
หลกัสิทธิมนุษยชนกบัการด าเนินคดทีีเ่ น็ นธรรม
สมชาย หอมลออ

เลขาธิการมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพฒันา (มสพ.)
ท่ีปรึกษามูลนิธิผสานวฒันธรรม

ท่ีปรึกษาสมาคมนกักฎหมายสิทธิมนุษยชน

“กฎหมายใดจะยิง่กว่าความเ น็ นธรรม ไม่มี”



การด าเนินคดหีรือการพจิารณาคดี
 การด าเนินคดีเป็นการเอาตวับุคคลไวใ้นอ านาจรัฐ เม่ือมีการกล่าวหาวา่เขากระท าผดิ
 การด าเนินคดีมีสามส่ีขั้นตอนคือ 

 ชั้นเจา้พนกังาน หรือชั้นก่อนฟ้องคดี
 ชั้นประทบัรับฟ้องและชั้นพิจารณาคดี
 ชั้นบงัคบัคดีและบงัคบัโทษ

 การพิจารณาคดีท่ีเป็นธรรม “Fair Trail” คลุม “การด าเนินคดีท่ีเป็นธรรม” คือ
 กฎหมายเป็นธรรมหรือไม่?
 การบงัคบัใชก้ฎหมายเป็นธรรมหรือไม่?
 การตีความกฎหมายหรือการพิจารณาคดีเป็นธรรมหรือไม่?
 การลงโทษและการบงัคบัคดี บงัคบัโทษ เป็นธรรมหรือไม่?

 อะไรคือความเป็นธรรม?
 เรามีสิทธิตรวจสอบไหม?
 ตรวจสอบอยา่งไร?



ความเ น็ นธรรม/ความยุตธิรรม
 ความเป็นธรรม เป็นส่ิงท่ีมนุษยทุ์กคนปราถนา คือ

“เสมอภาค เท่าเทียม ไม่ล าเอียง ไม่อคติ ไม่เลือกปฏิบติั Fairness เอ้ืออาทร”
 มีหลกัการท่ีเก่ียวกบัความเป็นธรรมมากมาย โดยสามารถอธิบายไดอ้ยา่งมี

เหตุผล สอดคลอ้งกบัความจริง และมีลกัษณะเป็นพลวฒัน์  เช่น
อยูก่่อน มาก่อนไดก่้อน อ่อนแอกวา่ จ าเป็นกวา่ ล าบากกวา่ไดสิ้ทธิก่อน 
หรือไดม้ากกวา่ อาวธุท่ีเท่าเทียมกนั หลกัความเหมาะสมหรือตามสมควร
แก่เหตุหรือตามสมควรแก่กรณี หลกัการไดส้ดัส่วน  หลกัจ าเป็น  หลกั
ป้องกนั  หลกัผูก่้อมลภาวะตอ้งจ่าย  ผูก่้อความเสียหายตอ้งรับผดิชอบ ฯลฯ

 ทั้งน้ี เพื่อสร้างและรักษาไวซ่ึ้งสังคมอารยะ หรือสังคมท่ีมีการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
ไม่อ่อนแอ เปราะบาง เกิดความขดัแยง้ถึงขั้น จลาจล หรือเป็นกลียคุ

 ความเป็นธรรมมีสองมุม ความเป็นธรรมของบุคคลและสงัคม แยกกนัไม่ออก



สิทธิมนุษยชน

 การด าเนินคดีใดขดั/ไม่สอดคลอ้งกบัสิทธิมนุษยชน ยอ่มไม่เป็นธรรม
 ไม่มีค านิยามค าวา่ “สิทธิมนุษยชน (Human Rights)” เพราะมีพลวฒัน์
 เป็นกฎท่ีมีอยูโ่ดยธรรมชาติ “กฎธรรมชาติของสงัคมมนุษย”์ หรือ “ธรรม”  ดงัท่ีมีค า

กล่าววา่ “คุณธรรม ค ้าจุนโลก”

 หลกัการส าคญัของสิทธิมนุษยชนคือ เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์อิสระภาพ 
เสรีภาพ เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติั และภราดรภาพ  (ปฏิญญาสากล ขอ้ 1) 

 ลกัษณะส าคญัของสิทธิมนุษยชนคือ
 เป็นสิทธิท่ีมนุษยทุกคนมีติดตวัมาแต่ก าเนิด (Inherent)
 เป็นสิทธิท่ีมีลกัษณะสากล ทุกคน ทุกหมู่เหล่า (Universal)
 เป็นสิทธิท่ีไม่อาจพรากไปจากบุคคลได ้(Inalienable)
 มีหลายดา้นแต่ไม่อาจแบ่งแยกจากกนัได ้(Indivisible)



 สิทธิมนุษยชนสามารถจ าแนกเ น็ นด้านต่างๆได้ดังนี ้เช่น
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม
สิทธิเสมอภาคระหว่างเพศ เช่น ความเสมอภาคหญิง-ชาย-เพศต่างๆที่หลากหลาย

สิทธิในการพฒันา และสิทธิชุมชน 

 สิทธิมนุษยชนอาจจ าแนกเตามสิทธิของกลุ่มชนต่างๆได้ เช่น
สิทธิเดก็ เช่นการศึกษา การพฒันาบุคลิกภาพ การแสดงความเห็นการด าเนินคดี
สิทธิสตรี เช่น การท างาน ต าแหน่งหนา้ท่ี การไม่ถูกเลือกปฏิบติั สัดส่วนหญิงชาย
สิทธิชนกลุ่มนอ้ย และชนพ้ืนเมือง เช่นการประกอบอาชีพ วฒันธรรม 
สิทธิคนพิการ เช่นการศึกษา การประกอบอาชีพ การเขา้ถึงบริการสาธารณะ
สิทธิของผูเ้สียหาย ผูต้อ้งหา จ าเลย หรือพยาน เช่นคดีท่ีรวดเร็วและเป็นธรรม
สิทธิดา้นแรงงาน เช่นค่าจา้งขั้นต ่า สวสัดิการต่างๆ ฯลฯ



สิทธิมนุษยชนในมุมมองด้านความมัน่คงของมนุษย์
 ประชาชนสร้างรัฐ  เพื่อความมัน่คงของประชาชน มิใช่เพื่อกดข่ีประชาชน
 ความมัน่คงของประชาชนจึงเป็นจุดมุ่งหมายของการมีรัฐหรือกฎหมาย
 ความมัน่คงของประชาชนไดแ้ก่

 เสรีภาพหรือความปลอดพน้จากความหวาดกลวั (Freedom from Fear) (สิทธิพลเมืองและ
การเมือง)

 เสรีภาพหรือความปลอดพน้จากความขาดแคลน (Freedom from Wants) (สิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวฒันธรรม)

 รัฐอยูน่อกเหนือการควบคุมเท่าไร ความมัน่คงประชาชนนอ้ยลงเท่านั้น
 มีกฎหมายมากเท่าใด สิทธิเสรีภาพของประชาชนยอ่มนอ้ยลงเท่านั้น
 สงัคมจึงตอ้งมีมาตรการในการจ ากดัอ านาจรัฐ เพราะรัฐนั้นอนัตรายมากหากควบคุม

ไม่ได ้โดยรัฐจะวางตวัอยูเ่หนือสงัคม และบงการสงัคม เป็นรัฐเผดจ็การ



สิทธิมนุษยชนกบักฎหมายบ้านเมือง
 สิทธิมนุษยชนตอ้งมีกฎหมายบา้นเมือง (ในและระหวา่งประเทศ) รองรับ
 ประชาชนสร้างสังคม สังคมจึงสร้างรัฐ ท่ีปกครองโดยใชก้ฎหมายบา้นเมือง
 กฎหมายบา้นเมือง แบ่งเป็นนิติบญัญติั (การออกกฎหมาย) บริหาร (การบงัคบัใช้

กฎหมาย) ตุลาการ (การตีความกฎหมาย) และองคก์รอ่ืนๆของรัฐ

 สังคมสร้างรัฐ รวมทั้งองค์การระหว่าง็ระเทศ (รัฐ-รัฐ) เพ่ือท าหน้าที ่
ยอมรับ (Recognize) สิทธิมนุษยชน

เคารพ (Respect) สิทธิมนุษยชน

็ก็้องคุ้มครอง (Protect) สิทธิมนุษยชนและ

ส่งเสริมหรือเตมิเตนม (Fullfill) สิทธิมนุษยชนของทุกคน

 ความรับผดิชอบของ non-state actors เช่นกลุ่มติดอาวธุ บรรษทัยกัษใ์หญ่
 ประชาชนและนกัปกป้องสิทธิมนุษยชนตอ้งมีอ านาจควบคุมตรวจสอบรัฐ



นิติธรรม/นิติรัฐ

 การด าเนินคดีใดท่ีขดัหรือไม่สอดคลอ้งกบันิติธรรมยอ่มไม่เป็นธรรม
 ส านกั นิติธรรม (Rule of Law-Common Law) vs นิติรัฐ (Legal State-Civil Law) ??
 หลกัการส าคญัคือ

 การปกครองโดยกฎหมาย มิใช่โดยบุคคล จึงไม่สามารถท าตามอ าเภอใจได้
 กฎหมายตอ้งแน่นอน ชดัเจน เขา้ใจได ้ไม่อาจแปลความไดต้ามอ าเภอใจ
 ทุกคนอยูใ่ตก้ฎหมายโดยเสมอหนา้กนั แมผู้อ้อก บงัคบัใช ้และวนิิจฉยักฎหมาย
 Rule of Law มิใช่ Rule by Law กล่าวคือ กฎหมายตอ้งเป็นธรรมคือ เป็นท่ีทราบ

โดยทัว่ไป ปกป้องคุม้ครองสิทธิมนุษยชน
 ตอ้งเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้
 การพิจารณาคดีตอ้งเป็นธรรม (Fair Trial)
 มีการแยกอ านาจ ตรวจสอบถ่วงดุล นิติบญัญติั บริหาร และตุลาการท่ีเป็นอิสระ
 กฎหมาย (โดยเฉพาะอาญา) ไม่มีผลนยอ้นหลงัในทางท่ีไม่เป็นคุณแก่ผูต้อ้งหา/จ าเลย



็ระชาชนกบัรัฐ (กฎหมายบ้านเมือง)
 ประชาชน/สังคมผูส้ร้างรัฐ จึงมีสิทธิควบคุม ตรวจสอบรัฐ เพื่อให้ท าหนา้ท่ี

ปกป้อง/ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ไม่วางตนอยูเ่หนือสงัคม และเป็นรัฐเผดจ็การ
 สิทธิมนุษยชน โดยทัว่ไปกถู็กจ ากดัได ้เช่น เสรีภาพในการชุมนุม การสมาคม 

การส่ือสาร แสดงออกและการเผยแพร่ขอ้มูลความคิดเห็น ฯลฯ
 สิทธิมนุษยชนบางอยา่งจ ากดัไม่ได ้ถือเป็นสิทธิอนัสมับูรณ์ (Absolute Rights) 

เช่น ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์เสรีภาพจากการอุม้หาย อุมฆ่า อุม้ทรมาน ฯลฯ
 การจ ากดัสิทธิมนุษยชนตอ้งกระท าโดยชอบ คือสอดคลอ้งกบัหลกัสิทธิ

มนุษยชน และตอ้งกระท าโดยกฎหมาย ซ่ีงมี 2 ลกัษณะ
 โดยกฎหมายปกติ เช่น ป. อาญา ป. วิธีอาญา ฯลฯ ตรวจสอบตามปกติ
 โดยกฎหมายพิเศษ เช่น กฎอยัการศึก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กฎหมาย ปปง. ฯลฯ ตรวจสอบ

มากเป็นพิเศษ



สิทธิของบุคคลอาจถูกจ ากดัได้
โดยรัฐในเง่ือนไขต่าง ๆ 

 ในภาวะฉุกเฉิน (รวมทั้งกฎอยัการศึก) ซ่ึงคุกคามความอยูร่อดของ
ชาติ  (กติกาสิทธิพลเมืองฯ ขอ้ ๔)

 เพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและสวสัดิภาพของสังคม
ประชาธิไตย (สิทธิของสงัคม)

 เพื่อศีลธรรมอนัดีของประชาชน
 เพื่อปกป้องคุม้ครองสิทธิและอิสระภาพของผูอ่ื้น 
 ส่งเสริมสิทธิของผูอ่้อนแอ/ดอ้ยโอกาส
โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย เท่าทีจ่ าเ น็ น สมควรแก่กรณี  และต้อง

ไม่ละเมิดหลกัมูลฐานตาม รธน.และกฏหมายระหว่าง็ระเทศ 



การจ ากดัสิทธิของบุคคล  
รัฐต้องด าเนินการโดยชอบโดยยดึหลกั

 โดยยดึหลกันิติรัฐหรือนิติธรรมเท่านั้น 
 โดยสมควรแก่กรณี และโดยความจ าเป็น
 ไม่ท าลายโอกาสในการพฒันาบุคลิกภาพของบุคคล
 ด าเนินการโดยชอบโดยอาศยัอ านาจและขั้นตอนของกฎหมาย [ปฏิญญา-๒๙ 

(๒) กติกาสิทธิพลเมือ-๔ รธน.-๒๙]
 ไม่ขดัหลกัการพื้นฐานของสหประชาชาติ เช่นศกัด์ิศรีมนุษย ์ไม่เลือกปฏิบติั

[ปฏิญญา-(๒๙)] และหลกัมูลฐานของสิทธิ
 ไม่มุ่งท่ีจะท าลายสิทธิและอิสระภาพในปฏิญญา (ปฏิญญา-๓๐)
 มีการตรวจสอบถ่วงดุลย ์โดยเฉพาะโดยศาลท่ีเป็นอิสระ
 การตีความกฎหมายตอ้งเไปในทางคุม้ครองสิทธิ มากกวา่การลิดรอนสิทธิ



็ระชาชนกบัรัฐ (ต่อ)
 การจ ากดัอ านาจรัฐ โดยรัฐธรรมนูญ และโยกฎหมายระหว่าง็ระเทศ

 ร.ธ.น. 60 มาตรา  25
 “สิทธิเสรีภาพของ็วงชนชาวไทย นอกจากทีบ่ญัญตัคุ้ิมครองไว้เ น็ นการเฉพาะใน

รัฐธรรมนูญแล้ว การใดทีม่ิได้ห้ามหรือจ ากดัไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย
อ่ืน บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพทีจ่ะกระท าการน้ันได้และได้รับการคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญ ตราบเท่าทีก่ารใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่าน้ัน ไม่กระทบกระเทือน
หรือเ น็ นอนัตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยของสังคมหรือ
ศีลธรรมอนัดขีอง็ระชาชน และไม่ ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน” 

 แต่ในแง่สิทธิมนุษย์ชน อ านาจและการใช้อ านาจของรัฐน้ัน นอกจากต้องชอบด้วย
กฎหมายหรือรัฐธรรมนูญแล้ว ยงัต้องชอบธรรม หรือชอบด้วยหลกัสิทธิ
มนุษยชนอกีด้วย 



็ระชาชนกบัรัฐ (ต่อ)
 การจ ากดัอ านาจรัฐหรือหลกัความชอบดว้ยกฎหมายของรัฐ

“บุคคลจะท าการใดกไ็ด ้เวน้แต่ท่ีกฎหมายหา้มไว ้แต่รัฐหรือเจา้หนา้ท่ีรัฐจะ
ท าการใดไม่ไดเ้ลย เวน้แต่ท่ีกฎหมายไดใ้หอ้  านาจไว”้ (เพราะมนุษยเ์กิดมา
อิสระเสรี)

ร.ธ.น. มาตรา ๒๖ 

การตรากฎหมายทีมี่ผลเ น็ นการจ ากดัสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเ น็ นไ็
ตามเง่ือนไขทีบั่ญญตัิไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณทีีรั่ฐธรรมนูญมิได้บัญญตัิ
เง่ือนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขดัต่อหลกันิติธรรม ไม่เพิม่ภาระหรือ
จ ากดัสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกนิสมควรแก่เหตุและจะกระทบต่อศักดิ์ศรี
ความเ น็ นมนุษย์ของบุคคลมิได้...” 



็ระชาชนกบัรัฐ (ต่อ)

 ร.ธ.น. 60 มาตรา 25 วรรคสาม

“บุคคลซ่ึงได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับ
การคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ  สามารถยกบทบัญญตัิแห่งรัฐธรรมนูญเพ่ือ
ใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึน้เ น็ นข้อต่อสู้คดีในศาลได้”

 แต่การตรวจสอบรัฐโดยประชาชนนั้น มิใช่จ ากดัอยูเ่ฉพาะโดยการใชศ้าล หรือ
ศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นแต่โดยกลไกสงัคม และกลไกระหวา่งประเทศดว้ย

 ในรัฐเผดจ็การ การตรวสอบโดยกฎหมายและกลไกระหวา่งประเทศ ยิง่มี
ความส าคญัอยา่งยิง่ เน่ืองจากกฎหมายและกลไกในประเทศลม้เหลว หรือไม่เตม็
ใจในการตรวจสอบ



รัฐไทยมีพนัธผูกพนัทีต้่อง็ฏิบัติ
ตามหลกัสิทธิมนุษยชนระหว่าง็ระเทศ
ทั้งข้อผูกพนัทางกฎหมายและศีลธรรม

 กฏบตัรสหประชาชาติ และปฏิบติัตาม
ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน
 สนธิสัญญาสหประชาชาติ ดา้นสิทธิมนุษยชน ๘ ฉบบั
 อนุสัญญา ILO และสนธิสญัญาดา้นมนุษยธรรมต่างๆ
 ประเพณีปฏิบติัระหวา่งประเทศดา้นสิทธิมนุษยชน เช่น เร่ืองผูล้ี้ภยั
 มาตรฐานสากลท่ีสหประชาชาติก าหนด เช่น สิทธิผูต้อ้งหา ผูต้อ้งขงั
 ตามกฎบตัรอาเซียน ปฏิญญา และขอ้ตกลงอ่ืนๆ เช่นAEC และปฏิญญาอาเซียนวา่
ดว้ยสิทธิมนุษยชน 

 ขอ้ตกลงแบบทวิภาคีกบัเพื่อนบา้น เช่นขอ้ตกลงเร่ืองการส่งผูร้้ายขา้มแดน
 ขอ้เสนอแนะของกลไกระหวา่งประเทศดา้นสิทธิมนุษยชน
 อ่ืนๆ



กฏบัตรสห็ระชาชาติ
กบั็ฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

 กฎบตัรสหประชาชาติ (๒๔๘๘) รวมทั้ง
มติของคณะมนตรีความมัน่คง เป็น
กฎหมายระหวา่งประเทศ โดยประเทศ
สมาชิกมีพนัธกรณีทางกฎหมายระหวา่ง
ประเทศท่ีตอ้งปฏิบติัตาม เพื่อส่งเสริม
คุม้ครองสิทธิมนุษยชนและสันติภาพของ
โลก 

 ปฎิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน 
(๒๔๙๑) มาตรฐานสากล ขอ้แนะน า เป็น
พนัธกรณีทางศีลธรรมระหวา่งประเทศ



็ฏิญญาสากลและมาตรฐานสห็ระชาชาติ
ด้านสิทธิมนุษยชน



สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน
 สนธิสัญญสิทธิมนุษยชนท่ีไทยเป็นภาคีแลว้ ๗ ฉบบั และลงนามแลว้อีก ๑ ฉบบั

 กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)

 กติการระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม (ICESCR)

 อนุสญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกประติบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)

 อนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเดก็ (ICRC)

 อนุสญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกประติบติัทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ (CERD)

 อนุสญัญาต่อตา้นการทรมาน (CAT)

 อนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิของคนพิการ (CRPD)

 อนุสญัญาวา่ดว้ยการป้องกนับุคคลทุกคนจากการถูกบงัคบัใหห้ายสาบสูญ
(ICCPED) (ลงนามแลว้แต่ยงัไม่ใหส้ตัยาบนั)

 ประเทศไทยตอ้งจดัท ารายงานและถูกตรวจสอบโดยกลไกตามสนธิสัญญา



 สนธิสัญญาหรือข้อตกลงระดับภูมิภาค ASEAN ไดจ้ดัตั้งกลไกสิทธิ
มนุษยชนอาเซียน กลไกส่งเสริมและปกป้องสิทธิเดก็และสตรีอาเซียน และ
ไดมี้ขอ้ตกลงแลว้เช่น ขอ้ตกลงเก่ียวกบัความร่วมมือในการปราบปราม
อาชญากรรมขา้มชาติ เช่นการก่อการร้าย และพนัธทาฃศีลธรรมตาม
ปฏิญญาสิทธิมนุยชนของอาเซียน
บางภูมิภาคเช่นสหภาพยโุรป ไดพ้ฒันาไปถึงขั้นมีสนธิสญัญาสิทธิ
มนุษยชนและจดัตั้งศาลสิทธิมนุษยชน

 ข้อตกลงทวภิาคใีน ASEAN เช่น MOU ระหวา่งไทยกบัประเทศลุ่มแม่น
เร่ืองการต่อตา้นการคา้หญิงและเดก็
เร่ืองแรงงานขา้มชาติกบัประเทศ
เพื่อนบา้น การส่งผูร้้ายขา้มแดน ฯลฯ  



การตรวจสอบและการบังคบั
ให้็ฏิบัติตามพนัธกรณี

ระหว่าง็ระเทศ

 การจดัท ารายงานการปฏิบติัตามสนธิสญัญาตาม
วาระโดยประเทศภาคี และ UP

 การร้องเรียนโดยรัฐภาคีอ่ืนใหต้รวจสอบ
 การร้องเรียนโดยบุคคลท่ีไม่สามารถแสวงหา

ความเป็นธรรมในประเทศของตนไดแ้ลว้ ต่อ
กลไกตามสนธิสญัญา หรือ UN

 การบงัคบัทางการทูต ทางเศรษฐกิจ และทาง
การทหาร เช่นสงครามเกาหลี อฟักานิสถาน

 อ่ืนๆ



เหตุทีรั่ฐไม่ท าหน้าทีส่่งเสริมและ็ก็้องสิทธิมนุษยชน

๑. รัฐไม่เตนมใจ (Unwilling) ท่ีจะส่งเสริมหรือปกป้องสิทธิมนุษยชน 
เช่นผูล้ะเมิดมีอิทธิพลเหนือรัฐ คนท าผดิลอยนวล
๒. รัฐไม่สามารถ (Unable) ท่ีจะส่งเสริมหรือปกป้องสิทธิมนุษยชน 
เช่นเกิดภาวะสงครามกลางเมือง กลุ่มนอกกฎหมาย นอกรัฐ มีอิทธิพล

ในกรณีดงักล่าวกฎหมายและกลไกระหวา่งประเทศจะเขา้มา
แทรกแซงเพื่อบงัคบัใหรั้ฐท าหนา้ท่ี



นัก็ก็้องสิทธิมนุษยชนกบัการตรวจสอบรัฐ
 ประชาชน/สังคมสร้างรัฐใหท้ าหนา้ท่ีในการปกป้องคุม้ครองสิทธิมนุษยชน เพ
 นกัปกป้องสิทธิมนุษยชนมีความรับผดิชอบ/สิทธิ (ปฏิญญานกัปกป้องฯ) ท่ีจะ

ขอ้ ๑ ส่งเสริมและต่อสู ้เพื่อใหเ้กิดการคุม้ครองและตระหนกัถึงสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ทั้งในระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ 

ขอ้ ๕ ติดต่อส่ือสารกบัองคก์รเอกชนหรือองคก์รระหวา่งประเทศ 
ขอ้ ๖ จดัพิมพ ์แจง้ หรือเผยแพร่  ความคิดเห็น ขอ้มูล ความรู้ดา้นสิทธิ
มนุษยชน

ขอ้ ๗ รณรงคใ์หเ้กิดการยอมรับแนวคิดสิทธิมนุษยชน
ขอ้ ๘ มีส่วนร่วมในการก าหนดและวิจารณ์รัฐบาลและนโยบายสาธารณะ
ขอ้ ๙ ร้องเรียนแสวงหาความเป็นธรรม/เยยีวยาเม่ือเกิดการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ฯลฯ



ข้อเสนอต่อนัก็ก็้องสิทธิมนุษยชน
 ตอ้งมีความเช่ือมัน่และมัน่ใจในการท างานวา่มีความชอบธรรม โดยเฉพาะการ

ตรวจสอบรัฐใหท้ าหนา้ท่ีปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
 ตอ้งไม่ติดกรอบรัฐ อธิปไตย ไม่วา่ดา้นกฎหมาย หรือกลไกของรัฐ
 ตอ้งมีความถูกตอ้งแม่นย  าในขอ้เทจ็จริง
 ตอ้งอา้งอิงหลกัสิทธิมนุษยชน ความเป็นธรรม และนิติธรรม 
 อา้งอิงทั้งกฎหมายในประเทศ ไดแ้ก่กฎหมายและรัฐธรรมนูญ กฎระเบียบปฏิบติั

ท่ีชอบธรรม สนธิสญัญาระหวา่งประเทศ หลกั แนวปฏิบติั ขอ้เสนอแนะระหวา่ง
ประเทศและขอ้ท่ีรับขอ้เสนอแนะ ภาระผกูพนัทั้งทางกฎหมายและทางศีลธรรม

 การส่ือสารต่อสงัคม บุคคล องคก์ารและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งฉบัไว ดว้ย
รูปแบบ วิธีการต่างๆ

 ส่ิงทา้ทายคือท าอยา่งไรจึงยนืหลกัสิทธิมนุษยชนโดยผสานกบัสังคมได?้



HUMAN RIGHTS 

AND JUSTICE 

FOR ALL


