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ความหมายของ	
“สิทธิมนุษยชน”	
(Human	Rights)

๕



ความเป็นมา
การสูร้บกนัในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี	๒	

ได้สร้างความหายนะท้ังต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ให้แก่ประชากรท่ัวโลก	 เกิดการกระท�าย�่ายี
ประชาชน	 การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์	 การละเมิด
สิทธิสตรีและเด็ก	 ถือเป็นการท�าลายศักดิ์ศรี
ของมนุษย์อย่างชัดแจ้ง	 เม่ือสงครามยุติลง
ในป‚	พ.ศ.	๒๔๘๘	(ค.ศ.๑๙๔๕)	ทุกฝ่าย
ได ้ตระหนัก ถึงความส� า คัญของ ศักดิ์ ศรี
ความเป็นมนษุย์และสทิธิมนษุยชน	และเห็นพ้อง
ต้องกนัว่าจะต้องแสวงหามาตรการท่ีเป็นรปูธรรม	
เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกต่อไป	
จงึร่วมกนัก่อต้ังองค์การสหประชาชาติ	(United	
Nations)	และมีการรับรอง

กฎบัตรสหประชาชาติ	(UN	Charter)	
ท่ีแสดงถงึความมุ่งม่ันของสหประชาชาติในการ
ท�าหน้าท่ีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	
อันเป็นส่วนส�าคัญต่อการรักษาสันติภาพ	
หลังจากนัน้ได้มีมติรบัรองปฏิญญาสากลว่าด้วย
สทิธิมนษุยชน	เม่ือวันท่ี	๑๐	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๑	
และถือเป็นหน้าท่ีของรัฐบาลท่ีเป็นสมาชิก
องค์การสหประชาชาติทุกประเทศท่ีจะสร้าง
หลักประกันในการเคารพสิทธิเสรีภาพท่ี
ปรากฏในปฏิญญาสากลนี	้เพือ่ให้สทิธิมนษุยชน
เป็นมาตรฐานร่วมกนั	ส�าหรบัการปฏิบัติต่อกนั
ของบุคคลทุกคน	 ท้ังในประเทศและระหว่าง
ประเทศ

๖



“สิทธิมนุษยชน” และ
“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”

(human	dignity)
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

ของสหประชาชาติให้การยอมรับศักดิ์ศรีของมนุษย ์
ท่ีมีมาแต่ก�าเนิด	 และสิทธิท่ีเท่าเทียมกัน 
และท่ีไม่อาจเพิกถอนได้	 อันเป็นพื้นฐาน 
แห่งอิสรภาพ	ความยุติธรรมและสนัติภาพ	และ 
ยังได้กล่าวถึงกฎบัตรสหประชาชาติที่ศรัทธา 
ในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน	ในศักดิ์ศรีและ 
ค่าของมนุษย์	 และในสิทธิท่ีเท่าเทียมกัน
ของบรรดาชายและหญิง	ดังนั้น	ปฏิญญาฯ	
จึงยืนยันว่า	 มนุษย์ท้ังปวงเกิดมามีอิสระ
และเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ	 ต่างมี
เหตุผลและมโนส�านึก	 จึงควรปฏิบัติต่อกัน
ฉันพี่น้อง	(ข้อ	๑)		

ค�าว่า	 “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”	
ปรากฏโดยตรงครั้งแรกในอารัมภบทของ
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสทิธิพลเมืองและ
สทิธิทางการเมือง	ค.ศ.	๑๙๖๖	ว่า	สทิธิดงักล่าว 
มาจากศักดิ์ศรีแต่ก�าเนิดของมนุษย์	 จึงอาจ 
กล่าวได้ว่า	ในช่วงเริม่แรก	ศักดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ 
เป็นบ่อเกิดแห่งสิทธิมนุษยชน	 และต่อมา	 
ค�าว่า	“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”	ถูกใช้และ 
เข้าใจในการอ้างถึงสิทธิท่ีบุคคลหนึ่งใด 
พึงได้รับการเคารพ	ได้รับการยอมรับคุณค่า
และการปฏิบัติที่เหมาะสม	

๗



หลักการส�าคัญของ
สิทธิมนุษยชน

(Human	Rights	
Principles)

หลักความเป็นสากลและไม่สามารถถ่ายโอน

กันได้	(Universal	and	inalienable)	

นอกจากการท่ีสทิธิมนษุยชนเป็นสทิธิ 

ของทุกคนท่ีพงึได้รบัเม่ือเกดิมาแล้ว	การเคารพ 

สิทธิมนุษยชนนั้นยังเป็นเรื่องท่ีถูกกล่าวถึง 

ในกฎหมายระหว่างประเทศด้านสทิธิมนษุยชน 

ทุกฉบับ	ซึ่งสะท้อนว่ารัฐต่าง	ๆ	ได้ยอมรับ

หลักการของการเคารพสิทธิมนุษยชน	ไม่ว่า 

จะมีระบบการปกครอง	เศรษฐกจิและสงัคม 

แบบใด	 และสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐาน 

บางประการได้รับการคุ้มครองอย่างไม่มีเงื่อนไข 

จากทุกรัฐ	สิทธิมนุษยชนจึงเป็นเรื่องที่เป็น

สากล	และไม่สามารถถูกพรากจากบุคคลได้	 

ยกเว้นในสถานการณ์ท่ีจ�าเพาะพิเศษและ

ต้องมีข้ันตอนด�าเนินการท่ีเหมาะสมตามที่

กฎหมายก�าหนด	เช่น	สทิธิในเสรภีาพของบุคคล 

อาจถูกจ�ากดัเม่ือบุคคลนัน้กระท�าผิดกฎหมาย

๘



หลักการพึ่งพาระหว่างสิทธิต่าง	ๆ	

และไม่สามารถแบ่งแยกได้	

(Interdependent	and	indivisible)

สิทธิมนุษยชนประเภทต่าง	 ๆ	 นั้น	

ไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้	 ไม่ว่า

จะเป็นสิทธิพลเมือง	 สิทธิทางการเมือง	

สิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 หรือสิทธิ

ทาง วัฒนธรรมเพราะสิท ธิล ้ วนมีความ

เกีย่วพนักนั	(interrelated)	และพึง่พากนั	

(interdependent)	ดงันัน้	การท่ีสทิธิหนึง่ใด

ได้รับการสนับสนุนให้ก้าวหน้ามากขึ้น	หรือ

ถูกละเมิด	 ย่อมมีผลกระทบต่อสิทธิอ่ืนด้วย

เช่นกนั	เช่น	การประกนัให้บุคคลมีสทิธิพลเมือง

และสทิธิทางการเมืองนัน้	รฐัจ�าเป็นต้องประกนั

สิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคมและวัฒนธรรม	

หรือในทางกลับกันด้วย

๙



หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ	

(Equal	and	non-discriminatory)	

การเลือกปฏิบัติ	หมายถึง	การเลือก

ท่ีจะปฏิบัติต่อบุคคลหรือกลุ่มหนึ่งใดให้เกิด

ความแตกต่าง	 กีดกัน	 ท�าให้ด้อยค่ากว่า	

เพราะความล�าเ อียง	 หรือมีอคติเพราะ

ความแตกต่างทางชาติพันธุ์	สีผิว	เพศ	ภาษา	

ความเชื่อ	ศาสนา	ความคิดเห็นทางการเมือง	

หรอืสถานะทางสงัคม	เป็นต้น	และการเลือก

ปฏิบัตินั้นน�ามาซึ่งความไม่เสมอภาค	 ท้ังท่ี

ทุกคนควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม

กันเม่ือเกิดมา	 และรัฐมีหน้าท่ีต้องป้องกัน

ให้นโยบายหรือการปฏิบัติส่งผลให้เกิดการ

เลือกปฏิบัติต่อบุคคลด้วย

๑๐



ปฏิญญาสากล 
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(Universal	Declaration	

of	Human	Rights)
ปฏิญญาฯ	 เป็นมาตรฐานที่ประเทศ

สมาชิกสหประชาชาติได้ร ่วมกันจัดท�าข้ึน

เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ

ประชาชนท่ัวโลก	ประกอบด้วยเนือ้หา	๓๐	ข้อ	 

แบ่งเป็น	๔	ส่วน	คือ	

ส่วนแรก	ข้อ	๑	และข้อ	๒	กล่าวถึง 

หลักการส�าคัญของสิทธิมนุษยชน	 มนุษย ์

มีสิทธิติดตัวมาแต่ก�าเนิด

ส่วนท่ีสอง	ข้อ	๓	ถึง	ข้อ	๒๑	กล่าวถึง 

สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	

ส่วนที่สาม	 ข้อ	๒๒	ถึง	 ข้อ	๒๗	

กล่าวถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ

วัฒนธรรม	

ส่วนท่ีสี	่ข้อ	๒๘	ถึง	ข้อ	๓๐	กล่าวถึง 

หน้าที่ของบุคคล	 สังคม	 และรัฐ	 ที่จะต้อง

สร้างหลักประกนัให้มีการคุ้มครองสทิธิตามท่ี 

ปรากฏในปฏิญญานี้

๑๑



ส่วนแรก	 กล่าวถึงหลักการส�าคัญของ 

สทิธิมนษุยชน	มนษุย์มีสทิธิติดตัวมาแต่ก�าเนดิ

๑ ทุกคนมีอิสระ	และเราทุกคนควร

จะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกัน

๒.	ทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพ	

โดยปราศจากการแบ่งแยก	 ไม่ว ่าจะมี 

ความแตกต่างกนัในสผิีว	เพศ	ศาสนา	ภาษา	ฯลฯ

๑๒



ส่วนที่สอง	กล่าวถึงสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง	

๓.	ทุกคนมีสิทธิในชีวิต	 มีเสรีภาพ	

และความมั่นคงปลอดภัย

๔.	ไม่มีใครมีสิทธิปฏิบัติหรือบังคับ

เราให้กระท�าเย่ียงทาส	 และเราก็ไม่อาจจะ

ท�าให้ผู้ใดเป็นทาสของเราได้เช่นกัน

๕.	ไม่มีใครมีสิทธิท่ีจะท�าอันตราย

หรือทรมานเรา

๖.	ทุกคนมีสทิธิท่ีจะได้รบัการยอมรบั

ทุกแห่งหนว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย	

๗.	เราทุกคนเท่าเทียมกันตามกฎหมาย

และมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย

อย่างเท่าเทียม

๘.	ทุกคนมีสิทธิท่ีจะได้รับการเยียวยา

จากศาลเมื่อถูกละเมิดสิทธิ

๙.	ไม่มีใครจะถูกจับกุม	 คุมขังได้

ตามอ�าเภอใจ	หรอืขับไล่เราออกไปจากประเทศ

ของเราเอง

๑๓
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๒) รฐัภาคทีีร่บัรองจะเคารพและประกนั
สิทธิของบุคคล การห้ามการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่า 
จะด้วยเหตุผลทาง เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา 
ศาสนา ความคดิเหน็ทางการเมอืง สญัชาติ สถานะ
ทางเศรษฐกจิ สงัคม ถ่ินกํำาเนดิ หรอืสภาพอืน่ใด 
โดยจะดํำาเนนิการใหเ้กดิผลในทางปฏบิตัภิายใน 
ประเทศ ประกันว่าบุคคลที่ถูกละเมิดจะได้รับ 
การเยียวยา ไม่ว่ าบุรุษหรือสตรีจะได้รับ 
สทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืงอย่างเทา่เทยีมกัน 
การลิดรอนสิทธิในสถานการณ์ฉุกเฉินและการ
ห้ามการตีความกติกาในอันที่จะไปจํำากัดสิทธิ
และเสรีภาพอ่ืนๆ

๑๖

๑๐.	ทุกคนมีสิทธิ ท่ีจะได ้รับการ

พิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมและเป�ดเผย

๑๑.	ทุกคนควรได้รับการสันนิษฐาน

ว่าบรสิทุธ์ิ	จนกว่าจะมีการพสิจูน์ว่ามีความผิด

๑๒.	ไม ่ มี ใคร มีสิท ธิ ท่ีจะละ เ มิด

ความเป็นส่วนตัวของเรา	 รวมถึงครอบครัว	

ที่พัก	และการติดต่อสื่อสารของเรา

๑๓.	ทุกคนมีสิทธิท่ีจะเดินทางไปไหน

มาไหนตามต้องการ

๑๔.	ทุกคนมีสิทธิท่ีจะขอพ�านักล้ีภัย

ไปยังอีกประเทศหนึ่ง	หากเกรงภัยอันตราย

ของการคุกคามต่อชีวิต

๑๕.	ทุกคนมีสิทธิท่ีจะได้รับสัญชาติ

ของประเทศหนึ่งใด	 และมีเสรีภาพท่ีจะ

เปล่ียนได้

๑๔



๑๖.	เม่ือถึงวัยอันควร	 ทุกคนมีสิทธิ

ท่ีจะแต่งงาน	 และมีครอบครัว	 อันเกิดจาก

ความพร้อมใจของทั้งสองฝ่าย

๑๗.	ทุกคนมีสิทธิท่ีจะเป็นเจ้าของ

ทรัพย์สิน

๑๘.	ทุกคนมีเสรีภาพท่ีจะมีศรัทธา

หรือนับถือศาสนาใด	 รวมถึงการแสดงออก

ในความเช่ือหรือศรัทธา

๑๙.	ทุกคนมีเสรภีาพในความคิดเห็น

และได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

๒๐.	ทุกคนมีสิทธิท่ีจะเข้าร่วมการชุมนุม

และสมาคมใด	ๆ	โดยสันติ

๒๑.	ทุกคนมีสิทธิ ท่ีจะมีส ่วนร ่วม

ในรัฐบาลของตน	และการเลือกต้ังโดยเสรี

๑๕



ส่วนที่สาม	กล่าวถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ	
สังคม	และวัฒนธรรม	

๒๒.	ทุกคน มีสิ ท ธิ ในการได ้ รั บ

การประกันทางสังคม

๒๓.	ทุกคนมีสิทธิท่ีจะเลือกท�างาน

ท่ีพอใจ	โดยได้รบัค่าจ้างท่ีเป็นธรรม	ปลอดภยั	

และสามารถเข้าร่วมในสหภาพแรงงานได้

๒๔.	ทุกคนมีสทิธิท่ีจะท�างานตามเวลา

ท่ีเหมาะสม	มีสทิธิพกัผ่อนและมีเวลาหย่อนใจ

๒๕.	ทุกคนมีสิทธิท่ีจะได้รับปัจจัย

ขั้นพื้นฐานอันจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต	

๒๖.	ทุกคนมีสิทธิจะได้รับการศึกษา

๒๗.	ทุกคน มีสิ ท ธิ ท่ี จ ะ เ ข ้ า ร ่ ว ม

วัฒนธรรมของชุมชน

๑๖



ส่วนที่สี่	กล่าวถึงหน้าที่ของบุคคล	สังคม	
และรัฐ	 

๒๘.	ทุกคนมีสทิธิท่ีจะอยู่ในสงัคมท่ีมี

กฎเกณ±์เอื้อต่อสิทธิต่าง	ๆ	ข้างต้น

๒๙.	ทุกคนมีหน้าท่ีต่อชุมชนท่ีเอ้ือให้

บุคคลเกิดการพัฒนาอย่างเสรีและเต็มตาม

ศักยภาพ	และอยู่ภายใต้ข้อจ�ากดั	เพยีงเท่าท่ีมี

ก�าหนดไว้ตามกฎหมายเท่านั้น

๓๐.	ไม ่ มีรัฐหรือผู ้ใดมีสิทธิ ท่ีจะ

แทรกแซงสิทธิ ท่ีปรากฏในปฏิญญาฯ	

ฉบับนี้ได้

๑๗
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สา ระสํำาคัญ
การกํำาหนดเจตจํำานงของตนเอง (right 

of self-determination)
รัฐภาคีที่ จะดํำํำ า เนินมาตรการต่างๆ 

อยา่งเหมาะสมตามลํำาดบัขัน้ นบัต้ังแตก่ารเคารพ 
คุ้มครอง สง่เสริม และทํำาใหเ้ปน็จริง อย่างเต็มที ่
ตามที่ทรัพยากรมีอยู่เพื่อให้มีความคืบหน้า 
โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ความเท่าเทียมกัน
ระหวา่งบรุษุและสตรใีนการไดร้บัสทิธ ิการจํำากดั 
สิทธิตามกติกา รวมทั้งการห้ามตีความใดๆ 
ในกติกาที่จะทํำํำาลายสิทธิหรือเสรีภาพตามที่ 
รับรองไว้ในกติกานี้

กลา่วถงึสาระของสทิธ ิไดแ้ก ่สทิธใินการ 
ทํำํำางานและมีเ ง่ือนไขการทํำางานที่ เหมาะสม 
เป็นธรรม สิทธิที่จะก่อต้ังสหภาพแรงงาน 
และสทิธทิีจ่ะหยุดงาน สทิธทิีจ่ะไดร้บัสวัสดกิาร
และการประกันด้านสังคม การคุ้มครองและ 
ช่วยเหลือครอบครัว สิทธิที่จะมีมาตรฐานชีวิต 
ที่ดีพอเพียง สิทธิที่จะมีสุขภาวะด้านกายและใจ 
ที่ ดีที่ สุ ดที่ เป็นไปได้ สิทธิ ในการศึกษา 
สิทธิในวัฒนธรรมและประโยชน์  
จากความก้าวหน้า  
ทางวิทยาศาสตร์

๒๐

กติกา/อนุสัญญา
ระหว่างประเทศ

สนธิสัญญาด ้ านสิท ธิมนุษยชน

มีลักษณะเป็นสนธิสญัญาพหุภาคี	ซึง่การเข้าเป็น

ภาคีของสนธิสญัญาก่อให้เกดิพนัธกรณท่ีีรฐั

ต้องปฏิบัติให้สอดคล้อง	ซึง่มีท้ังหมด	๙	ฉบับ	

ปัจจบัุนประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสนธิสญัญา

ด้านสิทธิมนุษยชนแล้ว	๗	ฉบับ

๑๘



(๑)	กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสทิธิทางการเมือง	(Inter-
national	Covenant	on	Civil	and	
Political	Rights:	ICCPR)

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเม่ือวันท่ี	

๒๙	ตุลาคม	๒๕๓๙	ทั้งนี้	มีผลบังคับใช ้

กบัประเทศไทย	เม่ือวันท่ี	๒๙	มกราคม	๒๕๔๐

สาระส�าคัญ	
๑.	ก�าหนดสทิธิในการก�าหนดเจตจ�านง 

ของตนเอง	(right	of	self-determination)

๒.	รัฐภาคีท่ีรับรองจะเคารพและ

ประกันสิทธิของบุคคล	การห้ามเลือกปฏิบัติ

ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางเชือ้ชาติ	 สีผิว	 เพศ	

ภาษา	 ศาสนา	 ความคิดเห็นทางการเมือง	 

สญัชาติ	สถานะทางเศรษฐกจิ	สงัคม	ถิน่ก�าเนดิ	 

หรอืสภาพอ่ืนใด	โดยจะด�าเนนิการให้เกดิผล 

ในทางปฏิบัติภายในประเทศ	 ประกันว่า 

บุคคลท่ีถูกละเมิดจะได ้รับการเยียวยา	 

ไม่ว่าบุรุษหรือสตรีจะได้รับสิทธิพลเมือง 

และสิทธิทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกัน	 

การลิดรอนสิทธิในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

และการห้ามการตีความกติกาอันท่ีจะไปจ�ากดั

สิทธิและเสรีภาพอ่ืน	ๆ	

๑๙



๓.	สิทธิในส่วนท่ีเป็นสิทธิพลเมือง

และสิทธิทางการเมือง	ได้แก่	สิทธิในการมี

ชีวิตอยู่	เสรีภาพจากการถูกทรมาน	การห้าม

บุคคลมิให้ตกอยู่ในภาวะเยี่ยงทาส	การห้าม

บุคคลมิให้ถูกจบักมุตามอ�าเภอใจ	การปฏิบัติ

ต่อผู้ถูกลิดรอนเสรีภาพอย่างมีมนุษยธรรม	

การห้ามบุคคลถูกจ�าคุกด้วยเหตุท่ีไม่สามารถ

ช�าระหนีต้ามสญัญาได้	เสรภีาพในการโยกย้าย

ถ่ินฐาน	 ความเสมอภาคของบุคคลภายใต้

กฎหมาย	การห้ามแทรกแซงความเป็นส่วนตัว	

การคุ้มครองเสรีภาพทางความคิด	 เสรีภาพ

ในการแสดงออก	 การห้ามโฆษณาชวนเช่ือ

เพือ่การสงครามหรอืก่อให้เกดิความเกลียดชัง

ทางเช้ือชาติ	 สิทธิท่ีจะชุมนุมอย่างสันติ	

การรวมกนัเป็นสมาคม	สทิธิในการมีครอบครวั	

การคุ้มครองเดก็	และการท่ีพลเมืองของทุกคน

มีสิทธิท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ	

การรับรองว่าบุคคลท้ังปวงเสมอภาคกัน

ในทางกฎหมายและได้รับการคุ ้มครอง

อย่างเท่าเทียม	การรบัรองสทิธิของชนกลุ่มน้อย	

ในเรือ่งชาติพนัธ์ุ	ศาสนา	และภาษา	ภายในรฐั

๒๐



(๒)	กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม	
(International	Covenant	on	Economic,	
Social	and	Cultural	Rights:	ICESCR)

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเม่ือวันท่ี	

๕	 กันยายน	 ๒๕๔๒	 มีผลบังคับใช้กับ

ประเทศไทย	เมื่อวันที่	๕	ธันวาคม	๒๕๔๒

สาระส�าคัญ
๑.	ก�าหนดสทิธิในการก�าหนดเจตจ�านง

ของตนเอง	(right	of	self-determination)

๒.	รฐัภาคีท่ีจะด�าเนนิมาตรการต่าง	ๆ 	

อย่างเหมาะสมตามล�าดบัข้ัน	นบัต้ังแต่การเคารพ

คุ้มครอง	ส่งเสรมิและท�าให้เป็นจรงิอย่างเต็มท่ี

ตามที่ทรัพยากรมีอยู่	 เพื่อให้มีความคืบหน้า

โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ	 เท่าเทียมกัน

ระหว่างบุรษุและสตรใีนการได้รบัสทิธิ	รวมท้ัง

การห้ามตีความใด	ๆ 	ในกติกาท่ีจะท�าลายสทิธิ

หรือเสรีภาพตามที่รับรองไว้ในกติกานี้	

๒๑



๓.	สิท ธิในส ่ วน ท่ี เป ็นสิท ธิทาง

เศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม	 ได้แก่	

สิทธิในการท�างานและมีเงื่อนไขการท�างาน

ท่ีเหมาะสม	 เป็นธรรม	 สิทธิท่ีจะก่อต้ัง

สหภาพแรงงานและสิทธิที่จะหยุดงาน	สิทธิ

ท่ี จ ะได ้ รั บส วัสดิ ก ารและการประกัน

ด้านสังคม	 การคุ้มครอง	 และช่วยเหลือ

ครอบครัว	 สิทธิท่ีจะมีมาตรฐานชีวิตท่ีดี

เพียงพอ	สิทธิที่จะมีสุขภาวะด้านกายและใจ

ท่ีดท่ีีสดุท่ีเป็นไปได้	สทิธิในการศึกษา	สทิธิ

ในวัฒนธรรมและประโยชน์จากความก้าวหน้า

ทางวิทยาศาสตร์

๒๒



(๓)	อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรใีนทุกรปูแบบ	(Convention 
on	the	Elimination	of	All	Forms	of	 
Discrimination	 Against	 Women:	
CEDAW)

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเม่ือวันท่ี	

๙	 สิงหาคม	 ๒๕๒๘	 มีผลบังคับใช้กับ

ประเทศไทยเม่ือวันท่ี	๘	กนัยายน	๒๕๒๘

สาระส�าคัญ	
๑.	การก�าหนดค�าจ�ากดัความของค�าว่า	 

“การเลือกปฏิบัติต่อสตร”ี	หมายถึง	การแบ่งแยก	 

การกีดกัน	หรือการจ�ากัดใด	ๆ	เพราะเหตุ

แห่งเพศ	 ซึ่งมีผลหรือความมุ่งหมายท่ีจะ

ท�าลาย	 ท�าให้เสื่อมเสียในการได้มาหรือใช้

สิทธิของสตรี	 การก�าหนดมาตรการเร่งด่วน

ช่ัวคราวเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันระหว่าง

บุรุษและสตรีอย่างแท้จริง	ทั้งนี้	การก�าหนด

มาตรการดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นการเลือก

ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศ	

นอกจากนี	้ยังมีการกล่าวถึงการปรบัรปูแบบ

ทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อให้เอ้ือต่อการ 

ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี	และการปราบปราม 

การลักลอบค้าและแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ

๒๓



๒.	ความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษ

และสตรีในด้านการเมืองและการด�ารงชีวิต	

ท้ังในระดับประเทศและระหว่างประเทศ	

เช่น	สิทธิในการเลือกต้ัง	การสนับสนุนให้

ด�ารงต�าแหน่งท่ีส�าคัญ	 ความเท่าเทียมกัน

ในกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ	และการศึกษา

๓.	กล ่ าวถึงสิทธิ ท่ีสตรีพึงได ้รับ

ในทางเศรษฐกจิ	ความเท่าเทียมในด้านสทิธิ

และโอกาส	 เช่น	 การจ้างงาน	 การป้องกัน

ความรนุแรงต่อสตร	ีการเข้าถึงบรกิารด้านสขุภาพ

เสรีภาพในด้านการเงินและความม่ันคง

ด้านสังคม	 และการให้ความส�าคัญแก่สตรี

ในชนบทและแรงงานสตร	ีความเท่าเทียมกนั

ด้านกฎหมายระหว่างบุรษุและสตร	ีโดยเฉพาะ

กฎหมายครอบครัวและกฎหมายแพ่ง

๒๔



(๔)	อ นุ สั ญญ า ว ่ า ด ้ ว ย ก า ร ข จั ด 
การเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรปูแบบ	 
(Convention	on	the	Elimination	of	 
All	Forms	of	Racial	Discrimination:	 
CERD)

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี	 เม่ือวันท่ี	 
๒๘	มกราคม	๒๕๔๖	มีผลบังคับใช้กับ 
ประเทศไทย	เม่ือวันท่ี	๒๗	กมุภาพนัธ์	๒๕๔๖

สาระส�าคัญ
การก�าหนดนิยาม	“การเลือกปฏิบัติ

ทางเช้ือชาติ”	หมายถงึ	การจ�าแนก	การกดีกนั	 
การจ�ากัด	หรือการเอ้ืออ�านวยพิเศษ	เพราะ
เชื้อชาติ	สีผิว	เชื้อสาย	หรือชาติก�าเนิด	หรือ
เผ่าพันธุ์	โดยไม่รวมถึงการปฏิบัติที่แตกต่าง	 
ระหว ่างบุคคลท่ีเป ็นพลเมืองและไม่ใช ่
พลเมือง	นโยบายของรัฐภาคีและการด�าเนิน
มาตรการเพือ่ขจดัการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ
ในทุกรปูแบบ	เช่น	การห้ามโฆษณาชวนเช่ือ	
การประกันสิทธิอันเท่าเทียมกันของบุคคล
ภายใต้กฎหมายท้ังด้านสิทธิพลเมือง	 สิทธิ
ทางการเมือง	สิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคมและ
วัฒนธรรม	 การเยียวยาเม่ือถูกละเมิด	 การ
ให้ความส�าคัญด้านมาตรการในการศึกษา
วัฒนธรรมและข้อมูลเพือ่ขจดัการเลือกปฏิบัติ
ทางเชื้อชาติ

๒๕
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สาระสํำาคัญ
๑. สิทธิของความเท่าเทียมและการ 

ไม่เลือกปฏิบัติในการดํำารงชีวิต
๒. สทิธไิด้รับการยอมรบัในความสามารถ 

ตามกฎหมายพ้ืนฐาน เสรีภาพจากการใช้ 
ความรุนแรงและการล่วงละเมิด   

๓. สิทธิที่จะได้รับการเคารพต่อศักดิ์ศรี 
ทางร่างกายและจิตใจ เสรีภาพในการแสดง 
ความคิดเห็น มีส่วนร่วมทางการเมืองและทาง
วัฒนธรรม นันทนาการต่างๆ

๔. สทิธด้ิานสขุภาพ การศกึษา การทํำางาน 
และสิทธิในการสร้างครอบครัวที่เป็นมาตรฐาน

๒๘

(๕)	อนสุญัญาว่าด้วยสทิธิเดก็	(Convention	
on	the	Rights	of	the	Child:	CRC)

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี	 เม่ือวันท่ี	

๑๒	กุมภาพันธ์	๒๕๓๕		มีผลบังคับใช้กับ

ประเทศไทย	เม่ือวันท่ี	๒๖	เมษายน	๒๕๓๕

สาระส�าคัญ
หลักการพื้นฐาน	๔	ประการ	ได้แก่

๑.	การห้ามเลือกปฏิบัติต่อเด็ก	 และ

การให้ความส�าคัญอย่างเท่าเทียมกนั

๒.	การค�านงึถึงประโยชน์สงูสดุของเดก็

เป็นอันดับแรก

๓.	การมีชีวิตรอดและได้รบัการพฒันา

ทางด้านจิตใจ	อารมณ์	สังคม

๔.	ก าร มีส ่ วนร ่ ว มในการแสดง

ความคิดเห็นของเด็ก

สิทธิขั้นพื้นฐาน

๑.	สิทธิในการมีชีวิต	การอยู่รอด

๒.	สิทธิท่ีได้รับการพัฒนาทางด้าน

จิตใจ	อารมณ์	สังคม

๓.	สทิธิท่ีจะได้รบัการปกป้องคุ้มครอง

๔.	สิทธิการมีส่วนร่วม

๒๖



(๖)	อนุสัญญาว ่ าด ้ วยการต ่อต ้ าน 
การทรมานและการกระท�าอ่ืน	ๆ 	ท่ีโหดร้าย	 
ไร ้มนุษยธรรม	 หรือท่ีย�่ า ยี ศักดิ์ศร	ี 
(Convention	Against	Torture	and	
other	Cruel,	Inhuman	or	Degrading	 
Treatment	or	Punishment:	CAT)	

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี	 เม่ือวันท่ี	 
๒	 ตุลาคม	 ๒๕๕๐	 มีผลบังคับใช้กับ
ประเทศไทย	เม่ือวันท่ี	๑	พฤศจกิายน	๒๕๕๐

สาระส�าคัญ
๑.	การก�าหนดนิยาม	 “การทรมาน”	

หมายถึง	 การกระท�าใดก็ตาม	 โดยเจตนา 
ท่ีท�าให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมาน 
อย่างสาหัส	 ไม่ว่าทางกายหรือทางจิตใจ 
ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือบุคคลท่ีสาม	 
เพื่อความมุ่งประสงค์ท่ีจะให้ได้มาซึ่งข้อมูล 
หรอืค�าสารภาพจากบุคคลนัน้	รวมท้ังการลงโทษ	 
ขู่เข็ญบุคคล/บุคคลท่ีสามท่ีเป็นผู้ต้องสงสัย	
โดยมุ่งเน้นไปท่ีการกระท�าหรือโดยความ
ยินยอมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือบุคคลอ่ืน
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งทางการ	รวมทั้ง
ค�าสัง่การของผู้บังคับบัญชาระดบัสงู	โดยให้ 
การทรมานเป็นการกระท�าท่ีผิดกฎหมาย	 
แม้ในยามสถานการณ์ฉุกเฉินหรอืภาวะสงคราม	

๒๗



๒.	ให้รวมถึงการห้ามการส่งผู้ล้ีภัย	

และบุคคลอ่ืน	ๆ 	กลับประเทศในฐานะผู้ร้าย

ข้ามแดน	หากมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าบุคคลนัน้

จะต้องถูกส่งกลับไปทรมาน

๓.	ก า ร ก� า ห น ด ใ ห ้ มี ม า ต ร ก า ร

การป้องกัน	แก้ไขปัญหา	และเยียวยาเหยื่อ	

ท้ังในด้านกฎหมาย	 การฝƒกอบรม	 กลไก

การคุ้มครองสทิธิมนษุยชน	ด้านกระบวนการ

ยุติธรรม	 และให้มีการเยียวยาเหยื่อที่ได้รับ

ผลกระทบ

๒๘



(๗)	อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ	
(Convention	on	the	Rights	of	the	
Persons	with	Disabilities:	CRPD)

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี	 เม่ือวันท่ี	

๒๙	กรกฎาคม	๒๕๕๑	มีผลบังคับใช้กับ 

ประเทศไทย	เม่ือวันท่ี	๒๘	สงิหาคม	๒๕๕๑

สาระส�าคัญ
๑.	การก� าหนดหลักการพื้ นฐาน	

เช่น	 การเคารพในศักดิ์ศรีท่ีมีมาแต่ก�าเนิด	 

ความสามารถท่ีจะด�ารงชีวิตได้อย่างเป็นอิสระ

ในชุมชน	เสรภีาพในการเลือกและตัดสนิใจ

ด้วยตนเอง	การมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่และ 

มีประสทิธิภาพในสงัคม	การเคารพความแตกต่าง	 

ความเท่าเทียมของโอกาส	 ความเท่าเทียม 

ระหว่างบุรษุและสตร	ีความสามารถในการพฒันา 

ของเด็กพิการและการรักษาอัตลักษณ์	ฯลฯ

๒.	หลักในการมีส่วนร่วมและสิทธิ 

ของความเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบัติ

ต่อสตรีพิการ	 เด็กพิการ	 และการสร้าง 

ความตระหนักเกี่ยวกับคนพิการในสังคม

๒๙
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สาระสํำาคัญ
• สาระสํำํำาคัญการทรมาน หมายถึง

การกระทํำาใดก็ตามโดยเจตนาที่ทํำาให้เกิด 
ความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างสาหัส 
ไม่ ว่ าทางกายหรือทางจิตใจต่อบุคคลใด 
บุคคลหนึ่ง กํำาหนดให้การทรมานเป็นความผิด 
ที่ลงโทษได้ตามกฎหมายอาญา เขตอํำานาจ 
ที่ เป็นสากลเกี่ ยวกับความผิดการทรมาน 
และหลักการส่ งผู้ ร้ ายข้ ามแดนเพื่ อความ 
มุ่ ง ป ร ะส ง ค์ที่ จ ะ ให้ ไ ด้ ม า ซ่ึ ง ข้ อ สน เทศ 
หรือคํำาสารภาพจากบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม 
การลงโทษบุคคลน้ัน สํำํำ าหรับการกระทํำํำ า 
ซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สามกระทํำํำาหรือถูก 
สงสัยว่าได้กระทํำา

๓๒

๓.	การก�าหนดมาตรฐานการคุ้มครอง

สทิธิคนพกิาร	ท้ังในด้านสทิธิพลเมือง	วัฒนธรรม	

เศรษฐกิจ	 การเมือง	 สังคม	 บนพื้นฐาน

ของการให้มีส ่วนร ่วม	 ความเสมอภาค	

และการไม่เลือกปฏิบัติ	 อาทิ	 การจ้างงาน	

สิทธิในสุขภาพ	 การศึกษา	 เสรีภาพใน

การแสดงออก	 เสรีภาพในการย้ายถ่ินฐาน	

เสรภีาพจากการถูกทรมาน	สทิธิในการสร้าง

ครอบครัว	 ฯลฯ	 ตลอดจนการเอ้ืออ�านวย

ความสะดวกให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิและ

ใช้ประโยชน์	 โดยการปรับสภาพแวดล้อม

และสิ่งอ�านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ	

(Accessibility)	 การจัดให้มีเทคโนโลยี

สิง่อ�านวยความสะดวก	(Assistive	Technology) 

และการอ�านวยความสะดวกอย่างสมเหตุสมผล	

(Reasonable	Accommodation)

๓๐



ประเภท
สิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน
อาจแบ่งได้เป็น	๕	ด้าน	ดังนี้

๑.	สิทธิพลเมือง	ได้แก่	สิทธิในชีวิต

และร่างกาย	สิทธิที่จะไม่ถูกทรมาน	ไม่ถูก

ท�าร้ายร่างกาย	 สิทธิในการได้รับสัญชาติ	

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	 สิทธิในการ

เคล่ือนย้ายถิ่นฐาน	 เสรีภาพในการเช่ือถือ

และปฏิบัติตามความเช่ือ	ฯลฯ

๒.	สิทธิทางการเมือง	 ได้แก่	 สิทธิ

และเสรภีาพในความเช่ือทางการเมือง	ในการ

แสดงความคิดเห็น	การชุมนุม	การรวมตัวกัน

เป็นสมาคมและการด�าเนินการทางการเมือง	

การตีพิมพ ์โฆษณาและการมีส ่วนร ่วม

ทางการเมือง	ฯลฯ

๓๑
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สิทธิมนุษยชน 
อาจแบ่งได้เป็น
สิทธิด้านต่างๆ

สิทธิมนุษยชน
อาจแบ่งได้เป็นสิทธิด้านต่างๆ

๕ ด้าน ดังนี้

๑. สทิธพิลเมอืง คํำาวา่ “พลเมือง” หมายถงึ
ประชาชนที่มาอยู่ร่วมกันในสังคมโดยมีสัญญา
ประชาคมร่วมกนัวา่ ผูไ้ด้รบัเลือกไปเปน็รฐับาล
มหีนา้ทีต่อ้งบรหิารประเทศเพือ่ประโยชนป์ระชาชน 
และปกปอ้งคุ้มครองพลเมอืงเก่ียวกับสิทธใินชวิีต 
สิทธิที่จะไม่ถูกทรมาน ไม่ถูกทํำาร้ายร่างกาย 
สิทธิในการได้รับสัญชาติ สิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม สิทธิในการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน 

๒. สิทธิทางการเมือง คือ สิทธิในการ
ลงคะแนนเสียง สิทธิเสรีภาพในความเชื่อ 
ทางการเมือง การนับถือศาสนา สิทธิเสรีภาพ 
ในการแสดงความเห็น ในการชุมนุม ในการ 
รวมตัวกันเป็นสมาคม และการดํำํำาเนินการ 

๓๔

๓.	สิทธิทางเศรษฐกิจ	 ได้แก่	 สิทธ ิ

ในการท�างาน	การประกอบอาชีพ	สทิธิในการ 

ได้รับค่าจ้างและราคาผลผลิตท่ีเป็นธรรม	 

สทิธิในการได้รบัการจดัสถานท่ีให้ประกอบอาชีพ	 

เช่น	ลานค้า	หรอืตลาดนดั	สทิธิในการได้รบั 

การคุ ้มครองจากการแข ่งขันทางการค ้า 

ท่ีเป็นธรรม	สทิธิในการได้รบัหลักประกนัการมี 

มาตรฐานชีวิตอย่างพอเพียง	 สิทธิในการมี

ท่ีอยู่อาศัย	 และการมีอาหารกินอย่างเต็มอ่ิม	

โดยรัฐบาลต้องดูแลไม่ให้อดอยาก	 ยากจน

ข้นแค้น

๔.	สทิธิทางสงัคม	ได้แก่	สทิธิในการ 

ได้รับการประกันสุขภาพ	ได้รับเงินบ�าเหน็จ

บ�านาญ	เล้ียงตัวเองเม่ือชรา	สทิธิในการเลือก 

คู่ครอง	 สิทธิในการรับการรักษาพยาบาล

และการซื้อยาราคาถูก	 สิทธิของแม่ลูกอ่อน

ในการได้รับสวัสดิการ	สิทธิของเด็ก	ผู้หญิง	

และคนพิการ	 สิทธิท่ีจะไม่ถูกเลือกปฏิบัติ

อันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านความเช่ือ

ทางการเมือง	 ศาสนา	 เชื้อชาติ	 อายุ	 เพศ	

และสีผิว

๓๒



๕.	สิทธิทางวัฒนธรรม	 ได้แก่	 สิทธิ

ในการได้รับการศึกษา	สิทธิในการแต่งกาย

ตามความเช่ือ	 หรือตามความต้องการ	 สิทธิ

ในการปฏิบัติตามประเพณีและความเช่ือ	

สิทธิในการมีสถานท่ีสาธารณะเพื่อพักผ่อนใจ	

สทิธิในการมีศูนย์ศิลปวัฒนธรรม	การบันเทิง

และกีÌา	

อย่างไรก็ดี	 สิทธิทั้ง	 ๕	 ด้านต่างมี

ความเช่ือมโยงกนั	และไม่อาจแบ่งออกจากกนั

ได้อย่างเด็ดขาด	 และสิทธิของบุคคลต่างก็

ประกอบด้วยสิทธิด้านต่าง	 ๆ	 ท่ีจะท�าให้

บุคคลนั้นสามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

และความเท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน	 เช่น	 สิทธิ

ของคนพิการ	 สิทธิของสตรี	 สิทธิแรงงาน

ย้ายถิ่น	เป็นต้นย้ายถิ่น	เป็นต้น

๓๓



สิทธิมนุษยชน
รอบตัว

สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องท่ีจับต้องได ้
และใกล ้ ตัว เราทุกคน	 ตลอดจนเป ็น 
พื้นฐานส�าคัญประการหนึ่งของการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยและการสร้างความเป็นธรรม 
ในสังคม	 ทุกคนจึงควรท่ีจะได้รับสิทธิและ
เสรีภาพพื้นฐานอย่างเสมอภาคกัน	 เพื่อให ้
เรามีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิศ์ร	ีรวมท้ัง	ได้รบัโอกาส 
ในการพฒันาตัวเองอย่างเต็มศักยภาพ	ตลอดจน	 
เรียนรู้เพื่อไม่ให้ใครมาละเมิดสิทธิของเรา	
และไม่ไปละเมิดสิทธิของใคร

อย่างไรก็ตาม	 แม้ประเทศไทยจะมี
พนัธกรณรีะหว่างประเทศด้านสทิธิมนษุยชน
ตามสนธิสัญญาต่าง	ๆ 	แต่ประเทศไทยก็ยัง
มีปัญหาท่ีเกิดจากการขาดการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้ประชาชนมีโอกาส 
รู้ถึงสิทธิหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ี	 ในท่ีนี้
จะขอยกตัวอย่างสิทธิมนุษยชนบางประการ 
ที่พบเจอในชีวิตประจ�าวันบ่อยครั้ง	เพื่อที่จะ 
ปกป้องผลประโยชน์ของตนและไม่ละเมิด
สิทธิของผู้อ่ืน	

๓๔



สิทธิในชีวิตและร่างกาย	
เราต้องสามารถมีชีวิตอยู่ได้และได้รับ 

การคุ้มครองให้ปลอดภยั	ได้รบัการตอบสนอง 

ตามความต้องการข้ันพืน้ฐานของชีวิต	เราทุกคน 

ควรปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยการให้ความส�าคัญ	

ให้โอกาส	และให้ความช่วยเหลือตามสมควร	 

เพื่อให้ทุกชีวิตมีความเท่าเทียมกันมากท่ีสุด	

เพราะทุกชีวิตล้วนมีคุณค่าด้วยกันท้ังสิ้น	 

โดยเฉพาะบุคคลท่ีต้องการความช่วยเหลือ 

เพือ่การด�ารงชีวิตอยู่เป็นพเิศษ	เช่น	คนพกิาร	 

ผู้สูงอายุ	ฯลฯ	

สิทธิในความเชื่อ	การพูด	 
และการแสดงความคิดเห็น

ความคิดและความเช่ือของแต่ละบุคคล

มีความหลากหลาย	แตกต่างกนัไปตามสภาพ

ทางสังคม	เศรษฐกิจ	การเมือง	และสภาพ

แวดล้อมทางกายภาพ	 จึงเป็นเรื่องยากมาก 

ท่ีจะท�าให ้ ทุกคนมีความคิด	 ความเ ช่ือ 

ไปในทางเดียวกันซึ่งการรับฟังความคิดเห็น 

ท่ีแตกต่างก็เป็นสิ่งท่ีส�าคัญในการพัฒนาปัจเจก 

และสังคม	ทั้งนี้	การใช้เสรีภาพในความเชื่อ	 

การพูด	 หรือการแสดงความคิดเห็นนั้น 

จะต้องไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย 

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนด้วย

๓๕



สิทธิในทรัพย์สินและเสรีภาพ
ในการประกอบอาชีพ

การได้มาซึ่งทรัพย์สินและรายได้

ส่วนใหญ่ของคนเรามาจากการท�ามาหากิน	

รฐัจะต้องเคารพ	ค�า้ประกนัเสรภีาพประการนี้	

โดยการอนญุาต	ส่งเสรมิ	และอ�านวยความสะดวก	

รวมท้ังสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน

อย่างท่ัวถึง	 และท่ีส�าคัญรัฐจะต้องส่งเสริม

ให้ประชาชนประกอบอาชีพโดยสะดวก

สิทธิทางการศึกษา
เรามีสิทธิท่ีจะเรียนรู้และศึกษา	 ซึ่ง

เป็นสิทธิท่ีจะท�าให้คนเราได้มีวิชาความรู ้	

ความคิด	 สติปัญญา	 ความสามารถในการ

ประกอบอาชีพและมีทางเลือกในการด�ารงชีวิต

ทางสังคมมากข้ึนและมีความสอดคล้องกับ

สภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละกลุ่ม	

๓๖



สิทธิในข้อมูลข่าวสาร
เราทุกคนมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารของราชการ	มีสทิธิในการค้นหา	เข้าถงึ	 

ส่งต่อข้อมูลและความคิดต่าง	ๆ	นอกจากนั้น 

เรายังสามารถเผยแพร่และสร้างสรรค์งาน

จากการปรับเปล่ียนงานต้นฉบับของผู้อ่ืน	

แต่สิทธิดังกล่าวต้องพิจารณาควบคู่กับสิทธิ

ของผู้ผลิตงานต้นฉบับท่ีจะได้รบัการคุ้มครอง

ลิขสิทธิ์	

สิทธิในความเป็นส่วนตัว	
สิทธิของบุคคลท่ีจะอยู ่ตามล�าพัง 

โดยปราศจากการรบกวนหรอืสอดแทรกจากผู้อ่ืน 

ท่ีท�าให้เกดิความเดอืดร้อน	ร�าคาญใจ	เสยีหาย	 

อับอาย	หรอืการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ	 

ขอบเขตท่ีบุคคลควรได ้รับการคุ ้มครอง

และการเคารพในสิทธิส ่วนบุคคลก็ คือ

การด�ารงชีวิตอย่างเป็นอิสระ	 มีการพัฒนา

บุคลิกลักษณะตามท่ีต้องการ	 สิทธิท่ีจะ

แสวงหาความสุขในชีวิตตามวิถีทางท่ีอาจเป็น

ไปได้และเป็นความพอใจตราบเท่าท่ีไม่ขัด 

ต่อกฎหมาย	ไม่ขัดต่อความสงบเรยีบร้อยและ 

ศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่เป็นการ

ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน

๓๗



สทิธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	
ในโลกดิจิ ทัล ท่ี มีการ เก็บข ้ อ มูล

ส่วนบุคคลไว้มากมาย	 เรามีสิทธิเรียกร้อง

ความเป็นส่วนตัวในอินเทอร์เน็ต	 รวมถึง

ความเป ็นส ่ วนตัวในการสื่ อสารถึงกัน	

นอกจากนั้น	 เรามีสิทธิรับรู้ว่าข้อมูลส่วนตัว

อะไรบ้างท่ีถูกบันทึกไว้	จะถูกใช้อย่างไร	และ

เราจะจัดการอะไรได้บ้าง	 ความเป็นส่วนตัว

ของข้อมูลและสารสนเทศ	เช่น	การใช้ข้อมูล

ของลูกค้าจากแหล่งต่าง	ๆ 	แลกเปล่ียนข้อมูล

ท่ีบุคคลเข้าไปใช้บริการเว็บไซต์และกลุ่ม

ข่าวสาร	เพื่อผลประโยชน์ในการขยายตลาด	

การรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์	 ท่ีอยู่อีเมล	

หมายเลขบัตรเครดิต	และข้อมูลส่วนตัวอ่ืน	ๆ	

เพือ่น�าไปสร้างฐานข้อมูลประวัติลูกค้าข้ึนมาใหม่	

แล้วน�าไปขายให้กับบริษัทอื่น

๓๘



สิทธิผู้บริโภค		
เรามีสิทธิท่ีจะได้รับข่าวสาร	 รวมท้ัง

ค�าพรรณนาคุณภาพท่ีถูกต้องและเพียงพอ

เกีย่วกบัสนิค้าหรอืบรกิาร	ได้แก่	สทิธิท่ีจะได้รบั

การโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความ

เป็นจริงและปราศจากพิษภัยแก่ผู้บริโภค	

รวมตลอดถึงสิทธิท่ีจะได้รับทราบข้อมูล

เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้อง	และ

เพียงพอท่ีจะไม่หลงผิดในการซื้อสินค้า

หรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม

๓๙
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หลักการปารีส
(The Paris 
Principles)

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

๑) ประเทศที่จัดตั้ งคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชน อยู่บนพื้นฐานตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ 

๒) ประเทศที่จัดตั้ งคณะกรรมการ 
สทิธมินษุยชน อยู่บนพ้ืนฐานตามพระราชบญัญติั

๓) ประเทศที่จัดตั้ งคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชน อยู่บนพื้นฐานตามกฎหมายของ
ฝ่ายบริหาร

แนวความคดิในการจดัต้ังคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศต่างๆ มีที่ 
มาจากหลักการปารสี (The Paris Principles) 

๔๒

หลักการปารีส	
(The	Paris	
Principles)
การจัดต้ังสถาบันองค์การสิทธิมนุษยชน 

ระดบัชาติในประเทศต่างๆ	มาจากการสนบัสนนุ 
ขององค์การสหประชาชาติ	 และมักจะจัดต้ัง 
เป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
(National	Human	Rights	Commission)	 
เพือ่เป็นองค์กรท่ีท�าหน้าท่ีด้านสทิธิมนษุยชน	 
ภายใต้กฎหมายท่ีมีสถานะแตกต่างกัน 
บนพื้นฐานตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	 
พระราชบัญญัติ	 หรือตามกฎหมายของ
ฝ่ายบริหาร	 แนวความคิดในการจัดต้ัง 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห ่งชาติ 
ของประเทศต่าง	ๆ 	มีที่มาจากหลักการปารีส	
(The	Paris	Principles)	ซึ่งเป็นข้อตกลง
ร่วมกันในการก�าหนดแนวทางของอ�านาจ 
และหน้าท่ีของสถาบันสทิธิมนษุยชนแห่งชาติ
ขึ้นเพื่อ

๑)	ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
๒)	แนะน�ารฐับาลในเรือ่งการปกป้อง	

คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
๓)	ทบทวนกฎหมายสิทธิมนุษยชน
๔)	รายงานสถานการณ์สทิธิมนษุยชน 

ต่อสหประชาชาติ

๔๐



สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ
ต้องมีองค์ประกอบที่เป็นมาตรฐาน
สากลตามหลักการปารีส	อย่างน้อย	
๖	ประการ	ดังนี้

๑)	มีความเป็นอิสระในการท�างาน	

(Independence)	 มีอ�านาจตัดสินใจโดย

ปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาลและ

หน่วยงานใด	 ควรมีการเช่ือมโยงกับรัฐสภา

หรอืข้ึนต่อประมุขของรฐั	มีการบรหิารจดัการ

ท่ีเป็นเอกเทศ	มีกฎระเบียบของตนเอง	ได้รบั

งบประมาณอย่างเพยีงพอ	แต่งต้ังและถอดถอน

กรรมการและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานได้และ

ต้องมีองค์ประกอบท่ีหลากหลายและเป็น

ตัวแทนของกลุ่มต่าง	ๆ 	ในสงัคมอย่างแท้จรงิ

๔๑



๒)	ต้องก�าหนดภาระหน้าท่ีอย่างชัดเจน

และมีอ�านาจเพยีงพอ	(Defined	jurisdiction	

and	adequate	powers)	ในการส่งเสริม

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ

และกฎหมายจดัต้ังสถาบัน	และตามข้อตกลง	

กติกา	อนุสัญญาระหว่างประเทศ	ที่ส�าคัญ

ต้องได้รับอ�านาจทางกฎหมายอย่างเพียงพอ

ไม่ว่าในการสอบสวนการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

การเรียกเจ้าหน้าท่ีของรัฐและบุคคลมาให้

ข้อเท็จจริงหรือข้อมูล	เป็นต้น

๓)	สามารถเข้าถึงได้ง่าย	 (Acces-

sibility)	 โดยมีกฎเกณ±์และกระบวนการ

ท�างานท่ีประชาชนสามารถติดต่อย่ืนค�าร้อง

เรียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	 มีส�านักงาน

สาขาทุกภูมิภาค	 เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ได้

ทั่วประเทศ

๔๒



๔)	ยึ ด ห ลั ก ก า ร ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ	

(Cooperation)	กบัทุกฝ่ายต้ังแต่สหประชาชาติ	

สถาบันสทิธิมนษุยชนระดบัภมิูภาคและระดบั

ประเทศ	 องค์การเอกชนหรือองค์การท่ีมิใช่

ของรฐั	(Non-Governmental	Organization	:	

NGOs)	 ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศ	

(Intergovernmental	 Organizations)	

ท่ีมีหน้าท่ีส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธิมนษุยชน

และกับหน่วยงานตุลาการ

๕)	ยึดหลักประสิท ธิภาพในเ ชิง

ปฏิบัติการ	 (Operational	 efficiency)	

โดยการจัดหาทรัพยากรที่เพียงพอ	บุคลากร

มีความคิด	 ความรู ้และความเข้าใจเรื่อง

สิทธิมนุษยชน	ฯลฯ

๖)	มีความรับผิดชอบ	 (Account-

ability)	 ทางด้านกฎหมายและด้านการเงิน

ต่อรัฐบาลและรัฐสภาโดยต้องเผยแพร่รายงาน

และให้สาธารณชนตรวจสอบการท�างาน

ของสถาบันได้อย่างจริงจัง

๔๓



การร้องเรียนการ	ละเมิดสิทธิมนุษยชน

องค์กรอิสระอื่นส่งเรื่อง

ประชาชนทั่วไปร้องเรียน

ร้องเรียนด้วยวาจา

เจ้าหน้าที่ส�านักงานบันทึกการร้องเรียน

ตามแบบที่ก�าหนด

มาด้วยตนเองที่ส�านักงาน

โทรศัพท์	๑๓๗๗	(ในเวลาราชการ)

อื่น	ๆ

๔๔



การร้องเรียนการ	ละเมิดสิทธิมนุษยชน

ธุรการรับเรื่อง

และบันทึกข้อมูลในระบบ

ส�านักงานมอบหมาย
เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน

ด�าเนินการตรวจเรื่องร้องเรียน

ร้องเรียนเป็นหนังสือ

ระบุช่ือ-ที่อยู่ของผู้ร้อง
(ในกรณีเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับประโยชน์

ของผู้ร้องเป็นการเฉพาะตัว)
+

ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อันเป็นเหตุ
แห่งการกระท�าหรือการละเลยการกระท�า

อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

การยื่นเรื่องร้องเรียน

ย่ืนต่อส�านักงานหรือศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภูมิภาค

ยื่นต่อกรรมการคนใดคนหนึ่ง

ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ

ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออ่ืน	ๆ
email	:	help@nhrc.or.th

๔๕



๔๖

ขั้นตอนและระยะเวลา	ในการด�าเนินงาน

ผู้ร้อง

กสม.

เห็นสมควร

ออกเลข

ค�าร้อง

๓๐	วัน	(ข้อ	๑๖	วรรคหนึ่ง)

๓๐	วัน	(ข้อ	๓๓)๙๐	วัน	(ข้อ	๒๓)

๙๐	วัน
(ข้อ	๔๓	วรรคสาม)

๑๕	วัน
(ข้อ	๔๔	วรรคหนึ่ง)

ตรวจค�าขอ

ธุรการลงรับ

ในทะเบียน

มอบหมาย
เจ้าหน้าที่

รับเรื่องร้องเรียน

ภารกิจ

รับ/ตรวจเรื่อง

ร้องเรียน

ภารกิจ

ติดตามผล

การขอให้

พิจารณาใหม่

ผู้ขอรู้/ควรรู้เหตุที่
ขอให้พิจารณาใหม่

ย่ืนค�าขอต่อ
ส�านักงาน	กสม.

พ้นระยะเวลา
ด�าเนินการ
ตามมาตรการ
หรือแนวทาง
ของ	กสม. กรณีแจ้งผลการด�าเนินการ		/	มีเหตุยุติตามข้อ	๔๒

สอบถามผลการ
ด�าเนินการ

ไม่แจ้งผล

ไม่ด�าเนินการ

ภารกิจ

ตรวจสอบ

การละเมิดฯ

มอบหมาย

พนักงานเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบค�าร้อง

ด�าเนินการ

ตรวจสอบ

ให้แล้วเสร็จ

จัดท�ารายงาน

ผลการตรวจสอบ

ตามระเบียบ	กสม.	ว่าด้วยหลักเกณ±์และวิธีการใน	การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	พ.ศ.	๒๕๖๑



๔๗

ขั้นตอนและระยะเวลา	ในการด�าเนินงาน

กรณีต้องหา

ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

กรณมีีคณะท�างาน
กลั่นกรอง

เสนอ	กสม.
พิจารณา

๑๐	วัน	(ข้อ	๑๖	วรรคหนึ่ง)

๓๐	วัน	(ข้อ	๑๖	วรรคหนึ่ง)

๓๐	วัน	(ข้อ	๓๓)

๑๕	วัน	(ข้อ	๒๐)

ติดตามผล

๑๕	วัน
(ข้อ	๓๓	วรรคหก)

๑๐	วัน
(ข้อ	๓๖	วรรคสอง)

๑๕	วัน
(ข้อ	๔๔	วรรคหนึ่ง)

ตรวจค�าขอ

มติไม่รับค�าขอ

มติรับค�าขอ

๑๕	วัน
(ข้อ	๔๔	วรรคสาม)

รับค�าร้อง

ไม่รับค�าร้อง

จัดท�าบันทึก

สรุปเรื่อง

ออกเลข

ค�าร้อง

แจ้งผล

ผู้ร้อง

เสนอ	กสม.
พิจารณา

มอบหมาย
พนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบค�าร้อง
ด�าเนินการตรวจสอบ

กรณีแจ้งผลการด�าเนินการ		/	มีเหตุยุติตามข้อ	๔๒

**	ระยะเวลาอาจย่นหรือขยายให้ตามที่	กสม.	เห็นสมควร	(ข้อ	๗)	**

เสนอ	กสม.เพื่อ
จัดท�ารายงาน
เสนอ	ครม.

รายงานผล
ต่อ	กสม.

ยุติการติดตาม

อาจเผยแพร่รายงาน
ให้สาธารณชนทราบ

ส�านักงานฯ	จัดท�า

รายงานผล

การตรวจสอบ

แจ้งผล

ผู้เกี่ยวข้อง

เสนอ	กสม.พิจารณา

กรณีคณะท�างานกล่ันกรอง
(ก�าหนดเวลา

ด�าเนินการ	๓๐	วัน)

๔๗๔๗

ตามระเบียบ	กสม.	ว่าด้วยหลักเกณ±์และวิธีการใน	การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	พ.ศ.	๒๕๖๑

แจ้งผลให้ผู้ขอทราบ



๔๘

ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน	สิทธิมนุษยชน	ภูมิภาค

ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ภาคเหนือ
คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่	๒๓๙	ถนนห้วยแก้ว	ต�าบลสุเทพ	อ�าเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่	๕๐๒๐๐
โทรศัพท์	 :	๐๖	-	๑๓๘๕	-	๐๗๗๑
	 	 	๐	-	๕๓๙๔	-	๒๙๑๔

ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ภาคตะวันตก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เลขที่	๓๘	หมู่ท่ี	๘	ต�าบลนาวุ้ง	อ�าเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี	๗๖๐๐๐

ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ภาคใต้
คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เลขที่	๒๗๒	หมู่ที่	๙	ถนนสุราษฎร์-นาสาร	ต�าบลขุนทะเล
อ�าเภอเมือง	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๘๔๑๐๐
โทรศัพท์	 :	๐๖ - ๕๕๐๔ - ๑๗๐๒
	 	 	๐	-	๗๗๙๑	-	๓๓๗๘



๔๙

ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน	สิทธิมนุษยชน	ภูมิภาค

ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่	๑๒๓	หมู่	๑๖	ถนนมิตรภาพ	ต�าบลในเมือง
อ�าเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	๔๐๐๐๒
โทรศัพท์	 :	๐๖	-	๑๔๑๕-	๘๑๔๓
	 	 ๐	-	๔๓๐๐	-	๙๗๐๐	ต่อ	๔๒๔๙๖

ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ภาคตะวันออก
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่	๑๖๙	อาคารสหศึกษา	ถนนลงหาดบางแสน
ต�าบลแสนสุข	อ�าเภอเมือง	จังหวัดชลบุรี	๒๐๑๓๑
โทรศัพท์	 :	๐	-	๓๘๑๐	-	๒๓๖๙	ต่อ	๑๐๖

ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
เลขท่ี	๑๘๑	หมู่ท่ี	๖	ถนนเจรญิประดษิฐ์	ต�าบลรสูะมิแล
อ�าเภอเมือง	จังหวัดปัตตานี	๙๔๐๐๐
โทรศัพท์	 :	๐๘ - ๑๘๔๑ - ๑๖๖๐



ค�าอธิบายความหมายของเครื่องหมาย

สายด	่วนรับเรื่องร้องเรียน	๑๓๗๗
(ในเวลาราชการ)

ค�าอธิบายความหมายของเครื่องหมาย

http://www.nhrc.or.th/Home.aspx

อุณาโลม	คือ	ความย่ิงใหญ่

รัศมี	 คือ	การแผ่ไพศาลหรอืการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนไปทั่วทุกทิศ

รปูทรงดอกบัว	คือ	ความมีคุณธรรม	ความเอ้ืออาทร
ระหว่างเพือ่นมนษุย์อันเป็นจรยิวัตรอันดงีามของคนไทย

รปูคนล้อมเป็นวงกลม	คือ	การสร้างพลังความร่วมมือ
กบัทุกภาคส่วนของสงัคม	เพือ่เสรมิสร้างวัฒนธรรม
สทิธิมนษุยชนให้เป็นส่วนส�าคัญในกระบวนการพฒันา
ประเทศ	

รูปมือ	 คือ	การร่วมมือกบัทุกภาคส่วนของสงัคม
ท้ังในระดบัประเทศและระหว่างประเทศ	ในการโอบอุ้ม
คุ้มครองศักดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์	สทิธิ	และเสรภีาพ	
ด้วยหลักแห่งความเสมอภาค	และภราดรภาพ

สีน�้าเงิน	 คือ	สขีองความเช่ือม่ันของประชาชนและ
ทุกภาคส่วนของสังคม
	 คือ	ความมุ่งม่ัน	 อดทนในการท�างาน
เพื่อประชาชน
	 คือ	ความสามัคคี	และการประสานพลัง
อย่างหนกัแน่นจากทุกภาคส่วนของสงัคม	เพือ่เสรมิสร้าง
วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย


