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หวัข้อ หวัข้อ ““สิทธิในชีวิตและร่างกาย สิทธิในความเช่ือ การพดู สิทธิในชีวิตและร่างกาย สิทธิในความเช่ือ การพดู 

1

ูู
และการแสดงความคิดเหน็  และเสรีภาพในการชมุนุมและการแสดงความคิดเหน็  และเสรีภาพในการชมุนุม””

สิทธิในชีวิตสิทธิในชีวิต

2

และร่างกาย และร่างกาย 

หมายความว่า มนุษยทุ์กคนไม่ว่าจะชั่วหรือดี มีสิทธิท่ีจะมี

ชีวิตอยู่ในโลก มีสิทธิในร่างกายและดํารงร่างกายของตนตาม

ธรรมชาติ สิทธิท่ีจะมีชีวิต และสิทธิในร่างกายเป็นพื้ นฐานของ

สิทธิมนษยชนประการอ่ืน ๆ 

สิทธิในชีวิตและร่างกาย สิทธิในชีวิตและร่างกาย 

3

ุ ๆ

ผูใ้ดมาจบั ขงั บงัคบั ทรมาน ทํารา้ย ฆ่า หรือการกระทํา

ใหชี้วิตของคนใดคนหน่ึงส้ินไป ย่อมเป็นการละเมิดสิทธิในชีวิต

และร่างกายของคนเรา 

ทั้งน้ี รฐัและสงัคมจะตอ้งเคารพในชีวิตและค้ําประกนั

สิทธิประการน้ี
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มาตรา 32 บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550
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11

รูปแบบการละเมิดสิทธิดา้นร่างกายและชีวิต

การทาํร้ายร่างกายผู้อื่ น / ผู้ต้องหา

การทาํแท้ง

การอุ้มฆ่า เช่น กรณคีรอบครัวศรีธนขนัธ์

12

การฆ่าตัดตอน เช่น กรณนีโยบายการปราบปรามยาเสพติด

การวิสามัญฆาตกรรม ในกรณเีป็นการกระทาํเกนิกว่าเหตุ

อื่ น ๆ 
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เสรีภาพในการแสดงเสรีภาพในการแสดง

ความคิดเห็นของความคิดเห็นของ

13

ความคดเหนของความคดเหนของ

บุคคลละส่ือมวลชนบุคคลละส่ือมวลชน

สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลละส่ือมวลชนสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลละส่ือมวลชน

มนุษยเ์ป็นสตัวท่ี์คิดได ้ มีสติปัญญา อารมณ ์ ความรูสึ้ก 

และมี “ปาก” ไวเ้พื่อการพูด แสดงความคิดเห็น ความตอ้งการ 

และความเห็น 

อนัเป็นกระบวนการธรรมชาติ และเป็นความจําเป็น เพื่อ

ไ ไ

14

บอกใหรู้ว่้า คิดอย่างไร ตอ้งการอะไร  

ส่ิงเหล่าน้ีมีผลกระทบทั้งในระดบัปัจเจกบุคคล และชมุชน

ดงันั้น มนุษยจึ์งตอ้งการสิทธิในการคิด การพูด การเขียน หรือ

การแสดงออก ทั้งท่ีเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย เสรีภาพดา้นน้ีติดตวั

มนุษยม์าตั้งแต่เกิด ยกเวน้การพูดนั้นเป็นการพูดหม่ิน ดูถูก หรือ

ทําใหเ้กิดความเสียหาย

มาตรา  45 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การ

เขียน การพิมพ ์การโฆษณา และการส่ือความหมายโดยวิธีอ่ืน

การจํากดัเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทํามิได ้เวน้แต่โดยอาศยั

อาศยัอํานาจตามบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะเพ่ือรกัษาความมัน่คงของรฐั 

เพ่ือคม้ครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเส่ียง สิทธิในครอบครวัหรือความ

15

เพอคุมครองสทธ เสรภาพ เกยรตยศ ชอเสยง สทธในครอบครวหรอความ

เป็นอยู่ของบุคคลอ่ืน เพ่ือรกัษาความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดีของ

ประชาชน หรือเพ่ือป้องกนัหรือระงบัความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพ

ของประชาชน 

การสัง่ปิดกิจการหนงัสือพิมพห์รือส่ือมวลชนอ่ืน เพ่ือลิดรอน

เสรีภาพตามมาตรานี้  จะกระทํามิได้
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การหา้มหนงัสือพิมพห์รือส่ือมวลชนอ่ืนเสนอข่าวสารหรือแสดง

ความคิดเห็นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือการแทรกแซงดว้ยวิธีการใด ๆ เพ่ือ

ลิดรอนเสรีภาพตามมาตราน้ี จะกระทํามิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอํานาจตาม

บทบญัญติัแห่งกฎหมายซ่ึงไดต้ราข้ึนตามวรรคสอง

การให้นาํข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ ตรวจก่อนนาํไปโฆษณาใน

มาตรา  45  (ต่อ) 

16

หนังสอืพิมพ์หรือสื่ อมวลชนอื่ น จะกระทาํมิได้ เว้นแต่จะกระทาํในระหว่างที่

ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม แต่ทั้งน้ี จะต้องกระทาํโดยอาศยัตามบัญญัติแห่ง

กฎหมายซ่ึงได้ตราขึ้นตามวรรคสอง

เจ้าของกจิการหนังสอืพิมพ์หรือสื่ อมวลชนอื่ นต้องเป็นบุคคลสญัชาติ

ไทย 

การให้เงินหรือทรัพย์สนิอื่ นเพ่ืออุดหนุนกจิการหนังสอืพิมพ์หรือ

สื่ อมวลชนของเอกชน รัฐจะกระทาํมิได้

มาตรา  46 พนกังานหรือลูกจา้งของเอกชนท่ีประกอบกิจการหนงัสือพิมพ ์

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน ์หรือส่ือมวลชนอ่ืน ย่อมมีเสรีภาพในการ

เสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นภายใตข้อ้จํากดัตามรฐัธรรมนูญ โดยไม่

ตกอยู่ภายใตอ้าณติัของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวิสาหกิจ หรือ

เจา้ของกิจการนั้น แต่ตอ้งไม่ขดัต่อจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ และ

17

มีสิทธิจดัตั้งองคก์รเพ่ือปกป้องสิทธิ เสรีภาพและความเป็นธรรม รวมทั้งมี

กลไกควบคุมกนัเองขององคก์รวิชาชีพ

ขา้ราชการ พนกังาน หรือลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของ

รฐั หรือรฐัวิสาหกิจ ในกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทศัน ์หรือ

ส่ือมวลชนอ่ืน ย่อมมีเสรีภาพเช่นเดียวกบัพนกังานหรือลูกจา้งของเอกชน

ตามวรรคหน่ึง

มาตรา  46 (ต่อ)

การกระทําใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มของผูดํ้ารง

ตําแหน่งทางการเมือง เจา้หนา้ท่ีของรฐั หรือเจา้ของกิจการ อนัเป็นการ

ขดัขวางหรือแทรกแซงการเสนอข่าวหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็น

สาธารณะของบุคคลตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ใหถ้อืว่าเป็นการจงใชใ้ช้

18

ุ

อํานาจหนา้ท่ีโดยมิชอบและไม่มีผลบงัคบัใช ้เวน้แต่เป็นการกระทําเพ่ือให้

เป็นไปตามกฎหมายหรือจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ
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มาตรา  47 คล่ืนความถี่ ท่ีใชใ้นการส่งวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทศัน ์และ

โทรคมนาคม เป็นทรพัยากรส่ือสารของชาติ เพ่ือประโยชนส์าธารณะ

ใหมี้องคก์รของรฐัท่ีเป็นอิสระองคก์รหนึ่ งทําหนา้ท่ีจดัสรรคล่ืน

ความถึ่ตามวรรคหน่ึง และกํากบัการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

โ ั ์ โ ั้ ี้ ี่ ั ั

19

วิทยุโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคม ทงันี ตามทีกฎหมายบญัญติั

การดําเนินการตามวรรคสองตอ้งคํานึงถงึประโยชนสู์งสุดของ

ประชาชนในระดบัชาติและระดบัทอ้งถิ่น ทั้งในดา้นการศึกษา วฒันธรรม 

ความมัน่คงของรรัฐ ประโยชนส์าธารณะอ่ืน และการแข่งขนัโดยเสรีอย่าง

เป็นธรรม รวมทั้งตอ้งจดัใหภ้าคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินการ

ส่ือมวลชนสาธารณะ  

มาตรา  47 (ต่อ)

การกํากบัการประกอบกิจการตามวรรคสองตอ้งมีมาตรการ เพ่ือ

ป้องกนัมิใหมี้การควบรวม การครอบสิทธิขา้มส่ือ หรือการครอบงํา 

ระหว่างส่ือมวลชนดว้ยกนัเอง หรือโดยบุคคลอ่ืนใด ซ่ึงจะมีผลเป็นการ

ั ี ใ ั ้ ้ ื ั้ ไ ้ ั ้

20

ขดัขวางเสรีภาพในการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารหรือปิดกนัการไดร้บัขอ้มูล

ข่าวสารท่ีหลากหลายของประชาชน  

มาตรา  48 ผูดํ้ารงตําแหน่งทางการเมืองจะเป็นเจา้ของกิจการหรือถอืหุน้

ในกิจการหนงัสือพิมพ ์วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน ์หรือโทรคมนาคม 

มิได ้ไม่ว่าในนามของตนเองหรือใหผู้อ่ื้นเป็นเจา้ของกิจการหรือถอืหุน้แทน 

หรือจะดําเนินการโดยวิธีการอ่ืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม ท่ีสามารถ

21

บริหารกิจการดงักล่าวไดใ้นทํานองเดียวกบักากรเป็นเจา้ของกิจการหรือถอื

หุน้ในกิจการดงักล่าว 



6/22/2009

8

รูปแบบการละเมิดเสรีภาพ

การแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่ อมวลชน

•การให้ข้อมูลที่ เกนิความเป็นจริงด้วยคาํพูดหรือการแสดงความ
คิดเหน็ที่ ก่อความเสยีหายแก่บุคคลคนอื่ น เช่น หมอกฤษ คอนเฟิร์ม

•การแทรกแซงสื่ อของรัฐบาล 

22

•การใช้สื่ อของรัฐเป็นกระบอกเสยีงเพ่ือพรรคการเมืองของตนเอง 
•การสั่งปิดกจิการสื่ อ 

•การห้ามแสดงความคิดเหน็ต่อสาธารณะ
•การด่าทอ ให้ร้าย ผ่านสื่ ออเิลค็ทรอนิกส์

•การส่งคลิป ฯลฯ

เสรีภาพในการชมุนุมเสรีภาพในการชมุนุม

23

และการสมาคมและการสมาคม

เสรีภาพในการชมุนุมเป็นสิทธิทางการเมือง การ

ชมุนุมเป็นรูปแบบหน่ึงในการรวมพลงัเพื่อแสดงออก

ถงึปัญหา แสดงความคิดเห็นใหผู้ป้กครองรบัรูแ้ละ

ไ้ ปั ี่ ํ ั ป ส ่

24

แกไขปญหาทบุคคลกาลงประสบอยู

ทั้งน้ี ผูช้มุนุมจะตอ้งชมุนุมดว้ยความสงบ 

เป็นไปดว้ยเหตุผล และไม่กระทบต่อสิทธิของบุคคล

อ่ืน
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เสรีภาพในการชมุนุมและการสมาคมเสรีภาพในการชมุนุมและการสมาคม

มาตรา  63 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและ
ปราศจากอาวุธ

การจาํกดัเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทาํมิได้ เว้นแต่โดย

ศั ํ ั ั ิ ่  ใ ี ช

25

อาศยอานาจตามบทบญญตแหงกฎหมาย เฉพาะในกรณการชุมนุม

สาธารณะ และเพ่ือคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่ จะใช้ที่

สาธารณะ หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่

ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือในระหว่างเวลาที่ มีประกาศ

สถานการณฉุ์กเฉินหรือประกาศใช้กฎอยัการศึก

เสรีภาพในการชมุนุมและการสมาคม เสรีภาพในการชมุนุมและการสมาคม ((ต่อต่อ))

มาตรา  64 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกนัเป็นสมาคม สหภาพ 

สหพันธ ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน องค์การพัฒนา

เอกชน หรือหมู่คณะขึ้น 

การจาํกดัเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทาํมิได้ เว้นแต่โดย

26

อาศัยอาํนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุม

สาธารณะ และเพ่ือคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่ จะใช้ที่

สาธารณะ หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่

ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือในระหว่างเวลาที่ มีประกาศ

สถานการณฉุ์กเฉินหรือประกาศใช้กฎอยัการศึก

เสรีภาพในการชมุนุมและการสมาคม เสรีภาพในการชมุนุมและการสมาคม ((ต่อต่อ))

มาตรา  65 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวบรวมกนัจัดตั้งพรรค
การเมืองเพ่ือสร้างเจตนารมณท์างการเมืองของประชาชนและเพ่ือ

ดาํเนินกจิกรรมในทางการเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณน้ั์นตาม

วิถทีางการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรง

่ ้

27

เป็นประมุขตามที่ บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญน้ี 

การจัดองค์การภายใน การดาํเนินกจิการ และข้อบังคับของ

พรรคการเมือง ต้องสอดคล้องกบัหลักการพ้ืนฐานแห่งการปกครอง

ระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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เสรีภาพในการชมุนุมและการสมาคม เสรีภาพในการชมุนุมและการสมาคม ((ต่อต่อ))

มาตรา  65  (ต่อ)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซ่ึงเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง 

กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรคการเมืองตามจาํนวนที่ กาํหนดใน

พระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ซ่ึงเหน็ว่ามตหิรือ

ข้อบงัคับในเร่ืองใดของพรรคการเมืองที่ ตนเป็นสมาชิกอย่น้ัน จะขัดต่อสถานะและ

28

ขอบงคบในเรองใดของพรรคการเมองทตนเปนสมาชกอยูนน จะขดตอสถานะและ

การปฏบิัตหิน้าที่ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญน้ี หรือขัดหรือแย้ง

กบัหลักการพ้ืนฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข มีสทิธร้ิองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจาณาวินิจฉัย

ในกรณทีี่ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามตหิรือข้อบังคบัดงักล่าวขัดหรือแย้ง

กบัหลักการพ้ืนฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข ให้มตหิรือข้อบงัคับน้ันเป็นอนัยกเลิกไป

รูปแบบการละเมิด

เสรีภาพในการชมุนุมและการสมาคม

การห้ามการชุมนุม

การห้ามการจัดตั้งองค์กรต่าง ๆ

การห้ามการจัดกจิกรรมต่าง ๆ

29

ทั้งน้ี การชุมนุทและการสมาคมต้องอยู่ภายใตกรอบของกฎหมาย

และความสงบเรียบร้อย 

เสรีภาพในการถอืศาสนา

มาตราที่  37 บุคคลยอ่มมีเสรีภาพบริบูรณใ์นการถอืศาสนา นิกาย

ของศาสนา หรือลัทธนิิยมในทางศาสนา และย่อมมีเสรีภาพในการ

ปฏบัิติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏบัิติพิธกีรรมตามความ

เช่ือของตน เมือ่ไม่เป็นปฏปัิกษ์ต่อหน้าที่ ของพลเมืองและไม่เป็นการ

ั ่ ี ้ ื ี ั ี ป

30

ขดัต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน

ในการใช้เสรีภาพตามวรรคหน่ึง บุคคลย่อมได้รับความ

คุ้มครองมิให้รัฐกระทาํการใด ๆ อนัเป็นการรอนสทิธหิรือเสยี

ประโยชน์อนัควรมคีวรได้ เพราะเหตุที่ ถอืศาสนา นิกายของศาสนา 

ลัทธนิิยมในทางศาสนา หรือปฏบัิติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือ

ปฏบัิติพิธกีรรมตามความเช่ือถอื แตกต่างจากบุคคลอื่ น
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สรุปท้ายบทเรียน

31

The EndThe End
32

The EndThe End


