
 “ความสมัพนัธ์ของหลกัสิทธิมนุษยชน หลกันิติธรรมฯ”



๑) แผนเรียนรู้หัวข้อ “สิทธิมนุษยชน หลกันิตธิรรม ความยุตธิรรม” ๒๐ หน่วยงาน

• ๑.วัตถุประสงคข์องหวัข้อวิชา :

    ๑.๑ วัตถุประสงคท์ั�วไป : เพิ�มพูนความรู้ของผู้เข้าอบรมในเรื�อง แนวคิดและความสัมพันธข์องสิทธิมนุษยชน 
กับหลักนิตธิรรม และความยุตธิรรม อันจะเป็นประโยชนต์่อการศึกษาหวัข้อต่อไป และการใช้ประโยชนใ์นการ
ปฏบิัตงิานได้อย่างถูกต้อง

    ๑.๒ วัตถุประสงคใ์นเชงิพฤตกิรรม :  ผู้เข้าอบรมสามารถ ระบุความหมาย องคป์ระกอบ ที�สาํคัญของสิทธิ
มนุษยชน หลักนิตธิรรม ความยุตธิรรมได้ รวมทั�งระบุความสัมพันธข์องสิทธิมนุษยชน หลักนิตธิรรม และความ
ยุตธิรรม ได้ จากกรณีตัวอย่างไม่น้อยกว่า ๔ ตัวอย่าง

• ๒. หวัข้อ/ประเดน็เนื�อหาในการอบรม

    ๒.๑ ความหมาย และความสัมพนัธร์ะหว่าง หลักสิทธิมนุษยชน หลักนิตธิรรม ความยุตธิรรม

    ๒.๒ มุมมองเชิงบวก ลบ ของกลุ่มบุคคล องคก์รฯและอุปสรรค ความทา้ทายในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนฯ

    ๒.๓ แรงผลักดันและแรงต้านในการขับเคลื�อน สิทธิมนุษยชน หลักนิตธิรรม ความยุตธิรรม ในประเทศไทย

    ๒.๔ ภารกิจของเจ้าหน้าที�รัฐและความเสี�ยงในการละเมิดสิทธิมนุษยชน หลักนิตธิรรม ความยุตธิรรม

    ๒.๕ กรณีตัวอย่างของคดลีะเมิดสิทธิมนุษยชน หลีกนิตธิรรม และความยุตธิรรม



๑) แผนเรียนรู้หัวข้อ “สิทธิมนุษยชน หลกันิตธิรรม ความยุตธิรรม” ๒๐ หน่วยงาน

• ๓. วธีิการ เทคนิคการฝึกอบรม :

- การนาํอภปิราย การประชุมกลุ่มโดยใช้บตัรคาํ เทคนิคอบรม shopping และ 
world café และกรณีตัวอย่าง 

• ๔. วทิยากร :      
      - นายพทิยา จนิาวัฒน ์และคณะ (ชช.ธีรยุทธ แก้วสิงห ์ชช.เปรมยุดา ตันตกินกพร ผอ.ณัฐ
พล ด่านจติตรง อ.กวพินัธ ์รอดคมศัลย ์อ.วชริา น้อยพนัธ ์อ.สุพตัรา)

• ๕. เวลาที�ใช้ :    

     - ๑ ช.ม.

• ๖.การประเมินผลการเรียนรู้ :      
     - การสังเกตการณเ์รียนรู้จากการประชุมกลุ่ม การนาํเสนอ การตอบข้อซักถาม แบบ
ประเมินการเรียนรู้



การแบ่งกลุ่มทาํกจิกรรม สิทธิมนุษย์ นิตธิรรม ยุตธิรรม ใช้เทคนิค shopping  (๑ ช.ม.)
• ๑. ชี�แจงกจิกรรม และแบง่ผู้เข้าอบรมเป็น ๔ กลุ่มๆละ ๙ คน

• ๒. แต่ละกลุ่มเข้าประจาํในฐานการเรียนรู้ ๔ ฐาน ซึ�งมวีทิยากรอยู่ในแต่ละฐาน คอยแนะนาํ 

• ๓. ใช้เวลาทาํกจิกรรมในแต่ละฐาน ฐานแรก ๑๒ นาท ีโดยตอบคาํถามของฐาน มบีตัรคาํใหเ้ลอืกและเขียนเพิ�มเตมิ 
ตดิบนบอรด์ ขอใหแ้ลกเปลี�ยนความคดิเหน็ระหว่างสมาชกิในกลุ่ม 

• ๔. หลังจากทาํกจิกรรมฐานแรกเสร็จ ใหก้ลุ่มเคลื�อนไปทาํกจิกรรมในฐานต่อไป ฐานละ ๘ นาท ีจากฐาน ๑ ไปฐาน 
๒, จากฐาน ๒ ไป ฐาน ๓, จากฐาน ๓ ไปฐาน ๔ และจากฐาน ๔ ไปฐาน ๑

• ๕. การทาํงานในฐานหลังๆ ขอใหส้มาชิกกลุ่มใช้ความคดิสร้างสรรคใ์นการตอบคาํถามมากขึ�น

• ๖. วทิยากร สรุปเมื�อเสร็จภารกจิ ๕ นาที

• ๗. กรณีตัวอย่าง

๒๑ ๓ ๔

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



การเรียนรู้เรื�อง หลกัสิทธิมนุษยชน หลกันิติธรรม และความยุติธรรม จาก ๔ ฐานความรู้

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

       ภารกจิของเจา้หน้าที�รัฐ ซึ�งปฏบิตังิานด้าน “ความมั�นคง บงัคับใช้ก.ม. และบริการสาธารณะ” 
ที�เสี�ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน หลักนิตธิรรม ความยุตธิรรมฯ

ความหมาย ความสัมพนัธข์อง “สิทธิมนุษยชน หลักนิตธิรรม และความยุตธิรรม”

  มุมมองของกลุ่มบุคคล องคก์รฯ ที�มีต่อคาํว่า “สิทธิมนุษยชน นิตธิรรม ความยุตธิรรม” และ
อุปสรรค ความทา้ทายในการส่งเสริม คุ้มครอง “สิทธิมนุษยชน หลักนิตธิรรม ความยุตธิรรม”

๑

๒

๓

๔

สรุปจากตัวอย่างคดดีัง (บอส กระทงิแดง,สส.ปรีณา,สงครามยาเสพต,ิสลายชุมนุมที�อ.ตากใบ, 
กระเหรี�ยงแก่งกระจาน,/หว้ยคริตี�,คดชีาวอเมริกันผิวสี ฟลอยด ์แพทเตอรสันที�สหรัฐ) ๑๐ นาที



คาํปรารถของปฏญิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ............ที�รับรองและประกาศโดย
ข้อมต ิสมัชชาสหประชาชาต ิที� ๒๒๗ เอ /// เมื�อ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ กล่าวถงึ 
หลักนิตธิรรม (Rule of Law) ไว้ด้วยว่า 

…….เป็นความจาํเป็นที� หลักสิทธิมนุษยชน ควรได้รับความคุ้มครอง
โดย หลักนิติธรรม ถ้าไม่ประสงค์ให้มนุษย์ต้องถูกบบีบังคับให้หาทาง
ออกเป็นที�พึ�งสุดท้าย ด้วยการก่อความไม่สงบ เพื�อต่อต้านทรราชย์
และการกดขี�…...



ความหมาย ความสัมพนัธ์ของสิทธิมนุษยชน นิตธิรรม ความยุตธิรรม
สิทธิมนุษยชน นิตธิรรม ความยุตธิรรม

ความถูกต้องตามศีลธรรม 
บนพื�นฐานของจริยธรรม 
ความสมเหตุสมผล ก.ม. 
ก.ม.ธรรมชาต*ิ ศาสนา 
ความเที�ยงธรรม (equity)

และความเป็นธรรม 
(fairness) ตลอดจนการ
บังคับใช้ก.ม.

การปกครองที�ดนัี�นควรต้องใหก้.ม.อยู่
สูงสุด (supremacy of law) ไม่ใช่ตัวผู้ 
ปกครองอยู่สูงสุดและทุกคนต้องมีสถานะ
ที�เสมอภาค และเทา่เทยีมกันภายใต้ก.ม.

-ศักดิ�ศรีของความเป็นมนุษย ์เป็นสิทธิธรรมชาต ิ
ตดิตัวมาแต่เกิด เป็นสากลข้ามพรหมแดน

“ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ”*

การเข้าถงึ/มีสิทธิ ไม่อาจพรากไปได้ แบง่แยก
ไม่ได้ สัมพันธเ์ชื�อมโยงกัน มีส่วนร่วม เป็นส่วน
หนึ�งของสิทธิ ตรวจสอบได้ ใช้หลักนิตธิรรม
- (สิทธิพื�นฐานขั�นตํ�าของมนุษยท์ุกคน)

การปกครอง/บริหารซึ�งยดึก.ม.เป็นหลัก 
การตราก.ม. ตัวเนื�อหา ก.ม. และการใช้
ก.ม.ต้องถูกต้อง และเป็นธรรม เพื�อ
ประโยชนข์องคนส่วนใหญ่ และมีการ
ควบคุมการใช้ ก.ม.อย่างเหมาะสม*

๑

- ศักดิ�ศรีความเป็นมนุษย ์
- สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคของบุคคลที�
ได้รับการรับรอง หรือคุ้มครอง
  - ตามรัฐธรรมนูญฯไทย 
     - ตามกฎหมายไทย 
- ตามสนธิสัญญาที�ไทยมีพันธกรณีที�ต้องปฏบิตัิ

(พรบ.คณะก.ก.สิทธิมนุษยชน พศ.๒๕๔๒ ม.๓)

หลักนิตธิรรม บรรจุในรัฐธรรมนูญฯพ.ศ.
๒๕๕๐ เป็นครั�งแรก ( ใน ม.๓ ว.๒ ,ม.
๗๘)

ความสัมพันธข์องทั�ง
สามหลัก คือ เสมอภาค 

ไม่เลือกปฏบิัต ิ
ใช้หลักนิตธิรรม

ไทย

สากล



เปรียบเทยีบ หลกันิติรัฐ (ยุโรป) กบั หลกันิติธรรม (องักฤษ)

ประเดน็ นิตรัิฐ นิตธิรรม

๑. ที�มา/บ่อเกิดของก.ม.

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

๕. การแบ่งแยกอาํนาจ

-ออกโดยกระบวนการนิตบิัญญัติ

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

-เป็นหลักสาํคัญของนิตรัิฐในการแบง่ 
แยกอาํนาจนิตบิัญญัต ิบริหาร ตุลาการ

-คาํพพิากษาสร้างก.ม.case law, 
statue law
-องคก์รตุลาการทาํหน้าที�คุ้มครองสิทธิฯ

-ไม่มีศาลรัฐธรรมนูญ ใช้การควบคุมทาง
การเมือง และการมีอาํนาจสูงสุดของสภา
-ไม่แบ่งก.ม.มหาชน กับก.ม.เอกชน
-ไม่มีศาลปกครองคู่ขนานกับศาลยุตธิรรม
ฟ้องศาลยธ.ศาลทาํหน้าที�คนกลางอย่าง
เคร่งครัด
-ไม่มีหลักนี�  รัฐบาลกับรัฐสภาสัมพนัธกั์น
ยอมรับความเป็นอิสระของตุลาการ



หลกันิตธิรรมขององักฤษ และหลกันิตธิรรมของไทยในรธน.ฯปี ๒๕๕๐

-หลักนิตธิรรมของอังกฤษ
มีความหมายแคบกว่าของไทย 

ใช้กับศาลยุตธิรรมเทา่นั�น
 แต่ไทยนาํไปใช้กับทกุองคก์รทั�ง ๓ ฝ่าย

-อังกฤษมีศาลยุตธิรรมอย่างเดยีวคุ้มครองสิทธิฯ

-ขยายความมากกว่าหลักของอังกฤษ
-นาํหลักนิตรัิฐมาผสม โดยรัฐ/ผู้ปกครองต้องยอม

ลดอาํนาจมาปฏบิัตติามก.ม.อย่างเป็นธรรม
-มีองคก์รตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญคอื 

ศาลรัฐธรรมนูญ และมีศาลปกครองด้วย

หลักนิตธิรรมของอังกฤษ

หลักนิตธิรรมของไทย



ปัญหาความขดัแย้งระหว่างหลกันิตธิรรม กบัความมั�นคงแห่งชาต(ิการใช้อาํนาจรัฐ)

• ศาลฎกีาไทย มีแนววนิิจฉัยถอืเอาความมั�นคงของชาต ิมาก่อนหลักนิตธิรรม

•  แม้ว่าการได้มาซึ�งอาํนาจการปกครองของคณะปฏวัิตจิะขัดกับหลักนิตธิรรมอย่าง
ร้ายแรง แต่ศาลฎกีากย็อมรับว่าประกาศ หรือ คาํสั�งของคณะปฏวัิตเิป็นก.ม.ที�ใช้
บังคับแก่ประชาชนได้

• ฎกีาที� ๔๕/๒๔๙๖ “ การที�คณะรัฐประหารยึดอาํนาจการปกครองประเทสได้สาํเร็จ
นั�น คณะรัฐประหารย่อมมีอาํนาจที�จะเปลี�ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก และออกก.มง
ตามระบบแหง่การปฏวัิตเิพื�อบริหารประเทศชาตติ่อไปได ้มิฉะนั�นประเทศชาตจิะ
ตั�งอยู่ด้วยความสงบไม่ได ้ดังนั�นรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักร (ฉบับชั�วคราว) 
พ.ศ. ๒๔๙๐ จงึเป็นก.ม.อันสมบรูณ”์



ปัญหาความขดัแย้งระหว่างหลกันิตธิรรม กบัความมั�นคงแห่งชาต(ิการใช้อาํนาจรัฐ)

• หากประกาศหรือคาํสั�งของคณะปฏวัิตมิีเนื�อหาที�ขัด หรือแย้งกับหลักนิตธิรรมอย่างร้ายแรง
แล้ว ศาลกไ็ม่ยอมรับบังคับให้

• เช่น กรณีประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแหง่ชาต(ิรสช.) ฉบับที� ๒๖ ซึ�งกาํหนดโทษ
อาญาใหม้ีผลย้อนหลัง ศาลฎกีา กว็ินิจฉัยว่าประกาศฉบับนั�นตกเป็นโมฆะ  (ฏกีาที� ๙๑๓/
๒๕๓๖ ประชุมใหญ่)

• ตัวอย่างอื�นๆ เช่น กรณีก.ม.กาํหนดโทษทางอาญาใหม้ีผลย้อนหลัง ในคดอีาชญากรสงคราม 
ที� ๑/๒๔๘๙ ที�รัฐบาลออกพรบ.อาชญากรสงคราม พ.ศ.๒๔๘๘ ศาลฎกีาว่า พรบ.นี� เฉพาะที�
บัญญัตลิงโทษการกระทาํก่อนวันบังคับใช้พรบ.นี�ขัดรธน.พ.ศ.๒๔๗๕ เป็นโมฆะ ใช้บังคับ
ไม่ได้

• กรณีคดยีึดทรัพยต์ามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแหง่ชาต ิ(รสช.) ฉบับที� ๒๙ ฏี
กาที� ๙๑๓/๒๕๓๖ ประชุมใหญ่

• และอื�นๆ ดูคาํพพิากษาศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครองฯ ประกอบ



"ข้าพเจ้าจงึใคร่จะปรารภกับทุกทา่นว่า ก.ม.กับความยุติธรรมนั�น 
มีความสัมพันธ์เกี�ยวข้องกันมาก เพราะก.ม.คือสิ�งที�บัญญัติ
ขึ �นเพื�อใช้เป็นปัจจัยสําหรับรักษาความยุติธรรม
"กล่าวได้ว่า ความยุตธิรรมเป็นวัตถุประสงคห์รือเป้าหมาย ส่วนก.ม.
เป็นเครื�องมือที�ใช้ดาํเนินการเพื�อใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์
"ดังนั�นการใช้ก.ม.ในการพจิารณาวินิจฉัยเรื�องราวต่างๆ โดยคาํนึงถึง
ความผิดถูกตามตัวบทก.ม.เทา่นั�น ก็ดูจะไม่เป็นการเพยีงพอ 
จาํเป็นต้องคาํนึงความยุตธิรรมอันเป็นวัตถุประสงคด์้วยเสมอ การใช้
ก.ม.จงึจะมีความหมาย และได้ผลสมบูรณต์ามที�ควรจะได้
"หากทา่นทั�งหลายจะได้พจิารณา ใหเ้หน็ความสาํคัญในข้อนี� และ
นาํไปเป็นหลักในการปฏบิัตหิน้าที�อยา่งเคร่งครัดเที�ยงธรรมแล้วการ
ใช้ก.ม.ก็จะบรรลุผลตามวัตถุประสงค ์คือสามารถอาํนวยความผาสุก 
ยุตธิรรม ใหแ้ก่ประชาชนได้อย่างแทจ้ริง......

ในหลวง" รัชกาลที� ๑๐ มีพระบรม
ราโชวาทแก่ "เนตบิัณฑิต"  ปี
การศึกษา 2561ทรงแนะ การใช้
กฎหมายวินิจฉัยเรื�องราวต่างๆ
จาํเป็นต้องคาํนึงความยุตธิรรมด้วย
เสมอเพื�ออาํนวยความผาสุก 
ยุตธิรรม ใหแ้ก่ประชาชน



มุมมองของกลุ่มบุคคล องค์กรต่างๆที�มต่ีอสิทธิมนุษยชน นิตธิรรม ความยุตธิรรม และอุปสรรค ความท้าทาย

ประเดน็ มุมมองเชิงบวก มุมมองเชิงลบ อุปสรรค ความทา้ทาย

สิทธิมนุษยชน

นิตธิรรม

ความยุตธิรรม

-สิทธิพื�นฐานขั�นตํ�าของมนุษย์
ทุกคนที�จะต้องมี
-ช่วยลดช่องว่างของคนใน
สังคม ครอบคลุมตั�งแต่เกดิ 
จนตาย
-ยดึก.ม. ดกีว่ายดึตัวบุคคล
 -การปกครอง/บริหารบา้น 
เมือง และการปฏบิตังิานของ
จนท.รัฐ จะได้เป็นมาตรฐาน 
เดยีวกัน ไม่ทาํตามอาํเภอใจ
-ความเป็นธรรม,ไม่ลาํเอยีง,มี
ขอบเขตกว้างกว่าก.ม.,
-ก.ม.เป็นเพยีงเครื�องมือใน
การใหค้วามยุตธิรรม

-ตามก้นฝรั�ง เป็นเครื�องมอืของ
ฝรั�ง บา้อุดมการณ์
พวกมองโลกสวย, คอยจับผิด
เจ้าหน้าที� ขัดขวางการลงทุน 
การพัฒนา
 -พวกชอบอ้างว่ายดึก.ม.เป็น
หลัก เหน็หาช่องว่างของก.ม.
พลิกแพลงไปเรื�อย
-ก.ม.ล้าสมัย แขง็ตัวไม่ทนักับ
การเปลี�ยนแปลง หว้สี�เหลี�ยม
-คอือะไร มีอยู่จริงหรือ, เหน็มี
แต่เล่นพวก ในกลุ่มคนที�มี
อาํนาจใหญ่โต ถ้าได้ประโยชน ์
ก็ว่ายุตธิรรมแล้ว

-ระบบอุปถัมภ ์เล่นพวก
อันมีพื�นฐานมาจาก
ค่านิยมที�มีอยู่ในสังคม 
ไทยมานาน

-ก.ม.หลายฉบบัออกมา 
ไม่ใช่เพื�อประโยชนข์องคน
ส่วนใหญ่ การใช้ฯบดิเบี�ยว
 -ขาดการเฝ้าระวัง/ตรวจ 
สอบ จากประชาชน
-ขาดการปลูกฝังคนในชาติ
ใหม้ีอุดมการณรั์กต่อสู้
เพื�อความยุตธิรรม
-เล่นพวก

-การนํามาใช้ให้
เกิดความพอดี
ระหว่าง หลัก
สากล กับบริบท
ของประเทศไทย
-ก.ม.ระเบยีบที�ดี
มี แต่ไม่นํามาใช้
อย่างจริงจัง แล้ว
ปรับปรุงไปด้วย
-การปลูกฝัง
ค่านิยม ใหรั้ก 
เคารพ ยดึถอื
หลักฯดังกล่าว
อย่างจริงจัง

มุมของของนักการเมอืง 
รัฐบาล ข้าราชการ 

ธุรกิจ NGOs 
ประชาชน ต่างประเทศ

๒



การวเิคราะห์แรงสนับสนุนและแรงเสียดทานในการขบัเคลื�อนสิทธิมนุษยชนฯ

สภาพแวดล้อมทางการเมือง การปกครองของไทย (ที�ฝ่ายทหารมี
อาํนาจปกครองเป็นเวลานาน ไม่เอื�อต่อการส่งเสริม การใช้หลัก
สิทธิมนุษยชนที�เน้นการมีส่วนร่วม ความเสมอภาค ตรวจสอบได้ฯ)

อทิธิพลของกระแสสิทธิมนุษยชนโลก แรงกดดันจาก
มหาอาํนาจ ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมฯ

การส่งเสริม เผยแพร่ อบรม รณรงค ์ เฝ้าระวัง และ
ตรวจสอบ จากกลุ่มคนรุ่นใหม่ สื�อฯ นักวิชาการ ภาค
ประชาสังคม องคก์รระหว่างประเทศ

ไทยเป็นสมาชิก UN และรับรองข้อตกลงฯ และอนุสัญญา
ด้านสิทธิมนุษยชนหลายฉบบั จงึมีพันธกรณีต้องนํามา
ปฏบิตั ิโดยบรรจุในรัฐธรรมนูญฯ ก.ม.ภายใน และมีกลไก 
UN ตดิตามความคบืหน้าการดาํเนินงานตามพันธกรณี

แรงเสียดทาน (Constraint Forces)แรงผลักดัน ขับเคลื�อน(Driving Forces)

สาระสาํคัญของหลักสิทธิมนุษยชนสากล(ศักดิ�ศรีของความเป็น
มนุษย ์ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพฯ) กระทบต่อค่านิยม ธรรม
เนียม ประเพณี ศาสนา (บุญกรรม อุปถัมภ ์อาวุโส ขัดศาสนา) 

ภาพลักษณข์องขบวนการเรียกร้อง/ส่งเสิมสิทธิฯถูกผูกโยงกับ
เรื�องการปฎรูิปทหาร ตร.สถาบนัฯ และการยดึหลักสากลมากกว่า
บริบทโดยเฉพาะของไทย

แรงต้านจากกลุ่มที�ได้รับผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลง

๓

ความตั�งใจจริง/เจตจาํนงทางการเมืองของรัฐบาล พรรค
การเมือง แรงจากนอกประเทศ,ฝ่ายการเมือง/รัฐบาล 

ฝ่ายค้าน ,ราชการประจาํ,ธุรกิจเอกชน.
ประชาชน NGOs



ภารกจิหน้าที�ของเจ้าหน้าที�รัฐ ที�ปฏบิัติงานด้านต่างๆที�เสี�ยงต่อการละเมดิสิทธิมนุษยชน

ด้านความมั�นคง ด้านบงัคับใช้ก.ม.

-ทหารเป็นหลัก ตร. ฝ่ายปกครองฯ เป็น
ผู้ช่วย เป็นหน่วยงานรอง สนับสนุน

ตาํรวจ ปกครอง (หน่วยงานบงัคับใช้ก.ม.),
เป็นหลัก ทหารเป็นหน่วยงานรอง

หน่วยงาน
หลัก/รอง

ก.ม.ที�

เกี�ยวข้อง

ลักษณะ
การละเมิด

-รัฐธรรมนูญ ปี๖๐, ระเบยีบการจัดตั�ง
หน่วยงานกระทรวงกลาโหม, ก.ม.พิเศษ :
พรบ.กฎอัยการศึกฯ,พรก.ฉุกเฉิน ปี๔๘,
พรบ.ความมั�นคงภายใน ๒๕๕๑ ,กฎการใช้
กาํลังของทหารฯ 

รัฐธรรมนูญ ปี ๖๐ ประมวลก.ม.อาญา, กม.
ที�มีโทษอาญา,ป.ว.ิอาญาฯ ก.ม.พิเศษดา้น
ความมั�นคงฯ,พรบ.การชุมนุมสาธารณะฯ

รัฐธรรมนูญ ปี ๖๐, ก.ม.การจัดตั�งหน่วยงานฯ, 
 พรบ.วธิีปฏิบัตริาชการ,พรบ.ความรับผดิทาง
ละเมิดของจทน.พรบ.ให้บริการฯของหน่วยงาน
ก.ม.การกระจายอาํนาจฯให้ท้องถิ�นฯ

ละเมิดสิทธิพลเมือง(ชีวติ ร่างกายฯ) และการ
แสดงออกของประชาชน เพราะคุ้นเคยกับ
หลักการทหาร การใช้กาํลัง เมื�อมาปฏิบัตงิาน
รักษาความสงบภายใน ต้องใช้ก.ม.สิทธิ
มนุษยชนเป็นหลัก ซึ�งไม่คุ้นเคย

ละเมิดสิทธิในกระบวนการยุตธิรรม (ที�เกี�ยวกับ
การตรวจค้น จับกุม สอบสวน กักขัง,ควบคุม
ตัว,ฯ)  และการเลือกปฏบิัต ิขัดหลักนิตธิรรม 
เรียกรับเงนิฯ

ละเมิดสิทธิฯในเรื�องการเลือกปฏบิตั,ิ 
ทุจริต,ในการใหบ้ริการแก่ประชาชน ขัด
หลักนิตธิรรม ไม่เป็นธรรม

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

ด้านบริการสาธารณะ

บทเรียน
คดใีนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ที� อ.ตากใบ 
จ.นราธิวาส คดกีารสลายการชุมนุมต่างๆ,คดชัียภมูิ 
ปะแส,คดวีัดปทุมวนารามฯ

คด ีเชอรี� แอนดนัแคน, คดนีายบอส 
ทายาทกระทงิแดง,คดจีับผู้ตอ้งหาผิดตวั,คดี
ขับไล่ชาวกระเหรี�ยงออกจากพื�นที� แก่ง
กระจาน คดจีับกุมผู้ชุมนุมประทว้ง,คดสีส.ป
รีณา เปรียบเทยีบกับ ชาวบา้นบุกรุกที�ดนิ

คดทีุจริตของหน่วยราชการ,องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ�น,คดกีารรถไฟถูกฟ้องตดิป้าย
โฆษณา,คดขี้อพิพาทระหว่างชาวเล กับ
เจ้าของโฉนดที�ดนิ คดชีาวบา้นหว้ยคริตี�ไดรั้บ
ผลกระทบจากมลพิษโรงงาน

๔

ฐานคดิ
- การใช้กาํลังรักษาความมั�นคงภายนอก ภายใน 
มีปฏิบัตกิารใช้กาํลัง ต้องเดด็ขาด มีประสิทธิผล

ปฏิบัตติามที�ก.ม.ให้อาํนาจไว,้ ใช้หลักก.ม.สิทธิ
มนุษยชน เมื�อทหารมาช่วยเป็นจพง.ตร./ปกครอง

 ให้บริการสาธารณะ อย่างเสมอภาค ไม่เลือก
ปฏิบัต ิรวดเร็ว เป็นธรรม มีจติบริการปชช.

ตย.คดกีารแตง่ตั�งโยกยา้ย
ขรก.เช่น ถวิล และนายตร.



บุคคล องค์กรที�เกี�ยวข้องกบัการละเมดิสิทธิ เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน ประชาชน 

๔.ประชาชน

๓.ผู้มีอทิธิพล
ผู้ก่อความไม่สงบ

๑.รัฐ/ประโยชนส์าธารณะ

เจ้าหน้าที�รัฐ

๒.องคก์รธุรกจิ

ชีวิต ร่างกาย ทรัพยส์ินฯ ปชช.

(-) ที�ดนิ ป่าไม้ โกงรัฐฯ 

(-),เอาเปรียบ ค่าจ้างไม่เป็นธรรม 
ไม่ปลอดภยั มลพษิจากโรงงาน,

ชีวิต ร่างกาย ทรัพยส์ินจนท.
 ความสงบ ความมั�นคงของรัฐฯ

ซ้อม,อุ้มหาย,จับผดิตัว
,เรียกเงนิ
เลือกปฏบิตั/ิสอง
มาตราฐาน

 ออกก.ม.,นโยบายไม่
เหมาะสม

นักการเมือง

เรียกรับประโยชน์

บุกรุกที�ฯ ทาํลาย เผาป่า 
ทาํลายทรัพยส์ิน ชีวิตจนท.

โกง เบยีดบงัทรัพยากร 
ชุมนุมประทว้งที�ไม่ถูกต้อง

 เรียกเงนิ,ใช้เป็นเครื�องมือฯ

ต้องตัดวงจร
ละเมิดสิทธิฯ



คดฆีาตกรรมน.ส.เชอรีแอน ดนัแคน ในปีพ.ศ. ๒๕๒๙
สะท้อนให้เห็นปัญหาในกระบวนการยุตธิรรมทางอาญาของไทย นําไปสู่การปรับปรุงครั�งสําคญั

๑.หลักสิทธิมนุษยชน

๒.หลักนิตธิรรม

๓.ความยุตธิรรม

-ขัดหลักศักดศิรีความเป็นมนุษย ์
-เลือกปฎบิตั ิ(คนจนกับคนรวย)
-ละเมิดสิทธิฯชีวิตร่างกาย

-กระบวนการยุตธิรรมฯบดืเบี�ยว 
ต.ร.สร้างพยานหลักฐานเทจ็ ไป
จับแพะ สอบสวน อัยการฟ้อง 
ศาลตัดสินลงโทษฯ จนผู้บริสุทธิ�

เสียชีวิตในเรือนจาํ

-

-เป็นรอยด่างพร้อยของความ
ยุตธิรรมไทย



คดทีายาทกระทงิแดง ชนตาํรวจตายแล้วหนี เกือบ ๘ ปีไม่คืบหน้า มีจนท.รัฐหลายฝ่ายช่วยเหลือ

๑.หลักสิทธิมนุษยชน

๒.หลักนิตธิรรม

๓.ความยุตธิรรม

-ศักดศิรีความเป็นมนุษย ์
-เลือกปฎบิตั ิ 
-จนท.ในกระบวนการยุตธิรรม
คอรัปชั�น ทาํผิดก.ม.

-การกระทาํของจนท.ผิดก.ม. 
ไม่ยดึหลักปกครองโดยก.ม.
 -เจ้าหน้าที�ในกระบวนการ
ยุตธิรรมฯทาํงานเป็น
เครือข่ายช่วยผู้กระทาํผิด

-ไม่เป็นกลาง ไม่เป็นธรรม คน
รวยทาํผิดไม่ถูกนํามาลงโทษ



 กรณตีากใบ จ.นราธิวาสปี ๒๕๔๗ การปฏบิัติงานของจนท.ฯมคีวามเสี�ยงในการละเมดิสิทธิฯ

-ศักดศิรีความเป็นมนุษย ์
-เลือกปฎบิตั ิ ละเมิดก.ม.และ
หาผู้รับผิดไม่ได้
-ใช้ความรุนแรง ประมาท 
เลินเล่อฯ ทาํใหผู้้ชุมชน
เสียชีวิตมาก

๑.หลักสิทธิมนุษยชน

๒.หลักนิตธิรรม

-การกระทาํของจนท.ผิดก.ม. 
ไม่ยดึหลักปกครองโดยก.ม.
 -กระบวนการยุตธิรรมฯเอา
ผู้กระทาํผิดมาลงโทษไม่ได้

๓.ความยุตธิรรม
ไม่เป็นกลาง จนท.ทาํผิดไม่มี
ความผิดไม่ถูกลงโทษ



กรณีจนทฯ เผาบา้น ที�ทาํกนิของชาวกระเหรี�ยงแก่งกระจาน ผลักดันใหอ้อกจากพื�นที� /คดบีลิลี�ฯ

๑.หลักสิทธิมนุษยชน

-ศักดศิรีความเป็นมนุษย ์
-เลือกปฎบิตั ิ(ไม่เผาไล่ที�กลุ่มอื�น)
-จนท.ฯใช้ความรุนแรง ทาํผิดก.ม.

๒.หลักนิตธิรรม

-ไม่ยดึหลักปกครองโดยก.ม.เป็น
หลัก การกระทาํของจนท.ใม่
เป็นไปตามขั�นตอนของก.ม. (due
process of law) เป็นการใช้
อาํนาจเกินจาํเป็น

๓.ความยุตธิรรม

-ไม่เป็นกลาง ไม่เป็นธรรม
-ชาวกระเหรี�ยงอ้างว่าอยู่มาก่อน
ประกาศเป็นพื�นที�ต้องหา้มฯ 
ทาํไมศาลฯไม่ตัดสินกรณีนี�



ศาลปกครองสูงสุดมีคาํพพิากษาใหก้รมอุทยานแหง่ชาตสัิตวป่์าและพันธุพ์ชื ชดใช้ค่าเสียหายให ้นายคออี� และชาวบา้นบาง
กลอยบน และใจแผ่นดนิ เป็นเงนิคนละประมาณ 50,000 บาท กรณีเจ้าหน้าที�อุทยานแหง่ชาตแิก่งกระจาน รื�อถอนและเผา
ทาํลายบา้นของชาวบา้นเมื�อปี 2554 ซึ�งถอืเป็นการใช้อาํนาจเกินความจาํเป็นไม่สมควรแก่เหตุ ขณะที�ชาวบา้นไม่มีสิทธิ�กลับไป
อาศัยในที�เดมิได้ โดยชาวบา้นยนืยันจะต่อสู้เพื�อขอพสูิจนส์ิทธิ�ต่อไป

เผาบ้าน เผาที�ทาํกนิกระเหรี�ยงแก่งกระจาน



 กรณีมลพษิจากโรงงานฯ ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินชวีิตของชาวบ้านหว้ยคริตี� จ.กาญจนบุรี (เกิดคริตี�โมเดล)

๑.หลักสิทธิมนุษยชน

๒.หลักนิตธิรรม

๓.ความยุตธิรรม

-ศักดศิรีความเป็นมนุษย ์
-เลือกปฎบิตั ิ(ต่อชาวกระเหรี�ยง)
-โรงงานทาํผิดก.ม.ปล่อยมลพษิ
-จนท.ฯปฏบิตังิานล่าช้า ผิดก.ม.
-ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

-ไม่ยดึหลักปกครองโดยก.ม.เป็นหลัก
(ก.ม.สิ�งแวดล้อม)
 - การกระทาํของจนท.ใม่เป็นไปตาม
ขั�นตอนของก.ม. 

-จนท.รัฐไม่เป็นกลาง ไม่เป็นธรรม
-ใช้เวลา ๑๗ ปี ในการดาํเนินคด ีและ
แก้ไขเยยีวยา ปัจจุบนัยังไม่เสร็จ



ธุรกจิกับสิทธิมนุษยชน 
มลพษิจากเหมืองฯลงลาํหว้ยคริตี� ทาํใหช้าวบา้นป่วย เสียชวีติ ใช้นํ�าบริโภคไม่ได้



สงครามยาเสพติด ของไทยปี ๒๕๔๖ และของฟิลปิปินส์ ปี๒๕๕๙  คนเสียชีวติหลายพนัคน
๑.หลักสิทธิมนุษยชน

-ศักดศิรีความเป็นมนุษย ์
-จนท.ละเมิดก.ม.และหาผู้รับผิดไม่ได้
-เลือกปฏบิตั ิใช้ความรุนแรง

๒.หลักนิตธิรรม
-ไม่ยดึหลักปกครองโดยก.ม.เป็นหลัก
-ใช้หลักควบคุมอาชญากรรม มากกว่า
หลักนิตธิรรม (Rule of Law) หลัก
ทาํขั�นตอนตามก.ม.(Due process 
of Law)ของสหรัฐอเมริกา
 - การกระทาํของจนท.ใม่เป็นไปตาม
ขั�นตอนของก.ม. (ตั�งศาลเตี�ย)

๓.ความยุตธิรรม

-จนท.รัฐไม่เป็นธรรม ถ้าเป็นลูกหลาน
โดนตัดตอนบา้ง จะรู้สึกอย่างไร)



กรณีสส.ปวีณา กับ ชาวบ้านบุกรุกที�ดนิตอ้งหา้ม (ที�ดนิสปก.และป่าสงวนแหง่ชาต)ิ

๑.หลักสิทธิมนุษยชน

- ศักดศิรีความเป็นมนุษย ์
- เลือกปฎบิตั ิ(สส.กับ ชาวบา้น)
-  ละเมิดก.ม.

๒.หลักนิตธิรรม

-ไม่ยดึหลักปกครองโดยก.ม.เป็นหลัก 
- การกระทาํของจนท.ใม่เป็นไปตาม
ขั�นตอนของก.ม. ล่าช้า

๓.ความยุตธิรรม

ไม่เป็นธรรม ไม่เป็นกลาง
-ข้อเทจ็จริงใกล้เคยีงกัน เหมือนกัน แต่
การปฎบิตัติ่างกัน คุกมีไว้ขังคนจน  



ตร.เมืองมินิอาโปลิสฯ ละเมิดสิทธิฯผู้ต้องหาชายผิวดาํจนเสียชีวติ จนเกดิประทว้งใหญ่

๑.หลักสิทธิมนุษยชน

๒.หลักนิตธิรรม

๓.ความยุตธิรรม

- ศักดศิรีความเป็นมนุษย ์
- เลือกปฎบิตั ิ ละเมิดก.ม.
- ใช้ความรุนแรง ประมาทเลินเล่อฯ

-ไม่ยดึหลักปกครองโดยก.ม.เป็น
หลัก การกระทาํของจนท.ใม่เป็นไป
ตามขั�นตอนของก.ม.(due 
process of law)

ไม่เป็นธรรม ไม่เป็นกลาง มีอคตกัิบ
คนผิวสี 
รฐํมินิโซต้า จ่ายเยยีวยา ๘๓๐ ล้าน
บาท



มาบตาพุด










