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๕๓  

 

  
 
 
โดย นํ้าแท   มีบุญสลาง๑ 
 
 
 ปจจุบันหลักการและแนวความคิดเรื่อง
สิทธิมนุษยชนไดรับการยอมรับในระดับสากล
และมักถูกกลาวอางเสมอๆ วาการกระทําหรือ
การใชอํานาจปกครองของรัฐจะตองอยูภายใต
และใหความเคารพตอหลักการและแนวความคิด
เร่ืองสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด 

ในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
(Universal declaration of Human Rights) 
ไดกลาว ถึงศักดิ์ศรีและสิทธิไวใน  ขอ ๑ วา 
“มนุษยทั้งหลายเกิดมา อิสระ เสรีและเทาเทียม
กันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิทุกคนไดรับการประสิทธิ
ประสาทเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติ 
ตอกันอยางฉันทพ่ีนอง” 

 สวนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๐  ที่ไดถูกยกเลิกไป ได
วางหลักการเรื่องสิทธิและเสรีภาพของปวงชน
ชาวไทยไวใน มาตรา ๔ ซ่ึงบัญญัติวา “ศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล
ยอมไดรับความคุมครอง” และตามมาตรา ๒๖ 
บัญญัติวา  “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐ 
ทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  
 
 

                                                 
 

๑
อัยการประจํากรม  สํานักงานอัยการ

พิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา  สํานักงานอัยการ
สูงสุด. 

 
 
 
 
 

สิ ทธิ และ เสรี ภาพตามบทบัญญั ติ แห ง
รัฐธรรมนูญน้ี” ซ่ึงหลักการเหลานี้เปนหลักการ
ที่ไดรับการยอมรับจากนานาประเทศและเชื่อวา
จะ ได รั บการบั ญญั ติ รั บรอง อี กครั้ ง ใน
รัฐธรรมนูญฉบับใหม 

 จะเห็นไดวาทั้งปฏิญญาสากลวาดวย
สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ชน แ ล ะ รั ฐ ธ ร ร มนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐  ไดบัญญัติ 
ทั้งเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสิทธิ 
สวนบุคคลไวโดยกลาวรวมกันในเรื่องสิทธิ
มนุษยชน จึงนาสนใจวาศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย กับสิทธิและเสรีภาพนั้นมีความเหมือน
หรือแตกตางกันอยางไร ในที่น้ีผูเขียนไดแบง
ระดับความสําคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนเปน
สองสวนคือ  
 ๑. ระดับศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
(Human Dignity) 
 ๒.  ระดับสิทธิและเสรีภาพทั่วไป  

การกลาวอางเรื่องสิทธิเสรีภาพควร
จะตองกําหนดขอบเขตอยางชัดเจนวาเปนเรื่อง
ศั กดิ์ ศรี ความเป นมนุษย หรื อเรื่ องสิ ทธิ 
สวนบุคคลหรือไมและอยางไร  
  หากจะกลาวเฉพาะสิทธิ เสรีภาพ 
สวนบุคคลแลว บุคคลทุกคนยอมมีสิทธิ
เสรีภาพในการที่จะจัดการหรือดําเนินการเรื่อง
ตางๆ ของตนอยางไรก็ไดที่ไมเปนการละเมิด
สิทธิของผูอ่ืน โดยสิทธิและเสรีภาพทั่วไปหรือ
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ระดับสิทธิส วนบุคคลนี้ เปนสิทธิ เสรีภาพ
โดยทั่วไปของประชาชนที่จะมีสิทธิเสรีภาพใน
การดํารงชีวิต สิทธิเสรีภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยสินของตน สิทธิในการพูดหรือแสดงความ
คิดเห็น อิสระในการเดินทางไปตามสถานที่
ตางๆ  หรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพ  
เปนตน  

อย างไรก็ ตามไม ใช ว าประชาชน 
หรือบุคคลใดจะมีสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล 
จนไรขอบเขตหรือไมมีขอจํากัดใดๆ  ใน
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ ๒๙ (๒) 
ไดกําหนดขอบเขตและจํากัดการใชสิทธิและ
เสรีภาพวา “การใชสิทธิและเสรีภาพ บุคคลตอง
อยูใตเพียงเชนที่จํากัดโดยกําหนดแหงกฎหมาย
เฉพาะ เพ่ือความมุงประสงคใหไดมาซึ่งการ
ยอมรับ และการเคารพโดยชอบในสิทธิ เสรีภาพ
ของผูอ่ืน และเพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดอัน
ยุติธรรมของศีลธรรม ความสงบเรียบรอยของ
ประชาชาติและสวัสดิการโดยทั่วๆ ไป ในสังคม
ประชาธิปไตย” 

สวนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดวางหลักเกณฑในการ
จํากัดสิทธิ เสรีภาพของประชาชนไวหลาย
ประการ เชน  มาตรา ๒๘ บัญญัติวา บุคคลใช
สิทธิและเสรีภาพของตนเทาที่ไมละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลอื่นหรือไมขัดตอศีลธรรม 
อันดีของประชาชน นอกจากนี้ยังไดจํากัดสิทธิ 
เสรีภาพในการเดินทางไวตามมาตรา ๓๖๒, 

                                                 
๒มาตรา ๓๖ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการ

เดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกที่อยูภายใน
ราชอาณาจักร 
 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํา
ไมได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบ

จํากัดเสรีภาพในการสื่อสาร ตามมาตรา ๓๗๓ ,
จํากัดเสรีภาพในการพูดแสดงความคิดเห็น 
การเขียน พิมพโฆษณา ไวตามมาตรา ๓๙ โดย
รัฐธรรมนูญบัญญัติได จํากัดสิทธิ เสรีภาพ
เหลานั้นดวยเหตุผลเฉพาะในกรณีมีความ
จําเปนเพ่ือการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือ
เพ่ือการรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน, จํากัดสิทธิเสรีภาพในทาง
วิชาการตาม มาตรา ๔๒๔ วาตองไมขัดตอ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน, หรือจํากัดสิทธิใน 
ทรัพยสินของประชาชนตามมาตรา ๔๙๕ อาจ
ถูกกระทบไดโดยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
เพ่ือการอันเปนสาธารณูปโภคหรือการจําเปน

                                                                  
เรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน การผัง
เมือง หรือเพ่ือสวัสดิภาพของเยาว........................ 

๓มาตรา ๓๗ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการ
ส่ือสารถึงกัน  โดยทางที่ชอบดวยกฎหมาย 
 การตรวจ  การกัก  หรือการเปดเผย 
ส่ิงส่ือสารที่บุคคลมีติดตอถึงกัน  รวมท้ังการกระทํา
ดวยประการอื่นใด  เพ่ือใหลวงรู ถึงขอความใน 
ส่ิงส่ือสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดตอถึงกัน  จะกระทํา
มิได  เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะ เพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐหรือ
เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน. 

๔มาตรา ๔๒ บุคคลยอมมีเสรีภาพ
ในทางวิชาการ 
 การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การ
วิจัย และการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการ 
ยอมไดรับ ความคุมครอง ทั้งนี้  เทาไมขัดตอหนาที่
ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน. 

๕มาตรา ๔๙ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย
จะกระทําไมได  เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการอันเปน
สาธารณูปโภค  การอันจําเปนในการปองกัน
ประเทศ การไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ การผัง
เมือง การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม... 
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ในการปองกันประเทศหรือการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม เปนตน 

จะเห็นไดวาเหตุผลความจําเปนในการ
รักษาความมั่นคงของรัฐ, การรักษาความสงบ
เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน, หรือ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและเพื่อการ
สาธารณูปโภคฯ ลวนเปนเหตุผลที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัติใหการยอมรับวามีความสําคัญในลําดับ
ที่เหนือกวาสิทธิและเสรีภาพในดานตางๆ ของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง รัฐธรรมนูญจึงบัญญัติใหรัฐ
สามารถจํากัดสิทธิเสรีภาพของปจเจกบุคคลได
ในเฉพาะกรณีที่ตองเลือกใหความสําคัญตอการ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของคนสวนรวมที่เปน
สวนใหญในสังคมยิ่งกวาบุคคลใดเพียงบุคคล
หน่ึง จึงกลาวไดวาสิทธิเสรีภาพของบุคคล
น้ันสามารถถูกจํากัดโดยกฎหมายได  

สวนในระดับศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
น้ันยังไมมีคําจํากัดความที่แนนอนและไมได 
มีการแบงแยกออกจากเรื่องสิทธิสวนบุคคล
อยางชัดเจน แตเปนที่เขาใจโดยทั่วไปไดวา
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย น้ัน หมายความวา  
ไมวาบุคคลนั้นจะเปนใครหรืออยูในสถานะใด
ยอมได รับการปฏิบัติจากรัฐโดยคํานึงสิทธิ 
ขั้นพ้ืนฐานของความเปนมนุษยเสมอ การละเมิด
หรือละเลยหรือลดคุณคาศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยจะกระทําไมได เลยเพราะเปนสิทธิ 
ขั้นพ้ืนฐานที่ทุกรัฐตองประกันใหแกมนุษย 
ทุกคนไมวาบุคคลนั้นจะเปนคนเชื้อชาติหรือ
ศาสนาใดก็ตามรัฐใดจะกระทําการใดๆ หรือ
ตรากฎหมายที่เปนการจํากัดหรือลดหรือ
ละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไมได 
ไมวาจะเปนดวยเหตุผลใดก็ตาม การลด
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ไดแกการกระทําที่ทํา

ใหบุคคลมีสถานะต่ํากวาความเปนมนุษย๖  
ทุกประเทศในโลกจึงมีแนวความคิดในทิศทาง
เดียวกันในการที่จะปฏิเสธการปฏิบัติตอมนุษย
เยี่ยงทาส เชน การกระทําที่ มีลักษณะเปน
การคามนุษย (Human Trafficking)  เปนตน 

การปฏิบัติตอผูสูญสิ้นอิสรภาพ เชน 
ผูตองหาหรือนักโทษเด็ดขาดหรือผูตกเปน
เชลยสงครามยอมไดรับการคุมครองศักดิ์ศรี
เชนกัน กรณีทหารอเมริกันบังคับใหนักโทษ
ชาวอิรักถอดเสื้อเปลือยกายจึงถูกประณามจาก
ประชาคมโลก หรือการที่ผูตองหาถูกเอาปาย
ชื่อแขวนคอนําตัวมาแถลงตอสื่อมวลชนมี
ลักษณะเปนการประจานยอมไมถูกตองเพราะ
ถือเปนการลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย   

กรณีผูไรสิทธิใดๆในทางการเมือง
หรือไมอยู ในฐานะพลเมืองของประเทศใด 
ก็ตาม เชน ชนกลุมนอยตามแนวชายแดน หรือ
ผูลี้ภัยทางการเมือง บุคคลเหลานี้ยอมมีสิทธิที่
จะดํารงชีวิตอยูอยางมีศักดิ์ศรี คือ ไดรับอาหาร
การกิน  ที่พักอาศัย ไดรับการรักษาพยาบาล
เม่ือเจ็บปวย ในระดับที่มีมาตรฐานพอสมควร 
แตอาจจะถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพบางประการได 

การทําสงครามระหวางรัฐ ทหาร
สามารถสังหารศัตรูในสนามรบไดโดยไมถือ
เปนความผิดอาญาฐานฆาคนตาย เน่ืองจาก
เปนการกระทําที่คูสงครามตางใหยอมรับ แต
หากการกระทําสงครามนั้นเกิดขึ้นเพราะสาเหตุ
การแบงแยกเชื้อชาติ สีผิวหรือชนชั้น และมี
การกระทํ าอันมีลักษณะเปนการฆาล าง
เผาพันธุ จะเปนการละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปน

                                                 
๖
รศ .ประธาน  วัฒนวาณิชย ,ความรู

เบ้ืองตนเกี่ยวกับอาชญาวิทยา, คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,สํานักพิมพประกายพรึก,
พิมพครั้งที่ ๑ , กรกฎาคม ๒๕๔๖. 



 

บทความทางวิชาการ 

๕๖  

มนุษยผูกระทํายอมถือเปนอาชญากรสงคราม
และเปนสงครามที่ไมไดรับการยอมรับจากนานา
ประเทศ 

ผูถูกกลาวหาหรือผูตองหายอมมีสิทธิ 
ที่จะได รับการดําเนินการตามกระบวนการ
ยุติธรรมตามหลักการนิติรัฐเพ่ือคนหาความจริง
และพิสูจนความผิด เปนสิทธิมนุษยชนและเปน
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่จะไปจํากัดหรือละเมิด
ไมได 

เรื่องโทษประหารชีวิต มีความเห็นวา
โทษประหารชีวิตควรถูกยกเลิกเพราะละเมิดตอ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย๗ และมีรายงานวิจัย
พบวาสถิติการเกิดอาชญากรรมในความผิดที่มี
การยกเลิกโทษประหารชีวิตนั้นมิไดเพ่ิมสูงขึ้น๘ 
แตมีในบางมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา  
ไดนําโทษประหารชีวิตกลับมาบัญญัติใหม
ภายหลังจากที่มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตไป
แลวเนื่องจากสถิติคดีอาญาในความผิดที่ได
ยกเลิกโทษประหารชีวิตนั้นมี อัตราสูงขึ้น
กวาเดิม การยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศ
ไทยยังคงเปนที่ตองพิจารณากันตอไป  

แมวาผูตองหาหรือนักโทษที่กระทําผิด
อาญารายแรงและตองโทษถึงขั้นประหารชีวิตจะ
เปนบุคคลผูสูญสิ้นสิทธิเสรีภาพในชีวิตของ
ตนเอง ยอมไดรับการคุมครองศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยเชนกัน คือ จะกระทําการใดๆ หรือจะ
ลงโทษประหารชีวิตโดยประจานหรือเหยียด
หยามศักดิ์ศรีนักโทษไมได การฆาตัดศีรษะ
เสียบประจาน หรือการลงโทษประหารชีวิตที่

                                                 
๗ศ.ดร. คณิต ณ นคร,กฎหมายอาญาภาค

ทั่วไป, หนา ๓๓๐, วิญูชน, ๒๕๔๓. 
๘ดูงานวิจัยของ Thorsten Sellin, Karl F. 

Schussler ในประเสริฐ เมฆมณี, หลักทัณฑวิทยา, 
หนา ๒๘-๒๙.  

เปาบุนจ้ินใชเครื่องประหารหัวสุนัขกับนักโทษ
บางคนจึงไมนาจะเปนที่ยอมรับในปจจุบัน 

มีบุคคลบางกลุมบางองคกรมักกลาว
อางวา การใชอํานาจของเจาพนักงานของรัฐใน
การควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมเปน
การละเมิดสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยของประชาชนจะตองใหศาลอนุญาตเปน
ความเขาใจที่ผิดพลาดเพราะศาลมีฐานะเปน
เจาหนาที่ของรัฐเชนเดียวกันและไมสามารถ
อนุญาตใหใครไปทําการละเมิดสิทธิเสรีภาพ
และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของประชาชน 
แตอยางใด ความเขาใจดังกลาวมุงหมายแตจะ
คุมครองผูกระทําผิดและอางวาเปนผูบริสุทธิ์
แต มี ทั ศนคติ ต อการปฏิ บั ติ หน าที่ ของ 
เจาพนักงานของรัฐไมตางกับโจรหรืออาชญา
กร เปนทัศนคติที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนอยาง
รายแรง  

เ ม่ื อ ย อ ม รั บ ว า ก า ร ป ร ะ ก อ บ
อาชญากรรมไมวาจะเปน การฆา ขมขืน  
ชิ งทรัพย  หรือทํ าร ายร างกายผู บริ สุทธิ์ 
ลวนเปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
การควบคุมและปราบปราม   อาชญากรรมจึง
เปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
จึงตองทําความเขาใจใหมวาประชาชนหรือ 
ผูตกเปนเหยื่ออาชญากรรมตางหากเปน 
ผูบริสุทธิ์ที่แทจริงที่รัฐจะตองใหความคุมครอง
ไมใชมุงหมายจะคุมครองแตผูตองหาและ
อุ ปโลกน ว า เป นผู บริ สุ ทธิ์ ๙ และ จํ ากั ด
ประสิทธิภาพของเจาหนาที่ในการควบคุม
ปราบปรามอาชญากร  เ น่ื องจากจํ ากั ด
ประสิทธิภาพของเจาหนาที่ในการควบคุม

                                                 
๙น้ําแท  มีบุญสลาง, รัฐธรรมนูญมาตรา 

๓๓ ผูตองหาเปนผูบริสุทธิ์หรือไม?, บทบัณฑิตย  
เลม ๖๑ ตอน ๔ ธันวาคม ๒๕๔๘. 



 

บทความทางวิชาการ 

๕๗  

ปราบปรามอาชญากรรมเทากับเปนการจํากัด
ประสิทธิภาพของเจาหนาที่ในการคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนดวย 

เจาพนักงานของรัฐจะตองเปลี่ยน
ทัศนคติในการทํางานเพื่อมุงหมายที่จะอํานวย
ความยุติธรรมกับทั้งฝายผูเสียหายและผูตองหา
โดยทําหนาที่ดวยความเปนกลางในการคนหา
ความจริ ง  ไม มุ งหมายแต เฉพาะจะหา
พยานหลักฐานเพ่ือเอาผิดกับผูตองหาเทานั้น
และละเลยการใหความเปนธรรมและโอกาสใน
การแสดงความบริสุทธิ์ของผูตองหา การเปลี่ยน
ทัศนคติในการทํางานเพื่อมุงหมายที่จะอํานวย
ความยุติธรรมกับทั้งฝายผูเสียหายและผูตองหา 
จะสงผลดีและมีประสิทธิภาพที่สุดในการ
คุมครองสิทธิประชาชน  

การที่เจาพนักงานของรัฐปฏิบัติหนาที่
โ ดยชอบด วยกฎหมาย ในการควบคุ ม
อาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบรอย 
จึงเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพประชาชนจาก
การละเมิดของอาชญากร เฉพาะแตกรณีที่
เจาหนาที่ของรัฐไมปฏิบัติตามหลักการแหง
กฎหมายตามกระบวนการยุติธรรมในการ
ปฏิบัติตอผูตองหาหรือจําเลยตางหากจึงจะ
เป นกรณีที่ ละ เมิ ดสิ ท ธิ เสรี ภาพของ
ประชาชน ซ่ึงเจาหนาที่ผูน้ันจะมีโทษทั้งทาง
วินัยและทางอาญา 
 
สรุป 

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนคุณคา 
ที่อยูในระดับที่สูงยิ่งกวาสิทธิเสรีภาพทั่วไป การ
กระทําที่ถือเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย คือ การกระทําใดๆที่เปนการลดคุณคา
ความเปนมนุษยจึงไมอาจจะยอมรับไดไมวาใน
กรณีใดๆ ทุกรัฐจะตองปฏิบัติตอมนุษยอยางมี

ศักดิ์ศรีไมวาบุคคลนั้นจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ 
หรือศาสนาใดก็ตาม ดวยเหตุผลความจําเปน
ในการรักษาและคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนสวนรวมในสังคม รัฐจึงจําเปนตอง
จํากัดสิทธิเสรีภาพ  สวนบุคคลของบุคคลที่มี
พยานหลักฐานและเหตุผลหนักแนนที่เชื่อม่ัน
ไดวาจะไปกออันตรายตอสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนสวนรวม รัฐจึงมีความชอบธรรมที่จะ
ควบคุมและจํากัดสิทธิ เสรีภาพของบุคคล
เหลานี้ ได หากการจํากัดนั้นเปนไปเทาที่
จําเปนเพ่ือคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
สวนรวม แตการควบคุมหรือจํากัดสิทธิ
เสรีภาพนั้นจะไปละเมิดศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยของบุคคลใดๆไมได เหตุการณที่
เจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติตอผูกอความไมสงบที่
อํ าเภอตากใบ โดยไม นํ าผู ต องหาเข าสู
กระบวนการยุติธรรมไมคํานึงถึงหลักการนิติรัฐ
เปนเหตุใหผูตองหาเสียชีวิตจํานวนมาก ถือ
เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยอยางรายแรง  

 
  




