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สิทธิมนุษยชน และสิทธิเสรีภาพ
ความหมายของสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชนคืออะไร 1
ในทางวิชาการมักไมมีการใหคํานิยามความหมายของสิทธิมนุษยชน นอกจากมีการพยายามอธิบายคํา
ปรารภของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ที่วา “โดยทีการยอมรับนับถือเกียรติศักดิ์ประจําตัว และสิทธิเทา
เทียมกันและโอนมิไดของบรรดาสมาชิกทั้งหลายแหงครอบครัวมนุษยชนเปนหลักการพื้นฐานแหงอิสรภาพ
ความยุติธรรมและสันติภาพโลก” นั้น หมายถึง
สิทธิมนุษยชน เปนสิทธิประจําตัวของมนุษยทุกคน เพราะมนุษยทุกคนมีศักดิ์ศรี มีเกียรติศักดิ์ประจําตัว
สิทธิมนุษยชนไมสามารถโอนใหแกกันได แตนักปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนใหคําอธิบายวา เราเรียกสิ่งจําเปนสําหรับ
คนทุกคนที่ตองไดรับในฐานะที่เปนคน ซึ่งทําใหคนๆนั้นมีชีวิตอยูรอดไดอยางมีความเหมาะสมแกความเปนคนและ
สามารถมีการพัฒนาตนเองได วา คือ "สิทธิมนุษยชน " เมื่อนําคําอธิบายทั้ง 2 ประการมาประกอบกัน ก็สามารถ
เขาใจไดวา
สิทธิมนุษยชน คือ สิ่งจําเปนสําหรับคนทุกคนที่ตองไดรับในฐานะที่เปนคน เพื่อทําใหคนๆนั้น
มีชีวิตอยูรอดไดและมีการพัฒนา สิทธิมนุษยชนจึงมี 2 ระดับ
0

ระดับแรก
สิทธิที่ติดตัวคนทุกคนมาแตเกิด ไมสามารถ
ถายโอนใหแกกันได อยูเหนือกฎหมายและอํานาจ
ใด ๆ ของรัฐทุกรัฐ สิทธิเหลานี้ไดแก สิทธิในชีวิต
หามฆาหรือทํารายตอชีวิต หามการคามนุษย หาม
ทรมานอยางโหดราย คนทุกคนมีสิทธิในความเชื่อ
มโนธรรมหรือลัทธิทางศาสนา ทางการเมือง มี
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกหรือ
การสื่อความหมายโดยวิธีอื่น สิทธิมนุษยชนเหลานี้ไม
จําเปน ตองมีกฎหมายมารองรับ สิทธิเหลานี้ก็ดํารงอยู
ซึ่งอยางนอยอยูในมโนธรรมสํานึกถึงบาปบุญคุณโทษ
ที่อยูในตัวของแตละคน เชน แมไมมีกฎหมายบัญญัติ
วาการฆาคนเปนความผิดตามกฎหมาย แตคนทุกคนมี
สํานึกรูไดเองวาการฆาคนนั้นเปนสิ่งตองหาม เปนบาป
ในทางศาสนา เปนตน
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ระดับที่สอง
เปนสิทธิที่ตองไดรับการรับรองในรูปของกฎหมาย
หรือตองไดรับการคุมครองโดยรัฐบาล ไดแก การไดรับ
สัญชาติ การมีงานทํา การไดรับความคุมครองแรงงาน
ความเสมอภาคของหญิงชาย สิทธิของเด็ก เยาวชน
ผูสูงอายุ และคนพิการ การไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การ
ประกันการวางงาน การไดรับบริการทางดานสาธารณสุข
การสามารถแสดงออกทางดานวัฒนธรรมอยางอิสระ
สามารถไดรับความเพลิดเพลินจากศิลปะ วัฒนธรรมในกลุม
ของตน เปนตน
สิทธิมนุษยชนระดับที่สองนี้ตอง เขียนรับรองไวใน
กฎหมายหรือรัฐธรรมนูญหรือแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐของแตละ
ประเทศ เพื่อเปนหลักประกันวาคนทุกคนที่อยูในรัฐ นั้นจะไดรับ
ความคุมครองชีวิตความเปนอยู ใหมีความเหมาะสมแกความเปน
มนุษย 

ปรับปรุงจากคูมือสิทธิมนุษยชนสําหรับผูปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ เรียบเรียงโดย นายศราวุฒิ ประทุมราช (มกราคม 2550)
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ขอบเขตของสิทธิมนุษยชน (Categories of Human Rights)
เมื่อพูดถึงสิทธิมนุษยชน จึงมีความหมายกวางกวา “สิทธิ ” ตามกฎหมาย นักกฎหมายโดยทั่วไปมัก
อธิบายวา “สิทธิ” คือประโยชนที่กฎหมายรับรอง ซึ่งเปนไปตามหลักกฎหมายในขอบเขตที่แคบ ในแงที่วา คนจะมีสิทธิ
ได ตองมีกฎหมายรับรองไวเทานั้น ถากฎหมายไมเขียนรับรองไวยอมไมมีสิทธิ หรือไมไดรับสิทธิแตในแงของ “สิทธิ
มนุษยชน” นั้นขอบเขตของสิทธิมนุษยชน กวางกวาสิ่งที่กฎหมายรับรอง ดังกลาวขางตน สิทธิมนุษยชนที่ไดรับการ
รับรองทั่วโลก วาเปนมาตรฐานขั้นต่ําของการปฏิบัติตอมนุษยนั้น สามารถจําแนกไดครอบคลุมสิทธิ 5 ประเภท ไดแก
1) สิทธิพลเมือง ไดแก สิทธิในชีวิตและรางกาย เสรีภาพและความมั่นคงในชีวิต ไมถูกทรมาน ไมถูกทํา
รายหรือฆา สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ไดแก สิทธิในความเสมอภาคตอหนากฎหมาย สิทธิที่จะไดรับการปกปอง
จากการจับกุมหรือคุมขังโดยมิชอบ สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีในศาลอยางยุติธรรม โดยผูพิพากษาที่มีอิสระ สิทธิ
ในการไดรับสัญชาติ เสรีภาพของศาสนิกชนในการเชื่อถือและปฏิบัติตามความเชื่อถือ
2) สิทธิทางการเมือง ไดแก สิทธิในการเลือกวิถีชีวิตของ ตนเองทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก สิทธิการมีสวน
รวมกับรัฐในการดําเนินกิจการที่เปนประโยชนสาธารณะ เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ เสรีภาพในการรวมกลุม สิทธิใน
การเลือกตั้งอยางเสรี

3) สิทธิทางเศรษฐกิจ ไดแก สิทธิในการมีงานทํา ไดเลือกงานอยางอิสระและไดรับคาจางอยางเปน
ธรรม สิทธิในการเปนเจาของทรัพยสิน การไดรับมาตรฐานการครองชีพอยางพอเพียง

4) สิทธิทางสังคม ไดแก สิทธิในการไดรับการศึกษา สิทธิในการไดรับหลักประกันดานสุขภาพ แมและ
เด็กตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ ไดรับการพัฒนาบุคลิกภาพอยางเต็มที่ ไดรับความมั่นคงทางสังคม มีเสรีภาพในการ
เลือกคูครองและสรางครอบครัว
5) สิทธิทางวัฒนธรรม ไดแก การมีเสรีภาพในการใชภาษาหรือสื่อความหมายในภาษาทองถิ่นตน มี
เสรีภาพในการแตงกายตามวัฒนธรรม การปฏิบัติกิจตามวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นของตน การปฏิบัติตามความเชื่อ
ทางศาสนา การพักผอนหยอนใจดานการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม บันเทิงไดโดยไมมีใครมาบังคับ

5
ดังนั้นกลาวไดวา “สิทธิตามกฎหมาย ” ทุกอยางไมใชเรื่องสิทธิมนุษยชน มีสิทธิบางอยา งเทานั้นถือ
เปนสิทธิมนุษยชน เพราะเปนสิ่งที่ติดตัวมนุษยมาแตเกิด ไมสามารถโอนไปใหคนอื่น หรือไมมีใครมาพรากไปจากมนุษย
แตละคนได และสิทธิที่เปนสิทธิมนุษยชนนั้นถือเปนมาตรฐานขั้นต่ําของการปฏิบัติระหวางมนุษย เชน การฆาหรือทํา
รายกัน แมไมมีกฎหมายบัญญัติวา การทําราย หรือการฆาเปนความผิด คนทุกคนก็รูอยูแกใจวาเปนความผิด แตการที่
คนในชาติไมไดรับ “อาหาร ” ที่เพียงพอแกการยังชีพไมถือวามีใครทําผิดกฎหมาย แตเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ประเภทหนึ่ง ที่รัฐบาลมีหนาที่ตองจัดการใหคนในชาติไดรับอาหารอยางพอเพียงแกการมีชีวิตอยูรอด 2
1

แผนภาพที่ 1 ภาพรวมขอบเขตของสิทธิมนุษยชน
- การแสดงความคิดเห็น การแสดงออก
เสรีภาพของสื่อ
- เสรีภาพในการชุมนุม รวมกลุม
- กําหนดวิถีชีวิตทางการเมือง
- การเลือกตั้ง
- การตั้งพรรคการเมือง
- การมีสวนรวมทางการเมืองและเขา
ถึงบริการสาธารณะ
- การแสวงหา รับ เผยแพรขอมูลขาวสาร

- กําหนดวิถีชีวิตทางสังคม
- สิทธิในชีวิตและรางกาย
- ไดรับการศึกษา
-หามทรมาน ลงโทษโหดรายทารุณ
- การมีครอบครัวคูครอง
- หามการเปนทาส
- ครอบครัวไดรับการคุมครองจากรัฐ
- สิทธิในทรัพยสิน
สิ
ท
ธิ
ท
างการเมื
อ
ง
- คุมครองมารดาและบุตร
- ไดรับปจจัย 4 ที่เหมาะสม
- ความเปนสวนตัว
- ประกันสังคม สุขภาพ สวัสดิการสังคม
- การสื่อสารถึงกัน
- การเดินทาง/การเลือกถิ่นที่อยู
สิทธิพลเมือง
สิทธิทางสังคม
- ความเสมอภาคทางกฎหมาย
และไมถูกเลือกปฏิบัติ
- เขาถึงศาล/การพิจารณา
ในศาลอิสระ
- ปลอดการจับกุม กักขัง
สิทธิทางวัฒนธรรม
สิทธิทางเศรษฐกิจ
หรือเนรเทศโดยพลการ
- การพักผอน/วันหยุด/นันทนาการ
- แจงขอหา สันนิษฐาน
วามีความบริสุทธิ์
- กําหนดวิถีชีวิตทางวัฒนธรรม
- กําหนดวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจ
- การถือศาสนา ความเชื่อ
- การคุมครองทรัพยสินทางปญญา
- การมีงานทํา
ที่มความคิ
าของสิด ทธิมนุษยชน
- การปกปองและปฏิบัติตาม
- การเลือกงานอยางเสรี คาจาง
- สิทธิชาติ1.
พันปฏิ
ธุ ญญา
วัฒนธรรม
สภาพการจางที่เปนธรรม
- การตั้งสหภาพ/นัดหยุดงาน
- การเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ

2

ปรับปรุงจากเอกสารประกอบการฝกอบรมสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการประสานงานองคกรสิทธิมนุษยชน (กปส) และสมาคมสิทธิ
เสรีภาพประชาชน (สสส)

6
ที่มาของสิทธิมนุษยชน
ขอบเขตของสิทธิมนุษยชนดังกลาว มีที่มาจาก
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
ของสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights) ในที่นี้ขออธิบายที่มาของการกอเกิดปฏิญญา
สากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ในฐานะที่เปนเอกสารหลักของสหประชาชาติ ที่ถือเปนตนแบบของการคุมครองและ
สงเสริมสิทธิมนุษยชน
1.ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 3
เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองไดยุติลงเมื่อป พ .ศ. 2488 (ค.ศ. 1945 ) โดยชัยชนะของ
ฝายสัมพันธมิตรที่มีสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย เปนผูนํานั้น สงครามโลกครั้งที่สองไดนํา
ความหายนะมาสูชีวิตและทรัพยสินของหลายประเทศทั่วโลก ชาวโลกไดประจักษถึงความทารุณโหดรายของพรรคนาซี
เยอรมันที่ไดฆาลางเผาพันธุชาวยิวหลายลานคน และกระทําการย่ํายีประชาชนทุกประเทศที่เยอรมันเขายึดครอง ดังนั้น
การฆาลางเผาพันธุ การย่ํายีสิทธิสตรี เด็ก ถือเปนการทําลายศักดิ์ศรีของมนุษยอยางชัดแจง หัวหนารัฐบาลประเทศ
สัมพันธมิตรตางเห็นพองตองกันวาจะตองแสวงหามาตรการที่เปนรูปธรรมปองกันมิใหมีการทําลายศักดิ์ศรีของมนุษย
เกิดขึ้นอีก
2

ภายหลังการกอตั้งองคการสหประชาชาติแลวในวันที่
15 เมษายน 2488 ไดมีการรับรอง
กฎบัตรสหประชาชาติ (UN Charter) โดยมติที่ประชุมใหญ ในกฎบัตรนี้มีขอความหลายตอนที่แสดงถึงความมุงมั่นของ
สหประชาชาติในการทําหนาที่สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน

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
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เดือนมกราคม พ .ศ. 2490 คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนไดเรียกประชุมเปนครั้งแรกและ
ไดแตงตั้งคณะกรรมการยกรางเอกสารสหประชาชาติเพื่อการคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชน
โดยแบงออกเปน 3 ชุด ชุดแรก จัดทํารางปฏิญญา (Declaration) ชุดที่สองจัดทําอนุสัญญา (Convention) และ ชุดที่
สาม ศึกษาปญหาทางการเมืองระหวางประเทศ
คณะกรรมการยกรางปฏิญญา ไดมีการประชุมหลายครั้งและไดนําเสนอรางปฏิญญาให
สมัชชาใหญสหประชาชาติลงมติยอมรับและประกาศ ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม
2491 ดวยคะแนนเสียง 48 เสียง ไมมีเสียงคัดคาน และประเทศกลุมคอมมิวนิสตทั้งหมด ซาอุดีอาระเบีย และ
แอฟริกาใตงดออกเสียง สําหรับประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศที่ใหการรับรอง
2. เนื้อหาของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนประกอบดวยขอความ 30 ขอ มีเนื้อหาแบงเปน 4 สวน
สวนแรก ปรากฏในคําปรารภ ขอ 1 และขอ 2 กลาวถึงหลักการสําคัญของสิทธิมนุษยชนที่วา มนุษย
มีสิทธิติดตัวมาแตเกิด มนุษยมีศักดิ์ศรี มีความเสมอภาคกัน ดังนั้นจึงหามเลือกปฏิบัติตอมนุษยและควรปฏิบัติตอกัน
เสมือนเปนพี่นอง สิทธิมนุษยชนนี้เปนสิ่งที่ไมสามารถโอใหแกกันได จึงเปนหนาที่ของรัฐบาลทุกประเทศทีจะสราง
หลักประกันแกทุกชีวิตดวยการเคารพหลักการของสิทธิเสรีภาพที่ปรากฏในปฏิญญานี้ เพื่อใหสิทธิมนุษยชนเปน
มาตรฐานรวมกันสําหรับการปฏิบัติตอกันของผูคนในสังคมทั้งในประเทศและระหวางประเทศอันจะเปนพื้นฐานแหง
เสรีภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพในโลก
สวนที่สอง ปรากฏใน ขอ 3 ถึงขอ 21 กลาวถึงสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Civil and
Political Rights)
สวนที่สาม กลาวถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (Economic Social and Cultural
Rights) สิทธิดังกลาวเริ่มตั้งแต ขอ 22 ถึงขอ 27
สวนที่สี่ กลาวถึงหนาที่ของบุคคล สังคม และรัฐ โดยการที่จะตองดําเนินการสรางหลักประกันใหมี
การคุมครองสิทธิที่ปรากฏในปฏิญญานี้ใหไดรับการปฏิบัติอยางจริงจัง หามรัฐกระทําการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
จํากัดสิทธิของบุคคลมิใหใชสิทธิมนุษยชนละเมิดสิทธิของผูอื่น สังคมและโลก สิทธิเหลานี้ปรากฏอยูในขอ 28 ถึงขอ 30
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนฉบับยอ
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนประกอบดวยขอความ 30 ขอ โดยสรุป ดังนี้
ขอ 1 ทุกคนมีศักดิ์ศรี สิทธิ และเสรีภาพเทาเทียมกัน และตองปฏิบัติตอกันฉันพี่นอง
ขอ 2 ทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพ อยางเทาเทียมกัน โดยไมถูกเลือกปฏิบัติ
ขอ 3 ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิตอยู และมีความมั่นคง
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 รวมทั้งหามทําลายชื่อเสียง
และเกียรติยศ
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ขอ 13 เสรีภาพในการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยูในประเทศ รวมทั้งการออกนอกประเทศหรือกลับเขา
ประเทศโดยเสรี
ขอ 14 สิทธิในการลี้ภัยไปประเทศอื่นเพื่อใหพนจากการถูกประหัตประหาร
ขอ 15 สิทธิในการไดรับสัญชาติและการเปลี่ยนสัญชาติ
ขอ 16 สิทธิในการเลือกคูครองและสรางครอบครัว
ขอ 17 สิทธิในการเปนเจาของทรัพยสิน
ขอ 18 เสรีภาพในความคิด มโนธรรม ความเชื่อ หรือการถือศาสนา
ขอ 19 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออก รวมทั้งการไดรับขอมูลขาวสาร
ขอ 20 สิทธิในการชุมนุมโดยสงบและรวมกลุม และหามบังคับเปนสมาชิกสมาคม
ขอ 21 สิทธิที่จะมีสวนรวมในรัฐบาลทั้งทางตรงและโดยผานผูแทน อยางอิสระ และมีสิทธิเขาถึงบริการ
สาธารณะโดยเทาเทียมกัน
ขอ 22 สิทธิในการไดรับความมั่นคงทางสังคม และไดรับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยการ
กําหนดระเบียบและทรัพยากรของ ประเทศตนเอง
ขอ 23 สิทธิในการมีงานทําตามที่ตองการ และไดรับการประกันการวางงาน รวมทั้งไดรับคาตอบแทนเทากัน
สําหรับงานอยางเดียวกัน และรายไดตองพอแกการดํารงชีพสําหรับตนเองและครอบครัว ตลอดจนมี
สิทธิ กอตั้งและเขารวมสหภาพแรงงาน
ขอ 24 สิทธิในการพักผอนและมีเวลาพักจากการทํางาน
ขอ 25 สิทธิในการไดรับมาตรฐานการครองชีพอยางเพียงพอ ไดรับปจจัยสี่ สวัสดิการสังคม ประกันการ
วางงาน เจ็บปวย เปนหมาย ผูสูงอายุ ตลอดจนตองคุมครองแมและเด็กเปนพิเศษ
ขอ 26 สิทธิในการไดรับการศึกษาอยางเทาเทียมกัน
ขอ 27 สิทธิที่จะมีสวนรวมในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน และไดรับการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญา
ขอ 28 สังคมตองมีระเบียบทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศ เพื่อใหบุคคลไดรับสิทธิ และเสรีภาพ
ตามปฏิญญานี้
ขอ 29 บุคคลยอมมีหนาที่ตอชุมชน การใชสิทธิเสรีภาพจะตองเคารพ ในสิทธิ และเสรีภาพของผูอื่น
ขอ 30 หามมิใหรัฐ กลุมชน หรือบุคคล กระทําการทําลายสิทธิและเสรีภาพที่ไดรับการรับรอง
ใน ปฏิญญานี้
หลักการของสิทธิมนุษยชน (The Human Rights Principles)
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน นอกจากระบุขอบเขตของสิทธิมนุษยชนวาครอบคลุม
สิทธิอะไรแลว ตัวปฏิญญาฯ เองยังไดนําเสนอหลักการสําคัญของสิทธิมนุษยชนไวดวย หลักการนี้ถือเปนสาระสําคัญที่
ใชอางอิงความเปนสากลของสิทธิมนุษยชน และใชเปนเครื่องมือชี้วัดวาสังคมใดมีการเคารพและปฏิบัติตามหลักการ
สิทธิมนุษยชนหรือไม ในเวลาตอมา หลักการสําคัญของสิทธิมนุษยชน 4 ประกอบดวย
1. เปนสิทธิธรรมชาติ ติดตัวมนุษยมาแตเกิด (Natural Rights) หมายความวา มนุษยทุกคน
มีศักดิ์ศรีประจําตัว ตั้งแตเกิดมาเปนมนุษย ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (Human Dignity) นี้ ไมมีใครมอบให
เปนสิ่งที่ธรรมชาติไดกําหนดขึ้นในมนุษยทุกคน
ความหมายของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หมายถึง
3

4
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(1) ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย คือ คุณคาของคนในฐานะที่เขาเปนมนุษย
(2) การใหคุณคาของมนุษย แบงเปน 2 ประเภท
(2.1) คุณคาของมนุษยในฐานะการดํารงตําแหนงทางสังคม ซึ่งมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับการมี
อํานาจหรือการยึดครองทรัพยากรของสังคม
(2.2) คุณคาของมนุษยในฐานะที่เปนมนุษย ซึ่งมีความเทาเทียมกัน ไมแบงแยก

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

2. สิทธิมนุษยชนเปนสากลและไมสามารถถายโอนกันได (Universality & Inalienability)
หมายความวา สิทธิมนุษยชนนั้นเปนของคนทุกคน ไมมีพรมแดน คนทุกคนมีสิทธิมนุษยชนตางๆ ดังที่กลาวมานี้
เชนเดียวกัน เพราะโดยหลักการแลวถือวา คนทุกคนยอมถือวาเปนคน ไมวาอยูที่ไหนในโลก ไมวาจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ
เหลากําเนิดใดก็ตาม ยอมมีสิทธิมนุษยชนประจําตัวทุกคนไป จึงเรียกไดวาสิทธิมนุษยชนเปนของคนทุกคน ไมวาคนๆ
นั้น จะยากจนหรือร่ํารวย เปนคนพิการ เปนเด็ก เปนผูหญิง
สวนที่กลาววาสิทธิมนุษยชนไมสามารถถายโอนใหแกกันได หมายความวา ในเมื่อสิทธิมนุษยชนเปนสิทธิ
ประจําตัวของมนุษย มนุษยแตละคนยอมไมสามารถมอบอํานาจ หรือสิทธิมนุษยชนของตนใหแกผูใดไดไมมีการ
ครอบครองสิทธิแทนกัน แตกตางจากการครอบครองที่ดิน หรือทรัพยสิน เพราะสิทธิมนุษยชนเปนเรื่องที่ธรรมชาติ
กําหนดขึ้น เปนหลักการที่ทุกคนตองปฏิบัติ แตหากจะถามวาในเมื่อสิทธิมนุษยชนเปนของคนทุกคนเชนนี้แลว สามารถ
มีสิทธิมนุษยชนเฉพาะกลุมไดหรือไม ในทางสากลไดมีการจัดหมวดหมูและกลุมของสิทธิมนุษยชนเปนสิทธิของกลุม
เฉพาะและสิทธิตามประเด็นปญหา เชน สิทธิสตรี สิทธิเด็ก สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิผูติดเชื้อ HIV/เอดส สิทธิ
ของผูลี้ภัย เปนตน
3. สิทธิมนุษยชนไมสามารถแยกเปนสวนๆ วาสิทธิใดมีความสําคัญกวาอีกสิทธิหนึ่ง
(Indivisibility) กลาวคือ สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไมสามารถแบงแยกวามีความสําคัญกวาสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สิทธิทั้งสองประการนี้ตางมีความสําคัญเทาเทียมกัน ดังนั้นรัฐบาลใดจะมาอางวาตอง
พัฒนาประเทศใหประชาชนมีความเปนอยูทางเศรษฐกิจ หรือตองแกปญหาปากทองกอน แลวจึงคอยใหประชาชนมี
สวนรวมทางการเมือง ยอมขัดตอหลักการนี้
4. ความเสมอภาคและหามการเลือกปฏิบัติ (Equality and Non-Discrimination) การเลือก
ปฏิบัติเปนปญหา ที่เกิดขึ้นมานานในทุกสังคม และถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพราะเหตุวาในฐานะที่เราเกิดมา
เปนคน ตองไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนคนจน คนรวย คนพิการ เด็ก หรือผูสูงอายุ คนปวยหรือมี
สุขภาพดี
แตสังคมไทยมีการเลือกปฏิบัติมาโดยตลอด ซึ่งเรามักไดยินคํากลาวที่วา “ฝนตกไมทั่วฟา ” หรือ
“เลือกที่รักมักที่ชัง” “รักลูกไมเทากัน”
การจะทําความเขาใจวา เรื่องใดเปนเรื่องการเลือกปฏิบัติ หรือไม คงตองเขาใจเรื่องความเสมอภาคดวย
ความเสมอภาค ไมใชการไดรับเทากัน เชน การที่นักเรียนทุกคนที่ทําผิดระเบียบจะตอง
ถูกเฆี่ยน 3 ที เทาๆ กัน อยางนี้ไมถือวาเปนความเสมอภาค
ความเสมอภาค คือ การที่ทุกคนควรไดรับจากสวนที่ควรได ในฐานะเปนคน เชน การแจกของ
ผูประสบภัยน้ําทวม ทุกคนจะไดรับของแจกขั้นพื้นฐาน เชนไดรับขาวสาร อาหารแหง ยาปองกันเทาเปอย แตหากมี
ครอบครัวหนึ่ง มีคนปวยที่ตองการยาเปนพิเศษ หรือบางครอบครัวมีเด็กออน ตองไดรับนมผงเพิ่มสําหรับเด็ก ทาง
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ราชการสามารถเพิ่มยา และนมผงใหแกครอบครัวเหลานั้น นี่คือความเสมอภาคที่ไดรับเพราะทุกคนในครอบครัวไดรับ
แจกสิ่งจําเปนเพื่อการยังชีพแลว
หลักความเสมอภาค คือตองมีการเปรียบเทียบกับของ 2 สิ่ง หรือ 2 เรื่อง และดูวาอะไรคือ
สาระสําคัญของเรื่องนั้น หากสาระสําคัญของประเด็นไดรับการพิจารณาแลว ถือวามีความเสมอภาคกัน เชน การที่รัฐ
จัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลไมเทากัน คนที่มีรายไดมากก็เสียภาษีมาก คนที่มีรายไดนอยก็เสียภาษีนอย คนที่มีรายไดไมถึง
เกณฑที่กําหนดก็ไมตองเสียภาษี แตการมีรายไดมากหรือนอยเปนสาระสําคัญของการเก็บภาษี ซึ่งเปนธรรมสําหรับ
ประชาชน
การเลือกปฏิบัตินั้น เปนเหตุใหเกิดความไมเสมอภาค เชน การรักษาพยาบาล หรือการเขาถึงบริการ
สาธารณะของรัฐเปนไปไมทั่วถึง และไมเทาเทียมกัน เพราะมีความแตกตางของบุคคลในเรื่องเชื้อชาติ เชน
หากมี
แรงงานขามชาติชาวกัมพูชา หรือพมา มารักษา เจาหนาที่มักไมอยากใหบริการที่ดี หรือไมยอมรับรักษาผูมีเชื้อเอชไอวี
หรือผูปวยเอดส เปนตน
หลักการเรื่องความเสมอภาคและหามการเลือกปฏิบัติ ในสังคมไทยนั้น ปรากฏอยู
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 5 มาตรา 30 ที่วา การเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแหงความแตกตาง
ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว ไมอาจกระทําได ซึ่งมาตรา 30
ของรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้ มีขอความใกลเคียงกับ
บทบัญญัติของมาตรา เดียวกัน ตามรัฐธรรมนูญ ป 2540
5. การมีสวนรวมและการเปนสวนหนึ่งของสิทธินั้น (Participation& Inclusion) หมายความวา
ประชาชนแตละคนและกลุมของประชาชนหรือประชาสังคมยอมมีสวนรวม
อยางแข็งขันในการเขาถึงและไดรับประโยชนจากสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง และสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
4

6. ตรวจสอบไดและใชหลักนิติธรรม (Accountability & The Rule of
Law) หมายถึง รัฐและองคกรที่มีหนาที่ในการกอใหเกิดสิทธิมนุษยชน ตอง
มีหนาที่ตอบคําถามใหไดวาสิทธิมนุษยชนไดรับการปฏิบัติใหเกิดผลจริงในประเทศของตน สวนสิทธิใดยังไมได
ดําเนินการใหเปนไปตามหลักการสากลก็ตองอธิบายตอสังคมไดวาจะมีขั้นตอนดําเนินการอยางไร โดยเฉพาะรัฐตองมี
มาตรการปกครองประเทศโดยใชหลักนิติธรรม หรือปกครองโดยอาศัยหลักการที่ใชกฎหมายอยางเที่ยงธรรม
ประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย มีกระบวนการไมซับซอนเปนไปตามหลักกฎหมายและมีความเทา
เทียมกันเมื่ออยูตอหนากฎหมาย ไมมีใครอยูเหนือกฎหมายได
ความ
เสมอภาค

ศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย

หลักการสําคัญสิทธิมนุษยชน
ไมเลือกปฏิบัติ

แบงแยกไมได

เปนสากลไมสามารถถาย
โอนกันได

5

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
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ความหมายระหวางสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ
เนื่องจากมีหลายคนเกิดขอสงสัยวา “สิทธิมนุษยชน” กับ “สิทธิเสรีภาพ” มีความเหมือน หรือความ
แตกตางกันหรือไม อยางไร ดังนั้น ในฐานะที่กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพเปนหนวยงานในการดําเนินงานทั้งในเรื่อง
สิทธิมนุษยชน และสิทธิเสรีภาพ พรอมทั้ง ไดมีการศึกษา คนควาจากเอกสาร การระดมความคิดเห็นของนักวิชาการ
ผูเชี่ยวชาญในหลายแขนง จึงอาจสรุปไดวา
“สิทธิมนุษยชน (Human Rights)” หมายความถึง สิทธิที่มีตามธรรมชาติ ซึ่งติดตัวมนุษยมาตั้งแต
เกิด โดยมีความเปนสากลและมีการรับรองไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน หรือ กติกา อนุสัญญา ขอตกลง
ตางๆ ระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน ที่ทุกประเทศทั่วโลกใหการรับรอง
“สิทธิเสรีภาพ” (Rights and Liberties) หมายความถึง สิทธิที่มีการบัญญัติรับรองไวในกฎหมาย
ของแตละรัฐ วาประชาชนจะมีสิทธิ และเสรีภาพ ในเรื่องใด มากนอย แคไหน เพียงใด ขึ้นอยูกับบริบทสังคมของ
ประเทศนั้นๆ
“สิทธิเสรีภาพ” ( Rights
and
Liberties) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2552 ไดบัญญัติไวเปน 2 คํา คือ
“สิทธิ” หมายถึง อํานาจอันชอบธรรม บุคคลมีสิทธิและหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ และอํานาจ
ที่จะกระทําการใด ๆ ไดอยางอิสระ โดยไดรับการรับรองจากกฎหมาย
“เสรีภาพ” หมายถึง ความสามารถที่จะกระทําการใด ๆ ไดตามที่ตนปรารถนาโดยไมมีอุปสรรค
ขัดขวาง เชน เสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการนับถือศาสนา ความมีสิทธิที่จะทําจะพูดไดโดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น
ดังนั้น กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ เห็นวา “ สิทธิมนุษยชน” เปนเรื่องตั้งแตเกิดจนตาย เปน
สิทธิตามธรรมชาติ แตถาเมื่อใดมีกฎหมายบัญญัติในเรื่องใด เพื่อรับรองสิทธิและเสรีภาพไวเปนการเฉพาะ
ซึ่งกฎหมายนั้นอาจมีผลทําใหเปนการจํากัดสิทธิบางประการ ทั้งนี้เพื่อความสงบสุขของสังคม อยางไรก็ตามหาก
กฎหมายใดที่มีการจํากัดหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือลิดรอนสิทธิเสรีภาพ อาจมีการพิจารณาแกไข หรือยกเลิก
กฎหมายนั้นก็ได
สิทธิมนุษยชน

หมายถึง สิทธิที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวมนุษยมาตั้งแตเกิด
โดยมีความเปนสากลและมีการรับรองไวในปฏิญญาสากลวา
ดวยสิทธิมนุษยชน หรือกติกา อนุสัญญาขอตกลงตางๆ
ระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนที่ทุกประเทศทั่วโลกใหการ
รับรอง

สิทธิและเสรีภาพ

สิทธิและเสรีภาพที่มีการบัญญัติรับรองไวในกฎหมายของแต
ละรัฐวาประชาชนจะมีสิทธิและเสรีภาพ ในเรื่องใด มากนอย
แคไหน เพียงใด ขึ้นอยูกับริบทสังคมของประเทศนั้นๆแตหาก
กฎหมายใดที่มีการจํากัดสิทธิและเสรีภาพหรือละเมิดสิทธิ
มนุษยชนหรือลิดรอนสิทธิเสรีภาพอาจมีการพิจารณาแกไข
หรือยกเลิกกฎหมายนั้นก็ได

สิทธิ

เสรีภาพ

อํานาจอันชอบธรรมบุคลที่มี
สิทธิและหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ
และอํานาจที่จะกระทําการใดๆ
ไดอยางอิสระ

ใหความสามารถที่จะ
กระทําการใดๆไดตามที่ตน
ปรารถนาโดยไมมีอุปสรรค
ขัดขวาง
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สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ใหความสําคัญในเรื่อง การคุมครอง สงเสริม และการ
ขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชน อยางเต็มที่ การลดการผูกขาดอํานาจรัฐและขจัดการใชอํานาจอยางเปนธรรม
การทําใหการเมืองมีความโปรงใส มีคุณธรรมและจริยธรรม และการทําใหระบบตรวจสอบมีความเขมแข็งและทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสําคัญปรากฏดังนี้
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 6 (สรุปหลักโดยยอ)
5

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
สวนที่
สวนที่ 1 บททั่วไป
มาตรา 26,27,28,29

มาตราที่เกี่ยวของ
มาตรา 26 การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา 27 สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยายหรือโดย
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย
การใชบังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง
มาตรา 28 บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนได
เทาที่ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัด
ตอศีลธรรมอันดีของประชาชน
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถ
ยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได
บุคคลยอมสามารถใชสิทธิทางศาลเพื่อบังคับใหรัฐตองปฏิบัติตาม
บทบัญญัติในหมวดนี้ไดโดยตรง หากการใชสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติ
รายละเอียดแหงการใชสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวแลว ใหการใชสิทธิ
และเสรีภาพ ในเรื่องนั้นเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการสงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือจากรัฐ
ในการ ใชสิทธิตามความในหมวดนี้
มาตรา 29 การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํา
มิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการ ที่รัฐธรรมนูญนี้
กําหนดไวและเทาที่จําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้น
มิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมาย
ใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจงทั้งตองระบุ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎที่ออกโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวยโดยอนุโลม

6

อางอิง จากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เฉพาะที่เกี่ยวของกับสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
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สวนที่
สวนที่ 2
ความเสมอภาค
มาตรา 30,31

มาตราที่เกี่ยวของ
มาตรา 30 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครอง ตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตาง
ในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม
หรือความคิดเห็น ทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถ
ใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปน
ธรรมตามวรรคสาม
มาตรา 31 บุคคลผูเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาที่อื่นของรัฐและพนักงาน
หรือลูกจางขององคกรของรัฐ ยอมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับบุคคล
ทั่วไป เวนแตที่จํากัดไวในกฎหมายหรือกฎที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม

สวนที่ 3
สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล
มาตรา 32,33,34,35,
36,37,38

มาตรา 32

บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือ ไร
มนุษยธรรม จะกระทํามิได แตการลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมาย
บัญญัติไมถือวาเปนการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมตามความในวรรคนี้
การจับและการคุมขังบุคคล จะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมาย
ของศาลหรือมีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
การคนตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ
ตามวรรคหนึ่ง จะกระทํามิได เวนแตมีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในกรณีที่มีการกระทําซึ่งกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง
ผูเสียหาย พนักงานอัยการ หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชนของผูเสียหาย มีสิทธิรองตอ
ศาลเพื่อใหสั่งระงับหรือเพิกถอนการกระทําเชนวานั้น รวมทั้งจะกําหนดวิธีการตาม
สมควรหรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นดวยก็ได
มาตรา 33

บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน
บุคคลยอมไดรับความคุมครองในการที่จะอยูอาศัยและครอบครอง
เคหสถานโดยปกติสุข
การเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูครอบครอง หรือ
การตรวจคนเคหสถานหรือในที่รโหฐาน จะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาล
หรือมีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 34 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือก ถิ่นที่อยู
ภายในราชอาณาจักร
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือ
สวัสดิภาพของประชาชน การผังเมือง หรือเพื่อสวัสดิภาพของผูเยาว
การเนรเทศบุคคลผูมีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือหามมิให
บุคคลผูมีสัญชาติไทยเขามาในราชอาณาจักร จะกระทํามิได

มาตรา 35 สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจน ความเปนอยู
สวนตัว ยอมไดรับความคุมครอง
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สวนที่

สวนที่ 4
กระบวนการยุติธรรม
มาตรา 39,40

มาตราที่เกี่ยวของ
การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยัง
สาธารณชน อันเปนการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ
ชื่อเสียง หรือความเปนอยูสวนตัว จะกระทํามิได เวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอ
สาธารณะ
บุคคลยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองจากการแสวงประโยชนโดยมิชอบ
จากขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 36 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ ชอบดวยกฎหมาย
การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดตอถึงกัน รวมทั้ง การกระทํา
ดวยประการอื่นใดเพื่อใหลวงรูถึงขอความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดตอ ถึงกัน จะ
กระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความ
มั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
มาตรา 37 บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธิ
นิยมในทางศาสนา และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือ
ปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมืองและไม
เปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ในการใชเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง บุคคลยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐ กระท
การใด ๆ อันเปนการรอนสิทธิหรือเสียประโยชนอันควรมีควรได เพราะเหตุที่ถือศาสนา
นิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือ
ปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกตางจากบุคคลอื่น
มาตรา 38 การเกณฑแรงงานจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ ตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชนในการปองปดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเปนการ
ฉุกเฉิน หรือโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งใหกระทําไดในระหวางเวลา
ที่ประเทศอยูในภาวะสงครามหรือการรบ หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก
มาตรา 39 บุคคลไมตองรับโทษอาญา เวนแตไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูใน
เวลาที่กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะ
หนักกวาโทษที่กําหนดไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได
ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด
กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะ
ปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได
มาตรา 40 บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังตอไปนี้
(1) สิทธิเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และ
ทั่วถึง
(2) สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา ซึ่งอยางนอยตองมีหลักประกัน
ขั้นพื้นฐานเรื่องการไดรับการพิจารณาโดยเปดเผย การไดรับทราบขอเท็จจริงและตรวจ
เอกสารอยางเพียงพอ การเสนอขอเท็จจริง ขอโตแยง และพยานหลักฐานของตน การ
คัดคานผูพิพากษาหรือตุลาการ การไดรับการพิจารณาโดยผูพิพากษาหรือตุลาการที่นั่ง
พิจารณาคดี ครบองคคณะ และการไดรับทราบเหตุผลประกอบคําวินิจฉัย คําพิพากษา
หรือคําสั่ง
(3) บุคคลยอมมีสิทธิที่จะใหคดีของตนไดรับการพิจารณาอยางถูกตอง
รวดเร็ว และเปนธรรม
(4) ผูเสียหาย ผูตองหา โจทก จําเลย คูกรณี ผูมีสวนไดเสีย หรือพยาน
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สวนที่ 5
สิทธิในทรัพยสิน
มาตรา 41,42

สวนที่ 6
สิทธิและเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพ มาตรา 43,44

มาตราที่เกี่ยวของ
ในคดี มีสิทธิไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสมในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
รวมทั้งสิทธิในการไดรับการสอบสวนอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม และการไมให
ถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเอง
(5) ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิไดรับ
ความคุมครอง และความชวยเหลือที่จําเปนและเหมาะสมจากรัฐ สวนคาตอบแทน
คาทดแทน และคาใชจายที่จําเปน ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
(6) เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือทุพพลภาพ ยอมมีสิทธิ
ไดรับ ความคุมครองในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอยางเหมาะสม และยอมมีสิทธิ
ไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ
(7) ในคดีอาญา ผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือการ
พิจารณาคดีที่ถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม โอกาสในการตอสูคดีอยางเพียงพอ
การตรวจสอบหรือไดรับทราบพยานหลักฐานตามสมควร การไดรับความชวยเหลือ
ในทางคดีจากทนายความ และการไดรับการปลอยตัวชั่วคราว
(8) ในคดีแพง บุคคลมีสิทธิไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายอยาง
เหมาะสมจากรัฐ
มาตรา 41
สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครองขอบเขตแหงสิทธิ
และการจํากัดสิทธิเชนวานี้ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดก
ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 42 การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะกิจของรัฐเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค การอันจําเปน
ในการปองกันประเทศ การไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน
การอนุรักษโบราณสถานและแหลงทางประวัติศาสตร หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยาง
อื่น และตองชดใชคาทดแทนที่เปนธรรมภายในเวลาอันควรแกเจาของตลอดจนผูทรง
สิทธิบรรดาที่ไดรับความเสียหายของจากการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การกําหนดคาทดแทนตามวรรคหนึ่งตองกําหนดใหอยางเปนธรรม โดย
คํานึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในทองตลาด การไดมา สภาพและที่ตั้งของ
อสังหาริมทรัพย ความเสียหายของผูถูกเวนคืนและประโยชนที่รัฐและผูถูกเวนคืนไดรับ
จากการใชสอยอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน
กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยตองระบุวัตถุประสงคแหงการเวนคืน
และกําหนดระยะเวลาการเขาใชอสังหาริมทรัพยไวใหชัดแจง ถามิไดใชเพื่อการนั้น
ภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาวตองคืนใหเจาของเดิมหรือทายาท
การคืนอสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม และการ
เรียกคืนคาทดแทนที่ชดใชไป ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 43 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการ
แขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือ
เศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ
การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม สวัสดิภา
ของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน
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สวนที่ 7
เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของบุคคลและ
สื่อมวลชน
มาตรา 45,46,47,48

มาตราที่เกี่ยวของ
มาตรา 44 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการ
ทํางาน รวมทั้งหลักประกันในการดํารงชีพทั้งในระหวางการทํางานและ เมื่อพน
ภาวะการทํางาน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 45
บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน
การพิมพการโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุมครองสิทธิ
เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่น
เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันหรือระงับ
ความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน
การสั่งปดกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพ
ตามมาตรานี้ จะกระทํามิได
การหามหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นเสนอขาวสารหรือแสดงความ
คิดเห็นทั้งหมดหรือบางสวน หรือการแทรกแซงดวยวิธีการใด ๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตาม
มาตรานี้ จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งไดตราขึ้น
ตามวรรคสอง
การใหนําขาวหรือบทความไปใหเจาหนาที่ตรวจกอนนําไปโฆษณาใน
หนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่น จะกระทํามิได เวนแตจะกระทําในระหวางเวลาที่
ประเทศอยูในภาวะสงคราม แตทั้งนี้จะตองกระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายซึ่งไดตราขึ้นตามวรรคสอง
เจาของกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นตองเปนบุคคลสัญชาติไทย
การใหเงินหรือทรัพยสินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพหรือ
สื่อมวลชนอื่นของเอกชนจะกระทํามิได
มาตรา 46 พนักงานหรือลูกจางของเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือสื่อมวลชนอื่น ยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาวและ
แสดงความคิดเห็นภายใตขอจํากัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไมตกอยูภายใตอาณัติของหนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาของกิจการนั้น แตตองไมขัดตอ
จริยธรรมแหงการประกอบวิชาชีพ และมีสิทธิจัดตั้งองคกรเพื่อปกปองสิทธิ เสรีภาพ
และความเปนธรรม รวมทั้งมีกลไกควบคุมกันเองขององคกรวิชาชีพ
ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานราชการ หนวยงานของ
รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจในกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือสื่อมวลชนอื่น
ยอมมีเสรีภาพเชนเดียวกับพนักงานหรือลูกจางของเอกชนตามวรรคหนึ่ง
การกระทําใด ๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง เจาหนาที่ของรัฐ หรือเจาของกิจการ อันเปนการขัดขวาง หรือแทรกแซง
การเสนอขาวหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะของบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสองใหถือวาเปนการจงใจใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบและไมมีผลใชบังคับ เวนแตเปน
การกระทําเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายหรือจริยธรรมแหงการประกอบวิชาชีพ
มาตรา 47 คลื่นความถี่ที่ใชสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคมเปน
ทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ
ใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระองคกรหนึ่งทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่
ตามวรรคหนึ่ง และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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สวนที่ 8
สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา
49,50

สวนที่ 9
สิทธิในการไดรับบริการ
สาธารณสุขและสวัสดิการจาก
รัฐ
มาตรา 51,52,53,54,55

มาตราที่เกี่ยวของ
การดําเนินการตามวรรคสองตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชน
ในระดับชาติและระดับทองถิ่น ทั้งในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ
ประโยชนสาธารณะอื่น และการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม รวมทั้งตองจัดใหภาค
ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ
การกํากับการประกอบกิจการตามวรรคสองตองมีมาตรการเพื่อปองกันมิ
ใหมีการควบรวมการครองสิทธิขามสื่อ หรือการครอบงํา ระหวางสื่อมวลชนดวยกันเอง
หรือโดยบุคคลอื่น ซึ่งจะมีผลเปนการขัดขวางเสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารหรือ
ปดกั้นการไดรับขอมูลขาวสารที่หลากหลายของประชาชน
มาตรา 48 ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจะเปนเจาของกิจการ หรือถือหุนในกิจการ
หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือโทรคมนาคม มิได ไมวาในนามของ
ตนเองหรือใหผูอื่นเปนเจาของกิจการหรือถือหุนแทน หรือจะดําเนินการโดยวิธีการอื่นไม
วาโดยทางตรงหรือทางออมที่สามารถบริหารกิจการดังกลาวไดในทํานองเดียวกันกับ
การเปนเจาของกิจการหรือถือหุนในกิจการดังกลาว
มาตรา 49 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐ
จะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย
ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะยากลําบากตองไดรับ
สิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคล
อื่น
การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษา
ทางเลือก ของประชาชน การเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมไดรับ
ความคุมครองและสงเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ
มาตรา 50 บุคคลยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ
การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพรงานวิจัยตามหลัก
วิชาการยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดตอหนาที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน
มาตรา 51 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุข ที่เหมาะสม
และไดมาตรฐาน และผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย
บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการบริการสาธารณสุขจากรัฐซึ่งตองเปนไปอยาง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการปองกันและขจัดโรคติดตออันตรายจากรัฐ
อยางเหมาะสม โดยไมเสียคาใชจายและทันตอเหตุการณ
มาตรา 52 เด็กและเยาวชน มีสิทธิในการอยูรอดและไดรับการพัฒนา ดานรางกาย
จิตใจ และสติปญญา ตามศักยภาพในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม โดยคํานึงถึง การมีสวน
รวมของเด็กและเยาวชนเปนสําคัญ
เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิไดรับความคุมครองจาก
รัฐใหปราศจากการใชความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม ทั้งมีสิทธิไดรับการ
บําบัดฟนฟูในกรณีที่มีเหตุดังกลาว
การแทรกแซงและการจํากัดสิทธิของเด็ก เยาวชน และบุคคลใน
ครอบครัว จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ
เพื่อสงวนและรักษาไวซึ่งสถานะของครอบครัวหรือประโยชนสูงสุดของบุคคลนั้น
มาตรา 53 บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ
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มาตราที่เกี่ยวของ
มีสิทธิไดรับสวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะอยางสมศักดิ์ศรี และ
ความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
มาตรา 54 บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิเขาถึงและใชประโยชนจากสวัสดิการ
อํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ และความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรั
บุคฐคลวิกลจริต
ยอมไดรับความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ

สวนที่ 10
สิทธิในขอมูลขาวสารและ
การรองเรียน
มาตรา 56,57,58,59,60
61,62

มาตรา 55 บุคคลซึ่งไรที่อยูอาศัยและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ ยอมมีสิทธิ
ไดรับความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
มาตรา 56 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ สวนทองถิ่น
เวนแตการเปดเผยขอมูลหรือขาวสารนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัย
ของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น หรือเปนขอมูล
สวนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 57 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจาก หนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น กอนการอนุญาตหรือการดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย
คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิ
แสดงความคิดเห็นของตนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาในเรื่อง
ดังกลาว
การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย การวางผังเมือง การกําหนดขอบเขตการใชประโยชนใน
ที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของประชาชนใหรัฐจัดใหมี
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางทั่วถึงกอนดําเนินการ
มาตรา 58 บุคคลยอมมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐใน
การปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของตน
มาตรา 59 บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขและไดรับแจงผลการพิจารณาภายใน
เวลาอันรวดเร็ว
มาตรา 60 บุคคลยอมมีสิทธิที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคลใหรับผิดเนื่องจากการกระทํา
หรือละเวนการกระทําของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานนั้น
มาตรา 61 สิทธิของบุคคลซึ่งเปนผูบริโภคยอมไดรับความคุมครองในการไดรับขอมูลที่
เปนความจริง และมีสิทธิรองเรียนเพื่อใหไดรับการแกไขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมี
สิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษสิทธิของผูบริโภค
ใหมีองคการเพื่อการคุมครองผูบริโภคที่เปนอิสระจากหนวยงานของรัฐ
ซึ่งประกอบดวยตัวแทนผูบริโภค ทําหนาที่ใหความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ
หนวยงานของรัฐในการตราและการบังคับใชกฎหมายและกฎ และใหความเห็นในการ
กําหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อคุมครองผูบริโภครวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทํา
หรือละเลยการกระทําอันเปนการคุมครองผูบริโภค ทั้งนี้ใหรัฐสนับสนุนงบประมาณใน
การดําเนินการขององคกรอิสระดังกลาวดวย
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สวนที่ 11
เสรีภาพในการชุมนุมและ
การสมาคม
มาตรา 63,64,65

สวนที่ 12
สิทธิชุมชน
มาตรา 66,67

มาตราที่เกี่ยวของ
มาตรา 62 บุคคลยอมมีสิทธิติดตามและรองขอใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หนวยงานของรัฐ และเจาหนาที่ของรัฐ
บุคคลซึ่งใหขอมูลโดยสุจริตแกองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
หรือ
หนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หนวยงาน
ของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐยอมไดรับความคุมครอง
มาตรา 63 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุมครองความ
สะดวกของประชาชนที่จะใชที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในระหวาง
เวลาที่ประเทศ อยูในภาวะสงคราม หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉิน
หรือประกาศใช กฎอัยการศึก
มาตรา 64 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ
กลุมเกษตรกร องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอื่น
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐยอมมีเสรีภาพในการรวมกลุม
เชนเดียวกับบุคคลทั่วไป แตทั้งนี้ตองไมกระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการ
แผนดินและ ความตอเนื่องในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะกระทํามิได เวนแตโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อคุมครองประโยชนสวนรวมของ
ประชาชน เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อ
ปองกันมิให มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ
มาตรา 65 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อสราง
เจตนารมณทางการเมืองของประชาชนและเพื่อดําเนินกิจกรรมในทางการเมืองใหเปนไป
ตามเจตนารมณนั้นตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
การจัดองคกรภายใน การดําเนินกิจการ และขอบังคับของพรรค
การเมือง ตองสอดคลองกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนสมาชิกของพรรคการเมืองกรรมการบริหาร
ของพรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรคการเมืองตามจํานวนที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ซึ่งเห็นวามติหรือขอบังคับในเรื่องใดของ
พรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิกอยูนั้นจะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสิทธิรองขอใหศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติหรือขอบังคับดังกลาวขัดหรือแยง
กับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ใหมติหรือขอบังคับนั้นเปนอันยกเลิกไป
มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ยอมมี
สิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรม อันดีของทองถิ่น
และของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ อยางสมดุลและ
ยั่งยืน
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สวนที่ 13
สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ
68,69

หมวดที่ 4
หนาที่ของชนชาวไทย
มาตรา 70,71,72,73,74

มาตราที่เกี่ยวของ
มาตรา 67 สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษา
และการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และใน
การคุมครองสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและ
ตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือ
คุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครองตามความเหมาะสม
การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยาง
รุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได
เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมี
สวนไดเสียกอน รวมทั้งไดใหองคการอิสระซึ่งประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาดานสิ่งแวดลอม
หรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพ ใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการ
ดังกลาว
สิทธิของชุมชนที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
ราชการสวนทองถิ่นหรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตาม
บทบัญญัตินี้ ยอมไดรับความคุมครอง
มาตรา 68 บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลาง การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให
ไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญนี้ มิได
ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่งผูทราบการ
กระทําดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่น คํารอง
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว แตทั้งนี้ ไม
กระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหพรรคการเมืองใดเลิกกระทําการ
ตามวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาวได
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองตามวรรคสามใหเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบ
ในขณะที่กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนระยะเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมี
คําสั่งดังกลาว
มาตรา 69 บุคคลยอมมีสิทธิตอตานโดยสันติวิธีซึ่งการกระทําใด ๆ ที่เปนไปเพื่อให
ไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญนี้
มาตรา 70 บุคคลมีหนาที่พิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้
มาตรม 71 บุคคลมีหนาที่ปองกันประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติและปฏิบัติตาม
กฎหมาย
มาตรา 72 บุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง
บุคคลซึ่งไปใชสิทธิหรือไมไปใชสิทธิโดยไมแจงเหตุอันสมควรที่ทําใหไมอาจ
ไปใชสิทธิไดยอมไดรับสิทธิหรือเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ
การแจงเหตุที่ทําใหไมอาจไปเลือกตั้งและการอํานวยความสะดวกในการไป
เลือกตั้ง ใหเปนไปตามกฎหมายบัญญัติ
มาตรา 73 บุคคลมีหนาที่รับราชการทหารชวยเหลือในการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ
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รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
สวนที่

มาตราที่เกี่ยวของ
สาธารณะ เสียภาษีอากร ชวยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ ปกปอง และสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 74 บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางของหนวยงานราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ในการปฏิบัติหนาที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชนบุคคล
ตามวรรคหนึ่งตองวางตนเปนกลางของทางการเมือง
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งละเลยหรือไมปฏิบัติใหเปนไปตามหนาที่ตาม
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง บุคคลผูมีสวนไดเสียยอมมีสิทธิขอใหบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือ
ผูบังคับบัญชาของบุคคลดังกลาว ชี้แจงแสดงเหตุผล และขอใหดําเนินการใหเปนไปตาม
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได

สนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน ทั้ง 9 ฉบับ
ลําดับ สนธิสัญญาระหวางประเทศดาน
ที่
สิทธิมนุษยชน
1. อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ
(Convention on the
Elimination of All Forms of
Discrimination against Women
: CEDAW)
2. อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
(Convention on the Rights of
the Child : CRC)

3.

4.

วันที่เขาเปน
ภาคี
9 ส.ค. 2528

วันที่มีผลบังคับ
หนวยงานรับผิดชอบ
ใช
8 ก.ย. 2528 สํานักกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย

27 มี.ค. 2535

26 เม.ย. 2535 สํานักงานสงเสริมสวัสดิ
ภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส คน
พิการ และผูสูงอายุ (สท.)
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย

กติการะหวางประเทศวาดวย
29 ต.ค. 2539
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(International Covenant on
Civil and Political Rights :
ICCPR)
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
5 ก.ย. 2542
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(International Covenant on

30 ม.ค. 2540 กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
รวมกับ
สํานักงานอัยการสูงสุด และ
กระทรวงการตางประเทศ
5 ธ.ค. 2542 สํานักงานอัยการสูงสุด
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ลําดับ
ที่
5.

6.

7.

8.

9.

สนธิสัญญาระหวางประเทศดาน
สิทธิมนุษยชน
Economic, Social and Cultural
Rights : ICESCR)
อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
(International Convention on
the Elimination of All Forms
of Racial Discrimination :
ICERD)
อนุสัญญาตอตานการทรมานและการ
ประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดราย
ไรมนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรี
(Convention against Torture and
Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or
Punishment : CAT)

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

อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวย
การคุมครองมิใหบุคคลถูกบังคับให
สูญหาย (International
Convention for the Protection
of All Persons from Enforced
Disappearance)
อนุสัญญาวาดวยการคุมครอง
สิทธิของแรงงานอพยพและสมาชิก
ครอบครัว (International
Convention on the Protection
of the Rights of All Migrant
Workers and Members of
Their Families: ICRMW)

วันที่เขาเปน
ภาคี

วันที่มีผลบังคับ
ใช

หนวยงานรับผิดชอบ

27 ก.พ. 2546

กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรม

1 พ.ย. 2550

กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรม

29 ก.ค. 2551

28 ส.ค.2551

-

-

สํานักสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติ
กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย

28 ม.ค. 2546

2 ต.ค. 2550

กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรม
-

-

-
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สาระสําคัญของสนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี
สรุปสาระสําคัญของกติกา /อนุสัญญาทั้ง 7 ฉบับ ที่ประเทศไทยเขาเปนภาคีจัดลําดับตามอายุ
การมีผลบังคับตอประชาคมโลก ไดดังนี้
(1) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม (International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR)
มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2519 และประเทศไทยเขาเปนภาคีโดยการภาคยานุวัติ และมีผล
บังคับใชเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542 โดยทําถอยแถลงตีความขอ 1 เกี่ยวกับสิทธิในการกําหนดเจตจํานงของตนเอง โดย
มิใหตีความรวมถึงการแบงแยกดินแดนหรือเอกภาพทางการเมือง
เนื้อหาของกติกาฉบับนี้มี 5 สวน 31 ขอ 3 สวนแรก
(ขอ 1 -15) เปนสาระบัญญัติวาดวย
สิทธิตางๆ สวนที่ 4 (ขอ 16-25) วาดวยการเสนอรายงานทั้งของรัฐภาคี
และในระหวางองคกรของสหประชาชาติของการใหความชวยเหลือ และ
การประชุมทางวิชาการและการตีความ และสวนที่ 5 (ขอ 26-31) วา
ดวยการลงนามเขาเปนรัฐภาคี การมีผลบังคับใช ความครอบคลุมของ
กติกา การแกไขและการเก็บรักษาตนฉบับทั้ง 5 ภา ษา (จีน อังกฤษ
ฝรั่งเศส รัสเซีย และสเปน) สวนที่เปนสาระบัญญัติ 15 ขอ กําหนดสิทธิ
ตางๆ ของประชาชน ไดแก การกําหนดเจตจํานงของตน การจัดการ
ทรัพยากรและการประกันสิทธิของรัฐภาคี
ที่จะตองใหสิทธิแกทั้ง
ประชาชนและผูที่ไมใชคนชาติของตน การประกันสิทธิความเทาเทียมกัน
ในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมระหวางชายหญิงและเพื่อความเทาเทียมกันในสังคมประชาธิปไตย การหาม
ลิดรอนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานการรับรองสิทธิในการทํางานหาเลี้ยงชีพดวยสภาพการทํางานที่ยุติธรรม คาจางที่เปน
ตามความเปนอยูและสภาพการทํางานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ การกอตั้งสหภาพแรงงาน สิทธิของคนงาน สิทธิใน
สวัสดิการสังคม การประกันสังคม สิทธิของครอบครัวในฐานะจําเปน สังคมพื้นฐานทางธรรมชาติ สิทธิของมารดา เด็ก
ผูเยาว และความคุมครองสิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอในปจจัย 4 โดยเฉพาะเรื่องอาหาร โดยปลอดจาก
ความหิวโหยและการแบงสรรอาหาร สิทธิดานสุขภาพ สุขลักษณะ บริการทางการแพทย การควบคุมโรคระบาด
โดยเฉพาะอนามัยทารก สิทธิทางการศึกษา ซึ่งประถมศึกษาจะเปนการศึกษาภาคบังคับที่ใหเปลาแกทุกคน และ
การศึกษาในระดับมัธยม ศึกษาและอุดมศึกษาที่เหมาะสมเทาเทียมกัน รวมถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะตองสงเสริมให
มากที่สุด สิทธิที่จะมีสวนรวมของประชาชนในดานวัฒนธรรม วิทยาศาสตร และการดูแลจากภาครัฐที่จะคุมครอง
อนุรักษ และการพัฒนา รวมทั้ง การเผยแพรความรูทางวิทยาศาสตรและทางวัฒนธรรม
(2) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง (International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR)
มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2519 และประเทศไทยเขาเปนภาคี โดย
การภาคยานุวัติและมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2540 โดยมีถอยแถลง
ตีความ 4 ประเด็น ไดแก เรื่องการกําหนดเจตจํานงของตนเอง โดยมิไดหมาย
รวมถึงการแบงแยกดินแดนหรือเอกภาพทางการเมือง (ขอ 1) โทษประหาร
สําหรับผูที่มีอายุต่ํากวา 17 ป ขอ (6) การนําตัวผูตองหาเขาสูการพิจารณาคดีโดยพลัน ขอ (9) และการโฆษณาชวน
เชื่อเพื่อทําสงคราม ขอ (20)
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เนื้อหาของกติกาฉบับนี้มี 6 สวน 53 ขอ 3 สวนแรก (ขอ 1-27) เปนสาระบัญญัติวาดวยสิทธิตาง ๆ
สวนที่ 4 (ขอ 27-45) วาดวยคณะกรรมการ และการเสนอรายงาน (ขอ 40) การไกลเกลี่ยขอรองเรียนระหวางประเทศ
เกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของกติกาสวนที่ 5 (ขอ 46-47) วาดวยการตีความ และสวนที่ 6 (ขอ 47-53) วา
ดวยการลงนามเขาเปนภาคี การมีผลใชบังคับ การแกไข การเก็บรักษาตนฉบับทั้ง 5 ภาษา
สวนที่เปนสาระบัญญัติ 27 ขอ กําหนดสิทธิตางๆ ทั้งในสวนที่เปนสิทธิของประชาชน ซึ่งวาดวยการ
กําหนดสิทธิของตนเองของประชาชนในเรื่องการเมือง และสามารถดําเนินการอยางเสรีในการจัดการทรัพยากรและ
พัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของตน และการประกันสิทธิของรัฐภาคี ที่จะตองสงเสริมใหบังเกิดผลตามสิทธิ
ดังกลาว โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ สิทธิเหลานี้รวมถึงสิทธิที่จะมีชีวิตและการยกเลิกโทษประหารชีวิต การหาม
การทรมาน /ลงโทษทารุณโหดราย การมีทาส เสรีภาพในความปลอดภัยของรางกาย หามการจับกุมโดยมิไดทําผิด
กฎหมาย การปฏิบัติตอผูถูกจับกุมดวยมนุษยธรรม เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยูอาศัย ความเสมอภาคในดานกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรมทางศาลสิทธิในสถานะบุคคล สิทธิในความเปนสวนตัว สิทธิเสรีภาพทางความคิดและศาสนา
การหามการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อการสงครามและการเกลียดชังเผาพันธุ สิทธิในการชุมนุมอยางสงบ การรวมตัวเปน
สมาคม การคุมครองครอบครัวและการสมรส สิทธิของเด็กในดานการคุมครอง การมีทะเบียนเกิดและสัญชาติ การมี
สิทธิมีสวนในการบริหารบานเมืองและสิทธิของชนกลุมนอย
(3) อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on The
Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW)
มีผลบังคับใชเมื่อ 3 กันยายน 2524 และประเทศไทยเขาเปนภาคีโดยการภาคยานุวัติ และ
มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2528 โดยตั้งขอสงวนไว 7 ขอ คือ ขอ 7 ความเสมอภาคทางการเมืองตําแหนงทาง
ราชการ ขอ 9 การถือสัญชาติของบุตร ขอ 10 ความเสมอภาคทางการศึกษา ขอ 11 สิทธิโอกาสที่จะไดรับการจางงาน
ขอ 15 การทํานิติกรรม ขอ 16 การสมรสและความสัมพันธในครอบครัวขอ 29 ซึ่งตอมาไดถอนขอสงวนออกรวม 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 เกี่ยวกับการสมรสและความสัมพันธในครอบครัวและการระงับขอพิพาท
เนื้อหาของอนุสัญญานี้มี 6 สวน 30 ขอ 4 สวนแรก
(ขอ 1 -16) เปนสาระบัญญัติวาดวย
สิทธิตางๆ ของสตรี สวนที่ 5 (ขอ 17 -22) วาดวยการจัดตั้งคณะกรรมการและการเสนอรายงาน สวนที่ 6
(ขอ 23 -30) วาดวยผลกระทบของอนุสัญญาและการกําหนดมาตรการที่จําเปน การลงนามเขาเปนภาคี
การมีผลบังคับใช การแกไข การตั้งขอสงวน การระงับขอพิพาท และการเก็บรักษาตนฉบับทั้ง 5 ภาษา
อนุสัญญาฉบับนี้มีขอที่นาสนใจ คือ มีอารัมภบทที่ยาวเป นพิเศษ
เปนการแสดงความหวงใยตอสตรีที่ยังถูกเลือกปฏิบัติอยางกวางขวาง เห็นควรให
ไดรับความเสมอภาค การมีสวนรวมและการรับผิดชอบรวมกันของทั้งบุรุษและสตรี
ในการพัฒนาประเทศและการดูแลครอบครัว ดังนั้นในสวนที่เปนสาระบัญญัติ 16 ขอ
จึงกําหนดความหมายของ “การเลือกปฏิบัติตอสตรี” ซึ่งจะตองถูกประณามและขจัด
ทุกประการโดยไมชักชาและบรรจุหลักการความเสมอภาคของ
2 เพศ ไวเปน
หลักประกันในรัฐธรรมนูญ ตลอดจนกฎหมายและมาตรการอื่นๆ ที่จะจัดการใหเกิด
ความกาวหนาอยางเต็มที่ของสตรีทั้งโดยการออกมาตรการพิเศษ เรงรัด ปรับแบบแผนทางสังคม วัฒนธรรม และระบบ
ครอบครัวเพื่อความเสมอภาคการปราบปรามการคาสตรีในทุกรูปแบบ ขจัดการเลือกปฏิบัติในดานการเมือง การเปน
ผูแทนรัฐบาลการรวมงานในองคการระหวางประเทศ การไดมาและคงไวซึ่งสัญชาติของสตรีและบุตร ความเสมอภาค
ทางการศึกษา การจางงาน คาตอบแทน ความคุมครองสุขภาพ การตั้งครรภ และการคลอดบุตร สิทธิประโยชนดาน
ครอบครัว สินเชื่อ กีฬา นันทนาการ วัฒนธรรม ขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในชนบท ทั้งดานเศรษฐกิจ การพัฒนา
สุขภาพประกันสังคม การศึกษา ฝกอบรม การรวมกลุม พึ่งตนเอง ความเสมอภาคทางกฎหมาย ตลอดจนสิทธิในการ
สมรสและความสัมพันธทางครอบครัว
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(4) อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination - ICERD)

(International,

มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2532 และประเทศไทยเขาเปนภาคีโดยภาคยานุวัติ และ
มีผลบังคับใชกับประเทศไทยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2546 โดยทําถอยแถลงตีความไววาจะไมรับพันธกรณี
เกินกวาที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายไทยบัญญัติไว รวมทั้งมีขอสงวน 2 ขอ คือ ขอ 4
ในเรื่องการดําเนินมาตรการขจัดการเลือกปฏิบัติเทาที่จําเปน และ ขอ 22 ในเรื่องการเจรจาตกลงในเรื่อง
ขอพิพาทที่ไมสามารถตกลงกันไดและเสนอใหศาลยุติธรรมระหวางประเทศพิจารณา
เนื้อหาของอนุสัญญามี 3 สวน 25 ขอ สวนแรก (ขอ 1 -7) เปนสาระบัญญัติวาดวยสิทธิตางๆ
สวนที่ 2 (ขอ 7 -16) วาดวยคณะกรรมการการเสนอรายงาน การรับขอรองเรียนระหวางรัฐการดําเนินการ
การไกลเกลี่ยและการยุติขอพิพาทของคณะกรรมการ และสวนที่ 3 (ขอ 17-25) วาดวยการลงนามเขาเปนภาคี การมี
ผลบังคับใช เงื่อนไขในการตั้งขอสงวนและการถอนขอสงวน การเพิกถอนอนุสัญญา การเสนอขอพิพาทสูศาลยุติธรรม
ระหวางประเทศ การแกไขและการเก็บรักษาตนฉบับทั้ง 5 ภาษา
สาระบัญญัติ 7 ขอ ของอนุสัญญาฉบับนี้กําหนดความหมายของ “การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ”
การตีความและมาตรการพิเศษที่จัดขึ้นตามความจําเปนดวยเจตนาเพื่อประกันความกาวหนาของหมูชนบางกลุมที่
ตองการความคุมครองและสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน การประณาการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและการประกันการไมเลือก
ปฏิบัติตอบุคคลกลุมหรือสถาบัน หรือสนับสนุนการเลือกปฏิบัติเหลานี้ การดําเนินมาตรการที่จะแกไขกฎระเบียบที่
กอใหเกิดการเลือกปฏิบัติดวยวิธีการที่เหมาะสมและสนับสนุนการประสานเชื้อชาติเขาดวยกัน การจัดใหมีมาตรการ
พิเศษชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการคุมครองกลุมบุคคลบางกลุม เพื่อใหไดรับสิทธิเสรีภาพอยางเสมอภาค การประณามการ
แบงแยกทางเชื้อชาติ ผิว การโฆษณาชวนเชื่อในเรื่องความเหนือกวาของบางชนกลุม การเกลียดชังระหวางเชื้อชาติ
การลงโทษตามกฎหมายแกการกระทําที่ประณามเหลานี้ และหามการดําเนินการสงเสริมกระตุนการเลือกปฏิบัติของ
เจาหนาที่ของรัฐ การประกันสิทธิของทุกคนใหเสมอภาคกันตามกฎหมายภายใตศาลและกระบวนการยุติธรรม การ
คุมครองของรัฐ การใชสิทธิอยางทั่วถึงและเสมอภาคในทางการเมือง กิจกรรมสาธารณะและบริการสาธารณะ สิทธิของ
พลเมืองในเรื่องตางๆ ทุกเรื่อง เชน การมีถิ่นพํานัก การครองสัญชาติ การสมรสและเลือกคูสมรส การรับมรดก สิทธิ
เสรีภาพทางความคิดเห็น การนับถือศาสนา การชุมนุม สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมตางๆ ทั้งในดานการทํางาน
ที่อยูอาศัย การสาธารณสุข การศึกษา กิจกรรมทางวัฒนธรรมและบริการตางๆ และการประกันสิทธิของรัฐที่จะให
ความคุมครองแกทุกคนในอาณาเขตจากการเลือกปฏิบัติเหลานี้ รวมถึงสิทธิที่จะรองขอคาทดแทนจากศาลเพื่อชดใช
ความเสียหายอันเปนผลจากการเลือกปฏิบัติเหลานี้
(5) อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child - CRC)
มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2533 และประเทศไทยเขาเปนภาคีโดยการภาคยานุวัติ โดยมีผล
บังคับใชเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2535 โดยมีขอสงวน 3 ขอ ไดแก ขอ 7 วาดวยการจดทะเบียนเกิดและการไดสัญชาติ
ของเด็ก ขอ 22 วาดวยการรองขอสถานะผูลี้ภัยของเด็ก และขอ 29 วาดวยการจัดการศึกษาของเด็ก ซึ่งตอมาไดถอน
ขอสงวนขอที่ 29 ซึ่งมีผลเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2540 จากการแจงของสํานักเลขาธิการสหประชาชาติ ในปจจุบันจึงยัง
คงเหลือขอสงวน 2 ขอ คือ ขอ 7 และ 22
เนื้อหาของอนุสัญญาฉบับนี้มี 3 สวน 54 ขอ สวนแรก (ขอ 1-41) เปนสาระบัญญัติวาดวยสิทธิตางๆ
ของเด็ก สวนที่ 2 (ขอ 42-45) วาดวยการเผยแพรอนุสัญญา คณะกรรมการวาดวยสิทธิเด็ก การเสนอรายงานการ
สงเสริมการปฏิบัติตามอนุสัญญาอยางมีประสิทธิภาพดวยความรวมมือระหวางประเทศ สวนที่ 3 (ขอ 46-54) วาดวย
การลงนามเขาเปนภาคี การมีผลบังคับใช การแกไข การตั้งและการถอนขอสงวน การบอกเลิก และการเก็บรักษา
ตนฉบับทั้ง 5 ภาษา
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สวนที่เปนสาระบัญญัติ 40 ขอ ประกอบดวยความหมายของ “เด็ก” การประกันสิทธิพื้นฐานของรัฐ
ภาคีตอเด็กในเขตอํานาจของตนบนสิทธิพื้นฐาน 4 ประการ คือ สิทธิที่จะมีชีวิต สิทธิที่จะไดรับการปกปอง สิทธิที่จะ
ไดรับการพัฒนา และสิทธิที่จะมีสวนรวม การไมเลือกปฏิบัติ การคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็ก การเคารพตอความ
รับผิดชอบและสิทธิหนาที่ของบิดามารดา ครอบครัว และสภาพสังคมของเด็ก การประกันสิทธิที่จะมีชีวิต การมีชื่อ มี
สัญชาติ เอกลักษณ การอยูรวมกันระหวางเด็กกับบิดามารดาและครอบครัวและการรักษาความสัมพันธระหวางกัน
สิทธิเสรีภาพของเด็กในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก การแสวงหา /ไดรับขอมูลขาวสาร ความคิด มโนธรรม
ศาสนา การสมาคม ความเปนสวนตัว การเขาถึงขอมูลขาวสารจากสื่อ และการคุมครองจากขอมูลขาวสารที่เปน
อันตราย การชวยเหลือบิดามารดาผูปกครองใหสามารถเลี้ยงดูเด็กได การคุมครองจากความรุนแรงทั้งปวง การดูแล
ทางเลือกสําหรับเด็ก การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม การรองขอสถานะผูลี้ภัย การดูแลเด็กพิการ การดูแลสุขภาพและ
การสาธารณสุขสําหรับเด็กและมารดา การประกันสังคม การไดรับมาตรฐานการดํารงชีวิตที่เพียงพอ การศึกษา การ
พัฒนาบุคลิกภาพ การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม นันทนาการ การคุมครองจากการถูกแสวงประโยชนทาง
เศรษฐกิจ ยาเสพติด ทางเพศ การลักพา ขาย คาเด็ก การคุมครองจากการแสวงประโยชนทุกรูปแบบ การถูกทรมาน
หรือลงโทษที่โหดรายไรมนุษยธรรม การพิพาทดวยอาวุธ การฟนฟูจิตใจและการกลับคืนสูสังคม การคุมครองเด็กที่ตอง
ประสบปญหาดานกฎหมายและตองเขาสูกระบวนการยุติธรรม และผลกระทบของอนุสัญญานี้ตอกฎหมายเดิมที่มีอยู
ซึ่งจะเห็นวาสนธิสัญญา 2 ฉบับแรกที่ออกบังคับใชปเดียวกัน (2519) ในระยะเวลาใกลเคียงกันมาก
และมีอายุถึง 30 ปแลวนั้น เปนสนธิสัญญาที่กําหนดสิทธิมนุษยชนพื้นฐานโดยตรง คือ สิทธิของมนุษยทุกคนในฐานะ
เปนพลเมืองโลกที่จะตองมีสวนมีเสียงในการบริหารบานเมืองและดําเนินชีวิตในสังคมอยางไดรับการเคารพในศักดิ์ศรี มี
ความเสมอภาคในสภาพแวดลอมของวิถีชีวิตคือ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเมื่อมีสิทธิพื้นฐานเหลานี้แลว จึงได
มุงเจาะเขาสูเรื่อง/กลุมพิเศษตางๆ เชน เชื้อชาติ เพศ(สตรี) วัย (เด็ก) ฯลฯ
(6) อนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดราย
ไรมนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment) อนุสัญญาฯ มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2530
ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่น
ที่โหดรายไรมนุษยธรรมโดยอนุสัญญาดังกลาวจะมีผลบังคับใชกับประเทศไทยตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เปนตน
ไป โดยมีการจัดทําถอยแถลงตีความจํานวน 3 ขอ และตั้งขอสงวน 1 ขอ ไดแก ขอบทที่ 1 เรื่องคํานิยามของคําวา
“การทรมาน ” เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยที่ใชบังคับในปจจุบันไมมีบทบัญญัติจํากัดความ
โดยเฉพาะ ประเทศไทยจึงตีความความหมายของคําดังกลาวตามประมวลกฎหมายอาญาที่ใชบังคับในปจจุบัน ขอบทที่
4 เรื่องการกําหนดใหการทรมานทั้งปวงเปนความผิดที่ลงโทษไดตามกฎหมายอาญาและนําหลักการนี้ไปใชกับการ
พยายาม การสมรูรวมคิดและการมีสวนรวมในการทรมาน ประเทศไทยตีความในกรณีดังกลาวตามประมวลกฎหมาย
อาญาที่ใชบังคับในปจจุบัน ขอบทที่ 5 เรื่องใหรัฐภาคีดําเนินมาตรการตางๆ ที่อาจจําเปนเพื่อใหตนมีเขตอํานาจเหนือ
ความผิดที่อางถึงตามขอบทที่ 4 โดยประเทศไทยตีความวาเขตอํานาจเหนือความผิดดังกลาวเปนไปตามประมวล
กฎหมายอาญาของไทยที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน ขอสงวนตามขอบทที่ 30 วรรคหนึ่ง โดยประเทศไทยไมรับผูกพันตาม
ขอบทดังกลาว (ซึ่งระบุใหนําขอพิพาทเกี่ยวกับการตีความหรือการนําอนุสัญญาฯไปใช ขึ้นสูการวินิจฉัยชี้ขาดของศาล
ยุติธรรมระหวางประเทศไดหากคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งรองขอ) ซึ่งการจัดทําขอสงวนในขอนี้มีวัตถุประสงคเพื่อไม
ยอมรับอํานาจของศาลยุติธรรมระหวางประเทศเปนการลวงหนา เวนเสียแตวาจะพิจารณาเห็นสมควรเปนกรณีๆ ไป
อนุสัญญาฯ มีวัตถุประสงคในการระงับและยับยั้งการทรมาน รวมทั้งปองกันมิใหองคกรหรือเจาหนาที่
ของรัฐกระทําการใดที่เปนการยุยง ยินยอม รูเห็นเปนใจ ขมขูหรือบังคับขูเข็ญที่จะเปนการทรมานโดยเจตนาที่ทําให
เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกขทรมานอยางสาหัสไมวาทางกายหรือทางจิตใจตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อความมุง
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ประสงคเพื่อใหไดมาเพื่อขอสนเทศหรือคําสารภาพจากบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม รวมทั้งการบังคับขูเข็ญและการ
ลงโทษบุคคลนั้นสําหรับการกระทําซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สามกระทํา หรือถูกสงสัยวาไดกระทํา
(7) อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยสิทธิของคนพิการ
Persons with Disabilities – CRPD)

(Convention on the Rights of

ประเทศไทยไดลงนามอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยสิทธิของคนพิการ ณ สํานักงาน
สหประชาชาติ ณ นคร นิวยอรก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550 ซึ่งเปนวันแรกที่เปดใหมีการลงนามในอนุสัญญาดังกลาว
และเมื่อวันอังคารที่ 1 เมษายน 2551 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหประเทศไทยลงสัตยาบันอนุสัญญาระหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิคนพิการ และไดยื่นสัตยาบันสารเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 แตใหมีการจัดทําถอยแถลงตีความ
ตอขอ 17 ของอนุสัญญาฯ โดยมีผลบังคับใชกับประเทศไทยในวันที่ 27 สิงหาคม 2551 สาระสําคัญของอนุสัญญาฯ
คือ รัฐภาคีมีพันธกรณีที่จะตองขจัดการเลือกปฏิบัติตอคนพิการในทุกรูปแบบ ทั้งในดานกฎหมาย การปกครอง และ
การปฏิบัติตางๆ ซึ่งรวมถึงการกําหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อประกันการเขาถึงและใชประโยชนอยางเทาเทียมกัน
ของคนพิการ ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ การขนสง ขอมูลขาวสารและบริการสาธารณะ การยอมรับ
ความเทาเทียมกันของคนพิการในทางกฎหมายสําหรับโอกาสในการรับการศึกษา การเขาทํางาน การรักษาพยาบาล
การประกันสิทธิและโอกาสที่จะมีสวนรวมทางการเมืองอยางเทาเทียมกันกับบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ รัฐภาคีจะตองกําหนดผู
ประสานงาน (focal points) และกลไกประสานงานในรัฐบาล เพื่อเปนกลไกหลักในการผลักดันและตรวจสอบการอนุ
วัติอนุสัญญาฯ โดยจะตองเปดโอกาสใหภาคประชาสังคมสามารถมีสวนรวมในกระบวนการอยางเต็มที่และรัฐภาคีมี
พันธกรณีที่จะตองเผยแพรอนุสัญญาฯ ใหประชาชนทั่วไปทราบอยางทั่วถึง โดยรวมถึงการเผยแพรในรูปแบบที่คน
พิการในดานตางๆ สามารถเขาถึงได รัฐภาคีตองเสนอรายงานตอคณะกรรมการวาดวยสิทธิของคนพิการภายใน 2 ป
นับวันที่อนุสัญญาฯ มีผลใชบังคับกับรัฐภาคีนั้นๆ

