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กระบวนวชิา
สทิธ ิเสรภีาพ และความม ัน่คงของมนษุย ์

(IL 1610)

สทิธสิตรี / สทิธิเด็ก / สทิธผูิพ้กิาร / สทิธิผูสู้งอาย ุ/ 

สทิธผูิไ้รท้ี่ อยู่อาศยั /

ิ ิ ี่ ี

บรรยายโดย

อาจารยอ์าทติย ์วงศอ์ทติกิลุ
วทิยาลยันานาชาตภิมูภิาคลุม่นํา้โขง 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย

สทิธบิคุคลทีมีความหลากหลายทางเพศ /

สทิธชิมุชน

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 

มาตรา 30  บคุคลย่อมเสมอกนัในกฎหมายและไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายเท่า

เทียมกนั

ชายและหญิงมีสทิธิเท่าเทียมกนั

การเลอืกปฏบิตัิโดยไม่เป็นธรรมต่อบคุคลเพราะเหตแุหง่ความแตกต่างใน

ื่ ิ่ ํ ิ  ช้ื ช ิ  ศ  ิ  ส ื ส  เรองถนกาเนด เชอชาต ภาษา เพศ อาย ุความพการ สภาพทางกายหรอสุขภาพ 

สถานะของบคุคล ฐานะทางเศรษฐกจิหรอืสงัคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม 

หรอืความคิดเหน็ทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อบทบญัญตัิแหง่รฐัธรรมนูญจะกระทาํมิได ้

มาตรการที่ รฐักาํหนดข้ึนเพื่อขจดัอปุสรรคหรอืสง่เสรมิใหบ้คุคลสามารถใช้

สทิธิและเสรภีาพไดเ้ช่นเดียวกบับคุคลอื่นย่อมไม่ถอืเป็นเลอืกปฏบิตัิโดยไม่เป็นธรรม

ตามวรรคสาม

มาตรา 40 บคุคลย่อมมีสทิธิในกระบวนการยุติธรรม  

(6) เด็ก เยาวชน สตร ีผูสู้งอายุ หรอืผูพ้กิารหรอืทพุพลภาพ ย่อมมีสทิธิ

ไดร้บัความคุม้ครองในการดําเนินกระบวนพจิารณาคดีอย่างเหมาะสม และย่อมมีสทิธิ

ไดร้บัการปฏบิตัิที่ เหมาะสมในคดีที่ เกี่ ยวกบัความรุนแรงทางเพศ

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 

มาตรา 49 วรรค 2
ผูย้ากไร ้ผูพ้กิารหรอืทพุพลภาพ หรอืผูอ้ยู่ในสภาวะยากลาํบาก ตอ้งไดร้บั

สทิธิตามวรรคหน่ึง (สทิธิเสมอกนัในการรบัการศึกษา) และการสนับสนุนจากรฐั

เพื่อใหไ้ดร้บัการศึกษาโดยทดัเทยีมกบับคุคลอื่น
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มาตรา 52  เด็กและเยาวชน มีสทิธิในการอยู่รอดและไดร้บัการพฒันาดา้นรา่งกาย 

จติใจ และสตปิญัญา ตามศกัยภาพในสภาพแวดลอ้มที่ เหมาะสม โดยคาํนึงถงึการมี

สว่นรว่มของเด็กและเยาวชนเป็นสาํคญั

  เด็ก เยาวชน สตร ีและบคุคลในครอบครวั มีสทิธิไดร้บัความคุม้ครองจากรฐั 

ใหป้ราศจากการใชค้วามรนแรงและการปฏบิตัิอนัไม่เป็นธรรม ทัง้มีสทิธิไดร้บัการ

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 

ใหปราศจากการใชความรุนแรงและการปฏบตอนไมเปนธรรม ทงมสทธไดรบการ

บาํบดัฟ้ืนฟใูนกรณีมีเหตดุงักลา่ว

การแทรกแซงและการจาํกดัสทิธิของเด็ก เยาวชน และบคุคลในครอบครวั 

จะกระทาํมิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญตัิแหง่กฎหมาย เฉพาะเพื่อสงวน

และรกัษาไวซ่ึ้งสถานะของครอบครวัหรอืประโยชน์สูงสุดของบคุคลน้ัน

เด็กและเยาวชนซ่ึงไม่มีผูดู้แลมีสทิธิไดร้บัการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมที่

เหมาะสมจากรฐั

มาตรา 53 บคุคลซ่ึงมีอายุเกนิหกสบิปีบรบูิรณ์และไม่มีรายไดเ้พยีงพอแกก่ารยงัชีพ มี

สทิธิไดร้บัสวสัดิการ สิ่ งอาํนวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะอย่างสมศกัด์ิศร ีและ

ความช่วยเหลอืที่ เหมาะสมจากรฐั

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 

มาตรา 54 บคุคลซ่ึงพกิารหรอืทพุพลภาพ มีสทิธิเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์จากสวสัดิการ 

สิ่ งอาํนวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะ และความช่วยเหลอืที่ เหมาะสมจากรฐั

มาตรา 55 บคุคลซ่ึงไรท้ี่ อยู่อาศยัและไม่มีรายไดเ้พยีงพอแกก่ารยงัชีพ ย่อมมีสทิธิ

ไดร้บัความช่วยเหลอืที่ เหมาะสมจากรฐั

สทิธสิตรี

อนุสญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลือกประติบติัต่อสตรีใน

ทุกรูปแบบ 

Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women - CEDAW

ประเทศไทยไดล้งนามรบัรองอนุสญัญาฉบบันี้ ดว้ย
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สาระสําคญัโดยรวมของ CEDAW 

คือ การขจดัการเลือกประติบติัต่อสตรี

ั้ ั ี

สทิธสิตร ี(ต่อ)

ทุกรูปแบบ รวมทงัการประกนัว่าสตรีและ

บุรุษมีสิทธิท่ีจะไดร้บัการประติบติัและดูแล

จากรฐัอย่างเสมอภาคกนั

การเลือกปฏบัิติต่อสตรี (discrimination against

women) หมายถงึ การแบ่งแยก การกดีกนั หรือการ

จาํกดัใด ๆ เพราะเหตุแห่งเพศ ซ่ึงมีผลหรือความมุ่ง

ประสงค์ที่ จะทาํลาย หรือทาํให้เสื่ อมเสยี การยอมรับ

การได้อปโภคหรือใช้สทิธโิดยสตรี โดยไม่คาํนึงถงึการไดอปุโภคหรอใชสทธโดยสตร โดยไมคานงถง

สถานภาพด้านการสมรส บนพ้ืนฐานของความเสมอ

ภาคของบุรุษและสตรี ของสทิธมินุษยชนและเสรีภาพ

ขั้นพ้ืนฐานในด้านการเมือง เศรษฐกจิ สงัคม วัฒนธรรม

พลเมือง หรือด้านอื่ น ๆ

อนุสญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลือกประติบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ

แบ่งเป็น 5 ส่วน  

ตอนท่ี 1 กล่าวถงึ

พนัธกรณีของรฐัภาคี (การประณาม ติดตาม

นโยบาย มาตรการท่ีรฐัภาคีตอ้งดําเนินการเพื่อสนบัสนุนฐ ุ

ความกา้วหนา้ของสตรี มาตรการเร่งด่วนชั่วคราวเพื่อสรา้ง

ความเท่าเทียมกนัระหว่างบุรุษและสตรีอย่างแทจ้ริง การ

ปรบัรูปแบบทางสงัคมและวฒันธรรมเพื่อเอ้ือต่อการขจดั

การเลือกประติบติัต่อสตรีและ การปราบปรามการลกัลอบ

คา้ และแสวงหาประโยชนท์างเพศจากสตรี
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อนุสญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลือกประติบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ (ต่อ)  

ตอนท่ี 2 กล่าวถงึ

ความเท่าเทียมกนัระหว่างบุรุษและสตรีในดา้น

การเมืองและการดํารงชีวิต (public life) ทั้งใน

ระดบัประเทศและระหว่างประเทศ เช่น สิทธิในการร ดบปร เทศแล ร หวางปร เทศ เชน สทธในการ

เลือกตั้ง การสนบัสนุนใหดํ้ารงตําแหน่งท่ีสําคญั ความเท่า

เทียมกนัในกฎหมายว่าดว้ยสญัชาติ และการศึกษา

อนุสญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลือกประติบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ (ต่อ)  

ตอนท่ี 3 กล่าวถงึ

สตรีจะตอ้งไดร้บัการดูแลทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การ

ไดร้บัโอกาสท่ีเท่าเทียมในการจา้งงานและสิทธิดา้นแรงงาน 

การป้องกนัความรุนแรงต่อสตรีในสถานท่ีทํางาน ความเท่าุ

เทียมกนัในการเขา้ถงึบริการสุขภาพ โดยเฉพาะสตรีมี

ครรภแ์ละหลงัคลอดบุตร 

รฐัภาคีจะประกนัความเป็นอิสระของสตรีดา้นการเงินและ

ความมัน่คงทางสงัคม การใหค้วามสําคญัแก่สตรีในชนบท

ทัง่ในดา้นแรงงานและความเป็นอยู่

อนุสญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลือกประติบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ (ต่อ)  

ตอนท่ี 4 กล่าวถงึ

ความเท่าเทียมกนัของบุรุษและสตรีในดา้นกฎหมาย 

โดยเฉพาะกฎหมายแพ่ง และกฎหมายครอบครวั ซ่ึงเป็น

การประกนัความเท่าเทียมในชีวิตส่วนบุคคล
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อนุสญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลือกประติบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ (ต่อ)  

ตอนท่ี 5 กล่าวถงึ

•  การจดัตั้งคณะกรรมการขจดัการเลือกประติบติัต่อสตรี
ในทุกรูปแบบ ุ ู

•  พนัธกรณีในการจดัทํารายงานของรฐัภาคี 

•  การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
•  การมีส่วนร่วมของทบวงชํานญัพิเศษท่ีเก่ียวขอ้ง

รูปแบบการละเมิดสทิธสิตรี

• การคา้ประเวณี

•  การขม่ขนื กระทาํชาํเรา

•  ความแตกต่างดา้นเพศ

•  ฐานะทางดา้นสงัคม เศรษฐกจิ 

•  แบ่งแยกการทาํงาน

•  การใชแ้รงงาน

•  ความรุนแรงในครอบครวั

•  มายาคตทิางเพศ ความงาม

• ทอ้งนอกสมรส

•  การเป็นอนุภรรยา

เด็ก หมายถงึ มนษยท์กคนที่ อายตํ่ากว่าสบิแปดปี 

อนุสญัญาว่าดว้ยสทิธิเด็ก 

(Convention on the Rights of the Child  - CRC)

สทิธเิด็ก

เดก หมายถง มนุษยทกุคนทอายตุากวาสบแปดป 

เวน้แต่จะบรรลนิุติภาวะกอ่นหนา้นัน้ตามกฎหมายที่ ใช้

บงัคบัแกเ่ด็กนัน้

ประเทศไทยไดล้งนามรบัรองอนุสญัญาฉบบันี้ ดว้ย



7/15/2009

6

อนุสญัญาว่าดว้ยสทิธิเด็ก 

(Convention on the Rights of the Child  - CRC)

เนน้หลกัพื้นฐาน 4 ประการ

สทิธเิด็ก

1. การหา้มเลอืกประติบตัิต่อเด็ก (สทิธิที่ จะมีสญัชาติ)

2. การทาํหรอืการดําเนินการทัง้หลายตอ้งคาํนึงถงึประโยชน์สูงสดุของเด็dเป็นอนัดบั
แรก

3. สทิธิในการมีชีวิต การอยู่รอด และการพฒันาทางดา้นจติใจ อารมณ์ สงัคม

4. สทิธิในการแสดงความคิดเหน็ของเด็ก และการใหค้วามสาํคญักบัความคิดเหลา่น้ัน

รูปแบบการละเมิดสทิธเิด็ก

•การใช้แรงงาน
•การทารณุกรรม โดย พ่อ แม่ ผูป้กครอง ผูอ้ปุการะ คร ูตวัเดก็เอง 
•ลกัพาตวั
•การค้ามนุษย ์

้•ล่วงลํา้ทางเพศ โดย พ่อ แม่ ผูป้กครอง ผูอ้ปุการะ คร ูตวัเดก็เอง 
•การศึกษา ติดตามพ่อแม่ 
•ไม่ได้รบัความเป็นธรรมด้านสาธารณสขุเน่ืองความยากจน หรือไร้
ผูป้กครอง ไร้สญัชาติ

หน่วยงาน/องคก์รทาํหนา้ที่ดา้นสทิธดิา้นเดก็

•  คณะอนุกรรมการดา้นเด็ก : ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก จดัตั้งโดย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

•  สํานกังานส่งเสริมและประสานงานเยาวชน

•  คณะกรรมการศูนยพิ์ทกัษสิ์ทธิเด็กและครอบครวั

•  กระทรวงศึกษาธิการ

•  มูลนิธิเด็ก

•  มูลนิธิสรา้งสรรคเ์ด็ก

•  UN
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สทิธผูิพ้กิาร

ปญัหา

•  การศึกษา

•  สาธารณสขุ

•  การเดินทาง ยานพาหนะ การขนสง่

สาธารณะ

แนวทางการแกป้ญัหา

• ดา้นกฎหมาย (ปรบัปรุง เปิดโอกาส ใหส้ทิธ)ิ

• ดา้นเจตคต ิ(ใหเ้ลง็เหน็ถงึความสามารถของ

คนพกิาร ศกัยภาพ และการพฒันาตนเอง)

• ดา้นการศึกษา (จดับรกิารการศึกษาที่สาธารณะ

•  สวนสาธารณะ

•  การเดินเทา้

•  การข้ึนทะเบยีนคนพกิาร (บตัรประจาํตวัคน

พกิาร)

•  เจตคตขิองครอบครวัและสงัคม (ภาระ

ครอบครวั ภาระสงัคม)

 ดานการศกษา (จดบรการการศกษาท

หลากหลายรูปแบบ)

• ดา้นอาชีพ (สง่เสรมิใหส้ามารถมีอาชีพดว้ย

ตนเอง) 

• ดา้นสิ่งอาํนวยความสะดวกสาธารณะ 

(จดัเตรยีมไวเ้พื่อบรกิารคนพกิาร)

• ดา้นกองทนุ (เพื่อใหก้ารช่วยเหลอืดา้น

เงนิทนุการประกอบอาชีพ)

สทิธชิมุชน

มาตรา 66 บุคคลซ่ึงรวมกนัเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่ น หรือชุมชนท้องถิ่ น

ดั้งเดิม ย่อมมีสทิธอินุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภมิูปัญญาท้องถิ่ น 

ศิลปวัฒนธรรมอนัดีของท้องถิ่ นและของชาต ิและมีส่วนร่วมในการจัดการ 

การบาํรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม 

้ ่รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและย่ังยืน

มาตรา 67 สทิธขิองบุคคลที่ จะมีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ 

บาํรุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ และในการคุ้มครองส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม เพ่ือให้ดาํรงชีพ

อยู่ได้อย่างปกติและต่อเน่ืองในสิ่ งแวดล้อมที่ จะไม่ก่อให้เกดิอนัตรายต่อสขุอนามัย 

สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม

การดาํเนินโครงการหรือกจิกรรมที่ อาจก่อให้เกดิผลกระทบต่อชุมชนอย่าง

ั้ ้ ิ่ ้  ั ิ  ํรุนแรงทงัทางด้านคุณภาพสงิแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ จะกระทาํ

มิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษา และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อมและสุขภาพ

ของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเหน็ของประชาชน

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอสิระซ่ึงประกอบด้วยผู้แทน

องค์การเอกชนด้านสิ่ งแวดล้อมและสขุภาพ และผู้แทนสถาบนัอดุมศึกษา ที่ จัดการ

การศึกษาด้านสิ่ งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสขุภาพ ให้ความเหน็

ประกอบก่อนมีการดาํเนินการดังกล่าว 
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มาตรา 67 (ต่อ)

สทิธขิองชุมชนที่ จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกจิ ราชการส่วนท้องถิ่ น หรือองค์การอื่ นของรัฐที่ เป็นนิติ

บุคคล เพ่ือให้ปฏบัิติหน้าที่ ตามบทบัญญัติน้ี ย่อมได้รับความ

คุ้มครอง


