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สิทธิมนุษยชนคืออะไร

 สิทธิมนุษยชน (Human Rights) เป็นแนวคิดที่มีรากฐานมาจากความเชื่อ 
ปรัชญา คำาสอนทางศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรมของสังคมและวัฒนธรรมต่างๆ ใน
โลกที่เชื่อว่ามนุษย์ที่เกิดมาทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ เช่น ทุกศาสนามีบัญญัติห้าม
การทำาลายชีวิตมนุษย์ นอกจากนั้นมีปรัชญาความเชื่อในวัฒนธรรมตะวันตกที่ว่า
มนุษย์มีสิทธิโดยธรรมชาติในฐานะที่เกิดเป็นมนุษย์ โดยมนุษย์มีความชอบธรรมในด้าน
จริยธรรมที่จะรักษาชีวิตของตนเอง มีอิสระทางความคิด และเชื่อว่าไม่ว่าแต่ละคนจะมี
ความแตกต่างกันในด้านใด ทุกคนมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน
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 หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้สิ้นสุดลง แนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนดัง
กล่าวได้รับการยอมรับและให้ความสำาคัญจากทั่วโลกมากขึ้น เนื่องจากประชาคมโลก
ได้ตระหนักถึงความโหดร้ายทารุณของสงครามและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การกระทำา
ย่ำายีต่อสตรี เด็ก และคนชรา ที่มนุษย์ได้กระทำาต่อมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งผลจากสงคราม
ครั้งนี้นำาไปสู่การพัฒนากฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (International Hu-
man Rights Laws) ซึ่งเป็นหลักการ ข้อตกลง ระบบ และกลไกด้านสิทธิมนุษยชนที่
เป็นมาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับสากลเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธมินุษยชน
ของทุกคนในโลกนี้ ดังนั้นในปัจจุบัน ความเชื่อและแนวคิดที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิ
และศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกันจึงได้รับการคุ้มครองโดยหลักการ
และกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศรวมถึงกฎหมายในระดับประเทศ เช่น 
รัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆ ซึ่งบัญญัติหลักการสิทธิมนุษยชนไว้ด้วย
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ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(Universal Declaration of Human Rights - UDHR)

 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติชึ่งประกอบด้วยสมาชิกประเทศต่างๆ ได้ลงมติ
รับรองและประกาศใช้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นหลักการสำาคัญใน
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาคมโลกเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2491 และ
ถึงแม้ว่าปฏิญญาฉบับนี้จะไม่ใช่สนธิสัญญาระหว่างประเทศแต่ก็จัดเป็นกฎหมาย
จารีตระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่สำาคัญที่สุดซึ่งประเทศต่างๆ จำาต้องเคารพ
ต่อหลักการสิทธิมนุษยชนที่ได้ตราไว้ในปฏิญญาฉบับนี้ โดยที่ปฏิญญาฉบับนี้ยังเป็น
พื้นฐานสำาคัญของสนธิสัญญาหรือกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ 
อีกหลายฉบับ รวมทั้งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมืองและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
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นอกจากนั้น ปฏิญญาฉบับนี้ยังเป็นพื้นฐานของหลักการสิทธิมนุษยชนในรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายในระดับประเทศของประเทศต่างๆ อีกด้วย

 สิทธิมนุษชนที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจำาแนกกว้างๆ 
ได้เป็น 2 ส่วนคือ สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งรวมถึงสิทธิในชีวิต 
เสรีภาพและความมั่นคงของบุคคล อิสรภาพจากความเป็นทาสและการถูกทรมาน 
ความเสมอภาคในทางกฎหมาย สิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมือง เสรีภาพในทาง
ความคิด การนับถือศาสนา การแสดงความคิดเห็น เป็นต้น ส่วนอีกด้านหนึ่งคือสิทธิใน
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงสิทธิในการทำางาน สิทธิทางการศึกษา 
สิทธิทางอาหาร และสิทธิที่จะได้รับบริการทางด้านสาธารณสุข เป็นต้น
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ลักษณะเฉพาะของสิทธิมนุษยชน
ที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
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ลักษณะเฉพาะของสิทธิมนุษยชน

ที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนคือ

1. เป็นสิทธิที่ติดตัวมากับความเป็นมนุษย์ (inherent) หมายถึงเมื่อคนเกิดมาก็มี    
สิทธิมนุษยชนติดตัวมาด้วย ดังนั้นสิทธิเหล่านี้จะไม่มีการให้ หรือซื้อ หรือสืบทอดมา

2. เป็นสิทธิที่เป็นสากล (universal) คือเป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคนเหมือนกันไม่ว่าจะ
มีเชื้อชาติ เพศ หรือนับถือศาสนาใด ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาจากพื้นฐานสังคมหรือการเมือง
อย่างใด มนุษย์ทุกคนเกิดมามีอิสระเสรี มีความเท่าเทียมกันในสิทธิและศักดิ์ศรี

3. เป็นสิทธิที่ไม่สามารถถูกพรากไป หรือยกให้แก่กันได้ (inalienable) คือไม่มีใครจะ
มาพรากเอาสิทธิมนุษยชนไปจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ ถึงแม้ว่ากฎหมายของประเทศ
จะไม่ยอมรับรองสิทธิมนุษยชน หรือแม้จะละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ตาม ประชาชนของ
ประเทศนั้นก็ยังมีสิทธิมนุษยชนอยู่

4. เป็นสิทธิที่ไม่ถูกแยกออกจากกัน (indivisible) กล่าวคือ สิทธิมนุษยชนที่ได้รับการ
รับรองภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งประกอบด้วยสิทธิสองส่วนคือ 
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมนั้น 
จะต้องไม่ถูกแยกออกจากกัน สิทธิทั้งสองส่วนนี้จะต้องได้รับการเคารพ ปกป้อง และ
เติมเต็ม (ทำาให้เกิดขึ้น) เพื่อที่จะให้บุคคลทุกคนสามารถดำารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี
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 นอกจากนั้นปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ระบุหลักการที่สำาคัญไว้
เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติคือ หลักความเสมอภาค (Equality) และการไม่เลือกปฎิบัติ 
(Non-discrimination) ซึ่งหมายถึงการที่ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันไม่
ว่าจะมีความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง 
สถานภาพทางการเกิดหรือสถานภาพอื่นๆ
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แนวทางการปฏิบัติ
ตามหลักการสิทธิมนุษยชน
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แนวทางการปฏิบัติิ

ตามหลักการสิทธิมนุษยชน

 ถึงแม้ว่าแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนจะเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิแห่งความเป็น
มนุษย์โดยเท่าเทียมกันโดยกำาเนิด แต่ในทางปฏิบัติิ สิทธิเหล่านั้นอาจจะถูกละเมิดหรือ
ริดรอนเนื่องจากการที่เราเป็นพลเมืองซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองโดยอำานาจรัฐ โดยที่
แต่ละรัฐมีแนวคิดทางการเมืองการปกครองหรือการดำาเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมท่ีต่างกันไป ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิของประชาชน
บางกลุ่มของประเทศ เช่น รัฐบาลบางประเทศไม่อนุญาตให้ประชาชนของตนแสดง
ความคิดเห็นที่ตรงข้ามกับรัฐบาล ซึ่งในกรณีนี้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดของมนุษย์ หรือการที่รัฐบาลมีแผนการพัฒนาทางเศษฐกิจที่ส่ง
ผลให้มีการไล่รื้อที่อยู่อาศัยหรือที่ทำากินของชุมชนโดยที่ชุมชนไม่สมัครใจ หรือไม่มีการ
ชดเชยให้เหมาะสมกับความเสียหายที่คนในชุมชนได้รับซึ่งถือว่าเป็นการที่รัฐบาลละเมิด
สิทธิมนุษยชนของประชาชนเช่นกัน หรือในบางประเทศรัฐบาลไม่สนใจดูแลประชาชน
พลเมืองบางกลุ่มของตน เช่น ในประเทศที่มีคนจากหลายเชื้อชาติหลายเผ่าพันธุ์อาศัย
อยู่ร่วมกัน ชนกลุ่มน้อยหรือชนพื้นเมืองบางกลุ่มอาจจะไม่ได้รับการดูแล หรือถูกละเมิด
สิทธิในด้านต่างๆ เช่น ถูกบังคับใช้แรงงาน นอกจากนั้นบุคคลอื่นที่ไม่ไช่รัฐบาลหรือเจ้า
หน้าที่ของรัฐก็อาจจะทำาการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้เช่นกัน เช่น ในกรณีที่บริษัทหรือ
เอกชนเข้าแอบอ้างสิทธิและยึดครองที่ดินทำากินหรือที่อยู่อาศัยของชาวบ้านเพื่อพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือทำาอุตสาหกรรม หรือการที่บริษัทเอกชนไม่จ่ายค่าตอบแทนที่ 
เป็นธรรมให้กับลูกจ้าง หรือไล่ลูกจ้างหญิงที่ตั้งครรภ์ออกจากงาน หรือการที่สามีทุบตี
ภรรยา หรือพ่อแม่ทำาทารุณกรรมต่อลูก ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นกัน



14

 การกระทำาที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายๆ กรณีถือเป็นการกระทำา
ผิดทางกฎหมาย ถ้าประเทศนั้นๆ มีการบัญญัติกฎหมายคุ้มครอง เช่น กรณีของการ
จ่ายค่าแรงที่เป็นธรรมซึ่งกฎหมายในหลายประเทศได้กำาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำาไว้ซึ่งถ้า
มีการละเมิดสิทธิ ผู้เสียหายสามารถฟ้องร้องและดำาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ได้ แต่ในบางประเทศหรือบางวัฒนธรรมมีการนำากฎหมายทางศาสนาหรือประเพณี
ปฏิบัติิบางประการมาใช้ซึ่งอาจจะขัดต่อแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชน เช่น การขลิบอวัยวะ
เพศของเด็กหญิงซึ่งมีความเจ็บปวดมากหรืออาจจะทำาให้ผู้ถูกขลิบถึงแก่ชีวิต ซึ่งความ
เชื่อและการปฏิบัติิประเพณีิเหล่านี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และต้องมีการทำาความ
เข้าใจเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นต่อไป
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 ทั้งนี้ในการที่จะปฏิบัติิตามแนวคิดหรือหลักการสิทธิมนุษยชน สิ่งที่จะต้อง
คำานึงถึงคือ การที่จะต้องมีผู้รับผิดชอบ (Duty bearers) ที่จะต้องเคารพ (Respect) 
ปกป้อง (Protect) และทำาให้สิทธินั้นเกิดขึ้นได้จริง (Fulfill) ซึ่งผู้รับผิดชอบหลักก็คือ
รัฐ โดยที่ผู้ถือสิทธิ (Rights holders) สามารถเรียกร้องให้รัฐปกป้อง คุ้มครองและเติม
เต็มสิทธิของตน และในขณะเดียวกัน ผู้ถือสิทธิหรือประชาชนแต่ละคนก็ต้องมีความรับ
ผิดชอบที่จะไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วย
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หน้าที่ของรัฐ
ในการปฏิบัติ
ตามหลักการสิทธิมนุษยชน 
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หน้าที่ของรัฐ

ในการปฏิบัติิ

ตามหลักการสิทธิมนุษยชน

เคารพ (Respect) 
หมายถึง กฎหมาย นโยบาย และโครงการของรัฐ รวมถึง
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องไม่นำาไปสู่การละเมิด

สิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น รัฐจะต้องไม่ออกกฎหมายจำากัด
เสรีภาพในการนับถือศาสนา หรือไม่ดำาเนินนโยบายที่จะส่งเสริมให้บริการขั้น  
พื้นฐานของรัฐ เช่น ด้านสาธารณสุขและการศึกษาเป็นกิจการเชิงพาณิชย์ซึ่ง
จะส่งผลต่อการเข้าถึงบริการเหล่านั้นของผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ที่ยากลำาบากใน
สังคม
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เติมเต็ม (Fullfill) 
หมายถึง การที่ รั ฐจะต้องออก
กฎหมาย หรือดำาเนินนโยบายเพื่อให้
สิทธิมนุษยชนที่ทุกคนพึงจะได้รับได้
เกิดขึ้นจริง เช่น การที่รัฐมีนโยบาย
และจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ทุกคน
ได้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ปกป้อง (Protect) 
หมายถึ ง ก า รที่ รั ฐ จ ะต้ อ งมี
กฎหมาย นโยบาย หรือมาตรการที่
จะดูแล หรือป้องกันไม่ให้กลุ่มหรือ 
บุคคลใดซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทำาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ

บุคคลอื่น เช่น การมีมาตรการให้นายจ้างปฏิบัติิตามกฎหมายแรงงาน 
หรือการออกกฎหมายหรือมาตรการคุ้มครองผู้หญิงและเด็กจากการถูก
กระทำารุนแรงโดยบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลอื่น
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สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม
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สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม

 ถึงแม้ว่าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจะประกอบไปด้วยสิทธิสอง
ส่วนซึ่งควรได้รับการเคารพ ปกป้อง และเติมเต็มโดยรัฐบาลทั่วโลก แต่ในทางปฏิบัติิ
สิทธิทั้งสองส่วนกลับถูกแยกออกจากกันตามเส้นแบ่งของอุดมการณ์ทางการเมือง ใน
ช่วงสงครามเย็นระหว่างประเทศที่ดำาเนินนโยบายแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นำาโดย
ประเทศอดีตสหภาพโซเวียตและจีนซึ่งให้ความสำาคัญต่อสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม  และประเทศประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมนำาโดยอเมริกาและประเทศในยุโรป
ตะวันตกซึ่งให้ความสำาคัญต่อสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

 ในอดีตองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศและระหว่างประเทศเน้นการ
ทำางานเพื่อผลักดันให้รัฐบาลในแต่ละประเทศเคารพและส่งเสริมสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมืองของประชาชน ทำาให้สิทธิด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไม่ได้รับความ
สนใจเท่าที่ควร แต่ในปัจจุบันมีความตื่นตัวจากหลายภาคส่วนต่อปัญหาความยากจน 
ความอดอยากหิวโหย ความไม่เป็นธรรม และความเหลื่อมล้ำาทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประชากรกลุ่มต่างๆ ทั่วโลกซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลไม่สามารถ
หรือไม่ใส่ใจที่จะปฏิบัติิตามหลักการสิทธิมนุษยชน และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
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นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับโลกและระดับประเทศตามกรอบเสรีนิยมใหม่ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการดำารงชีวิตของคนกลุ่มต่างๆ เช่น แรงงานทั้งในและนอกภาคเกษตร 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ต้องพึ่งพิงบริการด้านต่างๆ จากภาครัฐ ซึ่งความยากจนและ
การไม่สามารถเข้าถึงหลักประกันและการบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการดำารงชีวิตของคน
เหล่านี้ ถือเป็นการละเมิดสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ซึ่งรัฐบาลของประเทศต่างๆ จำาเป็นต้องให้ความคุ้มครอง
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สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม
ครอบคลุมอะไร
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สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม 

ครอบคลุมอะไร

 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ได้ระบุสิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ที่มนุษย์ทุกคนพึงมีและได้รับดังนี้

• สิทธิในการทำางาน 
 ถ้าเราไม่มีงานทำา เราก็จะไม่มีรายได้สำาหรับซื้อหาปัจจัยต่างๆ ที่สำาคัญในการ
ดำารงชีวิต ดังนั้นสิทธิในการทำางานนี้ อาจตีความรวมถึงสิทธิที่ทุกคนจะมีงานทำาซึ่งรัฐ
จักต้องจัดหาให้ นอกจากนั้นสิทธิในการทำางานยังรวมถึงสิทธิที่เราควรจะได้รับการจ้าง
เข้าทำางานโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติิ การมีอิสระในการเลือกที่จะทำางานโดยไม่ถูก
บังคับ
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 สิทธิที่จะได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม สิทธิในการรับค่าตอบแทนที่เท่ากันสำาหรับ
งานที่เท่าเทียมกัน สิทธิในการมีสภาพการทำางานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย สิทธิใน
การไม่ถูกไล่ออกเมื่อตั้งครรภ์ และสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติิอย่างเสมอภาคในการจ้าง
งาน นอกจากนั้นผู้ใช้แรงงานยังมีสิทธิที่จะก่อตั้งหรือเข้าร่วมกับสหภาพแรงงานอีก
ด้วย
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• สิทธิที่จะมีมาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสม
 ในฐานะสมาชิกของสังคมทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีมาตรฐานการครองชีพท่ีเหมาะสม
สำาหรับตนเองและครอบครัว ซึ่งรวมทั้งการมีอาหาร เสื้อผ้า และที่อยู่อาศัยที่พอเพียง
และเหมาะสมรวมทั้งสิทธิที่จะได้รับการประกันสังคม ซึ่งหมายถึงสิทธิที่ทุกคนจะได้รับ
การดูแลจากรัฐเมื่อไม่มีงานทำา ยามเจ็บป่วย หรือต้องอยู่ในสภาพทุพพลภาพ ยาม
แก่ชรา หรือเมื่อไม่สามารถหาเลี้ยงชีพได้เนื่องจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้

 สิทธิด้านการประกันสังคมนี้ถือเป็นการให้ความคุ้มครองผู้ที่อยู่ในสถานะที่
เปราะบางที่สุดในสังคม โดยการที่รัฐให้ความมั่นใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงปัจจัยและ
การบริการขั้นพื้นฐานที่สุดที่จะทำาให้สามารถดำารงชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีได้

• สิทธิทางอาหาร 

	 “ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับอาหารที่เพียงพอและเหมาะสม”	

 ถึงแม้ว่าประเทศต่างๆ จะสามารถผลิตอาหารได้เพียงพอที่จะเลี้ยงคนทั้งโลก 
แต่ยังมีคนอีกหลายร้อยล้านคนในโลกนี้ที่ไม่ได้รับอาหารอย่างพอเพียงและต้องเผชิญ
กับสภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิทางอาหารมีทั้งด้าน
นโยบายและการปฏิบัติของทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้นการที่รัฐบาลจะให้หลักประกัน
ด้านสิทธิทางอาหารแก่ประชาชน รัฐจึงต้องคำานึงถึงหลักการต่อไปนี้
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 การมีอาหาร (Availability) หมายถึง การที่ประชาชนจะสามารถมีที่ดินหรือ
สามารถใช้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ สำาหรับปลูกพืชผลธัญญาหาร หรือการ
ที่รัฐสามารถดูแลให้มีระบบการผลิตและการกระจายผลผลิตรวมทั้งระบบตลาดที่มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้น รัฐบาลของแต่ละประเทศต้องเคารพและไม่ละเมิดสิทธิทาง
อาหารของประชาชนในประเทศอื่น เช่น ผ่านการดำาเนินนโยบายบางประการซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อการผลิตและการเข้าถึงอาหารของประชาชนในประเทศนั้นๆ เช่น นโยบาย
การเปิดเสรีทางการค้า ซึ่งทำาให้มีการนำาเข้าผลผลิตทางอาหารจากต่างประเทศในราคา
ต่ำาทำาให้ผู้ผลิตในประเทศไม่สามารถแข่งขันได้ ทำาให้เกิดการล่มสลายของเกษตรกรใน
ประเทศ

 การเข้าถึงอาหาร (Accessibility) หมายถึง ความสามารถที่จะได้มาซึ่ง
อาหารโดยประชาชนมีรายได้เพียงพอสำาหรับการซื้ออาหาร หรือในกรณีของผู้ที ่มี
รายได้น้อยก็ควรได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากภาครัฐ นอกจากนั้นการเข้าถึง
อาหารยังต้องคำานึงถึงปัจจัยเชิงกายภาพ เช่น คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือในพื้นที่
ทุรกันดารและไม่สามารถเข้าถึงอาหารที่จำาเป็นบางชนิด หรือคนพิการ ผู้สูงอายุ และ
กลุ่มคนที่อยู่ในสภาวะเปราะบาง ซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เท่าที่ควร ก็ควรได้รับ
การดูแลช่วยเหลือในการเข้าถึงอาหาร นอกจากนั้นในกรณีที่เกิดภัยภิบัติซึ่งทำาให้ผู้คน
จำานวนมากไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้เช่นในยามปกติ รัฐบาลจำาต้องมีมาตรการพิเศษ
เพื่อช่วยเหลือคนเหล่านั้นให้ได้รับอาหารที่พอเพียง

 ความเหมาะสม (Acceptability) หมายถึง การมีอาหารในปริมาณ
และคุณภาพที่เหมาะสม อาหารมีความสะอาดและปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับของ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
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• สิทธิในการมีที่อยู่อาศัย 
 ทุกคนควรได้รับสิทธิในการมีที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะคนจนและกลุ่มคนที่อยู่
ในสภาวะเปราะบาง ทุกคนมีสิทธิที่จะมีที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคงปลอดภัยในที่ดิน
ที่ครอบครอง ซึ่งจะช่วยป้องกันการถูกไล่ที่ การข่มขู่ และคุกคามในรูปแบบต่างๆ 
นอกจากนั้นที่อยู่อาศัยควรจะมีสาธารณูปโภคที่เหมาะสมรวมทั้งมีน้ำาดื่มที่สะอาดและ
ปลอดภัย มีบริการด้านสุขอนามัยและการบริการด้านพลังงาน 

• สิทธิทางการศึกษา
 สิทธิทางการศึกษารวมถึงสิทธิที่ทุกคนจะได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่าง
น้อยในระดับประถมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสิทธิที่จะเข้าเรียนในระดับมัธยม ในระดับ
อาชีวะ และระดับอุดมศึกษาซึ่งรัฐควรต้องทยอยจัดให้ นอกจากนั้นสิทธิทางการ
ศึกษายังครอบคลุมถึงสิทธิที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิที่ผู้เรียนจะ
ได้รับการเคารพ ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของตนเองระหว่างที่อยู่ในสถาน
ศึกษาหรือในระบบการศึกษา เช่น การไม่ถูกลงโทษด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสม หรือการที่ผู้
เรียนจะสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจในเรื่องที่จะมีผล 
กระทบต่อตนเอง ประเด็นสำาคัญอีกประการหนึ่งภายใต้สิทธิทางการศึกษาคือเรื่องสิทธิ
ของผู้ปกครองที่จะเลือกรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมกับวัฒนธรรม ความเชื่อ และ
ศาสนาของตนให้กับลูกๆ
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ในการปฏิบัติิตามพันธะสัญญาด้านสิทธิทางการศึกษา รัฐบาลพึงคำานึงถึงหลักการต่อ
ไปนี้
 การมีสถานศึกษาอย่างพอเพียง (Availability) หมายถึง รัฐควรจัดให้มี
โรงเรียนและสิ่งอำานวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน รวมถึงครูผู้
สอนและบุคคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างเหมาะสม ให้พอเพียงแก่ความต้องการ
เพื่อให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างทั่วถึง

 การเข้าถึงการศึกษา (Accessibility) หมายถึง การไม่มีการเลือกปฏิบัติทาง
เพศ เชื้อชาติ สถานะการเข้าเมือง ศาสนา หรือชาติพันธ์ุในการรับนักเรียนเข้าเรียน 
นอกจากนั้น ในทางกายภาพสถานศึกษาควรตั้งอยู่ในระยะทางที่เหมาะสมจากชุมชน
เพื่อให้นักเรียนสามารถเดินทางมาโรงเรียนได้ ถ้าชุมชนอยู่ห่างไกลอาจจะจัดการศึกษา
ระยะไกลได้ ส่วนในด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ รัฐควรจะจัดให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการ
ศึกษาได้โดยการทยอยขยายจัดการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในทุกระดับ

 ความเหมาะสม (Acceptability) หมายถึง หลักสูตรและรูปแบบการเรียน
การสอนของโรงเรียนควรจะเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและตัวผู้เรียนด้วย 

 ความยืดหยุ่น (Adaptability) หมายถึง การที่การศึกษาจะสามารถปรับตัว
เพื่อตอบรับหรือเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนสำาหรับการเปลี่ยนแปลงในสังคม รวม
ทั้งการจัดการเรียนการสอนให้ตอบสนองต่อความสนใจทางสังคมและวัฒนธรรมที่
หลากหลายของผู้เรียน
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• สิทธิด้านสุขภาพ
 สิทธิด้านสุขภาพหมายถึงสิทธิที่ทุกคนจะสามารถมีสุขภาพกายสุขภาพจิต 
และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ
และการเข้าถึงปัจจัยและข้อมูลที่เอื้อต่อการดำารงชีวิตอย่างปลอดภัย นอกจากนั้นสิทธิ
ด้านสุขภาพยังรวมถึงการที่ทุกคนมีสิทธิในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับร่างกายและ
สุขภาพของตนเองโดยที่รัฐบาลมีพันธะที่จะต้องดูแลในประเด็นต่อไปนี้

 จัดให้มีสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีสภาพความพร้อมที่
จะให้บริการ รวมทั้งมีผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐาน และมี
เวชภัณฑ์ที่จำาเป็นในการรักษา

 จัดให้ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขโดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติิ และคำานึงถึงความสะดวกในการคมนาคมและปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจของผู้รับบริการ เช่น สถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขควรตั้งอยู่
ใกล้ชุมชน และทุกคนควรได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ดีที่สุดโดยไม่
คำานึงถึงรายได้หรือความสามารถในการจ่ายค่าบริการ นอกจากนั้นทุกคนมีสิทธิที่จะ
เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้อง
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 การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขต้องคำานึงถึงวัฒนธรรม ประเพณี 
และข้อปฏิบัติิของคนในชุมชนที่ให้บริการ รวมทั้งความแตกต่างระหว่างหญิง ชาย 
บุคลากร อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และเครื่องใช้ต่างๆ ในสถานบริการทางการแพทย์จะต้องมี
คุณภาพ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ

• สิทธิด้านวัฒนธรรม
 วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิถีความเป็นอยู่ ศาสนา ที่อยู่อาศัย อาหาร 
การทำางาน การศึกษา การดูแลสุขภาพ การใช้ทรัพยากรและความสัมพันธ์ของคนใน
ชุมชนและวัฒนธรรมนั้นๆ ดังนั้นสิทธิทางวัฒนธรรมคือสิทธิที่ทุกคนจะสามารถมี
ส่วนร่วมและดำาเนินกิจกรรมตามรูปแบบของวัฒนธรรมของแต่ละคน ตราบเท่าที่
การปฏิบัติิตามสิทธิเหล่านี้ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น นอกจากนั้นสิทธิทางวัฒนธรรม
ยังรวมถึงสิทธิของบุคคลที่จะได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และ
ประโยชน์จากการได้รับความคุ้มครองผลงานทางวิทยาศาสตร์ วรรณคดี หรือศิลปะที่
บุคคลนั้นได้สร้างขึ้น  รัฐบาลมีหน้าที่ที่จะอนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่วัฒนธรรมเหล่า
นั้น 
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พันธกรณีของรัฐ
ในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม

สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม
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พันธกรณีของรัฐในการปฏิบัติ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามสิทธิทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีดังนี้

1. รัฐบาลทุกประเทศมีหน้าที่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศที่จะทำาให้สิทธิทาง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเป็นไปได้จริง โดยที่รัฐบาลจะต้องมีการวางเป้าหมาย
ที่เป็นรูปธรรม และมีมาตรการด้านกฎหมาย ด้านนโยบาย ด้านงบประมาณ ด้านการ
ศึกษา และสังคม รวมทั้งในด้านของกระบวนการยุติธรรมเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับ
สิทธิดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง และถึงแม้รัฐบาลบางประเทศจะมีข้อจำากัดด้านงบประมาณ
และด้านเศรษฐกิจ แต่รัฐก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้องดำาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิด
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติิเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในอนาคต หากรัฐเพิกเฉยไม่ดำาเนิน
การ หรือมีมาตรการหรือการปฏิบัติิที่ส่งผลให้สิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
บางอย่างที่ประชาชนเคยได้รับกลับลดถอยลง ก็สามารถถือได้ว่ารัฐบาลนั้นได้ละเมิด
สิทธิของประชาชน

2. รัฐมีหน้าที่ในการจัดลำาดับความสำาคัญของการปฏิบัติิเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดย
ดำาเนินการในส่วนที่ถือว่าเป็นความจำาเป็นขั้นพื้นฐานก่อน เช่น การจัดให้ทุกคนสามารถ
เข้าถึงการศึกษาภาคบังคับโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้ความมั่นใจว่าการเรียนการสอน
จะไม่ส่งเสริมเรื่องของการแบ่งแยก กีดกันด้านเชื้อชาติ หรือการสร้างอคติและการ
เลือกปฏิบัติต่อผู้ที่มีความเชื่อและวิถีชีวิตที่ต่างไป 
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3. รัฐมีหน้าที่ที่จะไม่เลือกปฏิบัติิ ไม่ว่าจะเป็นในทางกฎหมาย นโยบายหรือการปฏิบัติิ
ซึ่งจะส่งผลทางตรงหรือทางอ้อมในการจำากัดโอกาสที่ประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะ
ได้รับสิทธิของตน การกระทำาที่เป็นการเลือกปฏิบัติิถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษชน    
รูปแบบหนึ่ง

4. รัฐมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลกลุ่มคนที่อยู่ในสภาวะเปราะบางและสภาวะยากลำาบากที่สุด 
ในสังคมก่อน โดยคนเหล่านี้ต้องเผชิญกับอุปสรรคและข้อจำากัดต่างๆ ในการเข้าถึงสิทธิ 
ดังนั้นรัฐจำาเป็นต้องให้ความสำาคัญกับกลุ่มคนเหล่านี้เป็นอันดับแรก
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