
วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน

ขอบเขตเนื้อหา : เรียนรู้การวเิคราะห์สถานการณ์เชื่อมโยงประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและกลไก
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนท้ังในและต่างประเทศส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ



ทบทวนความรู้พื้นฐานส าหรับ
การวเิคราะห์สถานการณ์

เชื่อมโยงประเด็นด้านสทิธิมนุษยชน
และกลไกการคุ้มครองสิทธมินุษยชน

ทั้งในและต่างประเทศส าหรับ
การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าที่รัฐ







1. อนุสัญญาว่าด้วยการ
ขจัดการเลอืกปฏบัิติทาง
เช้ือชาตใินทุกรูปแบบ 
(1965 : CERD)

2. กติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมอืงและ
สิทธิทางการเมอืง (1966 : 
ICCPR)

3. กติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสทิธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม 
(1966 : ICESCR)

5. อนุสัญญาต่อต้านการ
ทรมานและการประติบัติ
หรือการลงโทษอื่นที่
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม 
หรือย่ ายีศักดิ์ศรี (1984 : 
CAT)

อนุสัญญาว่าด้วยการ
คุ้มครองบุคคลจากการ
หายสาบสูญโดยถูกบังคับ 
(2006 : CPPED) ลงนามแต่
ยังไม่ได้ให้สัตยาบัน

4. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก
รูปแบบ (1979 : CEDAW)

6. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
เด็ก (1989 : CRC)

7. อนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยสทิธิของ
คนพิการ (2006 : CRPD)

อนุสัญญาว่าด้วยการ
คุ้มครองสิทธิของแรงงาน
โยกย้ายถ่ินฐานและ
สมาชิกในครอบครัว (1990 
: CMW)



กระบวนการท าสนธิสัญญาระหว่างประเทศ

1. การลงนาม (signature)
- ลงนามย่อ (แต่ละฝ่ายไปขอความเห็นชอบจากครม.ให้ลงนามเต็ม)
- ลงนามโดยมีเงื่อนไขว่าต้องน ากลับไป(ให้ครม.)พิจารณาอกีครั้งหนึ่ง
- ลงนามโดยมีเงื่อนไขว่าต้องได้รับการให้สัตยาบันอีกครั้งหนึ่ง
- ลงนามเต็ม หรือลงนามจริง

2. การให้สัตยาบัน (ratification) ตรวจสอบอกีครั้งให้มั่นใจ
3. การภาคยานุวัต ิ(accession)ส าหรับรัฐที่ไม่ได้ร่วมเจรจาและมิได้ลงนามมากอ่น
4. การตั้งข้อสงวน (reservation) เป็นเงื่อนไขของรัฐท่ียังไม่พร้อมปฏิบัติอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามอนุสัญญาฯ



7 ฉบับ จากทั้งหมด 9 ฉบับ

เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธมินุษยชน
สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน วันที่เข้าเป็นภาคี วันที่มีผลบังคับใช้

1. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) 9 ส.ค. 2528 8 ก.ย. 2528

2. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) 27 ม.ีค. 2535 26 เม.ย. 2535

3. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองแลสิทธิทางการเมือง (ICCPR) 29 ต.ค. 2539 30 ม.ค. 2540

4. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(ICESCR)

5 ก.ย. 2542 5 ธ.ค. 2542

5. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
(CERD)

28 ม.ค. 2546 27 ก.พ. 2546

6. อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่่ายีศักดิ์ศรี (CAT)

2 ต.ค. 2550 1 พ.ย. 2550

7. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (CRPD) 29 ก.ค. 2551 28 ส.ค. 2551











กิจกรรมวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน

- แบ่งกลุ่มเรียนรู้ 4 กลุ่ม ส่งผู้แทนรับใบงานที่จัดไว้ให้

- แบ่งสมาชกิในกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มย่อย 

แต่ละกลุ่มย่อยจะได้รับใบงาน 1 เรื่อง (แต่ละกลุ่มเรียนรู้

จะมีใบงาน 4 เรื่องให้ท ากิจกรรม)

- ให้กลุ่มย่อยใช้เวลา 15 นาทีค้นหาข้อมูลที่เก่ียวข้อง
กับใบงานโดยใช้ Smartphone 



1. ข้อเท็จจริงของสถานการณ์ : พาดหัวข้อข่าว
เหตุการณ์ :
ผู้ละเมิด (ใคร-ถ้ามี) 
ผู้ถูกละเมิด (ใคร-ถ้ามี)

2. เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชนอย่างไร
(พิจารณาจากหลักการ/ ขอบเขต/ หลักนิตธิรรม/ หลักความยุติธรรม/
สนธิสัญญาระหวา่งประเทศ/ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ/ แผน NAP)
3. การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนท้ังในและระหว่างประเทศ
(กลไก มาตรการ กฎหมาย นโยบาย ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์)

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตามกฎหมาย/หลักการสิทธิมนุษยชน)

รายละเอียดหัวข้อตามใบงาน ดังนี้



14

กลุ่ม 1

กลุ่ม 3

กลุ่ม 4

กลุ่ม 2

- เมื่อครบเวลาให้กลุ่มย่อยท่ีได้รับใบงานเดียวกันมารวมตัวกันเพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้ข้อมูลท่ีค้นหาตามประเด็นใบงานและหาข้อสรุปร่วมกันใช้เวลา 15-20 นาที



- เลือกผู้น าเสนอข้อมูลของกลุ่มน าเสนอ
ในเวลา 5 นาที  โดยเปิดโอกาสให้สมาชิก
กลุ่มอื่นร่วมซักถามและอภิปรายแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และความคิดเห็นในประเด็นที่สนใจ 
รวมเวลาน าเสนอไม่เกิน 10 นาที 

- จัดล าดับน าเสนอจนครบท้ัง 4 กลุ่ม



วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน



กรณ/ีคดี หลักสทิธิมนุษยชนฯ หลักนิติธรรม หลักความยุติธรรม สรุป

• พลอย เด็กนร.หญิง
ไร้สัญชาติ จ.ระนอง

• การสลายการชุมนุม
แยกปทุมวัน

ปฏิญญาสากลฯ เสมอภาค 
ICCPR ทุกคนต้องมรีัฐ
สังกัด มีสัญชาติ เดินทาง
ไปไหนได้ (+)ได้เรียน
หนังสือ
-ใช้ความรุนแรง ในการ
สลายการชุมนุม (อบ
ท้ังหมด ไม่มีอาวุธ มคีมี
เอามาจากท่ีชุมนุมฯ) ท่ีไม่
เป็นไปตามหลักสากล (ใช้
น้ าฉีด ใส่สี ผสมสารเคม ี
บางส่วนฉีดตรงตัว
เลือกปฎิบัต ิต่างกับการ
ปฏิบัตต่ิอบางกลุ่มท่ีชุมนุม
สนับสนุนรัฐบาล

-เสมอภาคต่อหน้าก.ม. 
มีก.ม.ใช้บังคับท่ัวไปใน
เรื่องการได้สัญชาติ 
พรบ.สัญชาติ ๒๕๐๘ 
แก้ไขเพิ่มเติม ม.๗ ทวิ ๒
-มปีระเด็นกระบวนการ
ออก เนื้อหาก.ม.ชอบ
ธรรมหรือไม่ และการ
(บังคับใช้)ใช้ก.ม.

-เป็นธรรม เกิดในไทย  
เรียนหนังสือไทย เด็ก
เรียนดี มคีุณสมบัตคิรบ

-มท้ัีงฝ่ายเห็นด้วยกับ
การชุมนุม และไม่เห็น
ด้วยในประเด็นเนื้อหา
การชุมนุม และการ
สลายการชุมนุม (ว่า
พฤติกรรมของผู้ชุมนุม 
ท าผิดก.ม.)

-กรณปีัญหาเด็กไร้
สัญชาติ มพีัฒนา 
การของการแก้ 
ปัญหา แก้ก.ม. มติ
ครม.ฯ
-มกีารปรับปรุง
มาตรการสลายการ
ชุมนุมดีขึ้น 
หลังจากมกีาร
วิจารณ์จาก UN นัก
วชิาการฯ



กรณ/ีคดี หลักสิทธิมนุษยชนฯ หลักนิติธรรม หลักความยุตธิรรม สรุป

• กรณีโควิด ๑๙ 
ธุรกิจทยอยเจ๊ง

• PM 2.5

-สิทธิทางสังคม (สาธารณะสุข) 
สิทธิอยู่ในท่ีท่ีปลอดภัย
โดยหลักแล้วสิทธิมนุษยชน 
สัมพันธ์กันท้ังเศรษฐกจิ กับสิทธิ
พลเมอืงและอื่นๆ ในทางปฏิบัต ิ
เป็นเรื่องการจัดล าดับ
ความส าคัญ/ก่อนหลังในการ
แก้ปัญหา มปีระเด็กคนไทยกลับ
จากมาเลย์เซียได้รับการปฏิบัต ิ
ไม่เหมาะสม โควตาน้อย ตดิต่อ
ยากมกีารแก้ไขแล้ว
-หน้าที่รัฐด้านสิทธิมนุษยชน 
respect protectfulfil/remedy
-ICESC สุขภาพกาย ใจ
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน, ม ี๓ เสา
หลัก ปกป้อง เคารพ เยียวยา

-มกีรณปีฏิบัตติ่อคนบาง
กลุ่ม เช่น ทหารต่างชาติ
ท่ีมาไทย ปฏิบัตติ่างกัน

รธน.ปี ๖๐,พรบ.สุขภาพ
แห่งชาติ (ด ารงชีวิตท่ีดี) 
เข้าถึงข้อมูลฯ

- มกีารกักตัวของรัฐ 
รักษาฟรี กรณบีางคน
อยากกักเอง ในรร.ท่ีดี 
จ่ายเอง

ไม่ยุตธิรรมส าหรับปชช. 
โดยเฉพาะคนชายขอบ 
ท่ีไม่ค่อยมทีางเลือกใน
การป้องกันตัวเอง 
ครอบครัว

-เป็นบทเรียนใน
การรับภัยพิบัติด้าน
สาธารณสุข ใน
ภาพรวมสะท้อน
เรื่องการใช้สิทธิ 
เสรีภาพ การปฏิบัติ
หน้าที่ บทบาทของ
รัฐ

บทเรียนในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมท่ี
กระทบต่อการ
ด าเนินชีวติของเรา





1. ข้อเท็จจริงของสถานการณ์ : (รายงานข่าว) วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 18.50 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจได้สลายการ
ชุมนุม โดยผู้ชุมนุมที่ปักหลักอยู่ใต้สกายวอล์กหน้าห้าง MBKไดร้้องตะโกนด่าทอรัฐบาล ขณะที่บางส่วนเดินที่อยู่ตรงพญาไทได้แตกฮอื กระจาย
ไปหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบางส่วนไดท้ยอยขึน้สกายวอล์ก
เหตุการณ์ :
18 ก.ค. 2563 กลุ่ม “เยาวชนปลดแอก” นัดชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ย่ืน 3 ข้อเรียกร้อง คือ หยุดคุกคามประชาชน ร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่และยุบสภา หลังจากสมาชิกกลุ่ม”เยาวชนตะวันออกเพื่อประชาธิปไตย” ถูกจับกุมขณะถือป้ายประท้วง พล.อ.ประยุทธ์ฯ ที่ จ.ระยอง
19-26 ก.ค. การชุมนุมเกิดขึน้ในหลาย จว.ควบคู่ไปกับการรณรงค์ทางโลกออนไลน์ 
16 ส.ค. กลุ่มที่เรยีกตัวเองว่า “คณะประชาชนปลดแอก”จัดการชุมนุมคร้ังใหญท่ี่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยมีผู้ร่วมชุมนุมหลายหมื่นคน โดย
แกนน าย้ า 3 ข้อเรียกร้อง 2 หลักการ และ 1 ความฝัน
17-18 ส.ค. เกิดปรากฏการณ์นักเรียนมัธยม “ชูสามนิว้” และติดโบว์ขาวต้านเผด็จการในอย่างน้อย 16 จังหวัด
19-20 ก.ย. “แนวร่วมธรรมศาสตรแ์ละการชุมนุม” จัดกิจกรรม “19 กันยา ทวงอ านาจคืนราษฎรฯ ที่สนามหลวง เป็นคร้ังแรกที่ปักหลักคา้ง
คืน เช้า 20 ก.ย. ผู้ชุมนุมร่วมท าพิธีฝังหมุดคณะราษฎร2563 และเคลื่อนขบวนไปยื่นจดหมายถึงองคมนตรีเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์
แต่ถูกต ารวจสกัดไว ้จึงย่ืนผ่าน ผบช.น. แทน
2 ต.ค. นักเรียนมัธยมน าโดยกลุ่ม “นักเรียนเลว” ชุมนุมที่หน้ากระทรวงศึกษาธกิารทวงถามความคืบหน้าในการด าเนินการตาม 3 ข้อเรียกร้อง 
ไดแ้ก่ หยุดคุกคามนักเรียน, ยกเลิกกฎระเบียบล้าหลัง และปฏิรูปการศึกษา
13 ต.ค. ต ารวจเข้าร้ือเต็นท์และเวทีปราศรัยของกลุ่ม “คณะราษฎร 2563” ซึ่งเดินทางมาร่วมชุมนุมใหญท่ี่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ผู้ชุมนุม
สาดสีน้ าเงินใส่ต ารวจก่อนที่นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ ดาวดิน นายไชยอมร แก้ววบิูลย์พันธุ์ หรือ “แอมมี”่ และผูชุ้มนุมอกีนับสิบคน
จะถูกต ารวจควบคุมตัวไป



14 ต.ค. “คณะราษฎร 2563” ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มตา่ง ๆ  เช่น แนวร่วมธรรมศาสตรแ์ละการชุมนุม, เยาวชนปลดแอก, กลุ่มดาวดิน และ
กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยจัดการชุมนุมใหญ่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ก่อนเคลื่อนขบวนไปปักหลักค้างคืนที่ท าเนยีบรัฐบาลเรียกร้องให้นายกฯ 
ลาออก ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และปฏิรูปสถาบันกษัตริย์
15 ต.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโ์อชา นายกฯ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่เข้าสลายการชุมนุม
ที่ท าเนียบรัฐบาลช่วงเช้ามืด แกนน า 3 คน คือ อานนท์ น าภา พริษฐ์ ชิวารักษ์ และ ปนัสยา สิทธิจริวัฒนกุล ถูกจับกุมช่วงเย็น ผูชุ้มนุมรวมตัวที่
แยกราชประสงค์จนถึงเวลา 22.17น.
16 ต.ค. “คณะราษฎร” นัดชุมนุมที่แยกปทุมวัน ช่วงเย็นต ารวจใช้เคร่ืองขยายเสียงประกาศให้ยุติการชุมนุมแต่ไม่เป็นผล เวลา 18.10 น.ต ารวจ
เร่ิมฉีดน้ าแรงดันสูงใส่ผูชุ้มนุมและกระชับพืน้ที่จนสลายการชุมนุมและยึดพืน้ที่แยกปทุมวันได้ส าเร็จในเวลาประมาณ 23.00 น.



ผูล้ะเมิด (ใคร-ถ้ามี)
ผู้ถูกละเมิด (ใคร-ถ้ามี)
2. เก่ียวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชนอยา่งไร (พิจารณาจากหลักการ/ขอบเขต/สนธสิัญญาระหว่างประเทศ/แผนสิทธมินุษยชนแห่งชาตฯิ/
แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธมินุษยชนฯ)
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948/ พ.ศ.2491

กลุ่มที่ 1 : สิทธิมนุษยชนเบือ้งต้น (ข้อ 1 - 3)
กลุ่มที่ 2 : สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง (ข้อ 4 - 23)

ข้อ 19 ทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเหน็ แสวงหาข้อมูลข่าวสารและสามารถรับส่งข้อคิดเห็นต่างๆผ่านสือ่ใดๆก็ได้
โดยปราศจากการแทรกแซง

ข้อ 20 ทุกคนมีสิทธิในการชุมนุมและการสมาคมโดยสันติ
ข้อ 21 ทุกคนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศของตนทัง้โดยทางตรงหรือทางผู้แทนซึ่งมาจากการเลือกตั้ง

รวมทั้งทุกคนมีสิทธิที่จะเขา้ถึงบรกิารสาธารณะในประเทศของตนโดยเสมอภาค
กลุ่มที่ 3 : สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (ข้อ 24 - 27 )
กลุ่มที่ 4 : หน้าที่และความรับผดิชอบของประชาชนทุกคนตอ่ระเบียบสังคมและการรับรองสิทธิมนษุยชนและเสรภีาพพืน้ฐาน

ระหว่างประเทศ (ข้อที่ 28 - 30)



- กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมอืงและสิทธทิางการเมือง ค.ศ.1966/พ.ศ.2509
- สิทธิในเสรีภาพในความคิดเห็นและการแสดงออก (สิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออกต้องควบคู่ไปกับหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบพิเศษ )
- สิทธิในการชุมนุมโดยสงบ (รัฐตอ้งไม่แทรกแซงเพื่อควบคุมการใช้สิทธินัน้ แต่สามารถจ ากัดการใช้สิทธิดังกล่าว โดยตอ้งบัญญัติเป็น ก.ม.
และต้องอยู่บนพืน้ฐานของความจ าเป็น)
- สิทธิในเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม (รวมกันเป็นสมาคม ก่อตั้ง เข้าร่วมสหภาพแรงงานฯ)
- สิทธิทางการเมือง (ร่วมในการบรหิารรัฐกิจ ออกเสียง ลงประชามติ สมัครรับเลือกตั้งการสื่อสารสาธารณะฯ)

หลักการท่ีส าคัญของการชุมชนสาธารณะ
- เสรีภาพการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ (Freedom of Peaceful Assembly) เป็นเสรีภาพที่ได้ รับการรับรองและคุ้มครอง

ตามรัฐธรรมนูญและกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมอืงและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และถือเป็นเร่ืองปกติในสังคมประชาธิปไตยที่
ประชาชนจะออกมารวมตัวกันเพื่อส่งเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลหน่วยงานทีม่ีอ านาจหนา้ที่ได้รับรูแ้ละตอบสนองต่อปัญหาความเดอืดร้อน
เพื่อแสดงออกและรณรงค์ตอ่สาธารณะในจุดยืนความคิดเหน็เร่ืองหนึง่เร่ืองใด เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

- รัฐมีหน้าที่ต้อง เคารพ (Respect) ปกป้อง(Protect) เติมเต็ม (Fulfil)ให้ประชาชนมีสิทธิมนุษยชนอย่างสมบูรณ์
- นโยบาย ก.ม.ล าดับรองฯ ต้องไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญฯและสอดคลอ้งกบัพันธกรณีของไทยที่เป็นภาคสีนธสิัญญาด้านสิทธิ

มนุษยชน
- องค์กรรัฐ/จนท.รัฐ ต้องปฏิบัติตาม ก.ม .ตามหลักนิติธรรม (Rule of Law)



3. การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั้งในและระหวา่งประเทศ (กลไก มาตรการ กฎหมาย นโยบาย ฯลฯ)
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
• กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมอืงและสิทธทิางการเมือง
• จรรยาบรรณส าหรับเจ้าหน้าที่บังคับใช้ก.ม. (UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials.1979) ค านึงถึง ก.ม.ด้านสิทธิ

มนุษยชน (Human Rights Law) ใช้ทุกสถานการณ์โดยยึดหลักพื้นฐานในการใช้ก าลังและอาวุธโดยเจ้าหนา้ที่บังคับใชก้.ม. (Basic Principle on 
the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials.1960) ไดแ้ก่

1) หลักความชอบด้วย ก.ม.(Legality) : มี ก.ม.รับรอง,สุจริต,ไม่เลือกปฏิบัติฯ
2) หลักความจ าเป็น (Necessity) : ใชอ้าวุธได้เมื่อวธิีการอื่นที่ก่อให้เกิดผลเสียหายน้อยกว่าไม่สามารถบรรลุผลได้ ต้อง

ได้รับอนุญาต ใชก้ าลังเท่าที่จ าเป็น
3) หลักได้สัดส่วน (Proportionality) : การใช้อาวุธต้องได้สัดส่วนกับความร้ายแรงที่อาจได้รับ/เกิดขึน้
4) หลักความรับผดิชอบ (Accountability) : ในความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติ/ใชอ้าวุธฯเกินกว่าเหตุ



การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ
- รัฐธรรมนูญฯ ปี 2560
- ประมวลก.ม.อาญาฯ
- พรบ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
การชุมนุมสาธารณะ คือ การชุมนุมของบุคคลในที่สาธารณะ เพื่อเรียกร้อง สนับสนุน คัดค้าน หรือแสดงความคิดเหน็ในเร่ืองใด

เร่ืองหนึ่ง โดยแสดงออกต่อประชาชนทั่วไปและบุคคลอื่นสามารถร่วมการชุมนุมนัน้ได้ ไม่วา่การชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวน หรือเคลื่อนยา้ย
ด้วยหรือไม่

โดยมีการชุมนุมบางประเภทที่ ไม่อยู่ในบังคับของก.ม.ฉบับนี ้ได้แก่
1) การชุมนุมเนื่องในงานพระราชพิธีและงานรัฐพธิี
2) การชุมนุมเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาหรือกิจกรรมตามประเพณีหรือตามวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น
3) การชุมนุมเพื่อจัดแสดงมหรสพ กีฬา ส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมทางการค้าปกติของผู้จัดชุมนมุ
4) การชุมนุมภายในสถานศึกษา
5) การชุมนุม หรือการประชุมตามบทบัญญัติแหง่ ก.ม. หรือการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
6) การชุมนุมสาธารณะในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก

และการชุมนุมสาธารณะที่จัดขึน้เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลอืกตั้งในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง แต่ต้องปฏิบัติตาม ก.ม.ว่าด้วยการนั้น



ขั้นตอนการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
1) ผู้ประสงค์จัดการชุมนุมฯ แจ้งต่อหน.สถานีต ารวจแหง่ท้องที่
2) การแจ้งต้องระบุวัตถุประสงค์ วัน/ระยะเวลา สถานที่ โดยท าเป็นหนังสือตามแบบ (Fax อเีมล์ก็ได้)
3) ผู้จัดชุมนุมฯ ต้องแจ้งก่อนไม่นอ้ยกว่า 24 ช.ม.” ถ้าแจ้งไม่ทัน ยื่นขอผอ่นผันได้พร้อมแบบ ต่อ ผบก. ตร.น.หรือ ผบก.ตร.ภ.จว. 

ซึ่งมี นส.แจ้งกลับว่าอนุญาตให้ผ่อนผันหรือไม่ พร้อมเหตุผลใน 24 ช.ม.นับแต่เวลาที่ไดรั้บค าขอ ถ้าไม่ได้รับการผ่อนผัน ผู้จัดชุมนุมสามารถ
ย่ืนต่อผบ.เหนือขึน้ไปอกีชั้น

4) เมื่อแจ้งการชุมนุมแล้ว หน.สถานี ตร. ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วส่งสรุปสาระส าคัญให้ผู้แจ้งฯทราบใน 24 ช.ม.นับแต่เวลาที่
ไดรั้บแจ้งอาจมีค าแนะน าเกี่ยวกับการชุมนุมเพื่อให้ปฏิบัต ิหรือแก้ไขในเวลาที่ก าหนด หาก หน.สถานีต ารวจฯเห็นว่าการชุมนุมมีลกัษณะ
ต้องห้าม จะมีค าสั่งให้แก้ไขในเวลาที่ก าหนด หากผู้แจ้ง ไม่ปฎิบัติตามค าสั่ง หน.สถานีต ารวจฯต้องมีค าสั่งหา้มชุมนมุ เป็น นส.ไปยังผูแ้จ้ง 
กรณีผู้แจ้งฯไม่เห็นชอบกับค าสั่งหา้มฯ สามารถอุทธรณ์เป็น นส.ต่อผบ.เหนือขึน้ไปหนึ่งชั้นได้ และ

5) หากไม่แจ้งการชุมนุมต้องรับโทษ ต้องระวางโทษไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ไม่มีโทษจ าคุก
ขั้นตอนการปฏิบัตหิน้าที่ของเจ้าพนักงานในกรณมีกีารชุมนุมท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1).เมื่อมีการชุมนุม ใครคือเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
1.1) ถ้ามีชุมนุมฯ ในท้องที่เดียว หน.สถานีต ารวจท้องที่ที่มีการชุมนุม เป็น จพง.ดูแลการชุมนุมฯ
1.2) ถ้ามีชุมนุมฯ ที่ต่อเนื่องหลายพื้นที่ ผบก.หรือ ผบช.ตร.ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ชุมนุม เป็นจพง.ดูแล

2) เมื่อเกิดการชุมนุมโดยไม่ชอบด้วยก.ม. จพง.ดูแลการชุมนุมฯต้องด าเนินการอย่างไร
2.1) จพง.ฯ ต้องประกาศให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุมภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือแก้ไขการชุมนุมภายในระยะเวลาที่

ก าหนด แล้วแต่กรณี



2.2) หากผูช้มุนมุไมป่ฎิบตัิตามประกาศฯ จพง.ตอ้งรอ้งขอตอ่ศาลแพง่และศาลจงัหวดัที่มีเขตอ านาจเหนือ สถานที่ชมุนมุฯ เพื่อมีค  าสั่ง
เลิกชมุนมุนัน้ เม่ือยื่นค  ารอ้งตอ่ศาลเพ่ือใหศ้าลมีค  าสั่งใหเ้ลิกชมุนมุ ผูช้มุนมุมีสิทธิยื่นค  ารอ้งคดัคา้นตอ่ศาลเพ่ือขอใหศ้าลมีค าสั่งยกค ารอ้งของ 
จพง.ฯ หรอืขอใหศ้าลมีค าสั่งไมใ่หมี้การเลิกการชมุนมุนัน้ได ้ในระหวา่งรอค าสั่งศาล จพง.ฯก็จะมีอ านาจกระท าการตามที่จ  าเป็นตามแผนหรอื
แนวทางการดแูลการชมุของสตช.ที่ครม.เห็นชอบแลว้ฯ

2.3) หากศาลมีค าสั่งใหเ้ลิกชมุนมุ จพง.บงัคบัคดี ตอ้งน าค  าสั่งศาลมาปิดประกาศไวใ้นทีแ่ลเห็นไดง้า่ย ณ บริเวณที่ชมุนมุ และ
ประกาศโดยวิธีการใดๆเพ่ือใหผู้ช้มุนมุและประชาชนทั่วไปทราบค าสั่งฯ กรณีดงัตอ่ไปนี ้

เจา้พนกังานดกูารชมุนมุสาธารณะจะตอ้งประกาศใหเ้ลิกการชมุนมุภายในระยะเวลาที่ก  าหนด
1) เม่ือการชมุนมุฯไมเ่ป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวธุหรอืการใชส้ิทธิและเสรภีาพระหวา่งการชมุนมุฯไมอ่ยู่ภายใต้

ขอบเขตการใชส้ิทธิและเสรภีาพตามรธน.และก.ม.
2) เม่ือมีการจดัการชมุนมุฯโดยไมแ่จง้การชมุนมุหนงัสือตอ่หวัหนา้สถานีต ารวจฯ
3)เม่ือผูป้ระสงคจ์ะจดัการชมุนมุฯซึง่ไดแ้จง้ฯตอ่หวัหนา้สถานีต ารวจฯไมป่ฏิบตัิตามค าสั่งใหแ้ก้ไขการชมุนมุหรอืไมป่ฏิบตัิ

ตามค าสั่งหา้มชมุนมุของหวัหนา้สถานีต  ารวจฯ
4) เม่ือมีการจดัการชมุนมุฯขึน้ หลงัจากยื่นค  าขอผ่อนผนัก าหนดเวลาแจง้การชมุนมุ ผูข้อจดัฯไดร้บัหนงัสือแจง้วา่ไมมี่

เหตผุลอนัสมควรที่จะผ่อนผนัก าหนดเวลา
5) ไมเ่ลิกการชมุนมุภายในระยะเวลาที่ไดแ้จง้ไว้



กรณีดังต่อไปนี ้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมฯ ต้องประกาศให้ผู้ชุมนุม “แก้ไข”ภายใน ระยะเวลาที่ก าหนด
1) เมื่อผู้จัดการชุมนุมหรือผู้ชุมนุมฝ่าฝืนเข้าชุมนุมในพืน้ที่ตอ้งหา้ม
2) เมื่อการจัดการชุมนุมฯกีดขวางทางเข้าออก หรือรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้บริการสถานที่ ต้องห้าม
3) เมื่อผู้จัดการชุมนุมไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ หรือผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ในการแจ้งและดูแลการชุมนุม
4) เมื่อผู้จัดการชุมนุมแจ้งการชุมนุมฯแต่มไิด้แจ้งว่าจะมีการเดินขบวนหรือเคลือ่นย้ายผู้ชุมนุมแล้วมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้าย

การชุมนุม โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าต่อหัวหนา้สถานตีร.ซึ่งมหีนา้ที่รับผดิชอบดูแลฯ
5) เมื่อผู้ชุมนุมไม่เลิกการชุมนุมภายในระยะเวลาที่แจ้งไวต้่อหัวหน้าสถานีต ารวจฯ
6) เมื่อผู้จัดการชุมนุมฯที่แจ้งการชุมนุมไว้แล้ว จัดชุมนุมต่อไปเกินกว่าระยะเวลาที่แจ้งไว้โดยไม่ขอขยายระยะเวลาฯต่อหัวหน้า

สถานีต ารวจภายใน 24 ช.ม.ก่อนสิ้นสุดเวลาการชุมนุมที่ได้แจ้งไว้หากผู้ชุมนุมไม่เลิกชุมนุมสาธารณะตามค าสั่งศาลภายในระยะเวลาที่ศาล
ก าหนด “เจ้าพนักงานฯ”ก็จะต้องด าเนินการดังนี้

1) รายงานให้ศาลทราบ
2).ประกาศก าหนดให้พื้นที่บริเวณที่มีการชุมนุมฯนัน้ และปริมณฑลของพื้นที่นัน้ตามควรแกก่รณี เป็นพื้นที่ควบคุม ทั้งนีก้็จะมีการ

ตั้ง “ผู้ควบคุมสถานการณ์” ขึน้มา
3) ประกาศให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่ควบคุมภายในระยะเวลาที่ก าหนด
4) ห้ามบุคคลใดเข้าไปในพื้นที่ควบคุมโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม และ
5) ให้รายงานรัฐมนตรีเพื่อทราบ



เมื่อประกาศให้เป็นพืน้ที่ควบคุม และให้ผู้ชุมนุมออกจากพืน้ที่ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
หากพ้นระยะเวลาที่ประกาศ ยังมีผู้ชุมนุมอยู่ในพืน้ที่ควบคุมหรือเข้าไปในพืน้ที่ฯหรือมีบุคคลใดเข้าไปในพืน้ที่ฯโดยมิได้รับอนุญาต จพง.ก็
จะต้อง

1) ถือว่าผู้ชุมนุมนั้นกระท าความผิดซึ่งหน้า ท าให้ จพง.มีอ านาจจับกุมได้ตาม ป.ว.ิอ และ
2) ผู้ควบคุมสถานการณ์และผู้ซึ่งได้รับมอบหมายฯก็จะด าเนนิการให้มีการเลิกการชุมนุมฯตามค าสั่งศาล โดยผู้ควบคุม

สถานการณ์และผูซ้ึ่งได้รับมอบหมายจากผูค้วบคุมสถานการณ์ก็จะมีอ านาจ ดังต่อไปนี้
1) จับผู้ซึ่งอยู่ในพืน้ที่ควบคุม หรือผู้ซึ่งเข้าไปในพื้นที่ควบคุมโดยมิไดรั้บอนุญาตจากจพง.ดูแลการชุมนุมสาธารณะ
2) ค้น ยึด อายัด หรือรือ้ถอนทรัพย์สินที่ใช้หรือมีไวเ้พื่อใชใ้นการชุมนุมสาธารณะนั้น
3) กระท าการที่จ าเป็นตามแผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนมุสาธารณะตามมาตรา ๒๑
4) มีค าสั่งห้ามมิให้กระท าการใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการให้มีการเลิกการชุมนุม

หมายเหตุ: ขั้นตอนต่างๆทั้งหมดที่กลา่วมานี้ เป็นกรณีที่ ก.ม.ให้ จพง.ฯ ต้องปฎิบัติตามขั้นตอนที่ ก.ม.ก าหนด จพง.ฯ จึงไม่อาจปฎิบัติข้าม
ขั้นตอนได้ หาก จพง.ปฎิบัติข้ามขั้นตอนก็จะต้องถือว่ากระท าไปโดยไม่ชอบด้วย ก.ม.

ในกรณีมีการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยก.ม. จพง.ก็จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนดังที่กล่าวมาแลว้แต่อาจมีขอ้ยกเว้นที่ท าให ้จพงฯ ไม่
ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว คือ ในกรณีที่ผู้ชุมนุมกระท าการใดๆที่มีลักษณะรุนแรงและอาจเป็นอันตรายแก่ชวีิต ร่างกาย จติใจหรือ
ทรัพย์สินของผูอ้ื่นจนเกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง



4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตามกฎหมาย/หลักการสิทธมินุษยชน)
- กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีภารกิจเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพที่ประชาชนพงึได้รับตามกฎหมายและตามหลักสทิธิมนุษยชน 
เพื่อให้ประชาชนไดรั้บการคุ้มครองและดูแลจากรัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทยีมกัน โดยค านึงถึงประโยชน์ของมนุษย ์ผลประโยชน์ของชาติ
-ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ
-คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-คณะกรรมการประจ ากติการะหว่างประเทศ ICCPR





1. ข้อเท็จจรงิของสถานการณ์ : ปัญหาเด็กไร้สัญชาต ิในไทยมีมาก ทุกปท.มปีัญหาฯ มากน้อยต่างกัน 

-ผู้ละเมิด (ใคร-ถ้ามี) เด็กเข้าไม่ถึงสิทธิฯ ดูก.ม.ของแต่ละปท. หลักสากล เด็ก/คนทุกคนต้องมีรัฐสังกัด

-ผู้ถูกละเมิด (ใคร-ถ้ามี) ดูว่าเข้าเมืองมาอย่างไร จนท.รัฐไม่ละเมิด ถ้าเด็ก/ผู้ปกครองเข้าเมืองไม่ถูกก.ม.

2. เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชนอย่างไร 

เด็กทุกคนตอ้งมสีัญชาติ ปฏญิญาสากล และ ICCPR

3. การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั้งในและระหว่างประเทศ ปฏิญญา ทุกคนต้องมีสัญชาติ หากไม่มีก็ต้องแก้ไขโดย

อาศัยพยานหลักฐานประกอบ ยื่นเร่ืองตามข้ันตอนของก.ม. ไทยมี พรบ.สัญชาติ ๒๕๐๘ แก้ไข มหีลัก ๕ ข้อ สายโลหิต 

ดนิแดน สมรส แปลงสัญชาติ โดยผลของก.ม. กรณีน้ี ใช้หลักการไดส้ัญชาติไทย

(กลไก มาตรการ กฎหมาย นโยบาย ฯลฯ) 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตามกฎหมาย/หลักการสทิธิมนุษยชน)





1. ข้อเท็จจริงของสถานการณ์ :ปัญหาสภาพแวดล้อม PM0.5
-ผู้ละเมิด (ใคร-ถ้ามี) ผู้ปล่อยมลพิษฝุ่นจากโรงงาน,รถยนต์ การก่อสร้าง เผาเศษทรากพิช เช่น ทรากอ้อย
-ผู้ถูกละเมิด (ใคร-ถ้ามี) ประชาชน

2. เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชนอย่างไร 

สิทธิในการอยูอ่าศัยในสภาพแวดลอ้มท่ีด ีสิทธิในการพัฒนา

3. การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั้งในและระหว่างประเทศ คอื 

ระหวา่งปท.ปฏญิญาสากล อนุสัญญา..

ไทย พรบ.สิ่งแวดลอ้มฯ ยกร่างพรบ.อากาศบริสุทธิ..

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตามกฎหมาย/หลักการสทิธิมนุษยชน)





1. ข้อเท็จจรงิของสถานการณ์ : ปัญหาภัยจากโรคระบาดโควิด ๑๙ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิและอื่นๆ

-ผู้ละเมิด (ใคร-ถ้ามี) สาเหตุมาจากการระบาด รัฐมีหน้าท่ีในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาให้

ทันท่วงที ควบคุมปัญหาฯ กรณีระบาดคร้ังแรก รัฐบาลมีการเฝ้าระวังและควบคุมปัญหาได้ดีในระดับหนึ่ง (ส่วน

กรณีระบาดรอบสองมาจาก รง.ขช.และบ่อน แสดงถึงความบกพร่องของหน่วยงานรัฐฯ)

-ผู้ถูกละเมิด (ใคร-ถ้ามี) ผู้ประกอบธุรกิจ เจ้าของธุรกิจ ปชช. ผู้เปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ คนเร่ร่อน ฯลฯ

2. เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชนอย่างไร  

สทิธิทางเศรษฐกิจ สังคม(ท ามาหากิน,การเรียน)

3. การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั้งในและระหว่างประเทศ

ปฏญิญาสากล และ

ก.ม.ภายใน พรบ.โรคระบาด ก.ม.พิเศษ ซึ่งกระทบสิทธิเสรีภาพของปชช. ต้องดูแลท้ังสิทธิเสรีภาพ ในการ

เดนิทาง ท ามาหากินฯ การป้องกันโรค 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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สิ่งที่ได้เรยีนรู้
จากกิจกรรม



การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ 
เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีใช้
แนวคดิการต่อภาพ โดยแบ่งผู้เรยีนเป็น
กลุ่ม ทุกกลุ่มจะได้รับมอบหมายให้ท า
กิจกรรมเดียวกัน ผู้สอนจะแบ่งเน้ือหา
ของเรื่องท่ีจะให้เรียนรู้ออกเป็นหัวข้อย่อย

เท่ากับจ านวนสมาชกิแต่ละกลุ่ม และมอบหมายให้ผู้เรยีนแต่ละกลุ่มศึกษา ค้นคว้าคน
ละหัวข้อ ซึ่งผู้เรยีนแต่ละคนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องท่ีตนได้รับมอบหมายให้ศึกษา
จากกลุ่ม สมาชกิต่างกลุ่มที่ได้รับมอบหมายในหัวข้อเดียวกันก็จะท าการศึกษาค้นคว้า
ร่วมกัน จากนั้นผู้เรยีนแต่ละคนจะกลับเข้ากลุ่มเดิมของตนเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
อธิบายความรู้ เน้ือหาสาระที่ตนศึกษาให้เพื่อนร่วมกลุ่มฟัง เพื่อให้เพื่อนสมาชกิทั้งกลุ่ม
ได้รู้เนื้อหาสาระครบทุกหัวข้อย่อยและเกิดการเรียนรู้เนื้อหาสาระทั้งเรื่อง



ข้อจ ากัด
1. ผู้เรยีนขาดความเอาใจใส่และรับผิดชอบจะส่งผลให้
ผลงานกลุ่มและการเรียนรู้ไม่ประสบความส าเร็จ
2. วิธีการท่ีผู้สอนจะต้องใช้เวลาในการเตรยีมการและ
ต้องดูแล ช่วยเหลือ เอาใจใส่ในกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีนอย่างใกล้ชดิ

ข้อดี
1. ผู้เรยีนมีความเอาใจใส่ รับผิดชอบตัวเองและกลุ่มร่วมกับ
สมาชกิอื่น
2. ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมีความสามารถต่างกันได้เรยีนรู้ร่วมกัน
3. ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้น า
4. ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนได้ฝึกและเรียนรู้ทักษะทางสังคมโดยตรง

Cr. : http://innovationforeducation.weebly.com/-jigsaw.html
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