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คําแนะนําการใชหนังสือ 
 
 ตั้งแตป ค.ศ.1948 มีการประกาศใช“ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน” ก็ไดมีการศึกษา
และอธิบายความหมายท่ีเก่ียวของกับสิทธิมนุษยชนอยางลึกซ้ึงข้ึน และพัฒนามาเปนกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนระหวางประเทศ สิ่งเหลานี้ลวนกอใหเกิดความเขาใจในพันธกรณีของรัฐในมิติสิทธิมนุษยชน 
ท้ังการเคารพ( respect) การคุมครอง (protect)และการทําใหสิทธิเปนจริง (fulfill) ซ่ึงไดบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และแนวนโยบายแหงรัฐ  

สําหรับผูท่ีปฏิบัติงานดานสิทธิมนุษยชน มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะเขาใจขอบเขตและเนื้อหา
สาระของแตละสิทธิ รวมถึงการนําสิทธิเหลานั้นไปปรับประยุตใชเพ่ือการปกปองคุมครองประชาชนใน
ระดับรากหญาและระดับประเทศ  

หนังสือคูมือเลมนี้จึงมีเนื้อหามุงเนนการทําความเขาใจเรื่องสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมืองโดยเฉพาะ รายละเอียดปรากฏในแตละบทดังตอไปนี้  

บทท่ี 1 “ตอบขอสงสัยเรื่องสิทธิมนุษยชน” ได กลาวถึงแนวคิดและหลักการพ้ืนฐานดานสิทธิ
มนุษยชน และพยายามขยายความเนื้อหา กําหนดนิยามของสิทธิมนุษยชนและหลักการความเปน
สากล จําแนกความแตกตางระหวางความจําเปน สิทธิและความตองการ สิทธิประเภทตาง ๆ และ
ความไมอาจแบงแยกไดของสิทธิ แนวคิดเก่ียวกับพันธกรณี กฎหมายซ่ึงเปนท่ีมาของสิทธิและ
พันธกรณี ความสัมพันธระหวางบุคคล รัฐและสังคม ความเชื่อมโยงระหวางหลักนิติธรรม  
ประชาธิปไตย แนวคิดเรื่องอํานาจ สิทธิมนุษยชนและสันติภาพ นิยามของกรอบดานสิทธิ วิธีการนํา
กฎหมายระหวางประเทศมาใชในประเทศ และหลักการซ่ึงเปนพ้ืนฐานของแนวทางการทํางานตาม
หลักสิทธิมนุษยชน  

บทท่ี  2 “กลไกการติดตามตรวจสอบสิทธิมนุษยชน :ระดับชาติ  ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ” ใหความสําคัญกับกลไกเพ่ือบังคับใชและติดตามปญหาสิทธิมนุษยชน รัฐมีความ
รับผิดชอบหลักในการประกันวาบุคคลทุกคนท่ีอยูภายใต กฎหมาย  สามารถเขาถึงสิทธิมนุษยชน                  
ของตน แมวาความรับผิดชอบดังกลาวจะเปนความรับผิดชอบท่ีเทาเทียมกันระหวางฝายนิติบัญญัติ 
ฝายบริหาร และฝายตุลาการ แตในบทนี้จะเนนถึงบทบาทของฝายตุลาการและกลไกอิสระอ่ืน ๆ ท่ี
จัดตั้งข้ึนตามรัฐธรรมนูญเพ่ือสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน อีกท้ังได อางถึงกรณีศึกษาตาง ๆ 
คูมือฉบับนี้ตองการเนนวาฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารมีพันธกรณีท่ีตองดูแลใหมีการบัญญัติหรือ
การบังคับใชกฎหมายหลักเกณฑและระเบียบ โดยใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน นอกจากนั้น ยัง
อธิบายถึงอํานาจหนาท่ีของกลไกเหลานี้ในระดับสากลและภูมิภาค รวมถึงการปฏิสัมพันธกับรัฐเพ่ือ
ประกันใหมีการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน อีกท้ังในบทนี้ยังเนนบทบาทของภาคประชาสังคม
ในการสงเสริมและคุมครองสิทธิผานการใชกลไกติดตามตรวจสอบสิทธิมนุษยชนดังกลาว 

บทท่ี 3 “สิทธิและพันธกรณี( Rights and Obligations)” อธิบายขอบเขตและเนื้อหาของ
สิทธิตางๆตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ลักษณะของ
ความสัมพันธระหวางพันธกรณีของรัฐ รวมถึงแหลงท่ีบัญญัติสิทธิตางๆในกฎหมายระดับชาติ 
นานาชาติและภูมิภาค ตัวอยางคําพิพากษาของศาลในระดับชาติและกลไกระดับนานาชาติท่ีไดบงชี้
ความหมายของสิทธิ นอกจากนี้ยังยกเนื้อหาของรายงาน และแถลงการณสิทธิมนุษยชน องคกรภาค
ประชาสังคมในประเทศ ภูมิภาคและระหวางประเทศท่ีชวยทําใหความหมายของแตละสิทธิท่ีบัญญัติ



ไวตามรัฐธรรมนูญชัดเจนมากข้ึน รวมถึงเปนการแสดงใหรัฐเห็นวารัฐควรดําเนินข้ันตอนท่ีทําให
ประชาชนสามารถเขาถึงสิทธิและไดใชสิทธิอยางเต็มท่ี 

บทท่ี 4 “การสืบคนขอเท็จจริงและการบันทึกขอมูล ” มีเนื้อหาท่ีจําแนกหลักการท่ีเก่ียวของ
กับการติดตามตรวจสอบสิทธิมนุษยชน ท้ังการสืบคนขอเท็จจริง การรวบรวมขอมูล และการเขียน
รายงานดานสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ยังไดแสดงตัวอยางการใชกรอบแนวคิดดานสิทธิมนุษยชนไปใช
ในการประเมินประสิทธิผลของสิทธิมนุษยชนดวย  

บทท่ี 5 “แหลงขอมูลดานสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง” เปนแหลงขอมูลจากเวปไซดท่ี
เก่ียวของในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติทางดานสิทธิมนุษยชน 

บทท่ี 6 “องคกรดานสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ” ในบทนี้ไดรวบรวมองคกรท่ีทํางาน
สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน และบางสวนเปนองคกรท่ีลงทะเบียนกับคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ  
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ตอบขอสงสัย 
เร่ืองสิทธิมนุษยชน 
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บทที่ 1 ตอบขอสงสัยเร่ืองสิทธิมนุษยชน 
 
ในบทนี้ถือเปนบทเริ่มตนของการทําความเขาใจแนวคิดพ้ืนฐานและหลักการของสิทธิ

มนุษยชน ซ่ึงมีเนื้อหาท่ี เปนลักษณะถาม-ตอบ ในประเด็น ขอสงสัยเรื่องสิทธิมนุษยชนจํานวน  18 ขอ 
ประกอบดวยคําถามตอไปนี้ ธรรมชาติของมนุษยเปนอยางไร ? สิทธิมนุษยชนกําเนิดจากแนวคิด
อยางไร?  สิทธิมนุษยชนคืออะไร ? หลักการความเปนสากลของสิทธิมนุษยชน หมายความวาอะไร ? 
สิทธิมีประเภทใดบาง ? สิทธิประเภทตางๆเหลานี้แยกจากกันหรือเชื่อมโยงกัน ? “สิทธิมนุษยชน”
เก่ียวของกับ“ความจําเปน” และ“ความตองการ”หรือไม ? อยางไร?  มีการนําเรื่องสิทธิมนุษยชนดาน
ตางๆมาประมวลไวท่ีใดบาง ? การประมวลสิทธินั้นบงชี้อะไร ? การกําหนดวาปจเจกบุคคลกับรัฐมี
ความสัมพันธกันเชนใด ?  ปจเจกบุคคล หรือผูมีสิทธิมีหนาท่ีหรือไม? สิทธิมนุษยชนเปนสิทธิอัน
สัมบูรณหรือไม ? ตราสารสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ (international human rights 
instruments) หลักมีอะไรบาง ? จะนํากฎหมายระหวางประเทศมาปรับใชกับระบบในประเทศ
อยางไร?  อํานาจเชื่อมโยง กับสิทธิมนุษยชน อยางไร? กรอบแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน คืออะไร ?          
อะไรคือวิถีสิทธิมนุษยชน/แนวทางปฏิบัติบนฐานสิทธิมนุษยชน (human rights based approach)? 
หลักนิติธรรม /การปกครองดวยหลักกฎหมาย คืออะไร ?  เชื่อมโยงกับสิทธิมนุษยชนอยางไร ? 
ประชาธิปไตยคืออะไร  เชื่อมโยง กับสิทธิมนุษยชนอยางไร เขาใจสันติภาพ ? ความเชื่อมโยงระหวาง
ประชาธิปไตย  หลักนิติธรรม  สิทธิมนุษยชนและสันติภาพ ? รายละเอียดตอบขอสงสัยเรื่องสิทธิ
มนุษยชน มีดังตอไปนี้  

 
1. ธรรมชาติของมนุษยเปนอยางไร? สิทธิมนุษยชนกําเนิดจากแนวคิดนี้อยางไร? 

เปนท่ีทราบกันดีวามนุษยเปนสัตว สังคม  แตอะไรท่ีทําใหมนุษยตางจากสัตวชนิดอ่ืนๆ? 
คําตอบคือ “ความสามารถในการใชเหตุผล ” ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีทําใหมนุษยเหนือกวาสัตวท้ังปวง 
นักปรัชญาตั้งแตสมัยโบราณตระหนักถึงคุณลักษณะดังกลาวโดยเรียกวาเปน  ‘ธรรมชาติของมนุษย ’ 
และไดใหเหตุผลวาตาม กฎธรรมชาติ  มนุษยทุกคนเกิดมา เสรีและมีศักยภาพในคิดและใชเหตุผลเพ่ือ
ประโยชนของตนเองและสังคมของตน ศักยภาพดังกลาวทําใหมนุษยมีความเชื่อในความยุติธรรมอยูใน
ตัว เปนสิ่งท่ีเรายอมรับ และการท่ีมนุษยสามารถใช เสรีภาพ เพ่ือเลือกสิ่งตาง ๆ อยางเปนเหตุผลได 
เปนเพราะธรรมชาติมอบ สิทธิท่ีไมอาจพรากไปได /ไมสามารถถายโอนกันได ( inalienable) บาง
ประการใหกับมนุษย เราเรียกสิทธิเหลานี้วา สิทธิธรรมชาติ  

สิทธิธรรมชาติ เหลานี้กําหนดขอจํากัดในการใชศักยภาพของเราเพ่ือกระทําการตาง ๆ เปน
การจํากัดการใชเสรีภาพท่ีมีคาของเรา เหตุท่ีจําเปนตองมีการจํากัดเสรีภาพเปนเพราะการยอมรับ
ขอเท็จจริงท่ีวา อันท่ีจริงแลว มนุษยไมไดใชความสามารถในการใชเหตุผลเพ่ือสิ่งท่ีเปนประโยชนตอ
สังคมเสมอไป บางครั้งมนุษยมีความรูสึกโกรธ โลภ อยากมีอํานาจ เกลียด อิจฉา รูสึกตัวเองเหนือผูอ่ืน 
ฯลฯ เปนเหตุจูงใจใหกระทําการท่ีสงผลกระทบตอประโยชนของบุคคลอ่ืนหรือของสังคม 

ดวยเหตุดังกลาว ศักยภาพในการใชเสรีภาพกายใต กฎหมายธรรมชาติ  จึงไมไดมีขอบเขตไม
จํากัด และตองกระทําโดยคํานึงถึงประโยชนตอสังคม รวมท้ังคํานึงถึงสิทธิของบุคคลอ่ืนในสังคมดวย 
ในการใชเสรีภาพ เราตองตระหนักถึงความรับผิดชอบไปพรอมกันดวย ความเขาใจตอธรรมชาติของ
มนุษย เสรีภาพ สิทธิ เปนเหตุใหมีการพัฒนาบรรทัดฐานการปฏิบัติท่ียอมรับไดหรือไมอาจยอมรับได
ในสังคม และจากระบบบรรทัดฐานดังกลาว เปนเหตุใหเกิดแนวคิดเรื่องหลักนิติธรรม   



3 
 

 

หลักนิติธรรม 0

1 ถือวาเปนระบบท่ีบุคคลมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามชุดของบรรทัดฐานเดียวกัน 
และไมอนุญาตใหใครกระทําการท่ีสงผลกระทบตอประโยชนของบุคคลอ่ืนในลักษณะท่ีเปนการละเมิด
ตอบรรทัดฐานเหลานี้ ดวยเหตุดังกลาว หลักนิติธรรมจึงเปนสิ่งท่ีจําเปนเพ่ือ คุมครองเสรีภาพของ
มนุษยและเชื่อมโยงกับ สิทธิธรรมชาติ  เชนนั้นแลวมนุษยจึงจะสามารถใชความสามารถในการใช
เหตุผล เพ่ือปฏิบัติตามสิทธิของตนและทํางานรวมกับผูอ่ืนเพ่ือสรางสังคมท่ีพึงปรารถนารวมกัน เปน
สังคมท่ีมนุษยตางยกยองนับถือ 

เม่ือเวลาผานไป ระบบรวมหมูซ่ึงมีพ้ืนฐานอยูบนหลักนิติธรรมชวยใหมนุษยพัฒนาตนเองจน
เขมแข็ง และมีแนวโนมพัฒนาไปสูการปกครองท่ีประชาชนมีอํานาจสูงสุด(อํานาจประธิปไตยของ
ประชาชน popular sovereignty) หรือเปนเหตุใหมีการพัฒนาเปนระบบประชาธิปไตย 1

2 ในเวลา
ตอมา ซ่ึงเปดโอกาสใหบุคคลสามารถใชสิทธิในการเลือกและเลือกตั้งบุคคล (รัฐบาล) เพ่ือทําหนาท่ี
แทนตน  

เหตุดังกลาว จึงถือไดวาประชาธิปไตยเปนระบบของรัฐบาลและสังคมท่ีสงเสริมประโยชน
รวมกัน และมุงปองกันไมใหมนุษยแสดงพฤติการณตามธรรมชาติของตนบางอยาง ซ่ึงอาจเปนเรื่อง
เลวรายและเปนอันตรายตอบุคคลอ่ืนในสังคม ระบบดังกลาวยอมรับวาสังคมประกอบดวย
ผลประโยชนท่ีหลากหลาย เปนเหตุใหบุคคลทุกคนอาจไมเห็นรวมกันท้ังหมด และกําหนดใหมีวิธีการ
แกไขความขัดแยงของผลประโยชนดวยสันติวิธี เพ่ือใหประชาธิปไตยทําหนาท่ีเหลานี้ได เรา
จําเปนตองมีหลักนิติธรรม  

แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนจึงมีท่ีมาจากความเขาใจเก่ียวกับ กฎหมายธรรมชาติ และ                    
สิทธิธรรมชาติเหลานี้ แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน  หลักนิติธรรมและประชาธิปไตยตางเชื่อมโยงซ่ึงกัน
และกัน และตางเปนจิ๊กซอวท่ีประกอบกันข้ึนมาเปนกลไกการบริหาร อยูบนพ้ืนฐานการเคารพ
ศักยภาพของมนุษยในการคิดดวยเหตุผลและในการเลือก ใหพ้ืนท่ีกับมนุษยในการทํางานเพ่ือ
ประโยชนรวมกัน ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความสงบสุขและความสามัคคีในสังคม และกําหนดใหมีกลไกเพ่ือ
คลี่คลายความขัดแยงดวยสันติวิธี ในกรณีท่ีมีผลประโยชนแตกตางกัน  

ในสังคมประชาธิปไตยสมัยใหม รัฐธรรมนูญท้ังในรูปของประมวลกฎหมาย หรือท่ีไมไดรวม
เปนประมวลกฎหมาย เปนพ้ืนฐานกําหนดกรอบความสัมพันธระหวางกลไกการบริหารประเทศท่ี
แตกตางกัน และระหวางกลไกเหลานี้กับบุคคลซ่ึงอยูในสังคม กลาวอีกอยางหนึ่ง ถือไดวารัฐธรรมนูญ
กําหนดพ้ืนฐานของหลักนิติธรรมเพ่ือจัดการกับความสัมพันธในสังคม 

อยางไรก็ตาม มนุษยมีความรับผิดชอบตองทําใหกลไกการบริหารทําหนาท่ีของตนเองได ดังท่ี
กลาวถึงขางตน มนุษยไมไดใชความสามารถในการใชเหตุผลเพ่ือประโยชนรวมกันเสมอไป แต
พฤติการณของมนุษยในบางครั้งอยูใตอิทธิพลของสัญชาติญาณแบบสัตวท่ีมุงแสวงหาอํานาจ ความ
โลภ ความเห็นแกตัว ฯลฯ ดวยเหตุดังกลาว กลไกเหลานี้จึงไมบรรลุเปาหมายท่ีพึงปรารถนาทุกครั้งไป 
แนวทางแกปญหาอยางหนึ่งคือการใหความรูดานสิทธิมนุษยชนหรือการเจรจากับประชาชน หรือ
ระหวางรัฐบาลกับผูถูกปกครองเก่ียวกับแนวคิดดานสิทธิ ความรับผิดชอบ พันธกรณี ท้ังนี้เพ่ือเปลี่ยน
ความคิดและทัศนคติเพ่ือสงเสริมใหระบบและกลไกมุงหนาคุมครองและสงเสริมประโยชนรวมกันท่ี
คาดหวังไว 

 
                                                        
1 หลักการของหลักนิติธรรมมีรายละเอียดปรากฏอยูในเน้ือหาถัดไปของบทน้ี  
2 มีการอธิบายคําวาประชาธิปไตยอยางละเอียดในเน้ือหาถัดไปของบทน้ี 
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2. สิทธิมนุษยชนคืออะไร? 
ดังท่ีกลาวถึงขางตน มนุษยมีคุณสมบัติท่ีเปนเอกลักษณ นั่นคือความสามารถในการคิดและใช

เหตุผล บุคคลทุกคนมี “คุณคาภายใน” หรือ “เกียรติศักดิ์” หรือ “ศักดิ์ศรี”  ท่ีมีอยูตามธรรมชาติใน
ทุกตัวคน สิ่งนี้เองท่ีกําหนดใหบุคคลนั้นตองไดรับการเคารพจากเพ่ือนมนุษยท้ังหลาย และใน
ขณะเดียวกันก็เปนตัวกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีคนทุกคนตองมีตอผูอ่ืนดวย ซ่ึงหนาท่ีความ
รับผิดชอบดังกลาวคือ การเคารพให“เกียรติ” หรือ “เคารพศักดิ์ศรี” ของผูอ่ืนนั่นเอง 

แนวคิดสิทธิมนุษยชน มีรากฐานมาจาก “เสรีภาพ” ท่ีทุกคนในสังคมมี ในฐานะท่ีเปนมนุษย
และจึงมีคาควรแกการเคารพ เสรีภาพดังกลาวรวมท้ัง เสรีภาพในการปลอดพนจากการทรมาน 
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และเสรีภาพในการนับถือศาสนา เปนตน  

สิทธิมนุษยชนยังกลาวถึงเง่ือนไขเบื้องตน หรือ มีหลักประกันบางอยางท่ีทําใหบุคคลสามารถ
ดํารงชีวิตอยูไดอยางมีเกียรติ หรือ ศักดิ์ศรี และใหสามารถแสดงออกซ่ึงคุณคาภายในของตัวเองได 
ตัวอยางเชน สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง และมีสวนรวมในการตัดสินใจ  สิทธิในการมีชีวิตอยูอยาง
ปลอดภัย  สิทธิในอาหาร สิทธิในการศึกษา  และสิทธิในสุขภาพ เปนตน 

 หากเปรียบเทียบตนไมกับชีวิตของมนุษย  ตนออนของพืชท่ีมีศักยภาพท่ีจะเติบโต แตกหนอ 
ออกใบ จนกระท่ังเปนตนไมท่ีสมบูรณ เชนเดียวกับมนุษยทุกคน ท่ีมีคุณคาภายใน หรือศักยภาพท่ีจะ
เติบโตตอไปเปนมนุษยท่ีสมบูรณได ตนออนของพืชมีความจําเปนตองไดรับการปกปองใหปลอดพน
จากวัชพืช และสัตวท่ีจะมาทําราย อีกท้ังยังตองการดินดี แสงแดดอบอุน น้ําและความชุมชื้นท่ี
พอเหมาะตอการเจริญเติบโตอยางมีประสิทธิภาพฉันใด มนุษยก็มีความจําเปนตองมีสภาพแวดลอมท่ี
เอ้ือตอการแสดงออกซ่ึงคุณคา เกียรติ และศักดิ์ศรีของตนฉันนั้น  สภาพแวดลอมท่ีจําเปนสําหรับ
มนุษย ก็คือ เสรีภาพและสิทธิ หรือสิทธิมนุษยชนนั่นเอง   
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ภาพท่ี 1 แสดง การเปรียบเทียบสิทธิมนุษยชนท่ีเอ้ือตอการเติบโตของมนุษยกับสิ่งแวดลอมท่ี

เอ้ือตอการเติบโตของตนไม 

3. หลักการความเปนสากลของสิทธิมนุษยชน หมายความวาอะไร ?  
หลักการความเปนสากล มุงเนนวา มนุษยทุกคนมีความเสมอภาคเทาเทียมกันในเกียรติ หรือ 

ศักดิ์ศรี และสิทธิไมวาจะมีเผาพันธุ  สีผิว  เพศ  ภาษา  ศาสนา  ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความ
คิดเห็นอ่ืนๆ  สัญชาติ หรือ พ้ืนเพของสังคม  ความรวยจน  ชาติกําเนิดหรือสถานภาพอ่ืนใดก็ตาม 

หลักการความเปนสากลนี้มีรากเหงาอยูในวัฒนธรรมและศาสนาตางๆท่ัวโลก ซ่ึงตางก็ตั้งอยู
บนคติมนุษยธรรมเดียวกันท่ีวา “บุคคลท้ังหลายตางเปนมนุษยท่ีมี เกียรติ หรือศักดิ์ศรี ท่ีควรแกการ
เคารพ” 

ประเพณีเชนนี้ก็มีอยูในสังคมไทยเชนเดียวกันในสมัยสุโขทัย มีหลักฐานทางประวัติศาสตร 
คือหลักศิลาจารึกสมัยพอขุนรามคําแหงท่ีระบุใหปฏิบัติตอเชลยศึกอยางมีมนุษยธรรม มีเมตตา 
นอกจากนี้ยังบันทึกเรื่องราวของการเดินทางไปไหนมาไหน และ การคาขายไดอยางเสรี สังคมมีพอขุน
ผูทรงธรรมเปนหัวหนา พลเมืองท่ัวไป สามารถรองทุกขขอความยุติธรรมจากพระองคดวยการสั่น
กระดิ่งท่ีหนาพระราชวังได23   

 

                                                        
3 Human Rights and Human Development  Thailand Country Study  Vitit Muntarbhorn  Human 
Development Report 2000  Background Paper 
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4. สิทธิมีประเภทใดบาง ?  

เสรีภาพและสิทธิท่ีกลาวไปขางตน อาจแบงไดดังตอไปนี้ 

• สิทธิทางการเมือง  เชน สิทธิในการเลือกตั้ง และสิทธิในการมีสวนรวมในการตัดสินใจทาง
การเมือง 

• สิทธิพลเมือง เชน เสรีภาพในชีวิต  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและในการแสดงออก 

• สิทธิทางเศรษฐกิจ  เชน สิทธิในการไดรับคาจางท่ีเปนธรรม และมีสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย
ในการทํางาน 

• สิทธิทางสังคม เชน สิทธิในท่ีอยูอาศัย  สิทธิทางการศึกษา  สิทธิในสุขภาพอนามัย 

• สิทธิทางวัฒนธรรมเชน สิทธิท่ีจะมีอิสระปฏิบัติตามวัฒนธรรม และประเพณีของตน  

 
 
ภาพท่ี 2 แสดงการจําแนกสิทธิประเภทตางๆ  
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5. สิทธิประเภทตางๆเหลานี้แยกจากกันหรือเช่ือมโยงกัน?   
ลองจินาการภาพของชาวนาหญิงคนหนึ่ง ใหเธอชื่อวา สมหญิง เธออาศัยอยูใน ในประเทศท่ี

ไดรับการยอมรับเพียงสิทธิทางเศรษฐกิจสังคม สมหญิงมีความสุขกับการทําการเกษตรบนท่ีดินผืน
เล็กๆของเธอเอง สมหญิงและครอบครัวมีความสุขสบายกับมาตรฐานความเปนอยูแบบพอเพียง 
หากแตวา วันหนึ่งรัฐประกาศวาจะตองเวนคืนท่ีดินของเธอเพ่ือท่ีจะสรางโรงไฟฟาโดยครอบครัวของ
เธอจะไดรับคาชดเชยสวนหนึ่ง สมหญิงและคนอ่ืนๆในชุมชนตางไมตองการคาชดเชยดังกลาว เพราะ
พวกเขาไมอยากสูญเสียท่ีดินไป พวกเขาจึงรวมตัวกันชุมนุมประทวง แตรัฐกลับใชกําลังบังคับ จับกุม
และสงสมหญิงและผูประทวงกลับบาน โดยประกาศวา พวกเขาไมมีสิทธิท่ีจะชุมนุมประทวงแตอยาง
ใด  

ถาหากสมหญิงและเพ่ือนในชุมชนไมมีสิทธิในการชุมนุมประทวง ซ่ึงเปนสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง พวกเขาจะปกปองสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมของพวกเขา คือสิทธิในท่ีดินและความ
เปนอยูแบบพอเพียงไดอยางไร ? 

 

 
 
ภาพท่ี 3 แสดงการจํากัดสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของประชาชน 
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ในทางกลับกัน หากจินตนาการถึงประเทศ หนึ่ง ซ่ึงเปนประเทศท่ียอมรับสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง แตไมประกันสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม  เชนรัฐไมจัดการศึกษาฟรีใหกับ
ประชาชนทําใหคนจํานวนหนึ่งไมสามารถเขาถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได  อานไมออกเขียนไมได              
เกิดขอจํากัดในการท่ีเขาจะเขาถึงขอมูลขาวสารสาธารณะ ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนในการลงคะแนนเลือกตั้ง
ผูแทน หรือ ในการออกความเห็นของตนเอง หรือมีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมืองอยางมี
ประสิทธิภาพ เขาจึงคอยๆกลายเปนคนชายขอบ ไมมีพ้ืนท่ีทางการเมืองเทากับวาถูกกีดกันออกจาก
สังคม การท่ีมีแตเสรีภาพทางการเมืองเทานั้น จะกลาวไดหรือวาบุคคลเหลานั้นสามารถแสดงออกถึง
คุณคาท่ีเขามีอยูการภายในในฐานะมนุษยท่ีมีศักดิ์ศรีไดอยางเต็มท่ี?  คงไมไดกระมัง? 

 

 
ภาพท่ี 4 แสดงการขาดการสงเสริมสิทธิทางการศึกษาใหกับประชาชนสงผลตอการเขาถึง

ขอมูลขาวสาร ไมสามารถใชสิทธิทางการเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ  และตกเปนเหยื่อของการเอา
รัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิฐในท่ีสุด 

 
ดังนั้นสิทธิมนุษยชนประเภทตางๆนั้นจึงไมอาจแบงแยกออกจากกันได แตตางเชื่อมโยงมีผล

ตอกันและกัน เสรีภาพและการประกันสิทธินั้นเปนของคูกันท่ีเอ้ือใหบุคคลสามารถอยูไดอยางมีเกียรติ 
หรือศักดิ์ศรี นั่นเอง 
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6. “สิทธิมนุษยชน”  เกี่ยวของกับ“ความจําเปน” และ “ความตองการ” หรือไม ? อยางไร?   
มนุษยทุกคนมีคุณคาภายใน เกียรติ หรือศักดิ์ศรี ดวยเหตุท่ีตางก็เกิดมาเปนมนุษย คุณคา

ภายในนี้จะแสดงออกมาได ก็ตอเม่ือคนๆนั้นมีปจจัยท่ีจําเปน เชน อาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย 
และยารักษาโรค อยางเพียงพอแกการดํารงชีพ อยางไรก็ตามลําพังปจจัยสี่นี้ก็ยังไมเพียงพอแกการท่ี
เขาจะดําเนินชีวิตไดอยางมีคุณคา มนุษยยังตองมีสิ่งจําเปน(needs) อยางอ่ืนอีก กลาวคือ เสรีภาพข้ัน
พ้ืนฐาน ซ่ึงประกอบดวย “เสรีภาพจากความกลัว” (Freedom from Fear) สิทธิเสรีภาพในความ
ม่ันคงในชีวิตและรางกา ย เชนไมถูกผูใดมาทําราย หรือ “จัดการ” กับเขาเม่ือใดก็ได เสรีภาพทาง
ความคิด ในความเชื่อ ในการแสดงออก และในการเลือกนับถือศาสนา นอกจากนั้น ในอันท่ีจะไดมา
ซ่ึงปจจัยท่ีจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของมนุยและเพ่ือท่ีบุคคลจะสามารถใชและพึงพอใจในสิทธิ
เสรีภาพเหลานั้นได เขาจําเปนตองสรางความสามารถของเขาไดดวย เชนตองไดรับการศึกษา และมี
สุขภาพท่ีดี เปนตน 

สิทธิมนุษยชนเปนการประกอบสวนของความจําเปนและเสรีภาพเหลานี้ ซ่ึงโดยการยอมรับ
วาสิ่งเหลานั้นเปนสิทธิมนุษยชน ทําใหเขาใจและยอมรับวารัฐมีพันธกรณี หรือหนาท่ีในการสราง
สภาพการณท่ีเอ้ืออํานวยใหทุกคนสามารถแสดงออกซ่ึงศักยภาพของเขาตนได  

สวนความตองการ (wants) เปนสิ่งท่ีนอกเหนือจากความจําเปน เพราะเปนความปรารถนา
ของบุคคลท่ีจะมีชีวิตความเปนอยู หรือฐานะท่ีดีกวาเดิม รัฐไมมีพันธกรณีหรือหนาท่ีท่ีจะตอบสนอง
หรือเติมเต็มตอความตองการเหลานี้ หากแตวารัฐมีเพียงพันธกรณีท่ีจะสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ
การท่ีทุกคนจะสามารถใชสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมได 
โดยไมมีการเลือกประติบัติ (ปฎิบัติ) และโดยการนั้นไดมาซ่ึงความตองการดวยตัวของเขาเอง  

 
7. มีการนําเรื่องสิทธิมนุษยชนดานตางๆมาประมวลไวท่ีใดบาง? 

ในระดับชาติ สิทธิตางๆนั้นมีการนํามาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  พระราชบัญญัติ 
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบขอบังคับ  คําตัดสินของศาลท่ีเปนบรรทัดฐาน  นโยบายแหง
รัฐ เปนตน สําหรับประเทศไทย ในหมวด 1 หมวด 3 และหมวด 5 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2550 ไดเชิดชูสิทธิเสรีภาพ และพันธกรณีของรัฐดานสิทธิมนุษยชนไวดวย  

ในระดับนานาชาติ และระดับภูมิภาค สิทธิก็ไดรับการนํามาประมวลไวในขอตกลง หรือ
หนังสือสัญญา โดยใชชื่อแตกตางกันไปเชน ปฏิญญา  สนธิสัญญา   อนุสัญญา  เปนตน  

นับตั้งแตป พ.ศ. 2548 เปนตนมา องคการสหประชาชาติไดจัดทําตัวบทกฎหมายจํานวนมาก
ในรูปแบบของสนธิสัญญา อนุ  อนุสัญญา หลักการ และปฏิญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน  
(ดูแผนภาพท่ีหนา 10)  

ในระดับภูมิภาคตางๆเชน  ยุโรป  อเมริกาและอัฟริกาก็ไดจัดทําตราสารแมบทดานสิทธิ
มนุษยชนในระดับภูมิภาคของตนเชน  อนุสัญญาแหงทวีปยุโรปดานสิทธิมนุษยชน  ป ค.ศ.1950                  
(The European Convention on Human Rights 1950) อนุสัญญาแหงทวีปอเมริกาดานสิทธิ
มนุษยชน ป ค.ศ. 1969 (American Convention on Human Rights 1969) และกฎบัตรแหง
ทวีปอัฟริกาดานสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง  ป ค.ศ.1981 (African Charter on Human and 
People Rights 1981) เปนตัว  (ดูแผนภาพท่ีหนา 11) 
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ในระดับภูมิภาคอาเซียน มีปฏิญญาอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 2012 (ASEAN 
Human Rights Declaration 2012) ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 25554  สําหรับมาตรฐานรวมอ่ืนๆ
ของประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีกลาวถึงสิทธิมนุษยชน เชน ปฏิญญาอาเซียนวาดวยการตอตาน                 
การคามนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งการคาหญิงและเด็ก ค.ศ. 2004 (ASEAN Declaration Against 
Trafficking in Persons Particularly Women and Children 2004) และปฏิญญาอาเซียนวาดวย
การปกปองและสงเสริมสิทธิของแรงงานขามชาติ ค.ศ. 2007 (ASEAN Declaration on the 
Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers 2007)  

  
แผนภาพ 1.1 แสดงการประมวลหลักสิทธิมนุษยชนในกฎหมายระดับตางๆ 
ท่ีมา: หนังสือ สิทธิของเรา สิทธิมนุษยชน หนา 7 
 

 

                                                        
4 อางถึง ปฏิญญาอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน  กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ หนา 5 
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8. การประมวลสิทธินั้นบงช้ีอะไร? กําหนดวาปจเจกบุคคลกับรัฐมีความสัมพันธกันเชนใด?    
ในระดับชาติหรือระดับภายในประเทศนั้น ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายพ้ืนฐาน (basic Law) 

ของประเทศสวนใหญไดรับรองหลักการดานสิทธิมนุษยชน และพันธกรณีของรัฐไววาเจาหนาท่ีของรัฐ 
ควรจะเคารพหลักการเหลานั้น เม่ือตนใชอํานาจปฏิบัติหนาท่ี และเม่ือบัญญัติกฎหมาย  บังคับใช
กฎหมายและตีความกฎหมายตางๆ  รัฐธรรมนูญเกือบท้ังหมดลวนมีหมวดหรือบท “สิทธิและ
เสรีภาพ” หรือ “สิทธิข้ันพ้ืนฐาน” ท่ีแจกแจงสิทธิมนุษยชนเอาไว โดยท่ัวไปแลวในรัฐธรรมนูญยังมี
หมวดหรือ “แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ” ท่ีเปนแนวทางท่ีรัฐควรจะปฏิบัติตามเม่ือมีการตรากฎหมาย
หรือกําหนดนโยบายของรัฐ แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐนี้รวมถึง แนวปฏิบัติในเรื่องเก่ียวกับสิทธิ
มนุษยชน ดังนั้น รัฐธรรมนูญจึงเปนสิ่งประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และกําหนดวาเปน
หนาท่ีของรัฐในการทําใหสิทธิและเสรีภาพเหลานั้นไดรับการปฏิบัติจริง 

ในระดับระหวางประเทศและระดับภูมิภาค สนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนเกิดข้ึนจากการท่ีรัฐ
ตางๆรวมกันรางมาตรฐานสิทธิมนุษยชนรวมกัน  โดยท่ีรัฐตอง ตระหนักและตกลงอยางเปนทางการ
รวมกันท่ีจะเขาผูกพันตามสนธิสัญญาดวยการใหสัตยาบัน ( Ratification) หรือการภาคยานุวัติ 
(Accession) สนธิสัญญาระหวางประเทศหรือสนธิสัญญาระดับภูมิภาค เปนขอตกลงระหวางรัฐกับรัฐ
ซ่ึงนําไปใชกับประชาชนท่ีรัฐเหลานั้นมีเขตอํานาจภายใตขอตกลงระหวางประเทศนี้เอง ท่ีรัฐตางๆได
ใหขอผูกพันท่ีจะปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตสนธิสัญญาเหลานั้น รัฐตางๆเหลานั้นยังไดตกลงยินยอม
ใหมีการติดตามตรวจสอบโดยกลไกระหวางประเทศ หรือกลไกในระดับภูมิภาคดวย  

ภาระผูกพันท่ีรัฐไดทําการตกลงกันไวในเวทีนานาชาติ หรือ เวทีระดับภูมิภาคนั้น มีผลตอ
ปจเจกบุคคลท่ีอยูภายใตเขตอํานาจและเปนภาระผูกพันภายใตรัฐธรรมนูญแหงรัฐนั้นๆ เรียกเปนคํา
เฉพาะวา “พันธกรณี” ( obligations)  ในระดับกวาง รัฐมีพันธกรณีในการทําใหม่ันใจวาสิทธิของ
บุคคลจะไดรับการเคารพ( respect)  การปกปองคุมครอง ( protect)  และการตอบสนอง หรือทําให
สิทธิเหลานั้น เปนจริง (fulfill) กลาวอีกนัยหนึ่งคือ รัฐมีหนาท่ีควบคุมตัวเองไมเขาไปแทรกแซงสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน (พันธกรณีในการเคารพสิทธิมนุษยชน respect) รัฐตองทําการปกปอง
คุมครองการสิทธิเสรีภาพของประชาชนในกรณีท่ีมีการคุกคามสิทธิเสรีภาพโดยบุคคลอ่ืน(พันธกรณีใน
การปกปองคุมครองสิทธิมนุษยชน protect) และตองดําเนินการท่ีเหมาะสมในการทําใหม่ันใจวา
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนนั้นบรรลุผลและไดรับการตอบสนอง(พันธกรณีในการทําใหสิทธิเปนจริง 
fulfill)  ดังนั้น สิทธิมนุษยชนไดสรางเครือขายความสัมพันธระหวางผู ทรงสิทธิ (ปจเจกบุคคล)   และ
ผูมีหนาท่ี(รัฐ)  

ดังท่ีกลาวถึงขางตน สิทธิมนุษยชนเปนสิ่งท่ีมนุษยยอมรับ เพราะเปนการตระหนักถึง
ศักยภาพของบุคคลท่ีจะคิดและใชเหตุผล และแสดงออกถึงคุณคาภายในของตนหรือศักดิ์ศรีของ
มนุษย สิทธิเหลานี้ยังคุมครองหลักการวาดวยความยุติธรรม ดวยเหตุดังกลาว มนุษยจึงมีเสรีภาพท่ีจะ
ใชสิทธิของตน ตราบท่ีการใชสิทธิดังกลาวไมเปนอันตรายตอสิทธิของบุคคลอ่ืน มนุษยยังมีหนาท่ี
ทํางานเพ่ือใหเกิดประโยชนรวมกันในสังคม พรอม ๆ กับการใชสิทธิและเสรีภาพของตนเอง 

ดวยเหตุดังกลาว สิทธิมนุษยชนจึงเปนเครือขายของความสัมพันธ เปนความสัมพันธระหวาง
สิทธิและพันธกรณี ความสัมพันธระหวางบุคคลกับรัฐ หนาท่ีของบุคคลตอรัฐกับหนาท่ีของบุคคลตอ
คนอ่ืนท่ีอยูรวมในสังคม ผลประโยชนดานตาง ๆ ไมวาจะเปนประโยชนตอความม่ันคงแหงรัฐ                 
ความสงบเรียบรอยของสาธารณะ ผลประโยชนของสาธารณะ ผลประโยชนของบุคคล ฯลฯ อาจมี
อิทธิพลตอความสัมพันธเหลานี้ และความขัดแยงอาจเกิดข้ึนในกรณีท่ีตางคนตางมีผลประโยชนขัดกัน 
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อันท่ีจริงแลว ความขัดแยงเชนนี้อาจหลีกเลี่ยงไมไดในสังคม ในกรณีดังกลาว หลักการสิทธิ
มนุษยชน หลักนิติธรรม และประชาธิปไตยจะชวยใหเราแกไขความขัดแยงอยางสันติโดยผานกลไก
ตาง ๆ ท่ีมีอยูแลว 

 

9. ปจเจกบุคคล หรือผูทรงสิทธิมีหนาท่ีหรือไม?  
ปจเจกบุคคลหรือผูทรงสิทธิ ลวนมีหนาท่ีในการเคารพและสงเสริมการเคารพศักดิ์ศรีและ

สิทธิของผูอ่ืนท่ีอยูรวมกันในสังคม ปจเจกบุคคลมีความรับผิดชอบในการเคารพกฎหมาย กฎระเบียบ
ขอบังคับตางๆของรัฐท่ีมี เพ่ือปกปองคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทุกคน กฎจราจรหากดูอยาง
ผิวเผินแลวเหมือนวาจะไมเก่ียวของกับสิทธิมนุษยชน แตการไมเคารพกฎกจราจร อาจกอใหเกิด
อุบัติเหตุท่ีจะทําใหผูอ่ืนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บได   

การจายภาษีตามท่ีกฎหมายกําหนด ปจเจกบุคคลมีหนาท่ีจายเงินใหกับรัฐ สวนรัฐเองก็ตอง
นําเงินภาษีดังกลาวมาทําใหสิทธิของประชาชนเปนจริงได เชนเดียวกัน การใชสิทธิในการเลือกตั้งและ
มีสวนรวมอยางรูและเขาใจ ปจเจกบุคคลก็สามารถมีบทบาทในกิจการของบานเมืองและใน
กระบวนการตัดสินใจของรัฐได 
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แผนภาพ 1.2 แสดงคูของสิทธิ: พันธกรณี 
ท่ีมา: หนังสือ สิทธิของเรา สิทธิมนุษยชน หนา 9  
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10. สิทธิมนุษยชนเปนสิทธิอันสัมบูรณหรือไม? 
สิทธิมนุษยชนโดยท่ัวไปไมไดมีลักษณะเปนสิทธิอันสัมบูรณ (Absolute Right) แตสามารถ

จํากัดการใชสิทธิได เพ่ือประโยชนตอสังคมประชาธิปไตย ความม่ันคงของชาติ  ความสงบเรียบรอย  
ความปลอดภัยสาธารณะ  สุขภาพอนามัยสาธารณะ  หลักศีลธรรม และสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน  
ขอจํากัดเชนนี้ ตองเปนโดยกฎหมาย และตองเปนไปโดยไมขัดกับหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวาง
ประเทศ หลักการนี้ไดปรากฎอยูในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 29 วรรค
แรกกลาววา การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิไดเวนแตโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพ่ือการท่ีรัฐธรรนูญนี้กําหนดไวและเทาท่ีจําเปน และ
จะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได 

อยางไรก็ตาม ยังมีสิทธิบางสิทธิ ท่ีถือวามีลักษณะเปนสิทธิอันสัมบูรณ ท่ีไมอาจถูกจํากัดได  
สิทธิท่ีอันสัมบูรณเหลานี้ คือ สิทธิท่ีทุกคนตองไดรับการยอมรับวาเปนบุคคลเสมอหนากันตาม
กฎหมาย และสิทธิในการไมถูกซอมทรมาน หรือ ถูกกระทําหรือถูกลงโทษอยางโหดรายไรมนุษยธรรม
หรือย่ํายีศักดิ์ศรี สิทธิท่ีจะไมถูกบังคับใหเปนทาส หรือเยี่ยงทาส สิทธิท่ีจะไมถูกประหารนอก
กระบวนการยุติธรรม สิทธิท่ีจะไมถูกบังคับใหสูญหาย และสิทธิท่ีจะไมถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจาก
เหตุทางเชื้อชาติ สิทธิท่ีจะไมถูกจําคุกเนืองจากไมสามารถชําระหนี้ได สิทธิท่ีจะไมถูกดําเนินคดีอาญา
หรือลงโทษจากกฎหมายยอนหลัง และสิทธิในเสรีภาพทางความคิด ความเชื่อ การนับถือศาสนา และ
การแสดงออกทางศาสนาและความเชื่อ เปนตน 

อยางไรก็ตามสิทธิมนุษยชนบางประการมีลักษณะ สัมบูรณ  ตามขอ 4 ของกติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รัฐไมสามารถระงับการใชสิทธิบางประการใน
ระหวางการประกาศสถานการณฉุกเฉินได โดยถือเปนสิทธิท่ีไมอาจลิดรอนได ประกอบดวย  

• สิทธิท่ีจะไดรับความเทาเทียมและการไมเลือกปฏิบัติ  

• สิทธิท่ีจะมีชีวิตรอด  

• หามการทรมานหรือการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดราย                          
ไรมนุษยธรรม หรือท่ีย่ํายีศักดิ์ศรี 

• หามไมใหกําหนดกฎหมายเพ่ือลงโทษยอนหลัง 

• สิทธิท่ีจะไดรับการยอมรับในฐานะบุคคลเบื้องหนากฎหมาย  

• สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพดานความคิด มโนธรรมสํานึกและศาสนา 

• สิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรม ท้ังนี้เพ่ือคุมครองการเขาถึง 

• สิทธิท่ีไมอาจลิดรอนไดแมในชวงท่ีรัฐประกาศสถานการณฉุกเฉิน  
รัฐอาจจํากัดการใชสิทธิอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสิทธิท่ีไมอาจลิดรอนไดเหลานี้ อยางไรก็ดี                  

การจํากัดสิทธิตองกระทําโดยมีเหตุผลท่ีชอบธรรม และมีการรับรองตามกฎหมาย ซ่ึงเปนเง่ือนไขท่ี
จําเปนของสังคมประชาธิปไตย และเพ่ือใหสอดคลองกับหลักการไดสัดสวนท่ีเหมาะสม 
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11. ตราสารสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ (international human rights instruments) 
หลักมีอะไรบาง ?  
ครั้งท่ีมีการรับรองกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและกติกา

ระหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ( International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights-ICESCR) มีความเห็นท่ัวไปวาขอบัญญัติเหลานี้ยังไม
ครอบคลุมการละเมิดท่ีบุคคลบางกลุมตองเผชิญอยู โดยอาจเปนเหตุผลทางประวัติศาสตรของกลุม
เหลานั้น หรืออาจเปนเพราะลักษณะความเปราะบางของประชากรบางกลุม ประชากรกลุมเหลานี้
ไดแก ผูหญิง เด็ก แรงงานขามชาติ ผูพิการ กลุมทางเชื้อชาติและชาติพันธุ ชนพ้ืนเมือง ฯลฯ  เปนเหตุ
ใหในเวลาตอมามีการจัดทําอนุสัญญาแยกตามสิทธิประเภทตาง ๆ เพ่ือสงเสริมและคุมครองท้ังสิทธิ
พลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สิทธิทางสังคม และสิทธิทางวัฒนธรรมของประชากร
กลุมตาง ๆ เหลานี้ อนุสัญญาเหลานี้ประกอบดวย  

• อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกประติบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ค .ศ. 1965            
(The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination) 

• กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค .ศ. 1966                              
(The International Covenant on Civil and Political Rights) 

• กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค .ศ. 1966                 
(The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) 

• อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ ค .ศ. 1979                          
(The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women) 

• อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989 (The Convention on the Rights of the Child) 

• อนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของแรงงานโยกยายถ่ินฐานและครอบครัว ค.ศ. 1990 
(The International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 
Workers and Members of their Families) 

• อนุสัญญาวาดวยสิทธิของคนพิการ ค.ศ.2006 (The Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities) 
 
นอกจากสิทธิของกลุมเฉพาะดังกลาว ยังมีความจําเปนท่ีจําแนกบรรทัดฐานและมาตรฐาน

ของสิทธิเฉพาะดาน  ดังอนุสัญญาท่ีไดรับรองแลวตอไปนี้  

• อนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติหรือลงโทษท่ีโหดรายไรมนุษยธรรม หรือย่ํายี
ศักดิ์ศรี ค.ศ.1984 (The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment on Punishment) 

• อนุสัญญาวาดวยการปองกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ  ค.ศ. 2006  
(The International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 
Disappearance) 
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12. จะนํากฎหมายระหวางประเทศมาปรับใชกับระบบในประเทศอยางไร?  
โดยท่ัวไปแลว ระบบกฎหมายของประเทศเปนตัวกําหนดวาจะมีการนําสนธิสัญญาสิทธิ

มนุษยชนระหวางประเทศมาปรับใชในประเทศอยางไร ในระบบกฎหมายเดี่ยว ( ‘monoist’ system) 
หลังจากรัฐใหสัตยาบันรับรองสนธิสัญญาระหวางประเทศแลว ขอบัญญัติของสนธิสัญญาดังกลาวจะ
กลายเปนสวนหนึ่งของกฎหมายในประเทศโดยอัตโนมัติ อยางไรก็ดีในระบบกฎหมายคู ( ‘dualist’ 
system) กอนจะมีผลบังคับใชในประเทศ ตองมีการผนวกเนื้อหาของกฎหมายระหวางประเทศเขามา
เปนสวนหนึ่งของกฎหมายในประเทศเสียกอน โดยหลักการแลว ประเทศไทยถือเปนประเทศในระบบ
กฎหมายคู หมายความวากรณีท่ีไทยเขาเปนรัฐภาคีของสนธิสัญญาฉบับใด เนื้อหาของสนธิสัญญา
ฉบับนั้นจะยังไมถือเปนเนื้อหาของกฎหมายไทยโดยอัตโนมัติ   

แตแมจะมีเง่ือนไขตามระบบกฎหมายดังกลาว เราก็สามารถนํากฎหมายระหวางประเทศมา
ใชในประเทศได โดยผานวิธีการตาง ๆ อยางเชน  

• การตีความสิทธิตามรัฐธรรมนูญเพ่ือจําแนกขอบเขตและเนื้อหาท่ีชัดเจน  รัฐธรรมนูญของ
ประเทศสวนใหญใหการรับรองสิทธิซ่ึงมีการรับรองในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
(Universal Declaration of Human Rights - UDHR) และกติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ( International Covenant on Civil and Political 
Rights-ICCPR) อยางไรก็ดี การตีความสิทธิในรัฐธรรมนูญเหลานี้อาจเปนนามธรรมหรือ
คลุมเครือ ในกรณีเชนนั้น เราอาจใชกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศและ ประมวลคํา
พิพากษาท่ีเปนบรรทัดฐาน ท่ีเก่ียวของ เพ่ือพัฒนาบรรทัดฐานและมาตรฐานในการจําแนก
ขอบเขตและเนื้อหาของสิทธิตามรัฐธรรมนูญได  
 
ทนายความและผูพิพากษามีบทบาทสําคัญในกระบวนการนี้ กลาวคือทนายความสามารถ

อางหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศและประมวลคําพิพากษาท่ีเปนบรรทัดฐานท่ีเก่ียวของ
ในคํารองหรือขอแกตางท่ีมีตอศาล สวนผูพิพากษาก็สามารถใชกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวาง
ประเทศและประมวลคําพิพากษาท่ีเปนบรรทัดฐานท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดนิยามและหลักเกณฑการใช
บรรทัดฐานหรือขอบัญญัติตามรัฐธรรมนูญท่ีชัดเจน  

 

• การจัดทํากฎหมายนโยบายและกลไก  เม่ือรัฐใหสัตยาบันตอกติการะหวางประเทศแลว รัฐ
ยอมมีพันธกรณีท่ีจะตองนํามาตรการเชิงกฎหมาย ตุลาการ ฝายบริหารและอ่ืน ๆ มาใชอยาง
เหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับพันธกรณีตามกฎหมายดังกลาว กฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศจึงอาจใหแนวทางท่ีเปนประโยชนในการจัดทํามาตรการเหลานี้ ยกตัวอยาง
เชน มาตรฐานซ่ึงมีการกําหนดไวในอนุสัญญาตอตานการทรมาน  (Convention Against 
Torture) มาตรฐานหลักเกณฑข้ันต่ําในการปฏิบัติตอผูถูกคุมขัง ( Standard Minimum 
Rules on the Treatment of Prisoners) และประมวลคําพิพากษาท่ีเปนบรรทัดฐาน ของ
คณะกรรมการวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ( Committee on Civil Political 
Rights) ซ่ึงมีสวนชวยในการกําหนดกฎหมายตอตานการทรมานท่ีรอบดาน 
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• การตรวจสอบดานสิทธิมนุษยชน กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศและกรอบกฎหมาย
อาจใหแนวปฏิบัติในการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับปญหาสิทธิมนุษยชน การประเมินขอมูลท่ี
รวบรวมไวเพ่ือวิเคราะหวามีการยอมรับและนํามาตรฐานและบรรทัดฐานดานสิทธิมนุษยชน
มาใชในระบบกฎหมายในประเทศ และมีการปฏิบัติมากนอยเพียงใด ชวยใหเห็นชองวางและ
ข้ันตอนท่ีสามารถดําเนินการเพ่ืออุดชองวางดังกลาว การตรวจสอบดานสิทธิมนุษยชนเปน
กระบวนการอยางตอเนื่อง และชวยสรางความเขมแข็งใหกับระบบท่ีสงเสริมและคุมครอง
สิทธิเหลานี้  
 

13. อํานาจเช่ือมโยงกับสิทธิมนุษยชนอยางไร? 
ในทุกสังคมลวนมี พลวัตของความสัมพันธเชิงอํานาจอยูเสมอ มีบางคน อยูในฐานะท่ีจะใช

อํานาจเหนือผูอ่ืนไดท้ังในทางลบ และทางบวก การใชอํานาจนั้นสามารถทําไดในหลายพ้ืนท่ีของการ
ตัดสินใจ และกําหนดใหทิศทาง ท่ีทําใหสังคมดําเนินไปได ปฏิบัติการดาน สิทธิมนุษยชน คือ           
การปรับเปลี่ยนความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีมีเหนือคนชายขอบและผูถูกกีดกันทางสังคม เพ่ือนําไปสูการ
สรางสังคมท่ีสิทธิของมนุษยทุกคนไดรับการเคารพ คุมครองและสงเสริมใหสิทธิตางๆเปนจริง  

 
14. กรอบแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน คืออะไร ? 

กรอบแนวคิดสิทธิมนุษยชนคือ กรอบในการวิเคราะห ท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานหลักการดังตอไปนี้  

• ปจเจกบุคคล เปนผูทรงสิทธิ 

• ในทางกลับกันรัฐมีพันธกรณี ตองเคารพ คุมครอง สงเสริมใหสิทธิเปนจริง 

• เนื้อหาของสิทธิและพันธกรณี ระบุไวใน  รัฐธรรมนู ญ กฎหมาย
ภายในประเทศกฎ  ขอบัญญัติ คําพิพากษาของศาล  นโยบายชองชาติ และ
สนธิสัญญาและขอตกลงรระดับนานาชาติ และระดับภูมิภาค 

• การละเมิดสิทธิเกิดข้ึนเม่ือ  รัฐลมเหลวในการปฏิบัติตามพันธกรณีตางๆ
เหลานั้น  

กรอบแนวคิดดังกลาวชวยให ประเมินไดวาเรื่องท่ีเกิดข้ึน ขัดตอหลักการสิทธิมนุษยชน และ
พันธกรณีของรัฐหรือ ไม  และสามารถ ชวยให ระบุถึงการละเมิด ตางๆได เพ่ือกําหนด แนวทางปฏิบัติ
อยางเหมาะสม และสามารถแกไขเยียวยาได 
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15. อะไรคือวิถีสิทธิมนุษยชน/แนวทางปฏิบัติบนฐาน สิทธิมนุษยชน  (human rights based 
approach)? 
วิถีสิทธิมนุษยชน /แนวทางปฏิบัติบนฐาน สิทธิมนุษยชนเปนการใชหลักสิทธิ มนุษยชน ท่ี

รับประกันไวตามกฎหมายท้ัง ระดับชาติ และระหวางประเทศ เพ่ือ ใหรัฐตองรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ตามหรือการละเวนการปฏิบัติ 

วิถีสิทธิมนุษยชน/แนวทางปฏิบัติบนฐานสิทธิมนุษยชนตั้งอยูบนพ้ืนฐานท่ีสําคัญคือ บุคคลทุก
คนเปนผูถือทรงสิทธิบนพ้ืนฐานของความเทาเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ รัฐมีหนาท่ีหรือพันธกรณีใน
การท่ีจะดําเนินการท่ีเหมาะสมในการทําใหบุคคลสามารถใชสิทธิเหลานั้นได ในกรณีท่ีรัฐ ลมเหลว  
หรือบกพรองในการปฏิบัติตามหนาท่ี หรือพันธกรณีตางๆ ผูไดรับผลกระทบ (หรือ ผูแทนบุคคล) 
สามารถรองตอศาลหรือกลไกอ่ืนๆท่ีมีข้ึนภายใตกฎหมายบัญญัติ เพ่ือใหมีการดําเนินการแกไขเยียวยา
อยางเหมาะสม  

หัวใจสําคัญข องวิ ถีสิทธิมนุษยชน /แนวทางปฏิบัติบนฐาน สิทธิมนุษยชนนั้น คือ ประชาชน 
และสิทธิของประชาชน ในการมีสวนรวม บุคคลทุกคนลวนมีสิทธิในการมีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจสาธารณะ และเขาถึงขอมูลขาวสาร ท่ีเก่ียวของหากวา การตัดสินใจนั้นๆจะสงผลกระทบตอ
ชีวิต และคุณภาพชีวิตของเขา  หลักการการมีสวนรวมนั้นเปนการทําใหแนใจวาชุมชนและกลุมผูไดรับ
ผลกระทบมีสวนในการระบุปญหา กําหนดเปาหมาย และลําดับความสําคัญ  และท่ีจะจัดตั้งกลไกเพ่ือ
อํานวยใหมีการใชสิทธิตางๆไดอยางเต็มท่ี 

 
 

16. หลักนิติธรรม/การปกครองดวยหลักกฎหมาย (Rule of law) คืออะไร? เช่ือมโยงกับสิทธิ
มนุษยชนอยางไร? 
หลักนิติธรรม/การปกครองดวยหลักกฎหมาย (Rule of law) เปนสิ่งท่ีตรงขามกับหลักการใช

อํานาจโดยพลการ เปน “หลักการ” ท่ีกําหนดวากฎหมายควรบัญญัติโดยฝายนิติบัญญัติ นํามาใชโดย
ฝายบริหาร และตีความโดยฝายตุลาการ  หลักนิติธรรม เปนหลักการหนึ่งของการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตย ท่ีคนทุกคน สถาบัน องคกรอ่ืนๆอยาง องคกรสาธารณะและองคกรอิสระ รวมถึงรัฐเอง 
มีหนาท่ีรับผิดชอบตอกฎหมาย ตามท่ีไดประกาศใชโดยบังคับใชอยางถวนหนาและเทาเทียมกัน และมี
การพิจารณาวินิจฉัยตัดสินคดีอยางเปน อิสระ ท้ังตองสอดคลองกับ บรรทัดฐานและมาตรฐาน ระหวาง
ประเทศดานสิทธิมนุษยชนดวย4

5  
หลักนิติธรรม/การปกครองดวยหลักกฎหมาย (Rule of law) ยึดถือหลักการ ความมีอํานาจ

สูงสุดของกฎหมาย ความเสมอภาคกันตอหนากฎหมาย ความรับผิดตอกฎหมาย ความยุติธรรมในการ
ใชกฎหมาย  การแบงแยกอํานาจและการตรวจสอบถวงดุล  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ                          
ความแนนอนทางกฎหมาย  หลีกเลี่ยงการกระทําตามอําเภอใจ  รวมท้ังกระบวนการและข้ันตอนตาม
กฎหมายท่ีโปรงใสตรวจสอบได 6   

 

                                                        
5 Report of the Secretary General: The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post 
Conflict Societies (2004) 
6 ibid 
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เราจําเปนตองแยกแยะความแตกตางระหวางระบบนิติธรรมกับระบบท่ีมีหลักนิติธรรม 
พ้ืนฐานของระบบนิติธรรมมาจากการเคารพกระบวนการอันควรตามกฎหมาย  (due process of 
law)6

7 กระบวนการอันควรตามกฎหมายหมายถึงหลักการพ้ืนฐานท่ีประกันวาจะไมมีการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพ เวนแตมีการกําหนดไวโดยกฎหมาย และกําหนดวากฎหมายจะตองมีเหตุผลหรือไมใช
การใชอํานาจโดยพลการ และกําหนดใหข้ันตอนปฏิบัติดานความยุติธรรมมีความเปนธรรม และบุคคล
ทุกคนมีโอกาสท่ีจะไดรองเรียนกรณีท่ีถูกจํากัดสิทธิของตน  

หลักการของกระบวนการอันควรตามกฎหมายชวยรักษาสมดุลของอํานาจ และประกันวา
กฎหมายจะไมถูกใชเพ่ือตอบสนองการใชอํานาจอยางมิชอบ  

 
17. ประชาธิปไตยคืออะไร เช่ือมโยงกับสิทธิมนุษยชนอยางไร  

คําวา “ประชาธิปไตย” มีท่ีมาจาก ภาษากรีก วา dēmokratiā หมายถึง “การปกครองโดย
ประชาชน” ซ่ึงหมายถึงระบบท่ีเชื่อในอุดมคติท่ีวาการตัดสินใจ ท่ีมีผลตอหมูคณะควร เกิดข้ึนจากการมี
สวนรวมของสมาชิกท้ังมวล โดยสมาชิกทุกคนควรมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการมีสวนในการตัดสินใจ
นั้นๆ ดังนั้นประชาธิปไตย จึงมุงเนนหลักกา รควบคุมโดยปวงชนโดยการ ตัดสินใจของหมูคณะ  และ
หลักสิทธิเสมอภาคในการทําการควบคุมนั้น  ใน ค.ศ.2000 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาติ  
(United Nations Commission on Human Rights) ไดประกาศวาองคประกอบ อันเปน
สาระสําคัญของประชาธิปไตย ไดแก การเคารพตอสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน  เสรีภาพใน
การสมาคม  เสรีภาพในการแสดงออกและความคิดเห็น  การเขาถึงอํานาจและการใชอํานาจตามหลัก
นิติธรรม   การเลือกตั้งท่ี เสรีและเปนธรรมตามหลักหลักสากล   การมีพรรคการเมืองและองคกร
ทางการเมืองท่ีมีความหลากหลาย   การแบงแยกอํานาจ   ระบบตุลาการท่ีเปนอิสระ   ความโปรงใส
ตรวจสอบไดในการบริหารงาน ของรัฐ  และความ มีเสรีภาพ การมีอิสระ และความ หลากหลายของ
สื่อมวลชน 

ดังนั้นคานิยมเสรีภาพ   การเคารพสิทธิมนุษยชน   การเลือกตั้งท่ี เสรีและเปนธรรม  ลวนเปน
หลักการท่ีเปนแกนสาระของระบอบประชาธิปไตย ในขณะเดียวกันประชาธิปไตยก็เอ้ือตอการปกปอง
คุงครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชนอีกดวย  

 
 

18. เขาใจสันติภาพ? ความเช่ือมโยงระหวางประชาธิปไตย  หลักนิติธรรม สิทธิมนุษยชนและ
สันติภาพ7

8 
เราสามารถทําความเขาใจกับสันติภาพโดยผานหลายมุมมอง โยฮัน กัลตุง ( Johan Galtung) 

ไดอธิบายแนวคิดดานสันติภาพไวสามประการ ไดแก สันติภาพในฐานะเปนจุดเสถียรภาพหรือดุลย
ภาพ สันติภาพเชิงลบและสันติภาพเชิงบวก  

ในฐานะเปน “จุดเสถียรภาพหรือดุลยภาพ ” สันติภาพจะหมายถึงสภาวะภายในของมนุษย 
ซ่ึงเขาถึงสันติภาวะของตนเอง รวมท้ัง “ระเบียบทางสังคมท่ีคาดการณได ” อยางไรก็ดี แนวคิด
เก่ียวกับสันติภาพเชนนี้ไมไดแยกความรุนแรงออกไป กลาวคือทหารอาจเขาถึงสันติภาวะภายในแมวา

                                                        
7 The Law Dictionary http://thelawdictionary.org/due-process-of-law/ 
8 Theories of Peace, Johan Galtung, International Peace Research Institute, Oslo, 1967 
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ทหารคนดังกลาวจะกระทําความรุนแรงกับบุคคลอ่ืนอยูก็ได การสรางระเบียบทางสังคมท่ีมี
เสถียรภาพและคาดการณได อาจเปนผลมาจากการใชกําลังหรือขูจะใชกําลังก็ได  

แตในอีกดานหนึ่ง สันติภาพเชิงลบหมายถึงสภาวะท่ีปลอดจากความรุนแรงอยางเปนระบบ
ของบรรดากลุมตาง ๆ ในสังคม (อยางเชน ระหวางชนชั้นตาง ๆ ในสังคม หรือระหวางกลุมเชื้อชาติ
และชาติพันธุตาง ๆ ในสังคม) และระหวางประเทศ ตามความเขาใจดังกลาว การละเมิดตอสันติภาพ
จะเกิดข้ึนเม่ือเกิดความรุนแรงอยางเปนระบบท่ีกาวขาม “เสนพรมแดนความเปนมนุษย ” หรือเสน
แบงแยกมนุษย ความรุนแรงท่ีไมอยูในลักษณะเชนนี้ หรือการประทวงเปนครั้งคราว ไมถือเปนการ
ละเมิดตอสันติภาพ 

 
ความเขาใจตอสันติภาพท้ังสองรูปแบบไมไดแยกความสัมพันธในเชิงลบของสังคมออกไป 

กลาวคือ เรายังสามารถใชกฎหมายเผด็จการเพ่ือสนับสนุนใหเกิดจุดเสถียรภาพหรือดุลยภาพได ความ
รุนแรงอยางเปนระบบอาจหายไป เปนเพราะความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีไมสมดุลระหวางกลุมตาง ๆ ใน
สังคมหรือระหวางประเทศ ในขณะท่ีกลุมท่ีมีขนาดเล็กไมมีศักยภาพในการทาทายอํานาจของกลุมท่ีมี
ขนาดใหญได  

กัลตุงแยงวา เนื่องจากสันติภาพเก่ียวของกับความสัมพันธระหวางกลุมตาง ๆ สันติภาพจึง
นาจะมีความหมายอ่ืนนอกเหนือจาก “จุดเสถียรภาพหรือดุลยภาพ ” หรือการปลอดจากความรุนแรง
อยางเปนระบบเทานั้น เขาบอกวา สันติภาพควรหมายถึงการสรางเง่ือนไขท่ีสนับสนุนใหเกิด
ความสัมพันธเชิงบวกในสังคม เขาไดระบุตอไปวา ความสัมพันธเชิงบวกในสังคมอาจประกอบดวย  

  
ก. ความรวมมือหรือความเปนอิสระของกลุมตาง ๆ ในสังคมและระหวางประเทศ   
ข. เสรีภาพจากความกลัว 
ค. เสรีภาพจากความตองการ 
ง. การเติบโตและการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
จ. การหมดไปของการเอารัดเอาเปรียบ 
ฉ. ความเทาเทียม 
ช. ความยุติธรรม 
ซ. เสรีภาพท่ีจะปฏิบัติการ 
ฌ. ความเปนพหุนิยมและการอยูรวมกันของความหลากหลายดานสังคมและวัฒนธรรม 
ญ. พลวัตหรือความสามารถของสังคมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสราง 
  
หลักนิติธรรม  ประชาธิปไตย  สิทธิมนุษยชนและสันติภาพเชื่อมโยงกันอยางไร ? ระบบตาม

หลักนิติธรรม สถาบันท่ีเปนประชาธิปไตย และการเคารพสิทธิมนุษยชนสงเสริมใหเกิดเง่ือนไขเชิงบวก
ในสังคม ในทางกลับกัน เง่ือนไขเชิงบวกเหลานี้จะสงเสริมใหเกิดความสัมพันธเชิงบวกในสังคม และ
เปนการสงเสริมสันติภาพไปในตัว  
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กลไกติดตาม
ตรวจสอบ                        

สิทธิมนุษยชน 
: ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 
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บทท่ี 2 กลไกการติดตามตรวจสอบสิทธิมนุษยชน 
: ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 

 ในบทท่ีแลวไดแสดงใหเห็นวาสิทธิมนุษยชนไดสรางเครือขายความสัมพันธระหวาง สิทธิ 
หนาท่ี พันธกรณี ระหวางปจเจกบุคคลดวยกัน ปจเจกบุคคกับรัฐ และรัฐกับเวทีนานาชาติ  รัฐผูมี
หนาท่ีนิติบัญญัติ บริหารบานเมืองและตุลาการ มีความรับผิดชอบทําใหสิทธิของประชาชนไดรับความ
เคารพ (respect) คุมครอง (protect) และสงเสริมใหเปนจริง (fulfill)ในสังคม รัฐซ่ึงแบงแยกออกได
เปนสามสวนท้ังดานนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ จึงเปนกลไกหลักระดับประเทศท่ีประกันการ
คุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชน 

 นอกจากสถาบันเหลานี้ ยังมีกลไกอิสระอ่ืน ๆ ในระดับประเทศ ภูมิภาคและระหวางประเทศ
ท่ีคอยตรวจสอบและสนับสนุนใหรัฐปฏิบัติใหสอดคลองกับพันธกรณีดานสิทธิมนุษยชน 
 ในบทนี้เปนการเกริ่นนําเบื้องตนเก่ียวกับสถาบันท่ีมีสวนสนับสนุนและคุมครองสิทธิมนุษยชน
ในประเทศ ภูมิภาคและระหวางประเทศ ในระดับประเทศ เราใหความสําคัญกับกลไกตุลาการและ
องคกรอิสระอยางเชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และสํานักงานผูตรวจการแผนดิน  
พรอม ๆ กับการเกริ่นนําเก่ียวกับสถาบันเหลานี้ ยังเปนการอธิบายถึงอํานาจหนาท่ีและเนนใหเห็น
กระบวนการท่ีสถาบันเหลานี้ทํางานกับผูมีสวนไดสวนเสีย อยางเชน รัฐและภาคประชาสังคม เพ่ือ
สนับสนุนการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน  
 เนื่องจากการตรวจสอบเปนองคประกอบสําคัญของกระบวนการนี้ ในบทนี้จะเริ่มจากการ
อภิปรายถึงความหมายและองคประกอบของการตรวจสอบตามกลไกสิทธิมนุษยชน นอกจากนั้น                 
ยังเนนย้ําบทบาทสําคัญของภาคประชาสังคมในการตรวจสอบการละเมิดและการสนับสนุนการ
สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน  

การติดตามตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยท่ัวไปแลว หมายถึง การรวบรวม                     
การตรวจสอบความจริง และการใชขอมูลเพ่ือประเมินสถานะของสถานการณหรือกรณีปญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึน  องคประกอบของการติดตามตรวจสอบ มีดังตอไปนี้ 0

1 
1. เปนกระบวนการท่ีใชระยะเวลายาวนานในการดําเนินการ 

เปนกระบวนการรวมรวมขอมูลหรือรับขอมูล มากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได  

2. เปนการสังเกตสถานการณอยางใกลชิด โดยปกติแลวเปนการพิจารณา สืบสวน หรือบันทึก
ความเปนไปของสถานการณอยางสมํ่าเสมอ หรือเปนระยะๆ 

3. มาตรฐานและบรรทัดฐาน เชน สิทธิพ้ืนฐานท่ีไดประกันไวในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวาง
ประเทศ รัฐธรรมนูญ และกฎหมายภายในประเทศ เชน พระราชบัญญัติ                     
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบขอบังคับ คําตัดสินของศาล นโยบายแหงรัฐ เปนตน 
ไดรับการใชเพ่ืออางอิง วาอะไรเปนสิ่งผิดปกติในสถานการณนั้นๆ  

4. เครื่องมือหรือขอกําหนด เชน กฎหมายระหวางประเทศ และระดับภูมิภาค ท่ีรัฐไดให
สัตยาบันแลวหรือพันธกรณีสิทธิมนุษยชน ท่ีระบุไวในรัฐธรรมนูญ ก็ใชในกระบวนการติดตาม
ตรวจสอบดวยและเปนฐานในอันท่ีจะใหเกิดการดําเนินการสืบตอ  

                                                        
1 What is Monitoring, by Manuel Guzman and Bert Verstappen, Volume 1, Human Rights 
Monitoring and Documentation Series, HURIDOCS, 2001 



23 
 

5. ผลลัพธของการติดตามตรวจสอบโดยสวนใหญแลวคือรายงานสถานการณ อยางเชน รายงาน
ดังกลาวเปนการประเมินสถานการณและการเสนอชองทางการดําเนินการสืบเนื่อง 
การติดตามตรวจสอบสิทธิมนุษยชน เปนกระบวนการประเมินวา มาตรฐานหรือบรรทัดฐาน

สิทธิมนุษยชนไดรับการยอมรับหรือนําไปใชในกฎหมายและการปฏิบัติภายในประเทศ หรือไม 
วัตถุประสงคท่ัวไปคือเพ่ือแจกแจงชองโหว และชี้แนะข้ันตอนและแนวทางในการอุดชองโหวเหลานั้น 

 
ใครเปนผูรับผิดชอบในกระบวนการติดตามตรวจสอบสิทธิมนุษยชน ? 

ภายใตกลไกสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศและระดับภูมิภาค การติดตามตรวจสอบสิทธิ
มนุษยชนสําเร็จไดดวยการปฏิสัมพันธกันอยางมีพลวัตของผูกระทําการ 3 ประเภท คือ สถาบัน
ระหวางรัฐบาลในระดับระหวางประเทศและระดับภูมิภาค องคกรอิสระระดับชาติ และองคกรภาค
ประชาสังคมหรือองคกร NGO องคกรเหลานี้มีบทบาทดังตอไปนี้  
 

แผนภาพท่ี 2.1 แสดงกลไกการตรวจสอบสิทธิมนุษยชน 
 
 

 
 
 

 

องคกรระหวางรัฐบาลในระดับระหวางประเทศ                          
และระดับภูมิภาค เชน องคการสหประชาชาติ (UN)  

และอาเซียน (ASEAN) มีบทบาทในการ 

• วางมาตรฐาน  

• ติดตามตรวจสอบ วารัฐไดปฏิบัติตาม
พันธกรณี และคํามั่นสัญญาที่รัฐไดใหไว
เก่ียวกับสิทธิมนุษยชน 

การติดตามบางสถานการณวามีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน หรือไมประการใด 

องคกรอิสระในประเทศ เชน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

และผูตรวจการแผนดินฯ มีบทบาทในการ 

• สงเสริมใหรัฐบาลยอมรับและนํา
มาตรฐานระหวางประเทศไปใช 

• ติดตามตรวจสอบ วารัฐปฏิบัติ
ตามพันธกรณีและคํามั่นสัญญา
ดานสิทธิมนุษยชนหรือไม 
ประการใด 

ติดตามตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน 

องคกรพัฒนาเอกชน (NGO)  
องคกรภาคประชาสังคม มีบทบาทในการ 

• ผลักดันใหองคกรระหวางรัฐวาง
มาตรฐาน  

• ผลักดันใหรัฐบาลนํามาตรฐาน
ระหวางประเทศไปใช 

• ติดตามตรวจสอบวารัฐปฏิบัติตาม
พันธกรณีและคํามั่นสัญญาดานสิทธิ
มนุษยชนหรือไม ประการใด 

ติดตามตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน 
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กลไกระดับชาติ 
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2.1 กลไกสิทธิมนุษยชนระดับชาติ 
กลไกสิทธิมนุษยชนในระดับชาตินั้น ในท่ีนี้จะนําเสนอกลไกท่ีเปนอิสระภายใตรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. 2550 ประกอบดวย ศาลรัฐธรรมูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง นอกจากนี้ยังมีองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ ประกอบดวย องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือ ผูตรวจการแผนดิน และองคกรอ่ืนตาม
รัฐธรรมนูญคือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ องคกรเหลานี้ประชาชนสามารถเขาถึงและใช
เปนกลไกการปกปองและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได ในสวนทายของ หัวขอนนี้ จะอธิบาย
ถึงการรับเรื่องรองเรียนของประชาชนตามกลไกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  เพ่ือใหเห็น
ข้ันตอนกระบวนการการชวยเหลือประชาชนจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามกลไกสิทธิมนุษยชน
ในประเทศ  
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กลไกสิทธิมนุษยชนระดับชาติ 

ศาล องคกรตามรัฐธรรมนูญ 

ศาลยุติธรรม 
มีอํานาจ
หนาท่ี
พิจารณาคดี
ท้ังปวง เวน
แตคดีท่ี
รัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย
บัญญัติใหอยู
ในอํานาจของ
ศาลอ่ืน เชน 
คดีตาม
ประมวล
กฎหมาย
อาญาท่ี
เก่ียวของกับ
เจาหนาท่ีของ
รัฐ  
ศาลยุติธรรม
ประกอบดวย  
-ศาลช้ันตน 
-ศาลอุทธรณ 
-ศาลฎีกา 

ศาลปกครอง 
มีอํานาจหนาท่ี 
-พิจารณาคดีท่ี
หนวยงาน
ปกครองหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐ
กระทําการโดย
ไมชอบดวย
กฎหมาย   
-คดีท่ีหนวยงาน
ทางปกครอง
หรือเจาหนาท่ี
ของรัฐละเลยตอ
หนาท่ีท่ี
กฎหมายกําหนด 
หรือปฏิบัติ
หนาท่ีลาชา 
-คดีละเมิดหรือ
ความรับผิดชอบ
อยางอ่ืนของ
หนวยงานทาง
ปกครองหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐ  
-คดีเก่ียวกับ
สัญญาทาง
ปกครอง  

ศาลรัฐธรรมนูญ 
มีอํานาจหนาท่ี 
- พิจารณา
วินิจฉัยราง
กฎหมายและ
กฎหมายมิใหขัด
หรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ เพ่ือ
รักษาความเปน
กฎหมายสูงสุด  
-พิจารณา
วินิจฉัยปญหา
เก่ียวกับอํานาจ
หนาท่ีของ
องคกรตาม
รัฐธรรมนูญ  
-พิจารณา
วินิจฉัย
สถานภาพของผู
ดํารงตําแหนง
ทางการเมือง  
-พิจารณาวินิฉัย
ปญหาตางๆตาม
กฎหมาย
ประกอบ
รัฐธรรมนูญวา
ดวยพรรค
การเมือง 
 
 
 

องคกรอิสระ
ตาม

รัฐธรรมนูญ 

องคกรอ่ืนตาม
รัฐธรรมนูญ 

ผูตรวจการ
แผนดินของ
รัฐสภา 
มีอํานาจหนาท่ี  
-พิจารณาและ
สอบสวนขอหา
ขอเท็จจริงตามคํา
รองเรียน กรณี
ขาราชการหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐ
ไมปฏิบัติ หรือ
ปฏิบัตินอกเหนือ
อํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมาย  การ
ปฏิบัติหรือละเลย
ไมปฏิบัติหนาท่ีซึ่ง
กอใหเกิดความ
เสียหายแกผู
รองเรียนหรือ
ประชาชน โดยไม
เปนธรรม  
-จัดทํารายงาน
พรอมท้ังเสนอ
ความเห็นและ
ขอเสนอแนะตอ

 

คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ 
มีอํานาจหนาท่ี  
-สงเสริมเคารพและ
ปฏิบัติตามหลักสิทธิ
มนุษยชน 
-ตรวจสอบและ
รายงานการกระทํา
หรือการละเลยการ
กระทําอันเปนการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
-เสนอมาตราการ
แกไขท่ีเหมาะสมตอ
บุคคลหรือหนวยงาน
ท่ีกระทําหรือละเลย
การกระทําดังกลาว 
-เสนอแนะนโยบาย
และขอเสนอในการ
ปรับปรุงกฎหมาย 
กฎ หรือขอบังคับตอ
รัฐสภาและครม. 
-สงเนิมการศึกษา 
การวิจัย และการ
เผยแพรความรูดาน
สิทธิมนุษยชน  
 

แผนภาพท่ี 2.2 แสดงกลไกสิทธิมนุษยชน
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1. ศาล 

ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทยป พ.ศ. 2550 หมวด10ไดอธิบายอํานาจหนาท่ีและ
รายละเอียดขององคกรศาล กลาวคือ ตามมาตรา 197 อํานาจหนาท่ีของศาล  คือการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลซ่ึงตองดําเนินการใหเปนไปโดยยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ ตาม
กฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย   

ศาลในประเทศไทยประกอบดวย ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร          
ในหัวขอนี้จะอธิบายถึงอํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม และศาลปกครอง  

 
1.1 ศาลรัฐธรรมนูญ คือ องคกรศาลตามรัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2550  ในมาตรา 204                            

ศาลรัฐธรรมนูญมีองคประกอบคือ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 1 คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ่ืนอีก 

8 คน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา  

อํานาจหนาท่ี 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ไดกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาท่ีใน

การพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ ซ่ึงอาจแบงไดเปน 9 ประเภท2 คือ  
(1) การวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางกฎหมาย และรางขอบังคับการประชุมของ

ฝายนิติบัญญัติกอนท่ีจะประกาศใชบังคับมิใหชัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 

(2) การวิจิฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายท่ีประกาศใชบังคับแลวมิใหขัดหรือแยง

ตอรัฐธรรมนูญ 

(3) การวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของเง่ือนไขการตราพระราชกําหนดมิใหขัดหรือ

แยงตอรัฐธรรมูญ 

(4) การวินิจฉัยวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ กระทําการใด

เพ่ือใหตนมีสวนโดยตรงหรือโดยออมในการใชงบประมาณรายจาย หรือไม 

(5) การวินิจฉัยปญหาความขัดแยงเก่ียวกับอํานาหนาท่ีระหวางรัฐสภาพ คณะรัฐมนตรี หรือ

องคกรตามรัฐธรรมนุญท่ีมิใชศาลตั้งแตสององคกรข้ึนไป 

(6) การวินิจฉัยมติหรือขอบังคับของพรรมการเมือง การพิจารณาอุทธรณของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการวินิจฉัยกรณีบุคคลหรือพรรคการเมืองใชสิทธิและ

เสรีภาพในทางการเมืองโดยมิชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

(7) การวินิจฉัยสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรี และกรรมการการ

เลือกตั้ง  

(8) การวินิจฉัยหนังสือสนธิสัญญาใดตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภากอนหรือไม 

(9) อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2550  

 
                                                        
2 
http://www.constitutionalcourt.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemi
d=83&lang=thindex.php 

http://www.constitutionalcourt.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=83&lang=thindex.php
http://www.constitutionalcourt.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=83&lang=thindex.php
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การปฏิบัติหนาท่ีของของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ของรัฐธรรมนูญ กลาววา ศาล
รัฐธรรมนูญมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวของจากบุคคลใด  หรือเรียกบุคคลใดมาให
ถอยคํา ตลอดจนขอใหพนักงานสอบสวน  หนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนทองถ่ิน  ดําเนินการใดเพ่ือประโยชนแหงการพิจารณาได  สวนมาตรา 216 ไดใหบรรทัดฐาน                   
การวินิฉัยคดีรัฐธรรมนูญ ดังตอไปนี้  

- องคคณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณาและในการทําคําวินิจฉัย  ตอง

ประกอบดวยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมนอยกวาหาคน  คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

ใหถือเสียงขางมาก เวนแตจะมีบัญญัติเปนอยางอ่ืนในรัฐธรรมนูญนี้ 

- ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซ่ึงเปนองคคณะทุกคนจะตองทําความเห็นในการวินิจฉัยในสวน

ของตนพรอมแถลงดวยวาจาตอท่ีประชุมกอนการลงมติ 

- คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและความเห็นในการวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ทุกคน ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

- คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอยางนอยตองประกอบดวยความเปนมาหรือคํากลาวหา  

สรุปขอเท็จจริงท่ีไดมาจากการพิจารณา  เหตุผลในการวินิจฉัยในปญหาขอเท็จจริงและ

ขอกฎหมาย และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ียกข้ึนอางอิง 

- คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด  มีผลผูกพันรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาล 

และองคกรอ่ืนของรัฐ 

- วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

 
 

• ชองทางการใชกลไกศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือปกปองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา  212 ไดบัญญัติชองทางการใชกลไก
ศาลรัฐธรรมนูญของประชาชน หากประชาชนถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพสามารถยื่นคํารองตอศาล
รัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได ซ่ึงการใชสิทธิยื่นคํา
รองตอศาลรัฐธรรมนูญนั้นตองเปนกรณีท่ีไมอาจใชสิทธิดวยวิธีการอ่ืนไดแลว    

การยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญสามารถกระทําไดภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีของศาล
รัฐธรรมนูญโดยมีวิธีการและเง่ือนไข การใชชองทางกลไกศาลรัฐธรรมนูญ สามารถสงคํารองไดผาน
เง่ือนไข วิธีการและผูมีสิทธิยื่นคํารองได ตารางนี้ไดคัดลองบางสวนจากบทความ “การใชสิทธิตอศาล
รัฐธรรมนูญ”3 ดังตอไปนี้  

 
 

                                                        
3 
http://www.constitutionalcourt.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=334&Itemi
d=282&lang=thindex.php 

http://www.constitutionalcourt.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=334&Itemid=282&lang=thindex.php
http://www.constitutionalcourt.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=334&Itemid=282&lang=thindex.php


29 
 

ตารางท่ี 2.1 แสดงชองทางการใชกลไกศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือปกปองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 

ประเด็นปญหา ผูมีสิทธิย่ืนคํารอง วิธีการและเง่ือนไข 
การวินิจฉัยความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหง
กฎหมายท่ีประกาศใชบังคับแลว  
(1)การพิจารณาวินิจฉัยวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีศาลจะ
ใชบังคับแกคดีขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญหรือไม (มาตรา211) 

- ศาลยุติธรรม 
- ศาลปกครอง 
- ศาลทหาร 
 

- ศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงพรอมดวย

เหตุผลวาบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีศาลจะใช

บังคับแตคดีขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 

- ตองมีคดีเกิดข้ึนในศาลแลว และศาลจะใช

กฎหมายท่ีอาจจะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ

บังคับแกคดี 

- เปนกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ไดแก 

พระราชกําหนดและพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ 

- ยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนท่ี

เก่ียวกับบทบัญญัตินั้นมากอน 

- คําโตแยงของคูความมีสาระอันควรไดรับการ

วินิจฉัย 

- ใหสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพ่ือศาล

รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

- ใหศาลดําเนินการพิจารณาตอไป แตใหรอการ

พิพากษาคดีไวชั่วคราว จนกวาจะมีคําวินิจฉัย

ของศาลรัฐธรรมนูญ 

(2) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติ
แหงกฎหมายตามท่ีผูตรวจการ
แผนดินเปนผูเสนอ (มาตรา 
245(1))  

ผูตรวจการแผนดิน - เสนอเรื่องพรอมความเห็นวาบทบัญญัติแหง

กฎหมายใดมีปญหาเก่ียวกับความชอบดวย

รัฐธรรมนูญ 

- ตามหลักเกณฑและวิธีการของ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ (ขอกําหนด

รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคํา

วินิจฉัยพ.ศ.2550) 
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ประเด็นปญหา ผูมีสิทธิย่ืนคํารอง วิธีการและเง่ือนไข 

(3) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติ
แหงกฎหมายตามท่ีคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนผูเสนอ 
(มาตรา257วรรคหนึ่ง(2)) 

คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ 

- เสนอเรื่องพรอมความเห็นบทบัญญัติแหง

กฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมี

ปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

- ตามหลักเกณฑและวิธีการของ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ (ขอกําหนด

รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคํา

วินิจฉัยพ.ศ.2550) 

(4) การพิจารณาวินิจฉัยคํารองของ
บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม (มาตรา
212) 

บุคคลซ่ึงถูกละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพท่ี
รัฐธรรมนูญรับรองไว 

- บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ี

รัฐธรรมนูญรับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอ

ศาลรัญธรรมนูญ เพ่ือมีคําวินิจฉัยวา

บทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญได 

- การใชสิทธิในกรณีนี้ตองเปนกรณีท่ีไมอาจใช

สิทธิโดยวิธีการอ่ืนแลว ท้ังนี้ ตามมาตรา 211 

มาตรา 245(1) และมาตรา 257 วรรคหนึ่ง

(2) ของรัญธรรมนูญ 

 
ตัวอยางการคําวินิจฉัยของการศาลรัฐธรรมนูญท่ีสรางมาตรฐานสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย  
กรณีศึกษา พระราชบัญญัติช่ือบุคคล พ.ศ.2505 มาตรา 12 มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวย
รัฐธรรมนูญ มาตรา 30 หรือไม ?  
 ตามคําวินิจฉัยท่ี 21/2546 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ.2546 ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา                
(ผูรอง) ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญใหพิจารณาวินิฉัยรัฐธรรมนูญ (พ.ศ.2540)  มาตรา 198 วา 
พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ.2505 มาตรา12 มีปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ                      
(พ.ศ.2540) มาตรา 30 หรือไม  
 ... ศาลรัฐธรรมนูญไดรับคํารองไวดําเนินการ และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใน
ฐานะผูรักษาการตามพระราชบัญญัติชี้แจง... 
 ...ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาแลว เห็นวา ตามคํารองมีประเด็นท่ีใหวินิจฉัยวา บทบัญญัติแหง
กฎหมายคือ พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ.2505 มาตรา 12 มีปญหาเก่ียวกับความชอบดวย
รัฐธรรมนูญ จึงอยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญท่ีจะรับคํารองของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาท่ี
เสนอเรื่องพรอมความเห็นดังกลาวไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ (พ.ศ.2540)  มาตรา 198 
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 …ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยตอไปมีวา พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ.
2505 มาตรา 12 มีปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 หรือไม 
 ...(พิจารณาแลววา) เม่ือบทบัญญัติมาตรา12 มีลักษณะเปนบทบังคับใหหญิงมีสามีตองใชชื่อ
สกุลของสามีเทานั้นอันเปนการลิดรอนสิทธิในการใชชื่อสกุลของหญิงมีสามี ทําใหชายและหญิงมีสิทธิ
ไมเทาเทียมกัน เกิดความไมเสมอภาคกันทางกฎหมายดวยเหตุแหงความแตกตางในเรื่องเพศและ
สถานะบุคคล เนื่องจากสิทธิการใชชื่อสกุลนั้นเปนสิทธิของบุคคลท่ีจะแสดงเผาพันธุ เทือกเถาเหลากอ
ของตน และเปนสิทธิท่ีทุกคนมีอยูอยางเทาเทียมกัน โดยมิไดมีการแบงแยกวา เปนสิทธิของชายหรือ
ของหญิง อีกท้ังเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม เนื่องจากการบังคับใหหญิงมีสามีใชชื่อสกุลของ
สามีเพียงฝายเดียวโดยใชสถานนะการสมรมนั้น มิไดเปนเหตุผลในเรื่องความแตกตางทางกายภาพ 
หรือภาระหนาท่ีระหวางชายและหญิงท่ีมีผลมาจากความแตกตางทางเพศ จนทําใหตองมีการเลือก
ปฏิบัติใหแตกตางกัน จึงไมเปนเหตุท่ีทําใหตองมีการเลือกปฏิบัติแตกตางกันในเรื่องเพศและสถานะ
ของบุคคลได  
 สําหรับขออางท่ีวา การเลือกปฏิบัติดังกลาวมีเหตุผลทางสังคมท่ีวา เพ่ือความเปนเอกภาพ
และความสงบสุขของครอบครัว อีกท้ังสอดคลองกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชนชาวไทยนั้น 
พิจารณาแลวเห็นวา ขออางดังกลาวรับฟงไมได เนื่องจากความเปนเอกภาพและความสงบสุขของ
ครอบครัวเกิดจากความเขาใจ การยอมรับ และการใหเกียรติซ่ึงกันและกันระหวางสามีและภริยา 
ประกอบกับกฎหมายวาดวยการใชชื่อสกุลฉบับแรกของประเทศไทยเพ่ิงตราข้ึนเม่ือป 2456 โดยกอน
หนานั้นประเทศไทยไมมีระบบการใชชื่อสกุล จึงไมนาจะเปนเรื่องของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีมีมาชา
นาน อีกท้ัง การใหหญิงมีสามีมีสิทธิใชชื่อสกุลเดิมของตนไดนั้น เปนเพียงการสงเสริมใหชายและหญิง
มีสิทธิอยางเสมอภาคกันทางกฎหมายเทานั้น 
 ... ดวยเหตุผลท่ีไดพิจารณามาขางตน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงขางมาก จํานวน 13 คน
จาก 15 คน... เห็นวา พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ.2505 มาตรา 12 มีปญหาเก่ียวกับความชอบดวย
รัฐธรรมนูญ ... 

.. ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติช่ือบุคคลพ.ศ.2505 มาตรา 12 ไมชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ เพราะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ (พ.ศ.2540)    มาตรา 30 เปนอันใชบังคับมิได
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 6.. 
บางสวนความจากคําวินิจฉัยท่ี 21/2546   
ท่ีมา :  
http://www.constitutionalcourt.or.th/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=145&Itemid=94&lang=th
&limitstart=30 
 จากตัวอยางขางตนแสดงใหเห็นถึงการสรางมาตรฐานสิทธิมนุษยชนไทยในเรื่องความเทา
เทียมกันทางเพศ กรณีชื่อสกุลของหญิงท่ีสมรสแลว โดยหลักดังกลาวก็ไดนํามาเปนระเบียบวิธีปฏิบัติ
ในระบบทะเบียนและสังคมไทยตอมา 
 
 
 
 
 
 

http://www.constitutionalcourt.or.th/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=145&Itemid=94&lang=th&limitstart=30
http://www.constitutionalcourt.or.th/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=145&Itemid=94&lang=th&limitstart=30
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1.2 ศาลยุติธรรม  

ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
ท้ังปวง  เวนแตคดีท่ีรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลอ่ืน  (มาตรา 218) และ
ในมาตรา 219 ระบุวา ศาลยุติธรรมมีสามชั้น  คือ ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา  เวนแตท่ีมี
บัญญัติไวเปนอยางอ่ืนในรัฐธรรมนูญนี้หรือตามกฎหมายอ่ืน  

วรรค 2 ศาลฎีกามีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติใหเสนอตอ
ศาลฎีกาไดโดยตรง  และคดีท่ีอุทธรณหรือฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณ  
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ   เวนแตเปนกรณีท่ีศาลฎีกาเห็นวาขอกฎหมายหรือขอเท็จจริงท่ีอุทธรณหรือ
ฎีกานั้นจะไมเปนสาระอันควรแกการพิจารณา  ศาลฎีกามีอํานาจไมรับคดีไวพิจารณาพิพากษาได   
ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีท่ีประชุมใหญศาลฎีกากําหนด 

วรรค 3 ใหศาลฎีกามีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา   และใหศาล
อุทธรณมีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน   ท้ังนี้ วิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีใหเปนไปตาม
ระเบียบท่ีท่ีประชุมใหญศาลฎีกากําหนด โดยตองใชระบบไตสวนและเปนไปโดยรวดเร็ว 

วรรค 4 ใหมีแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกา  โดยองคคณะผู
พิพากษาประกอบดวยผูพิพากษาในศาลฎีกาซ่ึงดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาหรือผู
พิพากษาอาวุโสซ่ึงเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาจํานวนเกาคน  ซ่ึงไดรับเลือกโดยท่ี
ประชุมใหญศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ และใหเลือกเปนรายคดี 

วรรค 5 อํานาจหนาท่ีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ใหเปนไปตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้และใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

ศาลยุติธรรมโดยเฉพาะศาลอาญานั้นมีบทบาทสําคัญในการปกปองและคุมครองสิทธิ
มนุษยชน กระบวนการยุติธรรมในการปกครองสังคมระบอบประชาธิปไตย ยึดม่ันหลักนิติธรรม ยิ่ง
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาแลว ยอมมีเพ่ือสมดุลท่ีแตกตางกันและบางครั้ง หรือมีขอขัดแยงกับ
ผลประโยชน ตัวอยางเชน4: 

• ผลประโยชนทางกฎหมายของประเทศ  กฎหมายในประเทศ การปราบปราม

อาชญากรรม และเพ่ือความสงบเรียบรอย 

• ผลประโยชนของเหยื่อจากอาชกรรมและการละเมิด 

• สิทธิของผูถูกกลาวหา หรือผูท่ีผานการพิสูจนแลววากระทําความผิดจริง และผูท่ีถูก

ตัดสินจําคุก 

 

                                                        
4Human Rights in Criminal Justice System. Seminar Report 2009, organized by Raoul Wallenberg 
Institute, in cooperation with European Court of Human Rights, the International Institute of 
Human Rights and University of Strasbourg. 
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ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติคําจํากัดความของขอหาและบทลงโทษไว สวนประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย เชน กฎหมายครอบครัว กฎหมายสัญญา บัญญัติสิทธิ หนาท่ีความสัมพันธ
ระหวางบุคคลกับบุคคล หรือ เอกชนกับเอกชน ในสวนของกระบวนการพิจารณาอาญาและแพงนั้น
ยึดหลัก “วิถีท่ีถูกตองแหงกฎหมาย”  (due processes of law) ท่ีติดตามในกระบวนการยุติธรรม 
และหลักการนี้ก็เปนหลักของการประกันสิทธิของประชาชนในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 
 ขอกําหนดหรือชองทางของประชาชนตอการรับรองสิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 
และนําคดีละเมิดสิทธิมนุษยชนสูกระบวนการทางศาล มีดังนี้ 
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา  

• ผูเสียหายและอัยการมีสิทธิในเปนผูฟองคดีอาญาตอศาล(ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 28) 

• ผูถูกคุมขังโดยมิชอบดวยกฎหมาย มีสิทธิยื่นคํารองตอศาลทองท่ีท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีอาญา

ขอใหปลอยตัว (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90) 

• ผูถูกกลาวหาหรือจําเลยชั่วคราวท่ีตองควบคุมหรือขังตามหมายศาล  ยอมยื่นคํารองขอ

ประกันตัวได(ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 106) 

• บุคคลสามารถยื่นคํารองเพ่ือขออุทธรณคําพิพากษาของศาลชั้นตนในขอเท็จจริงและขอ

กฎหมายได (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 193)  

• บุคคลสามารถยื่นคํารองเพ่ือขอฎีกาคําพิพากษาในชั้นศาลอุทรณได 

กระบวนการยุติธรรมทางแพง  

• บุคคลสามารถฟองคดีเพ่ือเรียกรองคาเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิได 

 
1.3 ศาลปกครอง  คือ ศาลท่ีมีอํานาจในการพิจารณาพิพากษา “คดีปกครอง” ซ่ึง คดีปกครอง
หมายถึง คดีท่ีเปนขอพิพาท 
 ระหวางหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกับเอกชนกรณีหนึ่ง  
 ขอพิพาทระหวางหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐดวยกันเองอีกกรณีหนึ่ง  
 โดยเปนขอพิพาทท่ีเกิดจากหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดยไม

ชอบดวยกฎหมาย  ละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  หรือปฏิบัติหนาท่ี
ดังกลาวลาชาเกินสมควร  กระทําละเมิดหรือมีความรับผิดอยางอ่ืนอันเกิดจากการใชอํานาจ
ตามกฎหมาย  หรือจากกฎ  คําสั่งทางปกครอง  หรือคําสั่งอ่ืนหรือจากการละเลยตอหนาท่ี
ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร  หรือเปนคดี
พิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
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• อํานาจหนาท่ี  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 223 อธิบายอํานาจของศาลปกครอง
ไวดังนี้ 

- ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหวางหนวยราชการ  หนวยงานของ

รัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ  หรือเจาหนาท่ี

ของรัฐกับเอกชน  หรือระหวางหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ  หรือเจาหนาท่ีของรัฐดวยกัน  อัน

เนื่องมาจากการใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมาย  หรือเนื่องมาจากการดําเนินกิจการ

ทางปกครองของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาท่ีของรัฐ  ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ   

- รวมท้ังมีอํานาจพิจารณาพิพากษาเรื่องท่ีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจ

ของศาลปกครอง 

- อํานาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่งไมรวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององคกรตามรัฐธรรมนูญ

ซ่ึงเปนการใชอํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององคกรตามรัฐธรรมนูญนั้น 

- ใหมีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นตน และจะมีศาลปกครองชั้นอุทธรณดวยก็ได 

- ตุลาการศาลปกครองในชั้นศาลใดจะมีจํานวนเทาใด  ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการตุลา

การศาลปกครองกําหนด 

เขตอํานาจศาลปกครอง 5 ศาลปกครองมี เขตอํานาจ  (เขตพ้ืนท่ีท่ีอยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครอง) และมี อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีหรืออํานาจของศาล
ปกครอง (อํานาจของศาลปกครองท่ีจะพิจารณาพิพากษาคดีปกครองประเภทตางๆ ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด) แบงออกเปน 2 ช้ัน คือ ศาลปกครองสูงสุดและ ศาลปกครองชั้นตน 

ศาลปกครองสูงสุด 

ศาลปกครองสูงสุดมีศาลเดียวจึงไมมีขอจํากัดดานเขตอํานาจ ดังนั้นคดีท่ีอยูในอํานาจของ
ศาลปกครองสูงสุด ไมวามูลคดีจะเกิดท่ีใด หรือผูฟองคดีมี ภูมิลําเนาอยูท่ีใดก็สามารถฟองคดีตอศาล
ปกครองสูงสุดได เพียงแตตองยื่นฟองใหถูกตองตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด กลาวคือ คดีนั้น
ตองยื่นฟอง ตอศาลปกครองสูงสุดโดยตรง ถาเปนคดีตามมาตรา 11 (1) (2) และ (3) หรือยื่นอุทธรณ
ตอศาลปกครองชั้นตน ถาเปนคดีอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่ง ของศาลปกครองชั้นตนตาม มาตรา 
11 (4) 

 

 

                                                        
5 http://www.admincourt.go.th/00_web/01_court/01_area.htm 

http://www.admincourt.go.th/00_web/01_court/01_area.htm
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ศาลปกครองช้ันตน 

1. ศาลปกครองกลาง  โดยมีเขตอํานาจตลอดทองท่ีกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม 
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม 
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครนายก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี 
จังหวัดสิงหบุรี จังหวัดอางทอง จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัด
เพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ และจังหวัดอุทัยธานี 

2. ศาลปกครองเชียงใหม  โดยมีเขตอํานาจตลอดทองท่ีจังหวัดเชียงใหม จังหวัด
เชียงราย จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน และมีเขตอํานาจเพ่ิมเติมในจังหวัด
นาน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร 

3. ศาลปกครองสงขลา โดยมีเขตอํานาจตลอดทองท่ีจังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง จังหวัด
พัทลุง จังหวัดสตูล และมีเขตอํานาจเพ่ิมเติมในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี และจังหวัด
ยะลา 

4. ศาลปกครองนครราชสีมา โดยมีเขตอํานาจตลอดทองท่ีจังหวัดนครราชสีมา จังหวัด
ชัยภูมิ และมีเขตอํานาจเพ่ิมเติมในจังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดสุรินทร 

5. ศาลปกครองขอนแกน  โดยมีเขตอํานาจตลอดทองท่ีจังหวัดขอนแกน จังหวัด
กาฬสินธุ จังหวัดมหาสารคาม และมีเขตอํานาจเพ่ิมเติมในจังหวัดมุกดาหา 

6. ศาลปกครองพิษณุโลก  โดยมีเขตอํานาจตลอดทองท่ีจังหวัดพิษณุโลก จังหวัด
กําแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค จังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัด
สุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ 

7. ศาลปกครองระยอง  โดยมีเขตอํานาจตลอดทองท่ีจังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี 
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแกว 

8. ศาลปกครองนครศรีธรรมราช  โดยมีเขตอํานาจทองท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎรธานี และมีเขตอํานาจเพ่ิมเติมใน
จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง 

9. ศาลปกครองอุดรธานี  โดยมีเขตอํานาจทองท่ีจังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัด
หนองบัวลําภู จังหวัดอุดรธานี และมีเขตอํานาจเพ่ิมเติมในจังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ 
และจังหวัดสกลนคร  

10. ศาลปกครองอุบลราชธานี  โดยมีเขตอํานาจทองท่ีจังหวัดยโสธร จังหวัดรอยเอ็ด 
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอํานาจเจริญ 
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• ชองทางการใชกลไกศาลปกครองเพ่ือปกปองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

ศาลปกครองถือเปนกลไกท่ีสําคัญท่ีปกปองคุมครองสิทธิของประชาชน ซ่ึงเปนศาลท่ีมีความ
แตกตางจากศาลอ่ืนๆท้ังกระบวนพิจารณาและอํานาจหนาท่ีพิจารณาคดีท่ีเก่ียวกับคดีปกครอง ใน
หัวขอนี้อธิบายถึง การฟองคดีปกครองและตัวอยางการยื่นฟองคดีปกครองตอศาลปกครองกลาง 
เนื่องจากเปนขอควรทราบกอนการใชกลไกนี้ อยางไรก็ตามผูอานสามารถศึกษารายละเอียดของการ
ฟองคดี การดําเนินกระบวนการพิจารณาคดี แบบพิมพเก่ียวกับคดี และคาธรรมเนียมศาลไดท่ี เวป
ไซดของศาลปกครอง  

http://www.admincourt.go.th/00_web/02_kadee/02_kadee.htm 

การฟองคดีปกครอง6 
เนื่องจากคดีปกครองมีลักษณะพิเศษตางไปจากคดีแพงและคดีอาญา ดังนั้น จึงตองมีวิธี

พิจารณาท่ีเหมาะสมกับสภาพของคดีปกครองเอง ซ่ึงไดแกวิธีพิจารณาแบบไตสวน อันเปนวิธีการท่ีมี
หลักสําคัญในการใหอํานาจศาลในการแสวงหาขอเท็จจริงไดอยางกวางขวาง และเปนผูดําเนิน
กระบวนพิจารณาเอง 

อยางไรก็ดี การพิจารณาคดีปกครองยังคงตองเคารพหลักท่ัวไปของระบบวิธีพิจารณาคดี อัน
เปนหลักการท่ีมุงเนนใหมีการพิจารณาคดีอยางยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ เชน การฟงความสองฝาย 
การพิจารณาไปตามกรอบของคําฟองและคําขอทายฟอง การคัดคานตุลาการ เปนตน 

จากหลักการของกระบวนพิจารณาคดีปกครองดังกลาวขางตน ไดนํามาสูการวางระบบวิธี
พิจารณาคดีปกครองท่ีสวนหนึ่งอันเปนกรอบสาระสําคัญไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และอีกสวนหนึ่งกําหนดไวในระเบียบของท่ีประชุม
ใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 
 
 
ตัวอยางการย่ืนฟองคดีปกครองตอศาลปกครองกลาง7 

การยื่นฟองคดีปกครองตอศาลปกครองกลางนั้นมีหลักเกณฑและวิธีการเชนเดียวกับการยื่น
ฟองตอศาลปกครองชั้นตนอ่ืน แตมีขอควรสังเกตเพ่ิมเติมบางประการ ดังนี้ 

1. ผูฟองคดีจะมายื่นคําฟองดวยตนเองท่ีศาลปกครองกลางหรือจะสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนก็ได โดยในกรณีท่ียื่นฟองทางไปรษณียลงทะเบียนใหจาหนาซองดังนี้ 

 
                                                        
6 http://www.admincourt.go.th/00_web/02_kadee/02_accuse/02_acc01.htm 
7http://www.admincourt.go.th/00_web/02_kadee/02_accuse/02_acc03.htm 

http://www.admincourt.go.th/00_web/02_kadee/02_kadee.htm
http://www.admincourt.go.th/00_web/02_kadee/02_accuse/02_acc01.htm
http://www.admincourt.go.th/00_web/02_kadee/02_accuse/02_acc03.htm
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2. ในการเขียนคําฟองนั้น กฎหมายไมไดกําหนดแบบฟอรมไว แตผูฟองคดีตองใชถอย คําท่ี
สุภาพ และตองระบุรายละเอียดหรือรายการตาง ๆ ท่ีกฎหมายกําหนดไว เชน ชื่อและท่ีอยูของผูฟอง
คดีชื่อหนวยงานหรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีถูกฟองคดี การกระทําหรือพฤติการณของหนวยงานหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีนํามาฟอง คําขอของผูฟองคดีและลายมือชื่อของผูฟองคดี นอกจากนั้น ผูฟองคดี
ตองจัดทําสําเนาคําฟองและสําเนาพยานหลักฐาน (เชน คําสั่งท่ีทําใหผูฟองคดี เดือดรอนเสียหาย) ท่ีผู
ฟองคดีไดรับรองสําเนาถูกตองตามจํานวนของผูถูกฟองคดี ยื่นมาพรอมกับ คําฟองดวยเพ่ืออํานวย
ความสะดวกแกผูฟองคดี สํานักงานศาลปกครองกลางไดจัดทําตัวอยาง คําฟอง (ค.1) ไวใหแลว 

3. การฟองคดีปกครองนั้น ผูฟองคดีสามารถดําเนินการดวยตนเองไดโดยไมจําเปนตองมี
ทนายความ แตหากผูฟองคดีไมสะดวกท่ีจะดําเนินการใดๆดวยตนเองก็อาจมอบอํานาจใหทนายความ
หรือบุคคลอ่ืนฟองคดีหรือดําเนินคดีปกครองแทนตนตั้งแตตนจนเสร็จคดีก็ได กรณีเชนนี้ ผูฟองคดี
จะตองทํา ใบมอบอํานาจพรอมท้ังติดอากรแสตมปราคา 30 บาท ใหเรียบรอยโดยไมตองใชใบแตง
ทนายเหมือนในคดีแพงหรือคดีอาญาท่ัวไป โดยผูฟองคดีอาจใชตัวอยางใบมอบอํานาจท่ี ศาลปกครอง
กลางไดจัดทําข้ึนก็ได 

4. ในบางกรณี ผูฟองคดีอาจไมประสงคจะมอบอํานาจใหทนายความหรือบุคคลอ่ืนฟองคดี
หรือดําเนินคดีปกครองแทนตนท้ังหมดดังเชนกรณีตามขอ 3. แตตองการเพียงใหผูอ่ืนมายื่นฟองแทน
หรือยื่นเอกสารหรือ พยานหลักฐานแทนเปนครั้งคราวเทานั้น กรณีเชนนี้ ผูฟองคดีก็อาจมอบฉันทะให
ผูอ่ืนกระทําแทนตนเปนคราวๆ ก็ไดโดยในแตละคราวผูฟองคดีจะตองทําใบมอบฉันทะ พรอมท้ังติด
อากรแสตมปราคา 10 บาท ใหเรียบรอย ซ่ึงกรณีนี้ศาลปกครองกลางไดจัดทํา ตัวอยางใบมอบฉันทะ 
ไวดวยแลวเชนกัน 

5. สําหรับเรื่องใดท่ีมีผูเดือดรอนหรือเสียหายหลายคน ซ่ึงแตละคนประสงคจะฟองคดีดวย
เหตุเดียวกัน ผูฟองคดีทุกคนอาจยื่นคําฟองรวมกันเปนฉบับเดียวไดโดยลงชื่อผูฟองคดีทุกคนทายคํา
ฟองและในกรณีนี้ผูฟองคดี ทุกคนจะมอบหมายใหผูฟองคดีคนหนึ่งเปนผูแทนของผูฟองคดีทุกคนใน
การดําเนินคดีตอไปก็สามารถกระทําไดโดยไมตองทําใบมอบอํานาจหรือใบมอบฉันทะ แตอยางใด 

6. ในกรณีท่ีผูฟองคดีฟองขอใหศาลปกครองสั่งใหผูถูกฟองคดีใชเงินหรือสงมอบทรัพยสินใน
กรณีละเมิด หรือผิดสัญญา ผูฟองคดีจะตองเสียคาธรรมเนียมศาล อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีผูฟองคดีไม
ทราบวาจะตองเสียคาธรรมเนียมศาลหรือไมและเทาใดหากผูฟองคดีมายื่นฟองดวยตนเอง ผูฟองคดี
อาจขอรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีศาลปกครองในขณะท่ียื่นฟองก็ได แตถาผูฟองคดีสงคําฟองทาง
ไปรษณีย ลงทะเบียน ผูฟองคดีจะตองคํานวณเงินคาธรรมเนียมศาลเอง หากคํานวณไดไมถูกตอง ศาล
ก็จะมีคําสั่งแจงใหผูฟองคดีชําระคาธรรมเนียมศาลใหถูกตองในภายหลัง 

7. การชําระคาธรรมเนียมศาลนั้น นอกจากจะเลือกชําระเปนเงินสดหรือเช็คซ่ึงธนาคาร 
รับรองแลว ผูฟองคดียังอาจเลือกชําระดวยตั๋วแลกเงินธนาคารหรือดราฟธนาคารก็ได โดยในชอง สั่ง
จายใหสั่งจายในนาม "เงินคาธรรมเนียมและเงินคาปรับของสํานักงานศาลปกครอง" 
 
 
 
 
 
 

http://www.admincourt.go.th/00_web/02_kadee/02_fee.htm
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ตัวอยางคดีปกครองท่ีสรางมาตรฐานในคุมครองสิทธิมนุษยชน ดานแรงงาน  
 ศาลปกครองพิษณุโลก พิพากษาใหเทศบาลนครแมสอด ชดใชคาสินไหมทดแทน แกบุตรของแรงงานขาม
ชาติ ตอการกระทําละเมิดเปนเหตุใหเสียชีวิต จํานวน 750,000 บาท (20 มิถุนายน 2013) 

เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2556 ศาลปกครองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก อานคําพิพากษา ใน
คดีท่ีนางมะหมอดียาน หรือนางจูจู ผูแทนโดยชอบธรรมของเด็กหญิงซามีรา หรือซาลีมา เปนผูฟอง
คดี การไฟฟาสวนภูมิภาค ผูถูกฟองคดีท่ี 1 และเทศบาลนครแมสอด ผูถูกฟองคดีท่ี 2 ในคดีท่ี
เก่ียวของกับขอพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดหรือความผิดอยางอ่ืนของหนวยงานทางปกครอง 
หรือเจาหนาท่ีของรัฐอันเกิดจากการละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ โดยศาล
ปกครอง มีคําพิพากษาวา เทศบาลนครแมสอด ผูถูกฟองคดีท่ี 2 เปนผูกระทําละเมิดตอผูฟองคดี
เนื่องจากมิไดควบคุม ตรวจสอบ ซอมแซมระบบไฟฟาแสงสวางตามทางสาธารณะท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของเทศบาลนครแมสอด เปนเหตุใหเด็กหญิงซาลีมาบาดเจ็บและเสียชีวิต จึงใหเทศบาล
นครแมสอดชดใชคาสินไหมทดแทนในสวนท่ีเปนคาขาดไรอุปการะแกผูฟองคดี เปนเงินท้ังสิ้น 
750,000 บาท และใหเทศบาลนครแมสอดชําระคาสินไหมทดแทนภายใน 90 วันนับแตวันท่ีคดีถึง
ท่ีสุดและใหยกฟองการไฟฟาสวนภูมิภาค   ผูถูกฟองคดีท่ี 1 

เหตุการณนี้เกิดข้ึนเม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2554 เวลาประมาณ 18.00 น. เม่ือเด็กหญิงซามี
รา หรือซาลีมา อายุ 10 ขวบ บุตรของนางมะหมอดียาน ซ่ึงเปนแรงงานขามชาติท่ีไดรับอนุญาตให
ทํางานในประเทศไทย และเปนผูฟองคดีนี้ ไดเดินทางออกจากบานพักเพ่ือไปซ้ือของท่ีรานขายของชํา 
ระหวางทางจากรานขายของชําเพ่ือกลับบานไดเกิดฝนตกหนักและมีน้ําทวมขัง ทําใหเด็กหญิงซาลีมา 
ตองเดินลุยน้ําทวมขัง เปนเหตุใหถูกไฟฟา จากเสาไฟฟาท่ีตั้งอยูท่ีบริเวณเกิดเหตุจํานวน 3 ตน 
ช็อตจนไดรับบาดเจ็บสาหัส แพทยลงความเห็นวา หัวใจหยุดเตน สมองขาดอากาศ แพทยตองทําการ
กูชีพแตเด็กหญิงซาลีมา ไมรูสึกตัวและไมสามารถชวยเหลือตัวเองได ตองนอนพักรักษาตัวอยูท่ี
โรงพยาบาลเปนระยะเวลานานกวา 3 เดือน และไดเสียชีวิตลงเม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2555 จาก
อาการปอดอักเสบและติดเชื้อชนิดรุนแรง 

ผูฟองในคดีนี้ เห็นวา การเสียชีวิตของเด็กหญิงซาลีมา เกิดจากการถูกไฟฟาช็อตจาก
สายไฟฟารั่วตามกระแสน้ํา ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของการไฟฟาสวนภูมิภาคและเทศบาลนครแม
สอด ในฐานะเจาของเสาไฟฟา อุปกรณไฟฟา และเจาของกระแสไฟฟา เปนผูควบคุมและดูและรักษา
เสาไฟฟา อุปกรณ และกระแสไฟฟาซ่ึงเปนวัตถุอันตรายโดยสภาพ และเปนผูมีอาชีพท่ีมีบุคคลากรท่ีมี
ความรูความสามารถตามอาชีพ ตลอดจนมีหนาท่ีตามพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ.
2503 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พึงตองใชความระมัดระวังมิใหเกิดการรั่วไหลของ
กระแสฟา จนเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกประชาชนได แตผูถูกฟองคดีท้ังสองมิไดใชความระมัดระวัง
เชนวานั้นอยางเพียงพอ เปนเหตุใหเกิดเหตุการณไฟฟาช็อตเด็กหญิงซาลีมา จนไดรับบาดเจ็บสาหัส
และเสียชีวิตในเวลาตอมา ถือเปนการทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีรัฐอันเกิด
จากการละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด ผูฟองคดีจึงฟองเรียกคาเสียหายตอผูฟองคดี เปน
จํานวนเงินท้ังสิ้น 6,220,185 บาท อันเปนคาเสียหายท่ีเกิดจากการรักษาพยาบาล การไมสามารถ
ประกอบการงานไดอยางสิ้นเชิง การทนทุกขทรมานนับแตวันเกิดเหตุและไมอาจจะรักษาตัวให
หายขาดได คาเสียหายท่ีผูฟองคดีตองขาดงาน ขาดรายได เม่ือตองออกมาดูแลเด็กหญิงซาลีมา คา
รักษาพยาบาลในอนาคต 
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นางสาวปรีดา ทองชุมนุม ผูชวยเลขาธิการมูลนิธิเพ่ือสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา กลาววา 
คําพิพากษาศาลปกครองพิษณุโลกท่ีใหเทศบาลนครแมสอดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายท่ีเปน
แรงงานขามชาติ นับวาเปนกรณีตัวอยางของการเขาถึงความยุติธรรม ( Access to Justice) เปน
หลักการสําคัญตามรัฐธรรมนูญและหลักการสากล ในคดีนี้ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ตั้งแต
ชั้นพนักงานตํารวจปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัดในการดําเนินการบันทึกประจําวัน ตลอดจนเรียก
หนวยงานท่ีเก่ียวของกับเหตุการณ ซ่ึงรวมท้ังประจักษพยานมาใหปากคํา ซ่ึงทําใหผูเสียหายท่ีเปน
กลุมแรงงานขามชาติท่ีเขามาทํางานในประเทศไทยมีพยานหลักฐานและขอเท็จจริงเพียงพอในการ
ดําเนินการเรียกรองความเปนธรรมตอศาลไทย และเปนการยืนยันวาบุคคลไมวาจะเปนคนไทยหรือ
แรงงานขามชาติทุกคนท่ีอยูในผืนแผนดินไทยยอมไดรับการปกปองและคุมครองตามกฎหมายโดยเทา
เทียมกัน 

รายละเอียดเพ่ิมเติมติดตอ 
นายธนู เอกโชติ ทนายความมูลนิธิเพ่ือสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา โทรศัพท 081-171 8228 และ
นางสาวปรีดา ทองชุมนุม ผูชวยเลขาธิการมูลนิธิเพ่ือสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา 02 277 6882 

ท่ีมา: http://hrdfoundation.org/?p=745 

 

2. องคกรตามรัฐธรรมนูญ  

2.1 ผูตรวจการแผนดิน คือ “องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ”  ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดกลาวในมาตรา 243 วา 

 ผูตรวจการแผนดินมีจํานวนสามคน  

 พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา  

 เปนผูซ่ึงเปนท่ียอมรับนับถือของประชาชน  มีความรอบรูและมีประสบการณในการ

บริหารราชการแผนดิน  วิสาหกิจ  หรือกิจกรรมอันเปนประโยชนรวมกันของ

สาธารณะ และมีความซ่ือสัตยสุจริตเปนท่ีประจักษ 

• อํานาจหนาท่ี  

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  2550 ท่ีไดกําหนดใหผูตรวจการแผนดินมี
อํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้  

ในมาตรา 244 ผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(1) พิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียนในกรณี  

    (ก) การไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาท่ีตามกฎหมายของ
ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนทองถ่ิน 
                 (ข) การปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง ของ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ินท่ีกอใหเกิดความเสียหาย
แกผูรองเรียนหรือประชาชนโดย ไมเปนธรรม ไมวาการนั้นจะชอบหรือไมชอบดวยอํานาจหนาท่ีก็
ตาม  

http://hrdfoundation.org/?p=745
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                  (ค) การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหนาท่ีหรือการปฏิบัติหนาท่ีโดยไมชอบดวย
กฎหมายขององคกร ตามรัฐธรรมนูญและองคกรในกระบวนการยุติธรรม ท้ังนี้ไมรวมถึงการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีของศาล  
                  (ง) กรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
        (2) ดําเนินการเก่ียวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐตาม
มาตรา279* วรรคสาม และมาตรา 280*  
        (3) ติดตาม ประเมินผล และจัดทําขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ รวมตลอดถึง 
ขอพิจารณาเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในกรณีท่ีเห็นวาจําเปน  
        (4) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาท่ีพรอมขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรี สภา
ผูแทนราษฎร และวุฒิสภาทุกป ท้ังนี้ ใหประกาศรายงานดังกลาวในราชกิจจานุเบกษาและเปดเผยตอ
สาธารณะดวย  

การใชอํานาจหนาท่ีตาม (1) (ก) (ข) และ (ค) ใหผูตรวจการแผนดินดําเนินการเม่ือมีการ
รองเรียน เวนแตเปนกรณีท่ีผูตรวจการแผนดินเห็นวาการกระทําดังกลาวมีผลกระทบตอความเสียหาย
ของประชาชนสวนรวมหรือเพ่ือคุมครองประโยชนสาธารณะ ผูตรวจการแผนดินอาจพิจารณาและ
สอบสวนโดยไมมีการรองเรียนได  
 นอกจาหนี้ ตามมาตรา245 ผูตรวจการแผนดินอาจเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาล
ปกครองได เม่ือเห็นวามีกรณีดังตอไปนี้  
        (1) บทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ใหเสนอเรื่องพรอม
ดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ และใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไมชักชา ท้ังนี้ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  
        (2) กฎ คําสั่ง หรือการกระทําอ่ืนใดของบุคคลใดตามมาตรา 244 ( 1) (ก) มีปญหาเก่ียวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ใหเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลปกครอง และให
ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไมชักชา ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง  
**หมายเหตุ** 8 
       มาตรา 279 มาตราทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาท่ี
ของรัฐแตละประเภท ใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมท่ีกําหนดข้ึน  
       มาตราฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง จะตองมีกลไกและระบบในการดําเนินงานเพ่ือใหการ
บังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการ
กระทํา  
       การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตราฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการกระทําผิด
ทางวินัย ในกรณีท่ีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ใหผูตรวจการแผนดินรายงาน
ตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาทองถ่ินท่ีเก่ียวของ แลวแตกรณี และหากเปนการกระทําผิดรายแรง
ใหสงเรื่องใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณาดําเนินการ โดยใหถือ
เปนเหตุท่ีจะถูกถอดถอนจากตําแหนงตามมาตรา 270 

                                                        
8 http://www.ombudsman.go.th/10/3_0.asp 
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        การพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรือแตงตั้งบุคคลใดเขาสูตําแหนงท่ีมีสวนเก่ียวของในการใช
อํานาจรัฐ รวมท้ังการโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคลนั้น 
จะตองเปนไปตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกลาวดวย  
        มาตรา 270 เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามหมวดนี้ ใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาท่ี
เสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการจัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา 279 วรรคหนึ่ง 
และสงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และเจาหนาท่ีของรัฐ มีจิตสํานึกในดาน
จริยธรรม รวมท้ังมีหนาท่ีรายงานการกระทําท่ีมีการฝาฝนประมวลจริยธรรมเพ่ือใหผูท่ีรับผิดชอบใน
การบังคับการใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมตาม
มาตรา 279 วรรคสาม  

ในกรณีท่ีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีลักษณะรายแรงหรือมีเหตุอัน
ควรเชื่อไดวาการดําเนินการของผูรับผิดชอบจะไมเปนไปดวยความเปนธรรม ผูตรวจการแผนดินจะไต
สวนและเปดเผยผลการไตสวนตอสาธารณะก็ได  

 

• ชองทางการใชกลไกศาลปกครองเพ่ือปกปองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

การรองเรียน สามารถทําไดหลายชองทาง ดังตอไปนี้  
 เวปไซด https://www.ombudsman.go.th/epost/ 

 การรองเรียนทางสายดวน 1676 ชองทางโทรศัพทหมายเลข 1676                             
(โทรฟรีท่ัวประเทศ) หรือหมายเลข 0 2141 9100  

 การรองเรียนทางไปรษณีย โดยลงชื่อผูรองเรียน ท่ีอยู โทรศัพท (หรือโทรศัพทใกล

บานท่ีติดตอได) ผูถูกรองเรียน และเหตุท่ีรองเรียน หากตองการปกปดชื่อผูรองเรียน 

ขอใหระบุ สํานักงานฯ จะรักษาเปนความลับอยาง เครงครัด โดยสงไปยัง สํานักงาน

ผูตรวจการแผนดิน ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

อาคารบี ชั้น 5 เลขท่ี 120 หมูท่ี 3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0 2141 9100 หรือ 1676 โทรสาร 0 2143 8341  

 การรองเรียนผานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) หรือสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในเขต

พ้ืนท่ีของผูรองเรียน ซ่ึง ผูตรวจการ แผนดินไดจัดสงเจาหนาท่ีไปรับเรื่องรองเรียนท่ี

อาคารรัฐสภา ในชวงเปดสมัยประชุมสภาดวย  

 รองเรียนผานเครือขายของผูตรวจการแผนดิน ไดแก สภาทนายความ และ
สํานักงาน สาขาของสภา ทนายความท่ัวประเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด และ
สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแก ประชาชน (สคช.) สํานักงาน
อัยการจังหวัด ท่ัวประเทศ  

 การรองเรียนดวยตนเองไดท่ี 

สํานักงานผูตรวจการแผนดิน  ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 
2550 อาคารบี ชั้น 5 เลขท่ี 120 หมูท่ี 3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลัก
สี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0 2141 9100 หรือ 1676 โทรสาร 0 2143 8341  

https://www.ombudsman.go.th/epost/
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ตัวอยางการพิจารณาของผูตรวจการแผนดินท่ีแสดงความเห็นในการปกปองสิทธิของผูตองหา 
จากการจัดแถลงขาวของตํารวจ  
ตัวอยาง เรื่องรองเรียนกรณีการปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 

ตัวอยางท่ี 2 เจาหนาท่ีตํารวจปฏิบัติการตรวจคนนอกเหนือหมายคนของศาล และจัดใหมีการแถลง
ขาวอันเปนการละเมิดสิทธิของผูรองเรียน 

สรุปประเด็น เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2551 ศาลไดออกหมายคนใหกับผูบังคับการตํารวจภูธร
จังหวัด น. เพ่ือใหจัดการคนบานของผูรองเรียน เพ่ือพบและยึดอาวุธปนขนาด . 32 ซ่ึงตอมาในวันท่ี 
18 ตุลาคม 2551 เวลา 05.30 น. เจาหนาท่ีตํารวจ ประมาณ 60 นาย ไดเขาปดลอมและทําการตรวจ
คนบานพักของผูรองเรียน พรอมท้ังไดยึดอาวุธปนและเครื่องกระสุนนอกจากรายการตามท่ีหมายศาล
ระบุไว ซ่ึงเปนของผูรองเรียนและของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยประจําบานพักไปท้ังหมด 8 
รายการ ซ่ึงอาวุธปนท้ังหมดเปนอาวุธมีทะเบียนและไดรับอนุญาตใหมีไวในครอบครองโดยชอบดวย
กฎหมาย การตรวจคนและยึดอาวุธปนของเจาหนาท่ีตรวจดังกลาวจึงเปนการปฏิบัติท่ีไมชอบดวย
กฎหมาย นอกจากนี้ทางเจาหนาท่ีตํารวจยังไดจัดใหมีการแถลงขาวการตรวจยึดอาวุธ โดยใหผู
รองเรียนนั่งรวมแถลงขาวในฐานะผูตองหา และสื่อมวลชนไดแพรภาพดังกลาวไปท่ัวประเทศ ซ่ึงผู
รองเรียนเห็นวา การกระทําดังกลาวเปนการละเมิดสิทธิของผูรองเรียน ทําใหไดรับความเสียหายตอ
ชื่อเสียงและหนาท่ีการงานอยางรายแรง 

ผลการพิจารณา สํานักงานผูตรวจการแผนดินไดมีหนังสือถึงผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค เพ่ือ
ขอใหชี้แจงขอเท็จจริงตามคํารองเรียนในเรื่องดังกลาว ซ่ึงตรวจภูธรภาคไดมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริง 
สรุปไดวา ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด น. เปนผูจัดการตามหมายคนดวยตนเอง ซ่ึงการดําเนินการ
ตรวจคนเปนไปตามกฎหมาย และเรื่องรองเรียนนี้ผูรองเรียนไดมีหนังสือรองเรียนไปยังกรรมาธิการ
ตํารวจ สภาผูแทนราษฎร กรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ดวยโดยผูบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัด น.ไดเขาชี้แจงตอคณะกรรมาธิการแลว สําหรับประเด็นเรื่องการจัดใหมีการแถลง
ขาว ซ่ึงผูตรวจการแผนดินไดขอใหมีการชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมนั้น ตํารวจภูธรภาค ชี้แจงวา การจัด
ใหมีการแถลงขาวตอสื่อมวลชนนั้น ตํารวจภูธรภาค ไดปฏิบัติตามคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติท่ี 
855/2548 ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2548 วัตถุประสงคในการแถลงขาว ก็เพ่ือประชาสัมพันธให
ประชาชนทราบเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของตํารวจ เพ่ือเปนการปองปรามผูกระทําความผิด ผลการ
แถลงขาวจะทําใหประชาชนมองภาพพจนของตํารวจในทางท่ีดีข้ึน และมีความเชื่อม่ันในการปฏิบัติ
หนาท่ีของขาราชการตํารวจ สําหรับกรณีท่ีมีภาพของผูรองเรียนปรากฏสูสาธารณะนั้นเปนการ
บันทึกภาพของสื่อมวลชนเอง มิใชเกิดจากการจัดแถลงขาวของขาราชการตํารวจ ซ่ึงในขณะท่ีผู
บัญชาการตํารวจภูธรภาคกําลังพูดคุยและตรวจสอบอาวุธปนเครื่องกระสุนปนอยูนั้น ไดมีผูสื่อขาวทํา
การบันทึกภาพและนําไปเผยแพรตอสาธารณะ 
        ผูตรวจการแผนดินไดพิจารณาขอกฎหมายท่ีเก่ียวของกับประเด็นการยึดสิ่งของตามหมายคน
ของศาล และคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติท่ีเก่ียวของกับการจัดแถลงขาวแลว พบวา ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 132 (2) วางหลักใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจในการคนเพ่ือ
พบสิ่งของ ซ่ึงมีไวเปนความผิด หรือไดมาโดยกระทําผิด หรือไดใชหรือสงสัยวาไดใชในการกระทําผิด 
หรือซ่ึงอาจใชเปนพยานหลักฐานได แตตองปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยคน  
สําหรับประเด็นการจัดแถลงขาว นั้น สํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีคําสั่งท่ี 465/2550 ลงวันท่ี 15 
สิงหาคม 2550 ยกเลิกความในคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติท่ี 855/2548 ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 
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2548 โดยแกไขเพ่ิมเติมขอความ สรุปวาหามอนุญาตหรือจัดใหสื่อมวลชนทุกแขนงถายภาพ 
สัมภาษณ หรือใหขาวของบุคคล ดังตอไปนี้ 

. ผูตองหาในระหวางการควบคุมของตํารวจท้ังภายในและภายนอกท่ีทําการ หรือสถานีตํารวจ 
        2. เหยื่ออาชญากรรม รวมท้ังภาพท่ีมีลักษณะอุจาดหรือทารุณโหดราย หรือลวงละเมิด

สิทธิสวนบุคคล หรือสงผลกระทบตอชื่อเสียง เกียรติยศและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเวนแตพนักงาน
สอบสวนดําเนินการเพ่ือประโยชนแหงคดี หรือไดรับความยินยอมจากผูตองหา เหยื่ออาชญากรรม
หรือผูเสียหาย 
        ท้ังนี้ เห็นไดวา ตํารวจภูธรจังหวัด น. ไดจัดแถลงขาวอันเปนการขัดแยงกับคําสั่งสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติท่ี 465/2550 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2550 ซ่ึงปรากฏเปนภาพของ ผูรองเรียนในฐานะ
ผูตองหาในหนาหนังสือพิมพหลายฉบับ 
        ผูตรวจการแผนดินไดพิจารณาขอเท็จจริงตามคํารอง เอกสารหลักฐานและคําชี้แจงของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ มีประเด็นใหพิจารณาสองประเด็น กลาวคือ ประเด็นแรก การตรวจยึดสิ่งของ
นอกเหนือจากคําสั่งศาลสามารถกระทําไดหรือไม นั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ไดใหอํานาจพนักงานสอบสวนสามารถตรวจยึดสิ่งของท่ีสงสัยวาไดใชในการกระทําความผิด หรือซ่ึง
อาจใชเปนพยานหลักฐานได การตรวจคนยึดสิ่งของนอกเหนือจากหมายคนท่ีศาลระบุไว พนักงาน
สอบสวนสามารถกระทําไดตามนัยกฎหมายดังกลาว 
         ประเด็นตอมา การแถลงขาวการตรวจยึดอาวุธโดยใหผูรองเรียนรวมแถลงขาวในฐานะ
ผูตองหา เปนการละเมิดสิทธิของผูรองเรียนหรือไม นั้น ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 ไดวางหลักกฎหมายไววาสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ยอมไดรับความ
คุมครอง การกลาวหรือไขขาวแพรหลาย ซ่ึงขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเปน
การละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเปนอยูสวนตัว จะ
กระทํามิได เวนแตกรณีท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะ 
        ดังนั้น การท่ีผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค กับผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด น. มิไดจัดการ
ปองกันมิใหสื่อมวลชนเขาบันทึกภาพของผูรองเรียนในระหวางการตรวจสอบอาวุธปนตามภาพขาวท่ี
ปรากฏ เปนการกระทําท่ีทําใหผูถูกกลาวหาอยูในสภาพเหมือนถูกสังคมตัดสินลวงหนาแลววา เปน
ผูกระทําผิด อันเปนการไขขาวแพรหลาย และนาจะกระทบตอเกียรติยศ ชื่อเสียงของผูรองเรียนใน
ฐานะท่ีเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด กรณีจึงเปนการเขาขาย การปฏิบัติท่ีขัดตอสิทธิข้ัน
พ้ืนฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 
        ผูตรวจการแผนดินพิจารณาแลวจึงใหสํานักงานตํารวจแหงชาติไดพิจารณาตรวจสอบความ
บกพรองและดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีท่ีเก่ียวของแกเจาหนาท่ีตํารวจ ท่ีกอใหเกิดการกระทําท่ีอาจ
เขาขายอันเปนการละเมิดตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน อีกท้ังนาจะเปนการฝาฝนตอคําสั่งของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ          
ท่ีมา: http://www.ombudsman.go.th/10/report3_2.html 
 

 
 
 
 
 

http://www.ombudsman.go.th/10/report3_2.html
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2.2 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ คือ (องคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ) 

• อํานาจหนาท่ี 9 

บทบัญญัติมาตรา 257 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  2550 กําหนดให
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

1. ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

หรืออันไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเปนภาคี และ

เสนอมาตรการการแกไขท่ีเหมาะสมตอบุคคลหรือหนวยงานท่ีกระทําหรือละเลยการกระทําดังกลาว 

เพ่ือดําเนินการ ในกรณีท่ีปรากฏวาไมมีการดําเนินการตามท่ีเสนอ ใหรายงานตอรัฐสภาเพ่ือ

ดําเนินการตอไป  

2. เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีท่ีเห็นชอบตามท่ีมีผูรองเรียนวา 

บทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

3. เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลปกครอง ในกรณีท่ีเห็นชอบตามท่ีมีผูรองเรียนวากฎ 

คําสั่ง หรือการกระทําอ่ืนใดในทางปกครองกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเก่ียวกับความชอบ

ดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง 

4. ฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทนผูเสียหาย เม่ือไดรับการรองขอจากผูเสียหายและเปนกรณีท่ี

เห็นสมควรเพ่ือแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนสวนรวม ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  

5. เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ตอรัฐสภาหรือ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

6. สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน 

7. สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการ องคการเอกชน และ

องคการอ่ืนในดานสิทธิมนุษยชน 

8. จัดทํารายงานประจําปเพ่ือประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนภายในประเทศและเสนอ

ตอรัฐสภา 

อํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  ในการปฏิบัติหนาท่ี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติตองคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมของชาติและประชาชนประกอบดวย และมีอํานาจเรียก
เอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา รวมท้ังมีอํานาจอ่ืนเพ่ือ
ประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ี ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550  จึงเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ีบัญญัติใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจหนาท่ีใน
การเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง รวมท้ังการฟองคดีตอศาลยุติธรรม
แทนผูเสียหายได (ตามขอ 2 – 4 และเปนการ เพ่ิมเติมจากอํานาจหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญ 2540) โดย
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

                                                        
9 http://www.nhrc.or.th/2012/wb/th/contentpage.php?id=2&menu_id=1&groupID=1&subID=2 

http://www.nhrc.or.th/2012/wb/th/contentpage.php?id=2&menu_id=1&groupID=1&subID=2


45 
 

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และท่ีกฎหมายบัญญัติตามลําดับ  
สําหรับบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ี กสม. จะเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตามขอ 2 นั้น หมายถึง
กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติซ่ึงตราข้ึนโดยองคกรท่ีใชอํานาจนิติบัญญัติหรือรัฐสภา หรือกฎหมาย
ท่ีใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติ เชน พระราชกําหนดท่ีไดรับการพิจารณาอนุมัติจาก รัฐสภาแลว 
เปนตน 

• ชองทางการใชกลไกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเพ่ือปกปองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน 

จากขอมูลในเวปไซดของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หัวขอ “ขอควรรูเก่ียวกับเรื่อง
รองเรียน” 10 ระบุวา ประชาชนสามารถรองเรียนปญหาการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนไดตามตามกลไก
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ผูท่ีสามารถรองเรียน คือ  
 ผูถูกละเมิดหรือผูทําการแทน 

 ผูไดรับการปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม 

 องคการเอกชนดานสิทธิมนุษยชนท่ีพบเห็นการละเมิด 

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติหยิบยกเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ 

 
ชองทางการรองเรียน 
 โทรศัพทสายดวน 1377 หรือ 0-2141-3978-83 

 เขียนจดหมายสงไปท่ีตู ปณ. 4 หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือ โทรสาร 0-2143-9578 

ดวยวาจา โดยไปท่ีสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  
 สงขอความผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-mail) ท่ี help@nhrc.or.th 

 สงเรื่องรองเรียนผานองคการเอกชนดานสิทธิมนุษยชน ตามท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติกําหนด 

 สงเรื่องรองเรียนโดยตรงถึงกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือเจาหนาท่ีสํานักงาน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
การรองเรียนเปนหนังสือตองมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ชื่อ-ชื่อสกุล / ท่ีอยู ของผูรองเรียนหรือผูทําการแทน ท่ีสามารถติดตอกลับได 

                                                        
10 http://www.nhrc.or.th/2012/wb/th/contentpage.php?id=24&menu_id=2&groupID=3&subID=22 

mailto:help@nhrc.or.th
http://www.nhrc.or.th/2012/wb/th/contentpage.php?id=24&menu_id=2&groupID=3&subID=22
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 ชื่อ-ชื่อสกุล ของบุคคลหรือหนวยงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีไมเปนธรรม / กระทําการใหเกิดความ

เดือดรอน / หรือเปนผูละเมิดสิทธิ 

 รายละเอียดการกระทําหรือเหตุการณท่ีประสบปญหาเดือดรอน / ไดรับการปฏิบัติท่ีไมเปน

ธรรม / หรือมีการละเมิดสิทธิ 

 ลายมือชื่อผูรองหรือผูทําการแทนท่ีไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากผูมีสิทธิยื่นคํารอง 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 2.3 แสดงผังการปฏิบิตหนาท่ีตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
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ท่ีมา:  

http://www.nhrc.or.th/2012/wb/th/contentpage.php?id=26&menu_id=2&groupID=3&subID=24 

 

http://www.nhrc.or.th/2012/wb/th/contentpage.php?id=26&menu_id=2&groupID=3&subID=24
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ตัวอยางการรายงานท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดเสนอตอรัฐสภากรณีสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 67  
มาบตาพุด: รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและพัฒนาอุตสาหกรรม11 
 สืบเนื่องจากโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออก นับแตพ.ศ.2524 ไดพัฒนาเปนนิคม
อุตสาหรรม และเมืองอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ในปพ.ศ.2532 โดยนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
จังหวัดระยอง เปนหนึ่งในการพัฒนาดังกลา ประเด็นท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีเรียกรองอยางตอเนื่อง คือ 
ขอใหภาครัฐแกไขปญหามลพิษทางน้ําและอากาศ อันเนื่องจากการประกอบอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี การ
ขาดแคลนน้ําดื่มและน้ําใช การขาดระบบสาธารณูโภคและบริการสาธารณสุขท่ีสามารถรองรับจํานวน
ประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน ท้ังท่ีเปนประชากรในพ้ืนท่ีและประชากรแฝง ซ่ึงรัฐบาลไดมีความพยายาม
แกปญหามาบตาพุด กลาวคือ พ.ศ.2550 ไดนําระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมมาใช แตปญหาก็ยัง
ไมไดรับการแกไขอยางเปนรูปธรรม ประชาชนจึงรวมตัวกันยื่นฟองตอศาลปกครอง 
 ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2552 ศาลปกครองมีคําสั่งใหดําเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษ
ตามท่ีกฎหมายกําหนดภายใน 45 วัน รวมท้ังมีคําสั่งคุมครองชั่วคราว 76 โครงการ และเรงรัดให
ภาครัฐปฏิบัติ ตามมาตรา 67 วรรค 2 แหงรัฐธรรมนูญโดยเครงครัด ตอมาเม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 
2552 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ไดแตงตั้งคณะกรรมการแกไขปญหาการปฏิบัติ ตาม
มาตรา 67 วรรค2 หรือคณะกรรมการรวม 4 ฝาย ซ่ึงไดมีขอเสนอตอรัฐบาลเก่ียวกับการกําหนด
ประเภทโครงการ หรือกิจการท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ท้ังทางดานคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จํานวน 18 รายการ เม่ือรัฐบาลไดรับขอเสนอของ
คณะกรรมการรวม 4 ฝาย แทนท่ีจะปฏิบัติตามรัฐบาล แตกลับแตงตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ตามพระราชบัญญัติสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 และไดออกประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ สําหรับโครงการหรือ
กิจการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ท่ีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะตองจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ.2553 ตามกฎหมายนี้ โดยประกาศดังกลาวไดกําหนดประเภท
โครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงเพียง 11 ประเภท (จากเดิม 18 
ประเภท) จึงมีโครงการหรือกิจการอีกจํานวนมากท่ีอาจมีผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง แตไมเขา
ขายตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  
 โดยท่ีปญหาผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมกรณีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเปน
ปญหาท่ีชุมชนในหลายพ้ืนท่ีท่ัวประเทศประสบและไดรับความเดือดรอนในลักษณะเดียวกัน กสม.จึง
ไดศึกษาและจัดทํารายงานขอเสนอแนะของ กสม.ตอกรณีรองเรียนของเครือขายประชาชนภาค
ตะวันออก ซ่ึงมีขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือปองกันและแกไขปญหาอยางยั่งยืน  
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายขางตน แบงเปน 3 ประเด็น คือ  

1. การปฏิบัติตามพันธกรณีในการเคารพสิทธิของประชาชน : รัฐควรทบทวน ปรับปรุง ประกาศ

กระทรวงฯฉบับนี้ ใหครอบคลุมประเภทโครงการท่ีอาจมีผลกระทบรุนแรงตอชุมชน และควร

ทบทวนประเภทโครงการทุก 2 ป 

                                                        
11 รายงานประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2553-2554 
หนา 43-44 
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2. การปฏิบัติหนาท่ีตามพันธกรณีในการปกปองสิทธิฯ : รัฐควรปรับปรุงระบบ กลไก 

กระบวนการทํา และวิธีการตรวจสอบ EIA/HIA ท่ีโปรงใส และนาเชื่อถือ คํานึงถึงความสมดุล

ระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจและการอนุรักษสิ่งแวดลอม และ 

3. การปฏิบัติตามพันธกิจการดําเนินมาตรการท่ีทําใหสิทธิของประชาชนเกิดผล : รัฐควรสงเสริม

สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกระดับและทุกมิติ ตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 87 เรงนําเครื่องมือการประเมินผลกระทบทาง

กฎหมาย (Regulatory Impact Assessment-RIA) มาใช และทบทวนการใชตัวชี้วัดอ่ืนๆ 

ในการวัดผลสําเร็จของการพัฒนาประเทศ โดยไมอิงแตเฉพาะตัวชี้วัดผลิตภัณฑมวลรวใน

ประเทศ(GDP) ซ่ึงเนนการวัดดานเศรษฐกิจเทานั้น  
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กลไกระดับภูมิภาค 
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2.2 กลไกสําหรับตรวจสอบติดตามสิทธิมนุษยชนอาเซียน 
ประชาคมอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ( The Association 

of South East Asian Nations (ASEAN) คือกลุมประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ประกอบดวยประเทศ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา 
ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม ในกฎบัตรอาเซียนขอ 14 ระบุวาประเทศสมาชิกไดใหคําม่ัน
สัญญาวาจะรวมกันกอตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนระดับอาเซียนข้ึน อีกท้ังยังอธิบายกลไกสิทธิมนุษยชนใน
ระดับอาเซียนนั้นมีอํานาจหนาท่ี โครงสราง และอํานาจ นอกจากนี้ยังไดใหแนวทางการในการมีสวน
รวมของภาคประชาชนกับกลไกนี้ 
 

กลไกสําหรับติดตามตรวจสอบสิทธิมนุษยชนระดับอาเซียน 
 
 

 

คณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวา
ดวยสิทธิมนุษยชน   
(ASEAN Inter-Governmental Commission 
on Human Rights - AICHR) 
 

คณะกรรมาธิการอาเซียนวาดวยการสงเสริม
และคุมครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก  
(ASEAN Commission  
for the Protection of Human Rights of 
Women and Children -ACWC) 

 
 นอกเหนือจากกลไกคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน และ
คณะกรรมาธิการอาเซียนวาดวยการสงเสริมและคุมครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ยังมีสนธิสัญญาท่ีเก่ียว
ขอแตยังไมถือวาอยูในระดับเดียวกับ  2 กลไกขางตน คือ ปฏิญญาสมาคมประชาชาติเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตวาดวยการคุมครองและการสงเสริมสิทธิของแรงงานขามชาติ  (ACMW) ท่ี
ทํางานเพ่ือเสนอแนวทางในคุมครองและสงเสริมสิทธิแรงงาน  

1. คณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน  
(ASEAN Inter-Governmental Commission on Human Rights -AICHR) 

AICHR เปนองคกรท่ีกอตั้งข้ึนเม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ.2552 มีลักษณะเปนองคกรปรึกษาหารือ
ระหวางรัฐบาล และดําเนินการกอตั้งสถาบันท่ีมีหนาท่ีในการสงเสริมและปกปองสิทธิมนุษยชนใน
อาเซียน โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี1้1

12 

• เพ่ือสงเสริมและปกปองสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของประชาชนอาเซียน 

• เพ่ือรักษาสิทธิของประชาชนอาเซียนท่ีจะอยูอยางสันติ มีศักดิ์ศรี และเจริญรุงเรือง 

• เพ่ืออุทิศท่ีจะตระหนักถึงจุดประสงคของอาเซียนท่ีบัญญัติไวในกฎบัตรอาเซียนเพ่ือท่ีจะ
สนับสนุนความม่ันคง และความกลมกลืนในภูมิภาค ความเปนมิตร และความรวมมือระหวาง
ประเทศอาเซียน ตลอดจนความปลอดภัย การทํามาหากิจ สวัสดิการและการมีสวนรวมของ
ประชาชนอาเซียนในกระบวนการสรางประชาคมอาเซียน 

                                                        
12 Section 1, Terms of Reference, ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights 



52 
 

• เพ่ือสนับสนุนสิทธิมนุษยชนในบริบทของภูมิภาค รับรูถึงลักษณะเฉพาะท้ังระดับประเทศและ
ระดับภูมิภาค ตลอดจนเคารพในพ้ืนฐานทางศาสนา ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมท่ีแตกตาง
กัน และตระหนักถึงความสมดุลระหวางสิทธิและความรับผิดชอบ 

• เพ่ือขยายความรวมมือระดับภูมิภาคในลักษณะชื่นชมความพยายามระดับชาติและระดับ
นานาชาติในการสนับสนุนและปกปองสิทธิมนุษยชน 

• ยืนยันในมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติตามท่ีบัญญัติในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน ปฏิญญาและแผนปฏิบัติการเวียนนา และสวนสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติอ่ืนๆท่ี
อาเซียนมีสวนรวม 

 
องคประกอบ 
 ตามท่ี AICHR เปนองคกรระหวางรัฐบาล องคกรปรึกษาหารือระหวางผูแทนจากรัฐภาคี
สมาชิก ผูแทนของแตละประเทศมีวาระ 3 ป และสามารถดํารงตําแหนงตอเนื่องไดอีก 1 วาระ ผูแทน
รัฐภาคีสมาชิกนั้นเปนผูท่ีไดรับการแตงตั้งจากรัฐบาลของแตละประเทศ 
 
 การแตงตั้งผูแทนรัฐบาลเพ่ือเปนผูแทนจากรัฐภาคีสมาชิกของ  AICHR นั้น รัฐสมาชิกตอง
พิจารณาถึงความเทาเทียมทางเพศสภาวะ ความซ่ือสัตยสุจริตและความสามารถในดานสิทธิมนุษยชน
12

13 ขอบเขตการทํางานของ AICHR ยังใหคําขอเสนอแนะใหประเทศสมาชิกไดรวมปรึกษากับกลุมผูมี
สวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของในการเลือกผูแทนประเทศ  
 
อํานาจหนาท่ี  
อํานาจหนาท่ีของ AICHR มีดังตอไปนี้13

14 

• พัฒนายุทธศาสตรระยะยาวในการสงเสริมและคุมครอง สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ัน
พ้ืนฐาน เพ่ือเสริมการสรางประชาคม อาเซียน  

• พัฒนาปฏิญญาอาเซียนดานสิทธิมนุษยชน ซ่ึงจะนําไปสู การกําหนดความรวมมือดานสิทธิ
มนุษยชนท่ีประกอบไปดวย อนุสัญญาตางๆ ดานสิทธิมนุษยชนของอาเซียนและตราสารอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของกับสิทธิมนุษยชน  

• สงเสริมความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนในหมูประชาชน อาเซียนโดยผานการศึกษา วิจัย
และการเผยแพรขอมูล 

• สนับสนุนการสรางเสริมศักยภาพเพ่ือใหการดําเนินการตาม พันธกรณีตามสนธิสัญญา
ระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน ท่ีผูกพันรัฐสมาชิกอาเซียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

• สงเสริมใหรัฐสมาชิกอาเซียนพิจารณาภาคยานุวัตรและให สัตยาบันตอตราสารระหวาง
ประเทศดานสิทธิมนุษยชน   

• สงเสริมการดําเนินการอยางเต็มท่ีพันธกรณีตามตราสาร ของอาเซียนท่ีเก่ียวของกับสิทธิ
มนุษยชน  

                                                        
13 Section 5, Terms of Reference, ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights 
14 Section 4, Terms of Reference, ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights 
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• ใหบริการใหคําปรึกษาและใหความชวยเหลือทางเทคนิค เรื่องสิทธิมนุษยชนแกองคกรความ
รวมมือเฉพาะดานของอาเซียน ตามท่ีไดรับการรองขอ  

• รวมสนทนาและปรึกษาหารือกับองคกรอาเซียนอ่ืนๆ และ องคภาวะท่ีมีความสัมพันธกับ
อาเซียน ซ่ึงรวมถึงองคกรภาค ประชาสังคมและผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ ตามท่ีระบุไวใน 
หมวดท่ี 5 ของกฎบัตรอาเซียน  

• ปรึกษาหารือตามความเหมาะสมกับสถาบันและองคกร ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และ
ระดับนานาชาติท่ีเก่ียวของกับ การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน  

• ไดรับขอมูลจากรัฐสมาชิกเก่ียวกับการสงเสริมและคุมครอง สิทธิมนุษยชน  

• พัฒนามุมมองและทาทีรวมกันเก่ียวกับประเด็นสิทธิมนุษยชน ท่ีเปนผลประโยชนของ
อาเซียน  

• จัดทําการศึกษาเก่ียวกับประเด็นเฉพาะดานของสิทธิมนุษยชน ในอาเซียน  

• เสนอรายงานประจําปเก่ียวกับกิจกรรมของคณะกรรมาธิการฯ หรือรายงานอ่ืนๆ หากเห็นวา
มีความจําเปน ตอท่ีประชุมรัฐมนตรี ตางประเทศอาเซียน 

ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายจากท่ีประชุมรัฐมนตรี ตางประเทศอาเซียน   
 
 
ชองทางการเขาไปมีสวนรวมกับกลไก AICHR ของภาคประชาสังคม 

• กลุมภาคประชาสังคมสามารถเขาไปมีสวนรวมกับ AICHR ไดหลายชองทาง ดังนี้ 
o สื่อสารกับประธาน AICHR 
o สื่อสารกับผูแทนประจําประเทศ AICHR  
o สื่อสารกับเลขาธิการอาเซียน 

 
 
 
 
 
 

• AICHR ไดจัดการประชุมปรึกษาหารือระดับภูมิภาคกับคณะผูแทนประเทศในคณะกรรมธิการ
ระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน รวมกับอคกรภาคประชาสังคมระดับภูมิภาค
และระหวางประเทศ  วาดวยเรื่องปฏิญญาอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน (AHRD) จัดข้ึนเม่ือ
วันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2555 ณ กัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย  และวันท่ี 12 กันยายน 
พ.ศ.2555 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส  

 

• นอกจากนี้ AICHR ไดรวมกับผูเชี่ยวชาญในภูมิภาคจากประเทศอินโดนีเซีย ฟลิปปนส และ
ไทย เพ่ือคนหาแนวคิดท่ีจะเพ่ิมเติมลงในปฏิญญาอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน  (AHRD) 
ตั้งแตมีการกอตั้ง AICHR ไดมีการจัดประชุมไปแลว 3 ครั้ง รวมกับคณะทํางานอาเซียนวา

คณะทํางานสิทธิมนุษยชน – องคกร  Indonesian NGO Coalition for 
International Human Rights Advocacy (HRWG) ในประเทศอินโดนีเซียไดสง
จดหมายแสดงขอกังวลใหกับประธานAICHR และผูแทนAICHA ในกรณีการตองโทษ
จําคุกของ บรรณาธิการหนังสือ คือ นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข และการหายตัวไป
ของผูนําชุมชนในประเทศลาว คือนายสมบัติ สมพร  
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ดวยสิทธิมนุษยชน คณะทํางานนี้มีคําอธิบายอยูใน ภาคผนวกของ ASEAN Charter as 
‘other stakeholders in ASEAN’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. คณะกรรมาธิการอาเซียนวาดวยการสงเสริมและคุมครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก 
ASEAN Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Women 
and Children (ACWC) 

คณะกรรมมาธิการ ACWC กอตั้งข้ึนเม่ือเดือนเมษายน พ.ศ.2553 คณะกรรมาธิการนี้เปนองคกร
ระหวางรัฐท่ีเปนท่ีปรึกษาเชนเดียวกับ AICHA โดยจัดตั้งข้ึนเพ่ือสงเสริมสวัสดิภาพ การพัฒนาและการ
มีสวนรวมของผูหญิงและเด็กในอาเซียนและมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้14

15 

• เพ่ือสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของสตรีและเด็กในอาเซียน 
โดยคํานึงถึงความแตกตางทางดานประวัติศาสตร ทางดานสังคม วัฒนธรรม การเมือง 
ทางดานศาสนาและทางดานเศรษฐกิจ ในภูมิภาค และคํานึงถึงความสมดุลระหวางสิทธิและ
ความรับผิดชอบ  

• เพ่ือยึดถือ สงเสริม คุมครอง เคารพ และเติมเต็มซ่ึงสิทธิของสตรีและเด็กในอาเซียนเพ่ือไดใช
ชีวิตอยางสันติ เสมอภาค ความยุติธรรม มีศักดิ์ศรีและมีความรุงเรือง 

• เพ่ือสงเสริมสวัสดิภาพ การพัฒนา การเสริมสรางพลังอํานาจ และการมีสวนรวมของสตรีและ
เด็ก ในกระบวนการสรางประชาคมอาเซียน ซ่ึงจะชวยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคของ
อาเซียนตามท่ีระบุไวในกฎบัตรอาเซียน   

• เพ่ือเสริมความเขมแข็งในดานความรวมมือระดับภูมิภาคและนานาชาติตอความพยายามใน
การการสงเสริมและคุมครองสิทธิสตรีและเด็ก  

                                                        
15 Section 2, Terms of Reference of the ASEAN Commission for the Promotion and Protection of 
the Rights of Women and Children (ACWC) 

 

ติดตอ ผูแทนไทยในคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียน
วาดวยสิทธิมนุษยชน (ปจจุบัน พ.ศ.2556-2558) 
ดร.เสรี นนทสูติ 
Email: sernon@gmail.com 
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ  
1193  อาคารExim ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย 
โทรศัพท 02 714 5555 โทรสาร 02 619 5961 
 รายละเอียดเพ่ิมเติม http://aichr.org/ 

mailto:sernon@gmail.com
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• เพ่ือยึดถือสิทธิมนุษยชน ตามท่ีระบุไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ปฏิญญาและ
แผนปฏิบัติการเวียนนา อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ 
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 
หรือCEDAW), อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child หรือ
CRC) แผนปฏิบัติการปกก่ิง (Beijing Platform for Action- BPFA)  โลกท่ีเหมาะสมสําหรับ
เด็ก (World Fit for Children) กฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ  ( International 
Humanitarian Law) และตราสารอ่ืนๆดานสิทธิมนุษยชน เครื่องมือวาดวยสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศอ่ืน ๆ และปฏิญญาระดับภูมิภาคท่ีเก่ียวของกับสิทธิสตรีและสิทธิเด็กอ่ืน ๆ 
ท่ีประเทศอาเซียนรวมเปนภาคี 

• เพ่ือสงเสริมเสถียรภาพและความสมานฉันทของภูมิภาค มิตรภาพ และความรวมมือระหวาง
ประเทศสมาชิกอาเซียน  

องคประกอบ 
ACWC ประกอบดวยผูแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน แตละประเทศตองแตงตั้งผูแทน

จํานวน 2 คน คือ ผูแทนดานสิทธิสตรี และผูแทนดานสิทธิเด็ก ผูแทนมีวาระ 3 ป และสามารถดํารง
ตําแหนงตอเนื่องไดอีก 1 วาระ 

เม่ือมีการแตงตั้งผูแทนใน ACWC ประเทศสมาชิกอาเซียนตองสงประเด็นขอกังวลในประเด็น
สิทธิสตรีและสิทธิเด็ก รวมถึงประเด็นความเทาเทียมทางเพศ 15

16 ตากขอตกลงรวม ประเทศสมาชิก
อาเซียนตองนําหลักความโปรงใส เปดกวาง มีสวนรวม และกระบวนการท่ีครอบคลุมไปประยุกตใช
เพ่ือเปนแนวทางในการเลือกผูแทน ACWC. 
 
ขอบเขตและอํานาจหนาท่ี 
ขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของ ACWC มีดังตอไปนี้16

17 

• เพ่ือสงเสริมการดําเนินการตามตราสารระหวางประเทศ ตราสารของอาเซียนและตราสารอ่ืน 
ๆ ท่ีเก่ียวของกับสิทธิสตรีและเด็ก 

• เพ่ือกําหนดนโยบาย แผนงานและยุทธศาสตรเชิงนวัตกรรม เพ่ือสงเสริมและคุมครองสิทธิ
สตรีและเด็กท่ีจะเอ้ือประโยชนตอการสรางประชาคมอาเซียน  

• เพ่ือสงเสริมใหสาธารณชนมีความตระหนักและมีความรูเก่ียวกับสิทธิสตรีและเด็กในอาเซียน  

• เพ่ือเปนปากเปนเสียงแทนสตรีและเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมบุคคลดอยโอกาสท่ีสุดและ
กลุมชนชายขอบ ตลอดจนกระตุนใหประเทศสมาชิกปรับปรุงสถานภาพสตรีและเด็กและ
กลุมบุคคลดังกลาว  

                                                        
16 Section 6, Terms of Reference of the ASEAN Commission for the Promotion and Protection of 
the Rights of Women and Children (ACWC) 
17 Section 5, Terms of Reference of the ASEAN Commission for the Promotion and Protection of 
the Rights of Women and Children (ACWC) 
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• เพ่ือสรางศักยภาพของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของในทุกระดับ อาทิ ระดับบริหาร ฝาย
กฎหมาย ฝายตุลาการ/ศาล ภาคประชาสังคม ผูนําชุมชน กลไกดานสตรีและเด็ก   

• เพ่ือชวยเหลือ เม่ือมีการรองขอจากประเทศสมาชิก ในการเตรียมรายงานผลการดําเนินงาน
ตาม CEDAW และ CRC, the Human Rights Council’s Universal Periodic Review 
(UPR) และรายงานของสนธิสัญญาอ่ืนๆ  เฉพาะในสวนท่ีมีความเก่ียวของกับสิทธิสตรีและ
เด็กในอาเซียน  

• เพ่ือชวยเหลือ เม่ือมีการรองขอจากประเทศสมาชิก ในการดําเนินงานตามขอสังเกตสรุป 
(Concluding Observations) ของคณะกรรมการ CEDAW และ CRC รวมท้ังสนธิสัญญา
อ่ืนๆ ท่ีมีประเด็นเก่ียวของกับสิทธิสตรีและเด็ก  

• เพ่ือกระตุนสมาชิกอาเซียนใหมีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจําแนกเพศ อายุ ฯลฯ ท่ี
เก่ียวกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิสตรีและเด็ก 

• เพ่ือสงเสริมการศึกษาและวิจัยท่ีเก่ียวกับสถานการณและความเปนอยูท่ีดีของสตรีและเด็ก 
จุดมุงหมายเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือสิทธิสตรีและเด็กท่ีมีประสิทธิภาพ 

• เพ่ือกระตุนประเทศสมาชิกใหมีการประมวลเปนระยะ เก่ียวกับงานดานกฎหมาย กฎระเบียบ 
นโยบาย และการปฏิบัติเพ่ือสิทธิสตรีและเด็ก 

• เพ่ือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหวางประเทศสมาชิก ในสวนท่ีเก่ียวกับประสบการณ และ
การปฏิบัติท่ีดี รวมท้ังในประเด็นหัวขอตาง ๆ ท่ีเก่ียวพันกับสถานการณ และความเปนอยูท่ีดี
ของสตรีและเด็ก และเพ่ือสงเสริมการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพตามขอบัญญัติของ 
CEDAW และ CRC โดยการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางกัน  การจัดสัมมนา 
และการจัดประชุม  

• เพ่ือนําเสนอและสงเสริมมาตรการ กลไก และยุทธศาสตรท่ีเหมาะสม ในดานการปองกันและ
ขจัดการละเมิดสิทธิสตรีและเด็กในทุกรูปแบบ รวมถึงการคุมครองผูท่ีตกเปนเหยื่อการละเมิด 

• เพ่ือกระตุนประเทศสมาชิกใหมีการพิจารณาเขาเปนภาคี และใหสัตยาบัน ตราสารดานสิทธิ
มนุษยชนระหวางประเทศ ท่ีมีสวนเก่ียวของกับสิทธิเด็กและสตรี 

• เพ่ือสนับสนุนการมีสวนรวมของสตรีและเด็กในอาเซียน ในกระบวนการเจรจา และหารือ ใน
อาเซียน ในสวนท่ีเก่ียวกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็กและสตรี  

• เพ่ือใหบริการดานคําปรึกษาใหแกองคกรอาเซียนในสาขาความรวมมือดานตาง ๆ เม่ือมีการ
รองขอ ในประเด็นท่ีเก่ียวกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็กและสตรี 

• เพ่ือดําเนินงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากผูนําอาเซียนหรือรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนใน
สวนท่ีเก่ียวของกับสิทธิเด็กและสตรี  
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ลําดับความสําคัญของประเด็นการดําเนินงาน  
ACWC ไดระบุประเด็นในการชวยเหลือ ดังตอไปนี้  

• การขจัดความรุนแรงในครอบครัวตอสตรี 

• ขจัดการเลือกปฎิบัติตอสตรีผูดอยโอกาสในรูปแบบตางๆ 

• ความเทาเทียมทางเพศและการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

• การคาหญิง 

• การทองไมพรอมและการคุมกําเนิด 

• การมีสวนรวมของผูหญิงในระดับกําหนดนโยบายและการตัดสินใจ การปกครองบานเมือง
และประชาธิปไตย  

• ผูหญิงผูอยูรวมกับเชื้อและไดรับผลจากชั้น  HIV and AIDS 

• ผลกระทบทางสังคมของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากศท่ีสงผลตอผูหญิง 

• ผูหญิงท่ีอยูในพ้ืนท่ีภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

• สงเสริมสิทธิทางเศรษฐกิจของผูหญิงตามแนวคิดการทําความยากจนใหเปนของหญิง  
(feminization of poverty) 

• สิทธิสตรีในการถือครองท่ีดินและทรัพยสิน 

• การเลือกปฏิบัติตอผูหญิง ดวยเหตุแหงเชื้อชาติ สัญชาติ การปกครอง และนโยบายท่ี
เก่ียวของ 

 

ติดตอ ผูแทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนวาดวยการสงเสริมและคุมครองสิทธิสตรีและ
สิทธิเด็ก(ACWC) คนปจจุบัน 
 
นางกานดา วัชราภัย  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  
1034 ถนนกรุงเกษม แขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100  
โทรศัพท 02 653 6436-9 โทรสาร 02 356 0538 
Email: kanda.v@m-society.go.th 
 
Dr. SaisureeChutikul 
Committee UNCEDAW, Former Committee UNCHRC 
118 ซอยอุลิส สุขุมวิทย 4 กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท 02 252 8343 โทรสาร 02 251 2759 
Email: schutikul@hotmail.com 
รายละเอียดเพ่ิมเติม  
http://www.asean.org/communities/asean-socio-cultural-
community/category/acwc 
 

mailto:kanda.v@m-society.go.th
mailto:schutikul@hotmail.com
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ปฏิญญาสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใตวาดวยการคุมครองและการสงเสริมสิทธิของ
แรงงานขามชาติ (ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN 
Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers - 
ACMW) 

ในป พ.ศ.2550 ไดมีการประกาศ ปฏิญญาอาเซียนวาดวยการคุมครองและการสงเสริมสิทธิ
ของแรงงานขามชาติ ข้ึน ชวงเวลาเดียวกันนั้นเองท่ีคณะกรรมการอาเซียนไดจัดตั้งคณะกรรมการ
ปฏิบัติงานตามปฏิญญาอาเซียนวาดวยการคุมครองและการสงเสริมสิทธิของแรงงานขามชาติ 
คณะกรรมการกอตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้  

• ประกันวาประสิทธิผลของการปฏิบัติตามขอตกลงในปฏิญญญา  

• เอ้ืออํานวยการพัฒนาเครื่องมือระดับอาเซียนเพ่ือปกปองและคุมครองสิทธิของแรงงานขาม
ชาติ 

 
องคประกอบและอํานาจหนาท่ี  

คณะกรรมการ ACMW ประกอบดวยผูแทนอาวุโสจากแตละประเทศสมาชิก และผูแทนจาก
เลขาธิการอาเซียน ซ่ึงไดรับการชวยเหลือโดยผูแทนจากหนวยงานภาครัฐของแตละประเทศ อํานาจ
หนาท่ีของ ACMW มีดังตอไปนี้ 

• แสวงหาวิธีการตางๆเพ่ือใหเกิดการบรรลุผลตามวัตถุประสงคของปฏิญญา 

• อํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานท่ีดีท่ีสุดสําหรับอาเซียน ท่ี
เก่ียวของกับการสงเสริมและปกปองสิทธิของแรงงานขามชาติ 

• สงเสริมการทํางานรวมกันในภูมิภาคและทวิภาคี และชวยเหลือในเรื่องท่ีเก่ียวของกับสิทธิ
ของแรงงานขามชาติ 

• อํานวยความสะดวกการแบงปนขอมูลเรื่องแรงงานขามชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุง
นโยบายและแนวทางในการสงเสริมและปกปองสิทธิแรงงานขามชาติท้ังในประเทศท่ีสงและ
รับแรงงาน 

• กระตุนองคกรระหวางประเทศ องคกรนานาชาติ และประเทศอ่ืนๆ ใหเคารพหลักการและ
เพ่ิมการสนับสนุนและชวยเหลือการดําเนินการของมาตรการตางๆท่ีมีอยูในปฏิญญา 

• สงเสริมความกลมกลืนของกลไกการทํางานรวมกันระหวางประเทศท่ีสงแรงงานและรับ
แรงงาน ในการสงเสริมและปกปองสิทธิของแรงงานขามชาติ เพ่ือใหเปนไปตามขอตกลงของ
อาเซียนท่ีระบุไวในขอท่ี 17 ของปฏิญญา 

• ทํางานอยางใกลชิดกับกองเลขานุการอาเซียน ในการเตรียมการรายงานของเลขาธิการ
อาเซียนตอการประชุมสุดยอดอาเซียน 

• ทํางานเพ่ือการพัฒนาเครื่องมือของอาเซียนในการปกปองและสงเสริมสิทธิแรงงานขามชาติ 
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ติดตอ ผูแทนไทยในปฏิญญาสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใตวาดวยการคุมครอง
และการสงเสริมสิทธิของแรงงามขามชาติ (ACMW)  
Focal Points of the Committee 
 
คุณกมล  สวัสดิ์ชูแกว 
ผูอํานวยการสํานักระหวางประเทศ  
กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท 02 232 1329 โทรสาร 02 248 2027 
 
Ms. Prapaipan Lumchan 
เจาหนาท่ีแรงงาน  
โทรศัพท 02 232 1326 โทรสาร 02 248 2027, 02 643 4462 
Email: prapaipan44@hotmail.com 
 
Ms. Pimpaporn Thitayanun;  
Email: pthitayanun@yahoo.com 
 

mailto:prapaipan44@hotmail.com
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กลไกระดับนานาชาต ิ
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2.3 กลไกติดตามตรวจสอบสิทธิมนุษยชนภายใตระบบองคการสหประชาชาติ(UN) 
กลไกติดตามตรวจสอบขององคการสหประชาชาติหรือเราเรียกยอๆวา “กลไกยูเอ็น (UN)” 

นั้นแบงเปน 2 ประเภทคือ กลไกสนธิสัญญาสหประชาชาติ และ กลไกกฎบัตรสหประชาชาติ 
 

แผนภาพท่ี 2.4 แสดง กระบวนการติดตามตรวจสอบสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ 
 

กระบวนการติดตามตรวจสอบสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ 
 
 
 

กลไกสนธิสัญญาสหประชาชาติ                    
(Treaty based Mechanisms) 

 

 กลไกกฎบัตรสหประชาชาติ 
(Charter based Mechanisms) 

 

    

1. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (CCPR) 
2. คณะกรรมการกติการะหวางประเทศวาดวย

สิทธิเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (CESCR) 
3. คณะกรรมการอนุสัญญาวาดวยเลือกปฏิบัติ

ทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ  (CERD) 
4. คณะกรรมการอนุสัญญาวาดวยการขจัดการ

เลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ(CEDAW) 
5. คณะกรรมการอนุสัญญาวาดวยการตอตานการ

ทรมาน (CAT) 
6. คณะกรรมการอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (CRC) 
7. คณะกรรมการอนุสัญญาวาดวยการคุมครอง

สิทธิของแรงงานโยกยายถ่ินและครอบครัว 
(CMW) 

8. คณะกรรมการอนุสัญญาวาดวยสิทธิของคน
พิการ (CRPD) 

9. คณะกรรมการอนุสัญญาวาดวยการปองกันมิให
บุคคลหายสาบสูญโดยถูกบังคับ  (CED) 

 กระบวนการทบทวน
สถานการณสิทธิมนุษยชน 

(Universal Periodic 
Review -UPR) โดยคณะ
มนตรีสิทธิมนุษยชนแหง
สหประชาชาติ (HRC) 

 
 

กลไกพิเศษ 
(Special Procedures)  เชน 
ผูเชี่ยวชาญอิสระดานสิทธิ
มนุษยชน ผูท่ีไดรับมอบหมาย
ใหรายงานและใหขอเสนอแนะ
จากมุมมองรายประเด็นหรือ
รายประเทศ  
    รายประเด็นท่ีมอบหมายมี  
จํานวน 36 รายประเด็น เชน 
สิทธิในท่ีอยูอาศัยท่ีเพียงพอ 
เสรีภาพจากการถูกจับกุมคุมขัง
โดยพลการ สิทธิในการศึกษา
เสรีภาพจากการบังคับใหหาย
สาบสูญโดยไมสมัครใจ ความ
ปลอดจากการวิสามัญ
ฆาตกรรม เปนตน 
     ท่ีมอบหมายมีจํานวน 13 
ประเทศ เชน ประเทศกัมพูชา 
เมียนมาร ซูดาน ซีเรีย เปนตน   
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1. กลไกสนธิสัญญาสหประชาชาติหรือคณะกรรมการสนธิสัญญา  
(Treaty-based mechanisms or Treaty Bodies) 

ในกรอบสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศนั้นมีสนธิสัญญาระหวางประเทศท่ีไดพัฒนาข้ึนมาเพ่ือ
สงเสริมและปกปองสิทธิมนุษยชนดวยกัน จํานวน 9 ฉบับ ดังตอไปนี้  

• อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกประติบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ค.ศ.1965           
(The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination) 

• กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966                              
(The International Covenant on Civil and Political Rights) 

• กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ.1966                
(The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) 

• อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ ค.ศ.1979                         
(The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women) 

• อนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติหรือลงโทษท่ีโหดรายไรมนุษยธรรม หรือย่ํายี
ศักดิ์ศรี ค.ศ.1984 (The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment on Punishment) 

• อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989 (The Convention on the Rights of the Child) 

• อนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของแรงงานโยกยายถ่ินฐานและครอบครัว ค.ศ.1990 
(The International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 
Workers and Members of their Families) 

• อนุสัญญาวาดวยสิทธิของคนพิการ ค.ศ.2006 (The Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities) 

• อนุสัญญาวาดวยการปองกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ  ค.ศ.2006  
(The International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 
Disappearance) 
 
เม่ือประเทศหนึ่งไดยอมรับในกลไกสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนแลว นั่นหมายถึงประเทศนั้นมี

พันธกรณีทางกฎหมาย ในการนําสิทธิท่ีบัญญัติในสนธิสัญญาเหลานั้นไปปฏิบัติ   พันธกรณีเหลานี้
ประกอบดวยการจัดตั้งระบบและโครงสรางท่ีเอ้ือตอการใหประชาชนสามารถใชสิทธิดังกลาวไดภายใต
กลไกสนธิสัญญา เพ่ือท่ีจะชวยรัฐตางๆปฏิบัติพันธกรณีเหลานี้ สหประชาชาติจึงจัดตั้งคณะกรรมการ
ผูเชี่ยวชาญคณะตางๆข้ึน เรียกวา “คณะกรรมการสนธิสัญญา (treaty bodies)” ดูแผนภาพท่ี2.2 
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คณะกรรมการสนธิสัญญาเหลานี้ ดําเนินการแยกกันตามสนธิสัญญาโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือ
ติดตามตรวจสอบการทํางานของรัฐภาคีสมาชิกในการปฏิบัติตามสนธิสัญญานั้นๆ  ประกอบดวย 

• รับและพิจารณารายงานท่ีรัฐภาคีสมาชิกจัดสงเปนระยะๆ รายงานดังกลาวจะอธิบายวารัฐ
เหลานั้นไดนําสนธิสัญญาไปปฏิบัติตามในประเทศอยางไร (รายละเอียดอยูในสวนถัดไป)  

• ราง “ขอเสนอแนะท่ัวไป”(General Comments)เพ่ือตีความตามเง่ือนไขในสนธิสัญญาและ  

• พิจารณาขอรองเรียนหรือขอสื่อสารจากปจเจกบุคคลท่ีกลาวหารัฐภาคีสมาชิกวาไดกระทํา
การละเมิดสิทธิของตน  โดยมีเง่ือนไขวา รัฐยอมรับวิธีการรองเรียนดังกลาว  

 
พิจารณารายงานของรัฐภาคีสมาชิก  
 หนาท่ีหลักของคณะกรรมการสนธิสัญญา คือ การทบทวนรายงานสถานการณท่ีรัฐภาคี
สมาชิกสงมาเปนระยะๆตามเง่ือนไขของสนธิสัญญานั้นๆ เพ่ือชวยเหลือกระบวนการนี้คณะกรรมการ
สนธิสัญญาไดพัฒนาขอปฏิบัติและข้ันตอนการพิจารณาอยางละเอียดข้ึนมาเพ่ือติดตามตรวจสอบรัฐ
ภาคีสมาชิกนั้นวาไดดําเนินการตามพันธกรณี ตามแตละสนธิสัญญาท่ีไดลงนามไวหรือไม และสงเสริม
การนําไปปฏิบัติใหดีข้ึนตอไป 
 คณะกรรมการสนธิสัญญาพิจารณารายงานของรัฐโดยการประชุมท่ีเจนีวา ประเทศ
สวิสเซอรแลนดหรือบางกรณีท่ี นิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา รายละเอียดกระบวนการพิจารณา
รายงานประเทศตามกลไกสนธิสัญญา มีดังตอไปนี้  
 
1.1 รัฐภาคีรายงานผลการดําเนินงานเบ้ืองตน(initial report)หรือรายงานทบทวนสถานการณเปน

ระยะๆ (periodic report) : 
  ในแตละสนธิสัญญา รัฐภาคีสมาชิกมีภาระผูกพันท่ีตองสงรายงานอยางโดยสมํ่าเสมอใหกับ

คณะกรรมการสนธิสัญญาท่ีเก่ียวของ เพ่ือแสดงใหเห็นวาสิทธิเหลานั้นไดรับการปฏิบัติอยางไร  
ภายใน 1 ปหลังการใหสัตยาบัน (ratifying)หรือการภาคยานุวัติ (acceding)สนธิสัญญา รัฐภาคีตองสง 
รายงานผลการดําเนินงานเบื้องตน(initial report) ตามมาตรการท่ีไดลงมติยอมรับ วาจะทําใหเกิดผล
ตอแตละสิทธิในแตละอนุสัญญา และบงชี้วามีความกาวหนาในการใชสิทธิเหลานั้นอยางไร 

  หลังจากท่ีสงรายงานผลการดําเนินการแลว รัฐตองสงรายงานทบทวนสถานการณเปนระยะๆ
(periodic reports)  โดยสวนใหญจะสงรายงานนี้ทุกๆ 4-5 ป ตามขอตกลงของแตละอนุสัญญา  
 รายงานทบทวนสถานการณตองอธิบายมาตการ ทางกฎหมาย ทางการบริหารและทางการ
ตุลาการ ท่ีรัฐไดดําเนินการ เพ่ือแสดงใหเห็นถึงผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของสนธิสัญญา รายงานควร
ประกอบดวย ปจจัย หรือ ปญหาท่ีประสบในการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน  
 
 
 
 
 
 
 



64 
 

1.2 จัดทํารายการประเด็นปญหาหรือรายงานรูปแบบปญหา เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการ
พิจารณา 

กอนท่ีจะถึงการพิจารณารายงานประเทศอยางเปนทางการจะเริ่มข้ึน คณะกรรมการจะ
จัดเตรียม“รายการประเด็นปญหา” และสงกลับไปใหกับรัฐภาคีสมาชิก 

รายการประเด็นปญหานี้จะอางถึง; 

• ขอมูลท่ีไมไดเขียนไวในรายงานประเทศ และ/หรือ  

• ขอมูลท่ีกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาวาเปนประเด็นท่ีสําคัญ ในอันท่ีจะ
ประเมินสถานะของรัฐภาคีวาไดดําเนินการตามสนธิสัญญาท่ีไดลงนามไว หรือไม 
ประการใด 

 ผูเขียนรายงานประเทศตองตอบคําถามตอรายการประเด็นปญหาเพ่ิมเติมจากรายงาน
ประเทศท่ีไดสงไปแลว นอกจากนี้รายการประเด็นปญหาถือเปนแนวทางใหรัฐภาคีเตรียมการสนทนา
กับคณะกรรมการ ในชวงการพิจารณารายงานประเทศอยางเปนทางการ 
 

2 การพิจารณารายงานประเทศอยางเปนทางการ (Formal Consideration of the 
Report): การสนทนาอยางสรางสรรค (Constructive Dialogue หมายถึงการสนทนาท่ีชวยใหเกิด
การพัฒนาตามคําแนะนําของคณะกรรมการสนธิสัญญา) ระหวางคณะกรรมการสนธิสัญญาและรัฐ
ภาคีสมาชิก  

คณะกรรมการสนธิสัญญาโดยคณะผูแทนจากรัฐภาคีสมาชิกปรากฏอยูดวย พิจารณารายงาน
ของรัฐภาคีสมาชิก ระหวางกระบวนการนี้ คณะผูแทนรัฐมีโอกาสท่ีจะตอบขอซักถามของกรรมการ
และสามารถเสนอขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติมได 

กระบวนการนี้เปนกระบวนการท่ีไมสรางความขัดแยง และคณะกรรมการจะไมตัดสินวารัฐ
ภาคีสมาชิกสอบผานหรือไม หากแตเปาหมายของการสนทนาท่ีสรางสรรคคือใหเกิดการมีสวนรวม 
เปนการชวยใหรัฐภาคีสมาชิกใหมีแนวทางในการพยายามนําหลักการไปปฏิบัติตามสนธิสัญญาใหมาก
และมีประสิทธิภาพท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได ดังนั้นกระบวนการนี้จึงเรียกวา “การสนทนาอยาง
สรางสรรค” (constructive dialogue) 

 
3 สรุปรวมขอสังเกตและขอเสนอแนะ (Concluding observation and 

recommendations)  
 การสนทนาอยางสรางสรรคตามรายงานประเทศนั้นจะจบดวยการมีมติรับบทสรุปรวม
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ  
 สังเกตและขอเสนอแนะนั้น คณะกรรมการสนธิสัญญารับทราบการดําเนินการเชิงบวกของรัฐ
ภาคีสมาชิกและนําเสนอขอกังวลของคณะกรรมการวามีเรื่องใดตองมีการดําเนินการเพ่ือใหแนใจวารัฐ
ภาคีสมาชิกตระหนักถึงความจําเปนท่ีจะตองทําใหสิทธิตางๆตามสนธิสัญญาเปนจริงข้ึนมา 
 รัฐภาคีสมาชิกมีหนาท่ีรับผิดชอบในการเผยแพรสรุปรวมขอสังเกตและขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการสนธิสัญญาในประเทศของตน เพ่ือใหสาธารณชนไดรับทราบถึงขอกังวลเหลานี้ และ
เพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยน ถกเถียงกันในสังคม และวาจะเคลื่อนไปสูการตอบสนองตอขอกังวลนั้นๆ 
อยางไรไดบาง 
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 ขอสังเกตสรุปเปนฐานในการจัดทํารายงานสถานการณท่ีรัฐภาคีสมาชิกจะนําเสนอในวาระ
ถัดไป 

4 กระบวนการติดตาม : การนําสรุปรวมขอสังเกตไปสูการปฏิบัติ และการสงรายงาน
สถานการณครั้งถัดไป  

คณะกรรมการสนธิสัญญามีกลไกในการใหรัฐภาคีสมาชิก สงรายงานความกาวหนาในการ
ดําเนินงานของตนภายในกําหนดระยะเวลาท่ีคณะกรรมการสนธิสัญญาไดระบุไวในเอกสารสรุปรวม
ขอสังเกต หนึ่งในคณะกรรมการสนธิสัญญาจะมีหนาท่ีติดตามการดําเนินงานของรัฐภาคีสมาชิกวาได
เปนไปตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการหรือไม ขอมูลเหลานี้จะนํามาสงตอใหกับกรรมการคนอ่ืนๆ
ท่ีในคณะกรรมการสนธิสัญญา  

 
แผนภาพท่ี 2.5 แสดงข้ันตอนการพิจารณารายงานของภาครัฐตามสนธิสัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รัฐใหสัตยาบัน 

(Ratification) ตอ
สนธิสัญญาระหวาง

ประเทศ 

สงรายงานฉบับแรกหลังลง
นามในสนธิสัญญา 

(Initial Report)  หรือ
รายงานทบทวนสถานการณ 

(periodic Report) 
 

จัดทํารายการประเด็น
ปญหา 

กระบวนการพิจารณารายงานภาครัฐ หรือ 
การสนทนาอยางสรางสรรค (หมายถึงการ

ประชุมในลักษณะการสนทนาท่ีชวยใหเกิดการ
พัฒนาตามคําแนะนําของคณะกรรมการ

สนธิสัญญา) 
 

การรวบรวมขอสังเกตตางๆ
และขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการสนธิสัญญา 

 
กระบวนการติดตาม 
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องคกรภาคประชาสังคม / องคกรสิทธิมนุษยชนระดับประเทศสามารถเขาไปมีสวนรวมใน
กระบวนการกลไกติดตามตรวจสอบสนธิสัญญาอยางไรไดบาง 

• สง “รายงานเงา(shadow report)” คูขนานไปกับรายงานของรัฐ  
ภายใตกลไกติดตามตรวจสอบ องคกรพัฒนาเอกชน ( NGO) และสถาบันสิทธิมนุษยชน

ระดับประเทศสามารถเตรียมขอมูลเฉพาะของประเทศในรูปแบบของรายงานไดดวย รายงานนี้
เรียกวา “รายงานเงา” และรายงานนี้คณะกรรมการสนธิสัญญาจะรวมพิจารณาคูขนานไปกับรายงาน
ของภาครัฐ รายงานเงานี้ชวยใหคณะกรรมการสนธิสัญญามีขอมูลรอบรานข้ึนเทาท่ีจะเปนไปได
เก่ียวกับสถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศท่ีกําลังพิจารณาอยูและสามารถนําไปใชตั้งคําถามท่ีพึง
ถามตอได  

ประเด็นท่ีองคกรพัฒนาเอกชน (NGO) เสนออาจถูกรวมเขาไปในรายการประเด็นปญหาท่ี
สงคืนใหกับรัฐภาคีสมาชิก ท้ังนี้ข้ึนอยูกับวารายงานเงาสงเขาไปเม่ือใด 

• การว่ิงเตน (lobbying) หรือการผลักดันและการแสดงปากเสียง (advocacy)ในชวงการ
สนทนาอยางสรางสรรคระหวางคณะกรรมการสนธิสัญญากับรัฐภาคีสมาชิก  

ในชวงของการสนทนาอยางสรางสรรครวมกับรัฐภาคีสมาชิก คณะกรรมการจะเปดโอกาสท่ีเปน
ทางการและไมเปนทางการใหตัวแทนองคกรพัฒนาเอกชน (NGO) ไดขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับประเด็น
ปญหาและสถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศ  

• การรณรงคและการแสดงปากเสียงตอรัฐ เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามสรุปรวมขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสนธิสัญญา 

องคกรสิทธิมนุษยชนในประเด็นสามารถนําขอสังเกตและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
สนธิสัญญาไปใชในการติดตามตรวจสอบความกาวหนาในการทํางานแกไขปญหาของภาครัฐท่ีได
จําแนกไวในชวงของการสนทนาอยางสรางสรรค 

• ชวยเหลือคณะกรรมการสนธิสัญญาในข้ันตอนติดตามผล 
องคกรสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศสามารถใหขอมูลท่ีเก่ียวของกับสภาพการนําขอเสนอแนะ

ของคณะกรรมการสนธิสัญญาไปปฏิบัติตามข้ันตอนติดตามผลท่ีคณะกรรมการสนธิสัญญาตั้งไว  
นับเปนการชวยสงเสริมประสิทธิผลของกลไกการติดตามตรวจสอบอีกดานหนึ่งดวย  
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อะไรจะเกิดข้ึนหากรัฐภาคีสมาชิกไมสงรายงาน? 
มีหลายกรณีท่ีรัฐไมสงรายงานฉบับแรก หรือ รายงานสถานการณเปนระยะๆ 
เกินกําหนดเปนเวลานาน ในกรณีนี้คณะกรรมการสามารถพิจารณา
สถานการณในประเทศนั้นภายใต  ‘ข้ันตอนการทบทวน ’ (review 
procedure) 
 

ในกระบวนการนี้ คณะกรรมการสามารถเริ่มตนดวยการตรวจสอบวารัฐได
ดําเนินการตามสนธิสัญญาอยางไร หรือไม แมวาคณะกรรมการไมไดรับ
รายงานจากรัฐภาคีสมาชิก  
 

คณะกรรมการสนธิสัญญา สามารถตั้งรายการประเด็นปญหาและคําถาม
สําหรับรัฐภาคีสมาชิก ดังกลาวและเชิญใหสงคณะผูแทนเขามารวมในการ
ประชุม นอกจากนี้คณะกรรมการอาจไดรับขอมูลจากหนวยงานอ่ืนๆของ
สหประชาชาติ และองคกรพัฒนาเอกชน (NGO) (ในรูปแบบของรายงาน
ทางเลือก (Alternative report) ซ่ึงรายงานของ NGOท่ีจัดสงไปท่ี
คณะกรรมการสนธิสัญญา ในกรณีท่ีรัฐไมสงรายงาน) 
 

บนพ้ืนฐานของขอมูลเชนวานี้ และการสนทนากับคณะผูแทนรัฐ
คณะกรรมการสนธิสัญญา จะแจงสรุปรวมขอสังเกตและขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการ  
 

คณะกรรมการสามารถดําเนินการข้ันตอนกับการทบทวน แมวารัฐภาคีสมาชิก
จะปฏิเสธการสงคณะผูแทนไปรวมประชุม  
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ตารางท่ี 2.2 แสดงบทบาทขององคกร NGO ในกระบวนการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม
สนธิสัญญา 

ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบ 
 

 NGO ทําอะไรไดบาง? 

สงรายงานฉบับแรกหลังลงนามใน
สนธิสัญญา (Initial Report) /
รายงานสถานการณ (Periodic 
Report) 
 

 กอ
นก

าร
พิ

จา
ณ

าร
าย

งา
นภ

าค
รัฐ

 
 

• มีสวนรวมในการปรึกษาหารือท่ีภาครัฐจัด เพ่ือรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของกับการใชสิทธิเพ่ือเอ้ือประโยชน
ในการเขียนรายงานภาครัฐ 

• เก็บรวบรวมขอมูและจัดทํา “รายงานเงา”  

• จัดทํา รายงานทางเลือก (Alternative Report)ในกรณีท่ี
รัฐไมจัดสงรายงานฉบับแรกหลังการลงนามในสนธิสัญญา 
หรือรายงานสถานการณ หลังกําหนดเปฯเวลายาวนาน 

จัดทํารายการประเด็นปญหา  • สงประเด็นขอกังวล / รายงานเงาไปยังกรรมการสนธิสัญญา  

• ประชุมรวมกับคณะกรรมการสนธิสัญญา ในชวงการประชุม
คณะทํางาน กอนท่ีจะมีการประชุมพิจารณารายงานภาครัฐ   

กระบวนการพิจารณารายงาน
ภาครัฐ หรือ การสนทนาอยาง
สรางสรรค (หมายถึงการประชุมใน
ลักษณะการสนทนาท่ีชวยใหเกิด
การพัฒนาตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการสนธิสัญญา)  
 

 • ใหขอมูลกับสื่อมวลชนถึงข้ันตอนการเขียนรายงานของ
ภาครัฐและรายงานเงาของNGO  

• สงมอบรายงานใหกับกรรมการในการประชุมท้ังท่ีเปน
ทางการและไมเปนทางการ  

• จัดงาน หรือ การสัมมนาเพ่ือใหเกิดความสนใจในประเด็นท่ี
สําคัญ  

สรุปรวมขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ตางๆของคณะกรรมการสนธิสัญญา 
 

 
หล

ังก
าร

พิ
จา

ณ
าร

าย
งา

นภ
าค

รัฐ
 

  

• ใหขอมูลกับสื่อมวลชน, ภาคประชาสังคม เก่ียวกับสรุปรวม
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการสนธิสัญญา 

•  เผยแพรขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการสู
ภาคประชาสังคม กลุมผูไดรับผลกระทบ     ผูทํางานดาน
สิทธิมนุษยชนและผูมีสวนไดสวนเสีย 

• ติดตามตรวจสอบความกาวหนาในการปฏิบัติงานของรัฐ
ตามท่ีคณะกรรมการไดใหขอสังเกตและขอเสนอแนะไว 
 

กระบวนการติดตาม  • ชวยติดตามในข้ันตอนการคณะกรรมการสนธิสัญญาและสง
ขอมูลท่ีเก่ียวของใหกับคณะกรรมการ 

• เริ่มความพรอมการจัดทํารายงานสถานการณครั้งตอไป 

 



69 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานะของประเทศไทย 
 
ICCPR และคณะกรรมก ารสิทธิมนุษยประจํากติกาหวางประเทศวาดวยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (HRC) 
กระบวนการพิจารณารายงานโดย HRC: ประเทศไทยไดเขาเปนรัฐภาคีกติกา
ระหวางประเทศวาสิทธิพลเมืองและทางการเมือง เม่ือ พ.ศ.2540 รายงานของ
ภาครัฐสงและไดรับการพิจารณาแลวเม่ือ พ.ศ.2547 คณะกรรมการไดใหสรุปรวม
ขอสังเกตตอรายงานประเทศไวตามเวปไซดนี้ 
 http://tb.ohchr.org/default.aspx 
 
รายงานรอบท่ี 2 ไดจัดสงไปเม่ือ พ.ศ. 2552 
 
ICERD และคณะกรรมการวาดวยอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทาง
เช้ือชาติทุกรูปแบบ (CERD) 
การพิจารณารายงานโดย CERD: ประเทศไทยลงนามใน ICERD เม่ือ พ.ศ.2546 
รัฐบาลไทยไดสงรายงานแรกและฉบับท่ี 2 ซ่ึงไดรับการพิจารณาแลวเม่ือปพ.ศ.
2554 และคณะกรรมการไดใหสรุปรวมขอสังเกตไวตามเวปไซดนี้ 
http://tb.ohchr.org/default.aspx 
รายงานภาครัฐท่ีไดจัดสงใหกับคณะกรรมการแลว และกําลังรอผลการ
พิจารณาตรวจสอบจากคณะกรรมการ 
 
CAT: ประเทศไทยไดสงรายงานเบื้องตนและรายงานสถานการณรวมกันใหกับ
คณะกรรมการอาจวาดวยการตอตานการทรมาน เม่ือเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2556 
คณะกรรมการจะพิจารณาตรวจสอบในป พ.ศ.2557  
 
ICESCR: ประเทศไทยไดสงรายงานใหกับคณะกรรมการสิทธิเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม เม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ.2012 คณะกรรมการอาจจะพิจารณาตรวจสอบ
ในป พ.ศ.2556  
 
CPD: ประเทศไทยไดประเทศไทยไดเขาเปนภาคีของอนุสัญญาเม่ือ พ.ศ. 2539 สง
รายงานใหกับคณะกรรมการวาดวยสิทธิของคนพิการ เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ.2555 
คณะกรรมการอาจจะพิจารณาตรวจสอบภายในป พ.ศ.2556-2557 
 

http://tb.ohchr.org/default.aspx
http://tb.ohchr.org/default.aspx
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2. กลไกกฎบัตรสหประชาชาติ (Charter-based Mechanisms) 
 2.1 กระบวนการทบทวนสถานการณประเทศ Universal Periodic Review (UPR) โดย
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (Human Rights Council) 
 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ ( HRC) เปนองคกรระหวางรัฐบาล องคกรนี้
ประกอบดวยสมาชิก 47 ประเทศ มีหนาท่ีสรางความเขมแข็ง ในการสงเสริมและการปกปองสิทธิ
มนุษยชนท่ัวโลก กลไกหนึ่งของคณะมนตรีคือกระบวนการทบทวนสถานการณประเทศ (UPR) ใน
กลไกนี้คณะมนตรีตองทบทวนเปนระยะๆตามหลักเกณฑพ้ืนฐาน วามีความกาวหนาของการ
ดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน ใน 193 ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ กระบวนการทบทวน
สถานการณสิทธิมนุษยชนของรัฐจะเปนการทบทวนโดยรัฐสมาชิกอ่ืน  (peer review) ในกระบวนการ 
จะมีการทบทวนทุกๆ สี่ปครึ่ง 
 
หลักเกณฑของการทบทวนสถานการณประเทศ : Universal Periodic Review (UPR) 
การทบทวนกระทําบนฐานของเอกสาร 3 ฉบับ 

1. รายงานประเทศของภาครัฐ รายงานนี้ควรท่ีจะจัดทําข้ึนจากการมีการปรึกษาหารือกับผูมี
สวนไดสวนเสียตางๆทุกสวน 

2. ประมวลขอมูลของสหประชาชาติเก่ียวกับประกาศนั้นๆท่ีจัดเตรียมโดยสํานักงานขาหลวง
ใหญเพ่ือสิทธิมนุษยชนแหงองคการสหประชาชาติ (OHCHR) 

3. สรุปขอมูลท่ีจัดสงโดยผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ เชน ภาคประชาสังคม, สถาบันองคกรสิทธิ
มนุษยชนในประเทศ  ขอมูลเหลานี้สํานักงานขาหลวงใหญเพ่ือสิทธิมนุษยชนแหงองคการ
สหประชาชาติ(OHCHR) เปนผูจัดเตรียม  

 
เนื้อหาของรายงานประเทศท่ีจัดเตรียมโดยภาครัฐ 

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (HRC) ไดใหแนวทางในการเขียนรายงานดังตอไปนี้: 
ก. คําอธิบายระเบียบวิธีการ และกระบวนการปรึกษาหารือรวมกับภาคสวนอ่ืนๆ  ท่ีใชในการ

จัดทํารายงาน 
ข. ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับประเทศท่ีกําลังไดรับการทบทวนและกรอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรอบ

เชิงบรรทัดฐานและเชิงสถาบัน ในการสงเสริมและปกปองสิทธิมนุษยชน ในท่ีนี้รวมถึง
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย มาตราการ นโยบาย กระบวนการยุติธรรม โครงสรางพ้ืนฐานสิทธิ
มนุษยชนอยางเชน สถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และกรอบพันธกรณีระหวางประเทศของ
รัฐ  

ค. การสงเสริมและปกปองสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึนจริงในประเทศ ประกอบดวย การปฏิบัติใช
สิทธิมนุษยชนตามกรอบระหวางประเทศ ท้ังพันธกรณี ความมุงม่ันตั้งใจของรัฐกิจกรรมของ
สถาบันสิทธิมนุษยชน การตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของสาธารณชน และการความรวมมือ
กันในกลไกสิทธิมนุษยชน  

ง. การจําแนกความสําเร็จ, กรณีตัวอยาง, ขอทาทายและขอจํากัด 
จ. การจัดลําดับความสําคัญ, ความริเริ่ม และภาระผูกพัน ท่ีรัฐนั้นๆ มีความตั้งใจท่ีจะดําเนินการ

เพ่ือแกไขปญหา ขอทาทายและขอจํากัดตางๆ เพ่ือปรับปรุงสถานการณสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศ  
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ฉ. ความคาดหวังของรัฐนั้นๆเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพ  และการรองขอความชวยเหลือทาง
เทคนิคท่ีอาจตามมา 

ช. การนําเสนอของรัฐนั้นๆเก่ียวกับการดําเนินการท่ีสืบเนื่องมาจากการทบทวนครั้งกอน  
 
กระบวนการทบทวน (Process of Review) 

1. การสงขอมูลของรัฐท่ีกําลังจะไดรับการทบทวนให คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหง
สหประชาชาติ(HRC)  

ขอมูลดังกลาวมีรายงานท่ีรัฐนั้นจัดสง ประมวลขอมูลของสหประชาติซ่ึงสํานักงานขาหลวง
ใหญแหงสหประชาติ( OHCHR) จัดทําข้ึน และรายงานสรุปการนําเสนอของผูมีสวนไดสวนเสียคือ
องคกรสิทธิมนุษยชนท่ีทํางานในระดับชาติ, ภูมิภาค และนานาชาติ, สถาบันสิทธิมนุษยชนในประเทศ 
และองคกรอ่ืนๆ ซ่ึงสํานักงานขาหลวงใหญเพ่ือสิทธิมนุษยชนแหงองคการสหประชาชาติ  (UNOHHR) 
เปนผูรวบรวมและสรุปเนื้อหา 

2. การทบทวนรายงาน 
คณะทํางานของการทบทวนเปนระยะๆสากล (Universal Periodic Review-UPR) เปน

ผูจัดการประชุมทบทวนรายงานท่ีกรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอรแลนด คณะทํางานประกอบดวย
ประเทศสมาชิก 47 ประเทศภายใตกลไกเรียกวา “คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ  
(HRC)” การประชุมซ่ึงใชเวลา 3 ชั่วโมงครึ่ง เปนการประชุมระหวางรัฐกับรัฐท่ีเปนกรรมการคณะ
มนตรีและรัฐผูสังเกตการณ ในชวงการประชุมนี้ประเทศสมาชิกสหประชาชาติใดๆก็ตามสามารถตั้ง
คําถาม แสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ กับประเทศท่ีกําลังไดรับการทบทวน หลังมีการ
ทบทวนจะมีรายงานท่ีจัดเตรียมโดยคณะทํางาน โดยรัฐท่ีรับการทบทวนมีสวนรวมและโดยความ
ชวยเหลือของสํานักงานขาหลวงใหญเพ่ือสิทธิมนุษยชนแหงองคการสหประชาติ (OHCHR) มีรายงานนี้
เรียกวา “รายงานผลลัพธ (outcome report)” รายงานนี้สรุปรวมการสนทนาตลอดชวงท่ีมีการ
ทบทวน ซ่ึงบรรจุคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ ท่ีรัฐตางๆมีตอรัฐท่ีรับการทบทวน รวมท้ัง
คําตอบสนองของรัฐท่ีรับการทบทวน  

 
3. การยอมรับรายงานผลลัพธ UPR ของคณะทํางานและของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหง

สหประชาชาติ(HRC)  
หลังจากการประชุมผานไป 48 ชั่วโมง จะมีการลงมติรับรายงานผลลัพธซ่ึงคณะทํางานจัดทํา

ข้ึนอยางเปนทางการ  ในชวงของการลงมติ รัฐท่ีรับการทบทวนมีโอกาสใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม และ
แสดงวาตนจะรับ/ไมรับขอเสนอแนะใดบาง รายงานผลลัพธจะประกอบดวยท้ังขอเสนอแนะท่ีไดรับ
การยอมรับ และไมยอมรรับ  

จากนั้นรายงานผลลัพธจะถูกนําเสนอตอการประชุมลงเต็มคณะของ คณะมนตรีสิทธิ
มนุษยชนแหงสหประชาชาติ( HRC) เพ่ือการลงมติ ในการประชุมเต็มคณะนี้ รัฐท่ีรับการทบทวนมี
โอกาสตอบขอคําถามและประเด็นท่ีตนเห็นวายังไมไดรับการพิจารณาอยางเพียงพอ ในชวงท่ีประชุม
คณะทํางาน และตอบสนองตอขอเสนอแนะท่ีรัฐอ่ืนๆเสนอไวในชวงการทบทวน ประเทศสมาชิกคณะ
มนตรีและประเทศสังเกตการณ สถาบันสิทธิมนุษยชนในประเทศ องคกรพัฒนาเอกชน( NGO) และ
ภาคสวนอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ สามารถแสดงความคิดเห็นท่ัวไปได  
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4. การติดตามการดําเนินการของรัฐตามขอเสนอแนะ  
รัฐท่ีรับการทบทวนมีหนาท่ีในการดําเนินการตามขอเสนอแนะท่ีอยูในรายงานผลลัพธ UPR 

ในการทบทวนรอบสอง รัฐนั้นตองเตรียมขอมูลวา ตนไดดําเนินการอะไร ตามขอเสนอแนะในการ
ทบทวนรอบแรก และตองเสนอวาพัฒนาการอ่ืนๆท่ีอาจมีเก่ียวกับสภาพสิทธิมนุษยชนอะไรบาง 

 
แผนภาพท่ี 2.6 แสดงกระบวนการทบทวนสถานการณประเทศ URP: รอบละ 4 ปครึ่ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การจัดเตรียมขอมูล:
ขอมูลภาครัฐการรวบรวม

ขอมูลสหประชาชาติ 
สรุปขอมูลท่ีสงจากผูมี

สวนไดสวนเสีย 
 
 

 
 

3.การลงมติรับรายงาน
ผลลัพธUPR  

 

 
4.การติดตามการ

ดําเนินการของรัฐตาม
ขอเสนอแนะในรายงาน

ผลลัพธUPR 
 

2.การทบทวนรายงาน
ของคณะทํางานUPR โดย
การสนทนาระหวางรัฐท่ี
รับการทบทวน, ประเทศ

สมาชิกของ HRC 
ประเทศผูสังเกตการณ  
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ตารางท่ี 2.3  บทบาทของ NGOและภาคประชาสังคมในกระบวนการทบทวนสถานการณประเทศ
ของUPR 
 

ขั้นตอนกระบวนการทบทวน
สถานการณประเทศ (UPR) 

 NGO ทําอะไรไดบาง? 

จัดเตรียมขอมูล 
 

 กอ
นก

าร
ทบ

ทว
นข

อง
คณ

ะท
ําง

าน
 U

PR
 

 

• เขาไปมีสวนรวมในการปรึกษาหารือระดับชาติ 
รายงานภาครัฐควรจัดเตรียมข้ึนโดยมี
กระบวนการปรึกษาหารือกับผูมีสวนไดสวนเสีย
ในประเทศ  

• รวบรวมขอมูลและสงรายงานสถานการณสิทธิ
มนุษยชนในประเทศใหกับ OHCHR 

• ผลักดันหรือ “วิ่งเตน” กับประเทศสมาชิกของ 
HRC ผานสถานทูตประเทศเหลานั้นเพื่อให
ตัวแทนประเทศสมาชิกยกประเด็นปญหาขอ
กังวลใหในชวงการทบทวน  

ทบทวนรายงานโดยคณะทํางาน 
UPR 
 

 ชว
งร

ะห
วา

งก
าร

ทบ
ทบ

 • เขารวมการทบทวน  

• จัดประชุม สัมมนา เพื่อนําเสนอประเด็นปญหา 
ขอกังวล 

• จัดงานแถลงขาว  
 

 
การลงมติรับรายงานผลลัพธ  
 

 
หล

ังจ
าก

กา
รท

บท
วน

 

• ผลักดัน หรือประสานงานกับรัฐที่รับการทบทวน 
เพื่อใหยอมรับขอเสนอแนะที่เกิดข้ึนใน
กระบวนการทบทวน  

• มีถอยแถลงขาว ที่เปนลายลักษณอักษรและดวย
วาจา กอนที่จะมีการจัดประชุมเต็มคณะของ 
HRC 

การติดตามการดําเนินการของรัฐ
ตามขอเสนอแนะ 
 

• เผยแพรขอเสนอแนะของ  UPR และขอตกลงที่
รัฐสมัครใจจะดําเนินการ  

• ติดตามตรวจสอบการดําเนินการของรัฐ ตาม
ขอเสนอแนะและขอตกลงของรัฐ 
เขาไปมีสวนรวมกับรัฐ ในการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะของ UPR 
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2.2 ผูเช่ียวชาญดานสิทธิมนุษยชนรายประเด็นและรายประเทศ (กลไกพิเศษ) 
 กลไกพิเศษสรางข้ึนโดยองคการสหประชาชาติเพ่ือตรวจสอบสถานการณพิเศษในบาง
ประเทศ หรือประเด็นพิเศษ ในมุมมองสิทธิมนุษยชน กลไกนี้ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญเปนรายบุคคล 
หรือ คณะทํางานซ่ึงตามธรรมดามี จํานวน 5 คน ผูเชี่ยวชาญอาจเปน ผูพิพากษาชั้นสูงท่ียังดํารง
ตําแหนง หรือ ผูพิพากษาท่ีเกษียณอายุแลว นักวิชาการ นักกฎหมาย นักเศรษฐศาสตร คนท่ีทํางาน
หรือเคยทํางานกับองคกรพัฒนาเอกชน(NGO)  และอดีตพนักงานองคการสหประชาติอาวุโส  
 หนาท่ีของผูเชี่ยวชาญคือ การทําศึกษาวิจัย ประเด็นขอกังวลของประเทศท่ีตนรับผิดชอบ 
รวมถึงเดินทางไปเยือนประเทศนั้นเพ่ือรับและพิจารณาขอมูลประเด็นปญหาจากเหยื่อการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และเขาติดตอเชื่อมโยงกับรัฐบาล แทนเขาในบางกรณีผูเชี่ยวชาญจะเสนอแนะโครงการ
ความรวมมือทางเทคนิคตางๆ  
 รายงานของผูเชี่ยวชาญ จะเนนย้ําถึงสถานการณท่ีกังวล โดยจะมีสวนวิเคราะหท่ีมีประโยชน
กับสถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศหรือในประเด็นนั้นๆ รายงานของผูเชี่ยวชาญนําเสนอตอเวที
นานาชาติ  ประเด็น เชน ปฏิบัติการรุนแรงโหดรายของตํารวจ การวิสามัญฆาตกรรม บทบาทของ
ผูกระทําการท่ีไมใชภาครัฐในการละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน ภาคธุรกิจองคการกอการราย การตามรัง
ควานกลุมชาติพันธุสวนนอยในสังคม เปนตน  
 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญดานสิทธิมนุษยชนรายประเด็น และการติดตอ: 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx 
 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญดานสิทธิมนุษยชนรายประเทศ และการติดตอ: 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Countries.aspx 
 
 
 
 
 
 

 ประเทศไทยไดเขาสูกระบวนการทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชน  (UPR) ในป 
พ.ศ.2554 (ค.ศ.2011)  เอกสารรายละเอียดกระบวนการทบทวนในครั้งนั้น  
สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี: 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/THSession12.aspx 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Countries.aspx
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ประโยชนของการทํางานของกลไกพิเศษและกลไกการทบทวนของคณะกรรมการสนธิสัญญา 
(Treaty Bodies) และคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (HRC) 
 กระบวนการทํางานของกลไกพิเศษจะดึงความสนใจในประเด็นขอกังวลจากเวทีนานาชาติได 
การแทรกแซงของกลไกพิเศษจะเปนการสงสัญญาณใหกับผูกระทําการละเมิดวากําลังถูกจับจองอยู 
รายงานของผูเชี่ยวชาญเสมือนเปนการเตือนเบื้องตนท่ีสําคัญอยางหนึ่ง ตัวอยางเชน กอนท่ีจะมีการ
ฆาลางเผาพันธุในประเทศรวันดา ผูรายงานพิเศษดานการสังหารนอกกระบวนการกฎหมายโดยรวบ
รัดหรือโดยพลการ (Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary 
executions) ไดไปเยือนประเทศรวันดาและเขียนรายงานเก่ียวกับสถานการณการละเมิดสิทธิของ
กลุมชาติพันธุอยางรุนแรง หากแตวานาเสียดายท่ีเวทีนานาชาติไมไดตอบสนองอยางเพียงพอตอ
สัญญาณเตือนของผูรายงานพิเศษ ตอมาจึงปรากฎวาการฆาลางเผาพันธุท่ีรวันดาไดทําใหผูสนับสนุน
ชนเผาตูซีส (Tursis) และชนเผาฮูตู(Hutu) เสียชีวิตเปนจํานวนรวมถึง 800,000 คน 
 กลไกการรายงานตามกลไกคณะกรรมการสนธิสัญญา และกระบวนการ UPRของคณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (HRC) มีผลสะเทือนอยางมีนัยสําคัญอยูบาง กระบวนการนี้เปด
โอกาสใหภาครัฐ NGO และสถาบันสิทธิมนุษยชนในประเทศ ได  

• จัดการทบทวนอยางรอบดานเก่ียวกับมาตรการท่ีไดดําเนินการปรับแกกฎหมายและนโยบาย
ภายในประเทศใหสอดคลองกับบทบัญญัติในสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนท่ีรัฐไดลงนามไว  

• ติดตามตรวจสอบการสงเสริมความกาวหนาของการประกันสิทธิมนุษยชนของประชาชน 

• บงชี้ปญหาและจุดออนของรัฐในการแกขอกังวลดานสิทธิมนุษยชนใหเปนไปตามสนธิสัญญา 

• ประเมินความจําเปนและเปาหมายในอนาคต เพ่ือประสิทธิผลในการนําไปปฎิบัติใชตาม
สนธิสัญญาเฉพาะ และสิทธิมนุษยชนท่ัวไป และ 

• วางแผนการพัฒนานโยบายท่ีเหมาะสมเพ่ือใหบรรลุเปาหมายเหลานั้น 
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สิทธิและพันธกรณี 
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บทท่ี 3 สิทธิและพันธกรณี  (Rights and Obligations) 
  

ในบทนี้จะอธิบายถึงขอบเขตและเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับสิทธิท่ีบัญญัติไวในกติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และลักษณะของพันธกรณีของรัฐท่ีเกิดข้ึน 
อีกท้ังยังระบุถึงแหลงท่ีมาของสิทธิเหลานั้นท่ีปรากฏอยูในกฎหมายระดับประเทศ กฎหมายระดับ
ภูมิภาคและกฎหมายระหวางประเทศ  
 นอกจากการอธิบายถึงขอบเขตและเนื้อหาของสิทธิและพันธกรณีแลว ในบทนี้ก็จะยกตัวอยาง
ประเด็นขอกังวลของสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวของกับการเคารพการใชสิทธิเหลานั้นใน กรณีของประเทศ
ไทย  ตัวอยางเหลานี้มาจากกระบวนการเฝาระวังท่ีองคกรสิทธิมนุษยชนท้ังระดับประเทศและระหวาง
ประเทศไดดําเนินการ 
 ผูอานควรคํานึงวา ตัวอยางท่ีไดยก มาในแตละสิทธินั้นไม ใชท้ังหมดของปญหาท่ีมี  แตเปนการ
แสดงภาพของประเด็นขอกังวลเรื่องสิทธิมนุษยชน บางเรื่องเพ่ือชวย ใหเขาใจมาตรฐานสิทธิและ
ลักษณะพันธกรณีของรัฐ อีกท้ังยังชี้ใหเห็นเดนชัดข้ึนวากลไกสิทธิ มนุษยชนมีความเปนพลวัตซ่ึงกันและ
กันดังท่ีไดอธิบายไปแลวในบทกอนหนานี้อีกดวย  
 
พันธกรณีของรัฐในการทําใหแนใจวามีการปกปองและสงเสริมสิทธิมนุษยชน 

กอนท่ีจะอธิบายถึงขอบเขตของแตละสิทธินั้น จะอธิบายถึงพันธกรณีของรัฐในการท่ีจะปกปอง
และสงเสริมสิทธิมนุษยชนเสียกอน เพ่ือใหผูอานไดเขาใจถึงบทบาทของภาครัฐ รวมถึงแหลงท่ีมาตาม
กฎหมายของพันธกรณีเหลานั้น  
  
 รัฐมีพันธกรณีคือ การเคารพ คุมครอง และสงเสริมใหทุกคนไดรับสิทธิ  

• พันธกรณีในการเคารพ (respect) รัฐจะตองหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิตางๆ 

• พันธกรณีในการคุมครอง  (protect) รัฐภาคีสมาชิกตองปกปองมิใหเกิดการละเมิดสิทธิโดย
บุคคลท่ีสาม ซ่ึงหมายความวารัฐตองใชความพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือปองกัน ลงโทษ สอบสวน
หรือเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดจากการละเมิดสิทธิโดยบุคคลหรือองคกรตางๆ  

• พันธกรณีในการสงเสริมใหทุกคนไดรับสิทธิ(fulfill) รัฐตองใชมาตรการทางกฎหมาย ทางการ
ปกครอง ทางการงบประมาณ ทางตุลาการ ทางการศึกษา หรือมาตรการอ่ืนๆ เพ่ือประกันวา
ทุกๆคนในประเทศไดรับสิทธิพ้ืนฐาน 

กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองขอท่ี 2 ระบุขอบเขตของพันธกรณี
แหงรัฐสมาชิกท่ีลงนามในกติกาดังกลาว และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประจํากติการะหวางประเทศ
วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (HRC) ไดออกความเห็นท่ัวไปขอท่ี  31 อธิบายลักษณะของ
พันธกรณีทางกฎหมาย มีเนื้อหาดังตอไปนี้ 
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ลักษณะของพันธกรณีของรัฐ  
 
ประกันสิทธิตามหลักการ
ไมเลือกปฏิบัติ 
(non-discrimination)  
 
 
 

• รัฐจะมีหนาท่ีในการเคารพและรับรองสิทธิของปจเจกบุคคล
ทุกๆ คนในดินแดนและเขตอํานาจของรัฐนั้นโดยไมมีการเลือก
ปฏิบัติ ซ่ึงหมายความวารัฐตองเคารพและรับรองสิทธิของทุกๆ  
คนในความควบคุมของตน ดังนั้น การใชสิทธิตางๆ จึงมิไดจํากัด
เฉพาะพลเมืองแหงรัฐ นั้นเทานั้นแตยังรวมไปถึงปจเจกบุคคล
อ่ืนๆอีกดวย โดยไมคํานึงถึงสัญชาติหรือการไรสัญชาติใดๆ  เชน
ผูขอลี้ภัย ผูอพยพ แรงงานขามชาติและบุคคลอ่ืนๆ  ซ่ึงอยูใน
ดินแดนของรัฐนั้นๆ หรืออยูในเขตอํานาจของรัฐสมาชิก เปนตน 

 
ใชกฎหมาย นโยบายและ
นําไปประยุกตใชในกลไก
ตางๆ 
 

• รัฐควรบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย  ทางการตุลาการ  
ทางการปกครองทาง การใหการศึกษาและมาตรการท่ีเหมาะสม
อ่ืนๆ เพ่ือสรางเสริมพันธกรณีทางกฎหมายของตนเอง 

พยายามปฏิบัติและเคารพ
การดําเนินการของภาค
สวนอ่ืนท่ีไมใชภาครัฐ 
 

• ในกรณีท่ีการกระทําของรัฐสมาชิกหรือองคกรใดๆ  เปนเหตุให
เกิดความเสียหายตอการใชสิทธิ  รัฐตองมีหนาท่ีใชมาตรการท่ี
เหมาะสมหรือพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือหลีกเลี่ยง  ลงโทษ  
สอบสวนหรือแกไขความเสียหายเหลานั้น  การไมทําการแกไข
หรือไมพยายามแกไขสถานการณดังกลาวจะถือเปนการละเมิด
สิทธิโดยรัฐนั้นเอง 

 
ทําใหแนใจกวาการ
เยียวยา ท่ีมีประสิทธิผล
สามารถเขาถึงได.... 
 
 
 
… ทําใหแนใจวามีระบบ
การเยียวยาหากเกิดการ
ละเมิดข้ึน จากเจาหนาท่ีท่ี
ปฏิบัติงานในหนาท่ี 
 
 
 
 
 
 
 

• รัฐตองรับรองวาปจเจกบุคคลทุกๆ  คนไดรับการแกไขเยียวยาท่ี
ถูกตองและเขาถึงไดเพ่ือปกปองและคุมครองสิทธิของตน  ซ่ึง
หมายความวา 
 สิทธิในการเยียวยาแกไขดังกลาวตองมีข้ึนอยูแลวและ

สามารถใชสิทธินี้ไดแมในกรณีของการละเมิดท่ีเกิดข้ึน
จากผูใชอํานาจของรัฐเอง  ในกรณีท่ีผูใชอํานาจของรัฐ
หรือตัวแทนของรัฐเปนผูละเมิดสิทธิวาดวยการทรมาน  
การปฏิบัติหรือการลงโทษอยางโหดรายหรือไร
มนุษยธรรมหรือย่ํายีศักดิ์ศรี  การวิสามัญฆาตกรรม  
การประหารชีวิตโดยพลการและการบังคับใหหายตัว
ไป รัฐจะตองไมละเวนโทษผูกอเหตุนั้นดวยการนิรโทษ
กรรม การใหความคุมครองทางกฎหมาย ไวลวงหนา
หรือการชดใชคาเสียหาย  ความเปนเจา หนาท่ีของ
บุคคลท่ีถูกกลาวหาวาละเมิดสิทธิดังกลาวไมสามารถ
นํามาอางวา “ปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา” 
เพ่ือคุมครองตนเองจากความรับผิดชอบตามกฎหมาย
ได รัฐจะมีหนาท่ีใชมาตรการเพ่ือปอง กันมิใหเกิดการ
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…จัดตั้งกลไกตุลาการท่ี
เหมาะสม ในการจัดการ
กับ คํารอง วา ถูกละเมิด
สิทธิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…ทําใหแนใจกวามีกลไก
การชดเชยจากการถูกเมิด
นั้น 
 

ละเมิดสิทธิ เชนนั้นซํ้าอีก เพราะการยกเวนไมลงโทษ
การละเมิดอาจสงผลใหมีการละเมิดเกิดข้ึนซํ้าอีกได 
 

 รัฐตอง จักการใหมี วากลไกการปกครองและการตุลา
การเปนไปตามกฎหมายระดับประเทศเพ่ือ จัดการกับ
คํารองวาถูกละเมิดสิทธิ 

    คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเคย
ชี้แจงไววามีหลายวิธีท่ีผูพิพากษาสามารถรับรองสิทธิท่ี
บัญญัติไวในสนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน  
เชน  การบังคับใชกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมืองโดยตรง  การบังคับใช
บทบัญญัติทางรัฐธรรมนูญหรือบทบัญญัติของกฎหมาย
อ่ืนๆ ท่ีสอดคลอง  หรือการใชกติการะหวางประเทศ
ดังกลาวเปนมาตรฐานเพ่ือการตีความไปสูการบังคับใช
กฎหมายระดับประเทศตอไป เปนตน 

   คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯยังชี้แจงตอไปวามาตรการ
ทางการปกครองท่ีเหมาะสมรวมไปถึงการตั้งองคกรอิสระท่ีมี
ความเปนกลางมาชวยสอบสวนขอกลาวหาวาดวยการละเมิด
สิทธิ์ตางๆดวยความรวดเร็ว ละเอียดถ่ีถวนและมีประสิทธิผลอีก
ดวย 
 

• รัฐตองรับประกันวาจะมีการชดใชเยียวยาแกปจเจกบุคคลท่ีถูก
ละเมิดสิทธินั้น  ซ่ึงวิธีการแกไขรวมไปถึง ชดใชคาเสียหาย การ
กลาวขอโทษตอ หนาสาธารณชน  การสรางอนุสรณสถาน
สาธารณะ การรับประกันวาจะไมมีการกระทําผิด ซํ้าอีก การ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายและแบบปฏิบัติ  รวมท้ังการนําผูกระทํา
ผิดเขาสูกระบวนการยุติธรรม 
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กฎหมายระหวางประเทศ  
ICCPR: ขอ 2 ขอ 4 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
มาตรา 4 คุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชน 
มาตรา 6 กฎหมาย กฎ และระเบียบปฏิบัติท่ีขัดกับรัฐธรรมนูญท่ีเปนกฎหมายสูงสุดถือวาบังคับใช
มิได   
มาตรา 26 การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและ
เสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้   
มาตรา 27 องคกรรัฐทุกภาคสวนท่ีมีขอผูกพันโดยหลักสิทธิและเสรีภาพท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรนูญ
ตองคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพดังกลาวเสมอขณะท่ีทําการตรากฎหมาย บังคับใชกฎหมายและ
ตีความกฎหมายท้ังปวง  
มาตรา 28 บุคคลท่ีถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เพ่ือใชสิทธิ
ทางศาลหรือยกข้ึนเปนขอตอสูคดีในศาลได  
มาตรา 28 รัฐมีพันธกรณีในการเสริมสราง สนับสนุนและใหการชวยเหลือประชาชนทุกๆคนใหไดใช
สิทธิเสรีภาพของตน   
……………………………………………………………………………………………….................................................. 

 ปฏิญญาอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration) 
ขอ 6 การใชสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานตองสมดุล  กับการปฏิบัติหนาท่ีท่ีสอดคลองกัน  
เนื่องจากบุคคลทุกคนมี  ความรับผิดชอบตอทุกปจเจกบุคคลอ่ืนๆ  ท้ังหมด ชุมชนและ สังคมท่ีตน
อาศัยอยู ในทายท่ีสุด ความรับผิดชอบหลักในการ  สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ข้ึนพ้ืนฐานท้ังปวง อยูท่ีรัฐสมาชิกอาเซียนทุกรัฐ 
ขอ 7 สิทธิมนุษยชนท้ังมวล มีความเปนสากล ไมอาจแบงแยกได เชื่อมโยงและสัมพันธซ่ึงกันและกัน  
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ  ข้ันพ้ืนฐานท้ังมวลในปฏิญญานี้ตองไดรับการปฏิบัติอยาง  เปนธรรม  
เสมอภาค อยูบนพ้ืนฐานเดียวกันและมีความสําคัญ  เทาเทียมกัน  ในขณะเดียวกัน  การบรรลุสิทธิ
มนุษยชนตองไดรับ  การพิจารณาในบริบทของภูมิภาคและของประเทศโดยคํานึงถึง  ความแตกตาง
ของภูมิหลังทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตรและศาสนา 
ขอ 8 สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของบุคคลทุกคนจะ  ตองใชโดยคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของ บุคคลอ่ืน สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานจะอยูภายใต  ขอจํากัด
เพียงเทาท่ีกําหนดไวตามกฎหมาย  เฉพาะเพ่ือวัตถุประสงค  ของการไดมาซ่ึงการยอมรับสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน  ของผูอ่ืนและเพ่ือใหสอดรับกับความจําเปนตามเหตุผลในเรื่อง  
ความม่ันคงของชาติ  ความสงบเรียบรอยของสาธารณะ  สาธารณสุข ความปลอดภัยของสาธารณะ  
ศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมท้ัง สวัสดิการท่ัวไปของประชาชนในสังคมประชาธิปไตย 
ขอ 9 การบรรลุสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพตามท่ีบัญญัติใน  ปฏิญญาฉบับนี้  ควรยึดม่ันในหลักการ
ความไมลําเอียง  ภาวะวิสัย  การไมเลือกฝาย  การไมเลือกประติบัติ  การไมเผชิญหนา  และการ
หลีกเลี่ยง  ทวิมาตรฐาน  และการหลีกเลี่ยงการทําใหเปน  ประเด็นทางการเมือง  อยูเสมอ  
กระบวนการบรรลุสิทธิมนุษยชน  และเสรีภาพดังกลาวตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน  
ความครอบคลุมทุกภาคสวน และความจําเปนของหลัก ความพรอมรับผิดชอบ 
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1. สิทธิในความเสมอภาคและไมถูกกีดกันแบงแยกหรือถูกเลือกปฏิบัติ                    
(Right to Equality and Non – Discriminatory Treatment) 
มนุษยทุกคนมีศักดิ์ศรีและสิทธิเทาเทียมกัน มนุษยทุกคนสมควรไดรับโอกาสท่ีจะใชสิทธิตางๆ

ของตนอยางเทาเทียมกันกับคนอ่ืน  
การละเมิดสิทธิ ปรากฏข้ึนเม่ือมี 

•  การจําแนกแตกตาง คือการทําใหเกิดความแตกตางหรือการ กําหนดเง่ือนไข
เพ่ือกีดกัน จํากัด หรือลําเอียงใดๆ ตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตาง 

• ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ไดแก เพศสภาพ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ภาษา ความ
คิดเห็นทางการเมือง  หรือความเชื่ออ่ืนๆ  สัญชาติ หรือสถานะทางสังคม  
ชาติกําเนิดหรือฐานะทางเศรษฐกิจ 

• โดยมีความมุงหมายท่ีจะ หรือมีผลเปน 

• การปฏิเสธ หรือ ลดคุณคาของการไดรับการยอมรับ การไดรับประโยชนจาก
หรือการใชสิทธิมนุษยชนอยางเทาเทียมกัน 

• และการปฏิบัติท่ีแตกตางท่ีมีเหตุผลสมควร  
 
การจําแนกแตกตาง  การ กีดกัน การ จํากัด หรือ การให สิทธิพิเศษ แก บุคคล ( Distinction, 
exclusion, restriction against or preference for a person) 
 การจําแนกแตกตาง  การกีดกัน การจํากัด หรือการใหสิทธิพิเศษแกบุคคล ใชเพ่ืออธิบาย ความ
แตกตางกันในการปฏิบัติตอคนสองกลุม ดังตัวอยางเพ่ือความกระจางตอไปนี้  
 
ตัวอยางท่ี 1  นายดี เปนผูอยูรวมกับเชื้อ HIV ระบบประกันสุขภาพถวนหนาในประเทศนี้มีระบบ
ประกันสุขภาพใหกับทุกคน อยางไรก็ต าม เนื่องจากการตีตราทางสังคมท่ีมีทัศนคติตอผูอยูรวมกับเชื้อ 
HIV สงผลใหโรงพยาบาลไมรับนายดีเขารักษา ในกรณีนี้ เปนการกําหนดหรือตีตราวาเขามี ความ
แตกตาง  (distinction) ทําใหนายดีถูกมองวา มีความแตกตาง จากบุคคลอ่ืน  และนายดีก็ไมสามารถ
เขาถึงบริการสาธารณสุขได 
 
ตัวอยางท่ี 2   บริษัทสายการบินแหงหนึ่ง จํากัดอายุผูหญิงท่ีสมัครเขาเปนผูบริการบนเครื่องบิน หรือ 
แอรโอสเตส ไวท่ีอายุ 45 ป ขณะท่ีผูชายจํากัดอายุไวท่ี 60 ป ในกรณีนี้เปนการสราง ความแตกตาง
(distinction) ดวยเหตุแหงเพศ  
 
ตัวอยางท่ี 3 รถไฟลอยฟาเปนระบบขนสงสาธารณะในประเทศเอ  รถไฟลอยฟานี้ไมมีลิฟตหรือทาง
ลาด สงผลใหผูพิการท่ีใชรถเข็นสําหรับผูพิการ (wheelchairs) ไมสามารถเขาถึงบริการรถไฟลอยฟาได  
ทําใหผูพิการถูกกีดกัน(excluded)ออกจากการใชสิทธิประโยชนจากระบบการขนสงสาธารณะอยาง
รถไฟลอยฟา  
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ตัวอยางท่ี 4  กฎหมายภายในประเทศหนึ่ง คูสมรสสามารถยื่นขอสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัยได  แตคูสมรส
เพศเดียวกันไมสามารถขอสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัยไดเนื่องจากความสัมพันธแบบเพศเดียวกันนั้นไมมีการ
รับรองทางกฎหมาย สงผลใหคูสมรสเพศเดียวกันถูก จํากัด (restricted)จากการใชสิทธิในการขอ
สินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย 
 
ตัวอยางท่ี 5 องคกรพัฒนาเอกชนแหงหนึ่ง มีกลุมเปาหมายทํางานเฉพาะคือกลุมชาติพันธุและกลุม
ศาสนา องคกรแหงนี้ประกาศรับสมัครผูรวมงานแตเปดโอกาสใหเฉพาะบุคคลท่ีเปนกลุมชาติพันธุและ
นับถือศาสนาเดียวกับองคกรเทานั้น สงผลใหมีการให สิทธิเศษกับกลุมเฉพาะนั่นเอง  
 
“เปาหมายหรือประสิทธิพลของการเลือกปฏิบัติ คือการทําใหไรคาหรือทําใหรูสึกบกพรองในการ

ยอมรับ การใชสิทธิหรือการปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชน” 
 
การเลือกปฏิบัติโดยพฤตินัยและนิตินัย (De-facto and De-jure discrimination) 
 การเลือกปฏิบัติโดยพฤตินัยสามารถเกิดข้ึนเม่ือ “เก่ียวของกับกฎหมาย” หรือ โดยนิตินัยคือ
ในทางปฏิบัติ  ในตัวอยางท่ี 1 นั้นแสดงใหเห็นวากฎหมายในประเทศบัญญัติวามีระบบประกันสุขภาพ
ถวนหนา อยางไรก็ตามดวยเหตุผลทางทัศนคติของสังคมตอผูอยูรวมกับเชื้อ HIV ทําใหโรงพยาบาลไม
ใหบริการรักษาพยาบาลตอนายดี ปฏิเสธสิทธิในการเขาถึงการบริการสาธารณสุขท่ีเหมาะสม สิ่งนี้เปน
การเลือกปฏิบัติโดยนิตินัย หรือการเลือกปฏิบัติในดําเนินงาน  
 
การเลือกปฏิบัติทางตรงและทางออม (Direct and indirect discrimination) 
 ในกรณีท่ี เจตนารมณของ กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มาตรฐาน เปนการปฏิบัติตอสมาชิกของ
กลุมแตกตางกันดวยเหตุแหงเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง สัญชาติหรือ
ถ่ินกําเนิด ทรัพยสินหรือสถานะ ถือเปนการเลือกปฏิบัติทางตรง (direct discrimination)  
 อาจมีบางกรณีท่ีกฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มาตรฐาน ท่ีแสดงถึงการปฏิบัติท่ีเสมอภาคกัน แต
กระทบตอมาตรฐานท่ีสงผลตอเหตุแหงการเสียเปรียบกับคนบางกลุมและไมมีเหตุผลในการอธิบายเพ่ือ
ปกปองความเสียหายตอกลุมนั้น นั่นหมายถึงการเลือกปฎิบัติทางออม (indirect discrimination)  
 
การไมมีเหตุผลในการปฏิบัติท่ีแตกตาง  
(No justification for difference in treatment) 
 สิทธิในความเสมอภาคตอหนากฎหมาย และเสมอภาคในการปกปองตามกฎหมายโดยไมเลือก
ปฏิบัติ ไมเปนการทําใหเกิดการปฏิบัติท่ีแตกตางหรือเลือกปฏิบัติ หากมีเกณฑท่ีแตกตาง คือ 
“สมเหตุสมผล” และ “ยุติธรรม” และมีเปาหมายเพ่ือความแตกตางท่ีชอบธรรมและเปนไปตาม
กฎหมายสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติท่ีแตกตางนั้นจะไมเปนการเลือกปฏิบัติ 0

1 ดังนั้นความแตกตางในการ
ปฏิบัติสามารถอธิบายไดดังนี้  

• วัตถุประสงคหรือเปาหมายในการปฏิบัติท่ีแตกตางท่ีเปนธรรม และ 

• มีเหตุผลท่ีเชื่อมโยงระหวางวัตถุประสงคและการปฏิบัติท่ีแตกตาง 

                                                        
1 Human Rights Committee, General Comment 18, Non-Discrimination  
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• อีกท้ัง การปฏิบัติท่ีแตกตางนั้นมีสัดสวนและไมกระทบกับกลุมอ่ืน อีกแงหนึ่งคือ การ
ปฏิบัติท่ีแตกตางนั้นหมายถึง การยอมรับท่ีจะไปใหถึงเปาหมาย  ซ่ึงจะไมทําใหสิทธิ
นั้นดอยลงเทาท่ีจะเปนไปได ความหมายนี้ไมกวางหรือคลุมเครือจนเกินไป คําถาม 
“มีทางเลือกอ่ืนในการบรรลุเปาหมาย ?”  หากมีขอกําหนดจะตองคํานึงถึงการเลือก
ปฏิบัติดวย  

 
กรณีของ F.H. Zwaan-de Vries v. ประเทศเนเธอรแลนด  

กรณีนี้เปนจุดบงชี้ของคดีท่ีเก่ียวของกับสิทธิในความเสมอภาคและการไมเลือกปฏิบัติ ท่ีตัดสิน
โดยคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนประจํากติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง(HRC) 
 ขอเท็จจริงของคดีนี้คือ นาง  F.H. Zwaan-de Vries เปนประชาชนของประเทศเนเธอรแลนด 
ถูกปฏิเสธการไดรับผลประโยชนจากพระราชบัญญัติผลประโยชนหลังจากการจางงาน ตามมาตรา 13 
กลาววา ผลประโยชนหลังการจางงานระบุวา ผูหญิงท่ีเปนหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวหรือแยกขาด
จากสามีไมสามารถเรียกรองสิทธินี้ได ไมวาจะเปนผูหญิงท่ีแตงงานนั้นจะเปนหลักในการหาเลี้ยง
ครอบครัว หรือไมไดหารายไดท้ังหมดของครอบครัว และสัดสวนของรายไดจากภรรยา ในมาตรา13 
ใหกับผูหญิงท่ีแตงงานและไมแตงงานกับผูชาย  
 นางVries เรียกรองวา เธอถูกปฏิเสธจากการไดรับผลประโยชนหลักจากการจางงาน ดวย
เหตุผลทางเพศและสถานะแตงงาน และนั่นเปนสิ่งท่ีแสดงถึงการเลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิในความ
เสมอภาค 
 รัฐบาลไดอธิบายเหตุผลของเง่ือนไขของ “ผูหญิงท่ีแตงงานแลวและไมไดเปนหลักในการหา
รายไดใหกับครอบครัว” วาสมัยท่ีรางกฎหมายฉบับนี้ งบประมาณสาธารณะไมเพียงพอและมีความ
จําเปนท่ีตองจํากัด พิจารณาอยางถ่ีถวน และเลือกใชงบประมาณดังกลาว ซ่ึงนั่นเปนเหตุผลใหผูหญิงท่ี
แตงงานแลวไมสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากกองทุนนี้ได ดังนั้นรัฐบาลจึงใหเหตุผลวากฎหมายท่ี
บัญญัติข้ึนไมเปนการเลือกปฏิบัติดวย “เหตุผลเง่ือนไขทางสังคมและเศรษฐกิจ” 
 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประจํากติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(HRC) ตัดสินวา  

• สิทธิในความเสมอภาคตามกฎหมายปราศจากการเลือกปฏิบัติ ท่ีบัญญัติไวในกติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ขอ 26 กลาววาหามมีการเลือกปฏิบัติใน
กฎหมายและการปฏิบัติโดยเจาหนาท่ีของรัฐ ไมวากฎหมายจะระบุวาเก่ียวของกับความ
ปลอดภัยในสังคม หรือสิทธิท่ีตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม เรื่องท่ีตองพิจารณาคือ กฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยทางสังคมนั้น
ละเมิดสิทธิของผูอ่ืนหรือไม และกระทบตอการปกปองการเลือกปฏิบัติหรือไม 

• ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประเทศเนเธอแลนด กําหนดสิทธิความเสมอภาคและ
หนาท่ีของคูสมรสโดยพิจารณาจากรายไดรวมกัน  

•  พระราชบัญญัติการเลิกจางงาน มาตรา 13 กลาววา ผูหญิงแตงงานท่ีจะไดรับผลประโยชน
จากการเลิกจางนั้น ตองพิสูจนใหไดวาหญิงผูนั้นเปน “บุคคลหลักในการหารายไดใหกับ
ครอบครัว” เง่ือนไขนี้ไมบังคับใชกับชาย  
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• การปฏิบัติท่ีแตกตางนี้เกิดข้ึนจากเหตุผลทางเพศ การปฏิบัติท่ีแตกตางตามสถานะการแตงงาน
ของผูหญิงทําใหเกิดการเสียเปรียบเม่ือเทียบกับชายท่ีแตงงาน  

• เพราะ การปฏิบัติท่ีแตกตาง กรณีผูหญิงท่ีแตงงานถูกปฏิเสธจากประกันสังคมเม่ือเปรียบเทียบ
กับผูชายท่ีแตงงาน  

• เหตุผลท่ีรัฐบาลไดใหไว วา การใชกองทุนสาธารณะนั้นมีขอจํากัด เพ่ือการปฏิบัติท่ีแตกตางนั้น 
ถือวาฟงไมข้ึน 

• ดังนั้นจึงถือเปนการการละเมิดสิทธิในความเสมอภาคและการไมเลือกปฏิบัติ 
 
พันธกรณีของรัฐ  ประกอบดวย  

• ทบทวนกฎหมาย นโยบาย และโครงการ ท่ีมีความจําเปนในการสรางกรอบทางกฎหมาย หรือ
ปรับปรุงแกไข เพ่ือใหแนใจวากฎหมาย นโยบายและโครงการเหลานั้นไมกอใหเกิดการเลือก
ปฏิบัติ หรือนําไปสูการเลือกปฏิบัติตอการใชสิทธิของประชาชน 

• ระงับการดําเนินงานทางกฎหมาย นโยบาย และโครงการท่ีเปนการเลือกปฏิบัติ  

• ยกตัวอยางท่ีเปนรูปธรรม พิจารณาและกําหนดเปาหมายเพ่ือทําใหม่ันใจวาการเลือกปฏิบัติ
ในทางปฏิบัติและการใชสิทธินั้นถูกขจัดไป ซ่ึงรวมถึงการรับและการนําไปปรับใชของมาตรฐาน
พิเศษชั่วคราว  หรือ คํายืนยันท่ีสงเสริมความเสมอภาค นอกจากนี้ยังรวมถึงการปรับปรุง
ทัศนคติทางสังคม วัฒนธรรม และประเพณี ท่ีมีผลในการเลือกปฏิบัติในกลุมผูดอยโอกาสใน
สังคม 

• ม่ันใจวามาตรฐานท่ีใชในชวงสถานการณฉุกเฉินไมมีการเลือกปฏิบัติ ดวยเหตุแหงเชื้อชาติ สี
ผิว เพศ ภาษา ศาสนา และชาติกําเนิด  
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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: ขอคิดเห็นท่ัวไปขอ 28 และ 32 
CESCR: ขอคิดเห็นท่ัวไปขอ16 และ 20 
…………………………………………………………………………………………………………………................................................................................ 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
มาตรา 5 ประชาชนชาวไทยไมวาเหลากําเนิด  เพศ หรือศาสนาใด  ยอมอยูในความคุมครองแหง
รัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน 
มาตรา 30 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน  
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน  การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความ
แตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด  เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุความพิการ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  
สถานะของบุคคล  ฐานะ ทางเศรษฐกิจหรือ  สังคม ความเชื่อทางศาสนา  การศึกษาอบรม  หรือ
ความคิดเห็นทางการเมือง อันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได 
มาตรา 49 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา 
มาตรา  51 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขท่ีเหมาะสมและได
มาตรฐาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ปฏิญญาอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration) 
ขอ 1 บุคคลท้ังปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรี  และสิทธิ มีเหตุผลและมโนธรรม
และควรปฏิบัติตอกันดวย จิตวิญญาณแหงความเปนมนุษย 
ขอ 2 บุคคลทุกคนยอมมีสิทธิและเสรีภาพท้ังปวงตามท่ีกําหนด  ไวในปฏิญญานี้  โดยปราศจาก
การแบงแยก  ไมวาชนิดใดๆ  อาทิ เชื้อชาติ เพศสภาพ อายุ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทาง  
การเมืองหรือทางอ่ืน  พ้ืนเพทางชาติหรือสังคม  สถานะทางเศรษฐกิจ  การเกิด ความพิการ หรือ
สถานะอ่ืน 
ขอ 3 บุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับการยอมรับทุกแหงหนวาเปน  บุคคลตามกฎหมาย  บุคคลทุก
คนเสมอภาคกันตามกฎหมาย  บุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับความคุมครองของกฎหมาย  เทา
เทียมกัน โดยไมมีการเลือกประติบัติ 
ขอ 4 สิทธิของสตรี  เด็ก ผูสูงอายุ ผูพิการ แรงงานโยกยายถ่ินฐาน  กลุมเปราะบางและกลุมคน
ชายขอบ เปนสิทธิท่ีไมอาจเพิกถอน  และเปนสวนเดียวกันของสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ัน
พ้ืนฐาน ท่ีไมอาจแยกออกจากกันได 
ขอ 5 บุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับการเยียวยาท่ีมีประสิทธิผล  และมีผลบังคับตามท่ีกําหนดโดย
ศาลหรือองคกรอ่ืนท่ีมีอํานาจ จากการกระทําอันละเมิดตอสิทธิท่ีบุคคลนั้นไดรับตามรัฐธรรมนูญ  
หรือกฎหมาย 
ขอ 6 การใชสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานตองสมดุล  กับการปฏิบัติหนาท่ีท่ีสอดคลอง
กัน เนื่องจากบุคคลทุกคนมี ความรับผิดชอบตอทุกปจเจกบุคคลอ่ืนๆ  ท้ังหมด ชุมชนและ สังคม
ท่ีตนอาศัยอยู ในทายท่ีสุด ความรับผิดชอบหลักในการ  สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพข้ึนพ้ืนฐานท้ังปวง อยูท่ีรัฐสมาชิกอาเซียนทุกรัฐ 
ขอ 29 (2) รัฐสมาชิกอาเซียนจะตองสรางสภาพแวดลอมท่ีดีใน  การเอาชนะการตีตรา  การนิ่ง
เงียบ การปฏิเสธ  และการเลือก  ประติบัติในการปองกัน  การรักษา การดูแล และการสนับสนุน  
บุคคลท่ีทุกขทรมานจากโรคติดตอตางๆ ซ่ึงรวมถึงเอชไอวี/เอดส 
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2. สิทธิในชีวิต (Right to life) 
มนุษยทุกคนมีสิทธิโดยกําเนิดท่ีจะดํารงชีวิตอยู 
รัฐหรือหนวยงานของรัฐไมมีอํานาจท่ีจะเอาชีวิตบุคคลใดตามอําเภอใจหรือโดยมิชอบดวย

กฎหมาย รัฐไมสามารถลดรอนพันธะหนาท่ีของตนท่ีเกิดข้ึนจากสิทธิดังกลาวของบุคคล แมในยามภาวะ
ฉุกเฉินท่ีคุกคามความอยูรอดปลอดภัยของประเทศชาติ 
พันธกรณีของรัฐ  

• รัฐจําเปนตองดําเนินการใชมาตรการตางๆท่ีเอ้ือใหบุคคลสามารถดํารงชีวิตอยูอยางมี
เกียรติและศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย  

• รัฐจะตองดําเนินการใหแนใจวาประชาชนท่ีอยูภายใตการปกครองของตนสามารถ
เขาถึงสิ่งจําเปนพ้ืนฐานสําหรับการดํารงชีพ  

• รัฐจะตองใชอํานาจควบคุมบุคคลหรือนิติบุคคลเพ่ือปองกันและลงโทษในกรณีท่ีมีการ
ประกอบอาชญากรรมท่ีทําใหผูอ่ืนถึงแกชีวิต 

ในขณะท่ีรางกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  (ICCPR) ได
ถกเถียงถึงประเด็นโทษประหารชีวิต สุดทายใน ICCPR ก็ยังไมไดยกเลิกโทษประหารชีวิต ซ่ึงในประเทศ
ตางๆก็ยังคงมีการลงโทษประหารชีวิตอยู การลงโทษนั้นตองเปน “อาชญกรรมรายแรงท่ีสุด” และ
ดําเนินไปตามกฎหมาย และตามหลักการพิจารณาคดีอยางเปนธรรม นอกจากนี้ โทษประหารชีวิตตอง
ไมลงโทษกับหญิงตั้งครรภ และผูกระทําความผิดต่ํากวา 18 ปบริบูรณ 

ในป ค.ศ.1989  พิธีสารเลือกรับกติกาสากลวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองวาตอง
ยกเลิกโทษประหารชีวิตซ่ึงยอมรับโดยสหประชาชาติ 

ประเทศไทยยังไมไดปฏิบัติตามพิธีสารเลือกรับ อยางไรก็ตามประเทศไทยก็ไดยกเลิกโทษ
ประหารกับผูกระทําความผิดอายุต่ํากวา 18 ป แตยังไมยกเลิกการลงโทษกับหญิงตั้งครรภและผูปวย
ทางจิต ตามกฎหมายหมาย โทษประหารชีวิตจะลงโทษกับผูท่ีกออาชญากรรม นอกจากนี้ยังมีระบบ
การขออภัยโทษเหลือเปนการจําคุกตลอดชีวิต 

กฎหมายระหวางประเทศ  
UDHR ขอ 3 
ICCPR ขอ 6 
HRC: ขอคิดเห็นท่ัวไป (General Comment) ขอ 6 
…………………………………………………………………………………………………………………………..
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
มาตรา 32 (1) บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………... 

 ปฏิญญาอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration) 
ขอ 11 บุคคลทุกคนมีสิทธิในชีวิตท่ีมีมาแตกําเนิด อันเปนสิทธิ ท่ีจะตองไดรับการคุมครอง
โดยกฎหมาย บุคคลใดจะถูกพรากชีวิต มิได เวนแตเปนไปตามกฎหมาย 
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3. สิทธิในการปลอดจากการ ประหารนอกกฎหมาย  การคุมขังโดยมิชอบหรือโดยไมผาน

กระบวนการยุติธรร ม (Freedom from extra-judicial, summary or arbitrary 
execution) 
ทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีชีวิตและมีความปลอดภัยในรางกาย 
การละเมิดสิทธิ ปรากฏข้ึนเม่ือมีการทําใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเสียชีวิต 

• ภายนอกขอบเขตกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมาย 

• ซ่ึงเปนผลจากการกระทํา หรือคําสั่ง 

• ของเจาหนาท่ีรัฐหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีกระทําการโดยการรูเห็นเปนใจการเปดโอกาส  
หรือไดรับความยินยอมจากรัฐ 

 
ลักษณะพันธกรณีของรัฐ 

รัฐตองปฏิบัติการ
ตอตานบุคคล- แมวาอยู
ในขณะกําลังปฏิบัติ
หนาท่ี  
 

เพ่ือใหแนใจวามีการปกปองสิทธิขอนี้  รัฐจะตองทําใหแนใจวาบุคคลท่ีทําการละเมิด
สิทธิดังกลาวไดถูกพิจารณาไตสวนโดยกระบวนการยุติธรรม  โดยรัฐจะตองขจัด
อุปสรรคท่ีขัดขวางการกําหนดความรับผิดชอบทางกฎหมาย  เชน ตําแหนงหนาท่ี
ทางราชการของผูถูกกลาวหา  หรือขอแกตัวโดยอางความจําเปนวา “กระทําตาม
คําสั่งผูบังคับบัญชา” 

การวิสามัญฆาตกรรม
โดยฝายท่ีไมใชรัฐ/
เอกชน… 
 
…หนาท่ีโดยตรงเม่ือฝาย
ท่ีไมใชรัฐ/เอกชนกระทํา
การใดๆตามแนวทาง … 
 
หนาท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงเม่ือผูท่ีไมใชฝาย
รัฐ/เอกชน กระทําการ 
เชน การบังคับใช
กฎหมาย 
 
 
…พยายามทําหนาท่ีเม่ือ
มีรูปแบบของการฆาโดย
ฝายผูท่ีไมใชรัฐ/เอกชน 

ผูรายงานพิเศษเก่ียวกับการวิสามัญฆาตกรรมไดระบุพันธะหนาท่ีของรัฐในกรณีท่ี
ผูกระทําการวิสามัญฆาตกรรมเปนตัวแสดงท่ีไมใช12 ไวดังนี้ 

• รัฐมีความรับผิดชอบโดยตรงตอการกระทําของตัวแสดงท่ีไมใชรัฐแตเปน
ผูดําเนินการตางๆตามคําสั่งของรัฐหรือ การเห็นพองของรัฐ  ตัวอยางเชนกลุม
พลเรือนติดอาวุธ กลุมกําลังรบก่ึงทหาร กลุมลาสังหารท่ีควบคุมโดยรัฐ 

• รัฐมีความรับผิดชอบโดยตรงตอการกระทําของหนวยงานเอกชนท่ีใหบริการ
ตามการวาจาง  (ดานการทหารหรือความปลอดภัย ) รวมถึงองคกรและท่ี
ปรึกษาท้ังหลายท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมหลักของรัฐ  เชนการบริหารจัดการ
เรือนจํา การบังคับใชกฎหมาย หรือการไตสวน 

• ในกรณีสวนใหญ  การฆาตกรรมท่ีเปนการกระทําของบุคคลท่ัวไปถือเปน
ความผิดท่ีอยูภายใตกฎหมายอาญาของประเทศ  อยางไรก็ดี  หากการ
ฆาตกรรมนั้นเกิดข้ึนซํ้าๆอยางมีรูปแบบ  โดยท่ีรัฐไมใชความระมัดระวังตาม
สมควรในการหามาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือขัดขวาง  ปองกันสอบสวน  
ดําเนินคดี  และลงโทษผูกอการ  ก็ถือวาการท่ีรัฐละเลยหรือ  หรือความไม
เพียงพอของผลการตอบสนองในการละเมิดสิทธิท่ีจะมีชีวิต  ตัวอยางของการ
ฆาตกรรมดังกลาวสามารถฆาโดยกลุมศาลเตี้ยหรือการฆาตกรรมโดยแกง
อาชญากร 

 

                                                        
2 E/CN.4/2005/7, para 65-76 
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กลุมติดอาวุธท่ีไมใชรัฐท่ีมีสวนรวมในการขัดแยงกันดวยอาวุธคือผูท่ีตองรับผิดชอบโดยตรงตอ
การฆาตกรรมใดๆท่ีพวกเขากระทําโดยละเมิดตอกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ 

นอกจากนี้รัฐยังมีพันธะหนาท่ีท่ีจะตองไมสงผูรายขามแดน  เนรเทศ ขับไล หรือกําจัดบุคคล
ผูใดออกจากดินแดน  หากมีหลักฐานยืนยันอยางนาเชื่อถือวาบุคคลผูนั้น  อาจตกเปนเหยื่อของการ
วิสามัญฆาตกรรมในประเทศท่ีรัฐจะสงตัวบุคคลผูนั้นไปหรือประเทศท่ีบุคคลผูนั้นจะถูกสงตัวตอไป 

การพรากชีวิตผูอ่ืนโดยอําเภอใจอาจเกิดข้ึนหากมีการตัดสินโทษประหารชีวิตโดยการ
ดําเนินคดีอยางรวบรัด(เชน ท่ีเก่ียวของกับหลักการสิทธิในกระบวนการยุติธรรม และหลักการกฎหมาย
ไมมีผลยอนหลัง) และมีการจํากัด ละเวน หรือบิดเบือนการรับรองท่ีชอบธรรมตามกฎหมายสิทธิในชีวิต
ของบุคคลเปนสิทธิท่ีไมอาจถูกลิดรอนหรือทําใหนอยลงได  และจะตองไดรับการปกปองเสมอแมใน
ภาวะฉุกเฉินของประเทศ  ดังนั้น คดีใดๆ ท่ีนําไปสูการตัดสินประหารชีวิตระหวางชวงเวลาท่ีเปนภาวะ
ฉุกเฉินจะตองดําเนินการตามตามกฎหมายกําหนด 
  
กรณีการประหารนอกกฎหมายในประเทศไทย(Extra-judicial killings in Thailand) 
 เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ.2547 เจาหนาท่ีตํารวจ สถานีตํารวจภูธร อําเภอเมืองกาฬสินธุ 
ไดจับกุมนายกิติศัพท ถิตยบุญครอง ขอหาลักทรัพย คือชิ้นสวนจักรยานยนต 
 สัปดาหตอมาในวันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ.2547 ไดมีผูพบศพท่ีฟก ช้ําของนายกิติศัพท ถิตยบุญ
ครอง ถูกแขวนคอในกระทอมหางจากบานเขาประมาณ 30 กิโลเมตร ศพถูกลากจากพ้ืน ใสกุญแจมือ 
และมีรอยแผลลึกท่ีขอมือ มีบาดแผลอยูท่ัวรางกาย รวมถึงบริเวณอัณฑะถูกบีบจนแตกอยางรุนแรง 
จากรายงานการชันสูตรพลิกศพ พบวา นายกิติศักดิ์ อายุ 17 ป ถูกฆาดวยวิธีการบีบคอ เสียชีวิต
กอนท่ีจถูกแขวนคอเปนเวลา 8 ชั่วโมง  
 ครอบครัวและพยานเรียกรองความยุติธรรม โดยยื่นคํารองไปท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 
ภายใตกระทรวงยุติธรรม เพ่ือสอบสวนและแจงขอหากับเจาหนาท่ีตํารวจท่ีกระทําการและปกปด
หลักฐานจํานวน 6 นาย  
 บทสรุปของการดําเนินคดีนี้กวา 7 ป ศาลอาญา กรุงเทพฯ ตัดสินวา ตํารวจ 5 นายมีความผิด
ฐานลักพาตัวและทําใหถึงกับชีวิต สวนตํารวจอีก 1 นาย มีความผิดฐานใชอํานาจโดยมิชอบเพ่ือปกปอง
ลูกนองจากการกระทําผิดทางอาญา และพิพากษาลงโทษจําคุก 7 ป 

คดีนี้ถือเปนการตัดสินคดีตัวอยางท่ีแสดงใหเห็นถึงความผิดจากการใชอํานาจโดยมิชอบของ
ตํารวจขณะปฏิบัติหนาท่ีและใหเจาหนาท่ีตํารวจแสดงความรับผิดชอบตอการกระทํานั้น  

คดีนายกิติศักดิ์ เปนการฟองรองคดีอาญาคดีแรกจากคดีวิสามัญฆาตรกรรม 20 คดี ท่ีเปนการ
กระทําของตํารวจ ท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดกาฬสินธุ ในป พ.ศ.2546-2548 ท่ียังไมมีใครแสดงความ
รับผิดชอบตอผูเสียชีวิตคนอ่ืนๆ  
ท่ีมา : หนังสือพิมพบางกอกโพสต ฉบับวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ.2555 
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กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 3 
ICCPR: ขอ 6 และ ขอ 4 
HRC: ขอคิดเห็นท่ัวไปขอ 6 และ 29 
……………………………………………………………………………………………………............................. 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
มาตรา 32 (1) บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 
มาตรา 32 (4) การคนตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ 
ตามวรรคหนึ่ง จะกระทํามิได เวนแตมีเหตุตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ปฏิญญาอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration) 
ขอ 11 บุคคลทุกคนมีสิทธิในชีวิตท่ีมีมาแตกําเนิด  อันเปนสิทธิ ท่ีจะตองไดรับการคุมครอง
โดยกฎหมาย บุคคลใดจะถูกพรากชีวิต มิได เวนแตเปนไปตามกฎหมาย 
ขอ 12 บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัย  สวนบุคคล บุคคลใดจะถูกจับกุม  
คน กักขัง ลักพาตัว หรือถูกพราก อิสรภาพในรูปแบบอ่ืนใดโดยอําเภอใจมิได 
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4. เสรีภาพจากการถูกทรมานและการไดรับการปฏิบัติตอหรือถูกลงโทษ อยางโหดราย  ไร
มนุษยธรรม หรือท่ียํ่ายีศักดิ์ศรี (Freedom from Torture and Cruel, Inhuman, Degrading 
Treatment or Punishment) 

ไมสมควรมีบุคคลใดถูกทรมานหรือถูกปฏิบัติตอหรือลงโทษอยางโหดราย  ไรมนุษยธรรม  หรือ
ย่ํายีศักดิ์ศรี  สิ่งนี้เปนสิทธิเด็ดขาดท่ีไมอาจถูกลิดรอนไดแมในยามภาวะฉุกเฉินท่ีคุกคามความอยูรอด
ปลอดภัยของประเทศชาติ 

การทรมาน หมายถึง การกระทําใดๆ ท่ีกอใหเกิด 

• ความเจ็บปวดอยางรุนแรง หรือ การไดรับความทุกขทรมาน 

• ไมวาจะกระทําตอรางกาย หรือจิตใจ 

• ซ่ึงจงใจบังคับบุคคลใหทําในสิ่งท่ีเขาไมตองการ 

• โดย หรือ โดยการยุยง หรือโดยความยินยอม หรือ การนิ่งเฉย ของเจาพนักงานของ
รัฐหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีทําหนาท่ีในฐานะของเจาพนักงานของรัฐ  

• โดยมุงหมายท่ีจะ 
o ใหไดมาซ่ึงขอมูลหรือคําสารภาพจากบุคคลนั้น หรือบุคคลท่ีสามหรือ 
o ลงโทษบุคคลนั้นสําหรับสิ่งท่ีเขาหรือบุคคลท่ีสาม ไดกระทําหรือตอง 
o สงสัยวาไดกระทํา หรือขูเข็ญ หรือบังคับ บุคคลนั้น หรือบุคคลท่ีสาม หรือ 
o ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม บนพ้ืนฐานของการเลือกปฏิบัติใดๆ 

 
การปฏิบัติหรือลงโทษอยางโหดราย  ไรมนุษยธรรม  หรือย่ํายีศักดิ์ศรี  (การปฏิบัติอยางเลวราย ) 

หมายถึง 

• การกระทําใดๆ ก็ตาม ไมวาจะเปนทางกาย ทางวาจา หรือการเพิกเฉยละเลย ซ่ึง 

• เปนการทําใหผูอ่ืนเจ็บปวดโดยเจตนา 

• โดยหรือดวยการยินยอมหรือเห็นพองของหนวยงานท่ีเปนอํานาจรัฐ 
 
การปฏิบัติอยางเลวรายยังครอบคลุมถึงกรณีตางๆท่ีทําใหบุคคลเกิดความทุกขหรือความเจ็บปวดท่ี

ไมรุนแรงเทากับการถูกทรมาน  รูปแบบของการปฏิบัติอยางเลวรายนั้นไมจําเปนตองกระทําเพ่ือ
วัตถุประสงคท่ีเฉพาะเจาะจง 
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พันธกรณีของรัฐ 
 
ใชอํานาจทางกฎหมาย การ
ปกครอง ตุลาการใหมี
ประสิทธิผลเพ่ือปกปองการ
ซอมทรมาน… 
 
…คําสั่งของผูบังคับบัญชาไม
สามารถใชเปนขออางในการ
ซอมทรมานได…  
 
 
 
…ใชมาตรการการลงโทษเม่ือ
เกิดการทรมานหนวยงาน
เอกชน  
 
 
 
 
 

รัฐมีพันธะหนาท่ีในการจัดหามาตรการตางๆ  เพ่ือปกปองบุคคลให
พนจากการลวงละเมิดดังกลาวมาตรการท่ีวานี้23 

• ยอมรับวาการปฏิบัติหรือลงโทษบุคคลอ่ืนอยางโหดราย  ไร
มนุษยธรรมหรือย่ํายีศักดิ์ศรี  เปนการลวงละเมิดกฎหมาย
อาญาและระบุวาผูทําผิดจะตองไดรับโทษอยางไรบาง 

• ยอมรับวาบุคคลมีสิทธิท่ีจะยื่นรองทุกขหากไดรับการ
ทรมานหรือการปฏิบัติท่ีเลวรายภายใตกฎหมายของ
ประเทศ คํารองทุกขนั้นจะตองไดรับการสืบสวนหาความ
จริงอยางทันทวงทีและยุติธรรมโดยหนวยงานรัฐท่ีมีอํานาจ
สั่งการ  

• ควรทําใหแนใจวาเจาพนักงานรัฐท่ีเก่ียวของในคดีจะถูกพัก
งานในตําแหนงหนาท่ีระหวางรอผลการสืบสวนหรือการ
ดําเนินการทางกฎหมายหรือทางวินัย  เวนแตจะปรากฏ
ชัดเจนแลววาคํารองทุกขเรื่องการทรมาน หรือการปฏิบัติ
ท่ีเลวรายนั้นไมเปนความจริง 

• ควรทําใหแนใจวามีกระบวนการปกปองพยานท่ีรูเห็นการ
ทรมานและการปฏิบัติท่ีเลวราย 

• ในกรณีท่ีซอมทรมานและการทารุณโดยหนวยงานเอกชน 
รัฐตองแสดงการปกปอง ลงโทษ สืบสวนสอบสวน หรือ 
ชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากการทรมนและการ
ทารุณ 

 
มาตรการท่ีใชตองปกปองไมให
เกิดการซอมทรมาน 

 
 
 
 

… มีการอบรมการบังคับใช
กฎหมายกับเจาพนักงานอยาง
เหมาะสม 
 
 
 

นอกเหนือจากการลงโทษบุคคลท่ีกระทําผิดในการละเมิดสิทธิ
ดังกลาวแลว  รัฐยังมีพันธะหนาท่ีในการดําเนินการใชมาตรการ
ตางๆเพ่ือปองกันไมใหการลวงละเมิดเชนนั้นเกิดข้ึนหรือเกิดซํ้าอีก  
มาตรการท่ีวานี้รวมถึง 
 

• จัดหาการฝกอบรมท่ีเหมาะสมใหกับเจาพนักงานท่ีมีหนาท่ี
บังคับใชกฎหมาย  เจาหนาท่ีทางการแพทย  เจาหนาท่ี
ตํารวจ  และเจาพนักงานอ่ืนๆท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับการ
ควบคุมดูแลหรือปฏิบัติตอบุคคลท่ีกําลังอยู  ภายใตการ
จับกุม คุมขัง หรือจําคุก 

 
 

                                                        
3 Report of Special Rapporteur on Torture, Sir Nigel Rodley, E/CN.4/2003/68 
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… ทําใหแนใจวาความโปรงใส
ของกฎระเบียบ วิธีการและการ
ปฏิบัตินั้นเก่ียวของกับการ
สอบสวนและการคุมขัง 
สามารถปกปองสิทธิของผูถูก
คุมขังได  
 
…ทําใหแนใจวาผูถูกคุมขังจะได
พบทนายอยางสมํ่าเสมอ 
 
…ทําใหแนใจวาคําแถลง
ขอเท็จจริงและการบังคับให
สารภาพผานกระบวนการซอม
ทรมานไมสามารถยอมรับได
ภายใตกระบวนการทางศาล 
 

• ทบทวนระเบียบขอบังคับ  วิธีการ และแนวปฏิบัติท่ีใชใน
กระบวนการสอบสวนของรัฐท่ีเก่ียวของกับการ
ควบคุมดูแลและการปฏิบัติตอบุคคลและท่ีสําคัญยิ่งกวาสิ่ง
อ่ืนใดก็คือ ควรทําใหแนใจวา 
 ไมมีการถูกกักขังแบบไมใหติดตอกับโลกภายนอก

โดยเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจ 
 ผูถูกกักขังถูกเก็บตัวไวในสถานท่ีท่ีมีการยอมรับ

อยางเปนทางการวาเปนสถานท่ีสําหรับกักขัง 
 รายชื่อและสถานท่ีของการกักขัง  รวมถึงรายชื่อ

ของเจาพนักงานท่ีดําเนินการกักขัง  มีการ
ลงทะเบียนบันทึกไวและพรอมท่ีจะใหผูท่ี
เก่ียวของ ซ่ึงรวมถึงญาติและมิตรสหาย เรียกดูได
ทุกเม่ือ 

 มีการบันทึกเวลาและสถานท่ีของการสอบสวน
ท้ังหมด รวมท้ังรายชื่อของทุกคนท่ีปรากฏตัวใน
ขณะท่ีมีการสอบสวน  เพ่ือใหพรอมท่ีจะนําไปใช
ในกระบวนการตุลาการหรือการพิจารณาคดี
ทางการปกครอง 

 ผูถูกกักขังสามารถพบแพทยและทนายความได
อยางทันทวงทีและสมํ่าเสมอ 

 ระหวางท่ีถูกกักขัง  ผูถูกกลาวหาจะถูกขังแยกกับ
ผูท่ีถูกตัดสินวามีความผิด  เพ่ือท่ีจะไดรักษาสิทธิ
ของผูถูกกลาวหาวายังคงเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะ
ไดรับการพิสูจนวากระทําผิดจริง 

• ดําเนินการใหแนใจวากฎหมายของประเทศมีการหามมิให
ใชคําใหการหรือคําสารภาพท่ีไดมาจากการทรมานหรือ
การปฏิบัติท่ีเลวรายในกระบวนการทางตุลาการ 

 
ตรวจสอบใหแนใจวามีการ
ตอตานการซอมทรมานใน
สถานท่ีคุมขัง  

ผูท่ีถูกควบคุมตัวโดยคําสั่งของฝายบริหารควรไดรับการปกปอง
คุมครองในระดับเดียวกันกับผูท่ีถูกกังขังในคดีอาญา การถูกควบคุม
ตัวโดยคําสั่งของฝายบริหารหมายถึงการถูกกังขังโดยผูมีอํานาจ
บริหาร ดวยเหตุผลท่ีไมเก่ียวกับอาชญากรรมใดๆตัวอยางเชน  การ
กักขังเพ่ือนิเทศศึกษา การกักขังเนื่องจากปญหาทางจิต การเรรอน 
การติดยา หรือกักขังเพ่ือวัตถุประสงคในการสงตัวหรือเนรเทศเพ่ือ
ความปลอดภัยของสังคมโดยรวม 
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นอกจากนี้รัฐยังมีพันธะหนาท่ีท่ีจะตองไมสงผูรายขามแดน  เนรเทศ ขับไล หรือ กําจัดบุคคล
ผูใดออกจากดินแดน  หากมีหลักฐานยืนยันอยางนาเชื่อถือวาบุคคลผูนั้นอาจถูกทรมานในประเทศท่ีรัฐ
จะสงตัวบุคคลผูนั้นไป หรือประเทศท่ีบุคคลผูนั้นจะถูกสงตัวตอไป 

 
 

 
  
  
 
 
  
 

 
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม : การซอมทรมานและการปฏิบัติอยางไรมนุษยธรรม หรือการลงโทษ 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ รับเรื่องรองเรียนจํานวน 34 เรื่อง ท่ีเก่ียวของกับเรื่อง
การซอมทรมานในพ้ืนท่ีภาคใตของประเทศไทย ในจังหวัดสงขลา ยะลา ปตตานีและนราธิวาส ในชวงป 
พ.ศ.2540 ถึง กรกฎาคม พ.ศ.2553 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดสืบคนขอเท็จจริงท่ี
เก่ียวของกับคดีและจัดทําขอเสนอสูรัฐบาลไทย โดยเฉพาะหนวยงานท่ีเก่ียวของ และมีหนาท่ีตาม
กฎหมาย สงเสริมกระบวนการเรียนรูสิทธิมนุษยชน กลไกปกปองสิทธิมนุษยชน และกระบวนการ
ยุติธรรม รวมถึงกระบวนการเยียวยา 3

4 จากกระบวนการสืบสวนสอบสวนกรณีปญหาในพ้ืนท่ีจังหวัด
ภาคใต มีผลตอการปฏิบัติงานในภาคอ่ืนๆของประเทศดวย ขอเสนอแนะสามารถสรุปไดดังตอไปนี้  
 
หลักเกณฑกลไกการปกปองสิทธิมนุษยชน 

1. หนวยงานความม่ันคง (กองทัพ)  และสํานักงานตํารวจแหงชาติ ควรสรางระบบท่ีโปรงใสและ
ตรวจสอบได เพ่ือขจัดการทรมานในทุกข้ันตอนกระบวนการยุติธรรมตั้งแตชั้นจับกุม ควบคุม
ตัว คุมกัน ปลอยตัว คุมขัง และการสงตอผูถูกจับกุมจากสถานท่ีหนึ่งไปสูสถานท่ีหนึ่ง 

2. หนวยงานความม่ันคง (กองทัพ)  และสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ตองแยกโครงสรางการคุมขัง
ออกจากหนวยจับกุม หนวยสืบสวนสอบสวน หรือ หองสอบสวน  ในชวงของการควบคุมตัว
นั้นตองมีการระบุอยางแนชัด  

3. หนวยงานความม่ันคง (กองทัพ)  และสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ควรจะพัฒนาข้ันตอนการ
สืบสวนสอบสวนกับผูตองหา ท้ังการสืบราชการลับ การเก็บขอมูล หรือการปรับทัศนคติท่ีอาจ
สงผลตอการสรางความไมเปนธรรมได และไมใชความรุนแรง ผูถูกคุมขังตองไดรับการแจงสิทธิ
ตางๆ เชน สิทธิในการพบญาติและทนาย นอกจากนี้การจัดหองสืบสวน กฎระเบียบตางๆ ตอง
มีการวางไวใหชัดเจน  
 
 

                                                        
4 Investigation Report No. 275-304/2553, 15th September 2010 

วันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2556 สํานักงานขาว Kaladan รายงานวา ชาวโรฮิงญา 2 คน 
กระโดดออกจากท่ีกักขังชั่วคราวและเสียชีวิตในประเทศไทย ท่ีกักขังชั่วคราวนี้มีชาว
โรฮิงญาอยูประมาณ 300 คน พ้ืนท่ีเล็กจนไมสามารถเคลื่อนยายรางกายได ชาว
โรฮิงญาไมไดออกกําลังกาย และไมไดใชแขนขา  

กรณีเชนนี้ คือตัวอยางของการปฏิบัติตอบุคคลอยางโหดรายใชหรือไม? 
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4. หนวยงานความม่ันคง (กองทัพ)  และสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ตองดูแลผูตองหาขณะท่ีอยู
ภายใตการควบคุมของเจาหนาม่ี เม่ือผูตองหาเขาสูกระบวนการสอบสวน  เขาตองไดรับการ
ดูแลและการปกปองความปลอดภัย จากการทํารายท้ังในชีวิตและทรัพยสิน ท้ังจากตัวเองและ
ผูอ่ืน ดวยวิธีการตางๆ  

5.  กระทรวงยุติธรรมและสํานักงานตํารวจแหงชาติตองจัดทําแนวทางการควบคุมการสืบสวน
สอบสวนผูตองหา กระบวนการสืบสวนสอบสวนตองดําเนินการโดยเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของและมี
ความชํานาญเปนพิเศษ นอกจากนี้กระบวนการดังกลาวตองยึดถือหลักการการสืบคน
ขอเท็จจริง และเปนไปตามหลักประกันสิทธิในกระบวนการยุติธรรม  

6. เม่ือใดท่ีผูตองหารับในหมายเรียกตากพระราชบัญญัติสถานการณฉุกเฉิน ไดรับการพิสูจนแลว
วาบริสุทธิ์ สํานักงานตํารวจแหงชาติตองลบชื่อออกจากฐานระบบขอมูลดานการออก
หมายเรียก  

 
หลักเกณฑการพิจารณากระบวนการยุติธรรม  
7. หนวยงานความม่ันคง (กองทัพ)  และสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เม่ือไดรับขอรองเรียนเก่ียวกับ

การทรมานท่ีกระทําโดยเจาหนาท่ี ตองดําเนินการโดยทันทีอยางเปนธรรมและโปรงใส  
ดําเนินการสืบสวนสอบสวนและทําการลงโทษอยางจริงจัง โดยใชหลักสหวิทยาการและหลัก
ทางอาญา เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดไมมีขอยกเวนในการรับโทษ การ
ทรมานเปนสิ่งตองหามอยางเครงครัดในทุกสถานการณ 

8. กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ตองกําหนดหลักเกณฑในการปกปองพยาน เหยื่อ ญาติของ
เหยื่อ ผูท่ีรองเรียน  จากการขมขู และการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี และขจัดอุปสรรคตางๆท่ี
ขัดขวางเหยื่อ หรือ ผูท่ีไดรับผลกระทบจากการซอมทรมานจากการเขาถึงความยุติธรรม และ
การเยียวยา ตามหลักการในอนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษท่ี
โหดรายไรมนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรีหรือพิธีสารเลือกรับและรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2550 

9. หนวยงานความม่ันคง (กองทัพ)  และสํานักงานตํารวจแหงชาติ ควรจัดเตรียมหลักประกันตาม
สิทธิข้ันพ้ืนฐานของผูถูกจับ ผูถูกคุมขัง หรือ อยูระหวางการควบคุมตัว เชน สิทธิในการ
รับทราบขอกลาวหา สิทธิในการแจงใหญาติของผูถูกจับกุมทราบ สิทธิในการไดรับการเยี่ยม
จากญาติและทนายความ  

10. เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและปกปองการเกิดการทรมาน  กองอํานวยการรักษาความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักร ควรเสนอตอเจาหนาท่ีศาลยุติธรรมเพ่ือนําผูตองหาตามพระราช
กฤษฎีกาฉุกเฉิน (พรก.ฉุกเฉิน) รายงานตัวตอศาลทุกครั้งหากมีความจําเปนตองควบคุมตัวตอ 
ซ่ึงการรายงานตัวตอศาลนี้จะทําใหผูตองหาไดพบกับญาติหรือทนายความ ท่ีจะสามารถ
สอบถามถึงความเปนอยูหรือหากมีการทํารายรางกายใหบอกกลาวกับญาติ  
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หลักเกณฑการเยียวยา  
11. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กรมสุขภาพจิต กรมคุมครองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน และศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต พัฒนาระบบหรือเกณฑ
การเยียวยาเหยื่อ และผูไดรับผลกระทบการการซอมทรมาน ซ่ึงการเยียวยาประกอบดวย ทาง
การแพทยและการฟนฟูรางกาย รวมถึงคาชดเชยจากการสูญเสีย และการรับรองวาจะไมเกิด
เหตุข้ึนซํ้าอีก 

 
 

 
 
 

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 5 
ICCPR: ขอ 7, ขอ 4 และ ขอ 10 
HRC: ขอคิดเห็นท่ัวไปขอ20, 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  หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไร
มนุษยธรรม  จะกระทํามิได  แตการลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติไมถือวาเปนการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมตามความในวรรคนี้ 
 
ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา 7/1 สิทธิของผูถูกจับหรือผูตองหา ในการติดตอญาติ พบญาติ และพบทนายความ
ได  
มาตรา 90 สิทธิในการยื่นคํารองตอศาลในกรณีการคุมขังมิชอบตามกฎหมาย 
มาตรา135 ในการถามคําใหการผูตองหา หามมิใหพนักงานสอบสวนทําหรือจัดใหทําการ
ใดๆซ่ึงเปนการใหคําม่ันสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใชกําลังบังคับ หรือกระทําโดยมิ
ชอบประการใดๆเพ่ือจูงใจใหเขาใหการอยางไดๆในเรื่องท่ีตองหานั้น  
 
…………………………………………………………………………………………… 

 ปฏิญญาอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration) 
ขอ 14 บุคคลใดจะถูกกระทําทรมาน  หรือถูกปฏิบัติหรือลงโทษ  ท่ีโหดราย ไรมนุษยธรรม
หรือย่ํายีศักดิ์ศรีมิได 
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5. เสรีภาพจากการปลอดจากการควบคุมตัวโดยไมมีอํานาจตามกฎหมาย    
(Freedom from Arbitrary Detention) 

ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับเสรีภาพและความปลอดภัยในตัวบุคคล ไมมีใครสมควรถูกจับกุมหรือกักขัง
โดยมิชอบดวยกฎหมาย 

การควบคุมตัวตามอําเภอใจ หมายถึง การกระทําท่ีเปนการควบคุมตัวท่ีไมชอบดวยกฎหมาย และ/
หรือ โดยไมอาจคาดคะเนได (คือตองมีหลักเกณฑ) หรือโดยปราศจากมูลอันจะอางไดตามกฎหมาย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณี 

• การกระทําใดๆ 

• ท่ีเกิดข้ึนจากเจาพนักงานของรัฐ หรือบุคคลอ่ืนท่ีกระทําในฐานะของเจาพนักงานของรัฐ  หรือ
โดยการยุยงสงเสริม ความยินยอม หรือการนิ่งเฉยของเจาพนักงานของรัฐ 

• ท่ีเปนการพรากเสรีภาพไปจากบุคคลหนึ่งโดยการจับบุคคลนั้นไปขังในเรือนจําหรือในสถานท่ี
ใดท่ีมีลักษณะการคุมขังเหมือนเรือนจําโดยปราศจาก 
o เหตุผลของการกักบริเวณท่ีไมเปนไปตามกฎหมาย , ไมมีเหตุอันควร 
o หรือ ไมจําเปนในพฤติการณของคดีและ/หรือ 
o การปฏิบัติตามกระบวนการตางๆ ซ่ึงไดกําหนดไวโดยกฎหมายวาดวยกระบวนการ

จับกุมและการคุมขัง 
การใชอํานาจโดย
พลการนั้นไมได
หมายถึงเพียง 
“การตอตาน
กฎหมาย” 
เทานั้น แตเปน
การปฏิบัติอยาง
ไมเหมาะสม 
ความอยุติธรรม
หนึ่ง ขาดการ
คาดการณ และ
เพิกเฉยตอวิถีทาง
ท่ีถูกตองแหง
กฎหมาย  

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประจํากติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง(HRC)ไดอธิบายความหมายของคําวา “การใชอํานาจโดย
พลการ (arbitrariness)” ไมไดเขาใจเพียง “การตอตานกฎหมาย( against the 
law)” แตควรเขาใจในภาพกวางบนพ้ืนฐานของ การปฏิบัติอยางไมเหมาะสม 
ความอยุติธรรมหนึ่ง ขาดการคาดการณ และเพิกเฉยตอวิถีทางท่ีถูกตองแหง
กฎหมาย 4

5 เนื้อหาสาระของการจับกุม หรือการควบคุมตัวตองเปนไปตาม
กฎหมาย และตองใหเหตุผลประกอบกับความูกตองของการยื่นรองใหมีการคุม
ขัง 5

6 เชน กฎตองไมแสดงถึง “การลงโทษอยางไมไดสัดสวนท่ีชัดแจง
(manifestly un-proportional)” “ไมยุติธรรม” หรือ “ไมสามารถคาดการณ
ได”และวิธีการจับกุมท่ีเหมาะสมและสมเหตุสมผลตามหลักการของคดีนั้นๆ 6

7. 
การตัดสินวาบุคคลผูนั้นควรถูกคุมขังนั้นตองเปดใหมีการทบทวนและไมควร
ดําเนินการตอเนื่อง เพ่ือใหรัฐภาคีสมาชิกสามารถอธิบายเหตุผลท่ีเหมาะสมได 78 
 
 

                                                        
5 1134/2002. Gorji-Dinka v. Cameroon, para. 5.1 
6 See, e.g. Concluding Observations Sudan 1998, para [124] (“national security” vague), Philippines 
2004, para. 14 (“vagrancy law” vague), Mauritius 2005, para. 12 (“terrorism law” vague), Russian 
Federation 2010, para. 25 (“extremist activity” vague), United Republic of Tanzania 2009, para. 12 
(“terrorism law” vague), Honduras 2007, para. 13(“unlawful association” vague) 
7 Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary (N.P. Engel, 
Arlingtong: 1993) at 173 
8 1324/2004, Shafiq v. Australia, para. 7.2 
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การกักขัง หมายถึง การพรากเสรีภาพทุกรูปแบบ  ไมวาจะในกรณีคดีอาญาหรือ
กรณีอ่ืนๆ เชน การกักขังเพ่ือนิเทศศึกษา การกักขังเนื่องจากปญหาทางจิต  การ
เรรอนการติดยา หรือกักขังเพ่ือวัตถุประสงคในการสงตัวหรือเนรเทศ เปนตน 
 

สิทธิของผูถูก
จับกุม หรือ ผูถูก
คุมขัง และอยู
ภายใตการ
ควบคุมตัวของรัฐ 
 
การละเมิดสิทธินี้
เกิดข้ึนเม่ือมีการ
ละเมิดหลักการ
ตามกระบวนการ
ทางกฎหมายและ
การละเมิดสิทธิ
ในเสรีภาพและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิต  

 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ขอ9 
,สนธิสัญญาหลักการปกปองบุคคลจากการปราศจากการคุมขังหรือหนวงเนี่ยว
ในทุกรูปแบบ  (the Body of Principles for the Protection of All 
persons under Any Form of Detention or Imprisonment)  ไดบัญญัติ
ถึงสิทธิของผูถูกจับกุมไว นอกจากนี้ในกฎหมายประมวลวิธีพิจารณาความอาญา
ของไทยเองก็ไดบัญญัติสิทธิของผูถูกจับกุม หรือคุมขังไวดดวยเชนเดียวกัน 
ดังนั้นสิทธิของผูท่ีถูกจับกุมหรือคุมขัง มีดังตอไปนี้  

• สิทธิในการแจงขอกลาวหาโดยพลัน ในภาษาท่ีเขาหรือเธอเขาใจได 
และมีรายละเอียดท่ีเพียงพอ  

• สิทธิในการแจงญาติใหทราบถึงรายละเอียดการจับกุมและสถานท่ีคุม
ขัง หากมีการเคลื่อนยายการคุมขังจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง ครอบครัว
หรือญาติตองรับทราบขอมูลดังกลาว ดังนั้นการจับกุมคุมขังของรัฐท่ีไม
สามารถใหญาติติดตอกันไดนั้นถือเปนสิ่งตองหาม  

• สิทธิในการไดรับการเยี่ยมจากสมาชิกในครอบครัวของเขา/เธอ และ
รวมมือกัน สิทธินี้สามารถข้ึนอยูกับเง่ือนไข และขอกําหนดตาม
กฎหมาย 

• สิทธิในการหาผูชวยทางกฎหมาย สิทธินี้เริ่มตั้งแตเม่ือเปนผูตองหาหรือ
ตั้งแตถูกควบคุมตัวในเรือนจํา ไมวาเขาหรือเธอจะถูกจับอยางเปน
ทางการหรือไม  หากผูถูกคุมขังไมสามารถหาท่ีปรึกษาทางกฎหมาย
หรือทนายความได ตองมีการจัดเตรียมทนายขอแรงเขามาชวยเหลือ
ทางคดีเพ่ือประโยชนแหงความเปนธรรม  

• การดําเนินการเพ่ือประโยชนแหงความเปนธรรมจะข้ึนอยูกับความ
หนักเบาของขอกลาวหา และบทลงโทษ ในขณะท่ีมีการสัมภาษณหรือ
การหารือระหวางผูถูกคุมขังและท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ไมควรกระทํา
ตอหนาเจาหนาท่ี แตยังอยูในสายตาของเจาหนาท่ี  

• สิทธิในการแสดงตัวตอพนักงานศาล ซ่ึงเปนการควบคุมภายใตอํานาจ
ของศาล  

• สิทธิในการปลอดจากการซอมทรมานและการปฏิบัติอยางไมเหมาะสม 
หรือการปฏิบัติอยางลดทอนคุณคา หรือ การลงโทษ การสารภาพผิด
จากการซอมทรมาน หรือการปฏิบัติอยางไมเหมาะสม ถือเปนสิ่งผิด
กฎหมาย ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน การแถลงณหรือการรับสภาพ
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จากการซอมทรมานนั้นไมสามารถยอมรับเปนหลักฐานไดในชั้นศาล 8

9 
ผูพิพากษา อัยการ และทนายความมีหนาท่ีในการกระตุนเตือนวาการ
ซอมทรมานหรือการปฏิบัติท่ีไมเหมาะสมนั้นเปนสิ่งไมเหมาะสมและ
ตองกระทําการบางอยางเพ่ือแสดงใหเห็นวาเปนสิ่งไมถูกตอง9

10 

• สิทธิในการยื่นอุทธรณ หรือยกฟองคดี สิทธินี้มีการพิจารณา เชน ผูถูก
กลาวหา/ผูตองหามีความเสี่ยงในการหลบหนี  ผูถูกจับกุมเก่ียวของกับ
ผูถูกกลาวหาในคดีท่ีมีความผิดรายแรง  มีแนวโนมท่ีจะกระทําการซํ้า 
มีความเสี่ยงตอสาธารณะ มีความเสี่ยงตอการขมขูพยาน และสมรูรวม
คิดกับผูถูกกลาวหา/ผูตองหารายอ่ืนๆ  

• สิทธิในการคัดคานการคุมขังท่ีชอบดวยกฎหมายของเขาหรือเธอตอ
ศาล ซ่ึงศาลสามารถตัดสินไดโดยพลัน วาการควบคุมตัวนั้นชอบดวย
กฎหมายหรือไม และสั่งใหปลอยตัวบุคคลนั้น เชนการคุมขังท่ีมิชอบ
ตามกฎหมาย เปนตน  
 

มาตรการปองกัน: 
การควบคุมตัวท่ี
จําเปนคุมครอง 

 รัฐตองทําใหแนใจวากฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนเพ่ือปองกันการคุมขังนั้น 
มีเหตุผลรองรับดานความปลอดดภัยของสาธารณชน  โดยไดรับการอุดชองวาง
ไมใหเกิดการกักขังท่ีไมชอบดวยกฎหมายข้ึนมาได เชน 

• การกักขังนั้นจะตองมีเหตุผลและมีข้ันตอนกระบวนการตามท่ีกฎหมาย
ของประเทศกําหนดไว 

• ตองมีการใหขอมูลเก่ียวกับเหตุผลของการกักขังนั้น 

• การกักขังนั้นตองถูกควบคุมโดยองคกรทางตุลาการ 

• ตองมีการชดเชยในกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิตางๆ 
 
ตัวอยางกรณีการคุมขังแรงงานขามชาติโดยมิชอบ  

ในเดือนมกราคม ป พ.ศ. 2554 นายชาลี ดีอยู อายุ 33 ป แรงงานขามชาติท่ีไดรับการ
ลงทะเบียน ไดรับอุบัติเหตุจากการทํางาน เขาไดเขารักษาพยาบาลในโรงบาลทองถ่ิน นายจางของนาย
ชาลีปฏิเสธการจายคารักษาพยาบาล โรงพยาบาลไมสามารถรองรับคารักษาพยาบาลดังกลาวไดจึงแจง
ตํารวจจับนายชาลี อยางไรก็ตามใบอนุญาตทํางานของชาลีหมดอายุในวันท่ี 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 
ตํารวจจึงดําเนินการจับกุมและสงตอตัวนายชาลีใหกับตํารวจตรวจคนเขาเมือง ในขณะท่ีถูกจับกุมนั้น 
นายชาลีมีอาการปวยหนัก ตองผาตัดลําไสใหญ และตองขับถายโดยระบายทางหนาทองชั่วคราว และก็
ไมสามารถเดินไดดวยตัวของเขาเอง ตองอาศัยผูชวย มูลนิธิเพ่ือสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา องคกรท่ี
ทํางานดานการสงเสริมและคุมครองสิทธิของแรงงานขามชาติ ไดเขามาชวยเหลือนายชาลีและรอง
ขอใหสํานักงานตรวจคนเขาเมืองระงับกระบวนการสงตัวกลับตามหลักมนุษยธรรม  

ผลคือ สํานักงานตรวจคนเขาเมืองไดสงตอนายชาลีไปยังโรงพยาบาลตํารวจและลามโซติดกับ
เตียงและควบคุมตัวตลอด 24 ชั่วโมง  

                                                        
9 Human Rights Committee: General Comment No. 20 
10 Article 16 of the Guidelines on the Role of Prosecutors, 1990 
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จากการชวยเหลือของมูลนิธิสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา กรณีของนายชาลีไดถูกดําเนินการ

ทางคดีสูศาลอาญา กรุงเทพฯ ทนายความไดสงสํานวนถึงศาลวา กรณีของนายชาลีเปนการคุมขังโดยมิ
ชอบทางกฎหมาย และเปนการปฏิบัติไมเหมาะสม จึงขอรองใหศาลพิจารณาปลอยตัว ในชวงท่ีมีการ
พิจารณาคดี พยานไดใหการวาตํารวจและสํานักงานตรวจคนเขาเมืองไมไดตรวจสอบสถานะทาง
กฎหมายในประเทศของชาลีกอนจับกุม  

หลังจากท่ีไดพิจารณาดูหลักฐานแลว ศาลตัดสินวากรณีนี้เปนการจับกุมคุมขังโดยมิชอบตาม
กฎหมาย และสั่งใหปลอยตัวนายชาลีโดยทันที และสั่งใหสํานักงานตรวจคนเขาเมืองจายคาเสียหาย
ใหกับเขา จํานวน 3,000 บาท 
 
 
 

 
 

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 3, ขอ 9 
ICCPR: ขอ 9 
HRC: ขอคิดเห็นท่ัวไปขอ 8 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
มาตรา 32 (1) บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 
มาตรา 39 (1) บุคคลยอมไดรับปกปองจากการบังคับใชกฎหมายยอนหลัง 
 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา 7/1 สิทธิของผูถูกจับกุม หรือจําเลย ในการติดตอญาติ ไดรับการเยี่ยมจากญาติ และได
พบกับทนาย  
มาตรา 90 สิทธิในการฟองคดีท่ีเม่ือมีการคุมขังโดยผิดกฎหมาย 
มาตรา 106-119 สิทธิในการประกันตัว หรือ ปลอยตัวชั่วคราว 
มาตรา 135 ในการถามคําใหการผูตองหา หามมิใหพนักงานสอบสวนทําหรือจัดใหทําการใดๆซ่ึง
เปนการใหคําม่ันสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใชกําลังบังคับ หรือกระทําโดยมิชอบประการ
ใดๆเพ่ือจูงใจใหเขาใหการอยางใดๆในเรื่องท่ีตองหานั้น  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปฏิญญาอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration) 
ขอ 12 บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัย สวนบุคคล บุคคลใดจะถูกจับกุม คน 
กักขัง ลักพาตัว หรือถูกพราก อิสรภาพในรูปแบบอ่ืนใดโดยอําเภอใจมิได 
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6. เสรีภาพท่ีปลอดจากการบังคับใหหายสาบสูญโดยไมสมัครใจ                             

(Freedom from enforced or involuntary disappearance) 
มนุษยทุกคนมีสิทธิในชีวิต  เสรีภาพ และความปลอดภัยในตัวบุคคล  การกักขังหนวงเหนี่ยว  

ผูใดโดยไมมีการบอกกลาวหรือโดยท่ีผูนั้นไมสมัครใจ  หรือการบังคับใหผูหนึ่งผูใดหายสาบสูญ  ถือเปน
การละเมิดสิทธิเหลานี้ 

การถูกบังคับใหหายสาบสูญ  หรือการทําใหหายตัวไปโดยไมสมัครใจ  หมายถึงการกระทําโดย
การพาเหยื่อไปไวนอกเขตอํานาจการคุมครองตามกฎหมาย รวมถึงกรณีตางๆ ซ่ึงบุคคลไดถูก 

• พรากเสรีภาพโดยการกระทํา  เชน การจับกุม การกักขัง หรือการลักพาตัวไปโดยท่ี
บุคคลนั้นไมยินยอม 

• โดยหนวยงานของรัฐ  กลุมท่ีจัดตั้งข้ึน  หรือปจเจกบุคคลท่ีไดกระทําลงในนามของ  
หรือโดยการสนับสนุนของเจาพนักงานของรัฐ  ไมวาจะเปนความยินยอมโดยตรงหรือ
โดยออม หรือการนิ่งเฉย 

• เจาพนักงานของรัฐปฏิเสธท่ีจะเปดเผยชะตากรรม  หรือสถานท่ีพํานักของ                 
(ท่ีพบ) บุคคลท่ีวานั้น หรือท่ีจะยอมรับรูวามีการลิดรอนเสรีภาพของบุคคลนั้น 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประจํากติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง( HRC) ไดใหขอสังเกตวา การหายสาบสูญของบุคคลนั้นมักเชื่อมโยงกับการซอมทรมาน 
และการประหารนอกกฎหมาย ไมมีอะไรท่ียากเกินไปสําหรับการพิสูจนขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกับคดีการ
หายสาบสูญ รัฐมีหนาท่ีในการดําเนินการใชมาตรการดานนิติบัญญัติ  การปกครอง  และตุลาการท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปกปองบุคคลจากการถูกบังคับใหหายสาบสูญ  หรือโดยไมมีการบอก
กลาวหรือโดยไมสมัครใจ มาตรการดังกลาวอาจรวมถึง 

• ใชมาตรการทางนิติบัญญัติเพ่ือทําใหแนใจวาการบังคับบุคคลใหหายสาบสูญถือเปน
ความผิดในกฎหมายอาญา 

• ดําเนินการใหแนใจวาบุคคลทุกคนท่ีถูกพรากเสรีภาพไดรับการควบคุมตัวอยูใน
สถานท่ีสําหรับกักขังอยางเปนทางการและการกักขังนั้นเปนไปตามกฎหมาย 

• ดําเนินการใหแนใจวาการพรากเสรีภาพเปนไปตามกระบวนการยุติธรรม 

• ดําเนินการใหแนใจวาขอมูลท่ีถูกตอง ในการคุมขังบุคคลและสถานท่ีในการกักบริเวณ 
หรือสถานท่ีคุมขัง ท้ังจากสงตัวจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง ขอมูลเหลานี้ตองมีพรอม
ใหกับสมาชิกในครอบครัว  ตัวแทนทางกฎหมาย  หรือบุคคลผูมีสวนไดสวนเสียตาม
กฎหมาย  

• ดําเนินการเพ่ือใหแนใจวามีบันทึกการลงทะเบียนผูตองหาอยางเปนทางการและเปน
ปจจุบันในสถานท่ีกักขังทุกแหง  และขอมูลนั้นพรอมท่ีจะเปดเผยตอบุคคลผูมีสวนได
สวนเสียตามกฎหมายหรือเพ่ือใหมีการนําไปใชในการพิจารณาคดีทางตุลาการหรือ
ปกครอง 
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 มูลนิธิยุติธรรมเพ่ือสันติภาพ องคกรสิทธิมนุษยชนท่ีตั้งอยูในประเทศไทย ไดทําการบันทึก
ขอมูลกวา 40 คดี ดานการบังคับใหหายสาบสูญโดยไมสมัครใจ  โดยมีผูถูกกระทํากวา 59 คนในชวงป
พ.ศ. 2542-255411 คดีท่ีเปนท่ีรับรูในกรณีคือ คดีของคุณสมชาย นีลไพจิตร ทนายความดานสิทธิ
มนุษยชนท่ีหายตัวไปตั้งแตปพ.ศ. 2547 ผานไปแลว 9 ป สถานท่ีสุดทายท่ีเห็นตัวคุณสมชายคือ อยู
ในชวงการดูแลของเจาหนาท่ีตํารวจ ไมมีผูใดถูกตรวจสอบ แถลงการณดานลางนี้เขียนโดย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเอเชีย (Asian Human Rights Commission) ท่ีบันทึกความยากลําบาก
ของกระบวนการยุติธรรมและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการ ดวยความเคารพตอประเด็นการ
บังคับใหหายสาบสูญโดยไมสมัครใจ  
 
ประเทศไทย : 9 ปท่ีปราศจากความยุติธรรม เพ่ือทนายสมชาย นีละไพจิตร  
วันพฤหัสบดีท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 10.55น.  
แถลงขาวโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงเอเชีย (Asian Human Rights Commission)  
20 มีนาคม 2556 
ประเทศไทย : 9 ปท่ีปราศจากความยุติธรรม เพ่ือทนายสมชาย นีละไพจิตร  

ในวันท่ี 12 มีนาคม 2556 โอกาสครบรอบเกาปการบังคับบุคคลใหสูญหาย กรณีทนายสมชาย 
นีละไพจิตรผานไปแลว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงเอเชีย มีขอสังเกตตอวาระครบรอบ
ครั้งนี้ดวยการแสดงความเสียใจอยางตอเนื่องกับการบังคับบุคคลใหสูญหายกรณีทนายสมชาย 
นีละไพจิตรและความกังวลอยางลึกซ้ึงตอความลมเหลวซํ้าแลวซํ้าอีกในการประกันความ
ยุติธรรมใหกับคดีนี้ เปนเกาปท่ีผูมีสวนรวมในการลักพาตัว ทํารายและสังหารเขาไมตองรับ
โทษ เปนเกาปท่ีครอบครัวของเขาตอสูอยางกลาหาญเพ่ือใหนําตัวผูกอเหตุการบังคับบุคคลให
สูญหายในกรณีนี้มาลงโทษ รวมท้ังตอสูเพ่ือใหเกิดความรับผิดตอการบังคับบุคคลใหสูญหาย
กรณีอ่ืน ๆ ท้ังในและนอกประเทศไทย เปนเกาปท่ีภาคสวนตาง ๆ ของรัฐไทยไมแสดงใหเห็น
ถึงเจตจํานงท่ีจะคุมครองสิทธิมนุษยชน ท้ังยังจงใจละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไมคํานึงถึง
ผลกระทบตอบุคคลและหลักนิติธรรม 
 
ทนายสมชาย นีละไพจิตรเปนทนายความท่ีมีชื่อเสียงและเปนผูพิทักษสิทธิมนุษยชน ในชวงท่ี
หายตัวไป ทนายสมชายเปนตัวแทนวาความใหกับชายหาคนซ่ึงกลาวหาวาถูกเจาหนาท่ีของรัฐ
ทรมานระหวางถูกควบคุมตัวท่ีจังหวัดนราธิวาส หนึ่งในสามจังหวัดชายแดนใต และเปนพ้ืนท่ี
ตามประกาศกฎอัยการศึกตั้งแตเดือนมกราคม 2547 และตามพระราชกําหนดในสถานการณ
ฉุกเฉิน ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2548 ในวันท่ี 11 มีนาคม 2547 หนึ่งวันกอนจะหายตัวไป 
ทนายสมชายยื่นคํารองตอศาลระบุรายละเอียดการทรมานลูกความท้ังหาคน เขาอางวาการ
กระทําดังกลาวเปนการละเมิดสิทธิของลูกความและละเมิดประมวลกฎหมายอาญาซ่ึงหาม
ไมใหมีการทรมาน เขายังแสดงความเห็นตอสาธารณะและอยางจริงจังในกรณีนี้ โดยกลาวหา
วาตํารวจกระทําความผิดอยางรายแรง ในวันท่ี 12 มีนาคม 2547 หนึ่งวันหลังจากเขายื่นคํา
รอง ตํารวจหานายไดลากตัวทนายสมชายออกจากรถใจกลางกรุงเทพฯ จากนั้นไมมีใครพบ
เห็นเขาอีกเลย  

                                                        
11 Enforced Disappearances in Thailand, Justice for Peace Foundation, May 2012 
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รูปแบบอาชญากรรมในลักษณะของการบังคับบุคคลใหสูญหายเชนนี้ มักทําใหกระบวนการ
เยียวยาเปนไปโดยยากลําบาก ในกรณีการบังคับบุคคลใหสูญหายของ ทนายสมชาย นีละ
ไพจิตร หลังการตอสูทางกฎหมายท่ียืดเยื้อยาวนานและการตอสูอยางกลาหาญของ คุณอังคณา 
นีละไพจิตรและลูก ๆ รวมท้ังนักเคลื่อนไหวดานสิทธิมนุษยชนอีกหลายคน ตํารวจหานายซ่ึง
ลากตัวเขาออกจากรถเม่ือเกาปท่ีแลวยังคงลอยนวลอยูนอกเรือนจํา และไมเหลือขอกลาวหาท่ี
จะดําเนินคดีกับพวกเขาไดอีก ในทุกข้ันตอนของการสืบสวนสอบสวน ตํารวจพยายามทําให
เกิดความสับสน ในขณะท่ีรัฐก็ขาดเจตจํานง (รวมท้ังผูนําระดับสูงสุดไดแกอดีตนายกรัฐมนตรี
ทักษิณ ชินวัตร) ท่ีจะรวมมือในการสอบสวน ท้ังยังมีการทําลายพยานหลักฐาน ตามกฎหมาย
พยานหลักฐานของไทย หากไมสามารถนําศพมาพิสูจนได จะไมสามารถตั้งขอหาฆาตกรรม 
เปนเหตุใหตํารวจท่ีเก่ียวของถูกดําเนินคดีในขอหาลักทรัพย (รถยนตของทนายสมชาย) และ
การขมขืนใจ โดยศาลตัดสินใหตํารวจเพียงคนเดียวมีความผิด และจากปญหาดาน
พยานหลักฐานเพ่ิมเติมเปนเหตุใหศาลอุทธรณยกฟองคดีตอเขาเม่ือป 2554 แตท่ีนาตกใจกวา
นั้นเก่ียวกับคําตัดสินของศาลอุทธรณ ไดแก การปฏิเสธไมใหผูเสียหายและครอบครัวมีสวน
รวมในการดําเนินการใหมีการรับผิด ในคดีท่ีฟองรองตอผูกระทําความผิดคดีนี้ คุณอังคณา  นี
ละไพจิตรและลูกไดรองสอดเปนโจทกรวมกับพนักงานอัยการ ตามประมวลวิธีพิจารณาความ
อาญา ครอบครัวสามารถดําเนินการทางกฎหมายในนามของผูไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได 
แตศาลอุทธรณมีคําสั่งในคดีนี้วา ยังไมมีหลักฐานท่ีแนนหนาวา ทนายสมชาย นีละไพจิตร
เสียชีวิตแลว ดวยเหตุดังกลาวครอบครัวของเขาจึงไมสามารถดําเนินการแทนเขาได กลาวอีก
อยางหนึ่ง การท่ีกฎหมายไทยไมมีความผิดเก่ียวกับการบังคับบุคคลใหสูญหาย ทําใหเกิดความ
ยุงยากอยางมากท่ีจะนําตัวผูกระทําผิดมารับโทษ ในปจจุบัน คดีนี้อยูระหวางการไตสวนของ
ศาลฎีกา โปรดดูรายละเอียดการรณรงคของ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงเอเชีย ในกรณีนี้
ได ท่ีนี ่
 
เพ่ือหาทางเยียวยาความอยุติธรรมในกรณีการบังคับบุคคลใหสูญหาย หลังการตอสูผลักดัน
มาถึง 25 ป ท่ีประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติไดมีมติรับรองอนุสัญญาระหวางประเทศ
วาดวยการคุมครองมิใหบุคคลสูญหาย ( International Convention for the Protection 
of All Persons from Enforced Disappearance) เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2549 และเปด
ใหมีการลงนามเม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2550 และมีผลบังคับใชเม่ือ 23 ธันวาคม  2553 
อนุสัญญาฉบับนี้กําหนดความผิดเก่ียวกับการสูญหายของบุคคล และมีขอเสนอแนะใหรัฐ
ดําเนินการสืบสวนสอบสวน ฟองรองคดี และเยียวยาแกไขความผิดท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังมี
ขอเสนอแนะในการคุมครองสิทธิของผูเสียหายและครอบครัวของผูสูญหาย ไทยเปนประเทศ
ลาสุดท่ีลงนามในอนุสัญญาฉบับนี้เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2555 แตยังไมมีการใหสัตยาบัน  
 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงเอเชีย ขอสรุปดวยการเผยแพรจดหมายเปดผนึกของ คุณ
อังคณา นีละไพจิตร ภรรยาหมายของทนายสมชายและประธานมูลนิธิยุติธรรมเพ่ือสันติภาพ 
ซ่ึงมีถึงนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ ชินวัตร เม่ือสัปดาหท่ีผานมา (AHRC-FOL-005-2556) ใน
จดหมายดังกลาว คุณอังคณา ขอบคุณรัฐบาลยิ่งลักษณในการใหเงินเยียวยากับครอบครัวนีละ

http://www.humanrights.asia/campaigns/somchai-neelaphaijit
http://www.humanrights.asia/news/forward-news/AHRC-FOL-005-2013
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ไพจิตรและครอบครัวผูเสียหายจากการบังคับบุคคลใหสูญหายท่ัวประเทศไทย และยังกระตุน
ใหรัฐบาลลงนาม อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองมิใหบุคคลสูญหาย  ในเวลา
เดียวกันก็เนนย้ําถึงความจําเปนท่ีจะตองมีความรับผิด  
 
"ดิฉันขอแสดงความชื่นชมอยางจริงใจท่ีรัฐบาลของทานมีมติใหเยียวยาผูถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชนท่ีเกิดจากการกระทําของเจาหนาท่ีรัฐ รวมถึงกรณีการบังคับสูญหายในจังหวัด
ชายแดนภาคใต เพราะการเยียวยาเปนสิทธิสําคัญประการหนึ่งของเหยื่อ นอกเหนือจากสิทธิ
ในการเขาถึงความจริง ความยุติธรรมและการสรางหลักประกันวาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ดังกลาวจะไมเกิดซํ้า แตการเยียวยาดวยเงินเพียงอยางเดียวไมอาจขจัดความทรงจําบาดแผล
ของเหยื่อใหหมดสิ้นไปได ดิฉันเชื่อวาเฉพาะการเขาถึงความจริง และความยุติธรรมเทานั้นท่ี
จะเปนการคืนศักดิ์ศรีใหกับเหยื่อและจะสามารถนําสูการใหอภัยและการปรองดองอยาง
ยั่งยืน”  
 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงเอเชีย รวมกับคุณอังคณา นีละไพจิตรและมูลนิธิยุติธรรมเพ่ือ
สันติภาพ จะยังคงเรียกรองความยุติธรรมตอ การบังคับบุคคลใหสูญหาย กรณีทนายสมชาย นี
ละไพจิตรตอไป หากปราศจากความจริงและความรับผิด ความยุติธรรมก็ไมอาจเกิดข้ึนได และ
หากปราศจากความยุติธรรม การลงนามในอนุสัญญาและการใหเงินชวยเหลือเยียวยา
ครอบครัวผูสูญหาย ก็เปนเพียงการแสดงทาทีท่ีปราศจากความหมาย   
 
เกี่ยวกับ AHRC: คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงเอเชียเปนองคกรพัฒนาเอกชนระดับ
ภูมิภาคท่ีติดตามสถานการณสิทธิมนุษยชนในเอเชีย จัดทําขอมูลการละเมิดสิทธิ และรณรงค
ใหมีการปฏิรูประบบยุติธรรมและสถาบันเพ่ือประกันการคุมครองและสงเสริมสิทธิเหลานี้ 
คณะกรรมาธิการมีท่ีตั้งอยูท่ีประเทศฮองกงและกอตั้งข้ึนเม่ือป 2527   

 
ติดตามเว็บไซตของเราไดท่ี www.humanrights.asia   

 
  

http://www.humanrights.asia/
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กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 3, ขอ 9 
ICCPR: ขอ 6, ขอ 9 
ดู: อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการปองกันมิใหบุคคลหายสาบสูญโดยถูกบังคับ 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
มาตรา 32 (1) บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 
มาตรา 32 (3) การจับกุมและการฝากขังบุคคล ตองไดรับคําสั่งจากศาล หรือตาม 
คําพิพากษาของศาลหรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
มาตรา 32 (4) การกระทําใดซ่ึงกระทบตอสิทธิและเสรีภาพในชีวิต และบุคคลนั้น 
ไมสามารถยอมรับไดภายใตกฎหมาย 
 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา 90 สิทธิในการฟองคดีท่ีเม่ือมีการคุมขังโดยผิดกฎหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ปฏิญญาอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration) 

ขอ 11 บุคคลทุกคนมีสิทธิในชีวิตท่ีมีมาแตกําเนิด  อันเปนสิทธิ ท่ีจะตองไดรับการคุมครอง
โดยกฎหมาย บุคคลใดจะถูกพรากชีวิต มิได เวนแตเปนไปตามกฎหมาย  
ขอ 12 บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัย  สวนบุคคล บุคคลใดจะถูกจับกุม  
คน กักขัง ลักพาตัว หรือถูกพราก อิสรภาพในรูปแบบอ่ืนใดโดยอําเภอใจมิได 
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7. สิทธิในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก                                            
(Right to Freedom of Opinion and Expression) 

ทุกคนมีสิทธิท่ีจะแสดงความคิดเห็นของตนเองโดยปราศจากการแทรกแซง 
เสรีภาพนี้หมายรวมถึง  สิทธิในการแสดงออกถึงความคิดเห็นของตนเองอยางอิสระและ

แสวงหา ไดรับหรือแจงขอมูลสารสนเทศและความคิดทุกๆ  ประเภท ผานสื่อสารมวลชนแขนงใดๆ  ก็ได 
ตามท่ีตนเลือกเอง 

การละเมิดสิทธิ ปรากฏข้ึนเม่ือมีการจํากัดเสรีภาพ และการจํากัดเชนวานั้น 

• ไมมีกฎหมายบัญญัติรับรองไว และ 

• ไมสามารถหาเหตุผลสนับสนุนไดวาจําเปนท่ีจะตองกระทําเพ่ือคุมครอง 
o สิทธิและชื่อเสียงของผูอ่ืน หรือ 
o เพ่ือประโยชนในการรักษาความม่ันคงของชาติ  และการคุมครองประชาชนในดาน

ความปลอดภัย การสาธารณสุขการรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี 
เสรีภาพในความคิดเห็นและการแสดงออกมีความเก่ียวของกันอยางใกลชิด  เสรีภาพในการ

แสดงออกเปนเหมือนพาหนะในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความคิดเห็น  และยังเปนฐานสําคัญของการ
ไดรับสิทธิมนุษยชนขออ่ืนๆอีกมากมาย  ตัวอยางเชน เสรีภาพในการแสดงออกเปนสวนประกอบสําคัญ
ในการไดรับสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม  และเสรีภาพในการมีสวนรวมในกิจการ
สาธารณะ 

 
พันธกรณีของรัฐ 
 

บุคคลมีสิทธิในการ
แสดงความคิดเห็น
โดยปราศจากการ
แทรกแซง 

 จะไมมีการกําหนดขอกําหนดใดๆ สําหรับสิทธิในการแสดงความคิดเห็น 
ความคิดเห็นปกปองการแสดงความคิดเห็นในเรื่อง การเมือง วิทยาศาสตร 
ประวัติศาสตร จริยธรรม หรือศาสนา จะไดรับความคุมครองจากการ
คุกคาม การขมขู หรือการประณาม ตีตราบุคคล ท้ังการจับกุม คุมขังหนวง
เหนี่ยว การพิ หรือนําตัวพิจารณาคดีเนื่องจากขอหาวาดวยการแสดงความ
คิดเห็น ถือเปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพ 
 

เสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น 
รวมถึง สิทธิในการ
คนหา ไดรับ และ
แยกแยะขอมูลใน
รูปแบบตางๆ  
 

 สิทธิในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น รวมถึงการสื่อสารและรับการ
สื่อสารในรูปแบบตางๆ เชน ความคิดและทัศนคติ  ซ่ึงประกอบดวย วาท
กรรมทางการเมือง การวิพากษกิจการสาธารณะ การหาเสียง การอภิปราย
เก่ียวกับสิทธิมนุษยชน งานดานหนังสือพิมพ การแสดงออกดาน
ศิลปวัฒนธรรม การสอนและวาทกรรมทางศาสนา นอกจากนี้ยังรวมถึงสื่อ
โฆษณาเชิงพาณิชยอีกดวย  
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สิทธิในเสรีภาพในการพูดและแสดงออก หมายรวมถึงรูปแบบและวิธีการใน
การเผยแพรความคิดตางๆ ไมวาจะเปนการพูด การเขียนและการใชภาษา
มือในการสื่อสาร อวัจนะภาษา เชน รูปภาพหรือศิลปวัตถุ วิธีการในการ
แสดงออกรวมถึงหนังสือ หนังสือพิมพ แผนพับ แผนภาพ ปาย การตางกาย 
สื่ออินเทอรเน็ต และสื่อดานกฎหมาย  
 

ในการสรางความ
เชื่อมันใหแก
เสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น
และการแสดงออก
นั้น จําเปนตองมี
สื่อท่ีเปนอิสระและ
ไมถูกครอบงํา 
 

 เสรีภาพในการเผยแพรขาวสารและความคิดเห็นจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือ
หนังสือพิมพและสื่อตางๆสามารถวิพากษวิจารณประเด็นสาธารณะไดโดย
ปราศจากการถูกครอบงําหรือขอกําหนดใดๆในการใหบริการขาวสารสู
ประชาชน และเปนไปอยางอิสระและควรใหเสรีภาพแกการสื่อสารรูปแบบ
ใหมๆ เชน อินเทอรเน็ต หรือทางโทรศัพทมือถือ 
 

เสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น 
การแสดงออก และ
การเขาถึงขอมูล
ขาวสาร  
 
 
เสรีภาพในการ
เขาถึงขอมูล
ขาวสารจะ
เก่ียวของกับสิทธิ
ในการมีสวนรวม  

 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกยังรวมถึงสิทธิในการ
เขาถึงขอมูลขาวสารขององคกรภาครัฐอีกดวย โดยขอมูลดังกลาวไดแกการ
บันทึกภาพ หรือเสียไมวาจะอยูในรูปแบบใดๆ หรือมาจากแหลงขอมูลใดๆก็
ตาม  
 
 
 
เสรีภาพในการเขาถึงขอมูลขาวสารยังมีความสัมพันธกับสิทธิพลเมืองในการ
มีสวนรวมในกิจการสาธารณะตางๆ หรือการสรางนโยบายสาธารณะ และ
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  
 
เสรีภาพในการแสดงออกนั้น เกิดข้ึนมาพรอมกับความรับผิดชอบและหนาท่ี
พิเศษโดยเฉพาะ การใชสิทธิดังกลาวตองไมสรางความเสียหายแกสิทธิ หรือ
ชื่อเสียงของบุคคลอ่ืน ความม่ันคงของชาติ ความสงบเรียบรอยของ
บานเมือง หรือศีลธรรมในสังคม  
 
อยางไรก็ตาม ขอจํากัดของเสรีภาพในการแสดงออกนั้น ไมควรกระทบกับ
เสรีภาพ แตเปนไปเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคท่ีชอบดวยวิถีทางแหงสังคม
ประชาธิปไตย ขอจํากัดดังกลาวนั้นตองเปนไปตามหลักการแหงสัดสวนท่ี
เหมาะสม การพิจารณาวาขอจํากัดแหงเสรีภาพท่ีกําหนดตามกฎหมายนั้น
เปนท่ียอมรับไดหรือไม จะตองพิจารณาตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดย คณะ
มนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ  
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รายละเอียดดังตอไปนี้  

• ขอจํากัดตางๆตองมีความสัมพันธท่ีสมเหตุสมผลกับวัตถุประสงคท่ี
ตองการจะบรรลุ หมายความวาขอจํากัดเหลานี้ตองไมเกิดข้ึนตาม
อําเภอใจ หรือมีความอยุติธรรม หรือเกิดจากการพิจารณาโดยมิ
ชอบดวยเหตุผล  

• ขอจํากัดตางๆตองมีการแบงแยกสิทธิหรือเสรีภาพ “ใหนอยท่ีสุด
เทาท่ีจะเปนไปได” นั่นหมายความวา ขอจํากัดเหลานี้ไมควรมีสาระ
ท่ีกวางหรือคลุมเครือจนเกินไป โดยตองพิจารณาคําถามท่ีวา มี
ทางเลือกอ่ืนๆอีกหรือไม ท่ีสามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการได 
แตฝาฝนสิทธินอยกวา  

• สัดสวนระหวางผลลัพธของขอจํากัดและวัตถุประสงคท่ีตองการ
บรรลุ จะตองมีความเทาเทียมกัน (ใหตรวจสอบจากตัวอยางเพ่ือให
เกิดความเขาใจการใชเหตุผลของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหง
สหประชาชาติ เม่ือตองมีการตัดสินใจวา ขอจํากัดนั้นใชไดหรือไม) 

 
ขอจํากัดเก่ียวกับ
การประกาศ
สงคราม และ
ขอความท่ีแสดง
ความเกลียดชัง  
  

 จากหลักการท่ีกลาวมาขางตน รัฐสามารถบังคับใชกฎหมาย เพ่ือหามการ
ประกาศสงคราม และการหามการสนับสนุนความเกลียดชังทางเชื้อชาติ 
หรือศาสนา ซ่ึงอาจนําไปสูการแบงแยกความเปนศัตรูและความรุนแรงใน
เวลาตอมา  
 
 
 

พันธกรณีของรัฐ  
ใหความเคารพ 
ใหความคุมครอง 
ทําใหสิทธินั้นเปน
จริง 

 รัฐมีพันธะหนาที่ดังตอไปนี้ 

• การเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการแสดงออก 
พันธกรณีนี้ผูกพันกับองคกรของรัฐทุกๆหนวยงาน และเสรีภาพ
ดังกลาวไมควรถูกลดความสําคัญลงแมเกิดสภาวการณฉุกเฉิน 11

12 
ดังมีรายละเอียดตอไปนี้  

- ประกันวาจะไมมีผูใดถูกคุมขัง ถูกซอมทรมานหรือถูกฆา
ตามอําเภอใจ เนื่องมาจากการใชเสรีภาพในการ
แสดงออก 

- ประกันวากฎหมายท่ีจํากัดเสรีภาพในการแสดงออกจะ
เปนไปเพ่ือความเหมาะสมและสมดุลย โดยไมมีความ
คลุมเครือ ไรเหตุผล หรือมีขอบเขตและการบังคับใชท่ี
กวางเกินไป 

 
 

                                                        
12 General Comment No. 29, Para 11 
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การคุมครองบุคคลจากการกระทําที่อาจมีบุคคลใดๆ หรือองคกรใดๆ 
กอความเสียหายตอการใชเสรีภาพทางการแสดงความคิดเห็นและการแสดง
ออก รวมทั้งหนาที่ตอไปนี ้

• การคุมครองบุคคลจากการกระทําท่ีอาจมีบุคคลใดๆ หรือองคกร
ใดๆกอความเสียหายตอการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
และการแสดงออก รายละเอียดดังตอไปนี้  

- การบังคับใชมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือคุมครองการ
กระทําใดๆ ท่ีมุงหมายจะปดปากผูท่ีกําลังใชสิทธิในการ
แสดงออก โดยตองมีการสืบสวนการกระทํานั้นๆและ
ดําเนินคดีกับผูกอเหตุ สวนผูถูกละเมิดตองไดรับการ
ดูแลคาชดเชยอยางเหมาะสม  

• การใชมาตรการท่ีเหมาะสม เพ่ือประกันการปกปองคุมครองสิทธิ
นั้นตามกฎหมาย รายละเอียดดังตอไปนี้  

- การรับรองความเปนอิสระของสื่อ และเสรีภพของ
หนังสือพิมพ เม่ือมีการบังคับใชกฎหมาย และกรอบการ
บริหารสําหรับการดําเนินการดานสื่อสารมวลชน  

- การรับรองการเขาถึงขอมูลขาวสารดวยการบังคับใช
ระเบียบวาดวยสิทธิดานขอมูลขาวสาร โดยกฎระเบียบ
ดังกลาวตองมีกระบวนการท่ีชัดเจนในการจัดการกับคํา
รองเพ่ือเขาถึงขอมูลขาวสาร สวนคาธรรมเนียมในการ
ขอเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาว ไมควรมีมูลคาสูงจน
เปนสาเหตุใหเปนการปดก้ันขอมูลขาวสาร และรัฐควร
ชี้แจงเหตุผลหากจําเปนตองปฏิเสธการใหขอมูล  รวมถึง
ตองมีกลไกในการอุทธรณ หากถูกปฏิเสธการเขาถึง
ขอมูลขาวสาร หรือคํารองขอขอมูลถูกปฏิเสธ 

- การประกันวากฎหมายดานการหม่ินประมาท จะไมจํากัด
เสรีภาพดานการแสดงออก และกฎหมายท่ีถือวาการ
หม่ินประมาท เปนการกออาชญากรรม ควรมีการระบุ
วาการปกปองตนเองถือเปนการปกปองความจริงดวย  
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ตัวอยาง 
 เปนกรณีของนายเคือนแตคิม ( Keun-Tae Kim) พลเมืองของสาธารณรัฐเกาหลี นายคิมเปนผู
กอตั้งพันธมิตรแหงชาติเพ่ือขบวนการประชาธิปไตย ( National Coalition for Democratic 
Movement - NCDM) เขาและสมาชิกคนอ่ืนไดจัดเตรียมเอกสารซ่ึงเปนการวิพากษวิจารณรัฐบาล
สาธารณรัฐเกาหลี รวมกับพันธมิตรจากตางประเทศและมีการเรียกรองใหรวมชาติ ในชวงเปดการ
ประชุมของพันธมิตรแหงชาติเพ่ือขบวนการประชาธิปไตย มีการเผยแพรและอานเอกสารเหลานี้ใหกับ
ผูเขารวมรับฟงประมาณ 4,000 คน เปนเหตุใหมีการจับกุมนายคิมในชวงปดการประชุม ศาลพบวาเขา
มีความผิดฐานละเมิดขอกําหนดในพระราชบัญญัติความม่ันคงแหงชาติ พระราชบัญญัติวาดวยการ
ชุมนุมและการประทวง และพระราชบัญญัติวาดวยการปราบปรามกิจกรรมท่ีรุนแรง และตัดสินจําคุก
เขาสามป  
 
 นายคิมไดยื่นเรื่องรองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ( Human Rights Committee) 
โดยอางวามาตรา 7 ของพระราชบัญญัติความม่ันคงแหงชาติละเมิดสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดง
ความเห็นและการแสดงออกของเขา เนื้อหาของมาตรา 7 ปรากฏดังตอไปนี้  
 
มาตรา 7(1):  บุคคลใดท่ีมีสวนสนับสนุนชวยเหลือหนวยงานท่ีตอตานรัฐ ท้ังโดยการยกยองหรือ

สนับสนุนกิจกรรมของหนวยงานนี้ จะตองถูกลงโทษ  
มาตรา 7(5):  บุคคลใดท่ีจัดทําหรือเผยแพรเอกสาร ภาพวาดหรือวัตถุสิ่งของอ่ืนใดอันเปน

ประโยชนตอหนวยงานท่ีตอตานรัฐ จะตองถูกลงโทษ  
 
รัฐ (สาธารณรัฐเกาหลี) มองวาเกาหลีเหนือเปนหนวยงานท่ีตอตานรัฐ โดยมีความประสงคท่ีจะทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในเกาหลีใตโดยใชวิธีการรุนแรง เปนเหตุใหรัฐมองวาการจัดทําเอกสารของนายคิม
ท่ีสะทอนทัศนคติของเกาหลีเหนือ เปนการสนับสนุนหนวยงานท่ีตอตานรัฐ  
 
นายคิมไดตอบโตขอกลาวหาของรัฐ โดยใหการแกตางในศาลวา  

- เอกสารท่ีเขานําเสนอพูดถึง “การรวมชาติของท้ังสองประเทศโดยผานความเปนเอก
ราชและกระบวนการประชาธิปไตย”  

- ขอกําหนดตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติความม่ันคงแหงชาติมีนัยกวางขวางและ
คลุมเครือ จึงเปนการละเมิดมาตรา 21 ของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมาตรา 21 ของ
รัฐธรรมนูญกําหนดใหประชาชนมีเสรีภาพและมีสิทธิซ่ึงอาจถูกจํากัดไดตามกฎหมาย 
เฉพาะเทาท่ีจําเปนและเฉพาะเพ่ือความม่ันคงแหงชาติ การรักษากฎหมายและความ
สงบเรียบรอย เพ่ือความเปนอยูท่ีดีของสาธารณะ และการจํากัดสิทธิดังกลาวจะตอง
ไมละเมิดตอสารัตถะสําคัญของสิทธิข้ันพ้ืนฐาน  

- เอกสารท่ีนายคิมจัดทําไมมีขอมูลท่ีเปนผลคุกคามตอความอยูรอดหรือตอความม่ันคง
ของสาธารณรัฐเกาหลีหรือระบอบประชาธิปไตยของประเทศ  
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ความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประจํากติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง(HRC) 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประจํากติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง(HRC) ในการพิจารณาในกรณีนี้มีขอสังเกตวา ขอจํากัดใด ๆ ตอสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการ
แสดงความเห็นและการแสดงออกตองเปนไปตามเง่ือนไขดังตอไปนี้  

- เปนขอจํากัดท่ีเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ   
- เปนขอจํากัดท่ีชอบธรรมและจําเปนเพ่ือคุมครองสิทธิและชื่อเสียงของบุคคลอ่ืน หรือ

คุมครองความม่ันคงแหงชาติ หรือดูแลใหเกิดความสงบเรียบรอยในสังคม หรือ
คุมครองดานสาธารณสุขหรือศีลธรรม และ 
 

การจํากัดเสรีภาพในการแสดงออกกรณีนี้ เปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติหรือไม?  
 หากนําหลักการนี้มาพิจารณาประกอบกับขอเท็จจริงในกรณีนี้ คณะกรรมการมีขอสังเกตวา 
ขอจํากัดท่ีควบคุมเสรีภาพในการแสดงออกปรากฏอยูในพระราชบัญญัติความม่ันคงแหงชาติ  

ขอจํากัดดังกลาวมีความชอบธรรมและจําเปนเพ่ือคุมครองประโยชนแหงความม่ันคงแหงชาติ
หรือไม?  

คณะกรรมการฯ มีขอสังเกตวา ผูเขียนไดกลาวปราศรัยดานการเมืองและเผยแพรเอกสารดาน
การเมือง  

คณะกรรมการ ฯ มีขอสังเกตวา จากขอเท็จจริงและขอถกเถียงในกรณีนี้ ไมเปนท่ีชัดเจนวา
ขอเขียนท่ีมีความเห็นทางการเมืองของนายคิม เปนภัยคุกคามตอความม่ันคงแหงชาติ ไมเปนท่ีชัดเจน
วาการเผยแพรคําปราศรัยและเอกสารจะสงผลกระทบใด ๆ ตอผูอาน และจะเปนภัยคุกคามตอความ
ม่ันคงแหงชาติ 

เนื่องจากรัฐไมสามารถอธิบายไดอยางชัดเจนถึงลักษณะของภัยคุกคามท่ีเกิดข้ึนจากการ
เผยแพรทัศนะของนายคิม จึงไมอาจถือไดวาขอจํากัดตอเสรีภาพในการพูดครั้งนี้มีความชอบธรรมและ
จําเปน ดวยเหตุดังกลาว คณะกรรมการจึงมีความเห็นวาการจับกุมและการตัดสินลงโทษนายคิม เปน
การละเมิดสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออกท่ีไดรับการรับรองตามขอบท 19 ของกติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ( International Covenant on Civil and 
Political Rights - ICCPR)   
 
เสรีภาพในการแสดงความเห็นและการแสดงออกในไทย  
ตอไปนี้เปนขอความบางสวนจากรายงานกรณีประเทศไทย จากรายงาน “เสรีภาพในโลกประจําป 
2556” (Freedom in the World, 2013, Thailand Report) 
  

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ไดฟนฟูหลักประกันสําหรับเสรีภาพในการแสดงออก ซ่ึงเคยถูกสั่งหาม
ภายหลังการทํารัฐประหารเม่ือป 2549 แมวาการใชกฎหมายเพ่ือปราบปรามเสียง
วิพากษวิจารณยังเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 กําหนดบทลงโทษจําคุกท่ีรุนแรงตอการตีพิมพเผยแพรขอมูลอันเปน
เท็จ ซ่ึงถือวาเปนภัยคุกคามตอสาธารณะหรือความม่ันคงแหงชาติ ในชวงหลายปท่ีผานมา 
รัฐบาลไดปดก้ันการเขาถึงเว็บไซตจํานวนมาก โดยกลาวหาวามีการหม่ินพระบรมเดชานุภาพ 
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แมจะเปลี่ยนมาเปนรัฐบาลพรรคเพ่ือไทยในป 2555 การปดก้ันดังกลาวก็ยังไมยุติลงอยาง
สิ้นเชิง แตทางการไดผอนคลายขอจํากัดท่ีมีตอเว็บไซตและสถานีวิทยุชุมชนของคนเสื้อแดง
บางสวน แตผูสนับสนุนพรรคประชาธิปตยวิพากษวิจารณรัฐบาลตอทาทีท่ีไมเปนคุณกับ
สื่อมวลชนและศิลปนท่ีอยูอีกข้ัวการเมืองหนึ่ง รวมท้ังคําสั่งหามฉายภาพยนตรเชคสเปยรตอง
ตายเม่ือเดือนเมษายน 2555 โดยเปนหนังท่ีดัดแปลงมาจากบทละคร  Macbeth และถือวา
เปนการวิพากษวิจารณตอทักษิณ 
 
รัฐบาลและกองทัพยังคงควบคุมการออกใบอนุญาตและการเผยแพรสัญญาณของ
สถานีโทรทัศนหลักหกแหง และคลื่นวิทยุท้ัง 525 คลื่นในประเทศไทย ในขณะท่ีสถานีวิทยุ
ชุมชนสวนใหญไมมีใบอนุญาต สื่อสิ่งพิมพสวนใหญเปนของเอกชน และมีขอจํากัดในการ
ดําเนินงานนอยกวาสื่อวิทยุและโทรทัศน อยางไรก็ตาม สื่อสิ่งพิมพสวนใหญมักแสดงจุดยืนเปน
ข้ัวการเมืองอยางชัดเจน 
 
การบังคับใชกฎหมายหม่ินพระบรมเดชานุภาพอยางเขมงวด นับแตการทํารัฐประหารเม่ือป 
2549 ทําใหเกิดความกังวลโดยท่ัวไป และเปนอุปสรรคตอเสรีภาพในการแสดงออกของ
สื่อมวลชน สืบเนื่องจากการขาดความโปรงใสในคดีตาง ๆ เหลานี้ ไมเปนท่ีชัดเจนวามีคดีหม่ิน
พระบรมเดชานุภาพท่ีเขาสูการไตสวนในป 2555 ก่ีคดี แตจากขอมูลเดิมคาดวาจะมีหลายรอย
คดี กฎหมายของไทยมีขอหามอยางเขมงวดตอการดูหม่ินสถาบันพระมหากษัติย แตทางการ
มักใชกฎหมายฉบับนี้เพ่ือปราบปรามนักเคลื่อนไหว นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา ผูสือขาว 
นักเขียนตางชาติ และนักการเมืองท่ีมักวิจารณรัฐบาล สงผลใหสื่อมวลชนเซ็นเซอรตัวเองมาก
ข้ึน จําเลยในคดีนี้อาจตองโทษจําคุกหลายสิบปถาเปนความผิดหลายกระทง เฉพาะคดีท่ีมีการ
กดดันผานสื่อมวลชนและการเคลื่อนไหว ศาลถึงจะปราณีลดโทษให จําเลยในคดีนี้สําหรับป 
2555 ไดแก นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซ่ึงมักตั้ง
คําถามตอกฎหมายท่ีใชฟองรองคดีหม่ินพระบรมเดชานุภาพ สวนอีกบุคคลหนึ่งไดแก นายสม
ยศ พฤกษาเกษมสุข บรรณาธิการ ซ่ึงเพ่ิงจะถูกศาลตัดสินลงโทษจําคุกเปนเวลาหลายป   
(Freedom House เปนหนวยงานเฝาระวังอิสระ ซ่ึงทํางานเพ่ือสงเสริมเสรีภาพท่ัวโลก)  
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กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 19 
ICCPR: ขอ 19, ขอ 20 
HRC: ขอคิดเห็นท่ัวไปขอ 34 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
มาตรา 36 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางท่ีชอบดวยกฎหมาย 
มาตรา 45 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  การพูด การเขียน การพิมพ การ
โฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน 
มาตรา 46 สื่อมวลชน ยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาวและแสดงความคิดเห็น  ภายใตขอจํากัด
ตามรัฐธรรมนูญ  โดยไมตกอยูภายใตอาณัติของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ 
หรือเจาของกิจการนั้น แตตองไมขัดตอจริยธรรม 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 2540  
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ปฏิญญาอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration) 

22. บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพทางความคิด มโนธรรม และศาสนา การขาดความอดทนอด
กลั้น การเลือกประติบัติ และการยั่วยุใหเกิดความเกลียดชังในทุกรูปแบบ บนพ้ืนฐาน ทาง
ศาสนาและความเชื่อจะตองถูกกําจัด  
23. บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  และการแสดงออก  ซ่ึงรวมถึง
เสรีภาพท่ีจะมีขอคิดเห็น โดยปราศจากการแทรกแซง และมีสิทธิในการแสวงหา  ไดรับ และสง
ขอมูลขาวสาร  ไมวาจะเปนทางวาจา  ลายลักษณอักษร  หรือผานสื่ออ่ืนใดตามทางเลือกของ
บุคคลนั้น 
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8. สิทธิในเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ (Right to freedom of assembly) 
บุคคลทุกคนยอมมีสิทธิในการชุมนุมอยางสงบ  การชุมนุมสามารถกระทําไดในหองประชุมปด  

ภายนอกอาคาร และพ้ืนท่ีสาธารณะหรือของเอกชน การชุมนุมสามารถเคลื่อนท่ีหรืออยูกับท่ีได 
การละเมิดสิทธิ  ปรากฏข้ึนเม่ือ  ประชาชนถูกจํากัดสิทธิในการจัดการชุมนุมโดยสงบและขอจํากัด

ท่ีวานั้น 

• ไมมีกฎหมายบัญญัติรับรองไว และ 

• ไมสามารถหาเหตุผลสนับสนุนไดวาเปนเรื่องจําเปนในสังคมประชาธิปไตยท่ีจะตองกระทําเพ่ือ
คุมครอง 
o สิทธิและเสรีภาพของผูอ่ืน หรือ 
o เพ่ือประโยชนในการรักษาความม่ันคงของชาติ  การคุมครองประชาชนในดานความ

ปลอดภัย การสาธารณสุข การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี 
 

การอภิปรายกรณีการปฏิเสธสิทธิท่ีจะจัดการชุมนุมโดยสงบ  
 ในกรณีนี้ ผูรองตองการจัดการประชุมวาดวย “ประเทศเบลารุสท่ีเปนอิสระและเจริญรุงเรือง ” 
ตามขอกําหนดในมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติวาดวยการจัดกิจกรรมสาธารณะ ( Law on Mass 
Events) พวกเขาไดยื่นคํารองเพ่ือขออนุญาตจัดการประชุมข้ึน ในคํารองระบุรายละเอียดท่ีจําเปน 
อยางเชน วันท่ี สถานท่ี ชวงเวลาของการประชุม จํานวนผูเขารวม มาตรการท่ีใชเพ่ือประกันความสงบ
เรียบรอยของสาธารณะและความปลอดภัย บริการรักษาพยาบาล และการทําความสะอาดในพ้ืนท่ีหลัง
การประชุมสิ้นสุดลง 

อยางไรก็ตาม รัฐปฏิเสธไมอนุญาตใหมีการจัดการประชุม หลังจากผูรองไดรองเรียนผานกลไก
ยุติธรรมในระดับชาติท้ังหมดแลว จึงไดยื่นเรื่องรองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน โดยไดเนนย้ํา
ในสองประเด็น  

ก. การท่ีรัฐหามการจัดการประชุมครั้งนี้ ถือเปนการแทรกแซงสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ และ 
ข. การแทรกแซงครั้งนี้ครอบคลุมการกําหนดขอจํากัดท่ีไมชอบธรรมเพ่ือขัดขวางสิทธิในการ

ชุมนุมโดยสงบ ซ่ึงไดรับการรับประกันตามขอบท 21 ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง   

 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประจํากติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง(HRC) ไดพิจารณาคําถามท้ังสองขอ และมีขอสังเกตวาขอจํากัดดังกลาวอาจกระทําไดเพ่ือ
ควบคุมสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ ก็เฉพาะตอเม่ือ  

ก. เปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และ 
ข. มีความจําเปนตอสังคมประชาธิปไตยท่ีจะตองคุมครองสิทธิและชื่อเสียงของบุคคลอ่ืน หรือ

คุมครองความม่ันคงแหงชาติ หรือดูแลใหเกิดความสงบเรียบรอยในสังคม หรือคุมครองดาน
สาธารณสุขหรือศีลธรรม  

 
 คณะกรรมการ ฯ พิจารณากรณีนี้ตามหลักการท้ังสามขอ และมีขอสังเกตวาสอดคลองกับ
ขอกําหนดแรก กลาวคือขอจํากัดท่ีรัฐนํามาใชสอดคลองกับกฎหมายพระราชบัญญัติวาดวยการจัด
กิจกรรมสาธารณะ อยางไรก็ตาม การกระทําของรัฐไมสอดคลองกับขอกําหนดท่ีสอง กลาวคือรัฐไม
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สามารถพิสูจนใหเห็นไดวา เหตุใดขอจํากัดตอสิทธิในการชุมนุมโดยสงบของผูรองเปนส่ิงจําเปน  เพ่ือ
คุมครองสิทธิและชื่อเสียงของบุคคลอ่ืน หรือคุมครองความม่ันคงแหงชาติ หรือดูแลใหเกิดความสงบ
เรียบรอยในสังคม หรือคุมครองดานสาธารณสุขหรือศีลธรรม 
 
 ดวยเหตุดังกลาว จึงถือไดวาเปนการละเมิดสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ คณะกรรมการจึงขอให
รัฐดําเนินการเยียวยาอยางเปนผลใหกับผูรองโดยทันที และใหมีการทบทวนพระราชบัญญัติวาดวยการ
จัดกิจกรรมสาธารณะ และการยื่นคํารองขออนุญาต ท้ังนี้เพ่ือประกันใหสอดคลองกับสิทธิในการชุมนุม
โดยสงบและสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออก   

 
กรณีตาง ๆ ในประเทศไทย 
Frontline Defenders เปนมูลนิธิระหวางประเทศท่ีทํางานเพ่ือคุมครองผูพิทักษสิทธิมนุษยชน มี
ขอสังเกตดังนี้ 12

13 
ชุมชนสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยมีชีวิตชีวาและเขมแข็ง แมจะยังมีผูพิทักษสิทธิมนุษยชนท่ี
ถูกคุกคาม ถูกทํารายรางกาย ถูกควบคุมตัวโดยพลการ ถูกฟองรองคดี และถูกสังหารนอก
กระบวนการกฎหมาย ผูพิทักษสิทธิมนุษยชนท่ีมีความเสี่ยงมากสุดไดแก ผูท่ีทํางานกับผู
อพยพเขาเมือง โดยเฉพาะตามแนวพรมแดนกับพมา ผูท่ีตอสูเพ่ือสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม และผูพิทักษสิทธิมนุษยชนซ่ึงทํางานในพ้ืนท่ีขัดแยงในสามจังหวัดชายแดนใต  

ผูพิทักษสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมมีความเสี่ยงมากสุด โดยเฉพาะผูท่ีทํางานใน
พ้ืนท่ีหางไกล และมีขอจํากัดในการเขาถึงเอ็นจีโอระดับประเทศและระหวางประเทศ ซ่ึงมัก
ตั้งอยูท่ีเมืองหลวง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) ไดรวบรวมกรณีการสังหาร
นอกกระบวนการกฎหมายตอผูพิทักษสิทธิมนุษยชน  35 กรณีในระหวางป 2546-2555 ใน
จํานวนนี้เปนผูพิทักษสิทธิมนุษยชนประมาณ 30 คนซ่ึงทํางานเก่ียวของกับสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม และหลายกรณียังไมมีการสืบสวนสอบสวนอยางเหมาะสมจากทางการ 

 
 กรณีท่ีสําคัญท่ีสงผลกระทบตอผูพิทักษสิทธิมนุษยชนท่ีทํางานคุมครองสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม ไดแก การดําเนินคดีตอน.ส.บุญรอด สายวงศ นายสุนทร บุญยอด และ น.ส.
จิตรา คชเดช ผูนําสหภาพแรงงานสามคน ในวันท่ี 27 สิงหาคม 2552 ผูนําแรงงานท้ังสามคนพรอมกับ
คนงานหญิงอีกประมาณ 300 คนไดชุมนุมประทวงอยางสงบท่ีหนารัฐสภาและทําเนียบรัฐบาลท่ี
กรุงเทพฯ โดยเรียกรองใหรัฐบาลดําเนินการชวยเหลือคนงาน 2,000 คนท่ีถูกปลดโดยโรงงานไทรอัมพ
อินเตอรเนชั่นแนล   
 ตํารวจไดตอบโตผูชุมนุม โดยใชเครื่องขยายเสียงระดับไกล ( Long Range Acoustic Device 
- LRAD) ซ่ึงทําใหเกิดเสียงดังและทําใหเจ็บหู เพ่ือสลายการชุมนุม ในวันท่ี 27 มกราคม 2554 
พนักงานอัยการไดแจงขอกลาวหาตอผูนําท้ังสามคนตามมาตรา 215 และ 216 ตามประมวลกฎหมาย
อาญาในขอหาใชกําลังประทุษราย ขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดให

                                                        
13http://www.frontlinedefenders.org/thailand 
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เกิดความวุนวายข้ึนในบานเมือง ซ่ึงตามกฎหมายเหลานี้ ผูนําท้ังสามคนอาจตองโทษจําคุกไมเกินหาป 
และอาจถูกปรับไมเกิน 10,000 บาท  
 
 ในวันท่ี 11 กรกฎาคม 2556 ศาลอาญาไดอานคําพิพากษา โดยมีขอสังเกตวา แมจะมีผู
ประทวงกวา 300 คนปดถนน แตไมเปนการรบกวนตอสภาพการจราจรโดยรวม ผูชุมนุมไดรวมตัวกัน
เรียกรองผูนํารัฐบาลใหออกมาพบปะกับพวกเขา และเพ่ือใหความชวยเหลือกรณีท่ีมีการปลดคนงาน
ของบริษัทไทรอัมพอินเตอรเนชั่นแนล การกระทําของผูประทวงไมไดมีความประสงคท่ีเปนการใชกําลัง
ประทุษรายหรือกอใหเกิดความวุนวายข้ึนในบานเมือง ดวยเหตุดังกลาว ศาลจึงยกฟองคดีตอผูนํา
แรงงานท้ังสามคน 

ดังนั้น การท่ีศาลไดยกฟองการดําเนินคดีกับผูนําแรงงานท้ั 3 คน แสดงใหเห็นวา ศาลยอมรับ
สิทธิในเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 20 
ICCPR: ขอ 21 
……………………………………………………………………………………………………………… 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
มาตรา 63 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธการ
จํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได  เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ  และเพ่ือคุมครอง  
ความสะดวกของประชาชนท่ีจะใชท่ีสาธารณะ  หรือเพ่ือรักษาความสงบ
เรียบรอย ในระหวางเวลาท่ีประเทศอยูในภาวะสงคราม  หรือในระหวางเวลาท่ีมี
ประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา 215 
มาตรา 216 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 ปฏิญญาอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน  (ASEAN Human Rights 
Declaration) 
ขอ 24 บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพในการชุมนุมอยางสันติ 
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9. สิทธิในเสรีภาพในการรวมกลุม (Right to freedom of association) 
บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพในการรวมกลุมท่ีรวมถึงการจัดตั้งและรวมในสหภาพแรงงาน 
สิทธินี้หมายรวมถึงสิทธิในการกอตั้งหรือเขารวมในสหภาพแรงงาน  การละเมิดสิทธิปรากฏข้ึน  เม่ือ

มีการจํากัดสิทธิเกิดข้ึน และการจํากัดท่ีวานั้น เกิดข้ึนเม่ือ 

• ไมมีกฎหมายบัญญัติรับรองไว และ 

• ไมสามารถหาเหตุผลสนับสนุนไดวาเปนเรื่องจําเปนในสังคมประชาธิปไตยท่ีจะตองกระทํา
เพ่ือคุมครอง 
o สิทธิและเสรีภาพของผูอ่ืน หรือ 
o เพ่ือประโยชนในการรักษาความม่ันคงของชาติ  การคุมครองความปลอดภัย

ประชาชนในดานการสาธารณสุข การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี 
 
สิทธิท่ีจะจัดตั้งและเขารวมสหภาพแรงงานในประเทศไทย 
 
 ดานลางเปนขอความบางสวน 13

14 จากรายงานของ Solidarity Center ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีให
ความชวยเหลือขบวนการแรงงานท่ัวโลก โดยการสงเสริมพลังดานเศรษฐกิจและการเมืองของคนงาน
ผานการจัดตั้งสหภาพแรงงานท่ีเปนผล เปนอิสระ และเปนประชาธิปไตย   
 

 …แมมีขอกําหนดสําคัญในรัฐธรรมนูญฉบับใหมท่ีคุมครองสิทธิในการจัดตั้งและเจรจา
สภาพการจางงาน รัฐบาลกลับไมรับรองอนุสัญญาองคการแรงงานโลกฉบับท่ี 87 และ 
98 (International Labor Conventions 87 and 98) ซ่ึงครอบคลุมสิทธิเหลานี้ และ
กฎหมายแรงงานท่ีมีอยูก็ไมสอดคลองกับมาตรฐานหลักดานแรงงานขององคการ
แรงงานโลก สงผลใหมีเพียงรอยละ 2 ของคนงานเกือบ 40 ลานคนในประเทศไทยท่ี
เปนสมาชิกสหภาพแรงงาน … 
 
… ตามกฎหมายแรงงานไทย คนงานในภาคเอกชนมีสิทธิท่ีจะจัดตั้งและเขารวมสหภาพ
แรงงาน แตก็มีขอกําหนดเก่ียวกับสมาชิกภาพและคุณสมบัติท่ีเปนอุปสรรคขัดขวางสิทธิ
ดังกลาว ยกตัวอยางเชน สมาชิกของสหภาพแรงงานแหงใดแหงหนึ่งตองทํางานใหกับ
นายจางคนเดียวกัน ดังนั้นกรณีท่ีมีการไลคนงานออก จะทําใหคนงานสูญเสียสมาชิก
ภาพในสหภาพแรงงานไปดวย อีกขอกําหนดหนึ่งกีดกันไมใหคนงานขามชาติจัดตั้ง
สหภาพของตนเอง และไมสามารถดํารงตําแหนงเปนกรรมการสหภาพได...  
 
แมจะมีขอหามตอการเลือกปฏิบัติท่ีขัดขวางการดําเนินงานของสหภาพแรงงาน แต
นายจางมักจะปลดคนงานท่ีพยายามจัดตั้งสหภาพแรงงาน โดยมักอางวาการปลด
คนงานไมมีเหตุผลเก่ียวของกับสหภาพแรงงาน  
 

                                                        
14http://www.solidaritycenter.org/content.asp?contentid=902  

http://www.solidaritycenter.org/content.asp?contentid=902
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กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 20 
ICCPR: ขอ 22 
ICESCR: ขอ 8 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
มาตรา 64 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม  สหภาพ สหพันธ 
สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอ่ืน 
มาตรา 65 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองเพ่ือสราง
เจตนารมณทางการเมืองของประชาชนและเพ่ือดําเนินกิจกรรมในทางการเมือง
ใหเปนไปตามเจตนารมณนั้นตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามท่ีญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 ปฏิญญาอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน  (ASEAN Human Rights 
Declaration) 
ขอ 27(2) บุคคลทุกคนมีสิทธิในการกอตั้งสหภาพแรงงานและ  เขารวมสหภาพ
แรงงานตามท่ีตนเลือก  เพ่ือคุมครองผลประโยชน  ของตนตามกฎหมายและ
ระเบียบขอบังคับของแตละประเทศ 
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10. สิทธิในเสรีภาพทางความคิด มโนธรรม และศาสนา (Right to freedom of 
thought, conscience and religion) 

ทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในความคิด  มโนธรรม และศาสนา ซ่ึงรวมถึงเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนาหรือความเชื่อท่ีตนเองเลือก และสิทธิท่ีจะตัดสินใจไมนับถือศาสนาใดๆ เลย 

สิทธินี้หมายรวมถึงสิทธิในการถือหรือปฏิบัติตามศาสนา หรือตามความเชื่อตามคตินิยมของตน  
โดยอิสระ รวมถึงการตัดสินใจท่ีจะไมปฏิบัติตามศาสนา การละเมิดสิทธิปรากฏข้ึนเม่ือมีการจํากัดสิทธินี้
เกิดข้ึน และการจํากัดเชนท่ีวานั้น 

• ไมมีกฎหมายบัญญัติรับรองไว และ 

• ไมสามารถหาเหตุผลสนับสนุนไดวาจําเปนท่ีจะตองกระทําเพ่ือคุมครอง 
o ประชาชนดวยความปลอดภัย ความสงบเรียบรอย การสาธารณสุข 
o หรือศีลธรรมอันดี หรือสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และเสรีภาพของบุคคลอ่ืนๆ 

เสรีภาพในการปฏิบัติตนตามศาสนาหรือความเชื่อ  ดวยการบูชา  ปฏิบัติตามคําสอนและการ
สอนคําสอน ครอบคลุมถึงการกระทํามากมายหลายอยาง  คําวาบูชาอาจหมายรวมถึงพิธีกรรมหรือพิธี
การท่ีแสดงออกถึงความเชื่อนั้นโดยตรง  และการปฏิบัติตางๆ  ท่ีรวมอยูในการกระทํานั้น  ไมวาจะเปน
การสรางสถานท่ีเพ่ือการบูชาการใชพิธีกรรมและวัตถุ  การแสดงสัญลักษณตางๆ  รวมถึงการปฏิบัติตาม
วันหยุดทางศาสนา  การปฏิบัติหรือการฝกฝนทางศาสนาและความเชื่อไมเพียงแตรวมถึงการกระทํา
เก่ียวกับพิธีกรรมเทานั้น แตยังรวมถึงธรรมเนียมนิยมตางๆ  เชน ขอบังคับเก่ียวกับอาหารท่ีรับประทาน  
การสวมเสื้อผาชนิดพิเศษหรือผาคลุมศีรษะ  และการใชภาษาท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับพูดคุยกันตาม
ธรรมเนียมภายในกลุม นอกจากนี้ 

การปฏิบัติหรือการฝกฝนศาสนาและความเชื่อยังรวมถึงการกระทําตางๆ  โดยกลุมบุคคลทาง
ศาสนาซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการประกอบกิจกรรมพ้ืนฐานของศาสนานั้นเชน เสรีภาพในการเลือกผูนําทาง
ศาสนา พระสงฆ และครูผูสอนคําสอน  เสรีภาพในการกอตั้งโรงเรียนสอนศาสนา  และเสรีภาพในการ
จัดทําและเผยแพรเอกสารเก่ียวกับศาสนา 

อยางไรก็ตามเสรีภาพในการปฏิบัติหรือฝกฝนทางศาสนาไมควรรวมถึงการโฆษณาชวนเชื่อ
เพ่ือใหเกิดสงครามหรือสงเสริมใหเกิดความเกลียดชังทางประเทศชาติเชื้อชาติ  ศาสนา ท่ีถือเปนการยั่ว
ยุใหเกิดการเลือกปฏิบัติ ความประสงครายและความรุนแรง  ภาครัฐมีหนาท่ีในการออกกฎหมายหามมิ
ใหกระทําการตางๆเหลานี้ 

อาจมีการจํากัดเสรีภาพในการนับถือหรือปฏิบัติตนตามศาสนาหรือความเชื่อเพ่ือวัตถุประสงค
ในการปกปองศีลธรรมในสังคม คําวาศีลธรรมนั้นมีรากฐานมาจากจารีตทางสังคม  ปรัชญา และศาสนา
ท่ีหลากหลาย ดังนั้นการจํากัดเพ่ือวัตถุประสงคในการปกปองศีลธรรมนั้นจะตองอยูบนหลักการท่ีไมได
ทําตามจารีตของศาสนาใดศาสนาหนึ่งเพียงอยางเดียว 

การท่ีศาสนาใดศาสนาหนึ่งเปนศาสนาประจําชาติหรือคนสวนใหญในประเทศนับถือศาสนานั้น
ไมควรสงผลใหสิทธิมนุษยชนอ่ืนๆ  เสื่อมหรือเสียหาย  และไมควรมีการกีดกันแบงแยกหรือเลือกปฏิบัติ
ตอผูท่ีนับถือศาสนาอ่ืนๆ หรือผูท่ีไมนับถือศาสนาใดๆ 
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ขอกังวลเกี่ยวกับเสรีภาพดานศาสนาในประเทศไทย  
 ตอไปนี้เปนขอความบางสวนจากรายงานกรณีประเทศไทย จากรายงาน “เสรีภาพในโลก
ประจําป 2556” (Freedom in the World, 2013, Thailand Report)14

15 
รัฐธรรมนูญกําหนดอยางชัดเจน หามการเลือกปฏิบัติดวยเหตุผลความเชื่อทางศาสนา 
อยางไรก็ตาม แมจะไมมีการกําหนดศาสนาประจําชาติ แตรัฐธรรมนูญกําหนดให
พระมหากษัตริยตองเปนพุทธมามกะ และมีขอหามตามกฎหมายไมใหดูหม่ินพุทธศาสนา 
ความขัดแยงในภาคใตซ่ึงทําใหเกิดความแตกแยกระหวางชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูกับชาว
ไทยพุทธ ยังคงสงผลกระทบตอความสามารถของพลเมืองท่ีจะปฏิบัติตามศาสนาของตน 
พระภิกษุใหขอมูลวาไมสามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดอยางเสรีเพ่ือรับบิณฑบาตใน
ภาคใต และครูพุทธหลายคนไดถูกทํารายโดยผูกอความไมสงบ ในเวลาเดียวกัน มีการ
กลาวหาวาผูนําศาสนาอิสลามก็ตกเปนเปาการทํารายของเจาหนาท่ีความม่ันคงของ
รัฐบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
15http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/thailand 

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 18 
ICCPR: ขอ 18, ขอ 4 
HRC: ขอคิดเห็นท่ัวไปขอ 22 และ 29 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
มาตรา 37 บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา  นิกายของศาสนาหรือ  
ลัทธินิยมในทางศาสนา  และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรมศาสน
บัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน  เม่ือไมเปนปฏิปกษตอหนาท่ี
ของพลเมืองและไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 
………………………………………………………………………………………………………………… 
ปฏิญญาอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration) 
ขอ 22 บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพทางความคิด  มโนธรรม และศาสนา การขาด
ความอดทนอดกลั้น  การเลือกประติบัติ  และการยั่วยุใหเกิดความเกลียดชังในทุก
รูปแบบ บนพ้ืนฐาน ทางศาสนาและความเชื่อจะตองถูกกําจัด 
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11. สิทธิในเสรีภาพการเคล่ือนยาย (Right to freedom of movement) 
คนทุกคนท่ีอาศัยอยูโดยถูกตองตามกฎหมายในพ้ืนท่ีท่ีอยูใตการปกครองของรัฐหนึ่งใด  มีอิสระ

ท่ีจะเคลื่อนยายไปยังสถานท่ีตางๆและตั้งถ่ินฐานอยูอาศัยในสถานท่ีท่ีตนเองเลือก 
คนทุกคนมีสิทธิท่ีจะออกนอกประเทศใดๆก็ได  รวมถึงประเทศของตนเองการละเมิดสิทธิ

ปรากฏข้ึนเม่ือมีการกําหนดขอจํากัดเสรีภาพในการเคลื่อนยายแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด  และขอจํากัดเชน
ท่ีวานั้น 

• ไมมีกฎหมายบัญญัติรับรองไว และ 

• ไมสามารถหาเหตุผลสนับสนุนไดวาเปนเรื่องจําเปนท่ีจะตองคุมครอง 
o ความม่ันคงของชาติ  ความสงบเรียบรอย  การสาธารณสุข  ศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน หรือ 
o สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืนๆ และ 
o ไมสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนอ่ืนๆ 

สิทธิดังกลาวนี้ยังชี้ใหเห็นโดยนัยวาไมมีผูใดกระทําการโดยมิชอบดวยกฎหมายในการพราก
สิทธิของบุคคลในการกลับเขาประเทศของตนเอง 

รัฐจะตองไมเพียงแตไมแทรกแซงเสรีภาพของบุคคลในการเคลื่อนยาย  แตจะตองดําเนินการให
แนใจวาสิทธินั้นไมถูกจํากัดมากเกินควรโดยบุคคลอ่ืนใด 
 
ขอกังวลเกี่ยวกับเสรีภาพในการเคล่ือนยายในประเทศไทย 
 เสรีภาพในการเคลื่อนยายไดรับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 อยางไรก็ตาม คนงานขามชาติและกลุมชาติพันธุยังคงประสบกับอุปสรรคในการเขาถึงสิทธิ
ดังกลาว การจํากัดเสรีภาพในการเคลื่อนยายสงผลกระทบตอการเขาถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานอ่ืน ๆ เชนกัน 

ตอไปนี้เปนบทสรุปเก่ียวกับขอกังวลของมูลนิธิสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) ในการ
รณรงค “สิทธิในการไดรับใบขับข่ีและครอบครองรถมอเตอรไซคของคนงานขามชาติในประเทศไทย ” 
มสพ.เปนหนวยงานระดับชาติเพ่ือทํางานสงเสริมและคุมครองคนงานขามชาติ15

16 
คนงานขามชาติจากพมา กัมพูชา และลาว เกือบหนึ่งลานคนท่ีข้ึนทะเบียนกับทางการ
ไทย มีสิทธิท่ีจะซ้ือและจดทะเบียนยานยนตในประเทศไทย อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ
พวกเขาไมสามารถยื่นคํารองขอรับใบอนุญาตขับข่ีได เปนเหตุใหถูกปฏิเสธสิทธิท่ีจะขับข่ี
ยานพาหนะเหลานี้   
 
ตามหลักเกณฑของกรมขนสงทางบก แมแตคนงานขามชาติท่ีข้ึนทะเบียนก็ไมไดรับ
อนุญาตใหสอบใบขับข่ีได เนื่องจากทางการไทยกลัววาการเคลื่อนยายอยางเสรีของ
คนงานขามชาติจะสงผลกระทบตอความม่ันคงแหงชาติ  
 

                                                        
16 รายงานทบทวนสิทธิมนุษยชนตามวาระ (UPR) ขอสรุปวาดวยสถานการณสิทธิมนุษยชนของคนงานขามชาติในไทย 
จัดเตรียมโดยมูลนิธิสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) (UPR Submission: Summary on Human Rights 
Situation of Migrant Workers in Thailand, prepared by the Human Rights and Development 
Foundation) 
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ในเดือนมีนาคม 2553 กรมขนสงทางบกไดออกจดหมายเวียนอนุญาตใหผูไรรัฐและชน
กลุมนอย 14 กลุมยื่นคํารองขอใบอนุญาตขับข่ีได อยางไรก็ตาม ยังคงมีการปฏิเสธไมให
คนงานขามชาติท่ีข้ึนทะเบียนยื่นคํารองเพ่ือขอรับใบขับข่ี  
 
การปฏิเสธสิทธิในการขับข่ียานพาหนะอยางเชน รถมอเตอรไซค สงผลกระทบตอสิทธิใน
การทํางานของผูอพยพเขาเมืองและสิทธิท่ีจะมีชีวิตอยูรอด มอเตอรไซคเปนพาหนะ
อํานวยความสะดวกท่ีพวกเขาใชเดินทางไปกลับจากท่ีทํางาน และสงลูกไปโรงเรียน การ
ปฏิเสธไมใหใบขับข่ีทําใหผูอพยพเขาเมืองเสี่ยงอยางมากท่ีจะถูกตํารวจปรับ จับกุม และ
ยึดรถมอเตอรไซค ท้ังยังกระทบตอความปลอดภัยในทองถนน เนื่องจากในความเปนจริง
ยังคงมีผูอพยพเขาเมืองท่ีข่ีรถมอเตอรไซคโดยไมไดรับอนุญาตหรือไมมีการกํากับดูแล
อยางเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 13 
ICCPR: ขอ 12, ขอ 13 
HRC: ขอคิดเห็นท่ัวไปขอ 27 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
มาตรา 34 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถ่ินท่ีอยูภายใน
ราชอาณาจักรการจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง  จะกระทํามิไดเวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพ่ือความม่ันคงของรัฐ  ความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพ
ของประชาชน การผังเมือง หรือเพ่ือสวัสดิภาพของผูเยาวการเนรเทศบุคคลผูมีสัญชาติไทย
ออกนอกราชอาณาจักร  หรือหามมิใหบุคคลผูมีสัญชาติไทยเขามาในราชอาณาจักร  จะ
กระทํามิได 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
ปฏิญญาอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration) 
ขอ 15 บุคคลทุกคนมีสิทธิในการเคลื่อนยาย  และอยูอาศัยใน  พรมแดนของแตละรัฐอยาง
เสรี บุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะออกจาก  ประเทศใดๆ  รวมท้ังประเทศของตน  และมีสิทธิท่ีจะ
กลับสูประเทศ ของตนได 
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12. สิทธิในการแสวงหาและไดรับท่ีหลบภัย /ล้ีภัย (Right to seek and enjoy 
asylum) 

คนทุกคนมีสิทธิท่ีจะแสวงหาและไดรับท่ีหลบภัย /ลี้ภัยในประเทศอ่ืนเพ่ือหลีกหนี  จากถูกขม
เหงเบียดเบียนท่ีหลบภัย/ลี้ภัยคือสิทธิในข้ันตอนสุดทายของบุคคลท่ีไมสามารถพ่ึงพารัฐของตนให 

ปกปองตนเองไดและถูกบีบบังคับใหตองหลบหนีจากดินแดนถ่ินกําเนิดของตนเพ่ือแสวงหาการ
ปกปองจากรัฐอ่ืน 

อยางไรก็ตามบุคคลไมอาจไดรับสิทธินี้ในกรณีท่ีการถูกขมเหงเบียดเบียนนั้นมาจาก
อาชญากรรมท่ีไมเก่ียวของกับการเมืองอยางแทจริงหรือมีเหตุผลท่ียืนยันไดอยางจริงจังวาบุคคลท่ีกําลัง
แสวงหาท่ีหลบภัยนั้นไดกออาชญากรรมท่ีทําลายสันติสุขอาชญากรรมสงคราม  หรืออาชญากรรมตอ
มนุษยธรรม 
 
ขอกังวลเกี่ยวกับสิทธิของผูล้ีภัยและผูแสวงหาท่ีพักพิงในประเทศไทย  
 ประเทศไทยตองรับรองผูลี้ภัยและผูพลัดถ่ินจากประเทศเพ่ือนบานมาโดยตลอด อยางไรก็ตาม 
ผูแสวงหาท่ีพักพิงเหลานี้มักถูกควบคุมตัวไวในคายท่ีพักพิงและศูนยควบคุมตัว ซ่ึงเปนเหตุใหมีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน16

17  
 ประเทศไทยไมไดเปนภาคีของอนุสัญญาวาดวยสถานะของผูลี้ภัย พ.ศ. 2494 ( 1951 
Convention Relating to the Statues of Refugees) และไมมีกฎหมายวาดวยผูลี้ภัยหรือข้ันตอน
ปฏิบัติอยางเปนทางการเก่ียวกับการแสวงหาท่ีพักพิง17

18 การขาดกรอบกฎหมายเชนนี้ทําใหผูลี้ภัยและผู
แสวงหาท่ีพักพิงอยูในสภาพเสี่ยงอันตราย ทําใหเกิดความไมแนนอนตอความเปนอยูและสถานภาพใน
ประเทศไทย 18

19 มีคายท่ีพักพิงชั่วคราวหลายแหงตามแนวพรมแดนกับพมา ผูลี้ภัยจากพมาอาศัยอยูใน
คายท่ีพักพิงเหลานี้ พวกเขาไดรับการคุมครองไมใหถูกจับกุมและถูกสงกลับ (เคลื่อนยาย) ไปยัง
ประเทศพมา19

20 อยางไรก็ตาม การท่ีตองอยูในคายท่ีพักพิง ทําใหพวกเขาไมมีเสรีภาพในการเคลื่อนยาย
และสิทธิในการทํางาน 20

21 และตองพ่ึงพาความชวยเหลือจากหนวยงานดานมนุษยธรรมเพ่ือความอยู
รอดของตนเอง และเปนเหตุใหลูกของตนเองไมสามารถเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 21

22 ผูลี้ภัยจากพมา
ซ่ึงอาศัยอยูนอกคายท่ีพักพิงไมมีสถานภาพดานกฎหมาย และเสี่ยงท่ีจะถูกจับและถูกสงตัวกลับ 22

23 
 

ตอไปนี้เปนถอยแถลงของแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล (Amnesty International) ท่ีเนนย้ําสภาพท่ี
เปราะบางของผูแสวงหาท่ีพักพิงท่ีเสี่ยงท่ีจะถูกเอารัดเอาเปรียบและตกเปนเหยื่อการคามนุษย ท้ังยัง
เนนย้ําสภาพท่ีขาดมนุษยธรรมของศูนยควบคุมผูตองกักบางแหงในประเทศไทย  

                                                        
17 ยอหนา 51, A/HRC/WG.6/12/THA/2, เอกสารท่ีจัดตรียมโดยสํานักงานขาหลวงใหญดานสิทธิมนุษยชนแหง
สหประชาชาติ สําหรับรายงานทบทวนสิทธิมนุษยชนตามวาระ (UPR) กรณีประเทศไทย  
18 Ad Hoc and Inadequate, Thailand’s Treatment of Refugees and Asylum Seekers, Human Rights 
Watch, September 2012 
19 อางแลว  
20 อางแลว 
21 อางแลว 
22 อางแลว 
23 อางแลว 
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แอมเนสตี้ อินเตอรเนช่ันแนล ออกแถลงการณเรียกรองรัฐบาลไทยใหความยุติธรรม และคุมครองผู

แสวงหาท่ีพักพิงชาวโรฮิงญา 
แอมเนสตี้ อินเตอรเนช่ันแนล ออกแถลงการณเรียกรองรัฐบาลไทยใหความยุติธรรม 
และคุมครองผูแสวงหาท่ีพักพิงชาวโรฮิงญา 
  
แถลงการณแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลระบุวาทางการไทยตองรับประกันวาจะมีการสอบสวนอยางไม
ลําเอียง กรณีท่ีมีขอกลาวหาวามีการขมขืนกระทําชําเราผูแสวงหาท่ีพักพิงชาวโรฮิงญา และใหนําตัว
ผูเก่ียวของทุกคนรวมท้ังเจาหนาท่ีตํารวจเขาสูการไตสวนของศาลตามมาตรฐานสากล และประเทศไทย
ตองประกันใหมีการคุมครองอยางมีประสิทธิภาพท้ังแงกฎหมายและการปฏิบัติตอผูแสวงหาท่ีพักพิง
และผูเขาเมืองท่ีเดินทางมาถึงชายฝงหรือพยายามข้ึนฝงในประเทศไทย 
   
เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2556 หญิงสาวชาวโรฮิงญาสามคนและเด็กหญิงอายุ 9 และ 12 ขวบอีกสอง
คน ไดออกจากท่ีพักพิงในจังหวัดพังงาไปกับผูชายสองคน ท่ีสัญญาวาจะพาท้ังหมดไปยังประเทศ
มาเลเซียเพ่ือไปพบกับสามีและญาติคนอ่ืน ๆ โดยแลกกับคาใชจายตาง ๆ ตอมาพบวาหนึ่งในชายท้ัง
สองคนเปนเจาหนาท่ีตํารวจท่ีเขาหลัก จังหวัดพังงา สวนอีกคนเปนชายชาวโรฮิงญาท่ีมาจากพมา 
ระหวางวันท่ี 9-11 มิถุนายน 2556 มีรายงานวาชายชาวโรฮิงญาคนดังกลาวไดกักขังผูหญิงคนหนึ่งไวใน
สถานท่ีหางไกล และไดขมขืนกระทําชําเราเธอหลายครั้ง 
  
เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2556 แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลไดลงพ้ืนท่ีในจังหวัดพังงา และไดรับการ
ยืนยันวา ปจจุบันชายชาวโรฮิงญาคนดังกลาวไดถูกควบคุมตัวและดําเนินคดีในขอหาขมขืนกระทํา
ชําเรา การคามนุษย และการอยูในประเทศไทยอยางผิดกฎหมาย เขาไดปฏิเสธขอกลาวหาดังกลาว 
และอางวามีเจานายเปนตํารวจ ยศดาบตํารวจ ซ่ึงถูกจับกุมเม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2556 และถูก
ดําเนินคดีฐานเก่ียวของกับการคามนุษยและการเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี
โดยมิชอบ หลังจากนั้นไมนานเขาไดรับการประกันตัวและถูกไลออกในท่ีสุด 
  
จากเหตุการณดังกลาวชี้ใหเห็นถึงความเสี่ยงของผูแสวงหาท่ีพักพิงในประเทศไทย ท่ีอาจตกเปนเหยื่อ
ของขบวนการคามนุษยอันมาจากการขาดความคุมครองดานกฎหมายในสถานะผูลี้ภัย เพราะประเทศ
ไทยไมกําหนดใหมีสถานะผูลี้ภัยตามกฎหมายในประเทศ และไมไดเปนภาคีของอนุสัญญาวาดวย
สถานะของผูลี้ภัย พ.ศ. 2494 (1951 UN Convention relating to the Status of Refugees) เม่ือ
ขาดความคุมครองดานกฎหมาย เปนเหตุใหผูแสวงหาท่ีพักพิงเสี่ยงตอการถูกจับกุม ควบคุมตัว และ
สงกลับระหวางอยูในเมืองไทย และเสี่ยงอยางมากท่ีจะถูกใชประโยชนและถูกกระทําอยางมิชอบ
โดยเฉพาะจากบรรดาขบวนการคามนุษย 
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แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลระบุวาผูแสวงหาท่ีพักพิงท่ีถูกกระทําอยางมิชอบหรือถูกใชประโยชนใน
ไทย รวมท้ังผูหญิงเหลานี้ ตองมีโอกาสเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของไทยอยางเต็มท่ีและเทาเทียม 
รวมท้ังตองมีทนายความและลามท่ีเปนอิสระ และจําเลยในคดีนี้ก็ควรไดรับการคุมครองเพ่ือรักษาสิทธิ
ตามกฎหมายซ่ึงเปนไปตามขอบท 14 ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) ซ่ึงไทยเปนรัฐภาคี 
  
นอกจากนั้น แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลยังเรียกรองทางการไทยใหมีการสอบสวนอยางถ่ีถวนและ
อยางรอบดานตอรายงานการคามนุษยท้ังหมด รวมท้ังขอกลาวหาท่ีวามีเจาหนาท่ีเก่ียวของกับเครือขาย
การคามนุษย ซ่ึงกรณีนี้ไมใชกรณีแรกท่ีระบุวาเจาหนาท่ีรัฐมีสวนเก่ียวของกับการคามนุษย เม่ือปลาย
เดือนมกราคม 2556 กองทัพบกมีคําสั่งใหนายทหาร 2 นาย คือ นายทหารยศพันตรี และ นายทหาร
ยศรอยโท ออกจากราชการไวกอน หลังมีขอกลาวหาวาเขาไปพัวพันกับขบวนการคามนุษยในภาคใต 
ตอมาไดมีการบรรจุเขารับตําแหนงใหม แตใหยายไปปฏิบัติราชการในหนวยอ่ืนแทน และไมมีการตั้งขอ
กลาวหากับพวกเขา 
  
แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลระบุ หากพบวาเจาหนาท่ีรัฐมีสวนสนับสนุนการคามนุษยควรถูกสั่งพัก
ราชการโดยทันที และใหดําเนินคดีตามกระบวนการไตสวนท่ีเปนธรรม 
  
สําหรับกรณีผูหญิงสามคนและเด็กหญิงสองคนท่ีเปนเหยื่อในกรณีจังหวัดพังงา พวกเธอไดเขามาอยูในท่ี
พักพิงท่ีรัฐจัดใหตั้งแตเดือนมกราคม 2556 พรอมกับผูหญิงและเด็กอีกกวา 55 คน พวกเธอเปนสวน
หนึ่งของชาวโรฮิงญาซ่ึงเปนชาวมุสลิมกลุมนอยในรัฐยะไขของพมาหลายพันคน ท่ีหลบหนีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนและการเลือกปฏิบัติอยางรุนแรงในพมา และเดินทางมายังประเทศไทยดวยเรือขนาดเล็ก
ในชวงปลายป 2555 และตนป 2556 เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2556 ทางการไทยประกาศใหความ
ชวยเหลือดานมนุษยธรรมเปนระยะเวลาหกเดือนสําหรับชาวโรฮิงญาในไทย ซ่ึงประกาศดังกลาวจะ
สิ้นสุดลงในชวงปลายเดือนกรกฎาคม 2556 
  
นอกจากจะมีผูหญิงและเด็กชาวโรฮิงญาหลายรอยคนท่ีถูกควบคุมตัวอยูในท่ีพักพิงแลว ยังมีการควบคุม
ตัวชายชาวโรฮิงญาอีกกวา 1,500 คนในสถานกักตัวคนตางดาวท่ีแออัดและขาดแคลนความสะดวก ซ่ึง
ตั้งอยูตามท่ีตาง ๆ ในจังหวัดภาคใตของไทยตั้งแตเดือนมกราคม 2556 เม่ือเร็ว ๆ นี้ แอมเนสตี้ 
อินเตอรเนชั่นแนลแสดงขอกังวลเก่ียวกับสภาพความเปนอยูในศูนยกักตัวเหลานี้ โดยทําเปนจดหมาย
เปดผนึกถึงรัฐบาลไทยลงวันท่ี 10 มิถุนายน 2556 และยังเนนประเด็นการเสียชีวิตท่ีเกิดข้ึน ในวันท่ี 4 
กรกฎาคม 2556 มีรายงานวามีผูเสียชีวิตอีกสองรายท่ีศูนยกักตัวในจังหวัดสงขลา เปนเหตุใหจํานวน
ชายชาวโรฮิงญาท่ีเสียชีวิตระหวางการควบคุมตัวเพ่ิมจํานวนเปนเจ็ดคน นับแตเดือนมกราคม 2556 
  
แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลชี้วาการควบคุมตัวผูแสวงหาท่ีพักพิงชาวโรฮิงญาและผูเขาเมืองตามสถาน
กักตัวคนตางดาวและท่ีพักพิงตอไป เปนการละเมิดสิทธิท่ีจะมีอิสรภาพซ่ึงไดรับการรับรองตามกติกา 
ICCPR โดยเฉพาะอยางยิ่ง สภาพการควบคุมตัวชายชาวโรฮิงญาไมสอดคลองกับมาตรฐานหลักเกณฑ
ข้ันต่ําวาดวยการปฏิบัติตอนักโทษแหงสหประชาชาติ ( UN Standard Minimum Rules for the 
Treatment of Prisoners) จึงเรียกรองรัฐบาลไทยควรปลอยตัวผูแสวงหาท่ีพักพิงและผูเขาเมืองท่ีถูก
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ควบคุมตัวอยู เพราะเปนการกระทําท่ีขัดตอกฎหมายระหวางประเทศ และประกันวาสภาพการควบคุม
ตัวพวกเขาสอดคลองกับกฎหมายและมาตรฐานระหวางประเทศ ท้ังยังควรกําหนดใหมีกลไกระดับชาติ
เพ่ือประกันวา บุคคลซ่ึงหลบหนีจากภัยคุกคามในประเทศของตนเองและตองการแสวงหาท่ีพักพิง 
สามารถเขาถึงข้ันตอนปฏิบัติท่ีเปนธรรมและเปนผลอยางเต็มท่ีเพ่ือใหมีการประเมินขอเรียกรองเพ่ือขอ
ท่ีพักพิง 
  
ชาวโรฮิงญาหลายพันคนหลบหนีออกจากพมาทางเรือมุงสูประเทศไทยและมาเลเซีย ภายหลังความ
รุนแรงระหวางชุมชนพุทธและมุสลิมในรัฐยะไขเริ่มข้ึนเม่ือเดือนมิถุนายน 2555 ความรุนแรงครั้งนั้น
เปนเหตุใหมีการบาดเจ็บลมตายจํานวนมาก มีการทําลายทรัพยสินบานเรือนและทําใหคนตองอพยพ
จํานวนมาก แมวาชุมชนของท้ังสองศาสนิกในพมาจะไดรับผลกระทบ แตผูเปนเหยื่อสวนใหญจะเปน
ชาวโรฮิงญา โดยชาวโรฮิงญากวา 140,000 คน ตองกลายเปนผูพลัดถ่ินอยูตามสถานท่ีตาง ๆ ท่ัวรัฐยะ
ไข ทางการพมาไมยอมรับสถานภาพของชาวโรฮิงญาอยางเปนทางการ และยังคงปฏิเสธไมใหพวกเขา
เขาถึงโอกาสท่ีจะมีสัญชาติ ซ่ึงเปนการกระทําท่ีเลือกปฏิบัติ ท้ังยังมีการจํากัดเสรีภาพในการเดินทาง
และสิทธิท่ีจะไดรับการศึกษา การทํางาน การแตงงาน และการมีครอบครัวในระดับตาง ๆ กัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ14 
ดู: อนุสัญญาวาดวยสถานภาพผูลี้ภัยของสหประชาติ ป ค.ศ.1951 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
ปจจุบันประเทศไทยยังไมไดลงนามอนุสัญญาวาดวยสถานภาพผูล้ีภัยของ
สหประชาติ ป ค.ศ.1951 
………………………………………………………………………………………………………………… 
ปฏิญญาอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration) 
ขอ 16 บุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะแสวงหาและไดรับท่ีลี้ภัยในอีก รัฐหนึ่งตามกฎหมาย
ของรัฐนั้น และขอตกลงระหวางประเทศ ท่ีใชอยู 
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13. สิทธิในสัญชาติ (Right to Nationality) 
คนทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับสัญชาติ  สัญชาติถือเปนความเก่ียวดองทางกฎหมายระหวางบุคคล

กับรัฐ ซ่ึงครอบคลุมถึงสิทธิทางการเมือง  เศรษฐกิจ และสังคมตางๆและหนาท่ีความรับผิดชอบท้ังของ
บุคคลและของรัฐ 

โดยหลักการแลวบุคคลจะไดรับสัญชาติจากรัฐ  หากเขาถือกําเนิดในเขตแดนของรัฐนั้น  หรือ
ไดรับสัญชาติผานทางการสืบเชื้อสายในกรณีท่ีเด็กไดรับสัญชาติของพอหรือแม  และในบางกรณีก็ไดรับ
สัญชาติท้ังผานทางการถือกําเนิดในเขตแดนของรัฐและทางการสืบเชื้อสายดวย 
 ในหลายรัฐ  บุคคลท่ีไดพักอาศัยอยูในรัฐนั้นเปนเวลานานและไดมีความเชื่อมโยงเก่ียวดองกับ
รัฐนั้น เชน แตงงานกับพลเมืองของรัฐ  ก็สามารถไดรับสัญชาติของรัฐนั้นเชนกัน  ไมมีบุคคลใดสมควรท่ี
จะ: 

• ถูกพรากสัญชาติของตน 

• ถูกปฏิเสธสิทธิในการเปลี่ยนสัญชาติดวยวิธีการท่ีมิชอบดวยกฎหมายการเลือกปฏิบัติอัน
เนื่องมาจากเหตุผลทางเพศไมควรมาเก่ียวของกับการไดรับหรือสูญเสียสัญชาติโดยการ
แตงงาน 

ขอกังวลเกี่ยวกับสิทธิในสัญชาติ  
ในประเทศไทยมีชนชาติพันธุท่ีอาศัยอยูในประเทศมาอยางยาวนาน ซ่ึงกลุมคนเหลานี้มีปญหาเรื่อง
การยอมรับสิทธิพลเมือง ในป พ.ศ.2554 มีประชากรจํานวน 541,505 คนท่ียังไมมีสัญชาติ 23

24 องคกร 
The Coalition on Racial Discrimination Watch ไดกระตุนใหรัฐบาลไทยพัฒนาระบบการ
รับรองสัญชาติและจัดสรรงบประมาณรวมถึงเพ่ิมบุคลากรใหมากข้ึน เพ่ือใหการรับรองสัญชาติ
เปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
24 Statistics of Registration Office, Administration Division, Ministry of Interior, and as reported in 
Para 77 of the Shadow Report on Eliminating Racial Discrimination: Thailand, Coalition on Racial 
Discrimination Watch, 2012. The report can be accessed from: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/ngos/CRDWThailand81.pdf 

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 15 
ดู อนุสัญญาท่ีเก่ียวของกับคนไรรัฐไรสัญชาติ  ค.ศ.1954 และอนุสัญญาวาดวยการลดคน
ไรรัฐ-ไรสัญชาติ ค.ศ.1961 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
ดูพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ.2551 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ปฏิญญาอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration) 
ขอ 18 บุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับสัญชาติตามท่ีกําหนดโดย  กฎหมาย บุคคลใดจะถูก
พรากหรือถูกปฏิเสธสิทธิในการเปลี่ยน สัญชาติดังกลาวตามอําเภอใจมิได 
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14. สิทธิในการแตงงานและสรางครอบครัว                                                                
(Right to marry and found a family) 

บุคคลทุกคนท่ีมีอายุมากพอสมควรท่ีจะแตงงานไดมีสิทธิท่ีจะแตงงานและสรางครอบครัวของ
ตนเอง จะตองไมมีบุคคลใดถูกบังคับหรือขืนใจใหเขาสูการแตงงาน  คูบาวสาวมีสิทธิเทาเทียมกันในการ
แตงงาน ระหวางชีวิตสมรส และการสิ้นสุดของชีวิตการสมรส 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประจํากติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง( HRC) ไดบันทึกวา ไมมีมาตรฐานของคําจํากัดการของครอบครัวและคํานิยามของ
ครอบครัวสามารถแตกตางไดตามแตละประเทศ 24

25 รูปแบบของครบครัวอาจเปนลักษณะ คูสมรสเพศ
เดียวกันและบุตร คูสมรสไมแตงงานและบุตร หรือพอแมเลี้ยงเดี่ยวกับบุตร  
 
พันธะหนาท่ีของรัฐ  

• ออกกฎหมาย การดําเนินการและมาตรการตางๆท่ีใหการยอมรับและปกปอง
รูปแบบท่ีหลากหลายของการเปนครอบครัวท่ีเปนจริงในประเทศ  

• กําหนด “อายุมากพอสมควรท่ีจะแตงงานได” เพ่ือใหแนใจวาคูแตงงานมีศักยภาพท่ี
จะรับรูการตัดสินใจแตงงานนั้นโดยไมใชการบีบบังคับ 

• ยกเลิกกฎหมายหรือแนวปฏิบัติท่ีเอ้ือใหผูท่ีกระทําการขมขืนพนจากความรับผิดชอบ
หรือตองรับผิดชอบนอยลงเม่ือแตงงานกับเหยื่อท่ีถูกขมขืน 

• ดําเนินข้ันตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือใหแนใจวาคูสมรสมีสิทธิและหนาท่ีความรับผิดชอบ
เทาเทียมกันในการแตงงาน  ระหวางชีวิตสมรส  และการสิ้นสุดของชีวิตสมรส  
ข้ันตอนดังกลาวอาจรวมถึง 
o ทําใหแนใจวาไมมีการเลือกปฏิบัติทางเพศในการไดมาซ่ึงหรือสูญเสียซ่ึง

สัญชาติดวยเหตุแหงการแตงงานหรือในการสงผานสัญชาติของพอแมไปสู
ลูก 

o คุมครองปองกันสิทธิของคูสมรสแตละฝายในการใชนามสกุลเดิมของตน 
o ทําใหแนใจวาไมมีการปฏิบัติอยางกีดกันแบงแยกในเรื่องเหตุผลและข้ันตอน

กระบวนการแยกกันอยู หรือหยา การปกครองเลี้ยงดูบุตรและการจัดหาคา
อุปการะเลี้ยงดู 

o ดําเนินการใหแนใจวาสตรีท่ีแตงงานแลวมีสิทธิเทาเทียมกับบุคคลอ่ืนในการ
เปนเจาของหรือการบริหารจัดการทรัพยสิน  สตรีควรมีสิทธิในการรับมรดก
เทาเทียมกับบุรุษเม่ือการสิ้นสุดของชีวิตสมรสเกิดข้ึนเนื่องจากการถึงแก
กรรมของคูสมรสฝายใดฝายหนึ่ง 

• สรางมาตรการท่ีเหมาะสมในการจัดการปญหา เชน ความรุนแรงในครอบครัว และ
การทํารายเด็ก  

 
 
 

                                                        
25 General Comment 19, Human Rights Committee  
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ขอกังวลในประเทศไทย 
 ในประเทศไทย กลุมความหลากหลายทางเพศไดรณรงคใหมีกฎหมายรับรองความสัมพันธ
ของคูรักเพศเดียวกัน ในป พ.ศ. 2556 รัฐบาลไทยใหจัดตั้งคณะกรรมการรางกฎหมายนี้ข้ึนมา กรม
คุมครองสิทธิและเสรีภาพและคณะกรรมาธิการสภาผูแทนราษฎรดานกฎหมาย ความยุติธรรมและ
สิทธิมนุษยชนไดรอดําเนินการประชาพิจารณรางนี้ รางกฎหมายฉบับนี้จะรับรองความสัมพันธของคู
สมรสเพศเดียวกันใหถูกตองตามกฎหมาย และปกปองคูสมรสเพศเดียวกัน ดวยการเปนผูท่ีอยูรวมกัน
ฉันทสามีภรรยา (civil partners)ในการรวมกันถือครองสินทรัพยและอสังหาริมทรัพย รวมถึงการ
รับผิดชอบตอกันและกันในคดีอาญา ประโยชนทางภาษี สุขภาพ และผลประโยชนจากประกันชีวิต 
เปนตน 25

26 

 
 

 
 
 
 

 

                                                        
26 Legalizing Love, Bangkok Post, 26th March 2013 

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 16 
ICCPR: ขอ 23 
CEDAW: ขอ 16 
HRC: ขอคิดเห็นท่ัวไปขอ 19 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
ประเทศไทยไดตั้งขอสงวนใน CEDAW ท่ีระบุวาจะไมพิจารณาขอผูกพันขอ 16 ท่ี
กลาวถึงการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบในสวนท่ีเกี่ยวของกับ
ความสัมพันธในการแตงงานและครอบครัว 
ดู: กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับกฎหมายสวนบุคคล การแตงงาน การหยารางการเปน
ผูปกครองและอ่ืนๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
ปฏิญญาอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration) 
ขอ 19 ครอบครัว ในฐานะท่ีเปนหนวยทางธรรมชาติและพ้ืนฐาน  ของสังคม มีสิทธิท่ีจะ
ไดรับการคุมครองจากสังคมและรัฐสมาชิก  อาเซียนแตละรัฐ  ชายและหญิงท่ีบรรลุนิติ
ภาวะแลวมีสิทธิท่ีจะ สมรสบนพ้ืนฐานของการยินยอมอยางเสรีและเต็มใจของตน  มีสิทธิ
ท่ีจะสรางครอบครัวและมีสิทธิท่ีจะยกเลิกสถานะการสมรส ตามท่ีกําหนดโดยกฎหมาย 
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15. สิทธิในความเสมอภาคในการพิจารณาคดีช้ันศาล บัลลังกผูพิพากษา และสิทธิใน
การพิจารณาคดีอยางเปนธรรม (Right to Equality before the Courts and 
Tribunals and Right to Fair Trial) 

ความเสมอภาคในการพิจารณาคดีในชั้นศาลและสิทธิในการพิจารณาคดีอยางเปนธรรมถือ
เปนหลักการพ้ืนฐานแหงกฎหมาย และเปนองคประกอบหลักของความคุมครองสิทธิมนุษยชน  

หลักการเหลานี้จะนํามาใชในกระบวนการพิจาณาคดีอาญาของปจเจกบุคคลทุกๆคน และ
การพิจารณาสิทธิและหนาท่ีของทุกๆคนวาเปนไปตามกฎหมายอยางถูกตองเหมาะสมหรือไม  

สิทธิดังกลาวไมจํากัดเฉพาะกับพลเมืองในประเทศใดประเทศหนึ่งเทานั้น แตรวมถึงทุกๆคน
ไมวาจะถือสัญชาติใดก็ตาม ผูซ่ึงอาศัยอยูในดินแดนหรืออยูภายใตขอบเขตแหงกฎหมายของประเทศ
นั้นๆ  
 สิทธิในความเสมอภาคในการพิจารณาคดีในชั้นศาลมีดังตอไปนี้ 

• กอนและระหวางกระบวนการพิจารณาคดีท้ังหมด ผูตองสงสัย หรือผูถูกกลาวหามีสิทธิท่ีจะ
ไดรับการสอบสวนและดําเนินคดีดวยความเปนธรรมโดยไมมีการแบงแยกตามท่ีกฎหมาย
กําหนดไว  

• ทุกๆคนมีสิทธิเทาเทียมกันในการพิจารณาคดีชั้นศาล และจะไมมีผูใดถูกกีดกันจากกฎหมาย 
กระบวนการทางการบริหารจัดการ หรือขอมูลตางๆ เพ่ือมิใหไดรับการพิจารณาคดีในชั้น
ศาลและพิสูจนวาตนเองเปนผูบริสุทธิ์  

สิทธิดังกลาวจะถูกละเมิดเม่ือมีผูหนึ่งผูใดพยายามทําลายการเขาถึงการพิจารณาคดีในชั้นศาล 
ตามระบบโดยพฤตินัยซ่ึงพิสูจนไดวาเกิดข้ึนอยางแทจริง รวมไปถึงสถานการณดังตอไปนี้  

• ไมมีผูใหความชวยเหลือดานกฎหมาย คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ เคย
ตั้งขอสังเกตวาควรมีผูใหความชวยเหลือดานกฎหมายแกผูตองหาท่ีตองการใหมีการ
พิจารณาทบทวนดานกฎหมายเม่ือมีความมิชอบในการพิจารณาคดีอาญา และผูตองหา
นั้นไมสามารถชําระคาใชจายแกผูใหความชวยเหลือนี้ดวยตนเอง หากไมมีการใหความ
ชวยเหลือในเรื่องดังกลาวแลวจะเปนการตัดโอกาสในการพิจารณาความผิดปกติของ
การพิจารณาคดีและอาจกอใหเกิดการละเมิดสิทธิในการพิจารณาคดีท่ียุติธรรมตามมา  

• คาใชจายในการพิจารณาคดีสูง คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ เคย
ตั้งขอสังเกตวา หากบุคคลใดไมสามารถเขารับการพิจารณาคดีในชั้นศาลได เพราะ
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเรียกเก็บคาใชจายสูงถือเปนการละเมิดหลักการการเขาถึงการ
พิจารณาคดีในชั้นศาลเชนเดียวกัน  
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สิทธิท่ีแตกตางกันในสิทธิในความเสมอภาคในการพิจารณาคดีชั้นศาล บัลลังกผูพิพากษา และสิทธิใน
การพิจารณาคดีอยางเปนธรรม มีดังตอไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 6, ขอ 7 
ICCPR: ขอ 14, ขอ 16 
HRC: ขอคิดเห็นท่ัวไปขอ 32 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
 
มาตรา 30 บุคคลทุกคนยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน  
มาตรา 40 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
ปฏิญญาอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration) 
ขอ 13 บุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับการยอมรับทุกแหงหนวาเปน บุคคลตามกฎหมาย 
บุคคลทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมาย บุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับความคุมครองของ
กฎหมาย เทาเทียมกัน โดยไมมีการเลือกประติบัติ 



131 
 

  

15.1 สิทธิในการไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์ (Right to be Presumed Innocent) 
 การสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์เปนหลักการพ้ืนฐานในการปกปองสิทธิมนุษยชน  

ผูตองหามีสิทธิท่ีจะไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะพิสูจนวามีความผิดตลอด
ระยะเวลาการสืบสวนทางอาญาและการพิจารณาคดีตามกฎหมาย  จนกวาคดีจะถึงท่ีสุดในชั้นอุทธรณ
ชั้นสุดทาย 

หลักการความเชื่อในความบริสุทธิ์กําหนดใหฝายผูฟองคดีมีภาระการพิสูจนความผิดตามขอ
กลาวหาในการพิจารณาคดี สิทธินี้ประกันวาจะไมสามารถสันนิษฐานวาผูใดเปนผูกระทําผิดจนกวาจะ
พิสูจนไดโดยปราศจากขอสงสัย 

หลักการเชื่อในความบริสุทธิ์ของผูตองหาหมายถึง สิทธิท่ีจะไดรับการปฏิบัติตามหลักการ
ดังกลาว โดยเจาหนาท่ีรัฐมียอมหนาท่ีท่ีจะไมการคาดการณผลการตัดสินไวลวงหนาหรือปฏิบัติการตาม
ความคาดหมายดังกลาว 

การกระทําตอไปนี้ถือวาเปนการละเมิดหลักการขางตน   เม่ือ 

• ผูตองหาหรือจําเลยถูกพันธนาการหรือกักขังในหองขัง ระหวางการพิจารณาคดีหรือถูก
พันธนาการและคุมขังระหวางนํามาศาลในลักษณะท่ีแสดงใหเห็นวาผูตองหาเปนจะอาชญา
กรรายเเรง26

27 

• เม่ือเจาหนาท่ีรัฐคาดการณผลการพิจารณาคดีลวงหนาของการพิจารณาคดี เชนเม่ือ
เจาหนาท่ีบังคับใชกฎหมายประกาศท่ีประชุมสาธารณะวาผูตองหาเปนฆาตกรกอนเริ่ม
พิจารณาคดี27

28  

• ผูตองหามีทนกับการถูกควบคุมตัวมากเกินไป  คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ  
(HRC)ตั้งขอสังเกตวา การปฏิเสธใหประกันตัวในตอนแรกนั้นไมกระทบกับสิทธิในการ
สันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์ อยางไรก็ตาม เม่ืออยูในชวงการควบคุมตัวนั้นยาวนานจนเกินไป 
เชน 9 ปนั่นแสดงวากระทบกับสิทธิในกาสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์28

29  

• ผูตองหาไมไดรับการยกประโยชนจากขอสงสัยในการดําเนินคดีอาญา  ในกรณีนี้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประจํากติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง( HRC) ตั้งขอสังเกตวา  ดวยเหตุจากหลักการการสันนิษฐานเรื่องการพิสูจน
หลักฐานในความผิดทางอาญา  พนักงานอัยการหรือผูฟองคดีมีภาระพิสูจนในการฟอง
คดีอาญาและผูตองหาจะตองไดรับการยกประโยชนจากขอสงสัย  ควรใชหลักฐานเพ่ือการ
เอาผิดบุคคลจากผูสมรูรวมคิดในอาชญากรรมท่ีถูกตั้งขอหาเดียวกันดวยความระมัดระวัง  
โดยเฉพาะในสถานการณท่ีผูสมรูรวมคิดเปลี่ยนแปลงคําใหการหลายครั้ง  หลักการนี้จะถูก
ละเมิดหากขอกลาวหาและหลักฐานท่ีใชปรักปรําผูตองหายังมีขอกังขาอยางมากและศาล
ไมไดพิจารณาขอเท็จจริงอยางเพียงพอ29

30.  

                                                        
27 Karimov and Nursatov v. Tajikistan, Communication Nos. 1108/2002 and 1121/2002, Human 
Rights Committee 
28 Gridin v. Russian Federation, Communication No. 770/1997, Human Rights Committee 
29 Cagas v. Philippines, Communication No. 788/1997, Human Rights Committee  
30 Arutyuniantz v. Uzbekistan, Communication No. 971/2001, Human Rights Committee 
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กฎหมายระหวางประเทศ  
UDHR: ขอ11 
ICCPR: ขอ 14(2) 
HRC: ขอคิดเห็นท่ัวไปขอ 13 ยอหนา 7และขอ 32 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
 มาตรา 39(2) ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด 
มาตรา 39(3) กอนมีคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิดจะปฏิบัติ
ตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได  
………………………………………………………………………………………………………………………… 
ปฏิญญาอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration) 
ขอ 20(1) บุคคลทุกคนท่ีถูกกลาวหาวาไดกระทําความผิดทาง  อาญา จะไดรับการ
สันนิษฐานไวกอนวา  เปนผูบริสุทธิ์  จนกวาจะ  มีการพิสูจนวามีความผิด  โดยผาน
กระบวนการไตสวนท่ียุติธรรม และเปดเผยโดยศาลท่ีมีอํานาจ มีความเปนอิสระและเปน
กลาง โดยผูถูกกลาวหาไดรับการรับรองสิทธิท่ีจะตอสูคดี 
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15.2  สิทธิในการไดรับการแจงขอกลาวหาโดยพลันในภาษาท่ีบุคคลนั้นเขาใจได                   
(Right to be notified of the charges in a language one understands) 

การละเมิดสิทธินี้เกิดข้ึนเม่ือ 

• ไมมีการแจงขอมูล 

• เก่ียวกับรายละเอียดของขอกลาวหาของเขาหรือเธอ 

• ในภาษาท่ีผูนั้นเขาใจได 
สิทธินี้เปนสิทธิสําหรับผูตองหาความผิดทางอาญา นอกจากนี้ยังมี 

• รายละเอียดขอมูลท่ีเก่ียวของกับขอกลาวหา ตองแจงใหทราบโดยเร็วท่ีสุดตั้งแตเจาหนาท่ี
เริ่มมีการควบคุมตัว 

• การแจงขอกลาวหาตองแจงดวยวาจา หรือลายลักษณอักษร และระบุขอกฎหมาย รวมถึง
ขอเท็จจริงอันเปนเหตุใหบุคคลผูนั้นถูกตั้งขอกลาวหา 

• ขอมูลท่ีเก่ียวของตองมอบใหผูตองหาในชวงเวลาท่ีเหมาะสม กอนท่ีจะมีการพิพากษาคดี 
เพ่ือใหผูถูกกลาวหามีเวลาในการเตรียมประกันตัวและการตอสูคดี  

• สิทธิในการไดรับแจงขอกลาวหาในภาษาท่ีผูตองหาเขาใจ และเจาหนาท่ีตองจัดเตรียมลาม
หรือการแปลเอกสารอยางเพียงพอเพ่ือชวยใหผูตองหาตอสูคดีได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 8 ขอ10 ขอ 11 
ICCPR: ขอ 14 (3a) 
HRC: ขอคิดเห็นท่ัวไปขอ 13 และ 32 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
มาตรา 40(2) สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา 7/1 และ มาตรา 8 สิทธิของผูตองหา 
มาตรา 13 สิทธิในการมีลามแปลภาษาของผูเสียหาย ผูตองหา ผูท่ีตอสูคดี พยาน   
 



134 
 

  

15.3 สิทธิในการมีเวลาท่ีเพียงพอและมีการอํานวยความสะดวกในการเตรียมการสูคดี ( Right to 
adequate time and facilities to prepare one’s defense) 

 การละเมิดจะเกิดข้ึนเม่ือผูตองหาและ/หรือจําเลย  

• ไมใหเวลาและการอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสม 

• ในการเตรียมคดี 

• กระบวนการในทุกข้ันตอน 
สิทธินี้มีความสําคัญท่ีจะประกันการพิจารณาคดีท่ีเปนธรรม โดยมีหลักการสําคัญดังตอไปนี้  

• ไดรับการอํานวยความสะดวกเพียงพอ หมายรวมถึง การเขาถึงหลักฐานท้ังหมดท่ีโจทกจะใช
ปรักปรําผูตองหาในศาล 23 เเละรวมถึงหลักฐานท่ีทําใหพนความผิด เชน หลักฐานซ่ึงสามารถ
ชวยการสูคดีใหฝายจําเลยพนผิด เชน พยานหลักฐานท่ีเเสดงวาจําเลยไมไดสารภาพโดยสมัคร
ใจ 

• มีเวลาเพียงพอ  "เวลาท่ีเพียงพอ " นั้นข้ึนอยูกับสถานการณของแตละคดี  ศาลมีหนาท่ี
อนุญาตตามคําขอท่ีเหมาะสมใหเลื่อนการพิจารณาคดี  โดยเฉพาะอยางยิ่งถาผูตองหาถูกตั้ง
ขอหาอาญาท่ีรายแรงและเม่ือจําเลยตองการเวลาเพ่ิมเติมใหเตรียมการสูคดี 

• การติดตอส่ือสารกับท่ีปรึกษากฎหมาย  ท่ีปรึกษากฎหมายควรสามารถท่ีติดตอสื่อสารกับ
ผูตองหาในสภาพท่ีสามารถรักษาความลับในการสื่อสารได  (โปรดพิจารณา  หลักการ
คุมครองบุคคลภายใตการกักตัวฯ  ขอ 18 ท่ีกลาวถึงกอนหนานี้ ) ทนายความควรสามารถให
คําปรึกษาและเปนตัวแทนของลูกความตามมาตรฐานวิชาชีพและการตัดสินโดยไมมี
ขอจํากัดอิทธิพลแรงกดดัน หรือ การรบกวนเกินสมควรจากคูกรณี  ในกรณีท่ีจําเปนใหจัดให
มีลามโดยไมคิดคาใชจายใหผูตองหาในชวงกอนการพิจารณาคดีเเละชวงการพิจารณาคดี  
เพ่ือท่ีผูตองหาจะสามารถสื่อสารกับท่ีปรึกษากฎหมายและเตรียมความพรอมสูคดีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  รัฐภาคีไมตองรับผิดชอบตอการดําเนินการของทนายแกตาง  เวนแตปรากฏ
เเจมชัดตอพิพากษาวาพฤติกรรมของทนายขัดกับผลประโยชนแหงความยุติธรรม30

31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
31 Harward vs. Norway, Communications No. 45/1991, para. 9.5 

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 8 ขอ 10 ขอ 11 
ICCPR: ขอ 14(3ข) 
HRC: ขอคิดเห็นท่ัวไปขอ 32 
ขอ 18 หลักการเพ่ือการปกปองบุคคลทุกคนในทุกรูปแบบของการคุมขัง
หรือการจําคุก 
…………………………………………………………………………………………………………. 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
มาตรา 40(7) สิทธิในกระบวนการยุติธรรม  
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15.4 สิทธิในการไดรับการพิจารณาคดีโดยไมลาชา/ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม                     
(Right to be tried within a reasonable time) 

สิทธิดังกลาวจะถูกละเมิดเม่ือ  

• การพิจารณาคดีใชเวลาเกินกําหนดเวลาตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว หรือ 

• หลังจากชวงเวลาท่ีเหมาะสมไดผานพนไป อีกท้ังเจาหนาท่ีผูเชี่ยวชาญไมสามารถอธิบายเหตุ
ผของการลาชา หรือการไปไมปฏิบัติหนาท่ีตามกระบวนการได  

จะมีการรับรองสิทธิดังกลาวเพ่ือปองกันไมใหเกิดความไมแนใจ หรือความสงสัยเก่ียวกับผลการ
พิจารณาคดียืดเยื้อยาวนานจนเกินไป เชนเดียวกัน หากมีการคุมขังบุคคลใดๆในชวงการพิจารณาคดี 
การสูญเสียอิสรภาพนั้นตองไมยืดเยื้อยาวนานจนเกินจําเปนในแตละคดี สิทธินี้กําหนดใหรัฐมีหนาท่ี
ในการจัดการพิจารณาคดีเพ่ือใหแตละข้ันตอนเสร็จสิ้นในระยะเวลาท่ีสมควร 
 ระยะเวลาท่ีสมควรตองมีการพิจารณาเปนคดีไป โดยถือเอาความซับซอนของแตละคดี 
วิธีการบริหารงานธุรการ และการทํางานของตุลาการเขามาพิจารณา ในกรณีท่ีคดีมีความลาชาไปถึง 
22 เดือน ระหวางการตั้งขอกลาวหา ซ่ึงนําไปสูการตัดสินโทษประหารชีวิตของผูตองหา และการ
เริ่มตนพิจารณาคดีโดยปราศจากการอธิบายถึงสภาวการณเฉพาะท่ีกอใหเกิดความลาชา 
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนถือวา นั้นเปนการละเมิดสิทธิ 31

32 นอกจากนี้ในกรณีท่ีมีการพิจารณา
คดีอาญา ท่ีใชเวลาเกือบ 5 ป โดยไมมีคําอธิบายจากหนวยงานภาครัฐนั้นถือวาเปนการละเมิดสิทธินี้
เชนเดียวกัน32

33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
32 Sextus v. Trinidad and Tobago, Communication No. 818/1998, Human Rights 
Committee 
33 Siewpersuad, Sukhram and Persaud v. Trinidad and Tobago, Communication No. 
938/2000, para. 6.2, Human Rights Committee 

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 8, ขอ 10, ขอ 11 
ICCPR: ขอ 14(3ค) 
HRC: ขอคิดเห็นท่ัวไปขอ 13 และ 32 
…………………………………………………………... 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
มาตรา 40 (5) (7) (8) สิทธิในกระบวนการยุติธรรม  
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15.5 สิทธิในการมีผูชวยเหลือทางกฎหมาย (Right to Legal Assistance) 
 สิทธิดังกลาวมีดังตอไปนี้  

• สิทธิในการปกปองตนเอง หรือการเลือกทนายความดวยตนเอง และ 

• สิทธิในการไดรับผูชวยเหลือทางกฎหมาย โดยไมมีคาใชจาย กรณีท่ีระบุไวในกระบวนการ
ยุติธรรม  

สิทธิดังกลาวจะถูกละเมิดเม่ือมีการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติดังตอไปนี้  

• การขัดขวางบุคคลหนึ่งบุคคลใดมิใหเขาถึงผูชวยเหลือทางกฎหมาย หรือ  

• การจํากัดการดําเนินงานของท่ีปรึกษาดานกฎหมายของจําเลยในการเปนตัวแทนเพือดําเนิน
กระบวนการดานกฎหมาย  

ประเด็นสําคัญท่ีตองคํานึงถึง มีดังตอไปนี้  

• ประสิทธิผลของการมีผูชวยเหลือทางกฎหมาย  ศาลสิทธิมนุษยชนอเมริกา( Inter American 
Court of Human Rights)ถือวาการละเมิดสิทธิดังกลาวเกิดเม่ือมีการคุมขังในลักษณะท่ี
ผูตองหาไมสามารถติดตอกับทนายความไดเปนเวลา 36 วัน อักท้ังผูตองหาเม่ือไดพบ
ทนายความของตนแลวไมสามารถพูดคุยไดอยางเปนอิสระและเปนสวนตัว เนื่องจากการ
สนทนาของตนอยูในการควบคุมของเจาหนาท่ีตํารวจ33

34 

• เปนไปเพ่ือประโยชนแหงความเปนธรรม  ศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปตั้งขอสังเกตวามี
หลักเกณฑหลายประการในการพิจารณาวาเปนไปเพ่ือประโยชนแหงความเปนธรรมนั้น
จําเปนตองใชความชวยเหลือดานกฎหมาย โดยไมมีคาใชจายหรือไม หลักเกณฑเหลานี้ 
ไดแก ความรุนแรงของความผิดท่ีกระทําไป ความรุนแรงของคําพิพากษา การลงโทษ ความ
เสี่ยงของผูถูกกลาวหาและความซับซอนของคดีความ  การใชหลักการนี้ในคดีความใดๆก็
ตามท่ีมีคําพิพากษาลงโทษใหจําคุกเปนเวลาสามป สําหรับการทําผิดดานยาเสพติด ศาลสิทธิ
มนุษยชนแหงยุโรปถือวาควรมีการใหความชวยเหลือดานกฎหมาย โดยไมมีคาใชจาย 
เนื่องมาจากอาจเกิดผลประโยชนมากมายแลว 34

35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
34 I-A Court HR, Suarez Rosero Case v. Ecuador, Judgment of November 1997 
35 Case of Quaranta v. Switzerland, judgment of 24 May 1991, Series A. No. 205, European Court of 
Human Rights. 

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 8 ขอ 10 ขอ 11 
ICCPR: ขอ 14(3ฉ) 
HRC: ขอคิดเห็นท่ัวไปขอ 32 
……………………………………………………………………… 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
มาตรา 40 (5) (7) (8) สิทธิในกระบวนการยุติธรรม  
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15.6 สิทธิในการแสดงตัวเม่ือมีการพิจารณาคดี (Right to be present at one’s trial) 
การละเมิดสิทธินี้เกิดข้ึนเม่ือพนักงานศาล  

• ไมไดแจงใหผูตองหาทราบ 

• ถึงวัน และสถานท่ีในการพิจาณาคดี 

• ใหทันกาล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.7  สิทธิในการขอ การตรวจสอบหรือการสอบทวนพยานตางๆ                                

(Right to call, examine or cross-examine witnesses) 
สิทธินี้ประกันวาผูถูกกลาวหาจะมีอํานาจทางกฎหมายเชนเดียวกัน กลาวคือ การรวบรวม

พยานหลักฐาน และการสอบทวนคําใหการของพยานในระหวางการพิจารณาคดี  
อยางไรก็ตาม สิทธินี้ไมไดใหเสรีภาพอยางไมมีขอจํากัดพยานตามท่ีผูถูกกลาวหา หรือผูชวย

เหลือทางกฎหมายรองขอ แตสิทธินี้จะประกันเพียงการเรียกพยานท่ีเก่ียวของกับการตอสูคดีเทานั้น  
 สิทธิดังกลาวมีศาลมีหนาท่ีในการใหเวลากับผูถูกกลาวหาและทนายความท่ีเพียงพอในการ
เตรียมคําถามกับพยาน  
 การละเมิดสิทธินี้จะเกิดข้ึนเม่ือผูถูกกลาวหาไมไดรับโอกาสตังตอไปนี้  

• การเชิญพยานท่ีเก่ียวของ และ/หรือ  

• การแสดงขอคิดเห็นท่ีขัดแยงกับพยานซ่ึงปรากฏตัวอยูในการพิจารณาคดี  
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 8 ขอ 10 ขอ 11 
ICCPR: ขอ14 (3ฉ) 
HRC: ขอคิดเห็นท่ัวไปขอ 32 
……………………………………………………………… 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
มาตรา 39 สิทธิในการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์ 
มาตรา 40 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 8 ขอ 10 ขอ 11 
ICCPR: ขอ 14(3ฆ) 
HRC: ขอคิดเห็นท่ัวไปขอ 32 
…………………………………………………………………….. 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
มาตรา 40(2) (7) สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
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15.8  สิทธิในการไดรับความชวยเหลือจากลามโดยไมมีคาใชจาย (Right to free assistance of 
an interpreter) 
สิทธินี้ใชไดกับบุคคลทุกคน  ท้ังคนท่ีมีสัญชาติของรัฐนั้น  คนตางชาติ และบุคคลท่ีมีความบกพรอง

เรื่องการไดยินและการพูด  การละเมิดปรากฏข้ึนเม่ือใดก็ตามท่ีบุคคลท่ีเปนผูตองหา /จําเลยในคดีเปนผู
ท่ีไมไดพูดหรือเขาใจภาษาท่ีใชกันอยูในศาลนั้นถูกปฏิเสธการไดรับความชวยเหลือจากลามหรือผู
แปลภาษา ความชวยเหลือเชนท่ีวานั้นควรจะ 

• ไมมีคาใชจาย  และรวมถึงการแปลความหมายหรือการแปลความของคําแถลงการณท้ังหลาย
หรือเอกสารตางๆ  ท่ีเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาคดีท่ีฟองรองกันใหผูตองหา /จําเลย และซ่ึง
เห็นไดวาจําเปนท่ีบุคคลนั้นจะตองเขาใจ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 8 ขอ 10 ขอ 11 
ICCPR: ขอ 14(3ง) 
HRC: ขอคิดเห็นท่ัวไปขอ 32  
……………………………………………………………………………………………. 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
มาตรา 40(5) (7) สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
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15.9  สิทธิท่ีจะไมถูกบังคับใหเบิกความเปนปรปกษตอตนเองหรือไมถูกบังคับใหรับสารภาพ  
(Right not to be compelled to testify against oneself or to make confession of 
guilt) 
 สิทธินี้ควรจะไดรับการปกปองตลอดทุกข้ันตอนการพิจารณา นั่นหมายถึงวาอาจมีการไม
ปฏิบัติตามท้ังกรณีท่ีเปนทางตรงหรือทางออม ท้ังทางรางกายหรือกดดันทางจิตใจ จากการสืบสวน
สอบสวนของเจาหนาท่ีเพ่ือเปาหมายในการใหรับสารภาพผิด  
 สิ่งสําคัญคือกฎหมายตองลงโทษไมยอมรับขอความหรือการสารภาพผิดในกระบวนการ
ยุติธรรมท่ีไดมาจากการซอมทรมาน หรือการปฏิบัติอยางไมเหมาะสม  

การละเมิดสิทธิปรากฏข้ึนเม่ือใดก็ตามท่ีผูตองหา/จําเลยในคดีอาญา 

• อยูภายใตความกดดันทางกายภาพหรือจิตใจ (ท้ังโดยตรงหรือโดยออม) 

• จากการสอบสวนโดยเจาพนักงานของรัฐ หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีกระทําการในความรับผิดชอบของ
เจาพนักงานของรัฐ 

• เพ่ือใชเปนเครื่องพิสูจนความผิดของบุคคลนั้น  หรือเพ่ือใหการสารภาพวาตนเปนผูกระทํา
ความผิดทางอาญา 

หากพยานหลักฐานท่ีไดมาโดยการทรมานถูกนําไปใชอางหรือไดรับการยอมรับเขาไวในกระบวน
พิจารณาข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งถือไดวาไดมีการละเมิดสิทธินี้ดวยเชนกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 8 ขอ 10 ขอ 11 
ICCPR: ขอ 14(3จ) 
HRC: ขอคิดเห็นท่ัวไปขอ 32 
……………………………………………………………………………………………… 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
มาตรา 40(4) สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
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15.10 สิทธิในการอุทธรณ (Right to appeal) 
การละเมิดสิทธิปรากฏเม่ือใดก็ตามท่ี 

• ผูท่ีตองคําพิพากษาของศาลถูกขัดขวางไมใหยื่นอุทธรณตามบทบัญญัติของกฎหมายตอศาล  
หรือตอศาลสูงหรือคณะตุลาการท่ีเปนอิสระหรือไมเขาขางฝายใดท่ีสูงข้ึนไป หรือ 

•  เม่ือผูพิพากษาหรือศาลไมรับอุทธรณเชนวานั้นไว  โดยปราศจากมูลอันจะอางโดยชอบดวย
กฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.11 หามการดําเนินคดีอาญาซํ้า (Prohibition of double jeopardy) 

บุคคลท่ีพนจากความผิดตามขอกลาวหา มีสิทธิท่ีจะไมถูกกลาวหาซํ้าในขอหาเดิม 
การละเมิดสิทธิปรากฏเม่ือใดก็ตามท่ีบุคคลหนึ่ง 

• ซ่ึงศาลไดพิพากษาถึงท่ีสุดแลว 

•  ถูกฟองคดีซํ้าอีก หรือถูกลงโทษในความผิดนั้นซํ้าอีก 

• สําหรับการกระทําความผิดทางอาญาในขอหาเดียวกันกับท่ีบุคคลนั้นได 
รับการพิพากษาใหยกฟองไปแลว 

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 8 ขอ  
ICCPR: ขอ 14(5) 
HRC: ขอคิดเห็นท่ัวไปขอ 32 
…………………………………………………………………………………… 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
มาตรา 39 และ40 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
 
 

กฎหมายระหวางประเทศ 

UDHR: ขอ 8 ขอ  
ICCPR: ขอ 14(7) 
HRC: ขอคิดเห็นท่ัวไปขอ 32 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 10 และ 11  

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
ปฏิญญาอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration) 
ขอ 20(3) บุคคลใดจะถูกไตสวนหรือลงโทษซํ้าสําหรับความผิด ท่ีบุคคลนั้นไดรับการตัดสิน
วาผิดหรือพนผิดไปแลวตามท่ีกฎหมาย และกระบวนการลงโทษของรัฐสมาชิกอาเซียนแต
ละรัฐกําหนดไว มิได 
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15.12 หลักกฎหมายไมมีผลยอนหลัง (Freedom from ex-post facto laws) 
 บุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะไมตองเอาความผิดมาตรวจสอบการกระทําภายหลัง หรือละเวน
องคประกอบความผิดทางอาญาเม่ือไดมีการพิจารณาคดีไปแลว  
 
การละเมิดสิทธิปรากฏเม่ือใดก็ตามท่ี 

• กฎหมายใหมถูกบังคับใชใหมีผลยอนหลัง และ 

•  บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
o  ถูกฟองในคดีอาญาในความผิดซ่ึง 
o เปนผลมาจากการกระทําซ่ึง 
o ในเวลาท่ีกระทํายังไมมีกฎหมายบัญญัติวา การกระทําเชนนั้นเปนความผิด 

บทลงโทษตามการมีผลยอนหลังของกฎหมายท่ีออกมาภายหลังกฎหมายฉบับเกานั้นเปน
หลักการพ้ืนฐานของการปกครองในสังคมตามหลักการปกครองโดยหลักนิติธรรม เพ่ือใหแนใจวาไมมี
การคาดการณกฎหมายหรือการคาดคะเน เพ่ือใหความปลอดภัยกับบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 11 
ICCPR: ขอ 15 
 HRC: ขอคิดเห็นท่ัวไปขอ 29 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
มาตรา 39 เสรีภาพจากการบังคับใชกฎหมายยอนหลัง 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
ปฏิญญาอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration) 
ขอ 20(2) บุคคลใดจะมีความผิดทางอาญา เพราะการกระทําหรือ การงดเวนการกระทํา
ใดท่ีมิไดกําหนดวาเปนความผิดทางอาญา  ภายใตกฎหมายภายในประเทศและระหวาง
ประเทศในขณะท่ี  กระทําหรืองดเวนการกระทํานั้นมิได  และบุคคลใดจะไดรับ  การ
ลงโทษท่ีหนักกวาโทษท่ีระบุในกฎหมายขณะท่ีกระทําความผิด นั้นมิได 
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15.13 สิทธิไดรับการชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการดําเนินกระบวนการยุติธรรมโดยมิชอบ 
(Right to compensation in the event of a miscarriage of justice) 

การละเมิดสิทธิปรากฏเม่ือใดก็ตามท่ีบุคคลถูกขัดขวางไมใหเรียกรอง  และ/หรือ ไดรับ
คาชดเชยความเสียหายภายหลังจากท่ีคําตัดสินวาบุคคลนั้นใหไดรับโทษตามความผิดไดถูกยกเลิกไป
หลังจากท่ีปรากฏชัดแจงไรขอสงสัยวามีความมิชอบในการดําเนินกระบวนยุติธรรม 

ในประเทศไทย องคกรดานสิทธิมนุษยชน เชน มูลนิธิผสานวัฒนธรรม สมาคมนักกฎหมาย
สิทธิมนุษยชน และมูลนิธิศูนยทนายความมุสลิม ตางชวยเหลือเหยื่อจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ในกรณีการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมและรับคาชดเชยจากกรณีความไม
เปนธรรม คดีตัวอยางมีดังตอไปนี้  

• คดีอิหมามยะผา กาเซ็ง ที่เสียชีวิตจากการถูกทรมานในคายทหาร 
อิหมามยะผา เปนครูสอนศาสนา อายุ 56 ป อยูท่ีอําเภอรือเสาะ จังหวัด

นราธิวาส ถูกทหารและตํารวจเขาจับกุมตัวเม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2551 สองวันตอมา 
เขาไดเสียชีวิตลงในขณะท่ีอยูภายใตการควบคุมตัวท่ีคายทหารแหงหนึ่ง ผลการชันสูตร
พลิกศพพบวาซ่ึโครงหัก และผนังอกทะลุ  

ภรรยาและลูกๆจึงยื่นฟองกระทรวงกลาโหม กองทัพบก และสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ โดยเรียกรองคาเสียหาจากการเสียชีวิตดวยการถูกซอมทรมานในคายทหาร  

จําเลยคือ กระทรวงกลาโหมและกองทัพบก  ตกลงจายคาชดเชย ตามคํา
พิพากษาศาลแพง โดยจําเลยกลาววาการกระทําซ่ึงเปนสาเหตุใหอิหมามยะผาเสียชีวิต
นั้น อยูภายในขอบเขตแหงกฎหมาย ณ ชวงเวลาท่ีเกิดเหตุการณดังกลาว ตอมาการ
สืบสวนเหตุการณและขอเท็จจริงเผยวา อิหมามยะผาและครอบครัว ไมเก่ียวของกับ
การกอความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต ทําใหจําเลยตองขอโทษและจาย
คาชดเชย รวมคาปลงศพ และคาอุปการะครอบครัว รวมเปนเงินท้ังส้ิน 5,202,000 
(หาลานสองแสนสองพันบาท)   

 

• คดีนายรายู ดอคอท่ีถูกซอมทรมานในคายทหาร  
รายู ดอคอ ถูกจับกุมตัวมาจากอําเภอรือเซาะ จังหวัดนราธิวาส เม่ือเดือนมีนาคม 

2551 และถูกขังรวมกับอิหมามยะผา เขาถูกนําตัวไปท่ีงานแถลงขาวและมีผูประกาศวา เขา
เปนหนึ่งในผูกอความไมสงบในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต  หลังจากนั้นเขาไดฟองศาล
ปกครองจังหวัดสงขลา ตอกระทรวงกลาโหม กองทัพบก สํานักงานตํารวจแหงชาติ และสํานัก
นายกรัฐมนตรีในเดือนมีนาคม 2555 ศาลพิจารณาวา สํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะผูสั่งการ
สูงสุดของการปฏิบัติการรักษาความม่ันคงในประเทศ มีความผิดฐานใหเจาหนาท่ีกระทําการ
ซอมทรมานรายู ดอคอ และมีคําสั่งใหจายคาชดเชยคาเสียหายเปนจํานวน รวมท้ังสิ้น 
246,621 (สองแสนสี่หม่ืนหกพันหกรอยยี่สิบเอ็ดบาทถวน ) ขณะนี้คดีอยูระหวางการอุทธรณ
โดย 
 
 
 
 



143 
 

  

• คดีอิสมาแอ เตะ ถูกซอมทรมานระหวางควบคุมตัว  
เม่ือวันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2551 นักศึกษา 5 คน รวมท้ังอิสมาแอ เตะ ถูกจังกุมและ

ถูกซอมทรมาน ภายใตกฎหมายพิเศษ โดยเจาหนาท่ีทหาร ศาลปกครองจังหวัดสงขลา
พิพากษาวา กองทัพบก กับสํานักนายกรัฐมนตรีตองรวมกันรับผิดชอบ ขอหากักขังหนวง
เหนี่ยวอิสมาแอ เตะ ซ่ึงการกระทําดังกลาวเปนการละเมิดสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล โดยท้ัง
สองหนวยงานตองจายคาชดเชยเปนจํานวนท้ังสิ้น 255,000 บาท (สองแสนหาหม่ืนหาพันบาท
ถวน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 8 
ICCPR: ขอ 14 (6) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
มาตรา 32 (5) ในกรณีท่ีมีการกระทําซ่ึงกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง  
ผูเสียหาย พนักงานอัยการ  หรือบุคคลอ่ืนใดเพ่ือประโยชนของผูเสียหายมีสิทธิรองตอ
ศาลเพ่ือใหสั่งระงับหรือเพิกถอนการกระทําเชนวานั้น  รวมท้ังจะกําหนดวิธีการตาม
สมควรหรือการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนดวยก็ได 
มาตรา 40 (5) ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย และพยานในคดีอาญา  มีสิทธิไดรับความ
คุมครอง และความชวยเหลือท่ีจําเปนและเหมาะสมจากรัฐ สวนคาตอบแทน  คาทดแทน 
และคาใชจายท่ีจําเปนใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ปฏิญญาอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration) 
ขอ 5บุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับการเยียวยาท่ีมีประสิทธิผล  และมีผลบังคับตามท่ี
กําหนดโดยศาลหรือองคกรอ่ืนท่ีมีอํานาจ  จากการกระทําอันละเมิดตอสิทธิท่ีบุคคลนั้น
ไดรับตามรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย 
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16 สิทธิในการไดรับการเยียวยาอยางมีประสิทธิผล (Right to an effective remedy) 
การละเมิดสิทธิในการเยียวยาอยางมีประสิทธิผลปรากฏข้ึนเม่ือใดก็ตามท่ีรัฐลมเหลวในการ

ปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีตองเคารพกฎหมายสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ  
รวมท้ังในการกระทําหนาท่ีของรัฐในการ 

• กําหนดมาตรการทางนิติบัญญัติ ทางการบริหาร และมาตรการอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมในการปองกัน
ไมใหเกิดการละเมิดสิทธิ 

• สอบสวนการละเมิดสิทธิอยางมีประสิทธิผล  โดยพลัน โดยถ่ีถวน และโดยไมเอนเอียงเขาขาง
ฝายใด และดําเนินการอยางเหมาะสมตอผูท่ีอางไดวาเปนหนาท่ีตองรับผิดชอบ  ตามกฎหมาย
ภายในประเทศและกฎหมายระหวางประเทศ 

• ดําเนินการใหมีการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมและมีประสิทธิผลแกบุคคลใดก็
ตามท่ีเรียกรองสิทธิของตนในฐานะของผูถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนและ
กฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ 

• ดําเนินการเยียวยาความเสียหายแกผูถูกละเมิดสิทธิอยางมีประสิทธิผลรวมถึงใหเงินชดเชย
ความเสียหายดวย 

ในประเทศไทย ศาลไดตัดสินใชขาดใหชดเชยใหกับเหยื่อจากการซอมทรมานและการคุมขังโดยมิ
ชอบตามกฎหมาย ความรับผิดชอบตอการกระทําการละเมิดสวนใหญมักไมถูกนําเขาสูกระบวนการทาง
ศาล แมวาปจจุบันยังไมมีการฟองรองทางอาญากับเจาหนาท่ีของรัฐท่ีกระทําการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ี
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ดังนั้น  

• ไมมีเจาหนาท่ีหรือสถาบันถูกตรวจสอบจากการตายกรณีตากใบ ท่ีเปนเหตุใหมีผูเสียชีวิต 
78 คน  

• ไมมีเจาหนาท่ีหรือสถาบันถูกตรวจสอบจากกรณีมัสยิดกรือเซะ  

• ไมมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบตอกรณีการซอมทรมาน การตายในระหวางการควบคุมตัวของ
เจาหนาท่ี การหายสาบสูญ การวิสามัญฆาตกรรม หรือการจับกุมคุมขังโดยพลการท่ี
เกิดข้ึนตั้งแตป พ.ศ.2547  

 
“ไมมีการตรวจสอบอยางถาวรนําไปสูวงจรของการละเวนโทษ 

Absence of accountability perpetuates the cycle of impunity.” 
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กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 8 
ICCPR: ขอ 2 (3) 
HRC: ขอคิดเห็นท่ัวไปขอ 29 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
มาตรา 6 รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ  บทบัญญัติใดของกฎหมาย  กฎ 
หรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได  
มาตรา 26 การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร  ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 
มาตรา 27 สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง  โดยปริยายหรือโดยคํา
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  ยอมไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรี  
ศาล รวมท้ังองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐโดยตรง 
มาตรา 28 บุคคลผูถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ สามารถฟองตอศาลได 
มาตรา 32 (5) ในกรณีท่ีมีการกระทําซ่ึงกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง  
ผูเสียหาย พนักงานอัยการ  หรือบุคคลอ่ืนใดเพ่ือประโยชนของผูเสียหายมีสิทธิรองตอ
ศาลเพ่ือใหสั่งระงับหรือเพิกถอนการกระทําเชนวานั้น  รวมท้ังจะกําหนดวิธีการตาม
สมควรหรือการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนดวยก็ได 
มาตรา 40 (5) ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย และพยานในคดีอาญา  มีสิทธิไดรับความ
คุมครอง และความชวยเหลือท่ีจําเปนและเหมาะสมจากรัฐ สวนคาตอบแทนคาทดแทน  
และคาใชจายท่ีจําเปน ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
ปฏิญญาอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration) 
ขอ 5บุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับการเยียวยาท่ีมีประสิทธิผล  และมีผลบังคับตามท่ี
กําหนดโดยศาลหรือองคกรอ่ืนท่ีมีอํานาจ  จากการกระทําอันละเมิดตอสิทธิท่ีบุคคลนั้น
ไดรับตามรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย 
 



146 
 

  

17 สิทธิในสถานการณฉุกเฉิน (Rights in States of Emergency)  
ในมาตรา 4 ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กลาววา รัฐอาจ

ลดความสําคัญของบางพันธกรณีชั่วคราว ในชวงภาวะฉุกเฉินสาธารณะซ่ึงคุกคามความอยูรอดของชาติ 
อยางไรก็ตามอํานาจของรัฐไมใชวาจะไมมีขอบเขตและมีเง่ือนไขและมาตรการบางประการ ดังนี้  

• สถานการณฉุกเฉินสาธารณะตองเปนภัยคุกคามความอยูรอดของชาติ รัฐตองประกาศสภาวะ
ฉุกเฉินเพ่ือเปนการเคารพหลักความถูกตองตามกฎหมายและหลักนิติธรรม 

• รัฐตองใหเหตุผลอันสมควรท่ีใชสําหรับการตัดสินใจประกาศสภาวะฉุกเฉิน นอกจากนี้ตอง
จัดเตรียมเหตุผลสําหรับมาตรการตางๆท่ีจะใชในการประกาศสภาวะฉุกเฉิน ในกรณีท่ีมีการ
ยกเลิกกฎหมายเพียงบางสวนจากพันธกรณี รัฐตองชี้แจงลักษณะและสาเหตุของการยกเลิก
กฎหมายดังกลาว และใหเหตุผลประกอบการยกเลิกนั้น  

• การยกเลิกกฎหมายเพียงบางสวนอาจกระทําเม่ือมีขอจํากัดท่ีเปนสาเหตุท่ีเครงครัดโดยความ
จําเปนเรงดวนของสถานการณ ขอเรียกรองนี้ใหเปนไปตามหลักความการไดสัดสวน  

• ไมสามารถทําการยกเลิกบทกฎหมายบางสวนไดดังเหตุผลตอไปนี้  
- ไมเลือกปฏิบัติโดยลําพังดวยเหตุแหง เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา หรือชาติ

กําเนิด 
- สิทธิในชีวิต 
- เก่ียวพันกับการซอมทรมาน โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือ ลงโทษท่ีทําใหเสื่อมเสีย 

บุคคลทุกคนไมควรถูกเพิกถอนเสรีภาพอันเปนสิ่งท่ีควรไดรับการปฏิบัติเฉกเชนมนุษย
และดวยความเคารพดวยเกียรติ ศักดิ์ศรี ของมนุษยทุกคน  

- หลักการตามกฎหมายภายใตกฎหมายอาญา 
- ยอมรับวาบุคคลทุกคนเสมอหนากันตามกฎหมาย 
- เสรีภาพในการคิด นโนสํานึก และความเชื่อทางศาสนา  

• หลักการนี้จําเปนตองยึดถือหลักการพิจารณาคดีอยางเปนธรรม ตองเคารพแมจะอยูระหวาง
การประกาศสถานการณฉุกเฉิน หลักการมีดังตอไปนี้  

- ตุลาการเทานั้นท่ีอาจพยายามและพิพากษาวาบุคคลมีความผิดตามขอหาคดีอาญา  
- การสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธตองยึดถือไว  
- สิทธิในข้ันตอนกอนชั้นศาล เพ่ือการปกปองการลดทอนสิทธิ เชน สิทธิในชีวิต หาม

ทรมาน หรือหามการปฏิบัติท่ีโหดราย ตองไดรับการเคารพ 
 ในประเทศไทย พระราชกฤษฎีกาฉุกเฉิน ไดบังคับใชในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตตั้งแตป 
พ.ศ. 2548 ขอเท็จจริงนี้ไดนําเสนอไปท่ีคณะกรรมการอนุสัญญาวาดวยเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุก
รูปแบบ (CERD) ในปพ.ศ. 2555 คณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะกับรัฐบาลไทยในเรื่องการบังคับใช
กฎหมายพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 ซ่ึงในชวงเวลานั้นรัฐบาลก็
ประกาศตออายุการบังคับใชพระราชกฤษฎีกาฉุกเฉิน มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและศูนยทนายความมุสลิม
ไดจัดทําจดหมายเปดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี สององคกรนี้ไดทํางานสงเสริมการเขาถึงความยุติธรรมใน
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตมาอยางยาวนาน และจดหมายเปดผนึกนี้ ก็ถือเปนการสงสัญญาณถึงขอ
กังวลดานสิทธิมนุษยชน รวมถึงสงขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ CERD สูนายกรัฐมนตรีเพ่ือให
ทบทวนการตออายุการบังคับกฎหมายดังกลาว  
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เนื้อหาของจดหมายเปดผนึกมีดังตอไปนี้  

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและมูลนิธิศูนยทนายความมุสลิมสงจดหมายเปดผนึกถึงนายกฯเรื่อง
การทบทวนการขยายพรก.ฉุกเฉินฉบับท่ี 436 

10 September, 2012 by voicefromthais 

เผยแพรวันท่ี 10 กันยายน 2555 

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและมูลนิธิศูนยทนายความมุสลิมสงจดหมายเปดผนึกถึงนายกฯ 

จดหมายเปดผนึก ฉบับท่ี 4 วันท่ี 10   กันยายน พ.ศ. 2555 

เรื่อง      พิจารณาทบทวนการขยายระยะเวลาประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรงในพ้ืนท่ี

สามจังหวัดชายแดนภาคใต เรียน      นายกรัฐมนตรี  

สําเนาถึง   1. ประธานสภาผูแทนราษฎร                     

2. ประธานวุฒิสภา                     

3. เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีไดมีการประกาศ 

สถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรง ในทองท่ีจังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัด

ปตตานี   นับแตวันท่ี 20  กรกฎาคม 2548  และมีการประกาศขยายระยะเวลาประกาศฯในพ้ืนท่ี

ดังกลาว  ยกเวนอําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี    ท่ีประกาศยกเลิกในป พ.ศ. 2554   จนถึงปจจุบัน

ตอเนื่องกันเปนจํานวน   30  ครั้ง  โดยประกาศฯครั้งลาสุด   เม่ือวันท่ี  19  มิถุนายน  2555   เพ่ือ

ความจําเปนตองใชมาตรการในการปองกันและแกไขสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรงเพ่ือรักษา

ความสงบเรียบรอยและดูแลความปลอดภัยของประชาชนตอไป   ซ่ึงประกาศดังกลาวจะครบกําหนดใน

วันท่ี 20 กันยายน 2555  นี้ 

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และมูลนิธิศูนยทนายความมุสลิม   ในฐานะองคกรพัฒนาเอกชนท่ีได

ดําเนินโครงการสงเสริมการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตอยาง

ตอเนื่องมากวา  5  ป  โดยใหความชวยเหลือทางดานกฎหมายแกประชาชนผูไดรับผลกระทบจากการ

บังคับใชกฎหมายพิเศษดานความม่ันคงในพ้ืนท่ี อันไดแก พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 

และพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  เปนตน   ซ่ึงไดพบปญหาท่ี

เกิดจากการประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรงในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตหลาย

ประการ  และมีความเห็นวารัฐบาลควรมีการพิจารณาทบทวนนโยบายการประกาศสถานการณฉุกเฉิน

ท่ีมีความรายแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตอยางจริงจัง   เพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาความไมสงบ
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E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8
%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-2/ 
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ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   อันสอดคลองกับขอเสนอของคณะกรรมการอิสระวาดวยการ

สงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ (คอ.นธ.) เก่ียวกับยุทธศาสตรในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต   โดยยุทธศาสตรดานการบังคับใชกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ไดเสนอใหมีการพิจารณา

ยกเลิกกฎหมายความม่ันคง เชน ยกเลิกการประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรงในพ้ืนท่ีสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต และใชมาตรการอ่ืนท่ีมีประสิทธิภาพแทน 

และเม่ือเดือนกุมภาพันธ  2555  คณะกรรมการดานสิทธิเด็ก แหงองคการสหประชาชาติ    ได

มีขอแนะนําถึงประเทศไทยเรื่องการบังคับใชกฎหมายพิเศษดานความม่ันคงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน

ภาคใตกับเด็กและเยาวชน วาไมควรใชกฎหมายพิเศษดานความม่ันคงกับเด็กหรือเยาวชน   โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการจับกุมและควบคุมตัว  และเห็นวาควรใชกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กทุกสถานการณ 

อีกท้ังลาสุดเม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555ในรายงานขอสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการ

วาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบของการประชุมทบทวนรายงานของประเทศ

สมาชิกครั้งท่ี 81 ระหวางวันท่ี 6-31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ท่ีกรุงเจนีวา   รายงานขอสังเกตุเชิงสรุปตอ

ประเทศไทยระบุวา  “แมวารัฐภาคีจะนํามาตรการตาง ๆ มาใช อยางเชน การเผยแพรคูมือสิทธิ

มนุษยชนและการยกเลิกประกาศสถานการณฉุกเฉินในบางพ้ืนท่ี คณะกรรมการยังกังวลอยางยิ่งตอการ

เลือกปฏิบัติอันเปนผลมาจากการบังคับใชกฎหมายพิเศษในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต รวมท้ังรายงานวามี

การตรวจลักษณะทางชาติพันธุและจับกุมบุคคลโดยอาศัยการคัดกรองจากลักษณะทางชาติพันธุ 

(racial profiling) รวมท้ังรายงานวามีการซอมทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหาย ซ่ึงเกิดข้ึนกับคน

ไทยเชื้อสายมลายู คณะกรรมการกังวลตอไปถึงความเสี่ยงของการละเมิดสิทธิมนุษยชนรายแรงอันเปน

ผลมาจากการบังคับใชกฎหมายเหลานี้ รวมท้ังการขาดกลไกกํากับดูแลในการปฏิบัติ   นอกจากการ

เยียวยาผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรงในการปราบปรามการกอความไมสงบแลว ”   คณะ

กรรมการฯจึงไดเรียกรองใหรัฐ   (ก) ประเมินความจําเปนของกฎหมายพิเศษและกําหนดใหมีกลไก

อิสระท่ีกํากับดูแลการบังคับใชกฎหมายอยางตอเนื่อง  (ข) ทบทวนกฎหมายพิเศษโดยมีเจตจํานงเพ่ือให

สอดคลองกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ โดยเฉพาะกฎบัตรท่ีเก่ียวของกับการปองกันการ

ซอมทรมาน และ (ค) ใหสอบสวนขอกลาวหาวามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางเต็มท่ี และใหนําตัว

ผูกระทําความผิดมาลงโทษ ดวย 

แมวาการเยียวยาจะเปนการชดเชยความเสียหายอันเกิดข้ึนจากการบังคับใชกฎหมายพิเศษนับ

แตป พ.ศ.2547  อาจเปนแนวทางท่ีเพ่ิมความเชื่อม่ันตอความจริงจังของรัฐบาลในการแกไขปญหาได

ระดับหนึ่งและขอชื่นชมการลงพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาสเพ่ือรับฟงความเห็นจากหนวยปฏิบัติในพ้ืนท่ีของ

ทานนายกรัฐมนตรี   เม่ือวันท่ี 5  กันยายนท่ีผานมา   อันจะมีขอมูลในการพิจารณาการประกาศขยาย

ระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินรายแรงในเดือนกันยายนนี้ตอไปอีก 3 เดือน ท้ังนี้   มูลนิธิ

ผสานวัฒนธรรม และมูลนิธิศูนยทนายความมุสลิม  เห็นวา  รัฐบาลควรยกเลิกการประกาศสถานการณ

ฉุกเฉินท่ีมีความรายแรงในทองท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตท้ังหมดหรือบางอําเภอท่ีมีสถิติเหตุการณ

ความไมสงบลดลง   ดังเหตุผลตอไปนี้ 1. การประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรงตองเปนไป

ตามเจตนารมณโดยเครงครัด   กลาวคือตองประกาศเพ่ือแกไขปญหาใหยุติลงไดอยางมีประสิทธิภาพ

และทันทวงที และใหมีผลบังคับใชเปนการชั่วคราว   แมนายกรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศขยาย
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ระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรงไดคราวละ 3 เดือน  โดยกฎหมายไมได

บัญญัติจํากัดระยะเวลาไว    แตการประกาศฯ   ก็ตองเปนไปเทาท่ีจําเปนเทานั้น   มิเชนนั้น  อาจมีการ

ใชกฎหมายฉุกเฉินอยางเปนการถาวร   เนื่องจากกฎหมายดังกลาวมีบทบัญญัติหลายประการท่ีกระทบ

ตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากกวาปกติ    การประกาศขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ

ฉุกเฉินท่ีมีความรายแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตเปนจํานวนตอเนื่องกันถึง    30 ครั้ง  จึงตองมี

การทบทวนวาประกาศดังกลาวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม เพียงใด   ยังคงมีความ

จําเปนตองประกาศฯหรือไม  โดยเฉพาะในบางพ้ืนท่ีท่ีมีสถิติการกอเหตุการณความไมสงบลดลง 

ท้ังนี้  ตองเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการทบทวน ประเมินความจําเปน และ

ตรวจสอบผลการดําเนินการหรือความคืบหนาตามท่ีไดมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความ

รายแรงดังกลาวดวย 2. การประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรง

ตองเปนไปตามหลักพอสมควรแกเหตุ กลาวคือ  เปนมาตรการท่ีสามารถใชแกไขปญหาใหยุติลงไดอยาง

มีประสิทธิภาพและทันทวงที แตในการดําเนินมาตรการตามกฎหมายนี้   ปรากฏวาใชในจับกุมและ

ควบคุมตัวผูตองสงสัยภายหลังจากเกิดเหตุการณความไมสงบแลว     และทําการควบคุมตัวบุคคลเพ่ือ

ซักถามนานถึง  30  วัน   และใชบันทึกซักถามในการดําเนินคดีความม่ันคงกับผูตองสงสัย   โดยปรากฏ

วา  มีคดีท่ีศาลชั้นตนมีคําพิพากษายกฟองเปนจํานวนมาก   เนื่องจากมีพยานหลักฐานเปนเพียงผลการ

ซักถามและคําซัดทอดเทานั้นซ่ึงศาลไมอาจนํามาเปนหลักฐานในการพิจารณาได   แสดงใหเห็นวา

มาตรการการควบคุมตัวบุคคลตามพระราชกําหนดฯ ไมสามารถนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษและ

ไมสามารถปองกันไมใหมีการกอความไมสงบในพ้ืนท่ีได   กลับกันทําใหมีผูถูกบริสุทธิ์ตองถูกควบคุมตัว

เปนจํานวนมาก อีกท้ังยังมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูถูกควบคุมตัวในระหวางการดําเนินการตาม

พระราชกําหนดฯ ดวย  เชน  การซอมทรมาน  การบังคับใหบุคคลหายสาบสูญ  เปนตน 

นอกจากนี้   รัฐบาลไดมีการประกาศใชกฎหมายพิเศษดานความม่ันคงในพ้ืนท่ีสามจังหวัด

ซํ้าซอนกันหลายฉบับ กลาวคือ การประกาศใชพระราชกําหนดนี้ในขณะท่ีบังคับใชพระราชบัญญัติกฎ

อัยการศึก พ.ศ. 2457  มีการประกาศใชพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 

2548  และมีการบังคับใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซ่ึงเปนกฎหมายท่ัวไป   ทําใหมี

บุคคลอาจถูกควบคุมตัวดวยเหตุเดียวกันตามสามฉบับดังกลาว  รวมเปนเวลานานถึง 121 วัน  กอนถูก

ฟองรองดําเนินคดี  การควบคุมตัวดังกลาวเปนระยะเวลายาวนานเกินความจําเปน และกระทบตอสิทธิ

และเสรีภาพตอรางกายของบุคคลเกินสมควร   ซ่ึงหากเปรียบกับการดําเนินคดีอาญาตามประมวล

กฎหมายอาญาตามปกติ   ซ่ึงใหอํานาจเจาหนาท่ีดําเนินการนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษไดอยู

แลว  และมีหลักประกันท่ีไมใหกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลผูบริสุทธิ์มากกวา   ในการจับกุม

และควบคุมตัวบุคคลไดโดยตองมีการนําพยานหลักฐานท่ีนาเชื่อวาบุคคลนั้นไดกระทําความผิดจริงมา

ขอออกหมายจับหมายคนจากศาล   เพ่ือใหศาลไดตรวจสอบและมีดุลพินิจในการทําคําสั่ง   ซ่ึงอยูบน

พ้ืนท่ีฐานของขอเท็จจริง   นอกจากจะเปนการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีจะนํา

ตัวผูกระทําความผิดท่ีแทจริงมาดําเนินคดีแลว ยังเปนการประกันวาผูบุคคลบริสุทธิ์จะถูกจับกุมและ

ควบคุมตัวโดยไมไดกระทําความผิดไมได 
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ดังนั้น  การใชมาตรการการประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรงท่ีผานมานั้นสงผล

กระทบหรือสงผลรายกับประชาชนหรือประชาชนตองสูญเสียประโยชนมากกวาประโยชนท่ีสาธารณะ

จะไดรับ 3. บทบัญญัติของพระราชกําหนดฯ ในการใหอํานาจนายกรัฐมนตรีประกาศสถานการณ

ฉุกเฉินท่ีมีความรายแรง   เปนการยกเวนหลักการอันเปนพ้ืนฐานสําคัญของประเทศท่ีปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐ คือ หลักการแบงแยกอํานาจและหลักประกันในการคุมครองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน หลักการแบงแยกอํานาจ เปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญของหลักนิติรัฐ   ระบอบการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยยอมตองมีการแบงแยกอํานาจระหวางฝายนิติบัญญัติ   ฝายบริหาร 

และฝายตุลาการ   เพ่ือใหมีการตรวจสอบถวงดุลซ่ึงกันและกัน   (Check and Balance) เพ่ือใหสิทธิ

และเสรีภาพของประชาชนไดรับการคุมครอง   โดยตองไมมีอํานาจใดอํานาจหนึ่งเหนืออํานาจอ่ืนอยาง

เด็ดขาด  และเพ่ือปองกันการใชอํานาจตามอําเภอใจ    การท่ีพระราชกําหนดฯ ใหนายกรัฐมนตรีซ่ึง

เปนฝายบริหารมีอํานาจสูงสุดในการประกาศและบังคับตามกฎหมายนี้   และขยายระยะเวลาประกาศ

ไดอยางไมสิ้นสุด  โดยขาดการตรวจสอบจากฝายการเมืองคือรัฐสภา   และฝายตุลาการคือศาล   จึงขัด

กับหลักการแบงแยกอํานาจ   การประกาศใชพระราชกําหนดฯ ซ่ึงใหอํานาจในการจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนมากกวาปกติ  จนอาจกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญแหงสิทธิไดนั้น  เชน   การ

จํากัดเสรีภาพในการเดินทาง  เสรีภาพในการชุมนุม  เสรีภาพในการแสดงความเห็น   สิทธิและเสรีภาพ

ในชีวิตและรางกาย   เปนตน  จึงตองเปนไปโดยเครงครัดและเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหบรรลุเจตนารมณของ

กฎหมายนี้เทานั้น มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและมูลนิธิศูนยทนายความมุสลิม 

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาทบทวนการประกาศขยายระยะเวลาประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมี

ความรายในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต  เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินการแกไข

ปญหาความไมสงบในพ้ืนท่ี  อันจะนําไปสูการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและเปนสวนหนึ่ง

ของการสรางสันติภาพอยางยั่งยืนตอไป 

 

ขอแสดงความนับถือ, 

นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผูอํานวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม 

นายกิจจา อาลีอิสเฮาะ เลขาธิการศูนยทนายความมุสลิม  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กฎหมายระหวางประเทศ  
ICCPR: ขอ 4 
HRC: ขอคิดเห็นท่ัวไป ขอ 29 
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18. สิทธิในการลงคะแนนเสียงและมีสวนรวมในกิจการสาธารณะ (The right to vote and 

participate in public affairs) 
กิจการสาธารณะหมายถึงการใชอํานาจตางๆ  ทางกฎหมาย  การบริหาร  และการปกครอง  ซ่ึง

ครอบคลุมทุกแงมุมของการบริหารรัฐกิจ  การกําหนดและดําเนินการใชนโยบายตางๆ  ในระดับ
นานาชาติ ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับทองถ่ิน 

พลเมืองจะมีสวนรวมโดยตรงในกิจการสาธารณะเม่ือไดเลือกหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญหรือได
ตัดสินประเด็นทางสังคมผานการออกเสียงลงประชามติหรือกระบวนการออกเสียงเลือกตั้งอ่ืนๆ 

พลเมืองอาจมีสวนรวมโดยตรงไดดวยการเขารวมสมัชชาประชาชนท่ีมีอํานาจในการตัดสิน
ประเด็นปญหาทองถ่ินหรือท่ีเก่ียวของกับกิจการในชุมชนหนึ่งใด  และเม่ือเขารวมในองคกรท่ีตั้งข้ึนเพ่ือ
เปนตัวแทนพลเมืองในการปรึกษาหารือกับรัฐบาล 

พลเมืองยังสามารถมีสวนรวมในการดําเนินการกิจการสาธารณะโดยแสดงพลังผานการถกประเด็น
สาธารณะและการสนทนากับผูแทนของตน  หรือผานทางความสามารถในการรวมตัวกันเปนกลุมกอน  
การมีสวนรวมเชนนี้จะไดรับการหนุนเนื่องโดยการทําใหแนใจวาบุคคลมีเสรีภาพในการแสดงออก                   
การรวมตัวเปนกลุม และการสมาคม 
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กฎหมายระหวางประเทศ 
UDHR: ขอ 21 
ICCPR: ขอ 25 
CEDAW: ขอ 7 (b) 
HRC: ขอคิดเห็นท่ัวไปขอ 25 
 ……………………………………………………………………………………………. 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
มาตรา 56 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะภายใตเง่ือนไขบาง
ประการ 
มาตรา 57 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยราชการหนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน กอนการอนุญาต หรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ี
อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอ่ืนใด
ท่ีเก่ียวกับตนหรือชุมชนทองถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกลาว 
มาตรา 58 บุคคลยอมมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาท่ีของรัฐในการปฏิบัติ
ราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของตน  
มาตรา 59 บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขและไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเวลา
อันรวดเร็ว 
มาตรา 60 บุคคลยอมมีสิทธิท่ีจะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ ราชการสวน
ทองถ่ิน หรือองคกรอ่ืนของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล ใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละเวนการ
กระทําของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานนั้น 
มาตรา 61 สิทธิของผูบริโภคยอมไดรับความคุมครองในการไดรับขอมูลท่ีเปนความจริง  
มาตรา 62 บุคคลยอมมีสิทธิติดตามและรองขอใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง หนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐ 
มาตรา 72 บุคคลมีหนาท่ีไปใชสิทธิเลือกตั้ง แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐท่ีปรากฏอยูในหมวด 5 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
มาตรา 87 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ปฏิญญาอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration) 
ขอ 25 (1) บุคคลทุกคนท่ีเปนพลเมืองของประเทศของตน  มีสิทธิท่ี จะเขารวมในรัฐบาลของ
ประเทศของตน  ไมวาโดยทางตรงหรือ  ทางออม โดยผานผูแทนท่ีไดรับการเลือกตั้งตามแนวทาง  
ประชาธิปไตยตามกฎหมายของแตละประเทศ  
(2) พลเมืองทุกคนมีสิทธิลงคะแนนในการเลือกตั้งตาม  กําหนดเวลาและอยางแทจริง  ซ่ึงตองเปน
การเลือกตั้งอยางท่ัวถึง  และเสมอภาค  และตองเปนการลงคะแนนลับ  โดยไดรับ การประกันการ
แสดงออกถึงเจตจํานงของผูมีสิทธิเลือกตั้งอยางเสรี ตามกฎหมายของแตละประเทศ 
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19. สิทธิในการกําหนดเจตจํานงของตนเอง (Right to self-determination)  
สิทธิในการกําหนดเจตจํานงของตนเองเปนสิทธิท่ีละเอียดซับซอนและมีแงมุมท้ังภายใน  

ประเทศและระหวางประเทศ  (การมีอํานาจอธิปไตยของตนเอง ) สิทธินี้อาจมอง  โดยภาพรวมไดวาเปน  
‘สเกล’ ท่ีไลระดับตางๆของสิทธิโดยชอบธรรมในการไดรับการปลดปลอยใหเปนอิสระทางการเมือง  
โดยประกอบดวยสิทธิในการกําหนดเจตจํานงของตนเองภายในประเทศแบบตางๆไปจนถึงระดับสูงสุด
ของสิทธิ ซ่ึงก็คือสิทธิในการกําหนดเจตจํานงตนเองของตัวประเทศ  

สิทธิในการกําหนดตนเองภายในประเทศนั้นประกอบดวยสิทธิของบุคคลท้ังหลาย  ในการ
แสวงหาการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรมอยางเปนอิสระสิทธินี้เชื่อมโยงกับสิทธิของ
พลเมืองทุกคนท่ีจะมีสวนรวมในการดําเนินกิจการสาธารณะทุกระดับ  หากจะเคารพสิทธิของบุคคลทุก
คนท่ีอยูในรัฐไดอยางสมบูรณนั้นรัฐบาลจะตองใสใจรูสัมผัสถึงสิทธิตางๆของกลุมชาติพันธุ  โดยเฉพาะ
สิทธิในการไดใชชีวิตอยูอยางมีศักดิ์ศรี ไดดํารงรักษาวัฒนธรรมของตน ไดรับสวนแบงผลผลิตจาก ความ
เจริญเติบโตของชาติอยางเทาเทียมเสมอภาค  และไดแสดงบทบาทหนาท่ีของตน  ในการบริหาร
ปกครองประเทศ  

สิทธิของประเทศในการมีอํานาจอธิปไตยเปนของตนเองจะเห็นไดในสถานการณท่ีเปนภาวะ
พิเศษ มีความหมายเปนนัยการท่ีคนพวกหนึ่งจะอางสิทธิเหนือดินแดนหนึ่งใด  การใชสิทธินี้สามารถ
กระทําไดโดยการปกปองดํารงรักษาเขตแดนท่ีดํารงอยูแลวหรือเปลี่ยนแปลงพรมแดนขอบเขตของรัฐท่ี
มีตัวตนอยูแลว 
 
 กฎหมายระหวางประเทศ 

ICCPR: ขอ 1 
ICESCR: ขอ 1 
HRC: ขอคิดเห็นท่ัวไปขอ 12 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
ประเทศไทยไดทําการตีความ  ปฏิญญา ขอ 1 ของ ICESCR และ ICCPR ท่ีอาง
ถึงเรื่อง ‘สิทธิในการกําหนดตัวเอง ’วาจะไมถูกตีความวาเปนอํานาจหรือสงเสริม
การกระทําใดๆท่ีสลายหรือลดทอนท้ังหมดหรือสวนหนึ่งใดของบูรณภาพแหง
ดินแดนหรือ เอกภาพทางการเมืองของอํานาจอธิปไตยของรัฐอธิปไตย  และรัฐ
อิสระท่ีซ่ึงมีรัฐบาลซ่ึงเปนตัวแทนของ  ประชาชนท้ังมวลท่ีอยูในดินแดนนั้นโดย
ไมมีการจําแนกแตกตางแตอยางใด 
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การคนหาขอเท็จจริง
และ 

การบันทึกขอมูล
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บทที่ 4 การคนหาขอเท็จจริงและการบันทึกขอมูล 
 
การคนหาขอเท็จจริงและการบันทึกขอมูล (Fact-Finding and Documentation) 
 ในบทท่ี2ไดอธิบายถึงการมีสวนรวมขององคกรภาคประชาสังคม กับกลไกสถาบันสิทธิมนุษยชนตางๆ
ในการชวยสงเสริมและปกปองคุมครองสิทธิมนุษยชน วิธีการตางๆเหลานี้พยายามท่ีจะ  

• ชวยเหลือรัฐบาลในการปรับใชมาตรฐานสากล 

• กดดันรัฐบาลใหยอมรับและปรับใชมาตรฐานสากล 

• ฟองรองคดีเพ่ือใหศาลไดพิจารณาประเด็นสิทธิมนุษยชน 

• จัดกิจกรรมรณรงคดวยเปาหมายท่ีจะกดดันรัฐบาลใหใสใจประเด็นใดประเด็นหนึ่ง และ/หรือ เพ่ือให
สาธาณะชนไดตระหนักถึงประเด็นปญหาเหลานั้น 

• และยกประเด็นปญหาข้ึนมาเพ่ือใหเกิดการสนทนาและแลกเปลี่ยนกันในสังคม  
ในการดําเนินการดังกลาวใหมีประสิทธิผลนั้น การเก็บขอมูล การบันทึกขอมูล และการจัดทํารายงาน

ใหเหมาะสมนจึงเปนสิ่งท่ีมีความจําเปนอยางมาก  ในบทนี้จะอธิบายถึงองคประกอบท่ีสําคัญในการติดตาม
ตรวจสอบสิทธิมนุษยชน นั่นคือ การคนหาขอเท็จจริง การบันทึกขอมูล และการเขียนรายงาน ดานสิทธิ
มนุษยชน 

 
4.1 การคนหาขอเท็จจริง (Fact-Finding) 

4.1.2  เปาหมายและคุณลักษณะ  
 การคนหาขอเท็จจริง ( fact- finding) คือกระบวน การเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือทําใหปรากฎซ่ึง
ขอเท็จจริง ท่ีเก่ียวเนื่องกับการเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงาน
ดานสิทธิมนุษยชนของรัฐบาล การคนหาขอเท็จจริงอยางเชื่อมโยงกับการติดตามตรวจสอบสิทธิมนุษยชน 
สามารถดําเนินการไดหลายรูปแบบ ตามแตวามีเปาหมายประการใด อาจมีรูปแบบดังตอไปนี้  

• การสัมภาษณเหยื่อ หรือพยานแบบตัวตอตัว  โดยมีเปาหมายเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลไปใชในการ
ฟองรองคดีตามกฎหมาย หรือ มีเปาหมายเพ่ือดําเนินการชวยเหลือเหยื่อโดยพลัน หรือ 

• การเยี่ยมผูตองขัง เพ่ือเก็บขอมูลเก่ียวกับสิทธิของผูถูกคุมขัง หรือ  

• การสืบสวนจากพ้ืนท่ีจริง เพ่ือตรวจสอบกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ 

• การจัดอบรมใหกับผูติดตามตรวจสอบสิทธิมนุษยชนหรือนักกิจกรรมในพ้ืนท่ี เพ่ือใหบุคคลเหลานี้ได
วางแผนระยะยาวในการเก็บขอมูลท่ีแสดงรูปแบบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ี หรือ 

• การสังเกตการณกระบวนการพิจารณาคดี โดยองคกรระหวางประเทศหรือองคกรทองถ่ิน เพ่ือ
แสวงหาขอมูลเก่ียวของกับคดีนั้นๆเพ่ือเปนการประกันวากระบวนการการพิจารณาคดีเปนไปอยาง
เปนธรรม หรือ 

• การศึกษาวิจัยเพ่ือการประเมินการปฏิบัติงานของภาครัฐตามพันธกรณีในสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศ หรือ  

• การสงคณะผูแทนระดับสูงไปรวบรวมขอมูลการละเมิดสิทธิมมนุษยชนท่ีมีลักษณะรายแรง 
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4.2.2 การคนหาขอเท็จจริงเพ่ือการติดตามตรวจสอบสิทธิมนุษยชน : กรอบแนวคิดในการอางอิง 

การคนหาขอเท็จจริงของสิทธิมนุษยชนนั้น แตกตางจากการหาขาวเชิงลึกของสื่อมวลชน และ
นักหนังสือพิมพ ท่ีอาจจะรายงานขอเท็จจริงของสถานการณหนึ่งใด แตอาจจะไมประเมินถึงขอเท็จจริงดวย
มุมมองสิทธิมนุษยชน  

 ในทางตรงกันขาม องคกรหรือนักกิจกรรมสิทธิมนุษยชน ตองใชมาตรฐานสิทธิมนุษยชนในการ
ประเมินขอมูลท่ีไดรวบรวมมา  เพ่ือพิจารณาวาไดมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดข้ึนหรือไม  อีกท้ังสิทธิ
มนุษยชนนั้นเก่ียวของกับผูคน ประสบการณจริง และความเปนจริงในชีวิตของเขา  การละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ี
เกิดข้ึนกับเขาแสดงใหเห็นถึงความเสี่ยงท่ีเขาพบเจอดวยเหตุท่ีเขาอยูในตําแหนงแหงท่ีทาง สภาพสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองอยางใดอยางหนึ่ง การทําความเขาใจเชนนี้มีความสําคัญเพราะเปนหนทางเดียวท่ีจะตั้ง
คําถามท่ีควรถามไดอยางเหมาะสมในขณะท่ีกําลังคนหาขอเท็จจริง  

  ดังนั้นขณะเตรียมท่ีจะกระทําการคนหาขอเท็จจริงในทางสิทธิมนุษยชน องคกรและนักกิจกรรมตอง  

• มีความเขาใจมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ และมาตรฐานระดับภูมิภาค ท่ีสามารถใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และในการประเมินขอมูลท่ีไดเก็บรวบรวมมา 
มาตรฐานเหลานั้นรวมถึงกฎหมายภายในประเทศ ถาหากมีความสอดคลองกับมาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนระหวางประเทศและระดับภูมิภาค  

• มีความเขาใจบริบททางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ของการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพ่ือชวยใหสามารถ
เก็บรวบรวมขอมูลท่ีตรงประเด็นยิ่งข้ึนกวาเดิมเก่ียวกับสาเหตุของการละเมิด เหยื่อ และผูกอเหตุ 

 
การคนหาขอเท็จจริง มีหลักการดังตอไปนี้  

• ใชมาตรฐานสิทธิมนุษยชนและพันธกรณีของรัฐเปนฐานในการคนหาขอมูลท่ีเก่ียวของกับสถานการณ
หนึ่งใดในบริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ 

• ประเมิน ขอเท็จจริงท่ีรวบรวมมาโดยเทียบเคียงกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชน เพ่ือระบุใหเห็นวารัฐมี
ขอบกพรองในการดําเนินการตามพันธกรณีหรือไม และหากมี ใหอธิบายถึงลักษณะของขอบกพรอง
เหลานั้นวาเปนอยางไร  

• ไตรตรองถึงข้ันตอนเรงดวน ท่ีรัฐบาลสามารถดําเนินการได ทันทีเพ่ือระบุวาควรใหการเยียวยาในกรณี
เฉพาะ ซ่ึงกําลังตรวจสอบอยูนั้นอยางไร และควรมีการดําเนินการเชนใดบางในการทําใหม่ันใจวาการ
ละเมิดเชนนั้นจะไมเกิดข้ึนอีก 
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แผนภาพท่ี 4.1 แสดงกรอบในการคนหาขอเท็จจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานสทิธมินุษยชน 

และพนัธกรณขีองรฐั 

ขอ้เทจ็จรงิจาก

การสบืคน้

เหตุการณ์จรงิ  

บรบิททางสงัคม, 

เศรษฐกจิ และการเมอืง 

ช่วยในการประเมนิเหตุ

และปจัจยัของเหตุการณ์

การละเมดิสทิธมินุษยชน 

ประเมนิขอ้มลู

ทีไ่ดเ้กบ็

รวบรวมแลว้ว่า 

ขดัแยง้กบั

หลกัการ

มาตรฐานสทิธิ

มนุษยชน

หรอืไม ่และ

เปรยีบเทยีบ

กบัพนัธกรณี

ของรฐั  และ

คน้หาลกัษณะ

การละเมดิสทิธิ

 

ใชม้าตรฐานเป็น

แนวทางในการ

เกบ็รวบรวม

ขอ้เทจ็จรงิและ

ขอ้มลู ทีเ่กีย่วกบั

ขอ้กล่าวหาทีว่่า

มกีารละเมดิสทิธิ

มนุษยชน 
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4.2.3 หลักการสําคัญในการเก็บรวมรวมขอเท็จจริง 
1. การคนหาขอเท็จจริงตองเท่ียงตรง ไมเอนเอียง ผลของขอเท็จจริงตองนาเชื่อถือและไวใจได  
2. การคนหาขอเท็จจริงตองมีจุดสนใจท่ีแนนอน และมีเกณฑท่ีชัดเจน การกําหนดกรอบในการ

คนหาขอเท็จจริงนั้นมีความสําคัญมาก อีกท้ังการวางเกณฑเพ่ือระบุความนาเชื่อถือของขอมูล ใน
ขณะเดียวกัน ความยืดหยุนในการคนหาขอเท็จจริงก็มีความสําคัญ เพราะการไมปดหูปดตาตอ
ความเปนไปไดใดๆยอมเปนชองทางเขาถึงขอเท็จจริงใหไดมากท่ีสุด  

3. การคนหาขอเท็จจริงควรทําดวยใจท่ีกวาง ไมควรทึกทักเอาเองหรือสันนิษฐานไวกอนวามีการ
ละเมิดเกิดข้ึนแนๆ 

4. หนาท่ีท่ีสําคัญอันดับแรกของนักสิทธิมนุษยชน คือ การเขาถึงเหยื่อผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน สิ่งท่ี
ตองพึงระลึกเสมอเม่ือตองทําการคนหาขอเท็จจริง มีดังนี้ 

• การดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพ ของผูท่ีใหขอมูล 

• ตองอธิบายกับผูใหขอมูล หรือเหยื่อทราบเสมอวา การเก็บคนหาขอเท็จจริงเหลานี้จะมี
ผลอยางไรกับเขา  เชน เก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการติดตามตรวจสอบสืบเนื่องอ่ืนๆ 

5. การคนหาขอเท็จจริงนั้นตองเคารพความรูสึกของเหยื่อ  พยายามเขาใจ เขาถึงสิ่งท่ีเหยื่อประสบ
พบเจอมา  ไมใชเปนเพียงหวังเอาขอมูล ตองคํานึงเสมอวาการเก็บรวบรวมขอเท็จจริงนั้นอาจเปน
การลวงเกิน หรือกระทบตอชีวิตผูคนไดไมนอย และพึงระลึกไววาไมควรเรียกรองจากเหยื่อมาก
เกินไป  

6. การคนหาขอเท็จจริงตองคํานึงถึงความละเอียดออนทางวัฒนธรรมและตองเคารพขอปฏิบัติทาง
วัฒนธรรมเหลานั้นดวย  

7. ในสังคมท่ีมีการแบงบทบาททางเพศสภาวะอยางชัดเจน และมีการเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงเพศ 
ในบางสถานการณผูหญิงอาจมีประสบการณท่ีแตกตางจากผูชาย ขณะท่ีเก็บรวบรวมขอมูลนั้น 
ควรพยายามสัมภาษณผูหญิงโดยไมมีผูชายอยูดวยและพยายามเขาใจวาเขาตอบสนองตอ
สถานการณท่ีกําลังศึกษาอยูอยางไร 

 
4.2 ข้ันตอนการคนหาขอเท็จจริง 
 ในการคนหาขอเท็จจริง สิ่งท่ีตองเนนคือพิจารณาวามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดข้ึนหรือไม จากนั้น
ก็ตองหาขอมูลและพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ โดยการตั้งคําถามวา “ใคร” “อะไร” “เม่ือไหร” “ท่ีไหน” 
“อยางไร” และ”ทําไม” ( who’, ‘what’, ‘when’, ‘where’, ‘how’ and ‘why’) เพ่ือใหคําถามเหลานี้มี
ประสิทธิผล ผูคนหาขอเท็จจริงตองมีความชัดเจนเก่ียวกับวัตถุประสงคของการคนหาขอเท็จจริง บงชี้
แหลงขอมูล เก็บรวบรวมหลักฐาน และการประเมินขอมูลท่ีเก็บมาได ข้ันตอนการคนหาขอเท็จจริงมีดังตอไปนี้  

4.2.1 ทําความเขาใจเบ้ืองหลัง และบริบท 
 เม่ือไดรับขอมูลท่ีเก่ียวกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเตรียมการคนหาขอเท็จจริง ตองมีการศึกษา
เรื่องราวเหตุการณท่ีเกิดข้ึนเสียกอน ซ่ึงสิ่งนี้จะชวยในการระบุ จําแนกบริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
กฎหมาย และวัฒนธรรม  
 ตัวอยางเชน ในกรณีท่ีไดรับขอมูลมาวา มีชายชาวกลุมชาติพันธุถูกฆาตาย ระหวางการยิงตอบโตกัน
กับตํารวจ ตํารวจกลาวหาวาเขาเปนผูคายาเสพติด ในกรณีนี้จะเปนประโยชนหากเราไดศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน
เก่ียวกับการปฏิบัติงานของตํารวจตอกลุมผูคายาเสพติด 
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 โดยตั้งคําถาม เชนวา  
 “เคยมีเหตุการณท่ีผูคายาเสพติดตองสงสัยวาถูกฆาระหวางการปฏิบัติหนาท่ีของตํารวจเกิดข้ึนหรือไม 

ก่ีกรณี?”  
 “เคยมีการทบทวนหรือศึกษากรณีเหลานั้นวาเปน การยิงเพ่ือหวังแกชีวิตของตํารวจเปนไปตามหลัก

นิติธรรมหรือไม?”  
 “มีกลุมใดท่ีเปนเปาหมายเฉพาะของการปฏิบัติหนาท่ีของตํารวจ หรือไม?”  
 “มีแนวทางปฏิบัติหรือนโยบายอะไรท่ีกําหนดให ตํารวจปฏิบัติการเชนนั้น ในการควบคุมการคายา

เสพติดหรือไม?”  
การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและบริบทชวยในการวางแผนการคนหาขอเท็จจริงได 
 
4.2.2 กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายในการคนหาขอเท็จจริง 
จากท่ีไดเกริ่นไวแลววาการคนหาขอเท็จจริงนั้นมีไดหลายรูปแบบ และมีไดหลายเปาหมาย หลาย

วัตถุประสงค  ดังนั้นกอนท่ีจะเริ่มทําการคนหาขอเท็จจริง ผูมีสวนรวมในการเก็บขอมูลตองมีจุดสนใจและ
วัตถุประสงคท่ีชัดเจนรวมกันเพราะจะชวยในการจัดเตรียมแผนการเก็บรวบรวมขอมูล 

ควรตองมีการคิดถึงสิ่งท่ีจะทําตอเนื่องหลังจากท่ีไดเก็บรวบรวมขอมูลแลวไวดวย เพราะจะชวยใหเกิด
ความชัดเจนข้ึนวาอะไรจะถือเปนขอพิสูจนตามเกณฑมาตรฐานท่ีตองการและชวยในการวางแนวทางในการ
เก็บรวบรวมขอเท็จจริง 

เกณฑมาตรฐานของการพิสูจน หมายถึงความสมดุลของความนาจะเปน ความนาจะเปนหมายถึงผล
การประเมินความเปนไปไดวาอะไรไดเกิดข้ึนในเหตุการณท่ีกําลังคนหาขอเท็จจริงอยู 

 
4.2.3 การทบทวนเกณฑมาตรฐานท่ีใช 
กอนท่ีจะเริ่มเก็บขอมูล สิ่งหนึ่งท่ีจําเปนคือ การทบทวนศึกษามาตรฐานระหวางประเทศและ

ระดับชาติท่ีใชอยูในกรณีดังกลาว เกณฑมาตรฐานเหลานี้ชวยในการจําแนกรายละเอียดของขอมูลท่ีตองมีการ
เก็บ  ตัวอยางเชน ในกรณีท่ีเก่ียวของกับการเสียชีวิตในระหวางการปฏิบัติหนาท่ีของตํารวจ สิ่งท่ีตองทบทวน
หรือศึกษากอน คือ เกณฑมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับการประหารนอกกฎหมาย หรือการใชกําลัง และการใช
อาวุธปน  

 
4.2.3 การระบุแหลงขอมูล 

• การระบุแหลงขอมูล ควรหาแหลงท่ีจําเปนใหไดมากเทาท่ีเปนไปได   ข้ันตอนการจําแนก
แหลงขอมูล มีดังนี้  

การระบุองคประกอบการคนหาขอเท็จจริงเบื้องตน ตัวอยางเชน กรณีขอหาการประหารนอก
กฎหมายผูตองสงสัย สิ่งท่ีตองคนหาขอมูลพ้ืนฐานมีดังตอไปนี้ 

- ใครคือเหยื่อ 
- ใครคือผูตองสงสัยท่ีถูกฆา  
- พฤติการณท่ีเกิดข้ึนขณะเกิดการฆา (เม่ือใด และท่ีไหน คือ วัน เวลา และสถานท่ี)  
- เหยื่อถูกฆาอยางไร  
- ใครเปนผูพบศพ พบศพเม่ือไหร พบศพท่ีไหน และในสภาพใด 
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• การระบุพยานระดับปฐมภูมิ หรือมีความเช่ือมโยงกับเหตุการณ ตัวอยางในกรณีขอหาการ
ประหารนอกกฎหมายผูตองสงสัย สามารถจําแนกพยานไดดังนี้ 

- ผูท่ีอยูในเวลาและสถานท่ีเกิดเหตุการณ ถามี 
- แพทย ผูท่ีออกเอกสารรับรองการตาย(มรณบัตร) หรือแพทยผูชันสูตรพลิกศพ  
- ญาติ และผูท่ีรวมในงานศพ หรือ สัปเหรอ ผูเตรียมศพเพ่ือการทําพิธีศพ 
- ผูท่ีตองสงสัยวาเปนผูกระทําการ  
- นักขาว หรือผูท่ีทําการเก็บขอมูล ท่ีไดไปถึงสถานท่ีเกิดเหตุอยางเร็ว 

• การระบุแหลงขอมูลทุติยภูมิ หรือ แหลงขอมูลระดับสอง  : แหลงขอมูลทุติยภูมินี้ อาจเปน
ประชาชน หรือ เอกสารท่ีสามารถใหขอมูลเก่ียวกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึน มีแหลงขอมูลท่ีไมใช
ผูเห็นเหตุการณ และไมไดเชื่อมโยงโดยตรงกับเหตุการณ แตอาจใหแนวทางในการคนหา
ขอเท็จจริงเก่ียวกับเหตุการณ และบริบทของคดี ตัวอยางเชน  

- สมาชิกในครอบครัว ท่ีสามารถใหรายละเอียดหรือขอมูล ท่ีเก่ียวของกับเหยื่อ 
- ประชาชนในพ้ืนท่ี ท่ีสามารถใหขอมูลเก่ียวกับบริบทในพ้ืนท่ีได 
- เจาหนาท่ีรัฐ เชน ผูใหญบาน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล หรือองคกรพัฒนาเอกชนทองถ่ิน 

ท่ีอยูในทราบขอมูลเก่ียวกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึน  
- ผูเชี่ยวชาญ ท่ีสามารถใหความรู หรือขอคิดเห็นจากความชํานาญการเก่ียวกับขอเท็จจริงและ

ประเด็นท่ีเก่ียวของกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึน  
- รายงานขององคกร บทความจากหนังสือพิมพ ขาวแถลงของรัฐบาลและองคกรพัฒนาเอกชน 

และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับเหตุการณและบริบท 
 

4.3 การเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน  
พยานหลักฐาน อาจเปนท้ังคําบอกเลา หรือเอกสาร คําบอกเลา คือ คําใหการของญาติและพยาน 

สวนเอกสาร คือ รายงานทางการแพทย เอกสารจากศาล บันทึกประจําวันของตํารวจ กฎและเอกสารอ่ืนๆท่ี
ชวยเสริมคําบอกเลา ขอมูลท่ีรวบรวมจากแหลงเดียวตองมีการตรวจสอบกับขอมูลแหลงอ่ืนๆ วามีความแมนยํา
หรือไม ขอมูลชนิดคําบอกเลาและเอกสารประกอบกันจะชวยในการประกอบสรางไดวาไดเกิดอะไรข้ึนใน
เหตุการณ 

• การเก็บขอมูลชนิดคําบอกเลา  
การสัมภาษณประเภทท่ีระบุแลวนี้ เปนไปเพ่ือใหไดมาซ่ึงพยานท่ีตองการขอมูลและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

กับวา “ใคร” “อะไร” “เม่ือไหร” “ท่ีไหน” “อยางไร” และ”ทําไม” ประเด็นสําคัญท่ี พึงระลึกไว เสมอเม่ือทํา
การเก็บขอมูล มีดังตอไปนี้ 

- กอนการสัมภาษณ ใหตระหนักถึงเปาหมายในการสัมภาษณบุคคลนั้น เชน ผูใหสัมภาษณอาจมี
ขอมูลอะไร ? ขอมูลนั้นๆสําคัญอยางไรตอการแสวงหาขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกับเหตุการณ  ท่ี
เกิดข้ึน ?  

- จากขางตน กอนการสัมภาษณใหจัดเตรียมแนวคําถาม   แนวคําถามอาจเริ่มตนจาก คําถาม
ปลายเปด เพ่ือใหเหยื่อหรือพยานไดเลาถึงเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนในรูปแบบของตัวเอง จากนั้นตามดวย
คําถามปลายเปดท่ีมีความเฉพาะเจาะจงมากข้ึน เพ่ือสืบใหแนใจ และพิสูจนขอเท็จจริงเฉพาะท่ี
สําคัญในการวางรูปคดี  
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- ขณะท่ีทําการสัมภาษณ ควรใชภาษาท่ีผูใหสัมภาษณคุนเคย เขาใจงาย และหลีกเลี่ยงการใช
คําศัพทเฉพาะทาง ถาเหยื่อหรือพยานใชคําศัพทเฉพาะหนึ่งใด ใหขอใหเขาอธิบายเพ่ิมเติมให
ทราบขอชัดเจนข้ึนวาเขาหมายถึงอะไรกันแน สิ่งนี้สําคัญมากเพราะแตละคนอาจมีความเขาใจท่ี
แตกตางกันเก่ียวกับคําศัพทนั้นๆ 

• การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานชนิดเอกสาร 
การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานชนิดเอกสารข้ึนอยูกับขอเท็จจริงและสภาวการณ สิ่งบันทึกท่ีชวย

พิสูจนขอเท็จจริงในแตละแงมุม อาจมีความแตกตางประเภทกัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับขอเท็จจริงและสภาพการณของ
คดี สิ่งท่ีบันทึกอาจจะมีดังตอไปนี้ 

- เอกสารซ่ึงอาจเปนรายงานทางการแพทย เอกสารของศาล บันทึกประจําวันของตํารวจ เปนตน 
ตัวอยางในกรณีท่ีผูตองสงสัยถูกจับกุมคุมขังโดยพลการ เอกสารท่ีเก่ียวของ ก็จะเปนท่ีชวยในการ
ตรวจสอบวาการจับกุมและคุมขังนั้นไดปฏิบัติตามวิถีทางท่ีควรจะเปนทางกฎหมายหรือศุภนิติ
กระบวนการ 0

1 (due process of law) หรือไม เอกสารรวมความถึงบันทึกภายในสํานักงาน 
จดหมาย หรือเอกสารอ่ืนๆท่ีสามารถชวยบงชี้ประเด็นวา“ใคร” “อะไร” และ “ทําไม”ของคดี 

- รูปภาพ ท่ีแสดงบาดแผลของผูไดรับบาดเจ็บ หรือรูปภาพของรอยกระสุน ในกรณีท่ีมีการยิงกัน 
หรือ สถานท่ีเกิดเหตุ เปนตน  

• เก็บขอมูลจากพ้ืนท่ีเกิดเหตุ 
การสํารวจสถานท่ีเกิดเหตุชวยในการเชื่อมโยงขอมูลชิ้นอ่ืนๆเก่ียวกับลักษณะพฤติการณท่ีเกิดข้ึน และ

คําบอกเลาของผูเห็นเหตุการณ กอนท่ีจะลงไปทําการสํารวจสถานท่ีพ้ืนท่ีเกิดเหตุ ผูคนหาขอเท็จจริงควรทําตัว
ใหคุนเคยกับพ้ืนท่ี ควรมีการจดรายละเอียดของพ้ืนท่ีหลังเกิด เชน กรณีท่ีมีการยิงกันในบาน ก็จดรายละเอียด
ของหอง รอยกระสุน ตําแหนงของศพ ความเสียหาย ตอทรัพยสิน เปนตน  

                                                        
1 แปลตามราชบัณฑิตยสถาน 
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ตัวอยาง ขอมูลพ้ืนฐานท่ีควรจัดเก็บจากเหยื่อท่ีถูกซอมทรมาน  
ก. ขอมูลสวนตัวเก่ียวกับเหยื่อ เชน ชื่อ อายุ อาชีพ สถานะครอบครัว และขอมูล

อ่ืนๆ (พึงระวังถึงการรองขอใหปกปดชื่อจริงของเหยื่อ)  
ข. ประวัติสุขภาพของเหยื่อกอนท่ีจะถูกจับ ประวัติการปวย การบาดเจ็บ และ

ประสบการณการถูกซอมทรมาน และประวัติทางการแพทย   
ค. เวลา สถานท่ี วันท่ี และสภาวการณการจับกุม 
ง. ลักษณะของการถูกซอมทรมานพรอมดวยขอมูลท่ีจําเพาะเก่ียวกับวันท่ี ชวง

ระยะเวลา เครื่องมือท่ีใชในการกระทําและลักษณะการทรมาน เปนตน  
จ. สถาพการคุมขังเหมาะสมหรือไม เชน ขนาดของหองขัง และจํานวนผูตองขัง

ในหองนั้น มีการขังเดี่ยวหรือไม ความมากนอยและลักษณะอาหาร สภาพ
แสงสวาง เครื่องเรือน สุขา และการรักษาพยาบาล 

ฉ. เหยื่อรูสึกอยางไรในขณะท่ีถูกซอมทรมาน รางกายสวนใดบางท่ีไดรับการ
กระทบกระเทือน หรือมีอาการทางกายตามท่ีผูตองขังระบุ  

ช. ความรูสึกและอาการท่ีเหยื่อกลาวถึงในชวงเวลาตางๆหลังจากท่ีไดถูกซอม
ทรมาน เชน หนึ่งสัปดาห หนึ่งเดือน และในชวงเวลาตรวจสอบ 

ซ. มีการตรวจโดยแพทยหรือติดตอแพทยในลักษณะอ่ืน หรือไม ในขณะท่ีอยูใน
ท่ีคุมขัง หรือกอนการสัมภาษณหรือไม 

ฌ. มีการรักษาพยาบาลหรือการดูแลเหยื่อในลักษณะอ่ืนแลวหรือไม 
ญ. มีผูใดไดพบเหยื่อหลังการถูกปฎิบัติอยางไมเหมาะสมไมนาน และอาจสามารถ

เลาเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนกับเหยื่อเปนการเสริมคําบอกเลาของเหยื่อหรือไม  
ฎ. ขอรองทุกขท่ีเหยื่ออาจไดมีตอเจาหนาท่ี ผูมีอํานาจและไดมีการสอบสวน

เกิดข้ึนหรือไม ประการใด 
ฏ. ระยะเวลาของการถูกคุมขังและพฤติการณของการปลอยตัวเหยื่อ  
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4.3 การประเมินขอมูลท่ีไดเก็บมาแลว  
ผูคนหาขอเท็จจริง ตองประเมินพยานหลักฐานท่ีไดเก็บรวบรวมมาแลวอยูตลอดเวลา และประเมินวา

ขอมูลเหลานั้นเพียงพอท่ีจะตอบวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีไดตั้งไวหรือยัง  

• การประเมินลักษณะพยานหลักฐาน 
 ในบางกรณี อาจพบวามีขอมูลโดยตรงไมมากเทากับแหลงขอมูลของกลุมผูกอการ หรือเพราะพยาน
ตางเกรงกลัวหรือวามีการขัดขวางการเขาสูพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอมูล ในกรณีดังท่ีวานี้อาจเก็บขอมูลหลักฐาน
ทางออมไดพอท่ีจะประกอบสรางรูปแบบของการทําราย ตัวอยางเชน คําใหการของเหยื่อท่ีไดรับการปลอยตัว
ออกมาจากท่ีคุมขังแลว และผูท่ีมีชีวิตรอดจากการซอมทรมานจากท่ีคุมขังนั้น  

หลายๆกรณี ท่ีขอมูลท่ีมีนั้นเชื่อถือไมได หรือมีอคติ  เชนนี้ การแยกคัดแยกขอมูลออกเปนสวนๆ 
เพ่ือใหเห็นระดับความเปนไปไดท่ีเหตุการณไดเกิดข้ึน โดยเทียบเคียงขอมูลท่ีไดมาจากหลากหลายแหลงนั้นซ่ึง
กันและกันเรื่องราวท่ีประกอบข้ึนจากการปะติดปะตอขอมูลหลายๆชิ้นนั้นควรมีความสอดคลองกัน ความ
นาเชื่อถือและความเชื่อถือได การประกอบขอมูลเขาดวยกันเชนนี้เพ่ือชี้ใหเห็นวาเปนการรวบรวมการละเมิด
อาจไดเกิดข้ึน เรียกวา การหาหลักฐานสนับสนุนขอเท็จจริง (corroboration)  

• การประเมินขอมูลท่ีไดเก็บมาแลว วาพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะบรรลุตามเปาหมายของ
การคนหาขอเท็จจริง หรือไม  

 หากเปาหมายของการคนหาขอเท็จจริงคือ เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล และสงจดหมายแสดงความหวงใย
ใหเจาหนาท่ีรัฐ นั่นอาจเพียงพอแลวท่ีจะพ่ึงรายงานข้ันทุติยภูมิท่ีไดรับมาจากองคกรอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม หาก
เปาหมายเปนการสืบใหทราบวาถึงกรณีท่ีมีการกลาววามีการละเมิดเกิดข้ึนและเพ่ือท่ีจะรองหาความรับผิดชอบ
จากรัฐ ก็ตองกําหนดมาตรฐานวาอะไรเปนขอพิสูจนใหสูงข้ึน แตหากตองการท่ีจะแสดงรูปแบบการละเมิด เชน 
การซอมทรมาน ก็ตองเก็บขอมูลเก่ียวกับการซอมทรมานท่ีเกิดข้ึนในชวงระยะเวลาหนึ่งใดในจํานวนท่ีเพียงพอ
แกการท่ีจะแสดงวามีรูปแบบของการละเมิดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเกิดข้ึน  
 
4.4 การบันทึกขอมูล  
 การบันทึกขอมูลเปนสิ่งจําเปนท่ีสุดในการเก็บรวบรวมขอมูล การบันทึกขอมูลอยางเปนระบบมีความ
จําเปนเพ่ือใหแนใจวา การเก็บรวบรวมและในการเผยแพรขอมูลมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  การบันทึก
ขอมูลมีดวยกัน 2 รูปแบบ ดังตอไปนี้  

• บันทึกในรูปแบบรอยแกว หรืออิสระ (free text)  การบันทึกขอมูลเปนการนําเสนอขอมูลใน
รูปแบบของประโยค และยอหนา ตัวอยางเชน เอกสารแสดงขอเท็จจริง ( fact-sheets) ท่ีได
จากการคนหาขอเท็จจริง  

• บันทึกในรูปแบบแบบมาตรฐาน (standard formats) วิธีการนี้ ขอมูลจัดเก็บจะถูกแบง
ออกเปนสวนยอยๆ ตัวอยางเชน ขอมูลของพยานคนใดคนหนึ่งสามารถแบงออกเปนหัวขอ
ตางๆ เชน ชื่อ อายุ ศาสนา อาชีพ เปนตน แบบฟอรมมาตรฐานใชในกรณีท่ีเกิดข้ึนบอยๆ 
และในการรายงานการละเมิด อยางกรณี การวิสามัญฆาตรกรรม การจับกุม การหาย
สาบสูญ เปนตน แบบฟอรมมาตรฐานนี้จะทําใหงายตอการจําแนกรูปแบบการละเมิด เชน 
สถานท่ีท่ีเกิดการละเมิด วิธีการละเมิด การระบุขอกลาวหา เปนตน แบบฟอรมมาตรฐานนี้
จะหมายถึง แบบฟอรมท่ีนําไปดวย หรือแบบสอบถาม ท่ีองคกรนําไปใชบอยๆ เพ่ือการ
รวบรวมขอมูล 
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4.5 หลักการพ้ืนฐานในการบันทึกขอมูล 
 แมวาจะใชรูปแบบการบันทึกขอมูลแบบรอยแกว แตก็ตองคํานึงถึงหลักการพ้ืนฐานในการเก็บขอมูล 
ดังตอไปนี้ 

• เก่ียวกับการกระทํา : รายละเอียดการกระทํา ประกอบดวย 
o อะไรเกิดข้ึน เชน การซอมทรมาน การฆา  
o วิธีการ (อยางไร) เชน การซ็อตดวยไฟฟา การยิง 
o เหตุผลท่ีนาจะอยูเบื้องหลังการกระทํา (ทําไม) เชน การปราบปรามการเคลื่อนไหว

ของสหภาพแรงงาน 
o การกระทํานั้นเกิดข้ึนเม่ือใด เชน วัน เวลา 
o การกระทํานั้นเกิดข้ึนท่ีไหน เชน สถานท่ี  

• ขอมูลเก่ียวกับเหยื่อ (ใครคือเหยื่อ) ขอมูลท่ีควรรวบรวม มีเชน ชื่อ นามสกุล อายุ  เพศ
สภาวะ เชื้อชาติ อาชีพ ท่ีอยู สัญขาติ เลขบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางใน
กรณีท่ีเปนชาวตางประเทศ หรือ ขอมูลสําคัญท่ีเก่ียวของ  

• ขอมูลเก่ียวกับผูกระทํา(ใคร) หากเปนไปได ควรมีขอมูล ชื่อ อายุ เพศสภาวะ ตําแหนง และ
ยศ เปนตน  
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ตัวอยางแบบสอบถามท่ีใชกรอก กรณีผูตองหาถูกจับกุมหรือคุมขังโดยพลการ 
 
ก. ช่ือและนามสกุล ท่ีอยูของผูใหขอมูล หมายเลขโทรศัพท และความสัมพันธกับเหย่ือ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข. ระบุรายละเอียดของผูถูกจับ หรือถูกคุมขัง 

1. นามสกุล …………………………………………………………………………………. 
2. ชื่อ………………………………………………………………………………………… 
3. เพศ: ชาย……….. หญิง …….. อ่ืนๆ ระบุ…….. 
4. วัน/เดือน/ป เกิด…………. อายุ (ขณะถูกคุมขัง) …………. 
5. สัญชาติ ……………….. 
6. หมายเลขเอกสารบงบอกอัตลักษณ เชน บัตรประจําตัวประชาชน …………………………. 

เลขท่ี…………………… 
7. อาชีพ และ/หรือ กิจกรรม (หากเปนกิจกรรมเก่ียวของกับการจับกุม/คุมขัง)  
…………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………… 
8. ท่ีอยูอาศัย...........................................………………………………………………………………………………………... 

 
ค. รายละเอียดการถูกจับ 

1. วัน/เดือน/ป ท่ีถูกจับ: ……………………………………………………. 
2. สถานท่ีท่ีถูกจับ (ระบุรายละเอียดใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได):  

…………………………………………………….………………………………………… 
3. หนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีกระทําการจับกุม หรือ หากไมแนใจวาผูใดเปนผูกระทําการจับกุมใหระบุวา

เชื่อวาใครเปนผูกระทํา 
................................................………………………………………………………....... 

4. มีการแสดงหมายศาล หรือขอตัดสินใจอ่ืนๆของเจาหนาท่ีหรือไม?  
มี…………… ไมมี……….. หามี คืออะไร............................................................................................. 

5. เจาหนาท่ีผูออกหมายจับ หรือเอกสารคุมขัง…………………………………………….. 
6. อธิบายสภาวการณท่ีเกิดข้ึนขณะถูกจับ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
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ง. การถูกคุมขัง 
1. วันท่ีซ่ึงถูกคุมขัง: ……………………………………………………………………………… 
2. หนวยงานหรือเจาหนาท่ีรับผิดชอบผูถูกขังในท่ีถูกคุมขัง: ………………………………… 
3. สถานท่ีในการคุมขัง (ระบุ จํานวนครั้งท่ีเปลี่ยนสถานท่ีคุมขัง และจํานวนวันท่ีถูกคุมขัง หากมีมากกวา

1 แหง ใหระบุท้ังหมด รวมถึงสถานท่ีปจจุบันท่ีถูกคุมขังดวย) :  
……………………………………………………………………………………………… 

4. เจาหนาท่ีท่ีออกคําสั่งใหคุมขัง : ………………………………………………………… 
5. ขอหาท่ีใชในการทําการคุมขัง : ………………………………………………………………… 
6. กฎหมายท่ีเก่ียวของ : …………………………………………………………………… 

 
 
จ. ระบุเหตุผลวาเหตุใดกรณีนี้จึงเห็นวาอาจเปนการถูกจับกุมคุมขังโดยพลการ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ฉ. ข้ันตอนท่ีไดใชในการแสวงหาการเยียวยาจากการถูกจับกุมคุมขังโดยพลการ 
 (จัดทําสําเนาขอมูล เอกสารท่ีเก่ียวของท้ังหมด และควรผนวกไวกับแบบสอบถามนี้) 
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แบบมาตรฐานเพ่ือการบันทึกขอมูล กรณีการฆาทางการเมือง: 
 
วัน/เดือน/ป: ......................... เลขท่ีทะเบียน.................. 
ผูเก็บรวบรวมขอมูล:.................... 

มีการลงพ้ืนท่ีเกิดเหตุหรือไม: ไมมี � มี � ช่ือผูไปท่ีเกิดเหตุ ..............................  
วัน/เดือน/ป ............................ 

มีการสัมภาษณพยานหรือไม  ไมมี � มี � ช่ือผูไปท่ีเกิดเหตุ ..............................  
วัน/เดือน/ป ............................ 
 

1. ขอมูลเกี่ยวกับเหย่ือ 
ช่ือ-สกุล และช่ือเลน:................................................. 
วัน/เดือน/ปเกิด: .................................................. อายุ: ...................................................... 
เพศสภาวะ: ........................................... 
อาชีพ: .............................................. 
สถานะในครอบครัว: ...................................... 
ท่ีอยู: ........................................................................................................................... 
สัญชาติ: ........................... ศาสนา: ...................................... เช้ือชาติ: .............................. 
สถานภาพอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ: ............................................................................ 
รายละเอียดทางกายภาพ หรือภาพถาย: ............................................................................. 
 

2. สถานท่ีเกิดเหตุการณฆา 
วัน/เดือน/ป และเวลาท่ีเหตุการณนาจะเกิดข้ึน(หรือเหย่ือหายไป):............................  
จังหวัด: ......................................................... อําเภอ: ......................................................  
เมือง/หมูบาน หรือ พ้ืนท่ีใกลเคียง.............................................................................. 
ถนน (หากมี): .......................................................................................... 
 

3. ลักษณะการฆา 
จํานวนเหย่ือ : ......................................... 
การฆาเกิดข้ึนในระหวาง หรือไมนานหลังจาก: 

� การดําเนินงานรักษาความปลอดภัย/ของตํารวจ/      

� การดําเนินงานของทหาร                

� การจลาจล/การชุมนุมประทวง                          

� การตอสูกันระหวางการชุมชน                         

� การเขาจับกุม                     

� ในท่ีคุมขัง                                     

� การลักพาตัว                             

� อ่ืนๆ ระบุ............................................................. 
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มีบุคคลหายสาบสูญหรือไม?  : ................................................................................... 
มีทรัพยสิน: 

� เสียหาย......................................................................................................... 

� ถูกทําลาย.......................................................................................................... 

� ถูกขโมย............................................................................................................. 

� ถูกยึด.................................................................................................................. 

� อ่ืนๆ ระบุ............................................................................................................ 
 

4. สาเหตุการตาย: 
สาเหตุการตาย (เชน ถูกยิงดวยกระสุนปน): ................................................................................ 
รายละเอียดการฆาอยางยอ: ....................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 

5. สถานการณ: 
รายละเอียดเหตุการณท่ีเกิดข้ึนกอนหนาการฆาอยางยอ (เชน มีการตรากฎหมายใหม การโจมตีของทหาร 
เปนตน): ................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 

6. ผูท่ีนาจะไดกระทําการฆา (เชน กําลังตํารวจ กําลังทหาร กองกําลังติดอาวุธ กองกําลังท่ีปฏิบัติ
หนาท่ีแทนทหารประจําการ):  

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
 

7. พยานหลักฐาน: 
พยาน: ........................................................................................................................................................ 
หลักฐานการชันสูตรพลิกศพ:   ................................................................................................................. 
เอกสารของศาล: ...................................................................................................................................... 
อ่ืนๆ: ....................................................................................................................................................... 
 

8. การติดตาม: 
คํารองเรียน: เม่ือใด? ...................................................... กับหนวยงงานใด ท่ีไหน? .............................. 
ถอยแถลงสาธารณะ: ........................................................................................................ 
การสืบสวนโดยรัฐบาล: ........................................................................................... 
คดีในศาล: ....................................................................................................................... 
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9. การตอบสนองของกองกําลังติดอาวุธ หากมี:  

คุณไดติดตอกับตัวแทนของกลุมติดอาวุธหรือไม?............................................................. 
 กองกําลังติดอาวุธแสดงทาทีอยางไรบางเกี่ยวกับขอกลาวหา? ............................................................... 
............................................................................................................................................... 
มีมาตรการใดท่ีผูนํากองกําลังติดอาวุธดําเนินการหรือไม หากมี คืออะไร? ................................................ 
............................................................................................................................................... 
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4.6 การเขียนรายงาน 
 การเขียนรายงานเปนวิธีในการบันทึกและนําเสนอขอมูลอยางมีระบบ  จากการเก็บดวยกระบวนการ
คนหาขอเท็จจริง เชนเดียวกับการเก็บขอมูล สิ่งสําคัญคือ การกําหนดวัตถุประสงคของการเขียนรายงานและ
กําหนดกลุมเปาหมาย(ผูอาน) 

รูปแบบมาตรฐานของรายงาน  
รายงานสิทธิมนุษยชนประกอบดวยองคประกอบสําคัญ ดังตอไปนี้  

ก. บริบททางการเมือง ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงสภาพการณเฉพาะท่ีเก่ียวของกับ
เหตุการณ หากมี 

ข. รายละเอียดของเหตุการณ หรือ “การกระทํา”  เกิดอะไรข้ึน เกิดข้ึนเม่ือใด เกิดข้ึนท่ีไหน และเกิดข้ึน
อยางไร ? 

ค. รายละเอียดของเหยื่อ ใครคือเหยื่อ? ใหรายละเอียดเอกลักษณบุคคลของเหยื่อ เวนแตวามีความเกรง
กลัวเปดเผยเพราะอาจเปนการคุกคามความปลอดภัยของผูท่ีตกเปนเหยื่อได อีกท้ังตองไดรับการ
อนุญาตจากผูใหขอมูลกอนเปดเผยขอมูลเฉพาะของเขา 

ง. รายละเอียดเก่ียวกับผูถูกกลาวหาวาเปนผูกระทํา เขาคือใครบาง? 
จ. บรรยายการละเมิด โดยเฉพาะวาการกระทําท่ีกําลังพิจารณาอยูนั้นนาจะเปนการละเมิดเพราะเหตุผล

ใด เชน เหตุใดจึงเปน การซอมทรมาน การคุมขังโดยพลการ เปนตน นอกจากนี้ใหอธิบายถึง
ขอบกพรองท่ีรัฐไมไดปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน โดยมี 

1. การระบุการละเมิด 
2. การระบุมาตรฐาน เชน มาตรฐานสิทธิมนุษยชน ท่ีเก่ียวของกับการละเมิดนั้นๆ เชน 

“สิทธิเสรีภาพจากการปลอดจากการคุมขังโดยพลการ หรือ การปลอดตอการคุมขัง
โดยพลการ” 

3. ควรระบุวา อะไรคือแหลงท่ีมาในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ? ใหระบุ
ชื่อของสนธิสัญญา และระบุมาตรา หรือขอท่ีเก่ียวของ 

4. การระบุวา สิทธิเหลานั้นมีการยอมรับ หรือบัญญัติไวในกฎหมายภายในประเทศ
หรือรัฐธรรมนูญดวยหรือไม? 

5. การระบุวา อะไรคือพันธกรณีของรัฐท่ีแสดงการเคารพตอมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
นั้นๆ? ข้ึนตอนท่ีรัฐควรดําเนินการเพ่ือประกันวาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจะไม
เกิดข้ึนอีก มีอะไรบาง? 

6. กรณีเฉพาะท่ีไดทําการคนหาขอเท็จจริง ก็ตองมีการตอบคําถามวา “การกระทําท่ี
กระทําหรือการละเลยของรัฐ อะไรบางท่ีเอ้ือใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ? 
ตัวอยางเชน กระบวนการทางกฎหมายอะไร ? ท่ีรัฐไมไดปฏิบัติใชและจึงสงผลใหมี
การตั้งขอกลาวหาวามีการคุมขังโดยพลการ  หรือ วารัฐไดใชกําลังเกินขอบเขตใน
ขณะท่ีกระทําการคุมขัง? รัฐบาลไดมีถอยแถลง หรือการดําเนินการอะไรท่ีเก่ียวของ
กับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนหรือไม? 

ฉ. ขอเสนอแนะ เชน รัฐบาลควรดําเนินการเยียวยาอะไรท่ีเหมาะสม? 
จ. รายงานคนหาขอเท็จจริง ควรมีรายละเอียดอ่ืนๆท่ีแนบไวในภาคผนวก ดังตอไปนี้ 

1. คณะทํางานเก็บรวบรวมขอเท็จจริงดําเนินการตามขอกําหนดใด 
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2. รายชื่อคณะทํางาน หรือ จะไมระบุรายชื่อคณะทํางานก็ไดหากมีการตัดสินใจเปนม่ันเหมาะ
เชนนั้น 

3. รายละเอียดเอกสาร ท่ีใชในการจัดทํารายงาน  
4. ถอยแถลง หรือความพยายามกระทําการ 
5. รายละเอียดเก่ียวกับผูใหสัมภาษณ เหตุการณแวดลอมขณะสัมภาษณ ไมวาจะเปน ชวง

ระยะเวลาในการสัมภาษณ การสัมภาษณท่ีระมัดระวังเปนไปไดหรือไม เปนการสัมภาษณ
โดยเปดเผยหรือเปนสวนตัว พยานถูกขมขูระหวางการใหสัมภาษณหรือไม หรือ มีการปกปอง
พยานอยางไร 

6. รายละเอียดของการลงไปเก็บขอมูล ณ สถานท่ีเกิดเหตุ รายละเอียดสถานท่ีท่ีสํารวจ 
รายละเอียดการติดตอกับเจาหนาท่ีของรัฐบาล และการใหความสะดวกแกคณะผูเก็บขอมูล
โดยรัฐบาล 

7. มีหลักฐานใดหรือไมท่ีคณะผูคนหาขอเท็จจริง เลือกท่ีจะไมใชในการจัดทํารายงานบาง
หรือไม? 

 
ขอควรระลึกถึงในขณะเขียนรายงาน  

1. ความแมนยํา( accuracy) ควรตองมีความแมนยําเก่ียวกับขอมูลท่ีนํามาไวในรายงาน เพ่ือประกันวา
ขอมูลนั้นแมนยํา ตองมีการตรวจสอบขอมูล หรือ เชื่อมโยงขอมูลกับขอเท็จจริงท่ีไดรวมรวมมาจาก
หลายๆแหลง ดังนั้นขณะท่ีเก็บขอมูลตองทําการบันทึกและจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบระเบียบ 

2. มาตรฐานของการพิสูจน ( standard of proof) รายงานการคนหาขอเท็จจริงควรเปดเผยโดยรวมวา
หลักฐานท่ีใชในการสรุปมีระดับมาตรฐานเชนใด หากหลักฐานไมเพียงพอท่ีจะทําการสรุปใหชัดเจนลง
ไปไดก็ควรใชวลีท่ีแสดงเง่ือนไข เชน “ตามท่ีพยานไดกลาววา .......” หรือ “มีความเปนไปไดท่ี 
.............” หรือ “ดูเหมือนอยางมากกวา” 

3. ความไมโอนเอียงเขาขางฝายใด (impartiality) รายงานสิทธิมนุษยชนควรมีความสมดุล ไมควรใชคําท่ี
แสดงถึงการตีตรา หรือภาษาท่ีแสดงการตัดสิน และกลาวหา รายงานควรระบุขอเท็จจริง และให
ขอเท็จจริงอธิบายดวยตัวของมันเอง  

 
4.6 ตัวอยางการการนําหลักการคนหาขอเท็จจริง/การไตสวนขอเท็จจริงและการตรวจสอบไปใช  
 ในเบื้องตนของบทนี้ไดอธิบายหลักการสําคัญท่ีชวยในการสรางกรอบในการคนหาขอเท็จจริงตาม
หลักการสิทธิมนุษยชนและการวางแผนเพ่ือลงปฏิบัติการคนหาขอเท็จจริง สิ่งหนึ่งท่ีตองพ่ึงระวังคือ ปญหาสิทธิ
มนุษยชนนั้นมีลักษณะเปนเอกลักษณ มีความแตกตางตามขอเท็จจริงและบริบทท่ีเก่ียวของ จึงยากตอการ
กําหนดแนวคําถามท่ีตายตัวและเปนคําถามท่ีสามารถนําไปใชไดกับทุกกรณี ดังนั้นสิ่งท่ีผูปฎิบัติงานตอง
คํานึงถึงและทําความเขาใจเสมอคือ การประเมินสถานการณตามหลักการสิทธิมนุษยชนท่ีอยูบนพ้ืนฐานของ
บริบท และสภาวการณของกรณีนั้นๆ  
 ตัวอยางตอไปนี้เปนการอธิบายถึงการนําหลักการการคนหาขอเท็จจริงไปใช โดยจะยกตัวอยางท่ีแสดง
ขอเท็จจริง บริบทเหตุการณท่ีเกิดข้ึน และการกําหนดวัตถุประสงคของการคนหาขอเท็จจริงท่ีถือวาเปน
สิ่งจําเปนของกระบวนการนี้  โดยอธิบายกระบวนการวิเคราะหท่ีชวยในการคนหาขอเท็จจริงและการประเมิน
สิทธิมนุษยชน อีกท้ังยังใหแนวทางในการใชแนวคิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการคนหาขอเท็จจริง ผูอานควร
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กลับไปดูเนื้อหาการคนหาขอเท็จจริงในตอนตนของบทท่ี 4 นี้ เพ่ือใหเขาใจถึงข้ันตอนการอธิบายกระบวนการ
ในกรณีศึกษาตัวอยางนี้ 
 
ขอเท็จจริงของกรณีศึกษา 
 ในวันท่ี 7 กันยายน พ.ศ.2556 พบนาย ข ถูกฆาตายในเวลากลางวัน ขณะท่ีเขายืนอยูหนาบานของ
ตนเอง มือปนสวมหมวกกันน็อคพรอมมอเตอรไซด ยิงกระสุน 5 นัดเขาท่ีตัวเขา หลังจากท่ียิงแลวก็ข่ีมอรเตอร
ไซดหนีไป นาย ข เจ็บปวดจากบาดแผลท่ีศรีษะและหนาอก และเสียชีวิตในเวลาตอมา  
 นาย ข เปนนักกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม เขาเปนผูนําในการชุมนุมประทวงตอตานโครงการเหมืองถาน
หินลิกไนต ท่ีเปดทําการในพ้ืนท่ีตั้งแตตนป พ.ศ.2555 ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2556 ภายใตการนําของนาย ข 
รวมกับชาวบานไดรวมตัวกันจัดการชุมนุมประทวงกวาสัปดาห หนาท่ีวาการองคการบริหารสวนตําบล(อบต.) 
ในเวลาตอมาผูชุมนุมไดสลายตัวเนื่องจากเจาหนาท่ีอบต.ไดสัญญาวาจะกระทําการบางอยาง สัปดาหสุดทาย
ของเดือนสิงหาคม นาย ข ไดยื่นฟองตอศาลปกครอง เรียกรองใหศาลออกคําสั่งระงับใบอนุญาตเปดเหมืองกับ
นายทุน จนกวาจะมีการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสังคมจะแลวเสร็จ  
 
โจทยจากขอเท็จจริงของกรณีศึกษา 

ในกรณีนี้คุณทํางานในองคกรสิทธิมนุษยชน ในวันท่ี 8 กันยายน พ.ศ.2556 องคกรของคุณใหคุณไป
ปฏิบัติการคนหาขอเท็จจริงอยางเรงดวนในกรณีการถูกสังหารของนาย ข องคกรของคุณตองการพิจารณาวา
จะดําเนินการในกับกรณีนี้และหากดําเนินการจะทําอยางไร  และจะกําหนดทิศทางการคนหาขอเท็จจริงใน
เรื่องนี้อยางไร  
 
ข้ันตอนการคนหาขอเท็จจริง  

1. ระบุขอมูลพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวของกับเหตุการณ 
ข้ันตอนแรกท่ีตองทําคือการรวบรวม และจัดการขอมูลท่ีมีอยู ดวยคําถามพ้ืนฐานดังนี้ 

• เกิดอะไรข้ึน? (what)  ตอบ นาย ข ถูกฆาตาย 

• เกิดข้ึนเม่ือใด   (when) ตอบ วันท่ี 7 กันยายน พ.ศ.2013 ในเวลากลางวัน 

• เกิดข้ึนท่ีไหน ?(where) ตอบ นาย ข ถูกฆาตายท่ีหนาบานของเขา 

• เกิดข้ึนไดอยางไร? (how) ตอบ นาย ข ถูกยิง 5 นัดในระยะประชั้นชิด  

• ใครคือเหยื่อ ? ตอบ นาย ข นักกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม และเปนผูนําในการชุมนุมประทวง
ตอตานเหมืองถานหินลิกไนต 

• ใครเปนผูกระทํา/ผูยิง? ตอบ ยังไมทราบ  

• ทําไม? (Why)  การเสียชีวิตของนาย ข มีสวนมาจากปญหาความขัดแยงกับใครหรือไม? เขาถูกฆา
เพราะวาเขาเปนนักกิจกรรมท่ีตอตานการทําเหมืองถานหินลิกไนตในพ้ืนท่ีหรือไม ? เจาหนาท่ี
ของรัฐมีสวนเก่ียวของกับการเสียชีวิตของนาย ข หรือไม? 

เพ่ือเปนการคนหาคําตอบจากคําถาม “ทําไม” ( why)? นั้นตองพิจารณาบริบททางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองในพ้ืนท่ีท่ีมีการสังหารเกิดข้ึน  

2. พิจารณาบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  
คําถามท่ีชวยในการตรวจสอบ มีดังตอไปนี้  
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• การฆาตกรรมเก่ียวของกับประเด็นสวนตัวของ นาย ข หรือไม ? 

• ผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับเหมืองถานหินลิกไนตในพ้ืนท่ี คือใคร? 

• เหตุจูงใจใหผูกระทําการลงมือ คืออะไร? 

• ผูมีสวนรวมในการกระทํามีทีทาตอกลุมผูชุมนุมประทวงท่ีนําโดยนาย ข อยางไร? 

• ท่ีผานมามีการขมขูนาย ข จากใครหรือไม? หากใช ใคร? ลักษณะการขมขู? 

• นาย ข ไดแจงความเรื่องการถูกกขมขูกับเจาหนาท่ีหรือไม? หากใช เจาหนาท่ีดําเนินการ
อะไรบาง? 

• รัฐบาลแสดงบทบาทอะไรกับกรณีเหมืองถานหินลิกไนต?  

• ใครเปนผูไดรับประโยชนจากการเสียชีวิตของนาย ข? 

• รัฐมีสวนเก่ียวของตอการเสียชีวิตของนาย ข หรือไม? 
 

3. หลักการมาตรฐานท่ีนําไปใช  
คําถามขางตนชวยใหตัดสินใจไดวานาย ข เปนเปาหมายในการฆา เพราะบทบาทของนักสิทธิมนุษยชน

และนักกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยังชวยใหตัดสินใจวารัฐมีสวนเก่ียวของในการเสียชีวิตของนาย ข 
หรือไม  

ในกรณีนี้ หากรัฐมีสวนเก่ียวของจะถือเปนการประหารนอกกฎหมาย หากการฆาตรกรรมดังกลาวเปนการ
กระทําของบุคคลอ่ืน รัฐมีหนาท่ีตองดําเนินการสืบสวน สอบสวน และลงโทษผูกระทําการ หากรัฐไมปฏิบัติ
ตามหนาท่ีถือวาเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในกรณีนี้คําถามควรเปน “การบังคับใชกฎหมายของหนวยงานท่ี
เก่ียวของกับการสืบสวนสอบสวนเปนไปอยางระมัดระวังตามสมควร(due diligence)หรือไม ? 
 

4. การเตรียมการคนหาขอเท็จจริง  
 การแนวทางการคนหาขอเท็จจริง ควรคํานึงถึงสิ่งเหลานี้ 

• ระบุแหลงท่ีมาของขอมูลท้ังระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ และเตรียมแนวคําถามกอนการสัมภาษณผูมี
สวนเก่ียวของ การตั้งคําถามตองคํานึงถึงขอมูลท่ีคุณตองการ 

• สัมภาษณ 

• รวบรวมขอมูลเอกสารท่ีเก่ียวของ 
 

5. การประเมินขอมูลและการเขียนรายงาน  
 การคนหาขอเท็จจริงเริ่มตนทันทีหลังเหตุการณท่ีเกิดข้ึน จะเปนไปไดหรือไมท่ีตํารวจจะยังดําเนินการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง ในบางกรณีในชวงทายของการคนหาขอเท็จจริงอาจยังไมสามารถสรุปไดแนชัดถึง
สิ่งท่ีเกิดข้ึนท่ีบอกไดเพียงวามีเหตุการณอะไรบาง รายงานการคนหาขอเท็จจริงตองสรุปขอคนพบท่ีเก่ียวของใน
หลากหลายมุมมองและเก่ียวของกับสิ่งท่ีองคกรของคุณตองการนําเสนอ 
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องคกรดานสิทธิ

มนุษยชนใน 

ประเทศไทย  



180 

 

บทท่ี 6 องคกรดานสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม  
ท่ีอยู 111 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท 02 693 4939 โทรสาร 02 275 3954  
Website: http://www.crcf.or.th/th/index.php  Email:  crcf.justice@gmail.com  
 
มูลนิธิศูนยทนายความมุสลิม กรุงเทพมหานคร 
87/2 หอง 001 รามคําแหงซอย 2 เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
โทรศัพท 02 728 2207, โทรสาร 02 728 2207 Email: mac_muslim@hotmail.com  
 

มูลนิธิศูนยทนายความมุสลิมประจําจังหวัดปตตานี 
  8/9 ถนนยะรัง ซอยยะรัง 8 ต.จะบังติอ อ.เมือง จ.ปตตานี 94000 
  โทรศัพท/โทรสาร 073 332 439, โทรศัพทมือถือ086-4981549   
  Email: mac_muslim_pn@hotmail.com  
 
  มูลนิธิศูนยทนายความมุสลิมประจําจังหวัดยะลา 
  119/83 ม.9 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
  โทรศัพท/โทรสาร 073 242 210 โทรศัพทมือถือ 081 959 2046, 086 489 2210  
  Email: mac_muslim_yl@hotmail.com  
 

มูลนิธิศูนยทนายความมุสลิมประจําจังหวัดนราธิวาส 
  230/15 ม.13 ถ.โคกเคียน ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 
  โทรศัพท/โทรสาร 073 513 877 โทรศัพทมือถือ 081 314 1785 
 

มูลนิธิศูนยทนายความมุสลิมประจําจังหวัดสงขลา 
7 หมู 2 ต.บานนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130  
โทรศัพท  074-206683 โทรศัพทมือถือ 08-6289-4499 

 

เครือขายสงเสริมสิทธิและเขาถึงความยุติธรรม                                                                     

(Promoting Human Rights and Access to Justice Network: HAP)                                                             

14 ถนนสิโรรส 3 ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

 

 

http://www.crcf.or.th/th/index.php
mailto:crcf.justice@gmail.com
mailto:mac_muslim_yl@hotmail.com
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มูลนิธิยุติธรรมเพ่ือสันติภาพ  

 สํานักงาน กรุงเทพฯ 73/5 ซอยอิสรภาพ 11 ถนนอิสรภาพ ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600  

Website: http://justiceforpeace.org/ 

 
กลุมดวยใจ (Heart Support Group)  
1/3 ม.3 ต.สะบายอย อ.สะบายอย จ.สงขลา 90210 
โทรศัพท 074-306054 , 081-8098609 , 087-2894328 
Website: http://duayjaisupport.wordpress.com/ 
  
มูลนิธิเพ่ือสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา  
87 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท 02 277 6882 และ 02 277 6887 โทรสาร 02 265 4261และ 02 2776882 ตอ 108 
 คลินิกกฎหมายแรงงานแมสอด     

14/12 ถนนประสาทวิถีเดิม  ต.แมสอด อ.แมสอด จ.ตาก 63100     
โทรศัพท 055 535 994   โทรสาร  055 536 015  Email : chanidapa58@hotmail.com

 โครงการยุติธรรมเพ่ือแรงงานขามชาติ  มหาชัย      
93/200 มหาชัยวิลลา หมู 7 ต.ทาทราย  อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000     
โทรศัพทและโทรสาร 034 414087   มือถือ 086 756 0835   Email: ayemarcho7@gmail.com

 โครงการยุติธรรมเพ่ือแรงงานขามชาติ เชียงใหม     
71 ถนนสนามกีฬาซอย 1 ชุมชนอุนอารีซอย 4  ต.ศรีภูมิ  อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200     
โทรศัพทและโทรสาร 053 223077   มือถือ 085 0374327, 081 595 7578    
Email : yonlada@hrdfoundation.org 

 
มูลนิธิเพ่ือสุขภาพและการเรียนรูของแรงงานกลุมชาติพันธุ   
สํานักงานเชียงใหม ตูปณ. 7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200  
โทรศัพท 053 811202  โทรสาร 053 271 551  
สํานักงานแมสอด ตูปณ.120 อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 63110  
โทรศัพท 055 536 685   
E-mail: map@mapfoundationcm.org Media: < media@mapfoundationcm.org> 
Website: http://www.mapfoundationcm.org/map_th/  
Jesuit Refugee Service Asia-Pacific 
43 ซอยราชวิถี 12 อนุสาวรียชัยสมรภูมิเขตพญาไท กรุงเทพ 10400  
โทรศัพท 02 640 9590 Email: asiapacificrao@jrs.or.th  
Website: http://www.jrsap.org/about 
 

http://justiceforpeace.org/
http://duayjaisupport.wordpress.com/
mailto:chanidapa58@hotmail.com
mailto:chanidapa58@hotmail.com
mailto:chanidapa58@hotmail.com
mailto:ayemarcho7@gmail.com
mailto:ayemarcho7@gmail.com
mailto:ayemarcho7@gmail.com
mailto:yonlada@hrdfoundation.org
mailto:map@mapfoundationcm.org
mailto:media@mapfoundationcm.org
http://www.mapfoundationcm.org/map_th/
http://internationaljrs.com/managementcenter/asiapacificrao@jrs.or.th
http://www.jrsap.org/about
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Asylum access  
ชั้น 3 และชั้น 4  ตึกดีวา (Deva Building)  13  ซอยอินทมระ  35  
ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ดินแดง  กรุงเทพ 10400 โทรศัพท 2691.9231  
Email:  thailand@asylumaccess.org  
 
สมาคมศูนยรวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (IMPECT)   
252 หมู 2 ตําบลสันทรายนอย อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50210  
โทรศัพท 0-5339-8591และ 0-5349-2544 โทรสาร 0-5339-8592 
Email: info@impect.org,  
Website: www.impect.org 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ 
Email: statelesswatch@gmail.com Website: http://www.statelesswatch.org/ 
 
 
มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา   
129/1 หมู 4 ถนนปาง้ิว ซอย 4 ตําบลรอบเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 
โทรศัพท 053 758 658 โทรสาร 053 715696  
Email: hadf_cr@hadf1985.org  
Website: http://www.hadf1985.org 
 
Upland Holistic Development Project (UHDP) โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง  
121 หมู8 ตําบลแมนาวาง  อําเภอ แมอาย  จังหวัด เชียงใหม   50280  
โทรศัพท 053 473 221 โทรสาร 053 473 346  
Email: uhdpthailand12@gmail.com Website: http://uhdp.org/ 
สมาคมศูนยรวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท. / IMPECT) 

252 หมู 2 ต.สันทรายนอย อ.สันทราย จ.เชียงใหม โทรศัพท : 053  492544 โทรสาร : 053  398592  

Website: www. Impect.org 

มูลนิธิพัฒนางานผูสูงอายุ(FOPDEV)   
6 (338), ซอย 17, ถนนนิมมาเหมินทร, จ.เชียงใหม, 50200   
โทรศัพท 0-53215671,0-53215676 โทรสาร 0-5322-4616 
Website: http://fopdev.or.th/main/ 
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย   
อาคารชัยพฤกษ ถนนวิสุทธิกษัตริย แขวงบางขุนพรม เขตพระนคร กทม. 10200 
โทรศัพท 02 281 9280  
Email: office@tddf.co.th Website: www.tddf.co.th  

mailto:thailand@asylumaccess.org
mailto:info@impect.org
http://www.impect.org/
mailto:statelesswatch@gmail.com
http://www.statelesswatch.org/
mailto:hadf_cr@hadf1985.org
mailto:uhdpthailand12@gmail.com
http://uhdp.org/
http://fopdev.or.th/main/
mailto:office@tddf.co.th
http://www.tddf.co.th/
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มูลนิธิสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน   
109 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพ 10310 
 
มูลนิธิศักยภาพชุมชน  
1/546 ถนนนวลจันทร คลองกุม เขตบึงงกลุม กทม. 10230  
www.peoplesempowerment.org 
 
มูลนิธิเอ็มพลัส  
185/1 ถนนราชภาคินัย ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200 
โทรศัพท 053 214 073, 084 6106465 โทรสาร 053 214 073   
Website: http://www.mplusthailand.com 
 
มูลนิธิสงเสริมโอกาสผูหญิง  
สํานักงานนนทบุรี 57/60 ถนนติวานนท 11000 โทรศัพท 02 526 8311 โทรสาร 02 526 3294  
สํานักงานาเชียงใหม 322 หมูบานเชียงใหมแลนด ถนนชางคลาน อ.เมือง เชียงใหม 50101 
โทรศัพทและโทรสาร 053 282504 
Email: empower@cm.ksc.co.th , Website: http://www.empowerfoundation.org 
 
มูลนิธิเพ่ือความเขาใจเด็ก (FOCUS)  
หนวยประสานงานเพ่ือตอตานการคามนุษย ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย (TRAFCORD) 
ANTI-TRAFFICKING COORDNATION UNIT NORTHERN THAILAND 
ชั้น 5 อาคารอํานวยการ ศูนยราชการจังหวัด ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300 
สายดวนรับแจงเหตุ : 08-7174-5797 
Email : focus@focusthailand.org , Website: http://www.trafcord.org 
 
มูลนิธิผูหญิง  
295 ซอยจรัฐสนิทวงศ 62 บางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท 02 433 5149 โทรสาร 02 434 6774  
Website: http://www.womenthai.org/ 
 
  
สภาทนายความ 
7/89 อาคาร 10 ถนนราชดําเนินในกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
โทรศัพท 02 629 1430  
Email: admin@lawyerscouncil.or.th  Website: http://www.lawyers.in.th/new/index.php 
 
 

http://www.mplusthailand.com/
mailto:empower@cm.ksc.co.th
http://www.empowerfoundation.org/
mailto:focus@focusthailand.org
http://www.trafcord.org/
http://www.womenthai.org/
mailto:admin@lawyerscouncil.or.th
http://www.lawyers.in.th/new/index.php
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สมาคมทนายความแหงประเะทศไทย 
26 อาคาร 5 ถนนราชดําเนินกลาง เขตพระนคร แขวงบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร 10200 
โทรศัพท 02-6222331-2 โทรสาร  02-2241873 
Email: LAT.LAWYER@GMAIL.COM  Website: WWW.LAWYERASSN.ORG 
 
สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (Human Rights Lawyers Association) 
111 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท/โทรสาร 02-6930682 
Email : hrla2008@gmail.com  Website: http://www.naksit.org/ 

 
โครงการอินเตอรเน็ตเพ่ือกฎหมายประชาชน (iLaw)  
409 ชั้น 1 อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม ซอยโรหิตสุข ถนนรัชดา 14 เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 
ตู ปณ. 55 ปณฝ.สุทธิสาร กรุงเทพฯ 10321 
โทรศัพท  02 276 3676  โทรสาร 02 690 2712  
Email: ilaw@ilaw.or.th  Website: http://ilaw.or.th/ 
 
 
ศูนยพิทักษและฟนฟูสิทธิชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม  
199/332 หมู 2 ตําบลหนองจอม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
 
สมาคมสิทธิเสรีภาพประชาชน  
109 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย สามเสนนอก หวยขวาง กทม. 10310  
โทรศัพท 02 275 4231-2 โทรสาร 02 275 4230  
Email: uclthailand@gmail.com  Website: http://uclthailand.blogspot.com/ 
 
มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก 
143/109-111 หมูบานปนเกลาพัฒนา ซ.วัดสุวรรณคีรี ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร                       
เขตบางกอกนอย กทม.10700 
โทรศัพท 0-2433-6292,0-2435-5281,0-2884-6603 กด 0 โทรสาร 0-2435-5281 
Website: http://www.iamchild.org/site/ 
 

 

 

 

mailto:LAT.LAWYER@GMAIL.COM
http://www.lawyerassn.org/
http://www.naksit.org/
mailto:ilaw@ilaw.or.th
http://ilaw.or.th/
mailto:uclthailand@gmail.com
http://uclthailand.blogspot.com/
http://www.iamchild.org/site/
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มูลนิธิดวงประทีป  

เลขท่ี 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค คลองเตย กทม.10110  

โทรศัพท 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254  

E-mail: dpffound@ksc.th.com  

Website: http://www.dpf.or.th, http://www.facebook.com/dpffound 

 

มูลนิธิ14 ตุลา  

เลขท่ี 14/16 ถนนราชดําเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม.10200  

โทรศัพท 0-2622-1014-5 โทรสาร 0-2622-1016  

E-mail: oct14_f@hotmail.com Website: http://www.14tula.com/ 

 

มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน (มพย.) 

เลขท่ี 86 ซอยลาดพราว 110 (แยก2) ถนนลาดพราว แขวง/เขต วังทองหลาง กทม. 10310 

โทรศัพท 0-2935-3560-2 โทรสาร 0-2935-2721  

E-mail: sdfthai@gmail.com website: sdfthai.org 

 สํานักงานภาคเหนือ  

 เลขท่ี 77/1 หมู 5 ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200  

โทรศัพท /โทรสาร 0-5381-0683-4 

E-mail : sdf_cm@yahoo.com 

สํานักงานภาคอีสาน  

79 หมู 9 บานโคกสูง ตําบลสีชมพู อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 40220 

 

 

mailto:dpffound@ksc.th.com
http://www.dpf.or.th/
http://www.facebook.com/dpffound
http://www.14tula.com/
mailto:sdfthai@gmail.com
mailto:sdf_cm@yahoo.com
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สถาบันนโยบายศึกษา  
99/146 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท 0-2941-1832-3 โทรสาร 0-2941-1834 
E-mail: ipps_fpps@yahoo.com  Website: http://www.fpps.or.th  
 

มูลนิธิศูนยฮอทไลน 
145/6 อาคารฮอทไลนวิลลา ถ.วิภาวดีรังสิต 20 (ซ.ทรงสะอาด) แยก 6-1 จอมพล (ลาดยาว) จตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท 0-2276-2950 (วันจันทร-ศุกร 8.30-18.00 น.) โทรสาร 0-2691-4056-7 (24 ชม.) 

http://www.hotline.or.th 
 

ศูนยเชียงใหม ถ.ซุปเปอรไฮเวย (เชียงใหม-ลําปาง) ต.ไชยสถาน อ.สารภี เชียงใหม 50140 

โทรศัพท/โทรสาร 053-850-270 (วันจันทร-ศุกร 8.30-18.00 น.) 

 
มูลนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท(มยช.บางบอน)  
เลขท่ี 29 หมู 6 ซอยเอกชัย 89/4 ถนนเอกชัย แขวง/เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150  
โทรศัพท 0-2416-8073-4 โทรสาร 0-2894-2819  
Email: fry@fry1985.org  Website: http://www.fry1985.org 
 สํานักงานรอยเอ็ด (มยช.รอยเอ็ด) 
 เลขท่ี 143 หมู 5 บานคุยผง ตําบลเหลาหลวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด 45150  
 โทรศัพท/โทรสาร 0-43-547782-3  
 ตู ปณ.15 อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด 45150  
 

มูลนิธิเสฐียรโกเศศ – นาคะประทีป 
 เสมสิกขาลัย รามคําแหง เลขท่ี 29/15 ถนนรามคําแหง ซอยรามคําแหง 21 แขวงพลับพลา เขตวัง
ทองหลาง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.10310 
Email: semsikkha_ram@yahoo.com, Website: http://www.semsikkha.org 
โทรศัพท 0-2314-7385-6 โทรสาร 0-231-91856 
 

 

 

mailto:ipps_fpps@yahoo.com
http://www.fpps.or.th/
http://www.hotline.or.th/
mailto:fry@fry1985.org
http://www.fry1985.org/
mailto:semsikkha_ram@yahoo.com
http://www.semsikkha.org/
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Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD) 
189/3 Changklan Road Amphoe Muang Chiang Mai 50100 Thailand 

Phone: (66) 53 284527, 284856 Fax: (66) 53 280847 

E-mail: apwld@apwld.org Website: http://www.apwld.org 

 

สมาคม ไว.เอ็ม.ซี.เอ กรุงเทพฯ  

315/149 อาคารฟอรจูนคอนโดทาวน 1 ซ.สาธุประดิษฐ 19 ถ.สาธุประดิษฐ ชองนนทรี ยานนาวา  
กทม. 10120 
โทรศัพท 02-6743101-2, 02-6743105  โทรสาร 02-6743104   
Email: admin@ymcabangkok.com 
 

คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการพัฒนาสังคม แผนกยุติธรรมและสันติ (ยส.) 

144 (2492) ถนนประชาสงเคราะห ซอย 24 แขวง/เขต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400  

โทรศัพท 0-2275-7783, 0-2277-4625 โทรสาร 0-2692-4150   

Website: http://www.jpthai.org/ 

 

ศูนยพิทักษสิทธิหญิงบริการ  
มูลนิธิสงเสริมโอกาสผูหญิง 57/60 ถนนติวานนท 11000 
โทรศัพท 022568311 โทรสาร 025263294  
Email: badgirls@empowerfoundation.org 
Website: http://www.empowerfoundation.org 

 
มูลนิธิสงเสริมโอกาสผูหญิง (เชียงใหม)  
322 หมูบานเชียงใหมแลนด ถนนชางคลาน 
เมือง เชียงใหม 50101 โทร/แฟกซ  053282504 
Email: empower@cm.ksc.co.th 

 
 
 

mailto:apwld@apwld.org
http://www.apwld.org/
mailto:admin@ymcabangkok.com
http://www.jpthai.org/
http://www.empowerfoundation.org/
mailto:empower@cm.ksc.co.th


188 

 

มูลนิธิเขาถึงเอดส  
เลขท่ี 48/283 โครงการเซ็นเตอรเพลส ซอยรามคําแหง 104 ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสูง เชตสะพานสูง 
กทม. 102400 
โทรศัพท 0-2372-2113-4 โทรสาร 0-2372-2116 
 
 
มูลนิธิรักษไทย (สํานักงานกรุงเทพฯ) 
ท่ีอยู : 185 ถนนประดิพัทธ ซอยประดิพัทธ 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท 02-265-6888 โทรสาร 02-271-4467 
Email: info@raksthai.org Website: http://www.raksthai.org 
 
มูลนิธิคอลฟลดเพ่ือคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
เลขท่ี 1424/268 ถนนประชาสงเคราะห 16 แขวง/เขตดินแดง กทม.10400  
โทรศัพท 0-2276-1411, 0-2275-3104 โทรสาร 0-2275-1964  
Website: http://www.caulfield-blind.org/ 
 

มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.) 

12/22  ถนนเทศบาลสงเคาะห  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 
โทรศัพท 0-2591 1224-5 โทรสาร 0-2591-1099 
Website: http://www.whaf.or.th/?page_id=229 

 

มูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก 
สํานักงานใหญสวนกลาง  
เลขท่ี 979 ซ.จรัญสนิทวงศ 12 แขวงวัดทาพระ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ 10600 
โทรศัพท 0-2412-1196, 0-2412-0739, 0-2864-1421 โทรสาร 0-2412-9833 
Email: cpcrheadoffice@yahoo.com Website: http://www.thaichildrights.org/about/contact 

 
สํานักงานขาหลวงใหญเพ่ือสิทธิมนุษยชนแหงองคการสหประชาชาติ (UN Office of High 
Commissioner for Human Rights - UNOHCHR) 
อาคารสหประชาชาติ ชั้น 6 ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย  
โทรศัพท 02 288 1235 โทรสาร 02 288 3009  
Email: OHCHR.Bangkok@un.org 
Website: http://bangkok.ohchr.org, http://www.ohchr.org  
 

mailto:info@raksthai.org
http://www.raksthai.org/
http://www.caulfield-blind.org/
http://www.whaf.or.th/?page_id=229
mailto:cpcrheadoffice@yahoo.com
http://www.thaichildrights.org/about/contact
mailto:OHCHR.Bangkok@un.org
http://bangkok.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/
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แอมแนสตี้ อินเตอรเนช่ันแนล ประเทศไทย (AI Thailand: Amnesty International Thailand) 
90/24 ซอยดวงพร ถนนลาดพราว ซอย 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท 02 513-8745, 02 513-8754 โทรสาร 02 939-2534 
Email: info@amnesty.or.th  Website: www.amnesty.or.th 
 
สถาบันสิทธิมนุษยชนแหงเอเชีย (Asian Institute for Human Rights: AIHR) 
87 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย สามเสนนอก หวยขวาง กทม. 10310  
โทรศัพท 02 277 6882 และ 02 277 6887 โทรสาร 02 265 4261และ 02 2776882 ตอ 108 
Website: http://aihr.info/ 
 

 

 

 

 

 

mailto:info@amnesty.or.th
http://www.amnesty.or.th/
http://aihr.info/
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บทท่ี 5 แหลงขอมูลดานสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  
 

5.1 แหลงขอมูลระดับนานาชาติ  
 
International Instruments 
General Comments by the Committee on Civil Political Rights  
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&Trea
tyID=8&DocTypeID=11 
 
General Comments by the Committee on the Elimination of Racial Discrimination 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&Trea
tyID=6&DocTypeID=11 
 
General Comments by the Committee Against Torture 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&Trea
tyID=1&DocTypeID=11 
 
 
UN Monitoring Mechanisms 
 
Treaty Bodies 
Database of reports submitted to Treaty Bodies 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en 
 
Universal Periodic Review 
Universal Periodic Review – Reports Pertaining to Thailand  
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/THSession12.aspx 
 
Special Mechanisms 
Working Group on Arbitrary Detention 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspx 
 
Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/DisappearancesIndex.aspx 
 
Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Executions/Pages/SRExecutionsIndex.aspx 
 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTypeID=11
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTypeID=11
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=6&DocTypeID=11
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=6&DocTypeID=11
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=1&DocTypeID=11
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=1&DocTypeID=11
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/THSession12.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/DisappearancesIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Executions/Pages/SRExecutionsIndex.aspx
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Special Rapporteur on right to freedom of peaceful assembly and of association 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/SRFreedomAssemblyAss
ociationIndex.aspx 
 
Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of 
opinion and expressions  
http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx 
 
Special Rapporteur on freedom of religion or belief 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/FreedomReligionIndex.aspx 
 
Special Rapporteur on the situation of human rights defenders 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx 
 
Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Judiciary/Pages/IDPIndex.aspx 
 
Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/SRIndigenousPeoples/Pages/SRIPeoplesInde
x.aspx 
 
Special Rapporteur on the human rights of internally displaced persons  
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IDPersons/Pages/IDPersonsIndex.aspx 
 
Special Rapporteur on the human rights of migrants 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/SRMigrantsIndex.aspx 
 
Independent expert on minority issues 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/IExpert/Pages/IEminorityissuesIndex.aspx 
 
Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, 
xenophobia and related intolerance 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Racism/SRRacism/Pages/IndexSRRacism.aspx 
 
Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights while 
countering terrorism 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx 
 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/SRFreedomAssemblyAssociationIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/SRFreedomAssemblyAssociationIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/FreedomReligionIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Judiciary/Pages/IDPIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/SRIndigenousPeoples/Pages/SRIPeoplesIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/SRIndigenousPeoples/Pages/SRIPeoplesIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IDPersons/Pages/IDPersonsIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/SRMigrantsIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/IExpert/Pages/IEminorityissuesIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Racism/SRRacism/Pages/IndexSRRacism.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx
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Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx 
 
Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Trafficking/Pages/TraffickingIndex.aspx 
 
Working Group on the issue of discrimination against women in law and in practice 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx 
 
Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx 
 
 
5.2 แหลงขอมูลระดับอาเซียน (ASEAN) 
 
ASEAN Human Rights Declaration (ภาษาอังกฤษ) 
http://www.asean.org/news/asean-statement-communiques/item/asean-human-
rights-declaration 
 
ปฎิญญาอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน (ภาษาไทย) 
http://www.consular.go.th/main/contents/files/news-20130729-140558-795054.pdf 
 
ASEAN Declaration on the Promotion and Protection of Rights of Migrant Workers 
http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/asean-
declaration-on-the-protection-and-promotion-of-the-rights-of-migrant-workers-3 
 
ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights 
http://aichr.org/?doing_wp_cron=1378089680.4303250312805175781250 
 
ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and 
Children (ACWC) 
http://www.asean.org/communities/asean-socio-cultural-community/category/acwc 
 
ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the 
Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (ACMW) 
http://www.asean.org/communities/asean-political-security-
community/item/statement-of-the-establishment-of-the-asean-committee-on-the-

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Trafficking/Pages/TraffickingIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Trafficking/Pages/TraffickingIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx
http://www.asean.org/news/asean-statement-communiques/item/asean-human-rights-declaration
http://www.asean.org/news/asean-statement-communiques/item/asean-human-rights-declaration
http://www.consular.go.th/main/contents/files/news-20130729-140558-795054.pdf
http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/asean-declaration-on-the-protection-and-promotion-of-the-rights-of-migrant-workers-3
http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/asean-declaration-on-the-protection-and-promotion-of-the-rights-of-migrant-workers-3
http://aichr.org/?doing_wp_cron=1378089680.4303250312805175781250
http://www.asean.org/communities/asean-socio-cultural-community/category/acwc
http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/statement-of-the-establishment-of-the-asean-committee-on-the-implementation-of-the-asean-declaration-on-the-protection-and-promotion-of-the-rights-of-migrant-workers
http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/statement-of-the-establishment-of-the-asean-committee-on-the-implementation-of-the-asean-declaration-on-the-protection-and-promotion-of-the-rights-of-migrant-workers
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implementation-of-the-asean-declaration-on-the-protection-and-promotion-of-the-
rights-of-migrant-workers 
 
กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ 
http://www.mfa.go.th/asean/ 
 
 
5.3 แหลงขอมูลดานสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  

 
ศาลรัฐธรรมนูญ 
http://www.constitutionalcourt.or.th/ 
 
ศาลยุติธรรม  
http://www.coj.go.th/ 
 
ศาลปกครอง 
http://www.admincourt.go.th/ 
 
สํานักงานผูตรวจการแผนดิน  
http://www.ombudsman.go.th/10/index1.asp 
 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
http://www.nhrc.or.th/ 
 
ความรูเรื่องสิทธิมนุษยชน ในเวปไซตของ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
http://www.nhrc.or.th/2012/wb/th/contentpage.php?id=23&menu_id=2&groupID=2&s
ubID=21 
 
กระทรวงการตางประเทศ 
http://www.mfa.go.th/humanrights/ 
 
 
กรมคุมครองสิทธิเสรีภาพของ 
http://www.rlpd.moj.go.th/rlpdnew/index.php/2012-06-20-06-19-42/2012-06-20-06-
20-47/2012-07-24-08-31-51 

http://www.mfa.go.th/asean/
http://www.constitutionalcourt.or.th/
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