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และใหทุกส่ิง อันเปรียบเสมือนครูคนแรกของผูเขียน ขอบคุณครอบครัวและผูมีพระคุณทุกทานท่ี
เปนท้ังกําลังใจและคอยใหโอกาส รวมท้ังผลักดันสนับสนุน ขอบคุณเพื่อนปริญญาโทกฎหมาย
มหาชน ป 2550 ทุกทานท่ีคอยชวยเหลือสนับสนุนขอมูลและเปนกําลังใจใหผูเขียนเสมอมา 
 คุณคาของวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูเขียนขออุทิศใหแก บิดามารดา ตลอดจนครู อาจารย 
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บทคัดยอ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิใน
ความเสมอภาคของผูพนโทษในประเทศไทย โดยไดทําการศึกษารูปแบบ หลักเกณฑและ
บทกฎหมายท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ และระเบียบตางๆ ทั้งในประเทศและใน
ตางประเทศ เพื่อใหทราบวามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับหลักความเสมอภาคของไทยนั้นมี
ความสอดคลองกับมาตรการทางกฎหมายของตางประเทศหรือไม เพียงใด และเพื่อคนหามาตรการ
ทางกฎหมายท่ีเหมาะสม มาปรับปรุง แกไขกฎหมายเกี่ยวกับหลักความเสมอภาคดังกลาว ซึ่งจะทํา
ให เปนไปในแนวทางท่ีถูกตอง สามารถเปนทางออกหน่ึงในการแกไขปญหาหลักความเสมอภาค 
ในสังคมได 
 จากการศึกษาพบวา  รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550) ไดใหความสําคัญมากกับหลักความเสมอภาคตอหนากฎหมายและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
รวมท้ังยังบัญญัติหลักความคุมครองสิทธิผูดอยโอกาสใหเกิดความเปนธรรมไวอยางชัดเจน แตเม่ือ
พิจารณาในทางปฏิบัติแลว การคุมครองสิทธิของผูดอยโอกาสไดดําเนินการตอกลุมบุคคลเพียง 
บางกลุมเทานั้น เชน เด็ก คนพิการ ผูสูงอายุ แตกับผูดอยโอกาสบางกลุมยังคงถูกรัฐและสังคม
ละเลยอยู นั่นคือ “กลุมผูพนโทษ” 
 รัฐและสังคมมักมีทัศนคติท่ีไมดีตอบุคคลผูพนโทษ โดยตีตราใหบุคคลดังกลาวเปนคนช่ัว 
คนเลว ไมสมควรไดรับโอกาสที่ดีจากสังคม ถึงแมบุคคลดังกลาวจะไดรับโทษทัณฑทางกฎหมาย
จนถึงท่ีสุดแลวก็ตาม ดังนั้น แมกรมราชทัณฑจะมีการเตรียมความพรอมใหแกผูตองโทษเม่ือพนโทษ
ออกมาอยางมีประสิทธิภาพโดยการฝกวิชาชีพ หรือใหโอกาสศึกษาในระดับตางๆ แลวก็ตาม 
การเตรียมการดังกลาวก็ไมไดกอใหเกิดประโยชนแตอยางใด 
 

 

ฆ 

DPU



ง 
 
 สําหรับภาครัฐในสวนของกรมราชทัณฑไดดําเนินการดังกลาวมาโดยตลอด แตใน
ภาครัฐสวนอ่ืนๆ ก็ยังมีการบัญญัติกฎหมายหรือระเบียบตางๆ โดยกําหนดคุณสมบัติในการคัดเลือก
บุคคลเขาประกอบอาชีพหรือเขารับการศึกษา วาจะตองไมเปนบุคคลผูมีประวัติอาชญากรรม เชน 
การกําหนดคุณสมบัติในการเขารับราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
การกําหนดคุณสมบัติในการเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
สําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 หรือ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 อันมีลักษณะขัดแยง
กับหลักความเสมอภาคตอหนากฎหมายอยางชัดเจน ดังจะเห็นไดวาในสวนของภาครัฐนอกจาก
มีกฎหมายอันขัดตอหลักความเสมอภาคแลว ยังขัดแยงกันเองในทางปฏิบัติอีกดวย 
 ดั งนั้ น ผู เขี ยนจึ งขอเสนอให มีการแก ไข ปรับปรุง ตั วบทกฎหมายอันขัดตอหลัก 
ความเสมอภาคตอหน ากฎหมาย ให เปนไปตามรัฐธรรมนูญ และควรบัญญัติกฎหมายท่ีไม ให มี 
การเลือกปฏิบัติตอบุคคล เพื่อใหเกิดความเสมอภาคและเปนธรรมในสังคม รวมถึงผูพนโทษดวย  
เพราะเมื่อเริ่มปรับในสวนของภาครัฐไดแลว ยอมสงผลใหทัศนคติของภาคเอกชนเปลี่ยนและ
จะเปนการเริ่มเปดโอกาสอันแทจริงใหแกผูพนโทษใหเปนไปตามหลักความเสมอภาคตอหนา
กฎหมายอยางสมบูรณตอไป 
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ABSTRACT  
 
 The purpose of this thesis is to study the legal issue of equality for ex-convicts in 
Thailand. The study covered the systems, and provisions of constitution, actsม as well as relevant 
rules and regulations both domestics and international in order to study the consistency of legal 
measures in regards to the principles of equality in Thailand in compare-son to the international 
legal standards, and also to find appropriate legal measures to improve or amend the laws relating 
to the aforementioned principles of equality which eventually will help resolve the issue of 
equality in the society. 
 The study showed that the current constitution (Constitution of the Kingdom of 
Thailand B.E. 2550) places importance on the principle of equality before the law and human 
dignity, and also clearly state the fair and just protection of the right of the under-privileged. 
However, in reality the practice of protection of the right of underprivileged only apply to some 
groups of people, for example, children, people with disabilities, and the elderly, but a certain 
group of people are still being ignored by the state and the public, the “ex-convicts”. 
 The state and the public usually have negative attitude towards the ex-convicts, 
branding these people as being evil or bad and shall not be receiving any good opportunity from 
the society even after they served their full sentences by law. Therefore, regardless of the 
preparation by the Department of Corrections for the convicts to be released as a good quality 
member of the society by providing occupation or job training as well as the opportunity for 
educations, the ex-convicts have not benefited from these preparations in any way. 
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 The states by the Department of Corrections has always carried out the aforemen-
tioned measures. But for other state agencies, their rules or legal provisions specify the 
qualifications of the persons to be selected for works or study that the candidates shall not have 
criminal records, for example, the qualification of the person entering civil service under the 
provision of the Civil Service Act B.E. 2551, qualification of the person to be appointed as state 
enterprise officer under the Standard Qualifications for the Directors and Employee of State 
Enterprise B.E. 2518, Attorneys Act B.E. 2528, or the Rules of Thammasart University 
concerning the Undergraduate Study B.E. 2540, these of which clearly in contradictory with the 
principles of equality before the law.  Evidently, in the part of state agencies, other than the laws 
which clearly in contradiction to the principles of equality, sometimes these laws also in conflict 
in practice. 
 The writer, therefore, wish to propose for amendment of the laws which are in 
contradictory with the principle of equality before the law to be in accor-dance with the provision 
of the constitution, and shall establish the laws prohibit-ting discriminations in order to achieve 
equality and fairness in the society, inclu-ding for the ex-convicts, and once the changes apply to 
the state agencies, the private sectors should follow such steps and change the attitudes which will 
be the beginning of true opportunity for the ex-convicts according to the principle of equality 
before the law.    
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดบัญญัติรับรองและคุมครอง
ความเสมอภาคในสิทธิเสรีภาพมากข้ึน มีการเพิ่มสิทธิเสรีภาพในเร่ืองตางๆ ไวมากมาย 
 มาตรา 26 “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกรตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปน 
มนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้” 
 มาตรา 30 “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 
เทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
      การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ืองถ่ิน
กําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ  อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัด
ตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได 
 มาตรการที่รัฐกําหนดข้ึนเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและ
เสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน  ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม” 
 นอกจากรัฐธรรมนูญจะบัญญัติรับรองและคุมครองหลักความเสมอภาคดังกลาวมา
ขางตนแลว รัฐธรรมนูญยังไดบัญญัติไวในหมวดท่ี 1 ซ่ึงวาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตาม
มาตรา 551 
 มาตรา 55 “บุคคลซ่ึงไรท่ีอยูอาศัยและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ ยอมมีสิทธิไดรับ
ความชวยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐ” 
 มาตรา 80 “รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานสังคม การสาธารณสุข การศึกษา 
และวัฒนธรรม ดังตอไปนี้ 

                                                 
1 แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ เปนบทบัญญัติที่ไมไดรับรองและคุมครองความเสมอภาคในสิทธิเสรีภาพ 

รวมตลอดถึงการใหสวัสดิการตอประชาชนตามเน้ือหา เพราะเปนเพียงบทบัญญัติที่กําหนดใหรัฐบาลทุกรัฐบาลที่
เขามาบริหารราชการแผนดิน ตองดําเนินมาตรการตางๆ ใหสอดคลองกับบทบัญญัติซึ่งเปนแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แหงรัฐ ถารัฐบาลไมปฏิบัติ อาจถูกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปดอภิปรายทั่วไป เพ่ือลงมติไมไววางใจไดเทาน้ัน. 
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  1) คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเล้ียงดู และใหการศึกษา
ปฐมวัย สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของ 
สถาบันครอบครัวและชุมชน รวมท้ังตองสงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร  
ผูพิการหรือทุพพลภาพ และผูอยูในสภาวะยากลําบาก ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและพึ่งพาตนเองได 
  2) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพท่ีเนนการสรางเสริมสุขภาพอันนําไปสู 
สุขภาวะท่ียั่งยืนของประชาชนรวมท้ังจัดและสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุข ท่ีมี 
มาตรฐานอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหเอกชนและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา
สุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข โดยผูมีหนาท่ีใหบริการดังกลาวซ่ึงไดปฏิบัติหนาท่ีตาม 
มาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ยอมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย” 
 กลุมผูตองขังปจจุบันมีสาเหตุมาจากหลายสาเหตุ ไมวาจะเปนการกระทํามาจากจิตใต
สํานึกท่ีเลวราย หรือการกระทําเพราะเหตุจําเปน เชน จากปญหาเศรษฐกิจในปจจุบัน ทําใหหลาย
หนวยงานภาคเอกชนสวนใหญจําเปนตองลดจํานวนพนักงาน จึงเกิดการวางงานข้ึนกลุมหนึ่ง และ
รัฐก็ไมสามารถชวยเหลือบุคคลกลุมดังกลาวไดอยางเต็มท่ี สวนหนึ่งจึงจําตองกระทําผิดกฎหมาย 
เพื่อใหตนและครอบครัวอยูรอด เปนตน ทําใหปริมาณนักโทษมีจํานวนเพิ่มสูงข้ึนเร่ือย ๆ ตามสถิติ
ผูตองราชทัณฑในป พ.ศ. 2550-2552  จึงสรุปไดดังนี้ 
 1) ในป 2550 (ตรวจสอบเม่ือ 1 สิงหาคม 2550) มีนักโทษเด็ดขาด, ผูตองขังระหวาง
อุทธรณ-ฎีกา, ผูตองขังระหวางไตสวน-พิจารณา, ผูตองขังระหวางสอบสวน, เยาวชนท่ีฝากขัง, ผูถูก
กักกัน, ผูตองกักขังรวม 166,920 คน   
 2) ในป 2551 (ตรวจสอบเม่ือ 1 สิงหาคม 2551) มีนักโทษเด็ดขาด, ผูตองขังระหวาง
อุทธรณ-ฎีกา, ผูตองขังระหวางไตสวน-พิจารณา, ผูตองขังระหวางสอบสวน, เยาวชนท่ีฝากขัง, ผูถูก
กักกัน, ผูตองกักขังรวม 182,032  คน   
 3) ในป 2552 (ตรวจสอบเม่ือ 16 กรกฎาคม 2552) มีนักโทษเด็ดขาด, ผูตองขังระหวาง
อุทธรณ-ฎีกา, ผูตองขังระหวางไตสวน-พิจารณา, ผูตองขังระหวางสอบสวน, เยาวชนท่ีฝากขัง, ผูถูก
กักกัน, ผูตองกักขังรวม 198,303  คน2   
 กรมราชทัณฑมีเปาหมายหลักโดยการจัดต้ังโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักโทษ
ข้ึนเพทาอเสริมสรางความรูความามารถใหบุคคลดังกลาว โดยผูตองขังจะไดรับการแกไข ปรับ 
เปล่ียนทัศนคติและพฤตินิสัยใหเปนบุคคลท่ีสังคมพึงปรารถนา เชน อบรมศีลธรรม ใหคําแนะนํา
ตางๆ และใหสามารถเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณคาตอการพัฒนาประเทศ โดยมีการพัฒนาทักษะ
                                                 

2  กรมราชทัณฑ.  (2552).  สถิติผูตองหาราชทัณฑ.  สืบคนเมื่อ 1 สิงหาคม 2552, จาก
http://www.correct.go.th   
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ทางวิชาการ เชน การดําเนินการจัดการศึกษาผูตองขังในเรือนจําและทัณฑสถาน มีการศึกษาสาย
สามัญ การศึกษาสายวิชาชีพ การใหมีการศึกษาตามอัธยาศัยโดยมีหองสมุด หรือการศึกษาผาน
ดาวเทียม และมีการศึกษาในระดับอุดมศึกษาซ่ึงไดรับความรวมมือจากมหาวิทยาลัยสุโขทัย  
ธรรมาธิราช นอกจากนี้ ยังมีการฝกอาชีพ เชน การฝกสอนใหทําเฟอรนิเจอร เคร่ืองไม งานจักรสาน 
นวดแผนโบราณ ทําผม ศิลปะตางๆ เชน งานปน งานวาดเขียน รวมถึงงานชาง เชน การซอมแซม
อุปกรณไฟฟา รถยนต ฯลฯ อันเปนพื้นฐานในการดํารงชีพในชีวิตประจําวัน เม่ือบุคคลดังกลาวพน
โทษออกมาแลวจะไดเปนสวนหนึ่งท่ีจะทําประโยชนใหสังคมไดตอไป 
 แตถึงอยางไรก็ตาม บุคคลดังกลาว เม่ือไดรับการพนโทษหรือปลดปลอยจากเรือนจํา
หรือทัณฑสถานแลว ยังคงไมไดรับโอกาสจากสังคม ถูกกีดกันทางสังคม ถูกกลาวหา หรือตราหนา
วาเปนคนผิด คนข้ีคุก และจะถูกขัดขวางในการใชชีวิตประจําวัน ทําใหบุคคลดังกลาวไมอาจมีชีวิต
ท่ีเปนปกติ  มีประสิทธิภาพ และไมอาจใชชีวิตรวมกับคนในสังคมได ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยถูก
จํากัด ไมมีงาน ไมมีรายได ท้ังที่ไดรับการอบรมศึกษามาจากเรือนจําหรือทัณฑสถานแลวก็ตาม ในท่ีสุด
ก็ตองจบลงในทัณฑสถานเชนเดิม วนเวียนไมส้ินสุด ท้ังนี้ยังมีบุคคลอีกจํานวนไมนอยท่ีตอง
กลายเปนคนเรรอนไมมีท่ีอยูอาศัย เนื่องจากเม่ือพนโทษออกมาแลวสมาชิกในครอบครัวไมยอมรับ 
หรือพนโทษตอนมีอายุมาก ไมมีญาติพี่นองเหลืออยู ไมมีท่ีอยูอาศัย ไมมีเงิน รวมถึงมีสุขภาพ
อนามัยทรุดโทรมจึงตองกลายเปนคนเรรอนโดยปริยาย 
 แมรัฐธรรมนูญจะกําหนดใหสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคนเทาเทียมกัน รวมถึงมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการใหสวัสดิการของรัฐเอาไว แตบุคคลผูพนโทษยังถูกจํากัดศักดิ์ศรีความ 
เปนมนุษย สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคลง รวมถึงถูกกีดกันแยกประเภทออกจากสังคม เห็นได
จากการตรากฎหมายท่ีจํากัดสิทธิของผูพนโทษไว หรือบางคนนอกจากจะถูกดูถูกจากคนในสังคม
ท่ัวไปแลว ญาติพี่นองหรือคนในครอบครัวเดียวกันเองก็ยังดูถูกและไมยอมรับ สงผลใหนําไปสูการ
หยาราง ความแตกแยก ปญหาครอบครัวและปญหาคนเรรอน สิทธิในความเสมอภาคของผูพนโทษ
ท่ีถูกริดรอน นอกจากสิทธิท่ีจะมีชีวิตปกติในสังคมไทยแลว ยังถูกจํากัดสิทธิข้ันพื้นฐาน เชน การ
สมัครรับเลือกตั้ง สิทธิในการประกอบอาชีพ สิทธิในการศึกษา  การจํากัดดังกลาวนําไปสูปญหาท้ัง
ทางกฎหมาย ทางเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีควรทําใหเกิดความเขาใจ 
ปรับปรุง แกไขท้ังทัศนคติและกฎหมาย ใหบุคคลดังกลาวมีชีวิตเปนปกติในสังคม 
 ปจจุบันมีการตรากฎหมายอันเปนการละเมิดสิทธิในความเสมอภาคของผูพนโทษ เชน 
   1) การถูกละเมิดสิทธิในความเสมอภาคในการเขาทํางานของหนวยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือเอกชน โดยมีการบัญญัติไวในกฎหมายอยางชัดเจน เชน 
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    (1) พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528  
    (2) พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542  
        (3) พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2518 
    (4) ขอบังคับสภาวิศวกรรม พ.ศ.2542  
    (5) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
        (6) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547      
    (7) พระราชบัญญัติผูสอบบัญชี พ.ศ. 2505  
   2) การละเมิดสิทธิในความเสมอภาคในการศึกษาท้ังสถาบันของรัฐหรือเอกชน โดยมี
ระเบียบ ขอบังคับกําหนดคุณสมบัติไวอยางชัดเจน 
   3) สิทธิข้ันพื้นฐานบางประการถูกจํากัด เชน สิทธิการลงสมัครรับเลือกต้ังท้ังสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 102 และมาตรา 115 เปนตน 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา  
 1.2.1 เพื่อศึกษาถึงความหมาย และตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับ เร่ือง การบัญญัติกฎหมายหลักความ
เสมอภาค สิทธิของผูพนโทษ การใหสวัสดิการตางๆ อันเปนหนาท่ีของรัฐตามรัฐธรรมนูญ และการ
ละเมิดหลักความเสมอภาคดังกลาวโดยการบัญญัติไวในกฎหมายท้ังของประเทศไทยและตาง 
ประเทศ 
 1.2.2 เพื่อใหทราบถึงกฎหมายตางๆ ท่ีบัญญัติข้ึนมาขัดหลักความเสมอภาคอันเปนการจํากัด
สิทธิของผูพนโทษไวอยางชัดเจน ซ่ึงจะสงผลใหเกิดปญหาในระยะยาวไดคือ ผูพนโทษจะไมไดรับ
การยอมรับทางสังคมและในท่ีสุดก็จะตองจบลงในทัณฑสถานหรือตองกลับไปกระทําผิดเชนเดิม 
โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของตางประเทศ 
 1.2.3 เพื่อนําไปสูขอสรุปท่ีวาประเทศไทยควรมีกฎหมายคุมครองสิทธิเสรีภาพและสงเสริม
สวัสดิการทางสังคมใหกับผูพนโทษอยางชัดเจน เชนเดียวกับกฎหมายคุมครองคนพิการ กฎหมาย
คุมครองเด็ก หรือกฎหมายคุมครองผูดอยโอกาสอื่นๆ หรือไม หรือรัฐควรมีมาตรการอยางไรในการ
ชวยเหลือผูพนโทษ ขอบเขตควรเปนอยางไร รวมถึงการปรับกฎหมายที่ใชอยูจนถึงปจจุบันท่ีมี
ลักษณะขัดกับหลักความเสมอภาคและเปนการจํากัดสิทธิผูพนโทษใหมีลักษณะเปดกวางข้ึน 
ตลอดจน ขอดี-ขอเสีย ของเร่ืองดังกลาว 
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1.3 สมมติฐานของการศึกษา 
 การตองโทษจําคุกในเรือนจําหรือทัณฑสถานไมไดเปนตัวช้ีวัดวาบุคคลดังกลาว เม่ือ
พนโทษออกมาจะเปนภัยตอสังคม หรือจะเปนการนําภัยมาสูสังคม การตั้งขอรังเกียจกีดกันในการ
ใชชีวิตรวมกันของคนในสังคม เปนการต้ังสมมติฐาน คาดเดาข้ึนเอง หรืออาจเปนทัศนคติท่ีส่ังสม
เร่ือยมา ทําใหบุคคลดังกลาวไมมีชองทางเดินอันเปนปกติในสังคมได การถูกกีดกันทางการศึกษา 
ถูกกีดกันในการประกอบอาชีพ ถูกกีดกันจากคนในครอบครัว แมผูพนโทษจะมีความรูความ 
สามารถ หรือแมจะมีประสบการณมากเพียงใดก็ตาม ในท่ีสุดความกดดันตางๆ จะเปนตัวนํา 
ผูพนโทษไปสูปญหาสังคม ท้ังปญหาคนเรรอนหรือปญหาอาชญากรรม หรือแมกระท่ังการคิดส้ัน
ฆาตัวตาย รัฐธรรมนูญใหบุคคลทุกคนมีความเสมอภาคเทาเทียมกันแตบุคคลผูพนโทษยังคงถูก 
จํากัดสิทธิเสรีภาพตางๆ ตามกฎหมายเชนเดิม รัฐจึงควรศึกษาและหามาตรการทางกฎหมายท่ี
เหมาะสมในการใหสิทธิเสรีภาพและใหสวัสดิการแกผูพนโทษ โดยควรมีมาตรการที่รัดกุม ชัดเจน 
เพื่อใหบุคคลดังกลาวไมถูกกีดกันและปฏิบัติตนใหเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติไดดี
ยิ่งข้ึน 
 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 เอกสารฉบับนี้  เปนการศึกษาเฉพาะการบัญญัติกฎหมายท่ีขัดกับหลักความเสมอภาค
และจํากัดสิทธิเสรีภาพของผูพนโทษท้ังจากเรือนจํา ทัณฑสถาน และสถานพินิจ เพื่อใหบุคคล
ดังกลาวมีสิทธิเสรีภาพ สวัสดิการทางสังคม และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยท่ีเทาเทียมกันกับบุคคล
ตางๆ รวมถึงศึกษากฎหมายตางประเทศ วิเคราะหถึงรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับ
ตางประเทศ เพื่อนําไปสูบทสรุปและขอเสนอแนะวาสมควรหรือไมท่ีจะบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับ
สิทธิเสรีภาพแกผูพนโทษเปนการเฉพาะ หรือทําการแกไข ปรับปรุง กฎหมายท่ีขัดกับสิทธิในความ
เสมอภาคของผูพนโทษ และรัฐควรมีมาตรการอยางไรในการใหสวัสดิการบุคคลดังกลาว 
 
1.5 วิธีดําเนินการศึกษา 
 วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาขอมูลโดยวิจัยเอกสาร กลาวคือเปนการศึกษาวิเคราะห
ขอมูลจากกฎหมาย คําอธิบายกฎหมาย คําพิพากษาศาลฎีกา วารสาร บทความ และเอกสารอื่นๆ 
และการสัมภาษณบุคคลอันเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ รวมท้ังคนควาวิเคราะหกฎหมายตางประเทศ 
เพ่ือนํามาวิเคราะหในเชิงคุณภาพเฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวของกับปญหาการบัญญัติกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับท่ีกระทบสิทธิในความเสมอภาคในการศึกษาและทํางานตามรัฐธรรมนูญของผูพนโทษ 
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            โดยการวิจัยเชิงคุณภาพเปนการวิจัยอันเหมาะสมกับสภาวะท่ีตองการระบุคนหาตัวแปร
ท่ีไมสามารถทดสอบเชิงปริมาณได หรือในกรณีท่ีผูวิจัยไดกําหนดชัดเจนวามาตรวัดเชิงปริมาณไม
สามารถจะพรรณนาหรือตีความสภาวะท่ีศึกษาไดเพียงพอ ปญหาการวิจัยยังอยูในลักษณะปลายเปด
ท่ีสนับสนุนการคนหาขอคนพบหรือสารสนเทศใหมๆ การวิจัยดังกลาวตองใชคนเปนเคร่ืองมือใน
การศึกษาเพราะสามารถตอบสนองสิ่งช้ีแนะทางดานส่ิงแวดลอมและสามารถมีปฏิสัมพันธกับ
สภาวะไดอยางดี มีความสามารถในการรวบรวมขอมูลระดับตางๆ ไดพรอมๆ กัน สามารถเล็งเห็น
สภาวะรวมๆ ได  และสามารถประมวลขอมูลไดทันที  นอกจากนั้นยังสามารถไปศึกษาการตอบสนอง 
ท่ีไมคาดหวังหรือปกติได3 
 ดังนั้น  การวิจัยเชิงคุณภาพมีคุณสมบัติพิ เศษท่ีแตกตางจากการวิจัยเชิงปริมาณ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งไมมีการกําหนดกรอบแนวความคิด และระเบียบวิธีการศึกษาเปนมาตรฐานไว
ลวงหนา และเนนตัวผูถูกวิจัยในฐานะเปนเคร่ืองมือมนุษยซ่ึงมีความยืดหยุน และออนไหว สามารถ
ปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลงของสภาพความเปนจริงท่ีอาจไมตรงกับกระบวนทัศนหรือกรอบ
แนวความคิดท่ีผูวิจัยมีอยู ความยืดหยุนดังกลาวทําใหผูวิจัยสามารถไดมาซ่ึงคําอธิบายเชิงทฤษฎี
เกี่ยวกับปรากฏการณท่ีศึกษาโดยอาศัยขอเท็จจริงท่ีข้ึนอยูกับบริบทในพื้นท่ีท่ีทําการศึกษา 
คุณสมบัติดังกลาวเปนเหตุผลสําคัญในการเลือกใชแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ  

 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1 ทําใหทราบถึงความหมายของหลักความเสมอภาค ความหมายที่แทจริงของผูพนโทษ 
กฎหมายเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิในความเสมอภาคของผูพนโทษอันขัดตอหลักความเสมอภาค และ
กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในตางประเทศ รวมถึงการใหสวัสดิการของรัฐแกผูพนโทษ 
 1.6.2 ทําใหทราบถึงหลักการเบื้องตนวาประเทศไทยสมควรนําหลักความเสมอภาคทาง
กฎหมายในเร่ืองสิทธิเสรีภาพ โดยเฉพาะการบัญญัติกฎหมายท่ีใหสิทธิในความเสมอภาคแกผูพนโทษ
มาปรับใชหรือไม และท่ีสําคัญควรมีกฎหมายท่ีบัญญัติใหสิทธิเสรีภาพและสวัสดิการแกผูพนโทษ
เปนการเฉพาะ หรือควรแกไข ปรับปรุงกฎหมายตางๆ ท่ีขัดตอหลักความเสมอภาคโดยจํากัดสิทธิ
เสรีภาพของผูพนโทษหรือไม  มีขอบเขตเชนไร ตลอดจนขอดี-ขอเสียของการใชกฎหมายดังกลาว  
 1.6.3 ทําใหทราบและสงเสริมใหมีการศึกษาวิจัยและวิเคราะหในเร่ืองนี้อยางละเอียดตอไปใน
อนาคต อันจะสงผลใหมีการวิเคราะห และบัญญัติ หรือแกไข ปรับปรุงกฎหมายในรูปแบบตางๆ 

                                                 
3  สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ และ กรรณิการ สุขเกษม.  (2547).  วิธีวิทยาการวิจัยคุณภาพ: การวิจัยปญหา

ปจจุบันและการวิจัยอนาคตกาล.  หนา 3-15. 

DPU



 7 

เพื่อไมใหเปนการจํากัดสิทธิในหลักความเสมอภาคของผูพนโทษ รวมถึงการจัดทํานโยบายในการ
ใหสวัสดิการของรัฐแกผูพนโทษเพื่อใหเกิดกลุมบุคคลผูมีคุณภาพในสังคมเพ่ิมข้ึนตอไป   
 1.6.4 ทําใหสามารถนํามาตรการทางกฎหมายท่ีไดจากการศึกษาวิเคราะหไปใชเปนแนวทาง
สําหรับการแกไขและปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวกับสิทธิในความเสมอภาคของผูพนโทษ หรือบัญญัติ
กฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิในความเสมอภาคของผูพนโทษเปนการเฉพาะ เพื่อนําไปสูความสงบ
เรียบรอยและการพัฒนาสังคมไทยในท่ีสุด 
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บทที่  2 
แนวคิด ปรัชญา และหลักการพ้ืนฐานของหลักความเสมอภาคตอหนากฎหมาย 
 
 เม่ือมนุษยอยูรวมกันเปนสังคม นําไปสูการมีผูนําเพื่อคุมครองใหสังคมสงบสุข  
ไมเกิดการทะเลาะวิวาทหรือเอารัดเอาเปรียบกัน โดยผูนําจะเกิดจากความสมัครใจของคนในสังคม 
ท่ียินยอมแตงต้ังใหบุคคลท่ีไดเลือกเปนผูนํามาดูแลปกครองตนซ่ึงมักจะเปนผูท่ีมีอํานาจหรือมีกําลัง
มาก ตอมาเม่ืออํานาจมากมายตกอยูกับผูนํา เกิดการใชอํานาจไปในทางไมถูกไมควร เกิดการกดข่ีผู
ออนแอกวา สังคมเร่ิมทนไมได จึงเกิดกลุมบุคคลท่ีเปนนักคิดทางการเมือง เสนอใหมีการบัญญัติ
กฎหมายเพื่อคุมครองสิทธิและความเสมอภาคของคนในสังคม เปนลายลักษณอักษร เพ่ือจํากัด
อํานาจของผูมีอํานาจปกครองโดยท้ังผูมีอํานาจปกครองและประชาชนตองยอมเสียสิทธิและความ
เสมอภาคบางสวนของตน เพื่อใหเกิดความสงบสุขในสังคม คือ ยอมที่จะตกอยูภายใตบังคับของบท
กฎหมายดังกลาว และเม่ือมีผูละเมิดกฎหมายก็จะถูกลงโทษ จนทําใหเกิดลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม ท่ีมี
การยอมรับนับถือใหรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐท่ีจัดทําเปนลายลักษณอักษรและเปน
บทบัญญัติอันเปนพื้นฐานท่ีสําคัญ อันไดแก บทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและความเสมอภาค  
 เม่ือมีการจัดต้ังองคการสหประชาชาติ ประเทศไทยก็ไดเขารวมสมัครเปนสมาชิกใน
อันดับท่ี 55 ตอมาเมื่อมีการประชุมสมัชชาจึงมีการพิจารณารางปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
เม่ือ พ.ศ. 2491 และประเทศไทยไดมีมติเห็นชอบกับรางดังกลาว แตปฏิญญาฉบับนี้เปนเพียงกรอบ
มาตรฐานกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของมนุษยชนและมาตรการคุมครองสิทธิและ
ความเสมอภาคเทานั้น ไมไดมีสภาพบังคับหรือกําหนดบทลงโทษกรณีที่มีการกระทําอันละเมิด
สิทธิดังกลาวไว โดยประเทศไทยไดนําสาระสําคัญตามปฏิญญาหลายประการมากําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญไทย และยังคงกําหนดไวอยูตอมาจนปจจุบัน ดวยความท่ีวาปฏิญญาไมมีผลในทาง
กฎหมาย จึงไดมีการทําความตกลงระหวางประเทศข้ึนมาอีก เพื่อเปนขอผูกพันทางกฎหมายตอรัฐ
สมาชิกท่ีจะตองปฏิบัติตาม เชน กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิในทางแพงและทางการเมือง
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิในทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม พิธีสารวาดวยการเลือกรับ
กติการะหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิในทางแพงและทางการเมือง เปนตน 
 สิทธิและเสรีภาพท่ีมีการรับรอง และรับรองไวในรัฐธรรมนูญ และสนธิสัญญาท่ีองคการ
สหประชาชาติไดจัดทําข้ึน นิยมเรียกกันวา “สิทธิมนุษยชน” ท้ังนี้ คําวา “สิทธิมนุษยชน” อาจมีประวัติ
การใชไมยาวนานนัก แตอุดมการณและความคิดท่ีจะคุมครองสิทธิในทํานองนี้เปนท่ีรูจักและปฏิบัติ
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กันยาวนานหลายศตวรรษแลว กอนพุทธกาลดวยซํ้า แตใชช่ือและรูปแบบตางๆ กัน โดยในประเทศ
ไทย ลักษณะของสิทธิมนุษยชนปรากฏใหเราเห็นจากการมีชีวิตท่ีเรียบงาย สงบและมีเสรีภาพ
พอสมควรมาต้ังแตสมัยสุโขทัย จนถึงปจจุบันสิทธิมนุษยชนก็ยังคงไดรับอยูเต็มท่ี ท้ังนี้สิทธิ
มนุษยชนยังคงมีความเกี่ยวพัน เช่ือมโยงกับแนวคิดตางๆ อีกดวย เชน หลักศีลธรรม ความเปนธรรม 
ความเสมอภาค และเสรีภาพ 
 

2.1 สิทธิมนุษยชนและหลักการท่ีวาดวยความเสมอภาคตอหนากฎหมาย  

 2.1.1 ประวัติและแนวความคิดของสิทธิมนุษยชน 
           สิทธิมนุษยชน (Human right) เปนหลักการพ้ืนฐานท่ีถือวามนุษยทุกคนตองมีสิทธิเทาเทียม
กัน สิทธิมนุษยชนในโลกสมัยใหมปรากฏชัดภายหลังเหตุการณท่ีสําคัญ คือ การที่นาซีฆาลาง
เผาพันธุประชากรเช้ือสายยิวดวยวิธีการทารุณ โหดราย จึงเกิดความพยายามในระดับประเทศท่ีตก
ลงกันดําเนินการเร่ืองสิทธิมนุษยชน โดยไดพยายามสรางวิธีการคุมครองสิทธิมนุษยชนในระบบ
กฎหมายระหวางประเทศข้ึน สงผลใหเกิด “ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ 
(United Nations Universal Declaration of Human Rights - UDHR)” ซ่ึงสมัชชาสหประชาชาติลง
มติยอมรับ และประกาศใชเม่ือ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 จวบจนถึงป ค.ศ. 2002 ท้ังนี้ สองในสามของ
ประเทศตางๆ ในโลก ไดใหการรับรองปฏิญญาน้ีแลว 
             การแบงประเภทของสิทธิมนุษยชนตามหลักกฎหมายระหวางประเทศท่ีใชกันอยูในปจจบัุน  
โดยท่ัวไป คือ 
 1) สิทธิพลเมือง (civil rights) หรือสิทธิทางการเมือง เชน สิทธิท่ีจะมีชีวิตอันปราศจาก  
การถูกทรมาน หรือ จากการถูกบังคับใชแรงงาน หรือ จากการลงโทษท่ีเกินเหตุ และโหดราย สิทธิ
ท่ีจะไดรับการพิพากษาอยางเปนธรรม หรือการมีเสรีภาพท่ีจะแสดงความคิดเห็น เปนตน 

2) สิทธิคุณภาพชีวิต ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เชน สิทธิท่ีจะไดรับการบริการ 
ดานสาธารณสุข และไดรับการศึกษาอยางพอเพียง ตลอดจนมีมาตรฐานความเปนอยูท่ีดี เปนตน 

 สําหรับประเทศไทยน้ัน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก็ไดบัญญัติ 
เร่ืองสิทธิมนุษยชนเอาไวดวย ดังปรากฏในหมวด 3 วาดวย สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย โดย
อาจครอบคลุมถึงสิทธิ และเสรีภาพตางๆ ซ่ึงเปนท่ียอมรับกันอยางเปนสากล ตัวอยางท่ีนาสนใจ 
เชน การบัญญัติถึงสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ มาตรา 43-44, สิทธิเสรีภาพในการศึกษา 
มาตรา 49 –50 หรือสิทธิชุมชน การอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน มาตรา 66 –67  เทากับเปนการยอมรับ
การมีอยูของสิทธิชุมชน (community right) โดยเฉพาะอยางยิ่งตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการสงเสริม 
รับรอง และคุมครองศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  ในมาตรา  4, มาตรา  26 และมาตรา 28 
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นอกจากนั้น รัฐธรรมนูญ มาตรา 256-257 ยังไดกําหนดใหมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง ชาติ
ข้ึนเพื่อตรวจสอบและรายงานการกระทํา หรือการละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ซ่ึงนับเปนการสรางกลไกท่ีใหการคุมครองสิทธิมนุษยชนมีผลเปนจริงมากข้ึนใน
สังคมไทยได 
 สิทธิมนุษยชน เกิดจากกฎหมายธรรมชาติและสิทธิธรรมชาติ เนื่องมาจากนักคิดสมัย
กรีก พยายามหาความจริงในเร่ืองชีวิตอันเปนส่ิงท่ีมีในธรรมชาติ และเห็นวาธรรมชาติ คือความ 
สัมพันธของสรรพส่ิงในโลก 
 กฎหมายธรรมชาติ มีนักคิดท่ีสําคัญ คือ   
 - นักคิดกลุม Stoics เปนกลุมนักคิดท่ีเห็นวาธรรมชาติเปนเหตุผลของมนุษยท่ีมีอยูใน 
ตัวมนุษยเอง  
 -  Cicero นักคิดสมัยโรมัน กลาววา กฎหมายธรรมชาติ คือ เหตุผลท่ีถูกตองและสอดคลอง
กับธรรมชาติ เปนกฎเกณฑท่ีทุกคนตองปฏิบัติตามและเปนกฎหมายท่ีมีลําดับศักดิ์สูงกวากฎหมายอ่ืน1 
 -  Hugo Grotius ยอมรับกฎหมายธรรมชาติและแสดงความเห็นวากฎหมายธรรมชาติเปน
กฎหมายเหตุผล มนุษยเกิดมาจากพระผูเปนเจา แตเหตุผลเบ้ืองหลังกฎหมายธรรมชาติมิใช
บทบัญญัติของพระผูเปนเจา2 
 -  Jean Jacques Rousseaus สรางทฤษฎีสัญญาประชาคมท่ีอาศัยพื้นฐานจากกฎหมาย
ธรรมชาติ คือ สัญญาประชาคมเปนขอตกลงของสมาชิกของสังคมในสภาวะธรรมชาติเดิมท่ีทุกคน
มีสิทธิเทาเทียมกัน อันเปนการแสดงวามนุษยทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันและตามความเห็นของ John 
Locke ท่ีเคารพสิทธิของปจเจกชน กลาววาในเร่ืองสัญญาประชาคมน้ันเขาไมไดโอนสิทธิท้ังหมด
ใหกับรัฐ แตเขามีสิทธิท่ีมีลักษณะเปนนิจนิรันดร (อมตะ) ท่ีไมสามารถโอนและจะถูกละเมิดมิได 
 จากแนวความคิดของนักคิดท่ีกลาวมาขางตน ทําใหเห็นวาสาระสําคัญของกฎหมาย
ธรรมชาติ  คือ เหตุผลของมนุษยท่ีไดใชอธิบายความเห็นของส่ิงท่ีเกิดข้ึนในโลก เปนกฎเกณฑท่ีมี
ลักษณะท่ัวไป และใชบังคับไดตลอดเวลาและทุกสถานท่ีอันเปนส่ิงท่ีมนุษยตองยอมรับ เพื่อควบคุม
สังคมตลอดจนยอมรับวามนุษยทุกคนมีความเทาเทียมกันเพราะมนุษยทุกคนลวนมีสัญชาตญาณ
ตลอดจนสามารถใชเหตุผลของตนได นอกจากนี้กฎหมายธรรมชาติยังมีความสัมพันธถึงสังคมท่ีมี

                                                 
1  จรัญ  โฆษณานันท.  (2537).  นิติปรัชญา..  หนา 30. 
2  กิตติศักด์ิ  ปรกติ.  (2552).  นิติปรัชญาสมัยใหม.  สืบคนเมื่อ 3 มกราคม 2554, จาก 

http://law.tu.ac.th/outline/2552/1/400/Kittisak/ModernNL.pdf 
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ระบอบการปกครอง รัฐไดคุมครองประชาชนโดยไดมีการบัญญัติเปนลายลักษณอักษรอันถือเปน
การนําหลักกฎหมายธรรมชาติในฐานะกฎหมายสูงสุดมาบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษร3 
 สวนสิทธิธรรมชาติ มีนักคิดท่ีสําคัญ คือ  
 -  นักคิดกลุม Stoics  เห็นวา สิทธิธรรมชาติเปนสิทธิท่ีตกอยูกับบุคคลทุกคนและตลอดไป 
มิใชสิทธิสําหรับประชาชนกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ มนุษยทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับสิทธินี้ใน
ฐานะท่ีเปนมนุษย 
 -  John Locke กลาววา ปจเจกชนเปนผูมีสิทธิธรรมชาติในฐานะท่ีเกิดมาเปนมนุษย สิทธิ
ธรรมชาติเปนสิทธิท่ีไมอาจจําหนายจายโอนหรือยกเลิกเพิกถอนได สิทธิธรรมชาติจะใชไดภายใน
ขอบเขตของกฎหมายธรรมชาติ โดยกฎหมายธรรมชาติเปนส่ิงท่ีไดรับจากพระผูเปนเจาและกําหนด
พันธะเกี่ยวกับมนุษยซ่ึงเปนหลักการท่ีเห็นไดชัดเจนสําหรับเหตุผลของมนุษยท่ีมนุษยทุกคนมีความ
เทาเทียมกันและเปนอิสระ4 
 ดังนั้นสิทธิธรรมชาติจึงเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับกฎหมายธรรมชาติ และเปนส่ิงท่ีอยูคูกับ
มนุษยมาตลอดไมวาจะเปนสิทธิในทางกฎหมายหรือทางจารีตประเพณี สิทธิธรรมชาติเปนเร่ืองทาง
ปรัชญาและมีความสัมพันธกับศาสนา ท้ังนี้ยังเกี่ยวเนื่องกับสถานภาพของมนุษยทุกคน นอกจากนี้ 
แนวความคิดเร่ืองกฎหมายธรรมชาติและสิทธิธรรมชาติมีนักคิดไทยไดแสดงความคิดเห็นไว ดังนี้ 
 - ปวย อ๊ึงภากรณ แสดงแนวความคิดเห็นตามหลักพุทธธรรมวา ธรรมเปนพื้นฐานแหง 
อุดมคติของบุคคลและการปกครองประชาชนดวยความเปนธรรม คือ ไมเบียดเบียนผูอ่ืนและทุกคน
ไมมีความแตกตางกันโดยฐานะ เพศ หรือแหลงกําเนิด5 
 -  จิตร ภูมิศักดิ์ เห็นวามนุษยทุกคนมีศักดิ์ศรี ไมมีการแบงช้ันวรรณะเปนไพรหรือทาส
มนุษยมีความรูสึกที่มีเหตุผล มีความสํานึกในความดี6 
 -  เสนห จามริก แสดงความเห็นถึงคําสอนของศาสนาพุทธวาเกิดขึ้นมาเพื่อบรรเทา
ความ ทุกขของมนุษย ศาสนาชวยใหมนุษยอยูรวมกันไดโดยสันติและชวยทําใหคนมีความพึงพอใจ 
ทุกคน มีความเทาเทียมกัน คือคนท้ังปวงตางอยูในอํานาจกฎธรรมชาติเดียวกัน ไดแก เกิด แก เจ็บ 
ตาย เหมือนกันทุกคน มนุษยมีความสามารถทางปญญาเหนือสัตวอ่ืน ทําใหเขาถึงชีวิตท่ีมีอิสรภาพ 
ความสุข โดยเขาถึงดวยการพัฒนาตนเอง ไมมีการแบงช้ันวรรณะ7  

                                                 
3  ฉันทนา   ไกรสถิตย.  (2543).  การคุมครองสิทธิมนุษยชนภายใตกติการะหวางประเทศ.  หนา 10-12. 
4  ฉัตรทิพย  นาถสุภา.  (2550).  ลัทธิเศรษฐกิจการเมือง.  หนา 11-31. 
5   ปวย  อึ๊งภากรณ.  (2523).  อุดมคติเพ่ือสังคม รวมปาฐกถาโกมล คีมทอง 2517-2522.  หนา 12 -13. 
6  จิตร  ภูมิศักด์ิ.  (2548).  โฉมหนาศักดินาไทย.  หนา 3. 
7  เสนห  จามริก.  (2545).  พุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน.  หนา 5. 
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 จากแนวคิดของนักคิดไทยแสดงใหเห็นวาในสังคมไทย ไดมีแนวความคิดเร่ือง 
กฎหมายธรรมชาติและสิทธิธรรมชาติอยูบางแลวและแนวความคิดท้ังสองเร่ืองดังกลาวมีความ 
สัมพันธตอกัน บุคคลทุกคนตางมีเสรีภาพและความเสมอภาคในฐานะแหงความเปนมนุษยอยางเทา
เทียมกัน หากมนุษยทุกคนตางเคารพและใหเกียรติกัน ไมเบียดเบียนกันก็จะทําใหสังคมสงบสุข 
 2.1.2 ความหมายและความสําคัญของหลักความเสมอภาคตอหนากฎหมาย 
           2.1.2.1 ความหมายของหลักความเสมอภาคตอหนากฎหมาย 
    หลักความเสมอภาคถือเปนหลักพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยอันเปน
คุณคาท่ีทุกคนติดตัวมากับความเปนมนุษย (อธิบายรายละเอียดไวในบทท่ี 3) ซึ่งมนุษยยอมไดรับ
การรับรองและคุมครองจากกฎหมายอยางเทาเทียมกันโดยมิตองคํานึงถึงคุณสมบัติอ่ืนๆ ไมวาจะ
เปนเร่ือง เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา หรือถ่ินกําเนิด และขณะเดียวกันก็ถือไดวาหลักความเสมอภาคนี้
เปนหลักที่ควบคุมมิใหรัฐใชอํานาจของตนตามอําเภอใจ โดยการใชอํานาจของรัฐกับบุคคลใดบุคคล 
หนึ่งนั้น ตองสามารถอธิบายไดวาเพราะเหตุใดรัฐจึงกระทําการอันกอใหเกิดผลกระทบหรือเปนการ
ใหประโยชนแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนกรณีเฉพาะ หากการใหเหตุผลไมอาจรับฟงไดแสดงวาการ
ใชอํานาจของรัฐนั้นเปนไปตามอําเภอใจ ดังนั้นหลักความเสมอภาคจึงเปนหลักสําคัญในการรับรอง
และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสามารถนํามาตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐไมวาจะ
เปนฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการได              
    หลักความเสมอภาคในปจจุบันไดรับการรับรองในรัฐธรรมนูญอยางชัดเจน 
โดยถือวาบุคคลยอมมีความเสมอภาคท่ีจะไดรับการรับรองและคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียม
กันซ่ึงหมายถึง “หลักความเสมอภาคตอหนากฎหมาย” (Egalité devant la loi) ท่ีเปนการยอมรับ
สิทธิเสรีภาพอันเปนสาระสําคัญของความเปนมนุษยท่ีติดตัวมนุษยมาต้ังแตกําเนิดและไมอาจพราก      
ไปได จึงเปนการย้ําใหเห็นถึงการยอมรับทฤษฎีลัทธิกฎหมายธรรมชาติ (Natural law) ตอตานลัทธิ
สมบูรณาญาสิทธิราชยท่ีไมยอมใหกษัตริยใชพระราชอํานาจมากเกินไปโดยอางถึงหลักกฎหมาย
ท่ีวา “บุคคลทุกคนเกิดมายอมเสมอภาคกันและมีสิทธิบางประการ เชน สิทธิในชีวิต รางกาย 
ทรัพยสิน ติดตัวมาแตกําเนิด สิทธินี้ไมสามารถจําหนายจายโอนได” และหลักกฎหมายดังกลาวยัง
เปนแนวความคิดท่ีสอดคลองกับสิทธิปจเจกชนนิยม (Individualism) ดวย คือใหความสําคัญกับ
ปจเจกชนและสิทธิท้ังหลายของปจเจกชนโดยระบบลัทธิปจเจกชนนิยมเกิดข้ึนจาก คําประกาศสิทธิ
มนุษยชนและพลเมืองฝรั่งเศส ลงวันท่ี 26 สิงหาคม ค.ศ. 1789 (การปฏิวัติปค.ศ. 1789) เปนการ
ยกเลิกระบบศักดินาท่ีปกครองโดยกษัตริย ใหบุคคลข้ึนอยูกับฐานันดรและชนช้ันท่ีตนสังกัด โดยผู
ปฏิวัติไดยกเอาความสําคัญของปจเจกชนข้ึนมาแทนท่ี คําประกาศดังกลาวใหความสําคัญกับบุคคล
แตละคนรวมทั้งสิทธิเสรีภาพของบุคคลวาเปนหัวใจของสังคม (ตามทฤษฎีของลัทธิปจเจกชนนิยม
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นี้ถือวาหัวใจของสังคมอยูท่ีการยอมรับคุณคาของตัวบุคคลแตละคนในสังคม) รัฐหรือสังคมไม
สามารถกาวกายสิทธิของบุคคลได เวนแตเพื่อประโยชนสวนรวม อันจะเห็นไดจากเนื้อหาใน
ประกาศ ฯ ซ่ึงมีขอความวา “มนุษยเกิดมาและมีชีวิตอยูโดยอิสระและโดยเสมอกันภายใตกฎหมาย 
ความแตกตางในสังคมจะมีไดก็เพื่อประโยชนอันรวมกัน” ตอมาความคิดท่ีวามนุษยเกิดมายอม
เสมอภาคกันตามคําประกาศดังกลาวยังไดรับการยืนยันและขยายความในอารัมภบทของ
รัฐธรรมนูญแหงฝร่ังเศสป ค.ศ.1946 ซ่ึงปจจุบันหลักการดังกลาวไดปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญแหง
สาธารณรัฐฝร่ังเศสฉบับลงวันท่ี 3 มิถุนายน ค.ศ.1958 อันเปนการแสดงใหเห็นถึงความยึดม่ันใน
หลักสิทธิมนุษยชนและหลักอํานาจอธิปไตยวาเปนของชาติมาโดยตลอดจนปจจุบัน 
  2.1.2.2 ความสําคัญของหลักความเสมอภาคตอหนากฎหมาย 
    กฎหมาย (law หรือ legislation) คือ กฎอันมีท่ีมาจากการตราข้ึนโดยสถาบัน
หรือผูมีอํานาจสูงสุดในรัฐ หรือจากจารีตประเพณีอันเปนท่ียอมรับนับถือ มีวัตถุประสงคเพื่อใชใน
การบริหารปกครองประเทศ ใชบังคับบุคคลใหปฏิบัติตาม หรือกําหนดระเบียบแหงความสัมพันธ
ระหวางบุคคลหรือระหวางบุคคลกับรัฐ 
    กฎหมายมีความเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันเปนอยางยิ่ง จึงเปนส่ิงท่ีบุคคล
ท่ัวไปควรรู อยางไรก็ตาม แมจะไมมีกฎหมายบังคับใหทุกคนตองรูกฎหมาย แตก็มีหลักกฎหมายอยู
วา "ความไมรูกฎหมายไมเปนขอแกตัว" เพราะหากมีคนกลาวดังนั้นได การบังคับใชกฎหมายก็ไม
กอใหเกิดผล คํานิยามตางๆ ของกฎหมายมีอยูมากมายตามทฤษฎีของสํานักกฎหมายตางๆ ดังนี้ 
    (1) สํานักกฎหมายธรรมชาติ  
          ใหความหมายของกฎหมายว า กฎเกณฑ ท่ัวไปเปนจริงในทุกสถานท่ี 
ทุกคน ทุกสถานการณ ตลอดกาล 
     กฎหมายธรรมชาติถือวากฎหมายเปนเร่ืองของเหตุผลซ่ึงก็คือระบบที่เปน
ระเบียบท่ีมีอยูเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับระบบจักรวาล ซ่ึงเรียกวา “เหตุผลสากล” สวนเหตุผลท่ีอยู
ในจิตใจมนุษยท่ีทําใหรูผิดชอบช่ัวดีก็ถือเปนสวนหน่ึงของเหตุผลสากลท่ีมนุษยไดรับมา หลักการ
สําคัญของสํานักกฎหมายธรรมชาติ ดังนี้ 
     ก.  สํานักนี้ยืนยันวาโลกหรือจักรวาลเปนส่ิงท่ีมีระบบท่ีเปนระเบียบท้ังทาง
กายภาพและทางศีลธรรมท่ีเรียกวา กฎหมายธรรมชาติและมีอยูโดยภาวะวิสัยไมข้ึนกับเจตจํานง
หรือตามความพอใจของมนุษย 
     ข. ยืนยันวาธรรมชาติของมนุษยมีเหตุผล คือ การรับรูระบบระเบียบ
ศีลธรรม ผิดชอบชั่วดี 
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     ค. เช่ือวากฎเกณฑท่ีใชอยูในสังคมมนุษยรวมท้ังกฎหมายบานเมืองมีบอ
เกิดมาจากเหตุผลของมนุษยและเปนสวนหนึ่งของระบบกฎหมายธรรมชาติ 
     ง. ยืนยันวาความเปนธรรม ความยุติธรรมและศีลธรรมใกลชิดกันกับ
กฎหมายบานเมือง 
      สํานักกฎหมายธรรมชาติเกิดสมัยกรีก โดยเปนผลพลอยไดจากแนวคิด
เร่ืองสิทธิโดยธรรมชาติ สํานักนี้เห็นวากฎหมาย คือ พลังแหงธรรมชาติ เปนจิตใจและเหตุผลของผู
ทรงภูมิปญญา เปนมาตรฐานช่ังน้ําหนักความยุติธรรมและอยุติธรรม กฎหมายมิใช ส่ิงอ่ืนใด นอกจาก 
การสรางสรรคความมีเหตุผลอันเปนหนึ่งของกฎอันนิรันดร กฎหมายธรรมชาติเปนบางส่ิงบางอยาง
ท่ีกอตัวข้ึนโดยเหตุผลและเปนงานของเหตุผล8 
      สํานักนี้ เ ช่ือวา กฎหมายนั้นมนุษยมิไดสรางข้ึนมา แตเกิดข้ึนจาก
ธรรมชาติโดยตรงเสมอกับปรากฏการณทางธรรมชาติอ่ืนๆ หรือเกิดจากพระเจาสถาปนาขึ้น หรือ
เกิดจากความรูสึกของมนุษยท่ีสามารถแยกผิดชอบช่ัวดีได กับท้ังเห็นวากฎหมายมีลักษณะพิเศษคือ
ใชไดทุกท่ีทุกเวลาไมมีวันพนสมัย และอยูเหนือรัฐอีกดวย 
      แนวคิดของสํานักนี้มีอิทธิพลตอประเทศฝร่ังเศสและประเทศอ่ืนๆ ใน
โลกตะวันตกมาก เห็นไดจากคําประกาศอิสรภาพจากอังกฤษของอเมริกาใน พ.ศ. 2319 ซ่ึงมีความ
วา "เม่ือปรากฏวามีความจําเปนท่ีประชาชาติหนึ่งจําตองเลิกลมความสัมพันธทางการเมืองท่ีเคยมี 
กับประชาชนอีกชาติหนึ่ง เพื่อท่ีจะแยกทางเดินเปนอิสระเทาเทียมกับชาติท้ังหลายในโลกตามสิทธิ
ในกฎหมายธรรมชาติและกฎของพระผูเปนเจา ดังนั้น จึงจําตองประกาศสาเหตุซ่ึงทําใหตัดสินใจ
ประกาศเอกราช เพื่อใหมนุษยชาติท้ังหลายไดรับรูไว"9 
      แนวคิดของสํานักนี้ เส่ือมลงเพราะทนทานตอการพิสูจนทางวิทยาศาสตร 
และแนวคิดทฤษฎีใหมๆ ท่ีมีเหตุผลกวาแนวคิดอันอิงเทวนิยมไมไหว ท้ังนี้ท้ังนั้น ก็ยังคงตกคางและ
มีอิทธิพลเหนือจิตใจนักกฎหมายในดานอุดมคติและคุณธรรมอยูมาก10 
        ดังนั้นตามความหมายของกฎหมายธรรมชาตินั้น เปนการยอมรับใหทุก
คนมีความเทาเทียมกันในกฎเกณฑหรือเหตุผลเทาเทียมกันในทุกสถานท่ี และทุกสถานการณ จึงมี
ลักษณะเปนไปตามหลักความเสมอภาคตอหนากฎหมาย 
 
 

                                                 
8  วิชา  มหาคุณ.  (2534).  การใชเหตุผลทางกฎหมาย.  หนา 29. 
9  บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ.  (2538).  กฎหมายมหาชน เลม 1.  หนา 66. 
10  มานิตย  จุมปา.   เลมเดิม.  หนา 22. 
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     (2) สํานักกฎหมายบานเมือง 
     แนวคิดของสํานักกฎหมายบานเมือง เปนแนวคิดท่ีปฏิเสธกฎหมายท่ีสูง
กวาหรือกฎหมายธรรมชาติ โดยยอมรับวากฎหมายที่แทจริง คือ กฎหมายบานเมืองท่ีใชบังคับอยู
เทานั้น เนื่องจากถือวารัฐาธิปตยมีอํานาจสูงสุดท่ีจะออกกฎหมายใดก็ได โดยจะโตแยงเร่ืองความดี 
ช่ัว ถูก ผิด หรือความยุติธรรมไมได เพราะถือวากฎหมายท่ีรัฐบัญญัติมีความสมบูรณในตัวเองโดย
ไมอยูในอาณัติหรือขอจํากัดทางศีลธรรม ความยุติธรรมหรือส่ิงอ่ืนใด ซ่ึงมีผูกลาววา “กฎหมาย
ของรัฐาธิปตยไมอาจเปนความอยุติธรรมได เพราะกฎหมายของรัฐาธิปตยนั้นเองเปนผูกําหนด
ความยุติธรรม ความอยุติธรรม ความถูก ความผิด ความดี ความช่ัว” ซ่ึงเปนการปฏิเสธความคิด
เร่ืองความเปนธรรมอันเปนรากฐานความคิดทางกฎหมาย ทําใหนักกฎหมายไมสํานึกถึงหนาท่ีของ
ตนวาวิชานิติศาสตรเปนวิชาที่แสวงหาความเปนธรรมอันเปนอุดมคติทางกฎหมายที่มีมาแต
เดิมทุกชาติ ทุกภาษา ทุกวัฒนธรรม และไมพยายามแสวงหาความเปนธรรม เม่ือผลในทางกฎหมาย
หรือผลในการตัดสินคดีของศาลขัดแยงกับความรูสึกในจิตใจก็มักจะเกิดคําแกตัวงายๆ วา “มันเปน
เร่ืองชวยไมได เพราะกฎหมายเปนอยางนี้”  
     สํานักกฎหมายบานเมือง เกิดข้ึนในยุคฟนฟูศิลปวิทยาการ โดยมีแนวคิด
ขัดแยงกับสํานักกฎหมายธรรมชาติอยางส้ินเชิง สํานักนี้เห็นวากฎหมายคือระเบียบขอบังคับ
เกี่ยวกับความประพฤติท่ีประชาชนตองปฏิบัติตาม มีตัวตนอยูจริง และเปนท่ียอมรับในสังคม ไมใช
แคส่ิงท่ีควรมีหรือเปนนามธรรมตามท่ีสํานักกฎหมายธรรมชาตินําเสนอ 
     ศาสตราจารย เฮอร เบิรต  ลีโอเนล  อาดอลฟส  ฮารต  (Herbert Lionel 
Adolphus Hart) ปรัชญาเมธีทางนิติศาสตรแหงมหาวิทยาลัยออกซฟอรด กลาววา สํานักนี้เห็นวา 
กฎหมายมีลักษณะเปนคําส่ังของมนุษย การวิเคราะหแนวคิดทางกฎหมายเปนส่ิงท่ีควรทํา แตควร
แยกออกจากการสืบคนหรือตรวจสอบทางประวัติศาสตรและสังคมวิทยาโดยส้ินเชิง ตลอดจนตอง
ไมเปนการประเมินคุณคาเชิงวิพากษวิจารณดวย11 
     ปรัชญาเมธีคนสําคัญของสํานักนี้ คือ จอหน ออสติน (John Austin) ซ่ึงวา 
กฎหมายคือคําส่ังคําบัญชาของรัฐาธิปตยในการกําหนดมาตรฐานความประพฤติของผูอยูใตบังคับ 
ผูฝาฝนยอมมีโทษ12 
     เม่ือพิจารณาจากกฎหมายของท้ัง 2 สํานัก แมจะมีแหลงกําเนิดหรือแนวคิด
ท่ีตางกันอยูมาก แตท้ัง 2 สํานัก ยังคงใหความสําคัญกับหลักความเสมอภาคตอหนากฎหมายเหมือน 
กัน โดย  
                                                 

11  จรัญ โฆษณานันท.  เลมเดิม.  หนา 34. 
12  มานิตย จุมปา.  เลมเดิม.  หนา 30-39. 
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        ก. ในสํานักกฎหมายธรรมชาติ แมจะถือวากฎหมายเปนเหตุผลสากล เกิด 
ข้ึนเองโดยธรรมชาติ แตในหลักการนั้น เห็นวากฎหมายตองมีลักษณะเปนจริงในทุกสถานท่ี ทุกคน 
ทุกสถานการณ เทาเทียมกันตลอดกาล 
     ข. สวนสํานักกฎหมายบานเมือง แมจะถือวากฎหมายคือขอบังคับท่ีรัฐ
กําหนด แตในหลักการสําคัญคือ ตองใชบังคับกับบุคคลทุกคนอยางเทาเทียมกัน 
 2.1.3 หลักการพื้นฐานของหลักความเสมอภาคตอหนากฎหมาย 
  2.1.3.1 หลักนิติรัฐ (Rule of law) (ซ่ึงมีองคประกอบหลัก คือ หลักความเสมอภาคตอ
หนากฎหมาย) 
    หลักนิติรัฐเกิดข้ึนคร้ังแรกในประเทศเยอรมัน ชวงศตวรรษท่ี 17 ซ่ึงเปนเวลา
ใกลเคียงกับการเกิดหลักนิติธรรมในอังกฤษ (หลักนิติธรรมคือการตรากฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับและกติกาตางๆ ใหทันสมัยและเปนธรรม ตลอดจนเปนท่ียอมรับของสังคม โดยมีการ
ยินยอมพรอมใจและใหถือปฏิบัติรวมกันอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยรัฐปกครองภายใต
กฎหมาย ไมกระทําการตามอําเภอใจ) โดยท้ังสองหลักมีความคลายกันคือ ไมตองการใหมนุษย
ปกครองมนุษยดวยกันเอง แตตองการใหกฎหมายเปนผูปกครองมนุษย ซ่ึงหมายความวา ผูท่ีทรง
อํานาจบริหารปกครองบานเมืองจะกระทําการใดๆ ก็ตาม การกระทํานั้นจะตองสอดคลองกับ
กฎหมาย จะกระทําการขัดตอกฎหมายไมได โดยหลักนิติรัฐมีแนวคิดท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 
    1) กฎหมายไมเปดโอกาสใหผูปกครองใชอํานาจตามอําเภอใจ 
    2) บุคคลทุกคนตองเสมอภาคกันภายใตกฎหมาย 
    3) บุคคลจะตองสามารถทราบถึงจุดประสงคของกฎหมายท่ีจะใชบังคับตน 
และผลรายท่ีเกิดจากการฝาฝนเพื่อใหสามารถปฏิบัติตามใหถูกตองสอดคลองกับกฎหมายได  
    หลักนิติรัฐมีพัฒนาการมาตั้งแตศตวรรษท่ี 18 โดยมีการฟนตัวของความคิด
สํานักกฎหมายธรรมชาติ ท่ีสําคัญคือ เร่ืองสิทธิตามธรรมชาติ คือสิทธิท่ีมนุษยแตละคนมีติดตัวมา
ตามธรรมชาติ เชน สิทธิในชีวิต รางกาย สิทธิดังกลาวมนุษยแตละคนมีอยูโดยไมขึ้นกับรัฐและ
ไมข้ึนกับกฎหมายบานเมือง ตอมาสิทธิตามธรรมชาติไดกลายเปนองคประกอบสําคัญของหลักนิติรัฐ 
    ชวงปลายศตวรรษท่ี  18 ถึงตนศตวรรษท่ี 19 ราษฎรเรียกรองใหปกปองคุมครอง 
สิทธิในทรัพยสินตลอดจนเสรีภาพของตนมากข้ึน โดยเห็นวาการจะปกปองคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพดังกลาวได จะตองมีรัฐธรรมนูญท่ีกําหนดใหอํานาจรัฐผูกพันกับกฎหมาย กฎหมายตอง
กําหนดขอบเขตของรัฐ และควบคุมการใชอํานาจรัฐ โดยตองประกันสิทธิและเสรีภาพของปจเจก
บุคคล 
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    ปลายศตวรรษท่ี 19 แนวความคิดของสํานักกฎหมายบานเมืองเฟองฟู จึง
ปฏิเสธคําสอนวาดวยกฎหมายธรรมชาติ เพราะเห็นวาเปนส่ิงท่ีเล่ือนลอย ไมมีความแนนอน แนวคิด
กฎหมายบานเมืองตองการสรางความชัดเจน ม่ันคงใหเกิดข้ึนในระบบกฎหมาย กฎหมายท่ีตราข้ึน
ตองเปนอันหนึ่งอันเดียวกับความถูกตองเปนธรรม จึงเรียกรัฐดังกลาววา “รัฐตํารวจ” 
    ตอมาเกิดการตอตานจากฝายเสรีนิยม หลักนิติรัฐจึงไดรับการพัฒนาใหเปนนิติรัฐ
แบบเสรีนิยม โดยคํานึงถึงความยุติธรรม ทําใหปจจุบันนิติรัฐจะตองมีองคประกอบ 2 ดาน คือ ทาง
รูปแบบ และทางเนื้อหา13 
    สรุปไดวา นิติรัฐไมไดมีความหมายเฉพาะเปนการบังคับใหรัฐตองคุมครอง
สิทธิเสรีภาพของบุคคลเทานั้น แตยังเรียกรองใหตองดําเนินการดานตางๆ เพื่อใหเกิดความเปน
ธรรมในสังคมอยางแทจริงจึงจะบรรลุวัตถุประสงคแหงหลักนิติรัฐได โดยจะตองมีการสรางระบบ
การปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพและการยอมรับใหมีองคกรตุลาการข้ึนมา
โดยเฉพาะ (ศาลรัฐธรรมนูญ) อันเปนการปกปองคุณคาของรัฐธรรมนูญในฐานะท่ีเปนกฎหมาย
สูงสุดของรัฐ 
    (1) ความหมายและหลักความสําคัญของหลักนิติรัฐ  
     นิติรัฐ คือ รัฐหรือประเทศที่ปกครองดวยกฎหมาย หมายถึงรัฐและองคกร
ของรัฐท้ังหมดตองอยูภายใตกฎหมายท่ีรัฐหรือองคกรของรัฐนั้นตราข้ึน นิติรัฐมาจากคํา 2 คํา คือ 
คําวา “นิติ” หมายถึง กฎหมาย และคําวา “รัฐ” หมายถึง ประเทศซ่ึงมีองคประกอบ 4 ประการ ไดแก 
ดินแดน ประชากร รัฐบาล และอํานาจอธิปไตย เม่ือคําวา นิติรวมกับรัฐแลว จึงหมายถึง ประเทศท่ี
อยูภายใตขอบังคับของกฎหมายและการเคารพซ่ึงกฎหมาย การไมใชกฎหมายเกินกวาท่ีบัญญัติไว
หรือบังคับใชเฉพาะกรณี ฯลฯ14   
     ในโครงการสัมมนาประจําป พ.ศ. 2551 ของสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อ
ประชาธิปไตย เร่ือง “นิติรัฐ” ในสังคมไทย เม่ือวันท่ี 16-17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 มีทานนักวิชาการ
ไดใหความหมายเกี่ยวกับนิติรัฐไว เชน 
     ศาสตรจารย ดร.อมร จันทรสมบูรณ (อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา) 
กลาวไววา นิติรัฐไมมีขอบเขตท่ีแนนอนแลวแตประเทศใดจะกําหนดวาส่ิงเหลานั้นเปนนิติรัฐ โดย
อาจจะมีหลักเกณฑบางขอท่ียอมรับกันท่ัวไป เชน ถาไมมีกฎหมายกําหนดความผิดก็ไมมีความผิด 
หรือหลักความเสมอภาคตอหนากฎหมาย 

                                                 
13  วรพจน  วิศรุตพิชญ.  (2540).  ขอความคิดและหลักการพื้นฐานในกฎหมายมหาชน.  หนา 45-46. 
14  บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ.  เลมเดิม.  หนา 52-53. 
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     ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิติศักดิ์  ปรกติ อธิบายหลักการของนิติรัฐวา มีองค 
ประกอบ ดังน้ี 
     ก. มนุษยทุกคนมีศักดิ์ศรี มีความสําคัญเหนือส่ิงใด กฎหมายในสมัย
รัชกาลท่ี 4 ท่ีตัดสินคดีอําแดงเหมือน ท่ีวา กฎหมายถือวาหญิงเปนควาย ชายเปนคนน้ัน ไมยุติธรรม 
     ข. สิทธิเสรีภาพ เปนเร่ืองแดนอิสระของมนุษยท่ีกฎหมายจะเขาไป
แทรกแซงไมได เชน เสรีภาพในชีวิตรางกาย 
     ค. หลักความเสมอภาคตอหนากฎหมาย คือ ตองปฏิบัติตอทุกส่ิงเหมือน 
กันเทากัน 
     ง. อํานาจรัฐมีได แตตองมีเฉพาะท่ีกฎหมายใหเทานั้น ตางกับประชาชนท่ี
มีเสรีภาพเสมอ ถาไมมีกฎหมายหามไว 
     จ.  การยอมรับหลักเร่ืองอํานาจนั้น จะตองไดมาโดยชอบ และเอาไปใช
โดยชอบดวย เปนกรณีการแบงแยกอํานาจ   
      ศาสตราจารย ดร.สุพล  นิติไกรพจน กลาววา กรอบความคิดท่ีโลก
ยึดถือ เกี่ยวกับนิติรัฐ มี 3 ประการ คือ 
      (ก) มีกฎหมายเปนใหญโดยทุกคนเสมอภาคกัน 
      (ข) มีกฎหมายลายลักษณอักษรที่คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
      (ค) การมีผูพิพากษาที่เปนอิสระ 
      ดังนั้น หลักนิติรัฐจึงเปนหัวใจของกฎหมายและเปนเร่ืองท่ีทําให
ความคิดเร่ืองรัฐชาติหรือ Nation State เห็นชัดเจนข้ึน 
      จากแนวคิดดังกลาว กอใหเกิดหลักการตางๆ เชน หลักไมมีความผิดไม
มีโทษโดยปราศจากกฎหมาย หลักการหามลงโทษซํ้าซอน หรือหลักหามตรากฎหมายยอนหลัง เปน
ตน15 
    (2) องคประกอบของหลักนิติรัฐ  
     นิติรัฐมีองคประกอบหลัก 2 ประการ คือ องคประกอบในทางรูปแบบ และ
ในทางเนื้อหา16 

                                                 
15  นันทวัฒน  บรมานันท.  (2553).  รวมบทความกฎหมายมหาชน จากเว็บไซด www.pub-law.net.   

หนา  426-427. 
16  วรเจตน  ภาคีรัตน.  (2553).  รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต www.pub-law.net.   

หนา 434- 437. 
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     ก. องคประกอบในทางรูปแบบ การท่ีรัฐผูกพันตนไวกับกฎหมายท่ีองคกร 
ของรัฐตราข้ึนตามกระบวนการที่รัฐธรรมนูญกําหนด ท้ังนี้เพื่อจํากัดอํานาจรัฐอันเปนการประกัน
ความม่ันคงแหงนิติฐานะของบุคคล ประกอบดวยหลักยอยๆ ท่ีสําคัญ คือ  
      (ก) หลักการแบงแยกอํานาจ คือ การไมใหอํานาจรวมศูนยอยูท่ีองคกร
ใดองคกรหนึ่ง แตเปนการกระจายการใชอํานาจใหดุลและคานกัน 
          (ข) หลักความชอบดวยกฎหมาย คือ องคกรนิติบัญญัติ บริหารตุลาการ 
ตองกระทําการโดยไมขัดตอกฎหมาย ดานบริหารจะตองมีกฎหมายใหอํานาจฝายปกครองกระทํา
การ หากไมมีกฎหมายใหอํานาจแลว การกระทํายอมไมชอบดวยกฎหมาย 
          (ค) หลักประกันสิทธิในกระบวนการพิจารณาในช้ันเจาหนาท่ีและศาล 
ราษฎรสามารถตอสูปองกันสิทธิของตนในกระบวนการตางๆ ของรัฐไดอยางเต็มท่ี 
          (ง) หลักประกันสิทธิของปจเจกบุคคลในการเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรม รัฐตองกําหนดกระบวนการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทระหวางเอกชนดวยกันอยางมี
ประสิทธิภาพ 
     ข. องคประกอบในทางเนื้อหา มีหลักการสําคัญหลายประการ เชน 
      - การท่ีรัฐประกันสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐาน โดยบัญญัติไวเปนคาบังคับ
ในรัฐธรรมนูญ เรียกรองใหรัฐกระทําการโดยยุติธรรม ถูกตอง ชัดเจน และการตรากฎหมายตองไมมี
ผลยอนหลังใหเปนผลรายแกบุคคล นอกจากนี้นิติรัฐในทางเนื้อหา ยังกําหนดใหสิทธิข้ันพื้นฐาน
เปนกฎหมายโดยตรงดวย ดังนั้น บทบัญญัติวาดวยสิทธิข้ันพื้นฐานของบุคคลตามหลักนิติรัฐท่ี
ปรากฏในเยอรมัน จึงมี 2 มิติ คือ 
       (ก) สิทธิข้ันพื้นฐานมีลักษณะเปนสิทธิท่ีปจเจกบุคคลสามารถยก 
ข้ึนใชยันรัฐได และสามารถเรียกรองใหรัฐกระทําการท่ีเปนประโยชนแกตนดวย 
       (ข) สิทธิข้ันพื้นฐานยอมมีฐานะเปนกฎหมายท่ีผูกพันรัฐทุกองคกร
โดยตรง 
      - หลักความพอสมควรแกเหตุ เรียกรองใหการใชอํานาจรัฐเปนไป
อยางพอเหมาะพอประมาณเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีชอบธรรม โดยใชเคร่ืองมือหรือมาตรการ
ทางกฎหมายท่ีพอเหมาะพอประมาณดวย 
      - หลักหามกระทําการตามอําเภอใจของรัฐ รัฐตองกระทําการโดย
เคารพตอหลักความเสมอภาค ปฏิบัติตอส่ิงท่ีมีสาระสําคัญเหมือนกันใหเหมือนกัน และปฏิบัติตอส่ิง
ท่ีมีสาระสําคัญตางกันใหตางกันออกไปตามสภาพของส่ิงนั้น 
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      ในแงของระบบกฎหมายไทยนั้น พยายามจะพัฒนาตามแนวทางหลัก 
นิติรัฐในภาคพ้ืนยุโรป โดยยอมรับหลักการแบงแยกอํานาจ หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ และหลักการประกันสิทธิเสรีภาพของราษฎร รวมถึงหลักความเสมอภาคตอหนา
กฎหมายดวย 
  2.1.3.2 หลักการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
    สิทธิมนุษยชนเปนสิทธิประจําตัวท่ีไมอาจพรากหรือแยกออกจากบุคคลผูเปน
เจาของไดแตก็มีสิทธิหลายๆ ดานท่ีอาจถูกจํากัดการใชโดยรัฐ เพราะตามความเปนจริง สิทธิเปนส่ิง
ท่ีมีขอบเขต คือจะใชสิทธิกระทบถึงบุคคลอ่ืนหรือสังคมโดยรวมไมได ดังนั้น กฎหมายระหวาง
ประเทศจึงยอมรับการจํากัดสิทธิบางประเภทได 
    สาเหตุท่ีจําตองมีการจํากัดเสรีภาพของมนุษยบางประเภท เชน ทฤษฎีสัญญา
ประชาคมของ ฌอง  ฌารค  รุสโซ อธิบายถึงการพึ่งพาระหวางปจเจกชนกับรัฐ ในขณะที่พลเมือง
ยอมอยูภายใตอาณัติของรัฐก็เพื่อใหรัฐเปนผูปกครองจึงยอมจํากัดสิทธิอิสรภาพของตนลงโดยรัฐมี
หนาท่ีคุมครองสิทธิของบุคคล และในการปกครองนั้นรัฐจําเปนตองจัดการทุกอยางเพื่อใหทุกคน
ในสังคมไดรับประโยชนสูงสุด ดังนั้นจึงอาจมีการจํากัดสิทธิบางประการเพ่ือประโยชนอ่ืน ๆ ของ
สังคมโดยรวม เชน ความม่ันคงของรัฐ ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ความสงบเรียบรอยและศีลธรรม
อันดีของสังคม 
    การจํากัดสิทธิมนุษยชนเกิดจากความจําเปนสองประการ ประการแรก คือ
ความจําเปนทางดานกฎหมาย เพ่ือใหบรรลุถึงการบังคับตามสิทธิ  ประการท่ีสอง ความจําเปนดาน
การเมือง เพื่อใหบรรลุถึงประโยชนของสังคมโดยรวม 
    อยางไรก็ตามมิใชวารัฐจะจํากัดสิทธิมนุษยชนอันเปนสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐาน
ไดตามอําเภอใจหรืออางเพียงวากฎหมายให อํานาจไว  แตควรจะมีหลักเกณฑ ท่ีชอบธรรม ในการ 
จํากัดสิทธิดังกลาว ซ่ึงก็คือหลักนิติรัฐโดยจะตองมีวัตถุประสงคท่ียอมรับไดในสังคมประชาธิปไตย 
และตองสอดคลองกับขอกําหนดอันยุติธรรมของศีลธรรม ความสงบเรียบรอยของประชาชาติและ
สวัสดิการโดยท่ัวไปดวย 
    เกณฑการพิจารณาการจํากัดสิทธิของบุคคลท่ีถือวามีความชอบธรรมไมขัดกับ
หลักความเสมอภาคตามแนวของศาลยุโรป มีดังนี้ 
    (1) การจํากัดสิทธิเสรีภาพตองกระทําโดยกฎหมายหรือสอดคลองกับกฎหมาย
เพื่อใหบุคคลรูขอบเขตในสิทธิของตน 
    (2) กฎหมายท่ีจํากัดสิทธิตองมีความจําเปนเพื่อท่ีจะใหบรรลุถึงเปาหมายใน
การปกครอง คือ เพื่อการดํารงอยูรวมกันของบุคคลท่ีมีความหลากหลายในสังคม ไมใชเปนการ

DPU



21 
 

บังคับใชกฎหมายใหมีผลในทางปฏิบัติเทานั้นและเปาหมายดังกลาวตองเปนท่ียอมรับในสังคม
ประชาธิปไตยดวย เชน เพื่อปองกันสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน หรือเพ่ือประโยชนสวนรวม เปนตน 
    (3)  มีความสมเหตุสมผลตอวัตถุประสงค แมจําเปนตองจํากัดสิทธิแตก็ตองไม
ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของบุคคลจนเกินความจําเปน17 
    แนวทางในการบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคในรัฐธรรมนูญ
ของหลายๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทยนั้นอาจทําใหเกิดการใชอํานาจรัฐเกินขอบเขตไดอยาง
สะดวก โดยเฉพาะในประเทศที่ไมมีการควบคุมการออกกฎหมายและระบบตรวจสอบทบทวน
กฎหมาย เพราะรัฐมักจะอางวารัฐธรรมนูญใหอํานาจไว แมแนวคิดในเร่ืองสิทธิมนุษยชนจะยอมรับ
ในการจํากัดสิทธิเสรีภาพแตกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศท่ีใช
ระบบนิติรัฐตามระบอบประชาธิปไตยไดมีการถวงดุลระหวางการรับรองสิทธิและการจํากัดสิทธิมิ
ใหรัฐออกกฎหมายจํากัดสิทธิตามอําเภอใจไว เพราะถือวาการรับรองสิทธิเปนหลักท่ัวไป สวนการ
จํากัดสิทธิเปนขอยกเวนใชไดกรณีจําเปนจริง ๆ เทานั้น 
  2.1.3.3 หลักการไมเลือกปฏิบัติ 
    หลักการไมเลือกปฏิบัติ เปนหลักการพ้ืนฐานในกฎหมายสิทธิมนุษยชน 
เกิดข้ึนคร้ังแรกในกฎบัตรสหประชาชาติโดยกําหนดใหรัฐตองสงเสริมการคุมครองสิทธิมนุษยชน 
โดยไมมีการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากเหตุผลทางดานเผาพันธุ เพศ ภาษา และศาสนา ตอมาหลักการนี้
ไดบรรจุในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ 2 โดยไดทําใหชัดเจนข้ึนวา บุคคลยอมมีสิทธิ
และเสรีภาพบรรดาที่ระบุไวในปฏิญญาสากลนี้ ทั้งนี้โดยไมมีการจําแนกความแตกตางเรื่องใดๆ 
ตอมา ตราสารสิทธิมนุษยชนเกือบทุกเร่ืองไดบรรจุหลักการนี้ไวในบทบัญญัติท่ัวไปของอนุสัญญา
หรือกติกานั้นๆ เชน กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และกติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม บัญญัติหลักการไมเลือกปฏิบัติไว
ในขอ 2 , อนุสัญญาขององคการเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรม (UNESCO) วาดวยการหาม
เลือกปฏิบัติในดานการศึกษา และอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรปและอเมริกาบัญญัติไวในขอ 1 เปนตน 
    หลักการไมเลือกปฏิบัติมี 2 ประการ คือ 
    (1)  ความเทาเทียมกัน คือ หามมิใหมีการปฏิบัติท่ีแตกตางในการดําเนินการ
ใดๆ ของรัฐ การใหสิทธิหรือประโยชนใดๆ แกบุคคลตองใหโดยอยูบนพื้นฐานแหงความเทาเทียม
กันโดยไมมีการเลือกปฏิบัติหรือใหสิทธิพิเศษแกบุคคลใดๆ 

                                                 
17 บรรเจิด สิงคะเนติ และ สมศักด์ิ นวตระกูลพิสุทธิ์.  (2542, พฤษภาคม-สิงหาคม).  "หลักความได 

สัดสวนตามหลักกฎหมายของเยอรมันและฝรั่งเศส."  ศาลรัฐธรรมนูญ, 1, 2.  หนา 40-70. 
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    (2) โอกาสเทาเทียมกัน คือ การทําใหบุคคลท่ีอยูในฐานะท่ีมีโอกาสในการใช
สิทธิดอยกวาคนอ่ืน ไดมีโอกาสใชสิทธินั้นอยางเทาเทียมกัน รัฐตองมีมาตรการพิเศษตอบุคคล
เหลานั้น 
    เพราะฉะน้ัน กฎหมายท่ีเปนธรรมจึงตองยอมใหปฏิบัติตอบุคคลใหแตกตาง
กันไดตามสภาพแหงบุคคลท่ีไมเหมือนกัน เชน คนพิการ เด็ก คนกลุมท่ีขาดโอกาส เนื่องจากปจจัย
บางอยางท่ีไมสามารถอุปโภคสิทธิไดอยางเต็มความสามารถทั้งนี้เพ่ือใหบุคคลเหลานั้นไดบรรลุถึง
การมีสิทธิมนุษยชนท่ีเทาเทียมกันกับคนอ่ืน 
     สําหรับรัฐธรรมนูญของไทยไดมีบทบัญญัติหามเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอัน
เนื่องมาจากความแตกตางในเร่ืองตางๆ ไวอยางชัดเจน เชน สภาพรางกายหรือสุขภาพ ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ดังนั้นการตีความเร่ืองการเลือกปฏิบัติจึงข้ึนอยูกับความรู ความเขาใจ ตระหนัก 
ถึงสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูตีความดวย เชน คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ท่ี  16/2545 ท่ีวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตุลาการฯ กําหนดใหผูสมัครสอบคัดเลือก 
ตองผานการตรวจรางกายโดยคณะกรรมการแพทย ซ่ึง กต.กําหนด อันเปนผลใหผูพิการทางรางกาย 
ท่ีเปนโปลิโอไมมีสิทธิสอบ ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวา “เปนไปตามความจําเปนเหมาะสมของฝาย
ตุลาการ มีลักษณะเขาขอยกเวนของรัฐธรรมนูญ ไมเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมแต
อยางใด” 
     รองศาสตราจารย จรัญ โฆษณานันท นักกฎหมายสิทธิมนุษยชนไดตั้งขอสังเกต 
คําวินิจฉัยคดีนี้ไวอยางนาคิดวา แทนท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะกลาวถึงความสามารถหรือไมสามารถ
ของบุคคลพิการในการปฏิบัติหนาที่พื้นฐานของผูพิพากษาอันเปนเนื้องานที่สําคัญจําเปน
ในการพิจารณาตัดสินคดีซ่ึงเปนเร่ืองการใชความรูความสามารถตลอดจนคุณธรรมในตัวบุคคล
เปนสําคัญ ศาลรัฐธรรมนูญกลับเล่ียงไปหยิบยกประเด็นปลีกยอยในการปฏิบัติหนาท่ีผูพิพากษาคือ
เร่ืองการเดินเผชิญสืบท่ีเกี่ยวของกับการเดินทางไปปฏิบัติหนาท่ีนอกศาล ท้ังท่ีแทจริงในการปฏิบัติการ
เดินเผชิญสืบเปนกรณีท่ีนานๆ คร้ังจึงจะปรากฏ และศาลก็มีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการเดินเผชิญสืบตามท่ี
คูความรองขอได หากเห็นวาไมมีเหตุอันควรยิ่งหันมาพิจารณาเร่ืองบุคลิกลักษณะท่ีดีของผูพิพากษา
อันมีขอพิจารณาในเชิงอัตวิสัยอยูมาก ก็ยิ่งมองเห็นขอออนในโลกทัศนท่ีคํานึงเพียงลักษณะ
ภายนอกของบุคคล แทนท่ีจะเนนความสําคัญของความรูความสามารถและคุณธรรมภายในตัวบุคคล
ซ่ึงเปนผูใชอํานาจประสิทธิประสาทความยุติธรรมแกแผนดิน18 

                                                 
18 จรัญ โฆษณานันท.  (2546).  "ความพิการของกฎหมายและผูบังคับใชกฎหมายกรณีสองทนายความ 

โปลิโอ."  วารสารนิติสังคมศาสตร, 1, 1.  หนา 33. 
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     เร่ืองของคานิยมสังคมไทยท่ีเปนเสมือนเชิงอรรถเพ่ิมเติมของคําวินิจฉัยช้ีใหเห็น
ถึงความเปนกฎหมาย (ในคําวินิจฉัย) ท่ีไมไดเคารพผูกพันตอหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หรือ
หลักการไมเลือกปฏิบัติอันเปนหลักการสากลที่เปนฐานทางปรัชญาของรัฐธรรมนูญ คานิยม
ความเชื่ออัตวิสัยในตัวบุคคลผูใชอํานาจจึงกลายเปนปจจัยชี้ขาดการตีความหรือการสถาปนา
ความเปนกฎหมายท่ีแทจริง โดยปดทับบดบังการดํารงอยูและความงดงามของหลักการอุดมคติใน
รัฐธรรมนูญ19 
  2.1.3.4 กฎหมายกับความยุติธรรม 
    ความยุติธรรม เปนคําท่ีนักกฎหมายนิยมอางถึงมาก แตก็เปนปญหามากเชนกัน 
พระเจาพี่ยาเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ บิดาแหงกฎหมายไทย ทรงสอนนักกฎหมายเกี่ยวกับ
เรื่องความยุติธรรมวา “คําท่ียกวายุติธรรมเปนคําไมดี เพราะเปนการที่ทุกคนเห็นตางกันตามนิสัย 
ซ่ึงไมเปนกิริยาของกฎหมาย กฎหมายตองเปนยุติ จะเถียงแปลกออกไปไมได แตเราเถียงไดวา
อยางไรเปนยุติธรรมไมยุติธรรมทุกเม่ือทุกเร่ือง”  
       นอกจากนี้ยังมีปรากฏในการพิจารณาคดีในคําพิพากษาฎีกาท่ี 144//2455 
วินิจฉัยวา “ความยุติธรรมแปลวาความประพฤติอันชอบดวยพระราชกําหนดกฎหมายเทานั้น 
ความเห็นสวนบุคคลยอมแปรปรวนไปตางๆ ไมมียุติ เปนยุติธรรมไมไดเลย”  
       ตอมามีการกลาวถึงความยุติธรรม เชน ศาสตราจารย ดร.หยุด แสงอุทัย กลาว
วา “การใชกฎหมายตามถอยคําและตามเจตนารมณของกฎหมายนั่นแหละคือความยุติธรรม” และ
ศาสตราจารย จิตติ ติงศภัทิย ยังเนนวา ตองเปนความยุติธรรมตามกฎหมายเทานั้น20 
       พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแกนักศึกษาของสํานัก
อบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา เม่ือ 7 สิงหาคม พ.ศ.2515 
     “กฎหมายท้ังปวงนั้น เราบัญญัติข้ึนเพ่ือใชเปนปจจัยสําหรับรักษาความยุติธรรม 
กลาวโดยสรุปคือ ใชเปนแบบแผนแหงความประพฤติปฏิบัติของมหาชนสถานหนึ่งกับใชเปน 
แมบทในการพิจารณาตัดสินความประพฤติปฏิบัตินั้นๆ ให เปนไปโดยถูกตองเท่ียงตรงอีกสถาน 
หนึ่ง 
    โดยท่ีกฎหมายเปนแคเคร่ืองมือในการรักษาความยุติธรรมดังกลาว จึงไมควรที่
จะถือวามีความสําคัญยิ่งไปกวาความยุติธรรม หากควรจะตองถือวาความยุติธรรมมากอนกฎหมาย

                                                 
19  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  (2548).   เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชน หนวยท่ี 1-4.  

หนา 29-31. 
20  จุลกิจ  รัตนมาศทิพย.  (2552).  วิถีฎีกามหาชน วาทกรรมวาดวยสังคม, กฎหมายและความยุติธรรม

ในประเทศไทย เลม 3 หลักการสําคัญแหงกฎหมาย.  หนา 215-216. 
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และอยูเหนือกฎหมาย การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใดๆโดยคํานึงถึงแตความถูกผิดตามกฎหมาย
เทานั้น ดูจะไมเปนการเพียงพอ จําตองคํานึงถึงความยุติธรรมซ่ึงเปนจุดประสงคดวยเสมอ .............” 
    จากพระบรมราโชวาทดังกลาว ศาสตราจารย ธานินทร  กรัยวิเชียรไดกลาววา 
ไมมีส่ิงใดสําคัญยิ่งไปกวาความยุติธรรม การบัญญัติกฎหมายก็ดี การบังคับใชกฎหมายก็ดี การ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดีก็ดี พวกนักกฎหมายท้ังปวงไดกระทําโดยคํานึงถึงความยุติธรรมเพียงพอ
หรือไม หรือเราเพียงยึดถือตัวบทกฎหมายและแนวปฏิบัติเดิมๆ จนไดละเลยความยุติธรรมท่ีแทจริง
ไปเสียแลว 
       ความยุติธรรม ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมาย 
ของความยุติธรรม คือ ความเท่ียงธรรม ชอบธรรม ชอบดวยเหตุผล 
       ประมวลกฎหมายของพระเจาจักรพรรดิจัสติเนียน กลาวถึงความยุติธรรมไววา 
ความยุติธรรมคือเจตจํานงอันแนวแนตลอดกาลท่ีจะใหแกทุกคนตามสวนท่ีเขาควรจะได ซ่ึง
ศาสตราจารยปรีดี  เกษมทรัพย ไดตั้งขอสังเกตวา คํานิยามดังกลาวกอใหเกิดจิตสํานึกข้ึนในใจของ
นักกฎหมายและเปนหลักยึดเหน่ียวเสมอมา ถือกันวาเปนคุณธรรมของนักกฎหมายท่ีสําคัญยิ่งใน
วัฒนธรรมตะวันตก และการปลูกฝงวานักนิติศาสตรหรือตุลาการผูวินิจฉัยคดีจะตองต้ังใจม่ันฝกตน
ฝกจิตใจใหตั้งมั่นอยูในเจตจํานงเชนนั้นจึงจะไดช่ือวาเปนผูอํานวยความยุติธรรมอยางแทจริงและ
การปฏิบัติตนเชนนั้นสงตอกันมาหลายรอยป นับเปนเสาเอกคํ้าสถาบันยุติธรรมใหไดรับการยกยอง
และการยอมรับนับถือใหเปนสถาบันสําหรับช้ีขาดกรณีพิพาทจากคูกรณีอยางเต็มใจตลอดมา21 
       จอหน โรลส  ศาสตราจารยวิชาปรัชญาชาวอเมริกัน กลาววา ความยุติธรรม
ไดแก เร่ืองท่ีบุคคลซ่ึงมีเหตุผลถือวาเปนเร่ืองท่ีชอบธรรม ถาหากบุคคลเหลานั้นตองวินิจฉัยในเร่ือง
นั้น ท้ังนี้ โดยท่ีตนเองไมมีทางลวงรูเลยวาตนเองจะมีสวนเกี่ยวของกับเร่ืองนั้นอยางไรบาง22 
       ลอรดเดนนิ่ง  อดีตอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณของอังกฤษท่ีมีความสามารถ
สูงยิ่ง กลาววา ความยุติธรรม ไดแก เร่ืองท่ีบุคคลในสังคมซ่ึงเปนบุคคลท่ีมีเหตุผล มีความรูสึกผิด
ชอบ เช่ือม่ันวาเปนเร่ืองท่ีชอบธรรม23 

                                                 
21  พัชร  นิยมศิลป.  (2553).  ความยุติธรรมกับการปฏิวัติรัฐประหาร: เมื่อแนวคิดสํานักกฎหมาย

บานเมืองกําลังถูกทาทาย.  สืบคนเมื่อ 12 มีนาคม 2554, จาก http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1420 
22  ลม  เปล่ียนทิศ.  (2548).  กฎหมายกับความยุติธรรม.  หนา  5. 
23  ภูริชญา วัฒนรุง.  (2551).  ศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายและความยุติธรรม.  สืบคนเมื่อ 10 มีนาคม 

2554, จาก  http://www.archanpoo.net/index.php?option=com_content&view=article&id=29:2008-12-01-
17-02-55&catid=1:article&Itemid=3   

DPU



25 
 

    จะเห็นไดวาการท่ีจะพิจารณาวาเร่ืองใดยุติธรรมหรือไม ไมควรจะถือเอา
ความเห็นของผูวินิจฉัยหรือผูพิพากษาผูใดผูหนึ่งเปนสําคัญ หากแตถือเอาความเห็นของบุคคล
ธรรมดาท่ีมีเหตุผล มีความรูสึกรับผิดชอบ เช่ือวาเปนเร่ืองท่ีชอบธรรม เรียกไดวาเปนขอทดสอบ
แบบภาวะวิสัย มิใชแบบอัตตวิสัย ซ่ึงถือตามความคิดเห็นของผูพิพากษาหรือปจเจกชนคนใดคน
หนึ่งเปนสําคัญ 
       ศาสตราจารยธานินทร กรัยวิเชียร เห็นดวยกับวิธีการพิจารณาแบบภาวะวิสัยนี้ 
เพราะในการพิจารณาอรรถคดีควรมีความยุติธรรมเพียงหนึ่งเดียว หากใชวิธีพิจารณาวาส่ิงใดเปน
ธรรมตามแบบอัตตวิสัย ความยุติธรรมในอรรถคดีก็จะไมแนนอนข้ึนอยูกับความคิดเห็นสวนตัว
ของผูพิพากษาท่ีทําการพิจารณาพิพากษาคดีนั้น แตหากยึดถือวาจะตองพิจารณาตามความเห็นของ
บุคคลธรรมดาท่ีมีเหตุผล ความยุติธรรมในอรรถคดีก็จะมีเพียงประการเดียว คือความยุติธรรมท่ีคน
สวนใหญในสังคมเห็นชอบ ผูพิพากษาจะนําความคิดเห็นหรือความเช่ือสวนตัวของตนมาปะปน
มิได24 
       สํานักกฎหมายธรรมชาติ เห็นวา ความยุติธรรมกับกฎหมายคือส่ิงเดียวกัน 
กฎหมายจะขัดแยงกับกฎธรรมชาติ ซ่ึงอีกนัยหนึ่งคือความเสมอภาคไมได หากขัดก็ไมอาจเรียกได
วาเปนกฎหมาย 
       สํานักกฎหมายบานเมือง เห็นวา กฎหมายกับความยุติธรรมสามารถแยกจาก
กันไดโดยส้ินเชิง เม่ือเปนกฎหมายทุกคนตองปฏิบัติตามโดยไมตองคํานึงถึงความยุติธรรม 
    สําหรับประเทศไทย เดิมใชคัมภีรพระธรรมศาสตรอันมีลักษณะใกลเคียงกับ
กฎหมายธรรมชาติ คือถือวากฎหมายคือความยุติธรรมท่ีพระเจาสรางข้ึนและไมสามารถเปล่ียน 
แปลงได และมีพระราชศาสตร ซ่ึงเปนพระบรมราชวินิจฉัยอรรถคดีของพระมหากษัตริยท่ีกลายมา
เปนกฎหมายและใชบังคับตอมา แตจะตองไมขัดแยงกับพระธรรมศาสตรและความยุติธรรมดวย 
ตอมาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีการปฏิรูประบบกฎหมายใหเปนตามหลัก
กฎหมายตะวันตก โดยยึดถือตามแนวกฎหมายบานเมือง และไดยึดถือมาตลอดจนปจจุบัน คือ เม่ือมี
กฎหมายบัญญัติในเร่ืองใดแลว ศาลมีหนาท่ีเพียงปรับบทใหเขากับคดีความท่ีพิพาทเทานั้น ไมมี
อํานาจแกไขหรือบัญญัติกฎหมายข้ึนเอง หากเห็นวากฎหมายไมยุติธรรมตองแกไขต้ังแตฝายนิติ
บัญญัติ ศาลไมมีสิทธิแกไขกฎหมายไดตามอําเภอใจ อยางไรก็ดี เพื่อแกไขคุณลักษณะท่ีตายตัวและ
ทําใหความยุติธรรมตามกฎหมายมีความใกลเคียงกับความยุติธรรมตามธรรมชาติมากข้ึนจึงมี
กฎหมายจํานวนมากเปดโอกาสใหศาลใชดุลพินิจในการตัดสินคดี ศาลก็ยอมถือเอาความยุติธรรม
ตามธรรมชาติเปนแนวทางได 
                                                 

24  ธานินทร  กรัยวิเชียร.  (2547).  กฎหมายกับความยุติธรรม.  หนา 1-10. 
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       หลักแหงความยุติธรรมเปนหลักการสําคัญดั้งเดิมท่ีเกิดข้ึนนับต้ังแตกฎหมาย
เกิดข้ึนในโลกนี้ แตก็ยังคงถกเถียงถึงความหมายของความยุติธรรมจนเกิดเปนแนวความคิดท่ี
หลากหลาย แตแนวความคิดหลักท่ีเปนท่ียอมรับ คือ ความเทาเทียมตามสถานะเดิมท่ีเปนอยูของแต
ละคน เปนการชดเชยใหเขากลับไปอยูในฐานะกอนท่ีเขาจะเสียหายหรือถูกละเมิดใหเกิดความไม
ยุติธรรม โดยหลักความยุติธรรมจะสัมพันธอยางตอเนื่องกับหลักความสุจริตและความถูกตอง 
    1) ความยุติธรรมโดยเสมอภาค 
                  บุคคลยอมแตกตางกันบางในรายละเอียด ความยุติธรรมโดยเสมอภาคจึง
มิใชความเทาเทียมกันทางปริมาณแตเปนความเสมอภาคโดยหลักการตามกฎหมายเพ่ือสิทธิหนาท่ี
และผลประโยชนของบุคคล ไดแก การรับรอง คุมครอง และปองกัน รวมถึงการไมเลือกปฏิบัติตาม
อําเภอใจ เปนตน หลักความเสมอภาคเปนหลักท่ัวไปท่ีรัฐธรรมนูญทุกประเทศใหการรับรอง รวมถึง 
รัฐธรรมนูญของไทยก็รับรองไวเชนกัน ในมาตรา 30 และมาตรา 31 ท้ังนี้หลักความยุติธรรมโดย
เสมอภาคไดถูกจําแนกออกเปน 3 ดาน 
                    (1)  ความเสมอภาคดานปจจัยพื้นฐาน ซ่ึงไดรับการรับรองตามกฎหมาย 
ไดแก ความเสมอภาคในสิทธิ, ความเสมอภาคในผลประโยชนอันพึงมีพึงไดและความเสมอภาคใน
หนาท่ีการงานหรือความรับผิดชอบอยางเทาเทียมกัน โดยกฎหมายใหปจจัยท้ังสามดังกลาวมีความ
เสมอภาคเทาเทียมกันเพราะเกี่ยวของสัมพันธกันเสมอ 
     (2)  ความเสมอภาคดานโอกาส ไดแก โอกาสท่ีจะใชสิทธิของตนท่ีพึงมีพึง
ได , โอกาสที่จะไดรับความเสมอภาคในผลประโยชนท่ีพึงไดตามกฎหมายและโอกาสท่ีจะไดรับ
การปฏิบัติอยางเสมอภาคในหนาท่ีการงานอยางเทาเทียมกันตามกฎหมาย ท้ังนี้ไดมีการบัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในมาตรา 50 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 สวนท่ี 6 มาตรา 43 และ มาตรา 44 
        (3)  ความเสมอภาคดานการคุมครองของกฎหมาย ไดแก การไดรับความ
คุมครองอยางเสมอภาคในสิทธิของตน, การรับรองอยางเสมอภาคในผลประโยชนท่ีพึงไดและการ
รับรองอยางเสมอภาคในหนาท่ีการงานอยางเทาเทียมตามกฎหมาย 
          เม่ือมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ ยอมทําใหความยุติธรรมเสีย
ไป ผูถูกละเมิดสามารถยกบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญมาใชสิทธิทางศาลหรือเปนขอตอสูในศาลได 
กรณีเกิดปญหาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญจนทําใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามทีรัฐธรรมนูญ 
คุมครอง ผูถูกละเมิดหรือเสียสิทธิเสรีภาพอาจฟองศาลรัฐธรรมนูญใหช้ีขาดตัดสินไดโดยตรง 
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    2) ความยุติธรรมโดยกระบวนการนิตินัย 
                   คือ ความยุติธรรมท่ีเกิดข้ึนในทางปฏิบัติจากวิธีการหรือกระบวนการทาง
กฎหมาย โดยมีสารัตถะ คือ ความยุติธรรมในการใชกฎหมายและความยุติธรรมของการกระทําทาง
ปกครอง, ความยุติธรรมตามวิถีทางท่ีถูกตองแหงกฎหมาย และความยุติธรรมตามหลักนิติรัฐ 
                    ความยุติธรรมตามกฎหมายจึงมิใชการเลือกใชกฎหมายเพียงบางสวนหรือ
วินิจฉัยเฉพาะความถูกตองตามตัวบทกฎหมายเทานั้นจะตองสามารถเยียวยาแกไขปญหาจนยุติได 
    3) ปญหาและการแกปญหาเร่ืองความยุติธรรมในกฎหมาย 
     ปญหาเร่ืองความยุติธรรมในกฎหมายมี 2 ประเภท ดังนี้ 
                     (1) ตัวบทกฎหมายไมยุติธรรม กฎหมายบางฉบับมุงลงโทษผูกระทําผิด
เพื่อความสะใจหรือเอ้ือประโยชนใหบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งโดยไมเปนธรรม บางฉบับก็ขาดความ
พอดีกําหนดโทษผูกระทําผิดอยางรุนแรงและไมเปดโอกาสใหตุลาการใชดุลพินิจพิจารณาลงโทษ 
     (2) การใชตัวบทกฎหมายท่ีมีความยุติธรรมอยางไมยุติธรรม เปนการขาด
ทัศนคติและความเคารพในตัวบทกฎหมายของผูเกี่ยวของ โดยเฉพาะฝายบริหารผูมีอํานาจใช
กฎหมายบางคร้ังก็กระทําผิดเสียเอง 
    การแกปญหาดังกลาว คือ 
    1) ฝายนิติบัญญัติ ตองตรากฎหมายโดยไตรตรองอยางถ่ีถวนวาทําอยางไรให
บทกฎหมายเปนธรรม และไมควรบัญญัติกฎหมายตายตัวเพราะจะกอใหเกิดความอยุติธรรมอยาง
แนนอน ควรใหผูใชกฎหมายมีโอกาสใชดุลพินิจตามสมควร 
       2) ฝายบริหาร ควรใชกฎหมายใหเกิดความเปนธรรมตามเจตนารมณของฝาย
นิติบัญญัติ 
    3) ฝายตุลาการ ตองตัดสินคดีตามกฎหมายและตามเจตนารมณของฝายนิติ
บัญญัติแตหากกฎหมายท่ีฝายนิติบัญญัติตราข้ึนใชบังคับนั้นไมยุติธรรมตามแนวปฏิบัติในปจจุบัน 
ศาลก็จะตองตัดสินคดีตามกฎหมาย จะตัดสินคดีตามความยุติธรรมในทัศนะของศาลไมได หากศาล
ตัดสินคดีความโดยฝาฝนกฎหมาย ก็เทากับวาศาลกระทําผิดกฎหมายเสียเอง และกาวลวงเขาไปใน
อํานาจหนาท่ีของฝายนิติบัญญัติ 
 
2.2 ความหมายของสิทธิ 
  สิทธิมีหลากหลายความหมาย และนักกฎหมายหรือนักคิดหลายทานท่ีใหคําจํากัดความไว 
เชน 
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  Thomas Hobbes กลาววา สิทธิเปนเร่ืองธรรมชาติของมนุษยท่ีมนุษยทุกคนพึงมีสิทธิใน
การกระทําทุกเร่ืองและเห็นวาสิทธินั้นมีความใกลเคียงกับเสรีภาพ  
  Aquinas อธิบายวา สิทธิ เปนบางส่ิงท่ีเปนผลประโยชนท่ีบุคคลพึงมีและเปนคุณคา
ในทางศีลธรรม สิทธิมีความเปนพิเศษในตัวเอง 
  นอกจากนี้ยังมีความเห็นจากในสวนของหนวยราชการและนักวิชาการอีกมากมาย เชน 
  ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหคําจํากัดความสิทธิ 
หมายถึง ความสําเร็จ (กฎ) อํานาจท่ีจะกระทําการใดๆ ไดอยางอิสระโดยไดรับการรับรองจาก
กฎหมาย25 
  ศาสตราจารย ดร.หยุด แสงอุทัย ใหความหมายของสิทธิไว สิทธิเปนอํานาจท่ีกฎหมาย
ใหไวโดยมีเจตจํานงของตนเอง เปนการมองในแงของเน้ือหา สวนการถือวาสิทธิคือประโยชนท่ี
กฎหมายคุมครองเปนการมองในแงจุดประสงคของสิทธิ ปจจุบันถือวาสิทธิเปนประโยชนและควร
ถือวาสิทธิ คือ อํานาจท่ีกฎหมายใหเพ่ือสําเร็จประโยชนท่ีกฎหมายคุมครอง อยางไรก็ตาม มีความ 
เห็นวาความหมายของคําวาสิทธิ ไดแก ประโยชนท่ีกฎหมายรับรองและคุมครองให หมายถึง เปน
ประโยชนท่ีกฎหมายรับรองวามีอยูและเปนประโยชนที่กฎหมายคุมครอง คือ คุมครองมิใหมีการ
ละเมิดสิทธิรวมท้ังบังคับใหเปนไปตามสิทธิในกรณีท่ีเปนละเมิดดวย26 
  สถิตย เล็งไธสง อธิบายวา สิทธิสืบความหมายมาจากอํานาจและอํานาจมาจากพละหรือ
กําลังซ่ึงเกิดจากรางกายตามท่ีธรรมชาติใหมา อยางไรก็ตามการใชอํานาจหรือพลกําลังนี้จะใชได
เทาท่ีกฎหมายรับรองเทานั้น27 
  นพนิธิ สุริยะ ยังอธิบายวา สิทธิเปนส่ิงท่ีกฎหมายคุมครองใหนั้นเปนการมองใน
ความหมายที่แคบเพราะสิทธิอาจไดรับการคุมครองจากปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมิใชกฎหมาย เชน อาจเกิดจาก
จารีตประเพณีหรือศีลธรรม28 
  Paton G.W. อธิบายวา สิทธิ คือ ความสามารถของบุคคลท่ีจะทําอะไรไดตามท่ีกฎหมาย
รับรอง29 

                                                 
25  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525.  หนา 838. 
26  หยุด  แสงอุทัย.  (2530).  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป.  หนา  205-206. 
27  สถิตย  เล็งไธสง.  (2537).  การแกกฎหมายวิธีสบัญญัติท่ีไมเปนธรรมเพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชน.  

หนา 1. 
28  นพนิธิ  สุริยะ.  (2537).  สิทธิมนุษยชน.  หนา 18. 
29  วินิจ  เจริญชัยยง.  (2539).  กฎหมายเก่ียวกับเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ.  หนา  6.   
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  Black Law Dictionary ใหความหมายของสิทธิ คือ อํานาจในการกระทําใดๆ ภายใต
กฎหมาย 
  สิทธิ หมายถึงอํานาจหรือประโยชนท่ีกฎหมายใหความคุมครองไว เชน หากเรามีสิทธิ
ในการซื้อสินคาจากตลาดเม่ือชําระเงินใหแมคาแลว ผูใดจะบังคับใหเราไมซ้ือไมได หากบังคับ 
กฎหมายยอมคุมครอง การไดรับสิทธิตามกฎหมายนั้นยอมไมกอใหเกิดความอยุติธรรมกับผูมีสวน
ไดเสียนั้นๆ หรือไมทําบางอยาง หรือท่ีจะไดรับหรือไมไดรับบางอยางในสังคมอารยะ (civil society) 
สิทธิทําหนาท่ีเหมือนกฎในการปฏิสัมพันธในทางนิติศาสตรและกฎหมาย สิทธิ หมายถึง สิทธิตาม
กฎหมายหรือศีลธรรม ท่ีจะทําระหวางบุคคล30 
  สิทธิ (Right) หมายถึง อํานาจ หรือประโยชนอันมีกฎหมายรับรอง และคุมครองใหแต
ความหมายนี้ เปนความหมายโดยท่ัวไปของสิทธิ สําหรับกลุมประเทศเสรี ยกเวน กลุมประเทศ 
คอมมิวนิสต ซ่ึงไดตีความคําวา สิทธิ หมายถึง การท่ีบุคคลกระทําการใดๆ ไดทั้งส้ินเพื่อประโยชน
ของชนช้ันกรรมาชีพ คําวา สิทธิ มีความเปน 2 นัย คือ  
        1) สิทธิทางกฎหมาย (Positive Rights) ไดแก อํานาจ หรือประโยชนท่ีกฎหมายสามารถ 
รับรองและคุมครอง เชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติรับรองสิทธิในทรัพยสินของ
บุคคลไวเปนสิทธิท่ีบุคคลอ่ืนมีหนาท่ีตองเคารพตอสิทธิของเรา หากมีบุคคลอ่ืนมาเอาทรัพยนั้นไป
เสียจากการครอบครองของเจาของกรรมสิทธิ เจาของทรัพยสินนั้นมีสิทธิฟองศาลเพ่ือใหคุมครอง
สิทธิของตนได 
        2) สิทธิทางศีลธรรม (Moral Rights) ไดแก สิทธิท่ีเกิดจากความรูสึกนึกคิดของคน
ทั่วไปวา วิถีทางที่ถูกตอง และเปนธรรมในกรณีหนึ่งกรณีใดควรเปนอยางนั้นอยางนี้ แตวิถีทางท่ี
ถูกตองและเปนธรรมในกรณีนั้นๆ อาจยังไมมีการรับรองคุมครอง หรือบังคับใหการเปนไปตามสิทธิ
ดังกลาวนั้น 
          ดังนั้นสิทธิและเสรีภาพจึงมีความหมายตางกัน ถาเสรีภาพใดมีกฎหมายรับรองเสรีภาพ
นั้นก็อาจเปนสิทธิดวยแตโดยท่ัวไปมักจะมีการใชคําวาสิทธิกับเสรีภาพปะปนกัน โดย ดร.กมล  สมวิเชียร 
เห็นวา คําสองคํานี้จะใชแลกเปล่ียนกันได แมจะมิไดมีความหมายถึงส่ิงเดียวกันนัก เปรียบเหมือน
คนเราเรียกดานสองดานของเหรียญคนละอยางแตก็หมายถึงเหรียญอันเดียวกัน31 
  แนวความคิดท่ีวาดวยสิทธิและเสรีภาพของมนุษยมาจากเร่ืองสิทธิตามธรรมชาติท่ีวา
มนุษยท้ังหลายเกิดมาเทาเทียมกัน โดยมีสิทธิบางประการติดตัวมาแตกําเนิดจนกระท่ังตาย ไดแก 

                                                 
30  วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี.  (2552).  สิทธิ.  สืบคนเมื่อ  31  กรกฎาคม 2552,  

จาก http://th.wikipedia.org/wiki/สิทธิ   
31  กมล  สมวิเชียร.  (2520).  ประชาธิปไตยกับสังคมไทย.  หนา 8. 
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สิทธิในรางกาย ชีวิต ทรัพยสินและความเสมอภาค ซ่ึงเปนสิทธิท่ีโอนใหแกกันไมได และจะถูกลวง
ละเมิดไมได หากมีการลวงละเมิดจะกระทบตอสภาพความเปนมนุษย 
  ในแตละประเทศไดมีการบัญญัติกฎหมายท่ีรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  เชน 
  ประเทศอังกฤษ  คือ กฎบัตรแมกนา คารตา สาระสําคัญ คือ บุคคลใดจะถูกจับกุมคุมขัง 
ริบทรัพย  เนรเทศ  หรือถูกประกาศวาเปนคนนอกกฎหมายหรือถูกลงโทษไมวาดวยวิธีการใดไมได 
เวนแตจะไดรับการพิจารณาจากชนช้ันเดียวกันอยางเท่ียงธรรม และตามกฎหมายยังไดรับรองสิทธิ
ของประชาชนในการเดินทางอยางเสรีอีกดวย 
        สหรัฐอเมริกา มีการยืนยันสิทธิเสรีภาพไวอยางชัดเจนในคําประกาศอิสรภาพ เม่ือ 4 
กรกฎาคม ค.ศ.1776 ซ่ึงไดฝงรากลึกในจิตใจประชาชนชาวอเมริกาตลอดมา เห็นไดจากรัฐธรรมนูญ
ของมลรัฐตางๆ เชน รัฐธรรมนูญของมลรัฐเวอรจิเนียท่ีวา โดยธรรมชาติแลวมนุษยเปนอิสระ ไมได 
อยูใตบังคับบัญชาของผูใด นอกจากนี้ยังมีรัฐธรรมนูญบางฉบับท่ีมีการจัดตั้งองคกรพิจารณา
กฎหมายและการปฏิบัติของฝายบริหารที่ขัดกับหลักสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 
        ประเทศฝร่ังเศส มีคําประกาศสิทธิของมนุษยและพลเมือง ค.ศ.1789 โดยมีหลักการ
สําคัญ เชน   
        มาตรา 1 ท่ีวา มนุษยท้ังหลายเกิดและดํารงชีวิตอยางอิสระและเสมอกันในสิทธิตางๆ  
        มาตรา 4 ท่ีวา เสรีภาพ คือ อํานาจท่ีจะทําอะไรไดโดยไมกอใหเกิดอันตรายตอผูอ่ืน เสรีภาพ 
เปนการเสพยสุขในสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย การจํากัดสิทธิดังกลาวจะกระทําไดก็แตโดย
กฎหมาย 
        มาตรา 5 ท่ีวา กฎหมายมีสิทธิหามแตเพียงการกระทําท่ีเปนอันตรายตอสังคม ส่ิงใดท่ี
กฎหมายไมไดหามไว บุคคลยอมมีสิทธิกระทําตนดังกลาว และจะบังคับใหกระทําตนซ่ึงกฎหมาย
ไมไดกําหนดไวไมได 
        มาตรา 6 ท่ีวา กฎหมายจะตองบังคับใชกับทุกคนไมวาจะเปนการปองกันมิใหกระทําผิด
หรือลงโทษบุคคลผูกระทําผิด หรือในความเทาเทียมกันตามกฎหมาย กลาวคือ บุคคลมีความเสมอ
ภาคท่ีจะเขารับราชการ มีตําแหนงและหนาท่ีการงานตามความสามารถและไมมีการแบงแยกอยาง
อ่ืน นอกจากความดีและความสามารถของแตละคน 
        มาตรา 16 ท่ีวา สังคมทุกสังคมท่ีไมมีการคุมครองสิทธิของพลเมืองหรือไมมีหลักการ
แบงแยกอํานาจ สังคมนั้นไมมีรัฐธรรมนูญ32 

                                                 
32  วีระ  โลจายะ.  (2526).  เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายมหาชน หนวยท่ี 8-15.  หนา  483-487. 
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        รัฐธรรมนูญวาดวยสิทธิเสรีภาพ หรือ Bill of rights คือ ขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิท่ีจะ
กระทําการตอพลเมืองของรัฐหนึ่งรัฐใดโดยอาจอางไดวาเปนกฎหมายท่ีมีเหตุผล และเปนมาตรฐาน
ของการประพฤติปฏิบัติ ซ่ึงเปนท่ียอมรับกันในสังคม  
        โดยท่ัวไป Bill of rights จะประกอบดวยขอกําหนดเพื่อประกันสิทธิตามธรรมชาติข้ัน
พื้นฐาน เชน เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ในการนับถือศาสนา ในการรวมตัวกัน และสิทธิท่ี
จะมีทรัพยสิน เปนตน ในขณะท่ี Bill of rights ท่ีสมัยใหมกวา อาจพยายามท่ีจะประกันสิทธิเชิงบวก
ยิ่งข้ึน เชน สิทธิท่ีจะมีงานทํา สิทธิท่ีจะไดรับการศึกษา และการรักษาพยาบาลโดยไมเสียคาใชจาย 
(ฟรี) เปนตน โดยรัฐธรรมนูญกําหนดใหรัฐมีพันธะท่ีจะจัดใหมีข้ึน แตอาจไมมีผลเปนการปฏิบัติ
จริง เพราะข้ึนอยูกับรัฐและสังคมนั้นๆ วามีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะดําเนินการตามพันธะดังกลาว
หรือไม รัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรท่ีสมบูรณ และเปนประชาธิปไตยไดจะตองมีมาตราตางๆ ซ่ึง
มุงปกปอง และคุมครองสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน (Fundamental human rights) ของราษฎร ซ่ึงรัฐจะ
ละเมิดมิไดเลย ตามปกติ Bill of rights เปนส่ิงท่ีแกไขไมไดดวยการออกกฎหมายธรรมดา เพราะถือ
วาเปนสวนหนึ่งของกฎหมายท่ีเหนือขึ้นไป (Higher law) ตองใชวิธีการพิจารณาแกไขท่ียากข้ึนไป
แบบการพิจารณาแกไขรัฐธรรมนูญ 
        สําหรับประเทศไทย Bill of rights กําหนดไวในหมวด 3 วาดวยสิทธิ และเสรีภาพของ
ชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 จํานวน 43 มาตรา ระหวางมาตรา 26 
ถึง 69 และในมาตราอ่ืนๆ อีกหลายมาตรา อาทิ การหามจับโดยไมมีหมายศาล และตองนําตัวไปศาล
ใน 48 ช่ัวโมง  เปนตน 
        สวนสิทธิพลเมือง คือ ความคุมครองและสิทธิประโยชนท่ีมอบใหพลเมืองทุกคนตาม
กฎหมาย สิทธิพลเมืองนั้นเปนสิทธิท่ีแยกออกจาก สิทธิมนุษยชน และสิทธิโดยธรรมชาติ กลาวคือ
สิทธิพลเมืองเปนสิทธิท่ีมอบใหโดยชาติและมีอยูภายในเขตแดนนั้น ในขณะท่ีสิทธิโดยธรรมชาติ
หรือสิทธิมนุษยชนนั้น เปนสิทธิท่ีนักวิชาการจํานวนมากอางวาปจเจกบุคคลมีอยูแตกําเนิดโดย
ธรรมชาติ 
 
2.3  ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติไวใน  
  มาตรา 6 ท่ีวา “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย 
กฎหรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได” 
  จึงเปนท่ีชัดเจนเปนลายลักษณอักษรวาไมสามารถบัญญัติกฎหมายท่ีขัดหรือแยงกับ
รัฐธรรมนูญได 
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  John Marshall ผูพิพากษาศาลสูงของสหรัฐอเมริกาไดกลาวไวในคดี Marbury V. 
Madison ซ่ึงเปนคดีประวัติศาสตรในทางรัฐธรรมนูญวา “... เปนท่ีเห็นไดชัดวาในระหวางทางเลือก
สองทางดวยกัน คือการกําหนดใหรัฐธรรมนูญมีคาบังคับสูงกวากฎหมายธรรมดาซ่ึงตราข้ึนโดย
องคกรฝายนิติบัญญัติกับการยินยอมใหฝายนิติบัญญัติมีอํานาจตรากฎหมายข้ึนมาเพื่อใหผลเปนการ
เปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญโดยอาศัยกระบวนการนิติบัญญัติธรรมดาไดทุกเวลาเทาท่ีตนประสงคก็จะ
กระทําเชนนั้น เราจะตองเลือกเอาทางใดทางหนึ่งเสมอ ไมมีทางสายกลางใหเลือกเดิน กลาวอีกนัย
หนึ่งก็คือ เราจะถือวารัฐธรรมนูญเปนรากฐานของกฎหมายอ่ืนทั้งหลาย มีคาบังคับสูงกวากฎหมาย
ท้ังหลายและไมอาจแกไขเปล่ียนแปลงไดโดยอาศัยกระบวนการเดียวกันกับกระบวนการในการตรา
กฎหมายธรรมดาหรือเราจะถือวารัฐธรรมนูญมีคาบังคับเสมอกันกับกฎหมายธรรมดาท่ีตราข้ึนโดย
อาศัยฝายนิติบัญญัติ ซ่ึงผลก็คือหากฝายนิติบัญญัติมีเจตจํานงท่ีจะแกไขเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญ
แลวก็สามารถทําไดตามอําเภอใจของตนทุกเวลา ถายอมรับทางแรก ขอสรุปก็คือกฎหมายธรรมดาท่ี
ตราข้ึนโดยฝายนิติบัญญัติซ่ึงขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ ไมมีคาบังคับเปนกฎหมาย แตถาเลือกทาง
ท่ีสองก็เทากับวา การจัดทํารัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรขึ้นมานั้นไมมีความหมายอะไรมากไปกวา
ความพยายามท่ีไรคาของมนุษยชาติในการที่จะจํากัดอํานาจของผูปกครอง ซ่ึงโดยธรรมชาติไมอาจ
จํากัดได ...”  เห็นไดวาการยอมรับใหรัฐธรรมนูญเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีมีคาบังคับสูงกวา
กฎหมายธรรมดาท่ัวไปนั้นเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญมากโดยเฉพาะในรัฐท่ียอมรับหลักระบบนิติรัฐ
เขามาในรัฐธรรมนูญของตน33 
        เหตุท่ีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด มีทฤษฎีท่ีอธิบายเหตุผลไวดังตอไปนี้  
        1) คําอธิบายเชิงอุดมการณทางการเมืองแบบเสรีนิยมประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญเปน
กฎหมายสูงสุด  เพราะรัฐธรรมนูญเปนสัญญาประชาคม (social contract) ท่ีสมาชิกในสังคมทุกคน
รวมตกลงกันสรางข้ึนเปนกฎเกณฑในการปกครองสังคมนั้น  
        2) คําอธิบายเชิงกระบวนการในการตรารัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด
เพราะกระบวนการในการจัดทํารัฐธรรมนูญนั้นมีขอแตกตางไปจากกฎหมายอ่ืนๆ กลาวคือ 
กฎหมายท่ัวไปอาจตราข้ึนโดยรัฐสภา  แตการจัดทํารัฐธรรมนูญตองระดมความคิดมากโดยจะเปด
โอกาสใหประชาชนไดเขาไปมีสวนรวมไดท้ังทางตรง และทางออม ซ่ึงไมปรากฏในการตรากฎหมาย 
ธรรมดา เชน ประชาชนมีสวนในการเลือกต้ังสภารางรัฐธรรมนูญมาทําหนาท่ีรางรัฐธรรมนูญโดย
ในการรางรัฐธรรมนูญสภารางรัฐธรรมนูญจะตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือใชในการ
รางรัฐธรรมนูญ เม่ือกระบวนการในการจัดทํารัฐธรรมนูญมีกระบวนการพิเศษเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมตางจากกฎหมายอ่ืนๆ รัฐธรรมนูญยอมเปนกฎหมายสูงสุด 
                                                 

33  สมยศ  เช้ือไทย.  (2535).  คําอธิบายหลักรัฐธรรมนูญท่ัวไป.  หนา 48-49. 
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        3) คําอธิบายเชิงท่ีมาของอํานาจในการจัดทํารัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญถือเปนกฎหมาย
สูงสุดเพราะอํานาจในการกอตั้งองคกรทางการเมือง (pouvoir constituant) จัดใหมีรัฐธรรมนูญนั้น
สูงสุดกอน มีรัฐธรรมนูญไมมีเกณฑทางกฎหมายใดๆ อันอยูเหนือ และผูกมัดอํานาจในการกอต้ัง
ระบบกฎหมายและระบบองคกรอยูเลย อํานาจในการกอต้ังองคกรทางการเมืองและใหกําเนิด
รัฐธรรมนูญจึงเปนท่ีมาโดยตรงของรัฐธรรมนูญในฐานะผูสรางรัฐธรรมนูญ เม่ือรัฐธรรมนูญเกิดข้ึน 
รัฐธรรมนูญจะสรางองคกรทางการเมือง (รัฐสภา/คณะรัฐมนตรี/ศาล)โดยมอบใหใชอํานาจตางๆ 
(อํานาจนิติบัญญัติ/อํานาจบริหาร)  
         4) คําอธิบายเชิงเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ  การท่ีรัฐธรรมนูญสําคัญท่ีสุด  เพราะ
รัฐธรรมนูญจัดต้ังองคกรทางการเมืองข้ึนและจัดแบงแยกการใชอํานาจอธิปไตยทําใหเกิดดุลยภาพ
ของอํานาจ เพ่ือจํากัดอํานาจรัฐไมใหมีมากเกินไปประการหนึ่ง เพื่อรับรองคุมครองสิทธิเสรีภาพ 
และความเสมอภาคของบุคคล 
        5) คําอธิบายเชิงรูปแบบ (ปรากฏมากมายในประเทศไทย) การท่ีรัฐธรรมนูญเปน
กฎหมายสูงสุดเพราะรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายท่ีกอต้ังองคกรผูใชอํานาจอธิปไตยและแบงสรร
อํานาจระหวางองคกรเหลานั้นข้ึน ดังนั้นรัฐธรรมนูญจึงเปนกฎหมายสําคัญท่ีสุด และสูงสุดตาม 
ไปดวย34 
        ผลของการยอมรับใหรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายท่ีมีคาบังคับสูงสุดในลําดับช้ันของ
กฎหมาย คือ 
        1) รัฐธรรมนูญจะตองกําหนดวิธีการแกไขเปล่ียนแปลงไวเปนพิเศษตางจากกฎหมาย
ธรรมดาเพราะถารัฐธรรมนูญสามารถแกไขเปล่ียนแปลงไดดวยวิธีการเดียวกับกฎหมายธรรมดา
เมื่อใดที่ฝายนิติบัญญัติตองการตรากฎหมายใหขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญก็จะทําไดงายดาย
โดยการแกไขเนื้อหารัฐธรรมนูญใหเปนไปตามท่ีประสงคเสียกอน 
        2) จะตองกําหนดใหมีวิธีการพิจารณาตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายธรรมดาท่ัวไปที่ตราโดยฝายนิติบัญญัติ โดยเปดโอกาสใหผูมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญและถูก
ลวงละเมิดโดยบทบัญญัติของฝายนิติบัญญัติสามารถโตแยงความไมชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
บทบัญญัติดังกลาวไดและหากพิจารณาแลวบทบัญญัติท่ีถูกโตแยงนั้นเปนการละเมิดรัฐธรรมนูญ
จริง จะตองทําการเพิกถอนบทบัญญัตินั้น 
 2.3.1 หลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย 
  รัฐธรรมนูญเกิดข้ึนในศตวรรษที่ 18 โดยมีรากฐานความคิดมาจากลัทธิปจเจกนิยมและ
เสรีนิยม รัฐธรรมนูญตามแนวความคิดนี้จึงมีบทบัญญัติรับรองสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิเสรีภาพข้ัน
                                                 

34  บวรศักด  อุวรรณโณ.  (2538).  กฎหมายมหาชนเลม 3 ท่ีมาและนิติวิธี.  หนา 18-19. 
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พื้นฐานของพลเมืองไวในรัฐธรรมนูญ เชน สิทธิเสรีภาพในชีวิต รางกาย ทรัพยสิน เสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น ในการทําสัญญา และในการประกอบอาชีพ ดังนั้นลักษณะของรัฐธรรมนูญจะ 
ตองมีหลักนิติรัฐคือ หลักการท่ีรัฐจะตองเคารพตอสิทธิข้ันพื้นฐานของพลเมืองอันเปนองคประกอบ
ของรัฐธรรมนูญดวย ซ่ึงทําใหรัฐมีอํานาจจํากัด โดยตองยอมตนอยูภายใตกฎหมายอยางเครงครัด 
        ในเร่ืองของเสรีภาพนั้น ศาสตราจารย ดร.ชัยอนันต สมุทวณิช กลาวไววา “เสรีภาพเปน
อิสรภาพท่ีมีเง่ือนไข แตเง่ือนไข (กฎหมาย) นั้นจะตองเปนสิ่งที่ทุกคนยอมรับและปฏิบัติตาม... 
การที่เรายอมเช่ือฟงกฎหมายก็เพราะเราเช่ือวาทุกๆ คนยอมอยูภายใตการบังคับลงโทษของกฎหมาย
นั้น จะไมมีการเลือกปฏิบัติ... เสรีภาพนั้นจะตองอยูภายใตกฎหมายแตกฎหมายตางๆ ท่ีจะจํากัดหรือ
กําหนดขอบเขตเสรีภาพนั้นจะตองไมขัดกับเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญเปน
กฎหมายสูงสุดเหนือกฎหมายอ่ืนๆ และรัฐธรรมนูญมีข้ึนเพ่ือประกันและคุมครองเสรีภาพของ
ประชาชน กฎหมายใดท่ีขัดกับเจตนาดังกลาวก็เทากับขัดกับกฎหมายสูงสุด”35 
        ดวยรากฐานความคิดเกี่ยวกับหลักสิทธิข้ันพื้นฐานหรือสิทธิมนุษยชนของพลเมือง 
ทําใหรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยตางจากรัฐธรรมนูญในระบอบอ่ืน กลาวคือ รัฐธรรมนูญ
ประเภทนี้จะประกอบดวยองคประกอบท่ีเปนสาระสําคัญ 2 ประการ คือ 
  2.3.1.1 องคประกอบทางการเมือง คือ รูปแบบการปกครองท่ีเปนประชาธิปไตยหรือ
รูปแบบของกระบวนการสรางเจตนารมณทางการเมืองคือ รูปแบบการปกครองท่ีเปนประชาธิปไตย
หรือรูปแบบการสรางเจตนารมณทางการเมืองข้ึนในรัฐโดยอาศัยเสียงของประชาชนขางมาก 
โดยเคารพสิทธิของประชาชนฝายขางนอย 
  2.3.1.2 องคประกอบของหลักนิติรัฐท่ีมุงคุมครองสิทธิข้ันพื้นฐานใหพนจากการใช
อํานาจตามอําเภอใจของเจาหนาท่ีรัฐ หลักนิติรัฐจึงเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
    หลักการพื้นฐานระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้น จะตองคุมครองใน
เร่ืองหลักความเสมอภาค คือ กฎหมายจะไมยอมรับความแตกตางทางสังคมและรักษาไวซ่ึงความ
รวมมือของชาติและการดําเนินการอยางมีความสามัคคี โดยยืนยันถึงความเสมอภาคของบุคคลตาม
กฎหมายมากกวาเสรีภาพของบุคคล แตเปนท่ีนาสังเกตวาในชวงปหลังๆ ท่ีผานมากฎหมายไมไดมุง
ใชไปกับทุกๆ คนอยางเทาเทียมกันโดยจะกําหนดกฎเกณฑไวคอนขางจํากัดและผลจากการดังกลาว
ลักษณะความเปนทั่วไปของกฎหมายนั้นก็เปนเพียงแตภาพลวงตาเทานั้น แนวความคิดในเร่ืองความ

                                                 
35  ชัยอนันต  สมุทวณิช.  (2516).  รัฐธรรมนูญสําหรับชาวบาน.  หนา 124-126. 
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เสมอภาคท่ีถูกจัดอยูในกรอบของกฎหมายน้ันดูเหมือนจะเปนการแสดงออกท่ีคอนขางลึกลับ เม่ือ
มาตรการของความแตกตางทางสังคมนั้นไดแทรกแซงเขามาในกรอบดังกลาว  
    ในความเปนจริงความเสมอภาคตามกฎหมายท่ีอยูบนความไมเสมอภาคและไม
มีเสรีภาพตามฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ทําใหคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและทางสังคมดีเปนผู
ไดรับประโยชนจากกฎหมายอยางแทจริง ในขณะท่ีคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดอยกวา
หรือแยกวายอมถูกเอาเปรียบและถูกกดข่ี ดังนั้นปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม การเอารัดเอาเปรียบ
กันนั้นเกิดข้ึนจากหลักความเสมอภาค เสรีภาพ และกรรมสิทธ์ิตามกฎหมายน่ันเอง เพราะฉะน้ันใน
ความเปนจริงของสังคม ความเสมอภาค เสรีภาพ กรรมสิทธ์ิของคนท่ีดอยกวาในสังคม จึงเปนเพียง
รูปแบบตามกฎหมายเทานั้น ดังนั้นความเสมอภาคตามกฎหมายควรจะแปรเปล่ียนเปนความเสมอภาค
ทางสังคมและเศรษฐกิจ 
    มิติการมองปญหาและการแกปญหามิไดหยุดท่ีสิทธิเสรีภาพและความเสมอ
ภาคของมนุษยแตละคนตามรูปแบบท่ีกฎหมายรับรองอีกตอไป แตรัฐ รัฐบาลและกฎหมายตองลง
ไปสรางสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และความเปนธรรมใหเกิดข้ึนจริงในสังคม อันเปนกระบวน 
การคุมครองสิทธิของคนท่ีดอยกวาในสังคมใหเกิดข้ึน กลาวคือ เช่ือมโยงบุคคลที่ดอยโอกาสใน
สังคมใหเขามามีสวนในสังคมมากยิ่งข้ึน โดยมีการตรากฎหมายเปนพิเศษเพื่อคุมครองบุคคลเหลานี้ 
และใหความชวยเหลือเทาท่ีจําเปน36 
 2.3.2 หลักความคุมครองของรัฐธรรมนูญไทย 
           รัฐธรรมนูญจะคุมครองกรณีตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
  2.3.2.1 คุมครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยอันเปนสิทธิข้ันพื้นฐานโดยจะตอง 
ถือวาประชาชนมีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกัน แบงแยกไมได 
  2.3.2.2 คุมครองสิทธิทางการเมือง เชน สิทธิเลือกต้ัง สิทธิการออกเสียงลงประชามติ 
ฯลฯ 
  2.3.2.3 คุมครองประโยชนท่ีชนชาวไทยจะไดรับจากการดําเนินการใหเปนไปตาม
แนวนโยบายแหงรัฐโดยจะตองไดรับอยางเทาเทียมกัน 
  2.3.2.4 การตรากฎหมาย การบริหารราชการแผนดินและการพิจารณาพิพากษาคดีของ
ศาลจะตองคํานึงถึงความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญดวย ดังนั้นการตรากฎหมายของฝายนิติบัญญัติ
จะถูกผูกมัดดวยหลักความเสมอภาคเสมอ คือ หามไมใหฝายนิติบัญญัติออกกฎหมายใหมีผลปฏิบัติ

                                                 
36  เกรียงไกร  เจริญธนาวัฒน.  (2550).  หลักพ้ืนฐานกฎหมายมหาชน วาดวยรัฐ รัฐธรรมนูญ และ

กฎหมาย.  หนา 247-249. 
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ไมเสมอภาคแกบุคคลหรือเหตุการณท่ีเหมือนกันและฝายนิติบัญญัติก็ตองบัญญัติกฎหมายใหมีผล
บังคับท่ีไมเหมือนกันแกบุคคลหรือเหตุการณท่ีไมเหมือนกันดวย 
    ดังนั้น การบัญญัติกฎหมายตองไมบัญญัติใหผลปฏิบัติตางกัน โดยอางเหตุอัน
เนื่องมา จากฐานันดรศักดิ์โดยกําเนิด, โดยการแตงต้ังหรือโดยประการอ่ืนใดก็ตาม 
 2.3.3 สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
  สิทธิเสรีภาพซ่ึงรับรองไวในรัฐธรรมนูญเปนสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานท่ีติดตัวมนุษยมา
แตกําเนิดหรือท่ีเรียกวา สิทธิมนุษยชน ดังนั้นรัฐหรือเจาหนาท่ีรัฐไมอาจเขาทําการยกเลิกเพิกถอน 
จํากัด หรือลวงละเมิดสิทธิดังกลาวไดตามอําเภอใจ เวนแตมีกฎหมายใหอํานาจกระทําได สําหรับ
กฎหมายท่ีฝายนิติบัญญัติออกมาเพ่ือจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นจะตองไมขัดหรือแยงกับ
สิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ ดังนั้นกฎหมายท่ีชอบดวยรัฐธรรมนูญจะตองมี
ลักษณะ ดังนี้ 
      2.3.3.1 ตองเปนกฎเกณฑท่ีบังคับโดยท่ัวไป ไมเปนคําส่ังเฉพาะบุคคล 
      2.3.3.2 ตองบัญญัติไวลวงหนา จะบัญญัติเพื่อกําหนดใหมีผลยอนหลังเพื่อไปลงโทษ
หรือเพ่ิมโทษบุคคลไมได 
      2.3.3.3 ตองบัญญัติไวอยางชัดเจน ไมเคลือบคลุม 
      2.3.3.4 ตองบัญญัติใหอํานาจของเจาหนาท่ีไวเทาท่ีกฎหมายกําหนด ไมใหมีอํานาจเกิน
สมควรจนสามารถลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดตามอําเภอใจ 
 2.3.4 เจตนารมณตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในสวนของสิทธิเสรีภาพ  
   มาตรา 4 “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลยอม
ไดรับความคุมครอง” 
 เจตนารมณเพื่อเปนการวางหลักท่ัวไปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนโดยคุมครอง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพอ่ืน และความเสมอภาคของบุคคล อันเปนไปตามหลักการ
รับรองและคุมครองสิทธิข้ันตํ่าสุดของบุคคลที่สอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
แหงสหประชาชาติ ค.ศ.1948 
 มาตรา 5 “ประชาชนชาวไทยไมวาเหลากําเนิด เพศ หรือศาสนาใด ยอมอยูในความ
คุมครองแหงรัฐธรรมนูญนี้เสมอ” 
 เจตนารมณเพื่อเปนการกําหนดตามหลักความเสมอภาคของประชาชนอันเปนหลัก
สากลท่ีตองไดรับความคุมครอง เนื่องจากอยูภายใตกฎหมายเดียวกัน 
 มาตรา 6 “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ 
หรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได” 
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 เจตนารมณเพื่อเปนการแสดงหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ลําดับ
ความสําคัญของรัฐธรรมนูญวาบทบัญญัติใดๆ จะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญไมได อันเปนหลัก 
ประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 มาตรา 30 “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทา
เทียมกัน 
 ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน  
 การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ืองถ่ิน
กําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัด
ตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได 
 มาตรการที่รัฐกําหนดข้ึนเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและ
เสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม” 
 เจตนารมณเพื่อเปนการกําหนดหลักความเสมอภาคและการไมเลือกปฏิบัติแกบุคคล 
ท่ีมีความแตกตางกันอันเปนหลักการสําคัญของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หลักการคงเดิมตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 แตเพิ่มเติมความคุมครองรวมถึงการเลือกปฏิบัติท่ีไม
เปนธรรมตอบุคคลท่ีมีความพิการไวดวย 
 มาตรา 43 “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการ
แขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม 
 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทํามิได  เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความม่ันคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การ
คุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
หรือส่ิงแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรม
ในการแขงขัน” 
 เจตนารมณเพื่อเปนการบัญญัติไวอยางชัดเจนเพ่ือประกันเสรีภาพในการประกอบ
วิชาชีพ 
 มาตรา 49 “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐ
จะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย 
 ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก ตองไดรับสิทธิตาม
วรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน 
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 การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน 
การเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมไดรับความคุมครองและสงเสริมท่ีเหมาะสม
จากรัฐ” 
 เจตนารมณเพื่อเปนการคุมครองบุคคลใหมีความเสมอภาคในการไดรับการศึกษา 
บุคคลมีความเสมอภาคและมีอิสระในการเลือกรับการศึกษาไดทุกรูปแบบ กลุมบุคคลท่ีรัฐตองให
ความคุมครองเปนพิเศษเพ่ือใหเกิดความเสมอภาคในการศึกษาอยางแทจริง เชน ผูยากไร ผูพิการ
หรือทุพพลภาพ หรืออยูในภาวะยากลําบากอ่ืนๆ รัฐตองจัดหรือสงเสริมใหไดรับความเสมอภาคทาง
การศึกษาอยางมีคุณภาพ ท่ัวถึง และเหมาะสมกับกลุมผูเรียนท่ีมีลักษณะตางกัน  
 มาตรา 102 “บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 5) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวันเลือกต้ัง เวนแตใน
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ” 

 มาตรา 115 “บุคคลผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้เปนผูมีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งหรือไดรับการเสนอช่ือเพ่ือเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา 
 (8) บุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ังตามมาตรา 102 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
(7) (8) (9) (11) (12) (13) หรือ (14)” 
 เจตนารมณเพื่อเปนการกําหนดลักษณะของบุคคลที่ตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา37 
 ดังนั้นเม่ือพิจารณาโดยหลักการแลวตามรัฐธรรมนูญดังกลาวจะบัญญัติคุมครองสิทธิ
เสรีภาพ โดยอาศัยหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  ไมใหมีการเลือกปฏิบัติ โดยกระทําการตามหลัก
ความเสมอภาค 
 ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 29 นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย ไดตั้งขอสังเกตไวในรายงานการ
ประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังท่ี 4/2550 วา “การจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่ รัฐธรรมนูญรับรอง 
ไวจะกระทํามิได นี่คือหลัก แตท่ีนาตกใจ ตรงที่วา เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย เม่ือเปนแบบนี้ เทากับรัฐมีสิทธิท่ีจะไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดโดยอาศัย
บทบัญญัติของกฎหมาย เพราะฉะนั้นเราจึงไดผลผลิตออกมาเปนวา เม่ือเรายกรางกฎหมายและ
กฎหมายใดกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน เราจะเห็นบทนําของกฎหมายฉบับนั้นวา เนื่องจาก
บทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้มีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซ่ึงมาตรา 29 แหง
                                                 

37 คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุมสภาราง
รัฐธรรมนูญ.  (2550).  เจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.  หนา 3-6. 

DPU



39 
 

รัฐธรรมนูญบัญญัติวา ตองอาศัยอํานาจตามกฎหมาย จึงตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ข้ึน เขียนอยางนี้
จนเปนรูปแบบ และหนวยงานของรัฐก็ไมมีหนวยงานใดใหความสําคัญถึงมาตรา 29 เลยวาท่ีมาตรา 
29 บัญญัติไวใหรัฐมีอํานาจในการออกกฎหมายมาบัญญัติเพื่อยกเวนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนนั้น หลักคือตองไมกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน สวนขอยกเวนนั้นตองใชเทาท่ี
จําเปน แตเม่ือไปตรวจสอบแลวบทบัญญัติของกฎหมายทุกฉบับท่ีออกมาโดยละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนโดยอางมาตรา 29 แลวนั้น เขาใจวาพอใสมาตราน้ีลงไปแลวจะละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนอยางไรก็ได โดยไมพิจารณาเลยวาไดใชเทาท่ีจําเปนหรือไม”38 
 

                                                 
38 กลุมงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีการจัดพิมพ.  (2550).  รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 

คร้ังท่ี 1/2550 -13/2550. หนา  436. 
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บทที่ 3 
การคุมครองหลักความเสมอภาคตอหนากฎหมาย 

 
 หลักความเสมอภาค เปนหลักการที่สําคัญท่ีสุดหลักหนึ่งของนิติรัฐ หรือประเทศที่
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเปนธรรมในการบังคับใช
หลักการดังกลาว จึงสมควรตองมีการคุมครองอยางถูกตองและเหมาะสม โดยจะกําหนดเปน 
ลายลักษณอักษรในลักษณะตางๆ เชน รัฐธรรมนูญ ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน กติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง หรือกฎบัตรตางๆ เชน กฎบัตรแอฟริกา 
กฎบัตรแมกนาคาตาร เปนตน ดังนั้น ในบทนี้จึงขอแยกประเภทของการคุมครองหลักความเสมอ
ภาคตอหนากฎหมายออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
 3.1 การคุมครองหลักความเสมอภาคตอหนากฎหมายระหวางประเทศ 
 3.2 การคุมครองหลักความเสมอภาคตอหนากฎหมายในตางประเทศ 
 3.3 การคุมครองหลักความเสมอภาคตอหนากฎหมายในประเทศไทย 
 
3.1  การคุมครองหลักความเสมอภาคตอหนากฎหมายระหวางประเทศ 
 3.1.1   ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ ท่ีเกี่ยวของกับสิทธิผูพนโทษ 
                ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน เปนกรอบหรือมาตรฐานในหลักการเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนท่ีสําคัญ 30 ประการ ในประการท่ีเกี่ยวของกับกรณีสิทธิของผูพนโทษ มีดังนี้ 
 ขอ 1 มนุษยท้ังหลายเกิดมาอิสระและเทาเทียมกันท้ังศักดิ์ศรีและสิทธิ ทุกคนไดรับการ
ประสิทธิประสาทเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติตอกันอยางฉันพี่นอง 
 ขอ 2  มีความเสมอภาคในสิทธิและเสรีภาพตามท่ีกําหนดไวในปฏิญญาฯ โดยปราศจาก
ความแตกตางไมวาชนิดใด 
 ขอ 3 บุคคลมีสิทธิในการดํารงชีวิตในเสรีธรรม และในความม่ันคงแหงรางกาย 
 ขอ 6 ทุกๆ คนมีสิทธิท่ีจะไดรับการยอมรับวาเปนบุคคลตามกฎหมายไมวา ณ ท่ีใด 
 ขอ 7 ทุกๆ คนตางเสมอกันในกฎหมายและชอบท่ีจะไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 
เทา เทียมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ ทุกๆ คนชอบท่ีจะไดรับความคุมครองอยางเสมอ
หนา จากการเลือกปฏิบัติใดๆ อันเปนการลวงละเมิดปฏิญญาและตอการยุยงสงเสริมใหเกิดการ 
เลือกปฏิบัติเชนนั้น 
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 ขอ 13 (1) บุคคลมีสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการเคล่ือนยายและในถ่ินท่ีอยูภายในขอบเขต
ดินแดนของแตละรัฐ 
 ขอ 21 (1) บุคคลมีสิทธิท่ีจะมีสวนรวมในการปกครองประเทศของตนไมวาจะโดย
ทางตรงหรือโดยผานทางผูแทนซ่ึงไดรับการเลือกตั้งอยางอิสระ 
 ขอ 21 (2) บุคคลมีสิทธิเขาถึงเทากันในบริการสาธารณะในประเทศของตน 
 ขอ 23 (1) บุคคลมีสิทธิท่ีจะทํางานและเลือกงานโดยเสรี ในเงื่อนไขอันยุติธรรมและ
พอใจ โดยจะไดรับการคุมครองจากการวางงาน 
 ขอ 23 (2) ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับคาตอบแทนอันเทาเทียมกันสําหรับการทํางานท่ี
เทากันโดยไมมีการเลือกปฏิบัติใดๆ 
 ขอ 25 (1) ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสําหรับสุขภาพและความ
อยูดีของตนและครอบครัว รวมท้ังอาหาร เส้ือผา ท่ีอยูอาศัย การรักษาพยาบาล และบริการสังคม 
ท่ีจําเปนและสิทธิในความม่ันคงในกรณีวางงาน เจ็บปวย ทุพพลภาพ เปนหมาย วัยชรา หรือการขาด
ปจจัยในการเล้ียงชีพอ่ืนใดในพฤติการณอันเกินจากท่ีตนจะควบคุมได 
 ขอ 26 (1) บุคคลมีสิทธิในการศึกษา การศึกษาจะเปนส่ิงท่ีใหเปลาโดยไมคิดมูลคา อยาง
นอยท่ีสุดในข้ันประถมศึกษา ใหเปนการศึกษาภาคบังคับ ข้ันเทคนิคและข้ันประกอบอาชีพเปน 
การศึกษาท่ีจะตองจัดมี ข้ึนโดยท่ัวๆ ไปและขั้นสูงเปนข้ันท่ีจะเปดให ทุกคนเทากันตามความ 
สามารถ1 
  จึงอาจสรุปไดวา สิทธิตาง  ๆท่ีไดรับความคุมครองตามปฎิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
มี 2 ประเภท 

 1)  สิทธิทางการเมืองหรือทางแพง เปนสิทธิตามธรรมชาติท่ีมีมาแตดั้งเดิม ปรากฏอยูใน
ขอ 1-21 โดยเฉพาะขอ 7 ท่ีวาบุคคลทุกคนตางเสมอกันในกฎหมายและยอมมีสิทธิไดรับความ
คุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ 

      2)  สิทธิทางเศรษฐกิจและทางสังคม เปนสิทธิท่ีเกิดจากแรงกดดันของประเทศกลุม
สังคมนิยม ปรากฏในขอ 22 เปนตนไป โดยเฉพาะขอ 23 กลาวถึงสิทธิในการทํางานไดอยางอิสระ
และในเง่ือนไขยุติธรรม และขอ 26 กลาวถึงสิทธิท่ีจะไดรับการศึกษา 
 ท้ังนี้ มีขอสังเกตุวา ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนมิไดกอใหเกิดผลบังคับทาง
กฎหมายแกรัฐภาคีสมาชิกสหประชาชาติ เพราะเหตุบางประการ คือ ปฏิญญาสากลฯ ไมมีลักษณะ
เปนสนธิสัญญา เนื่องจากไมไดดําเนินการจัดทําตามหลักท่ัวไปของสนธิสัญญา โดยปราศจากการ
เจรจา, ลงนาม, ใหสัตยาบัน และลงทะเบียนตามหลักกฎหมายระหวางประเทศวาดวยการทํา
                                                 

1  กุลพล  พลวัน.  หนาเดิม. 
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สนธิสัญญา และปฏิญญาสากลฯ ก็มีจุดประสงคมุงเพียงใหเปนบรรทัดฐานรวมกันของประชาชาติ
โดยปราศจากขอกําหนดใหรัฐภาคีรับเอาปฏิญญา ฯ เขาไปเปนกฎหมายบังคับใช และในปฏิญญา
สากลฯ มิไดกําหนดมาตรการบังคับหรือเคร่ืองมือท่ีใชคุมครองสิทธิมนุษยชนไว โดย Mrs. Eleanor 
Roosvelt ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ ซ่ึงรับผิดชอบในการจัดทํา
รางปฎิญญาฯ ยังไดกลาววา “ปฏิญญาฯ ไมใชสนธิสัญญาหรือขอตกลงระหวางประเทศและไม
กอใหเกิดพันธะทางกฎหมาย หากแตมันมีลักษณะเปนเอกสารท่ีแสดงถึงหลักการของสิทธิ
มนุษยชนอันไมชอบใหกันได ซ่ึงไดกอต้ังมาตรฐานสากลเพ่ือบรรลุผลสําหรับประชาชนและ
ประเทศท้ังมวล”2 
 ผลท่ีตามมา คือ เกิดความพยายามของสหประชาชาติเพ่ือแกไขจุดบกพรอง ในรูปของ
การทําสนธิสัญญาหรือขอตกลงระหวางประเทศท่ีสําคัญ คือ  

1)  International Covenant on Economic Social and Cultural Rights 1966 หรือ กติกา 
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม คุมครองสิทธิในการตัดสินใจ
สถานะทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การคุมครองสิทธิในการทํางาน การอยูอาศัย 
ฯลฯ 
       2)  International Covenant on Civil and Political Rights 1966 หรือ กติการะหวาง
ประเทศ วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไดประกันสิทธิในการไดรับความคุมครองตาม
กติกาโดยไมมีความแตกตางเร่ือง เช้ือชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา การเมืองหรือความคิดเห็นอ่ืน
สัญชาติ พื้นฐานทางสังคม ทรัพยสิน กําเนิดหรือสถานะอื่นๆ และกรณีท่ียังไมมีกฎหมายบัญญัติ รัฐภาคี
จะตองออกกฎหมายตามกระบวนการทางรัฐธรรมนูญของตนและตามกติกาฉบับนี้ เพื่อใหมีผลตอ
สิทธิเหลานี้ 
 3)  Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights เปน 
การจัดใหมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน มีอํานาจรับและพิจารณาเร่ืองราวจากเอกชนท่ีรองเรียนวา
ถูกละเมิดสิทธิตามท่ีไดรับการคุมครองตามวิธีการท่ีไดกําหนดไวในโปรโตคอลฉบับนี้ 
 3.1.2  กฎบัตรแมกนาคาตาร 
                 กฎบัตรแมกนาคาตาร (Magna Carta) จากภาษาละตินแปลวา “กฎบัตรใหญ” (Great 
Charter) บางคร้ังก็เรียกวา “กฎบัตรใหญแหงอิสรภาพ” (Magna Carta Libertatum) เปนกฎบัตรของ
อังกฤษท่ีตราข้ึนเม่ือ พ.ศ. 1758 (ค.ศ. 1215) โดยถือกันวามหากฎบัตรนี้คืออิทธิพลท่ียิ่งใหญท่ีมีตอ
ประวัติศาสตรอันยาวนานของกระบวนการที่นํามาสูรัฐธรรมนูญในปจจุบัน3 
                                                 

2  อุดมศักด์ิ  สินธิพงษ.  (2548).  สิทธิมนุษยชน.   หนา 92. 
     3  นันทนา  กปลกาญจน.  (2542).  ประวัติศาสตรและอารยธรรมโลก ฉบับปรับปรุง.  หนา 378. 
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 การท่ีกฎบัตรแมกนาคาตารเกิดข้ึนมาไดนั้น เนื่องมาจากขอขัดแยงระหวางพระ
สันตปาปา พระเจาจอหนและคณะขุนนางอังกฤษของพระองคเกี่ยวกับสิทธ์ิของพระมหากษัตริย 
กฎบัตรดังกลาวบังคับใหพระมหากษัตริยทรงสละสิทธิบางอยาง และยอมรับกระบวนการทาง
กฎหมายบางอยาง และยังใหรับวาพินัยกรรมของพระมหากษัตริยตองอยูภายใตกฎหมาย มีความ
เขาใจผิดท่ีแพรหลายหลายประการเกี่ยวกับกฎบัตรนี้ เชนวาเปนเอกสารชิ้นแรกสุดท่ีจํากัดสิทธิของ
พระมหากษัตริยโดยกฎหมายบาง ซ่ึงในความจริงไมใชกฎบัตรแรกท่ีจํากัดสิทธิกษัตริย4 
 กฎบัตรแมกนาคาตารถูกปรับปรุงแกไขมาโดยตลอดยุคมืด และแกไขตอในสมัยราชวงศ 
ทิวดอรและราชวงศสจวต และตอมาในสมัยคริสตศตวรรษท่ี 17 และ 18 (พ.ศ. 2144-2343) ลวง
มาถึงชวงแรกของคริสตศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงมาตราตางๆ ท่ีมีอยูเดิมในกฎหมายอังกฤษถูกยกเลิกหรือ
ปรับปรุงไปเกือบหมด 
 อิทธิพลของกฎบัตรนี้ นอกประเทศอังกฤษแลว ยังอาจเห็นไดในรัฐธรรมนูญของสหรัฐ 
อเมริกาและในกฎหมายวาดวยสิทธิ นอกจากน้ี ประเทศตางๆ ท่ีใชกฎหมายจารีตแตมีรัฐธรรมนูญ
จะมีอิทธิพลของมหากฎบัตรอยู ทําใหกฎบัตรนี้กลายเปนเอกสารทางกฎหมายท่ีมีความสําคัญท่ีสุด
ในประวัติศาสตรแหงประชาธิปไตย5 
 เนื้อหาหลักในกฏบัตร กลาวถึง สิทธิในการไดรับความคุมครองอยางเทาเทียมกันตาม
กฎหมายของเสรีชน ไมวาบุคคลนั้นจะอยูในชนช้ันหรือวรรณะใดก็ตาม และพระเจาแผนดิน
จะตองมอบสิทธินี้ใหกับขุนนางหรือผูครอบครองท่ีดิน (Vassal) และขุนนางนั้นจะตองมอบสิทธิ
ใหกับพลเมืองหรือไพรในสังกัด โดยพลเมืองทุกคนจะไมถูกกดข่ี พอคาและชาวนาไมจําเปนตอง
มอบสินคาบางสวนหรือผลิตผลทางเกษตรใหกับขุนนางหรือพระเจาแผนดิน เพื่อเปนคาคุมครอง 
ดังเนื้อความในสวนหนึ่งของกฏบัตร ท่ีกลาววา “จะไมมีบุคคลท่ีถูกกักขัง หนวงเหนี่ยว โดย
ปราศจากอิสรภาพ หรือถูกยึด ขูกรรโชก ทรัพยสินโดยปราศจากคําตัดสินของศาล” นอกจากนี้มีใน
กฏบัตรยังไดกลาวถึงการเรียกเก็บภาษีของพระเจาแผนดินซ่ึงพระเจาแผนดินจะทรงเรียกเก็บภาษี
ตามพระราชหฤทัย โดยไมผานการเห็นชอบจากสภาบริหารราชการแผนดิน (The Great Council of 
the Nation) กอนไมได 
 3.1.3 ปฏิญญาชะอํา-หัวหิน เนื่องในโอกาสการจัดต้ังคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียน 
วาดวยสิทธิมนุษยชนอยางเปนทางการ  

                                                 
4  นันทวัฒน  บรมานันท.  (2553).  เลมเดิม.  หนา 438. 
5  วิกิพีเดีย  สารานุกรมเสรี.  (2554).  มหากฎบัตร.  สืบคนเมื่อ 28 มีนาคม 2554, จาก  

http://th.wikipedia.org/wiki/มหากฎบัตร 
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 เม่ือ 23 ตุลาคม 2552 ผูนําอาเซียนไดทําพิธีจัดต้ังคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาล
อาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชนหรือ AICHR อยางเปนทางการ โดยมีการประกาศ “ปฏิญญาชะอํา-หัวหิน
เนื่องในโอกาสการจัดต้ังคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชนอยางเปน
ทางการ” เพื่อย้ําความมุงม่ันของรัฐสมาชิกท่ีจะสนับสนุนการทํางานขององคกรดังกลาวและพัฒนา
ความรวมมือดานการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนในอาเซียนใหกาวหนายิ่งๆ ข้ึนไป  
 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน คือ 
เปนองคกรท่ีทําหนาท่ีใหคําแนะนําปรึกษาและจัดกิจกรรมสงเสริมเร่ืองสิทธิมนุษยชนเทานั้น ไมมี
อํานาจไปกาวกายปญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศสมาชิก มีหนาท่ีเพียงใหความเห็นและสงเสริม
ความรูความเขาใจ ดังน้ันการปกปองสิทธิมนุษยชนโดยตรงตอประชาชนจึงยังเปนอํานาจหนาท่ีเดิม
ของรัฐบาลแตละประเทศ ซ่ึงก็เปนปกติท่ีจะไมมีองคกรระหวางประเทศใดจะสามารถมามีอํานาจ
เหนือรัฐและรัฐบาลของประเทศใดได ไมวาจะในสมาคมระดับภูมิภาคใด รวมทั้งองคการ
สหประชาชาติ การรองเรียนเร่ืองการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคประชาสังคมท่ีอาจสังกัดตาง 
ประเทศกันกับประเทศท่ีถูกรองเรียน ยังคงทําไดเปนปกติเหมือนท่ีอาจรองเรียนตอสหประชาชาติ
เพราะหลักการเคารพในอธิปไตยและบูรณภาพแหงดินแดนของแตละประเทศยังเปนหลักการ
สําคัญของอาเซียนและของรัฐในโลกเชนกัน การท่ีอาเซียนพรอมจะใหมีองคกรกลางท่ีทําหนาท่ี
สงเสริมและปกปองเร่ืองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคของตนจึงเปนเร่ืองท่ีดีเพิ่มข้ึนมาอีกเร่ืองหน่ึง ทํา
ใหการพัฒนาเร่ืองการเคารพสิทธิมนุษยชนในประเทศที่พัฒนาชากวาหรือยังไมเคารพในสิทธิ
มนุษยชนตามมาตรฐานสากลไดปรับตัวเร็วข้ึนกวาปกติ 
 ประเทศฟลิปปนสเปนประเทศตนคิดในการผลักดันใหอาเซียนมีองคกรสิทธิมนุษยชน
ข้ึน แตท้ังนี้อํานาจหนาท่ีของ AICHR เปนเพียงการใหคําปรึกษาและทํากิจกรรมสงเสริมเร่ืองสิทธิ
มนุษยชนเทานั้น ไมสามารถเขาไปกาวกายในเร่ืองภายในของแตละประเทศได สวนประเทศท่ีมี
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศของตนอยูแลวก็จะเปนการเสริมงานท่ีมีอยูใหดีข้ึน 
โปรงใสข้ึน และนาเล่ือมใสมากย่ิงข้ึน 
 จุดประสงคของคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน เชน 
 1)  สงเสริมและปกปองสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพพื้นฐานของประชาชนในอาเซียน
ท้ังมวล 
 2)  คุมครองใหประชาชนในอาเซียนไดดํารงชีวิตอยูอยางมีสันติภาพ เกียรติภูมิ และ
ความรุงเรืองม่ังค่ัง 
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 3)  ใหประชาชนอาเซียนมีสวนรวมสงเสริมใหอาเซียนบรรลุเปาหมายตามบทบัญญัติ
ในกฎบัตรอาเซียนในอันท่ีจะสรางความม่ันคง มิตรภาพ และความรวมมือในภูมิภาค เพื่อรวมกัน
สรางประชาคมอาเซียน 
 4)  สงเสริมการเคารพในสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคโดยเคารพความแตกตางระหวางกัน
ในเร่ืองประวัติศาสตร วัฒนธรรม และศาสนา 
 5)  รวมมือกันในความพยายามท่ีจะปกปองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 
 6)  สนับสนุนใหมีมาตรฐานดานสิทธิมนุษยชนเสมอเหมือนกับปฏิญญาสากลของ
องคการสหประชาชาติวาดวยเร่ืองสิทธิมนุษยชน 
 หลักการของคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน คือ 
 1)  เคารพในหลักการเอกราช อธิปไตย ความเสมอภาค บูรณภาพแหงดินแดน และ
เอกลักษณแหงชาติของรัฐสมาชิกและไมแทรกแซงในกิจการภายในของกันและกัน และเคารพใน
ความแตกตางท่ีหลากหลาย 
 2)  เคารพในหลักการสากลวาดวยเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมท้ังเร่ืองความเปนกลางและ
ไมเลือกปฏิบัติ ไมมีสองมาตรฐาน และไมใหการเมืองแทรกแซง 
 3)  การทํางานใหยึดแนวทางวิวัฒนาการ คอยปรับคอยทําไปตามท่ีรัฐบาลของแตละรัฐ
สมาชิกจะพึงปฏิบัติได 
 4)  รัฐสมาชิกมีหนาท่ีหลักในการปฏิบัติตามขอกําหนดท้ังหลาย เพราะ AICHR เปน
องคกรระหวางรัฐบาลท่ีทําหนาท่ีในลักษณะใหคําปรึกษาหารือ มิไดมีหนาท่ีเขาไปทํางานโดยตรง
แทนรัฐบาลของรัฐสมาชิก6 
 3.1.4  อนุสัญญาฉบับท่ี 111 วาดวยการเลือกปฏิบัติทางการประกอบอาชีพการงาน ค.ศ. 1958 
(ILO 111) 
        ปญหาการเลือกปฏิบัติในการทํางานถูกหยิบยกข้ึนมาพิจารณาเม่ือส้ินสุดสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 ซ่ึงเกิดข้ึนมาจากปญหาเศรษฐกิจตกต่ํา เกิดการวางงาน ดังนั้นนายจางจึงใชชวงเวลา
ดังกลาวกดข่ีขมเหงลูกจาง จึงสงผลใหเกิดสภาพการทํางานท่ีไมเหมาะสม คือ การจางงานท่ีไม
ยุติธรรมท้ังเร่ืองคาแรง คาจาง สวัสดิการและสวัสดิภาพในการทํางาน เม่ือเปนเชนนี้จึงเกิดกลุม
แนวคิดท่ีจะเขารวมกับองคกรสหประชาชาติกอตั้งทบวงชํานาญพิเศษ เรียกวา องคการแรงงาน
ระหวางประเทศ (International Labour Organization) ข้ึน มีหนาท่ีหลักคือ กําหนดมาตรฐานแรงงาน 
ระหวางประเทศอันเปนมาตรฐานสากล ใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนท่ีเกี่ยวกับเร่ืองแรงงาน 
                                                 

6 เดลินิวส.  (2552).  คณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยเร่ืองสิทธิมนุษยชน.  สืบคนเมื่อ  22   
กรกฎาคม 2552,  จาก  http://www.dailynews.co.th/newstartpage/printmode.cfm?categoryid=425&contentid=9634 
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ในป ค.ศ. 1944 มีการประชุมแรงงานระหวางประเทศและไดมีมติรับหลักการสําคัญและออกเปนคํา
ประกาศฟลาเดเฟย (The Declaration of Philadelphia) ซ่ึงกลาวถึง การคุมครองแรงงานตามหลัก
สิทธิมนุษยชนโดยไมมีการคํานึงถึงเช้ือชาติ เพศ และกลาวถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจและโอกาสที่เทาเทียมกันอันมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 1)  แรงงานไมใชสินคา 
   2)  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการตั้งสมาคมเปนส่ิงจําเปนสําหรับความ 
กาวหนาอันยั่งยืน 
   3)  ความยากจนในท่ีใดท่ีหนึ่งยอมเปนปฏิปกษตอความเจริญรุงเรืองในทุกหนทุกแหง 
    4)  มนุษยทุกคนมีสิทธิท่ีจะแสวงหาท้ังสวัสดิการทางวัตถุและพัฒนาการดานจิตใจ
ภายใตเง่ือนไขของเสรีภาพและความภาคภูมิใจ ความม่ันคงทางเศรษฐกิจและโอกาสอันทัดเทียมกัน 
โดยไมคํานึงถึงเช้ือชาติ ความเช่ือ หรือเพศ หรือเร่ืองใด ๆ ท้ังส้ิน 
   ตามอนุสัญญาฉบับท่ี 111 วาดวยการเลือกปฏิบัติในการจางแรงงานและอาชีพไดถูก
บัญญัติข้ึนเพื่อเปนมาตรฐานสากลรวมกันในการหามเลือกปฏิบัติทางการประกอบอาชีพโดย
กลาวถึงการหามเลือกปฏิบัติในการทํางานและสรางโอกาสแหงความเสมอภาคใหแกคนงานและ
ลูกจางทุกคน7  
   ประเทศไทยแมจะไดใหสัตยาบันและรับรองในอนุสัญญาเก่ียวกับการคุมครองแรงงาน
อยูหลายฉบับดวยกัน แตก็ไมไดใหสัตยาบันในอนุสัญญาฉบับท่ี 111 ท้ังท่ีอนุสัญญาดังกลาวมี 
ความสําคัญคอนขางมากตอประชาชนสวนใหญในประเทศไทย 
 
3.2 การคุมครองหลักความเสมอภาคตอหนากฎหมายในตางประเทศ 
 3.2.1  หลักความเสมอภาคตอหนากฎหมายของประเทศฝร่ังเศส 
 หลักความเสมอภาคตอหนากฎหมาย ไมยอมรับ 2 กรณี คือ การใชตัวบทกฎหมายท่ีไม 
ไดมาตรฐานหรือไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย และการปฏิบัติท่ีไมไดมาตรฐานหรือไม
สอดคลองกับหลักความไดสัดสวน 
    กรณีท่ีรัฐจะปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกันได ตองมีกฎหมายของประเทศนั้นๆ ใหอํานาจ
ไว ซ่ึงแตละทองท่ีอาจจะมีกฎหมายท่ีแตกตางกันไดแลวแตขอเท็จจริง เชน การเก็บภาษีอากร ฝาย
นิติบัญญัติสามารถกําหนดอัตราภาษีหรืออัตราการยกเวนภาษีไดเอง โดยจะคํานึงถึงขอเท็จจริง 
ตางๆ ท่ีเปนลักษณะพิเศษของกิจการของผูใชแรงงานหรือคํานึงถึงผลประกอบการที่ไดรับ กรณีจึง
ไมขัดตอหลักความเสมอภาคเน่ืองจากเปนไปเพื่อประโยชนสวนรวม แตหากปฏิบัติแตกตางกันใน
                                                 

7 International Labour Office.  (1990).  International Labour Standard.  p. 23. 
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สถานการณหรือขอเท็จจริงเดียวกันโดยไมมีเหตุผลอันสมควรหรือไมมีกฎหมายใหอํานาจไว ยอม
ถือวาเปนการขัดตอหลักความเสมอภาค  
    กรณีท่ีมีการปฏิบัติแตกตางกัน แตไมขัดกับหลักความเสมอภาค เชน ในฝร่ังเศสมีการ
เก็บภาษีท่ีดินประจําป ส่ิงปลูกสรางหรือการใชสํานักงานในอัตราท่ีแตกตางกันในเขต Ile-de-France 
ซ่ึงเปนยานธุรกิจ จะถูกเก็บภาษีในอัตราสูงกวาเขตอ่ืน หรือการกําหนดเสนทางการจราจรอันเปน
เสนทางหลักในกรุงปารีสท่ีแตกตางจากเสนทางท่ัวไป  
    เคยมีกรณีการเลือกปฏิบัติข้ึนพิจารณาในศาลปารีส โดยพิจารณากรณีการเลือกปฏิบัติ
ของรัฐท่ีแตกตางกันระหวางครอบครัวชาวฝรั่งเศสกับครอบครัวตางชาติ คือ มีการจัดสรรผล 
ประโยชนทางการศึกษาบุตรใหเฉพาะครอบครัวชาวฝร่ังเศส ไมใหครอบครัวตางชาติท่ีอาศัยอยูใน
ฝร่ังเศส โดยการจัดสรรผลประโยชนดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อแบงเบาภาระในเร่ืองการศึกษา
ของบุตรใหแกบิดามารดา กรณีดังกลาวจึงเปนการขัดตอหลักความเสมอภาค 
    หลักความเสมอภาคตองถูกบังคับใชอยางเทาเทียมกัน หากตองปฏิบัติแตกตางกันรัฐ
ตองพิจารณาวาเปนไปตามกฎหมายการบริหารงานของรัฐหรือเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ
หรือไม โดยรัฐควรกําหนดจุดมุงหมายท่ัวไปไวกอน เชน กรณีท่ีรัฐกําหนดใหมี “สินเช่ือเกษตร 
กรรม” ข้ึนเพื่อรวบรวมสมาชิกในกลุมใหดําเนินการบริหารกองทุนสวนภูมิภาคในสินเช่ือเกษตร 
กรรมได ไมเปนการขัดตอหลักความเสมอภาค 
    หลักความเสมอภาคท่ีมีผลตอรัฐ แบงออกเปน 3 ฝาย ดังนี้ 
 1)  ฝายนิติบัญญัติ ฝรั่งเศสมีการประกาศอิสรภาพในป ค.ศ. 1789 นับตั้งแตนั้น 
หลักความเสมอภาคไดถูกกําหนดขึ้น ไดมีการโตแยงทางความคิดและมีการศึกษาเรื่อยมาถึง
ความแตกตางระหวางบุคคลและความคิดของแตละบุคคลในสถานการณเดียวกันและในสังคม
เดียวกัน จนเกิดเปนหลักการมาตรฐานท่ีทุกคนยอมรับ หลักความเสมอภาคจึงเกิดเปนรูปธรรมข้ึน 
 2)  ฝายบริหาร เม่ือมีหลักการที่ชัดเจนของฝายนิติบัญญัติแลว ส่ิงท่ีตามมา คือ มีการ
พัฒนาทัศนคติทางการเมืองการปกครองของรัฐอยางคอยเปนคอยไปโดยจะคํานึงถึงหลักความเสมอ
ภาคเปนสําคัญ 
 3)  ฝายตุลาการ ผูพิพากษามีหนาท่ีทําใหประชาชนเกิดความเคารพและเช่ือม่ันในหลัก
ความเสมอภาคมากกวาท่ีจะเปนเพียงทฤษฎีท่ีเปนนามธรรม 
 อริสโตเติล ยอมรับวาเราสามารถจัดการกับส่ิงท่ีไมเทาเทียมกันใหเทาเทียมกันได และ
ความไมเทาเทียมกันก็คือ ความเทาเทียมในความไมเทาเทียม ศาลจะตองพิจารณาอรรถคดีโดยยึด
หลักความเสมอภาคเพื่อใหสอดคลองและเปนไปตามกฎเดียวกันในการบังคับใชกับทุกคน โดยกฎ
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ดังกลาวตองชัดเจนเขาใจงายเพราะถือเปนเร่ืองพ้ืนฐานท่ัวไปที่บังคับใชตามหลักทฤษฎีความเสมอ
ภาค  
 หลักกฎหมายท่ัวไปจะขัดหรือแยงกับหลักความเสมอภาคไมได ท้ังนี้หลักความเสมอ
ภาคเปนกฎหมายเพียงพอท่ีจะกําหนดเปนองคประกอบสําคัญตามรัฐธรรมนูญ เหมือนดังท่ี Anatole 
France นักเขียนฝรั่งเศส กลาววา ความงดงามของหลักความเสมอภาค คือ การกําหนดใหเศรษฐี
เทียบเทากับยาจก ขอทานหรือคนท่ีนอนใตสะพาน 
 คําประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองฝร่ังเศส ลงวันท่ี 26 สิงหาคม ป ค.ศ.1789 โดย
บัญญัติรับรองไวถึง 3 มาตราไดแก 

 มาตรา 1  “ มนุษยกําเนิดและดํารงชีวิตอยางมีอิสระและเสมอภาคกันตามกฎหมาย” 
    มาตรา 6 “ กฎหมายคือการแสดงออกของเจตนารมณรวมกัน.................กฎหมายจะตอง 
เหมือนกันสําหรับทุกคน” 
    มาตรา 13 “ เพื่อทํานุบํารุงกองทัพและเพื่อรายจายในการดําเนินงานของรัฐ จําเปนท่ี
จะตองเก็บภาษี ซ่ึงจะตองมีการกระจายภาระภาษีอยางเทาเทียมกันสําหรับพลเมืองทุกคนโดย
คํานึงถึงความสามารถของแตละคน” 
    รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ลงวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ.1958 บัญญัติถึงหลักความเสมอภาคไว
ในมาตราแรกวา ”ฝร่ังเศสเปนสาธารณรัฐท่ีแบงแยกมิได เปนของประชาชน เปนประชาธิปไตยและ
เปนของสังคม สาธารณรัฐรับรองถึงความเสมอภาคตามกฎหมายของประชาชนโดยไมแบงแยก
แหลงกําเนิดเช้ือชาติหรือศาสนา สาธารณรัฐเคารพตอความเช่ือของทุกนิกาย” 
 เพราะฉะนั้น หลักความเสมอภาคมีหลักการพ้ืนฐานท่ีผูพิพากษาฝร่ังเศสยึดถือ คือ ทุก
คนมีความเทาเทียมกันทางกฎหมาย 
 อยางไรก็ตาม ความเสมอภาคในสถานการณท่ีแตกตางกันก็ยังคงถูกลวงละเมิดอยาง
สมํ่าเสมอซ่ึงแสดงใหเห็นวา หลักการที่ปรากฏในกฎหมายลายลักษณอักษรนั้นไปดวยกันไดไมดี
นักกับความเปนจริงท่ีปรากฏ ดังนั้น ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปจึงพยายามรักษาความแตกตาง
ดังกลาวโดยดําเนินการใหถูกตองเปนไปตามเหตุผลของกฎหมายท่ีกําหนด 
 เดิม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของประเทศฝร่ังเศสจะเปนผูตัดสินกรณีท่ีมีการละเมิด
หลักความเสมอภาค แตในความเปนจริงแลวการตัดสินของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของประเทศ
ฝร่ังเศสบางคร้ังก็มีความเอนเอียงบาง แตก็มีกรณีท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของศาล เชน กรณีการ
กําหนดอัตราภาษีท่ีนาของแตละทองถ่ิน มีลักษณะไมเทาเทียมกันเนื่องจากผลในการเจริญเติบโตใน
แตละทองถ่ินซ่ึงไมอยูในอํานาจศาลและไมเปนการละเมิดหลักความเสมอภาคตอหนากฎหมายดวย 
ตอมาคณะกรรมการกฤษฎีกาจะเปนผูควบคุมกฎหมายไมใหเกิดการละเมิดตอหลักความเสมอภาค 
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โดยจะเร่ิมควบคุมจากสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ดังนั้น เม่ือศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาพิพากษา 
ตัดสินคดีจึงยึดหลักการปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายไดอยางไมมีขอกลาวหาไดวาขัดหรือแยงตอหลัก
ความเสมอภาค หรือหากตัวบทกฎหมายเดิมมีชองโหวในเร่ืองหลักความเสมอภาค ศาลจะนํามา
ประยุกตเขากับกฎหมายท่ีมีการตีความเร่ืองความเสมอภาคแลว เพื่อลดชองโหวดังกลาว เชน มีการ
เพิ่มเติมรายละเอียดบางอยางลงในตัวกฎหมายเพื่อใหเหมาะสมกับการเลือกตั้งท่ัวไปในรัฐ Corsica 
ของฝร่ังเศส เนื่องจากรัฐดังกลาวเปนเกาะแยกออกทางใตของฝร่ังเศสติดกับอิตาลี ประชากรจึงมี
ความหลากหลายทางเช้ือชาติ ทําใหรัฐธรรมนูญฝร่ังเศสไมเหมาะสมในการบังคับใช จึงมีการออก
พระราชบัญญัติเพ่ือปกครองทองถ่ินในแบบเฉพาะกาลซ่ึงมีอํานาจเหนือกฎหมายหลักของฝรั่งเศส
ข้ึนมาบังคับใชเพื่อใหเกิดความเหมาะสมและเปนไปตามหลักความเสมอภาค แตในเร่ืองอ่ืนๆ ก็
ยังคงยึดถือตามรัฐธรรมนูญฝร่ังเศสเปนหลัก เพราะฉะน้ัน กรณีดังกลาวจึงสรุปไดวา รัฐธรรมนูญ
เปนกฎหมายหลักท่ีตองยึดถือ แตหากมีกรณีท่ีตองพิจารณาจากความเปนจริงในสังคมและหลัก
ความเสมอภาคแลวมีความไมเหมาะสมก็สามารถออกกฎหมายท่ีเหมาะสมมาบังคับใชได 
 ในทางทฤษฎีท้ังดานกฎหมายและรัฐ ในเร่ือง “หลักนิติรัฐ” นั้น ในภาคพื้นยุโรปมีความ
แตกตางในสาระสําคัญทางทัศนคติเร่ือง “นิติธรรม (Rule of law)” ในระบบกฎหมายแองโกลแซก
ซอน หลักนิติรัฐของยุโรปเรียกรองใหองคกรผูใชอํานาจมหาชนใชอํานาจไดเม่ือมีกฎหมายกําหนด 
เรียกวา “ไมมีกฎหมาย ไมมีอํานาจ” และเม่ือใชอํานาจก็ตองใชโดยไมขัดตอกฎหมาย เปนการแปร
สภาพจาก “อํานาจดั้งเดิมท่ีไมมีขอจํากัด” (Puissance) กลายเปน “อํานาจตามกฎหมาย” (Competen- 
ces) โดยเฉพาะผูใชอํานาจมหาชนจะตองใชกฎหมายอยางเหมาะสม ไมละเมิดตอหลักความเสมอ
ภาค แตในกฎเดียวกันนี้บางคร้ังอาจไมไดนําไปใชในสถานการณเดียวกัน ทําใหเกิดความขัดแยงตอ
หลักความเสมอภาคได เพราะการท่ีสนับสนุนใหผูใชอํานาจใชอํานาจไดอยางเต็มท่ีและใหเปนไป
ตามสภาพแวดลอมแหงกรณีนั้นๆ (คือ การพิจารณาหรือเลือกปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคใน
กระบวนการที่คิดวาดีท่ีสุดหรือเหมาะสมที่สุด) ก็อาจจะขัดกับหลักความเสมอภาคได นอกจากนี้
การประเมินและวินิจฉัยในความผิดโดยไมมีวิสัยทัศนและไมมีจุดประสงค อาจเปนการใชอํานาจ
ในทางท่ีผิดเนื่องจากการยึดถือตามขอเท็จจริง ไมไดยึดถือตามหลักกฎหมาย 
    หลักของความถูกตองตามกฎหมายมีอํานาจเหนือกวาความเสมอภาค: ทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึน 
โดยเหตุท่ีคลายคลึงกัน และสถานการณทํานองเดียวกัน ตองวินิจฉัยโดยกฎเดียวกัน เปนหลักการ
มาตรฐานโดยท่ัวไปสําหรับทุกคน สวนในเร่ืองของระบบภาษี กฎหมายพยายามกําหนดเพื่อใหเกิด
ประโยชนแกผูเสียภาษีมากท่ีสุด แตในระบบการพิจารณาของศาลมีเพียงไมกี่คร้ังท่ีศาลจะพิพากษา
ในเร่ืองภาษีแลวเกิดความพึงพอใจตอผูเสียภาษี แตคําตัดสินของศาลยอมถือเปนท่ีสุด เพราะฉะนั้น
ความไมพึงพอใจตอการเลือกปฏิบัติดังกลาวจะไมถูกพิจารณาวาเปนการไมชอบดวยกฎหมาย 
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เพราะกฎหมายภาษีเปนกฎหมายท่ีมีตัวบทกําหนดไวอยางชัดแจงแลว และแมไมไดเก็บภาษีอยาง
เทาเทียมกันทุกคน แตกฎหมายก็มีเหตุผลท่ีชัดเจนในการเลือกปฏิบัติดังกลาว 
    โดยหลักแลว กฎหมายบานเมืองจะกําหนดไมใหมีการเลือกปฏิบัติ ยกเวนจะมีการ
กําหนดไวเปนกรณีพิเศษในกฎหมายตางๆ เชน กฎหมายอาญา กฎหมายแรงงาน กฎหมายธุรกิจ 
ฯลฯ ไมวาจะเกี่ยวกับการอยูอาศัย การบริการ การจางงาน กิจกรรมทางธุรกิจ โดยการเลือกปฏิบัติ
จะตองมีเหตุผลเหมาะสม 
 ในประเทศฝร่ังเศส เร่ิมตนจากแนวคิดของหลักความเสมอภาคเปนแรงกระตุนอัน
ยิ่งใหญใหมีการปฏิรูปกฎหมายใหมีความเปนสากล ทําความโนมเอียงใหถูกตอง ดังเห็นไดจากการ
แปรญัตติโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่ีผานมา ไดมีการปฏิรูปกฎหมายไปแลวจํานวนมาก และ
ยังคงกระทําอยูอยางไมมีท่ีส้ินสุด  ท้ังนี้เกิดจากการเจริญเติบโตทางจิตสํานึกและหลักจริยธรรม
สาธารณะของประชาชนเพื่อสรางความเสมอภาคในสภาวะท่ีแตกตางใหเกิดเปนรูปธรรม  และ
ยังคงความยุติธรรมภายใตกรอบของเสรีภาพตามกฎหมายพ้ืนฐานและลดชองวางระหวางกฎเกณฑ
อํานาจและความเปนปจเจกชน โดยคงไวซ่ึงเจตนารมณของหลักพื้นฐาน เปาหมายคือ ความมี
เสถียรภาพของกฎหมาย  
 ในความเปนจริงการคัดคานและการเรียกรองตอกฎหมายของประชาชนในสังคมน้ัน
สงผลใหเกิดการพัฒนาทางกฎหมาย “ขอโตแยงทางกฎหมายควรถูกพิจารณาอยางเปนกรณีๆ ไป” 
โดยคํานึงถึงลักษณะเฉพาะรูปแบบวัฒนธรรมในทองถ่ินนั้นๆ ในการจํากัดขอบเขตทางกฎหมาย
และการละเลยปจจัยพื้นฐานในทองถ่ินจะเปนอุปสรรคโดยตรงท่ีทําใหเกิดความไมเสมอภาค 
 3.2.2 หลักความเสมอภาคตอหนากฎหมายของประเทศเยอรมัน 
         เยอรมันแบงหลักความเสมอภาคไว 2 ประเภท คือ 
     1) หลักความเสมอภาคท่ัวไป ตามรัฐธรรมนูญเยอรมัน มาตรา 3 (1) ท่ีวา “บุคคลยอม
เสมอภาคกันตอหนากฎหมาย เปนสิทธิข้ันพื้นฐานของปจเจกบุคคล ลักษณะเปนสิทธิรียกรองของ
ปจเจกบุคคลโดยถือวาหลักความเสมอภาคนั้นเปนพื้นฐานของหลักความยุติธรรม เปนขอหามเพ่ือมิ
ใหใชอํานาจตามอําเภอใจและมุงหมายมิใหปฏิบัติตอส่ิงท่ีเหมือนกันในสาระสําคัญใหแตกตางกัน
ตามอําเภอใจ เปนหลักการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันแตไมไดหมายความวาปฏิบัติอยางเทาเทียมโดย
ไมคํานึงถึงความแตกตางใดๆ เลย เชน บุคคลทุกคนตองเสียภาษีแตมิใชตองเสียเทากันหมด แตตอง
เสียในอัตราท่ีไดรับการพิจารณาเร่ืองรายไดของแตละบุคคลแลว” 
          Gerhard Leibholz นักคิดเยอรมัน กลาววา หลักความเสมอภาคตอหนากฎหมาย มี
หลักวาจะตองปฏิบัติตอส่ิงท่ีมีสาระสําคัญเหมือนกันไมใหแตกตางกัน และจะตองปฏิบัติตอส่ิงท่ีมี
สาระสําคัญไมเหมือนกันไมใหเทาเทียมกัน 
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   ดังนั้น การปฏิบัติใหแตกตางหรือเทาเทียมกัน ตองพิจารณาจาก 
   1.  การปฏิบัติอยางไมเทาเทียมตองมีกฎหมายใหอํานาจไวชัดเจน 
   2.  การกําหนดกฎเกณฑใหแตกตางกันจะตองพิจารณาโดยรวมในเร่ืองนั้นๆ ดวย 
   3.  การปฏิบัติใหแตกตางกันไดเนื่องมาจากผลประโยชนมหาชน 
   4.  การปฏิบัติใหแตกตางกันไดเนื่องมาจากระบบที่แตกตางกัน ซ่ึงแตละระบบ
กฎหมายยอมมีวัตถุประสงคตางกัน 
   5.  การปฏิบัติใหแตกตางกันไดเนื่องมาจากประเพณี วัฒนธรรม แตศาลเยอรมันมิได
ยึดความถูกตองท่ีปฏิบัติมายาวนานของขนบธรรมเนียมประเพณีเปนเกณฑในการพิจารณา หากแต
ใชหลักความยุติธรรมในขณะปจจุบันเปนเกณฑ 
   6.  ความสอดคลองกับระบบกฎหมาย เปนหลักหามมิใหฝายนิติบัญญัติออกกฎหมาย 
ขัดแยงกันเอง บทบัญญัติพิเศษเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไมอาจจะละเมิดตอหลักความเสมอภาคท่ัวไปได แต
ไมไดหามใหฝายนิติบัญญัติบัญญัติกฎหมายใหแตกตางกัน แตจะตองสามารถอธิบายไดอยางสม
เหตุผลถึงความแตกตางนั้น 
   2)  หลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง ในรัฐธรรมนูญเยอรมันบัญญัติไวเปนมาตราเฉพาะ 
เชน มาตรา 3 (2) ความมีสิทธิเทาเทียมกันระหวางหญิงและชาย, มาตรา 3 (3) ขอหามมิใหเลือก
ปฏิบัติอันเนื่องมาจาก เพศ เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา, มาตรา 19 วรรคแรก ขอหามมิใหจํากัดสิทธิข้ัน
พื้นฐานเพื่อบังคับใชกับกรณีใดกรณีหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนการเฉพาะ, มาตรา 33 (1)-(3) 
ความเสมอภาคของชาวเยอรมันในการเขารับราชการ เปนตน 

 3)  หลักขอหามมิใหเลือกปฏิบัติ มาตรา 3 (3) เปนขอหามมิใหเลือกปฏิบัติ  
  การควบคุมอํานาจรัฐมิใหเลือกกระทําการโดยไมมีเหตุผล  
  หลักมาตรา 3 ท่ีวา บุคคลยอมเสมอภาคกันตอหนากฎหมาย เปนหลักความเสมอ
ภาคท่ีใชไดกับฝายบริหารและตุลาการเทานั้น 
   1)  ความผูกพันของฝายนิติบัญญัติตอหลักความเสมอภาค เปนความเสมอภาคของ
กฎหมาย คือ การบัญญัติกฎหมายฉบับใดตองมีผลบังคับใชเปนการท่ัวไป รัฐธรรมนูญก็เชนกัน จะ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพไดตองมีผลเปนการท่ัวไป หามใชบังคับกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง กรณีจะ
ละเมิดตอหลักความเสมอภาคไดเม่ือฝายนิติบัญญัติ บัญญัติใหปฏิบัติอยางเทาเทียมกันตอส่ิงท่ี
แตกตางในสาระสําคัญหรือบัญญัติใหปฏิบัติตางกันในส่ิงท่ีมีสาระสําคัญเหมือนกัน 
            กรณีท่ีมีการละเมิดหลักความเสมอภาคโดยฝายนิติบัญญัติ ดังน้ี 
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           การปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกันตอกลุมบุคคลท่ีมีการเปรียบเทียบระหวาง 2 กลุม 
คือ กอใหเกิดประโยชนแกกลุมหนึ่งและเกิดภาระแกอีกกลุมหนึ่ง แกปญหาไดโดยทําประโยชน
และภาระใหเทาเทียมกันระหวาง 2 กลุม 
            การใหประโยชนอยางไมเทาเทียมกันและการกอใหเกิดภาระโดยไมเทาเทียมกัน 
โดยท่ัวไปแลวบทบัญญัติดังกลาวจะเปนโมฆะอาจจะท้ังหมดหรือบางสวนก็ได 
                    2)  ความผูกพันของฝายปกครองตอหลักความเสมอภาค ฝายปกครองจะกระทําการ
ใดๆ ท่ีเปนการละเมิดตอสิทธิข้ันพื้นฐานไดก็แตเฉพาะกรณีท่ีกฎหมายกําหนดไวเทานั้น ในกรณี
หากฝายปกครองจะใชดุลพินิจใหแตกตางจากแนวปฏิบัติท่ีผานมา ฝายปกครองจะตองคํานึงถึงหลัก
ความเสมอภาคและเหตุผลอันจําเปนดวย 
   3)  ความผูกพันของฝายตุลาการตอหลักความเสมอภาค ความเสมอภาคของ
ประชาชนตอการเขาถึงศาลตอกระบวนการพิจารณาของศาลและความเสมอภาคในการใชกฎหมาย
โดยตุลาการตอประชาชน 
                   ดังนั้น รัฐธรรมนูญเยอรมันในป ค.ศ.1919 เชนเดียวกับรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2534 
ของไทยท่ีกําหนดใหสิทธิและเสรีภาพเปนเพียงสิทธิท่ีไมมีผลผูกพันองคกรผูใชอํานาจรัฐอยาง
แทจริง แตเม่ือมีรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันของเยอรมันจึงมีการแกปญหาโดยกําหนดใหสิทธิข้ันพ้ืนฐานใน
รัฐธรรมนูญมีผลผูกพันองคกรผูใชอํานาจรัฐโดยตรง และกําหนดหลักประกันในการคุมครองสิทธิ
เสรีภาพไวหลายประการ ทําใหหลักความเสมอภาคมีผลเปนจริงในทางปฏิบัติ 
                   รัฐธรรมนูญสหพันธรัฐเยอรมัน ฉบับลงวันท่ี 23 พฤษภาคม ค.ศ.1949 บัญญัติไวใน
มาตรา 3    “ ขอ 1 พลเมืองของสหพันธทุกคนมีความเสมอภาคตอหนากฎหมาย 
         ขอ 2 สหพันธรัฐ มลรัฐ และเทศบาลรับรองหลักความเสมอภาคระหวางชายและ
หญิง 
         ขอ 3 บุคคลยอมไมถูกเลือกปฏิบัติหรือมีอภิสิทธ์ิเพราะเหตุในเร่ืองเพศ ชาติกําเนิด 
เช้ือชาติ ภาษา ชาติ ถ่ินกําเนิด ความเช่ือ หรือความคิดเห็นในทางศาสนาหรือในทางการเมือง บุคคล
ยอมไมถูกแบงแยกดวยเหตุเพราะความพิการ” 
                    รัฐธรรมนูญของเยอรมันไดบัญญัติถึงหลักความเสมอภาคไวในมาตรา 3 โดยไดวาง
หลักการพื้นฐานไว ดังนี้ กลาวคือ มาตรา 3 (1) เปนการบัญญัติถึงหลักความเสมอภาคท่ัวไป หรือท่ี
เรียกวา “ความเสมอภาคตอหนากฎหมาย” กับหลักความเสมอภาคในการบัญญัติกฎหมาย หรือท่ี
เรียกวา “ความเสมอภาคของกฎหมาย” อันเปนหลักท่ีผูกพันฝายนิติบัญญัติตอหลักความเสมอภาค
ซ่ึงมีผลมาจากมาตรา 1 (3) ท่ีบัญญัติใหฝายนิติบัญญัติตองผูกพันตอสิทธิข้ันพื้นฐานและความสําคัญ
ของมาตรา 3 (1) ไดขยายผลไปเกือบทุกๆ เร่ือง โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับการกระทําของฝายปกครอง 
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ท่ีก อให เกิ ดประโยชนแก เอกชน เชน มาตรการในการให เงินสนับสนุนแกกิ จการของเอกชน 
เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจ นอกจากนี้หลักความเสมอภาคยังมีบทบาทสําคัญในกฎหมายเกี่ยวกับ
การประกันสังคม กฎหมายภาษี และกฎหมายแรงงาน เปนตน  
 3.2.3  หลักความเสมอภาคตอหนากฎหมายของประเทศอิตาลี 
                 รัฐธรรมนูญอิตาลี ฉบับปจจุบันลงวันท่ี 27 ธันวาคม ค.ศ.1947 บัญญัติไวในมาตรา 3 วา
“พลเมืองทุกคนมีศักดิ์ศรีทางสังคมอยางเดียวกันและเทาเทียมกันเบ้ืองหนากฎหมายโดยปราศจาก
การแบงแยกเพราะเพศ เช้ือชาติ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง สภาพรางกายหรือสภาพ
ทางสังคม เปนหนาท่ีของสาธารณรัฐท่ีจะตองขจัดอุปสรรคทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีขัดขวาง
ตอการมีสวนรวมอยางแทจริงของผูใชแรงงานในองคกรทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมของ
ประเทศ ท้ังนี้ภายใตขอจํากัดท่ีไมกระทบตอเสรีภาพและความเสมอภาคของพลเมือง” 
               ศาลรัฐธรรมนูญอิตาลี มีหลักวา ในสถานการณเหมือนกันจะตองถูกปฏิบัติดวยวิธีการ
เหมือนกันและในสถานการณท่ีแตกตางกันก็ตองถูกปฏิบัติดวยวิธีการท่ีแตกตางกันดวย โดยศาล
รัฐธรรมนูญอิตาลี เห็นวา กฎหมายตองมีเหตุผลในตัวเองเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณรายงาน 
  3.2.4  หลักความเสมอภาคตอหนากฎหมายของประเทศออสเตรีย 
    รัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐออสเตรีย ฉบับปจจุบันลงวันท่ี 1 ตุลาคม ค.ศ.1920 บัญญัติ
ไวในมาตรา 7 วา 
    “1) พลเมืองของสหพันธทุกคนมีความเสมอภาคเบื้องหนากฎหมาย 
        2) สหพันธรัฐ มลรัฐและเทศบาลรับรองหลักความเสมอภาคระหวางชายและหญิง
มาตรการความคิดเห็นในทางศาสนาหรือในทางการเมือง บุคคลยอมไมถูกแบงแยกดวยเหตุเพราะ
ความพิการ” 
                     ศาลรัฐธรรมนูญออสเตรีย ยืนยันตามศาลรัฐธรรมนูญอิตาลีวา ความยุติธรรมทาง
กฎหมายข้ึนอยูกับการเลือกใชกฎหมายใหเหมาะสมกับขอเท็จจริงทางสังคม 
 3.2.5  หลักความเสมอภาคตอหนากฎหมายของประเทศเบลเยี่ยม 
      ศาลอนุญาโตตุลาการของเบลเยี่ยม กําหนดวาบรรทัดฐานของการบังคับใชกฎหมาย คือ 
สามารถนํากฎหมายไปใชไดอยางมีเหตุผลและยุติธรรม 
 
3.3 การคุมครองหลักความเสมอภาคตอหนากฎหมายของประเทศไทย 
 3.3.1 หลักความเสมอภาคตอหนากฎหมายของประเทศไทย ในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
มาตรา 30 วรรคแรก เปนหลักความเสมอภาคเบ้ืองหนากฎหมาย, วรรคสอง เปนการรับรองความ
เสมอภาคระหวางเพศ, วรรคสาม กําหนดหามเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม นอกจากนี้ในวรรคทาย 
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ยังไดบัญญัติรับรองใหรัฐสามารถเลือกปฏิบัติได ในกรณีเปนการมุงลดความเหล่ือมลํ้าท่ีดํารงอยู
เชนเดียวกับรัฐธรรมนูญอิตาลีและออสเตรีย 
 จากหลักเกณฑดังกลาว หลักความเสมอภาคไมไดเรียกรองใหทุกคนตองเทาเทียมกันใน
ทุกกรณี แตกําหนดวารัฐตองปฏิบัติตอส่ิงท่ีมีสาระสําคัญอยางเดียวกันใหเหมือนกันและส่ิงท่ีมี
สาระสําคัญตางกันใหตางกัน หากไมเปนตามนี้ถือวาขัดตอหลักความเสมอภาคอันกอใหเกิดสิทธิ
เรียกรองแกบุคคลท่ีไดรับผลกระทบจากการกระทํานั้น หลักความเสมอภาคนํามาใชในประเทศไทย
คร้ังแรกหลังจากมีการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 และบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญจนถึง
ปจจุบัน 
        หลักความเสมอภาคของไทย มี 2 ประเภท คือ 
        1) หลักความเสมอภาคท่ัวไป ความเสมอภาคตอหนากฎหมาย คือ บุคคลไมวาจะมี
ฐานะทางกฎหมายอยางไรตองอยูภายใตกฎหมายเดียวกัน สถานะทางกฎหมายไมกอใหเกิดเอกสิทธ์ิ
แกบุคคลใด 
       2) หลักความเสมอภาคเฉพาะเร่ือง เชน  
             ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม เม่ือใชสิทธิทางศาล ทุกคนท่ีถูกโตแยงสิทธิ
สามารถนําคดีข้ึนสูศาลไดอยางเทาเทียมกันในกระบวนการพิจารณาเดียวกัน  
            ความเสมอภาคในการเขาทํางานในภาครัฐ บุคคลท่ีเปนคนไทยมีคุณสมบัติครบตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ หรือตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการ
ศาลยุติธรรมฯ หรือกฎหมายอื่น บุคคลยอมมีความเสมอภาคท่ีจะสมัครเขารับราชการได เพราะ 
ฉะนั้น การท่ีหนวยงานรัฐกําหนดคุณสมบัติบุคคลท่ีมีสิทธิสมัครเขาเปนเจาหนาท่ีรัฐวาจะตองจบ
ปริญญาเกียรตินิยม ถือวาขัดตอหลักความเสมอภาค เพราะเปนการปฏิบัติตอบุคคลที่มีสาระสําคัญ
เหมือนกันใหแตกตางกัน แตก็มีกรณีท่ีไมถือวาขัดกับหลักความเสมอภาค เชน กรณีบุคคลซ่ึงสมัคร
สอบเปนผูชวยผูพิพากษาแตรางกายไมสมบูรณ (โปลิโอ) ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในคําวินิจฉัยท่ี 
16/2545 เร่ืองผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา 198 ของ
รัฐธรรมนูญ กรณีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 
(10) มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ศาลวินิจฉัยวาบทบัญญัติดังกลาวไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา 30 จึงไมมีเร่ืองความชอบดวยรัฐธรรมนูญ โดยใหเหตุผลวาเนื่องจากอาชีพ 
ผูพิพากษาเปนตําแหนงท่ีมีเกียรติโดยปฏิบัติหนาท่ีในพระปรมาภิไธย พระมหากษัตริย การพิจารณา
รับสมัครสอบจึงตองมีมาตรการท่ีแตกตางและเขมงวดกวาตําแหนงอ่ืนบาง นอกจากพิจารณาความรู
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ความสามารถและความเหมาะสมแลว ยังตองพิจารณาสุขภาพรางกาย จิตใจและบุคลิกภาพท่ีดี
พอจะเปนผูพิพากษาดวย8 
            ความเสมอภาคในการเลือกตั้ง หากมีคุณสมบัติครบตามรัฐธรรมนูญกําหนดก็มีสิทธิ
เลือกตั้ง หรือลงสมัครรับเลือกตั้งได 
           ความเสมอภาคในการรับภาระของรัฐ เชน ความเสมอภาคในการชําระภาษีใหรัฐมาก
นอยตามความสามารถหรือความเสมอภาคในการรับราชการทหาร 
           ความเสมอภาคในการรับบริการสาธารณะ เชน มีสิทธิรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือรับ
บริการสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน เปนตน 
           การกระทําท่ีไมขัดตอหลักความเสมอภาค หลักความเสมอภาคไมไดเรียกรองใหรัฐตอง
ปฏิบัติตอบุคคลทุกคนอยางเดียวกันในทุกกรณี แตในทางตรงขามกลับเรียกรองใหรัฐปฏิบัติตอ
บุคคลท่ีแตกตางในสาระสําคัญใหแตกตางออกไปตามลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล เฉพาะบุคคล
ท่ีเหมือนกันในสาระสําคัญเทานั้นท่ีรัฐตองปฏิบัติอยางเดียวกัน และการปฏิบัติท่ีเหมือนกันหรือ
แตกตางกันดังกลาวจะตองมีเหตุผลรับฟงได จึงจะทําใหการเลือกปฏิบัตินั้นเปนธรรม 
 1) ในสถานการณเดียวกัน บุคคลทุกคนตองไดรับการปฏิบัติอยางเดียวกัน หากไมใช
สถานการณเดียวกันรัฐก็อาจปฏิบัติแตกตางกันได บุคคลอีกประเภทที่อาจถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
เพราะสถานะทางกฎหมายของบุคคลได คือ ผูตองขัง ซ่ึงบุคคลเหลานั้นถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพ
มากกวาบุคคลโดยท่ัวไป เชน เสรีภาพในการเคล่ือนไหว สิทธิสวนตัว เสรีภาพในการติดตอส่ือสาร 
กรณีไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมเพราะสถานะทางกฎหมายของบุคคลเหลานี้ตางจาก
บุคคลท่ัวไป จึงไมขัดตอหลักความเสมอภาค แตหากเม่ือบุคคลดังกลาวพนโทษออกมาแลวจะตอง
ถือเสมือนเปนบุคคลทั่วไป การจํากัดสิทธิเสรีภาพตองถูกยกเลิกและปฏิบัติอยางเทาเทียมเสมอภาค
แบบบุคคลท่ัวไป 
 2) เม่ือประโยชนสาธารณะขัดแยงกับประโยชนของปจเจกบุคคล ประโยชนสาธารณะ
ยอมเหนือกวาประโยชนของปจเจกบุคคล 
 3) รัฐธรรมนูญสามารถบัญญัติยอมใหรัฐกําหนดมาตรการบางอยางเพ่ือขจัดอุปสรรค
หรือเปนการสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเชนเดียวกับบุคลอ่ืน การ
ปฏิบัติดังกลาวจึงไมเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอันเปนหลักเกณฑในมาตรา 30 วรรคทาย
ของรัฐธรรมนูญ 
 
                                                 

8  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ.  (2545).  คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 16/2545.  สืบคนเมื่อ 20 กันยายน
2553, จาก http://www.law-db.com/16-2545.pdf 
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 3.3.2 รัฐธรรมนูญไทยท่ีบัญญัติถึงหลักความเสมอภาค 
        รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2489 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2490 ไดบัญญัติวา “ภายใน
บังคับแหงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย ฐานันดรศักดิ์โดยกําเนิดก็ดี 
โดยแตงต้ังก็ดี หรือโดยประการอ่ืนใดก็ดีไมกระทําใหเกิดเอกสิทธ์ิอยางใดเลย”  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492, พ.ศ.2511, พ.ศ. 2517 และพ.ศ. 2521   
ไดกลาวไวใน 2 มาตรา สรุปคือ “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองเทาเทียม
กัน” และ “บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพภายใตบังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ” ท้ังนี้ใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 ไดกําหนดเพิ่มเติมวา “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพอัน
เปนการฝาฝนเจตนารมณตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได” 
 ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในมาตรา 4 “ศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง” และในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของ
ชนชาวไทย ไดกลาวไวในมาตรา 26 และ มาตรา 28 ในเร่ืองของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มาตรา 29
บัญญัติวา การจํากัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทํามิได และมาตรา 30 บัญญัติในเร่ือง หลักความเสมอ
ภาค 
                รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ฉบับปจจุบัน ไดกําหนดศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยและหลักความเสมอภาคเอาไวในมาตรา 4, มาตรา 5, มาตรา 30 และมาตรา 31 
              สรุปวา หลักความเสมอภาคในประเทศไทยไดรับการยอมรับและบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 
มาต้ังแตแรกหลังจากมีการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเปน
ระบอบประชาธิปไตย โดยไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 และได
บัญญัติเร่ืองดังกลาวเร่ือยมา จนถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดมีการบัญญัติ
คุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยข้ึนเปนคร้ังแรก อันถือเปนการรับรองหลักความเสมอภาคท่ีแทจริง 
ตอมาเมื่อมีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซ่ึงยังคงมีลักษณะคลายคลึงกับรัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. 2540 แตไดกําหนดหลักความเสมอภาคไวชัดเจนข้ึนเปนคร้ังแรกโดยกําหนดไวเปนสวนท่ี 2 
ความเสมอภาค ในหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยดวย 
 
3.4  การคุมครองหลักความเสมอภาคเกี่ยวกับสิทธิการเขารับการศึกษาและการทํางานในตาง 
 ประเทศ  
       ในการเขียนวิทยานิพนธฉบับนี้ไดศึกษาเฉพาะสิทธิของผูพนโทษท่ีไดรับการปฏิบัติ
อยางไมเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป อันมีลักษณะขัดกับหลักความเสมอภาคตอหนากฎหมาย ซ่ึงใน
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กฎหมายตางประเทศไดใหความสําคัญและบัญญัติการหามจํากัดสิทธิของผูพนโทษดังกลาวไว 
อยางชัดเจนท้ังในรัฐธรรมนูญและในกฎหมายลําดับรองอ่ืนๆ อันมีดวยกันหลายประเทศ จึงขอ
ยกตัวอยางไวพอสังเขป ดังนี้ 
 3.4.1  การคุมครองหลักความเสมอภาคเกี่ยวกับสิทธิการเขารับการศึกษาและการทํางานใน
ประเทศออสเตรเลีย     
   3.4.1.1 Human Rights and Equal Opportunity Commission Act 1986 (common-
wealth) 
              กําหนดวาหามเลือกปฏิบัติตอบุคคลในการทํางานท่ีมีเหตุมาจาก เช้ือชาติ สีผิว  
เพศ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ชาติพันธุ สถานะทางสังคม อายุ ประวัติทางการแพทย 
ประวัติอาชญากรรม สถานภาพการสมรส คนพิการ เช้ือชาติ รสนิยมทางเพศ การเคล่ือนไหวของ
สหภาพแรงงาน รวมถึงการคุกคามเนื่องมาจากเหตุดังกลาวดวย 
  3.4.1.2 Racial Discrimination Act 1975 (commonwealth)  
          กําหนดการหามเลือกปฏิบัติเพราะเหตุท่ีบุคคลนั้นแตกตางดานตางๆ คือ 
          - เช้ือชาติ   
    - ศาสนา   
    - สีผิว  
    - รวมถึงการคุกคามเนื่องมาจากเหตุดังกลาวดวย 
  3.4.1.3 Northern Territory Anti-Discrimination Act 1992  
       กําหนดการหามเลือกปฏิบัติตอบุคคลเน่ืองจากความแตกตาง ดังน้ี 
    -  เช้ือชาติ   
    -  เพศ   
    -  ศาสนา  
    -  อายุ   
    -  สถานภาพการสมรส   
    -  การตั้งครรภ   
    - ความพิการ   
    - ประวัติอาชญากรรม   
    - การเคล่ือนไหวของสหภาพแรงงาน   
    - ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว  
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       โดยกําหนดขอบเขตเร่ืองการศึกษา การทํางาน การอยูอาศัย การใหบริการดาน
สินคาและบริการ การเปนสมาชิกสโมสร การไดรับบําเหน็จบํานาญ 
  3.4.1.4 Western Australia Equal Opportunity Act 1984 
    กําหนดการหามเลือกปฏิบัติตอบุคคลเน่ืองจากความแตกตาง ดังน้ี  
    -  เช้ือชาติ   
    -  เพศ   
    -  ศาสนา  
    -  อายุ   
    -  สถานภาพการสมรส   
    -  การตั้งครรภ   
    -  ความพิการ   
    -  ประวัติอาชญากรรม  
    -  ความเห็นทางการเมือง  
    - สถานภาพครอบครัว   
    - การคุกคามดานเช้ือชาติ   
    - การคุกคามทางเพศ   
       ขอบเขตในกฎหมายนี้ กําหนดเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ เชน การทํางาน การเขาเปน
หุนสวน การทํางานในหนวยงานราชการ การสมัครเขาทํางานและลูกจางในหนวยงานของคณะ 
กรรมการ ขอความรายละเอียดในใบสมัครงาน การศึกษา ท่ีอยูอาศัย เปนตน 
    กฎหมายแตละฉบับในประเทศออสเตรเลียตางมีลักษณะของการหามเลือก
ปฏิบัติในเรื่องตางๆ ท่ีมีตอบุคคล โดยจะเปนการวางหลักเกณฑไวอยางกวางๆ แตมีลักษณะ
ครอบคลุม โดยจะเปดชองใหอํานาจศาลใชดุลพินิจในการสรางกฎหมายเพ่ือคุมครองใหถึงความ
เสมอภาค ความเทาเทียมและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย โดยกฎหมายบางฉบับจะกําหนดในเร่ืองการ
หามเลือกปฏิบัติตอบุคคลท่ีเคยมีประวัติอาชญากรรม หรือการจํากัดสิทธิผูพนโทษไวอยางชัดเจน 
ท้ังนี้ ยังมี 
  3.4.1.5 พระราชบัญญัติท่ีกําหนดมิใหมีการเลือกปฏิบัติตอบุคคลในการทํางาน โดยใช
หลักการตามอนุสัญญา ILO 111 คือ Human Rights and Equal Opportunity Commission Act 1986-
schedule 1: Convention Concerning Discrimination In Respect of Employment and Occupation 
นอกจากนี้พระราชบัญญัตินี้ยังกําหนดในเร่ืองการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานเร่ืองตางๆ ไว เชน  
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    - อายุ  
    - ประวัติทางการแพทย  
    - ประวัติทางอาชญากรรม 
    -  สถานภาพการสมรส 
    -  สถานภาพครอบครัว 
    -  อาการปวยทางสมอง 
    -  สัญชาติ 
    -  ความพิการ 
    - รสนิยมทางเพศ 
    - การเคล่ือนไหวดานสหภาพแรงงาน 
    - ผูท่ีคบหากับบุคคลขางตน 
  3.4.1.6 Northern Territory of Australia Anti-discrimination Act 1999 มีวัตถุประสงค 
ดังนี้    
           (1) เพ่ือสงเสริมใหเขาใจและยอมรับในหลักการแหงความเสมอภาคเทาเทียม
กันของบุคคลโดยไมคํานึงถึงคุณลักษณะใดๆ 
     (2) เพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติตอบุคคลอันเนื่องมาจากเหตุเพราะความแตกตาง
ของบุคคลหรือกลุมบุคคล 
     (3) เพื่อขจัดภยันตรายใดๆ อันเปนภัยคุกคามทางเพศ 
    นอกจากนี้พระราชบัญญัตินี้ยังกําหนดชวยเหลือใหผูท่ีถูกกระทําการใดๆ อัน
เปนความผิดทางกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้จะไดรับคาสินไหมทดแทนจากการถูกเลือกปฏิบัติ
ดวย โดยพระราชบัญญัตินี้ใหความหมายของผูท่ีมีประวัติอาชญากรรมไววา ใหรวมถึงบุคคล
ดังตอไปนี้ เชน ผูท่ีมีประวัติอาชญากรรมตามความหมายของ The Criminal Record (Spent Convic- 
tions) Act. หรือผูท่ีมีสถิติบันทึกเกี่ยวกับการถูกจับกุม หรือผูท่ีถูกดําเนินคดีอาญาซ่ึงรวมถึงกรณีมี
สถิติ เกี่ยวกับเร่ือง เชน ยกฟอง ถอนฟอง ถูกปลอย อภัยโทษ เปนตน และหามเลือกปฏิบัติตอบุคคล 
ตางๆ เนื่องมาจากเหตุตางๆ ดังตอไปนี้ เชน เช้ือชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความพิการ สถานภาพสมรส 
ประวัติทางการแพทยท่ีไมเกี่ยวของ ประวัติอาชญากรรมท่ีไมเกี่ยวของ เปนตนโดยหามเลือกปฏิบัติ
ตอบุคคลดังกลาวในเร่ือง  
    - การศึกษา   
    - การทํางาน   
    - สถานท่ีอยูอาศัย   
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    - การไดรับความสะดวกในดานสินคาและบริการ   
    - การเขาเปนสมาชิกสโมสร   
    - เร่ืองหลักประกันและเงินบําเหน็จบํานาญ  
    โดยในเร่ืองของการหามเลือกปฏิบัติในการทํางานนั้น ไดกําหนดขอยกเวน 
ดังนี้ 
    - ถามีเหตุผลอันสมควรตอเง่ือนไขและสภาพและคุณลักษณะของบุคคลนั้นมี
ลักษณะเปนการจํากัดซ่ึงความสามารถในการเรียน  
    - ถาการเลือกปฏิบัติอยูบนพ้ืนฐานของคุณสมบัติท่ีแทจริงของการทํางาน ซ่ึง
บุคคลอ่ืนมีอยูเต็มตามความประสงคแลว 
    - ถาบุคคลนั้นไมมีความสามารถอันเพียงพอตามความตองการของงานท่ีตอง
อาศัยความชํานาญพิเศษ  
    - การทํางานนั้นเปนการทํางานอยูภายในบานพักหรือท่ีอยูอาศัยของผูวาจาง 
เชน งานบาน หรืองานรับเล้ียงเด็กตามบาน เปนตน  
  3.4.1.7 South Australia Anti – Discrimination Act 1998 (NO. 46 of 1998) 
    ตามพระราชบัญญัตินี้ไดมีการต้ังคณะกรรมการชุดหนึ่ง เรียกวา “Anti–Discri-
mination Commission” โดยมีบทบาทหนาท่ี ดังน้ี 
    (1) แนะนํา เสนอแนะ ตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับสถานการณท่ีเกี่ยวกับปญหาการ
เลือกปฏิบัติและพฤติกรรมท่ีตองหามตามกฎหมาย 
     (2) สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติท่ีตองหาม
ตามกฎหมาย 
    (3) ใหคําปรึกษาและทําการสืบสวนกรณีปญหาการเลือกปฏิบัติ 
    (4) เผยแพรขอมูลและเสนอผลท่ีเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและพฤติกรรมท่ี
ตองหามตามกฎหมาย 
    (5) ดําเนินการศึกษาและวิจัยปญหาเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม 
    (6) จัดทําเอกสารเผยแพรความรูเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม  
    (7) ตรวจสอบขอบัญญัติกฎหมายทุกฉบับและเสนอตอรัฐมนตรีวามีกฎหมาย
ใด ท่ีมีลักษณะเปนการขัดตอหลักความเสมอภาค 
    (8) สอบสวนตามคํารองทุกขและดําเนินการไกลเกล่ีย 
    (9) จําแนกขอมูลตางๆ ตามคํารองและจัดวิเคราะหถึงปญหา 
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    โดยท้ังนี้ พระราชบัญญัติดังกลาว ยังไดอธิบายความหมายของคําวา การเลือก
ปฏิบัติไวใน 2 รูปแบบ คือ 
    (1) การเลือกปฏิบัติโดยตรง คือ การที่บุคคลหน่ึงปฏิบัติใดๆ ตอบุคลอ่ืนบน
พื้นฐานตามคุณลักษณะท่ีไดบัญญัติไวตามกฎหมาย 
    (2) การเลือกปฏิบัติโดยออม คือ การท่ีบุคคลใดกําหนดเงื่อนไข ความตองการ
หรือการปฏิบัติท่ีไมมีเหตุผลในอันท่ีจะสงผลทําใหบุคคลท่ีมีคุณลักษณะตามที่กฎหมายกําหนด
ไดรับความเสียเปรียบบุคคลอ่ืน 
    พระราชบัญญัตินี้ไดบัญญัติถึงการหามเลือกปฏิบัติตอบุคคลอ่ืน อันเนื่องมา 
จากคุณลักษณะพื้นฐาน ดังตอไปนี้ 
    (1)  เช้ือชาติ 
    (2) อายุ 
    (3) ลักษณะทางเพศ 
    (4) กิจกรรมทางเพศท่ีกฎหมายรับรอง 
    (5) การกําเนิด 
    (6) สถานภาพการสมรส 
    (7) การตั้งครรภ 
    (8) สถานภาพทางครอบครัว 
     (9) ความรับผิดชอบทางครอบครัว 
    (10)  ความพิการ 
    (11)  ความเช่ือหรือสมาชิกทางการเมือง 
    (12)  ศาสนา 
    (13)  ประวัติทางการแพทยท่ีไมเกี่ยวของ 
    (14)  ประวัติทางอาชญากรรมท่ีไมเกี่ยวของ 
    (15)  ผูท่ีคบหากับบุคคลดังกลาวขางตน 
      โดยกําหนดขอบเขตในการคุมครองใหครอบคลุมถึงกรณีตางๆ ดังนี้ 
       -   การทํางาน 
       -  การศึกษาและการฝกอบรม 
       -  การเขาถึงส่ิงอํานวยความสะดวก สินคาและบริการ 
       -  ท่ีอยูอาศัย 
       - การเขารวมเปนสมาชิกหรือการทํากิจกรรมของสมาคมตางๆ 
       - การพิจารณาใหรางวัลใดๆ 
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       ท้ังนี้ยังใหขยายขอบเขตของการเลือกปฏิบัติโดยใหรวมถึงการกระทําใดๆ ท่ี
เปนการยุยงสงเสริมใหมีการเกลียดชังตอกลุมบุคคลท่ีมีลักษณะดังกลาวเอาไวดวย 
 3.4.2 การคุมครองหลักความเสมอภาคเกี่ยวกับสิทธิการเขารับการศึกษาและการทํางานใน
ประเทศญ่ีปุน     
         ประเทศญ่ีปุนเปนอีกหนึ่งประเทศที่ใหความสําคัญกับการคุมครองสิทธิของผูพนโทษ
เปนอยางมาก โดยหลักท่ีเห็นอยางชัดเจนในกฎหมาย ไดแก รัฐธรรมนูญแหงประเทศญี่ปุนได
กําหนดเกี่ยวกับเร่ืองการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในการเขารับการศึกษาและการเขาทํางาน ดังนี้ 
         มาตรา 22  “กําหนดใหประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพ 
ทุกประเภท โดยตองไมละเมิดประโยชนสุขของประชาชนท่ัวไป” 
 มาตรา 26  “กําหนดใหประชาชนทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับการศึกษาอยางเทาเทียมกัน 
โดยผูปกครองจะมีหนาท่ีสงผูเยาวท่ีอยูในความคุมครองของตนเขารับการศึกษาในภาคปกติตามท่ี
กฎหมายกําหนด และไมเสียคาใชจายใด ๆ ท้ังส้ิน” 
 มาตรา 27 “กําหนดใหประชาชนทุกคนมีสิทธิและหนาท่ีในการทํางาน และกําหนด
มาตรฐานสําหรับคาจาง ระยะเวลาในการทํางาน วันหยุดและเง่ือนไขในการทํางานอ่ืนๆ โดยจะ
กําหนดไวอยางชัดเจนในกฎหมาย” 
 นอกจากนี้ยังมีกฎหมายวาดวยการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด (The Offenders rehabi-
litation Law 2003) ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีดูแลเกี่ยวกับการคุมครองผูกระทําความผิดดานตางๆ ท้ังดาน
การคุมประพฤติ การพักการลงโทษ การอภัยโทษและการสงเคราะหดูแลผูพนโทษ โดยจะมีคณะ 
กรรมการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดแหงชาติ (National Offender Rehabilitation Commission) ควบคุม 
ดูแล หนาท่ีของคณะกรรมการ คือการสงคําแนะนําดังกลาวไปยังกระทรวงยุติธรรมเพ่ือใหมีการ
บังคับใชกฎหมาย กรณีการใหอภัยโทษพิเศษ การลดโทษ หรือการใหสิทธิพิเศษกลับคืนสูบุคคล
บางคน ท้ังนี้กฎหมายฉบับดังกลาวยังระบุไวถึงวัตถุประสงคในการปองกันสังคมและสงเสริม
สวัสดิภาพของประชาชนและปจเจกบุคคลโดยการชวยเหลือฟนฟูผูกระทําความผิด และยังได
กําหนดใหประชาชนทุกคนมีหนาท่ีชวยเหลือตามกําลังความสามารถของตน เพื่อใหการปองกัน
สังคมบรรลุผล 
 ในสวนของการใหความชวยเหลือในการชวยเหลือการประกอบอาชีพของผูพนโทษนัน้ 
ประเทศญ่ีปุนไดรับความรวมมือจากบริษัท หางรานหลายพันแหง จัดทําทะเบียนผูกระทําความผิดท่ี
ตองการหางานทํา เพื่อใหพนักงานคุมประพฤติดําเนินการจัดหางานใหทําตามความเหมาะสม9 

                                                 
9  มงคล  วีระศิริ.  (2547).  บทบาทของบานก่ึงวิถีในการปฏิบัติตอผูกระทําผิด.  หนา 76. 
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 เนื่องจากการจัดการดานการลงโทษ การพักการลงโทษ และการมีบานอุปถัมภซ่ึงเปน
การดูแลเบ้ืองตนใหกับผูพนโทษ อันเปนการจัดระบบการดูแลนักโทษอยางมีประสิทธิภาพ 
ประเทศญ่ีปุนจึงเปนประเทศท่ีมีอัตราการจําคุกท่ีต่ํามาก นักโทษจะไดรับการแกไขฟนฟูโดยไมทํา
ใหรูสึกวาตนถูกลงโทษเปนจําเลยในชุมชน หรือทําใหรูสึกวาถูกกีดกันออกจากสังคม แตการฟนฟู
นักโทษเปนระบบของการปรับปรุงแกไข และยกระดับความรูสึกของพวกเขาใหเกิดความภาคภูมิใจ
ในการเปนมนุษย เปนทรัพยากรที่มีคาของสังคมนั่นเอง 
 
3.5  ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและหลักความเสมอภาคของผูพนโทษในการศึกษาและการทํางาน 
   3.5.1  ความหมายของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
      ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หมายถึง คุณคาท่ีทุกคนติดตัวมากับความเปนมนุษย ดังนั้นทุก
คนตองเคารพกันและกันหามดูหม่ินลบหลูทําใหเส่ือมเสียความเปนมนุษย การกําหนดความหมาย
ของ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” ในบริบททางความคิดเชิงปรัชญานั้น มีการใหความหมายของศักดิ์ศรี 
ความเปนมนุษยตามทัศนะการแปลความหมายของแตละฝายในแงมุมตางๆ เชน  
  ฝายสังคมนิยม ถือสารัตถะของชีวิตใหมีความเปนอยูท่ีดีทางวัตถุข้ันต่ํา แตมิไดถือเอา
การมีสมบัติเปนองคประกอบเดียวของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ปจเจกชนจะมีศักดิ์ศรีตอเม่ือเขาเปน
ผูกําหนดความเปนตัวเขาเอง (self – determining) และมีชีวิตที่ปรารถนาการดํารงอยูรวมกันอยางมี
ลักษณะริเร่ิมสรางสรรค  
                ฝายเสรีนิยม ถือสารัตถะแหงความเปนมนุษยอยูท่ีโลกภายใน มีอิสรเสรีภาพในความ
คิดเห็น สิทธิของความเสมอภาคเทาเทียมกับสิทธิแหงเสรีภาพดังกลาวเปนการใหความหมายในเชิง
สารัตถะทางดานปรัชญา สวนการใหความหมายในเชิงกฎหมายน้ันในคราวท่ีมีการรางรัฐธรรมนูญ
มีผูใหขอสังเกตเกี่ยวกับ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” วา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนสิทธิอยางหน่ึงท่ี
รับรองคุมครองใหแกบุคคล มิใหไดรับการปฏิบัติท่ีไมสมกับความเปนมนุษยของบุคคลนั้น โดย
พิจารณาเชิงภาวะวิสัยวา การกระทําใดท่ีเห็นกันท่ัวไปวาละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ซ่ึงมิใชการ
พิจารณาในลักษณะอัตตะวิสัยตามความคิดเห็นของแตละบุคคล  บทบัญญัติดังกลาวเปนการ
พัฒนาการแหงการรับรองคุมครองสิทธิบุคคล และเปนท่ียอมรับในตางประเทศ เชน รัฐธรรมนูญ
ประเทศเยอรมัน เปนตน สวนการใชสิทธิทางศาลนั้น บุคคลท่ีถูกกระทําละเมิดศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยสามารถนําคดีมาฟองได ตามลักษณะการกระทําละเมิดวาเปนประการใด เชน ขอพิพาท
ระหวางเอกชนกับเอกชนก็ฟองศาลยุติธรรม ฝายปกครองกับเอกชนก็ฟองศาลปกครอง เปนตน ซ่ึง
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การดําเนินคดีในช้ันศาลจะเปนการสรางบรรทัดฐานตอไปวา  การกระทําใดเปนการละเมิดศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย 10 
  Prof. Dr. Klaus Stern นักวิชาการทางกฎหมายไดใหความหมายไววา ศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยหมายถึง คุณคาอันมีลักษณะเฉพาะและเปนคุณคาท่ีมีความผูกพันอยูกับความเปนมนุษย ซ่ึง
บุคคลในฐานะที่เปนมนุษยทุกคนจะไดรับคุณคาดังกลาว โดยไมจําเปนตองคํานึงถึงเพศ เช้ือชาติ 
ศาสนา วัยหรือคุณสมบัติอ่ืนๆ ของบุคคลนั้นและโดยท่ีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้นเปนสวนหนึ่ง
ของสิทธิมนุษยชน (Human Right) หรือกลาวอีกนัยวา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนรากฐานแหง
สิทธิมนุษยชน จึงตองมีการใหความหมายของสิทธิมนุษยชนวาหมายถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคที่ไดรับการรับรองคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
หรือตามกฎหมายไทย หรือตามสนธิสัญญาท่ีประเทศไทยมีพันธกรณีท่ีจะตองปฏิบัติตาม อยางไรก็
ตาม ขอบเขตความหมายของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยยังไมมีความหมายชัดเจน  
  ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย ไดใหขอมูลในเร่ืองนี้วา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ไมใชเร่ืองของความจนความรวย ไมใชเร่ืองสภาพของสังคม แตเปนเร่ืองของส่ิงท่ีมีอยูติดตัวมนุษย
ทุกคนในสวนของรัฐธรรมนูญตางประเทศไดบัญญัติเร่ืองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไวเชนกัน เชน 
รัฐธรรมนูญของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน มาตรา 1 ความวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนท่ีมา
ของสิทธิและเสรีภาพ”  
  ดังนั้น จึงอาจสรุปความหมายของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยวาหมายถึง สิทธิอยางหนึ่ง 
ท่ีเปนสารัตถะแหงความเปนมนุษยและทรงคุณคาของมนุษย มนุษยทุกคนจะตองไดรับการปฏิบัติท่ี
เหมาะสมกับความเปนมนุษย ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย จึงเปนสิทธิอยางหนึ่งท่ีเปนสิทธิข้ันพื้นฐาน
ของทุกๆ คน11  
 3.5.2 สถานะทางกฎหมายของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  
   เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ เปนเจตนารมณท่ีลํ้าลึกท่ีมุงคุมครองสิทธิเสรีภาพ
ของปวงชน การยอมรับศักดิ์ศรีและสิทธิท่ีเสมอกัน และไมอาจโอนแกกันไดของสมาชิกท้ังปวง 
แหงครอบครัวมนุษย คือรากฐานของเสรีภาพ ความยุติธรรมและสันติภาพในพิภพดวยกฎเกณฑ
เบ้ืองตนในการคุมครองสิทธิมนุษยชน จึงอาจถือไดวา สิทธิมนุษยชนเปนกฎหมายมหาชน และ
เนื่องจากศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยเปนสวนหน่ึงของสิทธิมนุษยชน จึงกลาวโดยสรุปไดวา

                                                 
10 บรรเจิด  สิงคะเนติ.  (2543).  หลักพ้ืนฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. 2540.  หนา 83-84. 
11 คลังปญญาไทย.  (2551).  สถานะทางกฎหมายของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย.  สืบคนเมื่อ 22 มีนาคม 

2553, จาก http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  
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ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนกฎหมายมหาชนเชนกัน และยังมีสถานะในทางกฎหมายท่ีรัฐธรรมนูญ
มุงใหความคุมครองอีกดวย  
   การคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยยอมตองมีการคุมครองภายในขอบเขต หากมีการ
ลํ้าขอบเขตแหงการคุมครองจึงจะเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ดังนั้น การอางศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยจึงอางไดเทาท่ีไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ของบุคคลหน่ึงยอมมีขอบเขตอยูท่ีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลอ่ืน ดังนั้น จึงตองมีการกําหนด
หลักเกณฑเพื่อเปนการวางแนวทางวาการกระทําใดท่ีนอกขอบเขตแหงการคุมครองเปนการละเมิด
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  
  ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หมายถึง สภาพความเปนคน โดยไมนึกถึงเหตุแหงความ
แตกตางในเร่ืองถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สถานภาพกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง 
การท่ีผูใดไมไดรับ หรือทําใหผูใดไมมีสิทธิและเสรีภาพที่พึงมีพึงไดตามปกติ เชน การทําราย กักขัง 
ทรมาน การซ้ือขาย หรือการไมไดรับปจจัยท่ีจําเปนข้ันพื้นฐานในชีวิต อันไดแก งาน อาหาร ท่ีอยู
อาศัย การดูแลสุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรม พึงถือวาเปนการทําลายสภาพความเปนคน หรือทําลาย
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย12 
 แนวความคิดเร่ืองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในแถบตะวันตก เร่ิมมาจากแนวความคิดท่ี
พยายามเขาใจถึงตัวตนของมนุษยอันประกอบดวยจิต วิญญาณ และรางกายอันถือเปนส่ิงพื้นฐานท่ี
ทําใหมนุษยมีความคิดและกอใหเกิดเหตุผลท่ีพิจารณาถึงความสัมพันธของส่ิงตางๆ จิตใจอันเปน
สวนท่ีอยูในรางกายของมนุษยท่ีเปนท่ีมาของการเกิดการปฏิบัติของมนุษยในหลายเร่ือง รวมถึง
จารีตประเพณีในสังคมในเร่ืองของการมีพื้นฐานความคิดท่ีมีเหตุผลจนนําไปสูความคิดและการ
ปฏิบัติในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับชีวิตจนมนุษยสามารถพิจารณาไดถึงส่ิงท่ีดีและไมดี แนวความคิดเร่ือง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนาจะเปนความคิด จิตใจและการปฏิบัติในดานดีตอกัน และมีการนําเร่ือง
ดังกลาวมาคุมครองไวเปนลายลักษณอักษร อันเปนการเร่ิมยอมรับศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไวอยาง
ชัดเจน 
 สวนแนวคิดของนักคิดแถบตะวันออก กอตัวข้ึนท่ีประเทศอินเดียและจีน  
 ประเทศอินเดีย ใหความสําคัญถึงความมีเหตุผลของมนุษย ทําใหมนุษยตางจากสัตว
และถือเปนคุณคาของมนุษย สังคมมนุษยเปนไปตามกฎแหงเหตุผล เปนเร่ืองของธรรมชาติอันมี
วิวัฒนาการท่ีปรับตัวใหเกิดความเหมาะสม ธรรมชาติของมนุษยมีความเทาเทียมกัน ไมมีช้ันวรรณะ 
                                                 

12  คลังปญญาไทย.  (2551).  เรื่องเดิม.  สืบคนเมื่อ 24 ตุลาคม 2551, จาก 
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย   
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มนุษยมีความรูสึกศรัทธาท่ีข้ึนอยูกับเหตุผลและปญญา การแสดงออกตอผูอ่ืนตองคํานึงถึงกาลเทศะ 
เนนถึงความจริง ความถูกตองและประโยชนโดยไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน การประพฤติดี เกิดจาก
ความคิดของมนุษยท่ีจะกระทําส่ิงตางๆ ไดดวยตนเอง คุณคาของมนุษยมิไดอยูท่ีพระผูเปนเจาแตอยู
ท่ีการกระทําของมนุษยตลอดจนผลงานของชีวิตท่ีเปนคุณตอมนุษยดวยกันโดยการประพฤติตน
อยางมีคุณธรรม  
 ประเทศจีน มีแนวคิดท่ีสําคัญ คือ การที่มนุษยมีคุณธรรมอยูในจิตใจ ทําใหมนุษยตาง
จากสัตว การนับถือวิญญาณบรรพบุรุษในแตละสกุลถือเปนส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท่ีตองเคารพ กอใหเกิด
ความกตัญูและตระหนักถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของบรรพบุรุษ ความเช่ือในเร่ืองทุกส่ิงในโลก
เปนไปตามกฎธรรมชาติ มนุษยทุกคนเปนครอบครัวเดียวกันไมมีการแบงแยก ดังนั้นจึงควรมี
จริยธรรมท่ีควรปฏิบัติเพื่อตนเองและสังคมโดยมีความรัก เมตตาตอทุกคน โดยทุกคนมีธรรมชาติ
และความสามารถท่ีตางกัน ดังนั้นการดําเนินชีวิตควรเปนไปตามธรรมชาติ ไมเบียดเบียนกัน 
 ประเทศไทยตระหนักถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยมานานแลวท้ังจารีตประเพณี ศาสนา 
สงผลใหวิธีคิดและการปฏิบัติตนของคนไทยสอดคลองกันคือ มีคุณธรรมและจริยธรรม13  
 แนวคิดเร่ืองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยแทรกอยูในกฎหมายต้ังแตสมัยสุโขทัยจนถึง
ปจจุบัน ในระยะแรกจะนําหลักคําสอนทางศาสนามาปฏิบัติ ตอมาเม่ือมีการติดตอกับชาติตะวันตก
มากข้ึนหลักดังกลาวท่ีปฏิบัติตอๆ กันมาน้ันจึงถูกทําใหชัดเจนโดยการบัญญัติไวอยางเปนระบบ
มากข้ึน 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เปนกฎหมายฉบับแรกท่ีนําแนว คิดเร่ือง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยมาบัญญัติไวในสวนบทท่ัวไปและสวนสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย และ
ยังคงบัญญัติตอเน่ืองมาจนถึงรัฐธรรมนูญปจจุบัน 
 
3.6 กรณีปญหาท่ีเกิดขึ้นเก่ียวกับการบัญญัติกฎหมายอันอาจเปนการขัดกับหลักความเสมอภาค 
 ตอหนากฎหมายของผูพนโทษ 
         เนื่องจากผูพนโทษ ถือเปนบุคคลผูไดรับโทษทางกฎหมายแลว การท่ีสังคมจํากัดสิทธิ
ของบุคคลดังกลาวอีก ถือเปนการลงโทษซํ้าแลวซํ้าเลา ไมมีท่ีส้ินสุด อันสงผลตอสภาพรางกายและ
จิตใจของบุคคลดังกลาว ถือเปนการปดกั้นสิทธิและย่ํายีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและหลักความเสมอ
ภาคท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว โดยเม่ือพิจารณาแลวปญหาท่ีผูพนโทษถูกจํากัดสิทธิมีมากมาย เชน 
 

                                                 
13  ฉันทนา  ไกรสถิตย.  เลมเดิม.  หนา 18-19. 
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 3.6.1 กรณีการจํากัดสิทธิอันเปนการขัดกับหลักความเสมอภาคจากการเขาทํางานท้ังภาครัฐ
และเอกชน 
 3.6.2 กรณีการจํากัดสิทธิอันเปนการขัดกับหลักความเสมอภาคจากการเขารับการศึกษาใน
สถาบัน การศึกษาตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
 3.6.3  กรณีการถูกจํากัดสิทธิตางๆ อันเปนการขัดกับหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ เชน 
การสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา 
   จากกรณีการจํากัดสิทธิผูพนโทษดังกลาว ส่ิงท่ีเห็นไดชัดเจน คือ มีกฎหมายบัญญัติ
จํากัดสิทธิผูพนโทษเปนลายลักษณอักษร มีลักษณะกวาง จนถือเปนการปดกั้นสิทธิผูพนโทษโดย
ไมพิจารณาถึงความสามารถและระดับคุณภาพของบุคคลดังกลาว แมตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ 
พ.ศ. 2479 มาตรา 22-30 ไดกําหนดหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของกับการใหนักโทษไดทํางาน ไดรับการ 
ศึกษาอบรม และไดรับการรักษาพยาบาล ไมวาจะไดรับการฝกวิชาชีพ เชน ชางฝมือ ชางทําผม ชาง
ปน ชางเขียน หรือศึกษาในระดับตางๆ รวมถึงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ไดเขาไปเปดสอน
ระดับปริญญาตรีก็ตาม แตความรูตางๆ เหลานี้ก็ไมไดถูกนํามาใชหลังจากพนโทษออกมาเนื่องจากมี
กฎหมายบัญญัติจํากัดสิทธิของผูพนโทษไว ดังนี้     
 3.6.1 กรณีการสมัครงานของท้ังภาครัฐและเอกชน 
      3.6.1.1 การสมัครงานในภาครัฐ มีกฎหมายจํากัดคุณสมบัติอยางชัดเจน เชน  
    1) พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528  
     มาตรา 35 “ผูขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
      (6) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในคดีท่ีคณะ 
กรรมการเห็นวาจะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ” 
       2) พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542  
          มาตรา 32 “ผูขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ
ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
           (3)  ไมเปนผูมีความประพฤติเสียหายซ่ึงคณะกรรมการวิชาชีพเห็นวาจะ
นํามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 
          (4) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดในคดีท่ีคณะกรรมการ
วิชาชีพเห็นวาอาจจะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ” 
    3) พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2518 
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     มาตรา 9 “พนักงานของรัฐวิสาหกิจ นอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ แลว ยังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามดังตอไปนี้ดวย 
           (5) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก ไมวาจะไดรับโทษจําคุกจริง
หรือไม เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพนโทษ
หรือพนระยะเวลาการรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษ แลวแตกรณีเกินหาป” 
    4)  พระราชบัญญัติผูสอบบัญชี พ.ศ. 2505  
           มาตรา 15 “ผูซ่ึงจะข้ึนทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตได ตอง 
          (5) ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
          (6) ไมเคยตองโทษจําคุกในคดีท่ี ก.บช. เห็นวาอาจนํามาซ่ึงความเส่ือมเสีย
เกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ” 
    5) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
                     มาตรา 36 “ผูท่ีจะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนตองมีคุณสมบัติ
ท่ัวไป และไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
          ข.  ลักษณะตองหาม 
                     (7) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะ
กระทําความผิดทางอาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด 
ลหุโทษ” 
       6) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547      
                        มาตรา 30 “ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู ซ่ึงจะเขารับราชการเปนขาราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติท่ัวไป ดังตอไปนี้ 
     (10) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปน
โทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ” 
     7) ขอบังคับสภาวิศวกรรม พ.ศ. 2542  
           ขอ 4 “ผูสมัครเปนสมาชิกสามัญ ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตอง 
หามดังตอไปนี้ 
           (5) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในคดีท่ีเปนการ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันจะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพตามท่ีกําหนดใน
ขอบังคับสภาวิศวกร” 

DPU



69 
 

  3.6.1.2 การสมัครงานในภาคเอกชน 
    การสมัครงานในภาคเอกชน แมจะเปนสิทธิของนายจางท่ีจะเลือกจางลูกจาง 
แตโดยสวนใหญก็มักจะกําหนดคุณสมบัติไวชัดเจน คือ ไมเคยเปนผูตองโทษจําคุกหรือมีประวัติ
อาชญากรรม ซ่ึงเทากับเปนการคาดการณในอนาคตวาเปนบุคคลผูกระทําผิดท่ีไมสามารถปรับปรุง
แกไขตัวเองได เปนการตีตราบุคคลดังกลาว แมจะไดรับการลงโทษทางกฎหมายมาจนเพียงพอแลว
ก็ตาม 
    รัฐและเอกชนมักจะชวยเหลือกลุมคนที่เห็นชัดเจนวาตองเขาไปดูแลอยาง
เรงดวน เชน กลุมเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุหรือคนพิการ แตลืมมองกลุมคนบางกลุมซ่ึงก็ถือวาเปนกลุม
บุคคลผูดอยโอกาสเชนกัน นั่นก็คือ ผูพนโทษ ดังนั้นจึงควรปรับเปล่ียนทัศนคติของบุคคลในสังคม
ใหไดวาบุคคลผูพนโทษ คือ หนึ่งในกลุมบุคคลผูดอยโอกาส และเปนบุคคลผูกระทําผิดและไดรับ
การลงโทษจากกฎหมายแลว โดยกลุมบุคคลกลุมนี้ยังไดรับการฝกอบรม และพัฒนาฝมือท้ังดาน
วิชาชีพและการศึกษามากอนจะพนโทษ จึงอาจเปนบุคคลผูมีคุณภาพคนหนึ่ง ดังนั้นคนในสังคม
ควรรวมมือกันชวยเหลือ อยาต้ังขอรังเกียจ เพ่ือใหบุคคลดังกลาวเขามาเปนสวนหนึ่งในการพัฒนา
สังคมและไมกลับไปประพฤติผิดอีก 
 3.6.2 การเขารับการศึกษาในสถาบันตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
  กอนท่ีบุคคลตองโทษจะไดรับการปลดปลอย กรมราชทัณฑไดมีนโยบายใหฟนฟูหรือ
พัฒนาบุคคลดังกลาวเพื่อเตรียมพรอมกอนออกมาสูสังคม ท้ังดานการฝกอาชีพ และดานการศึกษา  
  ในสวนของการศึกษานอกจากจะมีการใหการศึกษาท้ังในสายสามัญ สายอาชีพ และ
ระดับอุดมศึกษา โดยในสวนของอุดมศึกษากรมราชทัณฑไดมีแนวทางปฏิบัติการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของผูตองขังกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช14 แตเม่ือไดรับการปลดปลอยออก
มาแลวจะศึกษาตอ มักจะถูกปดกั้นจากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน โดยจะมีการ
กําหนดคุณสมบัติหามบุคคลผูพนโทษมีสิทธิสมัครเขารับการศึกษาไวอยางชัดเจน เชน 
  1) ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2540 “ขอ 7 
คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา ในขอ 7.2 ตองไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียอยาง
รายแรง”15 

                                                 
14  กรมราชทัณฑ. ที่ ยธ 0704 / 2199 13 ตุลาคม 2547  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

(มสธ.) ของผูตองขัง. 
15  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  (2540).  ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมสาสตรวาดวยการศึกษาช้ันปริญญาตรี.  

สืบคนเมื่อ 22 สิงหาคม 2552,  จาก http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/_link/_8_knowledge/pdf/role_2540_add7d1f.pdf 
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   2) ขอกําหนดของมหาวิทยาลัยพายัพ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ผูมีความประสงค 
จะเขาศึกษาในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ใน “ขอ 3 กําหนดวา ตองเปนผูมีความประพฤติดี ไมเคย
ตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตในกรณีความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดอันเปนลหุโทษ” 16 
   3) มหาวิทยาลัยนเรศวร เปดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ  
ปการศึกษา 2551 คุณสมบัติผูสมัครใน “ขอ 5 คือ ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุด
ใหจําคุก เวนแตในกรณีความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ”17 
   4) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนัทา คุณสมบัติผูสมัครในระดับปริญญาตรี ตองไมเปน 
ผูเคยตองโทษ โดยคําพิพากษาสูงสุดใหจําคุก เวนแตความผิดท่ีเปนลหุโทษหรือความผิดอันไดทํา 
โดยประมาท18 
   5) มหาวิทยาลัยรังสิต การรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทโดยมีคุณสมบัติท่ัวไป ดังนี้  
        “1) ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
      2) ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ”19 
 3.6.3 การจํากัดสิทธิตางๆ เชน สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือ
สิทธิสมัครรับเลือกต้ังหรือไดรับการเสนอช่ือเพื่อเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญดังนี้ 
 มาตรา 102 ท่ีวา “บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
 (5)  เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวันเลือกต้ัง เวนแต
ในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ” 
 

                                                 
16  มหาวิทยาลัยพายัพ.  (2554).  กําหนดการรับสมัครนักศึกษาใหมระดับปริญญาโท ประจําปการศึกษา 

2554. สืบคนเมื่อ 20 มีนาคม 2554, จาก  http://pradmission.payap.ac.th/.html_pyu/macc54.html    
17  มหาวิทยาลัยนเรศวร.  (2551).  คุณสมบัติผูสมัครคัดเลือกนักศึกษาปริญญาตรีภาคพิเศษ ปการศึกษา 

2551.  สืบคนเมื่อ 8 ตุลาคม 2551, จาก http://www.thaigoodview.com/node/814   
18  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา.  (2550).  คุณสมบัติผูสมัครสอบระดับปริญญาตรี. สืบคนเมื่อ  

8 ตุลาคม 2551, จาก  http://www.ssudar.com/edu2550.htm 
19  มหาวิทยาลัยรังสิต.  (2552).  รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ปการศึกษา 2552 เทอม 1. สืบคนเมื่อ 22 

สิงหาคม 2552, จาก  http://www2.rsu.ac.th/gradadmission/detailmaster.html  
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 มาตรา 115 ท่ีวา “บุคคลผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ีเปนผูมีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งหรือไดรับการเสนอช่ือเพ่ือเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา 
 (8) เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ังตามมาตรา 102 (1) (2) (3) (4) (5) 
(6) (7) (8) (9) (11) (12) (13) หรือ (14)”  
 
3.7 การสัมภาษณประกอบแบบสอบถามเก่ียวกับสิทธิในความเสมอภาคของบุคลากรในสาขา
 วิชาชีพตางๆ  
        ในการเขียนวิทยานิพนธฉบับนี้ไดมีการสัมภาษณประกอบการทําแบบสอบถาม20 กรณี
ท่ีเกี่ยวกับสิทธิในความเสมอภาคของผูพนโทษในการศึกษาและการทํางาน โดยไดสัมภาษณ
บุคลากรในสาขาวิชาชีพตางๆ ไดแก บุคลากรหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บุคลากรจากสถานศึกษา 
และนักวิชาการ รวมท้ังไดสัมภาษณผูพนโทษดวย โดยแบบสอบถามดังกลาวเปนการวิจัยผสมผสาน
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงปริมาณจะกําหนดขอมูลไวเพื่อสรุปสถิติชัดเจน 
และในสวนของการวิจัยเชิงคุณภาพจะเปนการวิจัยในลักษณะของการสัมภาษณแบบเจาะลึก เปน
การวิจัยท่ีใชกับประชากรที่มีลักษณะพิเศษโดยเฉพาะ และมักเปนประชากรกลุมเล็ก เชน ผูนําทาง
การเมือง ผูบริหาร ผูปวยโรคเอดส นักโทษคดีขมขืน ในกรณีนี้สัมภาษณผู เกี่ยวของในการเขาทํางาน 
หรือเขาศึกษาของผูพนโทษ โดยจะทําการซักถามประเด็นหลักไมกี่ขอ ซ่ึงจะกําหนดประเด็นไว
ลวงหนาและบันทึกความเห็นและขอมูลของผูใหสัมภาษณไว เพื่อใหไดสาระสําคัญท่ีผูวิจัยจะนํามา
ประมวล สรุป เสนอในวิทยานิพนธวาผูใหสัมภาษณมีความคิดเห็นอยางไรในเร่ืองท่ีศึกษาโดย
ผลสรุปท่ีไดรับจากการสัมภาษณมี ดังนี้ 
   คําถามขอ 1 ทานเห็นวาการปฏิบัติภารกิจของกรมราชทัณฑท่ีมีการใหโอกาสทางการ
ศึกษาและการฝกวิชาชีพใหแกผูตองโทษจะกอใหเกิดผลดีตอผูตองโทษหรือไมอยางไร 
   จากการสัมภาษณ สรุปไดวา ผูใหสัมภาษณทุกคน เห็นวาการท่ีกรมราชทัณฑได
ดําเนินการฝกวิชาชีพ และใหโอกาสทางการศึกษาแกผูตองโทษเพ่ือนํามาใชในชีวิตหลังพนโทษนั้น
เปนผลดี เนื่องจากเปนการสรางศักยภาพใหแกผูพนโทษในการประกอบอาชีพหลังจากพนโทษออก
มาแลว และยังเปนการขัดเกลาจิตใจ รวมถึงอาจชวยลดการกลับไปกระทําผิดซํ้าไดอีกดวย 
  คําถามขอ 2 ทานเห็นวาการกําหนดบทบัญญัติทางกฎหมายบางฉบับอันมีลักษณะเปน
การเลือกปฏิบัติตอผูพนโทษในการเขารับการศึกษาหรือการรับเขาทํางาน เปนการขัดหรือแยงกับ
ความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญหรือไม เพราะเหตุใด  
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  สรุปไดวา มีท้ังเห็นวาขัดและไมขัดกับหลักความเสมอภาค ดังนี้ 
               ในสวนท่ีเห็นวาขัดกับหลักความเสมอภาค เพราะเห็นวาในรัฐธรรมนูญกําหนดไวอยาง
ชัดเจนเร่ืองความเสมอภาคและการหามเลือกปฏิบัติ ดังนั้นจึงไมควรมีกฎหมายท่ีขัดกับรัฐธรรมนูญ 
และยังเห็นวาเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนื่องจากเปนการเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม อันเปน
การซํ้าเติมผูกระทําผิดท่ีตองการกลับตัวกลับใจ 
  ในสวนท่ีเห็นวาไมขัดกับหลักความเสมอภาค มีเหตุผล ดังนี้ 
  1) เนื่องจากสถานประกอบการอาจไมไววางใจผูพนโทษวาจะสํานึกผิดไดจริงหรือไม 
หากไมสํานึกผิดก็อาจสงผลกระทบกับกิจการของตน 
  2) เปนสิทธิของนายจางและสถานศึกษาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสมในการรับบุคคล
เขาทํางานหรือเขาศึกษา 
  3) ตองพิจารณาการกระทําความผิดและพฤติกรรมของผูพนโทษเปนกรณีๆ ไปอาจ
จําเปนตองจํากัดในบางลักษณะความผิดได เชน หากตองโทษในความผิดเกี่ยวกับความทุจริต ก็ไม
ควรรับเขาทํางานดานการเงิน การบัญชี เปนตน 
  คําถามขอ 3 หากบุคคลผูมีประวัติอาชญากรรมหรือผูพนโทษมาสมัครงานหรือสมัครเรียน
ในหนวนงานหรือสถานศึกษาของทาน ทานจะรับบุคลดังกลาวเขารับการศึกษาหรือไม อยางไร 
(เปนคําถามท่ีสอบถามกลุมผูปฏิบัติ) 
    สรุปวา สวนใหญมักจะตอบวาอาจจะรับ โดยมีเหตุผลและองคประกอบหลายประการ 
ดังนี้ 
 1) สถานศึกษา ใหเหตุผลวา อาจจะพิจารณารับเขาศึกษา แตตองข้ึนอยูกับผลการสอบ
และการสัมภาษณ ท้ังนี้ตองเปนไปตามคุณสมบัติท่ีสถานศึกษากําหนด โดยเม่ือรับเขามาศึกษาใน
สถานศึกษาแลวจะดูแลเอาใจใสเปนพิเศษ เพ่ือไมใหบุคคลดังกลาวรูสึกแตกตางจากบุคคลอื่น และ
มีขอเสนอแนะวา ควรจัดการศึกษาท่ีเนนดานวิชาชีพอิสระท่ีไมตองพึ่งสถานประกอบการมากนัก 
จะเปนผลดีตอผูพนโทษ 
 2) หนวยงานราชการ และสถานประกอบการเอกชน ใหเหตุผลวาอาจจะพิจารณารับ 
เขาทํางาน แตตองข้ึนอยูกับเหตุผลหลายประการ ดังนี้ 
  - มีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดและผานการทดสอบ รวมถึงตองผานการ
พิจารณาเร่ืองสภาพทางจิตใจดวย 
  - จะพิจารณาเฉพาะในความผิดลหุโทษโดยจะตองตรวจสอบใหแนชัดถึงเจตนา
และสาเหตุในการกระทําความผิด และตรวจสอบวาหลังจากพนโทษมาแลวมีพฤติกรรมอยางไร 
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  - หากจะพิจารณาบุคคลดังกลาว อาจจะมีขอสอบเฉพาะเพื่อใหแนใจวาไดรับการ
บําบัดฟนฟูมาอยางดีแลว หรืออาจมีการทดลองงานกอนการตัดสินใจ  
  สวนเหตุผลท่ีจะไมพิจารณารับเขาทํางาน คือ กรณีเปนความผิดท่ีไดรับโทษหนัก 
หรือความผิดท่ีเกี่ยวของกับตําแหนงของงานท่ีรับสมัคร เชนความผิดเกี่ยวกับการทุจริตก็ควรถือวา
ขาดคุณสมบัติในตําแหนงท่ีเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี เปนตน ท้ังนี้ในสวนของหนวยงาน
ราชการจะใหเหตุผลวา ไมสามารถรับบุคคลดังกลาวได เนื่องจากมีกฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับ
กําหนดไวอยางชัดเจน เชน พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 เปนตน   
  คําถามขอ 3 ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับการไมไดรับสิทธิคัดเลือกในการเขารับ
การศึกษาหรือเขาทํางานในสถานประกอบการ โดยอางวาไมเปนไปตามคุณสมบัติท่ีกําหนด เนื่องจาก 
มีประวัติอาชญากรรมหรือเปนผูพนโทษ (เปนคําถามท่ีสอบถามนักวิชาการ) 
  สรุปวา นักวิชาการสวนใหญ เห็นวาเปนการกีดกันและไมเปนธรรมตอบุคคลผูพน
โทษอันเปนการขัดกับหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ แตนักวิชาบางสวนเห็นวา สมควร
พิจารณาผูพนโทษแตละรายเปนกรณีไป 
  คําถามขอ 4 หากมีกฎหมายเฉพาะกําหนดการหามเลือกปฏิบัติตอบุคคลหรือให
ปฏิบัติตอบุคคลอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน ทานคิดวาจะเปนประโยชนตอผูพนโทษหรือไม อยางไร 
  สรุปไดวา สวนใหญเห็นวาเกิดผลดี โดยมีขอเสนอแนะ เชน อาจกําหนดประเภท
ผูพนโทษใหไดรับสิทธิตามความเหมาะสมของพฤติกรรมท่ีเกิดภายหลังจากการพนโทษแลว และ
พิจารณาตามประเภทงาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความสงบสุขของสังคมดวย มีเพียงไมกี่
ทานท่ีเห็นวาไมเกิดผลดี เนื่องจากวา หากมีกฎหมายบัญญัติออกมาแตไมสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลง
ทัศนคติของคนในสังคมไดก็ไมกอใหเกิดประโยชน อยางไรก็ตาม สถานศึกษาและสถานประกอบ 
การก็ยังจะหาทางหลีกเล่ียงกฎหมายอยูดี    
  ผูท่ีสนใจบทสัมภาษณในการศึกษาคร้ังนี้ โปรดศึกษาเพิ่มเติมได ในภาคผนวก ง 
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บทที่ 4 
วิเคราะหปญหาหลักความเสมอภาคตอหนากฎหมายของผูพนโทษ 

  
 ตามแนวคิด ปรัชญาและหลักการพ้ืนฐานของหลักความเสมอภาคตอหนากฎหมาย 
(ดังท่ีกลาวไวในบทที่ 2) และหลักการคุมครองความเสมอภาคตอหนากฎหมาย (ดังท่ีกลาวไวในบท
ท่ี 3) ทําใหสามารถวิเคราะหปญหาการบัญญัติกฎหมายท่ีขัดกับหลักความเสมอภาคและคนพบ
มาตรการที่เหมาะสมในการคุมครองความเสมอภาคตอหนากฎหมายของผูพนโทษ ซ่ึงแยกพิจารณา
ได ดังนี้ 
 
4.1 หลักกฎหมายท่ีสงผลใหผูพนโทษยังคงถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพและ
 การศึกษา ดังนี้ 
 4.1.1 หลักความเสมอภาค เปนหลักท่ัวไปท่ีรัฐธรรมนูญทุกประเทศใหการรับรองไว ท้ังยังได
แบงหลักการดังกลาว เปน 3 ลักษณะ คือ  
 4.1.1.1 ความเสมอภาคดานปจจัยพื้นฐาน ไดแก ความเสมอภาคในสิทธิ ความเสมอภาค
ในผลประโยชนอันพึงมีพึงได ความเสมอภาคในหนาท่ีการงาน หรือความรับผิดชอบอยางเทาเทียม
กัน เปนตน 
 4.1.1.2 ความเสมอภาคดานโอกาส คือ โอกาสที่จะไดรับประโยชนอันพึงไดรับจากรัฐ
ท้ังทางกฎหมายและการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน 
 4.1.1.3 ความเสมอภาคดานการคุมครองกฎหมาย ตองไดรับการคุมครองอยางเทาเทียม
กันในสิทธิของตน 
        เม่ือมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ยอมทําใหหลักความเสมอภาคเสียไป ผู
ถูกละเมิดสามารถยกบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญมาเรียกรองเพื่อใชสิทธิทางศาล หรือเปนขอตอสูใน
ศาลได 
   หลักความเสมอภาคของไทย มี 2 ประเภท คือ  
                 - หลักความเสมอภาคท่ัวไป คือ หลักความเสมอภาคตอหนากฎหมาย 
 - หลักความเสมอภาคเฉพาะเร่ือง เชน ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม ความ
เสมอภาคในการเขาทํางานในภาครัฐ ความเสมอภาคในการรับบริการสาธารณะ เชน สิทธิในการ
ไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือสิทธิในการไดรับการรักษาพยาบาล เปนตน 
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  หลักการพ้ืนฐานของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ตองคุมครอง “หลักความ
เสมอภาค” เสมอ คือ กฎหมายจะไมยอมรับความแตกตางทางสังคมและเศรษฐกิจ แตยึดถือความ
เสมอภาคของบุคคลตามกฎหมายมากกวาเสรีภาพของบุคคล 
 หลักความเสมอภาคตอหนากฎหมาย คือ การบัญญัติกฎหมายตองมีลักษณะท่ัวไปจะขัด
หรือแยงกับหลักความเสมอภาคไมได  บุคคลทุกคนตองเสมอกันภายใตกฎหมาย ท้ังนี้ หลักความ
เสมอภาคก็ไมไดเรียกรองใหทุกคนตองเทาเทียมกันในทุกกรณี แตกําหนดวารัฐตองกระทําการโดย
เคารพตอหลักความเสมอภาค ปฏิบัติตอส่ิงท่ีมีสาระสําคัญเหมือนกันใหเหมือนกัน และปฏิบัติตอส่ิง
ท่ีมีสาระสําคัญตางกันใหตางกันออกไปตามสภาพ หากไมเปนตามนี้ ถือวาขัดตอหลักความเสมอ
ภาค 
 กฎหมายบานเมืองจะกําหนดใหทุกคนเสมอภาคกัน ไมใหมีการเลือกปฏิบัติ ยกเวนได
ในบางกรณีเทานั้น ซ่ึงจะตองมีเหตุผลเหมาะสมดวย โดยหลักความเสมอภาคจะปรากฏอยูใน
ลักษณะตางๆ ของในแตละประเทศ อาทิเชน 
 หลักความเสมอภาคตอหนากฎหมายของฝร่ังเศส เปนแรงกระตุนในการปฏิรูปกฎหมาย
ฝร่ังเศสใหมีความเปนสากล 
 หลักความเสมอภาคตอหนากฎหมายของเยอรมัน แบงออกเปน 3 ประเภท คือ  
                - หลักความเสมอภาคท่ัวไปตามรัฐธรรมนูญเยอรมัน ถือวาหลักความเสมอภาค เปน
พื้นฐานของหลักความยุติธรรม เปนขอหามเพื่อมิใหรัฐใชอํานาจตามอําเภอใจ และมุงหมายมิให
ปฏิบัติตอส่ิงท่ีเหมือนกันในสาระสําคัญใหแตกตางกัน ตามอําเภอใจ 
                - หลักความเสมอภาคเฉพาะเร่ืองในรัฐธรรมนูญเยอรมัน เชน ชายและหญิงมีสิทธิเทา
เทียมกัน ขอหามมิใหเลือกปฏิบัติเร่ืองเพศ เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา หามมิใหจํากัดสิทธิข้ันพื้นฐานเพื่อ
บังคับใชกับกรณีใดกรณีหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะ หรือความเสมอภาคของชาว
เยอรมันในการเขารับราชการ 
 - หลักการหามเลือกปฏิบัติ การที่รัฐใหประโยชนอยางไมเทาเทียมกันและกอใหเกิด
ภาระโดยไมเทาเทียมกัน ผลท่ีออกมา คือ กรณีดังกลาวถือเปนโมฆะท้ังหมดหรือบางสวน 
 หลักความเสมอภาคตอหนากฎหมายของอิตาลี ศาลรัฐธรรมนูญมีหลักวา ในสถานการณ 
เดียวกันจะตองถูกปฏิบัติดวยวิธีการเหมือนกัน และในสถานการณตางกันก็ตองถูกปฏิบัติดวย
วิธีการตางกัน 
 หลักความเสมอภาคตอหนากฎหมายของออสเตรีย ถือวาความยุติธรรมทางกฎหมาย
ข้ึนกับการเลือกใชกฎหมายใหเหมาะสมกับขอเท็จจริงทางสังคม 
 หลักความเสมอภาคตอหนากฎหมายของเบลเยี่ยม ศาลอนุญาโตตุลาการกําหนดวา การ
บังคับใชกฎหมายของเบลเยี่ยม คือ สามารถนํากฎหมายไปใชไดอยางมีเหตุผลและยุติธรรม  
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 สังคมไทยไดใหความสําคัญกับหลักความเสมอภาคของประชาชนมาโดยตลอดต้ังแต 
มีรัฐธรรมนูญฉบับแรกจนถึงปจจุบันและมีการพัฒนาศักยภาพของกฎหมายใหสามารถคุมครอง
บุคคลตางๆ ไดอยางเทาเทียมและท่ัวถึง โดยเฉพาะผูออนแอในสังคมหรือผูดอยโอกาส ไมวาจะเปน 
เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ซ่ึงโดยธรรมชาติของรัฐและคนท่ัวไปมักจะชวยเหลือบุคคลดังกลาว
เนื่องจากเปนกลุมคนท่ีเห็นไดชัดเจนวาตองเขาไปดูแล คุมครองโดยเรงดวน 
 ผูพนโทษเปนบุคคลท่ีอาจถูกสังคมหลงลืมไป เนื่องดวยสาเหตุหลายๆ ประการ ไมวาจะ
เปนเพราะบุคคลดังกลาวเคยกระทําผิดหรือเพราะทัศนคติท่ีสืบทอดกันมาแตเดิมวาบุคคลดังกลาว
เปนคนไมดี ไมสมควรสนใจดูแล ซ่ึงสังคมอาจหลงลืมไปวาบุคคลดังกลาวก็คือ กลุมผูดอยโอกาส
ไรท่ีพึ่งทางสังคมกลุมหนึ่งเชนกัน หากไดรับการดูแล สงเสริมพัฒนา กลุมคนกลุมนี้ยอมจะเปนอีก
หนึ่งกําลังท่ีพัฒนาประเทศได จึงควรปรับทัศนคติของคนในสังคม ใหเขาใจใหมวา บุคคลผูพนโทษ 
เปนผูท่ีถูกลงโทษทางกฎหมายจนถึงท่ีสุดแลว เขาไดชดใชความผิดแลว และบุคคลดังกลาวใชวาจะ
พนโทษออกมาเพื่อกระทําความผิดซํ้าเสมอไป เขายอมตองการการยอมรับจากสังคม  ถาสังคมไม
ยอมรับเขา เขาก็ไมมีทางเลือก เนื่องจากชีวิตตองดํารงอยูตอไปใหรอด ก็ตองกระทําการบางอยาง 
แมจะเปนการกระทําผิดซํ้าอีกก็ตาม  
 หลักความเสมอภาคตอหนากฎหมายที่อยูบนความไมเสมอภาคและไมมีเสรีภาพใน
ความเปนจริง ทําใหคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดี เปนผูไดรับประโยชนจากกฎหมายมาก 
กวาคนท่ีมีฐานะดอยกวา ดังนั้น คนท่ีมีฐานะดอยกวา จึงมักถูกเอารัดเอาเปรียบ และถูกกดข่ีจาก
สังคมในรูปแบบตางๆ โดยผูกระทําจะอางวามีกฎหมายใหสิทธิกระทําได ดังนั้น ในขอเท็จจริงทาง
สังคม หลักความเสมอภาค หลักเสรีภาพและหลักกรรมสิทธ์ิของคนท่ีดอยโอกาสทางสังคมจึงเปน
เพียงแตรูปธรรมทางกฎหมายเทานั้นไมสามารถนํามาใชไดจริง 
 แมรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันจะใหความสําคัญกับหลักความเสมอภาคของประชาชน
มาก มีหลายมาตราท่ีแสดงใหเห็นถึงการรับรองโดยกฎหมายวาบุคคลทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเทาเทียม
กันโดยรัฐตองใหความคุมครองบุคคลทุกคนในรัฐโดยเสมอภาคและไมเลือกปฏิบัติ ท้ังยังกําหนด
ชัดเจนถึงหลักความเปนกฎหมายสูงสุดไวใน มาตรา 6 ท่ีวา “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้น
เปนอันใชบังคับมิได” ดังนั้น การท่ีมีกฎหมายอ่ืนบัญญัติขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ ยอมจะทําให
กฎหมายดังกลาวไมสามารถนํามาบังคับใชได และหากมีกฎหมายออกมาจํากัดสิทธิเสรีภาพหรือ
เปนไปโดยไมเสมอภาค ยอมถือวาขัดกับหลักการตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายดังกลาวยอมไมสามารถ
นํามาบังคับใชไดอาจจะท้ังหมดหรือบางสวน 
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 4.1.2 หลักนิติรัฐ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะตองปกครองโดยยึดถือหลักนิติรัฐ 
และมีการถวงดุลอํานาจกัน เพื่อใหการรับรองสิทธิและการจํากัดสิทธิไมเกิดข้ึนตามอําเภอใจ เพราะ
การรับรองสิทธิ ถือเปนหลักท่ัวไป สวนการจํากัดสิทธิเปนขอยกเวนท่ีใชไดกรณีจําเปนจริงๆ 
เทานั้น ซ่ึงการจํากัดสิทธิเสรีภาพ จะกระทําไดตอเม่ือ มีกฎหมายกําหนดเอาไวชัดเจน มีความจําเปน
เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายในการปกครอง คือ เพื่อการดํารงอยูรวมกันของบุคคลในสังคม ไมใชเพ่ือ
ประโยชนของกลุมบุคคล หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง โดยจะตองเปนท่ียอมรับในสังคมนั้นๆ ดวย ท้ัง
ยังตองมีความสมเหตุสมผลตอวัตถุประสงค และแมจะมีการจํากัดสิทธิแตก็ตองไมลิดรอนสิทธิของ
บุคคลอ่ืนจนเกินความจําเปนอีกดวย ดังนั้นการท่ีมีการบัญญัติกฎหมายจํากัดสิทธิเสรีภาพและความ
เสมอภาค กรณีการกําหนดคุณสมบัติของผูพนโทษท้ังดานการประกอบอาชีพและการศึกษา ก็
สมควรไดรับการแกไขปรับปรุงหรือไมมีสภาพบังคับเชนกัน 
 4.1.3 หลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษย คือ สภาพความเปนคน อันไมคํานึงถึงความแตกตางเรื่อง 
กําเนิด เช้ือชาติ เพศ ภาษา อายุ สถานภาพหรือสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม 
การศึกษาหรือความคิดเห็นทางการเมือง ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนรากฐานของเสรีภาพ ความ
ยุติธรรมและสันติภาพ เปนการยอมรับศักดิ์ศรีและสิทธิท่ีเสมอกัน ไมอาจถายโอนใหแกกันได การ
คุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตองมีขอบเขต การอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยจึงอางไดเทาท่ีจําเปน
และไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น (ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลหนึ่งยอมมีขอบเขตอยู
ท่ีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลอ่ืน) การที่ผูใดไมไดรับหรือทําใหผูใดไมมีสิทธิและเสรีภาพอัน
พึงมีพึงไดตามปกติ หรือการไมไดรับปจจัยจําเปนข้ันพื้นฐานในชีวิต ถือเปนการทําลายสภาพความ
เปนคน ทําลายศักดิ์ศรีความเปนมนุษย การจํากัดหรือกําหนดคุณสมบัติท่ีไมใหบุคคลผูมีประวัติ
อาชญากรรมเขารับการคัดเลือกในการประกอบอาชีพและการเขารับการศึกษา เปนการกระทําการ
กีดกันบุคคลโดยอางสถานะของบุคคล อันเปนการขัดกับหลักความเสมอภาคและขัดตอหลักศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย 
 4.1.4 หลักการไมเลือกปฏิบัติ แบงเปน 2 หลัก คือ  
          4.1.4.1 หลักความเทาเทียมกัน คือ การใหประโยชนใด ๆ แกบุคคลทั่วไปของรัฐ ตอง
กระทําโดยเทาเทียมกัน ไมมีการเลือกปฏิบัติหรือใหสิทธิพิเศษ 
         4.1.4.2 โอกาสเทาเทียมกัน คือ รัฐตองมีมาตรการพิเศษแกบุคคลท่ีมีโอกาสใชสิทธิ
ดอยกวาคนอ่ืน เพื่อใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิเทาเทียมคนอ่ืน กฎหมายจะถือวาเปนธรรมก็ตอเม่ือ 
ยินยอมใหรัฐปฏิบัติแตกตางตอบุคคลท่ีมีสภาพแตกตาง เชน คนพิการ เด็ก ผูดอยโอกาส เพื่อให
บุคคลดังกลาวสามารถใชสิทธิของตนเองอยางเต็มความสามารถเพ่ือใหทัดเทียมบุคคลอ่ืน  

DPU



78 

 

 การเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพ หมายถึง การปฏิบัติตอบุคคลอยางแตกตางกัน
และดอยกวากัน อันเนื่องมาจากลักษณะท่ีไมสัมพันธกับหลักคุณธรรมหรือเง่ือนไขของลักษณะงาน 
อันเนื่องมาจากชาติพันธุ เพศ ศาสนา ความเห็นทางการเมือง การกีดกันทางเชื้อชาติ หรือทัศนคติ
ความเช่ือ  
 การเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพจึงเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนซ่ึงทําใหเสีย
ความสามารถพิเศษของมนุษยไปโดยเปลาประโยชน และเปนผลรายตอความสามารถในการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และทําใหเกิดความไมเสมอภาคทางสังคมและเศรษฐกิจอัน
เปนการขัดกับรัฐธรรมนูญอีกดวย  
 กรณีกฎหมายท่ีจํากัดสิทธิของผูพนโทษและยังมีผลใชบังคับอยูจนถึงปจจุบันอันมี
ลักษณะขัดตอหลักความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยมีอยูดวยกันมากมาย ท้ังการจํากัด
สิทธิในการเขารับการศึกษา โดยมีการกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครไวในขอกําหนดการรับสมัคร
กรณีจะเขารับการศึกษาทั้งจากสถาบันรัฐหรือเอกชนและท้ังในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท  
และการจํากัดสิทธิในการสมัครเขาทํางานท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรอิสระและหนวยงานเอกชน 
เชน พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ฯลฯ 
ดังท่ีไดกลาวมาแลวในบทท่ี 2 ซ่ึงทําใหเห็นชัดเจนวา แมสังคมไทยจะเปดกวางในเร่ืองหลักความ
เสมอภาค แตก็ยังไมท่ัวถึง ยังมีบุคคลในสังคมอยูกลุมหนึ่งท่ียังไมไดรับความเปนธรรม จึงเห็นไดวา
แมผูพนโทษจะไดรับการเยียวยา พัฒนาศักยภาพหรือการเตรียมตัวมากมายจากทัณฑสถานไมวาจะ
เปนการฝกวิชาชีพ หรือการศึกษาทุกระดับเพื่อใหพรอมท่ีจะพนโทษออกมาดํารงชีวิตอยางปกติใน
สังคมได แตศักยภาพดังกลาวเหลานี้จะไมมีทางไดถูกนํามาใช หากสังคมยังปดกั้น และท่ีสําคัญ
กฎหมายตางๆ ก็ยังคงกําหนดไวอยางชัดเจนใหเห็นถึงการปดกั้นบุคคลผูพนโทษนั้น สงผลใหคน
ในสังคมเช่ือวาบุคคลดังกลาวไมสมควรไดรับการดูแล เอาใจใสจากสังคมอีกตอไป 
 แมกรมราชทัณฑจะมีมาตรการฟนฟูผูตองโทษเพื่อใหผูพนโทษสามารถดํารงชีวิตได
อยางเปนปกติเม่ือพนโทษออกมา แตในความเปนจริงแลว เม่ือบุคคลดังกลาวพนโทษออกมามักจะ
ไมไดรับการยอมรับและถูกปดกั้นจากสังคม โดยถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพมากมายอันขัดตอหลักความ
เสมอภาคและเกิดปญหาตางๆ ท่ีจะสรุปเปนขอๆ ได ดังนี้ 
 1)  การถูกจํากัดสิทธิในความเสมอภาคจากการประกอบอาชีพ โดยการบัญญัติกฎหมาย
จํากัดสิทธิดังกลาว ทําใหผูพนโทษไมสามารถประกอบอาชีพไดเชนคนปกติ กฎหมายมักจะกําหนด
คุณสมบัติของการสมัครงานท้ังภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในลักษณะของการจํากัดสิทธิเสรีภาพอยาง
ชัดเจน เชน พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 35 (6) พระราชบัญญัติการประกอบโรค
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ศิลปะ พ.ศ. 2542 มาตรา 32 (3) และ (4) พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 9 (5) พระราชบัญญัติผูสอบบัญชี พ.ศ. 2505 มาตรา 15 (5) 
และ (6) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 36 ข. (7) พระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 30 (10) ขอบังคับสภาวิศวกรรม 
พ.ศ. 2542 ขอ 4 (5) บทบัญญัติดั งกล าวเปนการขัดกับหลักความเสมอภาคในการประกอบอาชีพ 
ตามรัฐธรรมนูญอยางเห็นไดชัด 
 นอกจากนี้ในภาคเอกชนก็ยังมีการจํากัดสิทธิในความเสมอภาคในการประกอบอาชีพ 
โดยการไมรับบุคคลผูเคยตองโทษเขาทํางานอยางแพรหลาย ดังนั้นท้ังภาครัฐและเอกชนยังคงจํากัด
สิทธิในความเสมอภาคในการประกอบอาชีพของผูพนโทษอยางชัดเจน 
 2)  การถูกจํากัดสิทธิในความเสมอภาคจากการศึกษา บุคคลผูพนโทษแมจะไดรับ
การศึกษาท้ังสายวิชาชีพ หรือสายสามัญมาอยางดีจากในทัณฑสถาน แตเม่ือพนโทษแลว การจะ
ศึกษาตอหรือสมัครเขารับการศึกษาเพ่ิมเติมท้ังภาครัฐและเอกชนจะถูกจํากัดสิทธิไวในระเบียบ
ขอบังคับของสถาบันการศึกษาอยางชัดเจน วาบุคคลผูเคยมีประวัติอาชญากรรมถือเปนบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติไมเหมาะสมหรือเปนขอจํากัดท่ีจะไมรับบุคลดังกลาวเขารับการศึกษา อันขัดกับหลัก
ความเสมอภาคทางการศึกษาตามรัฐธรรมนูญ  
 3)  การถูกจํากัดสิทธิตาง ๆ เชน สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร มาตรา 102 (5) หรือสิทธิสมัครรับเลือกต้ังหรือไดรับการเสนอช่ือเพื่อเขารับการสรรหาเปน
สมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 115 (8) 
 จะเห็นไดวา ในสวนของภาครัฐเองใหความสําคัญและรณรงคในเร่ืองความเสมอภาค 
ความเทาเทียมกันมาโดยตลอด และมีลักษณะท่ีชัดเจนข้ึนโดยจะเห็นจากในรัฐธรรมนูญฉบับ
ปจจุบันท่ีกําหนดหลักการดังกลาวไวอยางชัดเจน แตเม่ือพิจารณาตามความเปนจริง รัฐเองก็ยังคง
จํากัดสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคในหลายๆ รูปแบบอยางชัดเจนเชนกัน โดยเฉพาะกับผูพน
โทษ การท่ีรัฐผูบัญญัติกฎหมาย อันถือวาเปนผูสรางบรรทัดฐานเร่ืองความเสมอภาค แตกลับปฏิบัติ
ขัดแยงกับหลักการเอง ยอมเปนตัวอยางใหภาคเอกชนปฏิบัติขัดแยงกับหลักการโดยอางการกระทํา
ของรัฐ ท้ังรัฐก็ไมอาจโตแยงได ดังนั้น หากจะตองปรับเปล่ียนควรจะเร่ิมจากภาครัฐเปนอันดับแรก 
เห็นตัวอยางไดจากกฎหมายของประเทศเยอรมันท่ีเคยกลาวมาแลวขางตน กําหนดชัดเจนเร่ืองหลัก
ความเสมอภาคในการเขารับราชการ เปนตน 
 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ ไมวาจะเปน ออสเตรเลีย หรือญ่ีปุน 
เห็นไดวามีกฎหมายกําหนดคุมครองสิทธิในความเสมอภาคของผูพนโทษไวอยางชัดเจน ซ่ึง
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จุดประสงคหลักของเขาก็คือ ไมตองการใหบุคคลดังกลาว หันกลับไปสูการกอปญหาอาชญากรรม
ใหกับสังคมอีก  ดังนี้ 
 1) กฎหมายตางๆ ของประเทศออสเตรเลีย เชน Northern Territory Anti-Discrimination 
Act 1992 กําหนดหามเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมีประวัติอาชญากรรมในการเขารับการศึกษา ทํางาน การ 
อยูอาศัย การรับบริการตาง  ๆรวมทั้งการไดรับ บําเหน็จบํานาญ หรือ Human Right and Equal Opportunity 
Commission Act 1986 ในส วน  schedule 1: Convention Concerning iscrimination In Respect of 
Employment and Occupation เปนพระราชบัญญัติท่ีกําหนดมิใหมีการเลือกปฏิบัติตอบุคคลในการ
ทํางาน โดยอาศัยหลักการตามอนุสัญญา ILO111 โดยหามเลือกปฏิบัติตอบุคคลในเร่ืองตางๆ รวม 
ถึงการมีประวัติอาชญากรรมดวย นอกจาก นี้ยังมี Northern Territory of Australia Anti-Discrimina-
tion Act 1999 จุดประสงคหลักของพระราชบัญญัตินี้ คือ การขจัดการเลือกปฏิบัติ โดยมีจุดเดน คือ 
ใหผูถูกเลือกปฏิบัติรองเรียนและใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนได ท้ังยังกําหนดความหมาย
ของผูมีประวัติอาชญากรรมไวอยางชัดเจนอีกดวย 
 2) ในสวนของประเทศญ่ีปุน จะใชวิธีการปรับทัศนคติของคน และปลูกจิตสํานึก อัน
เปนการกระทําท่ีสงผลระยะยาว สรางความม่ันคงทางความคิด สงผลใหผูตองโทษสวนใหญไดรับ
โอกาสทางสังคมและไมกลับไปกระทําผิดซํ้าอีก โดยจะเห็นไดวาในทุกปอัตราผูตองโทษของญ่ีปุน
จะลดลงเร่ือยๆ และมีการกําหนดการหามเลือกปฏิบัติไวอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
อ่ืนๆ  
 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบการตรากฎหมายท่ีบัญญัติคุมครองสิทธิในความเสมอภาคของ
ผูพนโทษในตางประเทศดังกลาวแลว ยอมเห็นไดชัดวาสิทธิในความเสมอภาคของผูพนโทษไดรับ
การคุมครองโดยบัญญัติอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร เพื่อไมใหถูกผูท่ีมีอํานาจเหนือกวาใช
อํานาจกดข่ีหรือปฏิบัติอยางไมเปนธรรมกับบุคคลผูพนโทษ ทําใหสังคมของตางประเทศมีลักษณะ
เปดกวางและใหสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคแกบุคคลผูพนโทษอยางแทจริง คนในสังคมมี
ทัศนคติท่ีดีตอผูพนโทษเพราะถือวาบุคคลดังกลาวไดรับโทษทางกฎหมายมาจนจบส้ินแลว สังคม
จึงไมดูถูกหรือตีตราวาบุคคลดังกลาวเปนคนผิดไปตลอดชีวิต  
 3) ในสวนของสังคมไทยนั้นแมปจจุบันรัฐจะใหการสนับสนุนการดําเนินการของกรม
ราชทัณฑมากข้ึน คือ มีการจัดเตรียมความพรอมใหแกผูตองโทษกอนจะออกมาสูสังคมภายนอก มี
การฝกอบรม การฟนฟูสภาพจิตใจ การใหการศึกษาทุกระดับ หรือแมกระทั่งมีบานกึ่งวิถี ซ่ึงเปน
บานพักผูพนโทษในชวงแรก กอนจะออกไปสูสังคม อันเปนการเตรียมความพรอมใหแกผูพนโทษ
ไมใหกระทําผิดซํ้าอีก การกระทําดังกลาวของกรมราชทัณฑจะไมกอใหเกิดประโยชนใดๆ ท้ังส้ิน 
หากสังคมหรือแมแตกฎหมายยังไมยอมรับใหบุคคลผูพนโทษกลับคืนสูสังคมและใชชีวิตไดอยาง
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ปกติชนท่ัวไป จะเห็นไดจากแบบสัมภาษณท่ีผูทําวิทยานิพนธไดไปสัมภาษณเจาหนาท่ีท้ังในสวน
ของภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา นักวิชาการ รวมท้ังตัวผูพนโทษเอง สรุปได ดังนี้ 
  3.1 เจาหนาท่ีจากสถานศึกษา ใหขอมูลวา อาจจะพิจารณารับผูพนโทษหรือผูท่ีมี
ประวัติอาชญากรรมเขาศึกษา แตตองข้ึนอยูกับผลการสอบและการสัมภาษณ ท้ังนี้ตองเปนไปตาม
คุณสมบัติท่ีสถานศึกษากําหนด ดังนั้น หากมีการจํากัดสิทธิของผูพนโทษหรือผูมีประวัติอาชญากรรม 
ไวในคุณสมบัติการรับสมัคร ผูพนโทษยอมไมมีสิทธิเขารับการคัดเลือกในการเขารับการศึกษาเลย  
  3.2 เจาหนาท่ีจากหนวยงานรัฐ ใหขอมูลวา อาจจะพิจารณารับ แตตองข้ึนอยูกับ
ปจจัยหลายประการ เชน คุณสมบัติครบตามท่ีกําหนด และผานการทดสอบและตรวจสภาพทาง
จิตใจผาน อาจรับเฉพาะความผิดลหุโทษ ท้ังนี้ตองข้ึนอยูกับวาหนวยงานรัฐนั้นตองไมมีกฎหมายที่
กําหนดคุณสมบัติ และจํากัดไมใหรับบุคคลผูมีประวัติอาชญากรรมไว ซ่ึงโดยสวนใหญจะมี
กฎหมายกําหนดคุณสมบัติไว โดยอาจระบุไวอยางชัดเจน คือ ตองเปนบุคคลที่ไมมีประวัติอาชญา 
กรรม หรือไมเคยเปนผูตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด หรืออาจกําหนดในลักษณะเปดเอาไว 
เชน ตองเปนบุคคลที่มีความประพฤติดี มีคุณสมบัติเหมาะสม ไมมีความประพฤติเสียหาย หรือ
เส่ือมเสีย เปนตน 
  3.3 เจาหนาท่ีจากหนวยงานเอกชน ใหขอมูลวา อาจจะรับแตตองพิจารณาเปนกรณี
ไป โดยภาคเอกชน จะถือวาเปนสิทธิเสรีภาพของตนท่ีจะเลือกบุคคลเขาทํางาน  
  3.4 นักวิชาการ เห็นวา การมีกฎหมาย ระเบียบขอบังคับท่ีกําหนดคุณสมบัติบุคคล
ดังกลาวนั้น เปนการกีดกันและเปนการเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมตอผูพนโทษ ท้ังยังขัดตอหลัก
ความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ อีกดวย 
  3.5 ผูพนโทษ เห็นวา กฎหมายดังกลาวเปนการจํากัดสิทธิและไมเปนไปตามรัฐ 
ธรรมนูญท่ีบัญญัติใหทุกคนเทาเทียมกัน จึงสงผลใหสิทธิในการเลือกประกอบอาชีพและการเขารับ
การศึกษาของตนอยางจํากัด 
 4) มิติการมองปญหาและแกปญหาไมไดอยูท่ีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของ
มนุษยแตละคนตามรูปแบบท่ีกฎหมายรับรองไวเพียงอยางเดียว แตรัฐตองลงไปสรางสิทธิ เสรีภาพ 
ความเสมอภาคและความเปนธรรมใหเกิดข้ึนจริงในสังคม อันเปนกระบวนการคุมครองสิทธิของ
คนท่ีดอยกวาในสังคมใหเกิดข้ึน กลาวคือ รัฐตองเช่ือมโยงบุคคลท่ีดอยโอกาสในสังคมใหเขามามี
สวนรวมในสังคมมากข้ึน โดยเร่ิมจากการปรับกฎหมายที่บัญญัติจํากัดสิทธิของบุคคลดังกลาวไว
โดยไมมีเหตุผลกอน แลวจึงพิจารณาทบทวนท่ีจะบัญญัติกฎหมายคุมครองสิทธิของผูพนโทษ 
เปนการเฉพาะ แตกฎหมายเพียงอยางเดียวก็ยังไมนาเพียงพอ ควรมีการบังคับใชกฎหมายท่ีมี
ประสิทธิภาพ การดําเนินการในทางสรางสรรค การศึกษาท่ีปราศจากอคติ การบริการฝกอบรมและ
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การจัดหางาน ท้ังนี้ขอมูลในการตรวจสอบความกาวหนาก็เปนส่ิงจําเปนท่ีควรผนวกเขากับนโยบาย
และเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานของรัฐดวย  เม่ือมีการกระทําการดังกลาวแลวยอมสงผลใหทัศนคติ
ของคนในสังคมไทยเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดี สังคมเปดโอกาสใหบุคคลผูพนโทษสามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางเปนปกติและกอประโยชนมากมายใหแกประเทศชาติมากยิ่งข้ึน 
 
4.2 การบัญญัติกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีขัดตอหลักความเสมอภาคตอหนากฎหมายของผูพนโทษ  
         จากการศึกษาหลักความเสมอภาคตอหนากฎหมายของผูพนโทษ ทําใหพบปญหาตางๆ 
ท่ีผูพนโทษไดรับ ท้ังความเสมอภาคในการทํางาน และความเสมอภาคในการศึกษา ดังเห็นชัดเจนใน
บทบัญญัติตาง  ๆผูเขียนจึงขอยกพระราชบัญญัติ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีขัดตอหลักความเสมอภาค และขอ
ควรปรับปรุงแกไข ดังนี้ 
 4.2.1 บทบัญญัติท่ีขัดตอหลักความเสมอภาคตอหนากฎหมายของผูพนโทษในการทํางาน  
  4.2.1.1 พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528  
    มาตรา 35 “ผูขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
      (6) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในคดีท่ีคณะกรรมการ 
เห็นวาจะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ” 
       อาชีพทนายความตองการบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถและตองการคน
ซ่ือสัตยสุจริต เปนหลัก ดังนั้นจึงควรกําหนดลักษณะของความเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพให
ชัดเจน และควรแกไขบทบัญญัติดังกลาวโดยการระบุฐานความผิดในการไมอนุญาตใหจดทะเบียน
และรับใบอนุญาตใหชัดเจน เชน ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดในฐานความผิด
เกี่ยวกับความทุจริต ยักยอก ฉอโกง หรือความผิดเกี่ยวกับความม่ันคง เปนตน 
  4.2.1.2 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542  
    มาตรา 32 “ผูขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
       (3) ไมเปนผูมีความประพฤติเสียหายซ่ึงคณะกรรมการวิชาชีพเห็นวาจะนํามา
ซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 
      (4) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดในคดีท่ีคณะกรรมการวิชาชีพ
เห็นวาอาจจะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ” 
      บทบัญญัติดังกลาวเปนการกําหนดท่ีมีลักษณะคอนขางกวาง จึงควรกําหนด
ความหมายและฐานความผิดให ชัดเจน โดยควรอธิบายคําว า “พฤติกรรมอันอาจจะนํามาซ่ึงความ 
เส่ือมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ” คืออะไร เชน เคยมีพฤติกรรมท่ีนําวิชาชีพไปแอบอางในทางธุรกิจ
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โดยไมมีใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ เปนตน หรือเคยกระทําความผิดฐานทําใหแทงลูก หรือฐาน
ฆาคนตายโดยเจตนา เปนตน 
  4.2.1.3 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ.2518 
         มาตรา 9 “พนักงานของรัฐวิสาหกิจ นอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามท่ีกําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ แลว ยังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้ดวย 
     (5) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก ไมวาจะไดรับโทษจําคุกจริงหรือไม 
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพนโทษหรือพน
ระยะเวลาการรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษ แลวแตกรณีเกินหาป” 
  4.2.1.4 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
      มาตรา 36 “ผูท่ีจะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนตองมีคุณสมบัติท่ัวไป 
และไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
    ข. ลักษณะตองหาม 
      (7) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะ
กระทําความผิดทางอาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด 
ลหุโทษ” 
     จากขอ 4.2.1.3 และ 4.2.1.4 เห็นควรดําเนินการแกไข ดังนี้ ในขอ 4.2.1.3 
ควรตัดคําวา “ไมวาจะไดรับโทษจําคุกจริงหรือไม” ออกไป เพราะเปนการปดกั้นอยางชัดเจน อันขัดตอ
หลักความเสมอภาคและในขอ 4.2.1.3 และ 4.2.1.4 ควรกําหนดเปนฐานความผิดหลักไว และอาจไป
กําหนดเพิ่มเติมในระเบียบของแตละสวนงานอีกทีหนึ่งเปนการเฉพาะ เชน เปนผูเคยตองรับโทษ
จําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญาเก่ียวกับความมั่นคง เปนตน 
แลวจึงระบุฐานความผิดในแตละสวนงานท่ีรับสมัครใหเหมาะสมกับลักษณะของงานอีกคร้ัง เชน 
หากเปนการรับสมัครงานในสวนงานเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การบัญชี ควรระบุฐานความผิด
ท่ีมีลักษณะตองหาม เชน ความผิดเกี่ยวกับทรัพย หรือความผิดเกี่ยวกับเอกสาร เปนตน 
  4.2.1.5 พระราชบัญญัติผูสอบบัญชี พ.ศ. 2505  
       มาตรา 15 “ผูซ่ึงจะข้ึนทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตได ตอง 
        (5) ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
         (6) ไมเคยตองโทษจําคุกในคดีท่ี ก.บช. เห็นวาอาจนํามาซ่ึงความเส่ือมเสีย
เกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ” 
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    เนื่องจากวิชาชีพผูสอบบัญชี ตองเปนบุคคลท่ีตองยึดถือหลักความสุจริตเปน
ท่ีตั้ง ดังนั้นการกําหนดตามขอ (5) และ (6) จึงมีลักษณะคอนขางกวาง ควรอธิบายอยางชัดเจนถึง
พฤติกรรมเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี หรือลักษณะของโทษจําคุกอันนํามาซ่ึงความ
เส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ เชน พฤติกรรมเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี คือ การกระทําอันเกิด
จากการคดโกง ฉอฉล ไมตรงไปตรงมา เชน มีประวัติเคยนําความลับของหนวยงานไปเปดเผย 
เผยแพรใหคูแขงหรือบุคคลภายนอกไดรับทราบอันนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียประโยชนแหง
หนวยงาน เคยรับสินบนหรือกระทําการอันมีลักษณะทุจริต เปนตน  
  สวนโทษจําคุกอันนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ ควรกําหนดฐานความผิด
ใหชัดเจน เชน ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย ยักยอก ฉอโกง หรือความผิดเกี่ยวกับเอกสาร เปนตน 
  4.2.1.6 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547      
                    มาตรา 30 “ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู ซ่ึงจะเขารับราชการเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติท่ัวไป ดังตอไปนี้ 
      (10) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปน
โทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ” 
     ควรกําหนดฐานความผิดใหชัดเจน เชน ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษา
ถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดตอชีวิต รางกาย เปนตน 
  4.2.1.7 ขอบังคับสภาวิศวกรรม พ.ศ. 2542  
         ขอ 4 “ผูสมัครเปนสมาชิกสามัญ ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามดังตอไปนี้ 
       (5) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในคดีท่ีเปนการ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันจะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพตามท่ีกําหนดใน
ขอบังคับสภาวิศวกร” 
    ควรอธิบายความหมายของ “โทษจําคุกในคดีท่ีเปนการประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
อันนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ” ใหชัดเจน และควรระบุฐานความผิดให
สอดคลองกับลักษณะของงานนั้นๆ เชน ไมเคยตองโทษจําคุกในฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย เพราะ
ในความผิดฐานอ่ืนๆ อาจไมเกี่ยวของกับสายวิชาชีพดังกลาว อันจะมีลักษณะปดกั้นบุคคลผูมีความรู
ความสามารถในการประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศมากจนเกินไป 
    จากการวิเคราะหปญหาและเสนอแนะใหมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่มีอยูโดย
ใหมีการกําหนดลักษณะเฉพาะของฐานความผิดท่ีอาจสงผลกระทบตอลักษณะงานหรือตําแหนงท่ีรับ
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สมัครนั้น เนื่องมาจากในบางฐานความผิดของประมวลกฎหมายอาญา หากไมเปนไปใน ทางท่ี
เกี่ยวกับลักษณะของงาน ก็นาจะไดรับโอกาสในการพิจารณา เชน มาตรา 295 “ผูใดทํารายผูอ่ืนจน
เปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกาย หรือจิตใจของผูอ่ืนนั้น ผูนั้นกระทําความผิดฐานทํารายรางกาย ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินส่ีพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” มาตรา 326 “ผูใดใส
ความผูอ่ืนตอบุคคลท่ีสาม โดยประการที่นาจะทําใหผูอ่ืนนั้นเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ินหรือถูกเกลียดชัง 
ผูนั้นกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาท ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือ ปรับไมเกินสอง
หม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ” หรือมาตรา 362 “ผูใดเขาไปในอสังหาริมทรัพยของผูอ่ืนเพื่อถือการ 
ครอบครองอสังหาริมทรัพยนั้นท้ังหมดหรือแตบางสวน หรือเขาไป กระทําการใดๆ อันเปนการ
รบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย ของเขาโดยปกติสุข ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป 
หรือปรับ ไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” โดยในความผิดดังกลาว ผูรับสมัครอาจพิจารณา
ถึงลักษณะของการกระทํา สาเหตุและปจจัยอ่ืนรวมไปดวย เพื่อไมใหผูสมัครเสียสิทธิท่ีควรจะไดรับ 
ไมใชเพียงแตเห็นวาบุคคลดังกลาวเคยตองโทษ กระทําความผิดแลวก็ไมพิจารณารับเขาทํางานหรือ
เขาศึกษาโดยทันที อันเปนการตัดสิทธิและขัดกับหลักความเสมอภาคมากเกินไป 
 4.2.2 บทบัญญัติท่ีขัดตอหลักความเสมอภาคตอหนากฎหมายของผูพนโทษในการศึกษา  
  4.2.2.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 
“ขอ 7 คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษาในขอ 7.2 ตองไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียอยาง
รายแรง” 
  4.2.2.2 ขอกําหนดของมหาวิทยาลัยพายัพ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ผูมีความประสงค 
จะเขาศึกษาในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ใน “ขอ 3 กําหนดวา ตองเปนผูมีความประพฤติดี ไมเคย
ตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตในกรณีความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดอันเปนลหุโทษ”  
  4.2.2.3 มหาวิทยาลัยนเรศวร เปดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ  
ปการศึกษา 2551  คุณสมบัติผูสมัครใน “ขอ 5 คือ ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุด
ใหจําคุก เวนแตในกรณีความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ” 
    4.2.2.4 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คุณสมบัติผูสมัครในระดับปริญญาตรี ตองไม
เปนผูเคยตองโทษ โดยคําพิพากษาสูงสุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษหรือความผิดอัน
ไดทําโดยประมาท 
  4.2.2.5 มหาวิทยาลัยรังสิต การรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทโดยมีคุณสมบัติท่ัวไป 
ดังนี้  
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        “1) ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
      2)  ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ” 
    จากขอบังคับหรือการกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษาทั้งระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโทขางตน มีลักษณะขัดตอหลักความเสมอภาคทางการศึกษา และขัดตอ
รัฐธรรมนูญ จึงควรแกไขขอบังคับโดยตัดขอจํากัดดังกลาวออกจากขอบังคับหรือขอกําหนดนั้นๆ  
 
4.3 มาตรการท่ีเหมาะสมในการคุมครองหลักความเสมอภาคตอหนากฎหมายของผูพนโทษ 
        การแกไขปรับปรุง พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ตามขอ 4.2 อาจเปนสวน
สําคัญสวนหนึ่งในการคุมครองหลักความเสมอภาคตอหนากฎหมายของผูพนโทษไดในระดับหนึ่ง 
แตเพื่อใหการคุมครองดังกลาวมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รัฐควรดําเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 
 4.3.1 ควรตราพระราชบัญญัติท่ีมีลักษณะเปนการหามเลือกปฏิบัติตอผูพนโทษเปนการเฉพาะ 
อันมีหลักการขั้นต่ําดังนี้ 
  4.3.1.1 ควรใหหลักการในการตราพระราชบัญญัติ คือ ใหมีกฎหมายหามมิใหมีการ
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลผูพนโทษในการศึกษาและการทํางาน 
  4.3.1.2 เหตุผลของการตราพระราชบัญญัติ คือ เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญท่ีรับรองใหหามมิใหมีการเลือกปฏิบัติตอบุคคลโดยไมเปนธรรมตอบุคคล เนื่องจากเหตุ
แหงความแตกตางในถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ  ภาษา เพศ อายุ  ความพิการ สภาพทางรางกาย หรือสุขภาพ  
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความ
คิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ซ่ึงในทางปฏิบัติแลวยังมีการเลือก
ปฏิบัติในลักษณะตางๆ อยู จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
  4.3.1.3 อธิบายความหมายของการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมใหชัดเจน คือ“การ
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม” หมายถึง การกระทําการหรืองดเวนกระทําการหรือกําหนดแผน 
ปฏิบัติการท่ีแมจะมิไดมุงหมายใหเปนการเลือกปฏิบัติตอบุคคลโดยตรง แตผลของการกระทํานั้น
ทําใหตองเสียสิทธิประโยชนท่ีควรจะไดรับ หรือมีผลกระทบตอสิทธิหรือประโยชนอันชอบดวย
กฎหมายของบุคคลใดในลักษณะท่ีแตกตางไปจากผูอ่ืน รวมถึงการปฏิบัติไมใหความชวยเหลือตอ
บุคคลตามเหตุอันสมควรท้ังท่ีอยูในวิสัยท่ีจะกระทําได เพราะเหตุท่ีบุคคลน้ันมีความแตกตางใน
เร่ืองถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมือง
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อันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ และใหหมายความรวมถึงการกอกวน คุกคาม หรือช้ีนําให
เกิดการเลือกปฏิบัติดวย 
  4.3.1.4 การเลือกปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ไดแก การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ตอบุคคลผูพนโทษในการศึกษาและการทํางาน ใหแตกตางไปจากบุคคลผูไมเคยไดรับโทษหรือไม
เคยมีประวัติอาชญากรรม 
    การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมดานการทํางาน ไดแก การเลือกปฏิบัติของ
นายจาง องคการลูกจาง องคการอาชีพ องคการวิชาชีพ เจาหนาท่ีผูมีอํานาจในการออกใบอนุญาต 
ตออายุใบอนุญาต ขยายอายุใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ หรือนายจางผูจัดหางาน ไดดําเนินการ 
คัดเลือกบุคคลเขาทํางาน โดยปฎิเสธหรือจงใจละเวนการจางงาน การรับสมัครสมาชิก การพิจารณา
อนุญาต ตอหรือขยายใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ 
    การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมดานการศึกษา ไดแก การปฏิเสธหรือจงใจละ
เวนในการคัดเลือกบุคคลเขารับการศึกษาอบรมโดยเหตุเพราะเปนผูพนโทษ หรือการไลออกหรือ
บังคับใหออกในบุคคลดังกลาว 
  4.3.1.5 ผูเสียหายมีสิทธิรองขอตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเพื่อใหวินิจฉัย
ไกลเกล่ีย ช้ีขาด ส่ังใหกระทําหรือไมกระทําการ หรือดําเนินการฟองรองตอศาลแทนผูเสียหาย หรือ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีสิทธิดําเนินการดังกลาวไดเอง โดยไมตองมีการรองขอจาก
ผูเสียหายก็ได 
   4.3.1.6 ผูเสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมดานการศึกษาและทํางานของ
หนวยงานรัฐ มีสิทธิเสนอคดีตอศาลปกครอง สวนผูเสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ดานการศึกษาและทํางานของหนวยงานเอกชน มีสิทธิเสนอคดีตอศาลยุติธรรมได 
   4.3.1.7  เพื่อใหมีทางเลือกแกผูเสียหาย จึงเห็นควรใหพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้น
ในขอเสนอขางตน ไดเสนอตอคณะกรรมการท่ีแตงตั้งข้ึนตามอํานาจในพระราชบัญญัติ กลาวคือ 
ใหมีคณะกรรมการสงเสริมและวินิจฉัยโอกาสและความเทาเทียมกันระหวางบุคคลของผูพนโทษ 
โดยใหคณะกรรมการดังกลาวไดรับการแตงตั้งจากคณะรัฐมนตรี โดยมีประธานกรรมการ 
กรรมการ และเลขานุการ ดังนี้ 
                 ประธานกรรมการซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากผูมีความรู ความเชี่ยวชาญดาน
นิติศาสตร เชน ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลทหาร หรือนักวิชาการแขนง
ตาง ๆ ท้ังดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร นิติศาสตร เปนตน 
    โครงสรางคณะกรรมการ แบงเปน 2 สวน คือ คณะกรรมการโดยตําแหนง 
จํานวน 7 คน คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน กรรมการและเลขานุการ จํานวน 1 คน 
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                 คณะกรรมการโดยตําแหนง 7 คน ไดแก  ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวง 
มหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม และปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
    คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 5 คน ตองไดรับการสรรหา โดยบุคคลดังกลาวตองมี
คุณสมบัติ มีความรูและความเช่ียวชาญดานนิติศาสตรและเปนท่ียอมรับจากสังคมวา เปนผูท่ีมีการ
ปฏิบัติในการสงเสริมสิทธิมนุษยชน ซ่ึงอาจเปนบุคคลท่ีมาจากองคกรพัฒนาเอกชนก็ได 
      สวนกรรมการและเลขานุการ เห็นสมควรใหเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการ 
พลเรือนดํารงตําแหนงดังกลาว 
  4.3.1.8 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสงเสริมและวินิจฉัยโอกาสและความเทาเทียม
กันระหวางบุคคลของผูพนโทษ มีดังนี้ 
    กําหนดนโยบาย มาตรการ กลไก แผนปฏิบัติงาน และประสานการดําเนินงาน
เพื่อใหมีการสงเสริมโอกาสและความเทาเทียมระหวางบุคคลในทุกหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
และท้ังในระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับทองถ่ิน 
    กําหนดนโยบาย มาตรการ กลไก แผนปฏิบัติงาน และประสานการดําเนินงาน
เพื่อใหความคุมครองและปองกันมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางบุคคลท้ังใน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ 
    กําหนดนโยบาย มาตรการ กลไก แผนปฏิบัติงาน และประสานการดําเนินงาน
เพื่อใหมีการเยียวยาหรือบรรเทาทุกขแกบุคคลท่ีตกเปนผูเสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไมเปน
ธรรมตามพระราชบัญญัติ  
    กําหนดนโยบาย มาตรการ กลไก แผนปฏิบัติงาน และประสานการดําเนินงาน
เพื่อใหมีงบประมาณสนับสนุนการสงเสริมโอกาสและความเทาเทียมระหวางบุคคลในทุกระดับช้ัน 
    ตรวจสอบกฎ ระเบียบ ขอบังคับของหนวยงานราชการท่ีอาจเขาขายการเลือก
ปฏิบัติ เพื่อแจงใหปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามกฎหมาย สวนภาคเอกชนหากตรวจสอบและพบ
เห็นการเลือกปฏิบัติ สามารถตักเตือนไดวาเปนการปฏิบัติอันอาจผิดกฎหมาย และไดรับโทษทาง
อาญาตามขอ 4.3.1.11 ได 
    สอดสองดูแลและใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
เจาหนาท่ีของรัฐและหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
    สงเสริมการศึกษา วิจัย และเผยแพรความรูดานการไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปน
ธรรม 
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    มีอํานาจพิจารณากล่ันกรองคํารองท่ีไดยื่นตอสํานักสงเสริมโอกาสและความเทาเทียม
กันระหวางบุคคลของผูพนโทษ และมีอํานาจทําคําส่ังไมรับคํารอง หากเห็นวาไมใชการเลือกปฏิบัติ
ท่ีไมเปนธรรมเพราะสาเหตุจากการพนโทษ 
  4.3.1.9 ควรต้ังสํานักงานสงเสริมโอกาสและความเทาเทียมกันระหวางบุคคลของผูพน
โทษ เพื่อเปนหนวยงานทางธุรการ และรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกขอันเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรม กอนดําเนินการเสนอตอคณะกรรมการสงเสริมและวินิจฉัยโอกาสและความเทาเทียม
กันระหวางบุคคลของผูพนโทษ รวมท้ังประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในดานการ
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
  4.3.1.10 เม่ือมีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการสงเสริมและวินิจฉัยโอกาสและความเทา
เทียมกันระหวางบุคคลของผูพนโทษ วามีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมในการศึกษาและทํางาน 
ใหผูเสียหายมีสิทธิขอรับคาทดแทน ไดแก คาขาดประโยชน คาเสียโอกาสจากการไมสามารถ
ประกอบอาชีพและการศึกษาได โดยคณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาตามความเหมาะสมตอไป 
  4.3.1.11 ผู กระทําความผิดฐานเลือกปฏิ บัติ โดยไม เปนธรรมตอบุคคลผูพนโทษ 
ในการศึกษาและทํางาน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 
     เจาพนักงาน ขาราชการ พนักงานองคการปกครองสวนทองถ่ิน การกระทํา
ความผิดดังกลาว ตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษท่ีกําหนดไวและถือเปนความผิดวินัยรายแรง 
     กรณีผูกระทําผิดเปนนิติบุคคล ใหระวางโทษเปนหาเทาของโทษท่ีกําหนดไว
สําหรับความผิดนั้น 
  4.3.1.12 เพ่ือปองกันและสงเสริมมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม ใหรัฐมนตรี
กําหนดมาตรการท่ีเปนการปองกันและสงเสริมใหบุคคลผูพนโทษมีโอกาสและความเทาเทียมกัน
ในการศึกษาและทํางานโดยกําหนดเปนกฎกระทรวง 
 4.3.2 รัฐควรดําเนินนโยบายปรับทัศนคติแกบุคคลในสังคมใหเห็นคุณคาของผูพนโทษวา 
บุคคลดังกลาวมีความสามารถในการพัฒนาสังคมไดเทียบเทาบุคคลทั่วไป เพื่อใหสังคมเปดโอกาส
ใหบุคคลดังกลาวไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ เชน จัดทําสารคดีหรือใชส่ือตางๆ ใน
การประชาสัมพันธ หรืออาจใหบุคคลผูพนโทษและมีความสามารถโดดเดน โดยนําผลงานท่ีบุคคล
ดังกลาวไดปฏิบัติและไดรับความชื่นชมหรือวิจารณในทางท่ีดีจากผูมีคุณวุฒิหรือท่ีไดรับการ
ยอมรับในสายงานนั้นออกมาเผยแพรใหประชาชนท่ัวไปทราบ เพื่อใหประชาชนเห็นวาบุคคล
ดังกลาว คืออีกหนึ่งกําลังในการพัฒนาประเทศ เปนตน 
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บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสิทธิในความเสมอภาคตอหนากฎหมาย 

ของผูพนโทษ 
  
5.1  บทสรุป 
  รัฐธรรมนูญของประเทศไทยมีบทบัญญัติที่รับรองและคุมครองสิทธิเสรีภาพ และ
ความเสมอภาคของประชาชนไวเชนเดียวกับรัฐธรรมนูญของนานาประเทศท่ีมีการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย  หลักความคุมครองของรัฐธรรมนูญไทย จะคุมครองสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐาน
ของชนชาวไทย โดยถือวาประชาชนมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคเทาเทียมกัน ท้ังนี้ การตรา
กฎหมาย การบริหารราชการแผนดิน และการพิจารณาพิพากษาคดี ตองคํานึงถึงความเสมอภาคตาม
รัฐธรรมนูญเสมอ  
  ดังนั้น การบัญญัติกฎหมายของฝายนิติบัญญัติเพื่อใหฝายบริหารและตุลาการสามารถ
นํากฎหมายไปใชอยางเสมอภาคตอไปนั้นจะถูกผูกมัดดวยหลักความเสมอภาคเสมอ คือ หามฝาย
นิติบัญญัติตรากฎหมายใหมีผลทางปฏิบัติไมเสมอภาคแกบุคคลท่ีเหมือนกัน และตองตรากฎหมาย
ใหมีผลบังคับท่ีไมเหมือนกันแกบุคคลท่ีตางกันดวย  
  รัฐธรรมนูญมีหลักวา การจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลจะกระทําไมได แตมีขอนา
สังเกต คือ มีขอยกเวนในหลักดังกลาววา เวนแตอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เทากับวา
รัฐสามารถละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได โดยอาศัยบทบัญญัติทางกฎหมาย เพราะฉะน้ันเม่ือ
กฎหมายใดตองกระทบตอสิทธิเสรีภาพหรือความเสมอภาคของประชาชน ก็มักจะมีการกําหนดใน
บทบัญญัติของกฎหมายฉบับนั้นๆ วา “เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้มีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพและ
ความเสมอภาคของประชาชน ซ่ึงมาตรา 29 แหงรัฐธรรมนูญบัญญัติวาตองอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 
จึงตราเปนพระราชบัญญัติฉบับนี้ข้ึน” และในปจจุบันมีกฎหมายท่ีอางเหตุผลดังกลาวอยูจํานวนมาก 
เปนการแสดงใหเห็นวา รัฐไมคํานึงถึงผลกระทบสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคตามหลัก
รัฐธรรมนูญ รัฐเพียงเขาใจวาเม่ือใสมาตราดังกลาวลงไปก็จะสามารถละเมิดสิทธิเสรีภาพและความ
เสมอภาคได โดยไมพิจารณาถึงหลักความจําเปนหรือความสมเหตุสมผลเลย 
 รัฐธรรมนูญของไทยซ่ึงเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศไดกําหนดไวชัดเจนวาหาก
กฎหมาย กฎ หรือขอบังคับใดขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญยอมใชบังคับไมได (ตามมาตรา 6) อันเปน
รัฐธรรมนูญท่ีคอนขางใหความสําคัญกับสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนเสมอมา 
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 การบัญญัติกฎหมายเพ่ือปองกันการเลือกปฏิบัติหรือการจํากัดสิทธิ กรณีสิทธิผูพนโทษ 
มีหลายประเทศที่กําหนดไวเปนลายลักษณอักษร มีผลใหบุคคลดังกลาวไมถูกปดกั้นจากสังคม 
ทําใหสังคมเห็นวาบุคคลผูพนโทษ คือ บุคคลท่ีไดรับการลงโทษและไดชดใชโทษท่ีตนเองได
กระทําโดยการเปนผูตองขังตามคําพิพากษาศาลแลว เม่ือไดรับการปลดปลอยออกมาสังคมจึงไมควร
ลงโทษพวกเขาซ้ําอีก เพราะจะเปนการลงโทษโดยไมมีวันจบส้ิน นอกจากนี้บุคคลดังกลาว เม่ือ
ไดรับโอกาสจากสังคมยอมจะเปนอีกหนึ่งกําลังท่ีจะสรางสรรคสังคมใหดีขึ้นไดอีกดวย 
  ในกรณีของผูตองขัง ถือวาเปนบุคคลท่ีกฎหมายใหอํานาจจํากัดสิทธิเสรีภาพไดมากกวา
บุคคลท่ัวไป เชน สิทธิสวนตัว สิทธิในการเคล่ือนไหว เสรีภาพในการติดตอส่ือสาร เนื่องจากเปน
บุคคลผูกระทําผิดกฎหมาย จึงตองถูกลงโทษและควบคุมสิทธิเสรีภาพ แตตองเปนไปตามท่ี
กฎหมายกําหนด และไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม จึงไมขัดตอหลักความเสมอภาค 
แตหากเม่ือพนโทษแลว จะตองถือเสมือนเปนบุคคลท่ัวไป การจํากัดสิทธิเสรีภาพตองถูกยกเลิกและ
ไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมเสมอบุคคลท่ัวไป 
 วัตถุประสงคของการลงโทษผูกระทําผิดตามกฎหมาย คือ การมุงท่ีจะใชการลงโทษเพ่ือ
แกแคนตอบแทนการกระทําความผิด แตปจจุบันไดเปล่ียนแปลงไปเปนการลงโทษ โดยการบําบัด
แกไขฟนฟูผูกระทําผิดควบคูไปดวย โดยผูตองโทษประเภทท่ีถูกจํากัดอิสรภาพนั้น กรมราชทัณฑมี
มาตรการใหทุกเรือนจําตองดูแลเอาใจใสท้ังในดานสุขภาพ ความเปนอยู รวมถึงใหการศึกษาอบรม
และฝกอาชีพแกผูตองโทษ เพื่อวาบุคคลเหลานี้เม่ือไดรับการปลอยตัวไปแลว จะไดรับการอภัย 
จากสังคมและสามารถใชชีวิตอยางเปนประโยชนในฐานะมนุษยในสังคมได ซ่ึงพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ พ.ศ.2479 มาตรา 22-30 นั้นเปนการนําเอาหลักเกณฑขององคการสหประชาชาติหลาย
ฉบับท่ีกําหนดมาตรการดูแลและเยียวยาตลอดจนสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักโทษมาปรับใช  
เชน กฎมาตรฐานข้ันต่ําของการปฏิบัติตอนักโทษ (Standard Minimum Rules for the Treatment of 
Prisoners 1955) ขอ 15-44, 71-81 ไดกําหนดหลักเกณฑสําคัญหลายประการในรายละเอียดเพื่อ
สงเสริมใหนักโทษไดรับการดูแลคุณภาพชีวิตท้ังในดานสุขอนามัย เส้ือผาและที่นอน อาหาร การ
ออกกําลังกาย กีฬาและกิจกรรมสันทนาการ บริการดานการแพทย โอกาสในการติดตอกับสังคม
ภายนอกรวมท้ังการไดรับความสะดวกในการติดตอส่ือสารกับครอบครัวญาติมิตร การอานหนังสือ 
การศึกษาอบรม การฝกอาชีพ การประกอบกิจกรรมทางศาสนา และการบําบัดฟนฟูเพื่อพัฒนา
ทัศนคติและพฤติกรรม ตลอดจนการเตรียมความพรอมเพื่อใหสามารถกลับไปใชชีวิตในสังคมได   
 วัตถุประสงคของโทษจําคุก ก็คือเพื่อคุมครองสังคมใหปลอดภัยท่ีสุดจากอาชญากรรม 
ซ่ึงวัตถุประสงคนี้จะบรรลุก็ตอเม่ือโทษจําคุกนั้นสามารถจะทําใหผูกระทําความผิดไดรับการฟนฟู
ทัศนคติใหมมากท่ีสุดเทาท่ีจะกระทําได เพื่อใหเปนผูมีความต้ังใจและสามารถท่ีจะดํารงชีวิตในทาง
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ท่ีเคารพตอกฎหมายบานเมืองและชวยเหลือตนเองไดเม่ือกลับคืนสูสังคมแลว การที่จะทําให
บรรลุผลดังกลาว เรือนจําพึงนําเอาการดําเนินการและรูปแบบของการชวยเหลือทุกอยางท่ีเหมาะสม
และมีอยูท้ังในดานการแกไขเยียวยา การศึกษา การอบรมทางคุณธรรมและทางจิตวิญญาณมาใช 
ตลอดจนจัดใหมีการชวยเหลือเชิงแกไขเยียวยานักโทษใหเหมาะสมกับความตองการของนักโทษ
รายบุคคลดวยและกอนท่ีจะถึงกําหนดเวลาพนโทษจําคุก ทางเรือนจําจะตองจัดมาตรการท่ีจําเปน
รองรับเพื่อใหนักโทษผูนั้นไดกลับคืนสูสังคม เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายน้ี 
 ดวยเหตุนี้ จึงเห็นไดวารัฐและองคกรระหวางประเทศใหความสําคัญกับการคุมครอง
สิทธินักโทษคอนขางมาก โดยการสนับสนุนใหดูแลเร่ืองสุขภาพอนามัย จัดการอบรมศึกษา รวมถึง
ฝกงานวิชาชีพตางๆ เพื่อหวังจะใหผูตองโทษมีความพรอมท่ีจะสามารถดํารงชีวิตอยูไดเม่ือพนโทษ
ออกมาแลว นอกจากน้ียังมีบานกึ่งวิถี ซ่ึงเปนบานพักผูพนโทษในชวงแรก กอนจะออกไปสูสังคม  
อันเปนการเตรียมความพรอมใหแกผูพนโทษไมใหกระทําผิดซํ้าอีก ซ่ึงเปนการเตรียมความพรอม
ใหผูตองโทษเพ่ือใหสามารถพนโทษออกไปอยูรวมกับบุคคลอื่นๆ ในสังคมไดอยางมีคุณภาพ และ
เปนอีกหนึ่งกําลังสําคัญอันจะสรางประโยชนใหสังคมไดอีกดวย  ดังนั้นในปจจุบันอัตราของกลุมผู
พนโทษท่ีกลับคืนสูสังคมนับวันจะมีจํานวนเพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตัวทางสังคม โดยเหตุดังกลาว
มาจากปจจัยหลายประการ เชน แนวนโยบายจากภาครัฐท่ีเนนกระบวนการลงโทษโดยหลีกเล่ียง
การเขาสูระบบเรือนจํา กลุมผูพนโทษจากศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดหรือความพยายาม
ระบายนักโทษออกจากเรือนจําในวาระพิเศษตางๆ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ดังท่ีไดกลาว
มาแลวขางตน เปนตน 
 เม่ือพิจารณาตามความเปนจริงผูตองโทษเม่ือพนโทษออกมา แมจะมีความพรอมท้ัง
ความรูความสามารถเพียงใดก็ตาม ถาสังคมและกฎหมายยังปดกั้นไมยอมรับบุคคลดังกลาว ผูพนโทษ
ก็คงไมสามารถดํารงชีวิตอยางปกติได เนื่องจาก เม่ือพนโทษออกมาแลว ยังมีกฎหมายตางๆ จํากัด
สิทธิผูพนโทษไว โดยจํากัดคุณสมบัติ ไมใหสามารถสมัครงานในหนวยงานตางๆ ได ท้ังทางภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรอิสระของรัฐ หรือในหนวยงานเอกชน โดยเหตุผลจากการบัญญัติกฎหมาย
จํากัดสิทธิผูพนโทษ หรือการไมรับบุคคลผูพนโทษเขาทํางานน้ันอาจเปนเพราะทัศนคติท่ีส่ังสมมา
แตอดีตท่ีวา บุคคลดังกลาวเปนผูกระทําความผิด และคาดวาจะไมสามารถกลับตัวได ถือเปนบุคคล
อันตราย สังคมไมควรไววางใจหรือยอมรับ ความหวังของรัฐ (ในสวนของกรมราชทัณฑ) ท่ีตองการ 
ใหผูพนโทษใชชีวิตในสังคมโดยปกติสุข โดยพยายามเตรียมความพรอมใหบุคคลดังกลาวกอนพน
โทษ จึงเปนแคความหวังเทานั้น ไมมีผลของการปฏิบัติ 
 การคุมครองหลักความเสมอภาคในการประกอบอาชีพและเขารับการศึกษาของผูพนโทษ
มีการกําหนดไวอยางชัดเจนในหลายๆ ประเทศ เชน ประเทศออสเตรเลีย มีการกําหนดไวใน 
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Northern Territory Anti – Discrimination Act 1992 กําหนดหามเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมีประวัติ
อาชญากรรมในการเขารับการศึกษา ทํางาน การอยูอาศัย การรับบริการตางๆ รวมท้ังการไดรับ บําเหน็จ 
บํานาญ  หรือ  Human Right and Equal Opportunity Commission Act 1986 ในสวน  schedule 1: 
Convention Concerning discrimination In Respect of Employment and Occupation เปนพระราช 
บัญญัติท่ีกําหนดมิใหมีการเลือกปฏิบัติตอบุคคลในการทํางาน โดยอาศัยหลักการตามอนุสัญญา 
ILO111 โดยหามเลือกปฏิบัติตอบุคคลในเร่ืองตางๆ รวมถึงการมีประวัติอาชญากรรมดวย นอกจาก 
นี้ยังมี Northern Territory of Australia Anti-Discrimination Act 1999 จุดประสงคหลักของพระราช 
บัญญัตินี้ คือ การขจัดการเลือกปฏิบัติ โดยมีจุดเดน คือ ใหผูถูกเลือกปฏิบัติรองเรียนและใชสิทธิ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนได ท้ังยังกําหนดความหมายของผูมีประวัติอาชญากรรมไวอยางชัดเจน
และยังมี South Australia Anti-Discrimination Act 1998 กําหนดใหมีการตั้งคณะกรรมการ Anti – 
Discrimination Commission เปนคณะกรรมการสงเสริมและดูแลไมใหมีการเลือกปฏิบัติอีกดวย 
 ประเทศญ่ีปุน เปนประเทศในภูมิภาคเอเชียท่ีมีความเจริญกาวหนา ท้ังยังมีการผสม 
ผสานระหวางวัฒนธรรมดั้งเดิมกับวัฒนธรรมสมัยใหมของตะวันตกอยางลงตัว และมีขอนาสังเกต
วา ญ่ีปุนเปนประเทศท่ีคอนขางปลอดภัยและมีจํานวนผูตองโทษลดลงทุกป โดยรัฐบาลจะมี
มาตรการเพ่ือไมใหผูตองโทษกลับไปกระทําผิดซํ้าอีก มาตรการที่สําคัญคือ ทําใหผูตองโทษและ
บุคคลท่ัวไปในสังคมมีทัศนคติท่ีดีตอกัน ผลท่ีไดรับจึงออกมาคุมคามาก เห็นไดจาก รัฐไดรับความ
รวมมือจากบริษัท หางรานจํานวนมาก จัดทําทะเบียนใหผูพนโทษไดเขาทํางานในสถานประกอบ 
การของตน จึงเห็นไดวาญ่ีปุนใชวิธีปรับจากภายในจิตสํานึกและทัศนคติ อันเปนการสรางรากฐานท่ี
ม่ันคงและยั่งยืนกวาการบัญญัติกฎหมายแลวไมสามารถบังคับใชไดในสังคม 
 ตามท่ีกลาวมาและจากการวิเคราะหในบทท่ี 5 เห็นไดวา ในความเปนจริงของสังคม
ปจจุบัน ยังมีบุคคลบางประเภทโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลผูพนโทษไดรับการเลือกปฏิบัติจากผูคน
ในสังคมท้ังในดานการทํางานเพ่ือยังชีพของตนเองและครอบครัวและในการศึกษาตอเพื่อแสวงหา
ความรูที่เปนการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ดังนั้น เพื่อใหประชาชนชาวไทยทั้งหลายโดยเฉพาะ
ผูพนโทษมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคเทาเทียมกันตามท่ีรัฐธรรมนูญรับรองและคุมครองไว 
ผูเขียนจึงเห็นสมควรท่ีจะมีการออกกฎหมายเพื่อคุมครองบุคคลผูพนโทษ ท้ังนี้เพ่ือมิใหมีการเลือก
ปฏิบัติตอบุคคลดังกลาว และแกไขกฎหมายเดิมท่ีมีการเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้รัฐควรมีนโยบายที่
ชัดเจนในการดําเนินการเพื่อใหความคุมครองบุคคลผูพนโทษและสงเสริมศักยภาพของบุคคล
ดังกลาว 
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5.2  ขอเสนอแนะ 
 5.2.1 เห็นควรใหมีการบัญญัติกฎหมาย โดยเฉพาะที่มีหลักการและเนื้อหาเปนขอกําหนด
ที่คุมครองและสงเสริมความเสมอภาคของผูพนโทษ เชนเดียวกับกฎหมายคุมครองผูพิการ 
(พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550) กฎหมายคุมครองเด็ก  
(พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546) กฎหมายคุมครองผูดอยโอกาสอ่ืนๆ เปนตน ท้ังนี้ กฎหมาย
ท่ีจะบัญญติข้ึนนั้นควรมีหลักการและเนื้อหาเกี่ยวกับการคุมครองและสงเสริมความเสมอภาคของผูพนโทษ
อยางนอยท่ีสุด ดังนี้ 
  5.2.1.1 หลักการในเหตุผลของการตราพระราชบัญญัติ ไดแก การคุมครองและสงเสริม
ความเสมอภาคของผูพนโทษ เกี่ยวกับการทํางานและการศึกษา ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญท่ีรับรองใหหามมิใหมีการเลือกปฏิบัติตอบุคคลโดยไมเปนธรรมตอบุคคล 
เนื่องจากเหตุแหงความแตกตางในถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ  ภาษา เพศ อายุ  ความพิการ สภาพทางรางกาย  
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม 
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
  5.2.1.2 อธิบายความหมายของการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมใหชัดเจน คือ“การ
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม” หมายถึง การกระทําการหรืองดเวนกระทําการหรือการกําหนด
แผนปฏิบัติการที่แมจะมิไดมุงหมายใหเปนการเลือกปฏิบัติตอบุคคลโดยตรง แตผลของการกระทํานั้น
ทําใหบุคคลใดตองเสียสิทธิประโยชนท่ีควรจะไดรับ หรือมีผลกระทบตอสิทธิหรือประโยชนอัน
ชอบดวยกฎหมายของบุคคลใด โดยรวมถึงการกอกวน คุกคามหรือช้ีนําใหมีการเลือกปฏิบัติดวย
โดยเฉพาะในเร่ืองการศึกษาและการทํางานในลักษณะท่ีแตกตางไปจากผูอ่ืน รวมถึงการปฏิบัติ
ไมใหความชวยเหลือตอบุคคลตามเหตุอันสมควรท้ังท่ีอยูในวิสัยท่ีจะกระทําได เพราะเหตุท่ีบุคคล
นั้นมีความแตกตางในเร่ืองการมีประวัติอาชญากรรมเนื่องจากเปนผูพนโทษจากการกระทําผิด
ในทางอาญา     
  5.2.1.3 การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมดานการทํางาน ไดแก การเลือกปฏิบัติของ
นายจาง องคการลูกจาง องคการอาชีพ องคการวิชาชีพ เจาหนาท่ีผูมีอํานาจในการออกใบอนุญาต 
ตออายุใบอนุญาต ขยายอายุใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ หรือนายจางผูจัดหางาน ได
ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน โดยปฎิเสธหรือจงใจละเวนการจางงาน การรับสมัครสมาชิก 
การพิจารณาอนุญาต ตอหรือขยายใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ 
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   การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมดานการศึกษา ไดแก การปฏิเสธหรือจงใจละ
เวนในการคัดเลือกบุคคลเขารับการศึกษาอบรมโดยเหตุเพราะเปนผูพนโทษ หรือการไลออกหรือ
บังคับใหออกในบุคคลดังกลาว 
  5.2.1.4 ผูเสียหายมีสิทธิรองขอตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเพื่อใหวินิจฉัย
ไกลเกล่ีย ช้ีขาด ส่ังใหกระทําหรือไมกระทําการ หรือดําเนินการฟองรองตอศาลแทนผูเสียหาย หรือ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีสิทธิดําเนินการดังกลาวไดเอง โดยไมตองมีการรองขอจาก
ผูเสียหายก็ได 
    5.2.1.5 ผูเสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมดานการศึกษาและทํางานของ
หนวยงานรัฐ มีสิทธิเสนอคดีตอศาลปกครอง สวนผูเสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ดานการศึกษาและทํางานของหนวยงานเอกชน มีสิทธิเสนอคดีตอศาลยุติธรรมได 
  5.2.1.6 เพื่อใหมีการคุมครอง ปองกันและสงเสริมมิใหมีการเลือกปฏิบัติตามที่บัญญัติ 
ไวในพระราชบัญญัติท่ีตราข้ึน จึงเห็นควรใหมีการตั้งคณะกรรมการข้ึนเพื่อสงเสริมและวินิจฉัย
โอกาสและความเทาเทียมกันระหวางบุคคลของผูพนโทษและบุคคลท่ัวไป โดยใหคณะกรรมการ
ดังกลาวไดรับการแตงต้ังจากคณะรัฐมนตรี และใหคณะกรรมการมีโครงสราง ดังนี้ 
                - ประธานกรรมการซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากผูมีความรู ความเช่ียวชาญดาน
นิติศาสตร เชน อดีตประธานศาลฎีกา อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ อดีตประธานศาลปกครอง
สูงสุด หรือนักวิชาการแขนงตางๆ ท้ังดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร รัฐศาสตร นิติศาสตร เปนตน 
   - คณะกรรมการ แบงเปน 2 สวน คือ คณะกรรมการโดยตําแหนง จํานวน 7 คน 
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน กรรมการและเลขานุการ จํานวน 1 คน 
   - คณะกรรมการโดยตําแหนง 7 คน ไดแก ปลัดกระทรวงกลาโหมหรือผูแทน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผูแทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผูแทน ปลัดกระทรวงพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษยหรือผูแทน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมหรือผูแทน ปลัดกระทรวง
ยุติธรรมหรือผูแทน และปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือผูแทน 
   - คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 5 คนตองไดรับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา 
ท่ี ได รับการแต งต้ั งจากคณะรัฐมนตรี  โดยบุคคลดั งกล าวตองมี คุณสมบัติ  มีความรู และความ 
เช่ียวชาญดานนิติศาสตรและเปนท่ียอมรับจากสังคมวา เปนผูท่ีมีการปฏิบัติในการสงเสริมสิทธิ
มนุษยชน ซ่ึงอาจเปนบุคคลท่ีมาจากองคกรพัฒนาเอกชนก็ได 
   - กรรมการและเลขานุการใหเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนดํารง
ตําแหนงดังกลาว 
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  5.2.1.7 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสงเสริมและวินิจฉัยโอกาสและความเทาเทียม
กันระหวางบุคคลของผูพนโทษ มีดังนี้ 
   กําหนดนโยบาย มาตรการ กลไก แผนปฏิบัติงาน และประสานการดําเนินงาน
เพื่อใหมีการสงเสริมโอกาสและความเทาเทียมระหวางบุคคลในทุกหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
และท้ังในระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับทองถ่ิน 
   กําหนดนโยบาย มาตรการ กลไก แผนปฏิบัติงาน และประสานการดําเนินงาน
เพื่อใหความคุมครองและปองกันมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางบุคคลท้ังใน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ 
   กําหนดนโยบาย มาตรการ กลไก แผนปฏิบัติงาน และประสานการดําเนินงาน
เพื่อใหมีการเยียวยาหรือบรรเทาทุกขแกบุคคลท่ีตกเปนผูเสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไมเปน
ธรรมตามพระราชบัญญัติ  
   กําหนดนโยบาย มาตรการ กลไก แผนปฏิบัติงาน และประสานการดําเนินงาน
เพื่อใหมีงบประมาณสนับสนุนการสงเสริมโอกาสและความเทาเทียมระหวางบุคคลในทุกระดับช้ัน 
   ตรวจสอบกฎ ระเบียบ ขอบังคับของหนวยงานราชการที่อาจเขาขายการเลือก
ปฏิบัติ เพื่อแจงใหปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามกฎหมาย สวนภาคเอกชนหากตรวจสอบและพบ
เห็นการเลือกปฏิบัติ สามารถตักเตือนไดวาเปนการปฏิบัติอันอาจผิดกฎหมาย และไดรับโทษทาง
อาญาได 
   สอดสองดูแลและใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
เจาหนาท่ีของรัฐและหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
   สงเสริมการศึกษา วิจัย และเผยแพรความรูดานการไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปน
ธรรม 
   มีอํานาจพิจารณากล่ันกรองคํารองท่ีไดยื่นตอสํานักสงเสริมโอกาสและความ 
เทาเทียมกันระหวางบุคคลของผูพนโทษ และมีอํานาจทําคําส่ังไมรับคํารอง หากเห็นวาไมใชการ
เลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมเพราะสาเหตุจากการพนโทษ 
  5.2.1.8 ใหมีสํานักงานสงเสริมโอกาสและความเทาเทียมกันระหวางบุคคลของผูพนโทษ 
เพื่อเปนหนวยงานทางธุรการ และรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกขอันเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดย
ไมเปนธรรม กอนดําเนินการเสนอตอคณะกรรมการสงเสริมและวินิจฉัยโอกาสและความเทาเทียมกัน
ระหวางบุคคลของผูพนโทษ รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในดานการเลือก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
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  5.2.1.9 เม่ือมีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการสงเสริมและวินิจฉัยโอกาสและความเทาเทียม 
กันระหวางบุคคลของผูพนโทษ วามีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมในการศึกษาและทํางาน ให
ผูเสียหายมีสิทธิขอรับคาทดแทน ไดแก คาขาดประโยชน คาเสียโอกาสจากการไมสามารถประกอบ
อาชีพและการศึกษาได โดยคณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาตามความเหมาะสมตอไป 
   5.2.1.10 ผู กระทําความผิดฐานเลือกปฏิบัติ โดยไม เปนธรรมตอบุคคลผูพนโทษ 
ในการศึกษาและทํางาน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 
   เจาพนักงาน ขาราชการ พนักงานองคการปกครองสวนทองถ่ิน การกระทํา
ความผิดดังกลาว ตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษท่ีกําหนดไวและถือเปนความผิดวินัยรายแรง 
   กรณีผูกระทําผิดเปนนิติบุคคล ใหคณะกรรมการของนิติบุคคลเปนผูรับผิด
แทนนิติบุคคลและตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษท่ีกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 
   5.2.1.11 เพื่อปองกันและสงเสริมมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม ใหรัฐมนตรี 
ผูบังคับการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ อันไดแก รัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาสังคมและความ 
ม่ันคงของมนุษยกําหนดมาตรการที่ เปนการปองกันและสงเสริมใหบุคคลผูพนโทษมีโอกาส 
และความเทาเทียมกันในการศึกษาและทํางานโดยกําหนดเปนกฎกระทรวง 
 5.2.2 ควรปรับปรุง แกไขกฎหมายท่ีมีลักษณะจํากัดสิทธิในความเสมอภาคของผูพนโทษตางๆ 
ใหมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผลมากข้ึน เชน การบัญญัติกฎหมายท่ีจํากัดสิทธิในความเสมอภาค
ของผูพนโทษโดยไมมีเหตุผลอันสมควรในกรณีการรับสมัครงาน ดังเชนท่ีไดบัญญัติไวในพระราช 
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 36 ข. ก็ควรบัญญัติลักษณะฐานความผิดไวให
ชัดเจน เชน หากเปนการรับสมัครงานเกี่ยวกับตําแหนงท่ีเกี่ยวของกับการเงิน การบัญชี ก็อาจบัญญัติวา 
ตองไมเปนบุคคลท่ีมีประวัติอาชญากรรมหรือเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดในความผิด
เกี่ยวกับการทุจริต เปนตน 
 5.2.3 พระราชบัญญัติท่ีจํากัดสิทธิในความเสมอภาค โดยกําหนดคุณสมบัติไวอยางชัดเจนวา
ตองไมเปนบุคคลท่ีมีประวัติอาชญากรรมหรือเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดนั้น ควร
กําหนดลักษณะความผิดใหแคบลง เพราะความผิดในทางอาญาบางฐานความผิดก็ไมนาจะถูกกีดกัน 
ไมใหพิจารณาเขางาน เชน ความผิดฐานบุกรุกในบางกรณีเปนตน ตัวอยางพระราชบัญญัติท่ีกําหนด 
คุณสมบัติไวอยางชัดเจน เชน  
  5.2.3.1 พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ในมาตรา 35 ท่ีวา “ผูขอจดทะเบียนและ
รับใบอนุญาตตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
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      (6) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในคดีท่ีคณะกรรมการ
เห็นวาจะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ” 
      ควรกําหนดลักษณะของความเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพใหชัดเจน และ
ควรแกไขบทบัญญัติดังกลาวโดยการระบุฐานความผิดในการไมอนุญาตใหจดทะเบียนและรับใบ 
อนุญาตใหชัดเจน เชน ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดในฐานความผิดเกี่ยวกับความ
ทุจริต ยักยอก ฉอโกง หรือความผิดเกี่ยวกับความม่ันคง  
  5.2.3.2 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2518 ในมาตรา 9 ท่ีวา “พนักงานของรัฐวิสาหกิจ นอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามท่ีกําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ แลว ยังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้ดวย 
    (5) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก ไมวาจะไดรับโทษจําคุกจริงหรือไม 
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพนโทษหรือพน
ระยะเวลาการรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษ แลวแตกรณีเกินหาป” 
      ควรตัดคําวา “ไมวาจะไดรับโทษจําคุกจริงหรือไม” ออกไป เพราะเปนการปดกั้น
อยางชัดเจนอันขัดตอหลักความเสมอภาค และควรกําหนดฐานความผิดหลักไว และอาจไปกําหนด
เพิ่มเติมในระเบียบของแตละสวนงานอีกทีหนึ่งเปนการเฉพาะ เชน เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดย
คําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญาเกี่ยวกับความมั่นคง เปนตน แลวจึงระบุ
ฐานความผิดในแตละสวนงานท่ีรับสมัครใหเหมาะสมกับลักษณะของงานอีกคร้ัง เชน หากเปนการ
รับสมัครงานในสวนงานเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การบัญชี ควรระบุฐานความผิดท่ีมีลักษณะ
ตองหาม เชน ความผิดเกี่ยวกับทรัพย หรือความผิดเกี่ยวกับเอกสาร เปนตน 
 5.2.4  ในสวนของกฎหมายที่กําหนดคุณสมบัติในการรับสมัครเขาศึกษาในสถาบันการศึกษา
ท้ังภาครัฐและเอกชน เชน ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 
2540 ในขอ 7 ท่ีวา “คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา ในขอ 7.2 ตองไมเปนผูมีความประพฤติ
เส่ือมเสียอยางรายแรง”  มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีเปดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 
ปการศึกษา 2551 โดยกําหนดคุณสมบัติผูสมัครในขอ 5 ที่วา “ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษา
ของศาลถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตในกรณีความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ” 
หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยกําหนดคุณสมบัติผูสมัครในระดับปริญญาตรีวา “ตองไมเปน
ผูเคยตองโทษโดยคําพิพากษาสูงสุดใหจําคุก เวนแตความผิดท่ีเปนลหุโทษหรือความผิดอันไดทําโดย
ประมาท” เปนตน ท้ังนี้ไมสมควรมีขอกําหนดท่ีหามบุคคลมีประวัติอาชญากรรมเขาศึกษา เนื่องจาก 
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จะขัดตอบทบัญญัติท่ีใหบุคคลทุกคนยอมมีสิทธิเสมอกันในการเขารับการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 49   
 5.2.5 รัฐควรดําเนินนโยบายปรับทัศนคติแกบุคคลในสังคมใหเห็นคุณคาของผูพนโทษวา 
บุคคลดังกลาวมีความสามารถในการพัฒนาสังคมไดเทียบเทาบุคคลทั่วไป เพื่อใหสังคมเปดโอกาส
ใหบุคคลดังกลาวไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ ท้ังนี้อาจทําในรูปแบบการตั้งคณะ 
กรรมการหรือหนวยงานพิเศษข้ึนมาเพื่อดําเนินการดังกลาว 
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ผนวก ก 
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 

คําปรารภ 
 

โดยท่ีการยอมรับนับถือเกียรติศักดิ์ประจําตัวและสิทธิเทาเทียมกันและโอนมิไดของบรรดา
สมาชิกท้ังหลายแหงครอบครัวมนุษยเปนหลักมูลเหตุ แหงอิสรภาพ และความยุติธรรม และ
สันติภาพในโลก 

โดยไมนําพาและเหยียดหยามตอมนุษยชน  ยังผลใหมีการกระทําอยางปาเถ่ือนซ่ึงเปนการละเมิด
มโนธรรมของมนุษยชาติอยางรายแรง และไดมีการประกาศวา  ปฏิญญาสูงสุดของสามัญชนไดแก
ความตองการใหมนุษยมีชีวิตอยูในโลกดวยอิสรภาพในการพูดและความเชื่อถือ ซึ่งอิสรภาพ
พนจากความหวาดกลัวและความตองการ 

โดยท่ีเปนความจําเปนอยางท่ีสิทธิมนุษยชนควรไดรับความคุมครองโดยหลักบังคับของกฎหมาย 
ถาไมประสงคจะใหคนตกอยูในบังคับใหหันเขาหาขบถขัดขืนตอทรราชและการกดข่ีเปนวิถีทางสุดทาย 

โดยท่ีเปนความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะสงเสริมวิวัฒนาการแหง สัมพันธไมตรีระหวางนานาชาติ 
โดยท่ีประชาชนแหงสหประชาชาติไดยืนยันไวในกฎบัตรถึงความเชื่อมั่นในสิทธิมนุษยชน

อันเปนหลักมูล ในเกียรติศักดิ์และคุณคาของมนุษยและสิทธิในความเทาเทียมกันของบรรดาชาย
และหญิง และไดตกลงใจท่ีจะสงเสริมความกาวหนาทางสังคมและมาตรฐานแหงชีวิตท่ีดีข้ึนดวย 
ในอิสรภาพอันกวางขวางยิ่งข้ึน 

โดยท่ีรัฐสมาชิกตางปฏิญาณจะใหบรรลุถึงซ่ึงการสงเสริมการเคารพและปฏิบัติตามท่ัวสากล
ตอสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพหลักมูล โดยรวมมือกับสหประชาชาติ 

โดยท่ีความเขาใจรวมกันในสิทธิ และอิสรภาพเหลานี้เปนส่ิงสําคัญยิ่ง เพื่อใหปฏิญญานี้
สําเร็จผลเต็มบริบูรณ 
ฉะนั้น บัดน้ี สมัชชาจึงประกาศวา 

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนนี้ เปนมาตรฐานรวมกันแหงความสําเร็จสําหรับบรรดา
ประชากรและประชาชาติท้ังหลาย เพ่ือจุดหมายปลายทางท่ีวา เอกชนทุกคนและองคการสังคมทุก
องคการ โดยการรําลึกถึงปฏิญญานี้เปนเนืองนิจ จะบากบ่ันพยายามดวยการสอนและศึกษา ในอันท่ี
สงเสริมการเคารพสิทธิและอิสรภาพเหลานี้ และดวยมาตรการอันกาวหนาท้ังในและระหวางประเทศ 
ในอันที่จะสงเสริมการเคารพสิทธิและอิสรภาพเหลานี้ และดวยมาตรการอันกาวหนาทั้งในและ
ระหวางประเทศ ในอันท่ีจะใหมีการยอมรับนับถือ  และการปฏิบัติตามโดยสากลและอยางเปนผล
จริงจัง ท้ังในบรรดาประชาชนของรัฐสมาชิกดวยกันเอง และในบรรดาประชาชนของดินแดนท่ีอยู
ใตอํานาจของรัฐนั้นๆ 
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ขอ 1  มนุษยท้ังหลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในเกียรติศักดิ์และสิทธิ ตางมีเหตุผลและ
มโนธรรม และควรปฏิบัติตอกันดวยเจตนารมณแหงภราดรภาพ 

ขอ 2  (1)  ทุกคนยอมมีสิทธิและอิสรภาพบรรดาท่ีกําหนดไวในปฏิญญานี้ โดยปราศจาก 
ความแตกตางไมวาชนิดใด ๆ ดังเชน เช้ือชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา การคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอ่ืน 
เผาพันธุแหงชาติ หรือสังคม ทรัพยสิน กําเนิด หรือสถานะอ่ืนๆ  

          (2)  อนึ่ง จะไมมีความแตกตางใดๆ ตามมูลฐานแหงสถานะทางการเมือง ทางการศาล  
หรือทางการระหวางประเทศของประเทศหรือดินแดนของบุคคลสังกัด ไมวาดินแดนนี้เปนเอกราช 
อยูในความพิทักษไมไดปกครองตนเอง หรืออยูภายใตการจํากัดอธิปไตยใดๆ ท้ังส้ิน 

ขอ 3  คนทุกคนมีสิทธิในการดํารงชีวิตเสรีภาพ และความมั่นคงแหงตัวตน 
ขอ 4  บุคคลใดๆ จะถูกยึดเปนทาส หรือตองภาระความจํายอมไมได ความเปนทาส และ

การคาทาส เปนหามขาดทุกรูป 
ขอ 5  บุคคลใด ๆ  จะถูกทรมาน หรือไดรับผลปฏิบัติ หรือการลงโทษท่ีโหดรายผิดมนุษยธรรมหรือ

ต่ําชาไมได 
ขอ 6  ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับการยอมรับนับถือวา เปนบุคคลตามกฎหมายทุกแหงทุกหน 
ขอ 7  ทุกคนเสมอกันตามกฎหมายและมีสิทธิท่ีจะไดรับความคุมครองของกฎหมายเทาเทียมกัน  

โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ  ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับความคุมครองเทาเทียมกันจากการเลือกปฏิบัติ
ใด ๆ  อันเปนการลวงละเมิดปฏิญญา และจากการยุยงใหเลือกปฏิบัติดังกลาว 

ขอ 8  ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับบําบัดอันเปนผลจริงจังจากศาลที่มีอํานาจแหงชาติตอการกระทํา
อันละเมิดสิทธิหลักมูล ซ่ึงตนไดรับตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

ขอ 9  บุคคลใดจะถูกจับกุม กักขัง หรือเนรเทศไปตางถ่ินโดยพลการไมได 
ขอ 10  ทุกคนมีสิทธิโดยเสมอภาคเต็มท่ีในอันท่ีจะไดรับการพิจารณาที่เปนธรรมและเปดเผย 

จากศาลท่ีอิสระและเท่ียงธรรมในการกําหนดสิทธิและหนาท่ีของตนและการกระทําผิดอาญาใดๆ ท่ี
ตนถูกกลาวหา 

ขอ 11  (1) ทุกคนท่ีถูกกลาวหาวาทําผิดทางอาญา มีสิทธิท่ีจะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวา
บริสุทธ์ิจนกวาจะพิสูจนไดวามีผิดตามกฎหมายในการพิจารณาเปดเผย ซ่ึงตนไดรับหลักประกัน
บรรดาท่ีจําเปนสําหรับการตอสูคดี 

 (2) จะถือบุคคลใด ๆ วามีความผิดทางอาญาเน่ืองดวยการกระทําหรือละเวนใดๆ อัน
มิไดจัดเปนความผิดทางอาญาตามกฎหมายแหงชาติหรือกฎหมายระหวางประเทศในขณะได
กระทําการนั้นข้ึนไมได และจะลงโทษอันหนักกวาท่ีใชอยูในขณะท่ีไดกระทําความผิดทางอาญา
นั้นไมได 
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ขอ 12 บุคคลใด ๆ จะถูกแทรกสอดโดยพลการในความเปนอยูสวนตัวในครอบครัว ในเคหสถาน
หรือในการส่ือสาร หรือจะถูกลบหลูในเกียรติยศและช่ือเสียงไมได ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับความคุมครอง
ของกฎหมายตอการแทรกสอด หรือการลบหลูดังกลาวนั้น 

ขอ 13 (1) ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแหงการเคล่ือนไหวและสถานท่ีอยูภายในเขตของแตละรัฐ 
          (2) ทุกคนมีสิทธิท่ีจะออกจากประเทศใด ๆ ไป รวมท้ังประเทศของตนเองดวย และท่ี

จะกลับยังประเทศตน 
ขอ 14 (1) ทุกคนมีสิทธิท่ีจะแสวงหา และที่จะไดอาศัยพํานักในประเทศอื่นเพื่อลี้ภัยจาก

การประหาร 
          (2) จะอางสิทธินี้ไมได ในกรณีท่ีการดําเนินคดีสืบเนื่องอยางแทจริงมาจากความผิดท่ี

ไมใชทางการเมือง หรือจากการกระทําอันขัดตอวัตถุประสงคและหลักการของสหประชาชาติ 
ขอ 15 (1) ทุกคนมีสิทธิในการถือสัญชาติหนึ่ง 
           (2) บุคคลใดๆ จะถูกตัดสัญชาติของตนโดยพลการ หรือถูกปฏิเสธสิทธิท่ีจะเปล่ียน

สัญชาติไมได 
ขอ 16 (1) ชายและหญิงท่ีมีอายุเต็มบริบูรณ มีสิทธิท่ีจะทําการสมรส และจะกอต้ังครอบครัว 

โดยปราศจากการจํากัดใดๆ อันเนื่องจากเช้ือชาติ สัญชาติหรือ ศาสนา ตางมีสิทธิเทาเทียมกันใน
เร่ืองการสมรส ระหวางการสมรสและการขาดจากสมรส  

 (2) การสมรสจะกระทํากันก็แตดวยความยินยอมโดยอิสระและเต็มท่ีของผูท่ีเจตนา
จะเปนคูสมรส 

 (3) ครอบครัวเปนหนวยธรรมชาติ และหลักมูลของสังคมและมีสิทธิที่จะไดรับ
ความคุมครองจากสังคมและรัฐ 

ขอ 17  (1) ทุกคนมีสิทธิท่ีจะเปนเจาของทรัพยสินโดยลําพังตนเองเชนเดียวกันโดยรวมกับ
ผูอ่ืน 

          (2) บุคคลใดๆ ท่ีจะถูกริบทรัพยสินโดยพลการไมได 
ขอ 18  ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแหงความคิด มโนธรรม และศาสนา สิทธินี้รวมถึงอิสรภาพ

ในการที่จะประกาศ ศาสนา หรือความเช่ือของตน โดยการสอน การปฏิบัติสักการบูชาและการ
ประกอบพิธีกรรม ไมวาจะโดยลําพังตนเองหรือประชาคมรวมกับผูอ่ืน และเปนการสาธารณะหรือ
สวนบุคคล 

ขอ 19  ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแหงความเห็นและการแสดงออกสิทธินี้รวมถึงอิสรภาพใน
การท่ีจะถือเอาความคิดโดยปราศจากความแทรกสอด และท่ีจะแสวงหา รับและแจกจายขาวสาร
และความคิดเห็นไมวาโดยวิธีใดๆ และโดยไมคํานึงถึงเขตแดน 
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ขอ 20 (1) ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแหงการรวมประชุมและการตั้งสมาคมโดยสันติ 
          (2) บุคคลใด ๆ จะถูกบังคับใหสังกัดสมาคมใดสมาคมหนึ่งไมได 
ขอ 21  (1)  ทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีสวนในรัฐบาลของประเทศตน จะเปนโดยตรงหรือโดยผาน

ทางผูแทนซ่ึงไดเลือกตั้งโดยอิสระ 
          (2) บุคคลมีสิทธิท่ีเขาถึงบริการสาธารณะในประเทศของตนโดยเสมอภาค 
          (3) เจตจํานงของประชาชนจะตองเปนมูลฐานแหงอํานาจของรัฐบาล เจตจํานงน้ี

จะตองแสดงออกทางการเลือกต้ังตามกําหนดเวลา และอยางแทจริง ซ่ึงอาศัยการออกเสียงกันอยาง
ท่ัวไปและเสมอภาค และการลงคะแนนลับ หรือวิธีการลงคะแนนโดยอิสระอยางอ่ืนทํานองเดียวกัน 

ขอ 22  ทุกคนในฐานะท่ีเปนสมาชิกของสังคม มีสิทธิในทางมั่นคงของสังคม และมีสิทธิใน
การบรรลุถึงซ่ึงสิทธิทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และทางวัฒนธรรม อันจําเปนอยางยิ่งสําหรับเกียรติ
ศักดิ์ของตน และการพัฒนาบุคลิกภาพของตนอยางอิสระ ท้ังนี้ โดยความเพียรพยายามแหงชาติและ
ความรวมมือระหวางประเทศ และตามระบอบการและทรัพยากรของแตละรัฐ 

ขอ 23 (1) ทุกคนมีสิทธิในการงาน ในการเลือกงานโดยอิสระในเง่ือนไขอันยุติธรรม และ
เปนประโยชนแหงการงาน และการคุมครองแหงการวางงาน 

  (2) ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคาจางเทาเทียมกันสําหรับงานเทาเทียมกัน โดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ  

  (3) ทุกคนท่ีทํางานมีสิทธิท่ีจะไดรับคาจางท่ียุติธรรมและเปนประโยชน ท่ีจะให
ประกันแกตนเองและครอบครัวแหงตน ซ่ึงความเปนอยูอันคูควรแกเกียรติศักดิ์ของมนุษย และถา
จําเปนก็จะตองไดรับวิถีทางคุมครองทางสังคมอ่ืนๆ เพิ่มเติมดวย  

 (4) ทุกคนมีสิทธิท่ีจะจัดต้ัง และท่ีจะเขารวมสหพันธกรรมกรเพ่ือความคุมครองแหง 
ประโยชนของตน  

ขอ 24  ทุกคนมีสิทธิในการพักผอนและเวลาวาง รวมทั้งจํากัดเวลาการทํางานตามสมควร 
และวันหยุดงานเปนคร้ังคราวโดยไดรับสินจาง 

ขอ 25 (1) ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสําหรับสุขภาพและความเปนอยูดี
ของตนและครอบครัว รวมทั้งอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และการดูแลรักษาทางการแพทย
และบริการสังคมท่ีจําเปน และมีสิทธิในความม่ันคงในยามวางงาน เจ็บปวยพิการ เปนหมาย วัยชรา 
หรือขาดอาชีพอ่ืนในพฤติการณท่ีนอกเหนืออํานาจของตน 

         (2) มารดาและเด็กมีสิทธิท่ีจะรับการดูแลรักษาและชวยเหลือเปนพิเศษ เด็กท้ังปวงไม
วาจะเกิดในหรือนอกสมรส จะตองไดรับการคุมครองทางสังคมเชนเดียวกัน 
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ขอ 26 (1) ทุกคนมีส ิทธ ิในการศ ึกษา  การศ ึกษาจะต องให เปล าอย างน อยในชั ้น
ประถมศึกษาและการศึกษาช้ันหลักมูล การประถมศึกษาจะตองเปนการบังคับ การศึกษาทาง
เทคนิคและวิชาชีพ จะตองเปนอันเปดโดยท่ัวไป และการศึกษาช้ันสูงสุดข้ึนไป จะตองเปนอันเปด
สําหรับทุกคน เขาถึงไดโดยเสมอภาคตามมูลฐานแหงคุณวุฒิ 

  (2) การศึกษาจะไดจัดไปในทางพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษยอยางเต็มท่ีและยังความ
เคารพตอสิทธิมนุษยชน และอิสรภาพหลักมูลใหม่ันคงแข็งแรงจะตองสงเสริมความเขาใจ ขันติ
ธรรม และมิตรภาพแหงบรรดาประชาชาติ กลุมเช้ือชาติ หรือศาสนา และจะตองสงเสริมกิจกรรม
ของสหประชาชาติ เพื่อธํารงไวซ่ึงสันติภาพ 

 (3) บิดามารดา มีสิทธิเบ้ืองแรกท่ีจะเลือกชนิดของการศึกษาอันจะใหแกบุตรหลาน
ของตน 

ขอ 27 (1) ทุกคนมีสิทธิท่ีเขารวมในชีวิตทางวัฒนธรรมของประชาชนโดยอิสระท่ีจะบันเทิง
ใจในศิลปะและท่ีมีสวนในความรุดหนา และคุณประโยชนทางวิทยาศาสตร 

         (2) ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับการคุมครองผลประโยชนทางศีลธรรมและทางวัตถุอัน
เปนผลจากการประดิษฐกรรมใดๆ ทางวิทยาศาสตร วรรณกรรมและทางศิลปกรรม ซ่ึงตนเปน
ผูสราง 

ขอ 28  ทุกคนมีสิทธิในระเบียบทางสังคมและระหวางประเทศ ซ่ึงจะเปนทางใหสําเร็จผลเต็มท่ี 
ตามสิทธิและอิสรภาพดังกําหนดไวในปฏิญญานี้ 

ขอ 29 (1) ทุกคนมีหนาท่ีตอประชาคม ดวยการพัฒนาตอบุคลิกภาพของตนโดยอิสรภาพเต็มท่ี  
จะกระทําไดก็แคประชาคมเทานั้น 

 (2) ในการใชสิทธิและอิสรภาพแหงตน ทุกคนตกอยูในบังคับของขอจํากัดเพียงเทาท่ี
ไดกําหนดลงโดยกฎหมายเทานั้น เพ่ือประโยชน ท่ีไดมาซ่ึงการนับถือ และเคารพสิทธิและอิสรภาพ 
ของผูอ่ืนตามสมควรและท่ีจะเผชิญกับความเรียกรองตองการอันเท่ียงธรรมของศีลธรรม ความสงบ
เรียบรอยของประชาชน และสวัสดิการท่ัวไปในสังคมประชาธิปไตย 

 (3) สิทธิและอิสรภาพเหลานี้ จะใชขัดตอวัตถุประสงคและหลักการของสหประชาชาติ 
ไมไดวาในกรณีใดๆ  

ขอ 30  ไมมีบทใด ในปฏิญญานี้ท่ีจะอนุมานวาใหสิทธิใดๆ แกรัฐ หมูคน หรือบุคคล ในอันท่ี
จะดําเนินกิจกรรมใดๆ หรือปฏิบัติการใดๆ อันมุงตอการทําลายสิทธิและอิสรภาพ ดังกําหนดไว ณ 
ท่ีนี้1 

                                                 
1  ศูนยศึกษากฎหมายและนโยบายสื่อมวลชน.  (2554).  ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน.  สืบคนเมื่อ  

6 ตุลาคม 2553, จาก  http://www.thaimedialaw.org/images/stories/documents/udhr.pdf. 
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ผนวก ข 

กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
คําปรารภ 

 
            รัฐภาคีแหงกติกาฉบับนี้  
            โดยพิจารณาวา ตามหลักการซ่ึงไดประกาศไวในกฎบัตรสหประชาชาติ การยอมรับศักดิ์ศรี
ประจําตัวและสิทธิซ่ึงเสมอกัน และไมอาจโอนแกกันไดของสมาชิกท้ังปวง แหงครอบครัวมนุษย
เปนรากฐานของเสรีภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพในพิภพ  
            โดยรับรองวาสิทธิเหลานั้นมาจากศักดิ์ศรีประจําตัวของบุคคล  
            โดยรับรองวา ตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน อุดมการณท่ีวาเสรีชนมีเสรีภาพจาก
ความกลัวและความยากไรขาดแคลน สามารถสัมฤทธ์ิผลไดก็ตอเม่ือมีการสรางสภาพ ซ่ึงทุกคนจะมี
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมท้ังพลเมืองและสิทธิทางการเมืองดวย  
            โดยพิจารณาถึงพันธกรณีแหงรัฐภายใตกฎบัตรสหประชาชาติท่ีจะสงเสริมความเคารพโดย
สากลและการปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ  
            โดยสํานึกวา ปจเจกบุคคล ซ่ึงมีหนาท่ีตอปจเจกชนอ่ืน ๆ และตอประชาคมซ่ึงเปนของตน มี
ความรับผิดชอบท่ีจะตอสูเพื่อการสงเสริมและการปฏิบัติตามสิทธิรับรองไวในกติกา ปจจุบันตกลง
กันในขอตอไปนี้  
 

ภาค 1  
ขอ 1 

1. ประชาชนท้ังปวงมีสิทธิในการกําหนดเจตจํานงของตนเองโดยอาศัยสิทธินั้น ประชาชน
กําหนดสถานะทางการเมืองของตนอยางเสรีรวมท้ังแสวงหาอยางอิสรเสรีซ่ึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม  

2. ประชาชนท้ังปวง เพ่ือจุดมุงหมายปลายทางของตน อาจจัดการเก่ียวกับความอุดมสมบูรณ
ทางธรรมชาติ และทรัพยากรของตนอยางเสรี โดยไมจําเปนท่ีเส่ือมเสียตอพันธกรณีใดๆ ซ่ึงเกิดจาก 
ความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ อันต้ังอยูบนพื้นฐานของหลักการแหงประโยชนซ่ึงกัน 
และกัน และกฎหมายระหวางประเทศ ไมวากรณีใดๆ ประชาชนคนใดไมอาจถูกลิดรอนจาก
วิถีทางแแหงการยังชีพของตน 
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3. รัฐภาคีแหงกติกาฉบับนี้ รวมท้ังผูซ่ึงมีความรับผิดชอบตอการบริหารของอาณาเขตใน
ภาวะทรัสตี และมิไดปกครองตนเอง จะสงเสริมใหสิทธิแหงการกําหนดเจตจํานงของตนเอง 
บรรลุผลเปนความจริง และจะเคารพสิทธินั้น ตามบทบัญญัติแหงกฎบัตรสหประชาชาติ  

ภาค 2 
ขอ 2 

1. รัฐภาคีแหงกติกาฉบับนี้แตละรัฐรับท่ีจะเคารพและใหความม่ันใจแกบรรดาบุคคลท้ัง
ปวงภายในอาณาเขตของตน และภายใตอํานาจของตนในสิทธิท้ังหลายท่ียอมรับแลวในกติกาฉบับ
นี้ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ไมวาชนิดใดๆ เชน เช้ือชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็น
ทางการเมือง หรืออ่ืนใด เผาพันธุแหงชาติหรือสังคม ทรัพยสิน กําเนิด หรือสถานะอ่ืนๆ  

2.  ในกรณีท่ียังไมมีมาตรการทางนิติบัญญัติหรืออ่ืนใดในขณะน้ี รัฐภาคีแหงกติกาฉบับนี้
แตละรัฐรับท่ีจะดําเนินการเปนข้ันตอนอยางสอดคลองกับกระบวนการทางรัฐธรรม และบทบัญญัติ
แหงกติกาฉบับนี้ เพื่อใหมีมาตรการทางนิติบัญญัติหรืออ่ืนใดอันจําเปนแกการใหไดสมดังสิทธิ
ตามท่ียอมรับไวในกติกาฉบับนี้ 

3. ภาคีรัฐแหงกติกาฉบับนี้แตละรัฐรับท่ีจะ 
 (ก) ใหความม่ันใจวา บุคคลใดก็ตามท่ีสิทธิหรือเสรีภาพของตนอันยอมรับแลว ณ ท่ีนี้ 

ถูกลวงละเมิด ยอมมีทางบําบัดแกไขอยางเปนผลจริงจัง แมถึงวาการลวงละเมิด จะเกิดจากบุคคลผู
ปฏิบัติการตามหนาท่ีก็ตาม  

 (ข) ใหความม่ันใจวาบุคคลใดก็ตามที่แสวงหาทางบําบัดแกไขดังกลาว ยอมมีสิทธิ
ไดรับการพิจารณาจากเจาหนาท่ีฝายตุลาการ ฝายปกครอง หรือฝายนิติบัญญัติที่มีอํานาจ หรือจาก
หนาท่ีฝายอ่ืนท่ีมีอํานาจตามที่กําหนด ไวในระบบกฎหมายของรัฐ และจักตองดําเนินการใหการ
บําบัดแกไขทางศาลบังเกิดผลเปนไปได 

 (ค)  ใหความม่ันใจวา เม่ือไดยอมรับจะบําบัดแกไขใหแลว เจาหนาท่ีผูมีอํานาจจะบังคับ
การใหเกิดผลจริงจังตามนั้น  

ขอ 3 
บรรดารัฐภาคีแหงกติกาฉบับนี้รับท่ีจะประกันสิทธิเทาเทียมกันระหวางชายหญิงใหมีสิทธิ

ท้ังปวงทางพลเมืองและทางการเมืองดังท่ีไดระบุไวในกติกาฉบับนี้  
ขอ 4 

1.  ในยามท่ีเกิดภาวการณฉุกเฉินอันมีมาเปนสาธารณะซ่ึงคุกคามความอยูรอดปลอดภัย
ของชาติ ดังไดประกาศแลวอยางเปนทางการ บรรดารัฐภาคีแหงกติกา ฉบับนี้อาจดําเนินมาตรการ
หลีกเล่ียงพันธะของตน ท่ีมีอยูตามกติกาฉบับนี้ไดเพียงเทาท่ีจําเปนอยางแทจริงตอสถานการณ
ฉุกเฉิน ท้ังนี้ภายใตเงื่อนไขวามาตรการเชนนี้นั้น ไมขัดแยงตอพันธะอ่ืนๆ ของตน อันมีอยูตาม

DPU



115 

. 

กฎหมายระหวางประเทศ และไมกอใหเกิดการเลือกปฏิบัติโดยอาศัยเหตุเพียงเนื่องมาจากเช้ือชาติ 
ผิว เพศ ภาษา ศาสนา หรือเผาพันธุทางสังคม 

2.  การหลีกเล่ียงพันธะกรณีตามขอ 6, 7, 8 (วรรค 1 และ 2) 11, 15, 16 และ 18 ไมอาจ
กระทําไดภายใตบทบัญญัติขอนี้ 

3.  รัฐภาคีใดแหงกติกาฉบับนี้ใชสิทธิหลีกเล่ียงจากบัญญัติในกติกา จะตองแจงแกรัฐภาคี
อ่ืน แหงกติกาฉบับนี้โดยพลัน เพื่อใหทราบถึงบทบัญญัติซ่ึงตนไดหลีกเล่ียง และเหตุผลอัน
กอใหเกิดเหตุดังกลาว โดยอาศัยเลขาธิการแหงสหประชาชาติเปนส่ือกลาง ในวันท่ีไดยุติการ
หลีกเล่ียงดังกลาวแลว ใหติดตอสืบไปโดยผานส่ือกลาง เดิมดังวามาแลว  

ขอ 5 
1. บทบัญญัติในกติกาฉบับนี้ไมอาจตีความในทางใหรัฐ กลุมบุคคลหรือบุคคลใดอนุมาน

เอาไดวากอใหเกิดสิทธิในอันท่ีจะกระทํากิจกรรม หรือปฏิบัติการใดอันมุงประสงค  ตอการทําลาย
สิทธิหรือเสรีภาพประการใด ดังท่ียอมรับไวแลว ณ ท่ีนี้ หรือเปนการจํากัดตัดสิทธิยิ่งไปกวาเทาท่ีได
บัญญัติไวแลวในกติกาฉบับนี้ 

2.  ตองไมมีการจํากัดตัดทอนหรือทําใหเกิดความเสียหายแกสิทธิมนุษยชนข้ันมูลฐานใดๆ 
อันเปนท่ียอมรับหรือปรากฏตามกฎหมาย อนุสัญญา ระเบียบหรือธรรมเนียมในรัฐภาคีใดแหงกติกา
ฉบับนี้ โดยอางวากติกาฉบับนี้ไมไดยอมรับสิทธิเชนวานั้น หรือยอมรับยอหยอนกวานั้น  

 
ภาค 3  
ขอ 6 

1. มนุษยทุกคนมีสิทธิมาแตกําเนิดในการดํารงชีวิต สิทธินี้ยอมไดรับการคุมครองตาม
กฎหมาย ไมมีบุคคลสามารถกาวลวงชีวิตของใครไดตามอําเภอใจ 

2. ในประเทศซ่ึงยังมิไดยกเลิกโทษประหารชีวิต การลงโทษประหารชีวิตยอมกระทําได
เฉพาะคดีอุกฉกรรจท่ีสุด ตามกฎหมายท่ีใชขณะกระทําผิดและตองไมขัดตอบทบัญญัติในกติกา
ฉบับนี้ และอนุสัญญาวาดวยการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมทําลายลางเผาพันธุ 

3. เม่ือมีการฆาผูอ่ืนอันเปนอาชญากรรมทําลายลางเผาพันธุ ยอมเปนท่ีเขาใจวาขอนี้มิไดให
อํานาจรัฐภาคีแหงกติกาฉบับนี้ในอันท่ีจะหลีกเล่ียงจากพันธะใดๆ อันพึงมีตอบทบัญญัติแหง
อนุสัญญาวาดวยการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมทําลายลางเผาพันธุ 

4. บุคคลใดท่ีตองคําพิพากษาประหารชีวิต ยอมมีสิทธิขออภัยโทษหรือลดหยอนผอนโทษ
ตามคําพิพากษา การนิรโทษกรรม การอภัยโทษ หรือการลดหยอนผอนโทษ จากคําพิพากษาให
ประหารชีวิต พึงมีไดในทุกกรณี 
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5. จะไมมีการพิพากษาใหประหารชีวิตในคดีอาชญากรรมท่ีกระทําโดยบุคคล ผูมีอายุต่ํา
กวา 18 ป และจะลงโทษประหารชีวิตตอหญิงมีครรภมิได 

6. จะยกขอนี้ข้ึนเปนเหตุประวิงเวลา หรือขัดขวางการยกเลิกโทษประหารชีวิตในรัฐ  
ขอ 7 

บุคคลใดจะถูกกระทําทารุณกรรมหรือไดรับผลปฏิบัติหรือการลงโทษท่ีโหดรายผิด
มนุษยธรรมหรือต่ําชามิได กลาวโดยเฉพาะบุคคลใดจะถูกทดลองทางแพทย หรือทางวิทยาศาสตร
โดยปราศจาก ความยินยอมพรอมใจอยางอิสระหาไดไม  

ขอ 8 
1.  บุคคลใดจะถูกเอาตัวลงเปนทาสมิได หามการเอาคนลงเปนทาส และการคาทาสทุก

รูปแบบ 
2.  บุคคลจะถูกบังคับใหอยูในภาวะจํายอมมิได 
3.  (ก) บุคคลใดจะถูกเกณฑแรงงานหรือบังคับใหใชแรงงานมิได 
 (ข) บทบัญญัติในวรรค 3 (ก) มิไดหามการทํางานหนักตามคําพิพากษาของศาลที่มี

อํานาจอันเปนการลงโทษ ในประเทศท่ีถือวาการจําคุกและการทํางานหนัก เปนโทษทางอาญาชนิด
หนึ่ง 

 (ค)  เพ่ือวัตถุประสงคของบทบัญญัติในวรรคนี้ คําวา “เกณฑแรงงานหรือบังคับใหใช
แรงงาน” ไมหมายรวมถึง  

  (1) การทํางานหรือการปฏิบัติงาน ซ่ึงมิไดกลาวถึงในวรรค (ข) อันบุคคลผูถูกควบคุม
ตามคําส่ังอันชอบดวยกฎหมายหรือบุคคลผูอยูระหวางการปลอยตัว จากการถูกควบคุมอยางมี
เง่ือนไขจะพึงกระทํา 

  (2) การรับราชการทหารแบบใดแบบหนึ่ง และในประเทศท่ียอมรับการไมเห็นดวยกับ
การเปนทหารเพราะขัดกับมโนธรรม จึงใหมีการรับใชชาติแบบอ่ืนใดแทนตามกฎหมายวาดวยการ
คัดคานตอการเปนทหาร เพราะขัดกับมโนธรรม 

  (3)  การปฏิบัติงานใดๆ ในยามฉุกเฉิน หรือหายนภัยท่ีคุกคามความอยูรอดหรือสวัสดิ
ภาพของชุมชน 

  (4)  การทํางานหรือการปฏิบัติงานใดๆ อันเปนสวนหนึ่งของหนาท่ีพลเมืองตามปกติ  
ขอ 9 

1.  บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพและความมั่นคงของตน บุคคลใดจะถูกจับกุมหรือคุมขัง
โดยพลการมิได บุคคลใดจะถูกลิดรอนเสรีภาพของตนมิได ยกเวนโดยเหตุและอาศัยกระบวนการ
ตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย 
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2.  บุคคลที่ถูกจับกุมยอมไดรับการแจงถึงสาเหตุในการจับกุม และการแจงขอหาอันเปน
ปฏิปกษตอตนโดยพลันในเวลาที่มีการจับกุม 

3.  บุคคลใดท่ีถูกจับกุมหรือควบคุมตัวในขอหาทางอาญา ยอมตองถูกนําตัวไปศาลหรือ
เจาหนาท่ีผูมีอํานาจตามกฎหมายโดยพลัน เพื่อท่ีจะใชอํานาจทางตุลาการ และไดรับการพิจารณาคดี
ภายในเวลาอันสมควร หรือมีการปลอยตัว มิใหถือเปนหลักท่ัวไปวาจะตองคุมขังบุคคลผูอยูระหวาง
พิจารณาคดี แตจะปลอยช่ัวคราวโดยมีหลักประกันวาจะกลับมาปรากฎตัวในการพิจารณาคดีหรือ
ในกรณีจําเปนตามโอกาส จะกลับมารับการบังคับคดีใหเปนไปตามคําพิพากษาในระหวางกระบวน
พิจารณาข้ันใดก็ได 

4.  บุคคลใดท่ีถูกลิดรอนเสรีภาพโดยการจับกุมหรือควบคุมตัว ยอมมีสิทธิรองเรียนตอศาล 
เพื่อใหศาลพิจารณาโดยมิชักชาไดถึงความชอบดวยกฎหมายของการควบคุมตัวผูนั้น และหากมีการ
ควบคุมตัว โดยไมชอบดวยกฎหมายก็อาจมีคําส่ังใหปลอยตัวได 

5.  บุคคลใดท่ีตกเปนผูจับหรือควบคุมตัวโดยไมชอบกฎหมาย ยอมมีสิทธิเรียกรองใหชดใช
คาสินไหมทดแทน  

ขอ 10 
1. บุคคลท้ังหลายท่ีถูกลิดรอนเสรีภาพ ตองไดรับการปฏิบัติอยางมีมนุษยธรรมและไดรับ

การเคารพในศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย 
2. (ก) เวนแตในสถานการณพิเศษ ผูตองหาวากระทําผิดตองไดรับการจําแนกออกจาก 

ผูตองโทษ และพึงไดรับการปฏิบัติท่ีแตกตางกันตามความเหมาะสมแกสถานะ อันมิใชผูตองโทษ 
 (ข) พึงแยกตัวผูตองหาวากระทําผิดท่ีเปนเยาวชนออกจากผูใหญ และใหนําตัวข้ึน
พิจารณาพิพากษาคดีใหเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

3. ระบบการราชทัณฑพึงประกอบดวยการปฏิบัติตอนักโทษ ดวยความมุงหมายสําคัญท่ีจะ
ใหมีการกลับเนื้อกลับตัวและการฟนฟูทางสังคม พึงจําแนกผูกระทําผิด ท่ีเปนเด็กหรือเยาวชนจาก
ผูใหญหรือไดรับการปฏิบัติตามความเหมาะสมแกวัยและสถานะทางกฎหมาย  

ขอ 11 
บุคคลจะรับโทษจําคุกเพียงเพราะเหตุวาไมอาจปฏิบัติการชําระหนี้ตามสัญญาหาไดไม  

ขอ 12 
1. บุคคลทุกคนท่ีอยูในดินแดนของรัฐใดโดยชอบดวยกฎหมายยอมมีเสรีภาพในการ

เคล่ือนยายและเสรีภาพในการเลือกถ่ินท่ีอยูภายในอาณาเขตของรัฐนั้น 
2.  บุคคลทุกคนยอมมีสิทธิท่ีจะออกจากประเทศใดรวมท้ังประเทศของตนโดยเสรี 
3.  สิทธิดังกลาวขางตนไมอาจถูกจํากัดตัดทอนอยางใดอยางหน่ึง เวนแตเปนไปตาม

กฎหมายอันจําเปนตองมีเพื่อรักษาความม่ันคงของชาติ ความสงบเรียบรอย การสาธารณสุขหรือ
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ศีลธรรม หรือสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน และสอดคลองกับสิทธิอ่ืน อันรับรองไวแลวในกติกา
ฉบับนี้ 

4. บุคคลจะถูกลิดรอนสิทธิในการเดินทางเขาประเทศของตนโดยพลการหาไดไม  
ขอ 13 

คนตางดาวผูอยูในดินแดนของรัฐภาคีแหงกติกาฉบับนี้โดยชอบดวยกฎหมายจะถูกเนรเทศ
ไดก็โดยคําวินิจฉัยอันเปนไปตามกฎหมายและยอมมีสิทธิท่ีจะช้ีแจงแสดงเหตุผลคัดคานคําส่ัง
เนรเทศ และมีสิทธิท่ีจะนําคดีข้ึนสูการพิจารณาของเจาหนาท่ีผูมีอํานาจหรือบุคคลหรือคณะบุคคลท่ี
ตั้งข้ึนเฉพาะเพื่อการนี้โดยเจาหนาท่ีผูมีอํานาจและมีสิทธิท่ีจะมีทนาย เวนแตในกรณีมีเหตุผลจําเปน
เพื่อความม่ันคงของชาติเปนประการอ่ืน  

ขอ 14 
1. บุคคลทุกคนยอมเสมอภาคในการพิจารณาของศาลและตุลาการ ในการพิจารณา

คดีอาญาอันบุคคลตองหาวากระทําหรือการพิจารณาขอพิพาททางสิทธิและหนาท่ีของตน ทุกคน
ยอมมีสิทธิไดรับการพิจารณา อยางเปนธรรมและเปดเผยในศาล ท่ีมีอํานาจ มีอิสระ และเปนกลาง 
ซ่ึงจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย หนังสือพิมพหรือสาธารณชนอาจถูกหาม รับฟงการพิจารณาคดีท้ังหมด 
หรือบางสวนไดก็ดวยเหตุผลทางศีลธรรม ความสงบเรียบรอยหรือความมั่นคงของชาติในสังคม
ประชาธิปไตย หรือดวยเหตุผลดานความเปนอยู สวนตัวของคูกรณี หรือในกรณีศาลเห็นเปนความ
จําเปนอยางยิ่งวาเปนพฤติการณพิเศษ ซ่ึงการเปนขาวอาจทําใหกระทบตอความยุติธรรม แตคํา
พิพากษาในคดีอาญา หรือขอพิพาททางแพงยอมเปนท่ีเปดเผย เวนแตจําเปนเพื่อผลประโยชนของ
เด็กและเยาวชน หรือเปนกระบวนการพิจารณาคดีเกี่ยวดวย ขอพิพาทเร่ืองทรัพยสินของคูสมรส 
หรือการเปนผูปกครองเด็ก 

2. บุคคลทุกคนผูถูกหาวากระทําผิดสัญญา ยอมมีสิทธิไดรับการสันนิษฐานเปนผูบริสุทธ์ิ
จนกวาจะพิสูจนไดวากระทําผิดตามกฎหมาย 

3.  ในการพิจารณาคดีอาญาซ่ึงบุคคลถูกหาวากระทําผิด บุคคลทุกคนยอมมีสิทธิท่ีจะไดรับ
หลักประกันขั้นตํ่าอยางเสมอภาคเต็มท่ีดังตอไปนี้ 

  (ก) สิทธิท่ีจะไดรับแจงสภาพและขอหาแหงความผิดท่ีถูกกลาวหาโดยพลันและละเอียด
ในภาษาซ่ึงบุคคลนั้นเขาใจได 

 (ข) สิทธิท่ีจะมีเวลาและไดรับความสะดวกเพียงพอแกการเตรียมการเพ่ือสูคดีและ
ติดตอกับทนายความไดตามความประสงคของตน 

  (ค) สิทธิท่ีไดรับการพิจารณาโดยปราศจากการชักชาอยางไมเปนธรรม 
     (ง) สิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาตอหนาและสิทธิท่ีจะตอสูคดีดวยตนเองหรือผานทาง 

ผูชวยเหลือทางกฎหมายตามท่ีเลือกหาเอง สิทธิท่ีจะไดรับการแจงใหทราบถึงสิทธิในการมีผูชวย
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เหลือทางกฎหมาย ถาไมมีผูชวยเหลือทางกฎหมายและสิทธิท่ีจะมีการชวยเหลือทางกฏหมายซ่ึงมี
การแตงต้ังใหโดยไมคิดมูลคา ถาบุคคลนั้นไมอาจรับภาระ จัดการไดเอง หากจําเปนเพื่อประโยชน
แหงความยุติธรรม 

  (จ) สิทธิท่ีจะถามพยานซ่ึงเปนปรปกษตอตน และขอใหหมายเรียกพยานฝายตนมา
ซักถามภายใตเง่ือนไขเดียวกับพยานฝายตรงขามของตน 

  (ฉ)  สิทธิท่ีจะขอความชวยเหลือใหมีลามโดยไมคิดมูลคา หากไมอาจเขาใจหรือพูด
ภาษาท่ีใชในศาลได 

  (ช) สิทธิท่ีจะไมถูกบังคับใหใหการปรักปรําตนเองหรือรับสารภาพผิด 
4.  ในกรณีผูท่ีกระทําผิดเปนเด็กหรือเยาวชน วิธีพิจารณาความเปนไปใหคํานึงถึงอายุและ

ดวยความประสงคจะสงเสริมการแกไขความประพฤติของบุคคลน้ัน 
5. บุคคลทุกคนท่ีถูกลงโทษในความผิดอาญา ยอมมีสิทธิท่ีจะอุทธรณการลงโทษ และคํา

พิพากษาตอศาลสูงใหพิจารณาทบทวนอีกคร้ังตามกฎหมาย 
6. เม่ือบุคคลใดถูกลงโทษตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดในคดีอาญาและภายหลังจากนั้นคํา

พิพากษาไดถูกกลับหรือไดรับอภัยโทษ โดยเหตุไดปรากฎขอเท็จจริงท่ีเพิ่งคนพบใหม วามีการ
ปฏิบัติขัดตอความยุติธรรม บุคคลผูไดรับโทษอันเปนผลมาจากการลงโทษดังกลาวยอมไดรับการ
ชดใชตามกฎหมาย เวนแตจะพิสูจนไดวาการไมเปดเผยขอเท็จจริงในขณะนั้น เปนผลมาจากบุคคล
นั้นท้ังหมดหรือบางสวน 

7.  บุคคลยอมไมอาจถูกพิจารณา หรือลงโทษซํ้าในการกระทําผิดกรรมเดียวกัน ซ่ึงไดมีคํา
พิพากษาถึงท่ีสุดใหลงโทษหรือปลอยตัวแลวตามกฎหมาย และวิธีพิจารณา ความอาญาของแตละ
ประเทศ  

ขอ 15 
1. บุคคลจะไมตองรับผิดทางอาญา เพราะกระทําหรืองดเวนกระทําการใด ถาไมถึงกับเปน

ความผิดทางอาญาตามกฎหมายภายในหรือกฎหมายระหวางประเทศ ในขณะท่ีกระทําการนั้น โทษ
ท่ีจะลงก็ไมอาจหนักกวาโทษท่ีมีอยูในขณะทําการอันเปนความผิด หากภายหลังการกระทําความผิด
นั้น ไดมีบทบัญญัติกฎหมายกําหนดโทษนอยลง ผูกระทํายอมไดรับประโยชนจากการนั้น 

2.  ความขอนี้ไมกระทบตอการพิจารณาคดีและการลงโทษบุคคล ซ่ึงไดกระทําการหรืองด
เวนกระทําการอันเปนความผิดอาญาตามหลักกฎหมายท่ัวไป อันรับรอง กันในประชาคมนานาชาติ
ในขณะท่ีมีการกระทํานั้น  

 
ขอ 16 

บุคคลทุกคนมีสิทธิจะไดรับการยอมรับนับถือวาเปนบุคคลตามกฎหมายในทุกสถานท่ี  
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ขอ 17 
1. บุคคลจะถูกแทรกสอดในความเปนอยูสวนตัว ครอบครัว เคหสถานหรือการติดตอ 

ส่ือสารโดยพลการ หรือมิชอบดวยกฎหมายหาไดไม และจะถูกลบหลูเกียรติยศ และช่ือเสียงเกียรติ
โดยมิชอบ ดวยกฎหมายหาไดไมเชนกัน 

2.  บุคคลทุกคนยอมมีสิทธิท่ีจะไดรับความคุมครองตามกฎหมายจากการแทรกแซงหรือ
การลบหลูเชนวานั้น  

ขอ 18 
1.  บุคคลทุกคนยอมมีสิทธิในเสรีภาพทางความคิด มโนธรรมและศาสนา สิทธินี้รวมถึง

เสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนาหรือความเช่ือถือและเสรีภาพในการประกาศศาสนา 
หรือความเช่ือถือของตนในการสักการะบูชา การปฏิบัติการประกอบพิธีกรรมและการเผยแพร
ศาสนาไมวาจะโดยลําพังตนเอง หรือในประชาคมรวมกับผูอ่ืน และไมวาในท่ีสาธารณะหรือเปน
การสวนตัวก็ตาม 

2.  บุคคลจะถูกบังคับการใดใหเปนท่ีเส่ือมเสียแกเสรีภาพในการนับถือ หรือเลือกศาสนา
หรือความเช่ือตามคตินิยมของตนหาไดไม 

3. เสรีภาพในการประกาศศาสนาหรือความเช่ือของบุคคลจะถูกกําจัดก็แตโดยกฎหมายอัน
จําเปนตองมีเพ่ือรักษาความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบรอยอนามัย หรือศีลธรรมหรือสิทธิ
มูลฐานและเสรีภาพของบุคคลอ่ืนเทานั้น 

4.  รัฐภาคีท้ังหลายแหงกติกาฉบับนี้ รับท่ีจะเคารพเสรีภาพของบิดามารดาและผูปกครอง
ตามกฎหมายในกรณีท่ีมีในอันท่ีจะใหการศึกษาทางศาสนา และศีลธรรมแกเด็กใหเปนไปตามความ
เช่ือของตน  

ขอ 19 
1.  บุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะถือเอาความเห็นใดก็ไดโดยปราศจากการแทรกแซง 
2.  บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพแหงการแสดงออก สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพที่จะแสวงหา 

รับและกระจายขาวและความคิดเห็นทุกรูปแบบโดยไมคํานึงถึงพรมแดน ท้ังนี้ไมวาดวยวาจาเปน
ลายลักษณอักษร หรือการตีพิมพ ในรูปของศิลปะหรือโดยอาศัยส่ือประการอ่ืนตามท่ีประสงค 

3.  การใชสิทธิตามท่ีบัญญัติในวรรค 2 ของขอนี้ ตองเปนไปโดยมีหนาท่ีและความรับผิด 
ชอบเปนพิเศษ ดังนั้นจึงอาจตกอยูใตขอจํากัดตัดทอนบางเร่ืองแตท้ังนี้ตองบัญญัติไวในกฎหมาย
และเปนเร่ืองจําเปนแก 

 (ก) การเคารพในสิทธิหรือช่ือเสียงของบุคคลอ่ืน 
 (ข) การรักษาความมั่นคงของชาติ หรือความสงบเรียบรอย หรือการสาธารณสุขหรือ

ศีลธรรม  

DPU



121 

. 

ขอ 20 
1. การโฆษณาชวนเช่ือเพ่ือการสงครามใดๆ เปนส่ิงพึงตองหามตามกฎหมาย 
2.  การสนับสนุนความเกลียดชังในชาติ เผาพันธุ หรือศาสนา ซ่ึงนําไปสูการยั่วยุใหเกิดการ

เลือกปฏิบัติ การจงเกลียดจงชัง หรือความโหดเหี้ยมเปนส่ิงพึงตองหามตามกฎหมาย  
ขอ 21 

สิทธิในการรวมประชุมโดยสงบยอมเปนท่ียอมรับ การจํากัดตัดทอนการใชสิทธ์ินี้ 
นอกเหนือจากที่เปนไปตามกฎหมายและจําเปนแกสังคมประชาธิปไตยเพ่ือผลประโยชนทางความ
ม่ันคงของชาติ หรือความปลอดภัย สาธารณะ ความสงบเรียบรอย การสาธารณสุข หรือศีลธรรม 
หรือการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน จะมีไมได  

ขอ 22 
1.  บุคคลทุกคนยอมมีสิทธิในเสรีภาพแหงการสมาคมกับผูอ่ืน รวมท้ังสิทธิท่ีจะกอตั้งหรือ

เขารวมสหภาพแรงงานเพื่อปกปองผลประโยชนของตน 
2. การจํากัดตัดทอนการใชสิทธินี้ นอกเหนือจากท่ีบัญญัติไวในกฎหมายและจําเปนแก

สังคมประชาธิปไตย เพื่อผลประโยชนทางความมั่นคงของชาติหรือความปลอดภัยสาธารณะ    
ความสงบเรียบรอย การคุมครองสาธารณสุขหรือศีลธรรมหรือการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลอ่ืน ขอนี้ยอมไมหามการวางขอจํากัดตัดทอนอันชอบธรรม ดวยกฎหมายแกเจาหนาท่ีใน
กองทัพและตํารวจในการใชสิทธินี้ของบุคคลเหลานั้น 

3. ความในขอนี้ยอมไมใหอํานาจรัฐภาคีแหงอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ 
ค.ศ. 1948 วาดวยเสรีภาพในการสมาคมและวาดวยการคุมครองสิทธิในการจัดต้ังองคกรในอันท่ีจะ
มีมาตรการทางนิติบัญญัติหรือการใชกฎหมายในทางท่ีจะกระทบตอหลักประกันอนุสัญญานั้นได
ใหไวแลว  

ขอ 23 
1. ครอบครัวเปนหนวยธรรมชาติ และหลักมูลของสังคมและมีสิทธิไดรับความคุมครอง

จากสังคมและรัฐ 
2. สิทธิของชายและหญิงในวัยท่ีอาจสมรสไดในการท่ีจะสมรส และมีครอบครัวพึงไดรับ

การยอมรับ 
3. การสมรสจะกระทําโดยปราศจากความยินยอมโดยเสรี เพื่อรับรองความเสมอภาคแหง

สิทธิและความรับผิดชอบของคูสมรสในการท่ีจะสมรส การอยูกินระหวางสมรสและการส้ินสุด
ของการสมรส ในกรณีเกี่ยวดวยการส้ินสุดของการสมรสยอมตองมีบทบัญญัติเพื่อการคุมครองบุตร
เทาท่ีจําเปน  
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ขอ 24 
1. เด็กทุกคนยอมมีสิทธิในมาตรการตางๆ เพื่อการคุมครองเทาท่ีจําเปนแกสถานะแหง

ผูเยาวในสวนของครอบครัวของตน สังคมและรัฐ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ อันเนื่องจากเชื้อ
ชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา เผาพันธุแหงชาติหรือสังคม ทรัพยสิน หรือกําเนิด 

2. เด็กทุกคนยอมมีหลักฐานทางทะเบียนทันทีท่ีถือกําเนิดและยอมไดรับการต้ังช่ือ 
3. เด็กทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับสัญชาติ  

ขอ 25 
พลเมืองทุกคนยอมมีสิทธิและโอกาสโดยปราศจากความแตกตางดังกลาวไวในขอ 2 และ

ปราศจากขอจํากัดตัดทอนอันไมสมเหตุสมผล 
(ก) ในอันท่ีจะมีสวนในรัฐกิจโดยตรงหรือผานทางผูแทนซ่ึงไดรับเลือกมาอยางเสรี 

 (ข) ในอันท่ีจะออกเสียงหรือไดรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งตามโอกาสอยางแทจริง ซ่ึงเปน
การเลือกต้ังท่ัวไป และเสมอภาค และโดยการออกเสียงลงคะแนนลับ ซ่ึงรองรับหลักการแสดง
เจตนา อยางเสรีของผูใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 

(ค) ในอันท่ีจะเขาถึงบริการสาธารณะในประเทศของตนบนรากฐานท่ัวไปวาดวยความ
เสมอภาค  

ขอ 26 
บุคคลท้ังปวงยอมเสมอภาคกันตามกฎหมายและมีสิทธิท่ีจะไดรับความคุมครองเทาเทียม

กันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ ในกรณีนี้พึงมีกฎหมายหามการเลือกปฏิบัติใด ๆ และให
หลักประกันคุมครองบุคคลทุกคนอยางเสมอภาคและมีผลจริงจังเพื่อใหปลอดจากการเลือกปฏิบัติ
อันเนื่องมาจากเช้ือชาติ ผิว เพศ ภาษา ความคิดเห็น ทางการเมืองหรืออ่ืน ๆ เผาพันธุแหงชาติหรือ
สังคม ทรัพยสิน กําเนิดหรือสถานะอ่ืนใด  

ขอ 27 
ในรัฐท้ังหลายซ่ึงมีชนกลุมนอยทางเผาพันธุ ศาสนาหรือภาษา บุคคลผูเปนชนกลุมนอย

ดังกลาวจะไมถูกปฏิเสธสิทธิในอันท่ีจะมีวัฒนธรรมของตนเอง ในอันท่ีจะนับถือและปฏิบัติ
พิธีกรรมทางศาสนา หรือใชภาษาของตนเองภายในชุมชนรวมกับสมาชิกอ่ืน ๆ ของชนกลุมนอย
ดวยกัน  

ภาค 4  
ขอ 28 

1. ใหจัดต้ังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนข้ึนคณะหนึ่ง (ซ่ึงตอไปจะเรียกในกติกาฉบับนี้วา
คณะกรรมการ) ประกอบดวย กรรมการ 18 คน และปฏิบัติหนาท่ีตามจะกลาวถึงตอไปนี้ 
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2. คณะกรรมการประกอบดวยผูมีสัญชาติของรัฐสมาชิกแหงกติกาฉบับนี้ เปนผูมีความ
ประพฤติดี และมีความสามารถเปนท่ียอมรับในทางสิทธิมนุษยชน ท้ังนี้ใหคํานึงถึง ประโยชนของ
การมีกรรมการ มีบางคนผูมีประสบการณทางกฎหมายในการเขารวมประชุมดวย 

3.  กรรมการมาจากการเลือกตั้งและปฏิบัติหนาท่ีเปนการเฉพาะตัว  
ขอ 29 

1.  ใหเลือกกรรมการโดยวิธีลงคะแนนลับจากบัญชีรายช่ือบุคคลผูมีคุณสมบัติดังกลาวใน
ขอ 28 และรัฐภาคีแหงกติกาฉบับนี้ไดเสนอ 

2. รัฐภาคีแหงกติกาฉบับนี้แตละรัฐ อาจเสนอช่ือไดไมเกิน 2 ช่ือ บุคคลเหลานี้ตองเปนผูมี
สัญชาติของรัฐท่ีเสนอ 

3.  บุคคลอาจไดรับการเสนอช่ือซํ้าอีกก็ได คะแนนลับจากบัญชีรายช่ือบุคคลผูมีคุณสมบัติ
ดังกลาวในขอ 28 และรัฐภาคีแหงกติกาฉบับนี้ไดเสนอ  

ขอ 30 
 1.  การเลือกตั้งใหกระทําไมชากวาหกเดือนนับแตวันท่ีกติกาฉบับนี้เร่ิมมีผลบังคับใช 
 2.  อยางนอยท่ีสุดในเวลาส่ีเดือนนับแตวันท่ีมีการเลือกต้ังกรรมการโดยไมนับการเลือกต้ัง
ซอมเพื่อแทนตําแหนงที่วางตามมาตรา 34 เลขาธิการสหประชาชาติ จะสงคําเชิญชวนเปน
ลายลักษณอักษร ไปยังรัฐภาคีแหงกติกาฉบับนี้ใหเสนอรายช่ือผูควรดํารงตําแหนงกรรมการภายใน
สามเดือน 
 3. เลขาธิการสหประชาชาติจะเตรียมบัญชีรายช่ือบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือตามลําดับ
อักษร โดยกํากับรัฐภาคีท่ีเสนอดวยและจะจัดสงบัญชีไปใหรัฐภาคีแหงกติกาฉบับนี้ไมชากวาหนึ่ง
เดือนกอนวันเลือกตั้งแตละคร้ัง 
  4.  การเลือกต้ังกรรมการใหกระทําในท่ีประชุมรัฐภาคีท้ังหลายแหงกติกาฉบับนี้ ตามท่ี
เลขาธิการสหประชาชาติเรียกประชุม ณ ท่ีทําการสหประชาชาติ ในการประชุมนั้น สองในสามของ
รัฐภาคีแหงกติกา ฉบับนี้เปนองคประชุม บุคคลไดรับเลือกเปนกรรมการคือ ผูไดรับการเสนอช่ือซ่ึง
ไดคะแนนเสียงสูงสุดและเกินกึ่งหนึ่งของคะแนนเสียง จากผูแทนรัฐภาคีท่ีเขาประชุมและ
ลงคะแนนเสียง  

ขอ 31 
  1. คณะกรรมการยอมไมประกอบดวยผู มีสัญชาติจากรัฐเดียวกันเกินกวาหนึ่งคน 
  2. ในการเลือกต้ังคณะกรรมการใหคํานึงถึงการแบงสวนกระจายสมาชิกภาพตามสภาพ
ทางภูมิศาสตรอยางทัดเทียมกันและคํานึงถึงการเปนตัวแทนของอารยธรรม และระบบกฎหมาย
หลัก ๆท่ีมีรูปแบบแตกตางกัน  

ขอ 32 
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  1. กรรมการจะไดรับเลือกใหอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป ถาไดรับการเสนอช่ือซํ้าอีกก็อาจ
ไดรับเลือกใหมได อยางไรก็ตามวาระของกรรมการ 9 คน ซ่ึงไดรับเลือกในการเลือกต้ัง คร้ังแรกจะ
ส้ินสุดเม่ือครบกําหนดสองป รายช่ือของกรรมการท้ัง 9 นี้ ประธานในท่ีประชุมจะจับสลากตามท่ี
กลาวถึงในขอ 30 วรรค 4 ทันที ภายหลังการเลือกตั้งคร้ังแรก 
 2. การเลือกตั้งภายหลังการครบวาระจะมีข้ึนตามขอกอนๆ ในภาคนี้แหงกติกาฉบับนี้ 
 3.  บุคคลอาจไดรับการเสนอช่ือซํ้าอีกก็ได  

ขอ 33 
 ในกรณีท่ีกรรมการอ่ืนๆ มีมติเอกฉันทวากรรมการผูใดไดงดการปฏิบัติหนาท่ีโดยเหตุอ่ืน 
นอกจากงบปฏิบัติหนาท่ีช่ัวคราว ประธานกรรมการจะแจงใหเลขาธิการ สหประชาชาติทราบ ซ่ึงจะ
ไดประกาศใหตําแหนงกรรมการของผูนั้นวางลง เปนผูมีสัญชาติของรัฐท่ีเสนอ  

ขอ 34 
  1.  เม่ือมีการประกาศใหตําแหนงวางลงตามขอ 33 และวาระของกรรมการผูนั้นเหลืออยูเกิน
กวา 6 เดือน หลังจากการประกาศ เลขาธิการสหประชาชาติจะแจงไปยังรัฐภาคีแหงกติกาฉบับนี้ แต
ละรัฐใหเสนอรายช่ือเขามาภายในสองเดือนตามขอ 29 เพื่อดําเนินการเลือกตั้งซอมตอไป 
  2. เลขาธิการสหประชาชาติจะจัดเตรียมรายช่ือบุคคลผูไดรับการเสนอช่ือตามลําดับตัว   
อักษร และสงช่ือเหลานั้นไปยังรัฐภาคีกติกาฉบับนี้ การเลือกตั้งซอมแทนตําแหนงท่ีวาง จะมีข้ึน
ตามบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของในภาคนี้ของกติกาฉบับนี้ 
 3.  กรรมการท่ีไดรับการเลือกแทนตําแหนงท่ีวางตามท่ีประกาศในขอ 33 จะอยูในตําแหนง
เพียงเทาวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการท่ีตําแหนงส้ินสุดลงตามบทบัญญัติในขอนั้น  

ขอ 35 
 เม่ือไดรับความเห็นชอบจากสมัชชาสหประชาชาติแลว กรรมการยอมไดรับคาตอบแทน
จากงบประมาณของสหประชาชาติตามขอความและเง่ือนไข ซ่ึงสมัชชา จะกําหนดโดยคํานึงถึง
ความสําคัญ ในภาระรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
 
 

ขอ 36 
 เลขาธิการสหประชาชาติจะจัดเจาหนาท่ีท่ีจําเปนและอํานวยความสะดวกตาง ๆให เพื่อการ
ปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตามกติกาฉบับนี้ จะไดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

ขอ 37 
 1. เลขาธิการสหประชาชาติ จะเรียกประชุมคณะกรรมการเปนคร้ังแรก ณ สํานักงานใหญ
สหประชาชาติ 
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 2.  ภายหลังการประชุมคร้ังแรก คณะกรรมการจะมีการประชุมตามเวลาท่ีกําหนดใน
ขอบังคับการประชุม 
 3.  คณะกรรมการจะประชุมกันตามปกติ ณ สํานักงานใหญสหประชาชาติ หรือสํานักงาน 
สหประชาชาติในกรุงเจนีวา  

ขอ 38 
 กอนเร่ิมการปฏิบัติหนาท่ี กรรมการทุกคนจะปฏิญาณตนในท่ีประชุมคณะกรรมการวาตน
จะปฏิบัติหนาท่ีอยางไมลําเอียงและอยางมีมโนธรรม  

ขอ 39 
 1.  คณะกรรมการจะเลือกต้ังเจาหนาท่ีของตนทุกสองป เจาหนาท่ีเหลานี้อาจไดรับเลือก
ใหมก็ได 
 2.  คณะกรรมการจะเปนผูกําหนดขอบังคับการประชุมของตน แตขอบังคับการประชุม
จะตองมีขอความอยางนอยตอไปนี้ 
  (ก)  กรรมการ 12 คน เปนองคประชุม 
  (ข)  การลงมติของคณะกรรมการใหเปนไปตามเสียงขางมากของกรรมการท่ีเขาประชุม  

ขอ 40 
 1. รัฐภาคีแหงกติกาฉบับนี้รับท่ีจะเสนอรายงานวาดวยมาตรการตางๆ ซ่ึงตนใชในอันท่ีจะ
ทําใหสิทธิอันไดรับรองไว ณ ท่ีนี้เปนผลอันจริงจังและวาดวยความคืบหนา ในการใชสิทธิเชนวา
นั้น 
  (ก) ภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีกติกาฉบับนี้มีผลใชบังคับสําหรับรัฐภาคีท่ีเกี่ยวของ 
  (ข) ภายหลังจากนั้น ตามท่ีคณะกรรมการรองขอ 
 2. ใหสงรายงานท้ังปวงตอเลขาธิการสหประชาชาติ ผูซ่ึงจะจัดสงตอไปใหคณะกรรมการ
พิจารณา รายงานนั้นใหแจงถึงปจจัยและอุปสรรคตาง ๆ อันกระทบตอการปฏิบัติตามกติกาฉบับนี้ 
ถาหากวาพึงมี 
 3. ภายหลังจากท่ีไดหารือกับกรรมการแลว เลขาธิการสหประชาชาติ อาจจัดสงรายงาน
บางสวนเทาท่ีอยูในขอบอํานาจของทบวงการชํานาญพิเศษใดไปยังทบวง การชํานาญพิเศษนั้นก็ได 
  4.  คณะกรรมการจะศึกษารายงานท่ีรัฐภาคีแหงกติกาฉบับนี้ไดเสนอ โดยจัดทํารายงานของ
ตนและความเห็นท่ัวไปตามท่ีเห็นสมควรแลวสงใหรัฐภาคีนั้นๆ คณะกรรมการ อาจสงความเห็น
ดังกลาวพรอมดวยสําเนารายงาน ท่ีไดรับจากรัฐภาคีแหงกติกาฉบับนี้ ไปยังคณะมนตรีเศรษฐกิจ
และสังคมดวยก็ได 
 5.  รัฐภาคีแหงกติกาฉบับนี้อาจเสนอขอสังเกตความเห็นท่ีไดรับตามวรรค 4 แหง ขอนี้ตอ
คณะกรรมการก็ได  
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ขอ 41 
 1.  รัฐภาคีใดแหงกติกาฉบับนี้ อาจประกาศตามบทบัญญัติในขอนี้ในเวลาใดก็ไดวาตน
ยอมรับอํานาจของคณะกรรมการในอันท่ีจะรับและพิจารณาคํากลาวโทษ เพื่อพิจารณาตามขออาง
ของรัฐภาคีนั้นวา รัฐภาคีอ่ืนไมไดปฏิบัติตามพันธะท่ีมีกติกาฉบับนี้ การกลาวโทษตามขอนี้ อาจ
ไดรับและมีการพิจารณาไดก็ตอเม่ือรัฐภาคีซ่ึงไดประกาศยอมรับอํานาจของคณะกรรมการแลว เปน
ผูเสนอคณะกรรมการอาจจะไมรับคํากลาวโทษใดๆ หากวาเกี่ยวของกับรัฐภาคีซ่ึงมิไดประกาศ
เชนนั้น การพิจารณาคํากลาวโทษตามขอนี้ใหเปนไปตามกระบวนการตอไปนี้ 
  (ก) ถารัฐภาคีแหงกติกาฉบับนี้พิจารณาเห็นวารัฐภาคีอื่นมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติใน
กติกาฉบับนี้ก็อาจจัดทําเอกสารกลาวโทษข้ึนเปนลายลักษณอักษรและเสนอใหรัฐภาคีท่ีถูก
กลาวโทษพิจารณาก็ได ภายในเวลาสามเดือนนับแตวันท่ีไดรับคํากลาวโทษ ใหรัฐท่ีถูกกลาวโทษ 
ตอบไปยังรัฐท่ีสงคํากลาวโทษ โดยมีคําอธิบายหรือเอกสารรายงานท่ีใหความกระจาง เกี่ยวกับ
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนพรอมท้ังแสดงใหเห็นถึงกระบวนการภายในประเทศ และวิธีการแกไขท่ีทําไป
แลวหรือรออยูเทาท่ีเปนไปไดในกรณีนั้นๆ  
     (ข)  ถากระบวนการเชนนี้ ยังไมเปนท่ีพอใจแกรัฐภาคีท้ังสองฝายภายในหกเดือน นับแต
วันท่ีไดรับคํากลาวโทษ แตละรัฐอาจสงเร่ืองใหคณะกรรมการพิจารณา โดยบอกกลาวใหคณะ 
กรรมการและรัฐอีกฝายหนึ่งทราบ 
   (ค)  คณะกรรมการจะเขาไปเกี่ยวของกับปญหาที่มาสูการพิจารณาของตนไดก็ตอเม่ือ
แนใจแลววาหนทางแกไขปญหานั้นๆ ภายในประเทศไดถูกยกขึ้นอางแลว ตามหลักกฎหมาย
ระหวางประเทศ ซ่ึงเปนท่ียอมรับกันท่ัวไป แตหลักนี้มิใหใชในเม่ือวิถีทางเยียวยาไดถูกยืดออกไป
อยางไมมีเหตุผลสมควร 
   (ง)  ใหคณะกรรมการจัดประชุมลับเม่ือมีการพิจารณาคํากลาวโทษตามขอนี้  
        (จ)  ภายใตแหงขอ (ค) คณะกรรมการจะแนะนําหนทางท่ีเหมาะสมและถอยทีถอยอาศัย
ในปญหาท่ีเกิดข้ึนแกรัฐภาคีท่ีเกี่ยวของ โดยยึดหลักการเคารพตอสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นมูล
ฐาน ตามท่ีรับรองไวในกติกาฉบับนี้ 
  (ฉ) ในกรณีมีปญหาอางอิงถึงคณะกรรมการอาจขอใหรัฐภาคีท่ีเกี่ยวของตามที่กลาวไว
ในขอ (ข) เสนอขอมูลท่ีเกี่ยวเนื่องกันก็ได 
  (ช) รัฐภาคีท่ีเกี่ยวของตามขอ (ข) ยอมมีสิทธิจะมีผูแทนเขาช้ีแจงเม่ือปญหาเขาสูการ
พิจารณาของคณะกรรมการ และมีสิทธิท่ีจะแถลงช้ีแจงดวยวาจาและหรือเปนลายลักษณอักษร 
      (ซ) คณะกรรมการจะเสนอรายงานภายในสิบสองเดือน นับแตวันท่ีไดรับคําบอกกลาว
ตามขอ (ข) : (1) ถาสามารถสรุปไดตามขอ (จ) คณะกรรมการจะจัดทํารายงานสรุปขอเท็จจริงท่ี
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เกิดข้ึนและบทสรุป (2) ถาไมสามารถสรุปไดตามขอ (จ) คณะกรรมการจะจัดทําเพียงรายงานสรุป
ขอเท็จจริง ท้ังนี้ใหแนบคําแถลงเปนลายลักษณอักษร และรายงานคําแถลงดวยวาจาของรัฐภาคีท่ี
เกี่ยวของไปกับรายงานฉบับยอดวยในทุกกรณี ใหสงรายงานดังกลาวไปยังรัฐภาคีท่ีเกี่ยวของ 
 2. บทบัญญัติในขอนี้มีผลใชบังคับเม่ือรัฐภาคีสิบรัฐแหงกติกาฉบับนี้ไดทําคําประกาศตาม
วรรคหนึ่งของขอนี้ ใหเก็บรักษาคําประกาศของรัฐภาคีไวท่ีเลขาธิการสหประชาชาติซ่ึงจะสงสําเนา
ประกาศน้ันๆ ไปยังรัฐภาคีอ่ืนๆ คําประกาศจะถอนเมื่อใดก็ได โดยบอกกลาวใหเลขาธิการทราบ 
การถอนคําประกาศยอมไมกระทบกระเทือน การพิจารณาปญหาตามคํากลาวโทษซ่ึงสงไปแลวตาม
ขอนี้ คํากลาวโทษของรัฐภาคีใดจะสงไปภายหลัง การถอนคําประกาศซ่ึงเลขาธิการไดรับไวแลว
ไมได เวนแตรัฐภาคีท่ีเกี่ยวของจะทําคําประกาศใหม  

ขอ 42 
  1. (ก) ในกรณีท่ีปญหาซ่ึงเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาตามขอ 41 ยุติลงไมเปนท่ีพอใจ
แกรัฐภาคีท่ีเกี่ยวของ คณะกรรมการอาจแตงต้ังคณะกรรมาธิการประนีประนอมเฉพาะกิจข้ึน 
(ตอไปนี้จะเรียกวา คณะกรรมาธิการ) โดยไดรับความยินยอมจากรัฐภาคีท่ีเกี่ยวของแลวคณะ 
กรรมาธิการจะใหคําแนะนําในปญหาท่ีเกิดข้ึนแกรัฐภาคีท่ีเกี่ยวของฉันมิตรโดยยึดหลักการเคารพ
ตอกติกาฉบับนี้ 
  (ข) คณะกรรมาธิการประกอบดวยบุคคล 5 คน ซ่ึงเปนท่ียอมรับของบรรดารัฐภาคีท่ี
เกี่ยวของ ถารัฐภาคีท่ีเกี่ยวของไมอาจตกลงเร่ืององคประกอบของคณะกรรมาธิการไดภายในสาม
เดือน ใหเลือกตั้งกรรมาธิการท่ีไมอาจตกลงกันไดนั้นเปนการลับ โดยอาศัยคะแนนเสียงสองในสาม
ของคณะกรรมการ 
 2. กรรมาธิการดํารงตําแหนงเปนการเฉพาะตัว กรรมาธิการยอมไมประกอบดวยผูมี
สัญชาติของรัฐภาคีท่ีเกี่ยวของหรือท่ีมิไดเปนภาคีแหงกติกาฉบับนี้หรือรัฐภาค  ีท่ีมิไดประกาศตาม
ขอ 41 
 3.  ใหคณะกรรมาธิการเลือกกันเองเปนประธานคนหนึ่ง และกําหนดขอบังคับการประชุม
ของตนเอง  
 4. การประชุมของคณะกรรมาธิการนั้น โดยปกติแลวใหกระทําท่ีสํานักงานสหประชาชาติ
หรือสํานักงานสหประชาชาติในกรุงเจนีวา อยางไรก็ตาม อาจจัดข้ึน ณ สถานท่ีอันเหมาะสมตามท่ี
คณะกรรมการจะกําหนดโดยปรึกษากับเลขาธิการสหประชาชาติและรัฐภาคีท่ีเกี่ยวของก็ได 
  5. สํานักงานเลขาธิการมาตรา 36 จะเปนฝายอํานวยความสะดวกแกคณะกรรมาธิการที่
ตั้งข้ึนตามขอนี้ 
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  6. บรรดาขอมูลขาวสารท่ีคณะกรรมาธิการไดรับจะจัดใหแกคณะกรรมาธิการดวย และ
คณะกรรมาธิการอาจขอใหรัฐภาคีท่ีเกี่ยวของเสนอขอมูลขาวสารที่เกี่ยวพันกันก็ได 
  7.  เม่ือคณะกรรมาธิการไดพิจารณาปญหาท่ีเกิดข้ึนแลว ใหเสนอรายงานตอประธาน
คณะกรรมการเพ่ือสงตอไปยังรัฐภาคีท่ีเกี่ยวของ แตท้ังนี้ตองไมชากวาสิบสองเดือนนับแตวันท่ี
ไดรับเร่ืองไว :  
   (ก) ถาคณะกรรมาธิการไมอาจยุติการพิจารณาปญหาไดภายในสิบสองเดือนใหทํา
รายงานสรุปสถานการณตามท่ีไดพิจารณา 
          (ข) ถาสามารถยุติไดโดยคําแนะนําในปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางฉันมิตร โดยยึดหลักการ
เคารพสิทธิมนุษยชนตามท่ีรับรองไวในกติกาฉบับนี้ ใหคณะกรรมาธิการจัดทํารายงานสรุป
ขอเท็จจริงและขอยุติ 
           (ค) ถาไมอาจหาขอยุติตามขอ (ข) ได รายงานของคณะกรรมาธิการใหระบุถึงผลการ
พิจารณาในปญหาขอเท็จจริงท้ังปวงท่ีเกี่ยวกับประเด็นระหวางรัฐภาคีท่ีเกี่ยวของ และความเห็นของ
คณะกรรมาธิการวาควรจะเสนอแนะขอยุติท่ีเปนไปไดอยางไร รายงานนี้ควรจะระบุคําแถลงเปน
ลายลักษณอักษร และรายงานการแถลงดวยวาจา ของรัฐภาคีท่ีเกี่ยวของดวย 
          (ง) ถารายงานของคณะกรรมาธิการเสนอไปตามขอ (ค) รัฐภาคีท่ีเกี่ยวของอาจแจงให
ประธานคณะกรรมาธิการทราบวา ตนยอมรับสาระตามรายงานของคณะกรรมาธิการหรือไม ท้ังนี้
ตองกระทําภายในสามเดือนนับแตไดรับรายงานดังกลาว 
  8.  บทบัญญัติในขอนี้ไมกระทบตอความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามขอ 41  
  9.  รัฐภาคีที่ เกี่ยวของจะรับผิดชอบคาใชจายของคณะกรรมาธิการตามท่ีเลขาธิการ
สหประชาชาติประมาณการอยางเทาเทียมกัน 
  10.  เลขาธิการสหประชาชาติมีอํานาจจายทดลองคาใชจายแกคณะกรรมาธิการไปกอนได 
ถาหากจําเปน กอนท่ีจะไดชดใชคืนจากรัฐภาคีท่ีเกี่ยวของตามวรรค 9 ของขอนี้  

ขอ 43 
กรรมการและคณะกรรมาธิการประนีประนอมเฉพาะกิจท่ีตั้งข้ึนตามขอ 42 ยอมมีอํานาจใช

ประโยชน มีเอกสิทธ์ิ และมีความคุมกันในฐานะผูเช่ียวชาญที่ปฏิบัติหนาท่ีของสหประชาชาติตามท่ี
กําหนด ในบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของในอนุสัญญาวาดวยสิทธ์ิและความคุมกันของสหประชาชาติ  

ขอ 44 
บทบัญญัติในการปฏิบัติตามกติกาฉบับนี้ยอมใชไดโดยไมกระทบตอกระบวนการในทาง

สิทธิมนุษยชนดังท่ีกําหนดในเอกสารและอนุสัญญาตางๆ ของสหประชาชาติ และทบวงการชํานาญ
พิเศษ และไมตัดสิทธิรัฐภาคีแหงกติกาฉบับนี้ในอันท่ีจะแสวงหาทางแกไขตามกระบวนการอ่ืนๆ 
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เพื่อระงับขอพิพาทตามขอตกลงระหวางประเทศท่ีทําข้ึนในระหวางกันเปนการเฉพาะหรือเปนการ
ท่ัวไป  

ขอ 45 
คณะกรรมการเสนอรายงานประจําปวาดวยกิจกรรมของตนไปยังสมัชชาสหประชาชาติ

โดยผานทางคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม  
 

ภาค 5  
ขอ 46 

จะตีความขอความใดในกติกาฉบับนี้ในทางท่ีขัดตอบทบัญญัติในกฎบัตรสหประชาชาติ 
และธรรมนูญของทบวงการชํานาญพิเศษ ซ่ึงกําหนดความรับผิดชอบขององคการตาง ๆ ของ
สหประชาชาติ และของทบวงการชํานาญพิเศษในเร่ืองท่ีกติกาฉบับนี้พาดพิงไปถึงหาไดไม  

ขอ 47 
จะตีความขอความใดในกติกาฉบับนี้ในทางท่ีขัดตอสิทธิอันมีมาแตกําเนิดของปวงชนใน

อันท่ีจะใชสอยและรับประโยชนจากความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติของ
ตนอยางเต็มภาคภูมิและอิสระหาไดไม  

 
ภาค 6  
ขอ 48 

  1. กติกาฉบับนี้เปดใหรัฐซ่ึงเปนสมาชิกของสหประชาชาติหรือสมาชิกทบวงการชํานาญ
พิเศษรัฐภาคีแหงธรรมนูญศาลยุติธรรมระหวางประเทศและรัฐอ่ืนๆ ซ่ึงสมัชชา แหงสหประชาชาติ
ไดเชิญใหเขารวมเปนภาคีกติกาฉบับนี้ลงนามได 
 2. กติกาฉบับนี้ตองมีการใหสัตยาบัน สัตยาบันสารจะตองเก็บรักษาไวที่ เลขาธิการ
สหประชาชาติ 
 3.  กติกาฉบับนี้จะเปดใหรัฐซ่ึงกลาวถึงในวรรค 1 ของขอนี้เขาภาคยานุวัติได 
 4. ภาคยานุวัติจะมีผลเม่ือมีการมอบภาคยานุวัติสารใหเก็บรักษาไวท่ีเลขาธิการ
สหประชาชาติ 
 5.  เลขาธิการสหประชาชาติจะเปนผูแจงไปใหรัฐท้ังหลายซ่ึงไดลงนาม หรือเขาภาคยานุวัติ
กติกานี้แลวไดทราบถึงการท่ีมีการมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติเก็บรักษาไวท่ีตน  

ขอ 49 
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  1. กติกาฉบับนี้จะมีผลบังคับใชเม่ือครบกําหนดสามเดือนนับแตวันท่ีไดรับมอบสัตยาบัน
สารหรือภาคยานุวัติสารฉบับท่ี 35 ตอเลขาธิการสหประชาชาติแลว 
 2. สําหรับแตละรัฐซ่ึงไดใหสัตยาบันกติกาฉบับนี้หรือไดเขาภาคยานุวัติ ภายหลังจากที่ได
มอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติฉบับท่ี 35 แลว กติกาฉบับนี้จะมีผลใชบังคับ เม่ือครบกําหนดสาม
เดือนนับแตท่ีไดมอบสัตยาบันสาร หรือภาคยานุวัติสารของรัฐนั้น ๆ  

ขอ 50 
  บทบัญญัติในกติกาฉบับนี้จะมีผลบังคับใชตลอดท่ัวทุกภาคของรัฐท่ีเปนรัฐรวมโดย
ปราศจากขอจํากัดหรือขอยกเวนใดๆ  

ขอ 51 
   1. รัฐภาคีแหงกติกาฉบับนี้รัฐหนึ่งอาจเสนอขอแกไขเพิ่มเติมและยื่นเร่ืองราวตอเลขาธิการ
สหประชาชาติได ตอจากนั้นเลขาธิการสหประชาชาติจะติดตอสงบทแกไขเพิ่มเติม ท่ีเสนอไปยัง
บรรดารัฐภาคีท้ังหลายแหงกติกาฉบับนี้ พรอมท้ังรองขอใหแจงไปยังตนวา เห็นควรใหมีการ
ประชุมบรรดารัฐภาคีท้ังหลายเพื่อพิจารณาและลงมติในขอเสนออยางไรหรือไม ในกรณีท่ีปรากฏ
วาอยางนอยหนึ่งในสาม ของบรรดารัฐภาคีเห็นควรใหมีการประชุม เลขาธิการจะเรียกประชุมโดย
ความอนุเคราะหของสหประชาชาติ บทแกไขเพิ่มเติมซ่ึงบรรดารัฐภาคีฝายขางมากท่ีเขารวมประชุม
ไดรับรองและลงมติเห็นชอบในการประชุมแลวใหนําเสนอตอสมัชชาสหประชาชาติเพื่อรับ
ความเห็นชอบ 
  2. บทแกไขเ พ่ิม เ ติมจะมีผลบังคับใช เ ม่ือได รับความเห็นชอบแลวจากสมัชชา
สหประชาชาติ และเสียงขางมากสองในสามของรัฐภาคีแหงกติกานี้ไดยอมรับ ตามกระบวนการ
ทางรัฐธรรมนูญของรัฐนั้นๆ  
  3.  บทแกไขเพ่ิมเติมท่ีมีผลบังคับใชยอมมีผลผูกพันบรรดารัฐภาคีท้ังหลาย ซ่ึงไดยอมรับ
แลว สวนบรรดารัฐภาคีอ่ืนยังคงผูกพันตามบทบัญญัติในกติกาฉบับนี้ และบทแกไข เพิ่มเติมกอนๆ 
ซ่ึงไดเคยรับรองแลว  

ขอ 52 
  นอกเหนือจากที่ตองดําเนินการแจงขอ 48 วรรค 5 เลขาธิการสหประชาชาติจะแจงไปยัง
บรรดารัฐท้ังหลายท่ีกลาวถึงในวรรค 1 ของขอเดียวกันในเร่ืองตอไปนี้: 
     (ก) การลงนาม การใหสัตยาบัน และการเขาภาคยานุวัติตามขอ 48 
     (ข) วันท่ีกติกาฉบับนี้มีผลบังคับใชตามขอ 49 และวันท่ีบทแกไขเพิ่มเติมมีผลใชบังคับตาม
ขอ 51  

ขอ 53 
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  1. กติกาฉบับนี้ซ่ึงตัวบทภาษาจีน อังกฤษ ฝร่ังเศส รัสเซีย และสเปน เปนตนฉบับแทจริง
เทาเทียมกัน ใหเก็บรักษาไว ณ หอเอกสารของสหประชาชาติ 
  2. เลขาธิการสหประชาชาติ จะสงสําเนากติกาฉบับนี้อันไดรับรองแลวไปใหบรรดารัฐ
ท้ังหลายตามท่ีกลาวถึงไวในขอ 482 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน.  (2553).  กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ 

ทางการเมือง.  สบืคนเมื่อ 6 ตุลาคม 2553, จาก http://www.statelessperson.com/www/?q=node/1371. 
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ผนวก ค 
แบบสอบถามและสัมภาษณ 

 
แบบสอบถามในสวนของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษา 

 

แบบสอบถามเพ่ือประกอบการเขียนวิทยานิพนธ 
 

เร่ือง ปญหาเก่ียวกับสิทธิในความเสมอภาค : ศึกษาเฉพาะกรณี 
สิทธิในความเสมอภาคของผูพนโทษในการศึกษาและทํางาน 

 
 

 คําช้ีแจง : แบบสอบถามนี้เปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโท คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต โดยผลที่ไดจะนําไปใชเพื่อวัตถุประสงคในการทําวิทยานิพนธ 
สําหรับแบบสอบถามจะมีท้ังหมด  2 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 : ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม และความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับผูพนโทษ 
 สวนท่ี 2 : ขอมูลเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของผูพนโทษในการเขารับการศึกษา
หรือการเขาทํางาน 
  
สวนท่ี 1: ขอมูลเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม และความคิดเห็นท่ัวไปเก่ียวกับผูพนโทษคําชี้แจง  
 กรุณาเลือกตอบในชองท่ีตรงกับทานมากท่ีสุด 
 

1. เพศ 
o ชาย 
o หญิง 

2. อายุ 
o ต่ํากวา 25 ป 
o 25 – 30 ป 
o 31 – 35 ป 
o 36 – 40 ป 
o 40 – 45 ป 
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o 46 – 50 ป 
o มากกวา 50 ปข้ึนไป  

3. ระดับการศึกษา 
o อนุปริญญา 
o ปริญญาตรี 
o ปริญญาโท  
o ปริญญาเอก 

4. อาชีพ  ............................................................................................................................. 
แผนกงาน  ...................................................................................................................... 

5. ทานเห็นดวยหรือไมวาผูพนโทษจากทัณฑสถานมักจะไมไดรับโอกาสจากสังคม 
o เห็นดวย 
o ไมเห็นดวย 

6. ทานเห็นวาผูพนโทษจะไดรับการบําบัดฟนฟูท้ังสภาพรางกายและจิตใจจนสามารถใชชีวิต 
รวมกับคนในสังคมไดอยางปกติสุขหรือไม 

o ได 
o ไมได อยางไร  ......................................................................................................... 
o ไมแนใจ 

7. ทานเห็นดวยหรือไมวาสังคมควรปรับทัศนคติใหเปนไปในทางที่ดีแกผูพนโทษ 
o เห็นดวย 
o ไมเห็นดวย อยางไร  ................................................................................................ 
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สวนท่ี 2:  ขอมูลเก่ียวกับสิทธิและความเสมอภาคของผูพนโทษในการเขารับการศึกษาหรือการเขา
 ทํางาน 
คําชี้แจง  กรุณาตอบทุกขอ 
 

1. ทานเห็นวาการปฏิบัติภารกิจของกรมราชทัณฑท่ีมีการใหโอกาสทางการศึกษาและ 
การฝกวิชาชีพใหแกผูตองโทษจะกอใหเกิดผลดีตอผูตองโทษหรือไม อยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

2. ทานเห็นวาการกําหนดบทบัญญัติทางกฎหมายบางฉบับอันมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติ 
ตอผูพนโทษในการเขารับการศึกษาหรือการรับเขาทํางาน เปนการขัดหรือแยงกับความเสมอภาค
ตามรัฐธรรมนูญหรือไม เพราะเหตุใด 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

3. หากบุคคลผูมีประวัติอาชญากรรมหรือผูพนโทษมาสมัครงานหรือสมัครเรียนในหนวยงาน 
หรือสถานศึกษาของทาน ทานจะพิจารณารับบุคคลดังกลาวเขาทํางานหรือเขารับการศึกษาหรือไม อยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

4. หากมีกฎหมายเฉพาะกําหนดการหามเลือกปฏิบัติตอบุคคลหรือใหปฏิบัติตอบุคคล 
อยางเสมอภาคเทาเทียมกัน ทานคิดวาจะเปนประโยชนตอผูพนโทษหรือไมอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
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แบบสอบถามนักวิชาการ 

 

แบบสอบถามเพ่ือประกอบการเขียนวิทยานิพนธ 
 

เร่ือง ปญหาเก่ียวกับสิทธิในความเสมอภาค : ศึกษาเฉพาะกรณี 
สิทธิในความเสมอภาคของผูพนโทษในการศึกษาและทํางาน 

 
 

 คําช้ีแจง : แบบสอบถามนี้เปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโท คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต โดยผลที่ไดจะนําไปใชเพื่อวัตถุประสงคในการทําวิทยานิพนธ 
สําหรับแบบสอบถามจะมีท้ังหมด  2 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 : ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม และความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับผูพนโทษ 
 สวนท่ี 2 : ขอมูลเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของผูพนโทษในการเขารับการศึกษา
หรือการเขาทํางาน 
  
สวนท่ี 1: ขอมูลเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม และความคิดเห็นท่ัวไปเก่ียวกับผูพนโทษ 
คําชี้แจง  กรุณาเลือกตอบในชองท่ีตรงกับทานมากท่ีสุด 
 

1. เพศ 
o ชาย 
o หญิง 

2. อายุ 
o ต่ํากวา 25 ป 
o 25 – 30 ป 
o 31 – 35 ป 
o 36 – 40 ป 
o 40 – 45 ป 
o 46 – 50 ป 
o มากกวา 50 ปข้ึนไป  
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3. ระดับการศึกษา 
o อนุปริญญา 
o ปริญญาตรี 
o ปริญญาโท  
o ปริญญาเอก 

4. อาชีพ  ............................................................................................................................ 
สถานประกอบการ ........................................................................................................ 
แผนกงาน  ...................................................................................................................... 

5. ทานเห็นดวยหรือไมวาผูพนโทษจากทัณฑสถานมักจะไมไดรับโอกาสจากสังคม 
o เห็นดวย 
o ไมเห็นดวย 

6. ทานเห็นวาผูพนโทษจะไดรับการบําบัดฟนฟูท้ังสภาพรางกายและจิตใจจนสามารถใชชีวิต 
รวมกับคนในสังคมไดอยางปกติสุขหรือไม 

o ได 
o ไมได อยางไร  ......................................................................................................... 
o ไมแนใจ 

7. ทานเห็นดวยหรือไมวาสังคมควรปรับทัศนคติใหเปนไปในทางที่ดีแกผูพนโทษ 
o เห็นดวย 
o ไมเห็นดวย อยางไร  ................................................................................................ 
 

สวนท่ี 2 :  ขอมูลเก่ียวกับสิทธิและความเสมอภาคของผูพนโทษในการเขารับการศึกษาหรือการเขาทํางาน 
คําชี้แจง   กรุณาตอบทุกขอ 
 

1. ทานเห็นวาการปฏิบัติภารกิจของกรมราชทัณฑท่ีมีการใหโอกาสทางการศึกษาและ 
การฝกวิชาชีพใหแกผูตองโทษจะกอใหเกิดผลดีตอผูตองโทษหรือไม อยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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2. ทานเห็นวาการกําหนดบทบัญญัติทางกฎหมายบางฉบับอันมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติ 
ตอผูพนโทษในการเขารับการศึกษาหรือการรับเขาทํางาน เปนการขัดหรือแยงกับความเสมอภาค
ตามรัฐธรรมนูญหรือไม เพราะเหตุใด 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

3. ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับการไมไดรับสิทธิคัดเลือกในการเขารับการศึกษาหรือ 
เขาทํางานในสถานประกอบการ โดยอางวาไมเปนไปตามคุณสมบัติท่ีกําหนดเน่ืองจากมีประวัติ
อาชญากรรมหรือเปนผูพนโทษ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

4. หากมีกฎหมายเฉพาะกําหนดการหามเลือกปฏิบัติตอบุคคลหรือใหปฏิบัติตอบุคคล 
อยางเสมอภาคเทาเทียมกัน ทานคิดวาจะเปนประโยชนตอผูพนโทษหรือไมอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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แบบสอบถามผูพนโทษ 
 

แบบสอบถามเพ่ือประกอบการเขียนวิทยานิพนธ 
 

เร่ือง ปญหาเก่ียวกับสิทธิในความเสมอภาค : ศึกษาเฉพาะกรณี 
สิทธิในความเสมอภาคของผูพนโทษในการศึกษาและทํางาน 

 
 

 คําช้ีแจง : แบบสอบถามนี้เปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโท คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต โดยผลที่ไดจะนําไปใชเพื่อวัตถุประสงคในการทําวิทยานิพนธ 
สําหรับแบบสอบถามจะมีท้ังหมด  2 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 : ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม และความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับผูพนโทษ 
 สวนท่ี 2 : ขอมูลเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของผูพนโทษในการเขารับการศึกษา
หรือการเขาทํางาน 
  
สวนท่ี 1: ขอมูลเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม และความคิดเห็นท่ัวไปเก่ียวกับผูพนโทษ 
คําชี้แจง   กรุณาเลือกตอบในชองท่ีตรงกับทานมากท่ีสุด 

1. เพศ 
o ชาย 
o หญิง 

2. อายุ 
o ต่ํากวา 25 ป 
o 25 – 30 ป 
o 31 – 35 ป 
o 36 – 40 ป 
o 40 – 45 ป 
o 46 – 50 ป 
o มากกวา 50 ปข้ึนไป  
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3. ระดับการศึกษา 
o อนุปริญญา 
o ปริญญาตรี 
o ปริญญาโท  
o ปริญญาเอก 

4. ช่ือ  ................................................................................................................................. 
อาชีพ  ............................................................................................................................. 
แผนกงาน  ...................................................................................................................... 

       เคยมีประวัติอาชญากรรมในความผิดฐาน  ...................................................................... 
      ไดรับโทษ  ....................................................................................................................... 

5. ทานเห็นดวยหรือไมวาผูพนโทษจากทัณฑสถานมักจะไมไดรับโอกาสจากสังคม 
o เห็นดวย 
o ไมเห็นดวย 

6. ทานเห็นวาผูพนโทษจะไดรับการบําบัดฟนฟูท้ังสภาพรางกายและจิตใจจนสามารถใชชีวิต 
รวมกับคนในสังคมไดอยางปกติสุขหรือไม 

o ได 
o ไมได อยางไร  ......................................................................................................... 
o ไมแนใจ 

7. ทานเห็นดวยหรือไมวาสังคมควรปรับทัศนคติใหเปนไปในทางที่ดีแกผูพนโทษ 
o เห็นดวย 
o ไมเห็นดวย อยางไร  ................................................................................................ 
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สวนท่ี 2: ขอมูลเก่ียวกับสิทธิและความเสมอภาคของผูพนโทษในการเขารับการศึกษาหรือการเขา
 ทํางาน 
คําชี้แจง กรุณาตอบทุกขอ 
 

1. ทานเห็นวาการปฏิบัติภารกิจของกรมราชทัณฑท่ีมีการใหโอกาสทางการศึกษาและ 
การฝกวิชาชีพใหแกผูตองโทษจะกอใหเกิดผลดีตอผูตองโทษหรือไม อยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

2. เดิมกอนกระทําความผิด ทานไดประกอบอาชีพอะไร และเม่ือพนโทษแลว ทานประกอบ 
อาชีพอะไรบาง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

3. ปญหาและอุปสรรคจากการสมัครงานท่ีทานไดรับคืออะไร และเกิดผลกระทบตอทาน 
หรือไมอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

4. หากมีกฎหมายเฉพาะกําหนดการหามเลือกปฏิบัติตอบุคคลหรือใหปฏิบัติตอบุคคล 
อยางเสมอภาคเทาเทียมกัน ทานคิดวาจะเปนประโยชนตอผูพนโทษหรือไมอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
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ผนวก ง 
ผลท่ีไดรับจากการสัมภาษณ 

 
  ประเด็นและขอมูลท่ีไดรับจากการสัมภาษณ  การสัมภาษณแบงเปน 3 กลุม ไดแก กลุม
แรก คือ กลุมผูปฏิบัติ ไดแก กลุมบุคลากรภาครัฐ จํานวน 7 ทาน  บุคลากรภาคเอกชน จํานวน 9 
ทาน และบุคลากรจากสถานศึกษา จํานวน 4 ทาน กลุมท่ีสอง คือ กลุมนักวิชาการ จํานวน 9 ทาน  
กลุมท่ีสาม คือ ผูพนโทษ จํานวน 2 ทาน ดังนั้นจึงมีความแตกตางกันบางในบางคําถาม และในสวน
ของผูพนโทษจะขอแยกไปสรุปเปนอีกสวนหนึ่ง 
   การสัมภาษณจะแบงคําถามออกเปน 2 สวน คือ สัมภาษณขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของ
บุคคลผูใหสัมภาษณและความคิดเห็นท่ัวไป อันมีลักษณะเปนแบบสอบถามเชิงปริมาณ เชน เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และแผนกงาน ท้ังนี้ในสวนแบบสอบถามความคิดเห็นท่ัวไป เชน เห็น
ดวยหรือไมวาผูพนโทษจากทัณฑสถานมักจะไมไดรับโอกาสจากสังคม เห็นดวยหรือไมวาสังคม
ควรปรับทัศนคติใหเปนไปในทางท่ีดีแกผูพนโทษ และเห็นดวยหรือไมวาผูพนโทษท่ีไดรับการ
บําบัดฟนฟูจะสามารถอยูรวมกับคนในสังคมไดอยางปกติสุข และสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สิทธิและความเสมอภาคของผ ู พนโทษในการเขารับการศึกษาหรือการเขาทํางาน อันมีลักษณะเปน
แบบสอบถามเชิงคุณภาพ 
  1. สัมภาษณกลุมผูปฎิบัติ คือ กลุมบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคลากรจาก
สถานศึกษาโดยการสัมภาษณแบงเปน 2 สวน ดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน สําหรับสวนที่สอง การ
สัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาค ในกลุมนี้ ไดตั้งคําถามหลักไว 4 ขอ ดังนี้ 
               คําถามท่ี 1  ทานเห็นวาการปฏิบัติภารกิจของกรมราชทัณฑท่ีมีการใหโอกาส
ทางการศึกษาและการฝกวิชาชีพใหแกผูพนโทษจะกอใหเกิดผลดีตอผูตองโทษหรือไม อยางไร 
             คําถามท่ี 2 ทานเห็นวาการกําหนดบทบัญญัติทางกฎหมายบางฉบับอันมีลักษณะ
เปนการเลือกปฏิบัติตอผูพนโทษในการเขารับการศึกษาหรือการเขาทํางาน เปนการขัดหรือแยงกับ
หลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญหรือไม เพราะเหตุใด 
             คําถามท่ี 3 หากบุคคลผูมีประวัติอาชญากรรมหรือผูพนโทษมาสมัครงานหรือ
สมัครเรียนในหนวยงานหรือสถานศึกษาของทาน ทานจะพิจารณารับบุคคลดังกลาวเขาทํางานหรือ
เขารับการศึกษาหรือไม อยางไร 
         คําถามท่ี 4 หากมีกฎหมายเฉพาะกําหนดการหามเลือกปฏิบัติตอบุคคลหรือให
ปฏิบัติตอบุคคลอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน ทานคิดวาจะเปนประโยชนตอผูพนโทษหรือไมอยางไร 
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               1.1  กลุมบุคลากรภาครัฐ จํานวน 7 ทาน เปนชาย จํานวน 5 ทาน หญิง จํานวน 2 
ทาน โดยมีอายุตั้งแต 25 – 55 ป และมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโท ดังมีรายละเอียด 
ดังนี้    
     (1) นางสนธยา สินธุยนต ผูชวยผูวาการทรัพยากรบุคคล การประปานครหลวง 
ไดใหสัมภาษณ สรุปไดดังนี้  
           ในสวนของความคิดเห็นท่ัวไป สรุปไดวา ผูใหสัมภาษณเห็นดวยวาผูพน
โทษจากทัณฑสถานมักจะไมไดรับโอกาสจากสังคมและควรมีการปรับทัศนคติของคนในสังคมให
เปนไปในทางท่ีดีกับผูพนโทษ แตผูใหสัมภาษณคิดวาผูพนโทษท่ีไดรับการบําบัดฟนฟูจากทัณฑ
สถานแลวนั้น ไมสามารถจะใชชีวิตรวมกับคนในสังคมได เพราะเช่ือวาสภาพแวดลอมในทัณฑ
สถานไมใชการบําบัดฟนฟูแตเปนการสรางความแข็งกระดางแกผูพนโทษ 
           ในสวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของผูพนโทษ 
ผูใหสัมภาษณไดตอบคําถาม ดังนี้ 
      คําตอบขอท่ี 1 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากผูตองโทษไดรับการฝกวิชาชีพ
หรือไดรับการศึกษาเพิ่มเติม จะเปนการเปดโลกทัศนของผูตองโทษ ทําใหผูตองโทษกลับตัวกลับใจ
ได 
      คําตอบขอท่ี 2 ผูใหสัมภาษณเห็นวา การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหรือเขา
ทํางาน อาจขัดกับหลักการของรัฐธรรมนูญ แตก็เปนสิทธิของนายจางท่ีจะพิจารณาตามความ
เหมาะสม 
      คําตอบขอท่ี 3 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากบุคคลผูมีประวัติอาชญากรรมมา
สมัครงานในหนวยงาน ผูใหสัมภาษณคงจะรับเขาทํางานไมได เนื่องจากมีกฎเกณฑและระเบียบ
กําหนดเร่ืองดังกลาวไวชัดเจน  
      คําตอบขอท่ี 4 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากมีกฎหมายเฉพาะกําหนดการหาม
เลือกปฏิบัติ จะเกิดผลดีตอทุกคน ไมเฉพาะผูพนโทษ เพราะทําใหทุกคนใชความรูความสามารถ
ของตนไดอยางเทาเทียมกัน  
       (2) นายแพทย สมศักดิ์ ภูธงชัยฤทธ์ิ ผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ประปานครหลวง 
            ในสวนของความคิดเห็นท่ัวไป สรุปไดวา ผูใหสัมภาษณเห็นดวยวาผูพน
โทษจากทัณฑสถานมักจะไมไดรับโอกาสจากสังคมและควรมีการปรับทัศนคติของคนในสังคมให
เปนไปในทางท่ีดีกับผูพนโทษ แตผูใหสัมภาษณไมแนใจวาผูพนโทษท่ีไดรับการบําบัดฟนฟู
จากทัณฑสถานแลวนั้น จะสามารถใชชีวิตรวมกับคนในสังคมได  
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      ในสวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของผูพนโทษ 
ผูใหสัมภาษณไดตอบคําถาม ดังนี้ 
      คําตอบขอท่ี 1 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากผูตองโทษไดรับการฝกวิชาชีพ
หรือไดรับการศึกษาเพ่ิมเติมจะกอใหเกิดผลดี เพราะเปนการเพิ่มพูนความรู สรางอาชีพและความ
ม่ันคงใหแกชีวิตเม่ือพนโทษออกมา 
      คําตอบขอท่ี 2 ผูใหสัมภาษณเห็นวา การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหรือเขา
ทํางานโดยเลือกปฏิบัติ เปนการขัดตอหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 ท่ีบัญญัติวา 
บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกันไมวาจะชายหรือ
หญิง ดังน้ัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะสถานะของบุคคล การศึกษาอบรม จึง
กระทําไมได 
      คําตอบขอท่ี 3 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากบุคคลผูมีประวัติอาชญากรรมมา
สมัครงานในหนวยงาน ผูใหสัมภาษณคงจะรับเขาทํางานไมได เนื่องจากมีกฎเกณฑและระเบียบ
กําหนดเร่ืองดังกลาวไวอยางชัดเจนในข้ันตอนการสรรหาบุคคลเขาทํางานวาจะตองเปนบุคคลท่ีไม
มีประวัติอาชญากรรม ประกอบกับมีพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ไดกําหนดเร่ืองดังกลาวไวชัดเจนอีกเชนกัน 
      คําตอบขอท่ี 4 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากมีกฎหมายเฉพาะกําหนดการหาม
เลือกปฏิบัติ จะเปนประโยชนตอผูพนโทษ เปนการใหโอกาสผูกระทําผิดและมีความตระหนักใน
ความผิดนั้นใหสามารถอยูในสังคมไดอยางเทาเทียมกับผูอ่ืน และจะไมกระทําผิดซํ้าอีก ซ่ึงถือเปน
การเพิ่มคนดีสูสังคมดวย 
     (3) นายประทีป โกวิโท ผูอํานวยการฝายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 
            ในสวนของความคิดเห็นท่ัวไป สรุปไดวา ผูใหสัมภาษณเห็นดวยวาผูพน
โทษจากทัณฑสถานมักจะไมไดรับโอกาสจากสังคมและควรมีการปรับทัศนคติของคนในสังคมให
เปนไปในทางที่ดีกับผูพนโทษ และผูใหสัมภาษณเห็นวาผูพนโทษท่ีไดรับการบําบัดฟนฟูจากทัณฑ
สถานแลวนั้น จะสามารถใชชีวิตรวมกับคนในสังคมได  
          ในสวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของผูพนโทษ 
ผูใหสัมภาษณไดตอบคําถาม ดังนี้ 
       คําตอบขอท่ี 1 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากผูตองโทษไดรับการฝกวิชาชีพ
หรือไดรับการศึกษาเพิ่มเติม กอใหเกิดผลดี เปนการเพิ่มพูนความรู และทักษะวิชาชีพไปใชชีวิตเม่ือ
พนโทษออกมา 
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       คําตอบขอท่ี 2 ผูใหสัมภาษณเห็นวา การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหรือเขา
ทํางานโดยเลือกปฏิบัติ เปนการขัดตอหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ เพราะสิทธิในการ
ประกอบอาชีพถือเปนสิทธิข้ันพื้นฐาน จึงควรจะไดรับอยางเทาเทียมกัน การพนโทษออกมา ก็ถือ
ไดวาไดรับโทษสาสมแลว ไมควรไดรับโทษจากกฎหมายอ่ืนๆ อีก 
       คําตอบขอท่ี 3 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากบุคคลผูมีประวัติอาชญากรรมมา
สมัครงานในหนวยงาน ผุใหสัมภาษณจะพิจารณารับ เพื่อใหโอกาสผูพนโทษ หากไมมีขอบังคับ
หรือกฎหมายกําหนดหามไว 
       คําตอบขอท่ี 4 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากมีกฎหมายเฉพาะกําหนดการหาม
เลือกปฏิบัติ จะเปนประโยชนตอผูพนโทษ เปนการใหโอกาสผูกระทําผิด และเปนไปตามหลัก
ความเสมอภาค  
       (4) พันเอก กฤษณะ บวรรัตนารักษ ผูอํานวยการกองกฤษฎีกาทหารและการ
ตางประเทศ กรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม  
           ในสวนของความคิดเห็นท่ัวไป สรุปไดวา ผูใหสัมภาษณเห็นดวยวาผูพน
โทษจากทัณฑสถานมักจะไมไดรับโอกาสจากสังคมและควรมีการปรับทัศนคติของคนในสังคมให
เปนไปในทางท่ีดีกับผูพนโทษ แตเนนย้ําเฉพาะผูพนโทษท่ีสํานึกผิดแลวเทานั้น และผูใหสัมภาษณ
ก็ไมแนใจวาผูพนโทษท่ีไดรับการบําบัดฟนฟูจากทัณฑสถานแลวนั้น จะสามารถใชชีวิตรวมกับคน
ในสังคมไดอยางปกติสุข  
           ในสวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของผูพนโทษ 
ผูใหสัมภาษณไดตอบคําถาม ดังนี้ 
      คําตอบขอท่ี 1 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากผูตองโทษไดรับการฝกวิชาชีพ
หรือไดรับการศึกษาเพิ่มเติม กอใหเกิดผลดี เนื่องจากเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสราง
ความรูเพื่อนําไปใชหลังจากพนโทษแลว 
      คําตอบขอท่ี 2 ผูใหสัมภาษณเห็นวา การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหรือเขา
ทํางานโดยเลือกปฏิบัติ ไมเปนการขัดตอหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ เพราะไมสามารถ
ลวงรูไดอยางชัดเจนวาผูพนโทษคนใดสํานึกผิดแลวจริง ๆ หากผูพนโทษไมสํานึกผิดก็พรอมท่ีจะ
กระทําผิดไดอีก สังคมจึงไมอาจไววางใจได 
      คําตอบขอท่ี 3 ผูใหสัมภาษณเห็นวา ตองมีใจเปนกลาง และตองเขาใจสถาน
ประกอบการและสถานศึกษาถึงขอกังวลที่ไดตอบไวในคําถามท่ี ๒ 
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             คําตอบขอท่ี 4 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากมีกฎหมายเฉพาะกําหนดการหาม
เลือกปฏิบัติ จะไมเปนประโยชนตอผูพนโทษ เพราะถึงอยางไร สถานประกอบการก็จะพยายาม
หาทางหลบเล่ียงกฎหมายอยางแนนอน 
     (5) พันเอก ภาณุ พรหมดิเรก รองผูอํานวยการกองนิติธรรมทหาร กรมพระ
ธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม 
           ในสวนของความคิดเห็นท่ัวไป สรุปไดวา ผูใหสัมภาษณเห็นดวยวาผูพน
โทษจากทัณฑสถานมักจะไมไดรับโอกาสจากสังคมและควรมีการปรับทัศนคติของคนในสังคมให
เปนไปในทางที่ดีกับผูพนโทษ และผูใหสัมภาษณเห็นวาผูพนโทษท่ีไดรับการบําบัดฟนฟูจากทัณฑ
สถานแลวนั้น จะสามารถใชชีวิตรวมกับคนในสังคมได  
           ในสวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของผูพนโทษ 
ผูใหสัมภาษณไดตอบคําถาม ดังนี้ 
      คําตอบขอท่ี 1 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากผูตองโทษไดรับการฝกวิชาชีพ
หรือไดรับการศึกษาเพิ่มเติม จะกอใหเกิดผลดีท้ังตอผูตองโทษและสังคม เพราะเม่ือผูตองโทษไดมี
โอกาสศึกษาตอ หรือฝกวิชาชีพตามท่ีไดศึกษามา ก็จะไมเขาไปเกี่ยวของกับอาชญากรรมและไม
เปนปญหาตอสังคม 
      คําตอบขอท่ี 2 ผูใหสัมภาษณเห็นวา การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหรือเขา
ทํางานโดยเลือกปฏิบัติ ไมเปนการขัดตอหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ เพราะการจํากัดสิทธิ
ดังกลาวมีบทบัญญัติของกฎหมายรองรับ 
      คําตอบขอท่ี 3 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากบุคคลผูมีประวัติอาชญากรรมมา
สมัครงานในหนวยงาน ผุใหสัมภาษณจะรับหรือไม ตองพิจารณาในแตละตําแหนงหนาท่ีงานและ
ฐานความผิด หากเปนผูพนโทษในฐานความผิด เชน ทุจริต ก็อาจถือไดวาขาดคุณสมบัติในตําแหนง
ท่ีเกี่ยวกับการเงินการบัญชี แตหากเปนตําแหนงอ่ืนก็อาจพิจารณาเปนกรณีไป ท้ังนี้ท้ังนั้นตองอยู
ภายใตกฎขอบังคับทํากําหนดไวในหนวยงานนั้น 
      คําตอบขอท่ี 4 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากมีกฎหมายเฉพาะกําหนดการหาม
เลือกปฏิบัติ จะเปนประโยชนตอผูพนโทษ 
     (6)  ผูไมประสงคออกนาม ขาราชการกรมทรัพยากรน้ํา 
           ในสวนของความคิดเห็นท่ัวไป สรุปไดวา ผูใหสัมภาษณเห็นดวยวาผูพน
โทษจากทัณฑสถานมักจะไมไดรับโอกาสจากสังคมและควรมีการปรับทัศนคติของคนในสังคมให
เปนไปในทางท่ีดีกับผูพนโทษ แตผูใหสัมภาษณไมแนใจวาผูพนโทษท่ีไดรับการบําบัดฟนฟู
จากทัณฑสถานแลวนั้น จะสามารถใชชีวิตรวมกับคนในสังคมได  
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          ในสวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของผูพนโทษ 
ผูใหสัมภาษณไดตอบคําถาม ดังนี้ 
      คําตอบขอท่ี 1 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากผูตองโทษไดรับการฝกวิชาชีพ
หรือไดรับการศึกษาเพิ่มเติม กอใหเกิดผลดี เปนการเพิ่มพูนความรู และทักษะวิชาชีพไปใชชีวิตเม่ือ
พนโทษ รวมท้ังยกระดับความคิดและปรับทัศนคติแกผูตองโทษ 
      คําตอบขอท่ี 2 ผูใหสัมภาษณเห็นวา แมผูพนโทษจะมีเอกสารประกอบการ
สมัครงานและคุณสมบัติพรอมเหมือนบุคคลท่ัวไปก็ตาม ก็มักจะไมไดรับการพิจารณา อันเปนการ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหรือเขาทํางานโดยเลือกปฏิบัติ เปนการขัดตอหลักความเสมอภาคตาม
รัฐธรรมนูญ  
      คําตอบขอท่ี 3 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากบุคคลผูมีประวัติอาชญากรรมมา
สมัครงานในหนวยงาน ผูใหสัมภาษณจะพิจารณารับ หากผานเกณฑการคัดเลือกเชนเดียวกับผูรับ
สมัครคนอ่ืนๆ เชน ผานการสอบขอเขียน เปนตน 
      คําตอบขอท่ี 4  ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากมีกฎหมายเฉพาะกําหนดการหาม
เลือกปฏิบัติ จะเปนประโยชนตอผูพนโทษพอสมควร แตตองดูการบังคับใช เพราะปจจุบันมี
กฎหมายหลายฉบับท่ีถูกละเลยไมนํามาบังคับใช 
     (7) ผูไมประสงคออกนาม ขาราชการกรมชลประทาน 
      ในสวนของความคิดเห็นท่ัวไป สรุปไดวา ผูใหสัมภาษณเห็นดวยวาผูพน
โทษจากทัณฑสถานมักจะไมไดรับโอกาสจากสังคมและควรมีการปรับทัศนคติของคนในสังคมให
เปนไปในทางท่ีดีกับผูพนโทษ แตผูใหสัมภาษณไมแนใจวาผูพนโทษท่ีไดรับการบําบัดฟนฟู
จากทัณฑสถานแลวนั้น จะสามารถใชชีวิตรวมกับคนในสังคมได  
            ในสวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของผูพนโทษ 
ผูใหสัมภาษณไดตอบคําถาม ดังนี้ 
      คําตอบขอท่ี 1 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากผูตองโทษไดรับการฝกวิชาชีพ
หรือไดรับการศึกษาเพิ่มเติมจะกอใหเกิดผลดี เพราะสามารถนําความรูท่ีไดไปประกอบอาชีพได
ตอไป 
      คําตอบขอท่ี 2 ผูใหสัมภาษณเห็นวา การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหรือเขา
ทํางานโดยเลือกปฏิบัติ เปนการขัดตอหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ  
      คําตอบขอท่ี 3 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากบุคคลผูมีประวัติอาชญากรรมมา
สมัครงานในหนวยงาน ผูใหสัมภาษณอาจจะพิจารณารับเปนกรณีไป โดยจะตองพิจารณาในเร่ือง
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ของความคิดและจริยธรรมของผูพนโทษอยางเครงครัดกวาบุคคลท่ีมาสมัครอ่ืนๆ หรืออาจจะให
โอกาสทดลองงานกอนการตัดสินใจ 
      คําตอบขอท่ี 4 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากมีกฎหมายเฉพาะกําหนดการหาม
เลือกปฏิบัติ จะเปนประโยชนตอผูพนโทษ และควรสรางแนวทางท่ีเหมาะสม ไมใหผูพนโทษรูสึก
แปลกแยก 
     1.2  กลุมบุคลากรภาคเอกชน จํานวน 9 ทาน เปนชาย จํานวน 5 ทาน หญิง 
จํานวน 4 ทาน โดยมีอายุตั้งแต 25 – 50 ป และมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโท ดังมี
รายละเอียด ดังนี้ 
     (1) คุณ ศิริมา ตรีเนตร พนักงานแผนกงานบุคคล บริษัท  UTOC (THAILAND) Co.Ltd. 
           ในสวนของความคิดเห็นท่ัวไป สรุปไดวา ผูใหสัมภาษณเห็นดวยวาผูพน
โทษจากทัณฑสถานมักจะไมไดรับโอกาสจากสังคมและควรมีการปรับทัศนคติของคนในสังคมให
เปนไปในทางท่ีดีกับผูพนโทษ แตผูใหสัมภาษณไมแนใจวาผูพนโทษท่ีไดรับการบําบัดฟนฟู
จากทัณฑสถานแลวนั้น จะสามารถใชชีวิตรวมกับคนในสังคมได  
          ในสวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของผูพนโทษ 
ผูใหสัมภาษณไดตอบคําถาม ดังนี้ 
      คําตอบขอท่ี 1 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากผูตองโทษไดรับการฝกวิชาชีพ
หรือไดรับการศึกษาเพิ่มเติม จะกอใหเกิดผลดี เพราะจะสงผลใหผูตองโทษไดมีโอกาสในการ
ดําเนินชีวิตเหมือนคนทั่วไปในสังคม นอกจากนี้ยังเปนการปลูกจิตสํานึกท่ีดีและบําบัดจิตใจของผู
ตองโทษอีกดวย  
      คําตอบขอท่ี 2 ผูใหสัมภาษณเห็นวา การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหรือเขา
ทํางานโดยเลือกปฏิบัติ เปนการขัดตอหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ  
      คําตอบขอท่ี 3 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากบุคคลผูมีประวัติอาชญากรรมมา
สมัครงานในหนวยงาน ผูใหสัมภาษณอาจจะพิจารณารับเปนกรณีไป ข้ึนอยูกับพฤติกรรม รวมท้ัง
อาจมีขอสอบเฉพาะสําหรับบุคคลดังกลาว เพื่อใหแนใจวาบุคคลเหลานั้นไดรับการบําบัดอยาง
ถูกตองกอนพนโทษ  
      คําตอบขอท่ี 4 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากมีกฎหมายเฉพาะกําหนดการหาม
เลือกปฏิบัติ จะเปนประโยชนตอผูพนโทษอยางแนนอน 
     (2) นายวีศักดิ์ บุณยะนันท ผูจัดการแผนกงานบุคคล บริษัทไทยแมคคานิคัล 
คอนสตรัคชัน จํากัด 
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            ในสวนของความคิดเห็นท่ัวไป สรุปไดวา ผูใหสัมภาษณเห็นดวยวาผูพน
โทษจากทัณฑสถานมักจะไมไดรับโอกาสจากสังคมและควรมีการปรับทัศนคติของคนในสังคมให
เปนไปในทางท่ีดีกับผูพนโทษ แตผูใหสัมภาษณไมแนใจวาผูพนโทษท่ีไดรับการบําบัดฟนฟู
จากทัณฑสถานแลวนั้น จะสามารถใชชีวิตรวมกับคนในสังคมได  
          ในสวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของผูพนโทษ 
ผูใหสัมภาษณไดตอบคําถาม ดังนี้ 
      คําตอบขอท่ี 1 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากผูตองโทษไดรับการฝกวิชาชีพ
หรือไดรับการศึกษาเพิ่มเติมจะกอใหเกิดผลดี เพราะจะไดรับความรูเพิ่มเติมเพื่อสามารถนําไป
ประกอบอาชีพหลังจากพนโทษได 
      คําตอบขอท่ี 2 ผูใหสัมภาษณเห็นวา การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหรือเขา
ทํางานโดยเลือกปฏิบัติ ไมขัดตอหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ เพราะไมสามารถตรวจสอบ
ไดวาผูพนโทษคนใดกลับตัวกลับใจแลวจริง ๆ บางคนอาจติดนิสัยและอาจกระทําผิดซํ้าอีกได 
      คําตอบขอท่ี 3 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากบุคคลผูมีประวัติอาชญากรรมมา
สมัครงานในหนวยงาน ผูใหสัมภาษณอาจจะพิจารณารับหรือไม นั้น จะตองพิจารณาวาฐาน
ความผิดท่ีผูพนโทษไดกระทํารายแรงเพียงใด ประกอบกับมีความสามารถเพียงพอในตําแหนงท่ีรับ
สมัครหรือไม 
      คําตอบขอท่ี 4 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากมีกฎหมายเฉพาะกําหนดการหาม
เลือกปฏิบัติ ก็ไมไดเปนประโยชนตอผูพนโทษหากผูพนโทษยังประพฤติตัวไมถูกตองเหมาะสม 
     (3) นายเกษม วิทิตสุนทร เจาหนาท่ีฝายปฏิบัติการ บริษัทกรุงธน เมคานิคัล 
เซอรวิส  
          ในสวนของความคิดเห็นท่ัวไป สรุปไดวา ผูใหสัมภาษณเห็นดวยวาผูพน
โทษจากทัณฑสถานมักจะไมไดรับโอกาสจากสังคมและควรมีการปรับทัศนคติของคนในสังคมให
เปนไปในทางท่ีดีกับผูพนโทษ และผูใหสัมภาษณยังเห็นวาผูพนโทษท่ีไดรับการบําบัดฟนฟู
จากทัณฑสถานแลวนั้น จะสามารถใชชีวิตรวมกับคนในสังคมได  
         ในสวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของผูพนโทษ 
ผูใหสัมภาษณไดตอบคําถาม ดังนี้ 
      คําตอบขอท่ี 1 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากผูตองโทษไดรับการฝกวิชาชีพ
หรือไดรับการศึกษาเพ่ิมเติม จะกอใหเกิดผลดี เพราะสามารถสรางความม่ันใจใหแกผูพนโทษให
สามารถใชชีวิตรวมกับผูอ่ืนและทําประโยชนใหสังคมได ท้ังยังทําใหผูพนโทษรูสํานึกในสิ่งท่ีตน
กระทํา และสรางทักษะความรูในการประกอบอาชีพอีกดวย  
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      คําตอบขอท่ี 2 ผูใหสัมภาษณเห็นวา การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหรือเขา
ทํางานโดยเลือกปฏิบัติ ไมเปนการขัดตอหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากกฎหมาย
ควรใหโอกาสกับผูประพฤติดี มีศีลธรรมอันดี และมีระเบียบวินัยท่ีดีกอนเสมอ 
      คําตอบขอท่ี 3 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากบุคคลผูมีประวัติอาชญากรรมมา
สมัครงานในหนวยงาน ผูใหสัมภาษณอาจจะพิจารณารับหรือไมนั้น จะตองตรวจสอบอยางละเอียด
วาผูมีประวัติอาชญากรรม ไดกระทําความผิดขอหาอะไร มีความประพฤติอยางไรหลังพนโทษแลว 
      คําตอบขอท่ี 4 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากมีกฎหมายเฉพาะกําหนดการหาม
เลือกปฏิบัติ จะเปนประโยชนตอผูพนโทษอยางมาก เนื่องจากปจจุบันผูพนโทษไมไดรับความเสมอ
ภาคอยางชัดเจน การมีกฎหมายดังกลาวจะเปนการเปดโอกาสทางสังคมใหกับผูพนโทษ  
     (4)  ผูไมประสงคออกนาม เลขานุการ แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท อายิ
โนะโมะโตะจํากัด 
          ในสวนของความคิดเห็นท่ัวไป สรุปไดวา ผูใหสัมภาษณเห็นดวยวาผูพน
โทษจากทัณฑสถานมักจะไมไดรับโอกาสจากสังคมและควรมีการปรับทัศนคติของคนในสังคมให
เปนไปในทางท่ีดีกับผูพนโทษ และผูใหสัมภาษณยังเห็นวาผูพนโทษท่ีไดรับการบําบัดฟนฟู
จากทัณฑสถานแลวนั้น จะสามารถใชชีวิตรวมกับคนในสังคมได  
           ในสวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของผูพนโทษ 
ผูใหสัมภาษณไดตอบคําถาม ดังนี้ 
      คําตอบขอท่ี 1 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากผูตองโทษไดรับการฝกวิชาชีพ
หรือไดรับการศึกษาเพ่ิมเติมจะกอใหเกิดผลดี แตในการฝกวิชาชีพควรเปนการฝกท่ีสามารถ
นําไปใชไดจริงและลงทุนไมสูงเพราะทําใหผูตองโทษมีความสามารถติดตัวเพื่อนําไปเล้ียงชีพ
ตนเองไดในอนาคต 
      คําตอบขอท่ี 2 ผูใหสัมภาษณเห็นวา การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหรือเขา
ทํางานโดยเลือกปฏิบัติ เปนการขัดตอหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากวัตถุประสงค
ของกฎหมายตองการใหทุกคนไดรับสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกัน 
      คําตอบขอท่ี 3 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากบุคคลผูมีประวัติอาชญากรรมมา
สมัครงานในหนวยงาน ผูใหสัมภาษณอาจจะพิจารณารับหรือไมนั้น จะตองตรวจสอบผูมีประวัติ
อยางละเอียดวาไดปฏิบัติตนอยางไรหลังจากพนโทษ  
      คําตอบขอท่ี 4 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากมีกฎหมายเฉพาะกําหนดการหาม
เลือกปฏิบัติ จะเปนประโยชนตอผูพนโทษอยางมาก เนื่องจากปจจุบันผูพนโทษไมไดรับความเสมอ
ภาคอยางชัดเจน การมีกฎหมายดังกลาวจะเปนการเปดโอกาสทางสังคมใหกับผูพนโทษ  
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     (5) ผูไมประสงคออกนาม เจาหนาท่ีแผนกงานบุคคล บริษัท เบทาโกร สเป
เชียลต้ี ฟูดส จํากัด 
          ในสวนของความคิดเห็นท่ัวไป สรุปไดวา ผูใหสัมภาษณเห็นดวยวาผูพน
โทษจากทัณฑสถานมักจะไมไดรับโอกาสจากสังคม แตผูใหสัมภาษณไมเห็นดวยวาผูพนโทษท่ี
ไดรับการบําบัดฟนฟูจากทัณฑสถานแลวนั้น จะสามารถใชชีวิตรวมกับคนในสังคมได เพราะคิดวา
การเยียวยาอาจจะทําไดไมท่ัวถึง และไมจริงจัง และไมเห็นดวยท่ีสังคมจะตองปรับทัศนคติใหเปน 
ไปในทางท่ีดีแกผูพนโทษ เพราะโทษบางอยางไมสมควรไดรับการอภัย 
      ในสวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของผูพนโทษ 
ผูใหสัมภาษณไดตอบคําถาม ดังนี้ 
      คําตอบขอท่ี 1 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากผูตองโทษไดรับการฝกวิชาชีพ
หรือไดรับการศึกษาเพิ่มเติม จะกอใหเกิดผลดี เพราะสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชประกอบอาชีพ
เม่ือพนโทษได 
      คําตอบขอท่ี 2 ผูใหสัมภาษณเห็นวา การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหรือเขา
ทํางานโดยเลือกปฏิบัติ เปนการขัดตอหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ เพราะเปนการละเมิด
สิทธิมนุษยชน  
      คําตอบขอท่ี 3 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากบุคคลผูมีประวัติอาชญากรรมมา
สมัครงานในหนวยงาน ผูใหสัมภาษณอาจจะพิจารณารับหากเปนความผิดลหุโทษ แตถาโทษอ่ืน
นอกจากนี้ ไมสามารถพิจารณารับได 
      คําตอบขอท่ี 4 ผูใหสัมภาษณเห็นวา ไมแนใจวาหากมีกฎหมายเฉพาะ
กําหนดการหามเลือกปฏิบัติ จะเปนประโยชนตอผูพนโทษ  
     (6) ผูไมประสงคออกนาม  พนักงานวิ เคราะหขอมูล  บริษัท  ปตท .จํากัด 
(มหาชน) 
           ในสวนของความคิดเห็นทั่วไป สรุปไดวา ผูใหสัมภาษณไมเห็นดวยวาผูพน
โทษจากทัณฑสถานมักจะไมไดรับโอกาสจากสังคมแตเห็นวาสังคมควรมีการปรับทัศนคติให
เปนไปในทางที่ดีกับผูพนโทษ และผูใหสัมภาษณไมแนใจวาผูพนโทษท่ีไดรับการบําบัดฟนฟู
จากทัณฑสถานแลวนั้น จะสามารถใชชีวิตรวมกับคนในสังคมได  
          ในสวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของผูพนโทษ 
ผูใหสัมภาษณไดตอบคําถาม ดังนี้ 
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      คําตอบขอท่ี 1 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากผูตองโทษไดรับการฝกวิชาชีพ
หรือไดรับการศึกษาเพ่ิมเติมจะกอใหเกิดผลดี เพราะสามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน
หลังจากพนโทษแลว 
      คําตอบขอท่ี 2 ผูใหสัมภาษณไมแนใจวาการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหรือเขา
ทํางานโดยเลือกปฏิบัติ จะเปนการขัดตอหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญหรือไม 
      คําตอบขอท่ี 3 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากบุคคลผูมีประวัติอาชญากรรมมา
สมัครงานในหนวยงาน ผูใหสัมภาษณอาจจะพิจารณารับหรือไมนั้น จะตองตรวจสอบจาก
องคประกอบหลายประการ 
      คําตอบขอท่ี 4 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากมีกฎหมายเฉพาะกําหนดการหาม
เลือกปฏิบัติ จะเปนประโยชนตอผูพนโทษ เพราะทําใหทุกคนไดรับความเสมอภาคอยางเทาเทียม
กันชัดเจนข้ึนและยังเปดโอกาสแกผูพนโทษอีกดวย  
     (7) ผูไมประสงคออกนาม พนักงานบริษัทเอกชน  
            ในสวนของความคิดเห็นท่ัวไป สรุปไดวา ผูใหสัมภาษณเห็นดวยวาผูพน
โทษจากทัณฑสถานมักจะไมไดรับโอกาสจากสังคมและควรมีการปรับทัศนคติของคนในสังคมให
เปนไปในทางท่ีดีกับผูพนโทษ แตผูใหสัมภาษณไมแนใจวาผูพนโทษท่ีไดรับการบําบัดฟนฟู
จากทัณฑสถานแลวนั้น จะสามารถใชชีวิตรวมกับคนในสังคมได  
           ในสวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของผูพนโทษ 
ผูใหสัมภาษณไดตอบคําถาม ดังนี้ 
      คําตอบขอท่ี 1 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากผูตองโทษไดรับการฝกวิชาชีพ
หรือไดรับการศึกษาเพิ่มเติมจะกอใหเกิดผลดี เพราะผูตองโทษสามารถนําความรูไปเล้ียงชีพตนเอง
ได 
      คําตอบขอที่ 2 ผูใหสัมภาษณเห็นวา การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหรือเขา
ทํางานโดยเลือกปฏิบัติ ไมเปนการขัดตอหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ เพราะตองเห็นใจ
ผูประกอบการดวยท่ีตองการพนักงานท่ีมีความสามารถและซ่ือสัตยสุจริต การที่จะรับผูตองโทษมา
ทํางานก็ยากท่ีจะเส่ียง 
      คําตอบขอท่ี 3 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากบุคคลผูมีประวัติอาชญากรรมมา
สมัครงานในหนวยงาน ผูใหสัมภาษณอาจจะพิจารณารับหรือไมนั้น ผูใหสัมภาษณไดใหขอมูลไว
แลวในคําถามท่ี 2 
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      คําตอบขอท่ี 4 ผูใหสัมภาษณเห็นวาหากมีกฎหมายเฉพาะกําหนดการหาม
เลือกปฏิบัติตอบุคคลออกมา ก็ไมกอใหเกิดประโยชนอยางใด เพราะไมสามารถเปล่ียนความคิดของ
แตละคนได ก็อาจจะหาทางเล่ียงไป  
     (8) ผูไมประสงคออกนาม พนักงานโรงงานผลิตสินคาสาธารณูปโภค  
          ในสวนของความคิดเห็นท่ัวไป สรุปไดวา ผูใหสัมภาษณเห็นดวยวาผูพน
โทษจากทัณฑสถานมักจะไมไดรับโอกาสจากสังคมและควรมีการปรับทัศนคติของคนในสังคมให
เปนไปในทางท่ีดีกับผูพนโทษ แตผูใหสัมภาษณไมแนใจวาผูพนโทษท่ีไดรับการบําบัดฟนฟู
จากทัณฑสถานแลวนั้น จะสามารถใชชีวิตรวมกับคนในสังคมได  
          ในสวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของผูพนโทษ 
ผูใหสัมภาษณไดตอบคําถาม ดังนี้ 
      คําตอบขอท่ี 1 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากผูตองโทษไดรับการฝกวิชาชีพ
หรือไดรับการศึกษาเพิ่มเติมจะกอใหเกิดผลดี เพราะเปนการใหโอกาสในการประกอบอาชีพอยาง
สุจริตเม่ือพนโทษออกมาแลว 
      คําตอบขอท่ี 2 ผูใหสัมภาษณเห็นวา การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหรือเขา
ทํางานโดยเลือกปฏิบัติ เปนการขัดตอหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญและขัดตอหลักสิทธิ
มนุษยชนดวย 
      คําตอบขอท่ี 3 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากบุคคลผูมีประวัติอาชญากรรมมา
สมัครงานในหนวยงาน ผูใหสัมภาษณอาจจะพิจารณารับหรือไมนั้น จะตองข้ึนอยูกับโทษที่ไดรับ 
ลักษณะของความผิด ถาเปนลหุโทษก็อาจรับไวพิจารณา แตหากเปนความผิดรุนแรงก็อาจพิจารณา
ไมรับ 
      คําตอบขอท่ี 4 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากมีกฎหมายเฉพาะกําหนดการหาม
เลือกปฏิบัติ จะเปนประโยชนตอผูพนโทษอยางมาก เนื่องจากเปนการเปดโอกาสในการประกอบ
อาชีพแกผูพนโทษและลดปญหาสังคมไดอีกทางหนึ่งดวย 
     (9) ผูไมประสงคออกนาม พนักงานบริษัทเคมีภัณฑ 
          ในสวนของความคิดเห็นทั่วไป สรุปไดวา ผูใหสัมภาษณไมเห็นดวยวาผูพน
โทษจากทัณฑสถานมักจะไมไดรับโอกาสจากสังคมแตเห็นวาควรมีการปรับทัศนคติของคนใน
สังคมใหเปนไปในทางท่ีดีกับผูพนโทษ และผูใหสัมภาษณยังเห็นวาผูพนโทษท่ีไดรับการบําบัด
ฟนฟูจากทัณฑสถานแลวนั้น จะสามารถใชชีวิตรวมกับคนในสังคมได  
      ในสวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของผูพนโทษ 
ผูใหสัมภาษณไดตอบคําถาม ดังนี้ 
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. 

      คําตอบขอท่ี 1 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากผูตองโทษไดรับการฝกวิชาชีพ
หรือไดรับการศึกษาเพิ่มเติมจะกอใหเกิดผลดี เพราะเปนการใหโอกาสในการเพ่ิมอาชีพหลังจากพน
โทษแลว 
      คําตอบขอท่ี 2 ผูใหสัมภาษณเห็นวา การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหรือเขา
ทํางานโดยเลือกปฏิบัติ เปนการขัดตอหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ  
      คําตอบขอท่ี 3 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากบุคคลผูมีประวัติอาชญากรรมมา
สมัครงานในหนวยงาน ผูใหสัมภาษณอาจจะพิจารณาตามความเหมาะสม 
      คําตอบขอท่ี 4 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากมีกฎหมายเฉพาะกําหนดการหาม
เลือกปฏิบัติ จะเปนประโยชนตอผูพนโทษอยางแนนอน เพราะเปนการเปดโอกาสท่ีดี  
               1.3  กลุมบุคลากรจากสถานศึกษา จํานวน 4 ทาน เปนชาย จํานวน 1 ทาน หญิง 
จํานวน 3 ทาน โดยมีอายุตั้งแต 25 – 55 ป และมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโท ดังมี
รายละเอียด ดังนี้ 
     (1)  นางสาวนิลเนตร ประคองสันต หัวหนางานส่ือและภาพลักษณองคกร ฝาย
รับสมัครนักเรียนและนักศึกษา เกริกวิทยาลัย 
            ในสวนของความคิดเห็นท่ัวไป สรุปไดวา ผูใหสัมภาษณไมเห็นดวยวาผู
พนโทษจากทัณฑสถานมักจะไมไดรับโอกาสจากสังคมแตเห็นควรมีการปรับทัศนคติของคนใน
สังคมใหเปนไปในทางท่ีดีกับผูพนโทษ และเห็นวาผูพนโทษท่ีไดรับการบําบัดฟนฟูจากทัณฑ
สถานแลวนั้น จะสามารถใชชีวิตรวมกับคนในสังคมได  
           ในสวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของผูพนโทษ 
ผูใหสัมภาษณไดตอบคําถาม ดังนี้ 
      คําตอบขอท่ี 1 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากผูตองโทษไดรับการฝกวิชาชีพ
หรือไดรับการศึกษาเพิ่มเติมจะกอใหเกิดผลดี เนื่องจากผูกระทําผิดพลาดไปแลวนาจะไดรับโอกาส
ในการแกตัว และหากจัดกิจกรรมท่ีดีใหแกพวกเขา จะทําใหพวกเขาสามารถปรับตัวและพัฒนา
ทักษะเพื่อกลับไปใชชีวิตในสังคมไดอีกคร้ัง 
      คําตอบขอท่ี 2 ผูใหสัมภาษณเห็นวา การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหรือเขา
ทํางานโดยเลือกปฏิบัติ เปนการขัดตอหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ สังคมควรใหอภัย
ผูกระทําความผิดหากบุคคลดังกลาวสามารถปรับตัวใหกลับมาใชชีวิตในสังคมได 
      คําตอบขอท่ี 3 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากบุคคลผูมีประวัติอาชญากรรมมา
สมัครเรียนในสถานศึกษา ผูใหสัมภาษณอาจจะพิจารณารับ แตจะดูแลเปนกรณีพิเศษ เพื่อไมให
บุคคลดังกลาวรูสึกแตกตางไปจากคนอ่ืน 
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      คําตอบขอท่ี 4 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากมีกฎหมายเฉพาะกําหนดการหาม
เลือกปฏิบัติ จะเปนประโยชนตอผูพนโทษ แตกฎหมายก็ไมควรหละหลวมจนเปดโอกาสให
กลับไปกระทําความผิดไดอีก  
     (2)  นางสาวพิมพอักษร รอดอยู อาจารยคณะครุศาสตร และฝายงานบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
            ในสวนของความคิดเห็นท่ัวไป สรุปไดวา ผูใหสัมภาษณเห็นดวยวาผูพน
โทษจากทัณฑสถานมักจะไมไดรับโอกาสจากสังคมและควรมีการปรับทัศนคติของคนในสังคมให
เปนไปในทางท่ีดีกับผูพนโทษ และผูใหสัมภาษณยังเห็นวาผูพนโทษท่ีไดรับการบําบัดฟนฟู
จากทัณฑสถานแลวนั้น จะสามารถใชชีวิตรวมกับคนในสังคมได  
          ในสวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของผูพนโทษ 
ผูใหสัมภาษณไดตอบคําถาม ดังนี้ 
      คําตอบขอท่ี 1 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากผูตองโทษไดรับการฝกวิชาชีพ
หรือไดรับการศึกษาเพิ่มเติมจะกอใหเกิดผลดี เพราะเปนการเปดโอกาสท่ีดีของผูตองโทษ เม่ือพน
โทษออกมาแลวจะทําใหมีโอกาสประกอบอาชีพท่ีดีได 
      คําตอบขอท่ี 2 ผูใหสัมภาษณเห็นวา การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหรือเขา
ทํางานโดยเลือกปฏิบัติ นาจะขัดตอหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ  
      คําตอบขอท่ี 3 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากบุคคลผูมีประวัติอาชญากรรมมา
สมัครเรียนในสถานศึกษา ผูใหสัมภาษณอาจจะพิจารณารับหรือไมนั้น ในข้ันตอนการสมัครอาจจะ
อนุญาตใหสมัครไดแตในข้ันตอนของการคัดเลือกจะตองข้ึนอยูกับผลการสอบและการสัมภาษณ  
      คําตอบขอท่ี 4 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากมีกฎหมายเฉพาะกําหนดการหาม
เลือกปฏิบัติ จะเปนประโยชนตอผูพนโทษอยางมาก เนื่องจากเปนการเปดโอกาสและสรางคนดีให
กลับสูสังคม และไมกลับไปประพฤติตัวไมดีอีก 
     (3)  ผูชวยศาสตราจารย สมชาย บุญญบาล ฝายบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ 
         ในสวนของความคิดเห็นท่ัวไป สรุปไดวา ผูใหสัมภาษณเห็นดวยวาผูพน
โทษจากทัณฑสถานมักจะไมไดรับโอกาสจากสังคมและควรมีการปรับทัศนคติของคนในสังคมให
เปนไปในทางท่ีดีกับผูพนโทษ แตผูใหสัมภาษณไมแนใจวาผูพนโทษท่ีไดรับการบําบัดฟนฟู
จากทัณฑสถานแลวนั้น จะสามารถใชชีวิตรวมกับคนในสังคมได  
      ในสวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของผูพนโทษ 
ผูใหสัมภาษณไดตอบคําถาม ดังนี้ 
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      คําตอบขอท่ี 1 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากผูตองโทษไดรับการฝกวิชาชีพ
หรือไดรับการศึกษาเพิ่มเติมจะกอใหเกิดผลดี เพราะจะไดนําความรูไปใชประกอบอาชีพได 
      คําตอบขอท่ี 2 ผูใหสัมภาษณเห็นวา การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหรือเขา
ทํางานโดยเลือกปฏิบัติ เปนการขัดตอหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ 
      คําตอบขอท่ี 3 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากบุคคลผูมีประวัติอาชญากรรมมา
สมัครเรียนในสถานศึกษา ผูใหสัมภาษณจะพิจารณารับ โดยใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา สถานศึกษา
ควรจัดการศึกษาในสาขาวิชาท่ีเนนใหผูรับการศึกษาสามารถประกอบอาชีพอิสระไดโดยไมตองพึ่ง
สถานประกอบการมากนัก 
      คําตอบขอท่ี 4 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากมีกฎหมายเฉพาะกําหนดการหาม
เลือกปฏิบัติ จะเปนประโยชนตอผูพนโทษอยางมาก เนื่องจากเปนการใหโอกาสแกผูพนโทษท่ีจะ
สามารถประกอบอาชีพในหนวยงานตางๆ ไดเหมือนบุคคลท่ัวไป และยังเปนการลดปญหาสังคมใน
อีกทางหนึ่งดวย 
     (4) ผูไมประสงคออกนาม เจาหนาท่ีแผนกทะเบียนและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
            ในสวนของความคิดเห็นท่ัวไป สรุปไดวา ผูใหสัมภาษณเห็นดวยวาผูพน
โทษจากทัณฑสถานมักจะไมไดรับโอกาสจากสังคมและควรมีการปรับทัศนคติของคนในสังคมให
เปนไปในทางท่ีดีกับผูพนโทษ และผูใหสัมภาษณยังเห็นวาผูพนโทษท่ีไดรับการบําบัดฟนฟู
จากทัณฑสถานแลวนั้น จะสามารถใชชีวิตรวมกับคนในสังคมไดดวย  
           ในสวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของผูพนโทษ 
ผูใหสัมภาษณไดตอบคําถาม ดังนี้ 
      คําตอบขอท่ี 1 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากผูตองโทษไดรับการฝกวิชาชีพ
หรือไดรับการศึกษาเพ่ิมเติมจะกอใหเกิดผลดี เพราะสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพ และยังมี
ความรูในทางหลักวิชาการอีกดวย 
      คําตอบขอท่ี 2 ผูใหสัมภาษณเห็นวา การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยเลือก
ปฏิบัติ ไมเปนการขัดตอหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญเพราะวิชาชีพบางอยางตองการ
บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพกับงานในอนาคตและเพื่อใหเกิดความ
นาเช่ือถือ ท้ังนี้ยังมีกฎระเบียบกําหนดไวอยางชัดเจน 
      คําตอบขอท่ี 3 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากบุคคลผูมีประวัติอาชญากรรมมา
สมัครงานหรือสมัครเรียนในหนวยงานหรือสถานศึกษา ผูใหสัมภาษณอาจจะพิจารณารับหรือไม
นั้น จะตองข้ึนอยูกับความเหมาะสมของคุณสมบัติ และไมมีกฎระเบียบกําหนดไว 
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      คําตอบขอท่ี 4 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากมีกฎหมายเฉพาะกําหนดการหาม
เลือกปฏิบัติ จะเปนประโยชนตอผูพนโทษเฉพาะการเปดโอกาสใหสมัครเขาคัดเลือกเทานั้น สวน
ระบบการคัดเลือกและการพิจารณา ก็ข้ึนอยูกับสถานศึกษาและสถานประกอบการอยูนั่นเอง   
            2.  สัมภาษณกลุมนักวิชาการและผูปฏิบัติ จํานวน 9 ทาน เปนชาย จํานวน 6 ทาน หญิง 
จํานวน 3 ทาน โดยมีอายุตั้งแต 36-60 ป และมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ดังมี
รายละเอียด ดังนี้ 
               (1)  ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.อมรา  พงศาพิชญ ประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ 
      ในสวนของความคิดเห็นท่ัวไป สรุปไดวา ผูใหสัมภาษณไมเห็นดวยวาผูพน
โทษจากทัณฑสถานมักจะไมไดรับโอกาสจากสังคมแตควรมีการปรับทัศนคติของคนในสังคมให
เปนไปในทางท่ีดีกับผูพนโทษ และผูใหสัมภาษณยังแนใจวาผูพนโทษท่ีไดรับการบําบัดฟนฟู
จากทัณฑสถานแลวนั้น จะสามารถใชชีวิตรวมกับคนในสังคมไดอีกดวย  
      ในสวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของผูพนโทษ ไดมี
การปรับเปล่ียนคําถามในขอ 3 เล็กนอย เปน “ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับการไมไดรับสิทธิ
คัดเลือกในการเขารับการศึกษาหรือเขาทํางานในสถานประกอบการ โดยอางวาไมเปนไปตาม
คุณสมบัติท่ีกําหนด เนื่องจากมีประวัติอาชญากรรมหรือเปนผูพนโทษ” โดยผูใหสัมภาษณไดตอบ
คําถาม ดังนี้ 
      คําตอบขอท่ี 1 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากผูตองโทษไดรับการฝกวิชาชีพหรือ
ไดรับการศึกษาเพิ่มเติมจะกอใหเกิดผลดี เพราะเปนการพัฒนาศักยภาพของตัวเองใหดีข้ึน 
      คําตอบขอท่ี 2 ผูใหสัมภาษณเห็นวา การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหรือเขา
ทํางานโดยเลือกปฏิบัติ จะเปนการขัดตอหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญหรือไมนั้น กฎหมาย
ท่ัวไปไมควรจะกําหนดใหมีการเลือกปฏิบัติ แตในงานบางลักษณะก็อาจมีขอจํากัดได โดยตองระบุ
ถึงขอจํากัดใหชัดเจนเฉพาะเจาะจง 
      คําตอบขอท่ี 3 การไมไดรับสิทธิคัดเลือกในการเขาทํางานหรือเขาศึกษาโดย
อางการมีประวัติอาชญากรรมจะกระทําไดหรือไมนั้น ผูใหสัมภาษณเห็นวา การระบุอยางชัดเจนไว
ในประกาศ เร่ืองคุณสมบัติจนไมสามารถยื่นใบสมัครไดเลย ถือเปนการปดกั้นจนเกินไป แตหากให
สมัครได แลวในขั้นตอนการคัดเลือก ผูคัดเลือกสามารถตรวจสอบประวัติอยางละเอียดนั้น เปนอีก
กรณีหนึ่งท่ีผูรับสมัครมีสิทธิกระทําได  
      คําตอบขอท่ี 4 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากมีกฎหมายเฉพาะกําหนดการหาม
เลือกปฏิบัติ จะเปนประโยชนตอผูพนโทษอยางมาก 
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               (2)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาตาลักษณ  ออรุงโรจน อาจารยคณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
      ในสวนของความคิดเห็นท่ัวไป สรุปไดวา ผูใหสัมภาษณไมเห็นดวยวาผูพน
โทษจากทัณฑสถานมักจะไมไดรับโอกาสจากสังคมแตควรมีการปรับทัศนคติของคนในสังคมให
เปนไปในทางท่ีดีกับผูพนโทษ ท้ังนี้ผูใหสัมภาษณยังไมแนใจวาผูพนโทษท่ีไดรับการบําบัดฟนฟู
จากทัณฑสถานแลวนั้น จะสามารถใชชีวิตรวมกับคนในสังคมได  
      ในสวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของผูพนโทษ ผูให
สัมภาษณไดตอบคําถาม ดังนี้ 
      คําตอบขอท่ี 1 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากผูตองโทษไดรับการฝกวิชาชีพหรือ
ไดรับการศึกษาเพิ่มเติมจะกอใหเกิดผลดี เพราะเปนการเปดโลกทัศนและเปดโอกาสท่ีดีใหผู
ตองโทษเม่ือพนโทษแลว 
      คําตอบขอท่ี 2 ผูใหสัมภาษณเห็นวา การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหรือเขา
ทํางานโดยเลือกปฏิบัติ จะเปนการขัดตอหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับ
หนวยงาน เหตุผลและความจําเปน  
      คําตอบขอท่ี 3การไมไดรับสิทธิคัดเลือกในการเขาทํางานหรือเขาศึกษาโดย
อางการมีประวัติอาชญากรรมจะกระทําไดหรือไมนั้น ผูใหสัมภาษณเห็นวา ข้ึนอยูกับประเภท
อาชญากรรมท่ีไดกระทําและประวัติอาชญากรรม   
      คําตอบขอท่ี 4 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากมีกฎหมายเฉพาะกําหนดการหาม
เลือกปฏิบัติอยางชัดเจนอาจเปนภัยแกผูบริสุทธ์ิในสังคม การเลือกปฏิบัติอันเปนธรรมยอมมีได
เสมอในสังคม 
               (3)  พันเอก รังสันทน รัตโนทยานนท ตุลาการพระธรรมนูญ ศาลทหารสูงสุด 
      ในสวนของความคิดเห็นท่ัวไป สรุปไดวา ผูใหสัมภาษณเห็นดวยวาผูพน
โทษจากทัณฑสถานมักจะไมไดรับโอกาสจากสังคมและควรมีการปรับทัศนคติของคนในสังคมให
เปนไปในทางท่ีดีกับผูพนโทษ และผูใหสัมภาษณยังเห็นวาผูพนโทษท่ีไดรับการบําบัดฟนฟู
จากทัณฑสถานแลวนั้น จะสามารถใชชีวิตรวมกับคนในสังคมได             
      ในสวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของผูพนโทษ ผูให
สัมภาษณไดตอบคําถาม ดังนี้ 
      คําตอบขอท่ี 1 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากผูตองโทษไดรับการฝกวิชาชีพหรือ
ไดรับการศึกษาเพิ่มเติมจะกอใหเกิดผลดี เพราะเปนการเปดโอกาสและสรางความหวังท่ีดีใหผู
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ตองโทษ และยังทําใหผูตองโทษมีความสามารถท่ีจะเลือกประกอบอาชีพท่ีสุจริตในอนาคตเพ่ือ
ดํารงชีพในสังคมเม่ือพนโทษแลวไดเชนเดียวกับบุคลท่ัวไป และไมหันกลับไปกระทําผิดซํ้าอีก 
      คําตอบขอท่ี 2 ผูใหสัมภาษณเห็นวา การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหรือเขา
ทํางานโดยเลือกปฏิบัติ จะเปนการขัดตอหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญเพราะทุกคนท่ีใฝดี
ควรมีสิทธิเทาเทียมกันในการประกอบอาชีพท่ีสุจริต แมจะเคยพลาดพล้ังกระทําความผิดมาก็ตาม 
สังคมก็ควรใหโอกาสกลับตัวเปนพลเมืองดีท่ีมีอาชีพสุจริตเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน 
      คําตอบขอท่ี 3 การไมไดรับสิทธิคัดเลือกในการเขาทํางานหรือเขาศึกษาโดย
อางการมีประวัติอาชญากรรมเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรมแกผูท่ีเคยพลาดพล้ังไปแลว แตกลับตัวกลับใจ
และใฝดีท่ีตองการจะเปนคนดีของสังคม บุคคลเหลานี้ควรไดรับโอกาสจากสังคมใหกลับตัวเปน
พลเมืองดีอีกคร้ังหนึ่ง   
      คําตอบขอท่ี 4 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากมีกฎหมายเฉพาะกําหนดการหาม
เลือกปฏิบัติ จะเปนประโยชนตอผูพนโทษอยางมาก โดยอาจกําหนดประเภทของบุคคลผูพนโทษ
ใหไดรับสิทธิตามสัดสวนท่ีเหมาะสมของพฤติกรรมท่ีปรากฏภายหลังจากรับโทษแลว และตอง
คํานึงถึงความสงบสุขของสังคมดวย 
               (4)  พันโท วิจิตต  สุขสําเร็จ  ขาราชการสํานักตุลาการทหาร กระทรวงกลาโหม 
      ในสวนของความคิดเห็นท่ัวไป สรุปไดวา ผูใหสัมภาษณไมเห็นดวยวาผูพน
โทษจากทัณฑสถานมักจะไมไดรับโอกาสจากสังคมแตควรมีการปรับทัศนคติของคนในสังคมให
เปนไปในทางท่ีดีกับผูพนโทษ และผูใหสัมภาษณยังเห็นวาผูพนโทษท่ีไดรับการบําบัดฟนฟู
จากทัณฑสถานแลวนั้น จะสามารถใชชีวิตรวมกับคนในสังคมไดอีกดวย  
      ในสวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของผูพนโทษ ผูให
สัมภาษณไดตอบคําถาม ดังนี้ 
      คําตอบขอท่ี 1 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากผูตองโทษไดรับการฝกวิชาชีพหรือ
ไดรับการศึกษาเพิ่มเติมจะกอใหเกิดผลดี เพราะการศึกษาเปนการยกระดับความรูของตนเอง และ
การฝกอาชีพเปนการใหโอกาสผูตองโทษใหสามารถเลือกอาชีพท่ีตนถนัดเพื่อไปประกอบอาชีพ
เม่ือพนโทษ 
      คําตอบขอท่ี 2 ผูใหสัมภาษณเห็นวา การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหรือเขา
ทํางานโดยเลือกปฏิบัติ จะเปนการขัดตอหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญเห็นไดจากกฎหมาย
เกี่ยวกับการรับราชการหรือการสมัครผูแทนราษฎร ท่ียังหามบุคคลท่ีตองโทษเขาสมัครในตําแหนง
ดังกลาวอยู ซ่ึงในทางขอเท็จจริงก็ควรรับบุคคลดังกลาวบรรจุเขารับราชการได อาจจะยกเวนเพียง
บางตําแหนง เชน ตําแหนงท่ีตองอํานวยความยุติธรรม เปนตน 
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      คําตอบขอท่ี 3 ผูใหสัมภาษณ ไมเห็นดวยกับการไมไดรับสิทธิคัดเลือกในการ
เขาทํางานหรือเขาศึกษาโดยอางการมีประวัติอาชญากรรม ตามเหตุผลในคําถามท่ี ๒  
      คําตอบขอท่ี 4 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากมีกฎหมายเฉพาะกําหนดการหาม
เลือกปฏิบัติ จะเปนประโยชนตอผูพนโทษอันถือเปนการรับรองสิทธิใหแกบุคคลเหลานี้อยาง
ชัดเจน 
     (5)  ผูไมประสงคออกนาม เคยรับราชการศาลรัฐธรรมนูญ ปจจุบันรับราชการท่ี
ศาลฎีกา 
      ในสวนของความคิดเห็นท่ัวไป สรุปไดวา ผูใหสัมภาษณเห็นดวยวาผูพน
โทษจากทัณฑสถานมักจะไมไดรับโอกาสจากสังคมและควรมีการปรับทัศนคติของคนในสังคมให
เปนไปในทางท่ีดีกับผูพนโทษ และผูใหสัมภาษณยังเห็นวาผูพนโทษท่ีไดรับการบําบัดฟนฟู
จากทัณฑสถานแลวนั้น จะสามารถใชชีวิตรวมกับคนในสังคมไดอีกดวย  
      ในสวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของผูพนโทษ ผูให
สัมภาษณไดตอบคําถาม ดังนี้ 
      คําตอบขอท่ี 1 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากผูตองโทษไดรับการฝกวิชาชีพหรือ
ไดรับการศึกษาเพิ่มเติมจะกอใหเกิดผลดีอยางมาก โดยเปนการใหโอกาสแกบุคคลผูตองโทษ
เชนเดียวกับบุคคลอ่ืน และใหขอเสนอแนะวา ควรมีการใหการศึกษาอบรมทางธรรมะ ท่ีเปนการ
พัฒนาจิตใจเพ่ือใหควบคุมความประพฤติทางกายอีกทีหนึ่ง จะกอใหเกิดผลดีอยางยิ่ง (โดยผูให
สัมภาษณเคยทราบวา ผูตองโทษจํานวนมากท่ีไดศึกษาและฝกฝนทางจิตภาวนาจนไดติดตัวมาเปน
พฤติกรรมท่ีดีและเปนประโยชนตอสังคม) 
      คําตอบขอท่ี 2 ผูใหสัมภาษณเห็นวา การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหรือเขา
ทํางานโดยเลือกปฏิบัติ จะเปนการขัดตอหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ แตสําหรับบางวิชาชีพ 
ก็ควรมีการจํากัดไวบาง โดยกําหนดลักษณะความผิดไวใหชัดเจน ท้ังนี้ การจํากัดดังกลาวจะตอง
ไมไดกําหนดเฉพาะเจาะจงลงไปในตัวบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
      คําตอบขอท่ี 3 การไมไดรับสิทธิคัดเลือกในการเขาทํางานหรือเขาศึกษาโดย
อางการมีประวัติอาชญากรรมจะกระทําไดหรือไมนั้น ผูใหสัมภาษณเห็นตามเหตุผลในคําถามท่ี ๒ 
      คําตอบขอท่ี 4 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากมีกฎหมายเฉพาะกําหนดการหาม
เลือกปฏิบัติ จะเปนประโยชนตอผูพนโทษ  แตใหขอคิดวาการกระทําความผิดเกิดจากหลายปจจัย
ตาง ๆ กัน สําหรับบุคคลท่ีไมใชผูกระทําผิดติดนิสัยท่ียังสามารถแกไขฟนฟูใหดีได กฎหมาย
ดังกลาวก็จะกอใหเกิดประโยชนตอท้ังสังคมและตัวผูพนโทษ แตหากเปนความผิดท่ีกระทําผิดเปน
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นิสัย ในหวงเวลาท่ียังแกไขไมไดก็ยากจะใหสังคมวางใจและยอมรับ กฎหมายดังกลาวก็จะเปน
ประโยชนตอผูพนโทษฝายเดียวเทานั้น 
               (6)  ผูไมประสงคออกนาม รับราชการศาลฎีกา 
      ในสวนของความคิดเห็นท่ัวไป สรุปไดวา ผูใหสัมภาษณเห็นดวยวาผูพน
โทษจากทัณฑสถานมักจะไมไดรับโอกาสจากสังคมและควรมีการปรับทัศนคติของคนในสังคมให
เปนไปในทางท่ีดีกับผูพนโทษ และผูใหสัมภาษณยังเห็นวาผูพนโทษท่ีไดรับการบําบัดฟนฟู
จากทัณฑสถานแลวนั้น จะสามารถใชชีวิตรวมกับคนในสังคมไดอีกดวย  
      ในสวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของผูพนโทษ ผูให
สัมภาษณไดตอบคําถาม ดังนี้ 
      คําตอบขอท่ี 1 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากผูตองโทษไดรับการฝกวิชาชีพหรือ
ไดรับการศึกษาเพิ่มเติมจะกอใหเกิดผลดีอยางยิ่ง เพราะการศึกษาทําใหคนรูสํานึกในหนาท่ี มีปญญา
ท่ีจะไมคิดทําช่ัว ยิ่งมีการฝกวิชาชีพยิ่งเปนเร่ืองท่ีดีมาก เพราะเม่ือพนโทษออกมาแลวจะไดมีอาชีพ 
การท่ีกรมราชทัณฑใหโอกาสดังกลาว จึงถือเปนการพัฒนาประชากรของประเทศใหมีความรูและ
เปนการสรางชาติใหเจริญ และชวยลดอาชญากรรมไดอีกดวย 
      คําตอบขอท่ี 2 ผูใหสัมภาษณเห็นวา การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหรือเขา
ทํางานโดยเลือกปฏิบัติ จะเปนการขัดตอหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ เพราะมาตรา 30 มี
หลักวา บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน มาตรา 43 
บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ และมาตรา 49 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการเขารับ
การศึกษา ดังนั้น เราควรจะแยกการกําหนดบทบัญญัติทางกฎหมายวา โทษความผิดฐานใดท่ีเม่ือพน
โทษออกมาแลวจะไมรับเขาศึกษาหรือเขาทํางาน แตตองไมลืมพิจารณาถึงหลักความเสมอภาค
ควบคูไปดวย 
      คําตอบขอท่ี 3 การไมไดรับสิทธิคัดเลือกในการเขาทํางานหรือเขาศึกษาโดย
อางการมีประวัติอาชญากรรมจะกระทําไดหรือไมนั้น ผูใหสัมภาษณเห็นวา ตองยอมรับตามความ
จริงวา สถานศึกษาหรือสถานประกอบการเอกชน มีสิทธิคัดเลือกบุคคลไดอยางเต็มท่ี แตในสวน
ภาครัฐท้ังสถานศึกษาและสถานประกอบการเกือบทุกหนวยจะมีกฎหมายกําหนดหามไวชัดเจน จึง
ถือไดวารัฐเปนผูกระทําขัดกับหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ ฉะนั้นเราควรเรียกรองใหรัฐเปด
กวางตอผูพนโทษใหมากกวานี้ 
      คําตอบขอท่ี 4 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากมีกฎหมายเฉพาะกําหนดการหาม
เลือกปฏิบัติ จะเปนประโยชนตอผูพนโทษ หรือไมนั้น จะตองดูรายละเอียดของกฎหมายเฉพาะ
ดังกลาววากําหนดไวเปนประโยชนมากนอยแคไหน อยางไร 
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     (7)  ผูไมประสงคออกนาม รับราชการศาลฎีกา 
      ในสวนของความคิดเห็นท่ัวไป สรุปไดวา ผูใหสัมภาษณเห็นดวยวาผูพน
โทษจากทัณฑสถานมักจะไมไดรับโอกาสจากสังคมและควรมีการปรับทัศนคติของคนในสังคมให
เปนไปในทางท่ีดีกับผูพนโทษ และผูใหสัมภาษณยังเห็นวาผูพนโทษท่ีไดรับการบําบัดฟนฟู
จากทัณฑสถานแลวนั้น จะสามารถใชชีวิตรวมกับคนในสังคมไดอีกดวย  
      ในสวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของผูพนโทษ ผูให
สัมภาษณไดตอบคําถาม ดังนี้ 
      คําตอบขอท่ี 1 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากผูตองโทษไดรับการฝกวิชาชีพหรือ
ไดรับการศึกษาเพิ่มเติมจะกอใหเกิดผลดีอยางยิ่ง เปนการชวยแกไขขอบกพรองในอดีตและชวยใหผู
ตองโทษเลือกทางเดินของตนเองหลังพนโทษได รวมท้ังสรางความเช่ือม่ันในตนเองแกผูตองโทษท่ี
จะทําประโยชนตอสังคม 
      คําตอบขอท่ี 2 ผูใหสัมภาษณเห็นวา การเลือกปฏิบัติโดยการคัดเลือกบุคคล
เขาศึกษาเปนการขัดตอหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ สวนการเลือกปฏิบัติในการเขาทํางาน
ของภาคเอกชนคงตองข้ึนอยูกับวิจารณญาณและความรูสํานึกรับผิดชอบกับคนในสังคม วาจะให
โอกาสบุคคลเขาทํางานหรือไม 
      คําตอบขอท่ี 3 การไมไดรับสิทธิคัดเลือกในการเขาทํางานหรือเขาศึกษาโดย
อางการมีประวัติอาชญากรรมจะกระทําไดหรือไมนั้น ผูใหสัมภาษณเห็นวาเปนการกีดกันผูพนโทษ
ใหไมสามารถอยูรวมกับคนในสังคมได และเม่ือผูพนโทษขาดโอกาสจากสังคมก็อาจหันหลัง
กลับไปหาโอกาสกระทําผิดซํ้าอีก 
      คําตอบขอท่ี 4 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากมีกฎหมายเฉพาะกําหนดการหาม
เลือกปฏิบัติ จะเปนประโยชนตอผูพนโทษ ชวยทําใหผูพนโทษมีความเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป 
สวนในเร่ืองความรูสึกของคนในสังคมยังคงตองปลูกฝงและปรับทัศนคติของคนในสังคมวาทุกคน
ยอมมีโอกาสกระทําผิดได เพื่อเปดโอกาสใหผูพนโทษกลับเขาสังคมไดอยางปกติสุข 
               (8)  ผูไมประสงคออกนาม รับราชการศาลฎีกา 
      ในสวนของความคิดเห็นท่ัวไป สรุปไดวา ผูใหสัมภาษณไมเห็นดวยวาผูพน
โทษจากทัณฑสถานมักจะไมไดรับโอกาสจากสังคมแตควรมีการปรับทัศนคติของคนในสังคมให
เปนไปในทางท่ีดีกับผูพนโทษ และผูใหสัมภาษณยังเห็นวาผูพนโทษท่ีไดรับการบําบัดฟนฟู
จากทัณฑสถานแลวนั้น จะสามารถใชชีวิตรวมกับคนในสังคมได 
      ในสวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของผูพนโทษ ผูให
สัมภาษณไดตอบคําถาม ดังนี้ 
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      คําตอบขอท่ี 1 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากผูตองโทษไดรับการฝกวิชาชีพหรือ
ไดรับการศึกษาเพ่ิมเติมจะกอใหเกิดผลดี ทําใหผูตองโทษมีโอกาสและทางเลือกในการประกอบ
อาชีพเม่ือพนโทษแลว 
      คําตอบขอท่ี 2 ผูใหสัมภาษณเห็นวา การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหรือเขา
ทํางานโดยเลือกปฏิบัติ ไมเปนการขัดตอหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ เพราะเปนกรณีของ
ความเหมาะสมในแตละเร่ืองไป 
      คําตอบขอท่ี 3 การไมไดรับสิทธิคัดเลือกในการเขาทํางานหรือเขาศึกษาโดย
อางการมีประวัติอาชญากรรมจะกระทําไดหรือไมนั้น ตองพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป 
      คําตอบขอท่ี 4 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากมีกฎหมายเฉพาะกําหนดการหาม
เลือกปฏิบัติ จะเปนประโยชนตอผูพนโทษ  อันเปนการเปดโอกาสแกผูพนโทษในอนาคต 
               (9)  ผูไมประสงคออกนาม รับราชการแผนกงานกฎหมาย 
           ในสวนของความคิดเห็นท่ัวไป สรุปไดวา ผูใหสัมภาษณเห็นดวยวาผูพน
โทษจากทัณฑสถานมักจะไมไดรับโอกาสจากสังคมและควรมีการปรับทัศนคติของคนในสังคมให
เปนไปในทางท่ีดีกับผูพนโทษ และผูใหสัมภาษณยังเห็นวาผูพนโทษท่ีไดรับการบําบัดฟนฟู
จากทัณฑสถานแลวนั้น จะสามารถใชชีวิตรวมกับคนในสังคมไดอีกดวย  
           ในสวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของผูพนโทษ ผูให
สัมภาษณไดตอบคําถาม ดังนี้ 
      คําตอบขอท่ี 1 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากผูตองโทษไดรับการฝกวิชาชีพหรือ
ไดรับการศึกษาเพ่ิมเติมจะกอใหเกิดผลดีอยางมาก โดยเฉพาะความผิดท่ีไมรายแรงมาก เชน 
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย  หากสามารถใหการศึกษาและวิชาชีพ เพื่อนําไปประกอบอาชีพท่ีสุจริต ยอม
เปนประโยชนแกสังคมดวย 
      คําตอบขอท่ี 2 ผูใหสัมภาษณเห็นวา การเลือกปฏิบัติโดยการคัดเลือกบุคคล
เขาศึกษาเปนการขัดตอหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ สวนการเลือกปฏิบัติในการเขาทํางาน
ของภาคเอกชนจะขัดตอหลักความเสมอภาคหรือไม คงตองพิจารณาเปนกรณีไป โดยตองข้ึนอยูกับ
ลักษณะของงาน เชน งานท่ีมีความสําคัญและตองอาศัยความไวเนื้อเช่ือใจ อาจจะตองพิจารณาเปน
พิเศษ  
      คําตอบขอท่ี 3 การไมไดรับสิทธิคัดเลือกในการเขาทํางานหรือเขาศึกษาโดย
อางการมีประวัติอาชญากรรมจะกระทําไดหรือไมนั้น ผูใหสัมภาษณเห็นวา ในสวนของการ
คัดเลือกเขารับการศึกษา การกําหนดคุณสมบัติดังกลาวยอมขัดตอรัฐธรรมนูญ สวนการเขาทํางาน 
ตองพิจารณาเปนกรณีๆ ไปจะเอาขอกําหนดคุณสมบัติมาใชในทุกเร่ืองยอมไมได 

DPU



163 

. 

      คําตอบขอท่ี 4 ผูใหสัมภาษณเห็นวา หากมีกฎหมายเฉพาะกําหนดการหาม
เลือกปฏิบัติ จะเปนประโยชนตอผูพนโทษ  แตก็อาจมีขอยกเวนในบางเร่ืองท่ีสําคัญจริงๆ ได 
  3.  สัมภาษณผูพนโทษ จํานวน 2 ทาน เปนชาย คือ นายไพโรจน โพธ์ิงาม อายุ 46 ป จบ
การศึกษาในระดับประถมศึกษาปท่ี 6 และนายสุธน ตรีเพชร อายุ 65 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
     ในการสัมภาษณบุคคลผูพนโทษ อาจมีบางคําถามท่ีแตกตางจากการสัมภาษณ
กลุมผูปฏิบัติและกลุมนักวิชาการ ดังนั้น จึงจําเปนตองแยกประเด็นคําถามออกมาอีกสวนหนึ่ง โดย
การสัมภาษณไดแบงคําถามออกเปน 2 สวน คือ สัมภาษณขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของบุคคลผูให
สัมภาษณและความคิดเห็นท่ัวไป อันมีลักษณะเปนแบบสอบถามเชิงปริมาณ และสัมภาษณความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของผูพนโทษในการเขารับการศึกษาหรือการเขาทํางาน 
อันมีลักษณะเปนแบบสอบถามเชิงคุณภาพ 
     ในสวนแรกเปนขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของบุคคลผูใหสัมภาษณ และความ
คิดเห็นท่ัวไป เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ แผนกงาน ลักษณะความผิดท่ีไดกระทําและ
บทลงโทษ ท้ังนี้ในสวนแบบสอบถามความคิดเห็นท่ัวไป เชน เห็นดวยหรือไมวาผูพนโทษจาก 
ทัณฑสถานมักจะไมไดรับโอกาสจากสังคม  เห็นดวยหรือไมวาสังคมควรปรับทัศนคติใหเปนไป
ในทางที่ดีแกผูพนโทษ และเห็นดวยหรือไมวาผูพนโทษท่ีไดรับการบําบัดฟนฟูจะสามารถอยู
รวมกับคนในสังคมไดอยางปกติสุข  
     จากการตอบแบบสอบถามดังกลาว สรุปไดวา ผูพนโทษทานแรกกระทํา
ความผิดในขอหา ครอบครองสารเสพติดไวเพ่ือเสพ (ยาบา) ไดรับโทษจําคุก 6 เดือน และอีกทาน
กระทําผิดฐานเปนเจาหนาท่ีกระทําผิดเกี่ยวกับภาษีศุลกากร เปล่ียนจากโทษปรับเปนกักขัง 2 เดือน 
ท้ัง 2 ทาน ใหขอมูลในเบ้ืองตนวามักจะไมไดรับโอกาสจากสังคมและเห็นดวยท่ีจะใหสังคมปรับ
ทัศนคติใหเปนไปในทางท่ีดีแกผูพนโทษ ในสวนของความเห็นท่ีวาผูพนโทษจะอยูรวมกับคนใน
สังคมอยางปกติสุขไดหรือไมนั้น ทานหนึ่งเห็นวาได สวนอีกทานเห็นวาไมได เพราะหากคนใน
สังคมรูวาตนกระทําผิดหรือมีคดีความจําคุก มักจะแสดงทาทางกลัวหรือระแวง 
       ในสวนท่ีสองเปนขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของผ ู พน
โทษในการเขารับการศึกษาหรือการเขาทํางาน ดังนี้ 
     คําถามขอ 1 ทานเห็นวาการปฏิบัติภารกิจของกรมราชทัณฑท่ีมีการใหโอกาส
ทางการศึกษาและการฝกวิชาชีพใหแกผูตองโทษจะกอใหเกิดผลดีตอผูตองโทษหรือไม อยางไร 
     ทานแรกตอบวา เกิดผลดี ทําใหมีความรู โดยตนไดฝกวิชาชีพเกี่ยวกับการทํา
กระดาษเงิน กระดาษทอง เพื่อใชในการไหวบรรพบุรุษของคนจีน สวนอีกทาน เนื่องจากไดรับโทษ
กักขัง จึงใหทําประโยชน เล็กๆ นอยๆ เชน พัฒนาพื้นท่ีโดยรอบสถานกักขัง 
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     คําถามขอ 2  เดิมกอนกระทําความผิด ทานไดประกอบอาชีพอะไร และเม่ือพน
โทษแลวทานประกอบอาชีพอะไรมาบาง 
     ทานแรกตอบวา เนื่องจากตนมีความรูระดับประถมศึกษา กอนกระทําความผิด
ตนประกอบอาชีพพนักงานเก็บคาโดยสารรถประจําทาง และเม่ือพนโทษมาแลวตนไดประกอบ
อาชีพขับรถจักรยานยนตรับจางท่ัวไป 
     ทานท่ีสอง  ตอบวากอนกระทําผิด  ตนได เ รียนภาคคํ่า  คณะนิติศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และไดทํางานไปดวย โดยเปนเจาหนาท่ีศุลกากร ท่ีกรมศุลกากร มีหนาท่ี
ตรวจสอบส่ิงของท่ีขนสงมาทางไปรษณีย โดยเคร่ืองบิน วาเปนสินคาตองเสียภาษีหรือไม แตตนถูก
หัวหนาใหดําเนินการนําของท่ีตองเสียภาษีมาทําใหเปนสินคาไมตองเสียภาษี จึงถูกจับกุม ศาล
พิพากษาปรับ แตตนไมมีคาปรับจึงเปล่ียนจากโทษปรับเปนกักขังแทน  เม่ือพนโทษแลวตนก็ถูกให
ออกจากราชการเพราะเปนไปตามกฎระเบียบของหนวยงาน เนื่องจากตนมีมลทินมัวหมองตอ
หนวยงาน และไมไดไปสมัครงานราชการท่ีใดอีก เนื่องจากมีบทกฎหมายหามไวชัดเจน ตนจึงไป
เปนท่ีปรึกษาเกี่ยวกับภาษีใหบริษัทนําเขา – สงออก และออกมาทําธุรกิจสวนตัวดานพลาสติกเอง  
     คําถามขอ 3 ปญหาและอุปสรรคจากการสมัครงานที่ทานไดรับคืออะไร และ
เกิดผลกระทบตอทานหรือไม อยางไร 
     ทานแรก ตอบวา หลังจากพนโทษ ตนยังกลับไปขอทํางานเปนพนักงานเก็บคา
โดยสารรถประจําทางสายเดิมไดพักหนึ่ง เพราะรูจักกับเจาของสายรถโดยสารซ่ึงปกติถาเปนบุคคล
ท่ีมีประวัติอาชญากรรมมาสมัครเขาทํางานใหม เจาของสายรถโดยสารจะไมรับเขาทํางาน เพราะไม
แนใจในความปลอดภัยเร่ืองทรัพยสิน และเนื่องจากตนมีความรูนอย เม่ือออกจากการเปนพนักงาน
เก็บเงินคาโดยสารก็ไดไปทํางานเล็กๆ นอยๆ ท่ีไมมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม เชน เปน
กรรมกรกอสราง แตปจจุบันตนขับรถจักรยานยนตรับจาง เปนงานอิสระ ไมถูกดูถูก และไมตอง
พึ่งพาใคร เม่ือพนโทษออกมาตนไดรับปญหามากมาย โดยเฉพาะจากคนท่ัวไปในสังคมท่ีนอกจาก
จะไมใหโอกาสในเร่ืองตางๆ แลว มักถูกดูหม่ินเสมอมา 
     ทานท่ีสอง ตอบวา ตนไดทําการอุทธณ และถูกสงตัวไปยังสถานกักขังกลาง 
ในชวงเดือน พ.ย. – ธ.ค. และไดรับพระราชทานอภัยโทษออกมา หลังจากพนโทษ ตนก็ไมสามารถ
กลับไปศึกษาตอได จึงตองลาออก และไมสามารถทํางานท่ีกรมศุลกากรได เนื่องจากเปนขาราชการ
ท่ีทําใหหนวยงานมีมลทินมัวหมอง และตนก็ไมสามารถไปสมัครงานกับหนวยงานราชการใดไดอีก 
แมจะมีอายุราชการ มีความรูความสามารถมากพอก็ตาม 
     คําถามท่ี 4 หากมีกฎหมายเฉพาะกําหนดการหามเลือกปฏิบัติตอบุคคลหรือให
ปฏิบัติตอบุคคลอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน ทานคิดวาจะเปนประโยชนตอผูพนโทษหรือไม อยางไร 
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     ท้ังสองทาน เห็นวา เปนประโยชน และอาจทําใหตนมีทางเลือกในการประกอบ
อาชีพท่ีกวางข้ึนได   
     จากแบบสอบถามดังกลาวขางตน สรุปไดวา สวนใหญจะเห็นวาผูพนโทษมักจะ
ไมไดรับโอกาสจากสังคมและเห็นดวยท่ีจะใหสังคมปรับทัศนคติใหเปนไปในทางท่ีดีแกผูพนโทษ 
ในสวนของความเห็นท่ีวาผูพนโทษจะอยูรวมกับคนในสังคมอยางปกติสุขไดหรือไมนั้น สวนใหญ
จะตอบวาไดหรือไมแนใจ มีเพียงสวนนอย ท่ีตอบวาไมได โดยมีเหตุผลวา สภาพแวดลอมในทัณฑ
สถานไมไดเปนการบําบัด แตเปนการสรางความแข็งกระดางใหมากข้ึน 
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ประวัติผูเขียน 

 
ช่ือ-นามสกุล ศรัณยา  กล่ินสุคนธ 
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