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คำานำา
ศาสตราจารย์ ดร. อมรา  พงศาพิชญ์

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตระหนักถึงภารกิจใน 
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของมนุษย์ทุกคน การจัดทำาหนังสือ 
ประมวลศัพท์สิทธิมนุษยชนจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจรวมทั้งความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนของประชาชนทั่วไป 
ที่รู้ภาษาไทย ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันเอกสารภาษาไทยมีจำานวนจำากัด 
คณะกรรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเห็นว่าหนังสือประมวล
ศัพท์สิทธิมนุษยชน น่าจะเป็นหนังสือชุดแรก ๆ ที่คณะกรรมการต้องให้ 
การสนับสนุนในการจัดพิมพ์

หนงัสอืประมวลศพัทส์ทิธมินษุยชนเลม่นีเ้ปน็เลม่ทีส่อง ทีค่ณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดทำาขึ้น การประมวลศัพท์ชุดแรกผู้จัดทำา 
ได้เลือกศัพท์ที่ เป็นพื้นฐานเบื้องต้นก่อน การประมวลศัพท์ชุดที่สอง 
เป็นการเพิ่มศัพท์ในหมวดกระบวนการยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนศึกษา 
โดยศัพท์ในหนังสือประมวลศัพท์สองเล่มจะไม่ซ้ำากัน

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาตขิอขอบคณุ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
วิชัย ศรีรัตน์ แห่งศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา สาขาวิชา
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและคณะ ที่ได้รับดำาเนินการ 
จัดทำา และขอขอบคุณ “คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจการจัดทำาประมวล
คำาศพัทแ์ละความรูด้า้นสทิธมินษุยชน เลม่ 2” ทีไ่ดส้ละเวลาอนัมคีา่พจิารณา
ศัพท์โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคาดว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานทางด้านสิทธิมนุษยชน โดยจะช่วยให้กลุ่มเป้าหมาย 
มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง สามารถปฏิบัติงานและมีส่วนร่วม 
ในงานสิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจะเป็นประโยชน์ 
ต่อนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจด้วย

 (ศาสตราจารย์ ดร. อมรา  พงศาพิชญ์)
 ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 พฤกษภาคม 2556
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คำานำา
ศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หนังสือประมวลศัพท์สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
และสทิธมินษุยชนศกึษา เลม่ 2 เกดิจากความตัง้ใจของสำานกังานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ต้องการสร้างความเข้าใจความหมาย และเนื้อหา 
ของถ้อยคำาภาษาต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 
แก่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกันก็เป็นการเผยแพร่ความรู้ 
ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับบุคคลทั่วไป ดังนั้น ประมวลศัพท์จึงมิใช่เป็นเพียง
การแปลศัพท์ แต่คณะผู้เขียนได้อธิบายศัพท์ให้ครอบคลุมความหมาย 
อย่างกว้างในขณะเดียวกันก็พยายามเชื่อมโยงเนื้อหาเข้าสู่บริบทของ 
สิทธิมนุษยชน 

มีความยากลำาบากในการจัดทำาหนังสือเล่มนี้หลายประการเนื่องจาก
ศัพท์ที่ปรากฏในหนังสือนี้ส่วนใหญ่เป็นศัพท์ทางด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน 
ซึ่งเป็นศัพท์เทคนิค ทำาให้มีความหมายเฉพาะ อันอาจจะต่างจากความเข้าใจ
ทัว่ไป นอกจากนัน้ฐานความผดิ กระบวนการ ชือ่ตำาแหนง่บคุคล หรอืองคก์ร 
ต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมของกฎหมายบางประเทศ หรือของ
กฎหมายบางระบบ มีรายละเอียดแตกต่างกันยากที่จะหาจุดร่วมที่อธิบาย 
ให้ครอบคลุมความทั้งหมดได้ ทำาให้การใช้ภาษาตาม “ภาษากฎหมายไทย”
เพื่อนิยามศัพท์คำาหนึ่ง อาจไม่ตรงกับความหมายในภาษากฎหมายของภาษา
อังกฤษได้ทั้งหมด เช่น คำาว่า “BILL OF INDICTMENT – คำาฟ้องในชั้น
ไต่สวนมูลฟ้อง” หรือ การที่กฎหมายไทยไม่ได้แยกความแตกต่างระหว่าง 
Lawyer, Solicitor และ Attorney เป็นต้น
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อยา่งไรกต็ามคณะผูเ้ขยีนไดศ้กึษา คน้ควา้ขอ้มลูเพือ่ใหไ้ดค้วามหมาย 
ที่ถูกต้องและชัดเจนที่สุด ในขณะเดียวกันก็ต้องให้กระชับที่สุด ซึ่งเชื่อว่า 
หนงัสอืเลม่นีจ้ะใหค้วามรูเ้กีย่วกบัสทิธมินษุยชนทีเ่กีย่วกบักระบวนการยตุธิรรม
และด้านสิทธิมนุษยชนได้ อย่างน้อยที่สุดก็เป็นพื้นฐานสำาหรับการดำาเนินงาน
ของผู้ปฏิบัติงานด้านนี้

คณะผู้เขียนขอขอบคุณคณะกรรมการพิจารณาศัพท์ของโครงการนี้ 
โดยเฉพาะศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์ หรยางกูร และรองศาสตราจารย์
ดร. วไล  ณ ป้อมเพชร ที่ได้ให้ความรู้ ชี้แนะความหมายและช่วยให้
ความเห็นให้ได้ความหมายกระชับและชัดเจน ศาสตราจารย์ ดร. อมรา
พงศาพิชญ์ ประธานคณะอนุกรรมการฯ ที่ให้ความสำาคัญกับโครงการนี้
โดยการเข้าประชุมทุกครั้งตลอดการประชุมพิจารณาศัพท์ ทั้งยังให้ความรู้
ด้านสังคมวิทยาของศัพท์ที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เขียน

โครงการนี้จะสำาเร็จมิได้เลยถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือประสานงาน 
และอำานวยความสะดวกจาก คุณสุพัฒตรา ลิมปะพันธุ์ ผู้อำานวยการ
สำานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และ คุณกฤษณา ศรีสุวรรณ
เจ้าหน้าที่สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตลอดระยะ
เวลา และยังช่วยเหลือในการร่วมพิจารณา และตรวจภาษาอย่างละเอียด 
ตลอดการประชุม ที่ศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ขอขอบคุณ 
คุณทิพวรรณ  ประเสริฐทรัพย์ และ คุณนฤมล  เหลืองคุณวัฒน์ ที่ช่วย
ประสานงานโครงการ

ท้ายที่สุด คณะผู้เขียนยินดีน้อมรับความผิดพลาดและข้อเสนอแนะ 
จากผู้อ่านเพื่อนำามาปรับปรุงในการจัดทำาครั้งต่อ ๆ ไป

 คณะผู้เขียนและเรียบเรียง

 วิชัย  ศรีรัตน์ 
 วิวิธ  วงศ์ทิพย์
 จาตุรนต์  บุณยธนะ
 จิตตศุภางค์  ตันติภิรมย์
 ณฐกร  ศรีแก้ว



คำาแนะนำาในการใช้
หนังสือประมวลศัพท์สิทธิมนุษยชนด้านกระบวนการยุติธรรม 

และสทิธมินษุยชนศกึษา เลม่ 2 ฉบบันีจ้ดัทำาขึน้โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่อธบิาย 
ศพัทใ์นการใชป้ฏบิตังิานดา้นสทิธมินษุยชน ศพัทบ์างคำาอาจมหีลายความหมาย 
ตามแต่บริบทที่ใช้ หนังสือเล่มนี้ได้หยิบยกเฉพาะในบริบทของสิทธิมนุษยชน 
มาพิจารณาเท่านั้น

หลักในการจัดทำา มีดังนี้

1. การบัญญัติศัพท์ผู้ จัดทำา ได้พยายามรักษาความหมาย 
จากภาษาเดิมไว้มากที่สุดและได้อธิบายความหมายประกอบ
เพิ่มเติมพอสังเขป เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่าย

2. คำาที่มาจากภาษาต่างประเทศอื่นจะใช้ตัวเอนในคำานั้น 
พร้อมทั้งบอกที่มาของภาษานั้น และแม้ว่าภาษาเดิมจะไม่ใช้
ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ แต่เพื่อประโยชน์ในการจัดทำาผู้จัดทำาใช้
คำาตัง้เปน็อกัษรตวัพมิพใ์หญท่ัง้หมด เชน่ LEX LATA (Latin) 
หมายความว่าคำานั้นมาจากภาษาละติน

3. ถ้ามีคำาที่มีความหมายใกล้เคียงหรือเชื่อมโยงก็จะแสดง 
ความเชื่อมโยงคำานั้นโดยระบุไว้ที่ส่วนท้ายของคำา 

4. การอ้างปี พ.ศ. และปี ค.ศ. ผู้จัดทำาถือเอาความสำาคัญของ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเป็นสำาคัญ ถ้าเหตุการณ์
นัน้เกีย่วขอ้งกบัประเทศไทย จะใชป้ ีพ.ศ. ขึน้กอ่นแลว้ตามดว้ย
ปี ค.ศ. ในวงเล็บ แต่ถ้าเหตุการณ์นั้นไม่สำาคัญต่อประเทศไทย
จะใช้ปี ค.ศ. ขึ้นก่อนแล้วตามด้วยปี พ.ศ. ในวงเล็บ

ในการทำางานด้านสิทธิมนุษยชนมีการใช้คำาย่ออย่างแพร่หลาย ดังนั้น 
หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมคำาย่อสำาคัญไว้เพื่อประโยชน์ในการใช้งานด้วย

vii
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 ACCUSATORIAL / ระบบกล่าวหา ADVERSARY SYSTEM   
คำานี ้ในระบบกฎหมายองักฤษใช ้“Accusatorial” สว่นระบบกฎหมาย

อเมริกาใช้ “Adversary” 

ระบบกฎหมายที่วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำาเนินคดีอาญาในศาล 
โดยเฉพาะเกี่ยวกับหลักการรับฟังพยานหลักฐาน ซึ่งใช้อยู่ในประเทศที่เป็น
ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) การพิจารณาคดีระบบนี้ 
อยู่บนแนวคิดที่ว่าคดีอาญาเป็นการเยียวยาทางศาลให้แก่ผู้เสียหาย (ไม่ว่า
จะเป็นบุคคล หรือรัฐ) ผู้เสียหายจึงฟ้องให้ศาลลงโทษจำาเลย ดังนั้นโจทก์ 
จึงต้องรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าจำาเลยกระทำาผิด 
โดยในการวนิจิฉยัคดศีาลเปน็เพยีงคนกลางรบัฟงัการนำาพยานหลกัฐานเขา้สบื

ระบบกล่าวหามีหลักการสำาคัญคือผู้เสียหายสามารถฟ้องคดีอาญาได้ 
โดยไมต่อ้งอาศยัพนกังานอยัการ ศาลจะไมม่บีทบาทในการแสวงหา สบืเสาะ 
หลกัฐานเพือ่คน้หาความจรงิ กระบวนการพจิารณาจะยดึถอืความเทา่เทยีมกนั 
ของคูค่วาม ดงันัน้จงึกำาหนดระเบยีบในการนำาพยานเขา้สบืและเกณฑส์ำาหรบั
ศาลในการรับฟังพยานที่เคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ 
ในคดี เช่น มีข้อกฎหมายเกี่ยวกับการตัดพยาน เป็นต้น

ระบบวิธีพิจารณาความคดีอาญาที่ตรงกันข้ามกับระบบนี้ คือ ระบบ
ไต่สวน (ดู ระบบไต่สวน INQUISITORIAL SYSTEM)

แม้ว่าระบบกฎหมายของประเทศไทยจะเป็นระบบประมวลกฎหมาย 
หรือ ซีวิลลอว์ (Civil Law) แต่ในกระบวนวิธีพิจารณาความอาญาใช้ระบบ 
กล่าวหา เนื่องจากอิทธิพลของการศึกษากฎหมายจากประเทศอังกฤษ 
ในยุคปฏิรูปกฎหมายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทัง้ทีบ่ทบญัญตัขิองกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาจะอนญุาตใหใ้ชว้ธิไีตส่วน
โดยผู้พิพากษาก็ตาม

คำาทีเ่กีย่วขอ้ง INQUISATORIAL SYSTEM, CIVIL LAW, COMMON 
LAW, MIRANDA RULES
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 ACCUSED, THE 1. ผู้ต้องหา
  2. จำาเลย (ในคดีอาญา)

1. ผู้ต้องหา บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำาผิดอาญาโดยเจ้าพนักงาน
ได้แจ้งข้อหาแห่งการกระทำาผิดต่อบุคคลนั้นแล้วแต่ยังมิได้ 
ฟ้องต่อศาล กฎหมายกำาหนดว่าในกรณีที่มิใช่กระทำาผิดซึ่งหน้า 
เจ้าพนักงานสอบสวนต้องออกหมายเรียกหรือหมายจับบุคคล 
ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำาความผิดเพื่อทำาการสอบสวน โดยต้อง 
มีพยานหลักฐานเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นกระทำาผิดก่อนแจ้งข้อหา 
เมื่อผู้ต้องหาถูกฟ้องต่อศาลแล้วก็จะเปลี่ยนสถานะทางกฎหมาย
เป็น “จำาเลย”

2. จำาเลย บุคคลที่ถูกฟ้องต่อศาลว่ากระทำาความผิดอาญาไม่ว่า
การฟ้องนั้นจะทำาโดยบุคคลธรรมดา หรือรัฐ (โดยอัยการ) 

ผู้ต้องหาหรือจำาเลย จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ 
จนกว่าจะมีคำาพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิด และจะปฏิบัติต่อผู้ต้องหา 
หรอืจำาเลย เชน่เดยีวกบันกัโทษมไิด ้นอกจากนัน้ระบบกฎหมายสทิธมินษุยชน 
ได้กำาหนดให้รัฐประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหา หรือจำาเลยเพื่อไม่ให้
เจ้าหน้าที่รัฐกลั่นแกล้งจับกุมควบคุมตัวบุคคล อันเป็นการละเมิดต่อสิทธิ 
ในบูรณภาพแห่งร่างกายของบุคคล (ดูสิทธิของผู้ต้องหา / สิทธิของจำาเลย) 
นอกจากนี ้แนวปฏบิตัขิองเจา้พนกังานบางกรณ ีเชน่ การกกัขงั หรอืควบคมุ
ตัวผู้ต้องหา / จำาเลยไว้รวมกับนักโทษเด็ดขาด (บุคคลที่ศาลตัดสินว่า 
กระทำาผิด) การนำาตัวผู้ต้องหาที่รับสารภาพไปแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ถือว่า
เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ต้องหา

ในคดีความผิดลหุโทษจะไม่มีการควบคุมตัวผู้ต้องหา

คำาที่เกี่ยวข้อง THE SUSPECT, DEFENDANT, CONVICTED 
PERSON, THE RIGHT OF THE ACCUSED, THE RIGHT 
TO SILENCE
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ACQUITTAL   คำาพิพากษาให้ยกฟ้องปล่อยตัวจำาเลยไป
คำาวินิจฉัยของศาลที่มีขึ้นเพื่อตัดสินว่าจำาเลยไม่ได้กระทำาผิดอาญา 

ตามฟ้อง และให้จำาเลยพ้นจากความรับผิดอาญา ดังนั้นถ้าจำาเลยถูกกักขัง
อยู่ ศาลก็จะมีคำาพิพากษาให้ปล่อยตัวจำาเลย

ในระบบวธิพีจิารณาความของประเทศไทย คำาพพิากษาใหป้ลอ่ยตวัจำาเลย 
จะทำาโดยผูพ้พิากษาโดยจะมพีรอ้มกบัคำาตดัสนิทีช่ีว้า่จำาเลยไมผ่ดิ สว่นในระบบ 
คอมมอนลอวท์ีใ่ชร้ะบบคณะลกูขนุ (Jury) การตดัสนิการกระทำาของจำาเลยวา่ 
“ผิด” หรือ “ไม่ผิด” จะทำาโดยคณะลูกขุน และศาลจะเป็นผู้ทำาคำาพิพากษา
ให้ปล่อยตัวจำาเลย

ในทางกฎหมาย คำาพิพากษาให้ปล่อยตัวจำาเลยมีความสำาคัญ 
เพราะถือว่าศาลได้พิจารณาแล้วว่าการกระทำาของจำาเลยไม่เป็นความผิด 
ดังนั้นจำาเลยจะถูกดำาเนินคดีในการกระทำาเดียวกันนั้นไม่ได้อีก

คำาที่เกี่ยวข้อง RELEASE ORDER, VERDICT

 ACT พระราชบัญญัติ / รัฐบัญญัติ
กฎหมายที่ออกโดยรัฐสภามีฐานะหรือศักดิ์ของกฎหมาย (Hierarchy 

of Law) สูงกว่ากฎหมายอื่นนอกจากรัฐธรรมนูญ

กฎหมายที่มีชื่อเรียกว่า “พระราชบัญญัติ” จะเป็นกฎหมายสำาคัญ 
มีวัตถุประสงค์ให้มีผลบังคับใช้กับประชาชนเป็นการทั่วไป ซึ่งต่างจาก
กฎหมายประเภทอื่น เช่น พระราชกำาหนด ซึ่งตราขึ้นโดยคณะรัฐมนตรี 
เพื่อบริหารราชการในสถานการณ์อันจำาเป็นเร่งด่วน (ดู EMERGENCY 
DECREE) หรือพระราชกฤษฎีกา ซึ่งเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยประมุข 
ของรัฐที่เกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติในการเปิดหรือปิดสมัยการประชุมสภา 
ผู้แทนราษฎร กฎหมายที่ตราขึ้นและมีผลกระทบในการจำากัดสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคล จึงต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ เพื่อให้มีการอภิปรายและลงมติ 
โดยสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันที่ประชาชนได้รับมอบอำานาจให้ 
เพือ่การปกปอ้งสทิธปิระโยชนข์องประชาชน  (ด ูUNIVERSAL SUFFRAGE)
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สำาหรบัประเทศไทย ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
2550 (ค.ศ. 2007) มาตรา 90 กำาหนดให้การตราพระราชบัญญัติเป็นอำานาจ 
ของรัฐสภา และเมื่อรัฐสภาเห็นชอบกับร่างดังกล่าวแล้วก็จะทูลเกล้าฯ 
ถวายพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ลงพระปรมาภิไธย เมื่อพระมหากษัตริย์ 
ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใช้บังคับ 
เป็นกฎหมายต่อไป

คำานีใ้นประเทศทีม่พีระมหากษตัรยิเ์ปน็ประมขุจะใชว้า่ “พระราชบญัญตั”ิ 
ส่วนในประเทศที่ไม่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจะใช้ว่า “รัฐบัญญัติ”

 ADMINISTRATIVE CASE คดีปกครอง
ข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างหน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ 

หรือระหว่างบุคคลกับหน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ อันเน่ืองมาจาก 
การกระทำาหรือการละเว้นการกระทำาขององค์กรของรัฐหรือเจ้าพนักงาน 
ของรัฐที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือไม่ใช้อำานาจหน้าที่

“คดีปกครอง” เป็นเงื่อนไขสำาคัญที่ศาลปกครอง (Administrative 
Court) ใช้พิจารณาว่ามีอำานาจรับคดีนั้นไว้พิจารณาได้หรือไม่ ถ้าคดีนั้น 
ไม่ใช่คดีปกครองจะไม่อยู่ในอำานาจของศาลปกครอง

อนึ่ง คำาว่าองค์กรของรัฐ หมายถึง หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น แต่ไม่รวมฝ่ายนิติบัญญัติ

คำาที่เกี่ยวข้อง LEGISLATIVE BRANCH, ADMINISTRATIVE 
COURT, COURT OF JUSTICE, CONSTITUTIONAL COURT

 ADMINISTRATIVE COURT ศาลปกครอง
องค์กรตุลาการที่มีอำานาจหน้าที่พิจารณาคดีพิพาททางกฎหมาย 

ระหว่างหน่วยงานราชการ หรือระหว่างองค์กรของรัฐ หรือคดีพิพาท 
ระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐกับเอกชน หรือที่เรียกว่า 
“คดีปกครอง” (ดู ADMINISTRATIVE CASE)
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ศาลปกครองของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 (ค.ศ. 1997) และมรีะเบยีบวธิพีจิารณา
คดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) มฐีานะเทยีบเทา่ศาลยตุธิรรมแบง่ออกเปน็สองระดบั
คอื “ศาลปกครองชัน้ตน้” และ “ศาลปกครองสงูสดุ” ผูพ้พิากษาศาลปกครอง
เรียกว่า “ตุลาการศาลปกครอง”

การแยกศาลปกครองออกจากศาลยตุธิรรมเพือ่ใหเ้ปน็สถาบนัตลุาการ 
ที่มีความชำานาญเฉพาะด้าน เนื่องจากคดีปกครองเป็นการพิพาทระหว่าง 
รัฐกับราษฎรคู่ความในคดีจึงมีฐานะไม่เท่ากัน ดังนั้นแนวคิดของการระงับ 
ข้อพิพาทและกระบวนการพิจารณาจึงแตกต่างจากการพิจารณาคดีพิพาท 
ทั่วไป กล่าวคือในคดีทั่วไปที่พิจารณาโดยศาลยุติธรรมจะใช้ระบบกล่าวหา 
ในขณะที่การพิจารณาคดีในศาลปกครองจะใช้วิธีไต่สวน อันเป็นการ 
เปิดโอกาสให้ศาลปกครองได้แสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อปรับใช้กฎหมายต่าง ๆ 
ในการอำานวยความยุติธรรมให้กับคู่ความอย่างเต็มที่

ศาลปกครองมีบทบาทสำาคัญในการตีความข้อกฎหมายเกี่ยวกับ 
การรับรองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดผลในการใช้จริง 
ตลอดจนการวางหลักเกณฑ์ให้ใช้อำานาจของฝ่ายบริหารเพื่อไม่ให้เกิด 
ความเสียหายต่อปัจเจกชน 

คำาที่เกี่ยวขอ้ง ADMINISTRATIVE CASE, COURT OF JUSTICE, 
CONSTITUTIONAL COURT

 ADMINISTRATIVE DETENTION การคุมขัง
  โดยอำานาจฝ่ายบริหาร

การควบคมุตวับคุคลทีท่ำาโดยอำานาจของฝา่ยบรหิาร การควบคมุตวัไมไ่ด้
กระทำาโดยอำานาจศาล หรอืไมไ่ดถ้กูตัง้ขอ้หาวา่กระทำาความผดิทางอาญาในฐานะ 
“ผูต้อ้งหา” แตถ่กูจบักมุและควบคมุตวัตามกฎหมายทีใ่หอ้ำานาจฝา่ยบรหิาร ซึง่อาจ 
เกดิขึน้ในสถานการณป์กต ิหรอื สถานการณฉ์กุเฉนิ เพือ่ความจำาเปน็ในการบรหิาร
สาธารณะของฝา่ยบรหิาร เชน่ ความจำาเปน็ในการปอ้งกนัภยนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ 
ต่อสังคมหรือกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม เช่น การควบคุมตัวผู้ที่หลบหน ี
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เข้าเมือง ควบคุมตัวบุคคลที่เชื่อว่าปลุกปั่นยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
ในสังคม

การคุมขังโดยฝ่ายบริหารมักจะควบคุมตัวบุคคลไว้ในสถานที่ที่แยก 
ต่างหากจากบุคคลซึ่งถูกดำาเนินคดีอาญาและถูกตั้งข้อหาว่าทำาความผิดทาง
อาญาแล้ว

แม้การคุมขังโดยฝ่ายบริหารสามารถทำาได้ในบางกรณีแต่การคุมขัง 
โดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชอบธรรม หรือการควบคุมตัวบุคคลเป็นระยะเวลา 
นานเกินจำาเป็นถือว่าเป็นการจับกุมคุมขังที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ กรณีนี้ 
ศาลอาจมีหมายเรียกให้บุคคลที่ควบคุมตัวต้องนำาบุคคลที่ถูกคุมขังมาไต่สวน
พิจารณาความชอบธรรมของการควบคุมตัว เพื่อเป็นการป้องกันการใช้
อำานาจอันมิชอบของฝ่ายบริหาร นอกจากนั้นแม้ว่าการคุมขังจะทำาโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย รัฐต้องประกันสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานให้แก่บุคคลที่ถูกคุมขัง 
อีกด้วย

คำาที่เกี่ยวข้อง HABEAS CORPUS, ARRESTED PERSON,
ARBITRARY DETENTION 

 AFFIRMATIVE MEASURE มาตรการเชิงยืนยันสิทธิ
มาตรการทางนโยบาย กฎหมาย หรือการปฏิบัติที่ให้สิทธิประโยชน ์

พิเศษแก่กลุ่มบุคคลที่ด้อยสิทธิ หรือกลุ่มที่เสียเปรียบบางกลุ่ม เช่น เด็ก 
สตรี คนยากจน หรือชนกลุ่มน้อย เพื่อให้กลุ่มดังกล่าวได้รับประโยชน์ 
จากการมีสิทธินั้นอย่างแท้จริง เช่น การให้เงินสงเคราะห์แก่เด็กชาวเขา
เพื่อสนับสนุนให้เข้าโรงเรียน การกำาหนดสัดส่วนของสตรีในองค์ประกอบ 
ของคณะกรรมการต่าง ๆ หรือการให้มีสุขาพิเศษสำาหรับคนพิการ เป็นต้น

การใช้มาตรการเชิงยืนยันสิทธิจึงเป็น “การปฏิบัติที่แตกต่าง” แต่ 
ไมถ่อืวา่เปน็ “การเลอืกปฏบิตั”ิ ตามหลกักฎหมายสทิธมินษุยชนการใชม้าตรการ
เชิงยืนยันสิทธิมีเงื่อนไขสองประการคือ

• มีเหตุผลที่ชอบธรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ใช้มาตรการ 
ที่แตกต่างกัน
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• เป็นมาตรการชั่วคราว เมื่อบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์แล้ว 
ต้องยกเลิกมาตรการที่แตกต่างนั้น

คำาที่เกี่ยวข้อง DISCRIMINATION, DUTY TO FULFIL

 AGE OF ENLIGHTENMENT ยุคเรืองปัญญา / 
  ยุคสว่างทางปัญญา

เป็นชื่อที่ เรียกช่วงระยะเวลาทางประวัติศาสตร์สำาคัญยุคหนึ่ง 
ของอารยธรรมและปรัชญาตะวันตก เกิดขึ้นตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 18 
ซึ่งเป็นยุคของการปฏิรูปทางสังคมและความก้าวหน้าทางด้านความรู้ 
วทิยาการ เปน็ยคุทีค่วามสามารถในการใชเ้หตผุลของมนษุยไ์ดร้บัการยกยอ่ง 
เชิดชู เนื่องจากในอดีตนั้น การกระทำาของมนุษย์ในสังคมมักถูกชี้นำา 
โดยนักบวชทางศาสนา ส่วนในระดับครอบครัวมักถูกชี้นำาผ่านการอบรม 
เลี้ยงดู และการศึกษาที่ตกทอดต่อกันมา ความกล้าในการที่จะใช้ความคิด 
ที่แตกต่างจากสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดกันมาอาจเสี่ยงและเป็นอันตราย 
ยุคเรืองปัญญา / ยุคสว่างทางปัญญาจึงเป็นการปฏิวัติความเชื่อ ความคิด
ของมนุษย์ให้หลุดพ้นจากการถูกชี้นำา มีอิสระและกล้าที่จะคิดด้วยตนเอง 

ในยุคดังกล่าวเน้นการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล (Rational Thought) 
ดังนั้นยุคนี้จึงเรียกอีกอย่างว่า ยุคแห่งเหตุผล (The Age of Reason) 
ซึง่เปรยีบเสมอืนเปน็แสงสอ่งสวา่ง เพือ่กำาจดัความเชือ่งมงาย และความเขลา 
เน้นความรู้ความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตลอดจน 
การถือกำาเนิดขึ้นของระบบสังคมนิยมด้วย

ผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งยุคเรืองปัญญาได้แก่ ฟรานซิส 
เบคอน (Francis Bacon) ชาวอังกฤษ ผู้สนับสนุนความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล 
ของวทิยาศาสตรซ์ึง่เปน็รากฐานของการทดลองและการสงัเกตอยา่งละเอยีด 
และเรอเน เดการ์ต (Rene e> ̀ Descartes) นักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสผู้เขียน
หนังสือที่ประกาศว่าเหตุผลและคณิตศาสตร์เป็นเพียงสองสิ่งที่เราจำาเป็น 
ต้องมีเพื่อค้นหาความจริง
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 AGENDA 21 วาระ 21 / “อะเจนดายี่สิบเอ็ด”
ข้อมติระหว่างประเทศได้รับการรับรองจากรัฐที่เข้าร่วมประชุม 

ในการประชมุสหประชาชาตวิา่ดว้ยสิง่แวดลอ้มและการพฒันา หรอืทีรู่จ้กักนัวา่ 
“เอิร์ธซัมมิต (Earth Summit)” ซึ่งจัดขึ้นที่นครรีโอ เดอ จาเนโร ประเทศ 
บราซิล เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) โดยมีผู้แทนจากประเทศ
ต่าง ๆ จำานวน 179 ประเทศ เข้าร่วมประชุม 

“วาระ 21” เป็นคำาย่อที่ใช้แทนคำาว่า “วาระสำาหรับศตวรรษที่ 21 
(Agenda for the 21st Century)” อันเป็นแผนแม่บทปฏิบัติการระหว่าง
ประเทศ สำาหรับการดำาเนินงานที่จะทำาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

วาระ 21 เกิดจากแนวคิดที่ว่า การเพิ่มของประชากร การบริโภค 
และเทคโนโลย ีผลกัดนัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้มนษุย ์
จงึตอ้งรว่มมอืกนัลดการบรโิภคทีฟุ่ม่เฟอืยและไรป้ระสทิธภิาพ รวมทัง้สนบัสนนุ
ใหม้กีารพฒันาอยา่งยัง่ยนืขึน้ในทกุสว่นของโลก นอกจากนัน้วาระ 21 ไดเ้สนอ 
แนวทางเพือ่แกไ้ขปญัหาความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาต ิและแนวทาง
อนุรักษ์ความหลากหลายชนิดและสายพันธ์ุของสิ่งมีชีวิต การอนุรักษ์ป่า 
การต่อสู้กับความยากจนรวมถึงปัญหาการบริโภคที่ฟุ่มเฟือย การวางแผน 
การจดัการ ดา้นการศกึษา สขุภาพอนามยั การแกป้ญัหาของเมอืงใหญ ่ และ 
ปัญหาของเกษตรกร โดยย้ำาว่าเป็นหน้าที่ของทุกคน ทุกกลุ่ม และทุกอาชีพ 
เพื่อทำาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันเป็นหนทางเอาชนะความยากจน 
และการทำาลายสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่สำาคัญของแผนปฏิบัติการตามวาระ 21 คือ การขจัด 
ความยากจนโดยให้ประชาชนที่ยากไร้มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรที่จำาเป็น 
ต่อการดำารงชีวิตได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น

คำาทีเ่กีย่วขอ้ง SUSTAINABLE DEVELOPMENT, MULTILATERAL 
ENVIRONMENT AGREEMENT, THE RIGHT TO ENVIRONMENT, 
BIOLOGICAL DIVERSITY, UNEP
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 ALIBI (Latin) การอ้างฐานที่อยู่เป็นข้อแก้ตัว
ออกเสียงว่า อาล-ลี-ไบ (al-eh-bi) เป็นคำาละติน แปลว่า “อ้างว่า

อยู่ที่อื่น” 

คำากล่าวอ้างของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำาผิดว่าขณะที่ความผิดอาญา 
เกิดขึ้นตนไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ ดังนั้นตนจึงไม่ใช่เป็นผู้กระทำาผิด ตามหลัก 
กฎหมายบุคคลผู้อ้างฐานที่อยู่เป็นข้อแก้ตัวจะต้องแสดงหรืออ้างฐาน 
ที่อยู่อื่นประกอบข้ออ้าง  

 ALIEN คนต่างด้าว
คำานีค้วามหมายทัว่ไป หมายถงึ บคุคลทีไ่มไ่ดเ้ปน็พลเมอืงของประเทศ 

ที่ตนเองอาศัยอยู่ ส่วนความหมายเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 
2508 (ค.ศ. 1965) หมายถงึ ผูท้ีไ่มม่สีญัชาตไิทยโดยนยันีค้นตา่งดา้วจงึหมายถงึ

1. คนทีเ่ปน็พลเมอืงของประเทศอืน่ หรอืเปน็คนทีถ่อืสญัชาตขิองรฐัหนึง่ 
แต่ได้เข้ามาอาศัยในดินแดนของอีกรัฐหนึ่งไม่ว่าจะโดยชั่วคราว 
หรือถาวรรวมถึงผู้อพยพ ผู้พลัดถิ่น หรือแรงงานข้ามชาติ

2. คนไรส้ญัชาต ิหรอืคนไรร้ฐั (Stateless Person) ซึง่เปน็บคุคลทีไ่มม่ี 
สญัชาตขิองรฐัใดเลย และในขณะเดยีวกนักไ็มไ่ดร้บัอนญุาตใหม้สีทิธิ
อาศัยในรัฐ ดังนั้นคนกลุ่มนี้จึงอาจจะเกิดและอาศัยอยู่ในดินแดน 
ของประเทศหนึ่งแต่กฎหมายของประเทศนั้นไม่ยอมรับสถานะว่า
มีสัญชาติ

ระบบสิทธิตามกฎหมายมหาชนของทุกประเทศจะแยกคนต่างด้าว 
จากคนทีเ่ปน็พลเมอืง (ด ูCITIZENSHIP) สทิธหิลายอยา่งคนตา่งดา้วจะไมม่สีทิธ ิ
เทา่เทยีมกบัคนทีเ่ปน็พลเมอืง และคนตา่งดา้วอาจถกูจำากดัสทิธบิางประการได ้
เช่น สิทธิในการถือครองที่ดิน สิทธิในการเดินทาง สิทธิในการตั้งถิ่นฐาน 
เสรีภาพในการประกอบอาชีพ สิทธิที่จะได้รับสวัสดิการทางสังคม เป็นต้น

อย่างไรก็ตามรัฐจักต้องปกป้องสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานบางอย่าง 
แกค่นตา่งดา้วทีอ่าศยัอยูใ่นดนิแดนของรฐัในฐานะทีบ่คุคลเหลา่นัน้เปน็มนษุย ์  
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และจะทำาใหเ้กดิความแตกตา่งหรอืเลอืกปฏบิตัริะหวา่งคนตา่งดา้วกบัพลเมอืง 
ไม่ได้ เช่น สิทธิในชีวิต สิทธิที่จะไม่ถูกทรมาน หรือการปฏิบัติที่ลดศักดิ์ศรี 
ความเปน็มนษุย ์สทิธทิีจ่ะไดร้บัการยอมรบัวา่เปน็บคุคลตามกฎหมาย และสทิธ ิ
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เป็นต้น

ในกรณคีนตา่งดา้วไมไ่ดร้บัความเปน็ธรรมจากรฐัทีต่นอาศยัอยู ่รฐัเจา้ของ 
สัญชาติอาจใช้วิธีการคุ้มกันทางการทูต (Diplomatic Protection) ต่อรัฐ 
ที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่ได้

คำาที่เกี่ยวข้อง NATIONALITY, CITIZENTSHIP, REFUGEE, 
STATELESS PERSON, ILLEGAL IMMIGRANT 

 ALTERNATIVE REPORT รายงานทางเลือก /
  รายงานคู่ขนาน

รายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
ที่จัดทำาขึ้นโดยองค์กรภาคประชาชน หรือองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่ติดตาม 
ตรวจสอบการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐบาล เช่น คณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิเพือ่เปน็ขอ้มลูใหอ้งคก์รสทิธมินษุยชนระหวา่งประเทศ
ที่มีหน้าที่พิจารณารายงานใช้ประกอบในการพิจารณา ทำาความเห็น หรือ 
คำาแนะนำาต่อรัฐบาล 

คำานีม้คีวามหมายเหมอืนกบัคำาวา่รายงานเงา (ด ูSHADOW REPORT)

 AMENDMENT (LAW) การแก้ไขเพิ่มเติม /
  บทแก้ไขเพิ่มเติม (กฎหมาย)

ในความหมายทั่วไป หมายถึง การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ 
ในเอกสาร

ในความหมายของกฎหมาย หมายถึง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย 
หรือบทแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายซึ่งเป็นผลให้กฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมถือเป็น 
ส่วนหนึ่งและมีฐานะทางกฎหมายเช่นเดียวกับบทบัญญัติเดิม และถ้าส่วน 
ที่แก้ไขเพิ่มเติมแตกต่างหรือขัดกับกฎหมายเดิม ก็จะต้องใช้กฎหมายที่เป็น 
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การแก้ไขเพิ่มเติมตามหลักกฎหมายใหม่ยกเว้นกฎหมายเก่า

กรณกีฎหมายอาญา มหีลกัวา่การแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายใหมจ่ะไมม่ผีล 
ย้อนหลังเพื่อให้เป็นโทษกับผู้กระทำาผิด (ดู Retroactive Law และ No 
Crime, No Punishment without Law)

สำาหรับความหมายเฉพาะของคำานี้ดูใน Amendments (American 
Constitution)

คำาที่เกี่ยวข้อง AMENDMENTS, RETROACTIVE LAW, “NO 
CRIME, NO PUNISHMENT WITHOUT LAW”

 AMENDMENTS บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
 (AMERICAN (รัฐธรรมนูญ
 CONSTITUTION) สหรัฐอเมริกา)

“Amendments” ใช้ในความหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
สหรัฐอเมริกา หมายถึง การแก้ไข เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา 
บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมถือเป็นส่วนหนึ่งและมีฐานะทางกฎหมายเท่ากับ
รัฐธรรมนูญฉบับเดิม 

คำานี้จะใช้เป็นพหูพจน์ “Amendments” ซึ่งหมายถึง การแก้ไข
รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาโดยรวม แต่ถ้าหมายถึงบทบัญญัติแก้ไขครั้งหนึ่ง 
ครัง้ใด จะใชอ้กัษรตวัแรกเปน็ตวัพมิพใ์หญแ่ละม ี“The” เสมอ เชน่ The Fifth 
Amendment (บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทที่ห้า)

เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระบบสหพันธรัฐ (Federation)  
รัฐธรรมนูญจึงมีลักษณะเป็นสัญญาระหว่างพลเมืองของมลรัฐต่าง ๆ ที่เกิด
จากการตกลงยินยอมผูกพันต่อข้อตกลงร่วมกันผ่านผู้แทนของมลรัฐ ดังนั้น
เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จึงต้องได้รับการให้สัตยาบันของผู้แทน
มลรัฐทุกรัฐก่อนที่จะมีผลสมบูรณ์

นบัตัง้แตไ่ดป้ระกาศใชร้ฐัธรรมนญูสหรฐัอเมรกิาใน ค.ศ. 1787 (พ.ศ. 2330) 
จนถึงปัจจุบันได้มีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกามากกว่า 
ร้อยครั้ง แต่ที่มีการให้สัตยาบันมีเพียงสิบเจ็ดครั้งและมีบทบัญญัติแก้ไขรวม 
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ยีส่บิเจด็บท โดยบทบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิบททีห่นึง่ถงึบทบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิ 
บทที่สิบได้รับรองในครั้งเดียวกัน และบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว 
เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ดังนั้นจึงเรียกรัฐธรรมนูญ 
ฉบับดั้งเดิมรวมกับบทบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมบทที่หนึ่งถึงบทบัญญัติ 
แก้ไขเพิ่มเติมบทที่สิบนี้ว่า “ตราสารสิทธิแห่งอเมริกา หรือ American Bill 
of Rights” ซึ่งผู้แทนมลรัฐต่าง ๆ ได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 
ค.ศ. 1791 (พ.ศ. 2334)

บทบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิบททีเ่กีย่วกบัสทิธเิสรภีาพขัน้พืน้ฐานของบคุคล 
ที่สำาคัญ เช่น

• บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทที่หนึ่ง (The First Amendment) 
รับรองเสรีภาพทางศาสนา 

• บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทที่สี่ (The Fourth Amendment) 
รบัรองสทิธขิองประชาชนทีจ่ะมคีวามปลอดภยัในรา่งกาย เคหสถาน 
และทรัพย์สินของตน บรรดาสิทธิดังกล่าวจะถูกตรวจค้นหรือยึด 
โดยไม่มีเหตุอันควรมิได้

• บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทที่ห้า (The Fifth Amendment) 
กำาหนดระเบยีบเกีย่วกบัการฟอ้งศาล การสอบสวน และการลงโทษ 
(สิทธิทางกฎหมาย) เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ประชาชน

• บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทที่หก (The Sixth Amendment) 
กำาหนดสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดี ในการดำาเนินคดีอาญา 
จำาเลยมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างรวดเร็วและเปิดเผย

• บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทที่เก้า (The Ninth Amendment) 
กล่าวถึงสิทธิที่รับรองโดยรัฐธรรมนูญจะตีความให้เป็นการปฏิเสธ
หรือลิดรอนสิทธิผู้อื่นไม่ได้

(ดูสรุปสาระสำาคัญบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมทุกบทในภาคผนวกที่ 5)

คำาที่เกี่ยวข้อง CONSTITUTION OF THE UNITED STATES 
OF AMERICA, AMERICAN BILL OF RIGHTS, AMENDMENT
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 AMERICAN บทบัญญัติ
 BILL OF RIGHTS สิทธิของอเมริกา

คำาใช้เรียกรวมรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาส่วนที่เป็นบทแก้ไขเพิ่มเติม 
(ดู THE AMENDMENTS) จำานวนสิบมาตรา ตั้งแต่บทแก้ไขเพิ่มเติม 
บทที่หนึ่งถึงบทแก้ไขเพิ่มเติมบทที่สิบที่รับรองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 
ของพลเมืองอเมริกัน 

บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมทั้งสิบบทได้เสนอโดย นายเจมส์ เมดิสัน 
ในการประชุมคองเกรสแห่งอเมริกาครั้งแรก (Congress of the United 
States) ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาสหรัฐ 
อเมริกา โดยสภาผู้แทนราษฎรอเมริกาได้ลงมติรับรองในเดือนสิงหาคม 
ค.ศ. 1789 (พ.ศ. 2332) และได้มีผลเป็นกฎหมายในเดือนธันวาคม ค.ศ 1791 
(พ.ศ. 2334) เมื่อผู้แทนมลรัฐได้ให้สัตยาบันครบจำานวนสามในสี่ของจำานวน
รัฐในขณะนั้น

แนวคดิของสทิธเิสรภีาพในบทบญัญตัเิพิม่เตมิไดร้บัอทิธพิลจากเอกสาร
สำาคัญทางกฎหมายและทางการเมือง เช่น พระราชบัญญัติสิทธิของอังกฤษ 
(ดู English Bill of Rights) ปฏิญญาเวอร์จิเนียร์ และข้อเขียนของ 
โทมัส เพน ที่ชื่อว่า “คำาเรียกร้องสิทธิ” (Petition of Rights)

บทบัญญัติสิทธิของประชาชนอเมริกันมีดังนี้

• บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทที่หนึ่ง รับรองเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนา การพูด การพิมพ์ การโฆษณา และการชุมนุมร่วมกัน 
โดยสงบของประชาชน

• บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทที่สอง รับรองสิทธิของประชาชน 
ในการมแีละทีจ่ะมอีาวธุและการถอือาวธุของบคุคลจะถกูขดัขวางมไิด้

• บทบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิบททีส่าม รบัรองสทิธใินเคหสถาน ความเปน็
สว่นตวัของครอบครวั โดยกำาหนดวา่ทหารจะเขา้ไปอาศยัในบา้นใด 
โดยเจ้าของบ้านไม่ยินยอมไม่ได้
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• บทบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิบททีส่ี ่รบัรองสทิธใินความมัน่คงปลอดภยั 
และบูรณภาพเหนือร่างกาย เคหสถาน และทรัพย์สินของตน 
การตรวจค้นหรือยึดโดยไม่มีเหตุอันควรกระทำามิได้

• บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทที่ห้า รับรองสิทธิเกี่ยวกับคดีอาญา 
ระเบียบเกี่ยวกับการฟ้องคดี การสอบสวน และการลงโทษ 
เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ประชาชน

• บทบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิบททีห่ก รบัรองสทิธทิีจ่ะไดร้บัการพจิารณา 
คดีอาญา จำาเลยมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างรวดเร็ว
และเปิดเผย

• บทบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิบททีเ่จด็ รบัรองสทิธทิีจ่ะไดร้บัการพจิารณา 
คดีอาญาโดยคณะลูกขุน

• บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทที่แปด รับรองสิทธิในการประกันตัว 
ห้ามศาลกำาหนดเงินประกันสูงเกินสมควร และห้ามการลงโทษ 
ที่โหดร้ายและผิดปกติวิสัย

• บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทที่ เก้า กำาหนดให้สิทธิที่รับรอง 
โดยรัฐธรรมนูญ ผูกพันองค์กรทางการเมือง จะตีความให้เป็น 
การปฏิเสธหรือลิดรอนสิทธิผู้อื่นไม่ได้

• บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทที่สิบ รับรองสิทธิในการกำาหนดตนเอง 
ของประชาชนในระดับมลรัฐ โดยกำาหนดให้อำานาจกระทำาการใด 
ที่มิได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญโดยชัดแจ้ง เป็นอำานาจของมลรัฐ 
หรือของประชาชนในมลรัฐ

เดิมเป็นที่เข้าใจว่าบทบัญญัติสิทธิของอเมริกานั้น หมายถึง สิทธิ 
ของพลเมืองอเมริกาที่เป็นคนผิวขาว แม้ว่าในรัฐธรรมนูญมิได้เขียนไว้ก็ตาม 
พลเมอืงทีเ่ปน็ชนพืน้เมอืงดัง้เดมิ (อนิเดยีน) และชาวอเมรกินัเชือ้สายแอฟรกิา 
หรือขณะนั้นเรียกว่า “คนผิวสี” ไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิเท่ากับคนผิวขาว 
นอกจากนั้นสตรีก็ไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามบทบัญญัติสิทธิของอเมริกา
เท่ากับบุรุษ
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บทบญัญตัสิทิธขิองอเมรกิาเปน็หลกัในการพฒันากฎหมายคอมมอนลอว ์
ของอเมริกา รวมถึงการตรารัฐบัญญัติต่าง ๆ ที่ประกาศใช้ในภายหลัง

 ANARCHY อนาธิปไตย /
  ภาวะไร้ผู้นำา / ภาวะไร้กฎระเบียบ

คำานี้มาจากภาษากรีก “Anarkhos” (an - “ไม่มี” และ arkhos–
“ผู้ปกครอง” หรือ “หัวหน้า”)

สภาวะที่สังคม การเมือง การปกครองที่เกิดความวุ่นวาย ไร้ระเบียบ
กฎเกณฑ์ขาดการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
และความมั่นคงในชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรือการบังคับใช้กฎหมาย 
ดังกล่าวไม่เป็นผล อันเนื่องมาจากการไม่มีรัฐบาล หรือมีรัฐบาลที่บริหาร
ประเทศลม้เหลว หรอืมรีฐับาลทีไ่มเ่คารพหลกันติธิรรม (Rule of Law) ทำาให้
ประชาชนกระดา้งกระเดือ่งไมเ่คารพกฎหมาย และไมย่อมรบัอำานาจของรฐับาล

อนาธปิไตย / ภาวะไรผู้น้ำา / ภาวะไรก้ฎระเบยีบ มกัทำาใหเ้กดิความขดัแยง้ 
ในสงัคมอยา่งรนุแรงและมกัจะนำาไปสูก่ารละเมดิสทิธมินษุยชนอยา่งรา้ยแรง 
และกว้างขวาง

คำาที่เกี่ยวข้อง GROSS HUMAN RIGHTS VIOLATION, RULE 
OF LAW, PUBLIC ORDERS, STATE OF EMERGENCY

 ANONYMOUS คำาร้องเรียนที่ไม่ลงชื่อผู้ร้อง
 COMPLAINT / จดหมายสนเท่ห์

ความหมายทั่วไป หมายถึง เอกสารที่ทำาขึ้นเพื่อกล่าวโทษ ร้องเรียน 
ร้องทุกข์ว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใด กระทำาการที่ขัดต่อกฎหมาย ประพฤติมิชอบ 
หรือผิดศีลธรรมจรรยา โดยไม่ได้แสดงชื่อผู้ทำาเอกสารนั้นขึ้น 

ในความหมายเฉพาะ หมายถงึ คำารอ้งทกุข ์หรอืคำารอ้งเรยีนวา่ถกูกระทำา
หรอืพบเหน็การกระทำาทีเ่ปน็การละเมดิสทิธมินษุยชน ทำาขึน้เพือ่เสนอตอ่องคก์ร 
ทีม่หีนา้ทีร่บัเรือ่งราวรอ้งเรยีน ไมว่า่เปน็องคก์รภายในประเทศ เชน่ สำานกังาน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
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หรือองค์กรระหว่างประเทศ เช่น สำานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน 
แห่งสหประชาชาติ หรือต่อศาลสิทธิมนุษยชน เช่น ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป
โดยมีเจตนาให้เยียวยาการละเมิดสิทธินั้น โดยไม่แสดงชื่อผู้ร้องเรียน

แนวปฏบิตัทิัว่ไปขององคก์รทีม่หีนา้ทีร่บัเรือ่งราวรอ้งเรยีนการละเมดิ
สิทธิมนุษยชนจะกำาหนดให้แสดงชื่อผู้ร้องเรียนไว้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
รับคำาร้องเรียน ดังนั้น จดหมายสนเท่ห์ / คำาร้องเรียนที่ไม่ลงชื่อผู้ร้อง 
จะไม่ได้รับการพิจารณาให้รับไว้ดำาเนินการ (ดู ADMISSIBILITY) 

 ANTEGONE อานตีโกเน (ชื่อคน) /
  บทละครเรื่อง “อานตีโกเน”

บทละครโศกนาฏกรรม เขียนโดยโซโฟคลีส (Sophocles) นักปรัชญา 
ชาวเอเธนส์ ที่มีชีวิตอยู่ระหว่าง 497 - 406 ปีก่อนคริสตกาล (หรือประมาณ 
พ.ศ. 86 - พ.ศ. 137) เปน็เรือ่งเกีย่วกบัหญงิสาวชือ่อานตโีกเนทีย่อมสละชวีติ 
ตนเอง เพื่อคัดค้านคำาสั่งของกษัตริย์ครีออนผู้เป็นลุงที่ห้ามไม่ให้ทำาพิธี 
ฝังศพของพี่ชายของเธอที่ตายเนื่องจากการต่อสู้เพื่อแย่งชิงราชสมบัติ 
อานตีโกเนได้ยกกฎธรรมชาติขึ้นคัดค้านคำาสั่งของกษัตริย์โดยอ้างว่า 
สิ่งที่เธอทำานั้นสอดคล้องกับกฎของพระเจ้าซึ่งเป็นกฎนิรันดร์ และสูง
กว่ากฎหมายของกษัตริย์ และเธอยอมตาย เพื่อรักษาสิ่งที่ตนเองเห็นว่า 
เปน็ความชอบธรรมทัง้ ๆ  ทีเ่ธอมโีอกาสแตง่งานกบัลกูชายของกษตัรยิค์รอีอน

บทละครเรื่อง อานตีโกเน ได้สะท้อนปรัชญาแนวคิดเกี่ยวกับ 
สิทธิธรรมชาติของมนุษย์ที่มีมานานกว่าสองพันปีและต่อมาได้พัฒนา 
เปน็สทิธมินษุยชนในปจัจบุนั นอกจากนัน้บทละครนีย้งัไดเ้ชือ่มโยงจรยิศาสตร์
ที่เกี่ยวกับเรื่องการเสียสละตนเอง เพื่อต่อสู้กับสิ่งที่ตนเห็นว่าชอบธรรม 
กับการต่อสู้เรียกร้องของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในยุคต่าง ๆ  

นกัปรชัญาไดช้ีใ้หเ้หน็วา่มโนธรรมเกีย่วกบัความถกูตอ้ง “ความชอบธรรม” 
หรอื “ความยตุธิรรม” นัน้มอียูใ่นมนษุยท์กุยคุทกุสมยั เชน่ ดร. มารต์นิ ลเูธอรค์งิ 
จูเนียร์ นายเนลสัน แมนเดลา  มหาตมะ คานธี และ นางออง ซาน ซูจี 
สำาหรับประเทศไทยมีตัวอย่างเช่น นายทองใบ ทองเปาด์ เป็นต้น

คำาทีเ่กีย่วขอ้ง HUMAN RIGHTS DEFENDERS, NATURAL LAW
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 ANTI-SEMITISM คติเกลียดชังยิว
คำาวา่ Anti-Semitism หมายถงึ ความเชือ่ทีม่อีคต ิรงัเกยีจเดยีดฉนัท ์

ชนชาติ เผ่าพันธ์ุ วัฒนธรรม หรือศาสนาของชาวมุสลิมและชาวยิว 
โดยแสดงอคตอิอกมาในรปูแบบตา่ง ๆ  เชน่ การตอ่ตา้นหรอืชงิชงัโดยไรเ้หตผุล 
การเลือกปฏิบัติ จนถึงการใช้ความรุนแรง เช่น การทำาร้าย เป็นต้น

สำาหรับ “Anti-Semite” หมายถึง คนหรือพวกที่เกลียดชังยิว

การตอ่ตา้นชาวยวิในยโุรปมมีาชา้นานแลว้ อนัเปน็ผลมาจากเหตกุารณ ์
ทางประวตัศิาสตรท์ีช่าวครสิตเ์หน็วา่ชาวยวิเปน็ผูท้ีฆ่า่พระเยซ ูตอ่มาสงคราม 
ครูเสดที่มีขึ้นระหว่าง ค.ศ. 1096 - 1291 (พ.ศ. 1639 – 1834) ได้ส่งผลให้ 
ชาวยวิซึง่เดมิมถีิน่ฐานอยูแ่ถบรมิฝัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนตอ้งอพยพไปอยูต่าม 
ดินแดนต่าง ๆ ทั้งในยุโรปและแอฟริกาเหนือ ชาวยิวมีอิทธิพลทางการค้า 
และเศรษฐกิจของประเทศแต่ถูกตั้งข้อรังเกียจว่าเห็นแก่พวกพ้องเชื้อชาติ 
ตนเอง เอารดัเอาเปรยีบสงัคมโดยไมเ่หน็แกส่ว่นรวม ดงันัน้จงึทำาใหป้ระชาชน 
ในประเทศทีช่าวยวิอาศยัอยูเ่กดิอคตแิละเกลยีดชงัชาวยวิ ในชว่งครสิตศ์ตวรรษ
ที ่13-15 มหีลายประเทศในยโุรปออกกฎหมายขบัไลช่าวยวิออกนอกประเทศ 
เชน่ องักฤษ  ใน ค.ศ. 1290 (พ.ศ. 1833) ฝรัง่เศส ใน ค.ศ. 1392 (พ.ศ. 1935) 
สเปน ใน ค.ศ. 1492 (พ.ศ. 2035) และโปรตุเกส ใน ค.ศ. 1497 (พ.ศ. 2040) 
ชาวยิวที่ไม่ยอมหนีจะถูกควบคุมให้อยู่รวมกันในค่ายกักกันและนิคมชาวยิว

ในตอนตน้ศตวรรษที ่19 ชาวยโุรปเริม่ปรบัเปลีย่นทศันคตทิีม่ตีอ่ชาวยวิ 
ทำาใหช้าวยวิเริม่มอีสิรภาพ มเีสรภีาพในการศกึษาและเริม่เปน็เจา้ของกจิการ
ธรุกจิ ประเทศทีเ่คยขบัไลย่วิกย็นิยอมใหช้าวยวิกลบัคนืประเทศไดแ้ละชาวยวิ
ได้กลับมามีอิทธิพลทางเศรษฐกิจในหลายประเทศ

ก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง ลัทธิชาตินิยมและลัทธิต่อต้านยิวที่ก่อตัว 
มานานทำาให้เกิดนโยบายทำาลายล้างเผ่าพันธ์ุชาวยิวโดยพรรคนาซีเยอรมัน 
ได้ฆ่าชาวยิวในยุโรปประมาณหกล้านคน

คำาที่เกี่ยวข้อง THE HOLOCAUST, RACISM, NATIONAL 
MINORITY, ASYLUM SEEKER
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 ANTI-SLAVERY SOCIETY สมาคมต่อต้านการมีทาส
คำาเรียกย่อของสมาคมสิทธิมนุษยชนของประเทศสหราชอาณาจักร 

สององค์กรที่ดำาเนินงานรณรงค์ต่อเนื่องกันเพื่อให้ยุติการมีทาส

สมาคมต่อต้านการมีทาสจัดตั้งขึ้นครั้งแรกใน ค.ศ. 1823 (พ.ศ. 2366) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้มีการยกเลิกทาสในเครือจักรภพอังกฤษ 
ทั้งหมดเนื่องจากพระราชบัญญัติห้ามค้าทาส พ.ศ. 2350 (Slave Trade Act 
1807) ของประเทศอังกฤษ บัญญัติให้การค้าทาสในเครือจักรภพอังกฤษ 
เป็นความผิดอาญา แต่ไม่ได้ห้ามการมีทาสหรือการใช้ทาส

ชื่อทางการของสมาคมฯ คือ “สมาคมเพื่อการลดการมีทาส 
และการยกเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปทั่วเครือจักรภพอังกฤษ (Society 
for the Mitigation and Gradual Abolition of Slavery Throughout 
the British Dominions)” การรณรงค์ของสมาคมส่งผลให้อังกฤษประกาศ
ใช้ “พระราชบัญญัติเลิกทาส พ.ศ. 2376 (Slavery Abolition Act 1833)” 
สมาคมจึงได้ยุติการดำาเนินงานไป

ตอ่มา ใน ค.ศ. 1839 (พ.ศ. 2382) ไดม้กีารจดัตัง้สมาคมขึน้มาอกีครัง้หนึง่ 
ภายใต้ชื่อ “สมาคมชาวอังกฤษและชาวต่างชาติเพื่อการต่อต้านการมีทาส 
(British and Foreign Anti-Slavery Society)” โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่รณรงค์
ใหม้กีารเลกิทาสทัว่โลก ปจัจบุนัสมาคมนีย้งัคงดำาเนนิงานอยู ่ และใน ค.ศ. 1990 
(พ.ศ. 2533) ได้มีการเปลี่ยนชื่อของสมาคมเป็น “องค์กรระหว่างประเทศ 
เพือ่ตอ่ตา้นการมทีาส (Anti-Slavery International)” โดยสมาคมฯ ใหค้วาม
สำาคัญกับรูปแบบใหม่ของสภาพทาส (Contemporary Forms of Slavery) 
เชน่ การบงัคบัแรงงาน แรงงานเดก็ การคา้หญงิและเดก็ และการขายบคุคล
เพื่อบำาเรอทางเพศ (Concubinage) เป็นต้น

สมาคมต่อต้านการมีทาสถือว่าเป็นองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน
องค์กรแรกของโลก

คำาที่เกี่ยวข้อง CONTEMPORARY FORMS OF SLAVERY, 
SLAVERY, CHILD LABOUR, HUMAN TRAFFICKING
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 APPEAL 1. การเรียกร้อง  2. อุทธรณ์
1. การเรยีกรอ้ง ในความหมายทัว่ไป หมายถงึ การกระทำาเพือ่เรยีกรอ้ง

ขอความเห็นใจ ความช่วยเหลือ หรือความร่วมมือจากบุคคลอื่น 
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น การเรียกร้องต่อสาธารณชนเพื่อขอรับ
บริจาคเงิน หรือการเรียกร้องของเกษตรกรเพื่อขอให้รัฐบาล 
ช่วยเหลือประกันราคาพืชผลทางการเกษตร

2. อุทธรณ์ ในความหมายเกี่ยวกับกฎหมาย หมายถึง การยื่นเรื่อง
อย่างเป็นทางการต่อองค์กรใดเพื่อขอให้เปลี่ยนแปลงคำาวินิจฉัย

คำานี้เมื่อใช้เกี่ยวกับวิธีพิจารณาความ หมายถึง การคัดค้านคำาตัดสิน 
หรือคำาวินิจฉัย ที่เป็นประเด็นในคดีอย่างเป็นทางการต่อศาลที่มีอำานาจ 
รับอุทธรณ์ การคัดค้านคำาพิพากษาศาลชั้นต้นเรียกว่า “อุทธรณ์” ส่วนการ 
คัดค้านคำาพิพากษาศาลอุทธรณ์เรียกว่า “ฎีกา” การอุทธรณ์ หรือการฎีกา 
จะต้องยื่นที่ศาลชั้นต้นที่พิจารณาคดีนั้น การอุทธรณ์จะต้องทำาภายใน 
กำาหนดเวลา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย คือ หนึ่งเดือน 
นับแต่วันที่มีคำาพิพากษา โจทก์หรือจำาเลยจะต้องอุทธรณ์ภายในกำาหนด 
ถา้เลยระยะเวลาดงักลา่วถอืวา่คดสีิน้สดุ แตอ่าจขอใหศ้าลอนญุาตขยายเวลาได้

ในกรณทีีศ่าลชัน้ตน้สัง่ไมร่บัอทุธรณ ์ ผูอ้ทุธรณม์สีทิธคิดัคา้นคำาสัง่ได ้
ภายในสิบห้าวันนับแต่ทราบคำาสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ เมื่อศาล
อุทธรณ์มีคำาสั่งเช่นใดแล้วถือว่าคำาสั่งนั้นเป็นที่สุด

กรณีที่จำาเลยถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำา จำาเลยอาจยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา 
ต่อพัสดีเพื่อให้พัสดีส่งไปยังศาลก็ได้

สำาหรับคดีปกครอง การอุทธรณ์คำาวินิจฉัยของศาลปกครองต้องยื่น 
ที่ศาลปกครองชั้นต้น คำาพิพากษาศาลฎีกาและคำาวินิจฉัยของศาลปกครอง
สูงสุดถือเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้

คำาที่เกี่ยวข้อง JUDGMENT, SUPREME COURT, COURT OF 
APPEAL, COURT OF FIRST INSTANCE
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 ARBITRARY ตามอำาเภอใจ / โดยพลการ
การกระทำา การวนิจิฉยัสัง่การ การตดัสนิคดทีีไ่มไ่ดอ้ยูบ่นหลกักฎหมาย 

ไม่มีเหตุผลที่สนับสนุนอย่างพอเพียง ปราศจากกฎเกณฑ์ที่แน่นอน หรือ
ปราศจากความชอบธรรม

คำาวา่ตามอำาเภอใจ / โดยพลการไมไ่ดห้มายความแตเ่พยีงการกระทำา 
ที่ปราศจากกฎหมาย หรือปราศจากความชอบธรรมเท่านั้น แต่รวมถึงการใช้
กฎหมายที่ปราศจากเหตุผลที่ชอบธรรมด้วย 

นอกจากนัน้ ในทางเกีย่วกบัการพจิารณาคด ีคำานีห้มายถงึกระบวนการ
พิจารณา วินิจฉัย ตัดสินหรือสั่ง โดยไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมาย 
อันเป็นเหตุให้ศาลสูงมีอำานาจเปลี่ยนแปลงหรือทำาลายคำาพิพากษา 
และคำาสั่งของศาลล่างได้ ส่วนในทางบริหาร หมายถึง การใช้อำานาจ 
ของฝา่ยบรหิาร การออกคำาสัง่ คำาวนิจิฉยัของฝา่ยบรหิาร การออกขอ้กำาหนด 
กฎระเบียบที่ไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมาย หรือไม่มีเหตุผล ซึ่งเป็นเหตุ 
ให้ศาลยุติธรรม หรือศาลปกครองใช้อำานาจทบทวนคำาสั่ง คำาวินิจฉัย 
และสัง่ใหค้ำาสัง่คำาวนิจิฉยัดงักลา่วไมม่ผีลบงัคบัได ้(ด ูJUDICIAL REVIEW)

คำานี้ใช้เป็นคำาคุณศัพท์ประกอบกับคำานามเพื่อแสดงว่าการกระทำานั้น 
เป็นการกระทำาตามอำาเภอใจ / โดยพลการ เช่น “Arbitrary detention 
is unacceptable in a democratic society” (การคุมขังตามอำาเภอใจ / 
การคุมขังโดยพลการเป็นสิ่งที่สังคมประชาธิปไตยไม่ยอมรับ) หรือจะใช้เป็น 
กริยาวิเศษก็ได้ เช่น “He was arrested arbitrarily” (เขาถูกจับกุม 
โดยอำาเภอใจ / โดยพลการ)

 ARBITRATION การอนุญาโตตุลาการ
การระงับข้อพิพาทระหว่างบุคคลกับบุคคล หรือระหว่างรัฐกับรัฐ 

โดยคู่พิพาทตกลงกันมอบปัญหาข้อพิพาทให้กับคนกลาง ซึ่งเรียกว่า 
อนุญาโตตุลาการ (Arbitrator) พิจารณาวินิจฉัย อนุญาโตตุลาการอาจมี 
คนเดียวหรือหลายคนก็ได้ 
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กรณทีีเ่ปน็ขอ้พพิาทระหวา่งรฐั เมือ่คูพ่พิาทตกลงใชว้ธิกีารระงบัขอ้พพิาท 
โดยการอนุญาโตตุลาการแล้ว ก็จะทำาความตกลงเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ 
เพื่อกำาหนดขอบเขตและประเด็นปัญหาที่จะให้วินิจฉัยรวมถึงข้อตกลง 
เกีย่วกบัการจะปฏบิตัติามคำาวนิจิฉยัของอนญุาโตตลุาการ คำาชีข้าด (Award) 
ของอนุญาโตตุลาการจะผูกพันรัฐคู่พิพาท

กรณทีีเ่ปน็การอนญุาโตตลุาการทีเ่ปน็ขอ้พพิาทระหวา่งบคุคล คูพ่พิาท 
จะตกลงกันทำาสัญญาที่เรียกว่า “สัญญาอนุญาโตตุลาการ” (Arbitration 
Agreement) โดยคู่พิพาทสามารถตกลงที่จะใช้สัญญาอนุญาโตตุลาการได้
เฉพาะคดีแพ่งที่เกี่ยวกับธุรกิจและการค้า และถ้าคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติ
ตามคำาตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการ คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งสามารถ 
นำาสัญญาอนุญาโตตุลาการไปยื่นต่อศาลภายใน ศาลต่างประเทศ หรือศาล
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศแล้วแต่กรณี 

การระงบัขอ้พพิาทโดยการอนญุาโตตลุาการเปน็วธิทีีน่ยิมแพรห่ลายกนั 
ทัว่โลกโดยเฉพาะอยา่งยิง่เกีย่วกบัการลงทนุและธรุกจิการคา้ระหวา่งประเทศ 
ตลอดจนการขนส่งระหว่างประเทศ เป็นต้น

 ARREST จับกุม / ควบคุมตัว
การจำากดัเสรภีาพของบคุคลทีก่ระทำาโดยเจา้พนกังาน หรอืบคุคลธรรมดา 

ที่มีอำานาจในการจับกุม โดยมีเหตุเชื่อว่าบุคคลนั้นกระทำาความผิดอาญา 
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนกำาหนดว่าการจับกุมบุคคลจะทำาโดยพลการมิได้ 
การจบักมุจะตอ้งมเีหตอุนัเชือ่ไดต้ามสมควร (Probable Cause) วา่บคุคลนัน้ 
กระทำาผิด และจะต้องมีกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมาย การจับกุม 
โดยพลการเป็นการละเมิดสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของร่างกาย 
หรือ The Right to Liberty and Security of Person (ดู UDHR ข้อ 3 
และ ICCPR ข้อ 9)

ตามกฎหมายไทย การจับกุมบุคคลจะต้องมีหมายจับที่ออกโดยศาล 
เว้นแต่กรณีที่บุคคลนั้นกำาลังกระทำาความผิดอยู่หรือกำาลังจะกระทำาความผิด 
ในการจบักมุไมว่า่จะมหีมายจบัหรอืไมก่ต็ามจะตอ้งไมใ่ชก้ำาลงัเกนิความจำาเปน็ 
หรือจงใจให้ผู้ถูกจับกุมได้รับอันตราย
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กฎหมายกำาหนดว่าผู้จับกุมสามารถใช้กำาลังป้องกันตนเองหรือผู้อื่น 
ให้พ้นจากอันตราย ที่กำาลังจะเกิดขึ้นจากการกระทำาของผู้ถูกจับกุมได้ 
ถ้าการใช้กำาลังนั้นไม่เกินความจำาเป็น (ดูหลักการป้องกันตนเอง (Principle 
of Self-defence)) 

เจ้าพนักงานจะควบคุมตัวผู้ถูกจับกุมไว้ได้ไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง 
แตอ่าจขออนญุาตศาลขยายระยะเวลาในการควบคมุตวัไวเ้พือ่การสอบสวนได ้
เป็นระยะ ๆ ทั้งนี้ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินแปดสิบสี่วัน

เจ้าพนักงานที่จับกุมหรือควบคุมตัวผู้อื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
จะต้องรับผิดในทางอาญา และผู้ที่ถูกจับกุมตัวสามารถขัดขืนป้องกัน 
การจับกุมได้ไม่ถือว่าเป็นการต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน 

คำาที่เกี่ยวข้อง PROBABLE CAUSE, ARBITRARY ARREST, 
THE RIGHT TO LIBERTY AND SECURITY OF PERSON, ARREST 
WARRANT

 ASSAULT การประทุษร้าย
การกระทำาโดยเจตนาที่เป็นการทำาร้าย หรือข่มขู่ว่าจะทำาร้ายบุคคล

ให้ได้รับอันตรายแก่กาย จิตใจ ชื่อเสียง อิสรภาพ หรือทำาให้ทรัพย์สิน 
ของบุคคลที่ถูกกระทำาได้รับความเสียหาย

คำานี้ใช้ประกอบกับการกระทำาลักษณะอื่น เพื่อกำาหนดฐานความผิด 
เช่น การประทุษร้ายต่อร่างกาย ทำาให้ได้รับอันตราย (Assault Causing 
Bodily Harm หรือ Bodily Assault) การประทุษร้ายโดยใช้อาวุธ (Assault 
with a Weapon) ประทษุรา้ยตอ่เสรภีาพ ประทษุรา้ยตอ่ชือ่เสยีง ประทษุรา้ย
ต่อทรัพย์สิน เป็นต้น

ในกฎหมายคอมมอนลอว ์การประทษุรา้ยเปน็ความผดิอาญาฐานหนึง่ 
ในกฎหมายอาญาของไทย “การประทุษร้าย” เป็นคำาที่ใช้ประกอบการแสดง
เจตนาว่าจำาเลยกระทำาโดยไม่มีอำานาจตามกฎหมาย และมีเจตนาทำาให้เกิด
ความเสียหายโดยการใช้กำาลัง ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยได้
นิยามคำาว่า ใช้กำาลังประทุษร้าย ไว้ว่า
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“ทำาการประทุษร้ายแก่กาย หรือจิตใจ ของบุคคล ไม่ว่าจะทำาด้วยการ 
ใชแ้รง กายภาพ หรอืดว้ยวธิอีืน่ใด และใหห้มายความรวมถงึการกระทำาใด ๆ  
ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ไม่ว่า 
จะโดยใช้ยา ทำาให้มึนเมา สะกดจิต หรือใช้วิธีอื่นใด อันคล้ายคลึงกัน”

อนึง่ มผีูแ้ปลคำาวา่ “ใชก้ำาลงัประทษุรา้ย” ตามประมวลกฎหมายอาญา
ว่า “To Commit an Act of Violence”

ในกฎหมายสทิธมินษุยชน การบญัญตัคิวามผดิเกีย่วกบัการประทษุรา้ย
บุคคลในด้านต่าง ๆ เป็นมาตรการทางกฎหมายของรัฐ เพื่อดำาเนินการ
คุม้ครองสทิธขิองบคุคลอนัเปน็หนา้ที ่(Duty)  ในการปฏบิตัติามพนัธะหนา้ที่
ในการเคารพ (Obligation to Respect) ตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
ด้านสิทธิมนุษยชน

ATTEMPT  การพยายามกระทำาความผิด (กฎหมายอาญา)
ในกฎหมายอาญา หมายถงึ การกระทำาโดยเจตนาของบคุคลทีป่ระสงค์

ตอ่ผลอนัเปน็การขดัตอ่กฎหมายอาญา โดยไดล้งมอืกระทำาไปแลว้แตก่ระทำาไป 
ไม่ตลอด หรือกระทำาไปตลอดแล้วแต่การกระทำานั้นไม่บรรลุผล กฎหมาย
ถือว่าบุคคลนั้นพยายามกระทำาความผิด

กฎหมายอาญามวีตัถปุระสงคใ์นการควบคมุพฤตกิรรมของบคุคลไมใ่ห ้
กระทำาการทีเ่ปน็ภยนัตรายตอ่สงัคม จงึกำาหนดใหบ้คุคลมคีวามผดิทางอาญา 
แม้ความเสียหายจะยังไม่เกิดขึ้น

ในกฎหมายสิทธิมนุษยชน การที่รัฐลงโทษผู้พยายามกระทำาความผิด 
ที่ได้สัดส่วนกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ถือว่าสอดคล้องกับพันธะหน้าที่ 
ของรัฐในการเคารพ (Duty to Respect) และหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครอง 
(Duty to Protect) สิทธิของปัจเจกชน

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 กำาหนดให้ผู้พยายามกระทำา 
ความผิดรับโทษสองในสามส่วนของความผิดที่กฎหมายได้กำาหนดไว้ แต่ถ้า
การกระทำานั้นไม่อาจบรรลุผลได้เลย เช่น การใช้ปืนไม่มีกระสุนยิง กฎหมาย
กำาหนดให้รับโทษไม่เกินครึ่งหนึ่งของความผิด
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การใชค้ำานีใ้นความหมาย “พยายามกระทำาความผดิ” จะวางไวห้นา้ฐาน
ความผิดนั้น เช่น Attempted Murder (พยายามฆ่า) Attempted Robbery 
(พยายามปล้นทรัพย์) Attempted Rape (พยายามข่มขืนกระทำาชำาเรา) 

อนึ่ง ความรับผิดทางอาญาเริ่มต้นเมื่อมีการลงมือกระทำาความผิด
โดยประกอบกบัมเีจตนาในการกระทำา โดยทัว่ไปเพยีงแตค่ดิ หรอืตระเตรยีม
การกระทำาความผดิยงัไมม่คีวามผดิทางอาญา เวน้แตจ่ะมกีฎหมายบญัญตัไิว้
เปน็การเฉพาะใหม้คีวามผดิในขัน้ตระเตรยีมการ ซึง่เกีย่วกบัความผดิทีร่า้ยแรง 
เช่น ความผิดฐานวางเพลิง ฐานกบฏ หรือฐานก่อการร้าย  

 ATTORNEY- 1. อัยการสูงสุด
 GENERAL 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

1. อัยการสูงสุด ตำาแหน่งในฝ่ายบริหาร เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด
ของพนกังานอยัการ ซึง่มอีำานาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัการดำาเนนิคดฟีอ้งรอ้ง
ผูก้ระทำาความผดิอาญา เปน็ทีป่รกึษาดา้นกฎหมายของรฐับาล รวมถงึ
การเปน็ทนายใหก้บัรฐับาลในกรณทีีป่ระเทศไทยเปน็โจทกห์รอืจำาเลย 
ในการดำาเนนิคดรีะหวา่งประเทศ บางทจีงึเรยีกวา่ “ทนายแผน่ดนิ” คำานี ้
มกัใชก้บัประเทศทีร่ะบบกฎหมายคอมมอนลอว ์ในบางครัง้จะใชค้ำาวา่ 
Solicitor-General สว่นในระบบกฎหมายซวีลิลอว ์เจา้หนา้ทีข่องรฐั 
ที่มีหน้าที่ฟ้องบุคคลและดำาเนินคดีในศาลมักใช้คำาว่า Prosecutor 

แต่เดิมในประเทศไทยสำานักงานอัยการสูงสุด (Office of the 
Attorney-General) เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
เรยีกวา่ กรมอยัการ (Department of Attorney)  โดยม ี“อธบิดกีรมอยัการ” 
เป็นผู้บริหารสูงสุด ต่อมาได้แยกกรมอัยการออกจากกระทรวงมหาดไทย 
มาเป็นหน่วยงานราชการอิสระอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของนายกรัฐมนตรี
โดยตรง และได้ตั้งตำาแหน่ง “อัยการสูงสุด” ขึ้น

สำานักงานอัยการสูงสุดของประเทศไทย มีอำานาจหน้าที่สำาคัญ 
ในทางบรหิารของสำานกังาน เชน่ การบรหิารงานบคุคลของสำานกังานอยัการ
สูงสุด การบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสดุ 
ของสำานักงาน นอกจากนี้อัยการสูงสุดยังทำาหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบ 
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การบริหารราชการ การปฏิบัติราชการของพนักงานอัยการในการปฏิบัติ 
หน้าที่เป็นทนายแผ่นดิน หรือนักกฎหมายให้กับรัฐ และมีอำานาจในการ 
รับพิจารณาเพื่อสั่งฟ้องคดี นอกจากนั้นอัยการสูงสุดยังมีหน้าที่ให้คำาปรึกษา
แก่รัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐในประเด็นเกี่ยวกับกฎหมาย 

2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม บุคคลที่ดำารงตำาแหน่ง
ทางฝ่ายบริหารโดยได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี เป็นบุคคล 
ที่มีตำาแหน่งสูงสุดในการบังคับใช้กฎหมาย และเป็นที่ปรึกษา 
ด้านกฎหมายในคณะบริหาร นอกจากนั้นแต่ละมลรัฐของประเทศ 
สหรัฐอเมริกาจะมีอัยการสูงสุดประจำามลรัฐเป็นเจ้าหน้าที่ 
ด้านกฎหมายสูงสุดของมลรัฐ หลายมลรัฐใช้วิธีการลงคะแนน 
เลือกตั้งทั่วไปเพื่อเลือกอัยการสูงสุด

 BAIL การขอประกันตัว / การขอให้ปล่อยชั่วคราว
  (ผู้ต้องหา หรือ จำาเลย)

การขออนุญาตต่อศาลให้ผู้ต้องหาหรือจำาเลยพ้นจากการควบคุม 
ของเจ้าพนักงานหรือศาลตามระยะเวลาที่กำาหนด เพื่อไม่ให้ผู้ต้องหา 
หรือจำาเลยถูกควบคุมหรือคุมขังเป็นเวลานานเกินกว่าความจำาเป็นในระหว่าง
การสอบสวนหรือการพิจารณาคดีอาญา

ตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนจะต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหา 
หรอืจำาเลยไมม่คีวามผดิ ดงันัน้การคมุขงัทีย่าวนานเกนิความจำาเปน็จงึกระทบ 
ต่อเสรีภาพและความมั่นคงในชีวิต / ร่างกายของผู้ที่ได้รับการสันนิษฐานว่า 
เป็นผู้บริสุทธิ์ การประกันตัว / การปล่อยชั่วคราวจึงเปิดโอกาสให้ศาล 
ใช้ดุลพินิจคุ้มครองบุคคลที่สูญเสียเสรีภาพนั้น

ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การขอประกันตัว / การขอให้
ปล่อยผู้ต้องหาหรือจำาเลยชั่วคราว มีดังนี้ 

1. การขอประกันตัวชั้นสอบสวน หรือในระหว่างฝากขัง ทำาได้ 
เมื่อผู้ต้องหาถูกเจ้าหน้าที่ตำารวจหรือพนักงานอัยการ นำาตัวมา 
ขออนุญาตฝากขังระหว่างที่ยังสอบสวนไม่เสร็จ 
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2. การขอประกนัตวัชัน้การพจิารณาคดขีองศาลชัน้ตน้ ทำาไดเ้มือ่ผูต้อ้งหา
ถูกพนักงานอัยการฟ้องต่อศาลแล้วก็จะเปลี่ยนฐานะจากผู้ต้องหา 
เป็นจำาเลย ซึ่งมีสิทธิขอประกันตัวต่อศาลได้ ส่วนในคดีที่ราษฎร 
เป็นโจทก์ เมื่อศาลประทับฟ้องแล้ว จำาเลยจะยื่นขอประกันตัว 
ก่อนวันนัด หรือในวันนัดที่ระบุในหมายเรียกให้มาแก้คดีก็ได้ 

3. การขอประกันตัวชั้นอุทธรณ์หรือฎีกา กรณีที่จำาเลยถูกขัง 
หรือจำาคุกโดยผลของคำาพิพากษาศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ 
จำาเลยอาจยืน่ขอประกนัตวักอ่นทีจ่ะยืน่อทุธรณห์รอืยืน่ฎกีา หรอืจะ
ขอยื่นประกันตัวพร้อมกันหรือหลังจากยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกาก็ได้ 

 BASIC PRINCIPLES ON หลักการพื้นฐานว่าด้วย
 THE USE OF FORCE การใช้กำาลังบังคับและการใช้
 AND FIREARMS BY LAW อาวุธปืนของเจ้าหน้าที่
 ENFORCEMENT OFFICIALS ที่มีอำานาจบังคับใช้กฎหมาย

เอกสารทางกฎหมายทีจ่ดัทำาขึน้โดยสหประชาชาตอินัเปน็การรวบรวม 
หลกัการพืน้ฐานเกีย่วกบัการใชก้ำาลงั และการใชอ้าวธุปนืของเจา้หนา้ทีข่องรฐั 
ที่มีอำานาจใช้อาวุธในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ตำารวจ ทหาร เจ้าหน้าที่รักษา 
ความมั่นคง เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เป็นต้น เพื่อให้การปฏิบัติดังกล่าว 
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

หลกัการดงักลา่วไดร้บัการรบัรองโดยมตขิองสมชัชาใหญส่หประชาชาต ิ
เมื่อ ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) มีสาระสำาคัญดังต่อไปนี้

1. รฐัและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งม ีและใชก้ฎและขอ้บงัคบัวา่ดว้ย 
การใชก้ำาลงัและอาวธุปนืตอ่ตา้นบคุคลโดยเจา้หนา้ทีบ่งัคบัใชก้ฎหมาย 
โดยกฎข้อบังคับนั้นต้องคำานึงถึงประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้กำาลังและอาวุธปืน

2. รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกำาหนดกรอบว่าด้วยวิธีการ 
และประเภทของเครื่องมือที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน และให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกับชนิดต่าง ๆ ของอาวุธ 
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3. การพฒันาและการใชง้านอาวธุทีไ่มม่อีำานาจการทำาลายอยา่งรนุแรง 
ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ ประเมินเพื่อลดความเสี่ยง อันตราย 
ตอ่บคุคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง และการใชอ้าวธุดงักลา่วควรจะถกูควบคมุ 
อย่างระมัดระวัง

4. เจา้หนา้ทีผู่บ้งัคบัใชก้ฎหมายตอ้งใชว้ธิกีารทีไ่มร่นุแรงกอ่นการใชก้ำาลงั 
และอาวุธปืน และจะใช้กำาลังและอาวุธปืนเฉพาะในกรณีที่ 
การใช้วิธีการอื่น ๆ  ไม่เกิดประสิทธิผล หรือไม่อาจให้ความมั่นใจว่า 
จะสำาเร็จผลได้

5. เมือ่ไมส่ามารถหลกีเลีย่งการใชก้ำาลงัได ้เจา้หนา้ทีผู่บ้งัคบัใชก้ฎหมาย
ต้อง

(1) ชั่งน้ำ าหนักความได้สัดส่วนของผลร้ายที่จะเกิดขึ้นและ 
ความชอบธรรมตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย

(2) ลดความเสียหายและการบาดเจ็บให้มีน้อยที่สุด เคารพ 
และรักษาชีวิตมนุษย์ 

(3) ทำาให้เกิดความมั่นใจว่าผู้บาดเจ็บหรือผู้ ได้รับผลกระทบ 
จะได้รับความช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์
แก่ผู้บาดเจ็บ หรือได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด

(4) ทำาให้เกิดความมั่นใจว่าญาติหรือเพื่อนสนิทของผู้บาดเจ็บ 
หรือผู้ได้รับผลกระทบจะได้รับการแจ้งในโอกาสแรกสุด

6. ถ้ามีการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่มีสาเหตุมาจากการใช้กำาลัง 
และอาวุธปืนขึ้นผู้ปฏิบัติงานจะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที

7. กำาหนดใหก้ารใชอ้าวธุปนืโดยเจา้หนา้ทีผู่บ้งัคบัใชก้ฎหมายโดยเหตผุล
ส่วนตัวหรือวิธีการมิชอบ เป็นความผิดอาญา

8. ในสถานการณ์พิเศษ อาจปรับแนวทางการปฏิบัติแตกต่างไปจาก 
หลักการพื้นฐานเหล่านี้ตามจำาเป็น
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 BASIC PRINCIPLES หลักการพื้นฐาน
ค่านิยมพื้นฐานที่เป็นแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในสังคม หรือในสาขา 

วิชาชีพ ที่รวบรวมหรือจัดทำาขึ้นโดยคณะบุคคลที่เป็นผูเ้ชี่ยวชาญ หรือที่ได้รับ 
การยอมรบันบัถอืในสาขาวชิาชพีนัน้ และไดป้ระกาศใช ้หรอืไดร้บัการรบัรอง
วา่เปน็แนวทางทีม่คีณุคา่ในการนำามาปรบัใชใ้นการปฏบิตัใิหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์
ของการดำาเนินงานกฎเกณฑ์เหล่านี้ไม่มีสภาพเป็นกฎหมาย แต่เป็นเกณฑ์
คุณค่า หรือเป็นแนวปฏิบตัิที่ใช้ประกอบเกณฑท์างกฎหมาย ดังนัน้จงึมีสภาพ
เป็น “กฎหมายที่ควรมีขึ้น” (ดู SOFT LAW / LEX FERENDA)

ในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมีเอกสารจำานวนมาก 
ที่ใช้ชื่อว่า “หลักการพื้นฐาน” ซึ่งจัดทำาขึ้นโดยการประชุมระดมความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปในสาขาสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อนำาหลักการที่เป็นที่ยอมรับกันเป็นอย่างดีในทางวิชาการเป็นเบื้องต้นมา
รวมไว้เป็นเอกสารที่มีลักษณะเป็นถ้อยแถลงและมักจะเสนอต่อที่ประชุม
ระหวา่งประเทศ เพือ่ใหร้บัรองหลกัการพืน้ฐานนัน้ หรอืเสนอตอ่สมชัชญาใหญ่
สหประชาชาติ คณะมนตรีสิทธิมนุษชน หรือคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม 
เพื่อให้รัฐต่าง ๆ รับรองเป็นแนวทางที่ทางการของรัฐเพื่อใช้ในการปฏิบัติ

“หลักการพื้นฐาน” มีความสำาคัญในกฎหมายสิทธิมนุษยชน เนื่องจาก 
หลักการฯ ช่วยสร้างความชัดเจนทั้งในด้านคุณค่า แนวคิด เนื้อหาสาระ 
ของสทิธริวมถงึแนวปฏบิตัเิพือ่นำาไปสูก่ารปฏบิตั ิเพือ่ใหเ้กดิผลในการสง่เสรมิ 
ปกป้องคุ้มครอง และทำาให้สิทธิมนุษยชนได้เกิดขึ้นอย่างเต็มเปี่ยม

พิจารณาในด้านการเมืองระหว่างประเทศ แม้ว่ารัฐมีพันธะหน้าที่ 
ในการส่งเสริม และปกป้องสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตามการบังคับให้รัฐ 
ปฏบิตัติามพนัธะหนา้ทีอ่ยา่งเครง่ครดัในทนัทจีะกลายเปน็อปุสรรค ทัง้นีแ้มว้า่ 
รฐัทัง้หลายจะตกลงใจเขา้มาเปน็สมาชกิขององคก์ารระหวา่งประเทศแลว้กต็าม 
แต่ก็ย่อมยังคงเห็นความสำาคัญกับอำานาจอธิปไตยของตนอยู่เป็นหลัก 
แนวทางการพัฒนากฎเกณฑ์ และมาตรฐานร่วมกันอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
เพือ่ยกระดบัสทิธมินษุยชน อาจไดร้บัการสนองตอบจากรฐัภาคดีกีวา่การออก 
กฎเกณฑ์เคร่งครัด ดังเช่นกฎหมายรัฐสมาชิกมีความรู้สึกสะดวกใจในการนำา 
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“หลักการพื้นฐาน” ไปกล่าวอ้างเป็นหลักปฏิบัติในประเทศ (ดู BASIC 
PRINCIPLES FOR THE TREATMENT OF PRISONERS และ BASIC 
PRINCIPLES ON THE USE OF FORCE AND FIREARMS BY LAW 
ENFORCEMENT OFFICIALS)

 BENTHAM, JEREMY เจอร์มี เบ็นธั่ม
นักปรัชญาและนักปฏิรูปกฎหมายชาวอังกฤษ มีชีวิตอยู่ระหว่าง 

ค.ศ. 1748 - 1832 (พ.ศ. 2291 - 2375) เปน็ผูเ้สนอแนวคดิเรือ่งอรรถประโยชน์
นิยม (Utilitarianism) ซึ่งเป็นที่มาของแนวคิดเกี่ยวกับการกำาหนดเจตจำานง 
โดยเสรีของปัจเจกชน และเสรีนิยมในเวลาต่อมา

เบน็ธัม่เหน็วา่ สงัคมจะไดร้บัประโยชนส์ขุสงูสดุ ถา้ใหป้จัเจกชนมเีสรภีาพ 
ทีจ่ะทำาตามความตอ้งการของแตล่ะคน โดยกฎหมายจะตอ้งไมจ่ำากดัอสิรภาพ 
ในการคิด หรือการกระทำาของบุคคลโดยปราศจากเหตุผล เบ็นธั่ม เชื่อว่า 
ในการตัดสินใจทำาการใด ๆ มนุษย์ใช้เหตุผลเพื่อแสวงหาความพึงพอใจ 
และพยายามหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดทางกาย 
หรือทางจิตใจ (หรือจริยธรรม) สองสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งขับเคลื่อนสังคม ดังนั้น 
การเลือกกระทำาการใด มนุษย์จะประเมินด้วยผลที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
นั่นคือ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของประโยชน์หรือความสุข เขาเรียก 
หลกัจรยิธรรมนีว้า่ “หลกัแหง่อรรถประโยชน ์(Principle of Utility)” และถา้มี 
ความขัดแย้งของหลักจริยธรรมระหว่างปัจเจกชนและสังคมต้องยึด 
หลักจริยธรรมของสังคมก่อน ดังนั้นกฎหมายของสังคมที่มีขึ้นก็เพื่อสนอง 
“ประโยชน์สุขสูงสุด” ของประชาชน “จำานวนมากที่สุด”  

แนวความคิดนี้มีอิทธิพลต่อกฎหมาย การเมือง และระบบเศรษฐกิจ 
ในสังคมประชาธิปไตยอย่างมาก
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BIGAMY  การมีสามีหรือภริยาสองคนในเวลาเดียวกัน
ในทางสังคมวิทยา หมายถึง การมีสามี หรือมีภริยาในเวลาเดียวกัน 

สองคน ซึง่บางสงัคมมคีา่นยิมยอมรบัวา่ไมข่ดัตอ่จารตีประเพณแีละวฒันธรรม 
ในขณะทีบ่างสงัคมมคีา่นยิมไมย่อมรบั ปจัจบุนัหลายประเทศมคีา่นยิมไมย่อมรบั
การมีสามีภริยาสองคนในเวลาเดียวกัน เช่น สังคมไทยเคยยอมรับว่าการที ่
ผูช้ายมภีรยิาหลายคนในเวลาเดยีวกนัไมข่ดัตอ่ประเพณวีฒันธรรม แตป่จัจบุนั
การมีภริยาหลายคนเป็นสิ่งที่ขัดต่อค่านิยมของสังคมไทย เป็นต้น

ในทางกฎหมาย หมายถงึ การจดทะเบยีนสมรสซอ้น หรอืการทีบ่คุคลหนึง่ 
ไปจดทะเบียนสมรสกับอีกบุคคลหนึ่งโดยที่ตนได้จดทะเบียนสมรสถูกต้อง 
ตามกฎหมายกบัอกีบคุคลหนึง่ ซึง่เรยีกวา่ “คูส่มรส” อยูแ่ลว้ และการสมรสนัน้ 
ยังไม่สิ้นสุดลง 

การสมรสซ้อนเป็นความผิดอาญาในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา 
สำาหรบัประเทศไทยไมม่คีวามผดิฐานสมรสซอ้นโดยตรง แตผู่ท้ีไ่ปขอจดทะเบยีน
สมรสอาจจะมีความผิดฐานให้การเท็จต่อเจ้าพนักงาน

ตามกฎหมายครอบครัวของไทย การสมรสกับบุคคลที่มีคู่สมรส 
ที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วเป็นโมฆะ หรือไม่มีผลทางกฎหมาย ไม่ก่อให้เกิด 
ความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดมีหรือได้มา 
ไม่ว่าก่อนหรือหลังการสมรสก็ยังเป็นของคนนั้น แต่บุตรที่เกิดจากการสมรส 
ที่เป็นโมฆะนั้นยังเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดามารดา ผู้มีส่วนได้เสีย 
คนใดคนหนึ่งสามารถอ้างความเป็นโมฆะได้ การฟ้องคดีเพื่อให้ศาลมี 
คำาพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะไม่มีอายุความ

คู่สมรสที่สมรสโดยเข้าใจผิด หรือโดยสุจริตมีสิทธิเรียกค่าทดแทนได้ 
และถ้าต้องยากจนลง เพราะไม่มีรายได้พอจากทรัพย์สิน หรือจากการงาน 
ที่เคยทำาอยู่ ฝ่ายนั้นมีสิทธิเรียกค่าเลี้ยงชีพได้ด้วย
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BILL OF INDICTMENT   คำาฟ้องในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง
เอกสารที่ผู้เสียหายในคดีอาญา หรืออัยการทำาขึ้นอย่างเป็นทางการ 

เสนอตอ่ศาล หรอืผูท้ีม่หีนา้ทีไ่ตส่วนมลูฟอ้ง เพือ่แสดงวา่บคุคลหนึง่บคุคลใด 
ได้กระทำาความผิดอาญาและมีเจตนาที่ให้ศาลพิจารณาไต่สวนเพื่อลงโทษ 
บุคคลนั้นตามกฎหมาย (ดู PRELIMINARY EXAMINATION และ 
ADMISSIBILITY)

คำาฟอ้งในชัน้ไตส่วนมลูฟอ้งจะตอ้งแสดงใหเ้หน็วา่มกีารกระทำาความผดิ 
อาญาเกดิขึน้โดยใคร มกีารกระทำาอยา่งไร และมพียานหลกัฐานใด เพือ่แสดงวา่ 
บุคคลที่ถูกฟ้องเป็นผู้กระทำาผิด ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแกล้งฟ้อง

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศต่าง ๆ กำาหนดวิธีการ 
ยืน่คำาฟอ้งในชัน้ไตส่วนมลูฟอ้งไวต้า่งกนั เชน่ ประเทศสหรฐัอเมรกิาในความผดิ 
บางประเภท อัยการจะต้องยื่นคำาฟ้องชั้นไต่สวนมูลฟ้องต่อคณะลูกขุนใหญ่ 
(Grand Jury) เพื่อให้รับรองคำาฟ้องก่อนที่จะฟ้องศาลเพื่อพิจารณาคดี 
ในประเทศอังกฤษโจทก์ต้องยื่นคำาฟ้องประเภทนี้ต่อศาลมาจิสแทรท (Court 
of Magistrate) เพื่อให้รับรองก่อนยื่นคำาฟ้องต่อศาล เป็นต้น

ตามกฎหมายไทยการยื่นฟ้องคดีในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเป็นกระบวนการ 
เดียวกับการดำาเนินคดีในกรณีที่ราษฎรเป็นโจทก์ โดยจะต้องยื่นต่อศาล 
ที่มีอำานาจพิจารณาคดี ถ้าศาลเห็นว่าคดีมีมูลก็จะสั่งรับคำาฟ้องและให้มี 
การดำาเนินกระบวนการพิจารณาคดีโดยมีหมายเรียกให้นำาจำาเลยและพยาน
มาสืบต่อไป ถ้าศาลเห็นว่าคดีไม่มีมูลก็จะยกฟ้อง

BIRTH CERTIFICATE/CERTIFICATE OF BIRTH  สูติบัตร
เอกสารทางราชการที่เจ้าหน้าที่ที่มีอำานาจทำาขึ้นเพื่อเป็นหลักฐาน 

แสดงการเกิดของบุคคล อันเป็นการแสดงว่าบุคคลนั้นมีตัวตน นอกจากนั้น 
ยังเป็นหลักฐานสำาคัญเพื่อใช้พิสูจน์ในการอ้างการมีสัญชาติ หรือเรียกร้อง 
การถือสัญชาติและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ  เช่น การรับบริการศึกษา การแพทย์ 
หรือสวัสดิการสังคม เป็นต้น โดยทั่วไปข้อมูลสำาคัญในสูติบัตรประกอบด้วย
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• ชื่อเด็กที่เกิด วัน เดือน ปี และเวลาที่เกิด

• สถานที่เกิด (บ้านเลขที่ ตำาบล อำาเภอ จังหวัด ประเทศ)

• ชื่อบิดา มารดา

• ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้จดทะเบียนการเกิด หรือผู้ออกใบสูติบัตรพร้อมตรา
ประทับ

ขอ้มลูในสตูบิตัร เชน่ วนัทีเ่กดิ เปน็หลกัฐานแสดงการเริม่ตน้ของสถานภาพ
ทางกฎหมายของบคุคล อนัทำาใหบ้คุคลมสีทิธติา่ง ๆ  หลายประเทศกำาหนดให ้
สภาพบคุคลเริม่ตัง้แตเ่กดิ อยา่งไรกต็ามกฎหมายอาจใหส้ทิธบิคุคลยอ้นหลงั
ขึ้นไปตั้งแต่อยู่ในครรภ์ได้ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กข้อ 7 กำาหนดว่าเด็ก 
จะต้องได้รับการจดทะเบียนทันทีหลังการเกิดและมีสิทธิที่จะมีชื่อตั้งแต่เกิด 

ใน พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532) และได้ตั้งข้อสงวนในเรื่องการจดทะเบียน 
การเกิด เนื่องจากสาเหตุด้านความมั่นคง และการมีสัญชาติของเด็ก ต่อมา
ประเทศไทยได้ยกเลิกข้อสงวนนี้

คำาที่เกี่ยวข้อง NATIONALITY, CITIZENSHIP, ALIEN, 
STATELESS PERSON, DIPLOMATIC PROTECTION

 BLASPHEMY การหมิ่นศาสนา
จากภาษากรีก ละติน blasphemare แปลว่า “ฉันทำาลายชื่อเสียง 

(I injure reputation)”

การกระทำาที่เป็นการดูหมิ่น เดิมหมายถึง การเปล่งวาจาดูหมิ่น 
เหยียดหยามศาสนา คำาสอน หรือทำาให้เกลียดชัง ขาดการนับถือ ซึ่งรวมถึง
การทำาให้พระเจ้า หรือศาสดาของศาสนาเสื่อมเสียเกียรติยศ โดยการแสดง
ข้อความโดยวาจาลายลักษณ์อักษร หรือสัญลักษณ์

ตามกฎหมายคอมมอนลอว์ (ดู COMMON LAW) ความผิดที่เป็น 
การหมิ่นศาสนา พระเจ้า หรือศาสดาไม่จำาเป็นต้องมีเจตนาที่จะดูหมิ่น 
หรือเหยียดหยาม หรือมีเจตนาทำาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศ 
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เดิมกฎหมายอาญาของหลายประเทศ กำาหนดให้การหมิ่นศาสนา 
เป็นความผิดมีโทษและมักมีโทษรุนแรง แต่ในปัจจุบันประเทศในยุโรป 
หลายประเทศได้ยกเลิกความผิดนี้ บางประเทศยังคงมีความผิดแต่มี 
บทลงโทษเพียงเล็กน้อย ส่วนประเทศตะวันออกกลางบางประเทศยังคงมี 
บทลงโทษอย่างรุนแรง

ประมวลกฎหมายอาญาของไทย ไมม่คีวามผดิฐานหมิน่ศาสนาโดยตรง 
แต่ได้กำาหนดความผิดของบุคคลที่กระทำาอันเป็นการเหยียดหยามศาสนาซึ่ง 
“กระทำาแก่วัตถุหรือสถานที่อันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใด” 
มีโทษจำาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่น 
สี่พันบาท แต่การกระทำาความผิดดังกล่าวจะต้องมีเจตนาเหยียดหยาม 
อันต่างจากกฎหมายเกี่ยวกับการหมิ่นศาสนา พระเจ้า หรือศาสดา 
ตามความหมายของคอมมอนลอว์ข้างต้น

การหมิน่ศาสนา มคีวามสมัพนัธก์บัเสรภีาพในการนบัถอืและแสดงออก
ความเชือ่ทางศาสนา เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ และเสรภีาพทางวชิาการ 
หลายกรณทีีก่ารใชเ้สรีภาพในการแสดงออกขดักับหลกัคำาสอนหรือความเชือ่ 
ทางศาสนา ซึ่งเป็นปัญหาที่ซับซ้อน ในการเจรจาในเรื่องสิทธิมนุษยชน 
ในสหประชาชาติ ต่อมาใน ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) ได้มีการเสนอให้ 
สมัชชาใหญ่สหประชาชาติรับรอง “ข้อมติว่าด้วยการต่อต้านการหมิ่นศาสนา 
(Combating Defamation of Religions)” มีประเทศที่ออกเสียงสนับสนุน
แปดสิบเอ็ดประเทศ ออกเสียงคัดค้านห้าสิบห้าประเทศ และงดออกเสียง 
สี่สิบสามประเทศ

 BODY OF PRINCIPLES  องค์หลักการว่าด้วย
 ON THE INDEPENDENCE ความเป็นอิสระ
 OF THE JUDICIARY ของผู้พิพากษา/ตุลาการ

หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบุคคลที่ทำาหน้าที่
ตลุาการทีจ่ดัทำาขึน้ในการประชมุสหประชาชาตวิา่ดว้ยการปอ้งกนัอาชญากรรม 
และการคุม้ครองผูก้ระทำาผดิ ครัง้ที ่7 ณ นครมลิาน สาธารณรฐัอติาล ี ใน ค.ศ. 
1985 (พ.ศ. 2528) และต่อมาข้อกำาหนดนี้ได้รับรองโดยคณะมนตรีเศรษฐกิจ 
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และสังคมแห่งสหประชาชาติใน ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528)

องค์หลักการฯ ได้วางแนวทางในการบริหารความยุติธรรมในส่วน 
ทีเ่กีย่วกบัผูพ้พิากษา / ตลุาการ นบัตัง้แตก่ารเขา้สูต่ำาแหนง่ การจา่ยสำานวนคด ี
การเลือ่นตำาแหนง่ และการคุม้ครองผูพ้พิากษา / ตลุาการจากอทิธพิลตา่ง ๆ  
เพื่อให้ผู้พิพากษา / ตุลาการสามารถทำางานในหน้าที่ได้อย่างเที่ยงธรรม 
อันสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน เช่น

• การได้รับการประกันจากรัฐที่กำาหนดให้ผู้พิพากษามีอำานาจในการ
พิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีโดยปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายใด ๆ

• การได้รับการรับรองจากรัฐในการกำาหนดให้ผู้พิพากษาหรือศาล 
ซึ่งตั้งขึ้นโดยกฎหมายมีอำานาจในการพิจารณาคดีแต่เพียงผู้เดียว 
และจะไมม่กีารเขา้แทรกแซงใด ๆ  เชน่ การบญัญตักิฎหมายเพือ่ให้ 
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อใช้บังคับแก่คดีใดคดีหนึ่ง 
โดยเฉพาะจะกระทำามิได้

• การไดร้บัรองหลกัการในเรือ่งหลกัของความเปน็อสิระของผูพ้พิากษา 
(The Principles of the Independence of the Judiciary) ขึ้น 
เพื่อให้เป็นหลักประกันความเป็นอิสระแก่ผู้พิพากษาว่า หลักการ 
ดังกล่าวจะได้รับการยอมรับโดยรัฐ และคู่ความอย่างแท้จริง

• การได้รับรองในเรื่องอิสระของการแสดงความคิดและสิทธิ 
ในการจัดตั้งและเข้าร่วมสมาคม โดยต้องรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศ 
ศักดิ์ศรีของผู้พิพากษา / ตุลาการ

• การได้รับการรับรองในเรื่องคุณสมบัติและการคัดเลือกบุคคล 
เข้าดำารงตำาแหน่งผู้พิพากษา / ตุลาการ

• การได้รับการรับรองในเรื่องค่าตอบแทนหรือเงินเดือนตลอดจน 
ระยะเวลาในการดำารงตำาแหน่งของผู้พิพากษา

• การไดร้บัการรบัรองจากรฐัในเรือ่งอำานาจหนา้ทีท่ีจ่ะไดร้บัมอบหมาย 
ในการตดัสนิคดใีนศาลโดยการแจกสำานวนของเจา้หนา้ทีบ่รหิารศาล 
ซึ่งมีหลักการว่าในการแจกสำานวนแก่ผู้พิพากษานั้น จะต้องแจก
สำานวนด้วยความเป็นธรรม
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• การไดร้บัการรบัรองจากรฐัในเรือ่งความปลอดภยัและในการทำางาน 
ตามวิชาชีพ

• การได้รับการรับรองจากรัฐในเรื่องระเบียบวินัยและการลงโทษ 
ผู้พิพากษาและตุลาการ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (ค.ศ. 2007) 
ได้บัญญัติหลักประกันความเป็นอิสระของผู้พิพากษาไว้ ในมาตรา 197 
ซึ่งมีสาระสำาคัญ คือ  

• ผูพ้พิากษามอีสิระในการพจิารณาพพิากษาอรรถคดทีัง้ปวง โดยไมอ่ยู ่
ภายใต้การบังคับบัญชาตามลำาดับชั้น

• การโยกย้ายผู้พิพากษาต้องได้รับความยินยอมจากตัวผู้พิพากษา 
ทีจ่ะถกูยา้ยกอ่น  เวน้แตเ่ปน็การโยกยา้ยตามวาระ  การเลือ่นตำาแหนง่
ใหส้งูขึน้  หรอือยูร่ะหวา่งการถกูดำาเนนิการทางวนิยั หรอืตกเปน็จำาเลย
ในคดอีาญา หลกัการขอ้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ปอ้งกนัไมใ่หผู้พ้พิากษา 
ถูกกลั่นแกล้ง หรือถูกแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บริหาร

• ผู้พิพากษาจะเป็นข้าราชการการเมืองหรือผู้ดำารงตำาแหน่งทาง 
การเมืองมิได้

 BODY OF PRINCIPLES องค์หลักการ
เอกสารที่รวบรวมหลักการหลาย ๆ ข้อที่ผู้ร่างมีความเห็นร่วมกันว่า 

มีความเกี่ยวข้อง และจำาเป็นในการปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งไว้เป็นเอกสาร
เดียวกัน โดยเขียนให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน เพื่อประโยชน์ในการชี้แนวทาง 
ในการปฏิบัติงานในด้านนั้น “องค์หลักการ” จึงเป็นการประมวลหลักการ 
มีลักษณะคล้ายกับประมวลกฎหมาย

ตราสารทางสทิธมินษุยชนระหวา่งประเทศ ทีใ่ชช้ือ่วา่ “องคห์ลกัการ” 
เปน็เอกสารทีจ่ดัทำาขึน้เพือ่สนองตอบความจำาเปน็ในการดำาเนนิงานทีเ่ปน็ภาระ 
หน้าที่ตามปกติ เพื่อให้สอดคล้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเฉพาะด้าน 
เชน่ สทิธผิูต้อ้งขงั สทิธบิคุคลทีเ่ขา้รบับรกิารทางการแพทย ์เปน็ตน้ ทีต่อ้งใช้
ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นของบคุลากรสาขานัน้ ในการรวบรวมจดัทำาขึน้ ทัง้นี ้
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เพราะวธิกีารปฏบิตังิานในแตล่ะประเทศอาจมคีวามแตกตา่งกนัในรายละเอยีด 
อนัอาจจะเนือ่งมาจากกฎหมาย ทรพัยากร เทคโนโลย ีหรอืสภาพแวดลอ้มอืน่ 
สิ่งที่เป็นเจตนารมณ์ในการวางหลักการร่วมกันเพื่อพัฒนาการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนเรื่องนั้น จึงกลั่นกรองเฉพาะสิ่งจำาเป็นที่เป็นหลักการมาใช้ 
เป็นเครื่องชี้แนวทาง (ดู BODY OF PRINCIPLES FOR THE 
PROTECTION OF ALL PERSONS UNDER ANY FORM OF 
DETENTION OR IMPRISONMENT) 

BREACH OF CONFIDENCE   การล่วงละเมิดความลับ
หลกักฎหมายคอมมอนลอวท์ีก่ำาหนดใหบ้คุคลทีใ่ชพ้ฤตกิารณท์ีไ่มส่มควร 

สบืเสาะแสวงหา หรอืเขา้ไปลว่งรูข้อ้มลูสารสนเทศของบคุคลอืน่ทีไ่มป่ระสงค ์
และเปน็เหตทุำาใหบ้คุคลผูค้รอบครองขอ้มลูเสยีประโยชน ์บคุคลทีก่ระทำาการ 
ล่วงรู้ความลับต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่ง ข้อมูลที่เป็นความลับนั้น 
คือข้อมูลที่ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองข้อมูลไม่ประสงค์เปิดเผยต่อ 
สาธารณะ ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นข้อมูลของเอกชน หรือข้อมูลราชการ 
ก็ได้

ความรบัผดิของบคุคลเกดิขึน้เมือ่ขอ้มลูสารสนเทศใดไดล้ว่งรูโ้ดยบคุคล 
บคุคลทีเ่ปน็เจา้ของความลบั สามารถเรยีกรอ้งใหฝ้า่ยทีท่ำาใหข้อ้มลูสารสนเทศ
ใดได้ล่วงรู้โดยบุคคลอื่นใดได้รับผิดทางแพ่งได้

เดิมกฎหมายคอมมอนลอว์ของอังกฤษ กำาหนดความรับผิดทางแพ่ง 
เฉพาะกรณีที่ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลต้องเสียประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับ 
ซึ่งหลักการนี้ได้พัฒนาไปอย่างมากในเรื่องความลับทางการค้า สิทธิบัตร 
โดยทีไ่มไ่ดคุ้ม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลในลกัษณะของ “สทิธใินความเปน็สว่นตวั” 
หรอื “the Right to Privacy”  ดงันัน้ สทิธใินความเปน็สว่นตวัของบคุคลจงึไมไ่ดร้บั 
การคุม้ครองโดยกฎหมาย เปน็เหตใุหบ้คุคลทีถ่กูลว่งละเมดิความเปน็สว่นตวั 
นำาคดีไปฟ้องร้องต่อศาลสิทธิมนุษยชนจำานวนมาก อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำาให ้
มกีารผลกัดนัใหป้ระเทศองักฤษตราพระราชบญัญตัสิทิธมินษุยชน ค.ศ. 1998 
(พ.ศ. 2541) (Human Rights Acts) ซึ่งเป็นการรับเอาอนุสัญญายุโรปว่า 
ด้วยสิทธิมนุษยชนมาเป็นกฎหมายภายใน เพื่อให้มีบทบัญญัติเป็นกฎหมาย 
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ลายลักษณ์อักษร กำาหนดความรับผิดการล่วงรู้ความลับ และการสอดแทรก
ความเป็นส่วนตัวของบุคคลจึงชัดเจนขึ้น

 BROADCAST การกระจายเสียงหรือภาพ
การทำาใหแ้พรห่ลายซึง่ขอ้ความ ขอ้มลู ขา่วสาร หรอืเนือ้หาทีเ่ปน็รปูแบบ

รายการผา่นเครือ่งสง่สญัญาณ หรอืเครือ่งมอืถา่ยทอดสญัญาณเสยีง หรอืภาพ 
สู่สาธารณชน โดยอาศัยคลื่นความถี่เป็นสื่อตัวนำาในการส่งไปยังเครื่องรับ

การกระจายเสียงหรือภาพเป็นสิทธิที่เป็นเครื่องมือ (Instrumental 
Right) อยา่งหนึง่ในการใชเ้สรภีาพในการแสดงออก (Freedom of Expression) 
ซึง่เปน็สทิธขิัน้พืน้ฐานทีไ่ดร้บัการรบัรองโดยปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินษุยชน 
(Universal Declaration of Human Rights) ข้อ 19 สิทธินี้จะต้องไม่ถูก
แทรกแซงจากรฐัโดยพลการ แตอ่ยา่งไรกต็ามเสรภีาพในการกระจายเสยีงหรอื
ภาพอาจถูกจำากัดได้ตามหลักการจำากัดสิทธิและเสรีภาพที่ชอบด้วยกฎหมาย 

โดยทั่วไปรัฐจะกำากับดูแลกิจการกระจายเสียงหรือภาพ เพื่อเป็น 
การป้องกันไม่ให้เกิดผลด้านลบกับสาธารณชน หลายประเทศใช้ระบบ 
ใบอนุญาต (Licensing System) ประกอบกับตั้งองค์กรที่เป็นอิสระ
ปราศจากการแทรกแซงหรือการครอบงำาจากกลุ่มผลประโยชน์ เป็นต้น 
เพื่อทำาหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ที่ ใช้ในกิจการกระจายเสียงหรือภาพ 
การวางกฎระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนการควบคุมกิจการกระจายเสียง 
หรือภาพให้เกิดประโยชน์สาธารณะและเป็นหลักประกันเกี่ยวกับสิทธิ 
เสรีภาพของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้วยความเสมอภาค 
และเท่าเทียมกัน 

ในประเทศไทยได้มีการจัดตั้ง “สำานักงานคณะกรรมการกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ” (กสทช.) 
ทีร่ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 (ค.ศ. 2007) มาตรา 47 
กำาหนดให้เป็นองค์กรอิสระมีอำานาจหน้าที่พิจารณาอนุญาตและกำากับดูแล 
การใชค้ลืน่ความถีใ่นการประกอบกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน ์และกจิการ
โทรคมนาคม หรอืในกจิการวทิยคุมนาคม การออกใบอนญุาตใหก้บัผูป้ระกอบ 
กิจการฯ นอกจากนั้นคณะกรรมการฯ ยังมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิและ 
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เสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง
หรอืภาพ คุม้ครองสทิธใินความเปน็สว่นตวัและเสรภีาพของบคุคล ตลอดจน 
การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึง 
และใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม

คำาทีเ่กีย่วขอ้ง FREEDOM OF EXPRESSION, PRESS FREEDOM, 
FREEDOM OF MEDIA

 CAMPAIGN การรณรงค์
กิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่สื่อสารไปสู่สาธารณชน เพื่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงหรือมีการขับเคลื่อนทางสังคม กิจรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง 
ของการดำาเนินงานองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือแผนที่กำาหนดไว้

วัตถุประสงค์ของการรณรงค์อาจมีหลายอย่าง เช่น การให้ความรู้ 
ความเข้าใจต่อประเด็นปัญหาทางสังคม การสร้างความตระหนักร่วมกัน 
การโน้มน้าวสาธารณะให้การสนับสนุนกิจกรรม หรือเป้าหมายของกลุ่ม 
การรณรงค์จึงมีความสัมพันธ์กับเสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพของสื่อ 
การรวมกลุม่สมาคม และสทิธใินการไดร้บัขอ้มลูขา่วสาร เปน็ตน้ การรณรงค ์
มีความสำาคัญต่อกิจกรรมทางสังคมการเมืองโดยเฉพาะเกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะ

การรณรงค์มีความสำาคัญต่อการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ 
เพราะการรณรงคไ์มเ่พยีงแตท่ำาใหก้ลุม่เปา้หมายไดต้ระหนกัรูส้ทิธขิองตนเอง 
แต่ยังจะช่วยให้สังคมช่วยกันป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกด้วย

เป้าหมายด้านสิทธิมนุษยชนหลายอย่างสำาเร็จได้ด้วยการให้ความรู้ 
สรา้งความตระหนกัและดงึผูค้นใหร้ว่มสนบัสนนุโดยการรณรงคผ์า่นเครอืขา่ย
ภาคประชาสังคมที่กระจายอยู่ในประเทศต่าง ๆ  เช่น การรณรงค์ให้ประเทศ
ตา่ง ๆ  สนบัสนนุอนสุญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็ การรณรงคท์ศวรรษสหประชาชาติ
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนศึกษา เป็นต้น
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 CAPITAL PUNISHMENT โทษประหารชีวิต
โทษอาญาโดยมุ่งทำาให้บุคคลที่ถูกลงโทษตาย ไม่ว่าจะใช้วิธีการใด ๆ 

ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ คำานี้มีความหมายเหมือนกับ DEATH PENALTY 
(ดูความหมายใน DEATH PENALTY)

ใน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) ประมวลกฎหมายอาญาของไทยกำาหนด 
การประหารชีวิตต้องทำาโดยการฉีดสารพิษให้ตาย ก่อนหน้านั้นประเทศไทย 
ประหารชีวิตโดยวิธีการยิงและตัดคอ

 CASE LAW กฎหมายที่มาจากคำาพิพากษา
คำาวินิจฉัยของศาลที่เป็นการอธิบายเหตุผลของหลักกฎหมายที่นำามา 

ปรับใช้ในการวินิจฉัยคดี โดยศาลจะอ้างแนวคำาพิพากษาจากคดีที่เคยตัดสิน
ไว้แล้วมาประกอบการให้เหตุผล

ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ ถือว่าคำาวินิจฉัยของศาลสูงจะผูกพัน 
ศาลล่าง คำาพิพากษาของศาลสูงจะวางหลักการเห่งกฎหมาย และอธิบาย
เหตุผลของกฎหมาย ดังนั้นศาลล่างจะต้องอธิบายกฎหมายให้สอดคล้อง
กับศาลสูง ในการวินิจฉัยคดีในระบบนี้ถือว่า คำาพิพากษาของศาลเป็นที่มา 
ของกฎหมายประเภทหนึ่ง ที่มาอีกประเภทหนึ่งของกฎหมายในระบบ 
คอมมอนลอว ์คอื กฎหมายบญัญตั ิ(Statutory Law) หรอืกฎหมายทีบ่ญัญตัขิึน้

ระบบซวีิลลอว์ไม่ถือว่าคำาพิพากษาเป็นที่มาของกฎหมาย เนื่องจากว่า 
ในระบบนีถ้อือยา่งเครง่ครดัวา่ ศาลมหีนา้ทีป่รบัใชก้ฎหมายในคดนีัน้ ๆ  อยา่งไร
ก็ตาม เป็นที่ยอมรับกันว่า ศาลมีหน้าที่ในการอธิบายกฎหมายที่บัญญัติไว้ 
เพื่อให้มีความชัดเจนขึ้น เพื่อให้เกิดแนวคำาวินิจฉัยที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ในทางทฤษฎีถือว่าคำาวินิจฉัยของศาลผูกพันเฉพาะคดีนั้น ๆ

อย่างไรก็ตาม คำาพิพากษาของศาลในระบบซีวิลลอว์ มีบทบาท 
ในการชี้แนะเป็นแนวทางให้แก่ศาลในคดีหลังได้ ดังนั้น ในระบบซีวิลลอว ์
จึงมีการอ้างคำาพิพากษาคดีก่อน ประกอบคำาอธิบายกฎหมายเช่นเดียวกัน
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 CHARGE (CRIMINAL LAW) ข้อหา
ข้อกล่าวหาที่เป็นทางการของเจ้าพนักงานว่าบุคคลกระทำาความผิด 

อาญา ข้อหาประกอบด้วยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำาที่กล่าวหาว่า 
ผู้ต้องหากระทำาและกฎหมายที่บุคคลนั้นฝ่าฝืน

การตัง้ขอ้หาบคุคลจะกระทำาหลงัจากไดม้กีารสบืสวนหาพยานหลกัฐาน 
พอเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นกระทำาผิด เว้นแต่กรณีที่เป็นการกระทำาผิดซึ่งหน้า 

การจับกุมบุคคลโดยไม่แจ้งข้อหาถือว่าเป็นการจับกุมที่ไม่ชอบ 
ดว้ยกฎหมาย ทำาใหค้ำาใหก้ารในชัน้สอบสวนของบคุคลนัน้ไมอ่าจรบัฟงัในศาลได้

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ไดร้บัรองสทิธขิองบคุคลทีจ่ะรบัทราบขอ้หาไวใ้นขอ้ 9 (2) วา่ “ในขณะจบักมุ
บุคคลใดที่ถูกจับกุมจะต้องได้รับแจ้งถึงเหตุผลในการจับกุม และจะต้อง 
ได้รับแจ้งข้อหาที่ถูกจับกุมโดยพลัน”

คำาที่เกี่ยวข้อง OFFENCE, ARREST 

 CHILD LABOUR แรงงานเด็ก
คำานีม้คีวามหมายหลายนยั ความหมายอยา่งกวา้ง หมายถงึ การใชบ้คุคล 

ที่มีอายุต่ำากว่าสิบแปดปีทำางานที่มีลักษณะขัดต่อมาตรฐานแรงงานระหว่าง
ประเทศและการใช้เด็กทำางานนั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในทางเศรษฐกิจ ดังนั้น 
จึงไม่รวมการใช้เด็กทำางานในครอบครัว หรือการให้เด็กทำางานในการศึกษา
ฝึกฝนอาชีพ ตามความหมายนี้ ยึดอายุของบุคคล และสภาพการจ้างงาน 
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศเป็นสำาคัญ 

อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศได้กำาหนดมาตรฐาน 
อายุขั้นต่ำาของลูกจ้างไว้ เพื่อให้รัฐห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำากว่าสิบห้าปี
เข้าทำางาน ดังนั้นการจ้างเด็กอายุต่ำากว่าสิบห้าปีจึงเป็นการใช้แรงงานเด็ก 
นอกจากนั้นยังกำาหนดให้รัฐห้ามนายจ้างรับเด็กเข้าทำางานบางอย่าง เช่น 
งานที่มีลักษณะอันตรายต่อสวัสดิภาพเด็ก หรืองานที่กระทบต่อศีลธรรม 
ของเด็ก เป็นต้น
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บางความหมาย “แรงงานเดก็” หมายถงึ การจา้งเดก็ทำางานอนัไมช่อบ 
ด้วยกฎหมายเท่านั้น ตามนัยนี้เด็กที่จ้างโดยถูกต้องตามกฎหมายจึงไม่ถือว่า
เป็นแรงงานเด็ก

สำาหรับประเทศไทยคำาว่า “แรงงานเด็ก” ตามกฎหมายแรงงาน 
มคีวามหมายเฉพาะ หมายถงึ การจา้งงานของบคุคลทีอ่ายเุกนิสบิหา้ปแีตต่่ำากวา่ 
สิบแปดปี โดยนัยนี้ บุคคลที่อายุต่ำากว่าสิบห้าปีจึงไม่ถือว่าแรงงานเด็ก 
ตามความหมายของกฎหมายแรงงาน อย่างไรก็ตาม ลูกจ้างที่อายุต่ำากว่า 
สบิหา้ป ีถอืวา่เปน็แรงงานเดก็ตามขอ้เทจ็จรงิ  การทีก่ฎหมายกำาหนดชว่งอายไุว ้
เพราะตอ้งการคุม้ครองแรงงานของลกูจา้งทีเ่ปน็เดก็ สว่นบคุคลทีอ่ายตุ่ำากวา่ 
สิบห้าปีเป็นการจ้างงานที่ผิดกฎหมาย 

การที่กฎหมายอนุญาตให้นายจ้างสามารถจ้างเด็กทำางานได้ก็เพื่อ 
ให้โอกาสเด็กมีรายได้เพื่อช่วยเหลือตนเองหรือครอบครัวได้ตามสมควร 
นอกจากนั้นการทำางานอาจช่วยฝึกให้เด็กเป็นผู้รับผิดชอบภาระหน้าที่ของตน 
แต่อย่างไรก็ตามนายจ้างต้องคำานึงถึงสภาพงานที่ให้เด็กทำา และสวัสดิภาพ
ของเด็กเป็นสำาคัญ กล่าวคือ ต้องคำานึงถึงช่วงวัยของเด็ก สภาพร่างกาย 
และจิตใจ และต้องเป็นงานที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม นอกจากนั้น 
สภาพการทำางานจะต้องไม่กระทบต่อสุขภาพ สวัสดิภาพ และสิทธิที่จะได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กที่พึงได้รับด้วย  

คำาที่เกี่ยวข้อง CHILD RIGHTS, CONVENTION ON THE 
RIGHTS OF THE CHILD, THE BEST INTEREST OF THE CHILD

 CHILD PORNOGRAPHY สื่อลามกอนาจารเด็ก 
สื่อลามกอนาจารเด็ก หมายถึง ภาพถ่าย วีดีโอ ภาพยนตร์ ภาพวาด 

ภาพกราฟฟคิ ทีใ่หเ้ดก็มสีว่นรว่มกบักจิกรรมทางเพศ หรอืสือ่สารวา่เดก็มสีว่นรว่ม 
อยู่ ด้ วย หรือภาพโป๊ เปลือยของเด็กในเชิงกามารมณ์ และอาจ 
หมายรวมถึงงานเขียนที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศกับเด็กอย่างชัดเจนด้วย 
อนึ่ง คำาว่าเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก หมายถึง บุคคลที่อายุต่ำากว่า 
สิบแปดปี 
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ประเทศส่วนใหญ่มีกฎหมายบัญญัติให้การครอบครอง การเผยแพร่ 
และการผลิตสื่อลามกอนาจารเด็กเป็นการกระทำาที่ผิดกฎหมายอาญา 
เพราะถือว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

ปัจจุบันการผลิตและเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กขยายตัวอย่าง
กว้างขวางและรวดเร็วโดยเฉพาะสื่อทางอินเทอร์เน็ต ดังนั้น หน่วยงานหรือ 
องค์กรระหว่างประเทศจึงให้ความสำาคัญกับการแก้ปัญหาสื่อลามก 
อนาจารเด็ก เช่น องค์การสหประชาชาติได้แต่งตั้งผู้จัดทำารายงานพิเศษ 
ว่าด้วยการค้าเด็ก การใช้เด็กเป็นโสเภณีและสื่อลามกอนาจารเด็ก (Special 
Rapporteur on the Sale of Children, Child Prostitution and Child 
Pornography) เป็นต้น

คำาที่เกี่ยวข้อง CRC, RIGHTS OF THE CHILD, CHILD 
LABOUR, CHILD PROSTITUTION, SPECIAL RAPPORTEUR

 CHILD SOLDIERS ทหารเด็ก
บุคคลอายุต่ำากว่าสิบแปดปีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ หรือกลุ่ม 

กองกำาลงัตดิอาวธุทัง้ทีเ่ปน็แบบประจำาการหรอืไมป่ระจำาการ ไมว่า่จะทำาหนา้ที ่
ใด ๆ ก็ตาม เช่น จัดหาเสบียง แบกหาม หรือสื่อสาร เป็นต้น นอกจากนั้น 
ยงัรวมถงึบคุคลทีไ่มใ่ชส่มาชกิในครอบครวัของสมาชกิในกองทพั หรอืกองกำาลงั 
ที่ติดตามหรือถูกเกณฑ์ให้ติดตามกลุ่มเหล่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ

เด็กเข้ามาเกี่ยวข้องในการสู้รบหรือความขัดแย้งด้วยอาวุธอาจจะ 
เนื่องมาจากโฆษณาชวนเชื่อทางทหารหรือทางการเมืองเพื่อให้เห็นว่า 
การเข้าร่วมในการสู้รบเป็นสิ่งท้าทาย และจะได้รับการยกย่องสรรเสริญ 
เยี่ยงวีรบุรุษ วีรสตรี บางครั้งรัฐบาลหรือกลุ่มกบฏเสนอสิ่งจูงใจให้เด็ก 
หรือครอบครัว เพื่อให้เด็กเข้าร่วมกับตน บางกรณีเด็กตกอยู่ในพื้นที่ที่มีการ 
สูร้บและอาจไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากการสูร้บจงึหนัมาเขา้รว่มกบักองทพั 
หรือกองกำาลัง

เด็กที่เป็นทหารเสี่ยงต่อการเสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย 
และความบอบช้ำาทางจิตใจทั้งในระหว่างการฝึกฝนและในการสู้รบ เด็กมัก 
ถูกปฏิบัติอย่างโหดร้ายทารุณ และอาจถูกลงโทษอย่างหนักถ้าทำาผิด 
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หรือไม่เชื่อฟังคำาสั่งของผู้บังคับบัญชา และถ้าเด็กถูกจับเป็นเชลยก็มีโอกาส
ที่จะถูกทรมานอย่างไร้มนุษยธรรม นอกจากนั้นทหารเด็กไม่ว่าเด็กหญิง 
หรือเด็กชายยังเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากฝ่ายเดียวกัน 
และฝ่ายตรงกันข้าม

การใชท้หารเดก็ในสถานการณค์วามขดัแยง้ดว้ยอาวธุ ขดัตอ่กฎหมาย
ระหว่างประเทศ ในส่วนกฎหมายบังคับเด็ดขาด (jus cogen) ตราสาร
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหลายฉบับกำาหนดห้ามการใช้ทหารเด็ก เช่น 
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) ข้อ 38 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็กว่าด้วยความเกี่ยวพันของเด็กในการขัดแย้งกันโดยใช้อาวุธ 
(Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on 
the Involvement of Children in Armed Conflict) เป็นต้น นอกจากนั้น 
การใชท้หารเดก็ในการสูร้บยงัขดัตอ่อนสุญัญาเจนวีา (Geneva Convention) 
และถอืวา่เปน็การกระทำาทีเ่ปน็ความผดิฐานอาชญากรรมสงครามตามธรรมนญู
กรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ

การที่กฎหมายสิทธิมนุษยชนกำาหนดห้ามมีทหารเด็ก เนื่องจาก 
เด็กสมควรที่ต้องได้รับการคุ้มครอง โดยการกันเด็กออกจากสถานการณ์ 
ความขัดแย้งทางอาวุธ

คำาที่เกี่ยวข้อง CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE 
CHILD, GENEVA CONVENTION, ROME STATUTE, WAR CRIME, 
THE BEST INTEREST OF THE CHILD

 CHILDREN IN NEED เด็กที่อยู่ในภาวะขัดสน
เดก็ทีไ่ดร้บัการจำาแนกวา่ เปน็กลุม่ทีต่อ้งไดร้บัความชว่ยเหลอืในการแกไ้ข 

หรือบรรเทาความทุกข์ยากอย่างร้ายแรงที่ต้องประสบอย่างเร่งด่วน 
ทนัท ีความทกุขย์ากขดัสนนัน้อาจเกดิจากเงือ่นไขทางเศรษฐกจิ เชน่ การขาด 
สิ่งจำาเป็นในการดำารงชีวิต หรือเงื่อนไขทางสังคม เช่น เด็กที่ถูกแสวงหา 
ผลประโยชน์จากการใช้แรงงาน หรือทางเพศ เป็นต้น

มีการพยายามจำาแนกเหตุหรือลักษณะอันเป็นที่มาของการเป็นเด็ก
ที่อยู่ในภาวะขัดสน เช่น เด็กที่ต้องประสบความเสี่ยงภัยหนักเกินศักยภาพ 
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ตามวยัและพฒันาการ เดก็ทีม่คีวามพกิารทางกาย เดก็ทีม่อีาการปว่ยทางจติ 
และการรับรู้ทางประสาท เด็กที่มีปัญหาเชิงพฤติกรรมและเชิงจิตวิทยา
พฒันาการ ตอ้งถกูละเมดิสทิธ ิดำาเนนิชวีติอยูภ่ายใตภ้าวะกดดนัอยา่งรนุแรง 
ถูกละเมิดทางเพศและทางจิตใจ และความยากจนสาหัส เป็นต้น

กฎหมาย และนโยบายของประเทศต่าง ๆ ได้ให้ความสำาคัญกับเด็ก 
ทีอ่ยูใ่นภาวะขดัสน แตอ่ยา่งไรกต็ามหลายประเทศมกีรอบความคดิยงัไมช่ดัเจน 
ในเรื่องเด็กที่อยู่ในภาวะขัดสน

กฎหมายของสหราชอาณาจักรนับเป็นแบบอย่างของการจำาแนก 
และจัดการบริการสำาหรับเด็กที่อยู่ในภาวะขัดสน โดยกำาหนดขอบเขต 
ของบริการรัฐที่จะให้กับเด็กที่อยู่ ในภาวะขัดสนมีโครงสร้างที่ชัดเจน 
ในระบบกฎหมายของไทย คำานี้ยังขาดความชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจากเดิมคำาว่า 
“เด็กที่อยู่ในภาวะขัดสน” หมายถึง เด็กในครอบครัวยากจนอย่างแสน
สาหัส และเป็นเพียงการรับสวัสดิการสงเคราะห์ โดยที่ยังไม่พัฒนาเป็นสิทธิ 
ทางกฎหมาย โดยถือว่าเด็กเป็นเจ้าของสิทธิ

CITIZENSHIP  สถานภาพพลเมือง / การเป็นพลเมือง
สถานะของการเปน็สมาชกิของกลุม่ทางสงัคม การเมอืง หรอืเชือ้ชาต ิ

ของประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่งทำาให้มีสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ต่อประเทศนั้น 
เช่น สิทธิทางการเมือง สิทธิทางสังคม เป็นต้น 

ในทางกฎหมายระหวา่งประเทศ สถานภาพพลเมอืง / การเปน็พลเมอืง 
(Citizenship) และสัญชาติ (Nationality) มีความหมายอย่างเดียวกัน (ดู 
NATIONALITY) ถึงแม้ว่าในบางประเทศจะให้สถานภาพไม่เหมือนกัน เช่น 
บางประเทศให้สถานะสัญชาติกับคนที่มีเชื้อชาติตน แต่ไม่ได้ให้สถานภาพ 
พลเมือง เป็นต้น การเป็นพลเมืองทำาให้รัฐมีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองบุคคลนั้น
ไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ที่ใด 

คำาที่ เกี่ยวข้อง NATIONALITY, ALIEN, DIPLOMATIC 
PROTECTION, STATELESS PERSON
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 CIVIL SOCIETY ประชาสังคม
เครือข่ายความสัมพันธ์ของภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมที่ไม่ใช่ภาครัฐ 

ภาคส่วนเหล่านี้ประกอบด้วยปัจเจกชน กลุ่มบุคคล องค์กร หรือสถาบัน 
ทางสังคมที่ประกอบกันขึ้นเพื่อแสดงเจตจำานงร่วมกันในฐานะที่เป็นสมาชิก 
ของสังคม และต้องการดำาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน การเกิดขึ้น
ของเครือข่ายประชาสังคมไม่ได้เกิดจากการใช้อำานาจหน้าที่บริหารแผ่นดิน 
ผ่านหน่วยงานหรือสถาบันของรัฐ แต่เกิดจากมีมูลเหตุจูงใจร่วมกัน

ลกัษณะสำาคญัของประชาสงัคม คอื ความสมัพนัธใ์นเครอืขา่ยทีไ่มไ่ดเ้ปน็ 
แบบเชงิอำานาจ แตเ่ปน็ไปในรปูแบบการรว่มกนั หรอืความสมัพนัธเ์ชงิพหภุาค ี
ที่เท่าเทียมกัน ประชาสังคมอาจเกิดจากการร่วมกันลงมือทำางานเพื่อสังคม 
จากจดุเลก็ ๆ  แลว้มเีครอืขา่ยขยายกวา้งขึน้ หลกัการสำาคญัของประชาสงัคม 
คอื การสรา้งจติสำานกึและคณุธรรมของพลเมอืง โดยใหค้นในสงัคมตระหนกั
ถึงปัญหา หรือวิกฤติต่าง ๆ แล้วมาร่วมกันหาแนวทางป้องกันหรือแก้ไข

ประชาสังคมเป็นองค์ประกอบสำาคัญของสังคมประชาธิปไตยในการ 
ร่วมกันผลักดันนโยบายสาธารณะ การตรวจสอบติดตามการดำาเนินงาน 
ภาครัฐ รวมทั้งการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับสังคม

คำาที่เกี่ยวข้อง NON-GOVERNMENTAL ORGANISATION, 
GRASSROOT ORGANISATION, COMMUNITY BASED 
ORGANISATION

 CLEAR AND ภยันตรายที่แจ้งชัด
 PRESENT DANGER และมีอยู่

หลักกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการจำากัดเสรีภาพ 
ในการพูด การพิมพ์ การแสดงออก และการชุมนุมของบุคคล เนื่องจาก 
การใช้เสรีภาพเหล่านั้นจะเป็นเหตุให้เกิดภัยอันตรายขึ้น

หลักกฎหมายนี้พัฒนาขึ้นโดยผู้พิพากษาศาลสูงสุดสืบเนื่องกันมา 
หลายคดี เพื่อใช้เป็นเหตุผลอธิบายสภาวการณ์ หรือพฤติการณ์ที่ทำาให้ 
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เสรภีาพเหลา่นัน้ถกูจำากดัไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัรฐัธรรมนญู อนัเปน็การสรา้ง
ความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล ในขณะเดียวกัน 
ก็เป็นการคุ้มครองป้องกันภยันตรายของสังคม หรือของบุคคลอื่นที่อาจเกิด
จากการใช้เสรีภาพดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาใช้กฎหมาย
คอมมอนลอว์ (กฎหมายที่ไม่ได้บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร) ในขณะที่มี
รัฐธรรมนูญซึ่งได้รับรองเสรีภาพไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

ตามแนวคิดดังกล่าวแม้ว่าเสรีภาพเหล่านั้นจะได้รับการรับรอง 
โดยรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาตามบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทที่หนึ่ง (ดู 
The First Amendment) แต่มิได้เป็นเสรีภาพที่สมบูรณ์ เสรีภาพเหล่านั้น 
มีข้อจำากัดในตัวเอง (Inherent Limitation) เงื่อนไขสำาคัญของหลักการนั้น
คือ เป็นที่เห็นได้ชัดแจ้ง (Clear) ว่าการใช้เสรีภาพเหล่านั้นก่อ หรือนำามา 
ซึง่ภยนัตราย (Danger) ความเสือ่มเสยี หรอืทำาใหเ้กดิความเสยีหายตอ่สงัคม
ประชาธิปไตย และภยันตรายนั้นล่อแหลม หรือกำาลังจะเกิดขึ้น (Imminent) 
หรือยังมีอยู่ยังไม่หมดสิ้นไป

ในประเทศทีใ่ชร้ะบอบซวีลิลอว ์หรอืระบบประมวลกฎหมาย การจำากดั
เสรภีาพมกัจะกระทำาโดยรฐัธรรมนญูเอง เชน่ รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาญาจกัรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 29 ซึ่งบัญญัติว่า “การจำากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทำามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำาหนดไว้ 
และเทา่ทีจ่ำาเปน็ และจะกระทบกระเทอืนสาระสำาคญัแหง่สทิธแิละเสรภีาพนัน้ 
มิได้” เป็นต้น

 CODE OF CONDUCT ประมวลวิธีปฏิบัติของ
 FOR LAW ENFORCEMENT เจ้าหน้าที่ที่มีอำานาจหน้าที่
 OFFICIALS 1979  ในการบังคับใช้กฎหมาย

เอกสารทางกฎหมายทีจ่ดัทำาขึน้โดยสหประชาชาตอินัเปน็การรวบรวม 
หลักการเกี่ยวกับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่มีอำานาจหน้าที่ในการบังคับใช้
กฎหมาย เช่น ตำารวจ ทหาร เจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคง เป็นต้น เพื่อให้ 
การปฏิบัติดังกล่าวสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
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ประมวลฯ นี้ได้รับการรับรองโดยมติของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ 
เมื่อ ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) มีหลักการสำาคัญดังต่อไปนี้ 

• ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายจะต้อง
ปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบัหนา้ทีท่ีก่ำาหนดไวต้ามกฎหมาย และหลกัการ 
ในวิชาชีพอย่างมั่นคง

• ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายต้องคำานึงถึง เคารพ และ
คุม้ครองศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุยข์องผูอ้ยูใ่นความควบคมุ ตลอดจน 
สิทธิมนุษยชนของทุกคนที่เกี่ยวข้อง

• เจา้หนา้ทีใ่นการบงัคบัใชก้ฎหมายจะใชก้ำาลงัเฉพาะในกรณทีีจ่ำาเปน็ 
โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เท่านั้น

• จะต้องรักษาความลับอย่างเต็มที่ เว้นแต่กรณีที่จะกำาหนดเป็น 
การเฉพาะอย่างอื่น

• จะต้องไม่ทรมานผู้อยู่ในการควบคุม หรือยอมให้มีการกระทำา 
เช่นนั้น

• ให้ความคุ้มครองสุขภาพแก่บุคคลที่อยู่ในการควบคุม และต้อง
ดำาเนินการทันท่วงทีในกรณีเร่งด่วน

• เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจะต้องไม่ประพฤติมิชอบทั้งปวง 

เจา้หนา้ทีบ่งัคบัใชก้ฎหมายตอ้งเคารพหลกัการของกฎหมายและประมวล
วิธีปฏิบัตินี้ รวมทั้งป้องกันการฝ่าฝืนอย่างเต็มความสามารถ

 COLD WAR สงครามเย็น
สภาพความตงึเครยีดของการเมอืงและความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ 

ในชว่งหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่องจนถงึทศวรรษที ่2000 ทีไ่ดม้คีวามพยายาม 
ลดความตึงเครียดและนำาไปสู่การประกาศยุติสงครามเย็นอย่างเป็นทางการ 
ใน ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) สงครามเย็นทำาให้ประเทศต่าง ๆ รวมกลุ่มเป็น 
สองฝา่ย คอื ฝา่ยเสรนียิมและฝา่ยสงัคมนยิมคอมมวินสิต ์ทัง้สองกลุม่เผชญิ
หน้ากันนำามาซึ่งความไม่มั่นคงระหว่างประเทศ มีความขัดแย้งทางอาวุธ 
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และการละเมดิสทิธมินษุยชนอยา่งรนุแรง กวา้งขวาง และเปน็ระบบในหลาย
ประเทศ 

สงครามเย็นเกิดจากการที่ประเทศสหภาพโซเวียตไม่ไว้วางใจประเทศ
สหรฐัอเมรกิาและพนัธมติร คอื องักฤษ และฝรัง่เศส โดยสหภาพโซเวยีตเกรงวา่ 
ระบอบสงัคมนยิมโซเวยีตจะถกูปดิลอ้มโดยพนัธมติร ซึง่เปน็ประเทศทนุนยิม 
จึงได้แสวงหาพันธมิตรโดยการผนวกดินแดนประเทศต่าง ๆ ที่มีอาณาเขต
ติดต่อกับสหภาพโซเวียตเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต พร้อมทั้งใช้
นโยบายแทรกแซงประเทศยุโรปตะวันออกให้เปลี่ยนนโยบายทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม ให้เหมือนกับสหภาพโซเวียต ดังนั้น ประเทศเสรีนิยม 
ซึง่นำาโดยประเทศสหรฐัอเมรกิาเกรงวา่ สหภาพโซเวยีตจะขยายลทัธสิงัคมนยิม 
ไปทัว่โลก จงึไดส้รา้งแนวรว่มพนัธมติรเพือ่สกดักัน้ลทัธสิงัคมนยิม โดยสหรฐั 
อเมรกิา แคนาดา และพนัธมติรในยโุรป ไดร้ว่มกนัจดัตัง้องคก์ารสนธสิญัญา 
ปอ้งกนัแอตแลนตกิเหนอื หรอื นาโต (North Atlantic Treaty Organization 
- NATO) เพื่อช่วยเหลือกันทางด้านทหาร และร่วมป้องกันกรณีที่ถูกโจมตี 
ในขณะที่สหภาพโซเวียตและกลุ่มประเทศสังคมนิยมได้ทำาความตกลง 
ความร่วมมือทางทหารภายใต้องค์การสนธิสัญญาวอร์ซอว์ เพื่อมิตรภาพ 
ความร่วมมือ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (Warsaw Treaty Organization 
of Friendship, Cooperation, and Mutual Assistance) หรือที่รู้จักกัน 
ในชื่อ องค์การสนธิสัญญาวอร์ซอร์ (Warsaw Pact) เพื่อสร้างอำานาจ 
ต่อรองทางการทหาร

ในช่วงสงครามเย็น ทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตได้ใช้ 
นโยบายการต่างประเทศหลายอย่างในการแข่งขัน เพื่อสร้างและรักษา
อทิธิพลของตนเองต่อประเทศอืน่ ตลอดจนการแข่งขันการพัฒนาและสะสม
อาวุธนิวเคลียร์ เพื่อให้มีความได้เปรียบทางทหาร มีการใช้นโยบายการต่าง
ประเทศแบบเบด็เสรจ็ คอื ใหก้ารชว่ยเหลอืทัง้ทางทหาร วชิาการ และการเงนิ 
แกป่ระเทศทีอ่ยูใ่นกลุม่ของตน เพือ่รกัษากลุม่ แตถ่า้ประเทศนัน้มทีา่ทอีอกหา่ง 
ก็จะใช้นโยบายแทรกแซง บ่อนทำาลาย หรือบางครั้งใช้กำาลังเข้าแทรกแซง

มีเหตุการณ์ที่เป็นชนวนจนเกือบจะเกิดสงครามระหวา่งสหรัฐอเมริกา 
และสหภาพโซเวียตหลายครั้ง เช่น วิกฤตการณ์การปิดล้อมเบอร์ลิน 
วิกฤตการณ์ขีปนาวุธนิวเคลียร์ในคิวบา เป็นต้น
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แม้ว่าไม่มีสงครามสู้รบจริงระหว่างมหาอำานาจที่เป็นประเทศใหญ่ 
แต่สงครามระหว่างประเทศมักเกิดขึ้นกับประเทศที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม 
เชน่ สงครามเกาหล ีสงครามเวยีดนาม เปน็ตน้ สงครามเหลา่นีจ้งึเปน็สงคราม 
ตวัแทน  (Proxy Wars) นอกจากนัน้ สงครามเยน็ยงัทำาใหเ้กดิความขดัแยง้กนั 
โดยใช้อาวุธภายในประเทศที่เป็นผลจากการที่ประเทศมหาอำานาจสนับสนุน
กลุ่มต่อต้านรัฐบาล

สงครามเย็นก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายรูปแบบ เช่น 
การใช้นโยบายชาตินิยม การใช้ลัทธิทหารเพื่อต่อต้านอุดมการณ์ทาง 
การเมือง มีการกวาดล้าง หรือรังควานบุคคลที่เห็นว่าเป็นปฏิปักษ์ 
ต่ออุดมการณ์ของชาติ การใช้การโฆษณาชวนเชื่อและการปิดกั้น 
การแสดงความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งการขาดความมั่นคงปลอดภัย 
ในชีวิตร่างกายเนื่องจากสภาวะการสู้รบระหว่างกลุ่ม เป็นต้น

COMPLAINT   คำาร้องทุกข์ (วิธีพิจารณาความอาญา)
ถ้อยคำาหรือเอกสารที่ผู้เสียหายได้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่มีอำานาจ 

รับคำาร้องทุกข์ โดยกล่าวหาว่า มีการกระทำาความผิดขึ้นและทำาให้เกิด 
ความเสียหายแก่ผู้เสียหาย การกล่าวหานั้นไม่ว่าจะรู้ตัวผู้กระทำาความผิด 
หรอืไมก่ต็าม แตจ่ะตอ้งมเีจตนาใหด้ำาเนนิการเพือ่ลงโทษแกผู่ก้ระทำาความผดิ

ในกฎหมายอาญา คำาร้องทุกข์เป็นจุดเริ่มต้นกระบวนการพิจารณา 
ความอาญาประการหนึ่ง เมื่อเจ้าพนักงานที่มีอำานาจรับเรื่องร้องทุกข์ 
ได้รับคำาร้องทุกข์แล้ว ก็จะทำาการสอบสวนหาคนผิดมาดำาเนินคดีต่อไป

บคุคลทีท่ำาคำารอ้งทกุขอ์นัเปน็เทจ็วา่ไดร้บัความเสยีหายจากการกระทำา 
ความผดิทางอาญา โดยรูอ้ยูแ่ลว้วา่ไมม่กีารกระทำาความผดิเกดิขึน้ มคีวามผดิ 
อาญาฐานแจ้งความเท็จ

คำานีใ้นกฎหมายสทิธมินษุยชนระหวา่งประเทศ หมายถงึ การรอ้งเรยีน 
หรอืคำารอ้งเรยีน ทีร่ฐัหรอืเอกชนทำาขึน้อยา่งเปน็ทางการเพือ่เสนอตอ่องคก์ร
หรอืหนว่ยงานระหวา่งประเทศกลา่วหาวา่ รฐักระทำาการละเมดิสทิธมินษุยชน 
(ด ูCOMPLAINT ในความหมายของกฎหมายสทิธมินษุยชนระหวา่งประเทศ)
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 COMPULSORY  แรงงานภาคบังคับ / 
 LABOUR  การเกณฑ์แรงงาน

งานหรอืบรกิารทกุชนดิทีบ่คุคลทำาไป เนือ่งจากถกูบบีบงัคบั โดยการใช ้
บทลงโทษและบุคคลนั้นไม่สมัครใจทำางานหรือให้บริการนั้น

การเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานภาคบังคับขัดต่อมาตรฐานแรงงาน 
ระหว่างประเทศ ตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29 
วา่ดว้ยการเกณฑแ์รงงานหรอืแรงงานภาคบงัคบั พ.ศ. 2473 (ILO Convention 
(No. 29) Concerning Forced or CompulsoryLabour 1930) ที่ถือว่า 
เป็นอนุสัญญาหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ดู ILO CORE 
CONVENTIONS) ไดก้ำาหนดใหป้ระเทศภาคดีำาเนนิการยกเลกิการใชแ้รงงาน 
บงัคบัหรอืเกณฑแ์รงงานทกุรปูแบบ ทัง้ในภาคธรุกจิเอกชนและกจิการของรฐั 
โดยห้ามใช้มาตรการใดที่เป็นการขู่เข็ญ ลงโทษทางกฎหมาย หรือมาตรการ 
ทางวินัย เพื่อให้บุคคลจะต้องทำางานหรือบริการใด ๆ โดยไม่สมัครใจ 

อนึ่ง คำาว่า “การบีบบังคับโดยใช้บทลงโทษ” ภายใต้อนุสัญญาฉบับนี ้
ไม่ได้หมายความเฉพาะแต่โทษทางอาญาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสูญเสีย 
สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายมหาชน ทางวินัย และสิทธิทางแพ่งด้วย เช่น 
สวัสดิการและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการทำางาน เช่น การที่นายจ้าง 
บังคับให้ลูกจ้างทำางานล่วงเวลา มิฉะนั้นจะถูกตัดสวัสดิการที่เคยได้รับ หรือ 
ถูกหักเงินเดือน หรือถูกลดตำาแหน่ง เป็นต้น

อนุสัญญาฯ ได้ยกเว้นงานหรือบริการบางประเภทที่สามารถทำาได้ 
โดยไม่ถือว่าเป็นการเกณฑ์แรงงาน เช่น

• งานหรือการบริการใด ๆ อันมีลักษณะทางทหารอย่างแท้จริง 
ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับ 
การป้องกันประเทศ 

• งานหรือการบริการใด ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่พลเมืองทั่วไป 
ของประเทศ เช่น การเกณฑ์แรงงานสร้างถนน ขุดคลองส่งน้ำา 
ปลูกป่า เป็นต้น ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับสาธารณูปโภคของรัฐ ไม่ใช่
เพื่อประโยชน์ของธุรกิจ สมาคม หรือนายจ้างใด ๆ
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• งานที่เป็นโทษตามคำาพิพากษาบางประเทศที่มีโทษให้ทำางานหนัก 
แต่การทำางานนั้นต้องอยู่ในการควบคุมของรัฐบาล และไม่ใช่ 
เพื่อประโยชน์ของธุรกิจ

• งานหรือการบริการใด ๆ เพื่อประโยชน์สาธารณะในกรณีฉุกเฉิน 
ทีม่สีงครามหรอืภยัพบิตั ิเชน่ อทุกภยั อคัคภียั โรคระบาด เปน็ตน้ 
ซึ่งอาจกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน รัฐสามารถ 
เกณฑ์แรงงานบุคคลให้มาทำางานสาธารณะได้

• งานหรอืการบรกิารใด ๆ  สำาหรบัชมุชนของตนเอง เปน็การทีส่มาชกิ 
ภายในชุมชนกำาหนดขึ้นเป็นหน้าที่ของสมาชิกในชุมชน งานหรือ 
การบริการนั้นทำาเพื่อส่วนรวมสำาหรับคนในชุมชนโดยตรง เช่น 
การกำาหนดเวรยาม เพื่อเฝ้าระวังและอำานวยความปลอดภัย 
ในสนามเด็กเล่นของชุมชน เป็นต้น

อยา่งไรกต็าม ขอ้ยกเวน้ดงักลา่วอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขวา่ ผูท้ี่จะถูกเกณฑ์ 
แรงงานนั้นต้องเป็นเพศชาย ไม่เป็นบุคคลพิการ ไม่เกณฑ์แรงงานบุคคล 
อายุต่ำากว่า 18 ปี หรือมากกว่า 45 ปี นอกจากนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มี 
ร่างกายเหมาะสมที่จะทำางานตามที่กำาหนดไว้ได้ และจะเกณฑ์แรงงานบุคคล 
ให้ทำางานเกินหกสิบวันในรอบสิบสองเดือนไม่ได้ นอกจากนั้นต้องกำาหนด 
ชั่วโมงการทำางานเช่นเดียวกับชั่วโมงทำางานปกติ และให้ได้รับค่าตอบแทน 
ไม่น้อยกว่างานประเภทเดียวกัน การทำางานเกินชั่วโมงทำางานปกติก็ต้องได้
รับค่าตอบแทน รวมทั้งต้องให้บุคคลที่ถูกเกณฑ์แรงงานมีวันหยุดพักผ่อน
ประจำาสัปดาห์ด้วย

อนึ่ง ยังมีมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการบังคับ
แรงงาน คือ ข้อเสนอแนะของ ILO ฉบับที่ 35 ว่าด้วยการเกณฑ์แรงงาน 
(การบังคับทางอ้อม) พ.ศ. 2473 (Forced Labour (Indirect Compulsion) 
Recommendation 1930 (No. 35) และอนุสัญญาฉบับที่ 105 ว่าด้วย 
การยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500) (ILO Convention 
(No. 105) concerning Abolition of Forced Labour 1957) 

คำาที่เกี่ยวข้อง FORCED LABOUR
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 CONFESSION การรับสารภาพ
ถอ้ยคำา ขอ้ความ คำาพดู หรอื การเขยีนของผูต้อ้งหา หรอืจำาเลยทีท่ำา 

โดยสมคัรใจ เพือ่แสดงการยอมรบัวา่ ไดก้ระทำาผดิ หรอืเกีย่วขอ้งกบัการกระทำา 
ความผิด ตามที่เจ้าพนักงานสอบสวนตั้งข้อหา หรือซึ่งถูกดำาเนินคดีอาญา

คำารบัสารภาพของจำาเลยในชัน้สอบสวนแตเ่พยีงอยา่งเดยีวไมเ่ปน็เหตใุห ้
ศาลพพิากษาลงโทษจำาเลยได ้แตศ่าลจะตอ้งฟงัพยานโจทกจ์นกวา่จะพอใจวา่ 
จำาเลยไดก้ระทำาผดิจรงิ (ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 227 
วรรคหนึ่ง) เช่น ประจักษ์พยานที่รู้เห็นเหตุการณ์พยานแวดล้อมที่ใกล้ชิด 
กับเหตุการณ์ พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ 
หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น ถ้าพยานโจทก์ไม่มีน้ำาหนักเพียงพอ จำาเลย
สามารถหักล้างพยานโจทก์ได้ หรือหากเป็นที่เชื่อว่า จำาเลยไม่ได้กระทำา 
ความผิด ศาลจะพิพากษายกฟ้องและปล่อยจำาเลยไป

ในคดอีาญาจำาเลยมสีทิธทิีจ่ะไมใ่หก้ารใด ๆ  และแมว้า่จำาเลยจะรบัสารภาพ 
ในชั้นสอบสวน แต่จำาเลยมีสิทธิกลับคำาให้การในการเบิกความในชั้นศาลได้ 
เพราะถือว่าเป็นสิทธิของจำาเลยที่จะไม่ให้การปรักปรำาตนเอง

การทีจ่ำาเลยรบัสารภาพมาตัง้แตช่ัน้สอบสวน อาจเปน็เหตใุหศ้าลลดหยอ่น
โทษได ้ถ้าการสารภาพนัน้เปน็เพราะจำาเลยไดส้ำานกึผดิในการกระทำาและเปน็
ประโยชนใ์นการพจิารณาคด ีแตถ่า้การรบัสารภาพนัน้ไมไ่ดเ้กดิจากความสมคัรใจ 
แต่สารภาพเพราะจำาเลยจำานนด้วยพยานหลักฐานก็ไม่เป็นผลดีกับจำาเลย 
ในการที่จะได้รับการลดหย่อนโทษ

ถา้การรบัสารภาพนัน้ไดก้ระทำาลงดว้ยความไมส่มคัรใจอนัเปน็ผลจากการ 
กระทำาอนัไมช่อบดว้ยกฎหมาย เชน่ การบงัคบัขูเ่ขญ็ หรอืเกดิจากการทรมาน 
หรือเกิดจากการถูกล่อลวงจากพนักงานสอบสวนว่าจะได้ประโยชน์จากคดี 
(เช่น จะได้รับการยกเว้นโทษ) เป็นต้น เช่นนี้ย่อมไม่ใช่คำารับสารภาพ ถือว่า
จำาเลยไม่ได้ให้การใดในเรื่องที่สารภาพเลย และศาลจะใช้คำาให้การนั้น 
เป็นพยานหลักฐานไม่ได้

คำาที่เกี่ยวข้อง THE RIGHT TO SILENCE, THE ACCUSED, 
DEFENDANT, INTERROGATION
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CONSTITUTIONAL COURT    ศาลรัฐธรรมนูญ
สถาบันทางการเมืองที่มีอำานาจหน้าที่วินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมาย 

และความชอบธรรมของกฎหมาย เพื่อไม่ให้กฎหมายลำาดับรองขัด หรือแย้ง 
กบัรฐัธรรมนญูอนัเปน็กรอบในการปกครองประเทศ ในระบบนติริฐัสทิธเิสรภีาพ 
ขั้นพื้นฐานของประชาชนได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ 
จะมีบทบาทสำาคัญในการควบคุมไม่ให้กฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติ 
หรือฝ่ายบริหาร ขัดกับบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของบุคคล 
บางประเทศ เชน่ ประเทศองักฤษใหอ้ำานาจศาลยตุธิรรม (Court of Justice) 
พิจารณาวินิจฉัยความสอดคล้องของกฎหมายต่อรัฐธรรมนูญ รวมทั้งคดี 
เกี่ยวกับการบริหารราชการหรือคดีปกครอง

กฎหมายไดก้ำาหนดเงือ่นไขการนำาคดขีึน้สูศ่าลรฐัธรรมนญูไวอ้ยา่งจำากดั 
เช่น การกำาหนดองค์กรที่สามารถนำาคดีขึ้นสู่ศาลไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อไม่
ให้ซ้ำาซ้อนกับอำานาจพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมและศาลปกครอง เป็นต้น 
บางประเทศบุคคลสามารถนำาคดีขึ้นสู่ศาลได้โดยตรง

ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ 
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 (ค.ศ. 1997) และไดเ้ริม่ดำาเนนิการ
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ
เรียกว่า “ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ” มีจำานวนเก้าคน ที่มาจากการคัดเลือก
โดยการลงคะแนนเสียงของวุฒิสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอยู่ในตำาแหน่ง
ได้เพียงวาระเดียว โดยมีระยะเวลาเก้าปี

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (ค.ศ. 2007) 
กำาหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมาย 
ในเรื่องต่อไปนี้

• ความชอบดว้ยรฐัธรรมนญูของกฎหมาย รา่งกฎหมาย หรอืเงือ่นไข 
ของการออกกฎหมาย

• สมาชิกภาพของสมาชิกรัฐสภา ในเรื่องการมีส่วนได้เสียโดยตรง 
หรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย



55

• ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับอำานาจหน้าที่ ระหว่างรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

• มติพรรค หรือข้อบังคับของพรรคการเมือง ที่อาจกระทบต่อ 
สิทธิเสรีภาพทางการเมืองของบุคคล

• สมาชิกภาพของสมาชิกรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง

• หนังสือสนธิสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อน

• อำานาจอื่นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

คำาที่เกี่ยวข้อง LEGISLATIVE, ADMINISTRATIVE COURT, 
COURT OF JUSTICE, CONSTITUTIONALISATION

CONTEMPT OF COURT    การละเมิดอำานาจศาล
พฤติกรรมที่ต่อต้าน ขัดขวาง หรือขัดขืนอำานาจของศาล หรือทำาลาย 

เกียรติศักดิ์ของศาล เช่น การไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งศาล การก่อกวน 
ความสงบเรียบร้อย อันอาจจะก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำาเนินกระบวนการ
พิจารณาคดี เป็นต้น บุคคลที่ละเมิดอำานาจศาลจะเป็นคู่ความในคดี 
หรือบุคคลภายนอกก็ได้

การละเมดิอำานาจศาลอาจทำาโดยสือ่มวลชน เชน่ การแสดงความคดิเหน็ 
ของสื่อมวลชนที่เป็นการแสดงข้อความ หรือแสดงความเห็นในระหว่าง 
การพิจารณาคดี ทางหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ โดยประสงค์ให้มีอิทธิพล 
เหนือความรู้สึกของประชาชน เหนือศาล เหนือคู่ความ หรือเหนือพยาน 
ซึ่งจะทำาให้การพิจารณาคดีเสียความยุติธรรมไป

กฎหมายให้อำานาจศาลในการมีคำาสั่งออกมาตรการ เพื่อการรักษา 
ความสงบเรียบร้อยทั้งในศาล และนอกศาล ในการดำาเนินกระบวนพิธี 
พิจารณาคดี และเพื่อรักษาความมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ 
ของศาลให้ดำาเนินไปได้อย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และรวดเร็ว ซึ่งหลัก
กฎหมายนี้ได้มีการรับรองอยู่ในกฎหมายของทุกประเทศ
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 CONTRACTUAL RIGHTS สิทธิตามสัญญา
ประโยชน์ อำานาจกระทำาการ ความคุ้มกัน ของบุคคลที่เกิดจาก 

ความยินยอมตกลงกันระหว่างบุคคล

ในทางทฤษฎสีงัคมการเมอืง มนษุยท์กุคนมเีสรภีาพในการคดิ ตดัสนิใจ 
ที่จะทำาสัญญาผูกพันระหว่างกันในการที่จะแลกเปลี่ยนประโยชน์ หรือสิทธิ 
ของบุคคลรวมทั้งสิทธิในทรัพย์ ที่ตนเองมีอยู่ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเอง 
มากที่สุด เสรีภาพในการทำาสัญญาจึงเป็นช่องทางในการทำาให้บุคคลได้บรรลุ 
ความตอ้งการของตนเอง ตวัอยา่งเชน่ บางคนมเีงนิทนุแตข่าดแรงงาน ในขณะที ่
บุคคลอีกคนหนึ่งมีแรงงานแต่ขาดเงินทุน ดังนั้นบุคคลทั้งสองคนจึงตกลง 
ทำาสญัญาแลกเปลี่ยนประโยชนร์ะหว่างค่าจ้างกับแรงงานกัน เจ้าของเงินทุน 
ก็จะได้แรงงานบุคคลที่เป็นเจ้าของแรงงานก็ได้ค่าจ้างจากการทำางาน 
เมื่อบุคคลตัดสินใจตกลงทำาสัญญาแล้วก็จะเกิดสิทธิและหน้าที่ต่อกัน สิทธินี ้
จึงเกิดจากสัญญาอันต่างจากสิทธิตามกฎหมายซึ่งเป็นสิทธิที่รัฐรับรอง 
สิทธินั้น โดยการออกกฎหมายเป็นการกำาหนดสิทธิและหน้าที่โดยรัฐ 
มิใช่โดยความสมัครใจของบุคคลสิทธิตามสัญญา และเสรีภาพในการทำา 
สัญญาได้รับการรับรองไว้ในกฎหมายทุกระบบ แม้แต่ในระบบสังคม 
นิยม 

โดยที่บุคคลอาจมีอำานาจต่อรองไม่เท่ากัน กฎหมายจึงอาจเข้ามา
แทรกแซงเสรีภาพในการทำาสัญญาของบุคคล เพื่อรักษาคุณค่าบางประการ 
ของสงัคม เชน่ ความสงบเรยีบรอ้ยและศลีธรรมอนัดขีองสงัคม ความมัน่คง 
ทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น การแทรกแซงของรัฐโดยกฎหมาย 
ก่อให้เกิดสิทธิตามกฎหมายขึ้น สิทธินี้เรียกว่า “สิทธิตามกฎหมายบัญญัติ” 
(ดู STATUTORY RIGHTS) ซึ่งมีความหมายตรงกันข้ามกับสิทธิ 
ตามสัญญา
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CONVENTIONAL CRIMES   อาชญากรรมแบบฉบับ
การกระทำาความผิดอาญา ซึ่งเป็นการกระทำาอันเป็นความผิดทั่วไป 

ในสังคมที่เกิดขึ้นทั่วไปในชีวิตประจำาวัน อาชญากรรมเหล่านี้มีลักษณะที่ 
ไม่ซับซ้อนมักกระทำาต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ และไม่ก่อให้เกิด 
ผลกระทบต่ออย่างรุนแรง หรือส่งผลกระทบต่อสังคม เช่น การฆ่า ข่มขืน 
ทำาร้ายร่างกาย ลักขโมย ฉ้อโกง บางทีภาษาพูดจะเรียกความผิดประเภทนี้
ว่า “ความผิดประเภทลัก วิ่ง ชิง ปล้น” เป็นต้น

คำาที่ตรงกันข้ามกับอาชญากรรมแบบฉบับ คือ อาชญากรรม 
นอกรูปแบบ (Non-Conventional Crimes) ได้แก่ อาชญากรรมอันเกิดจาก
การกระทำาความผดิโดยตำาแหนง่หนา้ทีท่ัง้ภาคเอกชนและรฐั เชน่ อาชญากรรม 
ทางธุรกิจ อาชญากรรมองค์กร ซึ่งบางทีเรียกว่า อาชญากรรมคอปกขาว 
(White Collar Crimes) ซึ่งมักเป็นการกระทำาความผิดในทางหน้าที่ 
ของบุคลากรระดับสูงขององค์กร หรือการทุจริตของเจ้าหน้าที่ระดับสูง 
ของรัฐ นอกจากนั้น ยังมีความผิดในทางการเมือง (Political Crimes) 
ความผิดที่มีลักษณะเป็นองค์กร เช่น การฟอกเงิน การค้ามนุษย์ ยาเสพติด 
และอาชญากรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

CORPORAL PUNISHMENT    การลงโทษทางกาย
การใช้มาตรการที่เป็นโทษทางอาญาที่กระทำาต่อร่างกายของบุคคล 

เช่น การเฆี่ยนหรือโบย การตัดอวัยวะ เป็นต้น มักกระทำาเพื่อให้เกิด 
ความเจ็บปวด เพื่อประจาน เพื่อให้หลาบจำา หรือเพื่อทำาให้เหยื่อ 
ของอาชญากรรมรู้สึกพึงพอใจ การลงโทษทางกายสะท้อนแนวคิด 
การลงโทษแบบแกแ้คน้ทดแทน ปจัจบุนัแนวคดิของการลงโทษเนน้ทีก่ารแกไ้ข
ความประพฤติของผู้กระทำาผิด เพื่อให้อยู่ร่วมกับสังคมได้

การลงโทษทางกายถอืวา่เปน็การลงโทษทีล่ดทอนคณุคา่ความเปน็มนษุย ์
และขัดต่อหลักการสิทธิมนุษยชน
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CORPORATE CRIME   อาชญากรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจ
การกระทำาความผิดกฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพาณิชย์ หรือ 

การเงิน หรือการกระทำาที่อาศัยช่องทางที่สัมพันธ์กับอาชีพของตนแสวงหา
ประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยมิชอบ ไม่ว่าจะทำาโดยคนเดียว หรือ
สมคบกับบุคคลอื่น และการกระทำานั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น 
องค์กร หรือต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ 

ลักษณะสำาคัญของอาชญากรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจ คือ เป็นการกระทำา 
ของบคุคล หรอืกลุม่บคุคลทีม่ตีำาแหนง่ หนา้ทีก่ารงาน มคีวามรูค้วามสามารถ 
หรือ มีสถานภาพในสังคม 

คำาอื่นที่มีความหมายเช่นเดียวกับอาชญากรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจ เช่น 
Business Crime, Economic Crime อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ 
White-collar Crime 

 COURT OF FIRST INSTANCE ศาลชั้นต้น
ศาลที่มีอำานาจในการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีเป็นศาลแรก 

เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดเป็นอย่างอื่น โดยทั่วไปศาลชั้นต้น 
จะมีหน้าที่สืบพยานหลักฐาน ส่วนศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาจะไม่มีการ 
สืบพยานหลักฐานบางทีเรียกศาลชั้นต้นนี้ว่า “ศาลที่ไต่สวนพยานหลักฐาน 
(Trial Court)” 

ในประเทศไทย ศาลชัน้ตน้มชีือ่เรยีกตา่งกนั เชน่ ศาลแพง่ ศาลอาญา 
ศาลจังหวัด และศาลแขวง เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีศาลพิเศษที่มีอำานาจ 
พจิารณาคดเีฉพาะประเภท เชน่ ศาลแรงงาน ศาลภาษอีากรกลาง และศาลเยาวชน 
และครอบครัว เป็นต้น
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 COURT OF JUSTICE ศาลยุติธรรม
สถาบันหลักสถาบันหนึ่งของสังคมในระบอบประชาธิปไตยมีอำานาจ 

หน้าที่ ในการพิจารณาพิพากษาคดีหรือข้อพิพาทที่ เกี่ ยวกับคดีแพ่ง 
และคดีอาญาทั้งปวง ส่วนคดีปกครองและคดีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญจะไม่อยู่
ในอำานาจของศาลยุติธรรม

ศาลยุติธรรมมีสามชั้น คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา 

1. ศาลชั้นต้น ได้แก่ ศาลที่รับพิจารณาคดีในชั้นแรก เช่น ศาลแพ่ง 
และศาลอาญา ศาลแขวง หรือศาลจังหวัดทุกจังหวัด รวมทั้งศาล 
ทีม่อีำานาจพเิศษเฉพาะคด ีเชน่ ศาลเยาวชนและครอบครวั ศาลแรงงาน 
ศาลภาษีอากรกลาง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ ศาลล้มละลาย เป็นต้น

2. ศาลอุทธรณ์ เป็นศาลชั้นกลางมีอำานาจหน้าที่ทบทวนคำาวินิจฉัย 
คดีแพ่ง หรือคดีอาญาที่ผ่านการพิจารณาจากศาลชั้นต้นมาแล้ว 
ศาลอุทธรณ์จะไม่มีการสืบพยานหลักฐานใหม่ แต่จะพิจารณา 
จากสำานวนพยานหลักฐานที่ได้จากศาลชั้นต้น และคำาคู่ความ 
ที่ยื่นขึ้นมา ศาลอุทธรณ์มีสองประเภท คือ ศาลอุทธรณ์ มีที่ตั้งอยู่ 
ณ กรุงเทพมหานคร และศาลอุทธรณ์ภาค ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัด 
ต่าง ๆ อีกแปดศาล

3. ศาลฎกีา เปน็ศาลยตุธิรรมชัน้สงูสดุมอีำานาจหนา้ทีพ่จิารณาวนิจิฉยั
ประเด็นข้อกฎหมายของคดีที่ผ่านการพิจารณาจากศาลอุทธรณ์ 
มาแล้ว แต่มีกรณียกเว้น คือ ในคดีความผิดอาญาของผู้ดำารง 
ตำาแหน่งทางการเมือง ศาลฎีกาจะมีหน้าที่ในการไต่สวนพยาน
หลักฐานเสมือนศาลชั้นต้น ศาลฎีกามีเพียงแห่งเดียวตั้งอยู่ ณ 
กรุงเทพมหานคร

ศาลยุติธรรมเป็นกลไกสำาคัญกลไกหนึ่งในการเคารพ ปกป้อง 
และคุม้ครองสทิธมินษุยชน เนือ่งจากสทิธมินษุยชนเปน็เกณฑค์ณุคา่ของสงัคม 
ทีม่กัขาดความชดัเจนและมกีารทบัซอ้นกนัระหวา่งสทิธแิละหนา้ที ่หรอืระหวา่ง 
ผู้ที่กล่าวอ้างสิทธิต่างประเภทกัน 
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ในระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) เชน่ ประเทศไทย สทิธเิสรภีาพ 
ขัน้พืน้ฐานจะถกูรบัรองไวโ้ดยรฐัธรรมนญูและกฎหมายลำาดบัรอง การตคีวาม
กฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของบุคคลจึงมีความสัมพันธ์กับความเข้าใจ 
ของผูพ้พิากษาทีต่คีวามเนือ้หาสาระและขอบเขตของสทิธมินษุยชนอยา่งมาก 
เป็นต้น

อนึ่ง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คำาว่าศาลยุติธรรม
หมายความรวมถึง ศาลปกครอง และศาลทหารด้วย

คำาทีเ่กีย่วขอ้ง ADMINISTRATIVE COURT, CRIMINAL COURT, 
CONSTITUTIONAL COURT, COURT MARTIAL

CRIME OF AGGRESSION   อาชญากรรมการรุกราน
ความผดิอาญาระหวา่งประเทศรา้ยแรงประเภทหนึง่ทีน่บัเปน็ความผดิ

สำาคญัอยูใ่นอำานาจดำาเนนิคดขีองศาลอาญาระหวา่งประเทศ (ด ูCore Crimes) 

เนือ่งจากในการรา่งธรรมนญูกรงุโรมวา่ดว้ยศาลอาญาระหวา่งประเทศ
ใน ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) ประเทศต่าง ๆ ไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับ 
คำานิยามของคำาว่า อาชญากรรมการรุกรานได้ ศาลอาญาระหว่างประเทศ 
จึงยังไม่มีอำานาจพิจารณาได้ ต่อมาใน ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) ที่ประชุม
สมัชชารัฐภาคีศาลอาญาระหว่างประเทศ มีขึ้น ณ กรุงคัมพาลา ประเทศ
ยูกันดา ได้รับรองคำานิยามคำาว่า อาชญากรรมการรุกราน ในบทบัญญัติ 
แกไ้ขเพิม่เตมิธรรมนญูแหง่กรงุโรมวา่ดว้ยศาลอาญาระหวา่งประเทศ มาตรา 
8 ทวิ

ตามธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ คำาว่า 
“อาชญากรรมการรกุราน” หมายถงึ การวางแผน การตระเตรยีมการ การรเิริม่ 
หรอืการดำาเนนิการกระทำาโดยบคุคลซึง่อยูใ่นตำาแหนง่ทีใ่ชอ้ำานาจอยา่งแทจ้รงิ 
ในการควบคุมทางการเมืองหรือทางทหารของรัฐ ในการรุกรานอันเป็น 
การกระทำาทีม่ลีกัษณะการกระทำาและความรนุแรงขดัตอ่กฎบตัรสหประชาชาติ
อย่างชัดแจ้ง
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สว่นคำาวา่ “การกระทำาทีเ่ปน็การรกุราน” หมายถงึ การใชก้องกำาลงัรบ 
ซึง่กระทำาโดยรฐักระทำาตอ่อธปิไตย บรูณภาพแหง่ดนิแดน ความเปน็เอกราช 
ทางการเมอืงของอกีรฐัหนึง่ หรอืการกระทำาอืน่ใดทีข่ดัตอ่กฎบตัรสหประชาชาติ

อนึ่ง ความผิดฐานอาชญากรรมการรุกรานนี้ยังไม่มีผลใช้บังคับ 
เนือ่งจากรฐัภาคธีรรมนญูศาลยงัไมไ่ดใ้หส้ตัยาบนัครบจำานวนสามสบิประเทศ 
(ดู RATIFY)

คำาที่เกี่ยวข้อง INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, CORE 
CRIMES, SELF-DEFENSE

 CRIME VICTIM / เหยื่ออาชญากรรม VICTIM OF CRIME
บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำาความผิดอาญา

ในทางนติศิาสตรแ์ละอาชญาวทิยา บคุคลทีเ่ปน็เหยือ่ของอาชญากรรม 
คือ บุคคลที่ถูกกระทำาโดยตรง ส่วนสังคมมิใช่เหยื่ออาชญากรรม แต่สังคม 
ได้รับผลกระทบโดยอ้อมจากอาชญากรรม การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม 
มีเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น ประสิทธิภาพของระบบยุติธรรมทางอาญา 
อันประกอบด้วย ตำารวจ ศาล และราชทัณฑ์ ความสัมพันธ์ระหว่างเหยื่อ 
และอาชญากรรม ตลอดจนโอกาสของการก่ออาชญากรรม เป็นต้น

ในด้านสิทธิมนุษยชน ผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่ถูกละเมิด 
สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เช่น ถูกฆ่า ถูกทำาร้ายร่างกาย ถูกลักทรัพย์ หรือ
ถูกเหยียดสีผิว ถือว่ารัฐบกพร่องต่อหน้าที่ในการประกันสิทธิเสรีภาพ 
ดังนั้นรัฐจึงต้องมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้เหยื่อได้รับการเยียวยาจากการ 
กระทำาความผิดอาญา 

หลายประเทศได้มีมาตรการเกี่ยวกับการชดเชยความเสียหายให้กับ 
เหยื่อที่ถูกกระทำาความผิดทางอาญา การชดเชยความเสียหายให้เหยื่อ
อาชญากรรมโดยรัฐ เริ่มมาจากแนวคิดเรื่องรัฐสวัสดิการซึ่งเป็นการ 
ช่วยเหลือทางการเงิน (Compensation) ต่อผู้เสียหาย ต่อมาได้ขยายไปถึง
การช่วยเหลือเหยื่อ (Victim Assistance) รูปแบบอื่น
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ประเทศไทย ได้มีพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่า 
ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) 
ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้นิยามคำาว่า “ผู้เสียหาย” ไว้อย่างแคบ หมายถึง
“บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิต หรือร่างกาย หรือจิตใจ เนื่องจาก
การกระทำาความผิดอาญาของบุคคลอื่น โดยที่ตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
กับความผิดนั้น” 

ตามความหมายนี้ เหยื่ออาชญากรรมที่ได้รับความเสียหายทางด้าน
ทรัพย์สิน เช่น การฉ้อโกง ลักทรัพย์ หรือความเสียหายต่อเสรีภาพ เช่น 
การข่มขู่ หรือลักตัวไปเรียกค่าไถ่ หรือถูกเหยียดหยามเรื่องสีผิว จึงไม่อยู่ 
ในฐานะเป็นผู้เสียหายที่จะได้รับค่าตอบแทน

 CRIMINAL DIVISION OF แผนกคดีอาญา THE SUPREME COURT FOR ของผู้ดำารงตำาแหน่ง THE PERSON HOLDING ทางการเมืองในศาลฎีกา POLITICAL POSITIONS, THE
แผนกงานคดีแผนกหนึ่งของศาลฎีกา จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ 

แหง่ราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช 2540 (ค.ศ. 1997) มอีำานาจหนา้ทีพ่จิารณา
พิพากษาคดีผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองที่ถูกกล่าวหาว่าร่ำารวยผิดปกติ 
อันเกิดจากการกระทำาความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ตามกฎหมายอาญา 
หรือกระทำาความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่โดยทุจริต รวมถึงบุคคลอื่นที่เป็น 
ตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนในความผิดดังกล่าวด้วย

องค์คณะผู้พิพากษาในแผนกนี้ประกอบด้วย ผู้พิพากษาศาลฎีกา 
จำานวนเก้าคน ที่คัดเลือกสำาหรับแต่ละคดีโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 
การพจิารณาคดจีะเปน็แบบไตส่วน ซึง่แตกตา่งจากวธิพีจิารณาคดอีาญาทัว่ไป 
ศาลจะยดึถือสำานวนการสอบสวนของคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติเป็นหลัก ในการพิจารณา ผู้พิพากษาที่พิจารณาในคดี 
ทุกคนจะต้องทำาความเห็นในการวินิจฉัยเป็นหนังสือ พร้อมทั้งต้องแถลง 
ด้วยวาจาในการประชุมก่อนการลงมติ
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แผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองเป็นศาลสูง คำาสั่ง 
และคำาพิพากษาของศาลฯ เป็นที่สุด เว้นแต่มีพยานหลักฐานใหม่ที่อาจยื่น
อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ภายในสามสิบวันนับแต่มีคำาพิพากษา

อนึง่ ผูด้ำารงตำาแหนง่ทางการเมอืง หมายถงึ นายกรฐัมนตร ีรฐัมนตรี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือข้าราชการการเมืองอื่น

คำาทีเ่กีย่วขอ้ง ADMINISTRATIVE COURT, COURT OF JUSTICE, 
CONSTITUTIONAL COURT, CRIMINAL COURT

CRIMINAL LAW, PENAL LAW   กฎหมายอาญา
กฎหรือเกณฑ์ที่มีสภาพบังคับเพื่อควบคุมความประพฤติของบุคคล 

ในการอยู่ร่วมกันในสังคม ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับโทษอาญา

กฎหมายอาญามวีตัถปุระสงคเ์พือ่รกัษาผลประโยชนข์องสงัคมโดยรวม 
ซึ่งต่างจากกฎหมายแพ่งที่เป็นเกณฑ์ที่กำาหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชน
สภาพบังคับของกฎหมายอาญาคือ “โทษ” ส่วนสภาพบังคับของกฎหมาย
แพ่งเน้นที่การชำาระหนี้ 

ทางทฤษฎคีวามผดิอาญาแบง่เปน็สองประเภท คอืความผดิทีม่คีวามชัว่
ร้ายอยู่ในตัวเอง (mala in se) และความผิดที่เกิดจากการฝ่าฝืนข้อกำาหนด 
(mala prohibita)

ตามแนวคิดของนักกฎหมายมหาชน อาชญากรรมเป็นการกระทำา 
ความผิดต่อรัฏฐาธิปัตย์อันเป็นการละเมิดต่อรัฐ เพราะกฎหมายอาญา
กำาหนดความสมัพนัธร์ะหวา่งรฐักบัปจัเจกชน เปน็เสมอืนพนัธสญัญาระหวา่ง
รัฐกับปัจเจกชน โดยรัฐบัญญัติให้ปัจเจกชนมีหน้าที่กระทำาการ หรืองดเว้น
กระทำาการใด เมื่อปัจเจกชนกระทำาการที่ขัดต่อกฎหมายอาญาจึงเป็นการ
ละเมิดต่อรัฐ แม้ว่าในความผิดบางอย่างมีผู้เสียหายอื่น เช่น ความผิด 
ฐานฆ่าคน ทำาร้ายร่างกาย ลักทรัพย์ และหมิ่นประมาท เป็นต้น ก็ยังถือว่า
รัฐเป็นผู้เสียหาย ดังนั้น เมื่อมีการกระทำาความผิดอาญา นอกจากบุคคล 
ทีเ่ปน็ผูเ้สยีหายจรงิมอีำานาจฟอ้งแลว้  กฎหมายยงักำาหนดใหอ้ยัการมอีำานาจฟอ้ง 
ซึ่งเป็นการฟ้องแทนสาธารณชนในฐานะที่เป็นผู้เสียหาย
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ตามแนวคดิของนกักฎหมายสทิธมินษุยชน กฎหมายอาญาเปน็มาตรการ
ทางกฎหมายในการประกนัสทิธขิองบคุคลทีจ่ะไดร้บัการปกปอ้งคุม้ครองไมใ่ห้ 
ถูกละเมิดโดยบุคคลที่สาม เช่น 

• ความผิดฐานฆ่าผู้อื่น เป็นการคุ้มครองสิทธิในชีวิตของบุคคล

• ความผิดฐานหมิ่นประมาท เป็นการคุ้มครองสิทธิในชื่อเสียงของ
บุคคล

• ความผดิฐานหนว่งเหนีย่วกกัขงั เปน็การคุม้ครองสทิธใินความมัน่คง
ปลอดภัยในร่างกายของบุคคล

คำาที่เกี่ยวข้อง PENAL CODE, CRIMINAL CODE, PENALTY, 
SENTENCE

 CRIMINAL กฎหมาย
 PROCEDURE LAW วิธีพิจารณาความอาญา

กฎหมายทีว่างหลกัเกณฑ ์กฎเกณฑ ์ระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบัการบรหิาร
กระบวนการยุติธรรมทางอาญานับตั้งแต่เมื่อความผิดเกิดขึ้น หรือมีผู้ถูก 
กล่าวหาว่ากระทำาความผิดจนถึงการพิพากษาลงโทษ และการปล่อยตัว 
นักโทษ

กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญามวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหเ้กดิความยตุธิรรม 
แก่ทุกฝ่ายในการดำาเนินคดีอาญา และเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 
ของบุคคลที่ถูกกล่าวหา หรือถูกฟ้องว่ากระทำาผิดอาญาเพื่อไม่ให้บุคคลอื่น 
กลั่นแกล้ง หรือถูกปฏิบัติมิชอบโดยเจ้าพนักงาน/เจ้าหน้าที่

กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาจงึมขีอบเขตครอบคลมุการดำาเนนิงาน 
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อไปนี้

• การสอบสวน ซึ่งเป็นกระบวนการยุติธรรมในชั้นเจ้าพนักงาน 
สอบสวน นับตั้งแต่ความผิดเกิดขึ้น การรวบรวมพยานหลักฐาน 
การจับกุม การตั้งข้อกล่าวหา การสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องโดยอัยการ
และการปล่อยตัวชั่วคราว
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• การพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น เป็นกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการพิสูจน์ 
ความผิดของจำาเลย โดยการรับฟังพยานหลักฐาน ซึ่งจะเริ่มจาก 
การไตส่วนมลูฟอ้ง การพจิารณา การรบัฟงัพยานหลกัฐาน การนำาพยาน 
เข้าสืบ และการสั่งหรือการพิพากษาของศาล

• การอทุธรณแ์ละฎกีา เปน็กระบวนการพจิารณาโดยศาลสงู เมือ่โจทก ์
หรอืจำาเลยไมเ่หน็ดว้ยกบัคำาพพิากษาของศาลชัน้ตน้กส็ามารถคดัคา้น
ต่อศาลสูงกว่า คือ ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกาได้ (ดู Appeal, 
Court of Appeal, Dika Court)

• การบงัคบัตามคำาพพิากษา การอภยัโทษ การลดโทษ และการปลอ่ยตวั 
จำาเลย หรือนักโทษ

กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญามคีวามสำาคญัอยา่งมากตอ่การคุม้ครอง 
สทิธเิสรภีาพของบคุคล หลกัการตา่งๆ ในกฎหมายนีอ้ยูบ่นพืน้ฐานของกตกิา 
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เช่น หลักเกณฑ์ 
เรื่องการจับ การแจ้งข้อหา การกระทำาผิด ระยะเวลาในการควบคุมตัว 
สิทธิที่จะมีทนายความ สิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ 
สิทธิที่จะไม่ให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง เป็นต้น

คำาที่เกี่ยวข้อง CIVIL LAW, CRIMINAL LAW

 CURFEW เคอร์ฟิว / การห้ามออกจากเคหสถาน
  ในเวลาที่กำาหนด

คำาสั่งของรัฐบาลให้ประชาชนกลับเคหสถานก่อนเวลาที่ได้กำาหนด 
หรือห้ามออกจากเคหสถานในช่วงเวลาที่กำาหนด ซึ่งมักเป็นเวลากลางคืน 
และมกัใชภ้ายหลงัมกีารประกาศภาวะฉกุเฉนิ (ด ู STATE OF EMERGENCY)

คำาวา่ “CURFEW” หรอื “เคอรฟ์วิ” มาจากภาษาฝรัง่เศสวา่ COUVRE
FEU แปลว่า “ดับไฟ” (COUVRE = ดับ, FEU = ไฟ)

โดยทัว่ไป การใช ้เคอรฟ์วิ / การหา้มออกจากเคหสถานในเวลาทีก่ำาหนด 
มกัทำาพรอ้มกบัการจำากดัหรอืการหา้มการชมุนมุ จะทำาในระหวา่งทีม่กีารประกาศ
สถานการณฉ์กุเฉนิทีก่ำาหนดขึน้ เพือ่รกัษาความสงบเรยีบรอ้ย อนัเนือ่งมาจาก 
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สถานการณ์อันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งรัฐ 
หรืออันอาจทำาให้รัฐตกอยู่ในภาวะคับขันหรือภาวะการรบหรือการสงคราม 
ซึ่งฝ่ายบริหารของรัฐมีอำานาจประกาศว่าพื้นที่ใดกำาลังตกอยู่ในสถานการณ์
ดังกล่าว โดยอาศัยอำานาจตามกฎหมายของรัฐนั้น ๆ ซึ่งให้อำานาจพิเศษ 
ในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน 

การใชเ้คอรฟ์วิ / หา้มออกจากเคหสถานในเวลาทีก่ำาหนดจะกระทบตอ่ 
การดำาเนนิชวีติของประชาชนหลายดา้น เชน่ ในดา้นการเดนิทาง การประกอบ
อาชพี การศกึษา การบนัเทงิพกัผอ่นหยอ่นใจ และการใชช้วีติรว่มกนัของสมาชกิ 
ในครอบครวัทีท่ำางานในเวลาทีต่า่งกนั ดงันัน้ในประกาศดงักลา่วถา้ไมม่เีหตผุล 
ที่ชอบธรรม หรือความจำาเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ถือว่าเป็นการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน

DE FACTO (LATIN)  โดยพฤตินัย / ตามข้อเท็จจริง
คำานี้อ่านว่า “เด-ฟาค-โต”

สิง่ทีเ่กดิขึน้ หรอืเปน็อยูใ่นความเปน็จรงิ แมว้า่สิง่นัน้ไมม่กีฎหมายรบัรอง 
หรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย เช่น ประเทศไทยไม่มีกฎหมายรับรองสถานะ 
ผู้ลี้ภัย แต่ประเทศไทยได้ปฏิบัติต่อผู้หลบหนีการสู้รบเข้ามาในประเทศไทย
ตามหลกัมนษุยธรรม บคุคลเหลา่นัน้เปน็ผูล้ีภ้ยัโดยพฤตนิยั / ตามขอ้เทจ็จรงิ 
เป็นต้น

ในทางกลบักนัหมายถงึสิง่ทีไ่มเ่กดิขึน้ หรอืไมม่กีารปฏบิตัใินสิง่ทีก่ฎหมาย
รบัรอง เชน่ บางประเทศกำาหนดใหม้โีทษประหารชวีติ แตไ่มเ่คยมผีูถ้กูลงโทษ
ประหารชีวิตเป็นระยะเวลามากกว่ายี่สิบปี ถือว่าโทษประหารชีวิตถูกยกเลิก 
โดยพฤตินัย / ตามข้อเท็จจริง เป็นต้น

คำาทีม่คีวามหมายตรงกนัขา้มกบัคำานีค้อื “โดยนตินิยั” หรอื “ตามกฎหมาย” 
(de jure)  บางครั้งจะใช้คู่กันว่า “โดยนิตินัยและโดยพฤตินัย (de jure and 
de facto)”

คำาที่เกี่ยวข้อง DE JURE
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DE JURE (LATIN)     โดยนิตินัย / ตามกฎหมาย
คำานี้อ่านว่า “เด-จู-เร”

สิง่ทีก่ฎหมายกำาหนด หรอืรบัรอง ซึง่มกัใชอ้า้งเพือ่แสดงความชอบดว้ย
กฎหมายของการกระทำาหรอืสถานการณท์ีเ่กดิขึน้ เชน่ โทษประหารชวีติไมเ่ปน็
วธิกีารทีโ่หดรา้ยหรอืไรม้นษุยธรรมโดยนตินิยั / ตามกฎหมาย ตามบทบญัญตั ิ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (ค.ศ. 2007) 
มาตรา 33

บางครั้งคำานี้ใช้เพื่อคัดค้านสิ่งที่เกิดขึ้นว่า การปฏิบัติที่ เป็นอยู่
ไม่สอดคล้องกับกฎหมายโดยแสดงให้เห็นว่ากฎหมายมีอยู่อย่างไร เช่น 
การคัดค้านว่ากระบวนการพิจารณาคดีไม่ชอบ เนื่องจากผู้พิพากษาไม่ได้นั่ง 
พิจารณาเต็มองค์คณะ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติของศาลอันไม่สอดคล้องกับ
รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาญาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 (ค.ศ. 2007) มาตรา 40 
ที่กำาหนดว่า “จำาเลยจะได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลาการที่นั่ง
พิจารณาคดีครบองค์คณะ”

คำาทีม่คีวามหมายตรงกนัขา้มกบัคำานีค้อื “โดยพฤตนิยั” หรอื “ตามขอ้ 
เท็จจริง” (de facto) บางครั้งจะใช้คู่กันว่า “โดยนิตินัยและโดยพฤตินัย
(de jure and de facto)”

คำาที่เกี่ยวข้อง DE FACTO

 DEATH ROW แดนประหาร
สถานที่คุมขังนักโทษที่อยู่ระหว่างรอการประหาร ไม่ว่าจะเป็นนักโทษ 

ทีศ่าลชัน้ตน้พพิากษาใหล้งโทษประหารชวีติทีร่ออทุธรณห์รอืฎกีา หรอืนกัโทษ 
เด็ดขาด (นักโทษที่ศาลฎีกาพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิต) ที่อยู่ระหว่าง 
การยื่นฎีกาขอไว้ชีวิต หรือขอความเมตตา (Clemency) จากประมุขของรัฐ 
หรือนักโทษที่รอการประหารจริงที่คำาขอไว้ชีวิตได้รับการปฏิเสธแล้ว

แดนประหารมกัจะถกูจดัใหอ้ยูใ่นเรอืนจำา และแยกออกจากแดนควบคมุ
นักโทษทั่วไป หลายประเทศแยกขังเดี่ยวนักโทษที่รอการประหาร
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ระยะเวลาที่อยู่ในแดนประหารของนักโทษแต่ละคนขึ้นอยู่กับคดี 
บางคดีอาจใช้เวลาถึงเจ็ดปี ระยะเวลาที่อยู่ในแดนประหารที่นานส่งผล 
ต่อสุขภาพจิตของผู้ต้องขัง นักโทษในแดนประหารหลายรายเมื่อได้รับ 
การปล่อยตัวจะมีสภาพเป็นผู้ป่วยทางจิต 

ในประเทศไทยนักโทษเด็ดขาดทุกคนมีสิทธิถวายฎีกาขอไว้ชีวิต 
ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้

คำาที่เกี่ยวข้อง DEATH SENTENCE, CAPITAL PUNISHMENT, 
CLEMENCY, INCOMMUNICADO DETENTION

 DECENTRALISATION การกระจายอำานาจ
การถา่ยโอนอำานาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบในภารกจิของรฐับาลกลาง 

หรอืการปกครองสว่นกลาง ไปสูห่นว่ยงานการปกครองระดบักลาง และระดบั 
ท้องถิ่น เช่น ระดับภูมิภาค หรือระดับจังหวัด รวมถึงการถ่ายโอนอำานาจ 
จากรัฐบาลไปยังภาคเอกชน เป็นต้น

การถ่ายโอนอำานาจจากส่วนกลางไปยังองค์กรในภูมิภาคหรือท้องถิ่น 
จะตอบสนองตอ่ความตอ้งการของประชาชนไดท้ัว่ถงึ และสามารถแกป้ญัหา 
ต่าง ๆ ได้รวดเร็วกว่าการรวบอำานาจหน้าที่ไว้กับส่วนกลางอันสอดคล้องกับ
สิทธิในการกำาหนดอนาคตตนเองตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

 DECLARATION คำาประกาศว่าด้วย
 ON THE RIGHTS สิทธิมนุษย์และสิทธิพลเมือง
 OF MAN AND OF (ของฝรั่งเศส)
 THE CITIZEN 1789  พ.ศ. 2332

ภาษาฝรั่งเศสคือ De e > ̀claration des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789

เอกสารสำาคัญทางกฎหมายที่ทำาขึ้นโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส
ในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส คำาประกาศฯ กำาหนดให้สิทธิของบุคคลทุกคน
และสิทธิของพลเมืองเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ไม่อาจละเมิดได้โดยองค์กรใด ๆ 
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วตัถุประสงค์ในการจดัทำาคำาประกาศฯ คือ การผลักดันให้มีการเปลีย่นแปลง
ระบอบการปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชยม์าเปน็ระบอบกษตัรยิ์
ภายใต้รัฐธรรมนูญ ประเทศฝรั่งเศสได้เปลี่ยนการปกครองมาเป็นระบอบ
สาธารณรัฐ หลังจากมีคำาประกาศฯ ไม่นาน 

แนวคิดของการร่างคำาประกาศฯ มาจากหลักปรัชญาและแนวคิด 
ทางการเมอืงจากยคุเรอืงปญัญา / ยคุสวา่งทางปญัญา (Age of Enlightenment 
หรือ Les lumie e > ̀res) ได้แก่ ความเป็นปัจเจกชนและสัญญาประชาคม 
บนพื้นฐานทางทฤษฎีของ จอห์น ล็อค (John Locke) นักปรัชญา 
ชาวอังกฤษ และพัฒนาต่อมาโดยปราชญ์ชาวฝรั่งเศส ฌอง ฌาค รุสโซ 
(Jean Jacques Rousseau) และหลักการแบ่งแยกอำานาจในการปกครอง 
เป็นสามฝ่าย (อำานาจนิติบัญญัติ อำานาจบริหาร และอำานาจตุลาการ) 
ของมงเตสกิเออ (Montesquieu)

คำาประกาศฯ ฉบับนี้ได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีสิทธิธรรมชาติ โดยถือว่า
สิทธิดังกล่าวมีอยู่ไม่ว่าจะเมื่อใดและในที่ใด เนื่องจากเป็นสิทธิที่ตั้งอยู่บน 
พื้นฐานธรรมชาติของมนุษย์

เนื้อหาในคำาประกาศของข้อ 1 ได้วางพื้นฐานปรัชญาทางสังคม 
การเมอืงและกฎหมายซึง่ภายหลงัไดเ้ปน็พืน้ฐานของปรชัญาในการรา่งปฏญิญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ดังนี้

“มนุษย์เกิดมาพร้อมกับอิสรภาพและความเสมอภาคกันในด้านสิทธิ 
และจะดำารงสิ่งเหล่านี้ตลอดไป การทำาให้เกิดความแตกต่างทางสังคมจะ
สามารถทำาไดเ้พยีงเพือ่ประโยชนร์ว่มกนัของสว่นรวม (Les hommes naissent et 
demeurent libres et e e> ̀gaux en droits. Les distinctions sociales ne 
peuvent e e> ̀ tre fonde e> ̀es que sur l’utilite e> ̀ commune)”

สิทธิขั้นพื้นฐานตามคำาประกาศฯ นี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญ
ฝรัง่เศส และบคุคลสามารถยกสทิธขิึน้อา้งในศาลยตุธิรรมหรอืศาลปกครองได้

คำาที่ เกี่ยวข้อง FRENCH REVOLUTION, UNIVERSAL 
DECLARATION OF HUMAN RIGHTS, NATURAL RIGHTS, 
DECLARATION OF VIRGINIA, MAGNA CARTA
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 DECREE / กฤษฎีกา /ประกาศ / 
 ROYAL DECREE พระราชกฤษฎีกา

ในความหมายทั่วไป หมายถึง กฎหมาย คำาสั่ง หรือกฎหมายที่ออก 
โดยอำานาจของประมุขของประเทศ เช่น พระมหากษัตริย์หรือประธานาธิบด ี
ซึ่งการออกกฎหมายนี้จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

ในความหมายเฉพาะตามระบอบการปกครองของไทย  หมายถงึ กฎหมาย
ที่ตราขึ้นโดยพระมหากษัตริย์ โดยคำาแนะนำาของคณะรัฐมนตรีมีได้สองกรณ ี
คือ กรณีแรก ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
(ค.ศ. 2007) มาตรา 187 บัญญัติไว้กว้าง ๆ ว่า “พระมหากษัตริย์ทรงไว้ 
ซึง่พระราชอำานาจในการตราพระราชกฤษฎกีาโดยไมข่ดัตอ่กฎหมาย” ซึง่กจิการ 
ที่รัฐธรรมนูญกำาหนดให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ได้แก่ กิจการที่สำาคัญ 
อนัเกีย่วกบัฝา่ยบรหิารและฝา่ยนติบิญัญตั ิเชน่ พระราชกฤษฎกีาเรยีกประชมุ
รัฐสภา พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรหรือพระราชกฤษฎีกาให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น

กรณีที่สอง เป็นการออกพระราชกฤษฎีกา โดยอาศัยอำานาจ 
ตามกฎหมายแม่บท เช่น พระราชบัญญัติหรือพระราชกำาหนดที่ให้อำานาจ
ตราพระราชกฤษฎีกาได้ ซึ่งเป็นการกำาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ 
และเวลาใช้กฎหมาย

ในการตราพระราชกฤษฎีกา บุคคลซึ่งใช้อำานาจเป็นผู้รับสนอง 
พระบรมราชโองการตามรัฐธรรมนูญ จะต้องนำาร่างพระราชกฤษฎีกาขึ้น
ทลูเกลา้ฯ ถวายพระมหากษตัรยิ ์เพือ่ทรงตราพระราชกฤษฎกีานัน้ ๆ  เพือ่ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา บังคับใช้ต่อไป

 DEFAMATION การทำาให้เสียชื่อเสียงเกียรติยศ
การกระทำาทีม่ลีกัษณะเปน็การใสร่า้ย การทำาใหเ้สยีชือ่เสยีง เกยีรตยิศ 

ทางทำามาหาได้ หรือทางเจริญของบุคคลอื่นอันเป็นความผิดในทางอาญา
และทางแพ่ง
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ลกัษณะการกระทำาทีเ่ปน็การทำาลายชือ่เสยีงเกยีรตยิศมหีลายวธิ ีเชน่ 
การพูด การเขียน การโฆษณา การตีพิมพ์ด้วยเอกสาร หรือสิ่งใดให้ปรากฏ 
ความหมาย ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพ หรือตัวอักษรที่ทำาให้ 
ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ เป็นต้น ประการสำาคัญ คือ เป็นการทำาให้สังคม
เสื่อมความเชื่อถือ หรือนับถือบุคคลที่ถูกใส่ความ

กฎหมายของประเทศตา่ง ๆ  ไดบ้ญัญตัคิวามรบัผดิของบคุคลในการทำาให ้
บุคคลเสียชื่อเสียงเกียรติยศไว้แตกต่างกัน เช่น กฎหมายประเทศอังกฤษ 
ความรับผิดทางอาญา ในเรื่องการใส่ความจะต้องเป็นการแสดงข้อความ 
ที่เป็นเท็จ ส่วนกฎหมายของบางประเทศ การทำาลายชื่อเสียงของบุคคลอื่น 
มีได้ทั้งการแสดงความที่เป็นเท็จ และการแสดงข้อความจริง เป็นต้น

การกำาหนดความรับผิดในการใส่ความทำาให้บุคคลอื่นเสียชื่อเสียง 
ถอืวา่เปน็การประกนัสทิธใินเกยีรตยิศชือ่เสยีงใหส้อดคลอ้งกบัปฏญิญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 12 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง ข้อ 17

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รับรองสิทธ ิ
ในชื่อเสียงเกียรติยศของบุคคลไว้ใน มาตรา 35 ว่า

 “สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจน 
ความเปน็อยูส่ว่นตวั ยอ่มไดร้บัความคุม้ครอง การกลา่วหรอืไขขา่ว 
แพร่หลาย ซึ่งข้อความหรือภาพ ไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน 
อันเป็นการละเมิด หรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว 
เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัว จะกระทำามิได้ 
เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ”

เพือ่เปน็การคุม้ครองสทิธดิงักลา่ว กฎหมายไดก้ำาหนดใหก้ารทำาใหผู้อ้ืน่ 
เสียชื่อเสียงเกียรติยศเป็นความผิดอาญาฐานหมิ่นประมาท และเป็นการ
ละเมิดตามกฎหมายแพ่ง

ในความผดิอาญาฐานหมิน่ประมาท กำาหนดใหบ้คุคลทีใ่สค่วามบคุคลอืน่ 
ต่อบุคคลที่สามและการใส่ความนั้นน่าจะทำาให้ผู้ถูกใส่ความเสียชื่อเสียง 
ถกูดหูมิน่ หรอืถกูเกลยีดชงั เปน็ความผดิ อยา่งไรกต็าม มขีอ้ยกเวน้วา่แมก้าร 
กระทำาจะทำาให้บุคคลที่สามเสียชื่อเสียง แต่ถ้าเป็นการแสดงความคิดเห็น 
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หรือข้อความโดยสุจริตเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ ผู้กระทำาก็ไม่มีความผิด 
ซึง่กลา่วไดว้า่เปน็การสรา้งดลุยภาพระหวา่งเสรภีาพในการพดู การแสดงออก 
กับความรับผิดชอบในการทำาให้บุคคลอื่นเสียชื่อเสียง

 DEFENDANT / DEFENDER จำาเลย 
บุคคลที่ถูกฟ้องต่อศาล คำานี้ใช้ได้ทั้งในคดีอาญา และคดีแพ่ง

ในคดีอาญา “จำาเลย” หมายถึง บุคคลที่ถูกฟ้องต่อศาลว่ากระทำา 
ความผิดอาญา เพื่อขอให้ศาลลงโทษตามกฎหมาย โดยผู้ฟ้องอาจเป็น 
บุคคล หรืออัยการในบางประเทศใช้คำาว่า “the Accused” แทน คำาว่า 
“Defendant”

กฎหมายสิทธิมนุษยชนได้กำาหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐาน 
ของจำาเลยในคดีอาญาไว้หลายประการ เพื่อให้จำาเลยมีสิทธิต่อสู้คดี 
อยา่งเปน็ธรรม รวมถงึสทิธทิีจ่ะมทีนาย สทิธทิีจ่ะไดร้บัการสนันษิฐานไวก้อ่นวา่ 
เป็นผู้บริสุทธิ์ ดังนั้นการควบคุมกักขังจำาเลยไว้ระหว่างการดำาเนินคดี 
โดยไม่มีเหตุผล จึงเป็นการลิดรอนสิทธิของจำาเลย อย่างไรก็ตาม 
การควบคุมตัวมีข้อยกเว้นได้บางกรณี เช่น จำาเลยจะหลบหนีไป หรือจะไป 
คุกคามข่มขู่พยาน เป็นต้น (ดู สิทธิในการประกันตัว THE RIGHTS TO 
RELEASE ON BAIL)

ในคดแีพง่ “จำาเลย” หมายถงึ ผูท้ีถ่กูฟอ้งตอ่ศาล เพือ่ใหช้ำาระหนีท้างแพง่
หรอืขอใหศ้าลสัง่ใหก้ระทำาการ หรอืงดกระทำาการอยา่งใดอยา่งหนึง่ มาตรฐาน 
สิทธิมนุษยชนหลายอย่างไม่ครอบคลุมถึงจำาเลยในคดีแพ่ง สิทธิขั้นพื้นฐาน 
บางประการสามารถปรับใช้ได้ เช่น สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีโดยศาล 
ที่เป็นธรรม (UDHR ข้อ 10) สิทธิที่จะไม่ถูกจำาคุกเพราะไม่ชำาระหนี้ทางแพ่ง 
(ICCPR ข้อ 11) เป็นต้น

อนึง่ จำาเลยในคดอีาญา และคดแีพง่อาจเปน็บคุคลธรรมดา หรอืนติบิคุคล 
ก็ได้

คำาที่เกี่ยวข้อง THE ACCUSED, THE RIGHTS TO RELEASE 
ON BAIL
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 DEPRIVATION การถูกพรากสิทธิ /
 OF RIGHTS การถูกลิดรอนสิทธิ

สภาพทีไ่มส่ามารถมสีทิธ ิหรอืถกูกดีกนัไมใ่หเ้ขา้ถงึสทิธ ิหรอืไมส่ามารถ
ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของการเป็นมนุษย์ การขาดปัจจัยที่จำาเป็นในการดำารงชีวิต 
ของบุคคลทั้งในทางวัตถุ ทางจิตใจ หรือสถานภาพทางกฎหมาย เช่น 
เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ยารักษาโรค ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรพัยส์นิ การเลีย้งดจูากพอ่แม ่หรอืการไมไ่ดร้บัการยอมรบัสทิธใินฐานะ
พลเมืองของรัฐ การไม่มีที่ทำากิน เป็นต้น

คำานี้ยังหมายถึง ความไม่เท่าเทียมกันของบุคคล และการกีดกันไม่ให้
ใช้สิทธิตามกฎหมายด้วย

ภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนรัฐมีพันธะหน้าที่ในการเคารพ (ดู 
OBLIGATION TO RESPECT) ปกป้องคุ้มครอง (ดู OBLIGATION TO 
PROTECT) และบรรลุผล (ดู OBLIGATION TO FULFIL)

DETENTION   1. การควบคุมตัว  2. การกักขัง
1. การควบคุมตัว มาตรการทางกฎหมายที่เป็นการจำากัดเสรีภาพ

ของบคุคลไวช้ัว่คราวทีก่ระทำาโดยอำานาจของพนกังานฝา่ยปกครอง 
โดยกฎหมายให้อำานาจฝ่ายบริหารควบคุมตัวบุคคล เพื่อประโยชน์
ในการบริหารจัดการกิจการสาธารณะให้สามารถบรรลุเป้าหมาย 
ที่ชอบธรรมของรัฐได้ เช่น การคุ้มครองความปลอดภัยของ 
สาธารณชน การป้องกันอาชญากรรม การป้องกันโรคติดต่อ 
หรือการป้องกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เป็นต้น การควบคุม
ตัวจึงไม่ใช่โทษทางอาญา หรือวิธีการเพื่อความปลอดภัย ซึ่งเป็น 
เรื่องอำานาจของศาล เพราะยังไม่มีการพิสูจน์ความผิดของผู้ที่ถูก 
ควบคุมตัว

แม้ว่าการควบคุมตัวบุคคลโดยฝ่ายบริหารสามารถทำาได้ แต่กฎหมาย 
สิทธิมนุษยชนได้วางเงื่อนไขว่า การควบคุมบุคคลนั้นจะต้องมีกฎหมาย 
รับรองมีความจำาเป็นที่จะต้องควบคุมตัว และจะต้องไม่ควบคุมตัวไว้นาน 
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เกนิกวา่ความจำาเปน็ทีจ่ะทำาใหบ้รรลวุตัถปุระสงคใ์นการควบคมุตวั นอกจากนัน้ 
บคุคลทีถ่กูควบคมุตวัตอ้งไดร้บัการประกนัสทิธเิสรภีาพขัน้พืน้ฐานตามมาตรฐาน
ระหว่างประเทศว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอีกด้วย

วัตถุประสงค์ในการควบคุมตัวโดยฝ่ายบริหารมีได้หลายประการ 
เช่น การควบคุมตัวไว้ระหว่างการสอบสวนความผิด การควบคุมตัวผู้ดื่ม 
สุรามึนเมาอาละวาด การควบคุมตัวผู้หลบหนีเข้าเมือง เป็นต้น

2. การกกัขงั โทษอาญาประเภทหนึง่ทีผู่ท้ีถ่กูลงโทษจะถกูควบคมุตวัไว้
ในสถานที่กักขัง ที่กำาหนดไว้อันมิใช่ทัณฑสถาน สถานีตำารวจ หรือ 
สถานที่ควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวน ในความหมายนี้ 
การกักขังนั้นจะต้องทำาโดยคำาพิพากษา 

นอกจากนั้น คำาว่า “Detention” เมื่อใช้ประกอบกับคำานามอาจแปล
ได้หลายความหมาย เช่น

• Detention Centre สถานกักขังเป็นสถานที่สำาหรับบุคคลที่ถูก
พิพากษาตามโทษกักขัง

• Child Detention House สถานพินิจเด็กและเยาวชนเป็นสถานที่ 
สำาหรับควบคุมตัวเด็กและเยาวชนที่กระทำาความผิดอาญา ซึ่งตาม
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนกำาหนดให้แยกออกจากทัณฑสถานสำาหรับ
นักโทษที่เป็นผู้ใหญ่

• Immigration Detention Centre ศูนย์ควบคุมตัวผู้เข้าเมือง 
โดยผดิกฎหมายเปน็สถานทีค่วบคมุตวัผูเ้ขา้เมอืงโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต
ให้เข้าเมืองตามกฎหมาย ซึ่งการเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายไม่ถือว่า 
เป็นอาชญากร 

คำาที่เกี่ยวข้อง IMPRISONMENT, ARREST, CONFINEMENT, 
INMATE
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 DIKA COURT ศาลฎีกา
ศาลยตุธิรรมชัน้สงูสดุของประเทศไทย มเีขตอำานาจทัว่ราชอาณาจกัร 

มีอำานาจหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีที่มีการอุทธรณ์คำาพิพากษาหรือคำาสั่ง 
ของศาลอุทธรณ์ (Court of Appeal) ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายว่าด้วย 
การยื่นคำาอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา และมีอำานาจพิจารณาพิพากษาคำาพิพากษา 
หรือคำาสั่งศาลชั้นตั้น (Court of First Instance) ที่คู่ความสามารถอุทธรณ์
ต่อศาลฎีกาได้โดยตรงตามกฎหมายเฉพาะ

นอกจากนัน้ ศาลฎกีา ยงัเปน็ศาลทีม่อีำานาจไตส่วนและพจิารณาคดอีาญา 
ของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 (ค.ศ. 2007) (ดู THE CRIMINAL DIVISION FOR 
THE PERSON HOLDING POLITICAL POSITIONS)

คำาพพิากษาศาลฎกีาถอืเปน็ทีส่ิน้สดุ อยา่งไรกต็ามในคดอีาญา กรณทีี่
มีข้อเท็จจริงใหม่ที่อาจมีผลต่อการวินิจฉัย โจทก์หรือจำาเลยสามารถยื่นขอให ้
มีการรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้

คำาวา่ “ศาลฎกีา” อาจแปลเปน็ภาษาองักฤษวา่ “The Supreme Court 
of Thailand” หรือ “The Supreme Court” 

คำาที่เกี่ยวข้อง ADMINISTRATIVE COURT, COURT OF 
JUSTICE, CONSTITUTIONAL COURT, CRIMINAL COURT

 DISSOLUTION POWER อำานาจในการยุบสภา
อำานาจตามกฎหมายทีใ่หบ้คุคลหรอืองคก์รใดมอีำานาจยบุสภานติบิญัญตั ิ

ที่มีผลให้สถานะของสมาชิกสภานิติบัญญัติสิ้นสุดลงทั้งสภา เพื่อให้มีการ 
เลือกตั้งทั่วไปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้อำานาจ 
ยุบสภาเป็นของพระมหากษัตริย์ โดยการเสนอของฝ่ายบริหาร การยุบสภา 
จะต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้สนองรับ 
พระบรมราชโองการ ดังนั้นโดยข้อเท็จจริงการยุบสภาจึงขึ้นอยู่กับการ 
ตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี
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ระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาให้อำานาจฝ่ายบริหารในการยุบสภา 
เพื่อตอบโต้อำานาจการตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติ และบางครั้งมีขึ้น 
เพื่อเพิ่มจำานวนสมาชิกรัฐสภา เมื่อพรรครัฐบาลอยู่ในสถานะทางการเมือง 
ที่ได้เปรียบพรรคฝ่ายค้าน

 DISTRIBUTIVE JUSTICE ความเป็นธรรม
  ที่เกิดจากการจัดสรร

วธิมีองปญัหาเกีย่วกบัความเปน็ธรรม โดยถอืวา่ความเปน็ธรรมทีแ่ทจ้รงิ 
ในสังคมจะมีได้เพราะการจัดสรรให้เกิดขึ้น 

ความเป็นธรรมที่เกิดจากการจัดสรรเน้นความสำาคัญของผลลัพธ์ 
ที่เกิดขึ้นมากกว่าเงื่อนไขที่เท่าเทียมกัน ผู้ที่สนับสนุนแนวคิดความเป็นธรรม 
ที่เกิดจากการจัดสรรเชื่อว่า ในสังคมหนึ่งจะมีกลุ่มผู้เสียเปรียบทางด้าน 
โอกาสเสมอ ดงันัน้การจดัสรรทรพัยากรเพือ่ใหเ้กดิความเทา่เทยีมทีเ่ปน็ผลลพัธ ์
จึงเป็นหลักการทางจริยธรรมของสังคม

ความเปน็ธรรมทีเ่กดิจากการจดัสรร เปน็หลกัการทีน่ำาไปสูก่ารจดัสรร 
ผลประโยชน์และการกำาหนดภาระ หน้าที่ ราคา และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ต่าง ๆ กับภาคส่วนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการแบ่งปันทรัพยากร สินค้า 
การบริการ และสาธารณูปโภคให้กับสมาชิกในสังคม ดังนั้นแนวความคิดนี้ 
จงึสนบัสนนุการใชม้าตรการพเิศษ หรอืมาตรการเชงิยนืยนัสทิธ ิ(Affirmative 
Measures) เพื่อให้คนที่อยู่ในภาวะด้อยสิทธิ หรือด้อยโอกาส ได้มีสิทธิ 
อย่างเท่าเทียมกับบุคคลอื่น

ปญัหาสำาคญัของความเปน็ธรรมทีเ่กดิจากการจดัสรร คอื การเลอืกระหวา่ง 
ความเปน็ธรรมกบัความมปีระสทิธภิาพในการใชท้รพัยากรใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ

 DOMESTIC LAW กฎหมายภายในประเทศ
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับภายในรัฐ ที่กำาหนดความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลกับบุคคล  ระหว่างบุคคลกับรัฐ หรือระหว่างองค์กรต่าง ๆ 
ของรฐั ทีม่สีภาพบงัคบัเปน็การทัว่ไป ใครฝา่ฝนืกจ็ะไดร้บัผลรา้ย เชน่ การถกู 
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ลงโทษทางอาญา หรือทำาให้เสียสิทธิที่พึงได้รับ หรือกฎหมายภายใน
ประเทศอาจเป็นกฎเกณฑ์ที่มีขึ้น เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการบริหาร 
ปกครองขององค์กรของรัฐ เป็นต้น 

ในด้านสิทธิมนุษยชน คำานี้ใช้เพื่อแยกให้เห็นความแตกต่างระหว่าง
กฎเกณฑ์ที่ใช้ในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือระหว่างประเทศ หรือที่ 
เรียกว่า “กฎหมายระหว่างประเทศ” (ดู INTERNATIONAL LAW) 
กับกฎเกณฑ์ที่ใช้ภายในของรัฐ หรือ “กฎหมายภายในประเทศ” เป็นหลัก 
กฎหมายว่ารัฐมีพันธะหน้าที่ระหว่างประเทศตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
ที่จะต้องปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ดังนั้นรัฐต้องใช้มาตรการต่าง ๆ 
รวมทั้งการทำาให้กฎหมายภายในประเทศสอดคล้องกับกฎหมายระหว่าง 
ประเทศ

ในกรณีที่รัฐเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศ รัฐต้องอนุวัติ 
กฎหมายภายในให้สอดคล้องกับสนธิสัญญา โดยรัฐไม่อาจอ้างว่าไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสนธิสัญญา เนื่องจากไม่มีกฎหมายภายในหรือขัดต่อกฎหมาย
ภายในได้

คำาทีเ่กีย่วขอ้ง INTERNATIONAL LAW, TREATY, OBLIGATION

DOUBLE JEOPARDY    การฟ้องซ้ำาในคดีอาญา
หลกักฎหมายอเมรกิาทีร่บัรองสทิธขิองบคุคลทีจ่ะไมถ่กูฟอ้งใหร้บัโทษซ้ำา 

ในความผิดเดียวกัน ซึ่งได้บัญญัติไว้ในบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
บทที่เจ็ด มีใจความว่า จะไม่มีบุคคลใดถูกทำาให้ได้รับอันตรายแก่ชีวิต 
หรือร่างกายซ้ำาเนื่องมาจากกระทำาความผิดที่เหมือนกัน (“No person 
shall … be subject for the same offence […] to be twice put 
in jeopardy of life or limb.”)

คำานี้มีความหมายอย่างเดียวกับภาษิตกฎหมาย “ne bis in idem” 
หรือ “หลักไม่พิจารณาโทษสองครั้งในการกระทำาความผิดเดียวกัน” อันเป็น 
หลักกฎหมายทั่วไปที่มีมานับแต่ยุคกรีก โรมัน และได้รับการรับรองไว้ 
เปน็หลกักฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาของประเทศตา่ง ๆ  กลา่วอกีนยัหนึง่ 
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หลักกฎหมาย “Double Jeopardy” นั้นคือ การรับรองภาษิตกฎหมายละติน
ที่มีมาแต่โบราณไว้ในรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ตามรูปแบบของการบัญญัติ
รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา

 EARTH DAY วันคุ้มครองโลก
วันที่ 22 เมษายน ของทุกปี เป็นวันที่โครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง

สหประชาชาต ิ(United Nations Environment Programme หรอื “UNEP”) 
กำาหนดให้เป็นวันเพื่อการร่วมรำาลึกถึงความสำาคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากร 
และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโลก ผู้ที่ผลักดันให้เกิดวันคุ้มครองโลก คือ 
เกยล์อรด์ เนลสนั (Gaylord Nelson) วฒุสิมาชกิของสหรฐัอเมรกิา ปจัจบุนั
เครอืขา่ยการคุม้ครองโลก (Earth Day Network) ในประเทศตา่ง ๆ  ทัว่โลก 
ร่วมกันจัดงานฉลองวันคุ้มครองโลก เพื่อรณรงค์ให้เกิดจิตสำานึกเกี่ยวกับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นประจำาทุกปี 

วนัคุม้ครองโลกในประเทศไทยมขีึน้ครัง้แรกใน พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) 
หลงัจากการตายของนายสบื  นาคะเสถยีร หวัหนา้เขตรกัษาพนัธ์สุตัวป์า่หว้ย
ขาแขง้ โดยอาจารยแ์ละนกัศกึษา 16 สถาบนั ไดร้ว่มกนัจดังานวนัคุม้ครองโลก 
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำาคัญของการอนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้ 
ในประเทศไทย และได้จัดตั้งมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
ผืนป่าที่เป็นมรดกของโลก

เป้าหมายของวันคุ้มครองโลกที่สำาคัญ ได้แก่ การลดภาวะโลกร้อน 
การรักษาสภาพป่า การให้มีกฎหมายห้ามค้าสัตว์และพืชที่ใกล้สูญพันธ์ุ 
การรักษาระดับประชากรไว้ให้อยู่ในสภาพที่สมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่มีอยู่ และการเสริมสร้างพลังองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกให้ร่วมกันปกป้องโลก
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 ECONOMIC AND คณะมนตรีเศรษฐกิจ SOCIAL COUNCIL และสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC)
องค์กรสำาคัญองค์กรหนึ่งภายใต้การดำาเนินงานของสหประชาชาติ 

จัดตั้งขึ้นโดยกฎบัตรสหประชาชาติ มีหน้าที่ในการประสานความร่วมมือ 
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างรัฐสมาชิกสหประชาชาติ และความ 
ร่วมมือระหว่างสหประชาชาติกับองค์การระหว่างประเทศที่เป็นทบวง 
ชำานัญพิเศษ (Specialise Agencies)

คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ ประกอบด้วย 
ประเทศสมาชิกห้าสิบสี่ประเทศ ได้รับเลือกจากสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ 
มวีาระดำารงตำาแหนง่วาระละสามป ีสมาชกิของคณะมนตรฯี ไดม้กีารกำาหนด
สัดส่วนเพื่อให้เป็นตัวแทนของภูมิภาคต่าง ๆ โดยมีสัดส่วนดังนี้ 

• แอฟริกา สิบสี่ประเทศ

• เอเชีย สิบเอ็ดประเทศ

• ยุโรปตะวันออก หกประเทศ

• ละตินอเมริกาและคาริบเบียน สิบประเทศ

• ยุโรปตะวันตก อเมริกาเหนือ ออสเตรเลียและโอเชียเนีย สิบสาม
ประเทศ

คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ เป็นองค์กรหลัก 
ในการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน มีอำานาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง 
โดยมีองค์กรย่อยที่สำาคัญ คือ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่ง 
สหประชาชาติ (ดู UNITED NATIONS COMMISSION ON HUMAN 
RIGHTS) 

เมื่อขอบเขตภารกิจด้านเศรษฐกิจและสังคมมีหลายด้าน ประกอบกับ 
งานด้านสิทธิมนุษยชนมีความสำาคัญมากขึ้นใน ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) 
สมัชชาใหญ่สหประชาชาติจึงได้มีมติ ให้ยกระดับคณะกรรมาธิการ 
สิทธิมนุษยชนฯ เป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน (ดู UNITED NATIONS 
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HUMAN RIGHTS COUNCIL) ขึ้น เพื่อดำาเนินการส่งเสริม และปกป้อง
คุม้ครองสทิธมินษุยชนมฐีานะเปน็องคก์รหลกัองคก์รหนึง่ของสหประชาชาต ิ
เทียบเท่ากับคณะมนตรีเศรษฐกิจ และให้โอนภาระงานด้านสิทธิมนุษยชน
ทั้งหมดไปอยู่ภายใต้การดำาเนินงานของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน

EDUCATION FOR ALL (EFA)  การศึกษาเพื่อปวงชน
แผนการรณรงค์ เพื่อขจัดความไม่รู้หนังสือขององค์การยูเนสโก 

(UNESCO) ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ในการดำาเนินงานด้านหนึ่งของยูเนสโก 
ต่อมาได้มีการประชุมเรื่องการศึกษาเพื่อปวงชน (World Conference 
on Education for All) ที่จัดขึ้น ณ ตำาบลจอมเทียน ใกล้เมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี เมื่อ ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) ในการประชุมดังกล่าว ประเทศ
สมาชิกขององค์การยูเนสโก 155 ประเทศได้รับรอง “ปฏิญญาว่าด้วย 
การศึกษาเพื่อปวงชน” หรือที่เรียกว่า “ปฏิญญาจอมเทียน” 

ปฏิญญาฯ ได้ย้ำาว่า การศึกษาเป็นสิทธิอันพึงมีของประชากรโลก 
เนื่องจากการศึกษาจะช่วยให้มนุษย์พัฒนาศักยภาพ เพื่อให้สามารถดำารง 
ชีวิตในชุมชน และสังคมโลกได้อย่างมั่นคง ดังนั้น ประเทศสมาชิกต้องมี 
นโยบายในการจัดการศึกษาให้กับประชาชนของตนอย่างทั่วถึง โดยไม่มี 
การแบ่งแยก หรือเลือกปฏิบัติ และต้องถือเป็นพันธกิจที่รัฐบาลของประเทศ 
นั้น ๆ ต้องรีบดำาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่สำาคัญหกประการ ภายใน
ระยะเวลาสิบปี (ภายใน พ.ศ. 2553 หรือ ค.ศ. 2010) เป้าหมายดังกล่าว
ประกอบด้วย

1. ทำาให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้

2. มุ่งเน้นความเสมอภาคของผู้ศึกษา

3. ให้ความสำาคัญกับผลสัมฤทธิ์ของการศึกษา

4. ขยายวิธีการและขอบข่ายของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5. ส่งเสริมให้มีบรรยากาศการเรียนรู้

6. เสริมสร้างพันธมิตรทางการศึกษา
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องค์การยูเนสโกได้ประชุมระดับโลกเรื่องการศึกษาเพื่อปวงชน 
อีกสองครั้ง คือ ใน ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) ที่กรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล 
และใน ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554) ที่จอมเทียนฯ เพื่อเป็นการทบทวนและ 
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการศึกษาเพื่อปวงชน

คำาที่เกี่ยวข้อง ILLITERACY, THE RIGHT TO EDUCATION, 
(UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL 
ORGANIZATION)

 ELFI เอลฟี /โครงการเอลฟี
“เอลฟ”ี (ELFI) เปน็ชือ่ยอ่ของโครงการ “Enhancing Lives of Female 

Inmates” ซึ่งเป็นโครงการที่ประเทศไทยผลักดันให้นานาประเทศรับรอง 
ขอ้กำาหนดมาตรฐานขัน้ต่ำาของสหประชาชาต ิสำาหรบัการปฏบิตัติอ่ผูต้อ้งขงัหญงิ 
ในเรือนจำา รวมทั้งมาตรการลงโทษ และวิธีการที่ไม่ใช้การคุมขังสำาหรับ 
ผู้กระทำาผิดหญิง หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ “ข้อกำาหนดกรุงเทพ” หรือ “Bangkok 
Rules” 

โครงการนี้เกิดจากพระดำาริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า 
พัชรกิติยาภา ซึง่ทรงสนพระทยัในการพัฒนาคุณภาพความเปน็อยู่ของผูต้้อง
ขังหญิง และเด็กติดผู้ต้องขัง โดยพระองค์ทรงประทานความช่วยเหลือ 
แก่กลุ่มผู้ต้องขังสตรีที่ตั้งครรภ์ เด็กติดผู้ต้องขัง และเด็กผู้กระทำาความผิด 
ตามโครงการกำาลังใจในพระดำาริ จนกลายเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดี 
ต่อผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทย  

“เอลฟี” ถือกำาเนิดขึ้นใน พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) เนื่องจากข้อกำาหนด
สหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำา ที่มีผลบังคับใช้มา 
ตั้งแต่ ค.ศ. 1955 (พ.ศ. 2498) ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับ 
สถานการณใ์หม ่ๆ  โดยเฉพาะประเดน็เกีย่วกบัผูต้อ้งขงัหญงิ ทำาใหก้ารปฏบิตั ิ
ต่อผู้ต้องขังหญิงยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับความต้องการที่มี
ลักษณะเฉพาะของเพศหญิง เช่น การมีบุตรติดครรภ์ก่อนได้รับโทษ รวมถึง 
การดูแลบุตรของผู้ต้องขังหญิงที่เกิดมาในขณะต้องโทษ “เอลฟี” ได้เสนอให ้
มีการจัดทำาข้อกำาหนดของสหประชาชาติสำาหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง 
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ในเรือนจำา และมาตรการที่มิใช้การคุมขังสำาหรับผู้กระทำาผิดหญิง (United 
Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and 
Non-Custodial Measures for Women Offenders) ซึ่งข้อเสนอนี้ 
ได้รับการรับรองจากสมัชชาสหประชาชาติใน ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) 
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันของนานาประเทศ

คำาที่เกี่ยวข้อง “BANGKOK RULES”

EMERGENCY DECREE  พระราชกำาหนด / รัฐกำาหนด
กฎหมายทีต่ราขึน้โดยฝา่ยบรหิารในสถานการณอ์นัมคีวามจำาเปน็เรง่ดว่น 

เพื่อประโยชน์แห่งรัฐแล้วแต่กำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศ 
พระราชกำาหนดมีผลบังคับทางกฎหมายเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ 
แต่เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝ่ายบริหาร เพื่อประโยชน์ของการบริหาร 
ราชการ

ภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 (ค.ศ. 2007) พระราชกำาหนดของไทยแบ่งออกได้เป็นสองประเภท คือ

1. พระราชกำาหนดทั่วไป ประกาศใช้ได้ในกรณีฉุกเฉินที่มีความจำาเป็น 
เร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เพื่อประโยชน์ในการรักษา 
ความปลอดภัยของประเทศ เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
หรือเพื่อป้องปัดพิบัติภัยสาธารณะ

2. พระราชกำาหนดเกีย่วกบัภาษอีากรหรอืเงนิตรา ประกาศใชไ้ดใ้นกรณ ี
ที่มีความจำาเป็นที่จะต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรหรือเงินตรา 
ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและลับ เพื่อรักษาผลประโยชน์ 
ของแผ่นดิน ทั้งนี้ ภายในระหว่างสมัยประชุมของรัฐสภาเท่านั้น

ในการตราพระราชกำาหนดนัน้ คณะรฐัมนตรเีปน็ผูพ้จิารณารา่ง และเมือ่
คณะรฐัมนตรใีหค้วามเหน็ชอบแลว้ นายกรฐัมนตรจีงึจะนำารา่งนัน้ขึน้ทลูเกลา้ฯ 
ถวายต่อพระมหากษัตริย์ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้บังคับ 
เชน่เดยีวกบัพระราชบญัญตั ิทัง้นีไ้มต่อ้งนำาเสนอรา่งพระราชกำาหนดใหร้ฐัสภา
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
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เมื่อมีการประกาศใช้พระราชกำาหนดแล้ว คณะรัฐมนตรีต้องเสนอ 
พระราชกำาหนดนัน้ตอ่รฐัสภาในการประชมุรฐัสภาคราวตอ่ไป เพือ่การพจิารณา 
โดยไม่ชักช้า ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและการรอการเปิดสมัยประชุมสามัญ 
จะเปน็การชกัชา้ คณะรฐัมนตรตีอ้งจดัใหม้กีารเรยีกประชมุรฐัสภาสมยัวสิามญั 
เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกำาหนดโดยเร็ว

ในกรณทีีส่ภาผูแ้ทนราษฎรไมอ่นมุตัพิระราชกำาหนดดงักลา่ว หรอืในกรณ ี
ที่สภาผู้แทนราษฎรอนุมัติ แต่วุฒิสภาไม่อนุมัติ และสภาผู้แทนราษฎรยืนยัน 
การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่ 
มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร พระราชกำาหนดนั้นเป็นอันตกไป แต่ทั้งนี้ 
ไม่กระทบกระเทือนกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชกำาหนด 
นั้นแล้ว

คำานี้มีความหมายเหมือนกับ “ROYAL ORDINANCE”

 ENGLISH BILL บทบัญญัติสิทธิ
 OF RIGHTS (ของประเทศอังกฤษ)

กฎหมายที่รับรองสิทธิเสรีภาพของพลเมืองอังกฤษ มีชื่อเต็มว่า 
“พระราชบัญญัติประกาศสิทธิและเสรีภาพของพสกนิกรและการกำาหนด 
เกี่ยวกับการสืบราชสันตติวงศ์” (An Act Declaring the Rights and 
Liberties of the Subject and Settling the Succession of the Crown) 
ประกาศใช้ใน ค.ศ. 1689 (พ.ศ. 2232) ในรัชสมัยพระเจ้าวิลเลียมที่สาม 
ซึง่พระราชบญัญตันิีจ้ดัทำาขึน้โดยรฐัสภา เพือ่ตอ่รองกบัการทีร่ฐัสภาไดส้ถาปนา 
พระเจ้าวิลเลียมที่สามขึ้นเป็นกษัตริย์อังกฤษ หลังจากได้ทำาการ “ปฏิวัติ 
อันเรืองโรจน์” สำาเร็จ (ดู GLORIOUS REVOLUTION)

“บทบัญญัติสิทธิ” ถือกันว่า เป็นกฎหมายฉบับสำาคัญที่เป็นรากฐาน 
ของกฎหมายรัฐธรรมนูญประเทศอังกฤษและกฎหมายปกครองสำาคัญ 
หลายฉบับของประเทศในเครือจักรภพอังกฤษอีกด้วย เช่น พระราชบัญญัติ 
วา่ดว้ยการประกาศสทิธ ิพ.ศ. 2232 (Claim of Rights Act 1689) ของประเทศ
นิวซีแลนด์และประเทศแคนาดา เป็นต้น (ประเทศอังกฤษไม่มีรัฐธรรมนูญ 
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เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ยึดถือจารีตประเพณี และหลักกฎหมายตาม 
พระราชบัญญัติต่าง ๆ เป็นหลักในการปกครองประเทศ)

สาระสำาคัญของบทบัญญัติสิทธิ ได้แก่

• การจำากัดสิทธิต่าง ๆ ของพระมหากษัตริย์ที่เกี่ยวกับการบริหาร 
แผ่นดิน เช่น การห้ามตั้ งศาลพิ เศษเพื่อพิจารณาคดี ใด 
คดีหนึ่งเป็นการเฉพาะห้ามแทรกแซงการเลือกตั้งสมาชิก 
รัฐสภา และห้ามแทรกแซง หรือยับยั้งการออกกฎหมายของ 
รัฐสภา เป็นต้น

• จำากัดสิทธิของพระมหากษัตริย์ที่จะกระทำาการใด ๆ โดยไม่ 
ปรึกษารัฐสภาก่อน เช่น ห้ามออกกฎหมายเกี่ยวกับการเก็บภาษี 
โดยไม่ได้รับการเห็นชอบจากรัฐสภา และห้ามระดมพล หรือ 
ตั้งกองทัพ ในยามสงบโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา

• หา้มพระมหากษตัรยิแ์ทรกแซงเสรภีาพของประชาชนในการมอีาวธุ 
เพื่อป้องกันตนเอง ทั้งนี้เนื่องจากพระเจ้าเจมส์ที่สอง ซึ่งนับถือ
ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกได้ออกประกาศห้ามชาวคริสต์นิกาย 
โปรเตสแตนท์มีอาวุธ 

• การรบัรองสทิธ ิและเสรภีาพพืน้ฐานของประชาชนในราชอาณาจกัร 
สิทธิดังกล่าวยังถือปฏิบัติต่อมา และได้ขยายไปถึงประชาชน 
ในดินแดนอาณานิคมของอังกฤษด้วย

• การรับรองสิทธิของราษฎรในการที่จะถวายฎีกาต่อพระมหา- 
กษัตริย์ 

• การบญัญตัลิำาดบัสทิธใินการสบืสนัตตวิงศข์องราชอาณาจกัรองักฤษ 

คำาที่เกี่ยวข้อง GLORIOUS REVOLUTION
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 EQUAL WORK งานเท่าเทียมกัน
 EQUAL PAY ค่าจ้างเท่ากัน

หลกักฎหมายแรงงานถอืวา่ บคุคลทีท่ำางาน หรอืใหบ้รกิารทีเ่หมอืนกนั
สมควรทีจ่ะไดร้บัคา่ตอบแทนจากการจา้งทีเ่ทา่กนั หลกัการนีไ้ดร้บัการรบัรอง 
โดยตราสารสิทธิมนุษยนชนระหว่างประเทศหลายฉบับ เช่น กติการะหว่าง 
ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ข้อ 7) 
และอนุสัญญา ILO (ILO Convention on Equal Remuneration) 
ฉบับที่ 100 ค.ศ. 1951 (พ.ศ. 2494) เป็นต้น

คำานี้ใช้ในบริบทของการห้ามเลือกปฏิบัติทางเพศในการจ่ายค่าจ้าง
ระหว่างหญิงชาย กล่าวคือ หญิงชายจะต้องได้รับค่าจ้างที่เท่าเทียมกัน 
ในการทำางานที่ เหมือนกัน เป็นที่ยอมรับทั่วไปว่า คำาว่า ค่าจ้างนั้น 
ไม่ได้หมายความเฉพาะเพียงเงินเดือน หรือค่าจ้างประจำาสัปดาห์ที่ตกลง 
จ่ายกันตามวาระเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึงประโยชน์อื่น ๆ ด้วย เช่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) เป็นต้น

หลักการนี้ ได้พัฒนาขึ้นในกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ 
เนือ่งจากในอดตีนายจา้งมกัจะจา่ยคา่จา้งใหก้บัผูห้ญงิต่ำากวา่ผูช้ายอยา่งมาก 
โดยไม่ได้พิจารณาถึงผลของงานที่ตนได้รับจากแรงงานของหญิง หลังจาก 
ได้มีการจัดทำาอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 100 และกติการะหว่างประเทศ 
ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทำาให้ประเทศต่าง ๆ 
ได้ปรับแก้กฎหมายว่าด้วยค่าจ้างที่เท่าเทียมระหว่างหญิงชายขึ้นในหลาย
ประเทศ อย่างไรก็ดี ตามรายงานของ ILO ในทางปฏิบัติหญิงยังได้รับ 
คา่จา้งต่ำากวา่ชายอยูท่ัว่ไป แมว้า่ปจัจบุนัผูห้ญงิจะมกีารศกึษาและประสบการณ์
สูงกว่าผู้ชายในการทำางานนั้น ๆ

หลักงานเท่าเทียมกันค่าแรงเท่ากันถือเป็นพันธกรณีขั้นพื้นฐาน 
ของกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศประการหนึ่ง
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 EQUALITY ความเสมอภาคทางโอกาส OF OPPORTUNITY
แนวคิดเกี่ยวกับความเสมอภาคตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน ซึ่งเห็นว่า 

การพิจารณาความเสมอภาคของบุคคลนั้น ต้องพิจารณาในเรื่องของ 
ความเสมอภาคในสองด้านด้วยกัน คือ ความเสมอภาคทางโอกาส และ 
ความเสมอภาคในผลลัพธ์ (ดู EQUALITY OF OUTCOME)

ความเสมอภาคทางโอกาสถือแนวคิดว่า มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพ 
ในการแข่งขัน หรือไขว่คว้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดสำาหรับตนเอง 
ได้เสมอ ดังนั้น รัฐจะต้องสร้างเงื่อนไขที่ทำาให้เกิดความเท่าเทียมกัน 
มากที่สุดในการแข่งขัน นั่นคือ โอกาสที่เท่าเทียมกัน แนวคิดนี้จึงต้องการ 
ให้มีการยกเลิกการปฏิบัติที่แตกต่างกัน โดยปราศจากเหตุผลอันชอบธรรม 
เช่น เชื้อชาติ สีผิว ความพิการทางร่างกาย ความมีอัตลักษณ์ของกลุ่มชน 
เชน่ ภาษา ความเชือ่ทางศาสนา หรอืเชือ้ชาต ิกลา่วอกีนยัหนึง่ ความเสมอภาค 
ในทางโอกาส คือ การรับรองความเท่าเทียมของบุคคลทุกคนในทาง 
กฎหมาย (Equality before the Law) นั่นเอง

อยา่งไรกต็าม ในกฎหมายสทิธมินษุยชนระหวา่งประเทศ การพจิารณา 
พันธกรณีของรัฐในการสร้างความเสมอภาคนั้น จะต้องพิจารณา 
ทั้งในด้านของความเสมอภาคทางโอกาสและความเสมอภาคในผลลัพธ์ 
ด้วยเสมอ ซึ่งหลักการนี้ได้ใช้เป็นแนวปฏิบัติของคณะกรรมการประจำา 
สนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศทั่วไป

EQUALITY OF OUTCOME  ความเสมอภาคในผลลัพธ์
แนวคิดเกี่ยวกับความเสมอภาคตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

ซึ่งเห็นว่าการพิจารณาว่าบุคคลมีความเสมอภาคนั้น ต้องพิจารณา 
ในเรื่องของความเสมอภาคในสองด้านด้วยกัน คือ ความเสมอภาค 
ทางโอกาส (ดู EQUALITY OF OPPORTUNITY) และความเสมอภาค
ในผลลัพธ์
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ความเสมอภาคในผลลพัธถ์อืแนวคดิวา่ โดยสภาพความเปน็จรงิมนษุย ์
มไิดเ้ทา่เทยีมกนัทกุคน แตล่ะคนมขีอ้ไดเ้ปรยีบ เสยีเปรยีบทัง้ทางดา้นรา่งกาย 
สังคม ทรัพย์สิน ประสบการณ์ชีวิต และสติปัญญาในการเลือก คิด 
ตัดสินใจ ดังนั้น ในการแข่งขันเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ถ้ารัฐปล่อย 
ให้ดำาเนินไปอย่างเสรี โดยให้ทุกคนแข่งขันกันเองภายใต้เงื่อนไข กฎเกณฑ์ 
ที่เหมือนกัน กลุ่มที่เสียเปรียบดังกล่าวก็จะไม่มีโอกาสได้แข่งขันกับกลุ่มที่ 
ได้เปรียบตามสภาพความเป็นจริงได้ ความเสมอภาคในผลลัพธ์จะต้อง 
เสริมสร้างมาตรการ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคกันขึ้นในผลท้ายสุด เพื่อให ้
มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมที่แท้จริงโดยเฉพาะข้อเสียเปรียบที่บุคคล 
ได้รับติดตัวมาตั้งแต่กำาเนิด เช่น ความพิการ อัตลักษณ์ของความเป็น 
ชนกลุ่มน้อย เช่น ภาษา สีผิว ความเชื่อทางศาสนา หรือเชื้อชาติ เป็นต้น 
ดังนั้น ความเสมอภาคในผลลัพธ์ไม่เพียงแต่ต้องการกฎเกณฑ์กติกา 
ที่ไม่มีการเลือกปฏิบัติเท่านั้น แต่ยังรวมถึงรัฐจะต้องมีมาตรการพิเศษ 
หรือมาตรการเชิงยืนยันสิทธิ (ดู AFFIRMATIVE ACTION) ให้กับบุคคล
ที่เสียเปรียบตามความเป็นจริงด้วย 

ในการพิจารณาพันธะหน้าที่ของรัฐในการสร้างความเสมอภาค 
ของบุคคลนั้น คณะกรรมการประจำาสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนแต่ละฉบับ 
จะให้ความสำาคัญต่อความเสมอภาคในด้านผลลัพธ์มากกว่าความเสมอภาค
ในด้านกฎหมาย

ETHNIC MINORITY    ชนกลุ่มน้อยทางด้านชาติพันธ์ุ
กลุ่มประชากรที่มีความแตกต่างทางด้านชาติพันธ์ุและมีสถานะเป็น

พลเมอืงของประเทศทีต่นอาศยัอยูแ่ละมจีำานวนสมาชกินอ้ยกวา่กลุม่ชาตพินัธ์ุ
ที่มีอำานาจในการปกครองประเทศ

กรณแีอฟรกิาใตใ้นยคุทีม่กีารปกครองระบอบแบง่แยกสผีวิทีค่นผวิขาว 
มจีำานวนประชากรนอ้ยกวา่คนผวิดำา (ซึง่เปน็คนพืน้เมอืง) แตค่นผวิขาวมอีำานาจ
ปกครองประเทศ ดงันัน้ คนผวิขาวไดเ้ปน็รฐับาลปกครองประเทศ จงึไมถ่อืวา่ 
เป็นชนกลุ่มน้อยในแอฟริกาใต้
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ชนกลุม่นอ้ยทางชาตพินัธ์มุกัจะมอีตัลกัษณท์างกายภาพและทางสงัคม 
เช่น ธรรมเนียมประเพณีการปฏิบัติในการดำารงชีพ หรือความเชื่อ 
ทางศาสนา เป็นต้น แตกต่างจากประชากรกลุ่มใหญ่ ดังนั้นชนกลุ่มน้อย 
จะเรียกร้องสิทธิที่จะดำารงรักษาอัตลักษณ์เหล่านั้น (ดู THE RIGHTS OF 
MINORITY)

การเลอืกปฏบิตั ิการกดีกนัการใชส้ทิธ ิอนัมสีาเหตมุาจากความแตกตา่ง 
ทางอัตลักษณ์ ทำาให้ชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธ์ุมีสิทธิด้อยกว่าประชากร 
กลุ่มใหญ่ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ดีรัฐอาจมีมาตรการพิเศษ
ที่มุ่งส่งเสริมให้ชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธ์ุได้มีสิทธิ และใช้สิทธิเท่าเทียม 
กับประชากรส่วนใหญ่ เช่น การที่กฎหมายกำาหนดให้วิทยาลัยแพทย์
กำาหนดสัดส่วนขั้นต่ำาในการรับคนอเมริกาเชื้อสายแอฟริกาเข้าศึกษา ถือว่า 
เป็นมาตรการเชิงยืนยันสิทธิ เป็นต้น

สิทธิของชนกลุ่มน้อยได้พัฒนาขึ้นจากกฎหมายภายในของประเทศ 
ในยุโรป ต่อมาได้รับรองโดยกฎหมายระหว่างประเทศ และใน ค.ศ. 1992 
(พ.ศ. 2535) สมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้ลงมติรับรอง “ปฏิญญาว่าด้วย
สิทธิของบุคคล ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยทางด้านเชื้อชาติ หรือชาติพันธ์ุ ศาสนา 
และภาษา (Declaration on the Rights of Persons Belonging to 
National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities)” ประเด็น
ปัญหาทางกฎหมายของการให้คำานิยาม คำาว่า “ชนกลุ่มน้อย” มีความยุ่งยาก
มากที่สุดปัญหาหนึ่งในกฎหมายระหว่างประเทศ

อนึง่ ชนพืน้เมอืงดัง้เดมิ (Indigenous People) รวมอยูใ่นความหมาย 
ของชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธ์ุ

คำาที่ เกี่ยวข้อง INDIGENOUS PEOPLES, RIGHTS OF 
THE MINORITIES, ETHNIC CLEANSING, GENOCIDE, 
DISCRIMINATION, AFFIRMATIVE MEASURE



89

 EUTHANESIA การุณยฆาต
การทำาให้บุคคลอื่นที่อยู่ในวาระสุดท้ายแห่งการมีชีวิตตายอย่างไม่

ทุกข์ทรมาน 

คำานีม้รีากศพัทม์าจากภาษากรกี คอื “eu” (ด)ี และ “thanatos” (ตาย) 
รวมกัน หมายถึง ตายดี หรือตายอย่างสงบ

การุณยฆาตมีข้อโต้แย้งในด้านความชอบธรรม โดยบางคนเห็นว่า 
เป็นการช่วยให้ผู้ป่วยพ้นจากความทุกข์ทรมานจากโรคร้ายที่รักษาไม่หาย 
เพื่อจบชีวิตลงอย่างสงบ ปราศจากความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวด 
อันเป็นการจบชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี ในขณะที่มีข้อโต้แย้งว่า การุณยฆาต 
อาจถูกนำามาเป็นช่องทางในการทำาลายชีวิตมนุษย์ หรือลิดรอนสิทธิ 
ความเป็นมนุษย์

ในด้านสิทธิมนุษยชน การุณยฆาต เป็นประเด็นที่ซับซ้อนมาก 
ประเด็นหนึง่เพราะเกี่ยวพันกันหลายด้าน เช่น ประเด็นปัญหาว่าเจ้าของชีวิต 
มีสิทธิที่จะระงับการมีชีวิตของตนเองหรือไม่ ประเด็นเรื่องศีลธรรม 
ของบุคคลที่ตัดสินใจทำาการการุณยฆาต (เช่น ญาติผู้ป่วยที่หมดหนทาง
รกัษา เปน็ตน้) และหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของรฐัในการปกปอ้งคุม้ครองชวีติ
ของบุคคล นอกจากนั้นยังมีปัญหาในด้านเทคนิคว่า จะใช้สิ่งใดมาเป็นเกณฑ์
ตัดสินว่า กรณีใดที่จะยอมให้มีการทำาการุณยฆาตได้ เนื่องจากไม่สามารถ
บอกเจตจำานงของผู้ป่วยได้

กฎหมายอาญาบางประเทศไม่รับรองการการุณยฆาต เช่น กฎหมาย
อาญาของประเทศเยอรมนีกำาหนดให้ผู้กระทำาต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย 
แม้ว่าผู้ป่วยจะเป็นฝ่ายร้องขอให้หยุดชีวิตของตนก็ตาม แต่กฎหมายอาญา 
ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้รับรองการการุณยฆาตว่าถ้าเป็นคำาสั่ง 
ของผู้ป่วยที่มีสติบริบูรณ์ หรือผู้ป่วยได้เขียนคำาสั่งหรือพินัยกรรมไว้ 
ล่วงหน้า และญาติได้นำาคำาสั่ง หรือพินัยกรรมดังกล่าวไปแสดงต่อแพทย์ 
เพื่อดำาเนินการในลักษณะของการระงับการรักษาหรือเร่งให้เสียชีวิต 
การกระทำาของแพทย์ไม่ผิดกฎหมาย
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สำาหรับประเทศไทย การุณยฆาต ได้รับการรับรองโดย มาตรา 12 
แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) กำาหนดว่า 

“บุคคลมีสิทธิทำาหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการ 
สาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติ 
ความทรมานจากการเจ็บป่วยได้ การดำาเนินการตามหนังสือแสดงเจตนา 
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำาหนดในกฎกระทรวง 
เมื่อผู้ประกอบอาชีพสาธารณสุขได้ปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตาม 
วรรคหนึ่งแล้วมิให้ถือว่าการกระทำานั้นเป็นความผิดแล้วพ้นจากความผิด 
ทั้งปวง”

 FAIR TRIAL, สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดี
 THE RIGHT TO ด้วยความเป็นธรรม

สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของบุคคลที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม 
ทั้งในคดีอาญาและคดีแพ่ง

สิทธินี้ได้รับการรับรองในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 11 
และกตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง ขอ้ 14 
และอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคของทุกภูมิภาค นอกจากนั้น 
สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรม เป็นหลักกฎหมายทั่วไป 
ที่รับรองโดยนานาอารยประเทศ หลักการนี้ได้รับการรับรองโดยกฎหมาย 
มหาชนของประเทศต่าง ๆ เกือบทุกประเทศ

อยา่งไรกต็าม การพจิารณาคดอียา่งเปน็ธรรมเปน็คำาทีม่คีวามหมายกวา้ง 
และมีองค์ประกอบ หรือปัจจัยหลายด้านที่จะทำาให้สิทธินี้เกิดเป็นจริงขึ้น 
เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย เช่น โจทก์ 
จำาเลย อัยการ ทนายความหรือที่ปรึกษาคดี เจ้าพนักงานสอบสวนในคดี
อาญาและศาล

ดังนั้นกฎหมายภายในประเทศจึงได้สร้างระเบียบ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับ 
การดำาเนนิคด ีเพือ่ทำาใหก้ารดำาเนนิคดเีกดิความเปน็ธรรม กฎเกณฑเ์หลา่นีบ้ญัญตัิ
อยูใ่นกฎหมายวธิพีจิารณาความ (Procedural Law) นอกจากนัน้ประเทศตา่ง ๆ  
ได้ร่วมกันกำาหนดมาตรฐาน และหลักการเพื่อเป็นเงื่อนไขที่จะนำาไปสู่ 
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ความเป็นธรรมในการดำาเนินคดี เช่น องค์หลักการว่าด้วยความเป็น
อิสระของผู้พิพากษา/ตุลาการ (ดู BODY OF PRINCIPLES ON THE 
INDEPENDENCE OF THE JUDICIARY) การกำาหนดให้ผู้ต้องหา 
มสีทิธทิีจ่ะมทีนายความ สทิธใินการนำาพยานเขา้สบืและการพจิารณาคดกีระทำา
โดยเปิดเผยต่อสาธารณะ เป็นต้น

FALSE TESTIMONY      เบิกความเท็จต่อศาล
การให้ถ้อยคำา หรือแสดงข้อความ ในฐานะเป็นพยานต่อศาลในการ

พิจารณาคดีกฎหมายกำาหนดให้การเบิกความเท็จต่อศาลเป็นความผิดอาญา 

ไมว่า่คดแีพง่หรอืคดอีาญา การเบกิความเทจ็นัน้ บคุคลผูเ้บกิความเทจ็ 
จะต้องรู้อยู่ก่อนแล้วว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นความเท็จ ถ้าไม่รู้ว่าสิ่งนั้น 
เป็นความเท็จไม่ถือว่าเป็นการเบิกความเท็จ

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 177 บัญญัติความผิดเกี่ยวกับการ 
เบิกความเท็จต่อศาลว่า 

“ผู้ใดเบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาล ถ้าความเท็จนั้น 
เป็นข้อสำาคัญในคดี ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

ถ้าความผิดดังกล่าวในวรรคแรก ได้กระทำาในการพิจารณาคดี
อาญา ผู้กระทำาต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น 
สี่พันบาท”

อนึ่ง จำาเลยที่เบิกความในคดีอาญาที่ฟ้องตนว่า กระทำาความผิด 
จะไม่มีความผิดฐานเบิกความเท็จ เนื่องจากแนวคิดตามกฎหมายมีว่า บุคคล 
ทุกคนมีสัญชาตญาณรักตัวเองและจำาเป็นต้องปกป้องให้ตนเองพ้นภัย 
นอกจากนั้นหลักกฎหมายวิธีพิจารณาคดีความอาญามีว่า บุคคลมีสิทธิที่จะ
ไม่ให้การใด ๆ เลยก็ได้ เป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องนำาสืบพยานหลักฐาน 
ให้ศาลเห็นว่า จำาเลยกระทำาผิด
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 FASCISM ลัทธิฟาสซิสต์
ระบบการปกครองที่ผู้นำาของประเทศรวบอำานาจการบริหาร 

ทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมไว้ทั้งหมด และมีนโยบายชาตินิยม 
อย่างรุนแรง ลัทธิทางการเมือง ลัทธินี้เกิดขึ้นในประเทศอิตาลี โดยการนำา
ของนายเบนีโต มุสโสลินี (Benito Mussolini) นายกรัฐมนตรีประเทศอิตาลี
ระหว่าง ค.ศ. 1919 – 1922 (พ.ศ. 2462 - 2465)

ลักษณะสำาคัญของลัทธินี้มีดังนี้

• เน้นการมีพรรคการเมืองพรรคเดียว

• การกำาหนดนโยบายปกครองที่ดีควรกระทำาโดยชนชั้นนำา (ไม่ใช่
ปกครองโดยประชาชน)

• มีการยอมรับกรรมสิทธิในทรัพย์สินของปัจเจกชน แต่กิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจและสังคมจะถูกจำากัดและถูกชี้นำาโดยรัฐบาล

• เนน้ใชก้ำาลงัและความรนุแรง เพือ่ดำาเนนิการใหเ้ปน็ไปตามนโยบาย
ผูน้ำาและใหอ้ำานาจเจา้หนา้ทีข่องรฐัอยา่งกวา้งขวาง เพือ่ดำาเนนิการ
ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้นำา

ลัทธินี้ได้แผ่ขยายไปยังประเทศต่าง ๆ ในอเมริกาใต้ แอฟริกา 
และเอเชีย อย่างรวดเร็ว ภายหลังจากประเทศเหล่านั้นได้รับการปลดปล่อย
จากการเป็นอาณานิคม เนื่องจากต้องการสร้างความเป็นเอกภาพของชาติ 
และต้องการผู้นำาที่ตัดสินใจอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด

FEMINIST   นักสตรีนิยม / บุคคลที่เรียกร้องสิทธิสตรี
บุคคลที่มีความเชื่อ และเรียกร้องสิทธิที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศชาย 

และเพศหญิง 

เดมินกัสตรนียิมจะเรยีกรอ้งความเทา่เทยีมทางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ 
สังคม การศึกษา และการทำางาน ต่อมาได้ขยายความสนใจไปสู่ปัญหา 
ความรุนแรงในครอบครัว การคุกคามทางเพศ และการต่อต้านการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรีด้วย
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ในอดีตผู้หญิงมีบทบาททางสังคมค่อนข้างน้อย และความรับผิดชอบ 
ตา่ง ๆ  ภายในครวัเรอืนกต็กเปน็หนา้ทีข่องผูห้ญงิเพยีงฝา่ยเดยีว โดยมรีปูแบบ 
และความเขม้งวดทีแ่ตกตา่งกนัไปในแตล่ะทอ้งถิน่และวฒันธรรม เชน่ การที ่
ผูห้ญงิไมม่สีทิธเิลอืกตัง้ การทีผู่ห้ญงิไมส่ามารถทำานติกิรรมใด ๆ  ไดด้ว้ยตนเอง 
การทีผู่ห้ญงิตอ้งรบัผดิชอบกจิการตา่ง ๆ  ในครวัเรอืน โดยไมม่โีอกาสหารายได ้
จากการทำางานเลีย้งตนเอง จะตอ้งไดร้บัการเลีย้งดจูากชายผูเ้ปน็สามเีทา่นัน้ 
หรือการได้รับค่าจ้างต่ำากว่าผู้ชายในงานประเภทเดียวกัน เป็นต้น จนกระทั่ง
มกีารเรยีกรอ้งสทิธสิตรใีนดา้นตา่ง ๆ  ขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่19 ไมว่า่จะเปน็ 
สิทธิเหนือเนื้อตัวร่างกายของตน สิทธิที่จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ใน
อสังหาริมทรัพย์ สิทธิในการเลือกตั้งสิทธิที่จะได้รับค่าจ้างเท่ากับเพศชาย
ในงานประเภทเดียวกัน รวมถึงสิทธิบางประเภทที่เป็นสิทธิเฉพาะเพศหญิง
เท่านั้น เช่น สิทธิในการลาคลอด เป็นต้น

คำาทีเ่กีย่วขอ้ง WOMEN’S RIGHTS, DISCRIMINATION AGAINST 
WOMEN, VIOLENCE AGAINST WOMEN, CEDAW, INTERNATIONAL 
WOMEN’S DAY, EQUAL PAY FOR EQUAL WORK

 FINE 1. โทษปรับ  2. ค่าปรับ
1. โทษปรับ โทษอาญาชนิดหนึ่ง ที่จำาเลยต้องชำาระเงินตามจำานวน

ทีศ่าลมคีำาพพิากษา ซึง่จำานวนเงนิทีศ่าลลงโทษปรบันัน้จะกำาหนดไว ้
ในฐานความผิด ซึ่งศาลอาจพิจารณาลดจำานวนเงินค่าปรับได้ 
ตามเหตุแวดล้อมของคดี

ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยกำาหนดวา่ หากจำาเลยไมช่ำาระคา่ปรบั 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำาพิพากษา จำาเลยอาจถูกยึดทรัพย์สิน 
ใชเ้ปน็คา่ปรบั หรอืถกูกกัขงัแทนคา่ปรบั อยา่งไรกต็าม หากศาลมเีหตสุงสยัวา่ 
จำาเลยจะไม่ชำาระค่าปรับ ศาลอาจสั่งให้กักขังจำาเลยแทนค่าปรับไปก่อนก็ได้ 
โดยกฎหมายจะกำาหนดอัตราค่าปรับ ซึ่งคิดจากฐานอัตราค่าจ้างขั้นต่ำา 
เปน็เกณฑก์ารกกัขงัแทนคา่ปรบัจะคดิเปน็คา่ปรบัอตัราสองรอ้ยบาทตอ่หนึง่วนั 
และหากจำาเลยเคยถกูควบคมุตวัมากอ่นไมว่า่ จะเปน็ชัน้สอบสวนหรอืชัน้ศาล 
ศาลจะนำาวันที่จำาเลยถูกควบคุมตัวมาหักออกจากวันขังด้วย
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อนึ่ง ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง 
การเมืองข้อ 11 กำาหนดห้ามจำาคุกบุคคลเนื่องจากไม่ชำาระหนี้ทางแพ่ง 

ในความผดิบางอยา่งทีไ่มร่า้ยแรง เจา้พนกังานฝา่ยปกครองอาจกำาหนด 
ค่าปรับได้ เช่น การปรับตามกฎจราจร ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับผังเมือง 
หรือความผิดเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ เป็นต้น

2. ค่าปรับ เงินที่จำาเลยชำาระตามคำาพิพากษาของศาล หรือตามคำาสั่ง
ของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองที่มีอำานาจปรับตามกฎหมาย

เงินค่าปรับจะตกเป็นของแผ่นดินซึ่งต่างจากค่าเสียหายหรือเบี้ยปรับ 
ในคดีแพ่งที่จำาเลยจะต้องจ่ายให้โจทก์ยกเว้นคดีละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เสียหาย 
ได้ค่าปรับไปครึ่งหนึ่ง เป็นเพราะว่าการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นเรื่องทางแพ่ง

คำาที่เกี่ยวข้อง PENALTY, COMPENSATION, RESTITUTION

 FIT AND PROPER คุณสมบัติ
  และความประพฤติที่เหมาะสม

คำาทีใ่ชเ้รยีกเกณฑท์ีใ่ชใ้นการพจิารณาคดัเลอืกบคุคลเขา้ดำารงตำาแหนง่
ตา่ง ๆ  เพือ่ใหไ้ดบ้คุคลทีเ่หมาะสมทัง้ในดา้นคณุวฒุ ิความสามารถ และความ
ประพฤติ ในการปฏิบัติงานตามตำาแหน่งนั้นให้เกิดประสิทธิภาพ

เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติและความประพฤติ มักใช้ในการสรรหา 
ตำาแหน่ง เจ้าหน้าที่ในการบริหารภาครัฐ หรือการเข้าสู่ตำาแหน่งของผู้ดำารง
ตำาแหน่งทางการเมือง องค์กรอิสระ รวมถึงการพิจารณาใบอนุญาตวิชาชีพ
ที่ควบคุมโดยรัฐ ตลอดจนผู้ที่ได้รับการโอนอำานาจจากรัฐในการให้บริการ
สาธารณะ เช่น คุณสมบัติของผู้รับสัมปทาน เป็นต้น คำานี้ยังใช้ในภาคธุรกิจ
เอกชนในการพิจารณาการดำารงตำาแหน่งที่สำาคัญ ๆ เช่น กรรมการบริหาร
บริษัท เป็นต้น

แตล่ะองคก์รจะกำาหนดเกณฑท์ีใ่ชพ้จิารณาคณุสมบตัแิละความประพฤต ิ
ให้เหมาะสมกับตำาแหน่งนั้น ๆ เช่น คุณสมบัติของผู้ที่จะดำารงตำาแหน่ง
กรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาตไิดก้ำาหนดไวใ้นพระราชบญัญตัคิณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) มาตรา 6 ดังนี้
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“ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามดังต่อไปนี้

 (1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

 (2) มีอายุไม่ต่ำากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์

 (3) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ
การเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

 (4) ไม่เป็นผู้ดำารงตำาแหน่งของพรรคการเมือง

 (5) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

 (6) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ

 (7) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

 (8) ไม่เป็นบุคคลที่ต้องคำาพิพากษาให้จำาคุก และถูกคุมขังอยู่โดย
หมายศาล

 (9) ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องคำาพิพากษาให้จำาคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป 
โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันได้รับการเสนอชื่อ เว้นแต่ 
ในความผิดอันได้กระทำาโดยประมาท

 (10) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงาน 
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือจากหน่วยงานของเอกชน 
เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือ เพราะประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
หรือถือว่ากระทำาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

 (11) ไม่เคยต้องคำาพิพากษา หรือคำาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตก 
เป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำารวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 
ผิดปกติ

 (12) ไม่เป็นกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน หรือสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
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 (13) ไม่เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตำาแหน่ง”

เกณฑท์ีใ่ชส้ำาหรบัการพจิารณาเกีย่วกบัคณุสมบตัแิละและความประพฤต ิ
ที่เหมาะสม จะใช้คำาว่า “Fit and Proper Test” ส่วนการประเมินบุคคล 
ตามเกณฑ์ดังกล่าวใช้ว่า “Fit and Proper Assessment” บุคคลที่ผ่านเกณฑ์ 
เกี่ยวกับคุณสมบัติและความประพฤติที่เหมาะสมก็จะเรียกว่า “Fit and 
Proper Person”

 FORFEITURE OF PROPERTY ริบทรัพย์สิน
โทษทางอาญาประเภทหนึ่งที่ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

สั่งให้ทำาลาย หรือสั่งให้ทำาให้ใช้ไม่ได้ กฎหมายกำาหนดประเภทของทรัพย์สิน 
ที่ศาลสั่งยึดได้สามประเภทด้วยกัน คือ 

1. ทรัพย์สินที่ผู้ใดมีไว้ หรือทำาขึ้นเป็นความผิด เช่น ยาเสพติดให้โทษ
ประเภทที่กฎหมายห้าม หรือสินค้าปลอม

2. ทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำาความผิด เป็นทรัพย์สินที่ผู้ใดครอบครอง 
หรือมีไว้โดยไม่ผิดกฎหมาย แต่จำาเลยได้ใช้ทรัพย์นั้นกระทำาผิด 
หรือเป็นทรัพย์ที่ได้จากการกระทำาความผิด เช่น มีดที่ใช้ทำาร้าย
ร่างกาย

3. ทรพัยท์ีไ่ดม้าจากการกระทำาความผดิ เชน่ สนิบนทีเ่จา้พนกังานรบัไว้
เพื่อจูงใจให้กระทำาทุจริตต่อตำาแหน่งหน้าที่ หรือไม้ที่จำาเลยลักลอบ
ตัดจากป่าสงวน

 FORMAL EDUCATION การศึกษาในระบบ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม 

โดยการถ่ายทอดความรู้ ทัศนคติผ่านทางการฝึก การอบรม การสืบสาน 
ทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ ที่กำาหนด 
จุดมุ่งหมายวิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัด 
และประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำาเร็จการศึกษาที่แน่นอน
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การศึกษาในระบบของไทย ประกอบไปด้วยการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และการศกึษาในขัน้อดุมศกึษา โดยการศกึษาขัน้พืน้ฐานแบง่ออกเปน็ระดบัตา่ง ๆ  
คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ยงัแบง่ออกเปน็
ประเภทสามญัศกึษาและประเภทอาชวีศกึษา สว่นการศกึษาขัน้อดุมศกึษาไดแ้บง่
ออกเปน็ระดบัต่ำากวา่ปรญิญาตร ีปรญิญาตร ีประกาศนยีบตัรบณัฑติ ปรญิญาโท 
และปริญญาเอก

การศึกษาในระบบมีความสำาคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้กับสังคม สหประชาชาติได้แนะนำาประเทศ 
สมาชกิบรูณาการเนือ้หาเกีย่วกบัสทิธมินษุยชนเขา้กบัหลกัสตูรของการศกึษา
ในระบบทุกระดับชั้น

คำาที่เกี่ยวข้อง INFORMAL EDUCATION, HUMAN RIGHTS 
EDUCATION

 FREE AND การเลือกตั้งที่เสรี
 FAIR ELECTION และยุติธรรม

กระบวนการทางการเมืองที่เปน็การเปดิโอกาสใหป้ระชาชนในระบอบ
ประชาธปิไตยสามารถกำาหนดรปูแบบของรฐับาลและทศิทางนโยบายในอนาคต 
ของรัฐบาลของประเทศของตน โดยอาศัยการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรม 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการถ่ายโอนอำานาจการปกครองอย่างสันติ 
และเพื่อให้ผู้ที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งยอมรับผลของการเลือกตั้ง และยอม 
ถ่ายโอนอำานาจไปสู่รัฐบาลใหม่อย่างราบรื่น

การเลอืกตัง้เสรแีละยตุธิรรมภายใตร้ะบอบประชาธปิไตย ตอ้งประกอบ
ไปด้วยปัจจัยต่าง ๆ เช่น 

• ประชาชนทุกคนทั้งชายและหญิงต้องมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการจำากัดสิทธิดังกล่าวของชนกลุ่มน้อย 
หรอืผูพ้กิาร หรอืใหส้ทิธเิลอืกตัง้เฉพาะบคุคลบางกลุม่ หรอืผูท้ีเ่ปน็ 
เจ้าของทรัพย์สินเท่านั้น
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• เสรีภาพในการลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง หรือเป็น 
ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง

• เสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารที่น่าเชื่อถือจากสื่อมวลชน

• เสรีภาพในการชุมนุมทางการเมืองและการรณรงค์หาเสียง 
เป็นต้น

 FREEDOM OF MEDIA เสรีภาพของสื่อ
เสรีภาพในการสื่อสารกันระหว่างบุคคลหรือการแสดงออกซึ่ง 

ความคิดเห็นของบุคคล โดยการใช้เครื่องมือที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร 
คำาว่า Media หมายถึง กิจการที่เป็นสื่อกลาง หรือตัวกลาง เช่น สิ่งพิมพ์ 
วทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์สือ่อเิลก็ทรอนกิส ์สือ่ดจิติอล หรอืเครอืขา่ย 
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

เสรีภาพของบุคคลที่จะแสดงออกผ่านเครื่องมือที่เป็นสื่อกลางนั้น 
จะต้องปราศจากการแทรกแซงโดยมิชอบจากรัฐ เสรีภาพดังกล่าวได้รับ 
การรับรองโดยรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่น  

เสรีภาพของสื่อเป็นสิทธิประกอบด้านหนึ่งของเสรีภาพในการ 
แสดงออก (Freedom of Expression) ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับ 
การรับรองโดยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 19 แต่อย่างไร
ก็ตาม การมีเสรีภาพดังกล่าวอาจมีขอบเขต หรือถูกจำากัดได้ เช่น เพื่อรักษา 
ความมั่นคงของรัฐ หรือผลประโยชน์ของรัฐ หรือการใช้สื่อเพื่อละเมิด 
สิทธิของผู้อื่นตามกฎหมายก็ไม่อาจที่จะกระทำาได้ เป็นต้น

คำาที่เกี่ยวข้อง FREEDOM OF THE PRESS, BROADCAST, 
FREEDOM OF EXPRESSION
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FREEDOM OF RELIGION    เสรีภาพทางศาสนา
การปลอดจากการถกูจำากดัของบคุคลทีเ่กีย่วกบัการมคีวามเชือ่ ยดึถอื 

หรือปฏิบัติตามแนวทางของคำาสอนทางศาสนา

เสรีภาพทางศาสนา ประกอบด้วยสิทธิในการประกอบศาสนพิธี 
ตามลำาพัง หรือร่วมกับบุคคลอื่น ทั้งในที่ส่วนตัว หรือที่สาธารณะ รวมทั้ง
สามารถเข้าร่วมพิธี ปฏิบัติ และเผยแพร่คำาสั่งสอนทางศาสนา โดยไม่ต้อง
เกรงกลัวต่อการถูกลงโทษจากรัฐบาล หรือถูกโจมตีโดยชนกลุ่มอื่น

เสรีภาพทางศาสนามีความสัมพันธ์กับเสรีภาพด้านอื่น เช่น เสรีภาพ 
ในการแสดงออก และการพิมพ์ เสรีภาพในการได้รับข้อมูลข่าวสาร เสรีภาพ 
ในการรวมกลุม่สมาคม และเสรภีาพในการชมุนมุ เปน็ตน้ ดงันัน้ในการคุม้ครอง 
เสรีภาพทางศาสนา รัฐต้องประกันเสรีภาพเหล่านี้ด้วย

 เสรีภาพทางศาสนาได้รับการรับรองโดยข้อ 18 ของปฏิญญาสากล 
วา่ดว้ยสทิธมินษุยชน และขอ้ 18 ของกตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืง 
และสิทธิทางการเมือง

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (ค.ศ. 2007) 
ได้รับรองสิทธินี้ไว้มาตรา 37 ว่า 

“บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา นิกายของศาสนา 
หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม 
ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม่เป็น 
ปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมือง และไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย 
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ในการใชเ้สรภีาพตามวรรคหนึง่ บคุคลยอ่มไดร้บัความคุม้ครองมใิหร้ฐั
กระทำาการใด ๆ  อนัเปน็การรอนสทิธหิรอืเสยีประโยชนอ์นัควรมคีวรได ้เพราะเหต ุ
ที่ถือศาสนา นิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบัติตาม 
ศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกต่าง
จากบุคคลอื่น”
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 FREEDOM TO TRAVEL เสรีภาพในการเดินทาง
 ABROAD ออกนอกประเทศ

อิสรภาพของบุคคลในการเคลื่อนไหว เดินทางข้ามพรมแดนของรัฐ 
ออกไปจากรัฐ หรือการกลับเข้ามาในรัฐของตน รวมทั้งอิสรภาพในการ 
กำาหนด หรอืเลอืกจดุหมายปลายทางในการเดนิทางไดด้ว้ยตนเอง โดยปราศจาก 
การแทรกแซงที่ไม่ชอบธรรม (ดู JUSTIFIED INTERFERENCE) เสรีภาพ 
ในการออกจากดินแดนของรัฐนั้น มิได้ขึ้นอยู่กับความมุ่งหมาย หรือระยะ 
เวลาของบุคคลซึ่งเลือกที่จะอยู่นอกประเทศเท่านั้น แต่หมายรวมถึง 
การเดนิทางไปทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ การยา้ยถิน่ฐานอยา่งถาวร และการตดัสนิใจ 
เกี่ยวกับประเทศจุดหมายปลายทางที่จะเดินทางไป

สิทธินี้มีความสัมพันธ์กับ “การลี้ภัย” ซึ่งเป็นปัญหาสำาคัญในช่วง 
การจัดทำาปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกติการะหว่างประเทศ 
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เนื่องจากประเทศสังคมนิยม
คอมมิวนิสต์ ห้ามบุคคลในประเทศซึ่งมักเกรงกลัวการรังควานจากระบอบ 
การปกครองนั้นเดินทางออกนอกประเทศ การรับรองสิทธิในการเดินทาง 
ออกนอกประเทศ จึงเป็นการสร้างเกณฑ์มาตรฐานสิทธิระหว่างประเทศ 
ให้กับบุคคลที่อยู่ในภาวะถูกกดขี่ เพื่ออ้างความชอบธรรมในการเดินทาง 
ลีภ้ยัได ้ซึง่ตอ่มาจงึไดม้กีารจดัทำาอนสุญัญาเกีย่วกบัสถานะผูล้ีภ้ยั พ.ศ. 2494 
(Convention relating to the Status of Refugees 1951) ขึ้น

เสรีภาพในการเดินทางออกนอกประเทศ เป็นอิสรภาพประเภทหนึ่ง 
จัดอยู่ในอิสรภาพในการเคลื่อนไหว (Freedom of Movement) ซึ่งได้
รับการคุ้มครองโดยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน นอกจากนั้น 
ยังได้รับการรับรองโดยกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ 
ทางการเมือง ข้อ 12 ซึ่งกำาหนดว่า “บุคคลทุกคนย่อมมีเสรีที่จะออกจาก
ประเทศใด ๆ รวมทั้งประเทศของตนได้”

การจำากดัเสรภีาพในการเดนิทางอาจทำาไดต้ามหลกั “การจำากดัเสรภีาพ 
ที่ชอบธรรม” ซึ่งต้องทำาได้โดยบัญญัติของกฎหมาย กฎหมายนั้นต้องมี
วัตถุประสงค์ที่สังคมประชาธิปไตยยอมรับ เช่น การป้องกันอาชญากรรม
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ข้ามแดน การป้องกันการลักลอบการค้ามนุษย์ การกักกันโรคติดต่อ หรือ
การป้องกันอาชญากรหลบหนีคดีอาญาไปต่างประเทศ เป็นต้น

FRENCH REVOLUTION    การปฏิวัติฝรั่งเศส
เหตกุารณไ์มส่งบทางการเมอืงของฝรัง่เศสใน ค.ศ. 1789 (พ.ศ. 2332) 

ที่เกิดจากประชาชนลุกขึ้นต่อต้าน และโค่นล้มสถาบันกษัตริย์ในรัชสมัย
พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 อันนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบสาธารณรัฐ (Republic Regime) 
การปฏิวัติดังกล่าวนำามาสู่การปกครองแบบเผด็จการทหาร ที่นำาโดย 
นโปเลียนโปนาพาร์ตอยู่หลายปีก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยดังเช่นปัจจุบัน

สาเหตทุีน่ำาไปสูก่ารปฏวิตัมิหีลายสาเหต ุเชน่ ความเหลือ่มล้ำาทางสงัคม 
ของระบอบฐานันดร หรือระบอบชนชั้นทางสังคมของฝรั่งเศส ซึ่งมี 
สามฐานันดรอันประกอบด้วย นักบวช (ฐานันดรที่หนึ่ง) ขุนนาง (ฐานันดร 
ที่สอง) และประชาชนที่เป็นชนชั้นกลางและชาวไร่ชาวนา (ฐานันดรที่สาม) 
นอกจากนั้นการที่กษัตริย์ทรงใช้งบประมาณจำานวนมากในการทำา 
สงครามกับอังกฤษประกอบกับการใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยของราชวงศ์ 
โดยเฉพาะพระนางมารอีงัตวัแนต็ พระราชนิ ีจงึไดเ้รยีกเกบ็ภาษจีากประชาชน 
เพิ่มทำาให้ประชาชนซึ่งอยู่ในฐานันดรที่สามรู้สึกคับแค้นต่อการถูกกดขี่ 
ประชาชนโดยการนำาของนายพล เดอ ลาฟาแย้ต จึงจับอาวุธขึ้นต่อสู้ 
กับรัฐบาล และได้มีการทำาลายคุกบาสติญ ซึ่งเป็นที่คุมขังนักโทษ 
ทางการเมือง และนำาไปสู่การประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนาง 
มารีอังตัวแน็ต

ช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส ได้มีการจัดทำาคำาประกาศสิทธิมนุษย์ 
และสิทธิพลเมืองฝรั่งเศสขึ้นเพื่อยืนยันความเท่าเทียมของสิทธิและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และในฐานะที่เป็นพลเมือง คำาประกาศฉบับนี้ 
ได้กลายเป็นพื้นฐานสำาคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(ดู Declaration of the Rights of Man and of the Citizen)
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คำาที่ เกี่ยวข้อง FRENCH REVOLUTION, AMERICAN 
REVOLUTION, GLORIOUS REVOLUTION, UNIVERSAL 
DECLARATION OF HUMAN RIGHTS, NATURAL RIGHTS

 FROM WOMB TO TOMB “จากครรภ์มารดา
  ถึงเชิงตะกอน”

เป็นคำาเรียกอย่างย่อของข้อเขียน “The Quality of Life of a 
South East Asian : A Chronicle of Hope from Womb to Tomb” 
ของ ศาสตราจารย์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่เสนอในการประชุมคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาการพัฒนาเอเชียตะวันออกไกล ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2516 (ค.ศ. 
1973) ต่อมาได้นำามาตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ฉบับวันที่ 18 
ตุลาคม พ.ศ. 2516 (ค.ศ. 1973) ภายหลังได้มีการแปลเป็นภาษาไทยชื่อว่า 
“ปฏิทินแห่งชีวิตจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” 

ขอ้เขยีนนีไ้ดส้ะทอ้นใหเ้หน็ความจำาเปน็ทัง้ในเชงิวตัถ ุสงัคม กฎหมาย 
และมโนธรรมในการดำารงอยู่ของความเป็นมนุษย์ นับตั้งแต่บุคคลเป็น 
ทารกอยู่ในครรภ์มารดาจนคลอดมาเป็นบุคคลจนกระทั่งตาย ทั้งในมิติ 
ของปัจเจกชน สมาชิกของครอบครัวและสังคม เช่น ปัจจัยสี่ในการดำารง
ชีวิต การศึกษา ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน และความเป็นธรรม 
ทางเศรษฐกิจ เป็นต้น

ข้อเขียน “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” สะท้อนถึง “สิทธิ” 
ที่นานาประเทศได้ประกาศรับรองเป็นมาตรฐานแห่งความเป็นมนุษย์ 
ร่วมกันของสังคมโลกตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่ง 
สหประชาชาติ

(ดูข้อเขียน “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ในภาคผนวกที่ 1)
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 GENERAL PRINCIPLES หลักกฎหมายทั่วไป
 OF LAW RECOGNISED ที่ได้รับการยอมรับ
 BY CIVILIZED NATIONS โดยนานาอารยประเทศ

กฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลักกฎหมาย
ทัว่ไปทีไ่ดร้บัการยอมรบัโดยนานาอารยประเทศ เปน็ทีม่าของกฎหมายระหวา่ง
ประเทศประเภทหนึ่ง และใช้บังคับได้ทั่วไป

หลกักฎหมายทัว่ไปฯ ทีเ่กีย่วกบัสทิธมินษุยชน เชน่ หลกัความเทา่เทยีม 
(Equality) หลักการไม่พิจารณาโทษสองครั้งในความผิดเดียวกัน (Double 
Jeopardy หรือ ne bis in idem) หลักการพิจารณาความผิดอาญาต้องทำา
โดยองค์กรตุลาการที่มีความเป็นอิสระ เป็นต้น

ที่มาของหลักกฎหมายทั่วไปฯ อาจเป็นหลักกฎหมายระหว่างประเทศ 
หรือเป็นหลักกฎหมายภายในประเทศก็ได้ เช่น หลักการห้ามเลือกปฏิบัติ 
ระหว่างคนชาติกับคนต่างชาติ (Non-discrimination) หลักการหมดสิ้น 
หนทางเยียวยาตามกระบวนการยุติธรรมภายใน (Exhaustion of Local 
Remedy) ซึ่งเกี่ยวกับการใช้มาตรการคุ้มครองทางการทูต (ดู Denial of 
Justice) หลักความรับผิดชอบของรัฐ (State Responsibilities) ในกรณี 
ทีค่นของรฐักอ่ความเสยีหายตอ่รฐัอืน่  หลกัสนธสิญัญาตอ้งตคีวามอยา่งสจุรติ 
(Good Faith) หลักการใช้สิทธิต้องไม่ทำาให้รัฐอื่นเสียหาย หรือการไม่ใช้ 
สิทธิโดยไม่สุจริต (Abuse of Rights) เป็นต้น

หลักกฎหมายทั่วไปฯ มีความสำาคัญอย่างมากในการพิจารณาเรื่อง
พันธะหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เนื่องจากสิทธิมนุษยชนเป็นเกณฑ์
ค่านิยมที่เป็นสากล (ดู Universality of Human Rights) หลักการเกี่ยวกับ
สทิธมินษุยชนหลายอยา่งเปน็มาตรฐานขัน้ต่ำาระหวา่งประเทศ ดงันัน้กฎหมาย 
นโยบาย และการปฏิบัติของรัฐต่อบุคคลจึงต้องสอดคล้องกับหลักกฎหมาย 
ที่รับรองโดยนานาอารยประเทศ
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GLORIOUS REVOLUTION   การปฏิวัติอันเรืองโรจน์
กระบวนการการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองในประเทศอังกฤษ 

ในตอนปลายศตวรรษที่สิบเจ็ด (ค.ศ. 1688 - 1689 หรือ พ.ศ. 2231 - 2232) 
หลังจากพระราชินีอลิซาเบท (ที่หนึ่ง) สิ้นพระชนม์ ได้เกิดความขัดแย้ง 
ระหว่างกษัตริย์กับรัฐสภาและศาสนจักร ที่มีมูลเหตุมาจากพระเจ้าเจมส์
ที่สอง ซึ่งนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกออกกฎหมายจำากัด 
เสรีภาพทางศาสนาของพวกที่นับถือนิกายโปรเตสแตนท์ ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ ่
ของอังกฤษ รัฐสภาจึงร่วมมือกับประชาชนโค่นล้มพระเจ้าเจมส์ที่สอง 
และสถาปนาเจ้าชายวิลเลียมขึ้นเป็นกษัตริย์ คือ พระเจ้าวิลเลียมที่สาม 
ใน ค.ศ. 1688 (พ.ศ. 2231) และพระเจ้าวิลเลียมที่สามทรงสัญญาว่า 
จะปฏบิตัติามพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยสทิธพิืน้ฐานของพลเมอืง (Bill of Rights) 
ที่รัฐสภาร่างขึ้นเป็นกฎหมายที่ให้อำานาจรัฐสภาและให้สิทธิเสรีภาพแก่ 
ชาวอังกฤษมากขึ้น (ดู ENGLISH BILL OF RIGHTS)

การปฏิวัติครั้งนี้ส่งผลให้การปกครองแบบพระมหากษัตริย์มีอำานาจ 
เด็ดขาดของอังกฤษสิ้นสุดลงเปลี่ยนมาเป็นระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้
กฎหมายโดยรัฐสภามีอำานาจสูงสุดในทางการเมืองการปกครอง บางครั้ง 
เรียกการปฏิวัตินี้ว่าการปฏิวัติที่ไม่เสียเลือดเนื้อ (Bloodless Revolution) 
เนื่องจากไม่มีการสู้รบ และได้รับการสนับสนุนจากประชาชนอย่าง 
กว้างขวาง

หลังจากปฏิวัติ รัฐสภาอังกฤษได้ออกกฎหมายให้สิทธิเสรีภาพ 
แก่ประชาชนมากขึ้นตามลำาดับ เช่น การประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วย
ขันติธรรมทางศาสนา (Toleration Act) ค.ศ. 1688 (พ.ศ. 2231) ให้เสรีภาพ
ในการนับถือศาสนาแก่พวกโปรเตสแตนต์นิกายต่าง ๆ ที่ไม่ยอมขึ้นต่อนิกาย
แองกลิคันซึ่งเป็นศาสนาประจำาชาติ

การปฏิวัติอันเรืองโรจน์มีผลต่อแนวคิดการเมืองการปกครองในยุโรป 
และการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน
อย่างมาก
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GRASS-ROOTS ORGANISATIONS  องค์กรรากหญ้า
ในความหมายทางสังคมและการเมือง หมายถึง การที่ชุมชนระดับ 

ท้องถิ่นรวมตัวกันเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนการเมือง องค์กรรากหญ้า 
มักเกิดขึ้นในระดับท้องถิ่น โดยคนในท้องถิ่นสละเวลาเพื่อสนับสนุน
พรรคการเมืองในท้องถิ่น ซึ่งจะนำาไปสู่การช่วยเหลือพรรคในระดับ 
ชาติได้ 

คำาวา่ “รากหญา้” ราชบณัฑติยสถานไดใ้หค้ำานยิามวา่หมายถงึ “ประชาชน 
ส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งมีฐานะยากจน และด้อยโอกาสทางสังคม”

การใช้คำาว่า “รากหญ้า” ในทางการเมืองคาดว่าเริ่มจากวุฒิสมาชิก 
อัลเบิร์ต เจเรไมอาห์ เบเวอร์ริดจ์ แห่งรัฐอินเดียนา สังกัดพรรคก้าวหน้า 
ที่กล่าวปราศัย ในปี ค.ศ. 1912 (พ.ศ. 2455) ว่า “พรรคนี้มาจากรากหญ้า 
มันเติบโตมาจากดินแห่งความต้องการอย่างแรงกล้าของประชาชน”

สำาหรับในประเทศไทย คำาว่า “รากหญ้า” เป็นคำาที่ได้นำามาใช้ 
อย่างกว้างขวางในการรณรงค์ทางการเมืองโดยใช้เปรียบเทียบ หมายถึง 
ประชาชนชั้นล่างของสังคมไทย โดยมากเป็นเกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน ซึ่งล้วน
แต่เป็นผู้ที่มีรายได้น้อย มีภาวะการครองชีพต่ำา

องค์กรรากหญ้ามีบทบาทสำาคัญในการผลักดันนโยบายทางการเมือง 
ให้สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่นของชุมชน ซึ่งมักเป็นคนชายขอบ 
(ดู MARGINALISED PEOPLE) องค์กรรากหญ้ายังเป็นรูปแบบหนึ่ง 
ของการแสดงออกของสิทธิในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจการ
สาธารณะ หรือสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมือง (ดู THE RIGHT TO 
TAKE PART IN PUBLIC AFFAIRS)

 GROSS VIOLATION การละเมิดสิทธิมนุษยชน
 OF HUMAN RIGHTS อย่างร้ายแรง

สภาพการณ์ที่มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลอย่าง
กว้างขวางเป็นระบบในประเทศใดประเทศหนึ่ง ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำา 
ของเจา้หนา้ทีข่องรฐั หรอืเอกชน หรอืกลุม่กองกำาลงัตดิอาวธุ ซึง่รฐัไมส่ามารถ
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ใหค้วามคุม้ครองสทิธมินษุยชนทีจ่ำาเปน็ของบคุคลได ้การละเมดิสทิธมินษุยชน 
อย่างรุนแรงทำาให้สหประชาชาติสามารถมีข้อมติของคณะมนตรีเศรษฐกิจ 
และสังคมที่ 1235 (ดู THE 1235 PROCEDURE) และกระบวนการ 
ตามข้อมติที่ 1503 (ดู THE 1503 PROCEDURE)

กฎหมายสิทธิมนุษยนไม่ได้นิยามความหมายของคำาว่า “การละเมิด 
สิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง” ไว้ แต่มีผู้เสนอว่าประกอบด้วย ระดับ 
ของความรุนแรงของการละเมิดที่เกิดขึ้น และประเภทของสิทธิที่ถูก 
ละเมิด 

ลักษณะของการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง เช่น การล้าง 
เผ่าพันธ์ุ การใช้ระบอบแบ่งแยกผิว การกดขี่ทางศาสนา การทรมาน การฆ่า 
การใช้กำาลังบังคับให้หายตัว การจับกุมคุมขังตามอำาเภอใจ / โดยพลการ 
เป็นต้น ซึ่งการกระทำาดังกล่าวต้องเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง และเป็นระบบ

คำาที่เกี่ยวข้อง “THE 1235 PROCEDURE”, “THE 1503 
PROCEDURE”, CRIME AGAINST HUMANITY

 GUIDELINES ข้อชี้แนะ
เอกสารที่จัดทำาขึ้น เพื่อเป็นแนวทาง หรือกำาหนดวิธีการปฏิบัติ 

ของหน่วยงานที่ดำาเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ของการปฏิบัติงานด้านนั้นให้สอดคล้องกัน

คำาว่า “ข้อชี้แนะ” มีผู้แปลไว้หลายความหมาย เช่น “ข้อแนะนำา” 
“คำาแนะนำา” “แนวทาง” ในเอกสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมักจะใช้ 
คำาว่า “ข้อชี้แนะ” 

“ขอ้ชีแ้นะ” ไดน้ำามาใชอ้ยา่งกวา้งขวางในการปฏบิตังิานของหนว่ยงาน 
ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นหน่วยงานทั่วไปและหน่วยงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ 
เนื่องจากสิทธิมนุษยชนเป็นเกณฑ์สากลที่ต้องการนำาเกณฑ์นั้นมาปรับใช้ 
ภายในประเทศในขั้นตอนปฏิบัติงานอาจมีการตีความเกณฑ์คุณค่าเหล่านั้น 
ตา่งกนัในแตล่ะประเทศ หรอือาจมปีจัจยัอยา่งอืน่ทีท่ำาใหอ้าจมกีารดำาเนนิงาน 
ที่เป็นรายละเอียดแตกต่างกันระหว่างหน่วยงานภายในประเทศด้วยกัน 
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ทีท่ำางานอยา่งเดยีวกนั ซึง่อาจจะไมส่อดคลอ้งกบัเปา้หมายของการดำาเนนิงาน 
ดังกล่าว เช่น กฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่หลากหลายอาจมีความ 
ไม่ชัดเจน ข้อชี้แนะจึงรวมวิธีการเป็นแนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
เข้าไว้ด้วยกัน

“ข้อชี้แนะ” ที่เป็นเอกสารการดำาเนินงานของหน่วยงานราชการ 
ของประเทศไทยปรากฏในงานต่าง ๆ เช่น “แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย 
ถูกงูพิษกัด (Guidelines for Management of Patients with 
Snake Bite)” ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง วิธีการ 
ปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานและผู้ เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีผู้ป่วยถูกงูพิษกัด 
ที่เข้ารับบริการทางการแพทย์ของหน่วยงานในสังกัด 

ในการคุม้ครองสทิธมินษุยชนระหวา่งประเทศ ไดม้กีารจดัทำา ขอ้ชีแ้นะ 
อย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นแนวทางให้กับประเทศต่าง ๆ ได้ใช้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติ เช่น 

• “ขอ้ชีแ้นะวา่ดว้ยบทบาทของอยัการ” (Guidelines on the Role of 
Prosecutors) กล่าวถึง คุณสมบัติ การคัดเลือก และการฝึกอบรม
สถานภาพ และเงือ่นไขของการปฏบิตังิานเสรภีาพในการแสดงออก 
และการสมาคมบทบาทในการดำาเนินคดีอาญา อาชญากรรม 
และการใช้อำานาจโดยไม่ถูกต้อง การใช้ดุลยพินิจความสัมพันธ์ 
กับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นของรัฐการดำาเนินการทางวินัย

• “ข้อชี้แนะสหประชาชาติสำาหรับการป้องกันเด็กจากการกระทำา 
ความผิด” (The United Nations Guidelines for the 
Prevention of Juvenile Delinquency) หรือมักเรียกสั้น ๆ ว่า 
“ข้อชี้แนะแห่งกรุงริยาดห์” (The Riyadh Guidelines)

ข้อชี้แนะสำาหรับการดำาเนินงานเกี่ยวกับเด็กในกระบวนการยุติธรรม 
ทางอาญา (Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice 
System) ซึ่งเป็นเอกสารที่สำาคัญที่ถูกกล่าวอ้างโดยสังคมโลกเสมอ ๆ  ในการ
ปฏิบัติที่ดีต่อเด็กที่กระทำาผิดตามกฎหมาย
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 HABITAT โครงการการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ 
  แห่งสหประชาชาติ / “อาบิถัท”

คำาเรียกย่อ ของโครงการของสหประชาชาติเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
ผังเมือง และสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย มีชื่อเต็มว่า “โครงการ 
การตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (United Nations Human 
Settlement Programme)” อันเป็นงานด้านหนึ่งของสหประชาชาติที่ริเริ่ม 
ใน ค.ศ. 1978 (พ.ศ. 2521) และต่อมาใน ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) 
สมัชชาสหประชาชาติได้มีมติให้ยกสถานะขึ้นเป็นโครงการที่มีลักษณะ 
ถาวรและเป็นทางการมากขึ้น ให้มีหน้าที่ ในการส่งเสริมความยั่งยืน 
ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนและเมือง การสร้างที่อยู่อาศัย 
อยา่งเพยีงพอใหแ้กท่กุคน “อาบถิทั” มสีำานกังานใหญอ่ยูท่ีก่รงุไนโรบ ีประเทศ
เคนยา

ในการดำาเนินงาน “อาบิถัท” จะเน้นความร่วมมือในรูปแบบหุ้นส่วน 
ระหว่างภาครัฐบาล หน่วยงานท้องถิ่นและองค์กรเอกชน กิจกรรม 
ความร่วมมือทางด้านวิชาการจะครอบคลุมโครงการทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ในเขตเมือง การลดปัญหาความยากจน การปรับโครงสร้างและการฟื้นฟู 
หลังเผชิญเหตุโรคระบาด และการบริหารจัดการน้ำา

นับแต่ ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) อาบิถัทได้เน้นการดำาเนินงาน 
ที่ให้การสนับสนุนประเทศกำาลังพัฒนาในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม 
ของประชาชนและการมีน้ำาสะอาดสำาหรับอุปโภคบริโภคตามเป้าหมาย 
การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : 
MDGs)

คำาที่เกี่ยวข้อง THE RIGHT TO SHELTER, THE RIGHT TO 
WATER, MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS
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 HARASSMENT การคุกคาม / การรังควาน /
  การทำาให้ได้รับความอับอาย

การกระทำาทีแ่สดงออกดว้ยวาจา หรอืการกระทำา ทีเ่ปน็ความกา้วรา้ว 
รุนแรง เย้ยหยันที่เป็นการรบกวนต่อบุคคลอื่น เพื่อให้เกิดความรู้สึกต่ำาต้อย 
หวาดกลัว เดือดร้อนรำาคาญ หรืออับอายขายหน้า

การคุกคาม / การรังควาน / การทำาให้ได้รับความอับอาย เป็นการ 
แสดงออกซึ่งการไม่เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ อันเป็นการ 
ไมย่อมรบัในความเสมอภาคและความหลากหลาย (Equality and Diversity) 
ของบุคคล ทำาให้แสดงพฤติกรรมที่ล่วงเกิน หรือการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล
ซึ่งมีความแตกต่างจากตนเอง เช่น การมีอคติต่อเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ 
ภาษา ผู้มีความพิการ เป็นต้น 

คำาที่เกี่ยวข้อง SEXUAL HARASSMENT

 HIJACKING การจี้เครื่องบิน / การจี้อากาศยาน /
  การจี้ยานพาหนะ

ในทางกฎหมาย หมายถึง การเข้ายึด หรือควบคุมบังคับอากาศยาน 
การใช้กำาลัง หรือขู่เข็ญว่าจะก่อให้เกิดอันตรายขณะที่บิน ภายใต้กฎหมาย
ระหว่างประเทศการจี้เครื่องบิน / จี้อากาศยานเป็นความผิดอาญา
ระหว่างประเทศ หรือความผิดสากล ที่ทุกประเทศมีอำานาจพิจารณาคดี 
ผู้กระทำาผิดได้ แม้ความผิดนั้นจะไม่กระทบกระเทือน หรือก่อความเสียหาย 
ตอ่ประเทศนัน้ และไดก้ำาหนดใหป้ระเทศตา่ง ๆ  ใหค้วามรว่มมอืกนัปราบปราม 
อาชญากรรมนี้โดยให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ในกรณีที่มีการร้องขอ 
จากประเทศที่มีอำานาจดำาเนินคดี ผู้กระทำาความผิดนี้เรียกว่า HIJACKER 
(โจรจี้เครื่องบิน / คนร้ายจี้เครื่องบิน)

ในภาษาพูดทั่วไปคำานี้หมายถึงการจี้ยานพาหนะนั้นในขณะที่เคลื่อนที่

คำาที่เกี่ยวข้อง PIRACY, ROBBERY 
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HOLOCAUST, (THE)   การทำาลายล้าง / โฮโลคอสต์
คำานี้ถ้าไม่มี Article “the” มีความหมายทั่วไป หมายถึง เหตุการณ์ 

หรอืสถานการณท์ีท่รพัยส์นิ อาคารบา้นเรอืน ถกูทำาลายเสยีหายอยา่งยบัเยนิ 
และก่อให้คนตายเป็นจำานวนมาก โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เป็นผลจากสงคราม 
การระเบิด หรือไฟไหม้ 

คำานี้ถ้ามี Article “the” นำาหน้า (“The Holocaust”) จะมีความหมาย
เฉพาะ หมายถงึ การทำาลายลา้งชาวยวิในยโุรปชว่งระหวา่ง ค.ศ. 1940 - 1945 
(พ.ศ. 2483 - 2488) ซึง่ทำาตามแผนการอนัเปน็นโยบายของรฐับาลพรรคนาซี 
ของประเทศเยอรมน ีที่มีความเชือ่วา่เชือ้ชาตเิยอรมันศักดิส์งูกวา่เชือ้ชาติยวิ 
และเชื้อชาติยิวควรจะต้องถูกกำาจัดออกจากสังคมเยอรมัน อันเป็นผลให้ 
ชาวยิวประมาณหกล้านคน หรือสามในสี่ของจำานวนชาวยิวในยุโรป 
ถูกฆ่าตาย

อนึง่ แมว้า่เหตกุารณ ์“โฮโลคอสต”์ จะหมายถงึ การทำาลายลา้งชาวยวิ 
แต่พรรคนาซียังได้ทำาลายล้างกลุ่มเชื้อชาติ หรือกลุ่มบุคคลอื่นด้วย เช่น 
ชาวยิปซี หรือโรมา (Roma) คนพิการทางกายหรือทางจิต และคนรักเพศ 
เดียวกัน (Homosexual) 

คำาว่า “โฮโลคอสต์” มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก ซึ่งแปลว่า “การเผา 
เพื่อบูชายัญ” เนื่องจากวิธีการในการทำาลายล้าง คือ การเผาโดยเตาเผา 
ในค่ายกักกัน ที่พรรคนาซีนำามาใช้ตามแผนการ “ทางออกสุดท้ายสำาหรับ 
ชาวยิว (Final Solution)” เพราะพรรคนาซีเห็นว่าเป็นวิธีการที่สิ้นเปลือง
น้อยที่สุด

 HOME DETENTION/ การกักขัง /
 HOME CONFINEMENT การคุมขังไว้ในเคหสถาน

มาตรการทางกฎหมายที่เป็นการลงโทษผู้กระทำาผิดโดยการจำากัด
เสรภีาพในการเคลือ่นไหวของบคุคล เปน็มาตรการลงโทษทางเลอืกทีท่ดแทน
การจำาคุกเพื่อหลีกเลี่ยงการเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรรมจากนักโทษที่ถูก 
คุมขังในระบบเรือนจำาปกติ และเป็นการลดภาระการลงโทษ
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โดยทัว่ไปการกกัขงัหรอืการคมุขงัไวใ้นเคหสถานจะจำากดัใหผู้ท้ีถ่กูลงโทษ 
อยูใ่นบรเิวณบา้นตนเอง แตจ่ะไมม่กีารควบคมุตวัไวใ้นบา้นตลอดเวลา ผูถ้กูควบคมุ
ตวัจะไดร้บัอนญุาตใหเ้ดนิทางไปประกอบอาชพีไดภ้ายใตก้ารสอดสอ่งตดิตาม 
หรือต้องรายงานต่อเจ้าพนักงาน

คำาทีเ่กีย่วขอ้ง HOUSE ARREST, DETENTION, IMPRISONMENT, 
FREEDOM OF MOVEMENT

 HOMOSEXUALITY คนรักเพศเดียวกัน
บุคคลที่มีความชอบ หรือความพึงพอใจทางเพศต่อคนเพศเดียว 

กับตนเอง แต่ยังมีการใช้ชีวิต และการแสดงออกในการดำาเนินชีวิตในเพศ 
ของตนและไม่ได้ต้องการแปลงเพศ เช่น เกย์ (ชายรักชาย) หรือเลสเบี้ยน 
(หญิงรักหญิง) ซึ่งต่างจากพวกคนข้ามเพศ ที่มีสภาพกายภาพทางเพศ 
ไม่ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศที่ตนต้องการ (ดู TRANSGENDER) 

ทัศนคติของสังคมที่มีต่อบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนเพศ
เดียวกันมีความแตกต่างกัน บางสังคมใจกว้างยอมรับเพราะถือว่าเป็น 
เสรีภาพส่วนบุคคลไม่ได้ก่อภยันตราย หรือทำาลายคุณค่าทางศีลธรรม 
ของสังคมบางประเทศมีกฎหมายยอมรับการสมรสของบุคคลเพศ 
เดียวกันได้

บางสังคมไม่ยอมรับคนรักเพศเดียวกันจึงทำาให้มีการเลือกปฏิบัติ 
หรือรังเกียจเดียดฉันท์ ตลอดจนการคุกคามพวกรักเพศเดียวกัน

การรังเกียจเดียดฉันท์คนรักเพศเดียวกันมีหลายรูปแบบและหลาย 
ระดับนับตั้งแต่ชุมชน เช่น การประกาศใช้นโยบายของรัฐ หรือของท้องถิ่น 
ที่ทำาให้บุคคลรักเพศเดียวกันอับอายขายหน้า หรือประจาน บางประเทศ 
มีกฎหมายอาญากำาหนดให้บุคคลมีเพศสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกันเป็น 
ความผิดอาญา และบางประเทศถือเป็นความผิดรุนแรงถึงขั้นประหาร 
ชีวิต
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 HOUSE ARREST การควบคุมตัวไว้ในเคหสถาน
มาตรการทางกฎหมายที่ใช้โดยฝ่ายบริหาร อันเป็นการจำากัดเสรีภาพ 

ของบุคคล เป็นการควบคุมตัวโดยที่ยังไม่มีการพิพากษาความผิด หรือเป็น 
การควบคมุเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการบรหิาร หรอืการปกครอง มกัใชใ้นสถานการณ ์
ฉุกเฉินที่ให้อำานาจฝ่ายบริหารดำาเนินการใช้มาตรการดังกล่าวได้ ซึ่งมักจะ
ประกอบด้วยการจำากัดเสรีภาพในการติดต่อกับบุคคลภายนอก ห้ามการ
ติดต่อสื่อสาร หรืออาจอนุญาตให้ทำาได้แต่อยู่ภายใต้การสอดส่องติดตาม 
ของเจ้าหน้าที่

การควบคมุตวัไวใ้นเคหสถาน แมก้ระทำาในสถานการณฉ์กุเฉนิ ถา้กระทำา
โดยพลการ ไม่มีมูลเหตุที่อ้างความชอบธรรมในการควบคุมตัว เช่น ไม่มีภัย 
จากบุคคลนั้นอย่างแท้จริง หรือควบคุมตัวเป็นเวลานานเกินสมควร ถือว่า 
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น รัฐบาลทหารเมียนมาร์ควบคุมตัว 
นางออง ซาน ซูจี ไว้ในบ้าน เป็นต้น

คำาที่เกี่ยวข้อง HOME DETENTION, HOME CONFINEMENT, 
ARRESTED PERSON, THE SUSPECT

 HUMAN DIGNITY ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
คณุคา่ของบคุคลอนัมลีกัษณะเฉพาะเนือ่งจากผูน้ัน้เปน็มนษุย ์คณุคา่นี ้

ไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขใด ๆ ไม่ว่าเพศ เผ่าพันธ์ุ เชื้อชาติ สีผิว ความเชื่อ 
ทางศาสนา สถานภาพทางสังคม ความมั่งคั่งของทรัพย์สิน และไม่ถูกจำากัด 
ด้วยวัย ความรู้ ความสามารถทางสติปัญญา หรือทางกาย 

ศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุยเ์ปน็สทิธปิระการหนึง่ของบคุคล ทำาใหบ้คุคลอืน่
มหีนา้ทีต่อ้งเคารพตอ่เจา้ของสทิธโิดยการปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบัคณุคา่มนษุย์ 
ในตวับคุคล ในขณะเดยีวกนัองคก์รทางสงัคมการเมอืงมหีนา้ทีต่อ้งเคารพคณุคา่ 
ของมนษุย ์เพราะองคก์รเหลา่นัน้กอ่ตัง้ขึน้และดำารงอยูไ่ดเ้พือ่สนองประโยชน ์
ของมนุษย์

แนวคิดทางปรัชญาการเมืองเห็นว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ 
จะช่วยจรรโลงให้มนุษย์พัฒนาคุณค่าในตัวเองได้อย่างเต็มที่ตามความ 
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สามารถของแต่ละคน เงื่อนไขที่จะทำาให้มนุษย์พัฒนาศักยภาพของตนเอง 
ได้อย่างเต็มที่ประกอบด้วยสิทธิทางด้านชีวิตและร่างกาย อิสรภาพ 
และความเสมอภาค

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นปรัชญาทางมโนธรรมที่เป็นพื้นฐาน 
ในการจัดทำาปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยการให้คุณค่ากับมนุษย์ 
ในฐานะทีเ่ปน็มนษุยท์ีไ่มไ่ดอ้งิอยูก่บัแนวคดิเรือ่งคณุคา่ทางศาสนาใดศาสนาหนึง่ 
โดยเฉพาะดังปรากฏในอารัมภบทของปฏิญญาว่า

 “ด้วยเหตุที่การยอมรับศักดิ์ศรีแต่กำาเนิดและสิทธิที่เท่าเทียมกัน
และไม่อาจเพิกถอนได้ของสมาชิกทั้งปวงแห่งครอบครัวมนุษยชาติ 
เป็นพื้นฐานแห่งอิสรภาพความยุติธรรมและสันติภาพในพิภพ….. 
โดยที่ประชาชนแห่งสหประชาชาติได้ยืนยันอีกครั้งไว้ในกฎบัตรถึง
ศรัทธาในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในศักดิ์ศรีและคุณค่าของมนุษย์ 
และในความเท่าเทียมกันของบรรดาชายและหญิง และได้มุ่งมั่น 
ที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าทางสังคมและมาตรฐานแห่งชีวิตที่ดีขึ้น
ในอิสรภาพให้กว้างขวางยิ่งขึ้น...ฉะนั้น บัดนี้ สมัชชาสหประชาชาติ
จึงประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขึ้น”

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้รับรองในกฎหมายไทยครั้งแรกโดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (ค.ศ. 1997) 
มาตรา 4 ซึ่งบัญญัติว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพ
ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง” รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 (ค.ศ. 2007) รับรองไว้อย่างเดียวกันในมาตรา 4 
เช่นกัน

 HUMAN RIGHTS DAY วันสิทธิมนุษยชนสากล
สหประชาชาติได้กำาหนดให้วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสำาคัญ

เพื่อรำาลึกถึงการประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนใน ค.ศ. 1948 
(พ.ศ. 2491) ซึ่งเป็นเอกสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่สำาคัญ 
อันเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ 
และสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน การประกาศวันสิทธิมนุษยชน 
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อยา่งเปน็ทางการมขีึน้ในการประชมุสมชัชาใหญส่หประชาชาตเิมือ่ ค.ศ. 1950 
(พ.ศ. 2493)

สหประชาชาตถิอืวนันีเ้ปน็โอกาสพเิศษเพือ่เรยีกรอ้งใหน้านาประเทศใสใ่จ
ปญัหาสทิธมินษุยชนประเดน็ตา่ง ๆ  นอกจากนัน้ยงัถอืเปน็ธรรมเนยีมปฏบิตัวิา่ 
พธิมีอบรางวลัสทิธมินษุยชนแหง่สหประชาชาตแิละรางวลัสทิธมินษุยชนศกึษา 
ขององค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมจะทำาในวันนี้

นานาประเทศได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อรำาลึกถึงความสำาคัญของ 
สิทธิมนุษยชน เช่น การจัดนิทรรศการ การประชุมอภิปรายทางวิชาการ 
และการเดินขบวนเพื่อรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น 

คำาที่เกี่ยวข้อง UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN 
RIGHTS, UNITED NATIONS, UN HUMAN RIGHTS PRIZE

HUMAN RIGHTS EDUCATION   สิทธิมนุษยชนศึกษา
การฝกึอบรม ถา่ยทอด เผยแพรข่อ้มลูเพือ่สรา้งวฒันธรรมการเคารพ 

สทิธมินษุยชนอนัเปน็สากลผา่นทางการใหค้วามรู ้และทกัษะ และเพือ่เพาะบม่ 
ทัศนคติที่นำาไปสู่การสร้างเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพ 
ขั้นพื้นฐาน

สิทธิมนุษยชนศึกษา มีความสำาคัญอย่างมากในการส่งเสริม ปกป้อง
คุม้ครองสทิธมินษุยชนทัง้ในระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ สหประชาชาติ
ได้ประกาศให้ พ.ศ. 2538 - 2547 (ค.ศ. 1995 - 2004) เป็นทศวรรษ 
แห่งสิทธิมนุษยชนศึกษาสำาหรับสหประชาชาติ (United Nations Decade 
for Human Rights Education)

ใน ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540) สำานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน 
แหง่สหประชาชาตไิดจ้ดัทำา United Nations Guidelines for National Plan 
of Action for Human Rights Education หรอื ขอ้ชีแ้นะแหง่สหประชาชาต ิ
ว่าด้วยแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนศึกษาระดับชาติ เพื่อเป็นแนวทาง 
ให้ประเทศต่าง ๆ นำาไปปรับใช้ ข้อชี้แนะนี้ได้แนะนำาว่าเป้าหมายที่สำาคัญ 
ของสิทธิมนุษยชนศึกษาห้าประการคือ
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หนึ่ง การทำาให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

สอง การส่งเสริมให้บุคคลได้พัฒนาบุคลิกภาพและสำานึกแห่งการมี 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้อย่างเต็มความสามารถ

สาม การสง่เสรมิความเขา้ใจอนัด ีความอดกลัน้ ยอมรบัความแตกตา่ง 
ความเสมอภาคทางเพศ ความเสมอภาคระหว่างชนชาติที่มี 
ความแตกต่างกัน ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน 
และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

สี่  การทำาให้บุคคลสามารถเข้ามีส่วนร่วมในสังคมที่มีเสรีภาพได้ 
อย่างแท้จริง

ห้า การสนับสนุนเป้าหมายของสหประชาชาติในการส่งเสริม 
และรักษาสันติภาพ

ในการประชมุระดบัโลกวา่ดว้ยสทิธมินษุยชน ทีก่รงุเวยีนนา ใน ค.ศ. 1998 
(พ.ศ. 2541) ที่ประชุมได้ย้ำาว่าสิทธิมนุษยชนศึกษา การฝึกอบรม และการให ้
ข้อมูลข่าวสาร ต่อสาธารณชนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เป็นสิ่งจำาเป็น 
ต่อการดำาเนินการสิทธิมนุษยชนทั้งระดับภายในประเทศและระหว่าง 
ประเทศ

สิทธิมนุษยชนศึกษาเป็นการส่งเสริมค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติ 
ที่จะทำาให้บุคคลได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการมีสิทธิของตนเองและสิทธิผู้อื่น 
นอกจากนัน้ จะชว่ยในการพฒันาความเขา้ใจเกีย่วกบัความรบัผดิชอบรว่มกนั 
ในการทำาให้สิทธิมนุษยชนเกิดเป็นจริงขึ้นได้ในแต่ละสังคม และในระดับโลก 
อนัจะชว่ยปอ้งกนัการละเมดิสทิธมินษุยชนในระยะยาว และเปน็การแสดงถงึ 
การลงทุนทางสังคมเพื่อที่นำาไปสู่เป้าหมายของสังคมที่เป็นธรรม จะทำาให้ 
ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าและเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

คำาที่เกี่ยวข้อง UN DECLARATION ON HUMAN RIGHTS 
EDUCATION AND TRAINING, UNITED NATIONS DECADE 
FOR HUMAN RIGHTS EDUCATION
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 HUMAN TRAFFICKING การค้ามนุษย์
รูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลอันเป็นการขัดต่อ 

กฎหมายและทำาให้บุคคลนั้นถูกลดคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
บุคคลที่ถูกค้ามักจะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง บางกรณี 
บุคคลนั้นจะมีสภาพคล้ายทาส หรือทาสรูปแบบใหม่ (ดู Modern Forms 
of Slavery)

ลักษณะของการค้ามนุษย์มักจะประกอบด้วยการกระทำาของบุคคล 
หรอืองคก์รอาชญากรรม เพือ่จดัหา หรอืเปน็ธรุะจดัหา ตลอดจนมกีารนำาพาไป 
การส่ง และรับตัวเหยื่อ ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นเด็กหรือผู้หญิงโดยใช้วิธีการ 
ขู่เข็ญ ใช้กำาลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อำานาจโดยมิชอบ 
หรือวิธีการอื่นที่บุคคลที่ถูกค้าไม่สมัครใจ หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์ 
อยา่งอืน่แกผู่ป้กครองหรอืผูด้แูล เพือ่ใหผู้ป้กครองหรอืผูด้แูลนัน้ใหค้วามยนิยอม 
แก่ผู้กระทำาผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล

การค้ามนุษย์มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาประโยชน์จากมนุษย์ 
โดยมิชอบ (Exploitation in Human) เช่น การค้าประเวณี การผลิต 
หรือเผยแพร่วตัถุ หรือสือ่ลามก การแสวงหาประโยชนท์างเพศในรูปแบบอืน่ 
การบังคับใช้แรงงาน หรือบริการ เอาคนลงเป็นทาส ตัดอวัยวะออกจาก
รา่งกาย การใชบ้คุคลทีถ่กูคา้กระทำาการทีผ่ดิกฎหมายอาญา หรอืการกระทำาอืน่ 
ที่มีลักษณะเดียวกัน

ในข้อ 3 ของ “พิธีสารเพื่อการป้องกัน ปราบปราม และลงโทษ 
การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก พ.ศ. 2543 (Protocol to Prevent, 
Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and 
Children 2000)” หรือเรียกอย่างย่อว่า “พิธีสารป้องกันการค้ามนุษย์” 
ซึ่งเพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ 
ที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (United Nations Convention against 
Transnational Organised Crime) ได้นิยามคำาว่า “การค้ามนุษย์ไว้ 
อย่างกว้าง” โดยหมายถึง
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“การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัยหรือการรับไว้ 
ซึ่งบุคคลด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้กำาลังหรือด้วยการบีบบังคับ 
ในรูปแบบอื่นใดด้วยการลักพาตัว ด้วยการฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวง 
ด้วยการใช้อำานาจโดยมิชอบ หรือด้วยการใช้สถานะความเสี่ยงภัย 
จากการค้ามนุษย์โดยมิชอบหรือมีการให้ หรือรับเงินหรือผลประโยชน์ 
เพื่อให้ได้มา ซึ่งความยินยอมของบุคคลผู้มีอำานาจควบคุมบุคคลอื่น 
เพื่อความมุ่งประสงค์ในการแสวงประโยชน์ การแสวงประโยชน์อย่างน้อย 
ที่สุด ให้รวมถึงการแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณีของบุคคลอื่น 
หรือการแสวงประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น การบังคับใช้แรงงาน 
หรือบริการ การเอาคนลงเป็นทาส หรือการกระทำาอื่นเสมือนการเอาคนลง 
เปน็ทาส การทำาใหต้กอยูใ่ตบ้งัคบัหรอืการตดัอวยัวะออกจากรา่งกาย ใหถ้อืวา่ 
การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งเด็ก 
เพื่อความมุ่งประสงค์ในการแสวงประโยชน์เป็นการค้ามนุษย์ แม้ว่าจะไม่มี
การใช้วิธีการใด ๆ ที่ระบุไว้”

คำาศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้ง SLAVERY, EXPLOITATION, “TRAFFICKING 
PROTOCOL”, ORGANISED CRIMES

 ILLITERACY การไม่รู้หนังสือ
สภาพการอ่านไม่ออกหรือเขียนไม่ได้ของบุคคล หรือของประชากร

ของประเทศ การไม่รู้หนังสือเป็นอุปสรรคสำาคัญในการพัฒนาบุคคล 
ให้เต็มศักยภาพของแต่ละคน อีกทั้งยังเป็นปัญหาสังคม การไม่รู้หนังสือ 
แบ่งได้เป็นสองประเภท คือ การไม่รู้หนังสือในเด็ก (Child Illiteracy) 
และการไม่รู้หนังสือในผู้ใหญ่ (Adult Illiteracy) 

สาเหตสุำาคญัของการไมรู่ห้นงัสอื คอื การขาดโอกาสเขา้ศกึษา แมว้า่
เกอืบทกุประเทศจะจดัใหม้กีารศกึษาภาคบงัคบัแบบใหเ้ปลา่ (ด ูTHE RIGHT 
TO EDUCATION) แตย่งัมเีดก็วยัเรยีนอกีจำานวนมากทีไ่มส่ามารถเขา้ถงึได ้
เนื่องจากความไม่เท่าเทียมในโอกาส นอกจากนั้น เด็กกลุ่มพิเศษ เช่น เด็กที่ 
ไม่มีสัญชาติ เด็กที่เป็นคนไร้รัฐ เด็กที่อยู่ในภาคแรงงาน เด็กพลัดถิ่น 
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เด็กยากจน เด็กเร่รอน และเด็กที่เป็นคนชายขอบ มักขาดโอกาสในการ 
ได้รับการศึกษา

สหประชาชาติให้ความสำาคัญกับการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก 
เขียนไม่ได้โดยถือเป็นเป้าหมายหลักหนึ่งในแปดด้านของเป้าหมายการพัฒนา
แหง่สหสัวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ทีส่หประชาชาต ิ
และประเทศต่าง ๆ ต้องมุ่งมั่นและเร่งรีบให้บรรลุผลสำาเร็จ 

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNESCO) ได้ให้ความสำาคัญกับการขจัดการไม่รู้หนังสือมานับตั้งแต่ 
ก่อตั้งองค์การฯ และได้จัดให้มีการประชุมระดับโลกของรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขจัดการไม่รู้หนังสือ ขึ้นใน พ.ศ. 2508 
(World Conference of Ministers of Education on the Eradication 
of Illiteracy 1965) ณ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ในการประชุม 
ดังกล่าวได้มีมติรับรองให้วันที่ 8 กันยายน อันเป็นวันเริ่มต้นของการประชุม 
เป็น “วันแห่งการรู้หนังสือโลก (World Literacy Day)”  นอกจากนี้ 
ใน พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) UNESCO ได้จัดประชุมเรื่องการศึกษา 
เพื่อปวงชน (World Conference on Education for All : EFA) ขึ้น 
ณ จอมเทียน พัทยา ประเทศไทยได้เน้นถึงการให้โอกาสแก่คนทุกกลุ่มเข้าถึง
การศึกษาเพื่อเป็นการขจัดการไม่รู้หนังสือ

คำาที่เกี่ยวข้อง THE RIGHT TO EDUCATION, EDUCATION 
FOR ALL, MDG, CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE 
CHILD, VIENNA DECLARATION AND PROGRAMME OF 
ACTION

 IMPEACHMENT การถอดถอนบุคคล
  ออกจากตำาแหน่งทางการเมือง

มาตรการทางกฎหมายของฝ่ายนิติบัติญัติที่ดำาเนินการไต่สวน 
เพื่อการถอดถอนบุคคลที่ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองออกจากตำาแหน่ง 
อันเป็นกระบวนการที่ใช้เพื่อการควบคุมการบริหารและการปฏิบัติหน้าที่ 
ของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองและผู้ดำารงตำาแหน่งการบริหารระดับสูง 



119

หรือการฟ้องร้องกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระดับสูงของรัฐบาล 
โดยสภาผู้แทนราษฎรหรือโดยสภาสูง (วุฒิสภา) 

การถอดถอนบุคคลออกจากตำาแหน่งทางการเมืองเป็นกลไก 
ที่ ใ ช้ ในการควบคุมการใช้อำ านาจของฝ่ ายบริหาร โดยเปิด โอกาส 
ให้มีการถอดถอนผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองให้พ้นจากตำาแหน่งก่อน 
ครบวาระการดำารงตำาแหน่ง เพราะเหตุว่าหากปล่อยให้บุคคลนั้นดำารง 
ตำาแหน่งต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือภยันตรายต่อประเทศชาติ 
และประชาชน

รัฐธรรมนูญของหลายประเทศ กำาหนดรูปแบบและกระบวนการ 
การถอดถอนบุคคลออกจากตำาแหน่งไว้ต่างกันแต่มีลักษณะที่สำาคัญคือ

• เป็นระบบการควบคุมผู้ดำารงตำาแหน่งระดับสูงในฝ่ายบริหาร 
เป็นหลัก 

• เป็นการควบคุมในด้านตัวบุคคลเนื่องมาจากการกระทำาความผิด 
อันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงขณะดำารงตำาแหน่ง

• เป็นกระบวนการการควบคุมทางการเมือง ไม่ใช่การกระทำาโดย 
ฝ่ายตุลาการ

• องคก์รทีท่ำาหนา้ทีค่วบคมุมบีทบญัญตัแิหง่กฎหมายเปน็หลกัประกนั
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

• การถอดถอนบุคคลจะมีกฎหมายกำาหนดวิธีการและกลไกไว้ 
โดยชัดแจ้ง

 IMPRISONMENT การจำาคุก
โทษอาญาประเภทหนึ่งที่เป็นการจำากัดเสรีภาพในการเคลื่อนไหว 

ของบุคคล โดยผู้ที่ถูกลงโทษจะถูกควบคุมตัวไว้ในทัณฑสถาน การจำาคุก 
เป็นมาตรการบังคับทางอาญาที่มีมานับแต่สมัยโบราณ ในทางทัณฑวิทยา 
ถอืวา่เปน็มาตรการควบคูไ่ปกบัการแกไ้ขฟืน้ฟพูฤตกิรรมบคุคล ในขณะเดยีวกนั
เป็นการป้องกันสังคมจากอาชญากรรม (ดู PENOLOGY)
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อัตราโทษจำาคุกตามกฎหมายไทยจะกำาหนดไว้ในฐานความผิด 
แต่ละฐาน ซึ่งศาลสามารถใช้ดุลพินิจกำาหนดระยะเวลาในการจำาคุก 
จำาเลยได้ ในการคำานวณระยะเวลาจำาคุกนั้นจะนับวันเริ่มจำาคุกรวมเข้าด้วย 
และนับเป็นหนึ่งวันเต็มโดยไม่คำานึงถึงจำานวนชั่วโมง ถ้าระยะเวลาจำาคุก
กำาหนดเปน็เดอืนกน็บัสามสบิวนัเตม็เปน็หนึง่เดอืน ถา้กำาหนดเปน็ปใีหค้ำานวณ
ตามปีปฏิทิน

อัตราโทษจำาคุกสูงสุดตามกฎหมายไทย คือ จำาคุกตลอดชีวิต (Life 
Imprisonment) แต่ในปัจจุบันมีแนวโน้มว่าหลายประเทศยกเลิกโทษจำาคุก 
ตลอดชวีติโดยหนัมาใหค้วามสำาคญักบัการใชโ้ทษจำาคกุใหม้ปีระสทิธภิาพแทน 
การจำาคุกตลอดชีวิตหรือจำาคุกระยะยาว

 INDIVIDUALISM ปัจเจกชนนิยม
ปรัชญาการดำาเนินชีวิตที่ก่อผลในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

ให้ความสำาคัญกับประโยชน์ของปัจเจกชนหรือบุคคลแต่ละคน โดยเห็นว่า 
ปัจเจกชนมีจุดมุ่งหมายในตัวเอง ในขณะที่สังคมไม่มีความเป็นจริง 
ในตัวเองและไม่มีผลประโยชน์หรือจุดมุ่งหมายใดที่เป็นอิสระจากปัจเจกชน 
หรืออีกนัยหนึ่งผลประโยชน์ที่แท้จริงของส่วนรวมและของชาติก็คือ 
ผลประโยชน์ส่ วนตัวของประชาชนทุกคนที่ มารวมกัน ทัศนคตินี้  
เห็นว่าโครงสร้างและสถาบันทางสังคมการเมืองจะต้องเปิดโอกาสให้คน 
แต่ละคนหาผลประโยชน์ หรือสิ่งสนองความต้องการของตนเองได้ 
อย่างมากที่สุดโดยไม่ไปกระทบกับการหาผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้อื่น 
เท่านั้น

คติแบบปัจเจกชนนิยมส่งผลอย่างมากต่อแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน 
ปจัเจกชนนยิมมคีวามสมัพนัธก์บัเสรภีาพ อสิรภาพ ความเสมอภาค และสทิธิ
ขั้นพื้นฐานของบุคคลที่จะไม่ถูกแทรกแซงโดยไม่ชอบธรรมจากรัฐ
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 INFORMED, 1. สิทธิที่จะได้รับการแจ้ง

 THE RIGHT TO BE (กฎหมายอาญา) 
  2. สิทธิที่จะได้รับข้อมูล

1. สิทธิที่จะได้รับการแจ้ง สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลผู้ถูกจับกุมตัว
โดยเจา้หนา้ทีข่องรฐัทีม่อีำานาจจบักมุ เพือ่นำาตวับคุคลนัน้ดำาเนนิการ 
ตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื่อให้บุคคลที่ถูกจับกุมตัว 
ได้ทราบข้อหาความผิดและการกระทำาที่เป็นความผิด รวมถึง 
ไดท้ราบสทิธใินกระบวนการยตุธิรรมทีเ่กดิขึน้ตามกฎหมายภายหลงั
ที่บุคคลนั้นถูกจับกุมตัว เช่น สิทธิที่จะไม่ให้การใด ๆ สิทธิที่จะได้
รบัการแจง้นีไ้ดร้บัการยอมรบัในระดบัสากลทัง้ในระบบกระบวนการ
ยุติธรรมระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ

กฎหมายของบางประเทศกำาหนดรับรองสิทธิในการรับแจ้งข้อหา 
อยา่งเดยีว บางประเทศกำาหนดใหเ้จา้หนา้ทีท่ีจ่บักมุตอ้งแจง้สทิธขิองผูต้อ้งหา 
ถ้าไม่แจ้งสิทธิถือว่าเป็นการจับกุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การได้รับแจ้งข้อกล่าวหาทำาให้บุคคลที่ถูกจับกุมรู้ว่าสิ่งที่กระทำาลงไป 
มีความผิดอย่างไร เพื่อสามารถอธิบายหรือโต้แย้งได้ นอกจากนั้น 
เป็นการป้องกันไม่ให้รัฐจับกุม / ควบคุมตัวบุคคลตามอำาเภอใจ

กฎหมายไทยได้รับรองสิทธินี้ไว้ในรัฐธรรมนูญ นอกจากนั้นประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 ซึ่งบัญญัติว่า

 “ในกรณีที่เจ้าพนักงานเป็นผู้จับ ต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูก
จับทราบ หากมีหมายจับให้แสดงต่อผู้ถูกจับ พร้อมทั้งแจ้ง
ด้วยว่า ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้และถ้อยคำา
ของผู้ถูกจับนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ 
และผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความ หรือผู้ซึ่งจะ
เป็นทนายความ ถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติ หรือผู้ซึ่งตน 
ไว้วางใจทราบถึงการจับกุมที่สามารถดำาเนินการได้โดยสะดวก 
และไมเ่ปน็การขดัขวางการจบัหรอืการควบคมุผูถ้กูจบัหรอืทำาใหเ้กดิ
ความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด ก็ให้เจ้าพนักงานอนุญาต
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ใหผู้ถ้กูจบัดำาเนนิการไดต้ามสมควรแกก่รณ ีในการนีใ้หเ้จา้พนกังาน
ผู้จับนั้นบันทึกการจับดังกล่าวไว้ด้วย”

2. สิทธทิีจ่ะไดร้บัข้อมลู สทิธขิัน้พื้นฐานของบคุคลที่จะได้ทราบขอ้มูล
เพือ่เปน็ประโยชนใ์นการตดัสนิใจของบคุคลนัน้ในเรือ่งตา่ง ๆ  ทีอ่าจ
กระทบตอ่สทิธหิรอืประโยชนข์องตวัเขาเอง สทิธนิีเ้กดิจากแนวคดิ 
เรื่องเสรีภาพในการตัดสินใจของบุคคล และสิทธิในการมีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการสาธารณะ

สิทธิที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการบริหาร หรือการจัดการของรัฐ 
ได้รับรองในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 21 เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ 
โครงการพัฒนาที่อาจกระทบต่อการดำาเนินชีวิตของบุคคลนั้น หรือข้อมูล 
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตัวบุคคลนั้นเอง เช่น ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้า 
หรือบริการ สิทธิหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าทำาสัญญากับภาครัฐ 
หรือเอกชน 

โดยนยันีส้ทิธทิีจ่ะไดร้บัขอ้มลูนีท้ำาใหผู้ผ้ลติตอ้งมหีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งใหข้อ้มลู 
อย่างเพียงพอแก่ผู้บริโภคเพื่อให้เกิดปัญญาและได้รับข้อมูลสินค้าที่เขาเลือก 
ทีจ่ะบรโิภค ขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้นัน้จะตอ้งเปน็จรงิทัง้หมด โดยมวีตัถปุระสงค์
ให้การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการเงิน การโฆษณา ฉลาก และบรรจุภัณฑ์ 
ปัจจุบันสิทธิในข้อนี้ได้ถูกกำาหนดเป็นสิทธิตามกฎหมายในประเทศที่มี 
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจทั้งหลาย

 INJURED PERSON ผู้เสียหาย
บุคคลที่ได้รับผลร้ายหรือสิทธิถูกละเมิดจากการกระทำาความผิด 

ทางอาญา ทางปกครอง หรือทางแพ่ง ผู้เสียหายอาจเป็นผู้ที่ถูกกระทำา 
ความผดิโดยตรงจากการละเมดิกฎหมาย เชน่ เปน็ผูถ้กูกระทำาผดิในคดอีาญา 
เช่น ถูกทำาร้ายร่างกาย ถูกลักทรัพย์ หรือถูกละเมิด หรือเสียหายจากการ 
ผิดสัญญา ผู้เสียหายอาจเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได้

เป็นหลักกฎหมายว่า ผู้เสียหายจากการละเมิดสิทธิจะต้องได้รับการ
เยียวยาตามกฎหมาย การใช้สิทธิเยียวยาความเสียหายขึ้นอยู่กับวิธีการ 
ที่กฎหมายกำาหนด เช่น การฟ้องเป็นคดีเอง หรือนำาเรื่องไปร้องทุกข์ 
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ต่อหน่วยงานที่มีอำานาจรับเรื่องราวร้องทุกข์ หรือยื่นคำาร้องเพื่อขอรับ 
การเยียวยาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบได้โดยตรง

คำาว่า “ผู้เสียหาย” ยังมีความหมายเฉพาะตามกฎหมายต่าง ๆ ทั้งนี ้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้น ๆ เช่น ตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา หมายถึง บุคคลที่ได้รับความเสียหาย ได้รับ 
ผลร้ายจากการกระทำาความผิดอาญาฐานใด ๆ หรือถูกละเมิดสิทธิตามที่ 
กฎหมายที่ได้รับรองไว้จากการกระทำาความผิดอาญา คำานี้ใช้สำาหรับ 
ความหมายในกฎหมายอาญา รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำานาจจัดการแทน 
ผู้เสียหายด้วย

ตามพระราชบญัญตัคิา่ตอบแทนผูเ้สยีหาย และคา่ทดแทนและคา่ใชจ้า่ย 
แกจ่ำาเลยในคดอีาญา พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) ทีต่อ้งการชดเชยความเสยีหาย 
ของบุคคลที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำาความผิดอาญาของผู้อื่น 
โดยตนมไิดม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระทำาความผดิ และบคุคลทีต่กเปน็จำาเลย 
ในคดีอาญาและถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดี ซึ่งต่อมาปรากฏตาม 
คำาพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นว่าจำาเลยมิได้กระทำาผิด ให้ได้รับค่าชดเชย 
ความเสียหาย โดยได้บัญญัติคำาว่า “ผู้เสียหาย” ไว้หมายความถึง “บุคคล
ซึ่งได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิต หรือร่างกาย หรือจิตใจ เนื่องจากการ 
กระทำาความผิดอาญาของผู้อื่น โดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำา 
ความผิดนั้น”

 INMATE ผู้ถูกควบคุมตัวรวมอยู่กับคนอื่น
บุคคลที่ถูกจำากัดเสรีภาพในการเคลื่อนที่โดยให้อยู่รวมกับบุคคลอื่น 

การจำากัดดังกล่าวอาจกระทำาโดยรัฐ โดยให้อยู่ในสถาบันที่มีอำานาจหน้าที่ 
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  เช่น ห้องขังของสถานีตำารวจ เรือนจำา 
สถานพินิจ หรือในสถาบันที่ไม่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เช่น 
โรงพยาบาลจิตเวช ค่ายทหาร หรือศูนย์บำาบัดยาเสพติด เป็นต้น

คำานี้ยังมีความหมายถึงผู้ที่ถูกควบคุมตัวรวมกันโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย เช่น การควบคุมตัวที่ทำาโดยกลุ่มกองกำาลังติดอาวุธนอกกฎหมาย 
กลุ่มอาชญากร เช่น กลุ่มอาชญากรค้ามนุษย์ เป็นต้น
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คำาที่เกี่ยวข้อง DEPRIVATION OF LIBERTY, DETENTION, 
ADMINISTRATIVE DETENTION, THE RIGHT TO PERSONAL 
SECURITY

 INQUISITORIAL SYSTEM ระบบไต่สวน
ระบบกฎหมายที่วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำาเนินคดีอาญาในศาล 

โดยเฉพาะเกี่ยวกับหลักการรับฟังพยานหลักฐาน ซึ่งใช้อยู่ในประเทศที่เป็น 
ระบบประมวลกฎหมาย หรือซีวิลลอว์ (Civil Law) ได้รับอิทธิพลมาจาก 
กฎหมายศาสนาแคนอนลอว์ (Canon Law) ของศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิกที่ให้พระเป็นผู้ไต่สวนและซักถามผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำา 
ความผิดได้โดยตรง 

การพจิารณาคดรีะบบนีม้แีนวความคดิวา่การตดัสนิคดถีกูตอ้งเพยีงใดนัน้ 
ขึ้นอยู่กับการไต่สวนพยานหลักฐานที่ทำาขึ้นอย่างรอบคอบ ดังนั้นศาลจึงมี 
หนา้ทีไ่ตส่วนขอ้เทจ็จรงิตา่ง ๆ  การไตส่วนในชัน้ศาลนีเ้ปน็การดำาเนนิของฝา่ย
ตุลาการซึ่งอาศัยสำานวนพยานหลักฐานที่จัดทำาขึ้นเบื้องต้นโดยเจ้าพนักงาน
สอบสวน หรืออัยการซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร 

ศาลจะมบีทบาทในการกำาหนดทศิทางประเดน็การสอบสวน  การรวบรวม
พยานหลักฐานหรือสอบสวนผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมได้ ในระบบนี้อัยการจะมี 
บทบาทอย่างจำากัดในการซักถามพยาน และระเบียบวิธีพิจารณาคดีจะไม่
เคร่งครัดอย่างเช่นระบบกล่าวหา (ดู “ระบบกล่าวหา” ACCUSATORIAL 
/ ADVERSARY SYSTEM)

ประเทศไทยได้นำาระบบไต่สวนมาใช้ในการพิจารณาความผิดอาญา 
ของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง และวิธีพิจารณาความในศาลปกครอง

คำาที่เกี่ยวข้อง ACCUSATORIAL / ADVERSARY SYSTEM, 
THE CRIMINAL DIVISION OF THE SUPREME COURT FOR THE 
PERSON HOLDING POLITICAL POSITIONS, ADMINISTRATIVE 
COURT, COMMON LAW, CIVIL LAW
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 INSANITY วิกลจริต

สภาพความบกพร่องทางจิตของบุคคล จนทำาให้ไม่สามารถรู้ผิดชอบ 
ชั่วดีในสิ่งที่ตนเองกระทำาลงไป กฎหมายอาญายกเว้นโทษให้บุคคลที่กระทำา
ความผดินัน้ เพราะกฎหมายอาญามวีตัถปุระสงคล์งโทษคนทีม่คีวามประพฤติ
ชั่วร้าย การกระทำาของคนวิกลจริตถือว่ากระทำาด้วยจิตใจชั่วร้ายไม่ได้ ทั้งนี้
หลักกฎหมายอาญามีว่าบุคคลที่ “กระทำาความผิดขณะวิกลจริต” ได้รับ
การยกเว้นโทษ

ความวิกลจริตตามกฎหมายอาจมีความหมายต่างจากที่ใช้ในทางการ
แพทย ์หรอืทางจติวทิยา โดยกฎหมายพจิารณาภาวะความรูส้ำานกึในการกระทำาตอ่ 
ความรับผิดชอบทางอาญาของบุคคล

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65 กำาหนดว่า ผู้กระทำาความผิด 
ขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือไม่สามารถบังคับตนเองได้เพราะจิตบกพร่อง 
โรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่ต้องรับโทษ แต่ถ้าขณะกระทำาผิดบุคคลนั้น 
ยงัสามารถรูผ้ดิชอบชัว่ดอียูบ่า้ง จะตอ้งรบัโทษ โดยศาลจะลดโทษลงเพยีงใด 
ก็ได้

ในชั้นการสอบสวนของเจ้าพนักงานหรือในชั้นการสืบพยานหลักฐาน
ในศาล ถ้าผู้ต้องหาหรือจำาเลยเป็นคนวิกลจริตไม่สามารถต่อสู้คดีได้จะต้อง
งดกระบวนการดำาเนนิคดอีาญาและตอ้งสง่บคุคลนัน้ไปรกัษายงัโรงพยาบาล
จนกว่าบุคคลนั้นจะหายจึงดำาเนินการต่อไป

ในกรณีที่เป็นคนวิกลจริตระหว่างจำาคุก ศาลอาจสั่งให้ทุเลาการจำาคุก 
ไปกอ่นโดยใหอ้ยูใ่นสถานพยาบาล นอกจากนัน้จะตอ้งไมท่ำาการลงโทษประหาร
ชีวิตระหว่างที่เป็นคนวิกลจริต
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 INTERNATIONAL COMMITTEE คณะกรรมการกาชาด OF RED CROSS AND ระหว่างประเทศ RED CRESCENT (ICRC) 
คณะกรรมการกาชาดระหวา่งประเทศ หรอืทีเ่รยีกยอ่วา่ “Red Cross” 

หรือ “กาชาดสากล” เป็นองค์กรอิสระ ตั้งขึ้นตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
มีวัตถุประสงค์ เพื่ อปกป้องและช่วยเหลือเพื่ อนมนุษย์ที่ เป็น เหยื่ อ 
ของสงครามและความรุนแรงทางอาวุธ และไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 
ในความขัดแย้งระหว่างประเทศ มีคณะกรรมการฯ รับอาณัติถาวร 
(Permanent Mandate) ในการช่วยเหลือเชลย ผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้ป่วย 
จากความขัดแย้งของสงคราม โดยไม่เลือกปฏิบัติว่าคนดังกล่าวจะอยู่ฝ่ายใด 
รวมถึงงานบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากธรรมชาติและอุบัติภัย

ICRC เป็นองค์กรสำาคัญในการพัฒนากฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศ (International Humanitarian Law) ตลอดจนการติดตามการ
ปฏิบัติตามพันธะหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 
ICRC มีสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ และมีสำานักงาน
ผู้แทนในประเทศต่าง ๆ กว่า 80 ประเทศ  

หน้าที่หลักของ ICRC ได้แก่ 

• การคุ้มครองผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม โดยปกป้องสิทธิ 
ของบุคคลเหล่านี้ตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

• การให้ความคุ้มครองเชลยสงครามและผู้ถูกจับขัง โดย ICRC 
ไดร้บัมอบหมายจากบรรดาอนสุญัญาเจนวีา (Geneva Conventions) 
ให้สามารถเข้าเยี่ยมเชลยสงครามและผู้ถูกจับขัง เพื่อประกันว่า 
เชลยสงครามและผู้ถูกจับขังได้รับความเคารพในชีวิตและศักดิ์ศรี 
ไม่ถูกทรมาน ไม่มีการปฏิบัติอย่างเลวร้าย และไม่มีการละเมิด 
สิทธิของเชลยสงครามและผู้ถูกจับขัง ตามมาตรฐานสากล 

• การปกปอ้งพลเรอืนในยามสงคราม ซึง่ตามหลกักฎหมายมนษุยธรรม
ระหว่างประเทศ กำาหนดไว้ว่าพลเรือนที่ไม่ได้มีหน้าที่ในการสู้รบ 
ต้องไม่ตกเป็นเป้าโจมตี และตามอนุสัญญาเจนีวาใน ค.ศ. 1949 



127

(พ.ศ. 2492) และพธิสีารใน ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 2520) ซึง่มบีทบญัญตัิ
เฉพาะในการคุ้มครองพลเรือนมิให้ถูกละเมิด

• หนา้ทีอ่ืน่ ๆ  เชน่ การรวบรวมครอบครวัทีพ่ลดัพรากกนัเนือ่งมาจาก 
สงครามให้ได้กลับมาพบกัน การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
จากสงคราม การรณรงค์ด้านกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง 
ประเทศ เพื่อหยุดยั้งสงคราม และการใช้การทูตเพื่อมนุษยธรรม 
เป็นต้น

คณะกรรมการกาชาดระหวา่งประเทศไดร้บัรางวลัโนเบลสาขาสนัตภิาพ
รวมสามครั้งคือ ใน ค.ศ. 1917 (พ.ศ. 2450) ค.ศ. 1944 (พ.ศ. 2487) 
และ ค.ศ. 1963 (พ.ศ. 2506) นอกจากนั้น นายอองรี ดูนองต์ (Henry 
Dunant) ผู้ก่อตั้งคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเป็นคนแรกที่ได้รับ
รางวัลโนเบล (ได้รับใน ค.ศ. 1901 (พ.ศ. 2444))

คำาทีเ่กีย่วขอ้ง GENEVA CONVENTIONS, COMMON ARTICLE 
3, NOBEL PEACE PRIZE

 INTERNATIONAL LAW กฎหมายระหว่างประเทศ
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบัติที่มีสภาพบังคับใช้กับรัฐหรือ

องค์การระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นบุคคลระหว่างประเทศ ในการดำาเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บางทีเรียกกฎเกณฑ์เหล่านี้ว่า “Law among 
Nations หรือ กฎหมายนานาชาติ”

กฎหมายระหว่างประเทศ แบ่งออกเป็นสามสาขาใหญ่ ๆ ได้แก่

• กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดเีมอืง (Public International Law) 
เป็นเรื่องกฎเกณฑ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐตลอดจน 
องค์การระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นบุคคลในทางความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของรัฐ ความสัมพันธ์ทางการทูต สนธิสัญญา การทำา
สงคราม และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
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• กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (Private International 
Law) เปน็กฎเกณฑเ์กีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลทีเ่ปน็พลเมอืง 
ของรฐัทีต่า่งกนั ทำาใหก้ฎหมายทีใ่ชก้บับคุคลอาจมคีวามแตกตา่งกนั 
ในทางแพ่ง เช่น การสมรส การหย่า การได้สัญชาติ การสูญเสีย
สัญชาติ เป็นต้น

• กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดอีาญา (International Criminal 
Law) เปน็กฎหมายทีก่ำาหนดความสมัพนัธร์ะหวา่งรฐัเกีย่วกบัคดอีาญา 
และความรว่มมอืในการปอ้งกนัอาชญากรรมขา้มชาต ิเมือ่พลเมอืง 
ของรัฐกระทำาความผิดกฎหมายอาญา เช่น การกำาหนดอำานาจ 
ที่จะบังคับและปฏิบัติต่อชาวต่างประเทศ เป็นต้น

โดยที่สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่เป็นสากลที่นานาประเทศรับรองขึ้น 
เพื่อรักษาระเบียบระหว่างประเทศ กฎหมายสิทธิมนุษยชนที่พัฒนาขึ้น 
จึงมีฐานะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ 

รัฐมีพันธะหน้าที่ตามกฎหมายระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน 
ตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้จริง (lex lata) ที่เกิดจากสนธิสัญญาที่รัฐ
เป็นภาคี จารีตประเพณีระหว่างประเทศ หรือตามหลักทั่วไปของกฎหมาย 
ระหวา่งประเทศ นอกจากนัน้ รฐัควรจะตอ้งคุม้ครองสทิธมินษุยชนใหส้อดคลอ้ง
กับกฎหมายระหว่างประเทศที่เป็นกฎหมายที่ควรมี (lex ferenda) ที่เป็น
มาตรฐานระหว่างประเทศ

คำาที่เกี่ยวข้อง DOMESTIC LAW, LEX LATA, LEX FERENDA

 INTERNATIONAL WOMEN’S DAY วันสตรีสากล
วนัที ่8 มนีาคม ของทกุป ีเปน็วนัทีน่านาประเทศใชเ้ปน็วาระเฉลมิฉลอง 

ความก้าวหน้าของสตรี และเพื่อรำาลึกถึงกระบวนการต่อสู้เรียกร้อง 
สทิธสิตรทีัว่โลก พรอ้มทัง้ใชเ้ปน็โอกาสเรยีกรอ้งสทิธสิตรหีรอืผลกัดนัขอ้เสนอ
แนะเกีย่วกบัสทิธสิตรสีูร่ฐับาลผา่นกจิกรรมตา่ง ๆ  เชน่ การรว่มชมุนมุเดนิขบวน 
การยืน่ขอ้เรยีกรอ้ง และหลายประเทศไดม้กีารประกาศเกยีรตคิณุสตรทีีอ่ทุศิตน 
ให้กับสังคม
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ประวตัวินัสทิธสิตรสีากลไดม้าจากขบวนการเรยีกรอ้งสทิธคินงานสตร ี
โรงงานทอผา้ในนครนวิยอรก์ สหรฐัอเมรกิา ทีจ่ดัการชมุนมุประทว้งใน ค.ศ. 1857 
(พ.ศ. 2400) เพื่อให้นายจ้างปรับปรุงสภาพการจ้างงานที่กดขี่แรงงานสตรี 
เชน่ การทำางานวนัละสบิหา้ชัว่โมงใหเ้หลอืวนัละแปดชัว่โมง และเรยีกรอ้งคา่จา้ง 
ที่เป็นธรรมจากนายจ้าง ต่อมาในประเทศเยอรมนี นางคลารา แซทคิน 
ผู้นำากรรมกรหญิงชาวเยอรมันได้นัดหยุดงานและชุมนุมประท้วงขึ้น 
ในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1907 (พ.ศ. 2450) เพื่อเรียกร้องสิทธิแรงงาน 
และสิทธิเลือกตั้ง เมื่อมีการประชุมสมัชชาสตรีสังคมนิยมระหว่างประเทศ 
ใน ค.ศ. 1910 (พ.ศ. 2453) ที่ประชุมได้มีมติให้วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี 
เป็นวันสตรีสากลตามข้อเสนอของนางแซทคิน

ในประเทศไทย หน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรม 
เพือ่รว่มเฉลมิฉลองวนัสตรสีากลนีต้ลอดมา และไดม้กีารกอ่ตัง้คณะกรรมการ
สง่เสรมิและประสานงานสตรแีหง่ชาต ิ(กสส.) ขึน้อยา่งเปน็ทางการเมือ่วนัที ่
8 มีนาคม พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989)

 INTERROGATION /
 INQUISITION / INQUIRY การสอบสวน

กระบวนการในการรวบรวมพยานหลักฐานและดำาเนินการ เพื่อให้ได้ 
ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัคดอีาญา และเพือ่ใหไ้ดต้วับคุคลทีก่ระทำาผดิมาดำาเนนิคด ี
หรือเพื่อพิสูจน์ความผิดของบุคคล คำาว่า “พยาน” หมายถึง พยานบุคคล 
พยานเอกสาร และพยานวัตถุ

การสอบสวนจะกระทำาโดยพนักงานสอบสวนที่มีอำานาจตามกฎหมาย 
ซึ่งอาจจะเป็นเจ้าพนักงานตำารวจ หรือพนักงานอื่น เช่น เจ้าพนักงาน
ศุลกากร เจ้าพนักงานสรรพสามิต สารวัตรทหาร หรือเจ้าพนักงานป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

การสอบสวนเป็นขั้นตอนสำาคัญในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
เมื่อมีการกระทำาความผิดอาญาเกิดขึ้นกฎหมายให้อำานาจเจ้าพนักงาน 
ในการสืบสวน จับกุม ค้นยึดสิ่งของ ปล่อยชั่วคราว หรือขออนุญาตศาล 
ให้ควบคุมตัวบุคคลไว้ชั่วคราวระหว่างสอบสวนได้ เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้น 
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เจ้าพนักงานสอบสวนจะต้องส่งสำานวนการสอบสวนและความเห็นไปยัง 
เจ้าพนักงานอัยการต่อไป พนักงานอัยการอาจสั่งฟ้อง ไม่ฟ้อง หรือให้ 
เจ้าพนักงานสอบสวนสอบสวนเพิ่มเติมได้

มาตรฐานสิทธิมนุษยชนได้กำาหนดแนวปฏิบัติต่อผู้ต้องหาไว้ว่า 
การสอบสวนจะตอ้งกระทำาโดยไมช่กัชา้ ผูต้อ้งหามสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการพจิารณา
การประกันตัวต้องถือว่าผู้ที่ถูกสอบสวนยังเป็นผู้บริสุทธิ์ ดังนั้นจะปฏิบัติ
ต่อบุคคลนั้นเช่นนักโทษมิได้ และจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลนั้นอย่างเคารพ 
ต่อศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กำาหนดให้เจ้าพนักงานตำารวจ 
สามารถควบคุมตัวเพื่อการสอบสวนได้ไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมงนับตั้งแต่เวลา 
มาถงึสถานทีส่อบสวน กรณทีีจ่ำาเปน็ตอ้งควบคมุตวัเกนิกวา่นัน้ตอ้งขออนญุาต
ศาลเป็นครั้ง ๆ ไป แต่เมื่อรวมกันแล้วจะควบคุมตัวได้ไม่เกินแปดสิบสี่วัน

JOHANNESBURG PRINCIPLES  หลักการโยฮันเนสเบิร์ก
คำาเรยีกอยา่งยอ่ของ “หลกัการโยฮนัเนสเบริก์วา่ดว้ยความมัน่คงของรฐั 

เสรภีาพในการแสดงออก และการเขา้ถงึขอ้มลู (The Johannesburg Principles 
on National Security, Freedom of Expression and Access to Information)” 
ซึ่งหลักการนี้เกิดจากการรับรองโดยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน 
ทีเ่กีย่วกบัการแสดงออก ทีป่ระชมุกนัทีเ่มอืงโยฮนัเนสเบริก์ ประเทศแอฟรกิาใต้
ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538)

หลกัการดงักลา่วมุง่สรา้งความชดัเจนเกีย่วกบัแนวทางในการใชอ้ำานาจ 
ของรฐัในการจำากดัสทิธเิสรภีาพในการแสดงออกเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการรกัษา 
ความมั่นคงของรัฐ หลักการนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการสร้างดุลยภาพขึ้น
ระหว่างความมั่นคงปลอดภัยของรัฐกับอิสรภาพของบุคคลในการแสดงออก
และเขา้ถงึขอ้มลู เพือ่ปอ้งกนัไมใ่หร้ฐัใชเ้หตผุลดา้นความมัน่คงโดยไมม่ขีอบเขต
หรือไม่มีเหตุผลเพียงพอ

หลักการดังกล่าวประกอบไปด้วยข้อบท 25 ข้อ แบ่งเป็นสี่ส่วน คือ 
หลกัการทัว่ไป หลกัการเกีย่วกบัการจำากดัเสรภีาพในการแสดงออก หลกัการ 
เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย และหลักการเรื่องอื่น ๆ
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คำาที่เกี่ยวข้อง FREEDOM OF EXPRESSION, CENSORSHIP, 
FREEDOM OF INFORMATION, NATIONAL SECURITY, 
CONFIDENTIALITY

 JOSE AYALA LASSO โฮเซ่ อายาลา ลาสโซ
นักการทูตชาวเอกวาดอร์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าหลวงใหญ่

สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติคนแรก เกิดเมื่อวันที่ 29 มกราคม ค.ศ. 
1939 (พ.ศ. 2482) เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ
เอกวาดอร์สามสมัย และเคยดำารงตำาแหน่งประธานคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติสองสมัย

หลังจากประชุมระดับโลกว่าด้วยสิทธิมนุษยชนใน ค.ศ. 1993 (พ.ศ. 
2536) สมชัชาใหญส่หประชาชาตไิดม้มีตใิหม้ตีำาแหนง่ขา้หลวงใหญส่ทิธมินษุยชน
สหประชาชาตขิึน้ โดยใหม้ภีาระหนา้ทีใ่นการสง่เสรมิสทิธมินษุยชนอยา่งรอบดา้น 
ตามขอ้มตใินคราวการประชมุวนัที ่20 ธนัวาคม 1993 (พ.ศ. 2536) นายอายาลา 
ลาสโซ ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้ำารงตำาแหนง่ขา้หลวงใหญฯ่ คนแรก ดำารงตำาแหนง่
ระหว่างเดือนเมษายน ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) ถึงเดือนมีนาคม ค.ศ. 1997 
(พ.ศ. 2540) (ดูรายชื่อข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
ในภาคผนวกที่ 2)

ภารกจิสำาคญัของนายอายาลา ลาสโซ คอื การปฏริปูศนูยส์ทิธมินษุยชน 
แห่งสหประชาชาติ (Centre for Human Rights) เดิม ที่ได้เปลี่ยนเป็น 
“สำานกังานขา้หลวงใหญส่ทิธมินษุยชนแหง่สหประชาชาต ิ(Office of the High 
Commissioner for Human Rights) เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ทำางาน 
เชิงรุก และเป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
ทุกด้านภายหลังจากมีการแต่งตั้งตำาแหน่งข้าหลวงใหญ่ฯ ขึ้น

นายอายาลา ลาสโซ ยงัมบีทบาทในการจดัทำาโครงสรา้งของสำานกังาน 
สทิธมินษุยชนแหง่สหประชาชาต ิรวมทัง้โครงการและแผนการตา่ง ๆ  ในระยะ 
เริ่มแรกของสำานักงานฯ เพื่อให้การดำาเนินงานของสำานักงานข้าหลวงใหญ่ฯ 
สอดคล้องกับปฏิญญาและแผนปฏิบัติการกรุงเวียนนาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(Vienna Declaration and Programme of Action) ค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2536)
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คำาทีเ่กีย่วขอ้ง HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, 
VIENNA DECLARATION AND PROGRAMME OF ACTION, WORLD 
CONFERENCE ON HUMAN RIGHTS

 JUDGMENT  1. การตัดสิน
  2. คำาพิพากษา / คำาวินิจฉัย

1. การตัดสิน  ในความหมายทั่วไป หมายถึง ความสามารถในการใช้
เหตผุลหาขอ้สรปุหลงัจากพจิารณาอยา่งรอบคอบ เพือ่ใหเ้กดิผลดทีีส่ดุ 
ในการกระทำาการใดของบุคคลหรือของหน่วยงาน

2. คำาพพิากษา / คำาวนิจิฉยั หมายถงึ คำาตดัสนิอนัเปน็ขัน้ตอนสดุทา้ย
ของกระบวนการพิจารณาคดี ที่ทำาอย่างเป็นทางการของศาล 
หรือองค์กรตุลาการ เพื่อเป็นการระงับข้อพิพาทระหว่างคู่กรณี 
คำาพิพากษาจะต้องแสดงเหตุผลทางกฎหมายที่อธิบายการชี้ขาด 
ประเด็นข้อพิพาท และกำาหนดสิทธิหรือหน้าที่ของโจทก์และจำาเลย

ในคดีอาญาคำาพิพากษาจะต้องชี้ว่าจำาเลย “ผิดหรือไม่ผิด” และถ้าผิด 
จะลงโทษอย่างไร ในประเทศที่ใช้กฎหมายระบบคอมมอนลอว์ซึ่งใช้ลูกขุน 
คณะลกูขนุจะม ี“คำาตดัสนิ (Verdict)” วา่ “ผดิหรอืไมผ่ดิ (Guilty or not Guilty)” 
ส่วนผู้พิพากษาจะมีหน้าที่ทำาคำาพิพากษาเพื่ออธิบายข้อกฎหมายประกอบ 
“คำาตัดสินว่าผิดหรือไม่ผิด” 

โจทก์หรือจำาเลยที่ไม่เห็นด้วยกับคำาพิพากษาอาจอุทธรณ์คำาพิพากษา
ต่อศาลที่สูงกว่าได้ (ดู APPEAL)

อนึง่ ในประเทศองักฤษมคีวามแตกตา่งในการเขยีนระหวา่งความหมาย
แรกและความหมายที่สอง โดยความหมายแรกจะใช้ว่า “Judgement” (มี e) 
ส่วนความหมายที่สองจะใช้ว่า “Judgment” (ไม่มี e) ส่วนประเทศอื่น มักใช้ 
“Judgment” ทั้งสองความหมาย
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JUDICIAL REVIEW    การพิจารณาทบทวนโดยศาล
กระบวนการที่ศาลใช้อำานาจตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในการ

ใช้อำานาจวินิจฉัย สั่งการ หรือกระทำาการใดขององค์กรของฝ่ายบริหาร 
หรือฝ่ายนิติบัญญัติ โดยศาลมีอำานาจวินิจฉัย พิพากษาให้การใช้อำานาจ 
หน้าที่ที่ทำาโดยองค์กรของรัฐไม่มีผลทางกฎหมายได้

การพิจารณาทบทวนโดยศาลมีขึ้นตามหลักการแบ่งแยกการใช้อำานาจ 
อธปิไตยทีม่กีารตรวจสอบและถว่งดลุอำานาจ (Check and Balance) ระหวา่ง
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ

ระบบการพิจารณาทบทวนโดยศาลแบ่งได้เป็นสองระบบคือ ระบบ 
ที่ให้ศาลยุติธรรมมีอำานาจพิจารณาทบทวนความชอบด้วยกฎหมายในการ 
ใช้อำานาจขององค์กรฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งเรียกว่า “ระบบ 
ศาลเดีย่ว” เชน่ ระบบทีใ่ชอ้ยูใ่นประเทศสหรฐัอเมรกิาและองักฤษ และระบบ
ที่มีศาลเฉพาะ เช่น ศาลปกครองมีอำานาจพิจารณาเรื่องดังกล่าว ซึ่งเรียกว่า 
“ระบบศาลคู่” ดังที่ใช้อยู่ในประเทศไทย ฝรั่งเศส และเยอรมนี เป็นต้น

อนึ่ง ในประเทศไทย ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ตัดสินว่า
กฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

คำาทีเ่กีย่วขอ้ง COURT OF JUSTICE, ADMINISTRATIVE COURT, 
ADMINISTRATIVE CASE, SEPARATION OF POWER 

 JUSTICE DAY / วันความยุติธรรม
 INTERNATIONAL JUSTICE DAY สากล

วนัที ่17 กรกฎาคม ของทกุป ีเปน็วนัทีร่ฐัภาคธีรรมนญูกรงุโรมวา่ดว้ย 
ศาลอาญาระหวา่งประเทศไดป้ระกาศใหเ้ปน็วนัสำาคญัเพือ่รำาลกึถงึการกอ่ตัง้
ศาลอาญาระหวา่งประเทศเนือ่งจากวนัที ่17 กรกฎาคม ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) 
เปน็วนัทีไ่ดม้รีฐัใหส้ตัยาบนัธรรมนญูศาลฯ ครบจำานวนหกสบิรฐั ทำาใหศ้าลอาญา 
ระหว่างประเทศมีผลเริ่มดำาเนินการได้ การประกาศวันความยุติธรรมสากล 
อยา่งเปน็ทางการมขีึน้ในการประชมุสมชัชารฐัภาค ี(Assembly of the State 
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Parties) ธรรมนญูแหง่กรงุโรมวา่ดว้ยศาลอาญาระหวา่งประเทศ ณ กรงุคมัพาลา 
ประเทศยูกันดาใน ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553)

หลกัการสำาคญัของธรรมนญูกรงุโรม คอื การสรา้งความยตุธิรรมระหวา่ง
ประเทศและการยับยั้งหรือยุติความเชื่อและวิถีแห่งการอยู่เหนือกฎหมาย 
(Impunity)

คำาที่เกี่ยวข้อง INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, ROME 
STATUTE, IMPUNITY

 JUVENILE COURT ศาลเยาวชน
ศาลที่มีอำานาจพิจารณาไต่สวนและพิพากษาคดีที่เด็กและเยาวชน

กระทำาความผิดอาญา

ประเทศตา่ง ๆ  มกีระบวนการยตุธิรรมทางอาญาในการดำาเนนิคดเีดก็ 
และเยาวชนทีก่ระทำาความผดิตา่งจากผูใ้หญก่ระทำาความผดิ เนือ่งจากเหน็วา่ 
เด็กเป็นผู้ที่ยังพัฒนาสติปัญญา ความสามารถในการคิด ตัดสินใจได้ไม่เต็มที่ 
เท่าผู้ใหญ่และยังขาดประสบการณ์ชีวิต ดังนั้นอาจกระทำาความผิดไปด้วย
การขาดสติยั้งคิด ดังนั้นเมื่อเด็กกระทำาความผิดควรจะต้องค้นหาสาเหตุ 
ของการกระทำาความผดิมากกวา่ทีจ่ะพสิจูนค์วามผดิของการกระทำา กระบวนการ 
พิจารณาในศาลเด็กและเยาวชนจึงมุ่งที่จะคุ้มครองเด็ก สวัสดิภาพ 
ของเด็กและเยาวชน โดยมีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขบำาบัดและฟื้นฟู ยิ่งกว่า
การลงโทษ

ประเทศไทยไดม้ปีระกาศจดัตัง้ศาลคดเีดก็และเยาวชนขึน้ตัง้แต ่พ.ศ. 2494 
(ค.ศ. 1951) ซึง่ปจัจบุนัไดพ้ฒันามาเปน็ศาลเยาวชนและครอบครวั (Juvenile 
and Family Court) ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว 
และวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) 
เพื่อให้มีอำานาจรับคดีเกี่ยวกับครอบครัวไว้พิจารณาได้

ในการดำาเนินคดีอาญาเด็กที่กระทำาผิดมักใช้การพิจารณาเป็นการลับ 
เพือ่ปอ้งกนัความรูส้กึวา่เดก็มบีาปตดิตวั (ด ูTrial, in camera) คำานีใ้นบางครัง้ใช้
Young Offender’s Court ซึ่งมีความหมายเหมือนกัน
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 JUVENILE DELINQUENCY การกระทำาผิดของเด็ก
  และเยาวชน

การกระทำาความผดิทางอาญาโดยบคุคลทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ คำานีใ้ช ้
เพือ่แยกการกระทำาทีข่ดัตอ่กฎหมายอาญาระหวา่งเดก็และเยาวชนกบับคุคล
ที่เป็นผู้ใหญ่ 

อนสุญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็ พยายามใหใ้ชม้าตรการอืน่ทีไ่มใ่ชม่าตรการ
ลงโทษอาญากับเด็ก ประเทศส่วนใหญ่จะให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ตอ่เดก็ทีก่ระทำาผดิแตกตา่งจากผูใ้หญ ่เพือ่ไมใ่หเ้ดก็เกดิความรูส้กึเปน็ตราบาป
ของชีวิต

ประเทศต่าง ๆ กำาหนดเกณฑ์ความรับผิดทางอาญา (Criminal 
Responsibilities) กับเด็กแตกต่างกัน ประเทศไทยกำาหนดยกเว้นการลงโทษ
ทางอาญาแก่บุคคลที่อายุต่ำากว่าสิบปี ส่วนบุคคลที่อายุเกินกว่าสิบปีขึ้นไป 
ศาลอาจใช้ดุลพินิจไม่ลงโทษแต่อาจใช้มาตรการเพื่อความปลอดภัยแทนได้ 
เช่น การบำาบัดความประพฤติในสถานพินิจ ให้ทำางานบริการสังคม หรือ 
ชุมชนบำาบัดแทนการลงโทษทางอาญา เป็นต้น

คำาที่เกี่ยวข้อง YOUNG OFFENDER, CONVENTION ON THE 
RIGHTS OF THE CHILD

 LEAGUE OF NATIONS สันนิบาตชาติ
องคก์ารระหวา่งประเทศ มสีำานกังานใหญอ่ยูท่ี ่นครเจนวีา สหพนัธรฐั 

สวติเซอรแ์ลนด ์กอ่ตัง้ขึน้ใน ค.ศ. 1919 (พ.ศ. 2462) ตามสนธสิญัญาแวรซ์าย
หลงัจากการประชมุสนัตภิาพทีป่ารสีระหวา่งประเทศในหมูผู่ช้นะสงครามโลก 
ครั้งที่หนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันสงครามและความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น 
ในอนาคต โดยใช้การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศด้วยสันติวิธี รวมถึง
ดำาเนินการพัฒนาความเป็นอยู่ของมนุษย์ เช่น สิทธิแรงงาน การยกเลิก 
การค้าทาส ยาเสพติด การค้าอาวุธ เป็นต้น
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สันนิบาตชาติเป็นองค์การระหว่างประเทศองค์การแรกที่มีภารกิจ
ครอบคลมุรอบดา้น แตเ่นือ่งจากไมม่กีองกำาลงัของตวัเอง จงึตอ้งพึง่พาชาติ
มหาอำานาจในการดำาเนินการตามคำาสั่ง สันนิบาตชาติถูกล้มเลิกไประหว่าง
สงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อเยอรมนีเข้ายึดครองโปแลนด์ใน ค.ศ. 1939 
(พ.ศ. 2482) ต่อมาเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงจึงได้มีการจัดตั้ง
สหประชาชาติ (United Nations) ขึ้นมาดำาเนินงานแทน

สันนิบาตชาติ ก่อตั้งโดยกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสันนิบาตชาติ 
(Covenant of the League of Nations) ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกตั้งแต่ 
เริ่มก่อตั้งสันนิบาตชาติ มีองค์กรที่สำาคัญสามองค์กรคือ

1. สมชัชา (Assembly) เปน็ทีป่ระชมุใหญข่ององคก์าร ประกอบดว้ย
ผู้แทนของประเทศสมาชิกทั้งหมด มีหน้าที่พิจารณาปัญหาต่าง ๆ 
ที่อาจส่งผลกระทบต่อสันติภาพของโลก ในสมัชชาประกอบด้วย 
คณะกรรมาธิการด้านต่าง ๆ หลายคณะ เมื่อสันนิบาตชาติยุบไป 
คณะกรรมาธกิารหลายคณะไดถ้า่ยโอนไปสงักดัสหประชาชาต ิเชน่ 
คณะกรรมาธกิารวา่ดว้ยทาส ทำาหนา้ทีข่จดัระบบทาสและการบงัคบั
ขายประเวณีโดยเฉพาะในประเทศอาณานิคม คณะกรรมาธิการ
เพื่อผู้ลี้ภัย (ต่อมากลายเป็นสำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย 
แห่งสหประชาชาติ) คณะกรรมการศึกษาสถานะทางกฎหมาย 
ของสตร ี(ตอ่มากลายเปน็คณะกรรมาธกิารวา่ดว้ยสถานภาพของสตร)ี 
คณะกรรมการเพือ่ความรว่มมอืทางปญัญา (ตอ่มากลายเปน็องคก์าร
การศกึษา วทิยาศาสตร ์และวฒันธรรมแหง่สหประชาต ิหรอืยเูนสโก)

2. คณะมนตรี (Council) ประกอบด้วยสมาชิกถาวรสี่ประเทศ คือ 
ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี และญี่ปุ่น และสมาชิกประเภทไม่ถาวร 
ที่มาจากการเลือกตั้งอีกสี่ประเทศ ทำาหน้าที่พิจารณาเรื่องต่าง ๆ 
ที่เป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ 
สมัชชา 

3. สำานกังานเลขาธกิาร (Secretary-General) โดยมเีลขาธกิารทำาหนา้ที่
จดัทำารายงาน รกัษาเอกสาร ดำาเนนิการศกึษาวจิยั และประสานงาน 
กับฝ่ายต่าง ๆ
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นอกจากนั้นยังมีองค์การเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นสมาชิกสมทบ 
อีกหลายองค์กร เช่น

• ศาลยุติธรรมประจำาระหว่างประเทศ (International Permanent 
Court of Justice หรอื IPCJ) ตอ่มากลายเปน็ศาลยตุธิรรมระหวา่ง
ประเทศ (International Court of Justice หรือ ICJ)

• องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour 
Organisation หรือ ILO)

• องค์การอนามัย (Health Organisation) ต่อมากลายเป็นองค์การ
อนามัยโลก (World Health Organisation หรือ WHO) 

วัตถุประสงค์สำาคัญประการหนึ่งของสันนิบาตชาติ คือ การพยายาม 
ปลดปลอ่ยประเทศอาณานคิมใหไ้ดร้บัเอกราชโดยการยดึอาณานคิมจากประเทศ
ที่แพ้สงครามให้ประเทศที่ชนะสงครามดูแลภายใต้อาณัติของสันนิบาตชาติ 
แต่วัตถุประสงค์นี้ ไม่บรรลุผลเมื่อประเทศมหาอำานาจที่ชนะสงคราม 
ไม่ยินยอมให้ประเทศอาณานิคมที่ตนดูแลได้รับเอกราช และกลายเป็น 
เจ้าอาณานิคมใหม่เสียเอง ปัญหาความเหลื่อมล้ำาของการมีอาณานิคม 
และไม่มีอาณานิคมเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่สอง

คำาทีเ่กีย่วขอ้ง INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, UNITED 
NATIONS, ILO, WHO, UNESCO

 LEGISLATIVE BRANCH ฝ่ายนิติบัญญัติ
สถาบันทางการเมืองที่มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมาย 

และออกกฎหมาย ฝ่ายนิติบัญญัติในระบอบประชาธิปไตย คือ รัฐสภา 
ซึ่งอาจจะเป็นสภาเดียว หรือสองสภา กรณีที่เป็นแบบสภาเดียว สมาชิก
รัฐสภาจะเป็นสภาผู้แทนราษฎร กรณีที่เป็นแบบสองสภาจะประกอบด้วย
สภาสูง และสภาล่าง ซึ่งอาจมีชื่อเรียกแตกต่างกัน เช่น ฝ่ายนิติบัญญัติ 
ของประเทศไทยประกอบด้วยวุฒิสภา (Senate) หรือที่เรียกว่า “สภาสูง” 
และสภาผู้แทนราษฎร (House of Representatives) หรือที่เรียกว่า 
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“สภาลา่ง” ในประเทศองักฤษ สภาสงู เรยีกวา่ สภาขนุนาง (House of Lords) 
ส่วนสภาล่าง เรียกว่า สภาสามัญ (House of Commons)

หนา้ทีส่ำาคญัอกีประการหนึง่ของฝา่ยนติบิญัญตัใินระบอบประชาธปิไตย 
คือ การควบคุมฝ่ายบริหารให้ดำาเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา 
และไมใ่หใ้ชอ้ำานาจโดยมชิอบ เครือ่งมอืสำาคญัสองประการ คอื การอภปิราย
ไมไ่วว้างใจฝา่ยบรหิารตอ่รฐัสภา และการอนมุตังิบประมาณรายจา่ยประจำาป ี
ประเพณีทางการเมืองมีหลักว่า ถ้าสภานิติบัญญัติไม่อนุมัติร่างงบประมาณ
ประจำาปีหรือกฎหมายการเงินที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร คณะรัฐมนตรีต้อง 
ลาออกทั้งคณะ

ในการปกครองท้องถิ่น ฝ่ายนิติบัญญัติ หมายถึง สภาท้องถิ่น

LESE MAJESTE   การทำาลายเกียรติยศประมุขแห่งรัฐ
คำานีอ้า่นวา่ “เลซ มาเจสเต” เปน็ภาษาฝรัง่เศสมาจากภาษาละตนิ คอื 

laesa maiestas แปลว่า ทำาร้ายกษัตริย์ “Injure Majesty”

ลกัษณะความผดิอาญาประเภทหนึง่ตอ่บคุคลซึง่เปน็กษตัรยิ ์หรอืผูใ้ช ้
อำานาจในฐานะองคป์ระมขุของรฐัในลกัษณะทีเ่ปน็การกระทำาทีเ่ปน็การทำารา้ย 
หรือคุกคามต่อบุคคลนั้น หรือกระทำาต่อชื่อเสียงเกียรติยศ โดยการดูหมิ่น 
เหยียดหยามบุคคลนั้น

ความผดิลกัษณะนีม้มีานบัแตย่คุโรมนั ความผดิฐานนี ้หมายถงึ การกระทำา 
ทีเ่ปน็ปฏปิกัษต์อ่จกัรพรรด ิและเปน็กบฏตอ่จกัรวรรดโิรมนั การตอ่ตา้นอำานาจ
จักรพรรดิเป็นปฏิปักษ์ต่ออาณาจักรโรมันในขณะเดียวกันการทำาให้จักรพรรดิ
โรมันเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงถือว่าเป็นกบฏ ทั้งนี้เพราะจักรพรรดิ คือ 
องค์อธิปัตย์ของโรมัน แนวคิดนี้ตกทอดมาถึงยุคสมัยที่ประเทศต่าง ๆ 
ปกครองโดยระบบสมบรูณาญาสทิธริาชยท์ีต่อ้งการรกัษาอำานาจของกษตัรยิไ์ว ้
ในปัจจุบันที่เป็นยุคสมัยที่มีการปกครองระบบประชาธิปไตย ความผิดนี้ 
มคีวามหมายแคบลงเปน็การกระทำาตอ่ชือ่เสยีงเกยีรตยิศของกษตัรยิใ์นฐานะ 
ที่เป็นประมุขของรัฐโดยตรง หลายประเทศไม่ถือว่าเป็นความผิดต่อความ
มั่นคงของรัฐ ความผิดนี้จึงแยกออกจากความผิดฐานกบฏ
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ประเทศในทวีปยุโรปหลายประเทศที่มีกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ 
เช่น เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก นอร์เวย์ และสเปน มีกฎหมายอาญา 
ความผิดฐานทำาลายเกียรติยศประมุขแห่งรัฐ และรัฐต่างประเทศไว้ 
แต่กำาหนดลักษณะของการกระทำาความผิดและความรุนแรงของโทษไว้ 
แตกต่างกัน หลายประเทศที่ไม่มีกษัตริย์ก็ยังมีกฎหมายอาญากำาหนดให้ 
การทำาลายเกียรติยศประมุขแห่งรัฐต่างประเทศเป็นความผิดอาญา เช่น 
กฎหมายอาญาของประเทศเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ และโปแลนด์ 
เป็นต้น

ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยกำาหนดความผิดเกี่ยวกับ 
การทำาลายชือ่เสยีงเกยีรตยิศประมขุแหง่รฐัไวใ้นมาตรา 112 “ผูใ้ดหมิน่ประมาท 
ดหูมิน่ หรอืแสดงความอาฆาตมาดรา้ยพระมหากษตัรยิ ์พระราชนิ ีรชัทายาท 
หรือผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่สามปีถึง 
สิบห้าปี” และกำาหนดการกระทำาที่เป็นการทำาลายชื่อเสียงเกียรติยศประมุข
แห่งรัฐต่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐต่างประเทศเป็นความผิดอาญา

LETHAL INJECTION    การฉีดยาพิษให้ตาย
วธีกีารลงโทษประหารชวีติประเภทหนึง่ทีผู่ต้อ้งโทษถกูฉดียาพษิ หรอืสาร

พษิเขา้สูร่า่งกายในปรมิาณทีท่ำาใหบ้คุคลนัน้ตาย หลายประเทศไดใ้ชก้ารฉดียาพษิ 
ใหต้ายแทนทีก่ารลงโทษประหารชวีติวธิอีืน่ เชน่ การปลอ่ยกระแสไฟฟา้เขา้สู ่
ร่างกาย (Electrocution) การแขวนคอ (Hanging) การยิงให้ตาย (Firing 
Squad) และการใช้แก๊สพิษ (Gas Chamber) เพื่อให้ผู้ถูกประหารไม่เจ็บ
ปวด ทรมานก่อนตาย การฉีดยาพิษให้ตายได้นำามาใช้ครั้งแรกที่มลรัฐเทกซัส 
ใน ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525) ปัจจุบันมีหลายประเทศใช้วีธีการประหารชีวิต
แบบนี้รวมทั้งประเทศไทย

วธิกีารประหารชวีติดว้ยการฉดียาพษิมขีัน้ตอนสำาคญัสองขัน้ตอน คอื 
จะมกีารฉดีสารทีท่ำาใหน้กัโทษหลบั หรอืไมม่สีตกิอ่น หลงัจากนัน้จะฉดีสารพษิ 
ซึ่งจะออกฤทธิ์ทำาให้หยุดการหายใจ และหัวใจหยุดเต้นในที่สุด การฉีดยา 
เริ่มแรกจะปล่อยยา Sodium Chloride เข้าไปให้หลับหรือหมดสติ จากนั้น 
จงึปลอ่ย Pancuroniumbromide ทำาใหก้ลา้มเนือ้ผอ่นคลาย ปอด กระบงัลม 
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หยุดการทำางาน และ Patassium Chloride ทำาให้หัวใจหยุดการทำางาน 
ตามลำาดับ

อนึ่ง การฉีดยาพิษให้ตาย ได้นำามาใช้ใน “การุณยฆาต (Euthanasia)” 
เพือ่ชว่ยบคุคลทีต่อ้งทนทกุขท์รมานจากโรคหรอือาการบาดเจบ็ทีร่กัษาไมห่าย 
ให้ตายโดยไม่ทรมานซึ่งต้องทำาโดยแพทย์ และต้องมีกฎหมายรับรองให้ทำาได ้
ในบางประเทศ เช่น เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น

คำาที่เกี่ยวข้อง DEATH PENALTY, DEATH SENTENCE, 
EUTHANASIA

 LIFE SENTENCE / โทษจำาคุกตลอดชีวิต LIFE IMPRISONMENT 
อัตราสูงสุดของโทษจำาคุกใช้กับความผิดที่รุนแรง เช่น ความผิดฐาน

ประทษุรา้ยตอ่พระมหากษตัรยิ ์ ฐานกบฏ วางเพลงิทำาใหม้คีนตาย และฆา่คน 
โดยเจตนา เป็นต้น

ในทางปฏิบัติโทษจำาคุกตลอดชีวิตอาจมีได้สองทาง คือ มีคำาพิพากษา 
ให้ลงโทษจำาคุกตลอดชีวิต หรืออาจเกิดจากการลดโทษ เปลี่ยนแปลงโทษ 
หรือมีการอภัยโทษจากโทษประหารชีวิตตามคำาพิพากษามาเป็นโทษจำาคุก
ตลอดชีวิต

บางประเทศ เชน่ สเปน โปรตเุกส และอกีหลายประเทศในอเมรกิาใต ้
ไดย้กเลกิโทษจำาคกุตลอดชวีติ เพราะเชือ่วา่ขดัตอ่สทิธขิัน้พืน้ฐานของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญ

คำาทีเ่กีย่วขอ้ง DEATH SENTENCE, DEATH PENALTY, CAPITAL 
PUNISHMENT)

 LIFE, THE RIGHT TO สิทธิในชีวิต
สิทธิขั้นพื้นฐานที่สำาคัญที่สุดต่อความเป็นมนุษย์ เพราะเป็นจุดเริ่มต้น 

ของการมีสิทธิอื่น ๆ ของมนุษย์ จึงเป็นศูนย์รวมของสิทธิมนุษยชนทั้งปวง
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ปรัชญาการเมืองเห็นว่าหน้าที่ของรัฐบาล คือ การปกปักษ์รักษาชีวิต 
ของพลเมือง อำานวยการให้เกิดความเป็นอิสรภาพของบุคคล และคุ้มครอง
ทรัพย์สินของบุคคล แนวคิดนี้นำามาสู่การเรียกร้องให้มีการจำากัดอำานาจรัฐ 
ในการพรากชวีติประชาชนพลเมอืงในรปูแบบตา่ง ๆ  เชน่ การเขน่ฆา่ประชาชน
โดยพลการ หรือจากการใช้อำานาจตามกฎหมายที่กดขี่ ตลอดจนเรียกร้อง 
ให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิต

สทิธใินชวีติมทีัง้ดา้นทีเ่ปน็ “อสิรภาพ (Freedom)” ทีร่ฐัตอ้งไมก่ระทำาการ
อนัเปน็การลดิรอนชวีติของบคุคล เชน่ รฐัไมส่งัหารเขน่ฆา่บคุคลตามอำาเภอใจ 
หรือการใช้กำาลังเกินความจำาเป็นของผู้บังคับใช้กฎหมายสังหารบุคคล 
ที่สงสัยว่ากระทำาความผิด และด้านที่เป็น “อำานาจเรียกร้อง (Entitlement)” 
ให้รัฐต้องกระทำาการโดยใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อปกป้องรักษาไม่ให้บุคคล 
เสียชีวิต เช่น การป้องกันอาชญากรรมและอุบัติเหตุ รวมทั้งการจัดหา 
หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำานวยต่อการ 
ดำารงชีวิต การมีโครงการสาธารณะเพื่อป้องกันภัยพิบัติ ทุพภิกขภัย 
และการป้องกันการขัดแย้งที่จะนำาไปสู่การสู้รบที่อาจเป็นเหตุให้ประชาชน
เสียชีวิต

รูปแบบหนึ่งที่สะท้อนพันธะหน้าที่ในการเคารพสิทธิในชีวิตของบุคคล 
ก็คือ การบัญญัติรับรองสิทธินี้ไว้ในรัฐธรรมนูญกำาหนดให้การพรากชีวิต
บุคคลอื่นเป็นความผิดอาญา และกำาหนดการเยียวยาความเสียหาย 
โดยกฎหมายแพ่งหรือกฎหมายมหาชน

สทิธใินชวีติเปน็สทิธทิีไ่มอ่าจระงบัชัว่คราวหรอืเพกิถอนได ้แมใ้นยามทีร่ฐั 
ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตราสารสิทธิมนุษยชนระดับระหว่างประเทศ 
และระดับภูมิภาคทุกภูมิภาคได้ให้ความสำาคัญกับสิทธิในชีวิตไว้ในลำาดับต้น ๆ  
เช่น กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(ข้อ 6)  อนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นมูลฐาน (ข้อ 2)  
อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างรัฐอเมริกา (ข้อ 4) และอนุสัญญาแอฟริกา
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชน (ข้อ 4)

ปัญหาทางจริยศาสตร์เกี่ยวกับสิทธิในชีวิตทำาให้ขอบเขตของสิทธิ 
ในชีวิตยังไม่ชัดเจนในบางประเด็น เช่น ปัญหาเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต 
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(ด ูDEATH PENALTY) การทำาแทง้ และการการณุยฆาต (ด ูEUTHANASIA) 
เป็นต้น

MAASTRICHT GUIDELINES   ข้อแนะนำาแห่งมาสทริคท์
เอกสารที่จัดทำาขึ้นโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนระหว่าง

ประเทศที่มขีึน้ใน ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540) ทีม่หาวทิยาลยัมาสทริคท ์ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ เกี่ยวกับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อเสนอ
แนวทางให้กับรัฐต่าง ๆ ในการนำาหลักการแห่งลิมเบิร์ก (ดู LIMBURG 
PRINCIPLES) มาปรับใช้โดยรัฐ เพื่อให้บรรลุพันธะหน้าที่ตามกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ข้อแนะนำาแห่งมาสทริคท์ได้ย้ำาถึงความสำาคัญของสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สงัคม และวฒันธรรมทีม่ตีอ่สงัคมโลก โดยชีว้า่ การละเลย ไมเ่ขา้ใจ ไมไ่ดต้ระหนกั 
อยา่งเพยีงพอในความสำาคญัของสทิธดิา้นนี ้ทำาใหส้งัคมโลกไมส่ามารถบรรลถุงึ 
เป้าหมายที่สำาคัญของการพัฒนาประชากรของโลก จึงเกิดมีความเหลื่อมล้ำา 
อย่างมากในด้านเศรษฐกิจ เช่น ความยากจนที่มีอย่างทั่วไป ความร่ำารวย 
ที่กระจุกตัวในกลุ่มคนเพียงบางกลุ่ม เป็นต้น

ข้อแนะนำาแห่งมาสทริคท์กำาหนดกรอบพันธะหน้าที่ของรัฐตามกติกา
ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม เปน็สามดา้น 
คอื การเคารพสทิธ ิ(Respect) การปกปอ้งคุม้ครอง (Protect) และการทำาให ้
เกิดขึ้นจริง (Fulfil) โดยรัฐจะต้องดำาเนินมาตรการต่าง ๆ ให้บรรลุหน้าที่
ทั้งสามด้าน 

หลกัการสำาคญัในขอ้แนะนำานี ้คอื พนัธกรณใีนการดำาเนนิการ (Obligation 
of Conduct) และพนัธกรณใีนผลสำาเรจ็หรอืผลลพัธ ์(Obligation of Result) 
รัฐจะต้องดำาเนินการโดยมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อทำาให้บรรลุถึงการมีสิทธิ 
และสามารถวัดผลได้โดยมีการกำาหนดเป้าหมาย และประเมินผลจากความ
สำาเร็จเทียบกับเป้าหมาย

ขอ้แนะนำาแหง่มาสทรคิทย์งัไดอ้ธบิายขอ้ขดัขอ้งทีร่ฐัมกัอา้งวา่ขาดแคลน
ทรัพยากร มีทรัพยากรอย่างจำากัด อย่างไรก็ตามการขาดแคลนทรัพยากร 



143

ไม่ใช่ปัญหาหลักของการดำาเนินพันธกรณีที่ไม่สามารถบรรลุผลขั้นต่ำาได้ 
เพราะมีรัฐที่ขาดแคลนทรัพยากรมากกว่าโดยเปรียบเทียบยังสามารถ 
ดำาเนินการให้บรรลุผลได้

MAGNA CARTA (Latin) มักนา คาร์ตา / มหากฎบัตร
คำานีเ้ปน็ภาษาละตนิ แปลเปน็ภาษาองักฤษวา่ “Great Charter” บางทกีใ็ช ้

“magna carta libertatum” หรอื “มหากฎบตัรแหง่เสรภีาพ (Great Charter 
of Liberties)”

เอกสารทางกฎหมายทีพ่ระเจา้จอหน์แหง่องักฤษทรงทำาขึน้ใน ค.ศ. 1215 
(พ.ศ. 1758) ที่เป็นผลจากการบังคับของบรรดาขุนนางและบาทหลวง 
เพือ่จำากดัการใชพ้ระราชอำานาจของพระองคโ์ดยการประกาศใหส้ทิธเิสรภีาพ
ขั้นพื้นฐานบางประการแก่ราษฎร เอกสารนี้ต่อมามีการแก้ไขเพิ่มเติมอีก 
หลายครั้ง และใช้เป็นกรอบในการปกครองประเทศอังกฤษ 

เนือ้หาของมกันา คารต์า มหีกสบิสามขอ้ (Clauses) แบง่ไดเ้ปน็เกา้กลุม่ 
เนือ้หาของกลุม่ทีส่ำาคญั เชน่ การรบัรองเสรภีาพของศาสนจกัร สทิธขิองขนุนาง 
ในการถือครองที่ดินในระบบฟิวดัล และความสัมพันธ์ของ “ข้าติดที่ดิน” 
สทิธเิสรภีาพในการเดนิทางของพอ่คา้และเสรภีาพในการทำาการคา้ การรบัรอง 
สิทธิเสรีภาพของบุคคลและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ถูกต้อง 
ตามหลักกฎหมาย เช่น การลงโทษบุคคลจะต้องทำาตามกฎหมาย และห้าม
การเก็บภาษีตามอำาเภอใจ เป็นต้น

ปจัจบุนัความสำาคญัของมกันา คารต์าทางกฎหมายในประเทศองักฤษ 
ลดความสำาคญัลงเนือ่งจากไดเ้ปลีย่นการปกครองมาเปน็ระบบรฐัสภา แตย่งัคง 
เป็นสัญลักษณ์ของการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประกันโดยกษัตริย์ในยุค
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่ถือว่ากษัตริย์มีอำานาจเด็ดขาดในการบริหาร 
แผ่นดิน

ในทางประวตัศิาสตรแ์ละการเมอืง มกันา คารต์าถอืวา่เปน็รฐัธรรมนญู
ฉบับแรกของโลก
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คำาที่เกี่ยวข้อง ENGLISH BILL OF RIGHTS, VIRGINIA 
DECLARATION OF RIGHTS, CONSTITUTION, FRENCH 
REVOLUTION, AMERICAN REVOLUTION, GLORIOUS 
REVOLUTION, UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN 
RIGHTS, NATURAL RIGHTS

 MASS EXODUS การอพยพหลั่งไหล
  ของประชากรจำานวนมาก

วลนีีใ้นความหมายทัว่ไป หมายถงึ การออกเดนิทางของผูค้นจำานวนมาก
พร้อม ๆ กัน  ในคัมภีร์ทางศาสนาคริสต์ หมายถึง การเดินทางของชาวยิว 
จากดินแดนอียิปต์สู่ปาเลสไตน์ที่นำาโดยโมเสส

ในความหมายของสิทธิมนุษยชน หมายถึง การอพยพหลั่งไหล 
ของประชากรจำานวนมากที่เดินทางพร้อมกัน ไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์ในการ
อพยพช่วงสั้น ๆ หรือเป็นการย้ายถิ่นฐานถาวรก็ตาม และไม่ว่าการอพยพ
หลั่งไหลนั้นจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม เช่น การหลบหนีจากการสู้รบ การถูก
ข่มเหงรังควานทางเชื้อชาติ ศาสนา อุดมการณ์ทางการเมือง หรือเนื่องจาก
ความยากจนแร้นแค้น

การอพยพหลั่งไหลของประชากรจำานวนมาก มีความหมายที่แตกต่าง 
จากคำาว่า “การลี้ภัย” (ดู “ผู้ลี้ภัย REFUGEE”) เนื่องจากการลี้ภัย หมายถึง 
ผู้ที่ต้องการออกจากประเทศของตนหรือถูกบีบบังคับให้ออกจากประเทศ 
ของตน เนือ่งจากถกูรงัควานเพราะเหตทุางเชือ้ชาต ิศาสนา สญัชาต ิสมาชกิ
ภาพสังคม หรือความคิดที่แตกต่างทางการเมือง ซึ่งส่งผลให้บุคคลเหล่านี้ 
ไมส่ามารถ หรอืไมส่มคัรใจทีจ่ะกลบัไปประเทศของตน ความแตกตา่งทีช่ดัเจน
ระหว่างผู้ลี้ภัยกับผู้เดินทางอพยพหลั่งไหลจำานวนมาก คือ ผู้อพยพหลั่งไหล
ยังคงได้รับความคุ้มครองในประเทศของตน
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 MEDICAL TREATMENT, สิทธิ
 THE RIGHT TO ในการรักษาพยาบาล

สทิธขิัน้พืน้ฐานประการหนึง่ของมนษุยซ์ึง่สมัพนัธก์บัสทิธมินษุยชนอืน่ ๆ  
เช่น สิทธิในชีวิต สิทธิในสุขภาพ เป็นต้น สิทธินี้มีทั้งด้านที่เป็นเสรีภาพ 
และด้านที่เป็นอำานาจ ในด้านเสรีภาพ หมายถึง บุคคลสามารถที่จะแสวงหา 
การบริการทางการแพทย์รวมถึงจิตแพทย์ตามความต้องการ ในด้านอำานาจ
เป็นสิทธิเรียกร้องให้รัฐต้องมีมาตรการด้านต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลสามารถ 
เข้าถึง (Accessible) การบริการทางการแพทย์และพยาบาลที่มีคุณภาพ 
ที่ยอมรับได้ (Acceptable Quality) มีราคาที่เหมาะสมที่บุคคลทั่วไปสามารถ 
จ่ายได้ (Affordable Price)

ภายใต้หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชน รัฐมีพันธะหน้าที่สามด้านในการ
คุ้มครองสิทธิในการรักษาพยาบาล คือ 

• หนา้ทีใ่นการเคารพ (Duty to Respect) รฐัจะตอ้งมกีฎหมายรบัรอง
เสรภีาพของบคุคลทีจ่ะแสวงหาการบรกิารทางการแพทย ์ซึง่รวมถงึ
บคุคลทีอ่ยูใ่นกลุม่ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ เชน่ ผูถ้กูควบคมุตวัโดยรฐั 
เชน่ ผูต้อ้งหา หรอืคนปว่ยโรคจติ รฐัจะตอ้งไมจ่ำากดัเสรภีาพของบคุคล 
ในการเลอืกเขา้รบับรกิารทางการแพทย ์เชน่ กำาหนดใหเ้ขา้รบัการรกัษา 
พยาบาลตามที่รัฐกำาหนดโดยไม่มีเงื่อนไข

• หน้าที่ในการปกป้องคุ้มครอง (Duty to Protect) รัฐจะต้องออก
กฎระเบียบและมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลสามารถได้รับการ
บริการทางการแพทย์ที่เข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
เชน่ การออกใบอนญุาตสถานพยาบาลโดยคำานงึถงึความครอบคลมุ
ถึงพื้นที่ต่าง ๆ การมีประมวลแนวทางปฏิบัติที่ดีสำาหรับผู้ให้บริการ
ทางการแพทยแ์ละพยาบาล มาตรฐานความปลอดภยัของเครือ่งมอื 
แพทย ์ควบคมุคณุภาพของแพทย ์พยาบาล เชน่ มรีะบบใบอนญุาต 
ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล รวมถึงป้องกันการโฆษณา 
ที่ไม่เป็นธรรมและการป้องกันไม่ให้ธุรกิจบริการทางการแพทย์ 
เอารัดเอาเปรียบผู้เข้ารับบริการ เป็นต้น



146

• หน้าที่ในการทำาให้บรรลุการมีสิทธิ (Duty to Fulfil) รัฐจะต้อง
จดัสรรทรพัยากรอยา่งพอเพยีง เพือ่ทำาใหม้บีคุลากรทางการแพทย ์
พยาบาล สิ่งจำาเป็นสำาหรับการรักษาพยาบาล เช่น โรงพยาบาล 
เครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์ ยารักษาโรค รวมถึงการศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับการแพทย์ เพื่อทำาให้สิทธิในการรักษาพยาบาลเป็นจริง
ได้ โดยเฉพาะต้องคำานึงถึงความต้องการแพทย์และพยาบาล 
ของบุคคลในกลุ่มพิเศษที่มีความยากลำาบากในการเข้าถึงแพทย์ 
และพยาบาล เช่น คนยากจน คนไม่มีสัญชาติ นักโทษ ผู้ถูก 
ควบคุมตัว และคนพิการ เป็นต้น

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (ค.ศ. 2007) 
รับรองสิทธินี้ไว้ในมาตรา 51 ว่า 

 “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุข 
ที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษา
พยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”

MENTALY ILL    ผู้ป่วยทางจิต / ผู้ป่วยจิตเวช
บุคคลที่เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ หรือสภาวะทางจิตผิดปกติ ส่งผลให้

แสดงพฤติกรรมหรือความคิดที่แปลกประหลาด จนไม่สามารถดำาเนินชีวิต
ตามปกติได้ ความเจ็บป่วยทางจิตอาจเกิดจากโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
หรือจากประสบการณ์ชีวิตที่เลวร้ายจึงส่งผลต่อจิต 

ผูป้ว่ยทางจติ / ผูป้ว่ยจติเวช มกัหยอ่นความสามารถ หรอืขาดโอกาส 
ในการใชส้ทิธ ิหรอืไดร้บัประโยชนจ์ากสทิธ ินอกจากนัน้ผูป้ว่ยทางจติ / ผูป้ว่ย 
ทางจติเวชถกูจดัอยูใ่นกลุม่เสีย่งตอ่การละเมดิสทิธมินษุยชนซึง่อาจกระทำาโดย
บคุคลทีใ่กลช้ดิ หรอืบคุลากรในสถาบนัทีด่แูลรกัษาผูป้ว่ยทางจติ / ผูป้ว่ยจติเวช 
เช่น อาจเสี่ยงต่อการถูกละเมิดทางเพศ ถูกคุมขังโดยพลการ ถูกทำาร้าย
ร่างกาย ถูกทรมาน ได้รับการปฏิบัติที่เป็นการลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
หรือตกเป็นเครื่องมือทดลองทางการแพทย์ในมนุษย์โดยที่ตนไม่ได้ให้ 
ความยินยอมอีกด้วย
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กฎหมายแพง่และกฎหมายอาญามบีทบญัญตัพิเิศษทีใ่ชก้บัผูป้ว่ยทางจติ / 
ผูป้ว่ยจติเวช เชน่ ตามกฎหมายแพง่ บคุคลวกิลจรติหรอืสตฟิัน่เฟอืนจนถงึขัน้
จัดการงานไม่ได้ จะต้องอยู่ในความดูแลของบุคคลอื่นและไม่สามารถใช้สิทธิ
ที่พึงมีดังเช่นคนทั่วไปได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของบุคคลนั้น 
และปอ้งกนัความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้กบับคุคลอืน่ โดยกำาหนดใหบ้คุคลทีด่แูล 
ผู้ป่วยทางจิตสามารถขอให้ศาลตั้งตนเองเป็นผู้จัดการเกี่ยวกับนิติกรรม 
หรือให้ความยินยอมแก่ผู้ป่วยจิตเวชได้

ในเรือ่งความรบัผดิทางอาญาถา้ผูก้ระทำาความผดิในขณะนัน้ไมส่ามารถ 
รู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เพราะจิตบกพร่อง โรคจิต หรือ
จิตฟั่นเฟือน กฎหมายจะยกเว้นโทษให้ แต่ถ้าศาลเห็นว่าการปล่อยตัวผู้เป็น 
โรคจติไป  จะเปน็การไมป่ลอดภยัตอ่ประชาชน  ศาลจะสัง่ใหส้ง่ตวัไปควบคมุไว ้
ในสถานพยาบาลก็ได้

ในชัน้สอบสวนของเจา้พนกังาน ถา้ปรากฏวา่ผูก้ระทำาความผดิเปน็ผูท้ีม่ ี
ความผดิปกตทิางจติ ไมอ่ยูใ่นสภาพทีจ่ะตอ่สูค้ดไีด ้พนกังานสอบสวนจะตอ้ง
ส่งตัวให้แพทย์ตรวจและทำาการบำาบัดรักษาก่อนจนกว่าจะต่อสู้คดีได้

MILITARY COURT / COURT MARTIAL   ศาลทหาร
องคก์รตลุาการทีม่อีำานาจหนา้ทีใ่นการพจิารณาพพิากษาคดทีีผู่ก้ระทำา

ผิดกฎหมายทหาร หรือกฎหมายอาญาอื่นในคดี ซึ่งผู้กระทำาเป็นบุคคลที่อยู่
ในอำานาจของศาลทหารในขณะกระทำาความผิด ตลอดจนมีอำานาจสั่งลงโทษ
บคุคลทีก่ระทำาความผดิฐานละเมดิอำานาจศาลทหารดว้ย ผูพ้พิากษาศาลทหาร
เรียกว่า “ตุลาการพระธรรมนูญ”

ผู้มีสิทธิฟ้องคดีในศาลทหาร ได้แก่

1. อัยการทหาร

2. ผู้เสียหาย ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอำานาจศาลทหาร

กระบวนการพจิารณาในศาลทหารเปน็ไปตามพระราชบญัญตัธิรรมนญู 
ศาลทหาร พ.ศ. 2498 (ค.ศ. 1955) โดยกำาหนดให้มีนายทหารหนึ่งคนเข้าร่วม 
เปน็องคค์ณะในการพจิารณาคดกีบัตลุาการพระธรรมนญูดว้ยเสมอ และในการ 
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บังคับคดีเมื่อศาลทหารพิพากษาลงโทษจำาเลยแล้วจะไม่ออกหมายไปยัง 
เรือนจำาแต่จะออกหมายแจ้งไปให้ผู้บังคับบัญชาทหารทราบและสั่งลงโทษ 
จำาเลย

ศาลทหารบางครั้งเรียกว่า COURT OF CHIVALRY

MILITARY JUNTA  รัฐบาลทหาร/ คณะผู้เผด็จการทหาร
คำาวา่ junta มาจากภาษาสเปน แปลวา่ คณะกรรมการ (Committee) 

รูปแบบรัฐบาลที่คณะผู้บริหารประเทศได้อำานาจมาจากการใช้อำานาจ 
ทางทหารทำารัฐประหารยึดอำานาจจากรัฐบาลเดิม คณะผู้บริหารในรัฐบาล 
ประกอบดว้ย ผูน้ำาทหารทีม่อีำานาจ ซึง่อาจจะมพีลเรอืนเขา้รว่มในคณะบรหิารดว้ย 
ก็ได้ รัฐบาลทหารมักจะใช้อำานาจปกครองอย่างเบ็ดเสร็จ ทั้งในด้าน 
นิติบัญญัติและบริหาร ในบางกรณีอาจใช้อำานาจทหารแทรกแซง หรือชี้นำา 
ฝ่ายตุลาการ 

การปกครองแบบรัฐบาลทหาร มักจะมีการจำากัดสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนหลายด้าน โดยเฉพาะเสรีภาพในการแสดงความเห็น การชุมนุม 
การรวมกลุ่มสมาคม เสรีภาพของสื่อมวลชน และมักจะควบคุมเศรษฐกิจ
และการเมืองอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาอำานาจของคณะผู้บริหารประเทศไว้ 
ดังนั้นในบางครั้งจึงเรียกระบอบการปกครองรัฐบาลทหารที่เป็นเผด็จการว่า 
“เผด็จการทหาร (Military Dictatorship)”

รัฐบาลทหารมาจากการใช้กำาลังยึดอำานาจ ดังนั้นจึงไม่ได้เป็นตัวแทน 
ของประชาชนทีแ่ทจ้รงิ จงึขดักบัหลกัการสทิธมินษุยชนทีใ่หค้วามสำาคญักบัสทิธ ิ
ของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกผู้แทนจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งเป็น 
กระบวนการในการมีส่วนร่วมในการบริหารสาธารณะที่ได้รับการรับรอง 
โดยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 21 และกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 26

คำาที่เกี่ยวข้อง  FASCISM  TOTALITARIANISM
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 MINISTERIAL REGULATION กฎกระทรวง
กฎหมายที่ตราขึ้นและประกาศใช้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

โดยอาศัยอำานาจตามพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายที่มีฐานะเทียบเท่า 
พระราชบญัญตั ิเชน่ ประมวลกฎหมาย พระราชกำาหนด กฎกระทรวงจะตอ้ง
ไม่ขัดกับบทกฎหมายใด ๆ ทั้งนี้ศาลมีอำานาจในการพิจารณากฎกระทรวงว่า
ขัดต่อกฎหมายหรือไม่ หากขัดต่อกฎหมาย ก็ไม่สามารถใช้บังคับได้

ในการตรากฎกระทรวง รัฐมนตรีวา่การกระทรวง ผูร้ักษาอำานาจตาม 
พระราชบัญญัติหรือพระราชกำาหนด เป็นผู้เสนอร่างกฎกระทรวงต่อ 
คณะรฐัมนตร ีเมือ่คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบแลว้ ใหร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวงนัน้ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา บังคับใช้เป็นกฎหมาย

 MIRANDA RULE หลักการมิแรนด้า
หลกักฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาของประเทศสหรฐัอเมรกิาเกีย่วกบั 

การรบัฟงัพยานหลกัฐานและการนำาพยานเขา้สบืในคดอีาญา ซึง่มวีตัถปุระสงค์
เพือ่คุม้ครองสทิธขิองผูถ้กูจบักมุ โดยกำาหนดใหเ้จา้พนกังานจะตอ้งแจง้ขอ้หา 
ที่จับกุมและแจ้งสิทธิในคดีอาญาต่อบุคคลในขณะจับกุม เพื่อให้ทราบว่า 
บุคคลนั้น มีสิทธิใดบ้าง สิทธิเหล่านั้น เช่น สิทธิที่จะไม่ให้การถ้าผู้ถูก
จับกุมให้การ คำาให้การนั้นสามารถใช้เป็นหลักฐานในคดีได้ สิทธิในการพบ 
และปรกึษาทนายความ ถา้ผูถ้กูจบักมุไมม่ทีนายความ และผูถ้กูจบักมุตอ้งการ
มีทนาย รัฐจะจัดหาให้ 

หลักการมิแรนด้าเกิดขึ้นจากคำาพิพากษาศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา 
ในคดทีีน่ายมแิรนดา้ฟอ้งมลรฐัอรโิซนา่ (Miranda v. Arizona) ซึง่ศาลสงูสดุ 
ตัดสินว่าการที่เจ้าพนักงานไม่แจ้งสิทธิแก่ผู้ถูกจับกุมนั้น เป็นการกระทำาที่ผิด
กฎหมายรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาในเรื่องสิทธิในการรับทราบข้อกล่าวหา
ตามรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทที่ห้า (The Fifth 
Amendment) และสิทธิในการพบและปรึกษาทนายความ ตามบทบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมบทที่หก (The Sixth Amendment)
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ถ้าเจ้าพนักงานไม่ได้แจ้งสิทธิแก่ผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมตามหลักการ 
มิแรนด้า ในการพิจารณาดำาเนินคดีนั้นจำาเลยสามารถยกขึ้นเป็นข้อ 
ต่อสู้ได้ เพื่อขอศาลแจ้งคณะลูกขุนไม่ให้ใช้เป็นพยานหลักฐานในการตัดสิน
ความผิด

คำาที่เกี่ยวข้อง THE RIGHT OF THE ACCUSED, THE RIGHT 
TO SILENCE, SELF – INCRIMINATION

 MISCARRIAGE ความผิดพลาดในการดำาเนิน
 OF JUSTICE กระบวนการยุติธรรม

แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาที่เห็นว่าความผิดพลาด 
ในการดำาเนนิกระบวนการยตุธิรรมอาจเกดิขึน้ไดท้กุขัน้ตอน ถา้มคีวามผดิพลาดขึน้ 
ผูเ้สยีหายมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการพจิารณาคดใีหม ่และไดร้บัคา่ชดเชยความเสยีหาย 
จากกระบวนการยุติธรรมที่ผิดพลาดนั้นไม่ว่าในชั้นพนักงานสอบสวน เช่น 
การที่ผู้เสียหาย หรือพนักงานสอบสวนสร้างพยานเท็จเพื่อปรักปรำาผู้ต้องหา 
หรือในชั้นศาลที่อาจวินิจฉัยผิดพลาด ทั้งนี้เพราะผู้พิพากษามิได้รู้เห็น 
การกระทำาของจำาเลย แต่การวินิจฉัยของศาลเกิดจากการฟังพยานหลักฐาน
ที่คู่ความนำามาแสดงต่อศาล

เจตนารมย์ของกระบวนการยุติธรรม คือ การค้นหาความจริงเพื่อนำา 
ตัวบุคคลที่ทำาผิดมาลงโทษ กระบวนการทั้งหมดเป็นการกระทำาโดยรัฐ 
การที่บุคคลที่ตกเป็นผู้ต้องหา จำาเลย หรือนักโทษอาจต้องเสียหายจากการ
สูญเสียเสรีภาพ หรือชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัย  ดังนั้นรัฐต้องมี 
มาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่บริสุทธิ์ต้องได้รับความเสียหาย 
จากกระบวนการที่ผิดพลาดของรัฐ และจะต้องแก้ไขความผิดพลาดโดยการ
รื้อฟื้นคดี หรือชดใช้ความเสียหายแล้วแต่กรณี

หลกักฎหมายอาญากำาหนดวา่ บคุคลทีถ่กูศาลพพิากษาวา่กระทำาความผดิ 
โดยกระบวนการที่ไม่ชอบ สามารถที่จะขอรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาคดีใหม่ได้ 
(ดู REVIEW OF A CRIMINAL JUDGEMENT) กรณีที่ความผิดพลาด 
ในกระบวนการยุติธรรมเกิดขึ้นในชั้นพนักงานสอบสวน จำาเลยที่ถูกจับกุม
ควบคุมตัวสามารถได้รับค่าทดแทนความเสียหายได้
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กฎหมายไทยได้บัญญัติรับรองสิทธิดังกล่าวไว้ดังนี้ 

• การยกคดขีึน้พจิารณาใหม ่กฎหมายรองรบัไวเ้ปน็การเฉพาะหากได้
ดำาเนนิการตามวธิกีารและพจิารณาคดใีหมแ่ลว้พบวา่ผูท้ีถ่กูพพิากษา
ลงโทษเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ย่อมได้คืนสิทธิต่าง ๆ บรรดาที่เสียไปคืนมา 
เท่าที่ตามความเป็นจริงจะสามารถคืนมาได้

• การแก้ไขเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายที่ถูกคุมขังระหว่าง
พิจารณาภายหลังพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ มีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายดังนี้

ก) ค่าทดแทนการถูกคุมขังให้คำานวณจากจำานวนวันที่ถูกคุมขัง 
ในอัตราที่กำาหนดไว้สำาหรับการกักขังแทนค่าปรับตามประมวล
กฎหมายอาญา 

ข) คา่ใชจ้า่ยทีจ่ำาเปน็ในการรกัษาพยาบาลรวมทัง้คา่ฟืน้ฟสูมรรถภาพ
ทางร่างกายและจิตใจหากความเจ็บป่วยของจำาเลยเป็นผล
โดยตรงจากการถูกดำาเนินคดี

ค) ค่าทดแทนกรณีจำาเลยถึงแก่ความตายและความตายนั้น 
เป็นผลโดยตรงจากการถูกดำาเนินคดีจำานวนไม่เกินที่กำาหนด 
ในกฎกระทรวง

ง) ค่าขาดประโยชน์ทำามาหาได้ระหว่างถูกดำาเนินคดี  

จ) ค่าใช้จ่ายที่จำาเป็นในการดำาเนินคดี

 MODERN FORMS  รูปแบบใหม่ของสภาวะ
 OF SLAVERY / การเป็นทาส /
 CONTEMPORARY FORMS รูปแบบร่วมสมัย
 OF SLAVERY ของการเป็นทาส

สถานภาพทางสังคม หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญาที่ทำาให้บุคคลนั้น 
ตกอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถกำาหนดตัดสินใจชะตากรรมของตนได้เอง 
และต้องยอมรับสภาพที่ถูกบังคับ หรือถูกแสวงประโยชน์จากร่างกาย 
หรอืแรงงาน หรอืถกูซือ้ หรอืขายเยีย่งทรพัยส์นิ หรอืสภาพบคุคลทีถ่กูบงัคบั
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ใช้แรงงานอย่างไร้มนุษยธรรม ซึ่งแตกต่างจากการเป็นทาสรูปแบบเดิมที่ม ี
การรับรองโดยกฎหมาย (ดู SLAVERY)

สมาคมต่อต้ านการค้ าทาสสากล (ดู  ANTI -SLAVERY 
INTERNATIONAL) ซึ่งเป็นองค์การของภาคเอกชนแห่งแรกที่กำาเนิดขึ้น 
เพื่อรณรงค์ให้ยุติการมีทาส ระบุว่ารูปแบบใหม่ของสภาวะการเป็นทาส / 
รูปแบบร่วมสมัยของการเป็นทาสในลักษณะต่อไปนี้

• แรงงานติดหนี้ (Debt Bonded Labour) เนื่องจากการที่บุคคล 
ตกเป็นเหยื่อของการกู้ยืมเงินที่มักเป็นสัญญาที่ขูดรีด หรือกลโกง
เมื่อไม่สามารถชำาระหนี้ได้ ลูกหนี้จะถูกบังคับให้ทำางานนานอย่าง
ไร้มนุษยธรรม เช่น ทำางานวันละหลายชั่วโมงติดต่อกันแบบไม่มี
วันหยุด โดยได้รับค่าตอบแทนเพียงอาหารและที่พักพอยังชีพ 
เช่น แรงงานต่างด้าวที่ต้องจ่ายค่านายหน้าในการเข้าประเทศ 
แรงงานเหล่านี้แทบจะไม่มีโอกาสจะชำาระหนี้ที่ยืมมาได้หมด 
และหนี้สินเหล่านี้ อาจตกทอดต่อไปยังลูกหลานพร้อมกับสภาวะ
การเป็นทาส

• แรงงานทีถ่กูบงัคบั (Forced Labour) เกดิขึน้กบับคุคลทีถ่กูรฐับาล 
พรรคการเมือง หรือคนธรรมดาบังคับให้ทำางาน ซึ่งส่วนใหญ่ 
จะตกอยู่ภายใต้การขู่เข็ญว่าจะใช้กำาลัง หรือการลงโทษอื่น ๆ

• แรงงานเด็ก (Child Labour) สภาวะที่เด็กถูกบังคับใช้แรงงาน 
หรือต้องทำางานในสภาวะที่ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
หรือเป็นอันตราย ซึ่งต้องทำางานเต็มเวลา ทำาให้ไม่มีโอกาสได้รับ
การศึกษาและนันทนาการที่จำาเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

• การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (Sexual Exploitation 
of Children) เช่น การให้เด็กค้าประเวณี การใช้เด็กในสื่อลามก 
และการค้าเด็ก ซึ่งเด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่จะถูกลักพาตัว ซื้อขาย 
หรือบังคับให้เข้าสู่ตลาดบริการทางเพศ

• การค้ามนุษย์ (Human Trafficking) อันได้แก่การซื้อขายมนุษย ์
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหญิงและเด็ก เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
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ด้วยการใช้กำาลังและการหลอกลวง แรงงานหญิงย้ายถิ่น 
จะตกเป็นเหยื่อของการใช้เล่ห์เหลี่ยมเพื่อนำาไปสู่การบังคับ 
ค้าประเวณี หรือการบังคับใช้งาน

• การแต่งงานในวัยเยาว์ หรือโดยการบังคับ (Forced Marriage) 
โดยที่หญิงและเด็กถูกบังคับให้แต่งงานโดยไม่มีทางเลือก 
และนำาไปสู่การบังคับให้ใช้ชีวิตเยี่ยงทาส ควบคู่ไปกับการตกเป็น
เหยื่อของการใช้ความรุนแรงทางร่างกาย

ทาสจากวัฒนธรรมดั้งเดิม หรือทาสจากการถูกซื้อขาย เป็นการขาย 
และซื้อบุคคลที่ส่วนใหญ่ถูกลักพาตัวมาจากบ้าน แล้วเป็นมรดกสืบทอดกัน 
ต่อมาหรือยกเป็นทรัพย์สินแก่ผู้อื่น

 MONTESQUIEU,  ชาร์ล หลุยส์
 CHARLES LOUIS เดอ เซอกงดา
  DE SECONDAT มงเตสกิเออ

นกัปรชัญาการเมอืงและนกัประวตัศิาสตรช์าวฝรัง่เศส มชีวีติอยูใ่นชว่ง 
ค.ศ. 1689 - 1755 (พ.ศ. 2232 - 2298) ซึง่เปน็ผูเ้สนอแนวคดิวา่ดว้ยการแบง่แยก 
อำานาจอธิปไตยในการปกครอง

งานเขียนที่มีชื่อของมงเตสกิเออ คือ “Spirit of Laws” (เจตนารมณ์ 
ของกฎหมาย) ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกใน ค.ศ. 1748 (พ.ศ. 2391) กล่าวถึง 
การแบง่แยกอำานาจในระบอบการปกครองทีเ่สรนีัน้ ถา้หากปราศจากการถว่งดลุ 
อำานาจกันระหว่างอำานาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ เสรีภาพ 
อยา่งแทจ้รงิของบคุคลกจ็ะไมเ่กดิขึน้ การถว่งดลุอำานาจจะเปน็การตรวจสอบ
เพื่อการป้องกันการใช้อำานาจในทางที่ผิด 

มงเตสกเิออเหน็วา่ผูท้ีม่อีำานาจมแีนวโนม้ทีจ่ะนำาอำานาจไปใชใ้นทางทีผ่ดิ 
และมกัจะออกระเบยีบ กฎหมาย ทีไ่มม่เีหตผุลซึง่ไมเ่พยีงแตก่ระทบตอ่ความมัน่คง
ปลอดภยั เสรภีาพ และผลประโยชนข์องพลเมอืงเทา่นัน้ แตย่งักระทบผลประโยชน ์
และข้อได้เปรียบในการแข่งขันของรัฐด้วย
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แนวคดิการเมอืงเสรนียิมและหลกัการตรวจสอบและการถว่งดลุอำานาจ
ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรก และต่อมา 
แนวคิดนี้ได้แผ่ขยายไปทั่วโลก

คำาที่เกี่ยวข้อง DISSOLUTION OF POWER, AMERICAN 
CONSTITUTION, DECLARATION ON THE RIGHTS OF MAN 
AND OF CITIZENS

MULE    ผู้ลักลอบขนของผิดกฎหมายข้ามประเทศ
บุคคลที่ลักลอบขนของผิดกฎหมายที่ทำาโดยการนำามากับตัว โดยการ

ซุกซ่อนไว้ในสัมภาระการเดินทาง เสื้อผ้า หรือในร่างกาย ซึ่งมักทำาครั้งละ 
จำานวนหรือปริมาณไม่มาก อันเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการลักลอบขนของ 
ข้ามประเทศ โดยบุคคลที่ขนของนั้นอาจตั้งใจทำา หรือถูกบังคับ หรือถูก
หลอกลวงให้ทำา

ในกรณทีีเ่ปน็การขนยาเสพตดิเรยีกวา่ “Drug Mule” หรอื “Easter Egg” 
วธิกีารหนึง่ทีน่ยิมทำา คอื การบรรจยุาเสพตดิในวสัดทุีท่ำาจากยาง (เชน่ ถงุยาง 
อนามัย) แล้วกลืนลงในท้อง หรือสอดไว้ในอวัยวะเพศหญิง 

คำาที่เกี่ยวข้อง  HUMAN TRAFFICKING

 NATIONALITY สัญชาติ
สถานะทางกฎหมายที่กำาหนดความสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่

ระหว่างบุคคลกับรัฐ ภายใต้หลักกฎหมายการที่บุคคลมีสัญชาติของรัฐใด 
ย่อมทำาให้บุคคลนั้น ได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิจากรัฐที่ตนเองมีสัญชาติ 
ไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ที่ใด ในทางกลับกันบุคคลนั้นก็จะมีหน้าที่ต่อรัฐ เช่น 
การเคารพกฎหมายของรัฐ หรือพันธะหน้าที่อื่นที่ก่อขึ้นโดยรัฐ เป็นต้น

ในดา้นสทิธปิระโยชน ์รฐัมหีนา้ทีใ่นการคุม้ครองบคุคล รวมถงึการจดัหา
สิ่งจำาเป็นต่าง ๆ ในฐานะที่บุคคลนั้นเป็นพลเมืองของรัฐ ปกติรัฐจะกำาหนด 
สิทธิประโยชน์ให้เฉพาะแต่บุคคลที่มีสัญชาติของตนเอง เช่น การคุ้มครอง 
ทางการทูต (Diplomatic Protection) การให้สวัสดิการสังคม (Welfare) 
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เป็นต้น การที่บุคคลไม่มีสัญชาติใดทำาให้มีสถานะเป็นคนไร้สัญชาติ หรือคน
ไร้รัฐ (Stateless Person) ซึ่งทำาให้ไม่ได้รับการคุ้มครองจากรัฐ

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 15 กำาหนดว่า “บุคคลมีสิทธิ
ในการถือสัญชาติ การถอนสัญชาติโดยพลการ หรือปฏิเสธสิทธิที่จะเปลี่ยน
สัญชาติของบุคคลใดนั้น จะกระทำามิได้” แต่ในทางปฏิบัติ การได้สัญชาติขึ้น
อยูก่บักฎหมายภายใน หรอืกฎหมายวา่ดว้ยสญัชาตขิองแตล่ะประเทศ  การได ้
สัญชาติของบุคคลอาจได้มาโดยการเกิด หรือภายหลังการเกิด

แนวปฏบิตัขิองการใหส้ญัชาตโิดยการเกดิ สามารถแบง่ไดเ้ปน็สองกลุม่ 
คือ

1. กลุ่มประเทศที่ยึดความสำาคัญของสายโลหิต (หรือหลักสายโลหิต 
ภาษาละตินคือ jus sanguinis) เป็นการให้สัญชาติแก่เด็กที่เกิด
ตามสญัชาตขิองบดิา หรอืมารดา โดยไมค่ำานงึวา่เกดิในประเทศใด

2. กลุม่ประเทศทีย่ดึถอืความสำาคญัของดนิแดนทีเ่กดิ (หรอืหลกัดนิแดน 
ภาษาละตนิ คอื jus soli) เปน็การใหส้ญัชาตแิกเ่ดก็ทีเ่กดิในดนิแดน
ของรัฐโดยไม่คำานึงว่าบิดามารดามีสัญชาติใด หลักนี้มีข้อยกเว้น
สำาหรบัเดก็ทีเ่กดิจากบคุคลในคณะผูแ้ทนทางการทตู หรอืเจา้หนา้ที่
องค์การระหว่างประเทศ

การไดส้ญัชาตภิายหลงัการเกดิอาจทำาโดยการขอสญัชาต ิหรอืโดยการ
สมรส ประเทศไทยยดึหลกัสายโลหติเปน็สำาคญัในการใหส้ญัชาต ิอยา่งไรกต็าม
กฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติของประเทศไทยให้สิทธิเด็กที่เกิดจากบิดา มารดา 
ที่เป็นคนต่างด้าวซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยอาจมีสัญชาติไทยได้

 NATURAL RIGHTS สิทธิตามธรรมชาติ
ความคิดทางปรัชญาเกี่ยวกับระบบของสิทธิหรือความยุติธรรม 

ที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธินี้อยู่เองโดยธรรมชาติ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสังคม 
ประเพณี ความเชื่อ เผ่าพันธ์ุ หรือระบอบการปกครอง ซึ่งแตกต่างจาก 
กฎเกณฑ์ที่ก่อตั้งโดยสังคม หรือโดยผู้ปกครอง
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แนวคิดเรื่องสิทธิตามธรรมชาติมีมาตั้งแต่ยุคโบราณ เช่น บทละคร 
เรื่อง อานตีโกเน (ดู ANTEGONE) ของโซโฟคลีสที่เสนอว่าสิทธิ 
ธรรมชาติที่พระเจ้ามอบให้กับมนุษย์นั้นอยู่เหนือกฎหมายของบ้านเมือง 
หรือเจ้าผู้ครองนคร

สิทธิธรรมชาติของมนษุย์ได้รับการอธิบายให้ชัดเจนขึ้นโดยนักปรัชญา
การเมอืงในยคุเรอืงปญัญา (Enlightenment) เชน่ จอหน์ ลอ็ค (John Locke) 
โทมัส ฮ็อบส์ (Thomas Hobbes) ฌอง ฌาค รุสโซ (Jean Jacques 
Rousseau) และ จอหน์ สจว๊ต มลิล ์(John Stuart Mill) ทีเ่สนอวา่ มนษุยท์กุคน 
เกดิมาโดยสภาพธรรมชาต ิมคีวามเปน็อสิระ และเทา่เทยีมกนั แตเ่มือ่มาอยูร่วมกนั 
จำาเป็นต้องสละสิทธิบางอย่างของแต่ละคนให้กับองค์อธิปัตย์ เพื่อประโยชน ์
ของบุคคลนั้นเอง แต่สิทธิพื้นฐานบางประการไม่สามารถสละหรือโอนได้ 
เช่น สิทธิในชีวิต อิสรภาพ เสรีภาพ ความมั่นคงในชีวิตและร่างกาย 

สิทธิตามธรรมชาติ ได้นำามาใช้เป็นเหตุผลในการเรียกร้องความ 
ชอบธรรมของคนที่อยู่ในภาวะถูกกดขี่ข่มเหงโดยระบบการปกครองที่ 
ไม่เป็นธรรม และใช้โต้แย้งทฤษฎีเทวสิทธิ (Devine King หรือ Devine 
Right) ที่เสนอว่า กษัตริย์ได้รับมอบอำานาจจากพระเจ้าให้ปกครองพลเมือง
และมีอำานาจสูงสุดเด็ดขาดแต่ผู้เดียว

ในคำาประกาศอสิรภาพอเมรกิาอา้งวา่ ประชาชนอเมรกิาใชส้ทิธเิรยีกรอ้ง 
อิสรภาพที่ได้มาจากกฎธรรมชาติ และสิทธินั้นมิได้เป็นของขวัญที่ได้รับจาก 
ฝา่ยบรหิาร (ด ูAMERICAN REVOLUTION) สทิธติามธรรมชาตยิงัมอีทิธพิล 
ตอ่การปฏวิตัฝิรัง่เศส โดยใชเ้ปน็เหตผุลเพือ่การปลดปลอ่ยใหพ้ลเมอืงมอีสิรภาพ 
ดงัปรากฏในปฏญิญาฝรัง่เศสวา่ดว้ยสทิธขิองมนษุยแ์ละพลเมอืง วา่ “มนษุย์
เกิดมาอิสระและเท่าเทียมกันในสิทธิ และจะดำารงสิ่งนี้ตลอดไป (Men are 
Born and Remain Free and Equal in Rights.)” และปฏิญญาได้ย้ำาว่า 
หน้าที่ของรัฐบาลทุกรัฐบาลที่มีต่อพลเมืองก็คือ การดำารงรักษาสิทธิ 
ตามธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน

แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน (Human Rights) พัฒนามาจากสิทธ ิ
ตามธรรมชาต ินกัปรชัญาหลายคนเหน็วา่สทิธติามธรรมชาตกิบัสทิธมินษุยชน 
เป็นสิ่งเดียวกัน เพียงแต่เรียกชื่อต่างกัน
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ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ได้รับอิทธิพลทางแนวคิดเรื่อง 
สทิธติามธรรมชาตผิา่นทางคำาประกาศอสิรภาพอเมรกิา และคำาประกาศวา่ดว้ย 
สทิธขิองมนษุยแ์ละสทิธพิลเมอืงของฝรัง่เศส เนือ้หาของปฏญิญาสากลวา่ดว้ย 
สทิธมินษุยชนหลายตอนทีส่ะทอ้นปรชัญาเรือ่งสทิธติามธรรมชาต ิเชน่ ในประโยค
แรกของอารัมภบทที่กล่าวว่า “โดยที่การยอมรับศักดิ์ศรีแต่กำาเนิดประจำาตัว 
และสทิธทิีเ่ทา่เทยีมกนัและไมอ่าจเพกิถอนไดข้องสมาชกิทัง้มวลแหง่ครอบครวั
มนุษยชาติอันเป็นหลักการแห่งอิสรภาพความยุติธรรมและสันติภาพในโลก” 
และในข้อ 1 ที่กล่าวว่า “มนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิสระและเสมอกันในศักดิ์ศรี
และสทิธ ิตา่งไดร้บั มเีหตผุล และมโนธรรมแหง่ตนและควรปฏบิตัติอ่กนัดว้ย 
จิตวิญญาณแห่งภราดรภาพ”

 NE BIS IN IDEM ไม่พิจารณาโทษสองครั้ง
 (Latin) ในการกระทำาความผิดเดียวกัน

ภาษิตกฎหมายภาษาละติน อ่านว่า “เน บิส อิน อีเด็ม” แปลตาม
ศัพท์ว่า “Not Twice for the Same Thing”

เป็นหลักทั่วไปของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ดู CRIMINAL 
PROCEDURE LAW) ว่าบุคคลที่กระทำาผิดจะไม่ถูกพิจารณาโดยศาลซ้ำา 
ในความผิดที่ถูกฟ้องซึ่งได้รับการพิจารณาพิพากษาโดยศาลไปแล้ว หลักนี้ 
ได้รับการรับรองโดยกฎหมายภายในของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งเป็นหลัก
กฎหมายทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศ

กฎหมายคอมมอนลอวข์องประเทศสหรฐัอเมรกิา รบัรองหลกัการนีไ้ว้ 
ในความหมายของคำาว่า “Double Jeopardy”

หลักการไม่พิจารณาโทษสองครั้งในการกระทำาความผิดเดียวกัน 
ทำาให้เกิดบทบัญญัติห้ามฟ้องซ้ำาในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนั้น 
ถ้าโจทก์เคยฟ้องจำาเลยในการกระทำานั้นแล้ว ไม่ว่าศาลได้พิพากษาให้ลงโทษ
จำาเลย หรือยกฟ้องโจทก์จะฟ้องจำาเลยในความผิดนั้นอีกไม่ได้ 

ในการขอสง่ตวัผูร้า้ยขา้มแดน ถา้จำาเลยเคยถกูพจิารณาไตส่วนความผดิ 
ที่เป็นข้อหาที่ใช้ในการขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนมาแล้วในศาลของประเทศ 
ที่ถูกขอให้ส่งบุคคลนั้น ประเทศที่ถูกขอสามารถปฏิเสธการส่งบุคคลนั้นได้ 
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ในกรณทีีม่หีลายความผดิถา้ไดม้กีารสง่ผูร้า้ยขา้มแดน ประเทศทีข่อใหส้ง่ผูร้า้ย
ข้ามแดนจะพิจารณาความผิดที่บุคคลนั้นเคยได้รับการพิจารณาคดีโดยศาล 
ในอีกประเทศที่ส่งตัวอีกไม่ได้

คำาที่เกี่ยวข้อง CRIMINAL PROCEDURE LAW, DOUBLE 
JEOPARDY 

 NEGLIGENCE ประมาท (กฎหมายอาญา) 
  ประมาทเลินเล่อ (กฎหมายแพ่ง)

การกระทำาที่ไม่ใช้ความระมัดระวังตามมาตรฐานที่กฎหมายกำาหนดไว ้
ในการป้องกันความเสี่ยงเพื่อไม่ให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย

ทฤษฎีทางกฎหมายถือว่าบุคคลทุกคนมีหน้าที่ในการระวังป้องกัน 
(Duty of Care) ไมใ่หต้นเองกอ่ความเสยีหายตอ่บคุคลอืน่ ดงันัน้ถา้บคุคลนัน้ 
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น บุคคลนั้นก็จะต้องพิสูจน์ว่าตนเอง 
ได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอแล้ว และไม่ได้บกพร่องต่อหน้าที่ในการ
ระวังป้องกันดังกล่าว

ในทางกฎหมายอาญาเปน็หลกัทัว่ไปของกฎหมายอาญาวา่ บคุคลจะตอ้ง 
รบัผดิชอบทางอาญาเมือ่ “กระทำาโดยเจตนา” เวน้แตก่รณทีีก่ฎหมายบญัญตัิ 
ให้ต้องรับผิดแม้กระทำาโดยประมาท

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59 ประมาท คือ การกระทำาที่ไม่
เจตนา แตผู่ก้ระทำาไมไ่ดใ้ชค้วามระมดัระวงัซึง่บคุคลในภาวะเชน่นัน้จกัตอ้งม ี
ตามวิสัย และพฤติการณ์ และผู้กระทำาอาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ 
แต่ไม่ได้ใช้อย่างเพียงพอ

ในทางกฎหมายแพ่ง ความประมาทเลินเล่อก่อให้เกิดความรับผิด 
ทางแพ่ง คือ จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายที่เกิดจาก 
ความประมาทเลินเล่อ ซึ่งในกฎหมายไทย ได้บัญญัติไว้ในหลักกฎหมาย 
เรื่องละเมิด
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 NO CRIME, NO PUNISHMENT ไม่มีความผิด
 WITHOUT A LAW ไม่มีโทษ ถ้าไม่มีกฎหมาย

หลักกฎหมายทั่วไปของกฎหมายอาญา มาจากภาษาละตินคือ 
nullum crimen sine lege (No Crime without a Law หรือ “ไม่มี
การกระทำาความผิดอาญาถ้าไม่มีกฎหมายกำาหนด”) และ nulla poena
sine lege (No Punishment without a Law หรือ “ไม่มีโทษถ้าไม่มี
กฎหมายกำาหนด”) ซึ่งพัฒนามาเป็นหลักไม่ใช้กฎหมายย้อนหลัง หรือ 
Non-retroactive Law หรือ Prohibition of ex post facto Law
(ดู RETROACTIVE LAW)  หมายความว่าจะลงโทษอาญาต่อบุคคลได ้
ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายกำาหนดไว้เท่านั้น หลักการนี้สอดคล้องกับหลักเสรีภาพ
ของบคุคลเพราะเปน็การประกนัวา่บคุคลจะไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมาย 
การรับโทษทางอาญาก็ต่อเมื่อตนรู้ว่าการกระทำานั้นเป็นความผิดและมีโทษ 
ดังนั้นการออกกฎหมายย้อนหลังเพื่อเอาความผิดในสิ่งที่ล่วงเลยมาแล้ว 
เป็นการขัดขวางต่อเจตจำานงเสรีของบุคคลในการตัดสินใจกระทำาการใด ๆ

หลัก “ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ ถ้าไม่มีกฎหมาย” เป็นหลักสากลซึ่งได้
รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญของเกือบทุกประเทศ เช่น รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (ค.ศ. 2007) มาตรา 39 บัญญัติว่า 
“บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระทำาการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลา
ที่กระทำานั้นบัญญัติเป็นความผิด”

นอกจากนัน้หลกันีย้งัหมายถงึการยกเลกิความผดิ หรอืยกเลกิโทษใหก้บั
บคุคลทีก่ระทำาผดิแลว้ แตต่อ่มาไดม้กีฎหมายใหมย่กเลกิความผดินัน้ หลกัการนี ้
ได้รับการรับรองไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 2 ของไทย ที่บัญญัติว่า 
“ถา้ตามบทบญัญตัขิองกฎหมายทีบ่ญัญตัใินภายหลงั การกระทำาเชน่นัน้ ไมเ่ปน็
ความผดิตอ่ไป ใหผู้ท้ีไ่ดก้ระทำาการนัน้พน้จากการเปน็ผูก้ระทำาความผดิ และถา้ไดม้ ี
คำาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้ว ก็ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำาพิพากษาว่าได้
กระทำาความผิดนั้น ถ้ารับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลง”

คำาทีเ่กีย่วขอ้ง CRIMINAL LAW, CRIMINAL CODE, PENALTY, 
RETROACTIVE LAW, EX-POST FACTO LAW
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NOBEL PRIZE / NOBEL PEACE PRIZE  รางวัลโนเบล
รางวัลนานาชาติประจำาปีที่มอบให้กับบุคคลผู้มีผลงานที่สร้างคุณ

ประโยชนต์อ่มนษุยชาต ิชือ่รางวลัตัง้ขึน้ตามชือ่ของ นายอลัเฟรด แบรน์ารด์ 
โนเบล มหาเศรษฐีและนักเคมีชาวสวีเดนผู้ประดิษฐ์ดินระเบิดไดนาไมท์ 
เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ต่อมานายโนเบลเสียใจกับการที่ผลงาน
ประดิษฐ์ของตนถูกนำามาใช้เป็นอาวุธสงครามทำาให้คนตายเป็นจำานวนมาก
เขาจึงทำาพินัยกรรมยกทรัพย์สินทั้งหมดให้กองทุน

รางวัลโนเบลได้รับการยอมรับว่าเป็นรางวัลที่มีเกียรติสูงสุด เดิมมี 
ห้าสาขา คือ เคมี การแพทย์ วรรณกรรม สันติภาพ และฟิสิกส์ ต่อมาใน 
ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) ได้เพิ่มรางวัลสาขาเศรษฐศาสตร์ ขึ้นอีกหนึ่งรางวัล 
การมอบรางวัลโนเบลครั้งแรกมีขึ้นใน ค.ศ. 1901 (พ.ศ. 2444) ปัจจุบันพิธี
มอบรางวัลจะทำาในวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันที่นายอัลเฟรด 
โนเบลเสียชีวิต

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาองค์กรสิทธิมนุษยชนและบุคคลที่อุทิศตน 
เพื่อสิทธิมนุษยชนได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอยู่เนือง ๆ เช่น 

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (International Committee 
of Red Cross หรือ ICRC) ได้รับรางวัลนี้สามครั้ง ใน ค.ศ. 1917 (พ.ศ. 
2450) ค.ศ. 1944 (พ.ศ. 2487) และ ค.ศ. 1963 (พ.ศ. 2506) 

สำานกังานขา้หลวงใหญผู่ล้ีภ้ยัแหง่สหประชาชาต ิ(Office of the United 
Nations High Commissioner for Refugees หรอื UNHCR) ไดร้บัรางวลันี ้
สองครั้งใน ค.ศ. 1954 (พ.ศ. 2497) และ ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524)

องคก์ารนริโทษกรรมสากล หรอืแอมเนสตอีนิเตอรเ์นชัน่แนล (Amnesty 
International) ได้รับรางวัลใน ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 2520)

แมช่เีทเรซา สตรผีูท้ำางานเพือ่เดก็ในสลมัในประเทศอนิเดยีไดร้บัรางวลั
ใน ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522)

นางออง ซาน ซจู ีนกัตอ่สูป้ระชาธปิไตยในพมา่ไดร้บัการประกาศเปน็ 
ผูไ้ดร้บัรางวลัใน ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) ไดร้บัจรงิเมือ่ ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555)
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นายเนลสนั เมนเดลลา ผูต้อ่สูเ้พือ่สทิธขิองคนผวิดำาและนำาไปสูก่ารยตุ ิ
ระบอบเหยียดผิวในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ได้รับรางวัลนี้ใน ค.ศ. 1993 
(พ.ศ. 2536)

NON-REFOULEMENT  หลักการไม่ผลักดันกลับไปเสี่ยงภัย
หลักกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ลี้ภัย ที่กำาหนด 

ไม่ให้รัฐส่งตัวผู้ลี้ภัยที่เป็นการฝืนความต้องการของผู้ลี้ภัย กลับไปยังดินแดน 
ทีผู่ล้ีภ้ยัลีภ้ยัออกมา ถา้มสีาเหตทุีเ่ชือ่ไดว้า่บคุคลนัน้อาจเสีย่งตอ่การถกูประหตั
ประหารในประเทศที่จะถูกส่งตัวกลับ

หลักเกณฑ์นี้ได้ถูกนำามาบัญญัติไว้ในตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศหลายฉบับ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2494 
(Convention relating to the Status of Refugees 1951) อนสุญัญาตอ่ตา้น 
การทรมาน การปฏิบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือ 
ย่ำายีศักดิ์ศรี พ.ศ. 2527 (Convention against Torture and Other Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984 หรือ CAT) 
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง พ.ศ. 2509 
(International Covenant on Civil and Political Rights 1966 หรือ 
ICCPR) เป็นต้น

ปจัจบุนัหลกัการไมผ่ลกัดนักลบัไปเสีย่งภยัถอืเปน็กฎหมายจารตีประเพณี
ระหว่างประเทศและมีผลผูกพันรัฐทุกรัฐ ดังนั้นแม้ว่ารัฐจะมีอำานาจอธิปไตย 
อย่างสมบูรณ์ในการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้าเมือง หรือไม่รับ 
ผู้ลี้ภัย แต่รัฐมีพันธะหน้าที่ต้องไม่ส่งตัวผู้ลี้ภัยนั้นกลับไปยังประเทศต้นทาง 
ถ้าบุคคลนั้นต้องเสี่ยงต่อการถูกประหัตประหาร

หลกัการไมผ่ลกัดนักลบั ไดน้ำามาปรบัใชก้บัการสง่ผูร้า้ยขา้มแดน โดยรฐั
ทีถ่กูรอ้งขอใหส้ง่ผูร้า้ยขา้มแดนอาจปฏเิสธการสง่ตวัได ้ถา้บคุคลนัน้อาจเสีย่งตอ่ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง เช่น เสี่ยงต่อการรับโทษประหารชีวิต 
การถูกทรมาน สภาพอันเลวร้ายของห้องขังหรือเรือนจำา หรือกระบวนการ
ยุติธรรมที่ลำาเอียง (ดู EXTRADITION)
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คำาที่เกี่ยวข้อง WELL-FOUNDED FEAR OF PERSECUTION, 
REFUGEE, DISPLACED PERSON, EXTRADITION, TORTURE, DEATH 
SENTENSE, LEGAL BINDING

 OMBUDSMAN ผู้ตรวจการแผ่นดิน
มาจากภาษาสวเีดน คอื “อมุบดุสม์าน” ตามความหมายเดมิ คอื คนกลาง

หรือผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์ รัฐสภา หรือฝ่ายบริหาร 
ใหม้หีนา้ทีด่แูลประโยชนส์ขุของประชาชน รวมถงึรบัฟงัคำารอ้งเรยีนและสอบสวน 
กรณปีระชาชนรอ้งเรยีนตอ่หนว่ยงานของรฐัและรายงานตอ่องคก์รทีแ่ตง่ตัง้ 
ปจัจบุนัคำานีม้คีวามหมายกวา้งขึน้ หมายถงึ บคุคล หรอืองคก์รทีจ่ดัตัง้โดยรฐั 
เพื่อให้ทำาหน้าที่ดังกล่าว

แนวคดิเรือ่งผูต้รวจการแผน่ดนิมมีาชา้นาน เชน่ ในประเทศจนีโบราณ
หรือในประเทศไทยที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้แทนพระองค์ดูแลทุกข์สุข 
ของประชาชนต่างพระเนตรพระกรรณ แต่รูปแบบที่ใช้ในความหมายปัจจุบัน 
มีกำาเนิดจากประเทศสวีเดนในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่ 19 ที่ได้มีการแต่งตั้ง 
ผู้ตรวจการรัฐสภา ต่อมารูปแบบนี้ได้แพร่หลายไปในหลายประเทศ เช่น 
ประเทศฟินแลนด์ นอร์เวย์ อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา

ในประเทศไทย ได้มีการจัดตั้ง “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา” 
ขึน้ใน พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) และตอ่มาไดเ้ปลีย่นชือ่เปน็ “ผูต้รวจการแผน่ดนิ” 
ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (ค.ศ. 2007) 
ได้กำาหนดให้เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญทำาหน้าที่ตรวจสอบการใช้ 
อำานาจรัฐโดยการสอบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วรายงานผลการตรวจสอบ 
และผลการปฏิบัติหน้าที่พร้อมข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรีสภาผู้แทนราษฎร 
และวุฒิสภา

อำานาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน มีดังนี้

• รบัคำารอ้งเรยีนการละเลยหรอืไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย หรอืการปฏบิตัิ
หน้าที่โดยไม่ชอบของเจ้าพนักงานของรัฐที่เป็นฝ่ายบริหาร
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• ตรวจสอบการละเลยการปฏบิตัหินา้ทีห่รอืการปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยไมช่อบ
ดว้ยกฎหมายขององคก์รตามรฐัธรรมนญูและองคก์รในกระบวนการ
ยุติธรรมแต่ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

• ดำาเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

• เสนอเรือ่งพรอ้มใหค้วามเหน็ตอ่ศาลรฐัธรรมนญูหรอืศาลปกครองได ้
เชน่ หากมบีทบญัญตัแิหง่กฎหมายใดมปีญัหาเกีย่วกบัความชอบดว้ย 
รัฐธรรมนูญ หรือคำาสั่งทางปกครอง

อนึ่ง คำานี้ได้นำาไปใช้ในความหมายทั่วไป หมายถึง ผู้ตรวจการเรื่องใด 
เรือ่งหนึง่ดว้ย เชน่  Health Ombudsman (ผูต้รวจการสขุภาพ) และ Financial 
Ombudsman (ผู้ตรวจการการเงิน) ในประเทศอังกฤษ เป็นต้น

คำาทีเ่กีย่วขอ้ง ADMINISTRATIVE COURT, CONSTITUTIONAL 
COURT

 ON LIBERTY “ว่าด้วยเสรีภาพ”
ชือ่หนงัสอืทีเ่ขยีนโดย จอหน์ สจว็ต มลิล ์(John Stewart Mill) นกัปรชัญา 

ชาวอังกฤษมีชีวิตอยู่ระหว่าง ค.ศ. 1806 – 1873 (พ.ศ. 2349 - 2416) 
พิมพ์เผยแพร่ใน ค.ศ. 1834 (พ.ศ. 2377) เพื่อสนับสนุนแนวคิดเสรีนิยม 
ตามแบบของเบนธั่ม (ดู BENTHAM, JEREMY) โดยเขาเสริมความเห็น
ทฤษฎีอรรถประโยชน์นิยม (Utilitarianism) เกี่ยวกับการตัดสินใจ 
ของบุคคลว่า ความพอใจสูงสุด คือ เกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีในความเป็น 
มนุษย์และเห็นว่าเสรีภาพ คือ การที่รัฐส่งเสริมเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรี 
ดังนั้นเสรีภาพจึงเป็นทั้งจุดมุ่งหมาย (Purpose) และเป้าหมาย (Goal) 
ที่สำาคัญของสังคม รัฐมีหน้าที่ส่งเสริมให้ปัจเจกชนได้ทำาตามความต้องการ
ของตนเองเพื่อเขาจะได้บรรลุถึงการพัฒนาทางความคิด และเป็นคนที่มี
คุณค่าของสังคม

หนังสือ “ว่าด้วยเสรีภาพ” เสนอแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล 
กบัปจัเจกชน จอหน์ สจว็ต มลิล ์เหน็วา่ศตัรทูีส่ำาคญัของเสรภีาพไมใ่ชร่ฐับาล 
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แตเ่ปน็สงัคมทีม่สีภาพเปน็ทรราชย ์หรอืทีเ่ขาเรยีกวา่ ทรราชยโ์ดยคนสว่นใหญ ่
(Tyrant of the Majority) มลิลเ์หน็วา่รฐับาลสามารถแทรกแซงเสรภีาพปจัเจกชนได ้
กต็อ่เมือ่การกระทำานัน้เปน็การเพิม่พนูประโยชนส์ขุของสงัคม เชน่ การแทรกแซง
เสรภีาพเพือ่รกัษาความมัน่คงปลอดภยั หรอืเพือ่ลดความเหลือ่มล้ำา ไมเ่สมอภาค  
และเหน็วา่ปจัเจกชนมเีสรภีาพทำาสิง่ใดไดต้ราบเทา่ทีไ่มไ่ดส้รา้งความเดอืดรอ้น 
ให้สังคม เสรีภาพของปัจเจกชนจึงแยกไม่ออกจากเสรีภาพของสังคม ดังนั้น 
หลกัอรรถประโยชน ์(Principle of Utility) จงึตา่งจากการกระทำาทีเ่อาแตไ่ด ้
ของบุคคล 

คำาที่เกี่ยวข้อง BENTHAM, JEREMY; LOCKE, JOHN 

OPEN TRIAL / PUBLIC TRIAL  การพิจารณาคดีโดยเปิดเผย
รปูแบบ หรอืวธิกีารพจิารณาคดใีนศาลทีบ่คุคลทัว่ไปสามารถเขา้รว่มฟงั 

การไตส่วนสบืพยานในศาล เพือ่เปน็สกัขพียานในการพสิจูนค์วามผดิของจำาเลย 
ในคดอีาญา  ซึง่จำาเลยมโีอกาสทีจ่ะเผชญิหนา้กบัพยานโจทกท์ีก่ลา่วหาวา่จำาเลย
กระทำาผิด ในการพิสูจน์ความจริงในคดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการอำานวย 
ความยุติธรรม เว้นแต่มีความจำาเป็นในการคุ้มครองพยาน เด็ก เยาวชน 
ชื่อเสียง เกียรติยศของผู้เสียหายหรือเพื่อรักษาความลับหรือความมั่นคง 
ของรัฐ (ดู TRIAL IN CAMERA)

ในคดอีาญาถอืเปน็หลกัการวา่รฐัจะตอ้งใหก้ารรบัรองสทิธขิองจำาเลย 
ที่จะได้รับการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย เพื่อทำาให้คดีนั้นดำาเนินไปด้วย 
ความเป็นธรรมและถูกต้อง และเป็นการลดโอกาสที่จะเกิดการเบี่ยงเบน 
ความชอบธรรมโดยอคต ิตลอดจนพฤตกิรรมทีไ่มช่อบของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในคด ี
รวมทั้งลดปัญหาเรื่องคำาวินิจฉัยที่อาจเกิดจากอคตินั้น

ความสำาคัญของสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผยสามารถ
พจิารณาไดส้องดา้น คอื ดา้นแรก เปน็การคุม้ครองสทิธขิองจำาเลยในคดอีาญา 
ซึ่งการพิจารณาโดยเปิดเผยในคดีอาญามุ่งคุ้มครองจำาเลยในการพิสูจน์
ความบริสุทธิ์ของตนเป็นหลักประกันว่าจำาเลยจะไม่ถูกข่มขู่ กลั่นแกล้ง 
หรือถูกพิจารณาคดีตามอำาเภอใจ ทำาให้ไม่ได้รับความเป็นธรรม นอกจากนี้ 
ยังเป็นการป้องกันพยานเบิกความเท็จ ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นการคุ้มครอง
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สาธารณชน เพื่อป้องกันไม่ให้ตุลาการใช้อำานาจโดยไม่มีความรับผิดชอบ 
อนัจะสง่ผลรา้ยตอ่สงัคมโดยรวม เนือ่งจากการดำาเนนิคดอีาญาในศาลไมใ่ชเ่รือ่ง 
ที่เกี่ยวข้องเฉพาะสิทธิหรือผลประโยชน์ส่วนบุคคลของจำาเลยคนเดียว 
แตเ่ปน็เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัประชาชนทัง้หมดทีอ่ยูร่ว่มกนั ในสงัคมเปน็เสมอืน
สิทธิของสาธารณชนที่มีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสาธารณชนด้วย 
โดยประชาชนมีสิทธิที่จะตรวจสอบการดำาเนินงานของรัฐในกระบวนการ 
ยุติธรรม

เป็นหลักกฎหมายทั่วไปว่าบุคคลที่ถูกฟ้องคดีอาญาจะต้องได้รับ 
การพิจารณาคดีโดยเปิดเผย หลักการนี้ได้รับการรับรองไว้ในข้อ 10 
ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และข้อ 14 ของกติการะหว่าง 
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง นอกจากนั้น นานา
อารยประเทศมักจะประกันสิทธินี้ไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น ในมาตรา 6 ของ 
“บทบัญญัติสิทธิประชาชนอเมริกา” (ดู AMERICAN BILL OF RIGHTS) 
ที่บัญญัติว่า “ในการดำาเนินคดีอาญาทั้งปวงจำาเลยพึงมีสิทธิที่จะได้รับ 
การพิจารณาคดีอย่างเปิดเผย และจักมีสิทธิเผชิญหน้ากับพยานที่ให้การ 
ในทางยืนยันความผิดของตน” 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (ค.ศ. 2007) 
มาตรา 40 ได้รับรองสิทธิไว้ว่า 

“บคุคลยอ่มมสีทิธใินกระบวนการยตุธิรรม ดงัตอ่ไปนี.้..... (2) สทิธพิืน้ฐาน 
ในกระบวนการพิจารณา ซึ่งอย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่อง 
การไดร้บัการพจิารณาโดยเปดิเผย การไดร้บัทราบขอ้เทจ็จรงิและตรวจเอกสาร 
อย่างเพียงพอ การเสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานของตน 
การคัดค้านผู้พิพากษาหรือตุลาการ การได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษา 
หรอืตลุาการทีน่ัง่พจิารณาคดคีรบองคค์ณะและการไดร้บัทราบเหตผุลประกอบ
คำาวินิจฉัย คำาพิพากษา หรือคำาสั่ง”

คำาตรงกันข้ามกับคำานี้คือ การพิจารณาเป็นการลับ (ดู TRIAL IN
CAMERA)



166

ORGANISED CRIME    อาชญากรรมที่มีการจัดตั้ง
กลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันตั้งแต่สามคนขึ้นไปที่มีลักษณะเป็นการจัดตั้ง 

และมกีารดำาเนนิการอยูช่ว่งระยะเวลาหนึง่เพือ่กระทำาความผดิอาญารา้ยแรง 

อาชญากรรมประเภทนี้มีการดำาเนินงานที่เป็นระบบและมีการ 
ประสานงานตลอดจนแบ่งหน้าที่กันทำาระหว่างบุคคลผู้ลงมือกระทำา 
ความผดิซึง่สว่นใหญจ่ะเปน็ผูป้ฏบิตักิารระดบัลา่ง ดงันัน้การสบืสาวความผดิ
ให้ถึงตัวผู้บงการที่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจึงมีความยากลำาบาก

อาชญากรรมที่มีการจัดตั้งจะไม่มีเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ 
ทางการเมืองในการดำาเนินงาน มักใช้อิทธิพลทางการเงิน ทางการเมือง 
หรอืใชค้วามรนุแรงขม่ขู ่เพือ่ใหก้ารดำาเนนิงานบรรลผุล รวมทัง้การตดิสนิบน
เจ้าหน้าที่ เพื่อให้หลุดพ้นจากความรับผิดทางอาญา

อาชญากรรมที่มีการจัดตั้งเป็นภัยต่อสังคมระหว่างประเทศ ดังนั้น 
ใน ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) สหประชาชาตไิดจ้ดัทำาอนสุญัญาตอ่ตา้นอาชญากรรม
ขา้มชาตทิีม่กีารจดัตัง้ (United Nations Convention against Transnational 
Organised Crime  หรอื CTOC) ขึน้ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหม้คีวามรว่มมอื 
ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมประเภทนี้ เช่น การกำาหนดลักษณะ 
ความผดิในกฎหมายอาญา การใหข้อ้มลูขา่วสาร การสอบสวนสบืสวน การยดึทรพัย ์
การสง่ผูร้า้ยขา้มแดน รวมถงึชว่ยเหลอืทางดา้นเทคนคิ อนสุญัญาฯ มผีลบงัคบั
ใชใ้น ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) ประเทศไทยไดส้ง่ผูแ้ทนเขา้รว่มเจรจาและรบัรอง 
ข้อบทของสนธิสัญญา (ดู SIGNATURE SUBJECT TO RATIFICATION) 
แต่ยังไม่ได้ให้สัตยาบัน ดังนั้นประเทศไทยจึงยังไม่ผูกพันอนุสัญญาฉบับนี้ 
(ข้อมูลจนถึงเดือนตุลาคม 2555)

PARDON, THE RIGHT TO  สิทธิที่จะได้รับการอภัยโทษ
สิทธิของนักโทษที่จะยื่นเรื่องขอให้ประมุขของรัฐยกโทษให้สำาหรับ 

การกระทำาความผิดของตนเป็นแนวปฏิบัติของประเทศต่าง ๆ ที่กำาหนด 
ให้การอภัยโทษเป็นอำานาจของประมุขของรัฐ เช่น พระมหากษัตริย์ สุลต่าน 
หรือประธานาธิบดี ประกาศยกโทษแก่บุคคลที่ได้รับโทษทางอาญา อำานาจ
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ดังกล่าวมักจะบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

การอภัยโทษเป็นการให้โอกาสผู้กระทำาผิดที่ได้รับโทษมาเป็นระยะ 
เวลาหนึง่และไดส้ำานกึความผดิของตนทีจ่ะกลบัตนเปน็คนด ีไดก้ลบัคนืสูส่งัคม
เพื่อใช้ชีวิตกับครอบครัวและญาติมิตรอย่างเป็นปกติสุขและประกอบสัมมา
อาชีพอย่างสุจริตในภายหลัง

สำาหรับประเทศไทย พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำานาจในการ
พระราชทานอภยัโทษแกผู่ต้อ้งโทษจำาคกุใหไ้ดร้บัการปลอ่ยตวั ซึง่มสีองวธิ ีคอื
การพระราชทานอภยัโทษเปน็รายบคุคลแกผู่ต้อ้งโทษซึง่ทลูเกลา้ฯ  ถวายฎกีา 
ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณขึ้นมา และการพระราชทานอภัยโทษ
เปน็การทัว่ไป  ซึง่รฐับาลเปน็ผูด้ำาเนนิการเสนอใหม้กีารพระราชทานอภยัโทษ
โดยรัฐบาลจะใช้หลักการพิจารณาตัวผู้ต้องโทษเป็นรายบุคคลประกอบกับ
นโยบายทางอาญาของรัฐ

 PEACEFUL ASSEMBLY, เสรีภาพในการชุมนุม
 FREEDOM OF โดยสงบ

สทิธขิองบคุคลในการแสดงออกความคดิเหน็ทางการเมอืง หรอืเรยีกรอ้ง 
สทิธปิระโยชนโ์ดยรว่มกนักบับคุคลอืน่ การชมุนมุนัน้ตอ้งมคีวามตัง้ใจ (Intention) 
ทีจ่ะเขา้รว่มกนัของบคุคลหลายคนเปน็การชัว่คราว (Temporary Gathering 
of Several Persons) และมีวัตถุประสงค์อันเฉพาะ (Specific Purpose) 
เพือ่แสดงออกทางการเมอืง เชน่ การชมุนมุเรยีกรอ้งประชาธปิไตย การชมุนมุ 
ของสมาชิกสหภาพแรงงานเรียกร้องขึ้นค่าแรงขั้นต่ำา การชุมนุมคัดค้าน
นโยบายรัฐบาล ซึ่งต่างจากการพบปะพูดคุยทั่วไปของบุคคล หรือ 
การเข้าร่วมพิธีกรรมทางสังคม

สิทธินี้มีความสำาคัญในฐานะที่ เป็นองค์ประกอบของสังคมเสรี
ประชาธปิไตย จดัอยูใ่นสทิธทิางการเมอืงรฐัจกัตอ้งคุม้ครองสทิธใินการชมุนมุ 
โดยสันติ โดยครอบคลุมถึงบุคคลที่ตระเตรียมการชุมนุม จัดการ หรือ 
ดำาเนินการชุมนุม และบุคคลที่เข้าร่วมชุมนุม 

สทิธนิีไ้ดร้บัการรบัรองโดยกตกิาระหวา่งประเทศ ขอ้ 21 และตราสาร 
สิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคทุกภูมิภาค แต่เฉพาะ “การชุมนุมโดยสันติ” 
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หรือ “ชุมนุมโดยสงบ” เท่านั้นที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้หลักกฎหมาย 
สิทธิมนุษยชน โดยนัยนี้ การชุมนุมที่ไม่ได้เป็นไปโดยสันติ การชุมนุมที่ก่อ 
ความรุนแรง (Violence) ย่อมไม่ได้รับการคุ้มครอง

ตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่รับรองเสรีภาพในการชุมนุม 
อยา่งสงบกำาหนดเงือ่นไขการจำากดัเสรภีาพโดยชอบธรรมไวใ้นทำานองเดยีวกนั 
คือ ต้องจำากัดโดยกฎหมายมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองประโยชน์ที่จำาเป็น
สำาหรับสังคมประชาธิปไตย และมาตรการจำากัดนั้นต้องมีความได้สัดส่วน
กับเสรีภาพที่ถูกจำากัด เช่น กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง 
และสิทธิทางการเมืองกำาหนดว่า

“สทิธใินการชมุนมุโดยสงบยอ่มไดร้บัการรบัรอง การจำากดัการใชส้ทิธนิี ้
จะกระทำามิได้นอกจากจะกำาหนดโดยกฎหมายและเพียงเท่าที่จำาเป็นสำาหรับ
สงัคมประชาธปิไตย เพือ่ประโยชนแ์หง่ความมัน่คงของชาต ิหรอืความปลอดภยั 
ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน หรือการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น”

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทยได้รับรองเสรีภาพในการชุมนุม 
และได้กำาหนดเงื่อนไขการจำากัดเสรีภาพไว้ทำานองเดียวกันกับหลักการนี้

ปัญหาสำาคัญประการหนึ่งในการคุ้มครองสิทธินี้คือ การพิจารณาว่า 
การชมุนมุลกัษณะใดทีถ่อืวา่เปน็ “ความรนุแรง” เรือ่งนีม้หีลกัวา่ “ความรนุแรง” นัน้ 
ต้องพิจารณาจากลักษณะของการชุมนุม มิใช่พิจารณาจาก “เนื้อหา” หรือ 
“สาร” ทีผู่ช้มุนมุตอ้งการสะทอ้นความคดิเหน็ นอกจากนัน้มหีลกัวา่ การชมุนมุ 
โดยการใชอ้าวธุ การชมุนมุทีม่เีปา้หมายสรา้งความเดอืดรอ้นรำาคาญแกบ่คุคล
ที่ไม่ร่วมชุมนุมเพื่อบีบบังคับให้รัฐหรือองค์กรใดตอบสนองความต้องการ 
ของกลุ่มผู้ชุมนุม การชุมนุมเพื่อปลุกปั่นให้มีความเกลียดชังขึ้นระหว่าง 
กลุ่มชน เป็นการชุมนุมที่ใช้ความรุนแรง

การชุมนุมโดยสันติในที่สาธารณะเป็นเสรีภาพจึงไม่ต้องขออนุญาต 
จากเจ้าพนักงานก่อน รัฐต้องให้ความคุ้มครองการชุมนุมที่ชอบด้วยกฎหมาย 
ในกรณทีีเ่ปน็การชมุนมุทีข่ดัตอ่กฎหมาย เชน่ จงใจขดัขวางการจราจร รฐัสามารถ
จำากัดการชุมนุมได้เพื่อให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมายได้ หรือการชุมนุมที่ก่อ 
ความรนุแรง รฐัสามารถบงัคบัใชก้ฎหมายเพือ่รกัษาความปลอดภยัของสงัคม 
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และสลายการชุมนุมได้ แต่วิธีการสลายการชุมนุมนั้นจะต้องสอดคล้องกับ
หลกัการตามกฎหมายสทิธมินษุยชน เชน่ หลกัความไดส้ดัสว่น และมาตรฐาน
สากล เช่น ประมวลแนวปฏิบัติสำาหรับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย (Code 
of Conduct for Law Enforcement Officials) และกฎการใช้กำาลังในการ
ปะทะ (Rules of Engagement)

 PENAL CODE / ประมวลกฎหมายอาญา  CRIMINAL CODE
กฎหมายอาญาทีม่กีารจดัทำาขึน้โดยมกีารรวบรวมหลกัการทางกฎหมาย 

วธิกีารปรบัใช ้และลกัษณะความผดิ แลว้แยกเปน็หมวดหมูท่ีม่คีวามเชือ่มโยง 
และสัมพันธ์กัน

ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยปัจจุบันได้มีการประกาศใช้ 
เมื่อ พ.ศ. 2499 (ค.ศ. 1956) โดยการแก้ไขปรับปรุงจากกฎหมายลักษณะ
อาญา ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2452 (ค.ศ. 1809)) ซึ่งแบ่งออกได้เป็นสามภาค 
คือ

ภาค 1 บทบญัญตัทิัว่ไป เปน็บทบญัญตัเิกีย่วกบัหลกักฎหมายทีส่ามารถ 
นำามาปรบัใชก้บักฎหมายอาญาทัว่ไป เชน่ การกระทำาทีเ่ปน็ความรบัผดิทางอาญา 
หลกัไมม่กีฎหมายไมม่คีวามผดิ หลกัไมใ่ชก้ฎหมายยอ้นหลงั ประเภทของโทษ 
ทางอาญา เหตุยกเว้นความผิด เหตุยกเว้นโทษ และการลดโทษ เป็นต้น

ภาค 2 ความผิด เป็นการรวบรวมบทบัญญัติความผิดอาญาที่สำาคัญ 
หรือเป็นความผิดที่เกิดขึ้นเป็นประจำาในสังคม เช่น ความผิดฐานฆ่า ทำาร้าย
ร่างกาย ลักทรัพย์ ปล้น ฉ้อโกง ปลอมแปลงเอกสาร ความผิดเกี่ยวกับเพศ
เป็นต้น

ภาค 3 ลหุโทษ เป็นการบัญญัติความผิดทางอาญาซึ่งมีลักษณะ 
เป็นความผิดเล็กน้อยไม่เป็นอันตรายต่อสังคม เช่น การทะเลาะอื้ออึงในที่
สาธารณะ การพกพาอาวุธไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควร อนึ่ง ความผิด
ลหโุทษ คอืความผดิทีไ่มต่อ้งมเีจตนาในการทำาผดิและระวางโทษจำาคกุไมเ่กนิ
หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
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คำาที่เกี่ยวข้อง PENALTY, CRIMINAL LAW, CIVIL LAW

 PENALTY  โทษ (อาญา)
มาตรการทีเ่ปน็สภาพบงัคบัทีก่ฎหมายกำาหนดไวล้งโทษผูก้ระทำาความผดิ 

โทษทางกฎหมายอาญาจะแตกต่างกันไปตามสภาพสังคม และวัฒนธรรม 
ของแต่ละประเทศ แต่หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนมีว่า โทษทางอาญานั้น
จะต้องไม่เป็นการทารุณโหดร้าย หรือลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้ที่ 
ถูกลงโทษ การลงโทษทางกาย เช่น การเฆี่ยน หรือการตัดอวัยวะ ถือเป็น 
การลงโทษที่ทารุณโหดร้าย 

กฎหมายอาญาของประเทศไทยกำาหนดโทษเพื่อให้ศาลสามารถ 
พิพากษาใช้กับจำาเลยไว้ห้าประเภทคือ

1. ประหารชีวิต (Execution)

2. จำาคุก (Imprisonment)

3. กักขัง (Detention)

4. ปรับ (Fine)

5. ริบทรัพย์ (Forfeiture of Property)

นับตั้งแต่ได้จัดทำากติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ 
ทางการเมือง (ICCPR) มีหลายประเทศได้ยกเลิก (Abolition) หรือระงับ 
การใช้ (Moratorium) โทษประหารชีวิต นอกจากนั้นบางประเทศถือว่า 
การลงโทษจำาคุกตลอดชีวิต (Life Imprisonment) ขัดต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน
ตามรัฐธรรมนูญ

คำาที่เกี่ยวข้อง DEATH SENTENCE, LIFE IMPRISONMENT, 
IMPRISONMENT, FINE, FORFEITURE PROPERTY
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 PENOLOGY ทัณฑวิทยา
วิชาความรู้ หรือวิทยาการเกี่ยวกับโทษทางอาญา และวิธีการลงโทษ 

ผู้กระทำาผิด ทัณฑวิทยาในปัจจุบันมีวิวัฒนาการมาจากขบวนการปฏิรูประบบ 
เรอืนจำาในยโุรปในตอนปลายศตวรรษทีส่บิเกา้ ซึง่เปลีย่นแปลงความคดิจากเดมิ 
ที่เห็นว่าระบบทัณฑสถานเป็นการควบคุมบุคคลที่เป็นอันตรายต่อสังคมไว้ให้
ออกจากสงัคม มาเปน็การเนน้บทบาทของการแกไ้ขฟืน้ฟพูฤตกิรรมและจติใจ
ของผู้กระทำาผิดให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้

ปัจจุบันทัณฑวิทยาเป็นแขนงหนึ่งของอาชญาวิทยา (Criminology) 
หรือวิชาว่าด้วยอาชญากรรมซึ่งศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของอาชญากรรม 
และการป้องกันอาชญากรรม จัดอยู่ในสาขาสังคมวิทยา (Sociology)

คำาที่เกี่ยวข้อง CRIMINAL LAW, PENAL CODE, PENALTY

PERPETRATOR  อาชญากรที่ทำาความผิดร้ายแรง / ฆาตกร
ผู้กระทำาความผิด หรือผู้ใช้ หรือบงการให้ผู้อื่นกระทำาความผิดอาญา 

ที่ร้ายแรง หรือผู้ที่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง โดยการ 
กระทำาดังกล่าวเป็นการกระทำาด้วยเจตนาที่ชั่วร้าย 

บางทใีชค้ำาวา่ “ฆาตกร” เรยีกบคุคลทีฆ่า่ผูอ้ืน่ หรอืกอ่ใหเ้กดิความตาย

คำาที่เกี่ยวข้อง CRIME, GROSS HUMAN RIGHTS VIOLATION, 
MURDERER

PLEA BARGAINING   การต่อรองในเรื่องคำาให้การ
การเจรจาระหว่างอัยการกับจำาเลยในคดีอาญาเพื่อให้จำาเลย 

รบัสารภาพวา่ไดก้ระทำาความผดิเพือ่แลกกบัการทีอ่ยัการตกลงวา่จะฟอ้งจำาเลย
ในคดทีีม่โีทษเบากวา่ทีไ่ดก้ระทำาผดิ การตอ่รองในเรือ่งคำาใหก้ารจะอยูภ่ายใต้
เงือ่นไขของกฎหมาย และจะตอ้งทำาเปน็สญัญา ในบางกรณถีา้จำาเลยยอมรบั
สารภาพ คดีก็จะระงับโดยไม่ต้องมีการไต่สวน
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กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์ 
บางประเทศ เชน่ สหรฐัอเมรกิา และอนิเดยี ไดบ้ญัญตัริบัรองการตอ่รองในเรือ่ง 
คำาให้การ โดยกำาหนดเงื่อนไขของการต่อรองเพื่อไม่ให้จำาเลยเสียโอกาส 
ในการต่อสู้คดี

สว่นในประเทศทีใ่ชร้ะบบประมวลกฎหมายจะไมม่กีารตอ่รองคำาใหก้าร 
เพราะในระบบนี้จะยึดถือการค้นหาความจริงจากพยานหลักฐานเป็นสำาคัญ 
และแม้ว่าจำาเลยจะรับสารภาพ ศาลก็ยังต้องมีหน้าที่ไต่สวนและสืบพยาน 
เพื่อพิสูจน์ความผิดของจำาเลยก่อนลงโทษ การจูงใจให้ผู้ต้องหารับสารภาพ 
โดยสัญญาว่าจะได้รับการลดหย่อนโทษอาจถือได้ว่าจำาเลยรับสารภาพ 
โดยไม่เต็มใจ และเป็นเหตุให้ศาลไม่ใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีได้ (ดู 
CONFESSION)

คำาที่เกี่ยวข้อง CONFESSION, COMMOM LAW

  1. คำาให้การรับหรือปฏิเสธความผิด
 PLEADING ตามฟ้อง (คดีอาญา) 
  2. คำาคู่ความ (คดีแพ่ง)

1. คำาให้การรับหรือปฏิเสธความผิดตามฟ้อง ใช้ในคดีอาญาเป็น
ถอ้ยคำาทีจ่ำาเลยแถลงตอ่ศาลในตอนตน้ของกระบวนการพจิารณาคด ี
ในการดำาเนนิคดอีาญาเมือ่ศาลรบัคำาฟอ้งกลา่วหาวา่ จำาเลยกระทำา
ผดิอาญาแลว้ศาลจะอา่นขอ้กลา่วหาใหจ้ำาเลยฟงั และถามจำาเลยวา่ 
ได้กระทำาความผิดตามคำาฟ้อง หรือไม่ เพื่อให้จำาเลยให้การรับ 
หรือปฏิเสธ ถ้าจำาเลยให้การยอมรับผิดตามฟ้องก็จะใช้ “Plead 
Guilty” ถา้จำาเลยใหก้ารวา่ ไมไ่ดก้ระทำาผดิตามฟอ้งกจ็ะใช ้“Plead 
Innocence”

ในคดอีาญา ถงึแมว้า่จำาเลยจะใหก้ารยอมรบัผดิ แตใ่นคดทีีม่อีตัราโทษ 
จำาคุกขั้นต่ำาตั้งแต่ห้าปี หรือโทษที่สูงกว่า โจทก์ยังต้องมีหน้าที่นำาสืบให้ศาล 
เชือ่อยา่ง “ปราศจากขอ้สงสยั (Beyond Doubt)” วา่จำาเลยไดก้ระทำาผดิจรงิ 
ตามฟ้อง ถ้าโจทก์พิสูจน์ไม่ได้ ศาลก็จะพิพากษาว่าจำาเลยไม่ผิด และปล่อย 
จำาเลย
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2. คำาคู่ความ (คดีแพ่ง) หมายถึง เอกสารใดๆ ที่โจทก์ หรือจำาเลย
ได้ยื่นแก่ศาลเพื่อประกอบในสำานวนคดีในการดำาเนินการพิจารณา 
คดี

POLICE CUSTODY   อยู่ในการควบคุมตัวของตำารวจ
อำานาจในการบังคับบุคคลโดยการจำากัดเสรีภาพในการเคลื่อนไหว 

การควบคุมตัวจะต้องกระทำาโดยอำานาจของกฎหมาย นับตั้งแต่เวลาที่ถูก 
จับกุมตัว การจำากัดเสรีภาพดังกล่าวอาจกระทำาโดยการจับกุม หรือการ
ควบคมุตวัทีก่ระทำาโดยหมายศาล หรอืเปน็การจบักมุบคุคลทีก่ระทำาผดิซึง่หนา้ 
ดังนั้นไม่ต้องมีหมายจับ (ดู ARREST)

การควบคมุตวัมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ปอ้งกนัภยนัตรายทีบ่คุคลทีถ่กูควบคมุ
ตัวอาจก่อขึ้น และเพื่อนำาตัวบุคคลนั้นเข้าสู่กระบวนการพิจารณาดำาเนินคดี 
โดยศาล เพื่อเป็นการป้องกันอาชญากรรมทำาให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยขึ้น
ในสงัคม ขณะเดยีวกนัทำาใหส้งัคมมัน่ใจวา่บคุคลทีก่อ่อาชญากรรมจะตอ้งถกู 
ดำาเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม ดังนั้นกรณีที่ไม่ปรากฏว่าบุคคลนั้น 
จะก่ออันตรายขึ้น หรือได้สอบสวนบุคคลนั้นได้ข้อมูลที่พอเพียงในการ 
ดำาเนินคดีแล้ว ควรจะต้องปล่อยตัวบุคคลที่ถูกควบคุมตัวไป ซึ่งอาจปล่อย
โดยให้มีหลักประกัน (ดู RELEASE ON BAIL)

คำาที่เกี่ยวข้อง ARREST, RELEASE ON BAIL

 PREAMBLE อารัมภบท / คำาปรารภ
ข้อความส่วนต้นของหนังสือ หรือเอกสารที่เป็นการเกริ่นนำาเพื่อชี้แจง

วัตถุประสงค์ และเนื้อหาของหนังสือ หรือเอกสาร 

อารัมภบท / คำาปรารภ ในกฎหมาย หรือตราสารสิทธิมนุษยชน 
มกัจะกลา่วถงึหลกัการ วตัถปุระสงค ์เจตนารมณข์องกฎหมาย หรอืตราสาร
ที่จัดทำาขึ้น เช่น อารัมภบทของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนส่วนหนึ่ง
กล่าวว่า
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“ดว้ยเหตทุีก่ารยอมรบัศกัดิศ์รปีระจำาตวั และสทิธซิึง่เสมอกนั และไมอ่าจ 
โอนแกก่นัไดข้องสมาชกิทัง้ปวงแหง่ครอบครวัมนษุยเ์ปน็รากฐานของเสรภีาพ 
ความยตุธิรรม และสนัตภิาพ...ดงันัน้บดันีส้มชัชาจงึประกาศใหป้ฏญิญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี้เป็นมาตรฐานร่วมแห่งความสำาเร็จสำาหรับประชาชน 
ทั้งหลายและประชาชาติทั้งปวง...”

อารัมภบท / คำาปรารภ มีความสำาคัญในการตีความกฎหมาย หรือ
เอกสารตราสารเพราะเป็นส่วนที่แสดงเจตนารมณ์ในการตรากฎหมาย หรือ
จัดทำาตราสารฉบับนั้น

คำาทีเ่กีย่วขอ้ง INSTRUMENT, INTERPRETATION OF TREATY, 
UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

PRELIMINARY EXAMINATION   การไต่สวนมูลฟ้อง
กระบวนพิจารณาคดีความอาญาในขั้นต้นของการนำาคดีสู่ศาลเพื่อให้ 

ฝ่ายตุลาการได้ใช้อำานาจพิจารณาพยานหลักฐานเบื้องต้น ว่ามีมูลแห่งคดี 
ที่จะรับคำาฟ้องไว้พิจารณาความผิดของจำาเลยได้หรือไม่ ในชั้นนี้จะไม่มีการ
พิจารณาตัดสินความผิดและไม่มีการเรียกจำาเลยมาให้การไต่สวน แต่ผู้ที่ 
พิจารณาไต่สวนมูลฟ้องจะพิจารณาแต่เพียงพยานหลักฐานของโจทก์ว่า 
พอเชื่อได้หรือไม่ว่ามีการกระทำาความผิดอาญาขึ้นถ้าผู้ไต่สวนมูลฟ้องเห็นว่า 
ไม่เป็นความผิดก็จะสั่งจำาหน่ายคดี หรือยกฟ้อง แต่ถ้าเห็นว่ามีการกระทำา 
ความผิดอาญาก็สั่งรับเรื่องไว้พิจารณาไต่สวน หรือรับรองคำาฟ้องชั้นไต่สวน
มูลฟ้องเพื่อให้โจทก์นำาไปฟ้องต่อศาลที่มีอำานาจต่อไป

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศต่าง ๆ ได้กำาหนดวิธี 
การไต่สวนมูลฟ้องแตกต่างกัน เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาในความผิด 
บางประเภท อัยการจะต้องยื่นคำาฟ้องชั้นไต่สวนมูลฟ้อง (ดู BILL OF 
INDICTMENT) ต่อคณะลูกขุนใหญ่ (Grand Jury) เพื่อให้รับรองคำาฟ้อง 
ก่อนที่จะฟ้องศาลเพื่อพิจารณาคดี ในประเทศอังกฤษโจทก์ต้องยื่นคำาฟ้อง
ประเภทนี้ต่อศาลมาจิสแทรท (Court of Magistrate) เพื่อให้รับรองก่อน
ยื่นคำาฟ้องต่อศาล
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ศาลอาญาระหวา่งประเทศ (International Criminal Court)  กำาหนด
ใหอ้ยัการศาลมหีนา้ทีไ่ตส่วนมลูฟอ้งกอ่นจะรบัคำาฟอ้ง สว่นศาลสทิธมินษุยชน 
ยุโรป (European Court of Human Rights) มีกระบวนการคล้ายกับ 
การไต่สวนมูลฟ้องแต่เรียกว่า “การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน” (ดู 
ADMISSIBILITY) ซึ่งทำาโดยผู้พิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป ก่อนจะเริ่ม
ขั้นตอนการพิจารณาคดี 

กฎหมายกำาหนดให้ไต่สวนมูลฟ้องเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคล 
ถูกกลั่นแกล้งจากการฟ้องโดยที่ไม่มีมูลเหตุความผิด เพราะการที่บุคคล 
ถูกฟ้องเป็นจำาเลยคดีอาญานั้นทำาให้เกิดภาระหน้าที่ในการแก้ต่างคดี 
และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลถูกจับกุมควบคุมตัวโดยพลการ 
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยการแกล้งฟ้องเป็นคดีอาญา นอกจากนั้นถ้าไม่มี
การกลั่นกรองคดี อาจทำาให้คดีขึ้นสู่ศาลโดยไม่จำาเป็น อันส่งผลกระทบ 
ต่อประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้

ตามกฎหมายไทย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้แบ่ง 
การไต่สวนมูลฟ้องเป็นสองกรณีคือ กรณีที่ราษฎรเป็นโจทก์ หรือผู้เสียหาย
ฟ้องคดี ศาลจะมีคำาสั่งให้ทำาการไต่สวนมูลฟ้องทุกกรณี ในกรณีที่อัยการ 
เป็นโจทก์ฟ้อง ศาลจะสั่งให้มีการไต่สวนมูลฟ้องก่อนก็ได้ ทั้งนี้เนื่องจากการ
ฟ้องโดยอัยการจะต้องมีการพิจารณาพยานหลักฐานโดยพนักงานอัยการ 
จนพอเชื่อได้ว่าจำาเลยได้กระทำาความผิดตามฟ้อง

คำ าที่ เ กี่ ยวข้อง PRIVATE PROSECUTION, PUBLIC 
PROSECUTOR, ATTORNEY-GENERAL, CRIMINAL PROCEDURE 
LAW

PRE-TRIAL DETENTION  การคุมขังก่อนการพิจารณาคดี
การจำากัดเสรีภาพของผู้ต้องหาในคดีอาญาโดยให้อยู่ในการควบคุม 

ของเจ้าพนักงานสอบสวนก่อนที่จะมีการนำาตัวผู้ต้องหามาไต่สวนดำาเนินคดี
ในศาลการคุมขังก่อนการพิจารณาจึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพิจารณา
ที่บุคคลถูกควบคุมตัวโดยฝ่ายบริหาร
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บคุคลทีถ่กูคมุขงัตวักอ่นการพจิารณายงัไมใ่ชผู่ก้ระทำาผดิ ดงันัน้จงึปฏบิตั ิ
ต่อบุคคลที่ถูกควบคุมตัวเสมือนนักโทษมิได้ และการคุมขังจะต้องแยก 
จากนักโทษที่ถูกพิพากษาความผิดแล้ว ปกติในการคุมขังก่อนการพิจารณา 
ผู้ต้องหาจะถูกควบคุมตัวในห้องขังของเจ้าพนักงานตำารวจ ซึ่งอาจเป็น
สถานีตำารวจ หรือศูนย์ควบคุมตัวก่อนการพิจารณาที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ 
วตัถปุระสงคข์องการคมุขงับคุคลในขัน้ตอนนีม้ขีึน้เพือ่การสอบสวนผูก้ระทำาผดิ 
และเพื่อทำาให้มั่นใจว่าในการฟ้องจะมีตัวจำาเลยปรากฏต่อศาล

การคุมขังระหว่างรอการพิจารณามีขึ้นเนื่องจากผู้ต้องหาว่ากระทำา
ความผดิอาญาไมส่ามารถหาหลกัประกนัเพือ่ประกนัตวัในการปลอ่ยตวัชัว่คราว 
หรือเป็นผู้ที่ศาลเห็นว่าไม่สมควรให้ประกันตัว (ดู RELEASE ON BAIL)

ระยะเวลาในการคมุขงัจะตอ้งใหส้ัน้ทีส่ดุซึง่มกักำาหนดไวใ้นรฐัธรรมนญู 
หรอืกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา ดงันัน้เพือ่ปอ้งกนัฝา่ยบรหิารควบคมุ / 
คุมขังบุคคลโดยมิชอบ หรือโดยไม่มีเหตุอันควร กฎหมายจึงมักกำาหนด 
ให้ศาลเป็นผู้พิจารณาเหตุผลของฝ่ายบริหารในการขยายระยะเวลา 
การคุมขังตัวบุคคล

ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยกำาหนดให้เจ้าพนักงาน 
สอบสวนมอีำานาจคมุขงัผูต้อ้งหาไวเ้พือ่การสอบสวนคดไีดไ้มเ่กนิกวา่สีส่บิแปด
ชัว่โมง นบัแตเ่วลาทีม่าถงึสถานตีำารวจ ในกรณทีีม่เีหตจุำาเปน็เพือ่ทำาการสอบสวน 
หรือเหตุจำาเป็นอย่างอื่น จะยืดระยะเวลาได้ไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง (เท่าที่
จำาเป็น) แต่รวมกันแล้วต้องไม่ให้เกินสามวัน

ถา้มคีวามจำาเปน็ทีจ่ะควบคมุผูถ้กูจบัเกนิกวา่สามวนั เพือ่ใหก้ารสอบสวน
เสร็จสิ้น พนักงานสอบสวนหรืออัยการ ต้องยื่นคำาร้องขอฝากขังต่อศาล 
ศาลอาจเรียกพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนมาชี้แจงเหตุจำาเป็น 
หรืออาจเรียกพยานหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้ โดยใช้อัตรา
โทษคดีที่ถูกกล่าวหาเป็นเกณฑ์กำาหนดระยะเวลาคุมขัง ดังนี้

• ความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำาคุกอย่างสูงไม่เกินหกเดือน ศาลมี
อำานาจสั่งขังได้ครั้งเดียว มีกำาหนดไม่เกินเจ็ดวัน

• ความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำาคุกอย่างสูงเกินกว่าหกเดือน 
แต่ไม่ถึงสิบปี ศาลมีอำานาจสั่งขังหลายครั้งติด ๆ กันได้ 
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แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกินสิบสองวัน และรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน
สี่สิบแปดวัน

• ความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำาคุกอย่างสูงตั้งแต่สิบปีขึ้นไป 
ศาลมีอำานาจสั่งขังหลายครั้งติดๆ กันได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกิน 
สิบสองวัน และรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกินแปดสิบสี่วัน

ขั้นตอนการคุมขังที่เกินอำานาจเจ้าพนักงานสอบสวนนี้ เรียกว่า 
“การฝากขัง” โดยผู้ต้องหาจะอยู่ภายใต้อำานาจของศาล ซึ่งปกติเจ้าพนักงาน
สวบสวนนำาตัวผู้ต้องหาไปฝากขังไว้ที่ทัณฑสถาน

 PRINCIPLES FOR THE หลักการว่าด้วย
 PROTECTION OF PERSONS การคุ้มครอง
 WITH MENTAL ILLNESS ผู้ป่วยทางจิต
 AND THE IMPROVEMENT และการปรับปรุง
 OF MENTAL HEALTH CARE การดูแลสุขภาพจิต

หลักการและแนวปฏิบัติสำาหรับการคุ้มครองและดูแลสุขภาพจิต 
และการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทางจิตเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการด้าน 
สิทธิมนุษยชน ซึ่งได้รับการรับรองโดยสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ใน ค.ศ. 
1991 (พ.ศ. 2534) หลักการฯ ได้ย้ำาถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของบุคคล 
ที่ป่วยทางจิต และได้กำาหนดแนวปฏิบัติสำาหรับสถาบัน และบุคลากร 
ในสถานบำาบัดโรคจิต หรือสถาบันที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยทางจิต 
ควรที่ต้องคำานึง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการรักษาเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด 
ของผู้ป่วย และต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วยทางจิต

หลักการฯ ได้ย้ำาว่า บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลสุขภาพจิต 
อย่างดีที่สุดเท่าที่จะมีได้ ซึ่งสิทธินี้จะต้องอยู่ในระบบการประกันสุขภาพ 
ของประชาชน ผู้ป่วยทางจิตจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างมี 
มนุษยธรรม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุสุขภาพทางจิต การได้รับ 
การปฏบิตัพิเิศษหรอืการมมีาตรการพเิศษเพือ่สนองความตอ้งการ หรอืทำาให้
บุคคลที่ป่วยทางจิตมีสภาพดีขึ้น ไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ
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นอกจากนั้นหลักการฯ ได้กำาหนดแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วย 
ทางจิตไว้ เช่น

• ในการตัดสินว่าบุคคลใดเป็นผู้ป่วยทางจิตนั้นจะต้องเป็นไป 
ตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสากล 
จะต้องไม่บังคับให้บุคคลเข้าตรวจสอบทางการแพทย์เพื่อตัดสินว่า 
ผูน้ัน้เปน็ผูป้ว่ยทางจติ เวน้แตเ่ปน็ไปตามกระบวนการตามกฎหมาย
ที่มีความชอบธรรม

• การใช้ยาจะต้องเป็นไปตามจำาเป็นเพื่อให้เกิดผลต่อสุขภาพที่ดีที่สุด 
เพื่อการบำาบัดและวินจิฉัยโรคเท่านัน้ ต้องไม่ทำาเพื่อเป็นการลงโทษ 
หรือเพื่อความสะดวกสบายของผู้อื่น

• จะทดลองการรกัษาทางการแพทยโ์ดยปราศจากความยนิยอมไมไ่ด้ 
เวน้แตผู่ป้ว่ยไมส่ามารถใหค้วามยนิยอมได ้ความยนิยอมของผูป้ว่ยนัน้ 
จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการให้ข้อมูลที่ถูกต้องรอบด้านเพื่อให้ 
ผู้ป่วยตัดสินใจ

• ต้องใช้วิธีการทุกอย่างเพื่อให้ผู้ป่วยได้ทราบลักษณะของการรักษา 
และทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้

• จะตอ้งไมใ่ชเ้ครือ่งพนัธนาการหรอืแยกขงัผูป้ว่ยโดยผูป้ว่ยไมย่นิยอม 
เว้นแต่เป็นไปตามกระบวนการในการดูแลที่ไม่สามารถเลี่ยงได้

• ผูป้ว่ยจะตอ้งไดร้บัการเคารพสทิธใินความเปน็สว่นตวั และมเีสรภีาพ 
ในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น

• ประชาชนตอ้งสามารถเขา้ถงึสถาบนัดแูลสขุภาพจติไดเ้ชน่เดยีวกบั
สถาบันสุขภาพอื่น

• การรบัผูป้ว่ยทางจติในชัน้แรกโดยผูป้ว่ยไมส่มคัรใจเขา้รบัการพยาบาล 
จะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาอันสั้นเพื่อสังเกตการณ์และรักษา 
เบื้องต้นระหว่างรอตรวจสอบ

• นักโทษหรือผู้ถูกควบคุมตัวจะต้องได้รับการดูแลด้านสุขภาพจิต 
ที่ดีที่สุดเท่าที่มีได้ 
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คำาที่ เกี่ยวข้อง MENTAL ILLNESS, THE RIGHT TO 
HEALTH

 PRIVATE PROSECUTION การฟ้องคดีอาญาโดยราษฎร /
  การฟ้องคดีอาญาโดยผู้เสียหาย

การกล่าวหาบุคคลว่าทำาผิดอาญาต่อศาลที่มีอำานาจรับคดีไว้พิจารณา 
ซึ่งเป็นการกระทำาโดยผู้เสียหายที่เกิดจากการกระทำาความผิดอาญา หรือผู้มี 
อำานาจจดัการแทนผูเ้สยีหาย หรอืทนายของบคุคลดงักลา่วเพือ่ใหม้กีารลงโทษ
บุคคลที่กระทำาผิด กฎหมายกำาหนดให้การฟ้องต้องทำาเป็นหนังสือตามแบบ 
ทีเ่รยีกวา่ “คำาฟอ้ง” นอกจากนัน้กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญายงัไดก้ำาหนด
เงื่อนไขสำาหรับคดีอาญาที่ราษฎรเป็นโจทก์ว่า

• จะต้องมีการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนว่ามีการกระทำา 
ความผิดอาญาเกิดขึ้น เพื่อไม่ให้มีการแกล้งฟ้องบุคคล

• ศาลมีอำานาจไต่สวนมูลฟ้องก่อนรับคำาฟ้อง อันเป็นการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นของคดี ซึ่งต่างจากคดีที่อัยการเป็นโจทก์ฟ้อง
ซึ่งศาลไม่จำาเป็นต้องมีการไต่สวนมูลฟ้อง

คดทีีร่าษฎรเปน็โจทก ์อยัการสามารถเขา้มาเปน็โจทกร์ว่มกบัผูเ้สยีหายได ้
และถ้าอัยการเห็นว่าผู้เสียหายกระทำาการที่จะทำาให้เกิดความเสียหาย 
ต่อการดำาเนินคดี อัยการอาจขอให้ศาลสั่งให้ผู้เสียหายระงับการกระทำา 
นั้นได้

PROBABLE CAUSE    มีเหตุพอเชื่อได้ตามสมควร
มาตรฐานในการใชเ้หตผุลพจิารณาชัง่น้ำาหนกัพยานหลกัฐานเพือ่วนิจิฉยั 

สั่งการ หรือตัดสินใจดำาเนินการทางกฎหมายในกระบวนการยุติธรรม 
ทางอาญา เพือ่ไมใ่หบ้คุคลทีม่อีำานาจตดัสนิใจวนิจิฉยัสัง่การหรอืตดัสนิใจสัง่การ 
ตัดสินใจโดยพลการอันอาจกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล 
เกินความจำาเป็น
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กฎหมายได้กำาหนดให้ใช้มาตรฐานอย่าง “มีเหตุผลเชื่อได้ตามสมควร” 
กบัการตดัสนิใจในสถานการณต์า่ง ๆ  เชน่ ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา 
ความอาญาของไทยได้กำาหนดให้เจ้าพนักงานสอบสวนและศาลได้พิจารณา
ข้อเท็จจริงประกอบกับพยานหลักฐานและ “มีเหตุผลเชื่อได้ตามสมควร” 
ในกรณีต่อไปนี้

• ในการจับกุมการที่เจ้าพนักงานจะใช้อำานาจจับโดยไม่มีหมายจับ 
จะตอ้งมเีหตพุอเชือ่ไดต้ามสมควรวา่บคุคลนัน้ไดก้ระทำาความผดิขึน้ 
หรือจะก่อความผิดขึ้น

• การคน้ตวับคุคลจะตอ้งมเีหตพุอเชือ่ไดต้ามสมควรวา่บคุคลทีจ่ะถกู 
ค้นตัวมีทรัพย์ที่เป็นความผิด หรือทรัพย์ที่ได้จากการกระทำา 
ความผิด หรือทรัพย์ที่จะใช้ก่อความผิด

• ในการค้นเคหสถานโดยไม่มีหมายค้น เจ้าพนักงานจะต้องมีเหตุ 
พอเชื่อได้ตามสมควร

• การออกหมายจับและหมายค้นศาลจะต้องพิจารณาพยานหลักฐาน 
ที่เสนอโดยเจ้าพนักงานสอบสวนและมีเหตุพอเชื่อได้ตามสมควรว่า 
บุคคลที่ถูกขอให้จับกุมได้กระทำาความผิด

• การออกหมายขัง ที่จะไม่ให้มีการประกันตัวผู้ต้องหา ศาลจะต้อง
พิจารณาเหตุผลที่เจ้าพนักงานสอบสวนร้องขอและมีเหตุพอเชื่อได้ 
ตามสมควรว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีไปข่มขู่พยาน ไปยุ่งเหยิงกับ 
พยานหลักฐาน หรือเหตุอื่น (ดู RELEASE ON BAIL)

อนึ่ง มาตรฐานการพิจารณาการตัดสินวินิจฉัยสั่งการข้างต้นต่างกับ 
มาตรฐานการวินิจฉัยตัดสิน หรือพิพากษาลงความเห็นว่าจำาเลยกระทำา 
ความผดิอาญา การจะพพิากษาวา่จำาเลยกระทำาผดิตอ้งเชือ่ไดโ้ดย “ปราศจาก
ข้อสงสัย (Beyond Doubt)” ว่าจำาเลยได้กระทำาผิด

คำาที่เกี่ยวข้อง ARREST, BAIL, THE RIGHT TO RELEASE 
ON BAIL
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PROBATION    การภาคทัณฑ์ / การคุมประพฤติ
1. การภาคทณัฑ ์คอื การลงโทษสถานเบา โดยการตำาหนหิรอืคาดโทษ  

ซึง่อาจใชก้บับคุคลทีก่ระทำาขดัตอ่กฎหมาย  ระเบยีบ วนิยั หรอืคำาสัง่
ของราชการ  หรอืขององคก์รเอกชน เชน่ ระเบยีบโรงเรยีน และคำาสัง่ 
ของนายจ้าง เป็นต้น

2. การคุมประพฤติ ใช้ในบริบทของกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
หมายถึง มาตรการกฎหมายที่ศาลอนุญาตให้ผู้กระทำาความผิด 
ที่ไม่ร้ายแรงรอการลงโทษ หรือนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพัก 
การลงโทษ โดยต้องมารายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 
ตามที่ศาลกำาหนด และมีกระบวนการสอดส่องดูแลเพื่อให้ผู้ 
กระทำาผิดไม่ต้องถูกควบคุมตัวอยู่ในทัณฑสถาน

การคุมประพฤติแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ 

1. งานสบืเสาะและพนิจิ เปน็กระบวนการแสวงหาขอ้เทจ็จรงิ ประวตัิ 
ภมูหิลงัทางสงัคม และรายละเอยีดตา่ง ๆ  ของจำาเลยหรอืผูต้อ้งขงั 
ก่อนศาลพิจารณาพิพากษาคดีโดยพนักงานคุมประพฤติเป็นผู้ 
ดำาเนินการตามคำาสั่งศาลแล้วนำาข้อเท็จจริงมาวิเคราะห์ประเมิน
และทำารายงานพร้อมทั้งความเห็นเสนอต่อศาล เพื่อใช้ประกอบ
ดลุยพนิจิในการพจิารณาพพิากษาคดวีา่จะใชม้าตรการใดใหเ้หมาะสม 
ต่อจำาเลย

2. งานควบคุมและสอดส่อง เป็นกระบวนการติดตาม ควบคุมดูแล 
และช่วยเหลือผู้กระทำาผิดที่ได้รับการปล่อยตัวจากทัณฑสถาน 
ภายใต้เงื่อนไขการคุมประพฤติ เพื่อช่วยให้ผู้กระทำาผิดสามารถ
ปรับตัวอยู่ในชุมชนได้อย่างปกติ ตลอดจนป้องกันไม่ให้หวนกลับไป
กระทำาผิดซ้ำาอีก

ประเทศไทยนำาระบบการคมุประพฤตมิาใชค้รัง้แรกกบัเดก็และเยาวชน
ที่กระทำาผิด ใน พ.ศ. 2495 (ค.ศ 1952) และได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับ 
การคุมประพฤติผู้กระทำาผิดทั่วไปไว้ในประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 
(ค.ศ. 1956) แต่ไม่มีการนำามาใช้ในทางปฏิบัติจริง 
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ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติวิธีดำาเนินการคุมความประพฤติ ประมวล 
กฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) ขึ้น พร้อมกับมีการตั้งสำานักงาน 
คุมประพฤติกลางขึ้นในกระทรวงยุติธรรม และต่อมาได้เปลี่ยนเป็นกรมคุม
ประพฤติ สังกัดกระทรวงยุติธรรมใน พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992)

PROSECUTOR / PUBLIC PROSECUTOR   อัยการ
เจา้พนกังานของรฐัทีท่ำาหนา้ทีฟ่อ้งจำาเลยในคดอีาญาตอ่ศาล และเปน็ 

ผู้รับผิดชอบในคดีที่ฟ้องในฐานะที่เป็นโจทก์ ในกระบวนการพิจารณา 
ความตลอดทั้งกระบวนการ

เกือบทุกประเทศกำาหนดให้การฟ้องร้องดำาเนินคดีอาญาเป็น
หน้าที่ของรัฐโดยมีอัยการทำาหน้าที่ เสมือนเป็นทนายของประชาชน 
ส่วนในประเทศอังกฤษเดิมการฟ้องร้องดำาเนินคดีอาญาถือว่าเป็นการ
พิพาทระหว่างบุคคลที่เป็นคู่ความ การฟ้องคดีอาญาจะดำาเนินโดยบุคคล 
ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำาความผิดอาญา ต่อมาใน ค.ศ. 1985 
(พ.ศ. 2528) ไดต้ัง้สำานกังานอยัการหลวง (Crown Prosecution Service) ขึน้ 
ทำาหน้าที่ฟ้องคดีอาญา อย่างไรก็ตามบุคคลที่ได้รับความเสียหายยังคง 
มอีำานาจฟอ้งคดไีดเ้ชน่กนั ดงันัน้คำาวา่ “Prosecutor” ในระบบกฎหมายองักฤษ
จึงหมายถึงอัยการ หรือทนายความของผู้เสียหายที่ฟ้องบุคคลเป็นจำาเลย 
ในคดีอาญาต่อศาล และเรียกการฟ้องคดีอาญาโดยราษฎรว่า “Private 
Prosecution”

สำาหรับประเทศไทย ระบบกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาได้รับอิทธิพลจากประเทศอังกฤษ ดังนั้นนอกจากอัยการแล้ว 
ผูเ้สยีหายสามารถฟอ้งคดอีาญาไดภ้ายใตข้อ้กำาหนดของกฎหมาย (ด ูPrivate 
Prosecution)

 PROSECUTOR- GENERAL อัยการสูงสุด
บุคคลที่ดำารงตำาแหน่งเจ้าพนักงานในฝ่ายบริหารมีหน้าที่ ให้คำา

ปรึกษากฎหมายแก่รัฐ และรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการดำาเนินคดีแทนรัฐ 
(ดู SOLICITOR-GENERAL)
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คำานี้มักใช้ในประเทศที่มีระบบกฎหมายแบบซีวิลลอว์ ส่วนในประเทศ 
ที่มีระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว์จะใช้คำาว่า Solicitor-General 
ส่วนประเทศไทยใช้คำาว่า Attorney-General

คำาที่เกี่ยวข้อง ATTORNEY-GENERAL, SOLICITOR-GENERAL

PUBLIC HEALTH    การสาธารณสุข
ความมัน่คงปลอดภยัทางสขุภาพ อนามยั และสภาพความอยูด่ทีางสงัคม 

ของประชาชนทั้งมวล ไม่ได้มุ่งหมายถึงสุขภาพของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

องค์การอนามัยโลกได้ให้คำานิยามคำาว่า “Health (อนามัย)” ไว้ว่า 
“สภาวะทีป่ระชาชนมคีวามสมบรูณท์ัง้ทางดา้นรา่งกาย จติใจ และความเปน็อยู ่
ในสังคมที่ดี ไม่ได้หมายความเฉพาะแต่การปลอดจากโรค หรือได้รับ 
การรักษาพยาบาล”

การสาธารณสขุเปน็ภารกจิสำาคญัประการหนึง่ของรฐัทีม่ตีอ่ประชาชน 
ดงันัน้ รฐัจงึตอ้งมมีาตรการเพือ่ปอ้งกนัโรคตดิตอ่ และโรคไมต่ดิตอ่ ตลอดจน 
การป้องกันภยันตรายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ มลพิษ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
รวมทั้งเสริมสร้างปัจจัยทางสังคมที่จะนำาไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม เช่น
สภาพแวดลอ้มทีด่สีำาหรบัแมแ่ละเดก็ คนพกิาร หรอืคนดอ้ยโอกาส ตลอดจน 
ส่งเสริมให้บุคคลมีพฤติกรรมที่นำาไปสู่สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 25 ได้รับรองสิทธิของบุคคล 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสาธารณสขุไวว้า่ “บคุคลมสีทิธทิีจ่ะมมีาตรฐานในการดำารงชพี
และการกินอยู่ดีของครอบครัวหรือรวมถึงอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย 
และการรักษาพยาบาล”

อนึง่ รฐัอาจใชก้ารสาธารณสขุเปน็เหตผุลในการแทรกแซงสทิธเิสรภีาพ 
หรอืใชใ้นการจำากดัสทิธเิสรภีาพของบคุคลอยา่งชอบธรรมได ้(ด ูLEGITIMATE 
INTERFERENCE และ LIMITATION / RESTRICTION)

คำาที่เกี่ยวข้อง THE RIGHT TO HEALTH, OBLIGATION, 
LEGITIMATE INTERFERENCE



184

 REHABILITATION การฟื้นฟู
การฟื้นฟูในทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญา หมายถึง การบำาบัด 

การให้การศึกษา หรือการดำาเนินการต่าง ๆ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม 
ครอบครัว และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้โอกาสผู้กระทำาผิดได้กลับตัวกลับใจ 
ไม่กระทำาผิดซ้ำาอีก  และสามารถกลับมาอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

ทฤษฎีทางทัณฑวิทยาสมัยใหม่เชื่อว่า  มนุษย์มีพื้นฐานจิตใจที่ดี ไม่ได้ 
เลวรา้ยอยา่งถาวร  ผูก้ระทำาผดิสามารถทีจ่ะกลบัมามชีวีติเชน่คนปกต ิและดำารง
ชวีติเพือ่ตนเองและสว่นรวมได ้ ดงันัน้เปา้หมายหลกัของการฟืน้ฟผููก้ระทำาผดิ 
คอื การปอ้งกนัการกระทำาผดิเปน็นสิยั โดยการบำาบดั ใหค้วามรู ้และปรบัทศันคต ิ
ของผู้กระทำาผิด ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำาหรับสังคมมากกว่าที่จะเป็นผลร้าย

 REVIEW OF การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้น
 A CRIMINAL JUDGEMENT พิจารณาใหม่

ขัน้ตอนหนึง่ในกระบวนการวธิพีจิารณาความอาญาทีม่ขีึน้ภายหลงัจาก 
ได้มีคำาพิพากษาถึงที่สุดให้บุคคลต้องรับโทษทางอาญาแล้ว และต่อมามี
พฤติกรรมหรือข้อเท็จจริงบางประการที่อาจมีนัยสำาคัญต่อการเปลี่ยนแปลง
คำาพิพากษา

กฎหมายอาญานั้นมีวัตถุประสงค์ที่จะลงโทษบุคคลที่กระทำาผิดจริง 
แต่กระบวนการพิจารณาไต่สวนในศาลอาจมีความผิดพลาดขึ้นได้แม้ว่าศาล 
จะไดใ้ชเ้หตผุลในการฟงัพยานหลกัฐานอยา่งรอบคอบแลว้กต็าม  กฎหมายจงึได ้
กำาหนดใหม้กีารรือ้ฟืน้คดนีัน้ขึน้พจิารณาใหมไ่ดโ้ดยกำาหนดเงือ่นไขไวเ้พือ่ไมใ่ห้
กระทบต่อประสิทธิภาพของระบบยุติธรรม

ตามกฎหมายไทย พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญา พ.ศ. 2526 
(ค.ศ. 1983) ได้กำาหนดเงื่อนไขในการขอให้มีการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณา
ใหม่ได้ หากมีเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

1. พยานบุคคลในคดีเดิมซึ่งศาลได้อาศัยเป็นหลักในการพิจารณา 
พิพากษาคดีถึงที่สุดปรากฏในภายหลังว่าเบิกความเท็จ หรือไม่ตรง
ตามความจริง
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2. พยานหลักฐานอื่นในคดีเดิมนอกจากพยานบุคคลซึ่งศาลได้อาศัย 
เป็นหลักในการพิจารณาพิพากษาในคดีที่ได้มีคำาพิพากษาถึงที่สุด 
ปรากฏในภายหลังว่าเป็นพยานหลักฐานปลอม หรือเป็นเท็จหรือไม่
ถูกต้องตรงกับความจริง

3. มีหลักฐานใหม่อันชัดแจ้งและสำาคัญแก่คดี ซึ่งถ้าได้นำามาสืบในคดี 
ถึงที่สุดจะแสดงว่าบุคคลที่ได้รับโทษทางอาญานั้นไม่ได้กระทำาผิด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (ค.ศ. 1997) 
ไดร้บัรองสทิธใินการรือ้ฟืน้คดขีึน้พจิารณาใหมไ่วใ้น มาตรา 247 วา่ “บคุคลใด
ต้องรับโทษอาญาโดยคำาพิพากษาอันถึงที่สุด บุคคลนั้น ผู้มีส่วนได้เสีย หรือ
พนักงานอัยการ อาจร้องขอให้มีการรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้ และหาก
ปรากฏตามคำาพิพากษาของศาลที่รื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ว่าบุคคลนั้น 
มิได้เป็นผู้กระทำาความผิด บุคคลนั้นหรือทายาทย่อมมีสิทธิได้รับค่าทดแทน 
และค่าใช้จ่ายตามสมควร ตลอดจนบรรดาสิทธิที่เสียไปเพราะผลแห่ง 
คำาพพิากษานัน้คนื ทัง้นี ้ตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่ฎหมายบญัญตั”ิ แตส่ทิธนิี้
ไม่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (พ.ศ. 
2007)

คำาที่เกี่ยวข้อง DOUBLE JEOPARDY, NE BIS IN IDEM

 RIGHT TO RELEASE สิทธิในการได้รับการปล่อยตัว
 ON BAIL, THE ชั่วคราว / สิทธิในการประกันตัว

สิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการดำาเนินคดีอาญาของผู้ถูกคุมขัง 
ในชั้นสอบสวน (ผู้ต้องหา) หรือในชั้นพิจารณาคดีในศาล (จำาเลย) ที่จะได้
รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุด โดยมีเงื่อนไขว่าบุคคลนั้น
จะต้องมาปรากฏตัวต่อพนักงานหรือศาลเมื่อมีหมายเรียก

สิทธินี้พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างสิทธิของบุคคลที่จะได้
รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ กับสิทธิที่จะไม่ถูกคุมขังโดยพลการ  
และความจำาเป็นในการควบคุมตัวบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำาผิดไปปรากฏ
ตัวในศาลเนื่องจากหลักกฎหมายอาญามีว่าต้องพิจารณาคดีต่อหน้าจำาเลย 
ซึ่งจำาเป็นต้องนำาตัวจำาเลยไปศาลในการพิจารณาคดี ดังที่กติการะหว่าง
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ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ข้อ 9 
กำาหนดว่า

“มิให้ถือเป็นหลักทั่วไปว่าจะต้องควบคุมบุคคลที่รอการพิจารณาคดี 
แตก่ารปลอ่ยตวัอาจกำาหนดใหม้กีารประกนัวา่จะมาปรากฏตวัในการพจิารณาคด ี
ในขั้นตอนอื่นของกระบวนการพิจารณา และจะมาปรากฏตัวเพื่อการบังคับ 
ตามคำาพิพากษา”

กฎหมายไทยกำาหนดใหม้กีารอนญุาตปลอ่ยตวัชัว่คราวเปน็หลกั และการ 
ไมอ่นญุาตเปน็ขอ้ยกเวน้ การสัง่ไมป่ลอ่ยชัว่คราวจะกระทำาไดเ้มือ่มเีหตอุนัควร
เชื่อว่าผู้ต้องหา หรือจำาเลยจะหลบหนีไป หรือจะไปก่ออันตรายประการอื่น 
หรอืปลอ่ยไปแลว้บคุคลนัน้จะไปยุง่เหยงิกบัพยานหลกัฐาน หรอืจะเปน็อปุสรรค 
ต่อการสอบสวนหรือการดำาเนินคดี 

การปลอ่ยชัว่คราวจะกำาหนดใหม้หีลกัประกนัดว้ยหรอืไมก่ไ็ด ้รฐัธรรมนญู
ของหลายประเทศ รวมทัง้ประเทศไทยไดบ้ญัญตัหิา้มการเรยีกหลกัประกนัสงูเกนิ
ความจำาเปน็ หลกัประกนัจะกำาหนดเปน็จำานวนเงนิทีบ่คุคลตอ้งจา่ย หรอืกำาหนด
เปน็ทรพัยส์นิกไ็ด ้และอาจจะกำาหนดใหบ้คุคลทีไ่ดร้บัการปลอ่ยตวัชัว่คราวนัน้ 
ต้องมารายงานตัวเป็นระยะ ๆ ได้

SEARCH POWERS / POWERS TO SEARCH  อำานาจค้น
อำานาจที่กฎหมายมอบให้กับเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่เฉพาะในการค้นตัว 

บุคคล หรือสิ่งของ รวมถึงการเข้าไปในเคหสถานของบุคคลเพื่อป้องกัน
อาชญากรรม หรือให้ได้หลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดของบุคคล ในการค้น
กฎหมายจะให้อำานาจเจ้าพนักงานในการยึดสิ่งของที่สงสัยว่าบุคคลนั้นได้ใช้ 
หรืออาจจะใช้ในการกระทำาความผิด หรือเป็นสิ่งของที่ได้มาจากการกระทำา 
ความผิด ดังนั้นจึงมีคำาที่ใช้เรียกอำานาจนี้ว่า “Search and Seizure”

ในการคน้ตวับคุคล หรอืสิง่ของ หรอืการเขา้ไปในเคหสถานเพือ่การคน้ 
ถือว่าเป็นการรบกวนสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคล ดังนั้นกฎหมาย 
จึงกำาหนดเงื่อนไขที่เคร่งครัดในการดำาเนินการค้นเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิทธิ 
สว่นบคุคลและปอ้งกนัไมใ่หเ้จา้พนกังานใชอ้ำานาจโดยไมช่อบ เชน่ การกำาหนด
ให้มีหมายค้น หรือกรณีที่ไม่มีหมายค้นจะต้องมีเหตุที่พอเชื่อได้ว่าบุคคลนั้น
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จะกระทำาความผิดหรือได้กระทำาความผิด ในกรณีที่มีการตรวจค้นที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย บุคคลย่อมมีสิทธิปฏิเสธที่จะถูกตรวจค้นโดยไม่ถือว่าเป็นการ
ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน

ตามกฎหมายไทยอำานาจการค้นตามกฎหมายแบ่งได้สองประเภท คือ 
การค้นตัวบุคคล และการค้นเคหสถาน หรือที่รโหฐาน

• การคน้ตวับคุคล  ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญากำาหนดวา่ 
เจา้พนกังานตำารวจจะคน้ตวัไดต้อ่เมือ่มเีหตอุนัควรสงสยัวา่บคุคลนัน้ 
มีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทำาความผิด 
หรือซึ่งได้มาโดยการกระทำาความผิด หรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด 
หรือเพื่อยึดสิ่งของต่าง ๆ ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานเอาผิดกับ 
ผู้ต้องหาได้ ในกรณีที่ยังไม่ปรากฏความผิดจะทำาการค้นบุคคลใด 
ในที่สาธารณสถานมิได้ เว้นแต่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจ
เป็นผู้ค้นในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า บุคคลนั้นมีสิ่งของในความ
ครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทำาความผิด หรือซึ่งได้มาโดย
การกระทำาความผิด หรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด ส่วนการค้นตัว
บุคคลหลังจับกุมตัวแล้ว เจ้าพนักงานผู้จับหรือรับตัวผู้ถูกจับไว้ 
มีอำานาจค้นตัวผู้ต้องหาและยึดสิ่งของต่าง ๆ ที่อาจใช้เป็นพยาน
หลักฐานได้ การค้นนั้นจักต้องทำาโดยสุภาพ ถ้าค้นผู้หญิงต้องให้
หญิงอื่นเป็นผู้ค้น

• การค้นเคหสถาน หรือค้นที่รโหฐาน หมายถึง ที่ต่างๆ ซึ่งมิใช่ที่ 
สาธารณะที่บุคคลทั่วไป หรือประชาชนจะเข้าออกตามอำาเภอใจ 
เช่น บ้านพักอาศัยกฎหมายกำาหนดห้ามมิให้ค้นที่รโหฐานโดยไม่มี
หมายค้น (Writ of Search) เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

- เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่รโหฐาน หรือมีเสียง 
หรือพฤติการณ์อื่นใดอันแสดงได้ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นในที่นั้น

- เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากำาลังกระทำาลงในที่รโหฐาน

- เมื่อบุคคลที่ได้กระทำาความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไป 
หรือมีเหตุอันแน่นแฟ้นควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ 
ในที่รโหฐานนั้น
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- เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด 
หรือได้มาโดยการกระทำาความผิด หรือได้ใช้ หรือมีไว้เพื่อจะใช้ 
ในการกระทำาความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์ 
การกระทำาความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น ประกอบทั้งต้องมี 
เหตอุนัควรเชือ่วา่ความลา่ชา้ในการนำาหมายคน้มาจะทำาใหม้กีาร
โยกย้ายหรือทำาลายเสียก่อน

- เมือ่ทีร่โหฐานนัน้ผูจ้ะตอ้งถกูจบัเปน็เจา้บา้นตามหมายจบั หรอืเปน็ 
การจับที่เป็นความผิดซึ่งหน้า

คำาทีเ่กีย่วขอ้ง ARRESTED PERSON, THE RIGHT TO PRIVACY, 
MIRANDA RULE

 SECRET BALLOT การลงคะแนนเป็นการลับ /
  การลงคะแนนโดยไม่เปิดเผยชื่อ

รูปแบบหนึ่งของการออกเสียงลงมติออกเสียงเลือกตั้งตามวิธีการ
ของระบอบประชาธิปไตยเพื่อเป็นการประกันว่าผู้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
จะสามารถใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งอย่างอิสระ เสรี ปราศจากการ 
ถกูขม่ขู ่ตดิสนิบน เพือ่ใหผู้ใ้ชส้ทิธเิลอืกตัง้มโีอกาสพจิารณาเลอืกสรรตวับคุคล
ที่ต้องการอย่างแท้จริง 

ออสเตรเลยีนบัเปน็ประเทศแรกทีใ่ชว้ธิกีารลงคะแนนเปน็การลบั / การลง 
คะแนนโดยไมเ่ปดิเผยชือ่ ดงันัน้บางครัง้จงึเรยีกวธิกีารลงคะแนนเสยีงแบบนีว้า่ 
“การลงคะแนนเสียงแบบออสเตรเลีย หรือ Australian Ballot” ในประเทศ 
สหรฐัอเมรกิา มลรฐัแมสซาชเูซตสเ์ปน็มลรฐัแรกทีจ่ดัใหม้กีารลงคะแนนเสยีงลบั 
จงึเรยีกกนัตอ่มาวา่ “การลงคะแนนเสยีงแบบแมสซาชเูซตส ์(Massachusetts 
Ballot)”

แนวปฏบิตัใินการจดัการเลอืกตัง้ของสหรฐัอเมรกิาทีเ่ปน็การลงคะแนน
เป็นการลับ / การลงคะแนนโดยไม่เปิดเผยชื่อ มีองค์ประกอบดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำาบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งต้องมาจาก 
งบประมาณแผ่นดิน
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2. ต้องพิมพ์ชื่อของผู้รับสมัครรับเลือกตั้งทุกคน และทุกพรรคในบัตร
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมทั้งในใบประกาศรายชื่อผู้รับสมัคร 
รับเลือกตั้ง

3. บัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งต้องมอบให้กับผู้ลงคะแนนเสียง 
ในสถานที่ลงคะแนนเสียงเท่านั้น

4. การลงคะแนนจะตอ้งทำาโดยไมเ่ปดิเผย หรอืไมท่ำาใหบ้คุคลอืน่สามารถ 
ล่วงรู้ว่าผู้ลงคะแนนได้ลงคะแนนให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใด หรือ
พรรคใด

สำาหรับประเทศไทย ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมิได้ระบุนิยามของการ 
ลงคะแนนเสียงลับไว้ แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้นิยามการเลือกตั้ง 
โดยลับ หมายถึง การออกเสียงต้องกระทำาแต่เพียงลำาพัง โดยไม่มีผู้อื่น 
อยูร่ว่มดว้ย หรอืสามารถลว่งรูไ้ดว้า่ผูม้สีทิธเิลอืกผูส้มคัรคนใด หรอืออกเสยีง 
อย่างไร

 SELF-DEFENCE การป้องกันสิทธิตนเอง /
  การป้องกันตัว

การป้องกันสิทธิ ในความหมายทั่วไปอย่างกว้าง คือ การอ้างสิทธ ิ
เพื่อความชอบธรรมในการปกป้องตนเองเพื่อตอบโต้ผู้ที่ละเมิด หลักการนี้ 
ได้ปรากฏในระบบกฎหมายของทุกประเทศ

หลักในเรื่องการป้องกันสิทธิเป็นการรับรองสิทธิของบุคคลที่จะได้รับ 
การคุ้มครองโดยกฎหมาย ซึ่งในความเป็นจริงรัฐไม่อาจที่จะคุ้มครองสิทธิ 
ดา้นตา่ง ๆ  ของบคุคลไดท้นักาลทกุเรือ่ง ดงันัน้กฎหมายจงึรบัรองสทิธขิองบคุคล
ทีจ่ะปกปอ้งสทิธขิองตนเอง คำานีบ้างครัง้จงึใชค้ำาวา่ “การปอ้งกนัสทิธขิองตน 
โดยปัจเจกชน (Private Self-defence)” 

ในประเทศไทยหลักกฎหมายนี้ปรากฏในประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 68 ซึ่งบัญญัติว่า

“ผู้ใดจำาต้องกระทำาการใดเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่น 
ให้พ้นภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย และเป็น 
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ภยันตรายที่ใกล้จะถึง ถ้าได้กระทำาพอสมควรแก่เหตุ การกระทำานั้น 
เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นไม่มีความผิด”

ในกฎหมายระหวา่งประเทศ หมายถงึ สทิธใินการปอ้งกนัตนเองของรฐั 
ซึ่งสิทธินี้เป็นไปตามหลักทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศ ที่ยอมรับว่ารัฐ 
อาจใช้มาตรการใด ๆ เพื่อป้องกันอธิปไตยของรัฐได้ภายใต้กฎหมายระหว่าง
ประเทศ แมจ้ะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่รฐัอืน่ การทีร่ฐัใชม้าตรการปอ้งกนั
ตนเอง ทำาให้รัฐไม่ต้องมีความรับผิดชอบระหว่างประเทศ

SELF-INCRIMINATION  การให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง
การกระทำาโดยการให้ถ้อยคำา หรือแสดงโดยประการอื่นของบุคคล 

ทีแ่สดงวา่ตนไดก้ระทำา มสีว่นในการกระทำา หรอืเกีย่วขอ้งกบัการกระทำาความผดิ 
อาญาอันเป็นเหตุให้ต้องถูกฟ้องคดี หรือถูกพิพากษาว่ากระทำาผิด

หลักการทางกฎหมายสิทธิมนุษยชนรับรองสิทธิของบุคคลที่ถูก 
ดำาเนินการในคดีอาญาที่จะไม่ถูกบังคับให้การรับสารภาพ หรือให้การใด 
ที่เป็นการปรักปรำาหรือเป็นผลร้ายต่อตนเอง รวมถึงมีสิทธิที่จะไม่ให้การ 
(ดู THE RIGHT TO SILENCE) หลักการนี้พัฒนามาจากแนวคิดเรื่อง 
การสนันษิฐานไวก้อ่นวา่บคุคลเปน็ผูบ้รสิทุธิจ์นกวา่จะมคีำาพพิากษาอนัถงึทีส่ดุ 
ว่าบุคคลนั้นกระทำาความผิด ดังนั้นผู้ถูกกล่าวหา หรือถูกฟ้องในคดีอาญา 
จึงไม่มีหน้าที่พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง แต่เป็นหน้าที่ของผู้ที่กล่าวหา 
หรือโจทก์ ที่จะต้องพิสูจน์ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำาผิดขึ้น

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ได้รับรองสิทธินี้ไว้ในข้อ 14 วรรค 3 ว่า “ในการพิจารณาคดีอาญา บุคคล
ทุกคนซึ่งต้องหาว่ากระทำาผิดย่อมมีสิทธิที่จะได้รับหลักประกันขั้นต่ำา 
ดังต่อไปนี้โดยเสมอภาค....(ช) สิทธิที่จะไม่ถูกบังคับให้เบิกความเป็นปรปักษ์ 
ต่อตนเอง หรือให้รับสารภาพผิด” รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 (ค.ศ. 2007) มาตรา 40(4) ได้รับรองสิทธินี้ไว้ทำานอง
เดียวกันว่า “ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา โจทก์ จำาเลย คู่กรณี ผู้มีส่วนได้เสีย 
หรือพยานในคดี มีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในการดำาเนินการตาม
กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิในการได้รับการสอบสวนอย่างถูกต้อง 
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รวดเร็ว เป็นธรรม และการไม่ให้ถ้อยคำาเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง”

การใหก้ารเปน็ปฏปิกัษต์อ่ตนเองอาจมไีดต้ัง้แตใ่นชัน้จบักมุ ชัน้สอบสวน
ของเจ้าพนักงานสอบสวน และในชั้นไต่สวนพิจารณาคดีโดยศาล

ผลทางกฎหมายของหลักการนี้คือ บางประเทศได้มีกฎหมายกำาหนด 
ให้พยานหลักฐานที่ได้มาโดยการบังคับให้จำาเลยให้การ เป็นพยานที่ไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย จะให้ศาลใช้ในการชั่งน้ำาหนักพิจารณาความผิดจำาเลยไม่ได้

 SEXUAL HARASSMENT การคุกคามทางเพศ /
  การรังควานทางเพศ

การแสดงกรยิาทา่ทาง คำาพดู ลว่งเกนิเชงิชูส้าว หรอืการบงัคบัขูเ่ขญ็ 
กลั่นแกล้ง กดขี่ข่มเหง จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำา ต้องยินยอมหรือจำายอม 
ต่อผู้กระทำา เกิดความรู้สึกหวาดกลัว หรือได้รับความอับอาย ซึ่งการคุกคาม 
ทางเพศ หรือการรังควานทางเพศนั้นอาจมีลักษณะเป็นการกระทำาต่อเพศ
ตรงข้าม หรือกระทำาต่อเพศเดียวกันก็ได้

การคกุคามทางเพศ หรอืการรงัควานทางเพศมไิดจ้ำากดัแตเ่ฉพาะการ 
กระทำาทางเพศตอ่ตวัผูถ้กูกระทำาโดยตรงเทา่นัน้ แตร่วมถงึการกระทำาใหเ้กดิ 
สภาพแวดลอ้มหรอืบรรยากาศทีไ่มเ่ปน็มติร อนักอ่ใหเ้กดิความอดึอดัไมส่บายใจ
โดยมีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องเพศ เช่น การติดภาพหญิงในสภาพโป๊อนาจารไว ้
ในสถานที่ทำางาน หรือการเขียนข้อความในเรื่องเพศไว้ในที่ทำางาน การนำา
ภาพลามกอนาจารไวท้ีห่นา้จอคอมพวิเตอร ์การพดูคยุวพิากษว์จิารณเ์กีย่วกบั 
เรื่องเพศหรือสรีระร่างกายของลูกจ้าง 

การคุกคามทางเพศ หรือการรังควานทางเพศ มักใช้กับการต่อรอง 
หรอืแลกเปลีย่นผลประโยชน ์ตอ่ผูท้ีอ่ยูใ่นสถานะดอ้ยกวา่ เชน่ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
หรอืลกูจา้ง เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความสขุหรอืความพงึพอใจในเรือ่งเพศ เชน่ ขอให ้
มีเพศสัมพันธ์ การยินยอมให้จับต้องสัมผัสร่างกายโดยเสนอผลประโยชน์ 
เปน็การตอบแทน เชน่ การขึน้เงนิเดอืน เลือ่นตำาแหนง่ หากลกูจา้งไมย่นิยอม
จะได้รับผลร้าย เช่น ถูกลงโทษทางวินัย กลั่นแกล้งโยกย้ายหน้าที่ ไม่ให้ 
ทำางานล่วงเวลา เป็นต้น
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คำาทีเ่กีย่วขอ้ง HARASSMENT, VIOLENCE AGAINST WOMEN, 
SEXUAL VIOLENCE 

 SEXUAL VIOLENCE ความรุนแรงทางเพศ
การกระทำาที่ใช้ความรุนแรงต่อบุคคลอันมีพื้นฐานมาจากเพศสัมพันธ์ 

หรือมีวัตถุประสงค์ทางเพศ ส่วนใหญ่เหยื่อของการกระทำามักเป็นผู้หญิง 
ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับวัย ฐานะ อาชีพ หรือสภาพทางกาย เนื่องจากค่านิยม 
หรือเจตคติทางสังคมที่ถือว่า ผู้ชายมีอำานาจเหนือกว่าผู้หญิง  จึงเป็นสาเหตุ
หลักของการใช้ความรุนแรงทางเพศกับผู้หญิง

รปูแบบของความรนุแรงทางเพศมกัเกีย่วขอ้งกบัอาชญากรรมทางเพศ 
ซึ่งเป็นการกระทำาต่อผู้หญิง เช่น การกระทำาอนาจาร การลวนลามทางวาจา 
การพูดส่อเสียดจนเกิดความเสียหาย การลวนลามทางกาย เช่น กอด จูบ 
สัมผัสจับต้องร่างกาย ตลอดจนถึงการข่มขืนกระทำาชำาเราโดยการใช้กำาลัง
ประทุษร้าย และการข่มขืนกระทำาชำาเราแล้วฆ่า เป็นต้น

ความรุนแรงทางเพศยังมีความเชื่อมโยงกับความรุนแรงในครอบครัว 
(Domestic Violence) เชน่ สามบีงัคบัใหภ้รรยามเีพศสมัพนัธ ์หรอืการบงัคบั
ให้ภรรยารับการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยถ้าภรรยาปฏิเสธก็จะถูกทำาร้าย
ร่างกาย เป็นต้น

การใชค้วามรนุแรงทางเพศนอกจากเปน็การละเมดิสทิธมินษุยชนแลว้ 
ยังสะท้อนอำานาจนิยมทางเพศของสังคมและแสดงถึงการไม่ยอมรับ 
ความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง

คำาที่เกี่ยวข้อง DOMESTIC VIOLENCE

 SHADOW REPORT รายงานเงา
รายงานขององค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคประชาชน สถาบัน

การศึกษา หรือองค์กรอิสระ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศ 
ที่จัดทำาขึ้นเพื่อเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ 
ภายใต้กระบวนการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่าง 
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ประเทศ ทั้งที่เป็นกระบวนการตามกฎบัตรฯ (ดู CHARTER BASED 
MECHANISM) และกระบวนการตามสนธิสัญญา (ดู TREATY BASED 
MECHANISM) 

รายงานเงาจะถูกใช้ประกอบกับรายงานของรัฐบาลเพื่อพิจารณา 
ความน่าเชื่อถือ และความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลด้านสถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชนที่รัฐบาลเสนอ ทั้งนี้เนื่องจากในบางครั้งรายงานสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนที่เสนอโดยรัฐบาลจะให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือให้ความสำาคัญ
กับประเด็นการรายงานที่ไม่สะท้อนปัญหาที่สำาคัญที่เกิดขึ้น หรือการให้ 
ความสำาคัญกับปัญหาสิทธิมนุษยชนด้านต่าง ๆ ที่ไม่สมดุลกัน

ปัจจุบัน (ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)) ประเทศไทยมี
พนัธะหนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งเสนอรายงานทีส่ำาคญัจำานวนแปดฉบบั  โดยองคก์รภาค
ประชาชนจะถอืโอกาสเสนอรายงานเงาเพือ่ใหข้อ้มลูประกอบกนั โดยเสนอตอ่
องค์กรระหว่างประเทศที่มีหน้าที่รับรายงานไปพิจารณา

รายงานแปดฉบับ ประกอบด้วย 

1. รายงานตามกระบวนการการประเมินสถานการณ์ทั่วไปของ 
สิทธิมนุษยชนตามวาระ (ดู UNIVERSAL PERIODIC REVIEW 
หรอื UPR) ซึง่เสนอตอ่คณะมนตรสีทิธมินษุยชนแหง่สหประชาชาต ิ
และรายงานที่จะต้องเสนอต่อคณะกรรรมการประจำาสนธิสัญญา
สิทธิมนุษยชนด้านต่าง ๆ อีกเจ็ดฉบับ คือ

2. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights หรือ ICESCR)

3. กตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธทิางพลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง 
(International Covenant on Civil and Political Rights หรือ 
ICCPR)

4. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women หรือ CEDAW)
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5. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อเชื้อชาติในทุกรูปแบบ 
(International Convention on the Elimination of All Forms 
of Racial Discrimination หรือ ICERD)

6. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the 
Child หรือ CRC)

7. อนสุญัญาวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการทรมาน และการปฏบิตัอิืน่ ๆ  หรอื
การลงโทษทีโ่หดรา้ย ไรม้นษุยธรรม หรอืทีย่่ำายศีกัดิศ์ร ี(Convention 
against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment หรือ CAT)

8. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities หรือ CRPD)

รายงานเงาเป็นเครื่องมือที่มีความสำาคัญต่อการสร้างรากฐาน 
ของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน สร้างแรงกดดันทางการเมือง เพื่อให้ 
เกิดการปฏิรูป ผ่านกระบวนการจัดทำารายงานเงา รวมทั้งการรณรงค์ 
เพื่อสร้างความตระหนักต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทำาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายที่เคารพต่อสิทธิมนุษยชน

 SLAVERY สภาวะการเป็นทาส
สถานภาพทางกฎหมาย หรอืทางสงัคมของบคุคลทีก่ำาหนดใหบ้คุคลอืน่ 

เปน็เจา้ของสทิธคิวามเปน็มนษุยข์องบคุคลนัน้ ทำาใหบ้คุคลนัน้ตกอยูใ่นสภาพ 
ทีไ่มส่ามารถกำาหนดตดัสนิใจชะตากรรมของตนไดเ้อง และตอ้งยอมรบัสภาพ 
ทีถ่กูบงัคบั หรอืถกูแสวงหาผลประโยชนจ์ากรา่งกายหรอืแรงงาน หรอืถกูซือ้ 
หรือขายเยี่ยงทรัพย์สิน หรือสภาพบุคคลที่ถูกบังคับใช้แรงงานอย่างไร้
มนุษยธรรม

ทาสมีมานับตั้งแต่ยุคโบราณ สภาพการเป็นทาสมีความแตกต่างกัน 
ตามยุคสมัยและสังคม อย่างไรก็ตามมีลักษณะร่วมกัน คือ

• สิทธิและเสรีภาพของทาสกับบุคคลที่เป็นไท (Freeman) มีความ
แตกตา่งกนัอยา่งชดัเจน ทาสจะไมม่อีสิรภาพในการดำารงชวีติ ไมม่ ี
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สิทธิในการมีทรัพย์สิน การเดินทาง การตัดสินใจ บางสังคม 
การตัดสินใจแต่งงานและมีลูกของทาสขึ้นอยู่กับนายทาส

• ทาสมสีถานะทางกฎหมายเปน็เพยีงทรพัยส์นิของนายทาส ทีส่ามารถ 
ซื้อขายกันได้ บางสังคมกฎหมายกำาหนดให้มีสถานะเสมือนสิ่ง 
ของที่เคลื่อนที่ได้ทั่วไป บางสังคมกำาหนดให้มีสถานะคล้ายกับ 
ทรัพย์พิเศษเช่นเดียวกับที่ดินหรือโรงเรือน

• ทาสไม่มีสถานะเป็นผู้ทรงสิทธิตามกฎหมาย แต่เป็นเพียงผู้รับผล 
ตามกฎหมาย เชน่ เมือ่ทาสถกูทำารา้ยรา่งกาย ทาสไมม่สีทิธติามกฎหมาย 
ทีจ่ะไดร้บัการเยยีวยา สทิธติา่ง ๆ  เปน็ของนายทาสทีไ่ดร้บัการชดใช ้
จากผู้ที่ทำาละเมิดต่อบุคคลที่เป็นทาส

การก่อตั้งอาณานิคมในทวีปอเมริกา และการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
ในทวีปยุโรป ส่งผลให้ประเทศยุโรปที่เป็นเจ้าของอาณานิคมต้องการใช้ 
แรงงานในการผลิตสินค้า โดยเฉพาะแรงงานในภาคเกษตรในทวีปอเมริกา 
ที่ต้องใช้แรงงานมาก แต่มีกำาลังแรงงานที่เป็นคนพื้นเมืองน้อย ทำาให้ 
การค้าทาสขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ในราว ค.ศ. 1600 ถึง 1850 (พ.ศ. 
2143 ถึง 2393) จึงเป็นยุคการล่ามนุษย์ในทวีปแอฟริกาเพื่อขายไปเป็นทาส 
ในทวีปอเมริกาและทวีปยุโรป ประมาณว่ามีชาวแอฟริกากว่า 10.3 ล้านคน 
ถูกจับไปเป็นทาสในทวีปอเมริกา ในจำานวนนั้นถูกนำาไปใช้เป็นแรงงาน 
ปลูกอ้อยในบราซิล และบริเวณหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียน และส่วนหนึ่ง 
นำ า ไปเป็นแรงงานปลูกฝ้ ายและยาสูบในรัฐทางตอนใต้ของสหรัฐ 
อเมริกา 

ขบวนการยตุกิารคา้ทาสในเขตอทิธพิลของโลกตะวนัตกเกดิจากสำานกึ 
ทางศาสนาคริสต์ โดยนักปรัชญาได้ตั้งคำาถามถึงความเป็นมนุษย์ ต่อมาใน 
ค.ศ. 1787 (พ.ศ. 2320) ไดม้กีารกอ่ตัง้สมาคมยตุกิารคา้ทาสขึน้ในประเทศองักฤษ 
(ดู ANTI-SLAVERY SOCIETY) เพื่อรณรงค์ให้ยกเลิกการมีทาส

ในปัจจุบันประเทศต่าง ๆ  ยกเลิกกฎหมายที่รับรองสภาพการเป็นทาส 
ในรูปแบบเดิม และการเป็นทาสถือว่าขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ 

อยา่งไรกต็ามสภาพทางสงัคมและเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากเดมิ 
ทำาให้เกิดสภาพทาสรูปแบบใหม่ เช่น การใช้แรงงานเยี่ยงทาส การบังคับ 
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ให้เป็นโสเภณี การใช้แรงงานชำาระหนี้ (ดู CONTEMPORARY FORMS 
OF SLAVERY)

การเลิกทาสในประเทศไทยมีขึ้ น ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นกระบวนการของการปฏิรูปโครงสร้างทาง
สังคมที่ดำาเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยใช้เวลากว่าสามสิบปี ขั้นตอน
การเลิกทาสเริ่มจากประกาศกฎหมายเกษียณอายุลูกทาสลูกไท โดยกำาหนด
ให้ลูกทาสที่เกิดใน พ.ศ. 2411 (ค.ศ. 1868) อันเป็นปีที่พระองค์ทรงขึ้น 
ครองราชย ์มคีา่ตวัสงูสดุเมือ่อายเุจด็ถงึแปดป ีหลงัจากนัน้คา่ตวัจะลดต่ำาลง 
ทุกปีจนถึงอายุยี่สิบเอ็ดปี ก็ขาดค่าตัวและถือว่าเป็นไท ดังนั้นลูกทาสที่เกิด
ใน พ.ศ. 2411 (ค.ศ. 1868) จะเป็นไทใน พ.ศ. 2432 (ค.ศ. 1889) และ
ต่อมาทรงประกาศเลิกทาสในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2448 (ค.ศ. 1905) 
ใชบ้งัคบัทัว่ราชอาณาจกัรถอืเปน็การสิน้สดุระบบทาส เหตผุลของการเลกิทาส 
ให้คนทำางานเต็มที่เพื่อที่จะได้เก็บภาษีไว้บำารุงประเทศ

คำาที่เกี่ยวข้อง CONTEMPORARY FORMS OF SLAVERY, 
ANTI-SLAVERY SOCIETY, CHILD LABOUR, HUMAN 
TRAFFICKING

 SOCIAL CONTRACT สัญญาประชาคม
ทฤษฎทีางการเมอืงทีอ่ธบิายการเกดิขึน้ของสงัคมรฐัและความสมัพนัธ์

ระหว่างรัฐบาลที่เป็นผู้ปกครองกับประชาชนผู้อยู่ใต้การปกครอง สัญญา
ประชาคมมีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และรูปแบบ
การปกครองแบบประชาธิปไตยยุคปัจจุบัน

ทฤษฎีนี้ริเริ่มจาก โทมัส ฮ้อบส์ (Thomas Hobbes) นักปรัชญา 
ชาวองักฤษ และไดพ้ฒันาใหม้คีวามชดัเจนขึน้โดย จอหน์ ลอ็ค (John Locke) 
นักปรัชญาชาวอังกฤษ และ ฌอง ฌาคส์ รุสโซ (Jean Jacques Rousseau) 
นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส ตามลำาดับ

ฮอ้บสเ์หน็วา่มนษุยท์กุคนเกดิมาเทา่เทยีมกนั ในภาวะธรรมชาตทิกุคน 
มอีสิรภาพ มแีนวโนม้ทีจ่ะประพฤตคิวามชัว่รา้ย ไรก้ฎเกณฑ ์และมคีวามหวาดกลวั 
ดังนั้นมนุษย์จึงยอมสละเสรีภาพของตัวเองให้กับสังคมเพื่อแลกกับการที่ให้ 
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สังคมทำาหน้าที่ปกป้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับบุคคล ดังนั้น 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ สังคมจึงต้องมีอำานาจบังคับเหนือบุคคลโดยการ 
ออกกฎหมาย บังคับใช้กฎหมายและการตัดสินคดีความ เมื่อเสรีภาพ 
ของบุคคลขัดกัน ฮ้อบส์เรียกอำานาจเด็ดขาดนี้ว่าองค์อธิปัตย์ และเห็นว่า
ปัจเจกชนไม่สามารถขัดขืนใด ๆ ต่อองค์อธิปัตย์ได้ อย่างไรก็ตามมีสิทธิ 
สว่นหนึง่ทีป่จัเจกชนไมส่ามารถสละใหก้บัรฐัได ้สทิธนิัน้เปน็สทิธติามธรรมชาติ
ของมนุษย์ เช่น สิทธิในชีวิต และความมั่นคงในชีวิต เป็นต้น

ลอ็คและรสุโซ ไดป้รบัแนวคดิทฤษฎ ี“สญัญาประชาคม” โดยเสนอวา่
ปจัเจกชนตกลงยนิยอมกอ่ตัง้สญัญาประชาคมเพราะประโยชนข์องปจัเจกชน
เอง เพื่อให้รัฐคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน
ของปัจเจกชน รัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นก็เพื่อวัตถุประสงค์นี้ ดังนั้นถ้ารัฐบาล 
ไม่ทำาตามหน้าที่ ประชาชนก็มีสิทธิที่จะล้มล้าง หรือเปลี่ยนรัฐบาลได้

ทฤษฎีสัญญาประชาคมมีอิทธิพลต่อนักคิดทางการเมืองหลายคน 
โดยเฉพาะในช่วงการปฏิวัติอเมริกาและการปฏิวัติฝรั่งเศส เช่น ผู้ร่าง
รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาได้นำาข้อเขียนของล็อคเกี่ยวกับสัญญาประชาคม
มาไว้ในส่วนหนึ่งของอารัมภบทรัฐธรรมนูญ

 SOLICITOR- GENERAL อัยการสูงสุด
บุคคลที่ดำารงตำาแหน่งเจ้าพนักงานในฝ่ายบริหารมีหน้าที่ให้คำาปรึกษา

กฎหมายแก่รัฐ และรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการดำาเนินคดีแทนรัฐ 

คำานี้ส่วนใหญ่ใช้กับประเทศที่มีระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ ส่วนใน
ระบบซีวิลลอว์ มักใช้  Prosecutor-General บางประเทศ เช่น สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ ใช้ Solicitor-General เพราะอิทธิพลของระบบกฎหมายอเมริกา
ที่มีต่อระบบกฎหมายฟิลิปปินส์

สำาหรบัประเทศไทยใช ้“Attorney-General” เรยีกตำาแหนง่อยัการสงูสดุ 
ในประเทศสหรฐัอเมรกิา Attorney-General หมายถงึ รฐัมนตรวีา่การกระทรวง
ยุติธรรม ซึ่งเป็นบุคคลที่ดำารงตำาแหน่งทางฝ่ายบริหารโดยได้รับการแต่งตั้ง 
จากประธานาธิบดี เป็นบุคคลที่มีตำาแหน่งสูงสุดในการบังคับใช้กฎหมาย 
และเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายในคณะบริหาร นอกจากนั้นแต่ละมลรัฐ 
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ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีอัยการสูงสุดประจำามลรัฐเป็นเจ้าหน้าที่ 
ด้านกฎหมายสูงสุดของมลรัฐ หลายมลรัฐใช้วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งทั่วไป
เพื่อเลือกอัยการสูงสุด

คำาที่เกี่ยวข้อง PROSECUTOR-GENERAL

 STATE COMPLAINT คำาร้องเรียนที่เสนอโดยรัฐ /
  การร้องเรียนที่เสนอโดยรัฐ 

เอกสารที่รัฐหนึ่งหรือหลายรัฐทำาขึ้นอย่างเป็นทางการที่ได้เสนอต่อ
องค์กรที่มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน เพื่อกล่าวหาว่ารัฐใดละเมิดพันธกรณี 
ตามสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชน  

กลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญาหลายฉบับของ
สหประชาชาติ ได้จัดตั้งกลไกระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐขึ้น โดยให้อำานาจรัฐ
ภาคีสนธิสัญญายื่นเรื่องร้องเรียน (ดู COMPLAINT) ว่ารัฐภาคีใดไม่ปฏิบัติ
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่กำาหนดไว้ในสนธิสัญญา เช่น ข้อ 41 - 43 
ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
และข้อ 21  ของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือลงโทษอื่น 
ที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ำายีศักดิ์ศรี

การยื่นเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะทำาได้นั้นต่อเมื่อปรากฏว่าประเทศ 
ทีถ่กูรอ้งเรยีนไดม้กีารประกาศยอมรบัอำานาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการประจำา
สนธิสัญญาดังกล่าวในการไต่สวนระงับข้อพิพาทไว้ก่อนแล้ว 

เป็นที่น่าสังเกตว่านับตั้งแต่มีการจัดทำาสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนขึ้น 
ยังไม่เคยมีรัฐใดยื่นข้อร้องเรียนภายใต้ระบบสนธิสัญญาของสหประชาชาติ
เลย ทัง้นีเ้นือ่งจากรฐัภาคอีาจจะเกรงวา่ถา้ตนยืน่ขอ้รอ้งเรยีนวา่รฐัใดละเมดิ
สิทธิมนุษยชน ตนเองจะถูกยื่นข้อร้องเรียนตอบโต้ว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนได ้
อย่างไรก็ดี ข้อร้องเรียนที่เสนอโดยรัฐมีการใช้ในทางปฏิบัติจริงในระบบ 
การคุม้ครองสทิธมินษุยชนในระดบัภมูภิาค เชน่ ภายใตอ้นสุญัญาสทิธมินษุยชน 
ยโุรป กรณทีีส่าธารณรฐัไอรแ์ลนดย์ืน่ขอ้รอ้งเรยีนตอ่ศาลสทิธมินษุยชนยโุรป
กลา่วหารฐับาลสหราชอาณาจกัรละเมดิสทิธมินษุยชนในแควน้ไอรแ์ลนดเ์หนอื 
อันเป็นการละเมิดอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป
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คำาที่เกี่ยวข้อง COMPLAINT, COMMUNICATION

STATUTORY RIGHTS   สิทธิตามกฎหมายบัญญัติ
ประโยชน์ อำานาจกระทำาการ และความคุ้มกัน ของบุคคลที่เกิดจาก

การกำาหนด หรือการรับรองโดยรัฐที่กำาหนดขึ้นโดยกฎหมาย ตามบทบัญญัติ
อันเป็นกฎหมายที่ให้การคุ้มครองบุคคล คำานี้มีความหมายตรงกันข้ามกับ 
คำาว่า “สิทธิตามสัญญา” (ดู CONTRACTUAL RIGHTS)

ทฤษฎีทางกฎหมายเอกชน หรือกฎหมายแพ่ง ยึดถือเสรีภาพ 
ในการทำาสญัญาสญัญาเปน็การกอ่ตัง้สทิธแิละหนา้ทีร่ะหวา่งบคุคล ในขณะที ่
สิทธิตามกฎหมายบัญญัติ เป็นสิทธิที่ก่อตั้ง หรือรับรองโดยกฎหมาย 
เพื่อคุ้มครองสิทธิของบุคคล ทั้งนี้เนื่องจากในสังคมบุคคลมีอำานาจต่อรอง 
ไม่เท่ากันจึงต้องคุ้มครองบุคคลที่อ่อนแอ หรือมีอำานาจต่อรองน้อยกว่า 
หรือเพื่อรักษาระเบียบทางเศรษฐกิจไว้ การที่กฎหมายกำาหนด หรือรับรอง
สทิธขิองบคุคลขึน้เปน็การแทรกแซงเสรภีาพในการทำาสญัญาของบคุคล เชน่ 
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมาย
ป้องกันการผูกขาด และกฎหมายเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม เป็นต้น

บุคคลอาจทำาความตกลงยกเว้น หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิตามกฎหมาย
บัญญัติได้ถ้าเป็นเพียงกฎหมายที่คุ้มครองปัจเจกชน แต่ถ้าเป็นกฎหมาย 
ที่มุ่งคุ้มครองประโยชน์ของสาธารณชน เช่น ความสงบเรียบร้อย หรือ 
ความมั่นคงของสังคม ศีลธรรมอันดี และระเบียบทางเศรษฐกิจของมหาชน 
จะทำาความตกลงให้ขัดกับกฎหมายเหล่านี้ไม่ได้

 SUI JURIS การบรรลุนิติภาวะ
มาจากภาษาละตินอ่านว่า ซูอี ยูริส  แปลว่า “ด้วยสิทธิของเขาเอง 

(Of His/Her Own Right)” หมายถึง สภาวะที่บุคคลสามารถมีและใช้สิทธิ 
พลเมือง และสิทธิทางสังคมเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ ไม่ตกอยู่ในภาวะหย่อน 
ความสามารถทางกฎหมายในการใชส้ทิธ ิหรอืตอ้งอยูใ่นความดแูลหรอืปกครอง
ของบุคคลอื่น บุคคลที่บรรลุนิติภาวะสามารถตัดสินใจและดำาเนินการใด ๆ 
เกี่ยวกับตนเองได้ทั้งสิ้น อันต่างจากบุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์ (Minor) ที่การใช้
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สิทธิที่มีตามกฎหมาย (Legal Rights) จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลควบคุม 
ของบดิามารดาหรอืผูป้กครอง ดงันัน้ การทำานติกิรรมใด ๆ  ของผูเ้ยาวท์ีไ่มใ่ชเ่รือ่ง 
ที่ต้องทำาเองเฉพาะตัว จึงต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวก่อน

กฎหมายของประเทศต่าง ๆ จะใช้อายุเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 
ซึง่แตกตา่งกนัไป นบัตัง้แตไ่ดม้อีนสุญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็ ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532) 
ที่กำาหนดว่า เด็กคือบุคคลที่มีอายุต่ำากว่าสิบแปดปี มีหลายประเทศกำาหนด
ใหอ้ายสุบิแปดปเีปน็เกณฑใ์นการบรรลนุติภิาวะ เดมิกฎหมายใชว้ยัของบคุคล 
เป็นเกณฑ์การกำาหนดในการบรรลุนิติภาวะ ต่อมาเปลี่ยนเป็นอายุแทน

ตามกฎหมายไทย ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์กำาหนดใหบ้คุคล 
พน้จากภาวะผูเ้ยาวแ์ละบรรลนุติภิาวะเมือ่อายยุีส่บิปบีรบิรูณ ์หรอืเมือ่ทำาการ
สมรสตามกฎหมาย

 SUPREME COURT ศาลสูงสุด
ศาลยุติธรรมที่มีอำานาจพิจารณาพิพากษาคดีสูงสุดของประเทศ 

คำาวนิจิฉยัหรอืคำาพพิากษาของศาลนีจ้ะไมถ่กูทบทวนโดยศาลใดอกี คำาวนิจิฉยั
หรือความเห็นในคำาพิพากษาศาลสูงสุดมีความสำาคัญเพราะเป็นการวางหลัก
กฎหมายของประเทศ

บางประเทศ เชน่ สหรฐัอเมรกิา ทีม่ศีาลประจำามลรฐั เชน่ “The Supreme 
Court of New York” นั้น ไม่ถือว่าศาลประเภทนี้เป็นศาลสูงสุดเนื่องจาก 
คำาพพิากษาของศาลนี ้สามารถถกูทบทวนไดโ้ดยศาลทีส่งูกวา่ คอื ศาลอทุธรณ ์
และศาลสูงสุดแห่งสหพันธรัฐ

ศาลสูงสุดในแต่ละประเทศอาจมีชื่อเป็นอย่างอื่น เช่น ประเทศ
ออสเตรเลีย เรียกว่า  The High Court of Australia ส่วนประเทศอังกฤษ 
(แคว้นอิงแลนด์และเวลส์) ก่อนการปฏิรูประบบศาลใน ค.ศ. 2005 
(พ.ศ. 2548) ศาลสงูสดุมสีามศาลคอื The Crown Court, The High Court 
และ The Court of Appeal แต่ปัจจุบันได้จัดตั้ง The Supreme Court of 
the United Kingdom ขึ้นเป็นศาลเดียว สำาหรับประเทศไทยศาลสูงสุดคือ 
ศาลฎีกา “Dika Court”
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ในภาษาพดูมคีำาอืน่ทีม่คีวามหมายเหมอืนกบั “ศาลสงูสดุ” หลายคำา เชน่ 
“Court of Last Resort”  “High Court”  “Appellate Court” / “Court 
of Appeal” และ “Apex Court” เป็นต้น

คำาที่เกี่ยวข้อง DIKA COURT, COURT OF APPEAL, CONSTI-
TUTIONAL COURT, COURT OF JUSTICE

 SUSPECT, THE ผู้ต้องสงสัย
บุคคลที่ถูกกล่าวหา หรือเชื่อว่ากระทำาความผิดอาญา แต่ยังไม่ได้รับ

การแจ้งข้อหาการกระทำาความผิดอาญาจากพนักงาน 

กฎหมายกำาหนดว่า การจับกุม ควบคุมตัว หรือกักขังผู้ต้องสงสัย 
โดยไม่ได้แจ้งข้อหากระทำาไม่ได้ การค้นตัวบุคคล การตรวจค้นทรัพย์สิน 
หรือยึดของกลางเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบคดีจะกระทำามิได้ถ้าไม่มี
หมายค้นซึ่งออกโดยศาล

พนักงานสืบสวนอาจมีหมายเรียกเพื่อให้ผู้ต้องสงสัยมาให้ปากคำา 
หรือให้การได้ถ้าบุคคลนั้นไม่มาจะมีความผิดอาญา

คำาที่เกี่ยวข้อง THE ACCUSED, DEFENDANT, CONVICTED 
PERSON

 SUSPENDED EXECUTION รอการลงโทษจำาคุก OF IMPRISONMENT
วธิีการที่ศาลใช้ในกรณีที่ศาลเห็นวา่ จำาเลยที่ถูกตัดสนิลงโทษจำาคุกนั้น 

ไม่ได้มีความชั่วร้ายหรือเป็นภัยอันตรายต่อสังคม ควรมีโอกาสแก้ไข 
ความประพฤติเพื่อประโยชน์ต่อบุคคลนั้นเอง

แนวคดิทางดา้นอาชญาวทิยาเหน็วา่อาชญากรรมเกดิขึน้จากหลายปจัจยั 
ทุกคนมีโอกาสทำาผิดได้ เมื่อบุคคลได้พลั้งเผลอกระทำาผิด ถ้ามิได้กระทำาโดย 
เจตนาชั่วร้ายเป็นนิสัย และการปล่อยให้บุคคลนั้นใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคม 
ตามปกต ิจะไมก่อ่ใหเ้กดิอนัตราย และเปน็ประโยชนใ์นการพฒันาบคุลกิภาพ 
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ความประพฤติของบุคคลนั้นได้แล้ว สังคมควรให้โอกาสบุคคลนั้นแก้ไข 
กลับเนื้อกลับตัวเพื่อการพัฒนาตนเอง สุดท้ายสังคมก็จะได้ประโยชน์ 

ทางด้านทัณฑวิทยามีแนวคิดว่าการลงโทษจำาคุกที่ควบคุมตัวบุคคลไว ้
ในเรือนจำา นอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลนั้นหลาบจำา รับผิดชอบ 
ในผลการกระทำาความผิดของตนเองแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนักโทษตามโครงการต่าง ๆ  ของทัณฑสถานซึ่งจะต้องใช้เวลา 
การจำาคุกระยะสั้น ๆ ไม่อาจนำาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้และอาจ
เกิดผลในทางตรงกันข้ามคือบุคคลที่ไม่ได้เป็นอาชญากรโดยนิสัย อาจเรียนรู้
อาชญากรรมจากนกัโทษในคกุ ดงันัน้ถา้สงัคมสามารถปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
ของบุคคลนั้นโดยไม่ต้องใช้ฑัณทสถาน ก็จะเป็นประโยชน์กว่า

กฎหมายอาญาของไทยให้ศาลสามารถสั่งให้รอการลงโทษจำาคุกได้ 
กรณีที่ศาลได้ตัดสินว่า จำาเลยกระทำาความผิดให้ลงโทษจำาคุกไม่เกินสามปี 
และไมป่รากฏวา่จำาเลยไดเ้คยรบัโทษจำาคกุมากอ่น หรอืปรากฏวา่เคยไดร้บัโทษ 
จำาคุกมา แต่เป็นโทษที่จำาเลยกระทำาด้วยความประมาท หรือเป็นความผิด
ลหโุทษ เมือ่ศาลไดค้ำานงึถงึอาย ุประวตั ิความประพฤต ิสตปิญัญา การศกึษา 
อบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิตใจ หรือเหตุอันควรปราณีแล้ว ศาลอาจกำาหนด
ใหร้อการลงโทษจำาคกุนัน้ไวก้อ่น แลว้ปลอ่ยตวัไป เพือ่ใหบ้คุคลนัน้ไดม้โีอกาส 
กลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลกำาหนด แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่
พพิากษา คำาพพิากษาใหร้อการลงโทษจำาคกุทำาพรอ้มกบัการพพิากษาความผดิ 
ของจำาเลย กรณีที่จำาเลยกระทำาความผิดลักษณะเดียวกันอีก ระหว่างที่รอ 
การลงอาญาศาลที่พิจารณาความผิดในคดีหลังอาจสั่งให้รวมโทษที่รอ 
การลงโทษจำาคุกเข้าไว้ในคดีหลังได้

หลายประเทศไดก้ำาหนดใหศ้าลมอีำานาจออกคำาสัง่ใชม้าตรการตดิตาม 
สอดส่องความประพฤติของบุคคลที่อยู่ระหว่างการรอการลงโทษจำาคุก 
มาตรการดังกล่าว เรียกว่า การคุมประพฤติ (Parole) ซึ่งทำาโดยเจ้าหน้าที่
คุมประพฤติ (Parole Officer)
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 THE BEST INTERESTS ประโยชน์สูงสุดของเด็ก OF THE CHILD 
หลักการทางกฎหมายและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิเด็ก ทั้งนี้เนื่องจาก

หลกัการในการดำาเนนิการเพือ่คุม้ครอง ปกปอ้ง และทำาใหส้ทิธเิดก็เกดิขึน้จรงิ 
มีหลายด้านในบางครั้งหลักการดังกล่าวอาจคลุมเครือ ไม่ชัดเจน หรืออาจ
แย้งกันเอง นอกจากนั้นสิทธิเด็กอาจขัด หรือแย้งกับสิทธิของบุคคลอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิของเด็ก หรือหน้าที่ของเด็ก เช่น สิทธิของบิดา
มารดา หรือหน้าที่ความรับผิดชอบของเด็ก ในการแก้ปัญหาเหล่านี้ จึงต้อง
คำานึงว่า สิ่งใดคือผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ได้กำาหนดหลักการเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐาน 
ของเด็กที่สำาคัญไว้สี่ประการ ได้แก่ 

• สทิธทิีจ่ะไดผ้ลประโยชนส์งูสดุในการพจิารณาเรือ่งตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วกบั 
เด็ก

• สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม

• สิทธิที่จะมีชีวิตรอด

• สิทธิในการพัฒนา

อนสุญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็มไิดใ้หค้ำานยิามของคำาวา่ผลประโยชนส์งูสดุ 
ของเดก็ไวช้ดัเจน ดงันัน้ ใน ป ีค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) สำานกังานขา้หลวงใหญ ่
ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติจึงได้จัดทำาแนวทางที่เป็นทางการในการกำาหนด
ประโยชน์สูงสุดสำาหรับเด็ก (Guidelines on Formal Determination of 
the Best Interests of the Child) ขึ้นเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของ “เป้าหมาย
แห่งสหัสวรรษ หรือ MDGs” โดยประโยชน์สูงสุดของเด็กต้องพิจารณา
จากสองด้าน ได้แก่ หลักทั่วไปในการคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก 
ในความเสีย่งใด ๆ  ทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่เดก็ภายใตส้ถานการณใ์ดสถานการณห์นึง่
ที่เฉพาะเจาะจง (Measures to Ensure due Attention to the Specific 
Situation and Risks of Children as a Permanent Consideration) 
และหลักการกำาหนดประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นรายบุคคล (Measures to 
Identify the Best Interests of an Individual Child)
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 THE FIFTH บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทที่ห้า
 AMENDMENT (รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา)

รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม 
ในบททีห่า้ซึง่รบัรองสทิธทิีเ่กีย่วกบับคุคลในคดอีาญาและกระบวนการยตุธิรรม
ทางอาญาทีช่อบดว้ยกฎหมาย เชน่ การฟอ้งศาล การสอบสวน และการลงโทษ 
เป็นต้น เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ประชาชน

บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทที่ห้านี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบทบัญญัติ
ว่าด้วยสิทธิ (Bill of Rights) เนื่องจากเป็นการบัญญัติถึงสิทธิของผู้ต้องหา 
ในกระบวนการพิจารณาคดีอาญา ประกอบไปด้วยสิทธิที่ผู้ต้องหาจะไม่ถูก 
บังคับให้ต้องให้การอันเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองในคดีอาญาหรือปรักปรำา 
ตนเอง (The Privilege against Self-incrimination)  สทิธทิีจ่ะไมถ่กูลงโทษ
ซ้ำาในความผิดเดียวกัน (Double Jeopardy) สิทธิที่จะไม่ถูกกระทำาการใด ๆ 
อันเป็นการจำากัดสิทธิในชีวิต เสรีภาพ หรือทรัพย์สินของบุคคล โดยไม่ผ่าน
กระบวนการยุติธรรมแห่งกฎหมาย (Due Process) รวมถึงสิทธิที่จำาเลย 
จะไดร้บัการแจง้เปน็ลายลกัษณอ์กัษรใหม้กีารพจิารณาคดจีากคณะลกูขนุใหญ่ 
(Grand Jury) ในคดีอาญาที่ระวางโทษประหารชีวิตหรือคดีอุกฉกรรจ์

ถ้อยคำาในบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทที่ห้าได้บัญญัติว่า

 “บคุคลใดจะถกูพจิารณาในคดทีีม่โีทษถงึประหารชวีติ หรอืคดอีาญา
อันไม่ปรารถนาอื่นใดไม่ได้ นอกจากคณะลูกขุนใหญ่จะได้แจ้ง 
หรอืชีข้าดเปน็ลายลกัษณอ์กัษรใหพ้จิารณาคดนีัน้แลว้ ทัง้นี ้เวน้แต่ 
คดีที่เกิดขึ้นในกองทัพบก กองทัพเรือ หรือในกองกำาลังพล 
อาสาสมคัรทีเ่ขา้ประจำาการยามสงคราม หรอืมคีวามไมส่งบเกดิขึน้ 
และบุคคลใดจะถูกพิพากษาหรือลงโทษในความผิดอันเดียวกัน 
ซ้ำาอีกไม่ได้ หรือจะถูกบังคับให้การเป็นปฏิปักษ์แก่ตนเอง 
ในคดีอาญาใด ๆ ไม่ได้ หรือจะถูกจำากัดสิทธิในชีวิตเสรีภาพ 
และทรัพย์สินโดยไม่ต้องด้วยกระบวนความแห่งกฎหมายไม่ได้ 
และทรัพย์สินของบุคคลใดจะนำาไปใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ 
โดยไม่มีค่าตอบแทนอันชอบธรรมไม่ได้”
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อนึ่ง รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกามีสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นบทบัญญัติ
ดั้งเดิมที่ได้รับรองโดยมลรัฐต่าง ๆ ใน ค.ศ. 1787 (พ.ศ. 2330) และ
ส่วนที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อมาอีกหลายครั้ง 
(ดู Amendments)

คำาที่เกี่ยวข้อง AMENDMENTS, CONSTITUTION OF THE 
UNITED STATES OF AMERICA, AMERICAN BILL OF RIGHTS

 THE FIRST บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทที่หนึ่ง
 AMENDMENT (รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา)

รฐัธรรมนญูของประเทศสหรฐัอเมรกิาสว่นทีเ่ปน็การแกไ้ขเพิม่เตมิในบท 
ทีห่นึง่ซึง่ไดร้บัรองสทิธเิสรภีาพของบคุคลในดา้นความเชือ่ การนบัถอืศาสนา 
การพดู การพมิพ ์การโฆษณา และการชมุนมุโดยสนัตขิองประชาชน บทบญัญตัิ
แกไ้ขเพิม่เตมิครัง้แรก เปน็การบญัญตักิฎหมายครัง้สำาคญัเพราะเปน็จดุเริม่ตน้ 
ของบทบญัญตัวิา่ดว้ยสทิธ ิ(Bill of Rights) ถอืเปน็จดุสำาคญัทางประวตัศิาสตร ์
ในการรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็น
กฎหมายสงูสดุของประเทศ เนือ่งจากเปน็การจำากดัการใชอ้ำานาจของรฐับาล
สหรัฐอเมริกาต่อประชาชน

ถ้อยคำาในบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทที่หนึ่ง บัญญัติว่า 

 “รัฐสภาจะบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการสถาปนาศาสนา หรือห้าม
การปฏิบัติตามพิธีกรรมทางศาสนาโดยเสรี หรือตัดทอนเสรีภาพ
ในการพูด หรือการพิมพ์ โฆษณา หรือสิทธิของประชาชนที่จะร่วม
ชุมนุมกันโดยสงบ และยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ต่อรัฐบาลไม่ได้” 

อนึ่ง รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกามีสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นบทบัญญัติ
ดั้งเดิมที่ได้รับรองโดยมลรัฐต่าง ๆ ใน ค.ศ. 1787 (พ.ศ. 2330) และส่วนที ่
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อมาอีกหลายครั้ง (ดู 
Amendments)

คำาที่เกี่ยวข้อง AMENDMENTS, CONSTITUTION OF THE 
UNITED STATES OF AMERICA, AMERICAN BILL OF RIGHTS
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THE RIGHT TO COUNSEL    สิทธิที่จะปรึกษาทนาย
สิทธิของผู้ต้องหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งเป็นสิทธิ 

ขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรองโดยกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political 
Rights หรือ ICCPR) ข้อ 13

สิทธินี้เกิดขึ้นจากปัญหาในทางปฏิบัติที่ว่าการสอบปากคำาผู้ต้องหา 
ผู้ต้องหาอาจอยู่ในสภาวะถูกกดดันจนอาจทำาให้ผู้ต้องหาให้การโดยเข้าใจผิด
หรือคลาดเคลื่อนอันเป็นผลกระทบต่อผู้ต้องหาอย่างไม่เป็นธรรม บางกรณี 
ผู้ต้องหา หรือจำาเลยอาจไม่เข้าใจถ้อยคำาทางกฎหมายหรือผลทางกฎหมาย
จงึอาจใหก้ารทีเ่ปน็ผลรา้ยกบัตนเอง นอกจากนัน้ความไมเ่ทา่เทยีมกนัระหวา่ง
อำานาจของผู้ถูกสอบสวนกับพนักงานสอบสวน อาจทำาให้พนักงานสอบสวน 
ใช้อำานาจโดยมิชอบได้ การได้ปรึกษาทนาย หรือมีทนายเข้าร่วมในการ 
ดำาเนินคดีจึงทำาให้การดำาเนินคดีมีความเป็นธรรมมากขึ้น

บางประเทศ เชน่ สหรฐัอเมรกิา ไดก้ำาหนดใหร้ฐัมหีนา้ทีต่อ้งจดัหาทนาย 
ให้กับผู้ต้องหากรณีที่ผู้ต้องหาไม่สามารถหาทนายได้หรือถ้าเจ้าพนักงาน 
ไม่อนุญาตให้ทนายเข้าฟังการสอบสวนถือว่าเป็นกระบวนการที่ขาดความ 
ชอบธรรมทางกฎหมาย 

สิทธิในการมีทนายสามารถแบ่งได้เป็นสองขั้นตอน คือ

1. ทนายในชัน้กอ่นฟอ้งคด ีผูต้อ้งหามสีทิธใินการใหท้นายเขา้มารบัฟงั 
ข้อกล่าวหา

2. ทนายในชั้นศาลซึ่งจำาเลยมีสิทธิในการแต่งตั้งทนายเข้ามาเพื่อ 
ดำาเนินการในการต่อสู้คดี

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (ค.ศ. 2007) 
ได้รับรองสิทธิในการมีทนายไว้ใน มาตรา 242 ดังนี้ “ผู้ต้องหาหรือจำาเลย
ในคดีอาญามีสิทธิได้รับการช่วยเหลือจากรัฐด้วยการจัดหาทนายความ 
ให้ตามที่กฎหมายบัญญัติในกรณีที่ผู้ถูกควบคุมตัวไม่อาจหาทนายความได้ 
รัฐต้องตั้งทนายความให้ผู้ถูกควบคุมตัวโดยเร็ว” และกฎหมายวิธีพิจารณา
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ความอาญา มาตรา 7 ทวิ (1) บัญญัติว่า “ผู้ต้องหามีสิทธิพบและปรึกษา
ทนายความสองต่อสอง”

คำ าที่ เ กี่ ย วข้ อง THE RIGHT TO KEEP S ILENCE , 
CONFESSION, INQUISITORIAL SYSTEM, ACCUSATORIAL SYSTEM, 
INTERROGATION

 TO BE TRIED WITHOUT สิทธิที่จะได้รับ
 UNDUE DELAY, การพิจารณาคดี
 THE RIGHT โดยไม่ชักช้าเกินความจำาเป็น

สิทธิขั้นพื้นฐานของจำาเลยในคดีอาญาที่จะได้รับการพิจารณาไต่สวน
ความผิดในระยะเวลาโดยเร็ว ไม่เนิ่นช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควรที่จะอ้างได้ 

ในคดอีาญาแมว้า่บคุคลทีศ่าลยงัไมพ่พิากษาวา่ผดิจะไดร้บัการสนันษิฐาน
วา่เปน็ผูบ้รสิทุธิ ์แตบ่คุคลทีเ่ปน็ผูต้อ้งหาหรอืจำาเลยถกูลดิรอนสทิธหิลายประการ 
เชน่ อาจถกูคมุขงั ทำาใหส้ญูเสยีอสิรภาพ ถกูจำากดัสทิธใินการเดนิทาง นอกจากนัน้ 
อาจถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ในระหว่างการดำาเนินคดี การพิจารณาคดี 
ที่รวดเร็วจึงทำาให้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลดังกล่าวได้รับผลกระทบ 
น้อยที่สุด 

รัฐจะต้องมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้คดีอาญาดำาเนินไปอย่างรวดเร็ว 
ตอ่เนือ่ง ทัง้ในขัน้ตอนกอ่นฟอ้งและใขัน้ดำาเนนิคดใีนศาล เชน่ การมพีนกังาน
สอบสวนที่มีความรู้ความสามารถที่พอเพียง มีกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับ
การเลือ่นนดัการผดัฟอ้งทีร่ดักมุ และมจีำานวนอยัการ และตลุาการทีพ่อเพยีง
กับปริมาณคดี

คำาว่าไม่ชักช้าเกินความจำาเป็นนั้นจะต้องไม่ใช่ระยะเวลาที่สั้นเกินไป 
จนเป็นการรวบรัดจนจำาเลยไม่สามารถรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อติดต่อหา
ทนายความ เพื่อเป็นที่ปรึกษาคดี พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนได้ 

สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีโดยไม่ชักช้าเกินความจำาเป็นได้รับรอง 
โดยกตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง ขอ้ 14(3) 
วา่ “ในการพจิารณาคดอีาญา บคุคลทกุคนซึง่ตอ้งหาวา่กระทำาผดิยอ่มมสีทิธิ
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ทีจ่ะไดร้บัหลกัประกนัขัน้ต่ำาดงัตอ่ไปนีโ้ดยเสมอภาค … (ค) สทิธทิีจ่ะไดร้บัการ
พิจารณาโดยไม่ชักช้าเกินจำาเป็น” (In the determination of any criminal 
charge against him, everyone shall be entitled to the following 
minimum guarantees, in full equality …(c) To be tried without 
undue delay)

TOTALITARIANISM     ลัทธิเผด็จการเบ็ดเสร็จ
รปูแบบของระบบการเมอืงการปกครองทีถ่อือำานาจรฐัเปน็สิง่สำาคญัทีส่ดุ

ในการบรหิารประเทศ ทำาใหร้ฐัมอีำานาจเดด็ขาดในการจดั กำาหนดกจิกรรมตา่ง ๆ  
ในดา้นสงัคม การเมอืง และเศรษฐกจิ ลทัธเิผดจ็การเบด็เสรจ็มคีวามคลา้ยคลงึ
กบัลทัธเิผดจ็การทหารแบบขวาจดั เชน่ ลทัธฟิาสซสิ (Fascism) และลทัธนิาซ ี
(Nazism) หรอืเผดจ็การคอมมวินสิตแ์บบซา้ยจดั เชน่ คอมมวินสิตแ์บบสตาลนิ 
(Stalinist Communism) 

ระบบการปกครองแบบนี้จะยึดถือความคิดว่า รัฐเป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุด 
อำานาจของผู้บริหารจึงเป็นอำานาจที่ใช้จัดการทุกอย่างของรัฐ รัฐจึงมีอำานาจ
ควบคมุทกุอยา่ง เพือ่ความเปน็เอกภาพของรฐั โดยไมใ่หค้วามสำาคญักบัปจัเจกชน 
ดงันัน้นโยบายเกีย่วกบัการบรหิาร คอื รฐัจะใชว้ธิกีารควบคมุกจิกรรมทกุอยา่ง 
ทั้งกิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม คณะผู้บริหารส่วนกลางเป็น
องค์กรที่ผูกขาดอำานาจการตัดสินใจกำาหนดนโยบาย มีการควบคุมองค์กรรัฐ 
ในระดบัยอ่ย ๆ  ตามลำาดบัอยา่งเครง่ครดั โดยกฎระเบยีบ คำาสัง่ และแนวปฎบิตั ิ
มีมาตรการบังคับให้ประชาชนเชื่อฟัง เคารพ และปฏิบัติตามคำาสั่งของรัฐ
อย่างเคร่งครัด เช่น การใช้วิธีการทางกฎหมายและการโฆษณาชวนเชื่อ 
ที่มักอ้างว่าเพื่อความมั่นคงของชาติ โดยไม่ให้ความสำาคัญกับปัจเจกชน 
ดังนั้นประชาชนจึงเสี่ยงต่อความไม่มั่นคงปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สิน
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 TRIAL IN CAMERA การพิจารณาเป็นการลับ
คำาว่า in camera เป็นภาษาละติน แปลว่า ในห้อง (In a Chamber)

รูปแบบ หรือวิธีการพิจารณาคดีในศาลที่ไม่ให้บุคคลทั่วไปและ
สื่อมวลชนเข้าร่วมฟังการไต่สวนสืบพยานในศาลเว้นแต่บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
กับการดำาเนินคดีนั้นซึ่งเป็นการยกเว้นหลักทั่วไปของการไต่สวนพิจารณา
คดีอาญาที่มีหลักว่าจะต้องกระทำาต่อหน้าจำาเลยและต้องเป็นการพิจารณา 
โดยเปดิเผย (ด ูOPEN TRIAL / PUBLIC TRIAL) เพือ่ไมใ่หร้ฐัใชก้ระบวนการ
ยุติธรรมกลั่นแกล้งจำาเลย และเป็นการเปิดโอกาสให้สาธารณชนตรวจสอบ
ความชอบธรรมและความถูกต้องของกระบวนการยุติธรรม

เนือ่งจากบางกรณกีารพจิารณาคดโีดยเปดิเผยอาจจะกระทบตอ่ศลีธรรม 
อนัดขีองสงัคม ความมัน่คงของชาต ิเชน่ คดคีวามผดิตอ่ความมัน่คง หรอืตอ้งการ 
คุ้มครองความปลอดภัยของพยาน เช่น ในคดีก่อการร้าย คดีที่เกี่ยวข้อง 
กับผู้มีอิทธิพล หรือต้องการคุ้มครองชื่อเสียงเกียรติยศของผู้เสียหาย เช่น 
ความผิดฐานข่มขืนกระทำาชำาเราเด็ก เป็นต้น ดังนั้นจึงยอมให้พิจารณาคดี 
โดยไมใ่หผู้ท้ีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการพจิารณาไตส่วนคดเีขา้รว่มฟงัการพจิารณาได้ 
หลกัการนีเ้ปน็ขอ้ยกเวน้สทิธขิองจำาเลยทีจ่ะไดร้บัการพจิารณาคดโีดยเปดิเผย 
จึงต้องเป็นกรณีที่จำาเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้นโดยแท้จริง 
หลายประเทศได้วางหลักเกณฑ์ระเบียบที่เคร่งครัดเกี่ยวกับการพิจารณา
เป็นการลับไว้

ในการพิจารณาในศาลเยาวชนมักจะใช้การพิจารณาเป็นการลับ 
เพือ่ปอ้งกนัไมใ่หเ้ดก็เกดิความรูส้กึเกดิตราบาปตดิตวั ในประเทศไทย ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 177 กำาหนดให้ศาลมีอำานาจสั่งให้
พจิารณาเปน็การลบั เมือ่ศาลเหน็สมควร หรอืโดยคำารอ้งขอของคูค่วามฝา่ยใด 
แตท่ัง้นีต้อ้งคำานงึถงึประโยชนแ์หง่ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีอง
ประชาชน หรือเพื่อป้องกันความลับอันเกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศ 
เพื่อไม่ให้ประชาชนทั่วไปล่วงรู้ เมื่อมีการพิจารณาเป็นการลับ บุคคลเหล่านี้ 
เท่านั้นมีสิทธิอยู่ในห้องพิจารณาได้ คือ
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• โจทก์และทนาย

• จำาเลยและทนาย

• ผู้ควบคุมตัวจำาเลย

• พยานและผู้ชำานาญการพิเศษ

• ล่าม

• บุคคลผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องและได้รับอนุญาตจากศาล

• พนักงานศาลและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับศาล แล้วแต่
ศาลจะเห็นสมควร

คำาตรงข้ามกับคำานี้คือ การพิจารณาโดยเปิดเผย (Open Trial /
Public Trial)

 TYRANNY เผด็จการ
 OF THE MAJORITY โดยเสียงข้างมาก

สภาพการณ์ที่รัฐบาลหรือองค์กรที่ใช้อำานาจปกครองที่ได้อำานาจมา 
ตามวถิทีางประชาธปิไตยไดต้ดัสนิใจเกีย่วกบันโยบาย หรอืดำาเนนิการใด เพือ่รกัษา 
ผลประโยชนข์องประชาชนสว่นใหญท่ีส่นบัสนนุ โดยไมค่ำานงึถงึสทิธ ิสวสัดกิาร 
หรือประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนที่เป็นเสียงส่วนน้อย

บางทีก็เรียกสภาพการณ์เช่นนี้ว่า Dictatorship of the Majority 
ในสำานวนไทยมีคำาที่มีความหมายใกล้เคียงกันคือ “พวกมากลากไป”

แมว้า่หลกัการของประชาธปิไตย คอื ระบอบการปกครองเพือ่ประโยชน์
ของคนสว่นใหญ ่แตใ่นสงัคมประชาธปิไตยทีแ่ทจ้รงิ สทิธทิีเ่ปน็เสยีงสว่นนอ้ย 
จกัตอ้งไดร้บัการคุม้ครอง ในการกำาหนดนโยบายรฐัจกัตอ้งคุม้ครองสทิธเิสรภีาพ 
ขั้นพื้นฐาน และสิทธิตามรัฐธรรมนูญของบุคคลที่เป็นเสียงส่วนน้อยอย่าง 
เท่าเทียมกันกับเสียงส่วนใหญ่ (ดู UNIVERSAL SUFFRAGE)
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 ULTRA VIRES (Latin) เกินขอบอำานาจ
มาจากภาษาละตนิ นยิมอา่นวา่ อลั-ตรา-ไว-เรส หมายถงึ การกระทำาใด ๆ  

ที่อยู่นอกเหนือขอบอำานาจที่ได้กำาหนดไว้ หรือได้รับมอบหมาย คำานี้ปรากฏ
ทั้งในกฎหมายมหาชนและเอกชน  

ในกฎหมายมหาชน คำานีใ้ชไ้ดท้ัง้กรณทีีเ่ปน็บคุคล องคก์ร หรอืหนว่ยงาน 
หมายถึงการที่องค์กร หน่วยงาน หรือเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบอำานาจ 
(Subdelegated/ delegatus) กระทำาเกินกว่าขอบเขตหน้าที่ที่มีอำานาจ
หรือที่ได้รับมอบอำานาจจากองค์กร หรือบุคคลที่มอบอำานาจ (Delegate/ 
delegare) ไม่ว่าการมอบหมายนั้นจะมีขึ้นโดยกฎหมาย หรือคำาสั่ง

ในกฎหมายเอกชนใช้ได้หลายความหมาย ไม่ว่าการมอบหมายอำานาจ
หน้าที่ระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะเกิดจากสัญญา หรือตามที่กฎหมาย
กำาหนด เช่น ตัวแทนกระทำานอกขอบอำานาจที่ได้รับมอบหมายจากตัวการ 
หรือการที่ผู้มีอำานาจกระทำาการแทนนิติบุคคลกระทำาเกินขอบอำานาจที่ 
นิติบุคคลนั้นมีตามกฎหมาย

การกระทำาเกินขอบอำานาจสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ 
การกระทำาเกินขอบอำานาจในเนื้อหา (Substantive/ ultra vires) ซึ่งเป็น
การกระทำาเกนิขอบอำานาจทีม่อียู ่และการกระทำาเกนิขอบอำานาจในกระบวนการ 
(Procedural/ ultra vires) ซึง่หมายถงึ มอีำานาจตามกฎหมายแตก่ระบวนการ
ไม่ถูกต้อง

 UNITED NATIONS กรอบการทำางาน

 “PROTECT, RESPECT AND สหประชาชาติว่าด้วย

 REMEDY” FRAMEWORK การปกป้องคุ้มครอง
  การเคารพ และการเยียวยา

แนวทางการดำาเนนิงานของรฐัและภาคธรุกจิเกีย่วกบัความรบัผดิชอบ 
ในการละเมดิสทิธมินษุยชนของบรรษทั กรอบดงักลา่วพฒันาขึน้โดยนายจอหน์ 
รกัก ี(John Ruggie) ซึง่ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ปน็ผูแ้ทนพเิศษของนายโคฟ ีอนันนั 
เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติเพื่อศึกษาแนวทางการดำาเนินงานเกี่ยวกับ 
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ความรบัผดิของบรรษทัขา้มชาตแิละภาคธรุกจิเกีย่วกบัสทิธมินษุยชนเพือ่เสนอ
ตอ่คณะกรรมาธกิารสทิธมินษุยชนในคณะมนตรเีศรษฐกจิและสงัคม ซึง่ตอ่มา
ได้เปลี่ยนฐานะเป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน

ใน ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554) คณะมนตรสีทิธมินษุยชนไดร้บัรองรายงาน
ชื่อ “กรอบการทำางานสหประชาชาติว่าด้วยการปกป้องคุ้มครอง การเคารพ 
และการเยียวยา” ที่เสนอโดยนายรักกี ดังนั้นบางทีจึงเรียกแนวทางนี้ว่า 
“กรอบการดำาเนินงานแบบรักกี (Ruggie’s Framework)”

กรอบการทำางานดังกล่าว มีหลักการสำาคัญสามประการ คือ

1. รฐัเปน็องคก์รทีอ่ยูใ่นลำาดบัแรกทีม่หีนา้ทีป่กปอ้งคุม้ครอง (Protect) 
บคุคลไมใ่หถ้กูละเมดิสทิธมินษุยชนโดยบคุคลทีส่าม รวมถงึการละเมดิ 
ที่เกิดจากบรรษัทข้ามชาติและภาคธุรกิจ

2. ภาคธุรกิจและบรรษัทข้ามชาติมีความรับผิดชอบในการเคารพ 
(Respect) สิทธิมนุษยชนในการดำาเนินงานภายใต้หลักกฎหมาย 
“การใชค้วามระมดัระวงัอยา่งพอเพยีง (Due Diligence)” เพือ่ไมใ่ห ้
การดำาเนินการตามธุรกิจนำาไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน

3. ขยายการเข้าถึงการเยียวยา (Remedy) การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการเยียวยาโดยกระบวนการทางศาล และไม่
ใช้กระบวนการทางศาล หรือโดยมาตรการอื่น เช่น การตั้งกองทุน
ชดเชย เป็นต้น

ตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนดั้งเดิม รัฐเท่านั้นที่มีพันธะหน้าที่ 
ในการประกันสิทธิมนุษยชน (ดู OBLIGATION TO PROTECT, RESPECT 
และ FULFIL) บรรษทัขา้มชาตแิละภาคธรุกจิไมม่หีนา้ทีป่ระกนัสทิธมินษุยชน
แก่บคุคล กรอบการดำาเนนิงานของสหประชาชาตฯิ ถือวา่เปน็ความพยายาม
ของสหประชาชาติในการเชื่อมโยงความรับผิดของบรรษัทข้ามชาติและ 
ภาคธุรกิจกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น
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 UNITED NATIONS ข้อชี้แนะ
 GUIDELINES FOR ของสหประชาชาติ
 NATIONAL PLAN OF เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ
 ACTION FOR HUMAN แห่งชาติว่าด้วย
 RIGHTS EDUCATION  สิทธิมนุษยชนศึกษา

เอกสารที่เป็นคำาแนะนำา หรือเป็นแนวทาง ที่จัดทำาขึ้นโดยสำานักงาน
ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (The Office of the High 
Commissioner for Human Rights หรือ OHCHR) ใน ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 
2540) เพื่อใช้เป็นกรอบสำาหรับความร่วมมือกันระหว่างรัฐกับรัฐ องค์การ
ระหว่างรัฐบาล (Intergovernmental Organisation) องค์การพัฒนาเอกชน 
(Non-Governmental Organisation) กลุ่มวิชาชีพ ตลอดจนปัจเจกบุคคล 
และภาคประชาชน ในการกำาหนดแผนปฏิบัติการระดับชาติ / แนวปฏิบัต ิ
และการพฒันาการศกึษา และฝกึอบรมสทิธมินษุยชน ในวาระทีม่กีารประกาศให ้
ค.ศ. 1995 - 2004 (พ.ศ. 2538 - 2547) เป็น ทศวรรษแห่งสหประชาชาต ิ
วา่ดว้ยสทิธมินษุยชนศกึษา ซึง่จะเปน็การชว่ยสง่เสรมิการเคารพสทิธมินษุยชน 
และเสรีภาพขั้นพื้นฐานให้ประชาชนภายในรัฐภาคีสมาชิก

 UNITED NATIONS คณะกรรมาธิการ
 COMMISSION ON สิทธิมนุษยชน
 HUMAN RIGHTS แห่งสหประชาชาติ

องค์กรย่อยภายใต้การดำาเนินงานของสหประชาชาติ จัดตั้งขึ้นเพื่อให ้
ดำาเนินการในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ภารกิจเริ่มแรก 
ของคณะกรรมาธิการคือการจัดทำาร่างปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
และตอ่มาคณะกรรมาธกิารมบีทบาทหลกัในการสง่เสรมิสทิธมินษุยชน โดยม ี
องคก์รยอ่ยทีส่ำาคญั คอื คณะอนกุรรมาธกิารวา่ดว้ยการสง่เสรมิและการปกปอ้ง 
สิทธิมนุษยชน (Sub-Commission on the Promotion and Protection of 
Human Rights)
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หลังจากการประชุมระดับโลกว่าด้วยสิทธิมุนษยชน ณ กรุงเวียนนา 
ที่ประชุมได้เสนอแนะว่าสหประชาชาติควรให้ความสำาคัญกับการดำาเนินงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชนและควรยกระดับคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ 
ให้เป็นองค์กรหลักของสหประชาชาติเช่นเดียวกับคณะมนตรีความมั่นคง 
และคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม ต่อมาใน ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) 
สมัชชาใหญ่สหประชาชติได้มีมติให้ยกเลิกคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ 
พร้อมทั้ ง ให้จัดตั้ งคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนขึ้นและให้ โอนงานของ 
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ มาเป็นของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน 
(ดู UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL)

 UNITED NATIONS ปฏิญญาสหประชาชาติ
 DECLARATION ON วา่ดว้ยสทิธมินษุยชนศกึษา
 HUMAN RIGHTS และการฝึกอบรม
 EDUCATION AND TRAINING ด้านสิทธิมนุษยชน

ตราสารระหว่างประเทศที่รวบรวมหลักการและแนวทางสำาคัญ 
สำาหรับรัฐในการดำาเนินการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาและฝึกอบรม 
ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ ปฏิญญาฯ นี้จัดทำาขึ้นโดยคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนและได้รับการรับรองโดยสมัชชาใหญ่
สหประชาชาติโดยมีมติรับรองในวันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554)

ปฏญิญาฯ ไมม่ผีลทางกฎหมายผกูพนัรฐั และไมไ่ดร้บัรองสทิธมินษุยชน
ขึ้นมาใหม่แต่อย่างใด แต่ได้รวบรวมหลัการสำาคัญ ๆ ไว้ในข้อบทรวม 14 ข้อ
ซึง่ครอบคลมุกจิกรรมเกีย่วกบัสทิธมินษุยชนศกึษารปูแบบตา่ง ๆ  ทัง้การศกึษา 
ในระบบ การศกึษาตามอธัยาศยั และการศกึษานอกระบบ ตลอดจนขอ้ทีค่วรคำานงึ
ในการศกึษาและอบรมดา้นสทิธมินษุยชนโดยมเีปา้หมายใหม้กีารจดัการศกึษา 
และฝกึอบรมสอดคลอ้งกบัหลกัการสทิธมินษุยชน และใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้

หลักการที่สำาคัญตามปฎิญญาฯ นี้ เช่น

• ข้อ 1 ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความรู้ ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับ 
สิทธิมนุษยชนและสามารถเข้าถึงสิทธิมนุษยชนศึกษาและการฝึก
อบรมด้านสิทธิมนุษยชน
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• ข้อ 3 สิทธิมนุษยชนศึกษาเป็นกระบวนการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของคนทุกวัย

• ข้อ 4 สิทธิมนุษยชนศึกษาควรอยู่บนพื้นฐานตามหลักการของ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และตราสารระหว่างประเทศ

• ข้อ 5 สิทธิมนุษยชนศึกษาไม่ว่าจะดำาเนินการโดยภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคโดยเฉพาะ 
ความเสมอภาคระหว่างเด็กหญิง และเด็กชาย และควรคำานึงถึง
บุคคลในกลุ่มที่มีความยากลำาบากเป็นพิเศษ เช่น คนพิการ เป็นต้น

 UNITED NATIONS องค์การการศึกษา
 EDUCATIONAL, SCIENTIFIC วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
 AND CULTURAL แห่งสหประชาชาติ / 
 ORGANISATION (UNESCO) องค์การยูเนสโก

“องคก์ารยเูนสโก” หรอืเรยีกสัน้ ๆ  วา่ “ยเูนสโก” เปน็องคก์ารชำานญัพเิศษ 
องค์การหนึ่งภายใต้องค์การสหประชาชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจกิายน 
ค.ศ. 1946 (พ.ศ. 2489) ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง มีวัตถุประสงค์ 
คือการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลก โดยการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 
เพื่อให้เกิดการยอมรับความแตกต่างในด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี 
วถิชีวีติของคนทกุกลุม่ในโลก เพือ่ไมใ่หเ้กดิความขดัแยง้อนัเปน็ชนวนสูส่งคราม 
นอกจากนี้ ยูเนสโกยังส่งเสริมความร่วมมือของนานาชาติทางการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้คนและรัฐต่าง ๆ ทั่วโลกเคารพความ
ยุติธรรม กฎหมาย สิทธิและเสรีภาพที่มนุษย์พึงมี โดยไม่ขึ้นอยู่กับความแตก
ต่างทางเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา

วัตถุประสงค์ข้างต้นปรากฏในธรรมนูญก่อตั้งองค์การยูเนสโกที่ว่า

“ดว้ยสงครามเกดิขึน้ในจติใจมนษุย ์ดงันัน้ จงึตอ้งสรา้งการพทิกัษส์นัตภิาพ 
ให้เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ด้วย” (“Since wars begin in the minds of 
men, it is in the minds of men that the defences of peace must 
be constructed.”)
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องค์การยูเนสโกมีขอบข่ายงานที่กว้างขวางโดยไม่จำากัดเฉพาะงาน
ทางด้านการศึกษาเท่านั้น แต่รวมถึงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม 
สังคมศาสตร์ สื่อสารมวลชนและสารสนเทศ

องค์การยูเนสโกมีสำานักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 
ปจัจบุนัมปีระเทศสมาชกิ 195 ประเทศ และสมาชกิสมทบอกี 7 ประเทศ (ขอ้มลู 
ณ เดือนพฤษภาคม 2555) ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกขององค์การยูเนสโก 
ลำาดับที่ 49 โดยเป็นภาคีสมาชิกใน ค.ศ. 1949 (พ.ศ. 2492) และประเทศไทย 
ยงัเปน็ทีต่ัง้สำานกังานยเูนสโกประจำาภาคพืน้เอเชยีและแปซฟิกิ โดยสำานกังาน
ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

คำาที่เกี่ยวข้อง EDUCATION FOR ALL, THE RIGHT TO 
EDUCATION, ACADEMIC FREEDOM, HUMAN RIGHTS EDUCATION

 UNITED NATIONS โครงการสิ่งแวดล้อม
 ENVIRONMENT แห่งสหประชาชาติ /
 PROGRAMME (UNEP) ยูเน็พ

องค์การระหว่างประเทศที่มีภาระหน้าที่ในการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิ่งแวดล้อมระดับโลกอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของสหประชาชาติ ก่อตั้งขึ้น 
เมือ่วนัที ่15 ตลุาคม ค.ศ. 1972 (พ.ศ. 2515) มสีำานกังานใหญต่ัง้อยูท่ีก่รงุไนโรบ ี
ประเทศเคนยา ในการดำาเนินงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 
(UNEP) ยเูนพ็จะรว่มมอืกบัสหประชาชาตแิละรฐัภาคสีมาชกิ ในการสง่เสรมิ 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักวิทยาศาสตร์ การให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ 
โดยรว่มมอืกบัรฐับาลของประเทศตา่ง ๆ  และองคก์รในทอ้งถิน่เพือ่บรูณาการ 
นโยบายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนา และการนำานโยบายไปใช้ 
ในเชงิปฏบิตั ิโดยเฉพาะการใหค้วามชว่ยเหลอืประเทศกำาลงัพฒันาในการกำาหนด 
นโยบายอนรุกัษธ์รรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสม เพือ่นำานโยบายดงักลา่ว
ไปใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  ตลอดจนการผลักดันให้มีความตกลง
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

ภารกิจของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติครอบคลุม 
ตั้งแต่การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม สภาพบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมทางทะเล 
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และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมของโลก การกำากับดูแล
สภาพแวดล้อม และเศรษฐกิจสีเขียว ยุทธศาสตร์หลักในการแก้ไขปัญหา 
สิ่งแวดล้อมที่สำาคัญของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ได้แก่

• การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การจัดการและใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างเป็นระบบ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ในทางลบ

• การลดและปอ้งกนัมลพษิ เชน่ การบำาบดัของเสยี และการนำากลบั
มาใช้ใหม่ เป็นต้น

• การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม

คำาที่เกี่ยวข้อง AGENDA 21, SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 
MULTILATERAL ENVIRONMENT AGREEMENT, THE RIGHT TO 
ENVIRONMENT, BIOLOGICAL DIVERSITY

 UNITED NATIONS ข้อชี้แนะ
 GUIDELINES ON THE ROLES ของสหประชาชาติ
 OF PROSECUTORS วา่ดว้ยบทบาทของอยัการ

หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบุคคลที่ทำาหน้าที่
อยัการทีจ่ดัทำาขึน้ในการประชมุสหประชาชาตวิา่ดว้ยการปอ้งกนัอาชญากรรม
และการคุ้มครองผู้กระทำาผิดครั้งที่ 8  ณ กรุงฮาวานา ประเทศคิวบา ใน 
ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) เพื่อเป็นแนวทางแก่ประเทศต่าง ๆ ในการบริหาร
กระบวนการยุติธรรม

ข้อชี้แนะฯ นี้จัดทำาขึ้นเนื่องจากอัยการมีบทบาทสำาคัญในการบริหาร
กระบวนการยุติธรรม ดังนั้นประเทศต่าง ๆ จึงได้ร่วมประชุมวางหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่สำาคัญของอัยการ โดยการ
ส่งเสริมให้อัยการเคารพหลักการตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนของบุคคล
ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำาผิดอาญาที่มีสิทธิจะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่า 
เป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำาพิพากษาอันเป็นที่สุดของศาลยุติธรรมว่าผิด 
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และสทิธทิีจ่ะไดร้บัการพจิารณาอยา่งเปน็ธรรมและเปดิเผยโดยศาลทีเ่ปน็อสิระ 
และเที่ยงธรรม เพื่อให้เกิดกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เที่ยงธรรม 
และเสมอภาค และการคุ้มครองพลเมืองให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อชี้แนะมี 24 ข้อ ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

• คุณสมบัติ การคัดเลือก และการฝึกอบรม

• สถานภาพและสภาพการทำางาน

• เสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพในการสมาคม

• บทบาทในกระบวนการทางอาญา

• การดำาเนินคดีอาญาที่เป็นทางเลือกอื่น

• การใช้ดุลยพินิจ

• ความสัมพันธ์กับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นของรัฐ

• การนำาข้อชี้แนะไปใช้ปฏิบัติ

คำาที่เกี่ยวข้อง ATTORNEY-GENERAL, SOLICITOR-GENERAL, 
PROSECUTOR

 UNITED NATIONS HIGH ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย
 COMMISSIONER FOR แห่งสหประชาชาติ /
 REFUGEE (UNHCR) ยูเอ็นเอชซีอาร์

คำานี้ใช้เรียกทั้งชื่อตำาแหน่งข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ 
และชื่อหน่วยงานของข้าหลวงใหญ่ฯ

หน่วยงานด้านมนุษยธรรมของสหประชาชาติ มีสำานักงานใหญ่อยู่ที่ 
นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1950 
(พ.ศ. 2493) ตามมติสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ เพื่อให้มีภาระหน้าที่ 
ดำาเนินงานด้านผู้ลี้ภัยต่อจากสำานักงานบริหารเพื่อการบรรเทาทุกข์ 
และการฟืน้ฟ ู(United Nations Relief and Rehabilitation Administration 
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หรือ UNRRA) ที่ได้ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1943 (พ.ศ. 2486) โดยประธานาธิบดี
แฟรงคลิน ดี รูสเวลท์ เพื่อช่วยเหลือการกลับถิ่นฐานเดิมของผู้พลัดถิ่น 
จำานวนมากกว่าแปดล้านคนซึ่งเกิดจากการสู้รบในช่วงสงครามโลก 
ครั้งที่สอง 

ภารกิจหลักของสำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ คือ 
การปกป้องผู้ลี้ภัย และสนับสนุนกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัยทั่วโลก โดยการ 
เป็นผู้นำาและประสานงานในการรวบรวมความช่วยเหลือจากนานาประเทศ 
เพือ่ปกปอ้งและแกป้ญัหาของผูล้ีภ้ยั  ภารกจินีค้รอบคลมุถงึผูท้ีห่นภียัจากการ
ประหัตประหาร และผู้ที่พลัดถิ่นอันเนื่องมาจากภัยพิบัติอีกด้วย

ในการดำาเนินงาน UNHCR จะคำานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ลี้ภัย 
โดยเฉพาะสิทธิที่จะอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยในรัฐอื่น เพื่อเตรียมพร้อม
สำาหรับทางออกที่ยั่งยืน ซึ่งได้แก่การเดินทางกลับภูมิลำาเนาเดิมโดยสมัครใจ 
(Voluntary Repatriation) การปรับตัวให้เข้ากับท้องถิ่นในรัฐแรกรับ 
(Local Integration) หรอืการไปตัง้ถิน่ฐานในประเทศทีส่าม (Third-Country 
Resettlement)

นอกจากนัน้ UNHCR ยงัมภีารกจิในการปกปอ้งและใหค้วามชว่ยเหลอื 
ตามหลักมนุษยธรรมแก่บุคคลในความห่วงใย (Persons of Concern หรือ 
POCs) และกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ ผู้แสวงหาที่พักพิง (Asylum Seekers) 
ผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ (Internally Displaced Persons) บุคคลไร้รัฐ 
(Stateless Persons) และผู้ที่เดินทางกลับประเทศต้นทาง (Returnees)

UNHCR ไดร้บัรางวลัโนเบลสาขาสนัตภิาพสองครัง้คอื ใน ค.ศ. 1954 
(พ.ศ. 2497) และ ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524) ขา้หลวงใหญผู่ล้ีภ้ยัแหง่สหประชาชาติ
คนปัจจุบัน ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) คือ นายอันโตนิโอ กูเตร์เรส (Antonio 
Guterres) อดีตนายกรัฐมนตรีโปรตุเกส

คำาที่เกี่ยวข้อง REFUGEE, DISPLACED PERSON, STATELESS 
PERSON, ASYLUM SEEKER, WELL-FOUNDED FEAR, 
NON-REFOEULEMON, REFUGEE CONVENTIONS
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 UNITED NATIONS HUMAN คณะมนตรสีทิธมินษุยชน
 RIGHTS COUNCIL แห่งสหประชาชาติ

องคก์รหลกัองคก์รหนึง่ภายใตก้ารดำาเนนิงานของสหประชาชาต ิจดัตัง้
ขึน้ใน ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) ตามขอ้มตขิองสมชัชาใหญส่หประชาชาตทิี ่60/251 
เพื่อให้มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
แทนคณะกรรมาธกิารสทิธมินษุยชนแหง่สหประชาชาต ิ(ด ูUNITED NATIONS 
COMMISSION ON HUMAN RIGHTS)  เนือ่งจากขอบเขต และภาระงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติมีมากขึ้น ดังนั้นภาระงานทั้งปวงที่เป็น 
ของคณะกรรมาธกิารสทิธมินษุยชนทีอ่ยูภ่ายใตค้ณะมนตรเีศรษฐกจิและสงัคม
จึงได้โอนมาเป็นของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

คณะมนตรสีทิธมินษุยชนแหง่สหประชาชาตปิระกอบดว้ยสมาชกิสีส่บิ
เจด็ประเทศซึง่ไดร้บัการเลอืกโดยการลงคะแนนเสยีงจากรฐัภาคสีหประชาชาต ิ
ดงันัน้คณะมนตรฯี จงึเปน็องคก์รทีป่ระกอบขึน้โดยผูแ้ทนของรฐั และทำางาน 
ในนามของรัฐ อันต่างจากคณะกรรมการประจำาสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชน 
ซึ่งทำางานโดยไม่อยู่ภายใต้อาณัติของรัฐ

ในการดำาเนนิงาน คณะมนตรฯี มคีณะกรรมการทีป่รกึษา (Advisory 
Committee) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนจำานวนสิบแปดคน 
ให้คำาแนะนำาด้านวิชาการ 

คณะมนตรฯี มหีนา้ทีต่ดิตามตรวจสอบการดำาเนนิงานและใหค้ำาแนะนำา 
ด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐสมาชิกของสหประชาชาติตามกระบวนการ 
การประเมนิสถานการณท์ัว่ไปของสทิธมินษุยชนตามวาระ หรอื กระบวนการ 
UPR (ดู UNIVERSAL PERIODIC REVIEW) และมีอำานาจรับเรื่องราว 
ร้องเรียนจากบุคคลว่ารัฐภาคีได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงและเป็น 
ระบบตามกระบวนการตามขอ้มตขิองคณะมนตรเีศรษฐกจิและสงัคมที ่1235 
และ 1503 (ด ูTHE 1235 PROCEDURE  และ THE 1503 PROCEDURE)

คณะมนตรีฯ มีอำานาจยกประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ หรือ
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศใด ๆ ขึ้นศึกษาหรืออภิปรายเพื่อหาทาง
แกป้ญัหาและอาจแตง่ตัง้ผูจ้ดัทำารายงาน ผูแ้ทน ผูส้งัเกตการณส์ทิธมินษุยชน 
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ในประเทศสมาชกิไดห้รอือาจเสนอใหเ้ลขาธกิารสหประชาตเิพือ่แตง่ตัง้บคุคล
ดังกล่าวได้

 UNITED NATIONS รางวัลสิทธิมนุษยชน
 HUMAN RIGHTS PRIZE  แห่งสหประชาชาติ

คำาเรียกอย่างย่อของคำาว่า United Nations Prize in the Field of 
Human Rights ซึ่งเป็นรางวัลที่สหประชาชาติประกาศมอบให้เพื่อเป็นการ
ประกาศเกียรติคุณของบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรที่มีผลงานที่โดดเด่น
ในการอุทิศตนเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

รางวัลสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติจะประกาศทุกห้าปี เริ่มมอบ
รางวัลครั้งแรกใน ค.ศ. 1968 (พ.ศ. 2511) พิธีมอบรางวัลจะทำาในวันที่ 10 
ธนัวาคม ซึง่เปน็วนัสทิธมินษุยชนสากล รางวลันีถ้อืเปน็เกยีรตปิระวตัอิยา่งสงู 
แก่ผู้ได้รับโดยไม่มีเงินรางวัลตอบแทน

รางวัลสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้กระตุ้นให้หลายประเทศ
มอบรางวัลสิทธิมนุษยชนระดับชาติ (Human Rights Award / Prize) ขึ้น 
ซึ่งอาจดำาเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรพัฒนาเอกชน สำาหรับ
ประเทศไทยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกาศรางวัลนักสิทธิ
มนุษยชนดีเด่นเป็นประจำาทุกปี

คำาที่เกี่ยวข้อง HUMAN RIGHTS DAY, NOBEL PEACE PRIZE, 
UNESCO/BILBAO HUMAN RIGHTS EDUCATION PRIZE
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 UNITED NATIONS RULES ข้อกำาหนด
 FOR THE TREATMENT ของสหประชาชาติ
 OF WOMEN PRISONERS สำาหรับการปฏิบัติต่อ
 AND NON-CUSTODIAL ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำา
 MEASURES FOR WOMEN และมาตรการทีม่ใิชก่ารควบคมุ
 OFFENDERS / สำาหรับผู้กระทำาผิดหญิง
 BANGKOK RULES / ข้อกำาหนดกรุงเทพฯ

ตราสารระหว่างประเทศที่ใช้เป็นแนวทางสำาหรับการปฏิบัติต่อผู้
ต้องขังหญิงและผู้กระทำาความผิดที่เป็นหญิง ซึ่งได้รับการรับรองโดย
สมัชชาใหญ่สหประชาชาติใน ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) หรือเรียกโดยย่อว่า 
ขอ้กำาหนดกรงุเทพฯ (Bangkok Rules) เกดิขึน้จากการรเิริม่ของประเทศไทย
ภายใต้โครงการยกระดับชีวิตผู้ต้องขังหญิง (Enhancing Lives of Female 
Inmates) หรือ “เอลฟี” (ELFI) ในพระดำาริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์
เจ้าพัชรกิติยาภา

ข้อกำาหนดฉบับนี้ ได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง 
ในเรือนจำาขึ้น เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ได้ใช้อ้างอิงในการปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบด้านราชทัณฑ์ที่เกี่ยวกับผู้ต้องขังหญิงที่จะนำาไปสู่การยกระดับ
การคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้ต้องขังหญิง เช่น การจำาแนกลักษณะ
และการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงที่มีลักษณะพิเศษแต่ละประเภท การกำาหนด
มาตรฐานความปลอดภยัและการดแูลสขุภาพที่เปน็ความตอ้งการเฉพาะของ
ผู้ต้องขังหญิง การใช้มาตรการที่มิใช่การคุมขัง และการดูแลบุตรที่ติดมากับ
ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำา เป็นต้น
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 UNITED NATIONS ข้อกำาหนดมาตรฐาน
 STANDARD MINIMUM RULES ขั้นต่ำาของสหประชาชาติ
 FOR THE TREATMENT ว่าด้วยการปฏิบัติ
 OF PRISONERS 1955 ต่อผู้ต้องขัง พ.ศ. 2498

ประมวลหลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการบริหารเรือนจำา 
และการปฏิบัติกับผู้ต้องขังเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 
และคำานึงถึงศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังข้อกำาหนดฯ จัดทำาขึ้น 
ในการประชมุสหประชาชาตวิา่ดว้ยการปอ้งกนัอาชญากรรมและการคุม้ครอง
ผู้กระทำาผิด ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ ใน ค.ศ. 1955 (พ.ศ. 2498) 
และต่อมาข้อกำาหนดฯ นี้ได้รับรองโดยคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
แห่งสหประชาชาติใน ค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500) และ ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 
2520) มักจะเรียกประมวลหลักการฯ นี้สั้น ๆ ว่า “มาตรฐานการปฏิบัต ิ
ต่อผู้ต้องขัง” 

ขอ้กำาหนดมาตรฐานขัน้ต่ำาฯ รวบรวมทัง้หลกัการในการจดัการเรอืนจำา 
สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขัง และแนวทางสำาหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรวม
ทั้งหมด 95 ข้อที่สำาคัญ เช่น

• การย้ำาว่าข้อกำาหนดนี้มิได้ต้องการกำาหนดรายละเอียดของรูปแบบ
ของเรอืนจำา แตเ่ปน็การวางหลกัการรว่มกนัขององคป์ระกอบทีส่ำาคญั 
ระบอบ หลักการ และแนวปฏิบัติที่เหมาะสมและยอมรับได้ในการ
จัดการเรือนจำา

• การดำาเนินการเกี่ยวกับผู้ต้องขังจะต้องไม่เลือกปฏิบัติ และการ
เคารพความเชื่อทางศาสนาและศีลธรรมของผู้ต้องขัง

• การจัดทำาทะเบียน การจำาแนกประเภทของผู้ต้องขัง

• การมีห้องพักที่มีมาตรฐานขั้นต่ำาเพื่อการดำารงชีวิต เช่น สะอาด 
ถูกสุขลักษณะ มีพื้นที่และแสงสว่างเพียงพอ มีห้องส้วมและ 
ห้องอาบน้ำาและสิ่งของที่จำาเป็นในการทำาความสะอาดร่างกาย
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• การมีน้ำาดื่มที่สะอาด และได้รับอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
อยา่งเพยีงพอมเีวลาในการออกกำาลงักายอยา่งนอ้ยวนัละหนึง่ชัว่โมง 
มีเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ และไม่เป็นที่อับอายหรือ
ทำาใหรู้ส้กึต่ำาตอ้ย หรอืตกเปน็เปา้สายตาเมือ่ตอ้งออกไปนอกเรอืนจำา

• เรือนจำาต้องจัดให้มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณวุฒิและมีความรู ้
ด้านจิตเวช ผู้ต้องขังที่ป่วยและจำาเป็นต้องรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญ 
เฉพาะจะต้องได้รับการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลเฉพาะหรือ 
โรงพยาบาลทั่วไป บุคลากรทางการแพทย์จะต้องให้คำาแนะนำา 
ต่อผู้อำานวยการ หรือผู้บัญชาการเรือนจำาในเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพ
อาหาร และสุขอนามัยของเรือนจำา

• การห้ามบังคับผู้ต้องขังทำางานที่เป็นหน้าที่ของเรือนจำา เว้นแต่ 
เพื่อส่งเสริมการดูแลตนเองหรือกิจกรรมเพื่อสังคม

• การห้ามลงโทษทางกาย ขังในห้องมืด หรือการลงโทษที่ทารุณ 
ไร้มนุษยธรรมหรือลดทอนความเป็นมนุษย์ 

• เครื่องพันธนาการ เช่น กุญแจมือ โซ่ตรวน ชุดมัดตัวสำาหรับผู้ป่วย
โรคจติ จะตอ้งไมใ่ชเ้พือ่การลงโทษ เวน้แตจ่ะใชเ้พือ่ปอ้งกนัการหลบหน ี
ระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ถูกคุมขัง หรือมีเหตุผลทางการแพทย์

• ผู้ต้องขังจะต้องได้รับแจ้งเกี่ยวกับระเบียบ วินัย ข้อบังคับสำาหรับ
การปฏิบัติตน ทราบ รู้สิทธิ และหน้าที่ของตน รวมถึงวิธียื่นคำา 
ร้องทุกข์ต่าง ๆ โดยมีคู่มือ ถ้าผู้ต้องขังเป็นผู้ไม่รู้หนังสือจะได้รับ
แจ้งด้วยวาจา

• กรณีที่ผู้ต้องขังตาย ป่วย บาดเจ็บสาหัส หรือมีการย้ายผู้ต้องขัง 
ไปบำาบัดรักษา ผู้อำานวยการหรือผู้บัญชาการเรือนจำาต้องแจ้ง 
ให้คู่สมรส ญาติ หรือบุคคลที่ผู้ต้องขังได้แจ้งไว้โดยเร็ว

คำาที่เกี่ยวข้อง PRISONER, DETENTION, “ELFI”



225

 UNITED NATIONS มหาวิทยาลัยสหประชาชาติ UNIVERSITY (UNU)
สถาบันการศึกษาวิจัยซึ่งอยู่ภายใต้การดำาเนินงานของสหประชาชาติ 

ก่อตั้งขึ้นตามมติสมัชชาใหญ่สหประชาชาติใน ค.ศ. 1973 (พ.ศ. 2516) มีวัตถ ุ
ประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์รวมของนักวิจัยและนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ 
สาขาวชิาตา่ง ๆ  จากทัว่โลก โดยสนบัสนนุใหท้ำาการศกึษา วจิยัโครงการตา่ง ๆ  
ทีมุ่ง่ไปสูก่ารสรา้งสนัตภิาพและการพฒันาอยา่งยัง่ยนื และเพือ่เพิม่พนูศกัยภาพ 
ด้านงานวิจัย และการฝึกงานในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศกำาลัง 
พัฒนา

มหาวิทยาลัยสหประชาชาติ ไม่มีนิสิตนักศึกษา คณะวิชา หรือที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยเป็นของตนเองดังเช่นมหาวิทยาลัยทั่วไป มีเพียงสำานักงาน 
ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น การดำาเนินงานจะทำาผ่านเครือข่าย
ของสถาบันวิจัยและวิชาการรวมทั้งศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์วิจัยของสถาบัน
วิชาการต่าง ๆ ทั่วโลก

ขอบข่ายการศึกษาวิจัยที่สำาคัญของมหาวิทยาลัยสหประชาชาติ 
แบ่งได้เป็นห้าส่วนดังนี้

• การเสริมสร้างสันติภาพ ความมั่นคงปลอดภัย และสิทธิ 
มนุษยชน

• การบริหารจัดการที่ดีในการพัฒนา (Development Governance)

• การป้องกันมลภาวะและการส่งเสริมสุขภาพอนามัย

• การศึกษาสภาพแวดล้อมโลก และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
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UNIVERSAL SUFFRAGE การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไป
วิธีการเพื่อให้ได้มติของประชาชนในการตัดสินใจเลือกผู้แทน 

ของประชาชนเพื่อจัดตั้งรัฐบาลขึ้นบริหารประเทศ การลงคะแนนเสียง 
เลือกตั้งทั่วไปเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการ
บริการกิจการสาธารณะ และการใช้สิทธิของปัจเจกชนเกี่ยวกับสิทธิในการ
กำาหนดอนาคตตนเอง การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปจึงสัมพันธ์กับ 
สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง (the Right to Vote) อันเป็นเงื่อนไขสำาคัญ 
ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีอุดมการณ์ว่า การปกครองที่ดี 
ต้องเป็นไปเพื่อสนองต่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่พร้อมกับการคุ้มครองคน
ส่วนน้อย

การลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ทัว่ไปมนียัสองดา้นคอื ดา้นแรก เปน็สทิธ ิ
ในการออกเสียงเลือกตั้ง ซึ่งสิทธินี้เป็นของราษฎรที่เป็นผู้ใหญ่ทุกคน (the 
Right of Every Adult Citizen) แม้ว่าแต่เดิมในประเทศที่มีการเลือกตั้ง
ผู้แทนราษฎรจะได้รับรองสิทธิของผู้บรรลุนิติภาวะในการออกเสียงเลือกตั้ง 
แต่จะมีการจำากัดคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้ที่จะใช้สิทธิ เช่น หลายประเทศ
ได้กำาหนดสถานะทางทรัพย์สิน (Property) ต้องเป็นเพศชาย หรือสถานะ
การสมรส เป็นต้น สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งทั่วไปของสตรีเพิ่งได้รับ
การรับรองในช่วงทศวรรษที่ 1960 เป็นต้นมา โดยประเทศนิวซีแลนด์ 
เปน็ประเทศแรกทีร่บัรองสทิธโิดยไมม่ขีอ้แตกตา่งระหวา่งเพศหญงิและเพศชาย 
ปัจจุบันข้อจำากัดเหล่านี้ผ่อนคลายลงมาก เกือบทุกประเทศได้รับรอง 
ความเทา่เทยีมของบคุคลในการออกเสยีงเลอืกตัง้ แมว้า่จะมขีอ้ยกเวน้อยูบ่า้ง 
ในประเทศตะวันออกกลาง 

ดา้นทีส่อง เปน็สทิธใินการสมคัรเขา้รบัการเลอืกตัง้ (the Right to Run 
for the Office) ซึ่งเป็นสิทธิของบุคคลในการเสนอตัวเองเป็นผู้แข่งขัน 
รบัการเลอืกตัง้ไมว่า่จะโดยสงักดัพรรคการเมอืงหรอืไมก่ต็าม โดยนยันีผู้ส้มคัร 
รับเลือกตั้ง จึงต้องได้รับโอกาสในการนำาเสนอแนวคิดและนโยบายต่อผู้ออก
เสยีงเลอืกตัง้ และผูจ้ดัการเลอืกตัง้ตอ้งประกนัวา่การเลอืกตัง้จะมขีึน้อยา่งเปน็
ธรรม (Fair) รวมถงึไดร้บัการคุม้ครองความปลอดภยัเพือ่ใหบ้คุคลนัน้นำาเสนอ 
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ความเหน็ไดอ้ยา่งไมต่อ้งหวัน่เกรงตอ่อทิธพิลใด รวมถงึการเขา้ถงึสือ่มวลชน 
นอกจากนั้นยังต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัว และชื่อเสียง 
ทีอ่าจจะถกูใสร่า้ย เพือ่ทำาลายชือ่เสยีงและเกยีรตยิศจากฝา่ยตรงขา้ม  ดงันัน้ 
องค์กรที่จัดการเลือกตั้งต้องดำาเนินการต่าง ๆ เพื่อให้มีการเลือกตั้งที่ 
เป็นธรรมขึ้น

ทกุประเทศกำาหนดคณุสมบตัขิองผูม้สีทิธลิงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ทัว่ไป 
แตกต่างกันออกไป โดยทั่วไปจะเป็นเรื่องอายุ เช่น บางประเทศกำาหนดให้
เป็นสิทธิของผู้บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (ค.ศ. 
2007) มาตรา 99 ไดก้ำาหนดคณุสมบตัขิองผูม้สีทิธลิงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ไว ้
ดังนี้ 

• เป็นบุคคลสัญชาติไทย แต่ผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ
ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

• มีอายุไม่ต่ำากว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการ 
เลือกตั้ง

• มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง

นอกจากนี้ มาตรา 100 ได้กำาหนดลักษณะของบุคคลต้องห้ามมิให้ 
ใช้สิทธิเลือกตั้งไว้ดังนี้

• บุคคลที่เป็นนักบวช นักพรต ภิกษุ หรือสามเณร 

• ผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

• ผูท้ีต่อ้งคมุขงัอยูโ่ดยหมายของศาลหรอืโดยคำาสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมาย

• บุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
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UNLAWFUL ACTION การกระทำาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ความหมายอย่างกว้าง หมายถึง การกระทำาของบุคคลต่อบุคคลอื่น 

โดยไม่มีอำานาจ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

กฎหมายทีใ่หอ้ำานาจการกระทำาการอาจเปน็กฎหมายทีเ่ปน็เนือ้หาสาระ 
เช่น รัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายอาญา และกฎหมายแพ่ง 
หรือเป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติ เช่น กฎหมายวิธีพิจารณาความต่าง ๆ 

ในทกุสงัคมจะตอ้งสรา้งหลกัความสมัพนัธ ์สทิธหินา้ที ่และการปฏบิตัติน 
ของบคุคลทีเ่รยีกวา่ กฎหมาย กฎ และระเบยีบของสงัคม การไมป่ฏบิตัติาม
กฎหมาย กฎ และระเบียบของสังคม ย่อมถือว่าเป็นการฝ่าฝืนการประพฤติ
ที่ดี ที่เหมาะสม และในทุกสังคมที่มีวัฒนธรรม จะกำาหนดว่าการกระทำาใด 
ที่ยอมรับได้ หรือยอมรับไม่ได้ และต้องถูกลงโทษหนักเบาตามสภาพ 
ของเรื่องนั้น ๆ

อนึง่ ในเรือ่งละเมดิทางแพง่ ซึง่เปน็กรณทีีบ่คุคลทำาใหบ้คุคลอืน่ไดร้บั 
ความเสยีหายโดยไมม่อีำานาจตามกฎหมายในการกระทำา แตถ่า้บคุคลผูเ้สยีหาย 
ยนิยอม ถอืวา่ผูก้ระทำามอีำานาจกระทำาตามหลกั “ความยนิยอมไมเ่ปน็ละเมดิ” 
กล่าวอีกนัยหนึ่งถือว่าผู้กระทำามีอำานาจตามกฎหมายแพ่ง

ความหมายอยา่งแคบ ใชใ้นความสมัพนัธร์ะหวา่งรฐักบัราษฎร หมายถงึ 
การกระทำาของเจ้าพนักงานของรัฐ หรือองค์กรของรัฐต่อบุคคล โดยไม่มี
อำานาจ เช่น กลั่นแกล้งจับกุมบุคคลโดยไม่มีความผิด การทำาร้ายร่างกาย
บุคคลที่ถูกจับกุม การควบคุมตัวบุคคลเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายอนุญาต
ให้อำานาจ เป็นต้น

VIOLENCE AGAINST WOMEN  ความรุนแรงต่อสตรี
การใชค้วามรนุแรงใด ๆ  อนัสบืเนือ่งมาจากแตกตา่งระหวา่งหญงิ ชาย 

ซึง่มผีลหรอือาจจะมผีลทำาใหเ้กดิอนัตรายหรอืความเดอืดรอ้นทางกาย ทางเพศ 
หรือทางจิตใจต่อผู้หญิง ซึ่งความรุนแรงต่อผู้หญิงนั้นเกิดขึ้นได้ในทุกมิติ 
ของสังคม ทั้งในครอบครัว ในชุมชน สถานที่ทำางาน และสถาบันการศึกษา 
อนึ่งคำาว่า Women นั้น หมายความรวมถึง เด็กหญิง (Girl) ด้วย
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ความรุนแรงต่อสตรีมีหลายรูปแบบเช่น

• ความรุนแรงต่อร่างกาย และจิตใจความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้น 
ในครอบครวั การทบุต ีการทารณุกรรมทางเพศตอ่เดก็ผูห้ญงิในบา้น 
การข่มขืนโดยคู่สมรส การขริบอวัยวะเพศสตรี และข้อปฏิบัติตาม
ประเพณีต่าง ๆ อันเป็นอันตรายต่อสตรี ความรุนแรงที่ไม่ได้เกิด
จากคู่สมรสและความรุนแรงที่เป็นการหาประโยชน์จากสตรี

• ความรนุแรงตอ่รา่งกาย ทางเพศและจติใจทีเ่กดิขึน้ภายในชมุชนทัว่ไป 
รวมถึงการข่มขืน การทารุณกรรมทางเพศ การลวนลามทางเพศ 
การข่มขู่ในสถานที่ทำางานในสถาบันการศึกษา และสถานที่ต่าง ๆ 
การค้าหญิง และการบังคับให้ค้าประเวณี

• การที่รัฐเพิกเฉยต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับสตรี 

ความรนุแรงตอ่สตรเีปน็อปุสรรคสำาคญัในการบรรลซุึง่ความเสมอภาค 
การพัฒนา สันติภาพ และความก้าวหน้าของสตรี ความรุนแรงต่อสตรี 
เปน็การละเมดิสทิธแิละเสรภีาพขัน้พืน้ฐานของสตร ีและทำาใหป้ระโยชนท์ีส่ตรี
จะได้รับจากสิทธิและเสรีภาพเหล่านั้น ต้องถูกทำาลายหรือลดน้อยลง 

ความรุนแรงต่อสตรี เป็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น 
กับผู้หญิงทั่วโลกมานานแล้ว ส่วนหนึ่งเกิดจากความเชื่อและวัฒนธรรม 
ทีเ่หน็วา่ผูช้ายเปน็ใหญ ่ซึง่ฝงัลกึอยูใ่นสงัคม ดงันัน้ใน ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) 
สหประชาชาตไิดร้บัรองปฏญิญาเพือ่การยตุคิวามรนุแรงตอ่สตรใีนอารมัภบท
ของปฏิญญาฯ ได้ชี้ให้เห็นรากเหง้าของปัญหาความรุนแรงต่อสตรีว่า

“ความรนุแรงตอ่สตรเีปน็ปรากฏการณห์นึง่ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความเปน็มา 
ของความสัมพันธ์เชิงอำานาจที่ไม่เท่าเทียมระหว่างบุรุษและสตรี ซึ่งนำาไปสู่ 
การครอบงำาและการเลอืกปฏบิตัติอ่สตรโีดยบรุษุ และเปน็สิง่ทีข่ดัขวางความ
ก้าวหน้าของสตรี และตระหนักว่าความรุนแรงต่อสตรีเป็นกลไกทางสังคม 
ทีโ่หดรา้ยอยา่งหนึง่ทีส่ง่ผลใหส้ถานะของสตรเีปน็รองเมือ่เปรยีบเทยีบกบับรุษุ”

เพื่อแก้ปัญหานี้ประเทศต่าง ๆ ได้ร่วมกันรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรง 
ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงและสหประชาชาติได้กำาหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน 
ของทุกปีให้เป็น “วันยุติความรุนแรงต่อสตรี”
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 VIRGINIA DECLARATION คำาประกาศแห่งเวอร์จิเนีย
 OF RIGHTS 1776  ว่าด้วยสิทธิ พ.ศ. 2319

เอกสารทางประวตัศิาสตรแ์สดงเจตนารมณท์างการเมอืงเพือ่ยนืยนัสทิธิ
ของประชาชนในดนิแดนอเมรกิาในยคุทีย่งัเปน็ดนิแดนอาณานคิมของประเทศ 
ในยุโรป คำาประกาศฯ ได้จัดทำาโดย นายจอร์จ เมสัน (George Mason) 
นักการเมืองแนวคิดเสรีนิยมซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มให้เลิกทาสและสนับสนุนการ
ประกาศอิสรภาพของอเมริกา ที่ประชุมประชาชนแห่งเวอร์จิเนียได้รับรอง
คำาประกาศฯ โดยฉันทามติเมื่อ ค.ศ. 1776 (พ.ศ. 2319)

คำาประกาศฯ ได้ยืนยันความเป็นอิสระ ความเท่าเทียม และเสรีภาพ 
ขัน้พืน้ฐานวา่เปน็สทิธทิีต่ดิตวัมากบัมนษุยท์กุคน การมรีฐับาลกเ็พือ่ทีจ่ะคุม้ครอง 
สิ่งเหล่านี้ เมื่อใดก็ตามที่รัฐบาลล้มเหลวไม่สามารถดำาเนินตามวัตถุประสงค์
ดังกล่าวได้ต่อไป ประชาชนที่อยู่ในปกครองก็สามารถเปลี่ยนแปลงหรือ 
ล้มล้างรัฐบาลได้

คำาประกาศฯ เป็นพื้นฐานในการจัดทำารัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา 
(Constitution of the United States of America) และมอีทิธพิลตอ่แนวคดิ
ในรา่งเอกสารทางกฎหมาย และการเมอืงหลายฉบบั เชน่ คำาประกาศอสิรภาพ
แห่งอเมริกา (American Declaration of Independence) บทบัญญัติ 
แหง่สทิธขิองอเมรกิา (American Bill of Rights) คำาประกาศวา่ดว้ยสทิธมินษุย์
และสิทธิพลเมืองแห่งฝรั่งเศส พ.ศ. 2332 (Declaration on the Rights of 
Man and of Citizen 1789) และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 
2491 (Universal Declaration of Human Rights 1948)

คำาทีเ่กีย่วขอ้ง AMERICAN DECLARATION OF INDEPENDENCE, 
CONSTITUTION OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 
AMERICAN BILL OF RIGHTS, DECLARATION ON THE RIGHTS 
OF MAN AND OF CITIZEN
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WAR CRIME    อาชญากรรมสงคราม
ความหมายอย่างกว้าง หมายถึง การกระทำาที่ขัดต่อกฎเกณฑ์ในการ

สู้รบ ซึ่งเป็นความรับผิดทางอาญาของบุคคลที่เป็นสมาชิกของกองกำาลัง 
ของรฐั หรอืกลุม่กองกำาลงัตดิอาวธุ รวมถงึผูบ้งัคบับญัชา บคุคลทีก่ระทำาการ
ดังกล่าวโดยการออกคำาสั่ง ส่งเสริมหรือรู้เห็นเป็นใจ กับการกระทำาที่เกิดขึ้น 
ในภาวะทีม่กีารขดักนัดว้ยอาวธุ ไมว่า่การขดักนันัน้จะมลีกัษณะระหวา่งประเทศ 
หรอืเปน็ความขดักนัภายในประเทศกต็าม กฎเกณฑด์งักลา่วถอืวา่เปน็กฎหมาย
จารีตประเพณีระหว่างประเทศ ที่มีสภาพบังคับ

กฎหมายภายในประเทศ (ด ูDOMESTIC LAW) ของประเทศตา่ง ๆ  
จะบญัญตัลิกัษณะการกระทำาทีข่ดัตอ่จารตีประเพณกีารใชก้ำาลงัสูร้บไวใ้นสว่น 
ของกฎหมายเกีย่วกบัทหาร เชน่ กฎการใชก้ำาลงั และขอ้หา้มเกีย่วกบัการปฏบิตั ิ
ต่อศัตรู เช่น การฆ่าหรือทรมานเชลยศึก การใช้อาวุธเคมีหรืออาวุธชีวภาพ 
เป็นต้น

ความหมายอยา่งแคบ หมายถงึ อาชญากรรมประเภทหนึง่ทีอ่ยูใ่นอำานาจ 
การพิจารณาคดีของศาลอาญาระหว่างประเทศ ตามข้อ 8 ของธรรมนูญ
ศาลกรุงโรมฯ (ดู ROME STATUTE ON THE INTERNATIONAL 
CRIMINAL) ได้กำาหนดลักษณะของการกระทำาที่เป็นอาชญากรรมสงคราม
ไว้เป็นสี่กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

• การละเมิดอนุสัญญาเจนีวาอย่างร้ายแรง

• การละเมิดกฎหมายและจารีตประเพณีที่ใช้บังคับในการขัดกัน 
ด้วยอาวุธ

• การละเมดิขอ้ 3 รว่มของอนสุญัญาเจนวีาสีฉ่บบั ในกรณทีีก่ารขดักนั 
ด้วยอาวุธที่ไม่มีลักษณะระหว่างประเทศ (ดู Common Article 3 
of Geneva Conventions)

• การละเมิดกฎหมายและจารีตประเพณีที่ใช้บังคับในการขัดกันด้วย
อาวุธที่ไม่มีลักษณะระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง
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อย่างไรก็ตามข้อ 8 ของธรรมนูญกรุงโรม (ให้ดูธรรมนูญกรุงโรม 
วา่ดว้ยศาลอาญาระหวา่งประเทศ ซึง่ตัง้อยู ่ณ กรงุเฮก) ไดก้ำาหนดวา่การกระทำา 
ดังกล่าวจะเป็นความผิดก็ต่อเมื่อได้กระทำาลงโดยเป็นส่วนหนึ่งของแผน 
หรือนโยบาย หรือเป็นส่วนหนึ่งของอาชญากรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นอย่าง 
กว้างขวาง

อนึ่ง ศาล ICC (International Criminal Court) ต่างจากศาล ICJ 
(International Court of Justice) ซึ่งมักเรียกศาล ICJ ว่า “ศาลโลก” ศาล
ทั้งสองศาลตั้งอยู่ ณ กรุงเฮก ด้วยกัน

คำาทีเ่กีย่วขอ้ง GENEVA CONVENTIONS, COMMON ARTICLE 
3 OF GENEVA CONVENTIONS, ROME STATUTE ON THE 
INTERNATIONAL CRIMINAL, GROSS VIOLATION OF HUMAN 
RIGHTS

 WOMEN’S SUFFRAGE / สิทธิสตรี
 WOMAN SUFFRAGE ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

สทิธทิางการเมอืงของสตรเีกีย่วกบัการมสีว่นรว่มในกระบวนการตดัสนิใจ
ทางการเมอืง เปน็สทิธทิีเ่ปน็เครือ่งมอื (Instrumental Rights) ทีช่ว่ยสะทอ้น 
ความตอ้งการของสตรแีละการรว่มกำาหนดนโยบายสาธารณะผา่นทางผูแ้ทน 
สิทธินี้ได้รับการรับรองโดยอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ทุกรูปแบบ พ.ศ. 2522 (Convention on the Elimination of All Forms 
of Discrimination Against Women 1979)

จากรายงานของโครงการเพือ่การพฒันาแหง่สหประชาชาต ิ(UNDP) 
ชว่งสามสบิปทีีผ่า่นมา จำานวนสตรมีมีากกวา่ครึง่หนึง่ของพลเมอืงโลก ผลผลติ
ทางเศรษฐกจิของโลกมากกวา่สองในสามสว่น เกดิจากแรงงานสตร ีแตส่ตรไีดร้บั
ประโยชนต์อบแทนจากผลผลติเพยีงไมถ่งึหนึง่ในสามสว่น ความไมเ่ปน็ธรรมทาง
สงัคมเชน่นีส้ว่นหนึง่เกดิจากโครงสรา้งทางสงัคมการเมอืงทีก่นัสตรอีอกจากการ 
มสีว่นรว่มในการกำาหนดนโยบายสาธารณะ ทัง้นีเ้นือ่งจากแตเ่ดมิเกอืบทกุประเทศ
รบัรองแตเ่พยีงสทิธขิองผูช้ายในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ ดงันัน้กฎหมาย 
และนโยบายทางเศรษฐกจิและสงัคมทีก่ำาหนดขึน้จงึไมไ่ดต้อบสนองตอ่การแก้
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ปัญหาความเหลื่อมล้ำาระหว่างหญิงชาย สตรีจึงควรมีส่วนร่วมทางการเมือง
เพือ่กำาหนดนโยบายทางการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม ทีอ่าจกระทบตอ่สตรี

ใน ค.ศ. 1893 (พ.ศ. 2436) ประเทศนวิซแีลนด ์เปน็ประเทศแรกทีร่บัรอง
สทิธขิองสตรใีนการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ทัว่ไป ประเทศตา่ง ๆ  เริม่ใหส้ทิธสิตรี
ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ทัว่ไป (Universal Suffrage) เมือ่ตน้ศตวรรษที ่20 
เชน่ ประเทศองักฤษ (ค.ศ. 1918 (พ.ศ. 2461)) สหรฐัอเมรกิา (ตามบทบญัญตัิ
แก้ไขเพิ่มเติมบทที่สิบเก้า ค.ศ. 1920 (พ.ศ. 2463)) ประเทศต่าง ๆ ในยุโรป 
เริ่มรับรองสิทธินี้ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง 

ปัจจุบันยังมีบางประเทศที่สตรีไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
และบางประเทศกำาหนดเงือ่นไขหรอืคณุสมบตัขิองผูล้งคะแนนเสยีงของสตรี
ต่างจากบุรุษ เช่น อายุ และระดับการศึกษา เป็นต้น

คำาทีเ่กีย่วขอ้ง INTERNATIONAL WOMEN’S DAY, AMENDMENTS

 WORLD CONFERENCE การประชุมระดับโลก
 ON HUMAN RIGHTS  ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

การประชมุระหวา่งประเทศเกีย่วกบัสทิธมินษุยชนเพือ่เปน็การประเมนิ
ความกา้วหนา้ในการดำาเนนิงานสทิธมินษุยชนดา้นตา่ง ๆ  การนำาประเดน็ปญัหา
สทิธมินษุยชนทัง้ในระดบัประเทศและระดบัโลกขึน้พจิารณา เพือ่วางแผนรว่มกนั 
รวมทั้งการแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาการส่งเสริม 
คุ้มครอง และป้องกันสิทธิมนุษยชน 

การประชุมระดับโลกว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้มีขึ้นเป็นครั้งแรกที่ 
กรงุเตหะราน ประเทศอหิรา่น ระหวา่งเดอืนเมษายนถงึพฤษภาคม ค.ศ. 1968 
(พ.ศ. 2511) ในโอกาสครบรอบย่ีสิบปีของการประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR) 
ซึง่เปน็การประกาศเจตนารมณใ์นการรว่มมอืระหวา่งประเทศทีม่คีวามสำาคญั
ในการวางกรอบเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และเป็นเอกสารหลักด้าน 
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศฉบับแรก

การประชมุระดบัโลกวา่ดว้ยสทิธมินษุยชนครัง้ทีส่องจดัขึน้ ณ กรงุเวยีนนา 
ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 14 - 25 มิถุนายน ค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2536) 
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อันเป็นการประชุมด้านสิทธิมนุษยชนครั้งแรกเมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลง 
(ดู COLD WAR)

ในการประชมุระดบัโลกครัง้นี ้มปีระเดน็ตา่ง ๆ  เกีย่วกบัสทิธมินษุยชน 
เข้าสู่การพิจารณาอย่างกว้างขวางรอบด้าน เช่น

• อปุสรรคทีข่ดัขวางความคบืหนา้ของการดำาเนนิงานดา้นสทิธมินษุยชน 
และแก้ปัญหาอุปสรรคเหล่านั้น

• ความเกี่ยวพันกันระหว่างการพัฒนาประชาธิปไตย และความเป็น
สากลของสิทธิมนุษยชน 

• ประเดน็ทา้ทายใหม ่ๆ  ทีเ่ปน็อปุสรรคในการบรรลผุลในการดำาเนนิงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชน

• การหาหนทางความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน 
และการที่จะส่งเสริมศักยภาพของสหประชาชาติในการดำาเนินงาน 
ในเรื่องนี้ให้ได้ผล 

• การหาเงินทุนและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

ในการประชุมระดับโลกครั้งที่สองนี้ มีผู้แทนของรัฐบาลของประเทศ 
ตา่ง ๆ  องคก์รตา่ง ๆ  ของสหประชาชาต ิและสถาบนัตา่ง ๆ  ในระดบัประเทศ 
ตลอดจนองค์การที่มิใช่รัฐบาลเข้าร่วมรวมแปดร้อยสี่สิบเอ็ดสถาบัน นับว่า 
มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของการประชุมระหว่างประเทศ โดยที่ประชุม 
ได้รับรองปฏิญญากรุงเวียนนาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Vienna Declaration) 
เพื่อเป็นกรอบในการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน (ดู VIENNA 
DECLARATION)

คำาที่เกี่ยวข้อง COLD WAR

 WORLD CONFERENCE การประชุมระดับโลกว่าด้วย
 ON WOMEN  บทบาทและสถานะสตรี

การประชุมระหว่างประเทศจัดขึ้นโดยสหประชาชาติมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
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ดำาเนนิงานดา้นความกา้วหนา้ของสถานภาพ ปญัหาและอปุสรรคในการพฒันา
สตร ีตลอดจนปญัหาสทิธมินษุยชนของสตร ีทัง้นีเ้นือ่งจากสตรเีปน็กลุม่บคุคล
ที่ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง 

ที่ผ่านมาองค์การสหประชาชาติได้จัดให้มีการประชุมโลกว่าด้วย 
สิทธิสตรีขึ้นรวมสี่ครั้ง ดังนี้

• ครั้งที่หนึ่งใน ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) ณ กรุงเม็กซิโกซิตี้ ประเทศ
เมก็ซโิก โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่กระตุน้ใหส้ตรเีขา้มามสีว่นรว่มในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมทั้งกำาหนดยุทธศาสตร์ 
เพือ่ใหบ้รรลเุปา้หมายดงักลา่ว ภายใตแ้นวคดิหลกั คอื ความเสมอภาค 
การพัฒนาและสันติภาพ ผลการประชุมครั้งนี้ทำาให้สมัชชา
สหประชาชาติประกาศให้ ค.ศ. 1976 - 1985 (พ.ศ. 2519 - 2528) 
เป็นทศวรรษแห่งสหประชาชาติสำาหรับสตรี และต่อมาเมื่อวันที่ 
18 ธันวาคม ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) ได้มีมติที่ 34/180 รับรอง 
“อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
(Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women หรือ CEDAW)” ขึ้น

• ครัง้ทีส่อง ใน ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2523) ณ กรงุโคเปนเฮเกน ประเทศ
เดนมาร์ก เพื่อทบทวนประเด็นปัญหาและอุปสรรคในช่วง 5 ปีแรก 
ของทศวรรษสตรี โดยที่ประชุมฯ ได้รับรองโครงการปฏิบัติ
สำาหรับช่วง 5 ปีของทศวรรษสตรี ซึ่งเน้นเรื่องสุขภาพ การศึกษา 
และการทำางานของสตรี

• ครั้งที่สาม ใน ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2528) ณ กรุงไนโรบี ประเทศ
เคนยา มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความสำาเร็จของทศวรรษสตรี 
ตลอดจนประเมนิผลการดำาเนนิงานในชว่งทศวรรษสตร ีโดยทีป่ระชมุ
มมีตริบัรองยทุธศาสตรใ์นการมองไปขา้งหนา้เพือ่ความกา้วหนา้ของ 
สตรีแห่งไนโรบี (Nairobi Forward-looking Strategies for 
the Advancement of Women) ซึ่งเน้นความสำาคัญของสตรี 
ในฐานะผูก้ำาหนดนโยบาย ผูว้างแผน ตลอดจนในฐานะผูใ้หป้ระโยชน ์
และผู้รับประโยชน์จากการพัฒนา
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• ครั้งที่สี่ใน ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน จัดขึ้นในวาระครบรอบสิบปีที่สิ้นสุดทศวรรษว่าด้วย
สตร ีรฐับาลของประเทศตา่ง ๆ  ไดใ้หค้วามสำาคญัตอ่ปญัหาของสตร ี
โดยรฐับาลจาก 116 ประเทศไดล้งมตริบัรองและลงนามในปฏญิญา 
และแผนปฏิบัติการปักกิ่ง (Beijing Declaration and Platform 
for Action หรือ BDPA) ซึ่งเน้นการส่งเสริมความก้าวหน้าในการ 
เสริมสร้างศักยภาพสตรี สิทธิสตรี ความยากจน และการอนุวัติ
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
ซึ่งเน้นหลักความเสมอภาค (Equality) การไม่เลือกปฏิบัติ 
(Non-discrimination) และพนัธะหนา้ทีข่องรฐั (State Obligation) 
ในการคุ้มครองสนับสนุน และดำาเนินการให้ผู้หญิงได้รับสิทธิ 
และโอกาสในด้านต่าง ๆ ตลอดจนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals หรือ MDGs) 
และความร่วมมือระหว่างประเทศ

การประชุมครั้งที่ห้าจะจัดขึ้นใน ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ณ 
นครซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกาและจะมีการนำาเทคโนโลยี 
สารสนเทศ เช่น อินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ โทรศัพท์มือถือ 
แท็บเล็ต และอื่น ๆ มาใช้เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกมีส่วนร่วมในการนำาเสนอ
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของสิทธิสตรี

 WORLD วันสิ่งแวดล้อมโลก ENVIRONMENTAL DAY (WED)
สหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสำาคัญ

ระดบัโลกเพือ่สรา้งจติสำานกึรว่มกนัในการรกัษาภาวะแวดลอ้มของโลกใหย้ัง่ยนื 
จุดเริ่มต้นของวันสิ่งแวดล้อมโลกเกิดจากการประชุมระหว่างประเทศเรื่อง 
“การประชมุสหประชาชาตวิา่ดว้ยสิง่แวดลอ้มของมนษุย”์ ณ กรงุสตอ๊กโฮลม์ 
ประเทศสวีเดน ใน ค.ศ. 1972 (พ.ศ. 2515) ในการประชุมครั้งนั้น สมัชชา
ใหญ่สหประชาชาติได้รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ 
(Universal Declaration on Human Environment) 



237

โครงการสิง่แวดลอ้มแหง่สหประชาชาต ิ(United Nations Environmental 
Programme หรือ UNEP) ใช้วันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อนำาประเด็นส่ิงแวดล้อม 
สูค่วามสนใจของสาธารณชน โดยหวัขอ้ในการรณรงคจ์ะเปลีย่นไปในแตล่ะปี 
เช่น

• หัวข้อ “เยาวชน ประชากร และสิ่งแวดล้อม (Youth, Population 
and Environment)” ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) 

• หวัขอ้ “การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ : ความจำาเปน็ในการสรา้ง 
การมีส่วนร่วมในการกำาหนดความร่วมมือระดับโลก (Climate 
Change : Need for Global Partnership)” ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534)  

• หวัขอ้ “ใหโ้อกาสโลกฟืน้คนืความสดใสใหช้วีติ (Give Earth a Chance)”  
ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545)  

• หัวข้อ “ป่าไม้มีคุณ เกื้อหนุนสรรพชีวิต คิดถนอมรักษา (Forests : 
Nature at your Service)” ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554)

(ประเดน็สำาหรบัรณรงคส์ิง่แวดลอ้มแตล่ะป ีดภูาคผนวกที ่3 “คำาขวญั 
วันสิ่งแวดล้อมโลก”)

ประชาชนในประเทศตา่ง ๆ  ไดร้ว่มจดักจิกรรมเพือ่เปน็การแสดงออก
ถงึความหว่งใยตอ่สิง่แวดลอ้ม เชน่ การกำาหนดใหเ้ปน็ “วนัปลกูตน้ไมแ้หง่ชาต”ิ 
“วันปลอดรถยนต์” และ “วันรีไซเคิล” เป็นต้น

คำาเกี่ยวข้อง UNIVERSAL DECLARATION ON HUMAN 
ENVIRONMENT, UNITED NATIONS ENVIRONMENT 
PROGRAMME, EARTH DAY

 WRIT OF SUMMON หมายเรียกให้มาศาล
คำาสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรที่ศาลเรียกให้บุคคลมาศาล  หมายเรียก 

จะต้องระบุเหตุที่ต้องเรียกบุคคลนั้นในหมาย เช่น ให้มาให้การต่อศาล 
เพราะถูกฟ้อง หรือให้มาให้การในฐานะพยาน และต้องระบุวัน และสถานที่ 
ที่ให้บุคคลที่เรียกนั้นไปถึง โดยจะต้องคำานึงถึงระยะทางใกล้ไกลเพื่อให้ 
ผู้ถูกเรียกมีโอกาสมาถึงตามวันที่กำาหนด
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การสง่หมายเรยีกผูต้อ้งหาใหม้าศาลจะตอ้งสง่ใหแ้กผู่ต้อ้งหาโดยตรง 
หรือให้แก่สามี ภรรยา ญาติ หรือผู้ปกครองของผู้ที่ถูกหมายเรียกเท่านั้น

บคุคลทีไ่มม่าศาลเมือ่มหีมายเรยีก จะมคีวามผดิอาญาฐานขดัหมายศาล

YOGYAKARTA PRINCIPLES   หลักการยอกยาการ์ตา
คำาเรยีกยอ่ของ “หลกัการวา่ดว้ยการใชก้ฎหมายสทิธมินษุยชนระหวา่ง

ประเทศในประเด็นเกี่ยวกับความโน้มเอียงทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ” 
(Principles on the Application of International Human Rights Law 
in relation to Sexual Orientation and Gender Identity) ซึง่เปน็หลกัการ 
ด้านสิทธิมนุษยชนที่จัดทำาขึ้นให้ เป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริม 
และคุ้มครองสิทธิของบุคคลเกี่ยวกับความโน้มเอียงทางเพศ (Sexual 
Orientation) และอัตลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity) ตามมาตรฐาน
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  

หลักการดังกล่าวเกิดจากการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และองค์กรต่าง ๆ ที่ทำางานด้านสิทธิความ
หลากหลายทางเพศจากทั่วโลกที่เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 
ใน ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) ทัง้นีเ้นือ่งจากยงัมกีารเลอืกปฏบิตัทิัง้ในทางกฎหมาย 
และในทางปฏิบัติต่อบุคคล ซึ่งมีสาเหตุมาจากความหลากหลายทางเพศที่
ยังดำาเนินอยู่ในทุกประเทศ เช่น การมีกฎหมายกำาหนดให้การมีเพศสัมพันธ์ 
กบัคนเพศเดยีวกนัเปน็การลามกอนาจารมคีวามผดิอาญา บางประเทศมโีทษ 
ถึงประหารชีวิตหรือจำาคุกตลอดชีวิต กฎหมายของประเทศต่าง ๆ ยังไม่ได้ 
คุ้มครองบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ดังนั้นบุคคลเหล่านี้จึงมัก 
ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางร่างกาย หรือถูกทำาให้ได้รับความอับอาย
โดยไม่มีโอกาสได้รับการเยียวยา

นอกจากนั้นยังมีหลายประเทศที่มีการลิดรอนสิทธิบุคคลข้ามเพศ 
บุคคลที่รักเพศเดียวกันมักถูกสังคมตั้งข้อรังเกียจเดียดฉันท์อันเป็นความคิด 
ที่ถูกครอบงำา โดยความเชื่อที่ว่ามนุษย์มีเพียงเพศหญิงและชาย เช่น 
การหา้มบคุคลทีเ่ปน็ชายรกัชายรบัราชการ และมเีพยีงไมก่ีป่ระเทศทีม่กีารรบัรอง 
การสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน
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หลักการยอกยาการ์ตา ตั้งอยู่บนหลักการสองประการของกฎหมาย 
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ คือ ความเป็นสากลและการไม่เลือกปฏิบัติ 
สทิธใินหลกัการทัง้หมดจะตอ้งไมถ่กูกดีกนั แบง่แยก หรอืละเมดิ ดว้ยเหตผุล 
เกีย่วกบัความโนม้เอยีงทางเพศและเพศสภาพ (Gender) ของบคุคล โดยไดเ้นน้
ย้ำาวา่ความโนม้เอยีงทางเพศและอตัลกัษณท์างเพศ เปน็สว่นสำาคญัของศกัดิศ์ร ี
และความเป็นมนุษย์ของแต่ละบุคคลและต้องไม่ถูกใช้เป็นสาเหตุของการ 
เลือกปฏิบัติ หรือการกระทำาทารุณกรรม  บุคคลที่มีความโน้มเอียงทางเพศ
และอัตลักษณ์ทางเพศ จักต้องมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากสิทธิมนุษยชน 
เทา่เทยีมกบัคนทัว่ไป เชน่ สทิธทิีจ่ะไดร้บัการยอมรบัวา่เปน็บคุคลตามกฎหมาย 
สทิธทิีจ่ะไดร้บัความปลอดภยัของบคุคล สทิธทิีจ่ะไดร้บัความปลอดภยัในสงัคม 
และมาตรการป้องกันทางสังคมอื่น ๆ 

คำาที่เกี่ยวข้อง TRANSGENDER, UNIVERSAL DECLARATION 
OF HUMAN RIGHTS

 YOUNG OFFENDER ผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชน/
  จำาเลยที่เป็นเยาวชน

บุคคลที่เป็นเด็ก หรือเยาวชนที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องว่ากระทำา 
ความผิดอาญา โดยมีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ในความรับผิดทางอาญาเท่าผู้ใหญ่ 
กระบวนการยตุธิรรมทางอาญาเกีย่วกบัเดก็จะมแีนวคดิและวธิกีารดำาเนนิการ
ตา่งผูใ้หญ ่แนวคดิหลกัคอืการฟืน้ฟใูหเ้ดก็กลบัคนืสูส่งัคมมากกวา่การลงโทษ 
(ดู JUVENILE DELINQUENCY)

คำาวา่ “เยาวชน (Young Person หรอื Youth)” ไดใ้ชใ้นกฎหมายอาญา 
เพือ่ใหเ้กดิความแตกตา่งในเรือ่งความรบัผดิทางอาญาจากบคุคลทีเ่ปน็ผูใ้หญ ่
ประเทศต่าง ๆ อาจกำาหนดอายุของการเป็นเยาวชนที่แตกต่างกัน

คำาที่เกี่ยวข้อง JUVENILE DELINQUENCY, JUVENILE COURT
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 ZIONISM ลัทธิไซออน / ลัทธิชาตินิยมของชาวยิว
อดุมคต ิของกลุม่ผูเ้คลือ่นไหวทางการเมอืงทีส่นบัสนนุการจดัตัง้รฐัชาติ

ยวิโดยการหาทีอ่ยูเ่ปน็หลกัแหลง่และรวบรวมชาวยวิทีอ่ยูก่ระจดักระจายทัว่โลก 
มารวมกนัในประเทศเดยีวกนั ณ ดนิแดนทีเ่ปน็นครเยรซูาเลม็โบราณ ลทัธไิซออน 
มีมานานกว่าหนึ่งพันปี และเป็นแนวคิดที่แพร่หลายในปลายศตวรรษที่สิบเก้า 
แนวคิดนี้เห็นว่าชาวยิวที่อยู่ในประเทศต่าง ๆ มักถูกรังเกียจเดียจฉันท์และ
ถกูรงัควานจากรฐั หรอืประชาชนในประเทศทีช่าวยวิอยูแ่มว้า่ชาวยวิจะไดก้อ่
ประโยชน์ให้กับสังคมนั้นเพียงใดก็ตาม หนทางเดียวที่แก้ปัญหานี้ก็คือชาวยิว
จะต้องร่วมกันจัดตั้งรัฐยิวขึ้นมา 

คำาว่า ไซออน (Zion) เป็นชื่อภูเขาลูกหนึ่งอยู่ในเยรูซาเล็ม ชาวยิว 
เชื่อว่าเป็นภูเขาศักดิสิทธิ์ เพราะศาสดาของศาสนายิวได้สร้างวิหารไว้
บนภูเขาลูกนี้ ชาวยิวจึงใช้เป็นสัญลักษณ์ของอุดมการณ์ในการสถาปนา 
รัฐยิว

แนวคิดตามแบบลัทธิไซออนทำาให้เกิดกระบวนการก่อตั้งรัฐยิวขึ้น 
เป็นประเทศอิสราเอลหลังสงครามโลกครั้งที่สองโดยมีเมืองหลวง คือ 
เยรูซาเล็ม

คำาที่เกี่ยวข้อง ANTI-SEMITISM, HOLOCAUST
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ภาคผนวก
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ภาคผนวกที่ 1

ข้อเขียน “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”
โดย ศาสตราจารย์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ศาสตราจารย์ พันตรี ดร.ป๋วย 
อึ๊งภากรณ์ (9 มีนาคม พ.ศ. 2459 – 28 
กรกฎาคม พ.ศ. 2542) เปน็นกัเศรษฐศาสตร ์
ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย เคยเป็น 
ผู้ บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย 
สมาชิกขบวนการเสรีไทย และอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล
แมกไซไซ สาขาบรกิารสาธารณะ ในป ีพ.ศ. 

2508 และเป็นเจ้าของข้อเขียน “คุณภาพชีวิตปฏิทินแห่งความหวัง
จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”

ดร.ปว๋ย อึง๊ภากรณ ์เปน็นกัศกึษารุน่แรกของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
และการเมอืงใน พ.ศ. 2477 (ค.ศ. 1934) หลงัสำาเรจ็การศกึษาปรญิญาตร ี
ทางกฎหมายและการเมอืง ใน พ.ศ. 2481 (ค.ศ. 1938) ไดร้บัทนุรฐับาลไปเรยีน 
ระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาเศรษฐศาสตรแ์ละการคลงัที ่London School 
of Economic & Political Science มหาวทิยาลยัลอนดอน โดยเปน็ศษิยเ์อก 
ของ ศาสตราจารยเ์ฟรเดอรกิ ฮาเยก็ (ซึง่เปน็ผูท้ีไ่ดร้บัรางวลัโนเบลสาขา
เศรษฐศาสตร์ในปี พ.ศ. 2517 (ค.ศ. 1974)) 

ดร. ปว๋ย เปน็คนไทยคนเดยีวในมหาวทิยาลยันีท้ีส่อบไดเ้กยีรตนิยิม 
โดยได้คะแนนสูงสุดจึงได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกได้ทันที 
แต่ในระหว่างนั้นได้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้น ทำาให้ดร.ป๋วยตัดสินใจ
เขา้รว่มกบัขบวนการเสรไีทย ในชว่งปลายสงครามโลกครัง้ทีส่อง นายปรดี ี
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พนมยงค์ ส่ง ดร.ป๋วย ไปเจรจาให้รัฐบาลอังกฤษ ยอมรับว่าขบวนการ
เสรีไทยเป็นรัฐบาลอันชอบธรรมของไทย เมื่อสงครามโลกยุติ ดร.ป๋วย
เรียนต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยลอนดอน จนสำาเร็จการศึกษา
ใน พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948)

ดร.ป๋วย เข้ารับราชการครั้งแรกในกระทรวงการคลัง ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2495 (ค.ศ. 1952) ดร.ป๋วย ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
ของปลัดกระทรวงการคลัง และกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตอ่มาไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้ำารงตำาแหนง่ รองผูว้า่การธนาคารแหง่ประเทศไทย  
ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ดำารงตำาแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
เป็นเวลา 12 ปี นับเป็นผู้ว่าการที่อยู่ใน ตำาแหน่งนานที่สุด 

ในปี พ.ศ. 2507 (ค.ศ. 1964) ดร.ป๋วย เข้ารับตำาแหน่งคณบดี 
คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรแ์ละการเมอืง และจะลาออก 
จากตำาแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแต่ถูกนายกรัฐมนตรี 
ยับยั้งไว้ จนกระทั่งวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) ดร.ป๋วย 
จึงได้ลาออกจากตำาแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย รวมเวลาที่ 
ดำารงตำาแหน่ง 12 ปี 2 เดือน 4 วัน เพื่อมารับตำาแหน่งคณบดี 
คณะเศรษฐศาสตร์อย่างเต็มตัวและได้เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ในเวลาต่อมา

วนัที ่6 ตลุาคม พ.ศ. 2519 (ค.ศ. 1976) ตำารวจ ทหารและกลุม่กระทงิแดง 
ได้ทำาการปิดล้อมและใช้อาวุธยิงถล่มเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เพื่อสลายการชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษา โดยไม่สนใจต่อขอร้อง
ของผู้ชุมนุม ที่ต้องการเจรจาโดยสันติ มีผู้ชุมนุมบาดเจ็บและล้มตาย 
เป็นจำานวนมาก อาจารย์ป๋วย จึงออกแถลงการณ์ลาออกจากตำาแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
มหาวิทยาลัยได้ให้อาจารย์ป๋วยเดินทางออกนอกประเทศ เนื่องจาก 
ฝ่ายขวากำาลังล่าตัวอาจารย์ป๋วย ก่อนที่จะมีการรัฐประหารที่นำาโดย 
พลเรือเอกสงัด ชลออยู่ เป็นหัวหน้าคณะ
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อาจารยป์ว๋ยไดพ้ำานกัอยูใ่นยโุรป จนกระทัง่วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2530 
(ค.ศ. 1987) อาจารยป์ว๋ย เดนิทางกลบัมาเมอืงไทย หลงัจากทีต่อ้งออกจาก 
บา้นเกดิไปนานหลายป ีวนัที ่28 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 อาจารยป์ว๋ย อึง๊ภากรณ ์
ได้ถึงแก่กรรมที่บ้าน ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ รวมอายุได้ 83 ปี 

“จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”
ขอ้เขยีนนีเ้ดมิใชช้ือ่เรือ่งวา่ “The Quality of Life of a South East

Asian : A Chronicle of Hope from Womb to Tomb” เป็นที่รู้จักกัน
ในชื่อย่อว่า “From Womb to Tomb” ต่อมามีผู้แปลเป็นภาษาไทยในชื่อ 
“ปฏิทินแห่งชีวิตจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” มีเนื้อหาดังนี้

“While in my mother’s womb, 
I want her to have good 
nutrition and access to maternal 
and child welfare care. 

I don’t want to have as 
many brothers and sisters as my 
parents had before me, and I do 
not want my mother to have a 
child too soon after me. 

I don’t care whether my father 
and mother are formally married, 
but I need them to live together 
in reasonable harmony. 

“ เมื่ อผมอยู่ ในครรภ์ของแม่  
ผมต้องการให้แม่ ได้รับประทาน
อาหารทีเ่ปน็คณุประโยชน ์และไดร้บั 
ความเอาใจใส่และบริการอันดี  
ในเรื่องสวัสดิภาพของแม่และเด็ก

ผมไมต่อ้งการมพีีน่อ้งมากอยา่งที ่
พ่อแม่ผมมีอยู่ และแม่จะต้องไม่มี 
ลูกถี่นัก

พ่ อกั บแม่ จะแต่ งงานกั นถู ก
กฎหมายหรือธรรมเนียมประเพณี
หรือไม่ ไม่สำาคัญ แต่สำาคัญที่พ่อ
กับแม่ต้องอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข 
ทำาความอบอุ่นให้ผมและพี่น้อง
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I want good nutrition for 
my mother and for me in my 
first two or three years when 
my capacity for future mental 
and physical development is 
determined. 

I want to go to school, 
together with my sister, and to 
learn a trade, and to have the 
schools impart social values to me.  
If I happen to be suitable for 
higher education, that opportunity 
should be available.

When I leave school I want a 
job, a meaningful one in which I 
can feel the satisfaction of making 
a contribution.

I want to live in a law and order 
society, without molestation. 
I want my country to relate 
effectively and equitably to the 
outside world so that I can have 
access to the intellectual and 
technical knowledge of all 
mankind, as well as the capital 
from overseas.

ในระหวา่ง 2 - 3 ขวบแรกของผม 
ซึง่รา่งกายและสมองผมกำาลงัเตบิโต
ในระยะทีส่ำาคญั ผมตอ้งการใหแ้มผ่ม
กบัตวัผม ไดร้บัประทานอาหารทีเ่ปน็
คุณประโยชน์

ผมตอ้งการไปโรงเรยีน พีส่าวหรอื 
น้องสาวผมก็ต้องการไปโรงเรียน 
จะได้มีความรู้หากินได้ และจะได้ 
รู้คุณธรรมแห่งชีวิต ถ้าผมมีสติ 
ปัญญาเรียนชั้นสูง ๆ ขึ้นไป ก็ให้มี 
โอกาสเรยีนได ้ไมว่า่พอ่แมผ่มจะรวย 
หรือจน จะอยู่ในเมืองหรือชนบท
แร้นแค้น

เมื่ อ ออกจากโ รง เ รี ยนแล้ ว 
ผมตอ้งการงานอาชพีทีม่คีวามหมาย 
ทำาใหไ้ดร้บัความพอใจวา่ ตนไดท้ำางาน
เป็นประโยชน์แก่สังคม

บ้านเมืองที่ผมอาศัยอยู่จะต้อง 
มีขื่อ มีแป ไม่มีการข่มขู่ กดขี่ 
หรือประทุษร้ายกัน ประเทศของผม 
ควรจะมีความสัมพันธ์อันชอบธรรม 
และเป็นประโยชน์กับโลกภายนอก 
ผมจะได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงความคิด 
แ ล ะ วิ ช า ข อ ง ม นุ ษ ย์ ทั้ ง โ ล ก 
และประเทศของผมจะได้มีโอกาส 
รับเงินทุนจากต่างประเทศมาใช้เป็น
ประโยชน์แก่ส่วนรวม
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I would like my country to 
get a fair price for the products 
that I and my fellow citizens 
create.

As a farmer, I would like to 
have my own plot of land, with 
a system which gives me access 
to credit, to new agricultural 
technology and to markets, and 
a fair price for my produce.

As a worker, I would want 
to have some share, some sense 
of participation in the factory in 
which I work.

As a human being, I would 
like inexpensive newspapers and 
paperback books, plus access 
to radio and TV (without too 
much advertising). 

I want to enjoy good health, 
and I expect the Government 
to provide free preventive 
medical service and cheap and 
readily available good curative 
service. 

ผมต้องการให้ชาติของผมได้ขาย
ผลิตผลแก่ต่างประเทศด้วยราคาอัน
เป็นธรรม

ในฐานะที่ผมเป็นชาวไร่ ชาวนา 
ผมก็อยากมีที่ดินของผม พอสมควร 
สำาหรับทำามาหากิน มีช่องทางได้กู้ 
ยืมเงินมาขยายงาน มี โอกาสรู้  
วิธีการทำากินแบบใหม่ ๆ มีตลาดดี 
และขายสินค้าได้ราคายุติธรรม

ในฐานะทีผ่มเปน็กรรมกร ผมกค็วร 
จะมีหุ้นมีส่วนในโรงงาน บริษัท 
ห้างร้านที่ผมทำาอยู่

ในฐานะที่ผมเป็นมนุษย์ ผมก็ 
ตอ้งการอา่นหนงัสอืพมิพ ์และหนงัสอื
อื่น ๆ ที่ ไม่แพงนัก จะฟังวิทยุ 
ดูโทรทัศน์ก็ได้โดยไม่ต้องทนรบกวน
จากการโฆษณามากนัก

ผมต้องการสุขภาพอนามัยอันดี 
และรัฐบาลจะต้องให้บริการป้องกัน
โรคแก่ผมฟรี กับบริการการแพทย์ 
รักษาพยาบาลอย่างถูกอย่ างดี  
เจ็บป่วย เมื่อใดหาหมอพยาบาล 
ได้สะดวก
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I need some leisure time 
for myself, and to enjoy my 
family, and want access to some 
green parks, to the arts, and 
to traditional social or religious 
festivities.  I want clean air 
to breathe and clean water to 
drink.

I would like to have the 
s e cu r i t y o f  co -ope r a t i v e 
mechanisms in which I join 
to help others do things which 
they cannot do alone, and they 
do the same for me.

I need the opportunity to 
participate in the society around 
me, and to help shape the 
decisions of the economic and 
social as well as the political 
institutions that so affect my 
life.

I want my wife to have equal 
opportunity with me, and I want 
both of us to have access to the 
knowledge and means of family 
planning. 

ผมจำาเป็นต้องมีเวลาว่างสำาหรับ 
เพลิดเพลินกับครอบครัว มีสวน 
สาธารณะที่เขียวชอุ่ม สามารถมี
บทบาท และชมศิลปะ วรรณคดี 
นาฏศิลป์ ดนตรี วัฒนธรรมต่าง ๆ 
เที่ ยวงานวัด งานลอยกระทง 
งานนักขัตฤกษ์ งานกุศลอะไรก็ได้ 
พอสมควรผมตอ้งการอากาศบรสิทุธิ ์
สำาหรับหายใจ น้ำาดื่มบริสุทธิ์สำาหรับ
ดื่ม

เรือ่งอะไรทีผ่มทำาเองไมไ่ด ้หรอืได ้
แต่ไม่ดี ผมก็จะขอความร่วมมือ 
กับเพื่อนฝูงในรูปสหกรณ์ หรือ
สโมสร หรือสหภาพ จะได้ช่วย 
ซึ่งกันและกัน

เรื่องที่ผมจะเรียกร้องข้างต้นนี้ 
ผมไม่ เ รี ยกร้อง เปล่ า ผมยินดี  
เสยีภาษอีากรใหส้ว่นรวมตามอตัภาพ
ผมต้องการโอกาสที่มีส่วนในสังคม
รอบตัวผม ต้องการมีส่วนในการ
วินิจฉัยโชคชะตาทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมของชาติ

เมียผมก็ต้องการโอกาสต่าง ๆ 
เช่นเดียวกับผม และเราสองคนควร
จะได้รับความรู้และวิธีการวางแผน
ครอบครัว
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In my old age, it would 
be nice to have some form of 
social security to which I have 
contributed. 

When I die, if I happen to have 
some money left, I would wish 
the Government to take some of 
it, leaving an adequate amount 
for my widow.  With this money 
the Government should make 
it possible for others to enjoy 
life too.

These are what life is all 
about, and what development 
should seek to achieve for all.”

เมื่อแก่ ผมและเมียก็ควรได้
ประโยชน์ตอบแทนจากการประกัน
สังคม ซึ่งผมได้จ่ายบำารุงตลอดมา

เมื่อจะตาย ก็ขออย่าให้ตาย 
อย่างโง่ ๆ อย่างบ้า ๆ คือตายใน 
สงครามทีค่นอืน่กอ่ใหเ้กดิขึน้ ตายใน 
สงครามกลางเมือง ตายเพราะ 
อุบัติ เหตุรถยนต์ ตายเพราะน้ำา
หรืออากาศเป็นพิษ หรือตายเพราะ 
การเมืองเป็นพิษเมื่อตายแล้ว ยังมี
ทรพัยส์มบตัเิหลอือยู ่เกบ็ไวใ้หเ้มยีผม
พอใจในชวีติของเธอ ถา้ลกูยงัเลก็อยู ่
ก็เก็บไว้ เลี้ยงให้โต แต่ลูกที่โตแล้ว
ไม่ให้ นอกนั้นรัฐบาลควรเก็บไปหมด 
จะไดใ้ชเ้ปน็ประโยชนใ์นการบำารงุชวีติ
ของคนอืน่ ๆ  บา้ง ตายแลว้ เผาผมเถดิ 
อย่าฝัง คนอื่นจะได้มีที่ดินอาศัย 
และทำากิน และอย่าทำาพิธีรีตอง 
ในงานศพให้วุ่นวายไป

นี่แหละคือความหมายของชีวิต 
นี่ แหละคือการพัฒนาที่ จะควร 
ให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของทุกคน”
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ภาคผนวกที่ 2

รายชื่อและวาระการดำารงตำาแหน่งของ
ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

 
ชื่อ สัญชาติ 

ปีที่ดำารงตำาแหน่ง

   (ค.ศ.)

นายโฆเซ่ อาลายา ลาสโซ 
เอกวาดอร์ 1994 – 1997

(Jose Alaya Lasso)

นางแมรี โรบินสัน   
ไอร์แลนด์ 1997 – 2002

(Marry Robinson)

นายเซร์จิโอ วิเอร์รา เด เมลโย 
บราซิล 2002 – 2003

(Sergio Vieira de Mello) 

นางหลุยส์ อาร์เบอร์  
แคนาดา 2004 – 2008

(Louise Arbour)

นางนาวาเนท์ พิลเลย์ 
แอฟริกาใต้ 2008 – ปัจจุบัน

(Navanethem Pillay)
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ภาคผนวกที่ 3

คำาขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำาปี

คำาขวัญวันสิ่ งแวดล้อมโลกประจำ าปีที่ โครงการสิ่ งแวดล้อม 
แห่งสหประชาชาติ (UNEP) ใช้ในการรณรงค์เพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
โลกรัฐบาลไทยได้ร่วมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลกและได้นำาคำาขวัญที่ใช้โดย 
UNEP มาแปลเพื่อใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรณรงค์ มิใช่เป็นการตามคำา 
ดังนั้นคำาในภาษาอังกฤษและในภาษาไทยอาจไม่ตรงกัน นอกจากนั้น 
ในบางปี ไม่ได้มีการแปลคำาขวัญไว้เป็นภาษาไทย

 พ.ศ. ค.ศ. คำาขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก คำาขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก
   (ไทย) (อังกฤษ)
 2528 1985 เยาวชน ประชากร  Youth, Population and
   และสิ่งแวดล้อม Environment

 2529 1986 ต้นไม้เพื่อสันติภาพ A Tree for Peace

 2530 1987 - Public Participation, 
    Environment Protection and
    Sustainable Development

 2531 1988 การมีส่วนร่วมของประชาชน When people put the
   การปกป้องคุ้มครอง environment first, 
   สิ่งแวดล้อม และการพัฒนา development will last
   อย่างยั่งยืน

 2532 1989 ภาวะโลกร้อน Global Warming

 2533 1990 เด็กและสิ่งแวดล้อม Children and the 
    Environment (Our Children, 
    Their Earth)
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 พ.ศ. ค.ศ. คำาขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก คำาขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก
   (ไทย) (อังกฤษ)
 2534 1991 การเปลี่ยนแปลง Climate Change : 
   สภาพภูมิอากาศ Need for Global Partnership

 2535 1992 - Only One Earth : 
    Care and Share

 2536 1993 - Poverty and the
    Environment : Breaking
    the Vicious Circle

 2537 1994 โลกใบเดียว  One Earth, One Family
   ครอบครัวเดียวกัน

 2538 1995 ประชาชน เป็นส่วนหนึ่ง We the Peoples, United
   ของสิ่งแวดล้อมโลก for the Global Environment

 2539 1996 รักโลก : ดูแลถิ่นฐานบ้านเรา Our Earth, Our Habitat,
    Our Home

 2540 1997 เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนบนผืนโลก For Life one Earth

 2541 1998 เศรษฐกิจพอเพียง For Life on Earth 
   เลี้ยงชีวิตยั่งยืน  “Save our Seas”

 2542 1999 รักโลก รักอนาคต  “Our Earth, Our Future...
   รักษ์สิ่งแวดล้อม Just Save It”

 2543 2000 ปี 2000 สหัสวรรษแห่งชีวิต 2000 The Environment
   สิ่งแวดล้อม : ร่วมคิด  Millennium : 
   ร่วมทำาเพื่อโลก เพื่อเรา Time to Act

 2544 2001 เชื่อมโยงโลกกว้าง  CONNECT with the
   ร่วมสร้างสานสายใยชีวิต World Wide Web of Life

 2545 2002 ให้โอกาสโลกฟื้น  Give Earth a Chance
   คืนความสดใสให้ชีวิต
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 พ.ศ. ค.ศ. คำาขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก คำาขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก
   (ไทย) (อังกฤษ)
 2546 2003 รักษ์น้ำาเพื่อสรรพชีวิต  Water - Two Billion
   ก่อนวิกฤตจะมาเยือน People are Dying for it!

 2547 2004 “ร่วมพิทักษ์ “Wanted! Sea and Oceans
   ร่วมรักษ์ทะเลไทย” - Dead or Live?”

 2548 2005 เมืองเขียวสดใส  GREEN CITIES PLAN 
   ร่วมใจวางแผนเพื่อโลก FOR THE PLANET!

 2549 2006 เพิ่มความชุ่มชื้น DON’T DESERT 
   คืนสู่ธรรมชาติ  DRYLANDS!

 2550 2007 หยุดโลกร้อน MELTING ICE 
   ด้วยชีวิตพอเพียง - A HOT TOPIC?

 2551 2008 ลดวิกฤตโลกร้อน :  Kick the Habit - Towards
   เปลี่ยนพฤติกรรม  a Low Carbon Economy
   ปรับแนวคิดสู่เศรษฐกิจ
   คาร์บอนต่ำา

 2552 2009 คุณคือพลัง Your Planet Needs You -
   ช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อน Unite to Combat Climate
    Change

 2553 2010 ความหลากหลายทางชีวภาพ Many Species One Planet
   กู้วิกฤติชีวิตโลก  One Future

 2554 2011 ป่าไม้มีคุณ เกื้อหนุน Forests: Nature at Your
   สรรพชีวิต คิดถนอมรักษา Service

 2555 2012 คุณคือพลังสร้างสรรค์ Green Economy :
   เศรษฐกิจเป็นมิตร Does It Include You?
   กับสิ่งแวดล้อม

ที่มา : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Department of Environmental 
Quality Promotion)
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ภาคผนวกที่ 5

สรปุบทแกไ้ขรฐัธรรมนญูแหง่ประเทศสหรฐัอเมรกิา

บทบัญญัติแก้ไข รับรองเสรีภาพเกี่ยวกับศาสนา การพูด การพิมพ์การโฆษณา
เพิ่มเติมบทที่หนึ่ง และการชุมนุมร่วมกันโดยสงบของประชาชน

บทบัญญัติแก้ไข รับรองสิทธิในการมีและของประชาชนที่จะมีและถือศาสตราวุธ
เพิ่มเติมบทที่สอง จะถูกขัดขวางมิได้

บทบัญญัติแก้ไข รับรองสิทธิในเคหสถาน ความเป็นส่วนตัวของครอบครัว
เพิ่มเติมบทที่สาม โดยกำาหนดว่าทหารจะเข้าไปอาศัยในบ้านใด โดยเจ้าของบ้าน
 ไม่ยินยอมไม่ได้

บทบัญญัติแก้ไข รบัรองสทิธใินความมัน่คงปลอดภยั และบรูณภาพ เหนอืรา่งกาย
เพิ่มเติมบทที่สี่ เคหสถาน และทรัพย์สินของตน บรรดาสิทธิดังกล่าวจะถูก
 ตรวจค้นหรือยึด โดยไม่มีเหตุอันควรมิได้

บทบัญญัติแก้ไข รับรองสิทธิเกี่ยวกับคดีอาญา ระเบียบเกี่ยวกับ การฟ้องคดี
เพิ่มเติมบทที่ห้า  การสอบสวน และการลงโทษ เพือ่ใหค้วามคุม้ครองแกป่ระชาชน

บทบัญญัติแก้ไข รับรองสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอาญาจำาเลย
เพิ่มเติมบทที่หก มีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างรวดเร็ว และเปิดเผย

บทบัญญัติแก้ไข รับรองสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอาญา โดยคณะลูกขุน
เพิ่มเติมบทที่เจ็ด 

บทบัญญัติแก้ไข รับรองสิทธิในการประกันตัว ห้ามศาลกำาหนดเงินประกันสูง
เพิ่มเติมบทที่แปด เกินสมควรและห้ามการลงโทษที่โหดร้าย และผิดปกติวิสัย

บทบัญญัติแก้ไข กำาหนดใหส้ทิธทิีร่บัรองโดยรฐัธรรมนญู ผกูพนัองคก์รทางการเมอืง
เพิ่มเติมบทที่เก้า จะตีความให้เป็นการปฏิเสธ หรือลิดรอนสิทธิผู้อื่นไม่ได้

บทบัญญัติแก้ไข รับรองสิทธิในการกำาหนดตนเองของประชาชน
เพิ่มเติมบทที่สิบ ในระดับมลรัฐ โดยกำาหนดให้อำานาจกระทำาการใดที่มิได้ระบุไว้ 
 ในรัฐธรรมนูญโดยชัดแจ้ง ถือว่าอำานาจนั้นเป็นของมลรัฐหรือ 
 ของประชาชนในมลรัฐ
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บทบัญญัติแก้ไข ได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1795 (พ.ศ. 2338)
เพิ่มเติม เป็นการแก้ไขเกี่ยวกับการตีความขยายอำานาจตุลาการของ
บทที่สิบเอ็ด สหรฐัอเมรกิา เหนอืคดตีามขอ้กฎหมาย หรอืหลกัแหง่ความยตุธิรรม
 ที่พลเมืองหรือคนในบังคับแห่งรัฐต่างประเทศฟ้องร้องมลรัฐใด
 มลรัฐหนึ่งมิได้

บทบัญญัติแก้ไข ได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1804 (พ.ศ. 2347)
เพิ่มเติม เป็นการแก้ไขกลไกของการเลือกตั้งประธานาธิบดี
บทที่สิบสอง และรองประธานาธิบดี

บทบัญญัติแก้ไข ได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 1865 (พ.ศ. 2408)
เพิ่มเติม เป็นการแก้ไขเกี่ยวกับการมีทาส ในสหรัฐอเมริกา
บทที่สิบสาม โดยทาสไม่สมัครใจมิได้

บทบัญญัติแก้ไข ได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ. 1868 (พ.ศ. 2411)
เพิ่มเติมบทที่สิบสี่  เป็นการแก้ไขเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิพลเมือง การแบ่งอำานาจ
 ของผูแ้ทนราษฎรในสภาคองเกรสและอำานาจของสภาคองเกรส

บทบัญญัติแก้ไข ได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1870 (พ.ศ. 2413)
เพิ่มเติมบทที่สิบห้า เป็นการแก้ไขเรื่องมลรัฐจะตัดสิทธิการออกเสียงเลือกตั้งของ
 พลเมืองสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเชื้อชาติ ผิว หรือการเคยเป็น
 ทาสมาก่อนมิได้

บทบัญญัติแก้ไข ได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1913 (พ.ศ. 2456)
เพิ่มเติมบทที่สิบหก เป็นการแก้ไขอำานาจหน้าที่ของสภาคองเกรสในการเก็บภาษี
 เงินได้ไม่ว่าจะมาจากแหล่งใด

บทบัญญัติแก้ไข ได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 1913 (พ.ศ. 2456)
เพิ่มเติม เปน็การแกไ้ขการเลอืกสมาชกิสภาสงู โดยการออกเสยีงเลอืกตัง้
บทที่สิบเจ็ด โดยตรง และการเลือกตั้งเมื่อมีตำาแหน่งว่าง

บทบัญญัติแก้ไข ได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 16 มกราคม ค.ศ. 1921 (พ.ศ. 2464)
เพิ่มเติม  เป็นการแก้ไขเกี่ยวกับการห้ามผลิต ขาย และขนส่งเครื่องดื่ม
บทที่สิบแปด ของมึนเมาภายในสหรัฐอเมริกา

บทบัญญัติแก้ไข ไดใ้หส้ตัยาบนัเมือ่วนัที ่18 สงิหาคม ค.ศ. 1920 (พ.ศ. 2463) เปน็การ
เพิ่มเติม  แกไ้ขเกีย่วกบัการหา้มไมใ่หก้ดีกนัทางเพศ ซึง่เปน็บทบญัญตัใินการ
บทที่สิบเก้า ใหส้ทิธเิลอืกตัง้แกส่ตรอีเมรกินัโดยเสมอภาค (Women Suffrage)
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บทบัญญัติแก้ไข ได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 23 มกราคม ค.ศ. 1933 (พ.ศ. 2476)
เพิ่มเติมบทที่ยี่สิบ เป็นการแก้ไขเกี่ยวกับการเข้ารับตำาแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ใหม่
 ของประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีและสมาชิกสภาคองเกรส

บทบัญญัติแก้ไข ได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ค.ศ. 1933 (พ.ศ. 2476)
เพิ่มเติม เป็นการแก้ไขเพื่อยกเลิกบทบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมบทที่สิบแปด
บทที่ยี่สิบเอ็ด เรือ่งการผลติ การขายและการขนสง่สนิคา้มนึเมาในสหรฐัอเมรกิา

บทบัญญัติแก้ไข ได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1951
เพิ่มเติม (พ.ศ. 2494) เป็นการแก้ไขเรื่องกำาหนดเวลาอยู่ในตำาแหน่ง
บทที่ยี่สิบสอง และวันเลือกตั้งของประธานาธิบดี ให้เหลือ 2 สมัยเท่านั้น

บทบัญญัติแก้ไข ได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 1961 (พ.ศ. 2504)
เพิ่มเติม เป็นการแก้ไขเกี่ยวกับการให้สิทธิเลือกตั้งประธานาธิบดีแก่
บทที่ยี่สิบสาม ดิสทริก ออฟ โคลัมเบีย

บทบัญญัติแก้ไข ได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ. 1964 (พ.ศ. 2507)
เพิ่มเติม เป็นแก้ไขเกี่ยวกับการยกเลิกกฎหมายที่กำาหนดให้ผู้ไม่เสียภาษี
บทที่ยี่สิบสี่ ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง (Poll Tax)

บทบัญญัติแก้ไข ได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1967 (พ.ศ. 2510)
เพิ่มเติม เป็นการแก้ไขเกี่ยวกับประเด็นสำาคัญสองประเด็น คือ
บทที่ยี่สิบห้า 1) การปฏิบัติหน้าที่ของประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี 
  ถ้าประธานาธิบดีไม่อยู่รองประธานาธิบดีรักษาการแทนได้
 2) ถา้ประธานาธบิดไีมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้หรอืไรค้วามสามารถ
  ไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้รองประธานาธิบดีปฏิบัติหน้าที่แทน 
  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและต้องแจ้ง
  ให้สภาคองเกรสทราบ

บทบัญญัติแก้ไข ได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1971 (พ.ศ. 2514)
เพิ่มเติม เป็นการแก้ไขเกี่ยวกับการให้สิทธิเลือกตั้งแก่ชาวอเมริกัน
บทที่ยี่สิบหก อายุสิบแปดปีขึ้นไป

บทบัญญัติแก้ไข ได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535)
เพิ่มเติม เปน็การแกไ้ขเกีย่วกบัเงนิเดอืนสำาหรบัการปฏบิตังิานของสมาชกิ
บทที่ยี่สิบเจ็ด สภาสงู (Senators) และสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร (Representatives)
 ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่
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ภาคผนวกที่ 6

ดรรชนีคำาในหนังสือ

“ประมวลศัพท์สิทธิมนุษยชน” เล่ม 1

กฎกรุงปักกิ่ง BEIJING RULES
_______________________________________________________________

กฎบัตรสหประชาชาติ CHARTER OF THE UNITED NATIONS 
_______________________________________________________________

กฎบัตรสังคมยุโรป EUROPEAN SOCIAL CHARTER (ESC) 
_______________________________________________________________

กฎบัตรอาเซียน ASEAN CHARTER
_______________________________________________________________

กฎหมายที่ควรมี LEX FERENDA
_______________________________________________________________

กฎหมายที่ควรมี SOFT LAW
_______________________________________________________________

กฎหมายที่ใช้จริง HARD LAW
_______________________________________________________________

กฎหมายที่ใช้จริง LEX LATA
_______________________________________________________________

กฎหมายย้อนหลัง RETROACTIVE LAW
_______________________________________________________________

กฎหมายระหว่างประเทศที่บังคับเด็ดขาด JUS COGENS
_______________________________________________________________

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND 
CULTURAL RIGHTS (ICESCR)
_______________________________________________________________

กรรมสารขั้นสุดท้าย FINAL ACT 
_______________________________________________________________

กรรมสารทั่วไป GENERAL ACT
_______________________________________________________________

กระบวนการตามขอ้มต ิ1503 / กระบวนการ  1503 THE 1503 PROCEDURE
_______________________________________________________________
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กระบวนการตามขอ้มตทิี ่1235 / กระบวนการ 1235 THE 1235 PROCEDURE
_______________________________________________________________

กระบวนการที่ถูกต้องตามหลักกฎหมาย DUE PROCESS OF LAW
_______________________________________________________________

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ RESTORATIVE JUSTICE
_______________________________________________________________

กระบวนการเสรีนิยมใหม่ NEO LIBERALIZATION
_______________________________________________________________

กลไกตามกฎบัตร CHARTER-BASED MECHANISMS
_______________________________________________________________

กลุ่มชนที่ได้รับการคุ้มครอง PROTECTED CLASS
_______________________________________________________________

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส DISADVANTAGED GROUP 
_______________________________________________________________

กลุ่มเสี่ยง / กลุ่มที่เปราะบาง VULNERABLE GROUPS
_______________________________________________________________

กองกำาลังนอกกองทัพ MILITIA
_______________________________________________________________

กองกำาลังรบ ARMED FORCES 
_______________________________________________________________

การก่อการร้าย / ลัทธิก่อการร้าย TERRORISM
_______________________________________________________________

การกักขังโดยการตัดขาดการติดต่อ INCOMMUNICADO DETENTION
_______________________________________________________________

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง MODIFICATION
_______________________________________________________________

การแก้ไขเพิ่มเติม AMENDMENT  
_______________________________________________________________

การขม่ขูผู่แ้ทนของรฐั COERCION OF A REPRESENTATIVE OF A STATE
_______________________________________________________________

การข่มขู่รัฐภาคี COERCION OF A STATE 
_______________________________________________________________

การเข้าถึงได้ ACCESSIBILITY 
_______________________________________________________________

การเข้าถึงทุกมุมโลก GLOBAL REACH
_______________________________________________________________

การค้นหาข้อเท็จจริง / การไต่สวนข้อเท็จจริง FACT-FINDING 
_______________________________________________________________
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การค้ามนุษย์ TRAFFICKING IN PERSONS
_______________________________________________________________

การคุมขังตามอำาเภอใจ ARBITARY DETENTION 
_______________________________________________________________

การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ GENOCIDE
_______________________________________________________________

การจ่ายค่าทดแทนตั้งแต่ต้นสำาหรับค่าจ้างงานในอนาคต FRONT PAY 
_______________________________________________________________

การเจรจา NEGOTIATION
_______________________________________________________________

การโจมตีโดยไม่จำาแนก INDISCRIMINATE ATTACK
_______________________________________________________________

การฉ้อฉล FRAUD
_______________________________________________________________

การชำาระล้างชาติพันธ์ุ / การกวาดล้างชาติพันธ์ุ ETHNIC CLEANSING 
_______________________________________________________________

การใช้กระบวนการทางศาล ADJUDICATION
_______________________________________________________________

การใช้กำาลัง USE OF FORCE
_______________________________________________________________

การใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่ MAXIMUM OF AVAILABLE 
RESOURCES
_______________________________________________________________

การดักฟัง WIRE TAPPING
_______________________________________________________________

การได้เปรียบคู่แข่งขันอย่างเด่นชัด COMPETITIVE EDGE  
_______________________________________________________________

การตรวจกรอง CENSORSHIP 
_______________________________________________________________

การตระหนักถึงสิทธิและการเสริมสร้างความเข้มแข็ง AWARENESS AND 
EMPOWERMENT
_______________________________________________________________

การตีความสนธิสัญญา INTERPRETATION OF TREATIES
_______________________________________________________________

การทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์ในมนุษย์ MEDICAL OR 
SCIENTIFIC EXPERIMENT IN HUMAN
_______________________________________________________________
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การทรมาน TORTURE
_______________________________________________________________

การทำาลายอวัยวะเพศหญิง FEMALE GENITAL MUTILATION (FGM) 
_______________________________________________________________

การทำาให้เป็นจริงอย่างมีความคืบหน้า PROGRESSIVE REALISATION
_______________________________________________________________

การทำาให้เป็นประชาธิปไตย DEMOCRATISATION 
_______________________________________________________________

การทำาให้มีขึ้น AVAILABILITY  
_______________________________________________________________

การทำาให้หลักนิติธรรมเกิดขึ้นจริงอย่างคืบหน้า 
PROGRESSIVE REALISATION OF THE RULE OF LAW
_______________________________________________________________

การทำาให้หายตัวไปโดยใช้กำาลัง / อุ้มหาย FORCED / ENFORCED 
DISAPPEARANCE
_______________________________________________________________

การทุจริต CORRUPTION 
_______________________________________________________________

การนัดหยุดงานอย่างไม่มีระเบียบ WILD CAT STRIKE
_______________________________________________________________

การบรรเทาภัยพิบัติ DISASTER RELIEF
_______________________________________________________________

การบอกเลิกสนธิสัญญา / การไม่ปฏิบัติตามพันธกรณี DENUNCIATION  
_______________________________________________________________

การปฏิบัติร่วมกันเพื่อเรียกร้องสิทธิของแรงงาน CONCERTED ACTIVITY 
(LABOUR RIGHTS)  
_______________________________________________________________

การประเมินสถานการณ์ทั่วไปของสิทธิมนุษยชนตามวาระ UNIVERSAL 
PERIODIC REVIEW (UPR)
_______________________________________________________________

การประหยัดจากขนาดการผลิต ECONOMY OF SCALE
_______________________________________________________________

การประหารนอกกฎหมาย EXTRA - JUDICIAL EXECUTION 
_______________________________________________________________

การปิดงานงดจ้าง LOCKOUT
_______________________________________________________________
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การพ้นวิสัยในการปฏิบัติตามสนธิสัญญา SUPERVENING IMPOSSIBILITY 
OF PERFORMANCE
_______________________________________________________________

การพลัดถิ่นในประเทศ INTERNAL DISPLACEMENT
_______________________________________________________________

การพัฒนาอย่างยั่งยืน SUSTAINABLE DEVELOPMENT
_______________________________________________________________

การพิพาทกันโดยใช้อาวุธ ARMED CONFLICT
_______________________________________________________________

การไม่เลือกปฏิบัติ NON-DISCRIMINATION
_______________________________________________________________

การยกเลิกสนธิสัญญา TERMINATION OF TREATY
_______________________________________________________________

การยืนยันความถูกต้องแท้จริงของสนธิสัญญา AUTHENTICATION  
_______________________________________________________________

การยุติอย่างฉันมิตร FRIENDLY SETTLEMENT
_______________________________________________________________

การยุยงปลุกปั่น SEDITION
_______________________________________________________________

การร้องเรียน / คำาร้องเรียน COMPLAINT  
_______________________________________________________________

การระงับพันธะหน้าที่ชั่วคราว DEROGATION
_______________________________________________________________

การรับบริการจากแหล่งภายนอกองค์กร OUTSOURCING
_______________________________________________________________

การลงโทษทางกาย CORPORAL PUNISHMENT  
_______________________________________________________________

การลงนาม SIGNATURE
_______________________________________________________________

การลงนามโดยมีเงื่อนไขต้องกลับไปขอความเห็นชอบก่อน SIGNATURE 
AD REFERENDUM
_______________________________________________________________

การลงนามโดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีการให้สัตยาบัน SIGNATURE SUBJECT TO 
RATIFICATION
_______________________________________________________________

การลงนามย่อ INITIAL
_______________________________________________________________
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การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง GROSS VIOLATION
_______________________________________________________________

การเลิกจ้างโดยมิชอบ WRONGFUL TERMINATION
_______________________________________________________________

การเลิกจ้างอย่างเป็นธรรม JUST CAUSE (LABOUR RIGHTS)
_______________________________________________________________

การแลกเปลี่ยนบันทึก EXCHANGE OF NOTE 
_______________________________________________________________

การแลกเปลี่ยนหนังสือ EXCHANGE OF LETTERS  
_______________________________________________________________

การเวนคืน / การยึดกิจการเป็นของรัฐ EXPROPRIATION / 
NATIONALISATION 
_______________________________________________________________

การส่งผู้ร้ายข้ามแดน EXTRADITION
_______________________________________________________________

การสำาคัญผิด / ความผิดพลาด ERROR 
_______________________________________________________________

การสื่อสารให้เกิดความเกลียดชัง HATE SPEECH
_______________________________________________________________

การเหยียดเชื้อชาติเผ่าพันธ์ุ / การเหยียดสีผิว RACISM
_______________________________________________________________

การให้สัตยาบัน RATIFICATION
_______________________________________________________________

การให้สัตยาบันล่าช้า DELAY IN RATIFICATION  
_______________________________________________________________

การอพยพ / การย้ายถิ่นฐาน MIGRATION
_______________________________________________________________

เกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน / เกณฑ์การรับคำาฟ้อง ADMISSIBILITY
_______________________________________________________________

“ขอ้ 3  รว่ม” (แหง่อนสุญัญาเจนวีา ค.ศ. 1949 สีฉ่บบั) COMMON ARTICLE 3 
OF 1949 GENEVA CONVENTIONS
_______________________________________________________________

ข้อคิดเห็นร่วมอันสำาคัญ GENERAL COMMENT (GC)
_______________________________________________________________

ข้อตกลงฝ่ายบริหาร EXECUTIVE AGREEMENT 
_______________________________________________________________

ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ UNITED NATIONS HIGH 
COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS
_______________________________________________________________
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เขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก EXPORT PROCESSING ZONE (EPZ) 
_______________________________________________________________

คณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศเรื่องสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
INTERNATIONAL COORDINATING COMMITTEE OF NATIONAL 
HUMANRIGHTS INSTITUTIONS (ICC NHRI)
_______________________________________________________________

คณะกรรมการรัฐมนตรีสภาแห่งยุโรป COMMITTEE OF MINISTERS OF 
THE COUNCIL OF EUROPE 
_______________________________________________________________

คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ COMMITTEE ON THE RIGHTS OF 
PERSONS WITH DISABILITIES
_______________________________________________________________

คณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม COMMITTEE ON 
ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS 
_______________________________________________________________

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประจำากติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง 
และสิทธิทางการเมือง HUMAN RIGHTS COMMITTEE (HRC)
_______________________________________________________________

คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ASEAN 
INTER-GOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS 
(AICHR) 
_______________________________________________________________

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนระหว่างรัฐอเมริกา INTER – AMERICAN 
COMMISSION ON HUMAN RIGHTS
_______________________________________________________________

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชนชนแอฟริกา
AFRICAN COMMISSION ON HUMAN AND PEOPLE’S RIGHTS
_______________________________________________________________

คณะมนตรีความมั่นคง SECURITY COUNCIL
_______________________________________________________________

คนทำางานที่ใช้แรงงาน BLUE - COLLAR WORKERS 
_______________________________________________________________

คนทำางานในสำานักงาน WHITE - COLLAR WORKERS
_______________________________________________________________

คนพื้นเมือง / ชนพื้นเมืองดั้งเดิม INDIGENOUS PEOPLES
_______________________________________________________________
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ความเกลียดกลัวคนต่างชาติ XENOPHOBIA
_______________________________________________________________

ความจำาเป็นทางการทหาร MILITARY NECESSITY
_______________________________________________________________

ความตกลง AGREEMENT
_______________________________________________________________

ความตกลงชั่วคราว MODUS VIVENDI
_______________________________________________________________

ความตกลงพหุภาคีว่าด้วยสิ่งแวดล้อม MULTILATERAL ENVIRONMENT 
AGREEMENT (MEA)
_______________________________________________________________

ความเป็นสากล / สากลภาพ (สิทธิมนุษยชน) UNIVERSALITY
(OF HUMAN RIGHTS)
_______________________________________________________________

ความเป็นอิสระของอำานาจตุลาการ INDEPENDENCE OF JUDICIARY
_______________________________________________________________

ความโปร่งใส TRANSPARENCY 
_______________________________________________________________

ความมั่นคงของมนุษย์ HUMAN SECURITY
_______________________________________________________________

ความไม่มีผลของสนธิสัญญา INVALIDITY OF TREATIES
_______________________________________________________________

ความรับผิดชอบของบรรษัทต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน CORPORATE
RESPONSIBILITIES 
_______________________________________________________________

ความหลากหลาย DIVERSITY 
_______________________________________________________________

ความหลากหลายทางชวีภาพ BIODIVERSITY / BIOLOGICAL DIVERSITY -
_______________________________________________________________

ความเห็นเชิงแนะนำา ADVISORY OPINION 
_______________________________________________________________

คอมมอนลอว์ / ระบบกฎหมายจารีตประเพณี COMMON LAW
_______________________________________________________________

ค่าชดเชย / การชดเชย COMPENSATION 
_______________________________________________________________

ค่าชดเชย / คำาชี้ขาด/คำาวินิจฉัย AWARD 
_______________________________________________________________

ค่าชดเชยโดยไม่มีข้อผูกพัน EX GRATIA COMPENSATION 
_______________________________________________________________
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โครงข่ายทางสังคมเพื่อประกันกลุ่มเสี่ยง SOCIAL SAFETY - NET
_______________________________________________________________

เฉพาะกิจ / เฉพาะการ / ชั่วคราว AD HOC
_______________________________________________________________

ซีวิลลอว์ / ระบบประมวลกฎหมาย / กฎหมายแพ่ง CIVIL LAW
_______________________________________________________________

โดยตำาแหน่ง EX OFFICIO
_______________________________________________________________

ตราสาร INSTRUMENT
_______________________________________________________________

ตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชน HUMAN RIGHTS INDICATORS
_______________________________________________________________

ตามที่กฎหมายกำาหนด PRESCRIBED BY LAW
_______________________________________________________________

ตามอำาเภอใจ (การบอกเลิกสัญญาจ้าง) AT – WILL (LABOUR RIGHTS) 
_______________________________________________________________

ตุลาการ / อำานาจตุลาการ JUDICIARY
_______________________________________________________________

ที่ปรึกษาศาล AMICUS CURIAE
_______________________________________________________________

โทษประหาร DEATH PENALTY 
_______________________________________________________________

ธรรมนูญ STATUTE
_______________________________________________________________

ธรรมาภิบาล GOOD GOVERNANCE
_______________________________________________________________

นักรบรับจ้าง MERCENARY
_______________________________________________________________

นิรโทษกรรม AMNESTY 
_______________________________________________________________

เนรเทศ ผู้พลัดถิ่น / ผู้ลี้ภัย EXILE 
_______________________________________________________________

แนวคิดด้านพหุวัฒนธรรม MULTICULTURALISM
_______________________________________________________________

แนวคิดที่เชื่อว่ามนุษย์มีความเท่าเทียมกันทุกด้าน EGALITARIANISM 
_______________________________________________________________

“บรรดาอนุสัญญาเจนีวา” ว่าด้วยมนุษยธรรม GENEVA CONVENTIONS
_______________________________________________________________
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บริโภคนิยม CONSUMERISM 
_______________________________________________________________

บันทึกการเจรจา PROSE –VERBAL
_______________________________________________________________

บันทึกความเข้าใจ MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  (MOU)
_______________________________________________________________

บันทึกร่างสนธิสัญญา / บันทึกร่างกฎหมาย TRAVAUX PREPARATOIRES
_______________________________________________________________

บุคคล / ผู้กระทำาในกฎหมายระหว่างประเทศ 
ACTOR IN INTERNATIONALLAW
_______________________________________________________________

ปฏิญญา DECLARATION
_______________________________________________________________

ปฏิญญากรุงลิมาฯ LIMA DECLARATION
_______________________________________________________________

ปฏญิญาวา่ดว้ยผูพ้ทิกัษส์ทิธมินษุยชน DECLARATION ON HUMAN RIGHTS 
DEFENDERS (DHRD) 
_______________________________________________________________

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน UNIVERSAL DECLARATION OF 
HUMAN RIGHTS (UDHR)
_______________________________________________________________

ปฏิญญาอเมริกาว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของมนุษย์ 
AMERICAN DECLARATION ON THE RIGHTS AND DUTIES OF MAN
_______________________________________________________________

ประเทศด้อยพัฒนา / ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด LEAST DEVELOPED 
COUNTRIES (LDCs)
_______________________________________________________________

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ MILLENNIUM DEVELOPMENT 
GOALS (MDGS)
_______________________________________________________________

ผลของสนธิสัญญาที่มีต่อปัจเจกชนโดยตรง DIRECT EFFECT 
_______________________________________________________________

ผลโดยตรงของสิทธิตามแนวตั้ง VERTICAL DIRECT EFFECT
_______________________________________________________________

ผลโดยตรงของสิทธิตามแนวนอน HORIZONTAL DIRECT EFFECT
_______________________________________________________________

ผูกพัน BINDING
_______________________________________________________________
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ผู้จัดทำารายงานพิเศษ SPECIAL RAPPORTEUR
_______________________________________________________________

ผู้ทรงสิทธิ (มนุษยชน) RIGHTS HOLDER
_______________________________________________________________

ผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ INTERNALLY DISPLACED PERSON
_______________________________________________________________

ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน HUMAN RIGHTS DEFENDER
_______________________________________________________________

ผู้มีส่วนได้เสีย STAKEHOLDER
_______________________________________________________________

ผู้มีหน้าที่เคารพสิทธิ DUTY BEARER
_______________________________________________________________

ผู้ลี้ภัย REFUGEE
_______________________________________________________________

พลรบ COMBATANT 
_______________________________________________________________

พลเรือน CIVILIAN
_______________________________________________________________

พันธกรณีหลักขั้นต่ำา MINIMUM CORE OBLIGATIONS
_______________________________________________________________

พิธีสาร / พิธีการทางการทูต PROTOCOL
_______________________________________________________________

พิธีสารเกียวโต KYOTO PROTOCOL
_______________________________________________________________

พิธีสารซาน ซัลวาดอร์ PROTOCOL OF SAN SALVADOR
_______________________________________________________________

เพศสภาพ GENDER
_______________________________________________________________

ภาระหน้าที่ / พันธกรณี ในการปกป้องคุ้มครอง PROTECT, DUTY TO / 
OBLIGATION TO
_______________________________________________________________

ภาระหนา้ที ่/ พนัธกรณ ีในการเคารพ RESPECT, DUTY TO / OBLIGATION 
TO
_______________________________________________________________

ภาระหนา้ทีใ่นการทำาใหบ้รรล ุ/ พนัธกรณใีนการทำาใหบ้รรลผุล FULFIL, DUTY 
TO / OBLIGATION
_______________________________________________________________



269

ภาวการณ์ขาดดุลในระบบนิเวศ ECOLOGICAL DEFICIT
_______________________________________________________________

มาตรการฝ่ายเดียว UNILATERAL MEASURE
_______________________________________________________________

มีมูลเหตุแห่งความกลัวว่าจะถูกประหัตประหาร WELL FOUNDED FEAR 
OF PERSECUTION
_______________________________________________________________

ร่องรอยความสมดุลของระบบนิเวศน์ ECOLOGICAL FOOTPRINT 
_______________________________________________________________

ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี MARKET ECONOMY
_______________________________________________________________

ระบอบแบ่งแยกสีผิว / การเหยียดสีผิว APARTHEID 
_______________________________________________________________

รัฐประหาร COUP D’ ETAT
_______________________________________________________________

รัฐภาคี STATE PARTY
_______________________________________________________________

รัฐสวัสดิการ WELFARE STATE
_______________________________________________________________

รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนตามวาระ PERIODIC REPORTS
_______________________________________________________________

เรื่องร้องเรียน COMMUNICATION
_______________________________________________________________

แรงงานชั้นกรรมาชีพ PRODUCTION WORKERS
_______________________________________________________________

แรงงานชั้นปัญญาชน MIND WORKERS
_______________________________________________________________

ลกัษณะจำาเพาะ / สมัพทัธภาพแหง่สทิธมินษุยชน RELATIVITY (OF HUMAN 
RIGHTS)
_______________________________________________________________

วิธีมองปัญหาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน RIGHTS-BASED 
APPROACH
_______________________________________________________________

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ HUMAN DIGNITY
_______________________________________________________________

ศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศ INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE (ICJ)
_______________________________________________________________
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ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS 
_______________________________________________________________

ศาลสิทธิมนุษยชนระหว่างรัฐอเมริกา INTER–AMERICAN COURT OF 
HUMAN RIGHTS
_______________________________________________________________

ศาลสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชนแอฟริกา AFRICAN COURT ON 
HUMAN RIGHTS AND PEOPLE’S RIGHTS
_______________________________________________________________

ศาลอาญาระหว่างประเทศ INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC)
_______________________________________________________________

สงครามกลางเมือง CIVIL WAR 
_______________________________________________________________

สถานการณ์ฉุกเฉิน STATE OF EMERGENCY
_______________________________________________________________

สถานการณ์พิเศษ STATE OF EXCEPTION
_______________________________________________________________

สถานที่ทำางานที่มีสภาพไร้มาตรฐาน SWEAT SHOP
_______________________________________________________________

สถานะเพื่อการปรึกษา CONSULTATIVE STATUS 
_______________________________________________________________

สถาบนัเฝา้ระวงัสิง่แวดลอ้มและการพฒันาอยา่งยัง่ยนืทัว่โลก WORLD WATCH 
INSTITUTE
_______________________________________________________________

สถาบนัสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิNATIONAL HUMAN RIGHTS INSTITUTIONS
_______________________________________________________________

สนธิสัญญา TREATY
_______________________________________________________________

สนธิสัญญาทวิภาคี BILATERAL TREATY
_______________________________________________________________

สนธิสัญญาพหุภาคี MULTILATERAL TREATY
_______________________________________________________________

สภาพแวดล้อมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสภาพการจ้าง HOSTILE ENVIRONMENT
_______________________________________________________________

สภาวการณ์ที่ความต้องการของมนุษย์มีมากเกินกว่าที่ธรรมชาติมีอยู่ 
OVERSHOOT
_______________________________________________________________

สภาแห่งยุโรป COUNCIL OF EUROPE (COE)
_______________________________________________________________
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สมชัชาใหญ ่(สหประชาชาต)ิ GENERAL ASSEMBLY (UNITED NATIONS)
_______________________________________________________________

สหภาพแรงงาน TRADE UNION
_______________________________________________________________

สัมพัทธภาพทางวัฒนธรรมแห่งสิทธิมนุษยชน CULTURAL RELATIVISM
(OF HUMAN RIGHTS) 
_______________________________________________________________

สิทธิ (มนุษยชน) ที่อาจถูกระงับได้ชั่วคราว / สิทธิมนุษยชนที่อาจถูกลดทอนได้ 
DEROGABLE (HUMAN) RIGHTS 
_______________________________________________________________

สิทธิของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ HIV / AIDS INFECTED PERSON, 
THE RIGHTS OF
_______________________________________________________________

สิทธิคนพื้นเมือง / สิทธิชนพื้นเมืองดั้งเดิม INDIGENOUS RIGHTS
_______________________________________________________________

สิทธิชนกลุ่มน้อย MINORITIES, RIGHTS OF
_______________________________________________________________

สิทธิเชิงบวก POSITIVE RIGHTS
_______________________________________________________________

สิทธิเชิงลบ NEGATIVE RIGHTS
_______________________________________________________________

สิทธิเด็ก / สิทธิของเด็ก RIGHTS OF THE CHILD, CHILD RIGHTS
_______________________________________________________________

สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ESC RIGHTS 
_______________________________________________________________

สิทธิที่เป็นกระบวนการ PROCEDURAL RIGHTS
_______________________________________________________________

สิทธิที่เป็นเนื้อหา SUBSTANTIVE RIGHTS
_______________________________________________________________

สิทธิที่ไม่อาจพรากโอนได้ INALIENABLE RIGHTS
_______________________________________________________________

สิทธิที่ไม่อาจระงับชั่วคราวได้ / สิทธิที่ไม่อาจลดทอนได้ NON-DEROGABLE 
(HUMAN) RIGHTS
_______________________________________________________________

สิทธิในการกำาหนดอนาคตตนเอง SELF- DETERMINATION, RIGHT TO
_______________________________________________________________

สิทธิในการใช้น้ำา WATER, THE RIGHT TO
_______________________________________________________________
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สิทธิในการดำารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม CULTURAL IDENTITY, 
THE RIGHT TO
_______________________________________________________________

สิทธิในการพัฒนา DEVELOPMENT, THE RIGHT TO
_______________________________________________________________

สิทธิในการศึกษา EDUCATION, THE RIGHT TO 
_______________________________________________________________

สิทธิในการสื่อสาร COMMUNICATION, THE RIGHT TO 
_______________________________________________________________

สิทธิในความเป็นส่วนตัว RIGHTS TO PRIVACY
_______________________________________________________________

สิทธิในบูรณภาพแห่งร่างกาย RIGHTS TO PHYSICAL INTEGRITY
_______________________________________________________________

สิทธิในประชาธิปไตย DEMOCRACY, THE RIGHT TO 
_______________________________________________________________

สิทธิในศาสนาและความเชื่อ RELIGION AND BELIEF, RIGHT TO
_______________________________________________________________

สิทธิในสิ่งแวดล้อม ENVIRONMENT, THE RIGHT TO
_______________________________________________________________

สิทธิในสุขภาพ HEALTH, THE RIGHT TO
_______________________________________________________________

สิทธิผู้พิการ PERSON WITH DISABILITIES, THE RIGHTS OF
_______________________________________________________________

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง CIVIL AND POLITICAL RIGHTS 
_______________________________________________________________

สิทธิมนุษยชนแบบดั้งเดิม CLASSICAL HUMAN RIGHTS 
_______________________________________________________________

สิทธิสตรี WOMAN RIGHTS
_______________________________________________________________

สิทธิสัมบูรณ์ ABSOLUTE (HUMAN) RIGHTS
_______________________________________________________________

เสรีภาพทางวิชาการ ACADEMIC FREEDOM
_______________________________________________________________

เสรีภาพในการแสดงออก EXPRESSION, FREEDOM OF
_______________________________________________________________

หมายจับ ARREST WARRANT 
_______________________________________________________________

หมายเรียกให้นำาผู้ถูกคุมขังมาศาล HABEAS CORPUS
_______________________________________________________________
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หลักการเก็บภาษีจากผู้ก่อมลพิษ POLLUTER PAYS PRINCIPLE
_______________________________________________________________

อคติ PREJUDICE
_______________________________________________________________

องค์กรความร่วมมือของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภาคพื้นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ SOUTHEAST ASIAN NATIONAL HUMAN RIGHTS 
INSTITUTIONS FORUM (SEANF)
_______________________________________________________________

องค์กรความร่วมมือของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภูมิภาคอาเซียน 
ASEAN NHRI FORUM
_______________________________________________________________

องค์กรความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก / 
เอเชียแปซิฟิกฟอรั่ม ASIA PACIFIC FORUM / ASIA PACIFIC FORUM 
ON NHRI (APF)
_______________________________________________________________

องค์กรนิรโทษกรรมสากล / แอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนล 
AMNESTY INTERNATIONAL (AI)
_______________________________________________________________

อธิปไตย / อำานาจอธิปไตย SOVEREIGNTY
_______________________________________________________________

อนุสัญญา CONVENTION 
_______________________________________________________________

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
ในทกุรปูแบบ INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION 
OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION (CERD)
_______________________________________________________________

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปรามและการลงโทษอาชญากรรม
ที่ เป็นการแบ่งแยกผิว INTERNATIONAL CONVENTION ON 
THE SUPPRESSION AND PUNISHMENT OF THE CRIME 
OF APARTHEID
_______________________________________________________________

อนสุญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัติอ่สตรใีนทกุรปูแบบ CONVENTION 
ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION 
AGAINST WOMEN (CEDAW) 
_______________________________________________________________
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อนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ CONVENTION ON BIOLOGICAL 
DIVERSITY
_______________________________________________________________

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ CONVENTION ON THE RIGHTS OF 
PERSONS WITH DISABILITIES (CRPD)
_______________________________________________________________

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE 
CHILD (CRC)
_______________________________________________________________

อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างรัฐอเมริกา INTER–AMERICAN 
CONVENTION ON HUMAN RIGHTS
_______________________________________________________________

อนุสัญญาหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO CORE
CONVENTIONS
_______________________________________________________________

อนุสัญญาแอฟริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชน AFRICAN 
CONVENTION ON HUMAN AND PEOPLE’S RIGHTS
_______________________________________________________________

อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ CRIME AGAINST HUMANITY 
_______________________________________________________________

อาชญากรรมหลัก CORE CRIMES 
_______________________________________________________________

อำานาจในสถานการณ์ฉุกเฉิน EMERGENCY POWER 
_______________________________________________________________

อำานาจสากลของศาลระหว่างประเทศ UNIVERSAL JURISDICTION
_______________________________________________________________

อำานาจหน้าที่ที่รับมอบหมาย MANDATE
_______________________________________________________________

อิสรภาพสี่ประการ FOUR FREEDOMS 
_______________________________________________________________

อุตสาหกรรมที่เน้นการใช้เงินทุน CAPITAL INTENSIVE INDUSTRY 
_______________________________________________________________

อตุสาหกรรมทีเ่นน้การใชเ้ทคโนโลย ีTECHNOLOGY INTENSIVE INDUSTRY
_______________________________________________________________

อุตสาหกรรมที่เน้นการใช้แรงงาน LABOUR INTENSIVE INDUSTRY
_______________________________________________________________

ฮิวแมนไรท์วอชท์ HUMAN RIGHTS WATCH (HRW)
_______________________________________________________________
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ดรรชนีคำา
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ดรรชนีคำาอังกฤษ-ไทย
ACCUSATORIAL / ระบบกล่าวหา 2
ADVERSARY SYSTEM

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACCUSED, THE   1. ผู้ต้องหา  2. จำาเลย (ในคดีอาญา) 3
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACQUITTAL  คำาพิพากษาให้ยกฟ้องปล่อยตัวจำาเลยไป 4
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACT พระราชบัญญัติ / รัฐบัญญัติ 4
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADMINISTRATIVE CASE  คดีปกครอง 5
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADMINISTRATIVE COURT  ศาลปกครอง 5
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADMINISTRATIVE DETENTION  การคุมขังโดยอำานาจฝ่ายบริหาร 6
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AFFIRMATIVE MEASURE  มาตรการเชิงยืนยันสิทธิ 7
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGE OF ENLIGHTENMENT  ยุคเรืองปัญญา / ยุคสว่างทางปัญญา 8
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGENDA 21 วาระ 21 / “อะเจนดายี่สิบเอ็ด” 9
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALIBI (LATIN)  การอ้างฐานที่อยู่เป็นข้อแก้ตัว 10
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALIEN คนต่างด้าว 10
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALTERNATIVE REPORT  รายงานทางเลือก / รายงานคู่ขนาน 11
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMENDMENT (LAW) การแก้ไขเพิ่มเติม / บทแก้ไขเพิ่มเติม  11
 (กฎหมาย)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMENDMENTS  บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม 12
(AMERICAN CONSTITUTION) (รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMERICAN BILL OF RIGHTS  บทบัญญัติสิทธิแห่งสหรัฐอเมริกา 14
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANARCHY  อนาธิปไตย / ภาวะไร้ผู้นำา /  16
 ภาวะไร้กฎระเบียบ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANONYMOUS COMPLAINT  คำาร้องเรียนที่ไม่ลงชื่อผู้ร้อง /  16
 จดหมายสนเท่ห์

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANTEGONE อานตีโกเน (ชื่อคน) / บทละครเรื่อง 17
 “อานตีโกเน”

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ANTI-SEMITISM คติเกลียดชังยิว 18
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANTI-SLAVERY SOCIETY  สมาคมต่อต้านการมีทาส  19
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APPEAL  การเรียกร้อง / อุทธรณ์ 20
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ARBITRARY  ตามอำาเภอใจ / โดยพลการ 21
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ARBITRATION การอนุญาโตตุลาการ 21
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ARREST จับกุม / ควบคุมตัว 22
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ASSAULT  การประทุษร้าย 23
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ATTEMPT การพยายามกระทำาความผิด  24
 (กฎหมายอาญา)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ATTORNEY- GENERAL   1. อัยการสูงสุด 25
 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BAIL การขอประกันตัว / การขอให้ปล่อยตัว  26
 ชั่วคราว (ผู้ต้องหา หรือจำาเลย) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BASIC PRINCIPLES ON THE USE OF หลักการพื้นฐานว่าด้วยการใช้ 27
FORCE AND FIREARMS BY LAW  กำาลังบังคับและการใช้อาวุธปืน
ENFORCEMENT OFFICIALS  ของเจ้าหน้าที่ที่มีอำานาจบังคับใช้
 กฎหมาย

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BASIC PRINCIPLES หลักการพื้นฐาน 29
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BENTHAM, JEREMY  เจอร์มี เบ็นธั่ม 30
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BIGAMY  การมีสามีหรือภริยาสองคน 31
 ในเวลาเดียวกัน

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BILL OF INDICTMENT  คำาฟ้องในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง 32
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BIRTH CERTIFICATE/ CERTIFICATE  สูติบัตร 32
OF BIRTH

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BLASPHEMY  การหมิ่นศาสนา 33
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BODY OF PRINCIPLES ON THE  องค์หลักการว่าด้วยความเป็น 34
INDEPENDENCE OF THE JUDICIARY  อิสระของผู้พิพากษา / ตุลาการ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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BODY OF PRINCIPLES  องค์รวมหลักการ 36
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BREACH OF CONFIDENCE  ความลับกระจายออกไป 37
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BROADCAST  การกระจายเสียงหรือภาพ 38
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAMPAIGN การรณรงค์ 39
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITAL PUNISHMENT โทษประหารชีวิต 40
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CASE LAW กฎหมายที่มาจากคำาพิพากษา 40
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CHARGE (CRIMINAL LAW)  ข้อหา 41
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CHILD LABOUR  แรงงานเด็ก 41
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CHILD PORNOGRAPHY  สื่อลามกอนาจารเด็ก  42
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CHILD SOLDIERS  ทหารเด็ก 43
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CHILDREN IN NEED  เด็กที่อยู่ในภาวะขัดสน 44
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CITIZENSHIP  สถานภาพพลเมือง / การเป็นพลเมือง 45
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CIVIL SOCIETY  ประชาสังคม  46
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CLEAR AND PRESENT DANGER  ภยันตรายที่แจ้งชัดและดำาเนินอยู ่ 46
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CODE OF CONDUCT FOR LAW  ประมวลวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 47
ENFORCEMENT OFFICIALS 1979  ที่มีอำานาจหน้าที่ในการบังคับใช้
 กฎหมาย

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COLD WAR  สงครามเย็น 48
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COMPLAINT  คำาร้องทุกข์ (วิธีพิจารณาความอาญา) 50
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COMPULSORY LABOUR  แรงงานภาคบังคับ /  51
 การเกณฑ์แรงงาน 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONFESSION  การรับสารภาพ 53
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONSTITUTIONAL COURT  ศาลรัฐธรรมนูญ 54
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONTEMPT OF COURT  การละเมิดอำานาจศาล 55
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONTRACTUAL RIGHTS  สิทธิตามสัญญา 56
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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CONVENTIONAL CRIMES  อาชญากรรมแบบฉบับ 57
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CORPORAL PUNISHMENT  การลงโทษทางกาย 57
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CORPORATE CRIME  อาชญากรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจ 58
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COURT OF FIRST INSTANCE  ศาลชั้นต้น 58
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COURT OF JUSTICE  ศาลยุติธรรม 59
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CRIME OF AGGRESSION  อาชญากรรมการรุกราน 60
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CRIME VICTIM / VICTIM OF CRIME  เหยื่ออาชญากรรม 61
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CRIMINAL DIVISION OF  แผนกคดีอาญาของผู้ดำารง 62
THE SUPREME COURT FOR ตำาแหน่งทางการเมือง
THE PERSON HOLDING POLITICAL ในศาลฎีกา
POSITIONS, THE

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CRIMINAL LAW, PENAL LAW  กฎหมายอาญา 63
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CRIMINAL PROCEDURE LAW  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 64
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CURFEW เคอร์ฟิว / การห้ามออกจาก 65
 เคหสถานในเวลาที่กำาหนด

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DE FACTO (LATIN)  โดยพฤตินัย / ตามข้อเท็จจริง 66
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DE JURE (LATIN) โดยนิตินัย / ตามกฎหมาย 67
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DEATH ROW  แดนประหาร 67
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECENTRALISATION  การกระจายอำานาจ 68
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECLARATION ON THE RIGHTS  คำาประกาศว่าด้วยสิทธิมนุษย์ และ 68
OF MAN AND OF THE CITIZEN 1789 สิทธิพลเมือง (ของฝรั่งเศส) พ.ศ. 2332

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECREE / ROYAL DECREE  กฤษฎีกา / ประกาศ /  70
 พระราชกฤษฎีกา

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DEFAMATION  การทำาให้เสียชื่อเสียงเกียรติยศ /  70
 การหมิ่นประมาท

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DEFENDANT / DEFENDER  จำาเลย 72
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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DEPRIVATION OF RIGHTS  การถูกพรากสิทธิ / การถูกลิดรอนสิทธิ 73
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DETENTION  1. การควบคุมตัว   2. การกักขัง 73
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIKA COURT  ศาลฎีกา 75
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DISSOLUTION POWER  อำานาจในการยุบสภา 75
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DISTRIBUTIVE JUSTICE   ความเป็นธรรมที่เกิดจากการจัดสรร 76
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DOMESTIC LAW กฎหมายภายในประเทศ 76
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DOUBLE JEOPARDY  การฟ้องซ้ำาในคดีอาญา 77
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EARTH DAY  วันคุ้มครองโลก 78
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL  คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม 79
(ECOSOC)  แห่งสหประชาชาติ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDUCATION FOR ALL (EFA)  การศึกษาเพื่อปวงชน 80
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ELFI เอลฟี / โครงการเอลฟี   81
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMERGENCY DECREE  พระราชกำาหนด / รัฐกำาหนด 82
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ENGLISH BILL OF RIGHTS บทบัญญัติสิทธิ (ของประเทศอังกฤษ) 83
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EQUAL WORK EQUAL PAY  งานเท่าเทียมกันค่าจ้างเท่ากัน 85
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EQUALITY OF OPPORTUNITY  ความเสมอภาคทางโอกาส 86
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EQUALITY OF OUTCOME  ความเสมอภาคในผลลัพธ์ 86
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ETHNIC MINORITY  ชนกลุ่มน้อยทางด้านชาติพันธ์ุ 87
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EUTHANESIA  การุณยฆาต 89
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FAIR TRIAL, THE RIGHT TO   สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดี 90
 ด้วยความเป็นธรรม

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FALSE TESTIMONY  เบิกความเท็จต่อศาล 91
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FASCISM  ลัทธิฟาสซิสต์ 92
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FEMINIST  นักสตรีนิยม / บุคคลที่เรียกร้อง 92
 สิทธิสตรี

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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FINE 1. โทษปรับ   2. ค่าปรับ 93
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIT AND PROPER  คุณสมบัติและความประพฤติ 94
 ที่เหมาะสม 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FORFEITURE OF PROPERTY  ริบทรัพย์สิน 96
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FORMAL EDUCATION  การศึกษาในระบบ 96
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FREE AND FAIR ELECTION การเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรม 97
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FREEDOM OF MEDIA  เสรีภาพของสื่อ 98
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FREEDOM OF RELIGION  เสรีภาพทางศาสนา 99
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FREEDOM TO TRAVEL ABROAD  เสรีภาพในการเดินทาง 100
 ออกนอกประเทศ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FRENCH REVOLUTION  การปฏิวัติฝรั่งเศส  101
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FROM WOMB TO TOMB   จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน 102
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GENERAL PRINCIPLES  หลักกฎหมายทั่วไปที่ได้รับการ 103
OF LAW RECOGNISED  ยอมรับโดยนานาอารยประเทศ
BY CIVILIZED NATIONS  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GLORIOUS REVOLUTION  การปฏิวัติอันเรืองโรจน์ 104
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GRASS-ROOTS ORGANISATIONS  องค์กรรากหญ้า 105
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GROSS VIOLATION  การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง 105
OF HUMAN RIGHTS

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GUIDELINES  ข้อชี้แนะ 106
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HABITAT  โครงการการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ 108
 แห่งสหประชาชาติ / “อาบิถัท”

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HARASSMENT  การคุกคาม / การรังควาน / 109
 การทำาให้ได้รับความอับอาย

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HIJACKING  การจี้เครื่องบิน / การจี้อากาศยาน /  109
 การจี้ยานพาหนะ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HOLOCAUST, (THE)  การทำาลายล้าง / โฮโลคอสต ์ 110
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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HOME DETENTION /  การกักขัง / การคุมขังไว้ 110
HOME CONFINEMENT  ในเคหสถาน 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HOMOSEXUALITY คนรักเพศเดียวกัน 111
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HOUSE ARREST  การควบคุมตัวไว้ในเคหสถาน 112
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HUMAN DIGNITY  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 112
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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การขอประกันตัว / การขอให้ปล่อยชั่วคราว   BAIL 26
(ผู้ต้องหา หรือจำาเลย)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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1. การควบคุมตัว   2. การกักขัง DETENTION 73
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การควบคุมตัวไว้ในเคหสถาน HOUSE ARREST  112
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การค้ามนุษย์ HUMAN TRAFFICKING  116
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การคุกคาม / การรังควาน / HARASSMENT  109
การทำาให้ได้รับความอับอาย

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การคุกคามทางเพศ / การรังควานทางเพศ SEXUAL HARASSMENT 191
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การคุมขังก่อนการพิจารณาคดี PRE-TRIAL DETENTION  175
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การคุมขังโดยอำานาจฝ่ายบริหาร ADMINISTRATIVE DETENTION 6
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การจำาคุก IMPRISONMENT  119
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การจี้เครื่องบิน / การจี้อากาศยาน /  HIJACKING 109
การจี้ยานพาหนะ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การฉีดยาพิษให้ตาย LETHAL INJECTION  139
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การต่อรองในเรื่องคำาให้การ PLEA BARGAINING  171
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การตัดสิน / คำาพิพากษา / คำาวินิจฉัย JUDGMENT  132
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การไต่สวนมูลฟ้อง PRELIMINARY EXAMINATION  174
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การถอดถอนบุคคลออกจากตำาแหน่ง IMPEACHMENT 118
ทางการเมือง

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การถูกพรากสิทธิ / การถูกลิดรอนสิทธิ DEPRIVATION OF RIGHTS  73
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การทำาลายเกียรติยศประมุขแห่งรัฐ LESE MAJESTE 138
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การทำาลายล้าง / โฮโลคอสต ์ HOLOCAUST, (THE)  110
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การทำาให้เสียชื่อเสียงเกียรติยศ / DEFAMATION 70
การหมิ่นประมาท

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การบรรลุนิติภาวะ SUI JURIS 194
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การปฏิวัติฝรั่งเศส  FRENCH REVOLUTION  101
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การปฏิวัติอันเรืองโรจน์ GLORIOUS REVOLUTION  104
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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การประชุมระดับโลกว่าด้วย  WORLD CONFERENCE ON 234
(บทบาทและสถานะ) สตรี  WOMEN

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การประชุมระดับโลกว่าด้วยสิทธิมนุษยชน WORLD CONFERENCE  233
 ON HUMAN RIGHTS 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การประทุษร้าย ASSAULT  23
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การป้องกันสิทธิตนเอง / การป้องกันตัว SELF-DEFENCE  189
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การพยายามกระทำาความผิด  ATTEMPT 24
(กฎหมายอาญา) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การพิจารณาคดีโดยเปิดเผย OPEN TRIAL / PUBLIC TRIAL 164
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การพิจารณาทบทวนโดยศาล JUDICIAL REVIEW 133
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การพิจารณาเป็นการลับ TRIAL IN CAMERA  209
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การฟ้องคดีอาญาโดยราษฎร /  PRIVATE PROSECUTION 179
การฟ้องคดีอาญาโดยผู้เสียหาย 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การฟ้องซ้ำาในคดีอาญา DOUBLE JEOPARDY  77
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การฟื้นฟู REHABILITATION  184
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การภาคทัณฑ์ / การคุมประพฤติ PROBATION  181
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การมีสามีหรือภริยาสองคนในเวลาเดียวกัน BIGAMY  31
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การไม่รู้หนังสือ ILLITERACY  117
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การรณรงค์ CAMPAIGN 39
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การรับสารภาพ CONFESSION  53
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ REVIEW OF A CRIMINAL 184
 JUDGEMENT

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. การเรียกร้อง  2. อุทธรณ์ APPEAL  20
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การลงคะแนนเป็นการลับ /  SECRET BALLOT 188
การลงคะแนนโดยไม่เปิดเผยชื่อ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไป UNIVERSAL SUFFRAGE  226
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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การลงโทษทางกาย CORPORAL PUNISHMENT  57
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การล่วงละเมิดความลับ BREACH OF CONFIDENCE  37
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง GROSS VIOLATION  105
 OF HUMAN RIGHTS 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การละเมิดอำานาจศาล CONTEMPT OF COURT  55
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรม FREE AND FAIR ELECTION 97
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การศึกษาในระบบ FORMAL EDUCATION  97
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การศึกษาเพื่อปวงชน EDUCATION FOR ALL (EFA)  80
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การสอบสวน INTERROGATION /  129
 INQUISITION / INQUIRY 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การสาธารณสุข PUBLIC HEALTH  183
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การหมิ่นศาสนา BLASPHEMY  33
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง SELF-INCRIMINATION  190
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การอนุญาโตตุลาการ ARBITRATION 21
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การอพยพหลั่งไหลของประชากรจำานวนมาก MASS EXODUS  144
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การอ้างฐานที่อยู่เป็นข้อแก้ตัว ALIBI (LATIN)  10
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การุณยฆาต EUTHANESIA  89
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

เกินขอบอำานาจ ULTRA VIRES (LATIN)  211
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ข้อกำาหนดของสหประชาชาต ิ UNITED NATIONS RULES 222
สำาหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง FOR THE TREATMENT OF
ในเรือนจำา และมาตรการที่มิใช่การควบคุม WOMEN PRISONERS AND
สำาหรับผู้กระทำาผิดหญิง /  NON-CUSTODIAL MEASURES 
ข้อกำาหนดกรุงเทพฯ FOR WOMEN OFFENDERS / 
 BANGKOK RULES – 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ข้อกำาหนดมาตรฐานขั้นต่ำาของสหประชาชาต ิ UNITED NATIONS 223
ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง พ.ศ. 2498 STANDARD MINIMUM
 RULES FOR THE TREATMENT
 OF PRISONERS 1955  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ข้อชี้นำาแห่งมาสทริค/ข้อแนะนำาแห่งมาสทริค MAASTRICHT GUIDELINES  142
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ข้อชี้แนะ GUIDELINES  106
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ข้อชี้แนะของสหประชาชาติเกี่ยวกับ UNITED NATIONS 213
แผนปฏิบัติการแห่งชาติ GUIDELINES FOR NATIONAL
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนศึกษา PLAN OF ACTION FOR
 HUMAN RIGHTS EDUCATION 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ข้อชี้แนะของสหประชาชาติ UNITED NATIONS 217
ว่าด้วยบทบาทของอัยการ GUIDELINES ON THE ROLES
 OF PROSECTORS 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ข้อหา CHARGE (CRIMINAL LAW)  41
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ / UNITED NATIONS HIGH 218
ยูเอ็นเอชซีอาร์ COMMISSIONER FOR
 REFUGEE (UNHCR) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

คณะกรรมการกาชาดสากล INTERNATIONAL  126
 COMMITTEE OF RED CROSS 
 AND RED CRESCENT (ICRC)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน UNITED NATIONS  208
แห่งสหประชาชาติ COMMISSION ON 
 HUMAN RIGHTS 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม ECONOMIC AND SOCIAL 79
แห่งสหประชาชาติ COUNCIL (ECOSOC) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ UNITED NATIONS  220
 HUMAN RIGHTS COUNCIL 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

คดีปกครอง ADMINISTRATIVE CASE  5
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

คติเกลียดชังยิว ANTI-SEMITISM 18
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

คนต่างด้าว  ALIEN 10
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



294

คนรักเพศเดียวกัน HOMOSEXUALITY 108
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ความเป็นธรรมที่เกิดจากการจัดสรร DISTRIBUTIVE JUSTICE   76
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ความผิดพลาดในการดำาเนิน MISCARRIAGE OF JUSTICE  150
กระบวนการยุติธรรม

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ความรุนแรงต่อสตรี VIOLENCE AGAINST WOMEN  228
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ความรุนแรงทางเพศ SEXUAL VIOLENCE  192
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ความลับกระจายออกไป BREACH OF CONFIDENCE  37
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ความเสมอภาคทางโอกาส EQUALITY OF OPPORTUNITY  86
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ความเสมอภาคในผลลัพธ์ EQUALITY OF OUTCOME  86
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

คำาประกาศว่าด้วยสิทธิมนุษย ์ DECLARATION ON THE 68
และสิทธิพลเมือง (ของฝรั่งเศส) พ.ศ. 2332  RIGHTS OF MAN AND 
 OF THE CITIZEN 1789

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

คำาประกาศแห่งเวอร์จิเนีย  VIRGINIA DECLARATION 230
ว่าด้วยสิทธิ พ.ศ. 2319 OF RIGHTS 1776 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

คำาพิพากษาให้ยกฟ้องปล่อยตัวจำาเลยไป ACQUITTAL  4
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

คำาฟ้องในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง BILL OF INDICTMENT  32
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

คำาร้องทุกข์ (วิธีพิจารณาความอาญา) COMPLAINT  50
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

คำาร้องเรียนที่ไม่ลงชื่อผู้ร้อง /  ANONYMOUS COMPLAINT 16
จดหมายสนเท่ห์  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

คำาร้องเรียนที่เสนอโดยรัฐ /  STATE COMPLAINT 198
การร้องเรียนที่เสนอโดยรัฐ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

คำาให้การรับหรือปฏิเสธความผิดตามฟ้อง  PLEADING 172
(คดีอาญา) / คำาคู่ความ (คดีแพ่ง)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

คุณสมบัติและความประพฤติที่เหมาะสม FIT AND PROPER  94
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

เคอร์ฟิว / การห้ามออกจากเคหสถาน CURFEW 65
ในเวลาที่กำาหนด 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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โครงการการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ HABITAT 108
แห่งสหประชาชาติ / “อาบิถัท” 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ UNITED NATIONS 216
/ ยูเน็พ  ENVIRONMENT PROGRAMME 
 (UNEP) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

งานเท่าเทียมกันค่าแรงเท่ากัน EQUAL WORK EQUAL PAY  85
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

จับกุม / ควบคุมตัว ARREST 22
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน FROM WOMB TO TOMB   102
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

จำาเลย  DEFENDANT / DEFENDER  72
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

เจอร์มี เบ็นธั่ม BENTHAM, JEREMY  30
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ชนกลุ่มน้อยทางด้านชาติพันธ์ุ ETHNIC MINORITY  87
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ชาร์ล หลุยส์ เดอ เซอกงดามงเตสกิเออ MONTESQUIEU, CHARLES LOUIS 153
 DE SECONDAT 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

เด็กที่อยู่ในภาวะขัดสน CHILDREN IN NEED  44
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

แดนประหาร DEATH ROW  66
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

โดยนิตินัย / ตามกฎหมาย DE JURE (LATIN) 66
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

โดยพฤตินัย / ตามข้อเท็จจริง DE FACTO (LATIN)  66
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ตามอำาเภอใจ/ โดยพลการ ARBITRARY  21
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ทหารเด็ก CHILD SOLDIERS  43
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ทัณฑวิทยา PENOLOGY  170
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

โทษ (อาญา) PENALTY  171
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

โทษจำาคุกตลอดชีวิต LIFE SENTENCE /  140
 LIFE IMPRISONMENT 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

โทษประหารชีวิต CAPITAL PUNISHMENT 40
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. โทษปรับ   2. ค่าปรับ FINE   93
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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นักสตรีนิยม / บุคคลที่เรียกร้องสิทธิสตรี FEMINIST  92
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

แนวทางของสหประชาชาติ UNITED NATIONS  212
ว่าด้วยบทบาทของอัยการ GUIDELINES ON THE ROLES 
 OF PROSECUTORS

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม AMENDMENTS  12
(รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา)  (AMERICAN CONSTITUTION) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญบทที่หนึ่ง THE FIRST AMENDMENT  205
(รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญบทที่ห้า  THE FIFTH AMENDMENT 204
(รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

บทบัญญัติสิทธิ (ของประเทศอังกฤษ) ENGLISH BILL OF RIGHTS 83
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

บทบัญญัติสิทธิแห่งสหรัฐอเมริกา AMERICAN BILL OF RIGHTS  14
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

เบิกความเท็จต่อศาล FALSE TESTIMONY  91
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ปฏิญญาสหประชาชาติ UNITED NATIONS 214
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนศึกษา DECLARATION ON
และการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชน HUMAN RIGHTS EDUCATION 
 AND TRAINING

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ประชาสังคม  CIVIL SOCIETY 46
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ประมวลกฎหมายอาญา PENAL CODE / CRIMINAL CODE 169
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ประมวลวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่มี CODE OF CONDUCT FOR 47
อำานาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย LAW ENFORCEMENT 
 OFFICIALS 1979 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ประมาท (กฎหมายอาญา) –  NEGLIGENCE 158
ประมาทเลินเล่อ (กฎหมายแพ่ง)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ประโยชน์สูงสุดของเด็ก THE BEST INTERESTS 203
 OF THE CHILD

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ปัจเจกชนนิยม INDIVIDUALISM  120
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ผู้ตรวจการแผ่นดิน OMBUDSMAN  162
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ผู้ต้องสงสัย SUSPECT, THE  201
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. ผู้ต้องหา   2. จำาเลย (ในคดีอาญา) ACCUSED, THE  3
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชน/ จำาเลยที่เป็นเยาวชน YOUNG OFFENDER 239
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ผู้ถูกควบคุมตัวรวมอยู่กับคนอื่น INMATE  123
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ผู้ป่วยทางจิต / ผู้ป่วยจิตเวช MENTALY ILL 146
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ผู้ลักลอบขนของผิดกฎหมายข้ามประเทศ MULE  154
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ผู้เสียหาย INJURED PERSON  122
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

เผด็จการโดยเสียงข้างมาก TYRANNY OF THE MAJORITY 210
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

แผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่ง CRIMINAL DIVISION OF 62
ทางการเมืองในศาลฏีกา THE SUPREME COURT  
 FOR THE PERSON HOLDING 
 POLITICAL POSITIONS, THE

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ฝ่ายนิติบัญญัติ LEGISLATIVE BRANCH   137
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

พระราชกำาหนด / รัฐกำาหนด EMERGENCY DECREE  82
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

พระราชบัญญัติ / รัฐบัญญัติ ACT 4
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ภยันตรายที่แจ้งชัดและดำาเนินอยู ่ CLEAR AND PRESENT DANGER  46
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

มหาวิทยาลัยสหประชาชาติ UNITED NATIONS  225
 UNIVERSITY (UNU) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

มักนา คาร์ตา / มหากฎบัตร MAGNA CARTA (Latin)  143
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

มาตรการเชิงยืนยันสิทธิ AFFIRMATIVE MEASURE  7
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

มีหลักฐานตามสมควร / มีหลักฐานพอเชื่อได้  PROBABLE CAUSE  179
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ไม่พิจารณาโทษสองครั้ง NE BIS IN IDEM (LATIN) 157
ในการกระทำาความผิดเดียวกัน

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ ถ้าไม่มีกฎหมาย NO CRIME, NO PUNISHMENT  159
 WITHOUT A LAW

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ยุคเรืองปัญญา / ยุคสว่างทางปัญญา  AGE OF ENLIGHTENMENT  8
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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รอการลงโทษจำาคุก SUSPENDED EXECUTION  201
 OF IMPRISONMENT 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ระบบกล่าวหา ACCUSATORIAL /  2
 ADVERSARY SYSTEM  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ระบบไต่สวน INQUISITORIAL SYSTEM  124
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

รัฐบาลทหาร / คณะผู้เผด็จการทหาร MILITARY JUNTA  148
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

รางวัลโนเบล NOBEL PRIZE /  160
 NOBEL PEACE PRIZE 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

รางวัลสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ UNITED NATIONS  221
 HUMAN RIGHTS PRIZE 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

รายงานเงา SHADOW REPORT    192
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

รายงานทางเลือก / รายงานคู่ขนาน ALTERNATIVE REPORT  11
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ริบทรัพย์สิน FORFEITURE OF PROPERTY  96
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

รูปแบบใหม่ของสภาวะการเป็นทาส / MODERN FORMS OF SLAVERY /  151
รูปแบบร่วมสมัยของการเป็นทาส CONTEMPORARY FORMS 
 OF SLAVERY 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

แรงงานเด็ก CHILD LABOUR  41
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

แรงงานภาคบังคับ / การเกณฑ์แรงงาน COMPULSORY LABOUR  51
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ลัทธิไซออน / ลัทธิชาตินิยมของชาวยิว ZIONISM 240
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ลัทธิเผด็จการเบ็ดเสร็จ TOTALITARIANISM  20
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ลัทธิฟาสซิสต์ FASCISM  92
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

วันความยุติธรรมสากล JUSTICE DAY /  133
 INTERNATIONAL JUSTICE DAY 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

วันคุ้มครองโลก EARTH DAY  78
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

วันสตรีสากล INTERNATIONAL 128
 WOMEN’S DAY 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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วันสิ่งแวดล้อมโลก WORLD ENVIRONMENTAL  236
 DAY (WED) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

วันสิทธิมนุษยชนสากล HUMAN RIGHTS DAY  113
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ว่าด้วยเสรีภาพ ON LIBERTY  163
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

วาระ 21 / “อะเจนดายี่สิบเอ็ด” AGENDA 21 9
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

วิกลจริต INSANITY  125
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ HUMAN DIGNITY 112
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ศาลชั้นต้น COURT OF FIRST INSTANCE 58
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ศาลฎีกา DIKA COURT  75
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ศาลทหาร MILITARY COURT /  147
 COURT MARTIAL 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ศาลปกครอง ADMINISTRATIVE COURT  5
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ศาลยุติธรรม COURT OF JUSTICE  59
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ศาลเยาวชน JUVENILE COURT  134
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ศาลรัฐธรรมนูญ CONSTITUTIONAL COURT  54
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ศาลสูงสุด SUPREME COURT  200
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สงครามเย็น COLD WAR  48
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สถานภาพพลเมือง / การเป็นพลเมือง CITIZENSHIP  45
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สภาวะการเป็นทาส SLAVERY  194
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สมาคมต่อต้านการมีทาส  ANTI-SLAVERY SOCIETY  19
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สัญชาติ NATIONALITY  154
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สัญญาประชาคม SOCIAL CONTRACT  196
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สันนิบาตชาติ LEAGUE OF NATIONS  135
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สิทธิตามกฎหมายบัญญัติ STATUTORY RIGHTS   199
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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สิทธิตามธรรมชาติ NATURAL RIGHTS  155
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สิทธิตามสัญญา CONTRACTUAL RIGHTS  56
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. สิทธิที่จะได้รับการแจ้ง (กฎหมายอาญา) INFORMED,  121
2. สิทธิที่จะได้รับข้อมูล  THE RIGHT TO BE  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดี FAIR TRIAL, THE RIGHT 90
ด้วยความเป็นธรรม TO  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาดคีโดยไม่ชักช้า TO BE TRIED WITHOUT 207
เกินความจำาเป็น UNDUE DELAY, THE RIGHT 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สิทธิที่จะได้รับการอภัยโทษ PARDON, THE RIGHT TO  166
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สิทธิที่จะปรึกษาทนาย THE RIGHT TO COUNSEL  206
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว / RIGHT TO RELEASE ON 185
สิทธิในการประกันตัว BAIL, THE

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สิทธิในการรักษาพยาบาล MEDICAL TREATMENT,  145
 THE RIGHT TO 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สิทธิในชีวิต LIFE, THE RIGHT TO  140
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สิทธิมนุษยชนศึกษา HUMAN RIGHTS EDUCATION 114 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สิทธิสตรีในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง WOMEN’S SUFFRAGE /  232
 WOMAN SUFFRAGE 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สื่อลามกอนาจารเด็ก  CHILD PORNOGRAPHY  42
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สูติบัตร BIRTH CERTIFICATE /  32
 CERTIFICATE OF BIRTH 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

เสรีภาพของสื่อ FREEDOM OF MEDIA 98 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

เสรีภาพทางศาสนา FREEDOM OF RELIGION  99
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ PEACEFUL ASSEMBLY,  167
 FREEDOM OF 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

เสรีภาพในการเดินทางออกนอกประเทศ FREEDOM TO TRAVEL ABROAD 100
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

หมายเรียกให้มาศาล WRIT OF SUMMON  237
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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หลักกฎหมายทั่วไปที่ได้รับการยอมรับ GENERAL PRINCIPLES OF 103
โดยนานาอารยประเทศ LAW RECOGNISED BY 
 CIVILIZED NATIONS

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

หลักการพื้นฐาน BASIC PRINCIPLES  29
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

หลักการพื้นฐานว่าด้วยการใช้กำาลังบังคับ BASIC PRINCIPLES ON THE USE 27
และการใช้อาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ที่มีอำานาจ OF FORCE AND FIREARMS BY
บังคับใช้กฎหมาย LAW ENFORCEMENT OFFICIALS 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

หลักการมิแรนด้า MIRANDA RULE 149 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

หลักการไม่ผลักดันกลับไปเสี่ยงภัย NON-REFOULEMENT 161
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

หลักการยอกยาการ์ตา YOGYAKARTA PRINCIPLES 238 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

หลักการโยฮันเนสเบิร์ก JOHANNESBURG PRINCIPLES 130
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

หลักการว่าด้วยการคุ้มครองผู้ป่วยทางจิต PRINCIPLES FOR 177
และการปรับปรุงการดูแลสุขภาพจิต THE PROTECTION OF PERSONS
 WITH MENTAL ILLNESS AND 
 THE IMPROVEMENT 
 OF MENTAL HEALTH CARE  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

เหยื่ออาชญากรรม CRIME VICTIM /  61
 VICTIM OF CRIME 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

องค์กรรากหญ้า GRASS-ROOTS ORGANISATIONS 105
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์  UNITED NATIONS 215
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ / EDUCATIONAL, SCIENTIFIC
องค์การยูเนสโก AND CULTURAL 
 ORGANIZATION (UNESCO)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

องค์รวมหลักการ BODY OF PRINCIPLES  36
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

องค์หลักการว่าด้วยความเป็นอิสระ BODY OF PRINCIPLES ON 34
ของผู้พิพากษา / ตุลาการ THE INDEPENDENCE 
 OF THE JUDICIARY 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

อนาธิปไตย / ภาวะไร้ผู้นำา /  ANARCHY 16
ภาวะไร้กฎระเบียบ  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



302

อยู่ในการควบคุมตัวของตำารวจ POLICE CUSTODY  173
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

อัยการ PROSECUTOR /  182
 PUBLIC PROSECUTOR

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

อัยการสูงสุด PROSECUTOR- GENERAL  182
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

อัยการสูงสุด SOLICITOR- GENERAL  197
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. อัยการสูงสุด ATTORNEY- GENERAL 25
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

อาชญากรที่ทำาความผิดร้ายแรง / ฆาตกร PERPETRATOR  171
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

อาชญากรรมการรุกราน CRIME OF AGGRESSION  60
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

อาชญากรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจ CORPORATE CRIME  58
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

อาชญากรรมที่มีการจัดตั้ง ORGANISED CRIME  166
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

อาชญากรรมแบบฉบับ CONVENTIONAL CRIMES  57
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

อาชญากรรมสงคราม WAR CRIME  231
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

อานตีโกเน (ชื่อคน) / บทละครเรื่อง ANTEGONE 17
“อานตีโกเน” 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

อารัมภบท / คำาปรารภ PREAMBLE  173
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

อำานาจค้น SEARCH POWERS /  186
 POWERS TO SEARCH

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

อำานาจในการยุบสภา DISSOLUTION POWER  75
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

เอลฟี / โครงการเอลฟี   ELFI 81
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

โฮเซ่ อายาลา ลาสโซ JOSE AYALA LASSO 131
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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คำาสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่ 2 / 2555

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจการจัดทำา 
คำาศัพท์สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

และสิทธิมนุษยชนศึกษา

เพื่อให้การดำาเนินงานตามอำานาจหน้าที่ในการส่งเสริมการเคารพ 
และการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและการเผยแพร่ความรู้ด้าน 
สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนศึกษา 
ของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาตเิปน็ไปอยา่งเหมาะสม มปีระสทิธภิาพ
และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญด้านสิทธิและเสรีภาพของชน
ชาวไทย

อาศยัอำานาจตามพระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิ
พ.ศ. 2542 มาตรา 15 (9) และมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(ด้านบริหาร) ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2555 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
เฉพาะกิจการจัดทำาคำาศัพท์สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
และสิทธิมนุษยชนศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
และผู้เกี่ยวข้องด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้

1. องค์ประกอบ

 1.1 ศาสตราจารย์อมรา  พงศาพิชญ์ ประธานอนกุรรมการ

 1.2 รองศาสตราจารย์ ดร. วไล ณ ป้อมเพชร รองประธาน

   อนุกรรมการ
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 1.3 ศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์ หรยางกูร อนุกรรมการ

 1.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ศรีรัตน์ อนุกรรมการ

 1.5 นายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ อนุกรรมการ

 1.6 นางสุพัฒตรา ลิมปะพันธ์ุ อนุกรรมการ
   และเลขานุการ

 1.7 นางกฤษณา ศรีสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ

2. อำานาจหน้าที่

 2.1 ใหค้ำาปรกึษา แนะนำาขอ้เสนอแนะ และแนวทางในการดำาเนนิงาน
เกี่ยวกับการจัดทำาคำาศัพท์สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
และสิทธิมนุษยชนศึกษา

 2.2 พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับจัดทำาคำาศัพท์สิทธิมนุษยชน
ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนศึกษา

 2.3 ดำาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มอบหมาย

ทั้งนี้ ให้คณะอนุกรรมการคณะนี้มีวาระการดำารงตำาแหน่งตั้งแต่ 
บัดนี้จนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555

 (ศาสตราจารย์อมรา  พงศาพิชญ์)
 ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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คำำาอธิบายความหมายของเครื่องหมาย

รูปทรงดอกบัว คือ ความมีคุณธรรม ความเอื้ออาทรระหว่าง
เพื่ อนมนุษย์อั น เป็นจริ ยวัตรอันดี งาม 
ของคนไทย

รูปคนล้อมเป็นวงกลม คือ การสร้างพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
สงัคม เพือ่เสรมิสรา้งวฒันธรรมสทิธมินษุยชน 
ให้เป็นส่วนสำำาคัญในกระบวนการพัฒนา
ประเทศ

รูปมือ คือ การร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งใน
ระดับประเทศและระหว่างประเทศในการ
โอบอุม้คุม้ครองศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุย ์สทิธ ิ
และเสรีภาพ ด้วยหลักแห่งความเสมอภาค
และภราดรภาพ

สีน้ำำาเงิน คือ สีของความเชื่อมั่นของประชาชนและทุก
ภาคส่วนของสังคม

 คือ ความมุ่ งมั่น อดทนในการทำำ างานเพื่อ
ประชาชน

 คือ ความสามัคคี และการประสานพลังอย่าง 
หนั กแน่ นจากทุ กภาคส่ วนของสั งคม 
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม สิทธิอื่น ๆ 
ในสังคมไทย



ประมวลศัพท์และความรู้สิทธิมนุษยชน
เล่ม 2

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิ(กสม.)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550

อาคารรัฐประศาสนภักดี  ชั้น 6 และ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  10210   

โทรศัพท์ 0 2141 3800   โทรสาร 0 2143 9575

E-mail : help@nhrc.or.th   www : nhrc.or.th

สายด่วนร้องเรียน 1377 hotline 1377

ประมวลศัพท์และความรู้สิทธิมนุษยชน เล่ม 2
ศพัทส์ทิธมินษุยชนในกระบวนการยตุิธรรมและสิทธมินษุยชนศึกษา

ศพัทส์ทิธมินษุยชน
ในกระบวนการยุติธรรม
และสิทธิมนุษยชนศึกษา




