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คํานํา 
 

ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศสมาชิกขององคการสหประชาชาติ และไดใหการรับรองปฏิญญาสากล 
วาดวยสิทธิมนุษยชน รวมท้ังเขารวมเปนภาคีสนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ ทําใหมี
ผลผูกพันท่ีจะตองปฏิบัติตามสนธิสัญญา รวมถึงขอตกลงระหวางประเทศในเรื่องตาง ๆ ซ่ึงแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
เปนแนวคิดหนึ่งในการประชุมระดับโลกท่ีประเทศไทยไดนํากรอบแนวทางมาดําเนินการ โดยไดจัดทําและ
ประกาศใชแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติมาแลว 3 ฉบับ ท้ังนี้ แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 3 ท่ีประกาศใชตาม
มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 จะครบวาระในป พ.ศ. 2561 ดังนั้น กระทรวงยุติธรรม  
โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ รวมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4  
ดวยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนครอบคลุมท่ัวประเทศข้ึน โดยมีเปาหมายสงเสริมใหทุกภาคสวน 
รวมเรียนรูเก่ียวกับหลักการ แนวคิดเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน และกระบวนการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชน อีกท้ังรวมคิด 
รวมสะทอนปญหา รวมทํา รวมตัดสินใจ และรวมเปนพลังในการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 
(พ.ศ. 2562 - 2566) ไปสูการปฏิบัติภายใตการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานในทิศทางเดียวกัน 

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ขอขอบคุณทานผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญดานสิทธิมนุษยชน 
หนวยงานทุกภาคสวน และทุกทานท่ีมีสวนรวมในการทําใหแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 นี้ สําเร็จลุลวง 
ตามวัตถุประสงค และคาดหวังวาเม่ือมีการประกาศใชแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 2566) 
อยางเปนทางการแลว แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติจะเปนแนวทางหรือเครื่องมือสําคัญท่ีจะชวยใหองคกร
เครือขายสิทธิมนุษยชนนําไปใชปฏิบัติในการสงเสริม ปกปอง คุมครองสิทธิมนุษยชนใหแกประชาชน เพ่ือใหสามารถ
เขาถึงสิทธิอันจะพึงไดรับในแตละเรื่องอยางเทาเทียมกัน ซ่ึงจะเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีใหเกิดแกประชาชน 
เพ่ิมความเขมแข็งตามหลักนิติรัฐ และสรางรากฐานท่ีเขมแข็งใหกับสังคมไทย อันจะนําไปสูการบรรลุเปาหมาย 
ในการทําใหสังคมไทย “เปนสังคมท่ีสงเสริม สิทธิ เสรีภาพ และความเทาเทียม โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
ขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนอยางบูรณาการท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพ่ือนําไปสูสังคมท่ีพัฒนา
อยางยั่งยืน” 

                               
 

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  
กระทรวงยุตธิรรม 
 พฤศจิกายน 2561 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

1. ความเปนมาของแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 

ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศสมาชิกขององคการสหประชาชาติ และเขาเปนภาคีสนธิสัญญาระหวาง
ประเทศดานสิทธิมนุษยชน ทําใหเกิดพันธะผูกพันในการปฏิบัติตาม ประกอบกับไดมีการนําสาระสําคัญของ
ปฏิญญาและสนธิสัญญาดังกลาวเปนสวนหนึ่งในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตั้งแตฉบับป พ.ศ. 2540 
จนถึงฉบับปจจุบันป พ.ศ. 2560 เพ่ือใหมีผลบังคับใชในการปกปอง คุมครอง สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค
ของประชาชนในชาติ อีกท้ังแนวคิดเรื่องแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดพัฒนามาจากการประชุมสิทธิมนุษยชนระดับโลก 
ณ กรุงเวียนนา ซ่ึงไดมีการจัดทําปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบัติการข้ึน โดยในขอ 71 เสนอแนะใหแตละรัฐพิจารณา
ความจําเปนในการรางแผนปฏิบัติการ เพ่ือกําหนดวิธีการท่ีจะใหมีการปรับปรุง สงเสริม และคุมครองสิทธิมนุษยชน 
แกประชาชนในความรับผิดชอบของตนเอง 

ดวยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงไดจัดทําเปนแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เพ่ือเปนกรอบทิศทางการดําเนินงาน
ดานสิทธิมนุษยชนของประเทศ ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผานมารัฐบาลไดใหความสําคัญกับการสงเสริมและคุมครอง
สิทธิมนุษยชนของประชาชน โดยไดประกาศใชแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติมาอยางตอเนื่องถึง 3 ฉบับ  
และวาระของแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 3 ท่ีประกาศใชในปจจุบัน จะครบวาระในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ดังนั้น เพ่ือความตอเนื่องในการพัฒนาการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย กระทรวงยุติธรรม 
โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ จึงรวมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 
(พ.ศ. 2562 - 2566) เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบประกาศใชแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 
ของประเทศไทยตอไป 

 

2. กรอบแนวคิดและกระบวนการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 
การจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 มีกรอบแนวคิดท่ีใหแผนเกิดจากกระบวนการ 

มีสวนรวมของทุกภาคสวน และเปนการจัดทําแผนจากระดับลางข้ึนบน (Bottom – Up) โดยการใหประชาชน
ไดรวมเรียนรูเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมสะทอนปญหา รวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ และรวมจัดทําแผนจากระดับ
พ้ืนท่ีพัฒนาเปนแผนระดับชาติ นอกจากนี ้เพ่ือใหการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
ท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศเปนไปในทิศทางเดียวกันและมีมาตรฐานทัดเทียมระดับสากล จึงไดมี
การทบทวนวรรณกรรมเพ่ือเปนกรอบการศึกษาวิเคราะหในการเชื่อมโยงขอมูลและวางทิศทางของ 
แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 2566) โดยคํานึงถึงบริบทท้ังภายในประเทศและบริบทสากล ดังนี้ 

(1) บริบทประเทศไทย ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และกฎหมายภายในประเทศ
ซ่ึงเปนกรอบของการสงเสริม ปกปองและคุมครองสิทธิมนุษยชน ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนปฏิรูปประเทศ 11 ดาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนความม่ันคง
แห งชาติ  นโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวของกับสิทธิมนุษยชน การวิเคราะหสถานการณดานสิทธิมนุษยชน 
และสถานการณดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของของประเทศไทย อาทิ ดานประชากร ดานสาธารณสุข ดานการศึกษา เปนตน 
และผลการประเมินแผนสทิธิมนุษยชนแหงชาติฉบับท่ี 3  

(2) บริบทสากล ไดแก แนวทางการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ รูปแบบ 
แผนสิทธิมนุษยชนของนานาประเทศ การศึกษามาตรฐานสากลดานการใหความคุมครองดานสิทธิมนุษยชน 
กฎหมายระหวางประเทศกับการคุมครองสิทธิมนุษยชนในดานตาง ๆ และกลุมตาง ๆ ปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชนและสนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน มุมมองขององคกรนานาชาติตอสถานการณ
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ดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ขอเสนอแนะภายใตกลไก Universal Periodic Review (UPR) เปาหมายการพัฒนา 
ท่ียั่งยืนขององคการสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) หลักการชี้แนะของสหประชาชาต ิ
วาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGPs)  

สําหรับกระบวนการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ฉบับ ท่ี  4 นั้น กระทรวงยุติธรรม  
โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดรวมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และตัวแทนจากภาคสวนตาง ๆ จากทุกจังหวัด 
และกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาควิชาการ 
ภาคธุรกิจเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน ภาคประชาชน และกลุมผูท่ีไดรับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิ 
รวมจัดทําแผน โดยมีผูรวมจัดทําแผนทุกชองทาง รวมท้ังสิ้น 3,588 คน ซ่ึงการดําเนินงานแบงออกเปน 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 (ปงบประมาณ 2560) “ยกรางแผนสิทธิมนุษยชนจากระดับพ้ืนท่ี” โดยการศึกษาวิจัย
และเชื่อมโยงขอมูลท่ีเก่ียวของท้ังในบริบทของไทยและหลักการสากลตามกรอบแนวคิดท่ีวางไว พรอมกับการรับฟง
ปญหาและความคิดเห็นจากตัวแทนทุกภาคสวน รวมท้ังกลุมผูท่ีไดรับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิ ครอบคลุม
พ้ืนท่ี 4 ภูมิภาค และกรุงเทพฯ  

ระยะท่ี 2 (ปงบประมาณ 2561) “จัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 ฉบับสมบูรณ” 
โดยเชิญผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิดานสิทธิมนุษยชนรวมพิจารณาใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ในการพัฒนา
รางแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (รางแรก) ใหครอบคลุมเนื้อหาสาระสําคัญสําหรับการกําหนด 
ทิศทางการพัฒนาสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในประเด็นตาง ๆ และกลุมเปาหมายหลักตาง ๆ ตามมาตรฐานสากล 
กอนเขาสูกระบวนการวิพากษผานชองทางตาง ๆ อาทิ การจัดเวทีวิพากษใน 7 พ้ืนท่ี (6 ภาคและกรุงเทพมหานคร) 
แบบสอบถามออนไลน แบบสอบถามทางไปรษณีย แบบสอบถามฉบับ GR code (สําหรับคนพิการทางสายตา 
ผูสูงอายุ และผูท่ีไมสามารถอานได) จากนั้นนําขอคิดเห็นท่ีไดจากกระบวนการวิพากษผานชองทางตาง ๆ  
มาสรุปประมวลผลและปรับปรุงแกไขเปนรางแผนสิทธิมนุษยชน ฉบับท่ี 4 (รางสุดทาย) พรอมท้ังเชิญผูแทน  
20 กระทรวงและหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมกันใหขอคิดเห็นกอนจัดทําเปนรางแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 
(พ.ศ. 2562-2566) ฉบับสมบูรณ เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบประกาศใชแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ
ฉบับท่ี 4 ของประเทศไทยตอไป 

 

3. ทิศทางของแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 
(1) เปาหมายหลักของแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 

“เปนสังคมท่ีสงเสริม สิทธิ เสรีภาพ และความเทาเทียม โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
ขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนอยางบูรณาการท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพ่ือนําไปสูสังคมท่ีพัฒนาอยางยั่งยืน” 

(2) สาระสําคัญของแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 
สาระของแผนฯ จะกลาวถึงสภาพปญหา วัตถุประสงค ขอเสนอแนะ ตัวชี้วัด และหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

โดยจําแนกเปน แผนสิทธิมนษุยชนรายดาน 10 ดาน และแผนสิทธิมนุษยชนรายกลุมซ่ึงเปนกลุมเปาหมายหลัก
ท่ีเสี่ยงตอการถูกละเมิดสิทธิ 12 กลุม ดังนี้ 

แผนสิทธิมนุษยชนรายดาน 10 ดาน ไดแก 
1) แผนสิทธิมนุษยชนดานสาธารณสุข  
2) แผนสิทธิมนุษยชนดานการศึกษา 
3) แผนสิทธิมนุษยชนดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  
4) แผนสิทธิมนุษยชนดานท่ีอยูอาศัย 
5) แผนสิทธิมนุษยชนดานขนสง 
6) แผนสิทธิมนุษยชนดานเศรษฐกิจและธุรกิจ 
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7) แผนสิทธิมนุษยชนดานการเมืองการปกครองและความม่ันคง 
8) แผนสิทธิมนุษยชนดานสิทธิชุมชน วัฒนธรรมและศาสนา 
9) แผนสิทธิมนุษยชนดานขอมูล ขาวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
10) แผนสิทธิมนุษยชนดานกระบวนการยุติธรรม  

 

แผนสิทธิมนุษยชนรายกลุม 12 กลุม ไดแก 
1) แผนสิทธิมนุษยชนกลุมเด็กและเยาวชน   
2) แผนสิทธิมนุษยชนกลุมผูสูงอายุ 
3) แผนสิทธิมนุษยชนกลุมสตรี 
4) แผนสิทธิมนุษยชนกลุมผูพิการ   
5) แผนสิทธิมนุษยชนกลุมเกษตรกรและกลุมแรงงาน 
6) แผนสิทธิมนุษยชนกลุมผูปวย (กลุมผูติดเชื้อ/ผูปวย/กลุมผูเสพยา) 
7) แผนสิทธิมนุษยชนกลุมชาติพันธุ ผูไรรัฐและผูแสวงหาท่ีพักพิง 
8) แผนสิทธิมนุษยชนกลุมความหลากหลายทางเพศ 
9) แผนสิทธิมนุษยชนกลุมนักปกปองสิทธิมนุษยชน 
10) แผนสิทธิมนุษยชนกลุมผูตองขัง (ผูถูกกลาวหา/ผูตองหา/นักโทษเด็ดขาด) 
11) แผนสิทธิมนุษยชนกลุมผูพนโทษ 
12) แผนสิทธิมนุษยชนกลุมผูเสียหาย/ผูตกเปนเหยื่อ (เหยื่ออาชญากรรม เหยื่อคามนุษย เหยื่อท่ีถูกละเมิด

สิทธิมนุษยชน เหยื่อความรุนแรงในครอบครัว เปนตน) และพยาน 
 

สําหรับการกําหนดตัวชี้วัดของแผนฯ ไดอิงตามขอเสนอแนะการจัดทําตัวชี้วัด (Human Rights Indicators 
Guideline) ท่ีจัดทําข้ึนโดยสํานักงานขาหลวงใหญแหงสหประชาชาติเพ่ือสิทธิมนุษยชน (The Office of the United 
Nations High Commissioner for Human Rights : OHCHR) เพ่ือใชสําหรับการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการดําเนินการตามแผน โดยลักษณะของตัวชี้วัดเปนตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณบนพ้ืนฐานขอเท็จจริง 
(qualitative and quantitative fact-based assessment) กลาวคือ เปนการใชตัวชี้วัดท่ีสามารถพรรณนาและ
แสดงจํานวนปริมาณไดจากขอมูลและขอเท็จจริงท่ีปรากฏและสามารถตรวจสอบความถูกตอง และตัวชี้วัดท่ีใช
สําหรับการประเมินแบงออกเปน 3 ประเภท โดยพิจารณาจากปจจัยของการปฏิบัติตามพันธกรณีระหวาง
ประเทศและมาตรฐานสากลท่ีจําเปนตองอาศัยกลไกการขับเคลื่อนโดยกรอบกฎหมาย นโยบาย การลงมือ
ปฏิบัติ และผลลัพทของการดําเนินการของรัฐ ดังนี้ 

1) ตัวชี้วัดดานโครงสราง (Structural Indicator) คือ ตัวบงชี้การจัดทําและการมีนโยบาย กฎหมาย 
หรือมาตรการระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือการมีสถาบัน องคกรหรือหนวยงานรับผิดชอบท่ีจําเปนรองรับ 
รวมถึงการมีการกําหนดกรอบระยะเวลาและขอบขายของนโยบายท่ีชัดเจน ซ่ึงเปนปจจัยท่ีทําหนาท่ีเสมือนเปน
โครงสรางในการรองรับการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

2) ตัวข้ีวัดดานกระบวนการ (Process Indicator) คือ ตัวบงชี้ภาระหนาท่ีของผูปฏิบัติและความพยายาม 
ท่ีจะดําเนินการตามโครงสรางท่ีไดจัดทําข้ึนรองรับ อันไดแก การวางมาตรการเชิงนโยบาย มาตรการสาธารณะ 
มาตรการกํากับดูแล มาตรการเยียวยา การจัดชองทางการรองทุกขและการบรรเทาทุกข การจัดสรรงบประมาณ 
การจัดสรรทรัพยากร การสรางสิ่งอํานวยความสะดวก การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร จํานวนโครงการ
หรือกิจกรรมท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนในแตละดาน/กลุม เปนตน  
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3) ตัวชี้วัดดานผลสัมฤทธิ์ (Outcome Indicator) คือ ตัวบงชี้ผลสําเร็จของการดําเนินการ การลงมือ
ปฏิบัติตามกระบวนการมาตรการหรือกิจกรรมท่ีไดรับมอบหมาย ซ่ึงสงผลตอการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกตอการให
ความคุมครองสิทธิมนุษยชน  
 

4. การบริหารจัดการเพ่ือขับเคล่ือนแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
(1) กรอบแนวคิดของการแปลงแผนฯ สูการปฏิบัติ  

มีเจตนารมณท่ีจะใหแผนฯ เปนกรอบทิศทางการทํางานดานสิทธิมนุษยชนของหนวยงานตาง ๆ  
เพ่ือใหหนวยงานตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนและใชเปนหลักการพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน 
ในทุกภารกิจ  

(2) แนวทางการขับเคล่ือนแผน 
1) สงเสริมความรวมมือทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของในการแปลงแผนสิทธิมนุษยชนแห งชาติ 

สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ผานมติคณะรัฐมนตรีท่ีใหความเห็นชอบในการประกาศใชแผนสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 6566) และสั่งการใหทุกหนวยงานรับไปดําเนินการ ดวยการนําแผนสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 ในดานหรือกลุมเปาหมายท่ีเก่ียวของกับภารกิจของหนวยงานถายทอดลงสู
แผนปฏิบัติราชการหรือแผนพัฒนาขององคกร แลวจัดทําโครงการ/กิจกรรมรองรับการดําเนินงานตามแผนฯ  
โดยใชงบประมาณของหนวยงานดําเนินการ รวมท้ังผลักดันใหมีกลไกการขับเคลื่อนงานตามแผนสิทธิมนุษยชน
แหงชาติของหนวยงาน และการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชน
ของหนวยงานท่ีสอดคลองกับประเด็นการพัฒนาหรือแกไขปญหาดานสิทธิมนุษยชนตามแผนรายดานและแผน
รายกลุมท่ีอยูภายใตความรับผิดชอบของหนวยงาน  

2) สรางความรูความเขาใจแกบุคลากรของหนวยงานในทุกระดับ ใหตระหนักถึงความสําคัญและ
เตรียมความพรอมในการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 ไปสูการปฏิบัติ ตามแผนรายดานและ
แผนรายกลุม โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินการใน 4 มิติ ไดแก มิติปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
มิติคุมครองผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน มิติพัฒนากฎหมาย กลไกทางกฎหมาย รวมท้ังการบังคับใช เพ่ือสงเสริม 
คุมครองสิทธิมนุษยชน และมิติพัฒนาองคกรเครือขายทุกภาคสวนใหมีศักยภาพในการสงเสริม คุมครองสิทธิมนุษยชน  

(3) การบริหารจัดการแผน 
     1) บทบาทขององคกรเครือขายทุกภาคสวนและประชาชน โดยอาศัยการประสานความรวมมือกับ

องคกรเครือขายทุกภาคสวนในลักษณะหุนสวน (Partnership) ท้ังดานการประสานงานหรือการขอรับ
งบประมาณสนับสนุนมาดําเนินการ เพ่ือปองกันและคุมครองสิทธิมนุษยชน  

     2) กลไกบริหารจัดการเพ่ือใหแผนบรรลุวัตถุประสงค ประกอบดวย กลไกระดับชาติ (อาทิ วาระแหงชาติ 
“สิทธิมนุษยชนรวมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน” คณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนตน) กลไกระดับกระทรวงหรือหนวยงานเทียบเทา 
กลไกระดับภูมิภาคและทองถ่ิน แผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน กลไกของภาคสวนตาง ๆ 
ไดแก สถาบันการศึกษาและสถาบันทางวิชาการ ภาคประชาชนหรือองคกรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน และ
ประชาชนท่ัวไป 

(4) การติดตามและประเมินผล  
 1) กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ จะทําการติดตามผลความกาวหนา ปญหาอุปสรรค 

ของการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 โดยกําหนดใหหนวยงานตาง ๆ รายงานผล 
การปฏิบัติงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 ประจําปงบประมาณ มายังกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ผานระบบสารสนเทศ (http://nhrp.rlpd.go.th) ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป 

http://nhrp.rlpd.go.th/
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2) กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมครองสิทธิเสรีภาพ จะจัดจางสถาบันวิชาการท่ีมีความเชี่ยวชาญและ 
มีความเปนกลาง ทําการประเมินผล โดยแบงเปน 2 ชวงคือ ชวง 3 ปแรก และ 2 ปหลงั ของแผนสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ฉบับท่ี 4 เพ่ือใหเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ และนําเสนอคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการขับเคลื่อน 
งานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติทราบตอไป 

 

5. ประโยชนท่ีจะไดรับ  
1) การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย พัฒนากาวหนาทัดเทียมระดับสากล  
2) ประเทศไทยมีภาพลักษณท่ีดีและไดรับการยอมรับในเวทีระหวางประเทศและประชาคมอาเซียน 
3) การแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาพรวมของประเทศ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

จากการท่ีหนวยงานมีกรอบแนวทางในการสงเสริม ปกปอง คุมครองสิทธิมนุษยชน และเกิดเครือขายการทํางานท่ีมี
เปาหมายรวมกันของทุกภาคสวน   

4) สังคมไทยเปนสังคมท่ีสงเสริมสิทธิเสรีภาพและความเทาเทียม โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
ขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนอยางบูรณาการท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพ่ือนําไปสูสังคมท่ีพัฒนาอยางยั่งยืน 

5) ประชาชนมีความม่ันคงและมีความสุขในชีวิต จากการท่ีประเทศไทยมีหลักประกันดานสิทธิและ
เสรีภาพท่ีทัดเทียมกับสิทธิมนุษยชนสากล 
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บทนํา 

1. ความเปนมา 
ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศสมาชิกขององคการสหประชาชาติท่ีไดรับรองปฏิญญาสากลวาดวย 

สิทธิมนุษยชน และเขารวมเปนภาคีสนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนจํานวน 7 ฉบับ ทําให เกิด 
พันธะผูกพันท่ีจะตองปฏิบัติตามสนธิสัญญารวมถึงขอตกลงระหวางประเทศในเรื่องตาง ๆ รวมท้ังไดมีการนํา
สาระสําคัญของปฏิญญาและสนธิสัญญาดังกลาวเปนสวนหนึ่งในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตั้งแต 
ฉบับป พ.ศ. 2540 จนถึงฉบับปจจุบันป พ.ศ. 2560 เพ่ือใหมีผลบังคับใชในการปกปอง คุมครอง สิทธิเสรีภาพ 
และความเสมอภาคของประชาชนในชาติ นอกจากนี้ ในป พ.ศ. 2536 ( ค.ศ. 1993) ไดมีการประชุมสิทธิมนุษยชน
ระดับโลก ณ กรุงเวียนนา ซ่ึงในการประชุมครั้งนี้ไดมีการจัดทําปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบัติการข้ึน โดยในขอ 71 
มีขอเสนอแนะใหรัฐภาคีพิจารณาความจําเปนในการรางแผนปฏิบัติการแหงชาติ เพ่ือกําหนดวิธีการท่ีจะใหมี 
การปรับปรุง สงเสริม และคุมครองสิทธิมนุษยชนแกประชาชนในความรับผิดชอบของตนเอง ดวยเหตุนี้ เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 50 ป ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ประเทศไทยจึงไดมีการจัดทํานโยบายและแผนปฏิบัติการ
แมบทแหงชาติดานสิทธิมนุษยชนข้ึน ซ่ึงนับวาเปนแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติฉบับแรกของประเทศไทย และมี
ชวงเวลาท่ีประกาศใช คือ ป พ.ศ. 2544 - 2548 โดยมีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปนศูนยกลางในการประสานและ
ติดตามการดําเนินงาน ตอมาเม่ือกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. 2545 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จึงไดโอนภารกิจดังกลาวใหกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพ ดําเนินการตอนับตั้งแตวันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เปนตนมา  

ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาตั้งแตการประกาศใชแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติฉบับแรกของประเทศไทย 
รัฐบาลไดใหความสําคัญในเรื่องการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนมาอยางตอเนื่อง โดยไดมี 
การประกาศใชแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติมาแลว 3 ฉบับ และแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี  3  
(พ.ศ. 2557 - 2561) ที่ประกาศใชในรัฐบาลชุดปจจุบันจะครบวาระของแผนฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ดังนั้น เพ่ือความตอเนื่องในการพัฒนาการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย กระทรวงยุติธรรม 
โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ จึงรวมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4  
(พ.ศ. 2562 - 2566) โดยแบงการดําเนินงานออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ปงบประมาณ 2560 “ยกรางแผน
สิทธิมนุษยชนจากระดับพ้ืนท่ี และระยะท่ี 2 ปงบประมาณ 2561 “จัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 
(พ.ศ. 2562 - 2566) ฉบับสมบูรณ เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบประกาศใชแผนสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ฉบับท่ี 4 ของประเทศไทยตอไป 

2. กระบวนการจัดทําแผน 
2.1 กรอบแนวคิดในการจัดทําแผน  

การจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 มีกรอบแนวคิดท่ีใหแผนเกิดจากกระบวนการ 
มีสวนรวมของทุกภาคสวนครอบคลุมผูแทนจากทุกจังหวัดท่ัวประเทศ เชนเดียวกับแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  
ฉบับท่ีผาน ๆ มา และเปนแผนท่ีจะเปนกรอบทิศทางการดําเนินงานของประเทศสําหรับหนวยงานทุกภาคสวน 
ถือปฏิบัติในการดําเนินการ เพ่ือรวมกันพัฒนาและยกระดับสิทธิมนุษยชนในภาพรวมของประเทศไทย 
ใหมีมาตรฐานทัดเทียมระดับสากล โดยมุงประโยชนท่ีประชาชนในชาติพึงไดรับเปนสําคัญ ดังนั้น การจัดทํา
แผนสิทธิมนุษยชนฯ จึงคํานึงถึงความเหมาะสมสอดคลองกับบริบทสังคมไทยและมีความเปนสากล รวมถึง
ครอบคลุมประเด็น ท่ีส งผลตอวิ ถีชีวิตและสิทธิ ข้ัน พ้ืนฐานของประชาชน  ตลอดจนใหความสําคัญ 
กับกลุมเปราะบางตาง ๆ ท่ีเปนกลุมเปาหมายหลักท่ีเสี่ยงตอการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และเพ่ือให 



 แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 2566) 
 

หนา | 3 
 

การขับเคลื่อนการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ 
เปนไปในทิศทางเดียวกัน จึงไดมีการวิเคราะหขอมูล แนวคิด และมาตรฐานการสงเสริมคุมครองสิทธิมนุษยชน 
ในบริบทสากลและบริบทของประเทศไทยมาใชเปนกรอบในการวางทิศทางแผนสิทธิมนุษยชนฯ ฉบับท่ี 4 ดังนี้  

1) บริบทประเทศไทย ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และกฎหมาย
ภายในประเทศซ่ึงเปนกรอบของการสงเสริม ปกปองและคุมครองสิทธิมนุษยชน  นโยบายแห งรัฐ 
แผนยุทธศาสตรชาติ  20 ป  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ ฉบับท่ี  12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
แผนในระดับชาติท่ีเก่ียวของกับสิทธิมนุษยชน เชน แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ แผนพัฒนาสตรี 
แผนพัฒนาคนพิการ แผนพัฒนาผูสูงอายุ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และแผนอ่ืน 
ท่ีเก่ียวของ เปนตน การประกาศวาระแหงชาติ สิทธิมนุษยชนรวมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพ่ือการพัฒนา 
ท่ียั่งยืน สถานการณการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือนโยบายดานสิทธิมนุษยชนท่ีสําคัญและรัฐบาลหรือ 
นานาประเทศใหความสนใจ เชน ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน นักปกปองสิทธิมนุษยชน การคามนุษย การใชแรงงาน 
ท่ีผิดกฎหมาย รายงานสถานการณสิทธิมนุษยชนของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) 
ตลอดจนคํากลาวปาฐกถาพิเศษนายกรัฐมนตรีในสวนท่ีเก่ียวของกับสิทธิมนุษยชน เชน ธุรกิจสิทธิมนุษยชน  
วาระแหงชาติดานสิทธิมนุษยชน และงานวิจัยตาง ๆ ดานสิทธิมนุษยชน อาทิ งานวิจัยตัวชี้วัดตามปฏิญญาสากล 
วาดวยสิทธิมนุษยชนและสนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน รวมท้ังการวิเคราะหสถานการณ 
ดานสิทธิมนุษยชนและสถานการณดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของของประเทศไทย อาทิ ดานประชากร ดานสาธารณสุข  
ดานการศึกษา เปนตน และผลการประเมินแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 1 - 3 

2) บริบทสากล ไดแก แนวทางการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ 
และแนวปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนของนานาประเทศ ผลการศึกษาสถานการณดานสิทธิมนุษยชน 
ของประเทศไทยท้ังจากการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนขององคกรระหวางประเทศและองคกรอิสระ 
รายงานประจําปของกระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนขององคการสหประชาชาติ 
(Sustainable Development Goals : SDGs) ขอเสนอแนะภายใตกลไก Universal Periodic Review (UPR) 
ผลการศึกษามาตรฐานสากลดานการใหความคุมครองดานสิทธิมนุษยชน กฎหมายระหวางประเทศกับการคุมครอง
สิทธิมนุษยชนในดานตาง ๆ และของกลุมตาง ๆ ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน สนธิสัญญาระหวางประเทศ
ดานสิทธิมนุษยชน ตลอดจนปฏิญญาอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน 

2.2 กระบวนการจัดทําแผน  
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม รวมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และตัวแทนจากทุกภาค

สวน จัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนครอบคลุมท่ัว
ประเทศ ดวยการใหประชาชนไดรวมเรียนรูเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ รวมสะทอนปญหา รวมคิด รวม
ตัดสินใจและรวมจัดทําแผนจากระดับพ้ืนท่ี (จังหวัด) พัฒนาเปนแผนในระดับประเทศ โดยแบงการดําเนินงาน 
ออกเปน 2 ระยะ  

ระยะท่ี 1 (ปงบประมาณ 2560) “ยกรางแผนสิทธิมนุษยชนจากระดับพ้ืนท่ี” โดยการศึกษาวิจัย
และเชื่อมโยงขอมูลท่ีเก่ียวของท้ังในบริบทของไทยและหลักการสากลตามกรอบแนวคิดท่ีวางไว พรอมกับ 
การรับฟงปญหาและความคิดเห็นจากตัวแทนทุกภาคสวน รวมท้ังกลุมผูท่ีไดรับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธ ิ
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 4 ภูมิภาค และกรุงเทพฯ  

ระยะท่ี 2 (ปงบประมาณ 2561) “จัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 ฉบับสมบูรณ” 
โดยเชิญผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิดานสิทธิมนุษยชนรวมพิจารณาใหขอคิดเห็นเพ่ือพัฒนารางแผนสิทธิมนุษยชน 
ฉบับท่ี 4 (รางแรก) ใหมีความสมบูรณ ครอบคลุมประเด็นเนื้อหาสาระสําคัญสําหรับการกําหนดทิศทางการพัฒนางาน
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ดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในประเด็นตาง ๆ และกลุมเปาหมายหลักตาง ๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
กอนเขาสูกระบวนการวิพากษผานชองทางตาง ๆ อาทิ การจัดเวทีวิพากษใน 7 พ้ืนท่ี (6 ภาคและกทม.) 
แบบสอบถามออนไลน  แบบสอบถามทางไปรษณี ย  แบบสอบถามฉบั บ  GR code (สํ าหรับคนพิการ 
ทางสายตา ผูสูงอายุ และผูท่ีไมสามารถอานได) จากนั้นนําขอคิดเห็นท่ีไดมาสรุปประมวลผลและปรับปรุงแกไข
รางแผนฯ ฉบับท่ี 4 (รางสุดทาย) พรอมท้ังใหผูแทน 20 กระทรวงและหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมกันใหขอคิดเห็น
กอนจัดทําเปนรางแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 2566) ฉบับสมบูรณ เพ่ือนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบประกาศใชแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 ของประเทศไทยตอไป 

2.3 วิธีการดําเนินการโดยสังเขปในแตละระยะ  
 

ภาพท่ี 1 กระบวนการจัดทํารางแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 2566) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.3.1 การดําเนินงานในระยะท่ี 1 
 ข้ันตอนดําเนินงาน  
(1) ข้ันเตรียมการ 

 (1.1) ศึกษาผลการดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 1 – 3  
ของประเทศไทย นโยบายแหงรัฐ ภาพรวมสถานการณการละเมิดสิทธิมนุษยชนในปจจุบัน สนธิสัญญาระหวางประเทศ
ดานสิทธิมนุษยชน รายงานประเทศดานสิทธมินุษยชน ขอเสนอแนะจากกลไก UPR หลักการชี้แนะของสหประชาชาติ
วาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เทคนิคการจัดทําแผนโดยกระบวนการมีสวนรวม เพ่ือกําหนดกรอบในการดําเนินงาน  

(1.2) ประชุมการจัดทําแผนฯ รวมกันระหวางคณะท่ีปรึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล 
และกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ เพ่ือพิจารณากรอบการดําเนินงาน คูมือ/แนวทางวิทยากรในการจัดทําแผน 
เอกสารประกอบการจัดประชุม การรายงานผล การประสานแผนจัดการประชุมในพ้ืนท่ี  

วิเคราะหขอมูลกําหนดกรอบ
การจัดทําแผน 

กระบวนการจัดทํารางแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2566) 

ลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลสภาพ
ปญหาและระดมความเห็น 

แนวทางการแกไข  
ใน 5 ภูมิภาค 
(608 คน) 

ยกรางแผนสิทธิมนุษยชน 
(รางแผนในภาพรวมระดับพ้ืนท่ี) 

ป 2560 : ระยะท่ี1  

พัฒนารางแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
• จัดประชุมผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ 

(76 คน) 

ป 2561 : ระยะท่ี 2 

กระบวนการวิพากษรางแผนสิทธิมนุษยชนฯ 
• เวทีรับฟงความคิดเห็น 7 พ้ืนท่ี (1,288 คน) 
• ชองทางการรับฟงความเห็นตาง ๆ ไดแก

ระบบวิพากษออนไลน e-mail โทรสาร
ไปรษณีย (1,416 ราย) 

 

การจัดทํารางแผนสิทธิมนุษยชนฯ ฉบับสมบูรณ 
• จัดประชุมผูแทน 20 กระทรวงและหนวยงาน 

ท่ีเกี่ยวของกอนนําเสนอ ครม. (200 คน) 

รางแรก 

รางสุดทาย 

รางฉบับ
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(2) ข้ันจัดทํารางแผนสิทธิมนุษยชนระดับพ้ืนท่ี โดยดําเนินการ ดังนี้ 
 (2.1) วิเคราะหสถานการณและปญหาดานสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ี พรอมเชื่อมโยง

สถานการณดานสิทธิมนุษยชน เพ่ือกําหนดทิศทางการจัดทํายกรางแผนสิทธิมนุษยชนระดับพ้ืนท่ี 
 (2.2) คัดเลือก/ติดตอประสานงานกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีเขารวมการจัดทํา 

ยกรางแผนฯ ระดับพ้ืนท่ี โดยเปนตัวแทนภาคสวนตาง ๆ จากทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 
ผูแทนหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาควิชาการ ภาคธุรกิจเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน 
สื่อมวลชน ภาคประชาชน และกลุมผูท่ีไดรับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิในสัดสวนท่ีเห็นวาเหมาะสม 
และกระจายในทุกกลุมเปาหมาย  

 (2.3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทํารางแผนสิทธิมนุษยชนระดับพ้ืนท่ี 
ดวยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในแตละภูมิภาค 

(2.2.1) สรางกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางผู เขารวมจัดทําแผนฯ 
ในเรื่องหลักการ แนวคิดสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ การจัดทําแผนยุทธศาสตร กลยุทธ โดยวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิหรือวิทยากรสนาม 

(2.2.2) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟงความคิดเห็นและยกราง
แผนสิทธิมนุษยชนระดับพ้ืนท่ี 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ภูมิภาคละ 1 ครั้ง รวม 5 ครั้ง โดยมีผูเขารวม
ประชุม รวมท้ังสิ้น 608 คน จําแนกได ดังนี้ 

- พ้ืนท่ีภาคเหนือ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม ระหวาง
วันท่ี 28 กุมภาพันธ - 2 มีนาคม 2560 มีผูเขารวมประชุม จํานวน 126 คน 

- พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแกน 
ราชาออรคิด จังหวัดขอนแกน ระหวางวันท่ี 15 – 17 มีนาคม 2560 มีผูเขารวมประชุม จํานวน 136 คน 

- พ้ืนท่ีภาคกลาง ณ โรงแรมชลจันทร จังหวัดชลบุรี ระหวางวันท่ี 
29 - 31 มีนาคม 2560 มีผูเขารวมประชุม จํานวน 117 คน 

- พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมเจาพระยาปารค กรุงเทพฯ 
ระหวางวันท่ี 3 - 4 เมษายน 2560 มีผูเขารวมประชุม จํานวน 114 คน 

- พ้ืนท่ีภาคใต ณ โรงแรม ทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ระหวางวันท่ี 26 - 28 เมษายน 2560 มีผูเขารวมประชุม จํานวน 115 คน 

(3) ข้ันประมวลผลเพ่ือยกรางแผนสิทธิมนุษยชนภาพรวมระดับพ้ืนท่ี 
 (3.1) คณะท่ีปรึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลนําขอมูลการจัดทํารางแผนสิทธิ

มนุษยชนระดับพ้ืนท่ีท้ัง 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ประมวลเปนภาพรวมของรางแผนสิทธิมนุษยชนระดับ
พ้ืนท่ี 

 (3.2) จัดทําเอกสารรางแผนสิทธิมนุษยชนระดับพ้ืนท่ีภาพรวม ฉบับสมบูรณ 
สําหรับใชในการพัฒนาตอยอดเปนแผนสิทธิมนุษยชนระดับประเทศในระยะท่ี 2 ตอไป 

 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
(1) การบันทึกขอมูลจากกระบวนการระดมสมองจากผูเขารวมทุกภาคสวนในการจัดทํา

แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
(2) การวิเคราะหภาพอนาคต (scenario analysis) ของแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิฉบับท่ี 4 
(3) คูมือวิทยากร 
(4) แบบประเมินความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนและแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
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(5) แบบประเมินผลการสัมนาการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 
 สรุปผลการมีสวนรวมจากผลการดําเนินงานในระยะท่ี 1 จากการประเมินผล 

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํายกรางแผนสิทธิมนุษยชนระดับพ้ืนท่ี พบวา มีผูตอบแบบประเมินเม่ือสิ้นสุด
โครงการ จํานวนท้ังสิ้น 387 คน คิดเปนรอยละ 63.65 โดยในจํานวนนี้เปนเพศหญิง รอยละ 57.78 จบการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี รอยละ 54.07 เปนหนวยงานภาครัฐ รอยละ 40.24 และพบวา สวนใหญรอยละ 37.73 ไมเคย
ผานการอบรม/สัมมนา/ประชุมเก่ียวกับดานสิทธิมนุษยชน ท้ังนี้ กอนการประชุม ผูเขารวมสัมมนาประเมินตนเอง 
วามีความรูความเขาใจตอเนื้อหาวิชาสิทธิมนุษยชนและแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติในระดับปานกลาง แตหลังจาก
การรับฟงการบรรยายมีความรูความเขาใจตอเนื้อหาวิชาท่ีเรียนรูเพ่ิมข้ึนอยูในระดับมาก สําหรับความพึงพอใจ
ตอการเขารวมประชุม พบวา ผูเขารวมประชุมมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมาก ท้ังในดานวิทยากร 
ดานกระบวนการ/การบริหารจัดการสัมมนา และดานผลท่ีไดรับจากการเขารวมสัมมนาและการนําไปประยุกตใช 

2.3.2 การดําเนินงานในระยะท่ี 2   
 ข้ันตอนดําเนินงาน 

(1) ข้ันเตรียมการ 
 (1 .1) จั ดประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การเพ่ื อเตรี ยมความพร อมในการวิ พากษ 

แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 รวมกันระหวางท่ีปรึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและกรมคุมครองสิทธิ 
และเสรีภาพ เก่ียวกับกรอบการดําเนินงาน กระบวนการวิพากษแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 เอกสาร
ใชประกอบการวิพากษแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 การจัดชองทางรับฟงความคิดเห็นผานสื่อตาง ๆ 
การประสานแผนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในพ้ืนท่ี การบริหารวิชาการและงบประมาณ และการรายงานผล 

 (1.2) จัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธการจัดชองทางรับฟงความคิดเห็น 
(2) ข้ันพัฒนารางแผนสิทธิมนุษยชนระดับประเทศโดยผู เช่ียวชาญและ

ผูทรงคุณวุฒิดานสิทธิมนุษยชน 
 (2.1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนารางแผนสิทธิมนุษยชนในภาพรวมระดับประเทศ 

เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเจาพระยาปารค กรุงเทพมหานคร โดยเชิญผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ
ดานสิทธิมนุษยชนรวมพิจารณาใหขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นในการกําหนดทิศทางการพัฒนางานดานสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทยในประเด็นตาง ๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล โดยมีผูเขารวมประชุม รวมท้ังสิ้น 76 คน 

 (2.2) ประมวลขอเสนอแนะและขอคิดเห็นท่ีไดจากผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒ ิ
ดานสิทธิมนุษยชนท้ังในดานการสงเสริม คุมครอง สรางหลักประกันสิทธิมนุษยชนในประเด็นดานตาง ๆ  
และกลุมเปาหมายหลักท่ีเปนกลุมเสี่ยงตอการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงกลไกการขับเคลื่อนแผน 
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 และหนวยงานรับผิดชอบ และพัฒนาตอยอดใหเปนรางแผนสิทธิมนุษยชน
ระดับประเทศสําหรับเขาสูกระบวนการวิพากษผานชองทางตาง ๆ ตอไป 

(3) ข้ันจัดกระบวนการวิพากษรางแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4  
 (3.1) จัดเวทีวิพากษรางแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 ดวยกระบวนการมีสวนรวม

จากทุกภาคสวน ครอบคลุมพ้ืนท่ี 6 ภาค และกรุงเทพมหานคร ระหวางเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2561 โดยเชิญ
กลุมเปาหมายจากทุกภาคสวนในพ้ืนท่ีท่ัวประเทศในสัดสวนท่ีเห็นวาเหมาะสมและกระจายในทุกกลุมเปาหมาย 
ท่ีเก่ียวของหรือเปนผู มีสวนไดเสีย โดยมีผู เขารวมการวิพากษรางแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4  
รวมจํานวน 1,288 คน จําแนกได ดังนี้ 

- พ้ืนท่ีภาคกลาง ณ โรงแรมสามพราน ริเวอรไซด จังหวัดนครปฐม 

ระหวางวันท่ี 23 - 24 พฤษภาคม 2561 มีผูเขารวมประชุม จํานวน 154 คน 
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- พ้ืนท่ีภาคเหนือ ณ โรงแรมวังจันทร ริเวอรวิว จังหวัดพิษณุโลก ระหวาง

วันท่ี 5 - 6 มิถุนายน 2561 มีผูเขารวมประชุม จํานวน 292 คน 

- พ้ืนท่ีภาคตะวันออก ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง 

ระหวางวันท่ี 12 - 13 มิถุนายน 2561 มีผูเขารวมประชุม จํานวน 111 คน 

- พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมสุนีย แกรนด โฮเทล แอนด 

คอนเวนชั่นเซ็นเตอร จังหวัดอุบลราชธานี ระหวางวันท่ี 20 - 21 มิถุนายน 2561 มีผูเขารวมประชุม จํานวน 206 คน 

- พ้ืนท่ีภาคใตตอนบน ณ โรงแรมไดมอนพลาซา จังหวัดสุราษฎรธานี 

ระหวางระหวางวันท่ี 25 - 26 มิถุนายน 2561 มีผูเขารวมประชุม จํานวน 191 คน 

- พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด รีสอรท 

จังหวดัสงขลา ระหวางวันท่ี 28 - 29 มิถุนายน 2561 มีผูเขารวมประชุม จํานวน 83 คน 

- กรุงเทพมหานคร ณ  โรงแรมเจาพระยาปารค กรุงเทพมหานคร  
วันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 มีผูเขารวมประชุม จํานวน 251 คน 

 (3.2) จัดทําแบบสอบถามออนไลน แบบสอบถามทางไปรษณีย แบบสอบถาม 
ฉบับ GR code (สําหรับคนพิการทางสายตา ผูสูงอายุ และผู ท่ีไมสามารถอานได) พรอมประชาสัมพันธ 
ใหหนวยงานตาง ๆ และบุคคลท่ัวไปรวมวิพากษแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 ผานชองทางตาง ๆ อาทิ 
เว็บไซตกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไปรษณีย โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส สถานท่ีทําการในภูมิภาค 
(สํานักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ พ้ืนท่ี 1 - 4 และสํานักงานยุติธรรมจังหวัดท่ัวประเทศ) โดยมีผูแสดงความคิดเห็น
ผานชองทางตาง ๆ รวมจํานวน 1,416 ราย 

 (3.3) สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นท่ีมีตอภาพรวมรางแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
ฉบับท่ี 4 จากการวิพากษผานชองทางตาง ๆ ของตัวแทนจากทุกภาคสวนในการจัดทํารางแผนฯ พบวา รอยละ 89.70 
ของผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวารางแผนสิทธิฯ มีความเหมาะสม ท้ังในประเด็นรูปแบบท่ีกําหนดเปน 
แผนรายดาน 10 ดาน และแผนรายกลุมเปราะบาง 12 กลุม และสวนใหญรอยละ 90.50 เห็นดวยกับเปาหมาย
ของแผนฯ ท่ีกําหนดไววา “เปนสังคมท่ีสงเสริมสิทธิ เสรีภาพและความเทาเทียมโดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
ขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนอยางบูรณาการท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพ่ือนําไปสูสังคมท่ีพัฒนา
อยางยั่งยืน” สําหรับกลไกการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชน โดยใชกลไกท่ีสําคัญ คือ วาระแหงชาติ การจัดตั้ง
คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชน กลไกธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนั้น พบวา รอยละ 87.70 
ของผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยวาเปนกลไกการขับเคลื่อนท่ีมีความเหมาะสม  

สําหรับรายละเอียดของรางแผนสิทธิมนุษยชนรายดานท้ัง 10 ดาน พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยกับรายละเอียดของแผนรายดานแตละดาน โดยแผนรายดานท่ีมีผูเห็นดวย 
มากท่ีสุด คือ แผนดานขนสง (รอยละ 91.0) รองลงมา แผนดานการศึกษา (รอยละ 90.8) แผนดานสาธารณสุข
และแผนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (รอยละ 90.6) แผนดานท่ีอยูอาศัย (รอยละ 90.3)  
แผนดานเศรษฐกิจและแผนดานสิทธิชุมชน (รอยละ 89.8) แผนดานการเมืองการปกครอง (รอยละ 88.8)  
แผนดานกระบวนการยุติธรรม (รอยละ 88.3) และแผนดานขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีดิจิตัล (รอยละ 87.8) 
ตามลําดับ ดังแสดงในแผนภูมิท่ี 1  
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แผนภูมิท่ี 1 แสดงความคิดเห็นท่ีมีตอรางแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 จําแนกรายดาน 

 
 

ในสวนความคิดเห็นท่ีมีตอรายละเอียดของแผนสิทธิมนุษยชนรายกลุม 
ท้ัง 12 กลุมเปราะบาง พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยกับรายละเอียดของแผนรายกลุม โดยแผน
รายกลุมท่ีเห็นดวยมากท่ีสุด คือ แผนกลุมสตรี (รอยละ 90.5) รองลงมา แผนกลุมผูพิการ (รอยละ 90.2)  
แผนกลุมเด็กและเยาวชน (รอยละ 90.1) แผนกลุมผูสูงอายุ (รอยละ 89.7) แผนกลุมผูเสียหาย (รอยละ 89.5) 
แผนกลุมผูพนโทษ (รอยละ 88.9) แผนกลุมผูปวย (รอยละ 88.7) แผนกลุมชาติพันธุ ผูไรรัฐ และผูแสวงหาท่ีพักพิง  
(รอยละ 88.5) แผนกลุมเกษตรกรและผูใชแรงงาน (รอยละ 88.2) แผนกลุมนักปกปองสิทธิมนุษยชน (รอยละ 87.9) 
แผนกลุมหลากหลายทางเพศ (รอยละ 87.3) และแผนกลุมผูตองขัง/ ผูตองหา (รอยละ 86.2) ตามลําดับ  
ดังแสดงในแผนภูมิท่ี 2 

แผนภูมิท่ี 2 แสดงความคิดเห็นท่ีมีตอรางแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 จําแนกรายกลุม 

 



 แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 2566) 
 

หนา | 9 
 

 
(4) ข้ันสรุปประมวลผลและจัดทํารางแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (ฉบับสมบูรณ) 

 (4.1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณารางแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 
ท่ีผานกระบวนการวิพากษจากทุกภาคสวน และการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยเชิญ
ผูบริหารและผูแทนหนวยงานท้ัง 20 กระทรวงและหนวยงานระดับนโยบายท่ีเก่ียวของเขารวมพิจารณาให
ความเห็น เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น โดยมีผูเขารวมประชุม  
รวมท้ังสิ้น 200 คน 

 (4.2) คณะท่ีปรึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลนําขอมูลความเห็นท่ีไดมา
สังเคราะหและสรุปประมวลเปนรางแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 – 2566) และรวมกับ
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพปรับปรุงแกไขจนไดรางแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (ฉบับสมบูรณ) 
สําหรับนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาประกาศใชเปนแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 ของประเทศไทย 

3. ประโยชนท่ีประชาชนและประเทศจะไดรับ  
ระดับประเทศ 
1) ระบบงานดานการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนในภาพรวมของประเทศไทย พัฒนากาวหนา

ทัดเทียมระดับสากล จากการท่ีประเทศไทยมีมาตรการ/เครื่องมือ/กลไกท่ีเปนมาตรฐานกลาง เพ่ือสราง
หลักประกันท่ีดีในการปฏิบัติตามพันธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน 

2) ประเทศไทยมีภาพลักษณท่ีดีและไดรับการยอมรับในเวทีประชาคมโลกและประชาคมอาเซียน  
โดยประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความมุงม่ันท่ีจะแกปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงสงเสริม คุมครอง
สิทธิมนุษยชนตามคําม่ันท่ีรัฐบาลไทยไดใหไว 

ระดับสังคม 
1) สถานการณการละเมิดสิทธิในสังคมมีแนวโนมเปนไปในทางท่ีลดลง 
2) หนวยงานจากทุกภาคสวน รวมมือกันปองกันและคุมครองสิทธิมนุษยชนของประชาชน และชวยลด

ปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย เนื่องจากสิทธิมนุษยชนเปนเรื่องท่ีเก่ียวของและเก่ียวพันกับ 
ทุกหนวยงานอยูแลว เพียงแตนํามิติดานสิทธิมนุษยชนมาเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหดียิ่งข้ึน  

3) สังคมไทยเปนสังคมท่ีสงเสริมสิทธิเสรีภาพและความเทาเทียม โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
เพ่ือนําไปสูสังคมสันติสุข 

ระดับประชาชน 
ประชาชนมีความม่ันคง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีความสุขในชีวิต เนื่องจากมีหลักประกันดานสิทธิ

และเสรีภาพท่ีเปนสากลทัดเทียมกับนานาประเทศ 
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บทวิเคราะหขอมูล สถานการณ และเชือ่มโยง 
เพื่อวางทิศทางแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 4 
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บทวิเคราะหขอมูล สถานการณ และเช่ือมโยง 
เพ่ือวางทิศทางแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที ่4 

การทบทวนวรรณกรรมสําหรับเปนกรอบการวิเคราะหเพ่ือศึกษาเชื่อมโยงและวางทิศทางการจัดทํา
แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 2566) แบงออกเปน 6 สวนหลัก โดยสวนท่ี 1 ท่ีมาและ
ปรัชญาสิทธิมนุษยชน เปนการใหความหมายหรือคําจํากัดความในเรื่องสิทธิมนุษยชน สวนท่ี 2 สิทธิมนุษยชน
ภายใตกฎหมายหรือมาตรฐานระหวางประเทศ เปนการศึกษาขอมูลกฎหมาย มาตรฐาน และแนวทางของนานาประเทศ 
ท่ีเปนกรอบของแผนแมบทดานสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะกฎหมายระหวางประเทศท่ีประเทศไทยลงนามเปนภาคี
สนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนท่ีจะตองยึดถือปฏิบัติ รวมถึงการเขารวมเวทีระหวางประเทศท่ีสําคัญ 
สวนท่ี 3 สิทธิมนุษยชนกับนวัตกรรมใหม ๆ จากนานาประเทศ เปนการศึกษาขอมูลเพ่ือเปดมุมมองใหม 
ในการวางทิศทางแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 สวนท่ี 4 รัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตรชาติ และนโยบาย
รัฐบาลท่ีเก่ียวของกับสิทธิมนุษยชนของไทย เปนการศึกษาขอมูลของประเทศไทยท่ีเก่ียวของกับสิทธิมนุษยชน
และเปนนโยบายสําคัญท่ีนํามาเชื่อมโยงกับแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 เพ่ือใหหนวยงานไดยึดถือปฏิบัต ิ
สวนท่ี 5 การวิเคราะหสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย เพ่ือนํามาใชประโยชนในการพัฒนางาน
สิทธิมนุษยชนท่ีสําคัญของประเทศใหเปนท่ียอมรับท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ และสวนท่ี 6  
เปนการวิเคราะหเชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ ท้ังในมิติของสากลและบริบทของประเทศไทยเพ่ือวางทิศทาง 
แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 

สวนท่ี 1 ท่ีมาและปรัชญาสิทธิมนุษยชน 

1.1 ความหมายของสิทธิมนุษยชน 
โดยท่ัวไป สิทธิมนุษยชนเปนสิทธิประจําตัวของมนุษยทุกคนท่ีไมสามารถโอนใหแกกันได เพราะมนุษยทุกคน

มีศักดิ์ศรี มีเกียรติศักดิ์ประจําตัว โดยในหมูนักสิทธิมนุษยชนมองวาสิทธิมนุษยชนถือเปนสิทธิของความเปนมนุษย
ท่ีติดตัวทุกคนมาโดยกําเนิดเพ่ือความอยูรอด ดังนั้น การใหความคุมครองดานสิทธิมนุษยชนจึงเปนสิ่งจําเปน
สําหรับคนทุกคนท่ีตองไดรับในฐานะท่ีเปนคน เพ่ือทําใหคน ๆ นั้นสามารถมีชีวิตอยูรอดไดและสามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเองเพ่ือสังคม (กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ, 2555) 

ตามหลักสากล สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิความเปนมนุษย อันเปนสิทธิ 
ตามธรรมชาติท่ีติดตัวมนุษยทุกคนมาตั้งแตกําเนิด โดยไมเลือกวาผูนั้นจะมีเชื้อชาติ ถ่ินท่ีอยู แหลงกําเนิด สีผิว 
ศาสนา ภาษา หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมใด ๆ ท่ีแตกตางกัน ทุกคนยอมตองไดรับ 
ความเคารพในสิทธิของความเปนคนโดยเสมอภาค สิทธิมนุษยชนถือเปนหลักท่ีมีความเปนสากลท่ีไดรับ 
การรับรองโดยกฎหมายระหวางประเทศไมวาจะในรูปแบบของสนธิสัญญาและจารีตประเพณีระหวางประเทศ 
ซ่ึงถือเปนสิทธิท่ีไมสามารถลิดรอนจากตัวบุคคลได (inalienability) นอกเสียจากการลิดรอนนั้นเปนไปตาม
กระบวนการอันชอบธรรมทางกฎหมาย (due process of law) และสิทธิความเปนมนุษยนี้ไมสามารถ 
แยกออกจากกันได (indivisibility) ไมวาจะเปนสิทธิทางการเมืองหรือสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมถือเปนสิทธิท่ีมี
ความเก่ียวเนื่องกัน และโดยท่ีการลิดรอนสิทธิประเภทหนึ่งยอมสงผลกระทบตอการคุมครองของสิทธิประเภทอ่ืน ๆ 
จึงไมสามารถเลือกท่ีจะปฏิ เสธประเภทของสิทธิ ใดสิทธิหนึ่ งได  (The Office of the United Nations  
High Commissioner for Human Rights (OHCHR), 2017) 

โดยจากคํานิยามท่ัวไปตามหลักสากล กฎหมายไทยได มีการกําหนดขอบขายของนิยาม  
“สิทธิมนุษยชน” โดยใหหมายถึง ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล 
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ท่ีไดรับการรับรองหรือคุมครองตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมายไทย หรือตามหนังสือสัญญาท่ีประเทศไทย
เปนภาคีและมีพันธกรณี ท่ีจะตองปฏิบัติตาม” (มาตรา 4 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.2560) ซ่ึงการกําหนดคํานิยามในลักษณะดังกลาวยอมหมายถึงท่ีมา
ของสิทธิความเปนมนุษยจะไดรับความคุมครองเทาท่ีกฎหมายใหการรับรอง อยางไรก็ดี หากวิเคราะห
ความหมายของสิทธิมนุษยชนตามขอบขายความคุมครองภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
จะเห็นไดวามีสิทธิมนุษยชนครอบคลุมสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
โดยการจํากัดสิทธิเสรีภาพดังกลาวตองเปนไปตามกฎหมายกําหนดซ่ึงมีความสอดคลองกับหลักสากล  

1.2 ปรัชญาของหลักสิทธิมนุษยชน 
รากฐานของหลักสิทธิมนุษยชนไดรับการวิ เคราะห โดยนักปรัชญานักคิดจากหลายสํานัก 

ไมวาจะเปนสํานักท่ีเชื่อวาสิทธิมนุษยชนท่ีสิทธิท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติและเกิดข้ึนพรอมกับความเปนมนุษย  
(God-given natural rights) หรือเชื่อวาเปนสิ่งท่ีตองยึดถือปฏิบัติตามหลักศีลธรรม กฎแหงธรรมชาติ  
(moral rules) หรือเปนเรื่องของการคํานึงถึงการดํารงอยูรวมกันในทางปฏิบัติของบุคคลในสังคมซ่ึงมีบทบาท
หนาท่ีแตกตางกันตามสถาบันทางสังคมท่ีตนสังกัด (pragmatism) ความเขาใจของปรัชญาและท่ีมาของหลัก
สิทธิมนุยชนจึงถือเปนหัวใจสําคัญของการรับรูวาอะไรคือความชอบธรรมของสิทธิท่ีบุคคลในสังคมพึงมีท่ีสงผล
ตอรูปแบบการปกครองและสังคมท่ีเราออกแบบและสรางข้ึนมา 

โดยในท่ีนี้ จะขอกลาวถึงหลักปรัชญาของหลักสิทธิมนุษยชนของ 4 สํานักคิด (schools of thought) ท่ีสําคัญ 
อันไดแก (1) สํานักคิดสิทธิตามธรรมชาติ (Natural School) (2) สํานักคิดการยอมรับรวมกัน (Deliberative School) 
(3) สํานักคิดการตอสูเพ่ือสิทธิ (Protest School) และ (4) สํานักคิดอางอิง (Discourse School) (Dembour, 2010) 

(1) สํานักคิดสิทธิตามธรรมชาติ (Natural School) 
สํานักคิดสิทธิตามธรรมชาติ (Natural School) ถือเปนสํานักคิดท่ีเปนท่ีรูจักและไดรับการยอมรับ

อยางแพรหลาย โดยเฉพาะในหมูองคกรสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ซ่ึงเปนสํานักท่ีเชื่อวาสิทธิและศักดิ์ศรี 
ความเปนมนุษยเกิดข้ึนพรอมกับความเปนมนุษยท่ีมิอาจปฏิเสธความคุมครองได และเปนสิทธิท่ียอมตองไดรับ
โดยปราศจากเง่ือนไขไมวาบุคคลนั้นจะมีสถานภาพท่ีติดตัวมาและความประพฤติอยางไร โดยสํานักคิดดังกลาว
มุงในเรื่องการใหความคุมครองในดานการจํากัดการแทรกแซงหรือการกาวลวงเขามาในพ้ืนท่ีสวนบุคคลโดยรัฐ 
(negative protection) อาทิ สิทธิในชีวิตและทรัพยสิน สิทธิท่ีจะไมถูกทรมาน กักขัง หนวงเหนี่ยว ซ่ึงลักษณะ
ดังกลาวทําใหสิทธิมนุษยชนเปนหลักท่ีมีความเปนสากล เขาใจไดโดยทุกคนโดยไมจําเปนตองมีการยอมรับหรือ
ตกลงรวมกันวาเปนสิทธิท่ีตองไดรับความคุมครอง (Dembour, 2010)  

ตัวอยางของนักปรัชญาซ่ึงเปนท่ีรูจักท่ีเชื่อในแนวคิดดังกลาว อาทิ จอหน ล็อค (John Locke)  
ซ่ึงเชื่อวาสิทธิดังกลาวเปนสิทธิท่ีพระเจาประทานใหแกทุกคนท่ีเกิดเปนมนุษยซ่ึงขัดกับแนวคิดเทวราชา  
(Divine Right of Kings) ท่ีสงนําไปสูแนวคิดเสรีประชาธิปไตยท่ีมุงจํากัดการใชอํานาจของรัฐและใหความคุมครอง
สิทธิความเปนมนุษยโดยการปกครองท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของอํานาจอธิปไตยท่ีเปนของประชาชน (Weber, et al., 2014) 
แนวคิดของสํานักดังกลาวยังมีอิทธิพลตอนักกฎหมายในยุคปจจุบันซ่ึงเชื่อวาแมสิทธิมนุษยชนจะถูกรองรับ 
โดยกฎหมายระหวางประเทศซ่ึงสงผลใหหลักสิทธิมนุษยชนกอตัวเปนรูปธรรมมากข้ึนในชวงหลังสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 แตการคงอยูของหลักดังกลาวมิไดข้ึนอยูกับการปรากฏในกระดาษหรืออีกนัยหนึ่งคือการรองรับ 
โดยกฎหมาย (Perry, 1998) สํ านักคิดดั งกลาวจึงมีความแตกตางจากสํานักคิดการยอมรับรวมกัน 
(Deliberative School) ซ่ึงเชื่อวาสิทธิมนุษยชนเกิดจากการยอมรับรวมกันของสังคม 
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(2) สํานักคิดการยอมรับรวมกัน (Deliberative School) 
สํานักคิดการยอมรับรวมกัน (Deliberative School) มองวาสิทธิมนุษยชนเปนคานิยม 

ทางการเมือง (political values) ท่ีสังคมเสรีประชาธิปไตยเลือกท่ีจะรับเอามาใชจากการยอมรับรวมกันหรือ
การมีขอตกลงของสังคม โดยสํานักคิดดังกลาวมองวาหลักสิทธิมนุษยชนสามารถพัฒนาไปสูความเปนสากลได
โดยตองอาศัยระยะเวลา เนื่องจากความแตกตางดานสังคม คานิยมและวัฒนธรรม (cultural relativism)  
ซ่ึงอาจเปนอุปสรรคตอการใหการยอมรับวาสิทธิมนุษยชนจะเปนตัวกําหนดมาตรฐานทางการเมืองและ
กฎหมายท่ีทุกคนท่ัวโลกยอมรับ ความลักลั่นของสิทธิความเปนมนุษยท่ีแตละสังคมอาจกําหนดมาตรฐาน 
ท่ีแตกตางกันออกไปยังคงปรากฏอยูในลักษณะของสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลท่ีในแตละวัฒนธรรมขีดเสนแบงตาม
บริบทของสังคมตน อาทิ วัฒนธรรมทางศาสนาท่ีเชื่อมโยงกับสิทธิสตรี สํานักคิดดังกลาวจึงใหความสําคัญกับ
กฎหมายรัฐธรรมนูญซ่ึงถือเปนแหลงกําเนิดท่ีสําคัญในการใหการรองรับความคุมครองดานสิทธิมนุษยชน 
(Dembour, 2010) ดังนั้น หากพิจารณาความหมายหรือคํานิยามของ “สิทธิมนุษยชน” ภายใตกฎหมายไทย
จะเห็นไดวาไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของสํานักคิดนี้ ซ่ึงเชื่อวาสิทธิความเปนมนุษยจะไดรับความคุมครองเทาท่ี
กฎหมายกําหนดหรือใหการรองรับซ่ึงเปนขอบขายของการไดรับความคุมครองตามท่ีสังคมไดตกลงรวมกัน 

ตัวอยางของนักปรัชญาท่ีมีชื่อเสียงซ่ึงเชื่อในแนวคิดดังกลาว อาทิ เจอรเกน ฮาบิมัส (Jurgen 
Habermas) ไดกลาวไววาพลเมืองเลือกท่ีจะยอมรับรวมกันวาสิทธิใดมีความสําคัญและจําเปนตอการดํารงอยู
รวมกันของคนในสังคมโดยมีกฎหมายเปนตัวรองรับซ่ึงไมสามารถเกิดจากความเชื่อหรือมุมมองของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งอันเปนพ้ืนฐานอันชอบธรรมของการไดมาซ่ึงสิทธิมนุษยชน (Habermas, 1996)  

(3) สํานักคิดการตอสูเพ่ือสิทธิ (Protest School) 
สํานักคิดการตอสูเพ่ือสิทธิ (Protest School) มีแนวคิดท่ีตางจากสองสํานักท่ีกลาวมาถึงท่ีมา 

ของสิทธิมนุษยชนโดยเชื่อวาเปนสิ่งท่ีตองตอสูมาเพ่ือใหไดมาซ่ึงความยุติธรรมในสังคม ดังนั้น รากฐานของ
แนวคิดนี้อาจเชื่อในเรื่องสิทธิตามธรรมชาติ หากแตการไดมาซ่ึงสิทธิมนุษยชนตองอาศัยการตอสูดิ้นรน สํานักคิด
ดังกลาวจึงมุงเนนการขจัดความไมยุติธรรมของสังคมเพ่ือกลุมบุคคลดอยโอกาส กลุมบุคคลชายขอบซ่ึงถูกละเลย
จากสังคม (Dembour, 2010) โดยหากวิเคราะหอยางใกลชิด เราอาจมองไดวาสํานักดังกลาวไมยอมรับแนวคิด
ของสํานักคิดการยอมรับรวมกัน (Deliberative School) เนื่องจากมองวาในความเปนจริงการยอมรับรวมกัน
ของบุคคลในสังคมของการไดมาซ่ึงสิทธิโดยมีกฎหมายเปนตัวรองรับเปนสิ่งท่ีออกแบบโดยกลุมอภิสิทธิ์ชนท่ีมิได
มีจุดมุงหมายท่ีจะคุมครองผลประโยชนของบุคคลดอยโอกาส ดังนั้น ความเปนรูปธรรมของสิทธิมนุษยชนมิได
เกิดจากอักษรท่ีปรากฏบนกระดาษ แตเกิดจากการลงมือกระทําเพ่ือใหสัมฤทธิ์ผล นักปรัชญาซ่ึงเชื่อในแนวคิด
ดังกลาว อาทิ ชารค ดาริดา (Jacques Derrida) ซ่ึงพยายามสะทอนใหเห็นถึงชองวางท่ีเกิดข้ึนระหวางกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนและสภาพของความเปนจริงในการบังคับใช โดยเฉพาะในกรณีของการปฏิบัติของนานาประเทศตอผูลี้ภัย 
(Derrida, 2001) 

(4) สํานักคิดอางอิง (Discourse School) 
สํานักคิดสุดทายท่ีจะขอกลาวโดยยอคือสํานักคิดอางอิง (Discourse School) ซ่ึงไมเชื่อหรือ

ปฏิเสธหลักสิทธิมนุษยชนโดยมองเพียงวาสิทธิมนุษยชนมีข้ึนเพียงเพราะการกลาวถึง และมิไดมีวัตถุประสงค
หรือคุณคาตามท่ีสํานักคิดสิทธิตามธรรมชาติ (Natural School) เอยอาง แตถูกหยิบยกข้ึนมาใชเพ่ือแสดง
เจตนารมยทางการเมืองหรือเปนเครื่องมือทางการเมืองของกลุมบุคคล โดยเชื่อวาเปนเรื่องของการลาอาณานิคม
ทางความคิด (imperialism of idea) โดยมุงเนนท่ีจะจํากัดความเชื่อท่ีวาการใหความคุมครองความเปนมนุษย
ตามหลักศีลธรรมมิไดตั้งอยูบนพ้ืนฐานเพียงผลประโยชนสวนบุคคลเพียงอยางเดียว (Dembour, 2010) 
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รากฐานและปรัชญาของหลักสิทธิมนุษยชนมิไดถูกจํากัดอยูเพียง 4 สํานักขางตนท่ีกลาวมา 
แตมีการตีความโดยนักปรัชญาไวอยางหลากหลาย แมแตสํานักท่ีเชื่อวาสิทธิมนุษยชนเปนหลักท่ีมีความเปนสากล
และชัดแจงในตัวเอง ก็ยังเปนท่ีถกเถียงในเรื่องของประเภทของสิทธิท่ีถือวาอยูในขอบขายของความเปนสากล
ซ่ึงมักเก่ียวพันกับบริบทของวัฒนธรรม ประวัติศาสตรและความเชื่อทางศาสนาของแตละสังคมท่ีสงผลให
มาตรฐานในเรื่องสิทธิมนุษยชนถูกกําหนดไวในระดับท่ีแตกตางกัน แตทายท่ีสุดแลวไมวาหลักสิทธิมนุษยชน 
จะมีรากฐานมาจากท่ีใดก็ตาม ก็คงไมสําคัญเทากับขอเท็จจริงท่ีวาความเชื่อของแตละสํานักมีอิทธิพลตอ 
ความเขาใจของบุคคลในสังคมตอขอบขายของสิทธิมนุษยชนท่ีตนพึงมี 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบแนวคิดของสํานักคิดดานสิทธิมนุษยชน 

สํานักคิด สิทธิตามธรรมชาติ 
(Natural School) 

การยอมรับรวมกัน 
(Deliberative School) 

การตอสูเพ่ือสิทธ ิ
(Protest School) 

อางอิง 
(Discourse School) 

แหลงท่ีมา เกิด ข้ึนพรอมความ
เปนมนุษย 

เ กิ ด ข้ึ น โ ด ย ต ก ล ง
รวมกันของคนในสังคม 
 

เกิดข้ึนจากการตอสู
เ พ่ื อ ข จั ด ค ว าม ไม
ยุติธรรมของสังคม 

เกิดข้ึนเพียงเพราะ
ถูกพูดถึง 

วัตถุประสงค เพ่ือมนุษยทุกคน เพ่ือให เกิดความเท า
เทียมกันในการเมือง
การปกครอง 
 

เพ่ือกลุมบุคคลดอย
โอกาส สังคมละเลย 

เพ่ือเปน เครื่องมือ
ทางการเมือง 

การรองรับ 
โดยกฎหมาย 

รองรับไดเต็มท่ี รองรับไดเต็มท่ี และถือ
เป น ช อ งท า ง เดี ย ว
สําหรับการคงอยูของ
สิทธิมนุษยชน 

สามารถรองรั บ ได  
แต กฎ หมายไม ใช
เครื่ องมื อสํ าคั ญ ท่ี
ส งผลต อความเป น
รู ปธรรมข อ งสิ ท ธิ
มนุษยชน 

สามารถรองรับได 
แ ต ไม มี ผ ล ใด ต อ
วัต ถุประสงคของ
สิทธิมนุษยชน 

ความเปน
สากล 

มี ค ว าม เป น ส าก ล
อยางไมมีขอสงสัย 

มีความเป นสากลได 
หากไดรับการยอมรับท่ี
กวางขวางข้ึน 

มีความเปนสากล ไมมีความเปนสากล 
เป นสิ่ ง ท่ี ป รุ งแต ง
ข้ึนมา 

 

ท่ีมา : ปรับจากตาราง 1 Systematic Comparison of the Schools (Dembour, 2010. Pp. 11) 



 แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 2566) 
 

หนา | 16 
 

1.3 หลักการสิทธิมนุษยชน  
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน นอกจากระบุขอบเขตของสิทธิมนุษยชนวาครอบคลุมสิทธิอะไรแลว 

ตัวปฏิญญาฯ เองยังไดนําเสนอหลักการสําคัญของสิทธิมนุษยชนไวดวย หลักการนี้ถือเปนสาระสําคัญท่ีใช
อางอิงความเปนสากลของสิทธิมนุษยชน และใชเปนเครื่องมือชี้วัดวาสังคมใดมีการเคารพและปฏิบัติตาม
หลักการสิทธิมนุษยชนหรือไม ในเวลาตอมา หลักการของสิทธิมนุษยชน0

1 ประกอบดวย 
(1) เปนสิทธิธรรมชาติ ติดตัวมนุษยมาแตเกิด (Natural Rights) หมายความวา มนุษยทุกคน 

มีศักดิ์ศรีประจําตัว ตั้งแตเกิดมาเปนมนุษย ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (Human Dignity) นี้ ไมมีใครมอบให  
เปนสิ่งท่ีธรรมชาติไดกําหนดข้ึนในมนุษยทุกคน 

ความหมายของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หมายถึง  
(1) ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย คือ คุณคาของคนในฐานะท่ีเขาเปนมนุษย 
(2) การใหคุณคาของมนุษย แบงเปน 2 ประเภท 

(2.1) คุณคาของมนุษยในฐานะการดํารงตําแหนงทางสังคม ซ่ึงมีความแตกตางกันข้ึนอยูกับ
การมีอํานาจหรือการยึดครองทรัพยากรของสังคม 

(2.2) คุณคาของมนุษยในฐานะท่ีเปนมนุษย ซ่ึงมีความเทาเทียมกัน ไมแบงแยก 
(3) การกําหนดคุณคาท่ีแตกตางกันนํามาซ่ึงการลดทอนคุณคาความเปนมนุษย ผูคนในสังคม

โดยท่ัวไปมักใหคุณคาของฐานะตําแหนงหรือเงินตรามากกวา ซ่ึงการใหคุณคาแบบนี้นํามาซ่ึงการเลือกปฏิบัติ 
จึงตองปรับวิธีคิดและเนนใหมีการปฏิบัติ โดยการใหคุณคาของความเปนคนในฐานะความเปนมนุษย ไมใช 
ใหคุณคาคนตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

(2) สิทธิมนุษยชนเปนสากลและไมสามารถถายโอนกันได (Universality and Inalienability) 
หมายความวา สิทธิมนุษยชนนั้นเปนของคนทุกคน ไมมีพรมแดน คนทุกคนมีสิทธิมนุษยชนตาง ๆ ดังท่ีกลาวมานี้ 
เชนเดียวกัน เพราะโดยหลักการแลวถือวา คนทุกคนยอมถือวาเปนคน ไมวาอยูท่ีไหนในโลก ไมวาจะมีเชื้อชาติ 
สัญชาติ เหลากําเนิดใดก็ตาม ยอมมีสิทธิมนุษยชนประจําตัวทุกคนไป จึงเรียกไดวาสิทธิมนุษยชนเปนของคนทุกคน 
ไมวาคน ๆ นั้น จะยากจนหรือร่าํรวย เปนคนพิการ เปนเด็ก เปนผูหญิง 

สวนท่ีกลาววาสิทธิมนุษยชนไมสามารถถายโอนใหแกกันได หมายความวา ในเม่ือสิทธิมนุษยชน
เปนสิทธิประจําตัวของมนุษย มนุษยแตละคนยอมไมสามารถมอบอํานาจหรือสิทธิมนุษยชนของตนใหแกผูใดได 
ไมมีการครอบครองสิทธิแทนกัน แตกตางจากการครอบครองท่ีดิน หรือทรัพยสิน เพราะสิทธิมนุษยชน 
เปนเรื่องท่ีธรรมชาติกําหนดข้ึน เปนหลักการท่ีทุกคนตองปฏิบัติ แตหากจะถามวาในเม่ือสิทธิมนุษยชน 
เปนของคนทุกคนเชนนี้แลว สามารถมีสิทธิมนุษยชนเฉพาะกลุมไดหรือไม ในทางสากลไดมีการจัดหมวดหมู
และกลุมของสิทธิมนุษยชนเปนสิทธิของกลุมเฉพาะและสิทธิตามประเด็นปญหา เชน สิทธิสตรี สิทธิเด็ก  
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิผูติดเชื้อเอชไอว/ีเอดส สิทธิของผูลี้ภัย เปนตน 

(3) สิทธิมนุษยชนไมสามารถแยกเปนสวน ๆ วาสิทธิใดมีความสําคัญกวาอีกสิทธิหนึ่ ง 
(Indivisibility) กลาวคือ สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไมสามารถแบงแยกวามีความสําคัญกวาสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สิทธิท้ังสองประการนี้ตางมีความสําคัญเทาเทียมกัน ดังนั้นรัฐบาลใดจะมาอาง
วาตองพัฒนาประเทศใหประชาชนมีความเปนอยูทางเศรษฐกิจ หรือตองแกปญหาปากทองกอน แลวจึงคอยให
ประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง ยอมขัดตอหลักการนี้ 

                                                 
1 แปลและ เรี ยบ เรีย งจาก  UNDP, Indicators for Human Right Based Approaches to Development in UNDP 
Programming A Users’ Guide March 2006 
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(4) ความเสมอภาคและหามการเลือกปฏิบัติ (Equality and Non - Discrimination) การเลือกปฏิบัติ
เปนปญหาท่ีเกิดข้ึนมานานในทุกสังคม และถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพราะเหตุวาในฐานะท่ีเราเกิดมาเปนคน 
ตองไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนคนจน คนรวย คนพิการ เด็ก หรือผูสูงอายุ คนปวย  
หรือมีสุขภาพดี แตสังคมไทยมีการเลือกปฏิบัติมาโดยตลอด ซ่ึงเรามักไดยินคํากลาวท่ีวา “ฝนตกไมท่ัวฟา”  
หรือ “เลือกท่ีรักมักท่ีชัง” “รักลูกไมเทากัน” การจะทําความเขาใจวาเรื่องใดเปนเรื่องการเลือกปฏิบัติหรือไม  
คงตองทําความเขาใจเรื่องความเสมอภาคดวย 

ความเสมอภาค ไมใชการไดรับเทากัน เชน การท่ีนักเรียนทุกคนท่ีทําผิดระเบียบจะตองถูกเฆ่ียน 
3 ที เทา ๆ กัน อยางนี้ไมถือวาเปนความเสมอภาค 

ความเสมอภาค คือ การท่ีทุกคนควรไดรับจากสวนท่ีควรได ในฐานะเปนคน เชน การแจกของ
ผูประสบภัยน้ําทวม ทุกคนจะไดรับของแจกข้ันพ้ืนฐาน เชน ไดรับขาวสาร อาหารแหง ยาปองกันเทาเปอย  
แตหากมีครอบครัวหนึ่ง มีคนปวยท่ีตองการยาเปนพิเศษ หรือบางครอบครัวมีเด็กออน ตองไดรับนมผงเพ่ิม
สําหรับเด็ก ทางราชการสามารถเพ่ิมยาและนมผงใหแกครอบครัวเหลานั้น นี่ คือความเสมอภาคท่ีไดรับ  
เพราะทุกคนในครอบครัวไดรับแจกสิ่งจําเปนเพ่ือการยังชีพแลว 

หลักความเสมอภาค คือตองมีการเปรียบเทียบกับของ 2 สิ่ง หรือ 2 เรื่อง และดูวาอะไรคือ
สาระสําคัญของเรื่องนั้น หากสาระสําคัญของประเด็นไดรับการพิจารณาแลว ถือวามีความเสมอภาคกัน  
เชน การท่ีรัฐจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลไมเทากัน คนท่ีมีรายไดมากก็เสียภาษีมาก คนท่ีมีรายไดนอยก็เสียภาษีนอย 
คนท่ีมีรายไดไมถึงเกณฑท่ีกําหนดก็ไมตองเสียภาษี แตการมีรายไดมากหรือนอยเปนสาระสําคัญของการเก็บภาษี 
ซ่ึงเปนธรรมสําหรับประชาชน 

การเลือกปฏิบัตินั้น เปนเหตุใหเกิดความไมเสมอภาค เชน การรักษาพยาบาล หรือการเขาถึง
บริการสาธารณะของรัฐเปนไปไมท่ัวถึง และไมเทาเทียมกัน เพราะมีความแตกตางของบุคคลในเรื่องเชื้อชาติ 
เชน หากมีแรงงานขามชาติชาวกัมพูชา หรือพมา มารักษา เจาหนาท่ีมักไมอยากใหบริการท่ีดี หรือไมยอมรับ
รักษาผูมีเชื้อเอชไอวี หรือผูปวยเอดส เปนตน 

หลักการเรื่องความเสมอภาคและหามการเลือกปฏิบัติ ในสังคมไทยนั้น ปรากฏตั้งแตในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ฉบับป พ.ศ. 2540 ป พ.ศ. 2550 1

2 มาตรา 30 และรัฐธรรมนูญฯ ฉบับป พ.ศ. 2560 
มาตรา 27 ใจความสําคัญวา “การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล ไมวา ดวยเหตุความแตกตางในเรื่อง
ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือเหตุอ่ืนใด จะกระทํามิได  

มาตรการท่ีรัฐกําหนดข้ึนเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิหรือเสรีภาพได
เชนเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือคุมครองหรืออํานวยความสะดวกใหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ หรือ
ผูดอยโอกาส ยอมไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 

(5) การมีสวนรวมและการเปนสวนหนึ่งของสิทธินั้น (Participation and Inclusion) หมายความวา 
ประชาชนแตละคนและกลุมของประชาชนหรือประชาสังคมยอมมีสวนรวมอยางแข็งขันในการเขาถึงและไดรับ
ประโยชนจากสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

 

 

                                                 
2 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
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1.4 ขอบเขตของสิทธิมนุษยชน 
เม่ือพูดถึงสิทธิมนุษยชน จึงมีความหมายกวางกวา “สิทธิ” ตามกฎหมาย นักกฎหมายโดยท่ัวไป 

มักอธิบายวา “สิทธิ” คือประโยชนท่ีกฎหมายรับรอง ซ่ึงเปนไปตามหลักกฎหมายในขอบเขตท่ีแคบ ในแงท่ีวา 
คนจะมีสิทธิได ตองมีกฎหมายรับรองไวเทานั้น ถากฎหมายไมเขียนรับรองไวยอมไมมีสิทธิ หรือไมไดรับสิทธิ 
แตในแงของ “สิทธิมนุษยชน” นั้น ขอบเขตของสิทธิมนุษยชน กวางกวาส่ิงท่ีกฎหมายรับรอง ดังกลาวขางตน 
สิทธิมนุษยชนท่ีไดรับการรับรองท่ัวโลก วาเปนมาตรฐานข้ันตํ่าของการปฏิบัติตอมนุษยนั้น สามารถจําแนกได
ครอบคลุมสิทธิ 5 ประเภท ไดแก 

(1) สิทธิพลเมือง ไดแก สิทธิในชีวิตและรางกาย เสรีภาพและความม่ันคงในชีวิต ไมถูกทรมาน ไมถูกทําราย
หรือฆา สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ไดแก สิทธิในความเสมอภาคตอหนากฎหมาย สิทธิท่ีจะไดรับการปกปอง
จากการจับกุมหรือคุมขังโดยมิชอบ สิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาคดีในศาลอยางยุติธรรม โดยผูพิพากษาท่ีมีอิสระ 
สิทธิในการไดรับสัญชาติ เสรีภาพของศาสนิกชนในการเชื่อถือและปฏิบัติตามความเชื่อถือ 

(2) สิทธิทางการเมือง ไดแก สิทธิในการเลือกวิถีชีวิตของตนเองท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก 
สิทธิการมีสวนรวมกับรัฐในการดําเนินกิจการท่ีเปนประโยชนสาธารณะ เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ เสรีภาพ
ในการรวมกลุม สิทธิในการเลือกตั้งอยางเสรี 

(3) สิทธิทางเศรษฐกิจ ไดแก สิทธิในการมีงานทํา ไดเลือกงานอยางอิสระ และไดรับคาจางอยางเปนธรรม 
สิทธิในการเปนเจาของทรัพยสิน การไดรับมาตรฐานการครองชีพอยางพอเพียง 

(4) สิทธิทางสังคม ไดแก สิทธิในการไดรับการศึกษา สิทธิในการไดรับหลักประกันดานสุขภาพ 
แมและเด็กตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ ไดรับการพัฒนาบุคลิกภาพอยางเต็มท่ี ไดรับความม่ันคงทางสังคม  
มีเสรีภาพในการเลือกคูครองและสรางครอบครัว 

(5) สิทธิทางวัฒนธรรม ไดแก การมีเสรีภาพในการใชภาษาหรือสื่อความหมายในภาษาทองถ่ินตน  
มีเสรีภาพในการแตงกายตามวัฒนธรรม การปฏิบัติกิจตามวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินของตน การปฏิบัติตาม
ความเชื่อทางศาสนา การพักผอนหยอนใจดานการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม บันเทิงไดโดยไมมีใครมาบังคับ 

ดังนั้นกลาวไดวา “สิทธิตามกฎหมาย” ทุกอยางไมใชเรื่องสิทธิมนุษยชน มีสิทธิบางอยางเทานั้นถือเปน
สิทธิมนุษยชน เพราะเปนสิ่งท่ีติดตัวมนุษยมาแตเกิด ไมสามารถโอนไปใหคนอ่ืน หรือไมมีใครมาพรากไปจากมนุษย
แตละคนได และสิทธิท่ีเปนสิทธิมนุษยชนนั้นถือเปนมาตรฐานข้ันต่ําของการปฏิบัติระหวางมนุษย เชน การฆาหรือ
ทํารายกัน แมไมมีกฎหมายบัญญัติวา การทําราย หรือการฆาเปนความผิด คนทุกคนก็รูอยูแกใจวาเปนความผิด 
แตการท่ีคนในชาติไมไดรับ “อาหาร” ท่ีเพียงพอแกการยังชีพไมถือวามีใครทําผิดกฎหมาย แตเปนการละเมิด
สิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่ง ท่ีรัฐบาลมีหนาท่ีตองจัดการใหคนในชาติไดรับอาหารอยางพอเพียงแกการมีชีวิตอยูรอด 
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ภาพท่ี 2 แผนภาพรวมขอบเขตของสิทธิมนุษยชน 

- 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.5 ศาสนากับสิทธิมนุษยชน  

ศาสนาเปนสิ่งท่ีมีมาชานาน ซ่ึงหากพิจารณาแลวหลักศาสนาไมวาจะเปนศาสนาใดก็มักมีหลักคําสอน
ท่ียึดโยงกับสิทธิมนุษยชน เพราะทุกศาสนาสอนใหทุกคนเปนคนดี การอยูรวมกันอยางสงบสุข ถึงแม 
ในระยะแรกศาสนาเปนสิ่งท่ีถูกกําหนดข้ึนมาเพ่ือขจัดความหวาดกลัวสิ่งตาง ๆ ท่ีลอมรอบตัวของมนุษยคิดวา
ปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนมาจากการกระทําของผูมีฤทธิ์มากกวาตน เม่ือมนุษยเริ่มเรียนรูธรรมชาติมากข้ึน
และเกิดเปนศาสนาท่ีมีเหตุผลเขามาเปนแบบแผนและเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต ความเชื่อศรัทธาในกิจกรรม
หรือพิธีกรรมตาง ๆ ของแตละศาสนาก็กลายมาเปนประเพณีวัฒนธรรมท่ีทําสืบตอกันมาเปนระยะเวลายาวนาน 
ดังนั้น ศาสนาทุกศาสนาจะเปนท่ีพ่ึงทางใจของมนุษย มีหลักธรรมคําสอนท่ีมุงหมายสั่งสอนใหคนท่ีเปนสมาชิก 
ในสังคมเปนคนดี มีคุณธรรม มีเหตุผล และศรัทธาในความถูกตอง มีพิธีกรรมและเครื่องหมายหรือสัญลักษณ 
ท่ีบงบอกถึงความเปนศาสนานั้น ๆ บุคคลไมวาจะอยูในฐานะ บทบาทใด จะตองยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต 
เพราะธรรมหรือหลักคําสอนจะชวยแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ได อีกท้ังจะทําใหทุกคนอยูรวมกันไดอยางสันติ 
(อมร สังขนาค, มปป.) 

สําหรับคนไทยแลว ศาสนาเปนสถาบันสําคัญของสังคมไทยโดยยอมรับศาสนาพุทธเปนศาสนาสําคัญ
ประจําชาติ และเปดโอกาสใหบุคคลนับถือศาสนาตาง ๆ ไดโดยอิสระ ยอมใหศาสนาสําคัญท้ังปวงตั้งอยู 
ในประเทศไทยได เชน ศาสนาคริสต อิสลาม พราหมณ ฮินดู เปนตน แตศาสนาพุทธเปนจุดรวมจิตใจของคนไทย

- สิทธิในชีวิตและรางกาย 
-หามทรมาน ลงโทษโหดรายทารุณ 
- หามการเปนทาส 
- สิทธิในทรัพยสิน 
- ไดรับปจจยั 4 ที่เหมาะสม 
- ความเปนสวนตัว 
- การส่ือสารถึงกัน 
- การเดินทาง/การเลือกถิ่นที่อยู 
- ความเสมอภาคทางกฎหมาย 
  และไมถูกเลือกปฏบิัติ 
- เขาถึงศาล/การพิจารณา 
  ในศาลอิสระ 
- ปลอดการจับกุม กกัขัง 
  หรือเนรเทศโดยพลการ 
- แจงขอหา สันนิษฐาน 
  วามีความบริสุทธิ ์
- การถือศาสนา ความเชื่อ 
  ความคิด 
- สิทธิชาติพันธุ 
- หญิง ชายเทาเทียมกัน 

- กาํหนดวิถีชวีิตทางสังคม 
- ไดรับการศึกษา 
- การมีครอบครัวคูครอง 
- ครอบครัวไดรับการคุมครองจากรัฐ 
- คุมครองมารดาและบุตร 
- ประกันสังคม สุขภาพ สวัสดิการสังคม 

-การแสดงความคิดเห็นการแสดงออกเสรีภาพของส่ือ 
เสรีภาพในการชุมนุมรวมกลุม 
-กําหนดวิถีชวีิตทางการเมือง 
-การเลือกต้ัง 
การต้ังพรรคการเมือง 
-การมีสวนรวมทางการเมืองและการเขาถึงบริการสารธารณะ 
-การแสวงหา รับ เผยแพร ขอมูลขาวสาร 

- การพักผอน/วันหยุด/นันทนาการ 
- กาํหนดวิถีชวีิตทางวัฒนธรรม  
- การคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
- การปกปองและปฏิบัติตามวัฒนธรรม 

- กาํหนดวิถีชวีิตทางเศรษฐกิจ 
- การมีงานทํา 
- การเลือกงานอยางเสรี คาจาง  
  สภาพการจางที่เปนธรรม 
- การต้ังสหภาพ/นัดหยุดงาน 
- การเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

 

สิทธทิางการเมือง 

สิทธิทาง
สังคม 

สิทธิ
พลเมือง 

สิทธิทางเศรษฐกิจ สิทธิทางวัฒนธรรม 
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สวนใหญ จึงไดยึดหลักธรรมมาเปนพ้ืนฐานของชีวิตเพ่ือท่ีจะนําไปสูความม่ันคงของประเทศดวย นอกจาก
ศาสนาพุทธแลว ยังนําสิ่งท่ีมีคุณคาของศาสนาอ่ืนมาผสมผสานกับหลักของศาสนาพุทธดวย เชน พิธีกรรม 
ของพราหมณในการตั้งศาลพระภูมิ การข้ึนบานใหม การเขารวมทํากิจกรรมกับศาสนาอ่ืน โดยไมถือวาเปน 
การเสื่อมเสียหรือเปนบาป การยอมรับการแตงงานกับคนตางศาสนาไดโดยไมเปนอุปสรรคตอการอยูรวมกัน
ของครอบครัว และยังใหการคุมครองปองกันศาสนาและลัทธิความเชื่อท้ังหลายท่ีไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน 
ยกตัวอยางเชนหลักธรรมท่ีศาสนิกชนสามารถนํามาใชไดในชีวิตประจําวันและเก่ียวของกับสิทธิมนุษยชน ไดแก 
ศีล 5 ของศาสนาพุทธ บัญญัติ 10 ประการของศาสนาคริสต และหลักศรัทธา 6 ประการกับหลักปฏิบัติ  
5 ประการของศาสนาอิสลาม ท่ีสอนให ทําความดีและละเวนความชั่ว ความยุติธรรม ความเสมอภาค  
และเสรีภาพ คําสอนของศาสนาจะเนนในเรื่องเหลานี้เพราะทุกเรื่องจะทําใหมนุษยอยูรวมกันอยางสันติ 
พระพุทธเจาตรัสวา ชาติตระกูลไมไดเปนเครื่องกําหนดความแตกตางของบุคคล คนท่ีเกิดมาเทาเทียมกันท้ังนั้น
และสอนใหทุกคนอยูภายใตอคติ 4 คือ ฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติและภยาคติ ศาสนาอิสลามก็สอนใหดํารง
ความยุติธรรมอยาถือตามอารมณใครในการรักษาความยุติธรรม แมบางครั้งจะกระเทือนตอตนเองบิดามารดา
หรือญาติบางก็ตาม (อมร สังขนาค, มปป.) 

สวนท่ี 2 สิทธิมนุษยชนภายใตกฎหมายหรือมาตรฐานระหวางประเทศ  

2.1 ท่ีมาและปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
ขอบเขตของสิทธิมนุษยชนดังกลาว มี ท่ีมาจากปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนของ

สหประชาชาติ  (Universal Declaration of Human Rights) ใน ท่ีนี้ ขออธิบายท่ีมาของการกอเกิด
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ในฐานะท่ีเปนเอกสารหลักของสหประชาชาติ ท่ีถือเปนตนแบบของ 
การคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชน  

 
2.1.1 ท่ีมาปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน2

3 
เม่ือสงครามโลกครั้ ง ท่ีสองไดยุติลงเม่ือป  พ .ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) โดยชัยชนะของ 

ฝายสัมพันธมิตรท่ีมีสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย เปนผูนํานั้น สงครามโลกครั้งท่ีสองไดนํา 
ความหายนะมาสูชีวิตและทรัพยสินของหลายประเทศท่ัวโลก ชาวโลกไดประจักษถึงความทารุณโหดรายของ
พรรคนาซีเยอรมันท่ีไดฆาลางเผาพันธุชาวยิวหลายลานคน และกระทําการย่ํายีประชาชนทุกประเทศท่ีเยอรมัน
เขายึดครอง ดังนั้น การฆาลางเผาพันธุ การย่ํายีสิทธิสตรี เด็ก ถือเปนการทําลายศักดิ์ศรีของมนุษยอยางชัดแจง 
หัวหนารัฐบาลประเทศสัมพันธมิตรตางเห็นพองตองกันวาจะตองแสวงหามาตรการท่ีเปนรูปธรรมปองกันมิให 
มีการทําลายศักดิ์ศรีของมนุษยเกิดข้ึนอีก 

ดวยเหตุนี้ องคการสหประชาชาติ จึงไดถือกําเนิดข้ึน เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ.2488 (ค.ศ. 1945) 
โดยมีจุดประสงคหลักของการกอตั้ง เพ่ือเปนองคกรกลางท่ีทําหนาท่ีรักษาสันติภาพโลกและความม่ันคงรวมกัน
อีกท้ังยังสนับสนุนความสัมพันธฉันมิตรระหวางประเทศสมาชิก โดยเม่ือวันท่ี 15 เมษายน 2488 ไดมีการรับรอง 
กฎบตัรสหประชาชาติ (UN Charter) โดยมีจุดมุงหมาย 4 ประการ ไดแก (1) รักษาสันติภาพและความม่ันคงของโลก 
(2) พัฒนาความสัมพันธฉันมิตรระหวางประเทศ (3) รวมมือแกไขปญหาระหวางประเทศและสงเสริมการเคารพ
สิทธิมนุษยชน (4) เปนศูนยกลางในการสรางความปรองดองสมานฉันทในการดําเนินนโยบายของชาติตาง ๆ  

 

                                                 
3 คดัจาก ศราวุฒิ ประทุมราช บรรณาธิการสิทธิมนุษยชน : รวบรวมสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศท่ีสําคัญ หนา 3 – 4 
จัดพิมพโดยคณะกรรมการประสานงานองคกรสิทธิมนุษยชน (กปส) และมูลนิธิฟรีดริด เอแบรท (FES) พ.ศ. 2544 
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2.1.2 สาระของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights) 

ซ่ึงไดรับการรับรองโดยมติ ท่ีประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ  (General Assembly) เม่ือวัน ท่ี  
10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) จึงไดกอกําเนิดข้ึนเพ่ือกําหนดมาตรฐานสากลสําหรับนานาประเทศ 
ในการใหความคุมครองสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงไดรับการแปลเปนภาษาตางประเทศมากกวา 500 ภาษา
(UDHR, 1948) และประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศท่ีใหการรับรองปฏิญญาสากลฉบับนี ้

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights) 
มีขอบขายของเนื้อหาซ่ึงแบงออกเปน 4 สวน โดยสวนแรกเปนสวนของอารัมภบทซ่ึงใหคํานิยามของ 
หลักสิทธิมนุษยชนท่ีอิงกับสํานักธรรมชาติ (Natural School) ซ่ึงกลาวถึง “หลักการสาคัญของสิทธิมนุษยชนท่ีวา 
มนุษยมีสิทธิติดตัวมาแตเกิด มนุษยมีศักดิ์ศรี มีความเสมอภาคกัน” (เอกสารประกอบการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ฉบับท่ี 3, 2555, หนา 13) การเลือกปฎิบัติตอบุคคลจะกระทํามิได โดยรัฐมีหนาท่ีในการสราง
หลักประกันดังกลาวในการวางมาตรฐานดานการเคารพสิทธิของรัฐและระหวางกันของบุคคลในสังคม สวนท่ีสอง 
(Article 3 - 21) กลาวถึงสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Civil and Political Rights) สวนท่ีสาม 
(Article 22 - 27) กลาวถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (Economic, Social and Cultural Rights) 
และสวนท่ีสี่ (Article 28 - 30) กลาวถึง “หนาท่ีของบุคคล สังคม และรัฐ โดยการท่ีจะตองดําเนินการ 
สรางหลักประกันใหมีการคุมครองสิทธิท่ีปรากฏในปฏิญญานี้ใหไดรับการปฏิบัติอยางจริงจัง” (เอกสารประกอบ 
การจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติฉบับท่ี 3, 2555, หนา 13) 

ตารางท่ี 2 สรุปขอบขายของเนื้อหาปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ 
(Universal Declaration of Human Rights) 

องคประกอบเนือ้หา มาตราท่ีเกี่ยวของ 

สวนท่ีหนึ่ง 
อารัมภบท 

ขอ 1 และขอ 2 มนุษยมีสิทธิติดตัวมาแตเกิด มนุษยมีศักดิ์ศรี มีความเสมอภาคกัน 
การหม่ินในคุณคาของสิทธิมนุษยชนสงผลใหมีการกระทําอยางปาเถ่ือนถือวาขัดตอ
หลักมโนธรรมของมนุษยชาติการใหการรับรองในสิทธิท่ีเทาเทียมกันระหวางชาย
และหญิง 
 

สวนท่ีสอง 
สิทธิของพลเมืองและ 
สิทธิทางการเมือง  
(Civil and Political 
Rights) 

ขอ 3 ทุกคนมีสิทธิในการมีชวีิตอยู เสรีภาพและมีความม่ันคง  
ขอ 4 หามบังคับคนใหเปนทาส และหามคาทาสทุกรูปแบบ  
ขอ 5 หามการทรมาน หรือการลงโทษทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรมหรือย่ํายี
ศักดิ์ศรีไมได   
ขอ 6 สิทธิในการไดรับการยอมรับวาเปนบุคคลตามกฎหมาย  
ขอ 7 ทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมายและมีสิทธิในการไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายอยางเทาเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด  
ขอ 8 สิทธิในการไดรับการเยียวยาจากศาล 
ขอ 9 หามการจับกุม คุมขัง หรือเนรเทศโดยพลการ  
ขอ 10 สิทธิในการไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรมและเปดเผย  
ขอ  11 สิทธิ ในการได รับการสันนิษฐานวาบริสุทธิ์ ก อนศาลตัดสิน  และ 
ตองมีกฎหมายกําหนดวา การกระทํานั้นเปนความผิด และจะกําหนดโทษท่ีหนักกวา
ท่ีบังคับใชในขณะท่ีไดกระทําความผิดทางอาญานั้นไมได 
ขอ 12 หามรบกวนความเปนอยูสวนตัว ครอบครัว เคหสถาน การติดตอสื่อสาร 
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องคประกอบเนือ้หา มาตราท่ีเกี่ยวของ 

รวมท้ังหามลบหลูชื่อเสียงและเกียรติยศ  
ขอ 13 เสรีภาพในการเดินทางและเลือกถ่ินท่ีอยูในประเทศ รวมท้ังการออกนอก
ประเทศหรือกลับเขาประเทศโดยเสรี  
ขอ 14 สิทธิในการลี้ภัยไปประเทศอ่ืนเพ่ือใหพนจากการถูกประหัตประหาร   
ขอ 15 สิทธิในการไดรับสัญชาติและการเปลี่ยนสัญชาติ  
ขอ 16 สิทธิในการเลือกคูครอง สมรสและสรางครอบครัว โดยปราศจากการจํากัด
ใด ๆ อันเนื่องจากเชื้อชาติ สัญชาติ หรือศาสนาตองมีสิทธิเทาเทียมกัน 
ขอ 17 สิทธิในการเปนเจาของทรัพยสิน  
ขอ 18 เสรีภาพในความคิด มโนธรรม ความเชื่อ หรือการถือศาสนา  
ขอ 19 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออก รวมท้ังการไดรับขอมูลขาวสาร  
ขอ 20 สิทธิในการชุมนุมโดยสงบและรวมกลุม และหามบังคับเปนสมาชิกสมาคม  
ขอ 21 สิทธิท่ีจะมีสวนรวมในการปกครองประเทศหรือโดยผานผูแทนท่ีไดรับ
เลือกตั้งโดยอิสระ และมีสิทธิเขาถึงบริการสาธารณะโดยเสมอภาค รวมถึง
ประชาชนจะตองมีพ้ืนฐานอํานาจการปกครอง การแสดงออกทางการเลือกตั้ง 
ตามกําหนดเวลาและอยางแทจริง ซ่ึงตองเปนการออกเสียงอยางท่ัวถึงและเสมอภาค
และตองลงคะแนนลับ หรือวิธีการลงคะแนนอยางเปนอิสระ 

สวนท่ีสาม 
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม 
( Economic, Social and 
Cultural Rights) 

ขอ 22 สิทธิในการไดรับความม่ันคงทางสังคม และไดรับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม โดยการกําหนดระเบียบและทรัพยากรของประเทศตนเอง  
ขอ 23 สิทธิในการมีงานทําตามท่ีตองการ โดยอิสระ และไดรับการประกัน 
การวางงาน รวมท้ังไดรับคาตอบแทนท่ียุติธรรม เทาเทียมกันสําหรับงานอยาง
เดียวกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ และรายไดตองพอแกการดํารงชีพสําหรับ
ตนเองและครอบครัว ตลอดจนมีสิทธิ กอตั้ งและเขารวมสหภาพแรงงาน 
เพ่ือคุมครองประโยชนของตน  
ขอ 24 สิทธิในการพักผอนและมีเวลาพักจากการทํางาน รวมท้ังจํากัดเวลาทําตาม
สมควรและวันหยุดเปนครั้งคราวโดยไดรับคาจาง 
ขอ 25 สิทธิในการไดรับมาตรฐานการครองชีพอยางเพียงพอ สําหรับสุขภาพและ
ความอยูดีของตนและครอบครัว  ไดรับปจจัยสี่ สวัสดิการสังคม ประกันการวางงาน 
เจ็บปวย พิการ เปนหมาย ผูสูงอายุ ตลอดจนตองคุมครองแมและเด็กเปนพิเศษ  
ขอ 26 สิทธิในการไดรับการศึกษาอยางเทาเทียมกัน โดยการศึกษาจะตองเรียนฟรี
ในชั้นประถมศึกษาและข้ันพ้ืนฐาน ท้ังนี้  การศึกษาจะตองมุงไปสูการพัฒนา
บุคลิกภาพของมนุษยอยางเต็มท่ีและการเสริมสรางความเคารพตอสิทธิมนุษยชน 
และอิสรภาพข้ันพ้ืนฐาน  
ขอ 27 สิทธิท่ีจะมีสวนรวมในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน และไดรับการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญา 

สวนท่ีส่ี 
หน า ท่ี ของบุ คคล  สั งคม 
และรัฐ 

ขอ 28 สังคมตองมีระเบียบท้ังในระดับประเทศและระหวางประเทศ เพ่ือใหบุคคล
ไดรับสิทธิ และเสรีภาพตามปฏิญญานี้  
ขอ 29 บุคคลยอมมีหนาท่ีตอชมุชน การใชสิทธิเสรีภาพจะตองเคารพ ในสิทธิ และ
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องคประกอบเนือ้หา มาตราท่ีเกี่ยวของ 

เสรีภาพของผูอ่ืน เพ่ือใหสอดรับกับศีลธรรม ความสงบเรียบรอยของประชาชน 
และสวัสดิการท่ัวไปในสังคมประชาธิปไตย  
ขอ 30 หามมิใหรัฐ กลุมชน หรือบุคคล กระทําการทําลายสิทธิและเสรีภาพท่ีไดรับ
การรับรองในปฏิญญานี ้

 

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights) 
จึงถือเปนพิมพเขียวสําคัญในการกําหนดกรอบมาตรฐานสําหรับการออกแบบระบบการใหความคุมครอง 
ดานสิทธิมนุษยชนในปจจุบัน และแมตัวปฏิญญาสากลฯ จะเปนรูปแบบของเอกสารทางกฎหมายท่ีมิไดมีผล
ผูกพันทางกฎหมาย แตก็ถือเปนจารีตประเพณีระหวางประเทศท่ีไดรับการยอมรับอยางแพรหลายวามีสถานะ
เสมือนเปนกฎหมายระหวางประเทศท่ีรัฐตองปฎิบัติโดยไมมีขอยกเวน (jus cogens) (Weber, et al., 2014) 
ดังนั้น จึงเห็นไดวากฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศไทยในชวงหลัง โดยเฉพาะนับตั้งแตฉบับ พ.ศ. 2540 ไดมีการพัฒนา
เพ่ือรองรับการใหความคุมครองดานสิทธิมนุษยชนท่ีมีความสอดคลองกับมาตรฐานสากลมากยิ่งข้ึน 

2.2 สนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน 
นอกจากปฏิญญาสากลฯ ท่ีกลาวมาขางตน ยังมีสนธิสัญญาหรืออนุสัญญาระหวางประเทศ 

ดานสิทธิมนุษยชนท่ีสําคัญอีก 9 ฉบับ ซ่ึงปจจุบันประเทศไทยไดเขาเปนภาคีแลว จํานวน 7 ฉบับ อันไดแก  
(1) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม (International Covenant 

on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR)  
ประเทศไทยเขาเปนภาคีโดยการภาคยานุวัติ และมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม 2542  

โดยทําถอยแถลงตีความขอ 1 เก่ียวกับสิทธิในการกําหนดเจตจํานงของตนเอง โดยมิใหตีความรวมถึง 
การแบงแยกดินแดนหรือเอกภาพทางการเมือง 

เนื้อหาของกติกาฉบับนี้ มี 5 สวน 31 ขอ 3 สวนแรก (ขอ 1 - 15) เปนสาระบัญญัติวาดวย 
สิทธิตาง ๆ สวนท่ี 4 (ขอ 16 - 25) วาดวยการเสนอรายงานท้ังของรัฐภาคีและในระหวางองคกรของสหประชาชาติ 
ของการใหความชวยเหลือ และการประชุมทางวิชาการและการตีความ และสวนท่ี 5 (ขอ 26 - 31) วาดวยการลงนาม
เขาเปนรัฐภาคี การมีผลบังคับใช ความครอบคลุมของกติกา การแกไขและการเก็บรักษาตนฉบับท้ัง 5 ภาษา  
(จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และสเปน) สวนท่ีเปนสาระบัญญัติ 15 ขอ กําหนดสิทธิตาง ๆ ของประชาชน  
ไดแก การกําหนดเจตจํานงของตน การจัดการทรัพยากรและการประกันสิทธิของรัฐภาคี ท่ีจะตองใหสิทธิ 
แกท้ังประชาชนและผูท่ีไมใชคนชาติของตน การประกันสิทธิความเทาเทียมกันในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมระหวางชายหญิง และเพ่ือความเทาเทียมกันในสังคมประชาธิปไตย การหามลิดรอนสิทธิมนุษยชน 
ข้ันพ้ืนฐานการรับรองสิทธิในการทํางานหาเลี้ยงชีพดวยสภาพการทํางานท่ียุติธรรม คาจางท่ีเปนตาม 
ความเปนอยูและสภาพการทํางานท่ีปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ การกอตั้งสหภาพแรงงาน สิทธิของคนงาน  
สิทธิในสวัสดิการสังคม การประกันสังคม สิทธิของครอบครัวในฐานะจําเปน สังคมพ้ืนฐานทางธรรมชาติ  
สิทธิของมารดา เด็ก ผูเยาว และความคุมครองสิทธิในมาตรฐานการครองชีพท่ีเพียงพอในปจจัย 4 โดยเฉพาะ
เรื่องอาหาร โดยปลอดจากความหิวโหยและการแบงสรรอาหาร สิทธิดานสุขภาพ สุขลักษณะ บริการ 
ทางการแพทยการควบคุมโรคระบาด  โดยเฉพาะอนามัยทารก สิทธิทางการศึกษา ซ่ึงประถมศึกษา 
จะเปนการศึกษาภาคบังคับท่ีใหเปลาแกทุกคน และการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาท่ีเหมาะสม 
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เทาเทียมกัน รวมถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจะตองสงเสริมใหมากท่ีสุด สิทธิท่ีจะมีสวนรวมของประชาชนในดาน
วัฒนธรรม วิทยาศาสตร และการดูแลจากภาครัฐท่ีจะคุมครอง อนุรักษ และการพัฒนา รวมท้ัง การเผยแพร
ความรูทางวิทยาศาสตรและทางวัฒนธรรม 

(2) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  (International 
Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR)  

ประเทศไทยเขาเปนภาคีโดยการภาคยานุวัติและมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2540  
โดยมีถอยแถลงตีความ 4 ประเด็น ไดแก เรื่องการกําหนดเจตจํานงของตนเอง โดยมิไดหมายรวมถึง 
การแบงแยกดินแดนหรือเอกภาพทางการเมือง ขอ 1 โทษประหารสําหรับผูท่ีมีอายุต่ํากวา 17 ป ขอ 6 การนําตัว
ผูตองหาเขาสูการพิจารณาคดีโดยพลัน ขอ 9 และการโฆษณาชวนเชื่อเพ่ือทําสงคราม ขอ 20 

เนื้อหาของกติกาฉบับนี้มี 6 สวน 53 ขอ 3 สวนแรก (ขอ 1 - 27) เปนสาระบัญญัติวาดวยสิทธิตาง ๆ 
สวนท่ี 4 (ขอ 27 - 45) วาดวยคณะกรรมการ และการเสนอรายงาน (ขอ 40) การไกลเกลี่ยขอรองเรียน
ระหวางประเทศเก่ียวกับการไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของกติกาสวนท่ี 5 (ขอ 46 - 47) วาดวยการตีความ และ 
สวนท่ี 6 (ขอ 47 - 53) วาดวยการลงนามเขาเปนภาคี การมีผลใชบังคับ การแกไข การเก็บรักษาตนฉบับท้ัง 5 ภาษา 

สวนท่ีเปนสาระบัญญัติ 27 ขอ กําหนดสิทธิตางๆ ท้ังในสวนท่ีเปนสิทธิของประชาชน ซ่ึงวาดวย
การกําหนดสิทธิของตนเองของประชาชนในเรื่องการเมือง และสามารถดําเนินการอยางเสรีในการจัดการ
ทรัพยากรและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของตน และการประกันสิทธิของรัฐภาคี ท่ีจะตองสงเสริม
ใหบังเกิดผลตามสิทธิดังกลาว โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ สิทธิเหลานี้รวมถึงสิทธิท่ีจะมีชีวิตและการยกเลิก
โทษประหารชีวิต การหามการทรมาน/ลงโทษทารุณโหดราย การมีทาส เสรีภาพในความปลอดภัยของรางกาย 
หามการจับกุมโดยมิไดทําผิดกฎหมาย การปฏิบัติตอผูถูกจับกุมดวยมนุษยธรรม เสรีภาพในการเลือกถ่ินท่ีอยูอาศัย 
ความเสมอภาคในดานกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมทางศาล สิทธิในสถานะบุคคล สิทธิในความเปนสวนตัว 
สิทธิเสรีภาพทางความคิดและศาสนา การหามการโฆษณาชวนเชื่อเพ่ือการสงครามและการเกลียดชังเผาพันธุ 
สิทธิในการชุมนุมอยางสงบ การรวมตัวเปนสมาคม การคุมครองครอบครัวและการสมรส สิทธิของเด็กในดาน
การคุมครอง การมีทะเบียนเกิดและสัญชาติ การมีสิทธิมีสวนในการบริหารบานเมืองและสิทธิของชนกลุมนอย 

(3) อนุ สัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิ บัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on  
the Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW)  

ประเทศไทยเขาเปนภาคีโดยการภาคยานุวัติ และมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2528  
โดยตั้งขอสงวนไว 7 ขอ คือ ขอ 7 ความเสมอภาคทางการเมืองตําแหนงทางราชการ ขอ 9 การถือสัญชาติของบุตร 
ขอ 10 ความเสมอภาคทางการศึกษา ขอ 11 สิทธิโอกาสท่ีจะไดรับการจางงาน ขอ 15 การทํานิติกรรม ขอ 16 
การสมรสและความสัมพันธในครอบครัวขอ 29 ซ่ึงตอมาไดถอนขอสงวนออกรวม 5 ขอ คือ ขอ 11 และ 15  
ในป 2533 ขอ 9 ป 2535 ขอ 7 และ 10 ป 2537 คงยังเหลือขอสงวนไว 2 ขอ คือ ขอ 16 และ 29 เก่ียวกับ
การสมรสและความสัมพันธในครอบครัวและการระงับขอพิพาท 

เนื้อหาของอนุสัญญานี้มี 6 สวน 30 ขอ 4 สวนแรก (ขอ 1 - 16) เปนสาระบัญญัติวาดวยสิทธิตาง ๆ
ของสตรี สวนท่ี 5 (ขอ 17 - 22) วาดวยการจัดต้ังคณะกรรมการและการเสนอรายงาน สวนท่ี 6 (ขอ 23 - 30) วาดวย
ผลกระทบของอนุสัญญาและการกําหนดมาตรการท่ีจําเปน การลงนามเขาเปนภาคี การมีผลบังคับใช การแกไข 
การตั้งขอสงวน การระงับขอพิพาท และการเก็บรักษาตนฉบับท้ัง 5 ภาษา 

อนุสัญญาฉบับนี้มีขอท่ีนาสนใจ คือ มีอารัมภบทท่ียาวเปนพิเศษ เปนการแสดงความหวงใยตอสตร ี
ท่ียังถูกเลือกปฏิบัติอยางกวางขวาง เห็นควรใหไดรับความเสมอภาค การมีสวนรวมและการรับผิดชอบรวมกัน
ของท้ังบุรุษและสตรีในการพัฒนาประเทศและการดูแลครอบครัว ดังนั้นในสวนท่ีเปนสาระบัญญัติ 16 ขอ 
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จึงกําหนดความหมายของ “การเลือกปฏิบัติตอสตรี” ซ่ึงจะตองถูกประณามและขจัดทุกประการโดยไมชักชา
และบรรจุหลักการความเสมอภาคของ 2 เพศ ไวเปนหลักประกันในรัฐธรรมนูญ ตลอดจนกฎหมายและ
มาตรการอ่ืน ๆ ท่ีจะจัดการใหเกิดความกาวหนาอยางเต็มท่ีของสตรีท้ังโดยการออกมาตรการพิเศษ เรงรัด  
ปรับแบบแผนทางสังคม วัฒนธรรม และระบบครอบครัวเพ่ือความเสมอภาคการปราบปรามการคาสตรี 
ในทุกรูปแบบ ขจัดการเลือกปฏิบัติในดานการเมือง การเปนผูแทนรัฐบาลการรวมงานในองคการระหวางประเทศ 
การไดมาและคงไวซ่ึงสัญชาติของสตรีและบุตร ความเสมอภาคทางการศึกษา การจางงาน คาตอบแทน  
การคุมครองสุขภาพ การต้ังครรภ และการคลอดบุตร สิทธิประโยชนดานครอบครัว สินเชื่อ กีฬา นันทนาการ 
วัฒนธรรม ขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในชนบท ท้ังดานเศรษฐกิจ การพัฒนา สุขภาพประกันสังคม การศึกษา 
ฝกอบรม การรวมกลุม พ่ึงตนเอง ความเสมอภาคทางกฎหมาย ตลอดจนสิทธิในการสมรสและความสัมพันธ
ทางครอบครัว 

(4) อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ (International 
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination - ICERD)   

ประเทศไทยเขาเปนภาคีโดยภาคยานุวัติ และมีผลบังคับใชกับประเทศไทยเม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2546 
โดยทําถอยแถลงตีความไววาจะไมรับพันธกรณีเกินกวาท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายไทยบัญญัติไว 
รวมท้ังมีขอสงวน 2 ขอ คือ ขอ 4 ในเรื่องการดําเนินมาตรการขจัดการเลือกปฏิบัติเทาท่ีจําเปน และ ขอ 22 ในเรื่อง
การเจรจาตกลงในเรื่องขอพิพาทท่ีไมสามารถตกลงกันไดและเสนอใหศาลยุติธรรมระหวางประเทศพิจารณา 

เนื้อหาของอนุสัญญามี 3 สวน 25 ขอ สวนแรก (ขอ 1 - 7) เปนสาระบัญญัติวาดวยสิทธิตาง ๆ  
สวนท่ี 2 (ขอ 7 - 16) วาดวยคณะกรรมการการเสนอรายงาน การรับขอรองเรียนระหวางรัฐการดําเนินการ  
การไกลเกลี่ยและการยุติขอพิพาทของคณะกรรมการ และสวนท่ี 3 (ขอ 17 - 25) วาดวยการลงนามเขาเปนภาคี 
การมีผลบังคับใชเง่ือนไขในการตั้งขอสงวนและการถอนขอสงวน การเพิกถอนอนุสัญญา การเสนอขอพิพาท 
สูศาลยุติธรรมระหวางประเทศ การแกไขและการเก็บรักษาตนฉบับท้ัง 5 ภาษา 

สาระบัญญัติ 7 ขอ ของอนุสัญญาฉบับนี้กําหนดความหมายของ “การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ” 
การตีความและมาตรการพิเศษท่ีจัดข้ึนตามความจําเปนดวยเจตนาเพ่ือประกันความกาวหนาของกลุมคนบางกลุม 
ท่ีตองการความคุมครองและสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน การประนามการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและการประกัน 
การไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลกลุมหรือสถาบัน หรือสนับสนุนการเลือกปฏิบัติเหลานี้ การดําเนินมาตรการท่ีจะแกไข
กฎระเบียบท่ีกอใหเกิดการเลือกปฏิบัติดวยวิธีการท่ีเหมาะสมและสนับสนุนการประสานเชื้อชาติเขาดวยกัน  
การจัดใหมีมาตรการพิเศษชั่วคราวเพ่ือสนับสนุนการคุมครองกลุมบุคคลบางกลุม เพ่ือใหไดรับสิทธิเสรีภาพ 
อยางเสมอภาค การประณามการแบงแยกทางเชื้อชาติ ผิว การโฆษณาชวนเชื่อในเรื่องความเหนือกวาของบางชนกลุม  
การเกลียดชังระหวางเชื้อชาติ การลงโทษตามกฎหมายแกการกระทําท่ีประณามเหลานี้ และหามการดําเนินการ
สงเสริมกระตุนการเลือกปฏิบัติของเจาหนาท่ีของรัฐ การประกันสิทธิของทุกคนใหเสมอภาคกันตามกฎหมาย
ภายใตศาลและกระบวนการยุติธรรม การคุมครองของรัฐ การใชสิทธิอยางท่ัวถึงและเสมอภาคในทางการเมือง 
กิจกรรมสาธารณะและบริการสาธารณะ สิทธิของพลเมืองในเรื่องตาง ๆ ทุกเรื่อง เชน การมีถ่ินพํานัก การครอง
สัญชาติ การสมรสและเลือกคูสมรส การรับมรดก สิทธิเสรีภาพทางความคิดเห็น การนับถือศาสนา การชุมนุม 
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมตาง ๆ ท้ังในดานการทํางาน ท่ีอยูอาศัย การสาธารณสุข การศึกษา กิจกรรม
ทางวัฒนธรรมและบริการตาง ๆ และการประกันสิทธิของรัฐท่ีจะใหความคุมครองแกทุกคนในอาณาเขต 
จากการเลือกปฏิบัติเหลานี้  รวมถึงสิทธิท่ีจะรองขอคาทดแทนจากศาลเพ่ือชดใชความเสียหายอันเปนผล 
จากการเลือกปฏิบัติเหลานี้ 
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(5) อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child - CRC)  
ประเทศไทยเขาเปนภาคีโดยการภาคยานุวัติ โดยมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2535  

โดยมีขอสงวน 3 ขอ ไดแก ขอ 7 วาดวยการจดทะเบียนเกิดและการไดสัญชาติของเด็ก ขอ 22 วาดวยการรองขอ
สถานะผูลี้ภัยของเด็ก และขอ 29 วาดวยการจัดการศึกษาของเด็ก ซ่ึงตอมาไดถอนขอสงวนขอท่ี 29 ซ่ึงมีผล 
เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2540 จากการแจงของสํานักเลขาธิการสหประชาชาติ ในปจจุบันจึงยังคงเหลือขอสงวน 
2 ขอ คือ ขอ 7 และ 22 

เนื้อหาของอนุสัญญาฉบับนี้มี 3 สวน 54 ขอ สวนแรก (ขอ 1 - 41) เปนสาระบัญญัติวาดวย
สิทธิตาง ๆ ของเด็ก สวนท่ี 2 (ขอ 42 - 45) วาดวยการเผยแพรอนุสัญญา คณะกรรมการวาดวยสิทธิเด็ก  
การเสนอรายงานการสงเสริมการปฏิบัติตามอนุสัญญาอยางมีประสิทธิภาพดวยความรวมมือระหวางประเทศ 
สวนท่ี 3 (ขอ 46 - 54) วาดวยการลงนามเขาเปนภาคี การมีผลบังคับใช การแกไข การตั้งและการถอนขอสงวน 
การบอกเลิก และการเก็บรักษาตนฉบับท้ัง 5 ภาษา 

สวนท่ีเปนสาระบัญญัติ 40 ขอ ประกอบดวยความหมายของ “เด็ก” การประกันสิทธิพ้ืนฐานของ 
รัฐภาคีตอเด็กในเขตอํานาจของตนบนสิทธิพ้ืนฐาน 4 ประการ คือ สิทธิท่ีจะมีชีวิต สิทธิท่ีจะไดรับการปกปอง 
สิทธิท่ีจะไดรับการพัฒนา และสิทธิท่ีจะมีสวนรวม การไมเลือกปฏิบัติ การคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็ก  
การเคารพตอความรับผิดชอบและสิทธิหนาท่ีของบิดามารดา ครอบครัว และสภาพสังคมของเด็ก การประกันสิทธิ 
ท่ีจะมีชีวิต การมีชื่อ มีสัญชาติ เอกลักษณ การอยูรวมกันระหวางเด็กกับบิดามารดาและครอบครัวและการรักษา
ความสัมพันธระหวางกัน สิทธิเสรีภาพของเด็กในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก  การแสวงหา/ไดรับขอมูล
ขาวสาร ความคิด มโนธรรม ศาสนา การสมาคม ความเปนสวนตัว การเขาถึงขอมูลขาวสารจากสื่อ และการคุมครอง 
จากขอมูลขาวสารท่ีเปนอันตราย การชวยเหลือบิดามารดาผูปกครองใหสามารถเลี้ยงดูเด็กได การคุมครอง 
จากความรุนแรงท้ังปวง การดูแลทางเลือกสําหรับเด็ก การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม การรองขอสถานะผูลี้ภัย  
การดูแลเด็กพิการ การดูแลสุขภาพและการสาธารณสุขสําหรับเด็กและมารดา การประกันสังคม การไดรับมาตรฐาน
การดํารงชีวิตท่ีเพียงพอ การศึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพ การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม นันทนาการ 
การคุมครองจากการถูกแสวงประโยชนทางเศรษฐกิจ ยาเสพติด ทางเพศ การลักพา ขาย คาเด็ก การคุมครอง 
จากการแสวงประโยชนทุกรูปแบบ การถูกทรมานหรือลงโทษท่ีโหดรายไรมนุษยธรรม การพิพาทดวยอาวุธ การฟนฟู
จิตใจและการกลับคืนสูสังคม การคุมครองเด็กท่ีตองประสบปญหาดานกฎหมายและตองเขาสูกระบวนการยุติธรรม 
และผลกระทบของอนุสญัญานี้ตอกฎหมายเดิมท่ีมีอยู 

ซ่ึงจะเห็นวาสนธิสัญญา 2 ฉบับแรกท่ีออกบังคับใชปเดียวกัน (2519) ในระยะเวลาใกลเคียงกันมาก
และมีอายุถึง 30 ปแลวนั้น เปนสนธิสัญญาท่ีกําหนดสิทธิมนุษยชนพ้ืนฐานโดยตรง คือ สิทธิของมนุษยทุกคน 
ในฐานะเปนพลเมืองโลกท่ีจะตองมีสวนมีเสียงในการบริหารบานเมืองและดําเนินชีวิตในสังคมอยางไดรับ 
การเคารพในศักดิ์ศรี มีความเสมอภาคในสภาพแวดลอมของวิถีชีวิตคือ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  
ซ่ึงเม่ือมีสิทธิพ้ืนฐานเหลานี้แลว จึงไดมุงเจาะเขาสูเรื่อง/กลุมพิเศษตาง ๆ เชน เชื้อชาติ เพศ (สตรี) วัย (เด็ก) ฯลฯ 

(6) อนุสัญญาตอตานการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือยํ่ายี
ศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)  

ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาตอตานการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดราย 
ไรมนุษยธรรม โดยอนุสัญญาดังกลาวจะมีผลบังคับใชกับประเทศไทยตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2550 เปนตนไป 
โดยมีการจัดทําถอยแถลงตีความจํานวน 3 ขอ และตั้งขอสงวน 1 ขอ ไดแก ขอบทท่ี 1 เรื่องคํานิยามของคําวา 
“การทรมาน” เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยท่ีใชบังคับในปจจุบันไมมีบทบัญญัติจํากัดความ
โดยเฉพาะ ประเทศไทยจึงตีความความหมายของคําดังกลาวตามประมวลกฎหมายอาญาท่ีใชบังคับในปจจุบัน 
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ขอบทท่ี 4 เรื่องการกําหนดใหการทรมานท้ังปวงเปนความผิดท่ีลงโทษไดตามกฎหมายอาญาและนําหลักการนี้
ไปใชกับการพยายาม การสมรูรวมคิดและการมีสวนรวมในการทรมาน ประเทศไทยตีความในกรณีดังกลาวตาม
ประมวลกฎหมายอาญาท่ีใชบังคับในปจจุบัน ขอบทท่ี 5 เรื่องใหรัฐภาคีดําเนินมาตรการตาง ๆ ท่ีอาจจําเปน
เพ่ือใหตนมีเขตอํานาจเหนือความผิดท่ีอางถึงตามขอบทท่ี 4 โดยประเทศไทยตีความวาเขตอํานาจเหนือ
ความผิดดังกลาวเปนไปตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยท่ีใชบังคับอยูในปจจุบัน ขอสงวนตามขอบทท่ี 30 
วรรคหนึ่ง โดยประเทศไทยไมรับผูกพันตามขอบทดังกลาว (ซ่ึงระบุใหนําขอพิพาทเก่ียวกับการตีความหรือ 
การนําอนุสัญญาฯ ไปใช ข้ึนสูการวินิจฉัยชี้ขาดของศาลยุติธรรมระหวางประเทศไดหากคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่ง
รองขอ) ซ่ึงการจัดทําขอสงวนในขอนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือไมยอมรับอํานาจของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ 
เปนการลวงหนา เวนเสียแตวาจะพิจารณาเห็นสมควรเปนกรณี ๆ ไป 

อนุสัญญาฯ มีวัตถุประสงคในการระงับและยับยั้งการทรมาน รวมท้ังปองกันมิใหองคกรหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐกระทําการใดท่ีเปนการยุยง ยินยอม รูเห็นเปนใจ ขมขูหรือบังคับขูเข็ญท่ีจะเปนการทรมาน 
โดยเจตนาท่ีทําใหเกิดความเจ็บปวดหรือความทุกขทรมานอยางสาหัสไมวาทางกายหรือทางจิตใจตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
เพ่ือความมุงประสงคเพ่ือใหไดมาเพ่ือขอสนเทศหรือคําสารภาพจากบุคคลนั้นหรือบุคคลท่ีสาม รวมท้ังการบังคับ 
ขูเข็ญและการลงโทษบุคคลนั้นสําหรับการกระทําซ่ึงบุคคลนั้นหรือบุคคลท่ีสามกระทํา หรือถูกสงสัยวาไดกระทํา  

(7) อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities – CRPD)  

ประเทศไทยไดลงนามอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยสิทธิของคนพิการ ณ สํานักงานใหญ
สหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2550 ซ่ึงเปนวันแรกท่ีเปดใหมีการลงนามในอนุสัญญา
ดังกลาว และเม่ือวันอังคารท่ี 1 เมษายน 2551 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหประเทศไทยใหสัตยาบัน
อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยสิทธิคนพิการ และไดยื่นสัตยาบันสารเม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2551 แตใหมี
การจัดทําถอยแถลงตีความตอขอ 17 ของอนุสัญญาฯ โดยมีผลบังคับใชกับประเทศไทยในวันท่ี 27 สิงหาคม 2551 
สาระสําคัญของอนุสัญญาฯ คือ รัฐภาคีมีพันธกรณีท่ีจะตองขจัดการเลือกปฏิบัติตอคนพิการในทุกรูปแบบ  
ท้ังในดานกฎหมาย การปกครอง และการปฏิบัติตาง ๆ ซ่ึงรวมถึงการกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือประกัน
การเขาถึงและใชประโยชนอยางเทาเทียมกันของคนพิการ ในสวนท่ีเก่ียวกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ  
การขนสง ขอมูลขาวสารและบริการสาธารณะ การยอมรับความเทาเทียมกันของคนพิการในทางกฎหมาย
สําหรับโอกาสในการรับการศึกษา การเขาทํางาน การรักษาพยาบาล การประกันสิทธิและโอกาสท่ีจะมีสวนรวม
ทางการเมืองอยางเทาเทียมกันกับบุคคลท่ัวไป ท้ังนี้ รัฐภาคีจะตองกําหนดผูประสานงาน (focal points)  
และกลไกประสานงานในรัฐบาล เพ่ือเปนกลไกหลักในการผลักดันและตรวจสอบการอนุวัติอนุสัญญาฯ  
โดยจะตองเปดโอกาสใหภาคประชาสังคมสามารถมีสวนรวมในกระบวนการอยางเต็มท่ีและรัฐภาคีมีพันธกรณี 
ท่ีจะตองเผยแพรอนุสัญญาฯ ใหประชาชนท่ัวไปทราบอยางท่ัวถึง โดยรวมถึงการเผยแพรในรูปแบบท่ีคนพิการ
ในดานตาง ๆ สามารถเขาถึงได รัฐภาคีตองเสนอรายงานตอคณะกรรมการวาดวยสิทธิของคนพิการภายใน 2 ป 
นับวันท่ีอนุสัญญาฯ มีผลใชบังคับกับรัฐภาคีนั้น ๆ 
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2.3 ปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบัติการ 
ปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบัติการ (Vienna Declaration and Programme of Action) หรือท่ีรูจัก 

ในนามของ “VDPA” ถือเปนเอกสารสําคัญท่ีไดรับการรับรองโดยการประชุมระดับโลกวาดวยสิทธิมนุษยชน  
ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เม่ือป ค.ศ. 1993 (World Conference on Human Rights) เพ่ือขับเคลื่อน 
ใหการคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชนของนานาประเทศเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม สืบเนื่องจากปฏิญญาสากล 
วาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights - UDHR) ค.ศ. 1948 โดยปฏิญญาดังกลาว 
มีการตกลงและยอมรับรวมกันของประเทศท่ีเขารวมการประชุมในการเสนอแนะแนวทางแกรัฐบาลและผูมี 
สวนเก่ียวของเพ่ือลงมือกระทําใหเกิดการคุมครองสิทธิมนุษยชนอยางจริงจัง และแมปฏิญญาดังกลาวจะไมมี 
ผลผูกพันทางกฎหมายแตก็ถือเปนเครื่องมือท่ีชวยสรางแรงกดดัน โนมนาวประชาคมโลกใหเกิดกระแส 
การเปลี่ยนแปลงข้ึน 

ในการประชุมดังกลาว ท่ีประชุมไดเสนอแนะใหแตละรัฐพิจารณาถึงความเหมาะสมในการจัดทํา 
รางแผนปฏิบัติการโดยรัฐตองมีการกําหนดข้ันตอนการปรับปรุงการสงเสริมและการคุมครองสิทธิมนุษยชน  
อันเปนท่ีมาของสวนท่ีสอง วรรค 71 ของปฏิญญาฯ ท่ีไดเสนอแนะใหแตละรัฐพิจารณาถึงความจําเปนในการราง
แผนปฏิบัติการแหงชาติเพ่ือกําหนดแนวทางท่ีแตละรัฐจะตองดําเนินการดังกลาว โดยองคการสหประชาชาติ 
ไดจัดทําคูมือแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชน (Handbook on National Human Rights Plans of Action) ข้ึน 
เพ่ือใหประเทศตาง ๆ สามารถใชเปนแนวทางในการจัดทํารางแผนปฏิบัติการดานสิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดยสามารถ
ปรับใหเขากับบริบทของสังคมในประเทศตน นอกจากนี้ สํานักงานขาหลวงใหญแหงสหประชาชาติเพ่ือสิทธิมนุษยชน 
(The Office of the UN High Commissioner for Human Rights – OHCHR) ยังมีบุคลากรผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค
ประจําคณะผูแทน (mission) ท่ีสามารถใหความชวยเหลือแนะแนวทางในการจัดทําแผน (OHCHR, 2017)  

2.4 คูมือแผนปฏิบัติการดานสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ 
การจัดทําแผนปฏิบัติการโดยอิงแนวทางตามคูมือแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนขององคกรสหประชาชาต ิ

ถือวามีความสําคัญตอการผลักดันใหการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมและทําใหมี
หลักการในการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับหลักสากล ยุทธศาสตร แนวนโยบายและบริบทของสังคมไทย อันไดแก  

• การศึกษาและทบทวนประเด็นปญหาดานสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ 
• การกระตุน สงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมอยางจริงจังของทุกภาคสวน โดยเฉพาะของภาคประชาสังคม 

เพ่ือใหเกิดการสะทอนปญหาอยางครอบคลุม 
• การตั้งเปาหมายท่ีสามารถกระทําไดจริง 
• การเสนอแนวทางดําเนินการและกิจกรรมท่ีสามารถปฏิบัติไดจริง  
โดยผลสัมฤทธิ์ท่ีไดตองกอใหเกิดกรอบกฎหมายท่ีเขมแข็งเพ่ือรองรับประเด็นปญหาดานสิทธิมนุษยชน 

อันอยูบนพ้ืนฐานของมาตรฐานสากลและกฎหมายระหวางประเทศ การมีวัฒนธรรมของการสงเสริมและ
คุมครองสิทธิมนุษยชนท่ีเขมแข็ง การคุมครองปจเจกบุคคลท่ีดีข้ึนโดยคํานึงถึงสาธารณประโยชน การมีสถาบัน
และกลไกสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนท่ีเขมแข็ง การมีสวัสดิการสังคมท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือสงเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งของกลุมเปราะบาง และการลดความขัดแยง สงเสริมใหมี
ความสมานฉันทของประชาชนในประเทศ (คูมือแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชน, หนา 3) 

ท้ังนี้ คูมือแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนไดกลาวถึงปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของแผนปฏิบัติการ 
สิทธิมนุษยชน อันไดแก 

• ระดับการใหการสนับสนุนของฝายการเมือง 
• การวางแผนท่ีมีความโปรงใส คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนเปนสําคัญ 
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• การศึกษาท่ีครอบคลุมประเด็นพ้ืนฐานดานสิทธิมนุษยชนในสังคมตน 
• การจัดลําดับความสําคัญของประเด็นเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติไดจริง 
• การกําหนดเปาหมายความสําเร็จท่ีชัดเจนและมีกลไกการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล 
• การทุมเททรัพยากรอยางจริงจังเพ่ือใหเพียงพอตอการดําเนินการตามแผน 

(คูมือแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชน, หนา 2) 
การกําหนดชวงเวลา (phase) การดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการตามคู มือแผนปฏิบัติการ 

สิทธิมนุษยชน แบงออกเปน 5 ชวงเวลาดวยกัน โดยเริ่มตั้งแต 1) ข้ันเตรียมการ (preparatory phase)  
2) ข้ันพัฒนาแผน (developmental phase) 3) ข้ันดําเนินการ (implementation phase) 4) ข้ันการติดตามผล 
(monitoring and evaluation phase) และ 5) ข้ันทบทวนผลการดําเนินการ (review phase) เพ่ือเสนอแนะ 
การจัดทําแผนในอนาคต (คูมือแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชน, หนา 6) 

โดยท่ีรางแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 อยูในระยะท่ีสองซ่ึงถือวาอยูในข้ันพัฒนาแผน 
(developmental phase) ท่ีกําลังจะเขาสูข้ันดําเนินการ (implementation phase) ในสวนนี้จึงขออิงแนวทาง 
การดําเนินการในชวงระยะการจัดทําแผนท่ีเก่ียวของ 

ข้ันพัฒนาแผน (developmental phase) ประกอบดวย การประชุมหารือของคณะกรรมการผูประสานงาน 
การวางหลักการของแผน การจัดตั้งคณะทํางานกลุม การหารือกับองคกรอิสระและกลุมผูมีสวนไดเสีย การรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน การจัดทํารายงานการศึกษาขอมูลข้ันพ้ืนฐาน การจัดลําดับความสําคัญของประเด็นปญหา 
การเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติอ่ืนๆ การรางแผน การกําหนดกรอบระยะเวลา และการพิจารณาสถานะทางกฎหมาย 

ข้ันดําเนินการตามแผน (implementation phase) ประกอบดวย การนํารองแผนปฏิบัติการ 
การประชุมครั้งคราวของคณะกรรมการผูประสานงาน การทํางานรวมกับทีมท่ีดําเนินการตามแผน การหารือ
กับเครือขาย การกําหนดยุทธศาสตรสื่อประชาสัมพันธ การใหความรูดานสิทธิมนุษยชน การใหสถานะทาง
กฎหมายหรือรับรองโดยรัฐสภา 

แผนภาพท่ี 3 แสดงกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการตามคูมือแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชน 
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ข้ันพัฒนาแผน (developmental phase) 
สิ่งสําคัญท่ีคณะทํางานผูประสานงานตองกระทําเปนอยางแรกหลังจากผานข้ันการเตรียมการคือ 

การพัฒนาสารัตถะของรางแผนและกลไกสําหรับการดําเนินการ ติดตาม ประเมินและทบทวนแผนปฏิบัติการ  
โดยตองมีการวางรูปแบบ (model) ของหลักการท่ีจะเปนตัววางโครงสรางของแผน และโดยท่ีประเด็นดานสิทธิมนุษยชน
ถือเปนประเด็นท่ีมีความซับซอนและเก่ียวเนื่องกับประชาชนเปนวงกวาง การมีผูแทนจากหลายภาคสวน 
และหลากหลายระดับ อาทิ ประชาชน เจาหนาท่ีองคกรภาครัฐ ผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการดานสิทธิมนุษยชน 
มาชวยในข้ันของการดําเนินการ (implementation phase) จะมีสวนชวยใหการดําเนินการตามแผนเปนไป
อยางมีรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

การวางหลักการสําหรับการพัฒนาแผนปฏิบัติการ 
แนวทางในการจัดเตรียมการพัฒนาแผนมี ดังนี้  

• จัดทําเอกสารสําหรับคณะทํางาน อันไดแก ภูมิหลังของการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชน ขอมูลท่ีเก่ียวของ
กับมาตรฐานสากลดานสิทธิมนุษยชน ธรรมเนียมปฏิบัติในประเทศ และสถานการณดานสิทธิมนุษยชน 
ในประเทศ ทางเลือกซ่ึงเปนแนวทางในการดําเนินการตามแผนท่ีเหมาะกับสถานการณของแตละพ้ืนท่ี 

• เชิญผูเชี่ยวชาญท้ังในและตางประเทศซ่ึงมีประสบการณทํางานในการพัฒนาแผนระดับประเทศ
เพ่ือใหความรู อบรม แลกเปลี่ยนประสบการณ 

โดยทายท่ีสุด คณะทํางานผูประสานงานควรมุงท่ีจะพัฒนาเคาโครงของแผนท่ีมีเปาหมายสูงแตยังคง
สะทอนถึงความเปนจริงท่ียังคงคํานึงกรอบระยะเวลาท่ีสามารถบรรลุไดจริง โดยเคาโครงของแผนจะสามารถ 
ใชเปนฐานในการพิจารณาสําหรับหนวยงานของรัฐและสําหรับปรึกษาหารือกับภาคประชาชน 

การจัดทํารายงานการศึกษาขอมูลข้ันพ้ืนฐาน (baseline study) 
การจัดทํารายงานการศึกษาขอมูลข้ันพ้ืนฐานถือเปนกุญแจดอกสําคัญสําหรับการกําหนดทิศทาง 

ในการพัฒนาแผนปฏิบัติการ ซ่ึงจะทําใหผูวางแผนเขาใจสถานการณประเด็นปญหาดานสิทธิมนุษยชน 
ท่ีเปนอยูในปจจุบัน โดยแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนแหงชาติท่ีมีอยูของหลายประเทศไดรับการพัฒนามาจาก 
การรายงานประเมินสถานการณท่ีครอบคลุมขององคการสหประชาชาติ ทําใหเขาใจถึงปญหาดานสิทธิมนุษยชน 
ท่ีประเทศกําลังเผชิญอยูท่ีจะตองไดรับการแกไข นโยบายของรัฐท่ีมีการประกาศใชอยูและภาพรวมของประเด็น
ปญหาท่ีรัฐไดมีการแกไขแลว รวมถึงอุปสรรคของรัฐในการแกไขปญหานัน้ ๆ ดังนั้น การจัดทําการศึกษาขอมูล 
ข้ันพ้ืนฐานจึงตองครอบคลุมทุกดานนับตั้งแตดานสาธารณสุข ดานระบบการศึกษา ดานระบบการใหบริการอ่ืน ๆ 
ของภาครัฐ ไปจนถึงดานงานบริหารงานยุติธรรม โดยท่ีการจัดทําการศึกษาขอมูลข้ันพ้ืนฐานเชิงลึกใหครอบคลุม 
ในทุก ๆ ดานอาจตองอาศับระยะเวลาในการศึกษานานและงบประมาณสูง ผูพัฒนาแผนจึงจําเปนตองคํานึงถึง
ปจจัยดังกลาว และจัดทํารูปแบบท่ีเหมาะสมกับสถานะและบริบทของประเทศตน  

การจัดทํารายงานควรครอบคลุมสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนสิทธิพลเมืองและ 
สิทธิทางการเมือง โดยใชการศึกษาท่ีมีอยู อาทิ รายงานสถานการณสิทธิมนุษยชน รายประเทศ (country report) 
ขององคการสหประชาชาติหรือรายงานสถานการณขององคกรอิสระ มาเปนฐานในการวิเคราะหปญหาตอไป 
(คูมือแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชน, หนา 61-62) 

สารัตถะของรายงานการศึกษาขอมูลข้ันพ้ืนฐานควรมีองคประกอบท่ีสําคัญ อันไดแก  การศึกษา 
กรอบกฎหมายซ่ึงใหการคุมครองสิทธิมนุษยชน สถาบันหรือองคกรดานสิทธิมนุษยชนในประเทศ และระดับของ
ความตระหนักรู ความเขาใจดานสิทธิมนุษยชนของประชาชน โดยรวมถึงการมุงเนนการศึกษาสถานการณของ 
กลุมเปราะบางและภาพรวมท่ีไดจากตัวชี้วัดเปนสําคัญ 
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ตารางท่ี 3 แสดงองคประกอบหลักของการจัดทํารายงานการศึกษาขอมูลข้ันพ้ืนฐาน 

กรอบกฎหมาย 

• กรอบกฎหมายสากล: ปฏิญญาสากลดานสิทธิมนุษยชน สนธิสัญญาระหวาง
ประเทศที่เก่ียวของกับสิทธิมนุษยชน สถานะการเปนภาคีของประเทศ 

• กรอบกฎหมายในประเทศ: กฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศ กฎหมายที่ไดมีการ
อนุวัติการตามสนธิสัญญาระหวางประเทศ รวมถึงความเปนกลาง ความเปนอิสระและ
ศักยภาพของระบบตุลาการ 

สถาบันหรือองคกร 
• ประสิทธิภาพของสถาบันหรือองคกรดานสิทธิมนุษยชนในประเทศ อาทิ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน รวมถึงสถาบันที่จัดตั้งข้ึนเพื่อคุมครองสิทธิเด็กและ
สตรี สิทธิชนกลุมนอย 

ระดับของความตระหนักรู • สถานะความรูความเขาใจ ระดับการศึกษาของประชาชนในดานสิทธิมนุษยชน 

สถานการณของกลุม
เปราะบาง 

• ระบุกลุมที่ถือวาเปนกลุมเปราะบางภายใตการศึกษาที่จําเปนตองไดรับการดูแล
เปนพิเศษ  

• รายงานสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของกลุมเปราะบาง 

• ประเด็นดานสิทธิมนุษยชนที่ ได รับการหยิบยกข้ึนโดย เสียงเรียกรองของ
ประชาชน รัฐสภา องคกรอิสระ หนวยงานขององคการสหประชาชาติ สื่อ 

ตัวช้ีวัดทางสังคม 
• ตัวชี้วัดซึ่งแสดงการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม โดยมีการแสดงขอมูลจําแนก อาทิ ตามเพศ เชื้อชาติ หรือเกณฑอ่ืนๆ 
เพื่อใหทราบถึงการเลือกปฏิบัติ 

ท่ีมา : คูมือแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชน, หนา 62 - 64 

การจัดลําดับความสําคัญของประเด็นดานสิทธิมนุษยชน 
โดยท่ัวไป แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนครอบคลุมกิจกรรมท่ีหลากหลายและมีขอบเขตกวาง  

การขจัดอุปสรรคปญหาดานสิทธิมนุษยชนอาจไมสามารถเปนไปไดโดยทันที อีกท้ังประเทศอาจเผชิญในเรื่อง
ขอจํากัดของทรัพยากรและบุคลากร การจัดลําดับความสําคัญของประเด็นดานสิทธิมนุษยชนจึงถือเปน
กระบวนการสําคัญท่ีจะทําใหการแกไขปญหาบรรลุเปาหมาย นอกจากนี้ ประเด็นดานสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะ 
ท่ีกระทบตอสิทธิความปลอดภัยดานรางกาย สิทธิในการมีชีวิต สิทธิท่ีจะปลอดจากการถูกทรมานถือเปน
ประเด็นสิทธิมนุษยชนเรงดวนท่ีตองไดรับการจัดการเปนอันดับตน ๆ และมักเปนประเภทของสิทธิมนุษยชน 
ท่ีปกปองประชาชนจากการกระทําการละเมิดจากรัฐหรือบุคคลอ่ืน (negative protection) ในขณะท่ี การให
ความคุมครองสิทธิมนุษยชนท่ีตองอาศัยทรัพยากรของรัฐในการใหการสนับสนุน ชวยเหลือเยียวยา (positive 
protection) ยอมมีความสําคัญตามลําดับรองลงมา ท้ังนี้ ยังคงตองข้ึนอยูกับประเด็นของสิทธิมนุษยชน อาทิ 
การออกมาตรการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ ทางการศึกษา อาจมีความสําคัญในลําดับตน ๆ เชนกัน 
เนื่องจากเปนการขจัดการเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงเพศ เพศสภาพ เชื้อชาติ ถ่ินกําเนิด หรือเกณฑอ่ืน ๆ ท่ีระบุไว
ตามมาตรฐานสากล 

ตัวอยางของปจจัยในการพิจารณาประเด็นดานสิทธิมนุษยชนท่ีมีความสําคัญสูง (คูมือแผนปฏิบัติการ 
สิทธิมนุษยชน, หนา 65) 

• ความรุนแรงของปญหาโดยพิจารณาจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับชุมชนหรือสังคม 

• นัยของคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนเพ่ือแกปญหา โดยคํานึงถึงทรัพยากรท่ีสามารถนํามาใชได 



 แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 2566) 
 

หนา | 32 
 

• ผลของการบรรลุเปาหมายของการแกปญหาในประเด็นนั้น ๆ ท่ีสงผลตอการบรรลุเปาหมาย 
ตอประเด็นอ่ืน ๆ 

• ระดับความกังวลของสาธารณะ 

• ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับกลุมเปราะบาง อาทิ กลุมชนกลุมนอย กลุมผูพิการ กลุมผูติดเชื้อเอชไอวี  
กลุมความหลากหลายทางเพศ 

ท้ังนี้ การจัดลําดับความสําคัญของประเด็นดานสิทธิมนุษยชนยอมมีความแตกตางกันไปตามบริบท
ของประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ดังนั้น รายงานการศึกษาขอมูลข้ันพ้ืนฐานจึงมีสวนชวยอยางยิ่ง
ในการบงชี้วาประเด็นดานสิทธมินุษยชนประเด็นใดท่ีควรไดรับการแกไขกอนหลัง (คูมือแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชน, 
หนา 66) 

การใหสถานะทางกฎหมาย 
โดยท่ัวไป แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนอาจดําเนินโดยมีสถานะทางกฎหมายหรือไมมีก็ได ซ่ึงข้ึนอยู

กับธรรมเนียมปฏิบัติและนโยบายของแตละประเทศ ท้ังนี้ การทําใหแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนมีสถานะ 
ทางกฎหมายมีประโยชนหลายประการ 

• สงเสริมใหเกิดการสนับสนุนทางการเมือง 

• แสดงถึงเจตจํานงคและความมุงม่ันของประเทศในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

• สงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางภาคประชาสังคมและหนวยงานภาครัฐ 

• สงเสริมใหเจาหนาท่ีภาครัฐปฏิบัติงานอยางจริงจัง 
(คูมือแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชน, หนา 70) 
อยางไรก็ตาม การออกกฎหมายรองรับแผนปฏิบัติการอาจมีขอจํากัดในทางปฏิบัติเนื่องจาก 

เปนกระบวนการท่ีอาศัยระยะเวลาและมีข้ันตอนท่ียุงยากท่ีตองไดรับความเห็นชอบจากสภา ซ่ึงสงผลใหการนํารอง
แผนปฏิบัติการเกิดความลาชาหรือไมทันตอสถานการณปจจุบัน ดังนั้น อีกทางเลือกท่ีเหมาะสมคือการผาน 
ความเห็นชอบของเพียงฝายบริหาร ดังเชน มติคณะรัฐมนตรี เพ่ือใหการดําเนินการตามแผนเปนไปอยางรวดเร็ว 

สารัตถะและโครงสรางของแผนปฏิบัติการ 
โดยหลักการ โครงสรางของแผนปฏิบัติการควรมีความชัดเจน เปนระบบ และเปนเหตุเปนผล อันจะสงผล

ใหการยอมรับและความเขาใจของสาธารณชนเปนไปโดยงายข้ึน อีกท้ังกระบวนการดําเนินการตามแผน การติดตาม
ผลและการทบทวนแผนปฏิบัติการมีทิศทางท่ีชัดเจน 

• หลักการและวัตุประสงค การกําหนดขอบขายของวัตถุประสงคไวอยางกวาง ๆ อันมีคุณลักษณะ
อันไดแก (1) การแกไขปรับปรุงใหเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนอยางจริงจังท่ีดียิ่งข้ึน (2) การสงเสริมใหเกิด 
การตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิมนุษยชนท้ังในหมูประชาชนท่ัวไปและในภาคสวนตาง ๆ และ  
(3) การสงเสริมใหเกิดความรวมมือในกิจกรรมดานสิทธิมนุษยชนระหวางหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระ 

• ขอบขายของแผนปฏิบัติการ การกําหนดขอบขายของแผนปฏิบัติการท่ีกวางท่ีไมจํากัดเพียง 
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองท่ีถือเปนวิถีการคุมครองสิทธิมนุษยชนแบบดั้งเดิมเพ่ือใหครอบคลุมถึง 
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึงประเด็นปญหาท่ีอยูในวาระของสิทธิมนุษยชนในปจจุบัน  
เชน การคามนุษย การกระทําลามกอนาจารผานสื่อทางอินเทอรเน็ต โดยขอบขายของแผนปฏิบัติการ 
ควรคํานึงถึงประเด็นดานเทคโนโลยีขอมูลขาวสารท่ีเอ้ือตอการละเมิดสิทธิมนุษยชนของกลุมเปราะบาง 
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• รูปแบบ มีความกระชับเพ่ือใหงายตอการปฏิบัติการสําหรับฝายการเมือง เจาหนาท่ีภาครัฐ 
องคกรภาคประชาสังคม แนวปฏิบัติในบางประเทศใชวิธีการระบุสถานะปจจุบันดานกฎหมายและสถานการณ 
พรอมขอเสนอแนะ แนวทางแกไขปญหา 

 
ตัวอยาง 
 พันธกรณีระหวางประเทศและกฎหมายภายในประเทศ 
 การดําเนินการท่ีรัฐไดกระทํา 
 สถานการณสิทธิมนุษยชนในปจจุบัน 
 ขอเสนอแนะและกรอบระยะเวลาในการดําเนินการแตละกิจกรรม 
 ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบกิจกรรมดังกลาวและแหลงท่ีมางบประมาณ  

ทรัพยากรในการดําเนินการ 
 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัต ิ

 

• การกําหนดเปาหมายและมาตรฐาน มีความกระชับและสามารถปฏิบัติภายในกรอบระยะเวลา 
ท่ีเหมาะสม โดยเปาหมายท่ีตั้งไวยอมแตกตางกันข้ึนอยูกับประเภทของสิทธิมนุษยชน สิทธิดานเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมควรกําหนดเปาหมายไวกวาง ๆ อาทิ การลดอัตราการไมรูหนังสือของประชาชน การลด 
ความเหลื่อมล้ําทางรายได ทางการศึกษาและสาธารณสุข โดยหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมายดังกลาวตองกําหนดแผนปฏิบัติการท่ีลงในรายละเอียดของกิจกรรมเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว 

• กลุมเปราะบางท่ีสําคัญ ไดแก สตรี เด็กและเยาวชน ชาติพันธุ ชนกลุมนอย คนยากไร คนพิการ  
ผูติดเชื้อเอชไอวีหรือเอดส ผูสูงอายุ ผูปวยโรคทางจิต ผูอพยพลี้ภัย แรงงานขามชาติ (คูมือแผนปฏิบัติการ 
สิทธิมนุษยชน, หนา 72 - 74) 
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ตารางท่ี 4 แสดงตัวอยางโครงสรางของแผนปฏิบัติการ 

เปาหมาย วัตถุประสงค กิจกรรม หนวยงาน 
กรอบ

ระยะเวลา 
ตัวช้ีวัด 

1.ความตระหนัก รู 
ดานสิทธิมนุษยชน 

1.ส ง เส ริมความ
ตระห นั ก รู ข อ ง
กลุมเปราะบาง 
 
 
 
 
2.ส ง เส ริมความ
ตระหนักรูเก่ียวกับ
กฎหมายในดาน 
สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น
ใหกับประชาชน
ทั่วไป 

1.1 ผลิตรายการและเผยแพรทาง
สื่อวิทยุโทรทัศนสิทธิมนุษยชน
ของกลุมเปราะบาง 
1.2 จัดทํารายงานเพื่อตอบสนอง
ความจําเปนของกลุมเปราะบาง 
1.3 จั ดเสวนาเพื่ อถกประเด็ น
ปญหาของกลุมเปราะบาง 
2.1 การจัดทํ าสื่ อความรู ให กับ
สถานศึกษา องคกรอิสระและ
หนวยงานภาครัฐ 
2.2 จัดการอบรมสัมมนาให กับ
เจาหนาที่ของหนวยงานภาครัฐ  
2.3 การจัดกิจกรรมวันงานสงเสริม
สิทธิมนุษยชน 
 

ระบุหน วยงาน
รับผิดชอบของ
แตละกิจกรรม 

ร ะ บุ ก ร อ บ
ระยะเวลา ในการ
ดําเนินการของ
แตละกิจกรรม 

การจั ดทํ าแบบ
สํารวจดานความ
ตระหนั กรู ด าน
สิทธิมนุษยชน 

2.การดําเนินการเพื่อ

ขยายการปฏิบัติตาม

มาตรฐานสากล 

 

1.ใหสัตยาบรรณ

อนุสัญญาระหวาง 

ประเทศ 

2.ถอดถอนขอสงวน 

 

 

3.ออกกฎหมาย

เพื่อรองรับอนุสัญญา

ระหวางประเทศ 

1.1หารือกับภาคสวนที่เก่ียวของ 

1.2ดําเนินการทางกฎหมาย 

1.3เผยแพรใหเปนที่ทราบ 

2.1หารือกับภาคสวนที่เก่ียวของ 

2.2 ดําเนินการทางกฎหมาย 

2.3 เผยแพรใหเปนที่ทราบ 

3.1 หารือกับภาคสวนที่เก่ียวของ 

3.2 ดําเนินการทางกฎหมาย 

3.3 เผยแพรใหเปนที่ทราบ 

 

   

(ปรับจากคูมือแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชน, หนา 75) 

สวนท่ี 3 สิทธิมนุษยชนกับนวัตกรรมใหม ๆ จากนานาประเทศ 

3.1 เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
สบืเนื่องจากการพัฒนาในดานอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชวง 4 ทศวรรษท่ีผานมา 

เปนการพัฒนาท่ีกอใหเกิดผลกระทบและความเสียหายตอทรัพยากรโลกเปนอยางมาก เม่ือป พ.ศ. 2543 
ประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกรวม 189 ประเทศ จึงรวมตัวกันในการประชุมองคการสหประชาชาต ิ
ท่ีมหานครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา และเห็นพองตองกันในการตั้งเปาหมายการพัฒนาท้ังในระดับชาติและระดับสากล 
ท่ีทุกประเทศจะดําเนินการรวมกันใหไดภายในป พ.ศ. 2558 โดยเปาหมายดังกลาว เรียกวา “เปาหมายการพัฒนา
แหงสหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goals (MDGs)” ซ่ึงมีเปาหมายใน 8 เปาหมายหลักใหดําเนินการ 
ตอมาระยะเวลา 15 ปผานมา เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษท้ัง 8 ขอไดสิ้นสุดลง โดยประสบความสําเร็จ
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เปนอยางดีในหลายประเทศ เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องของการพัฒนา องคการสหประชาชาติจึงไดกําหนด
เปาหมายการพัฒนาข้ึนใหม โดยอาศัยกรอบความคิดท่ีมองการพัฒนาเปนมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดลอม ใหมีความเชื่อมโยงกัน เรียกวา “เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน หรือ Sustainable 
Development Goals (SDGs)” ซ่ึงจะใชเปนทิศทางการพัฒนาต้ังแตเดือนกันยายน ป 2558 ถึงเดือน
สิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ป โดยประกอบดวย 17 เปาหมาย แบงเปน 5 กลุม (5 Ps) ไดแก  

(1) People : ยุติความยากจน ยุติความหิวโหย สุขภาพท่ีดี การศึกษาท่ีมีคุณภาพ ความเสมอภาค
ระหวางเพศ  

(2) Planet : การจัดการน้ําและสุขาภิบาล การผลิตและบริโภคอยางยั่งยืน การตอสูปญหา
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน ระบบนิเวศนบนบกอยางยั่งยืน  

(3) Prosperity : พลังงานสมัยใหม การเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีครอบคลุม และการมีงานท่ีมีคุณคา 
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีม่ันคง ลดความไมเสมอภาค เมืองและการตั้งถ่ินฐาน  

(4) Peace : สังคมท่ีสงบสุขและความยุติธรรม   
(5) Partnership : หุนสวนความรวมมือระดับโลก  
สําหรับ Sustainable Development Goals (SDGs) ไดใหการยอมรับหลักการวาดวยการเคารพ

สิทธิมนุษยชนบนพ้ืนฐานของกฎบัตรสหประชาชาติ ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน และสนธิสัญญา
ระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน โดยเนนประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

(1) มนุษยทุกคนจะตองดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีและเทาเทียมกัน ภายใตสิ่งแวดลอมท่ีมีคุณภาพ 
(2) การเคารพในสิทธิมนุษยชน หลักนิติรัฐ ความยุติธรรม การไดรับโอกาสท่ีเทาเทียมกัน การไมเลือกปฏิบัติ 

การเคารพในเชื้อชาติ ชาติพันธุ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม จะทําใหมนุษยไดใชศักยภาพของตนเอง
อยางเต็มท่ี เพ่ือใหมีสวนรวมในการแบงปนความเจริญเติบโต 

(3) เด็กทุกคนจะตองเติบโตข้ึนมาอยางเสรี โดยปราศจากความหวาดกลัวและการถูกเอารัดเอาเปรียบ 
(4) สตรีและเด็กหญิงจะตองไดรับโอกาสท่ีเทาเทียม รวมท้ังการเสริมสรางอํานาจ (Empowerment) 

โดยปราศจากอุปสรรคทางกฎหมาย สังคม และเศรษฐกิจ 
(5) สังคมจะตองมีความยุติธรรม ขันติธรรม (Tolerance) เปดกวาง และสงเสริมการมีสวนรวม โดยเนน

มาตรการและการดําเนินงานใหสอดคลองกับความตองการของกลุมบุคคลท่ีดอยโอกาสตาง ๆ ซ่ึงรวมถึง 
เด็ก เยาวชน ผูติดเชื้อเอดส ผูสูงอายุ ชนพ้ืนเมืองด้ังเดิม ผูลี้ภัย ผูยายถ่ินฐานภายในประเทศและแรงงาน 
ยายถ่ินฐานตามหลักกฎหมายระหวางประเทศ 

(6) รัฐจะตองมีความรับผิดชอบในการเคารพ คุมครอง และสงเสริมสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน 
โดยไมคํานึงความแตกตางทางดานเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ชาติกําเนิด 
ความพิการของรางกาย หรือสถานะทางสังคมอ่ืน ๆ  

ซ่ึงหลักการดังกลาวสอดคลองกับทิศทางและเปาหมายการดําเนินงานของแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
โดยแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติจะเปนแนวทางหรือเครื่องมือสําคัญท่ีจะชวยใหองคกรเครือขายสิทธิมนุษยชน
นําไปใชปฏิบัติในการสงเสริม ปกปอง คุมครองสิทธิมนุษยชนใหแกประชาชน เพ่ือใหสามารถเขาถึงสิทธิอันจะ
พึงไดรับในแตละเรื่องอยางเทาเทียมกัน ซ่ึงจะเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีให เกิดแกประชาชน  
เพ่ิมความเขมแข็งตามหลักนิติรัฐ และสรางรากฐานท่ีเขมแข็งใหกับสังคมไทย  

ดังนั้น เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนขององคการสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals - 
SDGs) เปนเสมือนพิมพเขียวสําหรับการบรรลุเปาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน ซ่ึงมีบงชี้ถึงความทาทายของ
สถานการณโลกท่ีเก่ียวของกับดานสิทธิมนุษยชน อาทิ ความยากจน ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 
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ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ความสงบเรียบรอย และความยุติธรรม โดยแตละเปาหมาย 
มีความเชื่อมโยงกันและเปนหลักประกันของการปราศจากการแบงแยก และไมมีผูท่ีถูกทอดท้ิงไวขางหลัง 
นอกจากนี้ เปาหมายดังกลาวไดรับการผนวกเขากับแผนยุทธศาสตรชาติของประเทศไทยอีกดวย สําหรับ
เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนนับวาสอดคลองกับสิทธิมนุษยชน ท้ัง 17 ดานดังนี้ 

ตารางท่ี 5 เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนขององคการสหประชาชาติสอดคลองกับสิทธิมนุษยชน ท้ัง 17 ดาน 

เปาหมาย ความกาวหนา 
 

ความทาทาย 
 

1. กําจัดความยากจนในทุกรูปแบบ
ในทุกท่ี 
 

• ประสบความสําเร็จในการลดความ
ยากจนอยางรุนแรง 

• เป น เพี ยงเป าหมายหนึ่ งเดี ยว 
ในเปาหมาย 17 ดานของประเทศ
ไทยท่ีบรรลุเปาหมายแลว 

• ปจจุบันมีประชากรตํ่ากวารอยละ 
0.6 ท่ีอาศัยอยูใตเสนความยากจน 

 

• เร งลดหนี้ สิ นของครัวเรือนโดยเร ง
สงเสริมการออม 

• เนนการเพ่ิมสวัสดิการสังคมและระบบ
ปองกันภัยทางสังคมแกกลุมเปราะบาง 
เชน แรงงานไรทักษะ เกษตรกรรายยอย 
ครัวเรือนท่ีมีผูหญิ งเปนผูนํ า คนจน  
ผูพิการ และผูสูงอายุ 

• พัฒนาแผนเชิงรุกเพ่ือรับมือกับการ
เปลี่ ยนแปลงทางสั งคมต าง ๆ เชน  
การเขาสูสังคมผูสูงอายุ 

2. กําจัดความหิวโหย สรางความม่ันคง
ทางอาหาร และสงเสริมการเกษตรอยาง
ยั่งยืน 

• มีความไดเปรียบในดานการเปน
ประเทศเกษตรกรรมและการมี
ชือ่เสียงในฐานะครัวของโลก 

• ยั งมี ค วามอ อน ไห วต อ ก าร
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ภาวะ
โลกรอน และแรงงานวัยทํางาน 
ท่ีลดลงจากสังคมผูสูงอาย ุ

 

• สร างจิ ตสํ านึ กของเกษตรกรและ
ผูประกอบการในการสรางสมดุลระหวาง
กําไรและการรักษาสิ่งแวดลอม 

• เปลี่ยนรูปแบบเกษตรกรรมจากพ้ืนท่ี 
ขนาดใหญ ปลูกชนิดเดียว และสารเคมี
มาก เป นการทํ าเกษตรผสมผสาน 
ท่ีอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

• พัฒนาเกษตรกรใหมีภูมิคุมกันจากความ
เสี่ยงจากอาชีพในดานตาง ๆ 

3. สงเสริมความอยูดีมีสุขและ
สุขภาพท่ีแข็งแรงในทุกชวงอายุ 

• มีระบบประกันสุขภาพท่ีครอบคลุม 
ชวยลดรายจายจากการรกัษาพยาบาล
ของผูมีรายไดนอย 

• ยังคงมีความเหลื่อมล้ําในการเขาถึง
บริการระหวางประชาชนจากระบบ
ประกันท่ี แตกต างกันและความ
เหลื่อมล้ําในระดับพ้ืนท่ี 

• รักษาเสถียรภาพทางการคลั งของ
งบประมาณดานสาธารณสุขเพ่ือใหพรอม
รับการเขาสูสังคมผูสูงอายุ 

• สงเสริมใหประชาชนรูจักหนาท่ีในการ
ดูแลตนเองเพ่ือลดภาระของรัฐ 

• ลดความไม เสมอภาคในการเข าถึ ง
ทรัพยากรระหวางประชาชนในเขตเมือง
และชนบท 
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4. พัฒนาการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
ครอบคลุมทุกคนในสังคม และ
สงเสริมการเรียนรูอยางตลอดชีวิต 
 

• มีความสํ าเร็จในการสรางความ
ครอบคลุมในการเขาถึงการศึกษาใน
เชิงปริมาณ เชน การขยายการศึกษา
ภาคบังคับ 

• งบประมาณ ท่ี จั ดสรรให กั บ
การศึกษายั งคงมี การบริหาร
จัดการท่ีไมมีประสิทธิภาพและไม
เกิดประโยชนกับผูเรียนเทาท่ีควร 

• สงเสริมระบบการศึกษาท่ีเนนผู เรียน 
เปนจุดศูนยกลางและการฝกการคิด
วิเคราะหแทนการเรียนแบบทองจํา 

• สร างความเสมอภาคในการเข าถึ ง
การศึกษาระหวางเด็กในเขตเมืองและ
เขตชนบท 

• สงเสริมการปฏิรูปการศึกษาท่ีโปรงใส
และเปนรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ ์
อยางแทจริง 

5. สงเสริมความเทาเทียมระหวาง
เพศและพัฒนาศักยภาพของผูหญิง 

• มีการพัฒนามากข้ึนเม่ือเทียบกับ
ประเทศอ่ืนท่ีอยูในบริบทเดียวกัน 

• ไม มี อุปสรรคบางประการ เชน 
ศาสนา หรือคานิยม ในการพัฒนา
ดังเชนในบางประเทศ 

• เรงแกปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรี 

• สงเสริมแนวทางการปองกันแรงงาน
เด็กและสตรีท่ีออนไหว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กลุมท่ีทํางานในเศรษฐกิจนอกระบบ 

• ลดสื่อท่ีนําเสนอภาพรุนแรงและคานิยม 
ในการปฏิบัติท่ีผิดตอเด็กและสตรี 

6. พัฒนาระบบการจัดการน้ําให
เพียงพอและยั่งยืน 
 

• มีแหลงทรัพยากรน้ําทางธรรมชาต ิ
ท่ีหลากหลาย 

• ยังขาดการจัดการน้ําท่ีประสิทธิภาพ
ท่ีควบคุมปริมาณน้ําใหพอเหมาะ 
ในแตละชวงเวลา 

• จัดการและบริหารน้ําอยางเปนระบบ
ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

• สรางจิตสํานึกและความเขมแข็งของ
ชุมชนและปจเจกบุคคลในการจัดการ
แหลงน้ําและบําบัดน้ําเสีย 

7. พัฒนาการเขาถึงแหลงพลังงานท่ี
ราคาเหมาะสมและยั่งยืน 
 

• ประชากรเกือบท้ังหมดสามารถ
เขาถึงพลังงานได 

• มีศักยภาพในการพัฒนาแหลง
พลังงานคารบอนต่ํา 

 

• สงเสริมงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือพัฒนา
แหลงพลังงานสะอาด  

• ลดความเสี่ ยงด านพลังงาน อันอาจ
เกิดข้ึนจากความตองการพลังงานใน
ภาคอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

• แกไขปญหาผลกระทบตาง ๆ จากการ
ผลิตพลังงานท่ีเกิดข้ึนกับชนชั้นราก
หญาอยางจริงจัง 

8. สงเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ท่ี ยั่ งยื น แ ล ะ เอ้ื อ ป ระ โยช น กั บ 
ทุกกลุม และการจางงานท่ีเหมาะสม 
 

• มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยางรวดเร็วในชวงกอนป 2000 
แตเริ่มมีการชะงักงันของการเติบโต
ทางเศรษฐกิจในชวง 15 ปท่ีผานมา 
อันเป นผลจากความไม ม่ันคงทาง 
การเมือง และโครงสรางทางเศรษฐกิจ
ท่ีติดกับดักประเทศรายไดปานกลาง 

• เนนการเติบ โต ท่ีครอบคลุมและ 
เอ้ือประโยชนกับทุกกลุม 

• สงเสริมภาคธุรกิจท่ีสรางมูลคาเพ่ิมสูง 
และพัฒนาแรงงานใหมีทักษะ 

• สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ยอมและเศรษฐกิจนอกระบบ 
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• กําจัดแรงงานทาสและแรงงานจาก
การคามนุษย 

• สงเสริมธุรกิจทองเท่ียวท่ีส งเสริม
วัฒนธรรมทองถ่ิน และกระบวนการ
ผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

9. สรางระบบสาธารณูปโภคและ
การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ียั่งยืน 

• มี โครงการพั ฒ นาระบบการ
คมนาคมมวลชนอยางกวางขวาง 

• ยังคงมีความเหลื่อมล้ําของการ
เข า ถึ งระบบสาธารณู ป โภ ค
ระหวางเขตชนบทและเขตเมือง 

 

• เพ่ิ ม เครือข ายการขนส งมวลชน 
ท่ีเชื่อมโยงเขตเมืองและเขตชนบท 

• เปลี่ยนผานการผลิตไปสูการสราง
มูลคาเพ่ิมสูง 

• สงเสริมการวิจัยท่ีพัฒนานวัตกรรม 

• สรางโครงการฝกทักษะตางๆ และ
พัฒนาหลักสูตรของสถาบันศึกษา 
ใหตอบรับกับความตองการแรงงาน
ทักษะในอุตสาหกรรมใหม 

10. ลดความไมเทาเทียมกันในสังคม 
 

• สามารถลดจํานวนคนจนลงได 
แตชองวางของการพัฒนายังคง
มีอยูและอาจกวางข้ึน 

• มีประเด็นทาทายในการเปลี่ยน
กฎหมายท่ีเอ้ือตอการสืบทอด
ความม่ังค่ังของกลุมนายทุนและ
ผูมีรายไดสูง 

 

• ปฏิรูปกฎหมายท่ีสงผลกระทบตอการ
กระจายรายได เชน กฎหมายภาษี
ท่ีดิน  

• สงเสริมมาตรการเพ่ิมรายไดของกลุม
รายไดระดับลางใหเพ่ิมข้ึนในอัตรา  
ท่ีรวดเร็วกวาระดับรายไดเฉลี่ยของ
ประเทศ 

• พัฒนามาตรการการกระจายทรัพยากร
สาธารณะท่ีเปนธรรมและเสมอภาค 

• นํามาตรการทางการคลัง รายได และ
การจางงานท่ีเปนประโยชนกับกลุม 
ผูมีรายไดนอยมาใชอยางจริงจัง 

11. พัฒนาความม่ันคงทางดานท่ีอยู
อาศัยท่ีปลอดภัยและยั่งยืน 
 

• มีการขยายตัวของเขตเมืองอยาง
รวดเร็ว  

• ยังคงมีปญหาทางดานการคมนาคม
ระหวางท่ีพักอาศัยและท่ีทํางาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตเมือง 

 

• ระบุหาแนวทางการพัฒนาเมืองอยาง
ยั่งยืนท่ีพรอมรับกับการขยายตัวของ
ตัวเมืองอยางรวดเร็ว และสงเสริมการ
เขาถึงทรัพยากรอยางเสมอภาคในเขต
เมือง 

• พัฒนาแหลงเสื่อมโทรมใหผูอยูอาศัย
เขาถึงทรัพยากรตางๆ อยางเหมาะสม 

• ดําเนินนโยบายการพัฒนาเมืองท่ีเปน
องค รวม และบูรณาการแผนและ



 แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 2566) 
 

หนา | 39 
 

เปาหมาย ความกาวหนา 
 

ความทาทาย 
 

นโยบายของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ทุกหนวยในการพัฒนา 

• สงเสริมการสรางตึกและท่ีอยูอาศัย 
ท่ีใชวัสดุในพ้ืนท่ี 

12. พัฒนารูปแบบการผลิตและ
บริโภคท่ียั่งยืน 
 

• การจัดการขยะจากการบริโภค
ยั ง ค ง เ ป น ไ ป อ ย า ง ไ ม มี
ประสิทธิภาพ 

• ประชาชนยังคงมีความตระหนักรู
คอนขางต่ําในเรื่องผลกระทบเชิง
ลบจากการผลิตและบริโภคท่ีไม
ยั่งยืน 

 

• เรงสรางจิตสํานึกของสาธารณชน
และชุมชนในการพัฒนาแนวทาง
บรรเทาปญหาเชิงลบจากการผลิต
และบริโภคท่ีไมคํานึงถึงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม 

• สรางแรงจูงใจแกประชาชนและ
ธุรกิจท่ีมีจริยธรรมในการดํารงชีพ
และการประกอบการ 

• เพ่ิมความพยายามในการอนุรักษพ้ืนท่ี
ท่ี สุ ม เสี่ ย งจากการท่ี ท รั พยากร 
ถู ก ทํ า ล า ย เนื่ อ ง จ าก ป ริ ม า ณ
นักทองเท่ียวท่ีเกิดพอด ี

13. เรงพัฒนาแนวทางการบรรเทา
ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ป ญ ห า ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
 

• สาธารณชนยังคงมีความตระหนัก
ถึงความสําคัญและผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
คอนขางนอย 

• แนวทางการจัดการและรับมือกับ
ปญหายังคงเปนแนวทางในเชิงต้ัง
รับมากกวาการปองกัน 

 

• เป ลี่ ย น แป ลงรูป แบ บ การผลิ ต
พลังงานจากการใชถานหินไปสูการ
ผลิตพลังงานสะอาด 

• บูรณาการมาตรการในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมตางๆ เขากับนโยบายท่ี
เก่ียวของในระดับประเทศ 

• พัฒนาคุณภาพการศึกษา และสราง
จิตสํานึกใหกับสาธารณชน และเนน
การปลูกฝงจิตสํานึก ตั้งแตในวัยเด็ก 

• พัฒนากลไกความชวยเหลือทาง
การเงินการคลังแกประชาชนและ
ธุรกิจท่ี มีสวนชวยในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

14. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
ทางทะเลเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 

• ทรัพยากรทางทะเลถูกทําลาย
ไปคอนข างมากจากการเร ง
พัฒนาอุตสาหกรรม การขนสง 
และการทองเท่ียว 

 

• ปองกันและลดมลภาวะทางทะเล
ตางๆอันเนื่องมาจากการอุตสาหกรรม  
การขนสง และการทองเท่ียว 

• พัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

• พัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ
ในดานการวิจัยและการอนุรักษทางทะเล 



 แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 2566) 
 

หนา | 40 
 

เปาหมาย ความกาวหนา 
 

ความทาทาย 
 

• ควบคุมการประมงใหพอเหมาะและ
ปราบปรามการทํ าประมงท่ีผิ ด
กฎ ห มายและ เป น อัน ตรายต อ
สิ่งแวดลอมทางทะเล 

15. อ นุ รั ก ษ แ ล ะ ฟ น ฟู ร ะ บ บ
นิเวศวิทยา และการจัดการปาไม
อยางยั่งยืน  
 

• ผืนปาถูกทําลายไปมากในอดีต 
จากปญหาการขาดท่ีดินทํากิน 
และกฎหมายท่ีศักดิสิทธิ์  

• คุณภาพของพ้ืนดินถูกทําลายไป
มากจากการชะลางหนาดินและ
ปญหาน้ําทวม 

 

• หยุดการบุกรุกและตัดไมทําลายปา
และเพ่ิมมาตรการในการฟนฟูผืนปา
ท่ีถูกทําลาย 

• สนับสนุนการจัดการปาไมท่ียั่งยืนท่ี
สร างความสมดุ ลระหว างการใช
ประโยชนจากปาไมในแตละชวงเวลา 

• พั ฒ นามาตรการป ก ป อ งค ว าม
หลากหลายของระบบนิเวศน 

• ปฏิรูปกฎหมายปาไมและท่ีดินท่ีอยู
อาศัยใหเหมาะสม 

16. สงเสริมการพัฒนาสังคมใหเกิด
สังคมสันติสุข สันติภาพ และความ
ยุติธรรม 
 

• เกิดความแตกแยกทางความคิด
ของบุ ค คล ใน สั งคม ท้ั งด าน
การเมือง ศาสนา แลวัฒนธรรม 

• กฎหมายหลายขอถูกตั้งคําถาม
จากนานาชาติในประเด็นเรื่อง
สิทธิมนุษยชน 

 

• มองหาแนวทางการแกไขอยางยั่งยืน
และเปนประชาธิปไตยในการแกไข
ปญหาทางการเมืองและสังคม 

• เพ่ิมความโปรงใส ประสิทธิภาพ และ
การตรวจสอบไดขององคกรตางๆ 

• ปกปองสิทธิมนุษยชนและรับรอง
สิ ท ธิ ข้ั น พ้ื น ฐ าน ใน ด า น ต า ง ๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เสรีภาพในการ
แสดงออกและการพูด 

• กําจัดกระบวนการคามนุษยซ่ึงมัก
แฝงอยูในธุรกิจผิดกฎหมายตางๆ 

17. เสริมสรางความเขมแข็งของ
เครือขายและพันธมิตรการพัฒนา
อยางยั่งยืนกับประเทศอ่ืนๆ  
 

• ไดรับการยอมรับวาเปนประเทศท่ี
มีสวนชวยสําคัญในการพัฒนาไปสู
เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน 

• มีความรวมมือกับนานาประเทศ
ในหลายมิติอย างหลากหลาย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางกลุม
ประเทศกําลังพัฒนา 

 

• เพ่ิมความตอเนื่องของความรวมมือใน
โครงการตางๆ ท่ีเคยจัดทํามาในอดีต 

• เพ่ิมการนําเขาจากกลุมประเทศกําลัง
พัฒนา และพัฒนาโครงการตางๆ ท่ี
เนนประโยชนรวมของประเทศภาคี 

• สงเสริมความรวมมือระหวางรัฐและ
เอกชน เอกชนและเอกชน และภาค
ประชาสังคมตางๆ 
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3.2 รูปแบบแผนสิทธิมนุษยชนของนานาประเทศ  
 
 

ออสเตรเลียถือเปนประเทศแรกท่ีไดมีการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนเม่ือป ค.ศ. 1994 และไดมีการจัดทํา
แผนสิทธิมนุษยชนมาแลวรวมสามฉบับโดยมีการจัดทําประชาพิจารณท่ีมีผูเขารวมกวา 6,000 คน และมีการอิง
รูปแบบตามคูมือแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติและมีการจัดทํารายงานการศึกษา
ขอมูลข้ันพ้ืนฐาน (baseline study) ซ่ึงรายงานสถานการณปญหาดานสิทธิมนุษยชนในปจจุบันโดยมีการหารือ
รวมกับภาคประชาชนและประชาสังคมเพ่ือใชเปนฐานสําหรับการรางแผนปฏิบัติการเพ่ือใชในการแกปญหา 
นอกจากนี้ แผนปฏิบัติการของออสเตรเลียยังมีการแจกแจงในรายละเอียดแยกสวนในแตละขอถึงมาตรการ 
ท่ีจะดําเนินการตามขอเสนอแนะภายใตกลไก Universal Periodic Review (UPR) (Australian Human 
Rights Commission) 

การจัดทํารายงานการศึกษาขอมูลข้ันพ้ืนฐาน (baseline study) แบงออกเปนสามสวนหลักดวยกัน 
ประกอบดวย (Baseline study, 2011) 
สวนท่ีหนึ่ง การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุยชน  
 1) พันธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนของประเทศ 
 2) โครงสรางของกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 3) สถาบันการปกครองภายใตระบอบประชาธิปไตย 
 4) การใหความคุมครองทางกฎหมาย 
 5) กรอบการคุมครองสิทธิมนุษชนของประเทศ 
สวนท่ีสอง ประเด็นปญหาดานสิทธิมนุษยชนโดยท่ัวไป ไดแก 
 1) การเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 
 2) มาตรการปองกันและปราบปรามการกอการราย 
 3) การใชกําลังของเจาหนาท่ีตํารวจ 
 4) การคามนุษย 
 5) สิทธิแรงงาน 
 6) การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ 
 7) ความยากจน 
สวนท่ีสาม ประเด็นปญหาดานสิทธิมนุษยชนของกลุมเปราะบาง ไดแก 
 1) ชนกลุมนอย 
 2) สตรี 
 3) เด็กและเยาวชน 
 4) ผูสูงอายุ 
 5) กลุมความหลากหลายทางเพศ 
 6) ผูสุมเสี่ยงตอการไรท่ีอยูอาศัยและผูไรท่ีอยูอาศัย 
 7) ผูพิการ 
 8) ผูดูแล ผูพิการ ผูปวยทางจิต เด็กและคนชรา 
 9) ผูตองขัง 
 10) ผูลี้ภัยและผูอพยพ 

ออสเตรเลีย (2012) 
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แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนของออสเตรเลียไดวางเคาโครงมาตรการท่ีรัฐบาลจะดําเนินการเพ่ือ
แกไขปญหาดานสิทธิมนุษยชนตามโครงรางของรายงานการศึกษาขอมูลข้ันพ้ืนฐานในสามสวน และใชรายงาน
การศึกษาดังกลาวเปนฐานสําหรับการวางแผนพัฒนาสังคมในอนาคต โดยมีการย้ําถึงความมุงม่ันท่ีจะ 
คงดําเนินการนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีใชอยู และมีการจัดลําดับความสําคัญของปญหาท่ีตองไดรับ 
การแกไขโดยเรงดวน 

 
 

แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนของนิวซีแลนดเปนการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศท้ังหมดจากการเก็บชอมูลของประชาชนจากกลุมและองคกรตางๆ กวา 5,000 คน โดยแผนปฏิบัติการ
จะระบุตัวชี้วัดผลสําเร็จและมาตรการท่ีตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายนั้น มีกรอบระยะเวลาท่ีมีการหารือ
รวมกับหนวยงานหรือองคกรท่ีทําหนาท่ีดําเนินการ ท้ังนี้ แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนจะมิไดจํากัดหนาท่ี 
ความรับผิดชอบในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนของภาครัฐเทานั้น แตยังครอบคลุมถึงหนวยงานทองถ่ิน 
หนวยธุรกิจและชุมชนท่ีมีบทบาทเทียบเทากับรัฐ โดยแผนปฏิบัติการไดถูกจัดทําข้ึนตามหลักการของปฏิญญาสากล
วาด วยสิท ธิมนุษยชน  (Universal Declaration of Human Rights - UDHR) มีลั กษณะกระชับ  เข าใจงาย 
อันประกอบดวย ประเด็นปญหา ผลท่ีตองการใหบรรลุเปาหมาย และรายการของมาตรการท่ีเรงดวน 

นิวซีแลนดมีการจัดลําดับความสําคัญของปญหาท่ีตองไดรับการแกไขโดยเรงดวน อันไดแก 
1) ปญหาความยากจนและผลกระทบของความยากจน 
2) ปญหาการละเมิดในกลุมเด็กและผูเยาว 
3) ปญหาอุปสรรคการมีสวนรวมในสังคมของกลุมผูพิการ 
4) ปญหาการละเมิดในกลุมผูตองขังและผูอยูในความดูแลของรัฐ 
5) ปญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมของชนกลุมนอย 
6) ปญหาในเรื่องสถานะของสนธิสัญญาไวทังกิ (The Treaty of Waitangi) 
แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนไดเสนอแนะมาตรการซ่ึงมีการวางเปาหมายอยางกวาง โดยมีสาระ

โดยสังเขป ดังนี ้
1) มาตรการในการลดความรุนแรง การละเมิดและการถูกทอดท้ิงของเด็กและผูเยาว 
2) สงเสริมการมีสวนรวมโดยตรงและอยางเปนระบบของกลุมผูพิการในการตัดสินใจและวางนโยบาย 

เพ่ือการพัฒนาของรัฐ 
3) ขจัดปญหาความยากจน โดยเฉพาะในกลุมเด็กและผูพิการใหมีมาตรฐานความเปนอยูท่ีดี 
4) มาตรการในการปกปองคุมครองในกลุมผูตองขังและผูอยูในความดูแลของรัฐ 
5) การจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 
6) มาตรการสงเสริมความสามารถในการสื่อสารของเด็กในภาษาอังกฤษ ภาษาเมาร ีและภาษาบุพการ ี
7) การแสวงหาแนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวมท่ีเปนประชาธิปไตยและการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 
8) การใหการรองรับสถานะทางธรรมนูญของสนธิสัญญาไวทังกิ (The Treaty of Waitangi) 
9) การสงเสริมความสมานฉันทในหมูประชาชนท่ีมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผาพันธุ 
10) การแสวงหาแนวทางในการสงเสริมสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
11) การมีหลักประกันของกรอบกฎหมายท่ีใหความคุมครองดานสิทธิมนุษยชนอยางเต็มท่ี 
12) การมีกระบวนการในการออกกฎหมายและนโยบายท่ีมีความสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

 ดานสิทธิมนุษยชน 

นิวซีแลนด (2005 - 2010) 
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ดังนั้น จะเห็นไดวาแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนของนิวซีแลนดไดใหความสําคัญกับกลุมเปราะบาง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมชาติพันธุ กลุมผูพิการ กลุมเด็กและเยาวชน โดยมีมาตรการในการสงเสริมและคุมครอง
สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และยังมุงเนนในการสรางความเขมแข็ง
ของกรอบกฎหมายในการใหความคุมครองสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล  

นอกจากนี้ กอนการดําเนินการออกมาตรการ รัฐมีการจัดทําประชาพิจารณเพ่ือรับฟงความคิดเห็น 
จากประชาชนโดยคําถามจะมีความเฉพาะเจาะจง เชน มาตรการท่ีรัฐเสนอจะสามารถแกไขประเด็นปญหา
เรงดวนไดหรือไมและมากนอยเพียงใด มาตรการท่ีเสนอจะสามารถปดชองโหวระหวางยุทธศาสตรและการลงมือ
ปฏิบั ติไดหรือไม มาตรการท่ีเสนอตั้งอยูบนมาตรฐานของหลักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศหรือไม  
หรือมาตรการท่ีเสนอมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติมากนอยเพียงใด (OHCHR, 1996-2017) 

 
 

รัฐบาลนอรเวยเปนอีกประเทศท่ีใหความสําคัญกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนโดยถือเปน 
เสาหลกัสําคัญของนโยบายสาธารณะ โดยแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนของนอรเวยถูกจัดทําข้ึนหลังจากการประชุม
ระดับโลกวาดวยสิทธิมนุษยชน ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เม่ือป ค.ศ. 1993 (World Conference on 
Human Rights) โดยองคประกอบของแผนปฏิบัติการ ประกอบดวย 

1) การทบทวนนโยบายการคุมครองสทิธิมนุษยชน 
2) แนวทางการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนแบบองครวม 
3) หลักการของสิทธิมนุษยชน 
4) การใหความคุมครองสิทธิมนุษยชนในนอรเวย (โดยระบบกฎหมายและการปกครอง) 
5) อนุสัญญาระหวางประเทศท่ีนอรเวยเปนภาคี 
6) ประเด็นปญหาเรงดวนดานสิทธิมนุษยชนท่ีตองไดรับการแกไขภายในประเทศ 
7) ประเด็นเรงดวนดานสิทธิมนุษยชนท่ีควรไดรับการสงเสริมในระดับระหวางประเทศ 
8) ความเชื่อมโยงระหวางความพยายามในประเทศและระหวางประเทศ 
9) นโยบายเชิงรุกดานสิทธิมนุษยชนในระดับนานาชาต ิ
แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนของนอรเวยมีการชี้ใหเห็นประเด็นความทาทายในระดับประเทศและ

ระหวางประเทศท่ีรัฐตองเผชิญ มีการระบุมาตรการและแนวคิดในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนกวา 
300 รายการ ท่ีรัฐจะดําเนินการในชวงระยะเวลา 5 ป โดยมาตรการดังกลาวเปนมาตรการใหความคุมครอง
แบบองครวม (ครอบคลุมสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม)  

โดยประเด็นท่ีถือเปนปญหาเรงดวนดานสิทธิมนุษยชนท่ีตองไดรับการแกไข ไดแก ดานการศึกษาผูใหญ 
ดานกฎหมายตรวจคนเขาเมือง ดานกระบวนการยุติธรรม ดานไบโอเทคโนโลยี ดานการเลือกปฏิบัติโดยเหตุ
แหงเชื้อชาติ ดานชีวิตครอบครัว ดานเสรีภาพในการแสดงออก ดานเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อ 
ดานสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข  

โดยกลุมท่ีรัฐใหความสําคัญในการคุมครองไดแก กลุมเด็กและเยาวชน กลุมสตรี กลุมผูพิการ  
กลุมผูเสียหายในคดีอาญา กลุมผูลี้ภัย กลุมความหลากหลายทางเพศ และกลุมชาติพันธุ (OHCHR, 1996-2017) 
 
 
 
 

นอรเวย (2000 – 2005) 
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แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนของเกาหลีใตมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนากฎหมาย ระบบการเมืองการปกครอง
และแนวปฏิบัติใหเปนไปตามหลักสิทธิมนุษยชน และเพ่ือเปนพิมพเขียวสําหรับการวางนโยบายระดับประเทศ
และระหวางประเทศ ตลอดจนเพ่ือใหเกิดการบูรณาการในเชิงนโยบายของหนวยงานตาง ๆ ของรัฐใหอยู 
บนพ้ืนฐานของหลักสิทธิมนุษยชน โดยการพัฒนาแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนของประเทศ ไดมีการคํานึงถึง
มาตรฐานสากล พันธกรณีระหวางประเทศและขอเสนอแนะขององคกรระหวางประเทศ 

กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการซ่ึงแบงออกเปน 4 ข้ันตอน ประกอบดวย (1) การประชุมของ
ระดับรัฐมนตรีของกระทรวงท่ีเก่ียวของซ่ึงใหความเห็นชอบกระบวนการจัดทําแผน (2) ขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ การหารือระหวางกระทรวง ทบวง กรม (3) การจัดทําประชาพิจารณ
ท้ังหมดสองชวงสําหรับรางแผนปฏิบัติการ และ (4) การไดรับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  

สารัตถะของแผนปฏิบัติการประกอบดวย  
1) การสงเสริมและคุมครองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
2) การสงเสริมและคุมครองสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
3) สิทธิมนุษยชนสําหรับกลุมชายขอบและกลุมเปราะบาง 
4) การสงเสริมความตระหนักรูดานสิทธิมนุษยชน ความรวมมือระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน 

และการดําเนินการตามอนุสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน 
5) การติดตามและประเมินผลของแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชน 
รูปแบบของเนื้อหาท่ีนําเสนอจะกลาวถึงมาตรฐานการคุมครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ 

และระหวางประเทศ สถานการณสิทธิมนุษยชนในปจจุบัน และขอเสนอแนะขององคกรระหวางประเทศ และมี
การกําหนดกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติการตามแตละประเด็นปญหา โดยประเด็นดานสิทธิมนุษยชนท่ีสําคัญ 
ไดแก การทบทวนกฎหมายโทษประหารชีวิต (สิทธิพลเมือง) การคัดคานการเกณฑทหารซ่ึงเก่ียวของกับ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (สิทธิทางการเมือง) การใชประโยชนจากกฎหมายดานความม่ันคง 
ของประเทศในทางมิชอบ (สิทธิทางการเมือง) การดําเนินนโยบายการคุมครองแรงงานท่ีมิใชแรงงานประจํา 
(สิทธิพลเมืองและสิทธิทางเศรษฐกิจ) (OHCHR, 1996-2017) 

 
 

แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนของศรีลังกาไดถูกรางข้ึนจากเสียงเรียกรองของภาคประชาสังคมเพ่ือให 
มีการสํารวจและประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนภายในประเทศสืบเนื่องจากศรีลังกาเปนประเทศ 
ท่ีมีประวัติศาสตรของการตกเปนชาติภายใตอาณานิคมเปนเวลานานและประสบปญหาสงครามกลางเมือง
บอยครั้ง และเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความมุงม่ันของรัฐในการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของปฏิญญาเวียนนาและ
แผนปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรองโดยการประชุมระดับโลกวาดวยสิทธิมนุษยชน ณ กรุงเวียนนา ประเทศ
ออสเตรีย เม่ือป ค.ศ. 1993  

ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ รัฐไดมีการประเมินมาตรการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนท่ีมีอยู
และระบุดานท่ีตองมีการแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของกลไก UPR โดยรัฐนําโดยกระทรวงบริหารจัดการ
ภัยพิบัติและสิทธิมนุษยชน (Ministry of Disaster Management and Human Rights) ซ่ึงเปนกระทรวง 
ผูดําเนินงานหลักไดมีการหารือรวมกับหนวยงานของรัฐและภาคประชาสังคมเปนเวลาหลายเดือน มีการระบุ
ประเด็นปญหาเรงดวนท่ีตองไดรับการแกไขตามขอเสนอแนะขององคกรระหวางประเทศและรายงานดานสิทธิมนุษยชน

เกาหลีใต (2007 - 2011) 
 

ศรีลังกา (2011 - 2016) 
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ระดับชาติ โดยมีคณะกรรมการท้ังหมด 8 ชุด ซ่ึงประกอบดวยผูเชี่ยวชาญจากกระทรวงตาง ๆ และผูแทนจาก
ภาคประชาสังคมจํานวน 8 - 10 คน ในสัดสวนท่ีเทา ๆ กัน เปนผูยกรางแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนในแตละดาน
รวม 8 ดาน  

ดานท่ีรัฐใหความสําคัญเปนพิเศษ ไดแก  
1) สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  
2) สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  
3) การปองกันการทรมาน  
4) สิทธิสตรี  
5) สิทธิแรงงาน  
6) สิทธิแรงงานขามชาติ  
7) สิทธิเด็ก  
8) สิทธิผูพลัดถ่ินภายในประเทศ  
โครงสรางของแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนเปนไปตามคู มือแผนปฏิบัติการขององคการ

สหประชาชาติกลาวคือแผนดังกลาวเปนรูปแบบของตารางซ่ึงประกอบดวย (1) ดานท่ีรัฐใหความสําคัญ  
(2) เปาหมาย (3) ประเด็นปญหา (4) กิจกรรม (5) ตัวชี้วัดผลการดําเนินการท่ีสําคัญ (6) กรอบระยะเวลา และ 
(7) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

นอกจากนี้ รัฐมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ โดยคณะอนุกรรมการดังกลาวประกอบดวยเจาหนาท่ี
ระดับสูงของรัฐจากทุกภาคสวน ซ่ึงมีหนาท่ีติดตามและประเมินผลการดําเนินการ และหารือกับภาคประชาสังคม 
ในกรณีท่ีเกิดอุปสรรคปญหาของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (OHCHR, 1996 - 2017) 

3.3 หลักการช้ีแนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on 
Business and Human Rights : UNGPs) 

หลักการ UNGPs เกิดจากการศึกษาสถานการณดานสิทธิมนุษยชนกับการดําเนินธุรกิจท่ัวโลก 
ของศาสตราจารย John Ruggie ผูแทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติดานสิทธิมนุษยชนกับบรรษัท 
ขามชาติและองคกรเอกชน (แตงตั้งในสมัยนาย Kofi Annan ดํารงตําแหนงเลขาธิการสหประชาชาติ) ซ่ึงไดรับ
การรับรองจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (Human Rights Council - HRC) เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2544 
ท้ังนี้ หลักการ UNGPs ถือเปนเอกสารระหวางประเทศฉบับแรกท่ีกําหนดความสัมพันธระหวางหนาท่ีของรัฐ 
และความรับผิดชอบของภาคเอกชน อยางไรก็ตาม หลักการ UNGPs ไมถือเปนตราสารระหวางประเทศ 
ท่ีกอใหเกิดพันธกรณีใหรัฐตองปฏิบัติตาม ไมมีสภาพบังคับ หรือมีองคกรระดับระหวางประเทศท่ีกํากับดูแล 
การปฏิบัติตาม ดังนั้น การรับหลักการ UNGPs ไปปฏิบัติ ไมวาจะโดยรัฐ หรือเอกชน จึงข้ึนอยูบนพ้ืนฐานของ
ความสมัครใจ  
 หลกัการ UNGPs ประกอบดวยสาระสําคัญจํานวน 31 ขอ ซ่ึงประกอบดวยหลักการพ้ืนฐาน 3 เสาหลัก ดังนี้  
 เสาหลักท่ี 1 การคุมครอง (Protect) กําหนดหนาท่ีของรัฐในการคุมครองสิทธิมนุษยชน (ขอ 1 - 10) 
กลาวคือ รัฐมีหนาท่ีในการปกปองและคุมครองบุคคลไมใหถูกละเมิดสิทธิไมวาจะโดยรัฐ หรือบุคคล/องคกร 
ท่ีไมใชรัฐ ซ่ึงรวมถึงภาคธุรกิจเอกชน โดยแมรัฐจะไมตองรับผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเอกชน แตรัฐ 
มีหนาท่ีตองดําเนินการเพ่ือใหมีการปองกัน ลงโทษ และเยียวยา ในกรณีท่ีเกิดการละเมิดโดยนโยบาย หรือ มาตรการ 
เชน การอํานวยความยุติธรรม อีกท้ังรัฐมีหนาท่ีในการสื่อใหทราบถึงความคาดหวังตอภาคเอกชนท่ีดําเนินการ 
หรือจดทะเบียนภายในดินแดนของตนใหเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงสรางบรรยากาศใหเอ้ือตอการเคารพ 
สิทธิมนุษยชน ท้ังนี้ หมายรวมถึง การดําเนินธุรกิจในตางประเทศของเอกชนจากรัฐนั้น ๆ โดยเฉพาะในกรณี 
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ท่ีการดําเนินธุรกิจดังกลาวมีรัฐเขาไปเก่ียวของ หรือรวมใหการสนับสนุนดวยความเชื่อมโยงระหวางรัฐ - ธุรกิจ  
ซ่ึงหลักการ UNGPs ขอ 4 - 6 ยังกลาวถึงหนาท่ีของรัฐในการประกันสิทธิในกรณีการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ กรณีรัฐทําสัญญาจางเอกชน และกรณีรัฐทําธุรกรรมเชิงพาณิชยกับเอกชน (เชน การจัดซ้ือจัดจาง) อาทิ 
การกําหนดขอบังคับเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนไวในสัญญาระหวางรัฐ - เอกชน  
 เสาหลักท่ี 2 การเคารพ (Respect) กําหนดใหบริษัทเอกชนมีความรับผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชน 
(ขอ 11 - 24) กลาวคือ บริษัทเอกชนเคารพสิทธิมนุษยชนโดยการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศท่ีมีไว 
เพ่ือปกปองและสงเสริมสิทธิมนุษยชนของคนในประเทศ นอกจากนี้ บริษัทเอกชนยังควรมีความรับผิดชอบ 
ในการเคารพสิทธิมนุษยชนซ่ึงสามารถกระทําได โดยการไมละเมิด หรือ หลีกเลี่ยงการละเมิด และการจัดการ 
กับผลกระทบท่ีเกิดข้ึน โดยควรตรวจสอบประเมินผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนเพ่ือปองกันมิใหเกิดการละเมิด 
อีกท้ังดําเนินการเพ่ือทําใหผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนนั้นไดรับการบรรเทาหรือแกไข กลาวคือ เอกชนควรมี
กระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนรอบดาน (Human Rights Due Diligence) ท่ีเหมาะสมกับขนาดของกิจการ 
ความเสี่ยง และผลกระทบจากการดําเนินการ  
 เสาหลักท่ี 3 การเยียวยา (Remedy) กลาวคือ ผูเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจ
ควรเขาถึงการเยียวยาได โดยรัฐมีหนาท่ีในการสืบสวน สอบสวน ลงโทษ และแกไขสถานการณ ซ่ึงสามารถ 
ทําไดผานกระบวนการยุติธรรม หรือชองทางอ่ืนของรัฐ หรือชองทางท่ีไมเปนทางการท่ีรัฐจัดให รวมถึงผานกลไก 
รับขอรองเรียน โดยบริษัทเอกชนมีความรับผิดชอบในระดับบริษัทในการจัดใหมีกระบวนการปรึกษาหารือ  
ใหขอมูล แจงเตือนถึงผลกระทบท่ีอาจมีตอบุคคล หรือชุมชนท่ีเก่ียวของ รวมถึงการมีแนวทางแกไข  
หรือบรรเทาความทุกขท่ีเกิดจากการกระทําของบริษัท  

 

ท้ังนี้ สรุปความสัมพันธระหวางบทบาทหนาท่ีของรัฐและภาคธุรกิจ และความสัมพันธระหวางบทบาท
ของภาครัฐและภาคธุรกิจในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน ไดโดยสังเขปตามตารางและแผนภาพดานลาง  

 
ตารางท่ี 6 สรุปกรอบบทบาทของภาครัฐและภาคธุรกิจโดยสังเขป 

 

บทบาทของภาครัฐ บทบาทของภาคธุรกิจ 
รัฐตองปองกันมิใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
ดินแดนของตนท่ีกระทําโดยบุคคลท่ีสาม รวมถึงภาค
ธุรกิจ โดยตองมีกระบวนการข้ันตอนในปองกัน 
สืบสวน สอบสวน ลงโทษ เยียวยา โดยการบังคับใช
นโยบายและกฎหมายใหเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ  
รัฐตองกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนในเรื่องการเคารพ
และคุมครองสิทธิมนุษยชน เพ่ือสรางความคาดหวัง
ท่ีชัดเจนใหแกภาคเอกชนในการดําเนินธุรกิจใน
ดินแดนตน 
รัฐตองมีการบังคับใชกฎหมายท่ีกําหนดใหภาค
ธุรกิจใหความเคารพและคุมครองสิทธิมนุษยชน โดยมี
การทบทวนกฎหมายเปนระยะ และตองม่ันใจวา
กฎหมายซ่ึงกํากับดูแลภาคธุรกิจจะไมเปนอุปสรรค
ตอการใหใหความเคารพและคุมครองสิทธิมนุษยชน

ภาคธุรกิจควรเคารพสิทธิมนุษยชนโดยหลีกเลี่ยงการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูอ่ืนและควรแกไขผลกระทบ
ความเสียหายตอสิทธิมนุษยชนท่ีเขาไปเก่ียวของดวย 
ภาคธุรกิจตองหลีกเลี่ยงการกอใหเกิดหรือสนับสนุน
ใหเกิดผลกระทบตอสิทธิมนุษยชนผานทางกิจกรรม
ตางๆ และแกไขเยียวยาผลกระทบดังกลาวท่ีเกิดมีข้ึน 
ภาคธุรกิจตองพยายามปองกันหรือลดผลกระทบตอ
สิทธิมนุษยชนท่ี มีความเก่ียวเนื่องโดยตรงกับการ
ประกอบกิจการของตน ผลิตภัณฑหรือการบริการท่ี
เก่ียวของกับธุรกิจของตน แมวาตนจะไมได มีสวน
สนับสนุนตอผลกระทบดังกลาวก็ตาม 
ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจตอการเคารพสิทธิมนุษยชน
อาจมีความแตกตางกันไปโดยคํานึงถึงปจจัยขนาด ภาคสวน 
บริบทในการประกอบกิจการ ความเปนเจาของ และโครงสราง 
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บทบาทของภาครัฐ บทบาทของภาคธุรกิจ 
ของภาคธุรกิจ มีแนวทางท่ีชัดเจนสําหรับภาคธุรกิจ และ
สงเสริมใหภาคธุรกิจสื่อสารการปฏิบัติตามหลัก 
สิทธิมนุษยชนในการดําเนินธุรกิจตน 
รัฐตองมีมาตรการเสริมในการเคารพสิทธิมนุษยชน
สําหรับภาคธุรกิจท่ีเปนลักษณะรัฐวิสาหกิจหรือมี
หุนสวนในกิจการนั้นๆ  
รัฐตองมีมาตรการเพ่ือให แน ใจวาภาคธุรกิจ 
จะไมมีสวนเก่ียวพันกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อยางรายแรง โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีมีความขัดแยง  
รัฐตองมีนโยบายท่ีเปนเอกภาพเพ่ือใหหนวยงาน
และองคกรของรัฐใหความเคารพและคุมครองสิทธิ
มนุษยชนไปในทิศทางเดียวกัน โดยการจัดหาขอมูล
ท่ี เก่ียวของ การจัดอบรมหรือใหการสนับสนุน 
แกหนวยงานองคกรดังกลาว 
รัฐตองคํานึ งถึงการให พ้ืน ท่ีสํ าหรับน โยบาย
สาธารณะท่ีเก่ียวของกับดานสิทธิมนุษยชนในการ
ดําเนินนโยบายท่ีเก่ียวของกับดานธุรกิจ อาทิ การทํา
สัญญาสัมปทาน การทําสนธิสัญญาดานการลงทุน 
เม่ือรัฐกระทําการในฐานะสมาชิกของสถาบัน
องคกรพหุภาคีระหวางประเทศท่ี เก่ียวของกับ
ประเด็นทางธุรกิจ รัฐควรพยายามทําใหเกิดความ
ม่ันใจวาสถาบันเหลานั้นไมไปจํากัดความสามารถ
ของรัฐสมาชิกท่ีจะดําเนินการใหเปนไปตามหนาท่ีใน
การปกปองสิทธิมนุษยชน กระตุนสถาบันเหลานั้นให
สงเสริมภาคธุรกิจให เคารพสิทธิมนุษยชน และ 
เม่ือไดรับการรองขอ ใหชวยเหลือรัฐใหบรรลุหนาท่ี
ในการปกปองการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาค
ธุ ร กิจ  ซ่ึ งรวมถึ งผ านการช วยเหลื อทางเทคนิ ค 
การสรางศักยภาพและการเพ่ิมความตระหนักรู 
รัฐตองมีการดําเนินดําเนินการตางๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือ
สรางหลักประกันใหผู ไดรับผลกระทบเหลานั้น 
ได เขาถึงการเยียวยาท่ี มีประสิทธิภาพผานทาง 
ฝายตุลาการ ฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติหรือวิธีการ 
ท่ีเหมาะสมอ่ืนๆ เม่ือมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ดังกลาวเกิดข้ึนภายในเขตแดนและหรือเขตอํานาจ
ของรัฐ  

ภาคธุรกิจควรจัดให มีนโยบายหรือกระบวนการ 
ท่ีเหมาะสมกับขนาดและสภาพแวดลอมของธุรกิจ 
ภาคธุรกิจควรแสดงออกถึงความมุงม่ันท่ีจะทําตาม
ความรับผิดชอบตอการเคารพสิทธิมนุษยชนโดยผานทาง
ถอยแถลงทางนโยบายซ่ึงมีกระบวนการ อาทิ การไดรับการ
อนุมัติจากเจาหนาท่ีระดับอาวุโสสูงสุดขององคกรธุรกิจ 
การไดรับการใหขอมูลโดยผูเชี่ยวชาญท่ีเก่ียวของท้ังจาก
ภายในและหรือจากภายนอก 
ภาคธุรกิจควรดําเนินการใหมีการตรวจสอบประเมิน
การปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานสิทธิมนุษยชน 
ภาคธุรกิจควรระบุและประเมินผลกระทบเสียหายตอ
สิทธิมนุษยชนท่ีสําคัญหรือท่ีชัดเจน ท่ีตนอาจเขาไป
เก่ียวของไมวาจะผานทางกิจกรรมของธุรกิจเองหรือ 
ในเปนผลของความสัมพันธทางธุรกิจ 
ภาคธุรกิจควรบูรณาการขอคนพบจากการประเมินผล
กระทบท้ังหมดของกระบวนการและบทบาทหนาท่ี
ภายในท่ีเก่ียวของ และดําเนินการอยางเหมาะสม 
ภ าคธุ ร กิ จควร เต รียมการชี้ แจ งต อส าธารณ ะ 
โดยเฉพาะเม่ือขอกังวลถูกเสนอในนามของผู มีสวน
เก่ียวของท่ีไดรับผลกระทบ ภาคธุรกิจท่ีการประกอบ
กิจการหรือบริบทของการประกอบกิจการซ่ึงมีความเสี่ยง
ตอการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรงควรรายงาน
อยางเปนทางการวาตนไดจัดการแกปญหาอยางไร 
ภาคธุรกิจควรจัดหรือใหความรวมมือในการเยียวยา
ผานกระบวนการท่ีชอบธรรม เม่ือตนเปนผูกอหรือมี
สวนกอใหเกิดผลกระทบตอสิทธิมนุษยชน 
ภาคธุรกิจควรปฏิบัติตามกฎหมายท่ีบังคับใชอยูท้ังหมดและ
เคารพสิทธิมนุษยชนท่ีไดรับการยอมรับในทางระหวาง
ประเทศ ปฏิบัติตอความเสี่ยงของการกอให เกิดหรือมีสวน
ก อให เกิ ดการละเมิ ดสิทธิมนุ ษยชนอย างร ายแรง
เชนเดียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย 
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ภาพท่ี 4 แสดงความสัมพันธระหวางบทบาทของภาครัฐและภาคธรุกิจในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนษุยชน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในทางปฏิบัติท่ีผานมา ประเด็นสิทธิมนุษยชนท่ีไดรับผลกระทบในบริบทของการดําเนินธุรกิจในหลายกรณี 

อาทิ สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออก เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและการรวมกลุม 
การมีสวนรวมทางการเมืองและกิจการสาธารณะ สิทธิแรงงาน สิทธิชุมชน การเขาถึงกระบวนการยุติธรรม  
การคุมครองนักปกปองสิทธิมนุษยชน ผลกระทบจากโครงการลงทุนหรือพัฒนาขนาดใหญ ซ่ึงรวมถึง 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ สิทธิท่ีดิน สิทธิสุขภาพ สิทธิในสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ การเลือกปฏิบัติ และ
สถานการณกลุมเปราะบางท่ีเสี่ยงตอการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยธุรกิจ อาทิ สตรี เด็ก ผูสูงอายุ คนพิการ 
กลุมชาติพันธุ แรงงานโยกยายถ่ินฐาน กลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBTI)  

บทบาทภาครัฐ 

นโยบายระหวางประเทศ 

สงเสริม “ธุรกิจกับสิทธมินุษยชน” 

วางนโยบาย/กฎหมายสงเสริมปองกันและ
เยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ 

จัดตั้งกลไก/กระบวนการรองเรียนและเยียวยา 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ 

บทบาท 

ภาคธุรกิจ 

จัดทํานโยบายเคารพสิทธิมนุษยชน 

ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ดําเนินกิจกรรม 

ที่ไมละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ปองกันลดผลกระทบการดําเนิน
กิจกรรมที่ละเมิดสทิธิมนุษยชน 

มีมาตรการตอบสนอง
ตอขอรองเรียน 
และการเยียวยา 

จัดทํากลไกติดตามประเมินผล 
การดําเนินการเคารพสิทธิมนุษยชน 
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 การปฏิบั ติตามหลักการ UNGPs ถือเปนการส งเสริมให มีการปกปองคุมครองสิทธิมนุษยชน 
อยางครอบคลุมและสอดคลองตามสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศตางๆ ท่ีรัฐเปนภาคี นอกจากนั้น 
พัฒนาการของการหารือและการตีความประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในเวทีระหวางประเทศและประเทศตางๆ 
ในบริบทท่ีตางกัน สงผลใหมีการนําเสนอแนวคิดอ่ืนๆ ท่ีเชื่อมโยงกันดวย เชน ความรับผิดชอบตอสังคมของ 
ภาคธุรกิจ (Corporate Social Responsibility - CSR) การดําเนินธุรกิจแบบยั่งยืน (Sustainable Business) การ
ดําเนินธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) รวมถึงการมีสวนรวมในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals - SDGs)  
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการตามหลักการ UNGPs เปนไปอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  
สหประชาชาติจึงได มีนโยบายสนับสนุนใหประเทศสมาชิก จัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจ 
กับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights : NAP) โดยใชหลักการ UNGPs 
เปนตนแบบเพ่ือกําหนดกรอบยุทธศาสตร และพัฒนากลไกในการนําหลักการ UNGPs ไปสูการปฏิบั ติ 
ในแตละประเทศ โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับสถานการณจริงของประเทศ ท้ังนี้ รัฐจะตองทําการศึกษา
วิเคราะหประเมินชองวาง (Gap) อันเปนสาเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชน ประเมินผลความกาวหนา 
ของแผนปฏิบัติการฯ อยางเปนระบบ และตองทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ใหสอดคลองกับ
สภาพการณปจจุบันอยูเสมอ  
 

ประเทศไทยและการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
 การจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยนั้น เกิดข้ึนจากความริเริ่ม
ของรัฐบาลท่ีไดตระหนักถึงความสําคัญ จําเปน และเรงดวนในการแกปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเปนผล
จากการประกอบธุรกิจ สืบเนื่องจากการท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดจัดทําขอเสนอแนะ 
เชิงนโยบายตอรัฐบาล ถึงแนวทางการจัดต้ังกลไกหรือกําหนดภารกิจเพ่ือกํากับดูแลการลงทุนในตางประเทศ
ของผูลงทุนสัญชาติไทยใหเคารพตอหลักการพ้ืนฐานดานสิทธิมนุษยชนโดยนําหลักการ UNGPs มาเปนกรอบ 
ในการดําเนินการ ดังปรากฏในรายงานสองฉบับ ฉบับแรก คือ กรณีการดําเนินงานของธุรกิจน้ําตาล และฉบับท่ีสอง
คือ กรณีการดําเนินงานโครงการทาเรือน้ําลึกและเขตเศรษฐกิจทวาย ในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา  
 ความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการแกปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเปนผลสืบเนื่องจาก 
การประกอบธุรกิจนั้น เห็นไดจากการให คําม่ันโดยสมัครใจ (Voluntary Pledge) ในชวงการทบทวน
สถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตามกระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) รอบท่ี 2 
สมัยท่ี 25 เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2559 โดยรัฐบาลไดยืนยันวาจะสงเสริมหลักการสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ 
รวมท้ังไดตอบรับขอเสนอแนะของประเทศสวีเดน ซ่ึงเสนอใหประเทศไทยพัฒนา รับรอง และบังคับใช
แผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเพ่ือปฏิบัติตามหลักการ UNGPs ท้ังนี้ ภายหลังจาก 
ท่ีประเทศไทยไดตอบรับขอเสนอแนะและใหคําม่ันโดยสมัครใจดังกลาวแลว หนวยงานท่ีเก่ียวของไดรวมกัน
จัดทํา “แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะท่ีไทยตอบรับและคําม่ันโดยสมัครใจภายใตกลไก UPR” โดยพิจารณา
กิจกรรม กรอบระยะเวลา และหนวยงานรับผิดชอบท่ีมีความเหมาะสมกับขอเสนอแนะในแตละประเด็น 
จากนั้นไดเสนอเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลว มีมติเม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2560
เห็นชอบรางแผนการปฏิบั ติตามขอเสนอแนะท่ีไทยตอบรับและคําม่ันโดยสมัครใจภายใตกลไก UPR  
โดยในสวนของประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนตามท่ีไดให คําม่ันโดยสมัครใจและตอบรับขอเสนอแนะไว 
คณะรัฐมนตรีไดมอบหมายใหกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบ 
พรอมท้ังกําชับใหเรงปฏิบัติตามแผนดังกลาว ใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมตอไป  
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 เหตุท่ีรัฐบาลมอบหมายใหกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ดําเนินการในเรื่องดังกลาว 
เนื่องจากกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ เปนหนวยงานภาครัฐภายใตสังกัดกระทรวงยุติธรรม ท่ีรับผิดชอบงาน
ดานสิทธิมนุษยชน รวมถึงสนธิสัญญาและกลไกสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศซ่ึงมีความเชื่อมโยงกับประเด็น
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน คือ กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights : ICESCR) และกลไก UPR อีกท้ัง
ยังเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดทํา ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผล แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติอีกดวย 
 

3.4 การพัฒนาตัวช้ีวัดสิทธิมนุษยชนระดับระหวางประเทศ ของสํานักงานขาหลวงใหญเพ่ือสิทธิมนุษยชน
แหงสหประชาชาติ34  

 เปนการศึกษาถึงกระบวนการจัดทําตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชน เพ่ือใชในการประเมินในระดับระหวาง
ประเทศท่ีไดศึกษากระบวนการจัดทําตัวชี้วัดท่ีพัฒนาโดยสํานักงานขาหลวงใหญ เพ่ือสิทธิมนุษยชน 
แหงสหประชาชาติ ซ่ึงเปนการใชขอมูลสถิติในการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน มิใชเปนเรื่องใหมในกลไก 
การคุมครองสิทธิมนุษยชนระดับระหวางประเทศ ผูจัดทํารายงานพิเศษเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนดานตาง ๆ  
ไดพัฒนาตัวชี้วัดเพ่ือการสงเสริม และ/หรือ เพ่ือยกระดับสิทธิมนุษยชนท่ีตนเองรับผิดชอบ อีกท้ังยังเปน
แนวทางใหคณะกรรมการประจําสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนเฉพาะเรื่อง และองคกรระหวางประเทศอ่ืน ๆ  
ใชประกอบในการประเมินการปฏิบัติตามพันธะหนาท่ีภายใตกฎหมายระหวางประเทศ  
 ความเปนมาของการพัฒนาตัวช้ีวัดในระบบสหประชาชาติ  

ในชวงทศวรรณท่ี 1990 คณะกรรมการประจําสนธิสัญญาไดตระหนักวาขอมูลท่ีรัฐตาง ๆ รายงาน 
ขาดความเชื่อมโยงกับสาระแหงสิทธิ และไมได เปนขอมูลท่ีเพียงพอท่ีจะใชประเมินพันธกรณีของรัฐ 
ในการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนได ดังนั้น จึงไดรองขอใหสํานักงานขาหลวงใหญเพ่ือสิทธิมนุษยชน 
จัดประชุมเรื่องขอมูลสถิติเพ่ือใชในงานสิทธิมนุษยชน และจัดประชุมระหวางกรรมการประจําสนธิสัญญาเพ่ือหา
แนวทางในการจัดทําตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนข้ึน ตอมาในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) สํานักงานขาหลวงใหญฯ  
ไดพิมพหนังสือ ชื่อ Human Rights Indicators : A Guide to Measurement and Implementation เพ่ือเปนคูมือ
ใหกับประเทศตาง ๆ ในการจัดทําตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชน  
 สาระสําคัญของคูมือการจัดทําตัวช้ีวัด  

ในคูมือการจัดทําตัวชี้วัด Human Rights Indicators : A Guide to Measurement and Implementation 
ไดสรุปข้ันตอนท่ีสําคัญประการแรกในการดําเนินการพัฒนาตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนไววา ควรจะตองพิจารณาวา 
ตัวชี้วัดท่ีจะตองพัฒนาข้ึนนั้นมีวัตถุประสงคอยางไร เชน เพ่ือประเมินการปฏิบัติตามพันธกรณี หรือการ
ประเมินผลการดําเนินงาน หรือเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว (Benchmark) 
 สําหรับตัวชี้วัดท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือประเมินการปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศนั้นควรมีข้ันตอน 
ท่ีจะตองคํานึงถึง ดังนี้ 

• วัตถุประสงคของตัวชี้วัด 

• พันธะกรณีและสาระแห งสิทธิ  (Characteristic features,obligation and international normative 
framework) มีอยางไร  

• กลไกระหวางประเทศกลไกใดท่ีพิจารณาหรือประเมิน 

                                                 
4 รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การจัดทําตัวช้ีวัดสิทธิมนุษยชนเบ้ืองตน ตามปฏญิญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ของสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ป 2556 
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• จะใชขอประเภทใด หรือลักษณะตัวชี้วัดเชนใด เชน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ หรือตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ขอมูลท่ีจะใชจะเปนขอมูลเชิงประจักษ หรือขอมูลเชิงวินิจฉัย 

ข้ันตอนสําคัญข้ันตอนหนึ่งในการพัฒนาตัวชี้วัด คือ กําหนดสาระแหงสิทธิ เพ่ือใหเนื้อหาของสิทธ ิ
แตละดานท่ีกอโดยพันธกิจระหวางประเทศ เพ่ือใหครอบคลุมมิติตาง ๆ ของสิทธิมนุษยชนใหรอบดานท่ีสุด  
ซ่ึงสํานักงานขาหลวงใหญฯ ไดใหคําแนะนําในการกําหนดสาระแหงสิทธิไว ดังนี้  

 
ภาพท่ี 5 แสดงข้ันตอนการกําหนดสาระแหงสิทธิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้ันตอนท่ี 1 
ศึกษากรอบปทัสฐานสิทธ ิ

ที่จะนํามาใช 

 

ข้ันตอนท่ี 2 

 

ข้ันตอนท่ี 3 

พิจารณาสิทธิทกุดานพรอมๆ 
กับการพิจารณาตัวชี้วัด 
เพ่ือไมใหเกิดการซํ้าซอน 

 
เลือกสาระหรือมติิของสทิธิน้ัน 
ประมาณ 4 – 5 ดาน/มติ ิ

(อาจมากกวาน้ันถาจําเปน) 

มาตรฐานสิทธิมนุษยชน 
ที่พัฒนาขึ้นโดยกลไกสิทธิมนุษยชน 

ระหวางประเทศ 

 

ทบทวนแกไข 

การรับรองโดยผูเชี่ยวชาญ 
หรือใหผูเชี่ยวชาญรบัรอง 

สะทอนมาตรฐานทั้งหมด 
(ทุกดาน) ของสิทธิ

มนุษยชน 

 

เชื่อมโยงกับการปฏิบตัิได 

ปจจัยเสริมทางดานปทัสฐาน เชน 
ตราสารสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค 
รัฐธรรมนูญ กฎหมายภายในประเทศ 

แนวปฏบิัตแิละปญหาสิทธิมนุษยชน 
ของประเทศ 

กระบวนการดงักลาวจะทําให 
สาระแหงสิทธิพุงเปาไปสูเน้ือหาของ 

มาตรฐานสิทธิมนุษยชน 

ข้ันตอนการกําหนดสาระแหงสิทธิ (Identifying Rights Attributes) 

ที่มา : ปรับปรุงจาก “Identifying attributes” ของสํานักงานขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ : office of the 
High Commissioner for Human Rights, Human Rights Indicators: A Guide to Measurement and 
Implementation, UN publication No. HR/Pub/12/5, (New York and Geneva, 2012), p. 76. 
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ข้ันตอนท่ีสําคัญอีกข้ันตอนหนึ่ง คือการกําหนดตัวชี้วัดใหสะทอนพันธกรณีของรัฐ อันเปนข้ันตอนการ
ออกแบบหรือกําหนดเกณฑชี้  หรือวัดพันธะหนาท่ีของรัฐเพ่ือใหไดขอมูลท่ีชี้ พันธกรณีในการเคารพ 
(Obligation to respect) พันธกรณีในการปกปองคุมครอง (Obligation to protect) และพันธกรณีในการทํา
ใหเปนจริง (Obligation to fulfil) ซ่ึงมีข้ันตอนในการดําเนินการดังตารางขางลางนี้  
 

ภาพท่ี 6 แสดงการกําหนดเนื้อหาสาระของตัวช้ีวัดใหสะทอนพันธะหนาท่ีสามดานของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 
 

ตัวชี้วัดโครงสราง 

 บงบอกชองทางของกฎหมายภายในเม่ือเปรียบเทียบกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ 

และพันธกรณีของรัฐตอสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนอยางไร 

 บงบอกชองวางระหวางนโยบายสาธารณะวาในเรื่องท่ีเกี่ยวกับสิทธิกับแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดระหวาง

ประเทศหรือไม 

 บงบอกแนวธรรมเนียมปฏิบัติและสถาบันภายในของรัฐท่ีเห็นวาเกี่ยวของกับการนําพันธกรณีระหวาง

ประเทศมาปรับใช 

ขั้นตอนที่ 2 ตัวชี้วัดกระบวนการ 

 ตั ว ช้ี วั ด ก ร ะบ วน ก ารค วรจ ะต อ งแ ส ด ง
สาระสําคัญของเน้ือหาท่ีเกิดจากการผลักดัน
ภายในประเทศ 

 ตั ว ช้ี วัดก ระบ วนการอ าจต อ งใช ตั ว ช้ี วั ด 
กระบวนการ ท่ีหลากหลาย ได ต ามความ
เหมาะสม 

 มุงท่ีขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพ่ือใช
กําหนดตัวช้ีวัดกระบวนการ 

 คิดหาตัวช้ีวัดกระบวนการเพ่ิมเติมเพ่ือใหมีการ
ปรับเขากับแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด 

กําหนดกลุมเปาหมาย ตัวอยาง เชน  
ชนกลุมนอย กลุมชนพ้ืนเมืองด้ังเดิม
สตร ีเพ่ือใหมีความจําเพาะเจาะจง 

ปรับแตงตัวช้ีวัดท่ีพัฒนาใหสอดคลอง
กับแผนงานในประเทศ เพ่ือเกื้อหนุน
การดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน 

มุงเนนดานกระบวนการจัดสรรงบประมาณ 
ทั้ งในระดับประเทศและระดับท องถิ่ น  
เพื่อการดําเนินงานดานสิทธมินุษยชน 

ตัวชี้วัดผลลัพท 

 ตัวช้ีวัดพิจารณาขึ้นมาอยางมีมาตรฐาน สอดคลองกันมีความเปนสากล แตอาจจะตองปรับให
สอดคลองกับกลุมประชากรเฉพาะ 

ขั้นตอนที่ 3 

ท่ี ม า  : Office of the High Commissioner for Human Rights, Human Rights Indications : A Guide to 
Measurement and Implementation, UN Publication No. HR/Pub/12/5, (New York and Geneva, 
2012). P.87 
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สวนท่ี 4 รัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตรชาติ และนโยบายรัฐบาลท่ีเกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนของไทย   

4.1 รัฐธรรมนูญ  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซ่ึงถือเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศไดใหการรับรอง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล (มาตรา 4) และการไดรับความคุมครอง 
ดานสิทธิและเสรีภาพเสมอกันของบุคคลภายใตกฎหมาย (หมวด 3, มาตรา 27) โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยไดกําหนดขอบขายของการใหความคุมครองดานสิทธิและเสรีภาพของประชาชนผาน 4 หมวด อันไดแก 
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หมวด 4 หนาท่ีของปวงชนชาวไทย หมวด 5 หนาท่ีของรัฐ และ
หมวด 6 นโยบายแหงรัฐ อันประกอบดวยสิทธิมนุษยชนในดานตางๆ ท่ีสําคัญ กลาวคือ 

(1) ดานสาธารณสุข  
การใหความคุมครองสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย

ของประชาชน ซ่ึงมีท้ังในมิติของการปองกัน แกไขปญหาและการชวยเหลือเยียวยา ในการใหความคุมครอง
สิทธิในดานดังกลาว รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดกําหนดบทบาทหนาท่ีของรัฐในการสนับสนุนและ
สงเสริมดานทรัพยากรเพ่ือใหประชาชนมีสิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขของรัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) ดานการศึกษา 
การใหความคุมครองสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับสิทธิในการไดรับการศึกษา การพัฒนา

ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม โดยมีกลุมเปาหมายท่ีสําคัญคือเด็กและเยาวชน ในการใหความคุมครองสิทธิ
ในดานดังกลาว รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดกําหนดบทบาทหนาท่ีของรัฐในการสนับสนุนในดาน
ทรัพยากรและการชวยเหลือเยียวยาผูยากไร อาทิ การดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป 
ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพแบบใหเปลา หนาท่ีของรัฐในการจัดตั้งกองทุน 
เพ่ือชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาและเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพครู เปนตน 

(3) ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
การใหความคุมครองสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานของประชาชนในฐานะเจาของประเทศท่ีเก่ียวของ

กับสิทธิในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ท่ีตองเปนไปอยางยั่งยืน โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดกําหนดหนาท่ีของรัฐในการจัดให
ผูมีสวนไดเสียประชาชนและชุมชนท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะ กอนการดําเนินการ
ของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตใหผูใดดําเนินการ ซ่ึงการใหความคุมครองสิทธิมนุษยชนดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในลักษณะดังกลาวถือวาเปนการใหความคุมครองท่ีเปนคูขนานกับสิทธิทางการเมืองการปกครอง 

(4) ดานท่ีอยูอาศัย 
การใหความคุมครองสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการดํารงชีวิต วิถีชีวิตความเปนอยู 

ซ่ึงครอบคลุมสิทธิดานท่ีอยูอาศัย ท่ีดินทํากิน การสืบทอดมรดก การครอบครอง การบริหารจัดการและการถายโอน
ทรัพยสิน เสรีภาพในการประกอบอาชีพ การเดินทางและเลือกถ่ินท่ี โดยในมิติดังกลาว รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยไดใหการคุมครองในลักษณะของการจํากัดขอบขายการใชอํานาจของรัฐซ่ึงตองเปนไป 
เพ่ือความม่ันคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือการผังเมือง หรือเพ่ือรักษา
สถานภาพของครอบครัว หรือเพ่ือสวัสดิภาพของผูเยาว 

(5) ดานการขนสง  
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับการใหบริการและสรางความเสมอภาคของประชาชนทุกกลุม 

ในการใชบริการโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของรัฐ โดยรัฐจะตองจัดใหมีมาตรการหรือกลไก 
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ท่ีมีประสิทธิภาพในการคุมครองและพิทักษสิทธิของผูบริโภคดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานการรูขอมูลท่ีเปนจริง  
ดานความปลอดภัย ดานความเปนธรรมในการทําสัญญา หรือดานอ่ืนใดอันเปนประโยชนตอผูบริโภค 

(6) ดานเศรษฐกิจ 
การใหความคุมครองสิทธิมนุษยชนในการจัดระบบเศรษฐกิจในรัฐธรรมนูญกําหนดมใหประชาชน

มีโอกาสไดรับประโยชนจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพรอมกันอยางท่ัวถึง เปนธรรมและยั่งยืน 
สามารถพ่ึงพาตนเองไดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจท่ีไมเปนธรรม 
และพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศ รวมถึงการสงเสริม สนับสนุน 
คุมครอง และสรางเสถียรภาพใหแกระบบสหกรณประเภทตาง ๆ และกิจการวิสาหกิจขนาดยอมและขนาดกลาง 
ของประชาชนและชุมชน ตลอดจนการพัฒนาประเทศ จะตองคํานึงถึงความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุ
กับการพัฒนาดานจิตใจและความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนประกอบกัน  

(7) ดานการเมืองการปกครองและความม่ันคง 
การใหความคุมครองสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับสิทธิทางการเมืองซ่ึงมีข้ึนเพ่ือจํากัด

และตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐ ไมวาจะเปนทางตรงโดยประชาชนหรือทางออมโดยองคกรหรือผูแทน โดยสิทธิ
ทางการเมือง ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดใหการรับรองจะเปนเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน 
และผูมีสวนไดเสียในกระบวนการทางการเมือง ซ่ึงมีตั้งแตระดับลางในเรื่องสิทธิในการเขาถึงขอมูล รับทราบขอมูล
ไปจนถึงระดับสูงในเรื่องการใหขอเสนอแนะ การปรึกษา การวางแผนรวมกันกับภาครัฐกอนท่ีจะมีการตัดสินใจ 
ในเชิงนโยบายและลงมือปฏิบัติ 

(8) ดานสิทธิชุมชน วัฒนธรรม และศาสนา 
การอนุรักษ ฟนฟู หรือสงเสริมภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี  

อันดีงามท้ังของทองถ่ินและของชาติ การจัดการบํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาต ิ
สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ รวมถึง 
การเขาชื่อกันเพ่ือเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐใหดําเนินการใดอันจะเปนประโยชนตอประชาชนหรือชุมชน 
หรืองดเวนการดําเนินการใดอันจะกระทบตอความเปนอยูอยางสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน  

(9) ดานขอมูลขาวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
การใหความคุมครองสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับเสรีภาพในการติดตอสื่อสาร สิทธิใน

การรับทราบ เขาถึงขอมูลขาวสาร ตลอดจนสิทธิในการใชประโยชนจากคลื่นความถ่ีใชเพ่ือสงวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคม นอกจากนี้ สิทธิในดานดังกลาวถือวามีความเชื่อมโยงกับสิทธิทางการเมือง 
เนื่องจากการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนจะเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพยอมตองอาศัยขอมูล 
ขอเท็จจริง การแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเปนพ้ืนฐานในการมีสวนรวมในกระบวนการทางการเมืองการปกครอง 

(10) ดานกระบวนการยุติธรรม  
การใหความคุมครองสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยในดานรางกาย ชีวิต

และทรัพยสินซ่ึงครอบคลุมตั้งแตกระบวนการสืบสวนสอบสวน การดําเนินคดี การพิจารณาตัดสินคดี การกักขัง  
การลงโทษ การบําบัดฟนฟูผูตองขัง โดยมีมิติของการใหความคุมครองสิทธิเหยื่อ ผูตองหา ผูตองขัง และผูตองโทษ 

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยยังไดระบุกลุมเปาหมายท่ีรัฐใหความคุมครองกลุมเปราะบาง
โดยเฉพาะ ดังปรากฏตามตารางแสดงการใหความคุมครองสิทธิมนุษยชนในแตละดานตามรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
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ตารางท่ี 7 แสดงการใหความคุมครองสิทธิมนุษยชนในแตละดานตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
 

สิทธิมนุษยชน
แตละดาน 

มาตราตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

ดาน
สาธารณสุข 

หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
มาตรา 46 สิทธิของผูบริโภคยอมไดรับความคุมครอง 
 บุคคลยอมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองคกรของผูบริโภคเพ่ือคุมครองและพิทักษสิทธิของผูบริโภค 
 องคกรของผูบริโภคมีสิทธิรวมกันจัดตั้งเปนองคกรท่ีมีความเปนอิสระเพ่ือใหเกิดพลังในการคุมครอง
และพิทักษสิทธิของผูบริโภคโดยไดรับการสนับสนุนจากรัฐ ท้ังนี้  หลักเกณฑและวิธีการจัดตั้งอํานาจ 
ในการเปนตัวแทนของผูบริโภค และการสนับสนุนดานการเงินจากรัฐ ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิ
มาตรา 47 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขของรัฐ  
 บุคคลผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย 
 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจายตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการปองกันและขจัดโรคติดตออันตรายจากรัฐโดยไมเสียคาใชจาย 
มาตรา 48 สิทธิของมารดาในชวงระหวางกอนและหลังคลอดบุตรยอมไดรับความคุมครองและ
ชวยเหลือตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิ

บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพและบุคคลผูยากไรยอมมี
สิทธิไดรับความชวยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
หมวด 5 หนาท่ีของรัฐ 
มาตรา 55 รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพอยางท่ัวถึง 
เสริมสรางใหประชาชนมีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค และ
สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาภูมิปญญาดานแพทยแผนไทยใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ตองครอบคลุมการสงเสริมสุขภาพ การควบคุม และ
ปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพดวย 
 รัฐตองพัฒนาการบริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 
มาตรา 61 รัฐตองจัดใหมีมาตรการหรือกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการคุมครองและพิทักษสิทธิของ
ผูบริโภคดานตางๆ ไมวาจะเปนการรับรูขอมูลท่ีเปนจริง ดานความปลอดภัย ดานความเปนธรรม
ในการทําสัญญา หรือดานอ่ืนใดอันเปนประโยชนตอผูบริโภค 
หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ 
มาตรา 71 รัฐพึงเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวอันเปนองคประกอบพ้ืนฐานท่ีสําคัญ 
ของสังคม จัดใหประชาชนมีท่ีอยูอาศัยอยางเหมาะสม สงเสริมและพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพ
เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรงและมีจิตใจเขมแข็ง รวมตลอดท้ังสงเสริมและพัฒนาการกีฬา
ใหไปสูความเปนเลิศ และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
 รัฐพึงสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนพลเมืองท่ีดี มีคุณภาพและความสามารถสูงข้ึน 
 รัฐพึงใหความชวยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูยากไร และผูดอยโอกาส 
ใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ และคุมครองปองกันมิใหบุคคลดังกลาวถูกใชความรุนแรง 
หรือปฏิบัติอยางไมเปนธรรม รวมตลอดท้ังใหการบําบัด ฟนฟูและเยียวยาผูถูกกระทําการดังกลาว 
 ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงคํานึงถึงความจําเปนและความตองการท่ีแตกตางกัน
ของเพศ วัย และสภาพของบุคคล ท้ังนี้ เพ่ือความเปนธรรม 

http://www.%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.net/?p=14034
http://www.%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.net/?p=14034
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ดานการศึกษา หมวด 5 หนาท่ีของรัฐ  
มาตรา 54 รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 
 รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรค
หนึ่งเพ่ือพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคมและสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและ
สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดําเนินการดวย 
 รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตางๆ 
รวมท้ังสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาท่ีดําเนินการ กํากับ 
สงเสริมและสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาวมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 
 การศึกษาท้ังปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญ
ไดตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 ในการดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือใหประชาชน
ไดรับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐตองดําเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุน
คาใชจายในการศึกษาตามความถนัดของตน  
 ใหจัดตั้งกองทุนเพ่ือชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการ
ศึกษาและเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยใหรัฐจัดสรรงบประมาณ
ใหแกกองทุนหรือใชมาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมท้ังการใหผูบริจาคทรัพยสินเขากองทุน
ไดรับประโยชนในการลดหยอนภาษีดวย 

ดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
มาตรา 43 บุคคลยอมมีสิทธิ 
(2) จัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ 
(3) เขาชื่อเพ่ือเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐใหดําเนินการอันใดอันจะเปนประโยชนตอประชาชน
หรือชุมชน หรืองดเวนการดําเนินการใดอันจะกระทบตอความเปนอยูอยางสงบของประชาชน
หรือชุมชนและไดรับแจงผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ท้ังนี้ หนวยงานของรัฐตองพิจารณา
ขอเสนอแนะนั้นโดยใหประชาชนท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการพิจารณาดวยตามวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัต ิ
หมวด 5 หนาท่ีของรัฐ 
มาตรา 58 การดําเนินการใดของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตใหผูใดดําเนินการ ถาการนั้นอาจมี
ผลกระทบตอทรัพยากร คุณภาพชีวิต สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอ่ืนใด
ของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง รัฐตองดําเนินการใหมีการศึกษาและ
ประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดใหมีการ
รับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนและชุมชนท่ีเก่ียวของกอน เพ่ือนํามา
ประกอบการพิจารณาดําเนินการหรืออนุญาตตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิ
 บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยงานของรัฐกอน
การดําเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึง่ 
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 ในการดําเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐตองระมัดระวังใหเกิดผลกระทบตอ
ประชาชน ชุมชน สิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพนอยท่ีสุด และตองดําเนินการให
มีการเยียวยาความเดือดรอนหรือความเสียหายใหแกประชาชนหรือชุมชนท่ีไดรับผลกระทบอยาง
เปนธรรมและโดยไมชักชา 
หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ 
มาตรา 72 รัฐพึงดําเนินการเก่ียวกับท่ีดิน ทรัพยากรน้ํา และพลังงาน ดังตอไปนี้ 
(1) วางแผนการใชท่ีดินของประเทศใหเหมาะสมกับสภาพของพ้ืนท่ีและศักยภาพของท่ีดิน  
ตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน 
(2) จัดใหมีการวางผังเมืองทุกระดับและบังคับการใหเปนไปตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพ  
รวมตลอดท้ังพัฒนาเมืองใหมีความเจริญโดยสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
(3) จัดใหมีมาตรการกระจายการถือครองท่ีดินเพ่ือใหประชาชนสามารถมีท่ีทํากินไดอยางท่ัวถึง 
และเปนธรรม 
(4) จัดใหมีทรัพยากรน้ําท่ีมีคุณภาพและเพียงพอตอการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมท้ัง 
การประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอ่ืน 
(5) สงเสริมการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานอยางคุมคา รวมท้ังพัฒนาและสนับสนุน  
ใหมีการผลิตและการใชพลังงานทางเลือกเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงดานพลังงานอยางยั่งยืน 

ดานท่ีอยู
อาศัย 

หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
มาตรา 37 บุคคลยอมมีสิทธิในทรัพยสินและการสืบมรดก 
 การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายเพ่ือการ
สาธารณูปโภค การปองกันประเทศ หรือการไดมาซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพ่ือประโยชน
สาธารณะอยางอ่ืน และตองชดใชคาทดแทนท่ีเปนธรรมภายในเวลาอันควรแกเจาของหรือผูทรงสิทธิ
ท่ีไดรับความเสียหายจากการเวนคืน โดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ ผลกระทบตอผูถูกเวนคืน 
รวมท้ังประโยชนท่ีผูถูกเวนคืนอาจไดรับจากการถูกเวนคืน 
 การเวนคืนอสังหาริมทรัพยใหกระทําเพียงเทาท่ีจําเปนตองใชเพ่ือการท่ีบัญญัติไวใน
วรรคขางตนเวนแตเปนการเวนคืนเพ่ือนําอสังหาริมทรัพยท่ีเวนคืนไปชดเชยใหเกิดความเปน
ธรรมแกเจาของอสังหาริมทรัพยท่ีถูกเวนคืนตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิ
มาตรา 38 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและเลือกถ่ินท่ีอยูอาศัย 
 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนี่งจะกระทํามิได เวนแตอาศัยอํานาจตามบทบัญญัต ิ
แหงกฎหมายท่ีตราข้ึนเพ่ือความม่ันคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน 
หรือการผังเมืองหรือเพ่ือรักษาสถานภาพของครอบครัว หรือเพ่ือสวัสดิภาพของผูเยาว 

ดานการขนสง หมวด 3 สิทธเิสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
มาตรา 27 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายเทาเทียมกัน 
 การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล ไมวาดวยเหตุความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด 
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง 

http://www.%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-10-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/
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อันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนุญหรือเหตุอ่ืนใด จะกระทํามิได  
 มาตรการท่ีรัฐกําหนดข้ึนเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิหรือ
เสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือคุมครองหรืออํานวยความสะดวกใหแกเด็ก สตรี 
ผูสูงอายุ คนพิการ หรือผูดอยโอกาส ยอมไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตาม 
วรรคสาม 
มาตรา 46 สิทธิของผูบริโภคยอมไดรับความคุมครอง 
 บุคคลยอมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองคกรของผูบริโภคเพ่ือคุมครองและพิทักษสิทธิของผูบริโภค 
 องคกรของผูบริโภคมีสิทธิรวมกันจัดตั้งเปนองคกรท่ีมีความเปนอิสระเพ่ือใหเกิดพลังใน
การคุมครองและพิทักษสิทธิของผูบริโภคโดยไดรับการสนับสนุนจากรัฐ ท้ังนี้ หลักเกณฑและ
วิธีการจัดต้ังอํานาจในการเปนตัวแทนของผูบริโภค และการสนับสนุนดานการเงินจากรัฐ ให
เปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
หมวด 5 หนาท่ีของรัฐ 
มาตรา 56 รัฐตองจัดหรือดําเนินการใหมีสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตของ
ประชาชนอยางท่ัวถึงตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน  
 โครงสรางหรือโครงขายข้ันพ้ืนฐานของกิจการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานของรัฐอันจําเปน
ตอการดํารงชีวิตของประชาชนหรือเพ่ือความม่ันคงของรัฐ รัฐจะกระทําดวยประการใดใหตกเปน
กรรมสิทธิ์ของเอกชนหรือทําใหรัฐเปนเจาของนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดมิได  
  การจัดหรือดําเนินการใหมีสาธารณูปโภคตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง รัฐตองดูแลมิใหมี
การเรียกเก็บคาบริการจนเปนภาระแกประชาชนเกินสมควร 
  การนําสาธารณูปภาคของรัฐไปใหเอกชนดําเนินการทางธุรกิจไมวาดวยประการใด ๆ  
รัฐตองไดรับประโยชนตอบแทนอยางเปนธรรม โดยคํานึงถึงการลงทุนของรัฐ ประโยชนท่ีรัฐและ
เอกชนจะไดรับและคาบริการท่ีจะเรียกเก็บจากประชาชนประกอบกัน  
มาตรา 61 รัฐตองจัดใหมีมาตรการหรือกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการคุมครองและพิทักษสิทธิของ
ผูบริโภคดานตางๆ ไมวาจะเปนการรับรูขอมูลท่ีเปนจริง ดานความปลอดภัย ดานความเปนธรรม
ในการทําสัญญา หรือดานอ่ืนใดอันเปนประโยชนตอผูบรโิภค 

ดานเศรษฐกิจ หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  
มาตรา 40 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนี่งจะกระทํามิได เวนแตอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายท่ีตราข้ึนเพ่ือรักษาความม่ันคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ การแขงขันอยางเปนธรรม 
การปองกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด การคุมครองผูบริโภค การจัดระเบียบ 
การประกอบอาชีพเพียงเทาท่ีจําเปนหรือเพ่ือประโยชนสาธารณะอยางอ่ืน 
 การตรากฎหมายเพ่ือจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง ตองไมมีลักษณะเปน
การเลือกปฏิบัติหรือกาวกายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา 
มาตรา 46 สิทธิของผูบริโภคยอมไดรับความคุมครอง 
 บุคคลยอมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองคกรของผูบริโภคเพ่ือคุมครองและพิทักษสิทธิของผูบริโภค 
 องคกรของผูบริโภคมีสิทธิรวมกันจัดตั้งเปนองคกรท่ีมีความเปนอิสระเพ่ือใหเกิดพลัง 



 แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 2566) 
 

หนา | 59 
 

สิทธิมนุษยชน
แตละดาน 

มาตราตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

ในการคุมครองและพิทักษสิทธิของผูบริโภคโดยไดรับการสนับสนุนจากรัฐ ท้ังนี้ หลักเกณฑและ
วิธีการจัดตั้งอํานาจในการเปนตัวแทนของผูบริโภค และการสนับสนุนดานการเงินจากรัฐ 
ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
หมวด 5 หนาท่ีของรัฐ 
มาตรา 61 รัฐตองจัดใหมีมาตรการหรือกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการคุมครองและพิทักษสิทธิของ
ผูบริโภคดานตางๆ ไมวาจะเปนการรับรูขอมูลท่ีเปนจริง ดานความปลอดภัย ดานความเปนธรรม
ในการทําสัญญา หรือดานอ่ืนใดอันเปนประโยชนตอผูบริโภค 
หมวด 6 นโยบายแหงรัฐ  
มาตรา 75 รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจใหประชาชนมีโอกาสไดรับประโยชนจากความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจไปพรอมกันอยางท่ัวถึง เปนธรรม และยั่งยืน สามารถพ่ึงพาตนเองไดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจท่ีไมเปนธรรม และพัฒนา
ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศ  
 รัฐตองไมประกอบกิจการท่ีมีลักษณะเปนการแขงขันกับเอกชน เวนแตกรณีท่ีมีความ
จําเปนเพ่ือประโยชนในการรักษาความม่ันคงของรัฐ การรักษาผลประโยชนสวนรวม การจัดใหมี
สาธารณูปโภคหรือการจัดบริการสาธารณะ  
 รัฐพึงสงเสริม สนับสนุน คุมครอง และสรางเสถียรภาพใหแกระบบสหกรณประเภท 
ตาง ๆ และกิจการวิสาหกิจขนาดยอมและขนาดกลางของประชาชนและชุมชน  
 ในการพัฒนาประเทศ รัฐพึงคํานึงถึงความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับการ
พัฒนาดานจิตใจและความอยูเย็นเปนสุขของประชาชน ประกอบกัน  
 

ดานการเมือง
การปกครอง
และความ

ม่ันคง 

หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
มาตรา 34 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ  
การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน การจํากัดเสรีภาพดังกลาวจะกระทํามิได เวนแต
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีตราข้ึนเฉพาะเพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐ  
เพ่ืมคุมครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือเพ่ือปองกันสุขภาพของประชาชน  
มาตรา 35 บุคคลซ่ึงประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาวสารหรือ 
การแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแหงวิชาชีพ 
มาตรา 42 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหกรณ สหภาพ องคกร ชุมชน หรือ
หมูคณะอ่ืน การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย เพ่ือคุมครองประโยชนสาธารณะ เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือการปองกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด 
มาตรา 44 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ การจํากัดเสรีภาพ 
ตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
มาตรา 45 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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หมวด 5 หนาท่ีของรัฐ 
มาตรา 59 รัฐตองเปดเผยขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงานของรัฐท่ีมิใช
ขอมูลเก่ียวกับความม่ันคงของรัฐหรือเปนความลับของทางราชการตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และ
ตองจัดใหประชาชนเขาถึงขอมูลดังกลาวโดยสะดวก 
มาตรา 63 รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึงอันตรายท่ีเกิดจากการทุจริต
และประพฤติมิชอบท้ังในภาครัฐและเอกชน และจัดใหมีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางเขมงวด ซ่ึงรวมถึงกลไกในการสงเสริมให
ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีสวนรวมในการรณรงคใหความรู ตอตาน หรือชี้เบาะแส โดยจะไดรับ
ความคุมครองตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิ
หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ 
มาตรา 76 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผนดินท้ังราชการสวนกลาง สวนภู มิภาค  
สวนทองถ่ิน และงานของรัฐอย างอ่ืน ให เปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
โดยหนวยงานของรัฐ ตองรวมมือและชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือใหการบริหารราชการ
แผนดิน การจัดทําบริการสาธารณะ และการใชจายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชน รวมตลอดท้ังพัฒนา เจาหนาท่ีของรัฐใหมีความซ่ือสัตยสุจริต และมี
ทัศนคติเปนผูใหบริการประชาชนใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ไมเลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหนาท่ี
อยางมีประสิทธิภาพ 
มาตรา 77 รัฐพึงจัดใหมีกฎหมายเพียงเทาท่ีจําเปน และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย ท่ีหมดความ
จําเปนหรือไมสอดคลองกับสภาพการณ หรือท่ีเปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ 
โดยไมชักชาเพ่ือไมใหเปนภาระแกประชาชน และดําเนินการใหประชาชนเขาถึงตัวบทกฎหมายตาง ๆ 
ไดโดยสะดวกและสามารถเขาใจกฎหมายไดงายเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง 
 กอนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของ วิเคราะห 
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ รวมท้ังเปดเผยผลการรับฟงความ
คิดเห็น และการวิเคราะหนั้นตอประชาชน และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรา
กฎหมายทุกข้ันตอน เม่ือกฎหมายมีผลใชบังคับแลว รัฐพึงจัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมายทุกรอบระยะเวลาท่ี กําหนด โดยรับฟ งความคิดเห็นของผู เก่ียวของประกอบดวย  
เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
มาตรา 78 รัฐพึงสงเสริมใหประชาชนและชุมชนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับ  
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมีสวนรวมในการ
พัฒนาประเทศดานตาง ๆ การจัดทําบริการสาธารณะท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ิน  
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอดท้ัง 
การตัดสินใจทางการเมือง และการอ่ืนใด บรรดาท่ีอาจมีผลกระทบตอประชาชนหรือชุมชน 

ดานสิทธิ
ชุมชน 

วัฒนธรรม
และศาสนา 

หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
มาตรา 31 บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการนับถือศาสนาและยอมมีเสรีภาพในการประกอบ
พิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน แตตองไมเปนปฏิปกษตอหนาท่ีของปวงชนชาวไทย ไมเปน
อันตรายตอความปลอดภัยของรัฐ และไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

http://www.%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.net/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/
http://www.%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-10-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/
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มาตรา 43 บุคคลยอมมีสิทธิ 
(1) อนุรักษ ฟนฟู หรือสงเสริมภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี
อันดีงามท้ังของทองถ่ินและของชาติ 
หมวด 5 หนาท่ีของรัฐ 
มาตรา 57 รัฐตอง 
(1) อนุรักษ ฟนฟู และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีต
ประเพณีอันดีงามของทองถ่ินและของชาติ และจัดใหมีพ้ืนท่ีสาธารณะสําหรับกิจกรรมท่ีเก่ียวของ 
รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดใชสิทธิและ
มีสวนรวมในการดําเนินการดวย 
(2) อนุรักษ คุมครอง บํารุงรักษา ฟนฟู บริหารจัดการ และใชหรือจัดใหมีการใชประโยชน 
จากการดําเนินการดังกลาวดวยตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิ
หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ  
มาตรา 67 รัฐพึงอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน  
 ในการอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาอันเปนศาสนาท่ีประชาชนชาวไทยสวนใหญ 
นับถือมาชานาน รัฐพึงสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาเถรวาทเพ่ือใหเกิดการพัฒนาจิตใจและปญญา และตองมีมาตรการและกลไก 
ในการปองกันมิให มีการบอนทําลายพระพุทธศานาไมวาในรูปแบบใด และพึงสงเสริม 
ใหพุทธศาสนิกชนมีสวนรวมในการดําเนินมาตรการหรือกลไกดังกลาวดวย  

ดานขอมูล
ขาวสาร 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

และการส่ือสาร 

หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
มาตรา 35 บุคคลซ่ึงประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาวสารหรือ 
การแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแหงวิชาชีพ 
มาตรา 36 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการติดตอสื่อสารถึงกันไมวาทางใดๆ 
 การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยขอมูลท่ีบุคคลสื่อสารถึงกัน รวมท้ังการกระทําดวย
ประการใดๆ เพ่ือใหลวงรูหรือไดมาซ่ึงขอมูลท่ีบุคคลสื่อสารถึงกันจะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่ง
หรือหมายของศาลหรือมีเหตุอยางอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
มาตรา 41 บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธ ิ
(1) ไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงานของรัฐ 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
(2) เสนอเรื่องราวรองทุกขตอหนวยงานของรัฐและไดรับแจงผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว 
(3) ฟองหนวยงานของรัฐใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําของขาราชการ 
พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ 
หมวด 5 หนาท่ีของรัฐ 
มาตรา 56 รัฐตองจัดหรือดําเนินการใหมีสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต 
ของประชาชนอยางท่ัวถึงตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 โครงสรางหรือโครงขายข้ันพ้ืนฐานของกิจการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปน 
ตอการดํารงชีวิตของประชาชนหรือเพ่ือความม่ันคงของรัฐ รัฐจะกระทําดวยประการใด 
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ใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชนหรือทําใหรัฐเปนเจาของนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดมิได 
 การจัดหรือดําเนินการใหมีสาธารณูปโภคตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง รัฐตองดูแลมิให 
มีการเรียกเก็บคาบริการจนเปนภาระแกประชาชนเกินสมควร 
มาตรา 60 รัฐตองรักษาไวซ่ึงคลื่นความถ่ีและสิทธิในการเขาใชวงโคจรดาวเทียมอันเปนสมบัติ
ของชาติ เพ่ือใชใหเกิดประโยชนแกประเทศชาติและประชาชน 
 การจัดใหมีการใชประโยชนจากคลื่นความถ่ีตามวรรคหนึ่ง ไมวาจะใชเพ่ือสงวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคม หรือเพ่ือใชประโยชนอ่ืนใด ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของประชาชน 
ความม่ันคงของรัฐ และประโยชนสาธารณะ รวมตลอดท้ังการใหประชาชนมีสวนไดใชประโยชน 
จากคลื่นความถ่ีดวย ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 รัฐตองจัดใหมีองคกรของรัฐท่ีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือรับผิดชอบและ
กํากับ การดําเนินการเก่ียวกับคลื่นความถ่ีใหเปนไปตามวรรคสอง ในการนี้ องคกรดังกลาว 
ตองจัดใหมีมาตรการ ปองกันมิใหมีการแสวงหาประโยชนจากผูบริโภคโดยไมเปนธรรมหรือสราง
ภาระแกผูบริโภคเกินความจําเปน ปองกันมิใหคลื่นความถ่ีรบกวนกัน รวมตลอดท้ังปองกัน 
การกระทําท่ีมีผลเปนการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู หรือปดก้ันการรับรูขอมูลหรือขาวสาร 
ท่ีถูกตองตามความเปนจริงของประชาชน และปองกันมิใหบุคคล หรือกลุมบุคคลใดใชประโยชน 
จากคลื่นความถ่ีโดยไมคํานึงถึงสิทธิของประชาชนท่ัวไป รวมตลอดท้ัง การกําหนดสัดสวนข้ันต่ําท่ี 
ผูใชประโยชนจากคลื่นความถ่ีจะตองดําเนินการเพ่ือประโยชนสาธารณะ ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ  
มาตรา 69 รัฐพึงจัดให มีและสงเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ 
ศิลปวิทยาการแขนงตาง ๆ ใหเกิดความรู การพัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือความเขมแข็งของสังคม
และเสริมสรางความสามารถของคนในชาติ  

ดาน
กระบวนการ

ยุติธรรม 

หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
มาตรา 25 วรรค 3 บุคคลซ่ึงไดรับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจาก 
การกระทําความผิดอาญาของบุคคลอ่ืน ยอมมีสิทธิท่ีจะไดรับการเยียวยาหรือชวยเหลือจากรัฐ
ตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิ
มาตรา 27 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน 
มาตรา 28 บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 
 การจับกุมและการคุมขังบุคคลจะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือมี
เหตุอยางอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 การคนตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบกระเทือนตอสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือ
รางกายจะกระทํามิได เวนแตมีเหตุตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมจะกระทํามิได 
มาตรา 29 บุคคลไมตองรับโทษอาญา เวนแตไดกระทําการอันกฎหมายท่ีใชอยูในเวลาท่ีกระทํานั้นบัญญัติ
เปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษท่ีจะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษท่ีบัญญัติไวในกฎหมายท่ีใช
อยูในเวลาท่ีกระทําผิดมิได 
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 ในคดีอาญา ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด และกอนมีคําพิพากษา
อันถึงท่ีสุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัตติอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได 
 การควบคุมหรือคุมขังผูตองหาหรือจําเลยใหกระทําไดเพียงเทาท่ีจําเปนเพ่ือปองกันมิใหมีการหลบหน ี
ในคดีอาญา จะบังคับใหบุคคลใหการเปนปฏิปกษตอตนเองมิได 
 คําขอประกันผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาตองไดรับการพิจารณาและจะเรียก
หลักประกันจนเกินควรแกกรณีมิได การไมใหประกันตองเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
มาตรา 33 บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
 การเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูครอบครอง หรือการคนเคหสถานหรือ
ท่ีรโหฐานจะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอยางอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ 
มาตรา 68 รัฐพึงจัดระบบบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกดานใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม 
และไมเลือกปฏิบัติ และใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยสะดวก รวดเร็ว และ 
ไมเสียคาใชจายสูงเกินควร 
 รัฐพึงมีมาตรการคุมครองเจาหนาท่ีของรัฐในกระบวนการยุติธรรม ใหสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีไดโดยเครงครัด ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงําใดๆ 
 รัฐพึงใหความชวยเหลือทางกฎหมายท่ีจําเปนและเหมาะสมแกผูยากไรหรือผูดอยโอกาส 
ในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม รวมตลอดถึงการจัดหาทนายความให 
มาตรา 71 วรรคสาม รัฐพึงใหความชวยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูยากไร และ
ผูดอยโอกาส ใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ และคุมครองปองกันมิใหบุคคลดังกลาว 
ถูกใชความรุนแรง หรือปฏิบัติอยางไมเปนธรรม รวมตลอดท้ังใหการบําบัด ฟนฟูและเยียวยา
ผูถูกกระทําการดังกลาว 

กลุมเด็กและ
เยาวชน 

หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
มาตรา 27 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและไดรับความคุมครอง 
ตามกฎหมายเทาเทียมกัน 
 การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล ไมวาดวยเหตุความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด 
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง 
อันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือเหตุอ่ืนใด จะกระทํามิได  
 มาตรการท่ีรัฐกําหนดข้ึนเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิหรือ
เสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือคุมครองหรืออํานวยความสะดวกใหแกเด็ก สตรี 
ผูสูงอายุ คนพิการ หรือผูดอยโอกาส ยอมไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตาม 
วรรคสาม 
หมวด 4 หนาท่ีของปวงชนชาวไทย 
มาตรา 54 รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 
 รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรค
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หนึ่งเพ่ือพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคมและสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและ
สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดําเนินการดวย 
 รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตางๆ 
รวมท้ังสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาท่ีดําเนินการ กํากับ 
สงเสริมและสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาวมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล… 
 การศึกษาท้ังปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญ
ไดตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 ในการดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือใหประชาชน
ไดรับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐตองดําเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุน
คาใชจายในการศึกษาตามความถนัดของตน  
 ใหจัดตั้งกองทุนเพ่ือชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
และเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยใหรัฐจัดสรรงบประมาณ 
ใหแกกองทุนหรือใชมาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมท้ังการใหผูบริจาคทรัพยสินเขากองทุน 
ไดรับประโยชนในการลดหยอนภาษีดวย 
หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ 
มาตรา 71 รัฐพึงเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวอันเปนองคประกอบพ้ืนฐานท่ีสําคัญของ
สังคม จัดใหประชาชนมีท่ีอยูอาศัยอยางเหมาะสม สงเสริมและพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพ
เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรกและมีจิตใจเขมแข็ง รวมตลอดท้ังสงเสริมและพัฒนาการกีฬา
ใหไปสูความเปนเลิศและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน  
 รัฐพึงสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนพลเมืองท่ีดี มีคุณภาพและความสามารถสูงข้ึน  
 รัฐพึงใหความชวยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูยากไร และผูดอยโอกาส 
ใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ และคุมครองปองกันมิใหบุคคลดังกลาวถูกใชความรุนแรง
หรือปฏิบัติอยางไมเปนธรรม รวมตลอดท้ังใหการบําบัด ฟนฟูและเยียวยาผูถูกกระทําการ
ดังกลาว 
 ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงคํานึงถึงความจําเปนและความตองการท่ีแตกตางกัน
ของเพศ วัยและสภาพของบุคคล ท้ังนี้ เพ่ือความเปนธรรม  

กลุมผูสูงอายุ หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
มาตรา 27 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายเทาเทียมกัน 
 การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล ไมวาดวยเหตุความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด  
เชื้อขาติ  ภาษา เพศ อายุ  ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ 
ทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง 
อันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนุญหรือเหตุอ่ืนใด จะกระทํามิได  
 มาตรการท่ีรัฐกําหนดข้ึนเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิหรือ
เสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือคุมครองหรืออํานวยความสะดวกใหแกเด็ก สตรี 
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ผูสูงอายุ คนพิการ หรือผูดอยโอกาส ยอมไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตาม 
วรรคสาม 
หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ 
มาตรา 71 รัฐพึงเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวอันเปนองคประกอบพ้ืนฐานท่ีสําคัญของ
สังคม จัดใหประชาชนมีท่ีอยูอาศัยอยางเหมาะสม สงเสริมและพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพ
เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรงและมีจิตใจเขมแข็ง รวมตลอดท้ังสงเสริมและพัฒนาการกีฬา
ใหไปสูความเปนเลิศและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน  
 รัฐพึงสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนพลเมืองท่ีดี มีคุณภาพและความสามารถสูงข้ึน  
 รัฐพึงใหความชวยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูยากไร และผูดอยโอกาส 
ใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ และคุมครองปองกันมิใหบุคคลดังกลาวถูกใชความรุนแรง
หรือปฏิบัติอยางไมเปนธรรม รวมตลอดท้ังใหการบําบัด ฟนฟูและเยียวยาผูถูกกระทําการ
ดังกลาว  
 ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงคํานึงถึงความจําเปนและความตองการท่ีแตกตางกัน
ของเพศ วัยและสภาพของบุคคล ท้ังนี้ เพ่ือความเปนธรรม 

กลุมสตรี หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
มาตรา 27 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและไดรับความคุมครอง 
ตามกฎหมายเทาเทียมกัน 
 ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
 การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล ไมวาดวยเหตุความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด 
เชื้อขาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอัน 
ไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนุญหรือเหตุอ่ืนใด จะกระทํามิได  
 มาตรการท่ีรัฐกําหนดข้ึนเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิหรือ
เสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือคุมครองหรืออํานวยความสะดวกใหแกเด็ก สตรี 
ผูสูงอายุ คนพิการ หรือผูดอยโอกาส ยอมไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตาม 
วรรคสาม 
มาตรา 48 สิทธิของมารดาในชวงระหวางกอนและหลังการคลอดบุตรยอมไดรับความคุมครอง
และชวยเหลือตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ และบุคคลผูยากไร 
ยอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ 
มาตรา 71 รัฐพึงเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวอันเปนองคประกอบพ้ืนฐานท่ีสําคัญของ
สังคม จัดใหประชาชนมีท่ีอยูอาศัยอยางเหมาะสม สงเสริมและพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพ
เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรกและมีจิตใจเขมแข็ง รวมตลอดท้ังสงเสริมและพัฒนาการกีฬา
ใหไปสูความเปนเลิศและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน  
 รัฐพึงสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนพลเมืองท่ีดี มีคุณภาพและความสามารถสูงข้ึน  
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 รัฐพึงใหความชวยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูยากไร และผูดอยโอกาส
ใหสามารถดํารงชิวิตไดอยางมีคุณภาพ และคุมครองปองกันมิใหบุคคลดังกลาวถูกใชความรุนแรง
หรือปฏิบัติอยางไมเปนธรรม รวมตลอดท้ังใหการบําบัด ฟนฟูและเยียวยาผูถูกกระทําการ
ดังกลาว  
 ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงคํานึงถึงความจําเปนและความตองการท่ีแตกตางกัน
ของเพศ วัยและสภาพของบุคคล ท้ังนี้ เพ่ือความเปนธรรม 

กลุมผูพิการ หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
มาตรา 27 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายเทาเทียมกัน 
 การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล ไมวาดวยเหตุความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด 
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอัน 
ไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนุญหรือเหตุอ่ืนใด จะกระทํามิได  
 มาตรการท่ีรัฐกําหนดข้ึนเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิหรือ
เสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือคุมครองหรืออํานวยความสะดวกใหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ  
คนพิการ หรือผูดอยโอกาส ยอมไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม    
หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ 
มาตรา 71 รัฐพึงเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวอันเปนองคประกอบพ้ืนฐานท่ีสําคัญของ
สังคม จัดใหประชาชนมีท่ีอยูอาศัยอยางเหมาะสม สงเสริมและพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพ
เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรงและมีจิตใจเขมแข็ง รวมตลอดท้ังสงเสริมและพัฒนาการกีฬา
ใหไปสูความเปนเลิศและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน  
 รัฐพึงสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนพลเมืองท่ีดี มีคุณภาพและความสามารถสูงข้ึน  
 รัฐพึงใหความชวยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูยากไร และผูดอยโอกาส
ใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ และคุมครองปองกันมิใหบุคคลดังกลาวถูกใชความรุนแรง
หรือปฏิบัติอยางไมเปนธรรม รวมตลอดท้ังใหการบําบัด ฟนฟูและเยียวยาผูถูกกระทําการ
ดังกลาว  
 ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงคํานึงถึงความจําเปนและความตองการท่ีแตกตางกัน
ของเพศ วัยและสภาพของบุคคล ท้ังนี้ เพ่ือความเปนธรรม     

กลุมเกษตรกร
และ 

กลุมแรงงาน 

หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
มาตรา 30 การเกณฑแรงงานจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ท่ีตราข้ึนเพ่ือปองกันภัยพิบัติสาธารณะ หรือในขณะท่ีมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือ
ประกาศใชกฎอัยการศึก หรือในระหวางเวลาท่ีประเทศอยูในภาวะสงครามหรือการรบ  
หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ 
มาตรา 73 รัฐพึงจัดใหมีมาตรการหรือกลไกท่ีชวยใหเกษตรกรประกอบเกษตรกรรม ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ไดผลผลิตท่ีมีปริมาณและคุณภาพสูง มีความปลอดภัย โดยใชตนทุนต่ํา และสามารถ
แขงขันในตลาดได และพึงชวยเหลือเกษตรกรผูยากไรใหมีท่ีทํากินโดยการปฏิรูปท่ีดิน หรือวิธีอ่ืนใด 
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มาตรา 74 รัฐพึงสงเสริมใหประชาชนมีความสามารถในการทํางานอยางเหมาะสมกับศักยภาพ 
และวัยและใหมีงานทํา และพึงคุมครองผูใชแรงงานใหไดรับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยท่ีด ี
ในการทํางาน ไดรับรายได สวัสดิการ การประกันสังคม และสิทธิประโยชนอ่ืนท่ีเหมาะสมแกการ
ดํารงชีพ และพึงจัดใหมี หรือสงเสริมการออมเพ่ือการดํารงชีพเม่ือพนวัยทํางาน  
 รัฐพึงจัดใหมีระบบแรงงานสัมพันธท่ีทุกฝายท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการดําเนินการ 

กลุมผูปวย 
(กลุมผูตดิเชื้อ/ 
กลุมผูเสพยา)  

หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
มาตรา 27 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายเทาเทียมกัน 
 การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล ไมวาดวยเหตุความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด 
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอัน 
ไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนุญหรือเหตุอ่ืนใด จะกระทํามิได  
 มาตรการท่ีรัฐกําหนดข้ึนเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิหรือ
เสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือคุมครองหรืออํานวยความสะดวกใหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ  
คนพิการ หรือผูดอยโอกาส ยอมไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม 
หมวด 5 หนาท่ีของรัฐ 
มาตรา 55 รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพอยางท่ัวถึง 
เสริมสรางใหประชาชนมีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค และ
สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาภูมิปญญาดานแพทยแผนไทยใหเกิดประโยชนสูงสุด  
 บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ตองครอบคลุมการสงเสริมสุขภาพ การควบคุม และ
ปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพดวย  
 รัฐตองพัฒนาการบริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงข้ึนอยางตอเนื่อง  

กลุมชาติพันธุ 
ผูไรรัฐ และ 
ผูแสวงหาท่ี

พักพิง 

หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ 
มาตรา 70 รัฐพึงสงเสริมและใหความคุมครองชาวไทยกลุมชาติพันธุตางๆ ใหมีสิทธิในการดํารงชีวิต
ในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจไดอยางสงบสุข เทาท่ีไมขัดตอ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเปนภัยตอความม่ันคงของรัฐ หรือสุขภาพอนามัย 
มาตรา 71 รัฐพึงเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวอันเปนองคประกอบพ้ืนฐานท่ีสําคัญของ
สังคม จัดใหประชาชนมีท่ีอยูอาศัยอยางเหมาะสม สงเสริมและพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพ
เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรงและมีจิตใจเขมแข็ง รวมตลอดท้ังสงเสริมและพัฒนาการกีฬา
ใหไปสูความเปนเลิศและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน  
 รัฐพึงสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนพลเมืองท่ีดี มีคุณภาพและความสามารถสูงข้ึน  
 รัฐพึงใหความชวยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูยากไร และผูดอยโอกาสให
สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ และคุมครองปองกันมิใหบุคคลดังกลาวถูกใชความรุนแรงหรือ
ปฏิบัติอยางไมเปนธรรม รวมตลอดท้ังใหการบําบัด ฟนฟูและเยียวยาผูถูกกระทําการดังกลาว  
 ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงคํานึงถึงความจําเปนและความตองการท่ีแตกตางกัน
ของเพศ วัยและสภาพของบุคคล ท้ังนี้ เพ่ือความเปนธรรม 
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กลุมความ
หลากหลาย

ทางเพศ 

หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
มาตรา 27 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายเทาเทียมกัน 
 การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล ไมวาดวยเหตุความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด 
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม
ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนุญหรือเหตุอ่ืนใด จะกระทํามิได  
 มาตรการท่ีรัฐกําหนดข้ึนเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิหรือ
เสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือคุมครองหรืออํานวยความสะดวกใหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ 
คนพิการ หรือผูดอยโอกาส ยอมไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม  

กลุม 
นักปกปอง

สิทธิมนุษยชน 

หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
มาตรา 28 บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 
 การจับกุมและการคุมขังบุคคลจะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือมี
เหตุอยางอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 การคนตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบกระเทือนตอสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือ
รางกายจะกระทํามิได เวนแตมีเหตุตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมจะกระทํามิได
มาตรา 29 บุคคลไมตองรับโทษอาญา เวนแตไดกระทําการอันกฎหมายท่ีใชอยูในเวลาท่ีกระทํา
นั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษท่ีจะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษท่ีบัญญัติ
ไวในกฎหมายท่ีใชอยูในเวลาท่ีกระทําผิดมิได 
 ในคดีอาญา ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด และกอนมีคําพิพากษา
อันถึงท่ีสุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได 
 การควบคุมหรือคุมขังผตองหาหรือจําเลยใหกระทําไดเพียงเทาท่ีจําเปนเพ่ือปองกันมิให 
มีการหลบหนใีนคดีอาญา จะบังคับใหบุคคลใหการเปนปฏิปกษตอตนเองมิได 
 คําขอประกันผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาตองไดรับการพิจารณาและจะเรียก
หลักประกันจนเกินควรแกกรณีมิได การไมใหประกันตองเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิ

กลุมผูตองขัง 
(ผูถูกกลาวหา/

ผูตองหา/
นักโทษเด็ดขาด) 

หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
มาตรา 28 บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 
 การจับกุมและการคุมขังบุคคลจะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือมี
เหตุอยางอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 การคนตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบกระเทือนตอสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือ
รางกายจะกระทํามิได เวนแตมีเหตุตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมจะกระทํามิได
มาตรา 29 บุคคลไมตองรับโทษอาญา เวนแตไดกระทําการอันกฎหมายท่ีใชอยูในเวลาท่ีกระทํา
นั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษท่ีจะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษท่ีบัญญัติ
ไวในกฎหมายท่ีใชอยูในเวลาท่ีกระทําผิดมิได 
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สิทธิมนุษยชน
แตละดาน 

มาตราตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

 ในคดีอาญา ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด และกอนมีคําพิพากษา
อันถึงท่ีสุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได 
 การควบคุมหรือคุมขังผูตองหาหรือจําเลยใหกระทําไดเพียงเทาท่ีจําเปนเพ่ือปองกันมิใหมีการ
หลบหนีในคดีอาญา จะบังคับใหบุคคลใหการเปนปฏิปกษตอตนเองมิได 
 คําขอประกันผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาตองไดรับการพิจารณาและจะเรียก
หลักประกันจนเกินควรแกกรณีมิได การไมใหประกันตองเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิ

กลุมผูพนโทษ หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ 
มาตรา 74 รัฐพึงสงเสริมใหประชาชนมีความสามารถในการทํางานอยางเหมาะสมกับศักยภาพ 
และวัยและใหมีงานทํา และพึงคุมครองผูใชแรงงานใหไดรับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยท่ีดีใน
การทํางาน ไดรับรายได สวัสดิการ การประกันสังคม และสิทธิประโยชนอ่ืนท่ีเหมาะสมแกการ
ดํารงชีพ และพึงจัดใหมี หรือสงเสริมการออมเพ่ือการดํารงชีพเม่ือพนวัยทํางาน 
รัฐพึงจัดใหมีระบบแรงงานสัมพันธท่ีทุกฝายท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการดําเนินการ 

กลุม
ผูเสียหาย/ 
ผูตกเปน

เหย่ือ/พยาน  

หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
มาตรา 27 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายเทาเทียมกัน 
 การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล ไมวาดวยเหตุความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด 
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนุญหรือเหตุอ่ืนใด จะกระทํามิได  
 มาตรการท่ีรัฐกําหนดข้ึนเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิหรือ
เสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือคุมครองหรืออํานวยความสะดวกใหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ 
คนพิการ หรือผูดอยโอกาส ยอมไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม 

 

4.2 ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 บัญญัติใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ 
เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ  
ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว และตอมาไดมี
พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 โดยกําหนดใหคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ รับผิดชอบ
ในการจัดทํายุทธศาสตรชาติ และคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2561 เห็นชอบรางยุทธศาสตร
ชาติ ประกอบกับในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติเม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2561 ท่ีประชุมไดลงมต ิ
ใหความเห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติแลว  โดยนายกรัฐมนตรีนําข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพ่ือมีพระบรมราชโองการ
ประกาศใชเปนยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนท่ี 82 ก  
ลงวันท่ี 13 ตุลาคม 2561  
 วิสัยทัศนประเทศไทย : ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตรชาติถือเปนกรอบนโยบายใหญท่ีสําคัญในการ
กําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายท่ีคนในชาติมุงหมายท่ีจะบรรลุรวมกัน คือ ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน  
เพ่ือตอบสนองผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางม่ันคง และยั่งยืน 
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ของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุข 
เปนปกแผน มีความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรม และความอยูดีกินดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน
ของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติประสาน
สอดคลองกันดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ยุทธศาสตรชาติ
มีเปาหมายท่ีจะแกไขสภาพปญหา ความทาทาย ตลอดจนวางรากฐานการสงเสริมและการพัฒนาประเทศ 
ท้ังในมิติดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงยุทธศาสตรชาติจึงเปนอีกหนึ่งตัวแปรสําคัญท่ีจะมีบทบาทในการ
กําหนดยุทธศาสตรของการขจัดปญหาการละเมิด สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน ซ่ึงการจัดทําแผนสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 ท่ีเปนแผนในระดับชาติ จะตองมีความเชื่อมโยงและสอดรับกับยุทธศาสตรชาติเชนกัน 
 ยุทธศาสตรชาติไดมีการกําหนดวิสัยทัศนของความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ดังนี้ 
 (1) ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
และมีความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง ตลอดจนความม่ันคงในเอกราช 
และอธิปไตยรวมถึง การทําใหสังคมมีความปรองดอง ความสามัคคี ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและ
รายไดท่ีม่ันคง มีท่ีอยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน รวมถึงความม่ันคงของอาหาร พลังงานและน้ํา 
 (2) ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเขาสูกลุม
ประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนา 
อยางเทาเทียมกัน ตลอดจนเศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สรางเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต 
เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน เพ่ือใหเกิดความสมบูรณ
ในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาอยางตอเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทางการเงินและทุนอ่ืน ๆ   

(3) ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญดานรายได และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอยางตอเนื่อง โดยไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม ตลอดจนมี 
การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลก อีกท้ังทําให
ประชาชนมีความรับผิดชอบตอสังคม มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 

สําหรับประเด็นยุทธศาสตรชาติ ในการพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลา จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวาง  
การพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ “ประชารัฐ”  
โดยประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร สรุปสาระสําคัญไดโดยสังเขป ดังนี้ 
 (1) ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ประเทศชาติม่ันคงประชาชน
มีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และ
มีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี 
และระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบและ 
ทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความม่ันคงท่ีมีอยูปจจุบัน และท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการท้ังกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม  
และองคกรท่ีไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล  
เพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชนตอการดําเนินการของยุทธศาสตรชาติดานอ่ืน ๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปได 
ตามทิศทางและเปาหมายท่ีกําหนด  
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 (2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาท่ีมุงเนน 
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก (1) “ตอยอดอดีต” 
โดยมองกลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ  วัฒนธรรม ประเพณี  วิ ถีชีวิต และจุดเดนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดานอ่ืน ๆ นํามา
ประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม 
(2) “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศในมิติตาง ๆ ท้ังโครงขาย
ระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอม 
ใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิม
ศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความตองการ 
ของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร ท่ีรองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน  
พรอมกับสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาส 
ทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของ
คนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน  
 (3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนา
ท่ีสําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกงและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมท้ังกายใจ 
สติปญญา มีการพัฒนาท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคม 
และผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง  
มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และอนุรักษภาษาทองถ่ิน  
มีนิสัยรักษาการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง อยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร  
นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง   
 (4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนาท่ีให
ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ท้ัง ภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ทองถ่ิน มารวม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทําเพ่ือสวนรวม การกระจายอํานาจ
และความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถ่ิน การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทย ท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม  
และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพ่ึงพาตนเองและทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน 
และสังคมใหนานท่ีสุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและท่ัวถึง  
 (5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม มีเปาหมาย
การพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
อยางบูรณาการ ใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงานและการใหทุกฝายท่ีเก่ียวของไดเขามา 
มีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได โดยเปนการดําเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตรวมกัน  
ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลท้ัง 3 ดาน อันจะ
นําไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง  
 (6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมาย 
การพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน
สวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ี
ในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล  



 แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 2566) 
 

หนา | 72 
 

ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมท่ีจะปรับตัว 
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ 
ระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมท้ัง 
มีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยม 
ความซ่ือสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจําเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ 
และนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําและเอ้ือตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ี มี
ประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  

ภาพท่ี 7 กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

สําหรับการวางกรอบทิศทางในแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 เปนแผนท่ีมีความสอดคลอง 
ในยุทธศาสตรชาติซ่ึงถือเปนแผนในระดับท่ี 1 4

5 ของประเทศท่ีทุกกระทรวง กรม จะตองวางทิศทางใหสอดรับ
กับยุทธศาสตรชาติ ท้ัง 6 ประเด็นยุทธศาสตร ท่ีจะเขาไปชวยสงเสริม สนับสนุนใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
บรรลุเปาหมายท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

                                                 
5หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0505/ว 600 ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการเสนอแผน
เขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบใหแผนในระดับชาติ  
แบงออกเปน  3  ระดับ คือ (1) แผนระดับท่ี 1 ไดแก ยุทธศาสตรชาติ (2) แผนระดับท่ี 2  ไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศและแผนความมั่นคง (3) แผนระดับท่ี 3 ไดแก แผนท่ี
จัดทําข้ึนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของแผนระดับท่ี 1 และแผนระดับท่ี 2 ใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว หรือจัดทําข้ึนตามท่ี
กฎหมายกําหนด หรือจัดทําข้ึนตามพันธกรณีหรือนุสัญญาระหวางประเทศ เชน แผนของสวนราชการและหนวยงานของรัฐตาง ๆ 
แผนบูรณาการ รวมถึงแผนปฏิบัติการทุกระดับ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ  
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4.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2558 
เห็นชอบและประกาศใชในชวงระหวางป พ.ศ. 2560 - 2564 ซ่ึงเปนอีกหนึ่งเครื่องมือในเชิงนโยบายท่ีสําคัญ 
ประการหนึ่งและเปนแผนในระดับท่ี 2 ของประเทศ ท่ีแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 จะตองเชื่อมโยง
สอดคลองในทิศทางการดําเนินงาน โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
ไดจัดทําข้ึนในชวงเวลาของปฏิรูปประเทศและสถานการณโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกัน
ใกลชิดกันมากข้ึน โดยไดนอมนําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนา
ประเทศตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 - 11 เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยึนหยัด
อยูไดอยางม่ันคง เกิดภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศ
สูความสมดุลและยั่งยืน ซ่ึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 นี้ ไดจัดทําบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(พ.ศ. 2560 - 2579) ซ่ึงเปนแผนหลักของการพัฒนาประเทศและเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็น
การปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ท้ังในระดับ
กลุมอาชีพ ระดับภาคและระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่อง เพ่ือรวมกัน
กําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ  

ดังนั้นการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงเปนจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญในการเชื่อมตอกับ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ ซ่ึงเปนการกําหนดประเด็นการ
พัฒนา แผนงาน/โครงการสําคัญท่ีตองดําเนินงานใหเกิดผลท่ีเปนรูปธรรมในชวง 5 ปแรกของการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติ เตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศของประเทศใหสามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ขณะเดียวกันยังไดกําหนดแนวคิดและกลไกการ
ขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน เพ่ือกํากับใหการพัฒนาเปนไปในทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ 
นําไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม, 2560) 

 4.3.1 ภาพรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
หลักการพัฒนาประเทศท่ีสําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยึดหลัก “ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ท่ีตอเนื่องจาก แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 9 - 11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต 
จากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม  

วิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ ยึดวิสัยทัศนของกรอบยุทธศาสตรชาติท่ีกําหนดวา “ประเทศไทยมี
ความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

จุดเนนและประเด็นพัฒนาหลักในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประกอบดวย  
(1)  การพัฒนานวัตกรรมและการนํามาใช เปนปจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิต ิ

เพ่ือยกระดับศักยภาพของประเทศในทุกดาน  
(2)  การเตรียมความพรอมของประเทศดานการพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(3)  การเตรียมพรอมดานกําลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากรในทุกชวงวัย 
(4)  การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา ท่ีมุงเนนการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคม

ใหท่ัวถึง โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษาและสาธารณสุข รวมท้ังการปดชองวางการคุมครองทางสังคมอ่ืน ๆ  
มุงเนนการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใชนโยบายแรงงานท่ีสนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสราง
รายไดท่ีสูงข้ึน  
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(5)  การปรับโครงสรางการผลิตและการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจในแตละชวงของหวงโซมูลคา  
  (6) การปรับระบบการผลิตการเกษตรใหสอดคลองกับพันธกรณีในดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพ้ืนท่ี รวมท้ังสนับสนุนการสรางองคความรูทางวิชาการเกษตร วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแบบมีสวนรวม เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหสินคาเกษตร มีความปลอดภัย ไมสงผลกระทบ 
ตอคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดลอมของประเทศ  
  (7) การเพ่ิมศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมและการตอยอดไปสูฐานการผลิตและบริการ
ใหโดยใชเทคโนโลยีท่ีเขมขนและนวัตกรรม  
  (8) การเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจ 
ฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม (Start Up) และวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม รวมถึงการสรางสังคมผูประกอบการ เพ่ือตอยอดฐานการผลิตและบริการและฐานเดิมและสรางฐานใหม  
  (9) การสรางขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจบริการและการทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพ 
ใหเติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เนนการปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน 
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียว และสรางมูลคาเพ่ิมในอุตสาหกรรมกีฬาใหครอบคลุมทุกมิติ ครบวงจร  
  (10) การสรางความเชื่อมโยงระหวางภาคการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ ขยายฐาน 
ใหกวางข้ึน และตอยอดหวงโซการผลิตใหเขมแข็งข้ึน โดยเชื่อมโยงเครือขายการผลิต นําผลการวิจัยและ 
การพัฒนาท่ีเก่ียวของมาใชประโยชนในการสรางผลิตภัณฑเชิงพาณิชยท่ีหลากหลาย และสอดคลองกับ 
ความตองการของตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาดานการคมนาคมขนสงโลจิสติกสและโทรคมนาคม  
ท่ีมีประสิทธิภาพและเปนไปตามมาตรฐานสากล  
  (11) การพัฒนาวิสาหกิจขนาดยอม ขนาดเล็ก และขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม เพ่ือขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหมีความรอบคอบมากข้ึน เปนการสรางโอกาส 
ทางเศรษฐกิจสําหรับกลุมตาง ๆ ในสังคม โดยดําเนินการควบคู ไปกับการพัฒนาและสงเสริมสังคม
ผูประกอบการเพ่ือสงเสริมผูประกอบการท่ีผลิตไดและขายเปน  
  (12) การสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอม  
เพ่ือรักษา ฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา สนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชน  
  (13) การฟนฟูพ้ืนฐานดานความม่ันคงท่ีเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติของผู มีความเห็นตางทางความคิดและ
อุดมการณบนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และเตรียมรับมือ
กับอาชญากรรมขามชาติ ท่ีจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ 
  (14) การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสรางธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย ใหเปนรูปธรรมท้ังในดานระบบบริหารงานและบุคลากร ใหมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ 
รับผิดชอบ ตรวจสอบไดอยางเปนธรรม ประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจระหวางสวนกลาง ภูมิภาค
และทองถ่ิน 
  (15) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศเพ่ือขยายขีดความสามารถ
และพัฒนาคุณภาพการใหบริการเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักและสงเสริม 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุมในสังคม  
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  (16) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ใหเติบโตอยางมีคุณภาพ การพัฒนาและฟนฟู
พ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกใหรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแหงอนาคตอยางมีสมดุล และ
บริหารจัดการพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนใหเจริญเติบโตและแขงขันไดอยางยั่งยืน  
  (17) การสรางความรวมมือระหวางประเทศใหเขมขนและสงผลตอการพัฒนาอยางเต็มท่ี  
  (18) การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ  (Outward Investment) โดยพัฒนา
ผูประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหสามารถพัฒนาธุรกิจรวมกับประเทศเพ่ือนบาน 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
  (19) การปรับปรุงภาคการเงินของไทยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนและใหสามารถแขงขันได  
ซ่ึงภาครัฐตองเรงปรับปรุงกฎระเบียบในการกํากับดูแลภาคการเงินเพ่ือสนับสนุนความสามารถในการแขงขัน
และการใหบริการตอผูบริโภคและภาคธุรกิจเอกชนอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม รวมท้ังการกํากับดูแล 
ท่ีสามารถปองกันความเสี่ยงจากการเชื่อมโยงทางการเงินและกระแสการเคลื่อนยายของเงินทุนท่ีจะมีรูปแบบ 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปและมีปริมาณธุรกรรมท่ีมากข้ึน พรอมท้ังนําเทคโนโลยีทางการเงินมาใชอยางเขมขน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและการเขาถึง การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินอยางท่ัวถึงในตนทุนท่ีเหมาะสม  
  (20) การปฏิรูปดานการคลังและงบประมาณ ประกอบดวย การขยายฐานภาษีการปรับระบบ 
การจัดทําคําของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การจัดทํางบประมาณบูรณาการท้ังเชิงประเด็นพัฒนาและ
เชิงพ้ืนท่ี การติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณ และกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินในการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม และลดความซํ้าซอนของสิทธิประโยชนดานสวัสดิการสังคม 
รวมท้ังสรางความยั่งยืนทางการคลังของระบบการคุมครองทางสังคม ไดแก การปรับปรุงระบบการออม 
เพ่ือการเกษียณอายุ การปรับปรุงระบบประกันสุขภาพ เพ่ือลดภาระการพ่ึงพารายไดจากรัฐบาล  

 4.3.2 เปาหมายในมิติหลัก ๆ ประกอบดวย  
(1) คนไทยท่ีมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน

ท่ีดีของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู  มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรู เทาทันสถานการณ  
มีความรับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ  
มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียงมีความเปนไทย  

(2) การลดความเหล่ือมลํ้าทางดานรายไดและความยากจน การเขาถึงบริการทางสังคม 
ท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง กลุมท่ีมีรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 15  

(3) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจ 
ฐานบริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ และมีผูประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กท่ีเขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ 
รวมท้ังมีระบบการผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน และเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและ
มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5 ตอป เพ่ือใหบรรลุเปาหมายการเปนประเทศท่ีมีรายไดสูงภายในป 2579  

(4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม มีความม่ันคงอาหาร พลังงานและน้ํา โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมใหไดรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศ 
เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสงไมนอยกวา 
รอยละ 7 ภายในป 2563 เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยท่ีไดรับ 
การจัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤตอยูในเกณฑ
มาตรฐาน  
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(5) มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และ
เพ่ิมความเช่ือม่ันของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลง ปญหา
อาชญากรรมลดลง ประเทศไทยมีสวนรวมในการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ  

(6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย
อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซ่ึงภาคเอกชนดําเนินการแทนไดดีกวาลดลง 
เพ่ิมการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลงและการบริหารจัดการขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินมีอิสระข้ึน เปาหมายท้ัง 6 กลุมหลักภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 สะทอนถึงเปาหมายการขับเคลื่อน
การพัฒนาตามวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) และเปาหมายในระยะยาวภายใตยุทธศาสตรชาติท่ีตองบรรลุ
ภายในระยะเวลา 20 ป  

 4.3.3 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ  
ยุทธศาสตรท่ีกําหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีจํานวน 10 ยุทธศาสตร ซ่ึงมีรายละเอียด

มากกวาในยุทธศาสตร 20 ป ท้ังนี้สวนหนึ่งเปนเพราะภายใตสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องนั้น 
เปนการยากในการกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาใหมีรายละเอียดท่ีชัดเจนในแผนพัฒนาระยะยาว 
เพราะยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาจําเปนตองมีการกําหนดและปรับปรุงใหสอดคลองกับเง่ือนไขและ
ปจจัยแวดลอมในชวงเวลานั้น ๆ จึงจะสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธภิาพ ดวยเหตุดังกลาวยุทธศาสตรชาติ
จึงเปนการกําหนดกรอบท่ีเปนประเด็นหลักของการพัฒนาประเทศท่ีครอบคลุมมิติตาง ๆ ซ่ึงสะทอนท้ังในเรื่อง
การพัฒนาฐานการผลิตและบริการ การพัฒนากลุมเปาหมาย และการพัฒนาในเรื่องกลไกและกฎระเบียบ 
รวมท้ังการพัฒนาทุนมนุษย ภายใตการกําหนดและการยึดหลักการสําคัญของการพัฒนา ดังนั้น ยุทธศาสตร
การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงประกอบดวยยุทธศาสตรชาติท้ัง 6 ยุทธศาสตร ไดแก  

(1) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
(2) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  
(3) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  
(4) ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
(5) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน  
(6) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
และประกอบกับอีก 4 ยุทธศาสตรท่ีมุงเนนการพัฒนาพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตรและกลไกสนับสนุน

ใหการดําเนินยุทธศาสตรท้ัง 6 ดานใหสัมฤทธิ์ผล ประกอบดวย  
(7) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  
(8) ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
(9) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ และ 
(10)  ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา  

สําหรับแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 มีการวางทิศทางท่ีเชื่อมโยงท้ังยุทธศาสตรชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ในทุกมิติ ท่ีจะนํามาวางทิศทางในนโยบายท้ัง 10 ดาน 
12 กลุมเปาหมาย ซ่ึงจะแสดงรายละเอียดในสวนท่ี 6 การวิเคราะหเพ่ือวางทิศทางแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
ฉบับท่ี 4 ตอไป  
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4.4 แผนปฏิรูปประเทศ  
 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2561 เห็นชอบรางแผนการปฏิรูปประเทศตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ
และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ และสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดมีการประชุมเม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2561
รับทราบแผนปฏิรูปประเทศเปนท่ีเรียบรอยแลว โดยไดประกาศใชอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี 6 เมษายน 2561 
ซ่ึงจะสอดรับกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดใหรัฐจัดใหมี
ยุทธศาสตรชาติ เพ่ือเปนเปาหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรฐาน 257 และมาตรา 259 
กําหนดใหทําการปฏิรูปประเทศเพ่ือวางรากฐานการพัฒนาไปสูประเทศท่ีมีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนา
อยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน 
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี รวมท้ังมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตรียทรงเปนประมุข  
 ภาพรวมจุดเนนของการดําเนินการภายใตแผนปฏิรูป 11 ดาน จะกอใหเกิดประโยชนในภาพรวม
ของประเทศ สรุปไดดังนี้  

(1) ประเทศไทยมีฐานทรัพยากรรองรับการใชประโยชนอยางสมดุลในเชิงสังคมและเชิงเศรษฐกิจ
รองรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว  

(2) ประชาชนมีสวัสดิการของรัฐท่ีเหมาะสม มีโอกาสในการสรางอาชีพและไดรับความเปนธรรม 
ในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและกระบวนการยุติธรรม 

(3) ยกระดับภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการวิจัยพัฒนานวัตกรรม รวมท้ังลดอุปสรรคในการดําเนิน
ธุรกิจ เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศในระยะยาว  

(4) การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการ 
ของประชาชน  

แผนการปฏิรูปประเทศ  
(1) ดานการเมือง ท่ีจะทําใหประชาชนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักยอมรับความเห็นท่ีแตกตาง พรรคการเมืองดําเนิน
กิจกรรมโดยเปดเผยตรวจสอบได นักการเมืองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต และแกไขปญหา 
ความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธี  

(2) ดานการบริหารราชการ องคกรภาครัฐเปดกวางและเชื่อมโยงขอมูลกัน กะทัดรัดแตแข็งแรง 
ทํางานเพ่ือประชาชนโดยเชิงพ้ืนท่ีเปนหลัก จัดระบริหารและบริการใหเปนดิจิทัล จัดระบบบุคลากรใหมี
มาตรฐานกลาง มีคุณธรรมและจริยธรรม และสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต  

(3) ดานกฎหมาย ใหกฎหมายดีและเปนธรรมสอดคลองกับหลักนิติธรรมเปนเครื่องมือสงเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการกฎหมายอยางเหมาะสม มีความรูความเขาใจ
และสามารถเขาถึงกฎหมายไดโดยงาย และมีการบังคับใชกฎหมายอยางถูกตองและเปนธรรม 

(4) ดานยุติธรรม ใหทุกข้ันตอนมีการกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจน มีกลไกชวยเหลือประชาชน 
โดยเสมอภาค บังคับการตามกฎหมายอยางเครงครัด พัฒนาระบบสอบสวนคดีอาญาท่ีมีการตรวจสอบ 
และถวงดุล ระบบนิติวิทยาศาสตรมีมาตรฐาน และกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพเอ้ือตอการแขงขัน 
ของประเทศ  
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(5) ดานเศรษฐกิจ มีผลิตภาพและความสามารถในการแขงขันในระดับประเทศสูงข้ึน มีการเติบโต
อยางครอบคลุมทุกภาคสวนอยางยั่งยืน มุงเนนการใชระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจของประชาชน และสถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(6) ดานทรัพยากรธรรมชาติฯ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการรักษา ฟนฟูและยั่งยืน
เปนรากฐานในการพัฒนาประเทศ สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน ท้ังทรัพยากรทางบก 
(ปาไมและสัตวปา ดิน แร) ทางน้ํา ทางทะเลและชายฝง ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดลอม 

(7) ดานสาธารณสุข ระบบการปฐมภูมิมีความครอบคลุม ระบบสุขภาพของประเทศมีเอกภาพ 
กระจายอํานาจและความรับผิดชอบใหแตละพ้ืนท่ี และประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
บนหลักการสรางนําซอม และผูท่ีอาศัยในประเทศไทยมีโอกาสเทาเทียมในการเขาถึงบริการสาธารณสุขท่ีจําเปน 

(8) ดานส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ดุลยภาพระหวางเสรีภาพของการทําหนาท่ีของสื่อ
บนความรับผิดชอบกับการกํากับท่ีมีความชอบธรรม และการใชพ้ืนท่ีดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารอยางมีจรรยาบรรณ 
การรับรูของประชาชนและสื่อเปนโรงเรียนของสังคม ในการใหความรูแกประชาชน ปลูกฝงวัฒนธรรมของชาติ 
และปลูกฝงทัศนคติท่ีดี  

(9) ดานสังคม คนไทยมีหลักประกันทางรายได ท่ี เพียงพอตอการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูการมีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน สังคมแหงโอกาสและไมแบงแยก ภาครัฐมีขอมูลและ
สารสนเทศดานสังคมท่ีบูรณาการ และใหชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็งสามารถบริหารจัดการชุมชนไดดวยตนเอง 

(10)  ดานพลังงาน ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการเพ่ือสรางเชื่อ ม่ันและการยอมรับ 
ของประชาชน สงเสริมดานเทคโนโลยีและการมีสวนรวมของประชาชน ใหการบริหารจัดการดานพลังงาน 
มีธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานพลังงาน และการลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนือ่งกับดานพลังงาน  

(11)  ดานปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการควบคุม กํากับ ติดตาม การบริหาร
จัดการของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการเปดเผยขอมูลขาวสารภาครัฐสามารถเขาถึงและตรวจสอบได 
ยกระดับการบังคับใชมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครองเพ่ือใหประเทศไทยปลอดทุจริต5

6 

4.5 แผนความม่ันคง 
 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 จัดทําข้ึนเพ่ือใหเปนไป
ตามมาตรา 52 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ท่ีบัญญัติใหรัฐตองพิทักษรักษาไวซ่ึงสถาบัน
พระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแหงอาณาเขตท่ีประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและ
ผลประโยชนของชาติ ความม่ันคงของรัฐและความสงบเรียบรอยของประชาชน เพ่ือประโยชนแหงการนี้ รัฐตอง
จัดใหมีการทหาร การทูต และการขาวกรองท่ีมีประสิทธิภาพ กําลังทหารใหใชเพ่ือประโยชนในการพัฒนา 
ประเทศดวย และยังสอดรับกับมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. 2559 บัญญัต ิ
ใหคณะรัฐมนตรีจะตองจัดใหมีนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ ตามขอเสนอแนะ 
ของสภาความม่ันคงแหงชาติ ประกอบกับมาตรา 14 กําหนดใหนโยบายและแผนระดับชาติฯ จะตองมีสาระ
ครอบคลุมถึงนโยบายภายในประเทศ นโยบายตางประเทศ และนโยบายการทหารกับเศรษฐกิจ และอ่ืน ๆ  
อันเก่ียวกับความม่ันคงของชาติใหสอดคลองตองกัน เพ่ือใหกิจการของหนวยงานของรัฐสามารถประสานกันได
อยางใกลชิดเปนผลดีตอความม่ันคงของชาติ และอยางนอยตองกําหนดเปาหมายและแนวทางการดําเนินงาน 
ในการรักษาความม่ันคงแหงชาติ ในเรื่องเก่ียวกับ (1) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและ
                                                 
6ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ลงวันท่ี 6 เมษายน 2561 และ Powerpoint 
บรรยาย แผนการปฏิรูปประเทศ นายดนุชา พิชยนันท รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 
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การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (2) การปกปองและรักษาผลประโยชน
ของชาติ (3) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและศักยภาพการปองกันประเทศ และ (4) การรักษา
ความม่ันคงภายในประเทศและระหวางประเทศ  
 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2560 เห็นชอบนโยบายและแผนระดับชาติวาดวย 
ความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) ตามท่ีสภาความม่ันคงแหงชาติเสนอ เพ่ือเปนแผนหลักของชาติ 
ท่ีเปนกรอบทิศทางการดําเนินการปองกันแจงเตือน แกไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพ่ือธํารงไวซ่ึงความม่ันคง
แหงชาติ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดใชกระบวนการ 
มีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ ในการรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอเปาหมายเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และกลยุทธ
ในแตละประเด็นความม่ันคง รวมถึงไดมีการประเมินและวิเคราะหแนวโนมบริบทความม่ันคงท้ังปจจัยภายใน
และภายนอกประเทศ การศึกษาแนวคิดกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป ของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบาย/ยุทธศาสตรของกระทรวงท่ีเก่ียวของ และยุทธศาสตร
การจดัสรรงบประมาณ  
 วิสัยทัศน : มีเสถียรภาพภายในประเทศ ลดภัยขามเขตพรมแดนไทย มีบทบาทสรางสรรคในภูมิภาค
และประชาคมโลก กลาวคือ ชาติมีเสถียรภาพและเปนปกแผน ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง ปลอดภัย จากภัยคุกคามขามพรมแดน พรอมเผชิญวิกฤตการณ มีบทบาทท่ีสรางสรรคและ
รับผิดชอบเปนท่ียอมรับในภูมิภาคและประชาคมโลกเพ่ือรักษาความม่ันคงและผลประโยชนของชาติ  
 นโยบายความม่ันคงแหงชาต ิประกอบดวย  
 นโยบายท่ี 1 เสริมสรางความม่ังคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 นโยบายท่ี 2 สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ 
 นโยบายท่ี 3 ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  
 นโยบายท่ี 4 จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพ่ือปองกันและแกไขปญหาขามพรมแดน 
 นโยบายท่ี 5 สรางเสริมศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ 
 นโยบายท่ี 6 ปกปอง รักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล 
 นโยบายท่ี 7 จัดระบบ ปองกัน และแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง  
 นโยบายท่ี 8 เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความม่ันคงภายใน 
 นโยบายท่ี 9 เสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต  
 นโยบายท่ี 10 เสริมสรางความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร  
 นโยบายท่ี 11 รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 นโยบายท่ี 12 เสริมสรางความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร  
 นโยบายท่ี 13 พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของชาติ 
 นโยบายท่ี 14 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ  
 สําหรับการวางทิศทางแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 ไดนํากรอบนโยบายของนโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 มากําหนดเปนนโยบายดานสิทธิมนุษยชน ในมิติดาน
การเมือง การปกครอง และความม่ันคง เพ่ือใหสอดรับกับนโยบายดังกลาว  
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4.6 นโยบายและกฎหมายภายในประเทศท่ีสําคัญในการสงเสริม คุมครองสิทธิมนุษยชน  
 4.6.1 นโยบายและกฎหมายภายในประเทศท่ีสําคัญในการสงเสริม คุมครองสิทธิมนุษยชน 
มีจํานวนมากหลายฉบับ ท่ีจะเปนนโยบายหรือกฎหมายระดับรองในการสนับสนุนการสงเสริม คุมครองสิทธิ
มนุษยชนใหเกิดความชัดเจน เปนรูปธรรม โดยขอหยิบเฉพาะกฎหมายท่ีเก่ียวของโดยตรง ไดแก 

ดานการเมืองการปกครองและกระบวนการยุติธรรม 
(1) พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 
     พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 

ไดรับการตราข้ึนเพ่ือรองรับสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติใหมีสถานะเปนองคกรอิสระ 
โดยอาศัยอํานาจรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยพระราชบัญญัติดังกลาวมีสารัตถะสําคัญในการกําหนด
องคประกอบ หลักเกณฑ คุณสมบัติ และอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเพ่ือเปนกลไก
สําคัญในการขับเคลื่อนการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการทํางาน 
ท่ีเปนอิสระท่ีคอยถวงดุลการทํางานของหนวยงานรัฐ สามารถตรวจสอบ รายงานขอเท็จจริงเก่ียวกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในทุกกรณี ตลอดจนเสนอแนะมาตรการปองกัน แกไข และเยียวยาผูตกเปนเหยื่อของการละเมิด
สิทธิมนุษยชน และมีหนาท่ีหลักในการจัดทํารายงานประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศ  

กฎหมายดังกลาวมีจุดแข็งหลักอันไดแก การกําหนดคุณสมบัติท่ีชัดเจนของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน การเปลี่ยนท่ีมาของคณะกรรมการสรรหาใหมโดยเพ่ิมนักวิชาการและตัวแทนขององคกร 
สิทธิมนุษยชน การลดอํานาจของคณะอนุกรรมการเพ่ือปองกันการถูกแทรกแซงโดยผูมีสวนไดสวนเสียหรือ
สัมพันธใกลชิดกับผูถูกละเมิดสิทธิ มีการเพ่ิมในเรื่องมาตรการชวยเหลือเรงดวนแกผูท่ีถูกละเมิด และเพ่ิมหนาท่ี
ในการแกตางตอสาธารณะ  

ดั งนั้ น  จะเห็น ได ว ากฎหมายดั งกล าวเปนหนึ่ งในกฎหมายท่ีจะมีบทบาทสําคัญ 
ท่ีเปนเครื่องมือในการเอ้ือการยกรางแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนแหงชาติท่ีตองอาศัยการประเมินสถานการณ
ดานสิทธิมนุษยชนสําหรับการจัดทํารายงานการศึกษาขอมูลข้ันพ้ืนฐานเพ่ือใชสําหรับการกําหนดขอบขาย 
และทิศทางในการพัฒนาแผนปฏิบัติการของประเทศ 

(2) พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงคในการกําหนดหลักเกณฑ

เง่ือนไขในการใชเสรีภาพการชุมนุมสาธารณะท่ีประชาชนตองปฏิบัติตามเพ่ือใหการใชเสรีภาพในการชุมนุม
เปนไปโดยสงบเรียบรอยและมิใหกระทบตอสาธารณะ 

โดยกฎหมายดังกลาวไดกําหนดกระบวนการขออนุญาตสําหรับการชุมนุมในท่ีสาธารณะ  
ซ่ึงหมายรวมถึงการชุมนุมของผูท่ีไดรับความเดือดรอนจากการดําเนินนโยบายดานเศรษฐกิจและสังคมของรัฐ 
โดยวางเง่ือนไขวาการชุมนุมตองเปน ไป โดยสงบ ปราศจากการใชอาวุธ  ห างจากสถาน ท่ีสํ า คัญ  
อาทิ พระบรมมหาราชวัง โรงพยาบาล สถานศึกษาและสถานท่ีราชการ และผูชุมนุมตองมีการแจงเจาหนาท่ี 
ผูมีอํานาจลวงหนาไมนอยกวา 24 ชั่วโมงเก่ียวกับรายละเอียดของการชุมนุม โดยผูรับแจงมีอํานาจในการใช
ดุลยพินิจในการปฏิเสธท่ีจะไมใหมีการชุมนุม ท้ังนี้  ผูขอจัดการชุมนุมมีสิทธิท่ีจะอุทธรณคําสั่งดังกลาว  
แตการอุทธรณนั้นจะจํากัดอยูภายใตกระบวนการของฝายบริหาร กลาวคือ ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือผูรับแจง 
ข้ึนไปหนึ่งชั้น ซ่ึงผูรับอุทธรณวินิจฉัยจะตองแจงคําวินิจฉัยอุทธรณภายในเวลา 24 ชั่วโมง โดยคําวินิจฉัย
อุทธรณนั้นใหถือเปนท่ีสุด นอกจากนี้  พระราชบัญญัติดังกลาวยังมีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ 
ของผูจัดการชุมนุมและผูชุมนุม และอํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีรัฐในการรักษาความสงบและคุมครอง 
ความสะดวกของประชาชนท่ัวไป ตลอดจนบทลงโทษทางแพงและอาญาสําหรับผูกระทําผิด 
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(3) พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ .ศ.  2558 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ .ศ.  2558 เปนกฎหมายอีกฉบับท่ีมุงใหประชาชนสามารถ

เขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยางเสมอภาค ลดความเลื่อมล้ําของคนในสังคม โดยมีท่ีมาจากการท่ีกองทุน
ยุติธรรมท่ีจัดตั้งและดําเนินงานภายใตระเบียบกระทรวงยุติธรรมเดิมยังไมสามารถใหความชวยเหลือผูยากไร 
ในการเขาถึงความยุติธรรมไดอยางเต็มท่ี เนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณ ซ่ึงการท่ีจะทําใหกองทุนยุติธรรม 
มีศักยภาพในการชวยเหลือใหผูยากไรสามารถเขาถึงความยุติธรรมนั้นจําเปนตองอาศัยเงินสมทบจากภาคสวนตาง ๆ 
ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายดังกลาวมีสาระสําคัญเก่ียวกับการกําหนดสถานะของกองทุนยุติธรรมใหมีฐานะ
เปนนิติบุคคล เพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการกองทุน และทําใหมีสถานะทางกฎหมายในการดําเนินการ
ตาง ๆ และเปนแหลงเงินทุนใหกับผูยากไรเพ่ือเปนคาใชจายในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม รวมท้ัง 
เปนแหลงเงินทุนใหกับรัฐในการจายคาตอบแทนผูเสียหายในคดีอาญาและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลย 
ในคดีอาญา ซ่ึงไดกําหนดท่ีมาของรายรับของกองทุน กําหนดองคประกอบ คุณสมบัติและอํานาจหนาท่ี 
ของคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม กําหนดข้ันตอนการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของผูยากไรในการยื่น 
คําขอรับการสนับสนุนคาใชจาย รวมถึงการเยียวยาผูเสียหายในคดีอาญาและจําเลยท่ีถูกยกฟองคดีอาญา 

(4) พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยใน
คดีอาญา พ.ศ. 2544 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 

พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา 
พ.ศ. 2544 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 เปนกฎหมายท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือจายคาชดเชยและคาทดแทน
ใหแกผูเสียหายในคดีอาญา โดยกฎหมายดังกลาวกําหนดประเภทผูมีสิทธิไดรับคาชดเชยและคาทดแทน แบงเปน 
2 ประเภท อันไดแก (1) ผูเสียหายจากการกระทําความผิดอาญา และ (2) จําเลยท่ีถูกขังในระหวางพิจารณาคดี
และตอมาอัยการถอนฟอง หรือปรากฏภายหลังวามิใชผูกระทําความผิด หรือการกระทําไมเปนความผิด  

การปรับปรุงกฎหมายฉบับดังกลาวมีสาระสําคัญอันไดแก  
(1) การกําหนดใหมีการแจงสิทธิแกผูเสียหายวามีสิทธิรองขอคาตอบแทน โดยใหพนักงาน

สอบสวนแจงสิทธิแกผูเสียหายหรือทายาทเม่ือมีการรองทุกข สวนกรณีจําเลย ท่ีไดรับการถอนฟองหรือศาล 
มีคําพิพากษายกฟอง ใหเจาพนักงานผูปลอยตัวจําเลยเปนผูแจงสิทธิในจําเลยทราบ 

(2) การกําหนดใหการยื่นคํารองขอทําไดท้ังตอคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหาย 
และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา หรือตอคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทนฯ ท่ีไดรับ 
การแตงตั้งจากคณะกรรมการฯ ซ่ึงกระจายอยูตามภูมิภาคไดเพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว 

(3) การใหสิทธิผูรองขอในการอุทธรณคําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ ไดตอคณะกรรมการฯ 
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด แตถาเปน 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ สามารถอุทธรณตอศาลอุทธรณไดภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง 

(4) การเพ่ิมเติมความผิดทายพระราชบัญญัติดังกลาวใหมีฐานความผิดมากข้ึน โดยใหมีความผิด
เก่ียวกับภยันตรายแกประชาชน (มาตรา 224 มาตรา 238) ความผิดตอเสรีภาพ (มาตรา 309 มาตรา 310 
มาตรา 311 มาตรา 312 ทวิ มาตรา 313) ความผิดเก่ียวกับทรัพย (มาตรา 336 มาตรา 339 มาตรา 339 ทวิ 
มาตรา 340 มาตรา 340 ทว)ิ และความผิดฐานบุกรุก (มาตรา 365) 

การปรับปรุงกฎหมายดังกลาวถือเปนการดําเนินการเพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลอยาง
ปฏิญญาวาดวยหลักความยุติธรรมข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูเสียหายในคดีอาญาและการใชอํานาจโดยมิชอบ ค.ศ. 1985 
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(Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, 1985) ซ่ึงมุงใหความสําคัญ
กับการคืนความยุติธรรมใหแกเหยื่ออาชญากรรมภายในประเทศ 

(5) พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2560 
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2560 ถือเปนกฎหมายท่ีถูกรางข้ึนเพ่ือปรับปรุงกฎหมาย

ราชทัณฑท้ังฉบับใหมีมาตรฐานท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติตอผูตองขัง
และการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีซ่ึงมิไดมีบัญญัติไวในกฎหมายฉบับเกา รวมท้ังกฎหมายฉบับเกาก็มิได 
มีบทบัญญัติซ่ึงใหอํานาจในการดําเนินการบริหารจัดการโทษสําหรับผูตองขังแตละรายเพ่ือใหการพัฒนา 
พฤตินิสัยของผูตองขังเปนไปอยางเหมาะสม กฎหมายดังกลาวจึงมีเปาหมายเพ่ือใหการกําหนดนโยบายการ
บริหารงานราชทัณฑเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและอยูบนพ้ืนฐานของหลักสิทธิมนุษยชน 

กฎหมายดังกลาวกําหนดใหมีคณะกรรมการราชทัณฑซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญในการ
กําหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารงานราชทัณฑใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กําหนดหรือเสนอแนะ
แนวทางและมาตรการในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานราชทัณฑ รวมท้ังแนวทางในการพัฒนา 
พฤตินิสัยผูตองขัง การเตรียมความพรอมกอนปลอยตัว การดูแลชวยเหลือหลังปลอยตัวเพ่ือมิใหกลับมากระทําผิดซํ้า
ซ่ึงถือเปนมิติใหมของการบริหารงานราชทัณฑท่ีตองมีการติดตามดูแลผูตองขังหลังจากท่ีมีการปลอยตัว 
นอกจากนี้กฎหมายดังกลาวยังใหความสําคัญกับการคุมครองสิทธิมนุษยชนในดานกระบวนการยุติธรรม 
ในมิติอ่ืน ๆ อาทิ การกําหนดใหพนักงานราชทัณฑตองผานการฝกอบรมเพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางบรรลุ
วัตถุประสงค การจํากัดการใชกําลังกับผูตองขัง การจํากัดการใชเครื่องพันธนาการแกผูตองขัง เปนตน 

(6) พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ไดถูกยกรางข้ึนเพ่ือแทนท่ีประกาศของคณะปฏิวัติ 

ฉบับท่ี 132 ลงวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2515 และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 294 ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 
ซ่ึงมีสาระสําคัญและรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก
ไมเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบัน เพ่ือใหเด็กไดรับการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และ มีพัฒนาการ 
ท่ีเหมาะสม อันเปนการสงเสริมความม่ันคงของสถาบันครอบครัว รวมท้ังปองกันมิใหเด็กถูกทารุณกรรมตก 
เปนเครื่องมือในการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม และเพ่ือใหสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 

กฎหมายดังกลาวไดกําหนดนยิามคําวา “เด็ก” ใหหมายถึงบุคคลซ่ึงมีอายุต่ํากวา 18 ป บริบูรณ 
แตไมรวมถึงผูท่ีบรรลุนิติภาวะดวยการสมรส และไดกําหนดขอหามในการกระทําตอเด็ก อาทิ การทารุณกรรม
ตอรางกายหรือจิตใจของเด็ก จงใจหรือละเลยไมใหสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตหรือการรักษาพยาบาลของเด็กท่ีอยู
ในความดูแลของตนจนนาจะเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจของเด็ก บังคับ ขูเข็ญ ชักจูง สงเสริม หรือยินยอม
ใหเด็กประพฤติตนไมสมควรหรือนาจะทําใหเด็กมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการกระทําผิด ใช จาง หรือวานใหเด็กทํางาน
หรือกระทําการอันอาจเปนอันตรายแกรางกายหรือจิตใจมีผลกระทบตอการเจริญเติบโต หรือขัดขวาง 
ตอการพัฒนาการของเด็ก บังคับ ขูเข็ญ ชักจูง ยุยง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กแสดงหรือกระทําการอันมีลักษณะ
ลามกอนาจารไมวาจะเปนไปเพ่ือใหไดมาซ่ึงคาตอบแทนหรือเพ่ือการใด นอกจากนี้ กฎหมายดังกลาวยังมีมาตรา
ท่ีกําหนดในเรื่องเง่ือนไขในการสงเคราะหเด็กและการคุมครองสวัสดิภาพของเด็ก 

กฎหมายฉบับดังกลาวจึงถือเปนกฎหมายท่ีมีความสําคัญในการคุมครองสิทธิของกลุม
เปราะบางอยางเด็กและเยาวชนซ่ึงมีมิติของสิทธิมนุษยชนในดานการเมืองการปกครองและกระบวนการ
ยุติธรรม 
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(7) พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. 2558  
พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. 2558 ถือเปนกฎหมายสําคัญท่ีไมเพียงแต

สงเสริมใหเกิดความเทาเทียมระหวางเพศหญิงและเพศชายเทานั้น แตยังไดคุมครองบุคคลผูมีความหลากหลาย
ทางเพศ เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกับมาตรฐานและวิธีปฏิบัติตามอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัต ิ
ตอสตรีในทุกรูปแบบ  (CEDAW) โดยมีการจัดตั้ งกลไกในการขับเคลื่อนการทํางาน 2 กลไก อันไดแก 
คณะกรรมการสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ (สทพ.) ซ่ึงทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน และ
ดูแลสอดสองใหเกิดความเทาเทียมระหวางเพศ และคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ระหวางเพศ (วลพ.) ซ่ึงมีภารกิจหลักในการวินิจฉัยประเด็นเรื่องรองเรียนโดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ วลพ. นั้น 
ถือเปนท่ีสุดและจะไมสามารถอุทธรณคําวินิจฉัยตอไปไดอีก แตท้ังนี้ ไมตัดสิทธิในการนําประเด็นขอพิพาท
ดังกลาวไปฟองรองตอศาลท่ีมีอํานาจ 

กฎหมายฉบับดังกลาวไดกําหนดมาตรการสําคัญท่ีจะบังคับใหหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการออกขอบังคับตาง ๆ ไมใหขัดตอเจตนารมณของกฎหมาย กลาวคือ ขอบังคับตาง ๆ นั้น 
จะเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมเพราะเหตุของความแตกตางระหวางเพศไมได นอกจากนี้ ยังกําหนด 
ใหมีกองทุนสงเสริมความเทาเทียมกันระหวางเพศข้ึนซ่ึงจะมีหลักเกณฑการใชจายเงินในการชวยเหลือเยียวยา 
แกผูท่ีไดรับผลกระทบจากการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ 

(8) พระราชบัญญัติสัญชาต ิพ.ศ. 2508  
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 เปนกฎหมายท่ีเก่ียวของกับสิทธิพลเมืองโดยตรง

เนื่องจากเปนกฎหมายท่ีกําหนดเง่ือนไขของการไดมาซ่ึงสัญชาติไทยท่ียอมนําไปสูการไดรับสวัสดิการสังคม 
และสิทธิประโยชนท่ีคนไทยพึงไดอ่ืน ๆ โดยปจจุบัน พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 มีการแกไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2555 อันไดแก 1) พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 2) พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 
3) พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2535 4) พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 และ  
5) พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555  

ตามกฎหมายดังกลาว สิทธิในสัญชาติไทยของบุคคลธรรมดาสามารถแบงออกไดเปน 6 
ลักษณะ กลาวคือ 

(1) สัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิตจากบิดา (เพราะบิดาเปนคนสัญชาติไทย) 
(2) สัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิตจากมารดา (เพราะมารดาเปนคนสัญชาติไทย) 
(3) สัญชาติไทยโดยหลักดินแดน (เพราะเกิดในประเทศไทย) 
(4) สัญชาติไทยโดยการสมรสกับชายสัญชาติไทย 
(5) สัญชาติไทยเพราะมีสถานะคนไทยพลัดถ่ิน 
(6) สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติเปนไทย 
(พันธุทิพย กาญจนะจิตรา สายสุนทร, 2555). 
ท้ังนี้ กระทรวงมหาดไทยไดออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง “การสั่งใหบุคคลซ่ึงไมมี

สัญชาติไทย ท่ีเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาและมารดาเปนคนตางดาว ไดสัญชาติไทยเปนการท่ัวไป และ
การใหสัญชาติไทยเปนการเฉพาะราย” โดยมีหลักเกณฑใหสัญชาติ 4 กลุม ไดแก 

1) บุตรของบุคคลท่ีอพยพเขามาในประเทศไทยและอาศัยอยูเปนเวลานานท่ีมีเชื้อสายไทย
และเกิดในประเทศไทย ครอบคลุมกลุมเปาหมายเฉพาะชนกลุมนอยและกลุมชาติพันธุ ซ่ึงคณะรัฐมนตรี 
มีมติรับรองสถานะใหอาศัยอยูถาวรในประเทศไทยไวแลว รวม 3 กลุม ไดแก (1) กลุมผูอพยพเชื้อสายไทย 

http://www.isab.go.th/dopa_isab/ebookFile/209/209.pdf
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จากจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาท่ีอพยพเขามากอนและหลัง 15 พฤศจิกายน 2520 (2) กลุมผูพลัดถ่ิน
สัญชาติพมาเชื้อสายไทยท่ีอพยพเขามากอนและหลัง 9 มีนาคม 2519 และ (3) กลุมชาวลาวภูเขาอพยพ  

2) บุตรของบุคคลท่ีอพยพเขามาในประเทศไทยและอาศัยอยูมานานท่ีมิไดมีเชื้อสายไทย
และเกิดในประเทศไทย ครอบคลุมกลุมเปาหมายเฉพาะชนกลุมนอยและกลุมชาติพันธุ ซ่ึงคณะรัฐมนตรี 
มีมติรับรองสถานะใหอาศัยอยูถาวรในประเทศไทยไวแลว รวม 14 กลุม ไดแก (1) กลุมชาวเขา 9 เผา (2) กลุมบุคคล
บนพ้ืนท่ีสูงและชุมชนพ้ืนท่ีสูงท่ีอพยพเขามากอนและหลัง 3 ตุลาคม 2528 (3) กลุมอดีตทหารจีนคณะชาติ  
(4) กลุมจีนฮออพยพพลเรือน (5) กลุมจีนฮออิสระ (6) กลุมผูพลัดถ่ินสัญชาติพมา (7) กลุมผูหลบหนีเขาเมือง
จากพมา (8) กลุมชาวเวียดนามอพยพ (9) กลุมชาวลาวอพยพ (10) กลุมเนปาลอพยพ (11) กลุมอดีตโจรจีน
คอมมิวนิสตมาลายา (12) กลุมไทยลื้อ (13) กลุมมงถํ้ากระบอกท่ีทําประโยชน และ (14) กลุมผูหลบหนีเขาเมือง 
ชาวกัมพูชา 

3) บุตรของคนตางดาวท่ีเกิดในราชอาณาจักรไทยและถูกบุพการีทอดท้ิงหรือไมปรากฏ 
บิดาและมารดา (คนไรรากเหงา) ครอบคลุมเฉพาะผูท่ีไดรับการสํารวจ จัดทําทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตน 
ตามยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2548 
(บุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียน กลุมคนไรรากเหงา) ซ่ึงไดรับการสํารวจในระหวางป พ.ศ. 2550 ถึงป พ.ศ. 2552 
ใหไดสัญชาติไทยเปนการท่ัวไป 

4) บุตรของคนตางดาวท่ีเกิดในราชอาณาจักรไทยท่ีทําคุณประโยชนแกประเทศ โดยบุคคล
ท่ีทําคุณประโยชนตองมาแสดงตัวใหทางราชการพิจารณาพรอมหลักฐานการทําคุณประโยชนท่ีเก่ียวของ  
ใหไดสัญชาติไทยเปนการเฉพาะราย ท่ีมีคุณประโยชนและผลงานดานการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี การกีฬา และสาขาท่ีขาดแคลน 

(9) รางพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ… 
รางพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. …. ไดถูกยกรางข้ึนเพ่ือแกไขปญหาคดีลนศาล 

ผูตองขังลนคุกอันเปนอุปสรรคสําคัญตอการอํานวยความยุติธรรมของกระบวนการยุติธรรม โดยกฎหมายดังกลาว
มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือวางระบบและแนวทางในการปองกันและแกปญหาความขัดแยงหรือขอพิพาทหรือปญหา
อาชญากรรมตาง ๆ  ในระดับชุมชนหรือกอนเขาสูกระบวนการยุติธรรม โดยมุงหวังท่ีจะลดความเหลื่อมล้ําดานสิทธิ 
และโอกาสในการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนท่ียากจนหรือดอยโอกาส และเพ่ิมการมีสวนรวม
ของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียในการปองกันและควบคุมอาชญากรรม หรือปญหาความไมเปนธรรมตาง  ๆในชมุชน 

กฎหมายดังกลาวมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 ในดานการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน และการใหความชวยเหลือประชาชน สนับสุนนให
ประชาชนสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางท่ัวถึงและเปนธรรม โดยมีสาระสําคัญในการสรางกลไก 
การมีสวนรวมของประชาชนในระบบงานยุติธรรมในระดับตําบล หมูบาน และชุมชน สําหรับภาครัฐใหเปน
หนวยงานสนับสนุนพัฒนาและสงเสริมการดําเนินงานของภาคประชาชนในรูปแบบของศูนยยุติธรรมชุมชน 
อาสาสมัครยุติธรรมชุมชน และเครือขายยุติธรรมชุมชน มีการกําหนดคุณสมบัติและอํานาจหนาท่ีของอาสาสมัคร
ยุติธรรมชุมชน องคประกอบคุณสมบัติและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน โดยกฎหมาย
ดังกลาวจะชวยสรางความเขมแข็งของสิทธิพลเมืองในดานการเขาถึงความยุติธรรมอยางเทาเทียมและการมีสวนรวม
ทางการเมืองการปกครองของประชาชน 

(10) รางพระราชบัญญัติการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. …. 
รางพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. …. มีสาระสําคัญเปนการกําหนดหลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไขในการระงับขอพิพาทในทางแพง ในทางอาญาเก่ียวกับความผิดอันยอมความไดและความผิดลหุโทษ 
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โดยคนในชุมชนซ่ึงทําหนาท่ีเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาท กฎหมายดังกลาวจึงสงเสริมการระงับขอพิพาทโดยคนในชุมชน 
เพ่ือใหคนในชุมชน สามารถจัดการความขัดแยงไดเองภายในชุมชน มีระบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทท่ีมีสถานะ
ทางกฎหมายรองรับ มีมาตรฐานการไกลเกลี่ย และมีสภาพบังคับตามกฎหมาย กฎหมายดังกลาวจะเปน
กฎหมายอีกฉบับท่ีมีวัตถุประสงคในการลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน  
และชวยสงเสริมใหมีการประสานความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคประชาชนในการดําเนินการไกลเกลี่ย 
ขอพิพาทในชุมชน 

การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการระงับขอพิพาท สรางความเสมอภาค 
ใหประชาชนในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมท่ีสะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม และเพ่ิมประสิทธิภาพในการชวยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมายจึงถือเปนการเคารพสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานในดานสิทธิพลเมืองและทางการเมือง
ภายใตหลักการเขาถึงความยุติธรรมอันสอดคลองกับมาตรฐานการคุมครองสิทธิมนุษยชนของสากล 

(11) รางพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. .... 
รางพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. .... มีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือรับรอง

สถานภาพของผูมีความหลากหลายทางเพศในฐานะท่ีเปนคูชีวิตใหมีสิทธิหนาท่ีตามกฎหมายเยี่ยงคูสามีภรรยาท่ัวไป 
โดยมีการกําหนดนิยามการสมรสและหลักเกณฑการสมรสตามกฎหมายไทย สิทธิหนาท่ีของคูสมรสตามกฎหมาย
ไทย การออกกฎหมายรับรองใหคูรักเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนกันไดในตางประเทศ 

สาระสําคัญของรางกฎหมายดังกลาวเปนการใหการรับรองสถานะทางกฎหมายของการอยูรวมกัน
ของบุคคลสองคนท่ีมิไดจํากัดเพศ โดยกําหนดเพียงการจดทะเบียนท่ีจะทําไดตอเม่ือบุคคลท้ังสองบรรลุนิติภาวะแลว 
โดยกฎหมายดังกลาวใหการรับรองสิทธิข้ันพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีสําคัญ อาทิ สิทธิการเลือกใช
นามสกุลของอีกฝาย สิทธิเรื่องทรัพยสิน โดยใหสิทธิในการจัดการทรัพยสินเสมือนกับคูสามีภรรยาท่ีจดทะเบียนสมรสกัน 
สิทธิเรื่องมรดก โดยใหสิทธิคูชีวิตในการรับและจัดการมรดกเชนเดียวกับคูสามีภรรยาท่ีจดทะเบียนสมรสกัน 
ตลอดจนสทิธิตาง ๆ ในฐานะคนในครอบครัว เชน เปนผูเสียหายฟองคดีอาญาแทนเจาตัวได เปนผูมีสวนไดเสีย 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เปนบุคคลในครอบครัวตามกฎหมายความรุนแรงในครอบครัว  
เปนผูอนุบาล หรือผูพิทักษหากคูชีวิตถูกสั่งใหเปนผูไรความสามารถ ฯลฯ 

รางกฎหมายดังกลาวถือเปนกฎหมายสําคัญท่ีเปนเครื่องยืนยันการเคารพหลักการในเรื่อง 
การหามเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องเพศอันถือเปนสิทธิมนุษยชน 
ข้ันพ้ืนฐานท่ีไดถูกรับรองไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 

(12) รางพระราชบัญญัตปิองกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหาย พ.ศ. .... 
รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหาย 

พ.ศ. .... ถือเปนกฎหมายท่ีถูกอนุวัติข้ึนตามอนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืน 
ท่ีโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือท่ีย่ํายีศักดิ์ศรี และเพ่ือรองรับอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครอง 
มิใหบุคคลถูกบังคับใหสูญหาย และถือเปนกฎหมายไทยฉบับแรกท่ีรับรองและเอาผิดทางอาญากับการทรมาน
และการบังคับบคุคลใหสูญหาย ไมวาจะเปนการกระทําท่ีเกิดข้ึนภายในหรือภายนอกประเทศ  

โดยรางกฎหมายดังกลาวมีเนื้อหาเก่ียวกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 
โดยเฉพาะของผูเสียหายและผูท่ีถูกกระทําทรมานและบังคับใหสูญหาย อันเนื่องมาจากการกระทํา ยุยง รูเห็น
เปนใจของเจาหนาท่ีรัฐ ท่ีสําคัญ รางกฎหมายดังกลาวไมกําหนดขอยกเวนหรือภูมิคุมกันทางกฎหมาย  
ใหกับการกระทําท่ีเกิดข้ึนในระหวางประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือในพฤติการณพิเศษอ่ืนใด โดยผูท่ีศาล
ตัดสินวามีความผิดฐานกระทําการทรมานหรือการบังคับบุคคลใหสูญหาย อาจไดรับโทษจําคุกข้ันต่ํา 20 ป 
และจะเพ่ิมโทษจําคุกมากข้ึนกรณีซ่ึงทําใหเกิดอาการบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแกชีวิต ผูบังคับบัญชาหรือ 
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เจาพนักงานระดับสูง ซ่ึงจงใจเพิกเฉยปลอยใหเกิดการกระทําผิด ยังอาจไดรับโทษจําคุกเชนกัน นอกจากนี้  
ยังมีการกําหนดมาตรการเยียวยาความเสียหายเบื้องตน และมีการกําหนดองคประกอบ คุณสมบัติและอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหาย ซ่ึงจะเปน 
ผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายแผนงานและมาตรการเพ่ือปองกันและปราบปรามการทรมาน  
การกระทําหรือการลงโทษท่ีโหดรายไรมนุษยธรรมหรือท่ีย่ํายีศักดิ์ศรี และการบังคับบุคคลใหสูญหาย รวมถึง 
การสืบสวนสอบสวนขอรองเรียน หรือคดีทรมาน หรือคดีบังคับบุคคลใหสูญหาย 

การกระทําทรมานและบังคับใหสูญหายถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน 
โดยเฉพาะสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซ่ึงไดรับการคุมครองตามกฎหมายระหวางประเทศ การเรงทําให
รางกฎหมายดังกลาวมีผลใชบังคับโดยเร็วยอมเปนการสงสัญญาณท่ีดีของไทยแกประชาคมโลกถึงความมุงม่ัน 
ในการยกระดับมาตรฐานการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

ดานสาธารณสุข 
(1) พระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กและ

ผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของ พ.ศ. 2560 
พระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กและ

ผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของ พ.ศ. 2560 ถือเปนรางกฏหมายสําคัญท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือปกปองสิทธิมารดาและทารก 
โดยเฉพาะสิทธิทางสุขภาพอนามัยและสิทธิทางเศรษฐกิจซ่ึงไดรับผลกระทบจากการคุกคามของการสงเสริม
การตลาดอยางไรขีดจํากัดของบริษัทนมผง โดยมารดาจะตองไดรับขอมูลท่ีถูกตองและครบถวนผานวิธีการ
ตลาดท่ีเหมาะสม  

โดยท่ีผานมาในประเทศไทยมีเพียงหลักเกณฑวาดวยการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ. 2527 (ปรับปรุงใหมเม่ือ พ.ศ. 2551) ซ่ึงเปนเพียงแนวปฏิบัติ ท่ีไมไดเปนกฎหมายซ่ึงมีผลบังคับใช 
และมีบทลงโทษ  รางกฎหมายดังกลาวจะมีสาระสําคัญในการหามบริษัททําการสงเสริมการตลาด 
สําหรับผลิตภัณฑนมสําหรับเด็กอายุ 0 - 3 ป อันไดแก การหามโฆษณาตามสื่อตาง ๆ  เชน โทรทัศน วิทยุ ปายโฆษณา 
นิตยสาร อินเทอรเน็ต การหามแจกตัวอยางนมผง เชน การแจกตัวอยางนมผงใหแมหลังคลอด หรือเม่ือไปแจงเกิด 
การหามการสงเสริมการขาย เชน แจกของขวัญ หรือสิ่งจูงใจตาง ๆ ใหแกหญิงตั้งครรภ แมและครอบครัวของทารก
และเด็กเล็ก การลดราคา การขายพวง การหามติดตอกับแม เพ่ือสนับสนุนใหใชผลิตภัณฑ ไมวาทางตรงหรือทางออม 
เชน การใหศูนยบริการโทรศัพทไปหาแมหลังคลอด การจัดงานกิจกรรมตาง ๆ รวมถึงการหามใหของขวัญ 
หรือสิ่งจูงใจอ่ืน ๆ แกบุคลากรทางการแพทย และสาธารณสุข นอกจากนี้ ฉลากขางผลิตภัณฑตองมีขอมูล 
ทุกอยางชัดเจน ไดรับอนุมัติจากองคการอาหารและยา 

กฎหมายฉบับนี้จึงถือเปนอีกกฎหมายสําคัญท่ีจะเปนการเพ่ิมความคุมครองใหแกผูบริโภค 
ใหผูบริโภคไดรับขอมูลท่ีถูกตองและครอบคลุมกอนการตัดสินใจเก่ียวกับท้ังนมแมและนมผง และคุมครองสิทธิ
ทางโภชนาการของทารกและเด็ก  

(2) พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เปนกฎหมายเฉพาะท่ีไดกําหนด

วิธีการดําเนินคดียาเสพติดไวตางหาก และโดยเฉพาะกับผูท่ีเสพหรือครอบครองไวเพ่ือเสพ 
กฎหมายดังกลาวกําหนดใหมีคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด โดยมีอํานาจหนาท่ี

ท่ีสําคัญในการวางระเบียบกฎเกณฑตาง ๆ อาทิ การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจพิสูจนการเสพ 
หรือการติดยาเสพติด การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และการสงตัวผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการพิจารณาอนุญาต
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ใหปลอยชั่วคราว การกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการตรวจสอบและติดตามผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ของผูไดรับอนุญาตใหปลอยชั่วคราว การกําหนดหลักเกณฑในการลดและการขยายระยะเวลาการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด นอกจากนี้ ยังมีอํานาจในการพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีตาง ๆ ตามความเหมาะสม 

กฎหมายดังกลาวถือวาผูเสพยาเสพติดมีสภาพเปนผูปวยอยางหนึ่ง เม่ือบุคคลเสพยาเขาไปแลว
ตัวผูเสพเปนผูไดรับผลราย มิใชอาชญากรปกติ การฟนฟูสมรรถภาพของผูติดยาเสพติดจึงสมควรกระทํา 
ใหกวางขวางอันเปนแนวคิดและท่ีมาของการตราพระราชบัญญัติดังกลาวซ่ึงอยูบนพ้ืนฐานของหลักสิทธิมนุษยชน 
ท่ีคาบเก่ียวท้ังในดานกระบวนการยุติธรรมและดานสาธารณสุข 

(3) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558  
พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 เปนการปรับปรุงกฎหมายฉบับเดิมท่ีมีการบังคับใช

มาเปนเวลานานและมีบทบัญญัติบางขอท่ีไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนด
ของกฎอนามัยระหวางประเทศซ่ึงถือเปนการคุมครองสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานของประชาชนในดานสุขภาพ
อนามัย โดยกฎหมายดังกลาวใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขสามารถกําหนดโรคติดตออันตราย 
โรคติดตอท่ีตองแจงความ และโรคติดตอ ซ่ึงปจจุบันมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขหลายฉบับออกมา 
เพ่ือกําหนดโรคดังกลาว  

ท้ังนี้ สาระสําคัญของกฎหมายฉบับปรับปรุงมีความแตกตางไปจากเดิม กลาวคือ 
(1) มีการเพ่ิมเติมแกไขประเภทโรคติดตอ อันไดแก โรคติดตอ โรคติดตอท่ีตองเฝาระวัง 

โรคติดตออันตราย และ โรคระบาด  
(2) มีการเพ่ิมกลไกเพ่ือใหการกําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติและแผนปฏิบัติในการเฝาระวัง

และควบคุมโรคติดตอมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยการจัดตั้งตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานโรคติดตอ
แหงชาติ  

(3) มีการกระบวนการในการเฝาระวังท่ีละเอียดมากยิ่งข้ึนโดยตองมีการแจงผานเจาหนาท่ี
ควบคุมโรคติดตอผูซ่ึงทําหนาท่ีแจงตอไปยังคณะกรรมการโรคติดตอประจําจังหวัดและไปยังกรมควบคุมโรค  

(4) มีการประกาศโรคระบาดโดยใหอธิบดีเปนผูมีอํานาจในการประกาศชื่อ สถานท่ีและ
ประกาศยกเลิกเม่ือสภาวการณของโรคระบาดสงบลง 

(5) มีหนวยงานกลางในการปองกัน เฝาระวัง และควบคุมโรคติดตอ 
(6) มีขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข 

ท่ีคณะกรรมการกําหนดซ่ึงถือเปนแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและการเคารพสิทธิสวนบุคคล 
(7) มีการชดเชยคาเสียหายท่ีเกิดจากการปองกัน เฝาระวัง และควบคุมโรคติดตอ 

ตราบเทาท่ีจําเปน 
(8) มีการจัดต้ังคณะทํางานประจําชองทางเขาออกท่ีมีดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ 

รวมถึงมีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะทํางานอยางชัดเจน 
(9) มีบทกําหนดโทษท่ีสูงข้ึน ในกรณีท่ีมีการฝาฝนเพ่ือใหการควบคุมโรคติดตอเปนไปอยาง

เครงครัด 
(4) พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแหงชาติ พ.ศ. 2551 

พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแหงชาติ พ.ศ. 2551 เปนกฎหมายท่ีมีเจตนารมณ 
ในการบูรณาการกฎหมายท่ีเก่ียวของกับอาหารซ่ึงมีอยูดวยกันหลายฉบับ และอยูในอํานาจหนาท่ีของหลาย
หนวยงานในกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ แตมีลักษณะของการปฏิบัติงานเก่ียวกับอาหารในมิติท่ีแตกตางกัน 
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เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการกํากับดูแลดานคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเพ่ือการคุมครองผูบริโภค 
และเพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนการคาและอุตสาหกรรมเก่ียวกับอาหารท้ังภายในและระหวางประเทศ 
จึงถือเปนกฎหมายท่ีใชขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรเก่ียวกับความม่ันคงดานอาหารท้ังในยามปกติ 
และยามฉุกเฉิน ตลอดจนการปองกันการใชอาหารในการกอการราย 

กฎหมายดังกลาวไดกําหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการอาหารแหงชาติมีอํานาจหนาท่ี 
ท่ีสําคัญ อาทิ นโยบายและยุทธศาสตรดานคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยดานอาหาร ความม่ันคงดานอาหาร 
และอาหารศึกษา รวมท้ังจัดทําแผนเผชิญเหตุและระบบเตือนภัยดานอาหารตอคณะรัฐมนตรี สนับสนุนใหมี
กระบวนการในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรดานคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยดานอาหาร ความม่ันคง
ดานอาหารและอาหารศึกษา เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานอยางตอเนื่องและมีสวนรวมจากทุกฝาย ใหความเห็น 
และขอเสนอแนะตอหนวยงานตาง ๆ ในการแกไขปญหาท่ีเก่ียวของกับคุณภาพอาหาร ความปลอดภัย 
ดานอาหาร ความม่ันคงดานอาหาร และอาหารศึกษา กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัต ิ
ตามนโยบายและยุทธศาสตรตามวรรค (1) และอํานวยการ แกไขปญหารวมท้ังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ปญหาจากการปฏิบัติงานของสวนราชการตางๆ ซ่ึงปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของแตละหนวยงาน 
ในสวนท่ีเก่ียวของกับคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยดานอาหาร ความม่ันคงดานอาหารและอาหารศึกษา 

นอกจากนี้ กฎหมายดังกลาวยังมีบทบัญญัติสําหรับสภาวการณฉุกเฉินในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติ 
สาธารณภัย หรือการกอการรายอันเก่ียวเนื่องจากอาหารอันเปนภัยท่ีรายแรงและฉุกเฉินซ่ึงใหอํานาจ 
นายกรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการและโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจประกาศ
กําหนดใหเขตพ้ืนท่ีใดเปนเขตพ้ืนท่ีท่ีจําเปนตองสงวนไวเพ่ือประโยชนดานความม่ันคงดานอาหารเปนการชั่วคราว 

(5) พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 เปนกฎหมาย 

ท่ีตราข้ึนเพ่ือรองรับสิทธิของผูสูงอายุตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยท่ีจะไดรับความชวยเหลือจากรัฐ 
และเพ่ือใหการดําเนินงานเก่ียวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนตอสิทธิและประโยชน 
ของผูสูงอายุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

กฎหมายดังกลาวมีการกําหนดคํานิยามของผูสูงอายุคือบุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณข้ึนไป
และมีสัญชาติไทย และมีการกําหนดใหมีคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญ เชน กําหนด
นโยบายและแผนหลักเก่ียวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน สถานภาพ บทบาท และกิจกรรม
ของผูสูงอายุโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ท้ังนี้ ตองสงเสริมและสนับสนุนใหสถาบันครอบครัวไดมีสวนรวม
ในการชวยดูแลผูสูงอายุ พิจารณาใหการสนับสนุนและชวยเหลือกิจกรรมของหนวยงานของรัฐและภาคเอกชน
เก่ียวกับการสงเคราะหและการพัฒนาผูสูงอายุ เสนอความเห็นและขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรีใหมีหรือแกไข
กฎหมายท่ีเก่ียวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผูสูงอายุ 
เปนตน นอกจากนี้ ยังกําหนดใหสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ 
เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
 มีอํานาจหนาท่ีดําเนินการตาง ๆ เก่ียวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุ
และรับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ 

ภายใตกฎหมายดังกลาว ผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน
ในดานตาง ๆ อาทิ การบริการทางการแพทยและการสาธารณสุขท่ีจัดไวโดยใหความสะดวกและรวดเร็วแกผูสูงอายุ
เปนกรณีพิเศษ การประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพท่ีเหมาะสม การพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในกิจกรรม 
ทางสังคม การชวยเหลือผูสูงอายุซ่ึงไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
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ดวยกฎหมาย หรือถูกทอดท้ิง การใหคําแนะนํา ปรึกษา ดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวของในทางคดี หรือในทางการแกไข
ปญหาครอบครัว การจัดท่ีพักอาศัย อาหารและเครื่องนุงหมใหตามความจําเปนอยางท่ัวถึง 

ดานเศรษฐกิจ 
(1) พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เปนกฎหมายท่ีมุงสงเสริมและคุมครองสิทธิแรงงาน
ในภาคเอกชน โดยปจจุบันมีกฎหมายแกไขท้ังหมด 5 ฉบับ อันไดแก พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน ฉบับท่ี 2  
พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน ฉบับท่ี 4 
พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน ฉบับท่ี 6 
พ.ศ. 2560 ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงกฎหมายฉบับเกาใหมีความทันสมัยตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
และเพ่ือเอ้ือประโยชนใหแกลูกจางเฉพาะกลุม อาทิ นักเรียน นักศึกษา คนพิการและผูสูงอายุซ่ึงอาจมีลักษณะ
การจางงานท่ีแตกตางจากลูกจางท่ัวไป 

ท้ังนี้ สาระสําคัญของกฎหมายฉบับลาสุด คือ 
1) ใหอํานาจคณะกรรมการคาจางกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าสําหรับลูกจางบางกลุมหรือ 

บางประเภท เชน กําหนดอัตราคาจางรายชั่วโมงสําหรับนักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผูสูงอายุ เพ่ือใหสามารถ
ทํางานได เปนการสงเสริมการจางงานและคุมครองแรงงานสําหรับลูกจางบางกลุม ท่ีอาจมีลักษณะการทํางาน 
ท่ีแตกตางจากลูกจางท่ัวไป 

2) เอ้ือประโยชนตอการประกอบธุรกิจ เนื่องจากในอดีตเม่ือนายจางมีลูกจางตั้งแต 10 คนข้ึนไป 
กฎหมายกําหนดใหจัดทําขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน ซ่ึงมีเนื้อหารายละเอียดบางรายการตามท่ีกฎหมาย
กําหนดไว โดยจะตองประกาศอยางเปดเผยและจัดเก็บสําเนาไว ณ สถานประกอบกิจการนั้นและตองนําสง
สําเนาขอบังคับเก่ียวกับการทํางานใหแกอธิบดี หรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย แตกฎหมายใหมนี้ นายจางไมตองสง
สําเนาขอบังคับฯ ใหกับเจาหนาท่ีเพ่ือลดภาระของนายจาง กอใหเกิดภาพลักษณท่ีดีตอประเทศไทยในการลดข้ันตอน
การประกอบธุรกิจ ซ่ึงสิทธิของลูกจางจะยังคงไดตามปกติตามกฎหมาย 

3) เพ่ิมบทบัญญัติเก่ียวกับการเกษียณอายุและการจายคาชดเชยใหแกลูกจางกรณีเกษียณอาย ุ
เพ่ือคุมครองลูกจางกรณีเกษียณอายุ สรางความม่ันคงใหแกลูกจางหลังเกษียณอายุ และเพ่ือใหเกิดความชัดเจน 
ในการบังคับใชกฎหมาย และ 

4) เพ่ิมบทกําหนดโทษ กรณีนายจางไมจายคาชดเชยใหแกลูกจางกรณีเกษียณอายุ ซ่ึงขอกําหนด
ในกฎหมายนี้ตางกับขอกําหนดในกฎหมายประกันสังคม 

โดยกฎหมายฉบับดังกลาวกําหนดใหนายจางเปนผูรับผิดชอบการจายเงินชดเชยให กับ 
ผู เกษียณอายุ โดยในกรณีท่ีมิไดมีการตกลงหรือกําหนดการเกษียณอายุไวหรือมีการตกลงหรือกําหนดการ
เกษียณอายุไวเกินกวา 60 ป ใหลูกจางท่ีมีอายุครบ 60 ปข้ึนไป มีสิทธิท่ีจะทํางานตอไปก็ได หรือสามารถแจงขอ
เกษียณตามกฎหมายนี้เพ่ือขอรับสิทธิคาชดเชยได ซ่ึงนายจางจะตองดําเนินการจายภายใน 30 วัน เม่ือลูกจาง
ขอใชสิทธิ์ ท้ังนี้ ลูกจางสามารถรับสิทธิประโยชนไดท้ังตามกฎหมายประกันสังคมและกฎหมายฉบับนี้ 

กฎหมายดังกลาวจึงถือวามีการเพ่ิมสิทธิประโยชนและสวัสดิการแกลูกจางมากข้ึน 
(2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518  

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ถือเปนกฎหมายอีกฉบับท่ีมีความสําคัญตอการคุมครอง
สิทธิและสวัสดิการแรงงานโดยมีวัตถุประสงคในการสงเสริมความเปนธรรมใหกับกลุมผูใชแรงงาน ซ่ึงมีการบัญญัติ
เรื่องการเรียกรอง การเจรจาระหวางนายจางกับลูกจาง การระงับขอพิพาทแรงงาน การจัดตั้งสหภาพแรงงาน 
ตลอดจนเรื่องการกระทําอันไมเปนธรรม จึงนับไดวาเปนกฎหมายท่ีรางข้ึนบนพ้ืนฐานของหลักสิทธิมนุษยชน 
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กฎหมายดังกลาวไดกําหนดข้ันตอนกระบวนการระงับขอพิพาทแรงงานระหวางนายจาง
และลูกจางกอนท่ีลูกจางจะมีสิทธิดําเนินการหยุดงานเพ่ือชุมนุมประทวงใหนายจางทําตามขอเรียกรอง  
โดยกําหนดใหมีการแจงขอเรียกรองอยางเปนลายลักษณอักษรภายใน 24 ชั่วโมง และใหมีกระบวนการไกลเกลี่ย
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และแตงตั้งผูชี้ขาดในกรณีท่ีตกลงกันไมได โดยผูเก่ียวของกับขอพิพาท (นายจาง 
สมาคมนายจาง สหพันธนายจาง ลกูจาง สหภาพแรงงานหรือสหพันธแรงงาน) มีสทิธอุิทธรณตอรัฐมนตรี 

(3) พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 เปนกฎหมายท่ีมุงคุมครองสิทธิ

แรงงานรัฐวิสาหกิจซ่ึงประกาศใชแทนพระราชบัญญัติพนักงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2534 เพ่ือใหลูกจาง
ในรัฐวิสาหกิจเดียวกันมีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงานได โดยกฎหมายดังกลาวมีสาระสําคัญในการกําหนดเง่ือนไข
มาตรฐานข้ันต่ําสําหรับสภาพการจางงาน มีการวางขอจํากัดมิใหนายจางเลิกจางหรือโยกยายหนาท่ีการทํางาน
ของลูกจาง และกําหนดวิธีการการระงับขอพิพาทแรงงาน 

กฎหมายดังกลาวให อํานาจในการจัดตั้งคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 
ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีสําคัญในการกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําสําหรับสภาพการจางงาน พิจารณาวินิจฉัยขอพิพาท 
ดานแรงงาน แตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนมีคําวินิจฉัยชี้ขาด และเสนอ
ความเห็นแกรัฐวิสาหกิจเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย  

(4) พระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทําท่ีบาน พ.ศ. 2553 
พระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทําท่ีบาน พ.ศ. 2553 มีขอบเขตการคุมครองท่ีสําคัญ 

กลาวคือ ใหความคุมครองสิทธิแรงงานท่ีผูจางงานในกิจการอุตสาหกรรมมอบใหผูรับงานไปทําท่ีบาน เพ่ือนําไป
ผลิตหรือ ประกอบนอกสถานประกอบกิจการของผูจางงานหรืองานอ่ืนท่ีกําหนดในกฎกระทรวง โดยกฎหมาย
ดังกลาวมีการกําหนดสิทธิและหนาท่ีของผูจางงานและผูรับงานไปทําท่ีบาน มีการกําหนดอัตราคาตอบแทน 
ในการจางงานมีการกําหนดความปลอดภัยของการทํางาน อาทิ สตรีมีครรภและเยาวชนท่ีมีอายุต่ํากวา 15 ป 
เพ่ือใหเกิดความเปนธรรม นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการคุมครองการรับงานไปทําท่ีบานซ่ึงมีอํานาจ
หนาท่ีสําคัญ อาทิ การเสนอแนะและใหความเห็นตอรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายการคุมครอง สงเสริม และพัฒนา
ผูรับงานไปทําท่ีบาน มาตรฐานการพัฒนาฝมือแรงงาน มาตรการในเรื่องการปองกันการประสบอันตราย  
การเจ็บปวย หรือถึงแกความตาย รวมท้ังการเสนอแนะรัฐมนตรีเก่ียวกับการออกกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ  
การกําหนดอัตราคาตอบแทน เปนตน 

กฎหมายดังกลาวจึงถือเปนกฎหมายสําคัญท่ีสงเสริมและคุมครองสิทธิและสวัสดิการ 
ของแรงงานเฉพาะกลุมตามหลักสิทธิมนุษยชนท่ีคํานึงถึงเศรษฐกิจและสุขภาพอนามัยของผูรับงาน 

(5) พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 เปนกฎหมายท่ีมีเจตนารมณ 

ในการปรับโครงสรางของระบบเกษตรพันธสัญญาใหเกิดความเปนธรรมและลดความเสียหายตอภาคการเกษตรและ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยกฎหมายดังกลาวมีสาระสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 
ใหเปนธรรมและยั่งยืน คุมครองสิทธิของคูสัญญาในการทําสัญญา และลดความขัดแยงท่ีเกิดจากการทําสัญญา 
แบบไมเทาเทียม 

กฎหมายดังกลาวกําหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาเกษตรพันธสัญญา 
มีการกําหนดเง่ือนไขการจัดทําสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาซ่ึงตองมีความโปรงใสและเปนธรรมในทางปฏิบัต ิ 
มีการกําหนดรูปแบบของสัญญาท่ีอาจสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม มีการกําหนดขอจํากัด
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ในการบอกเลิกสัญญา มีการหามการจัดทําสัญญาเพ่ือหลีกเลี่ยงมิใหเขาขายสัญญาดังกลาว และกระบวนการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาท 

กฎหมายดังกลาวจึงมีความสําคัญตอการสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 
ใหมีความเปนธรรมตามหลักสากลสงผลใหเกษตรกรมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจมากข้ึน ลดโอกาสการถูกเอาเปรียบ
จากนายทุน และไดรับการถายทอดองคความรูท่ีจําเปนตอการพัฒนาท่ียั่งยืน  

(6) พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑโคนม พ.ศ. 2551 
พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑโคนม พ.ศ. 2551 เปนกฎหมายท่ีมีวัตถุประสงคสําคัญ

เพ่ือรักษาผลประโยชนและเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกผูท่ีเก่ียวของในอุตสาหกรรมนมท้ังระบบ อันไดแก 
เกษตรกรโคนม ผูประกอบการผลิตภัณฑนมและผูบริโภค รวมท้ังเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมนม 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตน้ํานมโคในประเทศใหมีเสถียรภาพ มีน้ํานมท่ีมีคุณภาพ และสามารถแขงขัน 
กับตางประเทศได โดยกฎหมายดังกลาวมีการจัดตั้งคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนมมีอํานาจหนาท่ี 
ท่ีสําคัญ อาทิ กําหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการเพ่ือสงเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคนม กําหนดนโยบายและแผน 
การผลิตและการจําหนายน้ํานมโคและผลิตภัณฑนมท้ังภายในประเทศและตางประเทศ กําหนดปริมาณและ
เง่ือนไขการนําเขา การสงออกน้ํานมโค นมผงและผลิตภัณฑนม กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการ
คํานวณตนทุนในการผลิตน้ํานมโคและกําหนดราคาซ้ือน้ํานมโคและผลิตภัณฑนม ประสานงานกับหนวยงาน
ของรัฐ องคกรเกษตรกรโคนม ผูประกอบการผลิตภัณฑนม และผูประกอบการอุตสาหกรรมนม ในการกําหนด
มาตรฐานปจจัยการผลิตและผลิตภัณฑ สถานท่ีเลี้ยงโคนมศูนยรวบรวมน้ํานมโคและโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ 
รวมท้ังระบบการขนสง เพ่ือใหการผลิตและการตลาดโคนมและผลิตภัณฑนมเขาสูเกณฑมาตรฐาน และแกไข
ปญหาเก่ียวกับโคนมและผลิตภัณฑนม 

(7) พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหเกษตรกร พ.ศ. 2554 
พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหเกษตรกร พ.ศ. 2554 เปนกฎหมายท่ีมีวัตถุประสงค

สําคัญเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรใหหลุดพนจากหนี้สิน มีท่ีทํากินเปนของตนเอง และใหสามารถเพ่ิมผลผลิตและมี
รายไดเพ่ิมข้ึนรวมท้ังชวยรักษาเสถียรภาพของราคาผลิตผลเกษตรกรรมข้ันตนกับผลิตภัณฑอาหารใหอยูใน
ราคาท่ีเหมาะสมอันเปนผลดีแกท้ังผูผลิตและผูบริโภคภายในประเทศ และเนื่องจากกฎหมายฉบับเกามี
สาระสําคัญ และรายละเอียดไมเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะทางเศรษฐกิจ 
สังคม การคาระหวางประเทศ และการเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายในการสงเคราะหเกษตรกรท่ีมุงเนนการมีสวน
รวมของประชาชน จึงตองมีการตรากฎหมายฉบับใหมข้ึน 

กฎหมายดังกลาวกําหนดใหมีการจัดตั้งกองทุนสงเคราะหเกษตรกรโดยมีการกําหนดท่ีมา
ของรายไดและแนวทางการบริหารจัดการกองทุน โดยกิจการตามโครงการท่ีจะใชจายเงินจากกองทุน ไดแก  
(1) การสงเสริมการผลิตผลิตผลเกษตรกรรมข้ันตนหรือผลิตภัณฑอาหาร (2) การสงเสริมการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรมข้ันตนหรือผลิตภัณฑอาหาร (3) การรักษาเสถียรภาพของ
ราคาและการจําหนายผลิตผลเกษตรกรรมข้ันตนหรือผลิตภัณฑอาหาร (4) การดําเนินการท่ีจําเปนและเรงดวน
เพ่ือปองกันและขจัดภัยอันจะเปนผลเสียหายแกเกษตรกร (5) การศึกษาวิจัย เพ่ือการพัฒนาการผลิต การแปรรูป 
หรือการตลาด ซ่ึงผลิตผลเกษตรกรรมข้ันตนหรือผลิตภัณฑอาหาร โดยใหเกษตรกรมีสวนรวมในการดําเนินการ 
และ (6) การติดตามผลการดําเนินการตามโครงการท่ีไดรับการชวยเหลือหรือสงเสริมจากกองทุน 
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(8) พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 
พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 เปนกฎหมายท่ีมีวัตถุประสงคสําคัญ 

เพ่ือสนับสนุนสิทธิและการมีสวนรวมของเกษตรกรในการกําหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรม
อยางเปนระบบ เพ่ือใหรัฐสามารถรักษาเสถียรภาพดานราคาและความม่ันคงในอาชีพเกษตรกร เพ่ิมศักยภาพ
และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใหดีข้ึนท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอยางตอเนื่อง และมีกระบวนการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐดานการปฏิบัติตามนโยบายเกษตรกรรมอันจะนําไปสูการพัฒนาภาคเกษตรกรรม
และระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยางยั่งยืนในอนาคต 

กฎหมายดังกลาวกําหนดใหสภาเกษตรกรแหงชาติมีอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญ อันไดแก 
(1) กําหนดนโยบายการสงเสริมและพัฒนาความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกร 
(2) กําหนดนโยบายและแนวทางการสงเสริมและพัฒนาการทําเกษตรแบบผสมผสาน 

ระบบวนเกษตร ระบบเกษตรธรรมชาติ ระบบไรนาสวนผสม ระบบเกษตรอินทรีย และเกษตรกรรมรูปแบบอ่ืน 
(3) ใหคําปรึกษาและขอเสนอตอคณะรัฐมนตรีในการแกไขปญหาของเกษตรกร การพัฒนา

เกษตรกรรมรวมท้ังการอนุรักษและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(4) กําหนดแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา องคความรูทางดาน

พันธุกรรมพืชและสัตวทองถ่ิน ผลผลิตทางเกษตรกรรม และผลิตภัณฑท่ีไดจากการแปรรูป ผลผลิตทาง
เกษตรกรรม 

(5) กําหนดแนวทางการประกันความเสี่ยงของราคาและผลผลิตทางเกษตรกรรม รวมท้ัง
การกําหนดสวัสดิการใหแกเกษตรกร 

(6) เสริมสรางความรวมมือและประสานงานกับภาครัฐและเอกชนท้ังในประเทศและ
ตางประเทศและองคกรระหวางประเทศเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม 

ดังนั้น จะเห็นไดวากฎหมายดังกลาวมีความสอดคลองกับการคุมครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยท่ีกําหนดใหรัฐตองดําเนินการคุมครองและรักษาประโยชนของเกษตรกรในการผลิต  
การแปรรูปและการตลาด สงเสริมใหเกษตรกรไดรับผลประโยชนสูงสุด รวมท้ังสงเสริมการรวมกลุมของ
เกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกร เพ่ือวางแผนเกษตรกรรมและรักษาผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร 

ดานการศึกษา 
(1) พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551  

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 เปนกฎหมายท่ีใหความคุมครอง
สิทธิของผูพิการซ่ึงเปนกลุมเปราะบางท่ีตองอาศัยการจัดการศึกษาอันมีลักษณะเฉพาะ เพ่ือใหผูพิการมีสิทธิ
และโอกาสไดรับการบริการและความชวยเหลือทางการศึกษาเปนพิเศษต้ังแตแรกเกิดหรือพบความพิการ  
และเพ่ือใหการบริการและการใหความชวยเหลือแกคนพิการในดานการศึกษาเปนไปอยางท่ัวถึงทุกระบบและ
ทุกระดับการศึกษา 

กฎหมายดังกลาวกําหนดใหคนพิการมีสิทธิทางการศึกษา อันไดแก สิทธิท่ีจะไดรับ
การศึกษาโดยท่ีไมเสียคาใชจายตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิตพรอมท้ังไดรับเทคโนโลยี  
สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา สิทธิในการเลือกบริการ 
ทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยคํานึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและ
ความตองการจําเปนพิเศษของตน สิทธิท่ีจะไดรับการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ัง
การจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู การทดสอบทางการศึกษา ท่ีเหมาะสมสอดคลองกับความตองการจําเปน
พิเศษของตน นอกจากนี้ ยังมีขอกําหนดใหสถานศึกษาในทุกสังกัดจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
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โดยใหสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ และมีการจัดต้ังคณะกรรมการสงเสริมการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีสําคัญ อาทิ เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร แผนการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการใชจายเงินกองทุนเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
เสนอความเห็นและใหคําปรึกษาตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบเก่ียวกับการกําหนดหลักสูตรการกําหนดมาตรฐาน 
และประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินและการทดสอบทางการศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ
ความจําเปนพิเศษของคนพิการ 

4.6.2 การประกาศวาระแหงชาติ สิทธิมนุษยชนรวมขับเคล่ือน Thailand 4.0 เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน  
เพ่ือเปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห งชาติ  และ 

นํามิติดานสิทธิมนุษยชนมาชวยสงเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ และ 
Thailand 4.0 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบและประกาศวาระแหงชาติ 
“สิทธิมนุษยชนรวมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน” โดยมีกรอบนโยบาย “ถอดรหัสวาระ
แหงชาติฯ 4+3+2+1 = Goal กุญแจสูสังคมสันติสุข” 

เปาหมาย (Goal) : สังคมไทยเปนสังคมสงเสริม สิทธิเสรีภาพ และความเทาเทียม  
โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเพ่ือนําไปสูสังคมสันติสุข 

 
ภาพท่ี 8 : ถอดรหัสวาระแหงชาติ สิทธิมนุษยชนรวมขับเคล่ือน Thailand 4.0 เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 
 



 แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 2566) 
 

หนา | 94 
 

สวนท่ี 5 การวิเคราะหสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 

5.1 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2557 - 2561)
ชวงครึ่งแรกของแผน พ.ศ. 2557 - 2559  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (2560) ได ทําการประเมินผลสัมฤทธิ์ ในการดําเนินงาน 
ของแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 3 ชวงครึ่งแรกของแผนฯ ตั้งแต พ.ศ. 2557 - 2559 สรุปประเด็นท่ีจะนํามาใช
ในการวิเคราะหจัดทํารางแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติฉบับท่ี 4 จากสถานการณสิทธิมนุษยชนของไทยในชวง  
พ.ศ. 2557 - 2559 ดังนี้ 

1) ขอรองทุกขหรือขอรองเรียนจากประชาชน เรื่องรองเรียนมายังหนวยงานภาครัฐ ระดับนโยบาย 
ในชวงป พ.ศ. 2557 - 2559 จํานวนท้ังสิ้น 184,057 เรื่อง โดยจําแนกตามประเด็นสิทธิมนุษยชนจากมากไปหานอย ไดแก 
การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนดานการขนสง (102,077 เรื่อง) ดานขอมูลขาวสาร เทคโนโลยีและการสื่อสาร  
ดานเศรษฐกิจ ดานกระบวนการยุติธรรม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานวัฒนธรรมและศาสนา 
ดานสาธารณสุข ดานท่ีอยูอาศัย และดานการศึกษา ตามลําดับ  

เม่ือจําแนกกลุมเปาหมาย กลุมท่ีรองเรียนเรียงลําดับจากมากท่ีสุด คือ กลุมประชาชนท่ัวไป  
กลุมเหยื่อและผูเสียหาย กลุมเกษตรกร กลุมผูใชแรงงาน กลุมคนจน/ผูไดรับผลกระทบจากการพัฒนา  
กลุมผูตองขัง/ผูตองหาคดียาเสพติด ผูติดยาเสพติด กลุมท่ีรับผลกระทบจากสถานการณความรุนแรง กลุมคนพิการ 
กลุมความหลากหลายทางเพศ/อัตลักษณทางเพศ กลุมผูไรรัฐ ชาติพันธุ และกลุมผูแสวงหาท่ีพักพิง หรือผูหนีภัยการสูรบ 
กลุมผูตองหา/ผูตองขัง ผูพนโทษ กลุมเด็กและเยาวชน และกลุมผูสูงอายุ ตามลําดับ 

ในขณะท่ีขอรองทุกขหรือขอรองเรียนจากประชาชนท่ีมายังหนวยงานภาครัฐระดับจังหวัด  
ในชวงป พ.ศ. 2557 - 2559 พบวา มีเรื่องรองทุกขหรือรองเรียน จํานวนท้ังสิ้น 8,994 เรื่อง โดยเรื่องท่ีมีการรองเรียน
มากท่ีสุด คือ การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนดานกระบวนการยุติธรรม จํานวน 4,489 เรื่อง และกลุมท่ีรองเรียนมากท่ีสุด 
คือ กลุมเหยื่อและผูเสียหาย 

2) สถานการณสิทธิมนุษยชนดานตางๆ 
2.1) ดานสาธารณสุข ประชาชนยังประสบปญหา การเขาไมถึงขอมูลดานสาธารณสุข 

หรือการไดรับขอมูลดานสาธารณสุขไมท่ัวถึงของประชาชนในบางเรื่อง แมวาการเขาถึงสิทธิในระบบประกัน
สุขภาพของคนไทยมีสัดสวนท่ีมากและเพ่ิมข้ึน แตยังพบวา ประชาชน รวมท้ังยังมีปญหาความเหลื่อมล้ําของ
ระบบการใหบริการ ดานสุขภาพท้ัง 3 ระบบ และความเหลื่อมล้ําในการเขารับการรักษาพยาบาลในดานตาง ๆ 

2.2) ดานการศึกษา ยังมีปญหาดานความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ท้ังดานปญหาการเขาถึง
สิทธิทางดานการศึกษาของประชาชนบางกลุม ปญหาการจัดการทรัพยากรสําหรับสถานศึกษาท่ีอยูหางไกล 
และปญหาการเลือกปฏิบัติในการรับนักเรียนในบางสถานศึกษา  

2.3) ดานเศรษฐกิจ พบปญหาการผูกขาดสินคาทางการเกษตรและเกษตรพันธะสัญญา และนโยบาย
การจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีชายแดน อีกท้ังยังพบปญหาการผูกขาดตลาดของผูประกอบการ 
และปญหาการทุจริตจากนโยบายเศรษฐกิจ สงผลใหประชาชนบางกลุมยังถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในดาน
เศรษฐกิจ กรณีท่ีรัฐมิไดใชอสังหาริมทรัพยท่ีเวนคืนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หรือท่ีเหลือจากการใชประโยชน 
โดยจะตองใหรัฐคืนอสังหาริมทรัพยแกเจาของเดิมหรือทายาท 

2.4) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยังพบปญหาจากการบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอม
และการอนุรักษและจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติท้ังผลกระทบจากการดําเนินนโยบายของรัฐท่ีมุงพัฒนาประเทศ 
โดยสงเสริมใหใชหรือแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ รวมท้ังความไมชัดเจนในเรื่อง  
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การดูแลและบริหารจัดการมลพิษและการถือครองและใชประโยชนจากท่ีดิน  โดยยังพบปญหา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมลพิษซ่ึงสรางความเดือดรอนใหแกประชาชนในหลายพ้ืนท่ี 

2.5) ดานท่ีอยูอาศัย ประชาชนมีสิทธิในการยายถ่ินไดอยางเสรี แตปญหาท่ีสําคัญ คือ 
ประชาชนบางสวนยังประสบปญหาเรื่องสิทธิในการเขาถึงท่ีดิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง กลุมผูไรสัญชาติ กลุมชาติพันธุ 
ชนกลุมนอย ท่ีเขาอยูอาศัยและทํากินบนท่ีดินมาอยางยาวนาน และประชาชนผูมีฐานะยากจนหรือเกษตรกร 
ผูยากไรท่ีใชพ้ืนท่ีปาสงวนเสื่อมโทรมเปนท่ีอยูอาศัยหรือทําเกษตรกรรม รวมท้ัง ประชาชนบางสวนไดรับ
ผลกระทบจากการเวนคืนท่ีดินท่ีไมไดรับการชดเชยเยียวยาจากภาครัฐท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

2.6) ดานวัฒนธรรมและศาสนา ประชาชนมีสิทธิในการนับถือศาสนาท่ีหลากหลาย แตพบวา 
มีความขัดแยงของกลุมชาติพันธุและศาสนา อันเนื่องมาจากการไมยอมรับความแตกตางของกันและกัน รวมท้ัง
พบปญหาการถูกกีดกันในการใชภาษาทองถ่ินในการสื่อสารโดยเฉพาะทางภาคใต 

2.7) ดานขอมูล ขาวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยังพบปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ในดานการสื่อสารและเทคโนโลยีปญหาการเขาถึงเทคโนโลยีขอมูลขาวสารท่ีประชาชนบางสวนยังมีขอจํากัด  
ในการเขาถึง รวมท้ังปญหาการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการท่ีบางกรณียังมีถูกปดก้ันหรือไมไดรับขอมูล 
ขาวสารจากหนวยงานภาครัฐอยางท่ัวถึง 

2.8) ดานขนสง ยังมีปญหาเก่ียวกับการเขาถึงบริการดานขนสงสําหรับผูพิการและผูสูงอายุ  
ปญหาความเหลื่อมล้ําในคุณภาพบริการของระบบขนสงในพ้ืนท่ีชนบทและเมือง และปญหาความม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิตบนทองถนนของประชาชน อยางไรก็ดี พบวาประชาชนยังขาดความสนใจและความตระหนัก
ถึงสิทธิมนุษยชนดานขนสงในการเรียกรองใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของในเรื่องความปลอดภัยของการใชรถและถนน
ปฏิบัติหนาท่ีอยางจริงจัง 

2.9) ดานการเมืองการปกครอง สถานการณสวนใหญยังเปนผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง 
ทางการเมืองการปกครองโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และสถานการณความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใตยังเปนปญหาท่ีสําคัญของประเทศและสิทธิเสรีภาพประชาชนในการเขามีสวนรวมทางการเมือง
ยังถูกจํากัด  

2.10) ดานกระบวนการยุติธรรม การยกเลิกเครื่องพันธนาการตอผูตองขังและการยกเลิกโทษ
ประหารชีวิต แตยังไมมีการดําเนินการท่ีชัดเจนอยางเปนรูปธรรม และไมมีการดําเนินการจัดตั้งองคกรปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมใหสําเร็จตามเจตนารมณท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ อีกท้ังยังมีปญหาการเขาถึงสิทธิ 
ดานกระบวนการยุติธรรมของประชาชนบางกลุม เชน สิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาคดี หรือการถูกกักขัง 
และยังพบวามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน จากการใชอํานาจรัฐ การละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต 
ของไทย ปญหาการทรมาน บุคคลสูญหาย และปญหาการคามนุษย 

2.11) ดานความม่ันคงทางสังคม ในภาพรวมกลุมเปาหมายแตละกลุมยังเสี่ยงตอการถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน โดยปญหาสําคัญ คือ การแปลงนโยบายและกฎหมายไปสูการปฏิบัติและการขาดการบูรณาการ
และเชื่อมโยงการดําเนินงาน ดานนโยบายและกฎหมายของหนวยงานตาง ๆ โดยสามารถสรุปสถานการณ
ปญหาดานสิทธิมนุษยชน ดานความม่ันคงทางสังคมของแตละกลุมเปาหมาย 

2.11.1) ปญหาดานสิทธิมนุษยชนของกลุมผูตองหา หรือผูตองขัง คือ ปญหาในเรื่องการไดรับ
การปฏิบัติท่ียังไมสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน 

2.11.2) ปญหาดานสิทธิมนุษยชนของกลุมผูพนโทษ คือ ปญหาการถูกเลือกปฏิบัต ิ
หรือกีดกันในการประกอบอาชีพ  
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2.11.3) ปญหาดานสิทธิมนุษยชนของกลุมผูตองหาคดียาเสพติดตามพระราชบัญญัติ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 หรือกลุมผูติดยาเสพติดและผูผานการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ  
ผูติดยาเสพติด คือ การขาดการติดตาม การชวยเหลือ และการสงเคราะหดานอาชีพหลังพนการบําบัดฟนฟู
อยางมีประสิทธิภาพ  

2.11.4) ปญหาดานสิทธิมนุษยชนของกลุมเหยื่อ/ ผูเสียหาย คือ การใหความคุมครอง 
และเยียวยาเหยื่อ  

2.11.5) ปญหาดานสิทธิมนุษยชนของกลุมผูติดเชื้อเอชไอวี/ ผูปวยเอดสคือ การดูแล 
รักษาอยางตอเนื่อง ท้ังดานสุขภาพและสังคม และปญหาการถูกตีตราและเลือกปฏิบัติ  

2.11.6) ปญหาดานสิทธิมนุษยชนของกลุมผูใชแรงงาน คือ สิทธิและสวัสดิการข้ันพ้ืนฐาน
ของแรงงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ งแรงงานตางดาว ความคุมครองเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัย  
และสภาพแวดลอมท่ีดีของแรงงาน และการดูแลคุมครองแรงงานเด็ก  

2.11.7) ปญหาดานสิทธิมนุษยชนของกลุมคนจน/ ผูไดรับผลกระทบจากการพัฒนา 
คือ ปญหาการถือครองท่ีดิน                     

2.11.8) ปญหาดานสิทธิมนุษยชนของกลุมเกษตรกร คือ ปญหาขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม 
และปญหาท่ีดินทํากิน  

2.11.9) ปญหาดานสิทธิมนุษยชนของกลุมผูสูงอายุคือ ปญหาการดูแลสวัสดิการ
พ้ืนฐาน ปญหาการทํางาน และการเตรียมการรองรับสังคมผูสูงอายุ  

2.11.10) ปญหาดานสิทธิมนุษยชนของกลุมเด็กและเยาวชน คือ ปญหาสิทธิพ้ืนฐาน
ของเด็กในชนกลุมนอยหรือกลุมชาติพันธุ ปญหาการคุมครองสิทธิเด็กในกระบวนการยุติธรรม ปญหาสิทธิของเด็ก
และเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต และปญหาความรุนแรงตอเด็กและเยาวชน  

2.11.11) ปญหาดานสิทธิมนุษยชนของกลุมสตรี คือ ปญหาสิทธิสตรี ปญหาการเลือกปฏิบัติ
ตอสตรี ปญหาการลวงละเมิดทางเพศและความรุนแรงในครอบครัว และปญหาการคามนุษย  

2.11.12) ปญหาดานสิทธิมนุษยชนของกลุมคนพิการ คือ ปญหาการอํานวยความสะดวก
ในการเขาถึงบริการตาง ๆ ปญหาการเขาถึงการศึกษาในระบบของคนพิการ ปญหาสิทธิ ในการทํางานของคนพิการ 
และปญหาการจัดสวัสดิการข้ันพ้ืนฐาน 

2.11.13) ปญหาดานสิทธิมนุษยชนของกลุมผูไรรัฐ ชาติพันธุ และกลุมผูแสวงหาท่ีพักพิง 
หรือผูหนีภัยจากการสูรบ คือ ปญหาความชัดเจนในนโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติตอกลุมผูไรรัฐ 
ชาติพันธุ และกลุมผูแสวงหาท่ีพักพิง หรือผูหนีภัยการสูรบ ปญหาการเขาถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และปญหาสิทธิ
ของผูยายถ่ินฐานท่ีพบในทะเล ปญหาการผลักดันกลับไปถ่ินเดิม ปญหาการใหความคุมครอง กลุมเปราะบาง 
และปญหาการกําหนดสถานะบุคคล  

2.11.14) ปญหาดานสิทธิมนุษยชนของกลุมผูไดรับผลกระทบจากสถานการณความรุนแรง 
คือ การบังคับใชกฎหมายพิเศษดานความม่ันคง ปญหากระบวนการดําเนินคดีความม่ันคง และปญหาเหตุการณ 
ความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตท่ียังมีตอเนื่อง  

2.11.15) ปญหาดานสิทธิมนุษยชนของกลุมความหลากหลายทางเพศ หรืออัตลักษณ
ทางเพศ คือ ปญหาการใหความสําคัญของสิทธิดานวิถีทางเพศและอัตลักษณทางเพศภายใตกฎหมาย ปญหาการยอมรับ
จากสังคม ปญหาการถูกตีตราและการถูกเลือกปฏิบัติในดานการจางงานและอาชีพ ปญหาการคุกคามและ
ความรุนแรงทางเพศในสถานศึกษาและสถานท่ีทํางาน ปญหาการเขาถึงบริการสังคม และปญหาการเลือกปฏิบัต ิ
ในกระบวนการสืบสวนสอบสวน 
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5.2 บทวิเคราะหสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย   
 นับแตแผนสิทธิมนุษยชนแห งชาติ  ฉบับ ท่ี  1 เปนตนมา คําวาสิทธิมนุษยชนดั งท่ีนิยามใน 
แผนสิทธิมนุษยชนทุกฉบับตางก็เปนไปอยางกวางขวางและหลากหลาย ครอบคลุมทุกมิติท่ีเก่ียวของกับ 
สิทธิ เสรีภาพ และสวัสดิการของประชาชน เชน มิติดานการสาธารณสุข การศึกษา การเศรษฐกิจ การเมือง 
การปกครอง และกระบวนการยุติธรรม เปนตน ดังนั้น จะเห็นไดวา เปาหมายของแผนสิทธิมนุษยชนในทุกฉบับ 
แมจะมีจุดเนนในเรื่องของสิทธิ เสรีภาพ และหนาท่ี แตก็ไมไดขัดแยงและมีความสอดคลองกับเปาหมาย 
ของการพัฒนาในดานตางๆ ในระดับชาติ และนานาชาติ ดังท่ีไดปรากฏในแผนอ่ืนๆ ท้ังแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ และเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development Goals) จากนิยามของ
สิทธิมนุษยชนท่ีครอบคลุมทุกมิติอยางหลากหลายดังกลาว การวิเคราะหสถานการณท้ังในอดีตและปจจุบัน 
ตลอดจนการคาดการณสถานการณในแตละดานท่ีเก่ียวของประเด็นในเรื่องสิทธิมนุษยชนจําเปนตองครอบคลุม
มิติ ท่ีหลากหลายเชน กัน เนื่ องจากประเด็นในหลายมิติตางมีความความเก่ียวพันกันอยางซับซอน  
ซ่ึงไมอาจจําแนกวิเคราะหแยกออกจากเรื่องอ่ืนได อาทิ สิทธิมนุษยชนในมิติดานสาธารณสุขซ่ึงไดกําหนดไววา 
บุคคลมีสิทธิเขาถึงการบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานนั้น แมสิทธิดังกลาวจะไดถูกรองรับไวในรัฐธรรมนูญ  
และมีมาตรการและโครงการตาง ๆ เชน ระบบประกันสุขภาพถวนหนาท่ีเปนหลักประกันใหบุคคลท่ีถือสัญชาติไทย
ทุกคนสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานไดก็ตาม แตประเด็นในเรื่องความยั่งยืนของระบบวา 
รัฐสามารถแบกรับภาระทางการคลังในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือโครงการดังกลาวในภาพรวม ตลอดจน
ประเด็น ใน เรื่อ งความครอบคลุมว าการบริการควรครอบคลุมบริการประเภทใด หรือบุ คคลใด  
ตางก็ข้ึนอยูกับสถานการณดานประชากรของประเทศวามีสัดสวนประชากรผูสูงอายุซ่ึงเปนภาระพ่ึงพิง 
ตอประชากรในวัยแรงงานเทาใด สถานการณดานเศรษฐกิจของประเทศวามีความเขมแข็งเพียงพอท่ีจะจัดสรร
งบประมาณใหกับสวัสดิการสังคมในดานตาง ๆ อยางเพียงพอและไมกอใหเกิดภาวะงบประมาณขาดดุลตอเนื่อง
จนเปนปญหาหรือไม ตลอดจนสถานการณดานการเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศท่ีเปนประเด็นคําถาม
สําคัญวาระบบสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานนั้นควรครอบคลุมบุคคลใดบาง 
 บทวิเคราะหสถานการณในสวนตอไปนี้ จะเปนการวิเคราะหท่ีครอบคลุมสถานการณดังท่ีเปนอยูในปจจุบัน 
ตลอดจนผลกระทบอันอาจเกิดข้ึนในฉากทัศน (Scenario) ท่ีหลากหลายในดานท่ีเก่ียวของเชื่อมโยงกับมิติตาง ๆ 
ทางดานสิทธิมนุษยชน ประกอบดวย สถานการณดานประชากร สุขภาพ การศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติ 
เศรษฐกิจ โครงสรางพ้ืนฐาน และชุมชนและท่ีอยูอาศัย ดังนี้ 
 (1) สถานการณดานประชากร 

โครงสรางประชากรเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลกระทบตอการการพัฒนาในหลายดานท้ังในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และการเมืองการปกครอง โดยนิยามของโครงสรางประชากรนั้น  
ไมไดหมายถึงจํานวนประชากรเทานั้น หากยังหมายรวมถึงสัดสวนของประชากรในแตละชวงอายุเปนสําคัญ  
จากการวิเคราะหของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช., 2555) พบวาในชวงเวลา
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 คือระหวางป 2555 - 2559 นั้น โครงสรางประชากรของ 
ประเทศไทยกําลังประสบประเด็นทาทายในดานการขาดสมดุลท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงลวนอาจสงผล
กระทบตอการพัฒนาประเทศในมิติตาง ๆ เรื่องสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 

(1.1) การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรในเชิงปริมาณ จากความกาวหนาทางการแพทยของ
ประเทศไทยท่ีประสบผลสําเร็จในการเพ่ิมอายุขัยเฉลี่ยของประชากร ประกอบกับแนวโนมการลดลงอยางรวดเร็ว 
ของอัตราเจริญพันธุ  ประเทศไทยนับเปนประเทศหนึ่ งท่ี ได เขาสูสั งคมผูสู งอายุในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในกลุมประเทศรายไดปานกลาง โดยจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย
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ในชวงป 2553 - 2583 ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดสะทอนใหเห็นวา 
ประชากรรวมจะเพ่ิมข้ึนไปจนถึงประมาณป 2569 จากนั้นจึงจะคอยลดลงอยูในระดับท่ีเกินกวา 60 ลานคนเล็กนอย
ในป 2583 

ภาพท่ี 9 : ประมาณการประชากรจําแนกตามกลุมอายุ  
(จากขอสมมติฐานภาวะเจริญพันธุระดับปานกลาง) ป พ.ศ. 2553 – 2583 

 
ท่ีมา : การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553 - 2583 (สศช., 2555) 

 

 อยางไรก็ดี แมจํานวนประชากรในป พ.ศ. 2553 และคาดหมายจํานวนประชากรในป พ.ศ. 2583  
จะมีขนาดไมแตกตางกันมากนัก แตเม่ือพิจารณาโครงสรางประชากร คือ สัดสวนประชากรใน 3 ชวงกลุมอายุ 
คือ วัยเด็กท่ีมีอายุอยูในชวง 0 - 14 ป วัยทํางานซ่ึงมีอายุอยูในชวง 15 - 59 ป และกลุมผูสูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป  
จะเห็นไดวา กลุมวัยเด็กและกลุมวัยทํางานจะมีสัดสวนลดลงเรื่อย ๆ ตรงขามกับกลุมผูสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ 
ท้ังนี้ ในปสุดทายของปท่ีคาดประมาณ คือ ป พ.ศ. 2583 จะสังเกตไดวา จํานวนประชากรในวัยแรงงาน 
จะมีขนาดพอๆ กับจํานวนประชากรในกลุมพ่ึงพิง คือ จํานวนประชากรในวัยเด็กและประชากรสูงอายุรวมกัน 
ซ่ึงหมายถึงอัตราการแบกรับท่ีสูงถึง 1 ตอ 1 กลาวคือ ประชากรในวัยแรงงานตองมีผลิตภาพแรงงาน  
(Labor productivity) ท่ีสูงเพียงพอท่ีจะเลี้ยงตนเองได และยังตองมีสวนเกินท่ีสามารถสมทบใหกับรัฐ 
เพ่ือจัดสรรสวัสดิการใหกับกลุมพ่ึงพิงไดอยางเพียงพออีกดวย 

(1.2) การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรในเชิงคุณภาพ คุณภาพของประชากรในแตละชวงวัย
ยังคงเปนประเด็นทาทายในเชิงประชากรท่ีสําคัญของประเทศ โดยอาจพิจารณาประเด็นทาทายแยกแตละชวงวัยได ดังนี้ 

1) ประชากรในกลุมวัยเด็กยังคงขาดทักษะท่ีจําเปนในการประกอบอาชีพ ดัชนีชี้วัด 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในเชิงปริมาณ คือ ปการศึกษาเฉลี่ย แมจะมีคาสูงข้ึนเรื่อยๆ จากการขยายการศึกษา 
ภาคบังคับไปอยูท่ีระดับมัธยมศึกษาในปจจุบัน แตดัชนีในเชิงคุณภาพตางๆ เชน ระดับเชาวปญญากลับลดลง  
โดยจากการศึกษาสํารวจของ สศช. (2555) พบวา ระดับเชาวปญญามีคาเฉลี่ยลดลงจาก 91 เปน 88 ในชวงป  
พ.ศ. 2540 - 2552 เทียบกับเกณฑมาตรฐานท่ียอมรับไดขององคการอนามัยโลกท่ีอยูท่ีระดับ 90 - 110 
นอกจากนี้ ในกลุมเด็กวัยเรียน พบวาเกือบครึ่งหนึ่ง คือ รอยละ 48.5 มีปญหาระดับสติปญญาในเกณฑต่ํา  
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และรอยละ 6.5 อยูในกลุมท่ีมีปญหาระดับสติปญญาบกพรอง สูงกวามาตรฐานสากลท่ีไมควรเกินรอยละ 2 
นอกจากนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กวัยเรียนอยูท่ีระดับต่ํากวารอยละ 50 อีกท้ังเนื้อหาและหลักสูตร 
ท้ังในสายสามัญและในสายอาชีวศึกษายังไมสอดคลองกับความตองการของนายจางและตลาดแรงงาน 

2) โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศยังคงไมเอ้ือตอการแขงขันในระดับนานาชาติ  
โดยประเทศยังคงติดอยูในกับดักประเทศรายไดปานกลาง (Middle income trap) กลาวคือ แรงงานของ
ประเทศมีคาแรงสูงข้ึนเรื่อยๆ จนประเทศไมสามารถแขงขันกับประเทศอ่ืนๆ ดวยการใชแรงงานราคาถูก 
ผลิตสินคาราคาถูกเพ่ือแขงขันกับประเทศอ่ืนๆ ไดดังเชนในอดีตท่ีผานมา ในขณะเดียวกันกลุมประชากร 
ของประเทศในวัยแรงงานก็ยังคงขาดทักษะท่ีเพียงพอท่ีจะยกระดับไปแขงขันในตลาดสินคาและบริการท่ีตองใชแรงงาน
ท่ีมีทักษะและความรูสูง นอกจากนี้ ในปจจุบันท่ีการแขงขันทางการคาของสินคาและบริการจากนานาประเทศสูงข้ึน 
แรงงานไทยหรือผลิตภัณฑ ท่ีผลิตในประเทศจึงประสบปญหาการแขงขันกับสินคานําเขาจากตางชาติ 
ท้ังในเรื่องของคุณภาพและราคา สงผลใหเกิดปญหาการวางงาน (Unemployment) และการวางงานแฝง 
(Underemployment) ท่ีประชากรในวยัแรงงานจํานวนมากไมสามารถหางานท่ีตองตรงกับการศึกษาของตน  

3) กลุมผูสูงอายุแมจะมีอายุขัยเฉล่ียสูงข้ึน แตประสบปญหาความไมม่ันคงในหลายมิติ  
จากการพิจารณาลักษณะประชากรผูสูงอายุในประเทศไทย พบวา กลุมผูสูงอายุยังคงประสบปญหาความไมม่ันคง 
ท้ังในมิติดานสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพ โดยจากผลกระทบของการเคลื่อนยายของแรงงานจาก 
ภาคเกษตรกรรมไปสูภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงคานิยมทางสังคมไทย ไดสงผลใหจากลักษณะ
ครอบครัวของไทยเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายเปนครอบครัวเดี่ยว และเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหจํานวน
ผูสูงอายุท่ีอยูคนเดียวไดเพ่ิมสูงข้ึนอยางมาก อีกท้ังเม่ือพิจารณาองคประกอบของขอมูลดังกลาวก็จะเห็นไดวา
ผูสูงอายุเพศหญิงท่ีอยูคนเดียวมีจํานวนสูงกวาผูสูงอายุเพศชายท่ีอยูคนเดียวคอนขางมาก  

ภาพท่ี 10 : จํานวนผูสูงอายุท่ีอยูคนเดียว จําแนกตามเพศ พ.ศ. 2537 - 2557 

 
ท่ีมา : รายงานการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
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จากการพิจารณามิติดานการศึกษาของผูสูงอายุ พบวา ในป 2557 จํานวนผูสูงอายุท่ีไมสามารถอาน 
หรือเขียนไดยังคงมีอยูเปนจํานวนมาก โดยเม่ือพิจารณาการกระจายของจํานวนผูสูงอายุท่ีไมสามารถอานหรือเขียนได
ดังกลาวจะพบวา มีมากท่ีสุดในเขตภาคเหนือ ตามดวยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต และ
กรุงเทพมหานคร ตามลําดับ  
 สถิติดังกลาวมีความสําคัญเปนอยางยิ่งกับการพัฒนาการเขาถึงสิทธิของผูสูงอายุในเรื่องตางๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานกระบวนการยุติธรรมและสาธารณสุข เนื่องจากตามปกติแลวการสื่อสารขอมูลเรื่องสิทธิตางๆ 
มักใชสื่อท่ีตองอาศัยทักษะเบื้องตนในเรื่องการอานและเขียน อาทิ การแจงสิทธิของเหยื่อของอาชญากรรม 
ท่ีมักมีเอกสารจํานวนมากและข้ันตอนซับซอน ซ่ึงเปนการยากท่ีเจาหนาท่ีจะสามารถใหขอมูลโดยการบอกเลา
ถายทอดไดท้ังหมด หรือการใหใบสั่งยา หรือรายละเอียดในการใชยาท่ีคนไขตองปฏิบัติตามซ่ึงเปนเรื่องในทาง
การแพทยท่ีสําคัญและอาจเปนอันตรายไดหากคนไขสูงอายุไมสามารถอานเอกสารได การสื่อขอมูลดังกลาว 
ไปสูกลุมผูสูงอายุท่ีขาดทักษะท่ีจําเปนดังกลาวซ่ึงยังคงมีอยูเปนจํานวนมาก จึงเปนประเด็นทาทายในเชิงสิทธิมนุษยชน
ประการหนึ่งท่ีควรเรงพัฒนาตอไป  

ภาพท่ี 11 : จํานวนผูสูงอายุท่ีอานไมออกและเขียนไมได พ.ศ. 2557 
 

 
   

ท่ีมา :  รายงานการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
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 เม่ือพิจารณามิติดานสุขภาพของกลุมผูสูงอายุ พบวา แมกฎหมายจะไดบัญญัติใหประชากรไทย 
ทุกคนมีสิทธิในการเขาถึงหลักประกันสุขภาพข้ันพ้ืนฐานแลวก็ตาม แตจากการสํารวจสวัสดิการรักษาพยาบาล 
ท่ีผูสูงอายุไดรับในระหวางป 2548 - 2558 พบวา ในป 2558 ซ่ึงเปนเวลากวา 10 ปท่ีไดมีการจัดต้ังโครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา ยังคงมีผูสูงอายุกวา 6 หม่ืนคนจากผูสูงอายุจํานวนประมาณ 10 ลานคนท่ียังคง 
ไมมีสวัสดิการรักษาพยาบาลใด ๆ เปนหลักประกัน ซ่ึงสาเหตุสําคัญประการหนึ่งอาจมาจากการท่ีผูสูงอายุจํานวน
หนึ่งไมมีบัตรประชาชนจึงไมสามารถระบุตัวตนเพ่ือแสดงสิทธิได  

 
ตารางท่ี 8 : ตารางสวัสดิการรักษาพยาบาลท่ีผูสูงอายุไดรับ ป พ.ศ. 2548 – 2558 

 

 2548 2549 2550 2556 2558 
ประชากรสูงอายุ 6,391,822 6,801,975 7,004,457 9,417,616 10,330,314 
ไมมีสวัสดิการ   172,065 89,673 64,674 
สวัสดิการขาราชการ/ขาราชการ
บํานาญ/รัฐวิสาหกิจ/หนวยงาน
อิสระของรัฐ/องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

1,388,215 1,298,905 1,323,693 1,508,141 1,745,207 

บัตรประกันสุขภาพ 4,784,035 5,297,033 5,390,293 7,665,862 8,383,725 
สวัสดิการจัดโดยนายจาง 3,900 14,365 823 10,409 8,159 
ประกันสังคม/กองทุนเงิน
ทดแทน 

68,582 61,986 66,928 167,032 201,608 

ประกันสุขภาพบริษัทประกัน 85,803 87,799 19,277 249,891 515,069 
อ่ืน ๆ 61,287 41,887 31,380 51,041 106,650 
ไมทราบ    15,797 6,413 

 

ท่ีมา : การสํารวจอนามัยและสวัสดิการสาํนักงานสถิติแหงชาต ิ

 ขอสังเกตท่ีสําคัญ อีกประการหนึ่ งไดแก  การท่ีผูสู งอายุสวนใหญ หรือประมาณรอยละ 80  
ของผูมีสวัสดิการรักษาพยาบาลเปนผูอยูภายใตระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ซ่ึงนับเปนประเด็นทาทาย 
ในเชิงการคลังอีกประการหนึ่ งวารัฐจะจัดสรรงบประมาณให กับระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
ในสถานการณท่ีประเทศกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางเต็มตัวไดอยางไร ท้ังนี้ จากการศึกษาของสถาบันวิจัย
เพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2550) เก่ียวกับฉากทัศน (Scenarios) ของรายจายสวัสดิการสังคมทางดาน
สุขภาพในรูปแบบตาง ๆ พบวา ประเทศไทยจะตองมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหไดถึงรอยละ 4 ตอป  
จึงจะทําใหรายจายสวัสดิการสังคมทางดานสุขภาพของประเทศตอผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP)  
อยูในระดับท่ีเสถียร  
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 (2) สถานการณดานสุขภาพ 
สุขภาพและสุขภาวะท่ีดีเปนเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญไมเพียงแตในระดับประเทศเทานั้น  

หากยังนับเปนหนึ่งในเปาหมาย 17 เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนขององคการสหประชาชาติ ท้ังนี้ ในระยะเวลา
หลายทศวรรษท่ีผานมา การพัฒนาประเทศไทยในดานสาธารณสุขไดเปนไปอยางกาวไกล โดยประสบ
ความสําเร็จเปนอยางสูงในการเพ่ิมอายุคาดหมายเฉลี่ย (Life expectancy) ของประชากร การลดการระบาด
และการตายจากโรคเอดส ตลอดจนการลดอัตราการเจ็บปวยและการเสียชีวิตของทารกและมารดา อยางไรก็ตาม 
ยังคงมีมิติและประเด็นทาทายท่ีเก่ียวของกับสิทธิมนุษยชนในดานสุขภาพอีกหลายประการท่ีรัฐควรเรงพัฒนา
และเฝาระวัง คือ 

(2.1) อัตราการเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอสําคัญเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง จากการพิจารณา 
จํานวนและอัตราการเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอสําคัญ เชน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เปนตน  
ในระหวางป พ.ศ. 2537 - 2558 พบวามีการเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยในปลาสุดของการสํารวจคือ ในป 2558 นั้น  
มีมากถึงกวา 27 ลานรายการ คิดเปนสัดสวนประมาณ 3 หม่ืนรายการตอประชากรหนึ่งแสนคน อัตราการเจ็บปวย 
ท่ีสูงเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องดังกลาวแมจะเปนปญหาในเชิงสุขภาพท่ีอาจเสมือนวาไมมีความเก่ียวของกับประเด็น
สิทธิมนุษยชนดานสุขภาพโดยตรงก็ตาม แตก็ชี้ใหเห็นถึงปญหาการขาดแคลนงบประมาณดานสาธารณสุข 
ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดในอนาคต ซ่ึงยอมมีความเก่ียวพันกับความสามารถทางการคลังของรัฐวาในอนาคตนั้น  
รัฐมีงบประมาณเพียงพอท่ีจะจัดสรรใหกับสวัสดิการดานสุขภาพตามสิทธิพึงมีพึงไดดังท่ีระบุไวหรือไม 

ภาพท่ี 12 : จํานวนและอัตราการเจ็บปวยดวยโรคไมติดท่ีสําคัญ พ.ศ. 2537 - 2558 

 
ท่ีมา :  สถิติสาธารณสุข สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 
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การเพ่ิม ข้ึนของจํ านวนและอัตราการเจ็บป วยด วยโรคไม ติดตอ ท่ีสํ า คัญขางตน 
ยังชี้ใหเห็นประเด็นท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งวา สาเหตุของโรคไมติดตอท่ีสําคัญดังกลาวสวนหนึ่งนั้นเปนผลมาจาก
พฤติกรรมของผูปวยเอง อาทิ พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีเปนผลเสียตอสุขภาพ การดื่มสุรา และการสูบบุหรี่ 
เปนตน จึงควรปลูกฝงจิตสํานึกของสาธารณชนใหตระหนักวา การเขาถึงสิทธิในการรับบริการสุขภาพจะตองควบคู
ไปกับหนาท่ีในการดูแลสุขภาพของตนเองดวยเพ่ือลดภาระของรัฐในการจัดสรรสวัสดิการสังคม และพัฒนา 
ใหระบบสวัสดิการสังคมในดานตาง ๆ มีความยั่งยืน 

(2.2) ความเหล่ือมลํ้าระหวางสิทธิของระบบประกันสุขภาพแตละระบบยังเปนปญหาสําคัญ  
ในปจจุบันแมกฎหมายจะไดระบุใหประชาชนไทยทุกคนมีสิทธิไดรับสวัสดิการสุขภาพข้ันพ้ืนฐาน แตยังคงมี
ความเหลื่อมล้ําสูงระหวางสวัสดิการแตละระบบ ท้ังในเรื่องสิทธิประโยชน (Benefit) ท่ีไดรับ และการสมทบ 
เขากองทุน (Contribution) โดยเม่ือเปรียบเทียบสิทธิประโยชนท่ีไดรับแลว ผูอยูในระบบสวัสดิการขาราชการ
และรัฐวิสาหกิจจะเปนผูไดรับสิทธิประโยชนสูงสุดและมีความครอบคลุมกลุมโรคมากท่ีสุด ตามดวยผูอยูในระบบ
ประกันสุขภาพถวนหนาท่ีแมในระยะเริ่มแรกสิทธิประโยชนท่ีไดรับจะคอนขางจํากัด แตก็ไดมีการพัฒนาและ
ขยายกลุมโรคท่ีครอบคลุมในชุดสิทธิประโยชนเรื่อยๆ ทุกป และระบบประกันสังคม ท่ีมีความครอบคลุม
คอนขางนอย เนื่องจากเปนเพียงระบบเดียวท่ีมีการบริหารจัดการทางการเงินการคลังท่ีแยกเปนการเฉพาะ 
และเบิกจายจากกองทุนประกันสังคมโดยไมเปนภาระงบประมาณแผนดิน 

ตารางท่ี 9 ตารางเปรียบเทียบสิทธิประโยชนและการสมทบเขารวมกองทุนของระบบประกันสุขภาพท้ัง 3 ระบบ 

 
 สิทธิประโยชน การสมทบ แหลงเงิน 
สวั สดิ การข าราชการและ
รัฐวิสาหกิจ 

ครอบคลุมมากท่ีสุด สมทบในรูปสวนตางของ
เงิ น เดื อน ภ าค รั ฐแล ะ
เอกชน 

งบประมาณ 

หลักประกันสุขภาพถวนหนา ครอบคลุมคอนขางมาก ไมตองสมทบ 
 

งบประมาณ 

ระบบประกันสังคม ครอบคลุมนอยท่ีสุด สมท บ เข ากอ ง ทุ น ทุ ก
เดือน 

กองทุนประกันสังคม 

อยางไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบรูปแบบและจํานวนการสมทบเขากองทุนแลว ผูอยูในระบบ
ประกันสังคมกลับเปนระบบเดียวท่ีถูกบังคับใหตองสมทบจายเขากองทุนเปนประจําทุกเดือน โดยรูปแบบ 
การสมทบเขากองทุนของกลุมขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจจะอยูในรูปของสวนตางของเงินเดือนระหวาง
ภาครัฐและเอกชนท่ียังคงมีความเหลื่อมล้ําอยูบาง สวัสดิการการรักษาพยาบาลท่ีใหแกขาราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจท่ีมีความครอบคลุมมากกวาผูอยูในระบบอ่ืนจึงอาจกลาวไดวาเปนสิ่งท่ีชดเชยใหกับสวนตาง 
ของเงินเดือนดังกลาว อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาการสมทบของผูไดรับประโยชนท่ีอยูในระบบประกันสุขภาพ
ถวนหนาแลว จะเห็นไดวา มีความแตกตางกันอยางชัดเจน กลาวคือ ผูอยูภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนา
ซ่ึงไดรับผลประโยชนมากกวา กลับไมตองจายเงินสมทบรายเดือนเขาสูกองทุน ตางจากผูอยูภายใตระบบ
ประกันสังคม ซ่ึงไดรับผลประโยชนนอยกวาท่ีตองจายเงินสมทบเขากองทุนทุกเดือน 
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ในประเด็นเรื่องความไมเสมอภาค และความเหลื่อมล้ําระหวางสิทธิของกลุมผูอยูภายใตระบบประกัน
สุขภาพถวนหนาและระบบประกันสังคมนั้น มักมีการตั้งขอสังเกตวา กลุมผูอยูภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนา 
ตางก็สมทบเขากองทุนในทางออม คือ ในรูปของภาษีท่ีจายเขารัฐเพ่ือใหรัฐนํามาจัดสรรเปนงบประมาณ 
เพ่ือหลักประกันสุขภาพถวนหนาอีกตอหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีการตั้งขอสังเกตอีกวา การจัดสรรงบประมาณ 
ใหกับระบบประกันสุขภาพถวนหนาโดยไมบังคับใหมีการจายสมทบนั้น ก็เปนไปตามหลักความเปนธรรมท่ีวา  
ผูอยูภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนามักเปนผู มีรายไดนอยกวากลุมอ่ืน ซ่ึงในประเด็นท้ัง 2 ขอนี้  
มีผูวิจัยมีขอสังเกตดังนี้ 

1) การสมทบในรูปของภาษี แมการท่ีผูอยูภายใตระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาจะสมทบ 
เขาเงินงบประมาณแผนดินในรูปของภาษี แตโดยท่ีประชาชนทุกคนตางก็จายภาษี การท่ีผูเอาประกันท่ีอยู
ภายใตระบบประกันสังคมรวมจายภาษี พรอมกับการจายสมทบเขากองทุนประกันสังคม จึงนับเปนการจายภาษี
ซํ้าซอน กลาวคือ ตองจายสองสวนท้ังในรูปของภาษี และเงินสมทบ เพ่ือใหไดรับประโยชนจากกองทุน ผิดกับ
ระบบประกันสุขภาพถวนหนาท่ีตองสมทบในรูปของภาษีเทานั้น นอกจากนั้น โดยท่ัวไปแลวรัฐมักจัดเก็บภาษีรายได
ไดจากผูมีรายไดแนนอนท่ีอยูในระบบ เชน ผูมีเงินเดือนประจํา ท่ีมีแหลงรายไดท่ีชัดเจนและแนนอน แตมักไมสามารถ
จัดเก็บไดจากกลุมผูมีรายไดแนนอนท่ีมักแฝงอยูในเศรษฐกิจนอกระบบตางๆ เม่ือพิจารณาภาระภาษี (Tax incidence) 
ท่ีเกิดข้ึนแลวจึงอาจเปนไดวา กลุมผูอยูภายใตระบบประกันสังคมกลับตองจายภาษีเพ่ือเก้ือหนุนระบบประกัน
สุขภาพอ่ืนๆ ในอัตราท่ีสูงกวา เปนจํานวนและอัตราท่ีสูงกวากลุมผูเอาประกันในระบบอ่ืน ๆ อีกดวย 

2) ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูเอาประกันในระบบตาง ๆ ระบบประกันสุขภาพ
ถวนหนาถือเปนสวัสดิการดานสุขภาพท่ีกวางขวางท่ีสุดของประชาชนชาวไทย กลาวคือ ประชาชนชาวไทยทุกคน 
ท่ีไมไดอยูภายใตระบบสวัสดิการขาราชการและรัฐวิสาหกิจ หรือระบบประกันสังคม ก็จะมีสิทธิในระบบ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาโดยทันที ดังนี้ ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูเอาประกันในระบบ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาจึงมีความหลากหลายสูง ประกอบดวย กลุมบุคคลท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจในระดับ
ลางสุด จนถึงระบบบนสุดในสังคม ดวยลักษณะดังกลาวนี้ เม่ือเปรียบเทียบฐานะของกลุมผูมีรายไดนอย 
จากสองระบบ คือ กลุมผูท่ีอยูในเศรษฐกิจนอกระบบท่ีอยูภายใตระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา และกลุมผูท่ีอยู
ในเศรษฐกิจในระบบท่ีอยูภายใตระบบประกันสังคม จึงเห็นความเหลื่อมล้ําไดอยางชัดเจนวา ผูมีรายไดนอย 
ท่ีอยูภายใตระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาจะไดรับสิทธิประโยชนสูงกวา แมจะรวมสมทบนอยกวาหรือไม
ตองสมทบเลยก็ตาม  

(2.3) ความเหล่ือมลํ้าของการเขาถึงทรัพยากรสาธารณสุข ในปจจุบันความเหลื่อมล้ํา 
ในการเขาถึงทรัพยากรสาธารณสุขยังคงมีอยูคอนขางมากในระดับพ้ืนท่ี โดยเม่ือพิจารณาการกระจาย 
ของประชากรตอบุคลากรทางการแพทย คือ แพทย ทันตแพทย เภสชักร พยาบาลวิชาชีพ และพยาบาลเทคนิคนั้น 
จะเห็นไดวา แมความเหลื่อมล้ําโดยรวมในระดับประเทศจะลดลงเรื่อยๆ แตกรุงเทพมหานครก็ยังคงเปนพ้ืนท่ีท่ี
เขาถึงทรัพยากรสาธารณสุขไดมากท่ีสุด เม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีสวนภูมิภาคตางๆ ท้ังภาคเหนือ ภาคกลาง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต 
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ภาพท่ี 13 : จํานวนประชากรตอบุคลากรทางการแพทย 1 คน จําแนกรายภาค ป พ.ศ. 2547 - 2558 

 
 ท่ีมา : รายงานทรัพยากรสาธารณสุข สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 
 

(3) สถานการณดานการศึกษา 
การศึกษาเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยเม่ือพิจารณา 

ถึงสิทธิในการเขาถึงการศึกษาของประชาชนนั้น จําเปนจะตองพิจารณาการศึกษาท้ังในมิติทางดานปริมาณ  
เชน ปการศึกษาเฉลี่ยท่ีไดรับของแตละกลุมอายุ ควบคูไปกับมิติทางดานคุณภาพ เชน การไดรับการศึกษา 
ท่ีเหมาะสม สอดคลองกับความตองการและความจําเปนของแตละชวงกลุมอายุ 

(3.1) การศึกษาเฉล่ีย เม่ือพิจารณามิติทางดานปริมาณ คือ จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยท่ีไดรับ 
จําแนกตามแตละชวงกลุมอายุ และเพศ จะเห็นไดวา กลุมผูมีอายุนอย คือ กลุมผูอยูในชวงอายุ 15 – 39 ป 
เปนกลุมท่ีไดรับการศึกษาเฉลี่ยสูงท่ีสุด และเพ่ิมข้ึนจากท่ีระดับต่ํากวา 10 ป ในป 2549 จนถึงเกือบ 12 ป 
ในป พ.ศ. 2558 และกลุมผูในชวงอายุ 60 ปข้ึนไป เปนกลุมท่ีไดรับการศึกษาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด อยูท่ีระดับประมาณ  
4 ป ในป พ.ศ. 2549 จนถึงประมาณ 5 ป ในป พ.ศ. 2558 โดยลักษณะดังกลาวสอดคลองกับการศึกษา 
ภาคบังคับท่ีเพ่ิมข้ึนจากระดับประถมศึกษามาเปนระดับมัธยมศึกษาในปจจุบัน 
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ภาพท่ี 14 : จํานวนปการศึกษาเฉล่ียของประชากร จําแนกตามกลุมอายุและเพศ ปการศกึษา 2545 - 2558 

 
ท่ีมา : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คํานวณจากขอมูลตัวอยางของการสํารวจภาวะการทํางาน 

ของประชากรท่ัวราชอาณาจักร รอบท่ี 3 สํารวจโดยสํานักงานสถิตแิหงชาติ 

 ท้ังนี้  ลักษณะท่ีนาสนใจอีกประการหนึ่งคือ ความสัมพันธของเพศและปการศึกษาท่ีไดรับ  
โดยเม่ือพิจารณากลุมผูสูงอายุ จะเห็นไดวาเพศชายมีการศึกษาโดยเฉลี่ยสูงกวาเพศหญิง แตเม่ือพิจารณา 
กลุมท่ีมีอายุนอย เพศหญิงจะมีการศึกษาโดยเฉลี่ยสูงกวาเพศชาย  
 จากการพิจารณาความสัมพันธระหวางปการศึกษาและภูมิภาค จะเห็นไดวา ความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษายังคงมีอยูชัดเจนระหวางภูมิภาคและเปนความเหลื่อมล้ําท่ีเกิดข้ึนในทุกกลุมอายุ โดยแมระดับ
การศึกษาเฉลี่ยของแตละกลุมในชวงป 2550 – 2558 จะไม เปลี่ยนแปลงมากนัก แตประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครก็ยังเปนกลุมท่ีไดรับการศึกษาเฉลี่ยสูงสุดกวาประชาชนในเขตอ่ืนๆ โดยเม่ือพิจารณาระดับ
การศึกษาเฉลี่ยในปปจจุบันคือ 2558 แลวนั้น จะเห็นไดวากลุมผู ท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไปในเขตกรุงเทพมหานคร  
มีการศึกษาเฉลี่ยประมาณ 9 ป สูงกวาผูอยูในชวงกลุมอายุเดียวกันท่ีอาศัยอยูในภูมิภาคอ่ืนๆ ท่ีมีการศึกษา
เฉลี่ยต่ํากวา 6 ป และเม่ือพิจารณากลุมวัยแรงงานท่ีมีอายุอยูระหวาง 15-39 ป ผูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
จะมีการศึกษาเฉลี่ยสูงถึงกวา 12 ป สูงกวาผูอาศัยในเขตอ่ืนท่ีมีการศึกษาเฉลี่ยต่ํากวา 11 ป  
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ภาพท่ี 15 : จํานวนปการศึกษาเฉล่ียของประชากร จําแนกตามกลุมอายุและภูมิภาค ปการศึกษา 2550 - 2558 

 
ท่ีมา : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คํานวณจากขอมูลตัวอยางของการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรท่ัว

ราชอาณาจักร รอบท่ี 3 สํารวจโดยสํานักงานสถิติแหงชาต ิ

(3.2) งบประมาณดานการศึกษา ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งท่ีใชงบประมาณสวนใหญ 
กับการศึกษา โดยมีงบประมาณการศึกษาสูงถึงกวารอยละ 20 ของงบประมาณท้ังหมด อยางไรก็ตาม  
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในหลายดานไดชี้ใหเห็นวา งบประมาณท่ีไดลงไปกับการศึกษาจํานวนมาก 
ยังคงไมกอใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการลงทุนทางการศึกษาเทาท่ีควรผลการศึกษา โดยจากการ 
จัดอันดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนไทยเทียบกับนักเรียนจากประเทศอ่ืนๆ ท่ัวโลก พบวา นักเรียนไทย 
อยูในอันดับท่ีต่ํากวานักเรียนจากสิงคโปร ญี่ปุน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย และจากการศึกษาของ Baxter et al. (2016) 
พบวา ประเด็นทาทายทางการดานศึกษาท่ีประเทศไทยควรพัฒนาโดยเรงดวน ไดแก การเปลี่ยนระบบ
การศึกษาท่ีเนนใหนักเรียนเปนศูนยกลาง การมุงการสอนท่ีเนนความคิดเชิงสรางสรรค การพัฒนาความรู 
ดานภาษาอังกฤษ การพัฒนาความรูดานอาชีวศึกษา การพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต และการพัฒนาหลักสูตร 
ท่ีสอดคลองกับความตองการของนายจาง 
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ภาพท่ี 16 : รูปงบประมาณรายจายดานการศึกษาตอ GDP และงบประมาณดานการศึกษาตองบประมาณแผนดิน 
พ.ศ. 2535 - 2558 

 
ท่ีมา : 1. งบประมาณโดยสังเขป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2535 - 2560 สํานักงบประมาณ 

2. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
 

(3.3) อัตราการวางงานของผูสําเร็จการศึกษา อัตราการวางงานของผูสําเร็จการศึกษาเปนดัชนี 
ท่ีสําคัญท่ีสะทอนความสอดคลองกับเนื้อหาหลักสูตรท่ีผูศึกษาไดรับในสถานศึกษา และความตองการของนายจาง
และตลาดแรงงาน โดยเม่ือพิจารณาอัตราการวางงานของผูสําเร็จการศึกษาในทุกระดับ จะเห็นไดวามีการลดลง
อยางตอเนื่องในระหวางป 2544 จนกระท่ังในป 2558 โดยกลุมผูสําเร็จวิชาชีพพิเศษเปนกลุมท่ีมีอัตราการวางงาน
สูงท่ีสุดเม่ือเทียบกับกลุมอ่ืนๆ และประถมศึกษาหรือต่ํากวาเปนกลุมท่ีมีอัตราการวางงานต่ําสุด อยางไรก็ตาม  
เปนท่ีนาสังเกตวา ในชวงปปจจุบัน กลุมผูสําเร็จชั้นอุดมศึกษากลับเปนกลุมท่ีอัตราการวางงานสูงมาก ถึงรอยละ 1.7 ใน
ป พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ ยังมีภาวะการวางงานแฝง (Underemployment) ในกลุมผูสําเร็จระดับอุดมศึกษาคอนขางมาก  
ซ่ึงประกอบดวยกลุมผูสําเร็จการศึกษาท่ีทํางานในสายงานท่ีไมตรงกับความรูท่ีไดศึกษามา หรือในระดับท่ีต่ํากวา 
ท่ีไดศึกษามา เปนตน ซ่ึงสถานการณดังกลาวเปนเครื่องสะทอนใหเห็นปญหาการพัฒนาการศึกษาท่ีเนนในเชิงปริมาณ 
เชน คานิยมท่ีวาจะตองจบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยไมคํานึงถึงความรูท่ีไดศึกษาวาสอดคลองกับ
ทักษะหรือความถนัดของตน หรือความตองการของนายจางในตลาดงานหรือไม  
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ภาพท่ี 17 : อัตราการวางงานตามระดับการศึกษา ท่ัวราชอาณาจักร พ.ศ. 2544 - 2558 

 
ท่ีมา : การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร สํานักงานสถิติแหงชาติ 

หมายเหตุ : 1. เปนคาเฉลี่ยของการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร 4 ไตรมาส  
ประถมศึกษาและต่ํากวา = ไมมีการศึกษา ต่ํากวาประถม ประถม การศึกษาอ่ืน ๆ ไมทราบ
การศึกษาอาชีวศึกษา = มัธยมปลาย สายอาชีวศึกษาวิชาชีพชั้นสูง = สูงกวามัธยมปลาย 
(อนปุริญญา) สายสามัญ สายอาชีวศึกษา สายวิชาการศึกษาอุดมศึกษา = ปริญญาตรีและสูงกวา 

2. ป พ.ศ. 2547 สํานักบริหารการทะเบียน ไดมีการปรับปรุงขอมูลตัดขอมูลในสวนท่ีซํ้าซอน
ออกไป จึงทําใหประชากรลดลงจากป พ.ศ. 2546 อัตราการวางงานตามระดับการศึกษา 
ท่ัวราชอาณาจักร ป พ.ศ. 2544 – 2558 

 
(4) สถานการณดานผูตองขัง 

ตารางท่ี 10 สถิตินักโทษ พ.ศ. 2559 - 2561 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมราชทัณฑ 

ประเภทความผิด 
2559 2560 2561 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ความผิดเก่ียวกับทรัพย 23,918 2,832 19,830 2,757 22,130 3,871 
พ.ร.บ.ยาเสพติดและสารระเหย 153,537 30,819 145,598 26,737 175,630 30,093 
ความผิดตอชีวิต 16,105 697 13,097 487 15,567 485 
ความผิดตอรางกาย 4,705 289 4,770 183 1,929 73 
ความผิดเก่ียวกับเพศ 7,743 389 7,856 339 8,308 317 
ภยันตรายตอประชาชน 652 55 441 31 46 2 
อ่ืนๆ (เชน พ.ร.บ. ปาไม การพนัน 
อาวุธปน พ.ร.บ. คนเขาเมือง ลหุโทษ) 

20,699 2,339 9,788 1,473 20,909 2,830 

รวม 227,359 37,420 201,380 32,007 244,519 37,671 
ท่ีมา : สถิตินักโทษ พ.ศ. 2559 - 2561 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมราชทัณฑ 
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สถานการณจํานวนผูถูกคุมขัง 
จากการวิเคราะหสถิติผู ถูกคุมขังระหวางป 2559 - 2561 แยกตามประเภทคดีจะพบวา ผู ถูกคุมขัง 

ในประเทศไทยมีจํานวนสูงมาก โดยเม่ือพิจารณาจํานวนผู ถูกคุมขังท้ังหมดในป  2561 ซ่ึงมีจํานวนท้ังสิ้น 
เกือบสามแสนคนนั้นคิดเปนสัดสวนท่ีสูงถึงเกือบ 500 คน ตอประชากรหนึ่งแสนคน สูงกวาประเทศลาว 
ท่ีมีสัดสวนนักโทษ 119 ตอประชากรแสนคน ประเทศกัมพูชาท่ีมีสัดสวนนักโทษ 176 ตอประชากรแสนคน 
ประเทศเมียนมารท่ีมีสัดสวนนักโทษ 145 ตอประชากรแสนคน ประเทศมาเลเซียท่ีมีสัดสวนนักโทษ 177 ตอ
ประชากรแสนคน ประเทศอินโดนีเซียท่ีมีสัดสวนนักโทษ 93 ตอประชากรแสนคน ประเทศสิงคโปรท่ีมีสัดสวน
นักโทษ 201 ตอประชากรแสนคน และประเทศเวียดนามท่ีมีสัดสวนนักโทษ 137 ตอประชากรแสนคน  
(World Prison Brief, 2017) ท้ังนี้  จํานวนนักโทษของประเทศไทยยังมีแนวโนมวาจะเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ 
โดยถึงแมวาจํานวนนักโทษในป 2560 จะลดนอยลงกวาในปอ่ืนๆ ในเชวงเวลาเดียวกัน สาเหตุของการลดลง 
ก็อาจเปนเพราะการท่ีนักโทษชั้นดีจํานวนหนึ่งไดรับพระราชทานอภัยโทษในปนั้นเทานั้น ไมใชเพราะการลดจํานวน
ของนักโทษเขาใหมแตอยางใด การเพ่ิมข้ึนของปริมาณนักโทษของประเทศไทยจํานวนมากดังกลาว อาจสงผลกระทบ
ตอสิทธิมนุษยชนของกลุมผูถูกคุมขังไดหลายประการ คือ 

(1) จํานวนผูถูกคุมขังเปนจํานวนมากสงผลใหเกิดปญหาการจัดสรรสวัสดิการท่ีกลุมผูถูกคุมขัง 
พึงไดรับไม เพียงพอ อาทิ ปญหาอาหารท่ีไดรับจัดสรรจากงบประมาณของรัฐบาลท่ีไม เพียงพอกับ 
ความตองการสารอาหารพ้ืนฐานในแตละวันของนักโทษ ปญหาการตองอยูอาศัยในท่ีคุมขังท่ีมีสภาพแออัด 
ยัดเยียด ตลอดจนปญหาการขาดผูคุมท่ีไดสัดสวนกับจํานวนนักโทษท่ีเพียงพอในการดูแลปองกันและเฝาระวัง
การกระทําความรุนแรงตางๆ สงผลใหผูถูกคุมขังบางสวนถูกทําราย คุกคาม และละเมิดสิทธิในรูปแบบตางๆ 
ท้ังนี้ แนวทางแกปญหาดังกลาวโดยการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึนใหไดสัดสวนกับจํานวนผูถูกคุมขัง ยังคงไมใช
แนวทางแกปญหาท่ีมีประสิทธิภาพ เนื่องจากงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนดังกลาวยอมหมายถึงภาระภาษี 
ของประชาชนท่ีเพ่ิมข้ึน ตลอดจนเปนการเพ่ิมคาเสียโอกาสของการใชงบประมาณท่ีสามารถนําไปใช 
ให เกิดประโยชน ในดานตางๆ ได อีกมาก แนวทางแกปญหาเรื่องนี้  ท้ั งในมิติดานการคุมครองสิทธ ิ
ของกลุมผูตองโทษ และในมิติดานการใชงบประมาณของประเทศใหเกิดประสิทธิภาพ จึงตองเปนการเรงลด
จํานวนผูเขาสูเรือนจําใหไดมากโดยเร็วท่ีสุด ซ่ึงหากพิจารณาจากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของจํานวนนักโทษ
ตามตารางขางตนแลว จะเห็นไดวาประเทศไทยยังคงลมเหลวกับการแกปญหาเรื่องนี้อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

(2) สัดสวนของผูถูกคุมขังเกินกวารอยละหกสิบเปนผูตองโทษในคดียาเสพติด โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
หากพิจารณาแยกกลุมผูถูกคุมขังชายและหญิงเปนการเฉพาะแลว จะเห็นไดวากลุมผูถูกคุมขังหญิงถึงประมาณ 
รอยละเกาสิบตองโทษจากคดียาเสพติด ซ่ึงเม่ือวิเคราะหกฎหมายของไทยท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดในอดีตแลว 
กฎหมายบางมาตราในอดีตไมไดให อํานาจศาลในการใชดุลพินิจในการพิจารณาคดียาเสพติดในเรื่อง 
บางประเด็นอยางกวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใหใชจํานวนยาท่ีครอบครองเปนเพียงหลักเกณฑในการแบงแยก
การเปนผูเสพและผูคา โดยศาลไมสามารถคํานึงถึงพฤติการณอ่ืนๆ ของผูตองหาเขาประกอบการพิจารณาคดีดวยได 
ปญหาดังกลาวสงผลใหมีผูเสพจํานวนมากท่ีตองโทษจําคุกเปนระยะเวลานานเนื่องจากตองโทษในความผิดฐานเปนผูคา 
แทนท่ีควรไดรับการเขาสูระบบบําบัด นอกจากนี้ แนวทางการแกปญหายาเสพติดในปจจุบันยังคงไมมี
ประสิทธิผลเทาท่ีควรในการปองกันการกระทําความผิดท้ังในกลุมผูเสพและผูคา สงผลใหปญหายาเสพติด 
เปนปญหาเรื้อรังของสังคมไทยท่ีสงผลไมเพียงตอบุคคลท่ัวไปในสังคมเทานั้น หากยังเปนปจจัยหลักท่ีผลักให
จํานวนผูตองโทษของประเทศไทยอยูในระดับท่ีสูงมากเม่ือเทียบกับประเทศตางๆ และสูงข้ึนเรื่อยๆ ในแตละป 

(3) การเตรียมความพรอมของผูตองขังในการเขาสูสังคมเปนประเด็นเรงดวนสําคัญ ท้ังการเตรียมความพรอม
ของกลุมผูตองขังใหมีศักยภาพและความรูเหมาะสมในการประกอบอาชีพ มีรายไดเพียงพอ และสามารถคืนสูสังคม
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ไดอยางมีศักดิ์ศรีและไมหวนกลับมากระทําความผิดซํ้า การเตรียมความพรอมของระบบท่ีเก่ียวของตางๆ  
ใหสอดคลองกับการปกปองรักษาสิทธิมนุษยชนของกลุมผูตองขัง อาทิ กลุมเด็กท่ีกระทําความผิดท่ีสังคม 
ถือหลักการแกไขมากกวาการลงโทษ ท่ีควรไดรับสิทธิจากรัฐในการลบลางทะเบียนประวัติอาชญากรโดยทันที 
โดยท่ีเด็กหรือผูปกครองไมตองดําเนินการเอง ตลอดจนการออกแบบระบบตางๆ ท่ีเพ่ิมโอกาสการมีงานทําของ
กลุมผูพนโทษ เชน การใหสิทธิลดหยอนภาษีเพ่ิมเติมแกผูประกอบการหรือกลุมธุรกิจท่ีพรอมรับผูพนโทษ 
เขาทํางาน หรือการเรงฝกทักษะอาชีพท่ีทันสมัย เปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน ใหแกกลุมนักโทษ เปนตน 

 

5.3 มุมมองขององคกรนานาชาติตอสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 
5.3.1 การประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนขององคกรระหวางประเทศและองคกรอิสระ Human 

Rights Watch (HRW) 
Human Rights Watch ซ่ึงเปนองคกรอิสระดานสิทธิมนุษยชนไดนําเสนอรายงานสถานการณ 

ท่ีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย อันไดแก (1) ประเด็นดานการจํากัดสิทธิทางการเมือง การจํากัด
สิทธิเสรีภาพดานการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน การจํากัดเสรีภาพของสื่อ (2) ประเด็นดาน
กระบวนการยุติธรรม การใชศาลทหารกับประชาชน การเพิกเฉยตอการดําเนินคดีผู มีสวนเก่ียวของ 
การปราบปรามการชุมนุมโดยใชความรุนแรง การเพิกเฉยตอการดําเนินคดีผูมีสวนเก่ียวของกับการใชนโยบาย
ปองกันปราบปรามยาเสพติดโดยใชความรุนแรง (นโยบายฆาตัดตอน) (3) ประเด็นดานการใชอํานาจของรัฐ การใช
ความรุนแรงและการใชอํานาจโดยมิชอบในเหตุการณความไมสงบในภาคใต การเพิกเฉยตอการดําเนินคดี 
ท่ีเก่ียวของกับการบังคับบุคคลใหหายสาบสูญ การบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการหม่ินประมาท 
เพ่ือควบคุมการรายงานดานการละเมิดสิทธิมนุษยชน (4) ประเด็นดานการจํากัดสิทธิพลเมือง การเพิกเฉยตอ
การใหความคุมครองสิทธิผูลี้ภัยและแรงงานอพยพซ่ึงถูกละเมิดโดยเจาหนาท่ีรัฐและนายจาง รวมถึงการเพิกเฉย
ตอการดําเนินคดีผูมีสวนเก่ียวของในคดีคามนุษยซ่ึงมีผูลี้ภัยและแรงงานอพยพเปนผูเสียหาย  

5.3.2 รายงานประจําปของกระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา (2016) 
รายงานประจําปของกระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา (2016) ไดนําเสนอประเด็น 

ท่ีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยภายใตรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการเมืองการปกครองและกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงเปนประเด็นการจํากัดสิทธิเสรีภาพ
พลเมืองและทางการเมืองของประชาชน การจํากัดสิทธิเสรีภาพดานการแสดงความคิดเห็น การแสดงออกทางการเมือง 
และการจํากัดเสรีภาพของสื่อ ประเด็นดานการใชอํานาจของเจาหนาท่ีรัฐในการปราบปรามเหตุความรุนแรง 
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตซ่ึงกลาววามีการใชกําลังเกินกวาเหตุ รวมถึงการใชการบังคับขมขู ละเมิดสิทธิ
ผูตองหาและผูตองขังท้ังในสวนของกระบวนการยุติธรรม อาทิ การจับกุมและกักขังโดยอําเภอใจ และในสวน
ของสภาพของเรือนจํา ท่ีคุมขังซ่ึงขาดสุขอนามัยและแออัด การเพิกเฉยตอการดําเนินคดีตอเจาหนาท่ีรัฐ
ผูกระทําผิด นอกจากนี้  ยังมีประเด็นดานการละเมิดสิทธิของประชาชนในกลุมเปราะบาง อาทิ การปฏิเสธ 
การใหความคุมครองสิทธิแกผูลี้ภัย การขาดการแกไขปญหาการแสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็ก สตรี รวมท้ังในการ
ทองเท่ียวทางเพศ การกีดกันและเลือกปฏิบัติตอผูพิการ ชนกลุมนอย การจํากัดการใหความคุมครองสิทธิแรงงาน  
โดยประเด็นท่ีกลาวมาสามารถจําแนกออกเปนแตละดาน อันไดแก  

1) ดานกระบวนการยุติธรรม การเคารพในบูรภาพ (integrity) ของบุคคล รวมถึงการเคารพใน
เสรีภาพในชีวิตและรางกายของบุคคล อาทิ การวสิามัญฆาตกรรม การบังคับใหบุคคลหายสาบสูญ โดยเฉพาะกรณี
ท่ีมีเหตุจูงใจทางการเมืองเขามาเก่ียวของ การทรมานหรือไดรับการปฏิบั ติ หรือการลงโทษท่ีโหดราย 
ไรมนุษยธรรม โดยเฉพาะสถานการณในภาคใตซ่ึงมีการขยายเวลาประกาศใชมาตรการตามพระราชกําหนด 
การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซ่ึงใหความคุมครองการกระทําใดๆ ระหวางการปฏิบัติ
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หนาท่ีแกเจาหนาท่ีของรัฐ โดยนับตั้งแตป 2558 ไดมีรายงานการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีรัฐ ซ่ึงเปน 
การทํารายรางกาย กระทําทารุณตอประชาชนและผูถูกกลาวหาอยางตอเนื่อง โดยกวาสองรอยคดีถูกยกฟอง
และไม มีการเอาผิดเจาหนาท่ี นอกจากนี้  ยังมีประเด็นการกักขังตามอําเภอใจโดยไมมีการดําเนินคด ี
หรือพิจารณาคดี โดยเฉพาะคดีทางการเมือง กระบวนการจับกุมและการปฏิบัติตอผูตองหาและผูตองขัง 
ซ่ึงไมมีการจัดหาท่ีปรึกษาทางกฎหมายใหแกผูถูกกลาวหา มีการปฏิเสธการใหญาติเขาเยี่ยม หรือการบังคับให
เซ็นยินยอมรับสารภาพโดยไมมีคําแปลหรือลามใหแกผูตองหาซ่ึงเปนกรณีท่ีเกิดกับผูตองหาในคดีสถานการณ
จังหวัดชายแดนภาคใต  

2) ดานการเมืองการปกครอง การแทรกแซงความเปนสวนตัว ครอบครัว บาน หรือการติดตอสื่อสาร
โดยพลการหรือไมชอบดวยกฎหมาย อาทิ การเขาตรวจคนบานเรือนโดยปราศจากหมายคนภายใตอํานาจ 
ของมาตรา 44 การขมขู การรังควานบุคคลและครอบครัวของบุคคลท่ีเปนปฏิปกษทางการเมือง การลิดรอน
สิทธิเสรีภาพในการแสดงออก การแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพของสื่อ ไมวาจะเปนการกักขอมูล การปดสื่อ 
การขมขูและควบคุมสื่อ การปดก้ันชองทางการรับขอมูลขาวสารของประชาชน การจํากัดเสรีภาพในการรับ
และเขาถึงขอมูลขาวสารทางอินเทอรเน็ต การคน ยึด ลบลางขอมูลสวนบุคคลในคอมพิวเตอร การหามการเผยแพร
แสดงความคิดเห็นทางการเมือง การลิดรอนเสรีภาพทางวิชาการ เชน การหามมิใหมีการแสดงความคิดเห็น
หรือจัดกิจกรรมเก่ียวกับรางรัฐธรรมนูญฉบับประชาพิจารณ  การลิดรอนเสรีภาพการชุมนุมโดยสงบ 
ของประชาชนซ่ึงตองมีการแจงอยางนอย 24 ชั่วโมงและไดรับการอนุญาตการชุมนุม มีการจับกุมผูชุมนุม 
ท่ีละเมิดคําสั่ง คสช.  

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นดานการทุจริตคอรัปชั่นและความโปรงใสในการบริหารราชการของรัฐ 
การเลือกปฏิบัติในการแสดงบัญชีทรัพยสินซ่ึงมีการยกเวนสําหรับสมาชิก คสช. และสภาปฏิรูปแหงชาติ 

3) ดานเศรษฐกิจและสังคมของกลุมสตรี ปญหาการลวงละเมิดทางเพศและความรุนแรงในครอบครัว 
โดยจากรายงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย อัตราของเหยื่อดานความรุนแรง 
ในครอบครัวท่ีเปนสตรีซ่ึงขอรับความชวยเหลือทางกฎหมายเพ่ิมสูงข้ึนจากปท่ีผานมา 

4) ดานเศรษฐกิจและสังคมของกลุมเด็กและเยาวชน ปญหาการไมไดรับการแจงเกิดของเด็ก 
ในชนกลุมนอยหรือกลุมชาติพันธุซ่ึงเกิดในทองท่ีธุรกันดารและไมไดรับการชวยเหลือในการขอสัญชาติจากรัฐ  
ทําใหเด็กกลุมดังกลาวไมสามารถเขาถึงสวัสดิการสังคมและกลายเปนบุคคลไรสัญชาติ ปญหาการขาดโอกาส
ดานการศึกษาของเด็กท่ีเกิดจากแรงงานอพยพ โดยเฉพาะในเขตจังหวัดสมุทรสาคร กาญจนบุรี ระนอง เชียงใหม 
และตาก โดยเด็กกลุมดังกลาวไดรับการศึกษาเพียงจากศูนยการเรียนท่ีไมไดรับการรับรองจากภาครัฐ 
และขาดสวัสดิการทางการศึกษา ปญหาการลวงละเมิดในเด็กซ่ึงยังขาดการดําเนินคดีอยางเขมงวด รวมถึงการให
ความคุมครองเหยื่อท่ีเปนเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมยังมีความหละหลวม เชน ไมมีการใชกลองวิดีโอ 
แยกหองหรือมีนักสหวิชาชีพคอยดูแลในระหวางใหการในชั้นศาล ปญหาการแสวงหาผลประโยชนทางเพศในเด็ก 
การคาประเวณีในเด็ก โดยเฉพาะในชนกลุมนอยซ่ึงมักตกเปนเหยื่อจากการแสวงหาประโยชนดวยการลอลวง
และถูกบังคับอันเนื่องมาจากความยากจน การขาดโอกาสทางสังคมและการศึกษา 

5) ดานเศรษฐกิจและสังคมของกลุมผูพิการ ปญหาการขาดการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังท่ี
เก่ียวของกับการอํานวยความสะดวกและการหามการเลือกปฏิบัติตอผูพิการ โดยสถานท่ีราชการหลายแหงและ
พ้ืนท่ีสาธารณะยังมิไดมีสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูพิการตามท่ีกฎหมายกําหนด  

6) ดานเศรษฐกิจและสังคมของกลุมชาติพันธุ ปญหาการจํากัดเสรีภาพในการโยกยายถ่ินฐาน
และจํากัดสิทธิในการเปนเจาของท่ีดินทํากิน การเขาถึงสินเชื่อธนาคาร ปญหาการถูกเลือกปฏิบัติในการจางงาน
และการไดรับคาตอบแทน ปญหาการทุจริตคอรัปชั่นและความดอยประสิทธิภาพในกระบวนการขอสัญชาติ 
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7) ดานเศรษฐกิจและสังคมของกลุมความหลากหลายทางเพศ ปญหาการเลือกปฏิบัติ 
ในกระบวนการสืบสวนสอบสวน โดยเฉพาะในคดีท่ีเก่ียวของกับการลวงละเมิดทางเพศซ่ึงเจาหนาท่ีมิได
ดําเนินการอยางจริงจัง ปญหาการเลือกปฏิบัติในการจางงาน ปญหาการเลือกปฏิบัติเชิงพาณิชย อาทิ การปฏิเสธ
ความคุมครองของบริษัทประกันชีวิตแกคูชีวิตของกลุมความหลากหลายทางเพศ 

8) ดานเศรษฐกิจและสังคมของกลุมผูติดเชื้อเอชไอวี (HIV) และผูติดเชื้อเอดส (AIDS) ปญหา
การถูกตีตราและขาดการยอมรับจากครอบครัวและสังคม ปญหาการเลือกปฏิบัติในการจางงาน  

9) ดานเศรษฐกิจและสังคมของกลุมผูใชแรงงาน ปญหาสภาพแวดลอมในการทํางานซ่ึงขาด
มนุษยธรรม ปราศจากสวัสดิการ คาจางและเวลาการพักผอนท่ีเพียงพอ การบังคับใชแรงงาน โดยเฉพาะ 
ในอุตสาหกรรมประมง เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมอาหารทะเลซ่ึงมีผูใชแรงงานสวนใหญเปนบุคคลตางดาว
ท่ีผิดกฎหมาย โดยบุคคลกลุมดังกลาวมักตกเปนเหยื่อการคามนุษยและการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนื่องจาก 
ขาดสถานะทางกฎหมาย สิทธิในการรวมกลุมเรียกรอง ความไมรูหนังสือ อุปสรรคดานภาษา และกลไกท่ีมี
ประสิทธิภาพในการรับเรื่องรองเรียนสําหรับผูท่ีไมสามารถสื่อสารภาษาไทยได  

5.3.3 ขอเสนอแนะดานสิทธิมนุษญชนท่ีประเทศไทยรับมาปฏิบัติภายใตกลไก Universal 
Periodic Review (UPR) 

เปนกลไกใหมของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงองคการสหประชาชาติ ซ่ึงจะทําหนาท่ีในการ
ตรวจสอบกรณีสิทธิมนุษยชนของประเทศท่ีเปนสมาชิกขององคการสหประชาชาติ โดยรัฐท่ีถูกทบทวน (State 
under review) จะตองสงรายงานประเทศ (National report) ใหกับคณะมนตรีฯ และทางสํานักงานขาหลวงใหญ
แหงสหประชาชาติเพ่ือสิทธิมนุษยชน (The Office of the UN High Commissioner for Human Rights : OHCHR) 
ซ่ึงมีหนาท่ีในการอํานวยความสะดวกใหกับคณะมนตรีฯ จะรวบรวมรายงานอีกสองฉบับ ฉบับแรกคือฉบับผูมีสวนรวม 
(Stakeholder report) เพ่ือใหเขาใจงายท่ีสุดคือรายงานท่ีมาจาก NGO และอีกฉบับเปนรายงานขององคการ
สหประชาชาติเอง โดยรายงานท้ังสามจะตองเปดเผยกับองคการสหประชาชาติและเผยแพรใหกับรัฐอ่ืน เพ่ือท่ีรัฐอ่ืน
จะไดมีขอแนะนํา (recommendation) หรือการสอบถามกอนถึงการประชุมไปยงัประเทศท่ีถูกตรวจสอบลวงหนา 
ท้ังนี้ เม่ือรายงานถูกนําเสนอในท่ีประชุมของคณะทํางาน UPR (Working Group on the Universal Periodic Review) 
จะเปดโอกาสใหรัฐสมาชิกอ่ืนในท่ีประชุมสามารถนําเสนอความเห็น คําถามและคําแนะนําตาง ๆ ได ซ่ึงท่ีผานมา
ประเทศไทยไดนําเสนอรายงานประเทศตามกลไก UPR มาแลว 2 ฉบับ โดย  

รอบท่ี 1 ประเทศไทยไดสงรายงานประเทศตามกลไก UPR รอบท่ี 1 ตอคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
แหงสหประชาชาติเม่ือเดือนกรกฎาคม 2554 และไดนําเสนอรายงานตอท่ีประชุมคณะทํางาน UPR สมัยท่ี 12 
เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2554 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยไทยไดตอบรับขอเสนอแนะเพ่ือนํามาปฏิบัติ
ท้ังหมด 134 ขอ จากท้ังหมด 172 ขอ อีกท้ัง ไดประกาศคําม่ันโดยสมัครใจ 8 ขอ นอกจากนี้ ไทยยังไดนําเสนอ
รายงานความคืบหนาชวงกลางรอบ (Mid-Term update) ซ่ึงเปนกระบวนการตามความสมัครใจเม่ือ 
เดือนมิถุนายน 2557 

รอบท่ี 2 ประเทศไทยไดสงรายงานประเทศตามกลไก UPR รอบท่ี 2 เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2559 
และไดนําเสนอรายงานดวยวาจาซ่ึงเม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2559 คณะผูแทนไทยนําโดยนายชาญเชาวน ไชยา
นุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ไดนําเสนอรายงานตอคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงชาติประชาชาติ ณ นครเจนีวา 
สมาพันธรัฐสวิส โดยไดใหการรับรองรายงานของประเทศไทยแลว เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2559 จากขอเสนอแนะ
ท้ังหมด 249 ขอ คณะผูแทนไทยตอบรับทันทีจํานวน 181 ขอ (คิดเปนรอยละ 72.69 เปรียบเทียบกับจํานวน
ขอเสนอแนะท่ีประเทศไทยไดตอบรับทันทีในการทบทวนรอบแรกรอยละ 58.14)  รับเพ่ิมอีก 6 ขอ รวม 187 ขอ 
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โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบผลการรับรอง UPR รอบ 2 เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2560 รับขอเสนอ 
187 ขอ เปนท่ีเรียบรอยแลว  
  ท้ังนี้ จากการรายงานสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ภายใตกลไก Universal Periodic 
Review (UPR) รอบท่ี 2 ประเทศไทยไดแสดงการยึดม่ันในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน โดยไดนํา
ขอเสนอแนะของประเทศตาง ๆ จากการนําเสนอรายงาน UPR รอบแรกเม่ือป 2554 ไปปฏิบัติจนเกิดผลลัพธ
และมีความคืบหนาท่ีเปนรูปธรรมหลายดาน ซ่ึงรวมถึงการเขาเปนภาคีและการถอนขอสงวนท่ีมีตอตราสาร
ระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนท่ีสําคัญ เชน การตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร 
สิทธิเด็ก การขจัดการเลือกประติบัติตอสตรี สิทธิคนพิการ นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดตราและปรับปรุงกฎหมาย
เพ่ือสงเสริมสิทธิมนุษยชนหลายฉบับท่ีเก่ียวกับความเทาเทียมระหวางเพศ กองทุนยุติธรรม การคุมครองคนไรท่ีพ่ึง 
การคุมครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชนทางเพศผานสื่อลามกอนาจาร การตอตานการทุจริตและการคามนุษย 
ตลอดจนการปฏิรูประบบราชทัณฑ อีกท้ังอยูระหวางการผลักดันกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและปราบปราม
การกระทําทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหายเพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศยิ่งข้ึน 
สําหรับขอเสนอแนะท่ีประเทศไทยตอบรับ จํานวน 187 ขอ ปรากฏดังนี6้7 
 

ตารางท่ี 11 ขอเสนอแนะท่ีประเทศไทยตอบรับจากการนําเสนอรายงานประเทศตามกลไก UPR รอบท่ี 2 
จํานวน 187 ขอ  

 

หมวด ขอเสนอแนะท่ีประเทศไทยรับไปปฏิบัติ 
จํานวน 
(ขอ) 

1. การเขา เปนภาคีกฎหมาย
ระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน 

 

1. ถอนถอยแถลงตีความท่ัวไปและขอสงวนตอขอ 4 ของ
อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ )แอฟริกาใต (  

2. ใหสัตยาบันตอพิธีสารเลือกรับของกติการะหวางประเทศ
ว าด วยสิทธิทางเศรษฐ กิจ  สั งคม และวัฒ นธรรม 

)โปรตุเกส (  
3. ใหสัตยาบันตอพิธีสารเลือกรับฉบับท่ี 1 ของกติการะหวาง

ประเทศว าด วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(ออสเตรีย, โปแลนด) 

4. พิจารณาเขาเปนภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา
ตอตานการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนท่ี
โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือท่ีย่ํ ายี ศักดิ์ศรี  (จอร เจีย 
คาซัคสถาน) 

5. ใหสัตยาบันตอพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาตอตาน 
การทรมานฯ (มอน เต เน โกร กั ว เตมาลา ฝรั่ ง เศส 
ออสเตรีย โปรตุเกส โปแลนด อุรุกวัย ตุรกี) 

21 

2 . ก า ร ป รั บ ป รุ ง ก ฎ ห ม า ย
ภายในประเทศใหสอดคลองกับ

1. กําหนดโทษทางอาญาสําหรับการหายสายสูญโดยถูกบังคับ 
ในกฎหมายภายในประเทศใหสอดคลองกับมาตรฐานระหวาง

15 

                                                 
7บทสรุปสาํหรับผูบรหิารจากกองสทิธิมนุษยชนระหวางประเทศ กรมคุมครองสิทธิและเสรภีาพ 



 แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 2566) 
 

หนา | 115 
 

หมวด ขอเสนอแนะท่ีประเทศไทยรับไปปฏิบัติ 
จํานวน 
(ขอ) 

มาตรฐานระหวางประเทศ ประเทศ และใหสัตยาบันตออนุสัญญาระหวางประเทศวาดวย
การคุมครองบุคคลทุกคนจากการถูกบังคับใหหายสาบสูญ 

)ยอุรุกวั (  
2. กําหนดคํานิยามของการทรมานใหสอดคลองกับขอ 1 

ของอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ การระบุใหการทรมานฯ 
เป น อ าช ญ าก ร รม เฉ พ าะ ใน ก ฎ ห ม าย ข อ ง ไท ย 
และดําเนินการสอบสวนขอกลาวหาการทรมานและ 
การประติบั ติ ท่ี โหดรายท้ั งหมดอยางครอบคลุมและ 
เปนกลางโดยพลัน (สโลวาเกีย) 

3. การประกาศใชพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย แคนาดา ( ) 

3. การเสริมสรางความเขมแข็ง
ของกลไกและแผนสิทธิมนุษยชน 

1.พัฒนา รับรอง และบังคับใชแผนปฏิบัติการระดับชาต ิ
วาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เพ่ือปฏิบัติตามหลักการ
ชี้แนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
(สวีเดน)  
2.ปฏิบัติตามแผนงานและนโยบายท่ีระบุไวในแผนสิทธิมนุษยชน
แหงชาติอยางตอเนื่อง (ฟลิปปนส) 

16 

4. การสงเสริมสิทธิมนุษยชน
ศึกษาและการฝกอบรม 

1.ขยายการดําเนินการสงเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาและ 
เพ่ิมความพยายามของรัฐบาลในการฝกอบรม (อารเมเนีย) 
2.สรางความตระหนักรูใหแกเจาหนาท่ีและสาธารณชน
เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนและกระบวนการ UPR (คิวบา) 

2 

5. การสงเสริมและคุมครองสิทธิ 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

1 .เ พ่ิ ม ค ว าม พ ย าย าม แ ล ะอ อ ก ก ฎ ห ม าย เพ่ิ ม เติ ม 
เพ่ือปราบปรามการคามนุษย (เลบานอน)  
2.แกไขประเด็นสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการ
เพ่ือใหเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีชนบท 
(ไนจีเรีย) 

38 

6. การสงเสริมและคุมครองสิทธิ
ของกลุมตางๆ ในสังคม 

1.พยายามประกันการใหความคุมครองท่ีเพียงพอแกกลุมเปราะบาง 
ในสภาวะลําบากอยางตอเนื่อง (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส)  
2.จัดตั้งหนวยงานเฉพาะเพ่ือคุมครองสิทธิเด็ก(ยูกันดา)  
3.ยกเลิกขอบทของกฎหมายท่ีระบุวาสามารถปรับลดอาย ุ
ข้ันต่ําของการสมรสใหเปน 13 ป กรณีท่ีเด็กถูกลวงละเมิด
ทางเพศและสามารถสมรสกับผูท่ีลวงละเมิดได (ติมอร-เลสเต)  
4.ปองกันการเลือกปฏิบัติ ทุกกรณี  โดยไม มีขอยกเวน  
เชน เหตุผลทางศาสนา หรือความม่ันคงของชาติ (สเปน) 
 

57 
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หมวด ขอเสนอแนะท่ีประเทศไทยรับไปปฏิบัติ 
จํานวน 
(ขอ) 

7. การสงเสริมและคุมครองสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

1. เคารพเสรีภาพของสื่อและเสรีภาพในการแสดงออกอยาง
เต็มท่ีตามหลักกฎหมายระหวางประเทศ )กัวเตมาลา(  

2. ดําเนินการแกไขกฎหมายภายในประเทศเก่ียวกับเสรีภาพ
ในการแสดงออกใหสอดคลองกับกฎหมายระหวาง
ประเทศ (แอลเยเนีย) 

12 

8. กระบวนการยุติธรรม 1. พิจารณายกเลิกการใชโทษประหารชีวิตในฐานความผิดตางๆ
(เอกวาดอร)  

2. ดําเนินมาตรการเพ่ือยกเลิกโทษประหารชีวิตท่ี ได รับ  
เพ่ิมอายุข้ันต่ําของการรับผิดทางอาญาใหสอดคลองกับ
มาตรฐาน (โตโก มาดากัสการ บราซิล)   

3. การยอมรับระหวางประเทศและประกันใหมีการแยกเด็ก
ท่ีถูกจํากัดเสรีภาพออกจากผูตองขังท่ีเปนผูใหญ )อุรุกวัย(  

11 

9. การอํานวยความยุติธรรม 1. สอบสวนและดําเนินคดีขอกลาวหาดานการทรมานและ
การสังหารนอกกระบวนการยุติธรรมท้ังหมดโดยพลัน 

)นิวซีแลนด (  
2. รับรองวานักปกปองสิทธิมนุษยชนจะไดรับการปฏิบัติท่ี

สอดคลองกับปฏิญญาสหประชาชาติวาดวยนักปกปอง
สิทธิมนุษยชน )นิวซีแลนด(  

13 

10. การรวมมือกับประชาคม
ระหวางประเทศ 

รวมมืออยางแข็งขันกับกลไกดานสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติ เพ่ือสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

)อาเซอรไบจาน(  

1 

11. การติดตามผลของ
กระบวนการ Universal 
Periodic Review 

จํานวน 1 ขอ คือ เปดโอกาสใหภาคประชาสังคมเขามา 
มีสวนรวมในกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
ของกระบวนการ UPR (โปแลนด)  

1 

  
สําหรับพัฒนาการสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ในชวงระหวางป พ.ศ. 2555 – ปจจุบัน จากการรายงาน

สถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ภายใตกลไก Universal Periodic Review (UPR) รอบท่ี 2 ดังนี7้8 
(1) รัฐธรรมนูญและนโยบายรัฐบาล 

• รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 และรัฐธรรมนูญฯ ป พ.ศ. 2560  
ไดบัญญัติ คุมครองสิทธิความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชน เทาเทียม 
กับรัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ รวมท้ังยังคงหลักการคุมครองสิทธิมนุษยชนตามพันธกรณีตามกฎหมายระหวางประเทศ
ท่ีไทยเปนภาคี 

                                                 
8ขอมูลจากบทสรุปสําหรับผูบริหาร กระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) โดยกองสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ  
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  



 แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 2566) 
 

หนา | 117 
 

• รัฐบาลใหความสําคัญอยางยิ่งตอการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนทุกกลุม
ในประเทศ ในคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 
รัฐบาลไดกําหนดใหการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม และการยึดม่ันในหลักนิติธรรม และการคุมครอง
สิทธิมนุษยชนเปนนโยบายหลกัของรฐับาล 

• รัฐบาลไดใหคําม่ันท่ีจะดําเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในสังคม อาทิ การพัฒนาระบบการคุมครอง
ทางสังคม ปรับปรุงระบบสวัสดิการ โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนในกลุมเปราะบาง การกระจายสิทธิการใช
ประโยชน หรือการถือครองท่ีดินใหแกคนยากจน และการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย  

• รัฐบาลไดดําเนินการปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีลาสมัย 
และไมสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศรวมท้ังยังดําเนินการปรับปรุงการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 
โดยการเสริมสรางความเขมแข็งของระบบการชวยเหลือทางกฎหมายและการเยียวยาเหยื่อผูไดรับผลกระทบ
ผานทางมาตรการตางๆ รวมถึงการใหความชวยเหลือผานกองทุนยุติธรรม 

(2) ดานกฎหมายและตราสารระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน 
ประเทศไทยไดมีการประกาศใชกฎหมายใหมและปรับปรุงกฎหมายเดิมหลายฉบับ เพ่ือใหสามารถ

สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนใหดียิ่งข้ึน อาทิเชน  

• พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. 2558 (มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 9 กันยายน 2558)  

• พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 (มีผลบังคับใช
ตั้งแตวันท่ี 29 เมษายน 2558)  

• พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 (มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 24 เมษายน 2559) 

• พระราชบัญญัติการคุมครองคนไรท่ีพ่ึง พ.ศ. 2557 (มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 24 ธันวาคม 2557)  

• พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 24) พ.ศ. 2558 วาดวยสื่อลามก
อนาจารเด็ก (มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 7 ธันวาคม 2558)   

• พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2558  

• ประเทศไทยไดใหสัตยาบันตออนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานอาชญากรรมขามชาติ 
ท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานอาชญากรรมขามชาติ
ท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกรวาดวยการปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย โดยเฉพาะสตรีและเด็ก  
(เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2556) นอกจากนี้ไทยยังไดพยายามแกไขกฎหมายภายในและพัฒนากลไกท่ีจะชวย 
ในการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตอนุสัญญาฯ ดังกลาว  

• ประเทศไทยอยูในกลุมประเทศแรกท่ีใหสัตยาบันตอพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 
เรื่องกระบวนการติดตอรองเรียน และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ โดยรัฐบาลไดจัดทํา 
คําแปลพิธีสารฯ เปนภาษาไทย และเผยแพรความรูเก่ียวกับพิธีสารฯ ใหแกสาธารณะรับทราบ และจัดตั้งกลไก
ระดับชาติเพ่ือดําเนินงานตามพันธกรณีภายใตพิธีสารฯ 

• ประเทศไทยอยูระหวางศึกษาความเปนไปไดในการเขาเปนภาคีของพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา
ตอตานการทรมานฯ โดยกระทรวงยุติธรรมในฐานะหนวยงานหลักไดรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ อาทิ Association for 
the Prevention of Torture (APT), International Commission of Jurists และสํ านั กงานข าหลวงใหญ แห ง
สหประชาชาติเพ่ือสิทธิมนุษยชน ดําเนินการเพ่ือสรางความตระหนักรูเก่ียวกับพิธีสารเลือกรับฯ ใหแกหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 



 แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 2566) 
 

หนา | 118 
 

• สภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดมีมติเห็นชอบใหประเทศไทยเขาเปนภาคีอนุสัญญาระหวางประเทศ 
วาด วยการคุ มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญ โดยถูกบั งคับ  เม่ือวัน ท่ี  10 มีนาคม 2560  
โดยจะดําเนินการเม่ือมีกฎหมายรองรับเรียบรอยแลว ซ่ึงประเทศไทยอยูระหวางการปรับปรุงรางพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ใหมีความสมบูรณ  

• ประเทศไทยไดพิจารณาใหสัตยาบันอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ 3 ฉบับ ไดแก  
(1) อนุสัญญาวาดวยแรงงานทะเล พ.ศ. 2549 (คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2558)  (2) อนุสัญญาฯ 
ฉบับท่ี 187 วาดวยกรอบเชิงสงเสริมการดําเนินงานความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 
เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2558)  และ (3) อนุสัญญาฯ ฉบับท่ี 111 วาดวยการเลือกปฏิบัติในการจางงานและอาชีพ 
(กระทรวงแรงงานอยูระหวางรวบรวมความคิดเห็นจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ)   

• ประเทศไทยไดดําเนินการถอนขอสงวนหรือถอยแถลงตีความของตราสารดานสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 
1) ถอนถอยแถลงตีความขอท่ี 6 เรื่องโทษประหารชีวิตเด็กอายุต่ํากวา 18 ปท่ีกระทําผิด และขอ 9 

เรื่องการนําตัวผูตองหาเขาสูการพิจารณาคดีโดยพลันของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง  

2) ถอนขอสงวนตอขอ 16 ของอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ 
เรื่องสิทธิในครอบครัวและการสมรส  

3) ถอนขอสงวนตอขอ 18 ของอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ เรื่องเสรีภาพในการโยกยายถ่ินฐาน
และการถือสัญชาติของเด็กพิการ 

4) ถอนขอสงวนขอ 4 ของอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
ในทุกรูปแบบ เรื่อง หามการประณาม การโฆษณาชวนเชื่อท้ังปวงท่ีต้ังอยูบนพ้ืนฐานของความคิดหรือทฤษฎี
ของความเหนือกวาของชนชาติหนึ่งชนชาติใดหรือของกลุมบุคคลตามสีผิวหรือเผาพันธุกําเนิด หรือพยายาม 
ท่ีจะใหเหตุผลรับรองหรือสงเสริมความเกลียดชังระหวางเชื้อชาติหรือการเลือกปฏิบัติในรูปแบบใดก็ตาม  
และจัดใหมีมาตรการในเชิงบวกท่ีจะขจัดการกระตุนหรือการกระทําท่ีเลือกปฏิบัติ 

(3) ดานการปฏิบัติ 
ประเทศไทยไดสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนในดานตางๆ ท้ังสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม สิทธิในการทํางาน สิทธิดานสุขภาพ สิทธิดานการศึกษา สิทธิของกลุมเฉพาะ สิทธิเด็ก สิทธิสตรี 
สิทธิของผูสูงอายุ สิทธิคนพิการ สิทธิของกลุมชาติพันธุ การอํานวยความยุติธรรม กระบวนการยุติธรรม รวมถึง
รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปน
กรอบในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาไปอยางมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ประเทศไทยไดบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs) และเปาหมายเพ่ิมเติม 
ท่ีประเทศไทยกําหนดเอง (MDG Plus) หลายดาน อาทิ การขจัดความยากจนและความหิวโหย การสงเสริม
ความเทาเทียมระหวางเพศ การตอสูโรคเอดส การลดสัดสวนประชากรท่ีไมสามารถเขาถึงแหลงน้ําสะอาด 
และสุขาท่ีมีสุขลักษณะ การยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรในชุมชนแออัด และการเปนหุนสวนการพัฒนา 
ในประชาคมโลก รวมท้ังมุงเนนดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals – SDGs) เปนตน 

(4) ความทาทายดานสิทธิมนุษยชน 

• ความตระหนักรูเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนโดยท่ัวไปของเจาหนาท่ีรัฐและสาธารณชนยังอยู 
ในวงจํากัด ซ่ึงประเทศไทยจะตองพยายามดําเนินการเพ่ิมเติม เพ่ือสรางความตระหนักรู ใหประชาชน 
มีความตื่นตัวในการเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนมากข้ึน 
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• โครงสรางพ้ืนฐานดานสิทธิมนุษยชนในประเทศ ควรมีการพัฒนาใหเขมแข็ง ปจจบุันมีความทาทาย
เรื่องการสรางคานิยมการเคารพสิทธิมนุษยชนในสังคม การปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศ และการเสริมสราง
ประสิทธิภาพขององคกรดานสิทธิมนุษยชน ซ่ึงรัฐบาลมีความจําเปนตองปฏิรูปและพัฒนากลไกพ้ืนฐาน 
ดานสิทธิมนุษยชนใหสอดคลองกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ สงเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษา 
เพ่ือปลูกฝงคานิยมการเคารพสิทธิมนุษยชนใหกับประชาชน รวมท้ังผลักดันใหภาคสวนอ่ืนๆ เชน ภาคธุรกิจ 
มีความรับผิดชอบตอสังคมมากข้ึนผานกรอบความรวมมือ กลไกทางกฎหมาย หรือแรงจูงใจในรูปแบบตางๆ 
เพ่ือใหการคุมครองสิทธิมนุษยชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และยั่งยืน  

• รัฐบาลจะตองแสวงหาความรวมมือ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณในการดําเนินงาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมท้ังหุนสวนอ่ืนๆ เชน กลไกระดับภูมิภาคและองคการระหวาง
ประเทศท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสามารถรับมือกับปญหาไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

• บริบททางการเมืองในปจจุบันของประเทศไทย สงผลใหเกิดความทาทายในการรักษาสมดุล
ระหวางความพยายามในการผลักดันวาระการเสริมสรางความปรองดองสมานฉันท ความม่ันคง การปฏิรูป
ประเทศ และการสงเสริมสิทธิมนุษยชนอยางเต็มรูปแบบ การสงเสริมกระบวนการปรึกษาหารืออยางสรางสรรค 
ถือเปนสวนสําคัญในการวางรากฐานท่ีเขมแข็งของประเทศในการมุงไปสูสังคมประชาธิปไตยท่ีสําเร็จ และมี
ความยั่งยืนตอไป 

• การดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน หนวยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม ยังคงมีชองวาง 
ในเรื่องของความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกัน ซ่ึงรัฐบาลอาจจะเปดพ้ืนท่ีในการรวมหารือระหวางกันอยางสรางสรรค
และตรงไปตรงมา เพ่ือเสริมสรางความไววางใจ และความรวมมือระหวางกันในการผลักดันใหเกิดการคุมครอง 
สิทธิมนุษยชนแกทุกคนในสังคม 

 
สวนท่ี 6 การวิเคราะหเพ่ือวางทิศทางแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 

 การจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (ป พ.ศ. 2562 - 2566) เปนการจัดทําแผนในระดับชาติ  
ท่ีจะเปนเครื่องมือใหทุกภาคสวนนําไปใชสงเสริม ปกปองคุมครองสิทธิมนุษยชนใหแกประชาชนในชาติ  
แตเนื่องจากสิทธิมนุษยชน เปนสิ่งจําเปนท่ีมนุษยทุกคนควรไดรับในฐานะท่ีเปนมนุษย เพ่ือใหคนๆ นั้นมีชีวิต 
อยูรอดไดและไดรับการพัฒนา จึงเปนเรื่องท่ีมีสวนเก่ียวพันกับทุกภาคสวน และจะตองมีการพัฒนานวัตกรรมใหม  ๆ 
ใหทัดเทียมกับมาตรฐานสากลหรือนานาประเทศ  

6.1 บทวิเคราะห 

(1) กรอบแนวคิด 
การจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (ป  พ.ศ. 2562 - 2566) ภายใตกรอบแนวคิด  

“เช่ือมไทยสูโลกเช่ือมโลกสูไทยและกาวสูมิตินวัตกรรมสิทธิมนุษยชน” โดยมีจุดเนนสําคัญเพ่ือใหแผนสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 ผสมผสานเปนเนื้อเดียวกันท้ังหมดระหวาง (1) หลักการสิทธิมนุษยชนภายใตกฎหมาย
หรือมาตรฐานสากลระหวางประเทศ (2) สิทธิมนุษยชนกับนวัตกรรมใหมๆ ท่ีถอดบทเรียนจากองคการสหประชาชาติ
และนานาประเทศ (3) รัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตรชาติ นโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย  
(4) การวิเคราะหสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ท้ังจากการประเมินผลแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
ฉบับท่ีผานมา ยังมีอะไรท่ีไมบรรลุผลเพ่ือเรงดําเนินการ รวมถึงการรับฟงความคิดเห็นจากผูแทนทุกภาคสวน
ภายในประเทศและมุมมองขององคกรนานาชาติตอสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย (5) การรวมแสดง
ความคิดเห็นในการท่ีกลุมตัวแทนเห็นดวยหรือไมกับการออกนโยบายในประเด็นดานและกลุมเปาหมาย 
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ในแผนสิทธิมนุษยชนฯ ฉบับท่ี 4 ในครั้งนี้ เพ่ือใหแผนเกิดจากกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางแทจริง 
โดยเปนการ“จัดทําแผนจากระดับลางข้ึนบน (Bottom – Up ไมใช Top - Down) คือ การใหประชาชนไดรวม
เรียนรูเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมสะทอนปญหา รวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ และรวมจัดทําแผนจากระดับพ้ืนท่ี
พัฒนาเปนแผนระดับชาติ” 

ดังนั้น แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติจึงเปนแผนแมบทในภาพรวมท่ีครอบคลุมนโยบายดานสิทธิมนุษยชน 
ในทุกประเด็น ท้ังประเด็นดานและกลุมเปาหมาย ตามแนวทางในคูมือแผนปฏิบัติการดานสิทธิมนุษยชน 
ขององคการสหประชาชาติกําหนดไว ซ่ึงรูปแบบของการออกนโยบายในแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4   
จะคลายคลึงกับแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 3 เนื่องจากเปนรูปแบบท่ีองคการสหประชาชาชาติกําหนดไว
และนานาประเทศตางชื่นชมท่ีประเทศไทยมีการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนฯ ท่ีครอบคลุมในมิติดานสิทธิมนุษยชน
และกลุมเปาหมายท่ีเปนกลุมเปราะบาง ท่ีจะตองไดรับการสงเสริม คุมครองสิทธิมนุษยชนเปนการเฉพาะ  
ไมใหถูกกระทําการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปรากฎตามแผนภาพ 

แผนภาพท่ี 18 แสดงกรอบแนวคิดการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (ป พ.ศ. 2562 - 2566) 
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(2) ความเช่ือมโยงปรัชญาสิทธิมนุษยชน และสิทธิมนุษยชนภายใตกฎหมายหรือมาตรฐานระหวางประเทศ 
แมเรื่องสิทธิมนุษยชนมีความเปนพลวัตรและมีความหลากหลายครอบคลุมเก่ียวพันกับทุก ๆ เรื่อง

ของสังคมท้ังในและตางประเทศ แตสิทธิมนุษยชนก็เปนสิ่งท่ีดีงามท่ีจะทําใหโลกนาอยู เกิดสันติภาพ สันติสุข และ
เปนพ้ืนฐานของทุก ๆ ท่ีจะตองนํามาสงเสริม พัฒนา เพ่ือไปสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายตาง ๆ ของรัฐบาล 
ในแตละประเทศดวยเหตุนี้ ประเทศตาง ๆ จึงใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนมาก สําหรับประเทศไทยเอง 
ตั้งแตแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 1 - 3 ก็ยึดโยงกรอบแนวคิด ปรัชญาสิทธิมนุษยชน หรือแมกระท่ัง 
กฎหมายหรือมาตรฐานสากลระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน มาเปนแนวทางในการจัดทําและวางนโยบาย
ในแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติมาแลวทุกฉบับ รวมถึงแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 ก็เชนกัน  
ท่ีครอบคลุมนโยบายใน 10 ดาน 12 กลุมเปาหมาย ก็มีการศึกษาเชิงลึกในท่ีมา เจตนารมณ หลักการในสิทธิมนุษยชน  
ในทุก ๆ เรื่อง อยางใกลชิด รวมไปถึงการศึกษารูปแบบ วิธีการขององคการสหประชาชาติ ท้ังปฏิญญาเวียนนา
และแผนปฏิบัติการ คูมือแผนปฏิบัติการดานสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ เพ่ือพิจารณาถึงกรอบแนวคิด 
กระบวนการ รูปแบบ การออกนโยบายสิทธิมนุษยชน เพ่ือใหแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4  
มีความเปนสากลและเปนท่ียอมรับจากนานาประเทศ ซ่ึงท่ีผานมาในรูปแบบการนําเสนอทิศทางของ 
แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 3 ไดรับคําช่ืนชมจากประเทศตาง ๆ เปนอยางมาก จากการท่ีประเทศไทย 
ไดไปนําเสนอ รายงานสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศ ภายใต กลไก Universal Periodic Review (UPR) รอบท่ี 2 
เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2559 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ในการกําหนดนโยบายออกสิทธิมนุษยชน 
เปนประเด็นดานท่ีเปน Hot Issue และกลุมเปาหมายท่ีเปนกลุมเปราะบางทางสังคมท่ีตองรับการสงเสริม 
คุมครองสิทธิมนุษยชนเปนกรณีพิเศษ เพ่ือไมใหถูกละเมิดหรือถูกเลือกปฏิบัติ ซ่ึงถือเปนสิ่งท่ีนายินดีของไทย 
ท่ีไดกาวไปสูความเปนสากลในเรื่องสิทธิมนุษยชนอยางมาก  

สําหรับในแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 ยังคงรูปแบบการนําเสนอกรอบนโยบายในมิติดาน
และกลุมเปาหมายเปราะบางเชนเดิม ซ่ึงการกําหนดประเด็นดานและกลุมเปาหมายจะตองมีการเปดรับฟง
ความคิดเห็นจากทุกภาคสวน เพ่ือเปนขอมูลประกอบในการวางทิศทางดวย นอกเหนือจากการวิเคราะห
เชื่อมโยงปรัชญาสิทธิมนุษยชนและสิทธธิมนุษยชนภายใตกฎหมายหรือมาตรฐานระหวางประเทศ 
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แผนภาพท่ี 19 แสดงความเช่ือมโยงปรัชญาสิทธิมนุษยชนและสิทธิมนุษยชนภายใตกฎหมาย 

และหรือมาตรฐานระหวางประเทศกับแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
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แผนภาพท่ี 20 แสดงรูปแบบ โครงสรางแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4  
ตามกรอบแนวทางคูมือแผนปฏิบัติการดานสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ 

 

(3) เปดมุมมองใหมเพ่ือคนหานวัตกรรมสิทธิมนุษยชนจากนานาประเทศ 
เนื่องจากกระแสโลกาภิวัฒน ในเรื่องใหม ๆ ไดเขามามีบทบาทตอการดําเนินงานหรือการตอง

ปรับตัวในการพัฒนาดานสิทธิมนุษยชนเปนอยางมาก ท้ังเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Devlopment Goals : SDGs) ตลอดจนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGPs)  ซ่ึงเปนกรอบแนวทาง
ขององคการสหประชาชาติท่ีท่ัวโลกตางใหการยอมรับในการท่ีจะพัฒนางานดานสิทธิมนุษยชนใหเกิดความยั่งยืน 
รวมไปถึงตัวชี้วัด ท่ีจะบงชี้ความสําเร็จของแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติให เกิดข้ึนผลท่ีเปนรูปธรรมท่ี 
คณะผูทําการศึกษาไดหยิบยกจากการพัฒนาตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนระดับสากลของสํานักงานขาหลวงใหญ 
สิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ มาเปนกรอบแนวทางในการกําหนดทิศทางของแผนฯ รวมไปถึงการเปด
มุมมองใหมในการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติของประเทศชั้นนําตาง ๆ เพ่ือใหแผนมีความเปนสากลมาก
ท่ีสุด และมีขอเสนอแนะในเชิงทาทายกับประเทศไทยตอไปในอนาคตอีก 5 ป พ.ศ. 2562 - 2566 ขางหนานี้  
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แผนภาพท่ี 21 เช่ือมโยงมิติสิทธิมนุษยชนกับนวัตกรรมใหมๆ จากนานาประเทศ 
เพ่ือวางทิศทางแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 

 
(4) ความเช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตรชาติ นโยบายและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนของไทย 

แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 เปนแผนในระดับชาติ ท่ีจะตัวกําหนดทิศทางการสงเสริม 
คุมครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ท่ีจะทําใหปญหา สถานการณ การละเมิดสิทธิลดลง นําไปสูการสรางสังคม
ท่ีสงบสุขและสันติสุข ซ่ึงแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จะตองสอดรับเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 แผนปฏิรูปประเทศ แผนความม่ันคง และนโยบายและ
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับสิทธิมนุษยชนของไทย เพ่ือใหการขับเคลื่อนประเทศเปนไปในทิศทางเดียวกัน สอดรับ
กับกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศและนโยบายของรฐับาล  
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แผนภาพท่ี 22 เช่ือมโยงรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตรชาติ กับแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
แผนภาพท่ี 23 เช่ือมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 แผนปฏิรูปประเทศ แผนความม่ันคง 

กับแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 
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(5) การวิเคราะหสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 
 การวิเคราะหสถานการณดานสิทธิมนุษยชนจะมีการศึกษาวิเคราะห ขอมูล ท้ังการวิเคราะห

ภายในประเทศและมุมมองขององคกรนานาชาติตอสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย โดยขอมูล
ภายในประเทศ ท้ังการประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2557 - 2561) 
ชวงครึ่งแรกของแผน พ.ศ. 2557 - 2559 บทวิเคราะหสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย  
จากขอมูลการวิเคราะหสถานการณของสํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การรับฟง 
ความคิดเห็นจากทุกภาคสวน และขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ และมุมมองขององคกรนานาชาติตอสถานการณ
ดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ไมวาจะเปนการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนขององคกรระหวาง
ประเทศและองคกรอิสระ Human Rightst Wach (HRW) รายงานประจําปของกระทรวงการตางประเทศ
สหรัฐอเมริกา ขอเสนอแนะดานสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยรับมาปฏิบัติภายใตกลไก Universal Periodic Review (UPR)  
เพ่ือเปนขอมูลในการกําหนดทิศทางของแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติฉบับท่ี 4  

 
แผนภาพท่ี 24 การวิเคราะหสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 
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แผนภาพท่ี 25 ทิศทางแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (ป พ.ศ. 2562 - 2566) 
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ทิศทางแผนสทิธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 4 

(พ.ศ. 2562 - 2566) 
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ทิศทางของแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 2566)  

แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 เปนแผนท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือเปนกรอบทิศทางการดําเนินงาน 
ดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2562 - 2566) สําหรับใหหนวยงานทุกภาคสวนท่ี
เก่ียวของนําแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยนําไปใชในการสงเสริม คุมครองสิทธิมนุษยชนใหแก
ประชาชนไดเขาถึงสิทธิท่ีพึงจะไดรับอยางท่ัวถึง เสมอภาค และเทาเทียม ตลอดจนเปนการยกระดับการ
ดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนในภาพรวมของประเทศไทยใหทัดเทียมมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล ดังนั้น แผน
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 จึงใหความสําคัญกับมิติประเด็นตางๆ ครอบคลุมประเด็นท่ีสงผลตอวิถีชีวิต
ประชาชน อีกท้ังใหความสําคัญกับมิติของกลุมเปราะบางตางๆ ท่ีเปนกลุมเปาหมายหลักท่ีเสี่ยงตอการถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยจัดทําเปนแผนรายดาน 10 ดาน และแผนรายกลุม 12 กลุม และไดกําหนดเปาหมาย
ของแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 ท่ีตองการพัฒนาใหสังคมไทย “เปนสังคมท่ีสงเสริม สิทธิ เสรีภาพ 
และความเทาเทียม โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ขับเคล่ือนสิทธิมนุษยชนอยางบูรณาการท้ังภาครัฐ 
ธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพ่ือนําไปสูสังคมท่ีพัฒนาอยางย่ังยืน”  

 

แผนสิทธิมนุษยชนรายดาน 
 

1. แผนสิทธิมนุษยชนดานสาธารณสุข 
 สิทธิมนุษยชนดานสาธารณสุขเปนสิทธิท่ีไดรับการรับรองไวอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 โดยในมาตรา 47 ไดระบุไววา บุคคลยอมมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขของรัฐ บุคคลผูยากไรยอมมีสิทธิ
ไดรับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจายตามท่ีกฎหมายบัญญัติ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการปองกันและขจัด
โรคติดตออันตรายจากรัฐโดยไมเสียคาใชจาย ท้ังนี้ ประเทศไทยถือไดวาเปนแบบอยางของประเทศรายไดปาน
กลางท่ีไดมีการพัฒนาสิทธิมนุษยชนในดานสาธารณสุขไปอยางกาวไกลเทาเทียมกับประเทศรายไดสูงหลาย
ประเทศ เนื่องจากประสบความสําเร็จในการสรางระบบประกันสุขภาพท่ีครอบคลุมประชาชนชาวไทยแทบทุก
คน อยางไรก็ตาม ยังคงมีประเด็นทาทายท่ีสําคัญอีกหลายประการท่ีจําเปนตองไดรับการจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือสรางความม่ันคงในการเขาถึงสิทธิมนุษยชนดานสาธารณสุขของประชาชนในอนาคต  
อาทิ การพัฒนาการเขาถึงระบบประกันของประชาชนผูมีสิทธิในพ้ืนท่ีหางไกลและกลุมเปราะบาง การเรงสราง
ความเปนธรรมระหวางผูเอาประกันท้ังสามระบบของประเทศ ตลอดจนการสรางความพรอมทางสาธารณสุขและ
ทางการคลังของประเทศในการเปนสังคมผูสูงอายุ เปนตน 
 

สภาพปญหา 
1. การเขาไมถึงสิทธิการรักษาและหลักประกันสุขภาพของนักโทษ ผูยากไร ผูเรรอน และผูอยูใน

พ้ืนท่ีหางไกล ในทางนิตินัยแลวผูถือบัตรประชาชนทุกคนท่ีไมไดอยูภายใตสวัสดิการของขาราชการและ
รัฐวิสาหกิจ หรือระบบประกันสังคม ยอมเปนผูมีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาโดยทันที อยางไรก็ตาม 
ในความเปนจริงนั้น ประชาชนชาวไทยผูถือกําเนิดในประเทศไทย หรือมีบิดามารดาเปนคนไทยอีกจํานวนหนึ่ง
ยังคงไมมีบัตรประชาชน จึงไมสามารถเขาถึงสิทธิประโยชนตางๆ ท้ังดานสาธารณสุข การศึกษา และการเมือง 
การปกครองท่ีพึงมีได อันมีสาเหตุหลายประการ อาทิ การท่ีบุคคลไมสามารถแจงเกิดได การท่ีผูไมมีบัตร 
ไมสามารถพิสูจนสัญชาติตนเองได การท่ีผูไมมีบัตรไมตระหนักถึงสิทธิของตนท่ีเสียไป เนื่องจากไมเห็นประโยชน
ของการถือบัตรประชาชน หรือไมประสงคจะทําบัตร ตลอดจนการท่ีผูไมมีบัตรบางกลุมอาจไมอยูในสถานะ 
ท่ีเอ้ือตอการจัดทําบัตร เชน กลุมคนเรรอน ยากไร และกลุมนักโทษ เปนตน  
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2. ความไมเทาเทียมกันระหวางหลักประกันสุขภาพแตละระบบ ในปจจุบันแมกฎหมายจะไดระบุให
ประชาชนไทยทุกคนมีสิทธิไดรับสวัสดิการสุขภาพข้ันพ้ืนฐาน แตยังคงมีความเหลื่อมล้ําสูงระหวางสวัสดิการ 
แตละระบบ ท้ังในเรื่องสิทธิประโยชน (Benefit) ท่ีไดรับ และการสมทบเขากองทุน (Contribution) โดยระบบ
ประกันสังคมเปนระบบเดียวท่ีมีการบริหารจัดการทางการเงินการคลังท่ีแยกเปนการเฉพาะ และเบิกจายจาก
กองทุนประกันสังคมไมใชงบประมาณแผนดินดังเชนอีกสองระบบ จึงมีการกําหนดขอจํากัดคอนขางมาก  
เพ่ือสรางความยั่งยืนของกองทุน และสงผลใหสัดสวนสิทธิประโยชนท่ีไดรับเม่ือเทียบกับการสมทบเขากองทุนของ 
ผูเอาประกันในระบบประกันสังคมต่ํากวาผูอยูอีกสองระบบอยางมาก และกอใหเกิดความไมเสมอภาคระหวาง 
ผูเอาประกันในแตละระบบ นอกจากนี้ ประชาชนผูอยูอาศัยในพ้ืนท่ีหางไกล โดยเฉพาะอยางยิ่งในบางจังหวัด
ของภาคเหนือ และภาคใต ยังคงขาดการเขาถึงทรัพยากรทางดานสาธารณสุขในทางปฏิบัติ เนื่องจากแมมีสิทธิ 
ในระบบหลักประกันสุขภาพระบบใดระบบหนึ่ง แตคุณภาพของทรัพยากรทางดานสาธารณสุขในเขตพ้ืนท่ีท่ีอยูอาศัย
ยังคงไมเทาเทียมกับทรัพยากรในเขตเมืองขนาดใหญ และไมเพียงพอท่ีจะรักษาโรคท่ีซับซอน อีกท้ังการเขารับ 
การรักษาจากสถานบริการในเขตเมืองขนาดใหญยังมีคาใชจายในการเดินทาง และท่ีพักอาศัยชั่วคราวท่ีคอนขางสูง 
จึงทําใหไมสามารถเขารับการรักษาท่ีจําเปนไดในทางปฏิบัติ 

3. กลุมผูใชแรงงานท่ีเปนบุคคลตางดาวท่ีเขามาทํางานอยางถูกและไมถูกกฎหมายยังคงขาดโอกาส
ในการเขาถึงหลักประกันสุขภาพเทาท่ีควร โดยจากการระดมความเห็นของผูท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี พบวา ยังคง
มีโรงพยาบาลหลายแหงท่ีไมตองการขายบัตรประกันสุขภาพใหแรงงานตางดาว แมวาแรงงานตางดาวนั้นจะเขามา
ทํางานอยางถูกกฎหมาย เนื่องจากราคาของบัตรไมเพียงพอท่ีจะครอบคลุมตนทุนท่ีเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาล
แรงงานตางดาวท่ีไดซ้ือบัตร ท้ังนี้ แนวทางการปฏิบัติตอแรงงานตางดาวท่ีเขาเมืองอยางผิดกฎหมายเปนเรื่อง
ละเอียดออนในเชิงสิทธิมนุษยชน เนื่องจากในทางหนึ่งนั้นสิทธิมนุษยชนเปนสิทธิท่ีมนุษยทุกคนพึงมีพึงได  
มีมาแตกําเนิด และยอมไมสามารถถูกลิดรอนไปได ไมวาสถานะของคนผูนั้นจะเปนผูเขาเมืองอยางผิดกฎหมาย
หรือไมก็ตาม แตในอีกทางหนึ่งนั้น การใหสิทธิกับแรงงานตางดาวท่ีผิดกฎหมายเทาเทียมกับแรงงานตางดาว 
ท่ีถูกกฎหมายหรือพลเมืองของประเทศทุกเรื่องนั้น ก็ยอมไมเปนธรรมกับผูท่ีปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย อีกท้ังยัง
เปนการสงเสริมใหผูท่ีประสงคจะกระทําการใหถูกตองตามกฎหมายอยูแลวหันกลับมากระทําผิดกฎหมาย 

4. การขาดความม่ันคงทางดานการคลังในการรองรับบริการสาธารณสุข เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับ
การเปนสังคมผูสูงอายุ ประเทศไทยจัดไดวาเปนประเทศรายไดปานกลางประเทศแรกๆ ท่ีเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
จึงเปนประเด็นทาทายท่ีสําคัญของประเทศไทยท่ีตองเรงพัฒนาโครงสรางของประเทศ ท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม
ใหพรอมรับกับผลิตภาพท่ีต่ําลงของประเทศจากแรงงานท่ีสูงวัยข้ึน ควบคูไปกับการควบคุมรายจายดาน
สาธารณสุขของประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนใหสมดุลกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีลดต่ําลง  
 

ขอเสนอแนะ 
1. เรงประชาสัมพันธใหประชาชนทุกกลุมตระหนักถึงความสําคัญของการมีบัตรประชาชน และจัดหา

มาตรการเชิงรุกตางๆ ในการเขาสูและจัดทําบัตรประชาชนใหกับกลุมผูไมมีบัตรเปนการเฉพาะ เชน การเรง
จัดทําบัตรใหกับผูตองขังท่ีอยูในเรือนจํา เปนตน นอกจากนี้ การถือบัตรประชาชนหรือการรักษาบัตรประชาชนไว 
อาจเปนเรื่องยุงยากสําหรับกลุมคนบางกลุม เชน กลุมผูเรรอน รัฐจึงอาจพิจารณาการใชเทคโนโลยีข้ันสูงเพ่ือทดแทน
การมีบัตรใหกับประชาชนทุกกลุม อาทิ การใชการระบุตัวตนโดยใชลายนิ้วมือเพ่ือทดแทนการมีบัตร  

2. ปรับปรุงแนวทางการรวมจายและสิทธิประโยชนท่ีไดรับของระบบประกันสุขภาพท้ัง 3 ระบบ 
ใหครอบคลุมและเปนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางผูเอาประกันในระบบประกันสุขภาพถวนหนาและผูเอาประกัน
ในกองทุนประกันสังคมใหเกิดความเสมอภาคยิ่งข้ึน เชน การใหสิทธิประโยชนข้ันพ้ืนฐานในการเขารับบริการ
ทางสาธารณสุขของท้ังสองระบบมาจากเงินงบประมาณเชนเดียวกัน และการใหผูประกันท้ังสองระบบสามารถ
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จายเงินสมทบไดตามความสมัครใจ และกําหนดใหสิทธิประโยชนอ่ืนๆ นอกเหนือจากสิทธิข้ันพ้ืนฐานเปนไปตาม
การรวมสมทบของผูเอาประกันแตละคน เปนตน นอกจากนี้ควรพิจารณาสนับสนุนคาใชจายในการพบแพทย
เฉพาะทางแกกลุมผูมีรายไดนอยในเขตพ้ืนท่ีหางไกลท่ีจําเปนตองเดินทางเขารับบริการสาธารณสุขเฉพาะทาง 
ในเขตเมือง ตลอดจนการพิจารณาการปฏิรูปการจัดสรรงบประมาณของประเทศอยางจริงจัง โดยเรียงลําดับ
ความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณใหกับเรื่องท่ีจําเปนอยางเรงดวน เชน ดานสาธารณสุข 

3. พัฒนาแนวทางการดูแลแรงงานตางดาวอยางเปนระบบ โดยการศึกษาเปรียบเทียบประโยชนและ
ตนทุนท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาระบบประกันในรูปแบบตางๆ เชน การใหบริการสาธารณสุขแกแรงงานตางดาว 
เทาท่ีจําเปนโดยเบิกจายจากงบประมาณแผนดิน ตลอดจนการจัดตั้งกองทุนเปนการเฉพาะสําหรับกลุมแรงงานตางดาว
โดยจัดเก็บเงินสมทบโดยตรงจากกลุมแรงงานตางดาวเพ่ือไมใหเปนภาระของงบประมาณแผนดิน ท้ังนี้ ควรคํานึงถึง
ขอจํากัดของทรัพยากรของประเทศควบคูไปกับการดําเนินนโยบายท่ีสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล 

4. ปรับเปล่ียนแนวทางการจัดสรรงบประมาณของประเทศใหพรอมรับกับการเปนสังคมผูสูงอายุ  
โดยใหความสําคัญเรงดวนกับงบประมาณหรือโครงการท่ีมุงเพ่ิมผลิตภาพของแรงงานผูสูงอายุ สามารถขยาย
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับสูง ตลอดจนโครงการท่ีสามารถลดรายจายดานสาธารณสุขไดโดยไมกระทบกับ
สิทธิในการเขารับรักษาพยาบาล เชน การสาธารณสุขเชิงปองกันตางๆ เปนตน 

5. สรางกลไกเพ่ือใหประชาชนทุกกลุมสามารถรับรูสิทธิและชองทางการเขาถึงสิทธิของตนเอง 
รวมท้ังควรสนับสนุนการจัดใหมีลามชุมชนหรืออาสาสมัครลามภาษาท่ีผานการอบรม เพ่ือการสื่อสารทางดานบริการ
สาธารณสุขใหกับประชากรกลุมเฉพาะท่ีมีปญหาในการสื่อสาร อาทิ กลุมชาติพันธุ แรงงานตางดาว หรือผูท่ี 
ไมสามารถสื่อสารภาษาไทยได เปนตน  

 

กลุมผูเปราะบาง  
กลุมผูปวย ผูติดเชื้อ ผูพิการ ผูสูงอายุ แรงงานตางดาว คนเรรอน ผูไรรัฐ นักโทษ ผูยากไร กลุมชาติพันธุ  
 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม สํานกังานประกันสังคม สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
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2. แผนสิทธิมนุษยชนดานการศึกษา 
สิทธิในดานการศึกษาไดถูกบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวดท่ี 5 

หนาท่ีของรัฐ มาตรา 54 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเก่ียวกับหนาท่ีของรัฐท่ีตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับ
การศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 
ดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา และดําเนินการใหประชาชนไดรับ
การศึกษาตามความตองการในระบบตาง ๆ รวมท้ังสงเสริม ใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือกัน
ระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ นอกจากนี้รัฐยังตอง
ดําเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษาตามความถนัดของตน  

ท้ังนี้  จากการระดมความเห็นผู ท่ี เก่ียวของในการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4  
ในภูมิภาคตางๆ พบวา หลายฝายมีความกังวลในคุณภาพการศึกษาท่ีไดรับ กลาวคือ แมในทางปฏิบัติเด็กไทย
สวนใหญจะไดรับการศึกษาครบจํานวนปตามท่ีกําหนดไวในระบบการศึกษาภาคบังคับ แตคุณภาพของการศึกษา 
ท่ีไดรับยังคงไมเพียงพอท่ีจะเตรียมพรอมผูเขารับการศึกษาบางกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งผูท่ีมาจากครอบครัว 
ท่ีมีขอจํากัดทางเศรษฐกิจและสังคมใหเขาสูตลาดแรงงานอยางเหมาะสม อีกท้ัง กลุมผูยากไร ผูพิการ หรือ
ทุพพลภาพ ซ่ึงเปนกลุมเปราะบางท่ีรัฐใหความคุมครองเปนพิเศษ และไดบัญญัติสิทธิในดานการศึกษาไว 
เปนการเฉพาะเพ่ิมเติมจากสิทธิท่ีประชาชนท่ัวไปพึงไดรับ ยังคงประสบปญหาการถูกเลือกปฏิบัติในสถานศึกษา 
ในลักษณะตางๆ ท้ังในดานการขาดการเขาถึงอุปกรณในการศึกษาท่ีจําเปน ตลอดจนการถูกรังเกียจเดียดฉันท
ในสถานศึกษาเปนบางครั้ง นอกจากนี้ นักเรียนนักศึกษาหญิงท่ีประสบปญหาการตั้งครรภกอนวัยอันควร  
ยังอาจถูกเลือกปฏิบัติจากกลุมเพ่ือนหรือกลุมครูอาจารยเอง 
 

สภาพปญหา 
1. ความเหล่ือมลํ้าของโอกาสในการเขาถึงการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางเด็กจากครอบครัว 

ท่ี มีความแตกตางของฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม อันเปนผลมาจากการกระจายของทรัพยากร 
ทางการศึกษาท่ีไมเทาเทียมกันระหวางเขตเมืองและเขตชนบท อีกท้ังในบางครั้ง ผูปกครองท่ีมีฐานะยากจนยังอาจ 
ไมเห็นความสําคัญจากการศึกษา หรือไมประสงคจะใหเด็กเขาศึกษาเนื่องจากจะสงผลใหครอบครัวตองขาดรายได 
ท้ังนี้ ยังมักเกิดปญหาท่ีเด็กจากครอบครัวฐานะยากจน ไมสามารถจายคาเดินทางในการไปโรงเรียนได เนื่องจาก
มักอาศัยในพ้ืนท่ีหางไกลท่ีการคมนาคมลําบาก หรือขาดชองทางการคมนาคมสาธารณะตางๆ บุตรของผูปกครอง 
ท่ีเปนกลุมคนไรสัญชาติยังคงมีปญหาในการเขาถึงการศึกษาจากการท่ีสถานศึกษาบางแหงไมรับรองสถานะของ
เด็กไรสัญชาติ และยังมีการเลือกปฏิบัติของบุคลากรทางการศึกษาท่ีแตกตางกันระหวางกลุมนักเรียนจากครอบครัว
ท่ียากไรและครอบครัวท่ีมีฐานะดี เปนตน 

2. การขาดแนวทางการศึกษาในรูปแบบใหมท่ีมีคุณภาพ ท่ีเปลี่ยนวิธีการเรียนจากการเนนการทองจํา
ไปสูการเปดโลกทัศนของผูเรียนใหเด็กไดเขาถึงวิธีการคนหาความรูดวยตัวเอง ท้ังภายในและภายนอกหองเรียน 
และสรางใหเด็กรูจักคิด และตอยอดความรูดวยตนเอง ท้ังนี้ แมสิทธิในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
จะเปนสิ่งท่ีถูกกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ แตในทางปฏิบัติแลวตัวชี้วัดทางการศึกษาตางๆ มักเปนตัวชี้วัด 
ในเชิงปริมาณ เชน จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย อัตราการวางงานของผูสําเร็จการศึกษา ท่ีอาจไมไดสะทอน
คุณภาพของการศึกษาท่ีรัฐจัดสรรใหเทาท่ีควร  

3. การถูกเลือกปฏิบัติของคนบางกลุมในสถานศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง กลุมนักเรียนนักศึกษา 
ผูพิการท่ียังขาดอุปกรณท่ีจําเปนในการศึกษา หรือการท่ีสภาพของสถานศึกษาไมเอ้ือตอการศึกษาของผูพิการ 
ตลอดจนการถูกเลือกปฏิบัติของกลุมนักเรียนนักศึกษาท่ีติดเชื้อ เอชไอวี หรือกลุมนักเรียนนักศึกษาหญิง 
ท่ีตั้งครรภ ซ่ึงมักถูกบีบบังคับใหลาออก หรือกลุมนักเรียนท่ีมีอัตลักษณทางเพศสภาวะและการแสดงออก 
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ทางเพศสภาวะแตกตางจากเพศกําเนิด ซ่ึงมักถูกตีตรา กลั่นแกลง ประเด็นดังกลาวนี้เปนประเด็นทางดานสิทธิมนุษยชน
ท่ีสําคัญ โดยแมจะมีกฎหมายหามสถานศึกษาเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมกับคนในกลุมดังกลาวแลวก็ตาม  
แตก็ยังขาดการบังคับใชหรือเอาผิดผูท่ีละเมิดกฏดังกลาว  

4. การขาดแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของแรงงานแฝงท่ีอยูอาศัยในพ้ืนท่ี  
ท่ี ใชทรัพยากรทางดานการศึกษารวมกับคนในพ้ืนท่ี แตไมนับรวมอยู ในทะเบียนประชากรในพ้ืนท่ี  
จึงสงผลใหพ้ืนท่ีไมไดรับงบประมาณทางดานการศึกษาอยางเพียงพอ ท้ังนี้ แนวทางการปฏิบัติตอแรงงานตางดาวหรือ
บุตรของแรงงานตาวดาวท่ีเขาเมืองอยางผิดกฎหมายเปนเรื่องละเอียดออนในเชิงสิทธิมนุษยชน เนื่องจากในทางหนึ่งนั้น
สิทธิมนุษยชนเปนสิทธิท่ีมนุษยทุกคนพึงมีพึงได มีมาแตกําเนิด และไมสามารถถูกลิดรอนไปได ไมวาสถานะของ
คนผูนั้นจะเปนผูเขาเมืองอยางผิดกฎหมายหรือไมก็ตาม แตในอีกทางหนึ่งนั้น การใหสิทธิกับแรงงานตางดาว 
ท่ีผิดกฎหมายทุกเรื่องอยางเทาเทียมกันกับแรงงานตางดาวท่ีถูกกฎหมายหรือพลเมืองของประเทศนั้น ก็ยอมเปน
ความไมเปนธรรมกับผูท่ีปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย อีกท้ังยังเปนการสงเสริมใหผู ท่ีประสงคจะกระทําการ 
ใหถูกตองตามกฎหมายอยูแลวหันกลับมากระทําผิดกฎหมาย  

 

ขอเสนอแนะ 
1. เรงจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาใหเกิดความเทาเทียมกันย่ิงข้ึน โดยพิจารณาการใหเงิน

ชวยเหลือพิเศษแกครูในสถานศึกษาในท่ีพ้ืนท่ีหางไกลในระดับท่ีพอเพียงท่ีสามารถกระจายทรัพยากรทางการศึกษา
ไดอยางท่ัวถึง และเพ่ิมแรงจูงใจใหกับผูปกครองของนักเรียนจากครอบครัวท่ีมีฐานะยากจนในการสงบุตรหลานเขาเรียน 
อาทิ การจัดใหมีโครงการอาหารกลางวันฟรีท่ีมีคุณภาพตามหลักโภชนาการ และการจัดใหมีการฝกอาชีพควบคู 
ไปกับการศึกษาวิชาสามัญตางๆ เพ่ือแสดงใหเห็นวาสิ่งท่ีเรียนเปนประโยชน สามารถใชประกอบอาชีพไดจริง 

2. เรงเพ่ิมสัดสวนงบประมาณในการลงทุนของกระทรวงศึกษาใหสูงข้ึนและมุงเนนการศึกษาเชิงคุณภาพ
ท่ีครอบคลุมทุกมิติอยางรอบดาน และเปนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งการลงทุนในโครงการท่ีมุงพัฒนาศักยภาพ
ของผูเรียนโดยตรงและการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต การสงเสริม
การเรียนรูภายในครอบครัว และการใหการชวยเหลือกลุมนักเรียนนักศึกษาในเขตชนบทท่ีหางไกล ตลอดจน
กลุมนักเรียนนักศึกษาท่ีมีความเปราะบางเปนพิเศษ อาทิ กลุมผูมีรายไดนอย เด็กไรรัฐ ไรสัญชาติ เด็กท่ีมี
ปญหาสถานะ และผูพิการ เปนตน 

3. ปรับปรุงสภาพแวดลอมทางการศึกษาของสถานศึกษาใหเอ้ืออํานวยตอการเขาศึกษาของผูพิการ 
และบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษทางรางกายหรือทางการเรียนรู ท่ีมีความจําเปนตองไดรับความชวยเหลือ
เนื่องดวยการขาดความสามารถ (Disability) ท้ังในดานอุปกรณทางการศึกษาท่ีจําเปน และปจจัยแวดลอม 
ในสถานศึกษาตางๆ โดยควรศึกษาพิจารณาความเหมาะสมในดานการประหยัดตอขนาดควบคูไปดวยวา  
พ้ืนท่ีควรมีผูพิการอยูจํานวนเทาใดจึงจะเหมาะสมในการจัดใหมีอุปกรณอํานวยความสะดวกในดานใดบาง  
อีกท้ังยังควรพิจารณาจัดสรรเงินชวยเหลือในดานตาง ๆ เชน ทุนการศึกษา และคาใชจายเพ่ิมเติมสําหรับการ
เดินทาง และการครองชีพแกนักศึกษาผูพิการหรือบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษท่ีตองยายถ่ินฐานเพ่ือศึกษา 
ในสถานศึกษาท่ีมีอุปกรณการศึกษาสําหรับผูพิการหรือบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษเปนการเฉพาะอีกดวย 

4. เรงปลูกฝงและสรางความเขาใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนตั้งแตวัยเรียน เพ่ือลดปญหาเลือกปฏิบัติ
หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกลุมเด็กท่ีมีความเปราะบาง เชน กลุมนักเรียนท่ีมีฐานะยากจน ผูพิการ  
ผูติดเชื้อ กลุมนักเรียนท่ีมีอัตลักษณทางเพศสภาวะและการแสดงออกทางเพศสภาวะแตกตางจากเพศกําเนิด 
ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาหญิงท่ีต้ังครรภกอนวัยอันควร เปนตน นอกจากนี้ ยังควรบังคับใชมาตรการลงโทษ
บุคลากรในสถานศึกษาท่ีละเลยหรือเพิกเฉยใหมีการเลือกปฏิบัติดังกลาวอยางจริงจัง โดยอาจกําหนดให
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หนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการคุมครองสิทธิเปนหนวยงานรับปญหารองทุกขและดูแลเรียกรองคาชดเชย
ใหกับนักศึกษาท่ีถูกละเมิดสิทธิโดยตรง แทนการตอสูในทางคดีซ่ึงผูฟองรองมักตองแบกรับตนทุนสูง 

5. พัฒนาแนวทางการดูแลบุตรหลานของแรงงานตางดาวในดานการศึกษาอยางเปนระบบ โดยคํานึงถึง
ความสมดุลของการจัดสรรทรัพยากรท่ีเปนธรรมระหวางบุตรหลานของแรงงานไทยและแรงงานตางดาว  
และความสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน ซ่ึงแนวทางในการดูแลดังกลาวอาจแตกตางกันไปตามจํานวน 
และประเภทของแรงงานตางดาวในพ้ืนท่ี ตลอดจนความตองการของชุมชน ท้ังนี้ กระทรวงศึกษาอาจควรพิจารณา
ปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดสรรงบประมาณดานการศึกษาใหสอดคลองกับจํานวนเด็กในพ้ืนท่ีท้ังหมด ท้ังบุตรของ
แรงงานไทยและแรงงานตางดาว เพ่ือใหตอบสนองความตองการทรัพยากรทางการศึกษาท่ีแทจริงในพ้ืนท่ี รวมถึง
พิจารณาสนับสนุนการจัดระบบการศึกษาทางเลือกสําหรับเด็กประชากรกลุมเฉพาะหรือเด็กท่ีตกหลน 
จากระบบการศึกษาของรัฐในรูปแบบตางๆ  
 

กลุมผูเปราะบาง 
กลุมเด็กและเยาวชน ผูพิการ สตรี แรงงานตางดาว ผูติดเชื้อ คนเรรอน คนไรรัฐ กลุมชาติพันธุ ผูยากไร 
กลุมความหลากหลายทางเพศ 
 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
กระทรวงแรงงาน สํานักงานประกันสังคม  
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3. แผนสิทธิมนุษยชนดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ไดกลาวรับรองสิทธิในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ไวในมาตรา 43 วรรค 2 วา บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาต ิ
สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ อยางไรก็ตาม 
การพัฒนาของประเทศทางอุตสาหกรรมแบบกาวกระโดดในอดีต และการใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือการพัฒนาท่ีชวยให
มนุษยสามารถใชประโยชนจากธรรมชาติไดมากข้ึน กลับเริ่มสงผลเสียตอมนุษยเองในดานตาง ๆ ท้ังผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเริ่มเสื่อมโทรม ความไมปลอดภัยจากภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนบอยครั้งและมีความรุนแรงกวาในอดีต 
ตลอดจนผลเสียในเชงิสขุภาพ ท้ังทางตรงจากการใชเทคโนโลยี เชน ยาปราบศัตรูพืชนการทําการเกษตรกรรมแบบใหม 
และทางออมจากคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในดานตาง ๆ เชน ดิน น้ํา อากาศ ท่ีลดลง จึงเปนประเด็นทาทาย 
ท่ีรัฐซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีดูแลระดับการพัฒนาของประเทศใหเหมาะสมจะตองสรางความสมดุลระหวางการใช
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับและแนวทางท่ีเหมาะสมเพ่ือขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของประเทศ ควบคูกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือประโยชนสูงสุดของประเทศอยางยั่งยืนในทุกมิติ 

 

สภาพปญหา 
1. การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาในอดีตท่ีผานมาแมจะสงผลใหระดับรายไดเฉลี่ย 

ตอประชากรเพ่ิมข้ึน และจํานวนผูอยูใตเสนความยากจนลดลงอยางตอเนื่อง แตมักสงผลกระทบเชิงลบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติเปนอยางมาก อาทิ การตัดไมทําลายปาเพ่ือประโยชนในเชิงพาณิชยท่ีกอใหเกิดการขาด 
ความสมดุลของระบบนิเวศนและสงผลใหเกิดปญหาท้ังเรื่องน้ํา ดิน และอากาศ ตลอดจนการเรงการทํา
เกษตรกรรมโดยใชสารเคมีท้ังปุยเคมีและยาปราบศัตรูพืช ตลอดจนปญหาการทําลายสิ่งแวดลอมจากโครงการ
ขนาดใหญของรัฐ ซ่ึงอาจไมไดผานกระบวนการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง ปญหาเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติดังกลาวนี้จัดเปนปญหาในเชิงสิทธิมนุษยชน เนื่องจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนนั้นไมไดเกิดข้ึน 
แตเพียงกับผูประกอบการเทานั้น หากยังสงผลตอบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีมีสิทธิในการบํารุงรักษาและใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติตามท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ  

2. ผลกระทบจากเกษตรกรรมพันธสัญญา เกษตรกรรมพันธสัญญา (Contract Farming) เปนนวัตกรรมทาง
เกษตรกรรมใหมท่ีแพรหลายเปนอยางมากในปจจุบัน อยางไรก็ตาม บอยครั้งเกษตรกรผูทําสัญญาอาจไมทราบ
ผลกระทบในเชิงลบท่ีมักแฝงอยูจากสัญญาดังกลาว อาทิ การทําเกษตรกรรมเพ่ือนําผลิตผลสงผูรับซ้ือ 
จากตางชาติโดยใชปุยเคมีท่ีทําลายคุณภาพของดินเปนระยะเวลานาน นับเปนปญหาสิทธิมนุษยชนในรูปแบบหนึ่ง 
ท่ีคลายคลึงกับปญหาการละเมิดสิทธิของผูบริโภค โดยแมจะเปนการทําสัญญาโดยใจสมัครท้ังสองฝาย แตก็อาจนับไดวา
เปนสัญญาท่ีตั้งอยูบนความไมเทาเทียมของขอมูลของท้ังฝาย ซ่ึงไมเปนธรรมและเปนการละเมิดสิทธิของ
เกษตรกรชาวไทย 

3. ปญหาการถูกละเมิดของประชาชนโดยสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ  
จัดเปนปญหาการละเมิดสิทธิจากการท่ีโรงงานอุตสาหกรรมปลอยควันเสีย น้ําเสีย หรือกากของเสียตางๆ  
จากการผลิต โดยไม ได คํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับประชาชนในพ้ืนท่ีโดยรอบ อีกท้ังยังมักหลบเลี่ยง 
ท่ีจะจายคาชดเชยท่ีเหมาะสมใหกับประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ นอกจากนี้ ยังเกิดปญหาการท่ีหนวยงานของรัฐ
ออกใบอนุญาตให กับผูประกอบการในอุตสาหกรรมบางแห ง โดยไม ได คํานึ งถึงผลกระทบท่ี เกิดข้ึน 
ตอสภาพแวดลอมและประชาชนในพ้ืนท่ีอยางเพียงพอ ผูไดรับผลกระทบหลายรายซ่ึงเปนประชาชนรายยอยท่ีขาด
กําลังหรือความรูทางสิทธิและกฎหมายจึงมักยอมรับสภาพผลกระทบดังกลาว โดยมิไดฟองรองเรียกคาชดเชย
จากผูกระทําผิด 
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4. กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษปาไมตางๆ ยังคงไมสอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชน 
ท่ีไดดําเนินมาเปนระยะเวลายาวนานกอนมีการประกาศใชกฎหมาย โดยแมกฎหมายหลายฉบับ 
จะมีเนื้อหาเปนการละเมิดสิทธิประชาชนท่ีอาศัยอยูแตกอน แตประชาชนซ่ึงในความเปนจริงเปนผูเสียหาย 
กลับตกเปนผูกระทําความผิด ประเด็นดังกลาวเปนประเด็นทางสิทธิมนุษยชนท่ีซับซอน เนื่องจากในทางหนึ่งนั้น 
รัฐซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีดูแลสวัสดิการโดยรวมท้ังหมดของประเทศเพ่ือใหการพัฒนาในทุกมิติเปนไปอยางยั่งยืนท่ีสุด 
ควรมีมาตรการอนุรักษทรัพยากรตามสมควรเพ่ือประโยชนของสังคมโดยรวม แตในอีกทางหนึ่งนั้นแนวทาง 
หรือมาตรการการอนุรักษทรัพยากรในบางรูปแบบก็อาจไปละเมิดสิทธิมนุษยชนในบางมิติ เชน สิทธิในการมีท่ีอยูอาศัย
ของผูอยูอาศัยแตเดิมได  

 

ขอเสนอแนะ 
1. เนนการพัฒนาท่ีสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ท่ีสรางความสมดุลระหวางการใช

ทรัพยากรธรรมชาติในระดับและแนวทางท่ีเหมาะสมเพ่ือขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของประเทศ ควบคูกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือประโยชนสูงสุดของประเทศอยางยั่งยืน และสงเสริมใหมีการพิจารณาปรับใชตัวชี้วัด
ของการพัฒนาในมิติตาง ๆ ตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals) ในการวัดผล 
การดําเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชน 

2. สรางความตระหนักและประชาสัมพันธใหเกษตรกรเขาใจถึงผลดีและผลเสียของเกษตรพันธสัญญา 
ท้ังนี้ ในปจจุบันไดมีพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 ซ่ึงไดจัดตั้งคณะกรรมการ
ท่ีมีอํานาจและหนาท่ีในการดูแลเรื่องดังกลาวเปนการเฉพาะอยูแลว จึงควรเรงการประชาสัมพันธใหเกษตรกร 
ท่ีประสงคจะทําเกษตรพันธสัญญาไดเขาถึงทรัพยากรและขอมูลท่ีจําเปน เพ่ือใหสามารถตัดสินใจไดบนพ้ืนฐาน
ของขอมูลท่ีสมบูรณและสมมาตรระหวางคูสัญญา ตลอดจนไดรับความชวยเหลือทางดานกฎหมายท่ีจําเปน  
และไมถูกเอาเปรียบจากคูสัญญา ซ่ึงมักเปนบริษัทขามชาติท่ีมีทรัพยากรและอํานาจตอรองสูงกวา  

3. เรงบังคับใชกฎหมายทางส่ิงแวดลอมท่ีเก่ียวของกับผูกระทําความผิดและกฎหมายท่ีเอาผิด
หนวยงานของรัฐท่ีละเลยการควบคุมหรือแกไขปญหาส่ิงแวดลอม และปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมใหเกิด
ความรวดเร็วย่ิงข้ึน เพ่ือใหเจาของสถานประกอบการและอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีตางๆ ท่ีปลอยของเสียจากการผลิต
ท่ีสงผลกระทบเชิงลบกับประชาชนในเขตพ้ืนท่ีโดยรอบโรงงาน ไดตระหนักรูวาหากกระทําความผิดจะถูกลงโทษ
อยางรวดเร็วและรุนแรง นอกจากนี้ยังควรเรงสนับสนุนใหมีการจัดตั้งหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ี 
ตอสูคดีท่ีเก่ียวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนท้ังคดีแพงและคดีอาญาเปนการเฉพาะ โดยท่ีผูท่ีไดรับผลกระทบ 
ไมตองออกทุนทรัพยในการฟองรองเอง เนื่องจากในทางปฏิบัติแลวผูเสียหายท่ีเปนผูมีรายไดนอยมักไมมีทรัพยากร 
ท่ีเพียงพอในการฟองรองเรียกคาชดเชยเอาจากผูกระทําความผิดดวยตนเอง 

4. ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษปาไม ใหสอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยเนนการหารือรวมระหวางทุกกลุมท่ีเก่ียวของท่ีไมจํากัดอยูแตเพียงนักกฎหมายเทานั้น 
หากยังควรใหมีตัวแทนและผูเชี่ยวชาญจากหลายฝายอ่ืนๆ อาทิ ดานรัฐศาสตร เศรษฐศาสตร นิเวศวิทยาและ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนตัวแทนชาวบานเขารวมหารือ เพ่ือปรับปรุงกฎหมายใหเปนท่ียอมรับของทุกฝาย นอกจากนี้ 
ยังควรมีมาตรการท่ีสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนท่ีชวยบรรเทาผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดข้ึนกับประชาชน 
ผูดํารงชีวิตในพ้ืนท่ีมาอยางยาวนานกอนการประกาศใชกฎหมาย 
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กลุมผูเปราะบาง 
กลุมเกษตรกร ผูอาศัยในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม ผูบริโภค กลุมชาติพันธุ คนเรรอน คนไรรัฐ ผูยากไร 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงมหาดไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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4. แผนสิทธิมนุษยชนดานท่ีอยูอาศัย 
 แมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 จะไมไดกําหนดเปนการชัดแจงถึงสิทธิของพลเมือง
ในการมีท่ีอยูอาศัย แตก็ไดมีการแสดงเจตนารมณดังกลาวไวในกฎหมายรองลงไป อาทิ พระราชบัญญัติการเคหะ
แหงชาติ พ.ศ. 2537 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ซ่ึงระบุวัตถุประสงคไววา เพ่ือจัดใหมีเคหะ
เพ่ือใหประชาชนไดมีท่ีอยูอาศัย พรอมท้ังจัดใหมีร ะบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งอํานวยความสะดวกแกผูอยูอาศัย 
นอกจากนี้ ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 37 ยังไดมีการกลาวถึงการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยไวเปนการเฉพาะวา ใหกระทําเพียงเทาท่ีจําเปน ตองใชเพ่ือการอันเปนสาธารณูปโภค การปองกันประเทศ 
หรือการไดมาซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะอยางอ่ืน และตองชดใชคาทดแทนท่ีเปนธรรม
ภายในเวลาอันควรแกเจาของ ท้ังนี้ ประเด็นทาทายเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนในดานท่ีอยูอาศัยท่ีสําคัญในชวงแผน
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 ประกอบดวย การใหเงินชดเชยอยางเหมาะสมและเปนธรรมแกเจาของท่ีดิน 
ท่ีถูกเวนคืนเปนจํานวนมากจากการลงทุนโครงการเครือขายคมนาคมขนาดใหญของรัฐบาลหลายโครงการ  
ท้ังการกอสรางรถไฟฟาและรถไฟความเร็วสูง การออกแบบโครงสรางภาษีมรดกและภาษีท่ีดินท่ีเปนธรรมและ
ไมเกิดผลกระทบกับผูมีรายไดนอย ตลอดจนประเด็นเรื่องสิทธิในท่ีดินทํากินและท่ีอยูอาศัยของกลุมชาติพันธุ 
 

สภาพปญหา 
1. การชดเชยเยียวยาของภาครัฐแกผูท่ีจะถูกเวนคืนท่ีดินไมเพียงพอ ปญหาการเวนคืนท่ีดินเปนปญหาสําคัญ

ท่ีคาดวาจะรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตกรุงเทพมหานครและในเขตภาคตะวันออก ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีถูก
กําหนดใหมีการพัฒนาโครงขายการขนสงมวลชนจํานวนมาก โดยปญหาสําคัญท่ีมักเกิดข้ึน คือ การไมไดรับเงินชดเชย 
ท่ีเพียงพอกับมูลคาท่ีดิน และการขาดการประชาสัมพันธท่ีท่ัวถึงใหกับประชาชนทุกคนท่ีจะไดรับผลกระทบทราบ 
โดยในทางกฎหมายแลว แมรัฐจะถือสิทธิเหนือเอกชนในการท่ีจะเวนคืนท่ีดินเพ่ือใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณะได 
แตผูเปนเจาของท่ีดินก็ยอมมีสิทธิท่ีจะไดรับเงินชดเชยท่ีเหมาะสมตามท่ีไดรองรับไวในรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตามอัตรา
การจายเงินชดเชยจากการเวนคืนท่ีดินท่ีเปนอยูในปจจุบันมักอยูในระดับท่ีต่ํากวาทองตลาดมาก การใหเงินชดเชยท่ีไม
เพียงพอจากการเวนคืนท่ีดิน จึงนับเปนปญหาสําคัญประการหนึ่งในเชิงสิทธิมนุษยชนท่ีรัฐอาจเปนผูละเมิดสิทธิเสียเอง 

2. ประเด็นเรื่องสิทธิในท่ีดินทํากินและท่ีอยูอาศัยของกลุมชาติพันธุ ปญหาเรื่องสิทธิในท่ีดินยังคงเปนปญหา
ท่ีสําคัญในเขตภูมิภาค โดยหลายแหงมีการเขาอยูอาศัยและจับจองท่ีดินทํากินของประชาชนมาอยางยาวนาน 
ท้ังโดยประชาชนท่ีสามารถพิสูจนสัญชาติไดวาเปนคนไทยและประชาชนท่ียังขาดหลักฐานในการพิสูจนสัญชาติ
วาเปนคนไทย ซ่ึงบอยครั้งการจับจองท่ีดินดังกลาวเปนการจับจองโดยพฤตินัยท่ีมีมากอนกฎหมายท่ีดิน 
หลายฉบับ ตอมาเม่ือมีกฎหมายจึงสงผลใหประชาชนผูอยูอาศัยในพ้ืนท่ีแตเดิมตกเปนผูบุกรุกท่ีดินซ่ึงเปนทรัพยสิน
ของรัฐและถูกบังคับใหยายออกโดยไมไดเงินชดเชย หรือหากไมยายออกก็จะมีความผิดทางอาญา 

3. ผลกระทบจากภาษีท่ีดิน ในปจจุบันได เริ่มมีแนวคิดท่ีจะปฏิรูปภาษีมรดกและภาษี ท่ีดินให มี
ความกาวหนา (Progressive) มากยิ่งข้ึน เพ่ือประโยชนท้ังในเชิงการคลังใหรัฐมีรายไดมากข้ึน และเพ่ือการกระจาย
ทรัพยากรในการประกอบอาชีพและรายไดใหเทาเทียมกันยิ่งข้ึน อยางไรก็ตามการจัดเก็บภาษีมรดกและท่ีดิน 
ในอัตรากาวหนาท่ีเพ่ิมข้ึนตามมูลคาของทรัพยสินหรือขนาดท่ีดินอาจสงผลกระทบท่ีไมเปนธรรมกับครัวเรือน 
ท่ีมีทรัพยสินอยูในรูปของท่ีดินจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมท่ีแมมีฐานะยากจน
แตอาจถือครองท่ีดินเปนจํานวนมากซ่ึงเปนมรดกตกทอดของครอบครัว โครงสรางภาษีดังกลาวจึงอาจกอภาระ
แกเกษตรกรหรือผูมีรายไดนอยแตมีสินทรัพยในรูปของท่ีดินบางกลุมอยางไมเปนธรรม 

4. ดอกเบ้ียสําหรับการกูยืมเพ่ือท่ีอยูอาศัยอยูในระดับสูงมาก ไมสอดคลองกับคาครองชีพของคนสวนใหญ 
โดยจากการวิจัยเรื่องอัตราดอกเบี้ยเพ่ือท่ีอยูอาศัยของประเทศไทยเปรียบเทียบกับบางกลุมประเทศ 
ในทวีปยุโรป พบวา ประเทศไทยมีอัตราดอกเบี้ยสําหรับการกูยืมท่ีอยูอาศัยสูงกวาบางประเทศ เชน เยอรมนี 
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หรือสวีเดน นับสิบเทา สงผลใหผูกูตองผอนจายชําระเงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัยเปนระยะเวลานานหลายสิบป  
และตองชําระดอกเบี้ยเปนสัดสวนท่ีสูงกวาเงินตนท่ีกูยืม ท้ังนี้ แมในอดีตรัฐจะไดผลักดันโครงการกอสรางท่ีอยูอาศัย
สําหรับผูมีรายไดนอยเปนจํานวนมาก แตยังคงขาดการพิจารณานโยบายทางเศรษฐศาสตรในเรื่องการควบคุม
ดอกเบี้ยเพ่ือท่ีอยูอาศัยเทาท่ีควร  

 

ขอเสนอแนะ 
1. ปรับปรุงราคาท่ีดินท่ีประเมินโดยหนวยงานของรัฐใหเปนปจจุบันและสะทอนราคาท่ีแทจริงในตลาด 

เพ่ือชวยใหการชดเชยเงินเยียวยาแกผูท่ีตองถูกเวนคืนท่ีดินเปนไปอยางยุติธรรม ท้ังนี้ ควรปรับเปลี่ยนแนวคิด 
ในการชดเชยเงินเยียวยาของรัฐจากการมุงจายเงินเยียวยาการเวนคืนท่ีดินใหนอยท่ีสุดเทาท่ีเปนไปได เพ่ือการประหยัด
งบประมาณของรัฐ ไปสูการจายเงินเยียวยาท่ีสรางความสมดุลระหวางการรักษาประโยชนของรัฐในการประหยัด
งบประมาณ และการรักษาสิทธิของผูไดรับความเสียหายท่ีควรไดรับเงินเยียวยาอยางยุติธรรมและสอดคลองกับ
ราคาท่ีแทจริงในตลาด 

2. ระบุแนวทางท่ีชัดเจนและเปนมาตรฐานในการแกปญหาการบุกรุกท่ีดิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
มาตรการเยียวยาตางๆ ใหกับประชาชนผูจับจองท่ีดินมาเปนระยะเวลานานท่ีตองตกเปนผูบุกรุกท่ีดินภายหลัง
การมีกฎหมายท่ีดินบังคับใช อาทิ การใหเงินเยียวยาท่ีเหมาะสมหรือการจัดหาท่ีอยูอาศัยแหงใหมแกผูท่ีถือครองท่ีดิน
ดังกลาวมาเปนระยะเวลานานกอนการประกาศใชกฎหมาย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎหมายบางขอใหสอดคลอง
กับวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชน 

3. จัดหามาตรการบรรเทาผลกระทบเชิงลบท่ีไมเปนธรรมจากภาษีท่ีดิน โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบ 
ท่ีเกิดข้ึนกับวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางท่ีตั้งอยูในเขตเมืองซ่ึงตองแบกรับภาษีท่ีดินเปนจํานวนมาก 
เนื่องจากท่ีดินท่ีถือครองมีราคาประเมินสูง โดยอาจควรพิจารณาหลักเกณฑในการเก็บหรือยกเวนการเก็บภาษี
ท่ีกวางขวางมากข้ึนนอกเหนือจากการพิจารณามูลคาของทรัพยสินเปนหลักเทานั้น อาทิ สภาพการใชประโยชน
ของท่ีดิน ระยะเวลาการครอบครองท่ีดิน ตลอดจนรายไดของผูถือครองท่ีดิน เปนตน 

4. พิจารณานโยบายเกี่ยวกับดอกเบ้ียสําหรับการกูยืมเพ่ือท่ีอยูอาศัยท่ีเปนธรรม โดยควบคุมดอกเบี้ย
ใหอยู ในระดับ ท่ีสอดคลองกับการดํ ารงชีวิตคนสวนใหญ ในประเทศเพ่ือชวยเพ่ิมโอกาสในการให 
ผูมีรายไดนอยและปานกลางสามารถมีบานท่ีเหมาะสมกับฐานะเปนของตนเองไดในระยะเวลาท่ีสมควร นอกจากนี้ 
นโยบายการควบคุมอัตราดอกเบี้ยกูยืมเพ่ือท่ีอยูอาศัยยังเปนมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากชวยใหผูซ้ือ
สามารถเลือกซ้ือท่ีอยูอาศัยท้ังประเภทเขตพ้ืนท่ีและลักษณะอ่ืนๆ ท่ีตองตรงกับความตองการของตนไดมากกวา
โครงการจัดสรางท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยท่ีเคยดําเนินงานมาในอดีต 

 

กลุมผูเปราะบาง 
กลุมชาติพันธุ กลุมเกษตรกร ผูมีรายไดนอย 
 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความม่ันคงของมนุษย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลัง การเคหะแหงชาติ ธนาคารแหงประเทศไทย 
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5. แผนสิทธิมนุษยชนดานการขนสง 
 สิทธิมนุษยชนดานการขนสงเปนมิติของสิทธิมนุษยชนท่ีไดเริ่มมีการกลาวถึงอยางชัดเจนในแผน 
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 3 ซ่ึงตอมาทางกระทรวงคมนาคมซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีหลัก 
ในดานการขนสงไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการดานสิทธิมนุษยชนประจําป ท่ีมุงเตรียมความพรอมในการจัดเตรียม
สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับการใหบริการและสรางความเสมอภาคของประชาชนทุกกลุมในการใชบริการ
โครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของรัฐ โดยมีเนื้อหาของแผนปฏิบัติการท่ีประกอบดวย 4 มิติ คือ  
มิติปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน มิติคุมครองผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน มิติพัฒนากฎหมาย กลไกทางกฎหมาย 
รวมท้ังการบังคับใชเพ่ือสงเสริมคุมครองสิทธิมนุษยชน และมิติพัฒนาองคกรเครือขายทุกภาคสวนใหมีศักยภาพ 
ในการสงเสริม คุมครองสิทธิมนุษยชน ท้ังนี้ จากการระดมความเห็นของผูมีสวนเก่ียวของในทุกภาคสวน 
ในกระบวนการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 มีประเด็นสําคัญในเชิงสิทธิมนุษยชนดานการขนสง 
ท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนําไปพิจารณาได คือ การจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานีขนสงท่ีเอ้ือตอ
คนพิการและผูสูงอายุท่ีสามารถใชไดจริง การควบคุมราคาคาโดยสารการคมนาคมสาธารณะบางประเภท  
เชน รถไฟฟา ใหสอดคลองกับคาครองชีพ ตลอดจนการแกปญหาอุบัติเหตุ ท้ังในและนอกชวงเทศกาล 

 

สภาพปญหา 
1. ส่ิงอํานวยความสะดวกในสถานีขนสงหลายแหงยังคงไมเอ้ือตอคนพิการและผูสูงอายุเทาท่ีควร 

หรือบางแหงไดจัดให มีสิ่งอํานวยความสะดวกไวแตไมสามารถใชไดจริง ท้ังนี้อาจเปนผลจากการท่ีตัวชี้วัด 
ท่ีบงบอกระดับการพัฒนาทางดานสิทธิบางตัวอาจยังคงเปนตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ เชน จํานวนหองน้ําหรือท่ีจอดรถ
สําหรับผูพิการไมใชตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพ เชน การท่ีผูพิการสามารถเขาใชในหองน้ําท่ีไดจัดไวสําหรับผูพิการ
หรือท่ีจอดรถสําหรับผูพิการไดอยางแทจริง  

2. การถายโอนอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการขนสง จากกระทรวงคมนาคมไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ซ่ึงกอใหเกิดปญหาการขาดเอกภาพของแตละพ้ืนท่ีในการบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเอ้ืออํานวยความสะดวก
ใหผูพิการและผูสูงอายุ 

3. ราคาคาโดยสารการขนสงสาธารณะบางประเภท เชน รถไฟฟาอยูในระดับสูงไมสอดคลองกับคาครองชีพ 
จากการสํารวจพบวา ราคาคาโดยสารการขนสงสาธารณะบางประเภท เชน รถไฟฟา ในเขตกรุงเทพมหานครอยูใน
ระดับท่ีสูงมากเม่ือเทียบกับคาครองชีพ โดยเหตุผลประการหนึ่งอาจเปนเพราะรัฐไดใหสัมปทานแกบริษัทเอกชน
ในการลงทุนในโครงการดังกลาวโดยไมมีการควบคุมราคาใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมในภายหลัง ซ่ึงสงผลใหผูมีรายไดนอย
ท่ีจําเปนตองพ่ึงพาการขนสงดังกลาวตองเสียคาใชจายในการเดินทางในสัดสวนท่ีสูงมากเม่ือเทียบกับรายได 
นอกจากนี้ การบริการระบบขนสงสาธารณะหลายประเภท อาทิ รถไฟฟา และรถประจําทาง ยังมักประสบปญหา
ความแออัดของผูโดยสาร หรือปญหารถเสียบอยครั้ง ซ่ึงสงผลกระทบตอการเดนิทางของผูโดยสารเปนจาํนวนมาก 

4. ประชาชนยังขาดความปลอดภัยจากการเดินทาง ดังจะเห็นไดจากสถิติจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ของประเทศไทยท่ีสูงเปนอันดับตน ๆ ของโลก ปญหาอุบัติเหตุเปนปญหาสําคัญในเชิงสิทธิมนุษยชน  
เนื่องจากเปนการทําใหประชาชนขาดสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีจะไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน อีกท้ังยังทํา
ใหประเทศเสียทรัพยากรท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ  
 

ขอเสนอแนะ 
1. พิจารณาการเพ่ิมตัวช้ีวัดในเชิงคุณภาพ หรือตัวชี้วัดท่ีสะทอนคุณภาพของสิ่งอํานวยความสะดวก

แกผูพิการหรือผูสูงอายุในการใชบริการคมนาคมขนสงเขาไปในการประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
นอกจากนี้ ยังอาจพิจารณาการใชมาตรการทางกฎหมายตาง ๆ อาทิ การใชโทษปรับในอัตราสูงและมาตรการตรวจสอบ



 แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 2566) 
 

หนา | 142 
 

ดูแลและลงโทษอยางจริงจังกับผูท่ีฝาฝนใชสาธารณูปโภคตาง ๆ ท่ีไดจัดไวกับคนเฉพาะกลุมเปนการเฉพาะ 
ตลอดจนเพ่ิมศูนยรับการรองเรียนหากมีการพบปญหาดังกลาวและประชาสัมพันธใหผูท่ีเก่ียวของไดทราบ 

2. บูรณาการกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการขนสง โดยเฉพาะอยางยิ่งการบูรณาการกฎกระทรวงและ
ระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของระหวางหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีหลัก คือ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย 
และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยใหมีทิศทางท่ีสอดคลองกัน  

3. ควบคุมราคาคาโดยสารการคมนาคมสาธารณะใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับคาครองชีพ
และรายไดของผูมีรายไดนอย โดยอาจพิจารณามาตรการทางเศรษฐศาสตรตาง ๆ ท่ีชวยควบคุมราคา อาทิ การใหเงิน
อุดหนุนแกประชาชนเฉพาะกลุม หรือการเจรจาเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในสัญญาระหวางรัฐและบริษัทเอกชน 
ผูไดสัมปทาน โดยมุงประโยชนของสังคมเปนเปาหมายสูงสุด อีกท้ังใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลการบริการขนสง
สาธารณะจัดสรรบริการขนสงใหเพียงพอกับความตองการของผูโดยสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเวลาเรงดวน 

4. เรงหาแนวทางแกไขปญหาอุบัติเหตุจากการขนสงอยางมีประสิทธิผล โดยประสานความรวมมือและ
ทรัพยากรจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงยุติธรรม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ และภาคเอกชนตาง ๆ เปนตน เพ่ือเรงหาแนวทาง
และมาตรการท่ีประสิทธิผลในการแกปญหาอุบัติเหตุจากการขนสงไดจริง ท้ังในและนอกชวงเทศกาล 
นอกจากนี้ ยังควรใหความสําคัญกับความปลอดภัยของผูโดยสารสัญจรบนทางเทาตาง ๆ ดวย 

5. เรงบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดตอผูประกอบการรถยนตสาธารณะ เพ่ือแกไขปญหาอุบัติเหตุ
จากการขนสง ควรใหความสําคัญกับการใหบริการดานการขนสงอยางจริงจัง เชน สภาพรถ พนักงานขับรถ 
จํานวนชั่วโมงในการทํางานของพนักงานขับรถตองกําหนดมาตรการควบคุมและควรบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง 
รวมท้ังควรสรางจิตสํานึกดานความปลอดภัยอยางจริงจังและยั่งยืน เนื่องจากประชาชนยังขาดความปลอดภัย
ในการเดินทาง เชน การเสียชีวิต การบาดเจ็บ พิการ เปนตน โดยเฉพาะในชวงเทศกาลตาง ๆ ควรตระหนักและรวมกัน
สรางปรากฏการณใหม เปนการคุมครองประชาชนและปองกันมิใหประเทศไทยตองอยูในลําดับตน ๆ ของโลกในเรื่องนี ้ 
 

กลุมผูเปราะบาง 
กลุมผูพิการ ผูสูงอายุ ผูมีรายไดนอย คนเรรอน คนไรรัฐ กลุมชาติพันธุ  
 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงการคลัง 
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6. แผนสิทธิมนุษยชนดานเศรษฐกิจและธุรกิจ 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตั้งแตป พ.ศ. 2540 ตางมีเนื้อหาท่ีเก่ียวพันกับประเด็นสิทธิมนุษยชน
ในทางเศรษฐกิจและธุรกิจเปนจํานวนมาก ท้ังในดานการถือครองปจจัยการผลิตและนโยบายของรัฐท่ีตองจัดสรร
สวัสดิการใหกับผูยากไรตามสมควรและจัดใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 ซ่ึงระบุไวถึงสิทธิมนุษยชนในดานเศรษฐกิจไดเปนการเฉพาะ ในสวนท่ี 5 เรื่องสิทธิในการถือครองทรัพยสิน 
ไดกลาวถึงสิทธิมนุษยชนในมิติท่ีเก่ียวของกับท่ีอยูอาศัยและอสังหาริมทรัพย และในสวนท่ี 6 ไดกลาวไวถึงสิทธิ
และเสรีภาพในการประกอบอาชีพวาบุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรม ตลอดจนสิทธิของบุคคลในการไดรับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทํางาน 
รวมท้ังหลักประกันในการดํารงชีพท้ังในระหวางการทํางานและเม่ือพนภาวะการทํางานตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
นอกจากเนื้อหาดังท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญแลว มิติของสิทธิมนุษยชนในดานเศรษฐกิจและธุรกิจยังปรากฏอยู 
ในกฎหมายอ่ืน ๆ อีกเปนจํานวนมาก อาทิ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานและพระราชบัญญัติประกันสังคม 
ซ่ึงควบคุมระดับคาแรงข้ันต่ําและประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีแรงงานพึงไดรับจากนายจางใหเปนไปอยางเหมาะสม 
ตลอดจนพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคท่ีไดกําหนดสิทธิของผูบริโภคในดานตาง ๆ ท้ังสิทธิในการไดรับขอมูล
และขาวสารท่ีถูกตองเก่ียวกับสินคาและบริการ สิทธิในการเลือกหาสินคาหรือบริการ สิทธิในการไดรับความปลอดภัย
จากสินคาและบริการ ตลอดจนสิทธิในการไดรับความเปนธรรมจากการทําสัญญา 

ท้ังนี้ ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมซ่ึงภาคธุรกิจมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนสังคมในทุกดาน 
การดําเนินงานของภาคธุรกิจจึงยอมมีความเก่ียวของสัมพันธกับประเด็นทางสิทธิมนุษยชนในหลายมิต ิ
องคการสหประชาชาติซ่ึงไดตระหนักถึงบทบาทท่ีสําคัญท้ังของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ในการรักษา
คุมครองสิทธิมนุษยชนในมิติดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับองคกรธุรกิจ จึงไดเสนอหลักการปฏิบัติเก่ียวกับ 
การดําเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ท่ีเนนบทบาทของภาครัฐในการกําหนดนโยบายและมาตรการปองกัน
ปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน บทบาทของภาคธุรกิจในการสรางตระหนักและความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ
ตอการการเคารพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนบทบาทของภาคสวนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในการเยียวยาตอผูท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนผานกลไกกระบวนการยุติธรรมและกลไกอ่ืนในทุกชองทางท่ีภาครัฐ 
และธุรกิจหรือฝายท่ีเก่ียวของพึงกระทําได ซ่ึงตอมากรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพไดพัฒนาและปรับปรุง
แนวทางดังกลาวใหเขากับบริบทและสภาพปญหาของประเทศไทย โดยไดจัดรางแผนปฏิบัติการระดับชาต ิ
วาดวยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เพ่ือดึงศักยภาพของภาคธุรกิจมาเปนกลไกขับเคลื่อนทรัพยากรท้ังในภาครัฐ
และเอกชนของประเทศใหบรรลุเปาหมายการคุมครองรักษาสิทธิมนุษยชนในดานและของกลุมตาง ๆ 
ท่ีเก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

สภาพปญหา 
1. การคุมครองผูบริโภค ปญหาการละเมิดสิทธิของผูบริโภคในปจจุบันเปนปญหาท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ 

โดยมีสาเหตุสําคัญประการหนึ่งจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ และการพัฒนาสัญญาณเครือขาย
อินเทอรเน็ตท่ีสงผลใหการติดตอกันระหวางผูซ้ือและผูขายเปนไปไดโดยงาย การพัฒนาดังกลาวมีประโยชนท่ีสําคัญยิ่ง
ในเชิงเศรษฐศาสตร เนื่องจากทําใหโครงสรางตลาดของสินคาและบริการแทบทุกประเภทเขาใกลเคียงสภาพความเปนตลาด
แขงขันแบบสมบูรณ (Perfectly Competitive Market) กลาวคือ เปนโครงสรางตลาดท่ีมีผูซ้ือผูขายจํานวนมาก
และมีการใหขอมูลขาวสารท่ีสมบูรณในเรื่องของราคาและคุณภาพของสินคาท่ีผูบริโภคสามารถเปรียบเทียบ
ระหวางผูขายแตละรายได สงผลใหผูขายและผูซ้ือไมมีอํานาจทางการตลาด และดุลยภาพในตลาดเขาสูจุดท่ี
เปนประโยชนกับสังคมสูงสุด อยางไรก็ตามจํานวนการซ้ือขายท่ีมากข้ึนก็ไดสงผลใหการตรวจสอบคุณภาพสินคา 
และบริการเปนไปไดยากข้ึนเชนกัน จึงมีผูขายจํานวนมากท่ีฉวยโอกาสหลอกลวงผูบริโภคในรูปแบบตาง ๆ ท้ังนี้ 
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แมปจจุบันหนวยงานของรัฐหลายแหงจะไดพัฒนาใหมีชองทางสายดวนตาง ๆ ท่ีผูบริโภคสามารถรองเรียน
ปญหาได เชน กรมการคาภายใน และสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค แตโดยสวนใหญแลวเม่ือเกิด
การละเมิดสิทธิของผูบริโภคข้ึน หากไมใชกรณีท่ีมีทุนทรัพยสูงแลว ผูบริโภคหลายรายก็มักเลือกท่ีจะไมรองเรียน 
เนื่องจากไมแนใจวาการรองเรียนดังกลาวจะเกิดผลแตอยางใด อีกท้ังการนําขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนเปนคดีความ 
ไปสูศาลก็มักเปนชองทางท่ีมีคาใชจายสูงท้ังคาใชจายในการตอสูคดีและคาเสียโอกาสเวลา และผูบริโภค 
ท่ีฟองรองก็ไมมีหลักประกันวาหากชนะคดีจะไดรับคาสินไหมทดแทนท่ีเพียงพอชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
หรือไม ปจจัยดังกลาวจึงไดสงผลใหผูขายหลายรายไมเกรงกลัวท่ีจะกระทําผิดกฎหมาย 

2. สถานประกอบการหลายแหงยังคงกีดกันบุคคลบางกลุม เชน ผูติดเชื้อเอชไอวี กลุมความหลากหลาย 
ทางเพศ หรือผูพิการเขาทํางาน ปจจุบันแมจะมีกฎหมายหามสถานประกอบการกีดกันหรอืเลือกปฏิบัติกับบุคคลบางกลุม 
แตในทางปฏิบัติแลวแมขอเท็จจริงจะปรากฏเปนท่ีชัดแจงแลววาเกิดการถูกเลือกปฏิบัติ ผูท่ีถูกเลือกปฏิบัติก็ยังคง
มักเลือกท่ีจะไมฟองรองสถานประกอบการท่ีกระทําความผิดแตอยางใด เนื่องจากการขาดทุนทรัพยท่ีตองใช 
ในการฟองรอง อีกท้ังยังมีความไมชัดเจนวาหากชนะคดีความดังกลาวจะไดคาตอบแทนท่ีคุมคากับการตอสูคดี
หรือไม นอกจากนี้ในการฟองรองคดีของกลุมผูติดเชื้อเอชไอวีนั้น กลุมผูติดเชื้อยังตองแบกรับตนทุนทางสังคมอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากตนทุนทางการเงิน เนื่องจากตองเปดเผยใหสาธารณะทราบวาตนเปนผูติดเชื้อ สถานประกอบการ
หลายแหงจึงยังคงกระทําความผิด เนื่องจากไมเกรงกลัววาจะถูกผูถูกละเมิดฟองรอง 

3. ปญหากลุมธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการคามนุษย ซ่ึงถือเปนการลดทอนศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  
อันประกอบดวยธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการคามนุษย 3 ดาน คือ 1) การแสวงหาผลประโยชนในเรื่องเพศจากเด็ก 
หรือบุคคลตาง ๆ ท้ังเพศชายและเพศหญิง 2) ธุรกิจขอทาน ซ่ึงมักประกอบดวยกลุมคนพิการ เด็ก และคนชรา 
และ 3) การคาแรงงานขามชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในธุรกิจการประมง ในปจจุบันปญหากลุมธุรกิจท่ีเก่ียวของ
กับการคามนุษยมีความซับซอนมากข้ึน เนื่องจากโครงสรางของธุรกิจดังกลาวในหลายแหงไดเปลี่ยนแปลงจาก
ในอดีตท่ีเปนไปในลักษณะการบีบบังคับ ไปสูการยินยอมพรอมใจของท้ังสถานประกอบการและผูใหบริการเอง 
การเขาแทรกแซงโดยรัฐจึงกระทําไดโดยยาก เนื่องจากเปนกลุมธุรกิจท่ีผูเก่ียวของท้ังหมดไดประโยชน หรือเห็นวา
ตนไดประโยชนมากกวาจะมองวาตนถูกลดทอนศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

4. ปญหาความเหล่ือมลํ้าทางรายได ความเหลื่อมล้ําทางรายไดในทางเศรษฐศาสตรอาจไมใชปญหา  
แตเปนสภาพการณท่ีเกิดข้ึนจากความเปนจริงท่ีวา มนุษยทุกคนยอมมีทุนหรือปจจัยในการดํารงชีวิตและทํามาหาเลี้ยงตน
ไดไมเทากันเปนธรรมดา รายไดซ่ึงเปนผลจากเหตุท่ีไมเทากันนั้นจึงยอมจะมีความแตกตางหรือเหลื่อมล้ํากัน 
เปนธรรมดา อยางไรก็ตามในบางกรณีความเหลื่อมล้ําทางรายไดอาจเปนผลมาจากการถูกจํากัดสิทธิในการเขาถึง
ทรัพยากรของบางกลุมบุคคลได อาทิ การขาดโอกาสการเขาถึงเงินทุนในการผลิตหรือการศึกษาซ่ึงสงผลใหเกิด
ความเหลื่อมล้ําในเชิงโครงสรางท่ีกลุมบุคคลบางกลุมไมสามารถขยับเลื่อนฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของตนได 
และกอใหเกิดสภาวะการติดกับดักความยากจนตอเนื่องเปนปญหาในเชิงพลวัตร  

5. ปญหาการผูกขาดทางการคาดานการเกษตร ปญหาการผูกขาดสินคาการเกษตรเปนปญหาสําคัญ 
ท่ีรัฐควรปองกันไมให เกิดข้ึนหรือแกไขโดยเรงดวน เนื่องจากการกระทําในเชิงธุรกิจท่ี มุงหวังให เกิด 
การผูกขาดนั้นเปนการกระทําท่ีผิดบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ อีกท้ังยังสงผลเสียตอระบบเศรษฐกิจ 
ท้ังในแงของการบั่นทอนท้ังความมีประสิทธิภาพและความเปนธรรมของการจัดสรรทรัพยากร ท้ังนี้ จากการ
ระดมความเห็นในการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 พบวา เกษตรกรรายยอยหลายรายประสบปญหา
การตองรับซ้ือปจจัยในการผลิตตาง ๆ เชน เมล็ดพันธุ ปุย แมพันธุและพอพันธุสัตว อาหารสัตว ยาฆาแมลง 
จากบริษัทขนาดใหญท่ีไดผูกขาดธุรกิจทางดานเกษตรกรรมไวอยางยาวนาน สงผลใหราคาปจจัยการผลิตสูง 
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จากอํานาจผูกขาดของผูขาย นอกจากนี้ ยังเปนการทําลายพืชพันธุพ้ืนเมืองท่ีเคยปลูกมาแตเดิมในพ้ืนท่ีและ
ความหลากหลายของพันธุพืชและพันธุสัตวท่ีเคยมีในอดีต 

6. ปญหาแรงงานและแรงงานตางดาว ซ่ึงรวมถึงการเขามาแยงงานของแรงงานตางดาวและการท่ีแรงงาน
ตางดาวบางกลุมท้ังท่ีเขามาประกอบอาชีพในประเทศไทยอยางถูกและผิดกฎหมายถูกเลือกปฏิบัติในดานตาง ๆ 
อาทิ การไดรับคาแรงท่ีไมเปนธรรม ตลอดจนการขาดสวัสดิการท่ีพึงไดรับ ท้ังในดานท่ีอยูอาศัย การศึกษา และ
การสาธารณสุข  

 

ขอเสนอแนะ 
1. บังคับใชกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคและการคุมครองแรงงานอยางจริงจังและ

เรงรัดข้ันตอนตาง ๆ ของกระบวนการยุติธรรม เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับท้ังผูบริโภคและแรงงาน 
ท่ีถูกลวงละเมิดวาจะไดรับการชดเชยเยียวยาในจํานวนและภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมหากถูกละเมิดสิทธิ 
โดยเรงประชาสัมพันธใหกลุมประชาชนท่ัวไปไดทราบถึงชองทางตาง ๆ เพ่ือรองเรียนในกรณีท่ีถูกละเมิด  
และประชาสัมพันธใหกลุมผูประกอบการและนายจางไดทราบถึงผลท่ีจะตามมาจากการกระทําละเมิดผูบริโภค
หรือลูกจาง ท้ังนี้ อาจตองพิจารณาเพ่ิมโทษใหรุนแรงยิ่งข้ึนหากระดับโทษท่ีกําหนดไวในปจจุบันไมมีผลในการยับยั้ง
พฤติกรรมท่ีเพียงพอ 

2. มุงเนนการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีชวยเพ่ิมการเติบโตทางเศรษฐกิจพรอมกับการกระจายรายได
อยางเปนธรรม อาทิ การกําหนดมาตรการท่ีชวยใหสิทธิในการเขาถึงทรัพยากรตาง ๆ ของรัฐเปนไปอยางท่ัวถึง
และเปนธรรม อีกท้ังอาจมีการพิจารณากําหนดมาตรการชวยเหลือกลุมผูดอยโอกาสในสังคมเปนพิเศษ 
ใหสามารถประกอบอาชีพและแขงขันในตลาดเสรีกับกลุมอ่ืน ๆ ไดอยางเหมาะสม ท้ังนี้ ควรใชมาตรการทางภาษี 
โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษีท่ีตองการมุงหวังผลในเชิงการถายโอนทรัพยากรจากผูมีรายไดมากไปสูผูมีรายไดนอย  
เชน ภาษีท่ีดิน และภาษีมรดกอยางระมัดระวัง เพ่ือไมใหเกิดการบิดเบือน (Distortion) ของพฤติกรรมในการจัดสรร
ทรัพยากรของหนวยตาง ๆ ในทางเศรษฐกิจอันจะนําไปสูความสูญเปลา (Deadweight loss) ของทรัพยากร 
โดยไมจําเปน 

3. เพ่ิมศักยภาพของแรงงานไทยใหสามารถแขงขันกับแรงงานตางดาวได โดยมุงเนนการยกระดับ
ทักษะของแรงงานไทยใหสามารถเปนปจจัยผลิตในอุตสาหกรรมท่ีสรางมูลคาสูงแทนการเปนปจจัยผลิต 
ในอุตสาหกรรมดั้งเดิมท่ีเนนการใชแรงงานราคาถูกแทนนโยบายการสงวนอาชีพบางดานใหสําหรับเฉพาะ
แรงงานไทย ซ่ึงอาจกอใหเกิดผลกระทบเชิงลบจากการขาดแคลนปจจัยการผลิตดานแรงงานท่ีจําเปน 
ในภาวะการณปจจุบันท่ีประเทศไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ 

4. ผลักดันมาตรการแกไขปญหาการผูกขาดสินคาท่ีไดผลอยางเปนรูปธรรม อาทิ การเรงประชาสัมพันธ
ให ประชาชนผู ได รั บผลกระทบจากป ญหาการผู กขาดสิ นค าแจ งเบาะแสการกระทํ าท่ี มี แนวโน ม 
วาจะเปนการผูกขาดสินคาแกหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจและหนาท่ีดูแลเรื่องการผูกขาดสินคา เชน สํานักงาน
คณะกรรมการแขงขันทางการคา กระทรวงพาณิชย ตลอดจนการสรางความเชื่อม่ันแกประชาชนผูรองเรียนวา  
การพิจารณาขอรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการผูกขาดตาง ๆ จะเปนไปอยางเปนธรรม ปราศจากอคติและการแทรกแซง
จากกลุมอิทธิพลทางการเมืองหรือธุรกิจขนาดใหญ 

5. ผลักดันนโยบายและมาตรการตาง ๆ ในดานสิทธิมนุษยชนดังท่ีไดระบุไวในแผนปฏิบัติการระดับชาติ
วาดวยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ซ่ึงไดจัดรางโดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพจากการรวบรวมขอมูล
สถานการณธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในระดับพ้ืนท่ีเปนการเฉพาะ การประชุมระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
การประชุมกลุมผูเชี่ยวชาญ ตลอดจนการหารือรวมกับผูแทนหนวยงานสหประชาชาติและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
โดยมีกรอบระยะเวลาบังคับใช 5 ป ตั้งแต พ.ศ. 2562 - 2566 ควบคูไปกับกรอบระยะเวลาของแผนสิทธิมนุษยชน
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แหงชาติ ฉบับท่ี 4 และมีเนื้อหาสาระสําคัญครอบคลุมการเสนอนโยบายและมาตรการท่ีเก่ียวของกับบทบาท
ขององคกรทางธุรกิจในมิติทางสิทธิมนุษยชนท่ีสําคัญ  4 ประการ คือ ดานแรงงาน ดานชุมชน ท่ีดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ดานนักปกปองสิทธิมนุษยชน และดานการลงทุนระหวางประเทศและ
บรรษัทขามชาติ 
 

กลุมผูเปราะบาง 
กลุมผูบริโภค แรงงานไทยและตางดาว ผูติดเชื้อ เกษตรกร กลุมความหลากหลายทางเพศ 
 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม 
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักงานประกันสังคม 
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7. แผนสิทธิมนุษยชนดานการเมืองการปกครองและความม่ันคง 
 สถาบันการเมืองการปกครองถือเปนสถาบันท่ีมีความสําคัญซ่ึงมีความเชื่อมโยงกับประเด็นดานสิทธิมนุษยชน
โดยตรงและกลุมเปาหมายทุกกลุม เนื่องจากเปนสถาบันท่ีมีอํานาจในการกําหนดบรรทัดฐานและวางกรอบความ
ประพฤติของบุคคลในสังคม โดยอาศัยการใชอํานาจของรัฐเปนเครื่องมือในการกํากับดูแลผานการออก
กฎหมาย นโยบาย และการบังคับใชกฎหมาย 
 แมปจจุบันประเทศไทยจะเขาเปนภาคีอนุสัญญาระหวางประเทศท่ีเปนหัวใจสําคัญของกฎหมาย 
สิทธิมนุษยชนระหวางประเทศและมีกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีเปนกรอบในการวางโครงสรางทางอํานาจของรัฐ 
ตลอดจนระบุสิทธิเสรีภาพของประชาชนและอํานาจหนาท่ีแหงรัฐในการใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพ  
และสนับสนุนการใชสิทธิเสรีภาพของประชาชนไมวาจะเปนสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม และมีกฎหมายปกครองในการวางหลักเกณฑการใชอํานาจการบริหารงานและดําเนิน
กิจกรรมของฝายปกครอง กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินซ่ึงกําหนดและวิธีในการปฏิบัติราชการ
เพ่ือวางมาตรฐานการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีรัฐ โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอประชาชน การมีสวนรวม
ของประชาชน เกิดการกระจายอํานาจ เปดโอกาสใหชุมชนไดบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และตอบสนอง
ความตองการของประชาชนเพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน (มาตรา 3/1 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2545 (ฉบับท่ี 5) แตในทางปฏิบัติการใชอํานาจของรัฐ  
ซ่ึงแมจะถูกกํากับโดยกรอบกฎหมายดังกลาว แตก็ยังคงประสบปญหาอันเกิดจากความออนแอในการบริหาร
ราชการแผนดินและการทุจริตคอรัปชั่น ซ่ึงสงผลใหเกิดความเหลื่อมล้ําทางโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคม
และสงผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของประชาชน โดยเฉพาะของกลุมเปาหมาย ไมวาจะเปนกลุมผูติดยาเสพติด 
กลุมผูใชแรงงาน กลุมสตรี กลุมเด็กและเยาวชน กลุมเกษตรกร กลุมผูพิการ กลุมผูไรรัฐ กลุมชาติพันธุ หรือ
กลุมความหลากหลายทางเพศ ซ่ึงไดรับการสะทอนผานเสียงของประชาชนในแตละพ้ืนท่ีซ่ึงไดรับผลกระทบ  
รวมถึงขอวิพากษขององคกรระหวางประเทศและองคกรอิสระ 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซ่ึงถือเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศไดใหความคุมครอง 
แกบุคคลภายใตกฎหมายในดานสทิธิและเสรีภาพอยางเสมอกัน (หมวด 3, มาตรา 27) ซ่ึงถือเปนกรอบกฎหมายสําคัญ 
ของสิทธิดานการเมืองการปกครอง การใหความคุมครองสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับสิทธิทางการเมือง 
ซ่ึงมีข้ึนเพ่ือจํากัดและตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐ ไมวาจะเปนทางตรงโดยประชาชนหรือทางออม 
โดยองคกรหรือผูแทน โดยสิทธิทางการเมืองท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดใหการรับรองจะเปน 
เรื่องการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน และผูมีสวนไดเสียในกระบวนการทางการเมือง ซ่ึงมีตั้งแตระดับลาง 
ในเรื่องสิทธิในการเขาถึงขอมูล รับทราบขอมูล ไปจนถึงระดับสูงในเรื่องการใหขอเสนอแนะ การปรึกษา การวางแผน
รวมกันกับภาครัฐกอนท่ีจะมีการตัดสินใจในเชิงนโยบายและลงมือปฏิบัติ 
 

สภาพปญหา 
1.ปญหากลุมอิทธิพลทางการเมือง เปนปญหาอันเกิดจากการเติบโตของนายทุนและชนชั้นกลางทองถ่ิน 

ท่ีเขามามีบทบาททางการเมืองท่ีแผขยายในทุกระดับตั้งแตทองถ่ินไปจนถึงระดับชาติและหลากหลายรูปแบบ 
ทําใหผูอยูภายใตอิทธิพลไมกลาฟองรองหรือรองเรียน เพราะความกังวลตอความปลอดภัยในชีวิตของตนเอง 
และครอบครัว จึงตองตกอยูในสภาพท่ีถูกกดข่ีและไมสามารถแสดงความคิดหรือมีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง 
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ โดยปญหาดังกลาวเก่ียวของโดยตรงกับการใชอํานาจท่ีเกินขอบเขตของขาราชการ 
ฝายการเมือง พนักงานและเจาหนาท่ีของรัฐ อันเนื่องมาจากการขาดคุณธรรมและจริยธรรมสวนบุคคล นอกจากนี้ 
รายงานกระทรวงการตางประเทศของสหรัฐอเมริกา (2016) ยังกลาวถึงปญหาการทุจริตคอรัปชั่นและความโปรงใส
ในการบริหารราชการของรัฐ 
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2.ปญหาการขาดประสิทธิภาพในการกระจายอํานาจสวนกลางสูการปกครองสวนทองถิ่น 
โดยเฉพาะการบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปกครองทองถ่ิน ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือมุงกระจายอํานาจ 
การปกครองจากสวนกลาง เพ่ือใหการดูแลประชาชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง แตในปจจุบัน  
แมจะมีกฎหมายการปกครองทองถ่ินกํากับ กลับพบปญหาการแทรกแซงอํานาจจากสวนกลาง ไมมีการแบงขอบขาย
ของอํานาจหนาท่ีระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ินท่ีชัดเจน ตลอดจนการใชอํานาจมีการทับซอน 
ทําใหการปกครองทองถ่ินขาดความเปนอิสระในการบริหารจัดการและเกิดความลาชาในการใหบริการ 
สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน อันสงผลกระทบตอการเขาถึงสิทธิบริการของประชาชนจากภาครัฐ 

3.ปญหาการจํากัดสิทธิเสรีภาพในแสดงความคิดเห็นทางการเมืองการปกครอง จากการบังคับใช 
มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) ป พ.ศ. 2557 ซ่ึงสภาพปญหาดังกลาวสอดคลองกับการนําเสนอ
รายงานสถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยขององคกรระหวางประเทศและองคกรอิสระ โดยประเด็น
ดานการจํากัดสิทธิทางการเมืองท่ีสําคัญ ไดแก การจํากัดสิทธิเสรีภาพดานการแสดงออกทางการเมือง 
ของประชาชน การจํากัดเสรีภาพของสื่อ การปดก้ันการรับและเขาถึงขอมูลขาวสารทางอินเทอรเน็ต การหาม 
การเผยแพรแสดงความคิดเห็นทางการเมือง การลิดรอนเสรีภาพทางวิชาการ เชน การหามมิใหมีการแสดงความคิดเห็น
หรือจัดกิจกรรมทางการเมือง 

4.ปญหาการลิดรอนหรือเขาไมถึงสิทธิการมีสวนรวมและกระบวนการตัดสินใจทางการเมืองการปกครอง
ของประชาชน แมสิทธิดังกลาวจะเปนสิทธิท่ีไดรับการรับรองภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
และมีกฎหมายรองรับในการกําหนดให มีการทําประชาพิจารณ สําหรับโครงการท่ีสงผลกระทบตอชุมชน  
แตในทางปฏิบัติการมีสวนรวมของประชาชนผูไดรับผลกระทบยังถูกจํากัดและไมไดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากผูท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงจากการดําเนินนโยบายของรัฐ มักไมไดรับโอกาสใหเขาไปมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น นอกจากนี้ ยังพบปญหาผูท่ีมีรายชื่อตกอยูในทะเบียนบานกลาง สงผลตอสิทธิในการเลือกตั้ง  
การตออายุบัตรประชาชน และการทําหนังสือเดินทาง อันสืบเนื่องมาจากการขาดความรูเก่ียวกับกระบวนการ
ดําเนินการยายทะเบียนบาน 

5.ปญหาการขาดความรูความเขาใจบทบัญญัติกฎหมายและบทลงโทษท่ีชัดเจน สงผลใหประชาชนกระทํา
ความผิดหรือขาดความตระหนักถึงความรุนแรงของผลแหงการกระทํา นอกจากนี้การขาดความรูดานกฎหมายเบื้องตน 
ยังสงผลใหสิทธิของประชาชนท่ีพึงไดรับความคุมครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญถูกลิดรอนทําใหประชาชนเสียโอกาส
การเขาถึงบริการของภาครัฐ และถูกกดข่ีหรือถูกใชอํานาจโดยมิชอบจากเจาหนาท่ีของรัฐ ตลอดจนไมสามารถ
ปฏิบัติตนเพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกดําเนินคดีจากรัฐ 

6.ปญหาการขาดการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดเพ่ือหามการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะการบังคับใช
กฎหมายเพ่ือกํากับดูแลสถานประกอบการในการเลือกปฏิบัติตอกลุมเปราะบาง อาทิ กลุมผูพิการ กลุมความ
หลากหลายทางเพศ ซ่ึงสงผลใหสถานประกอบการใชขอจํากัดดานสภาพรางกายและจิตใจเปนเง่ือนไขในการปฏิเสธ
การจางงาน และยังสงผลถึงสภาพแวดลอมการทํางานและการยุติการจางงาน 

7. ปญหาการใชกฎหมายพิเศษและการใชกําลังควบคุมเหตุการณความไมสงบ ทําใหมีขอกลาวหา 
ท่ีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เนื่องจากปจจุบันรัฐบาลยังคงมีการบังคับใชกฎหมายพิเศษอยู เพ่ือควบคุม
เหตุการณความไมสงบในภาคใต สงผลใหกลุมประชาชนในพ้ืนท่ีไมสามารถดําเนินชีวิตไดตามปกติ และโดยบอยครั้งท่ีมี
เหตุการณความไมสงบเกิดข้ึน การใชความรุนแรงในการปราบปรามกลุมกอการรายในภาคใตภายใตกฎหมายพิเศษ 
ทําใหปญหาทวีความรุนแรงมากข้ึนและสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชนผูบริสุทธิ์ 
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ขอเสนอแนะ 
จากสภาพปญหาดังกลาว การปฏิรูปดานการเมืองการปกครองจึงจําเปนตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานการใหประชาชน

เปนศูนยกลางในการขับเคลื่อนระบบการเมืองการปกครองแทนท่ีการบริหารราชการจากสวนบนลงลาง (top down) 
เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติในดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ซ่ึงยึดผลประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลกั  

1.สงเสริมความรูความเขาใจดานสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานและกฎหมายเบ้ืองตนท่ีเก่ียวของใหแกประชาชน 
เพ่ือเปนเครื่องมือในการปองกันการถูกละเมิดสิทธิ และสรางความตระหนักรูใหแกประชาชน เจาหนาท่ีภาครัฐ
และเอกชนถึงหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีพึงมีตอผูอ่ืนผานการประชาสัมพันธ และสื่อท่ีเขาใจงายและทันสมัย  
อาทิ การจัดทําคูมือประชาชน การใชสื่อสังคมออนไลน การเพ่ิมบทเรียนดานสิทธิมนุษยชนในการศึกษาภาคบังคับ 
การเผยแพรประชาสัมพันธเนื้อหาและบทลงโทษของกฎหมายในรูปแบบท่ีมีความกระชับและเขาใจงาย 
โดยเฉพาะกฎหมายฉบับใหม ๆ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม การจัดกิจกรรม
ระดับชุมชน การสงเสริมเวทีดานสิทธิมนุษยชนของผูเรียนในสถาบันการศึกษา การผลักดันใหภาคเอกชน 
มีนโยบายดานหลักธรรมาภบิาล (Corporate Social Responsibility) ไมวาจะเปนตอลูกจางพนักงาน ตอชุมชน หรือ
ตอสังคม รวมถึงการสรางแรงจูงใจใหแกกลุมธุรกิจในการสงเสริมการคุมครองสิทธิมนุษยชนในการดําเนินธุรกิจ 
 ซ่ึงเปนไปตามขอเสนอแนะกลไก UPR ในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาและการฝกอบรม โดยเพ่ิมความ
พยายามของรัฐบาลในการสรางความตระหนักรูใหแกเจาหนาท่ีรัฐและสาธารณชนเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน 

2.สงเสริมการบูรณาการการทํางานภายในหนวยงานของรัฐ และระหวางภาครัฐและภาคประชาสังคม 
เพ่ือใหการออกกฎหมายและการดําเนินนโยบายเปนไปในทิศทางเดียวกันและตอบสนองตอความเดือดรอน 
ของประชาชนอยางแทจริง โดยเฉพาะกลุมเปราะบาง อาทิ ผูท่ีรางกฎหมายความเทาเทียมระหวางเพศจําเปนตอง
มีการหารือกับผูมีสวนไดเสียและภาคสวนท่ีเก่ียวของท้ังหมด ไมวาจะเปนผูไดรับผลกระทบเพ่ือระดมปญหา 
ท่ีเกิดข้ึน หนวยงานภาครัฐ เชน กระทรวงแรงงาน เพ่ือจัดการกับปญหาการเลือกปฏิบัติในการจางงาน  

3.กําหนดขอบเขตการใชอํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น 
ใหมีความชัดเจน โดยสรางความเขาใจระหวางผูออกกฎระเบียบ (กระทรวง/กรม) ผูปฏิบัติ และหนวยงานผูมี
หนาท่ีตรวจสอบ และควรมีการแบงหนาท่ีและการจัดสรรงบประมาณท่ีชัดเจนระหวางราชการสวนทองถ่ินกับหนวยงาน
ราชการกลาง โดยยังคงอํานาจการตรวจสอบของสวนกลางเพ่ือให เกิดการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน 
และใหการบริหารงานสวนทองถ่ินเปนไปอยางมีอิสระ โปรงใส และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

4.สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน โดยเปดชองทางหรืออํานวยความสะดวก 
ตอประชาชนในการแสดงความคิดเห็นผานชองทางสื่อตาง ๆ โดยมีกรอบกติกาท่ีชัดเจนเพ่ือใหสามารถใชสิทธิ
เสรีภาพทางการเมืองไดอยางสรางสรรค และมีประสิทธิภาพ และลดปญหาการกออาชญากรรมการเมืองอันเปนผล
มาจากแรงกดดันท่ีเกิดข้ึนภายในสังคม 

5.สรางกลไกระดับชุมชนในการติดตามตรวจสอบ เพ่ิมอํานาจใหประชาชนมีการตรวจสอบอํานาจ 
ในการบริหารงานในชุมชน รวมถึงการมีกลไกระดับชุมชนในการติดตามการแกไขปญหาดานสิทธิมนุษยชนของรัฐ 
ซ่ึงเชื่อมโยงกับรายงานดานสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน  

6.ดูแลติดตามใหมีการปฏิบัติตามและบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด โดยเฉพาะกฎหมายฉบับใหม 
ท่ีเก่ียวของกับการคุมครองกลุมเปราะบาง อาทิ พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. 2558 ซ่ึงเปนไปตาม
ขอเสนอแนะกลไก UPR รวมถึงการเรงดําเนินการใหรางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคุมครองกลุมเปราะบาง 
มีผลใชบังคับ อาทิ รางพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. .… รางพระราชบัญญัติการรับรองเพศ พ.ศ. .…  
เพ่ือคุมครองเหยื่อสาวประเภทสอง รางพระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล พ.ศ. .… 
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7.กําหนดอัตราโทษใหมีความเหมาะสมกับการกระทําความผิด โดยคํานึงถึงเจตนาของผูกระทําผิด
และรูปแบบของการทุจริตคอรัปช่ัน เพ่ือใหการลงโทษเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม และบังคับใช
กฎหมายอยางจริงจัง รวดเร็ว โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติสําหรับการทุจริตคอรัปชั่นท้ังในวงราชการและ
เอกชน สนับสนุนการใชสื่อสังคมออนไลนเปนชองทางในการกระจายขอมูลขาวสารตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
และสรางความตระหนักรูแกประชาชนถึงภัยของการกระทําทุจริตคอรัปชั่น เพ่ือใชพลังสังคมกดดันใหผูกระทํา
ผิดเกิดความละอาย และสงเสริมใหประชาชนตอตานการทุจริตคอรัปชั่นโดยอํานวยความสะดวกสําหรับ
ชองทางแจงเบาะแส รวมถึงมีมาตรการคุมครองความปลอดภัยสําหรับผูแจงเบาะแสอยางเปนรูปธรรม 

8.พิจารณาดําเนินการเพ่ือปรับปรุงสถานการณในภาคใตของไทยอันสามารถนําไปสูการยกเลิกการ
ใชกฎหมายพิเศษ ท้ังนี้ เพ่ือปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยทุกฝายในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 

กลุมผูเปราะบาง 
กลุมผูไรรัฐ กลุมชาติพันธุ กลุมความหลากหลายทางเพศ  
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กระทรวงยุตธิรรม กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง กรมประชาสัมพันธ สํานักงานตํารวจแหงชาติ กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ 
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8. แผนสิทธิมนุษยชนดานสิทธิชุมชน วัฒนธรรมและศาสนา 
 สิทธิชุมชนถือเปนองคประกอบหนึ่งท่ีสําคัญภายใตสิทธิดานการเมืองการปกครอง เนื่องจากเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินนโยบายภาครัฐ โดยหลักสิทธิมนุษยชน 
มิไดจํากัดอยูเพียงเรื่องของสิทธิสวนบุคคล แตขยายรวมถึงสิทธิของกลุมบุคคล (collective rights) อันหมายถึง 
สิทธิในฐานะท่ีเปนสมาชิกของกลุมบุคคลตามมาตรา 42 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  
ซ่ึงไดใหการรับรองถึงสิทธิของบุคคลในการมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหกรณ สหภาพ องคกร ชุมชน 
หรือหมูคณะอ่ืน โดยวรรค 2 และวรรค 3 ไดใหการรับรองสิทธิชุมชนในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการ 
ท่ีกฎหมายบัญญัติและใหประชาชนในชุมชนสามารถเขาชื่อเพ่ือเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐใหดําเนินการอันใด
อันจะเปนประโยชนตอประชาชนหรือชุมชน หรืองดเวนการดําเนินการใดอันจะกระทบตอความเปนอยูอยางสงบ
ของประชาชนหรือชุมชนและตองไดรับแจงผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว นอกจากนี้ในการกําหนดข้ันตอนการมี
สวนรวมของชุมชนและประชาชน มาตรา 8 ภายใตหมวดหนาท่ีของรัฐไดกําหนดใหบุคคลและชุมชนมีสิทธิไดรับ
ขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยงานของรัฐกอนการดําเนินการหรืออนุญาตใหผูใดดําเนินการ ถาการนั้น
อาจมีผลกระทบตอทรัพยากร คุณภาพชีวิต สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนได เสียสําคัญ อ่ืนใด 
ของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง โดยรัฐตองดําเนินการใหมีการศึกษาและประเมินผล
กระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ 
ผูมีสวนไดเสียและประชาชนและชุมชนท่ีเก่ียวของ 
 ท้ังนี้ ในดานวัฒนธรรมและศาสนา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ไดใหการรับรอง
สิทธิเสรีภาพดังกลาวภายใตมาตรา 31 ซ่ึงรับรองเสรีภาพของบุคคลในการนับถือศาสนาและในการประกอบ
พิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน ซ่ึงตองไมเปนปฏิปกษตอหนาท่ีของปวงชนชาวไทย และไมเปนอันตรายตอ
ความม่ันคงของรัฐ หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และมาตรา 43 ซ่ึงรับรอง
สิทธิของบุคคลในการอนุรักษ ฟนฟู หรือสงเสริมภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีต
ประเพณีอันดีงามท้ังของทองถ่ินตน ในขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไดกําหนดหนาท่ีของรัฐ 
ในการอนุรักษ ฟนฟู และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงาม
ของทองถ่ินและของชาติ และจัดใหมีพ้ืนท่ีสาธารณะสําหรับกิจกรรมท่ีเก่ียวของ รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนให
ประชาชน ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดใชสิทธิและมีสวนรวมในการดําเนินการดวย (มาตรา 57) 

โดยกรอบกฎหมายดังกลาวยังสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติท่ีตองการมุงสรางความม่ันคงใหแก
สังคมจากการสรางความเขมแข็งของชุมชน และแมประเทศไทยจะมีกรอบกฎหมายรองรับสิทธิชุมชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ แตจากการลงพ้ืนท่ีระดมความคิดเห็นจากประชาชนและการประเมินสถานการณ
ดานสิทธิมนุษยชนขององคกรระหวางประเทศและองคกรอิสระกลับพบปญหาในทางปฏิบัติอันเกิดจากการใช
ชองโหวทางกฎหมายและความออนแอของการบังคับใชกฎหมาย ซ่ึงสงผลใหเกิดปญหาการละเมิดสิทธิชุมชน
และการไมเคารพตอการมีสวนรวมในกระบวนการทางการเมืองของชุมชน 
 

สภาพปญหา 
1.ปญหาการลิดรอนสิทธิในการบริหารจัดการท่ีทํากิน โดยท่ีการออกนโยบายทวงคืนผืนปาของรัฐ

และการจัดการประมงท่ีผิดกฎหมาย โดยมิไดมีการจัดรับฟงความคิดเห็นหรือมีกระบวนการเจรจาระหวางรัฐ
และชุมชนท่ีอยูอาศัยในบริเวณดังกลาว ไดสงผลใหเกิดการละเมิดสิทธิของประชาชนในการบริหารจัดการท่ีดิน
ทํากินและการทําประมง กลุมเปราะบางท่ีจําเปนตองมีมาตรการชวยเหลือเยียวยารองรับโดยเฉพาะ อาทิ กลุมชาติพันธุ
กะเหรี่ยงบานใหญอยูในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ เชน อุทยานแหงชาติ เขตอนุรักษพันธุสัตวปา วนอุทยาน ปาสงวน  
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ปาตนน้ําชั้น A ชั้น B กลุมประมงพ้ืนบานท่ีอยูในพ้ืนท่ีทะเลชายฝงและริมแมน้ําหรือแหลงน้ําตาง ๆ ซ่ึงถูกควบคุม
เครื่องมือในการทําการประมงแบบเหมารวมโดยไมคํานึงถึงลักษณะเฉพาะของสภาพพ้ืนท่ี เปนตน ทําใหประชาชน
กลุมดังกลาวขาดสิทธิในการมีสวนรวมบริหารจัดการท่ีทํากินและขาดท่ีอยูอาศัยท่ีไดรับการรับรองทางกฎหมาย 
และโดยท่ีการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของกลุมบุคคลดังกลาวถูกจํากัดดวยเหตุมาจาก
การขาดสิทธิความเปนพลเมืองทําใหปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนถูกเพิกเฉย  

2.ปญหาการเขาถึงและรับทราบขอมูลในการเวนคืนท่ีดินของกลุมประชาชนผูมีสวนไดเสีย  
ปญหาความขัดแยงในการเวนคืนท่ีดินอันเกิดจากความบกพรองในการรับทราบ สื่อสารขอมูล รวมถึง 
การประชาสัมพันธตาง ๆ ของภาครัฐ โดยกระบวนการในการเวนคืนท่ีดิน ภาครัฐจะมีการดําเนินการโดยการสํารวจ 
มีการวางแนวเขต ประกาศแนวเขตกอนท่ีจะมาเปนพระราชกฤษฎีกาในการเวนคืนท่ีดิน ซ่ึงข้ันตอนดังกลาว 
ยังขาดการประชาสัมพันธท่ี ท่ัวถึงใหถึงกับประชาชนท่ีจะไดรับผลกระทบจากการเวนคืนท่ีดินในแตละครั้ง 
ในแตละทองท่ี ทําใหประชาชนขาดการรับทราบขอมูลและเขาถึงขอมูล ไมวาจะดวยเหตุผลจากการท่ีตนเอง 
ไมแสวงหาขอมูลหรือจากการขาดความพยายามของภาครัฐในการใหขอมูลก็ตาม 

3.ปญหาการขาดการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินนโยบายสาธารณะของรัฐ สภาพปญหา 
มักเปนกรณีการเวนคืนท่ีดินหรือทรัพยากรสิ่งแวดลอมของชุมชนโดยรัฐเพ่ือสาธารณประโยชน อาทิ การสรางโรงไฟฟา 
การสรางเข่ือน สงผลกระทบตอสิทธิในท่ีดินทํากินของประชาชนโดยเฉพาะกลุมเกษตรกร หรือการอนุญาตกลุมนายทุน
ใหดําเนินโครงการท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือชุมชน อาทิ การขุดเจาะแกสน้ํามันในอาวไทย ซ่ึงกระบวนการ
ดําเนินการของรัฐถูกประชาชนมองวาขาดความชอบธรรม โดยหลักการแลวรัฐจําเปนตองทําความเขาใจสื่อสาร
กับชุมชน รับฟงความคิดเห็นอยางจริงจังกอนท่ีจะมีการดําเนินโครงการใด ๆ อันสงผลกระทบตอสิทธิของชุมชน
เปนกระบวนการทําประชาพิจารณท่ีจะชวยสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และเปนกลไกสําคัญท่ีชวยในการคาน
อํานาจรัฐ ท้ังนี้ ในทางปฏิบัติพบวายังมีปญหาการใหขอมูลของรัฐท่ีไมครอบคลุม หรือมีการปดก้ัน บิดเบือน
ขอมูล อาทิ ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ในการจัดรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนเพ่ือใหประชาชนยอมรับตอ
การตัดสินใจของภาครัฐมากข้ึน นอกจากนี้ การมีสวนรวมของประชาชนผูไดรับผลกระทบโดยตรงยังถูกจํากัด
และไมไดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผูท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงจากการดําเนินนโยบายของรัฐ 
มักไมไดรับโอกาสใหเขาไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

4.ปญหาการเลือกปฏิบัติ ความขัดแยง และการแบงแยกทางวัฒนธรรมและศาสนา ซ่ึงปญหาดังกลาว
มีรากฐานมาจากการความเชื่อ แนวคิด ระเบียบ วิถีปฏิบัติและพิธีกรรมท่ีมีความแตกตางกันของแตละศาสนา 
และแมรัฐจะพยายามสรางความเสมอภาคในการใหความคุมครองแตละศาสนา เพ่ือมิใหเกิดความเหลื่อมล้ํา
ของการเอ้ือประโยชน แตในทางปฏิบัติก็ยังพบปญหาการอุดหนุนหรืออํานวยความสะดวกแกศาสนิกชน 
บางศาสนา หรืออาจละเลยอุดหนุนใหสิทธิพิเศษตาง ๆ อยางเทาเทียมและเปนธรรม อาทิ การอุดหนุนอํานวย 
ความสะดวกแกการจาริกแสวงบุญของบางศาสนายังตางประเทศ โดยท่ียังมิไดมีการอุดหนุนอํานวยความสะดวก
สิทธิพิเศษในลักษณะเดียวกันแกศาสนาอ่ืน รวมถึงยังขาดการสรางความรูความเขาใจอยาถองแทแกประชาชน
ทุกคนใหรับรูรับทราบและเขาใจถึงความแตกตางและยอมรับความแตกตางโดยคํานึงถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานของ
บุคคลหรือกลุมบุคคลอ่ืน นอกจากนี้ยังมีปญหาของการสื่อสารขอมูลขาวสารอยางไมสรางสรรคและมีอคติของ
สื่อสารมวลชนในการนําเสนอขาวสารท่ีเก่ียวของศาสนา ซ่ึงลวนเปนปจจัยท่ีกอใหเกิดความแตกแยก  
การแบงแยกและการเหยียดศาสนาอ่ืน ๆ ท่ีมิใชศาสนาตนจากความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนและมีอคติ 
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ขอเสนอแนะ 
1.สรางมาตรการ กลไกหรือกระบวนการในการเจรจา ประนีประนอมระหวางภาครัฐและประชาชน

ท่ีชัดเจน และจัดตั้งกองทุนเพ่ือเยียวยาฟนฟูอาชีพผูท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินนโยบายสาธารณะของ
ภาครัฐ อาทิ นโยบายทวงคืนผืนปา การเวนคืนท่ีดิน เพ่ือใหเกิดการตอบสนองความตองการและแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนอยางรวดเร็ว ซ่ึงถือเปนแผนปฏิบัติการท่ีอยูภายใตยุทธศาสตรดานการจัดสรร
ทรัพยากร เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยเฉพาะเปาหมายท่ีเก่ียวกับการขจัดความยากจนและการเขาถึง
ทรัพยากรอยางเทาเทียมตามขอเสนอแนะกลไก UPR 

2.สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินการของภาครัฐอยางเปนรูปธรรม โดยควรมี
ข้ันตอนวิธีการท่ีชัดเจนและเปนระบบสําหรับกระบวนการในการใหขอมูล การทําความเขาใจกับประชาชนท่ีเปนผูไดรับ
ผลกระทบโดยตรง อาทิ การกําหนดวิธีการใหขอมูล การกําหนดรูปแบบและระยะเวลาการเจรจาไกลเกลี่ย แนวทางการไดรับ
การชดเชย และกระบวนการอุทธรณ นอกจากนี้รัฐควรมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงผลกระทบดานทรัพยากรสิ่งแวดลอม 
ดานสุขภาพของประชาชน และดานสิทธิมนุษยชนอยางแทจริง เพ่ือเปนสวนหนึ่งในกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

3.สงเสริมบทบาทขององคกรปกครองทองถ่ินและชุมชนในพ้ืนท่ีในการมีสวนรวมการประเมินผล
กระทบทางส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึน และสงเสริมใหมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการดําเนินโครงการ ตลอดจน
การมีสวนรวมในการออกมาตรการเฝาระวัง บํารุงรักษาสิ่งแวดลอม รวมถึงสงเสริมใหมีการจัดทํากลไกไกลเกลี่ย 
ในระดับชุมชนเพ่ือรองรับการเจรจาขอพิพาทท่ีเก่ียวของกับนโยบายรัฐท่ีอาจสงผลกระทบตอชุมชน 

4.คํานึงถึงการใหความคุมครองสิทธิดานการอนุรักษวิถีชีวิตและความเปนอยูแบบดั้งเดิมของชุมชน ในการ
ดําเนินนโยบายหรือมาตรการใด ๆ  ท่ีอาจกระทบตอสิทธิของผูอยูอาศัยดั้งเดิม รัฐควรคํานึงถึงนโยบายดานการอนุรักษวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของชุมชนท่ีอยูอาศัยในพ้ืนท่ีเพ่ือกําหนดกระบวนการและมาตรการในการลดผลกระทบตอกลุมบุคคลดังกลาว 

5.จัดสรรงบประมาณเพ่ือสงเสริมความรูความเขาใจ ความตระหนักรูและสํานึกถึงความสําคัญของ
การพิทักษรักษาปาไม ส่ิงแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือใหคนสามารถอยูรวมกับปาได อาทิ การจัดตั้ง
ศูนยการเรียนรูในพ้ืนท่ีอนุรักษ โดยผลักดันใหชุมชนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีอนุรักษเปนผูดําเนินการหลักหรือมีสวนรวม 
ในการเสนอแนะแนวคิด ดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สรางรายไดชุมชน 
ผานการอนุรักษ พัฒนาแทนการทําลายสิ่งแวดลอม และสงเสริมการปลูกปาชุมชนโดยใหประชาชนสามารถใช
ประโยชนจากปาไมชุมชนท่ีมีการดูแลและพัฒนาอยางยั่งยืน 

6.รัฐควรมีมาตรการในการสงเสริมและอุดหนุนสวัสดิการดานศาสนาอยางเทาเทียมและเปนธรรม 
ท้ังการเผยแพร ปฏิบัติศาสนกิจและการจาริกแสวงบุญ และมีมาตรการในการกํากับดูแลการนําเสนอขาวสาร
ดานศาสนาของสื่อมวลชนเพ่ือใหเปนไปอยางสรางสรรค ปราศจากอคติและเปนธรรม และควรมีการ
ประชาสัมพันธ สงเสริมความรูความเขาใจ ตลอดจนสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลตางศาสนา เพ่ือให
ประชาชนเขาใจถึงความเชื่อและแนวปฏิบัติของแตละศาสนา เพ่ือใหสังคมเกิดความสมานฉันทและเปนสังคม 
ท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของหลักสิทธิมนุษยชน 
 

กลุมผูเปราะบาง 
กลุมผูไรรัฐ กลุมชาติพันธุ กลุมผูยากไร 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงการคลัง กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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9. แผนสิทธิมนุษยชนดานขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สิทธิดานขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศถือเปนสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานอีกประเภทท่ีรัฐ 
พึงใหความสําคัญ เนื่องจากมีความเก่ียวโยงกับสิทธิดานการเมืองการปกครองท่ีครอบคลุมในเรื่องเสรีภาพ 
ในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออก เสรีภาพในการติดตอสื่อสาร รวมท้ังสิทธิในการรับทราบการเขาถึงและ
ไดรับขอมูลขาวสารท่ีถูกตองและเหมาะสม ตลอดจนสิทธิในการใชประโยชนจากคลื่นความถ่ี เพ่ือสงวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคม นอกจากนี้ สิทธิในดานดังกลาวถือวามีความสําคัญตอการใชสิทธิทางการเมือง 
เนื่องจากการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนจะเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ยอมตองอาศัยขอมูล 
ขอเท็จจริง การแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเปนพ้ืนฐานในการมีสวนรวมในกระบวนการทางการเมืองการปกครอง 
โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดกําหนดขอบขายของการใหความคุมครองดานสิทธิและเสรีภาพ 
ของประชาชนในดานดังกลาว ไมวาจะเปน มาตรา 36 คุมครองเสรีภาพของบุคคลในการติดตอสื่อสารถึงกัน 
ไมวาทางใด ๆ มาตรา 41 สิทธิในการไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงาน
ของรัฐ นอกจากนี้ มาตรา 60 ยังกําหนดหนาท่ีของรัฐในการรักษาไวซ่ึงคลื่นความถ่ีและสิทธิในการเขาใช 
วงโคจรดาวเทียม เพ่ือใชใหเกิดประโยชนแกประเทศชาติและประชาชน 
 นอกจากนี้จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 3 
ยังคงพบประเด็นปญหาคุณภาพของการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีประชาชนไดรับ โดยยังมีการนําเสนอขาวสาร 
ท่ีถูกบิดเบือน มีการชี้นําขอมูลไมครบถวนและไมตรงกับความเปนจริง รวมท้ังยังพบปญหาการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนในดานการสื่อสารและเทคโนโลยี ปญหาการเขาถึงเทคโนโลยีขอมูลขาวสารท่ีประชาชนบางสวน 
ยังมีขอจํากัดในการเขาถึง ปญหาการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการท่ีบางกรณียังมีถูกปดก้ันหรือไมไดรับ
ขอมูลขาวสารจากหนวยงานภาครัฐอยางท่ัวถึง 
 

สภาพปญหา 
1.ปญหาการใชขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมิชอบ และไมคํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรม 

อันนําไปสูการกออาชญากรรม อาทิ การใชสื่อสังคมออนไลนในการกออาชญากรรม การใหขอมูลท่ีเปนเท็จ 
การโฆษณาเกินจริง การรังแกผานสื่อสังคมออนไลน สืบเนื่องมาจากปญหาการขาดการลงโทษอยางจริงจัง 
กับการใชสื่อ การสรางหรือแชรขาวสารท่ีเปนเท็จและสรางความแตกตื่นและแตกแยกใหกับประชาชน  
ไมมีแนวทางลงโทษสื่อท่ีทําผิดจริยธรรม เนื่องจากปจจุบันสื่อท่ีทําผิดแคออกมาขอโทษก็จบไปท้ังท่ีเกิดความเสียหาย
ตอผูถูกเสนอขาวแบบไรจริยธรรม ท้ังเรื่องเพศ รวมไปถึงขอมูลสวนตัวท่ีถูกนําเสนออยางไมมีจริยธรรม 

2.ปญหาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล ซ่ึงเปนปญหาของการขาดการบังคับใชมาตรการ 
ในการใหความคุมครอง ปกปดขอมูลสวนตัว และเคารพความเปนสวนบุคคล ปจจุบันยังพบการเผยแพรขอมูล 
สวนบุคคลบนเว็บไซตของสวนราชการ การนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อท่ีเปนการละเมิดขอมูลสวนบุคคล 
อาทิ ขอมูล รูปลักษณของผูเสียหายหรือผูตองหาและผูกระทําความผิด นอกจากนี้ยังพบวาประเทศไทย 
มีกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีไมมีการบังคับใชอยางเพียงพอ สงผลใหมีการละเมิดสิทธ ิ
สวนบุคคล อาทิ ปจจุบันยังมีการขายขอมูลสวนบุคคลในระบบตาง ๆ เชน ทางธนาคาร หรือ ขายประกันภัย เปนตน 
และแมประเทศไทยจะมีกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปกปองคุมครองเด็กกับสื่อออนไลนหลายฉบับ อาทิ 
ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พระราชบัญญัติ
คุมครองเด็ก แตยังถือวาลาหลังและมีชองโหว ท้ังยังไมครอบคลุมการละเมิดเด็กรูปแบบใหม ๆ บนโลกออนไลน 

3.ปญหาการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชน ซ่ึงมีหลายสาเหตุปจจัย โดยหนึ่งในสาเหตุของปญหา
มาจากการใชอํานาจของรัฐในการออกมาตรการการดักและกักเก็บขอมูลขาวสาร ซ่ึงเปนการลิดรอนสิทธิเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นและการนําเสนอขอมูลขาวสาร อันสงผลตอการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชน 
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นอกจากนี้  ยังมีประเด็นปญหาความเหลื่อมล้ําของการเขาถึงขอมูลขาวสารสาธารณะและขอมูลท่ีเปน
สาธารณประโยชนของกลุมประชากรท่ียากจน โดยเฉพาะประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตชนบท อาทิ การรับทราบ
ถึงสวัสดิการสังคม บัตรสวัสดิการแหงรัฐ ซ่ึงเปนสิทธิท่ีกลุมบุคคลดังกลาวพึงมี 
 

ขอเสนอแนะ 
1.จัดทํามาตรการท่ีเปนรูปธรรมเพ่ือขจัดปญหาการกออาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะ 

การแสวงหาประโยชนทางเพศผานการใชสื่อลามกอนาจารจากเด็ก สตรี รวมท้ังในการทองเท่ียวทางเพศ ซ่ึงตอง
คํานึงถึงผลกระทบดานสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลในการเขาถึงขอมูลและสิทธิความเปนสวนบุคคล รัฐควรดูแล 
การบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของ อาทิ พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
ใหเปนไปตามเจตนารมยของตัวบทกฎหมายอยางแทจริง เพ่ือใหรัฐกํากับดูแลระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ใหมีธรรมาภิบาลและความม่ันคงปลอดภัยตามนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) 

2.จัดทํามาตรการเพ่ือใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคล รัฐควรจัดใหมีมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ท่ีรัดกุมและเขมงวด เพ่ือปองกันการเขาถึงและการนําขอมูลสวนบุคคลไปใชในทางมิชอบ และเพ่ือคุมครอง 
ความเปนสวนบุคคลและความปลอดภัยสวนบุคคล และมีกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน 
ในเรื่องความม่ันคงปลอดภัยของระบบดิจิทัล และการคุมครองขอมูลประเภทตาง ๆ 

3.จัดทํามาตรการเพ่ือรับประกันการเขาถึงขอมูลสาธารณะของประชาชนอยางเทาเทียม ท่ัวถึง และโดยงาย 
รัฐควรดําเนินมาตรการท่ีเก่ียวของกับการปดก้ัน ควบคุมขอมูลท่ีผิดกฎหมายอยางระมัดระวัง โดยคํานึงถึงการให
คุมครองสิทธิเสรีภาพของสื่อ สิทธิการแสดงออก สิทธิการแสดงความคิดเห็น และสิทธิการมีสวนรวมทางการเมือง
การปกครองของประชาชน อาทิ การแกไขพระราชบัญญัติคอมพิวเตอรเพ่ือใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน  
และเรงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือใหโครงขายการสื่อสารครอบคลุมท่ัวประเทศ โดยเฉพาะในระดับชุมชนหมูบาน 
ใหมีขนาดเพียงพอตอการใชงาน มีเสถียรภาพในราคา ท่ี เหมาะสม เพ่ือรองรับการมีอินเตอรเน็ตประจําตําบล 
และศูนยรับสงขอมูลขาวสารของตําบลหรือของหมูบาน เพ่ือใหการเผยแพร ขยายเครือขายการประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารภาครัฐลงสูชุมชนและการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางภาครัฐและประชาชน หรือระหวาง
ประชาชนดวยกัน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

4. สงเสริมความรูความเขาใจท่ีถูกตองแกประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการเผยแพร 
การเขาถึงและการรับรูขอมูลขาวสาร เพ่ือเปนเครื่องมือปกปองตนเองจากภัยคุกคามท่ีมาจากสื่อในรูปแบบตาง ๆ 
การสรางการรับรูรณรงคใหประชาชนเขาใจเก่ียวกับสิทธิและหลักเกณฑในการเขาถึงขอมูลขาวสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีถูกตองตามกฏหมาย และควรมีมาตรการเฝาระวังสื่อ การใหความสําคัญกับการยกระดับมาตรฐาน
จริยธรรมสื่อ โดยจัดทําแนวปฏิบัติในรูปแบบขอบังคับท่ีมีความชัดเจนเพ่ือเปนคูมือใชรวมกัน 
 

กลุมผูเปราะบาง 
เด็กและเยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูเสียหาย และผูตองหา  
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงวัฒนธรรม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรศัพทและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี  
กรมประชาสัมพันธ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
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10. แผนสิทธิมนุษยชนดานกระบวนการยุติธรรม 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 3 เรื่อง สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 25 
กําหนดวา “สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากท่ีบัญญัติคุมครองไวเปนการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแลว 
การใดท่ีมิไดหามหรือจํากัดไวในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอ่ืน บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพท่ีจะทําการนั้นได
และไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญตราบเทาท่ีการใชสิทธิหรือเสรีภาพเชนวานั้นไมกระทบกระเทือนหรือ
เปนอันตรายตอความม่ันคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไมละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพของบุคคลอ่ืน” และยังบัญญัติเรื่องสิทธิเสรีภาพไวในมาตรา 25 มาตรา 28 บัญญัติความรับผิด 
ตามกฎหมายไวใน มาตรา 29 นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันไดกําหนดหมวด 6 
แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา 68 ความวา “รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกดาน 
ใหมีประสิทธิภาพเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ และใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยสะดวก 
รวดเร็วและไมเสียคาใชจายสูงเกินสมควร” 

ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญและกรอบกฎหมายของไทยในดานการใหความคุมครองดานกระบวนการยุติธรรมถือ
วามีความสอดคลองกับแนวทางพัฒนาท่ียั่งยืนขององคการสหประชาชาติ (Sustainable Development 
Guidelines - SDGs) โดยเปาหมายดานการสงเสรมิการพัฒนาสังคมใหเกิดสังคมสันติสุข สันติภาพ และความยุติธรรม 
ซ่ึงครอบคลุมในเรื่องมาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมและการบริหารงานยุติธรรม ไดกําหนดเปาหมายสําคัญ 
อาทิ การลดความรุนแรงและการกออาชญากรรมในสังคม การรับประกันการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของ
บุคคลอยางเทาเทียม การชวยเหลือเยียวยาเหยื่ออาชญากรรม รวมถึงการลดการทุจริตคอรัปชั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม 9 
 อยางไรก็ตาม แมไทยจะมีกรอบกฎหมายในดานการใหความคุมครองดานกระบวนการยุติธรรม 
ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากล แตไทยก็ยังคงเผชิญปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนดานกระบวนการยุติธรรม 
โดยรายงานของกระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกาประจําป ค.ศ. 2016 ไดนําเสนอสถานการณ 
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ซ่ึงมีประเด็นท่ีเก่ียวของกับดานกระบวนการยุติธรรมในเรื่องการละเมิดสิทธิ
ผูตองหาและผูตองขัง อาทิ การจับกุมและกักขังโดยอําเภอใจโดยไมมีการดําเนินคดีหรือพิจารณาคดี กระบวนการ
จับกุมและการปฏิบัติตอผูตองหาและผูตองขังซ่ึงไมมีการจัดหาท่ีปรึกษาทางกฎหมายใหแกผู ถูกกลาวหา 
การปฏิเสธการใหญาติเขาเยี่ยมหรือการบังคับใหเซ็นยินยอมรับสารภาพโดยไมมีคําแปลหรือลามใหแกผูตองหา
ซ่ึงเปนกรณี ท่ี เกิดกับผูตองหาในคดีสถานการณ จังหวัดชายแดนภาคใต  สภาพของเรือนจําท่ี คุมขัง 
ซ่ึงขาดสุขอนามัยและแออัด การเพิกเฉยตอการดําเนินคดีตอเจาหนาท่ีรัฐผูกระทําผิด 9

10 ประกอบกับ
ขอเสนอแนะภายใตกลไก UPR ท่ีไทยรับมาปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2560 มีขอเสนอแนะ 
ใหประเทศไทยดําเนินการท้ังในดานการเขาเปนภาคีกฎหมายระหวางประเทศ การปรับปรุงกฎหมาย
ภายในประเทศใหสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ การเสริมสรางความเขมแข็งของกลไกและแผนสิทธิมนุษยชน 
การสงเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาและการฝกอบรม การสงเสริมและคุมครองสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
ท่ีมุงเนนการใหความคุมครองดานสิทธิและเสรีภาพของกลุมเปราะบางในมิติของการเขาถึงทรัพยากรและ
สวัสดิการของรัฐและในมิติการปองกันปราบปรามการคามนุษย การสงเสริมและคุมครองสิทธิของกลุมตาง ๆ ใน
สังคม ซ่ึงมุงเนนการบังคับใชกฎหมาย การแกไขทบทวนกฎหมาย การออกมาตรการ และการดําเนินการโดยรัฐ 

                                                 
9 UN General Assembly, Transforming our world : the 2030 Agenda for Sustainable Development, 21 October 
2015, A/RES/70/1 สืบคนจาก http://www.refworld.org/docid/57b6e3e44.html  
10 U.S. Department of State, Thailand’s 2016 Human Rights Report สืบคนจาก
https://www.state.gov/documents/organization/265588.pdf 
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เพ่ือใหความคุมครองประชากรในกลุมเปราะบาง การสงเสริมและคุมครองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รวมท้ัง
การสงเสริมและคุมครองสิทธิดานกระบวนการยุติธรรมและการอํานวยความยุติธรรม ซ่ึงมีประเด็นในเรื่องตาง ๆ 
อาทิ การทบทวน/ยกเลิกโทษประหารชีวิต การเพ่ิมอายุข้ันตํ่าของการรับผิดทางอาญา การลดสภาพความแออัด
และแกปญหาสภาพความเปนอยูท่ียากลําบากของหองขัง การสอบสวนและดําเนินคดีขอกลาวหาดานการทรมาน
และการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรม การคุมครองนักปกปองสิทธิมนุษยชน การดําเนินการตามมาตรฐาน 
ข้ันต่ําแหงสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขัง หรือ “ขอกําหนดแมนเดลา” เปนตน 11 
 

สภาพปญหา  
1.ปญหาเรื่องยาเสพติด เปนปญหาสังคมท่ีสําคัญและยังคงปรากฏในทุกพ้ืนท่ี โดยกลุมเสี่ยงคือเด็ก 

เนื่องจากกฎหมายกําหนดไววาเด็กอายุไมเกิน 10 ป ถาทําผิดกฎหมายไมตองรับโทษ จึงทําใหเด็กตกเปน
เครื่องมือของผูคายาเสพติดในการกระทําความผิด นอกจากนี้ในดานการบําบัดฟนฟูผูเสพยาเสพติดท่ียังไม
บรรลุผล พบปญหาการขาดงบประมาณในการบําบัดฟนฟู ปญหาขอจํากัดในเรื่องของระยะเวลาฟนฟูและระยะเวลา
พํานักอยูในประเทศ โดยเฉพาะกลุมบุคคลตางดาวท่ีเขามาทํางานในประเทศไทย อีกท้ังปญหาการจัดเก็บประวัติ
ของผูติดยาเสพติด การติดตามผู เสพยาเสพติดท่ีพนโครงการบําบัดฟนฟู ซ่ึงยังไมมีหนวยงานรับผิดชอบ 
ไดอยางมีประสิทธิผล ตลอดจนการเขาไปในพ้ืนท่ีของเจาหนาท่ีเพ่ือติดตามพบกับปญหาความยากลําบาก 
ในการสืบหาแหลงท่ีอยู รวมท้ังอาจสรางปญหาใหผูพนการบําบัดถูกตั้งขอรังเกียจจากสังคมและเพ่ือนบาน 
ซ่ึงอาจสงผลใหไมสามารถใชชีวิตในการประกอบอาชีพไดปกติ จึงทําใหกลับไปกระทําความผิดซํ้า  

2.ปญหาประชาชนขาดความรูทางกฎหมาย สิทธิของตนท่ีเก่ียวของกับกระบวนการยุติธรรม  
และไมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารและกระบวนการยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงเกิดการกระทํา
ความผิดหรือมีการละเมิดสิทธิโดยไมไดเจตนา เชน กรณีการเก็บอาหารปามาดํารงชีพ การตัดไมหวงหามมาเผาถาน  
การบุกรุกท่ีสาธารณะ เปนตน ประกอบกับการไมทราบข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรมและชองทางการไดรับ
ความชวยเหลือทางกฎหมายเม่ือถูกดําเนินคดีจากภาครัฐ ซ่ึงจากการระดมความเห็นของผู มีสวนเก่ียวของ 
ในทุกภาคสวนในกระบวนการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 ไดสะทอนสภาพปญหาของการเผยแพร
ประชาสัมพันธเก่ียวกับการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมท่ีขาดประสิทธิภาพสงผลใหประชาชนไดรับขอมูล 
อยางจํากัดหรือไมไดรับทราบ โดยประชาชนสวนใหญยังขาดความรูในเรื่องของสิทธิของตนในดานกระบวนการ
ยุติธรรม เชน สิทธิของผูท่ีตกเปนเหยื่ออาชญากรรม สิทธิท่ีจะไดรับความคุมครองในฐานะพยาน สิทธิท่ีจะไดรับ 
ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย และการขาดการเขาถึงขอมูลขาวสารดานกระบวนการยุติธรรมสงผลใหเจาหนาท่ีของรัฐ
ใชโอกาสในการปฏิบัติหนาท่ีละเมิดประชาชน รวมถึงประชาชนมีการละเมิดระหวางกันเอง อีกท้ังผูท่ีเก่ียวของใน
กระบวนการยุติธรรมบางราย อาทิ พนักงานสอบสวน อัยการ ยังขาดความตระหนักในเรื่องสิทธิของประชาชน ทําใหไม
มีการแจงขอมูลใหภาคประชาชนไดรับทราบวาอยูในข้ันตอนไหน และจะตองปฏิบัติตัวอยางไรในกระบวนการ
พิจารณาตัดสินคดี นอกจากนี้ยังพบสภาพปญหาทัศนคติของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ีมีทัศนคติท่ีเปนลบ 
ตอประชาชน รวมท้ังยังขาดความเขาใจในบริบทของพ้ืนท่ีและโครงสรางทางวัฒนธรรม ยกตัวอยางในพ้ืนท่ี 
สามจังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงพบปญหาเจาหนาท่ีมาจากพ้ืนท่ีอ่ืน เม่ือเขามาปฏิบัติงานในพ้ืนที ยังคงขาดความรู
ความเขาใจในเรื่องของวัฒนธรรมทองถ่ินสงผลใหเกิดขอจํากัดของการสื่อสาร เผยแพร ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารดานกระบวนการยุติธรรมใหประชาชนรับทราบ 

                                                 
11 กระทรวงการตางประเทศ. แผนการปฏิบัตติามขอเสนอแนะท่ีไทยไดรับและคํามั่นโดยสมัครใจของไทยภายใตกลไก UPR 
รอบท่ี 2 (พ.ศ. 2559 - 2563) สืบคนจาก http://humanrights.mfa.go.th/th/upr/report-upr-
2/index.php?sphrase_id=17856847 
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3.ปญหาการคามนุษย ถือเปนการลดทอนศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และคุณคาความเปนมนุษย  
ซ่ึงจากการรับฟงปญหาในพ้ืนท่ีไดมีการสะทอนปญหาการคามนุษยท่ีเกิดข้ึน อาทิ ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก ไดยกประเด็น
ปญหา 3 ดาน โดยดานแรกคือการแสวงหาผลประโยชนในเรื่องของเพศ ท้ังเด็ก สตรี ดานท่ีสองคือธุรกิจ
ขอทาน ซ่ึงเปนคนพิการหรือคนชรา สวนใหญเขามาสูวงจรของธุรกิจขอทาน และดานท่ีสามคือการคาแรงงาน แรงงาน
ขามชาติ แรงงานท่ีใชในเรือประมงนานน้ํา การคาแรงงานเด็ก โดยมีสาเหตุจากหลายประเด็น เชน ฐานะความยากจน 
การศึกษา สภาพของครอบครัว และคานิยมท่ีผิด ๆ โดยเฉพาะในเขตชลบุรีและเขตภาคตะวันออก 
ซ่ึงมีการขยายตัวเจริญเติบโตทางสภาพเศรษฐกิจสูงมาก อีกท้ังเปนแหลงทองเท่ียวชาวตางชาติและชาวไทยดวยกัน 
อีกสาเหตุคือความไมเทาเทียมกันทางสังคม ท้ังดานการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมตาง ๆ และสาเหตุจากการถูกหลอกลวง 
การบังคับขมขู การชักจูงและสงเสริมในทางท่ีผิด ขาดจิตสํานึกในการท่ีจะดูแล และสถาบันครอบครัวแตกแยก เปนตน 

4.ปญหาคนเขาเมืองผิดกฎหมายและประชากรแฝง ปญหาเรื่องของบุคคลท่ีตกสํารวจ ดวยเหตุท่ีอาจจะ
บานอยูไกล ญาติ พอแมพ่ีนองเสียชีวิตไมเหลือใครแลว เม่ือไปตรวจพิสูจน DNA เจาพนักงานอําเภอจึงไมกลารับรอง 
เพราะเสี่ยงท่ีจะถูกดําเนินคดี ดังนั้น หนวยงานท่ีเก่ียวของควรจะดําเนินการอยางไร เพ่ือใหบุคคลเหลานั้น 
ไดสิทธิการศึกษา การรักษาพยาบาลหรืออ่ืน ๆ ท่ีรัฐจัดให รวมถึงปญหาประชากรแฝงท่ีมีการอพยพเขามาทํางาน
ในพ้ืนท่ีตาง ๆ และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ซ่ึงเปนประเด็นท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีเห็นวา การท่ีประชากรแฝงมีจํานวนมาก 
ทําใหจํานวนประชากรในพ้ืนท่ีนั้น ๆ เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงอาจทําใหเกิดการรอนสิทธิบางประการของคนในทองท่ีได 
นอกจากนี้ ยังพบปญหาการปฏิบัติตอคนเขาเมืองผิดกฎหมายท่ีไมไดมีการคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน อาทิ การจับกุม 
คนเขาเมืองผิดกฎหมายแลวดําเนินคดี โดยนําไปขังรวมกับกลุมนักโทษท่ีเปนอาชญากร  

5.การขาดแคลนลามและผู เช่ียวชาญดานกฎหมายในการคุมครองสิทธิผู เขามาเกี่ยวของ 
ในกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงยังเปนปญหาโดยเฉพาะคดีคามนุษย ซ่ึงในหลายกรณีมีขอจํากัดดานการสื่อสาร  
ทางภาษากับเจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรมสงผลใหการพิจารณาคดีมีความลาชาหรืออาจเกิดความเสียหายได  

6.ปญหาการดําเนินงานในกระบวนการสอบสวนของกระบวนการยุติธรรม รวมท้ังการสอบสวนคดีเด็ก 
และผูพิการ ท่ีอาจจะยังไมเปนธรรม ไมเทาเทียม รวมถึงปญหาธรรมาภิบาลในกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงมีผลตอการนํา
กฎหมายไปปฏิบัติ  โดยประชาชนในพ้ืนท่ีไดสะทอนปญหาการทํางานสอบสวนของเจาหนาท่ี ตํารวจ  
ซ่ึงสาระสําคัญเก่ียวกับการดําเนินคดีกับประชาชนเพ่ือใหไดรับความเปนธรรมอยางเสมอภาคนั้น พนักงาน
สอบสวนจะตองดําเนินการตรวจสอบหาขอเท็จจริง และไมเลี่ยงเรื่องการบันทึกการจับกุม โดยเสนอใหมีการใช
คําวา “ขอเท็จจริง” ลงไปดวย ไมใชใชคําวา “พฤติการณ” แตเพียงอยางเดียว รวมท้ังพบวาการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานสอบสวนในบางครั้งอาจมีการตั้งขอกลาวหาเกินกวาเหตุ หรือไมคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ตลอดจนยังมีเจาหนาท่ีท่ีไมปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรม หรือปฏิบัติลาชา หรือการปฏิบัต ิ
มีความเหลื่อมล้ํา ทําใหประชาชนเสียสิทธิในเรื่องท่ีเก่ียวของกับดานกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ การแถลงขาว
การจับกุมผูตองหาของเจาหนาท่ีตํารวจ โดยมีผูสื่อขาวเผยแพรภาพผูกระทําผิดออกไปท้ังท่ีบุคคลนั้นยังไมได
เขาสูกระบวนการศาลพิพากษาวาผูนั้นกระทําผิด รวมถึงการถายคลิปวีดีโอระหวางการจับกุมแลวนํามาเผยแพรใน
สื่อตาง ๆ ถือวาเปนการละเมิดสิทธิผูตองหา 

7.ปญหาการมีขอกฎหมายท่ีขัดหลักสิทธิมนุษยชน เชน พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 
กฎหมายท่ีบังคับใชเฉพาะพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีตองเผชิญกับความไมสงบอยางตอเนื่อง และรัฐบาลได
ประกาศใชพระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินมาอยางตอเนื่องยาวนาน เพ่ือคุมสถานการณ รวมท้ังมี
การประกาศใชพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงในราชอาณาจักร ในบางอําเภอของจังหวัดสงขลา เปนตน 

http://www.thailawforum.com/demonstration/
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นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องโทษประหารชีวิตซ่ึงถือเปนการกําหนดโทษท่ีขัดหลักสิทธิมนุษยชน แตเปนประเด็น
ท่ียังมีขอถกเถียงในสังคมไทย เนื่องจากมีท้ังกลุมผูเรียกรองใหยกเลิกและกลุมผูสนับสนุนใหคงโทษประหารชีวิตไว 

 

ขอเสนอแนะ 
1.สงเสริมการสรางธรรมาภิบาลในหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะหนวยงานท่ีใกลชิด 

กับกลุมเปราะบาง เชน สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมราชทัณฑ ควรออกระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีใหคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และมีการวางบทกําหนดโทษของเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมาย
หรือไมคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สําหรับดานการสอบสวน ควรแกไขประมวลวิธีพิจารณาความอาญา 
โดยเพ่ิมเติมขอกําหนดใหมีทนายความไดรวมฟงการสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนในทุกคดี และทุกฐานความผิด 
เพ่ือคุมครองสิทธิของผูตองหาและจําเลยในความผิดอาญา 

2.อบรมใหความรูแก เจาหนาท่ีกระบวนการยุติธรรมให ยึดหลักสิทธิมนุษยชนเปนพ้ืนฐาน 
ในการปฏิบัติงาน อาทิ ดานราชทัณฑ ควรมีการขับเคลื่อนการใหความรูแกเจาหนาท่ีในเรื่องแนวทางการปฏิบัติ
ตอผูตองขังอยางท่ัวถึงและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง เชน การใหความรูเรื่อง “ขอกําหนดกรุงเทพ” และ 
“ขอกําหนดแมนเดลา” เปนตน เจาหนาท่ีตํารวจฝายปฏิบัติการ ควรมีการอบรบใหความรูเก่ียวกับกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวของกับสิทธิของผูตองหา สิทธิของเหยื่อและพยาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีมีการปฏิบัติงาน
โดยคํานึงถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานของผูท่ีเก่ียวของ 

3.สงเสริมองคกรวิชาชีพลามใหมีการตั้งเปนองคกรเอกชน โดยอบรมจริยธรรมใหกับลามท่ีผานการทดสอบ
ดานภาษา และออกใบอนุญาตกอนปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือความเชื่อถือและความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมตาม
แนวนโยบายรัฐท่ีตองอํานวยความยุติธรรมใหกับทุกคนอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน  

4.หนวยงานภาครัฐจะตองเขามาดูแลเรงดวนและรัฐจะตองใชมาตรการในการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน อาทิ การปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการคามนุษย การสงเสริม
สภาพทางเศรษฐกิจใหมีความเทาเทียมกันและเสมอภาค โดยสรางอาชีพสรางรายได ใหโอกาสคนท่ีดอยโอกาส 
หรือคนท่ีไมมีความรูไดมีอาชีพท่ีถูกตองและเหมาะสม การสนับสนุนการศึกษาใหมีการศึกษาท่ีเทาเทียมกัน 
และมีมาตรฐานท่ีแทจริง ท้ังนี้ ในการท่ีจะดูแลดานนี้ ภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐตองรวมมือกันในการท่ีจะ
ปองกันและปราบปรามและลดปญหาการคามนุษยท่ีเกิดข้ึนในประเทศ โดยอาจจะจูงใจสถานประกอบการ 
ตางพ้ืนท่ีดวยการลดภาษี หรือเพ่ิมมาตรการท่ีรัฐเก็บภาษีเพ่ิมสําหรับตางภูมิลําเนาใหเปนรายไดของทองถ่ิน 
เพ่ือท่ีจะพัฒนาใหพอกับปรมิาณของประชากรท่ีมีอยูจริง   

5.จัดการอบรมใหความรูแกประชาชนในข้ันตอนตาง ๆ ดานกระบวนการยุติธรรม เพ่ือใหประชาชนไดรับรู
สิทธิในแตละข้ันตอน ตั้งแตชั้นการสอบสวน การฟองรอง การดําเนินคดี การปลอยตัวชั่วคราวโดยมีประกันตัว 
สิทธิของผูตองหา สิทธิของเหยื่ออาชญากรรมหรือผูเสียหาย สิทธิของจําเลยบริสุทธิ์ สิทธิของผูตองขังและสิทธิ
ของผูพนโทษ เปนตน นอกจากนี้ควรมีการประสานงานหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมและหนวยงาน 
ฝายปกครองในพ้ืนท่ีทุกพ้ืนท่ี ซ่ึงปจจุบันมีกองทุนยุติธรรมเปนหลักในการใหความคุมครองแกผูตองหาท่ีขาดแคลน 
ทุนทรัพย โดยจัดการประกันตัวผูตองหาและการชวยเหลือในการดําเนิคดีแกผูถูกกลาวหา อยางไรก็ตาม 
กระบวนการในการใหความรูการรับรูสิทธิและเง่ือนไขของการใหความชวยเหลือนั้น ควรมีการขับเคลื่อนการให
ความรูแกประชาชนในทุกพ้ืนท่ีอยางท่ัวถึง เพ่ือสรางความเขาใจท่ีถูกตองระหวางประชาชนและภาครัฐ อีกท้ัง
ควรมีการจัดทําสื่อในรูปแบบตาง ๆ โดยใชสื่อใหม ๆ ท่ีทันสมัย อาทิ การใชสื่อสังคมออนไลนในการสงเสริม
ความรูแกประชาชน ท้ังนี้การใหความรูในการรับรูขอมูลขาวสารทางดานกระบวนการยุติธรรม ควรเนน 
การประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กํานันผูใหญบาน อาสาสมัครของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม 
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เชน อาสาสมัครของคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมครองสิทธิและเสรีภาพ และอาสาสมัครท่ีเก่ียวของ ทุกระดับ  
เชน อาสาสมัครสาธารณสุข และตองมีความชัดเจนในการใหขอมูลแกประชาชน  

6.รัฐตองสรางหลักประกันและใหการคุมครองกลุมเปราะบางของดานกระบวนการยุติธรรมความม่ันคง 
ท้ังในกลุมของผูพนโทษท่ีมีปญหาวางงาน โดยหนวยงานรัฐตองมีการกําหนดเง่ือนไขใหสถานประกอบการ 
รับผูพนโทษเขาทํางาน เชน การสรางแรงจูงใจในการลดภาษีสําหรับหนวยงานท่ีรับผูพนโทษเขาทํางาน รวมท้ัง
สนับสนุนใหนักโทษมีเงินทุนประกอบอาชีพอยางท่ัวถึงและพอเพียง แมปจจุบันการดําเนินงานในสวนของ 
กรมคุมประพฤติจะมีเงินทุนใหนักโทษกูยืมประกอบอาชีพแตยังไมเพียงพอ ดังนั้น ควรมีหนวยงานของรัฐติดตาม
ปญหาวางงานของผูพนโทษ เชน อาจจะมีการจัดตลาดรับแรงงานในเรือนจํา การประสานงานกับเอกชนบริษัทใหญ ๆ 
เพ่ือรับนักโทษเขาทํางาน เพ่ือสรางงานสรางอาชีพใหกอนจะไดรับการปลอยตัว อีกท้ังตองปรับทัศนคติของคน
ในสังคม สื่อตาง ๆ ใหมีทัศนคติในเชิงบวกและในเชิงท่ีสรางสรรคท่ีใหโอกาสกับผูกระทําผิด ตลอดจนสถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา รัฐ เอกชนตองใหความรวมมือดวย 

7.รัฐควรเพ่ิมงบประมาณในการบําบัดฟนฟูและควรพัฒนาระบบการบําบัดฟนฟูใหสอดคลองกับ
สภาพปญหา และปรับปรุงแกไขกฎหมายในการกําหนดอายุการรับผิดของเด็กและเยาวชนหรือพัฒนา
มาตรการการคุมครองเด็กและเยาวชนไมใหตกเปนเครื่องมือของผูคายาเสพติด รวมท้ังควรกวดขัน 
การปฏิบั ติ งานของเจาหนา ท่ี ในการปฏิบั ติ งานปราบปรามยาเสพติดให มีกระบวนการท่ี คํานึ งถึง 
หลักกระบวนการอันควรแหงกฎหมาย (Due process of law) และเปดโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวม 
ในการทํางานดวย เชน ในกรณีของชุมชนท่ีมีความเขมแข็ง ควรสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมติดตาม 
เฝาระวังและฟนฟูผูติดยาเสพติดรายตําบล เพ่ือตรวจสอบและยับยั้งการระบาดของยาเสพติด  

8.การพิจารณาทบทวนการบังคับใชกฎหมาย และการแกไขกฎหมายท่ีไมเปนธรรม ท่ีขัดกับ 
หลักสิทธิมนุษยชน และกฎหมายท่ีไมทันสมัย ไดแก 

 8.1 กฎหมายท่ีขัดหลักสิทธิมนุษยชน โดยควรพิจารณาปรับแกไขฐานความผิดท่ีกําหนดโทษประหาร
ชีวิตบางฐานความผิดหรือทุกฐานความผิดเปลี่ยนจากโทษประหารชีวิตเปนจําคุกตลอดชีวิต และการพิจารณายกเลิก 
การบังคับใชกฎหมายท่ีขัดหลักสิทธิมนุษยชน เชน พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
และการแกไขพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558  

 8.2 ควรเพ่ิมหรือปรับแกกฎหมายในการปกปองคุมครองเด็กจากสถานการณออนไลนใหทันกับ
สถานการณซ่ึงกฎหมายปจจุบันไมมีระบุไว ประกอบไปดวย การติดตามคุกคาม (Cyberstalking) การกลั่นแกลง
ออนไลน (Cyberbullying), สื่อลามกอนาจารเด็กออนไลน (Child Pornography) การติดตอสื่อสารเรื่องเพศ 
(Sexting), และการลอลวงหรือเตรียมเด็กใหพรอมถูกลวงละเมิดทางเพศ (Grooming) 

 8.3 ควรแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1448 โดยเพ่ิมเกณฑอายุข้ันต่ําในการแตงงาน
จาก 17 ปบริบูรณ เปน 18 ปบริบูรณ รัฐยังควรดําเนินการอนุวัติกฎหมายภายในประเทศใหสอดคลองกับ
หลักการอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก และอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ  
ท่ีประเทศไทยไดลงนามเขาเปนภาคีเพ่ือใหการคุมครองสิทธิของเด็กเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยรัฐตอง
บังคับใชกฎหมายในทุกกรณี 

 8.4 ควรมีกฎหมายหรือมาตรการคุมครอง เยียวยา ผูถูกละเมิดขอมูลสวนบุคคล จากการท่ีองคกร
หรือหนวยงานท้ังรัฐและเอกชน สรางระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูลท่ีไมดีพอ  

 8.5 ควรปรับแกกฎหมายและหาวิธีดําเนินการใหความชวยเหลือแกกลุมผูกระทําผิดท่ีเขาเมืองผิดกฎหมาย
โดยคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และควรมีสถานกักตัวไวแยกตางหากในสถานท่ีอ่ืนท่ีไมใชในเรือนจํา 
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 8.6 เพ่ือปองกันการคามนุษย ควรพิจารณาการออกกฎหมายรองรับการจดทะเบียนสถานประกอบการ
ใหถูกตอง และพิจารณาความเปนไปไดในการข้ึนทะเบียนผูขายบริการใหถูกกฎหมายเพ่ือเขาสูระบบประกันสังคม 
รวมท้ังการบูรณาการศูนยการปองกันการคามนุษยในจังหวัดยังไมเปนรูปธรรม 

 8.7 พัฒนากลไกในการรับและแกไขขอรองเรียนเก่ียวกับปญหาการกระทําความรุนแรงตอสตรีและ
การกระทํารุนแรงในครอบครัว ปรับปรุงบทลงโทษ รวมถึงกลไกในการพิจารณาโทษเก่ียวกับการกระทําความ
รุนแรงตอสตรแีละการกระทํารุนแรงในครอบครัว  

 8.8 ผลักดันการออกกฎหมายการจดทะเบียนคูชีวิตของกลุมความหลากหลายทางเพศ เพ่ือรับรอง 
สิทธิของกลุมความหลากหลายทางเพศ  

 8.9 ควรขับเคลื่อนและผลักดันใหมีกฎหมายท่ีรับรองคุมครองสิทธิของเกษตรกร ประมงพ้ืนบาน และพัฒนา 
กฎหมายและกลไกคุมครองพ้ืนท่ีเกษตรกรรม เพ่ือแกไขปญหาความไมเปนธรรมท่ีเกิดจากเกษตรพันธสัญญา  

 8.10 แกไขการบังคับใชกฎหมาย พระราชบัญญัติยาเสพติดฯ ท่ีกําหนดจํานวนของกลาง (ยาเสพติด) 
วาหากมีจํานวนของกลางท่ีถือวาเปนการจําหนาย จึงถูกจับกุมดําเนินคดีในฐานะผูคายา และถูกสงตัวเขา
เรือนจําทําใหเรือนจําแออัดไปดวยนักโทษ ท้ังท่ีกลุมคนเหลานี้เปนเพียงผูมีพฤติกรรมเสพ และมียาเสพติดไวใน
ครอบครองเพ่ือเสพเทานั้น ไมไดเปนอาชญากรโดยอาชีพ ควรจะไดรับการบําบัด แตกลับถูกจับสงเรือนจํา 
นอกจากนี้ ควรปรับปรุงมูลคารางวัลการจับกุมคดียาเสพติดและผลงานในการจับกุมของตํารวจ เพราะทําให
เกิดการเรงทําผลงาน เรงทําคดีเพ่ือรับรางวัล ซ่ึงไมเปนธรรมตอผูเสพท่ีมียาเกินกวาจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด
โดยไมไดเปนผูคาอาชีพ 

 8.11 ควรแกไขกฎหมายตอตานการทุจริตใหมีประสิทธิภาพในการขมขูยับยั้งปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบในทุกระดับได 

 8.12 ผลักดันใหประเทศไทยเขาเปนภาคีอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคน
จากการบังคับใหหายสาบสูญ และพิจารณาการใหสัตยาบันตอพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาตอตานการทรมาน 
การประติบัติหรือการลงโทษอ่ืน ท่ีโหดรายไรมนุษยธรรม หรือท่ีย่ํายีศักดิ์ศร ี

9.การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท้ังระบบ ท้ังตํารวจ อัยการ ศาลและราชทัณฑ ใหมีการทบทวน 
การกําหนดโทษทุกประเภทรวมท้ังคดียาเสพติดใหไดสัดสวนกับความผิด โดยโทษสูงสุดคือโทษจําคุกตลอดชีวิต 
และเพ่ิมการคุมครองสิทธิ์ในชั้นจับกุม แยกการสอบสวนเปนอิสระ ใหฐานความผิดอาญารายแรงเปนจําคุกตลอดชีวิต
แทนโทษประหารชีวิตทุกฐานความผิด โดยยึดหลักมนุษยชน และควรศึกษาความเปนไปไดใหศาลตั้งระบบไตสวน
เพ่ือปองกันความไมเปนธรรมในการสอบสวน หรือเพ่ิมบทบาทของศาลในข้ันตอนกระบวนการพิจารณาคดี 

10.การปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา รัฐตองเพ่ิมมาตรการในการปกปองคุมครองเด็กและเยาวชน
ในสถานศึกษา เพ่ือไมใหเด็กในสถานศึกษาตองเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด 

11.การสอบสวนควรเปนหนวยงานอิสระในการทําหนาท่ี ควรปรับปรุงใหกระบวนการสอบสวน  
มีมาตรฐานในการสอบสวน ตั้งหนวยงานเฉพาะสอบสวนและสรางพนักงานสอบสวนเฉพาะดานเชนเดียวกับแพทย 
และใหพนักงานสอบสวนมีคุณวุฒิดาน “เนติบัณฑิต” 

12.การบูรณาการระหวางหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม เชน การตรากฎหมายการปรับปรุงและ
แกไขกฎหมายของหนวยงานตาง ๆ ท่ียังขาดการบูรณาการรวมกัน ซ่ึงสงผลกระทบตอการบังคับใชของ
หนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ควรมีการบูรณาการระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของในการปรับปรุงแกไขและบังคับใช
กฎหมายในภาพรวมท้ังหมด 
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แผนสิทธิมนุษยชนรายกลุม 
 

1. แผนสิทธิมนุษยชนสําหรับกลุมเด็กและเยาวชน 
 สิทธิของกลุมเด็กและเยาวชนไดรับการรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  
ใหเด็กสามารถไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพโดยไมตองเสียคาใชจาย และมีสิทธิไดรับการดูแลและพัฒนา
รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัยกอนเขารับการศึกษา นอกจากนี้ กลุมเด็กและเยาวชน
เปนกลุมท่ีไดมีการจัดทําแผนพัฒนาสําหรับกลุมเปนการเฉพาะ โดยในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ ฉบับท่ี 2 
พ.ศ. 2560 - 2564 ซ่ึงอยูในชวงระยะเวลาท่ีคาบเก่ียวกับแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 นั้น ไดมีการนํา
หลักการอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กท่ีถือหลักการไมเลือกปฏิบัติและการคํานึงถึงเปาหมายเพ่ือประโยชนสูงสุด
ของเด็กเปนท่ีตั้งมาเปนแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรตาง ๆ ของแผน โดยมีเปาประสงคของแผนเพ่ือพัฒนา 
ใหเด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและเหมาะสมตามชวงวัย ท้ังดานสุขภาพกายใจอารมณ สังคม และสติปญญา  
มีทักษะการเรียนรูท่ีสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังมีความเปนพลเมืองสรางสรรคท่ีสามารถปรับตัวเทาทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก มีความรับผิดชอบตอตนเอง มีจิตสํานึกตอสวนรวม และมีสวนรวมในฐานะภาคี 
ท่ีมีพลังในกระบวนการพัฒนาสังคม ท้ังนี้ จากการประเมินผลลัพธการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแหงชาติ ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2555 - 2559 พบวา ตัวชี้วัดบางตัวสะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการของเด็กท่ีดีข้ึน 
อาทิ สภาวะการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภและเด็กท่ีลดลง อัตราการคลอดบุตรในเด็กอายุ 15 - 19 ป ท่ีลดลง 
และจํานวนเด็กท่ีออกจากโรงเรียนกลางคันท่ีลดลง อยางไรก็ตาม ยังมีตัวชี้วัดบางตัวท่ีแสดงใหเห็นถึงปญหาและ
ความทาทายเก่ียวกับพัฒนาการของเด็กท่ีตองมีการผลักดันการดําเนินงานอยางตอเนื่องตอไป อาทิ  
ศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีผานเกณฑมาตรฐานข้ันต่ําเปนสัดสวนนอย ปญหาความรุนแรงในครอบครัว 
ท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน เด็กท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษายังคงขาดทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต  
อีกท้ังยังมีเด็กและเยาวชนบางสวนท่ียังคงขาดหลักประกันในการดํารงชีวิตท่ีเทาเทียมและท่ัวถึง 
 ในมิติท่ีเก่ียวของกับสิทธิมนุษยชนของกลุมเด็กและเยาวชนนั้น จากการประเมินแผนสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ฉบับท่ี 3 การสังเคราะหเอกสารท่ีเก่ียวของตาง ๆ และจากการระดมความเห็นจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 
ในการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 พบขอมูลท่ีสอดคลัองกัน คือ เด็กและเยาวชนจํานวนมาก
ยังคงขาดทักษะท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงการขาดการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของเด็ก
และเยาวชนไทย นอกจากนี้ ยังพบปญหาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงทรัพยากรท่ีแตกตางกันตามสถานะ 
ทางเศรษฐกิจและสังคมของแตละครอบครัว ปญหาการถูกเลือกปฏิบัติตอนักเรียนนักศึกษาท่ีตั้งครรภขณะอยู
ในสถานศึกษา ธุรกิจการคามนุษยท่ีแสวงหาประโยชนจากเด็ก ตลอดจนปญหาของเด็กและเยาวชนท่ีกระทํา
ความผิดและตองโทษท่ียังคงมีตราบาปทางสังคม ทําใหไมสามารถกลับคืนสูสังคมไดอยางแทจริง 
 

สภาพปญหา 
1. การขาดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและเพียงพอท่ีจะสรางทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต  

ดั งจะเห็นได จากอัตราการวางงานในกลุ มผู สํ าเร็จการศึกษาท่ีคอนข างสู ง ซ่ึ งสะท อนให เห็ นถึงปญหา 
การไมสอดคลองกันระหวางอุปสงคตอทักษะท่ีจําเปนในการทํางานของฝงนายจาง และอุปทานของทักษะท่ีไดรับ
จากการศึกษา ซ่ึงสงผลตอเนื่องไปยังปญหาความยากจนเรื้อรังในกลุมครอบครัวท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีดอยกวา จนไมสามารถยกระดับฐานะของตนเองไดเทาท่ีควรแมจะไดรับการศึกษาภาคบังคับ 
ตามท่ีกําหนด 

2. ความเหล่ือมลํ้าในการเขาถึงทรัพยากรท่ีจําเปนของเด็กและเยาวชนยังคงมีมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ทรัพยากรทางการศึกษา ซ่ึงเกิดข้ึนมากในกลุมเด็กและเยาวชนจากครอบครัวท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
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ท่ีดอยกวา กลุมเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ีชนบทท่ีหางไกล ตลอดจนกลุมเด็กและเยาวชนท่ีเปนบุตรหลานของ
กลุมชาติพันธุ ท้ังนี้ ความเหลื่อมล้ําดังกลาวมักมีความรุนแรงข้ึนในการเขาถึงทรัพยากรทางการศึกษาในระดับ 
ท่ีสูงข้ึน เชน ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา เปนตน  

3. ปญหาการถูกเลือกปฏิบัติของนักเรียนนักศึกษาหญิงท่ีตั้งครรภกอนวัยอันควร ซ่ึงหลายคนมักถูกละเมิดสิทธิ
โดยครูหรืออาจารยในสถานศึกษาเอง ดวยการบีบบังคับใหตองออกจากโรงเรียน หรือใหหยุดเรียนกลางคัน
จนกวาจะคลอดจึงจะไดรับอนุญาตใหกลับมาเรียนได ซ่ึงสงผลใหกลุมนักเรียนนักศึกษาดังกลาวตองประสบ
ปญหาการดูถูก ดูหม่ิน และขาดความตอเนื่องในการศึกษาท่ีจําเปน 

4. กิจกรรมในสถานศึกษาบางเรื่องอาจสรางผลกระทบทางจิตใจแกเด็กและเยาวชนบางกลุม อาทิ 
การจัดกิจกรรมในวันแมท่ีใหแมและลูกไดเขารวมกิจกรรมดวยกันซ่ึงอาจสงผลกระทบทางจิตใจแกเด็กท่ีไมมีแม 
หรือแมไมอาจเขารวมกิจกรรมได ตลอดจนกิจกรรมบางประเภทในวันเด็กท่ีอาจสงผลกระทบทางจิตใจ 
แกเด็กพิการ เปนตน 

5. เด็กและเยาวชนผูกระทําความผิดยังคงเผชิญกับตราบาปทางสังคมตาง ๆ เม่ือไดรับการปลอยตัว 
โดยพบวา บอยครั้งทะเบียนประวัติอาชญากรรมของเด็กและเยาวชนผูกระทําความผิดไมไดถูกลบไปจากสารบบ 
ซ่ึงสงผลใหเด็กและเยาวชนจํานวนมากท่ีเคยกระทําความผิด ยังคงมีตราบาปทางสังคมท่ีติดตัวไปตลอด จึงมักขาดโอกาส
ทางการศึกษาและการทํางานท่ีจะชวยเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนผูไดรับการปลอยตัว สามารถกลับคืน 
เปนคนดีสูสังคมไดอยางแทจริง 

6. ปญหาการคามนุษยในธุรกิจท่ีมีการใชแรงงานเด็กและเยาวชนอยางผิดกฎหมาย ท้ังในธุรกิจท่ีผิดกฎหมาย
โดยตรง เชน การคาบริการทางเพศ และธุรกิจถูกกฎหมายท่ีกระทําผิดกฎหมาย อาทิ การใชแรงงานเด็กและ
เยาวชนเกินเวลาท่ีกําหนดไวตามกฎหมาย หรือการบิดพลิ้ว ไมจัดใหมีสิทธิประโยชนท่ีแรงงานพึงไดตามท่ี
กฎหมายกําหนดไว เปนตน ท้ังนี้ เด็กและเยาวชนเปนกลุมเปราะบางท่ีมักถูกเอาเปรียบเนื่องจากการขาดความรู
ถึงสิทธิท่ีพึงไดและการขาดอํานาจตอรองกับนายจางซ่ึงมักมีประสบการณมากกวา อีกท้ังยังเปนกลุมท่ีถูกลอลวงให
เขาสูกระบวนการคามนุษยไดงายเนื่องจากการขาดประสบการณและความจําเปนทางการเงิน เปนตน 

7. แนวทางปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนผูเปนบุตรหลานของแรงงานตางดาวยังคงขาดความชัดเจน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสิทธิในการเขาถึงทรัพยากรในดานตาง ๆ  เชน ทรัพยากรดานสาธารณสุข และดานการศึกษา เปนตน 
ท้ังนี้ แมวาในทางนิตินัยแลวจะยังไมมีกฎหมายรับรองสิทธิของคนกลุมดังกลาวในการไดรับบริการสาธารณสุข 
หรือการศึกษาภาคบังคับ ดังเชนกลุมเด็กและเยาวชนผู ถือสัญชาติไทย แตในทางปฏิบัติแลวสถานศึกษา 
หรือสถานพยาบาลหลายแหงก็มักใหการเก้ือกูลกลุมแรงงานตางดาวหรือบุตรหลานของแรงงานตางดาว 
ไปตามหลักมนุษยธรรม ซ่ึงการใหการชวยเหลืออยางไมเปนทางการดังกลาวนี้ อาจสงผลใหเกิดความไมสมดุลกัน
ระหวางการจัดสรรทรัพยากรจากสวนกลางท่ีกลุมเปาหมายครอบคลุมเพียงจํานวนผูถือสัญชาติไทย และการ
ใหบริการจริงท่ีครอบคลุมประชาชนท้ังหมดท้ังแรงงานไทยและตางดาวในพ้ืนท่ี 

8. ปญหาขอจํากัดของกฎหมายหลายฉบับท่ีเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิเด็ก เชน การแตงงานในเด็ก
เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนและปดก้ันโอกาสตาง ๆ ท่ีเด็กสมควรจะไดรับในการพัฒนาตามชวงวัย โดยปจจุบัน
ประเทศไทยยังอนุญาตใหบุคคลสมรสกันไดเม่ืออายุครบ 17 ปบริบูรณ แตในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาต
ใหทําการสมรสกอนนั้นได ตามท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1448 ซ่ึงไมสอดคลอง
กับอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก  
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ขอเสนอแนะ 
1. พัฒนาศักยภาพและทักษะท่ีจําเปนในการดํารงชีวิตของเด็ก โดยการมุงเนนการใหการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

มีการออกแบบหลักสูตรในสถานศึกษาแตละระดับท่ีเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ คือ เด็กและเยาวชน 
ท่ีเปนผูเรียน ผูปกครอง ครู อาจารย และนายจาง ตลอดจนปรับแนวทางการจัดสรรงบประมาณดานการศึกษาของประเทศ
โดยการใหความสําคัญกับโครงการหรือแผนงานท่ีเนนการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนเปนลําดับตน ๆ  

2. เรงกระจายทรัพยากรท่ีจําเปนไปสูกลุมเด็กและเยาวชนจากครอบครัวท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีดอยกวา โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรทางดานการศึกษาและดานสาธารณสุข ซ่ึงอาจอยูในรูปของการจัดสรร
ทุนใหความชวยเหลือเปนพิเศษแกกลุมเด็กและเยาวชนจากครอบครัวท่ีเปราะบาง เชน ครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน 
ท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีหางไกล หรือกลุมชาติพันธุ เปนตน 

3. กําหนดแนวทางปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐานในสถานศึกษา เพ่ือปองกันการละเมิดสิทธิของเด็กและเยาวชน 
หรืองดเวนกิจกรรมท่ีอาจกระทบตอจิตใจของเด็กและเยาวชนบางกลุม อาทิ การกําหนดแนวทางปฏิบัติของ
สถานศึกษาโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปองกันไมใหเกิดการบีบบังคับใหนักเรียน
นักศึกษาท่ีตั้งครรภตองออกจากโรงเรียน หรือหยุดเรียนกลางคัน รวมท้ังกําหนดแนวทางการบังคับใช 
ท่ีมีประสิทธิภาพในการปองกันปญหา อาทิ การจัดใหมีหนวยงานรับเรื่องรองทุกขหากมีสถานศึกษาใดละเมิด
แนวทางปฏิบัติดังกลาว และมีการกําหนดโทษผูฝาฝนท่ีรุนแรงเพียงพอท่ีจะยับยั้งไมใหเกิดการละเมิดสิทธิข้ึนอีก 
ตลอดจนงดเวน หรือพิจารณาผลไดและผลเสียอยางรอบคอบในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีอาจสงผลกระทบ 
ตอจิตใจของเด็กบางกลุม 

4. ปรับปรุงการจัดเก็บบันทึกประวัติเด็กและเยาวชนผูกระทําความผิดซ่ึงไดรับการปลอยตัว ใหสอดคลอง
กับหลักสากลท่ีถือวาการลงโทษเด็กและเยาวชนตั้งอยูบนหลักการแกไขเพ่ือประโยชนของเด็กเอง ไมใชเพ่ือการแกแคน
ชดเชยความผิดท่ีไดกระทํา เพ่ือใหเด็กและเยาวชนผูพนโทษสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาหรือสมัครงานได 
ตามสิทธิท่ีพึงมี ท้ังนี้ แมตามกฎหมายในปจจุบันจะเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนผูไดรับการปลอยตัวสามารถ
ยื่นคํารองตอหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือลบประวัติอาชญากรรมไดก็ตาม แตยังคงมีเด็กและเยาวชนผูไดรับการ
ปลอยตัวจํานวนมากท่ีประวัติอาชญากรรมของตนไมไดถูกลบไปจากหลายสาเหตุ ท้ังจากการไมทราบขอมูล 
การไมตระหนักถึงความสําคัญ การขาดทรัพยากรในการจัดการ ตลอดจนความหวาดกลัวในระบบ จึงควร
ปรับปรุงกฎหมายใหประวัติอาชญากรรมของเด็กถูกลบโดยทันทีเม่ือพนโทษโดยมิตองรองขอ 

5. เรงปราบปรามปญหาการใชแรงงานเด็กอยางผิดกฎหมาย ท้ังในธุรกิจท่ีผิดกฎหมายโดยตรง และธุรกิจ 
ท่ีมีแนวปฏิบัติตอแรงงานเด็กและเยาวชนอยางผิดกฎหมาย โดยการจัดใหมีศูนยรองเรียนท่ีเขาถึงได และสามารถ
รองเรียนปญหาท่ีเกิดข้ึนไดโดยท่ีผูรองเรียนไมตองเปดเผยตัวตน และจัดใหมีการประชาสัมพันธกลุมแรงงานเด็ก 
ใหตระหนักถึงสิทธิท่ีตนมีในดานตาง ๆ ท้ังคาแรง จํานวนชั่วโมงพักผอน สวัสดิการอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

6. กําหนดแนวทางปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐานตอการใหสวัสดิการกลุมเด็กและเยาวชนท่ีเปนบุตรหลาน
ของแรงงานตางดาว โดยพิจารณามาตรการในการจัดสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ท่ีสรางความสมดุลระหวาง 
การเก้ือกูลตามหลักมนุษยธรรม และความจํากัดของทรัพยากรในพ้ืนท่ี โดยพิจารณาทางเลือกตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับ
ความตองการและทรัพยากรของพ้ืนท่ี และมีความยั่งยืนทางการคลัง อาทิ การจัดสรรสวัสดิการโดยใชภาษี 
จากสวนกลาง ภาษีทองถ่ิน หรือการจัดตั้งกองทุนแรงงานตางดาว เปนตน 
 

หนวยงานรับผิดชอบ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
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2. แผนสิทธิมนุษยชนสําหรับกลุมผูสูงอายุ 
 การเขาสูสังคมผูสูงอายุเปนประเด็นสําคัญเรงดวนท่ีสรางความทาทายตอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ 
ท้ังดานการสาธารณสุขท่ีรัฐจําเปนตองจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกับคาใชจายดานสาธารณสุขท่ีเพ่ิมข้ึน 
ตามสัดสวนประชากรผูสูงอายุของประเทศ ดานการศึกษาท่ีตองเรงพัฒนาทักษะของกลุมแรงงานใหเพ่ิมข้ึน 
และสอดคลองกับอัตราพ่ึงพิงของประเทศ และการปลูกฝงแนวทางการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับกลุมผูสูงอายุ
เพ่ือใหสามารถปรับเปลี่ยนตนเองใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนการปรับปรุงระบบ 
การคมนาคมขนสงและการสื่อสารตาง ๆ ใหเอ้ือกับการเปนสังคมผูสูงอายุ ท้ังนี้ ประเทศไทยไดมีการจัดทําแผน
ผูสูงอายุแหงชาติมาแลว 2 ฉบับ โดยแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 - 2564 ซ่ึงเปนแผนท่ีมีชวงเวลา 
คาบเก่ียวกับแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 นั้น ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตรหลักเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุในดานตาง ๆ คือ การเตรียมความพรอมของประชากรเพ่ือเขาสูวัยสูงอายุอยางมีคุณภาพ  
การสงเสริมผูสูงอายุ การพัฒนาระบบคุมครองทางสังคมสําหรับผูสูงอาย ุการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนางาน
ดานผูสูงอายุระดับชาติและการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ รวมถึงการประมวลและพัฒนาองคความรู 
ดานผูสูงอายุและการติดตามประเมินผล ท้ังนี้ จากการประเมินผลแผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับแรกพบวา ดัชน ี
ท่ีผานเกณฑเปาหมายของยุทธศาสตรโดยรวมมีเพียงประมาณรอยละ 57.9 โดยปญหาท่ีสําคัญประการหนึ่ง 
จากการประเมินท่ีเก่ียวของกับสิทธิมนุษยชนสําหรับกลุมผูสูงอายุโดยตรง ไดแก สัดสวนของผูสูงอายุท่ียากจน 
ไมมีแหลงพ่ึงพิงท่ีเพียงพอและไมไดรับสวัสดิการรายไดยังคงมีอยูคอนขางสูง 
 นอกจากนี้ ผลจากการระดมความเห็นในการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 ยังชี้ใหเห็นวา 
ปญหาในเชิงสิทธิมนุษยชนท่ีสําคัญท่ีพบในกลุมผูสูงอายุยังไดแก ความไมม่ันใจของประชาชนในความยั่งยืนของ
ระบบประกันสุขภาพของรัฐ เบี้ยสงเคราะหคนชราท่ียังคงไมพอเพียงตอการดํารงชีพ และการขาดการศึกษา
และความรูท่ีจําเปนในการดํารงชีพของผูสูงอายุทามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี 
 

สภาพปญหา 
1. ระบบประกันสุขภาพของประเทศมีแนวโนมวาจะขาดความย่ังยืนในทางการคลัง โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ระบบประกันสุขภาพถวนหนาซ่ึงเปนหลักประกันสุขภาพหลักของผูสูงอายุจํานวนมากท่ีไมไดอยูในระบบ
สวัสดิการขาราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยมีสาเหตุสําคัญจากการท่ีประเทศไทยเขาสูสังคมผูอายุในชวงเวลา 
ท่ียังคงเปนประเทศรายไดปานกลางระดับสูงและติดกับดักประเทศรายไดปานกลาง ซ่ึงสงผลใหการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศอยูในอัตราท่ีต่ํากวาการขยายตัวของรายจายดานสุขภาพของประเทศ และสุมเสี่ยง 
ท่ีระบบประกันสุขภาพถวนหนาซ่ึงเบิกจายจากงบประมาณแผนดินอาจตองถูกยกเลิกหรือลดทอนสิทธิในการ
รักษาพยาบาลบางประเภทในอนาคต 

2. ปญหาการขาดแคลนผูดูแลผูสูงอายุซ่ึงทวีความรุนแรงย่ิงข้ึน ท้ังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประชากรของสังคมท่ีจํานวนผูสูงอายุเพ่ืมสูงข้ึนพรอมกับการลดลงของแรงงานทักษะ ตลอดจนคาตอบแทน 
ในการดูแลผูสูงอายุคอนขางสูงและเปนภาระคาใชจายท่ีสูงเกินกวาท่ีผูสูงอายุหรือบุตรหลานของผูสูงอาย ุ
ท่ีมีรายไดนอยสามารถจายได 

3. เบ้ียสงเคราะหคนชรายังคงไมเพียงพอตอการดํารงชีพ ท้ังระดับจํานวนเงินท่ีผูสูงอายุไดรับ 
ซ่ึงปรับเพ่ิมข้ึนตามชวงอายุเทานั้น แตไมไดนําปจจัยท่ีสําคัญอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนในการกําหนดคาครองชีพมาพิจารณา 
อาทิ ปญหาสุขภาพของผูรับเบี้ยสงเคราะห หรือพ้ืนท่ีท่ีผูรับเบี้ยสงเคราะหอยูอาศัยซ่ึงมีคาครองชีพท่ีแตกตางกัน
คอนขางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางพ้ืนท่ีเขตเมืองและเขตชนบท  

4. ผูสูงอายุจํานวนมากยังคงขาดความรูและเงินออมท่ีจําเปนในการดํารงชีพ อาทิ ความรูในการสื่อสาร 
การทําธุรกรรม และการทําธุรกิจออนไลน ซ่ึงสงผลใหกลุมผูสูงอายุเปนกลุมท่ีขาดโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร
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ท่ีจําเปนท้ังในการดํารงชีพและประกอบอาชีพ ขาดการเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีสําคัญ และขาดศักยภาพในการแขงขัน
ทางธุรกิจกับกลุมอ่ืน นอกจากนี้ ยังมีผูสูงอายุจํานวนมากท่ีขาดเงินออมท่ีเพียงพอในการดํารงชีพในวัยหลังเกษียณ
จากการทํางานซ่ึงเปนชวงท่ีผูสูงอายุมีรายไดลดลงแตมีรายจายหลายประการ เชน รายจายดานสุขภาพท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

ขอเสนอแนะ 
1. เรงจัดลําดับความสําคัญของการจัดสรรงบประมาณแผนดิน โดยเนนการจัดสรรงบประมาณ 

ในดานท่ีจําเปนท่ีคํานึงถึงความจํากัดของทรัพยากรท่ีทวีความรุนแรงข้ึนเรื่อย ๆ ทามกลางการเปลี่ยนผานสถานะ
ของประเทศไปสูสังคมผูสูงอายุ และใหความสําคัญกับแผนงานหรือโครงการท่ีชวยกระตุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจไดมาก ควบคูไปกับการเตรียมความพรอมของประเทศในดานตาง ๆ เชน โครงสรางพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค และสวัสดิการสังคมท่ีเปนประโยชนกับกลุมผูสูงอายุและกลุมวัยแรงงาน ตลอดจนเรงรัด
มาตรการตาง ๆ ท่ีชวยลดคาใชจายดานสุขภาพของประเทศ อาทิ การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค เปนตน 

2. เรงจัดหามาตรการการดูแลผูสูงอายุท่ีมีประสิทธิภาพ อาทิ การใหสิทธิประโยชนในเชิงภาษีเพ่ือจูงใจ
แรงงานตางดาวท่ีมีความรูและทักษะในการดูแลผูสูงอายุเพ่ือแกปญหาการขาดแคลนแรงงานของผูดูแลผูสูงอายุ 
การพัฒนาและคิดคนนวัตกรรมเพ่ือการดูแลผูสูงอายุตาง ๆ ท่ีไมตองพ่ึงพาแรงงานมนุษย และการปรับปรุงกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของกับสิทธิประโยชนของผูสูงอายุฉบับตาง ๆ ใหสามารถจายคาตอบแทนท่ีจําเปนใหกับผูดูแลผูสูงอายุ
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสูงอายุท่ีพ่ึงพาตนเองไมได 

3. ปรับอัตราเบ้ียสงเคราะหคนชราใหเพียงพอตอคาครองชีพ โดยพิจารณาปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีกําหนด
อัตราเบี้ยสงเคราะหเพ่ิมเติมจากอายุ อาทิ ปญหาสุขภาพและโรคประจําตัว พ้ืนท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุ หรือจํานวน
บุตรหลานท่ียังคงมีชีวิตอยู เปนตน ใหสอดคลองกับภาระคาใชจายท่ีจําเปนท่ีผูสูงอายุตองแบกรับอยางแทจริง  

4. เรงใหการศึกษาและฝกฝนทักษะท่ีจําเปนแกผูกําลังจะเปนผูสูงอายุและผูสูงอายุและจัดใหมี
มาตรการสงเสริมการออมท่ีสรางความม่ันคงทางการเงินในชวงวัยหลังเกษียณ เพ่ือใหสามารถดํารงชีพ 
ไดอยางเทาทันความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี ท้ังการศึกษาอยางเปนทางการในมหาวิทยาลัย
และโรงเรียนซ่ึงอาจอยูในรูปของปริญญา หรือหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น และการศึกษาอยางไมเปนทางการ 
ผานโทรทัศนหรือสื่อตาง ๆ ท่ีผูสูงอายุสามารถเขาถึงไดงาย ท้ังนี้ รัฐบาลอาจมีมาตรการจูงใจตาง ๆ อาทิ การให
ทุนการศึกษา และการลดหยอนภาษี เปนตน นอกจากนี้ยังควรเรงจัดใหมีมาตรการสงเสริมการออมเพ่ือสรางความม่ันคง
ทางการเงินแกผูสูงอายุในชวงวัยหลังเกษียณ อาทิ โครงการเงินออมท่ีใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝากท่ีสูงเปนพิเศษ
สําหรับกลุมผูกําลังจะเปนผูสูงอายุและผูสูงอายุ เปนตน 

 

หนวยงานรับผิดชอบ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สํานักงบประมาณ ธนาคารแหงประเทศไทย 
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3. แผนสิทธิมนุษยชนสําหรับกลุมสตรี 
ความเสมอภาคระหวางหญิงและชายเปนสิ่งท่ีไดถูกระบุไวอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2560 มาตรา 27 วา บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและไดรับความคุมครอง 
ตามกฎหมายเทาเทียมกัน อีกท้ังชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน นอกจากนี้ ประเทศไทยยังไดกลาวรับรอง
ความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย และมุงขจัดการถูกเลือกปฏิบัติตอกลุมสตรีไวในอนุสัญญาอีกหลายฉบับ 
อาทิ การเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ ตั้งแต พ.ศ. 2528  
ซ่ึงเปนภาระผูกพันใหรัฐตองสงเสริมความเสมอภาคของสตรีในทุกดานของชีวิตตั้งแตระดับครอบครัว  
จนถึงสถานท่ีทํางาน อีกท้ังยังไดรวมรับรองปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปกก่ิง เพ่ือความกาวหนาของสตรีและ
บูรณาการแผนพัฒนาสตรีเขาไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 การขับเคลื่อนความเสมอภาค
ระหวางหญิงและชาย และการพัฒนาสิทธิมนุษยชนสําหรับกลุมสตรียังกาวหนาไปอยางมากภายหลังการขับเคลื่อน
แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 1 ซ่ึงไดมีการแกไขกฎหมายหลายฉบับในบางมาตราท่ีมีเนื้อหาเลือกปฏิบัติ
ตอสตรี อาทิ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และกฎหมายเก่ียวกับครอบครัวและการสมรส เปนตน 
 ในปจจุบัน การพัฒนาบทบาทและความเสมอภาคของสตรีอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานหลักคือ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ซ่ึงไดจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว พ.ศ. 2560 - 2564 ซ่ึงเปนระยะเวลาคูขนานไปกับแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 อยางไรก็ตาม 
จากการประเมินสถานการณในมิติท่ีเก่ียวของกับสิทธิมนุษยชนของกลุมสตรี พบวา ปญหาความรุนแรงในครอบครัว
ตอสตรีและเด็กยังคงเปนปญหาท่ีพบเห็นไดอยางตอเนื่องในสังคมไทย ดังขอมูลท่ีไดจากการสํารวจขอมูล
สถานการณความรุนแรงในครอบครัว สถานท่ีทํางาน และท่ีสาธารณะ ในป 2556 โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย ซ่ึงบงชี้ใหเห็นวาสถานการณการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรีมีแนวโนมสูงข้ึน  
โดยปญหาหลักท่ีเก่ียวของกับความรุนแรงในกลุมสตรี ไดแก การทํารายรางกาย และการกระทําความผิดทางเพศ 
ซ่ึงผูกระทําสวนใหญมักเปนคูสมรสหรือคนใกลชิด โดยมีสาเหตุสวนใหญมาจากการนอกใจ หึงหวง และทะเลาะวิวาท 
อีกท้ังปญหาการคามนุษยท่ีเก่ียวของกับการคาบริการทางเพศในกลุมสตรีและเด็กก็ยังคงเปนปญหาท่ีแฝงอยู 
ในสังคมไทยมาอยางยาวนาน 
 

สภาพปญหา 
1. ปญหาการกระทําความรุนแรงตอสตรียังคงมีอยูมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระทําความรุนแรง

ระหวางคูสมรส หรือคูรักท่ี ไม ไดจดทะเบียนสมรส เนื่องจากบอยครั้งท่ีสตรีผู ถูกกระทําไมประสงค 
จะเอาความเนื่องจากตองการรักษาสถานภาพความเปนชีวิตคูเอาไวหรือตองพ่ึงพิงคูสมรสของตนทางดานเศรษฐกิจ 
อีกท้ังสังคมและบุคคลภายนอกจํานวนมากยังคงมีทัศนคติท่ีวาปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางสมาชิกภายในครอบครัว
เปนเรื่องภายในท่ีบุคคลภายนอกไมควรเขาไปยุงเก่ียว นอกจากนี้ยังพบปญหาการคุกคามและการลวงละเมิด
ทางเพศทางรางกายและวาจาในท่ีทํางานท้ังโดยตั้งใจและไมตั้งใจจากผูบังคับบัญชาหรือผูรวมงาน 

2. ธุรกิจการคามนุษยท่ีเกี่ยวของกับสตรีและเด็ก เชน การคาบริการทางเพศ ยังคงมีมากในสังคมไทย 
โดยแมประเทศไทยจะไดมีความพยายามอยางตอเนื่องท่ีจะปราบปรามธุรกิจท่ีผิดกฎหมายดังกลาว  
แตยังคงไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร เนื่องจากในหลายกรณีท่ีการคาบริการทางเพศเปนไปโดยความสมัครใจจากสภาวะ
บีบค้ันทางเศรษฐกิจของผูคาบริการเอง จึงไมประสงคจะแจงใหเจาหนาท่ีทราบ อีกท้ังกลุมธุรกิจผูคามนุษยยังมักเปน
กลุมผูมีอิทธิพลสูงท่ีเก่ียวพันกับการดําเนินธุรกิจผิดกฎหมายอ่ืน ๆ  เชน การคายาเสพติด และการคาอาวุธ ซ่ึงสงผลให
การดําเนินการกวาดลางธุรกิจดังกลาวมักไมประสบผลสําเร็จหรือสามารถปราบปรามไดเพียงระยะสั้น ๆ  
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ขอเสนอแนะ 
1. ปรับเปล่ียนทัศนคติคานิยมของสังคมไปสูคานิยมท่ีเคารพความเสมอภาคระหวางหญิงและ

ชาย ท้ังระหวางสมาชิกภายในครอบครัว และระหวางสมาชิกในองคกรทางสังคมอ่ืน ๆ และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และคานิยมดั้งเดิมของสังคมไทยท่ีถือวาความรุนแรงภายในครอบครัวเปนเรื่องสวนตัว ไปสูคานิยมใหมท่ีถือวา 
ความรุนแรงภายในครอบครัวเปนปญหาสังคมท่ีบุคคลทุกคนควรมีสวนรวมในการแกไขปญหา 

2. สงเสริมการใชทรัพยากรท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาสวัสดิการเพ่ือสตรีและครอบครัวอยาง
บูรณาการเพ่ือแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัวและการเขาสูธุรกิจการคามนุษย อาทิ การใชประโยชน
จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพ่ือมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุมสตรีท่ีเปราะบางไมใหเขาสูธุรกิจการคามนุษย 
และการใชประโยชนจากกองทุนยุติธรรมในการชวยเหลือผูประสบปญหาความรุนแรงในครอบครัว และสตรี  
และเด็กท่ีตกเปนเหยื่อจากการคามนุษย เปนตน ตลอดจนมาตรการดูแลกลุมสตรีท่ีตั้งครรภขณะตองโทษคุมขัง
เปนกรณีพิเศษ 

3. พัฒนากลไกสอดสองปญหาการกระทําความรุนแรงตอสตรี และการแจงความการพบเห็น 
การกระทํารุนแรงตอสตรีโดยผูแจงความไมจําเปนตองเปนผูเสียหาย การพัฒนาแนวทางการแจงปญหาการกระทํา
ความรุนแรงผานเครื่องมือสื่อสารสมัยใหมและการใชเทคโนโลยีตาง ๆ ตลอดจนระบบการใหรางวัลผูแจงเบาะแส 
ธุรกิจการคามนุษยท่ีผูแจงเบาะแสไมจําเปนตองเปดเผยตัวตน 

 

หนวยงานรับผิดชอบ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงยุติธรรม สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
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4. แผนสิทธิมนุษยชนสําหรับกลุมผูพิการ 
 สิทธิของกลุมผูพิการไดรับการยอมรับไวในกฎหมายหลายฉบับ ท้ังในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 ในมาตรา 27 ท่ีกําหนดวาบุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและไดรับการคุมครอง 
ตามกฎหมายเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติเพราะความพิการจะกระทําไมได และในมาตรา 71 ท่ีระบุใหรัฐ 
พึงใหความชวยเหลือแกผูพิการใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ และคุมครองปองกันมิใหถูกใชความรุนแรง
หรือเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม อีกท้ังยังมีกฎหมายท่ีมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูพิการเปนการเฉพาะ อาทิ 
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2556  
ซ่ึงมีเนื้อหาในการกําหนดมาตรการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือใหผูพิการไดรับการคุมครองจากรัฐ 
และเขาถึงบริการสาธารณะและสวัสดิการไดตามสิทธิ นอกจากนี้ สิทธิของผูพิการในมิติดานการศึกษายังได 
ถูกระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
พ.ศ. 2551 ใหไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจายตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พรอมท้ัง
ไดรับเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก การจัดหลักสูตร การทดสอบทางการศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคลองกับ
ความตองการพิเศษของผูพิการแตละประเภทและบุคคล สวนสิทธิของผูพิการในมิติดานสุขภาพนั้น ยังไดมีการระบุ
เปนการเฉพาะในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 ใหมีสิทธิเพ่ิมเติมบางดานนอกเหนือจาก
สิทธิประโยชนในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาสําหรับบุคคลท่ัวไป อาทิ การฟนฟูสมรรถภาพท้ังในและ 
นอกหนวยบริการโดยไมเสียคาใชจาย และการพัฒนาศักยภาพในรูปแบบอ่ืนท่ีกําหนด เปนตน 
 อยางไรก็ตาม แมปจจุบันสิทธิของผูพิการจะไดรับการรองรับไวในกฎหมายและอนุสัญญาระหวาง
ประเทศหลายฉบับก็ตาม แตจากการระดมความเห็นจากภาคสวนท่ีเก่ียวของในการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ฉบับท่ี 4 และจากการประเมินแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติฉบับท่ีผานมาพบวา ยังมีผูพิการอีกเปน
จํานวนมากท่ีเขาไมถึงสิทธิท่ีพึงมีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ โดยปญหาสําคัญไดแก ปญหาสถานท่ีสาธารณะบางแหง 
ท่ียังไมไดจัดใหมีเครื่องอํานวยความสะดวกแกผูพิการตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และปญหาสถานศึกษาเฉพาะ
สําหรับผูพิการท่ียังคงมีจํานวนคอนขางนอย หรือหางไกลเกินกวาท่ีผูพิการจะสามารถยายถ่ินฐานเพ่ือไปศึกษาได 
นอกจากนี้ ยังคงพบปญหาการกีดกันผูพิการเขาทํางาน แมวาผูพิการท่ีเปนผูสมัครงานจะมีคุณสมบัติสําหรับ
งานนั้นครบถวนก็ตาม 
 

สภาพปญหา 
1. ส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการในสถานท่ีสาธารณะยังคงมีจํานวนไมเพียงพอ ไมสามารถใชไดจริง 

หรือไมเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ลิฟต ทางลาด ท่ีจอดรถ 
หรือหองน้ํา ในสถานีขนสง โรงเรียน หรือโรงพยาบาลบางแหง อันมีสาเหตุประการหนึ่งจากการท่ีกฎหมาย 
ท่ีระบุอํานาจหนาท่ีในการดูแลสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการในแตละสถานท่ีในปจจุบันยังคงมีความซํ้าซอน
และลั กลั่ น กันระหว างหลายหน วยงาน เช น กระทรวงการพัฒนาสั งคมและความม่ันคงของมนุ ษย 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข เปนตน นอกจากนี้ 
พระราชบัญญัติการกระจายอํานาจยังไดกําหนดใหภาระหนาท่ีในการดูแลสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกผูพิการ 
ในสถานท่ีตาง ๆ ในเขตภูมิภาคเปนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนการยากแกการตรวจสอบ
คุณภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีไดจัดสรรไวแลวโดยหนวยงานจากสวนกลาง 

2. สถานศึกษาเฉพาะสําหรับผูพิการยังคงมีจํานวนนอย ไมตอบสนองตอความตองการของผูพิการ 
ในเขตชนบทหางไกล หรือผูพิการท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจในระดับลาง โดยบอยครั้งสถานศึกษาเฉพาะสําหรับ 
ผูพิการมักกระจุกตัวอยูในเขตเมืองหรือจังหวัดขนาดใหญ ผูพิการท่ีอาศัยอยูในเขตชนบทหรือจังหวัดขนาดเล็ก



 แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 2566) 
 

หนา | 171 
 

จึงตองรับภาระคาใชจายในการเดินทาง หรือการยายถ่ินท่ีอยูเพ่ือเขาศึกษาท่ีคอนขางสูง จนอาจเปนสาเหตุสําคัญ
ในการไมประสงคจะเขารับการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะดังกลาวได 

3. ผูพิการยังคงถูกเลือกปฏิบัติ ท้ังในการเขาสมัครงาน หรือจากผูรวมงานในกรณีท่ีไดเขาทํางานแลว 
โดยแมจะมีกฎหมายหามการเลือกปฏิบัติดังกลาวแตนายจางก็มักไมเกรงกลัวเนื่องจากมักไมถูกฟองรองเอาผิด  
 

ขอเสนอแนะ 
1. บูรณาการกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการจัดสรรส่ิงอํานวยความสะดวกใหแกผูพิการ เพ่ือใหเกิด

ความเปนเอกภาพในการกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานของสิ่งอํานวยความสะดวกประเภทตาง ๆ  
และพัฒนาชองทางการรองเรียนและการรับขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงหากมีการพบสถานท่ีสาธารณะท่ีไมไดจัด
สิ่งอํานวยความสะดวกแกผูพิการอยางเพียงพอ หรือหากมีการเห็นสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีไมสามารถใชงานไดจริง 

2. พัฒนาชองทางการเช่ือมโยงผูพิการและสถานศึกษาในรูปแบบตาง ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังการเพ่ิม
จํานวนสถานศึกษาสําหรับบุคคลท่ัวไปท่ีมีสิ่งอํานวยความสะดวก หลักสูตร และการวัดผลท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของผูพิการแตละประเภท การพัฒนาระบบขนสง เชน รถรับสงผูพิการท่ีเชื่อมโยงระหวางเขตพ้ืนท่ีขนาดเล็ก
และจังหวัดขนาดใหญท่ีมีสถานศึกษาสําหรับผูพิการเปนการเฉพาะ ตลอดจนการสนับสนุนทุนการศึกษาและ
ทุนสําหรับคาครองชีพผูพิการท่ีจําเปนตองยายถ่ินฐาน เพ่ือเขาศึกษาในสถานศึกษาสําหรับผูพิการเปนการเฉพาะ 
เปนตน  

3. เรงปรับทัศนคติของนายจางและของเพ่ือนรวมงานท่ีมีตอผูพิการ เพ่ือสรางสภาพแวดลอมในการทํางาน
ท่ีเคารพสิทธิของกลุมผูรวมงานท่ีหลากหลาย รวมถึงการใชมาตรการตาง ๆ ท่ีจําเปนเพ่ือแกไขปญหาการเลือกปฏิบัติ
ตอผูพิการในท่ีทํางาน อาทิ มาตรการใหแรงจูงใจในการรับผูพิการเขาทํางานในรูปแบบของการลดหยอนภาษีเงินได
นิติบุคคล ตลอดจนมาตรการในเชิงลงโทษพฤติกรรมผูมีเจตนาเลือกปฏิบัติตอผูพิการในสถานท่ีทํางาน เปนตน 
 

หนวยงานรับผิดชอบ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง 
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5. แผนสิทธิมนุษยชนสําหรับกลุมเกษตรกรและกลุมแรงงาน 
กลุมเกษตรกรเปนหนึ่งในอาชีพหลักของคนไทยท่ีประสบปญหาการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่อย ๆ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในมิติดานเศรษฐกิจเนื่องจากกลุมเกษตรกรไมใชลูกจางท่ีอยูในความครอบคลุมของ
พระราชบัญญัติแรงงานหรือประกันสังคม โดยจากการระดมความเห็นในการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ฉบับท่ี 4 พบวา ปญหาดานสิทธิมนุษยชนท่ีกลุมเกษตรกรถูกละเมิดสิทธิมาก ไดแก ปญหาการถูกลอลวง  
เอารัดเอาเปรยีบ จากพอคาคนกลางท่ีมีอํานาจตลาดสูง สามารถกดราคาสินคาเกษตรกรรมท่ีรับซ้ือจากกลุมเกษตรกร
ใหอยูในระดับต่ํามากอยางไมเปนธรรม ปญหาการผูกขาดปจจัยในการผลิต ท้ังเมล็ดพันธุพืช ปุย ยารักษาโรค 
ตลอดจนเครื่องจักรและอุปกรณการเกษตร ตลอดจนปญหาเกษตรกรรมพันธะสัญญาท่ีเกษตรกรหลายราย 
ถูกลอลวงใหทําสัญญาท่ีไมเปนธรรมเนื่องจากมีขอมูลนอยไมเพียงพอใจการตัดสินใจ ขาดความรูท่ีเก่ียวของ
โดยเฉพาะดานกฎหมาย และขาดอํานาจตอรองกับกลุมผูจางและผูรับซ้ือสินคาเกษตรกรรมท่ีมักเปนบรรษัทขามชาติ
ท่ีมีทรัพยากรทุกดานสูงกวา อีกท้ังเกษตรกรบางสวนยังคงประสบปญหาการขาดท่ีดินทํากินเปนของตนเอง เปนตน 
ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ไดระบุไวในหมวดแนวนโยบายของรัฐ มาตรา 73 วา รัฐพึงจัด
ใหมีมาตรการหรือกลไกท่ีชวยใหเกษตรกรประกอบเกษตรกรรม ไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดผลผลิตท่ีมีปริมาณ
และคุณภาพสูง มีความปลอดภัย โดยใชตนทุนต่ํา และสามารถแขงขันในตลาดได และพึงชวยเหลือเกษตรกร 
ผูยากไรใหมีท่ีทํากินโดยการปฏิรูปท่ีดิน หรือวิธีอ่ืนใด จึงเปนการรับรองสิทธิของกลุมเกษตรกรวาควรไดรับ 
การชวยเหลือจากรัฐใหสามารถประกอบเกษตรกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถแขงขันได  

ในสวนของกลุมแรงงานนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ไดระบุไวในหมวด
แนวนโยบายของรัฐ มาตรา 74 วา รัฐพึงสงเสริมใหประชาชนมีความสามารถในการทํางานอยางเหมาะสมกับ
ศักยภาพและวัย และใหมีงานทํา และพึงคุมครองผูใชแรงงานใหไดรับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยท่ีดี 
ในการทํางาน ไดรับรายได สวัสดิการ การประกันสังคม และสิทธิประโยชนอ่ืนท่ีเหมาะสมแกการดํารงชีพ  
และพึงจัดใหมี หรือสงเสริมการออมเพ่ือการดํารงชีพเม่ือพนวัยทํางาน อีกท้ังรัฐยังพึงจัดใหมีระบบแรงงาน
สัมพันธท่ีทุกฝายท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการดําเนินการ นอกเหนือจากรัฐธรรมนูญแลว สิทธิของกลุมแรงงาน
ยังปรากฏในกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของอีกเปนจํานวนมาก อาทิ พระราชบัญญัติแรงงาน และพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม ท่ีมีเนื้อความคุมครองสิทธิของกลุมแรงงานท้ังในดานสิทธิการไดรับความปลอดภัยจากการทํางาน 
การไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสม ตลอดจนคาชดเชยจากการประสบอุบัติเหตุหรือคาชดเชย 
เม่ือถูกเลิกจางตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

 

สภาพปญหา 
1. การขาดแนวทางดําเนินการท่ีชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิของแรงงานและบุตรหลายของแรงงานตางดาว  

ท้ังสิทธิในดานการสาธารณสุข การศึกษา และสวัสดิการสังคมอ่ืน ๆ ซ่ึงในหลายพ้ืนท่ีกลุมแรงงานตางดาวไดใช
ทรัพยากรรวมกับคนในพ้ืนท่ี แตไมนับรวมอยูในทะเบียนประชากรในพ้ืนท่ีนั้น จึงสงผลใหประชากรผูมีสิทธิ
ในทางนิตินัยท่ีจะไดรับประโยชนไมไดรับสิทธิท่ีแทจริงอยางเพียงพอ  

2. ผลกระทบเชิงลบจากเกษตรกรรมพันธะสัญญา เกษตรกรรมพันธะสัญญา (Contract farming) 
เปนนวัตกรรมทางเกษตรกรรมใหมท่ีแพรหลายเปนอยางมากในปจจุบัน อยางไรก็ตาม เกษตรกรผูทําสัญญา 
มักขาดความรู ความเขาใจ อยางแทจริงในเนื้อหาของสัญญา อีกท้ังคูสัญญายังมักเปนบรรษัทขามชาติขนาดใหญ
ท่ีมีประสบการณ และความรูทางกฎหมายสูงกวา จึงอาจสงผลใหสัญญาท่ีลงนามและมีผลผูกมัดเปนสัญญา 
ท่ีเกษตรกรเสียเปรียบจากการขาดความรู หรือขาดอํานาจในการตอรอง  

3. การขาดสิทธิในท่ีดินทํากินของกลุมเกษตรกรและกลุมชาติพันธุ การขาดสิทธิในท่ีดินทํากิน 
เปนปญหาสําคัญของกลุมเกษตรกรผูมีรายไดนอยในประเทศไทยอยางยาวนาน ซ่ึงสงผลใหเกษตรกรหลายราย



 แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 2566) 
 

หนา | 173 
 

ตกอยูในกับดักความยากจนตอเนื่องเปนวัฏจักรเนื่องจากขาดสิทธิในท่ีดินซ่ึงเปนปจจัยการผลิตท่ีสําคัญท่ีสุด
ประการหนึ่งในการเกษตรกรรม ท้ังนี้ แมรัฐจะไดมีนโยบายการจัดสรรท่ีดินใหกับเกษตรกรผูมีรายไดนอย 
มาโดยตลอด แตในทางปฏิบัติแลวผูไดรับการจัดสรรท่ีดินมักไมใชเกษตรกรผูมีรายไดนอยอยางแทจริง แตกลับเปนผูมี
ความสัมพันธกับผูมีอํานาจในการจัดสรรท่ีดินซ่ึงโดยสวนใหญเปนเกษตรกรท่ีมีฐานะดีอยูแลว นโยบายการจัดสรร
ท่ีดินในอดีตจึงไมมีผลในการชวยแกปญหาการขาดท่ีดินทํากินในกลุมผูมีรายไดนอย และกลับสงผลใหปญหา 
การกระจุกตัวของการถือครองท่ีดินมีความรุนแรงยิ่งข้ึน อีกท้ัง เกษตรกรผูมีรายไดนอยแตถือครองทรัพยสิน 
ในรูปของท่ีดินเพ่ือการเกษตรจํานวนมาก ยังอาจประสบปญหาการตองรับภาระจากภาษีท่ีดินจํานวนมาก 
ในอนาคต นอกจากนี้ ปญหาการขาดสิทธิท่ีดินทํากินยังเปนปญหาสําคัญท่ีเกิดข้ึนกับกลุมชาติพันธุ ซ่ึงสวนใหญ 
เปนกลุมเกษตรกรท่ีมักมีรายไดนอย เนื่องจากการไดมาซ่ึงท่ีดินเพ่ือประกอบอาชีพของกลุมดังกลาวมักเปนการไดมา
โดยการจับจองท่ีปราศจากเอกสารรับรองสิทธิในทางกฎหมายซ่ึงสงผลใหเกิดปญหาการบุกรุกท่ีดินตอเนื่องตอไป 

4. การขาดโอกาสในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุมแรงงานท่ีถูกละเมิดสิทธิ โดยแมจะมี
กฎหมายจํานวนมากท้ังรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของท่ีไดรับรองสิทธิท่ีพึงมี แตนายจางจํานวนมาก
ยังคงบิดพลิ้วท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายโดยไมเกรงกลัวผลกระทบท่ีอาจตามมา เนื่องจากคาดวาแมตนเองจะ
กระทําการเอาเปรียบลูกจาง แตลูกจางจํานวนมากก็ไมประสงคจะนําปญหาดังกลาวเขาสูกระบวนการยุติธรรม
เพราะความไมแนใจวาจะเปนผูชนะคดี การท่ีผูฟองตองแบกรับตนทุนในการฟองรองคดีสูง หรือความลาชาของ
กระบวนการยุติธรรม เปนตน จึงเปนสาเหตุใหเกิดปญหาการละเมิดสิทธิอยูเปนจํานวนมาก แมจะมีกฎหมาย
รับรองสิทธิตาง ๆ เปนท่ีชัดเจนแลวก็ตาม 

 

ขอเสนอแนะ 
1. พัฒนาแนวทางการจัดสรรสวัสดิการแกแรงงานและบุตรหลานของแรงงานตางดาวในทุกมิติ

อยางเปนระบบ ท้ังดานสวัสดิการสังคม การศึกษา และการสาธารณสุข โดยคํานึงถึงความสมดุลของ 
การจัดสรรทรัพยากรท่ีเปนธรรมระหวางแรงงานไทยและแรงงานตางดาว และความสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน 
และความเหมาะสมของรูปแบบการจัดสรรสวัสดิการในลักษณะตาง ๆ ท้ังในแนวทางท่ีใชงบประมาณแผนดิน 
หรือแนวทางการจัดตั้งกองทุนของแรงงานตางดาวเปนการเฉพาะ  

2. ใหความรูแกเกษตรกรเกี่ยวกับผลดีและผลเสียของเกษตรกรรมพันธะสัญญา เพ่ือใหเกษตรกร 
ท่ีประสงคจะทําสัญญาตัดสินใจไดบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีสมบูรณและเทาเทียมกันระหวางคูสัญญา ตลอดจน
การใหความชวยเหลือทางดานกฎหมาย ดานการเกษตร และดานอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนใหเกษตรกรท่ีประสงคจะทําสัญญา 
เพ่ือสรางอํานาจตอรองใหไมถูกเอาเปรียบจากคูสัญญาซ่ึงมักเปนบรรษัทขามชาติท่ีมีทรัพยากรและอํานาจตอรองสูง 

3. ระบุแนวทางท่ีชัดเจนและเปนมาตรฐานในการแกปญหาการบุกรุกท่ีดินและจัดหามาตรการ
ปองกันและบรรเทาผลกระทบเชิงลบท่ีไมเปนธรรมจากภาษีท่ีดิน โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรการการจัดหาท่ีดิน
ใหกับเกษตรกรท่ีครอบครองท่ีดินมาเปนระยะเวลานานกอนมีกฎหมายท่ีดินบังคับใช ตลอดจนสรางความโปรงใส 
ในการจัดสรรท่ีดินทํากินเพ่ือใหเกิดการกระจายตัวของทรัพยากรท่ีดินไปสูกลุมเกษตรกรท่ีมีรายไดนอยอยางแทจริง 

4. เรงรัดกระบวนการยุติธรรมใหนายจางผูกระทําความผิดตองรับโทษ โดยอาจพิจารณามาตรการตาง ๆ 
เชน การใหความชวยเหลือท้ังในเชิงตนทุนการฟองรอง และการใหความรูทางกฎหมายแกลูกจางผูถูกละเมิด
สิทธิในการฟองรองเรียกรองสิทธิประโยชนท่ีพึงได เพ่ือสรางความศักดิ์สิทธิ์ของกระบวนการยุติธรรมใหนายจาง
และลูกจางเคารพกฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 
 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม สํานักงานประกันสังคม 



 แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 2566) 
 

หนา | 174 
 

6. แผนสิทธิมนุษยชนสําหรับกลุมผูปวย (กลุมผูติดเช้ือ/ผูปวย/กลุมผูเสพยา)  
 ประเทศไทยไดมีการประกาศแผนยุทธศาสตรแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส และได
เห็นชอบแผนในการพัฒนายุทธศาสตรการลดอันตรายจากการใชสารเสพติดเพ่ือควบคุมปญหาอาชญากรรม 
ท่ีเก่ียวของกับการใชสารเสพติดนับตั้งแตป พ.ศ. 2557 โดยมีการวางแผนการดําเนินยุทธศาสตร เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายภายในป  พ.ศ. 2573 (16 ป) อันมีเปาหมายท่ีสําคัญอันไดแก  การไม มีผู ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม  
การไมมีการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส และไมมีการตีตราและเลือกปฏิบัติ ปจจุบันไทยอยูระหวางการดําเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร ป พ.ศ. 2558 - 2562  
 แผนยุทธศาสตรชาติดังกลาวเปนไปตามกรอบกฎหมายรัฐธรรมนูญซ่ึงมุงใหหลักประกันความเสมอกัน
ในกฎหมาย และสิทธิท่ีจะไดรับการคุมครองตามกฎหมายโดยเทาเทียมกัน โดยเฉพาะดานสาธารณสุข  
ซ่ึงในมาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กําหนดใหบุคคลยอมมีสิทธิไดรับบริการ
สาธารณสุขของรัฐ นอกจากนี้ รัฐยังตองมีหนาท่ีในการดําเนินการใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุข 
ท่ีมีประสิทธิภาพอยางท่ัวถึง เสริมสรางใหประชาชนมีความรู พ้ืนฐานเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพและ 
การปองกันโรค (มาตรา 55) ท้ังนี้ แนวนโยบายแหงรัฐกําหนดใหมีการคํานึงถึงการเสริมสรางความเขมแข็ง 
ของครอบครัวอันเปนองคประกอบพ้ืนฐานท่ีสําคัญของสังคม (มาตรา 66) ในการสงเสริมและพัฒนาสรางเสริม
สุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
 จากรายงานสถานการณและการปองกันปญหาเอดส พบวา ไทยประสบความสําเร็จจากการดําเนิน
ตามนโยบายและยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาเอดส อาทิ ความรวมมือของภาคสวนราชการในการ
รณรงคใหความรู สงเสริมความรูความเขาใจในการปองกันตัวและการใหบริการรักษาผูติดเชื้อ อยางไรก็ดี  
จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 3 ยังคงพบปญหา 
ดานสิทธิมนุษยชนของกลุมผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส กลาวคือ การดูแลรักษาอยางตอเนื่องท้ังดาน
สุขภาพและสังคม และปญหาการถูกตีตราและเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ รายงานประจําปของกระทรวง 
การตางประเทศสหรัฐอเมริกา (2016) ยังชี้ใหเห็นสภาพปญหาดานเศรษฐกิจและสังคมของกลุมผูติดเชื้อเอชไอวี (HIV) 
และผูปวยเอดส (AIDS) ซ่ึงมักเผชิญปญหาการถูกตีตราและขาดการยอมรับจากครอบครัวและสังคม รวมถึง
ปญหาการเลือกปฏิบัติในการจางงาน 
 สําหรับการใหความคุมครองผูปวยท่ีติดสารเสพติด พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2560 
ไดกําหนดปริมาณข้ันต่ําของสารเสพติดใหโทษซ่ึงถือสันนิษฐานวาเปนการครอบครองเพ่ือมีไวจําหนาย 
เพ่ือเปนมาตรการคุมครองผูท่ีมีไวครอบครองเพ่ือเสพซ่ึงจะถือเปนผูปายท่ีตองไดรับการบําบัดรักษา นอกจากนี้ 
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เปนกฎหมายเฉพาะท่ีไดกําหนดวิธีการดําเนินคดี 
ยาเสพติดไวตางหาก และโดยเฉพาะกับผูท่ีเสพหรือครอบครองไวเพ่ือเสพเพ่ือควบคุมปญหาการใชสารเสพติด 
กฎหมายดังกลาวถือวาผู เสพยาเสพติดถือเปนผูปวยท่ีจําเปนตองไดรับการบําบัดฟนฟูใหหายขาด  
เพ่ือใหสามารถกลับมาใชชีวิตไดอยางปกติ 
 อยางไรก็ตาม แมประเทศไทยจะมีมาตรการทางกฎหมายรองรับเพ่ือคุมครองกลุมผูเสพยา ไทยก็ยังคง
เผชิญปญหาการแกไขปญหาอยางยั่งยืน ไมวาจะเปนขอจํากัดของกฎหมายท่ีมิไดมีการขยายโอกาสใหแกผูท่ีมี
สวนเก่ียวของกับกระบวนการคายาเสพติดไดรับการบําบัดฟนฟูเชนเดียวกัน และมาตรการดานสาธารณสุข 
ท่ียังขาดการจัดทําแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดอยางเปนรูปธรรมท่ีจะตองมีการกําหนดข้ันตอน 
กระบวนการ และการติดตามการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดเพ่ือใหไดรับการบําบัดท่ีเหมาะสมกับสภาพ 
ของผูเสพยา และมิใหกลับมาเปนผูเสพหรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของอีก 
 
 

http://www.%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.net/?p=14034
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สภาพปญหา 
1. ปญหาการถูกตีตราและขาดการยอมรับจากครอบครัวและสังคมของกลุมผูติดเชื้อเอชไอวี (HIV) 

และผูปวยเอดส  (AIDS) ซ่ึงเปนปญหาการรังเกียจกีดกันอันเนื่องมาจากการขาดความรูความเขาใจ 
ท่ีถูกตองเก่ียวกับการแพรระบาดของโรค 

2. ปญหาการเลือกปฎิบัติอยางไมเปนธรรม โดยเฉพาะการเลือกปฏิบัติในการจางงานของกลุมผูติดเชื้อ
เอชไอวี (HIV) และผูปวยเอดส (AIDS) ซ่ึงการเลือกปฏิบัติปรากฎท้ังในชุมชน สถานท่ีทํางาน สถานศึกษา  
สถานประกอบการ ซ่ึงมีท้ังหนวยงานราชการและเอกชนท่ีมีสวนเก่ียวของท้ังทางตรงและทางออมในการรับสมัคร
เขาทํางาน สงผลกระทบโดยตรงตอสถานะทางเศรษฐกิจ สภาพความเปนอยูและสุขภาพกายสุขภาพจิตของ 
ผูติดเชื้อ 

3. ปญหาการขาดการติดตามการบําบัดฟนฟูอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพของผูพนโทษในคดี 
ยาเสพติดสงผลใหเปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิตและการมีอาชีพ ซ่ึงบอยครั้งกลับมาสูกับดักวงโคจรเดิม 

 

ขอเสนอแนะ 
1. ดํ าเนิ นการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ว าด วยการป องกันและแก ไขเอดส อย างต อเนื่ อง 

ในการปรับทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอกลุมผูติดเชื้อ โดยการเสริมสรางความรูความเขาใจใหแกประชาชน  
ควรเนนเรื่องการปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอผูติดเชื้อและผูปวย นอกเหนือจากการใหความรูในการปองกันและ
รักษาตัว โดยใชสื่อท่ีทันสมัยเปนชองทางในการประชาสัมพันธ อาทิ สื่อสังคมออนไลน  

2. รัฐควรออกมาตรการหรือนโยบายท่ีชัดเจนในการแกไขปญหาท้ังทางตรงและทางออมสําหรับ 
การเลือกปฏิบัติตอกลุมผูติดเช้ือ อาทิ กําหนดหลักเกณฑสําหรับการจางงานและการยุติการจางงานของกลุมผูติดเชื้อ
และผูปวย สรางชองทางการรองทุกขท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวกและท่ัวถึงสําหรับผูรองเรียน และมีการ
ดําเนินการอยางจริงจังในกรณีท่ีมีการละเมิดเกิดข้ึน สงเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเพ่ือใหเกิดการจางงาน
เพ่ิมข้ึนสําหรับในกลุมดังกลาวโดยเพ่ิมแรงจูงใจในการลดหยอนภาษี การสรางกระแสใหมใหกับผูบริโภค 
ใหหันมาสนับสนุนธุรกิจเพ่ือสิทธิมนุษยชน หรือการสนับสนุนใหภาคธุรกิจมีนโยบายตอตานการเลือกปฏิบัต ิ
ท่ีเขมแข็งและมีชองทางรองเรียนกลไกการเยียวยาภายใน 

3. รัฐควรสรางระบบการติดตามและสงเคราะหหลังปลอยท่ีมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดหนวยงาน
รับผิดชอบเพ่ือทําหนาท่ีสอดสองติดตาม ใหความชวยเหลือและให คําปรึกษา และให มี ศูนยติดตาม 
เฝาระวังและฟนฟูผูติดยาเสพติดระดับตําบล โดยใหมีภาคประชาชนในแตละทองถ่ินมีสวนรวมในการเฝาดูแล 
และฟนฟูผูติดยาเสพติด รวมถึงสรางความรวมมือกับภาคเอกชนในการสรางอาชีพใหแกกลุมผูไดรับการบําบัด 
และภาคประชาชนในการสนับสนุนกลุมธุรกิจเพ่ือสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ รัฐควรสรางระบบคัดกรองการบําบัด 
ผูเสพยาเพ่ือคัดกรองบุคคลท่ีมีความพรอมและมีศักยภาพท่ีจะไดรับการพัฒนาเพ่ือเขาทํางานกับภาคธุรกิจ 
 

หนวยงานรับผิดชอบ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
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7. แผนสิทธิมนุษยชนกลุมชาติพันธุ ผูไรรัฐ และผูแสวงหาท่ีพักพิง   
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ไดใหการรับรองสิทธิของกลุมชาติพันธุ ผูไรรัฐ และ 

ผูแสวงหาท่ีพักพิงโดยกวางซ่ึงใหการรับรองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล 
(มาตรา 4) และการไดรับความคุมครองดานสิทธิและเสรีภาพเสมอกันของบุคคลภายใตกฎหมาย (หมวด 3, 
มาตรา 27) ซ่ึงหามการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล ไมวาจะดวยเหตุแหงถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา 
เพศและอ่ืน ๆ นอกจากนี้ มาตรา 70 ภายใตหมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐไดระบุการใหความคุมครองสิทธ ิ
ของกลุมชาติพันธุโดยเฉพาะ ซ่ึงเปนเรื่องสิทธิดานวัฒนธรรมภาษาและวิถีชีวิตความเปนอยู โดยกําหนดใหรัฐ
คํานึงถึงการสงเสริมและใหความคุมครองชาวไทยกลุมชาติพันธุตาง ๆ ใหมีสิทธิในการดํารงชีวิตในสังคม 
ตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจไดอยางสงบสุข เทาท่ีไมขัดตอความสงบเรียบรอย 
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเปนภัยตอความม่ันคงของรัฐ หรือสุขภาพอนามัย ท้ังนี้ สิทธิดานพลเมืองและ
การเมืองการปกครองถูกรองรับโดยพระราชบัญ ญั ติสัญชาติ  พ.ศ. 2508 (ฉบับแก ไข) และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง “การสั่งใหบุคคลซ่ึงไมมีสัญชาติไทย ท่ีเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาและมารดา 
เปนคนตางดาว ไดสัญชาติไทยเปนการท่ัวไป และการใหสัญชาติไทยเปนการเฉพาะราย” ซ่ึงวางหลักเกณฑ 
ในการใหสัญชาติ 4 กลุมผูอพยพ  

ท้ังนี้ ประเทศไทยไดมีมาตรการและมีการศึกษามาตรการปฏิบัติตอผูแสวงหาท่ีพักพิงท่ีมีอยูในปจจุบัน
ซ่ึงคํานึงถึงหลักการและมาตรฐานระหวางประเทศ การจําแนกเด็กออกจากผูใหญเพ่ือมิใหถูกดําเนินคดีตาม 
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 การดูแลเด็กในหองกักของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง (สตม.) 
การศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการสําหรับเด็กท่ีมีปญหาสถานะบุคคลและเด็กท่ีอยูในพ้ืนท่ีพักพิงผูหนีภัย  
พ.ศ. 2556 - 2557 และยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ 

และจากการประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 3 รัฐบาล 
ไดพยายามดําเนินมาตรการดานการปฏิบัติตอกลุมดังกลาวตอเนื่อง อาทิ มาตรการการรักษาความปลอดภัย
และความสงบเรียบรอยภายในพ้ืนท่ีพักพิงชั่วคราว มาตรการสงเสริมใหกลุมไรรัฐ ชาติพันธุ และกลุมผูแสวงหา
ท่ีพักพิงหรือผูหนีภัยการสูรบสามารถเขาถึงหลักประกันสุขภาพไดตามสิทธิ โดยใหมีหนวยราชการเคลื่อนท่ี 
เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกในการทําบัตรแสดงสถานะท่ีเหมาะสมแกผูอยูอาศัยในท่ีหางไกล ปรับปรุงแกไข
กฎหมายเก่ียวกับสัญชาติ มาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2535 และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551  
 อยางไรก็ตาม กลุมชาติพันธุและกลุมผูอพยพยังคงประสบปญหาการไดรับสัญชาติและการเขาถึง
สวัสดิการสังคมของรัฐดังสะทอนจากการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนโดยองคกรระหวางประเทศและการ
ลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลซ่ึงเปนประเด็นดานการจํากัดสิทธิพลเมือง อาทิ การเพิกเฉยตอการใหความคุมครองสิทธิผูลี้ภัย
และแรงงานอพยพซ่ึงถูกละเมิดโดยเจาหนาท่ีรัฐและนายจาง การปฏิเสธการใหความคุมครองสิทธิแกผูลี้ภัย 
 

สภาพปญหา 
1. ปญหาการไมไดรับการแจงเกิดของเด็กในชนกลุมนอยหรือกลุมชาติพันธุซ่ึงเกิดในทองท่ีทุรกันดาร

และไมไดรับการชวยเหลือในการขอสัญชาติจากรัฐ ทําใหเด็กกลุมดังกลาวไมสามารถเขาถึงสวัสดิการสังคมและ
กลายเปนบุคคลไรสัญชาติ  

2. ปญหาการทุจริตคอรัปช่ันและความดอยประสิทธิภาพในกระบวนการขอสัญชาติ ซ่ึงเกิดจาก 
การไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของเจาหนาท่ีโดยยึดติดกรอบการทํางานเดิม ๆ อาทิ การใหความเชื่อถือเฉพาะกํานัน
หรือผูใหญบานในการเปนพยานรับรองขอเท็จจริงของชาวบานผูยื่นคํารองเทานั้น หรือการเรียกพยานเอกสาร
เพ่ิมเติมจากชาวบาน โดยกําหนดวาใหมีทะเบียนสํารวจบัญชีบุคคลในบานของกรมประชาสงเคราะห (ทร.ชข.) 

http://www.isab.go.th/dopa_isab/ebookFile/209/209.pdf
http://www.isab.go.th/dopa_isab/ebookFile/209/209.pdf
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เปนเอกสารแนบทายสงผลใหเกิดกระบวนการจัดทํา ทร.ชข. ซ่ึงเปนเอกสารท่ีในระเบียบยอมรับดวยคาใชจาย
รายหัวในอัตราตาง ๆ กัน  

3. ปญหาการเขาถึงการบริการสาธารณะและสวัสดิการทางสังคมตาง ๆ ของรัฐ อาทิ การขาดโอกาส
ในการไดรับการศึกษาท่ีดี ไมสามารถเขาถึงการรักษาพยาบาล สงผลทําใหเด็กของกลุมเปาหมายดังกลาวจํานวนมาก
เสียชีวิตตั้งแตแรกเกิด จากการเจ็บปวย การพัฒนาดานสุขภาพและการโภชนาการไมไดมาตรฐาน 

4. ปญหาการจํากัดเสรีภาพในการโยกยายถิ่นฐานและจํากัดสิทธิในการเปนเจาของท่ีดินทํากิน  
ซ่ึงเกิดจากการท่ีรัฐออกนโยบายขับไลอพยพชนเผาออกจากปาภายใตแผนแมบทเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
สิ่งแวดลอมและพืชเสพติดบนพ้ืนท่ีสูง รวมถึงนโยบายทวงคืนผืนปา 
 

ขอเสนอแนะ 
1. จัดให มีศูนยประจําท องถิ่ นหรือศูนย เคล่ือนท่ี  เพ่ือรับเรื่อง อํานวยความสะดวก ใหความรูและ 

ใหความชวยเหลือการแจงเกิดและขอสัญชาติของเด็กในชนกลุมนอยหรือกลุมชาติพันธุซ่ึงเกิดในทองท่ีทุรกันดาร  
ถือเปนการประกันการจดทะเบียนเกิดสําหรับเด็กทุกคนท่ีเกิดในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กท่ีไมได 
จดทะเบียนเนื่องจากสถานะทางเศรษฐกิจสังคมของพอแม ชาติพันธุ และสถานะการเขาเมืองตามขอเสนอแนะ
ของกลไก UPR เนื่องจากแมปจจุบันรัฐจะมีกฎระเบียบรองรับการใหบุคคลซ่ึงไม มีสัญชาติไทยท่ีเกิด 
ในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาและมารดาเปนคนตางดาวไดสัญชาติไทย แตจากสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนไดสะทอน
ใหเห็นถึงการขาดการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการดําเนินการตามกฎหมายของเจาหนาท่ี 
และควรสรางกลไกติดตามผลการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี รวมถึงสรางความรูความเขาใจดานกฎระเบียบ
และเจตคติท่ีดีแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 

2. สรางมาตรการ กลไกหรือกระบวนการในการเจรจา ประนีประนอมระหวางภาครัฐและประชาชนท่ีชัดเจน 
และจัดตั้งกองทุนเพ่ือเยียวยาฟนฟูอาชีพผูท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินนโยบายสาธารณะของภาครัฐ 

3. ติดตามผลการดําเนินมาตรการการขยายการเขาถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลและการประกันสังคม 
โดยไมแบงแยกชาติพันธุหรืออุปสรรคทางภาษาใหเปนไปโดยมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง อาทิ มาตรการ 
ทําบัตรประกันสังคมเคลื่อนท่ี 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย 
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8. แผนสิทธิมนุษยชนกลุมความหลากหลายทางเพศ  
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ไดใหการรับรองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ

และความเสมอภาคของบุคคล (มาตรา 4) และการไดรับความคุมครองดานสิทธิและเสรีภาพเสมอกัน 
ของบุคคลภายใตกฎหมาย (หมวด 3, มาตรา 27) อันสอดคลองกับหลักกฎหมายสากลซ่ึงหามรัฐกระทําการ 
อันเปนการเลือกปฏิบัติ โดยมีหลักการสําคัญของสิทธิมนุษยชนท่ีวา มนุษยมีสิทธิติดตัวมาแตเกิด มนุษยมีศักดิ์ศรี  
มีความเสมอภาคกัน และรัฐมีหนาท่ีในการสรางหลักประกันดังกลาวในการวางมาตรฐานดานการเคารพสิทธิ
ของรัฐและระหวางกันของบุคคลในสังคม ท้ังนี้ ไทยไดจัดทําพระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. 2558 ข้ึน
ซ่ึงถือเปนกฎหมายสําคัญท่ีไมเพียงแตสงเสริมใหเกิดความเทาเทียมระหวางเพศหญิงและเพศชายเทานั้น  
แตยังไดคุมครองบุคคลผูมีความหลากหลายทางเพศเพ่ือใหเกิดความสอดคลองกับมาตรฐานและวิธีปฏิบัติ 
ตามอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ  
 โดยจากการประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชน ฉบับท่ี 3 พบวารัฐมีการดําเนินงาน 
ท่ีสอดคลองกับมาตรการท่ีไดมีการกําหนดไวในแผน กลาวคือ การออกมาตรการตาง ๆ ท่ีชวยสงเสริมเจตคติ
ของคนในสังคมและเจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรมใหมีความเขาใจและยอมรับในการมีอัตลักษณทางเพศ 
ตลอดจนการปฏิบัติตอบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
 อยางไรก็ดี จากการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนโดยองคกรระหวางประเทศและการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล 
พบวากลุมความหลากหลายทางเพศยังคงเผชิญปญหาทางดานเศรษฐกิจและสังคม อาทิ ปญหาการเลือกปฏิบัติ 
ในกระบวนการสืบสวนสอบสวน โดยเฉพาะในคดีท่ีเก่ียวของกับการลวงละเมิดทางเพศซ่ึงเจาหนาท่ีมิไดมีการดําเนินการ
อยางจริงจัง ปญหาการเลือกปฏิบัติในการจางงาน ปญหาการเลือกปฏิบัติเชิงพาณิชย อาทิ การปฏิเสธความคุมครอง
ของบริษัทประกันชีวิตแกคูชีวิตของกลุมความหลากหลายทางเพศ 
 

สภาพปญหา 
1. ปญหาการขาดกฎหมายรองรับสิทธิดานชีวิตคูของกลุมความหลากหลายทางเพศ โดยท่ีประเทศไทย

ยังไมไดมีการรับรองกฎหมายในเรื่องของคูชีวิตท่ีเปนเพศเดียวกัน ซ่ึงทําใหกลุมความหลากหลายทางเพศไมไดรับ
สิทธิท่ีเทาเทียมกับคูสมรสท่ีเปนชายหญิง ไมวาจะเปนสิทธิในการจัดการทรัพยสินท่ีหามารวมกัน สิทธิในการตัดสินใจ
แทนกัน ตลอดจนสิทธิในความประสงคท่ีจะตองการการสมรสกันอยางถูกกฎหมาย 

2. ปญหาการขาดการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดเพ่ือหามการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะการบังคับใช
กฎหมายเพ่ือกํากับดูแลสถานประกอบการในการเลือกปฏิบัติตอกลุมเปราะบาง อาทิ กลุมผูพิการ กลุมความ
หลากหลายทางเพศ ซ่ึงสงผลใหสถานประกอบการใชขอจํากัดดานสภาพรางกายและจิตใจเปนเง่ือนไข 
ในการปฏิเสธการจางงาน และยังสงผลถึงสภาพแวดลอมการทํางานและการยุติการจางงาน 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ดูแลติดตามใหมีการปฏิบัติตามและบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด โดยเฉพาะกฎหมายฉบับใหม 

ท่ีเก่ียวของกับการคุมครองกลุมเปราะบาง อาทิ พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. 2558 ควรจัดทํา
คูมือและแนวปฏิบัติรองรับกฎหมายท่ีเก่ียวของท่ีเนนการใหความรูแกบุคลากรในภาคสวนราชการและเอกชน 
เพ่ือการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เรงดํ าเนินการให รางกฎหมายท่ี เกี่ ยวของกับการคุมครองกลุมเปราะบางมีผลใช บั งคับ อาทิ  
รางพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ… รางพระราชบัญญัติการรับรองเพศ พ.ศ… รางพระราชบัญญัติ
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล พ.ศ. .... ซ่ึงจะสงผลใหการคุมครองสิทธิของกลุมความหลากหลายทางเพศ 
มีความครอบคลุมและรัดกุมยิ่งข้ึน 
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3. สงเสริมภาคธุรกิจใหมีสวนรวมในการคุมครองสิทธิของกลุมเปาหมายดังกลาวโดยออกมาตรการ
สรางแรงจูงใจ สงเสริมรณรงคเพ่ือใหมีการจางงานกลุมเปาหมายอยางเทาเทียม ขจัดนโยบายภายในองคกรท่ีเปน 
การแบงแยกในเรื่องของเพศ อาทิ ขอจํากัดดานการแตงกาย การมีเครื่องแบบท่ีเปนกลาง (Unisex) การมีกลไก 
การรองเรียนภายในองคกรภาคเอกชนเม่ือมีการถูกละเมิดท่ีสะดวกและไมมีข้ันตอนซับซอน 

4. ดําเนินมาตรการอยางตอเนื่องท่ีชวยสงเสริมเจตคติของคนในสังคมใหมีความเขาใจและยอมรับ 
ในการมีอัตลักษณทางเพศและการปฏิบัติตอเพศสภาพ  อาทิ การขจัดการตีตราในดานเพศดวยส ี
หรือของเลนในเด็กปฐมวัย เพ่ือขจัดการตีกรอบความคิดของเด็กในดานเพศ การเผยแพรสถานการณการละเมิด
สิทธิมนุษยชนของกลุมความหลากหลายทางเพศทุกป 

5. สนับสนุนการเขาถึงสวัสดิการสังคม การดูแลและการตรวจรักษาของกลุมคนขามเพศ เชน สิทธิ 
ในการลาแปลงเพศ การดูแลรักษาหลังการขามเพศ สิทธิในการตรวจดูแลชองคลอดเทียม เปนตน 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานประกันสังคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน 
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9. แผนสิทธิมนุษยชนกลุมนักปกปองสิทธิมนุษยชน 
 นักปกปองสิทธิมนุษยชนถือเปนอีกกลุมเปาหมายสําคัญท่ีเผชิญอุปสรรคการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
และการไดรับความคุมครองสิทธิในการแสดงออก โดยตามนิยามขององคการสหประชาชาติ คือ บุคคลท่ีทํางาน
หรือเคลื่อนไหวในลักษณะดังนี้ 

1) เปนตัวแทนแกไขปญหาดานสิทธิมนุษยชนใหกลุมคน 
2) สงเสริมและคุมครองสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง ไปจนถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
3) รวบรวมและเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
4) เคลื่อนไหวเพ่ือใหผูกอเหตุละเมิดสิทธิมนุษยชนถูกลงโทษตามกฎหมาย  
5) ชวยเหลือผูเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  
6) ชวยพัฒนานโยบายรัฐท่ีเก่ียวกับการสงเสริมสิทธิมนุษยชน  
7) สนับสนุนใหภาครัฐปฏิบัติตามขอตกลงระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน  
8) ใหความรูหรือจัดอบรมเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน  

 (Amnesty International Thailand, 2017)12 
 การใหความคุมครองกลุมเปาหมายดังกลาว จึงถือเปนเรื่องเรงดวนและจําเปนเนื่องจากเปนกลุมบุคคล
ท่ีตอสูและใหการชวยเหลือ สนับสนุนกลุมเปาหมายอ่ืน ๆ ท่ีเปนผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน แมในอดีตท่ีผานมา
จนถึงปจจุบัน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมิไดมีการระบุความคุมครองในสิทธิของกลุมบุคคลดังกลาว
อยางเฉพาะเจาะจง แตสิทธิทางการเมืองการปกครองและดานกระบวนการยุติธรรมถือเปนสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมืองท่ีบุคคลพึงไดรับความคุมครอง ท้ังนี้ มาตรา 34 และ 35 ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 ไดกําหนดความคุมครองของบุคคลในเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ 
การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน ซ่ึงการจํากัดเสรีภาพดังกลาวจะกระทําไดก็ตอเม่ือมีการออก
พระราชบัญญัติจํากัดสิทธิเสรีภาพดังกลาวอยางชัดเจนและเปนการเฉพาะ และความคุมครองสําหรับบุคคล 
ซ่ึงประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในการนําเสนอขาวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแหงวิชาชีพ 
นอกจากนี้ หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา 68 ยังประกันสิทธิการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียม
และเปนธรรม โดยกําหนดวารัฐพึงจัดระบบบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกดานใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม 
และไมเลือกปฏิบัติ 
 โดยจากขอเสนอแนะกลไก UPR ซ่ึงเสนอใหมีการปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศใหสอดคลองกับ
มาตรฐานระหวางประเทศ โดยเฉพาะการปฏิรูปกฎหมายภายในเพ่ือใหมีการปฏิบัติตามอนุสัญญาตอตานการทรมาน 
การประติบัติหรือการลงโทษอ่ืน ท่ีโหดรายไรมนุษยธรรม หรือท่ีย่ํายีศักด์ิศรี และอนุสัญญาวาดวยการคุมครอง
บุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ และจัดต้ังกลไกปองกันการทรมานฯ ระดับชาติ ท่ีมีความเปนอิสระ 
มีประสิทธิภาพ เปนสวนหนึ่งท่ีสะทอนใหเห็นถึงสถานการณของการละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักปกปองสิทธิมนุษยชน 
โดยเฉพาะทางดานรางกายและการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม  
 
สภาพปญหา 
 ปญหาการละเมิดสิทธิของนักปกปองสิทธิมนุษยชน โดยองคกรดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ 
(Protection International - PI) ไดรายงานสถิตินักปกปองสิทธิมนุษยชนไทยซ่ึงถูกสังหารและสูญหายในชวง 20 ป
ท่ีผานมา ซ่ึงมีท้ังนักตอสู เพ่ือสิทธิในท่ีดินทํากิน ผูนําชุมชนท่ีเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอม ทนายความ  

                                                 
12 Amnesty International Thailand, “Human Rights Defenders” สืบคนเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 จาก 

https://www.amnesty.or.th/en/our-work/human-rights-defenders 
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รวมถึงพระสงฆ  โดยคดีของนักปกปองสิทธิมนุษยชนไทยถูกสังหารและถูกบังคับใหสูญหายมีการสอบสวน 
และนําข้ึนสูชั้นศาลนอยมากเม่ือเทียบกับจํานวนคดีอ่ืนท่ีเกิดข้ึน นอกจากนี้ยังมีปญหาการขมขูใหเกิดความหวาดกลัว 
การคุกคามทางเพศ รวมไปถึงการฟองรองเยาวชนท่ีใชสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
 

ขอเสนอแนะ 
1. เรงผลักดันให ราง พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหาย พ.ศ. ....  

และ ราง พ.ร.บ. คุมครองพยานในคดีอาญา (ฉบับท่ี…) พ.ศ. .... ซ่ึงอยูระหวางการเสนอแกไขเพ่ิมเติม 
ใหมีผลใชบังคับและมีเนื้อหาท่ีสอดคลองกับหลักสากล และควรมีมาตรการในการคุมครองนักปกปอง 
สิทธิมนุษยชนอยางเปนรูปธรรม อาทิ การคุมครองพยานท่ีไมไดเขาสูกระบวนการยุติธรรม การรับประกันการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมและเปนธรรม มีกลไกท่ีสงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการ
สืบสวนสอบสอนและติดตามสถานะในการดําเนินคดี 

2. การออกมาตรการคุมครองสําหรับนักปกปองสิทธิมนุษยชนและดําเนินการสอบสวนคดีการขมขู  
การคุกคาม และการทํารายบุคคลดังกลาว และประกันวานักปกปองสิทธิมนุษยชนจะไดรับการปฏิบัติ 
ท่ีสอดคลองกับปฏิญญาสมัชชาสหประชาชาติวาดวยนักปกปองสิทธิมนุษยชน และจัดทํามาตรการท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือปองกันความรุนแรงและการกออาชญากรรมตอบุคคล  

3. จัดทํากลไกเพ่ือรองรับหลักประกันการดําเนินการสอบสวนขอกลาวหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ท่ีกระทําโดยเจาหนาท่ีความม่ันคงอยางเปนกลาง อิสระ และโปรงใส โดยเฉพาะอยางยิ่ งในภาคใต 
ของประเทศและนําผูกระทําผิดมาลงโทษ  

4. ใหความสําคัญและสงเสริมบทบาทของนักปกปองสิทธิมนุษยชน อาทิ การใหรางวัลเชิดชู กรณี 
การชวยเหลือผูท่ีตกเปนเหยื่อของการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ันรายแรง เพ่ือเปนแรงจูงใจตอการปฏิบัติหนาท่ีท่ีดี 
บํารุงขวัญกําลังใจ และเปนการเผยแพรประชาสัมพันธ ซ่ึงถือเปนการใหความคุมครองความปลอดภัย 
ของตัวนักปกปองสิทธิมนุษยชนอีกทางหนึ่ง 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กระทรวงยุตธิรรม 
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10. แผนสิทธิมนุษยชนกลุมผูตองขัง (ผูถูกกลาวหา/ผูตองหา/นักโทษเด็ดขาด) 
 แมวาพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2560 ไดบัญญัติสิทธิของผูตองขังไวหลายดาน เชน สิทธิไดรับ
การศึกษา ข้ัน พ้ื น ฐานตามกฎ หมายว าด วยการศึกษาแห งช าติ  โดย ให ผู ต อ ง ขั งทุ กคน มี โอกาส 
ในการเขาถึงการศึกษาและการฝกอบรมอยางเทาเทียมกัน สิทธิในการเขารวมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ 
สิทธิในการยื่นคํารองทุกขหรือเรื่องราวใด ๆ ตอเจาพนักงานเรือนจํา ผูบัญชาการเรือนจํา อธิบดี รัฐมนตรี หรือ
หนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ หรือทูลเกลาฯ ถวายฎีกาตอพระมหากษัตริยได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง สิทธิในการรองเรียนเก่ียวกับการถูกลวงละเมิดทางเพศจากการปฏิบัติหนาท่ี
โดยมิชอบของเจาพนักงานของเรือนจํา โดยพนักงานอัยการ เปนตน 

อยางไรก็ตาม จากรายงานประจําปของกระทรวงการตางประเทศ สหรัฐอเมริกา (2016) ท่ีไดนําเสนอ
ประเด็นสถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยดานกระบวนการยุติธรรม และจากรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์
การดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชน ฉบับท่ี 3 พบปญหาการปฏิบัติตอผูตองหาหรือผูตองขังท่ียังไมสอดคลองกับ
หลักสิทธิมนุษยชน อาทิ การจับกุมและกักขังโดยอําเภอใจโดยไมมีการดําเนินคดีหรือพิจารณาคดี โดยเฉพาะ
คดีทางการเมือง กระบวนการจับกุมและการปฏิบัติตอผูตองหาและผูตองขังท่ีไมมีการจัดหาท่ีปรึกษาทาง
กฎหมายใหแกผูถูกกลาวหา การปฏิเสธการใหญาติเขาเยี่ยมหรือการบังคับใหเซ็นยินยอมรับสารภาพโดยไมมีคํา
แปลหรือลามใหแกผูตองหา ปญหาการถูกตีตราและเลือกปฏิบัติในกลุมผูตองขัง/ผูตองหา ปญหาสภาพความ
แออัดและขาดสุขอนามัยของเรือนจําหรือท่ีคุมขัง  

 
 

สภาพปญหา 
1.ปญหาการไมลบทะเบียนประวัติอาชญากรออกจากสารบบ ซ่ึงเปนกรณีของผูถูกกลาวหาท่ีมี

ทะเบียนประวัติอาชญากร มีลายนิ้วมือระหวางการสอบสวน แมเม่ืออัยการสั่งไมฟองคดีหรือสั่งฟองแตศาลยกฟอง
เพราะไมมีความผิด แตยังคงพบวามีประวัติท่ีถูกบันทึกในชั้นตํารวจ เนื่องจากพนักงานสอบสวนไมไดดําเนินการ 
ถอนประวัติออกจากสารบบทะเบียนประวัติอาชญากร ทําใหผูถูกกลาวหาในชั้นสอบสวนตองมีประวัต ิ
การกระทําผิด ทําใหเสียประโยชนและประวัติในการทํางาน เปนตน นอกจากนี้ปญหาการไมถูกลบทะเบียน
ประวัติอาชญากรออกจากสารบบดังกลาวยังเปนปญหาของเด็กและเยาวชนผูกระทําความผิดท่ีประสบปญหา
เชนเดียวกัน 

2.ปญหาของกลุมผูถูกกลาวหาหรือผูตองหา ซ่ึงมีการสะทอนถึงปญหาการปลอยตัวชั่วคราว โดยกลุมผูตองหา
บางสวนยังไมทราบถึงสิทธิในการขอรับสิทธิการปลอยตัวชั่วคราว แมวากระทรวงยุติธรรมจะมีกองทุนยุติธรรม
เขามาชวยเหลือในการใหประกันตัวบุคคลได นอกจากนี้ยังมีปญหาการประกันตัวผูตองหา การใชตําแหนงในการประกันตัว
ผูติดยาเสพติดใหแกบุคคลตางดาวท่ีเปนบุคคลท่ีเขามาอยูถูกตองตามกฎหมาย ทางศาลไมใหการสนับสนุน 
ในการขอปลอยตัวชั่วคราว กระบวนการติดตามผูถูกกลาวหาท่ีมีการหลบหน ี

3.ผูไมมีสถานะทางสัญชาติไมไดรับการดูแลจากกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียม สาเหตุจากการปฏิบัติ
หนาท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจมีการเลือกปฏิบัติ เจาหนาท่ีตํารวจดําเนินการสอบสวนหรือกระทํากับผูตองหาไมถูกตอง  

4.ปญหาความแออัดในเรือนจํา จํานวนผูตองขังในเรือนจํามีจํานวนเพ่ิมสูงมากโดยจากขอมูลของ 
กรมราชทัณฑ ขอมูล ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 จํานวนผูตองขังท่ัวประเทศหากรวมนักโทษฝากขังมีจํานวน 
343,657 คน ท่ีเปนนักโทษเด็ดขาดมีจํานวน 277,345 คน และในจํานวนดังกลาวเปนนักโทษประหารชีวิต
จํานวน 230 คน จากสถิติเม่ือเทียบท่ัวโลกเรือนจําของประเทศไทย มีความหนาแนนแออัดของนักโทษ 
ติดอันดับ 9 ของโลกทําใหพบปญหาของกลุมนักโทษแออัดคอนขางมาก ปญหาของงานราชทัณฑ เชน การดูแล
ผูตองขัง การปฏิบัติตอผูตองขัง การมีจํานวนนักโทษผูตองขังแออัดสงผลตอการดูแลปฏิบัติตอผูตองขัง แมในขณะนี ้
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มีขอกําหนดกรุงเทพในการปฏิบัติตอผูตองขังหญิง การมีขอกําหนดเนลสันเมนดูลาในการปฏิบัติตอผูตองขัง 
แตยังมีขอจํากัดในการนําไปปฏิบัติจริงของเรือนจํา นอกจากนี้ รอยละ 70 ของนักโทษในเรือนจําเปนนักโทษ 
คดียาเสพติด โดยกลุมนักโทษเด็ดขาดคดียาเสพติด (จําเลยท่ีศาลตัดสินลงโทษแลว) รอประหารชีวิตจํานวน
หลายรอยคนท่ีอยูในความดูแลเปนภาระกับงบประมาณของรัฐ เนื่องจากเรือนจําตองดูแลเรื่องอาหารการกิน  
ความเปนอยูของนักโทษจนกวาจะสิ้นสุดการลงโทษประหารชีวิต โดยปจจุบันยังมีโทษประหารชีวิตอยูใน
กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย แตสวนใหญจะรอผลฎีกาจนกวาจะมีการประหารชีวิตจริง จึงมองวาเปน
ภาระของเจาหนาท่ีเรือนจํามากกวาผูตองขัง 

5.ปญหาการใชเครื่องพันธนาการนักโทษ ปญหาการใชกุญแจมือของกลุมเปาหมายท่ีเปราะบางคือ
ผูตองหาหรือผูตองขังถือเปนการละเมิดสิทธิและศักด์ิศรีความเปนมนุษย ซ่ึงควรจะมีมาตรการในการท่ีจะนําเสนอ 
ใหมีการดําเนินงานของรัฐบาล หรือภาครัฐท่ีเปนหนวยเหนือข้ึนไปวาจะตองออกระเบียบขอบังคับอะไรตาง ๆ 
 ใหรัดกุมเพ่ือไมใหทางเจาหนาท่ีของรัฐไดปฏิบัติผิดในดานสิทธิมนุษยชนสากล และเปนแผนงานท่ีเจาหนาท่ี
นาจะปฏิบัติไดถูกตองตามหลักการสิทธิมนุษยชน  

6.การนํามาตรการทางกฎหมาย เชน บทสันนิษฐานความผิด การกําหนดมาตรการลงโทษท่ีรุนแรง 
มุงคุมครองการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรม แตสงผลกระทบตอระบบกระบวนการ
ยุติธรรมดานอ่ืน ๆ เชน กอใหเกิดปญหาผูตองราชทัณฑลนเรือนจํา เชน กรณีพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ
นอกจากนั้นบทกําหนดโทษอัตราโทษยังมีการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
 

ขอเสนอแนะ 
 1.การใชการเบ่ียงเบนคดีอาญาออกจากกระบวนการยุติธรรม (Diversion) เชน ผลักดันใหมีการจัดตั้ง 
ศาลพิเศษยาเสพติด โดยการสงผูเสพฯ ไปบําบัดตองคัดกรองเฉพาะผูเสพติด (Addictive Disorder) ไมใชกลุม  
Co-occurrence disorder เชน ติดยาเสพติดและมีอาการทางจิต PTSD หรือติดยาเสพติดแลวมีอาการอ่ืน ๆ 
ประกอบดวยนอกจากการติดยาเสพติด เพราะกลุมนี้มีความเสี่ยงกระทําผิดซํ้าสูง และควรมีการจัดตั้งศาลพิเศษ 
เมาแลวขับ เพ่ือเปนทางเลือกในการลดจํานวนผูตองขังในเรือนจํา โดยใหโอกาสแกผูกระทําความผิดเล็กนอย
และกระทําความผิดเปนครั้งแรก 
 2.การใชวิธีการเบ่ียงเบนคดี (Diversion) การใชเรือนจําชุมขน (Community correction) เชน 
โครงการ Day program /Night program – (การไมใชโทษจําคุกแตให มี ท่ี คุมขังเฉพาะสําหรับนักโทษ 
คดีไมรายแรง) พักการลงโทษ ลดวันตองโทษ และพยายามใหผูตองขังสามารถกลับคืนสูสังคม (Reintegrate)  
โดยมีโปรแกรมทางสังคมรองรับไวดวย 
 3.กระบวนการยุติธรรมทางเลือก เปนแนวทางท่ีนําไปสูการลดปริมาณคดีท่ีเขาสูศาลและลดปริมาณ
ผูตองขัง ปจจุบันยังไมมีกฎหมายรองรับเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือก เพราะกระบวนการยุติธรรม
กระแสหลักคือมุงเนนผลักดันใหผูตองหาหรือผูถูกกลาวหาไปพบพนักงานสอบสวนไปใหอัยการ ไปใหศาลฟอง 
เพราะฉะนั้นมันก็ยังมีเก่ียวกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมทางเลือกหรือมาตรการแทนการฟองคดีอาญา  
แนวทางการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท ซ่ึงเปนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมทางเลือก แตปจจุบันไมมีกฎหมายรองรับ 
เพราะปจจุบันการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท การทําสัญญาประนอมยอมความ ทําไดเฉพาะในศาลเทานั้นท่ีมีผลบังคับใช 
ดั งนั้ น แม จะมีการไกล เกลี่ ยระงับขอพิพาทได  แต ก็ ไม สามารถบั งคับใช ได  จึ งควรมีกฎหมายรองรับ 
ใหหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของสามารถดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทไดและผลักดันใหมีกฎหมายนําไปใช
กระบวนการยุติธรรมทางเลือก นอกจากนี้ การใชวิธีการพักโทษช่ัวคราว (Furlough) เชน นักโทษ จําคุกหาป  
หากทําตัวดีก็สามารถขอกลับไปเยี่ยมบานในโอกาสสําคัญ เชน ขอไปพบครอบครัวหาวัน เพ่ือเพ่ิมความสัมพันธ 
กับครอบครัว และการกําหนดโทษระดับกลาง เชน การไมลงโทษจําคุก แตใชการคุมประพฤติท่ีเขมงวดกวาปกต ิ
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ใหมารายงานตัวถ่ีบอย (Intensive supervision program) การใชเครื่องอุปกรณ EM - การใชการคุมขังท่ีบาน 
(House arrest)  เปนตน 
 4.ควรมีผูเช่ียวชาญดานสุขภาพจิต และนักสังคมสงเคราะหทุกเรือนจํา โดยการเพ่ิมผูเชี่ยวชาญดาน
สุขภาพจิต สรางนักจิตวิทยา Psychologist (วุฒิปริญญาเอก) และท่ีปรึกษาทางดานสุขภาพจิต (Mental 
health counselor) โดยผลักดันใหมีนักจิตวิทยาทุกเรือนจํา 
 5.การใชเครื่องพันธนาการควรพิจารณาจากความจําเปน ความเสี่ยง และนักโทษเปนอันตรายคุกคาม  
 6.พัฒนาระบบทะเบียนประวัติอาชญากรของตํารวจ ควรมีการปรับใหมีความเปนปจจุบัน เพราะการละเลย
เพิกเฉยไมแกไขขอมูลในระบบทะเบียนประวัติใหถูกตองทําใหเกิดผลเสียอยางรายแรงเปนการละเมิดสิทธ ิ
ของผูถูกกลาวหา 
 7.สงเสริมใหมีการนําขอกําหนดกรุงเทพ และขอกําหนดแมนเดลลาไปใชปฏิบัติตอผูตองขังทุกแหง 
 8.การนํารูปแบบธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนมาพัฒนาระบบการดูแลผูตองขังและผูพนโทษ  
 9.ควรหาทางออกเรื่องปญหาคนลนคุก ดวยวิธีการใหสัมปทานเอกชนไปทําเรือนจําเอกชน โดยตัวชี้วัดคือ 
ผูตองขังท่ีพนโทษออกมาตองไมกระทําผิดซํ้า เพ่ือทําใหสังคมมีความม่ันใจวาไดมีการพัฒนาจนสามารถรับเขา
ทํางานเหมือนคนท่ัวไปได และหากมีการกระทําผิดซํ้าใหเอกชนท่ีรับสัมปทานตองถูกปรับเงินในจํานวนมาก 
 10.การปรับปรุงแกไขมาตรการทางกฎหมายโดยกําหนดมาตรการทางกฎหมาย และบทกําหนด
โทษใหเหมาะสม นํามาตรการในการบําบัดฟนฟูมาใชเปนแนวทางแผนมาตรการในการจับกุมและนําเขาสู
กระบวนการราชทัณฑ ซ่ึงสงผลกระทบและใชงบประมาณสูง การดูแลและติดตามผูตองราชทัณฑท่ีพนโทษ 
เพ่ือสรางโอกาสกลับเขาสูสังคมในการสงเสริมอาชีพการจัดหาท่ีอยูอาศัยเพ่ือมีใหกลับสูสภาพแวดลอมเดิม  
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กระทรวงยุติธรรม สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานอัยการสูงสุด ศาลยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย กระทรวงมหาดไทย 
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11. แผนสิทธิมนุษยชนกลุมผูพนโทษ 
"ผูพนโทษ" หมายถึง บุคคลท่ีพนจากสภาพการเปนผูตองขัง ผูตองกักขังเด็ก หรือเยาวชนท่ีพนจากการควบคุมดูแล

ของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน โดยขอเท็จจริงก็คือ "ประชาชน" ท่ีมีประวัติเคยกระทําผิด ตองถูก
แยกออกจากสังคมไปในชวงระยะเวลาหนึ่ง ขาดการติดตอกับสังคมภายนอกชั่วคราว บางคนถูกควบคุม 
เปนระยะเวลายาวนาน บางคนระยะเวลาสั้น แลวแตกรณีความผิด ท้ังนี้กลุมผูพนโทษเปนกลุมเปาหมายหนึ่ง 
ท่ีถูกบรรจุไวในแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี ๓ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริม คุมครองใหกลุมผูพนโทษไดรับ
การคุมครองอยางเปนธรรม เทาเทียมกันโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ และสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรี 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสรางหลักประกันเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาผูท่ีเคยกระทําความผิดท่ีพนจากกระบวนการ
ยุติธรรมไปแลวจะมีจุดยืนในสังคม และไมหวนไปกระทําความผิดซํ้าอีก แตจากการประเมินผลสัมฤทธิ ์
แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 3 โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ยังพบปญหาดานสิทธิมนุษยชน
ของกลุมผูพนโทษ คือ ปญหาการถูกเลือกปฏิบัติ หรือกีดกันในการประกอบอาชีพ 
 

สภาพปญหา 
 ผูกระทําความผิดท่ีพนโทษ มีขอจํากัดในเรื่องของการเขาถึงการสรางงานสรางอาชีพ ปญหาการเขาสูสังคม
ของผูท่ีพนโทษออกมาแลว ไมสามารถหางานทําไดสืบเนื่องจากการไมไดรับการยอมรับจากสังคม และการถูกรังเกียจ
จากสังคม ท่ีบางครั้งรวมถึงคนในครอบครัวของผูพนโทษเองดวย ทําใหหลายหนวยงานไมตองการรับผูพนโทษ
เขาทํางานเพราะมีประวัติเปนผูกระทําผิด ดังนั้น จึงพบปญหากลุมผูพนโทษในสามประเด็น คือ การวางงาน สังคม 
ไมยอมรับ และการกระทําผิดซํ้าของผูพนโทษ การแกไขผูกระทําความผิดเพ่ือใหกลับคืนสูสังคมไดจริง จะทํา
อยางไรใหผูท่ีถูกลงโทษนั้นสามารถกลับไปคืนสูสังคมและสามารถท่ีจะมีงานทําได เพราะมีปญหาวางงานเกิดข้ึน 
การขาดการสนับสนุนจากครอบครัว และถูกจํากัดโอกาสจากสถานประกอบการ แมกระท่ังหนวยงานของ
ภาครัฐเองก็ยังไมจางผูท่ีพนโทษเขาทํางาน แมวาในเรือนจํานักโทษจะไดผานการฝกวิชาชีพ แตบางคนเขาไปอยูใน
ระยะสั้น ก็อาจจะไมไดมีความชํานาญเพียงพอท่ีจะนําไปประกอบอาชีพได นักโทษบางคนท่ีเคยประกอบ
วิชาชีพมากอน เม่ือถูกคุมขังหลาย ๆ ป ก็ขาดความตอเนื่องและขาดความเชื่อม่ันในฝมือของตน เปนเหตุให
วางงาน นอกจากนี้การท่ีสังคมไมยอมรับ มีสาเหตุจากสังคมหวาดกลัว ไมไววางใจ และมีความรูสึกวาไมปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพยสิน สงผลใหผูพนโทษขาดความเชื่อม่ัน กลัววาสังคมจะตราหนาวาเปนคนข้ีคุก นอกจากนี้ ผูพนโทษ
บางคนมีอาการปวยทางจิตติดตัวมาดวย ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหสังคมไมยอมรับ 
 

ขอเสนอแนะ 
 1.การเตรียมความพรอมกอนปลอยใหผูพนโทษสามารถกลับคืนสูสังคมได (Reintegrate) โดยมุงเนน
การสรางอาชีพใหผูพนโทษ ตองจัดใหมีท่ีปรึกษาดานอาชีพ เพ่ือตรวจวัดความสามารถของผูพนโทษในชวงกอนพนโทษ 
6 เดือน ซ่ึงการสรางอาชีพใหผูพนโทษอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของรวมมือกัน 
(Wrap Around Approach) สรางอาชีพใหตั้งแตเริ่มเปนผูตองขัง ซ่ึงจะครอบคลุมเด็กและเยาวชนท่ีไดรับ 
การปลอยตัวจากศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนรวมดวย 
 2.การนํารูปแบบธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน มาพัฒนาระบบการชวยเหลือผูพนโทษ หนวยงานภาครัฐ
ควรเปนตนแบบในการจัดการปญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับผูพนโทษ เพ่ือเปนแนวทางใหเห็นรูปแบบในการแกไข 
ท่ีชัดเจน โดยหนวยงานรัฐควรเปนตนแบบในการรับกลุมผูพนโทษมาทํางาน 
 3.ภาครัฐควรจะมีมาตรการสงเสริมใหหนวยงานท่ีรับผูพนโทษไปทํางาน ครอบคลุมเด็กและเยาวชน 
ท่ี ไดรับการปลอยตัวจากศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนรวมดวย เชน อาจจะเปนมาตรการทางภาษี 
ในการลดหยอนภาษีให หรือมีกระบวนการท่ีทําใหผูประกอบการนั้นไดรับความม่ันใจการสรางความม่ันใจใหกับ
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องคกรเหลานั้นท่ีจะรับบุคคลเหลานั้นเขาไปในองคกร เชน อาจจะมีการชดเชยถาหากมีการกระทําความผิดซํ้า
เกิดข้ึนจริง ถาองคกรนั้นรับผูพนโทษเขาไปทํางาน รัฐสามารถเยียวยาองคกรเหลานั้นได ทําใหผูท่ีจะรับผูพนโทษนั้น
เกิดความกลาท่ีเสี่ยงรับผูพนโทษเขาทํางาน  

4. ปรับปรุงศูนยคนไรท่ีพ่ึงเพ่ือรองรับผูพนโทษท่ียังไมสามารถกลับเขาสูชุมชนหรือมีงานทํารองรับ 
ผูพนโทษกลุมดังกลาว เพ่ือปองกันการเขาสูการกระทําความผิดซํ้า และปรับปรุงกฎหมายและระเบียบขอบังคับ
ท่ีกําหนดคุณสมบัติผูท่ีจะไดรับใบอนุญาตหรือคุณสมบัติผูสมัครเขาทํางาน ท่ีกําหนดหามผูตองขังสมัครงาน 
ในหนวยงานของรัฐ" 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กระทรวงยุติธรรม สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานอัยการสูงสุด ศาลยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย 
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12. แผนสิทธิมนุษยชนกลุมผูเสียหาย/ผูตกเปนเหย่ือ (เหย่ืออาชญากรรม เหย่ือคามนุษย เหย่ือท่ีถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน เหย่ือความรุนแรงในครอบครัว เปนตน)/และพยาน 
 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
มาตรา 25 วรรค 3 บัญญัติวา บุคคลซ่ึงไดรับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือจากการ
กระทําความผิดอาญาของบุคคลอ่ืนยอมมีสิทธิท่ีจะไดรับการเยียวยาหรือชวยเหลือจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
อยางไรก็ตามจากการประเมินแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 3 โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
ไดพบวา ในบรรดาเรื่องรองทุกขหรือรองเรียน จํานวนท้ังสิ้น 8,994 เรื่อง โดยเรื่องท่ีมีการรองเรียนมากท่ีสุด 
คือ การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนดานกระบวนการยุติธรรม จํานวน 4,489 เรื่อง และ กลุมท่ีรองเรียนมากท่ีสุด 
ไดแก กลุมเหยื่อและผูเสียหาย ซ่ึงหลักการข้ันพ้ืนฐานวาดวยสิทธิการเยียวยาและชดเชยเหยื่อท่ีถูกละเมิด
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ กฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศข้ันรุนแรง ค.ศ. 2005  
และตามพันธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน ไดระบุถึงการเยียวยาเหยื่อ เชน กติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และอนุสัญญาตอตานการทรมาน การประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดราย 
ไรมนุษยธรรมหรือย่ํายีศักดิ์ศรี ตางไดระบุถึงสิทธิของเหยื่อในการไดรับการชวยเหลือเยียวยาตามท่ีระบ ุ
ในกฎหมายระหวางประเทศหรืออนุสัญญาฯ นั้น ๆ แลวแตกรณี 
 

สภาพปญหา 
 1. ปญหาของกลุมผูตกเปนเหย่ือหรือผูเสียหายถูกละเลยไมไดคุมครอง ปญหาการเผยแพรภาพขาว 
โดยท่ีผูตกเปนเหยื่อไมไดสมัครใจ ท้ังในเรื่องของมาตรการการคุมครองทางกฎหมายการดูแลและสิทธิท่ีไดรับ
การคุมครองไมเทากัน เหยื่อ/ผูเสียหายไมไดรับการเยียวยาอยางเพียงพอและเปนการเยียวยาในระยะสั้น เชน 
หลายหนวยงานเขามาดูแลเฉพาะชวงท่ีตกเปนขาว แตหลังจากนั้นกลับไมมีหนวยงานไหนใหความสนใจตอ 
นอกจากนี้การเขาถึงขอมูลแหลงขาวสารของภาครัฐ ในเรื่องการใหสิทธิและผลประโยชน การใหความชวยเหลือเก่ียวกับ
ผูยากไรเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพ การไดรับความเปนธรรม การเขาถึงสิทธิจากทางภาครัฐในดานการชวยเหลือเหยื่อ
อาชญากรรมเหลานี้เปนตน นอกจากนี้ยังพบวาประชาชนยังขาดความรูเรื่องสิทธิของตนเอง ท้ังในการตกเปน
เหยื่ออาชญากรรม รวมถึงกระบวนการเรียกรองสิทธิ 
 2. ปญหาเหย่ือแพะหรือจําเลยบริสุทธิ์ จากการดําเนินคดีกับผูบริสุทธิ์ เนื่องจากความผิดพลาด 
ในกระบวนการยุติธรรมตั้งแตตนทาง ไมวาจะเปนการจับกุม การสืบสวนและการสอบสวนของเจาหนาท่ีตํารวจ  
 3. เหย่ือคามนุษย ยังเปนปญหาในหลายพ้ืนท่ี โดยสวนใหญเก่ียวของกับการคาประเวณีหรือการแสวงหา
ประโยชนทางเพศ และการบังคับใชแรงงาน การนําคนมาขอทาน สภาพปญหามักเก่ียวของกับผูยากไร 

 4. ปญหาเรื่องพยานในคดีอาญา แมมีกฎหมายกําหนดใหพยานมีสิทธิไดรับความคุมครองความปลอดภัย 
การปฏิบัติท่ีเหมาะสม และคาตอบแทนและคาใชจายท่ีจําเปนและสมควรจากรัฐ อยางไรก็ตามการบังคับใช
กฎหมายดังกลาวยังไมครอบคลุมในทุกมิติ เชน การใชมาตรการพิเศษในการคุมครองพยาน การกําหนดแนวทาง 
การปฏิบัติท่ีเหมาะสมตอพยาน ตลอดจนการจัดทําแนวทางการชวยเหลือพยานภายหลังสิ้นสุดการคุมครอง
ความปลอดภัย 
 

ขอเสนอแนะ 
 1.การประชาสัมพันธใหประชาชนทราบขอมูลขาวสารการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม โดยปจจุบัน
กฎหมายกําหนดใหเจาหนาท่ีตํารวจ มีหนาท่ีแจงสิทธิแกผูเสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมในเรื่องการขอรับเงิน
ชวยเหลือเยียวยาจากรัฐ ดังนั้น เจาหนาท่ีตํารวจในทุกพ้ืนท่ีจึงจําเปนตองมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ี
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ท่ีเพ่ิมข้ึนในเรื่องการแจงสิทธิแกผูเสียหายดังกลาว นอกจากนี้ กฎหมายยังกําหนดใหเจาหนาท่ีราชทัณฑ 
มีหนาท่ีแจงสิทธิเรื่องการขอรับเงินชวยเหลือเยียวยาแกแพะหรือจําเลยบริสุทธิ์ดวย 
 2.พัฒนากลไกการชวยเหลือเหย่ืออาชญากรรมหรือผูเสียหายในคดีอาญา โดยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
รวมมือกันชวยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เพ่ือใหเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.การนํารูปแบบธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนมาพัฒนาระบบการชวยเหลือเหย่ืออาชญากรรมและ 
การใหบริการเหย่ืออาชญากรรมหรือผูเสียหายในคดีอาญา โดยภาคธุรกิจจะทําหนาท่ีเปนผูชวยเฝาระวัง 
และไมใหความรวมมือกับภาคธุรกิจดวยกันท่ีมีการกระทํากิจกรรมสีเทาหรือมีการทําธุรกิจจากการบังคับใช
แรงงานหากภาคธุรกิจมีการขับเคลื่อนรวมมือในการไมรวมมือหรือไมรวมลงทุนกับธุรกิจหรือบริษัทหางราน 
ท่ีมีการบังคับใชแรงงานเหลานั้น โดยชวยเปนแหลงขอมูลและชวยสอดสองภาคธุรกิจดวยกันในการสรางธรรมาภิบาลท่ีดี 
เพ่ือใหการประกอบธุรกิจไมมีการเขาไปเก่ียวของกับการคามนุษย การบังคับใชแรงงาน เปนตน  
 4.การกําหนดมาตรการลงโทษแกเจาหนาท่ีรัฐท่ีทํางานผิดพลาดสงผลกระทบตอกระบวนการยุติธรรม
กรณีเหยื่อแพะ ถาศาลตัดสินแลวไมผิดควรมีบทลงโทษเจาหนาท่ีรัฐท้ังกระบวนการยุติธรรม เพ่ือปองกันไมให 
มีการใสความ และมีความระมัดระวังในการทํางาน 
 5.ควรสงเสริมมาตรการปองกันการตกเปนเหย่ืออาชญากรรม 
 6.สงเสริมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative Justice) เพ่ือเยียวยาความรูสึกของเหย่ือ 

7.พยานบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 มีสิทธิไดรับความคุมครอง 
ความปลอดภัย การปฏิบัติท่ีเหมาะสม และคาตอบแทนและคาใชจายท่ีจําเปนและสมควรจากรัฐ ซ่ึงกฎหมายได
บัญญัติรองรับสิทธิของบุคคลใกลชิดพยานดวย หากมีพฤติการณความไมปลอดภัยกับบุคคลดังกลาว ท้ังนี้  
การบังคับใชกฎหมาย สํานักงานคุมครองพยาน ซ่ึงเปนหนวยงานในสังกัดกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ควรมีการ
ผลักดันใหมีการบังคับใชกฎหมายในทุกมิติใหมีประสิทธิภาพอยางแทจริง เชน การใชมาตรการพิเศษในการ
คุมครองพยาน การผลักดันใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกําหนดแนวทางการปฏิบัติท่ีเหมาะสมตอพยาน การกําหนด
แนวทางชวยเหลือพยานภายหลังสิ้นสุดการคุมครอง รวมถึงการสงเสริมใหกลุมผูใชบริการสามารถเขาถึง
กระบวนการคุมครองพยานอยางท่ัวถึง 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานอัยการสูงสุด ศาลยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ 
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ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการดานสิทธิมนุษยชน (Human Rights Indicators) 
 ความสําเร็จของการยกระดับมาตรฐานการคุมครองสิทธิมนุษยชนของประเทศยอมตองอาศัยเครื่องมือ
ในลักษณะของตัวชี้วัดเพ่ือใหสามารถประเมินไดวาการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐเปนไปตามแผนปฏิบัติ
การสิทธิมนุษยชนท่ีไดจัดทําข้ึนและกอใหเกิดผลสัมฤทธมากนอยเพียงใด เพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไมวา
จะเปนในเชิงนโยบาย กฎหมาย มาตรการและแนวปฏิบัติในระยะยาวท่ีชวยสงเสริมการคุมครองสิทธิมนุษยชน
ใหเปนไปอยางเปนรูปธรรม โดยตัวชี้วัดท่ีใชสําหรับแผนปฏิบัติการฉบับนี้ไดอิงตามขอเสนอแนะการจัดทํา
ตัวชี้วัด (Human Rights Indicators Guideline) ท่ีจัดทําข้ึนโดยสํานักงานขาหลวงใหญแหงสหประชาชาติ 
เพ่ือสิทธิมนุษยชน The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) 
เพ่ือใชสําหรับการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผน 

1. ลักษณะของตัวช้ีวัด : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณบนพ้ืนฐานขอเท็จจริง (qualitative and 
quantitative fact-based assessment) กลาวคือ เปนการใชตัวชี้วัดท่ีสามารถพรรณนาและแสดงจํานวน
ปริมาณไดจากขอมูลและขอเท็จจริงท่ีปรากฏและสามารถตรวจสอบความถูกตอง อาทิ ขอรองเรียนการละเมิด
สิทธิมนุษยชน มาตรการของหนวยงานท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผน (OHCHR, 2012) 

2. ประเภทของตัวช้ีวัด : ตัวชี้วัดท่ีใชสําหรับการประเมินแบงออกเปน 3 ประเภท โดยพิจารณาจาก
ปจจัยของการปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศและมาตรฐานสากลท่ีจําเปนตองอาศัยกลไกการขับเคลื่อน
โดยกรอบกฎหมาย นโยบาย การลงมือปฏิบัติ และผลลัพภของการดําเนินการของรัฐ 

2.1 ตัวช้ีวัดดานโครงสราง (Structural Indicator)  

ตัวชี้วัดดานโครงสราง คือ ตัวบงชี้การจัดทําและการมีนโยบาย กฎหมาย หรือมาตรการระดับ
กระทรวง ทบวง กรม หรือการมีสถาบัน องคกรหรือหนวยงานรับผิดชอบท่ีจําเปนรองรับ รวมถึงการมีการ
กําหนดกรอบระยะเวลาและขอบขายของนโยบายท่ีชัดเจน ซ่ึงเปนปจจัยท่ีทําหนาท่ีเสมือนเปนโครงสรางใน
การรองรับการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

2.2 ตัวข้ีวัดดานกระบวนการ (Process Indicator) 

ตัวข้ีวัดดานกระบวนการ คือตัวบงชี้ภาระหนาท่ีของผูปฏิบัติและความพยายามท่ีจะ
ดําเนินการตามโครงสรางท่ีไดจัดทําข้ึนรองรับ อันไดแก การวางมาตรการเชิงนโยบาย มาตรการสาธารณะ 
มาตรการกํากับดูแล มาตรการเยียวยา การจัดชองทางการรองทุกขและการบรรเทาทุกข การจัดสรร
งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร การสรางสิ่งอํานวยความสะดวก การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 
จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนในแตละดาน/กลุม เปนตน  

2.3 ตัวช้ีวัดดานผลสัมฤทธิ์ (Outcome Indicator) 

ตัวชี้วัดดานผลสัมฤทธิ์ คือ ตัวบงชี้ผลสําเร็จของการดําเนินการ การลงมือปฏิบัติตาม
กระบวนการมาตรการหรือกิจกรรมท่ีไดรับมอบหมายซ่ึงสงผลตอการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกตอการใหความ
คุมครองสิทธิมนุษยชน โดยการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอาจอาศัยระยะเวลาและวัดไดโดยการดูจากสถิติซ่ึง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ อาทิ ปริมาณขอรองเรียนดานการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปริมาณของผูขอรับการชวยเหลือ
เยียวยา ปริมาณของผูอาศัยหางไกลท่ีสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของรัฐ ปริมาณของผูท่ีมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับกฎหมายฉบับใหม อัตราการติดเชื้อของผูปวย สถานการณของการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีลดลงอยาง
ตอเนื่อง เปนตน ซ่ึงสามารถใชเปนขอบงชี้เชิงปริมาณถึงผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินตามกระบวนการ
ของรัฐ ดังนั้น ตัวชี้วัดดานกระบวนการและดานผลสัมฤทธิ์จึงมีความเชื่อมโยงกันและมิไดเปนตัวชี้วัดท่ีแยกออก
จากกันเสมอไป โดยตัวชี้วัดดานกระบวนการอาจพิจารณาในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลาหนึ่ง 
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(Flow Indicator) อาทิ มาตรการดานสาธารณสุขการกอสรางโรงพยาบาลทองถ่ิน ซ่ึงมาตรการดังกลาวเปน
การสรางความเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของการเขาถึงการรักษาพยาบาลของชุมชน 
ในทองถ่ินหางไกล และตัวชี้วัดดานผลสัมฤทธิ์อาจพิจารณาในลักษณะของผลลัพธแบบคงท่ี ณ ชวงเวลาหนึ่ง 
(Stock Indicator) อาทิ ผลลัพภในเชิงอัตราการเสียชีวิตท่ีลดลงของผูคนท่ีอาศัยในทองถ่ินนั้น ๆ  

 
แผนภาพท่ี 26 แผนภาพแสดงความเช่ือมโยงของตัวช้ีวัด 

 
 

หมายเหตุ: ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐเพ่ือใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชน 
ผูประเมินอาจใชประเภทของตัวชี้วัดไดมากกวาหนึ่งประเภทหรือสามารถใชตัวชี้วัดควบคูกันไปสําหรับในแตละ
กิจกรรมท่ีดําเนินการโดยรัฐโดยสามารถพิจารณาไดตามความเหมาะสม  
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ตารางแสดงการติดตามและประเมินผลโดยใชตัวช้ีวัด 

แผนดาน/กลุม วัตถุประสงค ขอเสนอแนะ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด 

โครงสราง กระบวนการ ผลสัมฤทธิ ์

แผนรายดาน       

1.ดานสาธารณสุข เพ่ือใหประชาชนสามารถ
เข า ถึ ง แ ล ะ ได รั บบริ การ
สาธารณสุขท่ีมีคุณภาพและ
เทาเทียม 

1.ประชาสั มพั นธ ให ประชาชน 
ทุกกลุมตระหนักถึงความสําคัญของ
การมีบั ตรประชาชน และจัดหา
มาตรการเชิงรุกตาง ๆ ในการเขาสู
และจัดทําบัตรประชาชนใหกับกลุม 
ผูไมมีบัตรเปนการเฉพาะ 
2.ปรับปรุงแนวทางการรวมจายและ
สิทธิประโยชน ท่ี ไดรับของระบบ
ประกันสุขภาพท้ังระบบใหครอบคลุม
และเปนธรรม 
3.พัฒนาแนวทางการดูแลแรงงาน
ตางดาวอยางเปนระบบ 
4.ปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดสรร
งบประมาณของประเทศใหพรอมรับ
กับการเปนสังคมผูสูงอายุ 
 

1.กระทรวงสาธารณสุข  
2.สํานักงานประกันสังคม  
3 .สํ านั ก งาน ห ลั ก ป ระ กั น
สุขภาพแหงชาติ  
4.กระทรวงมหาดไทย  
5.กระทรวงการคลัง  
6.กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย  
7.กระทรวงแรงงาน  
8.กระทรวงยุติธรรม 
 

● ●  

2.ดานการศึกษา เพ่ื อ ให ป ระช าช น ได รั บ
การศึกษาท่ีมี คุณภาพและ
สามารถเขาถึงการศึกษาได
อยางเทาเทียม 

1.เรงจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา
ใหเกิดความเทาเทียมกันยิ่งข้ึน 
2.เร งเพ่ิ มสั ดส วน งบประมาณ 
ในการลงทุ นของกระทรวงศึ กษา 
ให สู งข้ึ นและมุ งเน นการศึ กษา 

1.กระทรวงศึกษาธิการ  
2.กระทรวงมหาดไทย  
3.กระทรวงการคลัง  
4.กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย  

● ● ● 
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แผนดาน/กลุม วัตถุประสงค ขอเสนอแนะ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด 

โครงสราง กระบวนการ ผลสัมฤทธิ ์
เชิงคุณภาพท่ีครอบคลุมทุกมิติ 
อยางรอบดาน และเปนธรรม 
3.ปรับปรุงสภาพแวดลอมทางการศึกษา
ของสถานศึกษาใหเอ้ืออํานวยตอ
การเข า ศึกษาของผู พิ การและ
บุคคลท่ีมีความตองการพิเศษ 
4. เรงปลูกฝงและสรางความเขาใจ
ในเรื่องสิทธิมนุษยชนตั้งแตวัยเรียน 
5. พัฒนาแนวทางการดูแลบุตร
หลานของแรงงานตางดาวในดาน
การศึกษาอยางเปนระบบ 
 

5.กระทรวงแรงงาน 
6.สํานักงานประกันสังคม  
 
 
 

3.ดาทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม 

เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมี
วิถีชีวิตที่สามารถอยูรวมกับ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

1.เนนการพัฒนาท่ีสอดคลองกับ
เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
2.ส ร า ง ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก แ ล ะ
ประชาสัมพันธใหเกษตรกรเขาใจ
ถึงผลดีและผลเสียขอเกษตรกรรม
พันธะสัญญา 
3.เร งบั ง คั บ ใช ก ฎ ห ม าย ท าง
สิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับผูกระทํา
ความผิ ดและกฎหมายท่ี เอาผิ ด
ห น ว ย ง า น ข อ งรั ฐ ท่ี ล ะ เล ย 
การควบ คุ มหรื อแก ไขป ญ ห า

1.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  
2.กระทรวงอุตสาหกรรม  
3.กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย  
4.กระทรวงมหาดไทย  
5.กระทรวงยุติธรรม  
6.สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 
 

● ● ● 
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แผนดาน/กลุม วัตถุประสงค ขอเสนอแนะ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด 

โครงสราง กระบวนการ ผลสัมฤทธิ ์
สิ่งแวดลอม และปรับปรุงกระบวนการ
ยุติธรรมใหเกิดความรวดเร็วยิ่งข้ึน 
4.ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
การอนุรักษปาไม ใหสอดคลองกับ
วิถีการดําเนินชีวิตของประชาชน
ในพ้ืนท่ี 
 

 

4.ดานท่ีอยูอาศัย เพ่ื อ ให ป ระชาชน มี ท่ี อยู
อาศัยและไดรับการจัดสรร
ทรัพยากรท่ีดินและท่ีอยู
อาศัยอยางเปนธรรม 

1.ปรับปรุงราคาท่ีดินท่ีประเมิน
โด ยห น วย งาน ขอ งรั ฐ ให เป น
ปจจุบันและสะทอนราคาท่ีแทจริง
ในตลาด 
2.ระบุแนวทางท่ีชัดเจนและเปน
มาตรฐานในการแกปญหาการบุกรุก
ท่ีดิน โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรการ
เยียวยาตาง ๆ 
3.จัดหามาตรการบรรเทาผลกระทบ
เชิงลบท่ีไมเปนธรรมจากภาษีท่ีดิน 
4.พิจารณานโยบายเก่ียวกับดอกเบี้ย
สําหรับการกูยืมเพ่ือท่ีอยูอาศัยท่ี
เปนธรรม 
 

1.กระทรวงมหาดไทย  
2.กระทรวงคมนาคม  
3.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  
4.กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย  
5.กระทรวงยุติธรรม  
6.กระทรวงการคลัง  
7.การเคหะแหงชาติ  
8.ธนาคารแหงประเทศไทย 
 

● ●  

5.ดานการขนสง เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการ
ขนสงท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐาน

1.พิ จารณาการเพ่ิ มตั วชี้ วั ดในเชิ ง
คุณภาพ หรือตัวชี้วัดท่ีสะทอนคุณภาพ

1.กระทรวงมหาดไทย  
2.กระทรวงคมนาคม  

 ● ● 
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แผนดาน/กลุม วัตถุประสงค ขอเสนอแนะ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด 

โครงสราง กระบวนการ ผลสัมฤทธิ ์
ความปลอดภัยและสามารถ
เขาถึงบริการไดอยางท่ัวถึง 

ของสิ ่งอํานวยความสะดวกแก 
ผู พ ิการหรือผู ส ูงอาย ุในการใช 
บริการคมนาคม 
2 .บูรณาการกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
การขนสง 
3.ควบคุมราคาคาโดยสารการคมนาคม
สาธารณะใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม 
4.เรงหาแนวทางแกไขปญหาอุบัติเหตุ
จากการขนสงอยางมีประสิทธิผล 
5.เรงบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด
ตอผูประกอบการรถยนตสาธารณะ
เพ่ื อแก ไขปญหาอุบั ติ เหตุ จาก 
การขนสง 

3.กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย  
4.กระทรวงสาธารณสุข  
5.กระทรวงการคลัง 
 

6.ดานเศรษฐกิจและธุรกจิ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทาง
รายไดของประชาชนและ
เพ่ือใหมีมาตรการคุมครอง
ผู บริ โภคและแรงงานท่ี มี
ประสิทธิภาพ 

1.บังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
การคุมครองผูบริโภคและการคุมครอง
แรงงานอยางจริงจังและเรงรัด
ข้ันตอนตาง ๆ  ของกระบวนการยุติธรรม 
2.มุงเนนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ท่ีชวยเพ่ิมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
พ รอม กับ การกระจายราย ได 
อยางเปนธรรม 
 

1.กระทรวงการคลัง  
2.กระทรวงพาณิชย  
3.กระทรวงแรงงาน  
4.สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค  
5.สํานักงานประกันสังคม 
 

● ● ● 
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แผนดาน/กลุม วัตถุประสงค ขอเสนอแนะ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด 

โครงสราง กระบวนการ ผลสัมฤทธิ ์
3.เพ่ิมศักยภาพของแรงงานไทยให
สามารถแขงขันกับแรงงานตางดาวได 
4.ผลักดันมาตรการแกไขปญหาการ
ผูกขาดสินคาท่ีไดผลอยางเปนรูปธรรม 
5.ผลักดันนโยบายและมาตรการตาง ๆ  
ในดานสิทธิมนุษยชนท่ีไดระบุไวใน
แผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวย
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 
 

7.ดานสิทธิชุมชน วัฒนธรรม
และศาสนา 

1.เพ่ือสงเสริมใหประชาชน
มีสวนรวมและตระหนักถึง
ความสําคัญของการใชสิทธิ
ในการรักษาผลประโยชน
ของชุมชนและมีสวนรวม 
ในการดําเนินนโยบายของ
รั ฐ ท่ี อ าจ ส งผ ล ก ร ะ ท บ 
ตอชุมชนอยางแทจริง 
2.เพ่ือลดความขัดแยงสงเสริม
และคุมครองเสรีภาพใน 
ก า รนั บ ถื อ ศ าส น าแล ะ 
การแสดงออกเก่ียวกับความเชื่อ
ทางศาสนาและวัฒนธรรม 
 

1.ส ร างม าตรการ  กล ไก  หรื อ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ใน ก า ร เจ ร จ า 
ประนีประนอมระหวางภาครัฐและ
ประชาชนท่ีชัดเจน 
2.ส ง เส ริ ม การ มี ส วน ร วมขอ ง
ประชาชนในการดําเนินการของ
ภาครัฐอยางเปนรปูธรรม 
3.ส ง เสริมบทบาทขององค กร
ปกครองทองถ่ินและชุมชนในพ้ืนท่ี
ในการมีสวนรวมการประเมินผล
กระทบทางสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึน 
4.คํานึงถึงการใหความคุมครอง
สิทธิดานการอนุรักษวิถีชีวิตและ
ความเปนอยูแบบดั้งเดิมของชุมชน 

1.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  
2.กระทรวงการคลัง  
3.กระทรวงวัฒนธรรม 
4.กระทรวงมหาดไทย 
5.องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 

 ● ● 
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แผนดาน/กลุม วัตถุประสงค ขอเสนอแนะ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด 

โครงสราง กระบวนการ ผลสัมฤทธิ ์
5.จัดสรรงบประมาณเพ่ือสงเสริม
ความรูความเขาใจ ความตระหนัก
รูและสํานึกถึงความสําคัญของการ
พิทักษรักษาปาไม  สิ่ งแวดลอม 
และทรัพยากรธรรมชาติ 
6.รัฐควรมีมาตรการในการสงเสริม
และอุดหนุนสวัสดิการดานศาสนา
อยางเทาเทียมและเปนธรรม 
 

8.ดานขอมูลขาวสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เพ่ื อคุ มครองสวัสดิ ภาพและ 
ความปลอดภั ยด านข อมู ล 
ส วนบุ คคล และการเข าถึ ง
ขอมูลของประชาชน และเพ่ือ
สงเสริมใหประชาชนสามารถ
เข าถึ งข อมู ลข าวสารท่ี มี
คุณภาพและท่ัวถึง 

1.จัดทํามาตรการท่ี เปนรูปธรรม 
เพ่ือขจัดปญหาการกออาชญากรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส 
2.จัดทํามาตรการเพ่ือใหความคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล 
3.จัดทํามาตรการเพ่ือรับประกัน
การเขาถึงขอมูลสาธารณะของ
ประชาชนอยางเทาเทียม ท่ัวถึง 
และโดยงาย 
4.สงเสริมความรูความเขาใจ ท่ี
ถูกตองแกประชาชน โดยเฉพาะ
เด็ กและเยาวชน เก่ียว กับการ
เผยแพร การเขาถึง และการรับรู
ขอมูลขาวสาร 

1.กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม  
2.กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงมนุษย  
3.กระทรวงวัฒนธรรม 
 

 ● ● 
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แผนดาน/กลุม วัตถุประสงค ขอเสนอแนะ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด 

โครงสราง กระบวนการ ผลสัมฤทธิ ์
9.ดานการเมือง 
การปกครองและ 
ความม่ันคง 

 

1.เพ่ือใหการบริหารราชการ
แ ผ น ดิ น ข อ งรั ฐ เป น ไป 
เพ่ื อคุ มครองผลประโยชน 
ของประชาชน  
2.เพ่ื อให เกิ ดการบั งคั บใช
กฎหมายอยางเครงครดั  
3.เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม
ทางการเมืองการปกครอง 
การแสดงออกทางความคิด
ข อ งป ร ะ ช า ช น เป น ไป 
อยางเปนรูปธรรม 

1.สงเสริมความรูความเขาใจดาน
สิทธิมนุษยชน ข้ัน พ้ืนฐานและ
กฎหมายเบื้องตนท่ีเก่ียวของใหแก
ประชาชน 
2. สงเสริมการบูรณาการการทํางาน
ภายในหนวยงานของรัฐ และระหวาง
ภาครัฐและภาคประชาสังคม 
3.กําหนดขอบเขตการใช อํ านาจ
หน าท่ี ของเจ าหน าท่ี ส วนกลาง  
ส วนภู มิภ าคและส วนท อง ถ่ิน 
ใหมีความชัดเจน 
4.สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชน 
5.สรางกลไกระดับชุมชนในการ
ติดตามตรวจสอบการใช อํ านาจ 
ในการบริหารงานในชุ มชนและ 
มีกลไกระดับชุมชนในการติดตาม
แก ไขปญหาดานสิทธิมนุษยชน 
ของรัฐ 
6.ดูแลติดตามใหมีการปฏิบัติตาม
และบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด 
 

1.กระทรวงมหาดไทย  
2.กระทรวงกลาโหม  
3.กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม  
4.กระทรวงยุติธรรม 
5 .สํ านั กงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ 
6.สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ 
7.องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

● ●  
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แผนดาน/กลุม วัตถุประสงค ขอเสนอแนะ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด 

โครงสราง กระบวนการ ผลสัมฤทธิ ์
7.กําหนดอัตราโทษใหมีความเหมาะสม
กับการกระทําความผิด โดยคํานึงถึง
เจตนาของผูกระทําผิดและรูปแบบ
ของการทุจริตคอรัปชั่น 
8. พิจารณาดําเนินการเพ่ือปรับปรุง
สถานการณ ในภาคใต ของไทย 
อันสามารถนําไปสูการยกเลิกการ
ใชกฎหมายพิเศษ 
 

10.ดานกระบวนการยุติธรรม 1.เพ่ื อให ประชาชนได รั บ 
ความคุมครองทางกฎหมาย
แ ล ะ ส า ม า ร ถ เข า ถึ ง
กระบวนการยุ ติ ธรรมได 
อยางรวดเร็ว เทาเทียมและ
เปนธรรม 
2.เพ่ือใหการบริหารจัดการดาน
ก ระบ วน การยุ ติ ธ ร ร ม 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

1.สงเสริมการสรางธรรมาภิบาลใน
หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม 
2.จัดอบรมใหความรูแกเจาหนาท่ี
กระบวนการยตุิธรรม 
3.หนวยงานภาครัฐจะตองเขามา
ดูแล เร งด วนและรัฐจะต องใช
ม าตรการในการป อ ง กัน และ
ปราบปรามการค ามนุษย ให มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
4.จัดอบรมพัฒนาความรูดานกฎหมาย 
จริยธรรมใหกับลามผานการทดสอบ
ด านภาษา จริ ยธรรม แล ะอ อ ก
ใบอนุญาตกอนปฏิบัติหนาท่ี 
 

1.กระทรวงยุติธรรม  
2.กระทรวงศึกษาธิการ  
3.กระทรวงสาธารณสุข  
4.กระทรวงการคลัง  
5.กระทรวงกลาโหม  
6.กระทรวงแรงงาน 
7.สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ 
8.สํ านั กงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ 
9.ศาลยุติธรรม 
10.สํานักงานอัยการสูงสุด 

● ● ● 
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แผนดาน/กลุม วัตถุประสงค ขอเสนอแนะ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด 

โครงสราง กระบวนการ ผลสัมฤทธิ ์
5.จั ด ก ารอ บ รม ให ค ว าม รู แ ก
ประชาชนในข้ันตอนตาง ๆ ดาน
กระบวนการยตุิธรรม 
6.สรางหลักประกันและใหการ
คุมครองกลุมเปราะบางของดาน
กระบวนการยุติธรรมความม่ันคง
ท้ังในกลุมของผูพนโทษท่ีมีปญหา
วางงาน 
7.เพ่ิมงบประมาณในการบําบัดฟนฟู
และควรพัฒนาระบบการบําบัดฟนฟู
ใหสอดคลองกับสภาพปญหา 
8.พิจารณาทบทวนการบังคับใช
กฎหมาย และการแกไขกฎหมาย 
ท่ี ไม เป นธรรมท่ี ขั ดกั บหลั กสิ ทธิ
มนุ ษยชน แ ล ะก ฎ ห ม าย ท่ี ไม
ทันสมัย 
9.จั ดก ารป ฏิ รู ป กระบ วน การ
ยุ ติ ธ รรม ท้ั งระบ บ  ท้ั งตํ ารวจ 
อัยการ ศาลและราชทัณฑ 
10.ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
11.มีหนวยงานอิสระในการทําหนาท่ี
ตรวจสอบกระบวนการสอบสวน 

11.สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
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แผนดาน/กลุม วัตถุประสงค ขอเสนอแนะ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด 

โครงสราง กระบวนการ ผลสัมฤทธิ ์
12.สงเสริมการบูรณาการระหวาง
หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม 
13.นํ ารู ป แ บ บ ธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ
ม นุ ษ ยช น มาพั ฒนาระบบดู แล
ผูตองขัง ควรคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน
ของเจ าหน าท่ี ราชทัณฑผูปฏิบั ติ
หนาท่ีควบคุมดูแผูตองขัง 
 

แผนกลุม       

1.กลุมเด็กและเยาวชน เพ่ื อส งเสริมคุณภาพชีวิต 
และเพ่ือคุมครองสิทธิ เด็ก 
และเยาวชน 

1.พัฒ นาศักยภ าพ และทั กษ ะ 
ท่ีจําเปนในการดํารงชีวิตของเด็ก 
2.เรงกระจายทรัพยากรท่ีจําเปน
ไปสู กลุ ม เด็ กและเยาวชนจาก
ครอบครัวท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีดอยกวา 
3.กําหนดแนวทางปฏิบัติ ท่ี เปน
มาตรฐานเพ่ือปองกันการละเมิด
สิทธิของเด็กและเยาวชนหญิ ง 
ท่ีตั้งครรภกอนวัยอันควร 
4.ป รับ ป รุ งก ารจั ด เก็บ บั น ทึ ก
ประวัติเด็กและเยาวชนผูกระทํา
ความผิดซ่ึงพนโทษแลว 

1.กระทรวงศึกษาธิการ  
2.กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย  
3.กระทรวงยุติธรรม  
4.กระทรวงแรงงาน  
5.กระทรวงมหาดไทย  
6.สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 

 ● ● 
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แผนดาน/กลุม วัตถุประสงค ขอเสนอแนะ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด 

โครงสราง กระบวนการ ผลสัมฤทธิ ์
5.เรงปราบปรามปญหาการใชแรงงาน
เด็กอยางผิดกฎหมาย 
6.กําหนดแนวทางปฏิบัติ ท่ี เปน
มาตรฐานตอการใหสวัสดิการกลุม
เด็กและเยาวชนท่ีเปนบุตรหลาน
ของแรงงานตางดาว 
 

2.กลุมผูสูงอายุ เพ่ื อส งเสริมคุณภาพชี วิ ต 
และเพ่ื อให ผู สู งอายุ ได รั บ
ความคุมครองสิทธิในการ
ดํารงชีวิตอยางเปนธรรม 

1.เรงจัดลําดับความสําคัญของ 
การจดัสรรงบประมาณแผนดิน 
2.เร งจัดหามาตรการการดูแล
ผูสูงอายุท่ีมีประสิทธิภาพ 
3.ปรับอัตราเบี้ยสงเคราะหคนชราให
เพียงพอตอคาครองชีพ 
4.เรงใหการศึกษาและฝกฝนทักษะ
ท่ีจําเปนแกผูกําลังจะเปนผูสูงอายุ
และผูสูงอายุและจัดใหมีมาตรการ
สงเสริมการออมท่ีสรางความม่ันคง
ทางการเงินในชวงวัยหลงัเกษียณ 
 

1.กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย  
2.กระทรวงมหาดไทย  
3.กระทรวงสาธารณสุข  
4.กระทรวงศึกษาธิการ  
5.กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม  
6.สํานักงบประมาณ  
7.ธนาคารแหงประเทศไทย 
 

 ●  

3.กลุมสตรี เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
กลุมสตรีและเพ่ือคุมครองสิทธิ
ความเทาเทียมของสตรีและ
สิทธิในการดํารงชีวิตท่ีปลอด

1.ปรับเปลี่ยนทัศนคติคานิยมของ
สังคมไปสูคานิยมท่ีเคารพความ
เสมอภาคระหวางหญิงและชาย 
2.สงเสริมการใชทรัพยากรท่ีเก่ียวของ

1.กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย  
2.กระทรวงวัฒนธรรม  
3.กระทรวงยุตธิรรม  

 ● ● 
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แผนดาน/กลุม วัตถุประสงค ขอเสนอแนะ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด 

โครงสราง กระบวนการ ผลสัมฤทธิ ์
จากการกระทําความรุนแรง กับการพัฒนาสวัสดิการเพ่ือสตรี

และครอบครัวอยางบูรณาการเพ่ือ
แ ก ไข ป ญ ห าค ว าม รุ น แ ร ง ใน
ครอบครัวและการเข าสู ธุ ร กิจ
การคามนุษย 
3.พัฒนากลไกสอดสองปญหาการ
กระทําความรุนแรงตอสตรี 
 

4.สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 
 
 

4.กลุมผูพิการ เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตผู
พิการและเพ่ือคุมครองสิทธิ
ของผู พิการในการเขาถึง
ทรัพยากรอยางเปนธรรมและ
มีประสิทธิภาพ 

1.บูรณาการกฎหมายท่ีเก่ียวของ
กับการจัดสรรสิ่ งอํานวยความ
สะดวกใหแกผูพิการ 
2.พัฒนาชองทางการเชื่อมโยงผูพิการ
และสถานศึกษาในรูปแบบตาง ๆ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
3.เรงปรับทัศนคติของนายจางและ
ของเพ่ือนรวมงานท่ีมีตอผูพิการ 

1.กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย  
2.กระทรวงมหาดไทย  
3.กระทรวงคมนาคม  
4.กระทรวงศึกษาธิการ  
5.กระทรวงสาธารณสุข  
6.กระทรวงแรงงาน  
7.กระทรวงการคลัง 
 

 ● ● 

5.กลุมเกษตรกรและ
กลุมแรงงาน 

เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
กลุมเกษตรกรและแรงงานและ
เพ่ื อให กลุ มเกษตรกรและ
แรงงานไดรับความคุมครอง
จากการถู กละเมิ ดสิ ท ธ ิ
อยางเปนธรรม 

1.พั ฒ น าแนวท างการจั ดส รร
สวัสดิการแกแรงงานและบุตร
หลานของแรงงานตางดาวในทุก
มิติอยางเปนระบบ 
2.ใหความรูแกเกษตรกรเก่ียวกับผลดี
และผลเสียของเกษตรพันธสัญญา 

1.กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
2.กระทรวงแรงงาน  
3.กระทรวงยุติธรรม  
4.กระทรวงพาณิชย  
5.สํานักงานประกันสังคม 

 ● ● 
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แผนดาน/กลุม วัตถุประสงค ขอเสนอแนะ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด 

โครงสราง กระบวนการ ผลสัมฤทธิ ์
3.ระบุแนวทางท่ีชัดเจนและเปน
มาตรฐานในการแกปญหาการบุกรุก
ท่ีดินและจัดหามาตรการปองกัน
และบรรเทาผลกระทบเชิ งลบ 
ท่ีไมเปนธรรมจากภาษีท่ีดิน 
4.เรงรัดกระบวนการยุ ติธรรมให
นายจางผูกระทําความผิดตองรับโทษ 
 

 

6.กลุมผูปวย (กลุมผูติดเช้ือ/
ผูปวย/กลุมผูเสพยา) 

 

เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
กลุ ม ผู ป ว ย แ ล ะ เ พ่ื อ ให 
กลุมผูปวยไดรับการปฏิบัติ
ท่ีเปนธรรม เทาเทียม และ
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
 

1.ปรับทัศนคติของประชาชนท่ีมี
ตอกลุมผูติดเชื้อโดยการเสริมสราง
ความรูความเขาใจใหแกประชาชน 
2.ออกมาตรการหรื อน โยบ าย 
ท่ี ชั ด เจน ใน การแก ไขป ญ ห า 
ท้ังทางตรงและทางออมสําหรับการ
เลือกปฏิบัติตอกลุมผูติดเชื้อ 
3.สรางระบบการติดตามและสงเคราะห
หลังปลอยท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.กระทรวงสาธารณสุข  
2.กระทรวงยุติธรรม  
3.กระทรวงแรงงาน  
4.กระทรวงพาณิชย  
5.กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย 
 

● ● ● 

7.กลุมชาติพันธุ ผูไรรัฐ
และผูแสวงหาท่ีพักพิง 

เพ่ื อส งเสริมคุณภาพชี วิ ต 
และเพ่ือคุมครองสิทธิของ
กลุมชาติพันธุและผูแสวงหา 
ท่ีพักพิงอยางเปนธรรม 

1.จัดใหมีศูนยประจําทองถ่ินหรือ
ศูนยเคลื่อนท่ีเพ่ือรับเรื่อง อํานวย
ความสะดวก ใหความรู และใหความ
ชวยเหลือการแจงเกิดและขอสัญชาติ
ของเด็กในชนกลุมนอยหรือกลุม 
ชาติพันธุซ่ึงเกิดในทองท่ีทุรกันดาร 

1.กระทรวงมหาดไทย  
2.กระทรวงสาธารณสุข  
3.กระทรวงการคลัง 
4.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  
5.กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

 ● ● 



 

 

 

           แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ
.ศ. 2562 - 2566) 

หนา | 204  

แผนดาน/กลุม วัตถุประสงค ขอเสนอแนะ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด 

โครงสราง กระบวนการ ผลสัมฤทธิ ์
2.สรางมาตรการ กลไก หรอืกระบวนการ
ในการเจรจาประนีประนอมระหวาง
ภาครัฐและประชาชนท่ีชัดเจน 
3.ติ ด ต า ม ก า ร บั ง คั บ ใ ช
พ ระราชบัญ ญั ติ การ คุ มครอง 
คนไรท่ีพ่ึง พ.ศ. 2557 ใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 
4.ติดตามผลการดําเนินมาตรการ
ก า ร ข ย า ย ก า ร เ ข า ถึ ง สิ ท ธิ 
ในการรักษาพยาบาลและการ
ประกันสังคม 

ความม่ันคงมนุษย 
 

8.กลุมความหลากหลาย
ทางเพศ 

เพ่ือสงเสริมและคุมครองสิทธิ
ของกลุ มความหลากหลาย 
ทางเพศใหไดรับการปฏิบัติ
อยางเปนธรรมและปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ 

1.ดูแลติดตามใหมีการปฏิบัติตามและ
บั งคับใช กฎหมายอย างเคร งครั ด 
โดยเฉพาะกฎหมายฉบับใหมท่ีเก่ียวของ
กับการคุมครองกลุมเปราะบาง 
2.เร งดํ าเนิ นการให ร างกฎหมาย 
ท่ี เก่ี ยวของกับการคุ มครองกลุ ม
เป ราะบางมี ผลใช บั งคั บ  อาทิ  
รางพระราชบัญญัติการจดทะเบียน
คูชีวิต พ.ศ… รางพระราชบัญญัติการ
รับรองเพศ พ.ศ… รางพระราชบัญญัติ
การเลือกปฏิบั ติ โดยไม เปนธรรม 

1.กระทรวงสาธารณสุข  
2.สํานักงานประกันสังคม  
3.กระทรวงศึกษาธิการ  
4.กระทรวงแรงงาน 
 

● ● ● 
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แผนดาน/กลุม วัตถุประสงค ขอเสนอแนะ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด 

โครงสราง กระบวนการ ผลสัมฤทธิ ์
ตอบุคคล พ.ศ. .... 
3.สงเสริมภาคธุรกิจให มีสวนรวม 
ในการคุมครองสิทธิของกลุมดังกลาว 
4.ดําเนินมาตรการอยางตอเนื่อง 
ท่ีชวยสงเสริมเจตคติของคนใน
สังคมใหมีความเขาใจและยอมรับ 
ในการมีอัตลักษณทางเพศและ 
การปฏิบัติตอเพศสภาพ 
5. สนับสนุนการเขาถึงสวัสดิการ
สั งคม การดูแลและการตรวจ
รักษาของกลุมคนขามเพศ 
 

9.กลุมนักปกปองสิทธิ
มนุษยชน 

 

เพ่ือใหมีหลักประกันการเขาถึง
กระบวนการยุ ติ ธรรมของ 
นั กปกป องสิ ทธิ มนุ ษยชน 
ท่ีเปนธรรมและเทาเทียม 

1.เรงผลักดันให ราง พ.ร.บ. ปองกัน
และปราบปรามการทรมานและ 
การบังคับบุคคลใหสูญหาย พ.ศ. .... 
และร าง พ.ร.บ. คุ มครองพยาน 
ในคดีอาญา (ฉบับท่ี…) พ.ศ… ซ่ึงอยู
ระหวางการเสนอแกไขเพ่ิมเติมให
มี ผ ล ใช บั ง คั บ แ ล ะ มี เนื้ อ ห า 
ท่ีสอดคลองกับหลักสากล 
2.จั ด ทํ า ก ล ไ ก เ พ่ื อ ร อ ง รั บ
หลักประกันการดําเนินการสอบสวน 
3.ให ความสํ า คัญ และส ง เสริม

กระทรวงยุตธิรรม ● ● ● 
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แผนดาน/กลุม วัตถุประสงค ขอเสนอแนะ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด 

โครงสราง กระบวนการ ผลสัมฤทธิ ์
บทบาทของนักปกปองสทิธิมนุษยชน 
 

10.กลุมผูตองขัง (ผูถูก
ก ล า ว ห า /ผู ต อ งห า /
นักโทษเด็ดขาด) 
 

เพ่ือคุมครองสิทธิผูตองขัง 
ให ได รับ การปฏิ บั ติ อย าง 
เป น ธรรม แล ะส าม ารถ
ดํารงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี 

1.ส งเสริมการใชการเบี่ ยงเบน
คดีอาญาออกจากกระบวนการยุติธรรม  
2.สงเสริมการใช เรือนจําชุมขน 
(community correction) 
3.สงเสริมการใชวิธีการพักโทษชั่วคราว 
4.สงเสริมการกําหนดโทษระดับกลาง 
5.เพ่ิมผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพจิต
และนักสังคมสงเคราะหในเรือนจํา 
6.ใช เครื่องพันธนาการในกรณี
จํ า กั ด โด ย ค ว ร พิ จ า ร ณ า จ า 
ความจํ าเป น  ความเสี่ ยง และ
นักโทษเปนอันตรายคุกคาม 
7.พัฒนาระบบทะเบียนประวัติ
อาชญากรของตํารวจ 
8.ส งเสริมให มีการนํ าขอกําหนด
กรุงเทพ และขอกําหนดแมนเดลลา 
ไปใชปฏิบัติตอผูตองขังทุกแหง 
9.นํารูปแบบธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
มาพัฒนาระบบการดูแลผูตองขัง 
10.ออกกฎหมายรองรับเพ่ือผลักดัน
กระบวนการยุติธรรมทางเลือก 

1.กระทรวงยุตธิรรม  
2.สํานักงานตํารวจแหงชาติ  
3.สํานักงานอัยการสูงสดุ  
4.ศาลยุติธรรม 
5.กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย 
 

● ● ● 
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แผนดาน/กลุม วัตถุประสงค ขอเสนอแนะ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด 

โครงสราง กระบวนการ ผลสัมฤทธิ ์
11.สงเสริมแนวคิดการใหสัมปทาน
เอ ก ช น ไป ทํ า เรื อ น จํ า เอ ก ช น  
เพ่ือแกไขปญหานักโทษลนคุก 
12.การปรับปรุงแกไขมาตรการ
ทางกฎหมายโดยกําหนดมาตรการ
ทางกฎหมาย และบทกําหนดโทษ
ใหเหมาะสม 
 

11.กลุมผูพนโทษ เพ่ือคุมครองสิทธิผูพนโทษ
ใ ห ไ ด รั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ 
อยางเปนธรรมและสามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศร ี

1.กําหนดมาตรการเตรียมความ
พร อมก อนปล อยให ผู พ น โทษ
สามารถกลับคืนสูสังคมได  
2.นํารูปแบบธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
มาพัฒนาระบบการชวยเหลือผูพนโทษ 
3.มีมาตรการสงเสริมใหหนวยงาน
หรือองคกรหรือบริษัทท่ีรับผูพนโทษ
ไปทํางานครอบคลุมเด็กและเยาวชน
ท่ี ได รั บการปล อยตั วจากศู นย
ฝกอบรมเด็กและเยาวชนรวมดวย 
4.ป รั บ ป รุ ง ศู น ย ค น ไ ร ท่ี พ่ึ ง 
เ พ่ื อ รอ งรั บ ผู พ น โท ษ ท่ี ยั ง ไม
สามารถกลับเขาสูชุมชนหรือมีงาน
ทํารองรับผูพนโทษกลุมดังกลาว 
 

1.กระทรวงยุติธรรม  
2.สํานักงานตํารวจแหงชาติ  
3.สํานักงานอัยการสูงสุด  
4.ศาลยุติธรรม  
5.กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย 
 

● ●  
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แผนดาน/กลุม วัตถุประสงค ขอเสนอแนะ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด 

โครงสราง กระบวนการ ผลสัมฤทธิ ์
12.กลุมผูเสียหาย/ผูตก
เปนเหย่ือและพยาน 

เพ่ือคุมครองสิทธิของผูเสียหาย
ใ ห ได รั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ 
อยางเปนธรรม สามารถเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมและ
ได รั บ การชดเชยเยี ยวยา 
อยางมีประสิทธิภาพ 

1.ประชาสัมพันธ ใหประชาชน
ทราบขอมูลขาวสารการเขาถึง
กระบวนการยตุิธรรม 
2.พัฒนากลไกการช วยเหลื อเหยื่ อ
อาชญากรรมหรือผูเสียหายในคดีอาญา 
3.นํ า รู ป แ บ บ ธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ
ม นุ ษ ย ช น ม า พั ฒ น า ร ะ บ บ 
การชวยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
และการใหบริการเหยื่ออาชญากรรม
หรือผูเสียหายในคดีอาญา 
4.กําหนดมาตรการลงโทษแก
เจาหนาท่ีรัฐท่ีทํางานผิดพลาดสงผล
กระทบตอกระบวนการยุติธรรม 
5.สงเสริมมาตรการปองกันการตก
เปนเหยื่ออาชญากรรม 
6. สงเสริมกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท 
7.ผลักดันใหมีการบังคับใชกฎหมายใน
การคุ มครองพยานในทุ กมิ ติ ให มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงสงเสริมใหกลุม
ผูใชบริการสามารถเขาถึงกระบวนการ
คุมครองพยานอยางท่ัวถึง 

1.กระทรวงยุติธรรม   
2.สํานักงานตํารวจแหงชาติ  
3.สํานักงานอัยกาสูงสุด  
4.ศาลยุติธรรม   
5.กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย  
6.กระทรวงมหาดไทย  
 

● ● ● 
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การบริหารจัดการเพื่อขับเคลือ่น 

แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 4 
ไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 
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การบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนแผนสิทธมินุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 ไปสูการปฏิบัติ
และการตดิตามประเมนิผล 

 

การบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 – 2566) ไปสูการปฏิบัติ 
เปนกระบวนการสําคัญท่ีจะนําแผนในระดับชาติแปลงไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลตามเปาหมายท่ีวางไว ท้ังนี้  
จากการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติฉบับท่ีผาน ๆ มา ไดสะทอนใหเห็นถึงปจจัย 
ท่ีสงผลตอความสําเร็จของการขับเคลื่อนแผนฯ ท้ังในดานการสรางการรับรูและความเขาใจ การปรับมุมมอง 
ท่ีมีตองานดานสิทธิมนุษยชนใหเปนหลักการพ้ืนฐานของสังคมและพ้ืนฐานในการปฎิบัติงานในทุกภารกิจของ
ทุกองคกร การสรางความรูสึกรวมของการเปนเจาของแผน การประสานพลังความรวมมือจากองคกรเครือขาย
ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีเกิดผลเปนรูปธรรมในการปองกันและคุมครอง
ดานสิทธิมนุษยชนในแตละดานหรือกลุมเปาหมายภายใตทิศทางแผนท่ีไดจัดทํารวมกัน รวมท้ังการสรางระบบ
และกลไกการบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ และการมีระบบการติดตามผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

4.1 กรอบแนวคิดของการแปลงแผนสิทธิมนุษยชนสูการปฏิบัติ   
 การจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 2566) มีเจตนารมณ ท่ีจะใหแผน 
เปนกรอบทิศทางการทํางานดานสิทธิมนุษยชนของหนวยงานตาง ๆ เพ่ือผลักดันใหหนวยงานตาง ๆ ตระหนักถึง
ความสําคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนและใชเปนหลักการพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในทุกภารกิจของหนวยงาน  
โดยมีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรมในกรอบทิศทางของการพัฒนางานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 
ในแตละดานและแตละกลุมท่ีมีความเก่ียวของกับภารกิจของหนวยงาน เพ่ือชวยเสริมการทํางานตามภารกิจ 
และนํามิติดานสิทธิมนุษยชนในสวนท่ีเก่ียวของมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน  
ในการดําเนินการ เพ่ือใหประชาชนทุกกลุมสามารถเขาถึงโอกาสและสิทธิอันพึงมีพึงไดในแตละเรื่องอยางเทาเทียมกัน 
ตลอดจนไดรับการคุมครองชวยเหลือจากหนวยงานอยางเต็มศักยภาพ ซ่ึงสงผลตอการยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของประชาชน และเปนรากฐานนําไปสูการพัฒนาสังคมท่ียั่งยืนตอไป โดยกําหนดใหหนวยงานนํานโยบาย 
ดานสิทธิมนุษยชนหรือกลุมเปาหมายในสวนท่ีเก่ียวของกับภารกิจของหนวยงาน ถายทอดลงสูแผนปฏิบัติราชการ 
แผนพัฒนาขององคกร แลวจัดทําโครงการ/กิจกรรมรองรับการดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 
โดยคํานึงถึงการตอบสนองการดําเนินงานสิทธิมนุษยชนในเชิงบูรณาการระหวางหนวยงาน รวมถึงการพัฒนา
งานสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวของตามภารกิจของหนวยงานในเชิงพ้ืนท่ี ดวยการใชงบประมาณของหนวยงาน 
มาดําเนินการ โดยแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 จะประกอบดวย แผนรายดาน 10 ดาน และแผนรายกลุม 12 กลุม 
 

4.2 แนวทางการขับเคล่ือนแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติสูการปฏิบัต ิ

4.2.1 การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติสูการปฏิบัติ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน
ของประเทศอยางเปนรูปธรรม  

(1) ประสานความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของและทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการดําเนินการ
ตามแนวทางท่ีวางไวอยางจริงจั งและตอเนื่ องเพ่ือใหบรรลุ เป าหมายในการปองกันและคุมครอง 
ดานสิทธิมนุษยชนในแตละดานหรือกลุมเปาหมาย ผานมติคณะรัฐมนตรีท่ีใหความเห็นชอบในการประกาศใช
แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 2566) และสั่งการใหทุกหนวยงานรับไปดําเนินการ 

(2) สงเสริมใหทุกหนวยงานแปลงแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติสูการปฏิบัติ ดวยการนํานโยบาย 
ดานสิทธิมนุษยชนหรือกลุมเปาหมายในสวนท่ีเก่ียวของกับภารกิจหนวยงานมากําหนดไวในแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติราชการประจําปของกระทรวง/กรม แผนพัฒนาระยะ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด 
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แผนพัฒนา 3 ป และแผนงานโครงการประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือแผนพัฒนาองคกรตาง ๆ 
และถายทอดสูการปฏิบัติในระดับตาง ๆ และในระดับพ้ืนท่ี โดยจัดโครงการ/กิจกรรมสําคัญรองรับ 
การดําเนินการตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 และใชงบประมาณของหนวยงานในการดําเนินการ 
ท้ังนี้ หากการดําเนินงานมีความเก่ียวของกับหลายหนวยงานควรพิจารณาจัดทําแผนงาน โครงการ/กิจกรรม
การทํางานเชิงบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ และพิจารณาการยกระดับเปนแผนบูรณาการ 
เพ่ือพัฒนางานดานสิทธิมนุษยชนของประเทศตอไปในอนาคต 

(3) ผลักดันใหมีกลไกการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติของหนวยงานโดยการแตงตั้ง
คณะกรรมการหรือคณะทํางานของหนวยงาน  

(4) พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนของหนวยงาน  
ท่ีสอดคลองกับประเด็นการพัฒนาหรือแกไขปญหาดานสิทธิมนุษยชนตามแผนรายดานและแผนรายกลุม 
ท่ีอยูภายใตความรับผิดชอบของหนวยงาน และนําขอมูลท่ีไดมาใชในการทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงาน
เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคของแผนรายดานและแผนรายกลุมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.2.2 การสรางความรูความเขาใจใหบุคลากรของหนวยงานท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัต ิ
ในพ้ืนท่ีไดตระหนักถึงความสําคัญและเตรียมความพรอมในการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 
ไปสูการปฏิบัติ ตามแผนรายดานและแผนรายกลุม โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินการในแตละมิติ ดังนี้  

(1) มิติปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน ควรเตรียมความพรอม ดังนี้ 
1) สรางความตระหนัก จิตสํานึก ในสิทธิ หนาท่ีและการเคารพสิทธิผู อ่ืนแกประชาชน 

รวมถึงบุคลากรของหนวยงานในทุกระดับ เพ่ือใหรับรูเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนท่ีถูกตอง  
และตระหนักในหนาท่ีและการเคารพสิทธิของผูอ่ืนตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว โดยอาจอยูในรูปแบบของ 
การสอดแทรกความรูเรื่องสิทธิมนุษยชนและแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนพ้ืนฐานในหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป การจัดทําแผนรณรงค/ประชาสัมพันธผานชองทางตาง ๆ 
การกระตุนจิตสํานึกแกประชาชนใหตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยผานประชาคมหมูบาน ตําบล หรือ
สื่อมวลชนเปนประจําอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ การผลักดันใหมีการจัดการเรียนการสอนหรือปลูกฝงใหเด็กและ
เยาวชนท้ังท่ีอยูในระบบการศึกษาและท่ีไมอยูในระบบการศึกษาไดเรียนรูเรื่องสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน 
กติการะหวางประเทศและกฎหมายภายในประเทศท่ีเก่ียวของ ตลอดจนหนาท่ีของการเปนพลเมืองท่ีดี  
พรอมท้ังสงเสริมใหมีการเคารพสิทธิผูอ่ืน และการอยูรวมกันอยางสันติสุข  

2) ปรับทัศนคติของเจาหนาท่ีโดยเฉพาะภาครัฐท่ีมักถูกรองเรียน เพราะกระทําการละเมิด 
กลุมเสี่ยง เพ่ือสรางเจตคติในเชิงสรางสรรคตอกลุมผูดอยโอกาสหรือกลุมเปราะบาง ในการเห็นอกเห็นใจและ
เคารพในสิทธิมนุษยชน 

3) สรางวัฒนธรรมองคกรใหเปนองคกรแหงการเคารพและไมละเมิดสิทธิมนุษยชน  
ท้ังในองคกรภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และรัฐวิสาหกิจ โดยสรางคานิยมใหบุคลากรในองคกรมีวัฒนธรรมการทํางาน 
ท่ีเคารพและคํานึงถึงประเด็นท่ีเก่ียวของกับสิทธิมนุษยชน เชน การคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย การไมเลือกปฏิบัติ 
ความเสมอภาคทางเพศ เปนตน รวมท้ังมีการสงเสริมใหผูบริหารองคกรตระหนักและประพฤติเปนแบบอยางท่ีด ี
(Role Model) ในการดํารงตนในเรื่องของการเคารพสิทธิมนุษยชน 

4) จัดชองทางอํานวยความสะดวกหรือสงเสริมใหประชาชนสามารถเขาถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐาน
และบริการท่ีหนวยงานจัดใหตามภารกิจของหนวยงานอยางท่ัวถึง เทาเทียม เสมอภาค และไมเลือกปฏิบัติ 
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5) จัดทําคูมือหรือแนวทางหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาท่ีหรือบุคลากร 
ในหนวยงานเพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานเพ่ือปองกันการละเมิดสิทธิในแตละดานหรือแตละกลุมเปาหมาย
ตามภารกิจท่ีเก่ียวของกับหนวยงาน 

6) จัดกิจกรรมปองกันและเฝาระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนในหนวยงาน และเปดชองทาง
การสื่อสารขององคกรในการเฝาระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางตอเนื่อง 

7) ประสานความรวมมือกับองคกรเครือขายทุกภาคสวนโดยเฉพาะสื่อมวลชนในการประชาสัมพันธ
สถานการณการละเมิดสิทธิมนุษยชน การรณรงคและกระตุนการมีสวนรวมในการปองกันมิใหมีการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนอยางตอเนื่อง 

(2) มิติคุมครองผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ควรเตรียมความพรอม ดังนี้ 
1) เปดชองทางการสื่อสารขององคกรเครือขายทุกภาคสวนในการแจงเหตุรองเรียนการถูกละเมิด

สิทธิหรือขอรับการชวยเหลือคุมครองสิทธิมนุษยชนตามภารกิจของหนวยงานท่ีประชาชนสามารถเขาถึง 
ไดโดยงาย สะดวก และรวดเร็ว 

2) จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนท่ีเร็วเพ่ือรับผิดชอบการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนในการชวยเหลือ
คุมครองผูท่ีถูกละเมิดสิทธิไดอยางทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ  

3) ประสานและบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือแกไข
ปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึนในแตละดานหรือแตละกลุมเปาหมาย  

4) จัดระบบการประสานสงตอกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือชวยเหลือประชาชนท่ีถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนอยางมีประสิทธิภาพครบวงจร พรอมท้ังฟนฟูและเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตามมาตรฐานสากล 

5) ศึกษาและรวบรวมขอมูลการรองทุกข รองเรียนท่ี เกิดข้ึนจากการปฏิบั ติภารกิจ 
ของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับเรื่องสิทธิมนุษยชน เพ่ือนํามาใชในการวางแผนและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 

6) สรางระบบการติดตาม ระบบการจัดเก็บขอมูล และฐานขอมูลสถานการณสิทธิมนุษยชน 
ท่ีมีประสิทธิภาพครอบคลุมท้ังในเชิงการปฏิบัติงานและในเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือมุงแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในแตละดานและแตละกลุมเปาหมายท่ีเก่ียวของกับภารกิจของหนวยงาน  

(3) มิติพัฒนากฎหมาย กลไกทางกฎหมาย รวมท้ังการบังคับใช เพ่ือสงเสริม คุมครองสิทธิมนุษยชน 
ควรเตรียมความพรอม ดังนี้ 

1) ทบทวนและศึกษากฎหมายตามภารกิจของหนวยงานท่ียังไมสอดคลองกับหลักสิทธิเสรีภาพ 
และสิทธิมนุษยชน รวมท้ังสนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวของกับภารกิจ เพ่ือเตรียมการปรับปรุง
แกไขกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายท่ีเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม และไมเกิดความเทาเทียมใหสอดคลองกับ
สนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน และขอเสนอแนะท่ีไดรับจากกลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ 

2) เสริมสรางการบังคับใชกฎหมายในทางปฏิบัติใหท่ัวถึงและเปนธรรม และมีมาตรการลงโทษ
ท่ีชัดเจนหากหนวยงานหรือเจาหนาท่ีรัฐตลอดจนองคกรภาคสวนตาง ๆ ละเลยการปฏิบัติ 

(4) มิติพัฒนาองคกรเครือขายทุกภาคสวนใหมีศักยภาพในการสงเสริม คุมครองสิทธิมนุษยชน 
ควรเตรียมความพรอม ดังนี้ 

1) สงเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาในองคกรเครือขายทุกภาคสวน โดยกรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพใหการสนับสนุนวิทยากรและเนื้อหาหรือชวยพัฒนาวิทยากรตัวคูณใหเกิดข้ึน เพ่ือชวยหนวยงานตาง ๆ 
ในการสงเสริมความรู และขยายผลตอยอด รวมท้ังการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณ ความรู การดําเนินงาน
ดานสิทธิมนุษยชน พรอมท้ังสงเสริมการวิจัยดานสิทธิมนุษยชน และนําไปประยุกตใชในเชิงปฏิบัติการแกไข
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ปญหาในการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน โดยการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานดานสิทธิมนุษยชนใหกับ
บุคลากรเครือขาย ควรใชกระบวนการจัดการความรู ควบคูกับการทําวิจัย ใหหนวยงานมีการใชกระบวนการ
จัดการความรูเปนเครื่องมือพัฒนาสมรรถนะท่ีจําเปน รวมถึงการถอดบทเรียนการปฏิบัติงานดานสิทธิมนุษยชนตาง ๆ 

2) ประสานความรวมมือกับเครือขายอาสาสมัครทุกประเภท เพ่ือเติมเต็มความรูในมิติ 
สิทธิมนุษยชน และใหเปนพลังสําคัญในการติดตาม เฝาระวัง ประสานสงตอความชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธิท่ีครบวงจร 
รวมถึงการเพ่ิมบทบาทหนาท่ีในเรื่องสิทธิมนุษยชนใหกับอาสาสมัครในทุกประเภท 

3) พัฒนาเครือขายใหบริการดานสิทธิมนุษยชนอยางมีมาตรฐาน โดยอาศัยความรวมมือ
ชวยเหลือ แลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางปฏิบัติท่ีดีดานสิทธิมนุษยชน รวมท้ังสงเสริมและประสานการสราง
เครือขายความรวมมือขององคกรเครือขายทุกภาคสวนในการปฏิบัติงานดานสิทธิมนุษยชนท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

4) ผลักดันและสนับสนุนอยางจริงจังใหภาคประชาสังคมมาเปนผูดําเนินบทบาทรวม 
หรือเปนหุนสวน (Partnership) ในการสงเสริม คุมครองสิทธิมนุษยชนใหแกประชาชนทุกกลุมตามศักยภาพ
ของแตละภาคสวนอยางจริงจัง  

5) เรงทําความเขาใจในบทบาทหนาท่ีและความเก่ียวของในการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน
ให กับหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาเพ่ือสรางความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน  
และหนวยงานหลักในการศึกษาของประเทศ 

6) สงเสริมใหมีการพัฒนาจังหวัดหรือองคกรตนแบบดานสิทธิมนุษยชน และมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูถอดบทเรียนเพ่ือขยายผลตอไปยังจังหวัดหรือองคกรอ่ืน 

7) บูรณาการขอมูลดานสิทธิมนุษยชนจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยน
และใชประโยชนจากขอมูลของแตละหนวยงานรวมกัน โดยมีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพเปนเจาภาพ 
ในการผลักดันใหเกิดศูนยขอมูลกลางดานสิทธิมนุษยชน และมีการประสานความรวมมือกันระหวางหนวยงาน
ท้ังองคกรภาครัฐ องคกรภาคประชาสังคมและภาคประชาชนท่ีเก่ียวของในการติดตามสถานการณปญหาและ
การดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน เพ่ือนําไปสูการแลกเปลี่ยนและใชประโยชนจากขอมูลรวมกัน รวมท้ังการติดตาม
สถานการณ การพัฒนาองคความรูทางวิชาการและหลักการดานสิทธิมนุษยชนจากองคการระหวางประเทศ 
เพ่ือนํามาเปนขอมูลในการพัฒนางานและแผนสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยใหมีความทันสมัย สอดคลอง  
และทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 

4.3 องคกรเครือขายท่ีจะนําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติไปสูการปฏิบัติ  
องคกรเครือขายท่ีเปนเปาหมายในการนําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 ไปสูการปฏิบัติ ไดแก 

(1) ภาครัฐ ในสวนกลาง (กระทรวง/กรม หรือหนวยงานเทียบเทาในระดับนโยบาย) สวนภูมิภาค (จังหวัด)  
สวนทองถ่ิน (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน) (2) ภาคเอกชน (3) ภาคประชาชน (4) สถาบันการศึกษาและ
สถาบันทางวิชาการ (5) องคกรศาล องคกรอ่ืนและองคกรอิสระ 

 

4.4 บทบาทขององคกรเครือขายทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของและประชาชน  
ความสําเร็จของแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 2566) เปนความรับผิดชอบของ

ทุกคนในสังคมท่ีจะตองทําหนาท่ีของตนใหดีท่ีสุด และตองอาศัยความรวมมือในลักษณะหุนสวน (Partnership) 
กับองคกรเครือขายทุกภาคสวน เพ่ือสงเสริมการเขาถึงสิทธิของประชาชนทุกกลุมอยางเสมอภาค เทาเทียมกัน 
ตลอดจนคุมครองมิใหมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดข้ึน ไมวาจะเกิดจากภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน หรือจาก
ประชาชนดวยกันเอง ท้ังนี้  การดําเนินงานภารกิจแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติไมสามารถดําเนินการได 
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เพียงลําพังเฉพาะกลไกภาครัฐเพียงอยางเดียว แตยังมีหนวยงานหรือองคกรอีกจํานวนมากท่ีมีภารกิจ
ดําเนินงานเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนท้ังภาคเอกชนและภาคประชาชนในระดับชาติ ภูมิภาค หรือทองถ่ิน รวมถึง
องคกรระหวางประเทศ เพ่ือประสานความรวมมือกันในการดําเนินงาน ท้ังการประสานงานหรือขอรับ 
การสนับสนุนงบประมาณมาดําเนินการ เปนตน อันไดแก 

4.4.1 กลไกระดับชาติ ในการทําหนาท่ีวางกรอบนโยบายการดําเนินงาน กํากับ ดูแลและติดตาม 
การดําเนินงานใหการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยกลไก
ระดับชาติท่ีสําคัญ ไดแก การกําหนดเรื่องสิทธิมนุษยชนเปนวาระแหงชาติท่ีทุกภาคสวนตองรวมกันขับเคลื่อน 
กลไกคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการระดับประเทศท่ีรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชน ฉบับท่ี 4 
องคกรอิสระและองคกรภาครัฐท่ีเปนองคกรผลักดัน ติดตาม ตรวจสอบ องคกรกลางในการขับเคลื่อน 
แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และองคกรศาล องคกรอ่ืนและองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญท่ีจะผลักดันในระดับนโยบาย 
เพ่ือชวยขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติไปสูการปฏิบัติ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ไดแก 

(1) วาระแหงชาติ “สิทธิมนุษยชนรวมขับเคล่ือน Thailand 4.0 เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน” 
โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบและประกาศวาระแหงชาติดังกลาว โดยใหหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของนําวาระแหงชาติฯ ไปสูการปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน 
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ วาระแหงชาติดังกลาวเปนวาระท่ีมีการผลักดันภายใน 2 ป  
คือ ชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 ซ่ึงในชวงปแรกของแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 2566) 
จะเปนการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติคูขนานไปกับวาระแหงชาติดังกลาว  

(2) “คณะกรรมการขับเคล่ือนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย” ซ่ึงประกอบดวย 
ผูทรงคุณวุฒิและผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลกระทรวงยุติธรรม 
เปนประธานกรรมการ และอธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพเปนกรรมการและเลขานุการ ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ี
กําหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการตาง ๆ ในการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย สงเสริม 
ให ทุกภาคสวนมีการนํางานสิทธิมนุษยชนไปสูการปฏิบัติ  กํากับ ติดตาม ตลอดจนใหขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน 

(3) “คณ ะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห งชาติ” เปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยมาตรา 247 บัญญัติใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีหนาท่ี 
และอํานาจไวหลายประการ เชน ในการตรวจสอบและรายงานขอเท็จจริงท่ีถูกตองเก่ียวกับการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไมลาชา และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการปองกันหรือแกไข
การละเมิดสิทธิมนุษยชน จัดทํารายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอตอ
รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเผยแพรตอประชาชน 

(4) “องคกรศาล องคกรอ่ืนและองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ” (ยกเวนคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ) เปนองคกรท่ีจะชวยผลักดันในระดับนโยบายในสวนท่ีเก่ียวของกับภารกิจของตนเอง 
หรือชวยสงเสริมสนับสนุนการทํางานในดานสิทธิมนุษยชนในภาพรวมของท้ังประเทศ หรือการนําแผน 
สิทธิมนุษยชนแหงชาติไปสูการปฏิบัติโดยดําเนินการตามภารกิจขององคกร เชื่อมโยงกับมิติดานสิทธิมนุษยชน 
ในสวนท่ีเก่ียวของ  

(5) “กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม” เปนองคกรภาครัฐท่ีรับผิดชอบหลัก
ดานสิทธิมนุษยชนของฝายบริหาร (รัฐบาล) โดยเปนหนวยงานกลางในการดําเนินงานแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
ท้ังการจัดทําและพัฒนาแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ การสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามแผน การสรางกลไก 
มาตรการ เครื่องมือ เพ่ือรองรับการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล 
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(6) “องคกรระหวางประเทศ” เปนองคกรท่ีจะชวยผลักดันระดับนโยบายใหรัฐบาล 
เห็นความสําคัญในเรื่อง “สิทธิมนุษยชน” การสงเสริมสนับสนุนการเขาเปนภาคีสนธิสัญญาระหวางประเทศ
ดานสิทธิมนุษยชนท่ีจะเปนประโยชนตอคนในชาติ การสงเสริม สนับสนุน ผลักดันใหมีการปฏิบัติตาม
สนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเปนภาคี  

4.4.2 กลไกระดับกระทรวงหรือหนวยงานเทียบเทา เปนองคกรภาครัฐในระดับนโยบายท่ีจะตองนํา
แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติไปสูการปฏิบัติ โดยดําเนินการตามภารกิจของกระทรวง เชื่อมโยงกับมิติดานสิทธิมนุษยชน
ในสวนท่ีเก่ียวของกับกระทรวงนั้น ๆ และสงเสริม ผลักดัน กํากับ ติดตาม หนวยงานภายในสังกัด ท้ังในระดับกรม 
หรือหนวยงานเทียบเทาในสังกัด รวมถึงรัฐวิสาหกิจและองคกรมหาชน ใหนําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติไปสูการปฏิบัติ 

4.4 .3  กลไกระดับภู มิภาคและท องถิ่ น  เป นกลไกใน พ้ืน ท่ี ระดับจั งหวัด ท้ั ง 76 จั งหวัด 
และกรุงเทพมหานคร ท่ีจะเปนแกนกลางในการระดมความคิดเห็น รวมพลัง และสงเสริม สนับสนุน ผลักดัน 
ใหองคกรภาครัฐในจังหวัด ท้ังหนวยงานรัฐภายในจังหวัด สถาบันการศึกษา รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
นําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติไปสูการปฏิบัติ  

4.4.4 แผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on 
Business and Human Rights : NAP) เปนแผนท่ีจัดทําข้ึน โดยใหความสําคัญกับการแกปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
อันเปนผลจากการประกอบธุรกิจ ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 
(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGPs) โดยมี 4 ประเด็นหลัก 
(Key Priority Area) ท่ีบรรจุไวในแผนฯ ไดแก (1) แรงงาน (2) ชุมชน ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
(3) นักปกปองสิทธิมนุษยชน และ (4) การลงทุนระหวางประเทศ และบรรษัทขามชาติ ซ่ึงแผนดังกลาวมีกําหนด
ระยะเวลาบังคับใช 5 ป เพ่ือใหสอดคลองคูขนานไปกับการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4  
คือ ตั้งแตป พ.ศ. 2562 - 2566 และมีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เปนหนวยงานหลัก
รับผิดชอบแผนดังกลาว  

4.4.5 สถาบันการศึกษาและสถาบันทางวิชาการ จะเปนองคกรสําคัญเปนอยางยิ่งในการปูพ้ืนฐาน
ในเรื่องสิทธิมนุษยชนไดเปนอยางดี ท้ังการศึกษา วิจัย การจัดฝกอบรม/การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
และพัฒนางานดานสิทธิมนุษยชนและแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เพ่ือใหความรูแกบุคลากรหรือสาธารณชน 
อยางกวางขวางในทุกระดับ การสอดแทรกความรูเรื่องสิทธิมนุษยชนไวในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ 
ตลอดจนการเสนอแนะขอคิดเห็นตาง  ๆในการปรับปรุง แกไข กลไกสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนท่ีมีอยูในปจจุบัน  

4.4.6 ภาคประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชน จะเปนภาคสวนท่ีมีบทบาทสําคัญในการเผยแพร
ขอมูลใหความรูท่ีถูกตองในการสงเสริม คุมครองสิทธิมนุษยชน สรางเครือขายกับประชาชนในระดับตาง ๆ  
เพ่ือรวมกันตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐท่ีไมเปนธรรม หรือเปนการเลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการสะทอน
กฎหมายท่ียังละเมิดสิทธิมนุษยชนซ่ึงตองไดรับการแกไขหรือนําเสนอรัฐบาลพิจารณา หรือการสนับสนุน
งบประมาณใหองคกรตาง ๆ ดําเนินการในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

4.4.7 ส่ือมวลชน ดําเนินบทบาทท่ีเปนกลางในการสะทอนความคิดเห็น และผลประโยชน 
ของประชาชนสวนใหญ โดยเฉพาะประเด็นปญหาขอขัดแยงเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการสนับสนุน 
การเผยแพรขาวสาร ขอมูลผานทางสื่อตาง ๆ ใหประชาชนเกิดความตื่นตัวในการสงเสริมและคุมครอง 
สิทธิมนุษยชนในทางท่ีถูกตองเหมาะสม  

4.4.8 ประชาชนท่ัวไป ควรมีการสงเสริมสิทธิมนุษยชนในครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ติดตามและศึกษาความรู ความเขาใจเก่ียวกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนเพ่ือนํามาปฏิบัติ 
ในชีวิตประจําวัน สรางเครือขายความรวมมือและองคกรในระดับจังหวัด ทองถ่ิน เพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐ 



 แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 2566) 
 

หนา | 216 
 

และเขาไปมีสวนรวมกับภาครัฐ ภาคเอกชนหรือภาคประชาชน ในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 
ตลอดจนใหการสนับสนุนแกผูปฏิบัติงานสงเสริม คุมครองสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 

 

4.5 การติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผล เปนกระบวนการสําคัญในการรับทราบขอมูลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ ฉบับท่ี 4 รวมท้ังปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะตาง ๆ ท่ีไดรับ เพ่ือเปนเครื่องมือในการตรวจสอบ 
รวมถึงการรายงานการปฏิบัติตามแผนฯ ฉบับท่ี 4 จากองคกรเครือขายวามีการนําแผนไปสูการปฏิบัติท่ีมุงผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมหรือไม อยางไร อีกท้ังยังเปนการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนฯ ฉบับท่ี 4 เพ่ือใหองคกร
เครือขายทุกภาคสวนไดเห็นความสําคัญในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ และนําขอมูลจากการติดตาม
ประมวลผลไปปรับปรุงพัฒนาแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติฉบับตอไป รวมท้ังเปนขอมูลประกอบการสงเสริม 
คุมครองสิทธิมนุษยชนในภาพรวมของประเทศ ดังนั้น กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ในฐานะหนวยงานกลาง 
ในการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จึงไดวางกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามประเมินผล  
เพ่ือใหครอบคลุมการดําเนินงานขององคกรเครือขายท่ีเก่ียวของในทุกระดับ และครอบคลุมหนวยงาน 
ท้ังในระดับสวนกลางและสวนภู มิภาคใหสามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรม ให มีความสอดคลองกับ 
แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 และมีความเชื่อมโยงกับการดําเนินงานของหนวยงานนั้น ๆ 

4.5.1 กรอบแนวทางการติดตามและประเมินผล  
(1) กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ จะทําการติดตาม (Monitoring)  

ผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 ตามแบบรายงานท่ีกําหนดไวกับองคกรเครือขาย 
เม่ือส้ินปงบประมาณ ปละ 1 ครั้ง ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป  

(2) กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ จะจัดจางท่ีปรึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญ
และมีความเปนกลาง ทําการประเมินผล (Evaluation) แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 โดยแบงเปน 2 ชวง 
คือ ชวง 3 ปแรก (พ.ศ. 2562 – 2564) และ 2 ปหลังของแผนฯ (พ.ศ. 2565 – 2566) เพ่ือให เห็นถึง
ความกาวหนาของแผนฯ นําเสนอคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติพิจารณา  

4.5.2 การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ จะมีการประสานงานใหองคกรเครือขาย

ทุกภาคสวนรายงานผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ฉบับท่ี 4 ผานระบบสารสนเทศ 
http://nhrp.rlpd.go.th โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพไดกําหนดบัญชีผูใชใหแกหนวยงานภาครัฐท้ังใน
สวนกลาง สวนภู มิภาค  และสวนทองถ่ิน  เพ่ือใหแตละหนวยงานสามารถรายงานผลการปฏิบั ติตาม 
แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติในภาพรวมของหนวยงานตนเองผานระบบสารสนเทศไดโดยตรง ซ่ึงหากหนวยงานใด
ไมไดรับบัญชีผูใชและตองการรายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีสอดคลองกับแผนสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ สามารถลงทะเบียนขอรับบัญชีผูใชเพ่ิมเติมไดผานหนาระบบสารสนเทศ ผูดูแลระบบจะดําเนินการ
อนุมัติบัญชีผูใชใหภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากลงทะเบียน โดยบัญชีผูใชประกอบดวยองคกรเครือขายตาง ๆ ดังนี้  

(1) องคกรเครือขายสิทธิมนุษยชนในสวนกลาง 
 (1.1) หนวยงานราชการสวนกลาง ท้ังในระดับกระทรวง ทบวง กรมในสังกัดกระทรวง หรือ

หนวยงานเทียบเทา ท่ีรวมถึงรัฐวิสาหกิจและองคกรมหาชนในสังกัดกระทรวง และหนวยงานราชการอิสระท่ีเก่ียวของ  
 (1.2) กรุงเทพมหานคร ท่ีรวมถึงหนวยงานในสังกัดและสถาบันการศึกษาในสังกัดดวย 

(2) องคกรเครือขายสิทธิมนุษยชนในสวนภูมิภาค ไดแก หนวยงานราชการในสวนภูมิภาค 
ท่ีรวมถึงสํานักงานจังหวัดและหนวยงานราชการท่ีกระทรวง ทบวง กรม ไดตั้งข้ึนในสวนภูมิภาค  

http://nhrp.rlpd.go.th/
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(3) องคกรเครือขายสิทธิมนุษยชนในสวนทองถ่ิน ไดแก องคกรปกครองสวนทองถ่ินตาง ๆ  
ท้ังองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลท่ัวประเทศ 

(4) องคกรเครือขายสิทธิมนุษยชนท่ีเปนภาคเอกชนและภาคประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
รวมถึงในพ้ืนท่ีสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น ท่ีตองการรายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีสอดคลองกับ
แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สามารถลงทะเบียนขอรับบัญชีผูใชเพ่ิมเติมไดผานหนาระบบสารสนเทศ ผูดูแล
ระบบจะดําเนินการอนุมัติบัญชีผูใชใหภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากลงทะเบียนไดเชนกัน 

4.5.3 การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล  
(1) ใหความสําคัญกับการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 

เปนประจําทุกป เพ่ือติดตามความคืบหนาในการดําเนินการ ปญหาและอุปสรรค และผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึน  
และนําไปปรับปรุงพัฒนางานดานสิทธิมนุษยชนและแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติในภาพรวมของท้ังประเทศ  
เพ่ือจัดทําเปนรายงานการประเมินผลนําเสนอคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติพิจารณา 

(2) การติดตามความคืบหนาของการดําเนินงานในแตละกลไกท้ังระดับชาติ ระดับกระทรวง 
หรือหนวยงานเทียบเทา ระดับจังหวัดและทองถ่ิน รวมถึงภาคเอกชน ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา  
เพ่ือใหทุกหนวยงานเห็นความสําคัญในการดําเนินงานและรวมมือกันกับทุกภาคสวนดําเนินงานเรื่องสิทธิมนุษยชน 

(3) พัฒนาระบบฐานขอมูลใหเชื่อมโยงเปนเครือขายในทุกระดับ สําหรับการติดตามและ
ประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังขอมูลการดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ การวิเคราะห
สถานการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ฐานขอมูลจากหลากหลายหนวยงาน 

4.5.4 ประโยชนท่ีหนวยงานจะไดรับจากแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  
(1) หนวยงานมีเครื่องมือหรือกรอบแนวทางในการสงเสริม ปกปอง คุมครองสิทธิมนุษยชน ท่ีจะชวย

เสริมประสิทธิภาพการทํางานตามภารกิจของหนวยงาน และชวยลดขอรองเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ท่ีเกิดจากการดําเนินงานหรือการปฏิบัติของเจาหนาท่ีท่ีไมเปนไปตามหลักสิทธิมนุษยชน 

(2) เกิดเครือขายการทํางานดานสงเสริม คุมครองสิทธิมนุษยชนท่ีมีเปาหมายรวมกันของทุกภาคสวน 
ซ่ึงจะชวยลดปญหาขอขัดแยงท่ีเกิดข้ึนจากความไมเขาใจกันในประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึน 
ตามแผนรายดานและแผนรายกลุม 

(3) สิทธิมนุษยชนและแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนเรื่องท่ีเก่ียวของและเก่ียวพันกับ 
ทุกหนวยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพราะเปนเรื่องท่ีอยูใกลตัวประชาชนทุกคน ตั้งแตเกิดจนตาย 
จึงจําเปนท่ีทุกภาคสวนจะตองรวมมือกันในการนํา “แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ” ไปสูการปฏิบัติ เพ่ือทําให  
“สิทธิมนุษยชน” เปนสิทธิท่ีประชาชนพึงไดรับในแตละเรื่องอยางเทาเทียมกัน รวมท้ังรวมกันพัฒนา 
ใหสังคมไทย “เปนสังคมท่ีสงเสริม สิทธิ เสรีภาพ และความเทาเทียม โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
ขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนอยางบูรณาการท้ังภาครัฐ ธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพ่ือนําไปสูสังคมท่ีพัฒนาอยางยั่งยืน” 
ซ่ึงเปนเปาหมายหลักของแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 อันจะกอใหเกิดประโยชนสุขและยกระดับ
คุณภาพชีวิตท่ีดีใหเกิดแกประชาชนอยางแทจริง 
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