค�าว่า	“สิทธิมนุษยชน”	ไว้เป็นการเฉพาะเจาะจงนั้น

อาจจะเป็นเพราะเหตผุล	3	ประการคอื	ประการแรก	เป็นการละไว้ในฐานท่ีเข้าใจกนัได้โดยสามญัส�านกึ	

ประการที่สอง	เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในการอธิบายความ	และประการที่สามเพื่อเปิดความหมาย

ให้กว้างไว้เพ่ือความยืดหยุ่นหรือตอบรับการพัฒนาความหมายของสิทธิมนุษยชนที่ไม่หยุดนิ่งตาม

พลวัตรสังคม(2)

	 	 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจ�าแนกสิทธิมนุษยชนออกเป็น	5	ประเภท	ดังนี้

	 	 (1)		 สิทธิพลเมือง	(Civil	Rights)	ได้แก่

	 	 	 	 -	 สิทธิในชีวิต	ร่างกาย	เสรีภาพและความมั่นคงในชีวิต	ไม่ถูกทรมาน	ไม่ถูกท�าร้ายหรือฆ่า

	 	 	 	 -	 สทิธใินกระบวนการยตุธิรรม	ได้แก่	สทิธใินความเสมอภาคเท่าเทยีมกันในด้านกฎหมาย	

สิทธิที่จะได้รับการปกป้องจากการจับกุมหรือคุมขังโดยมิชอบ	 สิทธิท่ีจะได้รับการพิจารณาคดีในศาล

อย่างยุติธรรมโดยผู้พิพากษาที่มีอิสระ	ครบองค์คณะ

	 	 	 	 -	 สิทธิได้รับสัญชาติ

	 	 	 	 -	 เสรีภาพในการนับถือศาสนาและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือความเชื่อของตน

	 	 (2)		 สิทธิทางการเมือง	(Political	Rights)	ได้แก่

	 	 	 	 -	 สิทธิในการเลือกวิถีชีวิตของตนทั้งทางการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรม	รวมถึง

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

	 	 	 	 -	 เสรีภาพในการแสดงออกและการแสดงความคิดเห็น

	 	 	 	 -		สิทธิในการมีส่วนร่วมกับรัฐในการด�าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สาธารณะ

	 	 	 	 -		เสรีภาพในการรวมกลุ่มเป็นพรรคการเมือง

	 	 	 	 -	 เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ

	 	 	 	 -	 สิทธิเลือกตั้งเสรี

	 	 (3)		 สิทธิทางสังคม	(Social	Rights)	ได้แก่

	 	 	 	 -	 สิทธิการได้รับการศึกษา

	 	 	 	 -	 สิทธิการได้รับหลักประกันด้านสุขภาพ	 ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเต็มที่ได้รับ 

ความมั่นคงทางสังคม

	 	 	 	 -	 เสรีภาพในการเลือกคู่ครองและสร้างครอบครัว

(2)	 จรัญ	 โฆษณานันท์,	 สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน	 ปรัชญา	 กฎหมาย	 และความเป็นจริงทางสังคม,	 (กรุงเทพมหานคร	 :	 
	 ส�านักพิมพ์นิติธรรม),	2545,	หน้า	57
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การรับรองสิทธิมนุษยชนที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

	 	 (4)		 สิทธิทางเศรษฐกิจ	(Economic	Rights)	ได้แก่

	 	 	 	 -	 สิทธิในการมีงานท�า	ได้เลือกงานอย่างอิสระ	และได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม

	 	 	 	 -	 สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

	 	 (5)		 สิทธิทางวัฒนธรรม	(Cultural	Rights)	ได้แก่

	 	 	 	 -	 เสรีภาพในการใช้ภาษาหรือสื่อความหมายในภาษาท้องถิ่นของตน

	 	 	 	 -	 เสรีภาพในการแต่งกายตามวัฒนธรรม	 การปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ของตน	การปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา	การพักผ่อนหย่อนใจทางศิลปวัฒนธรรมและการบันเทิง

โดยไม่มีใครมาบีบบังคับ

  1.2 ความหมายของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

	 	 	 	 ส�าหรบัความหมายของ	“สทิธมินษุยชน”	ในประเทศไทยนัน้	ได้มกีารตราพระราชบญัญติั 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 ขึ้นโดยมีการให้ค�านิยามของค�าดังกล่าวไว้ใน 

มาตรา	3	ว่า

	 	 	 	 “สิทธิมนุษยชน”	 หมายความว่า	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิ	 เสรีภาพและความ 

เสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือตาม

กฎหมายไทย	หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม

2. การรับรองสิทธิมนุษยชนท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมไว้ในบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญในประเทศไทย
	 	 ส�าหรับสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยนั้นได้รับการรับรอง 

โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 และได้รับการรับรองโดยร่างรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทยที่จัดท�าโดยคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	 และโดยร่างรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทยที่จัดท�าโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	ดังต่อไปนี้

  2.1  การรับรองโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

	 	 	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 ได้บัญญัติรับรองสิทธิมนุษยชน 

ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมไว้	ดังนี้

	 	 	 	 มาตรา	28	วรรคสอง	บัญญัติว่า	บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ 

สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้
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ชาญชัย แสวงศักดิ์

	 	 	 	 มาตรา	32	บัญญัติว่า	บุคคลจะไม่ต้องรับโทษอาญา	เว้นแต่จะได้กระท�าการอันกฎหมาย 

ที่ใช้อยู่ในเวลาท่ีกระท�าน้ันบัญญัติเป็นความผิดและก�าหนดโทษไว้	 และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้น 

จะหนักกว่าโทษที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท�าความผิดมิได้

	 	 	 	 มาตรา	 33	 บัญญัติว่า	 ในคดีอาญา	 ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ�าเลยไม่มี 

ความผิดก่อนมีค�าพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท�าความผิด	 จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้น 

เสมือนเป็นผู้กระท�าความผิดมิได้

	 	 	 	 มาตรา	62	บญัญตัว่ิา	สทิธขิองบุคคลทีจ่ะฟ้องหน่วยราชการ	หน่วยงานของรฐั	รฐัวสิาหกิจ

ราชการส่วนท้องถิ่น	 หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล	 ให้รับผิดเนื่องจากการกระท�าหรือ 

การละเว้นการกระท�าของข้าราชการ	พนักงาน	หรือลูกจ้างของหน่วยงานนั้นย่อมได้รับความคุ้มครอง	 

ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

  2.2 การรับรองโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

	 	 	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 ได้บัญญัติรับรองสิทธิมนุษยชน 

ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมไว้	ดังนี้

	 	 	 	 มาตรา	 28	 วรรคสอง	 บัญญัติว่า	 บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้ 

รบัรองไว้สามารถยกบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนญูนีเ้พ่ือใช้สิทธทิางศาลหรือยกขึน้เป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้

	 	 	 	 มาตรา	32	วรรคสาม	บัญญัติว่า	การจับและการคุมขังบุคคลจะกระท�ามิได้	เว้นแต่มีค�าสั่ง

หรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

	 	 	 	 มาตรา	32	วรรคสี่	บัญญัติว่า	การค้นตัวบุคคลหรือการกระท�าใดอันกระทบต่อสิทธิและ

เสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท�ามิได้	เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ

	 	 	 	 มาตรา	 32	 วรรคห้า	 บัญญัติว่า	 ในกรณีที่มีการกระท�าซ่ึงกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ 

ตามวรรคหนึง่	ผูเ้สยีหาย	พนกังานอยัการหรอืบุคคลอืน่ใด	เพือ่ประโยชน์ของผูเ้สยีหาย	มสีทิธร้ิองต่อศาล

เพ่ือให้สัง่ระงับหรอืเพกิถอนการกระท�าเช่นว่านัน้	รวมทัง้จะก�าหนดวธิกีารตามสมควรหรอืการเยยีวยา

ความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยก็ได้

	 	 	 	 มาตรา	40	บัญญัติว่า	บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม	ดังต่อไปนี้

	 	 	 	 (1)	 สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย	สะดวก	รวดเร็ว	และทั่วถึง

	 	 	 	 (2)	 สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณาซึ่งอย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพื้นฐาน 

เรื่องการได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย	 การได้รับทราบข้อเท็จจริง	 และตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ	 

การเสนอข้อเท็จจริง	 ข้อโต้แย้ง	 และพยานหลักฐานของตน	 การคัดค้านผู้พิพากษาหรือตุลาการ	 

การได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะ	 และการได้รับ 

ทราบเหตุผลประกอบค�าวินิจฉัย	ค�าพิพากษา	หรือค�าสั่ง
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การรับรองสิทธิมนุษยชนที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

	 	 	 	 (3)	 บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง	 รวดเร็ว	 

และเป็นธรรม

	 	 	 	 (4)	 ผู้เสียหาย	ผู้ต้องหา	โจทก์	จ�าเลย	คู่กรณี	ผู้มีส่วนได้เสีย	หรือพยานในคดี	มีสิทธิได้รับ 

การปฏิบัตทิีเ่หมาะสมในการด�าเนนิการตามกระบวนการยติุธรรม	รวมทัง้สิทธใินการได้รับการสอบสวน

อย่างถูกต้อง	รวดเร็ว	เป็นธรรม	และการไม่ให้ถ้อยค�าเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง

	 	 	 	 (5)	 ผู้เสียหาย	 ผู้ต้องหา	 จ�าเลย	 และพยานในคดีอาญา	 มีสิทธิได้รับความคุ้มครองและ 

ความช่วยเหลือที่จ�าเป็นและเหมาะสมจากรัฐ	 ส่วนค่าตอบแทน	 ค่าทดแทน	 และค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็น 

ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

	 	 	 	 (6)	 เดก็	เยาวชน	สตร	ีผูส้งูอาย	ุหรอืผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพย่อมมสีทิธไิด้รบัความคุม้ครอง

ในการด�าเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสมและย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมในคดี 

ที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ

	 	 	 	 (7)	 ในคดีอาญา	 ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 

ที่ถูกต้อง	 รวดเร็ว	 และเป็นธรรม	 โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ	 การตรวจสอบหรือได้รับทราบ 

พยานหลักฐานตามสมควร	 การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ	 และการได้รับ 

การปล่อยตัวชั่วคราว

	 	 	 	 (8)	 ในคดีแพ่ง	บุคคลมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสมจากรัฐ

	 	 	 	 มาตรา	81	บัญญัติว่า	รัฐต้องด�าเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม 

ดังต่อไปนี้

	 	 	 	 (1)	 ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง	 รวดเร็ว 

เป็นธรรม	 และทั่วถึง	 ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนและ 

จดัระบบงานราชการและงานของรฐัอย่างอืน่ในกระบวนการยติุธรรมให้มปีระสทิธภิาพโดยให้ประชาชน

และองค์กรวิชาชีพ	มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมและการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

	 	 	 	 (2)	 คุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลให้พ้นจากการล่วงละเมดิ	ทัง้โดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

และโดยบุคคลอื่นและต้องอ�านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน

	 	 	 	 (3)	 จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ด�าเนินการเป็นอิสระ 

เพือ่ปรบัปรงุและพฒันากฎหมายของประเทศ	รวมทัง้การปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนญู	 

โดยต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายนั้นประกอบด้วย

	 	 	 	 (4)	 จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ด�าเนินการ 

เป็นอิสระ	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม

	 	 	 	 (5)	 สนับสนุนการด�าเนินการขององค์กรภาคเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย 

แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว
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ชาญชัย แสวงศักดิ์

  2.3 การรับรองโดยร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 

2557

	 	 	 	 โดยท่ีได้มีการยึดอ�านาจโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 ขึ้นเมื่อวันท่ี	 22	

พฤษภาคม	 2557	 และได้มีการออกประกาศ	 คสช.	 ฉบับที่	 11/2557	 ก�าหนดให้รัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	สิ้นสุดลง	ยกเว้นความในหมวด	2	พระมหากษัตริย์

	 	 	 	 จากนัน้	ได้มกีารประกาศใช้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบบัชัว่คราว)	พุทธศกัราช	

2557	 ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้มิได้บัญญัติรับรองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมไว้โดยเฉพาะ	 

เพียงแต่บัญญัติไว ้ในมาตรา	 4	 ว่า	 “ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ศักด์ิศรี 

ความเป็นมนษุย์	สทิธิ	เสรภีาพ	และความเสมอภาค	บรรดาท่ีชนชาวไทยเคยรับการคุม้ครองตามประเพณี 

การปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ 

ตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้วย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้”

	 	 	 	 นอกจากนี้	รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังบัญญัติไว้ในมาตรา	32	ว่า	ให้มีคณะกรรมาธิการยกร่าง

รฐัธรรมนญูขึน้คณะหนึง่	เพือ่จดัท�าร่างรฐัธรรมนญู	โดยคณะกรรมาธกิารยกร่างรัฐธรรมนูญต้องจัดท�า

ร่างรัฐธรรมนูญให้ครอบคลุมเรื่องต่าง	ๆ	ตามที่ระบุไว้ในมาตรา	35	ด้วย

	 	 	 	 เมื่อจัดท�าร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว	 ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเสนอ 

ร่างรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อให้สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ	

และส่งร่างรัฐธรรมนูญให้คณะรัฐมนตรีและคสช.	พิจารณาให้ความเห็นด้วย

	 	 	 	 ถ้ามคี�าขอแก้ไขเพิม่เตมิ	ให้คณะกรรมาธกิารยกร่างรฐัธรรมนญูพจิารณาค�าขอแก้ไขเพ่ิมเตมิ	 

แล้วเสนอร่างรัฐธรรมนูญที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ	เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

หรือไม่เห็นชอบตามมาตรา	37

  2.4 การรับรองโดยร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่จัดท�าโดยคณะกรรมาธิการ 

ยกร่างรัฐธรรมนูญ

	 	 	 	 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	 (ท่ีมีศาสตราจารย์	 ดร.บวรศักด์ิ	 อุวรรณโณ	 เป็น

ประธาน)	ได้จัดท�าร่างรัฐธรรมนูญ	แล้วเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ	คณะรัฐมนตรีและ	คสช.	และได้

พจิารณาค�าขอแก้ไขเพิม่เตมิ	แล้วเสนอร่างรัฐธรรมนญูต่อสภาปฏรูิปแห่งชาติเพ่ือพิจารณาให้ความเหน็

ชอบหรือไม่เห็นชอบตามมาตรา	37

	 	 	 	 ร่างรฐัธรรมนูญท่ีคณะกรรมาธกิารยกร่างรฐัธรรมนญูได้จดัท�าเสนอต่อสภาปฏิรปูแห่งชาติ 

เพื่อพิจารณาตามมาตรา	 37	 นั้น	 ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิมนุษยชนตลอดจนสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลเป็นอย่างมากโดยมีการบัญญัติไว้ในภาค	1	หมวด	2	ส่วนที่	2	สิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดย
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การรับรองสิทธิมนุษยชนที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ส่วนที่	2	นั้นมีการแบ่งออกเป็น	3	ตอน	คือ	ตอนที่	1	บททั่วไป	ตอนที่	2	สิทธิมนุษยชน	และตอนที่	3	 

สทิธแิละเสรภีาพของชนชาวไทย	โดยมีการบัญญัตรัิบรองสทิธทิีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการยติุธรรมไว้ดงันี้

ตอนที่ 1

บททั่วไป

	 	 มาตรา	32	วรรคสอง	บัญญัติว่า	บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้	

สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้	เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้

	 	 มาตรา	32	วรรคสาม	บัญญัติว่า	บุคคลย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลเพื่อบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติ

ตามบทบัญญัติในหมวดนี้ได้โดยตรง	 ในกรณีที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัต ิ

รายละเอียดแห่งการใช้สิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้แล้ว	 ให้การใช้สิทธิหรือเสรีภาพใน 

เรื่องนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ	 แต่หากเป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองสิทธิหรือเสรีภาพให้ 

เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ	 แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายดังกล่าว	 บุคคลก็ย่อมสามารถใช้สิทธิ 

ทางศาลได้โดยตรง

ตอนที่ 2

สิทธิมนุษยชน

	 	 มาตรา	44	บัญญัติว่า	บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม	ดังต่อไปนี้

	 	 (1)		 สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย	 สะดวก	 รวดเร็ว	 ทั่วถึง	 เท่าเทียมกัน	 และ 

เสียค่าใช้จ่ายน้อย

	 	 (2)		 สทิธทิีจ่ะให้คดขีองตนได้รบัการพิจารณาอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	รวดเร็ว	

เป็นธรรม	 และมีมาตรฐานที่ชัดเจน	 โดยเฉพาะเด็ก	 เยาวชน	 สตรี	 ผู้สูงอายุ	 ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	 

ผู ้ยากไร้	 และผู ้ด้อยโอกาส	 ย่อมมีสิทธิได้รับความคุ ้มครองในการด�าเนินกระบวนพิจารณาคด ี

อย่างเหมาะสม

	 	 (3)		 สิทธิพื้นฐานในกระบวนการพิจารณาซึ่งอย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพื้นฐาน 

เรือ่งการได้รบัการพิจารณาโดยเปิดเผย	โอกาสในการต่อสูค้ดีอย่างเพยีงพอ	การคดัค้านผูพ้พิากษาหรอื

ตุลาการ	การได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลาการซึ่งนั่งพิจารณาครบองค์คณะ	และการคัด

หรือส�าเนาค�าพิพากษา	ค�าวินิจฉัย	หรือค�าสั่งอันเป็นการชี้ขาดคดี
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ชาญชัย แสวงศักดิ์

	 	 (4)		 ผู้เสียหาย	 ผู้ต้องหา	 โจทก์	 จ�าเลย	 คู่กรณี	 ผู้มีส่วนได้เสีย	 และพยานในคดี	 ไม่ว่าจะม ี

เชื้อชาติ	เพศ	อายุ	สภาพทางกายหรือสุขภาพ	หรือสถานะใด	ย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม

	 	 (5)		 ในคดีอาญา	 ผู้เสียหาย	 ผู้ต้องหา	 จ�าเลย	 และพยาน	 มีสิทธิได้รับความคุ้มครองและ 

ความช่วยเหลือที่จ�าเป็นและเหมาะสมจากรัฐ	 ได้รับการสอบสวนอย่างถูกต้อง	 รวดเร็ว	 เป็นธรรม	 

และมีมาตรฐานท่ีชัดเจน	 ผู้ต้องหาและจ�าเลยมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางคดีจากทนายความหรือ 

ที่ปรึกษากฎหมายซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ	 การได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นหลัก	 เว้นแต่มีเหต ุ

ตามที่กฎหมายบัญญัติ	และรับทราบเหตุผลประกอบการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ

	 	 (6)		 ได้รับการเยียวยาในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้	 ทั้งนี	้ 

ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ตอนที่ 3

สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

	 	 มาตรา	 62	 วรรคหนึ่ง	 บัญญัติว่า	 บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และมีส่วนร่วม 

ในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจม ี

ผลกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของตน	รวมทั้งได้รับแจ้งผลการพิจารณาในเวลาอันรวดเร็ว

	 	 มาตรา	 62	 วรรคสอง	 บัญญัติว่า	 บุคคลย่อมมีสิทธิฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจาก 

การกระท�าหรือการละเว้นการกระท�าในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ	 พนักงานหรือลูกจ้างของ

หน่วยงานนั้น

	 	 มาตรา	 64	 วรรคหนึ่ง	 บัญญัติว่า	 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการ 

ได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นธรรม	 และใน

การคุ้มครอง	 ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้ด�ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่อง 

ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ	สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน	ย่อมได้รับ

ความคุ้มครอง

	 	 มาตรา	 64	 วรรคสาม	 บัญญัติว่า	 สิทธิของบุคคลและชุมชนซ่ึงอาจได้รับผลกระทบจาก 

การด�าเนินการตามมาตรานี้ที่จะฟ้องรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ 

ย่อมได้รับความคุ้มครอง
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การรับรองสิทธิมนุษยชนที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

	 	 นอกจากจะมีการบัญญัติรับรองสิทธิมนุษยชนท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมไว้โดยตรง 

ในบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นแล้ว	 ร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวยังมีการบัญญัติหน้าที่ของรัฐในส่วน 

ที่เกี่ยวกับการจัดกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพไว้ในบทบัญญัติอื่น	ๆ	ดังนี้

	 	 มาตรา	86	วรรคสอง	บัญญตัว่ิา	รฐัต้องดแูลให้มกีารปฏบิตัแิละบงัคบัการให้เป็นไปตามกฎหมาย

โดยเคร่งครัด	 รวดเร็ว	 และเป็นธรรม	 คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลมิให้เกิดการละเมิดทั้งโดย 

เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือโดยบุคคลอื่น

	 	 มาตรา	 86	 วรรคสาม	 บัญญัติว่า	 รัฐต้องจัดระบบงานและกระบวนการยุติธรรมให้อ�านวย 

ความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ	ทั่วถึง	เท่าเทียม	และเสียค่าใช้จ่ายน้อย	ป้องกันมิให้มี

การแสวงหาประโยชน์จากประชาชนโดยมิชอบ	รวมทั้งส่งเสริมการให้ความรู้ทางกฎหมายและการให้

ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน	 จัดให้มีกลไกการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการยุติธรรม

ชุมชนและกระบวนการยุติธรรมทางเลือก	 และสนับสนุนให้ประชาชนและองค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วม 

ในกระบวนการยุติธรรมและการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

	 	 มาตรา	206	บัญญตัว่ิา	กระบวนการยตุธิรรมต้องเป็นไปโดยถกูต้องตามรฐัธรรมนญูและกฎหมาย	

มีความเป็นธรรม	 มีมาตรฐานที่ชัดเจน	 โปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 มีขั้นตอนการด�าเนินกระบวนพิจารณา 

ที่เหมาะสมกับประเภทคดี	 มีประสิทธิภาพ	 ไม่ล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร	 และให้ประชาชน 

เสียค่าใช้จ่ายน้อย

	 	 การด�าเนินกระบวนพิจารณาของศาลและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม	 ต้องมีการก�าหนด

ระยะเวลาการด�าเนินการในขั้นตอนต่าง	 ๆ	 ทั้งของคู่ความ	 ของศาล	 และขององค์กรดังกล่าวไว ้

อย่างชัดเจนเพื่อเป็นหลักประกันในการด�าเนินกระบวนการยุติธรรมและการพิจารณาพิพากษาคดี

และต้องเปิดเผยให้ทราบเป็นการท่ัวไป	ทั้งนี้	 ตามที่กฎหมายบัญญัติเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการ

ยตุธิรรม	คูค่วาม	คูก่รณี	และทนายความ	มหีน้าทีร่่วมมือกบัศาลเพือ่ให้การพจิารณาพพิากษาคดเีป็นไป 

โดยไม่ล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร	ถ้ามีการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต	ย่อมต้องรับผิดตามที่กฎหมายบัญญัติ

	 	 มาตรา	 209	 วรรคหน่ึง	 บัญญัติว่า	 บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นได้ก็แต่โดยพระราชบัญญัติ 

โดยให้จัดตั้งศาลอย่างทั่วถึงเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย	 สะดวก	 รวดเร็วและ 

เสียค่าใช้จ่ายน้อย

	 	 มาตรา	264	(1)	บญัญติัว่า	ให้มกีารปฏริปูกฎหมายและกระบวนการยติุธรรม	การบรหิารราชการ

แผ่นดนิ	การบรหิารท้องถ่ิน	และการป้องกันและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิิชอบตามแนวทาง

ดังนี้
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ชาญชัย แสวงศักดิ์

	 	 (1)		 จดัให้มีมาตรการบงัคบัใช้กฎหมายทีม่ปีระสทิธภิาพ	จดัให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลอื

ทางกฎหมายและคดี	พัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือกและการระงับข้อพิพาทระหว่างประชาชน	

ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 ตลอดจนองค์กรในกระบวนการ

ยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ	รวมทั้งบูรณาการกระบวนการยุติธรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 	 อย่างไรก็ตาม	 ร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวข้างต้นไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 

จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 2557	 

โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	2557	แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 1)	 

พุทธศักราช	 2558	 โดยมีการเพิ่มเติมมาตรา	 39/1	 ซ่ึงบัญญัติให้	 คสช.	 แต่งต้ังคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อท�าหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ

  2.5 การรับรองโดยร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่จัดท�าโดยคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญ

	 	 	 	 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่	คสช.	แต่งตั้งขึ้น	 (ซึ่งมีนายมีชัย	ฤชุพันธ์	 เป็นประธาน)	 

ได้จดัท�าร่างรฐัธรรมนญูเสรจ็แล้ว	ซึง่คณะกรรมการการเลือกต้ังจะต้องด�าเนนิการจัดให้มกีารออกเสียง

ประชามติต่อไป

	 	 	 	 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่จัดท�าขึ้นโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมิได้

บัญญัติรับรองสิทธิมนุษยชนไว้โดยตรง	แต่ได้บัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยไว้ใน 

มาตรา	25	ดังนี้

	 	 	 	 “มาตรา	 25	 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยนอกจากท่ีบัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการ

เฉพาะในรฐัธรรมนญูแล้ว	การใดทีม่ไิด้ห้ามหรอืจ�ากดัไว้ในรัฐธรรมนญูหรือในกฎหมายอืน่	บคุคลย่อมมี

สทิธิและเสรภีาพทีจ่ะท�าการนัน้ได้และได้รบัความคุม้ครองตามรฐัธรรมนญูตราบเท่าทีก่ารให้สทิธหิรอื

เสรภีาพเช่นว่านัน้ไม่กระทบกระเทอืนหรอืเป็นอนัตรายต่อความมัน่คงของรฐั	ความสงบเรยีบร้อยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน	และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น

	 	 	 	 สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติหรือให้เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ	แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับ	บุคคลหรือชุมชน	

ย่อมสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

	 	 	 	 บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ	สามารถยก

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้

	 ฯลฯ		 ฯลฯ”
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การรับรองสิทธิมนุษยชนที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

3. การรับรองสิทธิมนุษยชนที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและ
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมในต่างประเทศ
  3.1 การรับรองสิทธิดังกล่าวโดยอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

	 	 	 	 อนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 ค.ศ.	 1970	 (พ.ศ.	 2513)	 ได้รับรองสิทธิมนุษยชน 

ที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมไว้ในมาตรา	 6	 วรรคหนึ่ง	 ว่า	 บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับ

การพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม	เปิดเผย	และภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

  

  3.2 การรับรองสิทธิดังกล่าวโดยศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป

	 	 	 	 (1)		นาง	 Kress	 ชาวฝรั่งเศสได ้ยื่นฟ้องคดีต ่อศาลปกครองชั้นต ้นของฝรั่งเศส 

ในปี	ค.ศ.	1986	(พ.ศ.	2529)	โดยขอให้ศาลพิพากษาให้รัฐฝร่ังเศสรับผิดชดใช้ความเสียหายทีต่นได้รับ 

อันเน่ืองมาจากความผิดพลาดในการรักษาพยาบาลโดยโรงพยาบาลของรัฐ	 ซึ่งศาลปกครองชั้นต้น 

มีค�าพิพากษาในปี	 ค.ศ.	 1991	 (พ.ศ.	 2534)	 ให้รัฐฝรั่งเศสรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นาง	 Kress	 

เป็นเงินจ�านวน	 5,000	 ฟรังก์	 นาง	 Kress	 ไม่พอใจในจ�านวนเงินที่ศาลปกครองช้ันต้นก�าหนดให	้ 

จึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ซึ่งมีค�าพิพากษาในปี	 ค.ศ.	 1993	 ยกฟ้อง	 โดยเห็นว่า 

โรงพยาบาลมิได้กระท�าละเมิด	 นาง	 Kress	 จึงยื่นฎีกาต่อศาลปกครองสูงสุดซ่ึงมีค�าพิพากษา 

ในปี	ค.ศ.	1997	(พ.ศ.	2540)	พิพากษายืนตามค�าพิพากษาของศาลปกครองชั้นอุทธรณ์

	 	 	 	 (2)	 นาง	Kress	ยื่นฟ้องรัฐฝรั่งเศสต่อศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป	โดยอ้างว่ารัฐฝรั่งเศส

ละเมิดสิทธิมนษุยชนของเธอตามทีไ่ด้รบัการรบัรองไว้ในมาตรา	6	วรรคหนึง่	แห่งอนสุญัญายโุรปว่าด้วย 

สิทธิมนุษยชน	 เนื่องจากศาลปกครองของฝร่ังเศสใช้เวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีของเธอ 

เป็นเวลาเกินสมควร	ซึ่งศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปได้มีค�าพิพากษา	ลงวันที่	7	มิถุนายน	ค.ศ.	2001

(พ.ศ.	 2544)	 ว่า	 การท่ีศาลปกครองของฝร่ังเศสใช้เวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีของนาง	 Kress	 

นานถึง	10	ปี	1	 เดือน	กับ	8	วัน	 เป็นระยะเวลาที่นานเกินสมควรเนื่องจากข้อเท็จจริงในคดีนี้มิได้มี

ความยุ่งยากท่ีจะต้องใช้เวลานานถึงขนาดนั้น	 จึงพิพากษาให้รัฐฝรั่งเศสต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย 

ให้แก่นาง	Kress

	 	 	 	 (3)	 การที่รัฐฝรั่งเศสถูกศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปพิพากษาให้แพ้คดีดังกล่าว	 ท�าให้ 

รฐัฝร่ังเศสได้รบัความอบัอายเป็นอย่างมากและก่อให้เกดิการปฏริปูกระบวนการยตุธิรรมทางปกครอง 

ของฝรั่งเศสขนานใหญ่	 จนในปัจจุบันศาลปกครองของฝรั่งเศสสามารถเร่งรัดการพิจารณา 

พิพากษาคดีปกครองให้รวดเร็วย่ิงขึ้นโดยใช้ระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีแต่ละคดีในแต่ละ

ชั้นศาล	โดยเฉลี่ยประมาณ	1-2	ปี
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ชาญชัย แสวงศักดิ์

  3.3 การรับรองสิทธิดังกล่าวโดยศาลปกครองของฝรั่งเศส

	 	 	 	 (1)	 นาย	Magiera	 ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นเมืองแวร์ซายในปี	 ค.ศ.	 1990	 

(พ.ศ.	 2533)	 ขอให้พิพากษาให้รัฐฝรั่งเศสรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อบ้านพักของตนอันเนื่องมาจาก 

การก่อสร้างถนน	ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นมีค�าพิพากษาในปี	ค.ศ.	1997	(พ.ศ.	2540)	ให้รัฐรับผิดชดใช้ 

ค่าเสยีหายให้แก่	นาย	Magiera	เป็นเงนิ	8,350	ยูโร	นาย	Magiera	ไม่พอใจในจ�านวนเงินท่ีศาลปกครอง

ชั้นต้นก�าหนดให้	 จึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นอุทธรณ์กรุงปารีส	 ซึ่งศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ 

กรุงปารีสมีค�าพิพากษาในปี	ค.ศ.	1998	(พ.ศ.	2541)	ก�าหนดค่าเสียหายให้แก่นาย	Magiera	เป็นเงิน	

12,000	ยูโร

	 	 	 	 (2)	 นาย	 Magiera	 เห็นว่า	 ศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ใช้เวลา

ในการพิจารณาพิพากษาคดีของตนนานถึง	 8	 ปี	 และ	 3	 เดือน	 จึงยื่นหนังสือร้องเรียนต่อรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงยุติธรรมขอเรียกค่าเสียหายจากความล่าช้าในการอ�านวยความยุติธรรมเป็นเงิน	 

30,000	ยโูร	แต่รฐัมนตรฯี	มคี�าสัง่ปฏเิสธ	นาย	Magiera	จึงยืน่ฟ้องคดีต่อศาลปกครองชัน้ต้นกรุงปารีส 

ขอให้พิพากษาให้รัฐรับผิดชอบต่อความล่าช้าดังกล่าว	ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

	 	 	 	 (3)	 นาย	Magiera	ยืน่อทุธรณ์ต่อศาลปกครองชัน้อทุธรณ์กรุงปารีส	โดยขอให้ศาลยอมรับ 

ความรับผิดชอบของรัฐอันเนื่องมาจากความบกพร่องของกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง 

โดยอนุวัตรการให้เป็นไปตามนัยมาตรา	 6	 วรรคหนึ่ง	 แห่งอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

ศาลปกครองช้ันอุทธรณ์กรุงปารีสพิพากษาว่าสิทธิของโจทก์ท่ีจะได้รับการพิจารณาพิพากษาคดี 

ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมตามมาตรา	 6	 วรรคหนึ่ง	 แห่งอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 

ได้ถูกล่วงละเมิดจากการที่ศาลปกครองชั้นต้นใช้เวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีนานผิดปกต ิ

ทั้ง	 ๆ	 ที่คดีไม่มีข้อยุ่งยากแต่อย่างใด	 รวมทั้งเป็นการฟ้องคดีโดยผู้ฟ้องคดีที่มีอายุมากแล้ว	 (72	 ปี)	 

จึงพิพากษาให้โจทก์ได้รับการเยียวยาความเสียหายทางจิตใจเป็นจ�านวนเงิน	4,500	ยูโร

	 	 	 	 (4)	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยื่นฎีกาต่อศาลปกครองสูงสุด	 ซ่ึงศาลปกครอง

สูงสุดของฝรั่งเศสได้วินิจฉัยยอมรับหลักความรับผิดชอบของรัฐอันเนื่องมาจากความบกพร่องของ

กระบวนการยุติธรรมทางปกครองในคดีนี้เป็นคดีแรก	 โดยวางหลักว่าระยะเวลาที่เหมาะสมในการ

พจิารณาคดขีองศาลปกครองทัง้	3	ชัน้ศาล	จะต้องไม่เกนิ	8	ปี	ซึง่คดตีาม	(1)	ถอืว่าเป็นคดทีีม่ข้ีอเทจ็จรงิ 

หรอืข้อกฎหมายไม่ซบัซ้อนอนัเป็นเหตใุห้มคีวามล่าช้าในการพจิารณาคดแีต่อย่างใดจงึพพิากษายนืตาม 

ค�าพิพากษาศาลปกครองชั้นอุทธรณ์กรุงปารีส
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การรับรองสิทธิมนุษยชนที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

  3.4 การรับรองสิทธิดังกล่าวโดยกฎหมาย

	 	 	 	 จากผลของค�าพพิากษาของศาลปกครองสงูสดุในคดดีงักล่าวข้างต้น	ประกอบกบัค�าแนะน�า

ของคณะมนตรแีห่งสภายโุรป	รฐับาลฝรัง่เศสจงึได้แก้ไขประมวลกฎหมายเกีย่วกบักระบวนการยตุธิรรม 

ทางปกครองเพือ่รบัรองสทิธดิงักล่าวโดยบญัญติัว่า	คูก่รณใีนคดีปกครองท่ีเหน็ว่าตนได้รับการพิจารณา

คดีล่าช้าเกินสมควรมีสิทธิร้องเรียนต่ออธิบดีหรือประธานของศาลปกครองนั้นได้

บทสรุป
	 	 สิทธิมนุษยชนที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลา

ที่เหมาะสมนั้น	ได้รับการยอมรับในต่างประเทศทั้งโดยศาลและโดยกฎหมายแล้ว	แต่ในประเทศไทย

สิทธิมนุษยชนดังกล่าวยังไม่เป็นที่รับรู้เท่าใดนัก
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*	 ที่ปรึกษาด้านวิชาการ	ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ,	ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร	“หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”	(นธป.)	 
	 รุ่นที่	4	ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
1 โปรดดเูพ่ิมเตมิในเชาวนะ	ไตรมาศ,	“องค์กรตามรฐัธรรมนญูใหม่	:	คนไทยใช้ประโยชน์ได้อย่างไร”	วารสารศาลรฐัธรรมนญู	 
	 (ปีที่	4	เล่มที่	10	มกราคม-เมษายน	2545)	หน้า	91-113

	 	 ในบทความนี้ได้แบ่งเนื้อหาส�าคัญออกเป็น	10	ส่วน	ได้แก่	(1)	สิทธิเสรีภาพตามแนวคิดสัญญา

ประชาคมก่อนมีรัฐ	 (2)	 สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญหลังมีรัฐ	 (3)	 ฐานสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

ของประชาชน	 (4)	 พันธะของรัฐท่ีมีต่อสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน	 (5)	 แนวทาง 

การใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน	 (6)	 เป้าหมายการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

ของประชาชน	 (7)	 กระบวนการการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน	 (8)	 การสร้าง 

ผลลัพธ์บั้นปลายในการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน	 (9)	 ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับ 

ปัจจัยเงื่อนไขบางประการที่เก่ียวข้องกับการใช้และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของ 

ประชาชน	(10)	การใช้และการคุม้ครองสทิธเิสรีภาพตามรฐัธรรมนญูของประชาชนโดยศาลรฐัธรรมนญู

	 	 ทั้งนี้จะได้กล่าวถึงรายละเอียดของเนื้อหาดังกล่าวโดยล�าดับดังต่อไปนี้

  1.  สิทธิเสรีภาพตามแนวคิดสัญญาประชาคมก่อนก่อตั้งรัฐ1

	 	 	 	 สิทธิและเสรีภาพ	 (Rights	 and	 Liberties)	 กับสิทธิมนุษยชน	 (Human	 Rights)	 และ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 (Human	 Dignity)	 มีความสัมพันธ์ทางความหมายและคุณลักษณะ 

ที่ส�าคัญร่วมกันอยู ่ในหลายประการ	 โดยเฉพาะการเป็นหลักปรัชญาตามกฎหมายธรรมชาติ	 

(Natural	 Law)	 การเป็นอารยธรรมร่วมกันของมนุษย์ชาติทั้งมวล	 การเป็นส่ิงที่พึงได้รับการเคารพ 

ร่วมกันหรือแม้แต่การเป็นผลประโยชน์ในทางนามธรรมหรือในทางคุณค่าอันพึงประสงค์ที่ติดอยู่กับ 

ตัวของมนุษย์ทั้งหลายโดยที่มิอาจละเมิดหรือแบ่งแยกถ่ายโอนได้ก็ตาม	 ซ่ึงในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะ 

สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญเป็นส�าคัญ

เชาวนะ ไตรมาศ*

การใช้และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ

ตามรัฐธรรมนูญของประชาชน
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การใช้และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน

2	 ตามแนวคิดสัญญาประชาคมนั้นหากเทียบกับพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของรัฐต่าง	 ๆ	 ที่เรียกว่า	 รัฐชาติ	 
	 (Nation	 State)	 ในปัจจุบันอาจแยกส่วนที่เรียกว่า	 อ�านาจการปกครองของรัฐกับความสามารถทางการปกครองของรัฐ 
	 ออกจากกันได้	โดยส่วนของอ�านาจการปกครองของรัฐนั้น	เป็นสิ่งที่ต้องมีความจ�ากัด	(limited	government)	ซึ่งเป็นไป 
	 ตามกรอบก�าหนดของความเป็นนิติรัฐ	(Legal	State)	ที่เน้นการปกครองโดยกฎหมาย	(rule	of	law)	ไม่ใช่การปกครอง 
	 โดยคน	(rule	of	men)	และการเป็นรฐับาลแห่งปวงชน	(popular	government)	ทีม่ทีีม่าจากประชาชนและพึงรบัผดิชอบ 
	 และตอบสนอง	(responsibility	&	responsiveness)	ต่อประชาชนโดยการสงวนรักษาไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพอันมีอยู่แต่เดิม 
	 และความเป็นเจ้าของอ�านาจอธิปไตยของประชาชนเป็นส�าคัญ	 ส่วนความสามารถทางการปกครองของรัฐนั้นเป็นสิ่ง 
	 ท่ีไม่ต้องมีความจ�ากัด	 (competency	 government)	 ซึ่งเป็นไปตามกรอบก�าหนดของความชอบธรรม	 (legitimacy)	 
	 ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย	 (constitutionality	 &	 legality)	 ความมีเสถียรภาพ	 (stability)	 ความมี 
	 ประสิทธิภาพ	(efficiency)	และความมีประสิทธิผล	(effectiveness)	ที่พึงแสวงหาเพิ่มขึ้นมาได้เป็นส�าคัญ

	 	 กล่าวได้ว่าสทิธเิสรภีาพของประชาชนตามรัฐธรรมนญู	เป็นสทิธเิสรภีาพทีมี่เงือ่นไขเฉพาะพิเศษ	

ที่มีความแตกต่างไปจากสิ่งที่เรียกว่าสิทธิมนุษยชนทั่วไป	 เพราะเป็นสิทธิเสรีภาพที่เกี่ยวข้องกับรัฐ 

และระบบการเมืองการปกครองด้วย	 หากไม่นับรวมถึงสิทธิเสรีภาพที่มนุษย์เคยมีและใช้อยู ่ใน 

สภาวะธรรมชาติ	 (State	 of	 nature)	 ก่อนการมีรัฐแล้วก็สามารถกล่าวได้ว่าสิทธิเสรีภาพของ 

ประชาชนน้ันเป็นสาระส�าคัญในฐานะที่เป็นภาคส่วนหนึ่งของรัฐที่สัมพันธ์กันกับอ�านาจรัฐของ 

ผู้ปกครองโดยตรง	 กล่าวคือ	 สิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้น	 ถือเป็นภาระอันย่ิงใหญ่ที่รัฐพึงจะต้องมี 

พันธะผูกพันในการคุ ้มครองรักษาไว้ให้ประชาชนโดยท่ีรัฐอาศัยอ�านาจการปกครองของรัฐ2  

เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติเพ่ือบรรลุผลตามภาระดังกล่าวซ่ึงเป็นไปตามหลักการพื้นฐานของแนวคิด 

เกี่ยวกับรัฐสัญญาประชาคม	(Social	Contract	State)	ที่ถือว่ารัฐ	อ�านาจปกครองของรัฐและรัฐบาล	

เป็นเครื่องมือที่มนุษย์สร้างขึ้นและเกิดข้ึนจากการท�าความตกลงใจร่วมกันตามความต้องการของ 

มนุษย์เองที่ปรารถนาจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้สิทธิเสรีภาพ	ซึ่งในการท�าความตกลงร่วมกัน

ที่เรียกว่าการท�าสัญญาประชาคมนั้น	 ถือหลักว่าต้องมาจากการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ทั่วไป	 

(General	will)	 โดยที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแสดงเจตจ�านงของคนส่วนใหญ่	 (Will	 of	Majority)	 

ที่ประกอบด้วยเหตุผล	 (reason)	 คุณธรรม	 (moral)	 และการสนองประโยชน์ของคนส่วนใหญ่	 

(Utilities	 Greatest)	 อย่างเป็นธรรม	 (justice)	 เป็นส�าคัญเมื่อมีช่องทางที่คนเห็นว่าตนจะสามารถ 

เพิ่มประโยชน์จากสิทธิเสรีภาพได้ด้วยวิธีการดังกล่าว	 สิทธิที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั้นจึงกลายเป็น 

ปัจจัยกระตุ ้นให้เกิดแรงผลักดันที่เกิดจากสิ่งท่ีเรียกว่าพลังอิทธิพลของความใฝ่ดีและพันธะ

ผูกพันทางสังคมในความเห็นอกเห็นใจเอื้ออาทรต่อส่วนรวมและเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่ต้องการ

ให้ตนและผู้อ่ืนได้พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ไปสู่การบรรลุถึงเป้าหมายอันสูงสุดได้	 คือความมีชีวิต 

ที่สุขสมบูรณ์	 (Felicity	 หรือ	 Happiness)	 ภายใต้ความผูกพันกับบรรทัดฐานของคุณค่าท่ีเรียกว่า 

ความดีสูงสุดของชีวิต	 (Goodness)	ซึ่งเป็นที่มาของกรอบก�าหนดพื้นฐานในการสร้างรัฐ	รัฐบาลและ

อ�านาจการปกครองของรัฐ	ในเงื่อนไขส�าคัญ	8	ประการ	คือ
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เชาวนะ ไตรมาศ

	 	 (1)		 การอิงฐานท่ีมาจากความต้องการของประชาชน	 โดยที่ประชาชนเป็นผู้ก�าหนดและ 

ใช้ประโยชน์จากรัฐรวมทั้งสิทธิในการเป็นฝ่ายยกเลิกพันธะสัญญาและเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้เสมอ

	 	 (2)		การมีจุดมุ่งหมายเพื่อการคุ้มครองรักษาสิทธิประโยชน์และการสร้างความสุขท่ีสมบูรณ์ 

ให้แก่ประชาชนเป็นที่ตั้งโดยครอบคุลมทั้งสิทธิประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม

	 	 (3)		การท่ีอ�านาจการปกครองต้องมาจากความยนิยอมของประชาชนเป็นครัง้คราวแต่ต่อเนือ่ง

และประชาชนเป็นเจ้าของอ�านาจนั้นที่แท้จริงถาวรตลอดไป

	 	 (4)		การที่อ�านาจรัฐต้องผูกพันความรับผิดชอบต่อประชาชน	 และการที่ความชอบธรรมใน 

การปกครองนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ประชาชนมีอ�านาจสูงสุดในการควบคุมเหนือรัฐบาลได้หรือการที่

ประชาชนสามารถเลือกได้ทั้งการยินยอมและปฏิเสธการปกครองของรัฐบาล

	 	 (5)		การที่รัฐพึงสร้างกิจกรรมทางการปกครองไม่ว่ากฎหมาย	นโยบาย	มาตรการ	องค์กรและ

อ�านาจรัฐเพื่อสนองประโยชน์ประชาชนให้ประชาชนสามารถบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดของชีวิตในที่สุด

	 	 (6)		การจัดระเบียบองค์กรการปกครองให้เอื้อต่อการผลิตและจัดสรรบริการสาธารณะให้เกิด

ความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชน

	 	 (7)		 การจัดท�าบริการพื้นฐานของรัฐให้เอื้อประโยชน์ประชาชนครอบคลุมทั้งในด้านสังคม

เศรษฐกิจ	การเมือง	ความยุติธรรม	คุณธรรม	เคารพต่อสิทธิและอ�านาจของประชาชน

	 	 (8)		การสร้างมาตรฐานของคณุค่าทางการปกครองให้เกือ้กลูต่อการอ�านวยความยตุธิรรมความ

เสมอภาค	สิทธิเสรีภาพ	ความปลอดภัยสงบสุข	และการคุ้มครองสวัสดิภาพในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

	 	 จากหลักการพื้นฐานของแนวคิดเก่ียวกับรัฐสัญญาประชาคม3	 ดังกล่าวข้างต้นสามารถกล่าว 

ได้ว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งเช่ือว่ามีอยู่แล้วแต่เดิมตามสภาวะธรรมชาติของมนุษย์เพียงแต่ว่า

ในสภาวะธรรมชาตทิีม่นษุย์ยงัไม่ได้ก่อตัง้รฐันัน้	ยงัมข้ีอจ�ากดับางประการทีท่�าให้มนษุย์นัน้ไม่สามารถ

ได้รับประโยชน์สูงสุดจากสิทธิที่มีอยู่นั้นได้	 ข้อจ�ากัดที่ส�าคัญมีอยู่	 3	 ประการ	 คือ	 (1)	 คนไม่สามารถ 

ใช้สิทธิตามธรรมชาติในการสร้างกฎหมายส�าหรับใช้บังคับแก่ทุกคนให้ยอมรับเป็นการทั่วไปได	้ 

(2)	 คนไม่สามารถใช้สิทธิตามธรรมชาติในการบังคับใช้กฎหมายแก่คนทั่วไปได้	 (3)	 คนไม่สามารถ 

ใช้สทิธติามธรรมชาตใินการตคีวามและพพิากษาคดแีก่คนทัว่ไปได้	ซึง่จากข้อจ�ากดัดงักล่าวเป็นทีม่าของ

3	 โปรดดูเพิ่มเติมในเชาวนะ	 ไตรมาศ,	 “รัฐสัญญาประชาคมกับการปลุกกระแสส�านึกใหม่ของการเมืองภาคประชาชน”	 
 วารสารศาลรัฐธรรมนูญ	(ปีที่	2	เล่มที่	6	กันยายน-ธันวาคม	2543)	หน้า	37-61
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ความจ�าเป็นในการสร้างอ�านาจการปกครองของรัฐใน	3	หน้าที่คือ	(1)	การสร้างอ�านาจการปกครอง

ด้านนิติบัญญัติ	 (legislative	 function)	 ขึ้นมาเพื่อท�าหน้าที่สร้างกฎหมายขึ้นใช้บังคับเป็นการทั่วไป	 

(2)	 การสร้างอ�านาจการปกครองด้านบริหาร	 (executive	 function)	 ขึ้นมาเพื่อท�าหน้าที่บังคับใช้ 

กฎหมายและ	(3)	การสร้างอ�านาจการปกครองด้านตุลาการ	(judicial	function)	ขึ้นมาเพื่อท�าหน้าที ่

ตีความและพิพากษาคดีพิพาทตามกฎหมาย	แต่เมื่อมีความจ�าเป็นต้องมีรัฐก็ไม่ควรให้รัฐนั้นกลายเป็น 

ตัวอุปสรรคในการลิดรอนสิทธิเหล่านั้นของประชาชน	 หากแต่รัฐควรเป็นเครื่องมือในการประกัน 

การคุ้มครองและการใช้สิทธิของประชาชนมากกว่า	หรือกล่าวอีกนัยก็คือ	ประชาชนยอมแลกระหว่าง

การเสียสละสถานภาพของผู้ด�ารงสิทธิเดิมที่เคยมีและใช้สิทธิที่สมบูรณ์ตามธรรมชาติด้วยตนเองกับ 

การยอมรับสถานภาพของผู้ด�ารงสิทธิใหม่	 โดยการยกย่องให้รัฐเป็นผู้ถืออ�านาจส่วนกลางซ่ึงเกิดจาก 

สิทธิที่มีอยู่แต่เดิมของประชาชนทุกคน	 แต่แทนที่ต่างคนต่างใช้ก็ยกไปให้รัฐซึ่งเป็นผู้ถืออ�านาจกลาง 

ทีเ่ช่ือว่าจะสามารถอ�านวยประโยชน์ให้แก่ทกุคนทัง้ในฐานะทีเ่ป็นปัจเจกชนและสาธารณชนร่วมกนัได้	 

เป็นผู้ใช้แทนนั่นเอง

	 	 โดยนัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนยอมรับหรือเชื่อว่าหากต่างคนยังต่างถือครองและ 

เป็นผู้ใช้สิทธิโดยสมบูรณ์ของตัวเองตามธรรมชาติอยู่ต่อไป	ก็คงจะไม่ได้ช่วยให้ทุกคนได้รับประโยชน์

สูงสุดจากการใช้สิทธินั้นได้	 เพราะทุกคนอาจจะสามารถสนองประโยชน์เฉพาะตัวของตนเองได	้ 

แต่อาจจะเสยีอกีประโยชน์หนึง่ในอกีฐานะหนึง่ทีต่นเป็นส่วนหนึง่ของสงัคมซึง่ควรได้รบัประโยชน์จาก

สิทธิในฐานะของส่วนรวมด้วย	นั้นก็คือเมื่อเข้ามาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมหรือเป็นรัฐแล้ว	ย่อมท�าให้คนมี

สถานะเพ่ิมข้ึนอีกสถานะหน่ึง	 นอกเหนือจากสถานะของปัจเจกชนก็คือ	 สถานะของสาธารณชนหรือ

คนที่เป็นส่วนรวม	

	 	 ดังนั้น	 การที่คนยอมสละสิทธิส่วนตัวแล้วแปลงให้เป็นอ�านาจรัฐ	 และยกเอาไปให้รัฐเป็น 

ผู้ใช้แทนนั้นก็เพราะคาดหวังว่าเขาจะได้รับตอบแทนกลับคืนมาในรูปของสิทธิประโยชน์ในฐานะที ่

เขาเป็นส่วนรวมของสังคมนั้นเอง	 ซึ่งผลตอบแทนในจุดนี้	 บางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่าการยอมสละสิทธิ 

เพื่อแปลงเป็นอ�านาจไปให้รัฐใช้แทนนั้น	แท้ที่จริงแล้วเราไม่ได้สูญเสียอะไรเพราะในที่สุดจะได้รับกลับ 

คืนมาในรูปของการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ส่วนรวมจากรัฐนั่นเอง	 และจุดนี้เอง	 ที่เราเชื่อกันว่ารัฐ 

และอ�านาจรัฐซึ่งแปลงมาจากสิทธิของคนเราที่เคยมีอยู่โดยสมบูรณ์แต่ดั้งเดิมนั้น	 จะท�าให้ชีวิตคนเรา

บรรลถุงึความสขุท่ีสมบรูณ์ได้	ซึง่กค็อืการช่วยเติมเต็มให้กบัชวีติเราในอกีฐานะหนึง่	ซ่ึงเป็นสาธารณชน

หรือในฐานะของส่วนรวม

	 	 เมื่อเป็นเช่นน้ีก็เท่ากับว่าเมื่อเรามีรัฐ	 และรัฐเอาอ�านาจที่เราแปลงมาจากสิทธิแต่เดิมของเรา 

มาใช้ในการปกครองแล้ว	 รัฐจะช่วยให้เราได้รับประโยชน์จากการใช้สิทธิที่เพิ่มความสมบูรณ์มากขึ้น

และดีขึ้นด้วย	อย่างน้อยก็เชื่อว่าต้องดีกว่าสภาพธรรมชาติที่ไม่มีรัฐและในจุดนี้เองที่เป็นเหตุผลส�าคัญ 
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เชาวนะ ไตรมาศ

ให้ประชาชนสามารถ	 สงวนสิทธิในการเป็นฝ่ายของผู้กุมสัญญาประชาคมไว้เองแทนฝ่ายรัฐบาลและ 

ให้ความยินยอมในการก�าหนดและเปลี่ยนแปลงพันธะสัญญาใด	 ๆ	 ในระหว่างรัฐกับประชาชนไว้	 

ไม่ว่าพันธะในการที่จะรักษาสัญญานั้นไว้ในรูปของกฎหมายแทนท่ีจะให้อ�านาจนั้นติดอยู่กับตัวของ 

รัฐบาลเองและสัญญานั้นก็จะจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้เสมอ	 หากรัฐบาลไม่สามารถท�าหน้าที่

พื้นฐานในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์สูงสุดตามพันธะหน้าที่นั้นได้

	 	 โดยเงื่อนไขดังกล่าว	 ถือว่าสิทธิทั้งปวงยังอยู ่ในความครอบครองหรือความเป็นเจ้าของ 

ของประชาชนอยูร่ฐัเป็นเพยีงผูม้หีน้าทีต่ามเงือ่นไข	และผกูพนัความรบัผดิชอบตามทีป่ระชาชนซึง่เป็น 

เจ้าของสิทธิก�าหนดพันธะไว้ให้	 โดยท่ีประชาชนสามารถให้ความยินยอม	 และเปลี่ยนแปลงรัฐบาล 

ได้เสมอหากประชาชนเหน็ว่าไม่สามารถท�าหน้าทีพ่ืน้ฐานในการสนองสทิธปิระโยชน์ของเจ้าของสทิธิได้	 

โดยเฉพาะการขาดความสามารถในการคุ้มครองรักษาสิทธิพื้นฐานในเรื่องเกี่ยวกับ	 สวัสดิภาพในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน

	 	 เง่ือนไขระหว่างสทิธกิบัอ�านาจการปกครองรฐั	ดงักล่าวจงึมคีวามผกูพนักนัอย่างใกล้ชดิระหว่าง

สทิธเิสรภีาพของประชาชนกับอ�านาจรฐัของรฐับาล	โดยเฉพาะการทีป่ระชาชนซ่ึงเป็นเจ้าของสิทธนิัน้	 

ได้แสดงจดุยนืของความสมัพนัธ์ในรปูแบบทีถ่อืเอาสิทธปิระชาชนนัน้	ย่อมด�ารงอยูก่่อนอ�านาจรัฐเสมอ 

ซึง่สะท้อนถงึนยัของการเป็นรฐัของประชาชนมากกว่าการเป็นรัฐของผู้ปกครอง	หรือการเป็นรัฐทีเ่ป็น

เครื่องมือในการรักษาสิทธิของประชาชนมากกว่าการเป็นรัฐที่เป็นเคร่ืองมือในการรักษาอ�านาจของ 

ผู้ปกครองเอง	 อันเป็นการปลดแอกอ�านาจรัฐให้แยกออกจากตัวผู้ปกครอง	 และไม่ให้ผู้ปกครองใช้

อ�านาจรัฐให้เป็นโทษต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของสิทธิในทางการเมือง	 การปกครองได้	 ดังค�ากล่าว

ที่ว่า	 อ�านาจการปกครองย่อมเป็นของประชาคมการเมือง	 (political	 community)	 ไม่ใช่เป็นของ 

ผู้ปกครองหรือรัฐบาล	(government)

	 	 แม้ว่ามนุษย์มีข้อจ�ากัด	 ไม่สามารถใช้และได้รับประโยชน์สูงสุดจากสิทธิที่มีอยู่ตามธรรมชาต ิ

ให้ตนได้บรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดของความสุขที่สมบูรณ์ในชีวิตตามคุณค่าที่พึงปรารถนาในบ้ันปลาย	

โดยที่ต่างคนต่างมีและใช้กันตามล�าพังได้ก็ตาม	 แต่ธรรมชาติของมนุษย์ที่เรียกว่าเป็นสัตว์สังคมและ 

สัตว์การเมือง	 (Social	 animal	 &	 Political	 animal)	 นั้น	 ท�าให้มนุษย์มีความตระหนักในคุณค่า

ของสิทธิและผลประโยชน์ทั้งในส่วนที่เป็นส่วนย่อยของปัจเจก	 (Individual	 Interests)	 และ 

ในส่วนที่เป็นของส่วนรวมสาธารณะ	(Common	Interests)	ร่วมกันด้วย

	 	 โดยผลของการที่มนุษย์มีความตระหนักในคุณค่าของสิทธิและประโยชน์ทั้งของส่วนตัวและ 

ของส่วนรวมร่วมกันดังกล่าว	 ท�าให้มนุษย์แสดงเจตจ�านงร่วมกันในการสร้างเง่ือนไขเกี่ยวกับการใช ้

สิทธินั้นเสียใหม่	 โดยการสร้างรัฐอย่างมีเงื่อนไขให้เป็นเคร่ืองมือในการคุ้มครองทั้งสิทธิส่วนตัวและ 

สิทธิส่วนรวมนั้น
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การใช้และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน

	 	 เงือ่นไขส�าคญัของรฐัทีม่นษุย์สร้างข้ึน	เพ่ือเป็นเคร่ืองมอืในการคุม้ครองท้ังสิทธปิระโยชน์ส่วนตัว 

และสิทธิประโยชน์ส่วนรวมนั้น	 ถูกก�าหนดโดยคุณค่าพื้นฐานที่ผูกพันอยู่กับสิ่งที่เรียกว่า	คุณธรรม4 

กับความยุติธรรม5	เป็นหลักส�าคัญ

	 	 คุณธรรม	 เป็นคุณค่าพื้นฐานที่ใช้เป็นเครื่องมือก�าหนดเป้าหมายอันพึงประสงค์ในการใช้

อ�านาจของรัฐ	 ส�าหรับผูกพันรัฐให้ต้องเคารพและสงวนรักษาไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลหรือ 

ของส่วนตวั	เพือ่ให้ประชาชนมอีสิระในการแสวงหาประโยชน์สูงสุดตามสทิธอินัพึงมใีห้แก่ชวีติของตน

ได้อย่างเสรีตามศักยภาพ	ความสามารถ	และเป้าหมายที่ตนพึงปรารถนาและสามารถบรรลุถึงได้ไม่ว่า 

จะเป็นสิทธิประโยชน์ทางการเมือง	 ซึ่งเป็นการแสวงหาเกี่ยวกับอ�านาจและอิทธิพลทางการเมือง	

หรือจะเป็นสิทธิประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	 ซ่ึงเป็นการแสวงหาเกี่ยวกับความม่ังคั่ง	 ทรัพย์สิน	 และ 

ผลก�าไร	ดอกเบี้ย	ค่าเช่า	หรือค่าจ้าง	หรือจะเป็นสิทธิประโยชน์ทางสังคม	ซึ่งเป็นการแสวงหาเกี่ยวกับ

สถานะ	ต�าแหน่งแห่งที่	ล�าดับทางชนชั้น	ภราดรภาพ	สันติภาพ	และความสงบสุข	ฯลฯ	เป็นต้น

	 	 ความยุติธรรม	 เป็นคุณค่าพื้นฐานท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือก�าหนดวิธีการอันพึงประสงค์ในการใช้ 

อ�านาจของรัฐส�าหรับผูกพันรัฐให้ต้องธ�ารงรักษาไว้ซ่ึงสิทธิประโยชน์ของสมาชิกในประชาคม 

การเมือง	 เพื่อการจัดสรรปันส่วนสิทธิประโยชน์ของสมาชิก	 ซึ่งเป็นเรื่องของการมี	 ใช้และได้รับ 

ผลประโยชน์ร่วมกันของคนท้ังสังคม	 ท้ังนี้	 อาจจัดสรรในรูปของประโยชน์สาธารณะแบบเอกภาพ6  

หรือประโยชน์สาธารณะแบบพหุภาพ7 ก็ได้หรืออาจใชเ้กณฑ์แบบสัดส่วนหรือเกณฑ์แบบดุลยภาพ 

ก็ได้	หรืออาจมีที่มาจากประชาชนเองหรือมีที่มาจากรัฐก็ได้	หรืออาจจะเป็นผลประโยชน์ในรูปของ 

การบังคับโดยรัฐหรือในรูปของความสมัครใจของประชาชนเองก็ได้เช่นเดียวกัน	 ดังนั้นเง่ือนไขของ

ความยุติธรรมในเรื่องของการจัดสรรผลประโยชน์สาธารณะ	 จึงสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ	 

ตามแต่เกณฑ์ท่ีรฐัหรอืผูป้กครองจะสามารถอ�านวยความยติุธรรมในการจดัสรรผลประโยชน์สาธารณะ

เหล่านั้น	 ให้เป็นที่ยอมรับร่วมกันได้แก่ทุกฝ่ายหรือทั้งสังคมและถือว่ารัฐเป็นผู้ที่ท�าให้มีผลดีและ 

มีประสิทธิภาพเหนือกว่าตัวบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดได้

4	 คุณธรรม	 เป็นมาตรฐานทางคุณค่าที่ผูกพันกับเป้าหมายการใช้อ�านาจของผู้ปกครองในเงื่อนไข	 ที่มุ่งเน้นการรักษาสิทธ ิ
	 และผลประโยชน์ของฝ่ายประชาชนเป็นที่ต้ังเหนือกว่าฝ่ายผู้ปกครอง	 ซึ่งสอดคล้องกับการคุ้มครองรักษาสิทธิประโยชน ์
	 ของประชาชนในรูปแบบที่เป็นประโยชน์พื้นฐานทั่วไปของปัจเจกชน
5	 ความยุติธรรม	เป็นมาตรฐานที่ผูกพันกับวิธีการในการใช้อ�านาจของผู้ปกครองในเงื่อนไข	ที่มุ่งเน้นการจัดสรรปันส่วนสิทธ ิ
	 และผลประโยชน์สาธารณะให้แก่กลุ่มชน	 ชนชั้น	 และกลุ่มอ�านาจทางการเมืองที่มีอยู่อย่างแตกต่างหลากหลายในสังคม 
	 ให้มคีวามครอบคลมุทัว่ถึง	ซึง่มทีัง้เกณฑ์การจดัสรรแบบดลุยภาพหรอืเน้นการกระจายอย่างเท่าเทยีม	และเกณฑ์การจดัสรร 
	 แบบสัมพันธภาพตามสัดส่วนหรือเน้นการแบ่งปันที่ไม่เท่าเทียม	โดยขึ้นอยู่กับคุณูปการของแต่ละกลุ่มชนในสังคม
6	 ผลประโยชน์สาธารณะแบบเอกภาพ	 ก�าหนดขึ้นจากเกณฑ์ของการท่ีทุกคนมีผลประโยชน์ร่วมกัน	 โดยที่ไม่มีใครเสีย 
	 ผลประโยชน์หรือถูกขัดผลประโยชน์	ซึ่งเป็นการก�าหนดผลประโยชน์ในเชิงคุณภาพเป็นที่ตั้ง
7	 ผลประโยชน์สาธารณะแบบพหุภาพ	 ก�าหนดขึ้นจากเกณฑ์ของการที่ทุกคนมีผลประโยชน์ที่แตกต่างและขัดแย้งกันได	้ 
	 แต่หากเอามารวมเข้าด้วยกันก็ถือเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมได้	ซึ่งเป็นการก�าหนดผลประโยชน์ในเชิงปริมาณเป็นที่ตั้ง
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  2.  สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญหลังก่อตั้งรัฐ

	 	 เม่ือรัฐ	 อ�านาจรัฐและรัฐบาล	 เป็นตัวกลางสอดแทรกเข้ามาเป็นผู้จัดการหรือจัดสรรในเรื่อง 

ของสิทธิประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นของส่วนตัวหรือของส่วนรวมก็ตาม	ย่อมส่งผลให้สภาวะตามธรรมชาต ิ

สิทธิตามธรรมชาติ	 และกฎหมายตามธรรมชาติ	 ท่ีมนุษย์เคยมีและใช้อยู่ในเง่ือนไขด้ังเดิมน้ัน	

เปลี่ยนแปลงไปด้วย	 กล่าวคือ	 สิทธิที่มนุษย์เคยมีอยู่อย่างสมบูรณ์ก็ย่อมจ�ากัดลง	 สิทธิตามสภาพ

ธรรมชาติก็ย่อมกลายเป็นสิทธิที่ผูกพันอ�านาจรัฐอยู่ด้วย	 กฎหมายธรรมชาติก็จะกลายสภาพไปเป็น

กฎหมายรัฐในที่สุด	 ประชาชนซึ่งเคยมีสิทธิอย่างสมบูรณ์ก็จะต้องกลายสภาพเป็นส่วนประกอบหนึ่ง

ของรัฐไปด้วย	 ท้ังนี้เพื่อแลกกับการแก้ไขจุดด้อยของมนุษย์ที่ใช้สิทธิตามล�าพังแบบต่างคนต่างใช ้

ให้สามารถสนองประโยชน์ตามความต้องการสูงสุดของตนไม่ได้	 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัญหา 

พื้นฐานของมนุษย์ในสามประการด้วยกัน	คือ

	 	 (1)		 ปัญหาเนื่องจากมนุษย์แต่ละคนมุ่งสร้างกฎขึ้นมาใช้เพื่อคุ้มครองแต่เฉพาะสิทธิประโยชน์

ส่วนตวัของแต่ละคนได้เท่านัน้	ไม่สามารถคุม้ครองสทิธปิระโยชน์ของส่วนรวมได้	หรอืสร้างความยอมรบั

ร่วมกันได้

	 	 (2)		 ปัญหาเน่ืองจากมนุษย์ไม่สามารถบังคับใช้กฎที่ตนสร้างขึ้นมานั้นกับผู้อื่นได้	 หรือไม่มีการ

ยอมรับอ�านาจการบังคับของผู้อื่น	หรือเคารพกฎที่ผู้อื่นก�าหนดให้ได้

	 	 (3)		 ปัญหาเนือ่งจากขาดคนกลางทีม่อี�านาจในการชีข้าดการบงัคบัให้เป็นไปตามกฎทีแ่ต่ละคน

สร้างขึน้มาได้	หรอืยตุข้ิอพพิาทน้ันได้	เพราะแต่ละคนต่างกต็คีวามกฎให้เข้าข้างตนเสมอ	การชัง่น�า้หนกั 

ของโทษทีไ่ม่มีความแน่นอน	หรือแม้ว่าสามารถยตุข้ิอพพิาทได้	กย็งัขาดผูม้อี�านาจในการบงัคบัควบคมุ	

ให้เป็นไปตามผลของการตัดสินนั้นได้

	 	 ประโยชน์พื้นฐานที่มนุษย์ได้รับในชั้นต้นจากการสร้างรัฐให้เป็นคนกลางในการจัดการปัญหา 

อันเนื่องจากจุดอ่อนของการใช้สิทธิตามธรรมชาติ	 ก็คือการได้มาซ่ึงคนกลางในการท�าหน้าท่ีสร้างกฎ

ทั่วไปหรือกฎหมายให้สามารถใช้อ้างอิงเป็นการทั่วไปได้	 การได้มาซึ่งคนกลางในการควบคุมบังคับใช้

กฎหมายนั้นให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์และมีการเคารพหรือยอมรับร่วมกัน	 รวมทั้งการได้มาซึ่งคนกลาง

ในการตีความกฎหมาย	และตัดสินข้อพิพาทตามกฎหมายให้เป็นที่ยุติและสามารถบังคับคดีให้เป็นไป

ตามผลของการตัดสินนั้นได้ในที่สุด

	 	 ด้วยอานิสงส์ดังกล่าว	 จึงก่อให้เกิดรูปแบบของการปกครองและรัฐบาลขึ้นเพ่ือใช้อ�านาจทั้ง	 

3	ด้านดงักล่าว	คอื	อ�านาจนติบัิญญตัทิ�าหน้าทีอ่อกกฎหมาย	อ�านาจบรหิารท�าหน้าทีบ่งัคับใช้กฎหมาย

และอ�านาจตุลาการท�าหน้าที่ตีความกฎหมายและพิพากษาคดีตามกฎหมายนั่นเอง	 ซึ่งถือเป็นองค์กร

อ�านาจหลกัของทุกรฐัท่ีมกีารปกครองและมรัีฐบาล	ไม่ว่ารฐัต่าง	ๆ 	เหล่านัน้จะใช้ชือ่เรยีกองค์กรอ�านาจ

เหล่านั้นเหมือนหรือต่างกัน	 จะมีการแยกหรือรวมอ�านาจนั้นไว้ที่บุคคลหรือองค์กรเดียวกันก็ตาม	 

แต่ในสาระส�าคัญกถ็อืว่ามกีารใช้อ�านาจทัง้	3	นัน้โดยผูป้กครองหรอืองค์กรรฐับาลของรฐัด้วยกนัทัง้สิน้
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การใช้และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน

	 	 สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน	 จึงเป็นสิทธิเสรีภาพในความหมายเดียวกัน 

กับสิทธิเสรีภาพภายใต้เงื่อนไขที่มีรัฐหรือผูกพันกับรัฐ8	กล่าวคือ	 มนุษย์ต้องเปลี่ยนสถานภาพ 

จากปัจเจกชนที่สมบูรณ์แบบตามสภาพธรรมชาติมาเป็นประชาชนที่ เป ็นส ่วนหนึ่งของรัฐ	 

สิทธิอันสมบูรณ์ก็ต้องแปรสภาพไปเป็นสิทธิอันจ�ากัดและต้องผูกพันกับอ�านาจแห่งรัฐ	 ขณะเดียวกัน 

กฎหมายธรรมชาติก็จะกลายสภาพเป็นกฎหมายรัฐเช่นเดียวกัน	 กล่าวโดยรวมก็คือ	 รัฐ	 อ�านาจรัฐ	 

และรัฐบาลได้เข้ามาแทนท่ีสภาพดั้งเดิมของธรรมชาติ	 โดยที่มีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางใหม่ 

เพียงแห่งเดียวที่จะก�าหนดให้สิทธินั้นต้องถูกผูกโยงความสัมพันธ์เข้าไว้กับรัฐอย่างแยกกันไม่ออก	 

กล่าวอกีนยักค็อืสทิธเิสรภีาพของประชาชนย่อมเกดิขึน้	ด�ารงอยู	่และพลวตัไปตามเงือ่นไขของอ�านาจรฐั

ด้วยเสมอ	 สิทธิเสรีภาพของประชาชนกับอ�านาจการปกครองของรัฐจึงเป็นเสมือนเหรียญสองด้าน	 

(Dichotomy)	 ที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้อีกต่อไป	 จึงเห็นได้ว่าในประวัติศาสตร์ของการสร้าง 

รัฐประชาชาติ	(Nation	State)	สมัยใหม่จากรัฐศักดินา	(Feudal	State)	ในยุคกลางของยุโรป	ไปเป็น

รัฐประชาธิปไตยล้วนเป็นการต่อสู้และเป็นการจัดระเบียบความสัมพันธ์กันระหว่างสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนกับอ�านาจการปกครองของรัฐเป็นส�าคัญ

	 	 ด้วยเหตุผลดังกล่าว	 การท�าความเข้าใจสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชนจึงจ�าเป็น 

ต้องท�าความเข้าใจควบคู่ไปกับเงื่อนไขในการแปรเปลี่ยนสภาพของสิทธิเสรีภาพมนุษย์ที่เคยมีอยู่ใน

สภาพธรรมชาตกิบัสทิธเิสรภีาพของประชาชนเมือ่ถกูล้อมกรอบเข้าไปอยูภ่ายใต้รฐัแล้วเพราะสารตัถะ

ส�าคัญของสิทธิภายใต้รัฐนั้น	 ได้แปรเปลี่ยนไปจากสารัตถะของสิทธิแบบดั้งเดิมที่เคยมีอยู่ในสภาพ

ธรรมชาตินัน้เอง	การพดูถงึสทิธเิสรภีาพของประชาชนตามรฐัธรรมนญู	จงึเป็นเรือ่งเดียวกนักับการพูดถงึ 

สิทธิเสรีภาพภายใต้รัฐ	 ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพูดถึงสิทธิเสรีภาพในความหมายที่ต้องผูกโยงเข้าอยู่ใน

สมการร่วมกันระหว่างสิ่งที่เรียกว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนกับสิ่งที่เรียกว่าอ�านาจการปกครอง

ของรัฐเสมอ	ดังจะได้กล่าวถึงเฉพาะสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชนในกรณีเฉพาะเจาะจง	 

ดังต่อไปนี้

	 	 สิทธิตามรัฐธรรมนูญ9	คือสิทธิของประชาชนที่รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติรับรองไว้	ทั้งโดยชัดแจ้ง

และโดยปรยิายสทิธดิงักล่าวจงึมีขอบเขตครอบคลมุถงึสิง่ทัง้หลายทัง้ปวงอนัพงึม	ีพงึกระท�า	และพงึได้	

โดยที่สิ่งนั้นไม่ถูกขัดขวางโต้แย้งโดยกฎหมาย	 องค์กรรัฐ	 เจ้าหน้าที่รัฐ	 รวมถึงไม่ถูกขัดขวางโต้แย้ง 

8	 รฐั	ตามแบบแผนของระบบรฐัประชาชาต	ิและตามกรอบการยอมรบัของกฎหมายระหว่างประเทศ	มอีงค์ประกอบส�าคัญ	 
	 4	องค์ประกอบ	คือ	(1)	ดินแดน	(2)	อธิปไตย	(3)	รัฐบาล	และ	(4)	พลเมือง	หรือประชากร
9	 ประเทศองักฤษ	ซึง่ถอืว่าเป็นแม่แบบของการปกครองในระบอบประชาธปิไตย	ได้มปีรากฏการณ์เรยีกร้องสทิธหิลายกรณ ี
	 เช่น	 กรณีมหากฎบัตร	 (Magna	 Carta)	 สมัยพระเจ้าจอห์นในค.ศ.	 1215	 กรณีการร้องขอสิทธ	ิ (Petition	 of	 Rights)	 
	 สมัยพระเจ้าชาร์ลที่	 1	 ในค.ศ.	 1628	 และกรณี	 พระราชบัญญัติแห่งสิทธิ	 (Bill	 of	 Rights)	 สมัยพระเจ้าวิลเลี่ยม	 
	 ในค.ศ.	1689	ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นรากฐานส�าคัญของรัฐธรรมนูญแบบจารีตประเพณีของอังกฤษ	(โปรดดูรายละเอียดใน	 
	 เชาวนะ	ไตรมาศ	จดหมายข่าวสถาบันนโยบายศึกษา	(ธันวาคม	2544),	หน้า	7-8)
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เชาวนะ ไตรมาศ

โดยคนอืน่ด้วย	ส่วนเสรภีาพกคื็อ	การมอีสิระในการใช้สิทธนิัน้ได้ตามเจตจ�านงหรือความตกลงใจของตน

ได้เองโดยที่ไม่ถูกบังคับกะเกณฑ์หรือแทรกแซงกดดันโดยอิทธิพล	 อ�านาจและกฎหมายจากภายนอก

อื่นใด	ไม่ว่าจากบุคคลหรือองค์กรและไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

	 	 สิทธิตามรัฐธรรมนูญจึงมีความหมายส�าคัญต่อประชาชนตามนัยท่ีสัมพันธ์กับรูปแบบของ

รัฐธรรมนูญเองด้วย	ส�าหรับรัฐธรรมนูญที่มีรูปแบบลายลักษณ์อักษร	(Written	Constitution)	ถือว่า

สิทธิใด	 ๆ	 ของประชาชนจะมีได้ก็ต่อเมื่อรัฐธรรมนูญได้รับรองไว้	 กล่าวอีกนัยก็คือ	 สิทธิเกิดตามมา 

ภายหลังรัฐธรรมนูญนั่นเอง	ขณะที่รัฐธรรมนูญที่มีรูปแบบจารีตประเพณีหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

(Unwritten	 Constitution)	 ถือว่าสิทธิใด	 ๆ	 ของประชาชนนั้นมีอยู่ก่อนรัฐธรรมนูญแล้ว	 หรืออาจ

ปรากฏอยู่ในเอกสารอื่นที่ไม่ใช่รัฐธรรมนูญก็ได้	 ไม่จ�าเป็นต้องระบุไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญก�าหนดไว้แต่เพียงการควบคุมและจ�ากัดอ�านาจของรัฐไม่ให้ไปลิดรอนหรือกระทบต่อสิทธิ

ของประชาชนเป็นส�าคัญ	 กล่าวอีกนัยคือ	 สิทธินั้นด�ารงอยู่ก่อนรัฐธรรมนูญ	 นั่นเอง	 ดังปรากฏเป็น 

หลกัการส�าคญัในการคุม้ครองสทิธิเสรภีาพประชาชนตามร่างรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	........	(ร่างรัฐธรรมนญู	

ปี	2559	หมวด	3	มาตรา	25	ซึ่งมีความแตกต่างจากรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา	โดยได้วางหลักการคุ้มครอง

สทิธเิสรภีาพประชาชนครอบคลมุทัง้แนวทางทีใ่ช้กบัรัฐธรรมนญูแบบทีเ่ป็นลายลกัษณ์อักษร	และแบบ

ที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร	 ซึ่งได้วางหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้ครอบคลุมแบบ 

คู่ขนานทั้งที่มีอยู่ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและไม่มีอยู่ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญด้วย

	 	 ประเทศทีม่คีวามเคร่งครดัศรัทธาในระบอบการปกครองแบบเสรปีระชาธปิไตย	ให้ความส�าคญั 

กับสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากกว่าการค�านึงถึงแต่อ�านาจของรัฐเป็นด้านหลัก	ถึงขนาดที่กล่าวว่า	 

หากรัฐธรรมนูญของประเทศใดไม่มีการคุ้มครองสิทธิของประชาชนไว้แล้ว	 ถือว่าประเทศนั้นไม่มี

รัฐธรรมนูญเลยทีเดียว

	 	 ด้วยเหตุดงักล่าวสทิธติามรฐัธรรมนญู	จงึต่างจากสทิธติามธรรมชาตเิพราะสทิธติามรฐัธรรมนญู

เป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองขึ้นหลังจากมีรัฐ	 แต่สิทธิตามธรรมชาติเป็นสิทธิที่มีอยู่แล้วก่อนที่จะมีรัฐ	 

จึงมีการคาดหมายกันว่าสิทธิในอุดมคติควรเป็นสิทธิตามธรรมชาติ	 หรือมีความใกล้เคียงกับสิทธิตาม 

ธรรมชาติให้มากท่ีสดุ	จงึมคีวามพยายามทีจ่ะขจดัอปุสรรคจากอ�านาจรฐัให้กระทบต่อสทิธใิห้น้อยทีสุ่ด	 

ทั้งนี้เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมและสัตว์การเมืองจ�าเป็นต้องอยู่ร่วมกันในองค์กรรัฐ	 การอยู่แบบรัฐ 

จึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ส�าหรับทุกคน	 ไม่มีใครสามารถก�าหนดทางเลือกอย่างเป็นเอกเทศ 

ของตัวเองได้ว่าต้องการอยู่นอกรัฐเพื่อสงวนสิทธิอันสมบูรณ์ตามธรรมชาติน้ันไว้ส�าหรับใช้ส่วนตัว 

ไม่ยอมให้รัฐเข้ามาใช้อ�านาจปกครองตน	 ประชาชนคนไทยจึงเป็นเหมือนส่วนหนึ่งที่อยู่ในรัฐเช่นกัน	 

ฉะนั้นจึงจ�าเป็นต้องเลือกสิทธิแบบที่รัฐธรรมนูญบัญญัติข้ึนหลังจากมีรัฐ	 หรือสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 

มาใช้แทนการมีสิทธิตามธรรมชาติเป็นหลัก
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การใช้และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน

	 	 สิทธิของคนไทยตามรัฐธรรมนูญ	จึงแบ่งออกได้เป็น	3	ลักษณะ	คือ	(1)	สิทธิเสมือนอ�านาจหรือ

เท่าอ�านาจ	 (2)	 สิทธิรองรับอ�านาจหรือลอดผ่านอ�านาจ	 และ	 (3)	 สิทธิโต้แย้งอ�านาจหรือน�าอ�านาจ

สิทธิลักษณะแรก	คือ	สิทธิในความเป็นเจ้าของอธิปไตยแห่งรัฐ	ซึ่งมีผลเท่ากับอ�านาจสูงสุดแห่งรัฐเป็น

ของประชาชน	สทิธกิบัอ�านาจจงึมคีวามหมายเท่ากนั	ซึง่อาจเทยีบได้คล้ายหรอืใกล้เคยีงกนักบัสทิธติาม

ธรรมชาต	ิสทิธจิงึสามารถประยกุต์ใช้ไปเพ่ือก่ออ�านาจให้แก่ตัวเองได้ท้ังโดยตรงและโดยอ้อมได้แก่สิทธิ

การสมคัรรับเลอืกตัง้	สทิธกิารเสนอกฎหมาย	นโยบาย	และสทิธกิารเลอืกต้ังผูแ้ทนหรอืก�าหนดผูป้กครอง

ไปใช้อ�านาจสงูสดุในการปกครองประเทศ	ทัง้อ�านาจ	นติบิญัญตั	ิบรหิาร	และตลุาการ	ซึง่เป็นสทิธใินการ 

ผ่านเข้าไปเป็นผูย้ดึกุมอ�านาจการปกครองได้เองและการก�าหนดความตกลงใจหรือตัดสินใจ	เพ่ือก�าหนด

ทีม่าของผูป้กครอง	การใช้อ�านาจและเป้าหมายการใช้อ�านาจของผูป้กครองด้วย	สทิธลิกัษณะทีส่อง	คือ

สิทธิในการรับรองความยินยอมให้ผู้อื่นเป็นตัวแทนในการใช้อ�านาจของประชาชนซึ่งมีผลให้สิทธิ 

สามารถประยุกต์ใช้ไปเป็นอ�านาจของตัวแทน	 แต่ตัวแทนใช้อ�านาจนั้นลอดผ่านมาทางกฎหมาย 

อีกทอดหนึ่งไม่ได้ใช้ผ่านคนที่เป็นตัวแทนอย่างเป็นเอกเทศและเป็นเอกสิทธิ์โดยตรง	 สิทธิจึงถูกใช้ไป

เพือ่ก่ออ�านาจให้แก่ตวัแทนในการส่งผ่านสทิธนิัน้ไปใช้โดยลอดผ่านต่อไปทางกฎหมายอกีช้ันหนึง่	ซึง่มี 

ผลให้สทิธเิป็นเครือ่งมอืรองรบัอ�านาจ	ได้แก่	สิทธใินการเรียกร้องและสิทธกิารฟ้องร้องรัฐให้ปฏบิติัหรือ 

ละเว้นการปฏบิตัเิพือ่การคุม้ครองและเยียวยาสิทธขิองประชาชน	ซ่ึงเป็นสิทธใินการเรียกเอาประโยชน์ 

โดยอาศัยเครื่องมือของกลไกรัฐเป็นผู้สนองตอบให้โดยท่ีเจ้าของสิทธิไม่สามารถกระท�าได้เอง	 

ส่วนสิทธิลักษณะสุดท้าย คือ	 สิทธิการเปลี่ยนแปลงล้มล้างการใช้อ�านาจและผลจากการใช้อ�านาจ

ของตวัแทนซึง่มผีลให้สทิธสิามารถก�ากบัควบคมุอ�านาจได้	สิทธจึิงไม่เท่ากบัอ�านาจแต่อยูเ่หนอือ�านาจ	

ได้แก่	 สิทธิการถอดถอนผู้ปกครองสิทธิการโต้แย้งกฎหมายและการใช้กฎหมาย	 ซึ่งเป็นสิทธิในการ 

ล้มล้างตัวผู้ปกครองและลบล้างอ�านาจของผู้ปกครองไปพร้อม	ๆ	กัน

	 	 การที่ประชาชนจะใช้สิทธิดังกล่าวให้เป็นประโยชน์	 จะต้องรู้และเข้าใจว่าสิทธิทั้ง	 3	 ลักษณะ 

ได้รับการรับรองไว้ในมาตราใดของรัฐธรรมนูญ	 สิทธินั้นจะต้องมีการกระท�าอะไรและท�าอย่างไร 

รวมท้ังอะไรคือประโยชน์ที่จะได้รับจากการกระท�านั้นด้วย	 เช่น	 การใช้สิทธิโดยการกระท�าเชิงรุก	 

คือ	 การเรียกขอการป้องกันสิทธิและการเรียกร้องการคุ้มครองสิทธิ	 หรือการใช้สิทธิโดยการกระท�า 

เชิงรับ	คือ	การแก้ไขเยียวยาการถูกละเมิดสิทธิ	เป็นต้น	ทั้งนี้	ขึ้นอยู่กับเป้าหมาย	ทางเลือก	และความ

ต้องการของประชาชนด้วยว่า	 จะเลือกใช้สิทธิอะไร	 อย่างไร	 เพื่อประโยชน์อะไร	 แต่สิ่งส�าคัญเหนือ 

อื่นใดนั้น	 อยู่ที่ส�านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบและการหวงแหนในความเป็นเจ้าของสิทธิ	 รวมถึง 

มีการกระท�าให้บรรลุตามเป้าหมายได้ด้วยกล่าวคือ	 หากเป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครอง 

เก่ียวกับความเป็นคนหรือความเป็นมนุษย์ก็ควรใช้ในขอบเขต	 ช่องทาง	 วิธีการ	 และเป้าหมาย 

ที่สนองประโยชน์เก่ียวกับสิทธิประโยชน์ที่ติดมากับตัวหรือเกี่ยวกับความต้องการขั้นพื้นฐานด้านชีวิต	 
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เชาวนะ ไตรมาศ

จิตใจ	 ร่างกาย	 และศักดิ์ศรี	 หากเป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง 

หรือผู้รับการปกครองของรัฐ	 ก็ควรใช้เพื่อมุ่งสนองประโยชน์ส่วนรวม	 หรือเกี่ยวกับความต้องการ 

ขั้นกลางด้านการได้รับบริการสาธารณะที่จ�าเป็น	 ด้านการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะด้านต่าง	 ๆ	 

ทั้งทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และการเมืองหรือหากเป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับ 

ความเสมอภาคก็ควรใช้เพื่อมุ่งสนองประโยชน์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่อยู่นอกเหนือจากตัวเราได้มา 

โดยการเสาะแสวงหาเอามาเพิ่มเติมตามความปรารถนาส่วนตัวซึ่งต้องรับผิดชอบต่อกฎหมายและ 

ผลกระทบต่อส่วนรวมด้วย	 เนื่องจากเป็นการสนองความต้องการข้ันสูงเกี่ยวกับการแสวงโอกาส	 

ความม่ันค่ังและฐานะต�าแหน่ง	 สิทธิประโยชน์ในการประกอบอาชีพการใช้ศักยภาพความสามารถ	 

การเลื่อนชั้นหรือสถานะทางสังคม	เป็นต้น

  3.  ฐานสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน10

	 	 เป็นสทิธเิสรภีาพตามทีร่ฐัธรรมนญูมบีทบญัญัตริบัรองไว้	ซึง่มขีอบเขตครอบคลมุถงึผลประโยชน์

จากโอกาสและทางเลอืกอันพงึม	ีพงึกระท�า	และพงึได้	โดยทีส่ิง่น้ันไม่ถกูโต้แย้งและขดัขวางโดยกฎหมาย

องค์กรรฐั	เจ้าหน้าทีร่ฐั	และคนอืน่	ท้ังนีโ้ดยทีป่ระชาชนมอีสิระเสรภีาพในการใช้สทิธนิัน้ได้ตามเจตจ�านง

อิสระของตนเอง	 หรือตามความสามารถในการตกลงใจของตนเองได้ด้วย	 ไม่อยู่ภายใต้การบังคับ 

กะเกณฑ์โดยอทิธิพลอย่างอืน่	ท้ังน้ีสามารถจ�าแนกฐานสทิธเิสรีภาพตามรฐัธรรมนญูของประชาชนออก

ได้เป็น	3	ส่วนดังนี้	คือ	(1)	สิทธิเสรีภาพในความเป็นมนุษย์	(2)	สิทธิเสรีภาพในความเป็น

พลเมือง	และ	(3)	สิทธิเสรีภาพในความเสมอภาค

    1. สทิธิเสรภีาพในความเป็นมนุษย์ เป็นสทิธิเสรภีาพเกีย่วกบัชวีติ	ร่างกาย	ความคดิจติใจ

และความเป็นอยูข่องประชาชน	ซึง่ถอืเป็นสทิธทิีจ่ะอยูจ่ะเป็น	หรอืเป็นสทิธทิี	่ตดิมากบัตวัของประชาชน

ทั้งหลายตั้งแต่เกิดมาเป็นคน	 โดยที่รัฐไม่อาจปฏิเสธความเป็นคนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ 

ประชาชนด้วยการกระท�าที่เป็นการล่วงล�้าก�้าเกิน	 คุกคามหรือละเมิดได้	 เช่น	 การไม่ถูกลงโทษ 

ด้วยวิธีโหดร้าย	 ไร้มนุษยธรรม	 การมีเสรีภาพ	 ภายในเคหสถานส่วนตัว	 เสรีภาพการเดินทาง	 

การนับถือศาสนา	การสื่อสาร	คมนาคม	การแสดงความคิดเห็น	การมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน	และการ

เลือกถิ่นที่อยู่	ฯลฯเป็นต้น	ที่กล่าวว่าเป็นสิทธิที่จะอยู่จะเป็นหรือเป็นสิทธิที่ติดมากับตัวของประชาชน	

ก็เพราะเป็นสิทธิท่ีเป็นส่วนควบติดอยู่กับความเป็นคนตามธรรมชาติ	 โดยท่ีทุกคนมีอยู่เหมือนกัน	 

รัฐไม่อาจเข้าไปแทรกแซงให้เกิดความแตกต่างหรือสูญเสียสิทธิอันเป็นเสมือนองค์ประกอบของชีวิต	 

จติใจและร่างกายนัน้ได้	ดงันัน้	สทิธเิสรภีาพในความเป็นมนษุย์จึงเป็นสทิธขิองคนทีห้่ามไม่ให้รฐักระท�า

ละเมิดหรือตัดสิทธิลิดรอนได้ซึ่งอาจเรียกสิทธิแบบนี้ได้ว่าเป็นสิทธิที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐ

10	 โปรดดูเพิ่มเติมในเชาวนะ	 ไตรมาศ,	 การใช้กลไกรัฐธรรมนูญส�าหรับประชาชน	 (กรุงเทพ	 :	 พี.เพรส.	 จ�ากัด	 2546)	 
	 หน้า	23-57
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การใช้และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน

    2. สิทธิเสรีภาพในความเป็นพลเมือง	 เป็นสิทธิเสรีภาพที่ประชาชนในฐานะพลเมือง 

สามารถเรียกร้องความต้องการขั้นพื้นฐานจากรัฐ	 การเร่งรัดติดตามและการฟ้องร้อง	 เพื่อบังคับ 

การท�าหน้าที่ของรัฐให้มีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมตามรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นพลเมืองของรัฐได้	 

ซึ่งรัฐมีหน้าที่ให้การสนองตอบในรูปของบริการสาธารณะ	 ถือเป็นสิทธิที่จะเรียกขอได้จะรับเอาได้ 

หรือเป็นสิทธิท่ีตามมากับตัวหรือสิทธิที่แตกหน่อมาจากความเป็นพลเมืองหรือเป็นราษฎรของรัฐ	 

โดยที่รัฐไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบหรือความช่วยเหลือด้วยการละเลยเพิกเฉยไม่กระท�า 

การตอบสนองตามความเรียกร้องต้องการของประชาชน	 ซึ่งรัฐมีหน้าท่ีให้ความคุ้มครองได้	 เช่น 

สิทธิในการรับการศึกษา	 สิทธิของผู้บริโภค	 เสรีภาพในการชุมนุมเสรีภาพในการรวมตัวเป็นหมู่คณะ	 

สิทธิการรับข้อมูลข่าวสารจากรัฐ	 เสรีภาพการจัดต้ังพรรคการเมือง	 สิทธิการรับบริการสาธารณสุข	 

สิทธิการฟ้องหน่วยราชการ	 สิทธิมีส่วนร่วมกับรัฐ	 สิทธิคัดค้านผลการเลือกตั้ง	 สิทธิการเข้าชื่อเสนอ 

กฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่น	 สิทธิการเข้าช่ือถอดถอนผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองทั้งระดับชาติ	 

และระดับท้องถิ่นโดยเฉพาะ	 ในการใช้สิทธิเสนอกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ	และนโยบายพื้นฐาน 

แห่งรัฐ	 เป็นต้น	 ท่ีกล่าวว่าเป็นสิทธิท่ีจะเรียกขอได้หรือจะรับเอาได้หรือเป็นสิทธิที่ตามมากับตัว	 

โดยทีแ่ตกหน่อขึน้มาจากความเป็นพลเมอืงของรัฐกเ็พราะเป็นสทิธทิีข่ึน้อยูก่บัความเป็นพลเมอืงของรฐั	 

โดยที่การได้รับความยุติธรรมจากการใช้สิทธิส�าคัญกว่าการได้รับประโยชน์จากสิทธิที่เท่ากัน	 เช่น 

พลเมืองท่ีเป็นเด็กได้รับสิทธิการศึกษาภาคบังคับฟรี	 แต่พลเมืองที่เป็นผู้ใหญ่ได้รับสิทธิการออกเสียง 

เลือกตั้งและสมัครรับเลือกตั้ง	 ขณะที่พลเมืองท่ีเป็นคนด้อยโอกาสได้รับสิทธิการสงเคราะห์จากรัฐ	 

ทั้งที่คนปกติทั่วไปไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว	 ดังนั้นสิทธิเสรีภาพในความเป็นพลเมืองจึงเป็นสิทธิของ 

พลเมืองที่ไม่จ�าเป็นว่าทุกคนจะต้องได้รับประโยชน์เท่ากัน	แต่หากเป็นสิทธิอะไรของใคร	ก็เป็นหน้าที่ 

ของรัฐทีจ่ะต้องรบัผดิชอบในการสนองตอบต่อการใช้สทิธนิัน้	กล่าวคอื	พลเมอืงทีเ่ป็นเดก็ย่อมสามารถ

เรียกร้องการศึกษาฟรีในภาคบังคับจากรัฐได้	 เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ก็ย่อมสามารถเรียกร้องการใช้สิทธิ 

ออกเสียงเลือกตั้งได้	 ดังนั้นสิทธิเสรีภาพของพลเมืองจึงเป็นสิทธิที่สงวนไว้ให้เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะ

ต้องจัดหาให้ประชาชน	 หรือบังคับให้รัฐจะต้องกระท�าซ่ึงอาจเรียกสิทธิแบบนี้ได้ว่าเป็นสิทธิที่เป็น 

ปฏิฐานกับรัฐ

    3. สิทธิเสรีภาพในความเสมอภาค เป็นสิทธิเสรีภาพเกี่ยวกับการได้รับการปฏิบัติ 

ที่เท่าเทียมกันจากรัฐ	 หรือการไม่เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	 เว้นแต่การเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม 

เพื่อช่วยเหลือให้ผู้เสียเปรียบผู้ด้อยโอกาส	 ได้รับสิทธิโอกาสเท่าเทียมกับคนทั่วไปได้	 ซึ่งถือเป็นสิทธิ 

ที่จะมีจะเหมือนหรือเป็นสิทธิเสรีภาพท่ีด�ารงอยู ่นอกตัวของประชาชน	 โดยท่ีรัฐไม่อาจปฏิเสธ 

ความเป็นกลางหรือความเป็นธรรมด้วยการละเลยเพิกเฉยไม่ยื่นมือเข้าไปหยิบยื่นโอกาสอันพึงมีพึงได้

ให้ประชาชนได้รบัอย่างเสมอภาคเท่าเทยีมกนัโดยทีไ่ม่มใีครได้เปรียบเสียเปรียบ	เพราะความแตกต่าง 
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เชาวนะ ไตรมาศ

ตามธรรมชาติและเพราะการกระท�าหรือละเว้นการกระท�าของรัฐที่ไม่เท่าเทียมกัน	 เช่น	การเสมอกัน 

ในกฎหมาย	การไม่ถกูเกณฑ์แรงงาน	การได้รบัส่ิงอ�านวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะ	การได้รับความ

คุม้ครองโดยรฐั	และสทิธไิด้รบัความช่วยเหลอืจากรัฐ	ฯลฯ	เป็นต้น	ทีก่ล่าวว่าเป็นสิทธิทีจ่ะมจีะเหมอืน

หรือเป็นสิทธิเสรีภาพท่ีด�ารงอยู่นอกตัวของประชาชน	 ก็เพราะเป็นสิทธิช่วยชดเชยความแตกต่าง 

ตามธรรมชาติของคนให้ได้รับโอกาสและศักยภาพใหม่เพิ่มขึ้น	 โดยที่รัฐเป็นฝ่ายช่วยเสริมสร้างหรือ

เก้ือหนุนให้มีความเสมอเหมือนกัน	 โดยที่ไม่จ�าเป็นว่าทุกคนจะต้องได้รับประโยชน์ที่เท่ากันจากการ 

ได้รบัสทิธนิัน้	เช่น	คนทัว่ไปย่อมได้รบัความคุม้ครองจากกฎหมายเท่าเทยีมกนัในการขอแจ้งจดทะเบยีน

เป็นนติบิคุคลเพือ่ประกอบธุรกจิ	แต่ไม่จ�าเป็นว่าทกุคนจะประสบความส�าเรจ็หรือร�า่รวยได้เท่าเทยีมกนั 

จากการประกอบธุรกิจนั้น	 ดังนั้น	 สิทธิในความเสมอภาคจึงเป็นสิทธิท่ีรัฐให้หลักประกันในการ 

ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน	 แต่รัฐไม่ต้องผูกพันว่าทุกคนจะต้องเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการใช้ 

สิทธินั้นให้ได้เท่ากันเสมอไป	 ดังนั้น	 สิทธิในความเสมอภาคจึงเป็นสิทธิท่ีก�าหนดให้รัฐด�ารงฐานะของ

ความเป็นคนกลางในการถอืดลุยระหว่างความแตกต่างกนัตามธรรมชาติของคนกบัความเท่าเทยีมกัน 

ตามกฎหมายและการปฏิบัติของรัฐ	 เพื่ออุดช่องว่างไม่ให้ความแตกต่างนั้นเป็นเหตุให้เกิดเงื่อนไขของ

ความไม่เป็นธรรมข้ึนในสังคม	 แต่ประโยชน์จากความเป็นธรรมนั้นเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องสร้างต่อขึ้น

มาให้ตวัเองในภายหลงัหรอืไปหาเอาได้ข้างหน้า	เมือ่รฐัได้ช่วยสร้างหลกัประกนัความเป็นธรรมให้แล้ว	

ซึ่งอาจเรียกสิทธิแบบนี้ได้ว่าเป็นสิทธิที่เป็นพันธะของรัฐ

  4.  พันธะของรัฐที่มีต่อสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน11 ได้แก่

    1. พันธะในการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพื่อแสวงหาให้ได้มาซึ่งอ�านาจ 

เป็นการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการเข้าสู่อ�านาจและใช้อ�านาจ	ที่มุ่งผลต่อเป้าหมาย

อ�านาจทางการเมอืงการปกครองโดยตรง	เช่นการจัดต้ังองค์กรการเมอืง	การร่วมกจิกรรมการเมอืงและ

การเลือกผู้แทนทางการเมืองเข้าไปสู่อ�านาจหรือการสมัครเข้าสู่ต�าแหน่งทางการเมืองและใช้อ�านาจ

การเมืองให้สนองประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและประชาชน	ฯลฯ	เป็นต้น

    2. พนัธะในการรบัรองสทิธเิสรภีาพของประชาชนเพือ่แสวงหาให้ได้มาซึง่ประโยชน์จาก

อ�านาจ เป็นการรบัรองสทิธเิสรภีาพของประชาชนในการรวมรวบและเรียกร้องผลประโยชน์	(Interests	

Aggregation	and	Articulation)	ที่มุ่งผลต่อเป้าหมายผลประโยชน์ที่ต้องอาศัยอ�านาจเป็นเครื่องมือ

ในการจัดท�าให้โดยทางอ้อม	 เช่น	 การผลักดันให้ผู้แทนออกกฎหมาย	 การเรียกร้องให้รัฐบาลก�าหนด

และด�าเนินนโยบาย	 การเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐกระท�าหรืองดเว้นการกระท�าเพื่อสนองประโยชน์ให้

ในรูปแบบของบริการสาธารณะด้านต่างๆ	ฯลฯ	เป็นต้น

11 เพิ่งอ้าง,	หน้า	27
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การใช้และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน

    3. พันธะในการรับรองสิทธเิสรภีาพของประชาชนเพือ่แสวงหาให้ได้มาซึง่อทิธพิลเหนอื

อ�านาจ เป็นการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการกดดันต่อรอง	 และการก�ากับควบคุม 

ตรวจสอบ	 ที่มุ่งผลต่อเป้าหมายในการโต้แย้งอ�านาจ	 ลบล้างและล้มล้างอ�านาจท้ังในฝ่ายการเมือง

และฝ่ายราชการประจ�า	 เช่น	 การโต้แย้งการออกกฎหมายและการใช้กฎหมายของรัฐ	 การถอดถอน 

ผู้ปกครองให้พ้นจากอ�านาจ	 และการฟ้องร้องเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อบังคับให้ทบทวนแก้ไขการใช้อ�านาจ 

เพื่อท�าประโยชน์ให้ประชาชนตามหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้น	ฯลฯ	เป็นต้น

  5.  แนวทางการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน12 ได้แก่

    1. การขอป้องกนัสิทธขิองประชาชน เป็นการใช้ประโยชน์จากสทิธเิสรีภาพของประชาชน

ในเชิงรกุ	เพือ่ป้องกันภัยคุกคามทีจ่ะมหีรือเกดิขึน้แก่สทิธปิระโยชน์ของตน	เช่น	การรับรูข้้อมลูข่าวสาร

ของราชการ	การติดตาม	เร่งรัด	การประชาพิจารณ์	การต่อต้าน	โต้แย้งและยับยั้งอ�านาจรัฐที่ละเมิด

ต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน

    2. การขอรับความคุ้มครองตอบสนองสิทธิของประชาชน เป็นการใช้ประโยชน์จาก 

สิทธิเสรีภาพของประชาชนทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ	 เพื่อเรียกร้องหรือร้องขอให้รัฐหรือหน่วยงานหรือ

เจ้าหน้าทีรั่ฐทีม่อี�านาจหน้าทีค่วามรับผดิชอบตอบสนองต่อสทิธปิระโยชน์ของตนได้ตามความต้องการ

    3. การขอรับการเยียวยาสิทธิของประชาชน	 เป็นการได้รับการแก้ไขปัญหาการละเมิด

สิทธิของประชาชนจากรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้ได้รับการชดเชยความเสียหายจากการ 

ถูกกระทบสิทธินั้นให้กลับคืนมา	ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากสิทธิเสรีภาพของประชาชนในเชิงรับ

  6.  เป้าหมายการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน13

	 	 การวางเป้าหมายในการใช้สทิธเิสรภีาพของประชาชน	ครอบคลุมทัง้ด้านนติบิญัญตั	ิบรหิาร	และ

ตุลาการ	โดยเฉพาะความชัดเจนในการเป็นเจ้าของอ�านาจอธิปไตยที่แท้จริง	และการสามารถก้าวข้าม

เข้าสูพ่รมแดนใหม่ในการใช้สทิธขิองประชาชนท่ีสามารถเจาะทะลวงลกึเข้าถงึแหล่งอ�านาจสงูสุดในการ

ปกครองได้โดยตรงทั้ง	3	ฝ่าย14

11 เพิ่งอ้าง,	หน้า	27
12	 เพิ่งอ้าง,	หน้า	28	
13	 อ้างแล้ว,	เชาวนะ	ไตรมาศ,	“รัฐธรรมนูญกับการสร้างฐานทุนประชาธิปไตยในการเมืองภาคประชาชน”,	หน้า	204
14	 ฝ่ายนิติบัญญัติ	 ได้แก่	 การใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	 ฝ่ายบริหาร	 ได้แก่	 การเข้าชื่อเสนอนโยบายการร้องทุกข์และ 
	 การฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐ	ฝ่ายตุลาการ	ได้แก่	การเข้าชื่อถอดถอนการด�ารงต�าแหน่งของนักการเมืองและการใช้สิทธ ิ
	 โต้แย้งกฎหมายที่ศาลใช้พิจารณาคดี
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เชาวนะ ไตรมาศ

  7.  กระบวนการการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน15

	 	 การสร้างกระบวนการใช้สิทธิของประชาชน	 ครอบคลุมทั้งการเข้าสู่อ�านาจ	 การใช้อ�านาจ	 

และการพ้นจากอ�านาจของผู้ปกครอง	 โดยเฉพาะความชัดเจนในการสร้างหลักประกันการมีส่วนร่วม 

ที่สามารถก่อผลกระทบหรือก่ออิทธิพลต่อการสร้างสัมฤทธิ์ผลทางการเมือง	 (political	 efficacy)	

ของประชาชนได้ท้ังการโต้แย้งลบล้าง	 (review)	 และการต่อต้านล้มล้าง	 (recall)16	 อ�านาจที่ขัด 

หรือไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้	 ตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่การเข้าสู่อ�านาจ	 การใช้อ�านาจไปจนถึง 

การพ้นจากอ�านาจของผู้ปกครอง

  8.  การสร้างผลลัพธ์บั้นปลายในการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน17

	 	 การสร้างผลลัพธ์บ้ันปลายในการใช้สิทธิของประชาชน	ครอบคลุมทั้งการเข้าถึงอ�านาจ	 (เช่น 

การเข้าสูอ่�านาจการเมอืงการปกครองทัง้ในระดบัท้องถิน่และระดบัชาตไิด้โดยตรง)	การใช้ประโยชน์จาก

อ�านาจ	(เช่น	การรวบรวมและการเรียกร้อง	และการร้องขอให้หน่วยงานของรัฐตอบสนองตามอ�านาจ	 

หน้าที่	 ความรับผิดชอบโดยที่ไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์จากบริการ

สาธารณะด้านต่าง	ๆ )	และการมอีทิธพิลเหนอือ�านาจ	(เช่น	การโต้แย้ง	คดัค้าน	ฟ้องร้อง	และ	ถอดถอน

ผู้ใช้อ�านาจรัฐให้ได้รับโทษและพ้นจากต�าแหน่งได้)	โดยเฉพาะความชัดเจนในการสร้างกลไกรองรับให้

ประชาชนสามารถเลอืกใช้โดยแยกเฉพาะผลลพัธ์เป้าหมายทีต้่องการในแต่ละเป้าหมายออกจากกนัได้

  

 9.   ข้อควรพิจารณาเกีย่วกบัปัจจยัเงือ่นไขทางปฏิบตัิที่เกีย่วขอ้งกบัการใช้และการคุ้มครอง

สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน

	 	 	 	 ซึ่งในที่นี้จะได้กล่าวถึงใน	10	ประการ	ดังต่อไปนี้

    1.  ข้อคิดเห็นในกรณีท่ีต้องมีการเชื่อมโยงกับที่มาและแบบของรัฐธรรมนูญ  

แยกได้เป็น	2	กรณี	ดังนี้คือ

       (1)  กรณีที่เป็นรัฐธรรมนูญแบบจารีตหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยที่

รฐัธรรมนญูตามแบบจารตีประเพณนีัน้ถอืหลกัว่าสิทธดิ�ารงอยูใ่นสภาวะธรรมชาติก่อนรัฐธรรมนญูและ

รัฐธรรมนูญไม่จ�าเป็นต้องบัญญัติรายละเอียดของสิทธิไว้ทั้งหมด	 ฉะนั้นรัฐจึงควรมีบทบาทน�าในการ 

15	 เพิ่งอ้าง,	หน้า	204-205
16	 การโต้แย้งลบล้างอ�านาจ	 (review)	 เป็นกรณีที่ประชาชนใช้สิทธิโต้แย้งการใช้อ�านาจที่ขัดรัฐธรรมนูญโดยแก้ไขเสียใหม่ 
	 ให้ถูกต้องได้	โดยทีไ่ม่ต้องพ้นจากต�าแหน่งแต่ยงัเปิดโอกาสให้ผูใ้ช้อ�านาจสามารถท�าการแก้ไขและใช้อ�านาจใหม่ให้ถกูต้องได้	 
	 เช่น	การแก้ไขร่างกฎหมายของอ�านาจนิติบัญญัติ	การยุติการบังคับใช้อ�านาจและการตีความกฎหมายของอ�านาจบริหาร 
	 และอ�านาจตุลาการ	ส่วนการต่อต้านล้มล้างอ�านาจ	(recall)	เป็นกรณีที่ประชาชนใช้สิทธิถอดถอนผู้ใช้อ�านาจให้พ้นจาก 
	 ต�าแหน่งโดยที่ไม่สามารถใช้อ�านาจต่อไปได้อีก
17	 เพิ่งอ้าง,	หน้า	205
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การใช้และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน

ท�าหน้าทีเ่ฉพาะการไม่จ�ากดัหรอืละเมดิสทิธเิป็นส�าคญั	มใิช่หน้าทีบ่ญัญตัริฐัธรรมนญูมาคุม้ครองสทิธอิกี

เพราะรัฐมิได้เป็นฝ่ายที่สร้างสิทธิขึ้นมาให้ประชาชนแต่อย่างใด	 เนื่องจากสิทธิมีอยู่แล้วในธรรมชาติ 

และติดอยู่ในตัวมนุษย์	 เมื่อรัฐไม่ละเมิดสิทธิของประชาชนเสียแล้ว	 สิทธิของประชาชนก็จะยังคง 

ด�ารงอยูไ่ด้ด้วยตวัของมนัเอง	รฐักบัสทิธจิงึมคีวามสมัพนัธ์แบบพนัธะเชงิรบัทีต้่องงดเว้น	คอื	ต้องงดเว้น

การกระท�าท่ีเป็นการละเมิดและลิดรอนสิทธิเป็นหลัก	 ส่วนการกระท�าต่อสิทธิเป็นข้อยกเว้น	 โดยนัย 

ดงักล่าวถอืว่าสทิธเิป็นสภาวะทีด่�ารงอยูโ่ดยตัวของมนัเองแยกออกจากรัฐธรรมนญูได้	ข้อท่ีน่าพิจารณา

ก็คือการมองสิทธิในกรอบท่ีกว้างมากกว่าสิ่งที่มีอยู่แต่เฉพาะในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญบัญญัติ	 

ดังน้ัน	 การอ้างความจ�าเป็นในการจ�ากัดสิทธิ	 จึงอาจจ�าเป็นต้องพิจารณาในกรอบที่ต้องค�านึงถึง 

ข้อจ�ากัดที่กว้างกว่าข้อก�าหนดของรัฐธรรมนูญด้วยเช่นกัน

       (2)  กรณีที่เป็นรัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อักษร ถือเอาว่าสิทธิเกิดและมีอยู่ใน

รัฐธรรมนูญ	และรัฐธรรมนูญจ�าเป็นต้องบัญญัติรายละเอียดของสิทธิไว้ให้ชัดแจ้ง	ฉะนั้นรัฐจึงมีหน้าที่

คุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ	 เนื่องจากสิทธิเกิดจากรัฐธรรมนูญมิได้เกิดจากธรรมชาติ	 แม้จะเชื่อว่า 

มีอยู่ในธรรมชาติก็ตาม	หน้าที่ส�าคัญของรัฐในการคุ้มครองสิทธิก็โดยการตราและใช้กฎหมายคุ้มครอง

สทิธ	ิมนษุย์ถึงจะได้รบัการคุม้ครอง	รฐักบัสทิธจิงึมีความสมัพนัธ์แบบมพีนัธะเชงิรกุทีต้่องท�า	คอื	รฐัต้อง

กระท�าเพือ่การคุม้ครองสทิธเิป็นหลกั	การละเว้นการกระท�าเป็นข้อยกเว้น	โดยนยัดังกล่าว	ถอืว่าสทิธเิป็น 

ข้อผกูพนัอยูใ่นรฐัธรรมนญูทีร่ฐัต้องมุง่ให้การคุม้ครอง	ข้อน่าพิจารณากค็อืการมองสิทธใินกรอบทีต้่อง 

ยึดโยงผูกติดกับรัฐธรรมนูญด้วย	 ดังนั้นการอ้างความจ�าเป็นในการจ�ากัดสิทธิจึงอาจจ�าเป็นต้อง 

พิจารณาในกรอบที่ต้องรักษาพันธะผูกพันต่อข้อก�าหนดของรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นกัน	 

กล่าวอกีนยักค็อืหากรฐัธรรมนญูไม่มบีทบญัญติัเปิดช่องให้มกีารจ�ากดัสทิธขิองประชาชนไว้แล้ว	กย่็อม

จะไม่มกีารจ�ากดัสทิธใิด	ๆ 	ของประชาชนเกดิขึน้ได้เลย	ซ่ึงเป็นการยดึถอืเอาบทบญัญติัของรฐัธรรมนญู

เป็นแม่บทหรือเป็นบ่อเกิดของที่มาในการจ�ากัดสิทธิของประชาชนนั่นเอง

    2.  ข้อคิดเห็นในกรณีที่เป็นกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ แยกได้เป็น	2	กรณี	ดังนี้คือ

       (1)  กรณีที่เป็นการตรากฎหมาย	 การตรากฎหมายท่ีมีผลต่อการจ�ากัดสิทธิ

เสรภีาพของประชาชนจะต้องไล่ล�าดบัจากกรอบทัว่ไปซ่ึงใหญ่	-	กว้างไปหากรอบเฉพาะซ่ึงย่อย	-	แคบ	 

(general	-	specific)	โดยอาศยัระเบยีบวธิแีบบนรินยัและครอบคลมุ	(deductive	–	comprehensive)	 

ที่ถือเอาผลและวิธีทางกว้างและครอบคลุมไปผูกพันกับเหตุที่เป็นกรณีเฉพาะเป้าหมายเฉพาะจุด	

เช่น	การพิจารณาว่ารัฐธรรมนูญบัญญัติเรื่องการจ�ากัดสิทธิไว้ในมาตราใดในสาระและเงื่อนไขใด	และ 

เชื่อมต่อกับมาตราอื่นหรือไม่อย่างไร	 โดยนัยก็คือ	 การมองกรอบในส่วนที่กว้างที่สุด	 คือ	 รัฐธรรมนูญ 

ซึ่งถือเป็นผลเป็นตัวตั้ง	 (effect	 driven)	 ก่อนแล้วจึงโยงไปหาเหตุทีหลัง	 คือการตรากฎหมายจ�ากัด

สิทธิซึ่งถือว่าเป็นเหตุจากผลของรัฐธรรมนูญ	(effected	–	caused	relation)	
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เชาวนะ ไตรมาศ

	 	 	 	 		 	 กรอบดงักล่าวตามรฐัธรรมนญูถอืว่า	การคุม้ครองสิทธเิป็นหลกัพงึกระท�าในการตรา

กฎหมายแต่การจ�ากัดสิทธิเป็นเพียงข้อยกเว้นเท่านั้น	 ผลก็คือ	 การจ�ากัดสิทธิย่อมท�าได้แต่เฉพาะใน

กรอบของรัฐธรรมนูญนั้น	 ฉะนั้นจึงต้องไปไล่เนื้อหา	 ในรายละเอียดต่อไปว่ารัฐธรรมนูญได้วางกรอบ

ในการตรากฎหมายจ�ากัดสิทธิไว้อย่างไร	 โดยไล่ระดับไปตั้งแต่กรอบใหญ่ไปสู่กรอบย่อย	 กล่าวอีกนัย	

กฎหมายจ�ากัดสิทธิย่อมตราขึ้นไม่ได้ถ้ารัฐธรรมนูญไม่บัญญัติไว้	หรือหากไม่มีรัฐธรรมนูญบัญญัติให้ไว้	

ก็ย่อมไม่มีกฎหมายจ�ากัดสิทธิใดๆ	สามารถเกิดขึ้นได้เลยนั่นเอง

       (2)  กรณีที่เป็นการบังคับใช้กฎหมายและตีความกฎหมาย การใช้และตีความ 

กฎหมายที่มีผลต่อการจ�ากัดสิทธิจะต้องไล่ล�าดับจากกรอบเฉพาะซ่ึงย่อย	 -	 แคบ	 ไปหากรอบทั่วไป 

ซึ่งใหญ่	-	กว้าง	(specific	-	general)	โดยอาศัยระเบียบวิธีแบบอุปนัยและสัมพันธ์สอดคล้องต้องกัน	 

(inductive	 -	 relative,	 relevancy)	 ที่ถือเอาเหตุเฉพาะจุด	 (cause	 driven)	 ไปผูกโยงเข้ากับผล 

ในเป้าหมายบั้นปลายอีกที	เช่น	กรณีที่รัฐธรรมนูญบัญญัติเรื่องการจ�ากัดสิทธิไว้แม้จะมีการยกข้ออ้าง 

ของบญัญตัดิงักล่าวขึน้สูศ่าล	ศาลกต้็องพจิารณาวนิจิฉัยโดยเร่ิมจากการพิเคราะห์ตัวบทของกฎหมาย

ทีถ่กูร้องว่าขดัรฐัธรรมนญู	เช่น	กฎหมายนัน้มกีารจ�ากดัสทิธิหรอืไม่มีการจ�ากัดสทิธ	ิมบีทบัญญติัใดของ

รัฐธรรมนูญก�าหนดกรอบการจ�ากัดสิทธิไว้ให้หรือไม่	 เหตุผลในการจ�ากัดสิทธิคืออะไร	 และผลจาก 

การจ�ากัดสิทธินั้นกระท�าและกระทบต่ออะไร	 ซึ่งในบางกรณีอาจมีประเด็นซึ่งเป็นข้อคิดเห็นที่ต้อง 

พจิารณาเพิม่เตมิได้	หากเป็นกรณทีีก่ระทบต่อการบริหารจัดการสิทธใินฐานะทีร่ฐัเป็นคนกลางเพ่ือให้ 

ส่วนรวมได้ประโยชน์	หรือเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์จากสิทธิเพิ่มขึ้น	ก็อาจจะยังไม่สามารถชี้ขาด

ได้ทีเดียวว่าเป็นการจ�ากัดตามนัยของเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเพราะสิทธิที่แท้จริงอาจมีความจ�าเป็น 

ต้องอาศัยมือของรัฐมาจัดการประชาชนจึงจะสามารถเข้าถึงและได้ใช้ประโยชน์จากสิทธิท่ีแท้จริงได้	 

ดังนั้น	 บางกรณีอาจจะดูเหมือนว่ารัฐเข้าแทรกแซงเรื่องสิทธิ	 แต่หากมองที่ผลแล้วกลายเป็นว่าเป็น 

การบริหารจัดการสิทธิเพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากสิทธิ	 ซึ่งสิทธิบางกรณีต้องแปรรูปให้ 

เป็นประโยชน์เป็นการท่ัวไปด้วย	 โดยเฉพาะในแง่มุมทางมหาชนนิยมมักจะมองว่าสิทธิประโยชน์ของ

ส่วนรวมย่อมใหญ่กว่าและมาก่อน	สิทธิประโยชน์ของส่วนน้อยย่อมเล็กกว่าและมาทีหลัง

    3.  ข้อคิดเห็นในกรณีของคนที่เกี่ยวกับสิทธิ แยกได้เป็น	2	กรณี	ดังนี้คือ

       (1)  กรณีที่เกี่ยวกับคนในฐานะท่ีเป็นปัจเจกชน	 สิทธิบุคคลมีเขตของสิทธิ 

ในเชิงสัมพัทธ์	 คือจะถูกจ�ากัดได้เสมอโดยกรอบของการไม่ละเมิดสิทธิคนอื่น	 ดังนั้น	 การจ�ากัดสิทธ ิ

ในระดับบุคคลที่เป็นปัจเจกชนก็ต้องเทียบกับปัจเจกชนด้วยกัน	 คือ	 ความเท่ากันของคนการได้และ 

ใช้สิทธิของคนย่อมไม่ละเมิดสิทธิคนอื่น

       (2)  กรณีที่เกี่ยวกับคนในฐานะที่เป็นสาธารณชน	 สิทธิสาธารณชนมีเขต 

ของสิทธิในเชิงสัมบูรณ์	 และเชิงสัดส่วน	 คือย่อมเหนือกว่าสิทธิบุคคลและส�าคัญกว่าส่วนย่อย	 

ดังน้ันการจ�ากัดสิทธิในระดับสาธารณชนก็ต้องเทียบกับความเหนือกว่าและไม่เท่ากันระหว่างคน	 
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การใช้และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน

ประเด็นก็คือ	 สิทธิเหนือกว่าและส�าคัญกว่าของสาธารณชน	 ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ขัดแย้งกันกับ 

สิทธิบุคคล	 การได้และใช้สิทธิสาธารณชนย่อมไม่เป็นการลิดรอนให้เกิดผลพลอยเสียต่อสิทธ ิ

ปัจเจกชนด้วย

    4.  ข้อคิดเห็นในกรณีขององค์กรอ�านาจในการกระท�าต่อสิทธิ แยกได้เป็น	 2	 กรณี	 

ดังนี้คือ

       (1)  กรณีที่เป็นองค์กรนิติบัญญัติ ควรค�านึงถึงปัญหาส�าคัญเรื่องความชอบด้วย 

รัฐธรรมนูญของกฎหมาย	 ที่มีผลในการจ�ากัดสิทธิทั้งนี้ควรพิจารณาในกรอบของมาตรการ 

เชิงป้องกัน	 เพื่อมิให้องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติจ�ากัดสิทธิ	 โดยผ่านทางกฎหมายที่ตนตราขึ้นมา	 เพื่อเป็น 

การสกัดกั้นไม่ให้ก่อผลต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ไปถึงการจ�ากัดสิทธิจากการน�ากฎหมายไปบังคับใช้และ

พิพากษาคดีตีความต่อไปในภายหลัง	โดยองค์กรฝ่ายบริหารและตุลาการได้อีก

       (2)  กรณีที่เป็นองค์กรบริหารและตุลาการ ควรค�านึงถึงปัญหาส�าคัญเร่ือง 

ความชอบด้วยกฎหมาย	ท้ังน้ีควรพจิารณาในกรอบทีย่ดึโยงกนัทัง้ในส่วนทีเ่ป็นขอบเขตทีม่าของอ�านาจ	

กระบวนวิธีในการใช้อ�านาจ	 เป้าหมายของการใช้อ�านาจ	 และผลกระทบเกี่ยวเนื่องจากการใช้อ�านาจ	

ในฝ่ายบริหารและตุลาการว่ามีความผูกพันตามพันธะทางกฎหมายท่ีครอบคลุมท้ังในกรอบท่ีเป็น

บรรทัดฐานทางเจตนารมณ์ของกฎหมาย	 และในกรอบที่เป็นบทบัญญัติของกฎหมายพร้อมกันไป

เนือ่งจากการใช้อ�านาจขององค์กรฝ่ายบรหิารและตุลาการนัน้	ไม่ว่าในส่วนของวธิกีาร	หรอืในส่วนของ

ผลลัพธ์ของการใช้อ�านาจ	อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการจ�ากัดสิทธิได้ทั้งสองส่วน

    5.  ข้อคิดเห็นในกรณีที่เป็นเขตของสิทธิตามรัฐธรรมนูญ แยกได้เป็น	3	กรณี	ดังนี้คือ

       (1)  สิทธิของความเป็นคนหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นสิทธิท่ีติดกับตัว 

ที่คนพึงเลือกเพื่อจะด�ารงอยู่โดยตัวเองเป็นผู้ก�าหนด	 เน้นความเป็นส่วนตัว	 และเป็นธรรมชาติ	 เช่น	 

สิทธิในร่างกาย	 สิทธิในการด�ารงชีวิต	 และสิทธิในความคิดความเชื่อ	 ซ่ึงติดอยู่กับตัวโดยที่เป็นการ

ก�าหนดขึ้นได้ด้วยตนเอง

       (2)  สิทธิของความเป็นพลเมืองหรือราษฎรของรัฐ เป็นสิทธิที่ตามมากับตัว 

ที่คนพึงเลือกเพื่อจะได้	 โดยรัฐเป็นผู ้ตอบสนองให้	 เน้นท้ังความเป็นไพร่ฟ้าที่รัฐต้องคุ ้มครอง 

โดยหน้าท่ีพื้นฐานเช่น	 สิทธิในกรรมสิทธิ์และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	 และความเป็น 

ส่วนประกอบของรัฐท่ีสามารถเรียกขอหรือบังคับเอาประโยชน์จากรัฐได้ด้วย	 เช่น	 สิทธิของเด็ก 

ย่อมได้รับสิทธิทางการศึกษา	 สิทธิของผู้ใหญ่ย่อมได้รับสิทธิทางการเมืองทั้งในการออกเสียงเลือกต้ัง

และสมัครรบัเลอืกตัง้	สทิธขิองคนป่วยย่อมได้รบัสทิธทิางสขุภาพอนามยัหรอืสาธารณสขุด้านการรกัษา

พยาบาล	สทิธขิองคนพกิาร	คนด้อยโอกาสและคนชราย่อมได้รับการอปุถัมภ์ค�า้จุนสงเคราะห์ช่วยเหลือ 

ซึ่งตามมากับตัวโดยที่รัฐมีหน้าที่สนองตอบให้ตามสถานะซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละสถานะได้
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เชาวนะ ไตรมาศ

       (3) สิทธิของความเสมอภาค เป็นสิทธิที่อยู ่นอกตัวที่คนพึงเลือกเพื่อแสวงหา	 

โดยอาศัยความสามารถและความอิสระของตน	 เน้นทางเลือกและเสรีภาพท่ีคนจะเลือกเป็น	 

โดยย่อมได้รับความคุ้มครองท่ีเท่าเทียมกันโดยกฎหมายเป็นหลักประกันหรือเครื่องก�าหนดในความ

เท่าเทียมนั้น	 เช่น	 สิทธิของบุคคลธรรมดาที่ต้องการยกฐานะใหม่ให้เป็นนิติบุคคลเพ่ือประกอบธุรกิจ

ย่อมได้รับสิทธิที่เสมอภาคกันได้	แต่อาจประสบความส�าเร็จหรือล้มเหลวจากการประกอบการซึ่งเป็น

ผลของการใช้สิทธินั้นอาจไม่เท่ากันก็ได้

    6.  ข้อคิดเห็นในกรณีที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิประชาชนกับอ�านาจรัฐ  

แยกได้เป็น	3	กรณีดังนี้คือ

       (1)  สทิธท่ีิเป็นปฏปัิกษ์กบัรฐั เป็นสทิธทิีอ่ยูใ่นข่ายทีเ่ป็นข้อห้ามไม่ให้รัฐใช้อ�านาจ

ในการแทรกแซง	ลดิรอนหรอืละเมดิได้ซึง่เป็นสทิธเิฉพาะทีธ่รรมชาติให้มาและติดอยูก่บัตัวของคนหรอื

ประชาชน	 เช่น	 สิทธิความเป็นมนุษย์หรือศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์อันเกี่ยวข้องกับสภาพการด�ารงอยู่ 

ของชีวิต	 ร่างกาย	 จิตใจและความคิดของคน	 สิทธิดังกล่าวถือเป็นสิทธิอันพึงมีของประชาชนซึ่งเป็น	

“สิทธิทีม่คีวามเป็นปัจเจกสภาพ”	และความเป็นส่วนตวัทีเ่จ้าตวัเป็นผูก้�าหนดชะตากรรมของตนได้เอง	

โดยที่รัฐไม่อาจใช้อ�านาจไปเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นเจ้าของในสิทธิธรรมชาตินั้นได้

       (2)  สิทธิที่เป็นปฏิฐานกับรัฐ เป็นสิทธิที่อยู่ในข่ายที่เป็นข้อพึงต้องปฏิบัติให้รัฐ 

ต้องเป็นตัวแทนใช้อ�านาจในการจัดสรรและแจกจ่ายให้อันเนื่องมาจากประชาชนมีข้อจ�ากัดในการ 

สนองตอบต่อสิทธิดังกล่าวให้แก่ตนเอง	 ซึ่งเป็นสิทธิที่เกิดขึ้นและด�ารงอยู่เมื่อมีรัฐเข้ามาเป็นคนกลาง

ในการจัดระเบียบสิทธิให้แก่สังคม	 เช่น	 สิทธิความเป็นพลเมือง	 อันเกี่ยวข้องกับสภาพการแสวง

ประโยชน์จากความมั่นคงและความมั่งคั่งจากการมีชีวิตอยู่ของคน	 สิทธิดังกล่าวถือเป็น	 “สิทธิที่ม ี

ความเป็นสาธารณสภาพ”	และความเป็นส่วนรวม	โดยที่เจ้าตัวจะเป็นผู้ก�าหนดชะตากรรมของตนเอง

อย่างเบ็ดเสร็จไม่ได้	 จ�าเป็นต้องอาศัยอ�านาจรัฐ	 ท้ังนี้	 โดยอาศัยกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเป็นเคร่ืองมือ 

ในการก�าหนดสภาพเพือ่เป็นหลกัประกนัไม่ให้รฐัดดัแปลงสภาพของสทิธนิัน้จนไม่อาจอ�านวยประโยชน์ 

ตามสิทธิอันพึงได้ของประชาชนซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้ความเป็นตัวแทนของรัฐนั้นเป็นผู้เก่ียวข้อง 

ในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียเสียเอง

       (3)  สทิธทิีเ่ป็นพนัธะกบัรฐั เป็นสทิธทิีอ่ยูใ่นข่ายทีเ่ป็นพนัธะผกูพนัให้รฐัต้องผกูพนั

ความรับผิดชอบในการรับรองสิทธิอันพึงได้ของประชาชนไม่ให้เกิดความแตกต่างลักลั่นอันเป็นเหตุ 

สืบเนื่องมาจากการกระท�าของรัฐและเป็นผลตกทอดส่งไปถึงการเสียประโยชน์จากสิทธิอันพึงได้นั้น 

ของประชาชน	 เช่น	 สิทธิในความเสมอภาคอันเกี่ยวเนื่องกับสภาพการแสวงประโยชน์จากศักยภาพ

และความสามารถส่วนตัวของประชาชน	 สิทธิดังกล่าวถือเป็น	 “สิทธิที่มีความเป็นอุดมสภาพ”	 

ที่รัฐจะต้องไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางในการแสวงหาเป้าหมายหรือบรรลุถึงเป้าหมายอันพึงปรารถนา 
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การใช้และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน

ของตนได้ซึ่งรัฐจะต้องมีหลักประกันพื้นฐานในการไม่กระท�าการอันเป็นการเลือกปฏิบัติท่ีก่อผลต่อ 

ความไม่เป็นธรรมได้	 เว้นแต่การปฏิบัติท่ีก่อผลให้เกิดความเสมอเหมือนกันของคนที่ด้อยกว่าจาก 

ภาวะด้อยสภาพเป็นภาวะอุดมสภาพเฉกเช่นคนอื่นทั่วไป

    7.  ข ้อคิดเห็นในกรณีท่ีเป ็นความผันแปรในการประกันการคุ ้มครองสิทธิ  

แยกได้เป็น	3	กรณีดังนี้คือ

       (1)  สิทธิที่มีความขึงตึงไม่มีความยืดหยุ่นผันแปร เป็นสิทธิที่ถูกสงวนรักษาไว้

ให้แก่ประชาชนเป็นการเฉพาะและถูกก�าหนดเป็นข้อห้ามมิให้รัฐกระท�าในการลิดรอนสิทธินั้นได้	เช่น

กรณีสิทธิการมีถ่ินท่ีอาศัยอยู่ในประเทศที่ตนมีฐานะเป็นพลเมือง	 โดยที่รัฐไม่สามารถเนรเทศออกไป

นอกประเทศหรือห้ามไม่ให้เข้าประเทศได้

       (2)  สทิธท่ีิมคีวามยดืหยุน่ผนัแปรได้ตามประโยชน์สาธารณะ เป็นสทิธทิีป่ระชาชน

อาจถูกจ�ากัดได้ตามความจ�าเป็นอันเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ	 เช่น	 ประโยชน์ต่อความมั่นคงของรัฐ 

การป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ	 การธ�ารงรักษาระบอบการปกครอง	 การป้องกันประเทศ	 การผังเมือง	 

การปฏิรูปที่ดิน	 การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน	 ซึ่งเป็นเงื่อนไขให้ม ี

การจ�ากดัสทิธทิีม่คีวามยดืหยุน่ผนัแปรไปตามประโยชน์แห่งสาธารณะได้	ได้แก่	สทิธบิคุคลในครอบครวั

เกียรติยศชื่อเสียงหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวซึ่งอาจถูกไขข่าวเพื่อประโยชน์สาธารณะได้	 สิทธิใน

อสงัหารมิทรพัย์ซึง่อาจถกูเวนคนืเพือ่ประโยชน์สาธารณะได้	การเกณฑ์แรงงานซ่ึงอาจมข้ีอยกเว้นให้รฐั

ท�าได้ในกรณีป้องปัดภยัพบิตัสิาธารณะได้	การได้รบัทราบข้อมลูหรอืข่าวสารสาธารณะซึง่อาจถกูปกปิด

ในกรณทีีก่ระทบต่อความมัน่คงของรฐัได้	และเสรภีาพในทางวชิาการซึง่อาจถูกจ�ากดัได้เพือ่ความสงบ

เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน	ฯลฯ	เป็นต้น

       (3)  สิทธิที่มีความยืดหยุ่นผันแปรได้ตามประโยชน์บุคคล เป็นสิทธิที่ประชาชน 

อาจได้รบัการยกเว้นในการเลอืกปฏบิตัเิป็นการเฉพาะเพ่ือประโยชน์เพ่ิมของแต่ละบคุคลได้ตามความ

จ�าเป็น	 ทั้งนี้	 โดยรัฐสามารถก�าหนดมาตรการใดๆ	 ขึ้นมาใช้เพื่อเป็นการขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริม 

เติมเต็มให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป

    8.  ข้อคิดเห็นในกรณีที่เป็นการจ�าแนกระหว่างสิทธิร่วมทั่วไปของประชาชน  

(Commonrights) กับสิทธิสาขาหรือสิทธิย ่อยเฉพาะส่วนของผู ้ทรงสิทธิเฉพาะด้าน  

(Specific rights) แยกได้เป็น	6	กรณี	ดังนี้	คือ

	 	 	 	 		 	 (1)  สิทธิของปัจเจกชน เป็นสิทธิย่อยเฉพาะส่วนของผู้ทรงสิทธิท่ีเป็นของบุคคล 

แต่ละคน	 ซึ่งน่าจะเป็นสิทธิเฉพาะด้านที่ต่างจากสิทธิร่วมทั่วไป	 คือ	 สิทธิในความเป็นคนหรือศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์
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เชาวนะ ไตรมาศ

       (2)  สิทธิของเอกชน	 เป็นสิทธิย่อยเฉพาะส่วนของผู้ทรงสิทธิที่เป็นของเอกชน	 

ซึ่งน่าจะเป็นสิทธิเฉพาะด้านที่ต่างจากสิทธิร่วมทั่วไป	คือ	สิทธิความเสมอภาคในการประกอบกิจการ	

การมีเสรีในการแข่งขันและการไม่ถูกเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

       (3)  สิทธิของกลุ่มชน	 เป็นสิทธิย่อยเฉพาะส่วนของผู้ทรงสิทธิที่เป็นของกลุ่มชน 

ซึ่งน่าจะเป็นสิทธิเฉพาะด้านที่ต่างจากสิทธิร่วมทั่วไป	คือ	สิทธิในการก่อการชุมนุม	การรวมกลุ่มอาชีพ

และสมาคม	และการก่อตั้งพรรคการเมือง

       (4)  สิทธิของชุมชน	 เป็นสิทธิย่อยเฉพาะส่วนของผู้ทรงสิทธิที่เป็นของชุมชน	 

ซึ่งน่าจะเป็นสิทธิเฉพาะด้านที่ต่างจากสิทธิร่วมทั่วไป	 คือ	 สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูจารีตประเพณ ี

ศลิปวฒันธรรมอนัด	ีภมูปัิญญาท้องถิน่	การมส่ีวนร่วมในการจดัการการบ�ารงุรกัษาและการใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชน	 และการเร่งรัดติดตาม	 และการฟ้องร้องปัญหาที่เกิดจาก 

การท�าหรือไม่ท�าหน้าที่ของรัฐ

       (5)  สิทธิของท้องถิ่น	 เป็นสิทธิย่อยเฉพาะส่วนของผู้ทรงสิทธิที่เป็นของท้องถิ่น	 

ซึง่น่าจะเป็นสทิธิเฉพาะด้านทีต่่างจากสทิธร่ิวมทัว่ไป	คอื	สทิธิได้รบัอสิระในการจดัการปกครองตนเอง

ในรูปขององค์การปกครองท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นระดับต่างๆ

       (6)  สิทธิของมหาชน เป็นสิทธิย่อยเฉพาะส่วนของผู้ทรงสิทธิที่เป็นของมหาชน	 

ซึ่งน่าจะเป็นสิทธิเฉพาะด้านที่ต่างจากสิทธิร่วมท่ัวไป	 คือ	 สิทธิในการเข้าชื่อกันของผู้มีสิทธิออกเสียง

เลือกตั้งเพื่อด�าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่าง	ๆ	เช่น	เสนอกฎหมาย	เสนอนโยบาย	และการ

ถอดถอนผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง

    9.  ข้อคดิเห็นในกรณท่ีีเป็นการจ�าแนกรูปแบบของสทิธริะหว่างสทิธเิชิงเด่ียว กับสทิธิ

เชิงคู่ แยกได้เป็น	3	กรณี	ดังนี้	คือ

       (1)  รปูแบบของสทิธเิชงิเดีย่วตามกฎหมาย เป็นสิทธท่ีิได้รับการคุม้ครองโดยการ

ที่กฎหมายให้การรับรองไว้

       (2)  รูปแบบของสิทธิเชิงเด่ียวตามธรรมชาติ เป็นสิทธิที่ได้รับการคุ้มครอง 

โดยการที่ไม่มีกฎหมายได้ก�าหนดข้อห้ามไว้

       (3)  รูปแบบของสิทธิเชิงคู่ทั้งตามกฎหมายและตามธรรมชาติ เป็นสิทธิท่ีได้รับ 

การคุ้มครองโดยครอบคลุมทั้งการที่กฎหมายให้การรับรองไว้และการท่ีไม่มีกฎหมายได้ก�าหนด 

ข้อห้ามไว้

    10. ข้อคิดเห็นในกรณีที่เป็นการรับรองวิธีการใช้สิทธิของประชาชน แยกได้เป็น	 

3	กรณี	คือ

       (1)  วธิกีารเรียกร้อง	เป็นวธิกีารใช้สทิธใินระดับต้นของประชาชน	โดยทีป่ระชาชน

เรยีกร้องหรอืแสดงความประสงค์ขอให้เจ้าหน้าที	่หรอืหน่วยงานของรฐัสนองตอบตามอ�านาจหน้าทีแ่ละ
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การใช้และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน

ความรับผิดชอบในรูปของบริการพ้ืนฐานด้านต่างๆ	 เช่น	 การขอรับการสงเคราะห์จากรัฐในกรณีของ 

คนด้อยโอกาสหรือคนพิการ	 การขอรับการรักษาพยาบาลในกรณีของคนป่วย	 การขอรับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานในกรณีของเด็กและเยาวชน	 การขอรับข้อมูลข่าวสารในการประกอบอาชีพและการ 

ด�ารงชีวิตในกรณีของคนที่ด�ารงอยู่ในสาขาอาชีพต่างๆ	 หรือการขอรับการคุ้มครองความปลอดภัย 

ในกรณีของคนที่ประสบภัยคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน	 ฯลฯ	 ซึ่งถือเป็นอ�านาจหน้าที่และความ 

รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานในการรับผิดชอบและสนองตอบเพื่อเป็นหลักประกันไม่ให้ 

วธิกีารใช้สทิธขิองประชาชนถกูปฏเิสธละเลยงดเว้นการปฏบิติั	หรือถกูกระทบเสียหายอนัเนือ่งมาจาก

การใช้หรือไม่ใช้อ�านาจของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานไม่ว่าจะโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม	 

หรือไม่ว่าจะโดยการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติก็ตาม

       (2)  วธิกีารร้องทกุข์ เป็นวธิกีารใช้สิทธใินระดับกลางของประชาชน	โดยท่ีประชาชน

ท�าการร้องทกุข์	ร้องเรยีน	หรืออทุธรณ์	ให้เจ้าหน้าที	่หน่วยงาน	หรือองค์กรอืน่ทีอ่ยูเ่หนอืขึน้ไปทบทวน

ปรับปรุงแก้ไขวิธีการ	 และผลจากการสนองตอบต่อสิทธิของประชาชนในระดับต้นเสียใหม่ให้เป็นไป 

ตามเกณฑ์ท่ีถูกต้องเหมาะสมมากข้ึน	 เพื่อเป็นหลักประกันไม่ให้วิธีการใช้สิทธิของประชาชนถูกจ�ากัด

อยู่แต่เฉพาะในกรอบก�าหนดของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่	 ความรับผิดชอบโดยตรง

ฝ่ายเดียว	โดยไม่ต้องค�านึงถึงผลลัพธ์	และผลกระทบที่มีต่อประชาชน

       (3)  วิธีการฟ้องร้อง เป็นวิธีการใช้สิทธิในระดับปลายของประชาชน	 โดยที่

ประชาชนท�าการฟ้องร้องคดีทางศาล	 ซึ่งเป็นองค์กรท่ีใช้อ�านาจตุลาการ	 แยกเป็นอิสระออกไป 

ต่างหากจากองค์กรที่ประชาชนใช้สิทธิด้วยวิธีการเรียกร้องและร้องทุกข์	 เพื่อเป็นหลักประกันไม่ให้

วิธีการใช้สิทธิของประชาชนถูกจ�ากัดกรอบอยู่แต่เฉพาะในเขตอ�านาจขององค์กรฝ่ายบริหารเท่านั้น

  10. การใช้และการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพตามรฐัธรรมนญูของประชาชนโดยศาลรฐัธรรมนญู

    10.1 การจ�าแนกลกัษณะพืน้ฐานทัว่ไปในการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของประชาชนของ

องค์กรตามรัฐธรรมนูญตามเกณฑ์ทางโครงสร้างหน้าที่ (Structural – Functional Approach)

       (1)  ลักษณะพื้นฐานด้านการเข้าถึงของประชาชน ซึ่งแบ่งได้เป็น	4	ลักษณะ	คือ	

1)	การเข้าถึงได้โดยตรง	2)	การเข้าถึงได้โดยอ้อม	3)	การเข้าถึงโดยการร้องทุกข์	และ	4)	การเข้าถึงได้

โดยการฟ้องร้อง

       (2)  ลกัษณะพืน้ฐานด้านบทบาทอ�านาจ ซ่ึงแบ่งได้เป็น	4	ลกัษณะ	คอื	1)	บทบาท

อ�านาจที่เกี่ยวข้องในทางนิติบัญญัติ	2)	บทบาทอ�านาจที่เกี่ยวข้องในทางบริหาร	3)	บทบาทอ�านาจที่

เกี่ยวข้องในทางตุลาการและ	4)	บทบาทอ�านาจผสม

       (3)  ลกัษณะพืน้ฐานด้านภาระหน้าที ่ซ่ึงแบ่งได้เป็น	3	ลักษณะ	คอื	1)	ภาระหน้าท่ี

ในการใช้อ�านาจ	2)	ภาระหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบอ�านาจ	และ	3)	ภาระหน้าที่ในการคุ้มครอง

และเรียกร้องสิทธิ
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       (4)  ลกัษณะพืน้ฐานด้านสภาพบงัคบั ซ่ึงแบ่งได้เป็น	4	ลักษณะ	คอื	1)	การบงัคบั

ควบคุม	2)	การปรึกษาแนะน�า	3)	การบังคับควบคุมที่ผูกพันเฉพาะคู่กรณี	และ	4)	การบังคับควบคุมที่

มีผลผูกพันทั้งคู่กรณีและผูกพันนอกเหนือคู่กรณีครอบคลุมคณะรัฐมนตรี	รัฐสภา	ศาลและองค์กรอื่น

ของรัฐ

    10.2 ศาลรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นองค์กรคุ ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

ตามเกณฑ์ทางโครงสร้างหน้าที่ที่มีลักษณะพื้นฐานทั่วไปที่ส�าคัญใน 4 ลักษณะ คือ

       (1) ลักษณะพื้นฐานด้านการเข้าถึงของประชาชน ซึ่งแบ่งได้เป็น	2	ลักษณะ	คือ	

1)	การเข้าถึงได้โดยทางอ้อม	และ	2)	การเข้าถึงได้โดยทางตรง

       (2) ลักษณะพื้นฐานด้านบทบาทอ�านาจ ซึ่งแบ่งได้เป็น	4	ลักษณะ	คือ	1)	บทบาท

อ�านาจที่เกี่ยวข้องในทางนิติบัญญัติ	 2)	 บทบาทอ�านาจที่เกี่ยวข้องในทางบริหาร	 3)	 บทบาทอ�านาจ 

ที่เกี่ยวข้องในทางตุลาการ	และ	4)	บทบาทอ�านาจผสม

       (3) ลักษณะพื้นฐานด้านภาระหน้าที่ ซึ่งแบ่งได้เป็น	3	ลักษณะ	คือ	1)	ภาระหน้าที่

ในการใช้อ�านาจ	2)	ภาระหน้าทีใ่นการควบคุมตรวจสอบอ�านาจ	และ	3)	ภาระหน้าทีใ่นการคุม้ครองสทิธิ

       (4) ลักษณะพื้นฐานด้านสภาพบังคับ	ซึ่งแบ่งได้เป็น	3	ลักษณะ	คือ	1)	การบังคับ

ควบคุมเฉพาะทาง	2)	การบังคับควบคุมที่มีผลผูกพันในคู่กรณี	และ	3)	การบังคับควบคุมที่มีผลผูกพัน

ทั้งคู่กรณีและผูกพันนอกเหนือคู่กรณีครอบคลุมคณะรัฐมนตรี	รัฐสภา	ศาลและองค์กรอื่นของรัฐ

    10.3 ศาลรัฐธรรมนูญกับความหลากหลายของมาตรการในการส่งมอบบริการ 

ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน

	 	 	 	 		 	 ตามลักษณะทางโครงสร้างหน้าท่ี	 ก�าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีลักษณะท่ัวไปใน	 

4	ลักษณะข้างต้น	ประกอบกับผลของการวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวด้วยนั้น	 

สามารถสะท้อนให้เหน็ถงึการมกีรอบความสมัพนัธ์เชือ่มโยงระหว่างองค์กรทีห่ลากหลาย	ซับซ้อนและ

ครอบคลมุในการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพประชาชนในลกัษณะทีก่่อให้เกดิความหลากหลายของมาตรการ

ในการส่งมอบบริการด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชนในมาตรการต่างๆ	

ได้ดังต่อไปนี้

       (1) ศาลรฐัธรรมนญูกบัมาตรการการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพประชาชนตามลกัษณะ 

พื้นฐานด้านการเข้าถึงของประชาชน

	 	 	 	 		 	 	 	 กล่าวได้ว่า	 ประชาชนสามารถเข้าถึงศาลรัฐธรรมนูญได้ใน	 2	 ลักษณะ	 คือ	 

1)	การเข้าถึงได้โดยทางอ้อม	และ	2)	การเข้าถึงได้โดยทางตรง	

	 	 	 	 		 	 	 	 การเข้าถงึได้โดยทางอ้อม	ได้แก่	การใช้สทิธผ่ิานทางองค์กรตามรฐัธรรมนญู	เช่น	 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ศาลยุติธรรม	ศาลปกครองและศาลทหาร
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การใช้และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน

	 	 	 	 ส่วนการเข้าถึงโดยทางตรง	 ได้แก่	 การที่ประชาชนผู้ถูกกระทบสิทธิ	 สามารถยกเอา

บทบญัญตัขิองกฎหมาย	หรอืการกระท�าทีข่ดัรฐัธรรมนูญร้องตรงให้ศาลรัฐธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัได้

	 	 	 	 ผลส�าคญัทีป่ระชาชนได้รบัจากการคุม้ครองสทิธิเสรภีาพของศาลรฐัธรรมนญูตามลกัษณะ

ดังกล่าว	 ไม่ว่าลักษณะการเข้าถึงโดยทางอ้อมหรือการเข้าถึงโดยทางตรงก็ตาม	 สามารถจ�าแนก 

ผลได้ส�าคัญที่ประชาชนจะได้รับใน	3	ประการ	คือ

	 	 	 	 1)	ประชาชนสามารถโต้แย้งกฎหมาย	หรือการกระท�าของฝ่ายบริหารท่ีบงัคบัใช้โดยอ�านาจ

ฝ่ายบริหารที่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้ด้วยตวัเองโดยตรง	

	 	 	 	 2)	ประชาชนสามารถโต้แย้งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญที่บังคับใช้โดยอ�านาจ 

ฝ่ายตุลาการผ่านทางศาลต่างๆ	 ได้	 โดยประชาชนสามารถได้รับการตอบสนองจากศาลในการส่ง 

ค�าโต้แย้งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย	เว้นแต่เป็นกรณีที่ค�าโต้แย้งนั้นศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยแล้ว	 

ซึ่งประชาชนสามารถได้รับความคุ ้มครองชั่วคราวในการรอการตัดสินคดีของศาลไว้จนกว่า 

ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดีเสร็จสิ้น

	 	 	 	 3)	ประชาชนสามารถได้รับความคุ้มครองสิทธิที่ถูกกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย 

ขององค์กรฝ่ายบริหาร	 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าวินิจฉัยว่ากฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

ตามค�าร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินหรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

	 	 	 	 อย่างไรก็ตามประชาชนอาจไม่ได้รับการตอบสนองจากผู้ตรวจการแผ่นดิน	 หรือ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้	 ในกรณีที่ผู ้ตรวจการแผ่นดิน	 หรือคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาเห็นว่าไม่สมควรน�าค�าร้องทุกข์ของประชาชนนั้น	 ส่งฟ้องต่อให้ 

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยและในท�านองเดียวกันศาลรัฐธรรมนูญเองก็อาจยกค�าร้องที ่

ผูต้รวจการแผ่นดนิ	หรือคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตส่ิงฟ้องต่อศาลรฐัธรรมนญูได้ด้วยเช่นกนั

    (2) ศาลรัฐธรรมนูญกับมาตรการการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนตามลักษณะ 

พื้นฐานด้านบทบาทอ�านาจของศาลรัฐธรรมนูญ

	 	 	 	 กล่าวได้ว่าประชาชนสามารถได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามลักษณะพื้นฐานด้าน

บทบาทอ�านาจของศาลรฐัธรรมนญูได้ใน	4	ลกัษณะ	คอื	1)	บทบาทอ�านาจในการโต้แย้งทางนติบิญัญตัิ	

เช่น	การโต้แย้งยับยั้งร่างกฎหมายขององค์กรอ�านาจฝ่ายนิติบัญญัติที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	และ

จ�ากัดลิดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชน	2)	บทบาทอ�านาจในการโต้แย้งทางบริหาร	เช่น	การโต้แย้งยับยั้ง

พระราชก�าหนดและการบังคับใช้กฎหมายขององค์กรอ�านาจฝ่ายบริหารที่มีปัญหาความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญ	 และจ�ากัดลิดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชน	 3)	 บทบาทอ�านาจในการโต้แย้งทางตุลาการ	

เช่น	 การโต้แย้งยับยั้งกฎหมายที่ใช้ในการพิจารณาตัดสินพิพากษาคดีขององค์กรอ�านาจฝ่ายตุลาการ 

ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	 และจ�ากัดลิดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชน	 4)	 บทบาทอ�านาจผสมซึ่งเป็น 
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บทบาทอ�านาจทีเ่กีย่วข้องครอบคลมุทัง้ด้านนติบิญัญติั	บริหาร	และตุลาการด้วย	เช่น	การทีค่�าวนิจิฉัย

ของศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีผลในการรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยที่ผูกพันทั้งรัฐสภา	 

คณะรัฐมนตรี	ศาล	และองค์กรอื่นของรัฐโดยตรง	ทั้งในการตรากฎหมาย	การบังคับใช้กฎหมายและ

การตีความกฎหมายทั้งปวง	ซึ่งมีผลต่อการมีบทบาทอ�านาจผสมของศาลรัฐธรรมนูญในทางอ้อมด้วย

	 	 	 	 ผลได้ส�าคญัทีป่ระชาชนได้รบัจากการคุม้ครองสิทธเิสรีภาพของศาลรัฐธรรมนญู	ตามกรอบ

ของลักษณะพื้นฐานด้านบทบาทอ�านาจดังกล่าว	สามารถจ�าแนกผลได้เป็น	3	ประการ	คือ

	 	 	 	 1)	ประชาชนจะได้รับการคุ้มครอง	 ในกรณีที่องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติกระท�าขัดรัฐธรรมนูญ

ร่างกฎหมายที่จ�ากัดลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนและขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

	 	 	 	 2)	ประชาชนจะได้รับการคุ้มครอง	ในกรณีที่องค์กรฝ่ายบริหารกระท�าขัดรัฐธรรมนูญหรือ

บังคับใช้กฎหมายที่จ�ากัดลิดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชนและมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

	 	 	 	 3)	ประชาชนจะได้รบัการคุม้ครอง	ในกรณทีีอ่งค์กรฝ่ายตุลาการกระท�าขดัรัฐธรรมนญูหรอื

ใช้กฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในการพิจารณาและพิพากษาคดี

    (3) ศาลรัฐธรรมนูญกับมาตรการการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนตามลักษณะ 

พื้นฐานด้านภาระหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ

	 	 	 	 กล่าวได้ว่าประชาชนสามารถได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามลักษณะพื้นฐานด้าน 

ภาระหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญได้ใน	 3	 ลักษณะ	 คือ	 1)	 ภาระหน้าท่ีในการใช้อ�านาจเชิงตุลาการ	 

2)	ภาระหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบอ�านาจ	และ	3)	ภาระหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ	

	 	 	 	 ผลส�าคัญที่ประชาชนได้รับจากการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของศาลรัฐธรรมนูญตามกรอบ

ของลักษณะพื้นฐานด้านภาระหน้าที่ดังกล่าวสามารถจ�าแนกผลได้เป็น	5	ประการ	คือ

	 	 	 	 1)	ประชาชนสามารถใช้สทิธฟ้ิองร้องคดต่ีอศาลรฐัธรรมนญูได้ทัง้ในทางตรงและในทางอ้อม

	 	 	 	 2)	ประชาชนสามารถได้รับประโยชน์จากศาลรัฐธรรมนูญ	 ในการช่วยควบคุมตรวจสอบ

อ�านาจฝ่ายนิติบัญญัติในกรณีที่มีการกระท�าขัดรัฐธรรมนูญ	 ร่างกฎหมายจ�ากัดลิดรอนสิทธิเสรีภาพ

และขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

	 	 	 	 3)	ประชาชนสามารถพึ่งพาศาลรัฐธรรมนูญในการช่วยควบคุมตรวจสอบอ�านาจฝ่าย

บริหารในกรณีที่มีการกระท�าขัดรัฐธรรมนูญ	บังคับใช้กฎหมายจ�ากัดลิดรอนสิทธิเสรีภาพและมีปัญหา 

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

	 	 	 	 4)	ประชาชนสามารถพึ่งพาศาลรัฐธรรมนูญในการช่วยควบคุมตรวจสอบอ�านาจฝ่าย

ตุลาการ	 ในกรณีที่ถูกคู่ความโต้แย้งว่าใช้กฎหมายท่ีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในการพิจารณาและ

พิพากษาคดี
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การใช้และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน

	 	 	 	 5)	ประชาชนสามารถพึง่พาศาลรฐัธรรมนญูในการช่วยวนิจิฉยัปัญหาความขดัแย้งเกีย่วกบั

อ�านาจหน้าทีข่องรฐัสภา	คณะรฐัมนตร	ีหรอืองค์กรตามรัฐธรรมนญู	ในกรณทีีม่ปัีญหาข้อพิพาทในการ

ใช้อ�านาจขององค์กรดังกล่าวโดยเฉพาะที่กระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน

    (4) ศาลรัฐธรรมนูญกับมาตรการการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนตามลักษณะ 

พื้นฐานด้านสภาพบังคับของศาลรัฐธรรมนูญ

	 	 	 	 กล่าวได้ว่าประชาชนสามารถได้รบัการคุม้ครองสทิธเิสรีภาพตามลกัษณะพืน้ฐานด้านสภาพ

บังคับของศาลรัฐธรรมนูญได้ใน	 3	 ลักษณะ	 คือ	 1)	 การบังคับควบคุมต่อพันธะผูกพันเฉพาะทาง	 

2)	การบังคับควบคุมที่มีผลผูกพันในคู่กรณี	และ	3)	การบังคับควบคุมที่มีผลผูกพันนอกคู่กรณี

	 	 	 	 ผลส�าคัญที่ประชาชนได้รับจากการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของศาลรัฐธรรมนูญตามกรอบ

ของลักษณะพื้นฐานด้านสภาพบังคับดังกล่าวสามารถจ�าแนกผลได้เป็น	3	ประการ	คือ

	 	 	 	 1)	ประชาชนสามารถได ้รับประโยชน์ในการปกป้องคุ ้มครองสิทธิ เสรีภาพจาก 

ศาลรัฐธรรมนูญในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�าวินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพไว้	 ซ่ึงตามบทบัญญัติ 

ของรัฐธรรมนูญมาตรา	 27	 เป็นการก�าหนดพันธะผูกพันแบบเฉพาะทางไว้	 ย่อมก่อผลผูกพันใน 

การสร้างบรรทดัฐานต่อการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบญัญติั	ต่อการบงัคบัใช้กฎหมายของฝ่ายบริหาร	

และต่อการตัดสินวินิจฉัยคดีตามกฎหมายของฝ่ายตุลาการ

	 	 	 	 2)	ประชาชนสามารถพ่ึงพาศาลรัฐธรรมนูญในการเยียวยาสิทธิจากการละเมิดขององค์กร

อ�านาจที่เป็นคู่กรณีโดยตรง	ไม่ว่าองค์กรอ�านาจฝ่ายบริหาร	ฝ่ายตุลาการ	และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

ก็ตาม

	 	 	 	 3)	ประชาชนสามารถได ้รับประโยชน์ในการปกป้องคุ ้มครองสิทธิ เสรีภาพจาก 

ศาลรัฐธรรมนูญได้นอกเหนือจากคู่กรณีในคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�าวินิจฉัยไว้	 ซึ่งเป็นการก�าหนด

พนัธะผกูพนัแบบครอบคลมุไว้นอกคูก่รณ	ีโดยมผีลผกูพนัทัง้รฐัสภา	คณะรฐัมนตร	ีศาล	และองค์กรอืน่

ของรัฐ	ดังนั้น	ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจึงขยายผลผูกพันในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน

ได้อย่างกว้างขวางครอบคลมุทัง้องค์กรทีเ่ป็นคูก่รณใีนคดนีัน้	และองค์กรอืน่นอกเหนอืจากคูก่รณด้ีวย

ซึ่งถือเอาผลของค�าวินิจฉัยเป็นเงื่อนไขในการก่อพันธะผูกพัน
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เชาวนะ ไตรมาศ

บรรณานุกรม

เชาวนะ	ไตรมาศ,	การใช้กลไกรัฐธรรมนูญส�าหรับประชาชน, (กรุงเทพ	:	พี.เพรส.จ�ากัด	2546)

เชาวนะ	ไตรมาศ, รัฐธรรมนูญกับการสร้างฐานทุนประชาธิปไตยในการเมืองภาคประชาชน,

เชาวนะ	ไตรมาศ,	วารสารศาลรัฐธรรมนูญ (ปีที่	2	เล่มที่	6	กันยายน	-	ธันวาคม	2543)	“รัฐสัญญา 

	 	 ประชาคมกับการปลุกกระแสส�านึกใหม่ของการเมืองภาคประชาชน”,

เชาวนะ	ไตรมาศ,	วารสารศาลรัฐธรรมนูญ (ปีที่	4	เล่มที่	10	มกราคม	-	เมษายน	2545)	“องค์กร 

	 	 ตามรัฐธรรมนูญใหม่	:	คนไทยใช้ประโยชน์ได้อย่างไร”,

สมคิด	เลิศไพฑูรย์,	กล้า	สมุทวณิช.	การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยศาลรัฐธรรมนูญ.  

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย	มหาวิทยาลัย	ธรรมศาสตร์.	2546

ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ.	 รวมค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2541 – 2546 ส�านักพิมพ์ 

	 	 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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*	 รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	คนที่	2,	ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร	“หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”	(นธป.)	รุ่นที่	4	 
	 ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

บทน�า
	 	 ค�าว่าสิทธิมนุษยชน	 เป็นค�าๆ	 หนึ่งที่ประชาชนไทยคุ้นเคยกันดี	 ในแวดวงนักวิชาการมักใช้ 

ค�าๆ	 นี้	 แสดงถึงสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกทางวิชาการอย่างอิสระ	 ในด้านที่เกี่ยวกับสุขภาพ

ใช้ค�านี้ระบุถึงสิทธิของผู้ป่วยและครอบครัวในการรับการรักษาพยาบาล	 ส�าหรับนักเคล่ือนไหวทาง

สังคม	ค�าๆ	นี้ใช้เพื่อเรียกร้องหรือแสดงจุดยืนถึงสิทธิที่ตนเองหรือกลุ่มบุคคลที่ตนเองเป็นตัวแทนพึงมี	

พึงได้	รากเหง้าของสิทธิมนุษยชนมาจากความเชื่อว่ามนุษย์ที่เกิดมาทุกคนย่อมมีศักดิ์ศรี	มีเกียรติศักดิ์ 

ประจ�าตัว	 ไม่ว่าจะเกิดในลักษณะ	หรือส่ิงแวดล้อมที่แตกต่างกันก็ตาม	 หากพิจารณาความเป็นจริง

ในสังคมโลกหรือสังคมไทย	 ข้อมูลต่างๆ	 ที่ได้รับจากสื่อตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาสะท้อนให้ 

เห็นว่ามนุษย์ทุกคนไม่ได้ด�าเนินชีวิตหรือได้รับการปฏิบัติโดยสิทธิท่ีเป็นธรรมอย่างเสมอกัน	 ท้ังนี้ 

เพราะความแตกต่างของลักษณะทางการเมือง	 การปกครองของประเทศนั้นๆ	 ความแตกต่างกัน 

ด้านเจตคต	ิความเชือ่	วฒันธรรม	ศาสนา	แม้แต่ในหน่วยงานหรอืกลุม่บคุคลทีป่ฏบิตังิานในภาครฐัและ

ภาคเอกชน	ยงัคงพบปรากฏการณ์เลอืกปฏบิตั	ิและความเหลือ่มล�า้ทีช่ดัเจน	ผูเ้ขยีนจงึได้ก�าหนดกรอบ

การน�าเสนอรายงานเรือ่งสทิธมินษุยชน	เพือ่วเิคราะห์ความหมายของสทิธมินษุยชน	วเิคราะห์ทีม่าของ

การประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกติกาสากลที่ทุกภาคส่วน 

ต้องยอมรับ	วิเคราะห์การจ�าแนกประเภทของสิทธิมนุษยชน	วิเคราะห์นโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน

เรื่องสิทธิมนุษยชน	และการน�าเสนอกรณีศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชนในวงการสุขภาพไทย	

ทัศนา บุญทอง*

สิทธิมนุษยชน  : ความเหลื่อมล�้าในระบบบริการสุขภาพไทย 

  (กรณีศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์) 

Human Right :  The Inequality in the Thai Healthcare System 
  (Case Study of Nursing & Midwifery Profession) 
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ทัศนา บุญทอง

ความหมาย 

	 	 สิทธิมนุษยชน	หมายถึง	ศักดิ์ศรี	(dignity)	ที่มีอยู่ภายในตัวของบุคคลในฐานะที่เป็นมนุษยชาติ	

ไม่ว่าบุคคลคนนั้น	 จะมีความแตกต่างกันในเรื่อง	 สัญชาติ	 เชื้อชาติ	 เผ่าพันธุ์	 ศาสนา	 เพศสภาวะ	 

ความนิยมทางเพศ	 ชาติก�าเนิด	 กลุ่มชน	 หรือฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม	 เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ 

ทกุคนต่างได้รบัสทิธิโดยทางศลีธรรมหรอืกฎหมายตัง้แต่ถอืก�าเนดิในความเป็นบคุคลทีมี่	“สทิธ”ิ	อาทิ	

สิทธิในการเป็นพลเมืองของรัฐ	 หรือประเทศนั้นๆ	 หรือสิทธิในการเป็นบุคคลในครอบครัวที่ตนถือ

ก�าเนิด1 สิทธิมนุษยชน	หมายถึง	สิทธิที่มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน	มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	 

สทิธ	ิเสรภีาพ	และความเสมอภาคของบุคคลเป็นสิง่ทีต้่องได้รบัการรบัรอง	ทัง้ความคดิและการกระท�า

ทีไ่ม่มกีารล่วงละเมดิได้	โดยได้รบัการคุม้ครองตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	และสนธสัิญญา

ระหว่างประเทศ	 สิทธิมนุษยชนคือ	 สิทธิขั้นพื้นฐานในความเป็นมนุษย์	 ซึ่งประกอบไปด้วยสิทธิตาม 

ธรรมชาติ	และสิทธิ	ที่มีกฎหมายรับรอง2-4

  ในทางวิชาการมักไม่มีการให้ค�านิยามความหมายของสิทธิมนุษยชน	 นอกจากมีการพยายาม

อธิบายค�าปรารภของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	ที่ว่า	 “โดยที่การยอมรับนับถือเกียรติศักด์ิ

ประจ�าตัว	 และสิทธิเท่าเทียมกัน	 และโอนมิได้ของบรรดาสมาชิกทั้งหลายแห่งครอบครัว	มนุษยชน

เป็นหลักการพื้นฐานแห่งอิสรภาพ	 ความยุติธรรมและสันติภาพโลก”	 นั้น	 หมายถึง	 สิทธิมนุษยชน	 

เป็นสทิธปิระจ�าตวัของมนษุย์ทกุคน	เพราะมนษุย์ทกุคนมศีกัดิศ์ร	ีมเีกยีรตศิกัดิป์ระจ�าตวั	สทิธมินษุยชน 

ไม่สามารถโอนให้แก่กันได้	 แต่นักปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนให้ค�าอธิบายว่า	 สิทธิมนุษยชน	 หมายถึง	

สิ่งจ�าเป็นส�าหรับมนุษย์ทุกคนท่ีพึงได้รับในฐานะที่เป็นมนุษย์	 ซ่ึงท�าให้มนุษย์คนๆ	 นั้นมีชีวิตอยู่รอด 

ได้อย่างมีความเหมาะสมแก่ความเป็นมนุษย์และสามารถมีการพัฒนาตนเองได้	 เมื่อน�าค�าอธิบาย 

ทัง้	2	ประการมาประกอบกนั	กส็ามารถเข้าใจได้ว่า	สทิธมินษุยชน	คอื	สิง่จ�าเป็นส�าหรบัคนทกุคนทีต้่อง

ได้รบัในฐานะทีเ่ป็นคน	เพือ่ท�าให้คนๆ	นัน้	มชีีวติอยู่รอดได้	และมกีารพฒันา	สทิธมินษุยชนจงึม	ี2	ระดบั	

  ระดบัแรก คอื	สทิธทิีต่ดิตวัคนทกุคนมาแต่เกดิ	ไม่สามารถถ่ายโอนให้แก่กันได้	อยูเ่หนอืกฎหมาย

และอ�านาจใดๆ	 ของรัฐทุกรัฐ	 สิทธิเหล่านี้ได้แก่	 1)	 สิทธิในการมีชีวิต	 ห้ามฆ่าหรือท�าร้ายต่อชีวิต 

หรือทรมานอย่างโหดร้าย	 2)	 สิทธิในความเป็นอิสระ	 ห้ามการค้ามนุษย์	 หน่วงเหนี่ยว	 กักขัง	 

3)	 สิทธิในความเชื่อ	 มโนธรรมหรือลัทธิทางศาสนา	 4)	 สิทธิทางการเมือง	 กล่าวคือ	 มีเสรีภาพใน 

การแสดงความคิดเห็นและแสดงออกหรือการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง	 

สิทธิมนุษยชนดังกล่าวนี้	 ไม่จ�าเป็นต้องมีกฎหมายรองรับ	 สิทธิเหล่านี้ก็ด�ารงอยู่ได้	 ในรูปแบบของ

มโนธรรม	 ความส�านึกถึงบาปบุญคุณโทษที่อยู่ในตัวของแต่ละคน	 เช่น	 แม้ไม่มีกฎหมายบัญญัติว่า 

การฆ่าคนเป็นความผิดตามกฎหมาย	แต่คนทุกคนย่อมมีส�านึกรู้ได้เองว่าการฆ่าคนนั้นเป็นสิ่งต้องห้าม	
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สิทธิมนุษยชน : ความเหลื่อมล�้าในระบบบริการสุขภาพไทย (กรณีศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์) 
Human Right : The Inequality in the Thai Healthcare System (Case Study of Nursing & Midwifery Profession) 

และเป็นบาปในทางศาสนา	 เป็นเรื่องท่ีไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม	 เพราะเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อ

คุณธรรมขั้นพื้นฐานของมนุษย์	เป็นต้น	

  ระดับที่สอง เป็นสิทธิท่ีต้องได้รับการรับรองในรูปของกฎหมาย	 หรือต้องได้รับการคุ้มครอง 

โดยรัฐบาล	 ได้แก่	 การได้รับสัญชาติ	 การมีงานท�า	 การได้รับความคุ้มครองแรงงาน	 ความเสมอภาค 

ของหญิงชาย	 สิทธิของเด็ก	 เยาวชน	 ผู ้สูงอายุ	 และคนพิการ	 การได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 

การประกันการว่างงาน	การได้รบับรกิารทางด้านสาธารณสุขและบริการสุขภาพ	การสามารถแสดงออก

ทางด้านวัฒนธรรมอย่างอิสระ	 สามารถได้รับความเพลิดเพลินจากศิลปะ	 วัฒนธรรมในกลุ่มของตน	

เป็นต้น	 สิทธิมนุษยชนระดับที่สองนี้ต้องเขียนรับรองไว้ในกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญหรือแนวนโยบาย 

พื้นฐานของรัฐของแต่ละประเทศ2,4	 เพื่อเป็นหลักประกันว่าคนทุกคนที่อยู่ในรัฐนั้นจะได้รับความ 

คุ้มครองชีวิตความเป็นอยู่	ให้มีความเหมาะสมแก่ความเป็นมนุษย์	

  ความแตกต่างระหว่าง“สิทธิมนุษยชน” กับ “สิทธิเสรีภาพ” 

	 	 ค�าว่า	“สิทธิมนุษยชน”	กับ	“สิทธิเสรีภาพ”	มักมีการใช้แทนกันอยู่เสมอ	แต่ในความเป็นจริง	 

ทั้งสองค�ามีท้ังความเหมือนและความแตกต่างกัน	 การจะท�าความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน	 จึงต้อง

เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างจาก	 ค�าว่า	 “สิทธิเสรีภาพ”	 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	

กระทรวงยุติธรรม2	จึงได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร	 การระดมความคิดเห็นของนักวิชาการ	 ผู้เชี่ยวชาญ 

ในหลายแขนง2,4,5	และสรุปว่า	

  “สิทธิมนุษยชน (human rights)”	 หมายความถึง	 สิทธิท่ีมีตามธรรมชาติ	 ซ่ึงติดตัวมนุษย ์

มาตั้งแต่เกิด	 โดยมีความเป็นสากลและมีการรับรองไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 หรือ	 

กตกิา	อนสัุญญา	ข้อตกลงต่างๆ	ระหว่างประเทศด้านสทิธมินษุยชน	ทีท่กุประเทศทัว่โลกให้การรบัรอง	

“สิทธิเสรีภาพ”	(rights	and	liberties)	หมายความถึง	สิทธิที่มีการบัญญัติรับรองไว้ในกฎหมายของ

แต่ละรัฐว่าประชาชนจะมีสิทธิ	 และเสรีภาพ	 ในเร่ืองใด	 มากน้อย	 แค่ไหน	 เพียงใด	 ข้ึนอยู่กับบริบท

สังคมของประเทศนั้นๆ	

  “สิทธเิสรีภาพ” (rights and liberties)	ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน	พ.ศ.	2552	

ได้บญัญตัไิว้เป็น	2	ค�า	คอื	“สทิธ”ิ	หมายถงึ	อ�านาจอนัชอบธรรม	บคุคลมสีทิธแิละหน้าทีต่ามรฐัธรรมนญู	

และอ�านาจที่จะกระท�าการใดๆ	ได้อย่างอิสระโดยได้รับการรับรองจากกฎหมาย	“เสรีภาพ”	หมายถึง	

ความสามารถท่ีจะกระท�าการใด	 ๆ	 ได้ตามที่ตนปรารถน�าโดยไม่มีอุปสรรคขัดขวาง	 เช่น	 เสรีภาพใน 

การพูด	เสรีภาพในการนับถือศาสนา	ความมีสิทธิที่จะท�าจะพูดได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น	

	 	 ดังนั้น	 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 จึงก�าหนดนิยามของ	“สิทธิมนุษยชน”	 ไว้ว่าเป็นเรื่อง

ตัง้แต่เกิดจนตาย	เป็นสทิธติามธรรมชาต	ิแต่ถ้าเมือ่ใดมกีฎหมายบญัญตัใินเร่ืองใด	เพือ่รบัรองสทิธแิละ
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ทัศนา บุญทอง

เสรภีาพไว้เป็นการเฉพาะ	ซึง่กฎหมายนัน้อาจมผีลท�าให้เป็นการจ�ากดัสทิธบิางประการ	ทัง้นีเ้พือ่ความ

สงบสุขของสังคม	อย่างไรก็ตามหากกฎหมายใดที่มีการจ�ากัด	หรือละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือลิดรอน

สิทธิเสรีภาพ	อาจมีการพิจารณาแก้ไข	หรือยกเลิกกฎหมายนั้นก็ได้	

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

	 	 สิทธิมนุษยชน	เป็นประเด็นที่ได้รับการหยิบยกมาพิจารณา	และประกาศเป็นปฏิญญาเพื่อการ

ยอมรับในระดับสากล	จุดก�าเนิดของการประกาศปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	เกิดหลังสงครามโลก

ครั้งที่สอง	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2488	 (ค.ศ.	 1945)3-4	ฝ่ายสัมพันธมิตรที่มีสหรัฐอเมริกา	 อังกฤษ	 ฝรั่งเศส	 

รัสเซีย	เป็นผู้น�าได้รับชัยชนะ	ท�าให้ชาวโลกได้ประจักษ์ถึงความทารุณโหดร้ายของพรรคนาซีเยอรมัน

ที่ได้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ ์ชาวยิวหลายล้านคน	 และกระท�าการย�่ายีประชาชนทุกประเทศที่เยอรมัน 

เข้ายึดครองได้รับการเปิดเผยจนเป็นที่ประจักษ์ต่อชาวโลก	 ดังนั้น	 การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์	 การย�่ายีสิทธิ 

สตรี	 เด็ก	จึงถือว่าเป็นการท�าลายศักดิ์ศรีของมนุษย์อย่างชัดเจน	หัวหน้ารัฐบาลประเทศสัมพันธมิตร

ต่างเห็นพ้องว่า	 ต้องแสวงหามาตรการที่เป็นรูปธรรมป้องกันมิให้มีการท�าลายศักดิ์ศรีของมนุษย ์

เกิดขึ้นอีก	ภายหลังการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติแล้ว	ในวันที่	15	เมษายน	2488	ได้มีการรับรอง

กฎบตัรสหประชาชาต	ิ(UN	Charter)	โดยมตทิีป่ระชมุใหญ่ในกฎบตัรนีม้ข้ีอความหลายตอนทีแ่สดงถงึ

ความมุ่งมั่นของสหประชาชาติในการท�าหน้าที่ส่งเสริม	และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	เดือนตุลาคม	พ.ศ.	

2489	สหประชาชาติได้ตั้งคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน	(The	Commission	on	Human	Rights)	

ให้อยู่ภายใต้คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม	 (Economic	 and	 Social	 Council	 หรือ	 ECOSOC)	 

เพื่อเป็นคณะกรรมาธิการด�าเนินการยกร่างสิทธิมนุษยชน	 จากนั้นจึงได้มีการด�าเนินการตามล�าดับ

ดังนี้2-4

	 	 1.	 เดือนมกราคม	พ.ศ.	2490	คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนได้เรียกประชุมเป็นครั้งแรกและ 

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างเอกสารสหประชาชาติเพื่อการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	 

โดยแบ่งออกเป็น	 3	 ชุด	 ชุดแรก	 จัดท�าร่างปฏิญญา	 (Declaration)	 ชุดที่สอง	 จัดท�าอนุสัญญา	 

(Convention)	และชุดที่สาม	ศึกษาปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศ	

	 	 2.		คณะกรรมการยกร่างปฏิญญาจัดการประชุมหลายครั้ง	 และได้น�าเสนอร่างปฏิญญาให	้ 

สมัชชาใหญ่สหประชาชาติลงมติยอมรับและประกาศ	 “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน”  

(Universal Declaration of Human Rights : UDHR) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2491 ด้วย 

คะแนนเสียง	 48	 เสียง	 ไม่มีเสียงคัดค้าน	 และประเทศกลุ่มคอมมิวนิสต์ทั้งหมด	 ซาอุดีอาระเบีย	 

และแอฟริกาใต้งดออกเสียง	 ส�าหรับประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้การรับรองปฏิญญาสากล 

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	ตั้งแต่วันที่	10	ธันวาคม	24912,4 
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สิทธิมนุษยชน : ความเหลื่อมล�้าในระบบบริการสุขภาพไทย (กรณีศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์) 
Human Right : The Inequality in the Thai Healthcare System (Case Study of Nursing & Midwifery Profession) 

	 	 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนประกอบด้วยข้อความ	30	ข้อ	มีเนื้อหาแบ่งเป็น	4	ส่วน 

  ส่วนแรก	ปรากฏในค�าปรารภ	ข้อ	1	และข้อ	2	กล่าวถึงหลักการส�าคัญของสิทธิมนุษยชนที่ว่า	

มนษุย์มสีทิธติดิตวัมาแต่เกิด	มนษุย์มศีกัดิศ์รี	มคีวามเสมอภาคกนั	ดังนัน้	จึงห้ามเลือกปฏบิติัต่อมนษุย์	

และควรปฏิบัติต่อกันเสมือนเป็นพี่น้อง	 สิทธิมนุษยชนนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถโอนให้แก่กันได้	 จึงเป็น 

หน้าทีข่องรฐับาลทุกประเทศท่ีจะสร้างหลกัประกนัแก่ทกุชวีติด้วยการเคารพหลกัการของสทิธเิสรภีาพ

ที่ปรากฏในปฏิญญานี้	 เพื่อให้สิทธิมนุษยชนเป็นมาตรฐานร่วมกัน	 ส�าหรับการปฏิบัติต่อกันของผู้คน 

ในสงัคมท้ังในประเทศและระหว่างประเทศอนัจะเป็นพืน้ฐานแห่งเสรภีาพ	ความยตุธิรรม	และสนัตภิาพ

ในโลก

  ส่วนที่สอง	 ปรากฏในข้อ	 3	 ถึงข้อ	 21	 กล่าวถึงสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 

(Civil	and	Political	Rights)	

  ส่วนที่สาม	 กล่าวถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม	 (Economic	 Social	 and	 

Cultural	Rights)	สิทธิดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ข้อ	22	ถึงข้อ	27	

  ส่วนที่สี่ กล่าวถึงหน้าที่ของบุคคล	สังคม	และรัฐ	โดยการที่จะต้องด�าเนินการสร้างหลักประกัน	

ให้มีการคุ้มครองสิทธิที่ปรากฏในปฏิญญานี้ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจัง	ห้ามรัฐกระท�าการละเมิด

สิทธิมนุษยชน	 และจ�ากัดสิทธิของบุคคล	 มิให้ใช้สิทธิมนุษยชนละเมิดสิทธิของผู้อื่น	 สังคมและโลก	 

สิทธิเหล่านี้ปรากฏอยู่ในข้อ	28	ถึงข้อ	302-4 

  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนประกอบด้วยข้อความ 30 ข้อ โดยสรุป ดังนี้ 

	 	 ข้อ	1	ทุกคนมีศักดิ์ศรี	สิทธิ	และเสรีภาพเท่าเทียมกัน	และต้องปฏิบัติต่อกันฉันพี่น้อง	

	 	 ข้อ	2	ทุกคนมีสิทธิ	และเสรีภาพ	อย่างเท่าเทียมกัน	โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ	

	 	 ข้อ	3	ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิตอยู่	และมีความมั่นคง	

	 	 ข้อ	4	ห้ามบังคับคนให้เป็นทาส	และห้ามค้าทาสทุกรูปแบบ	

	 	 ข้อ	5	ห้ามการทรมาน	หรือการลงโทษทารุณโหดร้ายผิดมนุษย์	

	 	 ข้อ	6	สิทธิในการได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย	

	 	 ข้อ	7	สิทธิในการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน	

	 	 ข้อ	8	สิทธิในการได้รับการเยียวยาจากศาล	

	 	 ข้อ	9	ห้ามการจับกุม	คุมขัง	หรือเนรเทศโดยพลการ	

	 	 ข้อ	10	สิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมและเปิดเผย	

	 	 ข้อ	11	สทิธใินการได้รบัการสนันษิฐานว่าบริสุทธิก่์อนศาลตัดสิน	และต้องมกีฎหมายก�าหนดว่า	

การกระท�านั้นเป็นความผิด	

_17-0121(001)P4.indd   69 5/17/60 BE   1:42 PM



วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 54 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.255970

ทัศนา บุญทอง

	 	 ข้อ	 12	 ห้ามรบกวนความเป็นอยู่ส่วนตัว	 ครอบครัว	 เคหสถาน	 การติดต่อสื่อสาร	 รวมทั้ง 

ห้ามท�าลายชื่อเสียงและเกียรติยศ	

	 	 ข้อ	13	เสรีภาพในการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่ในประเทศ	รวมทั้งการออกนอกประเทศหรือ

กลับเข้าประเทศโดยเสรี	

	 	 ข้อ	14	สิทธิในการลี้ภัยไปประเทศอื่นเพื่อให้พ้นจากการถูกประหัตประหาร	

	 	 ข้อ	15	สิทธิในการได้รับสัญชาติและการเปลี่ยนสัญชาติ	

	 	 ข้อ	16	สิทธิในการเลือกคู่ครองและสร้างครอบครัว	

	 	 ข้อ	17	สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน	

	 	 ข้อ	18	เสรีภาพในความคิด	มโนธรรม	ความเชื่อ	หรือการถือศาสนา

	 	 ข้อ	19	เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออก	รวมทั้งการได้รับข้อมูลข่าวสาร	

	 	 ข้อ	20	สิทธิในการชุมนุมโดยสงบและรวมกลุ่ม	และห้ามบังคับเป็นสมาชิกสมาคม	

	 	 ข้อ	 21	 สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในรัฐบาลทั้งทางตรงและโดยผ่านผู้แทนอย่างอิสระ	 และมีสิทธ ิ

เข้าถึงบริการสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน	

	 	 ข้อ	22	สทิธใินการได้รบัความมัน่คงทางสงัคม	และได้รบัสทิธทิางเศรษฐกจิ	สงัคม	และวฒันธรรม	

โดยการก�าหนดระเบียบและทรัพยากรของประเทศตนเอง	

	 	 ข้อ	 23	 สิทธิในการมีงานท�าตามที่ต้องการ	 และได้รับการประกันการว่างงาน	 รวมทั้งได้รับ

ค่าตอบแทนเท่ากันส�าหรับงานอย่างเดียวกัน	 และรายได้ต้องพอแก่การด�ารงชีพส�าหรับตนเองและ

ครอบครัว	ตลอดจนมีสิทธิก่อตั้งและเข้าร่วมสหภาพแรงงาน	

	 	 ข้อ	24	สิทธิในการพักผ่อนและมีเวลาพักจากการท�างาน	

	 	 ข้อ	 25	 สิทธิในการได้รับมาตรฐานการครองชีพอย่างเพียงพอ	 ได้รับปัจจัยสี่	 สวัสดิการสังคม	

ประกันการว่างงาน	เจ็บป่วย	เป็นหม้าย	ผู้สูงอายุ	ตลอดจนต้องคุ้มครองแม่และเด็กเป็นพิเศษ	

	 	 ข้อ	26	สิทธิในการได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน	

	 	 ข้อ	27	สทิธทิีจ่ะมส่ีวนร่วมในวฒันธรรมและวถิชีวีติของชมุชน	และได้รับการคุม้ครองทรัพย์สิน	

ทางปัญญา	

	 	 ข้อ	 28	 สังคมต้องมีระเบียบทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ	 เพ่ือให้บุคคลได้รับสิทธ	ิ

และเสรีภาพตามปฏิญญานี้	

	 	 ข้อ	 29	 บุคคลย่อมมีหน้าที่ต่อชุมชน	 การใช้สิทธิเสรีภาพจะต้องเคารพในสิทธิและเสรีภาพ 

ของผู้อื่น	

	 	 ข้อ	30	ห้ามมิให้รัฐ	กลุ่มชน	หรือบุคคล	กระท�าการท�าลายสิทธิและเสรีภาพที่ได้รับการรับรอง	

ในปฏิญญา	
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สิทธิมนุษยชน : ความเหลื่อมล�้าในระบบบริการสุขภาพไทย (กรณีศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์) 
Human Right : The Inequality in the Thai Healthcare System (Case Study of Nursing & Midwifery Profession) 

ประเภทของสิทธิมนุษยชน 
	 	 เมื่อพูดถึงสิทธิมนุษยชน	 จึงมีความหมายกว้างกว่า	 “สิทธิ”	 ตามกฎหมาย	 นักกฎหมาย 

โดยทัว่ไปมกัอธบิายว่า	“สทิธ”ิ	คอืประโยชน์ทีก่ฎหมายรับรอง	ซึง่เป็นไปตามหลกักฎหมายในขอบเขต

ที่แคบ	 ในแง่ท่ีว่า	 คนจะมีสิทธิได้	 ต้องมีกฎหมายรับรองไว้เท่านั้น	 ถ้ากฎหมายไม่เขียนรับรองไว้ย่อม 

ไม่มีสิทธ	ิหรอืไม่ได้รบัสทิธ	ิแต่ในแง่ของ	“สทิธมินษุยชน” นัน้ขอบเขตกว้างกว่าสิง่ทีก่ฎหมายรบัรอง  

ดังกล่าวข้างต้น	 สิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองทั่วโลกตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 

(Universal	 Declaration	 of	 Human	 Rights)	 ว่าเป็นมาตรฐานข้ันต�่าของการปฏิบัติต่อมนุษย์นั้น	

จ�าแนกตามสิทธิที่ได้รับความครอบคลุม	5	ประเภท	ได้แก่2,4 

  1) สิทธิพลเมือง (civil rights)	 ได้แก่	 สิทธิในชีวิตและร่างกาย	 เสรีภาพและความมั่นคง 

ในชีวิต	ไม่ถูกทรมาน	ไม่ถูกท�าร้ายหรือฆ่า	สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	ได้แก่	สิทธิในความเสมอภาค 

ต่อหน้ากฎหมาย	 สิทธิที่จะได้รับการปกป้องจากการจับกุมหรือคุมขังโดยมิชอบ	 สิทธิที่จะได้รับ 

การพิจารณาคดีในศาลอย่างยุติธรรม	 โดยผู้พิพากษาที่มีอิสระ	 สิทธิในการได้รับสัญชาติ	 เสรีภาพ 

ของศาสนิกชนในการเชื่อถือและปฏิบัติตามความเชื่อถือ2,4,5 

  2) สิทธิทางการเมือง (political rights)	 ได้แก่	 สิทธิในการเลือกวิถีชีวิตของตนเอง 

ทั้งทางการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	 เสรีภาพใน

การแสดงความคดิเหน็และการแสดงออก	สทิธกิารมส่ีวนร่วมกบัรฐัในการด�าเนนิกจิการทีเ่ป็นประโยชน์

สาธารณะ	เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ	เสรีภาพในการรวมกลุ่ม	สิทธิในการเลือกตั้งอย่างเสรี2,4,5 

  3) สิทธทิางเศรษฐกจิ (economic rights)	ได้แก่	สทิธใินการมงีานท�า	ได้เลอืกงานอย่างอสิระ

และได้รับค่าจ้างอย่างเป็นธรรม	 สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน	 การได้รับมาตรฐานการครองชีพ 

อย่างพอเพียง2,4,5 

  4) สิทธิทางสังคม (social rights)	 ได้แก่	 สิทธิในการได้รับการศึกษา	 สิทธิในการได้รับ 

หลักประกันด้านสุขภาพ	 แม่และเด็กต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ	 ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพอย่าง 

เต็มที่	ได้รับความมั่นคงทางสังคม	มีเสรีภาพในการเลือกคู่ครองและสร้างครอบครัว2,4,5	

  5) สิทธิทางวัฒนธรรม (cultural rights) ได้แก่	 การมีเสรีภาพในการใช้ภาษาหรือสื่อ 

ความหมายในภาษาท้องถิ่นตน	มีเสรีภาพในการแต่งกายตามวัฒนธรรม	การปฏิบัติกิจตามวัฒนธรรม	

ประเพณีท้องถ่ินของตน	การปฏบิตัติามความเชือ่ทางศาสนา	การพกัผ่อนหย่อนใจด้านการแสดงศลิปะ	

วัฒนธรรม	บันเทิงได้โดยไม่มีใครมาบังคับ	

	 	 จะเห็นได้ว่าสิทธิทั้ง	 5	 ประการข้างต้น	 เป็นมาตรฐานข้ันต�่าท่ีทุกประเทศท่ัวโลกต้องใช้เป็น 

หลักปฏิบัติในการก�าหนดสิทธิมนุษยชนภายในประเทศของตน	ภายใต้บริบททางสังคม	 วัฒนธรรม	

ความเชื่อ	 และประเภทของการเมืองการปกครองที่มีความแตกต่างกัน	 ดังนั้น	 ผู้มีอ�านาจสูงสุด 
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ทัศนา บุญทอง

ในการปกครองประเทศจึงต้องบูรณาการประเด็นของสิทธิมนุษยชนเข้าไว้ในกฎหมายสูงสุดของ 

การปกครองประเทศ	 และก�าหนดแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาและธ�ารงไว้ซ่ึงสิทธิมนุษยชนของ 

ปวงชนในประเทศ	

นโยบายของรัฐบาลเรื่องสิทธิมนุษยชน 
	 	 หลังจากที่ประเทศไทยเข้าร่วมรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเมื่อปี	 พ.ศ.	 2491	 

ได้มีความตื่นตัวในการบัญญัติกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิมนุษยชนดังกล่าวไว้ในกฎหมายไทย	 ซ่ึงมี 

แนวโน้มที่จะชัดเจนข้ึนเรื่อยๆ	 โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ใช้กันมาหลังปี	 พ.ศ.	 2491	 

ได้กล่าวถึงสิทธิมนุษยชนไว้บางส่วน	 จนกระทั่งได้มีการพัฒนาบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนให้มี

ความสมบูรณ์ขึ้นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 25406	 โดยเน้นเร่ืองสิทธิมนุษยชนไว้ 

ค่อนข้างสมบูรณ์	ตามมาตราที่	4	ซึ่งบัญญัติว่า	“ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	สิทธิ	และเสรีภาพของ

บุคคล	 ย่อมได้รับความคุ้มครอง”	 ซึ่งสอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 ข้อที่กล่าว

ว่า	 “มนุษย์ทั้งหลายเกิดมามีอิสระเสรีและเท่าเทียมกัน	 ทั้งศักด์ิศรีและสิทธิต่างในตน	 มีเหตุผลและ 

มโนธรรม	 ควรปฏิบัติต่อจิตวิญญาณแห่งภราดรภาพ”	 ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 25507	 ยังคงมีการบัญญัติรับรองเร่ืองสิทธิมนุษยชนไว้ตามมาตราที่	 4	 

ที่บัญญัติว่า	 “ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	 สิทธิ	 เสรีภาพ	และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับ 

ความคุ้มครอง”	 การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิและเสรีภาพย่อมขัดต่อรัฐธรรมนูญ	 และ

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	

	 	 การเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญอีกระลอกหนึ่งคือ	 การเปลี่ยนผ่านครั้งส�าคัญของประเทศภายใต ้

การปฏิรูปประเทศในปี	พ.ศ.	2557	คณะรัฐมนตรี	ได้แถลงนโยบาย	11	ข้อ	ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

เมื่อวันที่	12	กันยายน	2557	โดยข้อที่	3	คือ	การลดความเหลื่อมล�้าของสังคม และการสร้างโอกาส

การเข้าถงึบรกิารของรฐั ด้วยเหตผุลทีร่ะบวุ่า ความเหลือ่มล�า้ในสงัคมเป็นส�าเหตทุีส่�าคญัประการหนึง่

ของการเกิดปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนของประชาชน	 อาทิ	 ท�าให้ประชาชนกลุ่มที่ได้รับ 

โอกาสน้อยกว่าเข้าถึงสิทธิต่างๆ	 อันพึงได้รับต�่ากว่ากลุ่มท่ีได้รับโอกาสมากกว่า	 หากความเหลื่อมล�้า

สะสมพอกพูนข้ึนในสังคม	 ย่อมท�าให้เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก	 เกิดความแตกแยก	 และหากไม่มี

การแก้ไขจะน�าไปสู่ข้อพิพาทในที่สุด	 รัฐบาลจึงก�าหนด	 วิธีปฏิบัติในการลดความเหลื่อมล�้า	 ประกาศ 

นโยบายที่จะจัดระเบียบสังคม	 สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 และธรรมาภิบาลให้แก่ 

เจ้าหน้าทีข่องรฐัและประชาชนทัว่ไป	ซึง่สอดคล้องกบัเร่ืองสิทธมินษุยชน	อนัจะเปล่ียนผ่านประเทศไทย

ไปสูป่ระเทศทีม่คีวามมัน่คงและยัง่ยนื	สงัคมอยูร่่วมกนัอย่างมคีวามสขุ	และน�าไปสู่การบรรลุวสัิยทศัน์ 

ระยะยาว	 “ม่ันคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน”	 ของประเทศ	 ตามที่ระบุไว้ในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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สิทธิมนุษยชน : ความเหลื่อมล�้าในระบบบริการสุขภาพไทย (กรณีศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์) 
Human Right : The Inequality in the Thai Healthcare System (Case Study of Nursing & Midwifery Profession) 

แห่งชาติ	ฉบับที่	12	 (2560-2564)	ซึ่งก�าหนดกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน�าและประยุกต์

ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 ยึดคนเป็นศูนย์กลาง 

ของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม	การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล	ยั่งยืน8,9 

	 	 เจตนารมณ์ของรัฐบาลยิ่งแสดงความชัดเจนขึ้น	 เมื่อได้มีการจัดท�าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาต	ิ 

ในระยะ	 20	 ปี	 (พ.ศ.	 2560-2579)10	 และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ฉบับที่	 34	 โดยมีเป้าหมาย 

สร้างให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่ส่งเสริม สิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียม โดยค�านึงถึงศักดิ์ศรี 

ความเป็นมนุษย์ เพื่อน�าไปสู่สังคมสันติสุข แผนสิทธิมนุษยชนได้ถูกก�าหนดไว้	 11	 ด้าน	 และมี

ความสอดคล้องกับประเภทของสิทธิของมนุษย์ที่ควรได้รับการคุ้มครองตามปฏิญญาสากลว่าด้วย 

สิทธิมนุษยชน	แผนสิทธิมนุษยชนด้านที่	 1	คือ	แผนสิทธิมนุษยชนด้านสาธารณสุข4	เพราะสุขภาพ 

เป็นปัจจยัหลกัในการพฒันาประเทศ1	และเป็นประเดน็ทีเ่ป็นเป้าหมายทีส่หประชาชาตไิด้ก�าหนดไว้เป็น 

เป้าหมายหนึ่งใน	Sustainable	Development	Goals	(SDGs)12	รัฐบาลจึงได้ก�าหนดให้พัฒนาระบบ

สาธารณสุขของประเทศให้มีความสมบูรณ์	 ทั้งด้านการเข้ารับบริการสุขภาพ	 พัฒนาคุณภาพของ 

บริการ	และการสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรมในการได้รับบริการสุขภาพของผู้อยู่ในหลักประกัน

สขุภาพท่ีแตกต่างกนั	ตลอดจนการเตรยีมความพร้อมเพือ่รบัผลกระทบจากการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน	

รฐับาลยงัได้ก�าหนดข้อเสนอแนะเชงิปฏบิตักิารตามแผนสทิธมินษุยชนด้านสาธารณสขุ	เพือ่ให้ประชาชน

เข้าถึงบริการสุขภาพ	โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจเรื่องสิทธิในการรับการรักษาพยาบาล

ทราบทางเลือกในการใช้สิทธิ	 ภาครัฐต้องส่งเสริมการกระจายทรัพยากรด้านการรักษาพยาบาล4  

สร้างเสริมสุขภาพ	 ป้องกันโรค	 และคัดกรองโรค	 พัฒนาระบบการรักษาพยาบาลแบบเคลื่อนที่	 

จัดช่องทางให้การรักษาเร่งด่วนตามล�าดับความรุนแรงของโรค	 ก�าหนดระบบชดเชยการเสียโอกาส 

จากการหยุดงานเมื่อเจ็บป่วย	 ส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรมด้านคุณภาพการรักษาพยาบาล	 ตั้งแต ่

การเลอืกใช้ยาทีม่คีณุภาพ	การใช้เวชภณัฑ์ทีม่คีณุภาพอย่างเป็นธรรมส�าหรบัประชาชนทกุกลุม่	พฒันา

ระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ	 การรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง	 เพ่ิมการเข้าถึงของประชาชน 

ในพื้นที่ห่างไกลโดยการใช้ระบบการแพทย์ทางไกล	 (Telemedicine)11	 ข้อเสนอแนะดังกล่าว	 

จะลดความเหลื่อมล�้า	 และสร้างความเป็นธรรมซ่ึงเป็นการตอบสนองเป้าหมายของรัฐบาลใน 

การคุ้มครองสิทธิของประชาชนด้านสาธารณสุข	

	 	 ในขณะที่จุดเน้น	 และแผนปฏิบัติการเพื่อลดความเหลื่อมล�้าของประชาชนผู้รับบริการสุขภาพ	

ได้รับการบรรจุอยู่ในนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม	 อีกมุมมองหนึ่งของแผนสิทธิมนุษยชน 

ด้านสาธารณสุขที่ยังไม่เคยได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังคือ	สิทธิมนุษยชนของผู้ให้บริการสุขภาพ 

ผู้ให้บริการสุขภาพทุกสาขาวิชา	 ควรได้รับสิทธิที่เป็นธรรม	 เพราะการด�าเนินภารกิจในการรักษา 

พยาบาลจะประสบผลส�าเร็จได้นั้น	 ผู ้ให้บริการสุขภาพต้องมีสุขภาพกาย	 สุขภาพจิตที่สมบูรณ์	 
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ทัศนา บุญทอง

มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 รับรู้ว่าตนเองมีเกียรติ	 มีศักดิ์ศรี	 มีความเท่าเทียม	 และได้รับการปฏิบัติอย่าง 

เป็นธรรม	 ผู้ศึกษาจึงต้องการน�าเสนอกรณีศึกษา	 เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ	 สิทธิมนุษยชนของ 

วิชาชีพสุขภาพหลักที่ปฏิบัติภารกิจใกล้ชิดประชาชนในกระบวนการรักษาพยาบาลในหน่วยบริการ 

สุขภาพทุกระดับในทุกพื้นท่ี	 คือ	 วิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์	 และวิชาชีพเวชกรรมหรือแพทย	์ 

ดังจะกล่าวถึงในบทวิเคราะห์ตามหัวเรื่องต่อไป

กรณีศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชนในวงการสุขภาพไทย : เปรียบเทียบระหว่างวิชาชีพ 
	 	 การวิเคราะห์เอกสารจากแหล่งต่างๆ	ท�าให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนถึงความเหลื่อมล�้า	 ขาดความ 

เป็นธรรมระหว่างวชิาชพีพยาบาลกบัวิชาชพีแพทย์	ความไม่เป็นธรรมดงักลา่ว	เกดิขึ้นในระบบบรกิาร

สาธารณสุขภาครัฐ	ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุข	ดังประเด็นต่อไปนี้	

  1. ความเหลื่อมล�้้าในเรื่องภาระงาน 

   วิชาชีพพยาบาล 

	 	 	 1)	 ท�างานเกินชั่วโมงการท�างานตามสภาวะปกติ	 พบว่า	 พยาบาลจ�านวนกว่าครึ่ง	 ท�างาน

เฉลี่ย	 5613,14	 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในขณะที่งานตามสภาพปกติ	 ไม่ควรเกิน	 40	 ชั่วโมงต่อสัปดาห์	 

ร้อยละ	40	ท�างานเกิน	12	ชั่วโมงต่อวัน	 (จากชั่วโมงท�างานปกติ	8	ชั่วโมงต่อวัน)	 เป็นเวลามากกว่า	 

3	วัน	ใน	1	สัปดาห์13,14 

	 	 	 2)	 ท�างานในขณะที่ตนเองมีสภาพไม่พร้อมด้านร่างกาย	 จากการศึกษาพบว่า	 ร้อยละ	 20	 

ต้องท�างานในขณะที่ตัวเองมีอาการป่วย13,14	 ซ่ึงการปฏิบัติงานในสภาพท่ีตนเองมีความเจ็บป่วย 

เป็นความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ	และท�าให้ร่างกายเกิดความเครียดอย่างเรื้อรังได้	

	 	 	 3)	 รับผิดชอบจ�านวนผู้ป่วยเกินกว่ามาตรฐานที่สภาการพยาบาลก�าหนด	 เพราะสภาพ 

การขาดแคลนพยาบาลที่นับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นตามล�าดับ	 ซึ่งมีผลต่อการเกิดความเหลื่อมล�้า	

เกิดความเสี่ยงต่อผู้ป่วย	 เพราะการดูแลที่ไม่ทั่วถึง	 และส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยและ

ครอบครัวด้วย15 

	 	 	 4)	 ต้องรับผิดชอบภารกิจอื่นแทนวิชาชีพแพทย์	 ในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาล 

ส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	(รพ.สต.)	พยาบาลต้องปฏบิติัหน้าทีแ่ทนแพทย์	ทัง้ทีม่แีละทีไ่ม่มกีฎหมายรองรบั	

เช่น	 ตรวจโรคแทนแพทย์	 ท�าหัตถการแทน	 ฉีดยาหรือสารน�้าเข้าหลอดเลือดที่เกินขอบเขตก�าหนด 

ของกฎหมาย	เย็บแผล	เจาะระบายหนอง	ให้ยาระงับความรู้สึกเพื่อการผ่าตัดใส่ท่อช่วยหายใจ	ซึ่งการ

ปฏบัิตงิานเหล่านีไ้ม่ได้ถูกนบัเป็นภาระงานทีค่วรจะได้รบัการตอบแทน	และพยาบาลยงัต้องรบัผดิชอบ

เมื่อมีความเสี่ยงเกิดขึ้นจากการตัดสินใจด้วยหลักมนุษยธรรม14 
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Human Right : The Inequality in the Thai Healthcare System (Case Study of Nursing & Midwifery Profession) 

	 	 	 5)	 ประสบกับความเสี่ยงในการเป็นด่านหน้า	 ที่ต้องเผชิญกับอันตรายในการเดินทาง 

เพือ่ส่งต่อผูป่้วย	โดยเฉพาะในพืน้ทีเ่สีย่งภยั	ในเขตทรุกนัดาร	ต้องประสพอบุตัเิหตจุราจร	ได้รบัอนัตราย

จากมิจฉาชีพ	 ท�าให้บาดเจ็บ	 พิการ	 และเสียชีวิตในขณะส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาโรงพยาบาลอื่น	 หรือ 

ถูกท�าร้ายร่างกาย	 และจิตใจ	 ขณะปฏิบัติงานในยามวิกาล	 เพียงล�าพังคนเดียว	 จากข้อมูล 

การชดเชยความเสียหายกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร ขณะปฏิบัติงานของ สปสช.  

ในปี 2547-2557 พบว่า ประมาณ 2 ใน 3 ของผูท้ีไ่ด้รับความเสียหายจากการให้บรกิารสาธารณสขุ

เป็นพยาบาล 16,17

	 	 	 ภาระงานที่ล้นมือ	 ความเจ็บป่วย	 เหน่ือยล้า	 และความเครียดจากการท�างานมากเกิน

มาตรฐานเหล่าน้ี	 อาจส่งผลกระทบให้เกิดบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานลดลงได้	 ท�าให้เกิดความเสี่ยง

ต่อประชาชนและต่อตนเอง	

   วิชาชีพแพทย์ 

	 	 	 1)	 ชั่วโมงการท�างานของแพทย์	เป็นชั่วโมงการท�างานที่แน่นอน	แพทย์ที่ไม่ต้องมีหน้าที่ใน

การอยู่เวร	ปฏิบัติงานวันละไม่เกิน	8	ชั่วโมง	ส�าหรับแพทย์ที่อยู่เวรเกิน	วันละ	8	ชั่วโมง	ลักษณะของ

การอยู่เวรเป็นเวรที่เรียกกันติดปากว่า	เวร	on	call	กล่าวคือ	มีห้องพักแพทย์ส�าหรับให้แพทย์พักผ่อน

แยกออกเป็นสัดส่วน	 และแพทย์จะถูกตามในกรณีที่เกิดปัญหาที่เกินขอบเขตการปฏิบัติของพยาบาล

เท่านั้น	ภาพที่ปรากฏอย่างเป็นปกติวิสัยในโรงพยาบาลชุมชน	คือหลังเวลาราชการ	(หลัง	16.00	น.)	

พยาบาลเวชปฏบิตัชิมุชน	ให้การตรวจรกัษาโรคเบ้ืองต้น	สัง่ยาให้กบัผูป่้วยผูม้ารบัการรักษา	เรยีกได้ว่า 

เป็นการปฏิบัตแิทนแพทย์อย่างอิสระ	โดยไม่มแีพทย์ควบคมุ	กรณกีารเจบ็ป่วยทีเ่กินขอบเขตการปฏบัิติ

ของพยาบาลตามกฎหมายวิชาชีพ	 หรือเมื่อพยาบาลตรวจคัดกรองแล้วพบว่า	 ผู้ป่วยมีอาการซับซ้อน	

เกินศักยภาพการรักษาของโรงพยาบาล	 แพทย์เวร	 on	 call	 จึงถูกตามเพ่ือเขียนใบส่งตัวไปรักษายัง 

โรงพยาบาลในเครือข่ายที่มีศักยภาพสูง	

  2. ความเหลื่อมล�้าในเรื่องค่าตอบแทน 

   ความแตกต่างของค่าตอบแทนทีห่่างกันมากหลายเท่าตัว ไม่สอดคล้องกับภาระงานหนัก  

ท่ีต้องเสี่ยง เป็นความเหลื่อมล�้าที่กระทรวงสาธารณสุข ไม่เคยตั้งใจที่จะแก้ไขให้ความเป็นธรรม 

แม้จะมกีารร้องเรยีนมาตลอดระยะเวลานับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2544 ทีไ่ด้จ่ายค่าตอบแทนส�าหรับแพทย์ 

10,000 บาท/เดือน พยาบาล 1,000 บาท/เดือน แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขใดๆ ในทางตรงข้าม 

กระทรวงสาธารณสุข กลับเพิกเฉยต่อข้อร้องเรียนดังกล่าว และเดินหน้าในการก�าหนดอัตราการ

จ่ายค่าตอบแทนแพทย์ในรูปแบบอื่นๆ เพื่อเป้าหมายเดียวคือ “สร้างแรงจูงใจให้แพทย์ท�างาน 

ในหน่วยบริการสุขภาพภาครัฐ” หากแต่กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้วิเคราะห์ว่า ค่าตอบแทน 
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ทัศนา บุญทอง

ท่ีสูงมาก (ดังแสดงในตารางที่ 2) ไม่สามารถเทียบกับค่าตอบแทนที่ภาคเอกชนจ่ายให้สูงกว่า 

ภาครัฐเป็น 10 เท่า 

	 	 	 ค่าตอบแทนบคุลากรในกระทรวงสาธารณสุข	เป็นปัญหาทีเ่ร้ือรังในวงการสุขภาพมายาวนาน

ถึง	15	ปี	นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2544	ซึ่งความเหลื่อมล�้าปรากฏชัดเจน	ในหลายลักษณะด้วยกัน	อาทิ18 

   2.1  ค่าตอบแทนส�าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ท�าเวชปฏิบัติส่วนตัว 

นอกเวลาราชการ โดยแพทย์และทันตแพทย์	 ได้รับคนละ	 10,000	บาท/เดือน	 และเภสัชกร	 ได้รับ 

คนละ	 5,000	 บาท/เดือน	 ส่วนพยาบาลที่ไม่ได้รับ	 ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ	 แทบจะไม่มีแพทย์	

ทันตแพทย์	 ผู้ใดที่ได้ไปปฏิบัติงานออกตรวจที่ห้องฉุกเฉินนอกเวลาราชการเลย	ภารกิจทั้งหมดตกอยู่	

ที่พยาบาล	ซึ่งต้องท�างานแทนแพทย์ทั้งการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น	การจัดยา	ให้ยา	แต่พยาบาลกลับ

ไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับค่าตอบแทน	

   2.2  ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน  

ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายนี้	 แต่เดิมได้จัดให้ในพื้นที่ทุรกันดาร	 โดยก�าหนดอัตราการจ่ายตาม 

ระดับความกันดาร	 ซึ่งเป็นท่ีน่าแปลกใจที่	 แพทย์	 ทันตแพทย์	 เภสัชกร	 และพยาบาล	 ท�างานอยู่ใน 

หน่วยงานเดยีวกนั	ทรุกนัดารเหมอืนกนั	แต่อตัราเบีย้เล้ียงเหมาจ่ายต่างกนัเกนิ	10	เท่า	ความไม่เป็นธรรม 

ยังเพิ่มมากขึ้น	 เมื่อกระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงระเบียบค่าตอบแทนเบี้ยเล้ียงเหมาจ่ายให้บุคลากร

ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนพื้นที่ทุรกันดาร	 โดยก�าหนดอัตราจ่ายเมื่อแรกเข้าท�างาน	 1-3	 ปี	 

ต่างกัน	8	เท่า	ท�างาน	4-10	ปี	ต่างกัน	17	เท่า	ท�างาน	11-20	ปี	ต่างกัน	22	เท่า	และเมื่อท�างานถึง	 

20	 ปี	 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายท่ีได้รับต่างกันถึง	 28	 เท่า	 และในความแตกต่างนี้	 ได้จ่ายให้แพทย	์

ทันตแพทย์	และเภสัชกรในทุกพื้นที่	(ไม่เฉพาะแต่พื้นที่ทุรกันดาร)	แต่พยาบาล	ได้รับเพียงน้อยนิดนั้น	

จะจ่ายให้เฉพาะพื้นที่ทุรกันดารเท่านั้น	

   2.3  ค่าตอบแทนพยาบาลวิสัญญีที่ต้องท�างานแทนแพทย์ กรณีไม่มีวิสัญญีแพทย์  

การขาดแคลนวิสัญญีแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	ได้ใช้พยาบาลวิสัญญีเป็นบุคลากรในการให้ยาสลบ	

และควบคมุดแูลผูป่้วยให้ปลอดภยัตัง้แต่ระยะก่อนผ่าตัด	ระหว่างการผ่าตัด	และดูแลจนกว่าจะฟ้ืนจาก

ยาสลบหลังการผ่าตัด	แต่การก�าหนดค่าตอบแทนในการดมยาสลบในประเภท	และวิธีเดียวกันต่างกัน

อย่างมาก	โดยสัดส่วนของค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับจ�านวนปีในการท�างานด้านวิสัญญี	

	 	 	 	 	 	 กรณีท�างาน	1-3	ปี	วิสัญญีแพทย์ได้ค่าตอบแทนสูงกว่าวิสัญญีพยาบาล	7	เท่า	

	 	 	 	 	 	 กรณีท�างาน	4-10	ปี	วิสัญญีแพทย์ได้ค่าตอบแทนสูงกว่าวิสัญญีพยาบาล	17	เท่า	

	 	 	 	 	 	 กรณีท�างาน	11-20	ปี	วิสัญญีแพทย์ได้ค่าตอบแทนสูงกว่าวิสัญญีพยาบาล	22	เท่า	

	 	 	 	 	 	 กรณีท�างานเกิน	20	ปี	วิสัญญีแพทย์ได้ค่าตอบแทนสูงกว่าวิสัญญีพยาบาล	28	เท่า	
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สิทธิมนุษยชน : ความเหลื่อมล�้าในระบบบริการสุขภาพไทย (กรณีศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์) 
Human Right : The Inequality in the Thai Healthcare System (Case Study of Nursing & Midwifery Profession) 

	 	 	 	 	 	 ทั้งที่	 วิสัญญีพยาบาล	 ท�างานแทนวิสัญญีแพทย์โดยสมบูรณ์ในหลายพื้นที่	 ทั้งใน 

โรงพยาบาลขนาดเล็ก	 หรือแม้กระทั่งในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ	 และตติยภูมิในหลายจังหวัด	 

เน่ืองจากไม่มีวิสัญญีแพทย์ปฏิบัติงาน	 ค่าตอบแทนจึงควรต้องเป็นค่าตอบแทนอัตราเดียวกัน 

เพราะเกิดผลงานที่เท่ากัน	 คือ	 ผู้ป่วยได้การรับยาระงับความรู้สึกระหว่างการผ่าตัด	 ได้รับการดูแล 

จนฟื้นหลังการผ่าตัดอย่างปลอดภัย

อัตราส่วนความแตกต่างของค่าตอบแทนแพทย์และพยาบาลดังในแผนภาพ 

	 	 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 พยาบาลจะอยู่ในฐานะถูกเอารัดเอาเปรียบจากเหตุผลง่ายๆ	 

ที่ฟังไม่ขึ้นว่ามีปริมาณคนมากตัวหารย่อมมาก	 จึงส่งผลให้แต่ละคนได้รับเงินน้อยทั้งๆ	 ท่ีเมื่อ 

เปรียบเทียบกับภาระงานท่ีพยาบาลจะต้องแบกรับ	 24	 ชั่วโมงต่อวันและ	 365	 วันต่อปี	 ซ่ึงเป็นงาน 

ที่ไม่มีบุคลากรสาขาใดรับผิดชอบเช่นนี้	
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ทัศนา บุญทอง

	 	 แม้แต่ค่าตอบแทนเพิ่มส�าหรับต�าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	 (พตส.)	 ที่ตอบแทนให้กับผู้ที่ท�างานที่ 

ไม่น่าอภิรมย์	ซึง่พยาบาลเป็นบคุลากรทีต้่องท�างานกบัความยากล�าบากและความเส่ียงตลอด	24	ชัว่โมง	

ยังได้รับค่าตอบแทนต�่ากว่าแพทย์/ทันตแพทย์	ถึง	10	เท่า	และต�่ากว่าเภสัชกรถึง	5	เท่า	

ตารางที่ 1 เปรยีบเทยีบค่าตอบแทนนอกเหนอืจากเงินเดือนทีบ่คุลากรกระทรวงสาธารณสขุได้รบั 

ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนที่บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขได้รับ

ระเบียบเงินบ�ารุง

กระทรวงสาธารณสุข
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร 

พยาบาล

วิชาชีพ 

ปริญญาตรี

อื่นๆ

ค่าตอบแทนพิเศษส�าหรับแพทย์

สาขาส่งเสริมพิเศษ

5,000	 ไม่ได้รับ	 ไม่ได้รับ	 ไม่ได้รับ	 ไม่ได้รับ

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มส�าหรับแพทย	์

ทันตแพทย์	เภสัชกร	ทีไ่ม่ท�าเวชปฏิบตัิ

ส่วนตวันอกเวลาราชการ	(พ.ศ.	2544)	

10,000	 10,000	 5,000	 ไม่ได้รับ	 ไม่ได้รับ

เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย	

(หลักเกณฑ์	 ฉบับที่	

4)	พ.ศ.2551	มอีตัรา

จ่ายตามจ�านวนปี

ท่ีท�างาน	 พยาบาล

วชิาชพี	ได้รบัเฉพาะ

ผู ้ที่ท�างานในพื้นที่

ทรุกนัดาร	แต่แพทย์	

ทนัตแพทย์	เภสชักร	

ได้รับทุกพื้นที่

1-3	ปี	 10,000-30,000	 10,000-30,000	 3,000-13,000	 1,500-3,000

เฉพาะ

ผู้ท�างานใน

พื้นที่ทุรกันดาร

ไม่ได้รับ

4-10	ปี	 20,000-50,000	 20,000-50,000	 4,000-14,000	 2,000-3,500

เฉพาะ

ผู้ท�างานใน

พื้นที่ทุรกันดาร	

ไม่ได้รับ

11-20	ปี	 25,000-60,000	 25,000-60,000	 5,000-15,000	 2,500-4,000

เฉพาะ

ผู้ท�างานใน

พื้นที่ทุรกันดาร

ไม่ได้รับ

21	ปีขึ้นไป	 30,000-70,000	 30,000-70,000	 6,000-16,000	 3,000-4,500

เฉพาะ

ผู้ท�างานใน

พื้นที่ทุรกันดาร

ไม่ได้รับ	

สอ.เหมาจ่าย	

3,000
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สิทธิมนุษยชน : ความเหลื่อมล�้าในระบบบริการสุขภาพไทย (กรณีศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์) 
Human Right : The Inequality in the Thai Healthcare System (Case Study of Nursing & Midwifery Profession) 

ระเบียบเงินบ�ารุง
กระทรวงสาธารณสุข

แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร 
พยาบาล
วิชาชีพ 

ปริญญาตรี
อื่นๆ

เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย	
(หลักเกณฑ์	 ฉบับ
ที่	6)	พ.ศ.2552	ให้
พยาบาล	และ	ผู้จบ
ปรญิญาตร	ีสาขาอืน่	
ใน	รพช.	พื้นที่ทั่วไป

1-3	ปี ได้รับตามหลักเกณฑ์	ฉบับ	4	ข้างต้น 1,200	 1,200

4	ปีขึ้นไป ได้รับตามหลักเกณฑ์	ฉบับ	4	ข้างต้น 1,800	 1,800	

เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
ส�าหรับ	รพศ./รพท.	
(หลัก เกณฑ ์ฉบับ
ที่	7)	

1-3	ปี 10,000	 10,000	 3,000	 1,200	 1,200

4	ปีขึ้นไป 15,000	 15,000	 4,500	 1,800	 1,800

ระเบียบ	ก.พ.	(พตส.)	พ.ศ.	2548	
จ่ายตามวิชาชีพ

5,000-15,000	 5,000-15,000	 1,500-3,000	 1,000-2,000	 1,000

ระเบียบกระทรวง
การคลัง

พืน้ทีพ่เิศษ	3	จว. 10,000	 10,000	 5,000	 1,000

พื้นที่ปกติ 2,800	 2,800	 600	 ไม่ได้รับ	 ไม่ได้รับ

	 	 ปัญหาความขดัแย้งอนัเกดิจากความไม่เป็นธรรม	และความเหลือ่มล�า้ระหว่างวชิาชพี	และภายใน

วิชาชีพอันเกิดจากการก�าหนดค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายยังคงด�าเนินต่อมา	ได้มีความเคลื่อนไหว

ของกลุ่มต่างๆ	 ที่เรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงแก้ไข	 ซึ่งต่อมากระทรวงสาธารณสุข 

ได้น�าเสนอเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี	ให้ความเห็นชอบ	เมื่อวันที่	31	มีนาคม	2556	

เป็นหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนฯ	 ฉบับท่ี	 8	 เพ่ือใช้แทนฉบับท่ี	 4	 และฉบับท่ี	 6	 โดยมีเนื้อหา 

ปรบัลดอตัราค่าตอบแทนเหมาจ่ายของแพทย์	และทนัตแพทย์	ในส่วนของโรงพยาบาลชมุชนเขตเมอืง

ที่เจริญแล้ว	 และปรับลดการจ่ายค่าตอบแทนของแพทย์	 และทันตแพทย์	 กลุ่มอายุงาน	 21	 ปีข้ึนไป 

ให้เหลือเท่ากับอายุงาน	 11-20	 ปี	 คือ	 ปรับลดลงไป	 5,000-10,000	 บาท	 เท่านั้น	 ซ่ึงมิได้ท�าให ้

ความเหลื่อมล�้าลดลง	หรือท�าให้เกิดความเป็นธรรมเกิดขึ้นแต่อย่างใด	ความขัดแย้งจึงยังคงอยู่	
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ทัศนา บุญทอง

  3. ความเหลื่อมล�้าในด้านการจ้างงานและความก้าวหน้า 

   3.1  พยาบาลไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องการบรรจุเป็นข้าราชการ ในขณะที่แพทย์ 

มีอัตราข้าราชการรองรับเมื่อส�าเร็จการศึกษา 

	 	 	 	 	 	 ในขณะทีร่ฐับาลโดยมตคิณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัที	่1	กนัยายน	2535	ประกาศก�าหนดให้

พยาบาลเป็นสาขาขาดแคลน	โรงพยาบาลเกือบทุกแห่งทั้งภาครัฐ และเอกชน ขาดแคลนพยาบาล 

แต่กระทรวงสาธารณสุข กลับไม่มีอัตราข้าราชการเพื่อบรรจุพยาบาล จึงจ้างพยาบาลในอัตรา

ลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินรายได้ ซึ่งขาดทั้งความมั่นคงและสวัสดิการ และเหลื่อมล�้าจากวิชาชีพอื่น 

เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ที่มีอัตราข้าราชการรองรับเมื่อส�าเร็จการศึกษา 

      การเป็นลูกจ้างชั่วคราว ท�าให้พยาบาลปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในเวลา 

ระยะสั้นมาก ประมาณร้อยละ 48.68 ออกจากงานภายใน 1 ปี ในขณะผู้ที่ได้รับการบรรจุ มีอัตรา

การคงอยู่นานมากกว่าถึง 9 เท่า เมื่อประมาณค่าความสูญเสียจากการลาออกและการมีอาย ุ

การท�างานสั้นของลูกจ้างเหล่านี้ คิดเป็นอัตราการสูญเสีย สูงกว่ากลุ่มข้าราชการ ถึง 18 เท่า 18

   3.2  พยาบาลไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าสู่ต�าแหน่งบริหาร 

	 	 	 	 	 	 การถูกกีดกันในการเข้าสู่ต�าแหน่งบริหาร	 ท�าให้พยาบาลไม่มีโอกาสเป็นผู้บริหาร 

ระดบัสงู	ในภาคบรกิารสขุภาพภาครฐัทุกกระทรวง	พยาบาลไม่มโีอกาสก้าวเข้าสูต่�าแหน่งบรหิารทีเ่ป็น

หัวหน้าส่วนราชการในโรงพยาบาลชุมชน	 แม้โรงพยาบาลแห่งนั้นจะไม่มีแพทย์ประจ�า	 แต่มีหัวหน้า 

พยาบาลรกัษาการผูอ้�านวยการโรงพยาบาล	และแม้มผีลการปฏบิติังานดีเพียงใดกต็าม	กจ็ะไม่ได้รับการ

แต่งตั้งให้เป็นผู้อ�านวยการโรงพยาบาล	 เพียงเพราะไม่ได้เป็นวิชาชีพแพทย์ หรือแม้ในภาคการผลิต 

ในสงักดักระทรวงสาธารณสขุท่ีมพียาบาลวิชาชพีเป็นผูอ้�านวยการวทิยาลยั	ซึง่เป็นหวัหน้าส่วนราชการ	

ก็เป็นได้ด้วยเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาที่สภาวิชาชีพก�าหนด	 แต่ก็ขาดโอกาสท่ีจะก้าวหน้า

สู่ต�าแหน่งสูงขึ้นเช่นกัน	 ทุกคนจึงเกษียณอายุราชการด้วยต�าแหน่งผู้อ�านวยการวิทยาลัยพยาบาล	 

ในระดับ	8	เท่านั้น	ตัวอย่างที่พยาบาลถูกกีดกัน	และเลือกปฏิบัติอย่างชัดเจน	อาทิ	

      สถาบันพระบรมราชชนก	ซึ่งเป็นหน่วยงานผลิตบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข	

มีวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดถึง	30	แห่ง	ผลิตพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลากว่า	50	ปี	และพัฒนาการศึกษา 

พยาบาลเทียบเท่าปริญญาตรี	 มาตั้งแต่ปีการศึกษา	 2520	 แม้สถาบันพระบรมราชชนกได้ขยาย 

การศึกษา	โดยเปิดวิทยาลัยการสาธารณสุขขึ้น	เพื่อผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขอื่น	มีจ�านวน	6	แห่ง	 

แต่การศึกษาบุคลากรสาธารณสุขน้ี	 ได้รับการพัฒนาเป็นระดับปริญญาตรีเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา	 

แต่กระทรวงสาธารณสุข	 ไม่เคยยอมสรรหาเพื่อแต่งต้ังให้ผู ้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล	 เช่น	 

ผู ้อ�านวยการวิทยาลัยพยาบาลขึ้นมาด�ารงต�าแหน่งผู ้อ�านวยการสถาบันพระบรมราชชนกเลย	 

แต่กลับแต่งตั้งแพทย์	 ซึ่งท�าหน้าที่อยู่ในหน่วยบริการในระดับภูมิภาค	 ซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์ใน 
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Human Right : The Inequality in the Thai Healthcare System (Case Study of Nursing & Midwifery Profession) 

การจัดการศึกษาเลยมาท�าหน้าที่ผู้อ�านวยการสถาบัน	 แต่ผู้ที่ท�างานคือพยาบาล	 สร้างความน้อยเนื้อ 

ต�่าใจให้แก่พยาบาลอย่างยิ่ง	 แสดงถึงความไม่เป็นธรรม	 เลือกปฏิบัติ	 และสร้างความเหลื่อมล�้า 

อย่างชดัเจน	โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	ซึง่เป็นหน่วยงานเลก็ๆ	บคุลากรสายวิชาชพีท�างานสขุภาพ 

ทุกต�าแหน่งสามารถเข้าสู่ต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลได้ทั้งส้ิน	 ยกเว้น 

ต�าแหน่งพยาบาลวชิาชพี	ท้ังท่ีเมือ่ต�าแหน่งผูอ้�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต�าบลว่าง	สามารถ

ให้พยาบาลวิชาชีพรักษาราชการในต�าแหน่งแทน	 หรือปฏิบัติหน้าที่ผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลได	้ 

ซึ่งพบว่า	 พยาบาลสามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้เป็นอย่างดี	 แต่ไม่สามารถเข้าสู่ต�าแหน่งได้	 

ตัวอย่างในกรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีพยาบาลวิชาชีพรักษาราชการในต�าแหน่งแทน 

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลมากถึง 35 แห่ง เพื่อรอนักวิชาการสาธารณสุข 

หรอืเจ้าพนกังานสาธารณสุขมาบรรจใุนต�าแหน่งผูอ้�านวยการ19นบัว่าเป็นความไม่ยตุธิรรมอย่างยิง่ 

      การก�าหนดเกณฑ์การเข้าสูต่�าแหน่งทีไ่ร้ธรรมาภบิาล ท�าให้ปัญหาความเหล่ือมล�า้

ระหว่างวิชาชีพรุนแรงมากขึ้น 

   3.3  การสร้างเงื่อนไขเพื่อกีดกันความก้าวหน้าของพยาบาล 

	 	 	 	 	 	 การก้าวจากต�าแหน่งปฏบิติัการสูต่�าแหน่งช�านาญการ	ช�านาญการพเิศษ	และต�าแหน่ง

เช่ียวชาญของแพทย์	 สามารถก้าวสู่ต�าแหน่งที่สูงขึ้นถึงระดับเชี่ยวชาญได้โดยไม่ต้องยุบเลิกต�าแหน่ง	 

แต่การก้าวสู่ต�าแหน่งที่สูงขึ้นของพยาบาล	สังกัดกระทรวงสาธารณสุข	พบว่าต้องใช้ต�าแหน่งว่างมา 

ยุบเลิก	ตามเกณฑ์ที่ส�านักงานข้าราชการพลเรือน	(ก.พ.)	ก�าหนด	พยาบาล	จึงถูกจ�ากัดความก้าวหน้า

อยู่เพียงระดับช�านาญการ	 (ระดับ	 6-7)	 การก้าวสู่ระดับช�านาญการพิเศษ	 และระดับเชี่ยวชาญ 

เป็นไปได้น้อยมาก	 จากจ�านวนพยาบาล	 93,438	 คน	 มีผู้อยู่ในต�าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ	 (ระดับ	 9)	 

เพยีง	112	คน	(ร้อยละ	1.01)	เท่าน้ัน	และเพียง	ร้อยละ	3.20	อยูใ่นต�าแหน่งช�านาญการพิเศษ	(ระดับ	8)	 

พยาบาลส่วนใหญ่ถึงร้อยละ	95.79	หรือจ�านวน	90,356	คน	อยู่ในระดับปฏิบัติการหรือช�านาญการ	

(ระดับ	6-7)	(ตารางที่	2)
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ทัศนา บุญทอง

ตารางท่ี 2 จ�านวน และร้อยละของพยาบาลวิชาชีพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจ�าแนก 

    ตามระดับต�าแหน่ง (กลุ่มบริหารงานบุคคลส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

    (2557) “ข้อมูลความก้าวของพยาบาลวิชาชีพ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข”  

    เอกสารอัดส�าเนา)

สังกัด
จ�านวนต�าแหน่งทั้งหมด ระดับเชี่ยวชาญ ระดับช�านาญการพิเศษ

ระดับปฏิบัติการ/
ช�านาญการ

จ�านวนคน (ร้อยละ) จ�านวนคน (ร้อยละ) จ�านวนคน (ร้อยละ) จ�านวนคน (ร้อยละ)

ส�านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข	

85,307	 (100%)	 78	 (0.09%)	 2,651	 (3.11%)	 82,578	 (96.80%)	

กรมการแพทย์	 5,047	 (100%)	 23	 (0.46%)	 213	 (4.22%)	 4,811	 (95.32%)	

กรมอนามัย	 750	 (100%)	 0	 (0.00%)	 8	 (1.07%)	 742	 (98.93%)	

สังกัด
จ�านวนต�าแหน่งทั้งหมด ระดับเชี่ยวชาญ ระดับช�านาญการพิเศษ

ระดับปฏิบัติการ/
ช�านาญการ

จ�านวนคน (ร้อยละ) จ�านวนคน (ร้อยละ) จ�านวนคน (ร้อยละ) จ�านวนคน (ร้อยละ)

กรมควบคุมโรค	 458	 (100%)	 2	 (0.44%)	 28	 (6.11%)	 428	 (93.45%)

กรมพัฒนาการ
แพทย์แผนไทย	

4	 (100%)	 0	 (0.00%)	 0	 (0.00%)	 4	 (100%)	

กรมสุขภาพจิต	 1,872	 (100%)	 19	 (1.01%)	 60	 (3.21%)	 1,793	 (95.78%)	

รวม 93,438 (100%) 122 (1.01%) 2,967 (3.20%) 90,356 (95.79%)

จากข้อมูล		 การด�ารงต�าแหน่งสูงสุดของพยาบาลวิชาชีพ	 สังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 

	 	 	 	 ที่เกษียณอายุราชการในระหว่าง	ปี	2555-2557	มีพยาบาลเกษียณ	ในระดับช�านาญการ	 

	 	 	 	 มากกว่าร้อยละ	40
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บทสรุป และวิเคราะห์ความไม่เป็นธรรมด้านสิทธิมนุษยชนของวิชาชีพการพยาบาล 
	 	 ข้อมูลดังกล่าวมาข้างต้น	 สะท้อนภาพที่ชัดเจนของความเหลื่อมล�้าระหว่างวิชาชีพพยาบาล 

กบัวชิาชพีแพทย์	แม้ว่าประสทิธภิาพ	และประสิทธผิลของทัง้สองวิชาชพีในการให้บรกิารด้านการรกัษา 

พยาบาลแก่ประชาชนไทยไม่มีความแตกต่างกัน	 เพราะต่างก็มีบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพ	 

ป้องกนัโรค	ให้การรักษาพยาบาล	บรรเทาอาการเจบ็ป่วย	และช่วยให้ผูป่้วยฟ้ืนตัวเพือ่กลบัไปด�ารงชวีติ 

ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขมาเป็นเวลานานกว่าหนึ่งศตวรรษ	 ในบางพื้นที่หรือการปฏิบัติงาน 

บางลักษณะพยาบาลเป็นผู ้ท�าแทนแพทย์โดยสิ้นเชิง	 แต่ลักษณะการปฏิบัติงาน	 การเผชิญกับ 

ความเสีย่ง	ความก้าวหน้าในสายงาน	และค่าตอบแทนกลบัแตกต่างกนัอย่างไม่เป็นธรรม	เมือ่วเิคราะห์

ด้านสิทธิมนุษยชน	สามารถสรุปได้ว่า	

	 	 1.	 พยาบาลได้รับโอกาสน้อยกว่าแพทย์ด้านความก้าวหน้าในสายงาน	 อันเกิดจากนโยบาย 

การบริหาร	 การก�าหนดต�าแหน่ง	 และข้ันความก้าวหน้าที่ขาดหลักธรรมาภิบาลของผู ้บริหาร 

ในกระทรวงสาธารณสขุ	เมือ่เทยีบกบันโยบายการบรหิารงานของรฐับาลชดุปัจจบุนั	เหน็ได้อย่างชดัเจน

ว่า	พยาบาลขาดความเท่าเทยีมด้านความก้าวหน้า	ถกูลิดรอนเกยีรติและศกัด์ิศรีอนัพึงมพึีงได้จากการ

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและพากเพียร	

	 	 2.		พยาบาลถกูเลอืกปฏบัิตใินการรบัภารกจิทีเ่กนิเวลาท�างานปกต	ิการขาดแคลนพยาบาลท�าให้

หน่วยงานต้องจดัให้พยาบาลท�างานเสรมิเกนิกว่าชัว่โมงท�างานตามปกติ	การท�างานเกนิกว่าปกติ	3	วนั 

ต่อสัปดาห์	 ถือว่าเป็นการถูกละเมิดสิทธิทางสังคม	 และได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	 ซึ่งมีผลต่อ 

การใช้ชวีติอย่างปกตสิขุ	ขดัขวางโอกาสในการพักผ่อน	การใช้ชวีติอย่างปกติสุข	การใช้ชวีติกบัครอบครัว

เพื่อการผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ	

	 	 3.	 พยาบาลไม่ได้รับความเท่าเทียมด้านค่าตอบแทน	ข้อมูลในตารางที่	2	สะท้อนภาพที่ชัดเจน 

ของความเหล่ือมล�้าด้านค่าตอบแทน	ทั้งๆ	 ที่ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการรักษาพยาบาลประชาชน	 

พยาบาล	เป็นด่านหน้าที่ปฏิบัติงานในการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ	คลุกคลีกับประชาชนชายขอบ

ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ	 ให้การรักษาพยาบาลในเคหะสถานทั้งกรณีติดตามเพ่ือการรักษา 

พยาบาลอย่างต่อเนื่อง	หรือให้การบ�าบัดกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน	ปฏิบัติเวชกรรมและหัตถการแทนแพทย์	 

แบกรับความเสี่ยงเมื่อต้องปฏิบัติงานยามวิกาลตามล�าพัง	 หรือเมื่อต้องส่งต่อผู้ป่วยในยามวิกาล	 

โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ค่าตอบแทนที่แตกต่างกันถึง	 

10	เท่า	ท�าให้ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ถูกละเมิดอย่างขาดความเป็นธรรม	

	 	 4.	 การเรียกร้องแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์เรื่องความเหล่ือมล�้าทั้งสามด้าน	 ได้ด�าเนินการ 

มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา	 15	 ปี	 ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงสาธารณสุขทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมา	 

ต่างเพิกเฉย	 หรือด�าเนินการแบบไม่จริงจัง	 ค�าตอบเดิมๆ	 ที่พยาบาลได้รับ	 และผู้บริหารระดับสูง
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ทัศนา บุญทอง

ของกระทรวงสาธารณสุขมักใช้เป็นเหตุผลคือ	 “จ�านวนพยาบาลมีมากกว่าแพทย์”	 ค�าตอบดังกล่าว 

บั่นทอนขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน	 และที่ส�าคัญคือ	 เป็นการสวนกระแสแผนสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติ	ฉบับที่	34	ที่มเีป้าหมายสร้างให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่ส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ และความ 

เทา่เทียม โดยค�านึงถงึศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อน�าไปสู่สงัคมสนัติสุข	สอดคล้องกับข้อเสนอของ	 

สุวิทย์	 เมษินทรีย์8	 ที่ว่า	 ต้องมีการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ท�าให้เกิดความเป็นธรรมและ 

ลดความเหลื่อมล�้า	 และที่ส�าคัญเงื่อนไขจ�าเป็นที่ต้องปรับตัวคือ	 การแก้ปัญหาความอ่อนแอของ 

การบริหารราชการแผ่นดิน	 ท่ีท�าให้จ�าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิด 

การบริหารราชการที่ดี	

	 	 5.	 ในเชิงสิทธิมนุษยชน	 พยาบาลถูกเลือกปฏิบัติอย่างชัดเจน	 ส่งผลต่อความไม่เป็นธรรม 

ทั้งด้านภาระงาน	 ความเสี่ยงจากการท�างาน	 ค่าตอบแทน	 และความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน	 

หากปัญหายังคงเป็น	“ความเรื้อรังของความไม่เป็นธรรม”	ที่ไม่ได้รับการเยียวยา	ผลที่ตามมาคือ	

	 	 	 5.1	การขาดแคลนพยาบาลในหน่วยงานภาครัฐ	 โดยเฉพาะในกระทรวงสาธารณสุข	 

เพราะพยาบาลกลุ่มอายุน้อยย่อมเลือกปฏิบัติงานที่มีความมั่นคงกว่า	 เช่น	 การย้ายไปท�างานภาค

เอกชน	หรือออกจากวิชาชีพเพื่อท�างานด้านอื่นๆ	ที่มีความเป็นธรรมมากกว่า	การขาดแคลนพยาบาล 

ย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพของระบบบริการสุขภาพ	และสุขภาพของประชาชนไทยอย่างหลีกเลี่ยง 

ไม่ได้	

	 	 	 5.2	ในเชิงภาพลักษณ์ของการบริหารราชการ	 “การเพิกเฉยต่อปัญหา”	 สะท้อนถึง 

การละเลยหลักธรรมาภิบาลในการบริหารหน่วยงานภาครัฐ	 น�ามาซ่ึงความแตกแยก	 การแบ่งพรรค 

แบ่งฝ่าย	ขัดต่อนโยบายสมานฉันท์และปรองดองของบุคลากรที่ท�างานร่วมกัน	

	 	 6.	 การแก้ไขความเหล่ือมล�้าระหว่างวิชาชีพพยาบาลกับวิชาชีพแพทย์	 ต้องการ	 “การแก้ไข 

แบบถอนราก ถอนโคน”	 ตั้งแต่การปรับรื้อโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุข	 ปรับเจตคติ	 วิธีคิด	

สัมพันธภาพที่มีต่อกัน	 โดยทุกฝ่ายต้องระลึกรู้อยู่เสมอว่า	 ทุกสาขาวิชาชีพต่างมีเกียรติยศ	 มีศักดิ์ศร	ี 

มีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทยีมกนั	การเลอืกปฏบิตัจินท�าให้เกดิปัญหาความเหลือ่มล�า้	เปรยีบเสมอืน

โคลนที่พอกบนล้อเกวียน	 หากปล่อยให้ล้อเกวียนหมุนไปบนโคลนตมตามยถากรรม	 และไม่แก้ไข	 

โคลนย่อมเกรอะกรังจนล้างไม่ออกในที่สุด	
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สิทธิมนุษยชน : ความเหลื่อมล�้าในระบบบริการสุขภาพไทย (กรณีศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์) 
Human Right : The Inequality in the Thai Healthcare System (Case Study of Nursing & Midwifery Profession) 
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Human Right : The Inequality in the Thai Healthcare System (Case Study of Nursing & Midwifery Profession) 
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	 ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

บทน�า 
	 	 การปกครองในระบอบประชาธปิไตยเป็นการปกครองทีใ่ห้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการปกครอง	

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม	 เพราะด้วยหลักการของความเป็นประชาธิปไตยนั้น	 ประชาชนเป็น

เจ้าของอ�านาจอธิปไตยย่อมมีสิทธิ	 (Rights)	 เสรีภาพ	 (Liberties)	 และความเสมอภาค	 (Equality)	 

ขณะเดียวกันผู ้ปกครองก็ต้องให้ความเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานด้วย	 ด้วยเหตุนี้	 

สาระส�าคัญของรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นกฎหมายสูงสุดซึ่งก�าหนดหลักการทั่วไปในการบริหาร

การปกครองประเทศ	 จึงเป็นผลให้รัฐธรรมนูญต้องก�าหนดหลักการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ 

ขัน้พืน้ฐาน	อ�านาจหน้าทีข่ององค์กรของรฐัและการคุม้ครองสทิธขิองประชาชน	อนัเป็นหลกัการท่ัวไป

ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ	

	 	 สืบเนื่องจากสภาพปัญหาทางการเมืองซึ่งเป็นผลจากการไม่ได้บัญญัติสิทธิเสรีภาพและหน้าที่

ของพลเมอืงบางประการไว้ในรฐัธรรมนญูฉบบัก่อนหน้าหรอืแม้จะได้บญัญติัไว้แต่กย็งัไม่มคีวามชัดเจน

หรือไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม	 จึงท�าให้มีการเพ่ิมขยายสิทธิเสรีภาพและหน้าที่พลเมือง 

ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น	 โดยบทความนี้จะกล่าวถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนแบบประชาธิปไตยตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 อันเป็นส่วนส�าคัญที่ผลักดันให้เกิดการ

รับรองสิทธิเสรีภาพและสร้างบรรยากาศที่เป็นประชาธิปไตยในสังคมไทยเป็นอย่างมาก	 และผลของ 

การวิวัฒน์สิทธิและเสรีภาพไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นก็ได้ส่งให้เกิดแนวทางการขยับขยายสิทธิเสรีภาพให้มี

ความครอบคลุมบนความเสมอภาคและเท่าเทียมในบรรยากาศสังคมแบบประชาธิปไตยให้บังเกิดข้ึน

ด้วยเช่นกนันบัตัง้แต่ประกาศใช้รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2550	โดยจะพจิารณา

เนื้อหาสาระเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญเพื่อแสดงให้เห็นว่า	ภายหลัง

ประกาศใช้รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2540	ทีร่บัรองสทิธเิสรภีาพของประชาชน

พลเมืองไว้ครบถ้วนชัดเจนและเป็นท่ีรับรู ้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวมีความเป็นประชาธิปไตย 

อย่างมาก	 ได้น�ามาซึ่งบรรยากาศทางการเมืองการปกครองที่เป็นประชาธิปไตย	 กระทั่งแม้จะมีการ

นิสสัย บุญศิริ*

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยกับการปฏิรูปสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชนภายหลังปี พุทธศักราช 2540
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นิสสัย บุญศิริ

ยกเลิกรฐัธรรมนญูฉบบัดงักล่าวในเวลาต่อมา	และได้ร่างรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศกัราช	

2550	 ขึ้นใหม่	 แต่เนื้อหาสาระส�าคัญเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนกลับมิได้ลดลงแต่อย่างใด	 

แต่ยังปรากฏการขยายสิทธิเสรีภาพของประชาชนในลักษณะกว้างยิ่งขึ้นด้วย

ประชาธิปไตยกับสิทธิเสรีภาพ
	 	 รฐัธรรมนญูของรฐัทีป่กครองตามระบอบประชาธปิไตยจะต้องสร้างหลกัประกันในสิทธเิสรภีาพ

ของประชาชนในฐานะที่เป็นสิทธิข้ันพื้นฐาน	 ทั้งนี้จะต้องบริหารบ้านเมืองโดยใช้กฎหมายเป็นหลัก	 

(the	rule	of	law)	ซึ่งหมายถึงการใช้หลักนิติธรรมในการปกครองบริหาร	โดยการออกกฎหมายต้อง

เป็นไปตามขั้นตอน	อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง	ความยุติธรรม	เพื่อผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่	

	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2540	 ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นรัฐธรรมนูญ

ที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูงและมีการรับรองสิทธิและเสรีภาพในลักษณะใหม่	 ๆ	 เพิ่มขึ้นจากใน

อดีตเป็นจ�านวนมาก	 ความเปลี่ยนแปลงของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้น�ามาซึ่งการเรียนรู้ความเป็น

ประชาธปิไตย	ความกระตอืรอืร้นทางการเมอืงและการตระหนกัในสิทธขิองตนในฐานะทีเ่ป็นประชาชน

พลเมืองควรจะได้รับมากขึ้นเป็นล�าดับ	

	 	 สาระส�าคัญท่ีมีความเปลี่ยนแปลงในบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2540	นับเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่มีหลักการส�าคัญในการท�าให้เจตนารมณ์

ของรัฐธรรมนูญในกรอบแนวคิดที่	 1	 ในเรื่องการเพ่ิมสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของพลเมือง	

ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน	 อีกทั้งการวางหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนที ่

ครบถ้วนสมบูรณ์ไว้ในรัฐธรรมนูญ	 ถือเป็นหัวใจหลักของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญภายใต้การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย	 ที่ต้องมีอยู่	 เพราะการมีรัฐธรรมนูญนั้นก็เป็นไปเพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและ

ความเสมอภาคของบุคคล	 ดังจะเห็นได้จากค�ากล่าวในค�าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองของ

ประเทศฝรัง่เศส	ปี	ค.ศ.	1789	ข้อ	16	ว่า	“	สงัคมใดไม่มกีารให้หลกัประกันในการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพ

หรือไม่มีการแบ่งแยกการใช้อ�านาจอธิปไตย	จะถือว่ามีรัฐธรรมนูญไม่ได้”	หลักการดังกล่าวก็ได้กลาย

เป็นหลกัการพืน้ฐานของกฎหมายรฐัธรรมนญูทีย่อมรับกนัทัว่ไปและรัฐธรรมนญูฉบบัปัจจุบนัของไทย

ก็มีความพยายามท่ีจะสถาปนาสร้างสรรค์ให้หลักการนี้เป็นผลเป็นจริงเป็นจังในทางปฏิบัติมากยิ่งข้ึน

กว่ารัฐธรรมนูญฉบับก่อน	 ๆ	 ในอดีต	 ซึ่งเผชิญกับปัญหาอุปสรรคในการบังคับใช้หลายประการที่ต้อง

ได้รับการแก้ไข

	 	 เมื่อพิจารณาถึงการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนปรากฏมาต้ังแต่รัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรสยาม	พุทธศักราช	 2475	 โดยระยะแรกมีการบัญญัติหลายเรื่องรวมกันในมาตราเดียว 

ดงัเช่นทีป่รากฏในมาตรา	14	ทีบ่ญัญตัว่ิา	“ภายในบงัคบัแห่งบทกฎหมายบคุคลย่อมมเีสรภีาพบรบิรูณ์
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การปกครองในระบอบประชาธิปไตยกับการปฏิรูปสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายหลังปี พุทธศักราช 2540

ในร่างกาย	เคหสถาน	ทรพัย์สนิ	การพดู	การเขยีน	การโฆษณา	การศกึษาอบรม	การประชมุโดยเปิดเผย	 

การตั้งสมาคม	การอาชีพ”	แต่ต่อมาได้พัฒนาขยายการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพิ่มมากขึ้น 

ในแต่ละช่วงเวลา	 โดยมีความสอดคล้องกับบรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทย 

แต่ละยคุสมยัและมกีารระบเุป็นมาตราเฉพาะแต่ละเรือ่ง	โดยมรีายละเอยีดมากขึน้ซ่ึงความเปลีย่นแปลง

ครั้งส�าคัญอยู ่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2517	 และรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย		พุทธศักราช	2540	

	 	 ความเปลี่ยนแปลงในเชิงจ�านวนมาตราเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพที่ได้รับการคุ้มครองมากขึ้นนี้ 

จะเห็นได้จากบทบัญญัตว่ิาด้วยสทิธิและหน้าท่ีของชนชาวสยามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม	 

ฉบับวันท่ี	 10	 ธันวาคม	 2475	 มีเพียงสี่มาตราตั้งแต่มาตรา	 12-15	 ขณะที่รัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 2540	 มี	 40	 มาตรา	 ในหมวด	 3	 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

มาตรา	26	–	มาตรา	65	 โดยยังไม่รวมบทบัญญัติในส่วนหมวด	1	บททั่วไปที่มีการบัญญัติรับรองไว้ 

เป็นคร้ังแรกในเร่ืองการคุ้มครองไว้ซ่ึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย	์ และบทบัญญัติท่ีมีความเชื่อมโยงกับ 

การบังคับใช้และตีความเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในหมวด	 3	 โดยในความเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญในเรื่อง 

สิทธิเสรีภาพนี้สามารถแบ่งแยกเป็นประเด็นต่างๆ	ดังต่อไปนี้	

  1. การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

	 	 ความเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย	 ที่ทุกฝ่ายในสังคม 

ยอมรับว่าคือการปฏิวัติหลักคิดใหม่ที่ส�าคัญ	โดยเป็นการประกาศเจตนารมณ์ใหม่ของรัฐธรรมนูญไทย 

ที่ส่งผลกระทบวงกว้างนั้น	 คือการปรากฏตัวของ	 “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”	 เป็นถ้อยค�าที่ได้รับ 

การบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2540	มาตรา	4	ว่า	

	 	 มาตรา	4		ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์	สิทธ	ิและเสรีภาพของบคุคล	ย่อมได้รับความคุม้ครองศกัด์ิศรี

ความเป็นมนุษย์	 หรือก็คือ	 สิทธิมนุษยชน	 (Human	 Rights)	 คือสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่บรรดา

นานาอารยะประเทศได้เห็นถึงความจ�าเป็นที่ต้องมีการคุ้มครองไว้ในฐานะที่เป็นมนุษย์ด้วยกัน	โดยใน

เรื่องนี้ก็มีรัฐธรรมนูญของต่างประเทศคือ	เยอรมนี	ที่ได้บัญญัติไว้เช่นกันในมาตรา	1	(1)	ว่า

	 	 “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งท่ีไม่อาจล่วงละเมิดได้	 เป็นภาระหน้าท่ีของรัฐท่ีจะต้องให้

ความเคารพและให้ความคุ้มครองต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”		ซึ่งเป็นการแสดงเจตนาในนามของรัฐ

เยอรมันว่า	 ประเทศเยอรมันนั้นเคารพและจักคุ้มครองต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 จักไม่กระท�าการ 

ดังที่บรรพชนของตนได้กระท�าต่อชาวยิวอีกต่อไปแล้ว1  

1 บรรเจดิ	สงิคะเนต.ิ	หลกัพืน้ฐานเกีย่วกบัสทิธ ิเสรภีาพ และศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์.	พมิพ์ครัง้ที	่3	(กรงุเทพฯ	:	วญิญชูน,	 
	 2552)	หน้า	85.
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นิสสัย บุญศิริ

	 	 การบญัญตัไิว้ดังกล่าว	เป็นการขยายความคุ้มครองในสทิธเิสรภีาพของประชาชนชาวไทยให้มาก

ยิ่งข้ึน	 เพราะแต่เดิมมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในอดีตมีเฉพาะการรับรองสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน	โดยไม่ได้กล่าวถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

  2. การบัญญัติความผูกพันขององค์กรของรัฐและความคุ้มครองที่ประชาชนสามารถ 

ใช้สิทธิเสรีภาพ

	 	 หลักการในเรื่องนี้ได้รับการบัญญัติไว้เป็นคร้ังแรกซ่ึงแต่เดิมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ในอดีต	 จะเป็นการบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้ว่ามีอะไรบ้าง	 แต่ไม่ได้ก�าหนดความ

ผูกพันขององค์กรของรัฐไว้แต่อย่างใดว่าจะต้องเคารพต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญ

คุม้ครองไว้อย่างไร	ซึง่เป็นเหตุให้สทิธเิสรภีาพของประชาชนไม่มีผลจรงิในการปฏบัิติอย่างเป็นรปูธรรม

เนื่องจากโดยส่วนใหญ่องค์กรของรัฐไม่ได้ค�านึงว่าตนเองมีหน้าท่ีจะต้องปฏิบัติในเร่ืองสิทธิเสรีภาพไว้

อย่างไร	ซึ่งหลักการใหม่ปรากฏอยู่ในมาตรา	26	ถึงมาตรา	27	ดังนี้	

	 	 มาตรา	 26	 การใช้อ�านาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร	 ต้องค�านึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย	์ 

สิทธิ	และเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

	 	 มาตรา	27	สทิธแิละเสรภีาพทีรั่ฐธรรมนญูนีร้บัรองไว้โดยชดัแจ้ง	โดยปรยิาย	หรอืโดยค�าวนิจิฉยั

ของศาลรัฐธรรมนูญ	ย่อมได้รับความคุ้มครอง	และผูกพันรัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	ศาล	และองค์กรอื่น

ของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย	การใช้บังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง

	 	 มาตรา	 28	 บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ 

ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น	 ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ	 หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี

ของประชาชน

	 	 บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้	 สามารถยกบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้

  3. การก�าหนดความคุ้มครองและการจ�ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้ชัดเจน

	 	 ในอดีตรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 มีการบัญญัติในเร่ืองการจ�ากัดสิทธิเสรีภาพ 

ไว้เป็นแต่ละกรณีตามมาตราต่างๆ	 โดยไม่ได้บัญญัติความคุ้มครองในเร่ืองสิทธิเสรีภาพและข้อยกเว้น 

ที่ให้อ�านาจรัฐสามารถจ�ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้เป็นหลักการพื้นฐานทั่วไปที่ใช้ในทุกกรณี		

ขณะเดียวกันก็ให้อ�านาจค่อนข้างมากในการจ�ากัดสิทธิเสรีภาพถ้ามีกฎหมายบัญญัติ	 ยกตัวอย่างเช่น 

การจ�ากัดสิทธิของบุคคลในทรัพย์สินในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2534	 

มาตรา	 35	 บัญญัติว่า	 “สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง	 ขอบเขตแห่งสิทธิและ 

การจ�ากัดสิทธิเช่นว่านี้ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย”
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การปกครองในระบอบประชาธิปไตยกับการปฏิรูปสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายหลังปี พุทธศักราช 2540

	 	 ดังนั้น	 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 จึงเห็นปัญหาดังกล่าว 

ทีส่่งผลกระทบต่อการใช้สทิธเิสรีภาพของประชาชนทีอ่าจถกูจ�ากัดสทิธิโดยไม่มหีลกัประกนัขัน้พืน้ฐาน

ที่พอเพียง	 	 ฉะนั้นจึงท�าการวางหลักการใหม่ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการใช้อ�านาจรัฐในการ

จ�ากัดสิทธิเสรีภาพในมาตรา	29	ดังนี้

	 	 มาตรา	29	การจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระท�ามิได้	เว้นแต่

โดยอาศัยอ�านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายเฉพาะเพือ่การทีร่ฐัธรรมนญูนีก้�าหนดไว้และเท่าทีจ่�าเป็น

เท่านั้น	และจะกระทบกระเทือนสาระส�าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้

	 	 กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด

กรณหีนึง่หรอืแก่บุคคลใดบคุคลหนึง่เป็นการเจาะจง	ทัง้ต้องระบบุทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนญูทีใ่ห้อ�านาจ

ในการตรากฎหมายนั้นด้วย

	 	 บทบญัญตัวิรรคหนึง่และวรรคสองให้น�ามาใช้บงัคบักบักฎหรอืข้อบงัคบัทีอ่อกโดยอาศยัอ�านาจ

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม

	 	 ภายใต้หลักการใหม่ข้างต้น	 ส่งผลให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนมีหลักประกันท่ีสูงข้ึนตาม 

มาตรา	 29	 วรรคแรกว่า	 การจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระท�ามิได้	

เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพ่ือการท่ีรัฐธรรมนูญนี้ก�าหนดไว้และเท่า

ที่จ�าเป็นเท่านั้น	และจะกระทบกระเทือนสาระส�าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้		ดังนั้น	ประชาชน 

จึงได้รับการวางหลักประกันขั้นพื้นฐานในสิทธิเสรีภาพ	 ที่การจ�ากัดสิทธิเสรีภาพต้องใช้อ�านาจตาม

กฎหมายมิใช่อ�านาจรัฐลอยๆ	 และท�าได้เฉพาะที่รัฐธรรมนูญอนุญาตเท่านั้น	 อีกทั้งแม้จะมีการตรา

กฎหมายจ�ากัดสิทธิเสรีภาพแล้ว	 เนื้อหาของกฎหมายก็ต้องไม่กระทบกระเทือนสาระส�าคัญแห่ง 

สิทธิและเสรีภาพ

	 	 ขณะเดียวกันในวรรคสองก็ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในการตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับของ 

รัฐสภาไทยที่ต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ�านาจในการตรากฎหมายนั้นด้วยซ่ึงเดิมไม่ได้

ระบุไว้	ส่งผลให้ภายหลังจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย	พุทธศักราช	2540	ประกาศใช้	จะต้อง

มีการตรวจสอบและแสดงมาตราของรัฐธรรมนูญที่ให้อ�านาจจ�ากัดสิทธิเสรีภาพไว้ในพระราชบัญญัต ิ

ที่ประกาศใช้	ดังจะเห็นตัวอย่างกฎหมายที่ตราขึ้น	ดังนี้

	 	 การบัญญัติให้ต้องระบุมาตราท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้อ�านาจในการจ�ากัด 

สทิธเิสรภีาพของประชาชน	ย่อมเป็นประโยชน์ทัง้ภาคประชาชนและภาครฐั	เพราะต่างฝ่ายกจ็ะสามารถ

ทราบว่ากฎหมายฉบับน้ันมีอ�านาจตามรัฐธรรมนูญให้ไว้ในการจ�ากัดสิทธิเสรีภาพหรือไม่และยังเป็น 

การประกาศให้ประชาชนได้รบัรูท้ัว่ไป	และสามารถตรวจสอบความถกูต้องในการใช้อ�านาจทีม่ด้ีวยว่า 

ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือไม่	นอกจากนี้หลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในมาตรา	29	ได้ขยายความ
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นิสสัย บุญศิริ

คุม้ครองออกไปครอบคลมุการออกกฎหรือข้อบงัคบัทีอ่อกโดยอาศัยอ�านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย

ด้วย	ซึ่งส่งผลให้สิทธิเสรีภาพได้รับการคุ้มครองมากยิ่งขึ้น

  4. การก�าหนดคุ้มครองหลักความเสมอภาคและการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

	 	 นอกจากการรับรองคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้ว	 การคุ้มครองไว้ซ่ึงหลักความ 

เสมอภาคก็เป็นหลักการพื้นฐานส�าคัญของประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ยอมรับความ

เท่าเทียบกันของประชาชนแต่ละคนในรฐัในฐานะเจ้าของอ�านาจอธปิไตยโดยได้บญัญติัไว้ในรัฐธรรมนญู

ของแต่ละประเทศ	 เช่นกัน	 หลักความเสมอภาคเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญควบคู่กับการคุ้มครองไว้ซึ่ง 

สิทธิเสรีภาพของประชาชน	 ซึ่งมีแนวคิดสืบเนื่องมาตั้งแต่ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของมนุษย์และพลเมือง

ฝรั่งเศส	 ค.ศ.	 1789	 ที่ได้มีการรับรองไว้ในมาตรา	 1	 ว่า	 “มนุษย์ก�าเนิดและด�ารงชีวิตอย่างมีอิสระ

และเสมอภาคกันตามกฎหมาย	 การแบ่งแยกทางสังคมจะกระท�าได้ก็แต่เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของ 

ส่วนร่วม”โดยหลักความเสมอภาคนี้ก็ได้รับการรับรองไว้ในเอกสารระหว่างประเทศที่มีความส�าคัญ

ต่อมาที่ยอมรับกันทั่วไป	คือ	ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ	ซึ่งปรากฏให้เห็น

หลายข้อ	เช่น2  

	 	 ข้อ	 1	 “มนุษย์ทั้งหลายเกิดมาอิสระเสรีและเท่าเทียมกันท้ังศักด์ิศรีและสิทธิ	 ทุกคนได้รับการ 

ประสิทธิประสาทเหตุผลและมโนธรรม	และความปฏิบัติต่อกันอย่างฉันท์พี่น้อง”

	 	 ข้อ	 2	 “บุคคลชอบท่ีจะมีสิทธิและเสรีภาพประดาตามที่ระบุไว้ในปฏิญญานี้	 ทั้งนี้โดยไม่มีการ

จ�าแนกความแตกต่างในเรื่องใด	ๆ	เช่น	เชื้อชาติ	สีผิว	เพศ	ภาษา	ศาสนา	ความเห็นทางการเมือง	หรือ 

ทางอื่นใด	ชาติหรือสังคมอันเป็นที่มาเดิม	ทรัพย์สิน	ก�าเนิด	หรือสถานะอื่นใด	นอกจากนี้การจ�าแนก

ข้อแตกต่างโดยอาศัยมูลฐานแห่งสถานะทางการเมืองทางดุลอาณาหรือทางเรื่องระหว่างประเทศของ

ประเทศ	 หรือดินแดนซึ่งบุคคลสังกัดจะท�ามิได้	 ทั้งนี้ไม่ว่าดินแดนดังกล่าวจะเป็นเอกราชอยู่ในความ

พิทักษ์		มิได้ปกครองตนเองหรืออยู่ภายใต้การจ�ากัดแห่งอธิปไตยอื่นใด”

	 	 ในอดตีรฐัธรรมนญูของประเทศไทยฉบบัก่อนหนา้ปี	พทุธศกัราช	2540	ได้บญัญัตไิว้ในลกัษณะ

ที่เหมือนกัน	 คือ	 “บุคคลมีความเสมอภาคกันภายใต้กฎหมาย”	 ดังปรากฏตัวอย่างในรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักไทย	พุทธศักราช	2534		มาตรา	25	ว่า	“บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย	และได้รับ

ความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทยีมกนั”	การบญัญตัหิลกัความเสมอภาคไว้เช่นนีจ้ะเหน็ว่ามขีอบเขต

ที่จ�ากัดเฉพาะในเรื่องความเสมอภาคทางกฎหมาย	 อีกท้ังยังไม่ได้ให้รายละเอียดในความเสมอภาค

ที่ครอบคลุมในความเสมอภาคเท่าเทียมกันในเร่ืองอื่นๆที่ส�าคัญ	 รวมถึงกรณีของการกระท�าที่ขัดต่อ

2	 สมคิด	เลิศไพฑูรย์. กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักการใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540.  
 (กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	2548)	หน้า	73.
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การปกครองในระบอบประชาธิปไตยกับการปฏิรูปสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายหลังปี พุทธศักราช 2540

หลักความเสมอภาคเพราะเป็นการเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม	 ซึ่งปรากฏอยู่ในสังคมไทยหลายกรณี

ไม่ว่าเรื่องของเพศ	 ถิ่นก�าเนิด	 เชื้อชาติ	 ศาสนา	 ภาษา	 วัฒนธรรม	 เป็นต้น	 	 ดังนั้นรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2540	จึงได้ท�าการปรับปรุงแก้ไขการรับรองไว้ซึ่งหลักความเสมอภาค

ให้มีความครอบคลุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้นในมาตรา	30	ดังนี้

	 	 มาตรา	 30	บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

	 	 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถ่ินก�าเนิด	 

เชื้อชาติ	ภาษา	เพศ	อายุ	สภาพทางกายหรือสุขภาพ	สถานะของบุคคล	ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม	

ความเชื่อทางศาสนา	 การศึกษาอบรม	 หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญ	จะกระท�ามิได้

	 	 มาตรการที่รัฐก�าหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้

เช่นเดียวกับบุคคลอื่น	ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม

 

  5. การปรับปรุงบทบัญญัติสิทธิเสรีภาพประชาชนอื่นๆ ซึ่งมีการรับรองไว้แต่เดิมให้มีความ

สมบูรณ์และก�าหนดข้อยกเว้นในการจ�ากัดสิทธิเสรีภาพให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 นอกจากการบัญญัติในสิทธิเสรีภาพ

ใหม่ๆ	 แล้ว	 ยังได้มีการปรับปรุงบทบัญญัติในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่มีการรับรองไว้แต่เดิม 

ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน	 รวมถึงการก�าหนดข้อยกเว้นในการจ�ากัด 

สทิธเิสรภีาพแต่ละเรือ่งให้ชดัเจน	ซึง่จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทีจ่ะได้รบัการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพ

เพิ่มมากขึ้นด้วย	ซึ่งสิทธิเสรีภาพที่มีการปรับปรุงแก้ไขมีอยู่หลายเรื่อง	ได้แก่		สิทธิและเสรีภาพในชีวิต

และร่างกาย	(มาตรา	31)	การคุม้ครองหลกัประกนัในทางกฎหมายอาญา	(มาตรา	32)	สทิธใินคดอีาญา	

(มาตรา	33)	สิทธิส่วนบุคคล	(มาตรา	34)		เสรีภาพในเคหสถาน	(มาตรา	35)	เสรีภาพในการเดินทาง

และเลือกถิ่นที่อยู่	 (มาตรา	 36)	 เสรีภาพในการสื่อสารถึงกัน	 (มาตรา	 37)	 เสรีภาพในการถือศาสนา	

(มาตรา	 38)	 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการคุ้มครองสื่อมวลชน	 (มาตรา	 39)	 เสรีภาพใน

ทางวิชาการ	 (มาตรา	 42)	 เสรีภาพในการชุมนุม	 (มาตรา	 44)	 เสรีภาพในการรวมกลุ่ม	 (มาตรา	 45)	

เสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง	(มาตรา	47)	สิทธิในทรัพย์สิน	(มาตรา	48)	การคุ้มครองสิทธิกรณี

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์	(มาตรา	49)	เสรีภาพในการประกอบอาชีพ	(มาตรา	50)	การคุ้มครองสิทธิใน

การเกณฑ์แรงงาน	(มาตรา	51)	สิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์	(มาตรา	61)	สิทธิที่จะฟ้องหน่วยราชการ	

(มาตรา	62)	และสิทธิและเสรีภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	(มาตรา	64)		

_17-0121(001)P4.indd   95 5/17/60 BE   1:42 PM



วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 54 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.255996

นิสสัย บุญศิริ

  6. ความเปลี่ยนแปลงในการเพิ่มเติมสิทธิเสรีภาพใหม่ๆ ของประชาชน

	 	 เม่ือเปรียบเทียบบทบัญญัติสิทธิเสรีภาพที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	 2540	 กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในอดีต	 จะพบว่ามีสิทธิเสรีภาพใหม่ๆ	 

ที่เกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก	 โดยเป็นการขยายการรับรองสิทธิเสรีภาพท่ีมีแต่เดิมให้มีความครอบคลุม 

ทุกด้าน	ขณะเดียวกันก็มีความก้าวหน้าในการมองถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพที่มีข้อบกพร่องอยู่

	 	 ทัง้นีค้วามเปลีย่นแปลงของสทิธเิสรภีาพใหม่ในรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศกัราช	

2540	ที่เห็นได้ชัดเจน	ได้แก่	

	 	 1)	 การก�าหนดให้คลื่นความถี่ท่ีใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และวิทยุ

โทรคมนาคม	เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะและการคุ้มครองสื่อมวลชน

	 	 กรณีนี้คือ	 การเปลี่ยนหลักคิดใหม่เกี่ยวกับความเป็นเจ้าของคล่ืนความถ่ีท่ีใช้ในการส่ือสาร

มวลชนให้ประชาชนเป็นเจ้าของในฐานะเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ	 แทนที่จะเป็นของหน่วยงาน

รัฐแต่ละแห่งที่ถือครองคลื่นมาแต่เดิม	 เช่น	 กรมประชาสัมพันธ์	 หรือหน่วยงานที่เป็นกองทัพต่างๆ	 

ซึ่งท�าให้เกิดการผูกขาดสัมปทานและสร้างปัญหาในการท�างานของส่ือมวลชน	 ที่ต้องสยบยอมต่อ 

หน่วยงานรัฐเพราะความเกรงกลัวในอ�านาจการอนุมัติให้ใช้คลื่น	 โดยนัยของมาตรานี้ได้รับการ 

กล่าวขานว่าเป็นมาตราเพือ่การปฏริปูสือ่	เพราะได้สร้างมิตใิหม่โดยสถาปนาองค์กรของรฐัทีเ่ป็นอสิระ

มาท�าหน้าที่จัดสรรคล่ืนความถี่ท่ีใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และวิทยุโทรคมนาคม

และก�ากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	ซึ่งก็คือ	

กทช.	และกสทช.	นั่นเองซึ่งมีสาระส�าคัญของมาตรา	40	ดังนี้

	 	 มาตรา	 40	 คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และวิทยุโทรคมนาคม	

เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ

	 	 ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระท�าหน้าที่จัดสรรคล่ืนความถี่ตามวรรคหนึ่ง	 และก�ากับดูแลการ

ประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง	วทิยโุทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคม	ทัง้นี	้ตามทีก่ฎหมายบญัญติั

	 	 การด�าเนินการตามวรรคสองต้องค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและ

ระดับท้องถิ่น	ทั้งในด้านการศึกษา	วัฒนธรรม	ความมั่นคงของรัฐ	และประโยชน์สาธารณะอื่น	รวมทั้ง 

การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

	 	 นอกจากนี้ ในการคุ ้มครองไว ้ซึ่ งสิทธิ เส รีภาพของส่ือสารมวลชนรัฐธรรมนูญแห ่ง 

ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2540	ก็ได้ขยายความคุ้มครองลงไปในเรื่องการท�างานของผู้ประกอบ

วิชาชีพสื่อมวลชนไม่ว่าจะอยู่ในภาครัฐหรือเอกชนก็ตามด้วยในมาตรา	41	ดังนี้
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การปกครองในระบอบประชาธิปไตยกับการปฏิรูปสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายหลังปี พุทธศักราช 2540

	 	 มาตรา	41	พนกังานหรือลูกจ้างของเอกชนท่ีประกอบกจิการหนงัสอืพิมพ์	วทิยกุระจายเสยีง	หรอื

วิทยุโทรทัศน์	 ย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นภายใต้ข้อจ�ากัดตามรัฐธรรมนูญ	

โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 หรือเจ้าของกิจการนั้น	 

แต่ต้องไม่ขัดต่อจรรยาบรรณแห่งการประกอบวิชาชีพ

	 	 ข้าราชการ	 พนักงาน	 หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 หรือรัฐวิสาหกิจ	 

ในกจิการวทิยกุระจายเสยีงหรอืวิทยโุทรทศัน์	ย่อมมเีสรภีาพเช่นเดียวกบัพนกังานหรอืลกูจ้างของเอกชน 

ตามวรรคหนึ่ง

	 	 2)	 การบัญญัติให้สิทธิในการศึกษาขั้นพื้นฐาน	12	ปี	โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

	 	 ปัญหาด้านการศึกษาของประเทศไทยเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายได้กล่าวถึงว่าเป็นปัญหารากฐาน 

ทีน่�าไปสูปั่ญหาอืน่ๆ	ในสงัคมไทยจ�านวนมาก	การแก้ไขปัญหาเรือ่งนีห้น่วยงานของรฐัและภาคส่วนต่างๆ

ในสังคมได้พยายามผลักดันให้มีการแก้ไขมาโดยตลอด	 แต่กระนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ในอดีตก็ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจน	แต่สภาร่างรัฐธรรมนูญ	2540	ได้มองเห็นว่ามีความจ�าเป็น

ที่ต้องมีการบัญญัติให้การได้รับการศึกษาเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานประการหนึ่ง	 ของประชาชนจึงเป็นที่มา

ของมาตรา	43	ที่ประกาศเจตนารมณ์อย่างเด่นชัดว่าเป็นสิทธิในการได้รับการศึกษาอย่างน้อย	12	ปี

จากรัฐอย่างมีคุณภาพและไม่เสียค่าใช้จ่ายและเปิดกว้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษา	ตลอดจนการคุ้มครองการจัดการศึกษา	โดยมีสาระ	ดังนี้

	 	 มาตรา	 43	 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองป ี

ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

	 	 การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องค�านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

เอกชน	ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ

	 	 การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพและเอกชนภายใต้การก�ากับดูแลของรัฐ	 ย่อมได้รับ

ความคุ้มครอง	ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ

	 	 3)	 การบัญญัติคุ้มครองสิทธิชุมชนท้องถิ่น

	 	 สิทธิชุมชนท้องถิ่น	เป็นเรื่องใหม่อีกเรื่องหนึ่งที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	

2540	ได้บญัญติัไว้เป็นครัง้แรก	แต่เดมิมาการรับรองสิทธใินรัฐธรรมนูญนัน้จะเป็นการรับรองในลักษณะ

ของปัจเจกชนแต่ละคน	 หรือเป็นการรับรองสิทธิในการรวมตัวเป็นกลุ่มต่างๆ	 แต่รัฐธรรมนูญไทย 

ก็ไม่เคยรับรองสิทธิของการเป็นชุมชนท้องถิ่นไว้แต่อย่างใด	 ดังนั้น	 การบัญญัติเรื่องนี้ไว้ในมาตรา	 46	 

จึงเป็นความก้าวหน้าโดยสภาร่างรฐัธรรมนญูได้เหน็ความส�าคญัของชมุชนทีไ่ปเชือ่มโยงกบัการใช้สทิธิ

ในการอนุรักษ์จารีตประเพณี	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ศิลปวัฒนธรรม	 การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม	ซึง่ทัง้หมดกเ็ป็นปัญหาทีอ่งค์กรพฒันาภาคเอกชนไทยและภาคประชาชนได้เรยีกร้อง 

_17-0121(001)P4.indd   97 5/17/60 BE   1:42 PM



วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 54 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.255998

นิสสัย บุญศิริ

สิทธินี้มานาน	เพื่อให้สามารถขยายความคุ้มครองจากระดับบุคคลไปสู่ชุมชน	และใช้ต่อสู้ปกป้องสิทธิ

ของชุมชนจากการด�าเนินงานของภาครัฐที่อาจเข้าไปกระทบกับชุมชนในด้านต่างๆ	ทั้งนี้	รายละเอียด

ของการรับรองสิทธิดังกล่าว	เป็นดังนี้

	 	 มาตรา	46	บุคคลซ่ึงรวมกนัเป็นชุมชนท้องถิน่ดัง้เดมิย่อมมสีทิธิอนรุกัษ์หรอืฟ้ืนฟจูารตีประเพณ	ี

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ	 และมีส่วนร่วมในการจัดการ	 

การบ�ารุงรักษา	 และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	

ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ

	 	 4)	 การบัญญัติให้สิทธิทางสาธารณสุข

	 	 สิทธิในการรับบริการสาธารณสุขของบุคคล	 เป็นสิทธิใหม่อีกประการหนึ่งที่รัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 ได้รับรองไว้เป็นคร้ังแรก	 ซ่ึงการรับรองเร่ืองนี้ไว้เป็นสิทธิ 

มีสาเหตุหลักคล้ายกับการรับรองสิทธิได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานในมาตรา	43	เพราะปัญหาการได้รับ

บริการสาธารณสุข	 คือปัญหาพื้นฐานที่ควบคู่กับสังคมไทยมานานที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ 

ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง	 แม้เข้าถึงแล้วแต่ก็พบว่ายังมีคนยากจนจ�านวนมาก 

ที่ไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้	 ดังนั้น	 จึงควรที่จะยกระดับให้เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่รัฐจะต้อง 

ท�าหน้าทีใ่ห้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย	ตลอดจนให้บรกิารอย่างทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ

ขณะเดียวกันก็ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนมีส่วนร่วมด้วย	ซึ่งเนื้อหาของบทบัญญัติ

ในเรื่องนี้เป็น	ดังนี้	

	 	 มาตรา	 52	 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน	 และ 

ผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	 ทั้งนี้	

ตามที่กฎหมายบัญญัติ

	 	 การบรกิารทางสาธารณสขุของรฐัต้องเป็นไปอย่างทัว่ถึงและมปีระสทิธภิาพ	โดยจะต้องส่งเสรมิ

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนมีส่วนร่วมด้วยเท่าที่จะกระท�าได้

	 	 การป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย	 รัฐต้องจัดให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่าและทันต่อ

เหตุการณ์	ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ

	 	 5)	 การบัญญัติให้สิทธิความคุ้มครองท่ีขยายไปยังกลุ่มเด็ก	 เยาวชน	 ผู้สูงอายุ	 และคนพิการ

รัฐธรรมนูญไทยในอดีตจะไม่มีการบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลแยกไว้ตามช่วงวัย	 โดยจะบัญญัติ

รวมกันว่าเป็นสิทธิของชนชาวไทย	 ซึ่งหากพิจารณาเนื้อหาสาระของสิทธิท่ีได้รับการรับรองไว้ก็จะ 

ไม่ครอบคลุมคนทุกกลุ่มและแต่ละช่วงวัยที่มีลักษณะของสิทธิท่ีควรได้รับการคุ้มครองท่ีไม่เหมือนกัน	

ดังนั้น	จึงเป็นที่มาของมาตรา	53,	54	และ	55	ที่ขยายความคุ้มครองสิทธิของบุคคลลงไปแต่ละช่วงวัย	 

ไม่ว่าจะเป็นเด็ก	เยาวชน	ผู้สูงอายุ	และคนพิการ	ดังต่อไปนี้
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การปกครองในระบอบประชาธิปไตยกับการปฏิรูปสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายหลังปี พุทธศักราช 2540

	 	 มาตรา	53	เด็ก	 เยาวชน	และบุคคลในครอบครัว	มีสิทธิได้รับความคุ้มครองโดยรัฐจากการใช้

ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม

	 	 เด็กและเยาวชนซึ่งไม่มีผู้ดูแล	 มีสิทธิได้รับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมจากรัฐ	 ทั้งนี้	 ตามที่

กฎหมายบัญญัติ

	 	 มาตรา	 54	 บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ	 มีสิทธิ 

ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ	ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ

	 	 มาตรา	55	บคุคลซึง่พกิารหรอืทพุพลภาพ	มสิีทธไิด้รับส่ิงอ�านวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะ

และความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ	ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ

	 	 6)	 การบัญญัติให้สิทธิการมีส่วนร่วมในการบ�ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

	 	 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนับเป็นเรื่องที่ทวีความส�าคัญมากขึ้นทั่วโลกในรอบระยะเวลาหลายปี 

ที่ผ่านมา	 กระแสการรณรงค์เรื่องการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้แพร่ขยายไป

ยังส่วนต่างๆ	ของโลก	รวมถึงประเทศไทย	เพราะประชาชนและสังคมได้เผชิญภัยอันตรายจากปัญหา 

สิ่งแวดล้อม	 นอกจากนั้นยังมีข้อพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชนในเรื่องการด�าเนินงานโครงการต่างๆ

ของรัฐก็มีให้เห็นมากขึ้น	 ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเขื่อน	 การตัดถนน	 มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม	 

ซึ่งส่วนใหญ่หน่วยงานของรัฐจะไม่ได้ชี้แจงให้ข้อมูลหรือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมากนัก		

	 	 ก่อนหน้ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น 

เป็นส่ิงที่ไม่ได้รับความสนใจมากนักในแง่มุมของการที่ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วม	 ซึ่งสาเหตุหนึ่งก็เป็นเพราะไม่ได้มีการก�าหนดไว้เป็นสิทธิและมีกฎหมายรับรองที่ชัดเจน	 

แต่ด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องท่ีมีความส�าคัญและกระทบต่อประชาชนท่ัวไป	 สภาร่างรัฐธรรมนูญ

จึงเหน็ความส�าคญัทีต้่องเปิดโอกาสและสร้างความหนกัแน่นให้กบัประชาชนแต่ละคนทีจ่ะมเีครือ่งมอื 

ไปต่อสู้กับภาครัฐ	โดยบัญญัติรับรองไว้เป็นสิทธิประการหนึ่ง	ในมาตรา	56	ซึ่งมีสาระส�าคัญ	ดังนี้

	 	 มาตรา	56	สทิธขิองบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกับรฐัและชมุชนในการบ�ารงุรกัษา	และการได้ประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ	 และในการคุ้มครอง	 ส่งเสริม	 และรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้ด�ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่อง	 ในส่ิงแวดล้อมท่ีจะไม่ก่อให้เกิด

อันตรายต่อสุขภาพอนามัย	สวัสดิภาพ	หรือคุณภาพชีวิตของตน	ย่อมได้รับความคุ้มครอง	ทั้งนี้	ตามที่

กฎหมายบัญญัติ

	 	 การด�าเนนิโครงการหรอืกจิกรรมทีอ่าจก่อให้เกดิผลกระทบอย่างรนุแรงต่อคณุภาพสิง่แวดล้อม	

จะกระท�ามิได้	เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งได้ให้องค์การ

อสิระซึง่ประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมและผู้แทนสถาบนัอดุมศกึษาทีจั่ดการศกึษา

ด้านสิ่งแวดล้อม	ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด�าเนินการดังกล่าว	ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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นิสสัย บุญศิริ

	 	 สิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 ราชการส่วนท้องถ่ิน	 

หรือองค์กรอื่นของรัฐ	 เพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง	

ย่อมได้รับความคุ้มครอง

	 	 7)	 การบัญญัติให้สิทธิคุ้มครองแก่ผู้บริโภค

	 	 การคุ ้มครองผู ้บริโภคเป็นภารกิจของภาครัฐในประเทศไทยที่มีมานานนับต้ังแต่การตรา 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	พุทธศักราช	 2522	 ขึ้นใช้บังคับเป็นครั้งแรก	 แต่ทั้งนี้การบังคับใช ้

ก็พบว่ามีปัญหาอยู่ค่อนข้างมากทั้งจากกระบวนการท�างานของภาครัฐ	 และสาเหตุหนึ่งคือการที ่

ผูบ้รโิภคไม่ตระหนกัว่าเป็นสทิธขิองบุคคล	ซึง่ในต่างประเทศถือว่าผูบ้รโิภคมสีทิธไิด้รบัการคุม้ครองใน

หลายเรื่อง	และเป็นสิทธิที่มีความส�าคัญมากอย่างหนึ่ง	

	 	 ดังนั้น	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 จึงยกฐานะเรื่องการคุ้มครอง 

ผู้บริโภคให้กลายเป็นสิทธิของผู้บริโภคไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อแสดงถึงความส�าคัญ	 และจะส่งผลให้การ

บังคับใช้กฎหมายมีความหนักแน่นมากยิ่งขึ้น	 ขณะเดียวกันเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้บริโภคเข้ามา 

มีส่วนร่วม	 ล�าพังกลไกที่มีอยู่ในการคุ้มครองคือคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนั้นคงไม่เพียงพอ	 

จึงควรก�าหนดให้มีการจัดตั้งองค์การอิสระของผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งปรากฏในมาตรา	57	ดังนี้

	 	 มาตรา	57		สทิธขิองบคุคลซ่ึงเป็นผูบ้รโิภคย่อมได้รบัความคุม้ครอง	ทัง้นี	้ตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ

	 	 กฎหมายตามวรรคหนึง่ต้องบัญญตัใิห้มอีงค์การอสิระซ่ึงประกอบด้วยตัวแทนผูบ้รโิภคท�าหน้าที่

ให้ความเห็นในการตรากฎหมาย	กฎ	 และข้อบังคับ	 และให้ความเห็นในการก�าหนดมาตรการต่าง	 ๆ	

เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

	 	 8)	 การบัญญัติให้สิทธิที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ	 ค�าชี้แจง	 แสดงความคิดเห็นและ 

สิทธิในการมีส่วนร่วมในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่รัฐ

	 	 สิทธิที่จะรู้	 (Right	 to	 know)	 นับเป็นสิทธิพ้ืนฐานท่ีส�าคัญประการหนึ่งซ่ึงมีการรับรองไว ้

ในทางระหว่างประเทศตามที่ปรากฏใน	 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ	 

ค.ศ.	1948	ข้อ	19	ว่าบุคคลมีสิทธิในเสรีภาพแห่งความเห็นและการแสดงออก	สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพ 

ที่จะยึดมั่นในความเห็นโดยปราศจากการแทรกสอดและที่จะแสวงหารับตลอดจนแจ้งข่าว	 รวมทั้ง 

ความคิดเห็นโดยผ่านสื่อใด	ๆ	และโดยมิต้องค�านึงถึงเขตแดน

	 	 ทัง้น้ี	ในหลายประเทศกม็กีารตรากฎหมายเพือ่คุม้ครองไว้ซึง่สทิธทิีจ่ะรูม้านานแล้ว		เช่น	สวเีดน	

สหรัฐอเมริกา	 ฝรั่งเศส	 เป็นต้น	 แต่ส�าหรับประเทศไทยเองสิทธิที่จะรู้ไม่เคยมีการบัญญัติไว้เป็นสิทธิ 

อย่างหน่ึง	ภาครฐัมกัจะมกีารปกปิดข้อมลูข่าวสารต่างๆ	และไม่มกีารเปิดเผยข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชน

ให้ได้รับทราบเพราะ“ข้อมูลข่าวสารของราชการถือเป็นความลับ”มีกฎหมายหลายฉบับออกมาเพ่ือ

คุม้ครองข้อมลูหรอืความลับของราชการ	เช่น	พระราชบญัญติัคุม้ครองความลบัในราชการ	พทุธศกัราช	

2483	ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ		พุทธศักราช	2517	ฯลฯ
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การปกครองในระบอบประชาธิปไตยกับการปฏิรูปสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายหลังปี พุทธศักราช 2540

	 	 จากสภาพการณ์ดงักล่าวแนวคดิถงึความจ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารรบัรองสทิธทิีจ่ะรบัรูข้้อมลูข่าวสาร

ของราชการจึงเกิดขึ้นในประเทศไทย	 โดยเร่ิมปรากฏความพยายามในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ของภาครัฐมาในปีพุทธศักราช	 2534	 สมัยนายกฯอานันท์	 ปันยารชุน	 โดยออกมติครม.	 ให้เปิดเผย

เอกสารเกีย่วกบัโครงการโทรศัพท์	2	ล้านเลขหมาย	สังคมไทยได้รู้จักค�าว่า	“ความโปร่งใส”	และต่อมา 

ก็มีความพยายามในการยกร่างกฎหมายมารองรับ	 จนกระทั่งในช่วงการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2534	 ในปีพุทธศักราช	 2538	 การรับรองสิทธิที่จะรู ้จึง 

ถูกผลักดันให้ได้รับการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (แก้ไขเพิ่มเติม)	 ฉบับที่	 5	

พุทธศักราช	2538	มาตรา	48	ทวิ	ซึ่งบัญญัติว่า	“บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูล	หรือข่าวสาร

จากหน่วยราชการหรือหน่วยงานของรัฐ	 หรือรัฐวิสาหกิจ	 เพื่อการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ

ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ	ในเมื่อการนั้นมีหรืออาจจะมีผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตของตน	ทั้งนี้

ตามที่กฎหมายบัญญัติ”	โดยต่อมาก็มีการตราพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พุทธศักราช	

2540	รองรับ

	 	 หากพิจารณาถึงพัฒนาการของการรับรองถึงสิทธิที่จะรู้ในรัฐธรรมนูญนั้น	 รัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 จึงไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติไว้	 แต่หากพิจารณา 

เปรียบเทียบเนื้อหาสาระของบทบัญญัติเรื่องสิทธิที่จะรู้ของรัฐธรรมนูญปี	 2540	 จะพบว่ามีความ

ชัดเจนและครอบคลุมมากกว่า	อีกทั้งยังได้มีการบัญญัติสิทธิอื่นๆ	ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกัน	 

ได้แก่	 สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเฉพาะเรื่อง	 สิทธิในการแสดงความคิดเห็น	 และกระบวนการ 

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่รัฐ 

เพ่ิมเตมิอกี	ดงันัน้	ในเรือ่งนีจ้งึเป็นสทิธขิองบคุคลใหม่ท่ีรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	

2540	บัญญัติไว้ดีกว่า	โดยปรากฏรายละเอียดในมาตรา	58	มาตรา	59	และมาตรา	60	ดังนี้

	 	 มาตรา	 58	 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ 

หน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 หรือราชการส่วนท้องถ่ิน	 เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้น 

จะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ	 ความปลอดภัยของประชาชน	 หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความ

คุ้มครองของบุคคลอื่น	ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ

	 	 มาตรา	59	บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล	ค�าชี้แจง	และเหตุผล	จากหน่วยราชการ	หน่วยงาน 

ของรฐั	รฐัวสิาหกจิ	หรอืราชการส่วนท้องถิน่	ก่อนการอนญุาตหรอืการด�าเนนิโครงการหรอืกจิกรรมใด 

ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 สุขภาพอนามัย	 คุณภาพชีวิต	 หรือส่วนได้เสียส�าคัญอื่นใด 

ที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น	 และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเร่ืองดังกล่าว	 ท้ังน้ี	 

ตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ
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	 	 มาตรา	60	บคุคลย่อมมสีทิธมิส่ีวนร่วมในกระบวนการพจิารณาของเจ้าหน้าท่ีของรฐัในการปฏบิตัิ

ราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน	ทั้งนี้	 ตามที่กฎหมาย

บัญญัติ

	 	 9)	 การบัญญัติข้อห้ามในการใช้สิทธิและเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครอง	 และการให้สิทธ ิ

ต่อต้านการยึดอ�านาจ

	 	 การบัญญัติข้อห้ามในการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ	 และการรับรองสิทธิต่อต้าน 

โดยสนัตวิธีิซึง่การกระท�าใดๆ	ทีเ่ป็นไปเพือ่ให้ได้มาซ่ึงอ�านาจในการปกครองประเทศโดยวธิกีารซึง่มไิด้

เป็นไปตามวถิทีางท่ีบัญญตัไิว้ในรฐัธรรมนญูนีถ้อืเป็นหลกัการใหม่ทีบ่ญัญตัไิว้เป็นครัง้แรกในรฐัธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 เพราะแต่เดิมมาจะไม่มีบทบัญญัติในเร่ืองน้ีก�าหนดไว้		 

หลักการที่ปรากฏในสองเรื่องนี้ได้สะท้อนถึงเจตจ�านงบางอย่างของรัฐธรรมนูญใหม่ที่น่าจะมีผลพ่วง 

ต่อความไม่พึงพอใจรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2534	 ที่เกิดขึ้นภายหลัง 

การรัฐประหารโดยคณะรสช.	 และการสืบทอดอ�านาจท่ีเกิดข้ึนภายในสมาชิกคณะรัฐประหารจนเกิด

เหตุการณ์พฤษภาคม	2535	ขณะเดียวกันก็มีความห่วงกังวลถึงการใช้สิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญใหม ่

ได้ให้ไว้อยู่เป็นจ�านวนมาก	 ของประชาชนรวมถึงพรรคการเมือง	 ที่อาจอ้างสิทธิเสรีภาพมาท�าร้าย 

ท�าลายล้างการปกครองและรัฐธรรมนูญ		

	 	 ดังนั้นจึงมีการบัญญัติข้อห้ามของการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครอง

ในมาตรา	63	และการรบัรองสทิธใินการต่อต้านโดยสันติวิธต่ีอการใช้อ�านาจนอกระบบเพ่ือให้ได้มาซ่ึง

อ�านาจทีไ่ม่ได้เป็นไปตามวถิทีางของรฐัธรรมนญูในมาตรา	64	ขณะเดยีวกนั	รฐัธรรมนญูกย็งับญัญตัถึิง

กระบวนการตรวจสอบและลงโทษบุคคลหรอืพรรคการเมอืงทีไ่ด้ใช้สทิธเิสรภีาพเพือ่ล้มล้างการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญโดยให้เป็นอ�านาจของ 

ศาลรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งโทษถึงขั้นยุบพรรคในกรณีของพรรคการเมืองก็เป็นการแสดงเจตนารมณ์ 

อย่างชัดเจนถึงการปกป้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ดังนี้

	 	 มาตรา	 63	 บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้	 หรือเพ่ือให้ได้มาซ่ึงอ�านาจใน

การปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้	มิได้

	 	 ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระท�าการตามวรรคหนึ่ง	 ผู้รู้เห็นการกระท�าดังกล่าว 

ย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นค�าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

สั่งการให้เลิกการกระท�าดังกล่าว	 แต่ทั้งนี้	 ไม่กระทบกระเทือนการด�าเนินคดีอาญาต่อผู้กระท�าการ 

ดังกล่าว
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การปกครองในระบอบประชาธิปไตยกับการปฏิรูปสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายหลังปี พุทธศักราช 2540

	 	 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้พรรคการเมืองใดเลิกกระท�าการตามวรรคสอง	 

ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้

	 	 มาตรา	65	บุคคลย่อมมสีทิธิต่อต้านโดยสันตวิธีิซึง่การกระท�าใดๆ	ทีเ่ป็นไปเพือ่ให้ได้มาซึง่อ�านาจ

ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้

การขยายสิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
	 	 แม้ว่าการรับรองสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนจะปรากฏตามบทบัญญัต ิ

แห่งรัฐธรรมนูญ	พุทธศักราช	2540	 ไว้จ�านวนมากถึง	 53	มาตรา	 โดยเฉพาะการเพิ่มเติมบทบัญญัติ 

เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน	การรับรองความเสมอภาคของบุคคลและการแปรเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

ให้เกิดสิทธิและเสรีภาพได้ในทางปฏิบัติ	 โดยเฉพาะการก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเคารพสิทธิ

ฟ้องคดี	 ท่ีส�าคัญก็คือ	 การเปลี่ยนหลักการที่เคยยึดถือจากเดิมที่ว่าเสรีภาพของบุคคลมีอยู่เฉพาะ 

ที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้โดยตรง	ไปสู่หลักที่ว่าสิทธิเสรีภาพของบุคคลมีอยู่แล้วแม้จะไม่มีรัฐธรรมนูญ

รับรองไว้โดยตรง3	 แต่ส�าหรับเฉพาะบทบัญญัติเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญ	 

พุทธศักราช	 2540	 ซึ่งได้ก�าหนดไว้ให้ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถออกกฎหมายหรือก�าหนดกฎเกณฑ์ 

ในรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพข้ันพื้นฐานในท้ายความของบทบัญญัติที่ว่า	 “ทั้งนี้	 ตามท่ี

กฎหมายบัญญัติ”	หรือ	“ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ”	หรือ	“ให้เป็นไปตามที่กฎมายบัญญัติ”	

ได้ก่อให้เกดิความเข้าใจคลาดเคลือ่นว่าหากยงัไม่มกีารตรากฎหมายในเรือ่งสทิธหิรอืเสรภีาพใดเท่ากับ

สิทธิและเสรีภาพนั้นยังบังคับใช้ไม่ได้	รวมทั้งยังปรากฏบทบัญญัติที่ขยายสิทธิและเสรีภาพอื่น	ๆ 	กว้าง

ขวาง	มีครอบคลุมบุคคลในลักษณะต่าง	ๆ	ไว้ด้วย

  1. การใช้สิทธิและเสรีภาพได้โดยง่ายและสิทธิของบุคคลในการฟ้องต่อศาล

	 	 ภายหลงัการประกาศใช้รัฐธรรมนญู	พทุธศักราช	2550	ในหมวดสทิธแิละเสรีภาพของประชาชน	

ได้สร้างมิติใหม่อันส่งเสริมประชาธิปไตยและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในด้านต่าง	 ๆ	 ไม่น้อยไปกว่า

รัฐธรรมนูญ	 พุทธศักราช	 2540	 กล่าวคือ	 การบัญญัติกฎหมายที่มีลักษณะของการขยายสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนอย่างเต็มที่โดยเพิ่มประเภทสิทธิและเสรีภาพให้มากข้ึน	 และท�าให้การใช้สิทธิ

และเสรีภาพเป็นอย่างง่ายขึ้นกว่าเดิม	 การใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนมีความเป็นไปได้และ 

มีมาตรการคุ้มครองที่ชัดเจน	

3	 บวรศักดิ์	 อุวรรณโณ,	 สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (พุทธศักราช	 2540)	 “เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ”	 
	 หน้า	63.
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	 	 ตัวอย่างส�าคัญท่ีท�าให้การใช้สิทธิและเสรีภาพบังเกิดขึ้นได้โดยง่ายกว่าเดิมก็คือ	 ในบทบัญญัติ 

ในหมวดสทิธแิละเสรภีาพของรฐัธรรมนูญ	พทุธศกัราช	2550	ได้ตัดเนือ้ความทีว่่า	“ท้ังนี	้ตามทีก่ฎหมาย

บัญญัติ”	 ออกจากข้อความส่วนท้ายของบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในหลายมาตรา	 อาทิ	 

สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา	(มาตรา	49)	สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ	

(มาตรา	51,	52,	53	และ	54)	สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน	(มาตรา	57,	58,	59,	60	และ	

61)	 และสิทธิชุมชน	 (มาตรา	 66	 และมาตรา	 67)	 นั่นหมายความว่าประชาชนสามารถใช้สิทธิและ

เสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญได้ก�าหนดไว้ได้ทันทีโดยที่ไม่จ�าเป็นต้องรอให้มีกฎหมายบัญญัติขึ้นเสียก่อน	

และเป็นการให้ประชาชนสามารถใช้สทิธทิางศาลเพือ่เรยีกร้องให้รฐัปฏบิติัตามบทบัญญัติเกีย่วกบัสทิธิ

และเสรีภาพได้โดยตรงแม้จะยังไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้

	 	 วัตถุประสงค์ของการบัญญัติมาตรา	 27	 ซึ่งรับรองการใช้สิทธิทางศาลไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	ตามเจตนารมณ์ที่ว่าสิทธิต่างๆ	ของประชาชนมิได้มีเพียงเท่าที่

ปรากฏในรัฐธรรมนูญที่ก�าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น	 แต่ยังมีสิทธิท่ีรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้

โดยปริยาย	 หากกรณีที่มีปัญหาก็ย่อมเป็นอ�านาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะก�าหนดให้เป็นรูปธรรมว่า

สิทธิมีอะไรบ้าง	 โดยประชาชนผู้ถูกละเมิดสามารถใช้ร้องขอต่อศาลเพื่อให้เกิดการส่งเสริม	สนับสนุน	

และช่วยเหลือให้ประชาชนได้รับสิทธิตามรัฐธรรมนูญตาม	มาตรา	28	วรรคสอง	ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า	

	 	 มาตรา	28	วรรคสอง	บคุคลซึง่ถกูละเมดิสทิธหิรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนญูฉบบันีรั้บรองไว้	สามารถ

ยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้	

	 	 ท้ังน้ี	 เพื่อคุ ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่าง 

เป็นรูปธรรม	 ซึ่งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 2540	 ไม่มีบทบัญญัติลักษณะนี	้	 

โดยบทบญัญติัท่ีเกีย่วกบัสทิธเิสรภีาพบุคคล		จะมคี�าว่า	“ทัง้นี	้ให้เป็นไปตามทีก่ฎมายบญัญตั”ิ	ก�ากบัไว้		

เป็นผลให้สทิธหิลายประการไม่ถกูปฏบิติัเนือ่งจากรัฐบาลล่าช้าหรือไม่ออกกฎหมายรับรองสิทธดัิงกล่าว

	 	 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2550	มาตรา	28	วรรคสอง	ประกอบมาตรา	27	 

จึงได้บัญญัติให้ฝ่ายนิติบัญญัติ	 ฝ่ายบริหาร	 ฝ่ายตุลาการ	 ผูกพันต่อสิทธิเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรอง

ไว้โดยตรงในการตรากฎหมาย	 การบังคับใช้กฎหมาย	 และการตีความกฎหมาย	 กล่าวคือ	 อ�านาจรัฐ 

อาจกระท�าการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้	จึงเปิดให้ประชาชนผู้ถูกละเมิดสิทธิ

เสรภีาพจากการใช้อ�านาจมหาชนของรฐัสามารถใช้สทิธทิางศาลเพือ่ให้ศาลบงัคบัให้รฐัต้องปฏบิตัติาม

สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้ในหมวดที่	3	ได้โดยตรง	

	 	 กล่าวได้ว่า	 เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ	 โดยให้ศาลรัฐธรรมนูญ

เป็นองค์กรควบคุมตรวจสอบองค์กรนิติบัญญัติ	องค์กรบริหาร	และองค์กรตุลาการว่าได้มีการกระท�า

อันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพหรือไม่	มีผลให้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนั้นมีผลในทางปฏิบัติ

อย่างแท้จริง
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การปกครองในระบอบประชาธิปไตยกับการปฏิรูปสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายหลังปี พุทธศักราช 2540

  2. การขยายสิทธิเสรีภาพ กระบวนการคุ้มครอง และการบังคับให้เกิดสิทธิเสรีภาพ

	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 ได้ขยายสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีประชาชน 

ควรจะได้รับให้กว้างขวางมากขึ้น	และเพิ่มสิทธิและเสรีภาพตามหลักสิทธิมนุษยชน

	 	 2.1)	 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	 (access	 to	 justice)	 เป็นการรับรองสิทธิให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวก	 รวดเร็ว	 และเป็นธรรม	 เพ่ือเป็นหลักประกันแห่งสิทธิ

มนุษยชน	ดังปรากฏการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญในบทบัญญัติดังนี้

	 	 มาตรา	32	บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย		

	 	 การทรมาน	 ทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม	 จะกระท�า

มิได้	 แต่การลงโทษตามค�าพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติ	 ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษ 

ด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้	

	 	 การจับและการคุมขังจะกระท�ามิได้	 เว้นแต่มีค�าสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตาม 

ที่กฎหมายบัญญัติ	

	 	 การค้นตัวบุคคลหรือกระท�าใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท�ามิได้	 

เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ

	 	 ในกรณีที่มีการกระท�าซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง	 ผู้เสียหาย	 พนักงาน

อัยการ	 หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหาย	 มีสิทธิร้องต่อศาลเพ่ือให้สั่งระงับหรือเพิกถอน

การกระท�าเช่นว่านั้น	 รวมทั้งจะก�าหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น 

ด้วยก็ได้

	 	 การแก้ไขปรับปรุงมาตราดังกล่าวนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ถูกละเมิดสิทธิและ

เสรภีาพได้ใช้สทิธใินการปกป้องตนเองได้รวดเร็ว	และกว้างขวางข้ึน	เพราะเมือ่ถูกละเมดิสิทธกิส็ามารถ

ร้องขอความเป็นธรรมต่อศาลได้	 ซึ่งสาระในมาตรานี้ได้รับรองการใช้สิทธิทางศาล	 เพื่อให้การด�าเนิน

คดอีาญากบับุคคลของเจ้าหน้าทีรั่ฐต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย	โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการตาม

กฎหมายอาญาหรอืกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	และต้องด�าเนนิการแก้ไขเยยีวยาให้แก่ประชาชน

ผู้ถูกละเมิดโดยเร็ว	 โดยไม่ต้องพิจารณาว่ามีกฎหมายใดรองรับหรือไม่	 แต่สามารถด�าเนินการตาม

เจตนารมณ์ที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ได้ทันที

	 	 ส�าหรับในมาตรา	 40	 ยังได้บัญญัติสาระส�าคัญของสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ประชาชนจะได้รับใน

กระบวนการยุติธรรมให้ครบถ้วน	 รวมถึงการเพิ่มหลักการท่ีเกี่ยวกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

ดังนี้

	 	 มาตรา	40	บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม	ดังต่อไปนี้

	 	 (1)	สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย	สะดวก	รวดเร็ว	และทั่วถึง
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	 	 (2)	สิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนพิจารณาซึ่งอย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่อง 

การได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย	 การได้รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ	 

การเสนอข้อเท็จจริงข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานของตน	 การคัดค้านผู ้พิพากษาหรือตุลาการ	 

การได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะและการได้รับทราบ

เหตุผลประกอบค�าวินิจฉัย	ค�าพิพากษาหรือค�าสั่ง

	 	 (3)	บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง	รวดเร็ว	และเป็นธรรม	

	 	 (4)	ผูเ้สยีหาย	ผูต้้องหา	โจทก์	จ�าเลย	คูก่รณ	ีผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย	หรือพยานในคดีมสิีทธไิด้รับการ

ปฏิบัติที่เหมาะสมในการด�าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม	 รวมทั้งสิทธิในการได้รับการสอบสวน

อย่างถูกต้อง	รวดเร็ว	เป็นธรรม	และการไม่ให้ถ้อยค�าเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง

	 	 (5)	ผู ้เสียหาย	 ผู ้ต้องหา	 จ�าเลย	 และพยานในคดีอาญา	 มีสิทธิได้รับความคุ ้มครองและ 

ความช่วยเหลือที่จ�าเป็นและเหมาะสมจากรัฐ	 ส่วนค่าตอบแทน	 ค่าทดแทน	 และค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็น 

ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

	 	 (6)	เด็ก	 เยาวชน	 สตรี	 ผู้สูงอายุ	 หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ	 ย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครอง

ในการด�าเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสมและย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมในคดี 

ที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ

	 	 (7)	ในคดีอาญา	 ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกต้อง	 

รวดเร็ว	 และเป็นธรรม	 การต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ	 การตรวจสอบหรือได้รับทราบพยานหลักฐาน 

ตามสมควร	การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ	และการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว

	 	 (8)	ในคดีแพ่ง	บุคคลมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสมจากรัฐ

	 	 กล่าวได้ว ่ารัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้รับรองสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

แก่ผู้เปราะบางในสังคม	 ตามหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งควรได้รับการปกป้องคุ้มครองในการเข้าถึงสิทธิ 

ขัน้พืน้ฐานในการด�ารงชวีติและได้รบัความเป็นธรรมในกระบวนการพจิารณาคดอีย่างเหมาะสม	รวมทัง้

จะต้องมีการตรากฎหมายเพือ่ก�าหนดรายละเอยีดในแต่ละเร่ืองตามขอบเขตทีก่�าหนดไว้	รวมทัง้เพือ่ให้

ผูก้ระท�าการละเมดิสทิธไิด้รบัความยตุธิรรมในกระบวนการพิจารณาทัง้ในคดีอาญาและคดีแพ่งมสิีทธิ

ได้รับความเสมอภาคในการต่อสู้คดีมากยิ่งขึ้น

	 	 2.2)	 การขยายสิทธิและเสรีภาพที่จะได้รับการศึกษาและบริการด้านสาธารณสุข

	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 ได้เพิ่มเติมสิทธิและเสรีภาพ 

ทีจ่ะได้รับสวัสดกิารด้านการศกึษาและการบรกิารด้านสาธารณสขุมากขึน้	ได้แก่	การจดัให้มกีารศกึษา 

และบริการด้านสาธารณสุข	 พร้อมทั้งให้หลักประกันด้านคุณภาพของการศึกษาย่อมเป็นหน้าที่ 

ของรฐัทีต้่องให้จดัสรรทรพัยากรในการสนบัสนนุและพฒันาคณุภาพการศกึษาและบรกิารสาธารณสขุ
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การปกครองในระบอบประชาธิปไตยกับการปฏิรูปสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายหลังปี พุทธศักราช 2540

ขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและมีความเสมอภาค	 โดยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	 2550	 ได้รับรองสิทธิของผู้เปราะบางทางสังคมที่จะต้องได้รับการศึกษา	 (access	 to	 

education)	 อย่างเท่าเทียมด้วย	 รวมทั้งยังระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการศึกษาทางเลือกและส่งเสริม

จัดบริการด้านการศึกษาขององค์กรในภาคส่วนอื่นที่มิใช่รัฐ	 ดังเช่นองค์กรวิชาชีพหรือองค์กรเอกชน	

โดยรับรองการจัดบริการหรือส่งเสริมการศึกษาทางเลือก	 การเรียนรู้ด้วยตนเอง	 และการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิตอย่างเหมาะสม	 ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ส�าหรับแนวทางการได้รับการศึกษาเพื่อให้เกิด 

ความทั่วถึงและเท่าเทียมกันดังปรากฏในบทบัญญัติดังนี้

	 	 มาตรา	49	บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัด

ให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

  ผู้ยากไร้	ผู้พิการหรือทุพพลภาพหรืออยู่ในสภาวะยากล�าบากต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและ

การสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น

	 	 การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน	 การศึกษาทางเลือกของประชาชน	

การเรียนรู้ด้วยตนเอง	 และการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 ย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสม 

จากรัฐ

	 	 นอกจากการรับรองสิทธิและเสรีภาพในการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในรัฐธรรมนูญ

ฉบับปัจจุบันในลักษณะที่กว้างกว่าฉบับก่อนหน้าแล้ว	 ยังปรากฏการขยายสิทธิในการได้รับบริการ 

ขั้นพื้นฐานเพื่อเข้าถึงระบบสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ	 เพื่อเป็นหลักประกันและคุ้มครองสิทธิ

ของประชาชนในการด�ารงชีวิต	ดังปรากฏในบทบัญญัติดังนี้

	 	 มาตรา	 51	 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและ 

ได้มาตรฐาน	 และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดย 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

	 	 บุคคลย่อมมสีทิธไิด้รบัการบรกิารสาธารณสขุจากรฐัซึง่ต้องเป็นไปอย่างทัว่ถงึและมปีระสทิธิภาพ

	 	 บคุคลย่อมมสีทิธไิด้รบัการป้องกันและขจดัโรคติดต่ออนัตรายจากรฐัอย่างเหมาะสม	โดยไม่เสยี

ค่าใช้จ่ายและทันต่อเหตุการณ์	

	 	 2.3)	 การขยายสิทธิตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 ได้ให้การรับรองคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพของคนในสังคมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน	 ซ่ึงรับรองสิทธิและเสรีภาพ 

พื้นฐานของประชาชน	 อย่างไรก็ดี	 เมื่อพิจารณาในเนื้อหาสาระจะพบว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

ได้ขยับขยายรายละเอียดในเน้ือหาของสิทธิให้มีความครอบคลุมและมีความเหมาะสมกับสภาพสังคม

ปัจจุบันมากขึ้น	
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นิสสัย บุญศิริ

	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 ได้ให้ความคุ้มครองสิทธิของเด็ก 

เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญก่อนหน้า	 ในฐานะผู้ที่ต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมเพื่อ

ประกนัการมชีวีติทีอ่ยูร่อด	(Rights	to	Survival)	รับรองสิทธิทีจ่ะได้รับการปกป้องและคุม้ครอง	(Rights	

to	Protection)	สิทธิในการพัฒนาอย่างรอบด้าน	 (Rights	 to	Development)	และสิทธิที่จะได้รับ 

การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเป็นส�าคัญ	(Rights	to	Participation)	ซึ่งได้ขยับขยายการรับรอง

สิทธิได้รับการฟื้นฟูจากผลของความรุนแรงดังกล่าวและการห้ามแทรกแซงและจ�ากัดสิทธิของบุคคล

เพือ่ให้สถาบนัครอบครวัได้รบัการดแูลและคุม้ครองโดยกฎหมาย	รวมทัง้การคุม้ครองสิทธผู้ิด้อยโอกาส

ทางสังคมในลักษณะอื่น	 ๆ	 และผู้สูงอายุให้ได้รับบริการจากรัฐอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชน 

ทุกคนพึงได้รับอย่างเหมาะสมอย่างน้อยที่สุดก็เพื่อการด�ารงชีวิตที่ดี	 ซ่ึงในรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 ก็ได้ขยายความคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชน	 รวมไปถึง 

สตรีและบุคคลในครอบครัวให้ได้รับความคุ้มครองจากรัฐที่ปราศจากหนทางการใช้ความรุนแรงและ

การปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม	ซึ่งปรากฏในบัญญัติดังนี้

	 	 มาตรา	52	 เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการอยู่รอดและได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย	จิตใจ	และ 

สติปัญญาตามศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	โดยค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน

เป็นส�าคัญ

	 	 เด็ก	 เยาวชน	 สตรี	 และบุคคลในครอบครัว	 มีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากรัฐ	 ให้ปราศจาก 

การใช้ความรนุแรงและการปฏบัิตอัินไม่เป็นธรรม	ทัง้มสีทิธไิด้รบัการบ�าบดัฟ้ืนฟใูนกรณทีีม่เีหตดุงักล่าว

	 	 การแทรกแซงและการจ�ากัดสิทธิของเด็ก	 เยาวชน	 และบุคคลในครอบครัว	 จะกระท�ามิได	้ 

เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 เฉพาะเพ่ือสงวนและรักษาไว้ซ่ึงสถานะของ

ครอบครัวหรือประโยชน์สูงสุดของบุคคลนั้น

	 	 เด็กและเยาวชนซึ่งไม่มีผู้ดูแลมีสิทธิได้รับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมที่เหมาะสมจากรัฐ

	 	 ส�าหรับผู ้สูงอายุได้เพิ่มสิทธิส�าหรับผู ้สูงอายุที่ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพให้ได้รับ 

ความช่วยเหลือท้ังสวัสดิการ	 สิ่งอ�านวยความสะดวกสาธารณะและความช่วยเหลืออื่น	 ๆ	 อย่าง 

สมศักดิ์ศรีและเหมาะสมจากรัฐ	 นับว่าเป็นการรับรองสิทธิของผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับสภาพสังคม 

ปัจจุบันที่มีแนวโน้มเป็นสังคมผู้สูงอายุ	 (Aging	 society)	 รวมทั้งการเพิ่มสิทธิที่จะได้รับสวัสดิการ 

และสิ่งอ�านวยความสะดวกสาธารณะของบุคคลผู ้พิการหรือทุพพลภาพ	 โดยครอบคลุมถึง 

บุคคลวิกลจริตด้วย	 นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 ยังได้เพิ่ม

สิทธิของบุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ	 ให้ได้รับการคุ้มครองและได้รับ 

ความช่วยเหลือจากรัฐอย่างเหมาะสมด้วยเช่นกัน
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การปกครองในระบอบประชาธิปไตยกับการปฏิรูปสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายหลังปี พุทธศักราช 2540

การขยายสิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน
	 	 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยตรงนับเป็นกระบวนการที่ท�าให้ทุกกลุ่มทุกฝ่าย

มีบทบาทส�าคัญต่อการประกันความเสมอภาคทางการเมือง	 เปิดโอกาสให้กลุ่มพลังทางสังคมต่าง	 ๆ	 

ได้มีส่วนมีเสียงอย่างเสมอภาคในการตัดสินใจทางการเมือง	 โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	 2550	 ได้ให้สิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงแก่ประชาชนมากข้ึน	 อันได้แก่	 

การเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติโดยประชาชน	 การเข้าชื่อเสนอถอดถอนผู้ด�ารงต�าแหน่ง	 และ 

การออกเสียงประชามติ

	 	 3.1)	 การเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติโดยประชาชน	

	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	ได้ก�าหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

สามารถเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	 โดยมีการเปลี่ยนแปลง

แก้ไขจ�านวนประชาชนที่เข้าช่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติจากเดิม	 50,000	 คน	 เป็น	 10,000	 คน	 

เพ่ือให้การด�าเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัติท�าได้โดยง่ายและคล่องตัวยิ่งข้ึน	 และเพ่ือให้รัฐบาล 

ได้รบัทราบถึงเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัทีป่ระชาชนเป็นผูเ้สนอจงึก�าหนดให้คณะกรรมการวสิามญั 

เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นต้องประกอบด้วยผู้แทนของประชาชนที่เข้าช่ือด้วย	 จ�านวน 

ไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาจากรัฐสภาและน�าไปบัญญัติ

เป็นพระราชบัญญัติต่อไปดังปรากฏบทบัญญัติดังนี้

	 	 มาตรา	 163	 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่น้อยกว่า	 10,000	 คน	 มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อ 

ประธานสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามที่ก�าหนดในหมวด	 3	 และหมวด	 5	 แห่ง

รัฐธรรมนูญนี้	

	 	 ค�าร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องจัดท�าร่างพระราชบัญญัติเสนอมาด้วย

	 	 หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่อ	รวมทั้งการตรวจสอบรายชื่อ	ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

	 	 ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง	สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต้องให้ผู้แทน

ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นชี้แจงหลักการของร่างพระราช

บัญญัติ	 และคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะต้องประกอบด้วย 

ผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมาธิการทั้งหมดด้วย

	 	 3.2)	 การเข้าชื่อเสนอถอดถอนผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง

	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	ได้ก�าหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

มสีทิธเิข้าชือ่ร้องขอต่อประธานวฒุสิภาเพือ่ให้วฒุสิภามมีติตามมาตรา	274	ให้ถอดถอนผู้ด�ารงต�าแหน่ง

ทางการเมือง	โดยมีการลดจ�านวนการเข้าชื่อจากเดิม	50,000	คน	เหลือเพียง	20,000	คน	เพื่อให้การ

มีส่วนร่วมในการตรวจสอบผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองโดยประชาชนสามารถกระท�าได้โดยง่ายและ

เป็นจริงในปฏิบัติ	ดังปรากฏในบทบัญญัติดังนี้
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นิสสัย บุญศิริ

	 	 มาตรา	164	ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ�านวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน	มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อ

ประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติตามมาตรา	 274	 ให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา	 270	 ออกจาก

ต�าแหน่งได้

	 	 ค�าร้องขอตามวรรคหน่ึงต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาผู้ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวกระท�าความผิด

เป็นข้อ	ๆ	ให้ชัดเจน

	 	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขในการที่ประชาชนจะเข้าชื่อร้องขอตามวรรคหนึ่ง	 ให้เป็นไป

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

	 	 3.3)	 การออกเสียงประชามติ

	 	 การออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญ	 พุทธศักราช	 2540	 เป็นเพียงการขอค�าปรึกษาจาก

ประชาชนของคณะรัฐมนตรี	 โดยท้ายท่ีสุดแล้วไม่ว่าผลการออกเสียงประชามติจะเป็นอย่างไรก็ตาม	

ก็เป็นเพียงค�าปรึกษาท่ีคณะรัฐมนตรีควรรับฟัง	 ซ่ึงไม่จ�าเป็นต้องปฏิบัติตามก็ได้	 ดังนั้น	 ประชามติ 

ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้าจึงมีผลทางกฎหมายคือ	 คณะรัฐมนตรีเพียงแต่รับฟัง	 แต่ไม่จ�าเป็น 

ต้องเชื่อฟังปฏิบัติตามประชามตินั้น

 

บทสรุป
	 	 ขณะที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 2550	 ได้ก�าหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงประชามติ	 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั่นคือ	ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

มีสิทธิในการมีส่วนรวมทางการเมอืงโดยตรงด้วยการออกเสยีงประชามต	ิซึง่สามารถด�าเนนิการได้จาก

สาเหต	ุ2	ประการ	คอื	ประการแรก	คณะรฐัมนตรเีสนอให้มกีารออกเสยีงประชามติ	และประการทีส่อง	 

ในกรณมีกีฎหมายบัญญติัให้เรือ่งใดต้องด�าเนินการออกเสยีงประชามต	ิทัง้นี	้ในการออกเสยีงประชามติ

อาจให้มีผลเป็นข้อยุติหรือเป็นการให้ค�าปรึกษาก็ได้	 โดยขึ้นอยู่กับเรื่องที่จะด�าเนินการออกเสียง

ประชามติ	ดังจะเห็นได้ว่า	ผลของการออกเสียงประชามติมีนัยส�าคัญมากกว่ารัฐธรรมนูญฉบับเดิม

	 	 ดังนั้น	 เจตนารมณ์ส�าคัญของรัฐธรรมนูญในการก�าหนดช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน

โดยตรงเป็นเสมือนการแบ่งปันอ�านาจ	 เพื่อให้กลุ่มคนที่มีเสียงข้างน้อยในสังคมสามารถน�ามาใช้ 

เพือ่ปกป้องสทิธปิระโยชน์ของตนในเวทกีารเมอืง	ยิง่ไปกว่านัน้ยงันบัเป็นสทิธใินการร่วมก�าหนดตดัสนิ

วิถีการด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในทางการเมือง	 ร่วมก�าหนดตัดสินกฎกติกาการอยู่ร่วมกันได้ด้วยตนเอง

อย่างสันติ
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การปกครองในระบอบประชาธิปไตยกับการปฏิรูปสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายหลังปี พุทธศักราช 2540

บรรณานุกรม

บวรศกัดิ	์อวุรรณโณ,	สารานกุรมรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(พุทธศกัราช	2540)	:	เจตนารมณ์ 

	 	 รัฐธรรมนูญ,	หน้า	63

บรรเจิด	 สิงคะเนติ,	 หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ	 และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์,	 พิมพ์คร้ังที่	 3	 

	 	 (กรุงเทพ	ฯ	:	วิญญูชน,	2552)	หน้า	85

สมคิด	 เลิศไพฑูรย์,	 กฎหมายรัฐธรรมนูญ	 :	 หลักการใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 

	 	 พุทธศักราช	2550,	(กรุงเทพ	ฯ	:	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	2548)	หน้า	73
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*	 คณบดคีณะนติศิาสตร์	สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์,	ผูเ้ข้ารบัการอบรมหลกัสตูร	“หลกันติธิรรมเพือ่ประชาธปิไตย”	 
	 (นธป.)	รุ่นที่	2	ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

บรรเจิด สิงคะเนติ*

ปัญหาการเป็นผู้ทรงสิทธิตามรัฐธรรมนูญไทย

บทน�า
	 	 สภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงจากช่วงหลังสงครามเย็นที่โลก 

มีความหวาดกลัวต่อคนต่างด้าว	โดยเฉพาะจากประเทศที่มีแนวคิดอุดมการณ์ต่างกัน	ประเด็นปัญหา

ดงักล่าวจงึน�าไปสูก่ารตีความเรือ่งสทิธแิละเสรภีาพทีเ่คร่งครดัและจ�ากดัแคบเฉพาะบคุคลทีม่สัีญชาติ

ของรฐันัน้ๆ	ทัง้น้ี	เพือ่ไม่ให้มผีลกระทบต่อปัญหาความมัน่คงของรฐันัน้ๆ	แต่เมือ่โลกเข้าสูย่คุการแข่งขนั

ด้านการค้าการลงทุน	 ด้วยเหตุผลด้านการค้าการลงทุน	 ความพยายามในการรวมกลุ่มประเทศต่างๆ

เพ่ือน�าไปสู่การลดต้นทุนด้านการค้าการลงทุน	 เพ่ือเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการค้าเป็น

แนวโน้มทีเ่กิดขึน้ทัว่โลก	กลุม่ประเทศในสหภาพยโุรปเป็นผูน้�าในการรวมกลุม่ประเทศและน�าไปสูก่าร

ลดบทบาทของพรมแดนของแต่ละประเทศ	ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายของผู้คนอย่างเสรี	ประชาคม

อาเซียนก�าลังเดินตามแนวทางของสหภาพยุโรปแม้จะอยู่ในช่วงเริ่มต้น	 แต่ความมุ่งหมายในเบื้องต้น 

มุ่งหมายไปที่	 “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”	 หรือ	 AEC	 ซ่ึงน�าไปสู่ผลท�าให้เกิดการเคลื่อนย้ายของ 

ผู้คนในประชาคมอาเซียนมากข้ึน	 ตามศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียน 

โลกก�าลงักลบัไปสูย่คุโบราณท่ีอาณาเขตพรมแดนมคีวามส�าคญัน้อยลง	แต่ในขณะทีก่ฎหมายภายในของ

แต่ละประเทศ	โดยเฉพาะรฐัธรรมนญูในหมวดสทิธิเสรีภาพยงัคงหลักการหรือแนวคดิตามหลักการเดิม

ในอดีต	กล่าวคือ	การก�าหนดความสมัพนัธ์ระหว่างรฐักบัประชาชนไว้ในบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูนัน้

โดยทัว่ไปถอืว่าเป็นการก�าหนดความสมัพนัธ์ระหว่างรัฐนัน้ๆ	กบัประชาชนของรัฐนัน้ๆ	เท่านัน้	แต่เมือ่

บริบทความสัมพันธ์ของโลกเปลี่ยนแปลงไป	 การเคลื่อนย้ายของผู้คนเกิดมากขึ้นตามศักยภาพในทาง

เศรษฐกิจของแต่ละประเทศที่จะดึงดูดแรงงานจากประเทศที่มีศักยภาพน้อยกว่า	หรือการเคลื่อนย้าย

ผูค้นจากเหตผุลอืน่ๆ	เช่น	กรณขีองผูส้งูวยัจากประเทศหนึง่มาพกัอาศยัอยูร่ะยะยาวในอกีประเทศหนึง่

หรือการเดินทางเข้ามาด้วยเหตุผลของการท่องเที่ยว	 ฯลฯ	 ประเด็นต่างๆ	 เหล่านี้เป็นสภาพความ 

เป็นจริงที่เกิดขึ้นในบรรดาประเทศต่างๆ

_17-0121(001)P4.indd   112 5/17/60 BE   1:42 PM



113วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 54 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2559

ปัญหาการเป็นผู้ทรงสิทธิตามรัฐธรรมนูญไทย

1	 หยุด	 แสงอุทัย,	 ค�าอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (พ.ศ.	 2511)	 เรียงมาตราและค�าอธิบายรัฐธรรมนูญทั่วไป 
	 โดยย่อ	พระนคร	:	โรงพิมพ์กรุงสยามการพิมพ์,	2511,	น.	103

	 	 ในขณะที่สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญได้พัฒนาการจากยุคอดีต	 คือสิทธิเสรีภาพที่จะปฏิเสธ 

มิให้อ�านาจรัฐเข้ามายุ่งเกี่ยวกล�้ากลายในปริมณฑลส่วนบุคคล	 หรือเราเรียกว่า	 “สิทธิที่จะปฏิเสธ 

อ�านาจรัฐ”	 ซึ่งเป็นสิทธิในยุคเร่ิมต้น	 สิทธิเสรีภาพได้พัฒนามาสู่ยุคที่เรียกว่า	 “สิทธิเสรีภาพเพื่อการ

ด�ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ”	 ซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพที่เรียกร้องให้เข้ามาด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง	 

เพือ่ท�าให้บุคคลสามารถบรรลคุวามมุง่หมายแห่งสทิธดิงักล่าวได้	เช่น	สทิธใินการรกัษาพยาบาล	สทิธใิน 

การเรียน	 สิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณะ	 เป็นต้น	 ค�าถามที่ตามมาต่อสิทธิเหล่านี้คือ	 รัฐจะสงวน

สิทธิเหล่านี้เฉพาะบุคคลที่เป็นคนไทยได้หรือไม่	 หรือสิทธิในลักษณะดังกล่าวเป็น	 “สิทธิ”	 ที่เรียกว่า	

“สิทธิมนุษยชน”	 ซึ่งควรจะตกได้กับบุคคลทุกคน	 ประเด็นปัญหาเหล่านี้จะเป็นปัญหาที่รัฐธรรมนูญ 

ยงัไม่มคี�าตอบทีชั่ดเจนต่อปัญหาดงักล่าว	ในขณะทีค่วามเปลีย่นแปลงในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 

ได้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว	 และจะพัฒนาไปสู่ความแนบแน่นของประชาคมอาเซียน 

มากขึน้ตามล�าดบักฎหมายภายใน	โดยเฉพาะรัฐธรรมนญูควรจะต้องมแีนวทางทีช่ดัเจนเพ่ือตอบค�าถาม

ดังกล่าว

1. ผู้ทรงสิทธิตามรัฐธรรมนูญไทย

	 	 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทยโดยเฉพาะฉบับถาวรมักจะบัญญัติหมวดสิทธิและเสรีภาพ 

ไว้ใน	หมวด	3	และให้ช่ือหมวดนีว่้า	“สทิธแิละเสรีภาพของชนชาวไทย”	และแนวค�าอธบิายในทางต�ารา

ของไทยก็อธิบายว่าค�าว่า	“บุคคล”	ในหมวดนี้หมายเฉพาะ	บุคคลที่เป็นคนไทยเท่านั้น	ปรมาจารย์ใน

ทางกฎหมาย	ศาสตราจารย์	ดร.หยุด	แสงอุทัย	อธิบายว่า	หมวด	3	นี้บัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพ

ของชนชาวไทย	ค�าว่า	“ชนชาวไทย”	นี้มีผู้มีความเห็นกันว่า	มีความหมายแตกต่างกับค�าว่า	“ปวงชน 

ชาวไทย”	 ซึ่งมีใช้อยู่ในมาตรา	 3	 ค�าว่า	 “ชนชาวไทย”	 ในหมวด	 3	 หมายความรวมถึงคนต่างด้าว 

ที่อยู่ในประเทศไทยด้วย	 ซึ่งศาสตราจารย์	 ดร.หยุด	 แสงอุทัย	 ไม่เห็นด้วย	 เพราะการบัญญัติเช่นนี ้

จะขัดกับค�าว่า	“ชนชาวไทย”	ที่ใช้ในมาตรา	3	และในหมวด	3	นี้	และตามหลักรัฐธรรมนูญทั่วไปต้อง

ถือว่า	รัฐธรรมนูญย่อมก�าหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับคนสัญชาติของรัฐนั้นเองไม่ได้ก�าหนดความ

สมัพนัธ์กบัคนต่างด้าวอ่ืน	ถ้ารฐัธรรมนญูจะให้สทิธเิสรภีาพแก่คนต่างด้าวก็ต้องบญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนญู 

โดยเจาะจง	 ในกรณีท่ีรัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติไว้	 คนต่างด้าวจะมีสิทธิเพียงใดย่อมเป็นไปตามสนธิ

สญัญาและกฎหมายซึง่ไม่ใช่เรือ่งของรฐัธรรมนญู1	แนวทางการตีความดงักล่าวน่าจะมอีทิธพิลต่อการใช้ 

การตีความบทบัญญัติในหมวด	3	“สิทธิและเสรีภาพขอชนชาวไทย”	เป็นแนวทางหลัก
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บรรเจิด สิงคะเนติ

	 	 หากพิจารณาแนวทางในการร่างรัฐธรรมนูญของไทย	 นับต้ังแต่รัฐธรรมนูญ	 2540	 ซ่ึงเป็น

รฐัธรรมนญูฉบบัทีน่�ามาซึง่ความเปลีย่นแปลงเก่ียวกบับทบญัญติัในหมวดสิทธแิละเสรีภาพรัฐธรรมนญู	

2550	ร่างรัฐธรรมนูญ	(ฉบับ	พ.ศ.	2558)	และร่างรัฐธรรมนูญ	ฉบับ	พ.ศ.	2559	เพื่อพิจารณาแนวคิด

การร่างรัฐธรรมนูญของไทย

	 	 1.1	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2540

	 	 รัฐธรรมนูญ	 ฉบับ	 2540	 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่น�าความเปลี่ยนแปลงอย่างส�าคัญโดยมี 

การบญัญัตหิลักส�าคญัไว้ในหมวดสทิธเิสรภีาพ	กล่าวคอื	หลกัความผกูพนัโดยตรงต่อสทิธแิละเสรภีาพ,	

หลกัการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพโดยองค์กรตลุาการ,	หลกัประกนัในการตรากฎหมายจ�ากดัสทิธแิละ

เสรีภาพ	เป็นต้น	แต่ส�าหรับประเด็นในเรื่องของผู้ทรงสิทธิ	รัฐธรรมนูญฉบับ	2540	ยังคงใช้ชื่อหมวดว่า	

“สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย”	ตามแนวทางของรัฐธรรมนูญที่บังคับใช้มาในอดีต

	 	 1.2	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550

	 	 รัฐธรรมนูญฉบับ	2550	ได้บัญญัติให้หมวดสิทธิเสรีภาพอยู่ในหมวด	3	โดยใช้ชื่อว่า	“สิทธิและ

เสรีภาพของชาวไทย”	และในหมวด	3	นี้ยังแบ่งออกเป็น	13	ส่วน	ดังนี้

	 	 	 	 ส่วนที่	1		บททั่วไป

	 	 	 	 ส่วนที่	2		ความเสมอภาค

	 	 	 	 ส่วนที่	3		สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล

	 	 	 	 ส่วนที่	4		สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

	 	 	 	 ส่วนที่	5		สิทธิในทรัพย์สิน

	 	 	 	 ส่วนที่	6		สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ

	 	 	 	 ส่วนที่	7		สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน

	 	 	 	 ส่วนที่	8		 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา

	 	 	 	 ส่วนที่	9		สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ

	 	 	 	 ส่วนที่	10	สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน

	 	 	 	 ส่วนที่	11	เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม

	 	 	 	 ส่วนที่	12	สิทธิชุมชน

	 	 	 	 ส่วนที่	13	สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ

	 	 จากการพิจารณาหมวดสิทธิเสรีภาพของรัฐธรรมนูญ	 2550	 แม้จะมีการแบ่งประเภทสิทธิ 

ออกเป็นหลายส่วนก็ตามแต่ก็มิได้มีการจ�าแนกเรื่องของผู้ทรงสิทธิแต่อย่างใด	 แนวโน้มการตีความ 

ผู้ทรงสิทธิในหมวดนี้จึงเป็นไปตามแนวทางการตีความแนวเดิมท่ีตีความว่า	 “บุคคล”	 ในหมวด	 3	 

ย่อมหมายถึงบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
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ปัญหาการเป็นผู้ทรงสิทธิตามรัฐธรรมนูญไทย

	 	 1.3	 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	....	(ฉบับยกร่าง	2558)2

	 	 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช....	 (ฉบับยกร่าง	 2558)	 เป็นฉบับที่มีการ 

วางโครงสร้างแตกต่างจากฉบับอื่นๆ	 โดยเฉพาะอย่างในหมวดสิทธิและเสรีภาพ	 โดยวางโครงสร้าง 

แบ่งออกเป็น	 4	 ภาค	 ดังนี้	 ภาค	 1	 รากฐานของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข	ภาค	2	ผู้น�าการเมืองที่ดีและสถาบันการเมือง	ภาค	3	หลักนิติธรรม	ศาล	และองค์กร

ตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ	และภาค	4	การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง

	 	 โดยภาค	1	รากฐานของระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมขุแบ่งออกเป็น	

2	หมวด

	 	 	 หมวด	1		พระมหากษัตริย์

	 	 	 หมวด	2		ประชาชน	ซึ่งในหมวดนี้ยังแบ่งออกเป็น	4	ส่วน	ดังนี้

	 	 	 	 	 	 	 	 ส่วนที่	1		ความเป็นพลเมืองและหน้าที่ของชนชาวไทย

	 	 	 	 	 	 	 	 ส่วนที่	2	 สิทธิและเสรีภาพของบุคคล

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ตอนที่	1	 บททั่วไป

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ตอนที่	2		สิทธิมนุษยชน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ตอนที่	3		สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

	 	 	 	 	 	 	 	 ส่วนที่	3	 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของชนชาวไทย

	 	 	 	 	 	 	 	 ส่วนที่	4		การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของชนชาวไทย

	 	 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช....	 (ฉบับยกร่าง	 2558)	 เป็นฉบับที่มีการ

แยกอย่างชัดเจนระหว่าง	“สิทธิมนุษยชน”	กับ	“สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย”	เป็นครั้งแรกที่ม ี

ความพยายามในการแยกในเรื่องดังกล่าว	หากพิจารณาในรายละเอียดของตอนที่	2	“สิทธิมนุษยชน”	

และตอนที่	3	“สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย”	อาจแบ่งได้	ดังนี้

	 	 ตอนที่	2	 “สทิธมินษุยชน”	ตามทีก่�าหนดไว้ในร่างรัฐธรรมนญูฉบบัดังกล่าวมสิีทธแิละเสรีภาพ

ดังต่อไปนี้

	 	 	 	 	 	 	 (1)		 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียม

กัน	(มาตรา	35)

	 	 	 	 	 	 	 (2)		บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย	(มาตรา	36)

2		 ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนีเ้ป็นร่างรัฐธรรมนูญท่ียกร่างโดย	 “คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ”	 ซึ่งมีศาสตราจารย์	 
	 ดร.บวรศักด์ิ	 อุวรรณโณ	 เป็นประธาน	 ซึ่งเป็นร่างที่ไม่ผ่านการลงคะแนนเสียงของ	 “สภาปฏิรูปแห่งชาติ”	 เมื่อวันที่	 6	 
	 กันยายน	2558
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บรรเจิด สิงคะเนติ

	 	 	 	 	 	 	 (3)		บุคคลไม่ต้องรับโทษทางอาญา	เว้นแต่ได้กระท�าการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลา

ที่กระท�านั้นบัญญัติเป็นความผิดและก�าหนดโทษไว้	(มาตรา	37)

	 	 	 	 	 	 	 (4)		สิทธิของบุคคลในครอบครัว	(มาตรา	38)

	 	 	 	 	 	 	 (5)		บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน	(มาตรา	39)

	 	 	 	 	 	 	 (6)		 บคุคลย่อมมเีสรภีาพในการส่ือสารถงึกันโดยทางท่ีชอบด้วยกฎหมาย	(มาตรา	40)

	 	 	 	 	 	 	 (7)		บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการนับถือศาสนา	(มาตรา	41)

	 	 	 	 	 	 	 (8)		บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น	(มาตรา	42)

	 	 	 	 	 	 	 (9)		สิทธิในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง	(มาตรา	43)

	 	 	 	 	 	 	 (10)	บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม	(มาตรา	44)

	 	 	 	 	 	 	 (11)	บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทยจะมีสิทธิทางเศรษฐกิจ

สังคมและวัฒนธรรมเพียงใด	 ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามที่รัฐจัดให้	 เพื่อเอื้อต่อการ 

ด�ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี	(มาตรา	45)

	 	 สิทธิตาม	 (1)	 –	 (9)	 ตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวถือว่าเป็น	 “สิทธิมนุษยชน”	 ส่วนสิทธิ 

ทางเศรษฐกิจ	 สังคมและวัฒนธรรมบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยจะมีสิทธิ

เพียงใด	ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามที่รัฐจัดให้	เพื่อเอื้อต่อการด�ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี

	 	 1.4	 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	...3

	 	 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2559	 ยังคงอาศัยแนวทางในการร่าง

เหมือนรัฐธรรมนูญ	2540	และรัฐธรรมนูญ	2550	กล่าวคือ	ในหมวด	3	“สิทธิและเสรีภาพของปวงชน 

ชาวไทย”	 ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการร่างรัฐธรรมนูญเหมือนรัฐธรรมนูญฉบับถาวรทุกฉบับที่ผ่านมา	 

แต่อย่างไรก็ตาม	ร่างรัฐธรรมนูญ	ฉบับ	...	ยังได้เพิ่มให้มี	หมวด	5	“หน้าที่ของรัฐ”	ซึ่งเป็นการบัญญัติ

ให้รัฐต้องมีหน้าที่ในการด�าเนินการต่างๆ	 ตามที่ก�าหนดไว้ในหมวด	 5	 และหากรัฐไม่ด�าเนินการ 

ให้เป็นไปตามท่ีก�าหนดไว้ย่อมก่อให้เกดิสทิธใินการฟ้องร้องเพือ่บงัคบัให้รฐัด�าเนนิการได้ตามทีบ่ญัญตัิ

ไว้ในมาตรา	514	ตวัอย่างการบญัญตัใิห้เป็นหน้าทีข่องรฐั	เช่น	มาตรา	52	วรรคหนึง่	บญัญตัว่ิา	“รฐัต้อง

ด�าเนนิการให้เดก็ทุกคนได้รบัการศกึษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวยัเรียนจนจบการศกึษาภาคบงัคบั

อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ประเด็นข้อพิจารณาเกี่ยวกับหมวด	หน้าท่ีของรัฐ	 ค�าว่าบุคคล 

3	 เป็นร่างรฐัธรรมนญูทีผ่่านประชามตเิมือ่วนัที	่7	สงิหาคม	2559	แต่ยงัมกีระบวนการทีจ่ะต้องไปปรบัแก้ไขเพิม่เตมิเนือ่งจาก 
	 มีค�าถามพ่วง	ดังนั้น	ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ	...	จึงยังอยู่ระหว่างกระบวนการในการประกาศใช้บังคับ
4		 มาตรา	51	“การใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นหน้าที่ของรัฐตามหมวดนี	้ถ้าการนั้น	เป็นการท�าเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
	 โดยตรง	 ย่อมเป็นสิทธิของประชาชน	 และชุมชนที่จะติดตามและเร่งรัดให้รัฐด�าเนินการ	 รวมตลอดทั้งฟ้องร้องหน่วยงาน 
	 ของรัฐที่เกี่ยวข้อง	เพื่อจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้น	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ”

_17-0121(001)P4.indd   116 5/17/60 BE   1:42 PM



117วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 54 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2559

ปัญหาการเป็นผู้ทรงสิทธิตามรัฐธรรมนูญไทย

ในหมวดนี้หรือการมีหน้าที่ของรัฐในหมวดนี้มีหน้าที่ต่อใครและบุคคลที่จะมีสิทธิในการฟ้องร้อง 

ให้รัฐด�าเนินการคือใคร	กล่าวโดยสรุป	ใครเป็นผู้ทรงสิทธิในหมวดนี้	ซึ่งบทบัญญัติมาตรา	51	ใช้ค�าว่า	

“ประชาชน”	ค�าถามคือ	ใครคือ	“ประชาชน”	และจะหมายเฉพาะ	“ประชาชนชาวไทย”	ดังแนวทาง

ในการตีความในหมวด	“สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย”	ใช่หรือไม่

	 	 จากการตรวจสอบรัฐธรรมนูญไทยและแนวทางการร่างรัฐธรรมนูญของไทยจะเห็นได้ว่ามี 

ความพยายามในการท�าให้	 “ผู้ทรงสิทธิ”	 ในรัฐธรรมนูญมีความชัดเจนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ 

ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงจากช่วงหลังสงครามเย็น	 แต่เมื่อโลกเข้าสู่ยุค 

การแข่งขันด้านการค้าการลงทุน	 การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ	 น�ามาซึ่งการเคลื่อนย้าย

ของผู้คน	 ความพยายามในการปรับแนวคิดในเรื่องผู้ทรงสิทธิในรัฐธรรมนูญเริ่มปรากฎให้เห็นมากขึ้น	 

ดังจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป

2. ผู้ทรงสิทธิตามรัฐธรรมนูญต่างประเทศ

	 	 จากการศึกษารัฐธรรมนูญของประเทศในภาคพ้ืนยุโรปเพ่ือเป็นฐานในการศึกษาเปรียบเทียบ

โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง	 “ผู้ทรงสิทธิ”	 ปรากฎว่ามีแนวทางในการเขียนที่แตกต่างกันหลายรูปแบบ	 

โดยอาจสรุปได้	ดังนี้

	 	 ก.	 แนวทางแรก	 ใช้ชื่อหมวดว่า	 สิทธิของพลเมืองของชาตินั้นแต่การบัญญัติสิทธิและเสรีภาพ

ในแต่ละเรื่องมีการแยกระหว่าง	“สิทธิของพลเมือง”	กับ	“สิทธิมนุษยชน”	ประเทศที่ใช้แนวทางนี้คือ	

เบลเยี่ยม,	อิตาลี,	ลักเซมเบิร์ก

	 	 ข.	 แนวทางที่สอง	 หัวหมวดไม่มีชื่อหมวด	 แต่เนื้อหาของสิทธิและเสรีภาพในแต่ละเรื่องมีการ

แยกระหว่าง	“สทิธขิองพลเมอืง”	กบั	“สทิธมินษุยชน”	ประเทศทีใ่ช้แนวทางนีใ้นการเขยีนรฐัธรรมนญู	

ได้แก่	เดนมาร์ก

	 	 ค.	 แนวทางที่สาม	 ใช้ชื่อหมวดว่า	 “สิทธิขั้นพื้นฐาน”	หรือ	“สิทธิขั้นพื้นฐานและหน้าที่”	 โดย 

ไม่ได้ระบุว่าเป็นสิทธิของใคร	 แต่ในสิทธิแต่ละประเภทมีการแบ่งแยกระหว่าง	 “สิทธิพลเมือง”	 กับ	 

“สิทธิมนุษยชน”	ประเทศที่ใช้แนวทางนี้	ได้แก่	เยอรมนี,	ฟินแลนด์.	ไอร์แลนด์,	เนเธอร์แลนด์,	สเปน

	 	 ง.	แนวทางที่สี่	ใช้ชื่อหมวดว่า	“สิทธิของปัจเจกบุคคลและสิทธิทางสังคม”	ในรายละเอียดของ

แต่ละสิทธิและเสรีภาพมีการแบ่งแยกระหว่าง	 “สิทธิพลเมือง”	 กับ	 “สิทธิมนุษยชน”	 ประเทศที่ใช้

แนวทางนี้	ได้แก่	กรีซ

	 	 จ.	 แนวทางท่ีห้า	 ใช้ชื่อหมวดว่า	 “สิทธิข้ันพ้ืนฐาน”	 แต่มีการแยกผู้ทรงสิทธิออกเป็น	 3	 กลุ่ม	

คือ	 สิทธิของพลเมืองของรัฐนั้นๆ	 สิทธิของคนต่างด้าวหรือคนไร้รัฐ	 และสิทธิมนุษยชน	ประเทศท่ีใช ้

แนวทางนี้	ได้แก่	โปรตุเกส,	สวีเดน
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บรรเจิด สิงคะเนติ

	 	 จากการศึกษา	 หมวด	 “สิทธิและเสรีภาพ”	 จากรัฐธรรมนูญของประเทศในสหภาพยุโรปอาจ

สรุปสาระส�าคัญ	ได้	ดังนี้

	 	 (1)		 การใช้ชื่อหมวด	“สิทธิและเสรีภาพ”	มีการใช้ชื่อหมวดอยู่	 4	แนวคือ	ก)	หมวดสิทธิของ

พลเมืองของชาตินั้น	ข)	ไม่มีชื่อหมวด	ค)	หมวด	“สิทธิขั้นพื้นฐาน”	หรือ	“สิทธิขั้นพื้นฐานและหน้าที่”	

ง)	หมวด	“สิทธิของปัจเจกบุคคลและสิทธิทางสังคม”

	 	 (2)		 ไม่ว่าจะมีการใช้ชื่อหมวดว่าอย่างไร	 แต่ทุกประเทศท่ีกล่าวมาข้างต้นการแยกระหว่าง	 

“สิทธิพลเมือง”	 กับ	 “สิทธิมนุษยชน”	 ทุกประเทศ	 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความชัดเจนในการแบ่งแยก

ระหว่าง	“สิทธิพลเมือง”	กับ	“สิทธิมนุษยชน”	ถือว่าเป็นพื้นฐานของการเขียนเรื่อง	“ผู้ทรงสิทธิ”	ของ

รัฐธรรมนูญในประเทศสหภาพยุโรป

	 	 (3)		การจ�าแนกผู้ทรงสิทธิอาจกล่าวได้ว่ามีการเขียนจ�าแนกไว้	2	กลุ่ม	คือ	ส่วนใหญ่จะจ�าแนก

ระหว่าง	 “สิทธิพลเมือง”	 กับ	 “สิทธิมนุษยชน”	 แต่มีอีกกลุ่มหนึ่งจะจ�าแนกผู้ทรงสิทธิออกเป็น	 

สิทธิของพลเมือง	 สิทธิของคนต่างด้าว	 และสิทธิมนุษยชนกล่าวโดยสรุป	 การแยกระหว่าง	 

“สิทธิพลเมือง”	 กับ	 “สิทธิมนุษยชน”	 ถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานของรัฐธรรมนูญในประเทศยุโรป 

โดยมิต้องพิจารณาจากชื่อหมวด

3. ประเภทของสิทธิเสรีภาพ

	 	 โดยที่การเป็น	 “ผู้ทรงสิทธิ”	 นั้นย่อมไปสัมพันธ์กับ	 “ประเภทของสิทธิเสรีภาพ”	 ในหัวข้อนี้ 

จึงขอพิจารณาประเภทของสิทธิเสรีภาพ	 ทั้งนี้	 เพ่ือพิจารณาว่าสิทธินั้นใครจะเป็นผู้ทรงสิทธิเสรีภาพ

ได้บ้าง	ซึ่งแนวทางในการจ�าแนกส่วนใหญ่จะจ�าแนกออกเป็น	“สิทธิพลเมือง”	และ	“สิทธิมนุษยชน”	

ซึง่การแบ่งประเภทสทิธติามแนวทางน้ีเป็นการแบ่งแยกจากการเป็นผูท้รงสทิธนิัน่เอง	“สทิธพิลเมอืง”	

ย่อมหมายถึง	 สิทธิท่ีตกได้กับบุคคลที่เป็นพลเมืองของรัฐนั้นๆ	 หรือเป็นผู้มีสัญชาติของรัฐนั้นๆ	 ส่วน	 

“สทิธมินษุยชน”	หมายถึง	สทิธท่ีิตกได้กบับุคคลทกุคนทีอ่ยูใ่นรฐันัน้ๆ	โดยไม่ต้องพจิารณาว่าบคุคลนัน้ 

มีสัญชาติของรัฐนั้นหรือไม่

	 	 นอกจากการแบ่งแยกสทิธิโดยพจิารณาจากผูท้รงสทิธติามแนวทางข้างต้นแล้ว	ยงัมกีารจ�าแนก

สิทธิโดยพิจารณาจากการมีหน้าท่ีของรัฐ	 การแยกตามแนวน้ีเป็นการแยกตามแนวคลาสสิคของ

เยอรมนี5	 การแบ่งตามแนวทางน้ีแบ่งสิทธิเสรีภาพออกเป็น	 status	 negativus,	 status	 positivus	

และ	status	activus	โดยมีสาระส�าคัญ	ดังนี้

5	 ดู	บรรเจิด	สิงคะเนติ,	“หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิ	เสรีภาพ	และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”,	ส�านักพิมพ์วิญญูชน,	กรุงเทพฯ	 
	 2558,	พิมพ์ครั้งที่	5,	หน้า	54
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ปัญหาการเป็นผู้ทรงสิทธิตามรัฐธรรมนูญไทย

	 	 3.1	 status	 negativus	 หมายถึง	 กลุ่มของสิทธิเสรีภาพท่ีการใช้สิทธิและเสรีภาพของ

ปัจเจกบุคคลจะต้องปราศจากการเข้ามาแทรกแซงใดๆ	 ของรัฐ	 การใช้สิทธิและเสรีภาพประเภทนี ้

เป็นเรื่องที่ปัจเจกบุคคลสามารถด�าเนินการไปได้เองโดยรัฐไม่จ�าต้องเข้ามาด�าเนินการใดๆ	 สิทธิและ

เสรภีาพประเภทนีเ้ป็นสทิธเิสรภีาพทีป่ฏเิสธอ�านาจรัฐ	ซ่ึงแสดงออกมาในรูปของ	“สิทธิในการป้องกนั”

อันเป็นการคุ้มครองสิทธิของปัจเจกบุคคลต่อการแทรกแซงของรัฐหรือการละเมิดจากรัฐ	จากสิทธิใน

การป้องกันของปัจเจกบุคคลดังกล่าวน้ีเอง	 ปัจเจกบุคคลอาจเรียกร้องให้รัฐแก้ไขเยียวยาในกรณีที่มี

การแทรกแซงหรือการละเมิดจากรัฐ	 หรือเรียกร้องให้รัฐยุติการกระท�าดังกล่าว	 สิทธิในกลุ่มนี้ได้แก่

เสรีภาพในการถือศาสนา,	เสรีภาพในเคหสถาน,	เสรีภาพในการสื่อสาร,	เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย,

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น	เป็นต้น

	 	 3.2	 status	positivus	หมายถึง	กลุ่มของสิทธิที่การใช้สิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลมิอาจจะ

บรรลคุวามมุง่หมายได้	หากปราศจากการเข้ามาด�าเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่จากฝ่ายรัฐ	สิทธเิสรีภาพ

ประเภทนี้แสดงออกมาในรูปของ	 “สิทธิเรียกร้อง”	 กล่าวคือ	 เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องให้กระท�าการ

อย่างใดอย่างหนึ่ง	 ในกรณีที่รัฐมิได้ด�าเนินการให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนดไว้	 ตามความเห็น

ของ	 Jellinek	 เห็นว่า	 สิทธิเรียกร้องท่ีเป็นศูนย์กลางของสิทธิในกลุ่มนี้	 คือ	 สิทธิเรียกร้องที่จะได้รับ

ความคุ้มครองตามกฎหมาย	ตัวอย่างของสิทธิในกลุ่มนี้	 ได้แก่	สิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	 

สิทธิในการรับบริการทางสาธารณสุข,	 สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐของบุคคลซึ่งมีอายุเกิน 

หกสิบปีบริบูรณ์,	 สิทธิได้รับสิ่งอ�านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลือจากรัฐ 

ของผู้พิการ,	สทิธใินทางศาล	เป็นต้น	จะเหน็ได้ว่าการทีบ่คุคลจะใช้สทิธติามทีก่ล่าวมาข้างต้นได้จะต้อง

มีการด�าเนินการต่างจากฝ่ายรัฐบางประการ	เพื่อท�าให้สิทธิของบุคคลสามารถบรรลุความมุ่งหมายได้	

ซึ่งอาจเรียกสิทธิในกลุ่มนี้ว่า	เป็น	“สิทธิที่รัฐมีหน้าที่ต้องจัดให้มีขึ้น”	ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

	 	 3.3	 status	activus	หมายถึง	กลุ่มของสิทธิเสรีภาพที่ปัจเจกบุคคลใช้สิทธิของตนในการเข้าไป

มส่ีวนร่วมในการสร้างเจตจ�านงทางการเมือง	หรือเข้าไปเป็นส่วนหนึง่ของบุคลากรภาครัฐ	สิทธเิสรีภาพ

ในกลุ่มนี้มีการบัญญัติรับรองคุ้มครองในลักษณะของ	“สิทธิพลเมือง”	ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว	สิทธิในกลุ่มนี้ 

มักจะให้แก่	 บุคคลซึ่งมีสัญชาติของรัฐนั้นๆ	 เท่านั้น	 สิทธิในกลุ่มนี้ได้แก่	 สิทธิเลือกต้ัง,	 สิทธิลงสมัคร 

รับเลือกตั้ง,	 สิทธิในการสมัครเข้ารับราชการ,	 สิทธิในการจัดตั้งพรรคการเมือง	 รวมทั้งสิทธิในการ

เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองอื่นๆ	 รัฐมีหน้าท่ีที่จะต้องให้บุคคลซ่ึงเป็นพลเมืองของรัฐสามารถเข้าถึง 

สิทธิเหล่านี้ด้วยความเสมอภาค

	 	 จากการจ�าแนกแยกแยะสิทธิออกเป็น	 status	 negativus,	 status	 positivus	 และ	 status	

activus	ซึ่งมีความมุ่งหมายอย่างน้อย	2	ประการ	ดังนี้
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บรรเจิด สิงคะเนติ

	 	 (1)		 เพ่ือก�าหนดหน้าที่ของรัฐว่า	 สิทธิในแต่ละกลุ่มนั้นรัฐมีหน้าท่ีอย่างไรต่อสิทธิในแต่ละกลุ่ม	 

ซึ่งอาจสรุปหน้าที่ของรัฐได้	ดังนี้

	 	 	 	 -	 status	negativus	รัฐมีหน้าที่ที่จะต้องไม่เข้าไปก้าวล่วงในขอบเขตของสิทธิเสรีภาพใน

กลุ่มนี้	 ปล่อยให้ปัจเจกบุคคลใช้สิทธิเสรีภาพของตนตราบเท่าที่อยู่ในขอบเขตของการใช้สิทธิเสรีภาพ

เหล่านั้น

	 	 	 	 -	 status	 positivus	 รัฐมีหน้าที่พ้ืนฐานในการจัดให้มีส่ิงที่จ�าเป็นส�าหรับบุคคลเพ่ือให ้

การใช้สทิธเิสรภีาพของบคุคลในเรือ่งนัน้ๆ	สามารถบรรลุความมุง่หมายได้ตามขอบเขตของสิทธเิสรีภาพ

ในเรื่องนั้น

	 	 	 	 -	 status	activus	รัฐมีหน้าที่จะต้องอ�านวยความสะดวกให้พลเมืองของรัฐสามารถเข้าถึง

สิทธิเสรีภาพในเรื่องนั้นได้ตามหลักความเสมอภาค

	 	 	 	 การก�าหนดบทบาทหน้าทีข่องรัฐในแต่ละกลุ่มของสิทธิเสรีภาพย่อมสะท้อนความชดัเจนต่อ

บทบาทของรฐักบัการบรรลคุวามมุง่หมายของบคุคล	บทบาทหน้าทีข่องรฐัดงักล่าวจงึน�ามาสูป่ระเดน็

เรือ่งความรบัผดิของรฐัทีม่ต่ีอสทิธเิสรภีาพในแต่ละกลุ่มซึง่รฐัมคีวามรบัผดิในลักษณะทีแ่ตกต่างกนัตาม

ลักษณะของสิทธิเสรีภาพในแต่ละกลุ่ม

	 	 (2)		การจ�าแนกสิทธิเสรีภาพตามที่จ�าแนกดังกล่าวข้างต้นย่อมน�ามาสู่ข้อพิจารณาที่ส�าคัญใน

เรื่องของการเป็นผู้ทรงสิทธิ	กล่าวคือ

	 	 	 	 -	 status	 negativus	 มีลักษณะเป็นสิทธิที่ปฏิเสธอ�านาจรัฐหรือไม่ต้องการให้รัฐเข้าไป 

ก้าวล่วงในขอบเขตของสิทธิเสรีภาพในกลุ่มนี้	 ส่วนหนึ่งของสิทธิในกลุ่มนี้มีลักษณะเป็นสิทธิที่ติดตัว

มนุษย์มาตั้งแต่เกิด	หากพิจารณาผู้ทรงสิทธิเสรีภาพในกลุ่มนี้จะมีลักษณะเป็น	“สิทธิมนุษยชน”	หรือ

เป็นสิทธิของบุคคลทั่วไป

	 	 	 	 -	 status	positivus	เป็นสิทธิเสรีภาพในกลุ่มที่รัฐต้องด�าเนินการพื้นฐานบางประการเพื่อ

ท�าให้บคุคลสามารถใช้สทิธเิสรภีาพ	ดงันัน้	สทิธิในกลุ่มนีจึ้งมใิช่สทิธทิีต่ดิตัวมนษุย์มาตัง้แต่เกดิ	แต่เป็น 

สิทธิเสรีภาพที่ขึ้นอยู่กับนิตินโยบายว่ารัฐจะจัดให้กับบุคคลในกลุ่มต่างๆ	 ได้เพียงใด	 โดยเบื้องต้น 

ต้องถือว่า	 พลเมืองของรัฐนั้นย่อมเป็นผู้ทรงสิทธิในกลุ่มนี้	 ข้อพิจารณาคงมีเพียงว่าบุคคลต่างด้าวก็ดี	

บุคคลไร้รัฐหรือไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยจะมีสิทธิเหล่านี้หรือไม่เพียงใด	 ย่อมขึ้นอยู่กับรัฐ

ว่าจะจัดให้หรือไม่	เพียงใด

	 	 	 	 -		status	activus	สทิธเิสรภีาพในกลุม่นีย่้อมมีความชดัเจนว่าเป็นสทิธขิองพลเมอืงของรฐั 

นั้นๆ	 เท่านั้น	 บุคคลต่างด้าว	 บุคคลไร้รัฐหรือไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยย่อมไม่อาจเป็น 

ผู้ทรงสิทธิในกลุ่มนี้ได้
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ปัญหาการเป็นผู้ทรงสิทธิตามรัฐธรรมนูญไทย

4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

	 	 ปัญหาในเรื่องการเป็นผู้ทรงสิทธิตามรัฐธรรมนูญ	 ในช่วงที่อยู่ในยุคของสงครามเย็นอาจถือได้

ว่าเป็นปัญหาทีเ่กีย่วกบัความมัน่คงของรฐั	แต่เมือ่สงัคมโลกได้ผ่านพ้นยคุสงครามเยน็ไปแล้วและก�าลงั 

เข้าสู่สงครามทางเศรษฐกิจ	 หลายประเทศมีการรวมกลุ่มในทางเศรษฐกิจ	 โดยรวมกันเป็นระบบ 

ตลาดเดียว	เช่น	สหภาพยุโรป	หรือการรวมกลุ่มของประชาคมอาเซียน	การรวมกันในลักษณะดังกล่าว 

มีความมุง่หมายเพือ่ลดต้นทนุในการผลติท�าให้สนิค้ามศีกัยภาพในการแข่งขนัสงูข้ึน	ผลประการส�าคญั

ของการรวมกลุ ่มในทางเศรษฐกิจดังกล่าวมีผลท�าให้พรมแดนของประเทศลดความส�าคัญลง	 

การเคลื่อนย้ายของผู้คนไม่ว่าด้วยความมุ่งหมายใดๆ	 สามารถท�าได้ง่ายขึ้น	 การมีปฏิสัมพันธ์กัน

ระหว่างคนต่างชาติกับพลเมืองของรัฐนั้นๆ	 ก็มีมากข้ึนตามล�าดับ	 ปัญหาประการหนึ่งที่รัฐธรรมนูญ

จะต้องมคีวามชดัเจนคอืการเป็นผูท้รงสทิธขิองคนต่างด้าว	หรือบคุคลไร้รัฐ	ไร้สัญชาติ	ว่าบคุคลเหล่านี ้

มสีทิธเิสรภีาพในเร่ืองใดหรอืไม่เพยีงใด	ซึง่รฐัธรรมนญูของไทยตัง้แต่อดตีจนถงึฉบบัปัจจบุนัมแีนวทางใน

การเขยีนเป็นแนวทางเดยีวกนัมาโดยตลอด	คอืใช้ชือ่หมวดว่า	“สทิธแิละเสรีภาพของชนชาวไทย”	ยกเว้น 

ร่างรัฐธรรมนูญ	ฉบับ	2558	ที่มีการแยกผู้ทรงสิทธิระหว่าง	“ชนชาวไทย”	กับ	“สิทธิมนุษยชน”	จึง

ท�าให้ประเด็นเรื่องผู้ทรงสิทธิตามรัฐธรรมนูญไทยไม่สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงของสังคมโลก	 

ในขณะท่ีรัฐธรรมนูญของประเทศในยุโรปทุกประเทศล้วนมีการบัญญัติยอมรับ	 “สิทธิมนุษยชน”	 

โดยการรับรองสิทธิบางประการให้บุคคลที่อยู ่ในรัฐนั้นๆ	 ย่อมเป็นผู้ทรงสิทธิประเภทที่เรียกว่า	 

“สิทธิมนุษยชน”	ได้

	 	 แม้ว่ารัฐธรรมนูญ	 ฉบับล่าสุดของไทย	 (พ.ศ.	 ...)	 จะอาศัยแนวทางการตราเหมือนรัฐธรรมนูญ

ในอดีตที่ผ่านๆ	 มา	 โดยใช้ช่ือหมวดว่า	 “สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย”	 ก็ตามแต่ในทางเนื้อหา 

แห่งสิทธิแล้วก็จะต้องยอมรับว่าสิทธิในบางเรื่องเป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด	 เช่น	 สิทธิและ

เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย	 ด้วยเหตุนี้เองควรมีแนวทางในการจ�าแนกสิทธิว่าสิทธิประเภทใดเป็น 

สิทธิมนุษยชน	 สิทธิประเภทใดเป็นสิทธิพลเมือง	 ซึ่งบทความชิ้นนี้มีข้อเสนอให้อาศัยแนวทางในการ

จ�าแนกสทิธติามแนวคลาสสคิของเยอรมนเีป็นแนวทางในการพิจารณาถงึการเป็นผู้ทรงสิทธ	ิซ่ึงสามารถ

สรุปหลักการได้ดังน้ี	 status	 negativus	 สิทธิในกลุ่มนี้	 ผู ้ทรงสิทธิคือบุคคลทุกคนหรือเรียกว่า	 

“สิทธิมนุษยชน”	status	positivus	สิทธิในกลุ่มนี้เป็นสิทธิที่ขึ้นอยู่กับนิตินโยบายคือขึ้นอยู่กับความ

พร้อมของรัฐที่จะจัดให้คนต่างด้าวหรือคนไร้รัฐหรือไร้สัญชาติหรือไม่	และ	status	activus	เป็นสิทธิ

ของผู้ที่มีสัญชาติของรัฐนั้นเท่านั้น	หรือเรียกว่า	“สิทธิพลเมือง”

	 	 การท�าให้เกดิความชดัเจนในเรือ่งการเป็นผูท้รงสทิธนิอกจากจะสอดคล้องกับความเปลีย่นแปลง

ของสงัคมโลกแล้วยงัท�าให้เกดิความเชือ่มัน่ต่อบคุคลต่างด้าวทีเ่ข้ามาในประเทศไทยว่าประเทศยอมรบั

สิทธิของคนต่างด้าวในเรื่องใดและเพียงใด

_17-0121(001)P4.indd   121 5/17/60 BE   1:42 PM



วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 54 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2559122

*	 ราชบัณฑิต,	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ,	 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร	 “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”	 (นธป.)	 รุ่นที่	 4	 
	 ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ*

สิทธิมนุษยชนสากล VS. สิทธิมนุษยชนไทย

บทน�า
	 	 สิทธิมนุษยชน	 (Human	 Rights)	 เป็นกระแสโลกในปัจจุบันดังจะเห็นได้ว่าในค�าประกาศ

สหสัวรรษ	(Millennium	Declaration)	ของสหประชาชาตทิีม่ผีลใช้บังคับระหว่าง	ค.ศ.	2000	–	2015	 

ได้มี	 8	 บท	 โดยมีบทที่	 5	 ว่าด้วย	 สิทธิมนุษยชน	 ประชาธิปไตยและธรรมาธิบาล	 (Chapter	 V	 

Human	 Rights,	 Democracy	 and	 Good	 Governance)	 ซึ่งเรียกร้องให้สมาชิก	 193	 ประเทศ

เคารพและปฏบิตัติาม	นอกจากนัน้	ประเทศตะวันตกท้ังหลายได้ใช้ประเดน็สิทธิมนษุยชนเป็นเคร่ืองวดั 

ประเทศอื่น	ๆ	ทั่วโลก	และมีมาตรการทั้งทางเศรษฐกิจ	และการเมือง	เพื่อบังคับให้ประเทศเหล่านั้น

ต้องเคารพสิทธิมนุษยชน

	 	 ประเทศไทยก็ตกอยู่ภายใต้กระแสโลกเหล่านี้	 ดังนั้น	 ในฐานะประเทศสมาชิกสหประชาชาติ	 

เราจึงต้องอนุโลมตามโลกาธิปไตย	 อย่างไรก็ตามประเทศไทยก็มีภูมิสังคมไม่เหมือนกับตะวันตก	 

โดยเฉพาะวัฒนธรรมและศาสนาที่แตกต่างจากตะวันตกอย่างชัดเจน

	 	 บทความน้ีจึงต้องการเสนอจดุร่วม	และจุดต่างระหว่างสทิธิมนษุยชนสากล	และสทิธมินษุยชนไทย	 

และหาทางประสมประสาน	 2	 สิ่งนี้ให้ไปด้วยกันได้	 โดยไม่เสียเอกลักษณ์ของแต่ละสิ่ง	 จึงแยกการ 

น�าเสนอเป็น	2	ส่วนคือ

  ส่วนที่หนึ่ง สิทธิมนุษยชนสากล

  ส่วนที่สอง	สิทธิมนุษยชนไทยในกระแสโลก
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สิทธิมนุษยชนสากล VS. สิทธิมนุษยชนไทย

1	 Lochak,	Danièle,	Les droits de l’ homme,	coll	La	Décanoate,	Paris,	la	Décanoate,	Loos,	P	8.
2		 Op.cit.
3		 Rousseau,	Jean.Jaeques,	Du	Contrat	Social	:	Principes	de	Droit	Politique,	
	 www.rousseauonline.ch>paf>rousseau,	[189]

ส่วนที่ 1

สิทธิมนุษยชนสากล

การพิจารณาสิทธิมนุษยชนต้องพิจารณาใน	2	ประเด็น	คือ

	 1.	 จุดก�าเนิด	ความเป็นมา	และพัฒนาการสิทธิมนุษยชน

	 2.	 สิทธิมนุษยชนสากลในปัจจุบัน

1. จุดก�าเนิด ความเป็นมาและพัฒนาการสิทธิมนุษยชน

	 	 ศาสนาทุกศาสนาในทุกสังคมให้ความส�าคัญกับชีวิตมนุษย์ด้วยกันทั้งสิ้น	 แต่แนวความคิด	 

“สิทธิมนุษยชน”	 (Human	 Rights)	 สากล	 ซึ่งถือว่ามนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิที่จะละเมิดมิได้	 ไม่ว่า 

โดยใคร	เพียงเพราะเขาเป็นมนุษย์	ปรากฏชัดในคริสต์ศตวรรษที่	17	และ	18	นี้เอง

	 	 ในยคุนี	้มนษุย์บชูาเหตผุล	(Rationalism)	มคีวามเชือ่มัน่ในวทิยาศาสตร์และความเจริญก้าวหน้า	

กฎหมายธรรมชาติ	(Natural	Law)	ที่เชื่อว่ามาจากพระผู้เป็นเจ้า	เป็นสากล	นิจนิรันดร์ถูกตีความใหม่ 

ว่ามาจาก	 “ธรรมชาติที่มีเหตุผลของมนุษย์”1	 ว่าสิ่งใดจ�าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อตนและมนุษย ์

คนอื่น	 ๆ	 กฎหมายภาวะวิสัย	 (droit	 objectif)	 ท่ีเพลโต	 และอริสโตเติลเน้นลักษณะ	 “ท่ัวไป”	 

(gerneral)	 ไม่ระบุตัวบุคคล	 (impersonal)	 ถูกตีความให้ยอมรับมนุษย์ในฐานะผู้ทรงสิทธิ	 (sujet	 

de	droit)	ซึ่งคือสิทธิอัตวิสัย	(droit	subjectifs)	ที่แต่ละคนมีอยู่ตามธรรมชาติเพื่ออ้างยันรัฐ	(state)	

ซึ่งมีทั้งอ�านาจสั่งและอ�านาจลงโทษ	ไม่ให้รัฐมาละเมิดได้2

	 	 สิทธิมนุษยชนยุคใหม่ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่	 18	 เป็นต้นมาจึงถือก�าเนิดในบริบททางปรัชญา

ปัจเจกชนนิยม	 (individualism)	ทางสังคม	ปรัชญาประชาธิปไตยและนิติธรรม	 (Democracy	and	

Rule	of	Law)	ทางการเมืองและกฎหมาย	และปรัชญาเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ	(Liberalism)	

  ในทางสังคม	 สิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งเดียวกับปัจเจกชนนิยมและเป็นบทแย้งสภาพสังคมก่อน

ศตวรรษที่	18	ที่มี	“ชนชั้นทางสังคม”	(social	class)	แยกเป็นกษัตริย์	ขุนนาง	อิสระชน	และไพร่ติด

ที่ดิน	 (serf)	ใครเกิดในชนชั้นใดก็เป็นคนชนชั้นนั้น	มีสิทธิตามชนชั้นนั้น	ไพร่ก็จะต้องเป็นไพร่	มีสิทธิ

อย่างไพร่	จะไปเท่ากับขุนนางไม่ได้	แต่เมื่อปรัชญาปัจเจกชนนิยมเฟื่องฟูดังที่รุสโซกล่าวไว้ในประโยค

แรกของบทที่	1	หนังสือสัญญาประชาคมว่า	“มนุษย์แต่ละคนเกิดมาโดยมีอิสรภาพ	(L’homme	est

né	libre.)”3	และค�าประกาศสิทธิมนุษย์และพลเมืองฝรั่งเศสปี	1789	ข้อ	1	มีความว่า	“มนุษย์ทุกคน
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เกิดมาและด�ารงอยู่อย่างอิสระและเสมอภาคเท่าเทียมกันในกฎหมาย	 ความแตกต่างทางสังคม 

จะอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ร่วมกันเท่านั้น”4	โดยนัยนี้	มนุษย์ย่อมไม่สังกัด	“ชนชั้น”	(class)	หรือ	 

“เหล่าก�าเนิด”	 (origin)	 ใด	 ๆ	 อีก	 แต่มนุษย์แต่ละคนย่อมมีศักดิ์ศรีและความเท่าเทียมกับผู้อื่น	 

ความเสมอภาค	 (equality)	 เป็นผลตามมาของความเป็นมนุษย์	 เมื่อเป็นเช่นนี้	 สิทธิมนุษยชนจึงเป็น

บทแย้งของชนชั้นและความไม่เสมอภาค

  ในทางการเมืองและกฎหมายนั้น	 เมื่อมนุษย์แต่ละคนมีอิสรภาพและความเสมอภาคแล้ว	 

เขาย่อมมสีทิธแิละเสรีภาพเสมอกนั	และต้องมส่ีวนร่วมในทางการเมอืงโดยสามารถให้ความเหน็ชอบว่า

ใครจะมาปกครองประเทศ	 (government	by	 consent	of	 the	people)	 โดยผ่านระบบเลือกตั้ง 

รวมทั้งมีอ�านาจตัดสินเรื่องส�าคัญ	 ๆ	 ด้วยตนเองโดยผ่านการลงประชามติ	 และประชาชนย่อมมีสิทธิ

เสรีภาพตามธรรมชาติที่รัฐและผู้อื่นจะละเมิดมิได้	 เมื่อเป็นดังนี้	สิทธิมนุษยชนจึงเป็นบทแย้งของการ

ปกครองเผด็จการที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมให้ความเห็นชอบ	และเป็นบทแย้งของอ�านาจล้นพ้นของ 

ผู้ปกครองที่มีอยู่เหนือผู้ใต้ปกครองนั้นเอง

  ในทางเศรษฐกิจนั้น	เมื่อมนุษย์มีศักดิ์ศรีและคุณค่าทุกคนเสมอกับผู้อื่น	มนุษย์จึงย่อมสามารถ

ประกอบการทางเศรษฐกิจได้โดยเสรี	เสรีภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเสรีภาพที่มนุษย์มีอยู่

ในเรื่องอื่น	 ๆ	 ทั้งหมด	 ย่อมท�าให้แต่ละคนสามารถจัดต้ังองค์กรทางธุรกิจ	 และลงมือประกอบการ 

ทางธุรกิจ	 เศรษฐกิจได้	 และรัฐก็ไม่ควรเข้าไปแทรกแซง	 เว้นแต่เป็นเรื่องที่เอกชนไม่ท�า	 หรือท�าไม่ได	้ 

โดยนัยนี้	 สิทธิมนุษยชนจึงเป็นบทแย้งของระบบเศรษฐกิจแบบศักดินานิยม	 (feudalism)	 ที่ไพร่ติด

ที่ดินต้องใช้แรงงานผลิตสินค้าและบริการให้มูลนาย	 ในขณะท่ีสิทธิมนุษยชนทางเศรษฐกิจถือหลักว่า	 

ผู้ใดประกอบการ	 ผู้นั้นต้องได้รับผลท่ีตนประกอบ	 ไม่ว่าจะเป็นก�าไร	 หรือขาดทุน	 ระบบมูลนายท่ี 

ไม่ต้องท�าแต่รอรับส่วยสาอากรที่ไพร่ท�ามาให้	จึงถูกท�าลายลง

	 	 ดังนั้น	 เมื่อพิจารณาก�าเนิดและพัฒนาการสิทธิมนุษยชนตะวันตกแล้ว	 เราจึงกล่าวได้ว่า	 

สิทธิมนุษยชนเป็นผลมาจากการต่อสู้ของคนช้ันกลางกับอภิสิทธิชน	 คือ	 พระมหากษัตริย์	 ขุนนาง	

และพระเพื่อท�าลายชนชั้นทางสังคมเป็นประการแรก	 เพื่อยกเลิกการปกครองแบบเผด็จการ 

แบบราชาธิปไตยและอภิชนาธิปไตย	และเพื่อล้มล้างระบบการผลิตแบบศักดินานิยม

	 	 การ	 “ต่อสู้”	 ย่อมแสดงอยู่ในตัวว่าต้องผ่านความรุนแรงที่ต่างฝ่ายต่างกระท�าต่อกัน	 ฝ่ายหนึ่ง

ต้องการรักษาสถานะเดิม	 (status	 quo)	 โดยเฉพาะชนชั้นผู้ปกครองและอภิสิทธิชน	 แต่อีกฝ่ายหนึ่ง

ต้องการล้มล้างเปลีย่นแปลงโดยเฉพาะชนชัน้กลาง	เราจึงเหน็ได้ว่าเกดิการประกาศเอกราชและสงคราม 

ระหว่าง	 13	 อาณานิคมกับอังกฤษจนก�าเนิดสหรัฐอเมริกาขึ้นและเกิดการปฏิวัติใหญ่ในฝร่ังเศส 

โดยคนชั้นกลางน�าประชาชนลุกขึ้นต่อสู้กับอ�านาจรัฐของกษัตริย์และขุนนาง

4	 Art	1	“Les	hommes	naissent	et	demeurent	libres	et	égaux	en	droits.	Les	distinctions	sociales	ne	peuvent	 
	 être	fondées	que	sur	l’utilité	commune.”

_17-0121(001)P4.indd   124 5/17/60 BE   1:42 PM



125วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 54 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2559

สิทธิมนุษยชนสากล VS. สิทธิมนุษยชนไทย

	 	 เมื่อสถาปนาการเมืองการปกครองแบบใหม่แล ้ว	 ผู ้ชนะคือชนชั้นกลางจึงสถาปนา	 

“สิทธิมนุษยชน”	 (human	 rights)	 ซึ่งหมายถึงผลประโยชน์ท่ีกฎหมายท่ีสถาปนาข้ึน	 รับรองและ

คุ้มครองไม่ให้รัฐบาลหรือผู้ปกครองเข้ามาละเมิดได้อีก	สมดังที่พระพรหมคุณาภรณ์กล่าวว่า

	 	 “ค�าว่า	 สิทธิมนุษยชน	 (human	 rights)...	 เกิดจากภูมิหลังในประวัติศาสตร์	 ที่มนุษย์อยู่ด้วย 

การริ้นรนต่อสู้	 เมื่อมนุษย์ยังอยู่ในระบบความคิดแบบแบ่งแยกกันแข่งขันกัน	 หลักสิทธิมนุษยชนเป็น

ดังนั้น	ก็เป็นหลักประกันส�าหรับปกป้องตัว	ไม่ให้ฝ่ายอื่นเข้ามาครอบง�าท�าลายได้”

2. สิทธิมนุษยชนสากลในปัจจุบัน

	 	 เดิมสิทธิมนุษยชน	 (human	 rights)	 เป็นความคิดทางกฎหมายธรรมชาติ	 (Natural	 Law)	 

ซึ่งมนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้น	 แต่มีอยู่ตามธรรมชาติดังจะเห็นได้ว่า	 “ค�าประกาศสิทธิมนุษย์และพลเมือง

ฝรัง่เศสปี	1789”	หรอื	“ปฏญิญาสากลว่าสิทธมินุษยชนปี	1948”	ใช้ค�าว่า	“Declaration”	(ประกาศหรือ

ปฏญิญา)	เพือ่แสดงให้เหน็ว่าไม่ใช่สิง่ทีใ่ครสร้างขึน้	แต่เป็นการ	“ประกาศ” แสดงสทิธติามธรรมชาติ 

ทีม่อียู ่และไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร ให้รู้กนัทัว่ไปโดยท�าเป็นลายลกัษณ์ ต่อมาจึงมกีารถอืว่าปฏญิญานี ้

มีฐานะเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ	(International	Customary	Law)

	 	 อย่างไรกด็	ีความเป็นกฎหมายธรรมชาติดูจะไม่มสีภาพบงัคบัแน่นอนจึงต้องท�าให้สิทธมินษุยชน 

ตามธรรมชาตินี้มีสถานะเป็นกฎหมาย	และต้องมีองค์กรไว้คุ้มครองป้องกันการละเมิด

	 	 2.1	 กฎหมายคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

	 	 เพื่อให้การคุ ้มครองมีความแน่นอนเป็นกฎหมาย	 จึงมีการจัดท�ากฎหมายขึ้นเพื่อการนี	้ 

เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคทั้งในระดับภายในประเทศและระหว่างต่างประเทศ

	 	 	 	 2.1.1	การตรากฎหมายภายในของแต่ละประเทศ

	 	 	 	 การตรากฎหมายภายในนี้	 เริ่มที่อังกฤษ	 อาทิ	 มหาบัตรรัฐธรรมนูญ	 (Magna	 Carta	 

ปี	ค.ศ.	1215)	หรือ	พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิ	(Bill	of	Rights	ปี	ค.ศ.	1688)	ต่อมาก็มีการบัญญัติ

รับรองและคุ้มครองสิทธิไว้ในรัฐธรรมนูญของมลรัฐเอกราช	13	มลรัฐ	ในสหรัฐอเมริกา	และการแก้ไข 

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา	ปี	1787	ในปี	ค.ศ.	1791	ถึง	10	ฉบับ	เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ	 

ซึ่งยังมีผลใช้มาจนถึงปัจจุบัน

	 	 	 	 นับแต่นั้น	 ประเทศท่ีมีรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษรจึงบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพ	 

ไว้ในรฐัธรรมนญู	ซึง่มผีลท�าให้แม้แต่รัฐสภาหรอืฝ่ายนติิบัญญติัจะตรากฎหมายมาจ�ากัดสทิธปิระชาชน

โดยที่รัฐธรรมนูญไม่ให้อ�านาจไว้ไม่ได้5	หน่วยงานของรัฐเองก็จะละเมิดมิได้

5	 ดมูาตรา	29	ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2540	และ	2550	ส�าหรบัร่างรฐัธรรมนญูฉบบัลงประชามต	ิ 
	 7	สิงหาคม	2559	โปรดดูมาตรา	25	และ	26
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	 	 	 	 นอกจากรัฐธรรมนูญรับรอง	 และคุ ้มครองแล้ว	 ก็ยังมีการตรากฎหมายอื่น	 ๆ	 มา 

คุ้มครองสิทธิ	เช่น	พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	พ.ศ.	2551	พระราชบัญญัติ

คุ้มครองเด็ก	 พ.ศ.	 2546	 พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ	 พ.ศ.	 2558	 พระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว	 พ.ศ.	 2550	 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.	2550	พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ	พ.ศ.	2546	ฯลฯ

	 	 	 	 2.1.2		การตรากฎหมายระหว่างประเทศ

	 	 	 	 นอกจากกฎหมายภายในแล้ว	 ในทางระหว่างประเทศนั้นเมื่อมีปฏิญญาสากลว่าด้วย 

สทิธมินษุยชนแล้ว	ต่อมากม็กีารท�าอนสัุญญาระหว่างประเทศเพ่ือคุม้ครองสิทธด้ิานต่าง	ๆ 	ทีส่�าคญักม็ี

กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง	(International	Covenant	on	Civil

and	Political	Rights	–	ICCPR	ปี	1966)	กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคมและ

วัฒนธรรม	(International	Covenant	on	Economic,	Social	and	Cultural	Rights	–	ICESCR	 

ปี	 1966)	 นอกจากนั้นก็ยังมีอนุสัญญาเฉพาะด้าน	 อาทิ	 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัด 

การเลอืกประตบิตัทิางเชือ้ชาตใินทกุรปูแบบ	(International	Convention	on	the	Elimination	of	All

Forms	of	Racial	Discrimination	–	CERD	ปี	1966)	อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	(Convention	on	

the	Rights	of	the	Child	–	CRC	ปี	1989)	อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติต่อสตรีในทุก

รูปแบบ	(Convention	on	the	Elimination	of	all	Forms	of	Discrimination	against	Women	–

CEDAW	ปี	1979)	ฯลฯ

	 	 	 	 นอกจากนั้นก็ยังมีปฏิญญาและอนุสัญญาระดับภูมิภาคอีกมากมาย	 อาทิ	 อเมริกาก็มี	 

America	Convention	on	Human	Rights,	Inter	–	American	Convention	to	Prevent	and	

Punish	 Torture	 ฯลฯ	 ในยุโรปก็มี	 European	Convention	 on	Human	 Rights	 (ECHR)	 ฯลฯ	 

ในอาฟริกาก็มี	Africa	Charter	on	Human	and	People’s	Rights	ฯลฯ

	 	 	 	 ประเทศไทยปัจจุบันเป็นภาคีสนธิสัญญาเกี่ยวกับสิทธิอยู่	7	ฉบับ	คือ

	 	 	 	 1.	อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

	 	 	 	 2.	อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

	 	 	 	 3.	กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

	 	 	 	 4.	กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรม

	 	 	 	 5.	อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ

	 	 	 	 6.	อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม

หรือย�่ายีศักดิ์ศรี

	 	 	 	 7.	อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
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	 	 2.2	 องค์กรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

	 	 ส�าหรับองค์กรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนก็มีทั้งในระดับชาติ	 ระดับระหว่างประเทศและองค์กร

เอกชนระหว่างประเทศเพื่อท�าให้การรับรองสิทธิมนุษยชนโดยกฎหมายเกิดผลข้ึนได้จริงและขจัด 

การละเมิดทั้งหลาย

	 	 	 	 2.2.1	ระดับชาติ

	 	 	 	 ก็มีองค์กรคุ้มครองสิทธิระหว่างประเทศ	 อาทิ	 คณะกรรมการที่ปรึกษาสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติของฝรั่งเศส	(National	Consultative	Commissioner	of	Human	Rights),	คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคในอังกฤษ	 (Equality	 and	 Human	 Rights	 Commissioner),	 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแคนาดา	(Canadian	Human	Rights	Commissioner)	คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนไทย	ฯลฯ

	 	 	 	 ในอาฟริกามี	 29	 ประเทศมีคณะกรรมการสิทธิฯ	 ในเอเชียแปซิฟิคมี	 22	 ประเทศที่ม ี

คณะกรรมการดังกล่าว	ในยุโรปมี	11	ประเทศ	ในอเมริกามี	5	ประเทศที่มีองค์กรดังกล่าว	บ้างก็เป็น

ระดับประเทศบ้างก็เป็นระดับมลรัฐ	บ้างก็มีทั้ง	2	ระดับ6

	 	 	 	 2.2.2	ระดับระหว่างประเทศ

	 	 	 	 ในระดับระหว่างประเทศก็มีองค์กรสิทธิที่มีสถานะต่าง	 ๆ	 อาทิ	 สหประชาชาติก็มี 

สภาสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ	(UN	Human	Rights	Council)	ในทวีปอเมริกามี	Inter-American

Commission	on	Human	Rights	ในอาฟริกากม็	ีAfrican	Commission	on	Human	and	Peoples’

Rights	ในเอเชียก็มี	ASEAN	Intergovernmental	Commission	on	Human	Rights	ในยุโรปก็ม ี

ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป	(European	Court	of	Human	Rights)

	 	 	 	 2.2.3	องค์กรเอกชนระหว่างประเทศ	(International	NGO)

	 	 	 	 มีองค์กรเอกชนระหว่างประเทศมากมาย	 อาทิ	 องค์กรนิรโทษกรรมสากล	 (Amnesty	

International)	ฮิวแมนไรตส์วอตช์	(Human	Rights	Watch)	ฯลฯ

	 	 	 	 จากทีไ่ด้กล่าวมานีจ้ะเหน็ได้ว่า	“สทิธิมนษุยชนตะวนัตก”	ต้องต่อสูเ้พ่ือให้ได้มาต้องหวงแหน

รักษาสิทธิของตน	และต้องมีกฎหมายมา	“รับรอง”	อีกชั้นหนึ่งและมีองค์กรระดับต่าง	ๆ 	มากมายเพื่อ	

“คุ้มครอง”	สิทธิดังกล่าว	ทั้งหมดนี้เป็นเรื่อง	“ภายนอก”	ตัวของมนุษย์ทั้งสิ้น	แต่ปัจจุบันการให้ความ

ส�าคัญกับเรื่องความคิดหรือจิตใจ	 (mind	 and	 opinion)	 อันเป็นเรื่องวัฒนธรรมก็เป็นปัจจัยส�าคัญ	

“ภายใน”	ที่มีผลต่อสิ่งที่ตะวันตกเรียกว่า	“สิทธิมนุษยชน”	ทั้งสิ้น

6	 ดู	https://en.wikipedia.org>wiki>Human	Rights	Commission
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บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ส่วนที่ 2

สิทธิมนุษยชนไทยในกระแสโลก

1. สิทธิมนุษยชนกับวัฒธรรมไทย

	 	 วัฒนธรรมไทยมีรากลึกมาจากความสัมพันธ์ในระบบไพร่	 –	 มูลนาย	 ที่มีมาต้ังแต่คร้ังอยุธยา	 

ซึ่งมีชนช้ันหลัก	 ๆ	 คือ	 พระมหากษัตริย์	 พระบรมวงศานุวงศ์	 ขุนนาง	 ไพร่	 ทาส	 ส่วนที่เรียกว่า	 

“อิสรชน”	 จริง	 ๆ	 ค่อนข้างจะมีน้อย	 ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติที่มาอยู่ในสยาม	 เช่น	 คนจีน	 

คนโปตุเกส	ฮอลันดา	ฯลฯ

	 	 ความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์นี้มีลักษณะ

	 	 1.	 เป็นสังคมมีชนชั้นชัดเจนระหว่างผู้เป็นนายหรือมูลนาย	 อันได้แก่	 พระมหากษัตริย์	 

พระบรมวงศานวุงศ์	ขนุนาง	กบัผูอ้ยูภ่ายใต้การปกครองคอื	ไพร่	ม	ี“ศกัดิ”์	สงูต�า่ต่างกบั	“ผูม้ศีกัดิต์�า่”	 

ต้องเคารพย�าเกรง	 “ผู้มีบุญวาสนา”	 ตามคติที่ว่า	 “แข่งเรือแข่งพายแข่งได้	 แต่แข่งบุญแข่งวาสนา 

แข่งไม่ได้”	ในสงัคมแบบนี	้ความเสมอภาคเป็นเร่ืองแปลก	เพราะวฒันธรรมและความเชือ่อยูบ่นระบบ	

“ความไม่เสมอภาค”	ที่เกิดจากบุญ	–	กรรมในอดีตชาติ

	 	 2.	 อ�านาจและทรัพยากรเป็นของมูลนาย	 ไพร่เป็นได้ก็เพียงผู้แสวงหาทรัพยากรมาให้มูลนาย 

ในรูปให้ใช้แรงงานฟรี	หรือส่วย

	 	 3.		ความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์แบบไม่เท่าเทียมกัน	 แต่ต่างตอบแทนกันทั้งทางเศรษฐกิจ

สังคมและการเมือง	 คือไพร่ต้องให้แรงงานฟรีหรือทรัพย์สินแก่มูลนาย	 มูลนายต้องให้ความปกป้อง

คุ้มครองและ	“อุปถัมภ์ค�้าชู”	ไพร่	บนฐานความคิดที่ไพร่ต้อง	“กตัญญู”	รู้คุณท่าน	และมี	“กตเวที”	

คือตอบแทนซึ่งกันและกัน	อันเป็นความสัมพันธ์ในสังคมทุกระดับ

	 	 ในระดับครอบครัว	“ผู้ใหญ่”	คือผู้บุพการี	หรือญาติอาวุโสกับ	“ผู้น้อย”	คือผู้สืบสันดานและ 

ผูด้้อยอาวโุสต่างต้องพึง่พากนัโดย	“ผูน้้อยต้องคอยก้มประนมกร”	และ	“ผูใ้หญ่ต้องมคีวามเมตตาอาทร

เผื่อแผ่”	การให้	–	การรับ	–	ความกตัญญู	–	ความกตเวทีที่ต้องตอบแทนกันจึงเป็นหัวใจ

	 	 ในระดับการปกครอง	ผู้มี	“ชาติวุฒิ”	คือผู้ใหญ่ที่ผู้น้อยต้องเคารพเชื่อฟัง	นายต้องดูแลลูกน้อง 

ลูกน้องก็ต้องช่วยเหลือนาย	 ต่างพ่ึงพาอาศัยในลักษณะไม่เท่าเทียมกัน	 ในระบบอุปถัมภ์แบบนี ้

นายคนใดมีวาสนาบารมี	 ก็จะมีคนมาพึ่งใบบุญมาก	 เพราะ	 “ค่าของคนอยู่ที่เป็นคนของใคร”	 

มูลนายได้ดี	ลูกน้องบริวารก็เฟื่องฟูด้วย	แต่ถ้านายตกต�่า	บริวารก็พลอยรับผลไปด้วย

	 	 ในความสัมพันธ์ทางสังคมก็มีลักษณะเดียวกัน	 คือเมื่อรู ้จักมักคุ ้นกันก็จะเรียกกันเป็น	 

“พี่	ป้า	น้า	อา”	มีการแบ่งเป็นรุ่น	“รุ่นพี่”	“รุ่นน้อง”	โดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัว	และการปฏิบัติ

ต่างตอบแทนกัน	“ผู้ใหญ่”	ในสังคมไทยจึงไม่ได้หมายถึงผู้มีอายุมากกว่าซึ่งเป็น	“วัยวุฒิ”	(ความเป็น	
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“ผู้ใหญ่”	 เพราะวัยสูงกว่า)	 เท่านั้น	 แต่นับถือกันที่	 “ชาติวุฒิ”	 (ความเป็นผู้ใหญ่เพราะชาติก�าเนิด	 

เช่น	เจ้านายองค์น้อยก็ยังมีผู้มีอายุมากกว่าให้ความเคารพ)	และ	“คุณวุฒิ”	(ความเป็นผู้ใหญ่เพราะมี

คุณสมบัติสูงกว่า	เช่น	ความรู้	หรือต�าแหน่งสูงกว่า)

	 	 ในภาวะวัฒนธรรมแบบนี	้คนส่วนใหญ่ย่อมอยูใ่นวฒันธรรมแบบไพร่ฟ้า	(parochial	–	subject	

culture)	คือ

	 	 1.	ยอมรับความไม่เสมอภาคในปัจจุบัน

	 	 2.	 ยอมรับอ�านาจและผู้มีอ�านาจหรือเป็นวัฒนธรรม	 “อ�านาจนิยม”	 ก็ว่าได้	 ยอมรับอภิสิทธิ ์

ต่าง	ๆ	และชนชั้น

	 	 3.	 ความสัมพันธ์ส่วนตัวอยู ่เหนือกฎเกณฑ์แบบอื่นทั้งหมด	 ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย	 หรือ 

กฎเกณฑ์อื่น	 เราจึงเห็นสภาพที่กฎหมายไทยจะศักดิ์สิทธิ์เฉพาะกับผู้ไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ 

เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย	แต่ถ้ารู้จักกันเป็นส่วนตัวแล้ว	เจ้าหน้าที่ก็พร้อมจะยกเว้นให้

	 	 4.	 เชื่อผู้มีอ�านาจหรือผู้อุปถัมภ์จึงเกิดคติว่า	“เชื่อผู้น�าชาติพ้นภัย”	(ค�ากล่าวจอมพล	ป.	พิบูล

สงคราม)	หรือ	“ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่ผู้เดียว”	(ค�ากล่าวจอมพล	สฤษดิ์	ธนะรัชต์)

	 	 5.	 คติพระพุทธศาสนาเองก็มีส่วนช่วยให้ความเชื่อว่า	 สถานะปัจจุบันของตนเกิดเพราะ	 

“บุญท�ากรรมแต่ง”	มาแต่เดิมเปลี่ยนได้ยาก

	 	 แม้จะเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี	2475	แล้วก็ตาม	แต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ไม่ใช่

การลุกขึ้นต่อสู้ของ	“คนชั้นกลาง”	แต่เป็นผลจากข้าราชทหาร	พลเรือน	ปัญญาชนผู้ได้รับการศึกษา

จากต่างประเทศเป็นผู้กระท�าการ	คนส่วนใหญ่ไม่ได้ร่วมรับรู้ด้วย

	 	 ทั้งในประเทศไทย	ปรัชญาเมธีที่จะสร้างความคิดเปลี่ยนแปลงระบบการเมือง	เศรษฐกิจสังคม

แบบตะวันตกก็ไม่ม	ี ก็จะมีคนอย่าง	 เทียนวรรณ	 กุหลาบ	 สายประดิษฐ์	 จิตร	 ภูมิศักด์ิ	 ฯลฯ	 ก็หาใช ่

ปรชัญาเมธทีีจ่ะเปลีย่นโลกทศัน์	และกระบวนการคดิของคนไทยส่วนใหญ่ได้	จึงมนีกัวชิาการบ้างท่าน

เสนอว่า	เราเข้าสู่ประชาธิปไตยแบบตะวันตกในรูปแบบ	แต่เนื้อหาสาระเราเป็น	“ประชาธิปไตยแบบ

อุปถัมภ์”	เรามีระบบตลาดจริง	แต่เป็นระบบ	“ทุนนิยมอภิสิทธิ์”7

	 	 ในสภาวะเช่นนี้	 ย่อมไม่ก่อให้เกิดผลดีเป็นแน่	 เพราะความขัดแย้งระหว่างวัฒนธรรมไทยกับ 

สิทธิมนุษยชนสากลย่อมน�าไปสู่ความสับสนและการไม่ยอมรับซึ่งกันและกันดังที่เห็นภาวะ	“วิวาทะ”	 

ระหว่างผู ้น�าไทยและองค์กรสิทธิระหว่างประเทศถึงขนาดที่รัฐธรรมนูญใหม่สร้างนวัตกรรมให้ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไทยต้อง	 “ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้า 

7	 รังสรรค์	 ธนะพรพันธุ์,	 “วิถีแห่งวัฒนธรรมในสังคมไทย”	 ในอนิจลักษณะของเมืองไทย	 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ว่าด้วย 
	 การเมือง,	กรุงเทพ:	ผู้จัดการ,	2536,	หน้า	14-15.
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ในกรณีทีม่กีารรายงานสถานการณ์เกีย่วกบัสทิธมินษุยชนในประเทศไทยโดยไม่ถกูต้องหรือไม่เป็นธรรม”8

ทัง้ๆ	ทีห่น้าท่ีดงักล่าวเป็นของรัฐบาล

	 	 ดังนั้น	สมควรที่เราจะต้องทบทวนและแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วและผู้เขียนเห็นว่าหลักคิดใน

พระพุทธศาสนาน่าจะเป็นทางออกของเรื่องนี้ได้

2. หน้าที่มนุษยชนตามหลักคิดพระพุทธศาสนา

	 	 พระพุทธศาสนาได้ชื่อว่าเป็นศาสนามนุษยนิยม	 (humanism)	 เพราะเชื่อว่ามนุษย์ทุกคน 

มีคุณค่าสูงสุดอยู่ในตัวเองและพร้อมที่จะเข้าสู ่ภาวะสูงสุดได้	 (พระนิพพาน)	 หากฝึกฝนตนเอง 

โดยไม่ต้องพึ่งพาพระผู้เป็นเจ้าหรือเทพใดๆ	ทั้งสิ้น

	 	 แต่การได้มาซึ่งภาวะเช่นนั้นตามหลักพระพุทธศาสนาคือ	 เราไม่ต้องต่อสู้กับใครอื่น	 (ดังที ่

ตะวันตกต้องสู้กับชนชั้นและรัฐ)	แต่เราต้องสู้กับกิเลสในตัวของเราเอง	จึงมีพุทธภาษิตว่า	อตฺตา	หเว	

ชิต�	เสยฺโย	ชนะตนนั้นแลประเสริฐกว่า

	 	 2.1	สิทธิมนุษยชนตะวันตกและ	“ตน”	บนฐานแห่งการแบ่งแยก

	 	 ความจริงแนวคิดสิทธิมนุษยชนตะวันตกก็เน้นที่	 “ตน”	คือปัจเจกแต่ละคนเช่นกัน	แต่	 “ตน”	 

ที่ว่านี้มีทิฐิที่ก�าหนดโลกทัศน์	 (world	 view)	 กระบวนทัศน์	 (paradigm)	 ว่า	 “คนแต่ละคน”	 หรือ	 

“ตัวตน”	เป็นใหญ่ต้องพิชิตธรรมชาติ ต้องแข่งขัน ต่อสู้ แก่งแย่ง ช่วงชิงและครอบง�ากัน และต้อง 

แผ่ขยายอ�านาจออกไปเพื่อให้เหนือธรรมชาติและมนุษย์9	 เสรีภาพ	 (freedom)	 เช่นนี้	 พระพรหม 

คุณาภรณ์	 (ปัจจุบัน	 คือ	 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์)	 กล่าวว่า	 “freedom ในความหมายอย่างนี้ 

กท็�าให้มองความหมายของความสขุไปในแนวทางเดียวกนั คือ มองเห็นความสุขเนือ่งกนัอยู่กบัอสิรภาพ 

ชนิดท่ีจะไปเป็นเจ้าเป็นใหญ่ เหนือสิ่งภายนอกได้แก่การที่จะเอาส่งภายนอกมาบ�าเรอตนเอง เช่น  

การที่จะเสพวัตถุได้เต็มที่”10

	 	 สทิธมินษุยชนในยคุน้ี	ในทศันะพระพรหมคณุาภรณ์จงึเหน็ว่าเป็นหลกัประกันช่วยโลกไว้	รวมทัง้ 

การยอมทนกันได้	 (tolerance)	 เพราะโลกยังแบ่งแยก	 เบียดเบียน	 แข่งขัน	 ข่มเหงแย่งชิงกันมาก	 

ดังน้ัน	 “สิทธิมนุษยชนและการยอมทนกันทางศาสนาเป็นต้นเป็นหลักประกันที่จะช่วยให้มนุษย์  

ในยุคที่มีระบบความคิดแบบแบ่งแยกนั้นพออยู่ด้วยกันไปได้ โดยไม่เบียดเบียนข่มเหงกัน คือ ป้องกัน 

ไม่ให้ฝ่ายหน่ึงเข้ามาครอบง�า บังคับ หรอืท�าลายอกีฝ่ายหนึง่ และไม่ให้ต่างคนต่างกลุ่มต่างพวกมากดข่ีกนั”

8	 ดูร่างรัฐธรรมนูญฯ…	มาตรา	247	(4).
9	 พระพรหมคุณาภรณ์	 (ป.อ.	 ปยุตโต),	พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ 21,	 กรุงเทพ:	 ผลิธัมม์,	 พิมพ์ครั้งที่	 16,	 2557,	 
	 หน้า	10	–	11.
10	 เรื่องเดียวกัน,	หน้าที่	11.
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สิทธิมนุษยชนสากล VS. สิทธิมนุษยชนไทย

	 	 ค�าว่า	สิทธิมนุษยชน	(human	rights)	เป็นต้นนี้	เกิดจากภูมิหลังในประวัติศาสตร์	ที่มนุษย์อยู่

มาด้วยการดิ้นรนต่อสู้	 เมื่อมนุษย์ยังอยู่ในระบบความคิดแบบแบ่งแยกแข่งขันกัน	 หลักสิทธิมนุษยชน

เป็นต้นนั้นก็จะเป็นหลักประกันส�าหรับปกป้องตัว	ไม่ให้ฝ่ายอื่นเข้ามาครอบง�าท�าลายได้”11

	 	 แต่หลกัสทิธมินษุยชนนี	้ท่านพระพรหมคณุาภรณ์	กล่าวว่า	“หลกัสทิธมินษุยชน	(human	rights)	

เป็นต้นนี้	มีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่ส�าคัญ	3	ประการ	คือ

	 	 ประการที่	 1	 ตัวหลัก	 หรือ	 concept	 เองมีความบกพร่องเพราะเกิดจากภูมิหลังและพื้นฐาน

ความคิดแบบแบ่งแยกพรรคพวกผวิพรรณ	เป็นต้น	ซึง่ท�าให้มกีารดิน้รนต่อสู้แข่งขันแย่งชงิและปกป้อง

ตวัเองเพือ่ให้อยูร่อด	ลกัษณะของการทีจ่ะได้มาซึง่สทิธมินษุยชน	จงึเป็นไปในรปูของการทีจ่ะเรยีกร้อง

หรือทวงเอา

	 	 ประการที่	 2	 สิทธิมนุษยชน	 เป็นต้นนี้	 เป็นบัญญัติของสังคม	 คือเป็นเรื่องที่เกิดจากมนุษย์มา

ก�าหนดตกลงกันขึ้นเอง	 ไม่ใช่เป็นของมีมาโดยธรรมชาติ	 ไม่ใช่	 natural	 right	 เมื่อเป็นของที่มนุษย์

ก�าหนดกันข้ึนเอง	 มันก็ไม่มีความจริงเป็นฐานรองรับที่จะให้เกิดความมั่นคง	 ที่จะต้ังอยู่ได้ตลอดไป	 

แต่เป็นเรื่องของสังคมที่ต้องคอยจัดคอยก�ากับ	โดยก�าหนดท�าเป็นกฎเกณฑ์ข้อบังคับแล้วก็ยอมรับกัน	 

จึงจะคงอยู่ได้

	 	 ถ้าจะให้มั่นคงยั่งยืนจริงก็ต้องโยงเข้ากับธรรมชาติที่เป็นของจริงให้ได้	 คือให้มีฐานอยู่ใน 

ธรรมชาติด้วย	 การที่มีฐานอยู่ในธรรมชาติ	 ก็คือการพัฒนามนุษย์ให้มีสภาพจิตซ่ึงพร้อมที่จะรักษา 

สิทธิมนุษยชนนั้น	 และเมื่อนั้นสิทธิมนุษยชนจึงจะยั่งยืนอยู่ได้	 แต่เรื่องนี้ต้องโยงไปถึงข้อบกพร่อง

ประการที่	3

	 	 ประการที่	3	หลักสิทธิมนุษยชน	หรือ	human	rights	เป็นต้นนี้	 เป็นเรื่องของพฤติกรรมทาง

สังคม	 เป็นเรื่องที่เน้นกันอยู่แค่ระดับสังคม	 โดยไม่ค่อยได้ดูเบื้องหลังกันให้ลึกลงไปและให้ทั่วตลอด

ระบบแห่งพฤติกรรมของมนุษย์”12

	 	 ท่านพระพรหมคุณาภรณ์ตั้งข้อสังเกตต่อไปว่า	 สิทธิมนุษยชนแบบนี้	 มีการเรียกร้องกันด้วย	 

โทสะ	เคียดแค้นชิงชังและมีการหวงแหนกีดกันแบ่งแยก	คือมัจฉริยะ	5	คือ

	 	 1.	อาวาสมัจฉริยะ	ความหวงแหนกีดกัน	เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัย	ประเทศ	ท้องถิ่น	ดินแดน

	 	 2.	กลุมจัฉรยิะ การหวงแหนกดีกนั	เกีย่วกบัเร่ืองพรรคพวก	พงศ์เผ่า	เหล่ากอ	หรือชาตพัินธุเ์ช่น	

ethnic	groups	และ	religious	groups	ต่าง	ๆ

	 	 3.	ลาภมัจฉริยะ	ความหวงแหนกีดกัน	เกี่ยวกับเรื่องลาภทรัพย์	สมบัติ	และผลประโยชน์ต่าง	ๆ

11 เรื่องเดียวกัน,	หน้า	18.	
12	 เรื่องเดียวกัน,	หน้า	20
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	 	 4.	วณัณมจัฉรยิะ ความหวงแหนกดีกนั	เกีย่วกับเรือ่งชัน้วรรณะ	ผวิพรรณ	จ�าพวก	class,	caste	

ตลอดจน	colour

	 	 5.	ธัมมมัจฉริยะ	ความหวงแหนกีดกัน	ในเรื่องของวิทยาการ	ความรู้	คุณพิเศษ	วุฒิ	ความดีงาม	

ความก้าวหน้าในทางภูมิปัญญา	และความส�าเร็จต่าง	ๆ”13

	 	 พระพรหมคณุาภรณ์จงึเสนอว่าจริยธรรมเชิงลบแบบสทิธมินษุยชนนีต้้องพฒันาให้เป็นจริยธรรม

เชิงบวกคือเข้าใจความหมายของเสรีภาพหรืออิสรภาพให้ถูกต้อง	3	ระดับ	คือ

	 	 1.	อิสรภาพในความสมัพนัธ์ทีถู่กต้องกบัธรรมชาตแิวดล้อม	อยูอ่ย่างผสมกลมกลนืกบัธรรมชาต	ิ

ไม่ผลาญธรรมชาติ

	 	 2.	 อิสรภาพในความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับเพื่อนมนุษย์	 ไม่เบียดเบียนกัน	 เป็นมิตร	 เกื้อกูล	 

ช่วยเหลือกัน	และ

	 	 3.	 อิสรภาพภายในแห่งใจของตนด้วย	 คือเป็นอิสระจากการบีบบังคับครอบง�าของสิ่งแวดล้อม

จากธรรมชาติ	และบีบคั้นทางสังคมและมีความสุขด้วยตนเองมากขึ้น	จนอยู่ได้ดีด้วยตนเองมีความสุข

อิสระโดยไม่ต้องขึ้นกับสิ่งภายนอก	คือมี	“ความเป็นไท”	อย่างแท้จริง	ไม่ต้องครอบง�าธรรมชาติหรือ

มนุษย์

	 	 พระพทุธศาสนาสอนว่ามนษุย์เป็นส่วนหนึง่ของระบบความสัมพันธ์ตามหลักปัจจัยทางธรรมชาติ	

จึงต้องกลมกลืน	 เกื้อกูลเป็นปัจจัยที่ดีต่อกันและต้องมีเมตตาต่อมนุษย์และสัตว์ผู้ร่วมอยู่ในธรรมชาติ

เดียวกัน	 และมีอิสรภาพทางใจภายในตน	 ไม่ครอบง�า	 ข่มเหงผู้อ่ืน	 มีความสุขในตนด้วยเหตุ	 ดังนี้	 

พระพุทธศาสนาจึงไม่เคยสอนให้ไปเรียกทวงสิทธิจากใคร	 แต่สอนว่าเมื่อเรามีอิสรภาพเช่นนี้	 คนอื่น 

ก็มี	เราจึงมีหน้าที่ต่อผู้อื่น

	 	 2.2	หน้าที่มนุษยชน	(Human	Duties)

	 	 พระพุทธศาสนาจึงเน้นท่ีหน้าท่ีมนุษย์ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น	 ดังจะเห็นได้จากหมวดธรรม

ในหนังสือธรรมนูญชีวิตของพระพรหมคุณาภรณ์ที่มีหลักการด�าเนินชีวิตด้วยการปฏิบัติตนเองทั้งสิ้น	 

อาทิ	การมีฐานชีวิตที่มั่นคงต้องเว้นชั่ว	14	ประการ	คือไม่ผิดศีล	5	ไม่มีอคติ	4	เว้นอบายมุข	6	และ

ก�าหนดหน้าที่ที่ตนมีต่อบุคคลใกล้ชิด	6	กลุ่ม	ตามหลักทิศ	6	คือ

	 	 ทิศ	1	ในฐานะที่เป็นบุตรธิดา	พึงเคารพบิดามารดา	ผู้เปรียบเสมือนทิศเบื้องหน้า	ดังนี้

	 	 	 	 	 1.	 ท่านเลี้ยงเรามาแล้ว	เลี้ยงท่านตอบ

	 	 	 	 	 2.		ช่วยท�ากิจธุระการงานของท่าน

	 	 	 	 	 3.		ด�ารงวงศ์สกุล

13	 เรื่องเดียวกัน,	หน้า	126
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สิทธิมนุษยชนสากล VS. สิทธิมนุษยชนไทย

	 	 	 	 	 4.		ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท

	 	 	 	 	 5.		เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว	ท�าบุญอุทิศให้ท่าน

	 	 บิดามารดาอนุเคราะหบ์ุตร	ตามหลักปฏิบัติดังนี้

	 	 	 	 	 1.		ห้ามปรามจากความชั่ว

	 	 	 	 	 2.		ดูแลฝึกอบรมให้ตั้งอยู่ในความดี

	 	 	 	 	 3.		ให้ศึกษาศิลปวิทยา

	 	 	 	 	 4.		เป็นธุระเมื่อถึงคราวจะมีคู่ครองที่สมควร

	 	 	 	 	 5.		มอบทรัพย์สมบัติให้เมื่อถึงโอกาส

	 	 ทิศ	 2	 ในฐานะที่เป็นศิษย์	 พึงแสดงความเคารพนับถือครูบาอาจารย์	 ผู้เปรียบเสมือนทิศ 

เบื้องขวา	ดังนี้

	 	 	 	 	 1.		ลุกต้อนรับ	แสดงความเคารพ

	 	 	 	 	 2.		เข้าไปหา	เพื่อบ�ารุง	รับใช้	ปรึกษา	ซักถาม	รับค�าแนะน�า

	 	 	 	 	 3.		ฟังด้วยดี	ฟังเป็น	รู้จักฟังให้เกิดปัญญา

	 	 	 	 	 4.		ปรนนิบัติ	ช่วยบริการ

	 	 	 	 	 5.		เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ	เอาจริงเอาจังถือเป็นกิจส�าคัญ

	 	 อาจารย์อนุเคราะหศ์ิษย์ ตามหลักปฏิบัติดังนี้

	 	 	 	 	 1.		แนะน�าฝึกอบรมให้เป็นคนดี

	 	 	 	 	 2.		สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง

	 	 	 	 	 3.		สอนศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง

	 	 	 	 	 4.		ส่งเสริมยกย่องความดีงามความสามารถให้ปรากฎ

	 	 	 	 	 5.	 สร้างเครื่องคุ้มครองภัยในสารทิศ	 คือสอนฝึกศิษย์ให้ใช้วิชาเล้ียงชีพได้จริง	 และ 

	 	 	 	 	 	 	 รู้จักด�ารงตนเองด้วยดี	 ที่จะเป็นประกันให้ด�าเนินชีวิตดีงามโดยสวัสดี	 มีความสุข 

	 	 	 	 	 	 	 ความเจริญ

	 	 ทิศที่	3	ในฐานะมสีามี พึงให้เกียรติบ�ารุงภรรยา	ผู้เปรียบเสมือนทิศเบื้องหลัง	ดังนี้

	 	 	 	 	 1.		ยกย่องให้เกียรติสมฐานะที่เป็นภรรยา

	 	 	 	 	 2.		ไม่ดูหมิ่น

	 	 	 	 	 3.		ไม่นอกใจ

	 	 	 	 	 4.		มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้าน

	 	 	 	 	 5.		หาเครื่องแต่งตัวมาให้เป็นของขวัญตามโอกาส
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บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

	 	 ภรรยาอนุเคราะห์	สาม	ีตามหลักปฏิบัติดังนี้

	 	 	 	 	 1.		จัดงานบ้านให้เรียบร้อย

	 	 	 	 	 2.		สงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดี

	 	 	 	 	 3.		ไม่นอกใจ

	 	 	 	 	 4.		รักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้

	 	 	 	 	 5.		ขยัน	ช่างจัดช่างท�า	เอางานทุกอย่าง

	 	 ทิศที่	4	ในฐานะที่เป็นมิตรสหาย	พึงปฏิบัติต่อมิตรสหาย	ผู้เปรียบเสมือนทิศเบื้องซ้าย

	 	 	 	 	 1.		เผื่อแผ่แบ่งปัน

	 	 	 	 	 2.		พูดจามีน�้าใจ

	 	 	 	 	 3.		ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

	 	 	 	 	 4.		มีตนเสมอ	ร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วย

	 	 	 	 	 5.		ซื่อสัตย์จริงใจ

	 	 มิตรสหายอนุเคราะห์	ตอบ	ตามหลักปฏิบัติดังนี้

	 	 	 	 	 1.		เมื่อเพื่อนประมาท	ช่วยรักษาป้องกัน

	 	 	 	 	 2.		เมื่อเพื่อนประมาท	ช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อน

	 	 	 	 	 3.		ในคราวมีภัย	เป็นที่พึ่งได้

	 	 	 	 	 4.		ไม่ละทิ้งในยามทุกข์ยาก

	 	 	 	 	 5.		นับถือตลอดถึงวงศ์ญาติของมิตร

	 	 ทิศที่	5	ในฐานะที่เป็นนายจ้าง	พึงบ�ารุง คนรับใช้ และ คนงาน	ผู้เปรียบเสมือนทิศเบื้องล่าง	

ดังนี้

	 	 	 	 	 1.		จัดงานให้ท�าตามความเหมาะสมกับก�าลังเพศ	วัย	ความสามารถ

	 	 	 	 	 2.		ให้ค่าจ้างรางวัลสมควรแก่งานและความเป็นอยู่

	 	 	 	 	 3.		จัดสวัสดิการดี	มีช่วยรักษาพยาบาล	ในยามเจ็บไข้	เป็นต้น

	 	 	 	 	 4.		มีอะไรได้พิเศษมา	ก็แบ่งปันให้

	 	 	 	 	 5.		ให้มีหยุด	และพักผ่อนหย่อนใจ	ตามโอกาสอันสมควร

	 	 คนรับใช้และคนงาน	แสดงน�้าใจ ต่อนายงานดังนี้

	 	 	 	 	 1.		เริ่มท�างานก่อน

	 	 	 	 	 2.		เลิกงานทีหลัง

	 	 	 	 	 3.		เอาแต่ของที่นายให้

	 	 	 	 	 4.		ท�างานให้เรียบร้อยและดียิ่งขึ้น

	 	 	 	 	 5.		น�าความดีของนายงานและกิจการไปเผยแพร่
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สิทธิมนุษยชนสากล VS. สิทธิมนุษยชนไทย

	 	 ทิศที่	 6	 ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน	 พึงแสดงความเคารพนับถือต่อ	 พระสงฆ์ ผู้เปรียบ 

เสมือนทิศเบื้องบน	ดังนี้

	 	 	 	 	 1.	 จะท�าสิ่งใด	ก็ท�าด้วยความเมตตา

	 	 	 	 	 2.		จะพูดสิ่งใด	ก็พูดด้วยเมตตา

	 	 	 	 	 3.		จะคิดสิ่งใด	ก็คิดด้วยเมตตา

	 	 	 	 	 4.	 ต้อนรับด้วยความเต็มใจ

	 	 	 	 	 5.	 อุปถัมภ์ด้วยปัจจัย	4

	 	 พระสงฆ์อนุเคราะห์	คฤหัสถ์ ตามหลักปฏิบัติดังนี้

	 	 	 	 	 1.	 ห้ามปรามสอนให้เว้นจากความชั่ว

	 	 	 	 	 2.	 แนะน�าสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในความดี

	 	 	 	 	 3.	 อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดี

	 	 	 	 	 4.	 ชี้แจงอธิบายท�าสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้ง

	 	 	 	 	 5.	 บอกทางสวรรค์	สอน	วิธีด�าเนินชีวิตให้มีความสุขความเจริญ

	 	 เกื้อกูลกันประสานสังคม	 ช่วยเหลือเกื้อกูลกันร่วมสร้างสรรค์	 สังคมให้สงบสุขมั่นคงสามัคค ี

มีเอกภาพ	ด้วยสังคหวัตถุ	4	คือ

	 	 	 	 	 1.		ทาน	เผื่อแผ่แบ่งปัน	(ช่วยด้วยเงินด้วยของ)

	 	 	 	 	 2.		ปิยวาจา	พูดอย่างรักกัน	(ช่วยด้วยถ้อยค�า)

	 	 	 	 	 3.		อัตถจริยา	ท�าประโยชน์	แก่เขา	(ช่วยด้วยก�าลังแรงงาน)

	 	 	 	 	 4.		สมานัดดา	เอาตวัเข้าสมาน	(ช่วยด้วยร่วมสร้างสรรค์และแก้ปัญหา	เสมอกันโดยธรรม	 

	 	 	 	 	 	 	 และร่วมสุขร่วมทุกข์กัน)14

	 	 นอกจากนั้นยังรวมให้มีจุดหมายในชีวิต	3	ระดับ	คือ

	 	 ขั้นที่	1	ทิฏฐธัมมิกัดถะ	จุดหมายขั้นตาเห็น	หรือประโยชน์ปัจจุบัน

	 	 	 	 	 ก)	มีสุขภาพดี	ร่างกายแข็งแรง	ไร้โรค	อายุยืน

	 	 	 	 	 ข)	 มีเงินมีงาน	มีอาชีพสุจริต	พึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ

	 	 	 	 	 ค)	มีสถานภาพดี	เป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม

	 	 	 	 	 ง)	 มีครอบครัวผาสุก	 ท�าวงศ์ตระกูลให้เป็นที่นับถือ	 ทั้ง	 4	 นี้	 พึงให้เกิดมีโดยธรรม 

	 	 	 	 	 	 	 และใช้ให้เป็นประโยชน์	ทั้งแก่ตนและผู้อื่น

14	 เรื่องเดียวกัน
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บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

	 	 ขั้นที่	2	สัมปรายิกัดถะ	จุดหมายขั้นเลยตาเห็น	หรือ	ประโยชน์เบื้องหน้า

	 	 	 	 	 ก)	มีความอบอุ่นซาบซึ้งสุขใจ	 ไม่อ้างว้างเล่ือนลอย	 มีหลักยึดเหนี่ยวใจให้เข้มแข็ง	 

	 	 	 	 	 	 	 ด้วยศรัทธา

	 	 	 	 	 ข)		มีความภูมิใจ	ในชีวิต	สะอาด	ที่ได้ประพฤติแต่การอันดีงาม	ด้วยความสุจริต

	 	 	 	 	 ค)		มีความอิ่มใจ	ในชีวิตมีคุณค่า	ที่ได้ท�าประโยชน์ตลอดมาด้วยน�้าใจเสียสละ

	 	 	 	 	 ง)		มีความแกล้วกล้ามั่นใจ	ที่จะแก้ไขปัญหา	น�าชีวิตและภารกิจไปได้ด้วยปัญญา

	 	 	 	 	 จ)		มีความโล่งจิตมั่นใจ	มีทุนประกันภพใหม่	ด้วยท�าไว้แต่กรรมที่ดี

	 	 ขั้นที่	3	ปรมัตถะ	จุดหมายสูงสุด	หรือ	ประโยชน์อย่างยิ่ง

	 	 	 	 	 ก)	 ถงึถกูโลกธรรมกระทบ	ถงึจะพบความผันผวนปรวนแปร	กไ็ม่หวัน่ไหว	มใีจเกษมศานต์ 

	 	 	 	 	 	 	 มั่นคง

	 	 	 	 	 ข)	 ไม่ถูกความยึดติดถือมั่นบีบคั้นจิต	ให้ผิดหวังโศกเศร้า	มีจิตโล่งโปร่งเบาเป็นอิสระ

	 	 	 	 	 ค)	สดชื่น	เบิกบานใจ	ไม่ขุ่นมัวเศร้าหมอง	ผ่องใส	ไร้ทุกข์	มีความสุขที่แท้	รู้เท่าทันและ 

	 	 	 	 	 	 	 ท�าการตรงตามเหตุปัจจัย	ชีวิตหมดจดสดใส	เป็นอยู่ด้วยปัญญา

	 	 ถ้าบรรลุจุดหมายชีวิตถึงขั้นที่	2	ขั้นไป	เรียกว่าเป็น	“บัณฑิต”15

	 	 นีค่อืหน้าท่ีมนษุย์ทีแ่ต่ละคนมต่ีอตนเองและคนรอบข้างโดยไม่ต้องการการเรยีกร้อง	ทวงถามไม่

ต้องการการรับรองหรือคุ้มครองจากกฎหมายหรือองค์กรใด	และเมื่อเป็น	“หน้าที่ของเรา”	ก็ย่อมเป็น	

“สิทธิ”	ของผู้อื่น	เช่น	หน้าที่บุตรก็เป็นสิทธิของบิดามารดา	หน้าที่ของสามีก็เป็นสิทธิของภริยา	ฯลฯ

บทสรุป
	 	 ผู้เขียนจึงเห็นว่าการน�าหลักพระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการส่งเสริม	 “หน้าที่มนุษยชน”	 

จึงน่าจะเป็นสิ่งที่ท�าควบคู่กันไปได้กับการส่งเสริม	 “สิทธิมนุษยชน”	 เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ 

ที่แท้จริงในการที่มนุษย์จะปฏิบัติต่อเพื่อมนุษย์ด้วยกัน

15	 เรื่องเดียวกัน
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*	 กรรมการการเลือกต้ัง,	 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร	 “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”	 (นธป.)	 รุ่นที่	 4	 ของส�านักงาน 
	 ศาลรัฐธรรมนูญ

ประวิช รัตนเพียร* 

สิทธิในการด�าเนินกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับคดีเลือกตั้ง

บทน�า
	 	 หลักสทิธิมนุษยชนเป็นหลกัการส�าคญัทัง้ในทางกฎหมายและในทางรฐัศาสตร์ปกครอง	ซึง่ถอืว่า

เป็นหลักการที่รัฐตามความหมายอย่างกว้าง	หมายถึง	ศาล	รัฐบาล	และสภานิติบัญญัติจะต้องบัญญัติ

หรือใช้บังคับกฎหมายโดยไม่เป็นการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน	 ซึ่งถือได้ว่าหลักสิทธิมนุษยชนเปรียบ

เสมอืนภูมหิลงัของการกระท�าทัง้หลายของรฐัทีจ่ะต้องไม่ขัดหรอืแย้ง	โดยรฐัจะต้องให้สทิธแิละเสรีภาพ	

ความเสมอภาค	ตลอดจนถึงไม่บั่นทอนเหยียดหยามศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์	

	 	 สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา	 รัฐจะต้องถือว่าบุคคลทั้งหลายที่เข้ามาสู่กระบวนการ

ยุติธรรมเป็นผู้มีสิทธิและเสรีภาพในการใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	 ซ่ึงมีลักษณะ

เป็นประธานในคดี	 (Process	 –	 Subject)	 ไม่ใช่กรรมในคดี	 (Process	 –	Object)	 ซึ่งถ้าเป็นกรรม 

ในคดีเท่ากับว่ากระบวนการยุติธรรมดังกล่าวไม่ให้บทบาทของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษใน 

การใช้สิทธิและเสรีภาพ	 แต่รัฐจะเป็นผู้มีบทบาทก�าหนดเส้นทางแห่งสิทธิและเสรีภาพการด�าเนินคดี 

แต่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น	 รัฐจะประกันสิทธิและเสรีภาพมากกว่าการจ�ากัดสิทธิ 

โดยรฐัจะไม่เข้าไปแทรกแซงหรอืบังคบั	ข่มขู่	หรอืตดัสทิธเิสรภีาพในกระบวนการตดัสินใจของผูถ้กูกล่าวหา	 

อีกทั้งรัฐจะต้องแสวงหาพยานหลักฐานที่ไม่ใช่เฉพาะจะท�าให้เกิดผลร้าย	 แต่จะต้องค้นหาความจริง 

ทั้งในแง่ท่ีเป็นผลดี	 ซึ่งจะท�าให้ผู้ถูกกล่าวหาหลุดพ้นจากการถูกกล่าวหาหรือกล่าวโทษได้ตามหลัก	 

“ยกเหตุแห่งความสงสัยให้แก่จ�าเลย”	(Proof	beyond	reasonable	doubt)	ซึ่งถือว่าเป็นการที่รัฐ

เคารพสทิธแิละศกัด์ิศรขีองผูถ้กูกล่าวหา	ซึง่เป็นพลเมอืงของรฐั	จงึถอืได้ว่ารฐัให้ความส�าคญัในศักดิศ์รี

ความเป็นมนุษย์และด�าเนินการตามสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริง	 ซ่ึงสิทธิมนุษยชนตามกระบวนการ

ทางอาญา	ได้แก่	สิทธิการได้รับการสันนิษฐานว่าไม่มีความผิด	สิทธิที่จะไม่ถูกจับกุมโดยพลการ	สิทธิ

ที่จะไม่ถูกค้นในที่รโหฐานโดยพลการ	สิทธิของผู้ต้องหาและจ�าเลย	สิทธิของพยาน	สิทธิของผู้เสียหาย	 

สิทธิของจ�าเลย	
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ประวิช รัตนเพียร

	 	 ส่วนสทิธใินการด�าเนินกระบวนพจิารณาเกีย่วกบัคดเีลอืกตัง้	รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย	 

พุทธศักราช	 2550	 ก�าหนดไว้ว่ากรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่า	 สมาชิกภาพของสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎร	 หรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดสิ้นสุดลงให้ส่งเร่ืองไปยังประธานสภาที่ผู้น้ันเป็นสมาชิก

และให้ประธานแห่งสภาน้ันส่งเรือ่งไปยงัศาลรฐัธรรมนญูเพือ่วนิจิฉยั	หรอืเหน็ว่าหากความเป็นรฐัมนตรี

สิ้นสุดลงเฉพาะตัวให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ	หรือกรณีที่ประกาศผล 

การเลือกตั้งแล้ว	 หากคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นว่าควรให้มีการเลือกต้ังใหม่	 หรือเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกวุฒิสภา	 สมาชิกสภาท้องถิ่น	 หรือผู้บริหารท้องถิ่น	 

ให้ยื่นค�าร้องต่อศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์วินิจฉัย	 แล้วแต่กรณี	 และให้ค�าสั่งของศาลเป็นที่สุด	 

และการพิจารณาของศาลใช้วิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีเลือกต้ังตามระเบียบท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเกี่ยวกับคดีเลือกต้ังและการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังในการเลือกต้ัง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา	 พ.ศ.	 2550	 หรือระเบียบท่ีประชุมใหญ ่

ศาลฎีกาว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับคดีเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถ่ิน	 พ.ศ.	 2550	 หรือข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธพีจิารณาและการท�าค�าวนิจิฉยั	พ.ศ.	2550	โดยการพิจารณาใช้ระบบไต่สวนและเป็นไปโดยเร็ว	

ซึ่งศาลจะมีบทบาทส�าคัญในการสืบพยานหรือไต่สวนให้ได้ความจริงมากที่สุด	

1. สิทธิมนุษยชน 

  ความเป็นมาของสิทธิมนุษยชนที่เป็นสากล 

	 	 สิทธิมนุษยชนมีพัฒนาการมาจากความพยายามของมนุษย์ที่จะให้ศักดิ์ศรีของมนุษยชนได้รับ

การเคารพ	แนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนเกิดจากแนวคิดที่มาจากหลากหลายประเพณีและศาสนา	

ต่อมาผู้บริหารประเทศและนักกฎหมายต่างมีบทบาทในการส่งเสริมแนวคิดและกลายเป็นบทบัญญัติ

และรัฐธรรมนูญข้ึน	 ต่อมามีการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติข้ึนเมื่อวันท่ี	 26	 มิถุนายน	 ค.ศ.1945	 

ผู้น�าประเทศสมาชิก	 50	 ประเทศ	 ได้ร่วมลงนามในกฎบัตรสหประชาชาติ	 โดยมีเป้าหมายหลักคือ	 

“เพื่อปกป้องคนรุ่นต่อไปจากภัยพิบัติของสงคราม	 และเพื่อยืนยันความศรัทธาในสิทธิมนุษยชน 

ขัน้พ้ืนฐานในศกัดิศ์รแีละคุณค่าของมนุษย์	และในสทิธอินัเท่าเทยีมกนัของบรุษุและสตร”ี	และมาตรา		1	 

ของกฎบัตรสหประชาชาติ	 ระบุจุดมุ่งหมายประการหนึ่ง	 คือ	 เพื่อบรรลุความร่วมมือระหว่างชาต ิ

ในการส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มีการเคารพสทิธมินษุยชน	และเสรภีาพขัน้พืน้ฐานส�าหรับมนษุย์ทุกคน

โดยไม่ค�านึงถึงเชื้อชาติ	เพศ	ภาษา	หรือศาสนา	

	 	 ปฏิญาณว่าด้วยสทิธิมนษุยชนท่ีประเทศสมาชกิองค์การสหประชาชาตไิด้ร่วมรบัรองนัน้ถอืเป็น

มาตรฐานในการปฏบิตัต่ิอกนัของมวลมนษุย์และบรรดานานาชาต	ิแม้มไิด้มผีลบงัคบัทางกฎหมายกต็าม	
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สิทธิในการด�าเนินกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับคดีเลือกตั้ง

แต่ปฏิญญาสากลฉบบันีถื้อเป็นหลกัเกณฑ์ส�าคญัในการปฏบิตัเิกีย่วกบัสทิธมินษุยชนทีบ่รรดาประเทศ

ทัว่โลกและได้เป็นทีย่อมรับในระดบัสากล	เนือ่งจากสทิธทิีร่ะบไุว้ในปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน

นั้นจ�าแนกได้เป็น	

	 	 1.	 สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	ซึ่งรวมถึงสิทธิในชีวิต	เสรีภาพและความมั่นคงของ

บุคคล	 อิสรภาพจากความเป็นทาสและการถูกทรมาน	 ความเสมอภาคในทางกฎหมาย	 การคุ้มครอง

เม่ือถูกจับ	 กักขังหรือเนรเทศ	 สิทธิท่ีจะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม	 การมีส่วนร่วมทาง 

การเมอืง	สทิธกิารสมรสและการตัง้ครอบครวั	เสรภีาพขัน้พ้ืนฐานในทางความคดิ	มโนธรรมและศาสนา	

การแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก	 เสรีภาพในการชุมนุม	 และการเข้าร่วมสมาคมอย่างสันติ	 

สิทธิในการมีส่วนในรัฐบาลของตนโดยทางตรงหรือการส่งผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งอย่างเสรี	

	 	 2.	 สิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม	 ซ่ึงครอบคลุมถึงสิทธิในการท�างาน	 การได้รับ 

ค่าตอบแทนที่เท่ากันส�าหรับงานที่เท่ากัน	 สิทธิในการก่อตั้งและเข้าร่วมสหภาพแรงงาน	 สิทธิใน

มาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสม	 สิทธิในการศึกษาและสิทธิในการเข้าร่วมใช้ชีวิตทางวัฒนธรรม	

อย่างเสรี	

 

2. สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 

	 	 สิทธมินษุยชนทางสากลมอีทิธิพลและส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคสีนธสิญัญา

ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน	เช่น	

	 	 1)	 อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	

	 	 2)	 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	

	 	 3)	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	

	 	 4)	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรม	

	 	 ทัง้นีอ้นสุญัญาเกีย่วกบัสทิธมินษุยชนจะมผีลบงัคบัใช้ในประเทศไทยนัน้จะต้องมกีารอนวุติัการ 

คือด�าเนินการให้เป็นผลตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญา	 (Implement	 the	 Provisions	 of	 a	 

Convention)	 โดยการตรากฎหมายภายในประเทศหรือปรับแก้กฎหมายภายในประเทศ	 เพ่ือให้

สอดคล้องและรองรับกับพันธกรณีอนุสัญญาดังกล่าว	

3. สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.2550	 รับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ถือว่า 

เป็นฉบับสมบูรณ์อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในรัฐธรรมนูญหลายฉบับที่ผ่านมา	 โดยมีเจตนารมณ์ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน	 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง
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ประวิช รัตนเพียร

ระบอบประชาธิปไตยและตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐเพิ่มขึ้น	 สามารถจ�าแนกสิทธิเสรีภาพตาม

รัฐธรรมนูญออกได้เป็นสามส่วน	ดังนี้	

	 	 1)	 สทิธเิสรภีาพในความเป็นมนุษย์	เป็นสทิธเิสรภีาพเก่ียวกับชวิีต	ร่างกาย	ความคดิ	จติใจ	และ

ความเป็นอยู่ของประชาชน	 ถือเป็นสิทธิที่ติดมากับประชาชนตั้งแต่เกิดมาเป็นคน	 รัฐไม่อาจปฏิเสธ 

ความเป็นคน	 และศักดิ์ศรีความเป็นคนของประชาชนด้วยการกระท�าท่ีเป็นการล่วงล�้า	 คุกคาม	 หรือ

ละเมิดได้	 เช่น	 การไม่ถูกลงโทษด้วยวิธีโหดร้าย	 ไร้มนุษยธรรม	 การมีเสรีภาพในเคหสถานส่วนตัว	

เสรีภาพการเดินทาง	การนับถือศาสนา	การสื่อสาร	คมนาคม	การแสดงความคิดเห็น	การมีกรรมสิทธิ์

ในทรัพย์สิน	และการเลือกถิ่นที่อยู่	เป็นต้น	ตามมาตรา	4	มาตรา	26	และมาตรา	28	ที่กล่าวว่าเป็น 

สิทธิที่จะอยู่	 จะเป็น	 หรือเป็นสิทธิที่ติดมากับตัวประชาชน	 ก็เพราะเป็นสิทธิที่เป็นส่วนควบติดอยู่

กับความเป็นคนตามธรรมชาติโดยที่ทุกคนมีอยู่เหมือนกัน	 รัฐไม่อาจเข้าไปแทรกแซงให้เกิดความ 

แตกต่างหรอืสญูสิน้สทิธอินัเป็นเสมอืนองค์ประกอบของชวีติ	จิตใจ	และร่างกายได้	ดังนัน้	สิทธ	ิเสรีภาพ

ในความเป็นมนุษย์จึงเป็นสิทธิของคนที่ห้ามไม่ให้รัฐกระท�าซึ่งอาจเรียกสิทธิแบบนี้ว่าเป็นสิทธิที่เป็น

ปฏิปักษ์กับรัฐ

	 	 2)	 สิทธิเสรีภาพในความเป็นพลเมือง	 เป็นสิทธิเสรีภาพเกี่ยวกับการที่สามารถเรียกร้อง	 

ความต้องการขัน้พืน้ฐานจากรฐัในฐานะทีเ่ป็นราษฎรของรฐั	ซึง่รฐัมหีน้าทีใ่ห้การตอบในรปูของบรกิาร

สาธารณะ	 ถือเป็นสิทธิที่จะเรียกขอได้	 จะรับเอาได้	 หรือเป็นสิทธิที่ตามมากับตัวโดยงอกขึ้นมาจาก

ความเป็นพลเมอืงหรอืเป็นราษฎรของรฐั	โดยรฐัไม่อาจจะปฏเิสธความรับผิดชอบหรือความช่วยเหลือ

ด้วยการเพิกเฉยไม่กระท�าการตอบสนองตามความเรียกร้องต้องการของประชาชนซ่ึงรัฐมีหน้าท่ีให้ 

ความคุ้มครอง	ได้แก่	สิทธิในการรับการศึกษา	สิทธิของผู้บริโภค	สิทธิเสรีภาพในการชุมนุม	เสรีภาพ 

ในการรวมตัวเป็นหมู่คณะ	 สิทธิการรับข้อมูลข่าวสารจากรัฐ	 เสรีภาพการจัดต้ังพรรคการเมือง	 สิทธิ 

การรับบริการสาธารณสุข	 สิทธิการฟ้องหน่วยราชการ	 สิทธิส่วนร่วมกับรัฐ	 สิทธิคัดค้านการเลือกต้ัง	

สิทธิในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่น	 สิทธิการเข้าชื่อถอดถอนผู้ด�ารงต�าแหน่งทาง 

การเมือง	ดังนั้น	สิทธิเสรีภาพในความเป็นพลเมืองจึงเป็นสิทธิของพลเมืองที่ไม่จ�าเป็นว่าทุกคนจะต้อง 

ได้รับประโยชน์เท่ากัน	 แต่หากเป็นสิทธิอะไรของใครก็เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องรับผิดชอบในการ 

สนองตอบต่อการใช้สิทธินั้น	 กล่าวคือ	 พลเมืองที่เป็นเด็กย่อมสามารถเรียกร้องการศึกษาฟรี 

ในภาคบงัคับจากรฐัได้เช่นเดยีวกบัผูใ้หญ่กย่็อมสามารถเรยีกร้องการใช้สทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้ได้	ดงันัน้

สิทธิเสรีภาพของพลเมืองจึงเป็นสิทธิที่สงวนไว้ให้เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดหาให้ประชาชน	หรือ

บังคับให้รัฐจะต้องกระท�า	ซึ่งอาจเรียกว่า	เป็นสิทธิที่เป็นปฏิฐานกับรัฐ	

	 	 3)	 สิทธิในความเสมอภาค	 เป็นสิทธิ	 เสรีภาพเกี่ยวกับการได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกันจากรัฐ	

หรือการไม่เลือกปฏิบัติ	 เว้นแต่การเลือกปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือให้ผู้เสียเปรียบ	ผู้ด้อยโอกาส	ได้รับสิทธิ
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สิทธิในการด�าเนินกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับคดีเลือกตั้ง

โอกาสเท่าเทียมกับคนอื่นได้	 ซึ่งถือเป็นสิทธิท่ีจะมีจะเหมือนหรือเป็นสิทธิ	 เสรีภาพท่ีด�ารงอยู่นอกตัว

ของประชาชน	ตามมาตรา	30	โดยรฐัไม่อาจปฏเิสธความเป็นกลาง	หรอืความเป็นธรรมด้วยการละเลย

เพิกเฉยไม่ยื่นมือเข้าไปช่วย	 หรือหยิบยื่นโอกาสอันพึงมีพึงได้ให้กับประชาชนได้รับอย่างเสมอภาค 

เท่าเทียมกัน	 โดยที่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ	 เพราะความแตกต่างตามธรรมชาติ	 และเพราะการ 

กระท�าหรือละเว้นการกระท�าของรัฐที่ไม่เท่าเทียมกัน	 เช่น	การเสมอกันในกฎหมาย	การไม่ถูกเกณฑ์

แรงงาน	การได้รับสิ่งอ�านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ	การได้รับความคุ้มครองโดยรัฐ	 และสิทธิ

ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ	 เป็นต้น	 ดังน้ัน	 สิทธิในความเสมอภาคจึงเป็นสิทธิท่ีรัฐให้หลักประกัน 

ในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน	 แต่รัฐไม่ต้องผูกพันว่าทุกคนจะต้องเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จาก 

การใช้สิทธินั้นให้ได้เท่ากันเสมอไป	 สิทธิในความเสมอภาคจึงเป็นสิทธิที่ก�าหนดให้รัฐด�ารงฐานะของ

ความเป็นคนกลางในการถอืดลุย์ระหว่างความแตกต่างกนัตามธรรมชาตขิองคนกบัความเท่าเทยีมกัน 

ตามกฎหมาย	 และการปฏิบัติของรัฐเพื่ออุดช่องว่างไม่ให้ความแตกต่างนั้นเป็นเหตุให้เกิดเงื่อนไขของ

ความไม่ยุติธรรมขึ้นในสังคม	 แต่ประโยชน์จากความยุติธรรมนั้นเป็นส่ิงท่ีแต่ละคนต้องสร้างต่อข้ึนมา

ให้ตัวเองในภายหลังหรือไปหาเอาได้ข้างหน้า	 เมื่อรัฐได้ช่วยสร้างหลักประกันความยุติธรรมให้แล้ว	 

ซึ่งอาจเรียกสิทธิแบบนี้ว่าเป็นสิทธิที่เป็นพันธะกับรัฐ	

	 	 สทิธมินษุยชนในสงัคมไทย	ถกูนยิามตามพระราชบญัญติัคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติ	

พ.ศ.2542	ว่า	“สทิธมินษุยชน	หมายถงึ	ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์	สทิธเิสรภีาพ	และความเสมอภาคของ

บุคคลที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	หรือตามกฎหมายหรือ

ตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธะกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม”	

4. สิทธิในการด�าเนินกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับคดีเลือกตั้ง 

	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 มาตรา	 91	 ก�าหนดว่ากรณี 

ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 หรือสมาชิกวุฒิสภา	 

คนใดสิ้นสุดลง	 ให้ส่งเรื่องไปยังประธานสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก	 และให้ประธานแห่งสภานั้นส่งเรื่อง 

ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย	 มาตรา	 182	 ก�าหนดว่าหากความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว 

ให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้ยืน่ค�าร้องต่อศาลรฐัธรรมนญู	และมาตรา	239	ก�าหนดว่า	กรณทีีป่ระกาศ

ผลการเลอืกตัง้แล้ว	หากคณะกรรมการการเลือกต้ังเหน็ว่าควรให้มกีารเลือกต้ังใหม่	หรือเพิกถอนสิทธิ

เลือกตัง้ของสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร	สมาชิกวุฒสิภา	สมาชิกสภาทอ้งถิน่	หรือผูบ้ริหารท้องถิน่	ใหย้ื่น

ค�าร้องต่อศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์วินิจฉัย	แล้วแต่กรณี	และให้ค�าสั่งของศาลเป็นที่สุด	

	 	 การด�าเนนิการกระบวนพจิารณาเกีย่วกบัคดเีลอืกตัง้	ใช้วธิพีจิารณาและวนิจิฉยัคดเีลอืกตัง้ตาม

ระเบยีบทีป่ระชมุใหญ่ศาลฎกีาว่าด้วยวิธพีจิารณาและวนิจิฉยัคดทีีเ่กีย่วกบัคดเีลอืกตัง้และการเพกิถอน 
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ประวิช รัตนเพียร

สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา	 พ.ศ.	 2550	 

หรือระเบียบท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับคดีเลือกตั้งและ 

การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2550	 หรือ 

ข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัย	 พ.ศ.	 2550	 การพิจารณาใช้

ระบบไต่สวนและเป็นไปโดยเร็ว	ซึ่งระบบไต่สวน	หมายถึง	การตรวจพยานหลักฐาน	การนั่งพิจารณา	 

การสืบพยานหรือกระบวนการพิจารณาของศาลเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน	 โดยระบบ

ไต่สวนมีความแตกต่างกับระบบกล่าวหาคือ	ระบบไต่สวน	ศาลเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการสืบพยาน

หรือไต่สวนให้ได้ความจริงมากที่สุด	ส่วนระบบกล่าวหา	คู่ความเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการสืบพยาน

ในศาลตามหลักผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นน�าสืบ	

  

1. ความหมายของ “คดีเลือกตั้ง” 

  คดีเลือกตั้ง หมายถึง	 คดีเกี่ยวกับการเลือกต้ังท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังยื่นต่อศาลฎีกา	

หรือศาลอุทธรณ์	 กล่าวหาว่า	 ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกวุฒิสภา	 

ผู้เข้ารับการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา	 สมาชิกสภาท้องถิ่น	 หรือผู้บริหารท้องถ่ิน	 กระท�าการฝ่าฝืนหรือ 

ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	 เพื่อวินิจฉัยมีค�าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือให้เพิกถอน 

สทิธเิลอืกตัง้ตลอดจนคดท่ีีผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ขาดคุณสมบตั	ิและคดทีีส่มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	สมาชิก

วฒุสิภา	หรอืรฐัมนตรขีาดสมาชกิสภาพ	รวมทัง้คดีทีค่ณะกรรมการการเลือกต้ังยืน่ต่อศาลรัฐธรรมนญู 

ให้ยุบพรรคการเมือง	ตามอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	

  ศาล	 หมายถึง	 ศาลรัฐธรรมนูญ	 ศาลฎีกา	 หรือศาลอุทธรณ์	 ที่มีอ�านาจรับค�าร้องและ 

ด�าเนินกระบวนพิจารณาคดีตามรัฐธรรมนูญ	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	 หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยพรรคการเมือง	

  ผู้ร้อง หมายถึง	 คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมือง	 ซึ่งเป็นผู้ยื่น

ค�าร้องต่อศาลเพื่อพิจารณาวินิจฉัยคดีตามรัฐธรรมนูญ	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	 หรือพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

  ผู้คัดค้าน	 หมายถึง	 ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องที่เข้ามาในคดีตามรัฐธรรมนูญ	พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	หรือผู้ซึ่งถูกศาลเรียกเข้ามาในคดี	
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สิทธิในการด�าเนินกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับคดีเลือกตั้ง

2. สิทธิการจัดท�าค�าร้อง บัญชีระบุพยาน ค�าแถลง และหนังสือมอบอ�านาจ 

  2.1 สิทธิการจัดท�าค�าร้อง 

	 	 คดีเลือกตั้งจะเริ่มต้นด้วยการยื่นค�าร้อง	 โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้จัดท�าค�าร้องตาม

แบบพิมพ์ของศาลอุทธรณ์	 ศาลฎีกา	 หรือศาลรัฐธรรมนูญ	 ค�าร้องต้องท�าเป็นหนังสือและใช้ถ้อยค�า

สุภาพจะร้องด้วยวาจาไม่ได้	 และค�าร้องต้องมีรายการตามระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยวิธี

พจิารณาและวนิจิฉยัคดทีีเ่กีย่วกบัคดเีลอืกตัง้และการเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ในการเลอืกตัง้สมาชกิสภา

ผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	พ.ศ.	2550	ข้อ	6	หรือระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา

ว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเกี่ยวกับคดีเลือกต้ังและการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังในการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	พ.ศ.	2550	ข้อ	6	หรือข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี

พิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัย	พ.ศ.	2550	ข้อ	18	

  2.2 สิทธิการจัดท�าบัญชีระบุพยานและค�าแถลง 

	 	 ผู้ร้องต้องยื่นบัญชีระบุพยานพร้อมค�าแถลงแสดงเหตุผลความจ�าเป็นในการอ้างพยานและ 

วิธีการได้มาซึ่งพยานมาพร้อมกับค�าร้อง	 โดยอาจอ้างตนเอง	 บุคคล	 และหลักฐานอื่นเป็นพยานได้	 

ตามระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับคดีเลือกตั้งและ 

การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	 

พ.ศ.	2550	ข้อ	11	ระเบียบทีป่ระชมุใหญ่ศาลฎกีาว่าด้วยวธิพีจิารณาและวนิจิฉัยคดีทีเ่กีย่วกบัคดเีลอืกต้ัง 

และการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2550	 

ข้อ	11	หรือข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัย	พ.ศ.	 2550	ข้อ	33	 

การยื่นบัญชีระบุพยานต้องท�าค�าแถลงแสดงเหตุผลความจ�าเป็นในการอ้างพยานประกอบไปกับบัญชี

ระบุพยานด้วย	ทั้งนี้เป็นเรื่องของหลักการที่ว่าคู่ความมีสิทธิอ้างพยานได้ตามที่ศาลเห็นสมควร	ดังนั้น

เมือ่ยืน่บญัชรีะบุพยานกต้็องแถลงถงึเหตุผลความจ�าเป็นในการอ้างด้วยเพือ่ศาลจะได้พจิารณาสัง่ตามที่

เห็นสมควร	โดยต้องกล่าวถึงรายละเอียดของพยานแต่ละปากว่าจ�าต้องน�าเข้าสูก่ารไต่สวนเพราะเหตใุด	 

เป็นพยานส�าคัญอย่างไร	มีความเกี่ยวข้องกับคดีอย่างไร	

  2.3 สิทธิการจัดท�าหนังสือมอบอ�านาจ 

	 	 คณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะผู้ร้อง	 โดยปกติมิได้ไปด�าเนินกระบวนพิจารณาในคดีและ

ได้มอบอ�านาจให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งด�าเนินคดีแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 รวมทั้ง 

ให้ประธานกรรมการการเลอืกตัง้มอบอ�านาจช่วงให้บคุคลหนึง่บคุคลใดหรอืคณะบุคคลมอี�านาจหน้าที่

ด�าเนนิการคดแีทนกไ็ด้	ซึง่ในการจดัท�าหนงัสอืมอบอ�านาจจะมรีายละเอยีดเกีย่วกบัการมอบอ�านาจให้

บุคคลที่ได้รับมอบอ�านาจมีอ�านาจด�าเนินการไต่สวนและด�าเนินกระบวนพิจารณาใดหรือด�าเนินการ

ใดๆ	ในการด�าเนินคดีเลือกตั้ง	
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3. สิทธิการยื่นค�าร้อง 

	 	 การยื่นค�าร้องต่อศาลฎีกา	 ศาลอุทธรณ์	 หรือศาลอุทธรณ์ภาคที่เขตเลือกตั้งอยู่ในเขตอ�านาจ 

ของศาล	 ผู้ร้องต้องยื่นพร้อมส�าเนาค�าร้องและเอกสารประกอบ	 ข้อความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกัน

เท่ากับจ�านวนผู้ถูกกล่าวหาตามค�าร้องและอีกจ�านวนห้าชุดต่อศาล	 ตามระเบียบท่ีประชุมใหญ ่

ศาลฎีกาว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับคดีเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งใน 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา	พ.ศ.	 2550	 ข้อ	 6	 วรรคสาม	

ระเบยีบทีป่ระชมุใหญ่ศาลฎกีาว่าด้วยวิธพีจิารณาและวนิจิฉยัคดทีีเ่กีย่วกบัคดเีลอืกตัง้และการเพกิถอน 

สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถ่ิน	 พ.ศ.	 2550	 ข้อ	 6	 วรรคสาม	 

โดยผู้ร้องไม่ต้องเสยีค่าธรรมเนียมในการด�าเนินกระบวนพจิารณาคดเีลือกตัง้	โดยให้ยืน่บัญชีระบพุยาน

พร้อมค�าแถลงแสดงเหตุผลความจ�าเป็นในการอ้างพยานและวิธีการได้มาซึ่งพยานไปพร้อมกับค�าร้อง	

	 	 กรณีการยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ยื่นค�าร้องและบัญชีระบุพยานพร้อมค�าแถลงแสดง

เหตุผลความจ�าเป็นในการอ้างพยานและวิธีการได้มาซึ่งพยานไปพร้อมกับค�าร้อง	

4. สิทธิการสั่งค�าร้อง 

	 	 เมือ่คณะกรรมการการเลอืกตัง้ยืน่ค�าร้องและด�าเนนิกระบวนพิจารณาคดีเลือกต้ังในศาล	ซ่ึงจะ

ต้องน�าค�าร้องไปยื่นต่อศาลและศาลจะตรวจและมีค�าสั่งรับหรือไม่รับค�าร้องภายใน	3	วัน	นับแต่วันรับ 

ค�าร้อง	 เมื่อศาลมีค�าสั่งรับค�าร้องของคณะกรรมการการเลือกต้ังไว้พิจารณาวินิจฉัย	 ศาลจะส่งส�าเนา 

ค�าร้องแก่ผู้ถูกกล่าวหาหรือมีค�าสั่งแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหามารับส�าเนาค�าร้องภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด	

และศาลจะเป็นผูแ้จ้งประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	หรือประธานวฒุสิภา	กรณทีีผู้่ถกูกล่าวหาเป็นสมาชกิ

สภาผูแ้ทนราษฎร	หรอืสมาชกิวุฒสิภา	หรอืแจ้งประธานสภาท้องถ่ิน	กรณผู้ีถูกกล่าวหาเป็นสมาชกิสภา

ท้องถิ่นหรือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 

นัน้ว่าศาลได้รบัค�าร้องไว้พจิารณาแล้ว	มผีลท�าให้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร	หรือสมาชกิวฒุสิภา	สมาชกิ

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นควรให้มีการเลือกต้ังใหม่	 หรือ 

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งภายหลังประกาศผลการเลือกต้ัง	 ต้องหยุดปฏิบัติหน้าท่ีจนกว่าศาลจะมีค�าส่ัง 

ยกค�าร้อง	(ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา	ข้อ	8	และข้อ	9)	

	 	 กรณีการยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ	 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค�าร้องต่อศาล

แล้วประธานศาลรัฐธรรมนูญจะแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประจ�าคดี	 เพ่ือตรวจค�าร้องและ 

มีความเห็นได้	2	กรณีคือ	(1)	กรณีเห็นควรรับค�าร้องจะต้องท�าเป็นค�าสั่งรับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

ภายใน	 15	 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 (2)	 กรณีมีความเห็นสั่งไม่รับค�าร้องให้ตุลาการประจ�าคดี

เสนอศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาภายใน	7	วัน	หากศาลรัฐธรรมนูญเห็นพ้องด้วยให้จัดท�าเป็นค�าสั่งของ
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สิทธิในการด�าเนินกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับคดีเลือกตั้ง

ศาลรัฐธรรมนูญ	 แต่กรณีศาลรัฐธรรมนูญไม่เห็นพ้องด้วยให้ท�าตามความเห็นของศาลรัฐธรรมนูญ	 

(ข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญ	ข้อ	27	)	

5. สิทธิการยื่นค�าคัดค้าน 

	 	 การยื่นค�าคัดค้านต่อศาลอุทธรณ์	 หรือศาลฎีกา	 ผู้ถูกกล่าวหาที่ยื่นค�าคัดค้านเข้ามาในคดีก็

จะเป็นผู้คัดค้าน	 ซึ่งต้องยื่นค�าคัดค้านภายใน	 7	 วัน	 นับต้ังแต่วันรับส�าเนาค�าร้องจากศาลฎีกา	 หรือ 

ศาลอทุธรณ์	หรอืศาลอุทธรณ์ภาค	เนือ้หาของค�าคดัค้านจะเป็นการคดัค้านข้อกล่าวหาทีผู่ร้้องกล่าวหา 

ว่าผู้คัดค้านกระท�าการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา	 พ.ศ.	 2550	 หรือพระราชบัญญัติว่าด้วย 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2545	 พร้อมเหตุผลและพยานหลักฐาน	 

โดยค�าคัดค้านมีรายการต่างๆ	 เช่นเดียวกับค�าร้อง	 แตกต่างกันที่ค�าคัดค้านมีเนื้อหาเป็นการคัดค้าน 

ข้อกล่าวหาในค�าร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 หากผู้ถูกกล่าวหาไม่ยื่นค�าคัดค้านภายใน	 7	 วัน

นับแต่วนัรบัส�าเนาค�าร้องหรอืไม่มารบัส�าเนาค�าร้องภายในระยะเวลาทีก่�าหนด	ให้ศาลด�าเนนิกระบวน

พิจารณาต่อไป	(ตามระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา	ข้อ	8	และข้อ	11	วรรคสอง	)	

	 	 กรณีการยื่นค�าชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญ	 เม่ือศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการประจ�าคดีมีค�าสั่ง 

รับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยให้ส่งส�าเนาค�าร้องแก่ผู้ถูกร้อง	และให้ผู้ถูกร้องยื่นค�าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 

ภายใน	15	วนั	หากผูถ้กูร้องไม่ยืน่ค�าชีแ้จงแก้ข้อกล่าวหาภายในระยะเวลาทีก่�าหนดหรือไม่มารบัส�าเนา

ค�าร้องภายในก�าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญด�าเนินกระบวนพิจารณาต่อไป	 (ข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญ

ข้อ	29)	

6. สิทธิการตรวจพยานหลักฐาน 

	 	 เมื่อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีการับค�าร้องไว้พิจารณาแล้วศาลก็จะส่ังเกี่ยวกับเร่ืองการส่งส�าเนา 

ค�าร้องแก่ผูถ้กูกล่าวหาหรอืผูถ้กูร้อง	ตลอดจนจดัตรวจพยานหลกัฐานหรอืนดัไต่สวนและแจ้งผูเ้กีย่วข้อง

ต่อไป	 โดยในการตรวจพยานหลักฐานคู่ความทั้งสองฝ่ายอาจอ้างตนเอง	 บุคคลหรือหลักฐานอื่นเป็น

พยานได้ตามที่ศาลเห็นสมควร	 และมีสิทธิขอตรวจพยานหลักฐานและคัดส�าเนาพยานหลักฐานของ

ตนเองหรือของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้	 ทั้งนี้	 จะต้องเป็นพยานที่คู่ความได้ยื่นบัญชีระบุพยานพร้อม 

ค�าแถลงแสดงเหตุผลความจ�าเป็นในการอ้างพยานและวิธีการได้มาซ่ึงพยานดังกล่าวมาพร้อมกับ 

ค�าร้องหรือค�าคัดค้าน	 คู่ความอาจยื่นบัญชีระบุพยานเพ่ิมเติมพร้อมแถลงแสดงเหตุผลความจ�าเป็น

ได้ตามที่ศาลเห็นสมควร	 โดยศาลอาจก�าหนดมีการตรวจพยานหลักฐานก่อนวันนัดพิจารณาก็ได	้ 

ในการตรวจพยานหลักฐาน	 ศาลจะมีบทบาทอย่างมากในการท�าความเข้าใจและสรุปประเด็นต่างๆ	 
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ให้คู่ความเข้าใจตรงกัน	 และพิจารณาว่าจะรับกันได้ในประเด็นใด	 ข้อเท็จจริงใดบ้าง	 จะสืบพยาน 

มากน้อย	แค่ไหน	เพยีงใด	พยานซ�า้ซ้อนกนัหรอืไม่	และวันนัดตรวจพยานหลกัฐานศาลจะต้องตกลงกบั 

คู่ความในเรื่องของการก�าหนดแนวทางการสืบพยานหรือการด�าเนินกระบวนพิจารณาต่อไป	 เช่น	

จ�านวนพยาน	จ�านวนนัด	ประเด็นที่ต้องสืบ	ล�าดับของพยาน	 เป็นต้น	หากมีกรณีที่คู่ความไม่มาศาล

ในวันนัดตรวจพยานหลักฐานศาลก็จะสั่งในแต่ละกรณีคือ	

	 	 (1)		 กรณีผู้ร้องไม่มาศาลให้ถือว่าผู้ร้องไม่ประสงค์ให้ศาลมีค�าสั่งตามค�าร้องแล้วให้ศาลสั่ง 

จ�าหน่ายคดี	

	 	 (2)		 กรณีผู้คัดค้านไม่มาศาล	 ให้ศาลพิจารณาคดีไปฝ่ายเดียว	 (ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา	

ข้อ	12)	

	 	 กรณกีารตรวจพยานหลกัฐานของศาลรฐัธรรมนญู	ศาลอาจก�าหนดให้มกีารตรวจพยานหลกัฐาน

ก่อนก็ได้	และต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	15	วัน	และก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐาน

ไม่น้อยกว่า	7	วันให้คู่กรณียื่นบัญชีระบุพยานต่อศาลรัฐธรรมนูญ	(ข้อก�าหนดตามรัฐธรรมนูญ	ข้อ	34)	

ในวนันดัตรวจพยานหลกัฐานให้คูก่รณนี�าพยานหลกัฐานยืน่ต่อศาลเพือ่ให้ทัง้สองฝ่ายมโีอกาสตรวจสอบ

พยานหลักฐาน	 จากน้ันศาลรัฐธรรมนูญจะก�าหนดวันนัดสืบพยานต่อไป	 (ข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญ 

ข้อ	35)	

7. สิทธิการขอให้ศาลออกหมายเรียก 

	 	 การขอให้ศาลออกหมายเรียกพยาน	 ไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคล	พยานวัตถุ	 หรือพยานเอกสาร	 

จะต้องยืน่ค�าแถลงขอศาลออกหมายเรยีก	แถลงต่อศาลว่ามคีวามส�าคัญเกีย่วกบัประเดน็หรอืไม่อย่างไร	

มีประโยชน์ต่อคดีอย่างไร	โดยแสดงเหตผุลความจ�าเป็นต่อศาลในการอ้างพยานหลกัฐาน	ซึง่อาจแถลง

โดยวาจาต่อศาลในวันตรวจพยานหลักฐานหรือแถลงเป็นหนังสือต่อศาลก็ได้	

8. สิทธิการส่งหมายเรียกพยาน 

	 	 ศาลจะสั่งให้ผู้ร้องส่งหมายเรียกให้แก่พยานเองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	

มาตรา	 70(1)	 ประกอบระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา	 ข้อ	 12	 เว้นแต่มีเหตุผลความจ�าเป็นจริง	 ๆ	 

ที่ผู ้ร้องมิอาจส่งหมายเรียกได้	 ผู ้ร้องต้องยื่นค�าแถลงแสดงเหตุผลที่ไม่อาจส่งหมายได้แล้วขอให้ 

ศาลจังหวัดเป็นผู้ส่งหมายให้แก่พยานนั้นแทน	
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9. สิทธิการบันทึกค�าพยานและการท�าค�าคัดค้านบันทึกค�าพยาน 

	 	 การบันทึกค�าพยานที่ยื่นต่อศาลโดยปกติจะเกิดขึ้นภายหลังจากนัดตรวจพยานหลักฐาน	 

เมื่อศาลเห็นสมควรหรือกรณีที่คู่ความฝ่ายท่ีอ้างพยานนั้นร้องขอและศาลอนุญาต	 ศาลอาจก�าหนด

ให้พยานบุคคลใดที่ต้องมาเบิกความเสนอบันทึกค�าพยานหรือความเห็นต่อศาลตามประเด็นท่ี 

ศาลก�าหนดหรือที่คู่ความฝ่ายผู้ร้องขอก�าหนดและศาลอนุญาต	โดยให้ส่งต้นฉบับบันทึกค�าพยานหรือ

ความเห็นต่อศาลและส�าเนาแก่คู่ความฝ่ายอื่นทราบล่วงหน้าอย่างน้อย	3	วัน	ก่อนวันสืบพยาน	หรือ 

ท�าบันทึกค�าพยานส่งศาลภายใน	 7	 วัน	 นับแต่ทราบค�าสั่งที่ศาลอนุญาต	 โดยพยานไม่ต้องมาศาล	

(ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา	ข้อ	13)	

	 	 การไต่สวนพยานหรือการสืบพยานของศาลรัฐธรรมนูญ	 ศาลอาจก�าหนดให้พยานบุคคลที่

ต้องมาเบิกความเสนอบันทึกถ้อยค�ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าต่อศาลตามประเด็นที ่

ศาลก�าหนด	และส�าเนาให้คู่กรณีทราบก่อนวันนัดสืบพยานไม่น้อยกว่า	7	วัน	หากคู่กรณีติดใจคัดค้าน

ให้ท�าคัดคัดค้านเป็นหนังสือยื่นต่อศาลก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า	 3	 วัน	 มิฉะนั้นให้ถือว่าไม่ติดใจ

คัดค้าน	(ข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญข้อ	40	และข้อ	41)	

10. สิทธิการตรวจส�านวนก่อนวันสืบพยาน 

	 	 เป็นกรณีที่ในวันสืบพยานทนายผู้คัดค้านได้อ้างเอกสารไว้และขออนุญาตต่อศาลขอส่งเอกสาร

ภายหลัง	 แต่ก่อนวันสืบพยาน	 ดังนั้น	 ก่อนถึงวันสืบพยานผู้ร้องต้องไปตรวจส�านวนหรือเอกสาร 

ที่ทนายความผู้คัดค้านยื่นมาก่อนว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่	 การตรวจส�านวนก่อนวันสืบพยานนี ้

ส�าคัญมากเพราะผู้ร้องต้องน�ามาเพื่อเตรียมการในการสู้คดีในวันสืบพยาน	

11. สิทธิการไต่สวนพยานหรือการสืบพยาน 

	 	 การพิจารณาของศาลให้กระท�าโดยเปิดเผยต่อหน้าคู่ความ	หรือผู้ร้องและผู้คัดค้าน	การไต่สวน

พยานหรือการสืบพยาน	 ศาลจะด�าเนินการไต่สวนพยานหรือสืบพยานหลักฐานต่อเนื่องกันไปทุกวัน

จนกว่าจะเสร็จการพิจารณา	 เว้นแต่กรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ�าเป็นให้ศาลสั่งเลื่อนคดีไปได้ภายใน

ก�าหนดเวลาไม่เกนิ	7	วนั	ดงันัน้	คูค่วามจงึต้องมคีวามพร้อมและมเีวลาพอเมือ่เป็นผู้ว่าความคดีเลือกต้ัง	

การสืบพยานในคดีเลือกตั้ง	ศาลมีอ�านาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบเองตามที่เห็นสมควร	ให้สืบพยาน

หลกัฐานของผูร้้องก่อน	เสรจ็แล้วจงึสบืพยานหลักฐานของผู้คดัค้านต่อไป	และในการสืบพยานให้ศาล

เป็นผูซ้กัถามพยานในประเดน็ต่างๆ	ให้ได้ความครบถ้วน	เว้นแต่ศาลเหน็ว่ามคีวามจ�าเป็นกอ็าจอนญุาต

ให้ผู้ร้องหรือผู้คัดค้านซักถามได้	 โดยการซักถามพยานของผู้ร้องหรือผู้คัดค้านจะใช้ค�าถามน�าก็ได้	 

การสืบพยานโดยระบบการประชุมทางวีดีทัศน์	 มีข้อดีท�าให้พยานไม่ต้องเผชิญหน้ากับผู้ร้องและ 

_17-0121(001)P4.indd   147 5/17/60 BE   1:42 PM



วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 54 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2559148

ประวิช รัตนเพียร

ผู้คัดค้าน	 ท�าให้พยานมีความเป็นอิสระในการเบิกความตามข้อเท็จจริง	 มีข้อเสียคือผู้ขอต้องเป็น 

ผู้เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด	(ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา	ข้อ	12	ข้อ	13	และข้อ	16)	

	 	 กรณีการไต่สวนของศาลรัฐธรรมนูญให้คู ่กรณีซักถามเฉพาะประเด็นท่ีศาลก�าหนดและ 

ให้สืบพยานหลักฐานที่คู่กรณีไม่รับกัน	 การไต่สวนของศาลหากศาลเห็นว่าคดีใดมีข้อเท็จจริงและ 

พยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ศาลจะงดการไต่สวนก็ได้	การไต่สวนพยานบุคคลหรือ

พยานผู้เชี่ยวชาญ	ศาลจะเป็นผู้สอบถามเอง	และศาลอาจอนุญาตให้คู่กรณีซักถามพยานเพิ่มเติมตาม

ประเด็นและข้อเท็จจริงที่ศาลก�าหนดไว้ก็ได้	(ข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญข้อ	36	ข้อ	37	ข้อ	38	ข้อ	39	

และข้อ	40)	

12. สิทธิการถามพยานในวันไต่สวน 

	 	 การด�าเนินกระบวนพิจารณาคดีเลือกต้ังใช้ระบบไต่สวน	 ผู้ที่มีหน้าที่ซักถามพยานคือศาล	 

ไม่ว่าจะเป็นพยานของฝ่ายผูร้้อง	ผูค้ดัค้าน	หรอืพยานของศาลเอง	กรณทีีจ่ะให้ผู้ร้องหรือผู้คดัค้านถาม

พยานได้	ต้องเป็นกรณจี�าเป็นและศาลอนญุาตให้ถามเท่าน้ัน	ซึง่เป็นกรณทีีแ่ตกต่างไปจากการสบืพยาน

คดแีพ่งกรณทีัว่ไป	จากเดมิทีคู่ค่วามเป็นผูซ้กัถามพยานมาเป็นการท�าหน้าทีผู้่ช่วยศาลค้นหาความจริง	

บางคร้ังอาจจะต้องขอให้ศาลช่วยซักถามพยานในบางจุดที่เราต้องการ	ศาลมีอ�านาจอย่างเต็มที่ใน 

การงดสืบพยานหากศาลเห็นว่าคดีใดมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้แล้วและใน 

บางกรณีการซักถามพยาน	 ศาลอาจให้คู่ความส่งค�าถามเป็นหนังสือก่อนการสืบพยานของศาลก็ได	้

(ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา	ข้อ	12)	

	 	 การซักถามพยานในศาลรัฐธรรมนูญคู่กรณีซักถามเฉพาะประเด็นที่ศาลก�าหนดและที่คู่กรณ ี

ไม่รับ	 ศาลอาจอนุญาตให้คู่กรณีซักถามพยานเพิ่มเติมตามประเด็นและข้อเท็จจริงที่ศาลก�าหนด	 

(ข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญข้อ	36	และข้อ	38)	

13. สิทธิการจัดท�าค�าแถลงการณ์ปิดคดี 

	 	 เม่ือเสรจ็การไต่สวนคูค่วามมสีทิธยิืน่ค�าแถลงการณ์ปิดคด	ีโดยท�าค�าแถลงการณ์เป็นหนงัสอืยืน่

ต่อศาลภายใน	5	 วัน	นับแต่เสร็จสิ้นการพิจารณา	มิฉะนั้นถือว่าไม่ติดใจแถลงการณ์ปิดคดี	 โดยก่อน

ที่จะมีการจัดท�าค�าแถลงการณ์ปิดคดี	 ผู้ว่าคดีในศาลจะต้องยื่นค�าแถลงหรือแถลงด้วยวาจาต่อศาล 

ในวนัสบืพยานเพือ่ขอคดัถ่ายส�าเนาค�าเบกิความของพยานท้ังสองฝ่ายเพือ่มาจดัท�าค�าแถลงการณ์ปิดคดี	 

ค�าแถลงการณ์ปิดคดีฝ่ายผู้ร้องส่วนใหญ่ผู้ร้องจะแสดงเหตุผลข้อดีของพยานฝ่ายผู้ร้อง	 และแสดง 

ข้อด้อยของพยานฝ่ายผู้คัดค้าน	 เพื่อชี้ประเด็นหรือโน้มน้าวให้ศาลเห็นตามความเห็นของฝ่ายตน	 
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สิทธิในการด�าเนินกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับคดีเลือกตั้ง

ส่วนค�าแถลงการณ์ปิดคดีของผู้คัดค้านสรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานให้ศาลเห็นว่าผู้คัดค้าน 

มิได้กระท�าผิดกฎหมายเลือกต้ังและขอให้ศาลวินิจฉัยมีค�าสั่งให้ยกค�าร้อง	 (ระเบียบท่ีประชุมใหญ ่

ศาลฎีกาข้อ	17)	

	 	 การแถลงการณ์เปิดหรอืปิดคดท่ีียืน่ต่อศาลรฐัธรรมนญู	คูก่รณมีสีทิธร้ิองขอให้มกีารแถลงการณ์

เปิดหรอืปิดคดไีด้โดยต้องท�าเป็นหนงัสอืเว้นแต่ศาลจะให้กระท�าด้วยวาจา	(ข้อก�าหนดศาลรฐัธรรมนญู

ข้อ	43)	

14. สิทธิการฟังค�าสั่งศาล 

	 	 ศาลจะอ่านค�าสั่งให้คู่ความฟังและปิดค�าสั่งไว้หน้าศาลเพื่อให้ทราบโดยท่ัวกันและค�าสั่งนั้น 

มีผลทันที	 หากคู่ความทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มาศาลให้ศาลบันทึกไว้	 และให้ถือว่าค�าสั่งนั้นได้อ่าน 

โดยชอบแล้ว	ดงันัน้	จงึต้องไปฟังค�าสัง่ศาลทุกคร้ังเพราะจะต้องน�าผลของค�าส่ังศาลไปปฏบัิต	ิเช่น	กรณี

ศาลมีค�าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง	 ศาลจะแจ้งค�าส่ังไปยังองค์กรที่เกี่ยวข้อง	

คือ	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ประธานวุฒิสภา	 นายกรัฐมนตรี	 สภาท้องถิ่นหรือองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่	(ระเบยีบทีป่ระชมุใหญ่ศาลฎกีา	ข้อ	24	และข้อ	20	และข้อก�าหนดศาลรฐัธรรมนญูข้อ	56)	

15. สิทธิการแจ้งค�าสั่งศาล 

	 	 กรณีศาลมีค�าสั่งข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้	

	 	 (1)		 ให้มกีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร	สมาชกิวฒุสิภา	สมาชกิสภาท้องถิน่	หรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น	หรือ	

	 	 (2)		 ให้เพิกถอนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา	 หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	 สมาชิกวุฒิสภา	 สมาชิกสภาท้องถิ่น	 หรือผู้บริหารท้องถิ่น	 มีผลท�าให้ผู้ถูกเพิกถอนสิทธิ 

เลือกตั้งไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ศาลมีค�าสั่ง	 (กรณีการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาท้องถิ่น	 หรือผู้บริหารท้องถิ่น)	 หรือห้าปีนับแต่วันท่ีศาลมีค�าส่ัง	 (กรณีการเลือกต้ังสมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎร	หรือสมาชิกวุฒิสภา)	คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องด�าเนินการจัดการเลือกตั้ง	

	 	 โดยศาลจะแจ้งค�าสั่งไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ประธานวุฒิสภา	 หรือนายกรัฐมนตรี	 

ในกรณีท่ีศาลมีค�าสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร	 หรือสมาชิกวุฒิสภาใหม่	 หรือ 

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	หรือสมาชิกวุฒิสภา	แล้วแต่กรณี	หรือแจ้งค�าสั่งไปยัง 

สภาท้องถ่ินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีที่ศาลมีค�าสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรือผู้บริหารท้องถิ่นใหม่	หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	
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ประวิช รัตนเพียร

บทสรุป 

	 	 การด�าเนินกระบวนพจิารณาเกีย่วกบัคดเีลอืกตัง้ของศาลฎกีา	ศาลอทุธรณ์	และศาลรฐัธรรมนญู	

การพิจารณากระท�าโดยเปิดเผยต่อหน้าคู่ความคือผู้ร้องและผู้คัดค้านใช้ระบบไต่สวน	หมายความว่า	 

ศาลมีบทบาทอย่างมากในการที่จะเป็นผู้ค้นหาความจริง	 ศาลมีอ�านาจในการออกค�าส่ังสามารถที่

จะเรียกพยานหลักฐานต่างๆ	 เข้ามาสู่ส�านวนของศาลได้	 ศาลจะมีบทบาทในการต้ังค�าถามคู่กรณี 

ในค�าถามเป็นทั้งผลดีและผลร้ายกับตัวความนั้น	 โดยการค้นหาความจริงของศาลในระบบไต่สวน	 

คู ่ความมีหน้าที่เพียงช่วยศาลค้นหาความจริงเท่านั้น	 ดังนั้น	 คู ่ความแต่ละฝ่ายจะต้องติดตาม 

เรือ่งราวข้อเทจ็จรงิท่ีได้จากการทีศ่าลซักถามพยานให้ทนั	และรูจ้ดุต่างๆ	ทีจ่ะซกัถามจากพยาน	บางครัง้ 

อาจจะต้องขอให้ศาลช่วยซักถามพยานในบางประเด็นท่ีคู่ความต้องการ	 คู่ความจึงต้องมีความพร้อม

และมีเวลาพอเมื่อมีการไต่สวนพยานหรือสืบพยาน	

	 	 ปัจจุบันความเจริญทางด้านเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างมาก	 การสืบพยานหรือการด�าเนิน

กระบวนพิจารณาของศาลโดยระบบการประชุมทางวีดีทัศน์	 และให้ถือว่าเป็นการกระท�าในห้อง

พิจารณาของศาล	 มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในการสืบพยานและการด�าเนินกระบวนพิจารณาความผิด

เกี่ยวกับคดีเลือกตั้ง	 ท�าให้พยานที่มาเบิกความไม่ต้องเผชิญหน้ากับผู้ร้องหรือผู้คัดค้าน	 ท�าให้พยานมี

ความเป็นอิสระในการเบิกความตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามที่พยานได้พบเห็นเรื่องราวการกระท�าผิด 

กฎหมายเลือกตั้ง	 โดยเฉพาะพยานฝ่ายผู้ร้องที่เป็นประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 หากต้องเบิกความ 

เป็นพยานต่อหน้าผู้คัดค้านก็อาจเบิกความด้วยความเกรงใจ	 หรือเกรงกลัวอิทธิพลหรือกลัวผลร้าย 

ที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองหรือคนใกล้ชิด	 ซึ่งมีผลท�าให้พยานฝ่ายผู้ร้องไม่น่าเชื่อถือเป็นเหตุให้ศาล 

มีค�าสั่งยกค�าร้องได้	
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สิทธิในการด�าเนินกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับคดีเลือกตั้ง

บรรณานุกรม 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.	 โครงการศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา,	 2546,	 

  สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย,	วิชัย	ศรีรัตน์.	

มหาวิทยาลัยมหิดล.	 โครงการศึกษาสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน	 ตามกรอบรัฐธรรมนูญในบริบทของ 
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	 	 และนายณฐกร	ศรีแก้ว.	
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  ด�าเนินคดีเลือกตั้ง.
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*	 ประธานศาลปกครองสูงสุด,	ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร	“หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”	(นธป.)	รุ่นที่	3	ของส�านักงาน 
	 ศาลรัฐธรรมนูญ

1. บทน�า 
	 	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล	 ถือว่าเป็นรากฐานที่ส�าคัญของรัฐ

เสรีประชาธิปไตย	 รัฐธรรมนูญของประเทศเสรีประชาธิปไตยจึงบัญญัติรับรองและให้ความคุ้มครอง

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิเสรีภาพทั้งโดยชัดแจ้งและโดยปริยาย	ในด้านหนึ่งก็เพื่อให้ปัจเจกบุคคล

ได้พัฒนาบุคคลิกภาพแห่งตนโดยปราศจากการรบกวนขัดขวางตามอ�าเภอใจขององค์กรรัฐ	แต่ในอีก

ด้านหนึ่ง	 ก็เพื่อให้การใช้อ�านาจขององค์กรของรัฐทั้งหลายเป็นไปในทางที่เป็นการเคารพต่อศักดิ์ศรี

ความเป็นมนษุย์	สทิธแิละเสรภีาพดงักล่าว	ศาลปกครองในฐานะท่ีเป็นองค์กรหนึง่ของรฐัจงึต้องผกูพนั

โดยตรงในการใช้อ�านาจทางตุลาการเพื่อให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

เกิดผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการวินิจฉัยคดีปกครอง

	 	 บทความน้ี	 จึงเริ่มด้วยการส�ารวจข้อความคิดเบื้องต้นของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิและ

เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ	 และน�าเสนอค�าวินิจฉัยของศาลปกครองท่ีเป็นการให้ความคุ้มครองศักด์ิศรี

ความเป็นมนุษย์	 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ	 จากนั้นจะท�าการสรุปและเสนอแนะเก่ียวกับ 

บทบาทของศาลปกครองในการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

	 	 อนึ่ง	 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญท่ีอ้างถึงในบทความนี้ยังคงเป็นบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 2550	 ซึ่งถูกยกเลิกไปแล้ว	 อย่างไรก็ตาม	 ย่อมเป็นที่คาดหมายได้ว่า	 

รฐัธรรมนูญถาวรฉบับใหม่หลังจากนี	้จะยงัคงมเีนือ้หาเกีย่วกับศักด์ิศรคีวามเป็นมนษุย์	สทิธแิละเสรภีาพ	

ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญไปจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2550	แต่อย่างใด

ปิยะ ปะตังทา*

การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ

ตามรัฐธรรมนูญโดยศาลปกครอง
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การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยศาลปกครอง

1	 Duerig,	Grundgesetz-Kommentar,	Art.	1.	Abs.	1	Rdnr.	17,	อ้างใน	บรรเจิด	สิงคะเนติ.	(2547).	หลักพื้นฐานของ 
 สิทธิ เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ	 (พิมพ์ครั้งท่ี	 2.)	 กรุงเทพมหานคร	 :	 ส�านักพิมพ์วิญญูชน,	 
	 น.	89.
2	 Klaus	Stern,	Das	Staatsrecht	der	Bundesrepublik	Deutschland,	Band	 ||/2,	Allgemeine	Lehren,	อ้างใน	 
	 บรรเจิด	สิงคะเนติ.	(2547),	น.	85.
3	 ดังปรากฏใน	German	Basic	Law	:	Article	1	(1)	“	Human	dignity	shall	be	inviolable.	To	respect	and	protect	 
	 is	shall	be	the	duty	of	all	state	authority”.

2. ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญ
 

  2.1 ความหมายของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

    2.1.1 ความหมายของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

	 	 	 	 “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”	 หมายถึง	 การที่มนุษย์ทุกคนเป็นมนุษย์โดยอ�านาจแห่ง 

จิตวิญญาณของเขาเอง	 ซึ่งท�าให้เขาแตกต่างจากความเป็นอยู่ในสภาวะธรรมชาติท่ีปราศจากความ 

เป็นส่วนบุคคล	และการท�าให้บรรลเุป้าหมายภายในขอบเขตส่วนบคุคลนัน้	ย่อมขึน้อยูกั่บการตดัสนิใจ 

ของบุคคลนั้นเอง	 ในอันท่ีจะก�าหนดตนเองและในการสร้างสภาพแวดล้อมของตนเอง1	 นอกจากนี	้ 

“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”	 ยังถือเป็นคุณค่าอันมีลักษณะเฉพาะและเป็นคุณค่าที่มีความผูกพันอยู่กับ 

ความเป็นมนุษย์	 ซึ่งบุคคลในฐานะที่เป็นมนุษย์	 ทุกคนได้รับคุณค่าดังกล่าวโดยไม่จ�าต้องค�านึงถึงเพศ	 

เชือ้ชาต	ิศาสนา	วยั	หรอืคณุสมบตัอิืน่ๆ	ของบคุคล	“ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์”	จงึมลีกัษณะบางประการ

ที่สร้างออกมาเป็นคุณค่าเฉพาะตัวของมนุษย์2 

	 	 	 	 ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์เป็นเคร่ืองแสดงให้เหน็ว่า	“มนษุย์”	เป็นส่ิงทีต้่องตรงข้ามกบั	“วตัถุ	

หรือสัตว์”	ความเป็นมนุษย์เป็นหลักประกันว่า	มนุษย์ไม่อาจถูกปฏิบัติเยี่ยงวัตถุหรือสัตว์ได้	 ในการที่

จะคงคุณค่าดงักล่าวไว้ในมนษุย์อย่างถาวรและทัว่ไปได้กต่็อเมือ่มนษุย์แต่ละคนม	ี“แดนแห่งเสรภีาพ”	

(sphere	 of	 individual	 liberty/sphere	 of	 autonomy)	 อันเป็นแดนที่ปราศจากการแทรกแซง 

ตามอ�าเภอใจของผู้อื่น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครอง	 ดังนั้น	 ระบบกฎหมายของรัฐเสรีประชาธิปไตย	

จึงยอมรับว่าคุณค่าแห่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้นไม่อาจถูกพรากหรือถ่ายโอนระหว่างกันได้	 ไม่ว่า 

จะกระท�าโดยบุคคลน้ันเองหรือบุคคลอื่นใดก็ตาม	 ในทางหลักการ	 ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์แล้ว 

จึงเป็นสิ่งที่ล่วงละเมิดไม่ได้โดยเด็ดขาด3 
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    2.1.2 ความหมายของสิทธิ

	 	 	 	 	 	 	 สิทธิ	 คือ	 “อ�านาจที่กฎหมายรับรองให้แก่บุคคลในอันที่จะกระท�าการเกี่ยวกับ 

ทรัพย์หรือบุคคลอื่น	 (เช่น	 สิทธิทางหนี้	 กรรมสิทธิ์	 ฯลฯ)	 เป็นต้นว่า	 อ�านาจที่กฎหมายรับรอง 

ให้แก่บุคคลหนึ่งในอันท่ีจะเรียกร้องให้ผู้อื่นอีกคนหนึ่งหรือหลายคนกระท�าการบางอย่างบางประการ 

ให้เกิดประโยชน์แก่ตน	 เช่น	 เรียกร้องให้เขาช�าระเงินให้หรือซ่อมแซมก�าแพงบ้านให้	 หรือละเว้น 

กระท�าการอย่างใดอย่างหนึ่ง	เช่น	เรียกร้องให้ผู้ที่ขายกิจการให้แก่ตนละเว้นจากการประกอบกิจการ 

อย่างเดียวกันกับที่ขายให้แก่ตนในเมืองเดียวกันแข่งกับตน	 ส่วนกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังหน่ึง	 

เมื่อวิเคราะห์กันให้ลึกลงไปแล้ว	 แท้ที่จริงก็คืออ�านาจของผู้เป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นในอันท่ีจะใช้สอย 

บ้านหลังนั้น	 เสวยประโยชน์จากบ้านหลังนั้น	 จ�าหน่ายจ่ายโอนบ้านหลังนั้น	 และห้ามมิให้ผู้อื่นเข้าไป 

ในบ้านหลังนั้นและใช้บ้านหลังนั้นด้วยประการใดๆ	โดยมิชอบนั่นเอง4 

    2.1.3 ความหมายของ “เสรีภาพ”

	 	 	 	 	 	 	 เสรีภาพ	 คือ	 “ภาวะของมนุษย์ที่ไม่อยู่ภายใต้การครอบง�าของผู้อื่น”5	 “ภาวะที่

ปราศจากการถูกหน่วงเหนี่ยวขัดขวาง”6 

	 	 	 	 	 	 	 บุคคลใดบุคคลหนึ่งย่อมมีเสรีภาพอยู่ตราบเท่าท่ีเขาไม่ถูกขัดขวางไม่ให้กระท�า 

ในสิง่ทีเ่ขาไม่ประสงค์จะกระท�า	และไม่ถกูหน่วงเหนีย่วขดัขวางไม่ให้กระท�าในสิง่ทีเ่ขาประสงค์จะกระท�า	

เสรภีาพจึงเป็นอ�านาจของบคุคลในอันทีจ่ะก�าหนดตนเอง	(self-determination)	โดยอ�านาจนี	้บคุคล

ย่อมเลือกวิธีของตนได้ด้วยตนเองตามใจปรารถนา	เสรีภาพจึงเป็นอ�านาจที่บุคคลมีอยู่เหนือตนเอง7 

    2.1.4 ข้อสังเกตบางประการ

	 	 	 	 	 	 	 จากความหมายข้างต้นจะเหน็ได้ว่า	“สทิธ”ิ	เป็นอ�านาจทีบ่คุคลใช้ในความสมัพนัธ์

ในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่อย่างเฉพาะเจาะจงระหว่างตนเองกบัผูอ้ืน่	โดยการเรยีกร้องให้ผูอ้ืน่กระท�าการหรอื

ละเว้นกระท�าการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นประโยชน์แก่ตน	กล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่า	บุคคลอื่นมีหน้าที ่

ที่จะต้องกระท�าการหรือละเว้นกระท�าการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงทั้งนี้เพื่อให้ผู้ทรงสิทธิ

4	 Alex	WELI,	Francois	TERRE.	Droit	civil:	Introduction	generale,	4e	edition	Paris,	Dalloz,1979,	p.	20	อ้างใน	 
	 วรพจน์	วิศรุตพิชญ์.	(2543).	สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540.	กรุงเทพฯ:	 
	 ส�านักพิมพ์วิญญูชน,	น.	21-22
5	 Jean	RIVERO	 in	 les	 libertes	publiques,	Tome	1:	Les	droits	de	l’homme,	6e	edition,	Paris,PUF	1991,	 
	 p.	20.	อ้างใน	วรพจน์	วิศรุตพิชญ์.	(2543),	น.	22.
6	 D.D>	RAPHAEL,	Problem	of	Political	philosophy,	London,	The	Macmillan	Press	Ltd,	1976,	p.	115.	อ้างใน	 
	 วรพจน์	วิศรุตพิชญ์.	(2543),	น.	22.
7	 Jean	RIVERO	 in	 les	 libertes	publiques,	Tome	1:	Les	droits	de	l’homme,	6e	edition,	Paris,PUF	1991,	 
	 p.	20.	อ้างใน	วรพจน์	วิศรุตพิชญ์.	(2543),	น.	22.
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การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยศาลปกครอง

ได้เสวยประโยชน์ในเรือ่งนัน้	ในขณะทีเ่สรีภาพเป็นอ�านาจเหนอืตนเอง	ไม่ใช่อ�านาจทีบ่คุคลใช้ในความ

สมัพนัธ์อย่างเฉพาะเจาะจงในเรือ่งใดเร่ืองหนึง่กบับคุคลอืน่	ผูท้รงเสรภีาพมีอ�านาจทัว่ไปตามกฎหมาย 

แต่เพียงท่ีจะเรียกร้องให้ผู้อื่นละเว้นจากการรบกวนขัดขวางการใช้เสรีภาพของตนเท่านั้น8	 หาได ้

มีอ�านาจตามกฎหมายที่จะเรียกร้องให้ผู้อื่นกระท�าการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นการส่งเสริม

การใช้เสรีภาพของตนหรือเอื้ออ�านวยให้ตนใช้เสรีภาพได้สะดวกขึ้นไม่9	 บุคคลอื่นจึงมีหน้าที่ทั่วไป 

แต่เพยีงเคารพเสรภีาพของผูท้รงเสรภีาพเท่านัน้	เช่น	เสรภีาพในการชุมนมุโดยสงบและปราศจากอาวธุ	

เรียกร้องให้รฐัมหีน้าทีท่ัว่ไปทีจ่ะไม่รบกวนขดัขวางการใช้เสรภีาพดงักล่าว	แต่ไม่ถงึขนาดทีจ่ะเรยีกร้อง

ให้รัฐมหีน้าทีเ่ฉพาะเจาะจงในการทีจ่ะจดัหาอปุกรณ์หรือเคร่ืองอ�านวยความสะดวกเพ่ือให้สมประโยชน์

ในการใช้เสรีภาพดังกล่าวด้วยแต่อย่างใด

	 	 	 	 นอกจากเสรีภาพในทางความคิด	 ซ่ึงเป็นเสรีภาพท่ีสมบูรณ์จ�ากัดไม่ได้แล้ว	 สิทธิและ

เสรีภาพประเภทอื่นอาจถูกจ�ากัดและถูกจัดระเบียบการใช้โดยรัฐได้	 แต่รัฐก็ไม่อาจจ�ากัดสิทธิและเสรี

ดังกล่าวจนกระทบกระเทือนต่อสาระส�าคัญของสิทธิและเสรีภาพนั้น	 หาไม่แล้ว	 ย่อมเป็นการยกเลิก

สิทธิและเสรีภาพโดยปริยายนั่นเอง	 ส่วนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 เนื่องจากเป็นคุณค่าภายในที่เป็น 

เนื้อเดียวกันกับความเป็นมนุษย์	 รัฐจึงไม่อาจกระท�าการอย่างใดๆ	 อันเป็นการลดทอนคุณค่า 

ดังกล่าวได้เลย	 หาไม่แล้ว	 ย่อมเป็นการปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเยี่ยงสัตว์หรือวัตถุไปเสีย	 ซ่ึงเป็นส่ิงที่ต้อง

ห้ามตามปรัชญาการปกครองของรัฐเสรีประชาธิปไตยที่ยกมนุษย์เป็นประธานแห่งสิทธิ	 (subject	of	

law)	และเป็นเป้าหมาย	(ไม่ใช่เครื่องมือ)	ของการด�ารงอยู่ของรัฐ

 

  2.2 ผู้ทรงและผู้มีหน้าที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

    2.2.1 ผู้ทรงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

	 	 	 	 	 	 	 เนื่องจากศักดิ์ศรีความเป ็นมนุษย ์ เป ็นคุณค ่าที่ติดตัวความเป ็นมนุษย ์	 

ผู้ทรงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 จึงไม่จ�ากัดเฉพาะผู้มีสัญชาติของรัฐเท่านั้น	 คนต่างด้าวก็ย่อมมีศักดิ์ศรี 

ความเป็นมนุษย์ด้วย	 ส่วนผู้ทรงสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญอาจต้องแยกพิจารณาระหว่าง 

สิทธิของพลเมืองหรือสิทธิทางการเมืองกับสิทธิมนุษยชน10 

8	 วรพจน์	 วิศรุตพิชญ์.	 (2543).	 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540.	 กรุงเทพ	 :	 
	 ส�านักพิมพ์วิญญูชน,	น.	22.
9	 เรื่องเดียวกัน
10	 เรื่องเดียวกัน,	น.	40-45
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	 	 	 	 สิทธิของพลเมือง	 คือ	 สิทธิและเสรีภาพในอันที่เข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการสร้าง

เจตนารมณ์ของรฐั	ท่ีส�าคญัได้แก่	เสรภีาพในการรวมตวักนัจดัตัง้เป็นพรรคการเมอืง	สทิธิเลอืกตัง้สมาชกิ

สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา	สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก

วุฒิสภา	เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ	เป็นต้น

	 	 	 	 สิทธิมนุษยชน	 คือ	 บรรดาสิทธิและเสรีภาพที่ถือกันว่าติดตัวมนุษย์ทุกคนมาแต่ก�าเนิด	

และไม่อาจถูกพรากไปจากราษฎรได้โดยไม่เป็นการท�าลายความเป็นมนุษย์ของราษฎร	เช่น	สิทธิและ

เสรภีาพในชีวติและร่างกาย	เสรภีาพในเคหสถาน	เสรภีาพในการเดินทาง	เสรภีาพในการนบัถอืศาสนา	

เสรีภาพในการศึกษาอบรม	สิทธิในทรัพย์สิน	เป็นต้น

	 	 	 	 ในประเทศต่างๆ	 ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า	 ผู ้ที่จะทรงสิทธิของพลเมืองหรือสิทธิ 

ทางการเมืองได้ต้องเป็นผู้มีสัญชาติของรัฐเท่านั้น	 ไม่มีรัฐใดในโลกที่ยอมให้คนต่างด้าวท่ีอาศัยอยู่ใน

อาณาจักรของตน	 ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร	มีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองได้11	 ส่วนสิทธิ

มนุษยชนในทางทฤษฎีแล้วความเป็นมนุษย์	 คือคุณสมบัติเพียงอย่างเดียวของการมีสิทธิมนุษยชน12  

แต่เนื่องจากคนต่างด้าวมีความผูกพันกับชาติและรัฐไม่เท่ากับคนในสัญชาตินั้น	 คนต่างด้าวก็อาจ

ถูกจ�ากัดสิทธิเหล่าน้ีได้มากกว่าคนสัญชาติเท่านั้นเอง13	 อย่างไรก็ตาม	 มีนักวิชาการบางท่านเห็นว่า	 

ผู้ทรงสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ	 จ�ากัดเฉพาะผู้มีสัญชาติของรัฐเท่านั้น	 เว้นแต่จะมีบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น14 

	 	 	 	 ส่วนนิตบุิคคลตามกฎหมายเอกชนกย่็อมมสีทิธิและเสรภีาพตามรฐัธรรมนูญได้ภายในขอบ

วตัถุประสงค์ดงัท่ีได้ก�าหนดไว้ในข้อบังคบัหรอืตราสารจัดตัง้	เว้นแต่สทิธิและเสรภีาพซ่ึงโดยสภาพแล้ว	

จะพึงมีพึงเป็นได้เฉพาะแต่บุคคลธรรมดาเท่านั้น	 ส่วนนิติบุคคลมหาชนโดยปกติไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิและ

เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ	เว้นแต่มหาวิทยาลัยนั้นที่มีเสรีภาพในทางวิชาการ15 

11 Herman	ROESLER,	in	Johannes	SIEMEST,	Hermann	ROESLER	and	the	making	of	Meiji	State,	Tokyo,	1968,	 
	 p.	117.	อ้างใน	วรพจน์	วิศรุตพิชญ์.	(2543),	น.	49.
12	 Jean	RIVERO	 in	 les	 libertes	publiques,	Tome	1:	Les	droits	de	l’homme,	6e	edition,	Paris,PUF	1991,	 
	 p.	20.	อ้างใน	วรพจน์	วิศรุตพิชญ์.	(2543),	น.	49.
13	 อ้างแล้ว	เชิงอรรถที่	8,	น.	49
14	 เช่น	ดร.	หยุด	แสงอุทัย	และ	ดร.	วิษณุ	เครืองาม	โปรดดู	วรพจน์	วิศรุตพิชญ์.	(2543),	น.	49-50.
15	 อ้างแล้ว	เชิงอรรถ	8,	น.	51.
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การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยศาลปกครอง

    2.2.2 ผู้มีหน้าที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

	 	 	 	 	 	 	 เนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ก�าหนดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่างๆ	 

ของรัฐด้วยกันเองและระหว่างองค์กรต่างๆ	 ของรัฐกับราษฎร	 บทบัญญัติที่เกี่ยวกับศักดิ์ศรี 

ความเป็นมนุษย์	 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญจึงไม่ได้มีผลผูกพันราษฎรโดยตรงในการใช ้

สิทธิและเสรีภาพกระท�าการต่างๆ	 เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้อื่น	 เว้นแต่รัฐธรรมนูญจะบัญญัติให้ใช ้

ความสมัพนัธ์ระหว่างราษฎรด้วยกนัเองได้16	โดยหลกัองค์กรของรฐัทกุองค์กรจงึมหีน้าทีผ่กูพนัโดยตรง 

ที่ต้องค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเมื่อมีการใช้อ�านาจของตน 

ในความสัมพันธ์ของราษฎร

3. บทบาทของศาลปกครองในการคุ้มครองศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิและ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
	 	 ในส่วนนี้จะแสดงให้เห็นถึงบทบาทของศาลปกครองในการมีค�าวินิจฉัยคุ ้มครองศักด์ิศรี 

ความเป็นมนุษย์	 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ	 โดยจะพิจารณาจากการท่ีศาลปกครองตีความ

กฎหมายโดยค�านงึถงึศักดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์	สทิธแิละเสรภีาพตามรฐัธรรมนญู	การมคี�าวนิจิฉยัยนืยนั

สถานะทางกฎหมายอนัมผีลบังคบัโดยตรงของศักด์ิศรีความเป็นมนษุย์	สิทธแิละเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ	

และการรับรองความด�ารงอยู่ของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยปริยาย	 รายละเอียดใน 

แต่ละประเด็น	มีดังนี้

16	 ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา	46	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2550	ซึ่งก�าหนดความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน 
	 หรือลูกจ้างของเอกชนท่ีประกอบกิจการหนังสือพิมพ์	 วิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 หรือสื่อมวลชนอื่นกับเจ้าของ 
	 กิจการ	ซึ่งอาจเป็นเอกชนก็ได้
	 	 “พนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์	วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	หรือสื่อมวลชนอื่น 
	 ย่อมมีเสรภีาพในการเสนอข่าวและแสดงความคิดเหน็ภายใต้ข้อจ�ากดัตามรฐัธรรมนญู	โดยไม่ตกอยูภ่ายใต้อาณตัขิองหน่วย 
	 ราชการ	หน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	หรือเจ้าของกิจการนั้น	แต่ต้องไม่ขัดต่อจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ	และมี 
	 สิทธิจัดตั้งองค์กรเพื่อปกป้องสิทธิ	เสรีภาพและความเป็นธรรม	รวมทั้งมีกลไกควบคุมกันเองขององค์กรวิชาชีพ
	 	 ข้าราชการ	พนักงาน	 หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ	หน่วยงานของรัฐ	 หรือรัฐวิสาหกิจในกิจการวิทยุกระจายเสียง	 
	 วิทยุโทรทัศน์	หรือสื่อมวลชนอื่น	ย่อมมีเสรีภาพเช่นเดียวกับพนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนตามวรรคหนึ่ง
	 	 การกระท�าใดๆ	ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อมของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง	เจ้าหน้าทีข่องรฐั	หรอืเจ้าของกจิการ 
	 อนัเป็นการขดัขวางหรอืแทรกแซงการเสนอข่าวหรอืแสดงความคดิเหน็ในประเดน็สาธารณะของบคุคลตามวรรคหนึง่หรอื 
	 วรรคสอง	 ให้ถือว่าเป็นการจงใจใช้อ�านาจหน้าที่โดยมิชอบและไม่มีผลใช้บังคับ	 เว้นแต่เป็นการกระท�าเพื่อให้เป็นไปตาม 
	 กฎหมายหรือจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ”
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ปิยะ ปะตังทา

  3.1 การตีความกฎหมายโดยค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพตาม

รัฐธรรมนูญ

	 	 	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2550	มาตรา	26	บัญญัติว่า	“การใช้อ�านาจโดย

องค์กรของรัฐทุกองค์กร	 ต้องค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิและเสรีภาพ	 ตามบทบัญญัติแห่ง 

รัฐธรรมนูญน้ี”	 และมาตรา	 27	 บัญญัติว่า	 “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง	 

โดยปริยายหรือโดยค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรนูญ	 ย่อมได้รับความคุ ้มครองและผูกพันรัฐสภา	 

คณะรัฐมนตรี	ศาล	รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย	

การใช้บังคับกฎหมาย	 และการตีความกฎหมายทั้งปวง”	 ดังนั้น	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิและ

เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ	 จึงผูกพันศาลปกครองโดยตรงในการใช้บังคับกฎหมายและการตีความ

กฎหมายทั้งปวงเพื่อใช้ในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�าทางปกครองของ 

ฝ่ายปกครอง	คดีที่ส�าคัญซึ่งเป็นตัวอย่างในกรณีนี้	ก็คือ	“คดีรถไฟ”

	 	 	 	 ในคดีนี้	 ผู ้ฟ้องคดีซึ่งต้องเดินทางโดยรถไฟขบวนด่วนพิเศษเป็นประจ�า	 ได้รับความ 

เดือดร้อนเสียหาย	 อันเนื่องมาจากการรถไฟแห่งประเทศไทย	 (ผู้ถูกฟ้องคดี)	 ท�าสัญญาอนุญาตให ้

บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งน�าแผ่นป้ายโฆษณาสินค้าและบริการปิดท่ีกระจกหน้าต่างตู้รถโดยสารของ 

ขบวนรถไฟดังกล่าว	 ท�าให้เกิดการบดบังทิวทัศน์ไม่อาจมองผ่านกระจกออกไปเพื่อพักสายตาได	้ 

เพราะพร่ามัว	 เกิดอาการคลื่นไส้	 การเดินทางโดยรถไฟยาวนานหลายชั่วโมงจึงเป็นการทรมานใจ 

และกายอย่างยิง่	ศาลปกครองสงูสดุ	วนิจิฉยัว่า	หน้าต่างของตู้รถโดยสารของขบวนรถไฟเป็นท่ียอมรับกนั 

โดยทัว่ไปและผูถ้กูฟ้องคดเีองกม็อิาจปฏเิสธได้ว่ารถโดยสารทกุชนดิ	ไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารส่วนบคุคล 

หรือรถโดยสารสาธารณะ	 และไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารปรับอากาศหรือรถโดยสารไม่ปรับอากาศ 

จะต้องมีหน้าต่าง	หน้าต่างรถโดยสารมิได้มีไว้เพียงเพื่อให้แสงสว่างจากภายนอกรถเข้าไปภายในรถได ้

เท่านัน้	แต่ยงัมไีว้เพ่ือให้ผู้โดยสารสามารถมองเหน็สรรพสิง่ทีอ่ยูภ่ายนอกรถเพือ่ให้เกดิความเพลดิเพลนิ

ในระหว่างที่อยู่ในรถและระแวดระวังภยันตรายที่อาจจะมีจากภายนอกรถอีกด้วย	 รถโดยสารที่ไม่มี

หน้าต่างจึงไม่อาจเรยีกได้ว่ารถโดยสาร	แต่เป็นรถขนส่งสนิค้าและพสัดภัุณฑ์	และต้องถอืว่าผูใ้ห้บรกิาร 

รถโดยสารสาธารณะท่ีไม่มีหน้าต่างปฏิบัติต่อผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุ	 ซ่ึงเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความ 

เป็นมนุษย์ของผู้โดยสาร	 ดังนั้น	 ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ที่จะต้องจัดให้ตู้รถโดยสารของขบวนรถไฟ 

ทุกขบวนมีหน้าต่างและดูแลรักษาหน้าต่างตู้รถโดยสารทุกคันให้อยู่ในสภาพท่ีสามารถใช้การได้ 

สมวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีหน้าต่าง	 การที่ผู ้ถูกฟ้องคดีท�าสัญญาให้บริษัทเอกชนเช่าติดต้ัง 

ป้ายโฆษณาที่กระจกหน้าต่างรถโดยสาร	 อันเป็นการใช้หน้าต่างรถโดยสารแสวงหารายได้จนท�าให ้

ผู้โดยสารไม่อาจใช้ประโยชน์จากหน้าต่างรถโดยสารตามวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีหน้าต่างได ้

ตามที่ควรจะเป็น	จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ในการจัดท�ากิจการรับขนส่งผู้โดยสาร	สินค้า	พัสดุภัณฑ์	
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การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยศาลปกครอง

และของอื่นๆ	 ซึ่งเป็นการบริการสาธารณะตามที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏิบัติ	 (คดีหมายเลขแดงที	่

อ.	231/2550)

	 	 นอกจากนี	้ศาลปกครองยงัใช้การตีความกฎหมายโดยค�านงึถึงสิทธแิละเสรีภาพตามรัฐธรรมนญู

เพื่อวางหลักให้ฝ่ายปกครองต้องผูกพันกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในการบังคับใช้กฎหมาย	

แม้ฝ่ายปกครองจะมีดุลยพินิจในการเลือกใช้มาตรการต่างๆ	 ตามที่กฎหมายก�าหนดไว้ก็ตาม	 ภายใต้

บังคับของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ	 ฝ่ายปกครองหามีเสรีภาพในการเลือกใช้มาตรการต่างๆ	

ตามอ�าเภอใจไม่	ฝ่ายปกครองมหีน้าทีท่ีจ่ะต้องเลอืกใช้มาตรการทีก่ระทบกระเทอืนต่อสทิธแิละเสรภีาพ

ของบุคคลน้อยที่สุดก่อนเสมอ

	 	 ในคดี	 “ขอให้จับกุมและกักขังผู้กระท�าผิดกฎหมายควบคุมอาคาร”	 ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนต่อ 

ผู้อ�านวยการเขตหลักสี่ให้ด�าเนินคดีกับ	 นาย	 อ.	 (ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 2)	 และนาง	 พ.	 (ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 3)	 

กรณีดัดแปลงอาคารพักอาศัย	3	ชั้น	โดยมิได้รับอนุญาตเป็นสถานที่เก็บสินค้าเพื่อพาณิชยกรรมหรือ

ทางการค้าอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	ส�านักงานเขตหลักสี่จึงได้มีค�าสั่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ระงับการก่อสร้างอาคาร	ค�าสั่งห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใดๆ	ของบริเวณอาคาร	

ค�าสัง่ให้รือ้ถอนอาคารและค�าสัง่ให้ระงบัการใช้อาคารดงักล่าวแล้ว	แต่ไม่ปรากฏว่าผูถ้กูฟ้องคดทีัง้สอง 

ได้ด�าเนินการรื้อถอนอาคารส่วนที่ดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่อย่างใด	 ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให ้

ศาลปกครองพพิากษาหรอืมคี�าสัง่ให้ผูถู้กฟ้องคดีที	่1	(ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร)	ด�าเนนิการร้องขอ

ต่อศาลเพื่อให้ศาลมีค�าสั่งจับกุมและกักขังผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง	 จนกว่าจะมีการรื้อถอนอาคารตาม 

มาตรา	4317	 วรรคหนึ่ง	 (1)	 แห่ง	พ.ร.บ.	 ควบคุมอาคาร	พ.ศ.	 2522	 โดยยื่นค�าขอฝ่ายเดียวต่อศาล	

นับแต่ระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ตามมาตรา	 42	 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ล่วงพ้นไปแล้ว	 ท้ังนี้ 

ให้น�าประมวลผลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

17	 มาตรา	 43	 ถ้าไม่มีการรื้อถอนอาคารตามค�าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา	 42	 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจ 
	 ดังต่อไปนี้
	 (1)	 ยื่นค�าขอฝ่ายเดียวโดยท�าเป็นค�าร้องต่อศาล	 นับแต่ระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ตามมาตรา	 42	 ได้ล่วงพ้นไป	 ขอให้ศาล 
	 มคี�าส่ังจบักมุและกกัขงับคุคลซึง่มไิด้ปฏบิตักิารตามค�าสัง่ของเจ้าพนกังานท้องถิน่ตามมาตรา	42	โดยให้น�าประมวลกฎหมาย 
	 วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ	โดยอนุโลม	
	 ฯลฯ
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ปิยะ ปะตังทา

	 	 ในการวินิจฉัยเกี่ยวกับดุลยพินิจตัดสินใจในการเลือกใช้มาตรการของฝ่ายปกครองท่ีมีมากกว่า

หนึ่งมาตรการเช่นนี้	ศาลปกครองสูงสุด	ได้ค�านึงถึงหลักความเป็นจริง	และเห็นว่า	การที่เจ้าพนักงาน

ท้องถ่ินยื่นค�าขอฝ่ายเดียวโดยท�าเป็นค�าร้องต่อศาล	 ขอให้ศาลมีค�าสั่งจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งมิได้

ปฏิบัติตามค�าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ินท่ีสั่งให้รื้อถอนอาคารเพื่อให้บุคคลดังกล่าวยินยอมรื้อถอน

อาคารนั้น	มีผลต่อการจ�ากัดหรือกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของผู้รับค�าสั่ง	มากกว่า	

การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นด�าเนินการหรือจัดให้มีการรื้อถอนอาคารโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นเอง	ดังนั้น	

เมื่อยังไม่ปรากฏว่ามีพฤติการณ์ใดที่บ่งชี้ให้เห็นว่าการใช้มาตรการบังคับทางการปกครอง	 (คือ	 การที่ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด�าเนินการหรือจัดให้มีการรื้อถอนอาคารโดยเจ้าพนักงานท้องถ่ินเอง)	 ไม่อาจ 

ด�าเนินการได้โดยแน่แท้	 ศาลปกครองจึงไม่ชอบที่จะก�าหนดค�าบังคับโดยสั่งให้ผู ้ถูกฟ้องคดีที่	 1	

(กรุงเทพมหานคร)	 ยื่นค�าขอฝ่ายเดียวโดยท�าเป็นค�าร้องต่อศาลขอให้ศาลมีค�าสั่งจับกุมและกักขัง 

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตามค�าขอของผู้ฟ้องคดีได้	(คดีหมายเลขแดงที่	อ.99/2555)

  3.2 การยืนยันสถานะทางกฎหมายที่มีผลบังคับโดยตรงของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ

และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

	 	 	 	 การที่ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน	 ได้รับการบัญญัติรับรองไว้

ในรัฐธรรมนูญศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิและเสรีภาพจึงเป็นคุณค่าสูงสุดของชีวิตทางการเมือง 

ของประชาชนและเป็นเป้าหมายของการด�ารงอยู่ของรัฐ18	 บทบัญญัติว่าด้วยศักด์ิศรีความเป็นมนุษย	์ 

สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญยังเป็นการประกันด้วยว่า	 ผู้ทรงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิและ

เสรีภาพดังกล่าวมีฐานะเป็นประธานแห่งสิทธิ	 (subject	 of	 low)	 มิใช่เป็นเพียงเคร่ืองมือหรือวัตถุ	

(object	 of	 low)	 ของการใช้อ�านาจรัฐ	 บรรดาบทบัญญัติว่าด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิและ

เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ	 จึงไม่ใช่เพียงแค่	 “ค�าประกาศอุดมการณ์ของรัฐ”	 เท่านั้น	 หากแต่มีฐานะ

เป็น	“บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลใช้บังคับโดยตรง”	(self-execution)	แก่องค์กรของรัฐเหล่านั้น 

เลยทีเดียว	หาจ�าต้องมีกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติยืนยันอีกชั้นหนึ่งแต่อย่างใดไม่

	 	 ศาลปกครองสูงสุดได้เคยมีค�าพิพากษาไว้ในคดีหมายเลขแดงที่	 อ.	 334/2550	 โดย

ยืนยันว่า	 สิทธิของบุคคลท่ีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 

18	 บรรเจิด	สิงคะเนติ.	(2547).	หลักพื้นฐานของสิทธิ เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ	(พิมพ์ครั้งที่	2).	 
	 กรุงเทพมหานคร	:	ส�านักพิมพ์วิญญูชน,	น.	89-93.
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การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยศาลปกครอง

มาตรา	4619	มาตรา	5620	และมาตรา	5921	บญัญตัริบัรองไว้	ย่อมได้รบัความคุม้ครองและผกูพนัรฐัสภา	

คณะรัฐมนตรี	 ศาล	 และองค์กรอ่ืนของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย	 การใช้บังคับกฎหมาย	 และ 

การตีความกฎหมายทั้งปวง	 การท่ียังไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายก�าหนดหลักเกณฑ์	 เงื่อนไข	 และ 

วิธีการใช้สิทธิดังกล่าวน้ัน	 ไม่ใช่เหตุที่องค์กรของรัฐจะยกข้ึนมาเป็นข้ออ้างเพ่ือปฏิเสธไม่ให้ความ 

คุม้ครองสทิธดิงักล่าวได้	ดงันัน้	ในกรณีทีย่งัไม่มกีฎหมายบญัญติัก�าหนดหลกัเกณฑ์	เงือ่นไข	และวธิกีาร 

ในการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 สุขภาพอนามัย	 คุณภาพชีวิต	 หรือ 

ส่วนได้เสยีส�าคญัของบคุคลในชุมชนท้องถ่ิน	หรอืในการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน	หน่วยราชการ	 

หน่วยงานของรฐั	รฐัวสิาหกจิ	หรอืราชการส่วนท้องถิน่ทีเ่กีย่วข้องกจ็ะต้องด�าเนนิการศกึษาและประเมนิ

ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 สุขภาพอนามัย	 คุณภาพชีวิต	 หรือส่วนได้เสียของบุคคลในชุมชน 

ท้องถิ่น	 และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น	 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมควร

แก่กรณี

	 	 นอกจากนี้	 ในคดีหมายเลขแดง	 ที่	 อ.	 272/2557	 ผู้ถูกฟ้องคดี	 (กรมทางหลวงชนบท)	 ได ้

ด�าเนนิการเวนคืนทีด่นิของผูฟ้้องคดทีัง้แปลงเพือ่สร้างถนน	ต่อมาเมือ่การก่อสร้างแล้วเสรจ็	ปรากฏว่า 

มีการใช้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีไปบางส่วนเท่านั้น	 ผู้ถูกฟ้องคดีได้น�าที่ดินส่วนท่ีเหลือของผู้ฟ้องคดีและ

ของบุคคลอื่นอีกหลายแปลงท่ีไม่มีการก่อสร้างตามโครงการ	 ไปให้สหกรณ์จังหวัดนนทบุรีใช้เป็น 

ศูนย์จ�าหน่ายไม้ดอกไม้ประดับและกิ่งพันธุ์ไม้ผล	 อันเป็นการใช้โดยมิได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ 

19	 มาตรา	 46	 บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์	 หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 
	 ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ	และมีส่วนร่วมในการจัดการ	การบ�ารุงรักษา	และการใช้ประโยชน์จาก 
	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
20	 มาตรา	56	สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการบ�ารุงรักษา	และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาต ิ
	 และความหลากหลายทางชีวภาพ	และในการคุ้มครอง	ส่งเสริม	และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้ด�ารงชีพอยู่ได้อย่าง 
	 ปกติและต่อเน่ือง	 ในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย	 สวัสดิภาพ	 หรือคุณภาพชีวิตของตนย่อม 
	 ได้รับความคุ้มครอง	ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ
	 	 การด�าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 จะกระท�ามิได	้ 
	 เว้นแต่จะได้ศกึษาและประเมนิผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดล้อม	รวมทัง้ได้ให้องค์การอิสระซ่ึงประกอบด้วยผูแ้ทนองค์การ 
	 เอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม	 ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการ 
	 ด�าเนินการดังกล่าว	ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ
	 	 สิทธิของบุคคลท่ีจะฟ้องหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 ราชการส่วนท้องถิ่น	 หรือองค์กรอื่นของรัฐ 
	 เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้	ในกฎหมายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง	ย่อมได้รับความคุ้มครอง
21	 มาตรา	 59	 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูล	 ค�าชี้แจง	 จากหน่วยงานราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจหรือราชการ 
	 ส่วนท้องถิ่น	 ก่อนการอนุญาตหรือการด�าเนินโครงการหรือกิจกรรมได้ท่ีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	สุขภาพ 
	 อนามัย	 คุณภาพชีวิต	 หรือส่วนได้เสียส�าคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น	 และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตน 
	 ในเรื่องดังกล่าว	ทั้งนี้	ตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ
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ปิยะ ปะตังทา

การเวนคืนที่ดิน	 ศาลปกครองสูงสุดจึงวินิจฉัยว่า	 ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีอ�านาจใดที่จะยึดถือที่ดินที่พิพาท

ต่อไป	 ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนท่ีดินส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา	 3622	 ของรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2534	 และมาตรา	 4923	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 

พุทธศักราช	 2540	 ส่วนที่ผู ้ฟ ้องคดีอุทธรณ์ว ่าที่ดินของผู ้ฟ ้องคดีเมื่อมีการเวนคืนย่อมเป็น

สาธารณประโยชน์	 ตกอยู่ในบังคับมาตรา	 824	 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	 และประมวลกฎหมาย

22	 มาตรา	36	บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักร
	 	 การจ�ากดัเสรภีาพตามวรรคหนึง่จะกระท�ามไิด้	เว้นแต่โดยอาศยัอ�านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายเฉพาะเพือ่ความ 
	 มั่นคงของรัฐ	ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน	การผังเมือง	หรือเพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์
	 	 การเนรเทศบุคคลผู้มีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร	หรือห้ามมิให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักร 
	 จะกระท�ามิได้
23	 มาตราท่ี	 49	 การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระท�ามิได้	 เว้นแต่อาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการ 
	 อันเป็นสาธารณูปโภคการอันจ�าเป็นในการป้องกันประเทศ	 การได้มาซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ	 การผังเมืองการส่งเสริม 
	 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	การพัฒนาการเกษตร	หรือการอุตสาหกรรม	การปฏิรูปที่ดิน	หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
	 อย่างอื่นและต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรมภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิ	 บรรดาที่ได้รับความ 
	 เสียหายในการเวนคืนนั้น	ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ
	 	 การก�าหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึง่	ต้องก�าหนดให้อย่างเป็นธรรม	โดยค�านงึถึงราคาทีซ้ื่อขายกนัตามปกต	ิการได้มา	 
	 สภาพและที่ตั้งอสังหาริมทรัพย์และความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน
	 	 กฎหมายเวนคนือสงัหารมิทรัพย์ต้องระบวัุตถปุระสงค์แห่งการเวนคืนและก�าหนดระยะเวลาการเข้าใช้อสงัหารมิทรพัย์ 
	 ไว้ให้ชัดเจนถ้ามิได้ใช้เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่ก�าหนดดังกล่าว	ต้องคืนให้เจ้าของเดิมหรือทายาท
	 	 การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม	และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ใช้ไป	ให้เป็นไปตามที ่
	 กฎหมายบัญญัติ
24	 มาตรา	8	บรรดาท่ีดนิทัง้หลายอนัเป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิหรอืเป็นทรพัย์สนิของแผ่นดนินัน้	ถ้าไม่มีกฎหมายก�าหนด 
	 ไว้เป็นอย่างอื่น	 ให้อธิบดีมีหน้าที่ในการดูแลรักษา	 และด�าเนินการคุ้มครองป้องกันได้ตามควรแก่กรณี	 	 อ�านาจหน้าที ่
	 ดังว่านี้
	 	 รัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองอ่ืนเป็นผู้ใช้ก็ได้	 ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส�าหรับพลเมือง 
	 ใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ	 หรือเป็นที่ที่ได้หวงห้ามหรือสงวนไว้ตามความต้องการของ 
	 ทบวงการเมืองอาจถูกถอนสภาพ	หรือโอนไปเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่น	หรือน�าไปจัดเพื่อประชาชนได้	ในกรณีดังต่อไปนี้
	 	 (1)	 ทีด่นิส�าหรบัพลเมอืงใช้ร่วมกนั	ถ้าทบวงการเมือง	รฐัวสิาหกจิหรอืเอกชนจดัหาทีด่นิมาให้พลเมอืง	ใช้ร่วมกนัแทน 
	 แล้ว	 การถอนสภาพหรือโอนให้กระท�าโดยพระราชบัญญัติ	 แต่ถ้าพลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นหรือที่ดินนั้นได ้
	 เปลี่ยนสภาพไปจากการเป็นที่ดินส�าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน	 และมิได้ตกไปเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดตามอ�านาจกฎหมายอื่น 
	 แล้ว	การถอนสภาพให้กระท�าโดยพระราชกฤษฎีกา
	 	 (2)	 ที่ดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ	 หรือที่ดินที่ได้หวงห้ามหรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวง 
	 การเมืองใด	 ถ้าทบวงการเมืองน้ันเลิกใช้หรือไม่ต้องการหวงห้ามหรือสงวนต่อไป	 เม่ือได้มีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพ 
	 แล้ว	คณะรฐัมนตรจีะมอบหมายให้ทบวงการเมอืงซึง่มหีน้าทีเ่ป็นผูใ้ช้หรอืจดัหาประโยชน์กไ็ด้	แต่ถ้าจะโอนต่อไปยงัเอกชน	 
	 ให้กระท�าโดยพระราชบัญญัติ	 และถ้าจะน�าไปจัดเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน	 ให้กระท�าโดย 
	 พระราชกฤษฎีกา	การตราพระราชบญัญตัหิรือพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองให้มแีผนทีแ่สดงเขตทีด่ินแนบท้ายพระราช 
	 บัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกานั้นด้วย
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การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยศาลปกครอง

แพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 130525	 และได้ขึ้นทะเบียนเป็นทางหลวงชนบทแล้ว	 จึงไม่สามารถโอน

ที่ดินแก่ผู้ฟ้องคดีได้นั้น	 ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า	 บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน	 มาตรา	 8	 

เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์เพ่ือน�าไปใช้การอื่น	 ส่วนมาตรา	 1305	

เป็นการโอนทรัพทย์สินสาธารณประโยชน์ของแผ่นดิน	 ซึ่งทั้งสองกรณีจะกระท�าได้โดยการตรา 

พระราชบญัญตัอิอกพระราชกฤษฎีกาหรือโดยอ�านาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะ	ซ่ึงในกรณกีารเวนคืนทีดิ่น

มีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญไม่ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2534	รัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศักราช	2540	และรฐัธรรมนญู	พทุธศักราช	2550	ต่างบญัญตัว่ิาการเวนคนื

อสงัหารมิทรพัย์ต้องระบุวตัถุประสงค์แห่งการเวนคนืและก�าหนดระยะเวลาการเข้าใช้อสงัหารมิทรพัย์	

ถ้ามิได้ใช้เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่ก�าหนดต้องคืนให้เจ้าของเดิมหรือทายาท	จึงเห็นได้ว่าการคืน

อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนแต่มิได้ใช้ตามวัตถุประสงค์คืนเจ้าของหรือทายาท	 เป็นไปตามบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญ	 ศาลซึ่งเป็นองค์กรที่มีอ�านาจหน้าที่ตีความและบังคับใช้กฎหมายจึงมีอ�านาจหน้าที ่

ตามมาตรา	 2626	 และมาตรา	 2727	 ของรัฐธรรมนูญที่จะออกค�าบังคับให้ผู ้ถูกฟ้องคดีคืนที่ดิน 

ตามฟ้องแก่ผู้ฟ้องคดีได้ตามสิทธิที่ผู้ฟ้องคดีพึงมีพึงได้	 ในเมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องน้ีไว้	 

ศาลปกครองสูงสุด	 จึงก�าหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีด�าเนินการยื่นค�าขอจดทะเบียนโอนที่ดินที่เหลือแก่ 

ผู้ฟ้องคดี	และให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินค่าทดแทนในส่วนของที่ดินดังกล่าวแก่ผู้ถูกฟ้องคดี

  3.3 การรับรองความด�ารงอยู่ของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยปริยาย

	 	 	 	 รัฐธรรมนูญต้นแบบของโลกอย่างรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา	 ซ่ึงมีฐานคิดหลักมาจาก 

ลัทธิสิทธิตามธรรมชาติ	 (natural	 rights)	 ได้ยอมรับว่า	 นอกจากสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ 

กล่าวถึงอย่างชัดแจ้งในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแล้ว	 ยังมีสิทธิและเสรีภาพประการอื่นซ่ึงไม่ได ้

บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ	 แต่ก็ได้รับความคุ้มครองในฐานะที่เป็นสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

ด้วยเช่นกัน	 ดังปรากฏให้เห็นจากบทบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา	 ข้อ	 9	 

(Amendment	IX)	ที่บัญญัติไว้ว่า	“การสาธยายสิทธิบางประการไว้ในรัฐธรรมนูญ	ต้องไม่ใช่ว่าจะเป็น

การปฏิเสธหรือลดทอนสิทธิประการอื่นที่ประชาชนมีอยู่แล้ว”28 

25	 มาตรา	1305	ทรพัย์สนิซึง่เป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนินัน้จะโอนแก่กนัมิได้	เว้นแต่อาศยัอ�านาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะ 
	 หรือพระราชกฤษฎีกา	
26	 มาตรา	26	การใช้อ�านาจโดยองค์กรของรฐัทกุองค์กร	ต้องค�านงึถงึศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์สทิธิและเสรภีาพตามบทบญัญตั ิ
	 แห่งรัฐธรรมนูญนี้	
27	 มาตรา	 27	 สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง	 โดยปริยายหรือโดยค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ	 
	 ย่อมได้รบัความคุม้ครองและผกูพนัรฐัสภา	คณะรฐัมนตร	ีศาล	รวมทัง้องค์กรตามรฐัธรรมนญู	และหน่วยงานของรฐัโดยตรง 
	 ในการตรากฎหมาย	การใช้บังคับกฎหมาย	และการตีความกฎหมายทั้งปวง	
28	 “The	enumeration	in	the	Constitution	,	of	certain	rights,	shall	not	be	construed	to	deny	or	disparage	 
	 others	retained	by	the	people.”
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ปิยะ ปะตังทา

	 	 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 2550	 ก็เช่นกัน	 มาตรา	 27	 ได้บัญญัติรับรอง 

การด�ารงอยูข่องสทิธแิละเสรภีาพโดยปรยิายว่า	“สทิธแิละเสรีภาพทีร่ฐัธรรมนญูนีร้บัรองไว้โดยชดัแจ้ง

โดยปริยาย	หรือโดยค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ	ย่อมได้รับความคุ้มครอง...”	แต่เนื่องจากสิทธิและ

เสรีภาพโดยปริยายไม่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดแจ้งในรูปของบทบัญญัติลายลักษณ์อักษร	 ในแดนของ

กฎหมายปกครอง	ศาลปกครองจึงมีหน้าที่ส�าคัญในการประกาศความมีอยู่และผลบังคับของสิทธิและ

เสรีภาพโดยปริยายซึ่งมีค่าบังคับสูงสุดไม่ต่างไปจากสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรนูญโดยชัดแจ้ง

	 	 ศาลปกครองสูงสุดได้มีค�าพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่	 อ.7/2557	 ห้ามมิให้มีการลงโทษ 

ทางวินัยซ�้าส�าหรับการกระท�าความผิดเดียว	โดยถือว่าการลงโทษซ�้าส�าหรับการกระท�าความผิดเดียว 

แม้โทษนั้นจะไม่ใช่โทษทางอาญา	 ก็ต้องห้ามตามหลักกฎหมายทั่วไปและการลงโทษซ�้าดังกล่าว 

ก็เป ็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินความจ�าเป็นซึ่งต ้องห้ามตามมาตรา	 2929  

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2550	ด้วย	การให้เหตุผลในค�าพิพากษาเช่นนี้	จึงถือเป็น 

หลักได้ว่า	 เจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมีสิทธิท่ีจะได้รับความคุ้มครองที่จะไม่ถูกลงโทษทางวินัยซ�้าสอง 

ส�าหรับการกระท�าความผิดกรรมเดียว	สิทธิที่ไม่ถูกลงโทษซ�้าสองนี้	จึงถือว่าเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 

โดยปริยายที่ศาลปกครองได้ประกาศรับรองแล้ว

	 	 ในคดีนี้	 เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการเป็นพนักงานส่วนต�าบล	 ต�าแหน่งปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลบางปลากด	สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลบางปลากด	อ�าเภอองครักษ์	จังหวัดนครนายก	

ผู ้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการตรวจการจ้างและกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างสะพาน 

ทางเดินเท้าคอนกรีตได้ถูกร้องเรียนต่ออ�าเภอองครักษ์	 ส�านักงาน	ป.ป.ช.	 ว่าการด�าเนินการก่อสร้าง

โครงการดังกล่าวไม่เป็นไปตามแบบ	 อ�าเภอองครักษ์จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง	

ผลการสอบสวนปรากฏว่าผูฟ้้องคดกีบัพวกเข้าข่ายกระท�าความผดิตามทีม่กีารร้องเรยีน	ในระหว่างนัน้	 

ผูฟ้้องคดไีด้โอนย้ายมาด�ารงต�าแหน่งทีอ่งค์การบริหารส่วนต�าบลชะอมแล้ว	องค์การบริหารส่วนต�าบล

ชะอมจึงมีค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีส�าหรับกรณีดังกล่าว	คณะกรรมการ

29	 มาตรา	 29	 การจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว้	 จะกระท�ามิได้	 เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจตาม 
	 บทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้ก�าหนดไว้และเท่าที่จ�าเป็น	 และจะกระทบกระเทือนสาระส�าคัญ 
	 แห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้
	 	 กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป	 และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก ่
	 บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง	ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ�านาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย
	 	 บทบญัญตัใินวรรคหนึง่และวรรคสองให้น�ามาใช้บงัคบักบักฎทีอ่อกโดยอาศยัอ�านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายด้วย 
	 โดยอนุโลม
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การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยศาลปกครอง

สอบสวนกระท�าการสอบสวนแล้วเห็นว่า	 ผู้ฟ้องคดีมีความผิดฐานไม่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของ 

ทางราชการ	 และไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ	 ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ	 อันเป็น

ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง	 ต่อมา	 ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลชะอมได้มี 

ค�าสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีร้อยละ	5	เป็นเวลา	3	เดือน

	 	 ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้รับโทษทางวินัยตามค�าสั่งดังกล่าว	 ผู้ฟ้องคดีได้ย้ายกลับมาด�ารง

ต�าแหน่ง	 ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลบางปลากด	 อ�าเภอองครักษ์	 จังหวัดนครนายก	 ส�านักงาน 

คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ได้มหีนงัสอื	แจ้งให้ผูถ้กูฟ้องคดีที	่1	(นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลบางปลากด)	 

พจิารณาโทษทางวนิยัแก่ผูฟ้้องคด	ีตามมาตรา	92	แห่ง	พ.ร.บ.	ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	2542	 โดยคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	มีมติว่า	การกระท�าของผู้ฟ้องคดี	 

มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติ	 หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ	 

เพือ่ให้ตนเองหรอืผูอ้ืน่ได้รบัประโยชน์ทีม่คิวรได้เป็นการทจุรติต่อหน้าทีร่าชการ	และฐานปฏบิตัหิน้าที่

ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบของทางราชการ	มติคณะรัฐมนตรี	หรือนโยบายของ

รฐับาล	อนัเป็นเหตใุห้เสยีหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรงและมมีลูความผดิทางอาญาฐานปฏบิตัหิรือ

ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	 หรือโดยทุจริต	 และฐานจัดท�าและรับรองเอกสารอันเป็นเท็จด้วย	 

คณะกรรมการพนักงานส่วนต�าบลจังหวัดนครนายกได้พิจารณาการชี้มูลของ	 คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	

แล้วมมีติเหน็ชอบให้องค์การบรหิารส่วนต�าบลบางปลากดลงโทษไล่ผูฟ้้องคดอีอกจาราชการ	ผูถ้กูฟ้อง

คดีที่	1	จึงมีค�าสั่งองค์การบริหารส่วนต�าบลบางปลากดไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ

	 	 ศาลปกครองสงูสดุ	วนิจิฉยัว่า	การทีผู่ถู้กฟ้องคดท่ีี	1	มคี�าสัง่องค์การบรหิารส่วนต�าบลบางปลากด	 

ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเป็นการมีค�าสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีซ�้าอีกครั้งหนึ่งส�าหรับการกระท�า 

ความผิดวินัยของผู้ฟ้องคดีเรื่องเดียวกันกับที่ผู้ฟ้องคดีเคยถูกลงโทษทางวินัย	 (ถูกลงโทษตัดเงินเดือน)	 

มาแล้วตามค�าสั่งองค์การบริหารส่วนต�าบลชะอม	กรณีจึงเป็นการต้องห้ามตามหลักกฎหมายทั่วไป 

ที่ห้ามมิให้ลงโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่งมากกว่าหนึ่งครั้งส�าหรับความผิดที่บุคคลนั้นได้กระท�าเพียง 

ครั้งเดียว	 ไม่ว่าความผิดที่บุคคลนั้นได้กระท�าและโทษที่จะลงแก่บุคคลน้ันจะเป็นความผิดและ 

โทษทางอาญา	 ความผิดและโทษทางปกครอง	 หรือความผิดและโทษทางวินัยก็ตาม	 นอกจากนั้น	

การลงโทษบุคคลไม่ว่าโทษนั้นจะเป็นโทษทางอาญา	 โทษทางปกครอง	 หรือโทษทางวินัย	 ถือได้ว่า

เป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพในชีวิตร่างกาย	 หรือทรัพย์สินของบุคคลผู้ถูกลงโทษ	 การลงโทษ

บุคคลมากกว่าหนึ่งครั้งส�าหรับการกระท�าความผิดที่บุคคลนั้นได้กระท�าเพียงครั้งเดียว	 จึงเท่ากับเป็น 

การจ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกินความจ�าเป็น 

แก่การรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะท่ีกฎหมายฉบับท่ีให้อ�านาจจ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพนั้นๆ	 

มุ่งหมายจะให้ความคุ้มครอง	 อันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา	 29	 วรรคหนึ่ง	 ของรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	ด้วย
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ปิยะ ปะตังทา

4. สรุปและข้อเสนอแนะ
	 	 ในขณะที่ศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์เป็นส่ิงท่ีละเมิดไม่ได้เด็ดขาด	 สิทธิและเสรีภาพ 

ส่วนมากอาจถูกจ�ากัดและจัดระเบียบการใช้โดยรัฐ	 อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากความมีผลบังคับโดยตรง

ของบทบญัญตัว่ิาด้วยศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์	สทิธแิละเสรภีาพตามรฐัธรรมนูญ	ศาลปกครองในฐานะ

องค์กรหนึ่งของรัฐ	จึงต้องค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในการใช้

และตคีวามกฎหมายเพือ่พจิารณาพพิากษาอรรถคดีของตน	การกระท�าทางปกครองของฝ่ายปกครอง

ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย	หากเป็นการกระท�าท่ีละเมิดต่อศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิและเสรีภาพ 

ที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้โดยชัดแจ้งและโดยปริยาย

	 	 อย่างไรก็ตาม	 ในการพัฒนาแนวค�าวินิจฉัยคดีของศาลปกครองในเรื่องท่ีเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์	 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญให้เป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกับอารยประเทศที่

ปกครองโดยกฎหมาย	(นติริฐั)	จ�าเป็นอย่างยิง่ทีศ่าลปกครองจะต้องอาศยัวธิกีารของการศกึษากฎหมาย

เชิงเปรียบเทียบ	 โดยศึกษาแนวค�าวินิจฉัยและการให้เหตุผลของศาลต่างประเทศเพื่อน�ามาปรับใช้กับ 

คดปีกครองของไทย	แนวค�าวนิจิฉยัของศาลปกครองในเร่ืองเหล่านี	้ในท่ีสุดแล้ว	ย่อมน�าไปสู่แนวปฏบิติั

ราชการทีด่ขีองฝ่ายปกครองท่ีให้ความเคารพอย่างแท้จริงต่อความเป็นประธานแห่งสทิธขิองปัจเจกชน
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*	 อยัการสงูสดุ,	ผูเ้ข้ารบัการอบรมหลกัสตูร	“หลกันติธิรรมเพือ่ประชาธปิไตย”	(นธป.)	รุน่ท่ี	4	ของส�านกังานศาลรฐัธรรมนญู

1. บทน�า 
	 	 หลักสิทธิมนุษยชน	 (Human	 Rights)	 เป็นหลักส�าคัญที่นานาอารยประเทศให้ความยอมรับ

เป็นหลักที่องค์กรของรัฐ	 องค์กรของเอกชน	 ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีและประชาชนจะต้องเคารพ 

ปฏิบัติตาม	 โดยสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคนบนโลกที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดและเป็นสากล 

ไม่แบ่งแยกเชือ้ชาต	ิชนชาต	ิประเทศ	เพศ	ผิวพรรณ	ภาษา	ศาสนา	วฒันธรรม	สติ	ปัญญา	ความสามารถ	

ฐานะทางเศรษฐกจิ	ทีจ่ะด�าเนนิชวีติอย่างมีศกัด์ิศรี	มอีสิระ	เสรีภาพ	เสมอภาค	มชีวีติท่ีดี	มสิีทธแิสวงหา

วัตถุปัจจัยมาด�ารงชีพ	 ได้รับการยอมรับจากสังคมและการปฏิบัติจากรัฐอย่างเหมาะสม	 แต่อย่างไร

ก็ตาม	ในโลกปัจจุบัน	การค้ามนุษย์ซึ่งเป็นการท�าร้ายร่างกายและจิตใจของเหยื่อผู้ถูกค้า	และเป็นการ

ละเมดิสทิธมินษุยชน	โดยย�า่ยศีกัดศิรคีวามเป็นมนษุย์ของเหยือ่ผู้ถกูค้ากลับมกีารขยายตัวเพ่ิมมากขึน้

2. ความหมายของหลักสิทธิมนุษยชนและเหยื่อจากการค้ามนุษย์
	 	 นางเอลนีอร์	รสูเวลท์	ภรยิาอดตีประธานาธบิดีแฟรงคลนิ	ด	ีรสูเวลท์	แห่งประเทศสหรฐัอเมริกา	

ประธานคณะกรรมาธกิารสหประชาชาต	ิในการยกร่างปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน	ได้กล่าวถงึ 

หลักสิทธิมนุษยชนไว้อย่างกระชับและเข้าใจได้โดยง่ายว่า	“ในสถานที่เล็กๆ	ใกล้บ้าน	เล็กและใกล้มาก

จนไม่สามารถมองเห็นได้ในแผนที่โลก	 สถานที่เล็กๆ	 แห่งนั้นเป็นโลกของปัจเจกบุคคล	 เป็นละแวก

บ้านที่บุคคลอยู่อาศัย	เป็นโรงเรียนหรือวิทยาลัยที่บุคคลได้เข้าเรียน	เป็นโรงงาน	ไร่นา	หรือส�านักงาน 

ทีบ่คุคลท�างาน	สถานท่ีเหล่านีเ้ป็นท่ีซึง่บรุษุ	สตร	ีและเดก็ทกุคน	ต่างมองหาความยตุธิรรมทีเ่ท่าเทยีมกนั	 

โอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนั	ศกัดิศ์รทีีเ่ท่าเทยีมกนั	โดยปราศจากการแบ่งแยก	ถ้าสทิธเิหล่านีไ้ม่มคีวามหมายอยู	่ 

ณ	สถานที่นั้นๆ	 สิทธิเหล่านี้ก็จะมีความหมายเพียงน้อยนิดในทุกแห่ง	 ถ้าพลเมืองไม่ช่วยกันยืนหยัด

ปกป้องสิทธิเหล่านี้ให้อยู่ใกล้บ้าน	ก็เปล่าประโยชน์ที่จะให้เกิดความก้าวหน้าในโลกที่กว้างใหญ่ขึ้น”

พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร*

การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการเผยแพร่ภาพ

เหยื่อจากการค้ามนุษย์
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พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร

  2.1 การอธิบายความหมายของหลักสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

	 	 	 	 หลักสิทธิมนุษยชนได้มีการกล่าวถึงในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานานแล้ว	 หากแต่มี

ความชัดเจนมากขึ้นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2540	ซึ่งได้เน้นเรื่องสิทธิมนุษยชนไว ้

ค่อนข้างจะสมบูรณ์	อาทิเช่น	มาตรา	4	ได้บัญญัติว่า

	 	 	 	 “ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	สิทธิและเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง”

	 	 	 	 นอกจากนี้	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 2550	 ได้มีการบัญญัติเรื่อง 

สิทธิมนุษยชนไว้ในหมวดที่	3	สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย	และหมวดที่	5	แนวนโยบายพื้นฐาน 

แห่งรัฐ	และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว	พ.ศ.	2557	มาตรา	4	บัญญัติว่า	“ศักดิ์ศรี 

ความเป็นมนุษย์	 สิทธิ	 เสรีภาพ	 และความเสมอภาค	 บรรดาท่ีชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครอง 

ตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

และตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว	ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้”

	 	 	 	 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	มาตรา	3	บัญญัติว่า

	 	 	 	 “สทิธมินษุยชน”	หมายความว่า	ศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์	สิทธ	ิเสรีภาพและความเสมอภาค

ของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	หรือตามกฎหมาย

ไทย	หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม

	 	 	 	 ดังน้ัน	 จึงพิจารณาเห็นได้ว่า	 ทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายภายใน

ของประเทศไทยได้มกีารบญัญตัริบัรองสทิธมินษุยชนไว้	ซึง่สทิธมินษุยชน	หมายความว่า	สทิธิ	เสรภีาพ	 

ทีจ่�าเป็นขัน้พืน้ฐานท่ีคนทุกคนพงึได้รบัอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	ในฐานะทีเ่กดิมาเป็นมนษุย์	ไม่ว่า

จะมีความแตกต่างกนัทางเชือ้ชาต	ิชาติก�าเนดิ	ศาสนา	วฒันธรรม	ภาษา	วถิชีวีติ	เพศ	รูปลักษณ์ภายนอก	

อาย	ุและสตปัิญญา	หรอืมคีวามไม่เท่าเทยีมกันในฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคมมากน้อยเพียงใดกต็าม

	 	 	 	 หลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนมี	6	ประการ	ด้วยกันคือ

	 	 	 	 1.		 ทกุคนมศีกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์	(Human	Dignity)	เป็นสทิธติดิตวัทกุคนตามธรรมชาต ิ

ตั้งแต่เกิด	(National	Rights)

	 	 	 	 2.		 คนทุกคนมคีวามเสมอภาคและห้ามการเลอืกปฏบิตั	ิ(Equality	and	nondiscrimination)

	 	 	 	 3.		 สิทธิมนุษยชนเป็นของคนทุกคนโดยไม่เลือกเชื้อชาติ	ศาสนา	เพศ	อายุ	อาชีพ	สถานะ

ทางเศรษฐกิจหรือสังคม	สุขภาพ	และความคิดเห็นด้านต่างๆ	(Universality)

	 	 	 	 4.		 สิทธิมนุษยชนเป็นองค์รวมแยกเป็นส่วนๆ	 ไม่ได้และพ่ึงพิงกัน	 (Indivisibility	 &	 

Inter-dependently)
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การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการเผยแพร่ภาพเหยื่อจากการค้ามนุษย์

	 	 	 	 5.		 การมีส่วนร่วมและการเป็นส่วนหนึ่งของสิทธินั้น	 (Participation	 &	 Inclusion)	

หมายความว่า	 ประชาชนแต่ละคน	 หรือกลุ่มประชาชนหรือประชาสังคมย่อมมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน

ในการเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากสิทธิพลเมืองและการเมือง	 และสิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคมและ

วัฒนธรรม

	 	 	 	 6.		 ตรวจสอบได้และใช้หลักนิติธรรม	(Accountability	&	the	Rule	of	Law)

  2.2 การอธิบายความหมายของเหยื่อจากการค้ามนุษย์

	 	 	 	 กระบวนการคดัแยกเหยือ่คอืการแสวงหาข้อเทจ็จริงว่ามกีารกระท�าความผดิฐานค้ามนษุย์ 

เกิดขึน้หรอืไม่	หากมกีารกระท�าความผดิเกดิขึน้	บคุคลใดเป็นผู้ได้รับความเสียหาย	ซ่ึงในการพิจารณา

ว่าบุคคลใดเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นั้น	มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	2	ฉบับคือ	1.	ประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา	2.	พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	พ.ศ.	2551	

	 	 	 	 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	2	บัญญัติว่า

	 	 	 	 “ในประมวลกฎหมายนี้

	 	 	 	 “ศาล”	หมายความถงึ	ศาลยตุธิรรมหรอืผูพ้พิากษาซึง่มอี�านาจท�าการอนัเกีย่วกบัคดอีาญา

	 	 	 	 “ผู้ต้องหา”	 หมายความถึง	 บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท�าความผิด	 แต่ยังไม่ถูกฟ้อง 

ต่อศาล

	 	 	 	 “จ�าเลย”	หมายความถึง	บุคคลซึ่งถูกฟ้องต่อศาลแล้วโดยข้อหาว่าได้กระท�าความผิด

	 	 	 	 “ผู้เสียหาย”	 หมายความถึง	 บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท�าผิดฐานใด 

ฐานหนึ่ง	รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอ�านาจจัดการแทนได้	ดังบัญญัติไว้ในมาตรา	4,	5	และ	6”

	 	 	 	 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	พ.ศ.	2551	มาตรา	4	บัญญัติว่า

	 	 	 	 “ในพระราชบัญญัตินี้

	 	 	 	 “แสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ”	หมายความว่า	การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี 

การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก	 การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น	 การเอาคนลง 

เป็นทาส	 การน�าคนมาขอทาน	 การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ	 การบังคับตัดอวัยวะเพ่ือการค้าหรือ

การอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล	ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม

	 	 	 	 “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ”	 หมายความว่า	 การข่มขืนใจให้ท�างานหรือให้บริการ

โดยท�าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต	 ร่างกาย	 เสรีภาพ	 ชื่อเสียง	 หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นเอง

หรือของผู้อื่น	โดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ	โดยใช้ก�าลังประทุษร้าย	หรือโดยท�าให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะ 

ที่ไม่สามารถขัดขืนได้

	 	 	 	 “เด็ก”	หมายความว่า	บุคคลผู้มีอายุต�่ากว่าสิบแปดปี”
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พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร

	 	 มาตรา	 6	 บัญญัติว่า	 “ผู้ใดเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ	 กระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใด	 

ดังต่อไปนี้

	 	 (1)		 เป็นธุระจัดหา	ซื้อ	 ขาย	จ�าหน่าย	พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด	หน่วงเหนี่ยวกักขัง	 จัดให ้

อยู่อาศัยหรือรับไว้ซ่ึงบุคคลใด	 โดยข่มขู่	 ใช้ก�าลังบังคับ	 ลักพาตัว	 ฉ้อฉล	 หลอกลวง	 ใช้อ�านาจ 

โดยมชิอบ	หรอืโดยให้เงนิหรือผลประโยชน์อย่างอืน่แก่ผูป้กครองหรอืผูดู้แลบคุคลน้ันเพือ่ให้ผูป้กครอง

หรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท�าความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล	หรือ

	 	 (2)		 เป็นธุระจัดหา	 ซื้อ	 ขาย	 จ�าหน่าย	 พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด	 หน่วงเหนี่ยวกักขังจัดให ้

อยู่อาศัยหรือรับไว้ซึ่งเด็ก	ผู้นั้นกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์”

	 	 ดังนั้น	 จึงพิจารณาได้ว่า	 องค์ประกอบของการเป็นผู้เสียหายหรือเหยื่อจากการค้ามนุษย	์

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการพิจารณาว่าบุคคลใดจะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่	 ต้องมี 

องค์ประกอบ	ดังต่อไปนี้

	 	 1.	 ถูกกระท�าอย่างหนึ่งอย่างใด	ดังต่อไปนี้

	 	 	 -	 จัดหา	(ไปเลือกเฟ้นหามา	จัดให้ได้คนมาไม่ว่ากระท�าด้วยวิธีใดๆ)

	 	 	 -	 ซื้อ	(เอาเงินตราแลกกับคน	ไม่ได้หมายความถึงสัญญาซื้อขาย)

	 	 	 -	 ขาย	(เอาคนไปแลกเงนิตรา	เอาเงนิเขามาโดยยอมเอาตนเข้ารับใช้การงานของเจ้าของเงินที่ 

	 	 	 	 เรียกว่า	ขายตัวลงเป็นทาส)

	 	 	 -	 จ�าหน่าย	(ขาย	จ่าย	แจก	แลกเปลี่ยน	โอน	เอาออก	ซึ่งแผลงมาจากจ่าย)

	 	 	 -	พามาจาก	 (น�าไปหรือน�ามาโดยมีต้นทาง	 และแสดงอาการต่อเนื่องเรื่อยมาถึงปัจจุบัน 

	 	 	 	 พามาจากที่ใดก็ได้	ในหรือนอกราชอาณาจักร)

	 	 	 -	 ส่งไปยังที่ใด	(ท�าให้เคลื่อนพ้นจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อให้ถึงผู้รับหรือเป้าหมาย	ด้วย

	 	 	 	 อาการต่างๆ	เช่น	ส่งข้าม	ส่งผ่าน	ส่งต่อ	เคลื่อนออกจากที่	โดยส่งไปยังที่ใดก็ได้	ในหรือ 

	 	 	 	 นอกราชอาณาจักร)

	 	 	 -	 หน่วงเหนี่ยว	(รั้งตัวไว้	ดึงถ่วงไว้	กักไว้	ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง)

	 	 	 -	 กักขัง	(บังคับให้อยู่ในสถานที่อันจ�ากัด	เก็บตัวไว้ในสถานที่อันจ�ากัด)

	 	 	 -	 จัดให้อยู่อาศัย	(จัดให้พักพิง	พักผ่อน)

	 	 	 -	 รับไว้	(รับหรือพาคนไปสู่ที่พักเพื่อเก็บเข้าที่	หรือเอาเข้าที่)

	 	 2.	 ถูกกระท�าด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด	ดังนี้

	 	 	 -	 ข่มขู	่(ท�าให้กลวั	ท�าให้เสยีขวญั	ท�าให้ผูอ้ืน่ต้องกลวัว่าจะเกดิความเสยีหายเป็นภยัแก่ตนเอง	 

	 	 	 	 แก่สกุลแห่งตน	 หรือแก่ทรัพย์สินของตน	 เป็นภัยอันใกล้จะถึงและอย่างน้อยร้ายแรง 

	 	 	 	 ถึงขนาดที่จะพึงกลัว)
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การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการเผยแพร่ภาพเหยื่อจากการค้ามนุษย์

	 	 	 -	 ใช้ก�าลังบังคับ	(ใช้แรงบังคับให้ท�า	หรือใช้อ�านาจสั่งให้ท�า	หรือให้ปฏิบัติ	หรือให้จ�าต้องท�า	 

	 	 	 	 หรือให้เป็นไปตามความประสงค์	 โดยกระท�าแก่กายหรือจิตใจ	 ด้วยแรงกายภาพหรือ 

	 	 	 	 วิธีอื่นใด	เป็นเหตุให้บุคคลอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้)

	 	 	 -		ลักพาตัว	(แอบหรือลอบน�าคนไปหรือน�าคนมา	โดยบุคคลนั้นไม่ยินยอม)

	 	 	 -		ฉ้อฉล	(ใช้อุบายหลอกลวงโดยเอาความเท็จมากล่าวเพื่อให้เขาหลงผิด)

	 	 	 -	 หลอกลวง	(ใช้อบุายทุจรติลวงให้เข้าใจผดิ	แสดงข้อความอนัเป็นเทจ็หรอืปกปิดข้อความจรงิ 

	 	 	 	 ที่ควรบอกให้แจ้งเพื่อให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด)

	 	 	 -	 ใช้อ�านาจโดยมิชอบ	 (ใช้อิทธิพลที่จะบังคับให้ผู้อื่นต้องยอมท�าตาม	 ไม่ว่าจะด้วยความ 

	 	 	 	 สมัครใจหรือไม่	หรือสามารถบันดาลให้เป็นไปตามความประสงค์	การปฏิบัติ	การกระท�า 

	 	 	 	 เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 

	 	 	 	 เป็นต้น)

	 	 	 -	 โดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล	เพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล

	 	 	 	 ให้ความยินยอมแก่ผู ้กระท�าความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล	 

	 	 	 	 ถ้ากระท�าต่อเด็ก	แม้จะไม่ใช้วิธีการดังกล่าวข้างต้น	และไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม

	 	 	 	 ให้ถือว่าเด็กนั้นเป็นผู้เสียหายหรือเหยื่อของการค้ามนุษย์

	 	 3.		ถูกกระท�าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ	ดังต่อไปนี้

	 	 	 -	 การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี	 (เป็นการแสวงหาประโยชน์จากการน�าคนมา 

	 	 	 	 ค้าประเวณี,	การค้าประเวณ	ีหมายความว่า	การยอมรบัการกระท�าช�าเรา	หรอืการยอมรับ 

	 	 	 	 การกระท�าอื่นใด	 หรือการกระท�าอื่นใด	 เพ่ือส�าเร็จความใคร่ในทางกามารมณ์ของผู้อื่น	 

	 	 	 	 อันเป็นการส�าส่อนเพื่อสินจ้างหรือประโยชน์อื่นใด	 ทั้งนี้	 ไม่ว่า	 ผู้ยอมรับการกระท�าและ 

	 	 	 	 ผู้กระท�าจะเป็นบุคคลเพศเดียวกันหรือคนละเพศ)

	 	 	 -	 การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก	 (เป็นการแสวงประโยชน์จากการน�าคนมา 

	 	 	 	 เป็นแบบหรือแสดงให้ปรากฏในสื่อลามก,	 สื่อลามก	 หมายถึง	 วัตถุหรือสิ่งที่แสดงให้รู ้

	 	 	 	 หรือเห็นถึงการกระท�าทางเพศซึ่งแสดงออกในรูปแบบของเอกสาร	ภาพเขียน	ภาพพิมพ์	 

	 	 	 	 ภาพระบายส	ีสิง่พิมพ์	รปูภาพ	ภาพโฆษณา	เคร่ืองหมาย	รูปถ่าย	ภาพยนตร์	แถบบันทึกเสียง	 

	 	 	 	 แถบบันทึกภาพหรือรูปแบบอื่นใดในลักษณะท�านองเดียวกัน	ให้หมายความ	รวมถึง	วัตถุ 

	 	 	 	 หรอืสิง่ต่างๆ	ข้างต้นทีจ่ดัเก็บในระบบคอมพวิเตอร์หรอือปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์อืน่ทีส่ามารถ 

	 	 	 	 แสดงผลให้เข้าใจความหมายได้,	การเผยแพร่เป็นการเผยแพร่จากผูผ้ลติ	หรอืเผยแพร่จาก 

	 	 	 	 ผู้อื่นที่รู้ว่าเป็นสื่อลามกที่มาจากการกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์)
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พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร

	 	 	 -	 การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น	 (เป็นการแสวงหาประโยชน์จากการน�าคน 

	 	 	 	 มาแสดงออกในทางเพศโดยมชิอบด้วยกฎหมาย	เป็นการแสวงหาประโยชน์โดยการปฏบิติั 

	 	 	 	 ต่อบุคคลที่หมายรวมถึง	 เด็กชาย	 เด็กหญิง	 ผู้ชายและผู้หญิง	 เสมือนเป็นสินค้าหรือวัตถุ 

	 	 	 	 ทางเพศ	ไม่ว่าโดยการบังคับ	ล่อลวง	หรือด้วยความสมัครใจของบุคคลที่ถูกกระท�า	โดยม ี

	 	 	 	 สิ่งตอบแทนในรูปแบบต่างๆ	เช่น	เงินสด	ทรัพย์สิน	สิ่งของ	การบริการ	(เช่น	การให้ความ 

	 	 	 	 ช่วยเหลือในด้านต่างๆ	หรือการให้ความคุ้มครอง)	และอื่นๆ	ทั้งนี้	“การปฏิบัติต่อบุคคล 

	 	 	 	 เสมือนเป็นวัตถุหรือสินค้าทางเพศ”	 หมายรวมถึง	 การล่อลวงหรือชักจูงใจให้บุคคลเพ่ือ 

	 	 	 	 แสวงหาประโยชน์ทางเพศโดยการแต่งงาน	 การน�าบุคคลมาแสดงออกหรือใช้เพื่อก่อให้ 

	 	 	 	 เกิดการแสดงออกในทางเพศโดยมชิอบด้วยกฎหมาย	เช่น	การน�าบคุคลไปให้บคุคลทีส่าม 

	 	 	 	 จบัต้องของสงวนเพือ่แสวงหาประโยชน์/การแสดงทีน่�าบคุคลมาแต่งกายหรอืให้แสดงออก 

	 	 	 	 ในลักษณะส่อไปในทางลามกอนาจาร

	 	 	 -	 การเอาคนลงเป็นทาส	 (เป็นการแสวงหาประโยชน์จากการน�าคนมาเป็นทาส,	 ทาส	 

	 	 	 	 หมายถึง	 บุคคลซึ่งตกอยู ่ใต้อ�านาจของบุคคลอ่ืนโดยส้ินเชิง	 และจะต้องท�างานให ้

	 	 	 	 บุคคลอื่นนั้น)

	 	 	 -	 การน�าคนมาขอทาน	 (เป็นการแสวงหาประโยชน์จากการน�าบุคคลมาขอทาน,	 ขอทาน	 

	 	 	 	 หมายถงึ	การขอทรพัย์สินของผูอ้ืน่โดยมไิด้ท�าการงานอย่างใด	หรอืให้ทรัพย์สนิสิง่ตอบแทน	 

	 	 	 	 และมิใช่เป็นการขอกันในฐานะญาติมิตร)

	 	 	 -	 การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ	 (การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ	 หมายความว่า	 การ 

	 	 	 	 ข่มขนืใจให้ท�างานหรอืให้บรกิาร	โดยท�าให้กลัวว่าจะเกดิอนัตรายต่อชีวติ	ร่างกาย	เสรีภาพ	 

	 	 	 	 ชื่อเสียง	หรือทรัพย์สิน	ของบุคคลนั้นเองหรือของผู้อื่น	โดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ	โดยใช ้

	 	 	 	 ก�าลงัประทษุร้าย	หรอืโดยท�าให้บคุคลนัน้อยูใ่นภาวะท่ีไม่สามารถขัดขืนได้,	การใช้แรงงาน	 

	 	 	 	 หมายถึง	 สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่ง	 เรียกว่า	 ลูกจ้าง	 ตกลงจะท�างานให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง	 

	 	 	 	 เรียกว่า	 นายจ้าง	 และนายจ้างตกลงจะให้สินจ้างตลอดเวลาท่ีท�างานให้	 ตามประมวล 

	 	 	 	 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 575,	 การบริการ	 หมายถึง	 การปฏิบัติรับใช้	 การให ้

	 	 	 	 ความสะดวกต่างๆ	 หรือการปฏิบัติอ่ืนๆ	 ที่ท�าให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความพึงพอใจ,	 แรงงาน 

	 	 	 	 ขัดหนี้	 หรือการบังคับใช้แรงงานแทนการช�าระหนี้	 ซ่ึงหนี้ดังกล่าวมีผลผูกมัดแรงงาน 

	 	 	 	 ให้ท�างานกับนายจ้างโดยไม่มีก�าหนดเวลาที่แน่นอน	 หนี้ดังกล่าวนี้ไม่อยู่ในลักษณะ 

	 	 	 	 เหมือนกับการกู้ยืมเงินปกติ	จากธนาคารหรือจากผู้ปล่อยเงินกู้ในระบบ)

	 	 	 -	 การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า	 (เป็นการแสวงหาประโยชน์จากการน�าคนมาบังคับ 

	 	 	 	 ตัดอวัยวะเพื่อการค้า)
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การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการเผยแพร่ภาพเหยื่อจากการค้ามนุษย์

	 	 	 -	 การอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล	(การขูดรีด	หมายความว่า	การแสวงหา 

	 	 	 	 ประโยชน์โดยวิธีบีบบังคับเอารัดเอาเปรียบ	 รีดนาทาเร้นและหมายถึงการอยู่ในภาวะ 

	 	 	 	 จ�ายอม)

	 	 บุคคลท่ีมีสถานะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นั้น	 จะได้รับความช่วยเหลือและคุ้มครอง

สวัสดิภาพ	 ตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	 พ.ศ.	 2551	 

หมวด	 4	 เกี่ยวกับการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	 นอกจากนี้	 

หมวด	 3	 ได้บัญญัติเรื่อง	 อ�านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่	 ในการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 

การค้ามนษุย์	และเพือ่คุม้ครองป้องกนัภยัแก่บคุคลทีม่เีหตอุนัควรเชือ่ได้ว่าเป็นผูเ้สยีหายจากการกระท�า

ความผดิฐานค้ามนษุย์	พนกังานเจ้าหน้าทีอ่าจจดัให้บคุคลดงักล่าวอยูใ่นความคุม้ครองชัว่คราวได้	และ

ตามบันทึกข้อตกลง	เรื่อง	การด�าเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน	กรณีการค้าเด็ก

และหญิง	 พ.ศ.	 2546	 ได้ก�าหนดให้พนักงานสอบสวนมีอ�านาจวินิจฉัยชี้ขาดการตกเป็นเหยื่อของ 

การค้ามนุษย์

3. หลักสิทธิมนุษยชนกับการเผยแพร่ภาพเหยื่อจากการค้ามนุษย์
	 	 ในการกระท�าความผดิเก่ียวกบัการค้ามนษุย์นัน้	มกีฎหมายระหว่างประเทศทีเ่กีย่วข้องโดยตรง

คือ	 พิธีสารเพื่อป้องกัน	 ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์	 โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก	 เพิ่มเติม

อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร	 (Protocol	 to	

Prevent,	Suppress	and	Punish	Trafficking	in	Persons,	Especially	Women	and	Children,	

Supplementing	the	United	Nations	Convention	against	Transnational	Organized	Crime)	

ซึง่ประเทศไทยได้ให้สตัยาบนัพธีิสารเพือ่ป้องกนั	ปราบปรามและลงโทษการค้ามนษุย์	โดยเฉพาะผู้หญงิ

และเด็ก	เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร	

เมื่อวันท่ี	 17	 ตุลาคม	 ค.ศ.2013	 อันเป็นผลให้ประเทศไทยต้องยึดถือปฏิบัติตามพันธกรณีที่ก�าหนด

ไว้ในพิธีสารฉบับดังกล่าว	ซึ่งมาตรา	6	แห่งพิธีสารฯ	ได้ก�าหนดว่า	“1.	ในกรณีที่เหมาะสมและเท่าที่

เป็นไปได้ภายใต้กฎหมายภายในของตน	ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐคุ้มครอง	ความเป็นส่วนตัวและเอกลักษณ์

ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	 และรวมถึงการท�าให้การด�าเนินคดีเก่ียวกับความผิดฐานค้ามนุษย์ 

เป็นความลับ	เป็นต้น”1

1	 ข้อ	 6	 แห่งพิธีสารเพื่อป้องกัน	 ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์	 โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก	 เพิ่มเติมอนุสัญญา 
	 สหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้ง	ในลักษณะองค์กร
	 “Assistance	to	and	protection	of	victims	of	trafficking	in	persons
	 	 1.	 In	appropriate	cases	and	to	the	extent	possible	under	its	domestic	law,	each	State	Party	shall	 
	 	 	 protect	 the	 privacy	 and	 identity	 of	 victims	 of	 trafficking	 in	 persons,	 including,	 inter	 alia,	 
	 	 	 by	making	legal	proceedings	relating	to	such	trafficking	confidential.”
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พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร

	 	 ในส่วนของประเทศไทยนั้น	 ประเทศไทยได้ด�าเนินการออกกฎหมายภายใน	 กล่าวคือ	 

พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์	พ.ศ.	2551	เพือ่อนวุตักิารพธิสีารฯ	ฉบบัดงักล่าว	

ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ภาพเหยื่อหรือผู้เสียหายจากการกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์นั้น	 

ได้มีการก�าหนดไว้ใน	มาตรา	56	ว่า

	 	 “ผู้ใดกระท�าการหรอืจดัให้มกีารกระท�าการดงัต่อไปนี	้ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิหกเดอืนหรอื

ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 	 (1)		 บันทึกภาพ	 แพร่ภาพ	พิมพ์รูป	 หรือบันทึกเสียง	 แพร่เสียงหรือส่ิงอื่นท่ีสามารถแสดงว่า

บุคคลใดเป็นผู้เสียหายจากการกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์	ทั้งนี้	ไม่ว่าขั้นตอนใดๆ

	 	 (2)		 โฆษณาหรือเผยแพร่ข้อความ	 ซึ่งปรากฏในทางสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือ 

ในทางพิจารณาคดีของศาลที่ท�าให้บุคคลอื่นรู้จักชื่อตัว	ชื่อสกุลของผู้เสียหายจากการกระท�าความผิด

ฐานค้ามนุษย์หรือบุคคลในครอบครัวผู้เสียหายนั้น	ทั้งนี้	ไม่ว่าโดยสื่อสารสนเทศประเภทใด

	 	 (3)		 โฆษณาหรือเผยแพร่ข้อความ	 ภาพหรือเสียง	 ไม่ว่าโดยสื่อสารสนเทศประเภทใด 

เปิดเผยประวัติ	สถานที่อยู่	สถานที่ท�างาน	หรือสถานศึกษาของบุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระท�า 

ความผิดฐานค้ามนุษย์

	 	 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระท�าที่ผู้กระท�าจ�าต้องกระท�าเพื่อประโยชน์ของทาง

ราชการในการคุ้มครองหรือช่วยเหลือผู้เสียหาย	หรือผู้เสียหายยินยอมโดยบริสุทธิ์ใจ”

	 	 เมื่อพิจารณาทั้งมาตรา	 6	 แห่งพิธีสารฯ	 และมาตรา	 56	 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ 

ปราบปรามการค้ามนุษย์	พ.ศ.	2551	แล้ว	จะเห็นถึงเจตนารมณ์ในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้า

มนุษย์หรอืเหยือ่	ซึง่เป็นบุคคลท่ีได้รบัความสะเทอืนใจจากการถกูปฎบิติัอนัเป็นการย�า่ยสีทิธมินษุยชน

ด้วยการท�าร้ายร่างกายและจิตใจ	 ซึ่งผู้เสียหายหรือเหยื่อบางรายถูกกระท�าอย่างทารุณโหดร้าย 

เสมอืนหนึง่มิใช่คน	เช่น	ถกูบังคับให้ท�างานทัง้วนัทัง้คนื	โดยไม่มวีนัหยดุ	หรอืมเีวลาพกัผ่อนเพยีงวนัละ	 

4	 ชั่วโมงและผู้เสียหายหรือเหยื่อถูกกักขังในสถานที่ท�างานหรือบริเวณที่ก�าหนด	 ขาดอิสรภาพและ 

หากผู้เสียหายท�างานไม่ได้ตามท่ีก�าหนดหรือผลงานไม่เป็นที่พอใจ	 ก็จะถูกทุบตีหรือลงโทษ	 ดังนั้น 

เพื่อเป็นการดูแลสภาพจิตใจของผู้เสียหายหรือเหยื่อเหล่านี้ให้ฟื้นกลับคืนสู่สภาพเดิมให้เร็วที่สุดและ

สามารถกลบัไปด�ารงชวีติในสงัคมได้ตามปกต	ิกฎหมายจึงได้ห้ามการกระท�าดังทีก่�าหนดไว้ในมาตรา	56

	 	 นอกจากนี้	 ในปี	 พ.ศ.	 2546	 องค์การอนามัยโลก	 (World	 Health	 Organization)	 ได้จัด 

เผยแพร่เอกสารว่าด้วยข้อแนะน�าว่าด้วยจรยิธรรมและความปลอดภยัในการสมัภาษณ์ผูห้ญงิทีต่กเป็น 

เหยือ่การค้ามนษุย์	(WHO	Ethical	and	Safety	Recommendations	for	Interviewing	Trafficked	

Women)	 ซึ่งได้ก�าหนดแนวปฏิบัติ	 10	 ประการในการสัมภาษณ์ผู้หญิงที่ถูกค้า	 แนวปฏิบัติดังกล่าว 

ถือเป็นการด�าเนินงานเชิงบวกที่ท�าให้มั่นใจว่าในระหว่างการสัมภาษณ์ผู้หญิงท่ีถูกค้า	 ไม่ว่าจะเป็น 
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การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการเผยแพร่ภาพเหยื่อจากการค้ามนุษย์

การสัมภาษณ์เพื่อท�าการวิจัย	 เพื่อรับเข้าบ้านพักหรือเพื่อช่วยเหลือเหยื่อน้ัน	 ต้องค�านึงถึงและ

เคารพต่อสิทธิของผู้หญิงที่ถูกค้า	 และในส่วนของเด็กที่ถูกค้านั้น	 แนวทางว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก 

ทีต่กเป็นเหยือ่จากการค้ามนษุย์	(Guidelines	on	the	Protection	of	Child	Victims	of	Trafficking)	

ขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ	 (UNICEF)	 ได้มีการก�าหนดในเรื่องสิทธิในการเก็บรักษา 

ความลับไว้ว่า	 ทุกภาคส่วนควรปกป้องคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและเอกลักษณ์ของเหยื่อที่เป็นเด็ก	

เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยมั่นคงของเหยื่อและครอบครัวของเหยื่อ	 ชื่อ	 ที่อยู่	 และข้อมูล

อื่นๆ	ที่จะน�าไปสู่การทราบเรื่องเกี่ยวกับเหยื่อหรือครอบครัวของเหยื่อที่เป็นเด็ก	จะต้องไม่ถูกเปิดเผย 

ต่อสาธารณะหรือสื่อ	 นอกจากนี้	 รัฐ	 องค์การระหว่างประเทศ	 และกลุ่มองค์กรไม่แสวงหาก�าไรและ 

ผู้ให้บริการอื่น	 จะต้องส่งเสริมให้มีมาตรการท่ีสนับสนุนให้สื่อช่วยปกป้องชีวิตส่วนบุคคลและ 

เอกลักษณ์ของเหยื่อ	 โดยผ่านการควบคุมกันเองหรือมาตรการหรือกฎเกณฑ์อื่นๆ	 และในการท่ีส่ือ

และนักหนังสือพิมพ์จะเข้าถึงเหยื่อที่เป็นเด็กได้โดยตรงนั้นจะต้องเป็นข้อยกเว้นเท่านั้น	 กล่าวคือ 

หากผู้ปกครองเด็กได้ตัดสินใจว่า	 จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็กและในกรณีท่ีเหมาะสม	 

เด็กได้ให้ความยินยอม2

2	 ข้อ	2.6	แห่งแนวทางว่าด้วยการคุ้มครองเด็กที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์	ก�าหนดว่า	“All	necessary	measures	shall	 
	 be	taken	to	protect	the	privacy	and	identity	of	child	victims	to	ensure	the	safety	and	security	of	the	 
	 victim	and	his	or	her	 family.	The	name,	address	and	all	other	 information	 that	could	 lead	 to	 the	 
	 identification	of	the	child	victim	or	his	or	her	family	members	shall	not	be	revealed	to	the	public	or	 
	 media.	Exceptions	may	be	made	in	circumstances	such	as	to	facilitate	the	tracing	of	family	members	 
	 or	otherwise	secure	the	well-being	and	protection	of	the	child,	with	the	informed	consent	of	the	child.	 
	 Information	about	a	child	victim	that	could	endanger	the	child	or	the	child’s	family	members	shall	 
	 not	be	disclosed	in	any	case
	 	 Organizations	must	ensure	the	permanent	preservation	of	their	 records	 in	such	a	manner	as	 
	 guarantees	confidentiality.	They	may	decide	 to	centralize	 their	 records	under	 the	 responsibility	of	 
	 a	 competent	 authority.	 States,	 international	 organizations,	 NGOs	 and	other	 service	 providers	 shall	 
	 promote	measures	encouraging	the	media	to	protect	the	private	life	and	identity	of	victims	through	 
	 self-regulation	or	other	regulatory	measures.	Media	and	journalists	shall	have	direct	access	to	child	 
	 victims	of	trafficking	only	under	exceptional	circumstances,	if	and	only	if	the	guardian	has	decided	that	 
	 it	will	be	in	the	best	interest	of	the	children	and,	where	appropriate,	the	child	consents.”
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พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร

	 	 นอกจากนี	้คูม่อืแนะน�าการปฏบิตัด้ิานจรยิธรรมและสทิธมินษุยชนในการต่อต้านการค้ามนษุย์,	

มาตรฐานจริยธรรมส�าหรับการวิจัยและการด�าเนินงานโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์3	 ได้แนะน�า 

หลักปฎิบัติในกรณีที่มีการท�าวิจัยและการด�าเนินโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ในกรณีท่ีส่ือมวลชน 

ร่วมอยู่ด้วยไว้ว่า	ในกรณีของผู้ที่ถูกค้าและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการค้ามนุษย์	

	 	 “ต้องด�าเนินการอะไรบ้างเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถูกค้าหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องจาก

การถ่ายภาพ	การบันทึกเสียง	หรือการท�าภาพยนตร์บุคคลเหล่านี้”

	 	 ประการที่	1	ควรได้รับความยินยอมก่อนที่จะมีการถ่ายภาพ	การถ่ายท�าวีดิโอหรือบันทึกเสียง

บุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์	ไม่ว่าจะเป็นเหยื่อ	กลุ่มเสี่ยงผู้ให้ข้อมูล	หรือบุคคลอื่น

	 	 ประการท่ี	2	ตวัตนและข้อมลูของบคุคลทีถ่กูค้าจะต้องถกูเกบ็รกัษาเป็นความลบัทัง้ในการบนัทกึ	

การถ่ายภาพ	 หรือ	 การถ่ายท�าวีดิโอเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน	 (เช่น	 ข้อมูลที่ปรากฎในรายงานหรือ 

ในเว็บไซด์)	โดยจะต้องปกปิดรูปพรรณสัณฐานโดยเฉพาะใบหน้า

	 	 ประการที่	 3	 ควรมีการใช้ชื่อปลอม	 เพื่อปกป้องตัวตนของเหยื่อ	 และเพื่อให้รายละเอียด 

เกี่ยวกับบุคคลที่ไม่อาจเปิดเผยตัวตนได้	 เช่น	 บุคคลผู้ซึ่งมีใบหน้าปรากฎในรายงานหรือเว็บไซด ์

เก่ียวกับการต่อต้านการค้ามนษุย์	โดยทีค่นเหล่านัน้ไม่ใช่เหยือ่ทีถ่กูค้าหรอืเป็นอาชญากร	แต่อาจจะถกู

คิดว่าเป็นเหยื่อหรืออาชญากร	ควรมีข้อความชี้แจงเพื่อให้เกิดความกระจ่างในเรื่องนี้”4

	 	 ดังนั้น	 สื่อมวลชน	 รวมตลอดถึงประชาชนควรใช้ความระมัดระวังมากยิ่งข้ึนในการน�าเสนอ 

ข่าวเก่ียวกับคดีค้ามนุษย์ที่มีการแพร่ภาพผู้เสียหายหรือเหยื่อ	 เนื่องจากการเปิดเผยส่วนหนึ่งส่วนใด

ของร่างกายหรือแม้กระทั่งเสียงของเหยื่อผ่านสื่อ	 อาจท�าให้บุคคลผู้ใกล้ชิดกับผู้เสียหาย	 หรือสมาชิก 

ในหมูบ้่านของผูเ้สยีหายซึง่สามารถจดจ�าต�าหนริปูพรรณสญัฐานและเสยีงของเหยือ่ได้	อาจคาดเดาได้ว่า

บุคคลที่ออกสื่อดังกล่าวคือ	 ตัวผู้เสียหายหรือเหย่ือ	 ซ่ึงอาจท�าให้ผู้เสียหายซ่ึงพยายามจะลืมอดีต 

ที่เจ็บปวดและความทุกข์ทรมานจากการถูกกระท�าในฐานะเหยื่อจากการค้ามนุษย์	กลับต้องถูกสังคม

และคนรอบตัวรื้อฟื้นหรือตอกย�้าเรื่องราวการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเอง	 ทั้งนี้	 ไม่ว่าการ

สอบถามพูดคุยจะเป็นไปด้วยเจตนาดีหรือไม่ก็ตาม	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นการซ�้าเติมผู้เสียหายหรือ 

อาจท�าให้ผู ้เสียหายยิ่งได้รับความบอบช�้าสะเทือนจิตใจ	 และบางรายอาจเป็นมากจนถึงขั้นเป็น

โรคจิตเภทได้

3	 คู่มือแนะน�าการปฏิบัติด้านจริยธรรมและสิทธิมนุษยชนในการต่อต้านการค้ามนุษย์,	 มาตรฐานจริยธรรมส�าหรับการวิจัย 
	 และการด�าเนนิงานโครงการต่อต้านการค้ามนษุย์,	เอกสารฉบบัแปลเป็นภาษาไทยเป็นความร่วมมอืระหว่างโครงการความ 
	 ร่วมมือสหประชาชาติ	ว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ	กระทรวงยุติธรรม,	กันยายน	2551.
4	 เรื่องเดิม,	หน้า	29.
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การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการเผยแพร่ภาพเหยื่อจากการค้ามนุษย์

4. สรุป

	 	 สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2557	ซึ่งอยู่ในสภาวะที่ประเทศไทย

อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลที่แต่งต้ังโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 ตลอดจน 

การประกาศใช้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบบัชัว่คราว)	พุทธศกัราช	2557	และอยูใ่นระหว่าง

การร่างรฐัธรรมนญูฉบบัถาวร	จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีท่กุภาคส่วนโดยเฉพาะรฐับาลจะต้องส่งเสรมิ

และคุม้ครองสทิธมินษุยชน	โดยยดึหลกัการปกครองโดยนติิรฐัและนติิธรรม	การจ�ากดัและลดิรอนสทิธิ

เสรภีาพของประชาชนพงึกระท�าเท่าทีจ่�าเป็นและได้สัดส่วนทีเ่หมาะสมกบัความรนุแรงของสถานการณ์

เท่านั้น	เช่นเดียวกัน	ในส่วนของสื่อมวลชนหรือประชาชนก็ควรใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นในการ 

น�าเสนอข่าวเก่ียวกับคดีค้ามนุษย์	 โดยเฉพาะในแง่มุมของผู้เสียหาย	 โดยต้องเคารพและปฏิบัติตาม 

หลักสิทธิมนุษยชนและมาตรา	 56	 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	 พ.ศ.	

2551	ให้มากยิ่งขึ้น
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พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร

บรรณานุกรม

กระทรวงการต่างประเทศ.	ปรญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน	Universal	Declaration	of	Human	 

	 	 Rights.	กรุงเทพมหานคร	:	กระทรวงการต่างประเทศ.	2551.

สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 กระทรวงยุติธรรม.	 คู่มือ

แนะน�าการปฏิบัติด้านจริยธรรมและสิทธิมนุษยชนในการต่อต้านการค้ามนุษย์,	 มาตรฐานจริยธรรม 

ส�าหรับการวิจัยและการด�าเนินงานโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์.	 สถานทูตสหรัฐอเมริกา	 ประจ�า

ประเทศไทย.	2551.

UNICEF	 Guidelines	 on	 the	 Protection	 of	 Child	 Victims	 of	 Trafficking.	 เข้าถึงได้จาก:	 

	 	 http://www.unicef.org/ceecis/0610-Unicef_Victims_Guidelines_en.pdf	 

	 	 (วันที่ค้นข้อมูล:	10	พฤษภาคม	2559).
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*	 ผู้พิพากษาศาลฎีกา,	 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร	 “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”	 (นธป.)	 รุ่นที่	 4	 ของส�านักงาน 
	 ศาลรัฐธรรมนูญ

วิวัธน ทองลงยา*

สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

เหตุผลในการประกาศใช้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
	 	 อารมัภบทของปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน	ได้ระบเุหตุผลในการประกาศปฏญิญาสากล

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนว่า

	 	 “โดยท่ีการยอมรบัศกัดิศ์รแีต่ก�าเนดิ	และสทิธทิีเ่ท่าเทยีมกนัและทีไ่ม่อาจเพกิถอนได้ของสมาชกิ

ทั้งมวลแห่งครอบครัวมนุษยชาติ	เป็นพื้นฐานแห่งอิสรภาพ	ความยุติธรรม	และสันติภาพในโลก

	 	 โดยท่ีการไม่น�าพาและการหมิ่นในคุณค่าของสิทธิมนุษยชน	 ยังผลให้มีการกระท�าอันป่าเถื่อน 

ซึ่งเป็นการขัดอย่างร้ายแรงต่อมโนธรรมของมนุษยชาติ	 และการมาถึงของโลกที่ได้มีการประกาศ

ให้ความมีอิสรภาพในการพูดและความเชื่อ	 และอิสรภาพจากความหวาดกลัวและความต้องการ 

ของมนุษย์	เป็นความปรารถนาสูงสุดของประชาชนทั่วไป

	 	 โดยที่เป็นการจ�าเป็นที่สิทธิมนุษยชนควรได้รับความคุ้มครอง

	 	 สมัชชาจึงประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี้	 ให้เป็นมาตรฐานร่วมกันแห่งความ

ส�าเร็จส�าหรับประชาชนทั้งมวลและประชาชาติทั้งหลาย	เพื่อจุดมุ่งหมายที่ว่าปัจเจกบุคคลทุกคนและ

ทุกส่วนของสังคม	 โดยการค�านึงถึงปฏิญญานี้เป็นเนืองนิตย์	 จะมุ่งมั่นส่งเสริมการเคารพสิทธิและ

อสิรภาพเหล่านี	้ด้วยการสอนและการศกึษา	และให้มกีารยอมรบัและยดึถอืโดยสากลอย่างมปีระสทิธผิล

ด้วยมาตรการแห่งชาตแิละระหว่างประเทศอนัก้าวหน้าตามล�าดับ	ทัง้ในบรรดาประชาชนของรัฐสมาชกิ

ด้วยกันเอง	และในบรรดาประชาชนของดินแดนที่อยู่ใต้เขตแห่งรัฐนั้น”

ความหมายของสิทธิมนุษยชน
	 	 เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาของบทบัญญัติแห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแล้ว	อาจกล่าว 

ได้ว่า	“สิทธิมนุษยชน	หมายถึง	สิทธิในชีวิต	การด�ารงชีวิต	สิทธิในร่างกาย	เสรีภาพ	ทรัพย์สิน	ความ

เท่าเทียม	ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลทุกคน”
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วิวัธน ทองลงยา

	 	 มีข้อโต้เถียงทางวิชาการว่าควรมีการนิยามความหมายของค�าว่า	 “สิทธิมนุษยชน”	 หรือไม	่ 

ซึ่งมีผู้ให้ความเห็นในประเด็นนี้แตกต่างกันเป็น	2	ฝ่าย	ได้แก่

	 	 ฝ่ายแรก	 เห็นว่า	 ไม่ควรมีค�าจ�ากัดความ	 ค�าว่า	 “สิทธิมนุษยชน”	 ไว้ชัดแจ้งเพราะการให ้

ความหมายของสิทธิมนุษยชนที่ชัดแจ้ง	จะสร้างข้อจ�ากัดในการพัฒนาของสิทธิมนุษยชน

	 	 ฝ่ายที่สอง	เห็นว่า	ควรมีการให้นิยามความหมายของสิทธิมนุษยชนไว้ในกรอบที่ชัดเจนแน่นอน	

เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยว่าการกระท�าใดเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

	 	 นายปรีดี	 พนมยงค์	 ศาสตราจารย์เสน่ห์	 จามริก	 และศาสตราจารย์กุลพล	 พลวัน	 ได้นิยาม 

ความหมายของสิทธิมนุษยชนไว้ว่า	 สิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาต้ังแต่ก�าเนิด	 โอนแก่กัน 

ไม่ได้	มีความเป็นสากล	ใช้ได้เสมอ	ยกเลกิเพกิถอนไม่ได้	และไม่อาจพรากไปจากมนษุย์ได้	นอกจากนีแ้ล้ว

ในบางกรณียังเป็นเรื่องของความต้องการพื้นฐานอันเป็นธรรมชาติของมนุษย์

	 	 ศาสตราจารย์วิทิต	 มันตราภรณ์	 ได้นิยามความหมายของสิทธิมนุษยชนไว้ว่า	 สิทธิมนุษยชน 

เป็นข้ออ้างเรื่องประโยชน์ที่ต้องได้อย่างน้อยเป็นการอ้างต่อรัฐ

	 	 ดร.บรรเจิด	 สิงคะเนติ	 ได้นิยามความหมายของสิทธิมนุษยชนไว้ว่า	 สิทธิมนุษยชน	 คือสิทธิ 

ทีต่ดิตวัมาแต่ก�าเนดิแล้วรฐัรบัรอง	และถ้ารฐัจะจ�ากดัสทิธปิระเภทนีต้้องอธบิายให้เหตผุลได้อย่างชดัเจน

หากเป็นสิทธิที่รัฐมอบให้รัฐสามารถจ�ากัดได้เสมอ

  สรปุได้ว่า สทิธมินษุยชนเป็นสทิธทิีต่ดิตวัมนุษย์มาตัง้แต่เกิดเป็นส่ิงทีท่�าให้บคุคลนัน้ มคีวาม

เป็นมนษุย์ เป็นสทิธขิัน้พืน้ฐานทีม่นษุย์ทกุคนจ�าต้องมเีพือ่ใช้ในการด�าเนินชีวติส�าหรับบคุคลน้ันๆ

โดยสิทธิเหล่านี้ไม่สามารถโอนหรือพรากไปจากมนุษย์ได้

ประเภทของสิทธิมนุษยชน
	 	 ประเภทของสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	(Universal	Declaration	

of	Human	Rights)	จ�าแนกออกเป็น	5	ประเภท	ได้แก่

	 	 1.	 สิทธิพลเมือง	(Civil	Rights)	ได้แก่	สิทธิในชีวิตและร่างกาย	เสรีภาพและความมั่นคงในชีวิต	

ไม่ถูกทรมาน	ไม่ถูกท�าร้อยหรือฆ่า	สิทธิในความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย	สิทธิที่จะได้รับสัญชาติ

	 	 2.	 สทิธิทางการเมอืง	(Political	Rights)	ได้แก่	สทิธใินการมส่ีวนร่วมกบัรฐัในการด�าเนนิกจิการ

ที่เป็นประโยชน์สาธารณะ	 เสรีภาพในการรวมกลุ่มเป็นพรรคการเมือง	 เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ

สิทธิเลือกตั้งเสรี

	 	 3.	 สิทธิทางสังคม	(Social	Rights)	ได้แก่	สิทธิการได้รับการศึกษา	สิทธิการได้รับหลักประกัน

ด้านสขุภาพ	ได้รบัการพฒันาบคุลกิภาพอย่างเต็มที	่ได้รับความมัน่คงทางสังคม	มเีสรีภาพในการเลือก

คู่ครองและสร้างครอบครัว
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สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

	 	 4.	 สิทธิทางเศรษฐกิจ	 (Economic	 Rights)	 ได้แก่	 สิทธิการมีงานท�า	 ได้เลือกงานอย่างอิสระ	

และได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม	สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

	 	 5.	 สิทธิทางวัฒนธรรม	 (Cultural	 Rights)	 ได้แก่	 การมีเสรีภาพในการใช้ภาษาหรือสื่อ 

ความหมายในภาษาท้องถิน่ของตน	มเีสรภีาพในการแต่งกายตามวฒันธรรม	การปฏบิติัตามวฒันธรรม

ประเพณท้ีองถ่ินของตน	การปฏบิตัติามความเชือ่ทางศาสนา	การพักผ่อนหย่อนใจทางศลิปวฒันธรรม

และการบันเทิงได้โดยไม่มีใครมาบีบบังคับ

สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
	 	 หลังจากท่ีประเทศไทยเข้าร่วมรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้มีความต่ืนตัว 

ในการบัญญัติกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิมนุษยชนดังกล่าวไว้ในกฎหมายไทย	 ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะชัดเจน 

ขึ้นเร่ือยๆ	 โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ใช้กันมาในอดีตได้กล่าวถึงสิทธิมนุษยชนไว ้

บางส่วน	 จนกระทั่งได้มีการพัฒนาบทบัญญัติดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ขึ้นตามที่ปรากฏในประกาศ

ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 โดยบัญญัติเรื่องสิทธิมนุษยชนไว้ค่อนข้าง 

จะสมบูรณ์	 ดังปรากฏตามมาตรา	 4	 ซึ่งบัญญัติว่า	 “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิ	 และเสรีภาพของ

บุคคล	ย่อมได้รับความคุ้มครอง”	ซึ่งสอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	ข้อ	1	ที่กล่าวไว้

วา่	“มนุษย์ทั้งหลายเกิดมามอีิสระเสรี	และเท่าเทียมกนั	ทั้งศักดิแ์ละสิทธใินตน	มีเหตผุลและมโนธรรม	

ควรปฏิบัติต่อจิตวิญญาณแห่งภราดรภาพ”	 ซึ่ง	 “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”	 เพิ่งได้รับการบัญญัติใน

รัฐธรรมนูญของไทยเป็นครั้งแรก	 นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติที่รับรองความมีอยู่ของสิทธิมนุษยชนไว ้

ในเรื่องต่าง	ๆ	อีก	ซึ่งจ�าแนกตามประเภทของสิทธิมนุษยชนทั้งห้าประการดังกล่าว	ได้แก่

	 	 1.	 สิทธิพลเมือง	 (Civil	 Rights)	 ได้แก่	 ความเท่าเทียมกันตามกฎหมาย	 โดยไม่ค�านึงถึงเพศ	 

ถิ่นก�าเนิด	เชื้อชาติ	ภาษา	อายุ	สภาพร่างกายหรือสุขภาพ	สถานะของบุคคล	ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ

สังคม	 ความเชื่อทางศาสนา	 การศึกษาอบรม	 หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัต ิ

แห่งรัฐธรรมนูญ	ตามมาตรา	30

	 	 การรับรองการมีสิทธิเสรีภาพในร่างกาย	 การจะไม่ถูกทรมาน	 ทารุณกรรม	 หรือการลงโทษ 

โดยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม	 รวมถึงการจับ	 คุมขัง	 ตรวจค้นตัวบุคคล	 หรือการกระท�าใด 

อันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพไม่ได้	ตามมาตรา	31

	 	 หลักท่ีว่า	 “บุคคลจะต้องไม่รับโทษทางอาญา	 เว้นแต่จะได้กระท�าการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ 

ในเวลาที่กระท�านั้นบัญญัติเป็นความผิดและก�าหนดโทษไว้	 และโทษท่ีจะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่า

โทษที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท�าความผิดมิได้”	ตามมาตรา	32

	 	 หลักที่ว่าในคดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ�าเลยไม่มีความผิด	ตามมาตรา	33
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	 	 การให้ความคุ้มครองแก่สิทธิของบุคคลในครอบครัว	 เกียรติยศ	 ชื่อเสียง	 หรือความเป็นอยู ่

ส่วนตัว	ตามมาตรา	34

	 	 การรับรองเสรีภาพในเคหสถาน	ตามมาตรา	35

	 	 2.	 สิทธิทางการเมือง	(Political	Rights)	ได้แก่

	 	 การรับรองเสรีภาพในการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธ	ตามมาตรา	44

	 	 การรับรองเสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นสมาคม	 สหภาพ	 สหพันธ์	 สหกรณ์	 กลุ่มเกษตรกร	 

องค์กรเอกชน	หรือหมู่คณะอื่น	ตามมาตรา	45

	 	 การรับรองการรวมตัวเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ตามมาตรา	46

	 	 การมีเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง	ตามมาตรา	47	การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน	 และ

การสืบมรดก	ตามมาตรา	48

	 	 3.	 สิทธิทางสังคม	(Social	Rights)	ได้แก่

	 	 การรับรองว่าบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ตามมาตรา	43

	 	 การรับรองเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือการประกอบอาชีพ	ตามมาตรา	50

	 	 การเกณฑ์แรงงานจะกระท�ามิได้	เว้นแต่อาศัยอ�านาจแห่งกฎหมาย	ตามมาตรา	51

	 	 ความเสมอภาคในการเข้ารับบริการสาธารณสุข	ตามมาตรา	52

	 	 การคุ้มครองเด็ก	 เยาวชน	 และบุคคลในครอบครัวจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติ	 

อันไม่เป็นธรรม	ตามมาตรา	53	บคุคลทีม่อีายเุกินหกสบิปีบรบิรูณ์และไม่มรีายได้เพยีงพอแก่การยงัชพี

บุคคลพิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐตามมาตรา	54	และมาตรา	55

	 	 การรับรองสิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการบ�ารุงรักษาและได้ประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติ	ตามมาตรา	56

	 	 การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค	ตามมาตรา	57

	 	 การรับรองสิทธิของบุคคลในการรับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ	 ตามมาตรา	 58	 และ 

จากหน่วยราชการ	ตามมาตรา	59

	 	 การรับรองสิทธิมีส่วนร่วมในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครอง

ตามมาตรา	60

	 	 การรับรองสิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และรับแจ้งผลการพิจารณา	ตามมาตรา	61

	 	 การรับรองสิทธิของบุคคลในการฟ้องหน่วยงานราชการ	ตามมาตรา	62

	 	 การรับรองสิทธิบุคคลในการต่อต้านโดยสันติวิธี	ตามมาตรา	65
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สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

	 	 4.	 สิทธิทางเศรษฐกิจ	(Economic	Rights)	ได้แก่

	 	 การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	ตามมาตรา	49

	 	 5.	 สิทธิทางวัฒนธรรม	(Cultural	Rights)	ได้แก่

	 	 การรับรองเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่	ตามมาตรา	36

	 	 การรับรองเสรีภาพในการสื่อสาร	ตามมาตรา	37

	 	 การรับรองเสรีภาพในการนับถือศาสนา	ตามมาตรา	38	และในการแสดงความคิดเห็น

	 	 ตามมาตรา	39	ทางวิชาการ	ตามมาตรา	42

	 	 ต่อมามกีารประกาศใช้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2550	ยงัคงมกีารบญัญติั

รับรองเรื่องสิทธิมนุษยชนไว้ในมาตรา	 4	 ที่บัญญัติว่า	 “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิ	 เสรีภาพ	 และ 

ความเสมอภาคของบุคลย่อมได้รับความคุ้มครอง”	 การละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิและ

เสรภีาพย่อมขดัต่อรฐัธรรมนญูและปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน	รวมถงึยงัมบีทบญัญตัทิีคุ่ม้ครอง 

สิทธิมนุษยชนดังต่อไปนี้

	 	 1.	 สิทธิพลเมือง	(Civil	Rights)	ได้แก่

	 	 ความเสมอภาคของบุคคลภายใต้กฎหมาย	ตามมาตรา	30

	 	 สิทธิและเสรีภาพในชีวิตร่างกาย	 จาการถูกทรมาน	 ทารุณกรรม	 และการลงโทษด้วยวิธีการ 

ที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม	ตามมาตรา	32

	 	 เสรีภาพในเคหสถาน	ตามมาตรา	33

	 	 เสรีภาพในการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่	ตามมาตรา	34

	 	 สิทธิในครอบครัว	เกียรติยศ	ชื่อเสียง	และความเป็นอยู่ส่วนตัว	ตามมาตรา	35

	 	 เสรีภาพในการสื่อสาร	ตามมาตรา	36

	 	 สิทธิในการด�าเนินกระบวนยุติธรรมทางอาญา	ตามมาตรา	39	และมาตรา	40

	 	 2.	 สิทธิทางการเมือง	(Political	Rights)	ได้แก่

	 	 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน	ตามมาตรา	45	และมาตรา	46

	 	 สิทธิได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสาธารณะและการร้องเรียน	ตามมาตรา	56	ถึงมาตรา	62

	 	 เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ	 ตามมาตรา	 63	 เสรีภาพในการรวมกัน 

เป็นสมาคม	 สหภาพ	 สหพันธ์	 สหกรณ์	 กลุ่มเกษตรกร	 องค์การเอกชน	 องค์การพัฒนาเอกชน	หรือ 

หมู่คณะอื่น	ตามมาตรา	64

	 	 เสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง	ตามมาตรา	65

	 	 สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ	ตามมาตรา	68	และมาตรา	69
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วิวัธน ทองลงยา

	 	 3.	 สิทธิทางสังคม	(Social	Rights)	ได้แก่

	 	 เสรีภาพในการนับถือศาสนา	ตามมาตรา	37

	 	 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา	ตามมาตรา	49	และมาตรา	50

	 	 สิทธิในการได้รับบริการทางสาธารณสุข	 ตามมาตรา	 51	 และสิทธิได้รับสวัสดิการของรัฐ 

แก่บุคคลซึ่งมีอายุเกินกว่าหกสิบปีบริบูรณ์	 และไม่มีรายได้เพียงพอในการประกอบอาชีพ	 รวมถึง 

บุคคลพิการและทุพพลภาพ	 รวมถึงบุคคลไร้ที่อยู ่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การด�ารงชีพ	 

ตามมาตรา	53	มาตรา	54	และมาตรา	55

	 	 4.	 สิทธิทางเศรษฐกิจ	(Economic	Rights)	ได้แก่

	 	 สิทธิในทรัพย์สินซึ่งได้รับความคุ้มครอง	ตามมาตรา	41	และมาตรา	42

	 	 สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ	ตามมาตรา	43	และมาตรา	44

	 	 5.	 สิทธิทางวัฒนธรรม	(Cultural	Rights)	ได้แก่

	 	 สิทธิชุมชนในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ศิลปวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่นและของชาติ	ตามมาตรา	66

	 	 สิทธิของบุคคลที่จะเข้าร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์	 บ�ารุงรักษา	 และการได้ประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติ	ตามมาตรา	67

	 	 นอกจากนี้	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 ได้บัญญัติถึงองค์กรอิสระ 

ที่เรียกว่า	 “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”	 ไว้ในมาตรา	 256	 และมาตรา	 257	 ซ่ึงตาม 

มาตรา	 256	 ก�าหนดว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีจ�านวน	 7	 คน	 พระมหากษัตริย์ 

ทรงแต่งตั้งตามค�าแนะน�าของวุฒิสภาจากผู้ซ่ึงมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์	 โดยค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนจากองค์กรเอกชนด้าน 

สทิธมินษุยชน	และมวีาระการด�ารงต�าแหน่ง	6	ปี	มอี�านาจหน้าทีต่ามรฐัธรรมนญู	มาตรา	257	ดงัต่อไปนี้

	 	 (1)		 ตรวจสอบและรายงานการกระท�าหรือการละเลยการกระท�า	 อันเป็นการละเมิดสิทธิ 

มนุษยชน	 หรือไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็น

ภาคีและเสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานท่ีกระท�าหรือละเลยการกระท�า 

ดังกล่าวเพื่อด�าเนินการในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการด�าเนินการตามท่ีเสนอ	 ให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อ

ด�าเนินการต่อไป

	 	 (2)		 เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ	 ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียน

ว่าบทบญัญัตแิห่งกฎหมายใดกระทบต่อสทิธมินษุยชนและมปัีญหาเกีย่วกบัความชอบด้วยรฐัธรรมนญู

ทั้งนี้	ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
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สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

	 	 (3)		 เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง	 ในกรณีท่ีเห็นชอบตามท่ีมีผู้ร้องเรียน

ว่า	 กฎ	 ค�าสั่ง	 หรือการกระท�าอื่นใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับ 

ความชอบด้วย	รฐัธรรมนญูหรอืกฎหมาย	ทัง้นี	้ตามพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณา

คดีปกครอง

	 	 (4)		 ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย	 เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้เสียหายและเป็นกรณ ี

ที่เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม	ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ

	 	 (5)		 เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	 และกฎ	 ต่อรัฐสภาหรือ 

คณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

	 	 (6)		 ส่งเสริมการศึกษา	การวิจัย	และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน

	 	 (7)		 ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ	 องค์การเอกชน	 และ

องค์การอื่นในด้านสิทธิมนุษยชน

	 	 (8)		 จัดท�ารายงานประจ�าปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศและ

เสนอต่อรัฐสภา

	 	 (9)		 อ�านาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญของไทยกับความห่วงใยของสหประชาชาติ
	 	 องค์การสหประชาชาติได้แสดงความห่วงใยต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายพ้ืนท่ีของโลก

โดยเฉพาะต่อผู้อพยพและผู้ลี้ภัย	 ผู้ไร้ที่อยู่ในประเทศ	 ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มศาสนา	 ผู้เคลื่อนไหวทาง 

การเมืองและสื่อมวลชน	 ต่อการกระท�าทารุณเด็ก	 การใช้แรงงานเด็ก	 การเกณฑ์เด็กเป็นทหาร	 

เด็กก�าพร้า	เด็กเร่ร่อน	เด็กข้างถนน	โสเภณีเด็ก	เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีจากมารดา	การลักลอบค้าอาวุธ

สงครามขนาดเลก็	กบัระเบดิ	การท�าทารุณต่อนกัโทษ	ความแออดัในเรือนจ�า	การขาดแคลนส่ิงอ�านวย

ความสะดวกให้นักโทษ

บทสรุป
	 	 นับแต่มีการประกาศใช้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	ประเทศไทยได้เข้ารับรองปฏิญญา

ฉบับดังกล่าว	 ทั้งยังมีการบัญญัติรับรองสิทธิมนุษยชนไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

หลายฉบบั	แต่เพิง่มาให้การรบัรองอย่างจรงิจงันบัแต่มกีารประกาศใช้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศักราช	 2540	 และยังคงมีบทบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยภายใต้ 

หลักสิทธิมนุษยชนต่อมา	 ซึ่งยังคงมีบทบัญญัติรับรองสิทธิมนุษยชนท่ีชัดแจ้งตามรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 อีกด้วย	 และเมื่อพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง 
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วิวัธน ทองลงยา

ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 2550	 แล้ว	 มีบทบัญญัติถึงสาระส�าคัญท่ีตรงตามข้อห่วงใยเกี่ยวกับ 

คนชาติไทยในประเภทของผู้ไร้ที่อยู่ในประเทศ	กลุ่มศาสนา	ผู้เคลื่อนไหวทางการเมือง	และสื่อมวลชน	

รวมถึงครอบคลุมถึงความห่วงใยในการทารุณนักโทษอีกด้วย

	 	 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 บัญญัติรับรอง 

สทิธมินษุยชนไว้อย่างละเอยีดและชดัเจน	การจะมีบทบญัญตัใิดเพิม่เตมิลงไปอกีย่อมจะท�าให้บทบัญญติั

ของรฐัธรรมนญูขยายออกไปโดยไม่จ�าเป็น	ส่วนความห่วงใยในประเด็นอืน่ของสหประชาชาติยงัเป็นราย

ละเอยีด	หากน�ามาบญัญติัในรฐัธรรมนญู	ย่อมก่อความยุง่ยากในการปรบัปรุงแก้ไข	สมควรบญัญตัไิว้เป็น

กฎหมายล�าดับรองลงไป	จึงไม่มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับประเด็น

สิทธิมนุษยชน	 หากแต่มีข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบบทบัญญัติแห่งกฎหมายของไทยว่าบัญญัติรับรอง

สิทธิและเสรีภาพ	 ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนไว้ครบถ้วนหรือไม	่ หากยังไม่มีบทบัญญัติ

ในประเด็นดังกล่าวหรือมีแล้วแต่ไม่ครบถ้วน	 ให้มีการพิจารณาความเหมาะสมในการปรับปรุงแก้ไข

กฎหมายฉบับเดิมหรือตรากฎหมายฉบับใหม่ขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
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*	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร	 “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”	 (นธป.)	 รุ่นที่	 2	 
	 ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
1  เอกสารชุดความรู้	 สิทธิมนุษยชน	 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ	 สนธิสัญญาหลักระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน	 
	 ที่ประเทศไทยเป็นภาคี	(กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	กองคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	กระทรวงยุติธรรม),หน้า	4	–	8.	

สมคิด เลิศไพฑูรย์*

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

บทน�า
	 	 ภายหลังการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองในปี	พ.ศ.	2488	ที่ได้คร่าชีวิตพลเรือน	หลายล้านคน	 

ทั้งเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์	 การทรมานนักโทษ	 การใช้แรงงานทาส	 การย�่ายีและท�าลายศักด์ิศรีความ

เป็นมนุษย์	 องค์การสหประชาชาติซึ่งก่อต้ังข้ึนภายหลังการส้ินสุดของสงคราม	 ด้วยวัตถุประสงค ์

ร่วมกันประการหนึ่งของประเทศสมาชิก	 คือ	 เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 ได้จัดท�า 

ร่างปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 (Universal	 Declaration	 of	 Human	 Rights)	 ขึ้นในป	ี 

พ.ศ.	2490	เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพพื้นฐานของมนุษย์ในฐานะปัจเจกชน	ทั่วทุกหนแห่ง	

รวมทัง้เพือ่ป้องกนัมใิห้การกระท�าอนัโหดร้ายทารุณต่อชวีติและศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์เกดิข้ึนอกี	และ

ในปีต่อมาที่ประชุมสหประชาชาติก็ได้ลงมติรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนฉบับดังกล่าว	

โดยมีประเทศที่ลงคะแนนเสียงสนับสนุน	48	ประเทศ	รวมทั้งประเทศไทยด้วย	

	 	 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 (Universal	Declaration	of	Human	Rights)	 ถือเป็น

แม่บทของกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน	 และเป็นพื้นฐานส�าคัญส�าหรับการพัฒนา

กฎหมายภายในของประเทศต่าง	 ๆ	 เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศนั้น	 ๆ	 

โดยได้ก�าหนดให้รฐับาลทกุประเทศมหีน้าทีใ่นการสร้างหลักประกนัให้แก่ปัจเจกชนในสังคมว่า	หลักการ

ของสิทธิมนุษยชนจะเป็นมาตรฐานของการปฏิบัติต่อกันในสังคม	 ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ	

ซึ่งหลักการของสิทธิมนุษยชนนี้	มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งสิทธิพลเมือง	สิทธิทางการเมือง	สิทธิทางสังคม	

สิทธิทางเศรษฐกิจ	และสิทธิทางวัฒนธรรม	ดังนี้1 

	 	 1)		ทุกคนมีศักดิ์ศรี	สิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน	และต้องปฏิบัติต่อกันฉันพี่น้อง	

	 	 2)	 ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพ	อย่างเท่าเทียมกัน	โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ	

	 	 3)	 ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิตอยู่และมีความมั่นคง	

	 	 4)	 ห้ามบังคับให้เป็นทาส	และห้ามค้าทาสทุกรูปแบบ	
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สมคิด เลิศไพฑูรย์

	 	 5)	 ห้ามการทรมานหรือการลงโทษทารุณโหดร้ายผิดมนุษย์	

	 	 6)	 สิทธิในการได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย	

	 	 7)		สิทธิในการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน	

	 	 8)		สิทธิในการได้รับการเยียวยาจากศาล	

	 	 9)		ห้ามการจับกุม	คุมขัง	หรือเนรเทศโดยพลการ	

	 	 10)	 สิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมและเปิดเผย	

	 	 11)		 สิทธิในการได้รับการสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์ก่อนศาลตัดสิน	 และต้องมีกฎหมายก�าหนดว่า 

การกระท�านั้นเป็นความผิด	

	 	 12)		 ห้ามรบกวนความเป็นอยูส่่วนตวั	ครอบครวั	เคหสถาน	การตดิต่อสือ่สาร	รวมทัง้ห้ามท�าลาย

ชื่อเสียงและเกียรติยศ	

	 	 13)		 เสรีภาพในการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่ในประเทศ	 รวมทั้งการออกนอกประเทศหรือ 

กลับเข้าประเทศโดยเสรี	

	 	 14)		สิทธิในการลี้ภัยไปประเทศอื่นเพื่อให้พ้นจากการถูกประหัตประหาร	

	 	 15)		สิทธิในการได้รับสัญชาติและการเปลี่ยนสัญชาติ	

	 	 16)		สิทธิในการเลือกคู่ครองและสร้างครอบครัว	

	 	 17)		สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน	

	 	 18)		 เสรีภาพในความคิด	มโนธรรม	ความเชื่อ	หรือการถือศาสนา	

	 	 19)		 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก	รวมทั้งการได้รับข้อมูลข่าวสาร	

	 	 20)		สิทธิในการชุมนุมโดยสงบและรวมกลุ่ม	และห้ามบังคับเป็นสมาชิกสมาคม	

	 	 21)	 สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในรัฐบาลทั้งทางตรงและโดยผ่านผู้แทน	อย่างอิสระ	และมีสิทธิเข้าถึง

บริการสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน	

	 	 22)		สทิธใินการได้รบัความม่ันคงทางสงัคม	และได้รบัสทิธทิางเศรษฐกจิ	สงัคม	และวฒันธรรม	

โดยการก�าหนดระเบียบและทรัพยากรของประเทศตนเอง	

	 	 23)	 สิทธิในการมีงานท�าตามที่ต้องการ	 และได้รับการประกันการว่างงาน	 รวมทั้งได้รับ 

ค่าตอบแทนเท่ากันส�าหรับงานอย่างเดียวกัน	 และรายได้ต้องพอแก่การด�ารงชีพส�าหรับตนเองและ

ครอบครัว	ตลอดจนมีสิทธิก่อตั้งและเข้าร่วมสหภาพแรงงาน	

	 	 24)		สิทธิในการพักผ่อนและมีเวลาพักจากการท�างาน	

	 	 25)		 สิทธิในการได้รับมาตรฐานการครองชีพอย่างเพียงพอ	 ได้รับปัจจัยในการด�ารงชีวิต	

สวัสดิการสังคม	ประกันการว่างงาน	เจ็บป่วย	เป็นหม้าย	ผู้สูงอายุ	ตลอดจนต้องคุ้มครองแม่และเด็ก	

เป็นพิเศษ	
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

	 	 26)	 สิทธิในการได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน	

	 	 27)		 สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน	 และได้รับการคุ้มครองทรัพย์สิน

ทางปัญญา	

	 	 28)		 สังคมต้องมรีะเบียบทัง้ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ	เพือ่ให้บคุคลได้รบัสทิธแิละ

เสรีภาพทางปัญญา	

	 	 29)		บุคคลย่อมมีหน้าที่ต่อชุมชน	 การใช้สิทธิและเสรีภาพจะต้องเคารพในสิทธิและเสรีภาพ 

ของผู้อื่น	

	 	 30)		ห้ามมิให้รัฐ	 กลุ่มชน	 หรือบุคคล	 กระท�าการท�าลายสิทธิและเสรีภาพที่ได้รับการรับรอง 

ในปฏิญญานี้

	 	 จากขอบเขตของสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 จะเห็นได้ว่า	 ค�าว่า	 

“สิทธิมนษุยชน”	(Human	Rights)	นัน้	มคีวามหมายกว้างขวางกว่าค�าว่า	“สิทธแิละเสรภีาพ”	(Rights	

and	 Liberties)	 กล่าวคือ	 สิทธิมนุษยชน	 หมายถึง	 สิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนที่ติดตัวมา 

แต่ก�าเนิด	 ท่ีมีความจ�าเป็นเพื่อให้สามารถมีชีวิตอยู่รอดและพัฒนาตนเองได้	 โดยมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ

ดังกล่าวเท่าเทียมกัน	 ไม่อาจพรากหรือถ่ายโอนให้แก่กันได้	 สิทธิมนุษยชนจึงเป็นมาตรฐานขั้นต�่า 

ของการปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยกันอย่างเท่าเทียมกัน	 และด�ารงอยู่เหนือกฎหมายและอ�านาจของรัฐ	 

ดังนั้น	 แม้ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้	 รัฐหรือบุคคลใดก็ไม่อาจกระท�าการใด	 ๆ	 อันเป็นการละเมิดสิทธิ 

มนุษยชนได้	 อย่างไรก็ดี	 รัฐใดรัฐหนึ่งอาจรับรองหลักสิทธิมนุษยชนไว้ในกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ	 

เพ่ือเป็นหลักประกันว่าคนทุกคนที่อยู่ในรัฐนั้นจะได้รับความคุ้มครองให้มีความเหมาะสมแก่ความ 

เป็นมนุษย์ด้วยก็ได้	

	 	 ในส่วนของสิทธิและเสรีภาพ	 (Rights	 and	 Liberties)	 นั้น	 หมายถึง	 สิทธิ	 และเสรีภาพ	 

ที่มีการบัญญัติรับรองไว้ในกฎหมายของแต่ละรัฐว่า	 ประชาชนจะมีสิทธิ	 และเสรีภาพ	 ในเรื่องใดบ้าง	 

มากหรอืน้อยเพยีงใด	ซึง่ขึน้อยูก่บับรบิทสงัคมของรฐันัน้	ๆ 	เช่น	ในบางกรณเีพือ่ความสงบสขุของสังคม

หรือประโยชน์ร่วมกันของสาธารณะ	รัฐอาจตรากฎหมายที่บัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพไว้เป็นการ

เฉพาะเรื่อง	 หรือจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพบางประการตามเง่ือนไขที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายก�าหนด	 

แต่อย่างไรก็ตาม	การตรากฎหมายที่ละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนจะกระท�ามิได้	

	 	 ส�าหรับประเทศไทย	นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2540	เป็นต้นมา	หลักสิทธิมนุษยชนได้รับการรับรองไว้

อย่างชัดแจ้งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2540	โดยครอบคลุมทั้งสิทธิพลเมือง	

สิทธิทางการเมือง	 สิทธิทางสังคม	 สิทธิทางเศรษฐกิจ	 และสิทธิทางวัฒนธรรม	 และยังได้มีการจัดต้ัง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขึ้นเป็นองค์กรระดับชาติ	ซึ่งท�าหน้าที่ตรวจสอบ	คุ้มครอง	และ

ส่งเสรมิสทิธมินษุยชน	เพือ่เป็นหลกัประกนัให้แก่ปัจเจกชนในประเทศว่าสทิธมินษุยชนจะไม่ถกูละเมดิ	
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สมคิด เลิศไพฑูรย์

	 	 ต่อมาเมื่อได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 ที่ยังคง

ได้รับการรับรองหลักสิทธิมนุษยชนไว้อย่างชัดแจ้ง	 และได้มีการขยายสิทธิและเสรีภาพตามหลักสิทธิ

มนุษยชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น	รวมทั้งได้มีการปรับปรุงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติให้สามารถท�าหน้าที่ตรวจสอบและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	

	 	 ทัง้นี	้การศกึษาเกีย่วกบัคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ	จึงจะได้จ�าแนกเนือ้หาเป็น	3	ส่วน	 

คือ	 1.	 ความเป็นมา	 องค์ประกอบ	 และอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 

2.	ความแตกต่างระหว่างคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติกบัศาลปกครอง	และ	3.	ความแตกต่าง

ระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

บทที่ 1 ความเป็นมา องค์ประกอบ และอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 
  1. ความเป็นมา 

	 	 	 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2540	กล่าวได้ว่าเป็นรฐัธรรมนญูฉบบัปฏริปู	 

ที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมท้ังในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเพ่ือยกร่างรัฐธรรมนูญและ 

การจัดท�าประชาพิจารณ์ท่ัวประเทศ	 โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ก�าหนดกลไกใหม่	 ๆ	 เพื่อให้การเมือง	 

มีความม่ันคงและมเีสถยีรภาพยิง่ขึน้	ควบคูไ่ปกบัมุง่คุม้ครองสทิธิและเสรภีาพของประชาชนโดยจดัตัง้

องค์กรอิสระขึ้นหลายองค์กรเพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ	คือ	คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 

ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 คณะกรรมการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	

   1.1  จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

	 	 	 	 	 	 หลักสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยได้เกิดผลเป็นรูปธรรมกว่าที่เคยปรากฏ	 ในอดีต	 

เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2540	ได้บัญญัติคุ้มครองศักดิ์ศรี	ความเป็นมนุษย์	

สิทธิ	 และเสรีภาพของบุคคลไว้อย่างชัดแจ้ง	 และบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตาม

หลักสิทธิมนุษยชนไว้อย่างกว้างขวาง	 รวมตลอดถึงได้จัดต้ังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขึ้น	

เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบ	คุ้มครอง	และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	

	 	 	 	 	 	 แต่เดิมนั้นในชั้นของการยกร่างรัฐธรรมนูญฯ	 ยังไม่ปรากฏว่ามี	 “คณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”	 ในร่างรัฐธรรมนูญฯ	 ฉบับที่คณะท�างานของสภาร่างรัฐธรรมนูญได้จัดท�าขึ้น	 

แต่ได้มีบทบัญญัติจัดตั้ง	 “ผู ้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา”	 ซ่ึงมีอ�านาจหน้าท่ีประการหนึ่งคือ	 

“การพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามค�าร้องเรียนในกรณีการกระท�าหรือละเลยการกระท�า 
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

อันไม่เป็นไปตามพันธกรณีหรือข้อก�าหนดที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน”	 ควบคู่ไปกับอ�านาจหน้าที่ในการ

ตรวจสอบการท�างานของรัฐ	ซึ่งบทบาทด้านสิทธิมนุษยชนของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาตามร่าง

รัฐธรรมนูญฯ	ฉบับดังกล่าวถือได้ว่ายังมีข้อจ�ากัดอยู่มาก	

	 	 	 	 	 	 ต่อมาในชัน้การพจิารณาของคณะกรรมาธกิารยกร่างรฐัธรรมนญูฯ	จงึได้มกีารเสนอให้ 

แยกออกเป็นสององค์กรอิสระ	 คือ	 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา	 และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาต	ิเนือ่งจากภาระหน้าทีใ่นแต่ละด้านกว้างขวางมาก	หากรวมไว้ในองค์กรอสิระเพียงองค์กรเดียว	 

อาจท�าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีด้านส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 

และได้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของทั้งสององค์กรไม่ให้มีความซ�้าซ้อนกัน	 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้มี 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นหน่วยงานอิสระแยกต่างหากจากผู้ตรวจการแผ่นดินของ

รัฐสภา	 และให้จัดตั้งข้ึนตามรูปแบบของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้	 มีอ�านาจหน้าที่ส่งเสริมการเคารพ	 

ในสทิธมินษุยชน	ส่งเสรมิการได้มาซึง่สทิธมินษุยชน	ตดิตามประเมนิเรือ่งสทิธมินษุยชนและตรวจสอบ 

พร้อมทั้งท�ารายงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน	 ตลอดจนศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน	 ท้ังนี้	 ได้มี 

ผู้ตั้งข้อสังเกตว่า	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่ควรมีอ�านาจยื่นฟ้องต่อศาล	

	 	 	 	 	 	 จากนั้นในชั้นการพิจารณาของของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญและ 

สภาร่างรัฐธรรมนูญ	 ได้มีกรรมาธิการและสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญขอตัดบทบัญญัติในส่วนของ	 

“คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”	 ออกทั้งหมด	 แต่สภาร่างรัฐธรรมนูญมีมติให้คงบทบัญญัต ิ

ดงักล่าวไว้	ดงันัน้	คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติจึงเป็นองค์กรอสิระทีจั่ดต้ังขึน้โดยรัฐธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2540	

   1.2  ได้รบัการยนืยนัและพัฒนาขึน้ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 

2550 

	 	 	 	 	 	 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2550	เป็นรฐัธรรมนญูทีร่่างขึน้ท่ามกลาง 

สภาพปัญหาและความขัดแย้งทางการเมือง	 ทั้งที่เกิดขึ้นจากข้อบกพร่องของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 และข้อเท็จจริงทางการเมืองท่ีท�าให้การตรวจสอบ 

การใช้อ�านาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารไม่มีประสิทธิภาพ	 และเกิดการแทรกแซง

องค์กรอิสระต่าง	ๆ	 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	 

จงึมเีจตนารมณ์มุง่เน้นการลดการผกูขาดอ�านาจรัฐและขจัดการใช้อ�านาจอย่างไม่เป็นธรรม	การท�าให้

การเมืองมีความโปร่งใส	มคีณุธรรมและจริยธรรม	การท�าให้ระบบตรวจสอบมคีวามเข้มแข็งและท�างาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งการคุ้มครอง	 ส่งเสริม	 และการขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	 

ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น	
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สมคิด เลิศไพฑูรย์

	 	 ในส่วนของการคุม้ครอง	ส่งเสรมิ	และขยายสิทธแิละเสรีภาพของประชาชน	ให้กว้างขวางยิง่ขึน้

นัน้	นอกเหนอืจากการบญัญตัริับรองหลักสทิธมินษุยชนไว้อยา่งชดัแจง้ท�านองเดียวกนักับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2540	แล้ว	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	 

ยังได้ขยายสิทธิและเสรีภาพตามหลักสิทธิมนุษยชนให้ครอบคลุมกว้างขวางข้ึน	 เช่น	 สิทธิได้รับ 

หลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการท�างานรวมท้ังหลักประกันในการด�ารงชีพท้ัง 

ในระหว่างการท�างานและเม่ือพ้นภาวะการท�างาน2	บุคคลซ่ึงไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอ	 

แก่การยงัชพีย่อมมสีทิธไิด้รบัความช่วยเหลอืท่ีเหมาะสมจากรัฐ3	นอกเหนอืจากนัน้	ยงัได้มกีารปรับปรุง

อ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เพ่ือเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าสู่

กระบวนการยุติธรรมของศาลในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ง่ายยิ่งขึ้น	

2. องค์ประกอบ4 

	 	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	2550	มีจ�านวน	7	คน	ประกอบด้วย	ประธานกรรมการ	1	คน	และกรรมการอื่นอีก	6	คน	 

ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังตามค�าแนะน�าของวุฒิสภา	 จากผู้ซึ่งมีความรู้หรือประสบการณ์ด้าน	

การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์	โดยต้องค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนจาก

องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนด้วย	

	 	 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	 6	 ปี	 และสามารถด�ารงต�าแหน่ง 

ได้เพียงวาระเดียว	 ส�าหรับคุณสมบัติ	 ลักษณะต้องห้าม	 การถอดถอน	 และการก�าหนดค่าตอบแทน 

ของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้น	 จะเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	

3. อ�านาจหน้าที่ 

	 	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ�านาจหน้าที่ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2540	ซึง่ครอบคลมุทัง้ในด้านการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิกรณ	ีการละเมดิ

สทิธมินษุยชน	การรายงานผล	และการคุม้ครองส่งเสริมสิทธมินษุยชนในประเทศ	และต่อมารัฐธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 ก็ได้บัญญัติให้อ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ	 สิทธ ิ

มนุษยชนแห่งชาติในด้านการตรวจสอบและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพิ่มมากขึ้น	

2		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2540	มาตรา	44	
3		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2540	มาตรา	55	
4		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2540	มาตรา	256
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

  3.1 อ�านาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

	 	 	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 ได้บัญญัติให้	 คณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ�านาจหน้าท่ีด�าเนินงานเพื่อตรวจสอบ	 รายงาน	 และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	

ดังนี้5	

	 	 	 	 1)	 ตรวจสอบและรายงานการกระท�าหรือการละเลยการกระท�าอันเป็นการละเมิด 

สทิธมินษุยชน	หรอืไม่เป็นไปตามพนัธกรณรีะหว่างประเทศเกีย่วกบัสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเป็นภาค	ี

และเสนอมาตรการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระท�าหรือละเลยการกระท�าดังกล่าว

เพ่ือด�าเนินการ	ในกรณทีีป่รากฏว่าไม่มกีารด�าเนนิการตามทีเ่สนอ	ให้รายงานต่อรฐัสภา	เพ่ือด�าเนนิการ 

ต่อไป	

	 	 	 	 2)	 เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	กฎ	หรือข้อบังคับ	ต่อรัฐสภา

และคณะรัฐมนตรี	เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	

	 	 	 	 3)	 ส่งเสริมการศึกษา	การวิจัย	และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน	

	 	 	 	 4)	 ส่งเสรมิความร่วมมอืและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ	องค์การเอกชน	และ

องค์การอื่นในด้านสิทธิมนุษยชน	

	 	 	 	 5)	 จัดท�ารายงานประจ�าปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ	 

เสนอต่อรัฐสภา

	 	 	 	 จากอ�านาจหน้าทีข้่างต้น	จะเหน็ได้ว่า	คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาตสิามารถรเิริม่ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้เอง	 แม้จะไม่มีผู้ร้องเรียนก็ตาม	 และสามารถ

ตรวจสอบได้ทั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจากการกระท�าหรือละเลยการกระท�า	 ของเอกชน	

และการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจากการกระท�าหรือละเลยการกระท�าของเจ้าหน้าที่รัฐหรือ

หน่วยงานของรัฐ	

  3.2 อ�านาจหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

	 	 	 	 เพื่อให้กลไกในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนมี

ประสทิธภิาพมากขึน้	รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศกัราช	2550	จึงได้เพ่ิมเติมอ�านาจหน้าท่ี

ของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติให้มากขึน้กว่ารัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศกัราช	

2540	 โดยบัญญัติให้คณะกรรมการฯ	 มีอ�านาจยื่นฟ้องคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อ 

ศาลรัฐธรรมนูญ	ศาลปกครอง	หรือศาลยุติธรรมได้	แล้วแต่กรณี	ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้	ดังนี้	

5	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2540	มาตรา	200
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สมคิด เลิศไพฑูรย์

    3.2.1 ฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญ 

	 	 	 	 	 	 	 	 นอกเหนือจากการตรวจสอบการกระท�าหรือละเลยการกระท�าท่ีเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชนแล้ว	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	ได้เพิ่มเติมอ�านาจหน้าที่ใน 

การตรวจสอบบทบัญญัติของกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนได้ด้วย	 โดยในกรณีที่ม	ี 

ผู้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่า	 มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดที่กระทบต่อ 

สทิธมินุษยชนและมปัีญหาเกีย่วกบัความชอบด้วยรฐัธรรมนญู	และเมือ่คณะกรรมการฯ	ได้พจิารณาแล้ว 

เห็นชอบตามเร่ืองร้องเรียน	 คณะกรรมการฯ	 สามารถเสนอเร่ืองร้องเรียนนั้นพร้อมด้วยความเห็น 

ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดได้6 

    3.2.2 ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 

	 	 	 	 	 	 	 	 โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 ได้บัญญัติให้ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ�านาจริเริ่มตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงการละเมิด	 

สิทธิมนุษยชน	 ทั้งที่เกิดขึ้นจากเอกชน	 และจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐ	 ต่อรัฐสภาและ 

คณะรัฐมนตรีเพื่อด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	 การด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ดังกล่าว 

จึงไม่มีผลหรือสภาพบังคับต่อผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 

พุทธศักราช	 2550	 จึงได้เพิ่มอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ	 ในกรณีที่มีผู ้ร ้องเรียนต่อ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่า	 กฎ	 ค�าสั่ง	 หรือการกระท�าอื่นใดในทางปกครองของ 

เจ้าหน้าทีข่องรฐัหรอืหน่วยงานของรัฐ	มผีลกระทบต่อสทิธิมนษุยชนและมปัีญหาเกีย่วกับความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย	 และเมื่อคณะกรรมการฯ	 ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามเรื่องร้องเรียน	 

คณะกรรมการฯ	 สามารถเสนอเรื่องร้องเรียนนั้นพร้อมความเห็นต่อศาลปกครองเพื่อพิจารณา 

พิพากษาได้7

    3.2.3 ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย

	 	 	 	 	 	 	 	 ในกรณีที่ได้มีผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการกระท�าหรือละเลยการกระท�าของ

เอกชน	และผูถ้กูละเมดิสทิธมินษุยชนผูน้ัน้ได้ร้องขอให้คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตฟ้ิองคดต่ีอ

ศาลยุติธรรมแทนตน	และเมื่อคณะกรรมการฯ	พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีที่สมควรแก้ไขปัญหาการ

ละเมดิสทิธมินษุยชนเพือ่ประโยชน์ของส่วนรวม	คณะกรรมการฯ	สามารถฟ้องคดีต่อศาลยติุธรรมแทน 

ผู้เสียหายได้8

6	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2540	มาตรา	257	(2)	
7	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2540	มาตรา	257	(3)	
8	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2540	มาตรา	257	(4)	
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

	 	 	 	 	 	 	 	 เมื่อพิจารณาอ�านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในการฟ้องคดีเกี่ยวกับการ

ละเมิดสทิธมินษุยชนต่อศาลรฐัธรรมนญู	ศาลปกครอง	หรอืศาลยตุธิรรม	ตามบทบญัญตัริฐัธรรมนญูแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	แล้วจะเห็นได้ว่า	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน	จะฟ้องเป็นคดี

ต่อศาลได้กเ็มือ่มีผูร้้องเรียนเท่านัน้	ซึง่แตกต่างจากการอ�านาจในการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิและรายงาน

เก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ที่คณะกรรมการฯ	 สามารถริเร่ิมด�าเนินการได้เองโดยไม่ต้องมี 

ผู้ร้องเรียน

บทที่ 2 ความแตกต่างระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับศาลปกครอง
	 	 	 ศาลปกครองเป็นองค์กรตลุาการ	ซ่ึงมอี�านาจหน้าทีพ่จิารณาและพิพากษาคดีพพิาทระหว่าง 

รัฐกับเอกชน	 หรือระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐด้วยกันเอง	 อันเนื่องมาจากการใช้

อ�านาจทางปกครองตามกฎหมาย	 หรือการด�าเนินกิจการทางปกครองของรัฐ	 รวมท้ังยังมีอ�านาจ

พิจารณาพิพากษาเรื่องที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอ�านาจของศาลปกครองด้วย9

   1. อ�านาจหน้าที่ของศาลปกครอง

	 	 	 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 พ.ศ.	 2542	 ได้ก�าหนดให้ 

ศาลปกครองมีอ�านาจหน้าที่พิจารณาและพิพากษาหรือมีค�าสั่งในคดีพิพาทที่มีลักษณะต่างๆ	ดังนี้

	 	 	 1)	 คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท�าการโดย

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ	ค�าสั่ง	หรือการกระท�าอื่นใด	 เนื่องจากกระท�าโดยไม่มี

อ�านาจ	 หรือนอกเหนืออ�านาจหน้าที่	 หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย	 หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ 

ขั้นตอน	 หรือวิธีการอันเป็นสาระส�าคัญที่ก�าหนดไว้ส�าหรับการกระท�านั้น	 หรือโดยไม่สุจริต	 หรือ 

มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	 หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ�าเป็นหรือ 

สร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร	หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ

	 	 	 2)	 คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที ่

ตามที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏิบัติ	หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร	

	 	 	 3)		คดีพพิาทเกีย่วกบัการกระท�าละเมดิหรอืความรบัผดิอย่างอืน่ของหน่วยงานทางปกครอง

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ�านาจตามกฎหมาย	 หรือจากกฎ	 ค�าสั่งทางปกครอง	 หรือ 

ค�าสั่งอื่น	 หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ล่าช้าเกินสมควร	

9	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2540	มาตรา	223	

_17-0121(001)P4.indd   195 5/17/60 BE   1:42 PM



วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 54 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2559196

สมคิด เลิศไพฑูรย์

	 	 	 4)		คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง	

	 	 	 5)		คดีที่มีกฎหมายก�าหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐฟ้องคดีต่อศาล

เพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระท�าหรือละเว้นกระท�าอย่างหนึ่งอย่างใด	

	 	 	 6)		คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายก�าหนดให้อยู่ในเขตอ�านาจศาลปกครอง	

	 	 	 อย่างไรก็ดี	 ได้มีข้อยกเว้นก�าหนดให้เร่ืองดังต่อไปนี้ไม่อยู ่ในอ�านาจศาลปกครอง	 คือ	 

การด�าเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร	 การด�าเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ	 และคดีที่อยู่ในอ�านาจของศาลเยาวชนและครอบครัว	 ศาลแรงงาน	 

ศาลภาษีอากร	 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ	 ศาลล้มละลาย	 หรือศาลช�านัญ

พิเศษอื่น	

  2. ลักษณะที่แตกต่างกัน 

	 	 	 บทบาทและอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตแิละศาลปกครอง	มคีวาม

แตกต่างกันในประการส�าคัญ	คือ	ศาลปกครองมีสถานะเป็นองค์กรตุลาการ	ผลของค�าพิพากษาหรือ

ค�าสั่งศาลจึงมีผลผูกพันให้คู่ความจะต้องปฏิบัติตาม	 ในขณะท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

มีสถานะเป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ	 ที่มีอิสระในการบริหารงานบุคคล	 งบประมาณ	 และ 

การด�าเนินงาน	 ซึ่งแม้ว่าคณะกรรมการฯ	 จะมีอ�านาจหน้าที่ส�าคัญคือการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

การกระท�าหรือการละเลยการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 หรือไม่เป็นไปตามพันธกรณี

ระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี10	 แต่ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ดังกล่าวจะไม่มีสภาพบังคับต่อผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนให้ต้องปฏิบัติตาม	 คณะกรรมการฯ	 สามารถ 

ด�าเนินการได้เฉพาะการรายงานและเสนอมาตรการเพ่ือแก้ไขปัญหาต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี	 

เพื่อด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

10	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2540	มาตรา	257	(1)	
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

บทท่ี 3 ความแตกต่างระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับผู้ตรวจการ
แผ่นดิน 

	 	 ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีอ�านาจหน้าที่คล้ายคลึงกันอย่างมาก 

กับอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ทั้งในส่วนของอ�านาจหน้าที่ในการ 

ตรวจสอบและรายงานข้อเทจ็จรงิในกรณทีีก่ารกระท�าหรอืไม่กระท�าการของเจ้าหน้าทีร่ฐัมผีลกระทบ

ต่อประชาชน	และอ�านาจหน้าที่ในการฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง

  1. อ�านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
	 	 	 ผู ้ตรวจการแผ่นดินมีอ�านาจหน้าที่ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	2550	ดังนี้	

	 	 	 1)	 พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามค�าร้องเรียนในกรณี	

	 	 	 	 	 (ก)	 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	หรือปฏิบัตินอกเหนืออ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ

ข้าราชการ	พนักงาน	หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ	หน่วยงานของรัฐ	หรือรัฐวิสาหกิจ	หรือราชการ

ส่วนท้องถิ่น	

	 	 	 	 	 (ข)	 การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ	 พนักงาน	 หรือลูกจ้างของ

หน่วยราชการ	หน่วยงานของรฐั	หรอืรฐัวสิาหกิจ	หรอืราชการส่วนท้องถิน่	ทีก่่อให้เกดิความเสยีหายแก่ 

ผู้ร้องเรียนหรือประชาชนโดยไม่เป็นธรรม	ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอ�านาจหน้าที่ก็ตาม	

	 	 	 	 	 (ค)	 การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วย

กฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม	ทั้งนี้	ไม่รวมถึงการพิจารณา

พิพากษาอรรถคดีของศาล	

	 	 	 	 	 (ง)		 กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ	

	 	 	 อย่างไรก็ดี	การใช้อ�านาจหน้าที่พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามกรณี	(ก)	(ข)	และ	 

(ค)	 นั้น	 ผู้ตรวจการแผ่นดินจะสามารถด�าเนินการได้ต่อเมื่อมีผู้ร้องเรียน	 เว้นแต่	 เป็นกรณีที่ผู้ตรวจ

การแผ่นดินพิจารณาเห็นว่าการกระท�าดังกล่าวมีผลกระทบต่อความเสียหายของประชาชนส่วนรวม

หรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ	 ผู้ตรวจการแผ่นดินก็สามารถริเริ่มด�าเนินการตรวจสอบได้เอง 

โดยไม่ต้องมีผู้ร้องเรียน	

	 	 	 2)	 ด�าเนนิการเกีย่วกบัจรยิธรรมของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงและเจ้าหน้าทีข่องรัฐตาม

มาตรา	279	วรรคสาม	และมาตรา	280	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	

_17-0121(001)P4.indd   197 5/17/60 BE   1:42 PM



วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 54 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2559198

สมคิด เลิศไพฑูรย์

	 	 	 3)	 ตดิตาม	ประเมนิผล	และจดัท�าข้อเสนอแนะในการปฏบิติัตามรัฐธรรมนญู	รวมตลอดถงึ 

ข้อพิจารณาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นว่าจ�าเป็น	

	 	 	 4)	 รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าท่ีพร้อมข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี	 

สภาผู้แทนราษฎร	 และวุฒิสภา	 ทุกปี	 ทั้งน้ี	 ให้ประกาศรายงานดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาและ 

เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย	

	 	 	 5)		 เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ11	 เมื่อเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับ 

ความชอบด้วยรฐัธรรมนญู	ให้เสนอเรือ่งพร้อมด้วยความเหน็ต่อศาลรฐัธรรมนญู	และให้ศาลรฐัธรรมนญู

พิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้าตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ 

ศาลรัฐธรรมนูญ	

	 	 	 6)	 เสนอเรื่องต่อศาลปกครอง12	 เมื่อเห็นว่ากฎ	 ค�าสั่ง	 หรือการกระท�าอื่นใดของบุคคลใด 

ตามมาตรา	244	(1)	(ก)	ของรัฐธรรมนูญฯ	มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย	 

ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครองและให้ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	

  2. ลักษณะที่แตกต่างกัน 
	 	 	 แม้อ�านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินดังที่กล่าวมาข้างต้นจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับ 

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 อ�านาจหน้าที่ใน 

การตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี	 เพื่อด�าเนินการในส่วน 

ที่เกี่ยวข้องต่อไป	 โดยไม่มีสภาพบังคับต่อคู่กรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม	 อย่างไรก็ตาม	 อาจพิจารณา 

ข้อแตกต่างประการส�าคัญของลักษณะอ�านาจหน้าที่ของทั้งสององค์กรได้	ดังนี้	

	 	 	 ประการทีห่นึง่	ผูต้รวจการแผ่นดินมอี�านาจตรวจสอบข้อเทจ็จรงิเฉพาะกรณทีีก่ารกระท�าหรอื

ละเว้นไม่กระท�าการของเจ้าหน้าทีรั่ฐหรอืหน่วยงานของรฐัมผีลกระทบต่อประชาชน	ส่วนคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ทั้งกรณีที่เอกชน	 และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ 

หน่วยงานของรัฐกระท�าการหรือละเลยกระท�าการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

11 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2540	มาตรา	245	(1)	11	
12	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2540	มาตรา	245	(2)	
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

	 	 	 ประการที่สอง	 โดยหลักการแล้ว	 ผู้ตรวจการแผ่นดินจะเข้าไปด�าเนินการตรวจสอบ 

ข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัการใช้อ�านาจโดยมชิอบของเจ้าหน้าท่ีรัฐหรอืหน่วยงานของรัฐได้ต่อเมือ่มผู้ีร้องเรียน	

เว้นแต่เป็นกรณีที่การใช้อ�านาจโดยมิชอบนั้นจะมีผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนร่วม	ผู้ตรวจการแผ่นดิน	

จึงจะสามารถริเริ่มเข้าไปตรวจสอบกรณีดังกล่าวได้ด้วยตนเอง	ในขณะที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

สามารถรเิริม่ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิกรณกีารละเมดิสิทธมินษุยชนได้ด้วยตนเองโดยไม่จ�าต้องมผู้ีร้องเรียน	

	 	 	 ประการทีส่าม	ผูต้รวจการแผ่นดนิมอี�านาจตรวจสอบในเร่ืองทีเ่กีย่วกบัสทิธทิัว่ไป	ทีป่ระชาชน

ได้รับผลกระทบจากการใช้อ�านาจโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐ	 ในส่วนของ 

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตนิัน้	มอี�านาจตรวจสอบในเร่ืองท่ีเกีย่วกบัสิทธิมนษุยชน	ซ่ึงอาจจะ 

ท�าให้เกิดความซ�้าซ้อนในการท�างานของทั้งสององค์กรขึ้นได้ในบางกรณี	

บทสรุป 

	 	 การเกิดข้ึนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

2540	ถอืว่าเป็นก้าวย่างทีส่�าคญัทีป่ระเทศไทยมอีงค์กรทีท่�าหน้าทีคุ่ม้ครอง	และปกป้องสิทธมินษุยชน 

ซึ่งเป็นปัญหาส�าคัญของประเทศไทย	 แม้อ�านาจหน้าที่และบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติจะคล้ายคลึงและทับซ้อนกับศาลปกครองและผู้ตรวจการแผ่นดินอยู่บ้าง	 แต่ปัญหาเหล่านี้ 

ก็สามารถแก้ได้ด้วยการบัญญัติบทบาทอ�านาจหน้าที่ของแต่ละองค์กรให้มีความชัดเจน

_17-0121(001)P4.indd   199 5/17/60 BE   1:42 PM



วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 54 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2559200

*	 เลขาธิการคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสริมการประกอบธรุกจิประกนัภัย	(คปภ.),	ผูเ้ข้ารบัการอบรมหลกัสตูร	“หลกันติธิรรม 
	 เพื่อประชาธิปไตย”	(นธป.)	รุ่นที่	2	ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
1	 อุบลรัตน์	ศิริยุวศักดิ์,	“สิทธิในการสื่อสารของประชาชนกับสิทธิมนุษยชน	:	วาทกรรมการต่อสู้ในเวทีสากล”,	ในกฎหมาย 
	 และสิทธิมนุษยชน,	 (วิถีสังคมไทย	สรรนิพนธิ์ทางวิชาการเนื่องในวาระหนึ่งทศวรรต	ปรีดี	พนมยงค์	ชุดที่	 6,	กรุงเทพฯ,	 
	 คณะกรรมการด�าเนินงานฉลอง	100	ปี	ชาตกาล	นายปรีดี	พนมยงค์	รัฐบุรุษอาวุโสภาคเอกชน,	2554)	หน้า	2
2		 http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter1-1.html

1. บทน�า 
	 	 สิทธิและเสรีภาพในด้านการสื่อสารเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในอันที่ช่วยให้บุคคลและ 

ชุมชนสามารถติดต่อสื่อสารและสามารถเลือกที่จะคิดและเชื่อในเรื่องศาสนา	 การเมือง	 แบบอย่าง 

การด�ารงชีวิตหรือความเชื่อทางเศรษฐกิจ	 การรักษาเอกลักษณ์และความหลากหลายทางภาษาและ

ศิลปวัฒนธรรม	ฯลฯ1	การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างหนึ่ง	นอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานในการ

ด�ารงชีวิตของมนุษย์	 การสื่อสารมีความส�าคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน	 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน ์

ซึ่งเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร	 การสื่อสารยังเป็นปัจจัยส�าคัญในการพัฒนาประเทศ	 สร้างสรรค์ 

ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชนและสังคมในทุกด้าน2	ดังนั้น	มนุษย์ทุกเพศ	ทุกวัย	ไม่มีใครที่จะด�ารงชีวิต

ได้โดยปราศจากการสือ่สารได้	เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยกีารสือ่สารและกจิการโทรคมนาคม	

และการน�าศักยภาพของเทคโนโลยีใหม่ๆ	 มาใช้ในการส่ือสาร	 ท�าให้มีความสะดวกรวดเร็วและ 

มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารผ่านระบบโทรคมนาคมในปัจจุบันถือได้ว่า

เป็นการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ประชาชนต้องสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาคและทั่วถึง

	 	 เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 2540	 และ	 2550	 ได้ปรับเปลี่ยนระบบ

โทรคมนาคมไทยจากระบบสัมปทานเป็นการแข่งขันอย่างเสรีภายใต้ระบบใบอนุญาตโดยมีก�าหนด 

การเปลี่ยนผ่านกรณีสัญญาสัมปทานคลื่นความถี่ย่าน	1800	MHz	จ�านวน	25	MHz	ที่มีก�าหนดสิ้นสุด

สุทธิพล ทวีชัยการ*

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเรื่องสิทธิและเสรีภาพ

ในด้านการสื่อสารด้วยการออกประกาศห้ามซิมดับ
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การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเรื่องสิทธิและเสรีภาพในด้านการสื่อสารด้วยการออกประกาศห้ามซิมดับ

สัญญา	ในวันที่	15	กันยายน	2556	ซึ่งมีผู้ใช้บริการ	คงค้างอยู่ในระบบขณะนั้นกว่า	17	ล้านหมายเลข	

อกีทัง้ปรากฏว่า	การโอนย้ายผูใ้ช้บรกิารออกจากระบบไม่สามารถโอนย้ายได้ทัง้หมดในวนัสิน้สุดสญัญา

สัมปทาน	 เนื่องจากมีปัญหาทางด้านเทคนิคและด้านกฎหมาย	 ถ้าปล่อยให้เกิดกรณีซิมดับ	 โดยไม่ม ี

มาตรการรองรับก็จะท�าให้การใช้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมเกิดการชะงัก	 ก่อให้เกิดความ

เดือดร้อนและเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพในด้านการสื่อสารของประชาชนและระบบเศรษฐกิจ 

โดยรวมของประเทศ	 กสทช.	 ซึ่งมีหน้าที่ในการก�ากับดูแลการใช้คลื่นความถี่	 ก�ากับการใช้เลขหมาย	 

และคุ้มครองสิทธิประชาชนผู้บริโภค	 จึงออกมาตรการในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้ใช้บริการ 

เป็นการชัว่คราวเพือ่มใิห้การได้รบัการบริการตามปกติต้องสะดุดหยดุลงด้วยการออกประกาศ	กสทช.	

เรื่อง	 มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน	 หรือสัญญา

การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี	 พ.ศ.	 2556	 (“ประกาศห้ามซิมดับ”)	 แต่เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติ 

ของกฎหมายโดยตรงทีท่�าให้อ�านาจ	กสทช.	ในการออกประกาศห้ามซิมดับจงึมผีูท้ีม่องกฎหมายเฉพาะ

ลายลักษณ์อักษรอย่างเคร่งครัดวิพากษ์วิจารณ์ไม่เห็นด้วยกับการออกมาตรการทางกฎหมายดังกล่าว	 

และมีการให้ข ้อมูลคลาดเคลื่อนจนน�าไปสู ่การฟ้องคดีในศาลปกครองกลางและมีค�าขอให ้

ศาลปกครองกลางมีค�าสั่งคุ้มครองชั่วคราวห้ามไม่ให้บังคับใช้ประกาศดังกล่าว	ซึ่ง	 กสทช.	 ได้ต่อสู้คด ี

จนเป็นผลส�าเร็จ	 ท�าให้ศาลปกครองกลางมีค�าสั่งยกค�าร้องขอคุ้มครองชั่วคราวของผู้ฟ้องคดี	 ส่งผล 

ให้ประกาศห้ามซิมดับมีผลคุ้มครองผู้ใช้บริการต่อไป	 และต่อมาเมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 

(“คสช.”)	 เข้ามายึดอ�านาจการปกครองและจัดระเบียบการปกครองประเทศได้มีค�าส่ังที่	 94/2557	 

ให้	 กสทช.	 ชะลอการจัดประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการโทรคมนาคมออกไปเป็นระยะเวลาหนึ่งป	ี 

เพื่อให้ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ	 ที่เก่ียวข้อง	 โดยในระหว่างนี้ให้ขยายการบังคับใช้ 

ประกาศห้ามซิมดับออกไปด้วย	เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ประสบกับปัญหาซิมดับ	จึงแสดงให้เห็นว่า 

การด�าเนนิการของ	กสทช.	ในการใช้มาตรการทางกฎหมายคุม้ครองสิทธแิละเสรีภาพในด้านการส่ือสาร

ด้วยการออกประกาศห้ามซิมดับเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว

	 	 ด้วยเหตุผลข้างต้น	ซึ่งกรณีนี้เป็นประเด็นใหม่ที่	กสทช.	ใช้กฎหมายผ่าทางตัน	อุดช่องโหว่ของ

กฎหมายในปัจจบุนัและมรีายละเอยีดทีน่่าศกึษาและท�าความเข้าใจ	ผูศ้กึษาจงึเหน็ควรศกึษาวเิคราะห์

การออกประกาศ	กสทช.	เรือ่งมาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บรกิารเป็นการชัว่คราวในกรณสีิน้สดุการอนญุาต

สัมปทาน	 หรือ	 สัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	 พ.ศ.	 2556	 (“ประกาศห้ามซิมดับ”)	 ให้เกิด 

ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเหตุผลความจ�าเป็น	 ฐานอ�านาจของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจน

วเิคราะห์ว่าการออกประกาศดงักล่าวสอดคล้องกบัหลักการและแนวคดิเร่ืองการคุม้ครองสิทธิมนษุยชน 

ในด้านการสื่อสารหรือไม่
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สุทธิพล ทวีชัยการ

แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนกับสิทธิและเสรีภาพในด้านการสื่อสาร
  1. แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน

	 	 	 กระแสความคิดในเรื่อง	 “สิทธิมนุษยชน”	 (human	 right)	 เป็นกระแสความคิดที่ได้รับ 

การยอมรับมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องใหม่	 หากแต่แนวคิดนี้มีมานานแล้ว	 ตั้งแต่สมัยกรีกและ 

สมัยโรมัน	แต่สมัยนั้นไม่ได้เรียกว่าสิทธิมนุษยชน	แต่เรียกว่า	“สิทธิธรรมชาติ”	(natural	right)	และ

ต่อมาเรียก	“สิทธิของมนุษย์”	(right	of	human)	ก่อนที่จะมาเรียกว่า	“สิทธิมนุษยชน”	ในปัจจุบัน

โดยแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน	 มีรากฐานทางความคิดมาจากทฤษฎีเรื่องสิทธิตามธรรมชาติเป็นสิทธิ 

ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด3	 เป็นสิทธิและเสรีภาพที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่ตามธรรมชาติในฐานะที่เขาเกิดมา 

เป็นมนุษย์	 โดยไม่ค�านึงว่าบุคคลนั้นจะมีถิ่นที่อยู่อาศัย	 ชนชั้น	 วรรณะ	 ชาติพันธุ์	 เพศ	 สีผิว	 ภาษา	 

มีความเชื่อทางศาสนาหรือทางการเมืองเป็นอย่างไร	 ซ่ึงบุคคลทุกคนสามารถใช้สิทธิธรรมชาติเหล่านี้ 

ได้อย่างเสมอภาคเท่าเทยีมกนั	ด้วยเหตผุลเพราะบคุคลนัน้เป็นมนษุย์	โดยหลักท่ัวไปแล้วสิทธมินษุยชน 

เป็นสทิธท่ีิมีมาก่อนการเกดิขึน้ของ	“รัฐ”	ดงันัน้	การเป็นผูท้รงสทิธมินษุยชนจึงมไิด้เป็นเรือ่งรฐับญัญตัิ

กฎหมายก�าหนดให้เป็นสิทธิแก่บุคคลหากแต่เป็นเรื่องที่กฎหมายของรัฐได้บัญญัติรับรองสิทธิที่ติดตัว

มนุษย์ไว้ในบทบัญญัติของกฎหมาย4

   สิทธิมนุษยชนในฐานะเป็นสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ5

	 	 	 ความหมายโดยทั่วไปของค�าว่า	“สิทธิ”นั้น	หมายถึง	อ�านาจหน้าที่กฎหมายรับรองและให้

ความคุ้มครองแก่บุคคลในอนัทีจ่ะเรียกร้องให้บคุคลอืน่กระท�าการอย่างใดอย่างหน่ึง	สทิธิจงึก่อให้เกดิ 

หน้าที่แก่บุคคลอื่นด้วย	 แต่	 “สิทธิตามรัฐธรรมนูญ	 ”	 ถือว่าเป็นสิทธิตามหลักกฎหมายมหาชน	 

(Das	subjective	 rechat)	หมายถึง	อ�านาจตามรัฐธรรมหรือกฎหมายสูงสุดได้บัญญัติให้การรับรอง 

แก่ปัจเจกบุคคลในอันที่จะกระท�าหรือไม่กระท�าการใด	 การให้อ�านาจแก่ปัจเจกบุคคลดังกล่าวก่อให้

เกิดสิทธิเรียกร้องต่อองค์กรของรัฐมิให้แทรกแซงในขอบเขตสิทธิตนเอง	 ดังนั้น	 สิทธิตามรัฐธรรมนูญ 

จึงมีความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับรัฐ	 และสิทธิตามรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิที่ผูกพันองค์กร 

ผู้ใช้อ�านาจรัฐทั้งหลายที่จะต้องให้ความเคารพ	ปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ	เพื่อให้สิทธิ

ตามรัฐธรรมนูญมีผลในทางปฏิบัติ

3	 อุบลรัตน์	ศิริยุวศักดิ์,	อ้างแล้ว,	หน้า	2
4	 สวุจิกัขณ์	นาควชัระชยั,	“พฒันาการของสทิธมินษุยชนภายใต้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย”	ในหนงัสอืรวมบทความ
	 ทางวิชาการ	 ชุดที่	 12	 ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญ,	 (กรุงเทพฯ	 :	 
	 บริษัท	พี.	เพรส	จ�ากัด,	2557)	หน้า	431-432.
5	 สุวิจักขณ์	นาควัชระชัย,	อ้างแล้ว,	หน้า	432-433
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การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเรื่องสิทธิและเสรีภาพในด้านการสื่อสารด้วยการออกประกาศห้ามซิมดับ

	 	 	 ส่วน	 “เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ”	 นั้น	 หมายถึง	 สภาพการณ์ท่ีบุคคลมีอิสระในการที่จะ 

กระท�าการอย่างใดอย่างหนึ่ง	 ตามความประสงค์ของตน	 เสรีภาพจึงเป็นอ�านาจในการก�าหนดตนเอง

โดยอิสระของบุคคลที่จะกระท�าการใดหรือไม่กระท�าการใดอันเป็นอ�านาจที่มีเหนือตนเอง

	 	 	 ความแตกต่างระหว่าง	“สทิธ”ิ	และ	“เสรภีาพ”	คอื	สทิธนิัน้เป็นอ�านาจทีบ่คุคลมเีพือ่เรยีกร้อง 

ให้ผู้อื่นกระท�าการหรือละเว้นกระท�าการอย่างใดอย่างหนึ่ง	 ในขณะที่เสรีภาพนั้นเป็นอ�านาจที ่

บคุคลนัน้มอียูเ่หนอืตนเองในการตดัสนิใจกระท�าการหรอืละเว้นกระท�าการอย่างใดอย่างหน่ึง	เสรีภาพ

จึงไม่ก่อให้เกิดหน้าที่ต่อบุคคลอื่นแต่อย่างใด	นอกจากนี้แล้วค�าว่า	“สิทธิในเสรีภาพ”	ซึ่งมีความหมาย

ว่า	บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิที่ใช้เสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้	โดยการใช้เสรีภาพของบุคคลดังกล่าว

นัน้ย่อมก่อให้เกดิหน้าท่ีแก่ผูอ้ืน่ท่ีจะไม่เข้ามารบกวนการใช้อ�านาจในการกระท�าหรอืไม่กระท�าการของ

บุคคลนั้น

  

  2. แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในด้านการสื่อสาร

	 	 	 มนษุย์ไม่มใีครทีจ่ะด�ารงชวีติโดยปราศจาการตดิต่อสือ่สารได้	การสือ่สารนัน้เป็นปัจจยัส�าคญั 

ที่ท�าให้มนุษย์สามารถรับรู้ข่าวสารและติดต่อระหว่างกันในชุมชนและสังคม	 นอกจากนั้นแล้วยังมี 

ความส�าคัญในการช่วยสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าของชุมชน	สังคมและเศรษฐกิจ	จึงถือได้ว่าการ

สื่อสารนั้นเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างยิ่งในการด�ารงชีวิตของมนุษย์

   2.1  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human  

Rights)

	 	 	 	 	 	 สิทธิในการสื่อสาร	(Right	to	Communication)	นั้นเป็นแนวคิดที่ได้มีการรับรองไว้

ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนข้อ	19	ซึ่งกล่าวว่า

	 	 	 	 	 “ทกุคนมสีทิธใินอสิรภาพแห่งความคดิและการแสดงออก	ทัง้นี	้สทิธนิัน้รวมถงึอสิรภาพ 

จะถอืเอาความเหน็โดยปราศจากการแทรกแซง	และทีจ่ะแสวงหา	รับ	และส่งข้อมลูข่าวสารและข้อคดิ

ผ่านสื่อใด	และโดยไม่ค�านึงถึงพรมแดน”

	 	 	 	 	 การที่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 ได้ก�าหนดรับรองสิทธิให้ทุกคนมีสิทธ ิ

ในอิสรภาพแห่งความคิด	 และการแสดงออกโดยปราศจากการแทรกแซง	 และการแสวงหา	 

รับ	 และส่งข้อมูลข่าวสารและข้อคิดใดนั้น	 มนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในการสื่อสารเช่นกัน 

เพือ่ช่วยบุคคลและชมุชนสามารถเลอืกท่ีจะคดิและเชือ่ในเรือ่งศาสนา	การเมอืง	แบบอย่างการด�ารงชวีติ	 

หรือความเชื่อทางเศรษฐกิจ	การรักษาเอกลักษณ์และความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมและภาษา	 

ทั้งยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิอันชอบธรรมที่จะด�ารงความเชื่อของตนไว้	 ด้วยการสื่อสารถ่ายทอด 

ความคิดความเชื่อของตนออกไป	 ซึ่งย่อมหมายความว่า	 ต้องมีการเข้าถึงทรัพยากรด้านการสื่อสาร 
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สุทธิพล ทวีชัยการ

ได้อย่างเสมอภาค	 คือ	 มีสิทธิเข้าถึง	 มีความรู้ความสามารถในการใช้	 และมีโอกาสทางเศรษฐกิจ 

ที่เท่าเทียมกันที่จะใช้สื่อทั้งหลายเพื่อแสดงและยืนหยัดความเห็นของตนหรือโต้แย้งแสดงเหตุผลกับ

ฝ่ายที่คัดค้าน6

	 	 	 	 	 	 ตามเนือ้หาทีป่รากฏในปฏญิญาสากลว่าด้วยสิทธมินษุยชน	ข้อ	19	นัน้	นอกจากจะเน้น

เรือ่ง	สทิธแิละเสรภีาพของบคุคลในอนัทีจ่ะแสวงหา	รับ	และแจกจ่ายข่าวสาร	หรือท่ีเรียกว่าสิทธใินการ 

รับรู้	(Right	to	Know)	หรือสิทธิในข่าวสาร	(Information	Right)	แล้ว	ยังมีความหมายครอบคลุมถึง

บรรดาสทิธต่ิางๆ	ในกระบวนการสือ่สารท้ังหมด	ตลอดจนการใช้สือ่สาธารณะทกุประเภท	เพือ่ถ่ายทอด

ความคิดเห็น	ความหวังและปัญหาต่างๆ	ดังนั้น	สิทธิการสื่อสาร	จึงมีความหมายกว้าง	ซึ่งเป็นไปตาม

แนวคิดนาย	Jean	d’Arcy	เมื่อ	ปี	ค.ศ.	19697

   2.2  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

	 	 	 	 	 	 มาตรา	4	แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	2557	 

ได้บัญญัติว่า	“ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้	ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิ	 เสรีภาพและ

ความเสมอภาค	 บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทย 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่

ประเทศไทยมอียูแ่ล้ว	ย่อมได้รบัการคุม้ครองตามรัฐธรรมนญูนี”้	แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 

(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	2557	จะไม่ได้ระบุรับรองเรื่องสิทธิและเสรีภาพด้านการสื่อสารไว้โดยตรง	

กล่าวแต่เพียง	ให้ได้รับการคุ้มครองในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิ	เสรีภาพ	และความเสมอภาค	 

ตามที่เคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว	 ก็ไม่

ได้หมายความว่า	 สิทธิและเสรีภาพด้านการส่ือสารจะไม่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้	 

ซึ่งเรื่องสิทธิและเสรีภาพด้านการสื่อสารนั้น	 เป็นสิทธิและเสรีภาพ	 ที่เป็นหลักการและแนวคิดท่ีได้มี 

การรับรองไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 อีกท้ังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	 2540	 และ	 2550	 ยังได้มีการบัญญัติรับรองเร่ืองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้ 

ในหมวด	 3	 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย	 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในเร่ืองการส่ือสารของ

ประชาชน	 ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้รับรองให้บุคคลมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันในทางที่

ชอบด้วยกฎหมาย	 และมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพของการสื่อสารของประชาชนโดยได้

ก�าหนดกรอบในเรื่องการเป็นเจ้าของ	 (ownership)	 การเข้าถึง	 (access)	 และการจัดสรรทรัพยากร

สื่อสาร	 (resource	 allocation)	 การมีส่วนร่วมในการบริหาร	 (management)	 และการมีส่วนร่วม	 

6	 อุบลรัตน์	ศิริยุวศักดิ์,	อ้างแล้ว,	หน้า	2.
7	 http://righttocommunicate.com/?q=about
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การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเรื่องสิทธิและเสรีภาพในด้านการสื่อสารด้วยการออกประกาศห้ามซิมดับ

ในการประเมิน	 (evaluation)	 ของกิจการประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมไว ้

อย่างชดัเจน8	ต่อมาเมือ่มีการประกาศใช้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศกัราช	2550	กป็รากฏ

ว่า	ยงัคงเนือ้หาในเรือ่งการรบัรองเสรภีาพในด้านการสือ่สาร	เอาไว้ในมาตรา	36	วรรคแรก	โดยบญัญตัิ

ว่า	“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยชอบด้วยกฎหมาย”	เช่นเดียวกัน

	 	 	 	 	 	 อกีทัง้ประเทศ	ไทยมปีระวติัการพฒันา	แนวคดิเรือ่งสทิธมินษุยชนด้านสทิธแิละเสรภีาพ 

การสื่อสาร	ในทิศทางที่ดีตลอดมาอย่างต่อเนื่อง	จึงเป็นที่คาดหมายอย่างแน่ชัดว่าสภาปฏิรูปแห่งชาติ

และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่จะท�าหน้าท่ีในการตรากฎหมายหรือจัดท�ารัฐธรรมนูญฉบับใหม	่ 

จะน�าหลกัการของปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธิมนษุยชน	ในด้านสทิธแิละเสรภีาพ	ในการสือ่สารมาบญัญัติ

ไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะมีการยกร่างในเร็วๆ	นี้

   2.3  หลักการการบริการสาธารณะ

	 	 	 	 	 	 บรกิารสาธารณะนัน้เป็นกิจกรรมประเภทหนึง่ทีรั่ฐมหีน้าทีต้่องจดัท�าข้ึน	หรอืจัดให้มีข้ึน 

เพื่อให้บริการ	หรือสนองความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม	การบริการสาธารณะต้องประกอบ

ด้วยเงื่อนไขสองประการ	คือ9

	 	 	 	 	 	 (1)	 เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลมหาชน	 ซึ่งหมายถึงกรณีที่นิติบุคคลมหาชน 

เป็นผูป้ระกอบกจิกรรมด้วยตนเองอนัได้แก่	กจิกรรมทีร่ฐั	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	หรอืรัฐวสิาหกจิ

เป็นผู้ด�าเนินการ	 และยังหมายความรวมถึงกรณีที่รัฐมอบกิจกรรมของรัฐบางประเภทให้เอกชน 

เป็นผู้ด�าเนินการด้วย

	 	 	 	 	 	 (2)	 กิจกรรมดังกล่าวมาแล้วในข้อ	 (1)	 จะต้องเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ประโยชน์สาธารณะและตอบสนองความต้องการของประชาชน

      2.3.1  ประเภทของบริการสาธารณะ10

          (ก)  บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครอง	 ได้แก่	 กิจกรรมท่ีโดย 

สภาพแล้ว	 เป็นงานในหน้าที่ของฝ่ายปกครองที่จะต้องจัดท�าเพื่อสนองตอบความต้องการของ 

ประชาชนกิจกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยและความสงบสุขของ 

ชุมชน	 บริการสาธารณะประเภทนี้ฝ่ายปกครองต้องอาศัย	 “อ�านาจพิเศษ” ตามกฎหมายมหาชน 

ในการจดัท�าบรกิารสาธารณะทางปกครองส่วนใหญ่จะเป็นกจิกรรมทีรั่ฐจัดท�าให้ประชาชนโดยไม่ต้อง 

เสียค่าตอบแทน	 และนอกจากน้ี	 เน่ืองจากกิจกรรมของบริการสาธารณะทางปกครองเป็นเรื่องที่เป็น 

8	 อุบลรัตน์	ศิริยุวศักดิ์,	อ้างแล้ว,	หน้า	29.
9		 นันทวัฒน์	บรมานันท์,	หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ,	พิมพ์ครั้งที่	2,	ส�านักพิมพ์วิญญูชน,	พ.ศ.	2544,	 
	 หน้า	27	–	29.
10	 เพิ่งอ้าง,	หน้า	29	–	33.
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หน้าที่เฉพาะของฝ่ายปกครองที่ต้องอาศัยเทคนิคพิเศษในการจัดท�า	 รวมทั้ง	 “อ�านาจพิเศษ”  

ของฝ่ายปกครองในการจัดท�าบริการสาธารณะด้วย	 ดังนั้น	ฝ่ายปกครองจึงไม่สามารถมอบบริการ 

สาธารณะประเภทนี้ให้องค์กรอื่นหรือเอกชนเข้ามาด�าเนินการแทนได้ บริการสาธารณะ 

ทางปกครองกลุม่นี	้ได้แก่	กจิการทีเ่กีย่วข้องกบัการรกัษาความสงบภายในประเทศ	การป้องกนัประเทศ	 

และการคลัง	เป็นต้น

          (ข) บริการสาธารณะท่ีมีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  

เป็นบริการสาธารณะอีกประเภทหนึ่งท่ีฝ่ายปกครองเป็นผู้ด�าเนินการแต่มีลักษณะคล้ายกับการ 

ด�าเนนิการให้บริการของเอกชน	ข้อแตกต่างระหว่างบรกิารสาธารณะทีม่ลีกัษณะทางปกครองกบับรกิาร

สาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมนั้นมีอยู่สามประการด้วยกัน	คือ11

            1  วัตถุแห่งบริการ บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครองจะมี 

วตัถแุห่งบรกิารเพือ่สนองความต้องการของประชาชนแต่เพียงอย่างเดียว	ในขณะนีบ้ริการสาธารณะทีม่ี

ลกัษณะทางอุตสาหกรรมและพาณชิยกรรมนัน้มวัีตถแุห่งบรกิารทางด้านเศรษฐกจิเหมอืนกบัวสิาหกิจ

เอกชน	คือ	เน้นทางด้านการผลิต	การจ�าหน่าย	การให้บริการ	และมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับ

ดังเช่นกิจการของเอกชน

            2  วิธีปฏิบัติงาน	 บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครองจะม ี

วธิปีฏบิตังิานทีร่ฐัสร้างขึน้มาเป็นแบบเดยีวกนั	มรีะบบบงัคบับญัชาซึง่ใช้กบัผูป้ฏบิตังิานทุกคน	ในขณะที่

บริการสาธารณะท่ีมีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจะมีวิธีปฏิบัติงานที่สร้างขึ้นมาเอง 

แตกต่างไปจากบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครอง	 ทั้งนี้	 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ 

ด�าเนินการ

            3  แหล่งที่มาของเงินทุน บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครอง 

จะมีแหล่งที่มาของเงินทุนจากรัฐแต่เพียงอย่างเดียวโดยรัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบเงินทุนทั้งหมดที่น�ามา 

ใช้จ่ายในการด�าเนินการ	 ส่วนบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมนั้น 

แหล่งรายได้ส่วนใหญ่จะมาจากค่าตอบแทนที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ

      2.3.2  หลักเกณฑ์ส�าคัญในการจัดท�าบริการสาธารณะ12

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 บรกิารสาธารณะไม่ว่าจะเป็นประเภทใดหรอืทีจ่ดัท�าโดยผูใ้ดย่อมต้องอยูภ่ายใต้ 

หลักเกณฑ์ที่ส�าคัญ	 3	 ประการ	 คือ	 หลักว่าด้วยความเสมอภาค	 หลักว่าด้วยความต่อเนื่อง	 และ 

หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

11 Jean	de	SOTO,	Droit	administratif.	Théorie	Générale	du	service	public,	Edition	Montchrétien,	Paris,	1981,	 
	 p.37.
12	 นันทวัฒน์	บรมานันท์,	อ้างแล้วในเชิงอรรถที่	1,	หน้า	39	–	49.
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การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเรื่องสิทธิและเสรีภาพในด้านการสื่อสารด้วยการออกประกาศห้ามซิมดับ

          (ก)  หลกัว่าด้วยความเสมอภาค (principe	d’égalité)	หลักนีเ้ป็นหลักเกณฑ์ 

ที่ส�าคัญประการแรกในการจัดท�าบริการสาธารณะ	 ทั้งนี้	 เนื่องจากการที่ฝ่ายปกครองเข้ามาจัดท�า

บริการสาธารณะนั้น	ฝ่ายปกครองมิได้มีจุดมุ่งหมายที่จะจัดท�าบริการสาธารณะขึ้นเพื่อประโยชน์ของ 

ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ	 แต่เป็นการจัดท�าข้ึนเพ่ือประโยชน์ของประชาชนทุกคน	 คือประชาชนทุกคน 

ย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติหรือได้รับผลประโยชน์จากบริการสาธารณะอย่างเสมอภาคกัน	 ดังนั้น	 

กิจการใดที่ฝ่ายปกครองจัดท�าขึ้นเพื่อบุคคลใดโดยเฉพาะจึงไม่มีลักษณะเป็นบริการสาธารณะ

          (ข) หลักว่าด้วยความต่อเนื่อง (principe	de	continuité)	เนื่องจากบริการ

สาธารณะเป็นกิจการที่มีความจ�าเป็นส�าหรับประชาชน	 ดังนั้น	 หากบริการสาธารณะหยุดชะงักไม่ว่า

ด้วยเหตุใดก็ตาม	 ประชาชนใช้บริการสาธารณะย่อมได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายได้	 ด้วยเหตุนี้

บรกิารสาธารณะจงึต้องมคีวามต่อเนือ่ง	หลักการทีส่�าคญัของหลักความต่อเนือ่งของบริการสาธารณะ

คอื	นติบุิคคลผูม้หีน้าทีจ่ดัท�าบรกิารสาธารณะจะต้องด�าเนนิการจดัท�าบรกิารสาธารณะอย่างสม�า่เสมอ

และต่อเนื่องตลอดเวลา	หากมีกรณีที่เกิดการหยุดชะงักจะต้องมีการรับผิดชอบ	และในกรณีที่เกิดการ

หยุดชะงักขององค์กรปกครองท้องถิ่น	หรือองค์กรมหาชนอิสระ	องค์กรที่ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลจะต้อง

เข้าด�าเนินการแทนเพื่อเป็นหลักประกันการต่อเนื่องของบริการสาธารณะ(6)

          (ค) หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง (principe	d’adaptation	หรือ	

principe	de	mutabilité)	บริการสาธารณะที่ดีนั้นจะต้องสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตลอดเวลาเพื่อให้

เหมาะสมกับเหตุการณ์และความจ�าเป็นในทางปกครองที่จะรักษาประโยชน์สาธารณะ	 รวมทั้ง

ปรับปรุงให้เข้ากับวิวัฒนาการของความต้องการส่วนรวมของประชาชนด้วย	หลักว่าด้วยการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงหมายความถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบริการสาธารณะให้ทันกับความต้องการของ 

ผู้ใช้บริการสาธารณะอยู่เสมอเพื่อให้บริการสาธารณะท่ีฝ่ายปกครองจัดท�ามีความสอดคล้องกับความ

ต้องการของประชาชนหรือประโยชน์มหาชน

ปัญหาการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ที่กระทบต่อสิทธิ 
มนุษยชนเกี่ยวกับเสรีภาพในการสื่อสาร

	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 และ	 2550	 ได้ก�าหนดให้ปรับเปล่ียน

ระบบโทรคมนาคมไทยจากระบบสัมปทานที่ให้รัฐมีอ�านาจหน้าท่ีมาเป็นการแข่งขันเสรีของเอกชนใน

ระบบอนญุาต	และเพือ่การดงักล่าวรฐัสภาได้ตราพระราชบญัญัตอิงค์กรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากบั

กิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	พ	.ศ.	2553	(พ.ร.บ.	องค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่ฯ	พ.ศ.	2553)	ขึ้น	โดยในระหว่างเปลี่ยนผ่านจากระบบเก่าไปสู่ระบบใหม่	พ.ร.บ.	ฉบับนี ้
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ได้คุ้มครองให้ระบบสมัปทานยงัคงอยูต่่อไปอกีระยะหนึง่	ด้วยการก�าหนดไว้ในบทเฉพาะกาลของ	พ.ร.บ.

ดังกล่าว	ซึ่งก�าหนดให้สัญญาให้บริการโดยบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตหรือรับสัญญาจากรัฐวิสาหกิจ

ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าอายุสัญญา	 จะสิ้นสุดลง	 ตัวอย่างเช่น	 คลื่นความถี่ย่าน	 1800	MHz	

จ�านวน	 25	MHz	 ที่อยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานระหว่างบริษัท	 กสท	 โทรคมนาคม	 จ�ากัด	 (มหาชน)	

(บริษัท	กสทฯ)	กับบริษัททรู	มูฟ	จ�ากัด	และบริษัท	ดิจิตอลโฟน	จ�ากัด	กฎหมายปัจจุบันได้คุ้มครอง

สิทธิตามสัญญาสัมปทานดังกล่าวจนถึงเวลาสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในวันที่	 15	 กันยายน	 2556	 

แต่จากการตรวจสอบพบว่า	มีผู้ใช้บริการคงค้างอยู่ในระบบในขณะนั้นกว่า	17	ล้านหมายเลข	ปัญหา 

ที่เกิดขึ้นคือ	 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ	 พ.ศ.	 2553	 ไม่ได้บัญญัติให้ชัดเจนว่าเมื่อสัญญา 

สัมปทานสิ้นสุด	คลื่นความถี่จะไปอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของผู้ใด	ทั้งยังไม่ได้ก�าหนดกลไกในการ

เปลี่ยนผ่านจากระบบสัมปทานไปสู่ระบบใบอนุญาต	 รวมท้ังไม่ได้ก�าหนดมาตรการรองรับในการ

คุ้มครองผู้ใช้บริการที่จะได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

	 	 กรณีการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานคลื่นความถี่ย่าน	 1800	MHz	 ดังกล่าว	 กสทช.	 ซ่ึงมีหน้าท่ี

ในการก�ากับดูแลการใช้คลื่นความถี่	 ก�ากับการใช้เลขหมาย	 การประกอบกิจการโทรคมนาคม	 และ

คุม้ครองสทิธปิระชาชนผูบ้รโิภค	พจิารณาวธิกีารจดัสรรและบรหิารจดัการต่างๆ	จากปัจจยัต่างๆ	อย่าง 

รอบด้านแล้ว	เห็นว่า	แม้ก่อนวันสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน	กสทช.	จะสามารถจัดหาผู้รับอนุญาตรายใหม่ 

มารอใช้คลื่นอยู่แล้วก็ตาม	 กรณีก็จะยังคงมีผู้ใช้บริการเป็นจ�านวนมากคงค้างในระบบ	ณ	 วันสิ้นสุด

สัญญาสัมปทาน	ซึ่งจะเกิดกรณี	“ซิมดับ” เนื่องจากเมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทานแล้ว	ผู้ให้บริการซึ่งเป็น

ผู้รับสัมปทานไม่มีสิทธิในการใช้คลื่นความถี่อีกต่อไป	หากไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจนก�าหนด

หน้าทีใ่นการให้บรกิารสาธารณะอย่างต่อเนือ่งแล้ว	กอ็าจจะเป็นเหตใุห้ผูใ้ห้บรกิารไม่กล้าทีจ่ะให้บรกิาร

ต่อไป	 ซิมก็ดับ	 และเมื่อเกิดกรณีซิมดับขึ้น	 ก็จะส่งผลให้การติดต่อสื่อสารผ่านกิจการโทรคมนาคม

ของผู้ใช้บริการกว่า	 17	 ล้านหมายเลขไม่สามารถติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางโทรคมนาคมดังกล่าวได้	

ท�าให้การติดต่อสื่อสารถึงกันของประชาชนในชุมชนหรือสังคมต้องหยุดชะงัก	 ซึ่งเป็นการกระทบต่อ

สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในด้านการสื่อสาร	 อันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน	 

ตามที่มีการประกาศรับรองสิทธิและเสรีภาพในด้านเสรีภาพในการสื่อสารในปฏิญญาสากลว่าด้วย 

สิทธิมนุษยชน	ข้อ	19	อีกทั้งยังขัดต่อรัฐธรรมนูญที่ได้บัญญัติรับรองเรื่องสิทธิและเสรีภาพในด้านสิทธิ

และเสรีภาพในด้านการสื่อสารไว้เช่นกัน	โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	 

มาตรา	 36	 ได้ก�าหนดให้บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยชอบด้วยกฎหมาย	นอกจากนี	้ 

ยังขัดต่อหลักกฎหมายปกครองในเรื่องการบริการสาธารณะ	 โดยท่ีบริการด้านโทรคมนาคมนั้น 

เป็นบริการสาธารณะที่รัฐผู้ใช้อ�านาจปกครองต้องจัดให้มีบริการอย่างเสมอภาคและต่อเนื่อง	 กรณี

ปัญหาซิมดับดังกล่าว	นอกจากจะกระทบต่อผู้ใช้บริการในการติดต่อสื่อสาร	ถึงกันแล้วยังมีผลกระทบ 
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การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเรื่องสิทธิและเสรีภาพในด้านการสื่อสารด้วยการออกประกาศห้ามซิมดับ

ที่มีผลสืบเนื่องจากการน�าเทคโนโลยีการส่ือสารนี้ไปใช้กับการให้บริการประชาชนในกิจการต่างๆ	 

ที่ใช้บริการผ่านช่องทางหมายเลขโทรศัพท์	 เช่น	 การใช้บริการตู้	 ATM	 การใช้บริการ	 GPRS	 เป็นต้น	 

ซึ่งกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนผู้ใช้บริการอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้	 จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะ

ต้องก�าหนดมาตรการทางกฎหมาย	 รองรับผลกระทบดังกล่าวเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชนในด้านการสื่อสาร

แนวคิดในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการสื่อสารด้วยการออกประกาศ กสทช.
เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัญญา
สัมปทานหรือสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 (ประกาศห้ามซิมดับ)

  1. หลักการและเหตุผลของการออกประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ

เป็นการชัว่คราวในกรณสีิน้สดุการอนญุาตสญัญาสมัปทานหรอืสญัญาให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที่

พ.ศ. 2556

	 	 	 โดยที่กรณีการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีภายใต้การให้สัมปทานหรือสัญญาการให้บริการ

โทรศัพท์เคลือ่นที	่จะสิน้สดุสญัญาการให้บรกิารลงนัน้	แผนแม่บทการบรหิารคลืน่ความถี	่(พ.ศ.	2555)	

ก�าหนดไว้อย่างชดัเจนว่า	เมือ่สิน้สดุอายกุารอนญุาตสัมปทาน	หรือสัญญาประกอบกจิการโทรคมนาคม

ใดแล้วให้รัฐวิสาหกิจต้องคืนคลื่นความถี่ท่ีให้บริการเพื่อน�าไปจัดสรรใหม่โดยระบบใบอนุญาตต่อไป	 

แต่ปรากฏว่าการโอนย้ายผู้ใช้บริการออกจากระบบไม่สามารถโอนย้ายได้ทั้งหมด	 ในวันสิ้นสุดสัญญา

สัมปทานเนื่องจากมีข้อจ�ากัดทางเทคนิคและปัญหาข้อกฎหมาย	 ซึ่งจะกระทบต่อผู้ใช้บริการ	 และ 

ไม่สามารถใช้มาตรการอืน่เพือ่คุม้ครองผูใ้ช้บริการได้อย่างมปีระสิทธภิาพ	เพ่ือเป็นการเตรียมการรองรับ

ผลของการสิน้สดุสญัญาดงักล่าว	ให้มคีวามต่อเนือ่งในการให้บริการ	การคุม้ครองประโยชน์สาธารณะ

และคุ้มครองผูใ้ช้บรกิารให้ได้รบัประโยชน์และใช้บรกิารได้อย่างต่อเนือ่งปราศจากข้อจ�ากดัในช่วงเวลา

เปลี่ยนผ่านการสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน	หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	 ในระหว่างที่

การจดัสรรคลืน่ความถีด่งักล่าวแก่ผูร้บัใบอนญุาตรายใหม่ยงัไม่แล้วเสรจ็	คณะกรรมการกจิการกระจาย

เสยีง	กจิการโทรทัศน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต	ิจงึก�าหนดมาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บรกิารเป็นการ

ชัว่คราวเพือ่ใช้บงัคบั	ในกรณสีญัญาสมัปทานส้ินสุดลง	จึงก�าหนดมาตรการคุม้ครองผู้ใช้บริการเป็นการ

ชั่วคราวเพื่อมิให้การได้รับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ใช้บริการได้รับตามปกติต้องสะดุดหยุดลง13

13	 ประกาศ	กสทช.	เร่ือง	มาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บรกิารเป็นการชัว่คราวในกรณสีิน้สดุการอนญุาตสญัญาสมัปทานหรอืสญัญา 
	 ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	พ.ศ.	2556
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สุทธิพล ทวีชัยการ

  2. ฐานอ�านาจทางกฎหมายของการออกประกาศ กสทช. เรือ่ง มาตรการคุม้ครองผู้ใช้บรกิาร

เป็นการชัว่คราวในกรณสีิน้สดุการอนญุาตสญัญาสมัปทานหรอืสญัญาให้บรกิารโทรศพัท์เคล่ือนที่ 

พ.ศ. 2556 (ประกาศห้ามซิมดับ)

	 	 	 ในการออกประกาศห้ามซิมดับนี้ได้มีนักวิชาการและกลุ่มบุคคลต่างๆ	 ที่ไม่เห็นด้วยกับ 

การออกประกาศดังกล่าวออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นเร่ืองฐานอ�านาจ	 ซ่ึง	 กสทช.	 ได้ชี้แจงว่า 

การออกประกาศดังกล่าว	 กสทช.	 ใช้ฐานอ�านาจตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนดให้	 กสทช.	 ต้องมีหน้าที่

จัดสรรคลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน	การจัดสรรคลื่นความถี่

อย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดถือเป็นโจทย์ส�าคัญของ	 กสทช.	 และการที่	 กสทช.	 ออกประกาศ 

ห้ามซิมดับ	ไม่ได้เป็นการกระท�านอกกรอบอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่มีอยู่เพราะ	กสทช.	ได้ด�าเนิน

ตามกรอบอ�านาจที่กฎหมายวางไว้ชัดเจน	ดังนี้

	 	 	 1)	 ตามมาตรา	 47	 แห่งรัฐธรรมนูญฯ	พุทธศักราช	 2550	ที่ต้องก�ากับดูแลเพื่อประโยชน์

สูงสุดของประชาชน

	 	 	 2)		ตาม	พ.ร.บ.	องค์กรจดัสรรคลืน่ความถีฯ่	พ	.ศ.	2553	ทีต้่องก�ากบัดูแลการใช้คลืน่ความถี่	

ก�ากับดูแลการใช้เลขหมายอันเป็นทรัพยากรโทรคมนาคม	และคุ้มครองสิทธิประชาชนผู้บริโภค

	 	 	 3)		ตาม	 พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม	 พ	 .ศ.	 2544	 ท่ีก�าหนด	 “หน้าท่ี”	 

ห้ามหยุดให้บริการโดยพลการ	 หน้าที่นี้ทั้งรัฐวิสาหกิจและเอกชนล้วนมีอยู ่แล้วในฐานะท่ีเป็น 

ผู้รับใบอนุญาต	โดยต้องแยกเรื่อง	“คลื่น”	และ	“การเยียวยาลูกค้า”	พิจารณาแยกจากกันคนละส่วน	

เพราะแม้สทิธกิารใช้คลืน่สิน้สดุไปแล้วแต่หน้าท่ีของผู้ให้บริการยงัคงมอียู	่อนัประกอบด้วย	ประการแรก	 

หน้าที่ห้ามหยุดหรือพักการให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามมาตรา	 20	 แห่ง	 พ.ร.บ.	 การ

ประกอบกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	 2544	 และประการที่สอง	 หน้าที่เยียวยาผลกระทบผู้ใช้บริการ 

ภายหลังการสิ้นสุดการอนุญาตให้ประกอบกิจการตามข้อ	 24	 ตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต 

การประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม	 โดยกฎหมายมีเจตนารมณ์เพื่อความต่อเนื่องของ 

การให้บริการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในอนาคตจากการที่ลูกค้าคงค้างในระบบจะไม่สามารถติดต่อ

สื่อสารได้

	 	 	 4)	 ตามหลักกฎหมายปกครอง	 บริการโทรคมนาคมที่เป็นการบริการสาธารณะต้องม ี

ความต่อเนื่อง	 ไม่สะดุดหยุดลง	 เป็นหัวใจส�าคัญของกฎหมายปกครอง	 และ	 กสทช.	 เป็นองค์กร 

ฝ่ายปกครองที่มีหน้าที่ก�ากับดูแลการจัดท�าบริการสาธารณะดังกล่าวให้ต้องเกิดความต่อเนื่อง	อีกท้ัง 

กรณีดังกล่าวยังเก่ียวข้องกับประชาชนที่คงค้างในระบบหลังส้ินสุดสัญญาสัมปทานเป็นจ�านวนมาก	 

ฝ่ายปกครองต้องเข้ามาช่วยเหลือ	 เพื่อให้บริการสาธารณะด�าเนินการต่อไปได้	 จะถือเสมือน 

หลักกฎหมายเอกชนที่ว่า	ตัวใครตัวมันไม่ได้
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การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเรื่องสิทธิและเสรีภาพในด้านการสื่อสารด้วยการออกประกาศห้ามซิมดับ

	 	 	 การออกประกาศ	กสทช.	ฉบับนี้ขึ้นมา	ก็เพื่อให้เกิดความชัดเจน	แน่นอน	เชื่อถือได้โปร่งใส	

และเป็นแนวทางเอาไว้บงัคับใช้แก่ทกุกรณท่ีีเมือ่หมดอายสัุญญาสมัปทาน	ทีไ่ม่ว่าในวนัสิน้สดุอายสุญัญา

สัมปทานของคลื่นใด	 ค่ายใดก็ตาม	 เมื่อหมดอายุแล้ว	 ทุกกรณีก็จะมีผู้ใช้บริการเดิมเหลือคงค้างอยู่ 

ในระบบ	ณ	วันสิ้นอายุสัญญาเสมอ	ประกาศห้ามซิมดับนี้จึงเป็นแนวทางที่ชัดเจนและมีความจ�าเป็น	 

ใช้กบัทกุกรณี	ไม่ใช่การขยายระยะเวลาให้กบัค่ายใดค่ายหนึง่เป็นพเิศษ	ประกาศห้ามซมิดบันีจ้งึมขีึน้มา 

เพ่ือก�าหนดแนวปฏิบัติของทุกฝ่ายให้ชัดเจนตามอ�านาจที่มีอยู่ก่อนแล้ว	 หาใช่การสร้างอ�านาจใหม ่

ขึ้นมาลอยๆ	ให้	กสทช.	โดยไร้ที่มาที่ไปทางกฎหมายแต่อย่างใด

   การใช้และตีความเกี่ยวกับฐานอ�านาจการออกประกาศห้ามซิมดับ ต้องยึดประโยชน ์

ผู้บริโภคเป็นที่ตั้งเพื่อใช้และตีความกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามหลักกฎหมายปกครองที่ถูกต้องและ 

ให้เกดิประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยใช้กฎหมายเป็นเครือ่งมอื “ผ่าทางตนั” มใิช่ใช้กฎหมายให้เกดิผล 

ให้บริการสาธารณะหยุดชะงัก การออกประกาศห้ามซิมดับจะช่วยเยียวยาผู้บริโภคและการให้

บริการโทรคมนาคมที่เป็นบริการสาธารณะเกิดความต่อเนื่องของการให้บริการตามหลักกฎหมาย

ปกครอง14

  3. หลักกฎหมายปกครองเรื่องการจัดท�าบริการสาธารณะต้องมีความต่อเน่ืองกับการออก

ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต

สัญญาสัมปทานหรือสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 (ประกาศห้ามซิมดับ)

	 	 	 การที	่กสทช.	ออกประกาศ	ฯ	โดยใช้หลักกฎหมายปกครองเร่ืองการจัดท�าบริการสาธารณะ

ต้องมีความต่อเนื่องนั้น	 มีกลุ่มนักวิชาการและกลุ่มผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการออกประกาศฯ	 ดังกล่าว 

ตั้งข้อสงสัยว่าการอ้างหลักกฎหมายปกครองเรื่องการจัดท�าบริการสาธารณะไม่ถูกต้อง	 โดยอ้างว่า 

การจะน�าหลกักฎหมายปกครองมาใช้	จะน�ามาใช้ได้เฉพาะกรณท่ีีไม่มผู้ีให้บริการโทรศพัท์มอืถือรายอืน่ 

ในตลาดเท่านัน้	หากในตลาดยงัมผีูใ้ห้บริการรายอืน่ทดแทนกนัได้	ไม่เข้าองค์ประกอบของหลักกฎหมาย

ปกครองนี้	 การตั้งข้อสงสัยดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้อง	 แม้มีผู้ให้บริการอื่นที่ใช้คลื่น	 1800	MHz	 อยู่ใน

ตลาดก็ไม่สามารถใช้เป็น	“ทางเลือก”	ส�าหรับผู้ใช้บริการที่คงค้างในระบบ	17	ล้านคนได้ในทุกกรณี 

การพิจารณาทางเลือกว่ามีอยู่หรือไม่	 ต้องมองไปที่	 “สิทธิ”	 ของผู้ใช้บริการที่สัมปทานจะสิ้นสุด 

เป็นส�าคัญ	ส่วนการให้บรกิารของค่ายอืน่ไม่ใช่บรกิารทีจ่ะเปิดต่อเนือ่งกันไปได้โดยอตัโนมตัทิีจ่ะเข้ามา

สวมสิทธิรับผู้ใช้บริการคงค้างไปได้ทันที15

14	 ดร.	สุทธิพล	ทวีชัยการ,	“เรื่องวุ่นวายของฐานอ�านาจกฎหมายกับประกาศ กสทช. ห้ามซิมดับ”,	(มติชน:	14	สิงหาคม	 
	 2556),	หน้า	16
15	 	ดร.สุทธิพล	 ทวีชัยการ,	 “ความจริงและความรับผิดชอบท่ีหายไปในสังคมไทย กรณีฟ้องนักวิชาการ-ส่ือมวลชน  
 จากการวิพากษ์ประเด็นคลื่น 1800 MHz”, (สยามรัฐ:	23	กันยายน	2556),	หน้า	7
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สุทธิพล ทวีชัยการ

	 	 	 ยกตัวอย่างเช่น	หากนาย	ก.	ใช้บริการบนคลื่นความถี่ย่าน	1800	MHz	ของค่าย	A	อยู่และ

ทราบแล้วว่าสัมปทานคลื่นที่ตนใช้จะสิ้นสุดลงในวันที่	 15	กันยายน	2556	นาย	ก.	ก�าลังอยู่ระหว่าง

การตัดสินใจว่าจะย้ายไปใช้ค่ายไหนดี	ระหว่างสามทางเลือก

   ทางเลือกท่ี	 1	 :	 ค่าย	 B	 ท่ีจูงใจให้	 นาย	 ก.	 ย้ายค่ายไปอยู่ด้วยบนโปรโมชั่น	 3G	 บนคลื่น	 

2100	MHz	 นาย	 ก.	 สนใจมาก	 เพราะผลจากท่ี	 กสทช.	 ก�ากับเพดานราคาลดไป	 15%	 จึงท�าให ้

ค่าบริการรายเดือนออกมาไม่แพงนัก	 แต่ติดที่นาย	 ก.	 ใช้โทรศัพท์รุ่นโบราณอีกทั้งเน้นใช้โทรคุย	 

ไม่ใช้หาข้อมลูเล่นเนต็	โดยหากต้องการย้ายไปใช้	3G	ต้องเปลีย่นไปใช้	smart	phone	ซ่ึงมรีาคาทีสู่งอยู่

   ทางเลือกที่	2	:	ค่าย	C	ที่นาย	ก.	เองก็สนใจเช่นกัน	เพราะแข่งขันโปรโมชั่นราคาค่าบริการ

กับอีกค่ายหนึง่อยู	่ผลจากการแข่งขันท�าให้ราคาไม่แพงมากทัง้คู	่อกีทัง้นาย	ก.	สามารถใช้เครือ่งเดิมได้ 

ไม่ต้องเปลี่ยนรุ่นโทรศัพท์	อย่างไรก็ตาม	นาย	ก.	ก็ทราบว่าคลื่น	900	MHz	ของค่าย	A	จะหมดอายุ

ลงอีกเช่นกันในปี	2558

   ทางเลอืกที	่3	:	ค่าย	D	ท่ีน่าสนใจต่อนาย	ก.	อย่างมากเนือ่งจากใช้คลืน่ความถีย่่าน	1800	MHz	 

เหมือนกับคลื่นที่หมดอายุไป	 ไม่ต้องเปลี่ยนรุ่นโทรศัพท์และโปรโมชั่นราคาก็น่าสนใจเช่นกัน	 

แต่	 นาย	 ก.	 ขอเวลาตัดสินใจเนื่องจากบริเวณแถวบ้านนาย	 ก.	 เป็นจุดอับสัญญาณและคล่ืน 

ของค่ายอื่นเข้าถึงได้ดีกว่า

	 	 	 จากสามทางเลอืกข้างต้น	ชีใ้ห้เหน็ว่าการให้บรกิารของทัง้สามค่าย	ไม่สามารถน�ามาทดแทน

กันได้โดยสมบูรณ์	 สับเปลี่ยนกันได้โดยอัตโนมัติ	 ไม่เหมือนกับการให้บริการประปาหรือไฟฟ้าเพราะ

ลกัษณะการให้บรกิารโทรคมนาคมประกอบไปด้วยคณุสมบตัแิละรายละเอยีดต่างๆ	ทีแ่ตกต่างกนัโดย

ผู้ใช้บริการต้องตัดสินใจเลือกเอง	 กสทช.	 จะยัดเยียดไปไว้ท่ีค่ายใดค่ายหนึ่งโดยผู้ใช้บริการไม่ยินยอม

ไม่ได้	ข้อจ�ากัดและรายละเอียดต่างๆ ทางเทคนิคที่ประกอบในการตัดสินใจเลือกใช้บริการเหล่านี้  

เป็นอกีหนึง่ปัจจยัทีส่่งผลให้ กสทช. ไม่สามารถโอนย้ายลกูค้าทีค่งค้างทัง้ระบบเข้าไปทีผู้่ให้บริการ 

รายใดรายหนึง่ให้เข้ามาสวมสทิธิรบัไปทัง้ 17 ล้านรายได้โดยทนัท ีนอกจากนี	้ยงัประกอบด้วยเหตผุล

ด้านกฎหมายและด้านเทคนิคดังนี้

   1. หากปล่อยให้มีการรับโอนลูกค้า 17 ล้านคนที่คงค้างในระบบไป จะกระทบต่อการ

แข่งขันในตลาด เพราะจะเกิดการผูกขาดการแข่งขันไว้ที่ค่ายใดค่ายหนึ่ง

	 	 	 	 	 แนวทางที่เสนอให้โอนลูกค้าไปไว้ที่ค่ายผู้ให้บริการคลื่นความถี่ย่าน	 1800	 MHz	 

ที่เหลืออยู่ในท้องตลาด	 จะท�าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันอย่างรุนแรงในการแข่งขัน	 ซ่ึงโดย 

หลักการก�ากับดูแลตามรัฐธรรมนูญนั้น	 การแข่งขันต้องเสรีและเป็นธรรม	 การแข่งขันที่เสรีจะท�าให้ 

ผู้ประกอบการแข่งขันกันบนพื้นฐานคุณภาพและราคา	 เพ่ือท่ีจะช่วงชิงจูงใจลูกค้าให้มาใช้บริการ 

ของตน	 แต่หาก	 กสทช.	 ปล่อยให้เกิดการย้ายลูกค้า	 17	 ล้านคนไปไว้บนค่ายใดค่ายเดียวแล้วนั้น	 
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การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเรื่องสิทธิและเสรีภาพในด้านการสื่อสารด้วยการออกประกาศห้ามซิมดับ

ก็จะท�าให้เกิดการผูกขาดการแข่งขันในตลาด	 ขัดกับหลักการตามรัฐธรรมนูญที่ต้องเป็นไปอย่างเสรี

และเป็นธรรมอย่างสิ้นเชิง

  2. ในกรณีมีทางเลือกหลายทาง กสทช. ในฐานะองค์กรผู้ก�ากับดูแลมีหน้าที่รักษาคุ้มครอง

ประโยชน์ให้ผู้บริโภค กสทช . ต้องเลือกแนวทางในการใช้กฎหมายให้เป็นคุณ เกิดประโยชน์ ไม่ใช่

ให้เป็นโทษโดยไปเลือกแนวทางหรือแปลกฎหมายอย่างแคบที่ไปริดรอนสิทธิของประชาชน

	 	 	 การไปต้ังเงื่อนไขว่า	 กสทช.	 จะสามารถแก้ไขปัญหาผู้บริโภคเฉพาะกรณีที่ไม่มีบริการ 

ทางเลือกอื่นในท้องตลาดเท่านั้น	 เท่ากับเป็นการแปลความหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อท�าให้ 

บรกิารสาธารณะเป็นไปอย่างต่อเนือ่งอย่างแคบ	หากแปลความหลกัการให้บรกิารสาธารณะโดยต่อเนือ่ง 

อย่างแคบแบบนั้น	 เท่ากับไปแปลหลักการกฎหมายปกครองท่ีคุ้มครองสิทธิประชาชนอย่างเคร่งครัด	 

และจะส่งผลเป็นการใช้กฎหมายในทางลิดรอนสิทธิของประชาชน	 ซึ่งไม่ถูกต้องเนื่องจากหากใช ้

ความพยายามในการหาทางเลือกที่จะเยียวยาปัญหาซิมดับก็สามารถจะใช้กฎหมายในทางที่เป็นคุณ

และเกิดประโยชน์ไม่ให้ผู้ใช้บริการเดือดร้อนได้

	 	 3.	 สมมติว่าหากมีการโอนย้ายผู้ใช้บริการคงค้างในระบบหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานทั้งหมด	 

17	ล้านคนไปไว้บน	คลืน่ความถีย่่าน	1800	MHz	ของค่ายทีเ่หลอือยูใ่นตลาดได้จรงิกต็าม	ความสามารถ	

(capacity)	ของโครงข่ายและจ�านวน	แบนด์วิดท์	25	MHz	ของค่ายที่ย้ายลูกค้าไปไว้นั้น	ก็มีแนวโน้ม

สูงว่าจะเกิดปัญหาทางเทคนิคกระทบต่อคุณภาพการให้บริการ (QoS) เนื่องจากโครงข่ายท่ีมีอยู่

อาจไม่พอต่อการรองรับลูกค้าเป็นจ�านวนมากเพิ่มเข้าไปอีก อาจจ�าเป็นต้องสร้างโครงข่ายเพิ่ม  

ซึง่กต้็องอาศยัระยะเวลาอกีเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น	เดิมการให้บรกิารบน	คลืน่ความถีย่่าน	1800	MHz	

จ�านวน	25	MHz	มีลูกค้าอยู่แล้วในระบบราว	28	ล้านรายใช้บนโครงข่ายเดิมที่มีอยู่	หากต่อมามีการ	

port	ลูกค้าจากการหมดสัมปทานอีก	17	ล้านคน	ก็จะท�าให้โครงข่ายแบกรับลูกค้าเพิ่มเข้ามารวมเป็น	

45	ล้านคน	มแีนวโน้มสงูทีจ่ะกระทบคณุภาพการให้บรกิาร	โดยผลกระทบดงักล่าวไม่เพยีงเกดิกบัลกูค้า	

17	ล้านคนที่โอนไปไว้ใหม่นี้เท่านั้น	แต่ลูกค้าเดิม	28	ล้านคน	ที่ใช้บริการอยู่เดิมก็จะได้รับผลกระทบ

จากคุณภาพการให้บริการดังกล่าวด้วย	กลายเป็นความโกลาหลไม่จบไม่สิน้จากการแก้ปัญหาไม่ถกูจุด

  4. ศาลปกครองสูงสุดและศาลยุติธรรมได้วางหลักที่เมื่อน�ามาเทียบเคียงแล้วสอดคล้อง 

ต่อกรณีที่ กสทช. ออกประกาศฯ มาตรการคุ ้มครองกรณีซิมดับ	 โดยเทียบเคียงกับค�าสั่ง 

ศาลปกครองสูงสุดที่	161/2551	กรณีศาลสั่งคุ้มครอง	ITV	เพื่อให้การจัดท�าบริการวิทยุโทรทัศน์	UHF	 

อันเป็นบริการสาธารณะด�าเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก	 ทั้งๆ	 ที่ประชาชนยังมี 

ทางเลือกอื่นที่จะดูรายการโทรทัศน์ของสถานีอื่นอีกทั้งมุ ่งคุ ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญของ 

ประชาชนท่ัวไปในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	 โดยจากค�าพิพากษาสะท้อนให้เห็นว่าศาลปกครองสูงสุด 

พจิารณาโดยใช้หลกัความต่อเนือ่งของการจดัท�าบรกิารสาธารณะ	และเคารพหลกักฎหมายรฐัธรรมนูญ 
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สุทธิพล ทวีชัยการ

อันเป็นกฎหมายสงูสดุทีมุ่ง่คุม้ครองสทิธปิระชาชนเป็นส�าคญั	โดยไม่ได้ค�านงึถงึว่าจะต้องไม่มทีางเลอืก 

อื่นใดๆ	 เหลืออยู่ในท้องตลาดเช่นเดียวกับกรณีท่ี	 กสทช.	 ได้ออกประกาศห้ามซิมดับ	 ก็เพ่ือคง 

ความต่อเนือ่งของการให้บรกิาร	ไม่ให้เกดิปัญหากรณซิีมดับและค�านงึถึงประโยชน์สงูสดุของประชาชน 

ตามรัฐธรรมนูญ	 ในทางกลับกันยังมีกรณีที่ศาลแพ่งได้ออกค�าสั่งยกค�าร้องขอคุ้มครองชั่วคราว 

คดีหมายเลขด�าที่	ผบ.	1841/2555	กรณีจอด�าบอลยูโรที่สะท้อนให้เห็นว่า	แม้ไม่มีผู้ได้สิทธิรายอื่นใน 

การถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโรเหลืออยู่เลยก็ตาม	 ศาลก็ยังสั่งให้ยกค�าร้องค�าขอคุ้มครอง	 ชี้ให้เห็นว่า 

การมทีางเลอืกว่าเหลืออยูห่รอืไม่ในตลาด	ไม่ส�าคัญไปกว่าการพจิารณาไปที	่“สทิธิ”	ของผู้ถูกคุม้ครอง	 

โดยศาลไม่ได้น�าเอาหลักว่าต้องไม่มีทางเลือกเหลืออยู่ในตลาดมาพิจารณาด้วย	 แต่ศาลพิจารณา 

ทั้งภาพรวม	โดยชั่งน�้าหนักและพิจารณาสิทธิประโยชน์ต่างๆ	ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

  5. หลักการของประกาศห้ามซิมดับ ที่มุ ่งคุ ้มครองประโยชน์สาธารณะและยึดถือหลัก 

คงความต่อเนือ่งในการให้บริการยงัสอดคล้องกบัแนวปฏบิติัสากล (international best practice)  

โดยจากการศกึษาข้อมลูขององค์กรระหว่างประเทศด้านกจิการโทรคมนาคม	อาท	ิสหภาพโทรคมนาคม

ระหว่างประเทศ	 (ITU)	 สมาคมผู้ประกอบการ	 GSMA	 รวมทั้งผลการศึกษาของหน่วยงานด้าน 

การสื่อสารและเทคโนโลยีของ	World	 Bank	 ก็ระบุชัดเจนว่าในช่วงเวลาการเปล่ียนผ่านจาก	 2G	 

ไปสู่	3G	หลักการส�าคัญที่ผู้ก�ากับดูแลต้องค�านึงถึงอย่างยิ่งคือ	การคงความต่อเนื่องของการให้บริการ

ต่อประชาชนผู้ใช้บริการ	 (ensure	 continuity	 of	 service)	 แม้ในช่วงที่ยังไม่มีการออกใบอนุญาต 

ก็ตาม	 นอกจากนี้	 องค์กรก�ากับดูแลในต่างประเทศก็ใช้หลักคงความต่อเนื่องในการให้บริการและ 

ค�านงึถงึประโยชน์สาธารณะเป็นหลกัประกอบการพิจารณาแนวทางภายหลังส้ินสุดการให้บริการตาม

ใบอนุญาต	อาทิ	ACMA	ของออสเตรเลีย	OFCOM	ของสหราชอาณาจักร	BNetzA	ของเยอรมนี	หรือ	

OFCA	ของฮ่องกง	เป็นต้น

  6. ศาลปกครองกลางมีค�าสั่งไม่รับค�าขอคุ้มครองชั่วคราว กรณีมีผู้ฟ้องขอให้เพิกถอน

ประกาศ กสทช. เร่ืองมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต

สัมปทาน และสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 (“ประกาศห้ามซิมดับ”)

	 	 	 การที	่กสทช.	ออกมาตรการทางกฎมายเพือ่คุม้ครองผูใ้ช้บรกิารเพือ่รองรบัปัญหากรณซีมิดับ	

โดยออกประกาศห้ามซิมดับ	ก�าหนดหน้าที่ให้ผู้ให้บริการ	(รัฐวิสาหกิจและเอกชน)	ผู้รับสัญญาร่วมกัน 

รับผิดชอบให้บริการแก่ผู ้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในคล่ืนความถ่ีย่าน	 1800	 MHz	 ต่อไปอีก 

ช่วงระยะเวลาหน่ึงเพื่อให้การบริการด้านการสื่อสารของประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

ไม่หยุดชะงัก	 และเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการมีโอกาสเลือกโอนย้ายการใช้บริการไปยังระบบอื่น	 

ด้วยตนเอง	 โดยการออกประกาศห้ามซิมดับดังกล่าว	 มีกลุ่มนักวิชาการด้านกฎหมายออกมาวิพากษ์

วิจารณ์ว่าการออกประกาศห้ามซิมดับไม่มีฐานอ�านาจในการออกประกาศ	 และมีความสุ่มเส่ียงที่จะ
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การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเรื่องสิทธิและเสรีภาพในด้านการสื่อสารด้วยการออกประกาศห้ามซิมดับ

กระท�าผิดกฎหมาย	 ซึ่งต่อมา	 บริษัท	 กสท	 โทรคมนาคม	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 หรือ	 (CAT)	 ซ่ึงเป็นผู้ให ้

สัมปทานคลื่นความถี่ย่าน	 1800	 MHz	 ได้ยื่นฟ้องส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 

กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต	ิ(ส�านกังาน	กสทช.)	คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคม	

(บอร์ด	 กทค.)	 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	

(บอร์ด	กสทช.)	ต่อศาลปกครองกลาง	เป็นคดีหมายเลขด�าที่	2128/2556	เกี่ยวกับการใช้อ�านาจตาม

กฎหมายของ	กสทช.	กทค.	และส�านกังาน	กสทช.	ในการออกประกาศ	กสทช.	เร่ือง	มาตรการคุม้ครองผูใ้ช้

บรกิารเป็นการช่ัวคราวในกรณีสิน้สดุการอนญุาต	สมัปทาน	หรอืสญัญาการให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที่	 

พ.ศ.	 2556	 หรือ	 (ประกาศฯ	 ห้ามซิมดับ)	 และการออกค�าส่ังทางปกครองเกี่ยวกับคล่ืนความถี่	 

1800	MHz	 โดยขอให้เพิกถอนประกาศฯ	 ห้ามซิมดับและเรียกค่าเสียหายกว่า	 2	 แสนล้านบาท	 

พร้อมขอให้	กสทช.	อนุญาตให้	CAT	ใช้คลื่นความถี่	 (1800	MHz	ที่สัมปทานหมดอายุ)	ได้ตลอดไป	

โดยไม่มกี�าหนดระยะเวลาคนืคลืน่ความถี	่ท้ังยงัมคี�าขอให้ศาลก�าหนดวธิกีารชัว่คราวก่อนการพิพากษา 

มาพร้อมกับค�าฟ้อง	ต่อมาศาลปกครองกลางได้ตรวจพิจารณาค�าฟ้อง	ค�าชี้แจงของผู้ฟ้องคดี	ค�าชี้แจง 

ของผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสาม	 บันทึกถ้อยค�าของคู่กรณีชั้นไต่สวน	 รวมท้ังเอกสารอื่นๆ	 ในส�านวนคดี	 

ตลอดจนได้ตรวจพิจารณาบทกฎหมายและกฎที่ส�าคัญ	 และได้รับฟังค�าแถลงการณ์ของตุลาการ 

ผู้แถลงคดีตลอดจนพิเคราะห์ค�าขอก�าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพ่ือทุเลาการบังคับตามกฎ	

หรอืค�าสัง่ทางปกครองของผูฟ้้องคดแีล้ว	จึงมคี�าส่ังลงวนัท่ี	12	กมุภาพันธ์	2557	ไม่รับค�าฟ้องบางข้อหา

ไว้พิจารณา	 และยกค�าขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือค�าสั่งทางปกครองไว้ชั่วคราวก่อนการพิจารณา	

ส่งผลให้ข้อหาตามค�าฟ้องของ	 CAT	 ใน	 5	 ประเด็นต้องตกไปและค�าขอคุ้มครองชั่วคราวของ	 CAT	 

ทีต้่องการให้ศาลสัง่ระงบัการใช้และหรือด�าเนนิการใดตามประกาศห้ามซิมดับเป็นการชัว่คราว	จนกว่า

คดจีะถงึทีส่ดุ	จงึต้องตกไปเช่นกนั	เป็นผลดใีห้ประชาชนผูใ้ช้บรกิารทีย่งัตกค้างอยูใ่นระบบ	1800	MHz	

ที่หมดอายุสัมปทานไปเมื่อวันที่	15	กันยายน	2556	จ�านวนกว่า	17	ล้านราย	ยังคงได้รับการคุ้มครอง

ตามประกาศห้ามซิมดับต่อไป

	 	 	 ทั้งนี้	ศาลปกครองกลางได้ให้เหตุผลแห่งการวินิจฉัยในประการที่ส�าคัญ	กรณียกค�าขอทุเลา 

การบังคับของ	CAT	ดังนี้

	 	 	 “...เห็นว่า	 ประกาศดังกล่าวเป็นการใช้อ�านาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	 3	 (กสทช.)	

ตามมาตรา	27	แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่	ฯ	พ.ศ.	2553	โดยก�าหนดหลักเกณฑ์ 

และเงื่อนไขการคุ้มครองผู้ใช้บริการเพ่ือมิให้การได้รับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ท่ีผู้ใช้บริการได้รับ 

ตามปกติต้องสะดุดหยุดลงอันมีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด  

เพื่อบุคคลใด เป็นการเฉพาะ...”
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	 	 	 “...	ศาลได้พิเคราะห์มาตรา	27	(4)	(6)	(7)	(13)	และ	(24)	มาตรา	28	และมาตรา	84	แห่ง	 

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่	ฯ	พ.ศ.	2553	ประกอบกับมาตรา	15	แห่งพระราชบัญญัติ

การประกอบกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	2544	แล้ว	เหน็ว่า	กฎหมายบญัญตัใิห้ผูถ้กูฟ้องคดทีี	่3	(กสทช.)	

มีอ�านาจหน้าท่ีคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ	 และ	

คุม้ครองสิทธใินความเป็นส่วนตวัและเสรภีาพของบคุคลในการสือ่สารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม 

และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่น

ความถี่ท่ีใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม	 ....	 และเพื่อการนี้ 

ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 3	 (กสทช.)	 ย่อมมีอ�านาจออกระเบียบ	ประกาศ	 หรือค�าสั่งอันเกี่ยวกับอ�านาจหน้าที ่

ของตนได้	ทัง้นีผู้ฟ้้องคดี	(CAT)	ในฐานะผูร้บัใบอนญุาตต้องปฏบิติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีก�าหนดในกฎหมาย

ว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และ

กิจการโทรคมนาคม	และตามเงื่อนไขที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่	3	 (กสทช.)	ก�าหนด	โดยจะพักหรือหยุดการให้

บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ได้	เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่	3	(กสทช.)	...

	 	 	 ....ในชัน้นีจ้งึเหน็ว่าการด�าเนนิการของผู้ถกูฟ้องคดีที	่3	(กสทช.)	เป็นการใช้อ�านาจตามกฎหมาย

ในฐานะองค์กรก�ากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อก�าหนดหน้าท่ีให้ผู้ให้สัมปทานและ 

ผู้รับสัมปทานตามการอนุญาต	 สัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ปฏิบัติเพิ่มเติม	 

อันเกี่ยวกับการจัดท�าบริการสาธารณะ	กรณียังไม่พอฟังว่าการออกประกาศ	กสทช.	เรื่อง	มาตรการ

คุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต	 สัมปทาน	 หรือสัญญาการให้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่	พ.ศ.	2556	ซึ่งมีลักษณะเป็นกฎนั้นน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย....”

	 	 	 “เมื่อได้พิเคราะห์แล้วว่าการออกกฎและค�าสั่งพิพาทยังไม่พอฟังว่าเป็นกฎหรือค�าสั่งทาง

ปกครองทีน่่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย	อนัเป็นเงือ่นไขประการแรกของการทีศ่าลจะมอี�านาจมคี�าสัง่ทเุลา 

การบังคับตามกฎหรือค�าสั่งทางปกครองได้	 นอกจากนั้น	 ยังเป็นค�าขอที่เป็นประเด็นเนื้อหาของคดี 

ซึ่งศาลจ�าเป็นต้องแสวงหาข้อเท็จจริงให้ได้ความครบถ้วนจากคู่กรณีท้ังสองฝ่ายเสียก่อน	แล้วจึงจะมี 

ค�าวินิจฉัยต่อไปได้	ดังนั้น	จึงยังไม่มีเหตุอันสมควรที่จะก�าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อทุเลา

การบังคับตามกฎหรือค�าสั่งทางปกครองไว้ชั่วคราวก่อนการพิพากษาตามค�าขอของผู้ฟ้องคดี	(CAT)”

	 	 	 จากค�าวินิจฉัยของศาลปกครองกลางในคร้ังนี้	 ท�าให้ประกาศห้ามซิมดับยังมีผลบังคับใช ้

ต่อไปและยงัสามารถคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลในการส่ือสารถงึกนัโดยทางโทรคมนาคม	และ 

ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คล่ืนความถ่ี	 

อันเป็นสมบัติสาธารณะต่อไปตลอดอายุการคุ้มครองชั่วคราวตามประกาศ16

16	 “เปิดค�าตัดสินศาลปกครองกลาง	ผู้บริโภคเฮ...! ศาลไม่รับค�าร้องชั่วคราว-ท�าให้ประกาศห้ามซิมดับไม่สะดุด”,  
	 (แนวหน้า	:	27	กุมภาพันธ์	2557),	หน้า	11
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การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเรื่องสิทธิและเสรีภาพในด้านการสื่อสารด้วยการออกประกาศห้ามซิมดับ

  7. คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีค�าสั่งให้ กสทช. คุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว  

ในกรณสีิน้สดุการอนญุาตหรอืสมัปทานให้ผูใ้ช้บริการได้รับประโยชน์และใช้บริการได้อย่างต่อเน่ือง

ปราศจากข้อจ�ากัด17

	 	 	 คณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิ(“คสช.”)	ได้ท�าการยดึอ�านาจการปกครองและเข้าจัดระเบยีบ 

การปกครองประเทศได้มีค�าสั่ง	คสช.	ฉบับที่	94/2557	เมื่อวันที่	17	กรกฎาคม	2557	ให้กสทช.	ชะลอ

การด�าเนินการเกี่ยวกับการประมูลคลื่นความถ่ี	 เพ่ือกิจการโทรคมนาคมออกไปเป็นระยะเวลาหนึ่งปี 

นับตั้งแต่วันท่ีมีค�าสั่ง	 ค�าสั่งดังกล่าวเป็นผลท�าให้การประมูลคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม 

ต้องเลื่อนออกไปอีกหนึ่งปี	 จากเดิมที่มีการเตรียมจัดประมูลคล่ืนความถี่	 เพ่ือกิจการโทรคมนาคม 

ในคลื่นความถี่ย่าน	 1800	 MHz	 ในช่วงเดือนสิงหาคม	 2557	 เพ่ือให้ได้ผู้รับใบอนุญาตประกอบ

กิจการและให้สามารถเปิดบริการให้ทันก่อนครบก�าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีส้ินสุด 

การอนุญาต	 สัญญาสัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	 กรณีการสิ้นสุดสัญญา

สัมปทานคลื่นความถี่ย่าน	 1800	MHz	 ซึ่งจะครบก�าหนดในวันที่	 15	 กันยายน	 2557	 เพ่ือให้ผู้ให้

บรกิารรายใหม่สามารถด�าเนนิการให้บรกิารด้านการส่ือสารแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างต่อเนือ่งไม่หยดุชะงัก	 

โดยระหว่างระยะเวลาหนึ่งปีที่ให้ชะลอการประมูลเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของ	 กสทช.	 นั้น	 

ค�าสั่ง	 คสช.	 ฉบับดังกล่าวได้ก�าหนดให้	 กสทช.	 คุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราว	 ในกรณีสิ้นสุด 

การอนุญาตหรือสัมปทาน	 ให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์และใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง	 ปราศจาก 

ข้อจ�ากัดโดยให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในประกาศ	กสทช.	เรื่อง	มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการ

ชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต	สัมปทาน	หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	พ.ศ.	2556	

(ประกาศห้ามซมิดบั)	ซึง่ท�าให้ผูใ้ห้บรกิาร	(รฐัวิสาหกจิและเอกชน	)	ต้องร่วมกันให้บรกิารแก่ประชาชน

ต่อไปอันเป็นการคุ้มครองผู้ใช้บริการให้สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพด้านการส่ือสารได้อย่างต่อเนื่อง	 

ไม่หยุดชะงัก	 ในช่วงการชะลอการจัดประมูลคล่ืนความถี่	 เพ่ือให้กิจการโทรคมนาคม	 ทั้งนี้	 เพ่ือให้

ปรับปรุงกฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

17	 ค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ฉบับที่	 94/2557	 เรื่อง	 การระงับการด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรร 
	 คล่ืนความถีแ่ละก�ากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง	วทิยโุทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคม	สัง่	ณ	วนัที	่17	กรกฎาคม	 
	 2557

_17-0121(001)P4.indd   217 5/17/60 BE   1:42 PM



วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 54 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2559218

สุทธิพล ทวีชัยการ

ไขประเดน็ ข้อโต้แย้ง และความเข้าใจคลาดเคลือ่นเกีย่วกบัการออกประกาศ กสทช.เรือ่ง 
มาตรการคุม้ครองผู้ใช้บรกิารเป็นการชัว่คราวในกรณีส้ินสุดการอนุญาตสัญญาสัมปทาน
หรือสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 (ประกาศห้ามซิมดับ)

  1. การออกประกาศห้ามซิมดบัเป็นการขยายระยะเวลาสัญญาสัมปทานหรอืเป็นการอนญุาต

ให้ใช้คลื่นเป็นเวลาอีก 1 ปีหรือไม่18

	 	 	 ขอชีแ้จงว่า	การออกประกาศห้ามซมิดบั	ไม่เป็นการขยายสญัญาสมัปทานและไม่ใช่การอนญุาต 

ให้ใช้คลื่นความถี่	เพราะการออกประกาศฯ	มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตฯ	

ไม่ใช่จดัสรรคลืน่ความถ่ีใหม่	ให้ผูป้ระกอบการ	และไม่ใช่เพือ่ให้ผูป้ระกอบการใช้คลืน่เพือ่	“ให้บรกิารต่อ”	 

แต่เป็นไปเพือ่ให้ผูใ้ช้บรกิารเดมิไม่ได้รบัผลกระทบจากการส้ินสุดการให้บริการอนัเนือ่งมาจากหมดอาย ุ

สัญญาสัมปทาน	 โดยมีเง่ือนไขว่า	 “เฉพาะกิจชั่วคราว”	 มีก�าหนดเวลาชัดเจนแน่นอน	 ต้องเร่งรัด

ทยอยโอนย้ายลูกค้าให้เสร็จสิ้นในระยะเวลา	1	ปี	และ	“ห้ามรับลูกค้าใหม่”	ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านนี้	 

เพื่อยืนยันได้จริงว่าไม่ได้ใช้เป็น	 tactic	 เพื่อขยายระยะเวลาเพื่อประกอบกิจการตามนัยมาตรา	 45	 

แห่ง	พ.ร.บ.	องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ	พ.ศ.	2557	ที่ก�าหนดให้ต้องจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการ

โทรคมนาคมโดยวธีิการประมลูฯ	หากแต่เป็นมาตรการทีม่ขีึน้เพือ่คุม้ครองผูบ้รโิภคหลงัสญัญาสมัปทาน

หมดอาย	ุเพราะคาดหมายได้อย่างชดัเจนว่าไม่ว่าจะใช้วธิกีารใดๆ	กจ็ะมลูีกค้าคงค้างเหลอือยูใ่นระบบ	

ทั้งนี้	 การออกประกาศเป็นไปเพื่อประโยชน์ผู้บริโภค	 ไม่ให้เกิดการสภาวะซิมดับข้ึน	 เพราะนอกจาก

อ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดสรรคลื่นความถ่ีแล้ว	 กสทช.	 ยังมีหน้าท่ีก�ากับดูแลและคุ้มครอง 

ผู้บริโภคอีกด้วย	ดังนั้น	การหามาตรการคุ้มครองผู้บริโภคโดยการออกประกาศห้ามซิมดับนี้จึงจ�าเป็น 

และถือเป็นทางเลือกท่ีดีที่สุดในการหามาตรการรองรับการคุ ้มครองผู ้บริโภค	 ในทางกลับกัน	 

หาก	 กสทช.	 เลือกที่จะไม่ออกประกาศฯ	 ก็จะเกิดความเสียหาย	 ผู้บริโภคต้องเผชิญชะตากรรมกัน 

เอาเองกบัสภาวะซิมดบั	ตดิต่อสือ่สารไม่ได้หลงัหมดอายสัุมปทาน	โดย	กสทช.	เองกส็ามารถคาดการณ์

เองได้อยูแ่ล้วว่าจะเกดิความเสยีหาย	เช่นนี	้หากปล่อยให้เกิดโดยไม่ด�าเนินการใดเลย	จะเกดิผลกระทบ 

ต่อประชาชนและ	 กสทช.	 จะถูกกล่าวหาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย	 เพราะ	 กสทช.	 

มีหน้าที่โดยตรงที่ต้องหาวิธีป้องกันไม่ให้การบริการสาธารณะทางการสื่อสารต้องหยุดชะงักลงไป

18	 “ปุจฉา-วิสัชนา...! อย่างตรงไปตรงมา : กรณีสิ้นสุดอายุสัมปทานคลื่น 1800 MHz (ตอน 2)”,	 ออนไลน์,	 http:// 
	 www.nbtc.go.th
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การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเรื่องสิทธิและเสรีภาพในด้านการสื่อสารด้วยการออกประกาศห้ามซิมดับ

  2. เหตุใด กสทช. จึงไม่เร่งจัดประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ก่อนหรือทันทีที่สิ้นสุด

สัมปทาน19

	 	 	 ขอชี้แจงว่า	 การเร่งประมูลโดยเอาวันสิ้นสุดสัมปทานเป็นตัวตั้งโดยไม่ค�านึงถึงปัจจัย 

ความพร้อมจะท�าให้ชาติเสียหาย	การจัดสรรคลื่นความถี่ต้องเกิด “ประโยชน์สูงสุด” แก่ประชาชน  

ประเด็นนี้ไม่ใช่	 กสทช.	 จัดประมูลไม่ทันก่อนหมดสัมปทาน	 การเร่งประมูลคลื่นโดยด่วนแบบรีบๆ	 

อาจจะสามารถท�าได้แต่จะเกิดผลกระทบและความเสียหายตามมา	 เนื่องจากการจัดประมูลที่ถูกต้อง	

ต้องสอดคล้องตามหลักกฎหมายและตามหลักวิชาการ	 โดยไม่ปรากฏทั้งในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

อื่นใดที่ก�าหนดให้เร่งประมูล	 “ทันที”	 หลังหมดอายุสัมปทานหรือ	 “ก่อน”	 สัญญาสัมปทานสิ้นสุด 

มีเพียงมาตรา	45	แห่ง	พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ	พ.ศ.	2553	ที่ก�าหนดให้	กสทช.	จัดสรร 

คลื่นความถี่โดยวิธีการประมูล	ส่วนจะจัดประมูลเมื่อใด	อย่างไรนั้น	มาตรา	45	ก�าหนดว่า	“ให้เป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาและเงื่อนไขที่ กสทช. ก�าหนด”	 ฉะนั้นการจะจัดประมูลเมื่อใด 

อย่างไรจึงอยู่ในดุลพินิจของ	กสทช.	ซึ่ง	กสทช.	พิจารณาแล้วเห็นว่าต้อง	“ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุด”  

ตามมาตรา	47	ของรฐัธรรมนญูเป็นประการส�าคญั	โดยการประมลูคลืน่ความถีน่ัน้	เป็นเพยีงวธิกีารหนึง่ 

ในการจัดสรรคลื่นความถ่ี	 เพ่ือให้ทราบว่าผู้ประกอบการรายใดจะเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีสิทธิใช้ 

คล่ืนความถี่	 แต่ไม่ได้หมายความว่าทราบตัวผู้มีสิทธิใช้คล่ืนความถี่แล้ว	 จะสามารถเปิดให้บริการ 

โทรคมนาคมได้เลย	 เพราะจ�าเป็นต้องมีขั้นตอนต่างๆ	ที่ต้องด�าเนินการอีก	 ก่อนที่จะสามารถเปิดให ้

บริการโทรคมนาคมได้	 ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการติดตั้งโครงข่าย	 ดังนั้นหาก	 กสทช.	 เห็นว่า 

ถ้าเร่งจัดประมูลไวเกินไปโดยเพิ่งออกใบอนุญาต	 3G	 ไปยังไม่ถึงปี	 หากประมูลไปแล้วไม่เกิด 

ประโยชน์สูงสุด	 กสทช.	 ย่อมไม่สามารถจัดประมูลได้และจ�าเป็นต้องก�าหนดช่วงระยะเวลา 

ที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามหลักการของกฎหมาย	 และท่ีส�าคัญปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องต้องพร้อม	 

ผู้เข้าประมูลต้องพร้อม	 อุตสาหกรรมกิจการโทรคมนาคมต้องพร้อม	 การจัดประมูลคลื่นจึงจะเกิด 

ประสทิธภิาพและเป็นการส่งเสรมิให้เกดิการลงทนุอย่างมปีระสทิธภิาพในโครงสร้างพืน้ฐานทีใ่ห้บรกิาร

แก่ประชาชนทั่วประเทศ

	 	 	 ตัวอย่างเช่น	 หากมีการประมูลคลื่นความถี่ย่าน	 1800	 MHz	 ทันที	 ณ	 ปัจจุบัน	 และ 

ผู้ชนะประมูลได้เลือกไม่ท�า	2G	หรือ	3G	เพราะมีอยู่แล้วในตลาด	แต่ก้าวข้ามไปท�า	4G	ที่มีลักษณะ 

การบรกิารทีเ่น้นการรองรบัข้อมลู	(data)	อย่างเดียว	ขณะทีก่ารให้บริการเสียง	(voice)	ใช้งานได้ไม่ดีนกั 

เพราะเป็น	VOIP	ซึ่งในประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกก็ทราบข้อจ�ากัดของ	4G	และยังอยู่ระหว่างการพัฒนา	 

19		 “ปุจฉา-วิสัชนา...! อย่างตรงไปตรงมา : กรณีสิ้นสุดอายุสัมปทานคลื่น 1800 MHz (ตอน 2)”,	 ออนไลน์,	 http:// 
	 www.nbtc.go.th
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ดังนั้น	 หาก	 กสทช.	 เห็นว่าเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมยังไม่พร้อม	 อันจะก่อให้เกิดผลกระทบไปยัง 

ผู้บริโภคในท้ายท่ีสุดแล้ว	 แต่หาก	 กสทช.	 เร่งรัดจัดประมูลไป	 การจัดสรรคลื่นก็จะไม่เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อประชาชน	เกิดความเสียหายตามมา	เช่น	ไม่มีผู้เข้าร่วมประมูล	ผู้เข้าประมูลล้วนเป็นรายเดิม	

ประมูลได้แต่ไม่สามารถ	roll	out	การให้บริการได้	ฯลฯ	ประชาชนก็จะไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่	

และกสทช.	ในฐานะผู้ก�ากับดูแลก็ต้องรับผิดชอบ

  3. การเร่งประชาสัมพันธ์โอนย้ายลูกค้าก่อนหมดสัญญาสัมปทานอาจไปกระทบสิทธิตาม

สัญญาสัมปทานที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญจนถึงวันที่สัมปทานหมดอายุ

	 	 	 ขอชี้แจงว่าตามบทเฉพาะกาล	 มาตรา	 305	 ของรัฐธรรมนูญก�าหนดคุ้มครองสิทธิการใช้

คลื่นความถี่ของคู่สัญญาสัมปทานจนกว่าสัมปทานนั้นจะสิ้นผล	ดังนั้น	หาก	กสทช.	ไปเร่งการโอนย้าย

ลูกค้าก่อนสัญญาสัมปทานส้ินสุดในวันท่ี	 15	 กันยายน	 2556	 ก็จะสุ่มเสี่ยงว่าไปกระทบสิทธิที่ได้รับ 

การคุ้มครองไว้ตามรัฐธรรมนูญ	 โดยท�าให้รัฐเสียรายได้	 ขณะที่จะมีผลเป็นการไปเอื้อผู้ประกอบการ 

ที่อยู่นอกสัญญาสัมปทาน	 กสทช.	 จึงต้องด�าเนินมาตรการต่างๆ	 ด้วยความรอบคอบ	 ค�านึงถึงฐาน

อ�านาจตามกฎหมายที่รองรับไว้โดยครบถ้วน	ไม่ไปก้าวล่วงหรือกระทบสิทธิผู้ใด	เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

  4. การเลื่อนจัดประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ก่อนสิ้นสุดสัมปทานฯ จะท�าให้รัฐเสียหาย 

1.6 แสนล้านหรือไม่

	 	 	 ขอให้ข้อมูลว่า	 มีนักวิชาการคนหนึ่งซึ่งเป็นอนุกรรมการเตรียมการจัดประมูลคลื่นความถี่	 

1800	MHz	 ที่	 กสทช.	 เป็นผู้แต่งตั้งไปโจมตี	 การที่	 กสทช.	 เลื่อนการจัดประมูลคลื่น	 1800	MHz	 

ก่อนสิ้นสุดสัมปทานฯ	 ว่า	 ท�าให้รัฐเสียหายเป็นเงินกว่า	 1.6	 แสนล้านบาทนั้น	 ข้อกล่าวอ้างของกลุ่ม 

นักวิชาการดังกล่าวเป็นเรื่องไม่จริงและมีการใส่ความท�าให้เกิดความเสียหาย	 เนื่องจาก	 กสทช.	 

โดย	กทค.	ยังไม่เคยมีมติก�าหนดวันประมูลก่อนสัมปทานคลื่น	1800	MHz	จะสิ้นสุด	จึงไม่มีการเลื่อน

จัดประมูลและไม่มีกรณีประมูลล่าช้า	 ท้ังน้ี	 การจัดประมูลคลื่นความถี่ต้องอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

โดยปัจจัยทุกมิติต้องพร้อมจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน	อันเป็นโจทย์ส�าคัญตามเจตนารมณ์

ของรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งเรื่องนี้บอร์ด	 กทค.	 สี่คน	 ซ่ึงได้รับผลกระทบจากการท่ีถูกใส่ความนี้	 ได้น�าคดีไป

ฟ้องคดีอาญาฐานหมิ่นประมาทต่อศาลอาญา	 ซึ่งศาลอาญาได้ไต่สวนพยานโจทก์อย่างละเอียดพร้อม

เปิดโอกาสให้ทนายฝ่ายจ�าเลยซักค้านอย่างเต็มที่แล้ว	ศาลมีค�าสั่งว่าคดีมีมูลให้ประทับรับฟ้องต่อไป

	 	 	 ขอชีแ้จงว่า	กสทช.	ไม่ได้ท�าให้รฐัเสยีรายได้	เน่ืองจาก	กสทช.	ยงัไม่ได้ก�าหนดวนัจัดประมลูคล่ืน	 

ความถี่ย่าน	 1800	MHz	 เมื่อยังไม่เคยก�าหนดวัน	 ก็จะเรียกว่ามีการเล่ือนไม่ได้ข้อเท็จจริงที่ว่ารัฐ 

เสียหายจากการเลื่อนประมูล	 จึงไม่ตรงกับความเป็นจริง	 โดยที่ถูกต้องคือ	นอกจาก กสทช. ไม่เคย

เลื่อนจัดประมูลแล้ว กสทช. ก็ไม่ได้จัดประมูลล่าช้าอีกด้วย เนื่องจากการจัดประมูลให้ส�าเร็จลุล่วง 

ตามที่กฎหมายก�าหนดและบรรลุตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์ตามกฎหมายนั้น	 รัฐธรรมนูญก�าหนด
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การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเรื่องสิทธิและเสรีภาพในด้านการสื่อสารด้วยการออกประกาศห้ามซิมดับ

ว่าให้	 กสทช.	 จัดสรรคลื่นและก�ากับดูแลโดย	 “ค�านึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน”	 ประกอบกับ 

ไม่มีกฎหมายใดก�าหนดให้เร่งประมูลก่อนหรือทันทีที่สัญญาสัมปทานสิ้นสุดมีเพียงมาตรา	 45	 แห่ง	 

พ.ร.บ.	องคก์รจัดสรรคลืน่ฯ	2553	ทีก่�าหนดว่าการประมลูให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์	วธิีการ	ระยะเวลา 

และเงื่อนไขที่	กสทช.	ก�าหนด	ฉะนั้นการจะจัดประมูลเมื่อใด	อย่างไรนั้น	จึงอยู่ในดุลพินิจของ	กสทช.	 

ซึ่ง	 กสทช.	 พิจารณาโดยรอบคอบจนมาสู่ค�าตอบว่า	 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทุกมิติต้องพร้อม	 จึงจะเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนตามมาตรา	 47	 ของรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดที่เป็นบทบัญญัติ

เก่ียวกับคลื่นความถ่ีไว้โดยเฉพาะ	 เร่ืองนี้จึงไม่ใช่การเลื่อนจัดประมูลหรือประมูลล่าช้า แต่เป็น 

การหาช่วงเวลาที่เหมาะสม เมื่อปัจจัยที่เก่ียวข้องทุกมิติพร้อมและท�าการเยียวยาผู้ใช้บริการ 

คงค้างในระบบได้แล้วจึงจะสามารถจัดประมลูตามมาตรา 45 ต่อไป	ซึง่ในขณะนี	้กสทช.	กไ็ด้เตรยีม

ความพร้อมการจัดประมูล	คลื่นความถี่ย่าน	1800	MHz	โดยเดินหน้าเตรียมการคู่ขนานกันไปด้วย

   การเร่งจัดประมูลโดยเอาวันส้ินสุดสัมปทานเป็นตัวต้ังโดยไม่ค�านึงถึงปัจจัยความพร้อม 

ต่างหากที่จะท�าให้ชาติเสียหาย ขณะที่การจัดประมูลเมื่อปัจจัยทุกมิติพร้อมจะน�ามาซึ่งประโยชน์

และรายได้แก่เศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติโดยรวม

	 	 	 ในทางกลับกัน	สิ่งที่จะท�าให้รัฐเสียหายคือการเร่งจัดประมูลในขณะที่ปัจจัยต่างๆ	ไม่พร้อม	 

การเร่งประมูลคลื่นโดยด่วนแบบรีบๆ	 อาจจะสามารถท�าได้แต่จะเกิดผลกระทบและความเสียหาย 

ตามมา	แต่หาก	กสทช.	จัดประมูลเมื่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องพร้อม	ผู้เข้าประมูลพร้อมอุตสาหกรรมกิจการ

โทรคมนาคมพร้อม	 การจัดประมูลคลื่นก็จะเกิดประสิทธิภาพและเป็นการส่งเสริมให้เกิดการลงทุน 

อย่างยัง่ยนืมปีระสทิธภิาพในการวางโครงสร้างพืน้ฐานทีใ่ห้บริการแก่ประชาชนทัว่ประเทศ	ประโยชน์

และรายได้กจ็ะเกดิแก่ทัง้ประเทศโดยรวมอนัเนือ่งมาจากการให้บริการบนคล่ืนความถ่ีย่าน	1800	MHz	 

จะเป็นกลไกส�าคัญที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต	 เกิดการลงทุนในประเทศ	

การวางโครงข่ายโทรคมนาคม	 การจ้างงาน	 การตลาด	 การลงทุนในเทคโนโลยีใหม่	 เกิดมูลค่า 

ทางเศรษฐกิจต่อการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเองและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง 

ในรูปแบบต่างๆ	ทีเ่กดิจากการอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถีย่่าน	1800	MHz	ต่อเมือ่ปัจจยัทกุมติพิร้อมโดย

ขอเปรียบเทียบให้เห็นถึงผลดี	ผลเสีย	เร่งจัดประมูลคลื่น	ย่าน	1800	MHz	ก่อนสิ้นสุดสัมปทาน	ดังนี้

   ผลดีการเร่งจัดประมูล

	 	 	 1.		 ถ้าจัดประมูลส�าเร็จ	จะเกิดรายได้จากการประมูลเข้ารัฐเร็วขึ้น

	 	 	 2.		 มีผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นย่าน	1800	MHz	ต่อทันที

   ผลเสียการเร่งจัดประมูล

	 	 	 1.		 รัฐไม่มีรายได้เพิ่มขึ้นถ้าการจัดประมูลคลื่นความถี่ย่าน	1800	MHz	ล้มเหลว	เนื่องจาก 

มีแนวโน้มสูงว่าจะมีผู้เข้าประมูลน้อยราย
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	 	 	 2.		 ผูใ้ช้บรกิาร	2G	เดมิส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบ	เพราะไม่สามารถโอนย้ายไปยงัระบบใหม่ 

ได้ทัน	เนื่องจากผู้ชนะการประมูลมีแนวโน้มจะใช้คลื่นความถี่ย่าน	1800	MHz	ไปให้บริการในระบบ	

4G	 ซึ่งไม่ได้ตอบสนองความต้องการเดิมของผู้ใช้บริการที่เป็นระบบ	 2G	 รวมทั้งการที่จัดการประมูล

เร็วแล้ว	 ได้ผู้มีสิทธิในการใช้คลื่น	 1800	ก่อนสิ้นสุดสัมปทาน	 ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ได้สิทธิในการใช้ 

คลืน่นีจ้ะสามารถเปิดให้บรกิารได้ทันท	ีเพราะต้องมข้ัีนตอนต่างๆ	ท่ีต้องด�าเนนิการโดยเฉพาะการสร้าง

โครงข่ายซึ่งต้องใช้เวลาด�าเนินการเป็นปีส่งผลมาจากการที่เพิ่งเสร็จสิ้นการประมูล	3G	ไปเมื่อปี	2555	

และปัจจุบันอยู่ระหว่างการเดินหน้าสร้างโครงข่าย	3G	ให้ครอบคลุมทั่วประเทศตามที่กสทช.	ก�าหนด

ในเงือ่นไขใบอนญุาต	ซึง่ต้องใช้เงนิลงทุนสงูนับหมืน่ล้านบาทในการสร้างโครงข่ายทีต้่องอาศยัเงนิลงทนุ

จัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่	 โดยอาจส่งผลกระทบต่อการระดม 

เงินมาเข้าประมูลคลื่นความถี่ย่าน	 1800	 MHz	 ที่จะจัดขึ้นได้	 รวมทั้งผู ้ประกอบการบางราย 

ยังถือครองคลื่นความถี่ย่าน	 1800	MHz	 ที่สัมปทานยังไม่หมดอายุอยู่จ�านวนหนึ่งซ่ึงอาจไม่สามารถ

เข้าประมูลได้

	 	 	 3.		 หากเป็นไปตามข้อเสนอของนักวิชาการบางคนท่ีให้เร่งประมูล	 โดยไม่ให้ออกประกาศ

ก�าหนดมาตรการทางกฎหมายห้ามซมิดบั	ผลคอืเมือ่สิน้สดุสมัปทาน	ซิมจะดับ	ผูใ้ช้บรกิาร	2G	ของคลืน่	 

1800	เดมิ	อาจถกูลอยแพและอาจต้องโอนย้ายไปใช้บรกิาร	2G	ของค่ายทีส่มัปทานยงัเหลอือกีหลายปี 

ซึ่งเหลืออยู่เพียงเจ้าเดียวในตลาด	ท�าให้เกิดการผูกขาดการให้บริการ	2G

	 	 	 4.		 การเปิดให้บริการ	4G	จะใช้เวลานานขึ้น	เนื่องจากการให้บริการไม่สามารถใช้โครงข่าย	 

2G	 เดิมได้	 จึงต้องทยอยสร้างโครงข่ายขึ้นใหม่ที่ต้องใช้การลงทุนมหาศาลในการจัดสร้างโครงสร้าง 

พืน้ฐานด้านโทรคมนาคมในระบบสาธารณปูโภคขนาดใหญ่	และอาศยัระยะเวลาด�าเนนิการ	ครัน้จะไปใช้ 

โครงข่าย	3G	ก็ยังไม่ได้เพราะผู้รับอนุญาตทั้ง	3	ราย	ที่เพิ่งได้รับใบอนุญาตในวันที่	7	ธันวาคม	2555	

ยังติดตั้งโครงข่ายไม่สมบูรณ์

	 	 	 5.		 อาจมีคลื่นความถี่จ�านวนหนึ่งไม่ได้รับการจัดสรร	ซึ่งตามรัฐธรรมนูญก�าหนดให้	กสทช.	

จัดสรรคลืน่ความถีโ่ดยค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุ	ดงันัน้	การเร่งจดัสรรคล่ืนอย่างฉกุเฉนิในกรณทีีย่งัไม่มี

ปัญหาขาดแคลนคลื่นและปัจจัยต่างๆ	 ยังไม่พร้อม	 เนื่องจากคลื่น	 1800	 ตามสัมปทานที่จะสิ้นสุด 

มีลักษณะเป็นคลื่นฟันหลอ	 หากจัดสรรไปเร็วมีโอกาสที่จะมีคลื่นเหลือ	 ท�าให้การใช้ทรัพยากรคลื่น

ความถี่ก็จะไม่เกิดประโยชน์สูงสุด	ไม่เกิดประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรสาธารณะ

	 	 	 6.		 อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือที่รองรับ	4G	และเทคโนโลยี	4G	ในปัจจุบันยังมีราคาแพงและ 

หายาก	 เม่ือเทียบกับ	 2G	 และ	 3G	 อันจะกระทบต่อต้นทุนและส่งผลต่อค่าบริการและค่าใช้จ่ายท่ี 

ผู้บริโภคผู้ต้องการใช้บริการต้องแบกรับ
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	 	 	 7.		 คลื่นความถี่ย่าน	 1800	MHz	 ที่ว่างอยู่ไม่สามารถเรียกคืนมาเพ่ือปรับปรุงการใช้งาน

คลื่นความถี่	 (refarm)	 เพื่อให้การจัดสรรคลื่นเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นได้	 เนื่องจากการขยับ	 block	 

ปรับช่วงความถี่เพื่อให้ช่วงคลื่นที่อยู่ห่างกัน	(คลื่นฟันหลอ)	ให้มาติดกัน	ต้องอาศัยระยะเวลาเพียงพอ

ด�าเนินการ	ดังนี้

	 	 	 	 	 1)		 ต้องมีการเจรจากับคู่สัญญาสัมปทานเจ้าของสิทธิการใช้งานคลื่นในการขยับช่วง

ความถี่ให้ตรงกับแผงวิทยุ

	 	 	 	 	 2)		 การปรับปรุงช่วงการใช้คลื่นต้องแก้ไขแผนแม่บทหรือแผนความถี่ที่มีขั้นตอน

ตามกฎหมายที่ให้จัดประเมินผลและปรับปรุงในภาพรวม	 การไปแก้ไขบางจุดจะสุ่มเสี่ยงถูกโจมตีว่า 

เลือกปฏิบัติ	ช่วยเหลือผู้ประกอบการบางราย	ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย

ในการ	refarm

	 	 	 8.		 มีแนวโน้มว่าการประมูล	 4G	 จะล้มเหลว	 เนื่องจากผู้เข้าประมูลอาจมีน้อยราย	 และ 

รายที่ไม่มีสิทธิเข้าประมูลอาจใช้สิทธิฟ้องร้องเพื่อห้ามจัดการประมูล

บทสรุป
	 	 การออกประกาศ	 กสทช.	 เรื่อง	 มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุด 

การอนญุาต	สมัปทาน	หรอืสญัญาการให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที	่พ.ศ.	2556	(“ประกาศห้ามซมิดบั”)

เป็นการเยียวยาผู้ใช้บริการที่คงค้างในระบบราว	17	ล้านคน	หลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน	โดยก�าหนด

หน้าที่ให้ผู้ให้บริการ	 (รัฐวิสาหกิจและเอกชน)	 ร่วมกันรับผิดชอบให้บริการแก่ประชาชนต่อไปอีก 

ช่วงเวลาหนึ่งตามมาตรฐานเดิม	 เพื่อท�าให้บริการสาธารณะด้านการสื่อสารโทรคมนาคมมีความ 

ต่อเนื่องไม่สะดุดหยุดลง	โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถเลือกโอนย้ายไปใช้บริการกับ 

ผูใ้ช้บรกิารรายอ่ืนใดในคลืน่ย่านความถีอ่ืน่	ตามความประสงค์ของตนเอง	อนัเป็นการคุม้ครองประชาชน

ผูบ้รโิภคให้ยงัสามารถใช้บรกิารด้านการสือ่สารผ่านกจิการโทรคมนาคม	ต่อไปได้อย่างต่อเนือ่งไม่หยดุ

ชะงกั	ซึง่เป็นไปตามหลกักฎหมายปกครองเร่ืองการให้บริการสาธารณะ	ท่ีรัฐจะต้องด�าเนนิการให้มกีาร

บริการสาธารณะอย่างเสมอภาคและต่อเนื่อง

	 	 นอกจากนี้	 การออกประกาศห้ามซิมดับดังกล่าว	 ยังเป็นการคุ้มครองให้ประชาชน	 สามารถ

ติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างต่อเนื่อง	 อันเป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนในด้าน

การสื่อสารและการเข้าถึงบริการการสื่อสาร	 ที่มีการรับรองในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	

และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับต่างๆ	 ก็ได้มีบทบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพด้านการ

สื่อสารเอาไว้ด้วย	 ซึ่งคาดว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะมีการยกร่างขึ้นมาก็จะมีการบัญญัติก�าหนด 

หลักการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในเรื่องนี้ไว้เช่นกัน
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สุทธิพล ทวีชัยการ

	 	 นอกจากนี้	 การที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีค�าส่ังที่	 94/2557	 ก�าหนดมีการบังคับใช้

ประกาศห้ามซิมดับต่อไปเพื่อคุ้มครองประชาชนผู้ใช้บริการ	 ไม่ให้อยู่ในสภาวะซิมดับในช่วงที่มีการ

ชะลอการประมูลคลื่นความถี่และปรับปรุงกฎหมาย	 ก็เป็นบทพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าการด�าเนินการ 

ของกสทช.	 ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเรื่องสิทธิและเสรีภาพในด้านการสื่อสาร	 ด้วยการออก

ประกาศห้ามซมิดบั	เป็นไปอย่างถกูต้องและเกดิประโยชน์ต่อประชาชนสอดคล้องกบัภารกจิของ	กสทช.

ที่จะต้องด�าเนินการตามกฎหมายแล้ว	แต่การที่จะท�าให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในส่วนนี้เป็นไป

อย่างย่ังยืนและเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั้น	 จ�าเป็นจะต้องแก้ไขปรับปรุง	 พ.ร.บ.	 องค์กรจัดสรรคลื่น

ความถี่ฯ	พ.ศ.	2553	ให้มีบทบัญญัติก�าหนดมาตรการเยียวยาผู้บริโภคในระหว่างการเปลี่ยนผ่านจาก

ระบบสัมปทานไปสู่ระบบใบอนุญาตให้ชัดเจนด้วย
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 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

 

คําส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับที่  ๙๔/๒๕๕๗ 

เรื่อง  การระงับการดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่ 
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม 

 

 

เพื่อให้การดําเนินการของ  กสทช.  ในการประมูลคล่ืนความถ่ีเพื่อกิจการโทรคมนาคม   
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปอย่างรอบคอบ  เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการให้ได้รับประโยชน์และใช้บริการ
ได้อย่างต่อเนื่อง  ปราศจากข้อจํากัดในช่วงเวลาเปล่ียนผ่านการสิ้นสุดการสัมปทาน  และคุ้มครอง
ประโยชน์สาธารณะ  คณะรักษาความสงบแห่งชาตจิึงมีคําสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้  กสทช.  ชะลอการดําเนินการเกี่ยวกับการประมูลคลื่นความถ่ีเพื่อกิจการ
โทรคมนาคม  ออกไปเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่มีคําสั่งนี้   

ในระหว่างชะลอการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้  กสทช.  คุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว  
ในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตหรือสัมปทาน  ให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์และใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง  
ปราศจากข้อจํากัด  โดยให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง   
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว
ในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ข้อ ๒ ให้  กสทช.  ดําเนินการให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย  ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  
หรือคําสั่งที่เก่ียวข้อง  หรือแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งที่เก่ียวข้อง   
เพื่อรองรับการดําเนินการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส  เป็นธรรม  และสามารถตรวจสอบได้  อันจะทําให้
การดําเนินการของหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลสูงสุด   
และสอดคล้องกับแนวนโยบายการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐ  โดยคํานึงถึงความมั่นคงของรัฐ 
และประโยชน์สาธารณะ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วนัที่  ๑๗  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
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สุทธิพล ทวีชัยการ

 หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ    ๑๐๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีส้ินสุดการอนุญาต   
สัมปทาน  หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่การให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายใต้การอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญาการให้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนที่  จะสิ้นสุดสัญญาการให้บริการ  ซ่ึงแผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถี่  (พ.ศ.  ๒๕๕๕)  
กําหนดไว้อย่างชัดเจนว่า  เม่ือสิ้นสุดอายุการอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญาประกอบกิจการโทรคมนาคม
ใดแล้วให้รัฐวิสาหกิจต้องคืนคลื่นความถี่ที่ให้บริการเพื่อนําไปจัดสรรใหม่โดยระบบใบอนุญาตต่อไป   
แต่ปรากฏว่า  การโอนย้ายผู้ใช้บริการออกจากระบบไม่สามารถโอนย้ายได้ทั้งหมดในวันส้ินสุดสัญญาสัมปทาน
เนื่องจากมีข้อจํากัดทางเทคนิคและปัญหาข้อกฎหมายซ่ึงจะกระทบต่อผู้ใช้บริการ  และไม่สามารถ 
ใช้มาตรการอ่ืนเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับผลของ 
การส้ินสุดสัญญาดังกล่าว  ให้มีความต่อเนื่องในการให้บริการ  การคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ  และคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการให้ได้รับประโยชน์และใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องปราศจากข้อจํากัดในช่วงเวลาเปล่ียนผ่าน 
การส้ินสุดการอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่  ในระหว่างที่การจัดสรรคลื่นความถี่
ดังกล่าวแก่ผู้รับใบอนุญาตรายใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงกําหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวเพื่อใช้บังคับ 
ในกรณีสัญญาสัมปทานส้ินสุดลง   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๔)  (๖)  (๗)  (๑๓)  และ  (๒๔)  มาตรา  ๒๙  ประกอบ
กับมาตรา  ๘๓  และมาตรา  ๘๔  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  อันเป็นกฎหมาย 
ที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๖๑  
และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และอํานาจตามมาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับ 
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  
มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงกําหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวเพื่อมิให้การได้รับบริการ
โทรศัพท์เคล่ือนที่ที่ผู้ใช้บริการได้รับตามปกติต้องสะดุดหยุดลง  ไว้ดังต่อไปนี้ 
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การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเรื่องสิทธิและเสรีภาพในด้านการสื่อสารด้วยการออกประกาศห้ามซิมดับ

 หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ    ๑๐๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีส้ินสุด 
การอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
“สัญญาสัมปทาน”  หมายความว่า  การอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญาที่รัฐวิสาหกิจนําคล่ืนความถี่

มามอบหมายให้เอกชนประกอบกิจการโทรคมนาคม   
“ผู้ให้บริการ”  หมายความว่า  ผู้ให้สัมปทานและผู้รับสัมปทานเดิมตามสัญญาการอนุญาต  สัมปทาน  

หรือสัญญาที่ส้ินสุดลง   
“ผู้ใชบ้ริการ”  หมายความว่า  ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ในวันที่การอนุญาต  สัมปทาน  หรือ

สัญญาส้ินสุดลง   
ข้อ ๓ เม่ือส้ินสุดสัญญาสัมปทาน  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายของผู้ใช้บริการที่ยัง 

ไม่อาจโอนย้ายไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่รายอ่ืนได้และเป็นการคุ้มครองผู้ใช้บริการให้สามารถ 
ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการจัดประมูลคล่ืนความถี่และ 
การโอนย้ายผู้ใช้บริการไปสู่ผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับจัดสรรคล่ืนความถี่  ในระหว่างที่ยังไม่ส้ินสุดระยะเวลา 
ความคุ้มครองที่คณะกรรมการกําหนดตามข้อ  ๙  ให้ผู้ให้บริการมีหน้าที่ให้บริการต่อไปเป็นการชั่วคราว  
โดยจะต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการส้ินสุดสัญญาสัมปทาน  และสิทธิของผู้ใช้บริการที่จะได้รับความคุ้มครอง
ให้สามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สัญญาให้บริการเดิม  รวมทั้งต้องอํานวยความสะดวก 
แก่ผู้ใช้บริการในการใช้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคล่ือนที่ของตนจนส้ินสุดระยะเวลาความคุ้มครอง  
ซ่ึงต้องไม่เกินหนึ่งปี  นับแต่วันส้ินสุดสัญญาสัมปทาน 

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการโอนย้ายออกจากระบบไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่รายอ่ืนหมดก่อน
ระยะเวลาหนึ่งปี  หรือผู้ให้บริการได้รายงานต่อคณะกรรมการและพิสูจน์ได้ว่าเลขหมายที่ยังคงอยู่ในระบบ  
ไม่ปรากฏข้อมูลการใช้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน  คณะกรรมการอาจสั่งให้ยุติหน้าที่การให้บริการ
ตามประกาศนี้ได้  

ข้อ ๔ ก่อนสัญญาสัมปทานจะส้ินสุดลงไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน  ผู้ให้บริการจะต้องจัดทําแผน
ความคุ้มครองผู้ใช้บริการเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยคณะกรรมการอาจมี
คําส่ังแก้ไขเพิ่มเติมแผนความคุ้มครองผู้ใช้บริการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นได้  ทั้งนี้  คณะกรรมการจะต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้รับแผนความคุ้มครองผู้ใช้บริการดังกล่าว   
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สุทธิพล ทวีชัยการ

 หน้า   ๕๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ    ๑๐๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

เม่ือประกาศนี้มีผลใช้บังคับแล้ว  หากสัญญาสัมปทานมีระยะเวลาสิ้นสุดเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน  
ผู้ให้บริการต้องจัดทําแผนความคุ้มครองผู้ใช้บริการเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ   

ในระหว่างที่คณะกรรมการยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบแผนความคุ้มครองผู้ใช้บริการ  ให้ผู้ให้บริการ
มีหนา้ที่ให้บริการต่อไปโดยจะพักหรือหยุดการให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ได้ 

ข้อ ๕ แผนความคุ้มครองผู้ใช้บริการตามข้อ  ๔  อย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ข้อมูลการให้บริการ  เช่น  ข้อมูลผู้ใช้บริการ  จํานวนเงินคงค้างในระบบ    
(๒) แผนงานประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการส้ินสุดสัญญาสัมปทาน 
(๓) แผนงานส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคล่ือนที่ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ  ไม่เลือกปฏิบัติ  และเป็นไปอย่างทั่วถึง   
(๔) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ  และภาระที่เกิดขึ้นจากการที่ต้องรักษาคุณภาพมาตรฐาน 

ในขณะที่จํานวนผู้ใช้บริการลดลงตลอดเวลา   
ข้อ ๖ ในระหว่างระยะเวลาความคุ้มครอง  ผู้ให้บริการมีหน้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังนี้ 
(๑) จะพักหรือหยุดการให้บรกิารไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ได้ 
(๒) ไม่มีสิทธิรับผู้ขอใช้บริการรายใหม่  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการรับโดยให้สัญญาบริการหรือโดย

ผ่านบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคล่ือนที่ 
(๓) รักษาคุณภาพการให้บริการและกําหนดค่าบริการตามประกาศที่เก่ียวข้อง 
(๔) ประชาสัมพันธ์แจ้งเงื่อนไขความคุ้มครอง  กําหนดระยะเวลาส้ินสุดความคุ้มครอง   

และบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคล่ือนที่  ให้ผู้ใช้บริการทราบอย่างต่อเนื่องตามที่กําหนดในแผนงาน
ตามข้อ  ๕  (๒) 

(๕) เร่งรัดการโอนย้ายผู้ใช้บริการตามที่กําหนดในแผนงานตามข้อ  ๕  (๓)  และรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาช่องทางและเพิ่มประสิทธิภาพในการโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

(๖) ให้รายงานจํานวนผู้ใช้บริการคงเหลือให้คณะกรรมการทราบภายในวันที่เจ็ดของทุกเดือน 
ข้อ ๗ ในช่วงระยะเวลาคุ้มครอง  ให้ผู้ให้บริการเป็นผู้รับชําระเงินรายได้จากการให้บริการ

แทนรัฐโดยแยกบัญชีการรับเงินไว้เป็นการเฉพาะ  แล้วรายงานจํานวนเงินรายได้และดอกผลที่เกิดขึ้นซ่ึงได้
หักต้นทุนค่าใช้โครงข่าย  ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม  ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ   
และต้นทุนค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นในการให้บริการแล้ว  ส่วนที่เหลือให้นําส่งสํานักงานเพื่อตรวจสอบ 
ก่อนนําส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป 

การตรวจสอบการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้สํานักงานแต่งตั้งคณะทํางานคณะหนึ่งจํานวน 
ห้าคน  ประกอบด้วย  ผู้แทนกระทรวงการคลัง  ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   
ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด  ผู้เช่ียวชาญด้านการเงินและบัญชหีนึ่งคนและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์หนึ่งคน  
โดยมีผู้แทนสํานักงานเป็นเลขานุการคณะทํางาน 
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การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเรื่องสิทธิและเสรีภาพในด้านการสื่อสารด้วยการออกประกาศห้ามซิมดับ

 หน้า   ๕๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ    ๑๐๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อ ๘ เพื่อกําหนดกรอบระยะเวลาที่แน่นอนในการจัดสรรคล่ืนความถี่ที่ใช้อยู่ในสัญญา
สัมปทาน  คณะกรรมการจะจัดทําแผนการประมูลคลื่นความถี่ที่ใช้อยู่ในสัญญาสัมปทานเพื่อกําหนดกรอบ
ระยะเวลาในการจัดสรรคล่ืนความถี่ตามมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่ 
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓   

แผนการประมูลคล่ืนความถี่ตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับกําหนด
ระยะเวลาการประมูลคลื่นความถี่แล้วเสร็จ   

ข้อ ๙ ในกรณีระยะเวลาความคุ้มครองยังไม่ส้ินสุด  เม่ือคณะกรรมการได้จัดสรรคล่ืนความถี่
ให้กับผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่รายใหม่แล้ว  ให้คณะกรรมการกําหนดวันหยุดการให้บริการซ่ึงถือ
เป็นวันส้ินสุดระยะเวลาความคุ้มครอง  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบถึงกําหนดวันหยุดให้บริการดังกล่าว
เพื่อเตรียมความพร้อมในการนําคล่ืนความถี่ไปให้บริการใหม่   

ผู้ให้บริการมีหน้าที่จะต้องแจ้งถึงวันหยุดให้บริการแก่ผู้ใช้บริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน  
ก่อนที่ผู้ให้บรกิารจะหยุดให้บริการ 

ข้อ ๑๐ เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครอง  หากยังมีผู้ใช้บริการคงเหลือที่ไม่แจ้งความประสงค์
จะขอย้ายไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่รายอ่ืน  ให้ส้ินสุดระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว 
ตามประกาศนี้  

ในกรณีที่ผู้ให้บริการมีเงินค้างชําระแก่ผู้ใช้บริการตามวรรคหนึ่ง  ผู้ให้บริการต้องคืนเงินนั้นแก่
ผู้ใช้บริการ  ทั้งนี้  การคืนเงินให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  
มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ข้อ  ๓๔  โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
พลอากาศเอก  ธเรศ  ปุณศรี 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
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*	 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ,	 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร	 “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”	 (นธป.)	 รุ่นที่	 3	 
	 ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

1. บทน�า
	 	 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 เป็นหลักการพื้นฐานของประเทศเสรีประชาธิปไตยท่ีอยู่บน

รากฐานของความเป็นนิติรัฐ	เห็นได้จากรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศได้มีบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนปรากฏไว้ในรัฐธรรมนูญ	 หรือบางประเทศได้ให้ความส�าคัญถึงการรับรองและ

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยกล่าวถึงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพไว้ในอารัมภบทของรัฐธรรมนูญ

เช่น	รัฐธรรมนูญของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส	เป็นต้น

	 	 อย่างไรก็ดี	 แม้ว่าการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นเร่ืองได้รับการรับรองด้วยบทบัญญัติแห่ง

รฐัธรรมนูญ	และเป็นเรือ่งทีร่ฐัจะต้องให้ความส�าคญัเป็นล�าดับแรก	แต่ในการคุม้ครองสทิธิ	และเสรภีาพ

บางประการ	ประชาชนยงัคงมข้ีอจ�ากดัในการเข้าถงึ	เช่น	สิทธแิละเสรีภาพของประชาชนในการเข้าถงึ

กระบวนการยุติธรรม	 เป็นต้น	 ซึ่งข้อจ�ากัดมาจากหลายสาเหตุ	 ท�าให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

ของประชาชนไม่ได้รบัความสะดวก	รวดเรว็	และทัว่ถงึดงัเช่นทีก่�าหนดไว้ในบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนญู	 

ซึ่งในปัจจุบันรัฐได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าว

	 	 บทความนี้	 จึงขอน�าเสนอข้อพิจารณาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ด้านการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	 โดยมีการน�าเสนอแนวความคิดและหลักความคุ้มครองสิทธิ 

และเสรีภาพของประชาชนด้านการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	 สาระส�าคัญของการคุ้มครองสิทธิ	

และเสรีภาพ	รวมถึงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนด้านการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ	เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องน�าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย*

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ด้านการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

(The protection of rights and liberties

in accessing justice)
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การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนด้านการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
(The protection of rights and liberties in accessing justice)

1 วรพจน์	วิศรุตพิชญ์,	สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ,	กรุงเทพมหานคร,	วิญญูชน,	2538,	หน้า	21.
2	 หยุด	แสงอุทัย,	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป,	กรุงเทพฯ,	ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	พิมพ์ครั้งที่	 9,	 
	 หน้า	188.
3		 บรรเจิด	 สิงคะเนติ,	 หลักพื้นฐานเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์,	 กรุงเทพฯ,	 วิญญูชน,	 2555,	 
	 พิมพ์ครั้งที่	4,	หน้า	49.
4		 วรพจน์	วิศรุตพิชญ์,	อ้างแล้ว,	หน้า	22.
5		 บรรเจิด	สิงคะเนติ,	อ้างแล้ว,	หน้า	51.
6		 บรรเจิด	สิงคะเนติ,	อ้างแล้ว,	หน้า	51.

2. แนวความคิดและหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนด้านการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม

  2.1 ความหมายและประเภทของสิทธิและเสรีภาพ

    “สทิธ”ิ ตามความหมายโดยท่ัวไป	หมายถึง	อ�านาจท่ีกฎหมายรับรองคุม้ครองให้แก่บคุคล 

ในอันทีจ่ะเรยีกร้องให้บคุคลอืน่กระท�าการอย่างใดอย่างหนึง่	สทิธจิงึก่อให้เกดิหน้าทีแ่ก่บคุคลอืน่ด้วย1 

กล่าวอีกนยัหนึง่	สทิธเิป็นประโยชน์ท่ีกฎหมายรบัรองและคุม้ครองให้	และเป็นกรณทีีก่ฎหมายบัญญตัิ

ให้ประโยชน์แก่บุคคลไว้โดยบุคคลผู้ได้รับประโยชน์สามารถใช้สิทธิทางศาลเพื่อรักษาสิทธิ2

	 	 	 	 นอกจาก	“สทิธ”ิ	ตามความหมายทัว่ไปแล้ว	“สทิธติามรัฐธรรมนูญ”	จะหมายถงึอ�านาจ

ตามรัฐธรรมนูญ	 ที่ได้บัญญัติให้การรับรองคุ้มครองแก่บุคคลในการที่จะกระท�าหรือไม่กระท�าการใด 

ซึง่ในบางกรณีการรบัรองดงักล่าวได้ก่อให้เกดิสทิธเิรยีกร้องให้รฐัด�าเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่เป็นสทิธิ

ตามกฎหมายมหาชน	(das	subjektive	öffentliches	Recht)	ทีผู่กพันองค์กรผู้ใช้นโยบายรัฐทัง้หลาย

ที่จะต้องให้การเคารพและคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว3

	 	 	 	 ส่วน	 “เสรีภาพ” คืออ�านาจของบุคคลในอันท่ีจะก�าหนดตนเองด้วยใจตามปรารถนา

ปราศจากการขู่เขญ็ให้ต้องกระท�าการหรอืไม่กระท�าการจากบคุคลภายนอก4	เสรภีาพจงึหมายถึงอ�านาจ

ในการก�าหนดตนเองโดยอสิระของบุคคลทีจ่ะกระท�าการใดหรอืไม่กระท�าการใดอนัเป็นอ�านาจทีเ่หนือ

ตนเอง5

	 	 	 	 สทิธแิละเสรภีาพ	มกัเป็นค�าทีใ่ช้ควบคูกั่น	แต่มลีกัษณะแตกต่างกนับางประการทีส่�าคญั	คอื	 

สิทธิเป็นประโยชน์ในการที่บุคคลจะเรียกร้องจากบุคคลอื่น	 ส่วนเสรีภาพ	 คือ	 ประโยชน์ในลักษณะ 

ที่บุคคลจะกระท�าการใด	ๆ 	โดยไม่ถูกบังคับหรือตกอยู่ภายใต้อาณัติ	เป็นอ�านาจที่บุคคลมีเหนือตนเอง

ในการตัดสินใจกระท�าการใด	ๆ	เสรีภาพจะไม่ก่อให้เกิดหน้าที่ต่อบุคคลอื่น6
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สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย

	 	 การก�าหนดประเภทของสิทธิและเสรีภาพ	 อาจแบ่งออกได้หลายลักษณะ	 ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึง

การแบ่งสทิธแิละเสรีภาพตามแนวความคดิของเยอรมนัโดย	Georg	Jellineck	ผูเ้สนอแนวคดิดงักล่าว	

โดยสรุปได้	3	ประเภท	ดังนี้7

	 	 1.	 สิทธิในเชิงปฏิเสธ	 (Status	 Negativus)	 สิทธิในเชิงปฏิเสธมีลักษณะเป็นสิทธิในการ

ป้องกัน	(Abewehrrecht)	เป็นสิทธิในการปัดป้องการก้าวก่ายของอ�านาจรัฐเพื่อปกป้องเสรีภาพของ

ปัจเจกบุคคล	 เช่น	 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น	 เสรีภาพในเคหสถาน	 เสรีภาพในทางวิชาการ

เป็นต้น

	 	 2.	 สิทธใินเชงิเรยีกร้อง	(status	Potivus)	เป็นสิทธใินการเรียกร้องให้รัฐด�าเนินการเพ่ือประโยชน์

ของบุคคล	และสิทธิดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	เช่น	สิทธิที่จะใช้สิทธิทางศาล	สิทธิใน

การได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สิทธิในการรับบริการสาธารณสุข	เป็นต้น

	 	 3.	 สิทธิกระท�าการ	 (Status	 activus)	 เป็นสิทธิของบุคคลในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้าง

เจตจ�านงทางการเมือง	 ซึ่งมักออกมาในรูปของ	 “สิทธิพลเมือง”	 เช่น	 สิทธิเลือกต้ัง	 และมักจะจ�ากัด 

ให้เฉพาะเพียงพลเมืองของชาตินั้น	เช่น	สิทธิเลือกตั้ง	สิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้ง	เป็นต้น

 

  2.2 หลักการคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (die Gewähleistung  

persönlicher Grundrechte)

	 	 	 	 หลกัการคุ้มครองสทิธแิละเสรภีาพ	เป็นหลกัการพืน้ฐานทีส่�าคญัของหลกันติริฐัการกระท�า 

ของรัฐท้ังหลายต้องด�าเนินการให้สอดคล้องกับคุณค่าของสิทธิของประชาชนตามที่บทบัญญัติไว้ 

ในรฐัธรรมนญู	การแทรกแซงสทิธแิละเสรภีาพของบคุคล	รฐัจะสามารถกระท�าได้เฉพาะ	เมือ่มกีฎหมาย

ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากตัวแทนของประชาชนอนุญาตไว้เท่านั้น	 ท้ังนี้ตามหลักความชอบธรรมทาง

ประชาธิปไตย8	ซึ่งการคุ้มครองสิทธิ	และเสรีภาพจากการละเมิดของรัฐมี	3	ระดับ9	คือ

	 	 	 	 1.		 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพท่ีเด็ดขาด	 หมายถึง	 สิทธิ	 เสรีภาพ	 ท่ีองค์กรของรัฐไม่

สามารถละเมดิสทิธิ	เสรภีาพนีไ้ด้	ถอืเป็นสทิธเิสรภีาพเดด็ขาด	เช่น	สทิธแิละเสรภีาพในชวีติและร่างกาย	

เสรีภาพในความเชื่อและนับถือศาสนา	เป็นต้น

7		 Piroth/Schlink,	Grundrechte	–	Staatsrecht	II,	9.	Aufl.,	S.21	;	บรรเจิด	สิงคะเนติ,	อ้างแล้ว,	หน้า	52-53.	
8		 บรรเจิด	สิงคะเนติ,	อ้างแล้ว,	หน้า	23.
9		 เกรียงไกร	เจริญธนาวัฒน์,	หลักกฎหมายว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ,	กรุงเทพฯ,	วิญญูชน,	2547,	หน้า	194-195
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การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนด้านการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
(The protection of rights and liberties in accessing justice)

	 	 	 	 2.		 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 จากการละเมิดของฝ่ายบริหาร	 ซึ่งการจะด�าเนินการ

จ�ากัดสิทธิ	 เสรีภาพของประชาชนต้องกระท�าโดยกฎหมายที่ตราขึ้นโดยเจตจ�านงของประชาชนหรือ

ตัวแทนของประชาชนในรัฐสภาหรือองค์กรที่ใช้อ�านาจนิติบัญญัติเท่านั้น	 เช่น	 การเวนคืนที่ดินต้อง

กระท�าโดยการตราพระราชบัญญตัเิวนคนืทีดิ่น	เนือ่งจากเป็นการกระทบต่อสทิธ	ิเสรภีาพของประชาชน	

เป็นต้น

	 	 	 	 3.		 การคุม้ครองสทิธิและเสรภีาพในกรณท่ีีมกีารละเมดิ	เป็นการคุม้ครองสทิธิและเสรีภาพ

ของประชาชนจากรฐัหรอืจากเอกชนมใิห้ถกูละเมดิ	โดยต้องมกีารก�าหนดโทษไว้หากมกีารละเมดิสิทธ	ิ

เสรีภาพเกิดข้ึน	 ทั้งทางแพ่งและอาญา	 และจะต้องมีองค์กรที่ท�าหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาด	 คือ	 ศาลซึ่งเป็น

องค์กรทีใ่ช้อ�านาจตลุาการ	ซึง่กค็อืศาลรฐัธรรมนญู	ศาลยตุธิรรม	ศาลปกครองให้การบงัคบัใช้กฎหมาย

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  2.3 หลักความเสมอภาคของบุคคล

    2.3.1 ความหมายของหลักเสมอภาค

	 	 	 	 	 	 	 	 หลักความเสมอภาค	 (Principle	 of	 Equality)	 เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล 

ที่ได้มีการบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเสมอมา10	 หลักความเสมอภาคถือ

เป็นหลักรัฐธรรมนูญทั่วไป	ที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมาย	 โดยให้ทุกคน

มีความเสมอกนัต่อหน้าภายใต้กฎหมาย	และห้ามมใิห้มกีารเลอืกปฏบิตัอินัท�าให้เกดิความไม่เสมอภาค 

แก่บคุคล	ส�าหรบัสาระส�าคญัของหลกัความเสมอภาคจะประกอบด้วยหลักการส�าคญั	4	ประการ11 คอื

	 	 	 	 	 	 	 	 1.	 หลักความเสมอภาคของบุคคลภายใต้กฎหมาย

	 	 	 	 	 	 	 	 2.	 หลักความเสมอภาคของบุคคลในการท�างานในหน่วยงานของรัฐ

	 	 	 	 	 	 	 	 3.		หลักความเสมอภาคของบุคคลในการได้รับบริการสาธารณะ

	 	 	 	 	 	 	 	 4.		หลักความเสมอภาคของบุคคลต่อการรับภาระสาธารณะ

	 	 	 	 	 	 	 	 อย่างไรก็ดี	ความเสมอภาคภายใต้รัฐธรรมนูญของไทย	สามารถแบ่งได้12	ดังนี้

	 	 	 	 	 	 	 	 1.	 หลักความเสมอภาคทั่วไป	หมายความว่า	บุคคลไม่ว่าจะมีฐานะทางกฎหมาย

อย่างไรก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน	 เช่น	 การเป็นต�ารวจไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ต�ารวจที่ไม่ต้อง 

รับโทษในคดีอาญา	 เป็นต้น	 หลักความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย	 จึงเป็นหลักความเสมอภาคทั่วไป 

ที่บุคคลอาจเรียกร้องต่อรัฐ	เพื่อให้ปฏิบัติต่อตนเช่นเดียวกันกับบุคคลอื่นอย่างเท่าเทียมกัน

10	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	มาตรา	30.
11 ศูนย์ศึกษาคดีปกครอง	 ส�านักวิจัยและวิชาการ	 ส�านักงานศาลปกครอง,	 เอกสารวิชาการ	 เรื่อง	 หลักความเสมอภาคและ 
	 การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม,	หน้า	3.
12	 บรรเจิด	สิงคะเนติ,	อ้างแล้ว,	หน้า	159-160.
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สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย

	 	 	 	 	 	 	 	 2.	 หลักความเสมอภาคเฉพาะเร่ือง	 หมายความว่า	 ความเสมอภาคของบุคคล

ภายในขอบเขตเรื่องใดเรื่องหน่ึงเป็นการเฉพาะ	 เช่น	 ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรมที่บุคคล

สามารถใช้สิทธิทางศาลในการน�าคดีเข้าสู่การพิจารณาในศาลที่มีเขตอ�านาจอย่างเท่าเทียมกัน	 และ 

ได้รับการพิจารณาตามกระบวนการพิจารณาอย่างเดียวกัน

    2.3.2 หลักความได้สัดส่วน และหลักความจ�าเป็น

	 	 	 	 	 	 	 	 หลักความได้สัดส่วน	 (Der	 Grundsatz	 der	 Verhältnismaßigkeit)	 ตาม 

หลักกฎหมายเยอรมัน	 ถือเป็นหลักกฎหมายทั่วไป	 และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสหภาพ

ยโุรป	โดยหลกัการดงักล่าวมพีืน้ฐานมาจากหลกัความยตุธิรรม	ส�าหรบัประเทศเยอรมนัแล้วหลกัความ 

ได้สัดส่วนมีความส�าคัญอย่างยิ่งกับศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์	ในการน�ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 

ในกรณีที่มีการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	ตลอดจนการน�ามาปรับใช้	 กรณีการตรวจสอบ 

ความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�าในทางปกครองที่เป็นการแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพ 

ซึ่งศาลปกครองเยอรมนี	ได้น�ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายมานานแล้ว13

        ส�าหรับสาระส�าคัญของหลักความได้สัดส่วน	มีสาระส�าคัญอยู่	3	ประการ14	คือ

	 	 	 	 	 	 	 	 1.	 ความเหมาะสม	(Geeignetheit)	หมายถงึ	มาตรการหรือวธิกีารอนัใดอนัหนึง่

จะสามารถท�าให้บรรลวัุตถุประสงค์ทีมุ่ง่หมายได้หรือไม่	โดยมาตรการทีร่ฐัเลอืกใช้จะต้องเป็นมาตรการ

ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่า	มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

	 	 	 	 	 	 	 	 2.	 หลักความจ�าเป็น	 (Erforderlichkeit/Notwendigkeit)	หมายถึง	มาตรการ

หรือวิธีการที่เหมาะสมที่รัฐเลือกนั้น	 จะมีความจ�าเป็นเมื่อไม่สามารถที่จะเลือกมาตรการอ่ืนใดที่ม ี

ผลเช่นเดียวกับมาตรการที่เลือก	 อีกทั้งมาตรการที่เลือกนั้นจะต้องมีผลกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน 

น้อยที่สุด15

	 	 	 	 	 	 	 	 3.	 หลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ	 (Verhältnismäßigkeit	 im	 

engeren	 Sinne)	 หมายถึง	 มาตรการหรือวิธีการที่รัฐเลือกนั้น	 นอกจากจะเป็นมาตรการที่มีความ

เหมาะสมและจ�าเป็นแล้ว	รฐัจะต้องชัง่น�า้หนกัระหว่างประโยชน์มหาชนทีจ่ะได้รบักบัประโยชน์เอกชน

ที่จะเสียไป	เนื่องจากปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว16

13	 Klaus	Stern,	Staatsrecht	der	Bundesrepublik	Deutschland,	Band	III/2,	S.	764.
14	 บรรเจิด	สิงคะเนติ,	อ้างแล้ว,	หน้า	273-275.
15	 BVerfGE	7,	377	(405);	14,	288	(303);	16,	147	(172).
16	 บรรเจิด	สิงคะเนติ,	อ้างแล้ว,	หน้า	285.
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  2.4  ความหมายของกระบวนการยุติธรรม

	 	 	 	 กระบวนการการยุติธรรม	 หมายความถึง	 กลไกทางสังคมที่ท�าหน้าท่ีด้านการยุติธรรม 

ซึ่งเป็นภารกิจร่วมกันของทุกคนในการควบคุมสังคม	 บังคับใช้กฎหมาย	 ปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิด	 และ

คุ ้มครองสิทธิเสรีภาพให้ความเป็นธรรมในทางกฎหมาย	 และแก้ไขความขัดแย้งต่อบุคคลที่รัฐ 

จะมอบหมายให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมด�าเนินการ	หรือมอบภารกิจยุติธรรมทางเลือก 

บางอย่างให้หน่วยงานอื่นของรัฐ	รวมทั้งชุมชนด�าเนินการก็ได้

	 	 	 	 ส�าหรับความมุ่งหมายของกระบวนการยุติธรรม	คือ	การสร้างความสุขในสังคม	โดยการ

ป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	 การคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	 การแก้ไขและ

ป้องกันข้อพิพาท	ขัดแย้ง	และมุ่งหวังถึงผลสัมฤทธิ์ของความยุติธรรมของมนุษยธรรมที่จะเกิดขึ้น

  2.5 หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

	 	 	 	 กระบวนการยุติธรรมที่ส�าคัญสามารถแบ่งได้เป็น	 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและ

กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง	ซึ่งมีหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม	กล่าวโดยสรุปได้	ดังนี้

    2.5.1 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา จะประกอบด้วย

	 	 	 	 	 	 	 	 1)	 พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจ	 โดยเมื่อมีการกระท�าผิดทางอาญาเกิดขึ้น

พนักงานฝ่ายปกครอง	หรือต�ารวจที่เป็นพนักงานสอบสวนมีหน้าที่เป็นหน่วยงานต้นทางในการจับกุม

สอบสวนผู้กระท�าความผิดหรือผู้เสียหาย	ตามกฎหมายอาญาฐานใดฐานหนึ่ง

	 	 	 	 	 	 	 	 2)	 พนักงานอัยการ	 เปรียบเสมือนทนายความแผ่นดิน	 ซ่ึงด�าเนินการฟ้องร้อง 

ผู้ต้องหาส่งศาล	โดยเป็นโจทก์ในคดีอาญา

	 	 	 	 	 	 	 	 3)	 ศาลยุติธรรม	 เป็นผู้มีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา	 ที่พนักงานอัยการ

หรือผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้อง

	 	 	 	 	 	 	 	 4)	 พนักงานคุมประพฤติ	 หรือ	 เจ้าหน้าท่ีพักการลงโทษ	 เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ผู้ควบคุมและสอดส่องความประพฤติของผู ้กระท�าผิดที่ศาลรอลงอาญา	 หรือใช้กิจกรรมชุมชน 

ในรูปแบบต่าง	ๆ	ในการแก้ไขฟื้นฟูความประพฤติ

	 	 	 	 	 	 	 	 5)	 เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์	เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม

หรือปล่อยตัวผู้ต้องหา	หรือจ�าเลยตามค�าสั่งศาลในกระบวนการพิจารณาคดี

    2.5.2 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง จะประกอบด้วย

	 	 	 	 	 	 	 	 1)	 คู่ความ	 คือ	 ผู้ยื่นฟ้อง	 (โจทก์)	 หรือผู้ถูกฟ้อง	 (จ�าเลย)	 นอกจากนั้น	 คู่ความ 

ยงัหมายถงึ	ผูร้้องเรยีนส�าหรบัคดทีีไ่ม่มข้ีอพพิาท	และหมายความรวมถงึบคุคลผูม้สีทิธิกระท�าการแทน

คู่ความตามกฎหมาย
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	 	 	 	 	 	 	 	 2)	 ศาลยุติธรรม

	 	 	 	 	 	 	 	 3)	 เจ้าพนักงานบังคับคดี	 คือ	 เจ้าพนักงานของศาล	 หรือพนักงานอื่นผู้มีอ�านาจ

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของคู่ความในระหว่างการพิจารณา	หรือเพื่อบังคับตาม

ค�าพิพากษาหรือค�าสั่ง	เจ้าพนักงานบังคับคดี	ถือเป็นเจ้าพนักงานของศาลและมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม

ค�าสั่งของศาล

3. สาระส�าคัญของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค

  3.1 หลักการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

	 	 	 	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	(Human	Dignity)	หมายถึง	คุณค่าอันมีลักษณะเฉพาะและเป็น

คุณค่าที่มีความผูกพันอยู่กับความเป็นมนุษย์	 โดยไม่จ�าเป็นต้องค�านึงถึง	 เพศ	 เชื้อชาติ	 ศาสนาหรือ

คุณสมบัติอื่น	ๆ	ของบุคคลนั้น	เป็นสารัตถะที่มนุษย์แต่ละคนมีและได้รับ17

	 	 	 	 ตามกฎหมายพื้นฐานของประเทศเยอรมนีนั้น	 “ศักดิ์ศ รีความเป ็นมนุษย ์”  

(Menschenwürde)	 เป็นคุณค่าสูงสุดของรัฐธรรมนูญ18	การด�าเนินการต่าง	ๆ	ของรัฐ	ต้องค�านึงถึง 

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 และต้องให้ความปกป้องคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 ด้วยเหตุนี้ศักดิ์ศรี	 

ความเป็นมนุษย์จงึถอืว่าเป็นหลกัพืน้ฐานส�าหรบัหลกัเสรภีาพของบคุคล	และหลักความเสมอภาคด้วย

การตคีวามเก่ียวกบัสทิธ	ิเสรภีาพทัง้หลาย	จงึต้องน�าเน้ือหาของศักดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์เป็นพ้ืนฐานใน

การตคีวามสทิธ	ิเสรีภาพอืน่	ๆ 	ด้วย	และหากมกีารกระท�าอนัเป็นการละเมดิต่อศักด์ิศรีความเป็นมนษุย์

แล้ว	บคุคลนัน้ย่อมต้องสามารถทีจ่ะใช้สทิธเิรยีกร้องต่อศาลได้	เพือ่ให้รฐัด�าเนนิการปกป้องคุม้ครองต่อ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลนั้น

  3.2 หลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ

	 	 	 	 การประกันสิทธิ	 เสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนเกิดขึ้น	 และต้ังอยู่บนรากฐานของ 

ความเป็นนิติรัฐของรัฐนั้น	 ๆ	 ซึ่งในรัฐเสรีประชาธิปไตยยอมรับหลักความเป็นธรรมของปัจเจกบุคคล

จะใช้ความเคารพต่อขอบเขตของสิทธิ	 เสรีภาพของปัจเจกบุคคล	 การแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคลจะกระท�ามิได้	 เว้นแต่ตามท่ีบทบัญญัติแห่งกฎหมายก�าหนดไว้เท่านั้น	 ทั้งนี้	 เพื่อมุ่งหวังให้

เป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง

17	 Klaus	 Stern,	 Das	 Staatsrecht	 der	 Bundesrepublik	 Deutsdhland,	 Band	 III/2,	 Allgemeine	 Lehren	 der	 
	 Grundrechte,	S.	113.
18	 BverfGE.5,	85	(204).
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	 	 	 	 ทั้งนี้	 เพื่อเป็นหลักประกันแก่สิทธิและเสรีภาพของบุคคลไม่ให้ถูกละเมิด	 การจ�ากัดสิทธิ 

และเสรีภาพของประชาชน	 จะต้องมีผลเป็นการบังคับเป็นการท่ัวไป	 และไม่มุ่งหมายใช้กับกรณีใด

เป็นการเฉพาะ	การก�าหนดให้ระบบุทบัญญติัแห่งรฐัธรรมนญูทีใ่ห้อ�านาจในการจ�ากดัสทิธิและเสรภีาพ

แต่จะกระทบกระเทือนสาระส�าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นไม่ได้	ก็เป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคลไม่ให้ถูกละเมิด	และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยองค์กรตุลาการ19

  3.3 หลักการคุ้มครองความเสมอภาค

	 	 	 	 หลักความเสมอภาคเป็นหลักการพื้นฐานที่ส�าคัญของศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์	 มนุษย์จะ

ด�ารงอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี	หากมนุษย์มีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมมนุษย์คนอื่น	ๆ	ในสังคม	หลักความ

เสมอภาคเป็นหลักที่ท�าให้ประชาชนทุกคนได้รับการปฏิบัติจากรัฐอย่างเท่าเทียมกันมีความเสมอภาค

ในทางกฎหมาย	 หรือในทางหน้าท่ีหรือภาระ	 เช่น	 ความเสมอภาคในการเสียภาษีอากร	 หรือความ 

เสมอภาคในการรับราชการทหาร20

	 	 	 	 ส�าหรับสาระส�าคัญของหลักการคุ้มครองความเสมอภาค	 มีความมุ่งหมายเพ่ือมิให้ม ี

การปฏิบัติต่อเรื่องที่มีความเหมือนกันในสาระส�าคัญให้แตกต่างกันตามอ�าเภอใจ	 (Willkürverbot)21  

แต่ก็มิได้หมายความว่าทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันโดยมิได้ค�านึงถึงข้อแตกต่างใด	 ๆ	 

การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน	 จึงหมายถึง	 กรณีที่ต้องมีข้อเท็จจริงอย่างเดียวกัน	 หรือมิได้แตกต่าง 

ในสาระส�าคัญ	 ย่อมต้องได้รับการปฏิบัติที่เสมอภาคเฉกเช่นเดียวกัน22	 หลักการคุ้มครองความ 

เสมอภาคที่ปรากฏในระบบกฎหมายไทยอาจแบ่งแยกได้เป็น	2	ประเภท23	คือ

    1. หลักความเสมอภาคที่มีการบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งจะเห็นได้จากการ 

ที่ประเทศไทยได้มีการบัญญัติรับรองหลักความเสนอภาคไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย	 คือ	 

พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว	พุทธศักราช	247524	ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้น

ของความเสมอภาคตามกฎหมาย	 ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญในการคุ้มครองความเสมอภาคและหลักการ

ดังกล่าวได้รับการพัฒนาต่อมาจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

19	 บรรเจิด	สิงคะเนติ,	อ้างแล้ว,	หน้า	23.
20	 หลวงประดิษฐ์มนูธรรม,	 “ค�าอธิบายกฎหมายปกครอง”	 ในประชุมกฎหมายมหาชนและเอกชนของปรีดี	 พนมยงค์,	 
	 กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	2522,	หน้า	154.
21		 BVerfGE,	49,	148	(165).
22		 บรรเจิด	สิงคะเนติ,	อ้างแล้ว,	หน้า	132.
23		 บรรเจิด	สิงคะเนติ,	อ้างแล้ว,	หน้า	161-162.
24	 บรรเจิด	สิงคะเนติ,	อ้างแล้ว,	หน้า	161-162.
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    2. หลักความเสมอภาคที่ปรากฏในรูปของค�าวินิจฉัยและค�าพิพากษาของศาล 

นอกจากหลักความเสมอภาคที่ได้มีการบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญโดยตรงแล้ว	 เมื่อมีกรณีกล่าว

อ้างว่า	 บทบัญญัติของกฎหมายใดขัดหรือแย้งกับความเสมอภาค	 ศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้ท�าหน้าที่

วินิจฉัยว่าบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวขัดกับหลักความเสมอภาคหรือไม่	 ตัวอย่างเช่น	 ค�าวินิจฉัย 

ศาลรฐัธรรมนญูที	่37/2542	ซึง่มสีาระส�าคญัโดยสรุปว่า	หลักการคุม้ครองความเสมอภาค	ทางกฎหมาย 

ที่ห้ามมิให้มีการปฏิบัติที่แตกต่างกันระหว่างบุคคลที่มีสถานะเดียวกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร	 

เมือ่ส�านกังานผู้ตรวจการแผ่นดนิของรฐัสภา	(ปัจจบุนัคอืส�านกังานผูต้รวจการแผ่นดนิ)	มลีกัษณะพเิศษ

มิใช่ส่วนราชการ	 มิใช่รัฐวิสาหกิจ	 และมิได้เป็นหน่วยงานเอกชนอันจะต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย 

เกีย่วกบัแรงงานแล้ว	การปฏบิตัต่ิอของส�านกังานฯ	ในลักษณะท่ีแตกต่างไปจากท่ีบญัญติัไว้ในกฎหมาย

แรงงาน	 จึงเป็นการสมเหตุสมผลกับสถานะของผู้ปฏิบัติงานในส�านักงานฯ	 ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ 

ที่ไม่เป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญฯ	มาตรา	30	วรรคสาม	ของรัฐธรรมนูญฯ	40

  3.4 หลักการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ

	 	 	 	 การจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ	 (Grundrechtbeschränkung)	 นั้นอาจกระท�าได้	 แต่ทั้งนี้	 

ต้องกระท�าภายใต้เงือ่นไขตามทีร่ฐัธรรมนูญฯ	ได้ก�าหนดไว้	หรอืกล่าวอกีนยัหนึง่	การแทรกแซงในสทิธิ

เสรภีาพจะต้องได้รบัมอบอ�านาจจากรฐัธรรมนญู	ในการจ�ากัดสิทธแิละเสรีภาพมเีง่ือนไขการจ�ากดัสิทธิ

เสรีภาพ	2	เงื่อนไข25	คือ

    1. เงื่อนไขทั่วไป	 เป็นกรณีที่สิทธิและเสรีภาพอาจจ�ากัดได้โดยบทบัญญัติของกฎหมาย

ธรรมดา	เช่น	การตรวจค้นเคหสถานหรือที่รโหฐาน	จะท�าได้เมื่อมีค�าสั่งหรือหมายของศาล

    2. เงื่อนไขพิเศษ	 เป็นกรณีที่สิทธิและเสรีภาพอาจจ�ากัดได้เมื่อเป็นกรณีที่เข้าเงื่อนไข

ตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนดเท่านั้น	 เช่น	 การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา	 42	 รัฐธรรมนูญฯ	 40	 

โดยเพือ่กจิการของรัฐอันเป็นสาธารณูปโภค	การอนัเป็นการจ�าเป็นเพือ่ป้องกนัประเทศ	ฯลฯ	จะกระท�า

ได้ด้วยเฉพาะเหตุพิเศษตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนดเท่านั้น

	 	 	 	 ทัง้นี	้การแทรกแซงในสทิธิ	และเสรภีาพของประชาชนยงัต้องค�านงึถงึเงือ่นไขบางประการ

ที่ไม่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย	 เช่น	 การแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพจะต้องค�านึงถึงหลัก 

ความได้สัดส่วน	 (Der	 Grundsatz	 der	 Verhältnismaßigkeit)	 ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว	 และจะต้อง 

ไม่กระทบกระเทือนถึงสาระส�าคัญแห่งสิทธิ	 (Wesengehaltsgarantie)	 หลักความจ�าเป็นหรือ 

25	 บรรเจิด	สิงคะเนติ,	อ้างแล้ว,	หน้า	203.
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ความเหมาะสมด้วย	เช่น	การจ�ากดัสทิธแิละเสรภีาพต้องค�านงึถงึ	“ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์”	เนือ่งจาก

ถือเป็นสาระส�าคัญของสิทธิขั้นพื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพใด	 ๆ	 หากว่าการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ 

ใด	ๆ	ละเมิดต่อหลักการดังกล่าวย่อมเป็นการขัดต่อสาระส�าคัญแห่งสิทธินั้นด้วย

  3.5 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

	 	 	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 มาตรา	 4026	 ได้วางหลักของ 

สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน	โดยมีสาระส�าคัญ27	ดังต่อไปนี้

    1. สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	 ประชาชนต้องสามารถเข้าถึงเพ่ือใช้บริการต่างๆ	 

ของกระบวนการยุติธรรมได้ง่าย	สะดวก	รวดเร็ว	และทั่วถึง

    2. สิทธิในการพิจารณาโดยเปิดเผย	 ประชาชนต้องมีสิทธิพื้นฐานในการพิจารณาคด ี

โดยเปิดเผย	ทราบข้อเท็จจริง	และตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ

    3. สิทธิในการพิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม	ซึ่งบุคคลมีสิทธิที่จะให้คด ี

ของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง	รวดเร็ว	และเป็นธรรม

    4. สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม	 ซึ่งประชาชนไม่ว่าจะเป็น	 ผู้ต้องหา	 โจทก์	

จ�าเลย	 คู่กรณี	 ผู้มีส่วนได้เสีย	 หรือพยานในคดี	 มีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม	 ถูกต้องรวดเร็ว	 

เป็นธรรม

	 	 	 	 กล่าวโดยสรุป	 สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนเป็นเร่ืองส�าคัญที่รัฐธรรมนูญ

บัญญัติและรับรองถึงสิทธิดังกล่าวไว้	 เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรม	 ทั้งในเรื่องการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่ต้องเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็ว	 

การรับทราบข้อเท็จจริงในกระบวนการพิจารณาโดยเปิดเผย	 และเป็นการพิจารณาอย่างถูกต้อง	 

ตลอดจนต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม	และเป็นธรรม	ในการพิจารณาในกระบวนการยุติธรรม

ตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนสิ้นสุด

26	 โปรดดู	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	มาตรา	40.
27	 จุฑารัตน์	เอื้ออ�านวย,	ระบบยุติธรรมและยุติธรรมทางเลือก	:	แนววิเคราะห์เชิงสังคมศาสตร์,	ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ ์
	 มหาวิทยาลัย,	2556,	หน้า	79-80.

_17-0121(001)P4.indd   241 5/17/60 BE   1:42 PM



วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 54 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2559242

สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย

4. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนด้านการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

  4.1 การคุ้มครองสิทธิของประชาชนด้านกระบวนการยุติธรรม

    4.1.1 สิทธิในชั้นสอบสวน

	 	 	 	 	 	 	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 2550	 มาตรา	 4028	 ได้บัญญัต ิ

และรับรองถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนไว้	 อันถือว่าเป็นกฎหมายแม่บทในการ 

คุ้มครองสิทธิประชาชนทั้งปวงในกระบวนการยุติธรรม	 รวมถึงสิทธิในชั้นสอบสวนของประชาชนด้วย

เช่น	 สิทธิในการได้รับการสอบสวนอย่างถูกต้อง	 รวดเร็ว	 เป็นธรรม	 สิทธิในการได้รับความคุ้มครอง 

และความช่วยเหลือที่จ�าเป็นและเหมาะสมจากรัฐ	 สิทธิการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว	 เป็นต้น	 

ซึ่งในรายละเอียดเก่ียวกับสิทธิในชั้นสอบสวนนั้น	 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ได้มี 

การบัญญัติและรับรองถึงสิทธิดังกล่าวไว้	 เช่น	 สิทธิที่จะได้รับแจ้งข้อกล่าวหา	 สิทธิที่จะไม่ให้ถ้อยค�า

เป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง	สิทธิในการขอทนายความเข้าร่วมฟังการสอบปากค�าในชั้นสอบสวน	เป็นต้น

	 	 	 	 	 	 	 	 อาจกล่าวได้ว่า	 สิทธิในชั้นสอบสวนตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญา	บัญญัติเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการแห่งรัฐธรรมนูญฯ	ที่มุ่งคุ้มครองสิทธิของ

ประชาชนในชั้นสอบสวน

    4.1.2  การคุ้มครองสิทธิในชั้นการพิจารณาคดีของศาล

	 	 	 	 	 	 	 	 ส�าหรับสิทธิของประชาชนในช้ันการพิจารณาคดีของศาลนั้น	 สืบเนื่องมาจาก

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 2550	 มาตรา	 40	 (2)	 (3)	 ที่บัญญัต ิ

และรับรองให้บุคคลมีสิทธิพื้นฐานในกระบวนการพิจารณา	 กล่าวคือ	 การได้รับการพิจารณาคดี 

โดยเปิดเผย	 การได้รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ	 การเสนอข้อโต้แย้งและ 

พยานหลักฐานของตน	 ฯลฯ	 นอกจากนี้	 บุคคลย่อมมีสิทธิท่ีจะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่าง 

ถูกต้อง	 รวดเร็ว	 และเป็นธรรม	 ซึ่งเป็นหลักการท่ีส�าคัญ	 โดยความล่าช้ามีผลเป็นการปฏิเสธ 

ความยุติธรรม29	ซึ่งท�าให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ต้องถูกคุมขังเป็นเวลานานต้องเสียโอกาสในเรื่องต่าง	ๆ

	 	 	 	 	 	 	 	 ทั้งนี้	 ในชั้นพิจารณาคดีของศาล	 บุคคลย่อมมีสิทธิในการได้รับการช่วยเหลือ 

ในทางคดีจากทนายความ	และได้มกีารบัญญัตริบัรองไว้ในประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความอาญาว่า

หากเป็นคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต	 หรือในคดีที่จ�าเลยมีอายุไม่เกิน	 18	 ปี	 ในวันท่ีถูกฟ้อง 

ต่อศาล	หากว่าจ�าเลยไม่มีทนายความ	ศาลต้องตั้งทนายความให้แก่จ�าเลย	รวมถึงกรณีอื่น	หากจ�าเลย 

28	 โปรดดู	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	มาตรา	40.
29	 ชาติ	 ชัยเดชสุริยะ,	 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา,	 กรุงเทพฯ	 :	 
	 โรงพิมพ์เดือนตุลา,	2549	หน้า	104.
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ไม่มีทนายความ	 ก็ให้ศาลตั้งทนายความให้30	 ซึ่งสิทธิการมีทนายความท่ีรัฐต้องจัดหาให้ดังกล่าว	 

เป็นไปเพื่อคุ้มครองสิทธิการเข้าถึงความยุติธรรมในคดีในกรณีที่บุคคลไม่สามารถรับภาระในการจ่าย

ค่าตอบแทน31	แก่ทนายความที่ว่าต่างคดีความให้

    4.1.3 สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือที่จ�าเป็นและเหมาะสมจากรัฐ

	 	 	 	 	 	 	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	มาตรา	40	(5)	ได้กล่าวถึง

การคุ้มครอง	และความช่วยเหลือที่ผู้เสียหาย	ผู้ต้องหา	จ�าเลย	และพยานในคดีอาญาซึ่งมีสิทธิในการ

ที่จะได้รับความช่วยเหลือที่จ�าเป็นและเหมาะสมจากรัฐ	ความช่วยเหลือที่จ�าเป็นและเหมาะสมจากรัฐ 

ดังกล่าว	 เช่น	 สิทธิในการได้รับการช่วยเหลือจากทนายความ	 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญา	 โดยนอกจากสิทธิของผู้ต้องหาในการมีทนายความเพื่อช่วยเหลือในทางคดีแล้ว	 ยังมี

บทบัญญัติให้รัฐต้องจัดหาทนายความให้กับผู้ต้องหาไว้ในกรณีต่าง	 ๆ	 ในชั้นสอบสวน	 เช่น	 กรณีตาม

มาตรา	134/132	แห่งประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา	หรอืกรณผีูต้้องหามสีทิธใิห้ทนายความ

หรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าร่วมฟังการสอบปากค�าตนได้33	เป็นต้น	ซึ่งในทางปฏิบัติการจัดหาทนายความ

ให้แก่ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนโดยรัฐนั้น	 พนักงานสอบสวนจะได้ประสานงานกับสภาทนายความ	 

ซึ่งมีทนายความที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่สภาทนายความก�าหนด

30	 โปรดดู	ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	173	วรรคสอง.
31	 ชีพ	จุลมนต์	สทิธมินษุยชนในกระบวนยติุธรรมทางอาญา	;	รวมบทความทางวชิาการของส�านกังานศาลรฐัธรรมนญู	ชดุที	่12
	 “ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิ	เสรีภาพ	ของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญ”,	กรุงเทพ	:	ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ,	 
	 2557,	หน้า	126-127
32	 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	134/1	บัญญัติว่า
	 	 “ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต	 หรือในคดีที่ผู้ต้องหามีอายุไม่เกินสิบแปดปีในวันท่ีพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา	 
	 ก่อนเริ่มถามค�าให้การให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่	ถ้าไม่มีให้รัฐจัดหาทนายความให้
	 	 ในคดีที่มีอัตราโทษจ�าคุก	 ก่อนเริ่มถามค�าให้การให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่	 ถ้าไม่มี 
	 และผู้ต้องหาต้องการทนายความ	ให้รัฐจัดหาทนายความให้
	 	 การจดัหาทนายความตามวรรคหนึง่หรอืวรรคสอง	ให้พนกังานสอบสวนปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงือ่นไขที่ 
	 ก�าหนดในกฎกระทรวง	 และให้ทนายความที่รัฐจัดหาให้ได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรม 
	 ก�าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
	 	 เมื่อได้จัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาตามวรรคหนึ่ง	 วรรคสอง	 หรือวรรคสามแล้ว	 ในกรณีจ�าเป็นเร่งด่วน	 
	 หากทนายความ	 ไม่อาจมาพบผู้ต้องหาได้	 โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้พนักงานสอบสวนทราบหรือแจ้งแต่ไม่มาพบผู้ต้องหา 
	 ภายในเวลาอันสมควรให้พนักงานสอบสวนท�าการสอบสวนผู้ต้องหาไปได้โดยไม่ต้องรอทนายความ	แต่พนักงานสอบสวน 
	 ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในส�านวน	การสอบสวนด้วย”.
33	 โปรดดู	ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	134/3.
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  4.2 แนวทางการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

    4.2.1 สิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง

	 	 	 	 	 	 	 	 แม้ว่าสิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	(Access	to	Justice)	ของประชาชน

จะได้มีการบัญญัติและรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญหลายฉบับท่ีผ่านมา	 แต่ในทางปฏิบัติยังพบสิทธิการ 

เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนยังคงมีสภาพปัญหาบางประการ	 เช่น	 ความไม่เสมอภาค 

ในการเข้าถงึความยตุธิรรม	กระบวนการยตุธิรรมทีใ่ช้เวลายาวนานกว่าคดจีะสิน้สดุ	ปัญหาความยากจน

กับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	เป็นต้น

	 	 	 	 	 	 	 	 ส�าหรับแนวทางในการให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย 

สะดวก	รวดเรว็	และทัว่ถงึอาจต้องเริม่ต้นจากการท�าให้ประชาชนมคีวามรู้และเข้าใจในสิทธทิีต่นเองม	ี 

เช่น	 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	 โดยให้ประชาชนได้ทราบถึงสิทธิของตนในโอกาสแรกที่ต้องอยู่	 

ในกระบวนการยุติธรรม	 โดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดต้อง 

ร่วมมือกันเพ่ือให้ประชาชนได้รบัทราบถงึสทิธขิองตน	เนือ่งจากประชาชนทีเ่ข้าสูก่ระบวนการยตุธิรรม

ส่วนใหญ่มักจะไม่ทราบถึงสิทธิที่ตนเองมีอยู่	และไม่ทราบว่าตนจะได้รับการช่วยเหลือใดจากรัฐบ้าง

	 	 	 	 	 	 	 	 นอกจากนี้	 พบว่าปัญหาเร่ืองทุนทรัพย์ในการด�าเนินคดีเป็นอุปสรรคในการ

เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนส่วนใหญ่	 และท�าให้ขาดความสะดวก	 และรวดเร็วในการ 

เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	 รัฐจึงต้องสนับสนุนการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยการจัดหาเงินทุน

แก่ประชาชนผูย้ากจน	ซึง่ต่อกรณดีงักล่าวได้มกีารจัดต้ังกองทุนยติุธรรมเพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชน	

ดังที่จะได้กล่าวในรายละเอียดในหัวข้อ	4.2.4

    4.2.2  การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

	 	 	 	 	 	 	 	 องค์กรในกระบวนการยุติธรรมประกอบด้วยหน่วยงานหลายหน่วยงาน	 เช่น	 

ต�ารวจ	 อัยการ	 ศาล	 ราชทัณฑ์	 ซึ่งต้องมีการปฏิบัติงานเชื่อมโยงประสานกันเป็น	 “กระบวนการ”	 

ที่สามารถอ�านวยความยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 การขาดการบูรณาการและขาดความเป็น

เอกภาพของกระบวนการยุติธรรม	 เป็นสาเหตุส�าคัญประการหนึ่งที่ท�าให้กระบวนการยุติธรรม 

เกิดความล่าช้า	 ไม่เสมอภาค	 มีการท�างานซ�้าซ้อนระหว่างหน่วยงานแต่กลับไม่เช่ือมโยงกันท�าให้เป็น

อุปสรรคปัญหาของการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน	 และเกิดข้อเรียกร้องในการปฏิรูป

กระบวนการยุติธรรมเรื่อยมา	 ซึ่งการบูรณาการการท�างานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 

อาจเกิดได้ด้วยความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเวทีถกแถลงร่วมกันถึงสภาพปัญหาและ

ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรม

	 	 	 	 	 	 	 	 นอกจากนี้	 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในการคุ้มครองสิทธิ	 เสรีภาพของ

ประชาชนด้านการเข้าถงึกระบวนการยตุธิรรมนัน้	อาจมแีนวทางทีจ่ะต้องด�าเนนิการเพ่ือให้ประชาชน
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การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนด้านการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
(The protection of rights and liberties in accessing justice)

สามารถเข้าถงึกระบวนการยตุธิรรมได้เสมอภาค	รวดเร็ว	และเป็นธรรมมากขึน้	โดยอาจต้องแก้ปัญหา

ทีโ่ครงสร้างและระบบของกระบวนการยตุธิรรมทัง้ระบบ	ทัง้ในแง่ของการบงัคับใช้กฎหมาย	หรอืในแง่

ของการค�านึงถึงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม	 รวมทั้งต้องสนับสนุน

ให้เกิดการมีส่วนร่วมจากประชาชนในการท�าความเข้าใจ	 และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อกระบวนการ

ยุติธรรมด้วย

    4.2.3 การช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ

ค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544

	 	 	 	 	 	 	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 มาตรา	 245	 และ 

มาตรา	246	ได้บัญญัติรับรองสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐของบุคคลซึ่งได้รับความเสียหาย

เนื่องจากการกระท�าความผิดอาญาของผู้อื่นโดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิดนั้น 

และไม่มีโอกาสได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่น	 รวมทั้งการรับรองสิทธิในการได้รับ 

ค่าทดแทนในกรณขีองบุคคลซึง่ตกเป็นจ�าเลยในคดีอาญาและถกูคมุขงัระหว่างพิจารณาคดี	หากปรากฏ

ตามค�าพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้น	 ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจ�าเลยมิได้เป็นผู้กระท�าความผิดหรือ 

การกระท�าของจ�าเลยไม่เป็นความผิด

	 	 	 	 	 	 	 	 การเรียกร้องหรือการได้มาซ่ึงสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้	 ไม่เป็น 

การตัดสิทธิประโยชน์ที่ผู้เสียหายหรือจ�าเลยพึงได้รับตามกฎหมายอื่น	 และในกรณีท่ีผู้เสียหายหรือ

จ�าเลยถงึแก่ความตายก่อนทีจ่ะได้รบัค่าตอบแทน	ค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่าย	แล้วแต่กรณ	ีให้สิทธติกแก่

ทายาทของผู้เสียหายหรือจ�าเลยที่ถึงแก่ความตายในการเรียกร้องและการรับค่าตอบแทน	ค่าทดแทน

หรือค่าใช้จ่ายได้	ทั้งนี้	ตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด

	 	 	 	 	 	 	 	 “คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย	 และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย 

แก่จ�าเลยในคดีอาญา”	 มีอ�านาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน	 ค่าทดแทน	หรือค่าใช้จ่าย

ตามพระราชบญัญตันิี	้เสนอความเหน็ต่อรัฐมนตรีเกีย่วกบัมาตรการในการคุม้ครองสิทธขิองผู้เสียหาย 

และจ�าเลยในคดีอาญาตลอดจนการออกกฎกระทรวง	 ระเบียบ	 และประกาศต่าง	 ๆ	 เพื่อด�าเนินการ

ตามพระราชบัญญตัน้ีิและมีหนงัสอืสอบถามหรอืเรยีกบคุคลใดมาให้ถ้อยค�า	หรือให้ส่งเอกสารหลกัฐาน 

ที่เกี่ยวข้องหรือข้อมูลหรือสิ่งอื่นที่จ�าเป็นมาเพ่ือประกอบการพิจารณา	 รวมท้ังปฏิบัติการอื่นใดเพ่ือ

บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

	 	 	 	 	 	 	 	 ส�าหรับความผิดที่กระท�าต่อผู้เสียหายอันอาจขอรับค่าตอบแทนได้ต้องเป็น 

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา	 เป็นความผิดเกี่ยวกับเพศ	 (มาตรา	276	 -	 287)	 และความผิด 

เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย	(มาตรา	288	-	308)	ผู้เสียหายจะได้รับค่าตอบแทน	ได้แก่	ค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็น

ในการรักษาพยาบาล	 ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ	 ค่าตอบแทนในกรณีท่ีผู้เสียหาย 

_17-0121(001)P4.indd   245 5/17/60 BE   1:42 PM



วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 54 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2559246

สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย

ถึงแก่ความตาย	 ค่าขาดประโยชน์ท�ามาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกต	ิ

และค่าตอบแทนความเสียหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร	 อย่างไรก็ตาม	 คณะกรรมการฯ	 

จะก�าหนดให้ผูเ้สยีหายได้รบัค่าตอบแทนเพยีงใดหรือไม่กไ็ด้	โดยค�านงึถงึพฤติการณ์และความร้ายแรง 

ของการกระท�าความผิด	และสภาพความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ	รวมทั้งโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับ

การบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่นด้วย

	 	 	 	 	 	 	 	 ส�าหรับสภาพปัญหาท่ีพบส�าหรับการช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทน

ผู้เสียหาย	และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา	พ.ศ.	2544	นั้น	ได้แก่	กรณีที่ประชาชน

ไม่ทราบถึงสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือจากพระราชบัญญัติดังกล่าว	 ซ่ึงอาจเกิดจากหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องมิได้ด�าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงสิทธิดังกล่าว	 หรือปัญหาในการพิจารณา 

จ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย	 และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา	 สืบเนื่องจากเป็น

ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ	 ในการพิจารณาผู้อยู่ในเกณฑ์ที่ผู้ยื่นค�าขอจะมีสิทธิได้รับค่าทดแทนและ 

ค่าใช้จ่ายฯ	 หากเป็นกรณีท่ีศาลมีค�าพิพากษาถึงที่สุดในคดียกฟ้องเพราะเหตุพนักงานอัยการโจทก ์

ไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่น�าสืบพิสูจน์ว่าจ�าเลยเป็นผู้กระท�าความผิด	 ข้อเท็จจริงจึงยังไม่เป็น 

ที่ยุติว่า	 ผู้ยื่นค�าขอมิได้เป็นผู้กระท�าผิดตามฟ้อง	 กรณีจะไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ผู้ยื่นค�าขอจะมีสิทธิได้รับ 

ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา

    4.2.4 การจัดตั้งกองทุนยุติธรรม

	 	 	 	 	 	 	 	 กองทุนยุติธรรมเดิมจัดตั้งขึ้นตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม

ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินกองทุนยุติธรรม	 พ.ศ.	 2553	 เพื่อให้การสนับสนุนเงิน 

หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย	 การฟ้องร้องด�าเนินคดี	 การบังคับคด	ี 

การคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 กองทุนนี้บริหารโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรมมี 

ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน	 แต่เนื่องด้วยเหตุผลที่กองทุนยุติธรรมเดิมยังไม่สามารถให้ความ

ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในการเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเต็มที่	 เนื่องจากงบประมาณที่มาจากภาครัฐ 

ฝ่ายเดยีวและมีจ�านวนจ�ากดั	การท�าให้กองทุนยตุธิรรมมศีกัยภาพในการช่วยเหลอืผูย้ากไร้ในการเข้าถงึ

ความยุติธรรมนั้นจ�าเป็นต้องอาศัยเงินสมทบจากภาคส่วนต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม

อีกทางหนึ่งด้วย

	 	 	 	 	 	 	 	 นอกจากนี้	 ภารกิจการเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญาและจ�าเลยที่ถูกยกฟ้องใน 

คดีอาญา	 อยู่ในอ�านาจตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย	 และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย 

แก่จ�าเลยในคดีอาญา	พ.ศ.	2544	ซึ่งอาศัยงบประมาณแผ่นดินแต่เพียงอย่างเดียว	ท�าให้การเยียวยา

เป็นไปได้อย่างจ�ากัดและไม่ทั่วถึง	จึงควรให้กองทุนยุติธรรมเป็นผู้จ่ายเงินค่าตอบแทนผู้เสียหาย	และ

_17-0121(001)P4.indd   246 5/17/60 BE   1:42 PM



247วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 54 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2559

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนด้านการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
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ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดอีาญา	เพือ่เป็นแนวทางการขยายขอบเขตของการเยยีวยาและ

เพิ่มประสิทธิภาพการเยียวยาบุคคลดังกล่าว

	 	 	 	 	 	 	 	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกองทุนยุติธรรมเดิม	 คณะรัฐมนตรี 

จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม	 พ.ศ.	 ….	 มายังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 และ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติรับหลักการในวาระที่	 1	 แห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	 เมื่อวันท่ี	

12	 มิถุนายน	 2558	 ซึ่งสาระส�าคัญของกองทุนยุติธรรมใหม่ที่ต้ังขึ้นโดยยกเลิกกองทุนยุติธรรมเดิม	 

มฐีานะเป็นนติบิคุคล	เพือ่ความสะดวกในการบริหารจดัการกองทุน	และท�าให้มสีถานะทางกฎหมายใน 

การด�าเนินการต่าง	ๆ	กองทุนยุติธรรมตามพระราชบัญญัตินี้	มีรายได้จากหลายทาง	เช่น	เงินอุดหนุน

ที่รัฐบาลจัดสรรให้	 เงินสมทบที่เป็นค่าธรรมเนียมศาลและค่าทนายความ	 เงินสมทบที่เป็นค่าปรับใน 

คดีอาญา	ฯลฯ	เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการเยียวยาประชาชนผู้ยากไร้ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงมากขึ้น

	 	 	 	 	 	 	 	 นอกจากนี้เพื่อตอบสนองภารกิจอีกส่วนหนึ่งของกองทุนยุติธรรมใหม่ท่ีจัดต้ังข้ึน

คือเป็นแหล่งเงนิทนุให้กบัคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนผูเ้สยีหาย	และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย

แก่จ�าเลยในคดีอาญา	จึงมีการระบุนิยามค�าว่า	 “ผู้เสียหาย”	และ	“จ�าเลย”	 ให้มีความหมายตรงกับ 

พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย	และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา	พ.ศ.	2544

มาตรา	 4	 โดยผู้ยากไร้มีสิทธิยื่นค�าขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

ทางแพ่ง	 อาญา	 และทางปกครอง	 โดยยื่นค�าขอต่อกองทุนยุติธรรม	 โดยคณะอนุกรรมการพิจารณา 

ค�าขอรับการช่วยเหลอืจากกองทุนยตุธิรรมจะเป็นผูพ้จิารณาและอนมุตั	ิและแจ้งผลการพจิารณาโดยเรว็

	 	 	 	 	 	 	 	 กองทุนยุติธรรมตามร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม	 พ.ศ.	 ….	 ที่จะได้ 

จัดตั้งขึ้น	 จึงเป็นความหวังของประชาชนผู ้ยากไร้ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	 เพื่อให  ้

การคุ้มครองสิทธิ	 เสรีภาพของประชาชนด้านการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างเท่าเทียม

และเสมอภาคมากยิ่งขึ้น

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

  5.1 บทสรุป

	 	 	 	 ในการปกครองของประเทศเสรปีระชาธปิไตยทัง้หลาย	การคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของ

ประชาชนถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่ส�าคัญท่ีรัฐจะต้องให้ความส�าคัญเป็นล�าดับแรก	 กรณีจะเห็นได้จาก

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ได้มีการก�าหนดหมวดหมู่ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพปรากฏไว้ในรัฐธรรมนูญฯ	

ทั้งนี้	 ขอบเขตในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยรัฐนั้นยังรวมถึง	 สิทธิด้านการเข้าถึง 
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สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย

กระบวนการยุติธรรม	 ซึ่งถือเป็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนที่รัฐก�าหนดให้มีอย่าง 

เสมอภาค	และเท่าเทียมกัน

	 	 	 	 แม้ว่าการคุม้ครองสทิธิ	เสรภีาพเป็นเร่ืองได้รับการรับรองด้วยบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนญูฯ

และเป็นเรื่องที่รัฐจะต้องให้ความส�าคัญเป็นล�าดับแรก	 และรัฐได้วางหลักของสิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรมของประชาชนไว้หลายประการ	 กลับพบว่า	 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

ด้านการเข้าถงึกระบวนการยตุธิรรมยงัคงมปัีญหา	และอปุสรรคหลายประการในการเข้าถึงกระบวนการ

ยุติธรรม	 เช่น	 ความไม่เสมอภาคในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	 กระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้า	

ปัญหาความยากจนกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	 การไม่ทราบถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

ของประชาชน	 การขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม	 ฯลฯ	 ซึ่งอุปสรรค

และปัญหาต่าง	 ๆ	 ท่ีส�าคัญเหล่าน้ี	 ส่วนหน่ึงเกิดจากปัญหาในระดับ	 “ระบบ	 และ	 โครงสร้าง”	 ของ

กระบวนการยตุธิรรมเป็นระยะเวลานานแล้ว	และหลายภาคส่วนเรียกร้องให้มกีารปฏรูิปกระบวนการ

ยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวก	รวดเร็ว	และเป็นธรรม	สมตามความ

มุ่งหมายของภาครัฐ

	 	 	 	 อย่างไรก็ตาม	 อาจกล่าวได้ว่า	 ปัจจุบันนี้	 ได้มีความพยายามในการปฏิรูปกระบวนการ

ยุติธรรมเพื่อให้สิทธิของประชาชนด้านการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมไปแล้วบางประการ	 เพ่ือแก้ไข

ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	 เช่น	 การช่วยเหลือตามพระราช

บัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย	และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา	พ.ศ.	2544	หรือการ

จัดตั้งกองทุนยุติธรรมขึ้นใหม่	ซึ่งร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนยุติธรรม	ขณะนี้อยู่ในระหว่าง

การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระ	2,	3	โดยกองทุนดังกล่าวจะมีส่วนในการช่วยเหลือ

ผู้ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

  5.2 ข้อเสนอแนะ

	 	 	 	 จากการศึกษาเรื่อง	 การคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนด้านการเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรม	เห็นควรมีข้อเสนอแนะบางประการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการเพื่อให้

หน่วยงาน	ผู้ที่เกี่ยวข้องมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน	ดังต่อไปนี้

    5.2.1 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

	 	 	 	 	 	 	 	 เนือ่งจากการปฏริปูกระบวนการยติุธรรมเป็นเรือ่งทีย่าก	และมคีวามสลบัซับซ้อน 

ในด้านเน้ือหา	 และการผลักดันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระทบต่ออ�านาจหน้าที่หลายองค์กร	 

การปฏริปูกระบวนการยตุธิรรมในเรือ่งสทิธกิารเข้าถงึกระบวนการยติุธรรมของประชาชนจะส�าเร็จได้

จงึต้องเริม่จากการเข้าใจในสภาพปัญหาและสาเหตขุองปัญหาอย่างแท้จรงิเพือ่ให้สามารถหาแนวทาง

แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและครอบคลุม	ซึ่งจะช่วยให้สามารถน�าไปผลักดันให้เกิดขึ้นจริงได้ง่ายขึ้น
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    5.2.2 การเคารพและคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนด้านการเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรม

	 	 	 	 	 	 	 	 การให้ความเคารพและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นพื้นฐาน 

ที่ส�าคัญของหลัก	 “สิทธิมนุษยชน” รัฐจึงมีหน้าที่ที่จะต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

มิให้ถูกล่วงละเมิดโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	 หรือแม้กระทั่งโดยรัฐเอง	 กระบวนการยุติธรรมจึงถือเป็น

กลไกหลกัในการบงัคบัใช้กฎหมาย	รฐัจงึมีหน้าทีโ่ดยตรงในการคุม้ครองสิทธแิละเสรีภาพด้านการเข้าถงึ 

กระบวนการยุติธรรม	 และในการด�าเนินภารกิจนี้ให้มีประสิทธิภาพ	 กระบวนการยุติธรรมที่ดีต้อง 

สร้างหลักประกันท่ีเหมาะสมในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 

มิให้ถูกล่วงละเมิดโดยค�านึงถึงความสมดุลของการควบคุมอาชญากรรม	และหลักสิทธิมนุษยชน

    5.2.3 การอ�านวยความยุติธรรมด้วยความเสมอภาค รวดเร็ว และเป็นธรรม

	 	 	 	 	 	 	 	 สืบเนื่องจากอุปสรรคส�าคัญในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน	 

คือกระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้า	 และไม่เป็นธรรม	 การอ�านวยความยุติธรรมจึงต้องด�าเนินการอย่าง 

เสมอภาค	 และไม่เลือกปฏิบัติ	 ทั้งในการบังคับใช้กฎหมาย	 และกระบวนการในการด�าเนินการ 

ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมด	 อันได้แก่	 ต�ารวจ	 

อัยการ	ศาล	ราชทัณฑ์	โดยต้องด�าเนินการต่อผู้กระท�าความผิดด้วยความรวดเร็ว	และเท่าเทียมกัน
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H.E.PARK Han-Chul*

The Rule of Law for Democracy

<Lecture>

The	topic	of	my	talk	today	is	“The	Rule	of	Law	for	Democracy.”	The	rule	of	law	and	

democracy	are	 the	 key	 components	of	 the	modern	 constitutionalism.	Democracy	

without	the	rule	of	law,	and	the	rule	of	law	without	democracy	may	be	blind	or	void.	

Thus,	democracy	and	the	rule	of	law	are	truly	meaningful	only	when	they	coexist.	

Especially,	the	concept	of	the	rule	of	law	today	does	not	simply	mean	judicial	control	

over	the	administration.	The	concept	has	now	expanded	to	embrace	the	constitutional	

regulation	over	the	state	power	in	general,	including	the	legislature.	

As	you	all	know,	my	current	work	is	dedicated	to	the	furtherance	of	constitutional	

justice.	In	that	aspect,	my	talk	today	on	the	topic	of	the	rule	of	law	will	be	given	in	 

a	particular	context	of	constitutional	regulation	over	the	state	power.	

I	would	like	to	mention	two	primary	reasons	why	the	rule	of	law	is	an	essential	and	

paramount	element	of	democracy.	

First,	 the	 rule	 of	 law	 protects	 the	 democratic	 system.	 The	 rule	 of	 law	 protects	 

democracy	from	anti-democratic	forces	determined	to	hinder	the	democratic	order,	

and	facilitates	democracy	to	operate	smoothly	by	guaranteeing	the	political	 rights	

that	are	crucial	for	achieving	democracy.
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Second,	 the	 rule	 of	 law	 protects	 universal	 and	 fundamental	 human	 rights.	 

Democracy	 is	 a	 form	of	decision-making	 grounded	upon	a	major	premise	 that	 all	 

people	are	equal	and	free.	Accordingly,	equal	liberty	of	all	people	must	be	protected	

in	the	democratic	system.

If	 there	 arises	 any	 inequality	 in	 regard	 to	 the	 people’s	 enjoyment	 of	 freedom,	

for	 example,	 one	 enjoys	more	 freedom	 than	 another	 and	 vice	 versa,	 democracy	 

is	not	sustainable	in	such	society.	Guaranteeing	equal	liberty	of	all	people	is	a	key	to	

a	successful	democracy.	

Today,	 I	 would	 like	 to	 introduce	 and	 share	 with	 you	 the	 efforts	 that	 the	 

Constitutional	Court	of	Korea	has	made	to	contribute	to	achievement	of	“The	Rule	

of	Law	for	Democracy.”

I	 would	 also	 like	 to	 speak	 about	 the	 need	 for	 and	 the	 means	 to	 form	 an	 

international	cooperation	 for	 the	protection	of	human	rights	and	the	 international	 

practice	 of	 the	 rule	 of	 law,	 especially	 the	 possibility	 of	 establishing	 a	 regional	 

human	rights	mechanism	for	Asia	to	protect	and	provide	remedy	to	the	people	whose	 

fundamental	human	rights	have	been	violated	due	to	acts	against	humanity.

  

1.

Constitutional	 justice	 has	 evolved	 to	 be	 the	most	 specific	 and	 direct	means	 of	 

protecting	human	rights	within	the	nation.

When	looking	back	at	the	history	of	mankind,	constitutional	law	that	limits	state	power	

and	guarantees	freedom,	dignity,	and	value	of	individuals	has	created	a	strong	legal	

basis	for	liberal	democracy,	and	through	constitutional	law,	respect	was	provided	for	

rights	of	social	minorities	and	fundamental	human	rights	were	guaranteed.
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A	constitutional	state	must	provide	judicial	remedies	to	individuals	when	their	rights	

have	been	violated.

Otherwise,	human	rights	enumerated	in	the	constitution	would	be	nothing	more	than	

merely	words	on	paper	with	no	normative	power.	

When	 a	 state	 action	 that	 is	 supposed	 to	 ensure	 the	 protection	 of	 freedom	 and	 

human	rights	does	not	achieve	its	purpose	and	infringes	fundamental	rights	guaranteed	

under	the	constitution,	we	see	the	need	for	a	judicial	system	affording	protection	of	

fundamental	rights	of	public	and	constitutional	values.

Many	 constitutional	 courts	 around	 the	 globe	 including	 the	 ones	 in	 Korea	 and	 

Thailand,	through	many	decisions,	have	made	clear	that	a	state	has	a	duty	to	protect	 

individuals	whose	fundamental	rights	were	infringed,	and	that	a	state	must	seek	to	

provide	remedy	against	infringement	of	their	rights.

The	 Constitutional	 Court	 of	 Korea	 was	 established	 in	 September	 of	 1988	 

pursuant	to	the	constitution	wholly	amended	on	October	29,	1987,	which	aimed	to	

further	promote	and	nurture	democracy	in	Korea.

The	 Court	was	 established	 as	 a	 result	 of	 reflection	 that	 the	 Supreme	Court	 and	 

the	Constitutional	Committee,	which	were	 initially	given	constitutional	 jurisdiction,	

were	too	passive	in	exercising	the	jurisdiction	and	thus	failed	to	fulfill	their	role.	

The	establishment	of	 the	Court	 in	Korea	 is	 in	many	ways	 similar	 to	 the	historical	

background	on	the	establishment	of	the	Federal	Constitutional	Court	of	Germany.	

The	German	constitutional	court	was	set	up	partially	due	to	remorse	for	failure	to	

control	massive	violations	of	fundamental	rights	by	the	legitimately	elected	regime	

of	Nazi	Germany.
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Although	 the	 Constitutional	 Court	 Act	 that	mandated	 the	 establishment	 of	 the	 

constitutional	court	in	Korea	had	previously	come	into	effect	in	1961,	the	constitution	

was	again	amended	one	year	later	even	before	the	court’s	basic	structure	was	formed,	

and	the	amendment	cancelled	the	establishment	of	the	constitutional	court.	

The	Constitutional	Court	of	Korea	has	jurisdiction	over	five	areas:

i)	adjudication	on	the	constitutionality	of	statutes	that	became	the	subject	of	trial;	 

ii)	adjudication	on	competence	disputes	when	conflicts	arise	between	state	and	local	

governments	and	agencies;	iii)	impeachments;	iv)	dissolution	of	a	political	party;	and	

v)	adjudication	on	a	constitutional	complaint	filed	by	an	individual	whose	basic	rights	

have	been	infringed	by	governmental	power.

Decisions	 of	 the	 Court	 including	 those	 finding	 a	 statute	 unconstitutional,	 

decisions	 upholding	 requests	 in	 a	 constitutional	 complaint,	 and	 decisions	 on	 

competence	 disputes	 have	 binding	 power	 on	 national	 government	 and	 agencies,	 

as	well	as	local	governments.	

 

Once	the	Constitutional	Court	finds	a	statute	unconstitutional,	the	binding	power	of	

the	decision	prevents	a	court	from	applying	that	statute.

If	 a	 court	 continues	 to	 apply	 such	 statute	 in	 trial,	 that	 trial,	 by	 an	 exception,	 

will	be	subject	to	a	constitutional	complaint.	

Any	 statute	 or	 a	 provision	 held	 unconstitutional	 by	 the	 Constitutional	 Court,	 

in	principle,	becomes	ineffective	from	the	date	of	the	decision.

But,	 if	 such	 statute	 or	 a	 provision	 is	 related	 to	 criminal	 punishment,	 it	 becomes	 

ineffective	retroactively.
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Also,	the	Court,	in	adjudicating	a	constitutional	complaint,	can	nullify	the	exercise	of	

governmental	power	which	caused	infringement	of	fundamental	rights,	and	can	also	

hold	that	a	failure	to	exercise	governmental	power	is	in	violation	of	the	constitution.	

When	a	request	for	impeachment	has	merit,	the	Court	may	decide	that	the	accused	

person	be	removed	from	public	office.	The	decision	of	impeachment	does	not	excuse	

the	official	from	civil	or	criminal	responsibility.

When	 the	 Court	 pronounces	 a	 decision	 ordering	 dissolution	 of	 a	 political	 

party,	the	political	party	is	dissolved	and	lawmakers	of	the	party	lose	their	seats	in	the	 

National	Assembly.

For	the	past	28	years	since	its	foundation	in	1988,	the	Court	has	gained	the	people’s	

trust	by	boldly	striking	down	unjust	laws	that	infringed	human	rights	in	many	aspects,	

most	of	which	were	a	legacy	of	the	military	dictatorship	of	the	past,	and	by	rendering	

many	decisions	ensuring	basic	rights	of	the	people.

A	 good	 example	 is	 when	 the	 Court	 in	 2013	 decided	 that	 the	 Presidential	 

Emergency	Measures	were	unconstitutional.

These	Measures	served	as	a	basis	for	abuse	of	the	presidential	power	in	the	1970s	

that	allowed	the	president	to	arbitrarily	restrict	basic	rights	of	the	people	and	impose	

criminal	punishment.

The	Court	has	since	also	reviewed	many	laws	that	limit	freedom	and	rights	of	the	

people	or	discriminate	women	without	reasonable	grounds.

Specifically,	 the	 Court	 has	made	 rigorous	 efforts	 for	 the	 advance	 of	 democracy.	 

In	 2007,	 the	Court	held	 that	 a	provision	 in	 the	Public	 Elections	Act	which	barred	 

Korean	citizens	residing	in	foreign	countries	from	voting	in	elections	is	unconstitutional.	

_17-0121(001)P4.indd   256 5/17/60 BE   1:42 PM



257วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 54 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2559

The Rule of Law for Democracy

The	 Court	 in	 1995,	 2001,	 2007,	 and	 2014	 reviewed	 an	 issue	 of	 population	 

disparity	 in	electoral	districts,	and	 in	2001	ordered	 that	voters	 should	be	allowed	

to	cast	two	separate	ballots	for	the	election	of	proportional	representatives	in	the	 

National	Assembly	and	the	election	of	district	assemblyperson	respectively.	

  

Through	these	decisions,	the	Court	made	sure	the	will	of	the	people	is	reflected	in	 

a	representative	body	and	has	substantially	guaranteed	the	right	to	vote	and	the	right	

to	run	for	an	election.	

  

Moreover,	we	rendered	a	number	of	groundbreaking	decisions	protecting	the	freedom	

of	expression	in	Korea.

  

For	example,	in	1996,	1997,	2001,	2005,	and	2008,	it	struck	down	pre-censorship	laws	

on	films,	records	and	videos,	and	in	2012,	regulations	requiring	users	to	verify	their	

real	names	before	posting	comments	on	web	sites,	and	 in	2003,	an	absolute	ban	

on	assemblies	and	demonstrations	near	diplomatic	offices.	And	in	2009	and	2014,	 

we	held	a	ban	of	nighttime	outdoor	assembly	partially	unconstitutional.

I	believe	that	these	decisions	greatly	advanced	the	quality	of	democracy	in	Korea	and	

enabled	Korea	to	gain	global	recognition	as	a	leading	democratic	nation.

The	 Court	 further	 rendered	 important	 decisions	 regarding	 application	 and	 

construction	of	the	governing	order	prescribed	by	the	constitution.

In	1997,	 the	Speaker’s	 railroading	of	a	bill	without	duly	notifying	members	of	 the	 

opposition	party	that	the	meeting	will	be	convened	was	held	to	be	in	violation	of	the	

rights	of	lawmakers	to	review	and	vote	on	proposed	legislation.

Also,	the	Court	 in	2004	dismissed	a	petition	for	 impeachment	of	the	president	by	

holding	that	a	showing	of	a	grave	violation	of	the	constitution	or	statute	is	required	

to	impeach	a	president.	
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In	 2014,	 the	Court	ordered	dissolution	of	 the	political	party	whose	objective	 and	 

activities,	which	included	inciting	destruction	of	the	country’s	infrastructure	by	violent	

means	and	by	seeking	to	deny	the	constitutional	order,	were	found	to	be	in	violation	

of	the	basic	order	of	democracy.	

The	basic	order	of	democracy	means	a	political	order	trusting	autonomous	reason	

and	will	of	 individuals,	grounded	upon	a	pluralistic	worldview,	according	to	which,	 

all	 political	 views	 have	 relative	 truth	 and	 rationality,	 defying	 all	 sorts	 of	 violence	

and	arbitrary	control,	respecting	the	majority	while	still	caring	for	the	minority,	and	 

composed	of	and	operated	by	the	democratic	decision-making	process	and	freedom	

and	equality.

However,	 the	 Court	 expressly	 suggested	 that,	 on	 account	 of	 importance	 of	 

a	political	party	in	a	democratic	system,	a	political	party	should	be	permitted	to	freely	 

pursue	 ideologies	 from	diverse	 spectrums	 as	 long	 as	 it	 does	 not	 deny	 the	 basic	 

order	of	democracy,	and	that	the	proportionality	principle	must	be	complied	with	in	 

evaluating	 the	degree	of	 violation	of	 the	basic	order	of	democracy,	 and	 that	 the	 

existence	of	the	concrete	risk	must	be	shown	to	dissolve	a	political	party.	

Meanwhile,	 the	 Court	 also	 made	 efforts	 to	 make	 the	 Korean	 society	 more	 

egalitarian	 and	 respectful	 of	 human	 rights.	 For	 instance,	 the	Court	 democratically	 

reformed	 the	 family	 system	 in	 Korea	 and	 enhanced	women’s	 rights	 through	 its	 

decisions.	In	2005,	we	struck	down	the	“Hoju”	system	which	allowed	only	men	to	

head	the	family.

In	 the	 same	 year,	 a	 Civil	 Code	 provision	 which	 required	 persons	 to	 follow	 the	

family	 name	 of	 the	 father	was	 also	 struck	 down,	 and	 in	 2000,	we	 held	 that	 the	 

Nationality	Act	that	adopted	paternal	lineage	system	was	unconstitutional.
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Other	 significant	 decisions	 of	 the	 Court	 include	 the	 decision	 in	 2008	 finding	 the	 

unconstitutionality	of	age	limitation	for	the	civil	service	examination,	and	the	decisions	

in	1999	and	2006	finding	the	unconstitutionality	of	extra	points	awarded	to	veterans	

and	family	members	of	patriots	in	the	civil	service	examination.

Discriminatory	 treatment	 of	 foreign	 industrial	 trainees	which	 excluded	 them	 from	

certain	protections	under	the	Labor	Standard	Act	was	ruled	unconstitutional	in	2007,	

and	refusals	by	the	prosecutor’s	office	to	allow	access	to	investigation	records	were	

struck	down	in	1997,	and	maintenance	of	lavatories	at	police	detention	facilities	lacking	

sufficient	cover	of	users	was	also	ruled	unconstitutional	in	2001.	

As	 the	constitutional	adjudication	 that	monitors	 the	exercise	of	 the	governmental	

power	and	enhances	basic	rights	of	the	people	through	systematic	and	consistent	

interpretation	of	the	constitution	implementing	the	constitutional	values	became	all	

the	more	active,	democracy	and	the	rule	of	law	that	are	enshrined	in	the	constitution	

have	become	more	consolidated.	During	that	process,	regulation	over	the	abuse	of	

the	state	power	was	achieved,	and	the	status	of	people	as	the	subject	of	fundamental	

rights	was	elevated.

In	 recognition	 of	 these	 achievements,	 the	 Constitutional	 Court	 of	 Korea	 has	 

continued	to	rank	number	1	as	the	most	trusted	and	influential	government	institution	

in	surveys	conducted	by	major	media	sources	since	2005.

2.

I	understand	that	the	Constitutional	Court	of	Thailand	was	first	established	in	1998	

by	the	constitutional	amendment	in	1997,	and	that	the	current	Court	was	formed	in	

2007	by	the	constitutional	amendment	in	2007,	and	has	been	actively	fulfilling	 its	

mission	since	then.
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The	Constitutional	Court	of	Thailand	is	appraised	to	retain	more	comprehensive	and	

tight	jurisdiction	than	any	other	constitutional	institution	in	the	world.

While	the	Constitutional	Court	of	Thailand	has	jurisdiction	on	dissolution	of	a	political	

party	and	adjudication	on	competence	disputes,	it	is	notable	that	the	Thai	Court	has	

various	systems	related	to	jurisdiction	over	norm	control.

The	Thai	Court	exercises	systems	for	both	abstract	norm	control	including	a	system	of	

preventive	norm	control	under	which	the	constitutionality	of	a	law	may	be	reviewed	

prior	to	its	promulgation,	and	concrete	norm	control.

In	particular,	 from	 the	 system	of	preventive	norm	control	 that	 intends	 to	 resolve	

any	controversy	of	unconstitutionality	of	the	organic	and	ordinary	bills	prior	to	the	

implementation,	I	can	see	the	strong	will	of	the	Thai	people	for	greater	protection	of	

the	constitutional	order.	

As	opposed	to	Thailand,	Korea	is	yet	to	introduce	preventive	or	abstract	norm	control	

systems	and	the	introduction	of	these	systems	are	still	under	discussion	in	Korea.	

In	 addition,	 Thailand,	 by	 the	 constitutional	 amendment	 in	 2007,	 adopted	 

a	system	for	constitutional	complaints.

The	Korean	constitutional	court	also	adopted	the	system	for	constitutional	complaints	

since	its	inception,	and	when	looking	back	at	the	history	of	the	court,	I	can	see	that	

this	 system	of	 constitutional	 complaints	 helped	propel	 the	 active	practice	of	 the	 

constitutional	adjudications	and	the	improvement	of	people’s	awareness	of	human	

rights.	 Adoption	 of	 the	 constitutional	 complaints	 system	 in	 Thailand	 shows	 that	 

Thailand	is	with	the	global	trend	of	the	expansion	of	the	constitutional	complaints	

system	that	ensures	a	direct	process	under	which	an	individual	can	dispute	whether	

violation	of	one’s	fundamental	rights	has	occurred.	
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I	 believe	 these	 institutional	 frameworks	 can	 pave	 the	 way	 for	 further	 stable	 

development	of	democracy	and	rule	of	law	in	Thailand.	 	

In	 order	 for	 Thailand	 to	 strengthen	 its	 position	 and	 presence	 in	 Asia	 and	 an	 

international	community,	the	role	of	the	Constitutional	Court	of	Thailand,	which	has	

been	acting	as	a	guardian	of	the	constitutional	order,	and	freedom	and	basic	rights	of	

the	people	of	this	country,	will	become	all	the	more	important.

3.

However,	 a	 ruling	 of	 a	 domestic	 constitutional	 court	 inevitably	 has	 some	 

limitations,	due	to	a	limited	scope	of	its	effect.

This	 is	 one	 of	 the	 challenges	 encountered	 by	 the	 constitutional	 justice	 today.	 

Especially,	 in	the	area	of	universal	human	rights,	such	as	serious	violations	against	

humanity,	national	borders	should	not	be	a	hurdle.	

In	this	regard,	the	need	for	an	international	alliance	becomes	apparent.

In	 Asia	 as	 well,	 the	 Association	 of	 Asian	 Constitutional	 Courts	 and	 Equivalent	 

Institutions	 (so-called,	 “AACC”)	was	 created	 by	 adopting	 the	 Jakarta	 Declaration	 

in	July	of	2010,	and	the	Inaugural	Congress	was	held	in	Seoul,	Korea	in	May	of	2012.	

The	efforts	to	establish	the	AACC	were	led	by	Korea	and	joined	by	Thailand.

The	Association	which	had	seven	countries	as	founding	members	now	has	sixteen	

member	states.	Through	the	AACC,	a	consensus	was	already	reached	among	Asian	

countries	that	inviolable	human	rights	of	individuals	must	be	protected.	

Of	course,	the	Constitutional	Court	of	Thailand	has	been	actively	participating	in	the	

Association	since	its	foundation	and	is	playing	a	very	important	role	in	the	AACC.	
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Nonetheless,	 regional	 groups	 of	 constitutional	 courts	 like	 the	 AACC	 still	 face	 the	 

limitation	that	they	lack	legal	binding	force	on	their	own.	

Creation	of	regional	human	rights	institutions	can	mitigate	such	limitation.

Regional	 human	 rights	 institutions	 established	 by	 multilateral	 international	 

treaties	must	first	build	the	consensus	among	the	states	in	the	region	on	the	specifics	 

of	 human	 rights	 protections,	 and	 the	 institutions	will	 be	 operated	 according	 to	

the	 terms	 of	 enforceable	 agreements	 regarding	 investigation,	 determination,	 and	 

enforcement	regarding	an	act	of	violation.

As	mutual	supervision	and	pressure	among	countries	 in	the	region	can	ensure	the	

implementation	 of	 the	 decisions,	 the	 institutions	 will	 provide	 a	 highly	 effective	 

mechanism	for	human	rights	protection.

Currently,	Europe,	Africa,	and	America	have	regional	systems	for	human	rights	protection.

Europe	has	the	European	Court	of	Human	Rights,	Africa	has	the	African	Court	on	Human	 

and	Peoples’	Rights,	and	America	has	the	Inter-American	Court	of	Human	Rights.

As	you	can	see	from	the	example	of	the	European	Court	of	Human	Rights,	regional	

human	rights	systems,	through	constant	communication	with	constitutional	courts	of	

each	country	in	the	region,	can	improve	the	level	of	human	rights	protection	over	

the	region	and	expand	the	consensus	on	human	rights,	democracy	and	rule	of	law.	

Unfortunately,	Asia,	the	home	of	60	percent	of	the	world	population	and	where	Korea	

and	Thailand	are	located,	is	the	only	continent	that	does	not	have	a	regional	human	

rights	court.
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This	is	very	regrettable,	considering	the	difficult	human	rights	situations	found	in	Asia	

today,	and	 the	 tragic	history	of	Asia,	where	apologies	and	 reflections	 for	 the	past	 

human	rights	violations	are	still	needed.

4.

Asia	 is	 a	 great	 continent.	 It	 is	 the	 birthplace	 of	 three	 of	 the	 four	 ancient	 

civilizations:	Mesopotamia,	Indus	Valley,	and	Yellow	River.

It	is	also	the	cradle	where	major	religions	and	philosophies	that	teach	universal	love	

and	respect	towards	others	such	as	Islam,	Christianity,	Buddhism,	Confucianism,	and	

Hindu	originated	from.	

In	the	modern	era,	many	Asian	countries	took	part	in	adopting	the	Universal	Human	

Rights	Declarations	by	the	United	Nations	in	1948	and	contributed	to	make	sure	that	

economic,	social	and	cultural	rights	are	recognized	in	the	Declarations.

The	 Declarations	 served	 as	 the	 foundation	 for	many	 international	 human	 rights	 

protection	scheme.

Yet,	 it	 is	also	true	that	Asia,	 in	the	past	century,	suffered	from	grave	human	rights	

violations	as	it	experienced	the	devastation	of	war,	the	suffering	from	colonization,	

and	dictatorship.

At	the	foundation	of	such	human	rights	violations,	there	was	the	imperial	powers’	

double	standards	for	individual	dignity	and	human	rights.	

However,	 countries	 in	Asia,	 the	most	populous	continent	 in	 the	world,	now	have	 

overcome	the	bruises	from	the	past,	and	are	making	great	success	in	economic	growth,	

human	rights,	and	development	of	democracy	at	the	same	time.

_17-0121(001)P4.indd   263 5/17/60 BE   1:42 PM



วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 54 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2559264

H.E.PARK Han-Chul

Asia	already	boasts	the	most	active	industrial	production	in	the	world,	and	is	soon	

expected	to	emerge	as	the	largest	consumption	market	surpassing	the	European	Union.

Asia	also	has	a	population	that	is	comparatively	young,	cultural	diversity	and	dynamics.

One	does	not	need	 to	 search	 far	 for	examples.	Your	country,	Thailand,	 is	a	 good	 

illustration.	Based	upon	a	large	territory	and	abundant	natural	resources,	the	Thais	

built	on	a	fascinating	history	and	culture.

Even	in	the	rampancy	of	the	imperialism	in	the	20th	century,	Thailand	was	the	only	

country	that	remained	as	an	independent	state.	

  

It	is	a	leading	member	of	ASEAN,	the	world’s	top	tourism	country,	and	one	of	the	

most	internationalized	nation	in	Asia	with	its	global	capital	city,	Bangkok.	And	no	one	

would	disagree	that	this	country	will	see	more	long-term	growth	in	the	future.	

As	the	word,	“thai,”	in	Thailand	means	a	free	man,	desire	and	actions	of	the	Thai	

people	longing	for	freedom	will	continue	to	attract	the	attention	of	the	world.	

And	many	Koreans	who	visited	this	country	say	that	Thailand,	always	full	of	energy	

and	richness,	will	rise	to	a	leader	that	will	lead	Asia	and	the	world	to	become	more	

dynamic.

Given	such	position	and	potential	of	the	continent,	Asia	is	gradually	emerging	as	the	

central	axis	that	leads	a	global	world	of	the	21st	century.	

Many	great	futurists	have	suggested	that	the	power	in	the	21st	century	will	shift	from	

the	West	to	the	East,	from	men	to	women,	and	from	an	absolute	power	to	the	people.
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The	 power	 shift	 from	 an	 absolute	 power	 to	 the	 people,	 in	 other	words,	means	

a	 society	where	 democracy	 and	 constitutionalism	 thrive	 based	 upon	 respect	 for	 

individual	rights.	This	is	in	line	with	the	topic	of	“the	rule	of	law	for	democracy.”

Now	 is	 the	moment	 for	Asia	 to	bring	 the	quality	of	democracy	and	human	 rights	 

protection	in	the	region	to	a	higher	level	by	utilizing	the	capabilities	and	strength	it	

has	gained	thus	far.	

Protecting	democracy	and	human	rights,	and	advancing	peace	and	solidarity	in	this	

region	are	a	generational	mission	that	is	presented	to	all	Asians.

International	cooperation	to	promote	and	guarantee	constitutional	rights	of	Asians	

will	help	us	to	ensure	that	the	tragedies	of	human	rights	violations	of	our	past	will	

not	be	repeated	in	our	future.	

Efforts	to	guarantee	universal	human	rights	will	ultimately	be	a	foundation	for	achieving	

regional	peace	and	unity	of	Asia.

5.

And	for	this	reason,	I	would	like	to	suggest	that	Asia	needs,	and	must	have,	its	own	

court	of	human	rights.

Over	the	past	few	years,	the	constitutional	courts	and	institutions	of	Asia	have	shared	

their	experiences	and	wisdom	on	the	constitution	and	constitutional	 justice	under	

the	framework	of	the	AACC.

As	there	is	already	an	agreement	between	Asian	countries	that	inviolable	human	rights	

of	individuals	must	be	protected,	the	groundwork	for	the	formation	of	an	Asian	court	

of	human	rights	has	already	been	laid.
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Considering	the	cultural	and	economic	disparities	between	the	different	Asian	countries,	

I	believe	it	would	be	most	practical	to	start	out	with	the	court	that	protects	a	limited	

scope	of	human	rights	that	would	hardly	be	disputed	by	any	state.	

This	will	be	a	viable	way	to	create	a	valid	consensus	between	the	Asian	nations.

  

To	enable	a	swift	launching	of	an	Asia-wide	institution	protecting	human	rights,	we	are	

aiming	to	first	set	out	the	jurisdiction	and	methods	of	application	of	the	Asian	court	

of	human	rights	on	a	limited	basis,	and	thereafter	gradually	expanding	the	same.

We	 would	 first	 establish	 an	 Asian	 institution	 guaranteeing	 human	 rights,	 

and	 thereafter	 gradually	 and	 simultaneously	 begin	 the	 process	 of	 founding	 

a	comprehensive	Asian	charter	of	human	rights.

We	must	provide	special	protections	for	the	most	vulnerable	groups,	and	protect	the	

people	from	the	most	serious	human	rights	violations,	and	provide	remedy	for	any	

such	violations.	

Specifically,	 this	may	 include	 prohibition	 of	 genocide,	 and	 special	 protection	 for	

women	and	children.	

First,	 prohibition	of	 genocide	has	been	 set	 forth	under	 the	 very	 first	 international	

treaties	addressing	human	rights	issues	enacted	after	World	War	II.	The	prohibition	of	

genocide	currently	stands	as	one	of	the	most	prominent	mandatory	principles	that	bind	

all	nations,	regardless	of	whether	a	nation	is	a	party	to	the	international	treaty	or	not.

In	our	civilized	societies	of	the	21st	century,	killing	members	of	a	certain	group	or	

inflicting	serious	physical	or	mental	harm,	or	forcibly	relocating	the	children	of	such	

group,	with	a	purpose	to	destroy	or	eliminate	a	national,	racial,	ethnic,	or	religious	

group,	cannot	be	accepted	under	any	circumstances.
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Second,	the	human	rights	court	of	Asia	should	also	address	violence	against	women,	

which	has	been	persistently	repeated	in	the	history	of	mankind.

This	 would	 include	 prohibition	 of	 not	 only	 physical	 violence,	 but	 also	 the	 

prohibition	of	any	type	of	violence	that	inflicts	a	sexual,	mental,	or	economic	harm.	

Particularly,	 stopping	violence	against	women	caused	by	war,	 civil	war	or	 regional	

armed	conflicts	is	one	of	the	most	important	common	goals	for	humanity.

Third,	 we	must	 protect	 our	 children,	 which	 are	 yet	 another	 group	 that	 is	most	

vulnerable	 to	 human	 rights	 violations.	 Prohibiting	 trafficking	 and	 sex	 trafficking	 of	 

children,	stopping	child	labor,	and	protecting	children	from	forced	participation	in	the	

military	are	urgent	issues	that	the	Asian	court	of	human	rights	must	address.

Also,	nations	participating	in	the	Asian	court	of	human	rights	must	be	bound	by	its	

decisions,	and	practical	remedies	must	be	afforded	to	persons	affected	by	human	

rights	violations,	such	as	ordering	of	monetary	compensation.

We	are	very	much	well	aware	of	that,	for	successful	launching	of	the	Asian	court	of	

human	rights,	strong	will	and	support	of	the	sovereign	governments	that	have	powers	

to	sign	and	ratify	treaties	is	needed	more	than	anything.	

In	 order	 to	 draw	 such	 strong	 support	 of	 the	 governments,	 a	 constitutional	 

institution	in	each	nation	must	provide	a	basis	for	the	government	support	by	diligently	

fulfilling	its	mission	as	a	guardian	of	democracy,	rule	of	law	and	human	rights.	

I	 am	 confident	 that	 the	 Constitutional	 Court	 of	 Thailand,	 hand	 in	 hand	with	 the	 

Constitutional	Court	of	Korea,	will	make	a	great	contribution	for	that	mission.	
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6.

In	the	past	century,	we	have	seen	many	wars	and	serious	human	rights	violations	

occurring	in	Asian	countries.

One	 of	 the	 leading	 causes	 of	 such	 tragedies	was	 a	 disregard	 for	 the	 dignity	 of	 

individuals	and	contempt	for	human	life.

If	constitutional	justice	flourishes	within	each	nation	in	Asia,	and	if	the	Asian	court	of	

human	rights	diligently	performs	its	role	in	Asia,	I	believe	that	Asia	as	a	whole	will	be	

able	to	unite	under	a	common	goal	of	protecting	universal	human	rights.

Also,	by	resolving	regional	disputes	through	such	regional	court,	we	will	be	able	to	

build	 the	 framework	 under	which	 tragedies	 such	 as	wars	 and	mass	 human	 rights	 

violations	will	no	longer	arise	in	Asia.	

And	we	will	also	be	able	to	secure	the	enhancement	of	universal	human	rights	and	

peace	within	Asia	in	a	future	oriented	way.

This	will	serve	as	a	first	step	for	us	to	reflect	on	our	history	of	human	rights	violations,	

and	as	a	starting	point	for	unity	within	our	region	for	generations	to	come.

It	is	my	sincere	wish	that	Korea	and	Thailand	will	march	together	towards	establishing	

and	guaranteeing	universal	human	rights	in	Asia,	and	towards	forming	international	

cooperation	and	unity	for	democracy	and	peace.

Thank	you	very	much	for	listening.
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กองบรรณาธิการวารสารศาลรัฐธรรมนูญ

ขอเชิญชวนส่งบทความทางวิชาการเพื่อลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ

 

	 ส�านักงานศาลรฐัธรรมนญู	เป็นหน่วยธุรการของศาลรฐัธรรมนญูมภีารกจิหน้าท่ีทีส่�าคญัประการ

หนึ่งคือการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ	 เพ่ือให้สาธารณชน 

ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ	 กฎหมายมหาชน	 และอ่ืนๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 จึงได้จัดพิมพ์

วารสารศาลรัฐธรรมนูญเพื่อเผยเพร่ความรู้ความเข้าใจซึ่งวารสารศาลรัฐธรรมนูญเล่มแรก	 ได้จัดพิมพ์

ตั้งแต่ปี	พ.ศ	2542	เป็นต้นมา

เป้าหมาย :		 	 ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ	ขอเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน	สถาบัน

การศึกษา	เจ้าหน้าที่ของรัฐ	และประชาชนทั่วไป	ที่มีองค์ความรู้ทางด้านรัฐธรรมนูญ	คดีรัฐธรรมนูญ	

กฎหมายมหาชน	 กฎหมาย	 และงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงาน 

ศาลรัฐธรรมนูญของไทยและต่างประเทศ	 ส่งบทความทางวิชาการเพ่ือลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 

ศาลรัฐธรรมนูญ

วัตถุประสงค์ :		 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ	 คดีรัฐธรรมนูญ	

กฎหมายมหาชน	 กฎหมาย	 และงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงาน 

ศาลรัฐธรรมนูญของไทยและต่างประเทศ

ระยะเวลาการจัดพิมพ์ :  

	 	 	 	 วารสารศาลรัฐธรรมนูญก�าหนดให้มีการจัดพิมพ์ปีละ	 3	 เล่ม	 ตามก�าหนดห้วง 

ระยะเวลา	คือ

	 	 	 	 -	เล่มที่	1	ระหว่างเดือนมกราคม	-	เมษายน

	 	 	 	 -	เล่มที่	2	ระหว่างเดือนพฤษภาคม	-	สิงหาคม

	 	 	 	 -	เล่มที่	3	ระหว่างเดือนกันยายน	-	ธันวาคม

ระยะเวลาการเผยแพร่ :  

	 	 	 	 วารสารศาลรัฐธรรมนูญก�าหนดเผยแพร่หลังจากสิ้นรอบระยะเวลาตามก�าหนดการ

จัดพิมพ์ในแต่ละรอบนั้นๆ

แนวทางปฏบิติัในการน�าเสนอบทความ :	ส�านกังานศาลรฐัธรรมนญูก�าหนดแนวทางการเขยีนบทความ

ทางวิชาการ	ดังนี้

	 	 	 	 1.	 ต้องเป็นบทความทางวิชาการด้านรัฐธรรมนูญ	คดีรัฐธรรมนูญ	กฎหมายมหาชน	

กฎหมาย	 และงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญของไทย

และต่างประเทศ
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	 	 	 	 2.	 ลักษณะของบทความเพ่ือน�าลงพิมพ์เผยแพร่	 ต้องเป็นบทความทางวิชาการ

ด้านรัฐธรรมนูญ	 คดีรัฐธรรมนูญ	 กฎหมายมหาชน	 กฎหมาย	 และงานทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับ 

ศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญของไทยและต่างประเทศ	 บทความทางวิชาการนั้น

ประกอบด้วย	ชื่อเรื่อง	บทน�า	เนื้อเรื่อง	บทสรุป	และการอ้างอิง

	 	 	 	 3.	 รูปแบบการอ้างอิงบทความทางวิชการ	ให้อ้างอิงในเนื้อเรื่องเป็นรูปแบบของการ

ใส่เชิงอรรถตัวเลข	ดังนี้

	 	 	 	 	 ภาษาไทย	ชือ่-สกลุ//ชือ่เรือ่ง.//เมืองทีพิ่มพ์.//ผูพ้มิพ์.//ปีทีพ่มิพ์.//หน้าทีอ้่างอิง.// 

	 	 	 	 	 ภาษาองักฤษ	ชือ่-สกลุ//ชือ่เรือ่ง.//ครัง้ทีพ่มิพ์.//เมอืงทีพ่มิพ์.//ผูพ้มิพ์.//ปีทีพ่มิพ์.

	 	 	 	 4.	 เงื่อนไขการรับบทความและการน�าลงพิมพ์	มีดังนี้

	 	 	 	 	 (1)	 บทความทางวิชาการที่น�าเสนอต้องไม่เคยลงพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน	และ

ไม่อยู่ระหว่างการเสนอขอลงพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ใดๆ

	 	 	 	 	 (2)	 บทความทางวิชาการที่ลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ	จะต้อง

ผ่านการตรวจสอบและประเมนิคณุภาพความสมบรูณ์ของเนือ้หาโดยคณะกรรมการพิจารณาเผยแพร่

บทความวิชาการทางสื่อสิ่งพิมพ์ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ	หากคณะกรรมการฯ	มีความเห็นและ

ข้อสงัเกตเพ่ิมเตมิต่อบทความทีผ่่านการตรวจสอบและประเมนิคณุภาพแล้ว	กองบรรณาธกิารวารสาร

ศาลรฐัธรรมนญูจะแจ้งให้ผูเ้ขยีนบทความได้ด�าเนนิการแก้ไขปรับปรุงต่อไป	และจะน�าบทความลงพิมพ์

เผยแพร่ภายหลังจากที่ผู้เขียนบทความได้แก้ไขปรับปรุงแล้ว	 ส�าหรับบทความที่ไม่ผ่านการพิจารณา

จะแจ้งให้ทราบและส่งคืนต่อไป

	 	 	 	 5.	 ส�านกังานศาลรฐัธรรมนญูขอสงวนสทิธิใ์นการพิมพ์เผยแพร่บทความทางวชิาการ

ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว	ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญเล่มใดก็ได้ตามความเหมาะสม

	 	 	 	 6.	 ผู้เขียนบทความทางวิชาการสามารถส่งต้นฉบับบทความทางวิชาการในช่องทาง

ต่างๆ	ดังนี้

	 	 	 	 	 (1)	 ส่งในรูปแบบเอกสาร	จ�านวน	1	ชุด	พร้อมแผ่นซีดีที่บรรจุเอกสารบทความ

ทางวิชาการ	 โดยส่งไปที่	 ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ	 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	 80	 พรรษา	 

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์	 (อาคารเอ)	 เลขที่	 120	 หมู่	 3	 ถนนแจ้งวัฒนะ	 แขวงทุ่งสองห้อง	 เขตหลักสี่	

กรุงเทพมหานคร	10210

	 	 	 	 	 (2)	 ส่งในรูปแบบไฟล์เอกสารเวร์ิดทาง	E-mail	:	journal@constitutionalcourt.or.th

	 	 	 	 	 โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข	0	2414	7675	และ 

0	2141	7681	ในวันเวลาราชการ

ค่าตอบแทนในการเขียนบทความ :  

	 	 	 	 ผูเ้ขยีนบทความทางวิชาการจะได้รบัค่าตอบแทนในการเขียนบทความเม่ือได้มกีารน�า

บทความทางวิชาการลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ	ตามอัตราที่ก�าหนดไว้
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สถานที่จัดส่งบทความ :  

	 	 	 	 ผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

	 	 	 	 ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

	 	 	 	 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์	(อาคารเอ)

	 	 	 	 เลขที่	120	หมู่	3	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	

	 	 	 	 กรุงเทพมหานคร	10210		E-mail	:	journal@constitutionalcourt.or.th

การสมัครเป็นสมาชิกวารสารศาลรัฐธรรมนูญ :  

	 	 	 	 ผูส้นใจสามารถสมคัรเป็นสมาชกิวารสารศาลรฐัธรรมนญู	เพือ่รบัวารสารรฐัธรรมนญู	 

	 	 	 	 ได้ที่	กลุ่มงานคลังและพัสดุ	ส�านักบริหารกลาง	ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

	 	 	 	 หมายเลขโทรศัพท์	0	2141	7680,	0	2141	7635

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :  

	 	 	 	 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ	

สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา	 ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ	 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	 80	 พรรษา	 

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ	 (อาคารเอ)	 ชั้น	 5	 เลขที่	 120	 หมู่	 3	 ถนนแจ้งวัฒนะ	 แขวงทุ่งสองห้อง	 

เขตหลักสี่	 กรุงเทพมหานคร	 10210	 หมายเลขโทรศัพท์	 0	 2141	 7675	 และ	 0	 2141	 7681	 

ในวันเวลาราชการ	หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์	www.constitutionalcourt.or.th
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ใบสมัครสมาชิก “วารสารศาลรัฐธรรมนูญ”

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ

เจ้าของ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ	 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	5	ธันวาคม	2550

	 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์	เลขที่	120	หมู่	3	ถนนแจ้งวัฒนะ

	 แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	10210

สมัครสมาชิก	 ค่าสมาชิก

	 (1	ปี	3	เล่ม	รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)

ราคาจ�าหน่าย	 เล่มละ	120	บาท	

พร้อมนี้ได้แนบธนาณัต ิ

 สั่งจ่าย	ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	10215	/	เช็คธนาคาร	/	ตั๋วแลกเงิน	จ�านวนเงิน................................บาท

โดยสั่งจ่ายในนาม ผู้อ�านวยการกลุ่มงานคลังและพัสด ุ

ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ: ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

   อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
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ที่ปรึกษา

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

บรรณาธิการ

นายพิมล	ธรรมพิทักษ์พงษ์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

	 	 นายเชาวนะ	ไตรมาศ	 นางพรทิภา	ไสวสุวรรณวงศ์		 พันโท	ภาคภูมิ	ศิลารัตน์	

กองบรรณาธิการ

	 	 นายมนตรี	กนกวารี		 นายสิทธิพร	เศาภายน			 	 นางขนิษฐา	โตโพธิ์ไทย	 	

	 	 นายบุญเสริม	นาคสาร	 นางอัจฉรียา	อนันตพงศ์	 	 นางสาวอัจฉราพร	พรมุกดา

คณะเจ้าหน้าที่

	 	 นางสาววิจิตราภรณ์	โพธิ์ชัย	 นายรงค์รัชต์	จันทร์สุวรรณ	 นายเจนวิวัฒน์	ต้องประสงค์	 	

	 	 นางสาวพัชราภรณ์	ทองปานดี

 

 ติดต่อหน่วยงานรับผิดชอบ :  การสมัครเป็นสมาชิก :

	 	 สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา	ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ	 ค่าสมัครสมาชิกวารสารศาลรัฐธรรมนูญ

	 	 โทรศัพท์	0	2141	7681	 	 ปีละ	300	บาท	(รวมค่าจัดส่งไปรษณีย์)

	 	 โทรสาร	 0	2143	9519

	 	 http://www.constitutionalcourt.or.th	

“บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในวารสารศาลรัฐธรรมนูญเป็นวรรณกรรมของผู้เขียน

ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญและบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วย”
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