
 
 

จัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ผ่านโปรแกรม Web Conference แอปพลิเคชั่น Cisco Webex Meetings 

 
สิทธิ  เสรีภาพ หน้าที่ สิทธิมนุษยชน คืออะไร และมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปสาระความรูโ้ครงการฝึกอบรม หลักสูตร ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน 
สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ รุ่นที่ 1 

ระหว่างวันที่ 30 พฤศจกิายน – 1 ธันวาคม 2564  
 

หน้าที่ 
เป็นการกระทำหรือกิจ หรือสิ่งที่ต้องทำ/ปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งอาจเป็น
หน้าที่ทางกฎหมาย/ศีลธรรม เช่น พ่อ แม่ต้องเลี้ยงดูลูก 

สิทธิ ประโยชน์ หรือ อำนาจของบุคคล ที่รัฐรับรองและคุ้มครองให้ การใช้สิทธิฯ ต้องไม่เป็น
อันตรายต่อความมั่นคงฯ ความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดี  ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 

เสรีภาพ 
ความมีอิสระ ที่จะกระทำ หรือ ไม่กระทำ อะไรก็ได้ โดยไม่มีใครมาบงการหรือ
บังคับ (แต่ต้องไม่ผิดกฎหมาย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และไม่ผิดศีลธรรม ) 
การที่กฎหมายรับรองเสรีภาพให้บุคคล ย่อมเกิดหน้าที่แก่บุคคลอื่นที่ต้องเคารพ
เสรีภาพของบุคคลด้วย 
 

สิทธิมนุษยชน 
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิตามธรรมชาติ เป็นสากล ติดตัวมาตั้งแต่เกิด 
เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ถ่ายโอนไม่ได้ มีส่วนร่วม ตรวจสอบได้โดยหลัก
นิติธรรม ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีเชื้อชาติ ผิวสีใด เพศใด นับถือศาสนาใด ยากดี
มีจน เรียนสูง เรียนน้อย มีอาชีพใด 

กิจกรรมถอดความรู้องค์กรคุณธรรม 
แผนสง่เสริมคุณธรรม 2565 กองการเจ้าหน้าที ่
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ศักดิ์ ศ รีความเ ป็นมนุษย์  

เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ติด

ตัวมาตั้ งแต่เกิด เป็นสากล 

พรากไม่ได้ แบ่งแยกไม่ได้ 

โ อ น ไ ม่ ไ ด้  มี ส่ ว น ร่ ว ม 

ตรวจสอบได้ฯ 

 

สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ และสิทธิมนุษยชน มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

สิทธิ กับ หน้าที่ เป็นของคู่กนั   

 เมื่อบุคคลหนึ่งมีสิทธิ บุคคลอืน่มีหน้าที่ต้องเคารพสิทธิ ไมล่ะเมิดสิทธิของเขา 
 หน้าที่ ก่อให้เกิดสิทธิ(ประโยชน์) เช่น หน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา 
 หน้าที่ของทหารที่เสี่ยงภัยในภาคใต้ ได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าในส่วนกลาง 

สิทธิ กับ เสรภีาพ เมื่อคนเราได้รับสิทธิ สามารถมีความอสิระที่จะกระทำหรือไม่กระทำก็ได้ เช่น สิทธิคนละครึ่ง 
บางคนไม่ได้ใช้สิทธินั้น 

หน้าที่กับเสรีภาพ มีความอิสระที่กระทำ หรือไม่กระทำ เท่าที่ไม่ไปไม่ละเมิดสิทธิคนอ่ืน 

สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ  เป็นพลวัต (เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา และสถานที่/รัฐ) 
 

 

 

 

 

สิทธิมนุษยชน 

สิทธิ เสรีภาพ 

หน้าที่ 

การละเมิดสิทธิเสรีภาพที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนมักไม่เน้น

สิทธิเสรีภาพเล็กๆน้อยๆ เช่น ขโมยส่ิงของ , แต่การละเมิดศักดิ์ศรี เช่น 

ล้อเลยีนกลุ่มชาติพนัธ์ เลือกปฎบัิติ จัดว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
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พัฒนาการสทิธิมนุษยชน สากลและไทย 

จุดกำเนิดสำคัญของสทิธิมนุษยชน 

❖ หลักธรรมของศาสนาต่างๆ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในเรื่องคุณค่าของทุกชีวิต  

❖ ศาสนาพุทธ เน้นความเสมอภาค (เมื่อมาบวช ไม่มีชั้นวรรณะ) เคารพสิทธิ ไม่เบียดเบียนในชีวิตร่างกาย 
ทรัพย์สินฯ (มีศีล ๕ ไม่ฆ่าสัตว์ ทำร้ายร่างกาย ลักทรัพย์ฯ)  

❖ ศาสนาคริสต์ เน้นความรักในมนุษย์ พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ ้นตามลักษณ์ของพระเจ้า ทุกคนมีศักดิ ์ศรี  
เสมอภาคกันฯ  

❖ ศาสนาอิสลาม เน้นความสงบสันติสุข ไม่ใช้กำลังบังคับให้คนนับถือศาสนา ห้ามนินทา เหยียดหยาม  
ทุกคนเท่าเทียมกัน การให้ทาน (มีประเด็นข้อโต้แย้งในหลัก/การปฏิบัติของศาสนา เรื่องความไม่ เสมอภาค
ในสิทธิสตรี ในการเป็นนักบวช อิหม่าม เท่าเทียบกับผู้ชาย และสิทธิของLGBT) 

❖ รวมทั้งนำประเด็นกฎธรรมชาติ มาบรรจุอยู่ในหลักสิทธิมนุษยชน หลายประการ โดยเฉพาะในเรื่องสิทธิของ
มนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ ไม่มีพรมแดน เป็นกฎ(หมาย)ธรรมชาติ เหนือ ก.ม.รัฐ 

จุดร่วมที่สำคัญ พัฒนาการสิทธิมนุษยชนสากลและของไทย 

➢ ที่มาของหลักสิทธิมนุษยชน มาจากกฎธรรมชาติ หลักการทางศาสนา 

➢ ประเด็นการเรียกร้องสิทธิฯที่สำคัญ เป็นเรื่อง ผู้ปกครองต้องเป็นธรรม ไม่กดขี่ประชาชน เรื่องสิทธิในชีวิต 
ร่างกาย ทรัพย์สิน เสรีภาพฯของปชช. ใช้ก.ม.เป็นหลักไม่ใช่ตัวผู้ปกครองเป็นหลัก การมีส่วนร่วมของปชช. 
ลดช่องว่าง/ความแตกต่างให้เกิดความเสมอภาคฯ 

➢ มีผู้นำที่จุดประกายความคิด  ในระยะแรกๆ เป็นนักปรัชญา นักปราชญ์ ผู้นำในการต่อสู้/ทหาร ระยะหลัง
ผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้น และผู้ที่ถูกกดทับมานาน ผู้ถูกคุมขัง  เช่น ในยุโรป เอเซีย อัฟริกาฯ ทำให้เกิดการ
ประกาศอิสรภาพ 

➢ วิธีการเรียกร้องและต่อสู้ มีทั้งไม่รุนแรง และรุนแรง 

➢ ผลที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง ผู้ปกครองฯ การเลิกทาส การเหยียดผิว การเรียกร้อง
สิทธิผู้หญิง ความเสมอภาคการต่อสู้กับเผด็จการ เป็นต้น 

➢ สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย (และประเทศอื ่นฯ) ย ่อมขึ ้นกับภูม ิหลังทางด้านประวัติศาสตร์  
ปัจจัยทางด้านระบบการเมือง การปกครอง สังคมวัฒนธรรมฯซึ่งอาจแตกต่างกันไป 
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ขอบเขตสิทธิมนุษยชน 

สิทธิพลเมือง  เป็นสิทธิส่วนบุคคล ที ่บุคคลทุกคนต้องมีอันถือเป็นพื ้นฐาน และการได้มาซึ ่งสิทธิพลเมือง  
โดยการเป็นพลเมือง หรือการเป็นผู้อาศัยจะมีประกันจากกฎหมายหรือจารีตประเพณ ีเชน่ สิทธิในชีวิตและร่างกาย , 
เสรีภาพจากการถูกทรมาน ลงโทษ โหดร้ายทารุณ , สิทธิความเป็นส่วนตัว , สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ฯลฯ 

สิทธิทางการเมือง  เป็นสิทธิในการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และถือเป็นเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง เช่น เสรีภาพในการชุมนุม รวมกลุ่ม สมาคม , เสรีภาพในการกําหนดวิถีชีวิต
ทางการเมือง , สิทธิในการเลือกตั้ง , สิทธิในการตั้งพรรคการเมือง ,สิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและเข้าถึง
บริการรัฐ ฯลฯ 

สิทธิทางเศรษฐกิจ  เป็นสิทธิที่จะได้รับหลักประกันและความเสมอภาคในทางเศรษฐกิจที่พอเพียงจากรัฐ เช่น
เสรีภาพในการกําหนดวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจ , เสรีภาพการเลือกงานทำอย่างเสรี ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ,
สิทธิได้ร ับค่าจ้าง สภาพการจ้างที ่เป็นธรรม , สิทธิในการตั ้งสหภาพและนัดหยุดงาน , สิทธิในการเข้าถึง
ทรัพยากรธรรมชาติ , สิทธิในความมั่นคงจากการว่างงาน ฯลฯ 

สิทธิทางสังคม  เป็นสิทธิที่จะทำให้การดำรงชีวิตมีความสะดวกสบายขึ้น โดยสิทธินี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ครอบครัว เช่น เสรีภาพในการกําหนดวิถีชีวิตทางสังคม , สิทธิที ่จะได้รับการศึกษา , สิทธิในการรับบริการ
สาธารณสุข , สิทธิการมีคู่ครองครอบครัว / ครอบครัวได้รับการคุ้มครองจากรัฐ  / คุ้มครองมารดาและบุตร ,  
สิทธิประกันสังคม สุขภาพ สวัสดิการสังคมฯ , เสรีภาพทางวิชาการ , สิทธิในการพักผ่อน/วันหยุด/นันทนาการ ฯลฯ 

สิทธิทางวัฒนธรรม  เป็นสิทธิในการเข้าร่วมทางวัฒนธรรม และเสรีภาพในการเชื่อหรือนับถือ เช่น เสรีภาพใน 
การกําหนดวิถีชีวิตทางวัฒนธรรม , สิทธิการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา , สิทธิการปกป้องและปฏิบัติตาม
วัฒนธรรม ,สิทธิในการปฏิบัติศาสนกิจของตน , สิทธิในการจัดการงานศพ ฯลฯ 
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ความสัมพันธ์ของ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน / แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ /  

แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
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1. ด้านกระบวนการยุตธิรรม 

➢ สร้างธรรมาภิบาลหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
➢ เพิ่มมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย ์
➢ ส่งเสริมล่ามในกระบวนการยุติธรรม 
➢ ให้ความรู้ผู้ต้องหาถึงสิทธิในชั้นสอบสวน 
➢ ทบทวนและแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลีย่นแปลง 

2. ด้านเศรษฐกิจธุรกิจ 

➢ บังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
➢ พัฒนาเศรษฐกิจ กระจายรายได้เป็นธรรม 
➢ คุ้มครองสิทธิผูบ้ริโภค 
➢ ผลักดันมาตรการแก้ไขการผูกขาดสินค้า 

3. ด้านการศกึษา 
➢ ส่งเสริมเยาวชนด้อยโอกาสให้เข้าถึงการศึกษา 
➢ เน้นพัฒนาหลักสูตรในเชิงคุณภาพ 
➢ ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาและหน้าที่ในวยัเรียน 

4. ด้านขนส่ง 
➢ กำหนดบทลงโทษผู้ละเมิดสิทธิคนพิการ 
➢ บูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกัน 

5. ด้านข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลย ี

➢ มาตรการขจัดปัญหาอาญากรรมทางอิเลกทรอนิกส ์
➢ มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

➢ บังคับใช้กฎหมาย/ปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม คดีสิ่งแวดล้อม 
➢ สร้างการรับรู้กฎหมาย ทรัพยากรธรรมชาติ 

7. ด้านสาธารณสุข 

➢ แนวทางดูแลกลุ่มเปาะบางอย่างเป็นระบบ 
➢ เตรียมความพร้อมดูแลสังคมผู้สูงอาย ุ
➢ ปลูกจิตสำนึก สิทธิและหน้าที่ การดูแลสุขภาพจิต 
➢ จัดการสารสนเทศ ระบบริการสุขภาพ 

8. ด้านสิทธิชุมชนวัฒนธรรม 
➢ บริหารจัดการ พื้นที่เขตบริหารเพื่อการอนุรักษ ์
➢ ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน 
➢ มาตรการส่งเสริม สวัสดิการด้านศาสนาอย่างเท่าเทียม 

9. ด้านที่อยู่อาศัย 

➢ สิทธิในที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ ์
➢ ปรับปรุงราคาประเมิน ที่สะท้อนราคาจริง 
➢ มาตรการบรรเทาผลกระทบภาษี 
➢ ควบคุมอัตราดอกเบี้ยกู้ยืม เพื่อที่อยู่อาศัย 

10. ด้านการเมืองการปกครอง
ความมั่นคง 

➢ บูรณาการ การทำงานระหว่างภาครัฐ/ภาคประชาสังคม 
➢ สร้างความตระหนักดา้นสิทธิมนุษยชนทุกภาคส่วน 
➢ สร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

 

 

แผนสิทธิมนุษยชน 

กิจกรรมถอดความรู้องค์กรคุณธรรม 
แผนสง่เสริมคุณธรรม 2565 กองการเจ้าหน้าที่ 
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ช่องทางการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและความเป็นธรรม 
 

การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย /รับเรื่องรอ้งทุกข์ ที่ส่วนกลาง 

 ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ สำนักนายกรัฐมนตรี (สายด่วน 1111)  
เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย และการเสนอข้อคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ ให้กับนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี 
 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี (สคช.) ให้คำปรึกษา 
ทำนิติกรรมสัญญา การประนอมข้อพิพาท การช่วยเหลืออรรถคดี (สายด่วน 1157) 

สคช. กลาง มีอำนาจให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนได้ทั่วราชอาณาจักร 
 สคช. จังหวัด มีอำนาจให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเฉพาะภายในเขตจังหวัด 

สคช. สาขา มีอำนาจให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเฉพาะภายในเขตพ้ืนที่ 
ที่กรมอัยการกำหนด 
 

 

 

   

 

 

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดให้บริการในเรื่อง 

 - บริการให้คำปรึกษากฎหมาย 

 - บริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข ์

 - บริการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท 

 - บริการงานกองทุนยุติธรรม 

 - บริการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ผู้เสียหายและจำเลยใน
คดีอาญา 

 - บริการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ ทนายความในการส่งเสริม
สิทธิผู้ต้องหาคดีอาญาในชั้นสอบสวน   

 - บริการคุ้มครองพยานในคดีอาญา 

การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย /รบัเรื่องร้องทุกข์ ที่ส่วนภูมิภาค  

กิจกรรมถอดความรู้องค์กรคุณธรรม 
แผนสง่เสริมคุณธรรม 2565 กองการเจ้าหน้าที ่
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ศูนย์ดำรงธรรม มีภารกิจ 
   1. รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข ์

2. ให้บริการขอ้มูลข่าวสาร  
   3. ให้คำปรึกษา  
   4. รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน  
          5. เป็นศูนย์บริการร่วม ตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

สรุปโดย 

นางสาวธิราวรรณ  ปรีดีย ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

กิจกรรมถอดความรู้องค์กรคุณธรรม 
แผนสง่เสริมคุณธรรม 2565 กองการเจ้าหน้าที ่


