
“ความสมัพนัธ์ของหลกัสิทธิมนุษยชน หลกันิติธรรมฯ”



๑) แผนเรียนรู้หัวข้อ “สิทธิมนุษยชน หลกันิตธิรรม ความยุตธิรรม” ๒๐ หน่วยงาน
• ๑.วัตถุประสงคข์องหัวข้อวชิา :

๑.๑ วัตถุประสงคท์ั่วไป : เพิ่มพูนความรู้ของผู้เขา้อบรมในเร่ือง แนวคิดและความสัมพันธข์องสิทธิมนุษยชน 
กับหลักนิติธรรม และความยุติธรรม อันจะเป็นประโยชนต์่อการศึกษาหวัข้อต่อไป และการใช้ประโยชนใ์นการ
ปฏิบัติงานได้อยา่งถกูต้อง

๑.๒ วัตถุประสงคใ์นเชิงพฤตกิรรม : ผู้เข้าอบรมสามารถ ระบุความหมาย องคป์ระกอบ ที่ส าคัญของสิทธิ
มนุษยชน หลักนิติธรรม ความยุติธรรมได้ รวมทั้งระบุความสัมพันธข์องสิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรม และความ
ยุติธรรม ได้ จากกรณีตัวอยา่งไม่น้อยกว่า ๔ ตัวอยา่ง
• ๒. หัวข้อ/ประเด็นเนื้อหาในการอบรม

๒.๑ ความหมาย และความสัมพันธร์ะหว่าง หลักสิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรม ความยุติธรรม
๒.๒ มุมมองเชิงบวก ลบ ของกลุ่มบุคคล องคก์รฯและอุปสรรค ความท้าทายในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนฯ
๒.๓ แรงผลักดันและแรงต้านในการขับเคลือ่น สิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรม ความยุติธรรม ในประเทศไทย
๒.๔ ภารกิจของเจ้าหน้าที่รัฐและความเสีย่งในการละเมิดสทิธิมนุษยชน หลักนิติธรรม ความยุติธรรม
๒.๕ กรณีตัวอยา่งของคดีละเมิดสิทธิมนุษยชน หลีกนิติธรรม และความยุติธรรม



๑) แผนเรียนรู้หัวข้อ “สิทธิมนุษยชน หลกันิตธิรรม ความยุตธิรรม” ๒๐ หน่วยงาน

• ๓. วิธีการ เทคนิคการฝึกอบรม :

- การน าอภปิราย การประชุมกลุ่มโดยใช้บัตรค า เทคนิคอบรม shopping และ 
world café และกรณีตัวอย่าง 
• ๔. วิทยากร :      

- นายพทิยา จินาวัฒน ์และคณะ (ชช.ธีรยุทธ แก้วสิงห ์ชช.เปรมยุดา ตันตกินกพร ผอ.ณัฐ
พล ด่านจิตตรง อ.กวิพันธ ์รอดคมศัลย ์อ.วชิรา น้อยพันธ ์อ.สุพัตรา)
• ๕. เวลาทีใ่ช้ :    

- ๑ ช.ม.
• ๖.การประเมินผลการเรียนรู้ :      

- การสังเกตการณเ์รียนรู้จากการประชุมกลุ่ม การน าเสนอ การตอบข้อซักถาม แบบ
ประเมินการเรียนรู้



การแบ่งกลุ่มท ากจิกรรม สิทธิมนุษย์ นิตธิรรม ยุตธิรรม ใช้เทคนิค shopping (๑ ช.ม.)
• ๑. ชีแ้จงกิจกรรม และแบ่งผู้เข้าอบรมเป็น ๔ กลุ่มๆละ ๙ คน
• ๒. แต่ละกลุ่มเข้าประจ าในฐานการเรียนรู้ ๔ ฐาน ซึง่มีวทิยากรอยู่ในแต่ละฐาน คอยแนะน า 

• ๓. ใช้เวลาท ากิจกรรมในแต่ละฐาน ฐานแรก ๑๒ นาท ีโดยตอบค าถามของฐาน มีบัตรค าให้เลือกและเขียนเพิม่เตมิ 
ตดิบนบอรด์ ขอให้แลกเปลี่ยนความคิดเหน็ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 

• ๔. หลังจากท ากิจกรรมฐานแรกเสร็จ ให้กลุ่มเคลื่อนไปท ากิจกรรมในฐานต่อไป ฐานละ ๘ นาท ีจากฐาน ๑ ไปฐาน 
๒, จากฐาน ๒ ไป ฐาน ๓, จากฐาน ๓ ไปฐาน ๔ และจากฐาน ๔ ไปฐาน ๑

• ๕. การท างานในฐานหลังๆ ขอให้สมาชิกกลุ่มใช้ความคิดสร้างสรรคใ์นการตอบค าถามมากขึน้
• ๖. วทิยากร สรุปเม่ือเสร็จภารกิจ ๕ นาที

• ๗. กรณีตัวอย่าง

๒๑ ๓ ๔

กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๒ กลุ่ม ๓ กลุ่ม ๔ มีกรณี
ตัวอย่าง 
๑๐ นาที



การเรียนรู้เร่ือง หลกัสิทธิมนุษยชน หลกันิติธรรม และความยุติธรรม จาก ๔ ฐานความรู้

การวิเคราะหแ์รงผลักดันและแรงต้าน (Force Field Analysis) ในการส่งเสริม คุ้มครอง
“สิทธิมนุษยชน หลักนิตธิรรม ความยุตธิรรม” ในประเทศไทย

ภารกิจของเจ้าหน้าทีรั่ฐ ซ่ึงปฏิบัตงิานด้าน “ความม่ันคง บังคับใช้ก.ม. และบริการสาธารณะ” 
ทีเ่ส่ียงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน หลักนิตธิรรม ความยุตธิรรมฯ

ความหมาย ความสัมพันธข์อง “สิทธิมนุษยชน หลักนิตธิรรม และความยุตธิรรม”

มุมมองของกลุ่มบุคคล องคก์รฯ ทีม่ีต่อค าว่า “สิทธิมนุษยชน นิตธิรรม ความยุตธิรรม” และ
อุปสรรค ความท้าทายในการส่งเสริม คุ้มครอง “สิทธิมนุษยชน หลักนิตธิรรม ความยุตธิรรม”

๑

๒

๓

๔

สรุปจากตัวอย่างคดดีัง (บอส กระทงิแดง,สส.ปรีณา,สงครามยาเสพติ,สลายชุมนุมทีอ่.ตากใบ, 
กระเหร่ียงแก่งกระจาน,/ห้วยคริตี,้คดชีาวอเมริกันผิวสี ฟลอยด ์แพทเตอรสันทีส่หรัฐ) ๑๐ นาที



ค าปรารถของปฏญิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ............ทีรั่บรองและประกาศโดย
ข้อมต ิสมัชชาสหประชาชาต ิที ่๒๒๗ เอ /// เมื่อ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ กล่าวถงึ 
หลักนิตธิรรม (Rule of Law) ไว้ด้วยว่า 

…….เป็นความจ าเป็นที ่หลักสิทธิมนุษยชน ควรได้รับความคุ้มครอง
โดย หลักนิติธรรม ถ้าไม่ประสงค์ให้มนุษย์ต้องถูกบีบบังคับให้หาทาง
ออกเป็นทีพ่ึง่สุดท้าย ด้วยการก่อความไม่สงบ เพือ่ต่อต้านทรราชย์
และการกดขี…่...



ความหมาย ความสัมพนัธ์ของสิทธิมนุษยชน นิตธิรรม ความยุตธิรรม
สิทธิมนุษยชน นิตธิรรม ความยุตธิรรม

ความถกูต้องตามศีลธรรม
บนพืน้ฐานของจริยธรรม 
ความสมเหตุสมผล ก.ม. 
ก.ม.ธรรมชาติ* ศาสนา 
ความเที่ยงธรรม (equity)

และความเป็นธรรม 
(fairness) ตลอดจนการ
บังคับใช้ก.ม.

การปกครองที่ดีน้ันควรต้องใหก้.ม.อยู่
สูงสุด (supremacy of law) ไม่ใช่ตัวผู้
ปกครองอยูสู่งสุดและทุกคนตอ้งมีสถานะ
ที่เสมอภาค และเท่าเทียมกันภายใต้ก.ม.

-ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์เป็นสิทธิธรรมชาติ 
ติดตัวมาแต่เกิด เป็นสากลข้ามพรหมแดน
“ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ”*
การเข้าถึง/มีสิทธิ ไม่อาจพรากไปได้ แบ่งแยก
ไม่ได้ สัมพันธเ์ช่ือมโยงกัน มีส่วนร่วม เป็นส่วน
หน่ึงของสิทธิ ตรวจสอบได้ ใช้หลักนิติธรรม
- (สิทธิพืน้ฐานขัน้ต ่าของมนุษยทุ์กคน)

การปกครอง/บริหารซ่ึงยดึก.ม.เป็นหลกั 
การตราก.ม. ตัวเนื้อหา ก.ม. และการใช้
ก.ม.ต้องถกูต้อง และเป็นธรรม เพื่อ
ประโยชนข์องคนสว่นใหญ ่และมีการ
ควบคุมการใช้ ก.ม.อยา่งเหมาะสม*

๑

- ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์
- สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคของบุคคลที่
ได้รับการรับรอง หรือคุ้มครอง

- ตามรัฐธรรมนูญฯไทย 
- ตามกฎหมายไทย 

- ตามสนธิสัญญาทีไ่ทยมีพันธกรณีทีต่้องปฏิบัติ
(พรบ.คณะก.ก.สิทธิมนุษยชน พศ.๒๕๔๒ ม.๓)

หลักนิติธรรม บรรจุในรัฐธรรมนูญฯพ.ศ.
๒๕๕๐ เป็นคร้ังแรก ( ใน ม.๓ ว.๒ ,ม.
๗๘)

ความสัมพันธข์องทัง้
สามหลัก คือ เสมอภาค 

ไม่เลือกปฏิบัติ 
ใช้หลักนิติธรรม

ไทย

สากล

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84


เปรียบเทียบ หลกันิติรัฐ (ยุโรป) กบั หลกันิติธรรม (องักฤษ)
ประเดน็ นิตรัิฐ นิตธิรรม

๑. ที่มา/บ่อเกิดของก.ม.

๒. การคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพประชาชน
๓. การควบคุม ตรวจ 
สอบ
๔. การมีศาลปกครอง, 
ระบบวิธีพิจารณาคดี

๕. การแบ่งแยกอ านาจ

-ออกโดยกระบวนการนิตบิัญญัติ

-ประกันในระดับรัฐธรรมนูญ,ผูกพัน
องคก์รนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ
-มีองคก์รตรวจสอบความชอบดว้ย
รัฐธรรมนูญ (ศาลรัฐธรรมนูญ)
-แยก ก.ม.มหาชน กับ ก.ม.เอกชน
มีศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองทางคดี
ก.ม.มหาชน ศาลค้นหาความจริงได้

-เป็นหลักส าคัญของนิติรัฐในการแบ่ง 
แยกอ านาจนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ

-ค าพิพากษาสร้างก.ม.case law,
statue law
-องคก์รตุลาการท าหน้าทีคุ่้มครองสทิธิฯ

-ไม่มีศาลรัฐธรรมนูญ ใช้การควบคุมทาง
การเมือง และการมีอ านาจสูงสุดของสภา
-ไม่แบ่งก.ม.มหาชน กับก.ม.เอกชน
-ไม่มีศาลปกครองคู่ขนานกับศาลยุติธรรม
ฟ้องศาลยธ.ศาลท าหน้าที่คนกลางอยา่ง
เคร่งครัด
-ไม่มีหลักนี้  รัฐบาลกับรัฐสภาสมัพนัธก์ัน
ยอมรับความเป็นอิสระของตุลาการ



หลกันิตธิรรมขององักฤษ และหลกันิตธิรรมของไทยในรธน.ฯปี ๒๕๕๐

-หลักนิติธรรมของอังกฤษ
มีความหมายแคบกว่าของไทย 
ใช้กับศาลยุติธรรมเท่าน้ัน

แต่ไทยน าไปใช้กับทุกองคก์รทั้ง ๓ ฝ่าย
-อังกฤษมีศาลยุติธรรมอยา่งเดียวคุ้มครองสทิธิฯ

-ขยายความมากกว่าหลักขององักฤษ
-น าหลักนิตรัิฐมาผสม โดยรัฐ/ผู้ปกครองต้องยอม
ลดอ านาจมาปฏิบัติตามก.ม.อยา่งเป็นธรรม

-มีองคก์รตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญคือ 
ศาลรัฐธรรมนูญ และมีศาลปกครองด้วย

หลักนิตธิรรมของอังกฤษ

หลักนิตธิรรมของไทย



ปัญหาความขดัแย้งระหว่างหลกันิตธิรรม กบัความมั่นคงแห่งชาติ(การใช้อ านาจรัฐ)

• ศาลฎีกาไทย มีแนววินิจฉัยถอืเอาความม่ันคงของชาต ิมาก่อนหลักนิตธิรรม
• แม้ว่าการได้มาซึง่อ านาจการปกครองของคณะปฏวัิตจิะขัดกับหลักนิตธิรรมอย่าง
ร้ายแรง แต่ศาลฎีกากย็อมรับว่าประกาศ หรือ ค าส่ังของคณะปฏวัิตเิป็นก.ม.ทีใ่ช้
บังคับแก่ประชาชนได้

• ฎีกาที ่๔๕/๒๔๙๖ “ การทีค่ณะรัฐประหารยดึอ านาจการปกครองประเทสได้ส าเร็จ
น้ัน คณะรัฐประหารย่อมมีอ านาจทีจ่ะเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก และออกก.ม
งตามระบบแหง่การปฏวัิตเิพือ่บริหารประเทศชาตติ่อไปได้ มิฉะน้ันประเทศชาติ
จะตัง้อยู่ด้วยความสงบไม่ได้ ดังน้ันรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักร (ฉบับช่ัวคราว) 
พ.ศ. ๒๔๙๐ จงึเป็นก.ม.อันสมบูรณ”์



ปัญหาความขดัแย้งระหว่างหลกันิตธิรรม กบัความมั่นคงแห่งชาติ(การใช้อ านาจรัฐ)
• หากประกาศหรือค าส่ังของคณะปฏวัิตมีิเนือ้หาทีข่ัด หรือแยง้กับหลักนิตธิรรมอยา่งร้ายแรง
แล้ว ศาลก็ไม่ยอมรับบงัคับให้

• เช่น กรณีประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแหง่ชาต(ิรสช.) ฉบบัที ่๒๖ ซ่ึงก าหนดโทษ
อาญาใหมี้ผลยอ้นหลัง ศาลฎีกา ก็วินิจฉัยว่าประกาศฉบบัน้ันตกเป็นโมฆะ  (ฏกีาที ่๙๑๓/
๒๕๓๖ ประชุมใหญ่)

• ตวัอยา่งอ่ืนๆ เช่น กรณีก.ม.ก าหนดโทษทางอาญาใหม้ีผลยอ้นหลัง ในคดอีาชญากรสงคราม 
ที ่๑/๒๔๘๙ ทีรั่ฐบาลออกพรบ.อาชญากรสงคราม พ.ศ.๒๔๘๘ ศาลฎีกาว่า พรบ.นี ้เฉพาะที่
บญัญัตลิงโทษการกระท าก่อนวันบงัคับใช้พรบ.นีข้ัดรธน.พ.ศ.๒๔๗๕ เป็นโมฆะ ใช้บงัคับ
ไม่ได้

• กรณีคดยีดึทรัพยต์ามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแหง่ชาต ิ(รสช.) ฉบบัที่ ๒๙ ฏี
กาที ่๙๑๓/๒๕๓๖ ประชุมใหญ่

• และอ่ืนๆ ดคู าพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครองฯ ประกอบ



"ข้าพเจ้าจึงใคร่จะปรารภกับทุกทา่นวา่ ก.ม.กับความยุติธรรมนัน้ 
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาก เพราะก.ม.คือส่ิงทีบั่ญญัติ
ขึน้เพื่อใช้เป็นปัจจัยส าหรับรักษาความยุติธรรม
"กล่าวได้ว่า ความยุติธรรมเป็นวัตถุประสงคห์รือเป้าหมาย ส่วนก.ม.
เป็นเคร่ืองมือที่ใชด้ าเนินการเพือ่ใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์
"ดังน้ันการใช้ก.ม.ในการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองราวต่างๆ โดยค านึงถงึ
ความผิดถกูตามตัวบทก.ม.เท่าน้ัน ก็ดูจะไม่เป็นการเพียงพอ
จ าเป็นต้องค านึงความยุติธรรมอันเป็นวตัถุประสงคด์้วยเสมอ การใช้
ก.ม.จึงจะมีความหมาย และได้ผลสมบูรณต์ามที่ควรจะได้
"หากท่านทั้งหลายจะได้พจิารณา ให้เห็นความส าคัญในข้อนี ้และ
น าไปเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่อยา่งเคร่งครัดเทีย่งธรรมแล้วการ
ใช้ก.ม.ก็จะบรรลุผลตามวัตถุประสงค ์คือสามารถอ านวยความผาสุก 
ยุติธรรม ให้แก่ประชาชนได้อยา่งแทจ้ริง......

ในหลวง" รัชกาลที่ ๑๐ มีพระบรม
ราโชวาทแก่ "เนติบัณฑิต" ปี
การศึกษา 2561ทรงแนะ การใช้
กฎหมายวินิจฉัยเร่ืองราวต่างๆ
จ าเป็นต้องค านึงความยุติธรรมด้วย
เสมอเพื่ออ านวยความผาสุก 
ยุติธรรม ให้แก่ประชาชน



มุมมองของกลุ่มบุคคล องค์กรต่างๆทีม่ีต่อสิทธิมนุษยชน นิติธรรม ความยุติธรรม และอุปสรรค ความท้าทาย

ประเด็น มุมมองเชิงบวก มุมมองเชิงลบ อุปสรรค ความท้าทาย

สิทธิมนุษยชน

นิติธรรม

ความยุติธรรม

-สิทธิพืน้ฐานขัน้ต ่าของมนุษย์
ทุกคนทีจ่ะต้องมี
-ช่วยลดช่องว่างของคนใน
สังคม ครอบคลุมตัง้แต่เกิด 
จนตาย
-ยึดก.ม. ดีกว่ายึดตัวบุคคล
-การปกครอง/บริหารบ้าน 
เมือง และการปฏิบัติงานของ
จนท.รัฐ จะได้เป็นมาตรฐาน 
เดียวกัน ไม่ท าตามอ าเภอใจ
-ความเป็นธรรม,ไม่ล าเอียง,มี
ขอบเขตกว้างกว่าก.ม.,
-ก.ม.เป็นเพียงเคร่ืองมือใน
การใหค้วามยุติธรรม

-ตามก้นฝร่ัง เป็นเคร่ืองมือของ
ฝร่ัง บ้าอุดมการณ์
พวกมองโลกสวย, คอยจับผิด
เจ้าหน้าที ่ขัดขวางการลงทุน 
การพัฒนา
-พวกชอบอ้างว่ายึดก.ม.เป็น
หลัก เหน็หาช่องว่างของก.ม.
พลิกแพลงไปเร่ือย
-ก.ม.ล้าสมัย แข็งตัวไม่ทนักับ
การเปล่ียนแปลง หว้ส่ีเหล่ียม
-คืออะไร มีอยู่จริงหรือ, เหน็มี
แต่เล่นพวก ในกลุ่มคนทีมี่
อ านาจใหญ่โต ถ้าได้ประโยชน ์
ก็ว่ายุติธรรมแล้ว

-ระบบอุปถัมภ ์เล่นพวก
อันมีพืน้ฐานมาจาก
ค่านิยมทีมี่อยู่ในสังคม 
ไทยมานาน

-ก.ม.หลายฉบับออกมา 
ไม่ใช่เพื่อประโยชนข์องคน
ส่วนใหญ่ การใช้ฯบิดเบีย้ว
-ขาดการเฝ้าระวัง/ตรวจ 
สอบ จากประชาชน
-ขาดการปลูกฝังคนในชาติ
ใหม้ีอุดมการณรั์กต่อสู้
เพื่อความยุติธรรม
-เล่นพวก

-การน ามาใช้ให้
เกิดความพอดี
ระหว่าง หลัก
สากล กับบริบท
ของประเทศไทย
-ก.ม.ระเบียบทีด่ี
มี แต่ไม่น ามาใช้
อย่างจริงจัง แลว้
ปรับปรุงไปด้วย
-การปลูกฝัง
ค่านิยม ใหร้ัก
เคารพ ยึดถือ
หลักฯดังกล่าว
อย่างจริงจัง

มุมของของนักการเมือง 
รัฐบาล ขา้ราชการ 
ธุรกิจ NGOs 

ประชาชน ตา่งประเทศ

๒



การวเิคราะห์แรงสนับสนุนและแรงเสียดทานในการขบัเคล่ือนสิทธิมนุษยชนฯ

สภาพแวดล้อมทางการเมือง การปกครองของไทย (ทีฝ่่ายทหารมี
อ านาจปกครองเป็นเวลานาน ไม่เอือ้ต่อการส่งเสริม การใช้หลัก
สิทธิมนุษยชนทีเ่น้นการมีส่วนร่วม ความเสมอภาค ตรวจสอบได้ฯ)

อิทธิพลของกระแสสิทธิมนุษยชนโลก แรงกดดันจาก
มหาอ านาจ ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมฯ

การส่งเสริม เผยแพร่ อบรม รณรงค ์ เฝ้าระวัง และ
ตรวจสอบ จากกลุ่มคนรุ่นใหม่ ส่ือฯ นักวิชาการ ภาค
ประชาสังคม องคก์รระหว่างประเทศ

ไทยเป็นสมาชิก UN และรับรองข้อตกลงฯ และอนุสัญญา
ด้านสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ จึงมีพันธกรณีต้องน ามา
ปฏิบัติ โดยบรรจุในรัฐธรรมนูญฯ ก.ม.ภายใน และมีกลไก 
UN ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานตามพันธกรณี

แรงเสียดทาน (Constraint Forces)แรงผลักดัน ขับเคล่ือน(Driving Forces)

สาระส าคัญของหลักสิทธิมนุษยชนสากล(ศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย ์ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพฯ) กระทบต่อค่านิยม ธรรม
เนียม ประเพณี ศาสนา (บุญกรรม อุปถัมภ ์อาวุโส ขัดศาสนา) 

ภาพลักษณข์องขบวนการเรียกร้อง/ส่งเสิมสิทธิฯถูกผูกโยงกับ
เร่ืองการปฎิรูปทหาร ตร.สถาบันฯ และการยึดหลักสากลมากกว่า
บริบทโดยเฉพาะของไทย

แรงต้านจากกลุ่มทีไ่ด้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

๓

ความตัง้ใจจริง/เจตจ านงทางการเมืองของรัฐบาล พรรค
การเมือง แรงจากนอกประเทศ,ฝ่ายการเมือง/รัฐบาล 

ฝ่ายค้าน ,ราชการประจ า,ธุรกิจเอกชน.
ประชาชน NGOs



ภารกจิหน้าทีข่องเจ้าหน้าทีรั่ฐ ทีป่ฏบิัติงานด้านต่างๆทีเ่ส่ียงต่อการละเมดิสิทธิมนุษยชน
ด้านความม่ันคง ด้านบังคับใช้ก.ม.

-ทหารเป็นหลัก ตร. ฝ่ายปกครองฯ เป็น
ผู้ช่วย เป็นหน่วยงานรอง สนับสนุน

ต ารวจ ปกครอง (หน่วยงานบังคับใช้ก.ม.),
เป็นหลัก ทหารเป็นหน่วยงานรอง

หน่วยงาน
หลัก/รอง

ก.ม.ท่ี
เก่ียวข้อง

ลักษณะ
การละเมิด

-รัฐธรรมนูญ ปี๖๐, ระเบียบการจัดตัง้
หน่วยงานกระทรวงกลาโหม, ก.ม.พิเศษ :
พรบ.กฎอัยการศึกฯ,พรก.ฉุกเฉิน ปี๔๘,
พรบ.ความม่ันคงภายใน ๒๕๕๑ ,กฎการใช้
ก าลังของทหารฯ 

รัฐธรรมนูญ ปี ๖๐ ประมวลก.ม.อาญา, กม.
ท่ีมีโทษอาญา,ป.วิ.อาญาฯ ก.ม.พิเศษด้าน
ความม่ันคงฯ,พรบ.การชุมนุมสาธารณะฯ

รัฐธรรมนูญ ปี ๖๐, ก.ม.การจดัตัง้หน่วยงานฯ, 
พรบ.วิธีปฏิบัตริาชการ,พรบ.ความรับผิดทาง
ละเมิดของจทน.พรบ.ใหบ้ริการฯของหน่วยงาน
ก.ม.การกระจายอ านาจฯใหท้อ้งถิ่นฯ

ละเมิดสิทธิพลเมือง(ชีวิต ร่างกายฯ) และการ
แสดงออกของประชาชน เพราะคุ้นเคยกับ
หลักการทหาร การใช้ก าลัง เม่ือมาปฏิบัตงิาน
รักษาความสงบภายใน ตอ้งใช้ก.ม.สิทธิ
มนุษยชนเป็นหลัก ซึ่งไม่คุ้นเคย

ละเมิดสิทธิในกระบวนการยุตธิรรม (ทีเ่ก่ียวกับ
การตรวจค้น จบักุม สอบสวน กักขงั,ควบคุม
ตวั,ฯ)  และการเลือกปฏิบัต ิขดัหลักนิตธิรรม 
เรียกรับเงนิฯ

ละเมิดสิทธิฯในเร่ืองการเลือกปฏิบัติ, 
ทุจริต,ในการให้บริการแก่ประชาชน ขัด
หลักนิติธรรม ไม่เป็นธรรม

จนท.พลเรือน เป็นหลัก(สธ.รง,พม.ศธ.ฯ) ทหาร 
ต ารวจเป็นหน่วยงานรอง

ด้านบริการสาธารณะ

บทเรียน
คดใีนสามจงัหวัดชายแดนภาคใต ้เช่น ที ่อ.ตากใบ 
จ.นราธิวาส คดกีารสลายการชุมนุมตา่งๆ,คดชีัยภมิู 
ปะแส,คดวีัดปทุมวนารามฯ

คดี เชอร่ี แอนดันแคน, คดีนายบอส 
ทายาทกระทิงแดง,คดีจับผู้ต้องหาผิดตัว,คดี
ขับไล่ชาวกระเหร่ียงออกจากพืน้ท่ี แก่ง
กระจาน คดีจับกุมผู้ชุมนุมประท้วง,คดีสส.ป
รีณา เปรียบเทียบกับ ชาวบ้านบุกรุกท่ีดิน

คดีทุจริตของหน่วยราชการ,องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน,คดีการรถไฟถูกฟ้องติดป้าย
โฆษณา,คดีข้อพิพาทระหว่างชาวเล กับ
เจ้าของโฉนดท่ีดิน คดีชาวบ้านห้วยคริตีไ้ด้รับ
ผลกระทบจากมลพิษโรงงาน

๔

ฐานคิด
- การใช้ก าลังรักษาความม่ันคงภายนอก ภายใน 
มีปฏิบัตกิารใช้ก าลัง ตอ้งเดด็ขาด มีประสิทธิผล

ปฏิบัตติามทีก่.ม.ใหอ้ านาจไว้, ใช้หลักก.ม.สิทธิ
มนุษยชน เม่ือทหารมาช่วยเป็นจพง.ตร./ปกครอง

ใหบ้ริการสาธารณะ อยา่งเสมอภาค ไม่เลือก
ปฏิบัต ิรวดเร็ว เป็นธรรม มีจติบริการปชช.

ตย.คดีการแต่งต้ังโยกย้าย
ขรก.เช่น ถวิล และนายตร.



บุคคล องค์กรท่ีเกีย่วข้องกบัการละเมิดสิทธิ เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน ประชาชน 

๔.ประชาชน

๓.ผู้มีอิทธิพล
ผู้ก่อความไม่สงบ

๑.รัฐ/ประโยชนส์าธารณะ

เจ้าหน้าที่รัฐ

๒.องคก์รธุรกจิ

ชีวิต ร่างกาย ทรัพยสิ์นฯ ปชช.

(-) ทีด่ิน ป่าไม้ โกงรัฐฯ 

(-),เอาเปรียบ ค่าจ้างไม่เป็นธรรม 
ไม่ปลอดภัย มลพิษจากโรงงาน,

ชีวิต ร่างกาย ทรัพยสิ์นจนท.
ความสงบ ความม่ันคงของรัฐฯ

ซ้อม,อุ้มหาย,จับผิดตัว
,เรียกเงนิ
เลือกปฏิบัติ/สอง
มาตราฐาน

(-)

ออกก.ม.,นโยบายไม่
เหมาะสม

นักการเมือง

เรียกรับประโยชน์

บุกรุกทีฯ่ ท าลาย เผาป่า 
ท าลายทรัพยสิ์น ชีวิตจนท.

โกง เบียดบังทรัพยากร 
ชุมนุมประทว้งทีไ่ม่ถกูต้อง

เรียกเงนิ,ใช้เป็นเคร่ืองมือฯ

ต้องตัดวงจร
ละเมิดสิทธิฯ



คดีฆาตกรรมน.ส.เชอรีแอน ดันแคน ในปีพ.ศ. ๒๕๒๙
สะท้อนให้เห็นปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย น าไปสู่การปรับปรุงคร้ังส าคัญ

๑.หลักสิทธิมนุษยชน

๒.หลักนิติธรรม

๓.ความยุติธรรม

-ขัดหลักศักดิศรีความเป็นมนุษย ์
-เลือกปฎิบัติ (คนจนกับคนรวย)
-ละเมิดสิทธิฯชีวิตร่างกาย

-กระบวนการยุติธรรมฯบืดเบีย้ว 
ต.ร.สร้างพยานหลักฐานเทจ็ ไป
จับแพะ สอบสวน อัยการฟ้อง 
ศาลตัดสินลงโทษฯ จนผู้บริสุทธ์ิ
เสียชีวิตในเรือนจ า

-
-เป็นรอยด่างพร้อยของความ
ยุติธรรมไทย



คดีทายาทกระทิงแดง ชนต ารวจตายแล้วหนี เกือบ ๘ ปีไม่คืบหน้า มีจนท.รัฐหลายฝ่ายช่วยเหลอื

๑.หลักสิทธิมนุษยชน

๒.หลักนิติธรรม

๓.ความยุติธรรม

-ศักดิศรีความเป็นมนุษย์
-เลือกปฎิบัติ  
-จนท.ในกระบวนการยุติธรรม
คอรัปช่ัน ท าผิดก.ม.

-การกระท าของจนท.ผิดก.ม. 
ไม่ยึดหลักปกครองโดยก.ม.
-เจ้าหน้าทีใ่นกระบวนการ
ยุติธรรมฯท างานเป็น
เครือข่ายช่วยผู้กระท าผดิ

-ไม่เป็นกลาง ไม่เป็นธรรม คน
รวยท าผิดไม่ถูกน ามาลงโทษ



กรณตีากใบ จ.นราธิวาสปี ๒๕๔๗ การปฏบิัติงานของจนท.ฯมคีวามเส่ียงในการละเมดิสิทธิฯ

-ศักดิศรีความเป็นมนุษย์
-เลือกปฎิบัติ  ละเมิดก.ม.และ
หาผู้รับผิดไม่ได้
-ใช้ความรุนแรง ประมาท 
เลินเล่อฯ ท าใหผู้้ชุมชน
เสียชีวิตมาก

๑.หลักสิทธิมนุษยชน

๒.หลักนิติธรรม
-การกระท าของจนท.ผิดก.ม. 
ไม่ยึดหลักปกครองโดยก.ม.
-กระบวนการยุติธรรมฯเอา
ผู้กระท าผิดมาลงโทษไม่ได้

๓.ความยุติธรรม
ไม่เป็นกลาง จนท.ท าผิดไม่มี
ความผิดไม่ถูกลงโทษ
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กรณีจนทฯ เผาบ้าน ทีท่ ากินของชาวกระเหร่ียงแก่งกระจาน ผลักดันให้ออกจากพืน้ที่ /คดบีิลล่ีฯ
๑.หลักสิทธิมนุษยชน

-ศักดิศรีความเป็นมนุษย ์
-เลือกปฎิบัติ (ไม่เผาไล่ทีก่ลุ่มอ่ืน)
-จนท.ฯใช้ความรุนแรง ท าผิดก.ม.

๒.หลักนิติธรรม

-ไม่ยึดหลักปกครองโดยก.ม.เป็น
หลัก การกระท าของจนท.ใม่
เป็นไปตามขัน้ตอนของก.ม. (due
process of law) เป็นการใช้
อ านาจเกินจ าเป็น

๓.ความยุติธรรม
-ไม่เป็นกลาง ไม่เป็นธรรม
-ชาวกระเหร่ียงอ้างว่าอยู่มาก่อน
ประกาศเป็นพืน้ทีต่้องหา้มฯ 
ท าไมศาลฯไม่ตัดสินกรณีนี้



ศาลปกครองสูงสุดมีค าพิพากษาใหก้รมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและพันธุพ์ืช ชดใช้ค่าเสียหายให ้นายคออี ้และชาวบ้านบาง
กลอยบน และใจแผ่นดิน เป็นเงนิคนละประมาณ 50,000 บาท กรณีเจ้าหน้าทีอุ่ทยานแหง่ชาติแก่งกระจาน รือ้ถอนและเผา
ท าลายบ้านของชาวบ้านเม่ือปี 2554 ซึ่งถือเป็นการใช้อ านาจเกินความจ าเป็นไม่สมควรแก่เหตุ ขณะทีช่าวบ้านไม่มีสิทธ์ิกลับไป
อาศัยในทีเ่ดิมได้ โดยชาวบ้านยืนยันจะต่อสู้เพ่ือขอพิสูจนสิ์ทธ์ิต่อไป

เผาบ้าน เผาทีท่ ากินกระเหร่ียงแก่งกระจาน



กรณีมลพิษจากโรงงานฯ ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวติของชาวบา้นหว้ยคริตี ้จ.กาญจนบุรี (เกิดครติีโ้มเดล)

๑.หลักสิทธิมนุษยชน

๒.หลักนิติธรรม

๓.ความยุติธรรม

-ศักดิศรีความเป็นมนุษย ์
-เลือกปฎิบัติ (ต่อชาวกระเหร่ียง)
-โรงงานท าผิดก.ม.ปล่อยมลพิษ
-จนท.ฯปฏิบัติงานล่าช้า ผิดก.ม.
-ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

-ไม่ยึดหลักปกครองโดยก.ม.เป็นหลัก
(ก.ม.ส่ิงแวดล้อม)
- การกระท าของจนท.ใม่เป็นไปตาม
ขัน้ตอนของก.ม. 

-จนท.รัฐไม่เป็นกลาง ไม่เป็นธรรม
-ใช้เวลา ๑๗ ปี ในการด าเนินคดี และ
แก้ไขเยียวยา ปัจจุบันยังไม่เสร็จ



ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
มลพษิจากเหมืองฯลงล าห้วยคริตี ้ท าให้ชาวบ้านป่วย เสียชีวิต ใช้น า้บริโภคไม่ได้



สงครามยาเสพติด ของไทยปี ๒๕๔๖ และของฟิลปิปินส์ ปี๒๕๕๙  คนเสียชีวติหลายพนัคน
๑.หลักสิทธิมนุษยชน

-ศักดิศรีความเป็นมนุษย ์
-จนท.ละเมิดก.ม.และหาผู้รับผิดไม่ได้
-เลือกปฏิบัติ ใช้ความรุนแรง

๒.หลักนิติธรรม
-ไม่ยึดหลักปกครองโดยก.ม.เป็นหลัก
-ใช้หลักควบคุมอาชญากรรม มากกว่า
หลักนิติธรรม (Rule of Law) หลัก
ท าขัน้ตอนตามก.ม.(Due process 
of Law)ของสหรัฐอเมริกา
- การกระท าของจนท.ใม่เป็นไปตาม
ขัน้ตอนของก.ม. (ตัง้ศาลเตีย้)

๓.ความยุติธรรม

-จนท.รัฐไม่เป็นธรรม ถ้าเป็นลูกหลาน
โดนตัดตอนบ้าง จะรู้สึกอย่างไร)
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กรณีสส.ปวีณา กับ ชาวบ้านบุกรุกทีด่นิต้องหา้ม (ทีด่นิสปก.และป่าสงวนแหง่ชาต)ิ

๑.หลักสิทธิมนุษยชน

- ศักดิศรีความเป็นมนุษย ์
- เลือกปฎิบัติ (สส.กับ ชาวบ้าน)
- ละเมิดก.ม.

๒.หลักนิติธรรม

-ไม่ยึดหลักปกครองโดยก.ม.เป็นหลัก 
- การกระท าของจนท.ใม่เป็นไปตาม
ขัน้ตอนของก.ม. ล่าช้า

๓.ความยุติธรรม

ไม่เป็นธรรม ไม่เป็นกลาง
-ข้อเทจ็จริงใกล้เคียงกัน เหมือนกนั แต่
การปฎิบัติต่างกัน คุกมีไว้ขังคนจน  



ตร.เมืองมินิอาโปลิสฯ ละเมิดสิทธิฯผู้ต้องหาชายผิวด าจนเสียชีวิต จนเกดิประทว้งใหญ่

๑.หลักสิทธิมนุษยชน

๒.หลักนิติธรรม

๓.ความยุติธรรม

- ศักดิศรีความเป็นมนุษย ์
- เลือกปฎิบัติ  ละเมิดก.ม.
- ใช้ความรุนแรง ประมาทเลินเล่อฯ

-ไม่ยึดหลักปกครองโดยก.ม.เป็น
หลัก การกระท าของจนท.ใม่เป็นไป
ตามขัน้ตอนของก.ม.(due 
process of law)

ไม่เป็นธรรม ไม่เป็นกลาง มีอคติกับ
คนผิวสี 
ร ฐมินิโซต้า จ่ายเยียวยา ๘๓๐ ล้าน
บาท



มาบตาพุด










