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ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน...

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วย

ความมั่นคงแห่งชาติ

• แผนปฏิบัติราชการหน่วยงาน 5 ปี
• แผนปฏิบัติราชการ รายปี
• แผนปฏิบัติการด้าน..... 3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19





สรุปแบบส ำรวจ ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ส ำคัญ  

เพ่ือประกอบกำรจัดท ำข้อเสนอแผนงำน/โครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ 

ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยส ำรวจจำกส ำนักท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติภำรกิจหลัก ได้แก่ ส ำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ส ำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน ส ำนักเฝ้ำระวังและ

ประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน ส ำนักมำตรฐำนและติดตำมกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ส ำนักสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ และส ำนักกฎหมำย 

………………………………………… 
 

ประเด็น ล ำดับ/ส ำนัก ข้อมูล เหตุผลประกอบ และข้อสังเกตุเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 

สิทธิในกระบวนกำรยุติธรรม  
 

1  
สฝป. 

เป็นหัวใจส ำคัญของกำรช่วยให้คนทุกคนสำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน กำร
เข้ำไม่ถึงกระบวนกำรยุติธรรม หรือได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรมในแต่ละข้ันตอนของกระบวนกำร
ยุติธรรมเป็นเรื่องที่กระทบต่อปัจเจกบุคคล ซึ่งควรได้รับกำรแก้ไขและปรับปรุง  

2 
สกม. 

กระบวนกำรยุติธรรมทำงทหำร ตำมพระธรรมนูญศำลทหำร พ.ศ. 2548 ยังมีประเด็นปัญหำเกี่ยวกับ
ควำมเสมอภำคในกำรใช้สิทธิต่ำง ๆ ของคู่ควำม เช่น สิทธิในกำรพิจำรณำคดี สิทธิในกำรมีทนำย และ
สิทธิในกำรอุทธรณ์หรือฏีกำ เป็นต้น จึงสมควรได้รับกำรปรับแก้ 

2 
สสค. 

เนื่องจำกสถิติกำรรับเรื่องร้องของส ำนักงำน กสม. พบว่ำ มีผู้ร้องเรียนในประเด็นนี้มำกเป็นอันดับหนึ่ง 
ตลอดจนสอดคล้องแผนยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม ในประเด็น 
4.1 กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ ข้อ 4.1.8 สร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรมด้วย 



ประเด็น ล ำดับ/ส ำนัก ข้อมูล เหตุผลประกอบ และข้อสังเกตุเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 

กำรผลักดันให้ประชำชนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว 
ทั่วถึง และเสียค่ำใช้จ่ำยตำมควร เป็นเรื่องที่ส ำนักงำน กสม. ควรเร่งผลักดันเพ่ือให้สิทธิและเสรีภำพ
ส่วนบุคคลได้รับกำรปกป้อง คุ้มครองอย่ำงแท้จริง 

3  
สคส. 

1. เนื่องจำกตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติวำงกรอบให้กฎหมำยเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรพัฒนำ
ประเทศ ซึ่งมีเป้ำหมำยหลักให้กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมเป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศ จึงเป็นประเด็นส ำคัญในกำรพัฒนำกฎหมำยให้มีควำมเป็นพลวัตร สอดคล้องกับบริบทของ
สังคมท่ีเปลี่ยนไป 
2. เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐำนและมีควำมส ำคัญอย่ำงมำก แต่ท่ีผ่ำนมำกำรท ำงำนของ กสม. เกี่ยวกับสิทธินี้
เป็นไปอย่ำงจ ำกัด และสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงได้น้อยมำก อำจเพรำะกำรตีควำมหน้ำที่และอ ำนำจ
ของ กสม. ที่ระมัดระวังจะไม่ก้ำวล่วงดุลยพินิจของศำล ซึ่งควรมีกำรศึกษำในปัญหำเชิงระบบ 
3. เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้มีบทบำทส ำคัญ คือ ภำครัฐ และยังเก่ียวข้องกับกฎหมำย ซึ่งมีควำม
ซับซ้อน  
4. อำจมีกรณีที่บุคลำกรในกระบวนกำรยุติธรรมได้กระท ำกำรนอกเหนืออ ำนำจและล่วงละเมิดสิทธิใน
ชีวิตและร่ำงกำยของประชำชน โดยอำศัยกฎหมำย 
5. ยังพบปัญหำกำรเข้ำถึงสิทธิในกระบวนกำรยุติธรรม ไม่ว่ำจะเป็น ผู้ต้องหำ ผู้เสียหำย ผู้ต้องขัง 
นักโทษ 
6. กำรท ำแผนงำนหรือโครงกำรในเรื่องดังกล่ำว สำมำรถด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนรัฐใน
กระบวนกำรยุติธรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ กระทรวงยุติธรรม 
7. กำรผลักดันปฏิรูปให้มีกำรแก้ไขปัญหำในเชิงระบบ จึงจะน ำมำสู่กำรป้องกันปัญหำกำรละเมิดสิทธิ
มนุษยชนและเป็นกำรแก้ไขปัญหำเป็นรำยกรณีและมีควำมเกี่ยวเนื่องและทับซ้อนกับสิทธิในชีวิตและ
ร่ำงกำย 



ประเด็น ล ำดับ/ส ำนัก ข้อมูล เหตุผลประกอบ และข้อสังเกตุเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 

8. ควรส่งเสริมให้ภำครัฐน ำหลักสิทธิมนุษยชนตำม ICCPR มำใช้เป็นบรรทัดฐำน และสนับสนุนให้มี
กำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่ำงรวดเร็ว และมีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรม 
9. กำรติดตำม ตรวจสอบ ตำมมำตรกำรของรัฐและกำรด ำเนินงำนขององค์กรรัฐในกระบวนกำร
ยุติธรรม ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติให้เป็นไปตำมหลักกำรสิทธิมนุษยชนจะช่วยสนับสนุนให้กำรพัฒนำ
กฎหมำยและกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมเป็นไปตำมเป้ำประสงค์ของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
พ.ศ. 2561 – 2580 อีกด้ำนหนึ่งด้วย 

3 
สมต. 

เนื่องจำกมีเรื่องร้องเรียนต่อ กสม. กรณีกำรถูกเจ้ำหน้ำที่รัฐกระท ำ หรือละเลยกำรกระท ำอันเป็นกำร
ละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นจ ำนวนมำก อีกทั้ง หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของ กสม. 
เป็นอย่ำงดี เช่น ข้อเสนอแนะฯ ที่ 2/2560 เรื่อง ข้อเสนอแนะมำตรกำรหรือแนวทำงในกำรส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีปัญหำกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังท่ีมีกำรอำยัด 

สิทธิและเสรีภำพในชีวิตและ
ร่ำงกำย   

1 
สกม. 

ประเด็นโทษประหำรชีวิต ส ำนักงำน กสม. ได้ติดตำมผลเพ่ือปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะนโยบำยและ
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงโทษประหำรชีวิต จนขณะนี้กระทรวงยุติธรรมได้ก ำหนดกรอบเวลำกำร
ด ำเนินกำรนี้อยู่ มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่ำ นักโทษประหำรที่รอกำรบังคับโทษ (Death Row) คือกำร
ทรมำนวิธีหนึ่ง เพรำะไม่รู้ว่ำจะถูกบังคับโทษเม่ือใด  

3 
สฝป. 

กำรจ ำกัดและกำรละเมิดต่อสิทธิและเสรีภำพในชีวิตและร่ำงกำยยังเป็นปัญหำที่ปรำกฏให้เห็นอย่ำง
ต่อเนื่อง ทั้งที่เผยแพร่ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ และค ำร้องที่ส่งมำยังคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  

4 
สคส. 

1. เป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์มำแต่ก ำเนิด เป็นสิทธิที่มีควำมส ำคัญมำกท่ีสุดประกำรหนึ่ง 
2. ในประเด็นกำรลอยนวลพ้นผิด และกำรเยียวยำเป็นประเด็นส ำคัญที่ยังไม่มีกำรรณรงค์มำกนัก ซึ่ง
เป็นประเด็นที่ท ำให้กำรท ำงำนเกี่ยวกับสิทธิในชีวิตและร่ำงกำยไม่ประสบผลส ำเร็จเท่ำที่ควร และเห็น
ว่ำประเด็นนี้เป็นประโยชน์กับสังคมในวงกว้ำงและน่ำจะเป็นประเด็นที่ได้รับควำมสนใจจำกสังคม 
3. กำรเยียวยำควำมเสียหำยยังเป็นปัญหำ แม้ศำลจะมี 



ประเด็น ล ำดับ/ส ำนัก ข้อมูล เหตุผลประกอบ และข้อสังเกตุเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 

ค ำพิพำกษำให้ผู้เสียหำยได้รับกำรเยียวยำแล้ว แต่ทำงปฏิบัติอำจได้รับเพียงค ำพิพำกษำเท่ำนั้น ไม่ได้
รับกำรเยียวยำอย่ำงแท้จริง หรือบำงกรณีกำรเยียวยำอำจล่ำช้ำเกินสมควร รวมทั้งกองทุนยุติธรรมก็ให้
กำรช่วยเหลือเยียวยำเฉพำะบำงกรณีเท่ำนั้น ไม่ครอบคลุมควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นทุกกรณี 
4. จำกข่ำวที่ปรำกฏตำมสื่อพบว่ำ มีประเด็นเกี่ยวกับกำรใช้ควำมรุนแรงต่อร่ำงกำยเป็นอย่ำงมำก เช่น 
กำรรับน้อง กำรซ้อมทหำรเกณฑ์ กำรซ้อมทรมำนนักโทษ กำรบังคับสูญหำย เป็นต้น 

4 
สมต. 

เนื่องจำกเป็นสิทธิขั้นพื้นฐำนของมนุษย์ และเป็นสิทธิที่ได้รับกำรรับรองตำมรัฐธรรมนูญ 

สิทธิในกำรมีส่วนร่วม
สำธำรณะ   

1 
สคส. 

1. เป็นประเด็นรำกฐำนส ำคัญที่มุ่งเน้นต่อกำรสร้ำงกลไกให้ประชำชนสำมำรถแสดงออก และมีส่วน
ร่วมในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำประเทศชำติในด้ำนต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นสิทธิชุมชน สิทธิในที่ดิน หรือ
สิทธิแรงงำน ซึ่งประชำชนเป็นศูนย์กลำงหรือเป็นก ำลังส ำคัญในกำรขับเคลื่อนแก้ไขปัญหำ อัน
สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติที่ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในทุกด้ำน 
2. ปัจจุบันเทคโนโลยีช่วยให้ประชำชนได้เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรมำกขึ้น ท ำให้กำรใช้สิทธินี้มี
ประสิทธิภำพมำกข้ึน อันเป็นกำรสะท้อนควำมต้องกำรของประชำชนให้ฝ่ำยปกครองได้รับรู้ตรงตำม
เจตนำรมณ์มำกท่ีสุด และเป็นสิทธิอันเป็นฐำนส ำคัญท่ีจะน ำไปสู่สิทธิด้ำนต่ำงๆ 
3. กำรด ำเนินกำรของรัฐที่ผ่ำนมำบำงกรณีส่งผลกระทบต่อเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น เสรีภำพ
ในกำรชุมนุม โดยรัฐให้ควำมส ำคัญกับกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยค่อนข้ำงมำก จึงมักเห็นว่ำ 
กิจกรรมที่ประชำชนจัดขึ้นเข้ำข่ำยเป็นกำรชุมนุมทำงกำรเมืองที่จะส่งผลให้เกิดควำมแตกแยกทำง
สังคม กระทบต่อควำมมั่นคงของประเทศ และมีแนวโน้มจะใช้มำตรกำรจ ำกัดเสรีภำพในกำรแสดง
ควำมคิดเห็นและเสรีภำพในกำรชุมนุม 
4. ควรส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กำรเมือง 
และสิ่งแวดล้อม 
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2 
สฝป. 

เป็นกำรประกันว่ำควำมคิดเห็นของบุคคล กลุ่มคน และชุมชนจะได้รับกำรรับฟังมำตั้งแต่ต้น 
โดยเฉพำะในกำรด ำเนินโครงกำร หรือกิจกำรที่อำจส่งผลกระทบชีวิต ควำมเป็นอยู่ หรือต่อสิ่งแวดล้อม
โดยรวม 

(กวส.) อำจพิจำรณำรวมเอำประเด็นสิทธิในกำรมีส่วนร่วมสำธำรณะ สิทธิในที่ดิน สิทธิชุมชน รวมเป็น 
Flagship ได ้

สิทธิในที่ดิน  3 
สรป. 

เพรำะเป็นปัญหำเชิงโครงสร้ำงและใช้เวลำในกำรแก้ไขกฎหมำย จึงควรสำนต่องำนนี้ต่อไป 

4  
สสค. 

1. รัฐบำลได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญด้ำนสิทธิในที่ดิน ดังปรำกฏตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 – 
2580 ประเด็น 4.1 กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ ข้อ 4.1.3 กระจำยกำรถือ
ครองที่ดินและกำรเข้ำถึงทรัพยำกร 
2. ปัญหำควำมขัดแย้งเรื่องสิทธิในที่ดินเป็นปัญหำของประเทศที่มำอย่ำงยำวนำน และก่อให้เกิดควำม
ขัดแย้งระหว่ำงรัฐและประชำชนอย่ำงต่อเนื่อง กสม. จึงพยำยำมแก้ไขปัญหำดังกล่ำวมำอย่ำงต่อเนื่อง 
แต่เนื่องจำกปัญหำดังกล่ำวมีควำมซับซ้อน และต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกหลำยฝ่ำยในกำรแก้ไข
ปัญหำ  
3) กำรด ำเนินกำรสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ จะได้รับควำมร่วมมือจำกหลำยฝ่ำยอย่ำงจริงจัง
จนบรรลุผลในที่สุด 

5 
สฝป. 

เรื่องท่ีดินเป็นปัจจัยพ้ืนฐำนกำรด ำรงชีวิต ทั้งเป็นที่อยู่อำศัยและใช้ในกำรประกอบอำชีพ แม้ว่ำที่ผ่ำน
มำรัฐบำลแต่ละสมัยได้มีควำมพยำยำมแก้ไขปัญหำกำรถือครองที่ดินมำโดยตลอด แต่ปัญหำดังกล่ำวก็
ยังคงปรำกฏอยู่ 

5 1. เป็นปัญหำพ้ืนฐำนจำกกำรถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนของชำวบ้ำน 
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สคส. 2. เกี่ยวข้องกับกำรจัดระเบียบของภำครัฐ หรือกำรก ำหนดกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ 
3. ควรให้ควำมส ำคัญกับประเด็นเศรษฐกิจฐำนรำก ควำมเสมอภำค กำรเกษตร กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
และกำรแก้ไขปัญหำคุณภำพชีวิตจำกฐำนรำกโดยส่งเสริมให้ประชำชนโดยเฉพำะกลุ่มเกษตรกรมีที่ดิน
ของตนเอง 
4. สอดคล้องกับประเด็นกำรเกษตรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอ
ภำคทำงสังคม ลดควำมเหลื่อมล้ ำ พัฒนำศักยภำพในกำรจ้ำงงำน 
5. เป็นปัจจัยส่งเสริมที่ส ำคัญในกำรผลักดันให้ปัญหำด้ำนอื่นๆ ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติสัมฤทธิ์ผล 
โดยเฉพำะกำรพัฒนำศักยภำพของเกษตรกรในกำรประกอบอำชีพ กำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ เพ่ือให้
เกิดควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

กวส. มีโครงกำรศึกษำวิจัยเพ่ือจัดท ำข้อเสนอแนะมำตรกำรหรือแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร 

สิทธิชุมชน  
 

2 
สมต. 

เนื่องจำกเป็นสิทธิที่ได้รับกำรรับรองตำมรัฐธรรมนูญ 2560 โดยรัฐธรรมนูญ 2560 มำตรำ 43 (3)  

3 
สสค. 

กำรแก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำและสร้ำงคุณค่ำศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ในสังคมไทยจะต้องเริ่มจำกกำร
สร้ำงควำมเข้มแข็งและเป็นธรรมในสังคม เพ่ือสร้ำงควำมเท่ำเทียมให้เกิดข้ึน โดยกำรสนับสนุนให้
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรจัดกำรโดยชุมชนเอง ดังนั้น จึงเป็นประเด็นด้ำนสิทธิมนุษยชน
ที่ควรผลักดันอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตำมกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) ตลอดจนสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 – 2580 ด้ำน
กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม ในประเด็น 4.4 กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชน
ท้องถิ่นในกำรพัฒนำ กำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง ในข้อ 4.4.2 เสริมสร้ำงศักยภำพของชุมชน
ในกำรพึ่งตนเองและกำรพ่ึงพำด้วย  
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กวส. ให้ข้อมูลว่ำมีงำนศึกษำวิจัยที่เกี่ยวข่อง ดังนี้ 
- ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงสิทธิชุมชนกับทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมภำยใต้รัฐธรรมนูญ

แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 
- กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) เพ่ือกำร

แก้ไขปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นท่ี เรื่อง กำรเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิชุมชนของชุมชนประมง
พ้ืนบ้ำนอ่ำวปัตตำนี 

- สิทธิของชุมชนชำวกะเหรี่ยงปกำเกอญอกับกำรด ำเนิน เขตวัฒนธรรมพิเศษไร่หมุนเวียนใน
พ้ืนที่ยุทธศำสตร์กำรแก้ไขปัญหำ ข้อพิพำทกรณีที่ดินทำกินและท่ีอยู่อำศัยของชุมชนกะเหรี่ยงในพ้ืนที่
ป่ำภำคเหนือ 

งำนวิจัยทั้งสำมเรื่อง อำจน ำมำพิจำรณำเป็นแผนงำนกำรขับเคลื่อนทำงวิชำกำรและสังคมได้ โดย
ใช้กลไกกำรมีส่วนร่วม (สิทธิในกำรมีส่วนร่วมสำธำรณะ) 

ควำมเท่ำเทียมทำงเพศ  
LGBTQ 

1  
สสค. 

กำรสำนต่อเพ่ือขับเคลื่อนงำนด้ำนควำมเท่ำเทียมทำงเพศ จะเป็นกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรที่
สอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำนที่ได้รับรองไว้ในหลักกำรสิทธิมนุษยชนสำกลหลำยฉบับ เช่น 
กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง (ICCPR) และอนุสัญญำว่ำด้วยกำร
ขจัดกำรเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) ที่ไทยได้เข้ำเป็นภำคี และหลักกำรยอกยำกำร์ตำ
ว่ำด้วยกำรปรับใช้กฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศในประเด็นวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ 
ค.ศ. 2006 ให้มีควำมก้ำวหน้ำ ทั้งยังสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 – 2580 ด้ำนกำร
สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม ในประเด็น 4.3 กำรสร้ำงสร้ำงพลังทำงสังคม ข้อ 4.3.4 
ส่งเสริมควำมเสมอภำคทำงเพศและบทบำทของสตรีในกำรสร้ำงสรรค์สังคมด้วย  

กวส. ควรเน้นประเด็นกำรเลือกปฏิบัติ 
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สิทธิสถำนะของบุคคล   3  
สกม. 

ปัจจุบันมีผู้แสวงหำที่ลี้ภัยที่รอขึ้นทะเบียน UNHCR ในกรุงเทพฯ จ ำนวนมำก ซึ่งเสี่ยงต่อกำรถูกจับกุม
ตำม พรบ. คนเข้ำเมือง พ.ศ. 2522 ควรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อกำรมีอยู่ของคนกลุ่มนี้  

4 
สรป. 

คนกลุ่มนี้ยังเข้ำไม่ถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐำน ทั้งที่อยู่ประเทศไทยมำนำนแล้ว (น่ำจะหมำยถึงประเด็นเรื่องคน
ไร้สัญชำติเป็นหลัก) 

5 
สมต. 

เนื่องจำกเป็นยุทธศำสตร์ของสหประชำชำติ ที่มุ่งม่ันจะหำทำงแก้ไขปัญหำเรื่องสัญชำติให้กับประชำกร
อีก 480,000 คนภำยในปี พ.ศ. 2567 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
 

1 
สมต. 

เนื่องจำกองค์กำรสหประชำชำติ (United Nations) ที่ประชุมใหญ่แห่งสหประชำชำติ เมื่อวันที่ 9 
ธันวำคม 2541 ได้มีมติให้มี “ปฏิญญำสหประชำชำติว่ำด้วยสิทธิและควำมรับผิดชอบของบุคคล กลุ่ม 
และหน่วยงำนในสังคม เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้นพ้ืนฐำนอันเป็นที่
ยอมรับในระดับสำกล” หรือ “ปฏิญญำว่ำด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน”(The Declaration on 
Human Rights Defenders) แต่ในไทยยังไม่มีผลในทำงปฏิบัติ หรือมีกฎหมำยเฉพำะเพ่ือคุ้มครองนัก
ปกป้องสิทธิแต่อย่ำงใด บ่อยครั้ง นักปกป้องสิทธิโดนฟ้องร้องด ำเนินคดีจำกกิจกรรมกำรปกป้องสิทธิ
มนุษยชน เช่น กรณีร้องเรียนต่อ กสม. ว่ำนักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกจับกุมด ำเนินคดี เนื่องจำกร่วม
กิจกรรมเดินเพ่ือสิทธิ (Walk for Rights) 

4  
สกม. 

เสนอประเด็น SLAPPs กรณีกำรฟ้องคดีอำญำฐำนหมิ่นประมำทต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ควร
รณรงค์ให้ไม่กระท ำหรือประนำมกำรกระท ำดังกล่ำวและเรียกร้องให้ด ำเนินคดีทำงแพ่งเท่ำนั้น  

4 
สฝป. 

เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ควรได้รับกำรคุ้มครองเป็นกำรเฉพำะและโดยเฉพำะในประเทศ หรือสังคม
ที่กระบวนกำรยุติธรรมยังไม่เข้มแข็ง  

5 
สสค. 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนถือเป็นกลไกส ำคัญของส ำนักงำน กสม. ในกำรปกป้อง คุ้มครอง ส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชนในพ้ืนที่ต่ำง ๆ ได้อย่ำงทั่วถึง ดังนั้น กำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนงำนของนักปกป้องสิทธิ
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มนุษยชนจึงเป็นสิ่งส ำคัญ ซึ่งหำกกลไกดังกล่ำวมีควำมเข้มแข็งแล้วจะช่วยป้องกัน บรรเทำ ปัญหำกำร
ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ได้อย่ำงรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น ตลอดจนเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของ
ประเทศให้เพ่ิมข้ึนด้วย  ประกอบกับรัฐบำลได้มียุทธศำสตร์ชำติพ.ศ. 2561 – 2580 ด้ำนควำมมั่นคง 
ประเด็น 4.5 กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม ข้อ 4.5.1 กำรพัฒนำกลไก
ให้พร้อมส ำหรับกำรติดตำม เฝ้ำระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงแบบองค์รวม
อย่ำงเป็นรูปธรรม จึงเป็นนิมิตรหมำยอันดีที่จะผลักดันแนวทำงกำรท ำงำนของนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ เพื่อสร้ำงกลไกดังกล่ำวให้มีควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน  

สคส. 
ปรำกฎในเอกสำร

แยก 

ปัจจุบันปัญหำกำรคุกคำมนักปกป้องสิทธิมนุษยชนยังไม่ได้ลดน้อยลง กลับยังคงปรำกฏให้เห็นและมี
เรื่องร้องเรียนมำยัง กสม. อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมีกำรพัฒนำกลวิธีของกำรคุกคำมในหลำยรูปแบบมำก
ยิ่งขึ้น 

5 
สรป. 

ควรมีกลไกหนุนเสริมพลังนักปกป้องสิทธิฯ อย่ำงเป็นระบบ 

ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
 
 

2 
สคส. 

1. เป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสโลก แต่ กสม. ได้ท ำงำนในเชิงรณรงค์เผยแพร่ควำมรู้ไปค่อนข้ำงมำกแล้ว 
และหน่วยงำนภำครัฐก็มีกำรด ำเนินกำรไปพอสมควรแล้ว หำกจะท ำประเด็นยุทธศำสตร์ ควรเน้นที่
กำรเฝ้ำระวังตำมหน้ำที่และอ ำนำจของ กสม. 
2. เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทฯ ในหลำยด้ำน โดยเฉพำะในด้ำนเขตเศรษฐกิจพิเศษ อุตสำหกรรม กำร
ประกอบกำร กำรท่องเที่ยว  
3. เชื่อมโยงกับเรื่องสิทธิมนุษยชนในหลำยมิติ เช่น แรงงำน ชุมชน ที่ดิน นักปกป้องสิทธิ ผู้บริโภค ซึ่ง
เป็นพื้นฐำนกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นวงกว้ำง ทั้งเก่ียวพันกับผู้มีส่วนได้เสียหลำยฝ่ำย 
4. ส่งผลกระทบวงกว้ำงต่อสภำพสังคมไทย เนื่องจำกปัจจุบันนำนำชำติมีกำรพิจำรณำควำมเคำรพสิทธิ
มนุษยชนในภำคธุรกิจต่อกำรให้สิทธิทำงกำรค้ำหรือด้ำนอื่น ที่อำจส่งผลต่อกำรประกอบธุรกิจระหว่ำง



ประเด็น ล ำดับ/ส ำนัก ข้อมูล เหตุผลประกอบ และข้อสังเกตุเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 

ประเทศ นอกจำกนี้ ยังเกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองแรงงำนและประเภทแรงงำนที่เป็นกลุ่มเปรำะบำง 
เช่น แรงงำนสตรี แรงงำนเด็ก แรงงำนคนพิกำร แรงงำนผู้สูงอำยุ แรงงำนผู้ป่วย เป็นต้น 
5. ปัจจุบันมีแรงงำนในภำคธุรกิจจ ำนวนมำกและกำรแข่งขันสูง แต่กำรค ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนใน
ภำคธุรกิจยังไม่ได้รับกำรยอมรับและปฏิบัติอย่ำงจริงจัง ซึ่งกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในภำคธุรกิจส่ง
ผลกระทบต่อธุรกิจของประเทศในภำพรวม และควรส่งเสริมแนวทำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 

2  
สรป. 

กสม. มีผลงำนที่เป็นรูปธรรม ทั้งองค์ควำมรู้ เครือข่ำย และโครงกำรน ำร่อง จึงควรขยำยผลต่อให้
กว้ำงขวำงขึ้น เช่น ย่อยองค์ควำมรู้ให้ง่ำยขึ้น ท ำสื่อ ฯลฯ 

กวส. เน้นประเด็นที่ท ำ Flagship ควรพิจำรณำเนื้อหำที่จะน ำมำเป็นกิจกรรมในประเด็นนี้ เช่น Business 
and Human Rights ใน supply chain อ่ืนๆ ต่อยอดจำกงำนเดิม 

สถำนกำรณ์ในพื้นที่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้  
 

1 
สรป. 

เป็นปัญหำที่ซับซ้อนและเป็นจุดสนใจของทั้งประเทสและต่ำงประเทศ และที่ผ่ำนมำ กสม. มีผลงำน
ด้ำนนี้มำโดยตลอด จึงควรขยำยผลต่อในเรื่องกำรให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ควำมมั่นคง 
 

5 
สกม. 

เสนอประเด็นกำรบังคับสูญหำย กำรซ้อมทรมำน กำรใช้กฎหมำยพิเศษฯ  
 

 

 

 

 

 

 



สรุปประเด็นส ำคัญ 5 อันดับที่แต่ละส ำนักเลือก 

ล ำดับ สคส. สสค. สฝป. สมต. สรป. สกม. 
1 กำรมีส่วนร่วม ควำมเท่ำเทียมทำง

เพศ 
กระบวนกำรยุติธรรม นักปกป้องสิทธิ ชำยแดนภำคใต้ ชีวิตและร่ำงกำย 

2 ธุรกิจกับสิทธิ กระบวนกำรยุติธรรม กำรมีส่วนร่วม สิทธิชุมชน ธุรกิจกับสิทธิ กระบวนกำรยุติธรรม 
3 กระบวนกำรยุติธรรม สิทธิชุมชน ชีวิตและร่ำงกำย กระบวนกำรยุติธรรม สิทธิในที่ดิน สถำนะบุคคล 
4 ชีวิตและร่ำงกำย สิทธิในที่ดิน นักปกป้องสิทธิ ชีวิตและร่ำงกำย สถำนะบุคคล นักปกป้องสิทธิ 
5 สิทธิในที่ดิน นักปกป้องสิทธิ สิทธิในที่ดิน สถำนะบุคคล นักปกป้องสิทธิ ชำยแดนภำคใต้ 

 

 


