สรุปเนื้อหาการบรรยาย
โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในมิติต่างๆ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ หัวข้อ “ตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชน”
โดย ผูช่้ ชว่ ยศาสตราจารย์วิวชิ ัย ศรีรัตน์ อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเสวนา ชั้น ๖ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
***********************************
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้รับเกียรติจำก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิชัย ศรีรัตน์ อำจำรย์ประจำ
คณะนิ ติศำสตร์ มหำวิทยำลัย สุโขทัยธรรมำธิรำช และเป็น ผู้อำนวยกำรศูนย์กฎหมำยสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษำ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช บรรยำยพิเศษหัวข้อ “ตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชน” เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐
ที่ผ่ำนมำ สรุปเนื้อหำสำระสำคัญได้ดังนี้
ความหมายของ “ตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชน”
ตัวชี้ วัดสิ ทธิ มนุ ษยชน คื อ ข้ อมู ลจ ำเพำะเจำะจงที่ ได้ ก ำหนดขึ้นเพื่ อแสดงสภำวะ หรือสถำนะของเป้ ำหมำย
เหตุกำรณ์ กิจกรรม หรือผลลัพธ์ ซึ่งสัมพันธ์กับบรรทัดฐำนหรือมำตรฐำนด้ำนสิทธิมนุษยชน โดยข้อมูลนั้นได้บ่งถึง หรือได้
สะท้ อนหลั กกำรของสิ ทธิมนุ ษยชนและปั ญหำของสิ ทธิมนุ ษยชน และข้ อมู ลเหล่ ำนั้ นสำมำรถใช้ประเมินและติดตำม
ตรวจสอบกำรนำหลักกำรและบรรทัดฐำนสิทธิมนุษยชนมำปรับใช้ในประเทศ
ความสาคัญของ “ตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชน”
กำรมีตัวชี้วัดสิ ทธิมนุ ษยชนที่เหมำะสม จะช่วยให้ คณะกรรมกำรสิ ทธิมนุษ ยชนแห่ งชำติ สำมำรถสอดส่ อง
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับพันธะหน้ำที่และแผนพัฒนำสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ รวมทั้งยังช่วยให้
รัฐบำลได้มีเครื่องมือในกำรจัดทำรำยงำนสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนต่อคณะกรรมำธิกำรสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
นอกจำกนี้ ตัวชี้วัดยังสำมำรถน ำไปสู่ กำรเปลี่ยนมุมมองเรื่องสิทธิมนุษยชนจำก “เยียวยำกำรละเมิด ” เป็น
“กำรป้องกันกำรละเมิด” และเปลี่ยนระบบรำยงำนกำรประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนจำกระบบ “กำรรำยงำนที่มี
ลักษณะเป็นนำมธรรม เชิงคุณภำพ และอัตตำวินิจฉัย” มำเป็น “กำรรำยงำนที่เป็นระบบมีข้อมูลหลักฐำนอ้ำงอิงที่จัดเก็บ
โดยเจ้ำของข้อมูล และอยู่บนฐำนสิทธิที่สอดคล้องกับบรรทัดฐำนสิทธิมนุษยชนสำกล”
การพัฒนาตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
ตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชน เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินกำรปฏิบัติตำม “พันธกรณีระหว่ำงประเทศของรัฐ ” ดังนั้น
พื้นฐำนที่ใช้ในกำรพัฒนำตัวชี้วัดคือ “กรอบทำงกฎหมำยระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชน” โดยกฎหมำยสิทธิมนุษยชน
กำหนดให้ มี ก ำรรำยงำนสถำนกำรณ์ สิ ท ธิม นุ ษ ยชน เพื่ อ ช่ว ยให้ รัฐ บำลได้ ป ระเมิน ตัว เองว่ำได้ ด ำเนิ น กำรคุ้ม ครอง
สิทธิมนุษยชนให้มีประสิทธิภำพเพียงใด และยังมีส่วนที่จะต้องแก้ไขอย่ำงไรบ้ำง
ปัญหำสำคัญในกำรประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน คือ รัฐภำคีมักรำยงำนข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์ หรือ
ให้ข้อมูลที่ไม่มีควำมเชื่อมโยงกับพันธะหน้ำที่ของรัฐ หรือเสนอตัวชี้วัดเชิงสถิติที่ไม่สำมำรถนำไปสู่กำรสรุปกำรปฏิบัติ
ตำมพันธะหน้ำที่สิทธิมนุษยชนได้ ทั้งนี้ เนื่องจำก “สิทธิมนุษยชน” เป็นคำที่มีควำมหมำยกว้ำง และไม่ชัดเจนเกี่ยวกับ
ขอบเขตเนื้อหำ และพันธะหน้ำที่ของรัฐที่มีต่อสิทธิแต่ละประเภท
กำรปรับใช้เกณฑ์มำตรฐำนด้ำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศขึ้นอยู่กับสภำพทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ทีแ่ ตกต่ำงกันของแต่ละประเทศ ซึ่งกำรจัดทำตัวชี้วัดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐำนของพันธะหน้ำที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับสิทธิด้ำนต่ำงๆ

๒
อย่ ำงชัดเจนและครอบคลุ มทุ กด้ำนจะช่ว ยในกำรประเมิ นสถำนกำรณ์ สิ ทธิมนุษ ยชนได้ตรงประเด็น อั นจะนำไปสู่
กำรดำเนินกำรด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ดียิ่งขึ้น
พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐ
ภำยใต้กฎหมำยระหว่ำงประเทศ รัฐมีหน้ำที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ๓ ด้ำน คือ
๑) หน้ ำ ที่ ในกำรเคำรพสิ ท ธิ (duty to respect) เป็ น หน้ ำ ที่ เชิ ง ลบ ซึ่ งรั ฐ จะต้ อ งไม่ ขั ด ขวำงบุ ค คลที่ เป็ น
ผู้ทรงสิทธิในกำรที่บุคคลนั้นใช้สิทธิ เช่น
- สิทธิในครอบครัว รัฐจะต้องไม่แทรงแซงกำรใช้ชีวิตในครอบครัวทุกแบบ
- สิทธิด้ำนสุขภำพ รัฐต้องเคำรพสิทธิของบุคคลในกำรเลือกที่จะรับกำรรักษำหรือดูแลสุขภำพของตัวเอง
๒) หน้ ำ ที่ ในกำรปกป้ อ งคุ้ ม ครอง (duty to protect) รั ฐ มี ห น้ ำ ที่ ต้ อ งปกป้ อ งคุ้ ม ครองไม่ ให้ บุ ค คลที่ เป็ น
ผู้ทรงสิทธิถูกละเมิดจำกบุคคลที่สำม เช่น
- สิทธิในชีวิต โดยกำรมีกฎหมำยอำญำบัญญัติให้กำรฆ่ำหรือกำรทำร้ำยร่ำงกำยเป็นควำมผิด
- สิ ท ธิในอำหำร รั ฐ ต้ องมีม ำตรกำรเกี่ย วกับ ควำมปลอดภั ยทำงอำหำร หรือมำตรกำรป้ องกัน กำรผู กขำด
ทำงตลำด เพื่อให้คนได้เข้ำถึงอำหำรในรำคำที่เหมำะสม
๓) หน้ำที่ในกำรให้สิทธินั้นเป็นจริง (duty to fulfil) เป็นหน้ำที่เชิงบวก ซึ่งรัฐจะต้องจัดหำหรือดำเนินกำรใดๆ
เพื่อให้ผู้ทรงสิทธิได้บรรลุถึงสิทธิที่บุคคลนั้นมี เช่น
- สิทธิที่จะมีทนำยในคดีอำญำ ในกรณีที่จำเลยไม่สำมำรถจ้ำงทนำยควำมได้ รัฐจะต้องมีโครงกำรทนำยอำสำ
หรือรัฐจ่ำยค่ำทนำยให้
- สิทธิในกำรศึกษำ รัฐมีนโยบำยให้กำรศึกษำแบบให้เปล่ำแก่เด็กทุกคน หรือกำรจัดโครงกำรให้ทุนกู้ยืมเรียน
ในระดับอุดมศึกษำ
กล่ำวคือ ตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนที่ดีต้องสะท้อนหน้ำที่ของรัฐทั้ง ๓ ด้ำนดังกล่ำวข้ำงต้น ซึ่งองค์กรระหว่ำงประเทศ
หลำยองค์กรได้ใช้เป็นกรอบในกำรประเมินพันธะหน้ำที่ด้ำนสิทธิมนุษยชนของรัฐ
ข้อเสนอแนะ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิชัย ศรีรัตน์ ได้กล่ำวสรุปและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
๑) คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ควรกำหนดให้มีหน่วยงำนหรือบุคคล ทำหน้ำที่รวบรวมและประมวลข้อมูล
ที่ ได้ รั บ จำกหน่ ว ยงำนที่ เป็ น เจ้ ำของข้ อ มู ล หรื อ หน่ ว ยงำนที่ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ในลั ก ษณะที่ เป็ น Clearing House ขึ้ น
โดยเฉพำะ
๒) คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ควรจะออกแบบ ประเภท ลักษณะ ของข้อมูลที่ต้องกำร ทั้งข้อมูล
เชิ งปริ ม ำณ และข้ อ มู ล เชิ งคุ ณ ภำพ รวมทั้ ง ก ำหนด “กระบวนกำรกำรรำยงำนข้ อ มู ล (Reporting procedure)”
ตลอดจนระยะเวลำในกำรรำยงำน เพื่อให้หน่วยงำนที่เป็นเจ้ำของข้อมูล หรือหน่วยงำนที่จัดเก็บข้อมูล ส่งข้อมูล
๓) คณะกรรมกำรสิทธิมนุ ษยชนแห่ งชำติ ควรประสำนงำนและขอควำมร่วมมือกับส ำนักงำนสถิติแห่ งชำติ
ในกำรก ำหนดลั กษณะของข้อ มู ล หรื อ ออกแบบควำมต้ องกำรประเภทของข้ อมู ล เพื่ อ ให้ ส ำนั ก งำนสถิ ติแ ห่ งชำติ
เป็นผู้สำรวจและจัดเก็บข้อมูล สำหรับใช้ประโยชน์ในกำรวิเครำะห์เกณฑ์ตัวชี้วัดทำงด้ำนสิทธิมนุษยชน
๔) คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และหน่วยงำนของรัฐบำล ควรเผยแพร่ตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนให้กับ
ประชำชนทั่ วไปได้รับ ทรำบ เพื่ อให้ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ องค์ป ระกอบและสำระของสิ ทธิอันเป็น ประโยชน์
ในกำรปกป้องสิทธิของตนเอง และเพื่อประโยชน์ในกำรติดตำมกำรดำเนินงำนของรัฐในด้ำนสิทธิมนุษยชน
๕) คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ควรจัดอบรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชน
แก่เจ้ ำหน้ ำที่ ของส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรสิ ทธิม นุ ษยชนแห่ งชำติ โดยเฉพำะเจ้ ำหน้ ำที่ ที่ เกี่ย วข้องในกำรประเมิ น
ตรวจสอบกำรดำเนินงำนของรัฐ หรือเจ้ำหน้ำที่ที่วินิจฉัยคำร้องเรียนว่ำมีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน

๓
๖) คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และหน่วยงำนของรัฐ ควรจัดให้มีกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ ให้สำมำรถนำตัวชี้วัดไปปรับใช้กับกำรดำเนินงำน และควรมีกำรจัดทำคู่มือ (Manual)
หรือ คำแนะนำ (Guideline) ในกำรนำไปใช้สำหรับหน่วยงำนระดับปฏิบัติกำร

***********************************

