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ตามรัฐธรรมนูญ	 กฎหมาย	 กติกาและ

อนสุญัญาระหวา่งประเทศดา้นสทิธมินษุยชน 

ที่ประเทศไทยเป็นภาคี	 โดยตระหนักถึง 

สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่สัมพันธ์กับชีวิต

ของคนทุกคน	 และเล็งเห็นถึงความสํำาคัญ

ในการส่งเสริมให้เกิดความรู้ที่ เกี่ยวกับ 

สิทธิมนุษยชน

ปฏิทินแห่งความหวัง	 จากครรภ์

มารดาถงึเชงิตะกอน	:	สทิธมินษุยชนเลม่นี้

จะชว่ยอธบิายดว้ยภาษาทีเ่ขา้ใจงา่ยเกีย่วกบั

ความหมายของคํำาวา่	“สทิธมินษุยชน”	ความรู ้

หลักการเกี่ยวกับปฏิญญาสากลว่าด้วย 

สทิธมินษุยชน	ผา่นบทความปฏทินิแหง่ความหวงั 
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อ้ึงภากรณ์	 ที่สอดคล้องกับปฏิญญาสากล 

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน		



คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาติ

หวงัว่าสาระจากเอกสารฉบบันี	้จะเปน็ประโยชน ์

ในการสรา้งความรู	้ความเขา้ใจใหแ้กป่ระชาชน	

เจา้หนา้ทีข่องรฐั	เครอืขา่ย	ในการรว่มมอืกนั 
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และหลักการสิทธิมนุษยชนสากลย่ิงขึ้น

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เมษายน	๒๕๕๘



สารบัญ

	 ๖ อนุทินแห่งชีวิต
	 	จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน	
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 ๒๙ สิทธิมนุษยชน
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	๓๖	การร้องเรียน
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	๓๘	วิวาทะกรรมการสิทธิมนุษยชน
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๖
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๗

ปฏิทินแห่งความหวัง
จากครรภ์มารดา	
ถึงเชิงตะกอน
: สิทธิมนุษยชน
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๘

เมื่ อ ผมอยู่ ใ นคร รภ์ ข อ งแม่ 
ผมต้องการให้แม่รับประทานอาหาร 
ที่เป็นคุณประโยชน์	 และได้รับความ 
เอาใจใส	่และบรกิารอนัดใีนเรือ่งสวสัดภิาพ
ของแมแ่ละเดก็		ผมไมต่อ้งการมพีีน่อ้ง
มาก	อย่างที่พ่อแม่ผมมีอยู่	และแม่ต้อง
ไมม่ลูีกถี	่พอ่กบัแมจ่ะแต่งงานกนัอย่าง
ถูกกฎหมาย	หรือธรรมเนียมประเพณี
หรอืไม	่ไมส่ํำาคัญ	ผมต้องการใหแ้มผ่ม
กับตัวผม	 ได้รับประทานอาหารที่เป็น
คุณประโยชน์
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๙

	ผมต้องการไปโรงเรียน	 พี่สาว 
หรือน้องสาวผมก็ต้องการไปโรงเรียน 
จะได้มีความรู้หากินไปได้	 และจะได้รู้ 
คุณธรรมแห่งชีวิต	 ถ้าผมมีสติปัญญา
เรยีนรูข้ัน้สงูขึน้ไป	กใ็หม้โีอกาสเรยีนได ้
ไม่ว่าพ่อแม่ผมจะรวยหรือจน	 จะอยู่ 
ในเมือง	หรือชนบทแร้นแค้น	เมื่อออก
จากโรงเรยีนแลว้	ผมต้องการงานอาชีพ
ที่มีความหมาย	ทํำาให้ได้รับความพอใจ	
ว่าตนได้ทํำางานเป็นประโยชน์แก่สังคม
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๑๐

	 บ้านเมืองที่ผมอาศัยอยู่	จะต้องมีขื่อ
มีแป	 ไม่มีการข่มขู่กดขี่	 หรือประทุษร้าย
กัน
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๑๑

ป ร ะ เ ท ศ ข อ ง ผ ม ค ว ร จ ะ มี  
ความสัมพันธ์อันชอบธรรม	 และเป็น 
ประโยชน์กับโลกภายนอก	 ผมจะได้ 
มีโอกาสเรียนรู้ถึงความคิดและวิชาการ 
ของมนุษย์ทั้งโลก	และประเทศของผม 
จะไดม้โีอกาสรบัเงนิทนุจากต่างประเทศ 
มาใช้เปน็ประโยชนแ์กส่ว่นรวม	ผมตอ้งการ 
ให้ช าติ ของผมได้ ข ายผลิตผลแก่ 
ต่างประเทศ	ด้วยราคาอันเป็นธรรม
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๑๒

ในฐานะที่ผมเป็นชาวนาชาวไร่ 
ผมก็อยากมีที่ดินของผมพอสมควร 
สํำาหรบัทํำามาหากนิ	มช่ีองทาง	ไดกู้ยื้มเงนิ 
มาขยายงาน	 มีโอกาสรู้วิธีทํำากินแบบ
ใหม่	 ๆ	 มีตลาดดี	 และขายสินค้าได้
ราคายุติธรรม

ในฐานะทีผ่มเปน็กรรมกร	ผมก ็
ควรจะมหีุน้สว่น	มสีว่นในโรงงาน	บรษิทั	
ห้างร้านที่ผมทํำาอยู่
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ในฐานะที่ผมเป็นมนุษย์	 ผมก็
ต้องการอ่านหนังสือพิมพ์	 และหนังสือ
อ่ืน	 ๆ	 ที่ไม่แพงนัก	 มีวิทยุฟัง	 และ
โทรทัศน์ดู	โดยจะต้องไม่มีการรบกวน
จากการโฆษณามากนัก

๑๓
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๑๔

ผมต้องการสุขภาพอนามัยอันดี 
และรฐับาลจะต้องใหบ้รกิารปอ้งกนัโรค 
แก่ผมอย่างฟรี	 กับบริการการแพทย์
รกัษาพยาบาลอย่างถกู	อยา่งด	ีเจบ็ปว่ย	
เมื่อใด	หาหมอ	หาพยาบาล	ได้สะดวก
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ผมจํำาเป็นต้องมีเวลาว่าง	สํำาหรับ 
เพลิดเพลินกบัครอบครวั	มสีวนสาธารณะ 
ที่เขียวชอุ่ม	 สามารถมีบทบาท	 และ	
ชมศิลปะวรรณคดี	 นาฏศิลป์	 ดนตรี	
วัฒนธรรมต่ า ง	 ๆ	 เที่ ย วง าน วัด 
งานลอยกระทง	งานนกัขตัฤกษ	์งานกศุล 
อะไรกไ็ดพ้อสมควร	ผมตอ้งการอากาศ 
บริสุทธิ์สํำํำาหรับหายใจ	 น้ํำํำ าบริสุทธิ์ 
สํำาหรับดื่ม

๑๕
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๑๖

เรื่องอะไรที่ผมทํำาเองไม่ได้	หรือ
ได้แต่ไม่ดี	 ผมก็จะขอความร่วมมือ 
กบัเพือ่นฝงูในรปูสหกรณ	์หรอืสโมสร	
หรือ	สหภาพ	จะได้ช่วยซึ่งกันและกัน

เรื่ องที่ผมเรียกร้องข้ างต้นนี้ 
ผมไม่เรียกร้องเปล่า	ผมยินดีเสียภาษี
อากรให้ส่วนรวมตามอัตภาพ
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ผมต้องการโอกาส	 ที่มีส่ วน 
ในสังคมรอบตัวผม	ต้องการมีส่วนร่วม 
ในการวินจิฉยัถงึโชคชะตาทางการเมอืง 
เศรษฐกิจ	และสังคมของชาติ	เมียผม 
กต้็องการโอกาสตา่ง	ๆ 	เช่นเดยีวกบัผม 
และเราสองคนควรจะได้รับความรู้ 
และวิธีการวางแผนครอบครัว	 เมื่อแก่	
ผมและเมยีกค็วรไดป้ระโยชนต์อบแทน
จากการประกันสังคม	 ซึ่งผมได้จ่าย 
บํำารุงตลอดมา

๑๗
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๑๘

เมื่อจะตาย	 ก็ขออย่าให้ตาย 
อย่างโง	่ๆ 	อย่างบา้	ๆ 	คือ	ตายในสงคราม 
ที่คนอื่นก่อให้เกิดขึ้น	 หรือตายใน
สงครามกลางเมอืง	ตายเพราะอบุติัเหตุ
รถยนต	์ตายเพราะน้ํำา	หรอือากาศเปน็พษิ
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เมื่อตายแล้ว	 ยังมีทรัพย์สมบัติ
เหลอือยู่เกบ็ไว	้ใหเ้มยีผมพอใช้ในชีวิต 
ของเธอ		ถา้ลกูยังเลก็อยู่กเ็กบ็ไวเ้ล้ียงใหโ้ต 
แต่ลูกที่โตแล้วไม่ให้	 นอกนั้นรัฐบาล 
ควรเกบ็ไปหมด	จะไดใ้ช้เปน็ประโยชน์
ในการบํำารุงชีวิตของคนอื่น	 ๆ	 บ้าง 
ตายแล้วเผาผมเถิด	 อย่าฝัง	 คนอ่ืน 
จะไดม้ทีีด่นิอาศยัและทํำากนิ	และอยา่ทํำา
พิธีรีตองในงานศพให้วุ่นวายไป

๑๙
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๒๐

สิทธิมนุษยชน	 หมายถึงสิ่งจํำํำาเป็นที่
มนุษย์ทุกคนต้องได้รับในฐานะที่เป็นมนุษย์ 
เพื่อให้สามารถอยู่รอด	 ให้มีความมั่นคงในชีวิต	
และสามารถพัฒนาตนเอง	

ส ิทธิมน ุษ
ยชน

หมายถึงอ
ะไร

(Human
 righ

ts)
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สิทธิมนุษยชน	แบ่งเป็น
สิทธิติดตัว	เช่น  

สิทธิในร่างกายของตน	  
สิทธิในชีวิต

สิทธิติดตาม	 (สิทธิตามกฎหมาย) 
ในฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศนั้นๆ	 เช่น 
สทิธทิางการศกึษา	สทิธใินสขุภาพ	พระราชบญัญตั ิ
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาติ	พ.ศ. ๒๕๔๒ 
กํำาหนดไว้ว่า	สทิธมินษุยชน	คือ	ศกัดิศ์รคีวามเปน็ 
มนษุย	์สทิธ	ิเสรภีาพและความเสมอภาคของบคุคล
ที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	 หรือตามกฎหมายไทย
หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณี
ที่จะต้องปฏิบัติตาม

๒๑
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ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
คุณค่าความเปน็คน	โดยไมค่ํำานงึถงึฐานะ	

ตํำาแหน่งทางสังคม	เชื้อชาติ	ศาสนา	เพศ	อายุ	
ความเชื่อทางการเมือง

การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
การเหยียดหยาม	

การลดทอน	หรือการปฏิบัติ
ต่อคนเสมือนไม่ใช่คน	
หรือลดฐานะความเป็นคน
เป็นเพียงวัตถุ	สิ่งของ

๒๒

ปฏิญญาสาก
ล
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	 ๑.	ทกุคนมอีสิระ	และเราทกุคนควร 
จะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกัน

	 ๒.	ทุกคนมีความเสมอภาค	ไม่ว่าจะ
มีความแตกต่างกันในสีผิว	เพศ	ศาสนา	ภาษา	
เป็นต้น

	 ๓.	ทุกคนมีสิทธิในการดํำํำารงชีวิต 
ในการมีชีวิตอย่างอิสระและปลอดภัย

	 ๔.	ไม่มีใครมีสิทธิที่จะปฏิบัติต่อเรา
เย่ียงทาส	และเรากไ็มอ่าจจะทํำาใหผู้ใ้ดเปน็ทาส
ของเราเช่นกัน

๒๓

ปฏิญญาสาก
ล

ว่าด้วยสิทธิ
มนุษย

ชน
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	 ๕.	ไมม่ใีครมสีทิธทิีจ่ะทํำาอันตรายเรา	
หรือทรมานเรา

	 ๖.	ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการปฏบิตัิ
อย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมาย

	 ๗.	กฎหมายเป็นสิ่งเดียวกันสํำาหรับ 
ทุกคน	 กฎหมายต้องปฏิบัติกับเราทุกคน 
อย่างเท่าเทียมกัน

	 ๘.	ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะขอความช่วยเหลือ
ทางกฎหมาย	เมื่อสิทธิของพวกเขาถูกละเลย

	 ๙.	ไม่มีใครมีสิทธิที ่จะจํำาคุกเรา 
อย่างไม่เป็นธรรม	 หรือขับไล่เราออกไปจาก
ประเทศของเราเอง

	๑๐.	ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการพจิารณา
คดีอย่างเป็นธรรม	และเปิดเผย

	๑๑.	ทุกคนควรได้รับการสันนิษฐาน
ว่าบริสุทธิ์	จนกว่าจะมีการพิสูจน์ว่ามีความผิด

๒๔
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	๑๒.	ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะขอความช่วยเหลือ 
หากมใีครบางคนพยายามทํำารา้ยเรา	แต่จะไมม่ใีคร 
สามารถเขา้ไปในบา้นเรอืนของเรา	เปดิจดหมาย
เราอ่าน	 หรือรบกวนเราหรือครอบครัวโดยไม่มี
เหตุพอเพียง

	๑๓.	ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะเดนิทางไปไหน
มาไหนได้ตามต้องการ

	๑๔.	ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะไปยงัอกีประเทศ
หนึง่	แล้วขอความคุม้ครองหากจะมใีครตามรงัควาน	
หรือตกอยู่ในอันตราย

	๑๕.	ทุกคนมีสิทธิที่จะถือสัญชาติ 
ของประเทศหนึ่งๆ	 ไม่มีใครมีสิทธิที่จะยับยั้ง 
การเปลี่ยนสัญชาติของเราได้	ถ้าเราต้องการ

	๑๖.	ทกุคนมสีทิธใินการแตง่งาน	และ
มีครอบครัว

	๑๗.	ทุกคนมีสิทธิที่จะเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สิน

๒๕
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	๑๘.	ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะปฏบิตัศิาสนกจิ 
ของตนเอง	 และสามารถเปล่ียนศาสนาได้ 
หากต้องการ

	๑๙.	ทุกคนมีสิทธิที่จะพูดในสิ่งที่คิด	
และมีสิทธิที่จะให้และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

	๒๐.	ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะเขา้รว่มการประชมุ	
และสมาคมใดๆ	โดยสันติ

๒๖
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๒๗

	๒๑.	ทุกคนมีสิทธิที่จะช่วยเลือกและ
เข้าไปมีส่วนร่วมในรัฐบาลของตน

	๒๒.	ทกุคนมสีทิธใินการประกนัสงัคม	
และมีโอกาสพัฒนาทักษะของตน

	๒๓.	ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะทํำางานโดยไดร้บั
ค่าจา้งทีเ่ปน็ธรรม	ไดร้บัสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยั	
และได้เข้าร่วมกับสหภาพแรงงาน
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๑๐๒๘

	๒๔.	ทุกคนมีสิทธิที่จะพักผ่อนและมี
เวลาหย่อนใจ

	๒๕.	ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัมาตรฐาน
ความเปน็อยู่ทีพ่อเพยีง	และไดร้บัความชว่ยเหลอื
ทางการแพทย์ถ้าเจ็บป่วย

	๒๖.	ทุกคนมีสิทธิที่จะไปโรงเรียน	
	๒๗.	ทุกคนมีสิทธิที่ จะเข้ าร่ วมใน

วัฒนธรรมของชุมชน
	๒๘.	ทุกคนต้องเคารพใน	“ระเบียบ

สงัคม”	ซึง่เปน็สิง่จํำาเปน็ในการอํำานวยสทิธต่ิางๆ	
เหล่านี้ให้ได้

	๒๙.	ทุกคนต้องเคารพสิทธิของผู้อ่ืน	
ชุมชน	และทรัพย์สินสาธารณะ

	๓๐.	ไมม่ผีูใ้ดมสีทิธทิีจ่ะแบง่แยกสทิธิ
ใดๆ	ที่ปรากฏในปฏิญญาาฯ	ฉบับนี้ไปได้
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๒๙

สิทธิมนุษยชน
:สิ่งจํำาเป็นที่มนุษย์ทุกคนต้องได้รับ

ในฐานะที่เป็นมนุษย์

เพื่อให้สามารถอยู่รอด

ให้มีความมั่นคงในชีวิต

และสามารถพัฒนาตนเอง

๒๙
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๓๐

การจดัตัง้สถาบนัองค์การสทิธมินษุยชน
ระดบัชาตใินประเทศต่าง	ๆ 	มาจากการสนบัสนนุ
ขององคก์ารสหประชาชาติ	และมกัจะใชร้ปูแบบ
คณะกรรมการ	 (Commission)	 เป็นองค์กร 
ที่ทํำาหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชน	ภายใต้กฎหมาย
ที่มีสถานะแตกต่างกัน	กล่าวคือ

๑)	ประเทศที่จัดตั้ งคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชน	 อยู่บนพื้นฐานตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ	

๒)	ประเทศที่จัดตั้ งคณะกรรมการ 
สทิธมินษุยชน	อยู่บนพืน้ฐานตามพระราชบญัญตัิ

๓)	ประเทศที่จัดตั้ งคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชน	อยู่บนพื้นฐานตามกฎหมายของ
ฝ่ายบริหาร

แนวความคดิในการจดัต้ังคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศต่างๆ	 มีที่ 
มาจากหลักการปารสี	(The	Paris	Principles) 

หลักการ
ปารีส

(The Paris
 Princi

ples)
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ซีง่กํำาหนดขึน้จากการสมัมนาวา่ดว้ยสถาบนัแหง่ชาติ 
และท้องถิ่น	 เพื่ อสนับสนุนและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน	 ณ	 กรุงเจนีวา	 ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์และที่ประชุมมีความเห็น 
รว่มกนัถงึมาตรฐานขัน้ต่ํำาของสถาบนัสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติ	 จึงได้มีการกํำาหนดแนวทางของอํำานาจ 
และหนา้ทีข่องสถาบนัสทิธมินษุยชนแหง่ชาตขิึน้ 
เรยีกวา่	“หลักการปารสี	(The	Paris	Principles)” 
ซึ่งกํำาหนดแนวทางว่ารัฐควรจัดต้ังสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติที่เป็นอิสระเพื่อที่จะ

๑)	ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
๒)	แนะนํำารัฐบาลในเรื่องการปกป้อง 

คุ้มครอง	สิทธิมนุษยชน
๓)	ทบทวนกฎหมายสิทธิมนุษยชน
๔)	รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

ต่อสหประชาชาติ
๕)	รับและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์ 

จากสาธารณชน

๓๑

(The Paris
 Princi

ples)
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หลักการปารีส	 เป็นมาตรฐานสากล 
ที่จะทํำํำาให้สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ 
มปีระสทิธภิาพ	กลา่วคอื	สถาบนัสทิธมินษุยชน 
ระดับช า ติ ต้ อ งมี อ ง ค์ประกอบอย่ า งน้ อย 
๖	ประการ	คือ

๑)	มคีวามเปน็อสิระ	(Independence)	
ในการทํำางาน	 มีอํำานาจตัดสินใจโดยปราศจาก 
การแทรกแซงจากรัฐบาลและหน่วยงานใด 
ควรมีการเชื่อมโยงกับรัฐสภาหรือขึ้นต่อประมุข 
ของรฐั		มกีารบรหิารจดัการทีเ่ปน็เอกเทศ	มกีฎ 
ระเบยีบของตนเอง	ไดร้บังบประมาณอย่างเพยีงพอ 
แต่งตั้งและถอดถอนกรรมการและเจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติ ง านได้และต้องมีองค์ประกอบที่ 
หลากหลายและเป็นตัวแทนของกลุ่มต่างๆ 
ในสังคมอย่างแท้จริง

๓๒



33

๒)	ต้องกํำาหนดภาระหน้าที่อย่างชัดเจน 
และมอีํำานาจเพยีงพอ	(Defined	jurisdiction	and 
adequate	powers)	ในการสง่เสรมิและคุม้ครอง
สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
จัดตั้ งสถาบัน	 และตามข้อตกลง	 กติกา 
อนุสัญญาระหว่างประเทศ	 ที่สํำาคัญต้องได้รับ 
อํำานาจทางกฎหมายอย่างเพียงพอไม่ว่าในการ 
สอบสวนการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 การเรียก
เจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลมาให้ข้อเท็จจริง 
หรือข้อมูล	เป็นต้น

๓)	ต้องเป็นสถาบันที่บุคคลและคณะ 
บุ ค คลทุ กฝ่ า ย 	 ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย 
(Accessibility)	โดยมกีฎเกณฑ์และกระบวนการ 
ทํำางานที่ประชาชนสามารถติดต่อย่ืนคํำาร้องเรียน 
ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็	มสีํำานกังานสาขาทกุภมูภิาค
เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ได้ทั่วประเทศ

๔)	ต้ อ งยึ ดหลั กก า รคว ามร่ ว มมื อ	
(Cooperation)	กบัทกุฝา่ยตัง้แตส่หประชาชาติ	
สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคและระดับ 
ประเทศ	องคก์ารเอกชนหรอืองค์การทีม่ใิชข่องรฐั 
(Non–Governmental	Organizations-NGOs)	
ตลอดจนองค์การระหวา่งรฐับาล	(Intergovermental	
Organizations)	ทีม่หีนา้ทีส่ง่เสรมิและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนและกับหน่วยงานตุลาการ

๓๓
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๕)	ต้องยึดหลักประสิทธิภาพในเชิง 
ปฏิบัติการ	 (Operational	 efficiency) 
โดยการจดัหาทรพัยากรทีเ่พยีงพอ	วิธกีารทํำางาน 
ทีไ่มเ่ปน็แบบราชการ	(bureaucracy)	บคุลากร 
มี ค ว า ม คิ ดค ว า ม รู้ แ ล ะค ว า ม เ ข้ า ใ จ เ รื่ อ ง 
สิทธิมนุษยชน	าฯลาฯ

๖)	ต้ อ ง มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ 
(Accountab i l i ty)	 ทางด้ านกฎหมาย 
และด้ านการเงินต่อรัฐบาล	 และรัฐสภา 
โดยต้องเผยแพร่รายงานและให้สาธารณชน 
ตรวจสอบการทํำางานของสถาบันได้อย่างจริงจัง

๓๔
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การประชุมในครั้งนั้นส่งผลให้มีการ 
จัดต้ังสถาบันแห่งชาติขึ้นเป็นจํำานวนมากในช่วง 
ครสิตทศวรรษ	๑๙๙๐	และนอกจากหลักการ 
ปารสีแล้วยังมหีลกัการอืน่ๆ	ซึง่กํำาหนดใหแ้ตล่ะ 
ประเทศ	 มีสิทธิในการเลือกกรอบการทํำางาน 
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ของตนตามความเหมาะสมและความจํำาเป็นด้วย

http://www.nhrc.or.th/2012/wb/img_ 
ebook/E-Book_nhrc/Chapter%201/P_1 
(1.1-1.2)_new.pdf

๓๕
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¡ÒÃÃŒÍ§àÃÕÂ¹àÁ×èÍ¶Ù¡ÅÐàÁÔ´ÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹

ÃŒÍ§
àÃÕÂ¹
ÁÒÂÑ§

¼ÙŒ
ÃŒÍ§
àÃÕÂ¹

ÃŒÍ§
àÃÕÂ¹
â´Â
ÃÐºØ

• ª×èÍ ·ÕèÍÂÙ‹¢Í§¼ÙŒÃŒÍ§àÃÕÂ¹ËÃ×Í

 ¼ÙŒ·Ó¡ÒÃá·¹

 ·ÕèÊÒÁÒÃ¶µÔ´µ‹Í¡ÅÑºä´Œ

• ª×èÍ ·ÕèÍÂÙ‹ ºØ¤¤ÅËÃ×ÍË¹‹ÇÂ§Ò¹

 ·Õèà»š¹¼ÙŒÅÐàÁÔ´

• ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃ¡ÃÐ·ÓËÃ×Í

 àËµØ¡ÒÃ³�·ÕèÁÕ¡ÒÃÅÐàÁÔ´

ÇÔ¸Õ¡ÒÃÃŒÍ§àÃÕÂ¹
• ·Ò§¨´ËÁÒÂ
• ·Ò§â·ÃÈÑ¾·�
• ́ ŒÇÂµ¹àÍ§ ³ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹
 ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
 ÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹áË‹§ªÒµÔ
• ·Ò§â·ÃÊÒÃ
• Ê‹§¢ŒÍ¤ÇÒÁ
 ·Ò§Ê×èÍÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê� 
 (E-mail) 
 ËÃ×ÍÊ×èÍÍ×è¹æ

Ê¶Ò¹·ÕèµÔ´µ‹Í
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ชุดที่	๒)

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและ 
กรรมการอื่นอีกหกคน	มีวาระการดํำารงตํำาแหน่ง	
๖	 ปี	 นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ัง
และให้ดํำารงตํำาแหน่งได้เพียงวาระเดียว

๑.	นางอมรา	 พงศาพิชญ์
 ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒.	นายแท้จริง	 ศิริพานิช
 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๓.	นายนิรันดร์	 พิทักษ์วัชระ
 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๔.	นายปริญญา	 ศิริสารการ	
 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๕.	นายไพบูลย์	 วราหะไพฑูรย์
 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๖.	พลตํำา	รวจเอก	วันชัย	ศรีนวลนัด
 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๗.	นางวิสา	 เบ็ญจะมโน
 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ทั้ งนี้	 ต้ังแต่ วันที่	 ๒๕	 มิถุนายน	
พุทธศักราช	๒๕๕๒

๓๗



วิวาทะกรรมการสิทธิมนุษยชน

“ผู้มีอํำานาจต้องช่วยดูแลผู้ไร้อํำานาจ”
ศาสตราจารย์อมรา		พงศาพิชญ์

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

“รู้สิทธิ	รักสิทธิ	ไม่ละเมิดสิทธิ”
นายแพทย์แท้จริง		ศิริพานิช
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

“หลักสิทธิมนุษยชน	คือ	
หลักการสร้างความยุติธรรม

ในสังคมไทย”
นายแพทย์นิรันดร์		พิทักษ์วัชระ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๓๘



“สังคมมีสุข	เพราะเคารพสิทธิ”
นายปริญญา		ศิริสารการ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิ
เสรีภาพ	และความเสมอภาคของบุคคล	

เป็นคุณค่าในวิถีชีวิต
สิทธิมนุษยชนก็ต้องส่งเสริม	

ปกป้องและคุ้มครอง”
นายไพบูลย์		วราหะไพฑูรย์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

“มีชีวิต	มีสิทธิ”
นางวิสา		เบ็ญจะมโน

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

“สิทธิมนุษยชน	
เป็นสิทธิของความเป็นคน	

จึงต้องร่วมกันปกป้องและหวงแหน”
พลตํำารวจเอก	วันชัย		ศรีนวลนัด

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



คํำา	อธิบายความหมายของเครื่องหมาย

รูปทรงดอกบัว คือ	ความมีคุณธรรม	ความเอื้ออาทร

ระหว่างเพือ่นมนษุย์อนัเปน็จรยิวัตรอันดงีามของคนไทย

รูปคนล้อมเป็นวงกลม คือ	การสร้างพลังความร่วมมือ

กับทุกภาคส่วนสังคม	 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม 

สทิธมินษุยชนใหเ้ปน็สว่นสํำา	คัญในกระบวนการพฒันา 

ประเทศ

รูปมือ คือ	 การร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม

ทัง้ในระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ	ในการโอบอุม้ 

คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิ	 และเสรีภาพ	

ด้วยหลักแห่งความเสมอภาคและภราดรภาพ

สีนํำ้ํำาเงิน คือ	สขีองความเช่ือมัน่ของประชาชน	และทกุ

ภาคส่วนของสังคม

 คือ	 ความมุ่งมั่น	 อดทนในการทํำา	งาน

เพื่อประชาชน

 คือ	 ความสามัคคี	 และการประสานพลัง

อยา่งหนกัแนน่จากทกุภาคสว่นของสงัคม	เพือ่เสรมิสรา้ง 

วัฒนธรรม	สิทธิอื่น	ๆ	ในสังคมไทย


