
อจัฉรา ฉายากลุ
รองเลขาธกิารคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ

Metaverse and Human Rights



สทิธมินุษยชน (HUMAN RIGHTS)

หมายถงึ สทิธแิละเสรภีาพขัน้พืน้ฐานทีม่มีาแตก่ าเนิด (inherent) อนัเป็นสทิธติาม
ธรรมชาตขิองบคุคลทกุคน โดยไม่เลอืกวา่จะมเีช ือ้ชาต ิภาษา ศาสนา ก าเนิด เพศ 
อาย ุสผีวิ เผ่าพนัธุ ์ทรพัยส์นิ ความคดิเห็นทางการเมอืง ความเชือ่ทางศาสนา หรอื
สถานะอืน่ใด ไม่สามารถโอนใหแ้กก่นัได ้(inalienable)



สทิธมินุษยชน (HUMAN RIGHTS)

 หลกัความเสมอภาคและการไม่เลอืกปฏบิตัิ

 เป็น “คณุคา่สากล” ทีร่ฐัมหีนา้ทีใ่นการคุม้ครอง

 พืน้ฐานของการมศีกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์

 ท าใหม้นุษยส์ามารถเตบิโตไดเ้ต็มตามศกัยภาพ

 ท าใหส้งัคมอยูร่ว่มกนัไดโ้ดยสนัตสิขุ



พนัธกรณีของรฐั (Obligations of State) ในดา้นสทิธมินุษยชน

Respect

รฐัตอ้งหลกีเลีย่ง 
ไม่เขา้ไปแทรกแซง
หรอืละเมดิสทิธิ
ของบุคคล

Protect

รฐัตอ้งป้องกนัไม่ให ้
ฝ่ายอืน่หรอืบุคคล
ทีส่ามละเมดิสทิธิ

มนุษยชน

Fulfill

รฐัตอ้งด าเนิน
มาตรการ เชน่ 

นโยบาย กฎหมาย
เพือ่ใหส้ทิธติา่ง ๆ 
เกดิความกา้วหนา้

เป็นจรงิ



กฎหมายสทิธมินุษยชนระหวา่งประเทศ

กฎบตัรสหประชาชาต ิ(UN Charter)

ปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินุษยชน
(Universal Declaration of Human Rights – UDHR)

กตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและ                             
สทิธทิางการเมอืง (ICCPR)

กตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม
และวฒันธรรม (ICESCR)

การหา้มเลอืก
ปฏบิตัทิาง        
เช ือ้ชาต ิ
(CERD)

การหา้มเลอืก
ปฏบิตัติอ่สตร ี
(CEDAW)

การหา้ม
ทรมาน (CAT)

สทิธเิด็ก 
(CRC)

สทิธแิรงงาน           
ขา้มชาต ิ(MWC)

สทิธคินพกิาร 
(CRPD)

การหา้มการ
หายสาบสญู
โดยบงัคบั 
(CPED)



• หลกัในการก าหนดใจตนเอง 
(self-determination)

• หลกัการหา้มเลอืกปฏบิตัิ
(non-discrimination)

• สทิธใินการมชีวีติอยู่

• สทิธทิีจ่ะไม่ถกูทรมาน การปฏบิตัหิรอื
ลงโทษทีโ่หดรา้ย ไรม้นุษยธรรม

• สทิธปิลอดจากการเป็นทาส

• สทิธใินเสรภีาพและความปลอดภยัของ
รา่งกาย

• สทิธใินกระบวนการยตุธิรรม
• สทิธใินการไม่ถกูขบัไลอ่อกจากรฐั
• สทิธใินการไดร้บัการพจิารณาคดอียา่งเปิดเผยและเป็นธรรม
• สทิธทิีบ่คุคลไม่ตอ้งรบัผดิทางอาญา เพราะกระท าหรอื                 

งดเวน้การกระท าซ ึง่ไม่เป็นความผดิอาญาในขณะทีก่ระท า
• สทิธใินการยอมรบัวา่เป็นบคุคลตามกฎหมาย
• สทิธทิีจ่ะไม่ถกูแทรกแซงความเป็นสว่นตวั ครอบครวั เคหะสถาน  

การตดิตอ่สือ่สาร
• เสรภีาพในการแสดงความคดิเห็น
• เสรภีาพในการรวมกนัเป็นสมาคม
• หา้มการโฆษณาชวนเชือ่เพือ่การสงคราม
• สทิธใินการชมุนุมโดยสงบ
• สทิธใินการกอ่ตัง้ครอบครวั
• การคุม้ครองเด็ก การจดทะเบยีนเกดิ และสทิธทิีจ่ะมสีญัชาติ
• สทิธใินการมสีว่นรว่มบรหิารรฐักจิโดยตรงหรอืผ่านผูแ้ทน
• สทิธใินวฒันธรรมและการนับถอืศาสนาของกลุม่ชาตพินัธุ ์

กตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง ค.ศ. ๑๙๖๖
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)



กตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม ค.ศ. ๑๙๖๖
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)

สทิธทิางเศรษฐกจิ 
- สทิธใินการมงีานท า ประกอบอาชพี
- สทิธทิีจ่ะท างานทีม่เีงือ่นไขและสภาพการท างานทีเ่หมาะสม เป็นธรรม
- สทิธใินการหยุดงาน และกอ่ตัง้/เป็นสมาชกิสหภาพแรงงาน

สทิธทิางสงัคม
- สทิธใินสวสัดกิารสงัคมและการประกนัดา้นสงัคม การคุม้ครองและชว่ยเหลอืครอบครวั 
- สทิธทิีจ่ะมสีขุภาวะดา้นกายและใจทีด่ทีีสุ่ดทีเ่ป็นไปได ้
- สทิธใินสขุภาพ
- สทิธใินการมมีาตรฐานชวีติขัน้ต ่าทีพ่อเพยีง
- สทิธใินการศกึษา

สทิธทิางวฒันธรรมและประโยชนจ์ากความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร ์



หมวด ๓  สทิธแิละเสรภีาพของชนชาวไทย (มาตรา ๒๕ – ๔๙)

มาตรา ๒๖  การตรากฎหมายทีม่ผีลเป็นการจ ากดัสทิธหิรอืเสรภีาพของบคุคลตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไข 
ทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญ ในกรณีทีร่ฐัธรรมนูญมไิดบ้ญัญตัเิงือ่นไขไว ้กฎหมายดงักลา่วตอ้งไม่ขดัตอ่หลกันิตธิรรม 
ไม่เพิม่ภาระ หรอืจ ากดัสทิธหิรอืเสรภีาพของบคุคลเกนิสมควรแกเ่หต ุและจะกระทบตอ่ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์อง
บคุคลมไิด ้รวมทัง้ตอ้งระบเุหตผุลความจ าเป็นในการจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพไวด้ว้ย

กฎหมายตามวรรคหน่ึง ตอ้งมผีลใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไป ไม่มุ่งหมายใหใ้ชบ้งัคบัแกก่รณีใดกรณีหน่ึง 
หรอืแกบ่คุคลใดบคุคลหน่ึงเป็นการเจาะจง

มาตรา ๒๗  บคุคลมสีทิธแิละเสรภีาพเทา่เทยีมกนั และการหา้มการเลอืกปฏบิตัิ
มาตรา ๒๘   สทิธแิละเสรภีาพในชวีติและรา่งกาย การหา้มการทรมาน ทารณุกรรม หรอืการลงโทษ              

ทีโ่หดรา้ย ไรม้นุษยธรรม
มาตรา ๒๙   สทิธขิองบคุคลในคดอีาญา
มาตรา ๓๐   หา้มเกณฑแ์รงงาน
มาตรา ๓๑   เสรภีาพในการนับถอืศาสนาและการปฏบิตัหิรอืประกอบพธิกีรรม
มาตรา ๓๒   สทิธใินความเป็นอยูส่ว่นตวั เกยีรตยิศชือ่เสยีงและครอบครวั
มาตรา ๓๓   เสรภีาพในเคหะสถาน
มาตรา ๓๔   เสรภีาพในการแสดงความคดิเห็น เสรภีาพทางวชิาการ

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐



มาตรา ๓๕   เสรภีาพในการเสนอขา่วสาร แสดงความคดิเห็นของสือ่มวลชน
มาตรา ๓๖   เสรภีาพในการตดิตอ่สือ่สาร
มาตรา ๓๗  สทิธใินทรพัยส์นิและสบืมรดก
มาตรา ๓๘  เสรภีาพในการเดนิทางและเลอืกถิน่ทีอ่ยู่
มาตรา ๓๙  การเนรเทศ การหา้มเขา้ประเทศไทย การถอนสญัชาตไิทย
มาตรา ๔๐   เสรภีาพในการประกอบอาชพี
มาตรา ๔๑   สทิธใินการทราบและเขา้ถงึขอ้มูลหรอืขา่วสารสาธารณะ รอ้งทุกขแ์ละฟ้องหน่วยงานของรฐั
มาตรา ๔๒   เสรภีาพในการรวมกนัเป็นสมาคม สหกรณ ์สหภาพ องคก์ร ชมุชน หรอืหมู่คณะอืน่
มาตรา ๔๓   สทิธขิองบคุคลและชมุชน

o อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู สง่เสรมิภมูปัิญญา ศลิปะ วฒันธรรม ขนมธรรมเนียมและจารตีประเพณี
o จดัการ บ ารงุรกัษา ใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม ความหลากหลายทาง

ชวีภาพอยา่งสมดลุและยัง่ยนื (ตามวธิกีารทีก่ฎหมายบญัญตั)ิ
o เขา้ช ือ่เพือ่เสนอแนะตอ่หน่วยงานของรฐัใหด้ าเนินการ งดเวน้การด าเนินการ ทีจ่ะกระทบตอ่

ความเป็นอยูข่องประชาชน ชมุชน และไดร้บัผลการแจง้โดยรวดเรว็ โดยใหป้ระชาชนที่
เกีย่วขอ้งมสีว่นรว่มในการพจิารณา (ตามวธิกีารทีก่ฎหมายบญัญตั)ิ

o จดัใหม้รีะบบสวสัดกิารของชมุชน

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐



ระบบเอกนิยม
(MONISM)

INTERNATIONAL LAW

น าไปใชแ้ละมผีลโดยทนัที
o DIRECT APPLICABILITY
o DIRECT EFFECT

ระบบทวนิิยม
(DUALISM)

DOMESTIC LAW

INTERNATIONAL 
LAW

DOMESTIC LAW

การน ากฎหมายสทิธมินุษยชน 
ระหวา่งประเทศมาใชบ้งัคบั  
ในระดบัประเทศ (Domestic 
Application of IHRL)

• มกีฎหมายภายในอนุวตัติาม
พนัธกรณี

• ศาล (judiciary) เป็นกลไก
ส าคญัทีจ่ะท าใหม้กีารบงัคบัใช ้
ในประเทศ (adjudication)

• สถาบนัสทิธมินุษยชนแห่งชาติ
เช ือ่มโยงการน ามาตรฐาน    
สทิธมินุษยชนระหวา่งประเทศ 
มาตดิตามตรวจสอบการปฏบิตัิ
ตามพนัธกรณีในประเทศ

ออกเป็นกฎหมายภายใน
ใหม้ผีลใชบ้งัคบัในประเทศ
(be translated into national law)



ความทา้ทายในการคุม้ครองสทิธมินุษยชนในยุค METAVERSE

 แนวคดิสทิธ ิ“มนุษยชน”

 ความเรว็ของกฎหมายสทิธมินุษยชนในการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของบคุคล: State v Private 
Obligations

 Balance between private and public utilities: equal access to resources

 Grey areas e.g.

- Right to privacy v social safety 

- Freedom of expression v cyberbullying

- Right to enjoy scientific progress v digital gap/divide and SDGs      

(Equality and Non-Discrimination)

etc.


