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บทคัดย่อ 

 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสิทธิมนุษยชนตามแนวทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนในด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

ตลอดจนแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

 จากการศึกษาพบว่า การล่วงละเมิดสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มักจะเกิดขึ้นโดยตรงอันเนื่อง

มาจากข้อกฎหมาย และการปฏิบัติของรฐั ทหาร ต�ารวจ หรือผูม้อี�านาจเหนอืกว่า ดังเช่นกรณกีารห้ามแสดงความ

คิดเห็นทางการเมืองท้ังก่อนและหลังการเลือกตั้ง หรือการเรียกไปปรับทัศนคติหากมีความคิดเห็นทางการเมือง

ที่แตกต่างจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แม้ว่าประเทศไทยจะมีการบัญญัติถึงสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมืองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก็ตาม แต่ปัญหาก็ยังคงเกิดขึ้น จากการ

ทีร่ฐับาลทัง้ก่อนและหลงัการเลอืกตัง้ในปี พ.ศ. 2562 ไม่ปฏบิตัติามกฎหมายรฐัธรรมนญูทีม่กีารบญัญตัไิว้โดยชัด

แจ้ง ซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศในเรื่องของสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และที่ส�าคัญนั้น 

ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคกีตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (International 

Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) โดยการภาคยานุวัติแล้วนั้น ประเทศไทยจ�าเป็นต้องปฏิบัติ

ตามพันธกรณีของกฎหมายระหว่างประเทศดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน 
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Abstract 

 This article aims to study the human rights as provided in the Constitution of Kingdom 

of Thailand B.E. 2560. One main objective is to identify problems relating to human rights in 

terms of both civil and political rights. The ultimate goal is to find out directives for developing 

and promoting human rights in Thai society. 

 Results showed that violation of civil and political rights usually resulted from legal 

provisions directly and performance of state officials, soldiers, policemen or other persons with 

superior powers. For example, opinions on politics were prohibited both before and after the 

the National Council for Peace and Order (NCPO) to undergo attitude-modifying activities. These 

problems persisted because the governments both before and after the general elections in 

2019 failed to abide by the Constitution of Kingdom of Thailand B.E. 2560 although safeguards 

of civil and political rights were stipulated in the supreme law. More importantly, after ratification, 

Thailand became a signatory of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). 

Therefore, Thailand was obliged to fulfill the commitments stated in the international law, and 

ultimately to maintain the principle of human rights.

Keywords:  Human Rights;  Provided in the Constitution;  Constitution of the Kingdom of  

   Thailand B.E. 2560

1. บทน�า

 การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมีมาช้านานต้ังแต่สมัยกรีกและโรมัน โดยในสมัยก่อน ยังไม่มีการใช้ค�าว่า 

สทิธมินษุยชนหากแต่ใช้ค�าว่าสทิธติามธรรมชาต ิ(Natural Rights) ซึง่สบืเนือ่งมาจากกฎหมายธรรมชาต ิ(Natural 

Law)3 และต่อมาได้มีการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้น เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) โดยมี

จุดมุ่งหมายเพื่อท�าหน้าท่ีในการดูแลความมั่นคงปลอดภัยและรักษาสันติภาพของโลก ความมุ่งหมายของ

สหประชาชาติ หากพิจารณาตามข้อความในอารัมภบทและข้อ 1 ของกฎบัตร สหประชาชาติและความมั่นคง

ระหว่างประเทศ (United Nation Organization) มีด้วยกัน 4 ประการ ดังนี้4

 1) เพื่อธ�ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยที่ประเทศต่าง ๆ จะด�าเนินมาตรการ

ร่วมกันอย่างจริงใจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

general elections. Any persons with different political points of view would be summoned by 

หน้า 2 ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562  (vol. 7 no. 2 July - December 2019)
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 2) เพื่อพัฒนาสัมพันธไมตรีระหว่างประชาชาติทั้งปวง โดยยึดหลักแห่งความเท่าเทียมกัน และโดย

เคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพของประชาชน 

 3) เพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม มนุษยธรรม และ

ส่งเสริมสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยปราศจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือภาษา 

 4) เพื่อเป็นศูนย์กลางส�าหรับประสานการด�าเนินการ และความร่วมมือของนานาประเทศ

 หน้าที่ของภาคีสมาชิกตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ 56 ของกฎบัตรสหประชาชาติ ระบุไว้ดังนี้ 

 1) ให้ความร่วมมือต่อสหประชาชาตใินการด�าเนนิมาตรการใด ๆ  เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุการเคารพ

ต่อสิทธิมนุษยชนทั่วโลก  

 2) ส่งเสริม และสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนภายในประเทศของปวงสมาชิก ได้แก่ การให้ความ

รู้แก่ประชาชนเพื่อให้ตระหนักถึงความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน การปรับปรุงระบบกฎหมาย ภายในประเทศให้

ได้ตามมาตรฐานของสหประชาชาต ิเป็นต้น รวมทัง้หน้าทีใ่นการตรวจสอบในกรณทีีม่กีารละเลยต่อการคุม้ครอง

สิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นอีกด้วย5 

 ด้วยบทบัญญัติขององค์การสหประชาชาติดังกล่าว ต่อมาจึงได้มีความร่วมมือในการจัดท�าปฏิญญา

สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ขึ้น และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 

ธันวาคม พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) ซึ่งจะเห็นได้ว่าปฏิญญาสากลดังกล่าวมุ่งจะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนหรือปัจเจกบุคคล ปฏิญญาฉบับนี้จึงเป็นเสมือนสิ่งย�้าเตือนรัฐสมาชิกมิให้กระท�าการใด ๆ อันเป็นการ

ละเมดิสทิธ ิเสรีภาพซึง่ได้ก�าหนดไว้เป็นข้อมตภิายใต้ปฏญิญาฉบับนี้6 ส�าหรบัประเทศไทยนัน้ เป็นประเทศในกลุม่

แรกที่ให้การรับรองปฏิญญาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปฏิญญาสากลไม่ใช่กฎหมาย จึงขาดสภาพบังคับใน

ชนที่นานาประเทศยอมรับ หลายประเทศได้น�าหลักการของปฏิญญาสากลดังกล่าวไปเป็นต้นแบบ ในการจัดท�า

ระบบกฎหมายของตนให้สอดคล้องกับมาตรฐานของนานาอารยประเทศ7 สิทธิมนุษยชนสะท้อนให้เห็นถึง

มาตรฐานขั้นต�่าท่ีจ�าเป็นส�าหรับมนุษย์ท่ีจะอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี สิทธิมนุษยชนให้อิสระแก่ผู้คนในการเลือกว่าพวก

เขาใช้ชีวิตอย่างไร พวกเขาแสดงออกอย่างไรและรฐับาลประเภทใดทีพ่วกเขาต้องการให้การสนบัสนนุเหนอืสิง่อ่ืน

ใด สิทธิมนุษยชนยังรับประกันว่าประชาชนมีความส�าคัญและจ�าเป็นที่รัฐจะต้องตอบสนองความต้องการขั้นพื้น

ฐานของประชาชน เช่น อาหาร ที่พัก การศึกษา สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้

en/charter-united-nations/
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ประโยชน์จากสิทธิท้ังหมดท่ีมีในฐานะเป็นประชาชนคนหนึ่งได้อย่างเต็มที่ ในการรับประกันชีวิตเสรีภาพความ

เสมอภาคและความปลอดภัย หลักสิทธิมนุษยชนจะต้องคอยช่วยปกป้องผู้คน ประชาชนจากการถูกทารุณกรรม 

การเอารัดเอาเปรียบโดยผู้ที่มีอ�านาจมากกว่า8

 ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปีพุทธศักราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรก ที่ได้มี

การบัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนไว้ในรัฐธรรมนูญ เนื่องด้วยประเทศไทยได้ท�าสนธิสัญญาระหว่าง

ประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ที่มีพันธะผูกพันให้รัฐต่าง ๆ ที่

เข้าเป็นภาคีต้องปฏิบัติตาม โดยประเทศไทยเป็นภาคีสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนจ�านวน 7 ฉบับ ซึ่งหนึ่ง

ในเจด็ฉบบันัน้ ได้แก่ กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (International Covenant 

on Civil and Political Rights: ICCPR) ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี โดยการภาคยานุวัติ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2540 โดยมีการท�าค�าแถลงตีความ 2 ประเด็น ได้แก่ 1) เรื่องการก�าหนดเจตจ�านงของ

ตนเอง โดยมิได้หมายรวมถึงการแบ่งแยกดินแดน หรือเอกภาพทางการเมือง (ข้อ 1 วรรคหนึ่ง) และ 2) การ

โฆษณาชวนเชื่อเพื่อท�าสงคราม (ข้อ 20 วรรคหนึ่ง)  

 อันเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการพัฒนา เปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจการเมืองของไทย สังคมไทยกับ

พัฒนาการสิทธิมนุษยชน พัฒนาการสิทธิมนุษยชนในกระแสการเมืองภาคประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญ กระแส

ปฏริปูการเมอืงท่ีขยายตวักว้างขวางหลงัเกิดพฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 นัน้ สือ่ให้เห็นว่ารูปแบบและกลไกเศรษฐกจิ

การเมืองทีเ่รยีกขานกนัว่าระบอบประชาธปิไตยนัน้ โดยแท้จรงิแล้วเป็นเพียงเครือ่งมอืกดขีข่ดูรดีและลดิรอนสทิธิ

เสรีภาพของประชาชน ไม่แตกต่างอะไรนักจากท่ีเคยเป็นอยู่ในยุคเผด็จการทหาร เป็นระบอบอ�านาจนิยมท่ีต่อ

เนื่องสืบทอดกันมาทั้งในยุค “ประชาธิปไตยครึ่งใบ” และ “ประชาธิปไตยเต็มใบ” แล้วก็เพราะเป็นระบอบที่ต่อ

เนื่องสืบทอดกันมาเช่นนี้เอง รัฐบาลรวมทั้งกลุ่มอ�านาจทั้งที่มาจาก “การเลือกต้ัง” จึงกระท�าการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนคนไทย ทีบั่ญญตัไิว้ชดัแจ้งในรฐัธรรมนญู อกีทัง้สงัคมไทยยงัคงมกีารเลอืกปฏบิตัมิาโดยตลอด ซึง่เรามกั

ได้ยินค�ากล่าวที่ว่า “ฝนตกไม่ ทั่วฟ้า” หรือ “เลือกที่รักมักที่ชัง” “รักลูกไม่เท่ากัน”9  โดยไม่รู้สึกผิดแปลกอะไร 

ทางขบวนการปฏิรูปการเมืองต่างพากันยกประเด็นเรื่องทุจริต ฉ้อราษฎร์บังหลวง และซ้ือสิทธิขายเสียงในการ

เลอืกตัง้ ซึง่ก็ประสบความส�าเรจ็ในระดบัหนึง่ เป็นท่ีขานรบักนัโดยทัว่ไป แต่นัน่คงเป็นเพยีงประเดน็ปัญหาปลาย

เหตุ ซึ่งจริง ๆ นั้นก็คือความล้มเหลวของสิทธิมนุษยชนในฐานะหลักการน�าของสังคมการเมืองไทย ภายใต้โครง

สร้างอ�านาจและกระบวนการพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา

 สิทธิมนุษยชนมีความส�าคัญในฐานะที่เป็นอารยะธรรมโลกของมนุษย์ ที่พยายามวางระบบความคิด 

เพื่อให้คนทั่วโลกเกิดความระลึกรู้ ค�านึงถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ตั้งแต่ยอมรับความเป็นมนุษย์ ศักดิ์ศรี  

หน้า 4 ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562  (vol. 7 no. 2 July - December 2019)

Resettlement Order,” last modified 2019, accessed October 27, 2019, http://www.theadvocatesforhumanrights.org/human_

 8 The Advocates, “The Advocates for Human Rights Stands with Governor Tim Walz in Rejecting Trump’s Recent 

Documents) (Bangkok: Office of the Constitutional Court, 2016), 6. [In Thai]
 9 Peerasak Phochit, Human Rights in Many Dimensions Institute of Constitutional Studies (Personal Academic 
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 10 Prachatai, “Civil and Political Rights,” News Column, Prachatai, May 24, 2005, accessed October 11, 2019, https://

www.prachatai.com/journal/2005/05/41202/ [In Thai]

ชาติก�าเนิด สิทธิต่าง ๆ ที่มีพื้นฐานมาจากความชอบธรรมซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งสิทธิตั้งแต่ก�าเนิด โดยให้ความ

ส�าคัญกับค�าว่าชีวิต ประเทศไทยน้ันในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ผูกพันตามพันธกรณีแห่ง

กฎบตัรสหประชาชาต ิและทีส่�าคญัเรือ่งของสทิธมินษุยชนนัน้ ยงัได้ถกูน�าไปใช้ในทางการเมอืง เศรษฐกจิระหว่าง

ประเทศ อีกด้วย เช่น การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพม่าท�าให้สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป คว�่าบาตรทางการ

ทตู การงดการท�าการค้าด้วย หรอืกรณีการส่งกองก�าลงัทหารของสหประชาชาติ เพือ่เข้าไปยติุการฆ่าล้างเผ่าพนัธุ์ 

ในประเทศบอสเนีย และในโคโซโว ของอดีตประเทศยูโกสลาเวีย เป็นต้น10 

 ด้วยสาเหตุและความส�าคัญดังกล่าว จึงจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญในการศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชนตาม

แนวทางแห่งรัฐธรรมนูญเพราะมีความส�าคัญทั้งในด้านสังคมโลก และการสร้างประชาธิปไตยในสังคมไทยการที่

ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีท�าสนธิสัญญากับนานาประเทศ จ�านวนหลายฉบับ และหนึ่งในนั้นคือ กติกาสากล

ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งถือเป็น “สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน” นั้น เมื่อประเทศไทยได้

เข้าเป็นภาคสีนธสิญัญาด้านสทิธมินษุยชนดงักล่าว ประเทศไทยกต้็องปฏบิติัตามพันธกรณขีองสนธสัิญญา กล่าว

คือ ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการ

เมือง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิทางด้านพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

ซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิทางด้านพลเมืองและสิทธิทางการเมืองให้แก่

ประชาชนทกุคนภายในรฐัอย่างเท่าเทยีมกนั โดยไทยในฐานะทีเ่ป็นรฐัภาคมีพีนัธะผกูพนัทีจ่ะต้องด�าเนนิการตาม

พันธกิจหลักของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 4 ประการ ได้แก่ 

 1) การประกันให้เกิดสิทธิต่าง ๆ ตามที่ระบุในกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

 2) การปฏบิตัใิห้เกดิสทิธติามทีร่บัรองไว้ในกติกาสากลว่าด้วยสิทธพิลเมอืงและสิทธทิางการเมอืง ด้วย

ความก้าวหน้า

 3) การเผยแพร่หลกัการของสทิธติามกตกิาสากลว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมืองอย่างกว้าง

ขวาง และ

 4) การจัดท�ารายงานความก้าวหน้า สถานการณ์ และปัญหาอุปสรรคภายในประเทศเกี่ยวกับสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งเป็นผลมาจากการอนุวัติการกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง 

การเมือง ดังกล่าวเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Committee) 

ซึ่งเป็นองค์กรที่แต่งตั้งขึ้นตามกติกาฉบับดังกล่าว

 หากจะกล่าวโดยสรปุ เพือ่ให้ประเทศไทยสามารถบรรลถุงึวตัถุประสงค์ของการคุ้มครองสทิธมินษุยชน 

ประเทศไทยจะต้องด�าเนนิการตามปฏบัิตติามพนัธกรณ ีเพือ่เป็นการประกนัสทิธต่ิาง ๆ  ตามทีร่ะบใุนกตกิาสากล

ว่าด้วยสทิธพิลเมืองและสทิธิทางการเมอืงตลอดจนเพือ่ให้การปฏบิตัใิห้เกดิสทิธติามท่ีรับรองไว้ในกตกิาด้วยความ

ก้าวหน้า นอกจากน้ัน ประเทศไทยจะต้องด�าเนนิการแก้ไข ปรบัปรงุกฎหมายภายใน (Domestic Law) ให้เป็นการ



สอดคล้องกับกตกิาสากลว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสิทธทิางการเมอืง เพือ่มผีลให้กฎหมายภายใน (Internal Law) 

ของไทยสอดคล้องกับหลักการที่ปรากฏอยู่ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

(International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR)

 ดงัน้ันในการพจิารณาถึงแนวทางปฏบิตัขิองไทยเกีย่วกบักตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธขิองพลเมือง

และสิทธิทางการเมืองก็ต้องพิจารณาถึงกฎหมายภายในราชอาณาจักร นั่นก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย (Constitution of the Kingdom of Thailand) เมื่อพิจารณาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะ

พบว่าการรับรองสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเป็นไปอย่างก้าวหน้านับต้ังแต่รัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจกัรไทย ฉบบัปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ซึง่รัฐธรรมนญูฉบบัปี พ.ศ. 2540 ได้บญัญติัรับรองสทิธแิละเสรีภาพ

ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ไว้ในหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย และได้ก�าหนดให้มีคณะ

กรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาตข้ึิน เพือ่เป็นองค์กรทีเ่ป็นกลไกในการท�าหน้าทีใ่นการให้ความคุม้ครองสทิธิมนษุย

ชนขึ้นเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้เพื่อต้องการให้มีการตรวจสอบการใช้อ�านาจของรัฐให้เกิดความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

และกฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน11 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาหลังจากที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของกติกา

สากลว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืงแล้ว ถึงอย่างไรกต็าม แม้ว่าประเทศไทยจะได้มกีารบัญญติัถึงสิทธิ

ของปวงชนชาวไทยไว้ในหมวด 3 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ไว้อย่างครบถ้วนก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติกลับไม่เป็น

เช่นนั้น เน่ืองจากหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ มีการล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยอยู่

บ่อยครัง้ ดงันัน้การปฏิบัตติามกฎหมายเพยีงอย่างเดียวมิได้หมายถงึการปฏบิติัต่อกนัตามหลกัสทิธมินษุยชน การ

ปฏิบัติตามหลักสิทธิและเสรีภาพ จึงต้องรู้เข้าใจและตระหนักถึงหลักการสิทธิมนุษย์อย่างแท้จริง

 อย่างไรก็ตาม ส�าหรับคนจ�านวนมากแล้ว สิทธิมนุษยชนเป็นเพียงความเสมอภาคในอุดมคติ หลักการ

ของสิทธิมนุษยชนนั้นกินขอบเขตเลยไปกว่ากฎหมาย และเป็นหลักศีลธรรมพื้นฐานส�าหรับวางระเบียบทางการ

เมือง เศรษฐกิจและสังคมด้วย ดังนั้นสิทธิมนุษยชนตามแนวทางแห่งรัฐธรรมนูญจึงเป็นส่ิงจ�าเป็นต้องให้ความ

ส�าคัญเพราะมีความส�าคัญทั้งในด้านสังคมโลก และการสร้างประชาธิปไตยในสังคมไทย

2. สิทธิมนุษยชนตามแนวทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 สทิธมินุษยชนไทย ทีผ่่านยคุเผดจ็การทหาร มาสูก่ระแสอ�านาจนยิมของโลกาภิวัฒน์ ยคุเศรษฐกจิตลาด

เสรีในปัจจุบัน โดยทัศนวิสัยของกระบวนการพัฒนาการเมืองภาคประชาชน ที่สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย จะพึง

ได้รบัการทบทวน และประเมนิความเข้าใจเบ้ืองต้นร่วมกนั อย่างไรกต็าม ก่อนทีจ่ะพจิารณากนัถงึทีม่า และทศิทาง

ทีจ่ะเป็นไปของสทิธมินษุยชนในสงัคมไทย เหน็สมควรทีจ่ะน�าเสนอข้อสงัเกตเบือ้งต้น บางประการ เพือ่ประกอบ

เป็นพื้นฐานความเข้าใจรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 รัฐธรรมนูญฉบับ

นี้รับรองสิทธิของประชาชนไว้มากมาย และยังรวมถึงสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลอีกด้วย ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้

ได้บญัญตัถิงึการมสีทิธิในหลายประเดน็ท่ีได้รบัการรบัรองไว้ไม่ต�า่กว่ารัฐธรรมนญูฉบบัก่อน ๆ  มีประเดน็ทีน่่าสนใจ

คือ สิทธิของประชาชนท่ีจะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในกระบวนการก�าหนดนโยบายออกกฎหมายที่

 11 Paiboon Varahapaitoon, “Rule of Law and the NHRCT’s Control of Exercising Powers of Government Authorities,” 

Constitutional Court Journal 17, no. 50 (August 2015): 226. [In Thai]
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 12 Juriwan Termthong, Political Participation in Democracy, 2nd ed. (Bangkok: The Secretariat of the House of 

Representatives, 2018), 31. [In Thai]

 

Parliament, 2016), 10-11. [In Thai]

2018), 13. [In Thai]

จะมผีลกระทบต่อตนเอง ในรฐัธรรมนญูฉบับปัจจบุนั เขยีนค�าว่า “มส่ีวนร่วม” ไว้ถงึ 22 ครัง้ มากกว่ารฐัธรรมนญู 

ฉบับปี 2540 ซึ่งเขียนไว้ 9 ครั้งแต่เป็นรองรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2550 ที่เขียนไว้ 34 ครั้ง12 ซึ่งในความเป็น

จรงิประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยรูว่้า รฐัธรรมนญูได้รบัรองสทิธใิห้ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในเรือ่งใดบ้าง

 ในส่วนของบทความนี้ จะกล่าวถึงเรือ่งสทิธิของของพลเมอืง และสทิธิทางการเมือง สิทธิดา้นนี้มคีวาม

กว้างทีเดียวทั้งในส่วนของพลเมืองที่เป็นฝ่ายสนับสนุน และในส่วนของนักการเมือง เช่น การแสดงออกทางการ

เมอืง การมส่ีวนร่วมทางการเมอืง เป็นต้น อย่างไรกต็ามส�าหรบัการน�าเสนอสทิธมินษุยชนตามแนวทางรฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 256013 ซึ่งได้กล่าวถึงรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของไทย ได้แก่

 1) การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยตรง (Direct Democracy) ซึ่งการมีส่วน

ร่วมในลักษณะนี้ประชาชน หรือพลเมืองของรัฐจะท�าหน้าที่เป็น “สภา” โดยทุกคนจะมีส่วนร่วมในการประชุม

พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ด้วยตัวเอง เพราะเชื่อว่า ประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการก�าหนดกฎเกณฑ์ในสังคม 

ปัจจุบันมีการใช้ประชาธิปไตยทางตรง ในเรื่องของการลงประชามติ (Referendum) การเสนอร่างกฎหมายโดย

ประชาชน (Initiative) การถอดถอนผู้แทนรายบุคคลหรือทั้งสภา

 2) การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน หรือประชาธิปไตยโดยอ้อม 

(Representative Democracy) การมีส่วนร่วมในรูปแบบนี้คือ การที่ประชาชนได้ท�าหน้าที่เลือกผู้แทนของตน

เข้าไปใช้อ�านาจอธิปไตยแทนตนในรัฐสภา ผ่านระบบที่เรียกว่า “การเลือกตั้ง”

 3) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory 

Democracy) หรอืทีเ่รยีกว่า “ประชาธปิไตยแบบมส่ีวนร่วม” ซ่ึงเป็นการน�าการมส่ีวนร่วมทางการเมอืง ในระบอบ

ประชาธปิไตยโดยตรงมาผสมผสานกับการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในระบอบประชาธปิไตยแบบตวัแทน และเปิด

โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมอืงการปกครองมากยิง่ขึน้ โดยให้ประชาชนมอี�านาจตัดสินใจทางการ

เมือง และการบริหารในเรื่องส�าคัญ ๆ  ที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิต และวิถีชีวิตของประชาชน อ�านาจในการ

ตรวจสอบ และควบคุมการท�างานของ “ผู้แทน” ซึ่งก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาแล้วแต่

กรณี รวมทั้งการเปิดโอกาสให้“สถาบันการเมือง” ต่าง ๆ อาทิภาคประชาสังคม ภาคประชาชน องค์กรอิสระ 

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชนสามารถท�าหน้าที่ในการติดตามและตรวจสอบ

การใช้อ�านาจรัฐได้อย่างเต็มที่14

 14 Juriwan Termthong, Political Participation in Democracy (Bangkok: The Secretariat of The House of Representatives, 

 13 Alongkorn Ponlabut, Institute of Constitution Studies (Personal Academic Documents)  (Bangkok:  Republic of  



 15 Kietkajorn Vachanasvasti, People Participation on Governmental Policies Employment Service, 2nd ed. (Bangkok: 

Planning and Information Division Department of Skill Development Ministry of Labour, 2007), 15. [In Thai]

  16 Sirikan Jarensiri, “4 Years of Rights Being Violated by NCPO, Demanding For Free and Fair Election,” Hot Issues 

Column, ilaw, July 16, 2018, accessed October 11, 2019, https://www.ilaw.or.th/node/4870/ [In Thai]

 4) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยแบบถกแถลง สานเสวนาหา

ทางออก (Deliberative Democracy) เป็นประชาธปิไตยแบบถกแถลงทีเ่ป็นกระบวนการส�าคญัของประชาธปิไตย

ภาคพลเมือง ประชาธิปไตยชุมชน เป็นความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดจากข้อบกพร่องของประชาธิปไตย

แบบตัวแทนที่เป็นรูปแบบสถาบันที่ตายตัว ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนท่ีมีความซับซ้อน 

และมีความแตกต่างหลากหลายได้ ซึ่งระบอบประชาธิปไตยแบบถกแถลงจะช่วยแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่าง ๆ 

ของระบบการเมืองแบบตวัแทน โดยการมส่ีวนร่วมของภาคพลเมืองทีม่คีวามส�านกึทางการเมอืง (Active Citizen) 

และมีจิตสาธารณะรวมหมู่ (Civic Life) หลักการส�าคัญของการมีส่วนร่วมในรูปแบบนี้คือ กระบวนการที่ให้

ประชาชนทุกคน หรือภาคพลเมืองได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ และตอบสนองข้อเรียกร้องเพื่อให้ตัวแทนของ

ตน หรือรัฐบาลน�าไปปฏิบัติต่อไป

 ดงันัน้จงึอาจกล่าวได้ว่า “การมส่ีวนร่วมของประชาชน” หมายถงึ การทีก่ลุม่ประชาชน หรอืขบวนการ

ทีส่มาชกิของชมุชนทีก่ระท�าการออกมาในลกัษณะของการท�างานร่วมกนั ทีจ่ะแสดงให้เหน็ถงึความต้องการร่วม 

ความสนใจร่วม มคีวามต้องการท่ีจะบรรลถึุงเป้าหมายร่วมทางเศรษฐกจิและสงัคม หรอืการเมอืง หรอืการด�าเนิน

การร่วมกนัเพือ่ให้เกดิอทิธพิลต่อรองอ�านาจมติชน ไม่ว่าจะเป็นทางตรง หรือทางอ้อม หรือการด�าเนนิการเพ่ือให้

เกิดอิทธิพลต่อรองอ�านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ การปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในกลุ่มชุมชน15

3. การล่วงละเมิดสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองในประเทศไทย

 ผลจากการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา ท�าให้ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีที่ส�าคัญ 4 ประการ 

ได้แก่ การประกนัให้เกดิสทิธต่ิาง ๆ  ตามทีร่ะบไุว้ในสนธสัิญญา, การด�าเนนิการให้เกดิสิทธติามทีรั่บรองไว้ในสนธิ

สัญญา, การเผยแพร่เนื้อหาของสิทธิตามสนธิสัญญาให้ประชาชนรับทราบ และการจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติ

ตามสนธสิญัญา แต่ประเทศไทยกย็งัมกีารล่วงละเมดิสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืงอยูซ่ึง่ท�าให้กรณดีงักล่าว

นีไ้ม่เป็นไปตามหลกัสทิธมินษุยชนท่ีมกีารบัญญติัไว้ในรฐัธรรมนญูและไม่เป็นไปตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) 

ดังเช่นกรณีเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน16 มีข้อมูลสถิติตลอด 4 ปี ว่ามีประชาชน

ถูกตั้งข้อกล่าวหาและด�าเนินคดีกว่า 1,138 คน มีกิจกรรมที่ถูกห้ามจัดไปแล้วอย่างน้อย 264 ครั้ง เกี่ยวเนื่องมา

จากการจดักจิกรรมทางการเมอืงหรอืการแสดงความคิดเหน็ทางการเมอืงหรอืต่อรัฐบาลทหารและการรฐัประหาร 

ทั้งก่อนการเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2562 จึงอาจเรียกได้ว่ายุคสมัยของคณะรักษาความสงบแห่ง

ชาติ (คสช.) เป็นยุคการล่มสลายของหลักนิติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้บังคับใช้รัฐธรรมนูญ

ใหม่ถงึ 2 ฉบบั และอาศยัอ�านาจตามมาตรา 44 และมาตรา 48 เข้ายดึอ�านาจและบริหารอ�านาจนัน้อย่างเบด็เสรจ็ 

หน้า 8 ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562  (vol. 7 no. 2 July - December 2019)



วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 9

โดยโจมตีประชาชนผู้ออกมาแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์ด้วยกฎหมายที่ไม่ชอบธรรม ซึ่งการทรมาน

โดยเจ้าหน้าที่รัฐในสามจังหวัดชายแดนภายใต้นั้น ทหารได้เข้าควบคุมอ�านาจอย่างเบ็ดเสร็จในพื้นท่ีชายแดนใต้

เป็นเวลากว่า 14 ปีรวมถึงปัจจุบันด้วย เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ายึดอ�านาจและแต่งตั้งตัว

เองเป็นรัฐบาลก็ยิ่งเป็นการเพิ่มอ�านาจแก่เจ้าหน้าที่รัฐภาคใต้มากขึ้น มีการสนับสนุนงบประมาณที่เพิ่มขึ้น พื้นที่

ชายแดนใต้นั้นเป็นเผด็จการทหารมากว่า 14 ปี และไม่สามารถท�าลายได้ในเร็ววัน ทหารใช้อ�านาจการกักขัง 

ผู้ต้องหาในค่ายทหารกว่า 7 วัน เป็นอย่างต�่า และสามารถยื่นเรื่องกักตัวเพิ่มได้มากสุดอีก 30 วัน โดยในขณะ 

ที่เหยื่อถูกควบคุมตัวนั้นไม่อนุญาตให้มีการสังเกตการณ์จากภายนอก หรือแม้กระทั่งทนายความก็ไม่อนุญาตให้

เข้าพบเหยื่อ สถานการณ์เช่นนี้ส่งผลกระทบอาจถึงขั้นร้ายแรงต่อสุขภาพจิตของเหยื่อและเป็นการละเมิด 

สทิธมินษุยชน ทัง้นี ้ฝ่ายตลุาการกลบัอนมุตัใิห้มรีะบบนีใ้ช้ภายในประเทศไทย เป็นการเอือ้ต่อการกระท�าทรมาน

ผู้ต้องหาโดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ซึ่งจวบจนทุกวันนี้คดีดังกล่าวเหล่านั้นก็ยังไม่จบสิ้นไป17 

 ส�าหรับรัฐบาลไทย ได้มอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงาน

หลักรับผิดชอบสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่เข้าเป็นภาคีแล้ว จ�านวน 3 ฉบับ คือ กติการะหว่างประเทศว่า

ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR), 

อนสุญัญาว่าด้วยการขจดัการเลอืกปฏิบัตทิางเชือ้ชาติในทกุรปูแบบ, อนสุญัญาต่อต้านการทรมานและการปฏบิตัิ

อื่น ๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือย�่ายีศักดิ์ศรี การจัดท�าและเสนอรายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีของรัฐ ต่อ

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนชดุกตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (International 

Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) นั้น ก�าหนดให้ต้องส่งรายงานภายในปีแรก นับจากวันที่ลง

นามเป็นภาคี เป็นรายงานผลการด�าเนินงานเบื้องต้น (Initial Report) หลังจากนั้น จะต้องส่งรายงานทบทวน

สถานการณ์เป็นระยะ (Periodic Reports) ทุก ๆ  5 ปี หลังจากการส่งรายงานฉบับแรก การตรวจสอบของคณะ

กรรมการจะด�าเนินการโดยการศึกษารายงานของรัฐบาล และศึกษาร่วมกับรายงานเงา (Shadow Report) ที่

จัดท�าโดยองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรประชาสังคม สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ รวม

ทัง้เอกสาร และข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัสถานการณ์ด้านสิทธมินษุยชนของประเทศนัน้ ๆ  ทีป่รากฏอยูใ่นระบบเอกสาร

ขององค์การสหประชาชาติ และในแหล่งข้อมูลอื่น ๆ 

 การทบทวนการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของ

ประเทศไทย ท่ีนครเจนีวา อยูใ่นสมยัประชุมที ่119 ร่วมกบั สาธารณรฐัประชาชนบงักลาเทศ, สาธารณรัฐบอสเนยี

และเฮอร์เซโกวีนา, ประเทศอิตาลี, สาธารณรัฐเซอร์เบีย และสาธารณรัฐเติร์กเมนิสถาน ได้เกิดขึ้นภายใต้

สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางหลังการรัฐประหารของประเทศไทยมากว่าสองปี หลังจาก

เม่ือปี พ.ศ. 2559 ในการประชมุทบทวนสถานการณ์สทิธมินษุยชนภาพรวมของประเทศไทยในทกุด้าน ผ่านกลไก

ภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) ซึ่งก�าหนดให้ประเทศ

สมาชิกสหประชาชาตทิัง้ 193 ประเทศ จดัท�ารายงานทบทวนสถานการณ์สทิธมินษุยชนของประเทศ (Universal 

 17 Ibid. 



Periodical Review: UPR) อันเป็นอีกกลไกหนึง่ภายใต้การตรวจสอบด้านสทิธมินษุยชนของสหประชาชาต ิหลาย

ประเทศได้ตั้งค�าถามในเวทีถึงประเด็นการใช้อ�านาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทั้งประเด็นการใช้

ศาลทหารต่อพลเรอืน การซ้อมทรมาน การใช้กฎหมายหมิน่พระบรมเดชานภุาพ ในการจ�ากดัสทิธเิสรภีาพในการ

แสดงออก หรือการเรียกบุคคล และจับกุมไปควบคุมตัวไว้ในค่ายทหาร เป็นต้น

4. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 4.1 สรุปผล

   สิทธิมนุษยชนตามแนวทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นั้น ได้กล่าวถึง

หลักสิทธิมนุษยชนและความสัมพันธ์ระหว่างกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

(International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) และได้มีการบัญญัติกฎหมาย เพื่อรับรอง

สทิธมินษุยชนดงักล่าวไว้ในกฎหมายไทย ซึง่มแีนวโน้มทีจ่ะชดัเจนขึน้ โดยรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยทีใ่ช้

กนัมาในอดตีได้กล่าวถงึสทิธมินษุยชนไว้บางส่วน จนกระทัง่ได้มกีารพัฒนาบทบญัญติัดังกล่าวให้มคีวามสมบรูณ์

ขึน้ตามทีป่รากฏในการประกาศใช้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบัเมือ่ปี พ.ศ. 2540 รัฐธรรมนญูแห่งราช

อาณาจักรไทย ฉบับเมื่อปี พ.ศ. 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับเมื่อปี พ.ศ. 2560 ผลจากการ

เข้าเป็นภาคสีนธสิญัญา ท�าให้ประเทศไทยต้องปฏบิตัติามพนัธกรณ ีทีส่�าคญั 4 ประการ ได้แก่ การประกันให้เกดิ

สิทธิต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในสนธิสัญญา, การด�าเนินการให้เกิดสิทธิตามท่ีรับรองไว้ในสนธิสัญญา, การเผยแพร่

เนื้อหาของสิทธิตามสนธิสัญญาให้ประชาชนรับทราบ และการจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติตามสนธิสัญญา

 4.2 ข้อเสนอแนะ

   แนวทางในการส่งเสริมและการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย สมควรด�าเนินการอย่างใด

อย่างหนึ่ง หรือหลายทางดังนี้

   4.2.1 รัฐบาลควรให้ความส�าคัญในการส่งเสริม เผยแพร่ ความรู้ความเข้าใจในการศึกษาเกี่ยวกับ

สิทธิมนุษชนต่อประชาชน ท้ังการศึกษาในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่ง

ถือว่าเป็นกระบวนการส�าคัญต่อพัฒนาการทางด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านสื่อมวลชน เช่น วิทยุ 

โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ประสานงาน ร่วมมือกับองค์กรที่ท�างานด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชนเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษยชน

   4.2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ และเอกชนต้องยึดหลักสิทธิ

มนษุยชนทัง้ในการก�าหนดนโยบาย และแผนงานในการบริหารงาน เพ่ือเป็นการส่งเสริมความเข้าใจ และป้องกนั

ไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชนจากรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

   4.2.3 องค์กรภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรภาครัฐ ต้องเร่งผลักดันให้เกิดการ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยการด�าเนินการตรา หรือแก้ไขกฎหมายให้รองรับกับหลักการสิทธิมนุษยชน และ

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการรับรองสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน และผลักดันให้เกิดกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญในด้านเสรีภาพของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นส�าคัญ
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   4.2.4 หน่วยงานภาครัฐต้องด�าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบปัญหา

การละเมิดสิทธิ และเร่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ หรือ

เอกชน ที่ส่งผลกระทบ หรือเป็นการละเมิดสิทธิของชุมชน และประชาชน เช่น โครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย 

โครงการสร้างเขื่อนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน กรณีพิพาทต่าง ๆ การฟ้องร้องจับกุมชาวบ้าน และผู้ที่ออกมา

วิจารณ์การด�าเนินการของรัฐบาล การปรับเปล่ียนทัศนคติเจ้าหน้าท่ีรัฐ และนโยบายของรัฐท่ีเข้าใจและให้การ

สนับสนุนหลักสิทธิมนุษยชน

   4.2.5 รฐับาลต้องให้การสนบัสนุนและส่งเสรมิองค์กรทีท่�าหน้าทีก่ลไกคุม้ครองสทิธมินษุยชนตาม

บทบญัญตัติามรฐัธรรมนญู ซึง่ได้แก่ ศาลรฐัธรรมนญู ศาลปกครอง ศาลยติุธรรม ผูต้รวจการแผ่นดนิ คณะกรรมการ

สทิธมินษุยชนแห่งชาต ิและหน่วยงานราชการอืน่ เช่น การคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ รวมทัง้องค์กรพฒันาเอกชน

ด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ เป็นต้น โดยการประสานความร่วมมืออย่างจริงใจ ไม่เข้าแทรกแซงการท�างานและรับ

ฟังค�าแนะน�าต่อการแก้ไขปัญหาท่ีเกีย่งข้องกบัสทิธมินษุยชนเพือ่ไปสูก่ารแก้ไขปัญหาทีเ่ป็นรปูธรรมสอดคล้องกบั

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ และเป็นจริง ควรมีการสนับสนุนด้านงบประมาณที่เหมาะสมแก่องค์กรเหล่านั้นด้วย
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