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เป้าหมายการเรียนรู้ 
 1. เพ่ือได้มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักสิทธิมนุษยชนสากล 
 2. เพ่ือได้มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักสิทธิมนุษยชนสากลเชื่อมโยงกับการปฏิบัติราชการ 
 3. เพ่ือได้มีความรู้ความเข้าใจแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

วิธีการประเมินผล 
 ท าแบบทดสอบหลังเรียนได้มากกว่า 60% 

เนื้อหารายวิชา 
1. หลักการสิทธิมนุษยชนสากล 
 มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมอาศัยอยู่ร่วมกันมีหน้าที่ มีสิทธิ และมีเสรีภาพ ต้องพ่ึงพาซึ่งกันและกัน              
เพ่ือความอยู่รอดและความเจริญทางสังคม แต่การอยู่ร่วมกันนั้นจ าเป็นต้องมี  กฎ กติกา กฎหมายมาพัฒนา
บรรทัดฐานของการปฏิบัติ ซึ่งเป็นเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมของคนไม่ให้เกิดความขัดแย้งกัน  
 “เสรีภาพ” คือ อิสระที่สามารถท าอะไรก็ได้หรือไม่ท าก็ได้ โดยที่ไม่มีใครมาบงการและต้องไม่ท าให้
คนอ่ืนเดือดร้อน ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น ไม่ขัดต่อหลักศีลธรรม หลักศาสนา และไม่ผิดกับกฎหมายของประเทศบ้านเมือง 
 “สิทธิ” คือ ประโยชน์หรืออ านาจของบุคคลที่รัฐรับรองคุ้มครองให้  
 “หน้าที่” คือ สิ่งที่ต้องท า ตามกฎระเบียบที่บังคับ  
 “สิทธิมนุษยชน” คือ สิทธิธรรมชาติ ติดตัวมาต้ังแต่เกิด  
 1.1 ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นสิทธิติดตัวทุกคนตามธรรมชาติตั้งแต่เกิด 
 1.2 คนทุกคนมีความเสมอภาคและห้ามการเลือกปฏิบัติ ในฐานะท่ีเราเกิดมาเป็นคนนั้น ต้องได้รับ
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นคนรวย คนจน คนพิการ เด็ก หรือผู้สูงอายุ คนป่วยหรือมีสุขภาพดี เป็นต้น 
 1.3 สิทธิมนุษยชนเป็นของคนทุกคน โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ อาชีพ สถานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม สุขภาพ และความคิดเห็นด้านต่าง ๆ  
 1.4 สิทธิมนุษยชนเป็นองค์รวม แยกเป็นส่วน ๆ ไม่ได้ และพ่ึงพิงกัน  
 1.5 การมีส่วนร่วมและการเป็นส่วนหนึ่งของสิทธินั้น  หมายความว่าประชาชนแต่ละคนหรือ              
กลุ่มประชาชน หรือประชาสังคมย่อมมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากสิทธิพลเมือง 
การเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 1.6 ตรวจสอบได้และใช้หลักนิติธรรม  
 
 
 
 



 1.7 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน คือ ข้อตกลงระหว่างประเทศ มีอยู่ด้วยกัน 30 ข้อ 
1) ทุกคนเกิดมาเท่าเทียม 
2) ไม่แบ่งแยก 
3) สิทธิในการมีชีวิต 
4) ไม่ตกเป็นทาส 
5) ไม่ถูกทรมาน 
6) ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย 
7) เท่าเทียมกันตามกฎหมาย 
8) สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย 
9) ไม่ถูกคุมขังโดยพลการ 
10) ได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรม 
11) เป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะตัดสิน 
12) สิทธิความเป็นส่วนตัว 
13) เสรีภาพในการเดินทาง 
14) สิทธิที่จะลี้ภัย 
15) สิทธิที่จะมีสัญชาติ 
16) เสรีภาพในการแต่งงาน   
17) สิทธิในการครอบครองทรัพย์สิน 
18) เสรีภาพในการนับถือศาสนา   
19) เสรีภาพในการแสดงออก 
20) เสรีภาพในการชุมนุมอย่างสันติ 
21) การมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ 
22) การได้รับการดูแลและคุ้มครองจากรัฐ 
23) สิทธิในการท างาน 
24) สิทธิในการพักผ่อน 
25) คุณภาพชีวิตที่ดี 
26) สิทธิในการศึกษา 
27) การมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม 
28) สันติภาพระหว่างประเทศ 
29) เคารพสิทธิผู้อื่น 
30) ไม่มีใครเอาสิทธิเหล่านี้ไปจากเราได้ 

2. ขอบเขตของสิทธิมนุษยชน 
 2.1 สิทธิพลเมือง คือ ความเป็นพลเมือง สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิในการสื่อสาร 
หรือเสรีภาพในการเดินทาง เสรีภาพในการเลือกท่ีอยู่อาศัย 
 2.2 สิทธิทางการเมือง คือ การแสดงความคิดเห็น การแสดงออก เสรีภาพของสื่อและในการชุมนุม 
รวมกลุ่มก าหนดวิถีชีวิตทางการเมือง การเลือกตั้ง การตั้งพรรคการเมือง การมีส่วนร่วมบริการสาธารณะ                
การแสวงหานโยบายที่ดี และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐ 



 2.3 สิทธิทางเศรษฐกิจ คือ สิทธิในการก าหนดทิศทางเศรษฐกิจ การมีงานท า การเลือกงานอย่างเสรี 
ค่าจ้างและการจ้างงานอย่างเป็นธรรมต่อการตั้งสหภาพแรงงาน การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติทุกกลุ่มและทุกชนชั้น 
 2.4 สิทธิทางสังคม คือ การก าหนดวิถีชีวิตทางสังคม การท างาน การสร้างอาชีพ การได้รับ
การศึกษา การมีคู่ครอง ครอบครัวได้รับการดูแลและคุ้มครองจากรัฐ การคุ้มครองมารดาและบุตร 
ประกันสังคม สุขภาพ สวัสดิการสังคม 
 2.5 สิทธิทางวัฒนธรรม คือ การใช้ภาษาท้องถิ่นหรือการสื่อความหมายโดยเสรีภาพ การก าหนด  
วิถีชีวิตทางวัฒนธรรม สิทธิการแต่งกายประจ าถิ่น การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การปกป้องและปฏิบัติ
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

3. การน าหลักสิทธิมนุษยชนมาด าเนินงานในประเทศไทย 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างมากในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง               
คือ "ทาส" ซึ่งเป็นรูปแบบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ชัดเจนที่สุด แม้ว่าประเทศไทยได้เลิกทาสมาเป็นเวลานาน
มากแล้ว แต่ก็ยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรัฐบาลก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้   
เพราะหากไม่ด าเนินการแก้ไขประเทศไทยจะถูกกดดันและเกิดการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะมี
ผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองระหว่างประเทศของไทย ดังนั้น แนวทางที่จะแก้ไขปัญหาโดย              
ใช้กฎหมายบังคับอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถหยุดกระบวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ จึงต้องมีการใช้
กระบวนการทางสังคมเข้ามาช่วยเสริมแรงในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งการสร้างความรู้และความตระหนัก
ของประชาชนในเรื่องจิตส านึกของการละเมิดสิทธิมนุษยชน การรณรงค์ของสื่อต่างๆ ที่จะท าให้การแพร่หลาย
ขององค์ความรู้และสถานการณ์ของการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย การปฏิรูประบบความ
ยุติธรรมในส่วนที่ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการใช้ระบบการลงโทษในสังคมเข้ามาใช้ในสังคมไทย                  
ย่อมจะเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ในที่สุด 

4. บทบาทของเจ้าหน้าที่รัฐ 
 4.1 เคารพสิทธิของประชาชน โดยที่หน่วยงานรัฐไม่เข้าไปแทรกแซง เว้นแต่มีกรณีใดที่หน่วยงาน
รฐัใช้อ านาจเข้าไปแทรกแซง เช่น กรณีทีส่่งผลให้เกิดความไม่สงบต่อบ้านเมือง หรือเกิดอันตรายกับบุคคลกลุ่มอ่ืน 
 4.2 คุ้มครองสิทธิ เพ่ือไม่ให้ประชาชนถูกละเมิด 
 4.3 ท าให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ในรูปแบบของกฎหมาย นโยบายหรือระเบียบต่างๆ ที่ก าหนด
ออกมาปฏิบัติ 

5. ข้อพึงปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐตามหลักการสิทธิมนุษยชน 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักความชอบด้วยกฎหมายตามท่ีกฎหมายให้อ านาจเท่านั้น และ
มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะ และบังคับใช้กฎหมายพิเศษอย่าง
ระมัดระวังให้กระทบเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนน้อยที่สุด เพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมาย  เช่น สถานการณ์      
โควิด-19 ที่ทางรัฐประกาศ พรก.ฉุกเฉิน เพ่ือควบคุมสถานการณ์ ป้องกัน เฝ้าระวังปัญหา  และเยียวยา                 
ผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบ เป็นต้น  
 ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องค านึงถึงการให้บริการสาธารณะ โดยไม่ท าตัวเป็นเจ้านายของ
ประชาชน ไม่เบียดเบียนประชาชน ไม่ประพฤติต่อลูกเมียประชาชน ไม่ดื่มสุราระหว่างปฏิบัติหน้าที่              
ไม่ลุแก่อ านาจ ละเมิดกฎหมาย ไม่ละเลยการช่วยเหลือ ไม่ละเลยคุณธรรม ไม่ละเมิดประเพณี ศาสนา หรือสิ่งที่
ประชาชนเคารพนับถือ และไม่เลือกปฏิบัติต่อเชื้อชาติ เพ่ือไม่เกิดการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 



6. ความเป็นมาของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 กลไกที่รัฐบาลใช้ในการขับเคลื่อนเรื่องสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยนั้นคือ “กลไกแผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ” สืบเนื่องมาจากการประชุมระดับโลก ด้านสิทธิมนุษยชน ( World Conference on 
Human Rights) จัดขึ้นที่กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย เมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยในที่ประชุมได้มีการรับรอง
เอกสารส าคัญด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้แก่ ปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบัติการ      
โดยในข้อ 71 เสนอแนะให้แต่ละรัฐพิจารณาความจ าเป็นในการจัดท าแผนสิทธิมนุษยชน เพ่ือที่จะก าหนด             
วิธีในการปฏิบัติ และให้มีการปรับปรุง ส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศของตน  
 ตั้งแต่นั้นมารัฐบาลไทยได้เห็นความส าคัญในเรื่องนี้และมีการจัดท าแผนสิทธิมนุษยชนมาแล้ว 3 ฉบับ 
โดยในแผนทั้ง 3 ฉบับ ล้วนแต่น าข้อเสนอเรื่อง กลไกจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อห่วงใยในการ
ปฏิบัติงาน เรื่องที่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศ รวมไปถึงข้อมูล ข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงานต่างๆ 
น ามาเป็นเครื่องมือในการก าหนดแผนในการส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครองสิทธิของประชาชน และยกร่างขึ้นมา
เป็นแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ น าเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบในการประกาศใช้ต่างๆ                
ดังนั้น เพ่ือความต่อเนื่องในการพัฒนาการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย กระทรวงยุติธรรม
โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดท าแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4         
(พ.ศ. 2562 - 2565) เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ฉบับที่ 4 ของประเทศไทยต่อไป 

7. สาระส าคัญของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 
 7.1 แผนสิทธิมนุษยชนรายด้าน 10 ด้าน ได้แก่ 
  1) ด้านสาธารณสุข 
  2) ด้านการศึกษา 
  3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  4) ด้านที่อยู่อาศัย 
  5) ด้านขนส่ง 
  6) ด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ 
  7) ด้านการเมืองการปกครองและความมั่นคง 
  8) ด้านสิทธิชุมชน วัฒนธรรมและศาสนา 
  9) ด้านข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  10) ด้านกระบวนการยุติธรรม 
 7.2 แผนสิทธิมนุษยชนรายกลุ่ม 12 กลุ่ม ได้แก่ 
  1) กลุ่มเด็กและเยาวชน 
  2) กลุ่มผู้สูงอายุ 
  3) กลุ่มสตรี 
  4) กลุ่มผู้พิการ 
  5) กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มแรงงาน 
  6) กลุ่มผู้ป่วย (กลุ่มผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วย/กลุ่มผู้เสพยา) 
  7) กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ไร้รัฐและผู้แสวงหาที่พักพิง 
  8) กลุ่มความหลากหลายทางเพศ 
  9) กลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 



  10) กลุ่มผู้ต้องขัง (ผู้ถูกกล่าวหา/ผู้ต้องหา/นักโทษเด็ดขาด) 
  11) กลุ่มผู้พ้นโทษ 
  12) กลุ่มผู้เสียหาย/ผู้ตกเป็นเหยื่อ (เหยื่ออาชญากรรม เหยื่อค้ามนุษย์ เหยื่อที่ถูกละเมิด) 

8. การน าแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 สู่การปฏิบัติ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในเรื่องของการขับเคลื่อน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผน
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย โดยมีคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1) คณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือ ด้านสิทธิมนุษยชนและขับเคลื่อนแผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 
  2) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
  3) คณะอนุกรรมการติดตาม พิจารณา และคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน 
  4) คณะอนุกรรมการประสานการด าเนินงาน ตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
 หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนแล้ว กระทรวงทุกกระทรวงที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ขับเคลื่อนงานจะเข้ามามีบทบาทส าคัญในแผน โดยกระทรวงของตนมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับด้านใดหรือกลุ่มใด   
จะส่งให้กับกรมภายใต้สังกัดที่เกี่ยวข้องกับแผนสิทธิมนุษยชนนั้น เพ่ือเป็นตัวชี้วัดในความส าเร็จ แต่ละกรม            
จะส่งผ่านไประดับจังหวัด ไปส่วนราชการในภูมิภาค ตามล าดับ   
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