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หลกั “สทิธแิละเสรภีาพ” นบัวา่เปน็หลกัการพืน้ฐานของการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยและเป็นส่ิงท่ีควบคู่มากับการกำเนิดของรัฐธรรมนูญสำหรับประเทศท้ังหลาย 
ทีป่กครองระบอบประชาธปิไตยในโลก เพราะการมรีฐัธรรมนญูนัน้กด็ว้ยมเีจตนารมณ์
เพื่อที่จะให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนความเสมอภาคของบุคคล ดังจะ 
เห็นได้จากคำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองของประเทศฝรั่งเศส ปี ค.ศ. ๑๗๘๙ 
ขอ้ ๑๖ ทีก่ำหนดวา่ “สงัคมใดไมม่กีารใหห้ลกัประกนัในการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพหรอื 
ไม่มีการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตย จะถือว่ามีรัฐธรรมนูญไม่ได้” และหลักการ 
ดังกล่าวนี้ได้กลายเป็นหลักการพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ยอมรับกันทั่วไป๑ 

แนวความคิดเร่ืองการบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพไว้ในรัฐธรรมนูญ อาจกล่าว 
ได้ว่าเป็นแนวความคิดที่มาจากตะวันตกเป็นสำคัญ อันเป็นผลมาจากพัฒนาการของ 
กระบวนการเรยีกรอ้งของกลุม่ตา่ง ๆ  ทีอ่า้งความชอบธรรมของประโยชนน์ัน้ ๆ  วา่เปน็ 
สิ่งจำเป็นต่อความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) โดยมีพื้นฐานในการสนับสนุน 
ความชอบธรรมในการใช้สิทธิมาจากแนวความคิดเรื่อง “สิทธิธรรมชาติ” ที่สืบเนื่อง 
มาจาก “กฎหมายธรรมชาต”ิ (Natural Law) ในสมยักรกี และไดพ้ฒันาแนวความคดิ 
ดังกล่าวจากเดิมที่เป็นเพียงการกล่าวอ้างในบริบททางกฎหมายมาเป็นแนวคิดทาง 
การเมอืง ซึง่เปน็การกลา่วอา้งเพือ่เรยีกรอ้งสทิธ ิเสรภีาพ อสิรภาพและความเสมอภาค 
โดยแนวความคิดดังกล่าวได้ปรากฏอย่างเด่นชัดในงานเขียนของจอห์นลอค (John 
Locke) ในศตวรรษที่ ๑๗ ที่ได้กลายเป็นต้นแบบของแนวความคิดเรื่องสิทธิ เสรีภาพ 
ในปัจจุบัน๒

กองบรรณาธิการ
สำนักกฎหมาย

 ๑ บรรเจิด  สิงคะเนติ, “หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐”, 
พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, ๒๕๔๗), หน้า ๔๒.

  ๒ คณะกรรมการศกึษาแนวทางการแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู สำนกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร, “แนวทางการแกไ้ข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เรื่อง สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของชนชาวไทย”, (กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๔๙), 
หน้า ๒ – ๓. 
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สำหรับประเทศไทยแล้ว ในช่วงก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครองในปี พุทธศักราช ๒๔๗๕  
แนวความคิดทางด้านสิทธิและเสรีภาพตามแนวคิดตะวันตกยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
ในประเทศไทยมากนกั ดงันัน้ การใชส้ทิธแิละเสรภีาพในยคุนัน้จงึยงัไมไ่ดเ้ปน็ไปในลกัษณะของ 
การรับรองและคุ้มครองตามกฎหมายเฉกเช่นที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน การดำเนินความสัมพันธ ์
ของบุคคลในสังคมหรือการปฏิบัติตนระหว่างผู้ปกครองและผู้อยู่ใต้ปกครองจะใช้หลักศาสนา 
และจารีตประเพณีเป็นปัจจัยกำหนด๓ จนกระทั่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ และได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 
๒๔๗๕ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย จึงได้นำหลักการคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพของประชาชนมาบัญญัติไว้คือ “บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา 
หรอืลทัธใิด ๆ  และมเีสรภีาพในการปฏบิตัพิธิกีรรมตามความเชือ่ถอืของตน เมือ่ไมเ่ปน็ปฏปิกัษ ์
ตอ่หนา้ทีข่องพลเมอืงและไมเ่ปน็การขดัตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมของประชาชน” และ  
“ภายในบังคับแห่งกฎหมาย บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในร่างกาย เคหสถาน ทรัพย์สิน  
การพดู การเขยีน การโฆษณา การศกึษาอบรม การประชมุโดยเปดิเผย การตัง้สมาคม การอาชพี”  
และนับแต่นั้นมาในการจัดทำรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ ผู้ที่เกี่ยวข้องจะคำนึงถึงหลักการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นประการสำคัญเสมอ๔  

อย่างไรก็ตาม ในอดีตที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ นัน้ แมร้ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยทกุฉบบัจะไดม้ี 
การบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพไว้ก็ตาม แต่ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นยังเป็นปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรค 
สำคัญของการพัฒนาสังคมและการเมืองไทยมาโดยตลอด เพราะจากสภาพความเป็นจริงแล้ว 
ปรากฏว่าประชาชนมักจะไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามท่ีมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
เทา่ทีค่วร เนือ่งจากการบญัญตัริบัรองสทิธแิละเสรภีาพสว่นใหญเ่ปน็เพยีงการบญัญตัริบัรองไว้ 
ลอย ๆ  ไม่สามารถท่ีนำไปใช้ได้จริง๕ ซ่ึงเป็นสภาพปัญหาหลักอันเป็นท่ีมาของการขยายความคุ้มครอง 
สิทธิและเสรีภาพพื้นฐาน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้กว้างขวางและเป็นจริง 
กว่าเดิม๖ ดังจะเห็นได้จากในการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
ซ่ึงสภาร่างรัฐธรรมนูญได้กำหนดกรอบในการจัดทำไว้ว่า “...มีสาระสำคัญเป็นการส่งเสริม คุ้มครอง 
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบ 
การใช้อำนาจรัฐเพิ่มขึ้น...” และต่อมาเมื่อมีการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ สภารา่งรฐัธรรมนญูกไ็ดย้ดึกรอบดงักลา่ว และไดข้ยายขอบเขตการคุม้ครอง 

  ๓ คณะกรรมการศึกษาแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๕.
๔ สถาบนัพระปกเกลา้, “สทิธแิละเสรภีาพของชนชาวไทย”, ฐานขอ้มลูการเมอืงการปกครอง, http://www.thaipolitics 

government.org. (สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๓).
๕ รุง้นภา  ยรรยงเกษมสขุ, “สทิธแิละเสรภีาพของชนชาวไทยในรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐”, 

(วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๔๔. 
๖ บรรเจิด  สิงคะเนติ, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๖.
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สิทธิและเสรีภาพให้กว้างขวางขึ้น๗ กล่าวคือ มีการเพิ่มประเภทสิทธิและเสรีภาพให้มากขึ้น 
กวา่เดมิ การทำใหก้ารใชส้ทิธแิละเสรภีาพงา่ยขึน้กวา่เดมิ และการทำใหก้ารใชส้ทิธแิละเสรภีาพ 
มีประสิทธิภาพและมีมาตรการคุ้มครองอย่างชัดเจน

จากที่กล่าวมาข้างต้น อาจพิจารณาเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น เรื่องสิทธิ 
และเสรภีาพในประเทศไทยไดม้พีฒันาการมาอยา่งตอ่เนือ่งและมแีนวโนม้ทีจ่ะขยายการใหก้าร 
รบัรองและคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพอยา่งกวา้งขวางขึน้เรือ่ย ๆ  ไปตามบรบิทของสภาพสงัคม 
และการเมอืงทีเ่ปลีย่นแปลงไป ตลอดจนพยายามทีจ่ะจำกดัการกระทำของรฐัหรอืผูป้กครอง 
ให้มีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย โดยพยายามสร้างบทบัญญัติหรือ 
หลกัการใหม ่ๆ  เพิม่ขึน้๘ ดงัเปน็ทีป่รากฏในรฐัธรรมนญูฉบบัป ี๒๕๔๐ และรฐัธรรมนญูฉบบัป ี
๒๕๕๐ และในขณะเดียวกันก็นำไปสู่ปัญหาการถกเถียงในหลักการของเรื่องดังกล่าว 
อย่างกว้างขวางเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะในประเด็นปัญหาเรื่องสิทธิและเสรีภาพ 
ของประชาชนที่ยังถูกกระทบจากนโยบายของรัฐ ประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการตีความ 
และการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ตลอดจนการวิพากษ์วิจารณ์ว่า 
สิทธิและเสรีภาพตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่าง 
แท้จริงหรือที่ควรจะเป็น เป็นต้น

ด้วยความสำคัญของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว กองบรรณาธิการวารสารจุลนิต ิ
จึงได้ขอสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการในประเด็นหัวข้อเร่ือง “หลักสิทธิและเสรีภาพตาม 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : แนวความคิดและภาคปฏิบัติ” จากผู้ทรงคุณวุฒิที่
มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในวิชาการด้านสิทธิและเสรีภาพ และกฎหมาย 
รัฐธรรมนูญ อันประกอบด้วย ศ. ศรีราชา  เจรญิพานชิ ผูต้รวจการแผน่ดนิ, นายแพทยน์รินัดร ์ 
พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, รศ. ดร. บรรเจิด  สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์และ รศ. ดร. เกรยีงไกร  เจรญิธนาวฒัน ์อาจารยป์ระจำ 
คณะนติศิาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั โดยมวีตัถปุระสงคส์ำคญัเพือ่ใหท้ราบถงึความหมาย 
และประเภทของหลกัการคำวา่ “สทิธ”ิ และ “เสรภีาพ” บทบาทอำนาจหนา้ทีแ่ละสถานภาพ 
ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับ 
ปจัจบุนัโดยพจิารณาเปรยีบเทยีบกบันานาอารยประเทศ สาเหตสุำคญัของปญัหาและอปุสรรค 
ท่ีเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในปัจจุบัน ตลอดจนแนวทางท่ีจะเป็นหลักประกัน 
ในการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนใหบ้งัเกดิผลในทางปฏบิตัไิดอ้ยา่งเปน็รปูธรรม  
ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้อ่านและคนไทยทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการหรือพื้นฐาน 
แนวความคดิเรือ่งสทิธแิละเสรภีาพทีถ่กูตอ้ง และเปน็ปจัจยัสำคญัทีจ่ะทำใหส้ทิธแิละเสรภีาพ
ของประชาชนได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นรูปธรรมและโดยแท้จริงต่อไป. 

๗ สถาบันพระปกเกล้า, เรื่องเดียวกัน.
๘ คณะกรรมการศึกษาแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๐.  
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จุลนิติ : ความหมายของหลักการคำว่า “สิทธิ” และ 
“เสรภีาพ” หากพจิารณาความหมาย “โดยทัว่ไป” กบัความหมาย 
“ตามรัฐธรรมนูญ” แล้ว มีความเหมือนและแตกต่างกันใน 
สาระสำคัญประการใดบ้าง

ศ.ศรรีาชาฯ : ความหมายของคำวา่ “สทิธ”ิ และ “เสรภีาพ” 
ทั้งความหมาย“โดยทั่วไป” และความหมาย “ตามรัฐธรรมนูญ” นั้น 
โดยหลกัการแลว้มคีวามเหน็วา่ควรจะมคีวามหมายเปน็อยา่งเดยีวกนั 
เนื่องจากถ้าเราไปตีความหมายเป็นพิเศษอาจจะเกิดความเหลื่อมล้ำ 
ซำ้ซอ้นกนัหรอืทำใหเ้ขา้ใจยาก ถา้พดูถงึคำวา่ “สทิธ”ิ หรอื “เสรภีาพ” 
ไม่ว่าจะเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น ๆ ก็ควรที่จะ 
มีความหมายไปในทำนองเดียวกัน 

สำหรบัความหมายของคำวา่ “สทิธ”ิ คอื เปน็อำนาจของบคุคล 
ที่กฎหมายบัญญัติรับรองไว้ว่าจะกระทำการใดได้อย่างอิสระ รวมทั้ง 
บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้บุคคลอื่นกระทำสิ่งใดให้แก่ตน 
และตนก็ย่อมจะต้องมีหน้าที่กระทำต่อบุคคลอื่นภายใต้สิทธิของ 
บุคคลอื่นนั้นด้วย ทั้งนี้ เพื่อมิให้การใช้สิทธิของบุคคลแต่ละคน 
ล่วงเกินสิทธิของบุคคลอื่น

สว่นความหมายของคำวา่ “เสรภีาพ” คอื เปน็ความสามารถ 
ของบุคคลในสถานการณ์นั้น ๆ ที่จะกระทำการใด ๆ ได้ตามที่ตน 
ปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคมาขัดขวาง ท้ังน้ี การใช้เสรีภาพของบุคคล 
นั้นจะต้องไม่เป็นการละเมิดต่อเสรีภาพของบุคคลอื่นด้วย

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ศาสตราจารย์ ศรีราชา เจริญพานิช๑  

๑ สำเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Master of Law และ Juris Doctor จาก Tulane University U.S.A., ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน.

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
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หากจะกล่าวโดยรวมแล้ว จะเห็นได้ว่า “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” เป็นคำที ่
ไม่อาจแบ่งแยกออกจากกันได้ หรือควรที่จะต้องใช้ร่วมกันเป็น “สิทธิเสรีภาพ” 
เพราะทั้ง “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” เป็นสิ่งที่บุคคลสามารถกระทำการใด ๆ ก็ได้ตาม
ทีต่นประสงคโ์ดยมกีฎหมายบญัญตัริบัรองไว ้แตส่ิง่ทีบ่คุคลนัน้กระทำจะตอ้งไมเ่ปน็การ 
ละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นด้วย ทั้งนี้ เพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคม 
และความเป็นอยู่ที่เป็นระเบียบของชุมชนที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่เป็นสำคัญ

จุลนิติ : “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” ตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองให้แก่บุคคล  
แบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทหรือกี่ลักษณะ และในการแบ่งแยกประเภทดังกล่าว 
มีวัตถุประสงค์หรือมีเจตนารมณ์ที่แตกต่างกันอย่างไร ทั้งนี้ ในส่วนของสิทธิ 
และเสรภีาพบางประการทีไ่มไ่ดม้กีารจำแนกประเภทหรอืไมไ่ดบ้ญัญตัไิวโ้ดยชดัแจง้ 
ในรัฐธรรมนูญนั้น จะได้รับการรับรองและความคุ้มครองด้วยหรือไม่ ประการใด

ศ.ศรีราชาฯ : การที่จะแบ่งแยกประเภทของ “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” นั้น 
เปน็เรือ่งทีย่ากทัง้นีเ้พราะการแบง่แยกประเภทยอ่มขึน้อยูท่ีว่า่จะมองในมมุไหน และจะ 
ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ยกตัวอย่างเช่นในหนังสือของท่านศาสตราจารย์  
ดร. หยุด  แสงอุทัย ที่ท่านเคยเขียนไว้อาจจะแบ่งแยกได้ถึงกว่า ๑๐ มิติ ด้วยกัน 
แต่ตามความเข้าใจโดย ทั่ว ๆ ไปอาจจะแบ่งแยกประเภทของ “สิทธิ” อย่างง่าย ๆ 
ออกไดเ้ปน็ ๒ ประเภท คอื “สทิธติามกฎหมายมหาชน” กับ “สทิธติามกฎหมายเอกชน” 
โดยสิทธิตามกฎหมายมหาชนนั้นเป็นสิทธิที่สร้างขึ้นมาแล้วมีกฎหมายรองรับ  
และกฎหมายนั้นจะกำหนดหน้าที่ให้บุคคลอื่นทั่วโลกจะต้องกระทำตามมาด้วย 
อีกมากมาย แต่สิทธิตามกฎหมายเอกชนจะรับรองในเรื่องสิทธิระหว่างบุคคลคู่กรณี 
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเท่านั้น

ตวัอยา่งเชน่สทิธใินทรพัยส์นินัน้ถา้หากจะมองในแงข่องกฎหมายมหาชนกจ็ะ
เป็นหลักประกันเรื่องกรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์สิน เพราะหากมีผู้ได้ทรัพย์สินมาโดยชอบ 
ด้วยกฎหมายก็จะได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นอย่างถาวรและใช้ยันกับบุคคลอื่นได้ 
ทัว่โลก ยกตวัอยา่งเชน่ เรามสีทิธใินแหวนเพชรวงหนึง่คนทกุคนบนโลกกจ็ะตอ้งยอมรบั 
สิทธิของเรา แต่ถ้ามองในแง่ของกฎหมายเอกชนแล้วสิทธิเหล่าน้ีสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลง 
หรือจำหน่ายจ่ายโอนสิทธิไปยังคนอื่นได้ เช่น เราขายแหวนเพชรให้คนอื่นไป  
ความเปน็เจา้ของกรรมสทิธิก์จ็ะเปลีย่นไปยงับคุคลอืน่นัน้ และถา้เราไดร้บัชำระหนีแ้ลว้ 
กต็อ้งมหีนา้ทีใ่นการโอนแหวนเพชรใหแ้กบ่คุคลอืน่นัน้ดว้ย ซึง่เปน็กฎหมายอกีมติหินึง่ 
มารองรับในการโอนกรรมสิทธิ์ แต่ถ้าเราให้คนอื่นยืมแหวนเพชรไปใส่ออกงานแล้ว 
เขาก็ไม่เอาแหวนมาคืน เราก็ย่อมเรียกให้เขาเอาแหวนเพชรมาคืนได้ สิทธิที่จะเรียก 
ให้เขาเอาแหวนมาคืนก็ย่อมเป็นสิทธิตามกฎหมายเอกชนที่ใช้ได้ต่อบุคคลโดยเฉพาะ 
เจาะจงโดยมิใช่ใครก็ได้
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สำหรบั “สทิธ”ิ และ “ เสรภีาพ” ทีร่ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยไมไ่ดบ้ญัญตั ิ
ไว้โดยชัดแจ้งนั้นจะได้รับการรับรองและความคุ้มครองแค่ไหนนั้น ผมมีความเห็นว่า 
การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติรับรองเรื่องสิทธิและเสรีภาพไว ้
เปรยีบเสมอืนเปน็การประกาศเจตนารมณใ์นการรบัรองสทิธแิละเสรภีาพนัน้โดยตรง  
และเป็นหลักการสำคัญท่ีการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐทุกองค์กรจะต้องคำนึงถึง  
แต่ในขณะเดียวกันอาจจะมีสิทธิและเสรีภาพบางอย่างท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ไม่ได้บัญญัติไว้โดยตรงและอย่างชัดเจน แต่รัฐอาจจะมีการตรากฎหมายในลำดับอื่น
ที่ไม่ขัดหรือแย้งขึ้นมาเพื่อรับรองสิทธิและเสรีภาพหรือใช้บังคับได้ เช่น บัญญัติไว้ใน 
กฎหมายระดบัพระราชบญัญตั ิกฎกระทรวง หรอืออกเปน็ระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตร ี 
เปน็ตน้ แตก่ารบญัญตัริบัรองสทิธแิละเสรภีาพไวใ้นกฎหมายลำดบัรองนัน้ มคีวามเหน็วา่ 
อาจจะไมเ่ปน็กฎหมายทีม่คีวามคงทนถาวรเพราะอาจจะมกีารยกเลกิหรอืแกไ้ขเพิม่เตมิ 
ไดง้า่ย ดงันัน้ ถา้ไดบ้ญัญตัริบัรองไวใ้นรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย หรอืกฎหมาย 
ระดับพระราชบัญญัติ หรือในประมวลกฎหมายแล้ว น่าจะเป็นการรับรองสิทธิ 
และเสรีภาพที่มั่นคงถาวรมากกว่าที่จะไปบัญญัติไว้ในกฎหมายลำดับรองอื่น ๆ 

จุลนิติ : บทบาทอำนาจหน้าที่และสถานภาพขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับ 
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เม่ือเปรียบเทียบกับนานาอารยประเทศแล้ว  
มีความเหมาะสมและเพียงพอสำหรับที่จะให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ของประชาชนหรือไม่ เพียงใด

ศ.ศรรีาชาฯ : ผมมคีวามเหน็วา่ปจัจบุนัองคก์รทีท่ำหนา้ทีใ่นการคุม้ครองสทิธิ 
และเสรีภาพของประชาชนนั้น มีเพียงพอแล้ว เช่น เมื่อมีเรื่องละเมิดสิทธิในด้าน 
สิทธิมนุษยชนก็จะมีองค์กรที่คุ้มครองสิทธิดังกล่าวโดยตรง คือ คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และรายงานการกระทำ 
หรอืการละเลยการกระทำอนัเปน็การละเมดิสทิธมินษุยชน หรอืมกีรมคุม้ครองสทิธิ
และเสรภีาพ กระทรวงยตุธิรรมซึง่จะทำหนา้ทีเ่ยยีวยาผูเ้สยีหายซึง่ไดร้บัความเสยีหาย 
เนือ่งจากการกระทำความผดิอาญาของผูอ้ืน่โดยตนมไิดม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระทำ 
ความผิดนั้น และไม่มีโอกาสได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่น หรือเยียวยา 
ผูบ้รสิทุธิซ์ึง่ตกเปน็จำเลยในคดอีาญาและถกูคมุขงัระหวา่งการพจิารณาคด ีหากปรากฏ 
ตามคำพพิากษาอนัถงึทีส่ดุในคดนีัน้วา่ขอ้เทจ็จรงิฟงัเปน็ทีย่ตุวิา่จำเลยมไิดเ้ปน็ผูก้ระทำ 
ความผิดหรือการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิด 



จุลนิติ ม.ค. - ก.พ. ๕๔ 7

บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

แต่ปัจจุบันมีความเห็นว่าการทำหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ดังกล่าวอาจจะไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย  
และคา่ทดแทนและคา่ใชจ้า่ยแกจ่ำเลยในคดอีาญา พ.ศ. ๒๕๔๔  เทา่ทีค่วร เพราะสว่นใหญ ่
จะมุ่งเน้นการจ่ายเงินให้แก่คนที่ถูกคุมขังแม้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยขาด 
การกลั่นกรองในตวับุคคลทีร่อ้งเรียนหรอืยื่นคำขอ เนือ่งจากบางครัง้คนที่มาร้องเรยีน 
หรือยื่นคำขอรับค่าทดแทนนั้น แม้เป็นกรณีที่ศาลได้พิพากษายกฟ้องจริง แต่ไม่ได้ 
หมายความว่าเขาไม่ได้กระทำความผิดหรือไม่เป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ 
กระทำความผิดด้วย แต่โดยส่วนใหญ่เมื่อมีผู้มาร้องเรียนหรือยื่นคำขอกรมคุ้มครอง 
สทิธแิละเสรภีาพกจ็ะจา่ยเงนิแกผู่น้ัน้ไป ดงันัน้ จงึไมแ่นใ่จวา่กรณดีงักลา่วมคีวามคุม้คา่ 
กับงบประมาณที่เสียไปหรือไม่

โดยสรุปหน่วยงานที่ทำหน้าให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
มีเพียงพอแล้ว แต่เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย 
และไม่ทราบช่องทางในการร้องเรียนเพื่อรักษาสิทธิและเสรีภาพของตนเอง และ 
การดำเนนิการของหนว่ยงานของรฐัเองกม็คีวามลา่ชา้ ทัง้นี ้มสีาเหตเุกดิจากนโยบาย 
ของฝ่ายบริหารที่ต้องการลดอัตรากำลังคนลง จนทำให้บางหน่วยงานขาดบุคลากร 
ที่จะมาดำเนินงานให้ต่อเนื่องได้ จึงทำให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ไม่บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร เช่น การคุ้มครองสิทธิ 
ของผู้บริโภคก็เกิดปัญหาเรื่องกลไกของรัฐที่จะบังคับใช้ยังไม่ได้รับการเอาใจใส่จาก 
ฝ่ายบริหารในหลายเรื่อง เช่น งบประมาณและทรัพยากรบุคคล เป็นต้น จึงทำให ้
การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวไม่ต่อเนื่อง 

ดังน้ัน จึงมีความเห็นว่าในอนาคตควรท่ีจะจัดต้ังให้มีหน่วยงานท่ีเป็นศูนย์กลาง 
ระหว่างหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธ ิ
และเสรีภาพของประชาชน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาและคัดกรองเรื่องร้องเรียน 
ที่ประชาชนได้ยื่นต่อหน่วยงานต่าง ๆ ว่าเรื่องที่ร้องเรียนนั้นควรให้หน่วยงานหรือ 
องคก์รใดเปน็ผูร้บัเรือ่งและดำเนนิการตามอำนาจหนา้ที ่ทัง้นี ้เพือ่ใหเ้รือ่งทีร่อ้งเรยีนนัน้ 
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน และเป็นการลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ลงได้

ทั้งนี้ มีสาเหตุเกิดจากนโยบายของฝ่ายบริหารที่ต้องการลดอัตรากำลังคนลง  
จนทำให้บางหน่วยงานขาดบุคลากรที่จะมาดำเนินงานให้ต่อเนื่องได้ จึงทำให้การคุ้มครอง 
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนไม่บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร
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“หลักสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย :    
แนวความคิดและภาคปฏิบัติ”

จลุนติ ิ: ในทศันะของทา่นคดิวา่อะไรคอืสาเหตสุำคญัของปญัหาและอปุสรรค 
ทีเ่ปน็การจำกดัการใชส้ทิธแิละเสรภีาพของประชาชนในปจัจบุนั และมแีนวทางใด 
ที่จะเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้บังเกิดผล 
ในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

ศ.ศรรีาชาฯ : สาเหตสุำคญัของปญัหาและอปุสรรคทีเ่ปน็การจำกดัการใชส้ทิธ ิ
และเสรีภาพของประชาชนในปัจจุบัน คือความไม่รู้กฎหมายของประชาชน เมื่อไม่รู้ 
กฎหมายเลยจึงย่อมส่งผลทำให้ไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิหรือไม่ และเมื่อถูกละเมิดสิทธิจึง 
ไม่รู้ว่าตนเองนั้นกำลังถูกละเมิดสิทธิอยู่ หรืออาจจะรู้ว่าถูกละเมิดสิทธิแต่ไม่รู้ว่าจะ 
ไปใชช้อ่งทางใดในการเรยีกรอ้งสทิธขิองตนคนืมา ทัง้นี ้อาจจะเปน็เพราะหนว่ยงาน 
ของรัฐไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ และบางทีก็ต้อง 
ยอมรับว่าประชาชนเองก็ไม่มีความกระตือรือร้นที่จะรับรู้เรื่องกฎหมายหรือสิทธิของ
ตนเองเท่าที่ควร โดยเห็นว่าสังคมไทยค่อนข้างที่จะอ่อนแอในเรื่องของการรักษาสิทธิ
ของตนเอง ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับในต่างประเทศซึ่งเมื่อเขา
ถูกกระทบสิทธิเขาจะดำเนินการฟ้องร้องทันที 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงมีความเห็นว่าควรที่จะมีการประชาสัมพันธ์ให ้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตลอดเวลาเพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ 
อย่างน้อยที่สุดควรที่จะให้มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการ 
ใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีหน่วยงานราชการหลายองค์กร 
ได้พยายามจัดพิมพ์กฎหมายสำหรับชาวบ้านที่มีความจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการใช้ 
ในชีวิตประจำวันเผยแพร่ แต่การจัดพิมพ์และเผยแพร่ดังกล่าวยังไม่ทั่วถึงเพียงพอ  
ประกอบกบัประชาชนเองไมใ่หค้วามสนใจทีจ่ะศกึษาหาความรู ้การดำเนนิการดงักลา่ว 
จึงไม่ค่อยจะประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร

สำหรับปัญหาเร่ืองประชาชนไม่รู้ช่องทางในการร้องเรียนเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพ 
ของตนเองจากหนว่ยงานของรฐันัน้ ปจัจบุนักม็อียูห่ลายหนว่ยงานทีใ่หค้วามชว่ยเหลอื 
ด้านกฎหมายแก่ประชาชน เช่น สภาทนายความ หรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ที่เปิดสอน 
หลักสูตรนิติศาสตร์ก็จะมีศูนย์ให้ความช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย 
แกป่ระชาชนอยูแ่ลว้ แตอ่าจจะยงัไมม่กีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนไดร้บัรูอ้ยา่งทัว่ถงึ  
นอกจากนี้ประชาชนเองก็อาจจะไม่อยากใช้ช่องทางดังกล่าว เนื่องจากอาจไม่แน่ใจว่า
จะได้รับการรับรองและคุ้มครองสิทธิจริงหรือไม่ 

บางทีก็ต้องยอมรับว่าประชาชนเองก็ไม่มีความกระตือรือร้นที่จะรับรู้เรื่องกฎหมาย 
หรือสิทธิของตนเองเท่าที่ควร โดยเห็นว่าสังคมไทยค่อนข้างที่จะอ่อนแอในเรื่องของการ 
รักษาสิทธิของตนเอง ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับในต่างประเทศซึ่งเมื่อ
เขาถูกกระทบสิทธิเขาจะดำเนินการฟ้องร้องทันที
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

ดังนั้น หน่วยงานของรัฐควรที่จะมีการดำเนินการประชาสัมพันธ์และแจ้ง 
ขอ้มลูขา่วสารแกป่ระชาชนโดยเฉพาะในเรือ่งเกีย่วกบักฎหมายทีอ่าจจะกระทบสทิธ ิ
ของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รู้ว่ามีกฎหมายนี้อยู่และให้เขาได้รู้และทราบ
ถึงสิทธิของตนจึงอาจจะทำให้การถูกกระทบสิทธินั้นมีจำนวนลดน้อยลงเนื่องจากเขา 
ได้รู้กฎหมายและได้รู้ถึงสิทธิของเขา 

  
จลุนติ ิ: หลกัการใหมต่ามทีไ่ดม้บีญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนญูฉบบัปจัจบุนั เกีย่วกบั 

การเพ่ิมช่องทางการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน อาทิ การให้สิทธิประชาชน 
ในการย่ืนคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ นั้น ท่านเห็นว่าหลักการดังกล่าวจะมีผลบังคับ 
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้มากน้อยเพียงใด

ศ.ศรรีาชาฯ : โดยหลกัการแลว้การเพิม่ชอ่งทางการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ 
ของประชาชนโดยการให้สิทธิประชาชนในการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้เอง 
โดยตรงนัน้ ถอืวา่เปน็สิง่ทีด่ ีเนือ่งจากเปน็การเพิม่ชอ่งทางในการใชส้ทิธขิองประชาชน 
เพิ่มมากขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง แต่การบัญญัติหลักการดังกล่าวอาจจะทำให้เกิดปัญหา 
การฟ้องคดีมากเกินไปจนทำให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคดีค้างพิจารณาเป็นจำนวนมาก  
เพราะโดยหลกัการแลว้ศาลรฐัธรรมนญูควรทีจ่ะพจิารณาวนิจิฉยัเฉพาะเรือ่งทีม่คีวาม
สำคัญ ๆ เท่านั้น 
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“หลักสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย :    
แนวความคิดและภาคปฏิบัติ”

ดังนั้น การให้ประชาชนยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านหน่วยงานของรัฐหรือองค์กร 
ที่มีอำนาจหน้าที่ เพื่อช่วยในการกลั่นกรองเรื่องอีกชั้นหนึ่งแล้วค่อยส่งไปยัง 
ศาลรัฐธรรมนูญน่าจะเป็นวิธีที่ดีกว่า เพราะจะช่วยทำให้ปริมาณคดีที่จะไปสู่ 
ศาลรัฐธรรมนูญลดลงได้ เนื่องจากบางเรื่องอาจจะสามารถดำเนินการและยุติได้โดย 
ไมต่อ้งนำคดไีปสูศ่าล และอาจไดร้บัการคุม้ครองหรอืเยยีวยาไดเ้รว็กวา่ทีจ่ะไปฟอ้งคดี 
ต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง เพราะฉะนั้นการที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้มีการฟ้องคดี 
ต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงนั้น จึงมีทั้งข้อดีและข้อเสีย

จุลนิติ : บทสรุปส่งท้าย และข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)

ศ.ศรีราชาฯ : อาจจะสรุปได้ว่าสำหรับประเทศไทย รัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทยได้กำหนดองค์กรท่ีมีหน้าท่ีในการให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ของประชาชนไว้อย่างเพียงพอแล้ว ซึ่งสาเหตุสำคัญของสภาพปัญหาและอุปสรรค 
ท่ีเป็นการจำกัดการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในปัจจุบัน คือความไม่รู้กฎหมาย 
ของประชาชนเอง และการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐที่อาจจะมีความล่าช้า 
อยูบ่า้ง แตโ่ดยภาพรวมแลว้มคีวามเหน็วา่การคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน 
ของประเทศไทยนั้นยังดีกว่าบางประเทศที่เจริญแล้ว ทั้งนี้ เพราะเรามีองค์กร 
หรอืนกักฎหมายทีม่คีวามคดิกา้วหนา้อยูเ่ปน็จำนวนมาก อยา่งไรกต็าม ในการดำเนนิการ 
และต่อสู้เรื่องเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของนักกฎหมายในบางเรื่องมีความ 
ไม่แน่ใจว่าเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิด เช่น กรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้หญิงที่สมรสแล้ว 
สามารถที่จะเลือกใช้ชื่อสกุลของตัวเองได้นั้น ในเรื่องนี้ผมไม่ค่อยที่จะเห็นด้วย 
เท่าไหร่ เนื่องจากมีความเห็นว่าหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกันนั้นในสภาพ 
ความเป็นจริงแล้วไม่มีทางที่จะเท่าเทียมกันได้หมดทุกเรื่อง ซึ่งการที่ให้หญิงที่ 
สมรสแลว้สามารถทีจ่ะเลอืกใชช้ือ่สกลุของตวัเองไดน้ัน้อาจจะทำใหเ้กดิปญัหาเกีย่วกบั 
การพสิจูนส์ายโลหติหรอืในเรือ่งการรบัมรดกได ้แตใ่นเรือ่งการเลอืกใชค้ำนำหนา้นาม 
ของหญิงซ่ึงสมรสแล้ว หรือการเลือกใช้คำนำหน้านามของผู้ท่ีได้ทำการแปลงเพศแล้ว 
ว่าจะใช้คำนำหน้านามตามเพศท่ีเกิดมาหรือตามสภาพความเป็นจริงน้ัน ในประเด็นน้ี 
ผมเห็นด้วย 
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 จุลนิติ : ความหมายของหลักการคำว่า “สิทธิ” และ 
“เสรภีาพ” หากพจิารณาความหมาย “โดยทัว่ไป” กบัความหมาย 
“ตามรัฐธรรมนูญ” แล้ว มีความเหมือนและแตกต่างกันใน 
สาระสำคัญประการใดบ้าง 

 นายแพทย์นริันดร์ : เรือ่งสิทธิและเสรภีาพ โดยความหมาย 
ทั่วไปตามความเข้าใจของสังคมกับตามรัฐธรรมนูญแล้ว ผมคิดว่า 
ส่วนใหญ่จะเหมือนกัน แต่อาจจะมีบางส่วนที่แตกต่างกัน กล่าวคือ  
โดยพื้นฐานของสังคมไทยก่อนอื่นต้องทำให้ประชาชนได้มีความรู้ 
และเข้าใจในคำว่า “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” โดยถูกต้องเสียก่อนว่า 
“สิทธิ” ในความหมายโดยทั่วไป คือสิ่งที่เป็นประโยชน์และ 
ความถกูตอ้ง ซึง่จะเปน็ประโยชนอ์ยา่งเดยีวไมไ่ด ้เพราะมฉิะนัน้แลว้
บางคนจะคดิวา่เมือ่ตนเองมสีทิธแิลว้ยอ่มทำการใดตามสทิธทิีต่นเอง 
มีอยู่ก็ได้เพราะเป็นประโยชน์สำหรับตน ทั้งที่การใช้สิทธิในเรื่องนั้น 
อาจเป็นโทษโดยการไปละเมิดสิทธิของผู้อ่ืนได้เช่นกัน เพราะฉะน้ัน 
ประโยชน์ต้องมาพร้อมกับความถูกต้อง จึงเป็นหลักการที่เรียกว่า 
“สิทธิ” 
 สำหรับคำว่า “เสรีภาพ” ในความหมายโดยทั่วไป คือเป็น 
ลักษณะของการแสดงออกของบุคคล หรือการปฏิบัติตามสิทธิ 
ที่ตนมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพในการพูด การเขียน หรือเสรีภาพ 
ในดา้นการแสดงออก แตเ่สรภีาพดงักลา่วนัน้กต็อ้งอยูภ่ายใตข้อบเขต 
ของสิทธิด้วย กล่าวคือ ต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคลอื่น หรือประโยชน์สาธารณะด้วย เพราะฉะนั้น เสรีภาพ 
ในการชมุนมุจงึถอืไดว้า่เปน็สทิธอิยา่งหนึง่เชน่กนั แตถ่า้การชมุนมุนัน้ 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ๑  

 ๑ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๒๐ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. 

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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ไดส้ง่ผลกระทบตอ่สทิธขิองบคุคลอืน่ไมว่า่จะเปน็ในดา้นเสยีง การจราจร หรอืรบกวน
ต่อการทำธุรกิจของผู้อื่น ก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิแล้ว รัฐจึงต้องมีหน้าที่เข้ามาดูแล 
การชุมนุมที่เกินขอบเขตดังกล่าวไม่ให้รบกวนสิทธิของผู้อื่น เพื่อให้เกิดความสมดุล 
ระหว่างสิทธิบุคคลและสิทธิประโยชน์ส่วนรวม จึงเห็นได้ว่าเรื่องสิทธิและเสรีภาพต้อง
ไปด้วยกันเสมอ แต่ต้องอยู่ในขอบเขต รวมท้ังเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์และมีความถูกต้องด้วย 
ไม่ใช่ว่าบุคคลใดจะมีเสรีภาพที่จะทำอะไรก็ได้ และไม่ใช่จะมีแต่เสรีอย่างเดียวแต่ต้อง 
เปน็เสรภีาพดว้ย ซึง่ปจัจบุนันีส้งัคมไทยยงัขาดความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัเรือ่งสทิธิ 
และเสรีภาพ ด้วยเหตุผลในหลาย ๆ ประการดังต่อไปนี้  

 ประการแรก คนในสังคมยังขาดความรู้และความเข้าใจในเร่ืองสิทธิและเสรีภาพ  
กลา่วคอื หลายคนคดิวา่สทิธ ิคอื สทิธใินการทีจ่ะทำอะไรกไ็ดใ้นทกุอยา่งซึง่ความจรงิแลว้ 
ไมใ่ชเ่ลย เพราะสทิธยิอ่มตอ้งมขีอบเขต คอืมคีวามถกูตอ้งในการทีจ่ะไมท่ำละเมดิในสทิธ ิ
ที่ผู้อื่นมีอยู่ รวมทั้งไม่ละเมิดต่อสิทธิที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือต่อส่วนรวม 
ด้วย ถ้ามีแต่สิทธิอย่างเดียว ไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ก็เกิดสภาพอนาธิปไตย  
ถ้ามีแต่หน้าที่อย่างเดียวไม่มีสิทธิ ก็เป็นสังคมทาสไปด้วยปริยาย 
  ประการที่สอง คนในสังคมได้ถูกสอนมาว่าในเมื่อคุณมีสิทธิแล้วคุณก็ต้อง 
มีหน้าที่ ซึ่งความเข้าใจดังกล่าวถูกส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ถูกทั้งหมด แม้ว่าสิทธิคือสิ่งที่ 
เป็นประโยชน์และความถูกต้อง แต่ก็ยังเป็นหน้าที่ที่บุคคลอื่นและองค์กรของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาให้ความคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุน เพราะว่าเรื่องสิทธิ 
เป็นทั้งสิทธิปัจเจกบุคคล กับสิทธิที่เป็นเรื่องของเชิงนโยบายโครงสร้าง ไม่ใช่แค่เรื่อง 
ของสงัคมสงเคราะห ์แตเ่ปน็เรือ่งของนโยบาย ระบบโครงสรา้ง วธิคีดิ ซึง่องคก์รภาครฐั 
หรือหน่วยงานของรัฐที่มีงบประมาณ มีกำลังคน ต้องเข้ามาส่งเสริม สนับสนุน และ 
ให้ความคุ้มครองตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖, ๒๗ และ ๒๘ สิทธ ิ
ของประชาชนเป็นหน้าที่ที่หน่วยงานของรัฐ ทั้งรัฐบาล รัฐสภา ศาล และองค์กรอิสระ  
แม้กระท่ังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเอง ก็ต้องมีหน้าท่ีเข้าไปให้ความคุ้มครอง 
และสนับสนุนด้วย 
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 นอกจากนี้แล้ว ในทางปฏิบัติยังได้มีแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖) ท่ีรับผิดชอบโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยมีนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยนโยบายและแผนสิทธิมนุษยชน ได้กำหนดให้ 
หน่วยงานของรัฐในทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน คุ้มครอง และส่งเสริม 
สิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นหลักประกันและให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชน 
ในเรื่องดังกล่าว ประกอบกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘  
วรรคสองว่า “บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิ หรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญ เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกเป็นข้อต่อสู้ทางศาลได้” ดังเช่น กรณี 
นคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ เครอืขา่ยประชาชนภาคตะวนัออกยืน่ฟอ้งตอ่ศาลปกครอง  
เป็นต้น 
 ประการที่สาม หลักความเป็นธรรมโดยกฎหมาย เรื่องนี้มีความสำคัญมาก 
เพราะว่าปัจจุบันเรื่องสิทธิและเสรีภาพในสังคมไทย มักจะถูกมองว่าเป็นแนวคิด
จากต่างประเทศ หรือเป็นเรื่องของกลุ่มเอ็นจีโอ (NGOs : Non Governmental 
Organizations) ซึง่ไมถ่กูตอ้ง สทิธแิละเสรภีาพเปน็หลกัการตามกฎหมาย เปน็หลกัการ 
ในระบบนิติรัฐและนิติธรรม ท่ีทำให้เกิดความเป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย จริง ๆ  แล้ว 
เรือ่งสทิธเิปน็เรือ่งทีม่อียูใ่นสงัคมไทยมาแตด่ัง้เดมิ คอื เรือ่งของคณุธรรม จรยิธรรม 
หลักความเป็นธรรม ซึ่งเมื่อศึกษาประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าพระมหากษัตริย์ไทย 
ทุกพระองค์ต่างได้ทรงยึดถือและปฏิบัติสืบเนื่องกันมาโดยหลักที่ เรียกว่า 
“หลกัทศพธิราชธรรม” สงัคมจงึอยูเ่ยน็เปน็สขุ ผูป้กครองกไ็มเ่อารดัเอาเปรยีบประชาชน  
แต่เม่ือประเทศไทยได้มีการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน  ๒๔๗๕ เป็นต้นมา พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ 
อยูภ่ายใตร้ฐัธรรมนญู เปน็ราชาธปิไตยแบบจำกดั หรอืปรมติตาญาสทิธริาชย ์(limited 
monarchy) โดยใหร้าษฎรทำหนา้ทีใ่นการเลอืกผูแ้ทนเขา้ไปทำหนา้ทีเ่ปน็สมาชกิสภา 
ผู้แทนราษฎร และเป็นสมาชิกวุฒิสภา และส่วนหนึ่งมาทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหาร  
ประกอบกับเมื่อไปดูพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช ในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช 
๒๔๙๓ ที่ได้พระราชทานไว้แก่ปวงชนชาวไทยว่า “เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม  
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” แล้ว จึงเป็นเหตุผลและความจำเป็นที่จะ 
ต้องนำเอาหลักสิทธิมนุษยชนมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นหลักในการควบคุม 
การใช้อำนาจในการปกครองของรัฐว่าต้องเป็นการใช้อำนาจโดยความเป็นธรรม 
 เพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิทธิ ในเชิ งวัฒนธรรมเป็นเรื่องของคุณธรรม 
ความเป็นธรรม ซึ่งเป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ 
ได้ทรงยึดถือเป็นหลักในการปกครองมาโดยตลอด แต่เมื่อได้มีการเปลี่ยนแปลง 
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การปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย จึงต้องบัญญัติเรื่องสิทธิไว้ในรัฐธรรมนูญ  
เพื่อเป็นหลักประกันที่จะได้รับความเป็นธรรมจากผู้ใช้อำนาจดังกล่าว ท่านอาจารย์ 
ปรดี ี พนมยงค ์รฐับรุษุอาวโุส ไดเ้คยใหข้อ้คดิเหน็ไวว้า่ “รฐัธรรมนญูใดถอืมตปิวงชน 
เป็นใหญ่ และให้สิทธิมนุษยชนแก่ประชาชน รัฐธรรมนูญนั้นก็เป็นประชาธิปไตย”

 ประการทีส่ี ่ หลกัความเสมอภาค การจะมแีตเ่พยีงสทิธแิละเสรภีาพนัน้ถอืวา่ 
ยังไม่เพียงพอ แต่จะต้องคำนึงถึงหลักความเสมอภาคร่วมด้วย เพราะหลักความเสมอภาค 
เป็นหลักการพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ซึ่งมนุษย์ย่อมได้รับการรับรอง 
และคุ้มครองจากกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นมนุษย์โดยมิต้องคำนึง
ถึงความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ถิ่นกำเนิด เป็นต้น และขณะเดียวกัน 
กถ็อืไดว้า่หลกัความเสมอภาคนีเ้ปน็หลกัทีค่วบคมุมใิหร้ฐัใชอ้ำนาจของตนตามอำเภอใจ  
หรือมีลักษณะของการเลือกปฏิบัติ ประชาชนสามัญชนถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  
ในขณะทีช่นกลุม่นอ้ยไดร้บัอำนาจและสทิธเิดด็ขาดเหนอืคนทัว่ไป คนกลุม่นอ้ยเหลา่นี้ 
เราจงึเรยีกวา่เปน็ “อภสิทิธิช์น” ความไมเ่ปน็ธรรม ไมม่คีวามเสมอภาคหรอืเลอืกปฏบิตั ิ 
ก็ยังเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยในปัจจุบัน 
 ดงันัน้ “สทิธแิละเสรภีาพตามรฐัธรรมนญู” นอกจากจะหมายความวา่ตอ้ง 
เปน็ประโยชนแ์ละความถกูตอ้งแลว้ สทิธยิงัเปน็อำนาจของประชาชนตามมาตรา ๓  
ของรัฐธรรมนูญซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า “อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย...”  
เพียงแต่ว่าอำนาจส่วนหนึ่งนั้นประชาชนได้มอบให้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
และสมาชกิวฒุสิภา ซึง่เปน็ตวัแทนของประชาชนเพือ่เขา้ไปทำหนา้ทีเ่ปน็ฝา่ยนติบิญัญตั ิ 
ฝา่ยบรหิาร และฝา่ยตลุาการ รวมถงึองคก์รอสิระตา่ง ๆ  และคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติด้วย จึงต้องใช้อำนาจท่ีประชาชนมอบให้ในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ 
ของชนชาวไทย ในขณะเดียวกันประชาชนผู้เป็นเจ้าของสิทธิ ก็ต้องเป็นผู้ใช้สิทธิ  
หรือสร้างสิทธิที่เป็นจริงให้กับตนเอง ต้องมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เป็นอิสระ 
รู้เท่าทัน และตรวจสอบผู้ปกครองได้ด้วย ประชาธิปไตยจึงจะเกิดขึ้นในสังคมไทย 

ในขณะเดียวกันประชาชนผู้เป็นเจ้าของสิทธิ ก็ต้องเป็นผู้ใช้สิทธิ หรือสร้างสิทธิ 
ที่เป็นจริงให้กับตนเอง ต้องมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เป็นอิสระ รู้เท่าทัน และตรวจสอบ 
ผู้ปกครองได้ด้วย ประชาธิปไตยจึงจะเกิดขึ้นในสังคมไทย
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 จุลนิติ : “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองให้แก่ 
บคุคล แบง่ออกไดเ้ปน็กีป่ระเภทหรอืกีล่กัษณะ และในการแบง่แยกประเภทดงักลา่ว 
มีวัตถุประสงค์หรือมีเจตนารมณ์ที่แตกต่างกันอย่างไร ทั้งนี้ ในส่วนของสิทธิ 
และเสรภีาพบางประการทีไ่มไ่ดม้กีารจำแนกประเภทหรอืไมไ่ดบ้ญัญตัไิวโ้ดยชดัแจง้ 
ในรัฐธรรมนูญนั้น จะได้รับการรับรองและความคุ้มครองด้วยหรือไม่ ประการใด 

 นายแพทยน์รินัดร ์: การจะพจิารณาถงึประเภทหรอืลกัษณะของคำวา่ “สิทธิ” 
และ “เสรีภาพ” ตามท่ีรัฐธรรมนูญไดบ้ญัญตัหิรอืรบัรองไวใ้หแ้กบ่คุคลนัน้ หลกัการสำคญั 
ประการแรกทีต่อ้งนำมาพจิารณาเปน็หลกัใหญ ่คอืการตระหนกัและคำนงึถงึศกัดิศ์รี 
ความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นก่อน เพราะหากคนทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้ว 
หลักความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันก็จะเกิดมีขึ้นตามมา ผมถูกสอนในเรื่อง 
สทิธมินษุยชนโดยไมรู่ต้วัโดยสมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก 
พระราชบดิาแหง่วงการแพทยไ์ทย ทรงสอนนกัศกึษาแพทยท์กุคนวา่ “ฉนัไมต่อ้งการ 
ใหเ้ธอเปน็หมออยา่งเดยีวเทา่นัน้ แตฉ่นัตอ้งการใหเ้ธอเปน็คนดว้ย” ซึง่นีค้อืเรือ่งสทิธ ิ
ขณะนัน้ผมยงัไมเ่ขา้ใจคำสอนของพระราชบดิา แตก่พ็อจะตคีวามไดว้า่ทา่นทรงตอ้งการ 
ใหเ้ราเหน็ใจและเขา้ใจชาวบา้น ตอ้งเอาใจใสด่แูลชาวบา้นใหด้ ีแตภ่ายหลงัจงึเขา้ใจไดว้า่ 
สิง่ทีท่า่นตอ้งการสอน คอื ทรงตอ้งการใหเ้ราทำงานโดยยดึหลกัสทิธมินษุยชนทีต่อ้งเหน็ 
คนเป็นคนก่อน ชาวบ้านซึ่งป่วยมาให้ทำการรักษา ต้องฟังและตรวจดูอาการของเขา 
ไมใ่ชเ่อาเครือ่งมอืแพทยจ์ิม้ ๆ  แลว้กส็ัง่ยาโดยทีไ่มส่อบถามลกัษณะอาการกอ่น รวมทัง้ 
ต้องให้คำแนะนำเรื่องการรับประทานยา และวิธีการดูแลตนเองให้ผู้ป่วยเข้าใจ เพราะ 
เปน็สทิธทิีผู่ป้ว่ยควรรบัรูถ้งึอาการของเขา รวมถงึญาต ิๆ  ของผูป้ว่ยดว้ยวา่จะมขีัน้ตอน 
และวิธีการรักษาอย่างไร ทั้งนี้ โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ป่วยเพราะไม่ว่าเขาจะเป็น 
คนดหีรอืไมด่ ีเปน็นกัโทษในเรอืนจำ หรอืเปน็คนรวยหรอืคนจน คนพกิาร หรอืชาวเขา 
ผู้ด้อยโอกาส ก็ต้องทำการรักษาทุกคน อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ผมจึงถือเป็น 
บทเรียนบทแรกที่พระราชบิดาทรงสอนหมอทุกคน ให้ยึดหลักสิทธิมนุษยชน 
สิทธิของความเป็นคน ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจึงตรา 
เรื่อง “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” ไว้ในมาตรา ๒๖ 
 ประการที่สอง คือ สิทธิขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน สิทธิขั้นพื้นฐาน คือ 
สิทธิในการดำรงคงชีวิต สิทธิที่เขาจะต้องมีอาหารเพื่อการบริโภค สิทธิที่จะได้รับ 
การศึกษา การดูแลสุขภาพเมื่อได้รับความเจ็บป่วย การประกอบอาชีพ การได้รับการ 
ดูแลเมื่อเข้าสู่วัยชรา สวัสดิการด้านสังคม อันเป็นความต้องการในความเป็นคนตั้งแต่
เกิดจนตายซึ่งทุกคนต้องการเท่ากันหมดไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจน ล้วนแล้วแต ่
เปน็สทิธทิีไ่ดบ้ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนญู ดัง่บทความเรือ่ง “จากครรภม์ารดาสูเ่ชงิตะกอน” 
ของทา่นอาจารยป์ว๋ย  อึง้ภากรณ ์ซึง่ไดบ้รรยายใหเ้หน็ถงึสทิธขิัน้พืน้ฐานไวอ้ยา่งชดัเจน 
และเป็นรูปธรรมมากที่สุด
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“หลักสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย :    
แนวความคิดและภาคปฏิบัติ”

 ประการทีส่าม สทิธขิองความเปน็พลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง เปน็สทิธทิี ่
ตดิมากบัตวัของบคุคลตัง้แตเ่กดิ จากความเปน็พลเมอืงหรอืเปน็ราษฎรของรฐั มคีวาม 
เป็นอิสระไม่ตกอยู่ในอำนาจอุปถัมภ์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นสิทธิที่รัฐไม่อาจจะ 
ปฏิเสธความรับผิดชอบหรือความช่วยเหลือด้วยการเพิกเฉยไม่กระทำการตอบสนอง 
ตามความเรียกร้องความต้องการของประชาชนได้ ซ่ึงรัฐมีหน้าท่ีให้ความคุ้มครอง รวมท้ัง 
เป็นสิทธิท่ีประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล และถอดถอนผู้ปกครองได้  
อันเป็นสิทธิของพลเมืองในการมีส่วนร่วมทางการเมือง มีส่วนร่วมในการรู้ข้อมูล 
ข่าวสาร และมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้ของบุคคลและสื่อมวลชน 
(Freedom of expression) ซึง่มคีวามสำคญัมาก ตวัอยา่ง ดงักรณ ีที ่ศอฉ. แถลงวา่จะ 
มีการยึดวัตถุสิ่งของสื่อต่าง ๆ ที่สื่อแสดงถึงการยุยงหรือทำให้เกิดการยุยงแตกแยก  
โดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
ซึง่โดยความเปน็จรงิ เรามกีฎหมายดา้นสือ่สารมวลชนมาดำเนนิการควบคมุดแูลอยูแ่ลว้  
หรือกฎหมายอาญาก็ตาม การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการใน 
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงดูเสมือนรัฐบาลต้องการใช้อำนาจเด็ดขาดในการปิดก้ัน 
สิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารของประชาชน เพราะการแสดงความคิดเห็นไม่ใช่เพื่อให้ 
สงัคมไดร้บัรูข้อ้มลูขา่วสารเทา่นัน้ แตก่ารแสดงความคดิเหน็และการสือ่สารโดยรปูแบบ 
ต่าง ๆ จะนำไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคพลเมือง ซึ่งเป็นหลักการสำคัญ 
ในระบอบประชาธิปไตย

 ฉะนั้น สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง จึงเปลี่ยนวิธีคิดที่มองประชาชน 
เปน็ผูอ้ยูภ่ายใตก้ารปกครอง สูป่ระชาชนผูเ้ปน็เจา้ของอำนาจอธปิไตย ซึง่มสีทิธใินการ 
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการตัดสินใจ สิทธิในเรื่อง 
การสื่อสาร สิทธิในการตรวจสอบรัฐ และสิทธิในเรื่องของการนำเสนอเชิงนโยบาย  
ซึง่ทัง้หมดไดบ้ญัญตัไิวต้ามรฐัธรรมนญูในหมวดวา่ดว้ยสทิธแิละเสรภีาพของชนชาวไทย  
หน้าที่ของชนชาวไทย และแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ (หมวด ๓, ๔ และ ๕)
 ประการที่สี่ สิทธิทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม ถือเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่อง
หนึ่งของคนซึ่งเป็นสัตว์สังคม ในการที่จะดำรงไว้บนหลักพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวฒันธรรม เพราะเศรษฐกจิของประเทศจะอยูร่อดไดก้โ็ดยการประกอบอาชพีของ 
คนในสงัคม สงัคมไทยเปน็สงัคมเกษตรกรรม วฒันธรรม วถิชีวีติภาคการเกษตร ถอืเปน็ 

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง จึงเปลี่ยนวิธีคิดที่มองประชาชนเป็นผู้อยู่ 
ภายใต้การปกครอง สู่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ซึ่งมีสิทธิในการรับรู้ 
ข้อมูลข่าวสาร สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการตัดสินใจ สิทธิในเรื่องการสื่อสาร 
สิทธิในการตรวจสอบรัฐ และสิทธิในเรื่องของการนำเสนอเชิงนโยบาย
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ชีวิตและจิตวิญญาณของสังคมไทย อันเก่ียวโยงกับฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
และความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงในปัจจุบันก็คือ ความม่ันคงทางอาหารของโลก 
เลยทีเดียว ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงให้ความสำคัญ ถือเป็น 
ระบบเศรษฐกจิวฒันธรรมชมุชน เศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่รฐัตอ้งใหก้ารคุม้ครอง สง่เสรมิ 
และสนับสนุน ให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชน และเศรษฐกิจ 
เสรีการลงทุนภาคอุตสาหกรรม นอกจากนั้นต้องให้ความสำคัญและยอมรับว่า 
สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ไม่ว่าทางภาคใต้ไทยมลายู 
ทางเหนอืลา้นนา ทางอสีานไทยลาว ไทยกมัพชูา ไทยเวยีดนาม หรอืชาวเขา กะเหรีย่ง 
มเูซอ หรอืคนไทยพลดัถิน่กต็าม เหลา่นีป้ระกอบเปน็มติทิางพหสุงัคมและพหวุฒันธรรม  
ประเทศไทยจงึไมค่วรยดึถอืระบบการรวมศนูยอ์ำนาจเหมอืนเชน่ในอดตีแลว้ แตต่อ้ง 
เป็นการกระจายอำนาจสู่ชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานความแตกต่างและหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรม ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมจึงจะบังเกิดขึ้น 

 ประการสุดท้าย สิทธิชุมชน สังคมไทยแต่โบราณกาล ชุมชนเป็นหน่วยทาง
สังคมที่ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลที่มีความผูกพัน ผลประโยชน์ร่วมกัน ตัดสินใจร่วมกัน 
ในการสร้างสรรค์วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นชุมชนธรรมดา 
ชมุชนทอ้งถิน่ หรอืชมุชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ ตวัอยา่งเชน่ ชมุชนนางเลิง้, ชมุชนปอ้มมหากาฬ, 
ชมุชนบา้นบาตร, ชมุชนหวัเหว ่(ปากแมน่ำ้มลู), ชมุชนบอ่นอก-บา้นกรดู บรบิทเหลา่นี้ 
จึงมีความเป็นตัวตน และสิทธิทางสังคมวัฒนธรรมซึ่งมิใช่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย  
แต่เป็นวิถีชีวิตทางสังคมทางตะวันออก เช่น พม่า, ลาว, กัมพูชา, ฟิลิปปินส์ และจีน 
เป็นต้น
 ตอ่มาจงึไดม้กีารบญัญตัเิรือ่งสทิธชิมุชนไวโ้ดยชดัเจนเปน็ครัง้แรกในรฐัธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ดังปรากฏในมาตรา ๔๖ มาตรา ๕๖ 
มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๙ และในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ได้มี
การบัญญัติไว้ในหมวด ๓ ส่วนที่ ๑๒ ว่าด้วยสิทธิชุมชน เพื่อเน้นให้ความสำคัญใน
เรื่องสิทธิในการมีชีวิตอยู่บนพื้นฐานของการบริหารจัดการทรัพยากรและการใช้ 
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“หลักสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย :    
แนวความคิดและภาคปฏิบัติ”

ประโยชนจ์ากทางทรพัยากรทีม่อียูใ่นชมุชน ชมุชนทอ้งถิน่๒ และชมุชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ๓ 
ซึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๖ และ ๖๗ ก็เพราะว่าสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม  
เกษตรกรรมจะอยู่ได้ต้องมีที่ดิน ป่า ลุ่มน้ำ แร่ธาตุ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ 
ความคุ้มครองสิทธิประชาชนในการเข้าถึงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และได้รับประโยชน์จากท่ีดิน ป่า ลุ่มน้ำ แร่ธาตุได้ ซ่ึงเป็นสินทรัพย์ร่วม ตัวอย่างเช่น 
ภาคประชาชนเสนอกฎหมายภาคประชาชน ผลักดันร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....  
แต่ก็ยังไม่ปรากฏผลสำเร็จ หรือนโยบายโฉนดชุมชน ซึ่งรัฐบาลให้การยอมรับกำหนด 
เป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย “โฉนดชุมชน” ก็จะช่วยประชาชนในการ 
มีที่ดินทำกิน และเป็นประโยชน์ส่วนรวมตามสิทธิชุมชน ไม่ใช่เป็นสิทธิโดยปัจเจก 

แต่ในขณะเดียวกัน สังคมก็ยังมีกฎหมายหลายฉบับที่ยังไม่ได้แก้ไข เพื่อให้เป็นไปตาม
เจตนารมณร์ฐัธรรมนญูในเรือ่งสทิธชิมุชน อนัไดแ้ก ่พระราชบญัญตัปิา่ไม ้พทุธศกัราช 
๒๔๘๔ ประมวลกฎหมายที่ดิน พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ กฎหมาย 
ทั้ง ๓ ฉบับนี้ ล้วนแต่เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยใช้หลักการที่รัฐเป็นเจ้าของอำนาจ  
เป็นผู้ทรงสิทธ์ิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยขาดมิติสิทธิเสรีภาพ 
หรือการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งทำให้เกิดกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนปรากฏ 
อยูเ่นอืง ๆ  ไมว่า่จะเปน็กรณ ีการไลค่นจนออกมาจากปา่ ทัง้ทีช่าวบา้นเหลา่นัน้อยูใ่นปา่  
ก่อนการประกาศเป็นป่าสงวนหรืออุทยานเสียอีก มิหนำซ้ำหน่วยงานรัฐยังดำเนินคด ี

 ๒ สิทธิของชุมชนท้องถิ่น คือ เขตพื้นที่การปกครองของชุมชนที่มีความเชื่อมโยงกันในเขตพื้นที่การปกครองที่สามารถ 
รวมตัวกันได้ ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล แสดงว่าชุมชนอาจจะเป็นจังหวัด เป็นภูมิภาค หรือเป็นประเทศก็ได้.

 ๓ สิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม คือ ชุมชนที่มีอยู่มายาวนานมีวัฒนธรรมวิถีชีวิตของเขาแบบเดิมที่มีลักษณะเด่นเป็นของตัวเอง 
มผีลประโยชนร์ว่มกนั ตวัอยา่งเชน่ ชาวไทยภเูขาบางกลุม่ทีม่วีฒันธรรมทัง้ในเรือ่งการแตง่กายและภาษาเปน็ของตวัเอง หรอืประชาชน 
ใน ๓ จงัหวดัภาคใตท้ีไ่ดใ้ชภ้าษายาวเีปน็ภาษาทอ้งถิน่ หรอืแมก้ระทัง่ซาไกซึง่อาศยัอยูใ่นภาคใตข้องประเทศไทยกถ็อืไดว้า่เปน็ลกัษณะ 
ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมเช่นกัน.
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

ท้ังอาญาและแพ่งจากชาวบ้านเหล่าน้ัน เรียกชดใช้ค่าเสียหายทางส่ิงแวดล้อมจากชาวบ้าน  
คนยากคนจนเหล่านั้นอย่างไม่เป็นธรรม เป็นคดีคนจนจากการต่อสู้เพื่อให้มีที่ดิน 
ทำกิน หรือเรียกกันตามประสาชาวบ้านว่าคดีโลกร้อนนั่นเอง
 นอกจากนี ้สทิธชิมุชนยงัหมายถงึ สทิธใินการตดัสนิใจโชคชะตาของตวัเอง  
(self-determination) เพราะฉะนัน้ การทีเ่ครอืขา่ยประชาชนภาคตะวนัออกฟอ้งตอ่ 
ศาลปกครองในคดีมาบตาพุด ก็เพราะเขาต้องการสิทธิที่จะมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม 
ทีไ่มเ่ปน็อนัตรายตอ่ชวีติและชมุชน เขาตดัสนิใจทีจ่ะมวีฒันธรรมวถิชีวีติของเกษตรกร  
ไมใ่ชค่นงานในโรงงานอตุสาหกรรม จากการศกึษาวจิยัของ ดร. เดชรตั สขุกำเนดิ ในกรณี 
มาบตาพุด ค่อนข้างเห็นชัดเจนว่า ภายหลังจากการมีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
มา ๒๐ ป ีภาคเกษตรกรลดลงจาก ๓๐ กวา่เปอรเ์ซน็ต ์มาเหลอืแค ่๓ เปอรเ์ซน็ต ์ภาคบรกิาร 
การทอ่งเทีย่วกล็ดลงจาก ๓๐ กวา่เปอรเ์ซน็ต ์เหลอื ๑๗ เปอรเ์ซน็ต ์มเีพยีงภาคอตุสาหกรรม 
ทีเ่พิม่จาก ๓๐ กวา่เปอรเ์ซน็ต ์เปน็ ๘๐ กวา่เปอรเ์ซน็ต ์ดงันัน้จงึเปน็หนา้ทีท่างรฐับาล 
และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต้องคุ้มครอง และส่งเสริมให้เกิดความสมดุล 
เสมอภาค ระหว่างเศรษฐกิจชุมชนกับเศรษฐกิจนายทุนอุตสาหกรรม
  ในสว่นของสทิธแิละเสรภีาพบางประการทีไ่มไ่ดม้กีารจำแนกประเภทหรอืไม ่
ได้มีบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งในรัฐธรรมนูญ จะได้รับการรับรองและความคุ้มครอง 
ด้วยหรือไม่นั้น สิทธิและเสรีภาพดังกล่าวย่อมได้รับความการรับรองและคุ้มครอง 
ตามรฐัธรรมนญู ถา้หากวา่เปน็สทิธแิละเสรภีาพโดยปรยิายตามทีร่ฐัธรรมนญูไดบ้ญัญตั ิ
รับรองไว้ในมาตรา ๒๗ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีแนวคิดใหม่ในการใช้อำนาจตีความ 
ก้าวหน้ารักษาสิทธิเสรีภาพ และคุ้มครองความเป็นธรรมทางสังคมให้กับชาวบ้าน 
ที่เรียกว่า Judicial Activism หรือ องค์กรตุลาการ และอำนาจใหม่ขององค์กร 
กึ่งตุลาการในการวินิจฉัยปัญหาเพื่อรักษาสิทธิเสรีภาพ และคุ้มครองความเป็นธรรม 
ทางสงัคมใหช้าวบา้น ซึง่ไดแ้กอ่งคก์รอสิระ เชน่ คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต,ิ 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น
 การตีความในสมัยก่อนเป็นการตีความตามตัวบทกฎหมาย แต่ปัจจุบัน 
ได้เปลี่ยนมาเป็นการตีความกฎหมายโดยยึดหลักความเป็นธรรม ที่เราเรียกว่า 
ตลุาการภวิตัน ์(Judicialization) ซึง่หมายถงึสถาบนัตลุาการหรอืสถาบนักึง่ตลุาการ  
ท่ีมีอำนาจตีความกฎหมายอย่างก้าวหน้าโดยต้ังบนฐานแห่งหลักการประชาธิปไตยในการ
ตรวจสอบกฎหมาย ตรวจสอบการกระทำทางปกครอง ตรวจสอบเชงินโยบายสาธารณะ  
หรือตีความกฎหมายเพ่ือรักษาสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองความเป็นธรรมทางสังคมให้กับ 
ประชาชน แตเ่รือ่งองคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาองคก์รอสิระ หรอืองคก์รอสิระ 
ที่มีตุลาการร่วมด้วยนั้น ไม่ใช่ตุลาการภิวัฒน์ เป็นคนละเรื่องกัน 
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“หลักสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย :    
แนวความคิดและภาคปฏิบัติ”

 จุลนิติ : บทบาทอำนาจหน้าที่และสถานภาพขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับ 
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เม่ือเปรียบเทียบกับนานาอารยประเทศแล้ว  
มีความเหมาะสมและเพียงพอสำหรับที่จะให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ 
ประชาชนหรือไม่ เพียงใด

 นายแพทยน์รินัดร ์: เมือ่พจิารณาตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูและพฒันาการ 
ของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น 
บทบาทอำนาจหน้าที่และสถานภาพของกรรมการสิทธิมนุษยชนในการให้ความ 
คุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนมคีวามเหมาะสมและเพยีงพอ มอีำนาจเพยีงพอ 
ในรัฐธรรมนูญปัจจุบันได้บัญญัติถึงอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ไว้ในมาตรา ๒๕๗ โดยมีอำนาจหน้าที่หลักอยู่ ๓ ประการ กล่าวคือ 

 ประการแรก อำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบการละเมิด รัฐธรรมนูญฉบับ 
ปัจจุบันได้บัญญัติขยายความอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเพิ่มเติมอำนาจในการฟ้องร้องคดี 
ต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายได้ เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้เสียหายและเป็นกรณีที่ 
เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม การเสนอเรื่อง 
พรอ้มดว้ยความเหน็ตอ่ศาลปกครองในกรณทีีเ่หน็ชอบตามทีม่ผีูร้อ้งเรยีนวา่กฎ คำสัง่ 
หรือการกระทำอื่นใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับ 
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย รวมทั้งการเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็น 
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เป็นต้น 
 ลักษณะการทำงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นการทำงาน 
ของสถาบันกึ่งตุลาการที่เรียกว่า มิตรของศาล (Friend of the Court) ก็เพราะ 
เนือ่งจากการทำงานของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาตใิชร้ะบบไตส่วนโดยการ 
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ลงพืน้ทีเ่พือ่หาขอ้เทจ็จรงิทัง้หมด สง่ผลใหข้อ้มลูทีค่ณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิ
ได้มานั้นเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพิจารณาคดีในชั้นศาล ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง
ในชั้นการดำเนินการทางศาลได้
 ในปัจจุบันมีสถิติของการกระทำที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิด้านต่าง ๆ สูงมาก  
โดยตั้งแต่ได้มีการก่อตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขึ้นมานั้น ปรากฏว่า 
การละเมิดที่เกิดขึ้นมากที่สุดก็คือการละเมิดที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายของ 
เจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่เป็นธรรม 
 ประการทีส่อง อำนาจในการสง่เสรมิและประสานงานกบัภาครฐั ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน 
 ในดา้นสทิธมินษุยชน การทำงานดา้นการตรวจสอบการละเมดิ เปน็การทำงาน 
ในเชงิรบั รฐัธรรมนญูจงึกำหนดใหค้ณะกรรมการสทิธมินษุยชนมอีำนาจในการทำงาน 
เชงิรกุ ไมว่า่ในดา้นการประสานงานหนว่ยงานภาครฐั สว่นราชการในการคุม้ครองสทิธ ิ
ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา ๒๗ เพราะว่าอะไรที่เป็นสิทธิของประชาชน  
เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐทุกองค์กรต้องคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนพิทักษ์สิทธิ 
ของประชาชนให้เกิดขึ้น ดังนั้น ในการทำงานตรวจสอบการละเมิด จึงมิใช่ตรวจสอบ 
เพียงเพื่อเขียนรายงานแต่ต้องคุ้มครองผู้ถูกละเมิดด้วย นี่คือ สิ่งที่ประชาชนคาดหวัง 
จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เราจึงมีหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง 
ระหว่างรัฐกับภาคประชาชน โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ ในบางกรณี
ที่สถานการณ์มีแนวโน้มในเรื่องความขัดแย้ง หรือความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น เราเองก็
ต้องมีบทบาทในการป้องปราบความรุนแรงที่มีโอกาสจะละเมิดสิทธิในการมีชีวิตอยู่  
หรือสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ในขณะเดียวกัน ภาคสังคมเอง 
ก็ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่หลักการเบื้องต้นของสิทธิ 
“อะไรที่เป็นสิทธิของผู้อื่น หรือสิทธิประโยชน์ส่วนรวม” เราก็ต้องมีหน้าที่ที่จะไม่ 
ไปละเมดิดว้ย มฉิะนัน้กจ็ะเกดิสภาพของการใชส้ทิธเิสรภีาพเกนิขอบเขตเปน็อนาธปิไตย  
เช่นเหตุการณ์รุนแรงท่ีผ่านมาใน ๓-๔ ปีน้ี ดังน้ัน ในฐานะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
จึงต้องทำหน้าที่ส่งเสริมการรวมตัวของภาคประชาชนที่มีจิตสาธารณะ จิตสำนึก 
ความเปน็พลเมอืงใหเ้ปน็องคก์รชมุชนและเครอืขา่ย เพือ่สรา้งอตัลกัษณท์างวฒันธรรม 
วถิชีวีติทีม่คีวามหลากหลายทางวฒันธรรม สง่เสรมิการเปดิพืน้ทีส่าธารณะของภาคสว่น 
อื่น ๆ ทางสังคม โดยเฉพาะผู้ที่ด้อยโอกาส หรือคนชายขอบ และสนับสนุนให้เกิดการ 
มสีว่นรว่มของประชาชนในทางการเมอืง หรอืการมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจเชงินโยบาย  
และตรวจสอบตามเจตนารมณ์ในรัฐธรรมนูญ
 สรุปการทำงานในเชิงรุกของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก็คือ  
เป็นองค์กรกลางในการให้หน่วยงานของรัฐ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจ 
เอกชน ให้ตระหนักในเรื่องการทำงาน การใช้อำนาจโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน 
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ในขณะเดียวกัน ก็ต้องส่งเสริมและเสริมสร้างสมรรถภาพแห่งสิทธิให้กับภาคสังคม  
เพือ่ใหส้งัคมมคีวามเขม้แขง็ในการสรา้งสทิธทิีเ่ปน็จรงิ สทิธขิองคนใด กลุม่ใด สงัคมใด 
จะเกดิขึน้เปน็จรงิ บคุคลนัน้ กลุม่นัน้ สงัคมนัน้ กต็อ้งรว่มคดิ รว่มทำ รว่มสรา้ง สทิธิ 
อันพึงมีพึงได้จึงจะเกิดขึ้น
 ประการที่สาม บทบาทในการเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอในการ 
ปรบัปรงุกฎหมาย และกฎ เพือ่สง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชน กค็อื เปน็บทบาท 
ที่มีความสำคัญในการแก้ปัญหาเชิงระบบโครงสร้าง ตัวอย่างเช่น มีการร้องเรียนกรณี 
ปญัหาทีด่นิทำกนิมายงัคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ เรือ่ง  
ถา้นโยบายโฉนดชมุชนตามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตร ีมผีลในทางปฏบิตัจิะสามารถ 
ช่วยชาวบ้านให้มีที่ดินทำกินประมาณอย่างน้อย ๑-๒ ล้านกว่าครอบครัว
 โดยเฉพาะอย่างย่ิงสังคมไทยในปัจจุบันมีปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง การปฏิรูปประเทศไทยโดยพยายามให้เกิดแนวทางการแก้ไขในเชิงนโยบาย 
ระบบโครงสรา้ง จงึเปน็ทางรอดสำหรบัสงัคมไทย สำหรบัคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แหง่ชาต ิบทบาทขา้งตน้เปน็การทำงานในเชงิรกุ และปอ้งกนัการละเมดิสทิธ ิและทำให้ 
การแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณี (Case by Case) ก็จะลดลงด้วยในที่สุด

 สำหรบัในเรือ่งความซำ้ซอ้นในอำนาจและหนา้ทีร่ะหวา่งองคก์รนัน้ เหน็วา่ 
อำนาจและหนา้ทีข่องคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาตแิละผูต้รวจการแผน่ดนิ 
นั้นไม่ได้ซ้ำซ้อนกันเพราะทั้ง ๒ องค์กรต่างก็เป็นสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เช่นเดียวกัน แม้จะมีลักษณะงานที่คล้าย ๆ  กัน แต่ต่างกันที่ “ผู้ตรวจการแผ่นดิน”  
ทำหน้าท่ีในการพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงในเร่ืองท่ีองค์กรของรัฐ หน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ินใช้อำนาจตามกฎหมาย 
โดยไม่เป็นธรรม เป็นตัวแทนของรัฐสภาในการตรวจสอบการใช้อำนาจของระบบราชการ  
การใช้อำนาจรัฐ แต่อำนาจหน้าที่ของ “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” 
ครอบคลุมเรื่องสิทธิทั้งหมด รวมทั้งสิทธิของภาคธุรกิจของเอกชนด้วย แม้ว่าลักษณะ
ของคดจีะมคีวามซำ้ซอ้นกนับา้งในบางเรือ่งแตก่ไ็ดม้กีารตัง้คณะอนกุรรมการกลัน่กรอง 
เรือ่งรอ้งเรยีนทำหนา้ทีด่แูลเรือ่งรอ้งเรยีนตา่ง ๆ  เพือ่ไมใ่หม้กีารซำ้ซอ้นกบัเรือ่งรอ้งเรยีน 
ท่ีอยู่ในอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ซ่ึงหากมีกรณีท่ีเร่ืองร้องเรียนใดผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว แต่ปัญหาดังกล่าวผู้ร้องเรียนยังเห็นว่าไม่ได้รับการแก้ไข 
เยยีวยา คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาตกิจ็ะรบัเรือ่งดงักลา่วไวพ้จิารณาตอ่ไปได ้ 

ประเทศไทยค่อนข้างมีความสมบูรณ์ในส่วนของโครงสร้างองค์กรการทำงาน 
เรือ่งสทิธมินษุยชน สิง่ทีต่อ้งทำตอ่คอื คณุภาพและประสทิธภิาพในการตรวจสอบและคุม้ครอง 
สิทธิเสรีภาพตามที่ประชาชนคาดหวัง
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จึงไม่ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงานของทั้ง ๒ องค์กร สรุปได้ว่าประเทศไทย 
ค่อนข้างมีความสมบูรณ์ในส่วนของโครงสร้างองค์กรการทำงานเรื่องสิทธิมนุษยชน 
สิง่ทีต่อ้งทำตอ่คอื คณุภาพและประสทิธภิาพในการตรวจสอบและคุม้ครองสทิธเิสรภีาพ 
ตามที่ประชาชนคาดหวัง
 
 จุลนิติ : ท่านคิดว่าอะไรเป็นปัญหาและอุปสรรคในการใช้สิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนในปัจจุบัน

 นายแพทยน์รินัดร ์: ประการแรก มาจาก “ภาคประชาสงัคม” โดยหลกัการแลว้ 
สิทธิและเสรีภาพนั้นเป็นประโยชน์ของประชาชน ดังนั้น ภาคประชาชนควรตื่นตัว 
และต่อสู้เรียกร้องเพื่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ อย่างไรก็ดี หลังจากที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ใช้บังคับแล้ว แม้ภาคประชาชนจะมี 
การตืน่ตวัมากยิง่ขึน้ แตก่ไ็มอ่าจถอืไดว้า่เปน็การเพยีงพอเทา่ทีค่วรจะเปน็ เพราะการ 
ทีป่ระชาชนจะรูแ้ละเขา้ใจในหลกัการดา้นสทิธมินษุยชน และทำงานดา้นการคุม้ครอง 
สทิธมินษุยชนใหส้มัฤทธิผ์ลไดน้ัน้ ภาคประชาชนตอ้งตอ่สูเ้พือ่เรยีกรอ้งสทิธอินัพงึมพีงึได ้
ใหแ้กต่นเองกอ่น หนว่ยงานรฐักจ็ะมหีนา้ทีท่ำงานดา้นการคุม้ครองสทิธ ิใหเ้กดิประโยชน ์
ตอ่ประชาชนผูเ้ปน็เจา้ของสทิธนิัน้ ๆ  อปุสรรคสำคญัประการหนึง่ทีส่ง่ผลใหค้วามตืน่ตวั
ในการเรยีกรอ้งสทิธขิองภาคประชาชนในสงัคมไทยนัน้ไมเ่ปน็ไปอยา่งเตม็ทีน่ัน้ เกดิจาก 
สังคมไทยยังตกอยู่ภายใต้ระบบอำนาจและอุปถัมภ์ โจทย์ที่สำคัญในปัจจุบัน คือเรา
จะร่วมกันสร้างเอกภาพบนความแตกต่าง ความหลากหลายของภาคสังคมได้อย่างไร 
โดยไม่ถลำลึกไปสู่ความขัดแย้ง การแบ่งข้างฝักฝ่าย และความรุนแรงในที่สุด
 ปัจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับรับรองการทำงานด้านสิทธิและเสรีภาพของ 
ภาคประชาชน เช่น พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชุน พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติ 
สภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐  
ซ่ึงกฎหมายดังกล่าวน้ี เอ้ืออำนวยต่อการทำงานของภาคประชาชนในระดับชุมชนท้องถ่ิน 
และระดับชาติ ส่งเสริมการรวมตัวเป็นองค์กร ชุมชน และเครือข่าย การทำงาน 
ในแนวราบและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนเชิงนโยบายสาธารณะ  
ปรากฏการณ์ดังกล่าว จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับภาคสังคมในการต่อสู้กับการ 
ละเมิดสิทธิมนุษยชน
 ประการที่สอง “ภาครัฐ” หรือระบบราชการ ถือเป็นสาเหตุสำคัญของการ 
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่ส่งผลให้มีการร้องเรียนมายังสำนักงานคณะกรรมการ 
สทิธมินษุยชนเปน็จำนวนมาก ปญัหาสว่นใหญ ่คอื การบงัคบัใชก้ฎหมายทีไ่มเ่ปน็ธรรม  
นอกจากนี้พบว่า เมื่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ทำข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่อง 
ร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องแล้ว หน่วยงานนั้นก็ไม่ดำเนินการตามที่
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ได้เสนอความเห็น ทั้งนี้ เนื่องจากหน่วยงานนั้นมีมุมมองในเรื่องหลักสิทธิเสรีภาพที ่
แตกต่างกัน ตลอดจนมีข้อจำกัดด้านการตีความและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กับอำนาจหน้าท่ีทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เสนอความเห็นได้
 ผมมีความเห็นว่า หน่วยงานของรัฐควรพิจารณาและปฏิบัติการตาม  
“แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖)” ตามที่รัฐบาลได้ 
กำหนดให้มีขึ้นโดยเคร่งครัดและอย่างจริงจัง ที่คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาและ 
เหน็ชอบใหป้ระกาศใชโ้ดยใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งนำแผนไปสูก่ารปฏบิตั ิกำหนดเปน็ 
แผนบรหิารราชการแผน่ดนิ แผนปฏบิตัริาชการกระทรวง กรม แผนพฒันาขององคก์ร 
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ แผนพฒันาองคก์รชมุชน แผนพฒันาขององคก์รในระดบัภมูภิาค  
แผนพฒันาองคก์รสาธารณะ ตลอดจนแผนอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง แลว้จดัทำเปน็โครงการหรอื 
กิจกรรมเพื่อรองรับการดำเนินภารกิจตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับดังกล่าว 
อยา่งไรกด็ ีในทางปฏบิตัปิรากฏวา่หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งยงัมไิดน้ำแนวปฏบิตัติามแผน 
ดังกล่าวนี้ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมากนัก
 ประการท่ีสาม “ภาคการเมือง” ผมมีความเห็นว่า นักการเมืองควรให้ความสำคัญ 
กับหลักการด้านสิทธิมนุษยชนให้มากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ โดยต้องพิจารณาและ 
ให้ความสำคัญแก่แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดังที่ 
หลวงประดษิฐม์นธูรรม (ศาสตราจารย ์ดร. ปรดี ีพนมยงค)์ รฐับรุษุอาวโุส ไดก้ลา่วไวว้า่  
การปกครองในระบอบประชาธปิไตย คอื “การยดึหลกัรฐัธรรมนญูทีใ่ชม้ตขิองประชาชน 
เปน็ใหญผ่นวกเขา้กบัหลกัการดา้นสทิธมินษุยชน” โดยในป ีพ.ศ. ๒๔๗๕ เมือ่คณะราษฎร 
ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็น 
ระบอบประชาธิปไตยนั้น ท่านได้กำหนด “หลัก ๖ ประการของคณะราษฎร” โดย 
ใหค้วามสำคญัแกก่ารคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนดว้ยเชน่กนั๔ จงึเหน็ไดว้า่ 

 ๔ คณะกรรมการราษฎร ไม่มีการแถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินต่อรัฐสภา แต่ได้ถือเอาหลัก ๖ ประการของ 
คณะราษฎรที่ได้ให้สมาชิกสภาปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่นั้นเป็นนโยบายของรัฐบาลแรกในระบอบประชาธิปไตย 
  หลัก ๖ ประการของคณะราษฎร มีดังต่อไปนี้
  ๑.  จะต้องรักษาความเป็นเอกราชท้ังหลาย เช่น เอกราชในบ้านเมือง ในทางศาล ในทางเศรษฐกิจของประเทศไว้ให้ม่ันคง
  ๒.  จะรักษาความปลอดภัยในประเทศ ให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก
  ๓. จะต้องบำรุงความสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจไทย รัฐบาลใหม่ จะพยายามหางานให้ราษฎรทำโดย 
เต็มความสามารถ จะร่างโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ ไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก
  ๔.  จะต้องให้ราษฎรได้มีสิทธิเสมอภาคกัน
  ๕. จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพ มีความเป็นอิสสระ เมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก ๔ ประการ ดังกล่าวแล้วข้างต้น
  ๖. จะต้องให้มีการศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร 
  (รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑/๒๔๗๕  วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ หน้า ๖ – ๗)
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

หลักการด้านสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องสำคัญที่นักการเมือง ชนชั้นปกครอง ตลอดจน 
บคุคลทีอ่ยูใ่นอำนาจอธปิไตยทัง้ ๓ ฝา่ย ทัง้ฝา่ยนติบิญัญตั ิฝา่ยบรหิาร และฝา่ยตลุาการ 
ตลอดจนองค์กรอิสระอื่น ๆ ควรต้องตระหนักและให้ความสำคัญแก่หลักการ 
ด้านสิทธิมนุษยชนนี้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติหน้าที่

  จุลนิติ : ท่านเห็นว่าแนวทางใดที่จะเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพของประชาชนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

 นายแพทย์นิรันดร์ : แนวทางนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลย ผมมีความเห็นว่าในขณะนี้ 
สังคมไทยอยู่ในระยะช่วงเปลี่ยนผ่านของการเรียนรู้ด้านหลักสิทธิมนุษยชน จะสังเกต 
ได้ว่าในช่วง ๓ – ๔ ปีที่ผ่านมานี้ ได้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
อย่างต่อเนื่องทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า แนวความคิดใน 
หลักการด้านสิทธิมนุษยชนไม่ว่าในภาคการเมือง ภาครัฐ และในภาคสังคมนั้นยังมิได้ 
เปน็ไปอยา่งถกูตอ้งนกั บทเรยีนทีเ่กดิขึน้จากเหตกุารณท์ีผ่า่นมานี ้เราสามารถใชเ้พือ่เปน็ 
แนวทางในการสร้างหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ใหบ้งัเกดิผลในทางปฏบิตัอิยา่งเปน็รปูธรรมไดโ้ดยสอดคลอ้งกบัแนวคดิในการ “ปฏริปู 
ประเทศไทย” สงัคมไทยตอ้งเหน็รว่มกนัใหไ้ดว้า่ “เราไมต่อ้งการการปฏวิตั ิเราจะรว่มมอื 
ในการปฏิรูปประเทศไทย ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน” ดังนั้นจึงต้องมีการดำเนินการ 
ตามแนวทางการปฏิรูปทั้งในเชิงโครงสร้างและนโยบายโดยคำนึงถึงหลักการด้าน 
สิทธิมนุษยชนเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคม ในขณะนี้ภาคสังคมและภาคธุรกิจ 
ไดม้กีารตืน่ตวัในเรือ่งดงักลา่วนีม้ากขึน้ เชน่ การสรา้งระบบธรรมาภบิาลในการบรหิาร 
จัดการองค์กรภาคธุรกิจ และการที่ภาคประชาชนได้ออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ 
ของตนเองมากยิง่ขึน้ อยา่งไรกต็ามมขีอ้สงัเกตวา่ สาเหตทุีก่ารคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ 
ยงัไมบ่งัเกดิผลในทางปฏบิตัไิดอ้ยา่งเปน็รปูธรรมนัน้มาจากวฒันธรรมและความเคยชนิ 
กบั “ระบบการบรหิารแบบรวมศนูยอ์ำนาจ” ซึง่ขาดความคลอ่งตวัและความตอ่เนือ่ง 
ในการนำนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนไปปฏบิตั ิ 
ดังนั้น หากมีการบริหารราชการแผ่นดินที่ให้ความสำคัญแก่การกระจายอำนาจจาก 
ส่วนกลางไปสู่ระดับภูมิภาคและระดับชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริงแล้ว การคุ้มครอง 
สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนย่อมบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่การปฏิรูป 
ประเทศไทยอย่างยั่งยืนในที่สุด 
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 จลุนติ ิ: ตามทีร่ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ไดม้ ี
การบัญญัติ เกี่ยวกับการเพิ่มช่องทางการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
อาทิ การให้สิทธิประชาชนในการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติ 
มาตรา ๒๑๒๕ นัน้ ทา่นเหน็วา่หลกัการดงักลา่วจะมผีลบงัคบัใหเ้ปน็ไปตามเจตนารมณ ์
ของรัฐธรรมนูญได้มากน้อยเพียงใด

 นายแพทย์นิรันดร์  :  หากพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ แลว้จะเหน็ไดว้า่ ไดม้กีารกำหนดให้ 
สทิธแิกป่ระชาชนผูถ้กูกระทบสทิธเิปน็ผูเ้สนอคำรอ้งตอ่ศาลรฐัธรรมนญูไดเ้อง ในกรณี
ทีป่ระชาชนเหน็วา่บทบญัญตัแิหง่กฎหมายขดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญู การเสนอคดตีอ่
ศาลรฐัธรรมนญูโดยประชาชนไดโ้ดยตรงนี ้เปน็มติใิหมใ่นการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ 
ของประชาชนทีร่า่งรฐัธรรมนญูฉบบันีไ้ดคุ้ม้ครองไว ้โดยผูถ้กูกระทบสทิธหิรอืเสรภีาพ 
สามารถย่ืนคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือให้มีคำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญได้ 
 อย่างไรก็ดี การเสนอคดีในลักษณะนี้ย่อมต้องมีข้อจำกัด เพื่อป้องกันไม่ให้มี 
คดีความข้ึนสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมากจนเกินไป โดยกำหนดให้การเสนอคดี 
จะทำไดก้เ็ฉพาะแตใ่นกรณทีีไ่มอ่าจใชส้ทิธโิดยวธิกีารอืน่ตามทีก่ฎหมายกำหนดไวไ้ด ้
แล้วเท่านั้น กล่าวคือ เมื่อบุคคลดังกล่าวได้ใช้สิทธิทางศาลตามมาตรา ๒๑๑ และ 
ใช้สิทธิผ่านทางผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา ๒๔๕ (๑) รวมทั้งได้ใช้สิทธิผ่านทาง 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) แล้ว ปรากฏว่า 
ศาลที่พิจารณาคดีนั้น ผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ไดป้ฏเิสธหรอืละเลยหรอืเพกิเฉยไมส่ง่เรือ่งไปยงัศาลรฐัธรรมนญูเพือ่วนิจิฉยั บคุคลซึง่ 
ถกูละเมดิสทิธแิละเสรภีาพจงึจะมสีทิธยิืน่คำรอ้งตอ่ศาลรฐัธรรมนญูตามทีบ่ญัญตัไิวใ้น 
มาตรา ๒๑๒ ได ้ซึง่ผมเหน็วา่ในทางปฏบิตันิัน้ หลกัการดงักลา่วอาจไมม่ผีลบงัคบัให ้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้มากนัก เพราะว่ามีระเบียบวิธีการซ่ึงค่อนข้าง 
ซับซ้อนมีขั้นตอนมากและมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งไม่สอดคล้องต่อการดำเนินการของ 
ภาคประชาชน ที่ส่วนใหญ่มีข้อจำกัดในด้านฐานะทางเศรษฐกิจ ผมจึงมีข้อเสนอว่า 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเรื่องดังกล่าว เช่น สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
สำนกังานผูต้รวจการแผน่ดนิ สำนกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิควรมกีาร 

  ๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา  ๒๑๒ บัญญัติว่า
  “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำวินิจฉัยว่า 
บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ 
  การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ”.
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กำหนดระเบียบ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับคำร้อง วิธีการ ขั้นตอนในการ 
อำนวยความสะดวกและให้ความคุ้มครองสิทธิแก่ประชาชนผู้ย่ืนคำร้องอย่างเป็นรูปธรรม 
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญให้มากที่สุด

  จุลนิติ : บทสรุปส่งท้ายและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการทำให้แนวคิด 
เกีย่วกบัหลกัสทิธแิละเสรภีาพตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยไปสูก่ารปฏบิตั ิ
อย่างเป็นรูปธรรม

 นายแพทย์นิรันดร์ : ผมมีความม่ันใจว่า “หลักสิทธิมนุษยชน” คือหลักการสร้าง 
ความเป็นธรรมทางสังคม เป็นทางรอดที่เหลืออยู่ในสังคม ในช่วงเวลาที่มีวิกฤติการณ์ 
ทัง้ทางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม ตลอดจนในภาวะทีม่คีวามวติกวา่ 
ความล้มเหลวในทางการเมืองจะนำประเทศไทยไปสู่การเป็น “รัฐที่ล้มเหลว” 
หากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ นักการเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนช่วยกันคิดและทำหน้าที่ในส่วนของตนภายใต้ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยยึดหลักการด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการ  
ที่สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่สังคมแล้ว ประเทศไทยของเราจะมีนโยบาย 
ทางการเมอืงการปกครอง กฎหมาย ขอ้บงัคบั ตลอดจนการบงัคบัใชก้ฎหมายทีด่แูลคน  
ดูแลสังคม อย่างเป็นธรรมและมีความสุข สันติภาพก็จะเกิดข้ึนกับสังคมไทย ความ 
แตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม แต่เป็นเอกภาพบนความหลากหลายท่ียึดหลักสิทธิมนุษยชน  
หลักนิติรัฐ นิติธรรม สังคมไทยย่อมจะก้าวพ้นวิกฤติการณ์แห่งความขัดแย้ง 
และความรุนแรงไปสู่แนวทางแห่งการปฏิรูปประเทศไทยได้อย่างแท้จริง 
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“หลักสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย :    
แนวความคิดและภาคปฏิบัติ”

 จุลนิติ : ความหมายของคำว่า “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” 
หากพิจารณาความหมาย “โดยท่ัวไป” กับความหมาย “ตามรัฐธรรมนูญ” 
มีความเหมือนและความแตกต่างกันในหลักการและสาระสำคัญ 
ประการใดบ้าง 

 รศ. ดร. บรรเจิด ฯ : เมื่อพิจารณาถึงความหมายของคำว่า 
“สิทธิ” และ “เสรีภาพ” ตามความหมายทั่วไปนั้น “สิทธิ” หมายถึง 
อำนาจที่กฎหมายรับรองหรือคุ้มครองให้แก่บุคคลใดในอันที่จะ 
เรียกร้องให้บุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง และก่อให้เกิด 
หนา้ทีต่อ่บคุคลอืน่ดว้ย สว่นคำวา่ “เสรภีาพ” หมายถงึ อำนาจอสิระ 
ของบุคคลที่จะกระทำการใดหรือไม่กระทำการใดอันเป็นอำนาจ 
ที่มีอยู่เหนือตนเอง ซึ่งจะมีความแตกต่างกับความหมายของสิทธิ 
และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในกรณีที่สิทธิและเสรีภาพตาม 
รัฐธรรมนูญนั้นได้ถูกยกระดับให้เป็นกฎหมายสูงสุด ซึ่งทำให้มีผล 
ผูกพันกับอำนาจรัฐในเรื่องการตรากฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย  
และการตคีวามกฎหมายตอ้งสอดคลอ้งกบับทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู  
ดังน้ัน สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญจึงหมายถึง อำนาจท่ีกฎหมาย 
สูงสุดให้การรับรองคุ้มครองแก่ปัจเจกบุคคลในอันท่ีจะกระทำการใด 
หรือไม่กระทำการใด อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าสิทธิเสรีภาพโดยทั่วไป 
เป็นสิทธิเสรีภาพที่มีผลผูกพันในด้านหน้าที่ที่มีระหว่างประชาชน 
ด้วยกัน แต่สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนั้นจะผูกพันกับอำนาจรัฐ 
โดยตรง อาจจะมีผลผูกพันกับปัจเจกบุคคลบ้างแต่ก็เป็นเพียง 
ความผูกพันในทางอ้อมเท่านั้น

คณบดี คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ๑  

 ๑ สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทย ปริญญาโทด้านกฎหมายมหาชน 
จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท (Magister Lugum) และปริญญาเอก (Doktor der Rechte-Dr.jur) 
จากมหาวิทยาลัย Bochum ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดี คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

เมื่อวันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ชาติ
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 เมื่อเราพูดถึงเสรีภาพโดยทั่วไปของประเทศไทยนั้นไม่ได้มีการบัญญัติไว้ใน 
รัฐธรรมนูญโดยชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามหากเราพิจารณาดูให้ดีจะพบว่าสิทธิเสรีภาพ 
โดยทั่วไปนั้นจะซ่อนอยู่ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เช่น มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง 
ซึง่บญัญตัวิา่ “บคุคลยอ่มมสีทิธแิละเสรภีาพในชวีติและรา่งกาย...” โดยคำวา่เสรภีาพ 
ในชวีติและรา่งกายดงักลา่วจะไปโยงกบัความหมายทีเ่อกชนหรอืปจัเจกบคุคลยอ่มอา้ง 
เสรีภาพที่จะกระทำการโดยทั่วไปได้ ซึ่งซ่อนอยู่ในคำว่าสิทธิและเสรีภาพในชีวิต 
และรา่งกาย ซึง่คำวา่สทิธแิละเสรภีาพในชวีติและรา่งกายหมายความวา่ เสรภีาพทีจ่ะ 
กระทำการใดหรือไม่กระทำการใดตราบเท่าที่ไม่มีกฎหมายห้าม เพราะฉะนั้นถ้าเรา 
เขา้ไปดใูนแตล่ะมาตราของหมวด ๓ ทีว่า่ดว้ยเรือ่งสทิธแิละเสรภีาพของชนชาวไทยแลว้  
ไม่มีมาตราใดที่บัญญัติในเรื่องสิทธิและเสรีภาพในเรื่องดังกล่าวโดยตรง แต่จะยึดโยง 
ในเรื่องสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒ ซึ่งเป็นเรื่อง 
สิทธิเสรีภาพทั่วไป เมื่อพิจารณาถึงกฎหมายเอกชนแล้วการจะกระทำอะไรย่อมทำได้ 
ตราบเท่าที่ไม่มีกฎหมายห้าม ถามว่าหลักการนี้มีฐานมาจากไหน ก็ตอบได้ว่าฐานของ 
หลกันีม้าจากรฐัธรรมนญูมาตรา ๓๒ แตเ่นือ่งจากรฐัธรรมนญูของประเทศไทยไดบ้ญัญตั ิ
ไว้ไม่ชัดเจนจึงทำให้มองไม่เห็นภาพในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของชีวิตและร่างกาย 
โดยทั่วไป ผมยกตัวอย่าง สมมติว่านาง ก. จะไปรับจ้างตั้งครรภ์ ถามว่าทำได้หรือไม ่
ตราบเทา่ทีไ่มม่กีฎหมายหา้ม เวน้แตเ่ราจะตคีวามวา่สญัญาทีไ่ดม้กีารตกลงอุม้ทอ้งนัน้ 
ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน เพราะเมื่อยังไม่มีกฎหมายห้ามไว้ก็จำเป็นจะต้องมี 
การตีความ เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นจะต้องตรากฎหมายเฉพาะในเรื่องของการ 
อุ้มบุญขึ้นมา เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าเวลานางสาว ข. ไปอุ้มท้องซึ่งเป็นเชื้อของ 
สามีภรรยาคู่หนึ่งจะกำหนดให้ผู้หญิงคนใดเป็นมารดาของเด็ก เพราะตามประมวล 
กฎหมายแพง่และพาณชิย ์มาตรา ๑๔๕๖ ไดบ้ญัญตัวิา่ “เดก็เกดิจากหญงิทีไ่มไ่ดม้กีาร 
สมรสกบัชายใหถ้อืวา่เปน็บตุรชอบดว้ยกฎหมายของหญงินัน้...” จงึมปีญัหาวา่หญงิชาย 
ซึ่งเป็นเจ้าของเชื้อดังกล่าวจะอยู่ในฐานะใดในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา 
และบุตร ซึ่งกรณีนี้จะใช้หลักกฎหมายแพ่งทั่วไปไม่ได้แล้ว ดังนั้น จึงมีความจำเป็น 
ต้องมีบทกฎหมายเฉพาะเรื่องเพื่อรับรองกรณีดังกล่าว 

 จุลนิติ : ในทัศนะของอาจารย์ “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” สามารถแบ่งแยก 
ออกได้เป็นกี่ประเภทหรือกี่ลักษณะ และในการแบ่งแยกประเภทดังกล่าวมี 
วัตถุประสงค์หรือมีเจตนารมณ์ที่แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

 รศ. ดร. บรรเจิด ฯ : วิธีแบ่งเรื่องสิทธิและเสรีภาพแบ่งได้ในหลายลักษณะ  
เชน่ สทิธใินทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง หรอืแบง่ตามลกัษณะของการกระทำ สทิธทิีจ่ะ 
กระทำการ หรือสิทธิในทางความคิด ในมโนธรรมสำนึก ในทางความเชื่อ แต่ในที่นี้ 
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“หลักสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย :    
แนวความคิดและภาคปฏิบัติ”

ผมจะกล่าวถึง การแบ่งแยกสิทธิและเสรีภาพซึ่งมีความสำคัญ ก็คือการแบ่งแยกสิทธ ิ
และเสรีภาพโดยพิจารณาว่ารัฐมีหน้าที่ต่อสิทธิในกลุ่มนั้น ๆ อย่างไร อันเป็นแนวทาง 
การแบ่งแยกสิทธิและเสรีภาพตามแนวคลาสสิคของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
โดยแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 
 ประเภททีห่นึง่ กลุม่ staus negativus หมายถงึ กลุม่ของสทิธแิละเสรภีาพที ่
การใช้สิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลจะต้องปราศจากการเข้ามาแทรกแซงใด ๆ 
ของรัฐ ซึ่งเป็นสิทธิและเสรีภาพที่ปฏิเสธอำนาจรัฐ อาทิ เสรีภาพในการนับถือศาสนา 
เสรีภาพในเคหสถาน เสรีภาพในการสื่อสาร สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และเสรีภาพทางวิชาการ เป็นต้น หน้าที่ของรัฐ 
ในกลุ่มนี้ คือ ห้ามรัฐไปยุ่งเกี่ยวกับแดนแห่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
 ประเภทที่สอง กลุ่ม staus positivus หมายถึง กลุ่มของสิทธิที่การใช้สิทธิ 
และเสรีภาพของปัจเจกบุคคลไม่อาจจะบรรลุความมุ่งหมายได้หากปราศจากการ 
เข้ามาดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งจากฝ่ายรัฐ ซึ่งเป็นการแสดงออกมาในรูปของสิทธิ 
ประเภทเรียกร้องให้กระทำ เช่น สิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี กล่าวคือ  
ถ้ารัฐไม่เข้ามาสร้างโรงเรียนให้สิทธิด้านนี้ก็ไม่อาจบรรลุได้ หรือสิทธิในการรับบริการ 
สาธารณสุข กล่าวคือ ถ้ารัฐไม่มีบุคลากรทางด้านการแพทย์หรือไม่มีโรงพยาบาล 
สทิธดิา้นบรกิารสาธารณสขุกไ็มส่ามารถบรรลไุด ้หรอืสทิธทิีไ่ดร้บัสิง่อำนวยความสะดวก 
อันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลือจากรัฐของผู้พิการ เป็นต้น สิ่งที่ได้กล่าวมานี้ 
เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องไปดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งหมายแห่งสิทธินั้น
 ประเภทที่สาม กลุ่ม staus activus หมายถึง กลุ่มของสิทธิที่สมาชิก 
ของรัฐนั้นจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรัฐเพื่อใช้สิทธิของตนในการเข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการสร้างเจตจำนงทางการเมือง หรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรของรัฐ เช่น 
สิทธิในทางการเมือง ในการตั้งพรรคการเมือง โดยมีเจตจำนงร่วมกันเพื่อเข้าไปใช้ 
อำนาจรฐั หรอืสทิธขิองบคุคลในการรบัราชการ เพือ่ทีจ่ะเขา้ไปเปน็สว่นหนึง่ขององคก์ร 
ของรฐั โดยสทิธแิละเสรภีาพในกลุม่นีจ้ะเปน็สทิธทิีเ่ปน็ประโยชนต์อ่พลเมอืงของรฐันัน้ ๆ   
โดยรัฐมีหน้าที่เอื้ออำนวยให้ปัจเจกบุคคลสามารถมีส่วนร่วมกับรัฐได้ภายใต้หลัก 
ความเสมอภาค ยกตวัอยา่ง การรบัสมคัรบคุคลเพือ่บรรจเุปน็ขา้ราชการโดยรบัเฉพาะ 
เกียรตินิยมนั้นไม่ได้ เพราะเป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาค เป็นต้น
 หากพิจารณาจะเห็นได้ว่าในแต่ละกลุ่มนั้นจะมีข้อจำกัดในเรื่องอำนาจหน้าที่ 
ของรฐัในการใหส้ทิธแิละเสรภีาพแกป่ระชาชนทีแ่ตกตา่งกนัออกไป กลา่วคอื ในอดตีนัน้ 
จะเป็นการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพในกลุ่ม staus negativus ซึ่งเน้นการจำกัด 
อำนาจรัฐ แต่ปัจจุบันสิทธิและเสรีภาพที่สำคัญเป็นสิทธิเสรีภาพในลักษณะของกลุ่ม 
staus positivus โดยเฉพาะปจัจบุนัทีไ่ดก้ลา่วกนัวา่เปน็รฐัสวสัดกิาร กลา่วคอื เปน็หนา้ที่ 
ของรัฐที่จะต้องเข้าไปดำเนินการในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้พลเมืองของรัฐมีมาตรฐาน 
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

ในการดำรงชีพที่เท่าเทียมกัน ซึ่งในสังคมส่วนใหญ่ได้ให้ความสำคัญกับเสรีภาพใน 
ลกัษณะ staus positivus นี ้แตก่ย็งัมคีนในสงัคมบางสว่นทีจ่ดัอยูใ่นกลุม่ staus negativus  
โดยการห้ามรัฐเข้าไปแทรกแซงการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชน การแบ่งแยก 
สิทธิและเสรีภาพดังกล่าวจึงสะท้อนให้เห็นว่ารัฐมีหน้าที่อย่างไรต่อสิทธิในแต่ละกลุ่ม  
ซึง่การแบง่เปน็กลุม่ดงักลา่วนัน้ไดส้ง่ผลใหท้ราบไดว้า่ผูใ้ดจะเปน็ผูท้รงสทิธใินแตล่ะกลุม่  
และรวมถึงการแบ่งแยกหน้าที่ของรัฐในแต่ละกลุ่มว่ามีหน้าที่ประการใดบ้าง 

 
 จุลนิติ : ในส่วนของสิทธิและเสรีภาพบางประการท่ีไม่ได้มีการบัญญัติรับรองไว ้
โดยชัดแจ้งในรัฐธรรมนูญ จะได้รับการรับรองและคุ้มครองด้วยหรือไม่ อย่างไร

 รศ. ดร. บรรเจิด ฯ : ถ้าเราพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๒ ที่ว่าสิทธิและเสรีภาพผูกพันโดยตรงต่อองค์กร 
ผู้ใช้อำนาจรัฐ เราจะเห็นได้ว่าในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ ไม่ได้เขียนว่าสิทธิเสรีภาพ 
ท่ีบัญญัติรับรองไว้โดยตรงเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพโดยปริยายและโดยคำวินิจฉัย 
ของศาลรัฐธรรมนูญด้วย เวลามองว่าสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมีอะไรบ้าง ไม่ได้ 
หมายความว่าสิทธิและเสรีภาพที่บัญญัติไว้ในหมวด ๓ ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของ 
ปวงชนชาวไทยเท่านั้น เพราะหมวด ๓ เป็นเพียงหลักการใหญ่ แต่ยังมีเรื่องสิทธิและ 
เสรภีาพทีม่กีารบญัญตัไิวก้ระจายไปตามหมวดอืน่ ๆ  อกีมาก อาทเิชน่ สทิธทิางการเมอืง 
สทิธใินการเขา้ชือ่เสนอกฎหมาย สทิธใินการเขา้ชือ่ถอดถอน เปน็ตน้ เพราะฉะนัน้ สทิธ ิ
และเสรภีาพตามทีไ่ดบ้ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนญูโดยตรงมอียู ่๒ สว่น คอื สว่นแรกบญัญตั ิ
ไวใ้นหมวด ๓ วา่ดว้ยสทิธแิละเสรภีาพของปวงชนชาวไทย สว่นทีส่อง ไดก้ระจดักระจาย 
อยู่ในหมวดต่าง ๆ ส่วนสิทธิเสรีภาพโดยอ้อมอาจจะเกิดขึ้นโดยคำวินิจฉัยของ 
ศาลรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตามอาจจะมีสิทธิเสรีภาพท่ีไม่ได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
แต่สามารถนำมาใช้ในการตีความอุดช่องว่างไว้ ๒ ประการ คือ  

เวลามองว่าสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมีอะไรบ้าง ไม่ได้หมายความว่าสิทธิและเสรีภาพ 
ที่บัญญัติไว้ในหมวด ๓ ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยเท่านั้น เพราะหมวด ๓ 
เป็นเพียงหลักการใหญ่ แต่ยังมีเรื่องสิทธิและเสรีภาพที่มีการบัญญัติไว้กระจายไปตามหมวด
อื่น ๆ อีกมาก

 ๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ บัญญัติว่า
  “มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยายหรือโดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  
ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรา 
กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง”
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“หลักสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย :    
แนวความคิดและภาคปฏิบัติ”

 ประการแรก คือ บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓๒ ในการ 
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคล เพราะหากเม่ือใดทีไ่ม่มีบทบัญญัติ 
ของกฎหมายรับรองไว้โดยตรงก็จะมีการตีความโดยนำมาตรา ๓๒ มาอุดช่องว่าง 
 ประการที่สอง คือ นำเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามความในรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๘ เป็นฐานในการอุดช่องว่างได้เช่นกัน ยกตัวอย่าง ถามว่าการทำแท้ง 
จะถอืวา่ขดัตอ่รฐัธรรมนญูหรอืไม ่เราจะเหน็ไดว้า่การตคีวามคำวา่บคุคลในรฐัธรรมนญู  
หมายความว่าบุคคลซึ่งคลอดและอยู่รอดเป็นทารกหรือไม่ แสดงว่าการไปทำลาย 
ชีวิตที่พร้อมจะพัฒนาออกมาเป็นชีวิตที่อิสระเท่ากับเป็นการทำลายศักดิ์ศรี  
ความเป็นมนุษย์หรือไม่ จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญอาจจะมุ่งคุ้มครองสิ่งที่จะพัฒนา 
มาเปน็มนษุยใ์นทีส่ดุกไ็ด ้การทำแทง้เสรอีาจจะขดัตอ่หลกัศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุยก์ไ็ด ้ 
ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ศาลรัฐธรรมนูญหยิบยกเอาหลักศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์มาใช้ในการคุ้มครองคุณค่าหรือคุณธรรมทางกฎหมาย ก็มีคำถามว่าทารก 
ในครรภ์มารดาเป็นบุคคลหรือไม่ แน่นอนว่าหากนำหลักตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์มาพิจารณา ทารกในครรภ์มารดายังไม่มีสภาพเป็นบุคคล เมื่อยังไม่ม ี
สภาพเปน็บคุคลเขากย็งัไมส่ามารถใชส้ทิธขิองเขาได ้แตป่ระเดน็สำคญัอยูท่ีว่า่กฎหมาย 
ควรจะให้ความคุ้มครองทารกที่กำลังจะพัฒนาออกมาเป็นมนุษย์อีกคนด้วยหรือไม่  
ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันได้วินิจฉัยว่าการให้ทำแท้งได้โดยเสรีนั้น 
เป็นการให้ความสำคัญแต่เฉพาะชีวิตของมารดาโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงชีวิตที่พร้อมจะ 
กลายมาเปน็อกีชวีติหนึง่ การทำแทง้โดยเสรจีงึเปน็การขดัตอ่รฐัธรรมนญูในเรือ่งศกัดิศ์รี 
ความเป็นมนุษย์ เป็นต้น 
 เพราะฉะนั้นที่กล่าวมาทั้ง ๒ ประการ จึงเป็นหลักการที่ศาลสามารถนำมาใช้ 
ในการตีความ เพราะว่าการตรากฎหมายนั้นไม่มีแนวทางใดที่จะตรากฎหมายให้มี 
ความแจ้งชัดรัดกุมครอบคลุมทุกกรณีได้
 
 จุลนิติ : ในปัจจุบันมีกลุ่มคนรักร่วมเพศที่มีความประสงค์จะแต่งงาน 
และอยูก่นิรว่มกนั โดยไดร้บัการรบัรองสทิธติามกฎหมายเชน่เดยีวกบัความสมัพนัธ ์
ระหว่างสามีภรรยา ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในประเด็นนี้                 

 รศ. ดร. บรรเจิด ฯ : การอยูร่ว่มกนัของบคุคลเพศเดยีวกนันัน้เปน็เรือ่งเสรภีาพ 
ในร่างกาย ในเมื่อไม่มีกฎหมายห้ามคนที่รักร่วมเพศก็มีเสรีภาพในการอยู่ร่วมกันได้ 
สว่นสงัคมจะยอมรบัหรอืไม ่ไมใ่ชเ่รือ่งของกฎหมาย ในปจัจบุนักฎหมายของประเทศไทย 
ยงัไมร่บัรองสทิธกิารสมรสระหวา่งบคุคลเพศเดยีวกนั แตถ่า้เรายอมรบัในเรือ่งเสรภีาพ 
ของการอยู่ร่วมกันของคนเพศเดียวกัน ควรจะมีกฎหมายรองรับในการใช้ชีวิตร่วมกัน
ของคนเพศเดยีวกนั เพือ่แกไ้ขปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้ในเรือ่งทรพัยส์นิทีท่ำมาหาไดร้ะหวา่ง 
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อยู่ร่วมกันนอกเหนือจากความสัมพันธ์กันในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนกัน 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 
 จุลนิติ : ถ้าบุคคลเพศเดียวกันซึ่งประสงค์จะสมรสกันแต่ได้รับการปฏิเสธ 
จากนายทะเบยีนสมรส จะสามารถใชส้ทิธทิางศาลโดยอาศยัอำนาจตามรฐัธรรมนญู 
แหง่ราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๒๘ วรรคสอง เพือ่ใหศ้าลพพิากษาใหน้ายทะเบยีน 
จดทะเบียนสมรสให้ได้หรือไม่

 รศ. ดร. บรรเจดิ ฯ : ในประเดน็นีแ้มว้า่บคุคลเพศเดยีวกนัจะมเีสรภีาพในการ 
อยูร่ว่มกนัตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๓๒ วรรคหนึง่ แตร่ฐัธรรมนญู 
มาตรานีค้งไมไ่ดม้คีวามประสงคใ์หค้นเพศเดยีวกนัซึง่อยูร่ว่มกนัมคีวามสมัพนัธใ์นทาง 
กฎหมายเชน่เดยีวกนักบัการสมรสกนัของคนตา่งเพศ เพราะการสมรสกนัเปน็การสรา้ง 
สถาบันครอบครัวในการสืบเผ่าพันธุ์ ซึ่งโดยธรรมชาติบุคคลเพศเดียวกันไม่สามารถ 
ทีจ่ะมบีตุรได ้ดงันัน้ ณ ปจัจบุนัคงจะยงัไมส่ามารถใชส้ทิธติามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๘ 
วรรคสอง เพื่อใช้สิทธิทางศาลในกรณีนี้ได้ 

 
 จุลนิติ : ในการเกณฑ์ทหาร คณะกรรมการตรวจเลือกจะบันทึกในเอกสาร 
การตรวจเลอืกทหารกองเกนิ (สด. ๔๓) ของบคุคลเพศทีส่ามวา่ “โรคจติถาวร” ทำให้ 
บุคคลกลุ่มนี้ออกมาเรียกร้องขอให้กระทรวงกลาโหมเปลี่ยนถ้อยคำดังกล่าว  
เพราะถือว่าเป็นการทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร 
ในปัญหานี้ 

 รศ. ดร. บรรเจิด ฯ : การระบุว่าบุคคลเพศที่สามเป็นโรคจิตอาจทำให้เกิด 
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญและกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลกลุ่มนี้  
บุคคลที่มีความหลากหลายในทางเพศและมีพฤติกรรมไม่ตรงกับเพศที่แท้จริงคงจะ 
ไม่ใช่โรคจิต ในเรื่องนี้ถ้าเราไปศึกษาจากรายงานการวิจัยจะพบว่าการเบี่ยงเบน 
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ในทางเพศเกิดจากการรับสารที่มาจากพลาสติกซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง 
ฮอร์โมนทำให้เกิดการเบี่ยงเบนทางเพศได้ เราควรนำฐานงานวิจัยมารองรับว่าทำไม 
คนในปจัจบุนัจงึเกดิการเบีย่งเบนทางเพศมาก ถา้เราเขา้ใจอยา่งนี ้การเบีย่งเบนทางเพศ 
ก็ถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงของสภาพทางสังคมอันเกิดจากการบริโภคที่เกิดขึ้นได้  
เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้สังคมเกิดความเข้าใจและยอมรับในความหลากหลายทางเพศ 
มากขึ้น โดยส่วนตัวผมเห็นว่าไม่ควรจะระบุคำว่า “โรคจิตถาวร” ในเอกสาร 
การตรวจเลอืกทหารกองเกนิ (สด. ๔๓) แตค่วรจะใชถ้อ้ยคำอืน่ทีม่คีวามหมายกลาง ๆ   
ที่ไม่กระทบต่อความรู้สึกและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลเพศที่สาม อาทิเช่น 
ควรใช้คำว่า “มีจิตใจเป็นเพศหญิง” หรือ “มีร่างกายไม่เหมาะรับราชการทหาร” 
เป็นต้น  

 
 จลุนติ ิ: เมือ่เปรยีบเทยีบกบันานาอารยประเทศแลว้ บทบาทอำนาจหนา้ที ่
และสถานภาพขององค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีความเหมาะสม 
และเพยีงพอกบัการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนในสถานการณป์จัจบุนั 
หรือไม่ เพียงใด

 รศ. ดร. บรรเจิด ฯ : ในประเทศไทยมีองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนมากเกินพอ เมื่อเปรียบเทียบกับนานาอารยประเทศซึ่งมี 
องค์กรคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพไม่มากแต่องค์กรที่มีอยู่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ 
ประเทศไทยต้องสร้างองค์กรเหล่าน้ีเป็นจำนวนมากแสดงว่าองค์กรพ้ืนฐานในการคุ้มครอง 
สิทธิเสรีภาพของเราไม่มีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่าง เรามีผู้ตรวจการแผ่นดินและ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ  
นอกจากน้ียังมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ป.ป.ง.) มีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมถึงองค์กรตรวจสอบทางการเงิน และองค์กร 
ตรวจสอบการใชอ้ำนาจรฐัตา่ง ๆ  อกีมากมาย หรอืองคก์รปราบปรามการทจุรติ ไมว่า่จะ 
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เป็นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงาน 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรของ 
ประเทศไทยจะมกีารขยายองคก์รใหเ้พิม่มากขึน้ ยิง่มกีารสรา้งองคก์รขึน้มามากยิง่เกดิ 
ปัญหามากขึ้นเป็นเงาตามตัว เนื่องจากองค์กรเหล่านี้ขาดเอกภาพและการบูรณาการ 
ในการทำงานร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งทั้งสององค์กรนี้มีอำนาจหน้าที่ซ้ำซ้อนกันค่อนข้างมาก  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำนาจเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับอำนาจ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ เช่น มีอำนาจเสนอเรื่อง 
พร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทน 
ผูเ้สยีหายได ้เปน็ตน้ ในสว่นของผูต้รวจการแผน่ดนิ มอีำนาจหนา้ทีห่ลกั คอื พจิารณา 
และสอบสวนข้อเท็จจริงว่าองค์กรของรัฐใดดำเนินการโดยไม่เป็นธรรม และการตรวจสอบ 
การฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
รฐัธรรมนญูไดก้ำหนดบทบาทใหเ้ปน็องคก์รตรวจสอบ แตใ่นปจัจบุนัผูต้รวจการแผน่ดนิ 
กลบัไมไ่ดแ้สดงบทบาทในการตรวจสอบอยา่งชดัเจนแตก่ลบัไปเนน้การทำหนา้ทีใ่นทาง 
การไกลเ่กลีย่ ซึง่การวางแนวคดิวา่จะไมท่ำงานใหเ้กดิผลกระทบกบัองคก์รอืน่เปน็การ
จำกดัอำนาจของตวัเอง การไปวางหลกัอยา่งนีถ้กูตอ้งหรอืไม ่เราจงึเหน็ไดว้า่ทีผ่า่นมา
บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินในแง่ของการทำหน้าที่ตรวจสอบจึงมีไม่มาก 
 สำหรบัองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของตา่งประเทศนัน้  
ผมขอยกตัวอย่างของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี องค์กรที่ทำหน้าที่ในการ
ให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีไม่มากนัก อาทิเช่นผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีเฉพาะ 
ในขอบเขตของทหาร แต่ในส่วนอื่น ๆ นั้นไม่มี ที่เป็นเช่นนี้เพราะองค์กรพื้นฐานของ 
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีทำงานมีประสิทธิภาพมากกว่าในประเทศไทย  
และที่สำคัญคือในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเป็น 
อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะเข้ามาดูแล หากมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพเกิดขึ้นผู้ที่
ถูกละเมิดจะต้องไปฟ้องต่อศาลที่มีอำนาจในเรื่องนั้น ๆ ก่อน เช่นถ้าเรื่องนั้นเกี่ยวกับ 
ศาลปกครองก็จะต้องไปศาลปกครอง เกี่ยวกับศาลยุติธรรมก็จะต้องไปศาลยุติธรรม  
เกี่ยวกับศาลแรงงานก็ไปศาลแรงงาน จนกว่าศาลนั้น ๆ ตัดสินเมื่อถึงที่สุดแล้ว  
หากผูฟ้อ้งคดเีหน็วา่การตดัสนิของศาลนัน้ ๆ  ยงัมผีลกระทบตอ่สทิธแิละเสรภีาพของตน  
จึงจะมีสิทธิร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรสุดท้ายในการปกป้องและดูแล 
เรือ่งสทิธเิสรภีาพ ทำใหร้ะบบการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของประเทศสหพนัธส์าธารณรฐั 
เยอรมนมีคีวามเปน็เอกภาพ ซึง่ปจัจบุนัประเทศไทยยงัไมส่ามารถทีจ่ะนำระบบนีม้าใช ้ 
เพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้รับความเช่ือถือจากประชาชน 
ในการทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน ซึ่งแตกต่างกับศาลรัฐธรรมนูญของ
ประเทศไทยที่ยังไม่ได้รับความเชื่อถือจากสังคม เพราะว่าที่มาของศาลรัฐธรรมนูญ 
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มาจากทางการเมืองและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้เติบโตทางสายอาชีพเหมือน 
ศาลยตุธิรรมและศาลปกครอง ประกอบกบัคำวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูยงัใหเ้หตผุล 
ทางกฎหมายทีม่ปีญัหาในทางวชิาการ ดงันัน้ ถา้ใหศ้าลรฐัธรรมนญูเปน็องคก์รทีม่อีำนาจ 
วินิจฉัยชี้ขาดสูงสุด ก็จะไปกระทบกับอำนาจศาลยุติธรรมกับศาลปกครองอย่างมาก  
ดังนั้น เมื่อศาลรัฐธรรมนูญของเรายังไม่สามารถแสดงบทบาทให้เป็นที่ยอมรับ 
ของสงัคม เหตผุลกเ็พราะมโีอกาสทีท่างการเมอืงจะเขา้มาแทรกแซงในการทำงานของ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นด้วยพื้นฐานทางการเมืองการปกครองของ 
ประเทศไทยในปจัจบุนัจงึยงัไมถ่งึเวลาทีจ่ะนำเอารปูแบบเชน่เดยีวกบัประเทศสหพนัธ ์
สาธารณรัฐเยอรมนีมาใช้
 
 จุลนิติ : ในทัศนะของท่านคิดว่าอะไรคือปัญหาและอุปสรรคในการ 
ให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในปัจจุบัน 

 รศ. ดร. บรรเจิด ฯ : ปญัหาและอปุสรรคในการใหค้วามคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ 
ของประชาชนในปัจจุบัน สามารถจำแนกออกได้อย่างน้อย ๒ ประการ ดังนี้
 ประการแรก ขอบเขตเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเมื่อพิจารณาในด้าน 
องค์ความรู้น้ันไม่ได้มีการกล่าวถึงขอบเขตของเสรีภาพแต่ละกรณีไว้ว่ามีขอบเขตแค่ไหน  
เพียงใด ยกตัวอย่างเช่น เสรีภาพในการชุมนุม ขอบเขตของเสรีภาพในการชุมนุม 
ตามรัฐธรรมนูญมีเพียงใด องค์ความรู้ด้านวิชาการที่กล่าวถึงเรื่องนี้ค่อนข้างน้อย 
ถงึแมว้า่บทบญัญตัขิองกฎหมายในเรือ่งสทิธเิสรภีาพจะเริม่มมีาตัง้แตป่ระเทศไทยมกีาร 
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๔๗๕ ก็ตาม แต่ว่าพัฒนาการในเรื่องนี้ยังมีไม่มากโดยเฉพาะในด้านองค์ความรู้  
สง่ผลใหผู้ใ้ชส้ทิธแิละเสรภีาพไมอ่าจทราบไดแ้นช่ดัวา่สทิธแิละเสรภีาพนัน้ ๆ  มขีอบเขต 
แค่ไหนเพียงใด ทำให้เกิดการใช้สิทธิเสรีภาพเกินขอบเขตที่ควรจะเป็นและกระทบ 
ต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น เสรีภาพในการชุมนุมซึ่งถือได้ว่าเป็นปัญหาส่วนหนึ่ง 
ที่ดำรงอยู่ในสังคมไทยในปัจจุบัน 
 ประการทีส่อง ปญัหาการเขา้ถงึสทิธขิองบคุคล เชน่ รฐัธรรมนญูไดบ้ญัญตัไิวว้า่ 
บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สิน แต่ในความเป็นจริงแล้วการเข้าถึงสิทธินั้นไม่เหมือนกัน 
ตวัอยา่งเชน่ ในเรือ่งการเขา้ถงึสทิธใินทีด่นิทำกนิ กลา่วคอื ถา้เปน็นายทนุจะมกีารเขา้ถงึ 
สิทธิได้ง่ายกว่าประชาชน หรือสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนในกรณีที่ 
หนว่ยงานของรฐัจะกอ่สรา้งโครงการขนาดใหญ ่เพราะฉะนัน้ ปญัหาใหญค่อืสทิธเิสรภีาพ 
มีอยู่จริงตามกฎหมายแต่ว่าในทางปฏิบัติการเข้าถึงสิทธิของประชาชนยังเป็นเรื่องที ่
ยากลำบาก 
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 ดังนั้น จากปัญหาดังกล่าวมาข้างต้นมีแนวทางในการท่ีจะทำให้การคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพของประชาชนบังเกิดผลในทางปฏิบัติ ดังน้ี
 ประการแรก  การทำให้ขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพมีความชัดเจน เช่น 
เรื่องเสรีภาพในการชุมนุม ได้มีความพยายามออกกฎหมายเรื่องเสรีภาพในการชุมนุม 
สาธารณะ แต่กลายเป็นว่ากฎหมายเหล่านั้นเป็นเครื่องมือของอำนาจรัฐที่จะไปจำกัด 
เสรภีาพ เปน็กฎหมายทีต่อ้งขออนญุาตเพือ่ชมุนมุกอ่น อนัเปน็ปญัหาของชาวไรช่าวนาที่
เมือ่เขาไดร้บัความเดอืดรอ้นจงึมารว่มกนัแสดงออกซึง่เปน็ชอ่งทางเดยีวทีจ่ะแสดงใหร้ฐั 
ไดร้บัรูถ้งึปญัหาความเดอืดรอ้น เพราะฉะนัน้ถา้ไปตรากฎหมายเพือ่นำมาใชใ้นการแกไ้ข 
ปญัหากลุม่ผูช้มุนมุทางการเมอืงผมเหน็วา่ไมถ่กูตอ้ง เนือ่งจากการชมุนมุของเกษตรกร 
ชาวไรช่าวนาทีเ่ขาไดร้บัความเดอืดรอ้นจรงิ ๆ  จะไมม่ชีอ่งทางในการแสดงออกเลย ดงันัน้ 
ผมจงึมองวา่เรือ่งการชมุนมุของชาวไรช่าวนา เกษตรกร กบัการชมุนมุทางการเมอืงนัน้ 
แตกต่างกัน เพราะหากกฎหมายจะมีผลใช้บังคับเป็นการท่ัวไปจะเป็นปัญหาในอนาคตได้  
แตว่า่อยา่งไรกต็าม ถา้การมาชมุนมุโดยการปดิถนนสาธารณะและทำใหเ้กดิผลกระทบ 
ต่อประโยชน์ของส่วนรวมถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เช่นกัน เพราะการใช้เสรีภาพ 
จนเกนิขอบเขตเชน่นีย้อ่มจะกระทบตอ่สงัคมโดยรวม รฐัและประชาชนไมค่วรจะยอมรบั 
แต่ก็ไม่ควรจะเคร่งครัดอะไรมากจนเกินควร การชุมนุมถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญ 
ประการหน่ึงของภาคประชาชนในการเรียกร้องความเป็นธรรมจากองค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐ
 ประการที่สอง เรื่องระบบคิดในทางกฎหมาย เช่น รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ได้บัญญัติรับรองเรื่องสิทธิชุมชนไว้ในหมวด ๓ ส่วนที่ ๑๒ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ 
ซึง่สทิธชิมุชนนัน้มมีากอ่นรฐั ในแตล่ะชมุชนจะมจีารตีประเพณ ีวฒันธรรม ภมูปิญัญา 
ท้องถิ่นที่แตกต่างกันไป แต่ว่ากฎเกณฑ์เหล่านี้ยังไม่ได้รับการรับรองให้สมดังสิทธิที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเท่าที่ควร เพราะระบบกฎหมายของประเทศไทยยังคงยึดติด 
อยู่กับระบบกฎหมายบ้านเมือง (Legal Positivism) ซึ่งหลักนี้ถือว่ากฎหมายต้อง
มาจากรัฐ เพราะฉะนั้นประชาชนในชุมชนจึงไม่อาจเข้าถึงสิทธิดังกล่าวได้ อาทิเช่น 
การอาศยัในเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิรฐัไปตรากฎหมายกำหนดวา่การอาศยัในเขตปา่สงวน 
แห่งชาติเป็นความผิด ท้ังท่ีการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติเกิดข้ึนภายหลังการอยู่อาศัย 
ของประชาชน เปน็ตน้ แตถ่า้เรานำเอาระบบพหนุยิมทางกฎหมาย (Legal Pluralism)  
ซ่ึงเป็นระบบท่ีรัฐอาจเคารพต่อกฎเกณฑ์ของสังคมท่ีมีความหลากหลาย เช่น จารีตประเพณี  
วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น คดีแพ่งเกี่ยวด้วยเรื่องครอบครัวและมรดก 
ของบคุคลทีน่บัถอืศาสนาอสิลามในเขตจงัหวดัปตัตานี  นราธวิาส  ยะลา  และสตลู ใหน้ำ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี  นราธิวาส  ยะลา  
และสตูล พ.ศ. ๒๔๘๙ ออกมาใช้บังคับแทนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณชิย ์ บรรพ ๕ ครอบครวั และบรรพ ๖ มรดก การยอมรบัการมอียูข่องกฎเกณฑ์ 
เหล่านี้ จะทำให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำกันของคนในสังคม 
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“หลักสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย :    
แนวความคิดและภาคปฏิบัติ”

 จลุนติ ิ: ปจัจบุนัมกีารฟอ้งคดปีระชาชนทีเ่ขา้ไปทำไรท่ำสวนในเขตปา่สงวน 
แหง่ชาต ิทัง้ ๆ  ทีใ่นความเปน็จรงิแลว้ประชาชนไดเ้ขา้ไปอาศยัทำมาหากนิอยูก่อ่น 
การประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งเป็นจำนวนเงิน 
ที่สูงมากเนื่องจากทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ท่านมีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไร

 รศ. ดร. บรรเจิด ฯ : ปัญหานี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นธรรม 
ท่ีเกิดจากการใช้อำนาจรัฐ หากเราไปสำรวจข้อมูลผู้ท่ีอาศัยทำมาหากินอยู่ในเขตป่าสงวน 
แหง่ชาต ิจะสามารถแบง่ออกไดเ้ปน็ ๒ กลุม่ กลุม่ทีห่นึง่เปน็พวกทีเ่ขา้มาทำมาหากนิอยู ่
กอ่นประกาศเปน็เขตปา่สงวนแหง่ชาต ิกลุม่ทีส่องเปน็พวกทีเ่ขา้มาอยูภ่ายหลงัประกาศ 
เปน็เขตปา่สงวนแหง่ชาต ิถา้เราจำแนกบคุคล ๒ กลุม่นีอ้อกจากกนั การทีร่ฐัไปฟอ้งขบัไล่ 
และเรียกค่าเสียหายทางแพ่งจากประชาชนที่เขาอาศัยอยู่ก่อนประกาศเป็นพื้นที่ 
ปา่สงวนแหง่ชาตถิอืวา่เปน็การใชก้ฎหมายทีไ่มเ่ปน็ธรรมกบัประชาชน การทีร่ฐักำหนด 
วา่ “เมือ่ใดมกีารประกาศใหเ้ขตพืน้ทีใ่ดเปน็เขตปา่สงวนหรอือทุยานแหง่ชาตแิลว้ ถา้ผูใ้ด 
เข้าไปทำกินอยู่ก่อนแล้วไม่ไปคัดค้านภายใน ๙๐ วัน ถือว่าสละสิทธิครอบครอง” 

ถามว่ากฎหมายเป็นธรรมหรือไม่ เวลาขีดเส้นกำหนดเขตป่าสงวนหรือเขตอุทยาน 
แห่งชาติทำกันที่กระทรวงหรือกรม โดยไม่ได้ลงไปสำรวจในพื้นที่จริงว่ามีประชาชน 
อาศัยอยู่ในเขตที่จะประกาศเป็นเขตป่าสงวนหรืออุทยานแห่งชาติหรือไม่ ผมเห็นว่า 
หลักเกณฑ์เช่นนี้ไม่เป็นธรรมอย่างมาก เพราะว่าการสละสิทธิในที่ดินทำกินเท่ากับ 
เปน็การสละชวีติของเขา เขาทำมาหากนิมาตลอดทัง้ชวีติในทีด่นิผนืนัน้เขาจะยอมสละ 
ทีด่นิทีใ่ชอ้ยูอ่าศยัและทำมาหากนิไดอ้ยา่งไร แตว่า่ในทางตรงกนัขา้ม ในทีด่นิขา้งเคยีงกนั 
นายทนุนกัธรุกจิมทีีด่นิหลายพนัไรแ่ละมเีอกสารสทิธถิกูตอ้งตามกฎหมายทกุประการ  
จะเห็นได้ว่าเกิดความไม่เสมอภาคในการเข้าถึงสิทธิในที่ดิน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ 
เจา้หนา้ทีข่องรฐัใชอ้ำนาจไปในทางทจุรติคอรร์ปัชนัเอือ้ประโยชนต์อ่นายทนุนกัธรุกจิ  
กลายเป็นว่าคนมีฐานะทางเศรษฐกิจเท่านั้นที่จะมีความมั่นคงในที่ดิน แต่สำหรับ 
ชาวบ้านกลับไม่มีความมั่นคงในที่ดินทำกิน อันนี้เป็นปัญหาทางกฎหมายในเรื่องของ 
สิทธิ ซึ่งรัฐควรจะเร่งรัดในการแก้ปัญหาพื้นฐานเหล่านี้ 

การสละสิทธิ ในที่ดินทำกินเท่ากับเป็นการสละชีวิตของเขา เขาทำมาหากินมา 
ตลอดทั้งชีวิตในที่ดินผืนนั้นเขาจะยอมสละที่ดินที่ใช้อยู่อาศัยและทำมาหากินได้อย่างไร  
แต่ว่า ในทางตรงกันข้าม ในที่ดินข้างเคียงกันนายทุนนักธุรกิจมีที่ดินหลายพันไร่ 
และมีเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ จะเห็นได้ว่าเกิดความไม่เสมอภาคในการ 
เข้าถึงสิทธิในที่ดิน
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 จุลนิติ : หลักการใหม่ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับ
การเพิม่ชอ่งทางการคุม้ครองสทิธขิองประชาชน อาท ิการใหส้ทิธใินการยืน่คำรอ้ง 
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๑๒ ได้ประสบผลสำเร็จตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ มากน้อยเพียงใด 

 รศ. ดร. บรรเจิด ฯ : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๒ เป็น 
หลักการใหม่ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ 
รับรองไว้มีสิทธิยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีความเป็นมาสืบเนื่องจาก 
ระบบการตรวจสอบความชอบดว้ยรฐัธรรมนญู ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งไม่ได้เปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถเสนอคำร้องโดยตรง 
ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ หากประชาชนเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายฉบับใดละเมิด 
ต่อสิทธิเสรีภาพของตนจะต้องเสนอเร่ืองผ่านทางองค์กรท่ีมีอำนาจ เช่น ศาล หรือผู้ตรวจการ 
แผน่ดนิของรฐัสภา เปน็ตน้ หากองคก์รดงักลา่วไมส่ง่เรือ่งใหศ้าลรฐัธรรมนญู ประชาชน 
ก็ไม่มีช่องทางที่จะได้รับการเยียวยา จึงเห็นได้ว่าเป็นการจำกัดสิทธิของประชาชน 
ในการเสนอคดีโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
รฐัธรรมนญูฉบบัปจัจบุนัจงึไดบ้ญัญตัริบัรองหลกัการใหป้ระชาชนยืน่คำรอ้งโดยตรงตอ่ 
ศาลรัฐธรรมนูญไว้
 แต่อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนใช้สิทธิยื่นคำร้องโดยตรงต่อ 
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นจำนวนมากจนสร้างภาระให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญในการบริหารจัดการคดี  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๒ วรรคสอง จึงได้กำหนดเงื่อนไขว่า
การจะใช้สิทธิยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้นั้น ต้องเป็นกรณีที่บุคคลนั้น 
ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอ่ืนได้แล้ว คำถามคือ คำว่า “ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอ่ืนได้แล้ว”  
มีความหมายว่าอย่างไร คำตอบพื้นฐานในเบื้องต้นก็คือว่าต้องเป็นกรณีที่บุคคลนั้น 
ไม่อาจใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) 
และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) กล่าวคือ ได้ใช้สิทธิทางศาลไม่ว่าจะเป็นศาลยุติธรรม  
ศาลปกครอง หรือศาลทหาร หรือใช้สิทธิผ่านทางผู้ตรวจการแผ่นดิน และได้ใช้สิทธ ิ
ผา่นทางคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาตแิลว้ปรากฏวา่องคก์รทัง้สามปฏเิสธไมส่ง่ 
คำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
 ประเดน็ปญัหาทีจ่ะตอ้งพจิารณาตอ่ไป คอื การจะใชส้ทิธยิืน่คำรอ้งโดยตรงตอ่ 
ศาลรัฐธรรมนูญนั้น ประชาชนจะต้องใช้สิทธิให้ครบถ้วนทั้งสามช่องทางดังกล่าวมา 
ขา้งตน้หรอืไม ่ปญัหานีอ้ธบิายไดว้า่ตอ้งพจิารณาเปน็รายกรณไีป กลา่วคอื ถา้เปน็กรณ ี
ที่มีการบังคับใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ประชาชนซึ่งถูกละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุ้มครองไว้ จะต้องใช้สิทธิทางศาล 
ทางผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ครบถ้วน  
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“หลักสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย :    
แนวความคิดและภาคปฏิบัติ”

จงึจะมาใชส้ทิธยิืน่คำรอ้งโดยตรงตอ่ศาลรฐัธรรมนญูได ้แตถ่า้เปน็กรณทีีต่วับทบญัญตัิ 
แห่งกฎหมายมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยตัวของกฎหมายนั้นเอง 
กรณีเช่นนี้ เมื่อยังไม่มีการกระทำอันเป็นการโต้แย้งสิทธิของประชาชน ประชาชนยัง
ไม่สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลได้ การจะใช้สิทธิยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
จะต้องใช้สิทธิผ่านเพียงสองช่องทางคือทางผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 ในปัจจุบันยังคงมีความเข้าใจที่สับสนอยู่ว่าระบบการยื่นคำร้องโดยตรงต่อ 
ศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๒ นำมาจาก 
หลักในเรื่องการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
แต่ความจริงแล้วเป็นคนละระบบ เพราะการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของประเทศ 
สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมน ีไมม่กีารยืน่เรือ่งโดยตรงตอ่ศาลรฐัธรรมนญู การจะใชส้ทิธ ิ
ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้นั้น จะต้องผ่านการใช้สิทธิทางศาลมาก่อน เมื่อศาล 
มคีำพพิากษาถงึทีส่ดุแลว้ประชาชนเหน็วา่คำพพิากษาของศาลละเมดิตอ่สทิธเิสรภีาพ
ของตน จึงจะใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ 

 ระบบการยืน่คำรอ้งโดยตรงตอ่ศาลรฐัธรรมนญูโดยหลกัการถอืวา่เปน็ระบบทีด่ ี
ที่เปิดโอกาสให้มีกลไกในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดย 
ประชาชน แตป่ญัหาทีจ่ะตามมา คอื ปรมิาณคดทีีเ่พิม่ขึน้เปน็จำนวนมากจากการใชส้ทิธิ 
ฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญซ่ึงในทางปฏิบัติจะสร้างภาระในการบริหารจัดการคดี 
ของศาลรัฐธรรมนูญ จึงมีความจำเป็นท่ีจะต้องแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
ในความเห็นของผมควรจะมีการสร้างกลไกในรูปของคณะกลั่นกรองคดีขึ้น 
ในศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นก่อนที่จะเสนอคำฟ้องให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย หากคณะกลั่นกรองเห็นว่าคำฟ้องไม่เป็นสาระ 
อันควรรับไว้พิจารณาให้คำฟ้องน้ันเป็นอันตกไปและให้ถือว่าความเห็นของคณะกล่ันกรอง 
เป็นที่สุด ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระของศาลรัฐธรรมนูญได้ในระดับหนึ่ง

ถ้าเป็นกรณีที่ตัวบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
โดยตัวของกฎหมายนั้นเอง กรณีเช่นนี้ เมื่อยังไม่มีการกระทำอันเป็นการโต้แย้งสิทธิ 
ของประชาชน ประชาชนยงัไมส่ามารถยืน่ฟอ้งคดตีอ่ศาลได ้การจะใชส้ทิธยิืน่คำรอ้งโดยตรง 
ต่อศาลรัฐธรรมนูญจะต้องใช้สิทธผ่านเพียงสองช่องทางคือทางผู้ตรวจการแผ่นดิน 
และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

 จุลนิติ : เม่ือพิจารณาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน  
จะเหน็ไดว้า่มาตรา ๒๑๑ ศาลทีพ่จิารณาคดไีมม่อีำนาจใชด้ลุพนิจิทีจ่ะพจิารณาวา่ 
บทบญัญตัแิหง่กฎหมายทีคู่ค่วามโตแ้ยง้วา่ขดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญูหรอืไม ่แตศ่าล 
มีหน้าที่ต้องส่งคำร้องนั้นไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ซึ่งต่างกับกรณี 
การยืน่คำรอ้งผา่นทางผูต้รวจการแผน่ดนิและคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิ
ที่รัฐธรรมนูญให้มีอำนาจในการกลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอความเห็นไปยัง 
ศาลรฐัธรรมนญู ในทศันะของทา่นเหน็วา่มาตรา ๒๑๑ ทำใหไ้มม่ชีอ่งทางการใชส้ทิธ ิ
ตามมาตรา ๒๑๒ หรือไม่ และควรมีการแก้ไขมาตรา ๒๑๑ เพื่อให้ศาลสามารถ 
กล่ันกรองเร่ืองได้ในทำนองเดียวกับผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือไม่ 

 รศ. ดร. บรรเจิด ฯ : สำหรบัประเดน็นีผ้มมคีวามเหน็วา่ การจะใชส้ทิธยิืน่คำรอ้ง 
โดยตรงตอ่ศาลรฐัธรรมนญูตามรฐัธรรมนญูมาตรา ๒๑๒ วรรคสองนัน้ ไมจ่ำเปน็จะตอ้ง 
ใช้สิทธิทางศาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๑ ทางผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๒๔๕ (๑) และทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึง่ (๒)  ใหค้รบถว้นทัง้สามชอ่งทางเสมอไป บางกรณไีมม่ชีอ่งทาง 
ใหใ้ชส้ทิธทิางศาลตามมาตรา ๒๑๑ เชน่ กลุม่บคุคลรกัรว่มเพศทีป่ระสงคจ์ะจดทะเบยีน 
สมรสกับเพศเดียวกัน แต่เนื่องจากกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสห้ามมิให้ 
บคุคลเพศเดยีวกนัจดทะเบยีนสมรสกนั บคุคลดงักลา่วจะยืน่ฟอ้งตอ่ศาลขอใหเ้พกิถอน 
กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ เพราะการจะฟ้องคดีต่อศาลจะต้องเป็นกรณีที่ถูกโต้แย้งสิทธิ  
แต่ตามตัวอย่างนี้เป็นกรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายกระทบต่อสิทธิเสรีภาพโดยตรง  
ดังนั้นหากประสงค์จะให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญจะต้อง 
ใช้สิทธิผ่านทางผู้ตรวจการแผ่นดินหรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
เมื่อสององค์กรนี้ปฏิเสธไม่ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย จึงจะใช้สิทธิ 
ยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคสองได้ แต่ถ้าเป็นกรณีไป 
ใช้สิทธิยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสแล้วนายทะเบียนปฏิเสธไม่จดทะเบียนสมรสให้  
กรณนีีส้ามารถยืน่คำฟอ้งตอ่ศาลได ้เพราะถอืวา่มกีารกระทำอนัเปน็การโตแ้ยง้สทิธแิลว้  
และสามารถยืน่คำรอ้งขอตอ่ศาลทีพ่จิารณาคดใีหส้ง่คำรอ้งไปยงัศาลรฐัธรรมนญูเพือ่ให้ 
ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวา่บทบญัญตัขิองกฎหมายทีห่า้มบคุคลเพศเดยีวกนัสมรสกนั 
ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ จึงเห็นได้ว่าถ้าใช้สิทธิตามมาตรา ๒๑๑ แล้ว ก็ไม่มีกรณีที่จะ 
มาใช้สิทธิตามมาตรา ๒๑๒ ได้ 
 สำหรับประเด็นท่ีว่าควรมีการแก้ไขมาตรา ๒๑๑ เพ่ือให้ศาลท่ีพิจารณาคดี 
สามารถกลั่นกรองเรื่องได้ในทำนองเดียวกับผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือไม่นั้น เราจะต้องพิจารณาจากพัฒนาการของระบบ  
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“หลักสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย :    
แนวความคิดและภาคปฏิบัติ”

กล่าวคือในเรื่องการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายในช่วงก่อนมี 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ให้อำนาจศาลที่พิจารณาคดี 
หากเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีจะใช้บังคับแก่คดีขัดหรือแย้ง 
ต่อรัฐธรรมนูญให้ศาลส่งความเห็นเช่นว่านั้นให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณา 
วินิจฉัย ปรากฏว่าศาลไม่เห็นศาลก็เลยไม่ส่ง ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ ไดแ้กไ้ขปญัหาทีเ่คยเกดิขึน้ในอดตีโดยการ 
ใหคู้ค่วามมสีทิธยิืน่คำรอ้งตอ่ศาลทีพ่จิารณาคดหีากเหน็วา่บทบญัญตัแิหง่กฎหมายทีจ่ะ 
ใช้บังคับแก่คดีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ผลท่ีตามมา คือ ตัวความและทนายความได้ใช้เป็น 
ช่องทางในการประวิงคดีเน่ืองจากการย่ืนคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยน้ัน รัฐธรรมนูญ 
บญัญตัใิหศ้าลทีพ่จิารณาคดรีอการพจิารณาคดไีวช้ัว่คราวจนกวา่ศาลรฐัธรรมนญูจะมี
คำวินิจฉัย ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ ในมาตรา ๒๑๑ ได้บัญญัติแก้ไขปัญหาการประวิงคดี กล่าวคือแม้ว่าจะมีการ 
ยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกี่ยวกับปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ 
กฎหมาย ให้ศาลที่พิจารณาคดีดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไป เพียงแต่ให้รอการ 
พิพากษาคดีไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย ผมจึงเห็นว่าการแก้ไข 
รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๑ ให้ศาลมีอำนาจกลั่นกรองเรื่องได้ทำนองเดียวกับ 
ผูต้รวจการแผน่ดนิและคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาตกิจ็ะยอ้นกลบัไปมปีญัหา
เช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตตามที่ผมได้กล่าวมาข้างต้น 

 จุลนิติ : บทสรุปและข้อเสนอแนะ

 รศ. ดร. บรรเจิดฯ : ประเทศไทยได้นำเอาหลักการในเรื่องสิทธิและเสรีภาพ 
มาจากรัฐธรรมนูญของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ 
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ และฉบบัปจัจบุนั ซึง่บทบญัญตัใินมาตรา ๒๗  
มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ ถอืวา่เปน็การนำเอาหลกัในเรือ่งการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ 
มาบัญญัติไว้อย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตามแม้รัฐธรรมนูญจะบัญญัติคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพของประชาชนไว้ แต่ประเทศไทยยังมีปัญหาในเรื่องสิทธิและเสรีภาพ 
ใน ๒ ประเด็น คือ
 ๑) ปญัหาในเรือ่งการบงัคบัใชก้ฎหมายใหม้ปีระสทิธภิาพ ตรงนีจ้งึเปน็หนา้ที ่
ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไม่ว่าจะ 
เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
กับกระบวนการยุติธรรม ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรอง 
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คุ้มครองสิทธิไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วแต่ยังไม่มีกฎหมายกำหนดรายละเอียด เช่น 
กรณีสิทธิชุมชน ในกรณีเช่นนี้ต้องอาศัยหลักการใช้การตีความรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ 
เจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญบรรลุความมุ่งหมายได้

 ๒) ปัญหาในเร่ืองการเข้าถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน แม้ว่ารัฐธรรมนูญซ่ึงเป็น 
กฎหมายสูงสุดของประเทศจะได้บัญญัติรับรองเร่ืองสิทธิเสรีภาพไว้ครอบคลุมเพียงใด 
ก็ตาม หากประชาชนซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้สิทธิ 
และเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรอง ประกอบกับมีกฎหมายในลำดับของพระราชบัญญัติ 
และกฎหมายลำดับรองที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติอีกจำนวนหนึ่ง 
ซึ่งมีเนื้อหาอันเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งหน่วยงานของรัฐ 
ในฐานะท่ีเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้กฎหมายดังกล่าว 
มีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับหลักการในเรื่องสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ 
 ดงันัน้ หากไดด้ำเนนิการแกไ้ขปญัหาใน ๒ ประเดน็ดงักลา่วขา้งตน้แลว้กเ็ชือ่ไดว้า่ 
สังคมไทยจะสามารถแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำในเรื่องสิทธิ 
และเสรีภาพในสังคมไทยไปได้มากทีเดียว 
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จุลนิติ : ความหมายของหลักการคำว่า “สิทธิ” และ 
“เสรีภาพ” หากพิจารณาความหมาย “โดยท่ัวไป” กับความหมาย 
“ตามรัฐธรรมนูญ” แล้ว มีความเหมือนและแตกต่างกันในสาระสำคัญ
ประการใดบ้าง

รศ. เกรียงไกร : ความหมายของคำว่า “สิทธิ” ในบริบทท่ัวไป 
หมายถึง อำนาจท่ีกฎหมายรับรองให้แก่บุคคลในอันท่ีจะเรียกร้อง 
ให้บุคคลอ่ืนกระทำการอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตน  
โดยกฎหมายท่ีรับรองสิทธิแก่บุคคลน้ันอาจจะเป็นกฎหมายเอกชนหรือ 
กฎหมายมหาชนก็ได้ สว่นความหมายของคำวา่ “เสรภีาพ” หมายถงึ 
สภาพการหรือสภาวะของบุคคลที่มีอิสระในการกระทำการอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยความประสงค์ 
ของตนเองและไมอ่ยูภ่ายใตค้วามครอบงำหรอืแทรกแซงของบคุคลอืน่  
กล่าวคือ เสรีภาพเป็นอิสระในการกำหนดตนเอง กฎหมายที่รับรอง 
เสรีภาพอาจจะเป็นกฎหมายเอกชนหรือกฎหมายมหาชนก็ได้ 
เช่นเดียวกัน 

สว่นความหมายของคำวา่ “สทิธ”ิ และ “ เสรภีาพ” ในบรบิท 
ของรัฐธรรมนูญนั้นหมายถึงความหมายที่กล่าวไว้ข้างต้น 
ของแต่ละอันเพียงแต่ขยายความเพิ่มขึ้นว่าทั้งสิทธิและเสรีภาพ 
ดังกล่าวได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญนั่นเอง เช่น สิทธิ 
ในทรพัยส์นิ สทิธใินเกยีรตยิศชือ่เสยีง เสรภีาพในการชมุนมุ เสรภีาพ 
ในการเดินทาง เป็นต้น 

เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร  เจริญธนาวัฒน์๑  

๑ สำเร็จการศึกษา น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  น.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  D.E.A. (Droit Public) Docteur de 
L’Université (nouveau régime) Mention trés honorable (Strasbourg 3), ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส, ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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สทิธแิละเสรภีาพจงึเปน็อำนาจอนัชอบธรรมทีก่ฎหมายรบัรอง และกอ่ใหเ้กดิ 
หนา้ทีเ่ชน่เดยีวกนั กลา่วคอื สทิธกิก็อ่ใหเ้กดิหนา้ที ่เสรภีาพกก็อ่ใหเ้กดิหนา้ที ่แตห่นา้ที่ 
ที่ก่อเกิดนั้นแตกต่างกัน อาทิ การที่กล่าวว่าสิทธิเป็นอำนาจอันชอบธรรมที่บุคคล 
คนหนึ่งสามารถเรียกร้องให้บุคคลอีกคนหนึ่งกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง การที่เรา 
เรยีกรอ้งใหบ้คุคลกระทำการอยา่งใดอยา่งหนึง่ตามทีเ่รามสีทิธ ิโดยทีค่นอืน่ตอ้งเคารพ 
สิทธิของเรานั้น การเคารพสิทธิของบุคคลคนนั้นคือ การมีหน้าที่ต่อการเคารพสิทธิ 
ของเรานัน่เอง เสรภีาพกก็อ่ใหเ้กดิหนา้ทีเ่ชน่เดยีวกนั กลา่วคอื รฐัและบคุคลอืน่มหีนา้ที่ 
ที่ต้องไม่ไปรบกวนการใช้เสรีภาพของบุคคล แต่บุคคลผู้ทรงเสรีภาพไม่มีอำนาจ 
ตามกฎหมายเรยีกรอ้งใหร้ฐัหรอืบคุคลอืน่ดำเนนิการอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงันัน้ เสรภีาพ 
จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องขึ้นมา 

ตวัอยา่งเชน่ เสรภีาพในการชมุนมุ กอ่ใหเ้กดิหนา้ทีแ่กร่ฐัหรอืบคุคลอืน่ทีจ่ะตอ้ง 
ไม่เข้าไปรบกวนการใช้เสรีภาพของบุคคล แต่บุคคลไม่อาจเรียกร้องรัฐหรือบุคคลอื่น 
ให้ดำเนินการส่งเสริมหรือเอื้ออำนวยให้การใช้เสรีภาพในการชุมนุมของตนบรรลุผล

ในภาษาฝร่ังเศสมีคำว่า “les libertés publiques” แปลเป็นภาษาไทยโดย 
ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ว่า สิทธิเสรีภาพตามกฎหมายบ้านเมือง 
ทำไมจงึแปลเปน็ภาษาไทยเช่นน้ัน ถ้าพิจารณาดูตามศัพท์ภาษาฝร่ังเศส คำว่า “liberté” 
เทียบกับภาษาอังกฤษว่า “liberty” ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า “เสรีภาพ” และคำว่า 
“publique” เทียบภาษาอังกฤษว่า “public” ซึ่งแปลว่า “มหาชน” ดังนั้นเมื่อดู 
ตามศัพท์และถ้าแปลออกมาเป็นภาษาไทยแล้วก็น่าจะแปลว่า “เสรีภาพมหาชน”  
ถามว่าเป็นการแปลท่ีถูกต้องหรือไม่ ลองมองย้อนกลับไปท่ีภาษาอังกฤษอีกคร้ัง เมือ่เปดิด ู
Black’s Law Dictionary ไม่ปรากฏว่ามีคำว่า public liberty อยู่เลย มีแต่ว่า 
liberty คืออะไรและ public คืออะไรเท่านั้น ถ้าเขาต้องการพูดถึงสิทธิหรือเสรีภาพ 
ก็จะใช้คำว่า rights, liberties หรือไม่ก็ใช้คำว่า freedom และหากพิจารณา 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ฉบับภาษาอังกฤษในหมวด ๓  



จุลนิติ ม.ค. - ก.พ. ๕๔46

“หลักสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย :    
แนวความคิดและภาคปฏิบัติ”

แปลคำว่า “สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย”ว่า “Rights and Liberties of the 
Thai people”

คำว่า “public” ในกฎหมายฝร่ังเศสไม่ว่าจะเป็นคำว่า กฎหมายมหาชน (le droit  
public) หรอืการบรกิารสาธารณะ (le service public) ตา่งกแ็สดงใหเ้หน็ถงึการ
แทรกแซงของอำนาจรฐั ดงันัน้ เมือ่นำคำ “publiques” มาตอ่ทา้ยคำวา่ “libertés” 
แล้วก็ต้องตอบได้ว่าอำนาจรัฐนั้นจะต้องเข้ามาแทรกในเรื่องดังกล่าว จึงเกิดข้อคิดว่า 
อำนาจรฐัเขา้มาแทรกแซงตอนไหนและดว้ยวธิกีารใด มบีางคนเขา้ใจวา่คำวา่ “libertés 
publiques” แปลวา่ เสรภีาพมหาชนและวา่ดว้ยเรือ่งความสมัพนัธร์ะหวา่งประชาชน 

กับองค์กรของรัฐ และยังเข้าใจต่อไปว่าเมื่อมี “libertés publiques” แล้วก็ต้องมี 
“libertés privées” ซึง่แปลวา่ เสรภีาพเอกชนและวา่ดว้ยความสมัพนัธร์ะหวา่งเอกชน 
ด้วยกันเองอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามการแบ่งแยกดังกล่าวไม่ถูกต้องและไม่สามารถ 
ยอมรับได้เพราะแท้จริงแล้วคำว่า “เสรีภาพเอกชน” หรือ “libertés privées” ไม่มี๒ 
กลา่วคอื พนัธะกรณทีีเ่กีย่วขอ้งกนัระหวา่งเอกชนกบัเอกชนซึง่ตา่งกต็อ้งเคารพสทิธ ิ
และเสรีภาพซึ่งกันและกันนั้นต่างตั้งอยู่บนฐานของการแทรกแซงของรัฐทั้งสิ้น  
โดยการแทรกแซงของรัฐตรงน้ีแสดงออกในรูปแบบท่ีรัฐยอมรับสิทธิเสรีภาพดังกล่าว 
ในตัวบทกฎหมายที่รัฐได้ตราขึ้นมานั่นเอง

ดังนั้น ทุก ๆ สิทธิเสรีภาพที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกันเอง 
หรือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับรัฐนั้นต่างก็เป็นสิทธิเสรีภาพที่อยู่ใน 
บทบัญญัติแห่งกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองท้ังส้ินโดยรัฐได้เข้ามาวางหลักการ จัดระบบการใช้ 
และให้การรับรองสิทธิเสรีภาพเหล่าน้ี๓ โดยมุมมองดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสิทธิเสรีภาพ 
ทกุ ๆ  อนันัน้ไมม่กีารแบง่แยกวา่เปน็สทิธเิสรภีาพเอกชนหรอืเปน็สทิธเิสรภีาพมหาชน 

๒ Jean RIVERO, Les libertés publiques Tome I, Paris, P.U.F., ๑๙๙๗, p. ๒๐.
๓ Ibid, p. ๒๑.
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เพราะทุก ๆ สิทธิเสรีภาพนั้นเกิดจากการแทรกแซงของอำนาจรัฐในรูปแบบของการ 
ยอมรบัเปน็ลายลกัษณอ์กัษรจากรฐั ดว้ยเหตดุงักลา่วในแนวความคดิของนกักฎหมาย 
มหาชนฝรั่งเศสจึงใช้คำว่า “libertés publiques” ซึ่งหมายถึง สิทธิเสรีภาพตาม 
กฎหมายบ้านเมืองหรือสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายลายลักษณ์อักษรนั่นเอง

จุลนิติ : “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองให้แก่ 
บุคคล แบ่งออกไดเ้ปน็กีป่ระเภทหรอืกีล่กัษณะ และในการแบง่แยกประเภทดงักลา่ว 
มีวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ที่แตกต่างกันอย่างไร 

รศ. เกรียงไกร : ในทางตำรากฎหมายของฝร่ังเศสน้ันมีการแบ่งประเภทสิทธิ 
และเสรีภาพเป็น ๕ ประเภท ดังนี้

๑) ความม่ันคงในชีวิตร่างกาย (la sureté) หรือเสรีภาพในชีวิตร่างกาย  
(la liberté individuelle) คือ สิทธิเสรีภาพที่มนุษย์ไมส่ามารถปฏเิสธไดแ้ละถอืเปน็ 
เสรีภาพข้ันพ้ืนฐานท่ีมนุษย์ทุกคนต้องการ ในกฎหมายฝร่ังเศสกำหนดข้ึนเพ่ือการป้องกัน 
มใิหผู้อ้ืน่และรฐัมาละเมดิได ้จงึตอ้งใหค้วามคุม้ครองมากกวา่สทิธเิสรภีาพประเภทอืน่ ๆ   
เพราะสิทธิเสรีภาพในชีวิตร่างกายดังกล่าวถือเป็นพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพอื่น ๆ  ทั้งหมด 
เช่น การออกกฎหมายย้อนหลังเป็นโทษไม่ได้ การประหารหรือการจับกุมคุมขังต้อง
กระทำโดยศาล ฝ่ายบริหารไม่สามารถกระทำโดยพลการได้ เป็นต้น

กล่าวโดยสรุปคือ ความม่ันคงในชีวิตร่างกายถือเป็นสิทธิเสรีภาพท่ีรับรองตาม 
กฎหมาย หรือความม่ันคงตามกฎหมาย ดังน้ัน รัฐต้องมีบทบัญญัติรับรองและคุ้มครองให้ 
ตามกฎหมาย การรับรองสิทธิเสรีภาพประเภทนี้เป็นการรับรองที่ยังไม่มีเหตุเกิดขึ้น
ที่เป็นผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพดังกล่าว แต่เป็นการป้องกันไว้ล่วงหน้าเพื่อมิให้รัฐ 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมากระทำการอันเป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพนั่นเอง

๒) เสรีภาพในชีวิตส่วนตัว (la liberté de la vie privée)  คือ เสรีภาพ 
ของบุคคลที่มีขอบเขต มีความเป็นอิสระ และปฏิเสธการที่บุคคลอื่นจะเข้ามารุกราน 
เสรภีาพได ้โดยเสรภีาพดงักลา่วไดแ้ก ่เสรภีาพในเคหสถาน เสรีภาพในการติดต่อส่ือสาร 
เสรีภาพในความลับส่วนบุคคล เสรีภาพในข้อมูลส่วนบุคคล ซ่ึงถือเป็นสิทธิเสรีภาพ 
ที่ตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคลแต่ละคน บุคคลแต่ละคนมีอิสระที่จะปฏิเสธ 
ไมใ่หค้นอืน่มาลว่งรูเ้รือ่งของตนไดร้วมไปถงึ การแสดงออกซึง่บคุลกิลกัษณะของบคุคล 
ในการปรากฏกายของบุคคลสาธารณะด้วย

๓) เสรีภาพในตัวบุคคล (les libertés de la personne physiques) 
คือ สิทธิเสรีภาพท่ีบุคคลสามารถกระทำอะไรกับร่างกายของตนได้ บุคคลอ่ืนจะก้าวล่วง 
เข้ามาขัดขวางการเคล่ือนไหวทางกายภาพของเขาไม่ได้ เช่น เสรีภาพในการเดินทาง 
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“หลักสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย :    
แนวความคิดและภาคปฏิบัติ”

หรือการผา่ตดัคนไขต้อ้งไดร้บัความยนิยอมจากคนไข ้เปน็ตน้ ดงันัน้ จะเหน็ไดว้า่เสรภีาพ 
ในตัวบุคคลนั้นมีความใกล้เคียงกับเสรีภาพในชีวิตร่างกายอย่างมาก แต่หากพิจารณา
แล้วจะเห็นความแตกต่างของเสรีภาพทั้งสองได้ กล่าวคือ “เสรีภาพในชีวิตร่างกาย”  
เน้นในเรื่องของการคุ้มครองชีวิตและร่างกายของบุคคลจากการกระทำของบุคคลอื่น  
โดยบคุคลอืน่ตอ้งใหค้วามเคารพเสรภีาพดงักลา่ว ในขณะที ่“เสรภีาพในตวับคุคล” นัน้  
มองในแง่ตัวบุคคลที่เป็นผู้ทรงสิทธิเสรีภาพนั้นที่สามารถจะกระทำการกับเนื้อตัว
ร่างกายของเขาได้ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ในขณะเดียวกันก็ให้ความคุ้มครอง 
สทิธเิสรภีาพดงักลา่วดว้ยวา่ บคุคลอืน่จะมากา้วลว่งสทิธเิสรภีาพไดต้อ่เมือ่ไดร้บัความ
ยินยอมจากผู้ทรงสิทธิเสรีภาพดังกล่าว

๔) เสรีภาพทางปัญญาและศีลธรรม (les libertés de la personne 
intellectuelle et morale) หรอืเสรภีาพทางความคดิ (la liberté de la pensée) 
คือ ความสามารถในการแสดงออกซึ่งสิ่งที่ตนเองคิดหรือที่ตนเองเชื่อ และแสดงออก 
ซ่ึงส่ิงท่ีตนเองคิดได้น้ัน เช่น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพทางความเช่ือ 
เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพในทางวิชาการ และเสรีภาพ 
ในการรวมตัวเป็นกลุ่มบุคคล เป็นต้น

๕) เสรีภาพทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (les libertés socials et  
économiques) ส่วนใหญ่เสรีภาพประเภทนี้จะมีลักษณะพิเศษเกี่ยวกับการ 
ประกอบอาชีพในทางเศรษฐกิจ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของเสรีภาพดั้งเดิมคือ เสรีภาพ 
ตามแนวคิดเสรีนิยมกับแนวคิดปัจเจกชนนิยม เสรีภาพประเภทนี้ เช่น เสรีภาพ 
ในกรรมสิทธิ์ เสรีภาพในการทำงาน เสรีภาพในอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
เสรีภาพในการเป็นสหภาพ และเสรีภาพในการนัดหยุดงาน เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าในทางตำรากฎหมายของฝรั่งเศสมีการแบ่งประเภทสิทธิและ 
เสรภีาพออกเปน็ ๕ ประเภทดงักลา่ว แตห่ากพจิารณาสทิธแิละเสรภีาพตามทีป่รากฏ 
อยูใ่นรฐัธรรมนญูของไทยแลว้ กส็ามารถแบง่ประเภทได ้แตเ่ปน็การแบง่ในลกัษณะ 
ของกฎหมายมหาชนหรือในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งส่วนใหญ่จะแบ่งสิทธิ 
และเสรีภาพออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ สิทธิเสรีภาพที่เป็นสิทธิมนุษยชน (Human 
Rights) กับสิทธิเสรีภาพที่เป็นสิทธิพลเมือง (Citizen Rights) โดยความแตกต่างของ
สิทธิและเสรีภาพทั้งสองคือ 

“สิทธิมนุษยชน” หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงมีโดยเสมอภาคกัน เพื่อการ 
ดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ 
ของตนเองอย่างเต็มที่และสร้างสรรค์ ดังนั้น จึงเป็นสิทธิที่ได้มาพร้อมกับการเกิด 
และเป็นสิทธิติดตัวบุคคลนั้นตลอดไปไม่ว่าจะอยู่ในเขตปกครองใด เชื้อชาติ ภาษา  
หรอืศาสนาใด ๆ  กต็าม สทิธมินษุยชนจงึเปน็แนวคดิเกีย่วกบัมนษุยท์ีว่า่มนษุยน์ัน้มสีทิธิ 
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หรือสถานะสากล ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับขอบเขตของกฎหมายหรือปัจจัยอื่นใด เช่น เชื้อชาติ 
หรือสัญชาติ เป็นต้น

สิทธิในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจน 
ความเปน็อยูส่ว่นตวั เสรภีาพในการนบัถอืศาสนาและเสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็  
สิ่งเหล่านี้ตัวอย่างของสิทธิมนุษยชน

มีข้อสังเกตว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิตามธรรมชาติ ดังนั้น การมีรัฐหรือไม่ 
จึงไม่ใช่สาระสำคัญ มนุษย์ทุกคนสามารถอ้างสิทธิมนุษยชนได้เสมอ ในขณะที่ 
สิทธิพลเมืองเป็นสิทธิที่รัฐกำหนดขึ้นให้กับพลเมืองของรัฐ ดังนั้น สิทธิพลเมืองจึง 
เกิดขึ้นภายหลังจากการเกิดขึ้นของรัฐแล้วเท่านั้น

“สทิธพิลเมอืง” หมายถงึ สทิธเิสรภีาพทีร่ฐัใหก้ารรบัรองแกบ่คุคลทีม่สีญัชาติ 
ของรัฐ กล่าวคือ เป็นพลเมืองของรัฐในการเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองของรัฐ 
หรอืเขา้ไปมสีว่นรว่มในองคก์รของรฐั ดงันัน้ โดยสภาพ สทิธพิลเมอืงจงึเกดิขึน้ไดภ้ายหลงั 
จากการเกดิรฐั ดว้ยเหตดุงักลา่วรฐัจะบญัญตัริบัรองสทิธเิสรภีาพนีใ้หก้บัพลเมอืงของรฐั 
เท่านั้น ตัวอย่างของสิทธิพลเมือง เช่น สิทธิในการเลือกตั้งและลงสมัครรับเลือกตั้ง 
เสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง เสรีภาพในการชุมนุม การออกเสียงประชามติ 
สิทธิในการสมัครเข้ารับราชการ เป็นต้น

มีข้อถกเถียงว่า ควรแบ่งแยกว่าสิทธิเสรีภาพใดเป็นสิทธิมนุษยชน สิทธิ 
เสรีภาพใดเป็นสิทธิพลเมืองหรือไม่ โดยฝ่ายที่เห็นว่าควรแบ่งแยกให้เหตุผลว่า 

ประการแรก เพื่อเป็นการพัฒนาแนวความคิดในการจัดลำดับความสำคัญ 
แห่งสิทธิ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการตีความในกรณีที่สิทธิเสรีภาพขัดกัน

ประการที่สอง เพื่อเป็นการจำแนกสิทธิเสรีภาพให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยแยก 
สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ออกจากสิทธิเสรีภาพของพลเมืองซึ่งรัฐ
ให้การรับรอง

ประการที่สาม เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนต่างด้าว 
และคนไทยให้เห็นชัด

โดยกำหนดหมวดสิทธิเสรีภาพของบุคคลไว้ในรัฐธรรมนูญ และแบ่งหมวด 
สิทธิเสรีภาพของบุคคล ออกเป็น ๓ ส่วน คือ ส่วนท่ี ๑ บทท่ัวไป ส่วนท่ี ๒ สิทธิเสรีภาพ 
ข้ันพ้ืนฐาน และส่วนท่ี ๓ สิทธิเสรีภาพของพลเมือง โดยส่วนท่ี ๒ เป็นเร่ืองสิทธิมนุษยชน 
และส่วนท่ี ๓ เป็นเร่ืองสิทธิพลเมือง 

“สิทธิพลเมือง” หมายถึง สิทธิเสรีภาพที่รัฐให้การรับรองแก่บุคคลที่มีสัญชาติ 
ของรัฐ กล่าวคือ เป็นพลเมืองของรัฐในการเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองของรัฐ 
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในองค์กรของรัฐ
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“หลักสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย :    
แนวความคิดและภาคปฏิบัติ”

อย่างไรก็ดี สภาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
ไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดดังกล่าว และกำหนดหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  
โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าสิทธิเสรีภาพใดเป็นสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพใดเป็นสิทธิพลเมือง 
แต่อย่างใด เดินตามแนวความคิดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ ท้ังน้ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้จัดกลุ่มประเภท
ของสิทธิเสรีภาพออกเป็น ๑๓ ส่วนดังปรากฏในรัฐธรรมนูญ 

ดังน้ัน โครงสร้างของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงแตกต่างกัน 
โดยรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ไดจ้ดัแบง่แยกสทิธเิสรภีาพ 
เป็นกลุ่มต่าง ๆ อย่างชัดเจน ในขณะที่ทางเนื้อหารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ขยายสิทธิเสรีภาพให้กว้างขวางมากกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราช 
อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

จุลนิติ : ในส่วนของสิทธิและเสรีภาพบางประการที่ไม่ได้มีการจำแนก 
ประเภทหรือไม่ได้บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งในรัฐธรรมนูญนั้น จะได้รับการรับรองและ 
คุ้มครองด้วยหรือไม่ ประการใด

รศ. เกรยีงไกร : หลกัการของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ ท่ีบัญญัติว่า “การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำนึงถึง 
ศักด์ิศรีความเป็นมนษุย ์สทิธแิละเสรภีาพ ตามบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนญูนี”้ บทบญัญตั ิ
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการใช้อำนาจของรัฐจะต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพตามที่
รัฐธรรมนูญนี้บัญญัติไว้เท่านั้น ดังนั้น ถ้านอกเหนือจากนี้การคุ้มครองก็คงไปไม่ถึง 
แต่อย่างไรก็ตาม หากเป็นเรื่อง “สิทธิมนุษยชน” (Human Rights) แม้จะมิได้มีการ
บัญญัติในรัฐธรรมนูญก็ตาม ย่อมต้องได้รับคุ้มครองเพราะถือเป็นหลักสากล

จุลนิติ : บทบาทอำนาจหน้าที่และสถานภาพขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับ 
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีความเหมาะสมและเพียงพอสำหรับที่จะ
ให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหรือไม่ เพียงใด

รศ. เกรียงไกร : ในความคิดเห็น บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
นบัตัง้แตป่พีทุธศกัราช ๒๕๔๐ มาถงึ ๒๕๕๐ มแีนวโนม้ทีด่ขีึน้ โดยรฐัธรรมนญูไดบ้ญัญตั ิ
ให้อำนาจแก่องค์กรในการให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเพิ่ม 
มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ควรต้องมีการพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นต่อไปอีก 
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ความไม่สงบที่ผ่านมาซึ่งมีการยึดคืนพื้นที่โดยมี 
ประชาชนต้องเสียชีวิตไป ในขณะท่ีมีเหตุการณ์ดังกล่าวและต่อมาภายหลังจากเหตุการณ์ 
แล้วเห็นว่าบทบาทขององค์กรในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนดังกล่าว 
ยังมีน้อยเกินไปและไม่แจ้งชัด ท้ัง ๆ ท่ีรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้บัญญัติให้อำนาจ 
แกอ่งคก์รไวม้ากขึน้กวา่รฐัธรรมนญูฉบบัตา่ง ๆ  ทีผ่า่นมา จงึอยากใหอ้งคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 
ออกมาแสดงศักยภาพให้มากยิ่งขึ้นกว่านี้ 

จลุนติ ิ: ในทศันะของทา่นคดิวา่อะไรคอืสาเหตสุำคญัของปญัหาและอปุสรรค 
ที่เป็นการจำกัดการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในปัจจุบัน

รศ. เกรียงไกร : คำถามนี้คงมองจากภาครัฐว่ามีอุปสรรคอย่างไรในการจำกัด 
การใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชน ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าในการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยและตามแนวความคิดรัฐธรรมนูญนิยม ในส่วนท่ีเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพ 
หลักการ คือ การรับรองสิทธิเสรีภาพให้แก่ประชาชน โดยมีข้อยกเว้น คือ การจำกัด 
สิทธิเสรีภาพของประชาชน สาเหตุสำคัญของปัญหาและอุปสรรคท่ีเป็นการจำกัด 
การใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในปัจจุบัน คือ การยอมรับ “อำนาจรัฐ” “อำนาจ 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ” “อำนาจตามกฎหมายและกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย”  
ที่ฝ่ายบริหารนำมาใช้จำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน กล่าวคือ รัฐอาศัยอำนาจ 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนในการจำกัดสิทธิ
และเสรีภาพไว้ในมาตรา ๒๙ 

นอกจากนี้ รัฐอาจใช้อำนาจรัฐในการจำกัดการใช้สิทธิและเสรีภาพของ 
ประชาชนได้อาศัยกฎหมายในรูปแบบพระราชบัญญัติ พระราชกำหนดโดยอาศัย 
เหตเุพือ่รกัษาความมัน่คงปลอดภัยของรัฐ หรือเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
เป็นต้น ตัวอย่างเช่น การประกาศใช้บังคับพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ 
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในปัจจุบันท่ีรัฐเล็งเห็นว่าสถานการณ์บ้านเมืองยังมีผลกระทบต่อ 
ความม่ันคงปลอดภัยของรฐั รฐัจงึจำเปน็ตอ้งประกาศใชพ้ระราชกำหนดฉบบันีอ้ยูต่อ่ไป  
ซึ่งทุกวันนี้ประชาชนทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ยังคงตกอยู่ภายใต้ 
พระราชกำหนดดังกล่าว โดยท่ีเราอาจไม่รู้ตัวว่าการใช้บังคับพระราชกำหนดนี้เป็นการ 
จำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเพราะอาจเห็นว่าทุกอย่างก็ยังคงราบร่ืนไปได้ด้วยดี 
และมิได้เดือดร้อนแต่อย่างใด ซึ่งความจริงแล้วเรานั้นถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพ 
ไปแล้วนั่นเอง การประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวก็มีกระแสต่อต้านจากผู้ที่ไม่เห็นด้วย 
ทีร่ฐับาลยงัคงประกาศใชพ้ระราชกำหนด และทีผ่า่นมากม็เีหตกุารณแ์ละการกระทำที่ 
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“หลักสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย :    
แนวความคิดและภาคปฏิบัติ”

แสดงใหเ้หน็ถงึการละเมดิ ไมเ่คารพตอ่กฎหมายดงักลา่วอยูเ่ปน็ระยะ ๆ ๔ สภาพบงัคบั 
ของกฎหมายจึงไม่บังเกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้เท่าที่ควร  
และนี่ก็คือปัญหาและอุปสรรคของรัฐในการจำกัดการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชน 

จุลนิติ : มีแนวทางใดที่จะเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

รศ. เกรียงไกร : แนวทางที่จะเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมก็คือ รัฐต้องตระหนักถึง 
หลกัการรบัรองและการจำกดัสทิธแิละเสรภีาพ โดยรูว้า่อะไรคอืสทิธ ิอะไรคอืเสรภีาพ 
และอะไรคือข้อจำกัดในการใช้สิทธิและเสรีภาพ ส่วนประชาชนในฐานะเป็น 
ผูท้รงสทิธแิละเสรภีาพตอ้งรูข้อบเขตของการใชส้ทิธแิละเสรภีาพทีร่ฐัใหก้ารรบัรอง 
แก่ตนไว้ว่าการใช้สิทธิและเสรีภาพควรใช้อย่างไรให้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมาย 
กำหนดไว ้กลา่วคอื การใชส้ทิธแิละเสรภีาพนัน้ตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบของรฐัธรรมนญูแหง่
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘ ซึง่เปน็กรอบทัว่ไป รวมทัง้มาตราอืน่ ๆ   
ที่วางกรอบพิเศษเฉพาะที่ต้องกระทำนอกเหนือไปจากกรอบของมาตรา ๒๘ อีกด้วย 
เพราะฉะนั้น ในแง่ของประชาชนหรือภาคเอกชน ควรพึงคำนึงว่าการจะใช้สิทธิ 
และเสรีภาพต้องอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ 

ตัวอย่างเช่น การปิดถนนเพ่ือเรียกร้องสิทธิใด ๆ โดยโรงเรียนหรือประชาชน 
ท่ีอยู่อาศัยหรือทำมาค้าขายในบริเวณข้างเคียงต้องอดทนต่อเสียงรบกวน หรือต้อง 
ยอมรับต่อผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่นนี้ย่อมเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพที่ไป 
กระทบสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลอืน่อนัขดัตอ่กรอบของรฐัธรรมนญู จงึจำเปน็ตอ้งม ี
การชัง่นำ้หนกัตามหลกัแหง่ความไดส้ดัสว่นวา่มคีวามเหมาะสมทีจ่ะใชส้ทิธแิละเสรภีาพ 
ดังกล่าวนั้นได้หรือไม่ เพียงใด 

หรือการใช้อำนาจรัฐก็ตาม ในขณะที่มีการเรียกร้องสิทธิอยู่บนเวที (ไฮปาร์ค)  
อย่างสงบ รัฐจะไปห้ามหรือบังคับขู่เข็ญให้ต้องลงมาจากเวทีไม่ได้ ทั้งนี้เพราะหน้าที่ 
ของรัฐก็คือ การเคารพการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชน หากรัฐไปกระทำการ 
เช่นนั้นย่อมเป็นการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนซึ่งขัดต่อหน้าที่ของรัฐ  
เว้นแต่การใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนน้ันส่อว่าจะมีผลกระทบต่อความม่ันคงของรัฐ  
สถาบัน หรือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งออกนอกขอบเขตของกฎหมาย  
รัฐจึงจะมีอำนาจหน้าที่ในการเข้าไปดำเนินการขัดขวางหรือควบคุมได้ 

๔ ในวันสัมภาษณ์ยังไม่มีการประกาศยกเลิกใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเขต 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล.
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ดงันัน้ หากคนในสงัคมตระหนกัรูว้า่ตนเองมสีทิธแิละเสรภีาพมากนอ้ยแคไ่หน  
เพียงใด และรู้ขอบเขตในการใช้สิทธิและเสรีภาพมากน้อยแค่ไหน เพียงใดแล้ว ก็จะ 
เป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้บังเกิดผลได้อย่าง 
เป็นรูปธรรม

จุลนิติ : หลักการใหม่ตามท่ีได้มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เก่ียวกับ
การเพ่ิมชอ่งทางการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของประชาชน อาท ิการใหส้ทิธปิระชาชน 
ในการย่ืนคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ นั้น ท่านเห็นว่าหลักการดังกล่าวจะมีผลบังคับ 
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้มากน้อยเพียงใด

รศ. เกรียงไกร : หากพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ จะพบว่าประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ๓ ประการคือ

๑) ต้องเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ กล่าวคือ บุคคลนั้นต้อง 
ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพแล้ว หากเพียงอาจจะถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพเท่านั้น 
มไิด ้เพราะไมถ่อืวา่เปน็ผูเ้สยีหาย กรณตีา่งจากคดปีกครองทีเ่พยีงอาจจะตอ้งเสยีหาย 
ในอนาคตก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายแล้ว ดังนั้น บทบัญญัติที่ว่า “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธ ิ
หรือเสรีภาพ...” หมายความว่า จะต้องเป็นผู้ที่ต้องถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพแล้ว 
มิใช่คาดว่าอาจจะถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ

๒) ถกูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูนีบ้ญัญตัริบัรองไว ้กลา่วคอื สทิธ ิ
หรอืเสรภีาพทีถ่กูละเมดิตอ้งเปน็สทิธหิรอืเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูบญัญตัริบัรองไวเ้ทา่นัน้  
เพราะฉะนัน้ ถา้เปน็สทิธหิรอืเสรภีาพทีอ่ยูน่อกเหนอืจากทีร่ฐัธรรมนญูบญัญตัริบัรองไว้ 
ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครอง

๓) ต้องเป็นกรณีที่บุคคลนั้น ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว กล่าวคือ 
นอกจากจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ทั้ง ๒ ประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว การจะใช้สิทธิ 
ตามมาตรา ๒๑๒ ได้ ต้องเป็นกรณีที่ไม่สามารถใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้วอีกด้วย 
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“หลักสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย :    
แนวความคิดและภาคปฏิบัติ”

เมื่อพิจารณาเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในประการต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วจะพบว่า  
ที่ผ่านมาแม้จะมีผู้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๒๑๒ 
แตศ่าลรฐัธรรมนญูมคีำสัง่ยกคำรอ้งเหลา่นัน้ เพราะศาลทา่นพจิารณาแลว้เหน็วา่ไมเ่ขา้ 
หลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๑๒ ที่จะรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยได้ เช่น คำร้องที่ยื่น
ไปนั้นไม่ใช่เป็นการขอให้ศาลวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่ง 
กฎหมาย ไม่เกี่ยวกับการใช้บังคับกฎหมายและไปกระทบสิทธิเสรีภาพว่าขัดต่อ 
รัฐธรรมนูญ เป็นต้น 

อีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาตรา ๒๑๒ นี้ก็คือ องค์ประกอบข้อที่ ๓ ข้างต้น 
ที่กล่าวว่า “ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว” ถ้าตีความตามกฎหมายก็เข้าใจได้ว่า  
ถ้าบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะมายื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได ้
กต็อ่เมือ่ไดใ้ชห้นทางอืน่ ๆ  จนหมดแลว้ในการแกไ้ขเยยีวยาใหต้นแลว้ และในขอ้กำหนด
ศาลรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยวธิพีจิารณาและการทำคำวนิจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ้ ๒๑ บญัญตัวิา่ 
“บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาล 
เพื่อมีคำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ การใช้สิทธ ิ
ตามวรรคหนึง่ตอ้งเปน็กรณทีีไ่มอ่าจใชส้ทิธโิดยวธิกีารอืน่ไดแ้ลว้ ทัง้นีต้ามมาตรา ๒๑๑ 
มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนูญ” ดังนั้นบุคคลซึ่ง 
ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะต้องไปยื่นเรื่องที่ผู้ตรวจการ 
แผ่นดินก่อน ถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินไม่รับพิจารณา ก็ต้องไปย่ืนต่อคณะกรรมการสิทธิ 
มนุษยชนแห่งชาติ และถ้าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่รับพิจาณาอีก ก็ยัง 
สามารถไปย่ืนต่อศาลได้อีกตามมาตรา ๒๑๑ ศาลจะต้องส่งคำร้องดังกล่าวไปให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ไม่ว่าศาลจะเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีผู้ร้องอ้างว่า 
ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็ตาม ศาลไม่มีดุลพินิจที่จะไม่ส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญ 

ดงันัน้มาตรา ๒๑๒ จงึไมม่ทีีใ่ชก้อปรกบัถงึแมผู้ร้อ้ง 
จะใช้มาตรา ๒๑๒ ศาลรัฐธรรมนูญก็ยกคำร้องถ้า 
ไม่ต้องด้วยเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตราดังกล่าว 
จึงทำให้มาตรา ๒๑๒ แทบไม่มีที่ใช้เลย

ตัวอย่างเช่น คำสั่งที่ ๒๙/๒๕๕๑๕ ที่ศาล 
รัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยโดยมีคำสั่งไม่รับคำร้อง  
เพราะแม้ผู้ร้องจะถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ี 
รัฐธรรมนูญรับรองไว้แล้วก็ตาม แต่เม่ือผู้ร้องยัง 

๕ โปรดดู คำสั่งที่ ๒๙/๒๕๕๑ เรื่อง นายชูชาติ  ชุบขุนทด (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ กรณีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคสอง (๑) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ หรือไม่ 
ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑.
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สามารถใชส้ทิธยิืน่ฟอ้งตอ่ศาลยตุธิรรมไดแ้ตม่ไิดม้กีารใชส้ทิธนิัน้กอ่นศาลจงึตอ้งยกคำรอ้ง  
คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวจึงกลายเป็นบรรทัดฐานที่ส่งผลให้มาตรา ๒๑๒ 
ของรฐัธรรมนญูฯ แทบไมม่ทีีใ่ชเ้ลย ตอ่มามคีำสัง่ที ่๓๙/๒๕๕๑๖ วนิจิฉยัวา่ถา้เรือ่งทีร่อ้งนัน้ 
มิได้เป็นกรณีที่จะใชสิ้ทธิทางศาลหรือมิได้เป็นคดีอยู่ในศาลก็ให้ผู้ร้องใช้สิทธิร้องต่อผู้ตรวจ
การแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็พอแล้วแต่ถ้าเป็นคดีที่อยู่ในศาลก็
ต้องเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา 
และการทำคำวนิจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ้ ๒๑ แตใ่นขอ้เทจ็จรงิในเรือ่งนี ้เนือ่งจากผูร้อ้งไดใ้ชส้ทิธิ 
ร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเท่านั้น โดยยังไม่ได้ใช้สิทธิร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ ศาลจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องเช่นกัน

อยา่งไรกต็าม การกำหนดใหผู้ถ้กูกระทบสทิธหิรอืเสรภีาพสามารถยืน่คำรอ้งตอ่ศาล 
รฐัธรรมนญูไดโ้ดยตรงแตต่อ้งอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขทีก่ำหนดไวน้ัน้ ทัง้นีเ้พือ่ปอ้งกนัไมม่คีดคีวาม 
ข้ึนสู่ศาลรัฐธรรมนูญมากเกินไป จึงได้กำหนดให้การเสนอคดีจะทำได้ก็เฉพาะในกรณีท่ีไม่อาจ 
ใช้วิธีการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งการสร้างเงื่อนไขให้ต้องใช้สิทธิผ่าน 
องค์กรต่าง ๆ เสียก่อนย่อมเป็นการช่วยกลั่นกรองคดีก่อนไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญนั่นเอง

กล่าวโดยสรุปคือ บทบัญญัติมาตรา ๒๑๒ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ถือเป็น 
หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยประชาชนสามารถเสนอเรื่อง 
ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง ซ่ึงเป็นหลักการใหม่ท่ีได้บัญญัติไว้คร้ังแรก แต่การกำหนด 
หลักเกณฑ์อันเป็นเง่ือนไขถือเป็นข้อจำกัดท่ีทำให้การเสนอคดีเป็นไปได้ยากซ่ึงอาจจะส่งผล 
ให้ไม่มีผลบังคับให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้

จุลนิติ : บทสรุปส่งท้าย และข้อเสนอแนะอื่น ๆ

รศ. เกรียงไกร : โดยส่วนตัวแล้วก็เป็นเพียงอาจารย์สอนหนังสือในมหาวิทยาลัย 
คนหน่ึงเท่าน้ัน แตก่ม็คีวามเหน็วา่ หากคนในสงัคมมคีวามตระหนกัในเรือ่งสทิธแิละเสรภีาพ 
โดยสำนกึวา่ทกุคนมสีทิธ ิและเสรภีาพ และทกุคนกม็หีนา้ทีเ่ชน่กนัทีต่อ้งเคารพตอ่กฎหมาย 
บา้นเมอืงซึง่เทา่กบัเปน็การเคารพ หลกันติริฐั และหลกัรฐัธรรมนญูนยิม ซึง่เปน็แนวคดิทาง 
กฎหมายอนัหนึง่ทีจ่ะทำใหเ้กดิความสงบสขุในสงัคมขึน้มาได ้แตท่ัง้นีก้ย็งัขึน้กบัปจัจยัอืน่ ๆ   
ในสังคมด้วยเช่นกัน และถึงแม้จะมีหลักกฎหมายแนวคิดทางกฎหมายมากมายขนาดไหน 
ก็ตาม ถ้าคนในสังคมไม่นำพาแล้ว สังคมนั้นย่อมจะไม่มีระเบียบ ไม่มีความสงบ และวุ่นวาย 
สังคมนั้นจะไปสู่ความเจริญได้ไม่ง่ายนัก  

๖ โปรดดู คำส่ังท่ี ๓๙/๒๕๕๑ เร่ือง นายโชคชัย  สุทธาเวศ กับพวก รวม ๔ คน ย่ืนคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๙๑  
และประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เร่ือง การรับสมัครสมาชิกพรรคการเมือง การจัดทำและแบบทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง  
และวธิกีารแจง้จำนวนสมาชกิพรรคการเมอืงทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงตอ่นายทะเบยีนพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวนัที ่๑๘ ธนัวาคม ๒๕๕๐ 
ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๕ หรือไม่  ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑.




