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สิทธิมนุษยชน และสิทธิเสรีภาพ 
 
 

 

สิทธิมนุษยชนคืออะไร0

1 
ในทางวิชาการมักไมมีการใหคํานิยามความหมายของสิทธิมนุษยชน นอกจากมีการพยายามอธิบายคํา

ปรารภของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ท่ีวา “โดยทีการยอมรับนับถือเกียรติศักดิ์ประจําตัว และสิทธิเทา
เทียมกันและโอนมิไดของบรรดาสมาชิกท้ังหลายแหงครอบครัวมนุษยชนเปนหลักการพ้ืนฐานแหงอิสรภาพ  
ความยุติธรรมและสันติภาพโลก” นั้น หมายถึง 

สิทธิมนุษยชน เปนสิทธิประจําตัวของมนุษยทุกคน เพราะมนุษยทุกคนมีศักดิ์ศรี มีเกียรติศักดิ์ประจําตัว 
สิทธิมนุษยชนไมสามารถโอนใหแกกันได แตนักปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนใหคําอธิบายวา เราเรียกส่ิงจําเปนสําหรับ
คนทุกคนท่ีตองไดรับในฐานะท่ีเปนคน ซ่ึงทําใหคนๆนั้นมีชีวิตอยูรอดไดอยางมีความเหมาะสมแกความเปนคนและ
สามารถมีการพัฒนาตนเองได วา คือ "สิทธิมนุษยชน " เม่ือนําคําอธิบายท้ัง 2  ประการมาประกอบกัน ก็สามารถ
เขาใจไดวา 

สิทธิมนุษยชน  คือ สิ่งจําเปนสําหรับคนทุกคนท่ีตองไดรับในฐานะท่ีเปนคน เพ่ือทําใหคนๆนั้น  
มีชีวิตอยูรอดไดและมีการพัฒนา สิทธิมนุษยชนจึงมี 2 ระดับ  

ระดับแรก ระดับท่ีสอง 
         สิทธิท่ีติดตัวคนทุกคนมาแตเกิด ไมสามารถ
ถายโอนใหแกกันได อยูเหนือกฎหมายและอํานาจ  
ใด ๆ ของรัฐทุกรัฐ สิทธิเหลานี้ไดแก สิทธิในชีวิต  
หามฆาหรือทํารายตอชีวิต หามการคามนุษย หาม
ทรมานอยางโหดราย คนทุกคนมีสิทธิในความเชื่อ  
มโนธรรมหรือลัทธิทางศาสนา ทางการเมือง มี
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกหรือ
การสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน สิทธิมนุษยชนเหลานี้ไม
จําเปนตองมีกฎหมายมารองรับ สิทธิเหลานี้ก็ดํารงอยู 
ซ่ึงอยางนอยอยูในมโนธรรมสํานึกถึงบาปบุญคุณโทษ
ท่ีอยูในตัวของแตละคน เชน แมไมมีกฎหมายบัญญัติ
วาการฆาคนเปนความผิดตามกฎหมาย แตคนทุกคนมี
สํานึกรูไดเองวาการฆาคนนั้นเปนสิ่งตองหาม เปนบาป
ในทางศาสนา เปนตน 

         เปนสิทธิท่ีตองไดรับการรับรองในรูปของกฎหมาย
หรือตองไดรับการคุมครองโดยรัฐบาล  ไดแก การไดรับ
สัญชาติ การมีงานทํา การไดรับความคุมครองแรงงาน 
ความเสมอภาคของหญิงชาย   สิทธิของเด็ก เยาวชน 
ผูสูงอายุ และคนพิการ การไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การ
ประกันการวางงาน การไดรับบริการทางดานสาธารณสุข 
การสามารถแสดงออกทางดานวัฒนธรรมอยางอิสระ 
สามารถไดรับความเพลิดเพลินจากศิลปะ วัฒนธรรมในกลุม
ของตน เปนตน 
 
สิทธิมนุษยชนระดับท่ีสองน้ีตอง เขียนรับรองไวใน
กฎหมายหรือรัฐธรรมนูญหรือแนวนโยบายพ้ืนฐานของรัฐของแตละ
ประเทศ  เพ่ือเปนหลักประกันวาคนทุกคนท่ีอยูในรัฐ น้ันจะไดรับ
ความคุมครองชีวิตความเปนอยู ใหมีความเหมาะสมแกความเปน
มนุษย  

 
 
 
 
 
 

                                           
1
 ปรับปรุงจากคูมือสิทธิมนุษยชนสําหรับผูปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ เรียบเรียงโดย นายศราวุฒิ ประทุมราช (มกราคม 2550) 

ความหมายของสิทธิมนุษยชน 
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เม่ือพูดถึงสิทธิมนุษยชน จึงมีความหมายกวางกวา “สิทธิ” ตามกฎหมาย นักกฎหมายโดยท่ัวไปมัก

อธิบายวา “สิทธิ” คือประโยชนท่ีกฎหมายรับรอง ซ่ึงเปนไปตามหลักกฎหมายในขอบเขตท่ีแคบ ในแงท่ีวา คนจะมีสิทธิ
ได ตองมีกฎหมายรับรองไวเทานั้น ถากฎหมายไมเขียนรับรองไวยอมไมมีสิทธิ หรือไมไดรับสิทธิแตในแงของ “สิทธิ
มนุษยชน” นั้นขอบเขตของสิทธิมนุษยชน กวางกวาส่ิงท่ีกฎหมายรับรอง  ดังกลาวขางตน สิทธิมนุษยชนท่ีไดรับการ
รับรองท่ัวโลก วาเปนมาตรฐานข้ันต่ําของการปฏิบัติตอมนุษยนั้น สามารถจําแนกไดครอบคลุมสิทธิ 5 ประเภท ไดแก 

1)  สิทธิพลเมือง ไดแก  สิทธิในชีวิตและรางกาย เสรีภาพและความม่ันคงในชีวิต ไมถูกทรมาน ไมถูกทํา
รายหรือฆา  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ไดแก สิทธิในความเสมอภาคตอหนากฎหมาย  สิทธิท่ีจะไดรับการปกปอง
จากการจับกุมหรือคุมขังโดยมิชอบ สิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาคดีในศาลอยางยุติธรรม โดยผูพิพากษาท่ีมีอิสระ  สิทธิ
ในการไดรับสัญชาติ  เสรีภาพของศาสนิกชนในการเชื่อถือและปฏิบัติตามความเชื่อถือ 

2)  สิทธิทางการเมือง ไดแก  สิทธิในการเลือกวิถีชีวิตของ ตนเองท้ังทางการเมือง  เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก สิทธิการมีสวน
รวมกับรัฐในการดําเนินกิจการท่ีเปนประโยชนสาธารณะ เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ เสรีภาพในการรวมกลุม สิทธิใน
การเลือกตั้งอยางเสรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
3)  สิทธิทางเศรษฐกิจ ไดแก  สิทธิในการมีงานทํา ไดเลือกงานอยางอิสระและไดรับคาจางอยางเปน

ธรรม  สิทธิในการเปนเจาของทรัพยสิน การไดรับมาตรฐานการครองชีพอยางพอเพียง  
 
 
 
 
 
 

 
4)  สิทธิทางสังคม ไดแก   สิทธิในการไดรับการศึกษา สิทธิในการไดรับหลักประกันดานสุขภาพ แมและ

เด็กตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ ไดรับการพัฒนาบุคลิกภาพอยางเต็มท่ี ไดรับความม่ันคงทางสังคม มีเสรีภาพในการ
เลือกคูครองและสรางครอบครัว 

5)  สิทธิทางวัฒนธรรม   ไดแก  การมีเสรีภาพในการใชภาษาหรือสื่อความหมายในภาษาทองถ่ินตน มี
เสรีภาพในการแตงกายตามวัฒนธรรม การปฏิบัติกิจตามวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินของตน การปฏิบัติตามความเชื่อ
ทางศาสนา การพักผอนหยอนใจดานการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม บันเทิงไดโดยไมมีใครมาบังคับ 

ขอบเขตของสิทธิมนุษยชน (Categories of Human Rights) 
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ดังนั้นกลาวไดวา “สิทธิตามกฎหมาย ” ทุกอยางไมใชเรื่องสิทธิมนุษยชน มีสิทธิบางอยา งเทานั้นถือ
เปนสิทธิมนุษยชน เพราะเปนสิ่งท่ีติดตัวมนุษยมาแตเกิด ไมสามารถโอนไปใหคนอ่ืน หรือไมมีใครมาพรากไปจากมนุษย
แตละคนได และสิทธิท่ีเปนสิทธิมนุษยชนนั้นถือเปนมาตรฐานข้ันต่ําของการปฏิบัติระหวางมนุษย  เชน การฆาหรือทํา
รายกัน แมไมมีกฎหมายบัญญัติวา การทําราย หรือการฆาเปนความผิด คนทุกคนก็รูอยูแกใจวาเปนความผิด แตการท่ี
คนในชาติไมไดรับ “อาหาร ” ท่ีเพียงพอแกการยังชีพไมถือวามีใครทําผิดกฎหมาย แตเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ประเภทหนึ่ง ท่ีรัฐบาลมีหนาท่ีตองจัดการใหคนในชาติไดรับอาหารอยางพอเพียงแกการมีชีวิตอยูรอด 1

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ท่ีมาของสิทธิมนุษยชน 

 

  1. ปฏิญญา  
   
 
 
 
 

                                           
2 ปรับปรุงจากเอกสารประกอบการฝกอบรมสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการประสานงานองคกรสิทธิมนุษยชน (กปส) และสมาคมสิทธิ
เสรีภาพประชาชน (สสส) 

- การพักผอน/วันหยุด/นันทนาการ 
- กําหนดวิถีชีวิตทางวัฒนธรรม  
- การคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
- การปกปองและปฏิบัติตาม
วัฒนธรรม 
 

- สิทธิในชีวิตและรางกาย 
-หามทรมาน ลงโทษโหดรายทารุณ 
- หามการเปนทาส 
- สิทธิในทรัพยสิน 
- ไดรับปจจัย 4 ท่ีเหมาะสม 
- ความเปนสวนตัว 
- การส่ือสารถึงกัน 
- การเดินทาง/การเลือกถิ่นท่ีอยู 
- ความเสมอภาคทางกฎหมาย 
  และไมถูกเลือกปฏิบัติ 
- เขาถึงศาล/การพิจารณา 
  ในศาลอิสระ 
- ปลอดการจับกุม กักขัง 
  หรือเนรเทศโดยพลการ 
- แจงขอหา สันนิษฐาน 
  วามีความบริสุทธ์ิ 
- การถือศาสนา ความเช่ือ 
  ความคิด 
- สิทธิชาติพันธุ 
   

แผนภาพท่ี 1 ภาพรวมขอบเขตของสิทธิมนุษยชน 

- การแสดงความคิดเห็น การแสดงออก  
  เสรีภาพของสื่อ 
- เสรีภาพในการชุมนุม รวมกลุม 
- กําหนดวิถีชีวิตทางการเมือง 
- การเลือกตั้ง 
- การตั้งพรรคการเมือง 
- การมีสวนรวมทางการเมืองและเขา 
  ถึงบริการสาธารณะ 
- การแสวงหา รับ เผยแพรขอมูลขาวสาร 

- กําหนดวิถีชีวิตทางสังคม 
- ไดรับการศึกษา 
- การมีครอบครัวคูครอง 
- ครอบครัวไดรับการคุมครองจากรัฐ 
- คุมครองมารดาและบุตร 
- ประกันสังคม สุขภาพ สวัสดิการสังคม 

- กําหนดวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจ 
- การมีงานทํา 
- การเลือกงานอยางเสรี คาจาง  
  สภาพการจางท่ีเปนธรรม 
- การตั้งสหภาพ/นัดหยุดงาน 
- การเขาถึงทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

สิทธิทางการเมือง 

สิทธิทางสังคม สิทธิพลเมือง 

สิทธิทางเศรษฐกิจ สิทธิทางวัฒนธรรม 
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    ขอบเขตของสิทธิมนุษยชนดังกลาว มีท่ีมาจาก ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  

ของสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights) ในท่ีนี้ขออธิบายท่ีมาของการกอเกิดปฏิญญา
สากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ในฐานะท่ีเปนเอกสารหลักของสหประชาชาติ ท่ีถือเปนตนแบบของการคุมครองและ
สงเสริมสิทธิมนุษยชน  

1.ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน2

3 
เม่ือสงครามโลกครั้งท่ีสองไดยุติลงเม่ือป พ .ศ. 2488  (ค.ศ. 1945 ) โดยชัยชนะของ  

ฝายสัมพันธมิตรท่ีมีสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย เปนผูนํานั้น สงครามโลกครั้งท่ีสองไดนํา  
ความหายนะมาสูชีวิตและทรัพยสินของหลายประเทศท่ัวโลก ชาวโลกไดประจักษถึงความทารุณโหดรายของพรรคนาซี
เยอรมันท่ีไดฆาลางเผาพันธุชาวยิวหลายลานคน และกระทําการย่ํายีประชาชนทุกประเทศท่ีเยอรมันเขายึดครอง  ดังนั้น 
การฆาลางเผาพันธุ การย่ํายีสิทธิสตรี เด็ก ถือเปนการทําลายศักดิ์ศรีของมนุษยอยางชัดแจง หัวหนารัฐบาลประเทศ
สัมพันธมิตรตางเห็นพองตองกันวาจะตองแสวงหามาตรการท่ีเปนรูปธรรมปองกันมิใหมีการทําลายศักดิ์ศรีของมนุษย
เกิดข้ึนอีก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภายหลังการกอตั้งองคการสหประชาชาติแลวในวันท่ี  15 เมษายน  2488 ไดมีการรับรอง 

กฎบัตรสหประชาชาติ (UN Charter) โดยมติท่ีประชุมใหญ ในกฎบัตรนี้มีขอความหลายตอนท่ีแสดงถึงความมุงม่ันของ
สหประชาชาติในการทําหนาท่ีสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
เดือนตุลาคม พ .ศ . 2489  สหประชาชาติไดตั้งคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน   

(The Commission on Human Rights) ใหอยูภายใตคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม  (Economic and Social 
Council หรือ ECOSOC) 

                                           
3
 คัดจาก ศราวุฒิ ประทุมราช บรรณาธิการสิทธิมนุษยชน : รวบรวมสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศที่สําคัญ หนา 3 – 4 จัดพิมพโดย

คณะกรรมการประสานงานองคกรสิทธิมนุษยชน (กปส) และมูลนิธิฟรีดริด เอแบรท (FES) พ.ศ. 2544 

ท่ีมาของสิทธิมนุษยชน 
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เดือนมกราคม พ .ศ. 2490  คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนไดเรียกประชุมเปนครั้งแรกและ  
ไดแตงตั้งคณะกรรมการยกรางเอกสารสหประชาชาติเพ่ือการคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชน  
โดยแบงออกเปน 3 ชุด ชุดแรก จัดทํารางปฏิญญา (Declaration) ชุดท่ีสองจัดทําอนุสัญญา  (Convention) และ ชุดท่ี
สาม ศึกษาปญหาทางการเมืองระหวางประเทศ 

คณะกรรมการยกรางปฏิญญา ไดมีการประชุมหลายครั้งและไดนําเสนอรางปฏิญญาให 
สมัชชาใหญสหประชาชาติลงมติยอมรับและประกาศ ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน เม่ือวันท่ี  10 ธันวาคม 
2491 ดวยคะแนนเสียง  48 เสียง ไมมีเสียงคัดคาน และประเทศกลุมคอมมิวนิสตท้ังหมด ซาอุดีอาระเบีย และ
แอฟริกาใตงดออกเสียง สําหรับประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศท่ีใหการรับรอง 

 

2. เนื้อหาของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนประกอบดวยขอความ 30 ขอ มีเนื้อหาแบงเปน 4 สวน 
สวนแรก ปรากฏในคําปรารภ ขอ 1 และขอ 2 กลาวถึงหลักการสําคัญของสิทธิมนุษยชนท่ีวา มนุษย

มีสิทธิติดตัวมาแตเกิด มนุษยมีศักดิ์ศรี มีความเสมอภาคกัน ดังนั้นจึงหามเลือกปฏิบัติตอมนุษยและควรปฏิบัติตอกัน
เสมือนเปนพ่ีนอง สิทธิมนุษยชนนี้เปนสิ่งท่ีไมสามารถโอใหแกกันได จึงเปนหนาท่ีของรัฐบาลทุกประเทศทีจะสราง
หลักประกันแกทุกชีวิตดวยการเคารพหลักการของสิทธิเสรีภาพท่ีปรากฏในปฏิญญานี้ เพ่ือใหสิทธิมนุษยชนเปน
มาตรฐานรวมกันสําหรับการปฏิบัติตอกันของผูคนในสังคมท้ังในประเทศและระหวางประเทศอันจะเปนพ้ืนฐานแหง
เสรีภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพในโลก 

สวนท่ีสอง ปรากฏใน ขอ  3 ถึงขอ 21 กลาวถึงสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Civil and 
Political Rights) 

สวนท่ีสาม กลาวถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  (Economic Social and Cultural 
Rights) สิทธิดังกลาวเริ่มตั้งแต ขอ 22 ถึงขอ 27  

สวนท่ีส่ี กลาวถึงหนาท่ีของบุคคล สังคม และรัฐ โดยการท่ีจะตองดําเนินการสรางหลักประกันใหมี
การคุมครองสิทธิท่ีปรากฏในปฏิญญานี้ใหไดรับการปฏิบัติอยางจริงจัง หามรัฐกระทําการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
จํากัดสิทธิของบุคคลมิใหใชสิทธิมนุษยชนละเมิดสิทธิของผูอ่ืน สังคมและโลก สิทธิเหลานี้ปรากฏอยูในขอ 28 ถึงขอ 30 

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนฉบับยอ 
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนประกอบดวยขอความ 30 ขอ โดยสรุป ดังนี้ 
ขอ 1 ทุกคนมีศักดิ์ศรี สิทธิ และเสรีภาพเทาเทียมกัน และตองปฏิบัติตอกันฉันพ่ีนอง 
ขอ 2 ทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพ อยางเทาเทียมกัน โดยไมถูกเลือกปฏิบัติ 
ขอ 3   ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิตอยู และมีความม่ันคง 
ขอ 4   หามบังคับคนใหเปนทาส และหามคาทาสทุกรูปแบบ 
ขอ 5   หามการทรมาน หรือการลงโทษทารุณโหดรายผิดมนุษย 
ขอ 6   สิทธิในการไดรับการยอมรับวาเปนบุคคลตามกฎหมาย 
ขอ 7  สิทธิในการไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน  
ขอ 8   สิทธิในการไดรับการเยียวยาจากศาล 
ขอ 9   หามการจับกุม คุมขัง หรือเนรเทศโดยพลการ 
ขอ 10   สิทธิในการไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรมและเปดเผย 
ขอ 11   สิทธิในการไดรับการสันนิษฐานวาบริสุทธิ์กอนศาลตัดสิน  และตองมีกฎหมายกําหนดวา  

การกระทํานั้นเปนความผิด 
ขอ 12   หามรบกวนความเปนอยูสวนตัว  ครอบครัว  เคหสถาน  การติดตอสื่อสาร  รวมท้ังหามทําลายชื่อเสียง

และเกียรติยศ 
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ขอ 13 เสรีภาพในการเดินทางและเลือกถ่ินท่ีอยูในประเทศ รวมท้ังการออกนอกประเทศหรือกลับเขา
ประเทศโดยเสรี 

ขอ 14 สิทธิในการลี้ภัยไปประเทศอ่ืนเพ่ือใหพนจากการถูกประหัตประหาร  
ขอ 15 สิทธิในการไดรับสัญชาติและการเปลี่ยนสัญชาติ 
ขอ 16 สิทธิในการเลือกคูครองและสรางครอบครัว 
ขอ 17 สิทธิในการเปนเจาของทรัพยสิน 
ขอ 18 เสรีภาพในความคิด มโนธรรม ความเชื่อ หรือการถือศาสนา 
ขอ 19 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออก รวมท้ังการไดรับขอมูลขาวสาร  
ขอ 20 สิทธิในการชุมนุมโดยสงบและรวมกลุม และหามบังคับเปนสมาชิกสมาคม 
ขอ 21 สิทธิท่ีจะมีสวนรวมในรัฐบาลท้ังทางตรงและโดยผานผูแทน อยางอิสระ  และมีสิทธิเขาถึงบริการ

สาธารณะโดยเทาเทียมกัน 
ขอ 22 สิทธิในการไดรับความม่ันคงทางสังคม  และไดรับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  โดยการ

กําหนดระเบียบและทรัพยากรของ ประเทศตนเอง 
ขอ 23 สิทธิในการมีงานทําตามท่ีตองการ และไดรับการประกันการวางงาน  รวมท้ังไดรับคาตอบแทนเทากัน

สําหรับงานอยางเดียวกัน  และรายไดตองพอแกการดํารงชีพสําหรับตนเองและครอบครัว  ตลอดจนมี
สิทธิ กอตั้งและเขารวมสหภาพแรงงาน 

ขอ 24 สิทธิในการพักผอนและมีเวลาพักจากการทํางาน 
ขอ 25 สิทธิในการไดรับมาตรฐานการครองชีพอยางเพียงพอ ไดรับปจจัยสี่ สวัสดิการสังคม ประกันการ

วางงาน เจ็บปวย เปนหมาย ผูสูงอายุ ตลอดจนตองคุมครองแมและเด็กเปนพิเศษ 
ขอ 26 สิทธิในการไดรับการศึกษาอยางเทาเทียมกัน 
ขอ 27 สิทธิท่ีจะมีสวนรวมในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน และไดรับการคุมครองทรัพยสิน  

ทางปญญา 
ขอ 28 สังคมตองมีระเบียบท้ังในระดับประเทศและระหวางประเทศ เพ่ือใหบุคคลไดรับสิทธิ และเสรีภาพ

ตามปฏิญญานี้ 
ขอ 29 บุคคลยอมมีหนาท่ีตอชุมชน การใชสิทธิเสรีภาพจะตองเคารพ ในสิทธิ และเสรีภาพของผูอ่ืน 
ขอ 30 หามมิใหรัฐ  กลุมชน  หรือบุคคล  กระทําการทําลายสิทธิและเสรีภาพท่ีไดรับการรับรอง  

ใน ปฏิญญานี้ 
 

 
 

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน นอกจากระบุขอบเขตของสิทธิมนุษยชนวาครอบคลุม  
สิทธิอะไรแลว ตัวปฏิญญาฯ เองยังไดนําเสนอหลักการสําคัญของสิทธิมนุษยชนไวดวย หลักการนี้ถือเปนสาระสําคัญท่ี
ใชอางอิงความเปนสากลของสิทธิมนุษยชน และใชเปนเครื่องมือชี้วัดวาสังคมใดมีการเคารพและปฏิบัติตามหลักการ
สิทธิมนุษยชนหรือไม ในเวลาตอมา หลักการสําคัญของสิทธิมนุษยชน 3

4 ประกอบดวย 

 1. เปนสิทธิธรรมชาติ ติดตัวมนุษยมาแตเกิด  (Natural Rights) หมายความวา มนุษยทุกคน  
มีศักดิ์ศรีประจําตัว ตั้งแตเกิดมาเปนมนุษย ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  (Human Dignity) นี้ ไมมีใครมอบให  
เปนสิ่งท่ีธรรมชาติไดกําหนดข้ึนในมนุษยทุกคน 

ความหมายของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หมายถึง  

                                           
4
 แปลและเรียบเรียงจาก UNDP, Indicators for Human Right Based Approaches to Development in UNDP Programming A Users’ Guide March  2006 

หลักการของสิทธิมนุษยชน  (The Human Rights Principles)  
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(1) ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย คือ คุณคาของคนในฐานะท่ีเขาเปนมนุษย 
(2) การใหคุณคาของมนุษย แบงเปน 2 ประเภท 

(2.1)  คุณคาของมนุษยในฐานะการดํารงตําแหนงทางสังคม  ซ่ึงมีความแตกตางกันข้ึนอยูกับการมี
อํานาจหรือการยึดครองทรัพยากรของสังคม 

(2.2)   คุณคาของมนุษยในฐานะท่ีเปนมนุษย  ซ่ึงมีความเทาเทียมกัน ไมแบงแยก 

   (3) การกําหนดคุณคาที่แตกตางกันนํามาซึ่งการลดทอนคุณคาความเปนมนุษย ผูคนในสังคม
โดยทั่วไปมักใหคุณคาของฐานะตําแหนงหรือเงินตรามากกวา ซึ่งการใหคุณคาแบบน้ีนํามาซ่ึงการเลือก
ปฏิบัติ จึงตองปรับวิธีคิดและเนนใหมีการปฏิบัติ โดยการใหคุณคาของความเปนคนในฐานะความเปน
มนุษย ไมใชใหคุณคาคนตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

 2. สิทธิมนุษยชนเปนสากลและไมสามารถถายโอนกันได  (Universality & Inalienability) 
หมายความวา สิทธิมนุษยชนนั้นเปนของคนทุกคน ไมมีพรมแดน  คนทุกคนมีสิทธิมนุษยชนตางๆ ดังท่ีกลาวมานี้ 
เชนเดียวกัน เพราะโดยหลักการแลวถือวา คนทุกคนยอมถือวาเปนคน ไมวาอยูท่ีไหนในโลก ไมวาจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ 
เหลากําเนิดใดก็ตาม ยอมมีสิทธิมนุษยชนประจําตัวทุกคนไป จึงเรียกไดวาสิทธิมนุษยชนเปนของคนทุกคน  ไมวาคนๆ 
นั้น จะยากจนหรือร่ํารวย เปนคนพิการ เปนเด็ก เปนผูหญิง  

สวนท่ีกลาววาสิทธิมนุษยชนไมสามารถถายโอนใหแกกันได หมายความวา ในเม่ือสิทธิมนุษยชนเปนสิทธิ
ประจําตัวของมนุษย มนุษยแตละคนยอมไมสามารถมอบอํานาจ หรือสิทธิมนุษยชนของตนใหแกผูใดไดไมมีการ
ครอบครองสิทธิแทนกัน แตกตางจากการครอบครองท่ีดิน หรือทรัพยสิน เพราะสิทธิมนุษยชนเปนเรื่องท่ีธรรมชาติ
กําหนดข้ึน เปนหลักการท่ีทุกคนตองปฏิบัติ แตหากจะถามวาในเม่ือสิทธิมนุษยชนเปนของคนทุกคนเชนนี้แลว สามารถ
มีสิทธิมนุษยชนเฉพาะกลุมไดหรือไม ในทางสากลไดมีการจัดหมวดหมูและกลุมของสิทธิมนุษยชนเปนสิทธิของกลุม
เฉพาะและสิทธิตามประเด็นปญหา เชน สิทธิสตรี สิทธิเด็ก สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิผูติดเชื้อ HIV/เอดส สิทธิ
ของผูลี้ภัย เปนตน  

 3. สิทธิมนุษยชนไมสามารถแยกเปนสวนๆ วาสิทธิใดมีความสําคัญกวาอีกสิทธิหนึ่ง  
(Indivisibility) กลาวคือ สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไมสามารถแบงแยกวามีความสําคัญกวาสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สิทธิท้ังสองประการนี้ตางมีความสําคัญเทาเทียมกัน ดังนั้นรัฐบาลใดจะมาอางวาตอง
พัฒนาประเทศใหประชาชนมีความเปนอยูทางเศรษฐกิจ หรือตองแกปญหาปากทองกอน แลวจึงคอยใหประชาชนมี
สวนรวมทางการเมือง ยอมขัดตอหลักการนี้ 

 4. ความเสมอภาคและหามการเลือกปฏิบัติ  (Equality and Non-Discrimination) การเลือก
ปฏิบัติเปนปญหา ท่ีเกิดข้ึนมานานในทุกสังคม และถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพราะเหตุวาในฐานะท่ีเราเกิดมา
เปนคน ตองไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนคนจน คนรวย คนพิการ เด็ก หรือผูสูงอายุ คนปวยหรือมี
สุขภาพดี 

แตสังคมไทยมีการเลือกปฏิบัติมาโดยตลอด ซ่ึงเรามักไดยินคํากลาวท่ีวา  “ฝนตกไมท่ัวฟา ” หรือ 
“เลือกท่ีรักมักท่ีชัง”  “รักลูกไมเทากัน” 

การจะทําความเขาใจวา เรื่องใดเปนเรื่องการเลือกปฏิบัติ หรือไม คงตองเขาใจเรื่องความเสมอภาคดวย 
ความเสมอภาค ไมใชการไดรับเทากัน เชน การท่ีนักเรียนทุกคนท่ีทําผิดระเบียบจะตอง  

ถูกเฆ่ียน 3 ที เทาๆ กัน อยางนี้ไมถือวาเปนความเสมอภาค 

ความเสมอภาค คือ การท่ีทุกคนควรไดรับจากสวนท่ีควรได ในฐานะเปนคน เชน การแจกของ
ผูประสบภัยน้ําทวม ทุกคนจะไดรับของแจกข้ันพ้ืนฐาน เชนไดรับขาวสาร อาหารแหง ยาปองกันเทาเปอย แตหากมี
ครอบครัวหนึ่ง มีคนปวยท่ีตองการยาเปนพิเศษ หรือบางครอบครัวมีเด็กออน ตองไดรับนมผงเพ่ิมสําหรับเด็ก ทาง
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แบงแยกไมได 

ศักด์ิศรีความเปน
มนุษย 

เปนสากลไมสามารถถาย
โอนกันได 

ไมเลือกปฏิบัติ 

ความ 
เสมอภาค 

หลักการสําคัญสิทธิมนุษยชน 

ราชการสามารถเพ่ิมยา และนมผงใหแกครอบครัวเหลานั้น นี่คือความเสมอภาคท่ีไดรับเพราะทุกคนในครอบครัวไดรับ
แจกสิ่งจําเปนเพ่ือการยังชีพแลว 

หลักความเสมอภาค คือตองมีการเปรียบเทียบกับของ  2 สิ่ง หรือ  2 เรื่อง และดูวาอะไรคือ
สาระสําคัญของเรื่องนั้น หากสาระสําคัญของประเด็นไดรับการพิจารณาแลว ถือวามีความเสมอภาคกัน เชน การท่ีรัฐ
จัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลไมเทากัน คนท่ีมีรายไดมากก็เสียภาษีมาก คนท่ีมีรายไดนอยก็เสียภาษีนอย คนท่ีมีรายไดไมถึง
เกณฑท่ีกําหนดก็ไมตองเสียภาษี แตการมีรายไดมากหรือนอยเปนสาระสําคัญของการเก็บภาษี ซ่ึงเปนธรรมสําหรับ
ประชาชน 

การเลือกปฏิบัตินั้น เปนเหตุใหเกิดความไมเสมอภาค เชน การรักษาพยาบาล หรือการเขาถึงบริการ
สาธารณะของรัฐเปนไปไมท่ัวถึง และไมเทาเทียมกัน เพราะมีความแตกตางของบุคคลในเรื่องเชื้อชาติ เชน  หากมี
แรงงานขามชาติชาวกัมพูชา หรือพมา มารักษา เจาหนาท่ีมักไมอยากใหบริการท่ีดี หรือไมยอมรับรักษาผูมีเชื้อเอชไอวี 
หรือผูปวยเอดส เปนตน   

หลักการเรื่องความเสมอภาคและหามการเลือกปฏิบัติ ในสังคมไทยนั้น ปรากฏอยู  
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 4

5 มาตรา 30  ท่ีวา การเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแหงความแตกตาง 
ตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไว ไมอาจกระทําได ซ่ึงมาตรา 30  ของรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้ มีขอความใกลเคียงกับ
บทบัญญัติของมาตรา เดียวกัน ตามรัฐธรรมนูญ ป 2540  

 5. การมีสวนรวมและการเปนสวนหนึ่งของสิทธินั้น  (Participation& Inclusion) หมายความวา
ประชาชนแตละคนและกลุมของประชาชนหรือประชาสังคมยอมมีสวนรวม
อยางแข็งขันในการเขาถึงและไดรับประโยชนจากสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง และสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

 
 

6. ตรวจสอบไดและใชหลักนิติธรรม  (Accountability & The Rule of 
Law) หมายถึง รัฐและองคกรท่ีมีหนาท่ีในการกอใหเกิดสิทธิมนุษยชน ตอง

มีหนาท่ีตอบคําถามใหไดวาสิทธิมนุษยชนไดรับการปฏิบัติใหเกิดผลจริงในประเทศของตน สวนสิทธิใดยังไมได
ดําเนินการใหเปนไปตามหลักการสากลก็ตองอธิบายตอสังคมไดวาจะมีข้ันตอนดําเนินการอยางไร โดยเฉพาะรัฐตองมี
มาตรการปกครองประเทศโดยใชหลักนิติธรรม หรือปกครองโดยอาศัยหลักการท่ีใชกฎหมายอยางเท่ียงธรรม 
ประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย มีกระบวนการไมซับซอนเปนไปตามหลักกฎหมายและมีความเทา
เทียมกันเม่ืออยูตอหนากฎหมาย ไมมีใครอยูเหนือกฎหมายได 

                                           
5
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
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เนื่องจากมีหลายคนเกิดขอสงสัยวา “สิทธิมนุษยชน” กับ “สิทธิเสรีภาพ” มีความเหมือน หรือความ
แตกตางกันหรือไม อยางไร ดังนั้น ในฐานะท่ีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพเปนหนวยงานในการดําเนินงานท้ังในเรื่อง
สิทธิมนุษยชน และสิทธิเสรีภาพ พรอมท้ัง ไดมีการศึกษา คนควาจากเอกสาร  การระดมความคิดเห็นของนักวิชาการ 
ผูเชี่ยวชาญในหลายแขนง จึงอาจสรุปไดวา   

“สิทธิมนุษยชน (Human Rights)” หมายความถึง สิทธิท่ีมีตามธรรมชาติ ซ่ึงติดตัวมนุษยมาตั้งแต
เกิด โดยมีความเปนสากลและมีการรับรองไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน หรือ กติกา อนุสัญญา ขอตกลง
ตางๆ ระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน ท่ีทุกประเทศท่ัวโลกใหการรับรอง 

“สิทธิเสรีภาพ” (Rights and Liberties) หมายความถึง สิทธิท่ีมีการบัญญัติรับรองไวในกฎหมาย
ของแตละรัฐ วาประชาชนจะมีสิทธิ และเสรีภาพ ในเรื่องใด มากนอย แคไหน เพียงใด ข้ึนอยูกับบริบทสังคมของ
ประเทศนั้นๆ 

“สิทธิเสรีภาพ” ( Rights and Liberties) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
พ.ศ. 2552 ไดบัญญัติไวเปน 2 คํา คือ 

“สิทธิ” หมายถึง  อํานาจอันชอบธรรม บุคคลมีสิทธิและหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญ และอํานาจ  
ท่ีจะกระทําการใด ๆ ไดอยางอิสระ โดยไดรับการรับรองจากกฎหมาย 

“เสรีภาพ” หมายถึง  ความสามารถท่ีจะกระทําการใด ๆ ไดตามท่ีตนปรารถนาโดยไมมีอุปสรรค
ขัดขวาง เชน เสรีภาพในการพูด  เสรีภาพในการนับถือศาสนา  ความมีสิทธิท่ีจะทําจะพูดไดโดยไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน 

  ดังนั้น กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  เห็นวา “ สิทธิมนุษยชน”  เปนเรื่องตั้งแตเกิดจนตาย เปน
สิทธิตามธรรมชาติ  แตถาเม่ือใดมีกฎหมายบัญญัติในเรื่องใด เพ่ือรับรองสิทธิและเสรีภาพไวเปนการเฉพาะ 
ซ่ึงกฎหมายนั้นอาจมีผลทําใหเปนการจํากัดสิทธิบางประการ  ท้ังนี้เพ่ือความสงบสุขของสังคม อยางไรก็ตามหาก
กฎหมายใดท่ีมีการจํากัดหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือลิดรอนสิทธิเสรีภาพ  อาจมีการพิจารณาแกไข หรือยกเลิก
กฎหมายนั้นก็ได 

 
สิทธิมนุษยชน สิทธิและเสรีภาพ 

หมายถึง สิทธิท่ีมีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวมนุษยมาตั้งแตเกิด 
โดยมีความเปนสากลและมีการรับรองไวในปฏิญญาสากลวา
ดวยสิทธิมนุษยชน หรือกติกา อนุสัญญาขอตกลงตางๆ
ระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนท่ีทุกประเทศท่ัวโลกใหการ
รับรอง 

 

สิทธิและเสรีภาพท่ีมีการบัญญัติรับรองไวในกฎหมายของแต
ละรัฐวาประชาชนจะมีสิทธิและเสรีภาพ ในเรื่องใด มากนอย
แคไหน เพียงใด ข้ึนอยูกับริบทสังคมของประเทศน้ันๆแตหาก  
กฎหมายใดท่ีมีการจํากัดสิทธิและเสรีภาพหรือละเมิดสิทธิ
มนุษยชนหรือลิดรอนสิทธิเสรีภาพอาจมีการพิจารณาแกไข
หรือยกเลิกกฎหมายน้ันก็ได 

 
 

ความหมายระหวางสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ 
 

สิทธิ เสรีภาพ 

อํานาจอันชอบธรรมบุคลท่ีมี
สิทธิและหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญ
และอํานาจท่ีจะกระทําการใดๆ
ไดอยางอิสระ 

ใหความสามารถท่ีจะ
กระทําการใดๆไดตามท่ีตน
ปรารถนาโดยไมมีอุปสรรค
ขัดขวาง 
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 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  ใหความสําคัญในเรื่อง การคุมครอง สงเสริม และการ
ขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชน อยางเต็มท่ี การลดการผูกขาดอํานาจรัฐและขจัดการใชอํานาจอยางเปนธรรม 
การทําใหการเมืองมีความโปรงใส มีคุณธรรมและจริยธรรม และการทําใหระบบตรวจสอบมีความเขมแข็งและทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสําคัญปรากฏดังนี้ 

หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 5

6  (สรุปหลักโดยยอ) 
 

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 
สวนท่ี 

มาตราท่ีเกี่ยวของ 
 

สวนท่ี 1 บทท่ัวไป 
มาตรา 26,27,28,29 

 

มาตรา 26    การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี  

มาตรา 27     สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยายหรือโดย
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
ศาล รวมท้ังองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย 
การใชบังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายท้ังปวง 

มาตรา 28     บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนได
เทาท่ีไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัด
ตอศีลธรรมอันดีของประชาชน  

  บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไว สามารถ  
ยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ีเพ่ือใชสิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเปนขอตอสูคดีในศาลได  

  บุคคลยอมสามารถใชสิทธิทางศาลเพ่ือบังคับใหรัฐตองปฏิบัติตาม
บทบัญญัติในหมวดน้ีไดโดยตรง หากการใชสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติ
รายละเอียดแหงการใชสิทธิและเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวแลว ใหการใชสิทธิ
และเสรีภาพ ในเรื่องน้ันเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  

  บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการสงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือจากรัฐ  
ในการ ใชสิทธิตามความในหมวดน้ี 

มาตรา  29    การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํา
มิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพ่ือการ ท่ีรัฐธรรมนูญน้ี
กําหนดไวและเทาท่ีจําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพน้ัน
มิได  
                  กฎหมายตามวรรคหน่ึงตองมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไป และไมมุงหมาย
ใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหน่ึงหรือแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนการเจาะจงท้ังตองระบุ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจ 
ในการตรากฎหมายน้ันดวย  
                บทบัญญัติในวรรคหน่ึงและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎท่ีออกโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวยโดยอนุโลม  
 

 

                                           
6
 อางอิง จากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เฉพาะที่เกี่ยวของกับสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
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สวนท่ี 2 
ความเสมอภาค 
มาตรา 30,31 

 
 
 
 

มาตรา 30     บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครอง ตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน  

  การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตาง
ในเรื่องถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม 
หรือความคิดเห็น ทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได  
                    มาตรการท่ีรัฐกําหนดข้ึนเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถ 
ใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปน
ธรรมตามวรรคสาม 

มาตรา 31   บุคคลผูเปนทหาร  ตํารวจ  ขาราชการ  เจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐและพนักงาน
หรือลูกจางขององคกรของรัฐ ยอมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับบุคคล
ท่ัวไป เวนแตท่ีจํากัดไวในกฎหมายหรือกฎท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม 
 

สวนท่ี 3 
สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล 

มาตรา 32,33,34,35, 
36,37,38 

 

มาตรา 32      บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย  
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือ ไร

มนุษยธรรม จะกระทํามิได แตการลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติไมถือวาเปนการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมตามความในวรรคน้ี  
                      การจับและการคุมขังบุคคล จะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมาย
ของศาลหรือมีเหตุอยางอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
                      การคนตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ 
ตามวรรคหน่ึง จะกระทํามิได เวนแตมีเหตุตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
                      ในกรณีท่ีมีการกระทําซึ่งกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหน่ึง
ผูเสียหาย พนักงานอัยการ หรือบุคคลอ่ืนใดเพ่ือประโยชนของผูเสียหาย มีสิทธิรองตอ
ศาลเพ่ือใหสั่งระงับหรือเพิกถอนการกระทําเชนวาน้ัน รวมท้ังจะกําหนดวิธีการตาม
สมควรหรือการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนดวยก็ได 

มาตรา 33      บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
บุคคลยอมไดรับความคุมครองในการท่ีจะอยูอาศัยและครอบครอง

เคหสถานโดยปกติสุข 
การเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูครอบครอง หรือ

การตรวจคนเคหสถานหรือในท่ีรโหฐาน จะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาล 
หรือมีเหตุอยางอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
มาตรา 34     บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือก ถ่ินท่ีอยู
ภายในราชอาณาจักร  

การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึง จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพ่ือความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือ 
สวัสดิภาพของประชาชน การผังเมือง หรือเพ่ือสวัสดิภาพของผูเยาว  

การเนรเทศบุคคลผูมีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือหามมิให 
บุคคลผูมีสัญชาติไทยเขามาในราชอาณาจักร จะกระทํามิได  

 
มาตรา 35    สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง ตลอดจน ความเปนอยู
สวนตัว ยอมไดรับความคุมครอง  
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                 การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยัง
สาธารณชน อันเปนการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ 
ช่ือเสียง หรือความเปนอยูสวนตัว จะกระทํามิได เวนแตกรณีท่ีเปนประโยชนตอ
สาธารณะ  

 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองจากการแสวงประโยชนโดยมิชอบ 
จากขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตน ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
มาตรา 36    บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางท่ี ชอบดวยกฎหมาย  
การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยสิ่งสื่อสารท่ีบุคคลมีติดตอถึงกัน รวมท้ัง การกระทํา
ดวยประการอ่ืนใดเพ่ือใหลวงรูถึงขอความในสิ่งสื่อสารท้ังหลายท่ีบุคคลมีติดตอ ถึงกัน จะ
กระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพ่ือรักษาความ
มั่นคงของรัฐ หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
มาตรา 37    บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธิ
นิยมในทางศาสนา และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือ
ปฏิบัติพิธีกรรมตามความเช่ือถือของตน เมื่อไมเปนปฏิปกษตอหนาท่ีของพลเมืองและไม
เปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

  ในการใชเสรีภาพตามวรรคหน่ึง บุคคลยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐ กระท
การใด ๆ อันเปนการรอนสิทธิหรือเสียประโยชนอันควรมีควรได เพราะเหตุท่ีถือศาสนา 
นิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือ
ปฏิบัติพิธีกรรมตามความเช่ือถือ แตกตางจากบุคคลอ่ืน  
มาตรา 38   การเกณฑแรงงานจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ ตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย เฉพาะเพ่ือประโยชนในการปองปดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเปนการ
ฉุกเฉิน หรือโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งใหกระทําไดในระหวางเวลา
ท่ีประเทศอยูในภาวะสงครามหรือการรบ หรือในระหวางเวลาท่ีมีประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก  

สวนท่ี 4 
กระบวนการยุติธรรม 

มาตรา 39,40 
 

มาตรา 39    บุคคลไมตองรับโทษอาญา เวนแตไดกระทําการอันกฎหมายท่ีใชอยูใน
เวลาท่ีกระทําน้ันบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษท่ีจะลงแกบุคคลน้ันจะ
หนักกวาโทษท่ีกําหนดไวในกฎหมายท่ีใชอยูในเวลาท่ีกระทําความผิดมิได 
                   ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด 

กอนมีคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะ
ปฏิบัติตอบุคคลน้ันเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได 

 
มาตรา 40   บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังตอไปน้ี  
                    (1) สิทธิเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และ
ท่ัวถึง  
                    (2) สิทธิพ้ืนฐานในกระบวนพิจารณา ซึ่งอยางนอยตองมีหลักประกัน 
ข้ันพ้ืนฐานเรื่องการไดรับการพิจารณาโดยเปดเผย การไดรับทราบขอเท็จจริงและตรวจ
เอกสารอยางเพียงพอ การเสนอขอเท็จจริง ขอโตแยง และพยานหลักฐานของตน การ
คัดคานผูพิพากษาหรือตุลาการ การไดรับการพิจารณาโดยผูพิพากษาหรือตุลาการท่ีน่ัง
พิจารณาคดี ครบองคคณะ และการไดรับทราบเหตุผลประกอบคําวินิจฉัย คําพิพากษา 
หรือคําสั่ง  
                    (3) บุคคลยอมมีสิทธิท่ีจะใหคดีของตนไดรับการพิจารณาอยางถูกตอง 
รวดเร็ว และเปนธรรม  
                    (4) ผูเสียหาย ผูตองหา โจทก จําเลย คูกรณี ผูมีสวนไดเสีย หรือพยาน
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ในคดี มีสิทธิไดรับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม 
รวมท้ังสิทธิในการไดรับการสอบสวนอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม และการไมให
ถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเอง  
                     (5) ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิไดรับ
ความคุมครอง และความชวยเหลือท่ีจําเปนและเหมาะสมจากรัฐ สวนคาตอบแทน  
คาทดแทน และคาใชจายท่ีจําเปน ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
                     (6) เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือทุพพลภาพ ยอมมีสิทธิ
ไดรับ ความคุมครองในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอยางเหมาะสม และยอมมีสิทธิ
ไดรับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมในคดีท่ีเก่ียวกับความรุนแรงทางเพศ  
                     (7) ในคดีอาญา ผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือการ
พิจารณาคดีท่ีถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม โอกาสในการตอสูคดีอยางเพียงพอ  
การตรวจสอบหรือไดรับทราบพยานหลักฐานตามสมควร การไดรับความชวยเหลือ
ในทางคดีจากทนายความ และการไดรับการปลอยตัวช่ัวคราว  
                   (8) ในคดีแพง บุคคลมีสิทธิไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายอยาง
เหมาะสมจากรัฐ  

สวนท่ี 5 
สิทธิในทรัพยสิน 
มาตรา 41,42 

 

มาตรา 41      สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครองขอบเขตแหงสิทธิ
และการจํากัดสิทธิเชนวาน้ียอมเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดก
ยอมเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 42     การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะกิจของรัฐเพ่ือการอันเปนสาธารณูปโภค การอันจําเปน
ในการปองกันประเทศ การไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ  การผังเมือง  การสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม  การปฏิรูปท่ีดิน  
การอนุรักษโบราณสถานและแหลงทางประวัติศาสตร หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะอยาง
อ่ืน และตองชดใชคาทดแทนท่ีเปนธรรมภายในเวลาอันควรแกเจาของตลอดจนผูทรง
สิทธิบรรดาท่ีไดรับความเสียหายของจากการเวนคืนน้ัน ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

การกําหนดคาทดแทนตามวรรคหน่ึงตองกําหนดใหอยางเปนธรรม โดย
คํานึงถึงราคาท่ีซื้อขายกันตามปกติในทองตลาด  การไดมา  สภาพและท่ีตั้งของ
อสังหาริมทรัพย  ความเสียหายของผูถูกเวนคืนและประโยชนท่ีรัฐและผูถูกเวนคืนไดรับ
จากการใชสอยอสังหาริมทรัพยท่ีถูกเวนคืน 

กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยตองระบุวัตถุประสงคแหงการเวนคืน
และกําหนดระยะเวลาการเขาใชอสังหาริมทรัพยไวใหชัดแจง ถามิไดใชเพ่ือการน้ัน
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดดังกลาวตองคืนใหเจาของเดิมหรือทายาท 

การคืนอสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม และการ
เรียกคืนคาทดแทนท่ีชดใชไป ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

สวนท่ี 6 
สิทธิและเสรีภาพในการ 

ประกอบอาชีพ มาตรา 43,44 

 

มาตรา 43  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการ
แขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม 

การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย   เฉพาะเพ่ือประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือ
เศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ   
การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม สวัสดิภา
ของประชาชน หรือเพ่ือปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน 
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 มาตรา 44  บุคคลยอมมีสิทธิไดรับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการ
ทํางาน รวมท้ังหลักประกันในการดํารงชีพท้ังในระหวางการทํางานและ เมื่อพน
ภาวะการทํางาน ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

สวนท่ี 7 
เสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็นของบุคคลและ
สื่อมวลชน 

มาตรา 45,46,47,48 
 

มาตรา 45     บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน  
การพิมพการโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน 
                  การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ เพ่ือคุมครองสิทธิ 
เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอ่ืน  
เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือปองกันหรือระงับ
ความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน 

การสั่งปดกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอ่ืนเพ่ือลิดรอนเสรีภาพ  
ตามมาตราน้ี จะกระทํามิได 

การหามหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอ่ืนเสนอขาวสารหรือแสดงความ
คิดเห็นท้ังหมดหรือบางสวน หรือการแทรกแซงดวยวิธีการใด ๆ เพ่ือลิดรอนเสรีภาพตาม
มาตราน้ี จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งไดตราข้ึน
ตามวรรคสอง 

การใหนําขาวหรือบทความไปใหเจาหนาท่ีตรวจกอนนําไปโฆษณาใน
หนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอ่ืน จะกระทํามิได เวนแตจะกระทําในระหวางเวลาท่ี
ประเทศอยูในภาวะสงคราม แตท้ังน้ีจะตองกระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายซึ่งไดตราข้ึนตามวรรคสอง 

เจาของกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอ่ืนตองเปนบุคคลสัญชาติไทย 
การใหเงินหรือทรัพยสินอ่ืนเพ่ืออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพหรือ

สื่อมวลชนอ่ืนของเอกชนจะกระทํามิได 

มาตรา 46   พนักงานหรือลูกจางของเอกชนท่ีประกอบกิจการหนังสือพิมพ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  หรือสื่อมวลชนอ่ืน ยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาวและ
แสดงความคิดเห็นภายใตขอจํากัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไมตกอยูภายใตอาณัติของหนวย
ราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือเจาของกิจการน้ัน แตตองไมขัดตอ
จริยธรรมแหงการประกอบวิชาชีพ และมีสิทธิจัดตั้งองคกรเพ่ือปกปองสิทธิ  เสรีภาพ
และความเปนธรรม รวมท้ังมีกลไกควบคุมกันเองขององคกรวิชาชีพ 

ขาราชการ  พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานราชการ  หนวยงานของ
รัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจในกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  หรือสื่อมวลชนอ่ืน  
ยอมมีเสรีภาพเชนเดียวกับพนักงานหรือลูกจางของเอกชนตามวรรคหน่ึง 

การกระทําใด ๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง  เจาหนาท่ีของรัฐ  หรือเจาของกิจการ  อันเปนการขัดขวาง หรือแทรกแซง
การเสนอขาวหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะของบุคคลตามวรรคหน่ึงหรือ
วรรคสองใหถือวาเปนการจงใจใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบและไมมีผลใชบังคับ เวนแตเปน
การกระทําเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายหรือจริยธรรมแหงการประกอบวิชาชีพ 

มาตรา 47   คลื่นความถ่ีท่ีใชสงวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคมเปน
ทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

ใหมีองคกรของรัฐท่ีเปนอิสระองคกรหน่ึงทําหนาท่ีจัดสรรคลื่นความถ่ี
ตามวรรคหน่ึง และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และ
กิจการโทรคมนาคม ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
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การดําเนินการตามวรรคสองตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชน
ในระดับชาติและระดับทองถ่ิน ท้ังในดานการศึกษา  วัฒนธรรม  ความมั่นคงของรัฐ  
ประโยชนสาธารณะอ่ืน และการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม รวมท้ังตองจัดใหภาค
ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ 

การกํากับการประกอบกิจการตามวรรคสองตองมีมาตรการเพ่ือปองกันมิ
ใหมีการควบรวมการครองสิทธิขามสื่อ หรือการครอบงํา  ระหวางสื่อมวลชนดวยกันเอง
หรือโดยบุคคลอ่ืน  ซึ่งจะมีผลเปนการขัดขวางเสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารหรือ  
ปดก้ันการไดรับขอมูลขาวสารท่ีหลากหลายของประชาชน 

มาตรา 48    ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจะเปนเจาของกิจการ หรือถือหุนในกิจการ
หนังสือพิมพ  วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  หรือโทรคมนาคม มิได ไมวาในนามของ
ตนเองหรือใหผูอ่ืนเปนเจาของกิจการหรือถือหุนแทน หรือจะดําเนินการโดยวิธีการอ่ืนไม
วาโดยทางตรงหรือทางออมท่ีสามารถบริหารกิจการดังกลาวไดในทํานองเดียวกันกับ  
การเปนเจาของกิจการหรือถือหุนในกิจการดังกลาว 

สวนท่ี 8  
สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา 

49,50 
 

มาตรา 49    บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐ
จะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย  

ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะยากลําบากตองไดรับ
สิทธิตามวรรคหน่ึงและการสนับสนุนจากรัฐเพ่ือใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคล
อ่ืน  
                       การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษา
ทางเลือก ของประชาชน การเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมไดรับ
ความคุมครองและสงเสริมท่ีเหมาะสมจากรัฐ 

   มาตรา 50    บุคคลยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ  
   การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพรงานวิจัยตามหลัก
วิชาการยอมไดรับความคุมครอง ท้ังน้ี เทาท่ีไมขัดตอหนาท่ีของพลเมืองหรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน 

สวนท่ี 9 
สิทธิในการไดรับบริการ

สาธารณสุขและสวัสดิการจาก
รัฐ 

มาตรา 51,52,53,54,55 
 

มาตรา 51     บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุข ท่ีเหมาะสม
และไดมาตรฐาน และผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย  
                  บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการบริการสาธารณสุขจากรัฐซึ่งตองเปนไปอยาง
ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  
                  บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการปองกันและขจัดโรคติดตออันตรายจากรัฐ 
อยางเหมาะสม โดยไมเสียคาใชจายและทันตอเหตุการณ  

มาตรา 52     เด็กและเยาวชน มีสิทธิในการอยูรอดและไดรับการพัฒนา ดานรางกาย 
จิตใจ และสติปญญา ตามศักยภาพในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึง การมีสวน
รวมของเด็กและเยาวชนเปนสําคัญ  

 เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิไดรับความคุมครองจาก
รัฐใหปราศจากการใชความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม ท้ังมีสิทธิไดรับการ
บําบัดฟนฟูในกรณีท่ีมีเหตุดังกลาว  

การแทรกแซงและการจํากัดสิทธิของเด็ก เยาวชน และบุคคลใน
ครอบครัว จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ
เพ่ือสงวนและรักษาไวซึ่งสถานะของครอบครัวหรือประโยชนสูงสุดของบุคคลน้ัน  
มาตรา 53   บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ  
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มีสิทธิไดรับสวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะอยางสมศักดิ์ศรี และ
ความชวยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐ  

มาตรา 54    บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิเขาถึงและใชประโยชนจากสวัสดิการ 
อํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ และความชวยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐ บุคคลวิกลจริต
ยอมไดรับความชวยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐ  

มาตรา 55    บุคคลซึ่งไรท่ีอยูอาศัยและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ ยอมมีสิทธิ
ไดรับความชวยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐ 

สวนท่ี 10 
สิทธิในขอมูลขาวสารและ 

การรองเรียน 
มาตรา 56,57,58,59,60 

61,62 
 

มาตรา 56    บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ สวนทองถ่ิน 
เวนแตการเปดเผยขอมูลหรือขาวสารน้ันจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัย
ของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอ่ืน หรือเปนขอมูล
สวนบุคคล ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 
มาตรา 57     บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําช้ีแจง และเหตุผลจาก หนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน กอนการอนุญาตหรือการดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย 
คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับตนหรือชุมชนทองถ่ิน และมีสิทธิ 
แสดงความคิดเห็นของตนตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาในเรื่อง
ดังกลาว 

การวางแผนพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และวัฒนธรรม   
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย  การวางผังเมือง  การกําหนดขอบเขตการใชประโยชนใน
ท่ีดิน  และการออกกฎท่ีอาจมีผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของประชาชนใหรัฐจัดใหมี
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางท่ัวถึงกอนดําเนินการ 

มาตรา 58   บุคคลยอมมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาท่ีของรัฐใน
การปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของตน 

มาตรา 59   บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขและไดรับแจงผลการพิจารณาภายใน
เวลาอันรวดเร็ว 

มาตรา 60   บุคคลยอมมีสิทธิท่ีจะฟองหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  
ราชการสวนทองถ่ิน  หรือองคกรอ่ืนของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลใหรับผิดเน่ืองจากการกระทํา
หรือละเวนการกระทําของขาราชการ  พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยงานน้ัน 

มาตรา 61  สิทธิของบุคคลซึ่งเปนผูบริโภคยอมไดรับความคุมครองในการไดรับขอมูลท่ี
เปนความจริง  และมีสิทธิรองเรียนเพ่ือใหไดรับการแกไขเยียวยาความเสียหาย  รวมท้ังมี
สิทธิรวมตัวกันเพ่ือพิทักษสิทธิของผูบริโภค 

ใหมีองคการเพ่ือการคุมครองผูบริโภคท่ีเปนอิสระจากหนวยงานของรัฐ  
ซึ่งประกอบดวยตัวแทนผูบริโภค ทําหนาท่ีใหความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของ
หนวยงานของรัฐในการตราและการบังคับใชกฎหมายและกฎ และใหความเห็นในการ
กําหนดมาตรการตาง ๆ เพ่ือคุมครองผูบริโภครวมท้ังตรวจสอบและรายงานการกระทํา
หรือละเลยการกระทําอันเปนการคุมครองผูบริโภค  ท้ังน้ีใหรัฐสนับสนุนงบประมาณใน
การดําเนินการขององคกรอิสระดังกลาวดวย 
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มาตรา 62  บุคคลยอมมีสิทธิติดตามและรองขอใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  หนวยงานของรัฐ  และเจาหนาท่ีของรัฐ 

 บุคคลซึ่งใหขอมูลโดยสุจริตแกองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  หรือ
หนวยงานของรัฐเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  หนวยงาน
ของรัฐ  หรือเจาหนาท่ีของรัฐยอมไดรับความคุมครอง 

สวนท่ี 11 
เสรีภาพในการชุมนุมและ 

การสมาคม 
มาตรา 63,64,65 

 

มาตรา 63   บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ  
  การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพ่ือคุมครองความ
สะดวกของประชาชนท่ีจะใชท่ีสาธารณะ หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยในระหวาง
เวลาท่ีประเทศ อยูในภาวะสงคราม หรือในระหวางเวลาท่ีมีประกาศสถานการณฉุกเฉิน
หรือประกาศใช กฎอัยการศึก  

มาตรา 64    บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ 
กลุมเกษตรกร องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอ่ืน  
                  ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐยอมมีเสรีภาพในการรวมกลุม
เชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป แตท้ังน้ีตองไมกระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการ
แผนดินและ ความตอเน่ืองในการจัดทําบริการสาธารณะ ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
                  การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง จะกระทํามิได เวนแตโดย 
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพ่ือคุมครองประโยชนสวนรวมของ
ประชาชน เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือ
ปองกันมิให มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ 
มาตรา  65    บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองเพ่ือสราง
เจตนารมณทางการเมืองของประชาชนและเพ่ือดําเนินกิจกรรมในทางการเมืองใหเปนไป
ตามเจตนารมณน้ันตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุขตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญน้ี  
 การจัดองคกรภายใน  การดําเนินกิจการ  และขอบังคับของพรรค
การเมือง  ตองสอดคลองกับหลักการพ้ืนฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนสมาชิกของพรรคการเมืองกรรมการบริหาร 
ของพรรคการเมือง  หรือสมาชิกพรรคการเมืองตามจํานวนท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  ซึ่งเห็นวามติหรือขอบังคับในเรื่องใดของ
พรรคการเมืองท่ีตนเปนสมาชิกอยูน้ันจะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาท่ีของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญน้ี  หรือขัดหรือแยงกับหลักการพ้ืนฐานแหงการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสิทธิรองขอใหศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติหรือขอบังคับดังกลาวขัดหรือแยง
กับหลักการพ้ืนฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ใหมติหรือขอบังคับน้ันเปนอันยกเลิกไป 

สวนท่ี 12 
สิทธิชุมชน 

มาตรา 66,67 
 

มาตรา 66   บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถ่ิน หรือชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม ยอมมี
สิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรม อันดีของทองถ่ิน
และของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม รวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพ อยางสมดุลและ
ยั่งยืน 
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มาตรา 67   สิทธิของบุคคลท่ีจะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษา
และการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และใน
การคุมครองสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและ
ตอเน่ืองในสิ่งแวดลอมท่ีจะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือ
คุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครองตามความเหมาะสม 
                การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยาง
รุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได 
เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมี
สวนไดเสียกอน รวมท้ังไดใหองคการอิสระซึ่งประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการการศึกษาดานสิ่งแวดลอม
หรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพ ใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการ
ดังกลาว 
                สิทธิของชุมชนท่ีจะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ราชการสวนทองถ่ินหรือองคกรอ่ืนของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตาม
บทบัญญัติน้ี ยอมไดรับความคุมครอง 

สวนท่ี 13 
สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ 

68,69 
 

มาตรา 68   บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพ่ือลมลาง การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญน้ี หรือเพ่ือให
ไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญน้ี มิได  
               ในกรณีท่ีบุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหน่ึงผูทราบการ
กระทําดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่น คํารอง
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว แตท้ังน้ี ไม
กระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว 
               ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหพรรคการเมืองใดเลิกกระทําการ
ตามวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาวได 
               ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองตามวรรคสามใหเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองท่ีถูกยุบ
ในขณะท่ีกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเปนระยะเวลาหาปนับแตวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมี
คําสั่งดังกลาว 
มาตรา 69    บุคคลยอมมีสิทธิตอตานโดยสันติวิธีซึ่งการกระทําใด ๆ ท่ีเปนไปเพ่ือให
ไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญน้ี 

หมวดท่ี 4 
หนาท่ีของชนชาวไทย 

มาตรา 70,71,72,73,74 

 

มาตรา 70  บุคคลมีหนาท่ีพิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญน้ี 
มาตรม 71  บุคคลมีหนาท่ีปองกันประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติและปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
มาตรา 72 บุคคลมีหนาท่ีไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
               บุคคลซึ่งไปใชสิทธิหรือไมไปใชสิทธิโดยไมแจงเหตุอันสมควรท่ีทําใหไมอาจ
ไปใชสิทธิไดยอมไดรับสิทธิหรือเสียสิทธิตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
               การแจงเหตุท่ีทําใหไมอาจไปเลือกตั้งและการอํานวยความสะดวกในการไป
เลือกตั้ง ใหเปนไปตามกฎหมายบัญญัติ 
มาตรา 73 บุคคลมีหนาท่ีรับราชการทหารชวยเหลือในการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ
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รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 
สวนท่ี 

มาตราท่ีเกี่ยวของ 
 

สาธารณะ เสียภาษีอากร ชวยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ ปกปอง และสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาทองถ่ิน และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ท้ังน้ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
มาตรา 74  บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางของหนวยงานราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตาม  
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
               ในการปฏิบัติหนาท่ีและในการปฏิบัติการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับประชาชนบุคคล
ตามวรรคหน่ึงตองวางตนเปนกลางของทางการเมือง 
               ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคหน่ึงละเลยหรือไมปฏิบัติใหเปนไปตามหนาท่ีตาม
วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง บุคคลผูมีสวนไดเสียยอมมีสิทธิขอใหบุคคลตามวรรคหน่ึง หรือ
ผูบังคับบัญชาของบุคคลดังกลาว ช้ีแจงแสดงเหตุผล และขอใหดําเนินการใหเปนไปตาม
บทบัญญัติในวรรคหน่ึงหรือวรรคสองได 

 
 
 

 

ลําดับ
ท่ี 

สนธิสัญญาระหวางประเทศดาน 
สิทธิมนุษยชน 

วันท่ีเขาเปน
ภาค ี

วันท่ีมีผลบังคับ
ใช 

หนวยงานรับผิดชอบ 

1. อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ 
(Convention on the 
Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women 
: CEDAW)  

9 ส.ค. 2528 
 

8 ก.ย. 2528 
 

สํานักกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว 
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย  

2. อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 
(Convention on the Rights of 
the Child : CRC)  

27 มี.ค. 2535 26 เม.ย. 2535 สํานักงานสงเสริมสวัสดิ
ภาพและพิทักษเด็ก 
เยาวชน ผูดอยโอกาส คน
พิการ และผูสูงอายุ (สท.) 
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย  
 

3. กติการะหวางประเทศวาดวย 
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(International Covenant on 
Civil and Political Rights : 
ICCPR)  

29 ต.ค. 2539 30 ม.ค. 2540 กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม 
รวมกับ  
สํานักงานอัยการสูงสุด และ
กระทรวงการตางประเทศ    

4. กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
(International Covenant on 

5 ก.ย. 2542 5 ธ.ค. 2542 สํานักงานอัยการสูงสุด  

สนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน ท้ัง 9 ฉบับ 
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ลําดับ
ท่ี 

สนธิสัญญาระหวางประเทศดาน 
สิทธิมนุษยชน 

วันท่ีเขาเปน
ภาค ี

วันท่ีมีผลบังคับ
ใช 

หนวยงานรับผิดชอบ 

Economic, Social and Cultural 
Rights : ICESCR)  

5. อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ 
(International Convention on 
the Elimination of All Forms 
of Racial Discrimination : 
ICERD)  

28 ม.ค. 2546 27 ก.พ. 2546 
กรมคุมครองสิทธิและ

เสรีภาพ   
กระทรวงยุติธรรม 

6. อนุสัญญาตอตานการทรมานและการ
ประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดราย 
ไรมนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรี 
(Convention against Torture and 
Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or 
Punishment : CAT)  

2 ต.ค. 2550 1 พ.ย. 2550 
กรมคุมครองสิทธิและ

เสรีภาพ   
กระทรวงยุติธรรม 

7. อนุสัญญาวาดวยสิทธิของคนพิการ 
(Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities : 
CRPD)  29 ก.ค. 2551 28 ส.ค.2551 

สํานักสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติ  
กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย  

8. อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวย
การคุมครองมิใหบุคคลถูกบังคับให
สูญหาย (International 
Convention for the Protection 
of All Persons from Enforced 
Disappearance)  

- - 

กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ   
กระทรวงยุติธรรม 

9. อนุสัญญาวาดวยการคุมครอง  
สิทธิของแรงงานอพยพและสมาชิก
ครอบครัว (International 
Convention on the Protection 
of the Rights of All Migrant 
Workers and Members of 
Their Families: ICRMW)  

- - - 
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สรุปสาระสําคัญของกติกา /อนุสัญญาท้ัง 7 ฉบับ ท่ีประเทศไทยเขาเปนภาคีจัดลําดับตามอายุ  
การมีผลบังคับตอประชาคมโลก ไดดังนี้ 

 

(1)  กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม (International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR)  

มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 3 มกราคม 2519  และประเทศไทยเขาเปนภาคีโดยการภาคยานุวัติ และมีผล
บังคับใชเม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม 2542 โดยทําถอยแถลงตีความขอ 1 เก่ียวกับสิทธิในการกําหนดเจตจํานงของตนเอง โดย
มิใหตีความรวมถึงการแบงแยกดินแดนหรือเอกภาพทางการเมือง 

เนื้อหาของกติกาฉบับนี้มี 5 สวน 31 ขอ  3 สวนแรก (ขอ 1 -15) เปนสาระบัญญัติวาดวย  
สิทธิตางๆ สวนท่ี 4  (ขอ 16-25) วาดวยการเสนอรายงานท้ังของรัฐภาคี
และในระหวางองคกรของสหประชาชาติของการใหความชวยเหลือ และ
การประชุมทางวิชาการและการตีความ และสวนท่ี 5  (ขอ 26-31) วา
ดวยการลงนามเขาเปนรัฐภาคี การมีผลบังคับใช  ความครอบคลุมของ
กติกา การแกไขและการเก็บรักษาตนฉบับท้ัง 5 ภา ษา  (จีน  อังกฤษ  

ฝรั่งเศส รัสเซีย และสเปน)  สวนท่ีเปนสาระบัญญัติ  15 ขอ กําหนดสิทธิ
ตางๆ  ของประชาชน  ไดแก   การกําหนดเจตจํานงของตน   การจัดการ
ทรัพยากรและการประกันสิทธิของรัฐภาคี  ท่ีจะตองใหสิทธิแกท้ัง
ประชาชนและผูท่ีไมใชคนชาติของตน การประกันสิทธิความเทาเทียมกัน

ในเรื่องเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมระหวางชายหญิงและเพ่ือความเทาเทียมกันในสังคมประชาธิปไตย  การหาม
ลิดรอนสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานการรับรองสิทธิในการทํางานหาเลี้ยงชีพดวยสภาพการทํางานท่ียุติธรรม  คาจางท่ีเปน
ตามความเปนอยูและสภาพการทํางานท่ีปลอดภัย  ถูกสุขลักษณะ  การกอตั้งสหภาพแรงงาน  สิทธิของคนงาน   สิทธิใน
สวัสดิการสังคม การประกันสังคม สิทธิของครอบครัวในฐานะจําเปน  สังคมพ้ืนฐานทางธรรมชาติ   สิทธิของมารดา  เด็ก 

ผูเยาว  และความคุมครองสิทธิในมาตรฐานการครองชีพท่ีเพียงพอในปจจัย  4 โดยเฉพาะเรื่องอาหาร  โดยปลอดจาก
ความหิวโหยและการแบงสรรอาหาร  สิทธิดานสุขภาพ  สุขลักษณะ  บริการทางการแพทย  การควบคุมโรคระบาด  

โดยเฉพาะอนามัยทารก  สิทธิทางการศึกษา  ซ่ึงประถมศึกษาจะเปนการศึกษาภาคบังคับท่ีใหเปลาแกทุกคน   และ
การศึกษาในระดับมัธยม ศึกษาและอุดมศึกษาท่ีเหมาะสมเทาเทียมกัน  รวมถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจะตองสงเสริมให
มากท่ีสุด  สิทธิท่ีจะมีสวนรวมของประชาชนในดานวัฒนธรรม  วิทยาศาสตร  และการดูแลจากภาครัฐท่ีจะคุมครอง  

อนุรักษ และการพัฒนา รวมท้ัง การเผยแพรความรูทางวิทยาศาสตรและทางวัฒนธรรม 
  

 (2)  กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง (International Covenant on Civil and Political Rights - 
ICCPR)  

 มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2519 และประเทศไทยเขาเปนภาคี โดย
การภาคยานุวัติและมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2540 โดยมีถอยแถลง
ตีความ 4 ประเด็น ไดแก เรื่องการกําหนดเจตจํานงของตนเอง โดยมิไดหมาย
รวมถึงการแบงแยกดินแดนหรือเอกภาพทางการเมือง (ขอ 1) โทษประหาร
สําหรับผูท่ีมีอายุต่ํากวา 17 ป ขอ (6) การนําตัวผูตองหาเขาสูการพิจารณาคดีโดยพลัน ขอ (9) และการโฆษณาชวน
เชื่อเพ่ือทําสงคราม ขอ (20)  

สาระสําคัญของสนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเปนภาคี  
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เนื้อหาของกติกาฉบับนี้มี 6 สวน 53 ขอ 3 สวนแรก (ขอ 1-27) เปนสาระบัญญัติวาดวยสิทธิตาง ๆ 
สวนท่ี 4 (ขอ 27-45) วาดวยคณะกรรมการ และการเสนอรายงาน (ขอ 40) การไกลเกลี่ยขอรองเรียนระหวางประเทศ
เก่ียวกับการไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของกติกาสวนท่ี 5 (ขอ 46-47) วาดวยการตีความ และสวนท่ี 6 (ขอ 47-53) วา
ดวยการลงนามเขาเปนภาคี การมีผลใชบังคับ การแกไข การเก็บรักษาตนฉบับท้ัง 5 ภาษา 

สวนท่ีเปนสาระบัญญัติ 27 ขอ กําหนดสิทธิตางๆ ท้ังในสวนท่ีเปนสิทธิของประชาชน ซ่ึงวาดวยการ
กําหนดสิทธิของตนเองของประชาชนในเรื่องการเมือง และสามารถดําเนินการอยางเสรีในการจัดการทรัพยากรและ
พัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของตน และการประกันสิทธิของรัฐภาคี ท่ีจะตองสงเสริมใหบังเกิดผลตามสิทธิ
ดังกลาว โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ  สิทธิเหลานี้รวมถึงสิทธิท่ีจะมีชีวิตและการยกเลิกโทษประหารชีวิต การหาม
การทรมาน /ลงโทษทารุณโหดราย การมีทาส เสรีภาพในความปลอดภัยของรางกาย  หามการจับกุมโดยมิไดทําผิด
กฎหมาย การปฏิบัติตอผูถูกจับกุมดวยมนุษยธรรม เสรีภาพในการเลือกถ่ินท่ีอยูอาศัย ความเสมอภาคในดานกฎหมาย 
และกระบวนการยุติธรรมทางศาลสิทธิในสถานะบุคคล สิทธิในความเปนสวนตัว สิทธิเสรีภาพทางความคิดและศาสนา 
การหามการโฆษณาชวนเชื่อเพ่ือการสงครามและการเกลียดชังเผาพันธุ สิทธิในการชุมนุมอยางสงบ การรวมตัวเปน
สมาคม การคุมครองครอบครัวและการสมรส สิทธิของเด็กในดานการคุมครอง การมีทะเบียนเกิดและสัญชาติ  การมี
สิทธิมีสวนในการบริหารบานเมืองและสิทธิของชนกลุมนอย 

 (3)  อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ  (Convention on The 
Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW)  

มีผลบังคับใชเม่ือ 3 กันยายน 2524  และประเทศไทยเขาเปนภาคีโดยการภาคยานุวัติ และ  
มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2528 โดยตั้งขอสงวนไว 7 ขอ คือ ขอ 7 ความเสมอภาคทางการเมืองตําแหนงทาง
ราชการ ขอ 9 การถือสัญชาติของบุตร ขอ 10 ความเสมอภาคทางการศึกษา ขอ 11 สิทธิโอกาสท่ีจะไดรับการจางงาน 
ขอ 15 การทํานิติกรรม ขอ 16 การสมรสและความสัมพันธในครอบครัวขอ 29 ซ่ึงตอมาไดถอนขอสงวนออกรวม 5 ขอ 
คือ ขอ 11 และ 15 ในป 2533 ขอ 9 ป 2535 ขอ 7 และ 10 ป 2537 คงยังเหลือขอสงวนไว 2 ขอ คือ ขอ 16 และ 
29 เก่ียวกับการสมรสและความสัมพันธในครอบครัวและการระงับขอพิพาท 

เนื้อหาของอนุสัญญานี้มี 6 สวน 30 ขอ 4 สวนแรก (ขอ 1 -16 ) เปนสาระบัญญัติวาดวย  
สิทธิตางๆ  ของสตรี สวนท่ี 5  (ขอ 17 -22) วาดวยการจัดตั้งคณะกรรมการและการเสนอรายงาน สวนท่ี 6   
(ขอ 23 -30 ) วาดวยผลกระทบของอนุสัญญาและการกําหนดมาตรการท่ีจําเปน การลงนามเขาเปนภาคี  
การมีผลบังคับใช การแกไข การตั้งขอสงวน การระงับขอพิพาท และการเก็บรักษาตนฉบับท้ัง 5 ภาษา 

อนุสัญญาฉบับนี้มีขอท่ีนาสนใจ คือ มีอารัมภบทท่ียาวเป นพิเศษ 
เปนการแสดงความหวงใยตอสตรีท่ียังถูกเลือกปฏิบัติอยางกวางขวาง เห็นควรให
ไดรับความเสมอภาค การมีสวนรวมและการรับผิดชอบรวมกันของท้ังบุรุษและสตรี
ในการพัฒนาประเทศและการดูแลครอบครัว ดังนั้นในสวนท่ีเปนสาระบัญญัติ 16 ขอ
จึงกําหนดความหมายของ “การเลือกปฏิบัติตอสตรี” ซ่ึงจะตองถูกประณามและขจัด
ทุกประการโดยไมชักชาและบรรจุหลักการความเสมอภาคของ  2 เพศ ไวเปน
หลักประกันในรัฐธรรมนูญ ตลอดจนกฎหมายและมาตรการอ่ืนๆ ท่ีจะจัดการใหเกิด

ความกาวหนาอยางเต็มท่ีของสตรีท้ังโดยการออกมาตรการพิเศษ เรงรัด ปรับแบบแผนทางสังคม วัฒนธรรม และระบบ
ครอบครัวเพ่ือความเสมอภาคการปราบปรามการคาสตรีในทุกรูปแบบ ขจัดการเลือกปฏิบัติในดานการเมือง การเปน
ผูแทนรัฐบาลการรวมงานในองคการระหวางประเทศ การไดมาและคงไวซ่ึงสัญชาติของสตรีและบุตร ความเสมอภาค
ทางการศึกษา การจางงาน  คาตอบแทน ความคุมครองสุขภาพ การตั้งครรภ และการคลอดบุตร  สิทธิประโยชนดาน
ครอบครัว สินเชื่อ กีฬา นันทนาการ วัฒนธรรม ขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในชนบท ท้ังดานเศรษฐกิจ การพัฒนา 
สุขภาพประกันสังคม การศึกษา ฝกอบรม การรวมกลุม พ่ึงตนเอง ความเสมอภาคทางกฎหมาย ตลอดจนสิทธิในการ
สมรสและความสัมพันธทางครอบครัว 
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(4) อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ  (International, 
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination - ICERD) 

มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2532 และประเทศไทยเขาเปนภาคีโดยภาคยานุวัติ และ  
มีผลบังคับใชกับประเทศไทยเม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2546 โดยทําถอยแถลงตีความไววาจะไมรับพันธกรณี  
เกินกวาท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายไทยบัญญัติไว รวมท้ังมีขอสงวน 2 ขอ คือ ขอ 4  
ในเรื่องการดําเนินมาตรการขจัดการเลือกปฏิบัติเทาท่ีจําเปน และ ขอ 22 ในเรื่องการเจรจาตกลงในเรื่อง  
ขอพิพาทท่ีไมสามารถตกลงกันไดและเสนอใหศาลยุติธรรมระหวางประเทศพิจารณา 

เนื้อหาของอนุสัญญามี 3 สวน 25 ขอ สวนแรก (ขอ 1 -7) เปนสาระบัญญัติวาดวยสิทธิตางๆ  
สวนท่ี 2  (ขอ 7 -16) วาดวยคณะกรรมการการเสนอรายงาน การรับขอรองเรียนระหวางรัฐการดําเนินการ  
การไกลเกลี่ยและการยุติขอพิพาทของคณะกรรมการ และสวนท่ี 3  (ขอ 17-25) วาดวยการลงนามเขาเปนภาคี การมี
ผลบังคับใช เง่ือนไขในการตั้งขอสงวนและการถอนขอสงวน การเพิกถอนอนุสัญญา การเสนอขอพิพาทสูศาลยุติธรรม
ระหวางประเทศ การแกไขและการเก็บรักษาตนฉบับท้ัง 5 ภาษา 

สาระบัญญัติ 7 ขอ ของอนุสัญญาฉบับนี้กําหนดความหมายของ “การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ”  
การตีความและมาตรการพิเศษท่ีจัดข้ึนตามความจําเปนดวยเจตนาเพ่ือประกันความกาวหนาของหมูชนบางกลุมท่ี
ตองการความคุมครองและสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน การประณาการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและการประกันการไมเลือก
ปฏิบัติตอบุคคลกลุมหรือสถาบัน หรือสนับสนุนการเลือกปฏิบัติเหลานี้ การดําเนินมาตรการท่ีจะแกไขกฎระเบียบท่ี
กอใหเกิดการเลือกปฏิบัติดวยวิธีการท่ีเหมาะสมและสนับสนุนการประสานเชื้อชาติเขาดวยกัน การจัดใหมีมาตรการ
พิเศษชั่วคราวเพ่ือสนับสนุนการคุมครองกลุมบุคคลบางกลุม เพ่ือใหไดรับสิทธิเสรีภาพอยางเสมอภาค การประณามการ
แบงแยกทางเชื้อชาติ ผิว การโฆษณาชวนเชื่อในเรื่องความเหนือกวาของบางชนกลุม  การเกลียดชังระหวางเชื้อชาติ  
การลงโทษตามกฎหมายแกการกระทําท่ีประณามเหลานี้ และหามการดําเนินการสงเสริมกระตุนการเลือกปฏิบัติของ
เจาหนาท่ีของรัฐ การประกันสิทธิของทุกคนใหเสมอภาคกันตามกฎหมายภายใตศาลและกระบวนการยุติธรรม การ
คุมครองของรัฐ การใชสิทธิอยางท่ัวถึงและเสมอภาคในทางการเมือง กิจกรรมสาธารณะและบริการสาธารณะ สิทธิของ
พลเมืองในเรื่องตางๆ  ทุกเรื่อง เชน การมีถ่ินพํานัก การครองสัญชาติ การสมรสและเลือกคูสมรส การรับมรดก สิทธิ
เสรีภาพทางความคิดเห็น การนับถือศาสนา การชุมนุม สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมตางๆ ท้ังในดานการทํางาน 
ท่ีอยูอาศัย การสาธารณสุข การศึกษา กิจกรรมทางวัฒนธรรมและบริการตางๆ และการประกันสิทธิของรัฐท่ีจะให
ความคุมครองแกทุกคนในอาณาเขตจากการเลือกปฏิบัติเหลานี้ รวมถึงสิทธิท่ีจะรองขอคาทดแทนจากศาลเพ่ือชดใช
ความเสียหายอันเปนผลจากการเลือกปฏิบัติเหลานี้ 

(5)  อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child - CRC)  
มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2533 และประเทศไทยเขาเปนภาคีโดยการภาคยานุวัติ  โดยมีผล

บังคับใชเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2535  โดยมีขอสงวน 3 ขอ ไดแก ขอ 7 วาดวยการจดทะเบียนเกิดและการไดสัญชาติ
ของเด็ก ขอ 22 วาดวยการรองขอสถานะผูลี้ภัยของเด็ก และขอ 29 วาดวยการจัดการศึกษาของเด็ก ซ่ึงตอมาไดถอน
ขอสงวนขอท่ี 29 ซ่ึงมีผลเม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2540 จากการแจงของสํานักเลขาธิการสหประชาชาติ  ในปจจุบันจึงยัง
คงเหลือขอสงวน 2 ขอ คือ ขอ 7 และ 22 

เนื้อหาของอนุสัญญาฉบับนี้มี 3 สวน 54 ขอ สวนแรก (ขอ 1-41) เปนสาระบัญญัติวาดวยสิทธิตางๆ 
ของเด็ก สวนท่ี 2  (ขอ 42-45) วาดวยการเผยแพรอนุสัญญา คณะกรรมการวาดวยสิทธิเด็ก การเสนอรายงานการ
สงเสริมการปฏิบัติตามอนุสัญญาอยางมีประสิทธิภาพดวยความรวมมือระหวางประเทศ สวนท่ี 3  (ขอ 46-54) วาดวย
การลงนามเขาเปนภาคี การมีผลบังคับใช การแกไข การตั้งและการถอนขอสงวน การบอกเลิก และการเก็บรักษา
ตนฉบับท้ัง 5 ภาษา 
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สวนท่ีเปนสาระบัญญัติ 40 ขอ ประกอบดวยความหมายของ “เด็ก” การประกันสิทธิพ้ืนฐานของรัฐ
ภาคีตอเด็กในเขตอํานาจของตนบนสิทธิพ้ืนฐาน 4 ประการ คือ สิทธิท่ีจะมีชีวิต สิทธิท่ีจะไดรับการปกปอง สิทธิท่ีจะ
ไดรับการพัฒนา และสิทธิท่ีจะมีสวนรวม การไมเลือกปฏิบัติ การคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็ก การเคารพตอความ
รับผิดชอบและสิทธิหนาท่ีของบิดามารดา ครอบครัว และสภาพสังคมของเด็ก การประกันสิทธิท่ีจะมีชีวิต การมีชื่อ มี
สัญชาติ เอกลักษณ การอยูรวมกันระหวางเด็กกับบิดามารดาและครอบครัวและการรักษาความสัมพันธระหวางกัน 
สิทธิเสรีภาพของเด็กในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก  การแสวงหา /ไดรับขอมูลขาวสาร ความคิด มโนธรรม 
ศาสนา การสมาคม ความเปนสวนตัว การเขาถึงขอมูลขาวสารจากสื่อ และการคุมครองจากขอมูลขาวสารท่ีเปน
อันตราย การชวยเหลือบิดามารดาผูปกครองใหสามารถเลี้ยงดูเด็กได การคุมครองจากความรุนแรงท้ังปวง การดูแล
ทางเลือกสําหรับเด็ก การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม การรองขอสถานะผูลี้ภัย การดูแลเด็กพิการ การดูแลสุขภาพและ
การสาธารณสุขสําหรับเด็กและมารดา การประกันสังคม การไดรับมาตรฐานการดํารงชีวิตท่ีเพียงพอ การศึกษา การ
พัฒนาบุคลิกภาพ การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม นันทนาการ การคุมครองจากการถูกแสวงประโยชนทาง
เศรษฐกิจ ยาเสพติด ทางเพศ การลักพา ขาย คาเด็ก การคุมครองจากการแสวงประโยชนทุกรูปแบบ การถูกทรมาน
หรือลงโทษท่ีโหดรายไรมนุษยธรรม การพิพาทดวยอาวุธ การฟนฟูจิตใจและการกลับคืนสูสังคม การคุมครองเด็กท่ีตอง
ประสบปญหาดานกฎหมายและตองเขาสูกระบวนการยุติธรรม และผลกระทบของอนุสัญญานี้ตอกฎหมายเดิมท่ีมีอยู 

ซ่ึงจะเห็นวาสนธิสัญญา 2 ฉบับแรกท่ีออกบังคับใชปเดียวกัน (2519) ในระยะเวลาใกลเคียงกันมาก
และมีอายุถึง 30 ปแลวนั้น เปนสนธิสัญญาท่ีกําหนดสิทธิมนุษยชนพ้ืนฐานโดยตรง  คือ สิทธิของมนุษยทุกคนในฐานะ
เปนพลเมืองโลกท่ีจะตองมีสวนมีเสียงในการบริหารบานเมืองและดําเนินชีวิตในสังคมอยางไดรับการเคารพในศักดิ์ศรี มี
ความเสมอภาคในสภาพแวดลอมของวิถีชีวิตคือ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงเม่ือมีสิทธิพ้ืนฐานเหลานี้แลว จึงได
มุงเจาะเขาสูเรื่อง/กลุมพิเศษตางๆ เชน เชื้อชาติ เพศ (สตร)ี วัย (เด็ก) ฯลฯ 

(6) อนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดราย  
ไรมนุษยธรรม หรือยํ่ายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment) อนุสัญญาฯ มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2530 

ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืน  
ท่ีโหดรายไรมนุษยธรรม โดยอนุสัญญาดังกลาวจะมีผลบังคับใชกับประเทศไทยตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2550 เปนตน
ไป โดยมีการจัดทําถอยแถลงตีความจํานวน 3 ขอ และตั้งขอสงวน 1 ขอ ไดแก ขอบทท่ี 1 เรื่องคํานิยามของคําวา 
“การทรมาน ” เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยท่ีใชบังคับในปจจุบันไมมีบทบัญญัติจํากัดความ
โดยเฉพาะ ประเทศไทยจึงตีความความหมายของคําดังกลาวตามประมวลกฎหมายอาญาท่ีใชบังคับในปจจุบัน ขอบทท่ี 
4 เรื่องการกําหนดใหการทรมานท้ังปวงเปนความผิดท่ีลงโทษไดตามกฎหมายอาญาและนําหลักการนี้ไปใชกับการ
พยายาม การสมรูรวมคิดและการมีสวนรวมในการทรมาน ประเทศไทยตีความในกรณีดังกลาวตามประมวลกฎหมาย
อาญาท่ีใชบังคับในปจจุบัน ขอบทท่ี 5 เรื่องใหรัฐภาคีดําเนินมาตรการตางๆ  ท่ีอาจจําเปนเพ่ือใหตนมีเขตอํานาจเหนือ
ความผิดท่ีอางถึงตามขอบทท่ี 4 โดยประเทศไทยตีความวาเขตอํานาจเหนือความผิดดังกลาวเปนไปตามประมวล
กฎหมายอาญาของไทยท่ีใชบังคับอยูในปจจุบัน  ขอสงวนตามขอบทท่ี 30 วรรคหนึ่ง โดยประเทศไทยไมรับผูกพันตาม
ขอบทดังกลาว (ซ่ึงระบุใหนําขอพิพาทเก่ียวกับการตีความหรือการนําอนุสัญญาฯไปใช ข้ึนสูการวินิจฉัยชี้ขาดของศาล
ยุติธรรมระหวางประเทศไดหากคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งรองขอ) ซ่ึงการจัดทําขอสงวนในขอนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือไม
ยอมรับอํานาจของศาลยุติธรรมระหวางประเทศเปนการลวงหนา เวนเสียแตวาจะพิจารณาเห็นสมควรเปนกรณีๆ ไป 

อนุสัญญาฯ มีวัตถุประสงคในการระงับและยับยั้งการทรมาน รวมท้ังปองกันมิใหองคกรหรือเจาหนาท่ี
ของรัฐกระทําการใดท่ีเปนการยุยง ยินยอม รูเห็นเปนใจ ขมขูหรือบังคับขูเข็ญท่ีจะเปนการทรมานโดยเจตนาท่ีทําให
เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกขทรมานอยางสาหัสไมวาทางกายหรือทางจิตใจตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือความมุง
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ประสงคเพ่ือใหไดมาเพ่ือขอสนเทศหรือคําสารภาพจากบุคคลนั้นหรือบุคคลท่ีสาม รวมท้ังการบังคับขูเข็ญและการ
ลงโทษบุคคลนั้นสําหรับการกระทําซ่ึงบุคคลนั้นหรือบุคคลท่ีสามกระทํา หรือถูกสงสัยวาไดกระทํา  

  (7)  อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยสิทธิของคนพิการ   (Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities – CRPD)  

 ประเทศไทยไดลงนามอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยสิทธิของคนพิการ ณ สํานักงาน
สหประชาชาติ ณ นคร นิวยอรก เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2550 ซ่ึงเปนวันแรกท่ีเปดใหมีการลงนามในอนุสัญญาดังกลาว 
และเม่ือวันอังคารท่ี 1 เมษายน 2551 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหประเทศไทยลงสัตยาบันอนุสัญญาระหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิคนพิการ และไดยื่นสัตยาบันสารเม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2551 แตใหมีการจัดทําถอยแถลงตีความ
ตอขอ 17 ของอนุสัญญาฯ โดยมีผลบังคับใชกับประเทศไทยในวันท่ี  27 สิงหาคม 2551  สาระสําคัญของอนุสัญญาฯ 
คือ รัฐภาคีมีพันธกรณีท่ีจะตองขจัดการเลือกปฏิบัติตอคนพิการในทุกรูปแบบ ท้ังในดานกฎหมาย การปกครอง และ
การปฏิบัติตางๆ ซ่ึงรวมถึงการกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือประกันการเขาถึงและใชประโยชนอยางเทาเทียมกัน
ของคนพิการ ในสวนท่ีเก่ียวกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ การขนสง ขอมูลขาวสารและบริการสาธารณะ การยอมรับ
ความเทาเทียมกันของคนพิการในทางกฎหมายสําหรับโอกาสในการรับการศึกษา การเขาทํางาน การรักษาพยาบาล 
การประกันสิทธิและโอกาสท่ีจะมีสวนรวมทางการเมืองอยางเทาเทียมกันกับบุคคลท่ัวไป ท้ังนี้  รัฐภาคีจะตองกําหนดผู
ประสานงาน (focal points) และกลไกประสานงานในรัฐบาล  เพ่ือเปนกลไกหลักในการผลักดันและตรวจสอบการอนุ
วัติอนุสัญญาฯ โดยจะตองเปดโอกาสใหภาคประชาสังคมสามารถมีสวนรวมในกระบวนการอยางเต็มท่ีและรัฐภาคีมี
พันธกรณีท่ีจะตองเผยแพรอนุสัญญาฯ ใหประชาชนท่ัวไปทราบอยางท่ัวถึง โดยรวมถึงการเผยแพรในรูปแบบท่ีคน
พิการในดานตางๆ สามารถเขาถึงได รัฐภาคีตองเสนอรายงานตอคณะกรรมการวาดวยสิทธิของคนพิการภายใน 2 ป 
นับวันท่ีอนุสัญญาฯ มีผลใชบังคับกับรัฐภาคีนั้นๆ 

 
 

 
 


