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คํำานํํา 

ภายหลงัทีอ่งค์การสหประชาชาตไิดม้มีติ
รบัรองปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินษุยชน (The 
Universal Declaration of Human Rights) 
เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๙๑ และมีมติ 
ประกาศใหว้นัที ่๑๐ ธนัวาคมของทกุป ีเปน็วนัสทิธิ
มนษุยชนสากล (Human Rights Day) ทัว่โลก 
ได้ให้ความสํำาคัญกับวันดังกล่าว โดยจัดให้มี
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
สร้างความตระหนัก และส่งเสริมให้ประชาชน
เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนยิ่งขึ้น 

ประเทศไทยเปน็ประเทศหนึง่ทีร่ว่มรบัรอง
ปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินษุยชน และไดร้ะบ ุ
เรื่องสิทธิมนุษยชนไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็น
หลักประกนัวา่ ทกุคนจะไดร้บัความคุ้มครองใหม้ี
ชวีติความเปน็อยูอ่ย่างเหมาะสมแกค่วามเปน็มนษุย์ 
นอกจากนียั้งกํำาหนดใหว้นัที ่๑๐ ธนัวาคม เปน็
วนัรฐัธรรมนญูดว้ย เนือ่งจากเปน็วนัพระราชทาน
รฐัธรรมนญูฉบบัแรกเมือ่ป ีพ.ศ. ๒๔๗๕ หาก
นับแต่วันดังกล่าวเป็นต้นมาก็ถือว่าเป็นปีที่ ๗๘ 



ทีป่ระเทศไทยมกีารปกครองระบอบประชาธปิไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในฐานะองค์กรที่จัดต้ังขึ้นตามรัฐธรรมนูญ 
เพื่อทํำาหน้าที่ส่งเสริมการเคารพและการปฏิบัติ
ตามหมครองสิทธิมชาชนทั่วไป ประกอบกับ 
เนื้อหาของการจัดงานสาระทางวิชาการ และมี
ประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่อง 
สทิธมินษุยชน สํำานกังานคณะกรรมการสทิธมินษุย
ชนแห่งชาติจึงได้จัดทํำาหนังสือ “ส่งเสียงดังๆ 
หยุดย้ัง การเลอืกปฏบิตั”ิ (Speak Up…Stop 
Discrimination) ประมวลสรปุงานวันสทิธมินษุยชน 
สากล ๑๐ ธนัวาคม ประจํำาป ี๒๕๕๓ ขึน้เพือ่
เปน็ประโยชนใ์นการสง่เสรมิและเผยแพรค่วามรู ้
ด้านสิทธิมนุษยชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป
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สิทธิมนุษยชน
Human rights

สทิธมินษุยชน (Human rights)  
สิทธิที่ บุ คคลมี ในฐานะที่ เ กิ ดมา 
เปน็มนษุย ์พระราชบญัญตัคิณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
กํำา หนดไว้ว่าสิทธิมนุษยชน คือ ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์สิทธิ เสรีภาพและ 
ความ เสมอภาคของบุ คคลที่ ไ ด้ รั บ 
การรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ
แหง่ราชอาณาจกัรไทย หรอืตามกฎหมาย
ไทย หรอืตามสนธสิญัญาทีป่ระเทศไทย
มีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม

สิทธิที่ติดตัว
• สิทธิในร่างกายของตน สิทธิ

ในชีวิต
สทิธทิีติ่ดตาม (สทิธติามกฎหมาย) 

ในฐานะทีเ่ปน็พลเมอืงของประเทศ นัน้ ๆ   
• สิทธิทางการศึกษา
• สิทธิในสุขภาพ
• สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
เป็นต้น



สิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา
ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย
พ.ศ.๒๕๕๐
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา และกฎหมายอื่นๆ

สทิธเิขา้ถงึกระบวนการ
ยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก 
รวดเร็วและทั่วถึง

ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า 
ผู้ต้องหาหรือจํำาเลยไม่มีความผิด 

ก่อนมีคํำาพิพากษาถึงที่สุดว่าบุคคลใด 
ได้กระทํำาความผิดจะปฏิบัติบุคคลนั้นต่อเสมือน
เป็นผู้กระทํำาความผิดมิได้

การจับและการคุมขังบุคคลจะกระทํำา
มไิด ้เว้นแต่มคีํำาสัง่หรอืหมายของศาล หรอืมเีหตุ 
อย่างอื่นตามกฎหมาย
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ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จํำาเลย และพยาน 
ในคดีอาญา มีสิทธิ ได้ รับความ คุ้มครอง 
และความชว่ยเหลือทีจ่ํำาเปน็และเหมาะสมจากรฐั

ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา โจทก์ จํำาเลย 
คู่กรณี ผู้มีส่วนได้เสีย หรือพยานในคดีมีสิทธิ
ได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในการดํำาเนินการ 
ตามกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิในการ 
ไดร้บัการสอบสวนอยา่งถกูตอ้ง รวดเรว็เปน็ธรรม 
และการไม่ให้ถ้อยคํำาเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง

ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจํำาเลยมีสิทธิ
ไดร้บัการสอบสวนหรอืการพจิารณาคดทีีถ่กูต้อง 
รวดเร็วและเป็นธรรม โอกาสในการต่อสู้คดี 
อย่างเพียงพอ การตรวจสอบหรือได้รับทราบ 
พยานหลักฐานตามสมควรการได้ รับ 
ความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ 
และการไดร้บัการปลอ่ยตวัช่ัวคราว



เดก็ เยาวชน สตร ีผูส้งูอายุ หรอืผูพ้กิาร
หรือทุพพลภาพ ย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครอง
ในการดํำาเนนิกระบวนพจิารณาคดอีย่างเหมาะสม 
และย่อมมสีทิธไิดร้บัการปฏบิติัทีเ่หมาะสมในคดี
ที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ

ผู้ต้องหา
บุคคลผู้ถูกหาว่าได้กระทํำา

ความผดิ แตย่งัมไิดถ้กูฟอ้งตอ่ศาล

จํำาเลย
บุคคลผู้ถูก ฟ้องต่อศาล 

โดยข้อหาว่าได้กระทํำาความผิด

  ผู้เสียหาย
บุ ค คลผู้ ไ ด้ รั บ 

ความเสียหายจากการ 
กระทํำาความผิด
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สิทธิของผู้ต้องหา

ชั้นจับกุม
แจ้ง หรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งญาติ 

หรอืผูท้ีผู่ต้้องหาไวว้างใจ ถงึการจบักมุและสถาน
ที่ที่ถูกควบคุม

โดยเจ้าหน้าที่ตํำารวจผู้จับกุม มีหน้าที่
แจ้งสิทธิให้ทราบ
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ชั้นรับมอบตัว
พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ

เป็นการเฉพาะตัว
ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจ 

เข้าฟังการสอบสวน
ได้รับการเย่ียมหรือติดต่อกับญาติได้

ตามสมควร
ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิด

การเจ็บป่วย
โดยพนกังานฝา่ยปกครอง หรอืเจา้หนา้ที ่

ตํำารวจซึ่งรับมอบตัวมีหน้าที่แจ้งสิทธิให้ทราบ

 

ช้ันสอบสวน
ผู้ ต้ อ งห า มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ 

การสอบสวนด้วยความรวดเร็ว 
ต่อเนื่อง และเป็นธรรม

พนกังานสอบสวนตอ้งใหโ้อกาสผูต้้องหา
ที่จะแก้ข้อหา และที่จะแสดงข้อเท็จจริงอันเป็น
ประโยชน์แก่ตนได้



ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิตหรือ 
ผู้ต้องหามีอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ในวันที่พนักงาน
สอบสวน แจง้ขอ้กลา่วหา กอ่นเริม่ถามคํำาใหก้าร 
ใหถ้ามวา่ผูต้อ้งหามทีนายความหรอืไม ่หากไมม่ี
ให้รัฐจัดหาทนายความให้

พนักงานสอบสวนมีหน้าที่แจ้งสิทธิ 
ให้ผู้ต้องหาทราบก่อนสอบสวนว่า

ผู้ ต้ อ ง ห า มี สิ ท ธิ ที่ จ ะ
ให้การหรือไม่ก็ได้ หากให้การ 
ถ้อยคํำานั้นอาจใช้เป็นหลักฐาน 
ในการพิจารณาคดีได้

ผู้ ต้ อ ง ห า มี สิ ท ธิ ใ ห้  
ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจ
เข้าฟังการสอบปากคํำาได้

ถ้าพนักงานสอบสวนไม่เตือนผู้ต้องหา
เสียก่อนจะจดคํำาพยาน ถ้อยคํำานั้น ย่อมไม่อาจ
ใชเ้ปน็หลักฐานในชัน้พจิารณาได ้เพราะไมช่อบ 
ด้วยกฎหมาย
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พนักงานสอบสวนไม่มีอํำานาจบังคับให้
ผู้ต้องหาให้ถ้อยคํำา จะทํำาได้เพียงแต่บันทึกว่า 
ผู้ต้องหาไม่เต็มใจให้การชั้นสอบสวน หรือ 
ขอให้การชั้นศาล

ผู้ต้องหาอาจจะต้ังทนายหรือบุคคลอื่น 
ที่ไม่ใช่ทนาย เช่น พ่อแม่ ญาติมิตร เข้าร่วม 
นัง่ฟังการสอบสวน ต่อหนา้ พนกังานสอบสวนได ้
เพือ่เปน็หลักประกนัว่าจะไมม่ใีครขม่ขู ่หลอกลวง 
ให้ผู้ต้องหาให้การเช่นนั้น

ผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน ๑๘ ปี 
จะต้องแยกให้มีการสอบสวน เป็นส่วนสัด 
ในสถานที่ที่เหมาะสมสํำาหรับเด็ก และให้มี 
นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคล 
ที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการร่วมอยู่ด้วย
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สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

พนักงานสอบสวนต้องไม่ล่อลวง ขู่เข็ญ 
หรอืใหส้ญัญากบัผูต้้องหา เพือ่จงูใจใหผู้ต้้องหา
ให้การอย่างใด ๆ ในเรื่องที่ต้องหานั้น

คํำาให้การที่ผู้ต้องหากระทํำาภายใต้ภาวะ
ครอบงํำาเชน่นัน้ ย่อมไมอ่าจใช้ยันในช้ันพจิารณาได ้
(ป.วิอาญา มาตรา ๑๓๕)

สทิธทิีจ่ะไดร้บัการปลอ่ยตวั 
ชั่ วคราวในระหว่ างสอบสวน 
โดยจะตอ้งไมถ่กูเรยีกหลกัประกนั 
จนเกินควรแก่กรณี

หากไม่ปล่อยชัว่คราวจะต้องแจ้งเหตุนั้น
ให้ผู้ต้องหาทราบด้วย

ในช้ันสอบสวน พนักงานสอบสวน 
มีอํำานาจขังได้แค่ ๔๘ ชั่วโมง (๒ วัน) นับแต่ 
วันถูกจับกุม ซึ่งมีสิทธิขอให้ปล่อยชั่วคราว 
(ประกันตัว) ต่อพนักงานสอบสวนได้หาก 
เมื่อครบ ๔๘ ชั่วโมง (๒ วัน) แล้วเจ้าหน้าที่
พนักงานสอบสวนจะขออํำานาจฝากขัง ต่อศาล
เมื่อศาลขังแล้ว จะต้องยื่นขอประกันตัวต่อศาล



๑๕

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สิทธิของจํำาเลย

ได้รับการพิจารณาด้วยความรวดเร็ว 
ต่อเนื่องและเป็นธรรม

แต่งทนายความแก้ต่างในชั้นไต่สวน 
มูลฟ้องหรือช้ันพิจารณาในศาลช้ันต้นตลอดจน 
ชั้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา

ปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็น
ทนายความเป็นการเฉพาะตัว

ตรวจดูสิ่ งที่ ย่ืนเป็นพยานหลักฐาน 
และคัดสํำาเนาหรือถ่ายรูปสิ่งนั้น ๆ

ตรวจดูสํำานวนการไต่สวนมูลฟ้องหรือ 
พิจารณาของศาล และคัดสํำํำาเนาหรือขอรับ 
สํำาเนาที่รับรองว่าถูกต้อง โดยเสียค่าธรรมเนียม 
เว้นแต่ศาลจะมีคํำาสั่งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม



๑๖

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตรวจหรือคัดสํำาเนาคํำาให้การของตน 
ในชั้นสอบสวน หรือเอกสารประกอบคํำาให้การ
ของตน

ไดร้บัค่าทดแทนและค่าใชจ้า่ย หากจํำาเลย 
มิได้เป็นผู้กระทํำาความผิดหรือการกระทํำาของ 
จํำาเลยไมเ่ปน็ความผดิ (พระราชบญัญติัคา่ตอบแทน
ผูเ้สยีหายและค่าทดแทนและค่าใชจ้า่ยแกจ่ํำาเลย
ในคดอีาญา พ.ศ.๒๕๔๔) โดยย่ืนหลกัฐานได้
ที่สํำานักงานยุติธรรมจังหวัด

การปล่อยชั่วคราว

การประกนัตัวผูต้้องหาม ี๓ ขัน้ตอน คอื 
(ร.ธ.น.มาตรา ๔๐(๗)ป.วิ.อ.มาตรา ๑๐๖)

๑) ชั้นพนักงานสอบสวน
๒) ชั้นอัยการ
๓) ชั้นศาล

ชั้นพนักงานสอบสวน
ถา้พนกังานสอบสวนฝากขงัหรอืผดัฟ้อง

ต่อศาล ผู้ต้องหาย่อมมีสิทธิขอปล่อยชั่วคราว 
ต่อศาลและขอได้ทุกครั้งที่พนักงานสอบสวน 
หรืออัยการขอฝากขังหรือผัดฟ้องต่อศาล



๑๗

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ชั้นอัยการ
เมือ่ผูต้อ้งหาย่ืนขอปล่อยชัว่คราวตอ่อยัการ 

อัยการมีสิทธิให้ประกันตัว หากพนักงาน 
สอบสวนขังผู้ต้องหายังไม่ครบ ๔๘ ชั่วโมง 
(๒ วัน)

หากครบ ๔๘ ช่ัวโมง (๒ วนั) อยัการ
ต้องขออํำานาจศาลฝากขัง เมื่ออัยการฝากขัง 
ต่อศาล ผู้ต้องหาต้องขอปล่อยชั่วคราวต่อศาล



๑๘

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สิทธิของผู้เสียหาย
และพยาน

สิทธิได้รับความคุ้มครองและความ 
ช่วยเหลือที่จํำาเป็นจากรัฐ

ผู้เสียหายที่เป็นหญิง ในคดีความผิด
เกี่ยวกับเพศ มีสิทธิให้พนักงานสอบสวนหญิง
เป็นผู้สอบสวน

ผู้ เสียหายหรือพยานที่ เป็นเด็กอายุ 
ไม่เกิน ๑๘ ปี มีสิทธิได้รับการถามปากคํำา 
แยกเป็นส่วนสัด ในสถานที่เหมาะสมสํำาหรับ
เด็ก โดยมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 
บุคคลที่ เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการ 
ร่วมอยู่ด้วย

พนักงานสอบสวนมีหน้าที่แจ้งสิทธิ 
ดังกล่าว

ผู้เสียหายหรือพยานมีสิทธิชี้ตัวผู้ต้องหา
ในสถานที่เหมาะสม และมีการป้องกันไม่ให้ 
ผู้ต้องหามองเห็นผู้ชี้ตัว



ผู้ เสียหายหรือพยานที่ เป็นเด็กอายุ
ไม่เกิน ๑๘ ปี มีสิทธิให้มีนักจิตวิทยาหรือ 
นักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่ เด็กร้องขอ 
และพนักงานอัยการร่วมอยู่ด้วย ในการชี้ตัว 
ผู้ต้องหาในสถานที่เหมาะสม และมีการป้องกัน
ไม่ให้ผู้ต้องหามองเห็นผู้ชี้ตัว

ผูเ้สยีหาย หรอื ผูบ้พุการ ีผูส้บืสนัดาน 
สามีหรือภริยาเฉพาะแต่ในความผิดอาญา 
ซึ่งผู้เสียหายถูกทํำาร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บ 
จนไม่สามารถจะจัดการเองได้ สามารถได้รับ 
ค่าตอบแทน ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทน 
ผูเ้สยีหายและค่าทดแทนและค่าใชจ้า่ยแกจ่ํำาเลย
ในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔  หากมิได้มีส่วนร่วม
ในการกระทํำาความผดิ โดยยืน่เรือ่งไดท้ีส่ํำานกังาน
ยุติธรรมจังหวัด (ภายใน ๑ ปี นับแต่รู้ถึง 
การกระทํำาความผิด)

พยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน ๑๘ ปี 
มีสิทธิให้ถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคม 
สงเคราะห์ ในการสืบพยานในชั้นศาล

พยาน มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ในชั้น
พนักงานสอบสวน อัยการ และชั้นศาล

๑๙

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



พยาน มสีทิธไิดร้บัความคุ้มครอง ภายใต ้
ความสมคัรใจ ตามพระราชบญัญตัคุ้ิมครองพยาน
ในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๖ 

ในกรณทีีพ่ยานอาจไมไ่ดร้บั
ความปลอดภยั พนกังานผูม้อีํำานาจ
สบืสวนคดอีาญา พนกังานผูม้อีํำานาจ 
สอบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มี 
อํำานาจฟ้องคดีอาญา ศาล หรือ
สํำานักงานคุ้มครองพยานแล้วแต่
กรณ ีอาจจดัใหพ้ยานอยูใ่นความ
คุม้ครองตามทีเ่หน็เปน็การสมควร 
หรือตามที่พยานหรือบุคคลอ่ืนใด 
ซึ่งมีประโยชน์เกี่ยวข้องได้ร้องขอ

๒๐

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



๒๑

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ก ารคุ้ มครองให้พยาน 

ได้รับความปลอดภัย ให้รวมถึง 

การจัดให้พยานอยู่ในสถานที่ 

ที่ ป ล อ ดภั ย  เ ว้ น แ ต่ พ ย า น

จ ะ ไ ม่ ใ ห้ ค ว า ม ยิ น ย อมแล ะ

การปกปิดมิให้มีการเปิดเผย 

ช่ือตัว ชื่ อสกุล ที่ อยู่ ภาพ 

หรือข้อมูลอย่ างอื่นที่สามารถ 

ระบตุวัพยานได ้ ทัง้นี ้ตามความ

เหมาะสมแก่สถานะและสภาพ 

ของพยาน และลักษณะของคดี

อาญาที่เกี่ยวข้อง



สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน 
ของพยาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ 
ใกล้ชิดกับพยาน มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง

ในกรณีที่ ส ามี ภริย า 

ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยาน 

หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ 

ใกล้ชิ ดกับพยานซึ่ งมีผลต่ อ 

การที่พยานจะมา เป็นพยาน 

อาจไม่ ได้ รั บความปลอดภัย 

และพยานได้ขอร้องให้เจ้าหน้าที่ 

ที่เกี่ยวข้องพิจารณานํำามาตรการ 

ทัว่ไปในการคุ้มครองพยาน 

ม า ใช้ บั ง คั บ แก่ บุ ค คล 

ดงักลา่วไดต้ามความจํำาเปน็ 

ที่ เห็นสมควร เว้นแต่

บุคคลดังกล่าวจะไม่ให้ 

ความยินยอม

 

๒๒

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



นอกจากสทิธต่ิาง ๆ  ขา้งตน้ รฐัธรรมนญู 
พ.ศ.๒๕๕๐ และกฎหมายอ่ืน ๆ  ยังไดคุ้้มครอง
สิทธิบุคคล ตามหลักสิทธิมนุษยชน ไว้หลาย
ประการด้วยกัน กล่าวคือ

• สิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
โดยมสีทิธทิีจ่ะไมถ่กูกระทํำา ทรมาน ทารณุกรรม 
หรือถูกลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ าย หรือ 
ไร้มนุษยธรรม

•• สทิธทิีจ่ะไดร้บัการคุ้มครองจากการ 
จับคุมขัง และค้น



คํำา อธิบายความหมายของเครื่องหมาย

รูปทรงดอกบัว คือ ความมีคุณธรรม ความเอื้ออาทร

ระหว่างเพือ่นมนษุย์อนัเปน็จรยิวัตรอันดงีามของคนไทย

                                  

รูปคนล้อมเป็นวงกลม คือ การสร้างพลังความร่วมมือ

กับทุกภาคส่วนสังคม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม 

สทิธมินษุยชนใหเ้ปน็สว่นสํำา คัญในกระบวนการพฒันา 

ประเทศ

                                 

รูปมือ คือ การร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม

ทัง้ในระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ ในการโอบอุม้ 

คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพ 

ด้วยหลักแห่งความเสมอภาคและภราดรภาพ

สีนํำ้ํำํำาเงิน คือ สี ของความ เชื่ อมั่ นของประชาชน

และทุกภาคส่วนของสังคม

 คือ ความมุ่งมั่น อดทนในการทํำา งาน

เพื่อประชาชน

 คือ ความสามัคคี และการประสานพลัง

อยา่งหนกัแนน่จากทกุภาคสว่นของสงัคม เพือ่เสรมิสรา้ง 

วัฒนธรรม สิทธิอื่น ๆ ในสังคมไทย


