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คำนำ

ทุกวันนี้เราสังเกตไดวา มีกลุมชนตางๆ หลากหลายที่เดินขบวนหรือชุมนุมกัน
เพื่อเรียกรองสิทธิที่เขาวาเปนของเขา เราเองแตละคนอาจเคยทำเชนนั้นอยูเหมือนกัน 
แตเราก็พบดวยวาบางทีการเคลื่อนไหวเหลานั้นก็นำไปสูการทะเลาะกัน ขัดแยงกัน 
จนถึงกับมีความรุนแรงตอกันเกิดขึ้นดวยซ้ำ แทนที่จะเอื้ออำนวยตอการใชชีวิต
อยูรวมกนัอยางสงบสขุ บางคนอาจจะบอกวามนัตองเปนไปเชนนีแ้หละ บางคนบอกวา
การรณรงคเคลื่อนไหวอยางนั้นควรหยุดไดแลว “อยาชักใบใหเรือเสีย” และอื่นๆ 
อีกมากหลายเรื่อยไป

จะไมดีกวาหรือถาเราจะ “หยุดฟง ฟงใหไดยิน และคิดคำนึง” รวมทั้งถามใหลึกลง
ไปในจิตวิญญาณของเราวา เรามีอะไรรวมกัน? 

หนังสือเลมนี้เปดฉากดวยประเด็นนี้เลยทีเดียว ดวยการบอกวา “คนทุกคนมี 
‘คุณคาภายใน’” หรือ ‘ศักดิ์ศรี’ หรือ “เกียรติ” เปนของตนเองซึ่งเกิดขึ้นมาพรอมกับ
เกียรติของมนุษย แลวบอกตอไปวา “แนวคิดสิทธิมนุษยชน” จึงหมายถึง 
เสรีภาพ ของความเปนมนุษยอันควรคาแกการเคารพที่สมาชิกทุกคนพึงมี (หนา 2 
ผมเปนผูเนนคำ) 

ผมอานแลวเขาใจวาอยางนี้ สิ่งที่มนุษยเรามีเหมือนกันหมด คือ เสรีภาพ มากกวา
ที่จะเปน สิทธิ กลาวอยางหนึ่งไดวา เราตางเกิดมามีเสรีภาพ โซตรวนที่ฉุดรั้งเรา
ไวนั้นเกิดขึ้นทีหลัง ทำไมจึงมีการกลาวเชนนี้?

ประวตัศิาสตรความคดิตะวนัตกไดมขีอสรปุวา มนษุยมคีวามแตกตางจากสตัวโลกอืน่ๆ
ตรงที่เรามีความสามารถที่จะคิด ที่จะใชเหตุผล และจึงสรางสรรคและพัฒนาตนเองได 
นี่คือคุณลักษณะที่เรามีเหมือนกันหมด และคุณลักษณะนี้ก็คือสิ่งที่เราควรที่จะได
เคารพในมนุษยคนอื่น “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” มีความหมายอยางนี้ 

ดังนั้น ผมจึงเลือกที่จะใชวา ‘เสรีภาพและสิทธิ’ แทนที่จะเปน ‘สิทธิและเสรีภาพ’ 
เพราะจากที่กลาวมา สิทธิเกิดขึ้นหลังเสรีภาพ ‘สิทธิมนุษยชน’ ก็คือสิ่งที่ผูคนจาก
มุมตางๆของโลกไดรวมกันแยกแยะออกมาใหเห็นวาเสรีภาพที่มนุษยเรามีมาแต
กำเนิดนั้น คือ อะไรบาง
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แต ‘สิทธิมนุษยชน’ ไมไดเปนแนวคิดตะวันตกหรอกหรือ? หลายคนมีคำถามนี้
อยูในใจไมมากก็นอย

ผมขอตอบวา แมวาแนวคิดสิทธิมนุษยชนจะไดรับการประกอบขึ้นในตะวันตก 
เพราะผูคนจากมุมตางๆของโลกไปประชุมถกกันที่นั่น วามนุษยเรามีเสรีภาพอะไร 
และจึงมีสิทธิอะไรบาง แตนั่นไมไดจำเปนตองหมายความวา สิทธิมนุษยชนเปน
แนวคิดตะวันตกเทานั้น

บางที นี่อาจไมใชคำตอบที่ดีนัก หนังสือเลมนี้พยายามตอบในอีกรูปแบบหนึ่ง 
ซึ่งจะวาไป งายกวา ตรงกวา ดวยซ้ำ คือ โดยการนำวจนะจากศาสนา 8 ศาสนา 
(หรือระบบความเชื่อ) มาจัดวางใหเห็น (ที่หนา 5) วา ตางก็ชูศีลธรรมจรรยาอยางหนึ่ง
เหมือนกัน คือ ใหเราปฏิบัติตอคนอื่นดวยความเคารพ เพราะวาเขาก็เปนมนุษย
เหมือนกับเรา นี่คือสิ่งที่บรรดานักคิดหรือศาสดาผูยิ่งใหญของโลกสรุปไว หลังจาก
ที่ทานไดตั้งสติ คิดคำนึงดวยปญญาแลว 

ดังนั้น วัตถุประสงคหนึ่งของหนังสือเลมนี้ก็คือ การชักชวนใหทานผูอานสืบคน
ลงไปในจิตวิญญาณของทานวา ในวัฒนธรรม ศาสนา และวิถีชีวิตของผูคนในสังคม
ไทยเราเองนั้น มีเคาความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับเสรีภาพและสิทธิของมนุษยอยูที่กนบึ้ง
หรือไมประการใด เชน แตกอนนี้ผูใหญมักสอนวา “อยาเบียดเบียนกัน” เปนตน 
ขอทานไดพิจารณาวา ในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ตลอดจนกระบวนการทางสังคม
และการปกครองของไทยเรานั้นไปกันได หรือฉีกแนวออกจากความรูสึกนึกคิด
ดงักลาว  สดุทาย ขอเชญิชวนใหทานไดเปรยีบเทยีบขอคนพบของทานกบัสิง่ทีห่นงัสอืนี้
เรียกวา “กฎหมายระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน” (international human 
rights law) 

เราไดพยายามทำใหขั้นตอนสุดทายนี้งายขึ้น โดยการเรียงลำดับบรรดาสิทธิและ
เสรีภาพตางๆ ที่เปนที่ยอมรับกันระหวางประเทศไว เปนตอนๆ พรอมคำอธิบายสั้นๆ
แตไดใจความสำคัญ โดยไดจัดทำตารางแสดงบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับแตละสิทธิ 
แตละเสรีภาพ จากกฎหมายระหวางประเทศ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2550 ไวดวย เพื่ออำนวยความสะดวก

สถาบันสิทธิมนุษยชนแหงเอเชีย หวังวาหนังสือเลมเล็กๆนี้จะชวยใหทานสามารถ
เขาใจสิทธิของทานในฐานะสิทธิมนุษยชนไดงายขึ้น โดยกรุณาอยาลืมวา แทที่จริง 
สิทธิมนุษยชนนั้นเปนการแยกแยะวาเรามีเสรีภาพเชนใด ในฐานะที่เปนมนุษย 
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เพื่อเสรีภาพ(เหลานั้น) จะไดมีโอกาสเปนรูปธรรมขึ้นมา หากเขาใจเชนนี้วาสิทธิ
กค็อืสิง่ทีเ่ชือ่มรอยมนษุยเราไวดวยกนั แทนทีจ่ะเปนสิง่ทีท่ำใหเราแตกแยกกนั กน็าจะ
เปนไปไดมากขึ้นที่เราจะอยูรวมกันไดโดยสงบสันติดวยเหตุที่เรามีระบบคานิยม
ที่เรียกวา  ‘สิทธิมนุษยชน’ รวมกัน โดยที่ระบบคานิยมนี้ ตั้งอยูบนฐานเดียวกันเชิง
จริยธรรมกับศาสนาและระบบความเชื่อตางๆ บรรดามีในโลกมนุษย

สวนทานที่ทำงานดานสิทธิมนุษยชน นาจะพบวาหนังสือเลมนี้สามารถใชเปน ‘คูมือ’ 
ของทาน ไวใชประกอบการเจรจาตอรองใหมีการยอมรับและการปกปองคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพมากขึ้นในแตละกรณี และพื้นที่ ทั้งนี้ใครเรียนเสนอวาทัศนคติ
ที่เปนอุดมคติในการทำงานดานสิทธิมนุษยชน ไมไดมีเพียงแตการตอตานทาที
และการกระทำของรัฐ ที่ละเลยหรือไมยอมทำหนาที่ตามพันธกรณีในการปกปอง
คุมครองสิทธิมนุษยชน อีกทั้งการตอตานนั้น บางครั้งอาจไมใชวิถีทางที่ดีที่สุด 
หากแตเราสามารถใชวิธีกระตุนเตือน ใหกำลังใจ และรวมทำงานกับรัฐไดดวย 
หากการทำเชนนั้นเปนไปเพื่อเปาหมายรวมกันในนามของมนุษยชาติและ
มนุษยธรรม 

แนนอน สถาบันสิทธิมนุษยชนแหงเอเชีย พรอมเสมอที่จะนอมรับคำวิจารณที่
สรางสรรคอันจะเปนประโยชนแกการปรับปรุงแกไขหนังสือเลมนี้

สดุทายนี ้ผมขอแสดงความชืน่ชมในความอตุสาหะพยายามของคณุกลัปปลดัดา ดตุตา 
ผูอำนวยการสถาบันฯ คุณโสธรสินี สุภานุสร ผูประสานงาน และทานอื่นๆ ซึ่งได
อำนวยใหหนังสือเลมนี้ไดเผยโฉมสูบรรณพิภพ

    รศ.ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล
   ประธานสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงเอเชีย
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อภิธานศัพท

การภาคยานุวัติ ‘การภาคยานุวัติ’ เปนการยินยอมของรัฐวาตกลงมีตาม
ขอผูกพันทางกฎหมาย ตามขอตกลงของสนธิสัญญา
เฉพาะนั้นๆ ซึ่งมีผลตามกฎหมายเชนเดียวกับการให
สัตยาบัน แตการภาคยานุวัตินี้กระทำขึ้นโดยไมไดมีการ
ลงนามในสนธิสัญญานั้นมากอน 

ขอตกลง ขอตกลงลายลักษณอักษรที่เปนทางการระหวางรัฐภาคี
ที่รัฐตองแสดงการดำเนินการ หรือที่เรียกวาสนธิสัญญา
หรือกติกา

ปฏิญญา คำแถลงโดยรัฐที่ไมมีผลผูกพันทางกฎหมาย

ขอคิดเห็นทั่วไป สรางหรือออกโดยโครงสรางคณะกรรมการประจำสนธิ
สัญญาหรือกติกานั้นๆเพื่อขี้แจงความหมายและเนื้อหา
ของสิทธิและหนาที่ / พันธกรณี

การไดรับยกเวน
จากการลงโทษ/
การอภัยโทษ 

ความเปนไปไมไดโดยพฤตินัยหรือนิตินัย ของการนำ
ผูกระทำผิดหรือผูกระทำการละเมิดมารับโทษ ไมวา
จะเปนกระบวนการทาง อาญา, แพง, ปกครอง หรือ 
การพิจารณาความทางวินัย มันเกิดขึ้นจากความลมเหลว
ของรัฐในการปฏิบัติตามพันธกรณีในการตรวจสอบการ
ละเมิด เพื่อนำไปสรางมาตรการที่เหมาะสมกับผูกระทำ
ความผิดและจัดเตรียมมาตรการเยียวยาที่เหมาะสมกับ
เหยื่อของการละเมิด
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ปฏิญญาเชิงตีความ
สนธิสัญญา
ฉบับตางๆ

รัฐอาจจัดทำคำแถลงวาตนมีความเขาใจอยางไรเกี่ยวกับ
เรื่องที่ปรากฏอยูหรือไดรับการตีความไวในสนธิสัญญา
เฉพาะในประเด็นที่จำเพาะ ขอแถลงเชิงสนธิสัญญาเชนวา
นี้แตกตางจากการตั้งขอสงวนตรงที่ไมอางการตัดออกหรือ
เปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่มีผลบังคับในสนธิสัญญานั้น 
วัตถุประสงคของการตีความสนธิสัญญา คือเพื่อให
ความหมายของขอบัญญัติบางประการ หรือทั้งหมดของ
สนธิสัญญามีความชัดเจนขึ้น

สิทธิที่ยกเลิกไมได สิทธิอาจแยกแยะเปนประเภทยกเลิกไดกับประเภทยกเลิก
ไมได ขอ 4 ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง
และสิทธิการเมือง (ICCPR) มอบอำนาจใหรัฐยกเลิก
สิทธิบางอยางได ซึ่งเปนการใหรัฐระงับสิทธินั้นไวเปน
การชั่วคราวไดในภาวะผิดปกติ เชน ในภาวะฉุกเฉิน และ
บนฐานของเงื่อนไขบางประการ รวมทั้งการประกาศภาวะ
นั้นอยางเปนทางการแลว

บรรทัดฐาน
(สิทธิมนุษยชน)

มาตรฐานสำหรับวัดประเมินการกระทำของรัฐ  มาตรฐานนี้
มีกำหนดไวในสนธิสัญญาและปฏิญญาสิทธิมนุษยชน

พันธกรณี / หนาที่ / 
พันธะหนาที่

สิทธิมนุษยชนมีพื้นฐานมาจากความสัมพันธระหวาง 2 
ภาคสวน คือผูที่เรียกรองสิทธิกับผูที่มีพันธกรณีหรือหนาที่
ในการทำใหเกิดการสนองสิทธิ แตละสิทธิมีพันธกรณีเปนคู
ของมัน พันธกรณี/หนาที่แบงออกเปน 3 ระดับดังนี้

พันธกรณีที่จะตองเคารพ : รัฐตองไมทำลายมาตรฐาน

พันธกรณีที่จะตองคุมครอง : รัฐตองหยุดการกระทำการที่
ละเมิดมาตรฐานสิทธิมนุษยชน

พนัธกรณใีนการทำใหทกุคนไดรบัสทิธ ิ : รฐัตองมมีาตรการ
ที่ เหมาะสมในการรับรองวามาตรฐานสิทธิมนุษยชน
ไดบรรลุ

นอกจากพันธกรณีของรัฐแลว บุคคลทุกคนมีหนาที่ในการ
สนับสนุนสิทธิของผูอื่นดวย
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การใหสัตยาบัน การใหสัตยาบัน เปนการกระทำโดยรัฐ ที่ไดเห็นชอบใน
ขอตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายที่ปรากฏอยูในเนื้อหา
ของแตละสนธิสัญญา การใหสัตยาบันในสนธิสัญญา รัฐตอง
ลงนามกอนและดำเนินการเพื่อแกไขกฎหมายภายใน
ประเทศ เมื่อรัฐไดดำเนินการดังกลาวและไดตัดสินใจที่จะ
รวมเปนรัฐภาคีอยางเปนทางการแลว  จึงจัดทำและสงมอบ
สัตยาบันสารตอเลขาธิการสหประชาชาติที่นิวยอรก

การตั้งขอสงวน ขอยกเวนที่รัฐภาคีมีตอสนธิสัญญา (เปนขอกำหนดที่รัฐภาคี
ไมประสงคจะทำตาม) อยางไรก็ตามการตั้งขอสงวนไม
อาจทำลายความหมายหลักของสนธิสัญญา

ผูรายงานพิเศษ ผูเชี่ยวชาญอิสระที่ไดรับการแตงตั้งโดยสภาสิทธิมนุษยชน 
เพื่อดำเนินการตามคำสั่งดานสิทธิมนุษยชน บุคคลเหลานี้
มีหนาที่สำรวจ, ตรวจสอบ, แนะนำและทำรายงานสู
สาธารณะ เกี่ยวกับสถานการณสิทธิมนุษยชนในแตละ
ประเทศหรือเกี่ยวกับปรากฏการณการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อยางใหญหลวงทั่วโลก (คำสั่งประเทศ) ผูรายงานพิเศษ
รายงานขอคนพบและขอ เสนอแนะของตนตอสภา
สิทธิมนุษยชน ในบางครั้งเขาเปนกลไกเดียวที่แจงเตือน
ชุมชนระหวางประเทศให เห็นประเด็นสิทธิมนุษยชน
บางอยาง ผูเชี่ยวชาญทำงานแบบอาสาสมัคร

รัฐภาคี รัฐภาคีตามสนธิสัญญา คือประเทศที่ไดใหสัตยาบันหรือ
ภาคยานุวัติ ในแตละสนธิสัญญา และจึงมีขอผูกพันตาม
ขอกำหนดในสนธิสัญญาเหลานั้น

องคกรสนธิสัญญา คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญอิสระที่ไดรับการแตงตั้ง เพื่อทำ
การตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐภาคีตามสนธิสัญญา
ระหวางประเทศหลักๆวาดวยสิทธิมนุษยชน ที่เรียกวา 
‘องคกรสนธิสัญญา’ ก็เพราะแตละองคกรไดรับการแตงตั้ง
ขึ้นตามขอกำหนดของแตละสนธิสัญญา แตมีการเรียก
องคกรเหลานี้วา  “คณะกรรมการ” หรือ “องคกรตรวจสอบ
สนธิสัญญา” ดวย
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การละเมิด
สิทธิมนุษยชน

ความลมเหลวของรัฐเนื่องในพันธกรณีหนึ่งใดของรัฐภายใต
บรรทัดฐานสิทธิมนุษยชน สวนในกรณีที่การกระทำของ
บุคคลหรือกิจการที่เปนเอกชน หรือนิติบุคคลทำใหเสียสิทธ ิ
รัฐมีหนาที่ที่จะสรางมาตรฐานที่เหมาะสม หรือระแวดระวัง, 
ปกปอง, ลงโทษ, สืบคน หรือแกไขผลอันเปนโทษจากการ
กระทำนั้นๆ ความลมเหลวที่จะมีมาตรการที่เหมาะสมหรือมี
การระแวดระวังดังกลาวนับเปนการละเมิดสิทธิโดยรัฐ
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á»Å¤ÓÇ‹Ò ‘human dignity’ Ç‹Ò ‘ÈÑ¡´ÔìÈÃÕ¤ÇÒÁà»š¹Á¹ØÉÂ �’ ́ ŒÇÂàËμ Ø·ÕèÇ‹Ò 
ã¹»˜¨¨ØºÑ¹ àÃÒÁÑ¡¨Ð¤ØŒ¹à¤Â¡Ñº¡ÒÃãªŒ¤ÓÇ‹Ò ‘ÈÑ¡´ÔìÈÃÕ’ ã¹»ÃÐâÂ¤·ÕèÇ‹Ò 
“ÍÂ‹Ò´ÙËÁÔè¹ÈÑ¡´ÔìÈÃÕ¡Ñ¹¹Ð!” ·ÕèãªŒã¹ÀÒÇ¡ÒÃ³ �·Õèμ ŒÍ§ÁÕ¡ÒÃ¢Ù‹¡ÅÑºàÁ×èÍÃÙŒÊÖ¡
Ç‹Òμ¹¶Ù¡¡ÃÐ·ºËÃ×Í¶Ù¡ÅÐàÁÔ´ áÅÐ¨Ö§à»š¹¡ÒÃ¡Å‹ÒÇ´ŒÇÂÍÒÃÁ³ �àÊÕÂÁÒ¡            
·ÓãËŒàËμ Ø¼ÅàÅ×Í¹ËÒÂä» ¼Á¤Ô´Ç‹Ò ¤ÓÇ‹Ò ‘à¡ÕÂÃμ Ô’ (â´ÂäÁ‹ÁÕ¤ÓÇ‹Ò ‘ÂÈ’ 
μ ‹Í·ŒÒÂ) ÍÒ¨¨ÐàËÁÒÐ¡Ç‹Ò áμ ‹¡çäÁ‹á¹‹ã¨Ç‹Ò ¤¹ÃØ‹¹ËÅÑ§ã¹»˜¨¨ØºÑ¹¨Ðà¢ŒÒã¨
ËÃ×ÍäÁ‹Ç‹Ò áμ ‹à´ÔÁ¹Ñé¹ ÅÖ¡æáÅŒÇ “à¡ÕÂÃμ Ô” äÁ‹ä´Œà»š¹ÊÔè§·Õè¤¹Í×è¹ãËŒàÃÒ
à·‹Ò¹Ñé¹ ËÒ¡áμ ‹à»š¹ÊÔè§·ÕèàÃÒμ ŒÍ§ “ÃÑ¡ÉÒ” àÍ§´ŒÇÂ â´Â¡ÒÃÇÒ§μ ÑÇãËŒ
μ ÑÇàÃÒàÍ§áÅÐ¤¹Í×è¹àËç¹Ç‹ÒàÃÒÁÕà¡ÕÂÃμ Ô àª‹¹ ¶ŒÒàÃÒÀÙÁÔã¨Ç‹ÒàÃÒà»š¹¤¹
·Õè»ÃÐ¡ÍºÊÑÁÁÒÍÒªÕÇÐ àÃÒ¡çμ ŒÍ§äÁ‹â¡§àÅç¡â¡§¹ŒÍÂ(ËÃ×Íâ¡§ãËÞ‹) 
àÃÒ¨Ö§¨ÐÃÑ¡ÉÒà¡ÕÂÃμ Ô áÅÐÁÕà¡ÕÂÃμ ÔÍÂÙ‹ä´Œà»š¹μ Œ¹ ÊÔ·¸Ôã¹°Ò¹ÐÁ¹ØÉÂ �
¢Í§àÃÒ¡çàª‹¹¡Ñ¹ à»š¹ÊÔè§·Õèμ ŒÍ§ “ÃÑ¡ÉÒ” áÅÐÊ‹Ç¹Ë¹Öè§ «Öè§¹ÑºÇ‹Òà»š¹Ê‹Ç¹
ÊÓ¤ÑÞ¢Í§¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¹Ñé¹¡ç¤×Í ¡ÒÃÇÒ§μ ÑÇ¢Í§àÃÒàÍ§ ÍÂ‹Ò§·ÕèÊÁ¡Ñº
·Õèà»š¹Á¹ØÉÂ � ¼ÙŒÁÕ»˜ÞÞÒ ¤ÇÒÁ¤Ô´áÅÐàËμ Ø¼Å¹Ñè¹àÍ§ ¨Ö§½Ò¡äÇŒ
ãËŒμÃÔμÃÍ§¡Ñ¹μ ‹Íä» 

แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน

ปจเจกบคุคลทกุๆ คนยอมม ี‘คณุคาภายใน’ หรอื ‘ศกัดิศ์ร’ี หรอื ‘เกยีรต’ิเปนของตนเอง 
คุณลักษณะดังกลาวซึ่งเกิดขึ้นมาพรอมกับเกียรติของมนุษยจะตองไดรับความเคารพ
จากผูอื่นและในขณะเดียวกันก็เปนหนาที่ของตนเองที่จะตองใหเกียรติผูอื่นดวย
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แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนจึงหมายถึงเสรีภาพของความเปนมนุษยอันควรคา
แหงการเคารพที่สมาชิกทุกๆ คนในสังคมพึงมี เสรีภาพดังกลาวรวมไปถึงเสรีภาพ
จากการถูกทรมาน เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการนับถือศาสนา 
เปนตน นอกจากนั้น สิทธิมนุษยชนยังกำหนดสิ่งที่จำเปนหรือการรับประกันใน
เรื่องตางๆ เชน สิทธิในความปลอดภัยของชีวิต สิทธิดานอาหาร การศึกษา หรือ
สุขภาพซึ่งทำใหผูคนสามารถดำรงชีวิตอยูไดอยางมีเกียรติและแสดงออกถึงคุณคา
ภายในของตนเอง

การใหความเคารพเกียรติของมนุษยนั้นเปนพื้นฐานของแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน 
อยางไรก็ตาม แนวคิดเกี่ยวกับเกียรติของมนุษยไมสามารถใหคำจำกัดความได
โดยงาย เพราะกลุมคน วัฒนธรรมและศาสนาที่ตางกันอาจมีความเขาใจประเด็น
ดังกลาวโดยเฉพาะเปนของตนเอง ดังเชนภูมิหลังทางการพัฒนาของสิทธิมนุษยชน
ไดแสดงใหเห็นมาตั้งแตอดีตวาความคิดและการถือปฏิบัติดานสิทธิมนุษยชนได
กอรางสรางความเขาใจเกี่ยวกับเกียรติของมนุษยใหเปนรูปธรรมเรื่อยมา และ 
‘ความสามารถในการดำรงชีวิตที่มีเกียรติ’ ยังไดกอใหเกิดพลังดานศีลธรรมในการ
ถือปฏิบัติดานสิทธิมนุษยชนอีกดวย

àª‹¹à´ÕÂÇ¡Ñºμ Œ¹Í‹Í¹«Öè§ÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾·Õè¨Ðàμ ÔºâμáÅÐáº‹§ºÒ¹à»š¹äÁŒãËÞ‹
Á¹ØÉÂ �·Ø¡æ ¤¹Â‹ÍÁÁÕ¤Ø³¤‹ÒÀÒÂã¹ËÃ×ÍÈÑ¡ÂÀÒ¾ÍÂÙ‹ã¹μ ÑÇàÍ§ ËÒ¡μ Œ¹Í‹Í¹
μ ŒÍ§¡ÒÃ´Ô¹ áÊ§ÍÒ·ÔμÂ � ¹éÓáÅÐ¡ÒÃ»¡»‡Í§¨Ò¡àª×éÍâÃ¤áÅÐÊÑμÇ �ÃŒÒÂà¾×èÍ
ãËŒÊÒÁÒÃ¶àμ Ôºâμä´Œàμ çÁ·Õè©Ñ¹ã´ Á¹ØÉÂ �¡çμ ŒÍ§¡ÒÃÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ·ÕèàÍ×éÍãËŒ
ÊÒÁÒÃ¶áÊ´§ÍÍ¡¶Ö§¤Ø³¤‹ÒÀÒÂã¹áÅÐà¡ÕÂÃμ Ô¢Í§μ¹àÍ§©Ñ¹¹Ñé¹ 
ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ´Ñ§¡Å‹ÒÇ¨Ö§ÊÃŒÒ§¢Öé¹ÁÒ¨Ò¡àÊÃÕÀÒ¾áÅÐÊÔ·¸Ô
μ ‹Ò§æ ÃÇÁàÃÕÂ¡Ç‹ÒÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹
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หลักการสากลของสิทธิมนุษยชน

หลักการสากลของสิทธิมนุษยชนเนนวามนุษยทุกๆ คนมีสิทธิและเกียรติเทาเทียมกัน 
รวมทั้งมีสิทธิและเสรีภาพในทุกดานโดยปราศจากการแบงแยกทางเผาพันธุ สีผิว 
ภาษา เพศ ศาสนา ความคิดความเชื่อดานการเมือง สัญชาติหรือที่มาทางสังคม 
ทรัพยสิน สถานภาพทางการกำเนิดหรือสถานภาพอื่นๆ

หลักการสากลดังกลาวหยั่งรากลึกในทุกๆวัฒนธรรมและศาสนาทั่วโลกซึ่งทั้งหมด
ลวนมีความเชื่อแบบเดียวกันในจริยธรรมของความเปนมนุษย นั่นคือ มนุษยควรให
เกียรติซึ่งกันและกัน

4 หลักการสากลของสิทธิมนุษยชน



วจนะเกี่ยวกับจริยธรรมของความเปนมนุษยจากมุมมองของศาสนาและ

วัฒนธรรมตางๆ ทั่วโลก 
(·ÕèÁÒ: Amnesty International 1992 : Ë¹ŒÒ10-11)

ศาสนาพราหมณ “¨§ÍÂ‹Ò·ÓÊÔè§ã´á¡‹¼ÙŒÍ×è¹«Öè§à»š¹ÊÔè§·Õè·ÓãËŒàÃÒμ ŒÍ§
à¨çº»Ç´ËÒ¡ÁÕ¼ÙŒÍ×è¹·ÓÊÔè§¹Ñé¹á¡‹μ ÑÇàÃÒàÍ§” (ÁËÒÀÒÃμÐ)
ศาสนาพุทธ “ÍÂ‹Ò·ÓãËŒ¼ÙŒÍ×è¹à¨çº»Ç´ã¹àÁ×èÍàÃÒàÍ§¡çäÁ‹ÍÂÒ¡à¨çº»Ç´
àª‹¹¹Ñé¹” (ÍØ·Ò¹ÇÃÃ¤ º··Õè 5 ¢ŒÍ 18)
ศาสนาคริสต “¨§»¯ÔºÑμ Ôμ ‹Í¼ÙŒÍ×è¹àËÁ×Í¹¡Ñº·Õè·‹Ò¹»ÃÒÃ¶¹ÒãËŒà¢Ò»¯ÔºÑμ Ô
μ ‹Í·‹Ò¹” (¾ÃÐ¤ÑÁÀÕÃ �ÀÒ¤¾Ñ¹¸ÊÑÞÞÒãËÁ‹ àÁ·¸ÔÇ º··Õè 7 ¢ŒÍ 12)
ลัทธิขงจื้อ “ÍÂ‹Ò·Óμ ‹Í¼ÙŒÍ×è¹ã¹ÊÔè§·Õè·‹Ò¹äÁ‹μ ŒÍ§¡ÒÃãËŒà¢Ò»¯ÔºÑμ Ôμ ‹Í
·‹Ò¹àÍ§” (Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÇÁº·Ê¹·¹ÒÊÑé¹æ àÅ‹Á·Õè 15 Ë¹ŒÒ·Õè 23)
ศาสนาอิสลาม “·‹Ò¹ËÒãª‹¼ÙŒÁÕÈÃÑ·¸ÒäÁ‹¨¹¡Ç‹Ò·‹Ò¹¨Ðμ ŒÍ§¡ÒÃãËŒ¾Õè¹ŒÍ§
Ã‹ÇÁâÅ¡ä´ŒÃÑºÊÔè§·Õè·‹Ò¹àÍ§μ ŒÍ§¡ÒÃä´ŒÃÑº” (Ç¨¹Ð¢Í§ÁØÎÑÁËÁÑ´)
ศาสนายิว “¨§ÍÂ‹Ò·ÓÊÔè§·Õè·‹Ò¹ÃÑ§à¡ÕÂ¨μ ‹Íà¾×èÍ¹Á¹ØÉÂ �” (¤ÑÁÀÕÃ �·ÒÅÁØ´ 
¢ŒÍ 31¡)
ลัทธิเตา “¨§ÂÔ¹´Õ¡ÑºÊÔè§·Õèà¾×èÍ¹Ã‹ÇÁâÅ¡ä´ŒÁÒ áÅÐ¨§àÊÕÂã¨¡Ñº¤ÇÒÁ
ÊÙÞàÊÕÂ¢Í§à¢Ò´Ø¨´Ñ§Ç‹ÒàÃÒä´ŒÊÙÞàÊÕÂÊÔè§¹Ñé¹ä»àÍ§”
ศาสนาโซโรแอสเตอร “¸ÃÃÁÐ¤×Í¡ÒÃÅÐàÇŒ¹äÁ‹¡ÃÐ·Óμ ‹Í¼ÙŒÍ×è¹
ÍÐäÃ¡çμÒÁ·Õèμ¹àËç¹Ç‹ÒäÁ‹´Õμ ‹Íμ¹àÍ§”
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มีการประมวลสิทธิตางๆ ไวที่ใดบาง?

หลักสิทธิมนุษยชนไดรับการประมวลไวในรัฐธรรมนูญประจำประเทศและสนธิสัญญา
ดานสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคและระหวางประเทศ

หมวดที่ 3 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กลาวถึง
สิทธิและเสรีภาพตางๆ โดยละเอียด

ตั้งแตป พ.ศ.2488 เปนตนมา องคการสหประชาชาติไดพัฒนาตัวบทกฎหมายจำนวน
มากในรูปแบบของสนธิสัญญา อนุสัญญา หลักการ และปฏิญญาระหวางประเทศ
ดานสิทธิมนุษยชน

ภูมิภาคตางๆ เชน ยุโรป อเมริกาและอัฟริกามีการพัฒนาแมบทกฎหมายดานสิทธิ
มนษุยชนในภมูภิาคของตนเชน อนสุญัญาแหงทวปียโุรปดานสทิธมินษุยชน ป ค.ศ.1950 
อนุสัญญาแหงสหรัฐอเมริกาดานสิทธิมนุษยชน ป ค.ศ.1969 และกฎบัตรแหงทวีป
อัฟริกาดานสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ป ค.ศ.1981 เปนตน

นับตั้งแตมีการตั้งคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลแหงประเทศอาเซียนดานสิทธิ
มนุษยชนในป พ.ศ.2553 เกิดการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาปฏิญญาอาเซียนดานสิทธิ
มนุษยชนขึ้น อยางไรก็ดี กอนหนาที่จะมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการนี้ ประเทศ
สมาชิกของอาเซียนไดประชุมกันเพื่อหารือเรื่องประเด็นในภูมิภาคที่สงผลกระทบ
ตอสิทธิของกลุมคนบางกลุม ทำใหมีการพัฒนามาตรฐานในการอางอิงถึงประเด็น
ของกลุมคนเหลานี้ เชน ปฏิญญาแหงอาเซียนเพื่อตอตานการลักลอบคามนุษย 
โดยเฉพาะผูหญิงและเด็ก (ปค.ศ. 2004) และปฏิญญาวาดวยการปกปองและ
สงเสริมสิทธิของแรงงานอพยพ (ปค.ศ. 2007) เปนตน

6 มีการประมวลสิทธิตางๆ ไวที่ใดบาง?



สิทธิมนุษยชน
ไดรับการ

ประมวลอยูใน

กฎหมายระดับประเทศ

กฎหมายตามพระราชบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ, ระเบียบตางๆ, 

กฎเกณฑตางๆ, 
ระเบียบวาดวยการพิจารณาคดี, 

นโยบายและแผน เปนตน

กฎหมายระดับภูมิภาค

อนุสัญญา, ปฏิญญาตางๆ 
ที่กลุ มรัฐสมาชิกจากภูมิภาคตางๆ 
รวมกันตราและแกไขปรับปรุงขึ ้น

กฎหมายระหวางประเทศ

สนธิสัญญาหรืออนุสัญญา, 
หลักการและปฏิญญาตางๆ

แผนภาพที่ 1

แสดงการประมวลหลักสิทธิมนุษยชนในกฎหมายระดับตางๆ
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คูของสิทธิ: พันธกรณี

สิทธิทุกๆ ประเภทยอมมีหนาที่ที่เกี่ยวเนื่องกันเปน ‘คู’ อาจพูดไดวากรอบโครงราง
ของสิทธิจะอธิบายเกี่ยวกับเครือขายความสัมพันธระหวางผูถือสิทธิและผูมีพันธะ
หนาที่ที่ตองปฏิบัติ

ภายใตกฎหมายสิทธิมนุษยชน “เจาของสิทธิ” คือปจเจกบุคคลที่อยูใตขอบเขต
แหงกฎหมายหรือการควบคุมของรัฐใดรัฐหนึ่งและ “ผูมีพันธกรณี” ก็คือรัฐ
ดังกลาวนั่นเอง โดยรัฐมีหนาที่รับรองวาสิทธิของบุคคลนั้นๆ จะไดรับการเคารพ 
คุมครองและตอบสนอง กลาวอีกแงหนึ่งคือรัฐจะตองหลีกเลี่ยงไมไปแทรกแซงการ
ใชสิทธิ ปฏิบัติการปกปองสิทธิตางๆ ในกรณีที่มีผูคุกคามสิทธิเหลานั้น รวมทั้งใช
มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรับรองวามาตรฐานดานสิทธิมนุษยชนจะดำรงอยูและไดรับ
การตอบสนองเปนอยางดี ความสัมพันธเบื้องตนระหวางสิทธิของปจเจกบุคคลและ
พันธะหนาที่แหงรัฐจะกอใหเกิดหนาที่ในระดับอื่นๆ ดวย

เมื่อรัฐใหสัตยาบันหรือเห็นพองในสนธิสัญญาระหวางประเทศหรือภูมิภาคดาน
สิทธิมนุษยชนแลว รัฐจะมีหนาที่รับประกันวาปจเจกบุคคลภายใตขอบเขตแหง
กฎหมายของตนจะสามารถใชสิทธิของตนเองไดอยางเต็มที่ นอกจากนั้น รัฐจะ
มีหนาที่สงรายงานเกี่ยวกับความกาวหนาของการสรางความมั่นคงในการใชสิทธิ
ของประชาชนภายใตขอบเขตแหงกฎหมายของรัฐไปยังกลไกตรวจสอบที่ตั้งขึ้น
ในระดับนานาชาติหรือภูมิภาคอีกดวย

ในสวนของ “เจาของสิทธิ” นั้นจะมีหนาที่เคารพและสงเสริมการใหเกียรติและสิทธิ
ของผูอื่นที่ดำรงชีวิตอยูรวมกันในสังคม รวมทั้งยังตองเคารพกฎหมาย ระเบียบ
และกฎเกณฑตางๆ ที่รัฐตั้งขึ้นเพื่อปกปองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทุกๆ คน 
กฎจราจร หากมองแตเพียงภายนอก อาจไมมีความสัมพันธใดๆ กับสิทธิมนุษยชน 
แตหากเกิดการฝาฝนกฎจราจรขึ้น อาจทำใหเกิดอุบัติเหตุนำไปสูการเสียชีวิตหรือ
บาดเจ็บได การจายภาษีตามที่กฎหมายกำหนดเปนการแสดงวาปจเจกบุคคล
สนับสนุนรัฐของตนใหสามารถตอบสนองสิทธิมนุษยชนตอไปได เชนเดียวกัน การ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและการมีสวนรวมดวยความสมัครใจคือการที่ปจเจกบุคคล
แสดงบทบาทตามกระบวนการการกำกับดูแลและการตัดสินใจของรัฐนั้นๆ

เครือขายของสิทธิ หนาที่และพันธกรณีดังกลาวจะชวยจรรโลงวัฒนธรรมแหงสิทธิ
มนุษยชนใหเกิดมีขึ้นได

8 คูของสิทธิ: พันธกรณี



รัฐ

 
 

 
บุคคลที่รัฐ
ใหความ
คุมครอง

 
 

รัฐมีความรับผิดชอบ
ในการยึดถือพันธกรณีตางๆ 
ที่ประกาศตอกลุมรัฐสมาชิก

ในระดับภูมิภาคและ
ระหวางประเทศ 

บุคคลมีความรับผิดชอบในการเคารพและสงเสริม
การเคารพนั้นเพื่อธำรงเกียรติ หรือ ศักดิ์ศรี 

และสิทธิของผูอื ่นในการอยูรวมกันภายในสังคม

รัฐมีหนาที่ในการทำให
ประชาชนที่อยู ใน

ความดูแลไดรับความ
เคารพ,คุมครุอง และทำให
ทุกคนไดรับสิทธิเสมอกัน

ปจเจกบุคคลมีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบและกฎเกณฑตางๆ 

ที่รัฐสรางขึ ้น เพื ่อปกปองสิทธิ
และเสรีภาพของทุกๆ คน

แผนภาพที่ 2 

แสดงคูของสิทธิ: พันธกรณี
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กรอบโครงรางแหงสิทธิ

กรอบโครงรางแหงสิทธิมีขึ้นเพื่อชวยในการประเมินความกาวหนาเกี่ยวกับการสราง
ความมั่นคงในการใชสิทธิของทุกๆ คนในรัฐหนึ่งๆ และยังชวยระบุถึงลักษณะของ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนไดอยางชัดเจนอีกดวย

ปจเจกบุคคลทุกๆ คนเปนเจาของสิทธิ และรัฐมีหนาที่ตองเคารพ สงเสริมและ
คุมครองสิทธิเหลานั้น ขอบเขตและเนื้อหาของสิทธิและหนาที่ดังกลาวกำหนดอยูใน
รฐัธรรมนญู กฎหมายประจำประเทศ กฎเกณฑ ระเบยีบ รวมทัง้สนธสิญัญาและขอตกลง
ดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศและภูมิภาค

การละเมิดสิทธิจะเกิดขึ้นเมื่อรัฐไมสามารถปฏิบัติตามหนาที่ในการคุมครองสิทธิ
เหลานั้น

10 กรอบโครงรางแหงสิทธิ
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ÃÇºÃÇÁÁÒä´Œ

ÁÕÁÒμÃ°Ò¹ËÅÒÂ»ÃÐàÀ·«Öè§Í§¤ �¡ÃÊÔ·¸ÔÍÒ¨¹Óä»ãªŒμ Ñ´ÊÔ¹¡ÒÃ»¯ÔºÑμ Ô
μÒÁÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹¢Í§ÃÑ°ºÒÅ ÁÒμÃ°Ò¹´Ñ§¡Å‹ÒÇä´Œá¡‹¡®ËÁÒÂ¢Í§
»ÃÐà·ÈμÃÒºà·‹Ò·ÕèÂÑ§¤§à»š¹ä»μÒÁÁÒμÃ°Ò¹ÊÒ¡Å Ê¹¸ÔÊÑÞÞÒ´ŒÒ¹
ÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹ÃÐ´ÑºÀÙÁÔÀÒ¤áÅÐÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È«Öè§ÃÑ°¹Ñé¹à»š¹ÊÁÒªÔ¡ÍÂÙ‹ 
áÅÐ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ·Ò§Á¹ØÉÂ¸ÃÃÁáÅÐÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È
·Õèà»š¹·ÕèÃÙŒ¨Ñ¡¡Ñ¹ã¹Ç§¡ÇŒÒ§

´ŒÇÂàËμ Ø¹Õé ¡ÒÃÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒàº×éÍ§μ Œ¹´ŒÒ¹¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»¯ÔºÑμ Ôμ ‹Ò§æ ·ÕèºÑÞÞÑμ Ô
ã¹ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞáÅÐ¡®ËÁÒÂÍ×è¹æ ¢Í§»ÃÐà·È ÃÇÁ·Ñé§ÁÒμÃ°Ò¹´ŒÒ¹
Á¹ØÉÂ¸ÃÃÁáÅÐÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È¨Ö§à»š¹ÊÔè§ÊÓ¤ÑÞÊÓËÃÑº
¼ÙŒ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ã¹¡ÒÃ¤Œ¹ËÒ¢ŒÍà·ç¨¨ÃÔ§´ŒÒ¹ÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹ ÍÂ‹Ò§äÃ¡çμÒÁ 
¼ÙŒ´Óà¹Ô¹¡ÒÃäÁ‹¤ÇÃãªŒÁÒμÃ°Ò¹àËÅ‹Ò¹Õé´ŒÇÂÇÔ¸Õ¾Ô¨ÒÃ³Ò·Õèà¢ŒÁ§Ç´´Ñ§ã¹
¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤´Õ â´ÂÁÒμÃ°Ò¹´Ñ§¡Å‹ÒÇ¤ÇÃãªŒà»š¹à¤Ã×èÍ§Á×Íã¹¡ÒÃ¡ÓË¹´
¢Íºà¢μ¢Í§¡ÒÃÊ×ºÊÇ¹áÅÐÃÐºØÇ‹Òà¡Ô´¡ÒÃÅÐàÁÔ´ÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹ã¹
»ÃÐà·ÈËÃ×ÍäÁ‹ ¡ÒÃãªŒÁÒμÃ°Ò¹ÂÑ§ÁÕÊ‹Ç¹ª‹ÇÂμÃÇ¨ÊÍºÇ‹ÒÃÑ°ºÒÅ»¯ÔºÑμ Ô
μÒÁ¾Ñ¹¸¡Ã³ÕÀÒÂãμ Œà¤Ã×èÍ§Á×Í·Ò§ÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹«Öè§ÊÑÁ¾Ñ¹¸ �¡Ñº¡®ËÁÒÂ
ËÃ×ÍäÁ‹ÍÕ¡´ŒÇÂ

ที่มา : คูมือเกี่ยวกับการคนหาขอเท็จจริงและการจัดทำเอกสาร

เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน องคการฟอรั่ม เอเชีย, 2537
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ตัวอยาง

เมื่อเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 19 มีนาคม เกิดการจับกุมคนในหมูบานของอำเภอรูโซ
จำนวน 6 คน ญาติของผูที่ถูกจับกุมจึงแจงขอมูลดังกลาวและขอความชวยเหลือ
จากองคกรที่ใหความชวยเหลือดานกฎหมาย ในกรณีเชนนี้ เราควรดำเนินการ
อยางไร?

ในขั้นแรก เราจำเปนตองมีความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานที่สัมพันธกับการจับกุม
และการคุมขังโดยมิชอบ ความรูดังกลาวจะชวยตั้งคำถามจำเพาะในชวงการคนหา
ขอเท็จจริง และเราควรใสใจบริบทของคดีความที่เกิดขึ้นอีกดวย เชน ในอำเภอรูโซ 
สามารถใชพระราชกำหนดในสถานการณฉุกเฉินไดหรือไม? มีการตั้งกลุมอำนาจแบบ
ศาลเตี้ยเกิดขึ้นหรือไม? เกิดสถานการณไมปกติที่นำไปสูการจับกุมขึ้นหรือไม? 
และมีการใชรูปแบบในการจับกุมในชวงเวลาดังกลาวหรือไม? เปนตน ขอมูลทั้งหมด
นี้จำเปนตองนำมาวิเคราะหเพื่อประเมินลักษณะของการละเมิดสิทธิมนุษยชนดวย

กรอบโครงสรางของการวิเคราะหขอมูลดังกลาวอาจแสดงเปนแผนภาพไดดังตอไปนี้

12 กรอบโครงรางแหงสิทธิ



ประเมินขอมูลที่
รวบรวมมาเขากับ
มาตรฐานตางๆ 

และความรับผิดชอบ
ของรัฐที่เกี ่ยวของ
เพื่อหาลักษณะ

ของการละเมิดนั้นๆ

มาตรฐานแหงสิทธิ
ความรับผิดชอบ

ของรัฐ

ขอเท็จจริงของ
สถานการณจาก
การสอบสวนหรือ

การสืบสวน

บริบททางสังคม 
เศรษฐกิจและ
การเมืองของ
สถานการณ

จากการสอบสวน: 
ปจจัยและผูกระทำ

แผนภาพที่ 3 

แสดงแบบแผนในการวิเคราะหการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ใชมาตรฐานดังกลาว
เปนแนวทางในการ

รวบรวมขอมูล
และขอเท็จจริง

เกี ่ยวกับการกลาวหา
วามีการละเมิด
สิทธิมนุษยชน
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การใชกฎหมายของประเทศและ
กฎหมายระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน

บอยครั้ง มักจะเกิดคำถามวาเราจะใชกฎหมายระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน
เมื่อใดและอยางไร? ดวยเหตุนี้ จึงจำเปนตองทำความรูจักกับขอกำหนดระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวของในทุกๆ กรณี หากรัฐใหการภาคยานุวัติ หรือ ใหสัตยาบันตอ
สนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนแลว กฎหมายรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอื่นๆ ที่เปนไปตามขอกำหนดของสนธิสัญญานั้นจำเปนตองมีความเกี่ยวของ
สัมพันธกันดวย ดังนั้น ขั้นตอนแรกคือการวิเคราะหรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ 
เพื่อระบุวากฎหมายเหลานี้มีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับพันธกรณีแหงสิทธิหรือไม

ในบางสถานการณอาจไมมีรัฐธรรมนูญหรือขอกำหนดทางกฎหมายของประเทศที่
คุมครองสิทธิบางอยาง เมื่อเปนเชนนี้ อาจใชกฎหมายระหวางประเทศมาคุมครอง
สิทธิดังกลาวได

ในบางกรณี ขอกำหนดในรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ อาจมีเนื้อหาโดยยอหรือ
มีขอความคลุมเครือ รายงานดานกฎหมายหรือคดีในศาลอาจใหคำแนะนำวาจะ
ตีความหรือทำความเขาใจขอกำหนดในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นๆ อยางไร 
กฎหมายระหวางประเทศ การพิจารณาของฝายตุลาการและเอกสารอื่นๆ อาจมี
สวนชวย “เติมเต็ม” ความหมายของขอความโดยยอหรือเนื้อหาที่คลุมเครือสวนนี้
ไดเชนกัน

ในกรณีที่รัฐธรรมนูญประจำประเทศมีเนื้อหาไมหนักแนน หรือยังมีขอออน กวา
กฎหมายระหวางประเทศที่ เกี่ยวของอาจจำเปนตองอาศัยกฎหมายระหวาง
ประเทศเปนหลัก

14 การใชกฎหมายของประเทศและกฎหมายระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน



หากการรับรองสิทธิตางๆ 
ของประเทศมีความออนแอ

หากการรับรองสิทธิตางๆ 
ของประเทศมีความคลุมเครือ

หากกฎหมายและรัฐธรรมนูญ
ของประเทศไมมีการปกปอง
สิทธิใดๆ เลย

(ที่มา: หนังสือ Dignity Counts – A Guide to Using Budget Analysis to Advance Human Rights)

รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ภายในประเทศ 
สอดคลองกับพันธกรณีดาน
สิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค
และระหวางประเทศหรือไม?

ใชกฎหมายระหวางประเทศ
หรือระดับภูมิภาคมารับรอง
สิทธิ

ใชมาตรฐานระหวางประเทศ
หรือระดับภูมิภาคมา 
“เติมเต็ม” สิทธิที ่คลุมเครือ

ใชมาตรฐานระดับภูมิภาค
หรือระหวางประเทศที่มี
ความเขมขนกวาแทน

หากขอกำหนดดานสิทธิในรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายของประเทศมีความเขมแข็ง

และชัดเจน ใหนำไปบังคับใชได

เปรียบเทียบกฎหมาย
ภายในประเทศกับมาตรฐาน
ระดับภูมิภาคและระหวาง
ประเทศ

แผนภาพที่ 4 

แสดงยุทธศาสตรการใชกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหวางประเทศ 
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ระเบียบวิธีทางสิทธิมนุษยชน

เปนกระบวนการที่ใชสิทธิซึ่งกฎหมายดานสิทธิมนุษยชนประจำประเทศและระหวาง
ประเทศใหการรับรองเพื่อทำใหรัฐสามารถกระทำการหรือละเวนกระทำการอยางใด
อยางหนึ่ง

ระเบียบวิธีทางสิทธิมนุษยชนตั้งอยูบนแนวคิดที่วาทุกๆ คนเปนผูมีสิทธิเทาเทียมและ
เสมอภาค รัฐมีหนาที่ใชมาตรการอันเหมาะสมเพื่อรับรองการมีสิทธิดังกลาว ในกรณี
ที่รัฐไมสามารถปฏิบัติหนาที่นี้ได บุคคลที่ไดรับผลกระทบ (หรือบุคคลที่เปนตัวแทน
ในนามของบุคคลนั้น) มีสิทธิ์ดำเนินคดีเรียกรองตามความเหมาะสมตอศาลหรือ
กลไกทางกฎหมายประเภทอื่นได

ระเบียบวิธีทางสิทธิมนุษยชนมีศูนยกลางคือประชาชนและสิทธิการมีสวนรวมของ
ประชาชน ทุกๆ คนมีสิทธิ์เขารวมในกระบวนการตัดสินใจสาธารณะและเขาถึงขอมูล
ที่เกี่ยวของ เนื่องจากการตัดสินใจจะสงผลกระทบตอชีวิตและความเปนอยูของตน 
หลักการแหงการมีสวนรวมจะชวยรับประกันวาชุมชนและกลุมคนในชุมชนนั้นมี
ความเกี่ยวของกับการระบุปญหา การตั้งเปาหมายและการวางลำดับกอนหลังรวมทั้ง
การวางกลไกตางๆ เพื่อสรางความมั่นคงใหแกการใชสิทธินั้น

16 ระเบียบวิธีทางสิทธิมนุษยชน
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ภาคที่ 2
ขอบเขตและเนื้อหา

ของสิทธิและพันธกรณี 
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บทนำ

หมวด 1 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยปพ.ศ.2550 ระบุหลักทั่วไปวา
ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข หมวดดังกลาวมีขอบางขอที่มีสวนสำคัญในการสงเสริมและคุมครอง
สิทธิมนุษยชน ไดแก

มาตรา 4  ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของ
บุคคลยอมไดรับความคุมครอง
มาตรา 5  ประชาชนชาวไทยไมวาเหลากำเนดิ เพศ หรอืศาสนาใด ยอมอยูใน
ความคุมครองแหงรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน
มาตรา 6 รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของ
กฎหมาย กฎหรือขอบังคับขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปน
อันใชบังคับมิไดหมวดที่ 3 ของรัฐธรรมนูญดังกลาวใหความสำคัญกับสิทธิ
และเสรีภาพตางๆ ไวดังตอไปนี้

หมวดที่ 3 ของรัฐธรรมนูญระบุถึงสิทธิและเสริภาพตางๆ ไดแก
มาตรา 26 การใชอำนาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคำนึงถึงศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา 27 สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองโดยชัดแจง โดยปริยาย
หรือโดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครองและผูกพัน
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงาน
ของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความ
กฎหมายทั้งปวง 
มาตรา 28 บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพ
ของตนไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอ
รัฐธรรมนูญหรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน และบุคคลที่ถูกละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลไดและ
ขอดังกลาวยังถือวาเปนหนาที่ของรัฐในการเสริมสราง สนับสนุนและให
ความชวยเหลือประชาชนทุกๆ คนในการสิทธิและเสรีภาพตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
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หมวด 4 ของรัฐธรรมนูญฯ ระบุหนาที่ของคนไทยทุกๆ คนซึ่งบางหนาที่นั้นมีความ
สัมพันธกับสิทธิมนุษยชนอีกดวย เชน

มาตรา 70  บุคคลมีหนาที่พิทักษรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา 72  บุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง
มาตรา 73  บุคคลมีหนาที่ชวยเหลือในการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ
สาธารณะ เสียภาษีอากร ชวยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ 
ปกปองและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาทองถิ่นและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 74  บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางของหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ มีหนาที่ดำเนินการให
เปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชนสวนรวม อำนวยความสะดวก 
และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

หมวด 5 รวบรวมขอชี้แนะสำหรับบัญญัติและพิจารณานโยบายเพื่อการบริหารงาน
ของรัฐ ขอชี้แนะตางๆ เกี่ยวของกับประเด็นดังตอไปนี้

• การบริหารงานของรัฐและการมอบอำนาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(มาตรา 78)

• นโยบายเกี่ยวกับศาสนา (มาตรา 79)
• นโยบายเกี่ยวกับสังคม สาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม 
 (มาตรา 80)
• นโยบายดานกฎหมายและกระบวนการทางตุลาการ (มาตรา 81)
• นโยบายดานเศรษฐกิจ (มาตรา 83, 84)
• นโยบายดานการใชที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 (มาตรา 85)
• นโยบายเก่ียวกับวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญาและพลังงาน 
 (มาตรา 86)
• นโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน (มาตรา 87)
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หมวด 10 ของรัฐธรรมนูญฯ เกี่ยวของกับการตุลาการและขอบเขตอำนาจของศาล
รัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยถึงความถูกตองดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมายตางๆ

มาตรา 212 บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวมี
สิทธิยื่นคำรองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได
ภายใตมาตรา154 ขอสงสัยตางๆ เกี่ยวกับความเปนรัฐธรรมนูญของราง
กฎหมายที่เสนอตอสภาสามารถยื่นเสนอศาลรัฐธรรมนูญได

หมวด 11 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรอิสระ บางองคกรอาจทำงานเกี่ยวกับ
การเสริมสรางและปกปองสิทธิตางๆ เชน ผูตรวจการแผนดิน คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ องคกรอัยการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง
ชาติและสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

โดยสรุปแลว ในสวนนี้มีเนื้อหาโดยยอเกี่ยวกับกรอบแผนดานกฎหมายรัฐธรรมนูญ
เพื่อการปกปองและเสริมสรางสิทธิและเสรีภาพ เนื้อหาประเด็นตอไปจะเปนเรื่องของ
ลักษณะของพันธกรณีตางๆ ของรัฐ รวมทั้งขอบเขตและเนื้อหาของสิทธิประเภทตางๆ 
รวมทั้งตนกำเนิดของสิทธิเหลานั้นตามกฎหมายระดับประเทศและระหวางประเทศ

22 บทนำ



1. พันธกรณีแหงรัฐเพื่อเสริมสรางและคุมครองสิทธิมนุษยชน

โดยทั่วไป รัฐจะมีหนาที่เคารพ คุมครองและทำใหทุกคนไดรับสิทธิมนุษยชน ดังนี้
• เพื่อการเคารพสิทธิมนุษยชน รัฐจะหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิตางๆ
• เพื่อการคุมครองสิทธิมนุษยชน รัฐสมาชิกจะตองปกปองมิใหเกิดการ

ละเมิดสิทธิโดยกลุมบุคคลที่สาม ซึ่งมีความหมายวารัฐตองใชความ
พยายามอยางเต็มที่เพื่อหลีกเลี่ยง ลงโทษ สอบสวนหรือแกไขความ
เสียหายที่เกิดจากการกระทำของบุคคลหรือองคกรตางๆ

• เพื่อการทำใหทุกคนไดรับสิทธิมนุษยชน รัฐตองใชมาตรการทางกฎหมาย 
ทางการปกครองทางการงบประมาณ ทางการตุลาการ ทางการใหการ
ศึกษาหรือมาตรการอื่นๆ เพื่อรับประกันวาทุกๆ คนตระหนักถึงสิทธิ
พื้นฐานของตนเอง

ขอที่ 2 ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองระหวาง
ประเทศระบุขอบเขตของพันธกรณีแหงรัฐสมาชิกที่ลงนามในกติกาดังกลาว และ
คณะกรรมาธิการดานสิทธิมนุษยชนไดออกความเห็นทั่วไปขอที่ 31 ซึ่งอธิบาย
ลักษณะของพันธกรณีทางกฎหมาย มีเนื้อหาดังตอไปนี้

• รัฐจะมีหนาที่ในการเคารพและรับรองสิทธิของปจเจกบุคคลทุกๆ คนใน
ดินแดนของรัฐและปจเจกบุคคลที่อยูภายใตขอบเขตอำนาจศาลโดย
ไมมีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งหมายความวารัฐตองเคารพและรับรองสิทธิ
ของทุกๆ คนในความควบคุมของตนเอง ดังนั้น การใชสิทธิตางๆ จึง
มิไดจำกัดเฉพาะพลเมืองแหงรัฐเทานั้นแตยังรวมไปถึงปจเจกบุคคลอื่นๆ 
อีกดวย โดยไมคำนึงถึงสัญชาติหรือการไรสัญชาติใดๆ เชนผูลี้ภัย ผูอพยพ 
แรงงานอพยพและบุคคลอื่นๆ ซึ่งอยูในดินแดนของรัฐนั้นๆ หรืออยู
ภายใตอำนาจศาลของรัฐสมาชิก เปนตน

• รัฐควรบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย ทางการตุลาการ ทางการปกครอง 
ทางการใหการศึกษาและมาตรการที่เหมาะสมอื่นๆ เพื่อสรางเสริม
พันธกรณีทางกฎหมายของตนเอง 

• ในกรณีที่การกระทำของรัฐสมาชิกหรือองคกรใดๆ เปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายตอการใชสิทธิ รัฐตองมีหนาที่ใชมาตรการที่เหมาะสมหรือ
พยายามอยางเต็มที่เพื่อหลีกเลี่ยง ลงโทษ สอบสวนหรือแกไขความ
เสียหายเหลานั้น การไมทำการแกไขหรือไมพยายามแกไขสถานการณ
ดังกลาวจะถือเปนการละเมิดสิทธิโดยรัฐนั้นเอง
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• รัฐตองรับรองวาปจเจกบุคคลทุกๆ คนไดรับการแกไขเยียวยาที่ถูกตอง
และเขาถึงไดเพื่อปกปองและคุมครองสิทธิของตน ซึ่งหมายความวา

 สิทธิในการเยียวยาแกไขดังกลาวตองมีขึ้นอยูแลวและสามารถใช
สิทธินี้ไดแมในกรณีของการละเมิดที่เกิดขึ้นจากผูใชอำนาจของ
รัฐเอง ในกรณีที่ผูใชอำนาจของรัฐหรือตัวแทนของรัฐเปนผูละเมิด
สิทธิวาดวยการทรมาน การปฏิบัติหรือการลงโทษอยางโหดรายหรือ
ไรมนษุยธรรมหรอืยำ่ยศีกัดิศ์ร ีการวสิามญัฆาตกรรม การประหารชวีติ
โดยพลการและการบังคับใหหายตัวไป รัฐจะตองไมละเวนโทษ
ผูกอเหตุนั้นดวยการนิรโทษกรรม การใหความคุมครองทางกฎหมาย
หรือการชดใชคาเสียหาย และตำแหนงหนาที่บุคคลที่ถูกกลาวหาวา
ละเมิดสิทธิดังกลาวจะไมสามารถใชเพื่อคุมครองตนเองจากความ
รับผิดชอบตามกฎหมายได

 รัฐจะมีหนาที่ใชมาตรการเพื่อปกปองมิใหเกิดการละเมิดสิทธิตางๆ 
ซ้ำอีก การยกเวนไมลงโทษการละเมิดอาจสงผลใหมีการละเมิดเกิด
ขึ้นเรื่อยซ้ำอีกได

 รัฐตองรับรองวากลไกการปกครองและการตุลาการเปนไปตาม
กฎหมายระดับประเทศเพื่อใชอางตอการละเมิดสิทธิตางๆ 

 คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเคยชี้แจงไววามี
หลายวิธีที่ผูพิพากษาสามารถรับรองสิทธิที่บัญญัติไวในสนธิสัญญา
ระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน เชน การบังคับใชกติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองโดยตรง การบังคับ
ใชบทบัญญัติทางรัฐธรรมนูญหรือบทบัญญัติของกฎหมายอื่นๆ ที่
สอดคลอง หรือการใชกติการะหวางประเทศดังกลาวเปนมาตรฐาน
เพ่ือการตีความไปสูการบังคับใชกฎหมายระดับประเทศตอไป เปนตน

 คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯยังชี้แจงตอไปวามาตรการทาง
การปกครองที่ เหมาะสมรวมไปถึงการตั้งองคกรอิสระที่มีความ
เปนกลางมาชวยสอบสวนขอกลาวหาวาดวยการละเมิดสิทธิ์ตางๆ 
ดวยความรวดเร็ว ละเอียดและมีประสิทธิภาพอีกดวย

 รัฐตองรับประกันวาจะมีการแกไขเยียวยาแกปจเจกบุคคลที่ถูก
ละเมิดสิทธินั้น ซึ่งวิธีการแกไขรวมไปถึงการซอมแซม การฟนฟู 

24 พันธกรณีแหงรัฐเพื่อเสริมสรางและคุมครองสิทธิมนุษยชน



การกลาวขอโทษตอสาธารณชน การเตือนความทรงจำแกสาธารณะ 
การรับประกันวาจะไมมีการกระทำผิดอีก การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
และแบบปฏิบัติรวมทั้งการนำผูกระทำผิดเขาสูกระบวนการยุติธรรม

ขอที่ 2 ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ระบุขอบเขตของพันธกรณีของรัฐสมาชิกที่ลงนามในกติกาฉบับนี้ โดยระบุรัฐสมาชิก
แตละแหงจะตองดำเนินขั้นตอนโดยการใชทรัพยากรที่มีอยูใหมากที่สุดในการไดมา
ซึ่งสิทธิที่กติกาฯ ดังกลาวรับรองไวดวยความกาวหนาอยางสม่ำเสมอและดวยวิถีทาง
อันเหมาะสมรวมไปถึงการบังคับใชมาตรการทางนิติบัญญัติตางๆ ดวย

รัฐยังตองมีหนาที่รับประกันสิทธิตางๆ ซึ่งระบุในกติกาฯ โดยปราศจากการเลือก
ปฏิบัติใดๆ ในขอคิดเห็นขอที่ 3 ของคณะกรรมาธิการวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมไดอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของพันธกรณีดานกฎหมาย ดังตอไปนี้

• วลีที่วา “ดำเนินขั้นตอน” บงชี้วาเปนขั้นตอนที่รัฐปฏิบัติดวยความ
ใครครวญ เปนรูปธรรมและมีเปาหมายอยางชัดเจนเทาที่จะเปนไปได
เพื่อใหบรรลุพันธกรณีที่กติกาฯ ดังกลาวบัญญัติไว

• วลีที่วา “ดวยวิถีทางอันเหมาะสม” รวมไปถึงมาตรการตางๆ ดานการเงิน 
การศึกษาและสังคม บทบัญญัติทางการปกครองรวมทั้งการเยียวยาทาง
กฎหมาย เชน การเยียวยาแกไขที่รัฐตองรับผิดชอบตามกติการะหวาง
ประเทศวาดวยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง เปนตน สวนใหญระบบ
ของรัฐหลายแหงมักจะมีความพรอมในการบังคับใชสิทธิทางเศรษฐกิจ
และสังคมอยูแลว เชน สิทธิในความเทาเทียมและไมเลือกปฏิบัติ สิทธิ
ในการไดรับคาจางและคาตอบแทนที่ยุติธรรม สิทธิในการไดรับการ
ดำเนินการทางกฎหมายดวยความเหมาะสมในกรณีถูกขับไลออกจาก
ประเทศ เปนตน

• แนวคิดเกี่ยวกับ “การไดมาซึ่งสิทธิฯ ดวยความกาวหนาอยางสม่ำเสมอ” 
หมายความถึงขอเท็จจริงที่วาการไดมาซึ่งสิทธิดานเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมนั้นจะเปนไปไมไดเลยในชวงเวลาอันสั้น พันธกรณีแหงการ
กระทำดังกลาวดวยความกาวหนาอยางสม่ำเสมอทำใหรัฐตองเดินหนา
ตอไปอยางวองไวและมีประสิทธิภาพเทาที่จะเปนไปไดเพื่อใหบรรลุ
เปาหมาย โดยรัฐตองแสดงใหเห็นวากำลังใชความพยายามอยางยิ่งยวด
ทุกๆ วิถีทางเพื่อสรางสิทธิดังกลาวใหเกิดขึ้นจงไดแมเมื่อทรัพยากร
ตางๆ เกิดขาดแคลน อีกทั้งยังบงชี้วารัฐควรรับรองวาจะพัฒนาอยาง
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ตอเนื่องเพื่อใหประชาชนมีสิทธิดังกลาวและจะไมมีการถอยกลับไปสู
ความลาหลังอีก ตอไปนี้เปนตัวอยางของขั้นตอนที่รัฐสามารถนำไปใช
เพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิดังกลาวดวยความกาวหนาอยางสม่ำเสมอ

 การวางยุทธศาสตร แผนงาน รวมทั้งการตั้งแผนชี้วัดและเปาหมาย
ตามกรอบเวลาที่เปนไปได สามารถทำสำเร็จ และออกแบบมาเพื่อใช
ประเมินความกาวหนาในการไดมาซึ่งสิทธิดังกลาว

 การบังคับใชกฎหมายและนโยบายเทาที่จำเปนรวมทั้งการจัดสรร
งบประมาณที่เพียงพอในการนำแผนและยุทธศาสตรเหลานั้นไปสู
การปฏิบัติ

 การตรวจสอบและประเมินความกาวหนาของการบังคับใชแผนและ
ยุทธศาสตรอยางสม่ำเสมอ

 การตั้งกลไกการรองเรียนเพื่อสงเสริมใหมีการเรียกรองจากปจเจก
บุคคลในกรณีที่รัฐไมปฏิบัติหนาที่ของตน
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กฎหมายระหวางประเทศ
ICCPR: ขอ 2, ขอ 4
ICESCR: ขอ 2, ขอ 4
HRC: ขอคิดเห็นทั่วไป 31
CESCR: ขอคิดเห็นทั่วไป 3 และ 9 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 4  ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล 
ยอมไดรับความคุมครอง
มาตรา 6 รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย 
กฎ หรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได
มาตรา 26 การใชอำนาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคำนึงถึงศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา 27  สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยายหรือ
โดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครองและผูกพัน รัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐโดยตรง
ในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง
มาตรา 28 บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถ
ยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีใน
ศาลได
มาตรา 28 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการสงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือจากรัฐ 
ในการใชสิทธิตามความในหมวดนี้

¾Ñ¹¸Ð¡Ã³Õ¢Í§ÃÑ°·ÕèÍ¸ÔºÒÂäÇŒà¡ÕèÂÇ¡ÑºÊÔ·¸Ô·Õèáμ¡μ ‹Ò§¡Ñ¹ã¹Ë¹ŒÒμ ‹Ò§æ
μ ‹Íä»¹Õé ¤ÇÃμ ŒÍ§Í‹Ò¹¤Çº¤Ù‹ä»¡Ñº¾Ñ¹¸¡Ã³Õ¢Í§ÃÑ°·ÕèÍ¸ÔºÒÂäÇŒã¹ ¢ŒÍ 2 ¢Í§ 
ICCPR áÅÐ ¢ŒÍ 2 áÅÐ ¢ŒÍ 4 ¨Ò¡ ICESCR ¹Í¡¨Ò¡¹Õé
Ê¹¸ÔÊÑÞÞÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·ÈÍ×è¹æ ä´ŒÍ¸ÔºÒÂ¾Ñ¹¸¡Ã³Õ¢Í§
ÃÑ°äÇŒàª‹¹¡Ñ¹
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2. สิทธิในการไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมเสมอภาคและไมถูกกีดกัน
 แบงแยกหรือเลือกปฏิบัติ

มนุษยทุกคนมีศักดิ์ศรีและสิทธิเทาเทียมกัน  มนุษยทุกคนสมควรไดรับโอกาสที่จะใช
สิทธิตางๆ ของตนอยางเทาเทียมกับคนอื่น

การละเมิดสิทธิ ปรากฏขึ้นเมื่อมี
• การแบงแยก การ (กำหนดเงื่อนไขเพื่อ) กีดกัน การจำกัด หรือความ

ลำเอียงใดๆ ตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตาง
• ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไดแก เพศสภาพ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ภาษา 

ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความเชื่ออื่นๆ สัญชาติ หรือสถานะ
ทางสังคม ชาติกำเนิดหรือฐานะทางเศรษฐกิจ

• โดยมีความมุงหมายที่จะ หรือมีผลเปน
• การปฏเิสธ หรอื ลดคณุคาของการไดรบัการยอมรบั การไดรบัประโยชนจาก 

หรือ การใชสิทธิมนุษยชนอยางเทาเทียมกัน

สิทธิที่จะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมและไมถูกกีดกันแบงแยกในการรับรู 
การไดรับ และการใชสิทธิตางๆ  พันธะหนาที่ของรัฐในเรื่องนี้โดยทั่วไป ไดแก

• ทบทวนกฎหมาย นโยบาย และโครงการตางๆ และหากจำเปนก็ปรับ
ปรุงพัฒนาใหดีขึ้นเพื่อใหแนใจวากฎหมายเหลานั้นไมไดกีดกันแบงแยก 
หรือนำไปสูการกีดกันแบงแยก ที่เกี่ยวของกับการไดรับและการใช
สิทธิมนุษยชนตางๆ

• งดเวนการปฏิบัติตางๆที่กีดกันแบงแยกบุคคลดวยการดำเนินการตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และโครงการตางๆ

• ใชมาตรการตางๆที่เปนรูปธรรม มีเจตนา และมีเปาหมายมาดำเนินการ
เพื่อใหแนใจวาการกีดกันแบงแยกในการไดรับและการใชสิทธิตางๆ
ไดถูกกำจัดใหหมดไป

• ดำเนินการใหแนใจวามาตรการตางๆที่กำหนดขึ้นในสถานการณฉุกเฉิน
ไมเกี่ยวของกับการแบงแยกกีดกันดานเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา 
หรือภูมิหลังทางสังคม
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กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 1, ขอ 2, ขอ 7
ICCPR: ขอ 2 (1), ขอ 3, ขอ 4, ขอ14 (1), ขอ 24, ขอ 26
ICESCR: ขอ 2 (2), ขอ 3
CEDAW: ขอ 1, ขอ 2
ICERD: ขอ 1
CRC: ขอ 2
HRC: ขอคิดเห็นทั่วไปขอ 28 และ 32
CESCR: ขอคิดเห็นทั่วไปขอ16 และ 20

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 5 ประชาชนชาวไทยไมวาเหลากำเนิด เพศ หรือศาสนาใด ยอมอยูใน
ความคุมครองแหงรัฐธรรมนูญน้ีเสมอกัน
มาตรา 30  บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน  การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ 
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ ทางเศรษฐกิจ 
หรือ สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง 
อันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได
มาตรา 49  บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา
มาตรา 51  บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสม 
และไดมาตรฐาน

 สิทธิในการไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมเสมอภาคและไมถูกกีดกันแบงแยกหรือเลือกปฏิบัติ 29  



3. สิทธิในชีวิต

มนุษยทุกคนมีสิทธิโดยกำเนิดที่จะดำรงชีวิตอยู

รัฐหรือหนวยงานของรัฐไมมีอำนาจที่จะเอาชีวิตบุคคลใดตามอำเภอใจหรือโดยมิชอบ
ดวยกฎหมาย รัฐไมสามารถลดรอนพันธะหนาที่ของตนที่เกิดขึ้นจากสิทธิดังกลาว
ของบุคคล แมในยามภาวะฉุกเฉินที่คุกคามความอยูรอดปลอดภัยของประเทศชาติ

รัฐจำเปนตองดำเนินการใชมาตรการตางๆที่เอื้อใหบุคคลสามารถดำรงชีวิตอยูอยาง
มีเกียรติและศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย รัฐจะตองดำเนินการใหแนใจวาประชาชน
ที่อยูภายใตการปกครองของตนสามารถเขาถึงสิ่งจำเปนพื้นฐานสำหรับการดำรงชีพ 
รัฐจะตองใชอำนาจควบคุมบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อปองกันและลงโทษในกรณีที่มี
การประกอบอาชญากรรมที่ทำใหผูอื่นถึงแกชีวิต

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 3
ICCPR: ขอ 6 
HRC: ขอคิดเห็นทั่วไปขอ 6

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 32 (1) บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย

30 สิทธิในชีวิต



4.  สิทธิในการที่จะไมถูกวิสามัญฆาตกรรม การคุมขังโดยมิชอบหรือ
 โดยไมผานกระบวนการยุติธรรม

ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตและมีความปลอดภัยในรางกาย 

การละเมิดสิทธิ ปรากฏขึ้นเมื่อมีการทำใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเสียชีวิต
• ภายนอกขอบเขตกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมาย
• ซึ่งเปนผลจากการกระทำ หรือคำสั่ง
• ของเจาหนาที่รัฐหรือบุคคลอื่นใดที่กระทำการโดยการรู เห็นเปนใจ 

การเปดโอกาส หรือไดรับความยินยอมจากรัฐ

เพื่อใหแนใจวามีการปกปองสิทธิขอนี้ รัฐจะตองทำใหแนใจวาบุคคลที่ทำการ
ละเมิดสิทธิดังกลาวไดถูกพิจารณาไตสวนโดยกระบวนการยุติธรรม โดยรัฐจะตอง
ขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการกำหนดความรับผิดชอบทางกฎหมาย เชน ตำแหนง
หนาที่ทางราชการของผูถูกกลาวหา หรือขอแกตัวโดยอางความจำเปนวา 
“กระทำตามคำสั่งผูบังคับบัญชา”

ผูรายงานพิเศษเกี่ยวกับการวิสามัญฆาตกรรมไดระบุพันธะหนาที่ของรัฐในกรณีที่
ผูกระทำการวิสามัญฆาตกรรมเปนตัวแสดงที่ไมใชรัฐ1  ไวดังนี้

• รัฐมีความรับผิดชอบโดยตรงตอการกระทำของตัวแสดงที่ไมใชรัฐแตเปน
ผูดำเนินการตางๆตามคำสั่งของรัฐหรือ การเห็นพองของรัฐ ตัวอยางเชน 
กลุมพลเรือนติดอาวุธ กลุมกำลังรบกึ่งทหาร กลุมลาสังหารที่ควบคุม
โดยรัฐ

• รัฐมีความรับผิดชอบโดยตรงตอการกระทำของหนวยงานเอกชนที่ให
บริการตามการวาจาง (ดานการทหารหรือความปลอดภัย) รวมถึงองคกร 
และที่ปรึกษาทั้ งหลายที่มีสวนรวมในกิจกรรมหลักของรัฐ เชน 
การบริหารจัดการเรือนจำ การบังคับใชกฎหมาย หรือการไตสวน

• ในกรณีสวนใหญ การฆาตกรรมที่เปนการกระทำของบุคคลทั่วไปถือเปน
ความผิดที่อยูภายใตกฎหมายอาญาของประเทศ อยางไรก็ดี หากการ
ฆาตกรรมนั้นเกิดขึ้นซ้ำๆอยางมีรูปแบบ โดยที่รัฐไมใชความระมัดระวัง
ตามสมควรในการหามาตรการที่ เหมาะสมเพื่อขัดขวาง ปองกัน 
สอบสวน ดำเนินคดี และลงโทษผูกอการ ก็ถือวาการที่รัฐละเลยหรือ

1 E/CN.4/2005/7, ยอหนา 65-76

 สิทธิในการที่จะไมถูกวิสามัญฆาตกรรม การคุมขังโดยมิชอบหรือโดยไมผานกระบวนการยุติธรรม 31  



ตอบสนองอยางไมเพียงพอนี้ เปนการละเมิดสิทธิในชีวิตของบุคคล 
ตัวอยางของการฆาตกรรมดังกลาว ไดแก การฆาตกรรมเพื่อเกียรติยศ 
การฆาตกรรมโดยกลุมที่ตั้งตนเปนศาลเตี้ย หรือการฆาตกรรมโดยกลุม
แกงอาชญากร 

กลุมติดอาวุธที่ไมใชรัฐที่มีสวนรวมในการขัดแยงกันดวยอาวุธคือผูที่ตองรับผิดชอบ
โดยตรงตอการฆาตกรรมใดๆที่พวกเขากระทำโดยละเมิดตอกฎหมายมนุษยธรรม
ระหวางประเทศ

นอกจากนี้รัฐยังมีพันธะหนาที่ที่จะตองไมสงผูรายขามแดน เนรเทศ ขับไล หรือ
กำจัดบุคคลผูใดออกจากดินแดน หากมีหลักฐานยืนยันอยางนาเชื่อถือวาบุคคลผูนั้น
อาจตกเปนเหยื่อของการวิสามัญฆาตกรรมในประเทศที่รัฐจะสงตัวบุคคลผูนั้นไป 
หรือประเทศที่บุคคลผูนั้นจะถูกสงตัวตอไป

การพรากชีวิตผูอื่นโดยอำเภอใจอาจเกิดขึ้นหากมีการตัดสินโทษประหารชีวิตโดย
การดำเนนิคดอียางรวบรดัและมกีารจำกดั ละเวน หรอืบดิเบอืนการรบัรองทีช่อบธรรม
ตามกฎหมาย (เชนที่ไดกลาวไวในขอ 14 และ 15 ของ ICCPR) สิทธิในชีวิตของบุคคล
เปนสิทธิที่ไมอาจถูกลิดรอนหรือทำใหนอยลงได และจะตองไดรับการปกปองเสมอ
แมในภาวะฉุกเฉินของประเทศ ดังนั้น คดีใดๆ ที่นำไปสูการตัดสินประหารชีวิต
ระหวางชวงเวลาที่เปนภาวะฉุกเฉินจะตองดำเนินการตามการรับรองที่ชอบธรรม
ตามกฎหมายทั้งหมดที่ไดกลาวไวใน ขอ 14 และ 15 ของ ICCPR

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 3
ICCPR: ขอ 6 และ ขอ 4 
HRC: ขอคิดเห็นทั่วไปขอ 6 และ 29

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 32 (1) บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย
มาตรา 32 (4) การคนตัวบุคคลหรือการกระทำใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ
ตามวรรคหนึ่ง จะกระทำมิได  เวนแตมีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ

32 สิทธิในการที่จะไมถูกวิสามัญฆาตกรรม การคุมขังโดยมิชอบหรือโดยไมผานกระบวนการยุติธรรม



5. เสรีภาพในการปลอดจากการขมขูคุกคามตอชีวิต

ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตและมีความปลอดภัยในรางกาย

การละเมิดสิทธิ ปรากฏขึ้นเมื่อ 
• มีการกระทำ หรือคำกลาวใดๆ 
• ซึ่งอาจเปนไปโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย
• โดยเจาหนาที่รัฐ หรือโดยการกระทำของบุคคลอื่นใดโดยการรูเห็นเปนใจ 

การเปดโอกาส หรือความยินยอมจากรัฐ
• ดวยความมุงหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกิดความหวาดกลัวตลอดเวลาที่

มีเหตุผลที่ฟงไดวาตนจะตกเปนเปาหมายของการฆานอกระบบกฎหมาย
(วิสามัญฆาตกรรม)หรือถูกทำใหเสียชีวิตโดยพลการ

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 3
ICCPR: ขอ 6, ขอ 4
HRC: ขอคิดเห็นทั่วไปขอ 29

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 32 (1) บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 
มาตรา 32 (4) การคนตัวบุคคลหรือการกระทำใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ
ตามวรรคหนึ่ง จะกระทำมิได  เวนแตมีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ

 เสรีภาพในการปลอดจากการขมขูคุกคามตอชีวิต 33  



6. เสรีภาพจากการถูกทรมานและการไดรับการปฏิบัติตอหรือถูกลงโทษ
 อยางโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี

ไมสมควรมีบุคคลใดถูกทรมานหรือถูกปฏิบัติตอหรือลงโทษอยางโหดราย 
ไรมนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี สิ่งนี้เปนสิทธิเด็ดขาดที่ไมอาจถูกลิดรอนไดแมใน
ยามภาวะฉุกเฉินที่คุกคามความอยูรอดปลอดภัยของประเทศชาติ

การทรมาน หมายถึง การกระทำใดๆ ที่กอใหเกิด
• ความเจ็บปวดอยางรุนแรง หรือ การไดรับความทุกขทรมาน
• ไมวาจะกระทำตอรางกาย หรือจิตใจ
• ซึ่งจงใจบังคับบุคคลใหทำในสิ่งที่เขาไมตองการ
• โดย หรือ โดยการยุยง หรือโดยความยินยอม หรือ การนิ่งเฉย ของ

เจาพนักงานของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำหนาที่ในฐานะของเจาพนักงาน
ของรัฐ

• โดยมุงหมายที่จะ
 ใหไดมาซึ่งขอมูลหรือคำสารภาพจากบุคคลนั้น หรือบุคคลที่สาม 
หรือ

 ลงโทษบุคคลนั้นสำหรับสิ่งที่เขาหรือบุคคลที่สาม ไดกระทำหรือตอง
สงสัยวาไดกระทำ หรือ

 ขูเข็ญ หรือบังคับ บุคคลนั้น หรือบุคคลที่สาม หรือ
 ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม บนพื้นฐานของการเลือกปฏิบัติใดๆ

การปฏิบัติหรือลงโทษอยางโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี (การปฏิบัติ
อยางเลวราย) หมายถึง

• การกระทำใดๆ ก็ตาม ไมวาจะเปนทางกาย ทางวาจา หรือการเพิกเฉย
ละเลย ซึ่ง

• เปนการทำใหผูอื่นเจ็บปวดโดยเจตนา
• โดยหรือดวยการยินยอมหรือเห็นพองของหนวยงานที่เปนอำนาจรัฐ

การปฏิบัติอยางเลวรายยังครอบคลุมถึงกรณีตางๆที่ทำใหบุคคลเกิดความทุกขหรือ
ความเจ็บปวดที่ไมรุนแรงเทากับการถูกทรมาน รูปแบบของการปฏิบัติอยางเลวราย
นั้นไมจำเปนตองกระทำเพื่อวัตถุประสงคที่เฉพาะเจาะจง  รัฐมีพันธะหนาที่ในการ

34 เสรีภาพจากการถูกทรมานและการไดรับการปฏิบัติตอหรือถูกลงโทษอยางโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี



จัดหามาตรการตางๆ เพื่อปกปองบุคคลใหพนจากการลวงละเมิดดังกลาว 
มาตรการที่วานี้2 อาจรวมถึง

• ยอมรับวาการปฏิบัติหรือลงโทษบุคคลอื่นอยางโหดราย ไรมนุษยธรรม 
หรือย่ำยีศักดิ์ศรี เปนการลวงละเมิดกฎหมายอาญาและระบุวาผูทำผิด
จะตองไดรับโทษอยางไรบาง 

• ยอมรับวาบุคคลมีสิทธิที่จะยื่นรองทุกขหากไดรับการทรมานหรือการ
ปฏิบัติที่เลวรายภายใตกฎหมายของประเทศ คำรองทุกขนั้นจะตอง
ไดรับการสืบสวนหาความจริงอยางทันทวงทีและยุติธรรมโดยหนวยงาน
รัฐที่มีอำนาจสั่งการ

• ควรทำใหแนใจวาเจาพนักงานรัฐที่ เกี่ยวของในคดีจะถูกพักงานใน
ตำแหนงหนาที่ระหวางรอผลการสืบสวนหรือการดำเนินการทางกฎหมาย
หรือทางวินัย เวนแตจะปรากฏชัดเจนแลววาคำรองทุกขเรื่องการทรมาน
หรือการปฏิบัติที่เลวรายนั้นไมเปนความจริง

• ควรทำใหแนใจวามีกระบวนการปกปองพยานที่รูเห็นการทรมานและ
การปฏิบัติที่เลวราย

นอกเหนือจากการลงโทษบุคคลที่กระทำผิดในการละเมิดสิทธิดังกลาวแลว รัฐยัง
มีพันธะหนาที่ในการดำเนินการใชมาตรการตางๆเพื่อปองกันไมใหการลวงละเมิด
เชนนั้นเกิดขึ้นหรือเกิดซ้ำอีก มาตรการที่วานี้รวมถึง

• จัดหาการฝกอบรมที่เหมาะสมใหกับเจาพนักงานที่มีหนาที่บังคับใช
กฎหมาย เจาหนาที่ทางการแพทย เจาหนาที่ตำรวจ และเจาพนักงานอื่นๆ
ที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการควบคุมดูแลหรือปฏิบัติตอบุคคลที่กำลังอยู
ภายใตการจับกุม คุมขัง หรือจำคุก

• ทบทวนระเบียบขอบังคับ วิธีการ และแนวปฏิบัติที่ใชในกระบวนการ
สอบสวนของรัฐที่เกี่ยวของกับการควบคุมดูแลและการปฏิบัติตอบุคคล 
และที่สำคัญยิ่งกวาสิ่งอื่นใดก็คือ ควรทำใหแนใจวา:

 ไมมีการถูกกักขังแบบไมใหติดตอกับโลกภายนอกโดยเจาหนาที่
ที่มีอำนาจ

 ผูถูกกักขังถูกเก็บตัวไวในสถานที่ที่มีการยอมรับอยางเปนทางการวา
เปนสถานที่สำหรับกักขัง

2 Report of Special Rapporteur on Torture, Sir Nigel Rodley, E/CN.4/2003/68

 เสรีภาพจากการถูกทรมานและการไดรับการปฏิบัติตอหรือถูกลงโทษอยางโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี 35  



 รายชื่อและสถานที่ของการกักขัง รวมถึงรายชื่อของเจาพนักงานที่
ดำเนินการกักขัง มีการลงทะเบียนบันทึกไวและพรอมที่จะใหผูที่
เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงญาติและมิตรสหาย เรียกดูไดทุกเมื่อ

 มีการบันทึกเวลาและสถานที่ของการสอบสวนทั้งหมด รวมทั้งรายชื่อ
ของทุกคนที่ปรากฏตัวในขณะที่มีการสอบสวน เพื่อใหพรอมที่จะนำ
ไปใชในกระบวนการตุลาการหรือการพิจารณาคดีทางการปกครอง

 ผูถูกกักขังสามารถพบแพทยและทนายความไดอยางทันทวงทีและ
สม่ำเสมอ

 ระหวางที่ถูกกักขัง ผูถูกกลาวหาจะถูกขังแยกกับผูที่ถูกตัดสินวา
มีความผิด เพื่อที่จะไดรักษาสิทธิของผูถูกกลาวหาวายังคงเปน
ผูบริสุทธิ์จนกวาจะไดรับการพิสูจนวากระทำผิดจริง

• ดำเนินการใหแนใจวากฎหมายของประเทศมีการหามมิใหใชคำใหการ
หรือคำสารภาพที่ไดมาจากการทรมานหรือการปฏิบัติที่ เลวรายใน
กระบวนการทางตุลาการ

ผูที่ถูกควบคุมตัวโดยคำสั่งของฝายบริหารควรไดรับการปกปองคุมครองในระดับ
เดียวกันกับผูที่ถูกกังขังในคดีอาญา การถูกควบคุมตัวโดยคำสั่งของฝายบริหาร
หมายถึงการถูกกังขังโดยผูมีอำนาจบริหาร ดวยเหตุผลที่ไมเกี่ยวกับอาชญากรรมใดๆ 
ตัวอยางเชน การกักขังเพื่อนิเทศศึกษา การกักขังเนื่องจากปญหาทางจิต การเรรอน 
การติดยา หรือกักขังเพื่อวัตถุประสงคในการสงตัวหรือเนรเทศเพื่อความปลอดภัย
ของสังคมโดยรวม

ในกรณีที่มีการทรมานหรือปฏิบัติที่เลวรายโดยบุคคลหรือนิติบุคคล รัฐจะตองใช
ความระมัดระวังตามสมควรในการปองกัน ลงโทษ สืบสวน หรือจายคาชดเชย
สำหรับการบาดเจ็บที่เกิดจากการทรมานหรือการปฏิบัติที่เลวรายนั้น

นอกจากนี้รัฐยังมีพันธะหนาที่ที่จะตองไมสงผูรายขามแดน เนรเทศ ขับไล หรือ
กำจัดบุคคลผูใดออกจากดินแดน หากมีหลักฐานยืนยันอยางนาเชื่อถือวาบุคคลผูนั้น
อาจถูกทรมานในประเทศที่รัฐจะสงตัวบุคคลผูนั้นไป หรือประเทศที่บุคคลผูนั้นจะ
ถูกสงตัวตอไป
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กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 5
ICCPR: ขอ 7, ขอ 4 และ ขอ 10
HRC: ขอคิดเห็นทั่วไปขอ20, 21 และ 29
ดู: Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 32 (2) การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือ
ไรมนุษยธรรม จะกระทำมิได แตการลงโทษตามคำพิพากษาของศาลหรือตามที่
กฎหมายบัญญัติไมถือวาเปนการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม
ตามความในวรรคนี้

 เสรีภาพจากการถูกทรมานและการไดรับการปฏิบัติตอหรือถูกลงโทษอยางโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี 37  



กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 3
ICCPR: ขอ 9 (1)

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 32 (1) บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 
มาตรา 32 (4) การคนตัวบุคคลหรือการกระทำใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ
ตามวรรคหนึ่ง จะกระทำมิได เวนแตมีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ

7. เสรีภาพที่ปลอดจากการทำรายรางกาย

ทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยในตัวบุคคล ไมมีใครสามารถทำราย
รางกายของเราไดโดยชอบ

• การทำรายรางกาย หมายถึง
• การกระทำใดๆ ดวยความรุนแรง 
• โดย หรือดวยความยินยอมของเจาพนักงานของรัฐ
• ตอบุคคลซึ่งเปนผูที่ไมสามารถปองกันตนเองได
• ดวยวัตถุประสงคของการทำใหเหยื่อกลัววาตนเองหรือครอบครัวจะ

ไดรับการคุกคาม
• ผูถูกขมขูเหลานั้นไมไดอยูภายใตการคุมขัง และ/หรือการควบคุมตัวของ

เจาพนักงานของรัฐ
• การกระทำซึ่งไมจำเปนตองเปนการกระทำโดยเจตนาหรือมีความรายแรง

ถึงขั้นที่มีลักษณะของการทรมาน หรือเปนการปฏิบัติหรือการลงโทษ
ที่โหดราย หรือไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี

38 เสรีภาพที่ปลอดจากการทำรายรางกาย



8. การใชกำลังเกินขอบอำนาจของกฎหมาย

เจาพนักงานของรัฐที่มีหนาที่บังคับใชกฎหมาย ตองปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายไปใน
วิถีทางที่ปราศจากความรุนแรงใหมากเทาที่จะสามารถกระทำได กอนที่จะใชหนทาง
ในการใชกำลังและอาวุธปน การใชกำลังและอาวุธปนจะพึงใชไดแตเพียงในกรณีที่
วิถีทางอื่นไมมีประสิทธิภาพ หรือไมสามารถที่จะบรรลุผลตามที่ไดตั้งใจไวเทานั้น 
การใชกำลังเกินขอบอำนาจของกฎหมายหมายรวมถึงกรณีตางๆ เมื่อใดก็ตามที่

• มีการใชกำลังบังคับ โดยปราศจากวัตถุประสงคที่ชอบธรรม หรือ
• กำลังที่ใชนั้น ไมไดสัดสวนกับความรายแรงของการกระทำผิดนั้นๆ

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 3
ICCPR: ขอ 6 (1),  ขอ 9, ขอ 4
HRC: ขอคิดเห็นทั่วไปขอ 29

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 29 การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทำ
มิได เวนแตโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพ่ือการท่ีรัฐธรรมนูญ
นี้กำหนดไวและเทาที่จำเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญแหงสิทธิและ
เสรีภาพนั้นมิได
มาตรา 32 การปกปองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและปจเจกบุคคล
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9. ความรุนแรงตอสตรี

ความรุนแรงตอสตรี หมายถึง
• การกระทำใดๆ อยางรุนแรง บนฐานของเพศสภาพ ซึ่ง
• กระทำขึ้นในชีวิตสวนบุคคล หรือชีวิตสาธารณะ และ
• ผลที่เกิดขึ้น หรือที่นาจะเกิดมีลักษณะ
• เปนอันตรายตอหรือสรางความทุกขแสนสาหัสทางรางกาย ทางเพศ 

หรือทางจิตใจตอสตรี รวมถึงการคุกคามวาจะกระทำการเชนนั้น หรือ
การขูเข็ญ หรือการพรากเสรีภาพตามอำเภอใจ

 ความรุนแรงทางเพศถือเปนการเลือกปฏิบัติอยางหนึ่งที่ขัดขวางไมให
สตรีไดรับสิทธิและเสรีภาพเทาเทียมกับบุรุษ สิ่งนี้ไดแกการกระทำที่เปน
การประทษุรายทางกาย ทางจติใจ ทางเพศ หรอืกอใหเกดิความทกุขทรมาน 
รวมถึงการขมขูวาจะกระทำการดังกลาว การบังคับขูเข็ญ และการพราก
เสรีภาพในรูปแบบอื่นๆ

 รัฐมีพันธะหนาที่ในการหามาตรการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อ
เอาชนะความรุนแรงทางเพศทุกรูปแบบ ไมวาจะกระทำโดยพลเรือนหรือ
รัฐก็ตาม พันธะหนาที่ดังกลาวรวมถึง:

• ระบุสภาพและขอบเขตของทัศนคติ ธรรมเนียมนิยม และแนวปฏิบัติตางๆ
ที่ทำใหความรุนแรงตอสตรีเพศยังคงดำรงอยูในสังคม และหามาตรการ
ตางๆ ที่จะเอาชนะทัศนคติและแนวปฏิบัติเหลานั้น

• ใชมาตรการทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงบทลงโทษทางอาญา 
การเยียวยาทางแพง และการจัดหาการชดเชย เพื่อปกปองคุมครองสตรี
จากความรุนแรงทุกรูปแบบ ทั้งความรุนแรงและการประทุษรายภายใน
ครอบครัว การขมขืนกระทำชำเรา และการลวงละเมิดทางเพศใน
ที่ทำงาน

• ใชมาตรการปกปองดูแล เชน จัดหาที่พักพิง การใหคำปรึกษา และการ
ฟนฟูสภาพจิตใจใหกับสตรีที่ตกเปนเหยื่อหรือเสี่ยงที่จะตกเปนเหยื่อ
ของความรุนแรงทางเพศ

40 ความรุนแรงตอสตรี



กฎหมายระหวางประเทศ 
ปฏิญญาเชิงตีความสนธิสัญญาฉบับที่ 19 โดยคณะกรรมการอนุสัญญาวาดวย
การขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 30 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกันชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอ
บุคคลเพราะเหตุแหงเพศ จะกระทำมิได
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10. หามการควบคุมตัวโดยไมมีอำนาจตามกฎหมาย

ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับเสรีภาพและความปลอดภัยในตัวบุคคล ไมมีใครสมควรถูก
จับกุมหรือกักขังโดยมิชอบดวยกฎหมาย

การควบคุมตัวตามอำเภอใจ หมายถึง การกระทำที่เปนการควบคุมตัวที่ไมชอบดวย
กฎหมาย และ/หรือ โดยไมอาจคาดคะเนได (คือตองมีหลักเกณฑ) หรือโดยปราศจาก
มูลอันจะอางไดตามกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณี

• การกระทำใดๆ 
• ที่เกิดขึ้นจากเจาพนักงานของรัฐ หรือบุคคลอื่นที่กระทำในฐานะของ

เจาพนักงานของรัฐ หรือโดยการยุยงสงเสริม ความยินยอม หรือการ
นิ่งเฉยของเจาพนักงานของรัฐ

• ที่เปนการพรากเสรีภาพไปจากบุคคลหนึ่งโดยการจับบุคคลนั้นไปขัง
ในเรือนจำหรือในสถานที่ใดที่มีลักษณะการคุมขังเหมือนเรือนจำโดย
ปราศจาก

 เหตุผลของการกักบริเวณที่ไมเปนไปตามกฎหมาย, ไมมีเหตุอันควร 
หรือ ไมจำเปนในพฤติการณของคดีและ/หรือ

 การปฏิบัติตามกระบวนการตางๆ ซึ่งไดกำหนดไวโดยกฎหมายวาดวย
กระบวนการจับกุมและการคุมขัง

การกักขัง หมายถึง การพรากเสรีภาพทุกรูปแบบ ไมวาจะในกรณีคดีอาญาหรือ
กรณอีืน่ๆ เชน  การกกัขงัเพือ่นเิทศศกึษา การกกัขงัเนือ่งจากปญหาทางจติ การเรรอน 
การติดยา หรือกักขังเพื่อวัตถุประสงคในการสงตัวหรือเนรเทศ เปนตน

ผูที่ถูกจับกุมทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับรูวาตนถูกจับกุมดวยความผิดอะไร และดวย
เหตุผลใดในขณะที่มีการจับกุมนั้น โดยจะตองไดรับการบอกกลาวดวยภาษาที่บุคคล
ผูนั้นเขาใจไดและมีรายละเอียดเพียงพอ

บุคคลทุกคนที่ถูกจับกุมหรือกักขังดวยขอหาทางอาญามีสิทธิที่จะไดพบเจาหนาที่
ตุลาการโดยทันทีเพื่อใหการกักขังนั้นอยูภายใตอำนาจควบคุมขององคกรฝาย
ตุลาการ

บุคคลทุกคนที่ถูกจับกุมหรือกักขังดวยขอหาทางอาญามีสิทธิที่จะไดรับการดำเนิน
คดีภายในเวลาที่สมเหตุสมผลหรือไดรับการปลอยตัวระหวางรอการดำเนินคดี สิทธิ
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กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 3, ขอ 9
ICCPR: ขอ 9
HRC: ขอคิดเห็นทั่วไปขอ 8

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 32 (1) บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย
มาตรา 39 (1) บุคคลยอมไดรับปกปองจากการบังคับใชกฎหมายยอนหลัง

ในการไดรับการปลอยตัวระหวางรอการดำเนินคดีขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ที่ตอง
นำมาพิจารณา เชน ความเสี่ยงที่ผูตองหานั้นอาจหลบหนี ความสงสัยวาผูตองหา
อาจมีสวนในการกระทำความผิดขอหาที่รายแรง ความเสี่ยงที่ผูตองหาอาจกระทำ
ผิดซ้ำ ความเสื่อมเสียตอความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม  และความเสี่ยงที่
ผูตองหาอาจกดดันพยานและสมรูรวมคิดกับผูตองหารวม 

ทุกคนที่ถูกพรากเสรีภาพของตนมีสิทธิที่จะตั้งขอสงสัยตอหนาศาลวาการจับกุม
หรือกักขังที่ตนไดรับนั้นชอบดวยกฎหมายหรือไม เพื่อศาลจะไดตัดสินเกี่ยวกับความ
ถูกตองตามกฎหมายของการกักนั้นอยางรวดเร็ว/ไมลาชา และสามารถออกคำสั่งให
ปลอยตัวบุคคลผูนั้นไดทันทีหากการกักขังนั้นมิชอบดวยกฎหมาย

นอกจากนี้ รัฐตองทำใหแนใจวากฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อปองกันการคุมขังนั้น
มีเหตุผลรองรับดานความปลอดดภัยของสาธารณชน โดยไดรับการอุดชองวางไมให
เกิดการกักขังที่ไมชอบดวยกฎหมายขึ้นมาได เชน

• การกักขังนั้นจะตองมีเหตุผลและมีขั้นตอนกระบวนการตามที่กฎหมาย
ของประเทศกำหนดไว

• ตองมีการใหขอมูลเกี่ยวกับเหตุผลของการกักขังนั้น
• การกักขังนั้นตองถูกควบคุมโดยองคกรทางตุลาการ
• ตองมีการชดเชยในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิตางๆ

 หามการควบคุมตัวโดยไมมีอำนาจตามกฎหมาย 43  



11. เสรีภาพที่ปลอดจากการบังคับใหหายสาบสูญโดยไมสมัครใจ

มนุษยทุกคนมีสิทธิในชีวิต เสรีภาพ และความปลอดภัยในตัวบุคคล การกักขังหนวง
เหนี่ยวผูใดโดยไมมีการบอกกลาวหรือโดยที่ผูนั้นไมสมัครใจ หรือการบังคับใหผูหนึ่ง
ผูใดหายสาบสูญ ถือเปนการละเมิดสิทธิเหลานี้

การถูกบังคับใหหายสาบสูญ หรือการทำใหหายตัวไปโดยไมสมัครใจ หมายถึง 
การกระทำโดยการพาเหยื่อไปไวนอกเขตอำนาจการคุมครองตามกฎหมาย รวมถึง
กรณีตางๆ ซึ่งบุคคลไดถูก

• พรากเสรภีาพโดยการกระทำ เชน การจบักมุ การกกัขงั หรอืการลกัพาตวัไป 
โดยที่บุคคลนั้นไมยินยอม

• โดยหนวยงานของรัฐ กลุมที่จัดตั้งขึ้น หรือปจเจกบุคคลที่ไดกระทำ
ลงในนามของ หรือโดยการสนับสนุนของเจาพนักงานของรัฐ ไมวา
จะเปนความยินยอมโดยตรงหรือโดยออม หรือการนิ่งเฉย

• เจาพนักงานของรัฐปฏิเสธที่จะเปดเผยชะตากรรม หรือสถานที่พำนักของ 
(ที่พบ) บุคคลที่วานั้น หรือที่จะยอมรับรูวามีการลิดรอนเสรีภาพของ
บุคคลนั้น

รัฐควรใชมาตรการดานนิติบัญญัติ การปกครอง และตุลาการที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ปองกนัและปกปองบคุคลจากการถกูบงัคบัใหหายสาบสญู หรอืโดยไมมกีารบอกกลาว 
หรือโดยไมสมัครใจ มาตรการดังกลาวอาจรวมถึง

• ใชมาตรการทางนิติบัญญัติเพื่อทำใหแนใจวาการบังคับบุคคลใหหาย
สาบสูญถือเปนความผิดในกฎหมายอาญา

• ดำเนินการใหแนใจวาบุคคลทุกคนที่ถูกพรากเสรีภาพไดรับการควบคุม
ตัวอยูในสถานที่สำหรับกักขังอยางเปนทางการและการกักขังนั้นเปนไป
ตามกฎหมายของประเทศ

• ดำเนินการเพื่อใหแนใจวาสมาชิกในครอบครัว ตัวแทนทางกฎหมาย และ
บุคคลผูมีสวนไดสวนเสียตามกฎหมาย สามารถเขาถึงขอมูลที่เกี่ยวกับ
การกักขังบุคคล สถานที่กักขัง และการเคลื่อนยายผูถุกกักขังได

• ดำเนินการเพื่อใหแนใจวามีบันทึกการลงทะเบียนผูตองหาอยางเปน
ทางการและเปนปจจุบันในสถานที่กักขังทุกแหง และขอมูลนั้นพรอมที่
จะเปดเผยตอบุคคลผูมีสวนไดสวนเสียตามกฎหมายหรือเพื่อใหมีการนำ
ไปใชในการพิจารณาคดีทางตุลาการหรือปกครอง
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กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 3, ขอ 9
ICCPR: ขอ 6, ขอ 9
ดู: อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการปองกันมิใหบุคคลหายสาบสูญ
โดยถูกบังคับ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 32 (1) บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย
มาตรา 32 (3) การจับกุมและการฝากขังบุคคล ตองไดรับคำสั่งจากศาล หรือตาม
คำพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 32 (4) การกระทำใดซึ่งกระทบตอสิทธิและเสรีภาพในชีวิต และบุคคลนั้น 
ไมสามารถยอมรับไดภายใตกฎหมาย

• ดำเนินการเพื่อใหแนใจวาบุคคลทุกคนที่ถูกพรากเสรีภาพไดรับการ
ปลอยตัวในลักษณะที่สามารถตรวจสอบไดวาพวกเขาไดรับการปลอยตัว
จริงหรือไม

• ดำเนินการใหแนใจวาผูที่แจงขอกลาวหาวามีบุคคลหนึ่งหายสาบสูญ
โดยถูกบังคับไดรับสิทธิในการแจงขอเท็จจริงนั้นแกหนวยงานที่มีอำนาจ
ดำเนินการ ซึ่งจะทำการตรวจสอบการกลาวหานั้นอยางทันทวงทีและ
ยุติธรรม และหากจำเปนก็จะดำเนินการสืบสวนอยางละเอียด

• ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อใหแนใจวาโจทก พยาน ญาติของ
บุคคลที่หายตัวไป และทนายฝายโจทกไดรับการปกปองคุมครองจาก
การทารุณกรรม, การขมขู หรือการ แทรกแซงผลของการคนหาขอมูล
ที่เกี่ยวกับบุคคลที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ

นอกจากนี้รัฐยังมีพันธะหนาที่ที่จะตองไมสงผูรายขามแดน เนรเทศ ขับไล หรือกำจัด
บุคคลผูใดออกจากดินแดน หากมีหลักฐานยืนยันอยางนาเชื่อถือวาบุคคลผูนั้นอาจ
หายสาบสูญไปในประเทศที่รัฐจะสงตัวบุคคลผูนั้นไป หรือประเทศที่บุคคลผูนั้นจะ
ถูกสงตัวตอไป

ในกรณีที่การหายตัวโดยการบังคับหรือโดยไมสมัครใจเกิดขึ้นโดยการกระทำของ
บุคคลหรือนิติบุคคล รัฐมีหนาที่ที่จะตองใชความระมัดระวังตามสมควรในการ
ปองกัน ลงโทษ สืบสวน หรือจายคาชดเชยใหกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติที่เลวรายนี้
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12. สิทธิในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก

ทุกคนมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเองโดยปราศจากการแทรกแซง

เสรีภาพนี้หมายรวมถึง สิทธิในการแสดงออกถึงความคิดเห็นของตนเองอยางอิสระ 
และแสวงหา ไดรับหรือแจงขอมูลสารสนเทศและความคิดทุกๆ ประเภท ผานสื่อ
สารมวลชนแขนงใดๆ ก็ได ตามที่ตนเลือกเอง

การละเมิดสิทธิ ปรากฏขึ้นเมื่อมีการจำกัดเสรีภาพ และการจำกัดเชนวานั้น
• ไมมีกฎหมายบัญญัติรับรองไว และ
• ไมสามารถหาเหตุผลสนับสนุนไดวาจำเปนที่จะตองกระทำเพื่อคุมครอง

 สิทธิและชื่อเสียงของผูอื่น หรือ
 เพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของชาติ และการคุมครอง
ประชาชนในดานความปลอดภัย การสาธารณสุขการรักษาความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี

เสรีภาพในความคิดเห็นและการแสดงออกมีความเกี่ยวของกันอยางใกลชิด เสรีภาพ
ในการแสดงออกเปนเหมือนพาหนะในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความคิดเห็น และ
ยังเปนฐานสำคัญของการไดรับสิทธิมนุษยชนขออื่นๆอีกมากมาย ตัวอยางเชน 
เสรีภาพในการแสดงออกเปนสวนประกอบสำคัญในการไดรับสิทธิที่จะมีเสรีภาพ
ในการชุมนุมและการสมาคม และเสรีภาพในการมีสวนรวมในกิจการสาธารณะ

สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลนั้นไมอาจถูกจำกัดได ความคิดเห็น
ทุกรูปแบบไดรับการปกปองคุมครอง รวมถึงความคิดเห็นดานการเมือง วิทยาศาสตร 
ประวัติศาสตร ศีลธรรม หรือศาสนา ดังนั้นการกอกวน คุกคามหรือทำใหเสื่อมเสีย
ชื่อเสียง ซึ่งรวมถึงการจับกุม กักขัง ดำเนินคดี หรือจำคุกบุคคลดวยเหตุผลจาก
ความคิดเห็นของเขาจึงถือเปนการละเมิดสิทธิขอนี้

เสรีภาพในการแสดงออกนั้นรวมถึงการสงและรับความคิดและความคิดเห็นทุก
รปูแบบในการสือ่สาร ไมวาจะเปนวาทกรรมทางการเมอืง การวจิารณกจิการสาธารณะ 
การสำรวจความคิดเห็น การอภิปรายเรื่องสิทธิมนุษยชน  การเขียนขาว การแสดงออก
ทางวัฒนธรรมและศิลปะ การสอน วาทกรรมทางศาสนา รวมถึงการโฆษณาสินคา
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สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการพูดและการแสดงออกยังชี้ใหเห็นโดยนัยวาการเผยแพร
ความคิดทุกรูปแบบผานทางสื่อทุกชนิดควรไดรับการปกปองคุมครอง รูปแบบ
ที่วานั้นอาจรวมถึงการพูด การเขียน การใชภาษามือ และการแสดงออก
โดยปราศจากคำพูด เชน รูปภาพ หรืองานศิลปะ สวนสื่อในการแสดงออกนั้นไดแก 
หนังสือ หนังสือพิมพ แผนพับ โปสเตอร ปายประกาศ การแตงกาย อินเตอรเน็ต 
และการเสนอใหพิจารณาอยางถูกกฎหมาย

รัฐมีพันธะหนาที่ในการ:
• เคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก หนาที่นี้ถือวา

เปนสิ่งที่หนวยงานรัฐทุกสาขาตองปฏิบัติ
• ปกปองประชาชนจากการกระทำของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำใหไม

สามารถใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกไดอยาง
เต็มที่

• ใชมาตรการที่เหมาะสมในการทำใหแนใจวาสิทธิเหลานี้ไดรับการคุมครอง
โดยกฎหมายของประเทศ

• ดำเนินการใหแน ใจว าขอจำกัดของการใช เสรีภาพในการแสดง
ความคิด เห็นและการแสดงออกไม ได เป นการทำลายสิทธินั้ น 
ขอจำกัดดังกลาวตอง “จำเปน” ตอการบรรลุวัตถุประสงคที่ชอบดวย
กฎหมายและเปนไปตามหลักการความไดสัดสวนกัน

 ขอจำกัดจะตองเชื่อมโยงเปนเหตุเปนผลกับวัตถุประสงคที่ตองการจะ
บรรลุ ซึ่งหมายความวาขอจำกัดจะตองมีสภาพตามธรรมชาติที่ไมขัด
ตอกฎหมาย ไมอคติลำเอียง หรือเกิดจากการพิจารณาที่ไมมีเหตุผล

 ขอจำกัดนั้นควรกระเทือนสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล “นอยที่สุด
เทาที่จะเปนไปได” ซึ่งสื่อใหเห็นโดยนัยวาขอจำกัดนั้นจะตองไมกวาง
เกินไปหรือคลุมเครือเกินไป คำถามที่ตองพิจารณาก็คือ มีหนทางอื่น
ที่อาจบรรลุวัตถุประสงคนั้นไดโดยมีการละเมิดสิทธิในระดับที่ต่ำกวา
นี้หรือไม

 จะตองมีความไดสัดสวนกันระหวางผลกระทบที่ เกิดจากการมี
ขอจำกัดและวัตถุประสงคที่ตองการจะบรรลุ
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สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกยังครอบคลุมไปถึงสิทธิของ
สาธารณชนในการเขาถึงขอมูล ภาครัฐควรออกกฎระเบียบขั้นตอนตางๆสำหรับให
บุคคลหนึ่งสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ไดตามบทบัญญัติเรื่องเสรีภาพในการเขาถึง
ขอมูล

รัฐสามารถออกกฎหมายหามมิใหมีการโฆษณาชวนเชื่อที่จูงใจใหผูคนทำสงคราม 
และออกกฎหมายหามการสนับสนุนความเกลียดชังในดานประเทศชาติ เชื้อชาติ 
และศาสนา ซึ่งอาจนำไปสูการเลือกปฏิบัติ ความประสงคราย และความรุนแรง

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 19
ICCPR: ขอ 19, ขอ 20
HRC: ขอคิดเห็นทั่วไปขอ 34

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 36  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการส่ือสารถึงกันโดยทางที่ชอบดวยกฎหมาย
มาตรา 45 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน 
การพิมพ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น
มาตรา 46  สื่อมวลชน ยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาวและแสดงความคิดเห็น
ภายใตขอจำกัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไมตกอยูภายใตอาณัติของหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาของกิจการนั้น แตตองไมขัดตอจริยธรรม
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13. สิทธิในเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ

บุคคลทุกคนยอมมีสิทธิในการชุมนุมอยางสงบ การชุมนุมสามารถกระทำไดในหอง
ประชุมปด ภายนอกอาคาร และพื้นที่สาธารณะหรือของเอกชน การชุมนุมสามารถ
เคลื่อนที่หรืออยูกับที่ได

การละเมิดสิทธิ ปรากฏขึ้นเมื่อ ประชาชนถูกจำกัดสิทธิในการจัดการชุมนุมโดยสงบ 
และขอจำกัดที่วานั้น

• ไมมีกฎหมายบัญญัติรับรองไว และ
• ไมสามารถหาเหตุผลสนับสนุนไดวาเปนเรื่องจำเปนในสังคมประชาธิปไตย

ที่จะตองกระทำเพื่อคุมครอง
 สิทธิและเสรีภาพของผูอื่น หรือ
 เพือ่ประโยชนในการรกัษาความมัน่คงของชาต ิการคุมครองประชาชน
ในดานความปลอดภัย การสาธารณสุข การรักษาความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดี

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 20
ICCPR: ขอ 21

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 63  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได เวนแตโดยอาศัยอำนาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุมครอง
ความสะดวกของประชาชนที่จะใชที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย
ในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงคราม หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศ
สถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก
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14. สิทธิในเสรีภาพในการรวมกลุม

บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพในการรวมกลุมที่รวมถึงการจัดตั้งและรวมในสหภาพ
แรงงาน

สิทธินี้หมายรวมถึงสิทธิในการกอตั้งหรือเขารวมในสหภาพแรงงาน การละเมิดสิทธิ
ปรากฏขึ้น เมื่อมีการจำกัดสิทธิเกิดขึ้น และการจำกัดที่วานั้น เกิดขึ้นเมื่อ

• ไมมีกฎหมายบัญญัติรับรองไว และ
• ไมสามารถหาเหตุผลสนับสนุนไดวาเปนเรื่องจำเปนในสังคมประชาธิปไตย

ที่จะตองกระทำเพื่อคุมครอง
 สิทธิและเสรีภาพของผูอื่น หรือ
 เพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของชาติ การคุมครองความ
ปลอดภัยประชาชนในดานการสาธารณสุข การรักษาความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 20
ICCPR: ขอ 22
ICESCR: ขอ 8 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 64  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ 
สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอื่น
มาตรา 65  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อสราง
เจตนารมณทางการเมืองของประชาชนและเพื่อดำเนินกิจกรรมในทางการเมือง
ใหเปนไปตามเจตนารมณนั้นตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
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15. สิทธิในเสรีภาพทางความคิด มโนธรรม และศาสนา

ทุกคนมีสิทธิที่จะมีเสรีภาพในความคิด มโนธรรม และศาสนา  ซึ่งรวมถึงเสรีภาพใน
การนับถือศาสนาหรือความเชื่อที่ตนเองเลือก และสิทธิที่จะตัดสินใจไมนับถือ
ศาสนาใดๆ เลย

สิทธินี้หมายรวมถึงสิทธิในการถือหรือปฏิบัติตามศาสนา หรือตามความเชื่อ
ตามคตินิยมของตน โดยอิสระ รวมถึงการตัดสินใจที่จะไมปฏิบัติตามศาสนา การ
ละเมิดสิทธิปรากฏขึ้นเมื่อมีการจำกัดสิทธินี้เกิดขึ้น และการจำกัดเชนที่วานั้น

• ไมมีกฎหมายบัญญัติรับรองไว และ
• ไมสามารถหาเหตุผลสนับสนุนไดวาจำเปนที่จะตองกระทำเพื่อคุมครอง

 ประชาชนดวยความปลอดภัย ความสงบเรียบรอย การสาธารณสุข 
หรือศีลธรรมอันดี หรือสิทธิขั้นพื้นฐาน และเสรีภาพของบุคคลอื่นๆ

เสรีภาพในการปฏิบัติตนตามศาสนาหรือความเชื่อ ดวยการบูชา ปฏิบัติตามคำสอน 
และการสอนคำสอน ครอบคลุมถึงการกระทำมากมายหลายอยาง คำวาบูชาอาจ
หมายรวมถึงพิธีกรรมหรือพิธีการที่แสดงออกถึงความเชื่อนั้นโดยตรง และการ
ปฏิบัติตางๆ ที่รวมอยูในการกระทำนั้น ไมวาจะเปนการสรางสถานที่เพื่อการบูชา 
การใชพิธีกรรมและวัตถุ การแสดงสัญลักษณตางๆ รวมถึงการปฏิบัติตามวันหยุด
ทางศาสนา การปฏิบัติหรือการฝกฝนทางศาสนาและความเชื่อไมเพียงแตรวมถึง
การกระทำเกี่ยวกับพิธีกรรมเทานั้น แตยังรวมถึงธรรมเนียมนิยมตางๆ เชน ขอบังคับ
เกี่ยวกับอาหารที่รับประทาน การสวมเสื้อผาชนิดพิเศษหรือผาคลุมศีรษะ และ
การใชภาษาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับพูดคุยกันตามธรรมเนียมภายในกลุม นอกจากนี้ 
การปฏิบัติหรือการฝกฝนศาสนาและความเชื่อยังรวมถึงการกระทำตางๆ โดยกลุม
บุคคลทางศาสนาซึ่งเปนสวนหนึ่งของการประกอบกิจกรรมพื้นฐานของศาสนานั้น 
เชน เสรีภาพในการเลือกผูนำทางศาสนา พระสงฆ และครูผูสอนคำสอน เสรีภาพ
ในการกอตั้งโรงเรียนสอนศาสนา และเสรีภาพในการจัดทำและเผยแพรเอกสาร
เกี่ยวกับศาสนา

อยางไรก็ตามเสรีภาพในการปฏิบัติหรือฝกฝนทางศาสนาไมควรรวมถึงการโฆษณา
ชวนเชื่อเพื่อใหเกิดสงครามหรือสงเสริมใหเกิดความเกลียดชังทางประเทศชาติ 
เชื้อชาติ ศาสนา ที่ถือเปนการยั่วยุใหเกิดการเลือกปฏิบัติ ความประสงคราย 
และความรุนแรง ภาครัฐมีหนาที่ในการออกกฎหมายหามมิใหกระทำการตางๆ 
เหลานี้
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อาจมีการจำกัดเสรีภาพในการนับถือหรือปฏิบัติตนตามศาสนาหรือความเชื่อเพื่อ
วัตถุประสงคในการปกปองศีลธรรมในสังคม คำวาศีลธรรมนั้นมีรากฐานมาจาก
จารีตทางสังคม ปรัชญา และศาสนาที่หลากหลาย ดังนั้นการจำกัดเพื่อวัตถุประสงค
ในการปกปองศีลธรรมนั้นจะตองอยูบนหลักการที่ไมไดทำตามจารีตของศาสนาใด
ศาสนาหนึ่งเพียงอยางเดียว

การที่ศาสนาใดศาสนาหนึ่งเปนศาสนาประจำชาติหรือคนสวนใหญในประเทศนับถือ
ศาสนานัน้ไมควรสงผลใหสทิธมินษุยชนอืน่ๆ เสือ่มหรอืเสยีหาย และไมควรมกีารกดีกนั
แบงแยกหรือเลือกปฏิบัติตอผูที่นับถือศาสนาอื่นๆ หรือผูที่ไมนับถือศาสนาใดๆ

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 18
ICCPR: ขอ 18, ขอ 4
HRC: ขอคิดเห็นทั่วไปขอ 22 และ 29 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 37  บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา นิกายของศาสนา 
หรือ ลัทธินิยมในทางศาสนา และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม 
ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไมเปนปฏิปกษ
ตอหนาที่ของพลเมืองและไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน

52 สิทธิในเสรีภาพทางความคิด มโนธรรม และศาสนา



16. สิทธิในเสรีภาพการเคลื่อนยาย

คนทุกคนที่อาศัยอยูโดยถูกตองตามกฎหมายในพื้นที่ที่อยูใตการปกครองของ
รัฐหนึ่งใด มีอิสระที่จะเคลื่อนยายไปยังสถานที่ตางๆและตั้งถิ่นฐานอยูอาศัยใน
สถานที่ที่ตนเองเลือก

คนทุกคนมีสิทธิที่จะออกนอกประเทศใดๆก็ได รวมถึงประเทศของตนเอง

การละเมิดสิทธิปรากฏขึ้นเมื่อมีการกำหนดขอจำกัดเสรีภาพในการเคลื่อนยายแก
บุคคลหนึ่งบุคคลใด และขอจำกัดเชนที่วานั้น

• ไมมีกฎหมายบัญญัติรับรองไว และ
• ไมสามารถหาเหตุผลสนับสนุนไดวาเปนเรื่องจำเปนที่จะตองคุมครอง

 ความมั่นคงของชาติ ความสงบเรียบรอย การสาธารณสุข ศีลธรรม
อันดีของประชาชน หรือ

 สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นๆ และ
 ไมสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนอื่นๆ

สิทธิดังกลาวนี้ยังชี้ใหเห็นโดยนัยวาไมมีผูใดกระทำการโดยมิชอบดวยกฎหมายใน
การพรากสิทธิของบุคคลในการกลับเขาประเทศของตนเอง

รัฐจะตองไมเพียงแตไมแทรกแซงเสรีภาพของบุคคลในการเคลื่อนยาย แตจะตอง
ดำเนินการใหแนใจวาสิทธินั้นไมถูกจำกัดมากเกินควรโดยบุคคลอื่นใด

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 13
ICCPR: ขอ 12, ขอ 13
HRC: ขอคิดเห็นทั่วไปขอ 27

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 34  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถิ่น
ที่อยูภายในราชอาณาจักรการจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทำมิได  
เวนแตโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อความมั่นคง
ของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน การผังเมือง หรือเพื่อ
สวัสดิภาพของผูเยาว

การเนรเทศบุคคลผูมีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือหามมิใหบุคคลผูมี
สัญชาติไทยเขามาในราชอาณาจักร จะกระทำมิได
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กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 13
ICCPR: ขอ 12

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 34 บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน บุคคลยอมไดรับความคุมครอง
ในการที่จะอยูอาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข

การเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูครอบครอง หรือ
การตรวจคนเคหสถานหรือในที่รโหฐาน จะกระทำมิได เวนแตมีคำสั่งหรือ
หมายของศาล หรือมีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

17. เสรีภาพจากการไมถูกบังคับใหโยกยายถิ่นฐาน

การละเมิดสิทธิปรากฏขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งหรือกลุมของบุคคล
• ถูกสั่ง ถูกขับไล หรือถูกบังคับ
• ใหยายออกจากพื้นที่ซึ่งอาศัยอยูโดยชอบดวยกฎหมาย
• โดยปราศจากหลักเกณฑที่ชอบดวยกฎหมาย และ/หรือ 
• เมื่อไมมีคำสั่งที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดดวยเหตุผลทางการทหาร หรือดาน

ความมั่นคงมาบังคับใหโยกยาย

54 เสรีภาพจากการไมถูกบังคับใหโยกยายถิ่นฐาน



18. สิทธิในการแสวงหาและไดรับที่หลบภัย/ลี้ภัย

คนทุกคนมีสิทธิที่จะแสวงหาและไดรับที่หลบภัย/ลี้ภัยในประเทศอื่นเพื่อหลีกหนี
จากถูกขมเหงเบียดเบียน

ที่หลบภัย/ลี้ภัยคือสิทธิในขั้นตอนสุดทายของบุคคลที่ไมสามารถพึ่งพารัฐของตนให
ปกปองตนเองไดและถูกบีบบังคับใหตองหลบหนีจากดินแดนถิ่นกำเนิดของตนเพื่อ
แสวงหาการปกปองจากรัฐอื่น

อยางไรก็ตามบุคคลไมอาจไดรับสิทธินี้ในกรณีที่การถูกขมเหงเบียดเบียนนั้นมาจาก
อาชญากรรมที่ไมเกี่ยวของกับการเมืองอยางแทจริงหรือมีเหตุผลที่ยืนยันไดอยาง
จริงจังวาบุคคลที่กำลังแสวงหาที่หลบภัยนั้นไดกออาชญากรรมที่ทำลายสันติสุข 
อาชญากรรมสงคราม หรืออาชญากรรมตอมนุษยธรรม

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ14

ดู: อนุสัญญาวาดวยสถานภาพผูลี้ภัยของสหประชาติ ป ค.ศ.1951

ปจจุบันประเทศไทยยังไมไดลงนามอนุสัญญาวาดวยสถานภาพผูลี้ภัยของ
สหประชาติ ป ค.ศ.1951

 สิทธิในการแสวงหาและไดรับที่หลบภัย/ลี้ภัย 55  



กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 15

ดู อนุสัญญาที่เกี่ยวของกับคนไรรัฐไรสัญชาติ ค.ศ.1954 และอนุสัญญาวาดวย
การลดคนไรรัฐ-ไรสัญชาติ ค.ศ.1961

ดูพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.2551

19. สิทธิในสัญชาติ

คนทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับสัญชาติ  สัญชาติถือเปนความเกี่ยวดองทางกฎหมาย
ระหวางบุคคลกับรัฐ ซึ่งครอบคลุมถึงสิทธิทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมตางๆ
และหนาที่ความรับผิดชอบทั้งของบุคคลและของรัฐ

โดยหลักการแลวบุคคลจะไดรับสัญชาติจากรัฐ หากเขาถือกำเนิดในเขตแดนของ
รัฐนั้น หรือไดรับสัญชาติผานทางการสืบเชื้อสายในกรณีที่เด็กไดรับสัญชาติของพอ
หรือแม และในบางกรณีก็ไดรับสัญชาติทั้งผานทางการถือกำเนิดในเขตแดนของรัฐ
และทางการสืบเชื้อสายดวย

ในหลายรัฐ บุคคลที่ไดพักอาศัยอยูในรัฐนั้นเปนเวลานานและไดมีความเชื่อมโยง
เกี่ยวดองกับรัฐนั้น เชน แตงงานกับพลเมืองของรัฐ ก็สามารถไดรับสัญชาติของ
รัฐนั้นเชนกัน

ไมมีบุคคลใดสมควรที่จะ:
• ถูกพรากสัญชาติของตน
• ถูกปฏิเสธสิทธิในการเปลี่ยนสัญชาติดวยวิธีการที่มิชอบดวยกฎหมาย

การเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเหตุผลทางเพศไมควรมาเกี่ยวของกับการไดรับหรือ
สูญเสียสัญชาติโดยการแตงงาน

56 สิทธิในสัญชาติ



20. สิทธิในการแตงงานและสรางครอบครัว

บุรุษและสตรีทุกคนที่มีอายุมากพอสมควรที่จะแตงงานไดมีสิทธิที่จะแตงงาน
และสรางครอบครัวของตนเอง จะตองไมมีบุคคลใดถูกบังคับหรือขืนใจใหเขาสู
การแตงงาน  คูบาวสาวมีสิทธิเทาเทียมกันในการแตงงาน ระหวางชีวิตสมรส และ
การสิ้นสุดของชีวิตการสมรส

พันธะหนาที่ของรัฐในเรื่องนี้ควรรวมถึง:
• กำหนด “อายุมากพอสมควรที่จะแตงงานได” เพื่อใหแนใจวาคูแตงงาน

มีศักยภาพที่จะรับรูการตัดสินใจแตงงานนั้นโดยไมใชการบีบบังคับ
• ยกเลิกกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่เอื้อใหผูที่กระทำการขมขืนพนจาก

ความรับผิดชอบหรือตองรับผิดชอบนอยลงเมื่อแตงงานกับเหยื่อที่
ถูกขมขืน

• ดำเนินขั้นตอนที่ เหมาะสมเพื่อใหแนใจวาคูสมรสมีสิทธิและหนาที่
ความรับผิดชอบเทาเทียมกันในการแตงงาน ระหวางชีวิตสมรส และการ
สิ้นสุดของชีวิตสมรส ขั้นตอนดังกลาวอาจรวมถึง:

 ทำใหแนใจวาไมมีการเลือกปฏิบัติทางเพศในการไดมาซึ่งหรือ
สูญเสียซึ่งสัญชาติดวยเหตุแหงการแตงงานหรือในการสงผาน
สัญชาติของพอแมไปสูลูก

 คุมครองปองกันสิทธิของคูสมรสแตละฝายในการใชนามสกุลเดิม
ของตน

 ทำใหแนใจวาไมมีการปฏิบัติอยางกีดกันแบงแยกในเรื่องเหตุผลและ
ขั้นตอนกระบวนการแยกกันอยู  หรือหยา การปกครองเลี้ยงดูบุตร 
และการจัดหาคาอุปการะเลี้ยงดู

 ดำเนินการใหแนใจวาสตรีที่แตงงานแลวมีสิทธิเทาเทียมกับบุคคลอื่น
ในการเปนเจาของหรือการบริหารจัดการทรัพยสิน สตรีควรมีสิทธิ
ในการรับมรดกเทาเทียมกับบุรุษเมื่อการสิ้นสุดของชีวิตสมรสเกิดขึ้น
เนื่องจากการถึงแกกรรมของคูสมรสฝายใดฝายหนึ่ง

 สิทธิในการแตงงานและสรางครอบครัว 57  



ครอบครัวคือหนวยพื้นฐานตามธรรมชาติของสังคมและสมควรไดรับการปกปอง
คุมครองโดยสังคมและรัฐ หากแตวารัฐสามารถใชมาตรการเพื่อจัดการกับประเด็น
ปญหาตางๆ เชน ความรุนแรงภายในครอบครัว หรือการละเลยบุตรและการปฏิบัติ
ตอบุตรในทางที่ผิด แตในกฎหมายระหวางประเทศนั้นไมมีคำจำกัดความที่เปน
มาตรฐานของคำวาครอบครัว แนวคิดและขอบเขตของเรื่องครอบครัวจะเปนที่
เขาใจรับรูผานทางกฎหมายและแนวปฏิบัติของแตละรัฐ

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 16
ICCPR: ขอ 23
CEDAW: ขอ 16
HRC: ขอคิดเห็นทั่วไปขอ 19

ประเทศไทยไดตั้งขอสงวนใน CEDAW ที่ระบุวาจะไมพิจารณาขอผูกพันขอ 16 
ที่กลาวถึงการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบในสวนที่เกี่ยวของกับ
ความสัมพันธในการแตงงานและครอบครัว 

ดู: กฎหมายที่เกี่ยวของกับกฎหมายสวนบุคคล การแตงงาน การหยาราง 
การเปนผูปกครองและอื่นๆ

58 สิทธิในการแตงงานและสรางครอบครัว



21. สิทธิในความเสมอภาคในการพิจารณาในศาลและคณะไตสวนคดี
 ที่ทำหนาที่แบบศาล

ความเทาเทียมเสมอภาคเมื่ออยูตอหนาศาลและสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีอยาง
ยุติธรรมถือเปนหลักการพื้นฐานสำคัญของกฎหมายและเปนองคประกอบหลักของ
การคุมครองสิทธิมนุษยชน

หลักการเหลานี้ไมเพียงแตเอามาใชกับขั้นตอนกระบวนการในการตัดสินขอกลาวหา
ทางอาญาของบุคคลเทานั้น แตยังรวมถึงขั้นตอนกระบวนการในการตัดสินสิทธิและ
พันธะหนาที่ในคดีความอีกดวย

สิทธิเหลานี้ไมไดถูกจำกัดไวสำหรับผูที่เปนพลเมืองเทานั้น แตเปนสิ่งที่บุคคลทุกคน
สมควรไดรับ ไมวาจะเปนบุคคลสัญชาติใดหรือแมแตเปนผูไรสัญชาติ ที่อยูอาศัยใน
เขตแดนหรืออยูใตอำนาจการปกครองของรัฐ

การละเมิดสิทธิปรากฏขึ้นเมื่อ
• บุคคลที่เขาสูการพิจารณาคดีในศาลไดรับการปฏิบัติิที่แตกตางไปจาก

ผูอื่นไมกรณีใดก็กรณีหนึ่ง ตอไปนี้
 ในทางการดำเนินการสอบสวน หรือการพิจารณาคดี  หรือ
 ในการบังคับใชกฎหมายตอบุคคลนั้น

• บุคคลถูกปฏิเสธไมใหใชสิทธิทางศาลอยางเทาเทียม และถูกกีดกันมิให
ใชสิทธิของตน

สิ่งจำเปนพื้นฐานสำหรับการพิจารณาตัดสินคดีอยางยุติธรรมจะตองไดรับการ
ปฏิบัติตามแมแตในภาวะฉุกเฉิน สิ่งเหลานี้ไดแก

• มีเพียงศาลเทานั้นที่สามารถไตสวนพิจารณาและตัดสินความผิดทางอาญา
ของบุคคลได

• ตองมีการปกปองคุมครองสิทธิในการถูกสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์
จนกวาคดีจะถึงที่สุด

• สิทธิที่จะนำการพิจารณาคดีขึ้นสูศาลเพื่อปกปองสิทธิพื้นฐานที่ไมอาจ
ผอนปรนได (เชน สิทธิในชีวิต การหามทรมานหรือปฏิบัติอยางเลวราย 
เสรีภาพในความคิด มโนธรรม และศาสนา) จะตองไดรับการปกปอง
คุมครอง
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กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 6, ขอ 7
ICCPR: ขอ 14, ขอ 16
HRC: ขอคิดเห็นทั่วไปขอ 32

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 30 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน
มาตรา 40 บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

สิทธิตางๆ ที่เปนสวนหนึ่งของสิทธิในความเทาเทียมเสมอภาคเมื่อพิจารณาคดี
ในศาล  และคณะไตสวนคดีที่ทำหนาที่แบบศาล และสิทธิในการไดรับการพิจารณา
คดีอยางยุติธรรมดังตอไปนี้

21.1  สิทธิในการไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์

การสันนิษฐานวาทุกคนเปนผูบริสุทธิ์คือพื้นฐานของการคุมครองสิทธิมนุษยชน เปน
การกำหนดใหผูฟองรองดำเนินคดีตองรับภาระในการพิสูจนวาขอกลาวหาเปนจริง
หรือไม และเปนการประกันวาจะไมมีผูใดถูกกลาวหาวามีความผิดจนกวาจะมีการ
ดำเนินคดีจนถึงที่สุดจนไมมีความเคลือบแคลงสงสัยใดๆแลว

หนวยงานของรัฐมีหนาที่ที่จะไมดวนตัดสินผลของคดี นอกจากนี้การสันนิษฐานวา
ทุกคนเปนผูบริสุทธิ์ยังชี้ใหเห็นโดยนัยวาผูถูกกลาวหาหรือจำเลยโดยปกติแลวไมควร
ถูกลามตรวนหรือกักขังในหองขังระหวางมีการไตสวนคดีหรือปรากฏตัวในศาลใน
ลักษณะที่ถูกมองวาเปนอาชญากรที่อันตราย

ขอสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์ตองเปนแนวทางใหเจาพนักงานของรัฐปฏิบัติเปน
ปกติวิสัยตอผูตองหา/จำเลยในคดีอาญา ซึ่งการปฏิบัติตามขอสันนิษฐานนี้ตอง
ไดรับการปฏิบัติตลอดเวลาจนกวาจะพิสูจนไดวามีความผิดจริงจากเจาพนักงานที่มี
อำนาจที่จะกระทำการนั้น
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กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 11
ICCPR: ขอ 14 (2)
HRC: ขอคิดเห็นทั่วไปขอ 32

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 39 (2) ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจำเลยไมมี
ความผิด
มาตรา 39 (3) กอนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทำความผิด 
จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทำความผิดมิได

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 8, ขอ 10, ขอ 11
ICCPR: ขอ 14 (3a)
HRC: ขอคิดเห็นทั่วไปขอ 32

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 40 (2) สิทธิในกระบวนยุติธรรม

ดู มาตรา 7 (1) และมาตรา 8 ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีความอาญา

21.2 สิทธิในการไดรับการแจงขอหาในภาษาที่ตนเขาใจ

การละเมิดสิทธิในขอนี้ปรากฏขึ้นเมื่อผูตองหา/จำเลย เปนผูที่
• ไมไดรับการแจงโดยพลันวาตนมีสิทธิดังกลาว
• ไมไดรับแจงรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพและเหตุความผิดที่ถูกกลาวหา

ในภาษาที่บุคคลนั้นเขาใจ

การละเมิดสิทธิในขอนี้ปรากฏขึ้นโดยการกระทำ หรือการตัดสินใจของเจาหนาที่รัฐ
ผูซึ่งสันนิษฐานหรือปฏิบัติตอผูตองหา/จำเลย อยางบุคคลที่มีความผิด เชนเมื่อ

• ภาระการพิสูจนไมเปนไปตามการฟองคดีอาญา และเมื่อภาระการพิสูจน
ถูกผลักไปใหผูตองหา/จำเลยในคดีอาญา หรือ

• ผูตองหาหรือจำเลยในคดีอาญาไมไดรับประโยชนจากขอสงสัยวาไมได
กระทำความผิด
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21.3 สิทธิในการมีเวลาและไดรับการอำนวยความสะดวกในการตอสูคดี

การละเมิดสิทธิปรากฏขึ้นเมื่อผูตองหา/จำเลยในคดีอาญา และ/หรือที่ปรึกษา
ในการตอสูคดี เปนผูที่

• ไมไดรับการอำนวยความสะดวกและระยะเวลาที่เหมาะสม
• เพื่อเตรียมตัวในการตอสูคดี/ในการแกขอกลาวหา
• ในทุกขั้นตอนของกระบวนการดำเนินคดีอาญา

21.4 สิทธิในการไดรับการพิจารณาคดีโดยไมชักชาเกินความจำเปน

การละเมิดสิทธิปรากฏขึ้นเมื่อ
• กระบวนพิจารณาคดีกระทำเมื่อพนระยะเวลาตามที่กำหนดไวในกฎหมาย 

หรือ
• หลังจากพนระยะเวลาตามสมควรเจาหนาที่ผูมีอำนาจตามกฎหมาย

ไมสามารถอางเหตุผลไดวาเหตุใดจึงชักชา หรือการเพิกเฉยไมปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่กำหนดไว

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 8, ขอ 10, ขอ 11
ICCPR: ขอ 14 (3b)
HRC: ขอคิดเห็นทั่วไปขอ 32

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 40 (7) สิทธิในกระบวนยุติธรรม

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 8, ขอ 10, ขอ 11
ICCPR: ขอ 14 (3c)
HRC: ขอคิดเห็นทั่วไปขอ 32

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 40 (3), มาตรา 40 (4)  
มาตรา 40 (7), สิทธิในกระบวนยุติธรรม
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21.5 สิทธิในการไดรับความชวยเหลือทางกฎหมาย

การละเมิดสิทธิปรากฏขึ้น โดยการกระทำหรือละเวนการกระทำตามหนาที่ 
ซึ่งขัดขวางบุคคลจาก

• การเขาถึงความชวยเหลือทางดานกฎหมาย หรือ
• การปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความในการตอสูคดี

21.6 สิทธิในการไดรับการพิจารณาคดีตอหนาจำเลย

การละเมิดสิทธิปรากฏขึ้นเมื่อเจาหนาที่รัฐในกระบวนการยุติธรรม
• ปฏิเสธการแจงตอผูตองหา/จำเลยในคดีอาญาใหทราบถึง
• วันและสถานที่ในการพิจารณาคดี/ไตสวนคดี
• ภายในระยะเวลาอันสมควร

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 8, ขอ 10, ขอ 11
ICCPR: ขอ 14 (3d)
HRC: ขอคิดเห็นทั่วไปขอ 32

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 40 (5), มาตรา 40 (7)  
มาตรา 40 (8), สิทธิในกระบวนยุติธรรม

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 8, ขอ 10, ขอ 11
ICCPR: ขอ 14 (3d)
HRC: ขอคิดเห็นทั่วไปขอ 32

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 39 ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจำเลยไมมีความผิด
มาตรา 40 สิทธิในกระบวนยุติธรรม
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21.7 สิทธิในการนำเสนอพยานของตน และตรวจสอบ หรือโตแยงพยานหลักฐาน

การละเมิดสิทธิปรากฏขึ้นเมื่อใดก็ตามที่ผูตองหา/จำเลยในคดีอาญา 
• ถูกปฏิเสธโอกาสในการนำเสนอพยานของตน และ/หรือ
• ในการคัดคานพยานของฝายโจทกในคดี

21.8 สิทธิในการไดรับความชวยเหลือจากลามโดยไมมีคาใชจาย

สิทธินี้ใชไดกับบุคคลทุกคน ทั้งคนที่มีสัญชาติของรัฐนั้น คนตางชาติ และบุคคลที่มี
ความบกพรองเรื่องการไดยินและการพูด การละเมิดปรากฏขึ้นเมื่อใดก็ตามที่บุคคล
ที่เปนผูตองหา/จำเลยในคดีเปนผูที่ไมไดพูดหรือเขาใจภาษาที่ ใชกันอยูในศาลนั้น 
ถูกปฏิเสธการไดรับความชวยเหลือจากลามหรือผูแปลภาษา ความชวยเหลือเชนที่
วานั้นควรจะ

• ไมมีคาใชจาย และ
• รวมถึงการแปลความหมายหรือการแปลความของคำแถลงการณทั้งหลาย 

หรือเอกสารตางๆ ที่เปนสวนหนึ่งในการพิจารณาคดีที่ฟองรองกัน
ใหผูตองหา/จำเลย และซึ่งเห็นไดวาจำเปนที่บุคคลนั้นจะตองเขาใจ

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 8, ขอ 10, ขอ 11
ICCPR: ขอ 14 (3e)
HRC: ขอคิดเห็นทั่วไปขอ 32

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 40 (2), มาตรา 40 (7) สิทธิในกระบวนยุติธรรม

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 8, ขอ 10, ขอ 11
ICCPR: ขอ 14 (3f)
HRC: ขอคิดเห็นทั่วไปขอ 32

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 40 (5), มาตรา 40 (7) สิทธิในกระบวนยุติธรรม
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21.9 สิทธิที่จะไมถูกบังคับใหเบิกความเปนปฏิปกษ ตอตนเองหรือไมถูกบังคับ
 ใหรับสารภาพ

การละเมิดสิทธิปรากฏขึ้นเมื่อใดก็ตามที่ผูตองหา/จำเลยในคดีอาญา
• อยูภายใตความกดดันทางกายภาพหรือจิตใจ (ทั้งโดยตรงหรือโดยออม)
• จากการสอบสวนโดยเจาพนักงานของรัฐ หรือบุคคลอื่นใดที่กระทำการ

ในความรับผิดชอบของเจาพนักงานของรัฐ
• เพื่อใชเปนเครื่องพิสูจนความผิดของบุคคลนั้น หรือเพื่อใหการสารภาพวา

ตนเปนผูกระทำความผิดทางอาญา

หากพยานหลักฐานที่ไดมาโดยการทรมานถูกนำไปใชอางหรือไดรับการยอมรับเขาไว
ในกระบวนพิจารณาขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งถือไดวาไดมีการละเมิดสิทธินี้ดวยเชนกัน

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 8, ขอ 10, ขอ 11
ICCPR: ขอ 14 (3g)
HRC: ขอคิดเห็นทั่วไปขอ 32

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 40 (4) สิทธิในกระบวนยุติธรรม

 สิทธิในความเสมอภาคในการพิจารณาในศาลและคณะไตสวนคดีที่ทำหนาที่แบบศาล 65  



21.10 สิทธิในการอุทธรณ

การละเมิดสิทธิปรากฏเมื่อใดก็ตามที่
• ผูที่ตองคำพิพากษาของศาลถูกขัดขวางไมใหยื่นอุทธรณตามบทบัญญัติ

ของกฎหมายตอศาล หรือตอศาลสูงหรือคณะตุลาการที่เปนอิสระหรือ
ไมเขาขางฝายใดที่สูงขึ้นไป หรือ

• เมื่อผูพิพากษาหรือศาลไมรับอุทธรณเชนวานั้นไว โดยปราศจากมูลอันจะ
อางโดยชอบดวยกฎหมาย

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 8
ICCPR: ขอ 14 (5)
HRC: ขอคิดเห็นทั่วไปขอ 32

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 39, 40 สิทธิในกระบวนยุติธรรม

66 สิทธิในความเสมอภาคในการพิจารณาในศาลและคณะไตสวนคดีที่ทำหนาที่แบบศาล



22. หามการดำเนินคดีอาญาซ้ำ

การละเมิดสิทธิปรากฏเมื่อใดก็ตามที่บุคคลหนึ่ง
• ซึ่งศาลไดพิพากษาถึงที่สุดแลว
• ถูกฟองคดีซ้ำอีก หรือถูกลงโทษในความผิดนั้นซ้ำอีก
• สำหรับการกระทำความผิดทางอาญาในขอหาเดียวกันกับที่บุคคลนั้นได

รับการพิพากษาใหยกฟองไปแลว

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 8
ICCPR: ขอ 14 (7)
HRC: ขอคิดเห็นทั่วไปขอ 32

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 10 และ 11 ประมวลกฎหมายอาญา

 หามการดำเนินคดีอาญาซ้ำ 67  



23. หลักกฎหมายไมมีผลยอนหลัง

การละเมิดสิทธิปรากฏเมื่อใดก็ตามที่
• กฎหมายใหมถูกบังคับใชใหมีผลยอนหลัง และ
• บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

 ถูกฟองในคดีอาญาในความผิดซึ่ง
 เปนผลมาจากการกระทำซึ่ง
 ในเวลาที่กระทำยังไมมีกฎหมายบัญญัติวา การกระทำเชนนั้น
เปนความผิด

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 11
ICCPR: ขอ 15
ICCPR: ขอ 4
HRC: ขอคิดเห็นทั่วไปขอ 29

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 39 เสรีภาพจากหลักกฎหมายไมมีผลยอนหลัง

68 หลักกฎหมายไมมีผลยอนหลัง



24. สิทธิ ไดรับการชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการดำเนิน
 กระบวนการยุติธรรมโดยมิชอบ

การละเมิดสิทธิปรากฏเมื่อใดก็ตามที่บุคคลถูกขัดขวางไมใหเรียกรอง และ/หรือ ไดรับ
คาชดเชยความเสียหายภายหลังจากที่คำตัดสินวาบุคคลนั้นใหไดรับโทษตามความผิด 
ไดถูกยกเลิกไปหลังจากที่ปรากฏชัดแจงไรขอสงสัยวามีความมิชอบในการดำเนิน
กระบวนยุติธรรม

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 8
ICCPR: ขอ 14 (6)

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 32 (5) ในกรณีที่มีการกระทำซึ่งกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรค
หนึ่ง ผูเสียหาย พนักงานอัยการ หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชนของผูเสียหาย 
มีสิทธิรองตอศาลเพื่อใหสั่งระงับหรือเพิกถอนการกระทำเชนวานั้น รวมทั้ง
จะกำหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นดวยก็ได

มาตรา 40 (5) ผูเสียหาย ผูตองหา จำเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิไดรับ
ความคุมครอง และความชวยเหลือที่จำเปนและเหมาะสมจากรัฐ สวนคาตอบแทน 
คาทดแทน และคาใชจายที่จำเปนใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

 สิทธิไดรับการชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการดำเนินกระบวนการยุติธรรมโดยมิชอบ 69  



25. สิทธิในการไดรับการเยียวยาอยางมีประสิทธิผล

การละเมิดสิทธิในการเยียวยาอยางมีประสิทธิผลปรากฏขึ้นเมื่อใดก็ตามที่รัฐลมเหลว
ในการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ตองเคารพกฎหมายสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย
มนุษยธรรมระหวางประเทศ รวมทั้งในการกระทำหนาที่ของรัฐในการ

• กำหนดมาตรการทางนิติบัญญัติ ทางการบริหาร และมาตรการอื่นๆ ที่
เหมาะสมในการปองกันไมใหเกิดการละเมิดสิทธิ

• สอบสวนการละเมิดสิทธิอยางมีประสิทธิผล โดยพลัน โดยถี่ถวน และ
โดยไมเอนเอียงเขาขางฝายใด  และดำเนินการอยางเหมาะสมตอผูที่
อางไดวาเปนหนาที่ตองรับผิดชอบ ตามกฎหมายภายในประเทศและ
กฎหมายระหวางประเทศ

• ดำเนินการใหมีการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมและมี
ประสิทธิผลแกบุคคลใดก็ตามที่เรียกรองสิทธิของตนในฐานะของผูถูก
ละเมิดสิทธิตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรม
ระหวางประเทศ

• ดำเนินการเยียวยาความเสียหายแกผูถูกละเมิดสิทธิอยางมีประสิทธิผล 
รวมถึงใหเงินชดเชยความเสียหายดวย

70 สิทธิในการไดรับการเยียวยาอยางมีประสิทธิผล



กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 8
ICCPR: ขอ 2 (3)
HRC: ขอคิดเห็นทั่วไปขอ 29

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

มาตรา 6 รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย 
กฎ หรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได

มาตรา 26 การใชอำนาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคำนึงถึงศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา 27  สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยายหรือ
โดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐโดยตรง 

มาตรา 28 บุคคลผูถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ สามารถฟองตอศาลได 

มาตรา 32 (5) ในกรณีที่มีการกระทำซ่ึงกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหน่ึง 
ผูเสียหาย พนักงานอัยการ หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชนของผูเสียหาย 
มีสิทธิรองตอศาลเพื่อใหสั่งระงับหรือเพิกถอนการกระทำเชนวานั้น รวมทั้ง
จะกำหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นดวยก็ได

มาตรา 40 (5) ผูเสียหาย ผูตองหา จำเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิไดรับ
ความคุมครอง และความชวยเหลือที่จำเปนและเหมาะสมจากรัฐ สวนคาตอบแทน 
คาทดแทน และคาใชจายที่จำเปน ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

 สิทธิในการไดรับการเยียวยาอยางมีประสิทธิผล 71  



26. สิทธิในการทำงาน

สิทธิในการทำงานเปนทั้งสิทธิสวนบุคคลพรอมกับเปนสิทธิรวมหมู (collective 
rights) ซึ่งรวมถึงสิทธิของมนุษยทุกๆ คนในการที่จะตัดสินใจยอมรับหรือเลือกงาน
อยางอิสระ สิทธิเขาถึงระบบการคุมครองซึ่งเปนหลักประกันแกผูทำงานแตละคน
ใหเขาถงึการจางงาน และไมถกูลดิรอนสทิธใินการจางงานอยางไมเปนธรรม นอกจากนี้
ยังรวมถึงปจจัยที่สำคัญและสัมพันธกันตอไปนี้

• การหางานไดงาย (Availability) : ฝายรัฐตองมีบริการเฉพาะดานในการ
ชวยเหลือและสนับสนุนบุคคลแตละคนใหสามารถเลือกและหางานที่
เหมาะสมเทาที่จะมีได

• การเขาถึงไดงาย (Accessibility) : ตลาดแรงงานตองเปดกวางสำหรับ
ทุกคนภายใตเขตอำนาจของรัฐ การเขาถึงโดยงายประกอบดวย ๓ มิติ 
ไดแก

 ตองมีความเทาเทียมกันในเรื่องของโอกาสและไมมีการเลือกปฏิบัติ
ในการเขาถึงงานและการคงสภาพการมีงานทำ

 สามารถเขาถึงทางกายภาพไดโดยงาย เชนโดยคนพิการ
 สามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศไดงาย และทุกคนควรจะมีสิทธิใน
การคนหา ไดรับ และแจงขอมูลสารสนเทศใหทราบ เพื่อการเขาถึง
(การจาง) งานโดยผานการสรางเครอืขายขอมลูตางๆ ในตลาด (การจาง)
แรงงาน ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

• การไดรับการยอมรับ (Acceptability) และมีคุณภาพ (Quality) : ดังเชน 
สิทธิของคนทำงานในสภาพการทำงานที่เหมาะสมและเอื้อประโยชนตอ
งาน เชน สทิธใินสภาพการทำงานทีป่ลอดภยั สทิธใินการรวมกอตัง้สหภาพ
แรงงาน และสิทธิของคนทำงานที่จะเลือกและรับงานไดอยางอิสระ

พันธกรณีของรัฐ

พันธกรณีหลัก คือ ประกันความกาวหนาที่จะมีการบังคับใชสิทธิในการทำงาน ดวย
การจัดใหมียางกาวที่มีเปาหมายรูปธรรมและที่จำเพาะเจาะจง รัฐตองใหหลักประกัน
สิทธิในการทำงานไวอีกดวยวา สิทธิในการทำงานจะบังคับใชโดยปราศจากการเลือก
ปฏิิบัติใดๆ ในทุกกรณี  พันธกรณีของรัฐภาคีสามารถที่จะจัดประเภทได ดังนี้

72 สิทธิในการทำงาน



พันธกรณีที่จะตองเคารพ : ประกอบดวยพันธกรณีของรัฐ ดังเชน ตอไปนี้
• หามกดขี่แรงงาน หรือ บังคับใชแรงงาน และ
• ละเวนจากการปฏิเสธหรือจำกัดการเขาถึงการทำงานที่บังควรสำหรับ

ทุกคนอยางเทาเทียมกัน
พันธกรณีที่จะตองคุมครอง : ประกอบดวยพันธกรณีของรัฐ ดงัเชน ตอไปนี้
• ตรากฎหมายหรือจัดหามาตรการอื่นใดที่สามารถประกันไดวามีการ

เขาถึงการทำงานและการฝกอบรมอยางเทาเทียมกัน
• ประกันวาบรรดามาตรการแปรรูปกิจการของรัฐจะไมทำใหสิทธิของคน

ทำงานดอยลงกวาเดิม
• ประกันวาความคุมครองทางดานสังคมของคนทำงาน จะไมถูกทำใหลดลง

โดยมาตรการตางๆ ที่ไดนำเขามาใชเพื่อเพิ่มความคลองตัวในตลาด
แรงงาน

• หามกดขี่หรือบังคับใชแรงงานโดยผูที่ไมใชรัฐ
พันธกรณีในการสงเสริมใหทุกคนไดรับสิทธิ : ประกอบดวยพันธกรณีของรัฐ 
ดังเชน ตอไปน้ี
• รับรองสิทธิในการทำงานไวในระบบกฎหมายระดับชาติ
• มีนโยบายระดับชาติเกี่ยวกับสิทธิในการทำงานโดยใหมีแผนรายละเอียด

สำหรับการนำไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลเปนจริง
• ดำเนินการใหเกิดมาตรการตางๆ อยางแทจริงในการลดอัตราการวางงาน 

โดยเฉพาะในกลุมสตรีและกลุมคนที่ถูกละเลยหรือบุคคลที่ทำใหเสีย
โอกาสและคนชายขอบ เชน ออนแอ และคนชายขอบ (หมูผูดอยโอกาส
และหมูคนชายขอบ)

• สรางกลไกในการชดเชยความเสียหายในเหตุการณที่มีการสูญเสีย
การจางงาน

• ดำเนินการใชมาตรการที่เหมาะสมสำหรับการสรางหนวยใหบริการ
การจางงาน (ทั้งของรัฐและของเอกชน) ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ

• นำแผนการศึกษาดานเทคนิคและอาชีวศึกษามาใชในการสนับสนุนให
เกิดการเขาถึงการจางงาน
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กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 23
ICESCR: ขอ 6
CESCR: ขอคิดเห็นทั่วไปขอ 18

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 43  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและ
การแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม

แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่ปรากฏอยูในหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
สวนที่ 7: แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ
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27. สิทธิในสภาพการจางที่ยุติธรรมและหลักประกันสำหรับลูกจาง

สิทธินี้รวมถึง สิทธิใน
• การไดรับคาจางที่เปนธรรมและคาตอบแทนที่เทาเทียมกันสำหรับงาน

ที่มีคุณคาเทากันโดยปราศจากการกีดกันในทุกดาน คาจางควรจะอยาง
นอยเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตตามมาตรฐานการครองชีพที่บังควร
ของบุคคลและครอบครัว โดยมีความสอดคลองกับสิทธิมนุษยชนอื่นๆ

• สภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
• โอกาสที่เทาเทียมกันสำหรับทุกคนที่จะไดรับการสงเสริมใหมีความ

กาวหนาในการทำงาน
• การพักผอน เวลาวาง และการจำกัดเวลาทำงานอยางสมเหตุสมผล 

และวันหยุดเปนครั้งคราว โดยไดรับคาตอบแทน ตลอดจนคาตอบแทน
สำหรับวันหยุดราชการดวย

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 23 และ ขอ 24 
ICESCR: ขอ 7

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 44  บุคคลยอมมีสิทธิไดรับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
ในการทำงาน รวมทั้งหลักประกันในการดำรงชีพทั้งในระหวางการทำงาน
และเมื่อพนภาวะการทำงาน  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่ปรากฏอยูในหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
สวนที่ 7: แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ
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28. สิทธิในการจัดตั้งและเขารวมสหภาพแรงงาน

สิทธินี้รวมถึง
• สิทธิของทุกคนในการกอตั้งสหภาพแรงงานหรือเขารวมสหภาพแรงงาน

ตามที่ตนเลือก
• สิทธิของสหภาพแรงงานในการจัดตั้งสหพันธหรือสมาพันธแรงงาน

แหงชาติ และเขารวมกับองคการสหภาพแรงงานระหวางประเทศ
• สิทธิของสหภาพแรงงานในการดำเนินงานอยางเสรี
• สิทธินัดหยุดงาน
• การจำกัดสิทธิเหลานี้สามารถกระทำได โดยมีเงื่อนไขวา
• เปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย และ
• จำเปนในสังคมประชาธิปไตยที่จะตองมีการจำกัดเพื่อการคุมครองความ

มั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอย หรือเพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ผูอื่น

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 23
ICESCR: ขอ 8
ICCPR: ขอ 22

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 64 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ 
สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอื่น
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29. สิทธิไดรับประกันสังคม

สิทธิไดรับประกันสังคมครอบคลุมไปถึงสิทธิในการเขาถึงและไดรับประโยชนอยาง
ตอเนือ่ง ไมวาจะในรปูของเงนิสดหรอืสิง่ตอบแทนอืน่ใด โดยปราศจากการเลอืกปฏบิตั ิ
ซึ่งหลักประกันดังกลาว รวมถึงสิ่งตางๆ เหลานี้ เปนตน

คาตอบแทนเปนรายไดขณะทีไ่มมงีานทำ เนือ่งเพราะ เจบ็ปวย พกิาร ตัง้ครรถ ประสบ
อุบัติเหตุจากการทำงาน ถูกเลิกจาง ชราภาพ หรือมีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

• การไมมีความสามารถทางการเงินที่จะเขาถึงบริการสาธารณสุข
• มีเงินเลี้ยงดูครอบครัวไมเพียงพอ โดยเฉพาะในกรณีเด็กๆ และบุคคลอื่น

ในความอุปการะ 

องคประกอบที่จำเปนของสิทธิไดรับประกันสังคม คือ
• การพรอมใหบริการ : ระบบประกันสังคมควรพรอมใหบริการภายใต

กฎหมายภายในประเทศเพื่อประกันวามีการจัดประโยชนตางๆ ใหใน
กรณีความเสี่ยงและเหตุอันอาจเกิดขึ้นไดตางๆ ที่เกี่ยวของ ระบบการ
ประกันสังคมเชนที่วานั้นควรจะจัดใหมีสำหรับ

 การดูแลสุขภาพ
 ความเจ็บปวย: ควรจัดผลประโยชนในรูปเงินสดควรแกบรรดาผูที่
ไมสามารถทำงานไดเนื่องจากประสบปญหาความเจ็บปวย เพื่อใช
ทดแทนในชวงเวลาที่สูญเสียรายได

 ชราภาพ
 วางงาน : ควรจัดผลประโยชนใหครอบคลุมความสูญเสียหรือการขาด
รายไดเนื่องจากไมไดรับการจางหรือไมอาจรักษาตำแหนงงานไวได

 การบาดเจ็บจากการทำงาน
 สงเคราะหครอบครัวและบุตร
 ตั้งครรภ
 ไรความสามารถ : ควรจัดรายไดที่เพียงพอแกบุคคลผูที่ทุพลภาพ
อยางถาวร/สิ้นเชิงและแกผูพิการที่ความพิการหรือไรความสามารถ
นั้นทำใหสูญเสียการจางงานชั่วคราว หรือเสียหายเนื่องจากการถูก
ลดรายได หรือถูกปฏิเสธโอกาสในการจางงาน ความชวยเหลือ
ดังกลาวควรจะจัดใหมีในลักษณะที่เหมาะสมกับฐานานุรูปและควร
สะทอนความจำเปนทางสังคมที่จะไดรับความชวยเหลือและ
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คาใชจายตางๆ ที่เนื่องดวยความพิการหรือไรความสามารถนั้น
 ทายาทที่ยังมีชีวิตและบุตรกำพรา : ขอนี้รวมถึงขอผลประโยชนที่จะ
ใหแกทายาทที่ยังมีชีวิตและบุตรกำพรา ในกรณีการถึงแกกรรมของ
บุคคลที่เปนผูหารายไดหลักเพื่อเลี้ยงครอบครัวผูทำการประกันสังคม
ไวหรือมีสิทธิที่จะไดรับเงินคาเลี้ยงชีพหรือบำนาญ

• จัดใหอยางเพียงพอ : ผลประโยชนตองมีจำนวนและระยะเวลาที่เหมาะสม 
เพื่อใหทุกคนสามารถใชสิทธิไดอยางแทจริงในการคุมครองและชวยเหลือ
ครอบครัว และเปนไปตามมาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสมสำหรับ
ตนเอง ตามขอ 10 ขอ 11 และขอ 12 ของ ICESCR

• เขาถึงไดงาย : ขอนี้รวมถึงปจจัยตางๆ ตอไปนี้
 ขอบขาย : ทุกคนควรจะไดรับสิทธิคุมครองภายใตระบบการประกัน
สังคม

 คุณสมบัติที่เหมาะสม: เงื่อนไขในการไดรับผลประโยชนตองมีเหตุผล
สมควร ไดสัดสวน และโปรงใส

 สามารถจายได : คาใชจายตางๆ ทั้งทางตรงและทางออม และภาระ
ตางๆ ตองอยูในระดับที่ทุกคนสามารถจายได และตองไมทำใหการใช
สิทธิในทางเศรษฐกิจสังคมอื่นๆ ไมมีความบริบูรณ

 การมีสวนรวมและขอมูลสารสนเทศ : ผูเขารวมโครงการระบบประกัน
สังคมตองสามารถมีสวนรวมในการบริหารจัดการระบบประกันสังคม

 การเขาถึงทางกายภาพ : ผลประโยชนควรจะจัดใหทันกาลและผูรับ
ผลประโยชนควรสามารถเขาถึงระบบ เพื่อเขาถึงผลประโยชนและ
ขอมูลสารสนเทศ อีกทั้งมีสวนใหความสนับสนุนในสวนที่เกี่ยวของได 
ควรใหความสนใจเปนพิเศษแกในการจายเงินใหแกคนพิการ ผูยายถิ่น 
บุคคลที่อาศัยอยูในถิ่นที่หางไกลหรือในพื้นที่ที่ไดรับอันตรายจากภัย
พิบัติรวมถึงพื้นที่ที่กำลังเผชิญสภาพความขัดแยงที่มีการใชอาวุธ

พันธกรณีของรัฐ
• รัฐตองประกันวาสิทธิจะมีการนำไปปฏิบัติโดยปราศจากการเลือกปฏิิบัติ

ในทุกรูปแบบ
• รัฐตองดำเนินการใหเห็นวามีความกาวหนาของการทำใหสิทธิเปนจริง

อยางบริบูรณโดยมีมาตรฐานการที่มีเปาหมายชัดเจนเปนรูปธรรมและ
จำเพาะเจาะจง
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• รัฐควรจะดำเนินมาตรการตางๆ ดวยทรัพยากรที่มีอยูอยางสูงสุด เพื่อ
ประกันวาระบบสวัสดิการควรจะครอบคลุมไปถึงผูทำงานกลุมที่การ
ประกันสังคมไมไดใหการคุมครองดวย เชน ผูทำงานไมเต็มเวลา ผูทำงาน
ที่ไมมีงานแนนอน ผูทำงานสวนตัว และผูทำงานอยูที่บาน รวมถึงผูทำงาน
ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ

พันธกรณีที่รัฐตองเคารพ : ดังเชน พันธกรณีในการหลีกเลี่ยงไมยอมผูกพัน
ในปฏิบัติการ หรือกิจกรรมใดๆ ที่
• ปฏิเสธ หรือจำกัด การเขาถึงการประกันสังคมอยางเทาเทียม
• เขาแทรกแซงโดยปราศจากเหตุผลหรือโดยพลการโครงการประกันสังคม

แบบชวยเหลือตนเองหรือที่เปนไปตามจารีตประเพณี
• เขาแทรกแซงโดยปราศจากเหตุผลหรือโดยพลการองคกรที่ปจเจกหรือ

องคกรเอกชน จัดตั้งขึ้นเพื่อมีการประกันสังคม
พันธกรณีในการคุมครอง : ประกอบดวยพันธกรณีในการ
• ใชมาตรการทางกฎหมายที่จำเปนและมีประโยชนอยางแทจริง ในการ

จำกัดบุคคลที่สามที่ดำเนินโครงการประกันสังคม มิใหปฏิเสธการเขาถึง
โครงการการประกันสังคมอยางเทาเทียม 

• ประกันวาบุคคลที่สามไดมีสวนในการอุดหนุนเงินชวยเหลือแกลูกจาง 
และผูรับประโยชนอื่นๆ ในระบบประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนด

พันธกรณีในการทำใหทุกคนไดรับสิทธิ : ประกอบพันธกรณีของรัฐ ในการ
• ใชมาตรการที่จำเปน เชน การตรากฎหมาย ยุทธศาสตรและแผนการ

ประกันสังคมระดับชาติ ที่จะประกันวาระบบการประกันสังคมนั้นมี
อยูเพียงพอ สามารถเขาถึงไดและครอบคลุมความเสี่ยงและเหตุตางๆ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นทางสังคม

• ประกันวามีการใหการศึกษาอยางเหมาะสมเพื่อความตระหนักของ
สาธารณชนในเรื่องการเขาถึงโครงการประกันสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในเขตชนบทและในเขตเมืองที่ขาดการรับรู หรือในหมูชนกลุมนอยเชิง
ภาษาและเชิงอื่นใด
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กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 22, ขอ 25
ICESCR: ขอ 9
CESCR: ขอคิดเห็นทั่วไปขอ 19

ดูเพิ่มเติม
ICESCR: ขอ 10 (2)
CEDAW: ขอ 11 (1e), ขอ 11 (2b), ขอ 14 (2c) 
CRC: ขอ 26, ขอ 27
ICERD: ขอ 5 (e) (iv)

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 44  บุคคลยอมมีสิทธิไดรับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
ในการทำงาน รวมทั้งหลักประกันในการดำรงชีพทั้งในระหวางการทำงาน
และเมื่อพนภาวะการทำงาน  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 53  บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ 
มีสิทธิไดรับสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกอันเปนสาธารณะอยางสมศักดิ์ศรี 
และความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
มาตรา54  บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และบุคคลวิกลจริตมีสิทธิเขาถึงและ
ใชประโยชนจากสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ และความ
ชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
มาตรา 55  บุคคลซึ่งไรที่อยูอาศัยและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ ยอมมี
สิทธิไดรับความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ

แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่ปรากฏอยูในหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
มาตรา 80 แนวนโยบายการศึกษา
สวนที่ 7: แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ
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30. สิทธิในสุขภาพอนามัย

สิทธิในสุขภาพอนามัยมีขอบเขตที่กวางขวาง ครอบคลุมปจจัยทางเศรษฐกิจสังคม
ที่สนับสนุนใหเกิดสภาวะที่บุคคลสามารถมีชีวิตที่ถูกสุขอนามัยและรวมไปถึงปจจัย
กำหนดสุขภาพที่สำคัญดวย เชน อาหารและโภชนาการ ที่อยูอาศัย การเขาถึงน้ำดื่มที่
สะอาดและปลอดภัย การสุขาภิบาลที่เหมาะสม และสภาพการทำงานที่ถูกสุขลักษณะ
และปลอดภัย และมีสภาพแวดลอมในการทำงานที่ถูกสุขลักษณะ

สทิธใินสขุภาพอนามยัประกอบดวย เสรภีาพ ; เชน สทิธใินการดแูลสขุภาพและรางกาย
ของบคุคลแตละคน รวมถงึเสรภีาพในทางเพศสภาพและในอนามยัเจรญิพนัธุ; เสรภีาพ
ที่จะปลอดจากการเขาแทรกแซงใดๆ เชน การทรมาน การรักษาพยาบาลหรือการ
ทดลองทางการแพทยที่บุคคลนั้นไมยินยอม

สิทธิในสุขภาพอนามัยประกอบดวย สิทธิ: เชน สิทธิในระบบคุมครองสุขภาพ เพื่อให
มีโอกาสที่เทาเทียมกันที่จะมีสุขภาพตามมาตรฐานสูงสุดเทาที่จะเปนไปได ซึ่งสิทธิ
ดังกลาว รวมถึงปจจัยตางๆ ตอไปนี้

• การพรอมใหบริการ (Availability) : ควรจะมีความพรอมในการจัดการ
สาธารณสุขและการรักษาพยาบาลทั้งในแงของ สิ่งอำนวยความสะดวก 
ผลิตภัณฑและการบริการ รวมถึงน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย 
การสุขาภิบาลที่เพียงพอ โรงพยาบาล สถานพยาบาล และสถานบริการ
สาธารณสุขอื่นๆ บุคลากรทางการแพทยและที่เกี่ยวของ ผูไดรับการศึกษา
อบรมและมีความเปนวิชาชีพ รวมทั้งยารักษาโรคที่จำเปนตางๆ 

• การเขาถึงไดงายของบริการสาธารณสุข: ในขอนี้มีสี่มิติที่ทับซอนกัน
 การไมเลือกปฏิิบัติ: สิ่งอำนวยความสะดวก ผลิตภัณฑและบริการ
ตางๆ เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เปนสิ่งที่ทุกคนตองสามารถเขาถึงได 
โดยเฉพาะอยางยิ่งประชากรที่ถูกทำใหเสียโอกาสและคนชายขอบ 
ทั้งในทางกฎหมายและในทางความเปนจริงโดยปราศจากการเลือก
ปฏิบัติอันเนื่องจากเหตุขอหามใดๆ 

 การเขาถึงทางกายภาพ: ผลิตภัณฑและบริการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
ตองมีลักษณะทางกายภาพที่ใกลพอสำหรับความปลอดภัยของ
ประชากรทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมที่ถูกทำใหเสียโอกาส
และกลุมคนชายขอบ เชน ชนกลุมนอย กลุมชาตพินัธุ กลุมชนพืน้เมอืง 
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สตรี เด็ก ผูสูงอายุ คนพิการ และบุคคลผูไดรับเชื้อเอชไอวี/เอดส 
รวมถึงการใหคนพิการเขาถึงอาคารสถานที่ไดงายดวย

 การเขาถึงทางเศรษฐกิจ: สิ่งอำนวยความสะดวก ผลิตภัณฑและ
บรกิารตางๆ เกีย่วกบัสขุภาพอนามยั ตองมรีาคาทีท่กุคนสามารถซือ้ได 
การจายเงินคารักษาพยาบาลและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของตองอยูบน
พื้นฐานของความเทาเทียมกัน เพื่อเปนการประกันวา บริการนั้น
ไมวาจะเปนของรฐัหรอืเอกชนมรีาคาทีท่กุคนรวมทัง้กลุมผูดอยโอกาส
ทางสังคมสามารถจายได  ความเทาเทียม หมายถึง วาครอบครัวที่มี
ฐานะยากจนไมควรตองแบกรับภาระคาใชจายเกี่ยวกับสุขภาพอยาง
ไมไดสัดสวนเมื่อเปรียบเทียบกับครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยกวา

 การเขาถงึขอมลูสารสนเทศ : ประกอบดวยสทิธใินการแสวงหา รบั และ
สื่อขอมูลสารสนเทศและขอคิดในปญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย

• ความยอมรับได : สิ่งอำนวยความสะดวก ผลิตภัณฑและบริการทั้งหลาย
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ตองเคารพตอวัฒนธรรมของบุคคล ชนกลุมนอย 
คนจำพวกตางๆ และชุมชน มีความละเอียดออนตอเพศสภาพที่แตกตาง 
และเหมาะสมแกชวงวัยตาง ๆ  อีกทั้งตองถือหลักความลับในการปกปอง
สิทธิบุคคลที่เขารับบริการดวย

• คุณภาพ: สิ่งอำนวยความสะดวก ผลิตภัณฑและบริการตางๆ ดานสุขภาพ 
ตองมีความเหมาะสมทางการแพทยและมีคุณภาพที่ดี

พันธกรณี
• รัฐตองดำเนินการใหเกิดความกาวหนาของการใชสิทธิใหเปนจริงอยาง

บริบูรณโดยผานมาตรการ ที่ชัดเจนเปนรูปธรรมและจำเพาะเจาะจง
พันธกรณีที่ตองเคารพ : ประกอบดวยหนาที่ตางๆของรัฐ ในการ
• ละเวนจากการปฏิเสธหรือจำกัดการเขาถึงบริการสาธารณสุขโดย

เทาเทียมกันของบุคคลทุกคนในอันที่จะปองกัน บำบัด และรักษาโรค 
รวมถึง นักโทษ ผูที่ถูกคุมขัง ชนกลุมนอย ผูแสวงหาที่พักพิง และแรงงาน
ขามชาติที่ผิดกฎหมาย 

• ถือเปนนโยบายแหงรัฐที่จะละเวนการบังคับใชปฏิบัติการ อันเปนการ
เลือกปฏิบัติ

• ละเวนจากการหามหรือขัดขวางการดูแลปองกัน การรักษา และการใชยา 
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีแบบดั้งเดิม
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• ละเวนจากการทำการตลาดยาที่ไมปลอดภัยและการบังคับใหใชการ
รักษาทางการแพทย เวนแตในกรณีที่มีหลักเกณฑใหไดรับการยกเวนไว
โดยเฉพาะ เชน ในกรณีการรักษาอาการปวยทางจิต

• ละเวนจากการขัดขวางไมใหเขาถึงการคุมกำเนิดประเภทตาง ๆ
• ละเวนจากการกระทำตอไปนี้ ตอสารสนเทศที่เกี่ยวของกับสุขภาพอนามัย 

กลาวคือ การเรียกตรวจกอนการเผยแพร การไมยอมให หรือ การตั้งใจ
บิดเบือน 

• ละเวนจากการขัดขวางไมใหบุคคลมีสวนรวมในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัย

• ละเวนจากการกอมลพิษในอากาศ น้ำ และดิน โดยไมชอบดวยกฎหมาย 
ยกตัวอยางเชน โดยการทิ้งเทของเสียจากอุตสาหกรรมจากอุปกรณใน
ความครอบครองของภาครัฐ

พันธกรณีในการคุมครอง : ประกอบดวยหนาที่ของรัฐ ในการ
• การตรากฎหมายหรอืมมีาตรการอืน่ใด ทีเ่ปนหลกัประกนัการเขาถงึบรกิาร

สาธารณสุขหรือบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยที่จัดใหมีขึ้นโดยบุคคล
ที่สามอยางเทาเทียมกัน

• ประกันวา การแปรรูปภาคบริการสาธารณสุขจะไมเปนการคุกคามตอ
ความพรอมในการใหบริการ การเขาถึงและคุณภาพของสิ่งอำนวยความ
สะดวก ผลิตภัณฑและบริการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย

• ประกันวา บุคลากรทางการแพทย และผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุข 
จะมีความรู ความชำนาญ และจรรยาบรรณของวิชาชีพตามมาตรฐาน
อันสมควร

• ประกันวา บุคคลที่สามจะไมสามารถจำกัดการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ
และบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของบุคคลได

พันธกรณีในการทำใหทุกคนไดรับสิทธิ : ประกอบดวยหนาท่ีของรัฐภาคี ท่ีจะ
• ตรากฎหมายและมีนโยบายแหงชาติดานสุขภาพที่ประกอบดวยแผน

รายละเอียดที่จะทำใหสิทธิดานสุขภาพมีผลเปนจริง
• ประกันวามีการใหบริการดูแลสุขภาพรวมถึงโครงการสรางภูมิคุมกัน

โรคภัยที่จำเปนดวย
• ประกันการเขาถึงปจจัยพื้นฐานดานสุขภาพโดยเทาเทียมกัน เชน อาหาร

และน้ำดื่มที่ปลอดภัยตามหลักโภชนาการ การสุขาภิบาลขั้นพื้นฐานและ
ที่อยูอาศัย รวมถึงสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 
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• ประกันวาสาธารณูปโภคทางดานการสาธารณสุขมีใหบริการดาน
สุขอนามัยเกี่ยวกับเพศสภาพและอนามัยเจริญพันธุ รวมถึงการเปน
มารดาอยางปลอดภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ชนบท

• ประกันวาผูประกอบวิชาชีพแพทยและบุคลากรทางการแพทยไดรับการ
ฝกอบรมอยางเหมาะสม

• ประกันวามีโรงพยาบาล สถานพยาบาลและสิ่งอำนวยความสะดวกดาน
สุขภาพที่เกี่ยวของในจำนวนที่เหมาะสม

• ประกันวามีสถาบันที่ใหบริการคำปรึกษาและบริการดานสุขภาพจิต
• ประกันการจัดเตรียมระบบประกันสุขภาพ
• ประกันวาบริการสาธารณสุขมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรม และผูให

บริการการดูแลสุขภาพไดรับการฝกอบรมเพื่อใหมีสำนึกและสนองตอบ
ตอความตองการเฉพาะดานของกลุมผูถูกทำใหเสียโอกาสและกลุม
คนชายขอบ
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กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 25
ICESCR: ขอ 12
CESCR: ขอคิดเห็นทั่วไปขอ 14
Also see
ICESCR: ขอ 7 (b), ขอ 11
CEDAW: ขอ 10 (h), ขอ 11 (f), ขอ 12, ขอ 14 (2) (b), ขอ 16 (e)
CRC: ขอ 17, ขอ 23, ขอ 24, ขอ 25, ขอ 27, ขอ 32 (1), ขอ 39
ICERD: ขอ 5 (e) (iv)

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 51  บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสม
และไดมาตรฐาน และผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย

บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการบริการสาธารณสุขจากรัฐซึ่งตองเปนไปอยางทั่วถึง 
และมีประสิทธิภาพ

บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการปองกันและขจัดโรคติดตออันตรายจากรัฐอยาง
เหมาะสม โดยไมเสียคาใชจายและทันตอเหตุการณ

มาตรา 52 (2) เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัวมีสิทธิไดรับความ
คุมครองจากรัฐ ใหปราศจากการใชความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม 
ทั้งมีสิทธิไดรับการบำบัดฟนฟูในกรณีที่มีเหตุดังกลาว

แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่ปรากฏอยูในหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
มาตรา 80 แนวนโยบายการศึกษา
สวนที่ 7: แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ
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31. สิทธิในทรัพยากรน้ำ

สิทธิมนุษยชนในทรัพยากรน้ำ กอใหเกิดสิทธิในการใชน้ำที่มีอยูอยางเหมาะสม 
มีความปลอดภัย สะอาด สามารถเขาถึงไดทางกายภาพ และทางการเงินแกทุกคน
สำหรับใชประโยชนในชีวิตสวนตัวและภายในครัวเรือน สิทธิในทรัพยากรน้ำเปน
สิทธิที่ยึดโยงอยางไมสามารถแยกออกจากกันไดกับมาตรฐานสูงสุดเทาที่จะเปนได
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และสิทธิในที่อยูอาศัยอยางเหมาะสม และมีอาหารเพียงพอ 
ในการดำรงชีพ

สิทธิในทรัพยากรน้ำ ประกอบดวยทั้งเสรีภาพและสิทธิที่ชอบธรรม

เสรภีาพ รวมถงึ สทิธใินการรกัษาสภาพการเขาถงึแหลงนำ้ทีม่อียูแลวอยางเทาเทยีมกนั
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ และสิทธิที่ปลอดจากการแทรกแซง ดังเชน การตัดขาด
ไมใหใชน้ำหรือทำใหแหลงน้ำปนเปอนโดยไมชอบดวยกฎหมาย

สิทธิที่ชอบธรรม รวมถึง สิทธิที่จะมีระบบแหลงน้ำ และการบริหารจัดการท่ีจัดใหมี
โอกาสใหไดรับสิทธิในการใชน้ำอยางเทาเทียมกัน ปจจัยในเรื่องเหลานี้ประกอบดวย

• การมีน้ำใช : แหลงน้ำสำหรับแตละคน ตองมีอยางเพียงพอและมีอยาง
ตอเนื่องสำหรับการใชประโยชนสวนบุคคลและภายในครัวเรือน ตัวอยาง
เชน น้ำใชเพื่อการดื่ม น้ำเพื่อสุขลักษณะสวนบุคคล การซักเสื้อผา 
การเตรียมอาหาร เพื่อสุขภาพของบุคคลและครอบครัว

• คุณภาพ : น้ำเพื่อการบริโภคอุปโภคทั้งในสวนบุคคลและในครัวเรือนนั้น
ตองปลอดภัย ดังนั้นตองปราศจากจุลินทรีย(สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมาก) 
สารเคมี และสารกัมมันตรังสี ที่อาจจะกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของ
บุคคลนั้นๆ

• การเขาถึงทรัพยากรน้ำ : น้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ
เกี่ยวกับน้ำตองดำเนินการเพื่อใหทุกคนสามารถเขาถึงไดโดยปราศจาก
การเลือกปฏิบัติิในเขตอำนาจของรัฐภาคี การเขาถึงน้ำไดมีสามมิติ
ที่ซอนทับกัน กลาวคือ

 มิติทางกายภาพ : น้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการเกี่ยวกับ
น้ำที่เหมาะสม ตองเปนน้ำที่ทุกคนสามารถเขาถึงไดทางกายภาพ
อยางปลอดภัย น้ำที่มีอยางพอเพียง ปลอดภัยและสามารถยอมรับได
ตองสามารถเขาถึงไดทุกครัวเรือน ทุกสถานศึกษา และสถานที่ทำงาน 
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สิ่งอำนวยสะดวกและบริการเกี่ยวกับน้ำตองมี คุณภาพที่เพียงพอ 
เหมาะสมทางดานวัฒนธรรม และละเอียดออนตอความเปนเพศ
สภาพ ชวงวยัของชวีติ และความจำเปนเฉพาะตวั อกีทัง้ความปลอดภยั
ในชีวิตและรางกายไมควรถูกคุกคามในระหวางการเขาถึงสิ่งอำนวย
ความสะดวกและบริการเกี่ยวกับน้ำ

 มิติทางเศรษฐกิจ : น้ำและสิ่งอำนวยสะดวกและบริการเกี่ยวกับน้ำ
ตองมีไวใหอยางเพียงพอสำหรับทุกคน คาใชจายทั้งทางตรงและ
ทางออมและคาภาระตางๆ เพื่อทำใหน้ำมีความปลอดภัยตองมีอยูใน
ระดบัทีส่ามารถจายได และจะตองไมกระทบตอหรอืลดทอนประโยชน
ที่ไดรับจากสิทธิทางเศรษฐกิจและทางสังคมอื่นๆ

 มิติของการไมเลือกปฏิบัติิ : น้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ
เกี่ยวกับน้ำตองสามารถเขาถึงไดโดยทุกคน รวมถึงประชากรใน
ภาคสวนที่มีความเสี่ยงหรือคนชายขอบ ทั้งที่เปนไปตามกฎหมาย
และเปนไปตามขอเท็จจริงโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุ
จากขอหามใดๆ 

พันธกรณี
• รัฐตองดำเนินการใหเกิดความกาวหนาของการใชสิทธิเปนจริงอยาง

บริบูรณโดยผานขั้นตอนที่ชัดเจนรอบคอบ เปนรูปธรรม และจำเพาะ
เจาะจง 

พันธกรณี ในการเคารพ : ประกอบดวยหนาที่ของรัฐ ในการที่
• ละเวนจากปฏิบัติการหรือการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่ปฏิเสธหรือจำกัด

สิทธิที่เทาเทียมกันในการเขาถึงน้ำอยางเพียงพอ
• ละเวนจากการขัดขวางโดยปราศจากเหตุผลชอบดวยกฎหมาย ในการจัด

การจัดสรรปนสวนน้ำตามประเพณีนิยมหรือวัฒนธรรม
• ละเวนจากการกอมลพิษทางน้ำหรือทำใหน้ำนอยลงไปโดยไมชอบดวย

กฎหมาย
พันธกรณีในการคุมครอง : ประกอบดวยหนาที่ของรัฐ ที่จะตอง
• ตรากฎหมายที่จำเปนและกอใหเกิดประโยชนอยางแทจริง และมาตรการ

อื่นใดเพื่อระงับบุคคลที่สาม จาก
 การปฏิเสธการเขาถึงน้ำอยางเพียงพอ และ
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 การกอใหเกิดมลพิษ และการกักเอาทรัพยากรทางน้ำไวอยางไม
เทาเทียมกัน

• ปองกันบุคคลที่สามจากการสรางผลกระทบตอความสามารถเขาถึง
น้ำไดอยางเทาเทียมกันทางกายภาพ ในราคาที่ไมแพง น้ำมีความปลอดภัย
และคุณภาพดีพอ เมื่อโดยบุคคลที่สามเปนผูจัดการและควบคุมการ
จัดการทรัพยากรน้ำ

พันธกรณีในการทำใหทุกคนไดรับสิทธิ : ประกอบดวยหนาท่ีของรัฐ ในการ
• ประกันวาจะมีการใหความรูอยางเหมาะสมเกี่ยวกับการใชน้ำที่ถูก

สุขอนามัย การคุมครองแหลงทรัพยากรน้ำ และวิธีการทำใหสิ้นเปลือง
น้ำนอยที่สุด

• ประกันวา สิทธิในทรัพยากรน้ำไดรับการยอมรับในระบบกฎหมาย โดยมี
บทบัญญัติกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายนั้นๆ อยางเหมาะสม และ
การนำเอากลยุทธระดับชาติและแผนการปฏิบัติการดานน้ำมาใช

• จัดใหมีมาตรการตางๆ ที่จำเปนเพื่อเปนการประกันวาน้ำมีราคาที่
สามารถจายให ยกตัวอยางเชน นโยบายดานการกำหนดราคาที่เหมาะสม 
และการจุนเจือรายไดเมื่อจำเปน

• นำเอายุทธศาสตรและโครงการที่ รอบดานและบูรณาการมาใช 
เพื่อประกันวาจะมีน้ำที่สะอาด ปลอดภัยและเพียงพอ สำหรับคนรุน
ปจจุบันและอนาคต
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กฎหมายระหวางประเทศ 
ICESCR: ขอ11, ขอ12, ขอ1  
CESCR: ขอคิดเห็นทั่วไปขอ15

ดูเพิ่มเติม
UDHR: ขอ3, ขอ22,ขอ25
ICCPR: ขอ1
CEDAW: ขอ14(2)(h)
CRC: ขอ24(2)(c), ขอ27 
ICERD: ขอ5(e)

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 67 สิทธิชุมชนในการอนุรักษ บำรุงรักษา และการไดประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  
มาตรา 51  บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุข

แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่ปรากฏอยูในหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
มาตรา 80 แนวนโยบายการศึกษา
สวนที่ 7: แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ 
สวนที่  8 : แนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
สวนที่ 9: แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา และพลังงาน
สวนที่ 10 : แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน
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32. สิทธิในการศึกษา

การศึกษาเปนทั้งสิทธิมนุษยชนในตัวเอง และวิธีการที่ขาดมิไดแกการทำใหสิทธิ
มนุษยชนดานอื่นเปนจริงได สิทธิในการศึกษา ประกอบดวยการศึกษาขั้นประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา การศึกษาดานเทคนิคและอาชีวศึกษา และการศึกษาขั้นสูงกวา
และขั้นพื้นฐาน สาระสำคัญของสิทธิในการศึกษารวมถึงขอตางๆ ดังตอไปนี้

• ความพรอมของบริการ:  การทำหนาที่ของสถาบันการศึกษาและโครงการ
การศึกษา ตองจัดไวใหมีปริมาณที่เพียงพอ สถาบันเหลานั้นควรจะมีการ
ประกันความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและมีสิ่งอำนวยความสะดวกทาง
ดานสุขอนามัยสำหรับทั้งสองเพศ น้ำดื่มที่ปลอดภัย ครู อาจารยที่ไดรับ
การฝกอบรมโดยไดรับเงินเดือนตามเกณฑในตลาดแรงงานที่มีการแขงขัน
กันภายในประเทศ อุปกรณการเรียนการสอน และอื่นๆ

• การเขาถึงไดงาย : ขอนี้รวมถึงมิติที่ซอนทับกันดังตอไปนี้
 การไมเลือกปฏิิบัติ : การศึกษาตองใหทุกคนสามารถเขาถึงได 
ทั้งในทางกฎหมายและขอเท็จจริง โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใน
เหตุเรื่องขอหามใดๆ 

 การเขาถึงไดทางกายภาพ : การศึกษาตองสามารถเขาถึงไดทางกาย
ภาพโดยปลอดภัย

 การเขาถึงไดทางเศรษฐกิจ : การศึกษาตองสามารถจัดใหทุกคน
ไดรับอยางเหมาะสม การศึกษาขั้นประถมตองจัดใหทุกคน 
“โดยไมคิดคาใชจาย”

• การไดรับการยอมรับ : รูปแบบและเนื้อหาสาระของการศึกษา รวมถึง
หลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนตองเปนที่ยอมรับของผู เรียน 
(ยกตัวอยางเชน มีประโยชนจริง เหมาะสมกับวัฒนธรรม และมี
คุณภาพดี)

• สามารถปรับใชได : การศึกษาตองมีความยืดหยุนพอที่จะปรับใชไดกับ
ความจำเปนตางๆ ของสังคมและสนองตอบตอความจำเปนของนักเรียน 
ตามลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายของเขาเหลานั้น

สิทธิของเด็กทุกคนที่จะไดรับการศึกษาขั้นประถมศึกษา : การศึกษาขั้นประถมศึกษา
ควรจะเปนการศึกษาภาคบังคับและจัดใหสำหรับทุกคน โดยไมคิดคาใชจาย
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สิทธิในเสรีภาพทางวิชาการและความเปนอิสระของสถาบัน : เสรีภาพทางวิชาการ
ประกอบดวย เสรีภาพของชุมชนวิชาการ ทั้งในฐานะบุคคลของแตละคนและโดย
องครวม ที่จะคนควา พัฒนาและสื่อสารความรูและความคิดไดอยางอิสระ 
ผานงานวิจัย การสอน การเรียน การถกเถียงอภิปราย การผลิตเอกสาร การบันทึก
ความคิดสรางสรรคหรือเขียน โดยปราศจากการเลือกปฏิิบัติหรือโดยไมตองกลัว
การคุกคามโดยรัฐหรือบุคคลๆ อื่นใด

วินัย : สิทธิในการศึกษาหามไมใหมีขอปฏิบัติทางวินัยของโรงเรียน ในลักษณะเชน 
การลงโทษและการลงโทษทางวินัยในรูปแบบอื่นใด ที่กระทำตอชีวิตรางกาย 
ยกตัวอยางเชน การทำใหอับอายตอหนาสาธารณชน อันถือเปนการละเมิดศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย

พันธกรณี 
• รัฐตองดำเนินการใหเกิดความกาวหนาของการทำใหการใชสิทธิเปนจริง

อยางบริบูรณโดยมีขั้นตอนที่ชัดเจน เปนรูปธรรมและจำเพาะเจาะจง
• พันธกรณีในการใหความเคารพ : ประกอบดวยหนาที่ของรัฐ เพื่อ
• ละเวนจากการใชมาตรการตางๆ ที่เปนอุปสรรค หรือขัดขวางการไดรับ

ประโยชนการใชสิทธิในการศึกษา 
• ละเวนจากการสั่งปดโรงเรียนเอกชน
พันธกรณีในการคุมครอง: ประกอบดวยหนาที่ของรัฐ ในการ
• ประกันวา บุคคลที่สาม รวมถึงบิดามารดาและนายจางตองไมหามมิให

เด็กผูหญิงไปโรงเรียน
พันธกรณีในการทำใหทุกคนไดรับสิทธิ : ประกอบดวยหนาที่รัฐ ในการ
• ประกันการรับรองสิทธิในการศึกษาไวในระบบกฎหมายโดยการตรา

กฎหมายที่เหมาะสมและการนำไปบังคับใช และการมีกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการระดับชาติเกี่ยวกับการศึกษา

• พัฒนาระบบโรงเรียน รวมถึง การกอสรางหองเรียน การจัดโครงการ 
การสงมอบอุปกรณการเรียนการสอน การฝกอบรมครูและการจาย
คาตอบแทนแกครูตามความสามารถที่เหมาะสม

• จัดหาทรัพยากรสำหรับการพัฒนาหลักสูตรที่จะสะทอนความจำเปน
รวมสมัยของนักเรียนในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง

• ประกันวาการศึกษามีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมของชนกลุมนอยและ
กลุมชาติพันธุ
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กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 26
ICESCR: ขอ 13 และ ขอ 14
CESCR: ขอคิดเห็นทั่วไปขอ 11 และ 13

ดูเพิ่มเติม
ICCPR: ขอ 18 (4)
CEDAW:  ขอ 5 (b), ขอ 10, ขอ 14 (2) (d), ขอ 16(1) (e)
CRC: ขอ 17 (c), ขอ 23 (3), ขอ 24 (2) (e), ขอ 28, ขอ 29
ICERD: ขอ 5 (e) (v) และ ขอ 7

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 49  บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองป
ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจายผูยากไร ผูพิการ 
หรือทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะยากลำบาก ตองไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่ง 
และการสนับสนุนจากรัฐเพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น
การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพ หรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของ
ประชาชน การเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมไดรับความคุมครอง
และสงเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ
มาตรา 50 บุคคลยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการการศึกษาอบรม การเรียนการสอน 
การวิจัย และการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการ ยอมไดรับความคุมครอง  
ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดตอหนาที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่ปรากฏอยูในหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
มาตรา 80 แนวนโยบายการศึกษา
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33. สิทธิในที่อยูอาศัยที่เหมาะสม

สิทธิในการมีที่อยูอาศัยที่เหมาะสมเปนสิทธิที่สืบเนื่องมาจากสิทธิในมาตรฐาน
การครองชีพที่เหมาะสม สิทธินี้บังคับใชกับทุกคนอยางเทาเทียมกันโดยปราศจาก
การเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานในขอหามใดๆ สิทธินี้หมายถึง สิทธิที่จะอาศัยอยูที่ใดดวย
ความสงบ ปลอดภัย และโดยเปดเผย สวน “ความเพียงพอ” ในการมีที่อยูอาศัย
สามารถประเมินไดโดยปจจัยทางดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ภูมิอากาศ ภูมินิเวศ 
และปจจัยอื่นๆ อยางไรก็ตาม มีองคประกอบของความเพียงพอมีองคประกอบที่
จำเปนตองมีที่ระบุได นั่นคือ

• หลักประกันทางกฎหมายในสิทธิการถือครอง: ทุกคนควรมีความมั่นคง
ในการครอบครองโดยมีกฎหมายปกปองเขาจากการถูกบังคับขับไล 
การถูกกอกวนรังควาญ และการถูกคุกคามประการอื่นใด

• ความพรอมการบริการ วัสดุอุปกรณ สิ่งอำนวยความสะดวก และ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน: ที่อยูอาศัยที่เหมาะสมตองประกอบดวยสิ่งอำนวย
ความสะดวกทีจ่ำเปนตอสขุภาพอนามยั ความปลอดภยั ความสะดวกสบาย 
และสภาวะโภชนาการ ยกตัวอยางเชน การเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ
และทรัพยากรสวนรวม น้ำดื่มที่ปลอดภัย พลังงานสำหรับหุงตม ให
ความรอน และใหแสงสวางในครัวเรือน สิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับ
การสุขาภิบาลและการซักลาง การกำจัดขยะ การระบายน้ำ และอื่นๆ 
อยางยั่งยืน

• ราคาเหมาะสม : คาใชจายทั้งหมดที่บุคคลหรือครัวเรือนจายไปสำหรับ
การมีที่อยูอาศัยตองไมมีราคาสูงเกินไป ถึงขนาดที่เปนการคุกคามตอ
หรือเปนภาระจำยอมตองสละประโยชนที่จะไดจากการแสวงหาหรือ
ไดรับการตอบสนองตอปจจัยจำเปนพื้นฐานอื่นๆ   

• พออาศัยอยูได : ที่อยูอาศัยตองจัดใหพออาศัยอยูไดอยางเหมาะสม 
โดยผูอยูอาศัยมีพื้นที่ใชสอยอยางเพียงพอ และไดรับการปกปองจาก
ความหนาว ความเปยกชื้น ความรอน ฝน ลม หรือภัยคุกคามอื่นใดตอ
สุขภาพอนามัย ที่เกิดจากโรคและจากความเสี่ยงเชิงโครงสรางอันตราย
ตอรางกายและโรคภัยไขเจ็บตางๆ 

• สามารถเขาถึงไดงาย : ที่อยูอาศัยตองสามารถเขาถึงไดโดยทุกคน รวมถึง
กลุมคนที่อยูในฐานะตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ อยางเชน ผูสูงอายุ 
กลุมคนพิการทางรางกายและจิตใจ บุคคลที่ไดรับเชื้อเอชไอวี/เอดส 
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บุคคลที่ประสบภัยธรรมชาติ เด็ก และกลุมอื่นๆ เปนผูไดรับพิจารณา
ในระดับตนๆ ใหมีที่อยูอาศัยกอน โดยระบุเปนกฎหมายและนโยบายวา
ดวยที่อยูอาศัยซึ่งสนองความจำเปนดานที่อยูอาศัยของเขาเหลานั้น

• อยูในสถานทีท่ีเ่หมาะสม: เพือ่ใหการมทีีอ่ยูอาศยัเปนไปอยางเหมาะสมนัน้  
หมายถึง ที่อยูอาศัยตองตั้งอยูในทำเลที่สามารถเขาถึงทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ การบริการดานสาธารณสุข โรงเรียน ศูนยรับดูแลเด็ก 
และสิ่งอำนวยความสะดวกทางสังคมอื่นๆ  ที่อยูอาศัยไมควรกอสรางอยู
ในพื้นที่ที่มีมลพิษหรืออยูใกลชิดกับแหลงกำเนิดมลพิษที่อาจคุกคามตอ
สิทธิในสุขภาพอนามัยของผูที่อยูอาศัยนั้น

• ความเหมาะสมทางดานวัฒนธรรม: ที่อยูอาศัยควรตองความเพียงพอ
ทางดานวัฒนธรรม ซึ่งหมายความวา นโยบายและโครงการเกี่ยวกับที่อยู
อาศัยตองพิจารณาปจจัยทางดานวัฒนธรรมอยางรอบดานในการ
ปลูกสราง โดยจะตองอนุญาตใหมีการแสดงออกถึงลักษณะเฉพาะทาง
วัฒนธรรม และยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประชากรโลก

สิทธิคัดคานการบังคับขับไล
สิทธิในที่อยูอาศัยอยางเหมาะสมนั้น รวมถึงสิทธิที่จะคัดคานการบังคับขับไล การ
บังคับขับไลไดมีนิยามวาเปน การยายบุคคล ครอบครัว และชุมชนไปจากบานอยาง
ถาวรหรอืชัว่คราว หรอืทีด่นิซึง่พวกเขาไดครอบครองโดยไมสมคัรใจ และโดยปราศจาก
รูปแบบที่เหมาะสมไมวาจะเปนกฎหมายหรือ การคุมครองเหลานี้รวมถึง

• โอกาสที่จะไดมีการปรึกษาหารืออยางแทจริงกับบรรดาผูที่ไดรับผล
กระทบเหลานั้น

• ทุกคนที่ไดรับผลกระทบตองไดรับหมายแจงที่มีเหตุผลกอนวันกำหนด
ขับไลตามสมควร

• การแจงขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการบังคับขับไลที่ เสนอใหมีขึ้น 
และในกรณีที่ เกี่ยวของ ระบุวาจะใชที่ดินหรือที่อยูอาศัยนั้นไปใช
ประโยชนอันใด

• เจาพนักงานของรัฐหรือตัวแทนของรัฐควรจะตองปรากฏตัวในขณะที่มี
การบังคับขับไล

• ทุกคนที่กระทำการขับไลควรตองแสดงตนใหชัดเจน
• การขับไลไมสมควรเกิดขึ้น ในขณะที่มีสภาพอากาศที่เลวรายหรือในเวลา

กลางคืน เวนแตไดรับความยินยอมจากบุคคลที่จะถูกบังคับขับไลนั้น 
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• ขอกำหนดเกี่ยวกับคาชดเชยเยียวยาความเสียหายตามกฎหมาย
• ขอกำหนดความเปนไปไดของการใหความชวยเหลอืทางกฎหมายแกบคุคล

ที่จำเปนตองไดรับในการรองตอศาลเพื่อขอคาชดเชยจากความเสียหาย 

พันธกรณี
• รัฐตองดำเนินการใหเกิดความกาวหนาของการตระหนักถึงการใชสิทธิ

ใหเปนจริงอยางบริบูรณโดยมีมาตรการที่ชัดเจน เปนรูปธรรมและ
จำเพาะเจาะจง

• รัฐมีพันธกรณีทันทีดวย ยกตัวอยางเชน ขอผูกพันที่จะใหหลักประกัน
ทางกฎหมายแกการถือครองใหแกบุคคลใดๆ ผูที่ไมมีหลักประกัน 
เพื่อคุมครองการถูกบังคับขับไล

• รัฐมีพันธกรณีที่จะประกันสิทธิอยางเทาเทียมกันของทั้งหญิงและชาย ใน
การไดรับประโยชนจากสิทธิในที่อยูอาศัยที่เพียงพอ

พันธกรณีที่จะตองใหความเคารพ : ประกอบดวยหนาที่ของรัฐ ในการ
• ละเวนจากการดำเนินการบังคับขับไลและรื้อถอนที่อยูอาศัย
• ละเวนจากการปฏิเสธหลักประกันสิทธิถือครองของกลุมใดกลุมหนึ่ง

โดยเฉพาะ
• ละเวนจากการดำเนินการที่เปนการเลือกปฏิบัติ อันเปนการจำกัดสิทธิ

ของสตรีในการเขาถึงและจัดการในเรื่องที่อยูอาศัย ที่ดิน และทรัพยสิน
• ละเวนจากการละเมิดตอสิทธิความเปนสวนตัวและการคุมครองบานพัก

อาศัย
พันธกรณีในการคุมครอง : ประกอบดวยหนาที่ของรัฐ ในการ
• ทำการบัญญัติกฎหมายเพื่อเปนหลักประกันวา เอกชน เจาของที่ดิน

รายใหญ นักพัฒนาทรัพยสิน เจาของที่ดิน และนิติบุคคล ไดดำเนินการ
ตามมาตรฐานวาดวยสิทธิมนุษยชน อยางเชน

 กำกับตลาดที่อยูอาศัยซึ่งรวมถึงการเชาที่อยูอาศัย
 ประกันวา ธนาคารและสถาบันการเงินจะมีการใหสินเชื่อเพื่อที่อยู
อาศัยโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ

 ประกนัวา ขอกำหนดทีจ่ดัทำขึน้โดยเอกชนผูใหบรกิารดานนำ้ สขุาภบิาล
และบริการพื้นฐานดานอื่นๆ ที่ใหบริการพรอมกับที่อยูอาศัย ตองไม
กอความเสียหายตอบรรดาความพรอมในการใหบริการ การเขาถึงได 
การยอมรับได และคุณภาพของการบริการตางๆ เหลานั้น
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 ปองกันการเลือกปฏิิบัติในการสืบมรดกที่มีผลตอสตรีในการเขาถึง
และเขาควบคุมที่อยูอาศัย ที่ดิน และทรัพยสิน

พันธกรณีที่ทำใหทุกคนไดรับสิทธิ : รวมถึงหนาที่ของรัฐ ในการ
• จัดใหมีนโยบายระดับชาติวาดวยที่อยูอาศัยที่กำหนดวัตถุประสงคของ

การพัฒนาที่อยูอาศัย โดยมุงไปที่กลุมผูดอยโอกาส และกลุมคนชายขอบ
• จัดสรรทรัพยากรใหบรรลุผลตามเปาหมายนั้นๆ
• จัดหาใหมีเงินอุดหนุนดานที่อยูอาศัยและมาตรการอื่นๆ แกบุคคล/กลุม

บุคคลที่ไมไดรับสิทธิในที่อยูอาศัยที่พอเพียง อันเนื่องมาจากเหตุที่เขา
ควบคุมไมได

• ประกันวาบุคคลจะมีสวนรวมในการออกแบบและการปฏิบัตินโยบายวา
ดวยที่อยูอาศัย

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 12, ขอ 17, ขอ 25
ICESCR: ขอ 11
CESCR: ขอคิดเห็นทั่วไปขอ 4 และ 7

ดูเพิ่มเติม
ICCPR: ขอ17 
CEDAW: ขอ 13 (b), ขอ 14 (2) (h), ขอ 16 (1) (h)
CRC: ขอ 16, ขอ 27
ICERD: ขอ 5 (d) (v), ขอ 5 (e) (iii)

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 33  บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน บุคคลยอมไดรับความคุมครอง
ในการที่จะอยูอาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข การเขาไปในเคหสถาน 
โดยปราศจากความยินยอมของผูครอบครอง หรือการตรวจคนเคหสถาน หรือ 
ในที่รโหฐาน จะกระทำมิได  เวนแตมีคำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอยางอื่น
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 55  บุคคลซึ่งไรที่อยูอาศัยและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ ยอมมี
สิทธิไดรับความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
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34. สิทธิในอาหารอยางเพียงพอ

สิทธินี้เปนสิทธิที่พึ่งพิงซึ่งกันและกันกับสิทธิในการทำงาน สิทธิในการประกันสังคม 
สิทธิในสุขภาพอนามัย และสิทธิอื่นๆ 

ยิ่งไปกวานั้น สิทธิของสตรียังเชื่อมโยงกันอยางแยกไมออกกับสิทธิในอาหารและ
ความมั่นคงทางอาหาร

สิทธิในอาหารเปนสวนหนึ่งของสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอยางเพียงพอ ปจจัย
เฉพาะในสิทธิในอาหาร คือ: ความเพียงพอ การหาไดงาย การเขาถึงได และความย่ังยืน

ความเพียงพอ
• อาหารตองปราศจากสารอันตราย เชน สารเคมีที่มาจากน้ำเนาเสียหรือ

ดินที่ปนเปอน
• การผลิต การแปรรูป การบรรจุหีบหอและการจัดเก็บอาหารตองเปนไป

ตามขอตกลงระหวางประเทศวาดวยปลอดภัยของอาหาร
• อาหารตองตอบสนองตอความจำเปนทางดานโภชนาการทั่วไปและเปน

ที่คุนเคยของกลุมคนเหลานั้น อยางเชน เด็กเล็ก และผูสูงอายุ และ
• อาหารตองเปนในรูปแบบที่ผูบริโภคทั้งหลายยอมรับไดในเชิงวัฒนธรรม
การหาไดงาย: การหาไดงายของอาหาร หมายถึง ความเปนไปไดที่จะหา
อาหารมาใหตนเองและคนในครอบครัวบริโภค
• ไดมาโดยตรงจากที่ดินที่อุดมสมบูรณ หรือจากแหลงทรัพยากร

ธรรมชาติอื่น หรือ
• โดยผานระบบการกระจายที่การแปรรูปและการตลาดที่ดำเนินไปดวยดี

กลาวคอื สามารถ ขนสงอาหารจากแหลงผลติไปยงัแหลงทีม่คีวามตองการ
บริโภคตามความจำเปน

การเขาถึงไดในทางเศรษฐกิจ: ถือไดวาคาใชจายของแตละบุคคลหรือครัวเรือน เมื่อ
รวมกับคาใชจายที่เกี่ยวกับการไดมาซึ่งอาหารที่เพียงพอเหมาะสม ควรอยูในระดับ
ที่ไมทำใหตองจำยอมสละประโยชนที่จะไดจากการแสวงหาหรือการไดรับการตอบ
สนองตอปจจัยพื้นฐานอื่นๆ 

สามารถเขาถึงไดทางกายภาพ : ถือวาทุกคน ตองสามารถเขาถึงอาหารที่เพียงพอ
ไดรวมถึง 
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• บุคคลที่มีความออนแอทางกายภาพ เชน ทารก เด็กเล็ก ผูสูงอายุ 
ผูพิการทางรางกาย ผูปวยที่อาการหนักอาจถึงแกชีวิต และบุคคลผูที่มี
ปญหาอาการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง รวมถึงอาการปวยทางจิต

• บุคคลที่ตองการความชวยเหลือในเวลาฉุกเฉิน
• กลุมผูที่ควรไดรับการคุมครองเปนพิเศษ ตัวอยางเชน ชนเผาพื้นเมือง

ดั้งเดิม ที่การเขาถึงแหลงอาหารตามวัฒนธรรมของพวกเขาอาจกำลังถูก
คุกคาม เชน ในเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของบรรพบุรุษ

ความสามารถในการทำใหเกิดความยั่งยืน
อาหารตองมีไวและสามารถเขาถึงไดทั้งในชวงเวลาของชนรุนปจจุบันและชนรุน
อนาคต ขอนี้หมายถึงการสงวนที่ดินและทรัพยากรอื่นๆ ไวใชในการผลิตอาหาร

พันธกรณี
• พันธกรณีพื้นฐานที่จะตองปฏิบัติตามก็คือ การจัดทำขั้นตอนตางๆ เพื่อที่

จะบรรลุเปาหมายในการบังคับใชสิทธิในอาหารใหเปนจริงไดอยางบริบูรณ
• รัฐตองประกันวา ทุกคนที่อยูภายใตเขตอำนาจรัฐตองเขาถึงอาหารที่

จำเปนได ในระดับต่ำสุด กลาวคือมีปริมาณเพียงพอ และมีความเพียงพอ
ดานโภชนาการและมีความปลอดภัย อีกทั้งประกันไมใหมีความหิวโหย 
(อันเปนเสรีภาพ)

 พันธกรณีที่จะตองใหความเคารพ: ประกอบดวยหนาที่ของรัฐ ในการ
• ละเวนจากการแทรกแซงการเขาถึงอาหารไดอยางเพียงพอเพื่อการยังชีพ 

หรือละเวนจากการแทรกแซงแหลงผลิตอาหารที่อุดมสมบูรณที่เพียงพอ
อยูแลว อยางเชน ละเวนจากการผันน้ำที่จะตองใชในการชลประทาน
สำหรับพืชไรไปใชในกิจกรรมอื่นๆ 

• ละเวนจากการแทรกแซงการตัดสินใจของประชาชน ในการเพาะปลูกพืช
อาหารที่พวกเขาตองการ

พันธกรณีที่จะตองคุมครอง: ประกอบดวยหนาที่ของรัฐ ในการ
• มีมาตรการตางๆ ที่จะประกันวา บุคคลที่สามไมสามารถลิดรอนสิทธิ

ของบุคคลในการเขาถึงอาหารที่เพียงพอ 
พันธกรณีในการทำใหทุกคนไดรับสิทธิ : ประกอบดวยหนาที่ของรัฐ ในการ
• จัดใหมีกฎหมาย และแผนกลยุทธระดับชาติมาใชในการดำเนินการเพื่อ

ประกันความมั่นคงทางอาหารและโภชนาประโยชนสำหรับทุกคน
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• อำนวยความสะดวกใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายตางๆ 

• สงเสริมใหเกิดการเขาถึงสินเชื่อสำหรับเกษตรกรรายยอย
• การแบงสรรทรัพยากรตางๆ อยางเหมาะสมเพื่อปรับใชหลักวิชาการดาน

การเกษตรและเทคโนโลยี เพื่อสนองตอบความตองการของเกษตรกร
รายยอย

• จัดใหมีอาหารเมื่อใดก็ตามที่บุคคลไมสามารถที่จะหาเองได อันเนื่องมา
จากเหตุที่บุคคลนั้นไมสามารถควบคุมได

กฎหมายระหวางประเทศ 
ICESCR:  ขอ 11 
CESCR: ขอคิดเห็นทั่วไปขอ 12

สิทธิขอนี้เปนการตีความรวมกับสิทธิในการทำงาน, สิทธิในประกันสังคม, สิทธิใน
สุขภาพ และอื่นๆ

กอนหนานี้สิทธิของสตรีพยายามเชื่อมโยงกับสิทธิในอาหารและความมั่นคง
ทางอาหาร

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไมมีขอมาตราที่เกี่ยวของโดยตรง อยางไร
ก็ตามสิทธินี้สามารถตีความจากสวนที่ 6 สิทธิในการรับบริการทางสุขภาพ และ
ระบบสวัสดิการจากรัฐมาตรา 44, มาตรา 51, มาตรา 52, มาตรา 53, 
มาตรา 54, มาตรา 55

แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่ปรากฏอยูในหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
มาตรา 80 นโยบายแนวนโยบายดานสังคม การสาธารณสุข 
สวนที่ 7 : แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ
สวนที่ 8 :  แนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
สวนที่ 9 : แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา และพลังงาน
สวนที่ 10 : แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน
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35. สิทธิในการลงคะแนนเสียงและมีสวนรวมในกิจการสาธารณะ

กิจการสาธารณะหมายถึงการใชอำนาจตางๆ ทางกฎหมาย การบริหาร และ
การปกครอง ซึ่งครอบคลุมทุกแงมุมของการบริหารรัฐกิจ การกำหนดและดำเนินการ
ใชนโยบายตางๆ ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับทองถิ่น

พลเมืองจะมีสวนรวมโดยตรงในกิจการสาธารณะเมื่อไดเลือกหรือเปลี่ยนแปลง
รัฐธรรมนูญหรือไดตัดสินประเด็นทางสังคมผานการออกเสียงลงประชามติหรือ
กระบวนการออกเสียงเลือกตั้งอื่นๆ

พลเมืองอาจมีสวนรวมโดยตรงไดดวยการเขารวมสมัชชาประชาชนที่มีอำนาจใน
การตัดสินประเด็นปญหาทองถิ่นหรือที่เกี่ยวของกับกิจการในชุมชนหนึ่งใด และ
เมื่อเขารวมในองคกรที่ตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนพลเมืองในการปรึกษาหารือกับรัฐบาล

พลเมืองยังสามารถมีสวนรวมในการดำเนินการกิจการสาธารณะโดยแสดงพลัง
ผานการถกประเด็นสาธารณะและการสนทนากับผูแทนของตน หรือผานทางความ
สามารถในการรวมตัวกันเปนกลุมกอน การมีสวนรวมเชนนี้จะไดรับการหนุนเนื่อง
โดยการทำใหแนใจวาบุคคลมีเสรีภาพในการแสดงออก การรวมตัวเปนกลุม และ
การสมาคม
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กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 21
ICCPR: ขอ 25
CEDAW: ขอ 7 (b)
HRC: ขอคิดเห็นทั่วไปขอ 25

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 56 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะ
ภายใตเงื่อนไขบางประการ
มาตรา 57 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น กอนการอนุญาต หรือ
การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 
สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือ
ชุมชนทองถิ่น  และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกลาว
มาตรา 58 บุคคลยอมมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่
ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธ ิ
และเสรีภาพของตน
มาตรา 59 บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขและไดรับแจงผลการพิจารณา
ภายในเวลาอันรวดเร็ว
มาตรา 60  บุคคลยอมมีสิทธิที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล ใหรับ
ผิดเนื่องจากการกระทำหรือการละเวนการกระทำของขาราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจางของหนวยงานนั้น
มาตรา 61  สิทธิของผูบริโภคยอมไดรับความคุมครองในการไดรับขอมูลที่เปน
ความจริง 
มาตรา 62  บุคคลยอมมีสิทธิติดตามและรองขอใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติ
หนาที่ของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ
มาตรา 72  บุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง 

แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่ปรากฏอยูในหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
มาตรา 87 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
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36. สิทธิในการกำหนดเจตจำนงของตนเอง

สทิธใินการกำหนดเจตจำนงของตนเองเปนสทิธทิีล่ะเอยีดซบัซอนและมแีงมมุทัง้ภายใน 
ประเทศและระหวางประเทศ (การมีอำนาจอธิปไตยของตนเอง) สิทธินี้อาจมอง
โดยภาพรวมไดวาเปน ‘สเกล’ ที่ไลระดับตางๆของสิทธิโดยชอบธรรมในการไดรับ
การปลดปลอยใหเปนอสิระทางการเมอืง โดยประกอบดวยสทิธใินการกำหนดเจตจำนง
ของตนเองภายในประเทศแบบตางๆไปจนถึงระดับสูงสุดของสิทธิ ซึ่งก็คือสิทธิในการ
กำหนดเจตจำนงตนเองของตัวประเทศ

สิทธิในการกำหนดตนเองภายในประเทศนั้นประกอบดวยสิทธิของบุคคลทั้งหลาย
ในการแสวงหาการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอยางเปนอิสระ
สิทธินี้เชื่อมโยงกับสิทธิของพลเมืองทุกคนที่จะมีสวนรวมในการดำเนินกิจการ
สาธารณะทุกระดับ หากจะเคารพสิทธิของบุคคลทุกคนที่อยูในรัฐไดอยางสมบูรณนั้น 
รัฐบาลจะตองใสใจรูสัมผัสถึงสิทธิตางๆของกลุมชาติพันธุ โดยเฉพาะสิทธิในการได
ใชชีวิตอยูอยางมีศักดิ์ศรี ไดดำรงรักษาวัฒนธรรมของตน ไดรับสวนแบงผลผลิตจาก
ความเจริญเติบโตของชาติอยางเทาเทียมเสมอภาค และไดแสดงบทบาทหนาที่ของตน
ในการบริหารปกครองประเทศ

สิทธิของประเทศในการมีอำนาจอธิปไตยเปนของตนเองจะเห็นไดในสถานการณที่
เปนภาวะพิเศษ มีความหมายเปนนัยการที่คนพวกหนึ่งจะอางสิทธิเหนือดินแดน
หนึ่งใด การใชสิทธินี้สามารถกระทำไดโดยการปกปองดำรงรักษาเขตแดนที่ดำรง
อยูแลวหรือเปลี่ยนแปลงพรมแดนขอบเขตของรัฐที่มีตัวตนอยูแลว
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กฎหมายระหวางประเทศ 
ICCPR: ขอ 1
ICESCR: ขอ 1
HRC: ขอคิดเห็นทั่วไปขอ 12

ประเทศไทยไดทำการตีความ ปฏิญญา ขอ 1 ของ ICESCR และ ICCPR ที่อางถึง
เรื่อง ‘สิทธิในการกำหนดตัวเอง’วาจะไมถูกตีความวาเปนอำนาจหรือสงเสริมการ
กระทำใดๆที่สลายหรือลดทอนทั้งหมดหรือสวนหนึ่งใดของบูรณภาพแหงดินแดน 
หรือ เอกภาพทางการเมืองของอำนาจอธิปไตยของรัฐอธิปไตย และรัฐอิสระที่ซึ่งมี
รัฐบาลซึ่งเปนตัวแทนของ ประชาชนทั้งมวลที่อยูในดินแดนนั้นโดยไมมีการจำแนก
แตกตางแตอยางใด
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กฎหมายระหวางประเทศ 
ICCPR: ขอ 27
HRC: ขอคิดเห็นทั่วไปขอ 23

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
สิทธิของชนกลุมนอยไดรับการรับรองไวในสิทธิและเสรีภาพที่แตกตาง ซึ่งปรากฏ
อยูในหมวดที่ 3 ของรัฐธรรมนูญ

37. สิทธิของชนกลุมนอย

บุคคลที่เปนชนกลุมนอยทางเชื้อชาติ ศาสนา หรือภาษามีเสรีภาพที่จะอยูอยางเปน
ชุมชนรวมกับสมาชิกคนอื่นๆในกลุมของตน ซึ่งวัฒนธรรมของตน อีกทั้งไดนับถือ
ศาสนาและปฏิบัติศาสนกิจของตน และใชภาษาของตน

สิทธินี้มีเพิ่มขึ้นมาจากสิทธิอื่นๆที่ชนกลุมนอยไดรับอยางเทาเทียมเสมอภาคกับ
บุคคลอื่นในสังคมอยูแลว
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