(ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565)

บทสรุปผู้บริหาร
1. ความเป็นมาของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4
สืบเนื่องจากการประชุมระดับโลกด้านสิทธิมนุษยชน (World Conference on Human Rights)
ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย เมื่อปี พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) โดยที่ประชุมได้รับรองเอกสารสาคัญ
ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้แก่ ปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบัติการ (Vienna Declaration
and Programme of Action) โดยย่อหน้าที่ 71 ของปฏิญญาดังกล่าว เสนอแนะให้แต่ละรัฐพิจารณาความจาเป็น
ในการจัดทาแผนสิทธิมนุษยชนเพื่อกาหนดวิธีการที่จะให้มีการปรับปรุ ง ส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
แก่ประชาชน
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงได้ดาเนินการตามปฏิญญาเวียนนา
และแผนปฏิ บั ติ ก าร โดยการจั ด ท าแผนสิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ มาแล้ ว 3 ฉบั บ เพื่ อ เป็ น เครื่อ งมื อ กลไก
และมาตรการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นาไปใช้ส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนทุกคน
โดยปัจ จุบั น แผนสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 - 2561) ได้ห มดวาระลง กรมคุ้มครองสิ ทธิ
และเสรี ภาพ จึ งได้ จั ดท าแผนสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ ฉบั บที่ 4 (พ.ศ. 2562 – 2565) เพื่ อเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเห็นชอบการประกาศใช้แผน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติ ต่อไป
2. กรอบแนวคิด กระบวนการจัดทา และสาระสาคัญของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4
2.1 กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิ ด มี จุ ด เน้ น ส าคั ญ โดยการผสมผสานระหว่ า งบริ บ ทไทย อาทิ รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ยุ ท ธศาสตร์ช าติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) Thailand 4.0 วาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
กับบริบทด้านระหว่างประเทศ อาทิ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน
กระบวนการรายงานทบทวนสถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (Universal Periodic Review : UPR) เป้ าหมาย
การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals–SDGs) ประเด็ น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนระหว่ างประเทศ
อาทิ ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ประเด็นความหลากหลายทางเพศ ประเด็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ฯลฯ
ตลอดจนประเด็ น ที่ ยั ง ไม่ ส ามารถด าเนิ น การให้ บ รรลุ ได้ ต ามแผนสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ ผ่ า นมา
รวมถึงการรับ ฟังความคิดเห็ น จากทุกภาคส่ วนเพื่อเติมเต็มให้ แผนสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ มีความครบถ้ว น
สมบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น ดั ง นั้ น แผนสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ จึ ง เป็ น แผนแม่ บ ทในภาพรวมที่ ครอบคลุ ม นโยบาย
ด้านสิทธิมนุษยชนในทุกประเด็น ทั้งประเด็นด้านและกลุ่มเป้าหมาย
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2.2 กระบวนการจัดทาแผน
กระบวนการจั ด ท าแผน เน้ น กระบวนการมี ส่ ว นร่ว มของทุ ก ภาคส่ ว น จากระดั บ ล่ างขึ้ น บน
(Bottom–Up) โดยให้ ป ระชาชนได้ ร่ว มเรียนรู้เรื่องสิ ท ธิม นุ ษ ยชน ร่ว มสะท้ อนปั ญ หา และร่ ว มจั ดท าแผน
จากระดับพื้นที่ พัฒนาเป็นแผนระดับชาติ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
• ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 ยกร่ างแผนสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนจากระดั บ พื้ น ที่ โดยการศึ ก ษาข้ อ มู ล
ทั้งในและต่ างประเทศ รั บ ฟั งสภาพปั ญ หาจากตั ว แทนทุ กภาคส่ ว นครอบคลุ ม ทุ กจั งหวัด รวมถึ งผู้ ที่ ได้ รับ
ผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน แล้วยกร่างเป็นแผนสิทธิมนุษยชนระดับพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค
และกรุงเทพมหานคร
• ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2561 จัดทาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ฉบับสมบูรณ์ โดยร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน ยกร่างแผนสิทธิมนุษยชนในระดับชาติ (ร่างแรก) แล้วเข้าสู่
กระบวนการวิพ ากษ์ ร่ างแผนสิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ ในทุ ก ช่ อ งทาง อาทิ การเปิ ด เวที รับ ฟั งความคิ ด เห็ น
ครอบคลุมกลุ่มผู้แทนจากทุกจังหวัด ทุกภาคส่วน โดยจัดขึ้นในพื้นที่ครอบคลุม 6 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร
การรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ก รมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (Online) แบบสอบถามทางไปรษณีย์
รวมถึงแบบสอบถามฉบับ GR code ในกลุ่มเฉพาะ (ผู้พิการทางสายตา ผู้สูงอายุ) และนามาสรุปประมวลผล
เป็นร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (ร่างที่ 2) นาเสนอผู้แทนหน่วยงานในระดับนโยบาย (20 กระทรวง
หรือหน่วยงานเทียบเท่า และหน่วยงานระดับกรม) เพื่อให้ข้อคิดเห็นเป็นครั้งสุดท้าย แล้วนามาประมวลผล
เป็นร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (ฉบับสมบูรณ์) โดยมีผู้เข้าร่วมจัดทาแผน ทั้ง 2 ระยะ จานวน
ทั้งสิ้น 3,588 คน
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2.3 สาระสาคัญของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 – 2565)
วิสัยทัศน์ “สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชน และได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นธรรม”
เป้าหมาย คือ “การละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลง”
2.3.1 สาระสาคัญจะระบุถึง สภาพปัญหา ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดและหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบดาเนินการ โดยจาแนกเป็นแผนรายด้าน 10 ด้าน และแผนรายกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง 12 กลุ่ม
โดยมีการจัดล าดับ ความส าคัญ ตาม Handbook on National Human Rights Plans of Action เป็ นแผน
รายด้าน 10 ด้าน และแผนรายกลุ่ม 12 กลุ่ม ดังนี้
• แผนรายด้าน ได้ แก่ 1) กระบวนการยุติธรรม 2) การศึกษา 3) เศรษฐกิจและธุรกิจ
4) การขนส่ง 5) สาธารณสุข 6) ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 7) ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
8) การเมืองการปกครองและความมั่นคง 9) ที่อยู่อาศัย และ 10) สิทธิชุมชน วัฒนธรรม และศาสนา
• แผนรายกลุ่ม ได้แก่ 1) เด็กและเยาวชน 2) นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 3) ผู้ต้องราชทัณฑ์
4) ผู้ พ้ น โทษ 5) ผู้ สู งอายุ 6) คนพิ ก าร 7) ชาติ พั น ธุ์ ผู้ ไร้รัฐ ไร้สั ญ ชาติ และผู้ แ สวงหาที่ พั ก พิ งในเขตเมื อ ง
8) ความหลากหลายทางเพศ 9) ผู้ป่วย (ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ ผู้เสพยา) 10) สตรี 11) เกษตรกรและแรงงาน
และ 12) ผู้เสียหายและพยาน
2.3.2 การกาหนดตัวชี้วัด
อิ งการก าหนดตั วชี้ วั ด ตามข้ อเสนอแนะการจั ดท าตั วชี้ วั ด (Human Rights Indicators
Guidelines) ที่ จั ด ท าโดยส านั ก งานข้ าหลวงใหญ่ เพื่ อสิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ ง สหประชาชาติ (OHCHR) ตั ว ชี้วั ด
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และตัวชี้วัดขององค์การอนามัยโลก เพื่อใช้
สาหรับการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการตามแผน
2.3.3 กลไกการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทา ประสาน
ขับเคลื่อน และติดตามการดาเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ใช้กลไกที่กาหนดไว้ในวาระแห่งชาติ
ด้านสิ ทธิมนุ ษยชน คณะกรรมการขับเคลื่ อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย และแผนปฏิบัติการระดับชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ร่วมกันเป็นตัวขับเคลื่อน โดยมีแนวทางการดาเนินงานใน 4 มิติ คือ (1) ป้องกัน
การละเมิ ด สิ ทธิ มนุ ษยชน (2) คุ้ มครองผู้ ถู กละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษ ยชน (3) พั ฒ นากฎหมาย กลไกทางกฎหมาย
รวมทั้ งการบั งคับ ใช้เพื่ อส่ งเสริ ม และคุ้มครองสิ ทธิมนุ ษยชน และ (4) พั ฒ นาองค์ก รเครือข่ ายทุ กภาคส่ ว น
ให้มีศักยภาพในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
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2.3.4 ประโยชน์ที่จะได้รับ
1) การแก้ ไขปั ญ หาการละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษ ยชนในภาพรวมของประเทศ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิ ทธิ ผลยิ่ งขึ้ น จากการที่ ห น่ ว ยงานมี ก รอบแนวทางในการส่ งเสริ ม ปกป้ อง คุ้ มครองสิ ทธิ มนุ ษยชน
และเกิ ดเครือข่ายการทางานที่มีเป้ าหมายร่ วมกันของทุกภาคส่วน การส่ งเสริมและคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชน
ของประเทศไทย พัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากล
2) ประชาชนมีความมั่นคงและมีความสุขในชีวิต จากการที่ประเทศไทยมีห ลักประกัน
ด้านสิทธิและเสรีภาพที่ทัดเทียมกับสิทธิมนุษยชนสากล
3) สังคมไทยเป็ น สั งคมที่ส่ งเสริมสิ ทธิเสรี ภ าพและความเท่าเทียม โดยคานึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนอย่างบูรณาการทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อนาไปสู่
สังคมที่พัฒนาอย่างยั่งยืน
4) การส่ งเสริม และคุ้ม ครองสิ ท ธิมนุ ษ ยชนของประเทศไทย พั ฒ นาก้ าวหน้ าทัด เที ย ม
ระดับสากล
5) ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี และได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ
6) ประชาชนมีความมั่นคงและมีความสุขในชีวิต จากการที่ประเทศไทยมีห ลักประกัน
ด้านสิทธิและเสรีภาพที่ทัดเทียมกับสิทธิมนุษยชนสากล

หน้า | 4

ความเชื่อมโยงแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พศ. 2562 - 2565) กับแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
แผน
ระดับที่ 1

1. ด้านความมั่นคง

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

4. ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม

3. ด้านการพั ฒนาและเสริมสร้าง
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บทที่ 1
หลักการ มาตรฐาน และแนวนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
1.1 ความหมาย หลักการ
1.1.1 ความหมายของสิทธิมนุษยชน
ปฏิญญาสากลว่าด้วยมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ไม่มีการนิยามคําว่า
“สิทธิมนุษยชน” ไว้โดยเฉพาะเจาะจง แต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาของปฏิญญาฯ จะเห็นถึงแนวความคิดพื้นฐาน
ของสิทธิมนุษยชน ได้แก่
(1) ความอิสระเสรี และมีศักดิ์ศรีและสิทธิเท่าเทียมกัน
(2) การปฏิบัติต่อกันอย่างฉันพี่น้อง
(3) การมีสิทธิและเสรีภาพตามที่ระบุไว้ในปฏิญญาฯ โดยไม่มีการจําแนกความแตกต่างในเรื่องใด ๆ
เช่น เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง หรือทางอื่นใดชาติหรือสังคมอันเป็นที่มาเดิม
ทรัพย์สิน กําเนิด หรือสถานะอื่นใด
(4) การจําแนกข้อแตกต่างของแต่ละบุคคลโดยอาศัยมูลฐานแห่งสถานะทางการเมืองทางการศาล
หรือทางการระหว่างประเทศของประเทศหรือดินแดนซึ่งบุคคลสังกัดจะกระทํามิได้
พระราชบั ญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญว่าด้ว ยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560
มาตรา 4 ได้นิยามคําว่า “สิทธิมนุษยชน” หมายถึง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
ของบุค คลที่ไ ด้ รั บการรั บรองหรื อคุ้มครองตามรั ฐธรรมนูญ ตามกฎหมายไทย หรื อตามหนังสือสัญญา
ที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม”
จากแนวความคิดพื้นฐานดังกล่าวอาจจําแนกสิทธิมนุษยชนออกเป็นประเภทต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น
2 กลุ่ม ได้แก่
(1) สิทธิของพลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง (Civil and Political Rights) ได้แก่สิทธิตามธรรมชาติ
ที่มีมาแต่ดั้งเดิม คือ สิทธิในการดํารงชีวิต เสรีภาพ ทรัพย์สิน ความเสมอภาคความยุติธรรม การแสวงหาความสุข
(2) สิ ทธิทางเศรษฐกิจ สั งคม และวัฒ นธรรม (Economic Social and Cultural Rights) เช่น
สิทธิในการศึกษา สิทธิที่จะจัดตั้งสหพันธ์กรรมกร สิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสําหรับสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดีของตนและครอบครัว สิทธิในการพักผ่อนและเวลาว่าง รวมทั้งการจํากัดเวลาทํางาน
ตามสมควร เป็นต้น
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และเมื่อพิจารณาถึงลักษณะเฉพาะของสิทธิต่าง ๆ ที่รัฐจะต้องเคารพและให้การคุ้มครองอาจแบ่งสิทธิ
ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนออกเป็น 6 กลุ่ม คือ
(1) สิทธิในความปลอดภัย (Security Rights) ซึ่งคุ้มครองประชาชนจากอาชญากรรม เช่น การฆาตกรรม
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การทรมาน การข่มขืน เป็นต้น
(2) สิทธิในกระบวนการยุ ติธรรม (Right to Fair Trial & Due Process Rights) คุ้มครองประชาชน
จากการบิ ดเบื อนระบบกฎหมาย เช่น การจําคุกโดยไม่มีการดําเนินคดี การดําเนินคดีโ ดยลับ การลงโทษ
เกินความจําเป็น เป็นต้น
(3) สิทธิในเสรีภาพ (Liberty Rights) คุ้มครองเสรีภาพของประชาชนในเรื่องความเชื่อ การแสดง
ความคิดเห็น การสมาคม การชุมนุม และการเคลื่อนไหวต่างๆ
(4) สิทธิทางการเมือง (Political Rights) คุ้มครองเสรีภาพในการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยการ
กระทําต่าง ๆ เช่น การติดต่อสื่อสาร การรวมกลุ่ม การประท้วง การเลือกตั้งและการเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป็นต้น
(5) สิทธิในความเสมอภาค (Equality Rights) ซึ่งเป็นหลักประกันความเสมอภาคในความเป็น
พลเมืองดี ความเสมอภาคเบื้องหน้ากฎหมาย และการไม่เลือกปฏิบัติ
(6) สิทธิในสวัสดิการสังคม (Social or Welfare Rights) ซึ่งเรียกร้องให้มีการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
และคุ้มครองป้องกันความยากจนและความอดอยาก
1.1.2 หลักการสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย
(1) เป็นสิทธิธรรมชาติ ติดตัวมนุษย์มาแต่เกิด (Natural Rights) หมายความว่า มนุษย์ทุกคน
มีศักดิ์ศรีประจําตัว ตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) นี้ ไม่มีใครมอบให้
เป็นสิ่งที่ธรรมชาติได้กําหนดขึ้นในมนุษย์ทุกคน ความหมายของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หมายถึง
(1.1) ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คือ คุณค่าของคนในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์
(1.2) การให้คุณค่าของมนุษย์ แบ่งเป็น 2 ประเภท
(1.2.1) คุณค่าของมนุษย์ในฐานะการดํารงตําแหน่งทางสังคม ซึ่งมีความแตกต่างกัน
ขึน้ อยู่กับการมีอํานาจหรือการยึดครองทรัพยากรของสังคม
(1.2.2) คุณค่าของมนุษย์ในฐานะที่เป็นมนุษย์ ซึ่งมีความเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยก
(1.3) การกําหนดคุณค่าที่แตกต่างกันนํามาซึ่งการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ ผู้คนในสังคม
โดยทั่วไปมักให้คุณค่าของฐานะตําแหน่งหรือเงินตรามากกว่า ซึ่งการให้คุณค่าแบบนี้นํามาซึ่งการเลือกปฏิบั ติ
จึงต้องปรับวิธีคิดและเน้นให้มีการปฏิบัติ โดยการให้คุณค่าของความเป็นคนในฐานะความเป็นมนุษย์ ไม่ใช่
ให้คุณค่าคนตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
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(2) สิทธิมนุษยชนเป็นสากลและไม่สามารถถ่ายโอนกันได้ (Universality and Inalienability)
ความเป็น “สากล” หมายความว่า สิทธิมนุษยชนนั้นเป็นของคนทุกคน ไม่มีพรมแดน คนทุกคน
มีสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ดังที่กล่าวมานี้ เช่นเดียวกัน เพราะโดยหลักการแล้วถือว่า คนทุกคนย่อมถือว่าเป็นคน
ไม่ว่าอยู่ที่ไหนในโลก ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ เหล่ากําเนิดใดก็ตาม ย่อมมีสิทธิมนุษยชนประจําตัวทุกคนไป
จึงเรียกได้ว่าสิ ทธิ มนุ ษยชนเป็ นของคนทุกคน ไม่ว่าคน ๆ นั้น จะยากจนหรือร่ํารวย เป็นคนพิการ เป็นเด็ก
เป็นผู้หญิง
“ไม่สามารถถ่ายโอนให้แก่กันได้” หมายความว่า ในเมื่อสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิประจําตัวของมนุษย์
มนุษย์แต่ละคนย่อมไม่สามารถมอบอํานาจหรือสิทธิมนุษยชนของตนให้แก่ผู้ใดได้ ไม่มีการครอบครองสิทธิแทนกัน
แตกต่างจากการครอบครองที่ดิน หรือทรัพย์สิน เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่ธรรมชาติกําหนดขึ้น เป็นหลักการ
ที่ทุกคนต้องปฏิบัติ แต่หากจะถามว่าในเมื่อสิทธิมนุษยชนเป็นของคนทุกคนเช่นนี้แล้ว สามารถมีสิทธิมนุษยชน
เฉพาะกลุ่มได้หรือไม่ ในทางสากลได้มีการจัดหมวดหมู่และกลุ่มของสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิของกลุ่มเฉพาะและสิทธิ
ตามประเด็นปัญหา เช่น สิทธิสตรี สิทธิเด็กสิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ สิทธิของผู้ลี้ภัย
เป็นต้น
(3) สิทธิมนุษยชนไม่สามารถแยกเป็นส่วน ๆ ว่าสิทธิใดมีความสาคัญกว่าอีกสิทธิหนึ่ง (Indivisibility)
กล่าวคือ สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไม่สามารถแบ่งแยกว่ามีความสําคัญกว่าสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม สิทธิทั้งสองประการนี้ต่างมีความสําคัญเท่าเทียมกัน ดังนั้น รัฐบาลใดจะมาอ้างว่าต้องพัฒนาประเทศ
ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจ หรือต้องแก้ปัญหาปากท้องก่อน แล้วจึงค่อยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ย่อมขัดต่อหลักการนี้
(4) ความเสมอภาคและห้ามการเลือกปฏิบัติ (Equality and Non - Discrimination)
ความเสมอภาค คือ การที่ทุกคนควรได้รับจากส่วนที่ควรได้ ในฐานะเป็นคน เช่น การแจกของ
ผู้ประสบภัยน้ําท่วม ทุกคนจะได้รับของแจกขั้นพื้นฐาน เช่น ได้รับข้าวสาร อาหารแห้ง ยาป้องกันเท้าเปื่อย
แต่หากมีครอบครัวหนึ่ง มีคนป่วยที่ต้องการยาเป็นพิเศษ หรือบางครอบครัวมีเด็กอ่อน ต้องได้รับนมผงเพิ่ม
สําหรับเด็ก ทางราชการสามารถเพิ่มยาและนมผงให้แก่ครอบครัวเหล่านั้น นี่คือความเสมอภาคที่ได้รับ เพราะทุกคน
ในครอบครัวได้รับแจกสิ่งจําเป็นเพื่อการยังชีพแล้ว
หลักความเสมอภาค คือ ต้องมีการเปรียบเทียบกับของ 2 สิ่ง หรือ 2 เรื่อง และดูว่าอะไร
คือสาระสําคัญของเรื่องนั้น หากสาระสําคัญของประเด็นได้รั บการพิจารณาแล้ว ถือว่ามีความเสมอภาคกัน
เช่น การที่รัฐจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลไม่เท่ากัน คนที่มีรายได้มากก็เสียภาษีมาก คนที่มีรายได้น้อยก็เสียภาษีน้อย
คนที่มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนดก็ไม่ต้องเสียภาษี แต่การมีรายได้มากหรือน้อยเป็นสาระสําคัญของการเก็บภาษี
ซึ่งเป็นธรรมสําหรับประชาชน
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หลักการเรื่องความเสมอภาคและห้ามการเลือกปฏิบัติ ในสังคมไทยนั้น ปรากฏในรั ฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และต่อเนื่องมาถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 27 ระบุว่า “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่อ งถิ่นกําเนิด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุ ขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรื อสั งคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็ นทางการเมื องอัน ไม่ ขัด ต่อ บทบั ญ ญั ติ
แห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอนื่ ใด จะกระทํามิได้”
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพ
ได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองหรืออํานวยความสะดวกให้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือ
ผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
(5) การมีส่วนร่วมและการเป็นส่วนหนึ่งของสิทธินั้น (Participation and Inclusion) หมายความว่า
ประชาชนแต่ละคนและกลุ่มของประชาชนหรือประชาสังคมย่อมมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเข้าถึงและได้รับ
ประโยชน์จากสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

1.2 พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน
1.2.1 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ซึ่งได้รับการรับรอง
โดยมติที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (General Assembly) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948)
ซึ่งเป็นพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทุกฉบับที่มีอยู่ในปัจจุบันและประเทศไทยเป็นหนึ่ง
ในประเทศสี่สิบแปดประเทศแรกที่ให้การรับรองปฏิญญาสากลฉบับนี้
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) มีขอบข่ายของเนื้อหา
ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นส่วนของอารัมภบทซึ่งให้ คํานิยามของหลักสิ ทธิมนุษยชนที่ อิ ง กับ
สํานักธรรมชาติ (Natural School) ซึ่งกล่าวถึง “หลักการสํา คัญของสิทธิมนุษยชนที่ว่า มนุษย์มีสิทธิติดตัว
มาแต่เกิด มนุ ษย์ มีศักดิ์ศรี มีความเสมอภาคกั น” การเลื อกปฎิบัติต่อบุคคลจะกระทํามิได้ โดยรัฐ มีห น้าที่
ในการสร้างหลักประกันดังกล่าวในการวางมาตรฐานด้านการเคารพสิทธิของรัฐและระหว่างกันของบุค คล
ในสังคม ส่วนที่สอง (Article 3 - 21) กล่าวถึงสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Civil and Political Rights)
ส่วนที่สาม (Article 22 - 27) กล่าวถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (Economic, Social and Cultural
Rights) และส่วนที่สี่ (Article 28 - 30) กล่าวถึง “หน้าที่ของบุคคล สังคม และรัฐ โดยการที่จะต้องดําเนินการ
สร้างหลักประกันให้มีการคุ้มครองสิทธิที่ปรากฏในปฏิญญานี้ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจัง”
ปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (Universal Declaration of Human Rights) จึ ง ถื อ เป็ น
เอกสารสําคัญในการกําหนดกรอบมาตรฐานสําหรับการออกแบบระบบการให้ความคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน
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ในปัจจุบัน และแม้ตัวปฏิญญาสากลฯ จะเป็นรูปแบบของเอกสารเชิงหลักการที่มาจากข้อตกลงร่วมกันที่มิได้
มีผ ลผู กพัน ทางกฎหมาย แต่ก็ถือเป็ น จารี ตประเพณี ร ะหว่ างประเทศที่ ไ ด้รั บ การยอมรับ อย่า งแพร่ ห ลาย
ว่ามีสถานะเสมือนเป็นกฎหมายระหว่างประเทศอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
เป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่ได้รั บการยอมรับจากประชาคมระหว่า งประเทศที่รัฐต้องปฎิบัติโดยไม่มีข้อยกเว้น
(jus cogens) ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น ได้ ว่ า กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ ของประเทศไทยในช่ ว งหลั ง โดยเฉพาะนั บ ตั้ ง แต่
ฉบับ พ.ศ. 2540 ได้มีการพัฒนาเพื่อรองรับการให้ความคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชนที่มีความสอดคล้ องกับ
มาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น
1.2.2 สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี
สหประชาชาติได้รับรองสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน จํานวน 9 ฉบับ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทย
ได้เข้าเป็นภาคีแล้ว จํานวน 7 ฉบับ ได้แก่
(1) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights : ICESCR)
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542 โดยทํา
ถ้อยแถลงตีความ (Interpretative Declaration) ข้อ 1 เกี่ยวกับสิทธิในการกําหนดเจตจํ านงของตนเองโดยมิ ให้
ตีความรวมถึงการแบ่งแยกดินแดนหรือเอกภาพทางการเมือง
เนื้อหาของกติกาฉบั บนี้มี 5 ส่วน 31 ข้อ 3 ส่วนแรก (ข้อ 1 - 15) เป็นสารบัญญัติว่าด้ว ย
สิทธิต่าง ๆ ส่วนที่ 4 (ข้อ 16 - 25) ว่าด้วยการเสนอรายงานทั้งของรัฐภาคีและในระหว่างองค์กรของสหประชาชาติ
ของการให้ความช่วยเหลือ และการประชุมทางวิชาการและการตีความ และส่วนที่ 5 (ข้อ 26 - 31) ว่าด้วยการลงนาม
เข้าเป็นรัฐภาคี การมีผลบังคับใช้ ความครอบคลุมของกติกา การแก้ไขและการเก็บรักษาต้นฉบับทั้ง 5 ภาษา มีลักษณะ
เป็นวิธีสบัญญัติ (ส่วนที่เป็นสารบัญญัติ 15 ข้อ กําหนดสิทธิต่าง ๆ ของประชาชน ได้แก่ การกําหนดเจตจํานงของตน
การจัดการทรัพยากรและการประกันสิ ทธิของรัฐภาคี ที่จะต้องให้สิทธิ แก่ทั้งประชาชนและผู้ที่ไม่ใช่คนชาติ
ของตนการประกันสิทธิความเท่าเทียมกันในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมระหว่างชายหญิง และเพื่อ
ความเท่าเทียมกันในสังคมประชาธิปไตย การห้ามลิดรอนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานการรับรองสิทธิในการทํางาน
หาเลี้ยงชีพด้วยสภาพการทํางานที่ยุติธรรม ค่าจ้างที่เป็นธรรมตามความเป็นอยู่ และสภาพการทํางานที่ปลอดภัย
ถูกสุขลักษณะ การก่อตั้งสหภาพแรงงาน สิทธิของคนงาน สิทธิในสวัสดิการสังคม การประกันสังคม สิทธิของครอบครัว
ในฐานะจําเป็น สังคมพื้นฐานทางธรรมชาติ สิทธิของมารดา เด็ก ผู้เยาว์ และความคุ้มครองสิทธิในมาตรฐาน
การครองชีพที่เพียงพอในปัจจัย 4 โดยเฉพาะเรื่องอาหารโดยปลอดจากความหิวโหย และการแบ่งสรรอาหาร
สิทธิด้านสุขภาพ สุขลักษณะ บริการทางการแพทย์ การควบคุมโรคระบาด โดยเฉพาะอนามัยทารก สิทธิทางการศึกษา
ซึ่งประถมศึกษาจะเป็นการศึกษาภาคบังคับที่ให้เปล่าแก่ทุกคนและการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
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ที่เหมาะสมเท่าเทียมกัน รวมถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะต้องส่งเสริมให้มากที่สุด สิทธิที่จะมีส่วนร่วมของประชาชน
ในด้านวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และการดูแลจากภาครัฐที่จะคุ้มครอง อนุรักษ์ และการพัฒนา รวมทั้งการเผยแพร่
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และทางวัฒนธรรม
(2) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant
on Civil and Political Rights : ICCPR)
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2540
โดยมีคําแถลงตีความ (Interpretative Declaration) 2 ประเด็น ได้แก่ ข้อ 1 วรรค 1 เรื่องการกําหนดเจตจํานง
ของตนเอง โดยมิได้หมายรวมถึงการแบ่งแยกดินแดนหรือเอกภาพทางการเมือง และข้อ 20 วรรค 1 การโฆษณาชวนเชื่อ
เพื่อทําสงคราม
เนื้อหาของกติกาฉบับนี้มี 6 ส่วน 53 ข้อ 3 ส่วนแรก (ข้อ 1 - 27) เป็นสารบัญญัติว่าด้วยสิทธิต่าง ๆ
ส่วนที่ 4 (ข้อ 27 - 45) ว่าด้วยคณะกรรมการ และการเสนอรายงาน (ข้อ 40) การไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียนระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกติกาส่วนที่ 5 (ข้อ 46 - 47) ว่าด้วยการตีความ และส่วนที่ 6 (ข้อ 47 - 53)
ว่าด้วยการลงนามเข้าเป็นภาคี การมีผลใช้บังคับ การแก้ไข การเก็บรักษาต้นฉบับทั้ง 5 ภาษาเป็นวิธีสบัญญัติ
ส่วนที่เป็นสารบัญญัติ 27 ข้อ กําหนดสิทธิต่าง ๆ ทั้งในส่วนที่เป็นสิทธิของประชาชน ซึ่งว่าด้วย
การกําหนดสิทธิของตนเองของประชาชนในเรื่องการเมือง และสามารถดําเนินการอย่างเสรีในการจัดการทรัพยากร
และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของตน และการประกันสิทธิของรัฐภาคี ที่จะต้องส่งเสริมให้บังเกิดผล
ตามสิทธิดังกล่าว โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ สิทธิเหล่านี้รวมถึงสิทธิที่จะมีชีวิตและการยกเลิกโทษประหารชีวิต
การห้ามการทรมาน/ลงโทษทารุณโหดร้าย การมีทาส เสรีภาพในความปลอดภัยของร่างกาย การห้ามการจับกุม
โดยมิได้ทําผิดกฎหมาย การปฏิบัติต่อผู้ถูกจับกุมด้วยมนุษยธรรม เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่อาศัย ความเสมอภาค
ในด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมทางศาล สิทธิในสถานะบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว สิทธิเสรีภาพ
ทางความคิดและศาสนา การห้ามการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อการสงครามและการเกลียดชังเผ่าพันธุ์ สิทธิในการชุมนุม
อย่างสงบ การรวมตัวเป็นสมาคม การคุ้มครองครอบครัวและการสมรส สิทธิของเด็กในด้ านการคุ้มครอง การมีทะเบียน
เกิดและสัญชาติ การมีสิทธิมีส่วนในการบริหารบ้านเมืองและสิทธิของชนกลุ่มน้อย
(3) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination against Women : CEDAW)
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2528
โดยทํา คําแถลงตีความ (Interpretative Declaration) ว่า ข้อบทในอนุสั ญญา CEDAW ต้องสอดคล้ องกั บ
รัฐธรรมนูญไทย และตั้งข้อสงวน (Reservation) ไว้ 1 ข้อ ได้แก่ ข้อ 29 เกี่ยวกับการเสนอเรื่องให้ศาลยุติธรรม
ระหว่างประเทศพิจารณาในกรณีพิพาทระหว่างรัฐภาคี
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เนื้ อหาของอนุ สั ญญานี้ มี 6 ส่ ว น 30 ข้อ 4 ส่ ว นแรก (ข้อ 1 - 16) กล่ าวถึงคําจํากัดความ
ของคําว่าเลือกปฏิบัติต่อสตรี พันธกรณีของรัฐภาคีต้องดําเนินการเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าของสตรี ฯลฯ
ส่ ว นที่ 2 (ข้อ 7 - 9) กล่ าวถึง ความเท่าเที ยมกันระหว่างบุรุษและสตรีในด้านการเมืองและการดํารงชี วิ ต
เช่น สิทธิในการเลือกตั้ง ส่วนที่ 3 (ข้อ 10 - 14) กล่าวถึงสิทธิของสตรีที่จะต้องได้รับการดูแลทางเศรษฐกิจ
การป้องกันความรุนแรงต่อสตรีในสถานที่ทํางาน และการเข้าถึงบริการสุขภาพ ฯลฯ ส่วนที่ 4 (ข้อ 15 - 16) กล่าวถึง
ความเท่าเทียมกันของบุรุษและสตรีในด้านกฎหมาย ส่วนที่ 5 (ข้อ 17 - 22) กล่าวถึงการจัดตั้งคณะกรรมการ
การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ พันธกรณีของรัฐในการจัดทํารายงานของรัฐภาคี และการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการ ส่วนที่ 6 (ข้อ 23 - 30) กล่าวถึงการมิให้มีข้อบทของอนุสัญญาที่จะขัดต่อกฎหมาย
ภายในที่ดําเนินการมากกว่าที่กําหนดไว้ในอนุสัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศที่มีอยู่การนําพันธกรณี
ไปปฏิบัติในระดับประเทศ ฯลฯ
ส่วนที่เป็นสารบัญญัติ 16 ข้อ จึงกําหนดความหมายของ “การเลือกปฏิบัติต่อสตรี” ซึ่งจะต้อง
ถูกประณามและขจัดทุกประการโดยไม่ชักช้าและบรรจุหลักการความเสมอภาคของ 2 เพศ ไว้เป็นหลักประกัน
ในรัฐธรรมนูญ ตลอดจนกฎหมายและมาตรการอื่น ๆ ที่จะจัดการให้เกิดความก้าวหน้าอย่างเต็มที่ของสตรี
ทัง้ โดยการออกมาตรการพิเศษ เร่งรัด ปรับแบบแผนทางสังคม วัฒนธรรม และระบบครอบครัวเพื่อความเสมอภาค
การปราบปรามการค้าสตรีในทุกรูปแบบ ขจัดการเลือกปฏิบัติในด้านการเมือง การเป็นผู้แทนรัฐบาล การร่วมงาน
ในองค์การระหว่างประเทศ การได้มาและคงไว้ซึ่งสัญชาติของสตรีและบุตร ความเสมอภาคทางการศึกษา
การจ้างงาน ค่าตอบแทน การคุ้มครองสุขภาพ การตั้งครรภ์ และการคลอดบุตร สิทธิประโยชน์ด้านครอบครั ว
สิ น เชื่อ กีฬา นั น ทนาการ วัฒ นธรรม ขจัดการเลื อกปฏิบัติต่อสตรีในชนบท ทั้งด้านเศรษฐกิจ การพัฒ นา
สุขภาพประกันสัง คม การศึกษา ฝึกอบรม การรวมกลุ่ม พึ่งตนเอง ความเสมอภาคทางกฎหมาย ตลอดจน
สิทธิในการสมรสและความสัมพันธ์ทางครอบครัว
(4) อนุ สัญญาระหว่า งประเทศว่า ด้ว ยการขจัดการเลือ กปฏิบัติ ทางเชื้ อชาติใ นทุกรู ป แบบ
(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination : ICERD)
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยภาคยานุวัติ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2546 โดยทํา
คําแถลงตีความ (Interpretative Declaration) ไว้ว่าจะไม่รับพันธกรณีเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และกฎหมายไทยบัญญัติไว้ รวมทั้งมีข้อสงวน (Reservation) 1 ข้อ ได้แก่ ข้อ 22 ในเรื่องการเจรจาตกลงในเรื่อง
ข้อพิพาทที่ไม่สามารถตกลงกันได้และเสนอให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศพิจารณา
เนื้อหาของอนุสัญญามี 3 ส่วน 25 ข้อ ส่วนแรก (ข้อ 1 - 7) กล่าวถึงคําจํากัดความของคําว่า
การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ว่าหมายถึง การจําแนก กีดกัน การจํากัดหรือการเอื้ออํานวยพิเศษ เพราะเชื้อชาติ
สี ผิ ว เชื้ อ สาย ชาติ กํ า เนิ ด หรื อ เผ่ า พั น ธุ์ และการดํ า เนิ น มาตรการเพื่ อ ขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ท างเชื้ อ ชาติ
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(ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565)

ในทุกรูปแบบ ส่วนที่ 2 (ข้อ 8 - 16) กล่าวถึงการจัดตั้งคณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
พันธกรณีของรัฐในการจัดทํารายงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ส่วนที่ 3 (ข้อ 17 - 25) กล่าวถึง
กระบวนการเข้าเป็นภาคีและการแก้ไขบทบัญญัติเพิ่มเติมของอนุสัญญา
สารบัญญัติ 7 ข้อ ของอนุสัญญาฉบับนี้กําหนดความหมายของ “การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ”
การตีความและมาตรการพิเศษที่จัดขึ้นตามความจําเป็นด้วยเจตนาเพื่อประกันความก้าวหน้าของกลุ่ ม คน
บางกลุ่ ม ที่ต้องการความคุ้มครองและสิ ทธิ เสรีภาพขั้นพื้นฐาน การประณามการเลือกปฏิบัติ ทางเชื้อชาติ
และการประกันการไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลกลุ่มหรือสถาบัน หรือสนับสนุนการเลื อกปฏิบัติเหล่านี้ การดําเนิน
มาตรการที่จะแก้ไขกฎระเบียบที่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสนับสนุนการประสาน
เชื้อชาติเข้าด้วยกันการจัดให้มีมาตรการพิเศษชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม เพื่อให้
ได้รับสิทธิเสรีภาพอย่างเสมอภาค การประณามการแบ่งแยกทางเชื้อชาติ ผิว การโฆษณาชวนเชื่อในเรื่อ ง
ความเหนือกว่าของบางชนกลุ่ม การเกลียดชังระหว่างเชื้อชาติ การลงโทษตามกฎหมายต่อการกระทํา ตาม
การประณามเหล่านี้ และห้ามการดําเนินการส่งเสริมกระตุ้นการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การประกันสิทธิ
ของทุกคนให้เสมอภาคกันตามกฎหมายภายใต้ศาลและกระบวนการยุติธรรม การคุ้มครองของรัฐ การใช้สิทธิ
อย่างทั่วถึงและเสมอภาคในทางการเมือง กิจกรรมสาธารณะ และบริการสาธารณะสิทธิของพลเมืองในเรื่องต่าง ๆ
ทุกเรื่อง เช่น การมีถิ่นพํานัก การครองสัญชาติ การสมรสและเลือกคู่สมรส การรับมรดก สิทธิเสรีภาพทางความคิดเห็น
การนับถือศาสนา การชุมนุม สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั้งในด้านการทํางาน ที่อยู่อาศัย
การสาธารณสุข การศึกษา กิจกรรมทางวัฒนธรรมและบริการต่าง ๆ และการประกันสิทธิของรัฐที่จะให้ความคุ้มครอง
แก่ทุกคนในอาณาเขตจากการเลือกปฏิบัติเหล่านี้ รวมถึงสิทธิที่จะร้องขอค่าทดแทนจากศาลเพื่อชดใช้ความเสียหาย
อันเป็นผลจากการเลือกปฏิบัติเหล่านี้
(5) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child : CRC)
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) โดยการภาคยานุวัติ โดยมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2535 ปัจจุบันมีข้อสงวน (Reservation) 1 ข้อ ได้แก่ เรื่องสถานะของเด็กผู้ลี้ภัย
เนื้อหาของอนุสัญญาฉบับนี้มี 3 ส่วน 54 ข้อ ส่วนแรก (ข้อ 1 - 41) กล่าวถึงหลักการและเนื้อหา
เกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ที่เด็กพึงได้รับ ประกอบด้วย สิทธิและเสรีภาพของเด็กโดยทั่วไป การคุ้มครองร่างกาย ชีวิต
เสรีภาพ และสวั สดิภาพของเด็ก การให้สวัสดิการสังคมแก่เด็ก การคุ้มครองสิทธิทางแพ่ง การคุ้มครองเด็ก
ที่มีปัญหาความประพฤติหรือกระทําความผิดทางอาญา การคุ้มครองเด็กผู้ด้อยโอกาส ส่วนที่ 2 (ข้อ 42 - 45)
กล่าวถึงหลักเกณฑ์และแบบพิธีซึ่งประเทศที่ให้สัตยาบันแก่อนุสัญญาต้องปฏิบัติตาม ส่วนที่ 3 (ข้อ 46 - 54)
กล่าวถึงกลไกของอนุสัญญา ซึ่งกําหนดวิธีการติ ดตามดูแลการปฏิบัติตามอนุสัญญา และกําหนดเงื่ อนไขต่าง ๆ
ในการใช้บังคับ
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(ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565)

ส่ วนที่เป็ นสารบั ญญัติ 40 ข้อ ประกอบด้วยความหมายของ “เด็ก” การประกันสิ ทธิพื้นฐาน
ของรัฐภาคีต่อเด็กในเขตอํานาจของตนบนสิทธิพื้นฐาน 4 ประการ คือ สิทธิที่จะมีชีวิต สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง
สิ ท ธิ ที่ จะได้รั บการพั ฒนา และสิ ทธิที่ จะมีส่ วนร่ วม การไม่ เลื อกปฏิ บัติ การคํานึงถึ งประโยชน์สู งสุ ดของเด็ ก
การเคารพต่อความรับผิดชอบและสิทธิหน้าที่ของบิดามารดา ครอบครัว และสภาพสังคมของเด็ก การประกันสิทธิ
ที่จะมีชีวิต การมีชื่อ มีสัญชาติ เอกลักษณ์ การอยู่ร่วมกันระหว่ างเด็กกับบิดามารดาและครอบครัว และการรักษา
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน สิทธิเสรีภาพของเด็กในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก การแสวงหา/ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร ความคิด มโนธรรม ศาสนา การสมาคม ความเป็นส่วนตัว การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อ และการคุ้มครอง
จากข้อมูลข่าวสารที่เป็นอันตราย การช่วยเหลือบิดามารดาผู้ปกครองให้สามารถเลี้ยงดูเด็กได้ การคุ้มครอง
จากความรุนแรงทั้งปวง การดูแลทางเลือกสําหรับเด็ก การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม การร้องขอสถานะผู้ลี้ภัย การดูแล
เด็กพิการ การดูแลสุ ขภาพและการสาธารณสุ ขสํ าหรับเด็ กและมารดา การประกันสั งคม การได้รับมาตรฐาน
การดํารงชีวิตที่เพียงพอ การศึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพ การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม นันทนาการ
การคุ้มครองจากการถูกแสวงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ยาเสพติด เพศ การลักพา ขาย ค้าเด็ก การคุ้มครอง
จากการแสวงประโยชน์ทุกรูปแบบ การถูกทรมานหรือลงโทษที่โหดร้ ายไร้มนุษยธรรม การพิพาทด้วยอาวุธ
การฟื้น ฟูจิ ตใจและการกลั บ คืน สู่ สั งคม การคุ้มครองเด็ก ที่ต้ องประสบปั ญหาด้ านกฎหมายและต้ อ งเข้ า สู่
กระบวนการยุติธรรม และผลกระทบของอนุสัญญานี้ต่อกฎหมายเดิมที่มีอยู่
(6) อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรื อย่ายีศักดิ์ ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment : CAT)
ประเทศไทยได้ เ ข้ า เป็ น ภาคี อ นุ สั ญ ญา CAT ซึ่ ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ กั บ ประเทศไทย ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นมา โดยมีการจัดทําถ้อยแถลงตีความ (Interpretative Declaration) จํานวน 3 ข้อ
ได้แก่ ข้อบทที่ 1 เรื่องคํานิยาม ของคําว่า “การทรมาน” เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย
ที่ใช้บังคับในปัจจุบันไม่มีบทบัญญัติจํากัดความโดยเฉพาะ ประเทศไทยจึงตีความความหมายของคําดังกล่าว
ตามประมวลกฎหมายอาญาที่ใช้ บังคับในปัจจุบัน ข้อบทที่ 4 เรื่องการกําหนดให้การทรมานทั้งปวงเป็นความผิด
ที่ ลงโทษได้ ตามกฎหมายอาญาและนํ าหลั กการนี้ ไปใช้ กั บการพยายาม การสมรู้ ร่ วมคิ ด และการมี ส่ วนร่ วม
ในการทรมาน ประเทศไทยตีความในกรณีดังกล่าวตามประมวลกฎหมายอาญาที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ข้อบทที่ 5
เรื่องให้รัฐภาคีดําเนินมาตรการต่าง ๆ ที่อาจจําเป็นเพื่อให้ตนมีเขตอํานาจเหนือความผิดที่อ้างถึงตามข้อบทที่ 4
โดยประเทศไทยตีความว่า เขตอํานาจเหนือความผิดดังกล่ าวเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย
ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และตั้งข้อสงวน (Reservation) 1 ข้อ ได้แก่ ข้อบทที่ 30 วรรคหนึ่ง โดยประเทศไทย
ไม่รับผูกพันตามข้อบทดังกล่าว (ซึ่งระบุให้นําข้อพิพาทเกี่ยวกับการตีความหรือการนําอนุสัญญาฯ ไปใช้ ขึ้นสู่
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(ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565)

การวินิจฉัยชี้ขาดของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้หากคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ) ซึ่งการจัดทําข้อสงวน
ในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ยอมรับอํา นาจของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเป็นการล่วงหน้า เว้นเสียแต่ว่า
จะพิจารณาเห็นสมควรเป็นกรณี ๆ ไป
อนุ สั ญญาฯ มีวัตถุป ระสงค์ในการระงับและยับยั้งการทรมาน รวมทั้งป้องกันมิให้ องค์ก ร
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการใดที่เป็นการยุยง ยินยอม รู้เห็นเป็นใจ ข่มขู่หรือบังคับขู่เข็ญที่จะเป็นการทรมาน
โดยเจตนาที่ทําให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างสาหัส ไม่ว่าทางกายหรือทางจิตใจต่อบุคคลใด
บุ คคลหนึ่ ง เพื่อความมุ่งประสงค์เพื่อให้ ได้มาซึ่งข้อสนเทศหรือคําสารภาพจากบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม
รวมทั้งการบั ง คั บ ขู่ เ ข็ญ และการลงโทษบุค คลนั้นสํ าหรับ การกระทํา ซึ่ง บุ คคลนั้น หรื อ บุค คลที่ส ามกระทํ า
หรือถูกสงสัยว่าได้กระทํา
(7) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons
with Disabilities : CRPD)
ประเทศไทยได้ยื่นสัตยาบันสารลงนามอนุสัญญา CRPD เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 โดยมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2551 และได้ทําคําแถลงตีความ (Interpretative Declaration) ต่อข้อ 17
ของอนุสัญญาฯ
เนื้อหาของอนุสัญญาฉบับนี้มี 4 ส่วน 50 ข้อ ส่วนที่ 1 (ข้อ 1 - 3) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ คํานิยาม
และหลักการทั่วไป อาทิ การเคารพศักดิ์ในศรีที่มีมาแต่กําเนิด เสรีภาพในการตัดสินใจด้วยตนเอง ความเป็นอิสระ
ของบุคคล การไม่เลือกปฏิบัติ การมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพในสังคม การเคารพความแตกต่าง
ความเท่าเทียมของโอกาส และความสามารถในการเข้าถึง ฯลฯ ส่วนที่ 2 (ข้อ 4 - 8) กล่าวถึงพันธกรณีทั่วไป
ความเท่าเทียมกันและการไม่เลือกปฏิบัติ สตรีพิการ เด็กพิการ และการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับคนพิการในสังคม
ส่ วนที่ 3 (ข้อ 9 - 30) กล่าวถึงสิ ทธิของคนพิการ อาทิ การจ้างงาน สุ ขภาพ การศึกษา เสรีภาพในการแสดงออก
เสรีภาพในการย้ายถิ่นฐาน เสรีภาพจากการถูกทรมาน สิทธิในการสร้างครอบครัว ฯลฯ ส่วนที่ 4 (ข้อ 31 - 50)
กล่าวถึงการเก็บรวบรวมสถิติข้อมูล ความร่วมมือระหว่างประเทศ การตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานตาม
อนุสัญญา และอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจําอนุสัญญา ฯลฯ
สาระสําคัญของอนุสัญญาฯ คือ รัฐภาคีมีพันธกรณีที่จ ะต้องขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ
ในทุกรูปแบบ ทั้งในด้านกฎหมาย การปกครอง และการปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการกําหนดมาตรการที่เหมาะสม
เพื่อประกันการเข้าถึงและใช้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันของคนพิการ ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
การขนส่ง ข้อมูลข่าวสารและบริการสาธารณะ การยอมรั บความเท่าเทียมกันของคนพิการในทางกฎหมาย
สําหรับโอกาสในการรับการศึกษา การเข้าทํางาน การรักษาพยาบาล การประกันสิทธิและโอกาสที่จะมีส่วนร่วม
ทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกันกับบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ รัฐภาคีจะต้องกําหนดผู้ประสานงาน (focal points) และกลไก
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ประสานงานในรัฐบาล เพื่อเป็นกลไกหลักในการผลักดันและตรวจสอบการอนุวัติอนุสัญญาฯ โดยจะต้องเปิดโอกาส
ให้ภาคประชาสังคมสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างเต็มที่และรัฐภาคีมีพันธกรณีที่จะต้องเผยแพร่
อนุสัญญาฯ ให้ประชาชนทั่วไปทราบอย่างทั่วถึง โดยรวมถึงการเผยแพร่ในรูปแบบที่คนพิการในด้านต่าง ๆ
สามารถเข้าถึงได้ รัฐภาคีต้องเสนอรายงานต่อคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิของคนพิการภายใน 2 ปี นับวันที่
อนุสัญญาฯ มีผลใช้บังคับกับรัฐภาคีนั้น ๆ
นอกจากนี้ ยังมีสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยยังมิได้เป็นภาคี จํานวน 2 ฉบับ
ได้แก่ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ (International
Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance : ICPPED) อนุสัญญาว่าด้วย
การคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว (International Convention on the
Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families : ICRMW)

แผนภาพที่ 1 แสดงความเชื่อมโยงของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
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1.2.3 แนวนโยบายระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่สาคัญ
1.2.3.1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
เป้ าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นกรอบทิศทางการพัฒ นาของโลก ภายหลั ง
ปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ที่องค์การสหประชาชาติ กําหนดต่อเนื่องจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
(Millennium Development Goals) ซึ่งจะบรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลา 15 ปี ตั้งแต่กันยายน ปี 2558
ถึงสิงหาคม 2573 โดยประกอบด้วย 17 เป้าหมาย 169 เป้าหมายประสงค์ และ 230 ตัวชี้วัด
สํ าหรั บ SDGs ได้ให้ การยอมรับหลั กการว่าด้ว ยการเคารพสิ ทธิมนุษยชนบนพื้นฐาน
ของกฎบั ต รสหประชาชาติ ปฏิ ญ ญาสากลว่า ด้ ว ยสิ ท ธิม นุ ษ ยชน และสนธิ สั ญ ญาหลั ก ด้ า นสิ ท ธิม นุ ษยชน
โดยเน้นประเด็นสําคัญ ดังนี้
(1) มนุษย์ทุกคนจะต้องดํารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียมกัน ภายใต้สิ่งแวดล้อม
ที่มีคุณภาพ
(2) การเคารพในสิทธิมนุษยชน หลักนิติรัฐ ความยุติธรรม การได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน
การไม่เลือกปฏิบัติ การเคารพในเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม จะทําให้มนุษย์ได้ใช้ศักยภาพ
ของตนเองอย่างเต็มที่ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันความเจริญเติบโต
(3) เด็กทุกคนจะต้องเติบโตขึ้นมาอย่างเสรี โดยปราศจากความหวาดกลัวและการถูก
เอารัดเอาเปรียบ
(4) สตรี และเด็กหญิงจะต้อ งได้รั บโอกาสที่ เท่า เทีย ม รวมทั้งการเสริมสร้างอํ า นาจ
(Empowerment) โดยปราศจากอุปสรรคทางกฎหมาย สังคม และเศรษฐกิจ
(5) สังคมจะต้องมีความยุติธรรม ขันติธรรม (Tolerance) เปิดกว้าง และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม โดยเน้นมาตรการและการดําเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มบุคคลที่ด้อยโอกาสต่าง ๆ
ซึ่ ง รวมถึ ง เด็ ก เยาวชน ผู้ ติ ด เชื้ อ เอดส์ ผู้ สู ง อายุ ชนพื้ น เมื อ งดั้ ง เดิ ม ผู้ ลี้ ภั ย ผู้ ย้ า ยถิ่ น ฐานภายในประเทศ
และแรงงานย้ายถิ่นฐานตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
(6) รัฐจะต้องมีความรับผิดชอบในการเคารพ (Respect) คุ้มครอง (Protect) และดําเนินการ
ให้สิทธิมนุษยชน ตลอดจนเสรีภาพขั้นพื้นฐานนั้น ๆ เกิดขึ้นจริง (Fullfill) โดยไม่คํานึงความแตกต่างทางด้าน
เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ชาติกําเนิด ความพิการของร่างกาย หรือสถานะ
ทางสังคมอื่น ๆ
ซึ่ ง หลั ก การดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางและเป้ า หมายการดํ า เ นิ น งานของ
แผนสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ โดยแผนสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเป็ นแนวทางหรือเครื่องมือสําคัญที่จะช่วย
ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งนํ า ไปใช้ ป ฏิ บั ติ ใ นการส่ ง เสริ ม ปกป้ อ ง คุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนให้ แ ก่ ป ระชาชน
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เพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิอันจะพึงได้รับในแต่ละเรื่องอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้เกิดแก่ประชาชนเพิ่มความเข้มแข็งตามหลักนิติรัฐ และสร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้กับสังคมไทย
ตารางที่ 1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ทั้ง 17 ด้าน
เป้าหมาย

ความก้าวหน้า

ความท้าทาย

1.ขจัดความยากจนในทุก • ประสบความสําเร็จในการลดความยากจน • เร่ ง ลดหนี้ สิ น ของครั ว เรื อ นโดยเร่ งส่ งเสริ ม
รูปแบบและในทุกที่
อย่างรุนแรง
การออม
• เป็ น เป้ า หมายเดี ย วในเป้ า หมาย 17 ด้ า น • เน้นการเพิ่มสวัสดิการสังคมและระบบป้องกั น
ซึ่งประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายแล้ว

ภั ย ทางสั งคมแก่ ก ลุ่ ม เปราะบาง เช่ น แรงงาน

• ปัจจุบันมีประชากรต่ํากว่าร้อยละ 0.6 ที่อาศัย ไร้ทักษะ เกษตรกรรายย่อย ครัวเรือนที่มีผู้หญิง
เป็นผู้นํา คนจน คนพิการ และผู้สูงอายุ
อยู่ใต้เส้นความยากจน
• พัฒนาแผนเชิงรุก เพื่อรับมือกับการเปลีย่ นแปลง
ทางสังคมต่าง ๆ เช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
2.ขจัดความหิวโหย สร้าง • มี ค วามได้ เ ปรี ย บในด้ า นการเป็ น ประเทศ • สร้างจิตสํานึกให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ
ความมั่ น คงทางอาหาร เกษตรกรรมและการมี ชื่อ เสีย งในฐานะครัว ในการสร้างสมดุลระหว่างกําไรและการรักษา
และส่งเสริมการเกษตร ของโลก
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
• ยังมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของ • เปลี่ยนรูปแบบเกษตรกรรมจากพื้นที่ขนาดใหญ่
ภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน และแรงงานวัยทํางาน ปลูกชนิดเดียว และใช้สารเคมีจํานวนมากเป็นการ
ที่ลดลงจากสังคมผู้สูงอายุ

ทํ า เกษตรผสมผสานที่ อ นุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
• พัฒนาเกษตรกรให้มีภูมิคุ้มกันจากความเสี่ยง
จากอาชีพในด้านต่าง ๆ

3.การมีสุขภาพและ

• มี ระบบประกั นสุ ขภาพที่ ครอบคลุ มช่ วยลด • รักษาเสถียรภาพทางการคลังของงบประมาณ

ความเป็นอยู่ที่ดี

รายจ่ายจากการรักษาพยาบาลของผู้มีรายได้น้อย ด้านสาธารณสุขเพื่อให้พร้อมรับการเข้าสู่สังคม
• ยังคงมีความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงบริการ ผู้สูงอายุ
ระหว่างประชาชนจากระบบประกันที่แตกต่าง • ส่ งเสริ มให้ ประชาชนรู้จั ก หน้ าที่ ใ นการดูแล
กัน และความเหลื่อมล้ําในระดับพื้นที่

ตนเองเพื่อลดภาระของรัฐ
• ลดความไม่เสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร
ระหว่างประชาชนในเขตเมืองและชนบท
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เป้าหมาย

ความก้าวหน้า

ความท้าทาย

4. การศึกษาที่เท่าเทียม • มีความสําเร็จในการสร้างความครอบคลุม • ส่งเสริมระบบการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นจุด
ในการเข้ า ถึ ง การศึ ก ษาในเชิ ง ปริ ม าณ เช่ น ศูนย์กลางและการฝึกการคิด วิเคราะห์แทนการ
การขยายการศึกษาภาคบังคับ
เรียนแบบท่องจํา
• งบประมาณที่จัดสรรให้กับการศึกษายังคงมี • สร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพไม่มากนัก ระหว่างเด็กในเขตเมืองและเขตชนบท
และไม่เกิดประโยชน์กับผู้เรียนเท่าที่ควร

• ส่ งเสริ ม การปฏิ รู ป การศึ ก ษาที่ โ ปร่ งใสและ
เป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง

5.ความเท่าเทียมทางเพศ

• มีการพัฒนามากขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศอื่น • เร่งแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
• ส่งเสริมแนวทางการป้องกันแรงงานเด็กและ
• ไม่มีอุปสรรคบางประการ เช่น ศาสนา หรือ สตรีที่อ่อนไหว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ที่อยู่ในบริบทเดียวกัน

ค่านิยม ในการพัฒนาดังเช่นในบางประเทศ

กับเศรษฐกิจนอกระบบ
• ลดสื่อที่นําเสนอภาพรุนแรงและค่านิยม ในการ
ปฏิบัติที่ผิดต่อเด็กและสตรี

6.การจัดการน้าํ และ

• มีแหล่งทรัพยากรน้ําทางธรรมชาติที่หลากหลาย • จัดการและบริหารน้ําอย่า งเป็ นระบบทั้ ง ใน

สุขาภิบาล

• ยังขาดการจัดการน้ําที่ประสิทธิภาพที่ควบคุม เชิงปริมาณและคุณภาพ
• สร้างจิตสํานึกและความเข้มแข็ งของชุ ม ชน
ปริมาณน้ําให้พอเหมาะในแต่ละช่วงเวลา
และปั จ เจกบุ ค คลในการจั ด การแหล่งน้ํ าและ
บําบัดน้ําเสีย

7.พลังงานสะอาดที่ทุกคน • ประชากรเกื อ บทั้ ง หมดสามารถเข้ า ถึ ง • ส่งเสริมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาแหล่ง
เข้าถึงได้
พลังงานได้
พลังงานสะอาด
• มี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาแหล่ ง พลั ง งาน • ลดความเสี่ ย งด้ า นพลั งงาน อั น อาจเกิ ด ขึ้ น
คาร์บอนต่ํา
จากความต้องการพลังงานในภาคอุตสาหกรรม
ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
• แก้ไขปัญหาผลกระทบต่าง ๆ จากการผลิต
พลังงานที่เกิดขึ้นกับชนชั้นรากหญ้าอย่างจริงจัง
8.การจ้างงานที่มีคุณค่า • มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว • เน้นการเติบโตที่ครอบคลุมและเอื้อประโยชน์
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในช่วงก่อนปี 2543 แต่เริ่มมีการชะงักงันของ กับทุกกลุ่ม
การเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา • ส่งเสริมภาคธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง และ
อันเป็นผลจากความไม่มั่นคงทางการเมือง และ พัฒนาแรงงานให้มีทักษะ
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(ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565)

เป้าหมาย

ความก้าวหน้า

ความท้าทาย

โครงสร้ างทางเศรษฐกิ จที่ ติ ดกั บดั กประเทศ • ส่ งเสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและย่ อ มและ
รายได้ปานกลาง
เศรษฐกิจนอกระบบ
• ขจัดแรงงานทาสและแรงงานจากการค้ามนุษย์
• ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวที่ส่งเสริมวัฒนธรรม
ท้ อ งถิ่ น และกระบวนการผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
9.อุตสาหกรรม

• มีโครงการพัฒนาระบบการคมนาคมมวลชน • เพิ่ ม เครื อ ข่ า ยการขนส่ งมวลชนที่ เ ชื่ อ มโยง

นวัตกรรม โครงสร้าง
พืน้ ฐาน

อย่างกว้างขวาง

เขตเมืองและเขตชนบท

• มี ค วามเหลื่ อ มล้ํ า ของการเข้ า ถึ ง ระบบ • เปลี่ยนผ่านการผลิตไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มสูง
สาธารณูปโภคระหว่างเขตชนบทและเขตเมือง • ส่งเสริมการวิจัยที่พัฒนานวัตกรรม
• สร้ า งโครงการฝึ ก ทั ก ษะต่ า ง ๆ และพั ฒ นา
หลักสูตรของสถาบันศึกษาให้ตอบรับกับความ
ต้องการแรงงานทักษะในอุตสาหกรรมใหม่

10.ลดความเหลื่อมล้ํา

• สามารถลดจํานวนคนจนลงได้ แต่ช่องว่าง • ปฏิรูปกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อการกระจาย
ของการพัฒนายังคงมีอยู่และอาจกว้างขึ้น

รายได้ เช่น กฎหมายภาษีที่ดิน

• มีประเด็นท้าทายในการเปลี่ยนกฎหมายที่ • ส่งเสริมมาตรการเพิ่มรายได้ของกลุ่มรายได้
เอื้อต่อการสืบทอดความมั่งคั่งของกลุ่มนายทุน ระดับล่างให้เพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วกว่าระดับ
และผู้มีรายได้สูง

รายได้เฉลี่ยของประเทศ
• พั ฒ นามาตรการการกระจายทรั พ ยากร
สาธารณะที่เป็นธรรมและเสมอภาค
• นํามาตรการทางการคลัง รายได้ และการจ้าง
งานที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยมาใช้
อย่างจริงจัง

11.เมืองและถิ่นฐานมนุษย์ • มีการขยายตัวของเขตเมืองอย่างรวดเร็ว
• ระบุหาแนวทางการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
อย่างยั่งยืน
• ยังคงมีปัญหาทางด้านการคมนาคมระหว่าง ทีพ่ ร้อมรองรับการขยายตัวของตัวเมืองอย่างรวดเร็ว
ที่พักอาศัยและที่ทํางานโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน และส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรอย่างเสมอภาค
ในเขตเมือง
เขตเมือง
• พัฒนาแหล่งเสื่อมโทรมให้ผู้ อยู่อาศัย เข้ า ถึ ง
ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
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(ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565)

เป้าหมาย

ความก้าวหน้า

ความท้าทาย
• ดําเนินนโยบายการพัฒนาเมืองที่เป็นองค์รวม
และบูรณาการแผนและนโยบายของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยในการพัฒนา
• ส่งเสริมการสร้างอาคารและที่พักอาศัยโดยใช้
วัสดุในพื้นที่

12.แผนการบริโภคและ • การจัดการขยะจากการบริโภคยังคงเป็นไป • เร่งสร้างจิตสํานึกของสาธารณชนและชุมชน
การผลิตที่ยั่งยืน
อย่างไม่มีประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาแนวทางบรรเทาปัญหาเชิงลบจาก
• ประชาชนยังคงมีความตระหนักรู้ไม่มากนัก การผลิตและบริโภคที่ไม่คํานึงถึงผลกระทบต่อ
ในเรื่ อ งผลกระทบเชิ ง ลบจากการผลิ ต และ สิ่งแวดล้อม
• สร้ า งแรงจู ง ใจแก่ ป ระชาชนและธุ ร กิ จ ที่ มี

บริโภคที่ไม่ยั่งยืน

จริยธรรมในการดํารงชีพและการประกอบการ
• เพิ่ ม ความพยายามในการอนุ รั ก ษ์ พื้ น ที่
ที่ สุ่ ม เสี่ ย งจากการที่ ท รั พ ยากรถู ก ทํ า ลาย
เนื่องจากปริมาณนักท่องเที่ยวที่ เกินกว่าสมดุล
ทางธรรมชาติ
• สาธารณชนยั ง คงมี ค วามตระหนั ก ถึ ง • เปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการผลิ ต พลั งงานจาก
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ความสําคัญและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง การใช้ถ่านหินไปสู่การผลิตพลังงานสะอาด
• บูรณาการมาตรการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศค่อนข้างน้อย
ต่าง ๆ เข้ากับนโยบายที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ
• แนวทางการจั ด การและรั บ มื อ กั บ ปั ญ หา
• พัฒนาคุณภาพการศึกษา และสร้างจิตสํานึก
ยั ง คงเป็ น แนวทางในเชิ ง ตั้ ง รั บ มากกว่ า การ
ให้กับสาธารณชน และเน้นการปลูกฝังจิตสํานึก
ป้องกัน
ตั้งแต่ในวัยเด็ก
• พัฒนากลไกความช่วยเหลือทางการเงินการ
คลังแก่ประชาชนและธุรกิจที่มีส่วนช่วยในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
14.การใช้ประโยชน์จาก • ทรัพยากรทางทะเลถูกทําลายไปค่อนข้างมาก • ป้ อ งกั น และลดมลภาวะทางทะเลต่ า ง ๆ
มหาสมุทรและทรัพยากร จากการเร่ ง พั ฒ นาอุ ต สาหกรรม การขนส่ ง อั น เนื่ อ งมาจากการอุ ต สาหกรรม การขนส่ ง
และการท่องเที่ยว
ทางทะเล
และการท่องเที่ยว
• พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
• พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในด้าน
การวิจัยและการอนุรักษ์ทางทะเล
13.การรับมือการ
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(ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565)

เป้าหมาย

ความก้าวหน้า

ความท้าทาย
• ควบคุมการประมงให้พอเหมาะและปราบปราม
การทําประมงที่ผิดกฎหมายและเป็นอันตราย
ต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล

15.การใช้ประโยชน์จาก • ผืนป่าถูกทําลายไปมากในอดีต จากปัญหา • หยุดการบุกรุกและตัดไม้ทําลายป่าและเพิ่ม
ระบบนิเวศทางบก
การขาดที่ดินทํากิน และกฎหมายที่ศักดิสิทธิ์ มาตรการในการฟื้นฟูผืนป่าที่ถูกทําลาย
• คุ ณ ภาพของพื้ น ดินถู กทํ าลายไปมากจาก • สนั บ สนุ น การจั ด การป่ า ไม้ ที่ ยั่ ง ยื น ที่ ส ร้ า ง
การชะล้างหน้าดินและปัญหาน้ําท่วม

ความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์จากป่าไม้
ในแต่ละช่วงเวลา
• พัฒนามาตรการปกป้องความหลากหลายของ
ระบบนิเวศน์
• ปฏิรูปกฎหมายป่าไม้และที่ดินที่ อยู่อาศัยให้
เหมาะสม

16.สังคมสงบสุข ยุติธรรม • เกิดความแตกแยกทางความคิดของบุคคล • มองหาแนวทางการแก้ไขอย่างยั่งยืนและเป็น
ไม่แบ่งแยก
ในสังคมทั้งด้านการเมือง ศาสนา และวัฒนธรรม ประชาธิปไตยในการแก้ไขปัญ หาทางการเมือง
• กฎหมายหลายข้อถูกตั้งคําถามจากนานาชาติ และสังคม
ในประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน

• เพิ่มความโปร่งใส ประสิทธิภาพ และการตรวจสอบ
ได้ขององค์กรต่าง ๆ
• ปกป้องสิทธิมนุษยชนและรับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน
ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสรีภาพ ในการ
แสดงออกและการพูด
• กํ าจั ดกระบวนการค้ ามนุ ษย์ ซึ่ งมั กแฝงอยู่ ใน
ธุรกิจผิดกฎหมายต่าง ๆ

17.ความร่วมมือเพื่อการ • ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มี บทบาท • เพิ่มความต่อเนื่องของความร่วมมือในโครงการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
สําคัญในการพัฒนาไปสู่เป้าหมายการพัฒ นา ต่าง ๆ ทีเ่ คยจัดทํามาในอดีต
• เพิ่มการนําเข้าจากกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา

อย่างยั่งยืน

• มีความร่วมมือกับนานาประเทศในหลากหลาย และพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่เน้นประโยชน์ร่วม
มิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างกลุ่มประเทศ ของประเทศภาคี
กําลังพัฒนา
• ส่งเสริ มความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน
เอกชนและเอกชน และภาคประชาสังคมต่าง ๆ
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1.2.3.2 กระบวนการ Universal Periodic Review (UPR)
กระบวนการ UPR เป็ น กลไกภายใต้ ค ณะมนตรี สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง สหประชาชาติ
(Human Rights Council : HRC) การทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภาพรวมรายประเทศ โดยใช้บังคับ
กับประเทศสมาชิกสหประชาชาติทุกประเทศ (193 ประเทศ) ทั้งนี้ ทุกประเทศจะต้องจัดทําและนํา เสนอ
รายงานต่อที่ประชุมคณะทํางาน UPR เป็นประจําทุก 4 ปีครึ่ง วิธีการทบทวนรายงาน UPR นั้น เป็นกลไกที่รัฐ
ทบทวนกันเองในลั กษณะเพื่อนช่วยเตื อนเพื่ อน (Peer Review) โดยจะครอบคลุ มประเด็นเรื่องสิ ทธิมนุ ษยชน
ของประเทศนั้น ๆ ทุกด้าน ทั้งนี้ ในช่วงการทบทวนแต่ละประเทศจะต้องรับฟังข้อเสนอแนะจากประเทศอื่น ๆ
และพิจารณาตอบรับข้อเสนอแนะ รวมถึงอาจประกาศคํามั่นโดยสมัครใจ จากนั้นจึงนํามาปฏิบัติและรายงาน
ความคืบหน้าของการดําเนินการให้แก่คณะทํางาน UPR ในแต่ละรอบรายงาน
ประเทศไทยให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการ UPR เนื่องจากเป็นกลไกที่ทุกประเทศ
สมาชิกของสหประชาชาติเข้าร่วมอย่างเท่า เทียม และร่วมกันให้ข้อคิดเห็นเพื่อปรั บปรุงการดําเนินการด้าน
สิทธิมนุษยชนภายในประเทศนั้น ๆ อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงเป็นโอกาสเสนอความร่วมมือทางวิชาการที่เสริมสร้าง
ขีดความสามารถระหว่างกัน ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับท่าทีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
1.2.3.3 ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปั จเจกบุคคล กลุ่มบุคคลและองค์ กร
ของสั ง คมในการส่งเสริ มและคุ้ มครองสิ ทธิ มนุ ษยชนและเสรี ภาพขั้นพื้นฐานซึ่ งเป็ นที่ ยอมรั บอย่างสากล
(Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to
Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms)
หรือปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (The Declaration on Human Rights Defenders)
ทีป่ ระชุมใหญ่แห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2541 ได้มีมติรับรอง The Declaration
on Human Rights Defenders ซึ่งได้ให้คําจํากัดความถึงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนว่า “ทุกคนมีสิทธิทั้งโดยปัจเจก
และจากการสมาคมกับบุคคลอื่น ในการส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
และเสรี ภ าพขั้ น พื้ น ฐาน ทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ” ซึ่ ง สํ า นั ก งานข้ า หลวงใหญ่ เ พื่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
แห่งสหประชาชาติ ได้อธิบายภารกิจของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
(1) เป็นตัวแทนแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่กลุ่มหรือบุคคล รวมทั้งส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รวมถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(2) รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(3) ทําให้แน่ใจว่าผู้ละเมิดสิทธิได้รับโทษตามกระบวนการทางกฎหมาย
(4) ให้การสนับสนุนผู้เสียหายที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
(5) สนับสนุนการพัฒนานโยบายของรัฐบาลด้านสิทธิมนุษยชน
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(6) สนับสนุนการปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
(7) สนับสนุนการอบรมและการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน
ทุกคนสามารถเป็ นนักปกป้องสิ ทธิม นุษยชนได้ แต่ต้องคํานึงถึงหลั กการที่ร ะบุ ไ ว้ ใ น
The Declaration on Human Rights Defenders ว่า นักปกป้องสิทธิมนุษยชนมีหน้าที่ และความรับผิดชอบ
เช่นเดียวกับการมีสิทธิต่าง ๆ ทั้งนี้ นักปกป้องสิทธิมนุษยโชนต้องยอมรับหลักสิทธิมนุษยชนสากล จะเลือกปฏิบัติ
หรือปกป้องสิทธิใดสิทธิหนึ่งเป็นพิเศษ และต่อต้านหรือไม่ยอมรับสิทธิด้านอื่นไม่ได้
1.2.3.4 หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations
Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGP)
หลักการ UNGP เป็นเอกสารระหว่างประเทศฉบับแรกที่กําหนดความสัมพันธ์ระหว่าง
หน้าที่ของรัฐ และความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการดําเนินธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชน และหลักการ
UNGP ไม่ถือเป็นตราสารระหว่างประเทศที่ก่อให้เกิดพันธกรณีให้รั ฐต้องปฏิบัติตาม ไม่มีสภาพบังคับแต่ในเชิง
เนื้อหาหลักการ UNGP สอดคล้องกับสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน และกฎบัตรสหประชาชาติต่าง ๆ อีกทั้ง
ยังมีข้อกําหนดให้ประเทศต่าง ๆ จัดตั้ง องค์กรระดับระหว่างประเทศที่กํากับดูแลการปฏิบัติตาม (National
Contact Point : NCP) ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้ประกาศแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2565) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 โดยมีมาตรการและกลไก
ติ ด ตามการปฏิ บั ติ ตามแผนพร้ อมรายงานต่ อคณะรั ฐมนตรี และกลไกระหว่ างประเทศเป็ นระยะ ๆ ดั งนั้ น
การรับหลักการ UNGP ไปปฏิบัติ ไม่ว่าจะโดยรัฐหรือเอกชนจึงขึ้นอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจ
หลักการ UNGP ประกอบด้วยสาระสาคัญจานวน 31 ข้อ ซึ่งประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน
3 เสาหลัก ดังนี้
เสาหลักที่ 1 การคุ้มครอง (Protect) กําหนดหน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิไม่ว่าจะโดยรัฐ หรือบุคคล/องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ ซึ่งรวมถึงภาคธุรกิจเอกชน โดยแม้รัฐจะไม่ต้องรับผิด
ในการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเอกชน แต่รัฐมีหน้าที่ต้องดําเนินการเพื่อให้มีการป้องกัน ลงโทษ และเยียวยา
ในกรณีที่เกิดการละเมิดโดยนโยบาย หรือ มาตรการ เช่น การอํานวยความยุติธรรม อีกทั้งรัฐมีหน้าที่ในการสื่อ
ให้ทราบถึงความคาดหวังต่อภาคเอกชนที่ดําเนินการ หรือจดทะเบียนภายในดินแดนของตนให้เคารพสิทธิมนุษยชน
รวมถึงสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ หมายรวมถึงการดําเนินธุรกิจในต่างประเทศ
ของเอกชนจากรัฐนั้น ๆ โดยเฉพาะในกรณีที่การดําเนินธุรกิจดังกล่าวมีรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือร่วมให้การสนับสนุน
ด้วยความเชื่อมโยงระหว่างรัฐ - ธุรกิจ ซึ่งหลักการ UNGP ข้อ 4 - 6 ยังกล่าวถึงหน้าที่ของรัฐในการประกันสิทธิ
ในกรณีการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ กรณีรัฐทําสัญญาจ้างเอกชน และกรณีรัฐทําธุรกรรมเชิงพาณิชย์กับเอกชน
(เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง) อาทิ การกําหนดข้อบังคับเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนไว้ในสัญญาระหว่างรัฐ - เอกชน
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เสาหลั ก ที่ 2 การเคารพ (Respect) กํ า หนดให้ บ ริ ษั ท เอกชนมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ในการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่มีไว้เพื่อปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ของคนในประเทศ นอกจากนี้ บริษัทเอกชนยังควรมีความรับผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งสามารถ
กระทําได้ โดยการไม่ละเมิด หรือ หลีกเลี่ยงการละเมิด และการจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยควรตรวจสอบ
ประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อป้องกันมิให้เกิดการละเมิด อี กทั้งดําเนินการเพื่อทําให้ผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชนนั้นได้รับการบรรเทาหรือแก้ไข กล่าวคือ ควรจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชน
รอบด้าน (Human Rights Due Diligence) ที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ ความเสี่ยง และผลกระทบจาก
การดําเนินการ
เสาหลักที่ 3 การเยียวยา (Remedy) กล่าวคือ ผู้เสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน
โดยภาคธุรกิจควรเข้าถึงการเยียวยาได้ โดยรัฐมีหน้าที่ในการสืบสวน สอบสวน ลงโทษ และแก้ไขสถานการณ์
ผ่านกระบวนการยุติธรรม หรือช่องทางอื่นของรัฐ หรือช่องทางที่ไม่เป็นทางการที่รัฐจัดให้ รวมถึงผ่านกลไก
รับข้อร้องเรียน โดยบริษัทเอกชนมีความรับผิดชอบในระดับบริษัทในการจัดให้มีกระบวนการปรึกษาหารือ
ให้ข้อมูล แจ้งเตือนถึงผลกระทบที่อาจมีต่อบุคคล หรือชุมชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมีแนวทางแก้ไขหรือบรรเทา
ความทุกข์ที่เกิดจากการกระทําของบริษัท
ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา ประเด็นละเมิดสิทธิมนุษยชนในบริบทของการดําเนินธุรกิจ อาทิ
การประกอบธุร กิจ ที่มีการบังคับ ใช้แรงงานเด็ก การประกอบการอุตสาหกรรมที่มีการปล่ อยมลพิษทําลาย
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ดังนั้น การปฏิบัติตามหลักการ UNGP จึงถือเป็นการส่งเสริมให้ ภาคธุรกิจได้มีส่วนร่ว ม
ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน นอกจากนั้น พัฒนาการของการหารือและการตีความประเด็น
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในเวทีระหว่างประเทศและประเทศต่าง ๆ ในบริบทที่ต่างกัน ส่งผลให้มีการนําเสนอ
แนวคิดอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกันด้วย เช่น ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (Corporate Social Responsibility :
CSR) การดํ าเนิ นธุ รกิ จแบบยั่ งยื น (Sustainable Business) การดํ าเนิ นธุ รกิ จเพื่ อสั งคม (Social Enterprise)
การดําเนินธุรกิจอย่ างยั่งยื นโดยคํานึ งถึงสิ่ งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment Socail and
Governance : ESG) รวมถึงการมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals - SDGs)
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการตามหลั กการ UNGP เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม องค์การ
สหประชาชาติจึงสนับสนุนให้ประเทศสมาชิก จัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษย ชน
(National Action Plan on Business and Human Rights : NAP) โดยใช้ ห ลั ก การ UNGP เป็ น ต้ น แบบ
กําหนดกรอบยุทธศาสตร์และพัฒนากลไกไปสู่การปฏิบัติ ในแต่ละประเทศ โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับ
สถานการณ์จริงของประเทศ
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1.3 แนวทางการจัดทาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
1.3.1 ปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบัติการ (Vienna Declaration and Programme of Action :
VDPA)
สืบเนื่องจากการประชุม World Conference on Human Rights ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
เมื่อปี ค.ศ. 1993 ซึ่งเป็นการประชุมด้านสิทธิมนุษยชนครั้งแรกหลังสงครามเย็นสิ้นสุดลง เพื่อย้ําถึงความมุ่งมั่ น
อย่ างจริ งจั งของรั ฐในการปฏิบั ติ ตามพั นธกรณี และคุ้ มครองสิ ทธิ มนุ ษยชนและเสรี ภาพขั้ นพื้ นฐานของทุ กคน
โดยที่ประชุมได้รับรองปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบัติการ (Vienna Declaration and Programme of Action :
VDPA) เพื่อขับ เคลื่ อนให้ เกิด การคุ้มครองและส่ งเสริมสิ ทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูป ธรรม ทั้งนี้ในส่วนที่สอง
ย่อหน้าที่ 71 ของปฏิญญา VDPA ได้เสนอแนะให้แต่ละประเทศพิจารณาการยกร่างแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชน
เพื่อกําหนดวิธีการ ที่ให้รัฐจะปรับปรุงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
1.3.2 คู่มือแผนปฏิบัติ การด้ า นสิทธิ มนุ ษ ยชน (Handbook on National Human Rights Plans
of Action)
สํานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ได้จัดทําคู่มือแผนปฏิบัติ
การด้านสิทธิมนุษยชน (Handbook on National Human Rights Plans of Action) ขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2545
เพื่อให้แต่ละประเทศได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนที่เหมาะสมกับบริบท
แต่ละประเทศ และเพื่อให้รัฐสามารถพัฒนางานสิทธิมนุษยชนได้อย่างมี ประสิทธิผล รวมทั้งการแบ่งสรรทรัพยากร
ทั้งนี้ แผนฯ ที่เข้าใจง่ายและมี ป ระสิ ทธิภ าพจะสามารถช่ว ยให้ รัฐ ปฏิบั ติตามพันธกรณี ภ ายใต้ส นธิ สั ญ ญา
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่รัฐเป็นภาคีอยู่ได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน ได้แก่
•

ระดับการให้การสนับสนุนของฝ่ายการเมือง

•

การวางแผนที่มีความโปร่งใส คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสําคัญ

•

การศึกษาที่ครอบคลุมประเด็นพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมตน

•

การจัดลําดับความสําคัญของประเด็นเพื่อให้เกิดการปฏิบัติได้จริง

•

การกําหนดเป้าหมายความสําเร็จที่ชัดเจนและมีกลไกการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล

•

การทุ่มเททรัพยากรอย่างจริงจังเพื่อให้เพียงพอต่อการดําเนินการตามแผน
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แผนภาพที่ 2 แสดงกระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการตามคู่มือแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน
กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน

ระยะเตรียมการ

• ปรึกษากับรัฐบาล
• ปรึกษากับองค์กรพัฒนาเอกชน
และกลุ่ มต่ าง ๆ เกี่ ยวข้ องกั บ
ประเด็ นหรื อ กลุ่ ม เป้ า หมาย
ตามแผนที่มีความสนใจ
• แต่งตั้งหน่วยประสานงานกลาง
• จัดทําร่างหลักการต่าง ๆ
• รัฐบาลรับรอง
• ประกาศสู่สาธารณะ
• จัดการประชุมกับกลุ่ม ต่า ง ๆ
ที่มีความสนใจ
• แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน

ระยะจัดทา

• จั ดประชุ มคณะกรรมการประสานงาน
อย่างสม่ําเสมอ
• จัดทําแนวคิดหลักของแผนฯ
• จัดตั้งฝ่ายเลขานุการ
• จัดตั้งคณะทํางานด้านต่าง ๆ
• ปรึ ก ษากั บ องค์ ก รพั ฒ นาเอกชนและ
กลุ่มต่าง ๆ ที่มีความสนใจ
• จั ดประชุ ม และรั บฟั งความคิดเห็ น ของ
ประชาชน
• เตรียมการศึกษา
• จัดลําดับความสําคัญ/ประเด็นที่ควรให้
ความสํ า คั ญ พิ เ ศษ/ความต้ อ งการของ
กลุ่มเสี่ยง
• จัดทําความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบั ติการ
แห่งชาติด้านอื่น ๆ
• ยกร่างแผน
• พิจารณากรอบระยะเวลาการดําเนินงาน
• พิจารณาสถานะทางกฎหมาย (การบังคับใช้)

ระยะเวลานาแผน
สู่การปฏิบัติ

• เริ่มปฏิบัติตามแผน
• การประชุมของคณะกรรมการ
• ทํางานร่วมกับผู้ร่วมดําเนินการ
ตามแผน
• การปฏิบัติการโดยหน่วยงาน
ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามแผนฯ และ
หุ้นส่วนต่าง ๆ
• การให้ คํ า ปรึ ก ษาและการ
จัดทําเครือข่าย
• สื่อและกลยุทธ์การเผยแพร่
• การศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน
• สถานะทางกฎหมาย/รั บรอง
โดยรัฐสภา

ระยะตรวจสอบ

• จั ด ทํ า รู ป แบบของการจั ด ทํ า
รายงานตามที่ได้ ตกลงไว้
• ประเมินทุกครึ่งปีโดย
คณะกรรมการประสานงาน
• ตรวจสอบโดยภาคประชาสังคม
• การให้ คํ า ปรึ ก ษาและ ทํ า งาน
ร่วมกับเครือข่าย
• การรายงานผลของหน่ว ยงาน
ที่ปฏิบัติตามแผนฯ
• รายงานต่อรัฐสภาและสาธารณะ

ระยะทบทวน

• พิจารณารายงานประจําปี
• แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน
• รายงานต่ อ รั ฐ สภาและ
สาธารณชน
• ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ที่จะ
มารั บ ช่ ว งแผนปฏิ บั ติ ก าร
ต่อไป

การจัดลาดับความสาคัญของประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
แผนปฏิบั ติการด้านสิ ทธิมนุษยชนครอบคลุ ม กิจ กรรมที่ห ลากหลาย และมีขอบเขตกว้ า ง
การขจัดอุปสรรคปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนอาจจะไม่สามารถเป็นไปได้โดยทันที อีกทั้งยังมีข้อจํากัด ด้านทรัพยากร
และบุคลากรจึงมีความจําเป็นต้องจัดลําดับความสําคัญของประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อทําให้การแก้ไข
ปัญหาบรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะที่กระทบต่อสิ ทธิความปลอดภัย
ด้ า นร่ า งกายสิ ท ธิ ใ นการมี ชี วิ ต สิ ท ธิ ที่ จ ะปลอดจากการถู ก ทรมานถื อ เป็ น ประเด็ น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเร่ ง ด่ ว น
ที่ต้องได้รับการจัดการเป็นอันดับต้น ๆ และมักเป็นประเภทของสิทธิมนุษยชนที่ปกป้องประชาชนจากการ
กระทําการละเมิดจากรัฐหรือบุคคลอื่น (negative protection) ในขณะที่ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ต้อง
อาศัยทรัพยากรของรัฐในการสนับสนุน ช่วยเหลือเยียวยา (positive protection) ย่อมมีความสําคัญตามลําดับ
รองลงมา ทั้งนี้ ยังคงต้องขึ้นอยู่กับประเด็นของสิทธิมนุษยชน อาทิ การออกมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
ทางเศรษฐกิจทางการศึกษา อาจมีความสําคัญในลําดับต้น ๆ เช่นกัน เนื่องจากเป็นการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตุแห่งเพศ เพศสภาพ เชื้อชาติ ถิ่นกําเนิด หรือเกณฑ์อื่น ๆ ที่ระบุไว้ตามมาตรฐานสากล
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ตัวอย่างของปัจจัยในการพิจารณาประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่มีความสําคัญสูง
• ความรุนแรงของปัญหาโดยพิจารณาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนหรือสังคม
• นัยของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหา โดยคํานึงถึงทรัพยากรที่สามารถนํามาใช้ได้
• ผลของการบรรลุเป้าหมายของการแก้ปัญหาในประเด็นนั้น ๆ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ต่อประเด็นอื่น ๆ
• ระดับความกังวลของสาธารณะ
• ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเปราะบาง อาทิ กลุ่มชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อย กลุ่มคนพิการ
กลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS กลุ่มบุคคลที่มคี วามหลากหลายทางเพศ
ทั้งนี้ การจั ดลํ าดับ ความสํ าคัญของประเด็นด้านสิ ทธิมนุษยชนย่อมมีความแตกต่างกันไป
ตามบริ บ ทของประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สั งคมและวัฒ นธรรม ดังนั้น รายงานการศึกษาข้อมูล ขั้นพื้นฐาน
จึงมีส่วนช่วยอย่างยิ่งในการบ่งชี้ว่าประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนประเด็นใดที่ควรได้รับการแก้ไขก่อนหลัง
สถานะของแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน
โดยทั่วไป แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน อาจดําเนินโดยมีสถานะทางกฎหมายหรือไม่มีก็ได้
ซึง่ ขึ้นอยู่กับธรรมเนียมปฏิบัติและนโยบายของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ การทําให้แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนมีสถานะ
ทางกฎหมายมีประโยชน์หลายประการ อาทิ
• การส่งเสริมให้เกิดการสนับสนุนทางการเมือง
• การแสดงถึงเจตจํานงและความมุ่งมั่นของประเทศในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
• การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมและหน่วยงานภาครัฐ
• การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐปฏิบัติงานอย่างจริงจัง
อย่างไรก็ตาม การออกกฎหมายรองรับแผนปฏิบัติการอาจมีข้อจํากัดในทางปฏิบัติ เนื่องจาก
เป็นกระบวนการที่อาศัยระยะเวลา และมีขั้นตอนที่ยุ่งยากที่ต้ องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ซึ่งส่งผลให้
การนําร่องแผนปฏิบัติการเกิดความล่าช้าหรือไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น ในบางครั้งจึงใช้การขอความเห็นชอบ
จากฝ่ายบริหาร อาทิ มติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การดําเนินงานตามแผนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
สารัตถะและโครงสร้างของแผนปฏิบัติการ
โดยหลักการโครงสร้างของแผนปฏิบัติการควรมีความชั ดเจน เป็นระบบ และเป็นเหตุเป็นผล
ซึ่งจะส่งผลให้การยอมรับและความเข้าใจของสาธารณชนเป็นไปโดยง่ายขึ้น อีกทั้งกระบวนการดําเนินการ
ตามแผน การติดตามผลและการทบทวนแผนปฏิบัติการมีทิศทางที่ชัดเจน
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• หลักการและวัตถุประสงค์ การกําหนดขอบข่ายของวัตถุประสงค์ไว้อย่างกว้าง ๆ ได้แก่
(1) การแก้ไขปรับปรุงให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังที่ดียิ่งขึ้น (2) การส่งเสริมให้เกิดการตระหนักถึง
ความสําคัญของสิทธิมนุษยชนทั้งในหมู่ประชาชนทั่วไปและในภาคส่วนต่าง ๆ และ (3) การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
ในกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ
• ขอบข่ายของแผนปฏิบัติการ การกําหนดขอบข่ายของแผนปฏิบัติการที่กว้างที่ไม่จํากัด
เพียงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ถือเป็นวิถีการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแบบดั้งเดิมเพื่อให้ครอบคลุมถึง
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึงประเด็นปัญหาที่อยู่ในวาระของสิทธิมนุษยชนในปัจจุบัน
เช่น การค้ามนุษย์ การกระทําลามกอนาจารผ่านสื่อทางอินเทอร์เน็ต โดยขอบข่ายของแผนปฏิบัติการควรคํานึงถึง
ประเด็นด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่เอื้อต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเปราะบาง
• รูปแบบ มีความกระชับเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติการสําหรับฝ่ายการเมือง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
องค์กรภาคประชาสังคม แนวปฏิบัติในบางประเทศใช้วิธีการระบุสถานะปัจจุบันด้านกฎหมายและสถานการณ์
พร้อมข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหา
ตัวอย่าง
❖ พันธกรณีระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศ
❖ การดําเนินการที่รัฐได้กระทํา
❖ สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในปัจจุบัน
❖ ข้อเสนอแนะและกรอบระยะเวลาในการดําเนินการแต่ละกิจกรรม
❖ ระบุ ห น่ ว ยงานที่รั บผิ ดชอบกิจกรรมดังกล่าวและแหล่งที่มางบประมาณ ทรัพยากร
ในการดําเนินการ
❖ การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติ
• การกาหนดเป้าหมายและมาตรฐาน มีความกระชับและสามารถปฏิบัติภายในกรอบระยะเวลา
ที่เหมาะสม โดยเป้าหมายที่ตั้งไว้ย่ อมแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของสิ ทธิมนุษยชน สิทธิด้านเศรษฐกิจ
สั ง คม และวั ฒ นธรรมควรกํ า หนดเป้ า หมายไว้ ก ว้ า ง ๆ อาทิ การลดอั ต ราการไม่ รู้ ห นั ง สื อ ของประชาชน
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การลดความเหลื่อมล้ําทางรายได้ ทางการศึกษาและสาธารณสุข โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวต้องกําหนดแผนปฏิบัติการที่ลงในรายละเอียดของกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
• กลุ่มเปราะบางที่สาคัญ ได้ แก่ เด็กและเยาวชน สตรี กลุ่ มชาติพันธุ์ ห รือชนกลุ่ มน้อย
คนยากไร้ คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ลี้ภัย ผู้หนีภัยจากการสู้รบ และแรงงาน
ข้ามชาติ
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1.3.3 การพัฒนาตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชน (Human Rights Indicators) ของสานักงานข้าหลวงใหญ่
เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR)
ตัวชี้วัดที่กําหนดในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 เป็นไปตามกรอบตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชน
ระดับระหว่างประเทศของสํานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ซึ่งพัฒนาขึ้น
เพื่อประเมินการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ โดยมีปัจจัยสําคัญ ดังนี้
• วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
• พั นธกรณี และสาระแห่ งสิ ทธิ (Characteristic features,obligation and international normative
framework)
• กลไกระหว่างประเทศ
• ประเภทของตัวชี้วัด เช่น ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ หรือตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ข้อมูลที่จะใช้จะเป็นข้อมูล
เชิงประจักษ์ หรือข้อมูลเชิงวินิจฉัย
ขั้นตอนสําคัญขั้นตอนหนึ่งในการพัฒนาตัวชี้วัด คือ กําหนดสาระแห่งสิทธิ เพื่ อให้เนื้อหาของสิทธิ
แต่ละด้านที่ก่อโดยพันธกิจระหว่างประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมมิติต่าง ๆ ของสิทธิมนุษยชนให้รอบด้านที่สุ ด
ซึง่ OHCHR ได้ให้คําแนะนําในการกําหนดสาระแห่งสิทธิไว้ ดังนี้
แผนภาพที่ 3 แสดงการกาหนดเนื้อหาสาระของตัวชี้วัดให้สะท้อนพันธะหน้าที่สามด้านของรัฐ
ขั้นตอนที่ 1

ตัวชี้วัดโครงสร้าง
❑ บ่ง บอกช่องทางของกฎหมายภายในเมื่อเปรียบเทียบกับ กฎหมายสิท ธิม นุษยชนระหว่า งประเทศ
และพั นธกรณีของรัฐต่อสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนอย่างไร
❑ บ่งบอกช่องว่างระหว่างนโยบายสาธารณะว่าในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดระหว่า ง
ประเทศหรือไม่
❑ บ่ ง บอกแนวธรรมเนี ย มปฏิบั ติ แ ละสถาบั น ภายในของรั ฐ ที่เ ห็ น ว่ า เกี่ ย วข้อ งกั บ การน าพั นธกรณี
ระหว่างประเทศมาปรับใช้

ขั้นตอนที่ 2

ตัวชี้วัดกระบวนการ
❑ ตัวชี้วัดกระบวนการควรจะต้องแสดงสาระสาคัญ
ของเนื้อหาที่เกิดจากการผลักดันภายในประเทศ
❑ ตัวชี้วัดกระบวนการอาจต้องใช้ตัวชี้วัดกระบวนการ
่ ลากหลายได้ตามความเหมาะสม
ทีห
❑ มุ่ง ที่ข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารจัดการ เพื่ อใช้
้ ัดกระบวนการ
กาหนดตัวชีว
❑ คิ ด หาตั ว ชี้ วั ด กระบวนการเพิ่ มเติ ม เพื่ อให้ มี
่ ีทีส
่ ุด
การปรับเข้ากับแนวปฏิบัติทีด

ขั้นตอนที่ 3

กาหนดกลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น
ชนกลุ่ ม น้ อ ย สตรี เพื่ อให้ มี ค วามจ าเพาะ
เจาะจง
ปรับ แต่งตัวชี้วัดที่พัฒนาให้สอดคล้องกับ
แผนงานในประเทศ เพื่ อเกื้อหนุนการดาเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน
มุ่งเน้นด้านกระบวนการจัดสรรงบประมาณ
ทั้ ง ใ น ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ร ะ ดั บ ท้ อ ง ถิ่ น
เพื่ อการดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

ตัวชี้วัดผลลัพท์
❑ ตั ว ชี้ วั ด พิ จารณาขึ้ น มาอย่ า งมี ม าตรฐาน สอดคล้ อ งกั น มี ค วามเป็ น สากล แต่ อ าจจะต้ อ งปรั บ
ให้สอดคล้องกับกลุ่มประชากรเฉพาะ
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1.3.4 รูปแบบแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศต่าง ๆ
1.3.4.1 เครือรัฐออสเตรเลีย (2012)
ออสเตรเลี ย ถือเป็ น ประเทศแรกที่ได้มีการจัดทําแผนสิ ทธิมนุษยชน เมื่อปี ค.ศ. 1994
และได้มีการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนมาแล้วสามฉบับ ปัจจุบัน คือ แผนฉบับปี 2012 โดยมีสํานักงานอัยการสูงสุด
(Attorney-General's Department) เป็นหน่ว ยงานหลั ก โดยมีการจัดทําประชาพิจารณ์ที่มีผู้ เข้าร่ว มกว่า
6,000 คน และอิ ง รู ป แบบแผนฯ ตามคู่ มื อ แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (Handbook on National
Human Rights Plans of Action) และมีการจัดทํารายงานการศึกษาข้อมูล ขั้นพื้นฐาน (baseline study)
ซึ่งรายงานสถานการณ์ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในปัจจุบันโดยมีการหารือร่วมกับประชาชนและภาคประชาสังคม
เพื่อใช้เป็นฐานสําหรับการร่างแผนปฏิบัติการเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา นอกจากนี้ แผนสิทธิมนุษยชนของออสเตรเลีย
ยังมีการแจกแจงในรายละเอียดแยกส่ วนในแต่ล ะข้อถึงมาตรการที่จะดําเนินการตามข้อเสนอแนะภายใต้
กระบวนการ Universal Periodic Review (UPR)
การจัดทํารายงานการศึกษาข้อมูลขั้นพื้นฐาน (baseline study) แบ่งออกเป็นสามส่วนหลัก
ด้วยกัน ประกอบด้วย
ส่วนที่หนึ่ง

ส่วนที่สอง

การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนทั่วไป

ส่วนที่สาม
ประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน
ของกลุม่ เปราะบาง

1) พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 1) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมยากจน 1) ชนกลุ่มน้อย
ทีป่ ระเทศเป็นภาคี

2) มาตรการป้องกันและปราบปรามการ 2) สตรี

2) โครงสร้างของกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ก่อการร้าย

3) เด็กและเยาวชน

3) สถาบันการปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย 3) การใช้กําลังของเจ้าหน้าที่ตํารวจ

4) ผู้สูงอายุ

4) การให้ความคุ้มครองทางกฎหมาย

4) การค้ามนุษย์

5) กลุ่มความหลากหลายทางเพศ

5) กรอบการคุ้มครองสิทธิมนุษชนของประเทศ

5) สิทธิแรงงาน

6) ผู้ สุ่ ม เสี่ ย งต่ อ การไร้ ที่ อ ยู่ อ าศั ย และ

6) การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

ผู้ไร้ที่อยู่อาศัย

7) ความยากจน

7) คนพิการ
8) ผู้ดูแล คนพิการ ผู้ป่วยจิตเวช เด็กและ
คนชรา
9) ผู้ต้องขัง
10) ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพ

แผนสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของออสเตรเลี ย ได้ ว างเค้ า โครงมาตรการที่ รัฐ บาลจะดํ า เนิน การ
เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนตามโครงร่างของรายงานการศึกษาข้อมูลขั้นพื้นฐานในสามส่วน และใช้
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รายงานการศึกษาดังกล่า วเป็นฐานสําหรับการวางแผนพัฒนาสังคมในอนาคต โดยย้ําถึงความมุ่งมั่น ในการ
ดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมที่ ใช้อยู่ในปัจจุบัน และจัดลําดับความสําคั ญของปัญหาที่ต้องได้รับ
การแก้ไขโดยเร่งด่วน
1.3.4.2 นิวซีแลนด์ (2005 - 2010)
แผนสิทธิมนุษยชนของนิวซีแลนด์เป็นการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ
ทั้งหมดจากการเก็บ ข้อมูลของประชาชนจากกลุ่มและองค์กรต่าง ๆ กว่า 5,000 คน โดยแผนสิทธิมนุษยชน
ของนิวซีแลนด์จะระบุตัวชี้วัดผลสําเร็จและมาตรการที่ต้องดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น มีกรอบระยะเวลา
ที่มีการหารือร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรที่ทําหน้าที่ดําเนินการ ทั้งนี้ แผนสิทธิมนุษยชนของนิวซีแลนด์ระบุหน้าที่
ความรับผิดชอบในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยธุรกิจและชุมชน
ที่มีบทบาทเทียบเท่ากับรัฐ โดยแผนฯ ได้ถูกจัดทําขึ้นตามหลักการของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(Universal Declaration of Human Rights - UDHR) มีลักษณะกระชับ เข้าใจง่ายอันประกอบด้วย ประเด็น
ปัญหา ผลที่ต้องการให้บรรลุเป้าหมาย และการจัดลําดับความสําคัญของปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน
อันได้แก่
1) ปัญหาความยากจนและผลกระทบของความยากจน
2) ปัญหาการละเมิดในกลุ่มเด็กและผู้เยาว์
3) ปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมในสังคมของกลุ่มคนพิการ
4) ปัญหาการละเมิดในกลุ่มผู้ต้องขังและผู้อยู่ในความดูแลของรัฐ
5) ปัญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมของชนกลุ่มน้อย
6) ปัญหาในเรื่องสถานะของสนธิสัญญาไวทังกิ (The Treaty of Waitangi)
แผนฯ ได้เสนอแนะมาตรการซึ่งมีการวางเป้าหมายอย่างกว้าง โดยมีสาระโดยสังเขป ดังนี้
1) มาตรการในการลดความรุนแรง การละเมิดและการถูกทอดทิ้งของเด็กและผู้เยาว์
2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยตรงและอย่างเป็นระบบของกลุ่ม คนพิการในการตัดสินใจ
และวางนโยบาย เพื่อการพัฒนาของรัฐ
3) ขจัดปัญหาความยากจน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและคนพิการให้มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดี
4) มาตรการในการปกป้องคุ้มครองในกลุ่มผู้ต้องขังและผู้อยู่ในความดูแลของรัฐ
5) การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
6) มาตรการส่ งเสริ มความสามารถในการสื่ อสารของเด็ก ในภาษาอัง กฤษ ภาษาเมารี
และภาษาบุพการี
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7) การแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่เป็นประชาธิปไตยและการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม
8) การให้การรองรับสถานะทางธรรมนูญของสนธิสัญญาไวทังกิ (The Treaty of Waitangi)
9) การส่งเสริมความสมานฉันท์ในหมู่ประชาชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์
10) การแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
11) การมีหลักประกันของกรอบกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มที่
12) การมีกระบวนการในการออกกฎหมายและนโยบายที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ด้านสิทธิมนุษยชน
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าแผนสิทธิมนุษยชนของนิวซีแลนด์ให้ความสําคัญกับกลุ่มเปราะบาง
โดยเฉพาะกลุ่ มชาติพันธุ์ กลุ่ ม คนพิการ กลุ่ มเด็กและเยาวชน โดยมีมาตรการในการส่ งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และยังมุ่งเน้นในการสร้างความเข้มแข็ง
ของกรอบกฎหมายในการให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล
นอกจากนี้ ก่อนการดําเนินการออกมาตรการ รัฐมีการจัดทําประชาพิจารณ์เพื่อรับ ฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนโดยคําถามจะมีความเฉพาะเจาะจง เช่น มาตรการที่รัฐเสนอจะสามารถแก้ ไ ข
ประเด็นปัญหาเร่งด่วนได้หรือไม่และมากน้อยเพียงใด มาตรการที่เสนอจะสามารถปิดช่องโหว่ระหว่างยุทธศาสตร์
และการลงมือปฏิบัติได้หรือไม่ มาตรการที่เสนอตั้งอยู่บนมาตรฐานของหลั กสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
หรือไม่ หรือมาตรการที่เสนอมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากน้อยเพียงใด
1.3.4.3 ราชอาณาจักรนอร์เวย์ (2000 – 2005)
รัฐบาลนอร์เวย์เป็นอีกประเทศที่ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
โดยถือเป็ น เสาหลั กสํ าคัญของนโยบายสาธารณะ แผนสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติของราชอาณาจักรนอร์เวย์
ประกอบด้วย
1) การทบทวนนโยบายการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
2) แนวทางการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแบบองค์รวม
3) หลักการของสิทธิมนุษยชน
4) การให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในนอร์เวย์ (โดยระบบกฎหมายและการปกครอง)
5) อนุสัญญาระหว่างประเทศที่นอร์เวย์เป็นภาคี
6) ประเด็นปัญหาเร่งด่วนด้านสิทธิมนุษยชนที่ต้องได้รับการแก้ไขภายในประเทศ
7) ประเด็นเร่งด่วนด้านสิทธิมนุษยชนที่ควรได้รับการส่งเสริมในระดับระหว่างประเทศ
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8) ความเชื่อมโยงระหว่างความพยายามในประเทศและระหว่างประเทศ
9) นโยบายเชิงรุกด้านสิทธิมนุษยชนในระดับนานาชาติ
แผนสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของนอร์ เ วย์ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ประเด็ น ความท้ า ทายในระดั บ ประเทศและ
ระหว่างประเทศที่รัฐต้องเผชิญ มีการระบุมาตรการและแนวคิดในการส่งเสริมและคุ้มครองสิ ทธิมนุ ษยชน
กว่า 300 รายการ ที่รัฐจะดําเนินการในช่วงระยะเวลา 5 ปี โดยมาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการให้ความคุ้มครอง
แบบองค์รวม (ครอบคลุมสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม)
โดยประเด็น ที่ถือเป็ นปัญหาเร่งด่ว นที่ต้องได้รับการแก้ไข ได้แก่ ด้านการศึกษาผู้ ใหญ่
ด้านกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง ด้านกระบวนการยุติ ธรรม ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านการเลือกปฏิบัติโดยเหตุ
แห่งเชื้อชาติ ด้านชีวิตครอบครัว ด้านเสรีภ าพในการแสดงออก ด้านเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อ
และด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข
โดยกลุ่มที่รัฐให้ความสําคัญในการคุ้มครอง ได้แก่ กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มคนพิการ
กลุ่มผู้เสียหายในคดีอาญา กลุ่มผู้ลี้ภัย กลุ่มความหลากหลายทางเพศ และกลุ่มชาติพันธุ์
1.3.4.4 สาธารณรัฐเกาหลี (2007- 2011)
แผนสิทธิมนุษยชนของสาธารณรัฐเกาหลี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากฎหมาย ระบบการเมือง
การปกครองและแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน และเพื่อเป็นพิมพ์เขียวสําหรับการวางนโยบาย
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนเพื่อให้เกิดการบูรณาการในเชิงนโยบายของหน่วยงานต่าง ๆ
ของรั ฐ ให้ อยู่ บ นพื้น ฐานของหลั กสิ ทธิมนุษยชน โดยการพัฒ นาแผนปฏิบัติการสิ ทธิมนุษยชนของประเทศ
ได้มีการคํานึงถึงมาตรฐานสากล พันธกรณีระหว่างประเทศและข้อเสนอแนะขององค์กรระหว่างประเทศ
กระบวนการจั ด ทํ า แผนฯ แบ่ ง ออกเป็ น 4 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ (1) การประชุ ม ของระดั บ
รัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องซึ่ง ให้ความเห็นชอบกระบวนการจัดทําแผน (2) ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมถึงการหารือระหว่างกระทรวง ทบวง และกรมต่าง ๆ (3) การจัดทําประชาพิจารณ์
ร่างแผนปฏิบัติการสองช่วง และ (4) การขอความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
สารัตถะของแผนปฏิบัติการประกอบด้วย
1) การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
2) การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
3) สิทธิมนุษยชนสําหรับกลุ่มชายขอบและกลุ่มเปราะบาง
4) การส่ งเสริ มความตระหนักรู้ ด้านสิ ทธิมนุษยชน ความร่ว มมือระหว่างประเทศด้าน
สิทธิมนุษยชนและการดําเนินการตามอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
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5) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชน
รูปแบบของเนื้อหาของแผนฯ กล่าวถึงมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ สถานการณ์สิ ทธิมนุษยชนในปัจจุบัน และข้อเสนอแนะขององค์กรระหว่างประเทศ
และมีการกําหนดกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติการตามแต่ละประเด็นปัญหา โดยประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
ที่สําคัญ ได้แก่ การทบทวนกฎหมายโทษประหารชีวิต (สิทธิพลเมือง) การคัดค้านการเกณฑ์ทหารซึ่งเกี่ยวข้อง
กับ เสรี ภ าพในการแสดงความคิดเห็ น (สิ ทธิทางการเมือง) การใช้ประโยชน์จากกฎหมายด้านความมั่นคง
ของประเทศในทางมิชอบ (สิทธิทางการเมือง) และการดําเนินนโยบายการคุ้มครองแรงงานที่มิใช่แรงงานประจํา
(สิทธิพลเมืองและสิทธิทางเศรษฐกิจ)
1.3.4.5 สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (2011-2016)
แผนสิทธิมนุษยชนของศรีลังกา พัฒนาและจัดทําขึ้นจากข้อเรียกร้องของภาคประชาสังคม
เพื่ อ ให้ มี การสํ ารวจและประเมินสถานการณ์สิ ทธิมนุษยชนภายในประเทศ สื บเนื่องจากศรีลั งกาเป็นประเทศ
ที่มีประวัติศาสตร์ของการตกเป็นชาติภายใต้อาณานิคมเป็นเวลานานและประสบปัญหาสงครามกลางเมือง
บ่ อยครั้ ง และเพื่อแสดงให้ เห็ น ถึ ง ความมุ่ งมั่ น ของรัฐ ในการปฏิบั ติต ามข้ อเสนอแนะของปฏิญ ญาเวี ย นนา
และแผนปฏิบัติการ
ในการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชน รัฐได้ประเมินมาตรการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ที่มีอยู่และระบุด้านที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกลไก UPR นําโดยกระทรวงบริหารจัดการ
ภัยพิบัติและสิทธิมนุษยชน (Ministry of Disaster Management and Human Rights) หน่วยงานหลัก ได้มี
การหารือร่วมกับหน่วยงานของรัฐและภาคประชาสังคมเป็นเวลาหลายเดือน มีการระบุประเด็นปัญหาเร่งด่วน
ที่ต้องได้รับการแก้ไขตามข้ อเสนอแนะขององค์กรระหว่างประเทศและรายงานด้านสิทธิมนุษยชนระดับชาติ
โดยมีคณะกรรมการทั้งหมด 8 ชุด ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงต่าง ๆ และผู้แทนจากภาคประชาสังคม
จํานวน 8 - 10 คน ในสัดส่วนที่เท่า ๆ กัน เป็นผู้ยกร่างแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนในแต่ละด้านรวม 8 ด้าน
ด้านที่รัฐให้ความสาคัญเป็นพิเศษ ได้แก่
1) สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

5) สิทธิแรงงาน

2) สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

6) สิทธิแรงงานข้ามชาติ

3) การป้องกันการทรมาน

7) สิทธิเด็ก

4) สิทธิสตรี

8) สิทธิผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ
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โครงสร้างของแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนเป็นไปตามคู่มือแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน
(Handbook on National Human Rights Plans of Action) กล่าวคือ แผนดังกล่าวเป็นรูปแบบของตาราง
ซึ่งประกอบด้วย (1) ด้านที่รัฐให้ความสําคัญ (2) เป้าหมาย (3) ประเด็นปัญหา (4) กิจกรรม (5) ตัวชี้วัดผล
การดําเนินการที่สําคัญ (6) กรอบระยะเวลา และ (7) หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1.4 รัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนของไทย
1.4.1 รัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ให้การรับรองศักดิ์ ศรีความเป็นมนุษย์
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล (มาตรา 4) และการได้รับความคุ้มครองด้านสิทธิและเสรีภาพ
เสมอกันของบุคคลภายใต้กฎหมาย (หมวด 3 มาตรา 27) โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้กําหนด
ขอบข่ายของการให้ ความคุ้ ม ครองด้ านสิ ทธิ และเสรีภ าพของประชาชนผ่ า น 4 หมวด อันได้แก่ หมวด 3
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ และหมวด 6
นโยบายแห่งรัฐอันประกอบด้วยสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ ที่สําคัญ กล่าวคือ
(1) ด้านกระบวนการยุติธรรม
การให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่เกี่ย วข้องกับความปลอดภัยในด้านร่างกาย
ชีวิตและทรัพย์สิ นซึ่งครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการสืบสวนสอบสวน การดําเนินคดี การพิจารณาตัดสิ นคดี
การกักขัง การลงโทษ การบําบัดฟื้นฟูผู้ต้องขัง โดยมีมิติของการให้ความคุ้มครองสิทธิเหยื่ อ ผู้ต้องหา ผู้ต้องขัง
และผู้ต้องโทษ (มาตรา 25 มาตรา 27 – 29 มาตรา 33 มาตรา 68 และมาตรา 71)
(2) ด้านสาธารณสุข
การให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของประชาชน ซึ่งมีทั้งในมิติของการป้องกัน แก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือเยียวยา ในการให้ความคุ้มครองสิทธิ
ในด้านดังกล่าว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กําหนดบทบาทหน้าที่ของรัฐในการสนับสนุนและส่งเสริม
ด้านทรัพยากรเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ (มาตรา
46 – 48 มาตรา 55 มาตรา 61 และมาตรา 71)
(3) ด้านการศึกษา
การให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการได้รับการศึกษา การพัฒนา
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่สําคัญ คือ เด็กและเยาวชน ในการให้ความคุ้มครอง
สิทธิในด้านดังกล่าวรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กําหนดบทบาทหน้าที่ของรัฐในการสนับสนุนในด้าน
ทรัพยากรและการช่วยเหลือเยียวยาผู้ยากไร้ อาทิ การดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
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ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพแบบให้เปล่า หน้าที่ของรัฐในการจัดตั้งกองทุน
เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาและเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพครู เป็นต้น (มาตรา 54)
(4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชนในฐานะเจ้าของประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับสิทธิ ในการจั ดการ บํ ารุ งรั กษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ที่ต้องเป็นไปอย่างยั่งยืน โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กําหนดหน้าที่ของรัฐในการจัดให้
ผู้มีส่วนได้เสียประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ก่อนการดําเนินการ
ของรัฐหรือที่รัฐจะอนุ ญาตให้ผู้ใดดําเนินการ ซึ่งการให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในลักษณะดังกล่าวถือว่าเป็นการให้ความคุ้มครองที่เป็นคู่ขนานกับสิทธิทางการเมืองการปกครอง
(มาตรา 43 มาตรา 58 และมาตรา 72)
(5) ด้านที่อยู่อาศัย
การให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิต วิถีชีวิตความเป็นอยู่
ซึ่งครอบคลุมสิทธิด้านที่อยู่อาศัย ที่ดินทํากิน การสืบทอดมรดก การครอบครอง การบริหารจัดการและการถ่ายโอน
ทรัพย์สิน เสรีภาพในการประกอบอาชีพ การเดินทางและเลือกถิ่นฐานที่อยู่อาศัย โดยในมิติดังกล่าวรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยได้ให้การคุ้มครองในลักษณะของการจํากัดขอบข่ายการใช้อํานาจของรัฐซึ่งต้องเป็นไปเพื่อ
ความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือการผังเมือง หรือเพื่อรักษาสถานภาพ
ของครอบครัว หรือเพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์ (มาตรา 37 – 38)
(6) ด้านการขนส่ง
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับการให้บริการและสร้างความเสมอภาคของประชาชน
ทุกกลุ่มในการใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ โดยรัฐจะต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไก
ที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการรู้ข้อมูลที่เป็นจริง
ด้านความปลอดภัย ด้านความเป็นธรรมในการทําสัญญา หรือด้านอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค (มาตรา 27
มาตรา 46 มาตรา 56 และมาตรา 61)
(7) ด้านเศรษฐกิจ
การให้ ค วามคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในการจั ด ระบบเศรษฐกิ จ ในรั ฐ ธรรมนู ญ กํ า หนดให้
ประชาชนมีโ อกาสได้รั บ ประโยชน์ จ ากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่ว ถึง เป็นธรรม
และยั่ งยื น สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขจัดการผู กขาดทางเศรษฐกิจ
ที่ไม่เป็ น ธรรม และพัฒ นาความสามารถในการแข่ งขั นทางเศรษฐกิจ ของประชาชนและประเทศ รวมถึ ง
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การส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ และกิจการวิสาหกิจ
ขนาดย่อมและขนาดกลางของประชาชนและชุมชน ตลอดจนการพัฒนาประเทศ จะต้องคํานึงถึงความสมดุล
ระหว่ า งการพั ฒ นาด้ า นวั ตถุ กั บ การพั ฒ นาด้ า นจิ ต ใจและความอยู่ เ ย็น เป็น สุ ข ของประชาชนประกอบกัน
(มาตรา 40 มาตรา 46 มาตรา 61 และมาตรา 75)
(8) ด้านการเมืองการปกครองและความมั่นคง
การให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางการเมือง ซึ่งมีขึ้นเพื่อจํากัด
และตรวจสอบการใช้อํานาจของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงโดยประชาชนหรือทางอ้อ มโดยองค์กรหรือผู้ แทน
โดยสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง ซึ่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทยได้ ใ ห้ ก ารรั บ รองจะเป็ นเรื่ อ งการมีส่ ว นร่ว ม
ของประชาชน ชุ ม ชน และผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในกระบวนการทางการเมื อ ง ซึ่ ง มี ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ล่ า งในเรื่ อ งสิ ทธิ
ในการเข้าถึงข้อมูล รับทราบข้อมูลไปจนถึงระดับสูงในเรื่องการให้ข้อเสนอแนะ การปรึกษา การวางแผนร่วมกัน
กั บ ภาครั ฐ ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารตั ด สิ น ใจในเชิ ง นโยบายและลงมื อ ปฏิ บั ติ (มาตรา 34 – 35 มาตรา 42 มาตรา
44 – 45 มาตรา 59 มาตรา 63 และมาตรา 76 - 78)
(9) ด้านสิทธิชุมชน วัฒนธรรม และศาสนา
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี
อันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ การจัดการบํารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีว ภาพอย่ างสมดุ ล และยั่งยื นตามวิ ธีก ารที่ กฎหมายบัญ ญัติ รวมถึงการเข้ า ชื่ อ
เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ดําเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชนหรืองดเว้น
การดําเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน (มาตรา 31 มาตรา 43
มาตรา 57 และมาตรา 67)
(10) ด้านข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการติดต่อสื่ อสาร
สิทธิในการรับทราบ เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนสิทธิในการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ใช้เพื่อส่ งวิ ทยุ
กระจายเสี ยง วิทยุ โ ทรทัศน์ และโทรคมนาคม นอกจากนี้ สิ ทธิในด้านดัง กล่ าวถื อว่ า มีค วามเชื่ อมโยงกั บ
สิ ทธิทางการเมือ ง เนื่ องจากการมีส่ ว นร่ว มทางการเมื องของประชาชนจะเป็ นไปได้ อย่า งมีประสิ ท ธิ ภ าพ
ย่ อมต้องอาศัย ข้อมูล ข้อเท็จ จริ ง การแลกเปลี่ ยนข้อคิดเห็ นเป็นพื้นฐานในการมีส่ ว นร่ว มในกระบวนการ
ทางการเมืองการปกครอง (มาตรา 35 – 36 มาตรา 41 มาตรา 56 มาตรา 60 และมาตรา 69)
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1.4.2 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกอบด้วย
1) วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทย : “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เพื่อตอบสนองผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยู่อย่างมั่ นคง และยั่งยืน
ของสถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละประชาชนจากภั ย คุ ก คามทุ ก รู ป แบบ การอยู่ ร่ ว มกั น ในชาติ อ ย่ า งสั น ติ สุ ข
เป็ น ปึ กแผ่ น มีความมั่น คงทางสั งคมท่ามกลางพหุ สังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ความเจริ ญ เติ บ โตของชาติ ความเป็ น ธรรม และความอยู่ ดี กิ น ดี มี สุ ข ของประชาชนความยั่ ง ยื น ของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสาน
สอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
2) ยุทธศาสตร์ชาติมีเป้าหมายที่จะแก้ไขสภาพปัญหา ความท้าทาย ตลอดจนวางรากฐาน การส่งเสริม
และการพัฒนาประเทศทั้งในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติจึงเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสําคัญ
ที่จะมีบทบาทในการกําหนดยุทธศาสตร์ของการขจัดปัญหาการละเมิด ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ซึ่งการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ที่เป็นแผนในระดับชาติ จะต้องมีความเชื่อมโยงและสอดรับ
กับยุทธศาสตร์ชาติเช่นกัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ สรุปสาระสําคัญได้โดยสังเขป ดังนี้
(1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ
เทคโนโลยี และระบบฐานข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ใ ห้ มี ค วามพร้ อ มสามารถรับ มื อ กั บ ภั ย คุ ก คามและภัย พิ บั ติ ได้
ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่น คงที่มีอยู่ปัจจุบัน
และที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต ใช้ ก ลไกการแก้ ไ ขปั ญ หาแบบบู ร ณาการทั้ ง กั บ ส่ ว นราชการ ภาคเอกชน
ประชาสั ง คม และองค์ ก รที่ ไ ม่ ใ ช่ รั ฐ รวมถึ ง ประเทศเพื่ อ นบ้ า นและมิ ต รประเทศทั่ ว โลกบนพื้ น ฐานของ
หลั กธรรมาภิบ าล เพื่อเอื้ออํานวยประโยชน์ต่อการดําเนินการของยุทธศาสตร์ช าติด้านอื่น ๆ ให้ ส ามารถ
ขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กําหนด
(2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต”
โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ
ที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรี ยบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ นํามาประยุกต์ผ สมผสานกั บ
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เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทาง
สู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้าง
พื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
อนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึง
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐาน
ของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบันพร้อมกับส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐาน
รายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้
และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน
(3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีการพัฒนารอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด ที่ถูกต้อง
มีทักษะที่จําเป็น ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุ รักษ์ภาษาท้ องถิ่น
มีนิสัยรักษาการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูงเป็นนวัตกร
นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
(4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่ให้ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง ภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทําเพื่อส่วนร่วม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ
ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการจัดการตนเอง
และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากร
ที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเองและทําประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน
การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
(5) ยุทธศาสตร์ ชาติ ด้ า นการสร้ างการเติบโตบนคุณ ภาพชีวิตที่เ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มี เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที่ สํ า คั ญ เพื่ อ นํ า ไปสู่ ก ารบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในทุ ก มิ ติ ทั้ ง ด้ า นสั ง คม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโต
ร่ ว มกัน ไม่ว่าจะเป็ น ทางเศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้ อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ ความสํ าคัญ กั บการสร้า งสมดุ ล
ทั้ง 3 ด้าน อันจะนําไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
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(6) ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สํ าคัญเพื่อปรับเปลี่ ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐ
ที่ทําหน้าที่ในการกํากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล
ปรับวัฒนธรรมการทํางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนร่วม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่
ระบบการทํางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้ง
มีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้ อย่ า งสะดวก รวดเร็ ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่ ว นในสั งคมต้ อ งร่ว มกันปลู กฝั งค่ า นิ ย ม
ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสํานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จําเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ
และนําไปสู่การลดความเหลื่อมล้ําและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
สําหรับการวางกรอบทิศทางในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 เป็นแผนที่มีความสอดคล้อง
ในยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งถือเป็นแผนในระดับที่ 1 ของประเทศที่ทุกกระทรวง กรม จะต้องวางทิศทางให้สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่จะเข้าไปช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.4.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้จัดทําขึ้นในช่วงเวลาของปฏิรูปประเทศ
และสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้น้อมนําหลัก “ปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพี ยง” มาเป็ นปรั ชญานํ าทางในการพั ฒนาประเทศต่ อเนื่ องจากแผนพั ฒนาฯ ฉบั บที่ 9 – 11
เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กําหนดประเด็นการพัฒนา แผนงาน/โครงการสําคัญที่ต้องดําเนินงาน
ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศของประเทศ เพื่อให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
ขณะเดีย วกัน ยั งได้กําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่ อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกํากับ ให้
การพัฒนาเป็นไปในทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นําไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
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1.4.3.1 ภาพรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
หลักการพัฒนาประเทศที่สาคัญ ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” “การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ” และ “คนเป็ น ศู น ย์ ก ลางการพั ฒ นา” ที่ ต่ อ เนื่ อ งจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 - 11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อน
การเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม
วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ยึดวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่กําหนดว่า “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพั ฒนาแล้ ว ด้วยการพัฒนาตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง”
จุดเน้นและประเด็นพัฒนาหลักในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
(1) การพัฒ นานวัตกรรมและการนํามาใช้เป็นปัจจัยขับเคลื่ อนการพัฒ นาในทุ ก มิ ติ
เพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศในทุกด้าน
(2) การเตรี ย มความพร้อมของประเทศด้านการพัฒ นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
(3) การเตรียมพร้อมด้านกําลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย
(4) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพบริการ
ทางสังคมให้ ทั่ว ถึง โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งด้านการศึกษาและสาธารณสุ ข รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครอง
ทางสังคมอื่น ๆ มุ่งเน้นการเพิ่มทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
และเสริมสร้างรายได้ที่สูงขึ้น
(5) การปรั บ โครงสร้ า งการผลิ ต และการสร้ า งโอกาสทางเศรษฐกิ จ ในแต่ ล ะช่ ว ง
ของห่วงโซ่มูลค่า
(6) การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้ งสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตร วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตร มีความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
(7) การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิ ตและบริการเดิมและการต่อยอดไปสู่ฐ านการผลิ ต
และบริการให้โดยใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและนวัตกรรม
(8) การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของเศรษฐกิ จ กระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล
เศรษฐกิจฐานชีว ภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้ างสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒ นาวิส าหกิจตั้งใหม่ (Start Up)
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และวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการสร้างสัง คมผู้ประกอบการ เพื่อต่อยอดฐานการผลิตและบริการและฐานเดิม
และสร้างฐานใหม่
(9) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
ให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เน้นการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ ครบวงจร
(10) การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ขยายฐาน
ให้กว้างขึ้น และต่อยอดห่วงโซ่การผลิตให้เข้มแข็งขึ้น โดยเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต นําผลการวิจัยและการพัฒนา
ที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และโทรคมนาคม ที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
(11) การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม ขนาดเล็ก และขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ
เพื่อสังคม เพื่อขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความรอบคอบมากขึ้น เป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
สําหรับกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม โดยดําเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมสังคมผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริม
ผู้ประกอบการที่ผลิตได้และขายเป็น
(12) การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพื่อรักษา ฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
(13) การฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสํ าคั ญต่อการพัฒ นาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์
บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเตรียมรับมือกับอาชญากรรม
ข้ามชาติ ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
(14) การบริ หารจั ดการในภาครัฐ การป้องกันการทุ จริตประพฤติมิ ชอบ และการสร้ าง
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ให้เป็นรูปธรรมทั้งในด้านระบบบริหารงานและบุคลากร ให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอํานาจระหว่างส่วนกลาง ภูมิภ าค
และท้องถิ่น
(15) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อขยายขีดความสามารถ
และพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลักและส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม
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(16) การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟื้นฟู
พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล และบริหาร
จัดการพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
(17) การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่
(18) การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward Investment) โดยพัฒนาผู้ประกอบการ
โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(19) การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้สามารถแข่งขันได้
ซึ่งภาครัฐต้องเร่งปรับปรุงกฎระเบียบในการกํากับดูแลภาคการเงินเพื่อสนับสนุนความสามารถในการแข่งขัน
และการให้บริการต่อผู้บริโภคและภาคธุรกิจเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม รวมทั้งการกํากับดูแล
ที่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากการเชื่อมโยงทางการเงินและกระแสการเคลื่อนย้ายของเงินทุนที่จะมีรูปแบบ
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปและมี ป ริ ม าณธุ ร กรรมที่ ม ากขึ้ น พร้ อ มทั้ ง นํ า เทคโนโลยี ท างการเงิ น มาใช้ อย่ างเข้ มข้ น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการเข้าถึง การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินอย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสม
(20) การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ ประกอบด้วย การขยายฐานภาษี การปรับ
ระบบการจัดทําคําของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การจัดทํางบประมาณบูรณาการทั้งเชิงประเด็นพัฒนา
และเชิงพื้นที่ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม และลดความซ้ําซ้อนของสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคม รวมทั้ง
สร้างความยั่งยืนทางการคลังของระบบการคุ้มครองทางสังคม ได้แก่ การปรับปรุงระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุ
การปรับปรุงระบบประกันสุขภาพ เพื่อลดภาระการพึ่งพารายได้จากรัฐบาล
1.4.3.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ
ยุทธศาสตร์ที่กําหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีจํานวน 10 ได้แก่
(1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
(2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
(3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
(4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน
(6) ยุ ทธศาสตร์ การบริห ารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ มิ ช อบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
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(7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
(8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
(9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และ
(10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
สําหรับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 มีการวางทิศทางที่เชื่อมโยงทั้งยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 ในทุกมิติ ที่นํามาวางทิศทางในนโยบายทั้ง 10 ด้าน
12 กลุ่มเป้าหมาย
1.4.4 แผนปฏิรูปประเทศ
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศตามที่สํานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ รวมทั้งได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561
เพื่อเป็นเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ เพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความสามัคคี
ปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคม
มีโอกาสทัดเทียมกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ภาพรวมจุดเน้นของการดาเนินการภายใต้แผนปฏิรูป 11 ด้าน จะก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวม
ของประเทศ สรุปได้ดังนี้
(1) ประเทศไทยมีฐานทรั พยากรรองรับการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลในเชิงสังคมและเชิงเศรษฐกิ จ
รองรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว
(2) ประชาชนมีสวัสดิ การของรัฐที่ เหมาะสม มีโอกาสในการสร้างอาชีพและได้รับความเป็นธรรม
ในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและกระบวนการยุติธรรม
(3) ยกระดับภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการวิจัยพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งลดอุปสรรค
ในการดําเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
(4) การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ มี ค วามโปร่ ง ใส มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และตอบสนองความต้ อ งการ
ของประชาชน
แผนการปฏิรูปประเทศ
(1) ด้ า นการเมื อ ง ที่ จ ะทํ า ให้ ป ระชาชนมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักยอมรับความเห็นที่แตกต่าง พรรคการเมือง
ดําเนินกิจกรรมโดยเปิดเผยตรวจสอบได้ นักการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี
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(2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกัน กะทัดรัด
แต่แข็งแรง ทํางานเพื่อประชาชนโดยเชิงพื้นที่เป็นหลัก จัดระบบบริหารและบริการให้เป็นดิจิทัล จัดระบบ
บุคลากรให้มีมาตรฐานกลาง มีคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
(3) ด้านกฎหมาย ให้กฎหมายดีและเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักนิติธรรมเป็นเครื่องมือส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการกฎหมายอย่างเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยง่าย และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
(4) ด้านกระบวนการยุติธรรม ให้ทุกขั้นตอนมีการกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน มีกลไกช่วยเหลือ
ประชาชนโดยเสมอภาค บังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พัฒนาระบบสอบสวนคดีอาญาที่มีการตรวจสอบ
และถ่วงดุล ระบบนิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐาน และกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพเอื้อต่อการแข่ งขัน
ของประเทศ
(5) ด้านเศรษฐกิจ มีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น มีการเติบโต
อย่างครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจของประชาชน และสถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น
(6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา
ฟื้นฟูและยั่งยืนเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
ทั้งทรัพยากรทางบก (ป่าไม้และสัตว์ป่า ดิน แร่) ทางน้ํา ทางทะเลและชายฝั่งความหลากหลายทางชีวภาพ
และสิง่ แวดล้อม
(7) ด้านสาธารณสุข ระบบการปฐมภูมิมีความครอบคลุม ระบบสุขภาพของประเทศมีเอกภาพ
กระจายอํ า นาจและความรั บ ผิ ด ชอบให้ แ ต่ ล ะพื้ น ที่ และประชาชนไทยมี สุ ข ภาวะและคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
บนหลั กการสร้ างนํ าซ่ อม และผู้ ที่อาศัย ในประเทศไทยมีโ อกาสเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุ ข
ที่จําเป็น
(8) ด้ า นสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ดุล ยภาพระหว่างเสรีภ าพของการทําหน้าที่
ของสื่อบนความรับ ผิดชอบกับ การกํากับที่มีความชอบธรรม และการใช้พื้นที่ดิจิทัล เพื่อการสื่ อสารอย่ างมี
จรรยาบรรณการรับ รู้ของประชาชนและสื่ อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝั ง
วัฒนธรรมของชาติและปลูกฝังทัศนคติที่ดี
(9) ด้ า นสั ง คม คนไทยมี ห ลั ก ประกั น ทางรายได้ ที่ เ พี ย งพอต่ อ การดํ า รงชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ภาพ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศ
ด้านสังคมที่บูรณาการ และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง

หน้า | 43

(ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565)

(10) ด้านพลังงาน ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อสร้างเชื่อมั่นและการยอมรับของ
ประชาชน ส่ ง เสริ ม ด้ า นเทคโนโลยี แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การด้ า นพลั ง งาน
มี ธ รรมาภิ บ าล มี ก ารลงทุ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานพลั ง งาน และการลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ
ด้านพลังงาน
(11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการควบคุม กํากับ ติดตาม
การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐสามารถเข้าถึง
และตรวจสอบได้ ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครองเพื่อให้ประเทศไทยปลอดทุจริต
1.4.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 - 2565
โดยที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบให้ประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ พ.ศ. 2562 - 2565 ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็น
แผนหลักของชาติที่เป็นกรอบทิศทางการดําเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพื่อธํารงไว้
ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ
วิ สั ย ทั ศ น์ : มี เ สถี ย รภาพภายในประเทศ ลดภั ย ข้ า มเขตพรมแดนไทย มี บ ทบาทสร้ า งสรรค์
ในภูมิภ าคและประชาคมโลก กล่ าวคือ ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่ น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต
ประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย จากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤตการณ์ มีบทบาท
ที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบเป็นที่ยอมรั บในภูมิภาคและประชาคมโลกเพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์
ของชาติ
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วย
นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่งคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ
นโยบายที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
นโยบายที่ 4 จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน
นโยบายที่ 5 สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
นโยบายที่ 6 ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
นโยบายที่ 7 จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
นโยบายที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
นโยบายที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
นโยบายที่ 10 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
หน้า | 44

(ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565)

นโยบายที่ 11 รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 12 เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
นโยบายที่ 13 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
นโยบายที่ 14 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
สําหรับการวางทิศทางแผนสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ได้นํากรอบนโยบายของนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 มากําหนดเป็นนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
ในมิติด้านการเมือง การปกครอง และความมั่นคง เพื่อให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าว
1.4.6 การประกาศวาระแห่งชาติ สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการขั บ เคลื่ อ นแผนสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ และนํ า มิ ติ
ด้านสิทธิมนุษยชนมาช่วยส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ และ Thailand 4.0
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบและประกาศวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชน
ร่ ว มขั บ เคลื่ อ น Thailand 4.0 เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ” โดยมี ก รอบนโยบาย “ถอดรหั ส วาระแห่ ง ชาติ ฯ
4+3+2+1 = Goal กุ ญ แจสู่ สั ง คมสั น ติ สุ ข ” โดยมี เ ป้ า หมาย (Goal) : สั ง คมไทยเป็ น สั ง คมส่ ง เสริ ม
สิทธิเสรีภาพ และความเท่าเทียม โดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อนาไปสู่สังคมสันติสุข
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บทที่ 2
ทบทวนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3
่ วข้อง
และรายงานทีเ่ กีย
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บทที่ 2
ทบทวนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3
และรายงานที่เกี่ยวข้อง
2.1 การทบทวนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557– 2561)
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ได้กําหนดสิ่งที่คาดหวังไว้ในช่วงระยะเวลา 5 ปี เมื่อแผน
สิ้นสุด คือ 1) การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย พัฒนา ก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากล
2) ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี และได้รับการยอมรับในเวทีระหว่ างประเทศ 3) สถานการณ์การละเมิดสิทธิ
ในสังคมมีแนวโน้มลดลง 4) หน่วยงานจากทุกภาคส่วน ร่วมมือป้องกันและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชน
5) สังคมไทยเป็นสังคมที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ 6) ประชาชนมีความมั่นคงและมีความสุขในการดํารงชีวิต
จากติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษ ยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 จากตัวชี้วัด
ด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Indicator) ของสํานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่ อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
(OHCHR) สรุปได้ดังนี้
1) มิติการวัดด้านโครงสร้าง (Structural Indicator) พบว่าส่วนราชการที่มีแผนปฏิบัติการ
และแผนปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้
ระดับกระทรวง
❑ กระทรวงยุติธรรม

❑ กระทรวงศึกษาธิการ

❑ กระทรวงกลาโหม

❑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

❑ กระทรวงสาธารณสุข

❑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

❑ กระทรวงพาณิชย์

❑ กระทรวงคมนาคม

❑ กระทรวงการคลัง

❑ กระทรวงวิทยาศาสตร์

❑ กระทรวงอุตสาหกรรม

❑ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

❑ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ❑ กระทรวงแรงงาน
❑ กระทรวงวัฒนธรรม
ระดับกรม
❑ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

❑ กรมที่ดิน

❑ กรมการปกครอง

❑ กรมโยธาธิการและผังเมือง

❑ กรมการพัฒนาชุมชน

❑ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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สานักนายกรัฐมนตรี
❑ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

❑ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร

❑ กรมประชาสัมพันธ์

❑ สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

❑ สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
รัฐวิสาหกิจ
❑ การประปานครหลวง

❑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

❑ การประปาส่วนภูมิภาค

❑ องค์การตลาด

❑ การไฟฟ้านครหลวง
หน่วยราชการอิสระ ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
❑ สํานักงานศาลยุติธรรม

❑ สํานักงานอัยการสูงสุด

❑ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

❑ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

❑ สภาพัฒนาการเมือง

❑ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

❑ สํานักเลขาธิการวุฒิสภา

❑ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

❑ สํานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

และกิจการคมนาคมแห่งชาติ
❑ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

❑ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

การทุจริตแห่งชาติ

❑ ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
❑ สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

❑ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

2) มิติ การวัด ด้ า นกระบวนการ (Process Indicator) พบว่า (1) งานสิทธิมนุษยชนไม่ ใช่
โครงการหรือกิจกรรม แต่เป็นหลักการพื้นฐานในการทํางานในทุกภารกิจของทุกหน่วยงานภาครัฐ จึงต้องสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งอาจยังไม่เพียงพอและทั่วถึง (2) แม้มีมติคณะรัฐมนตรีสามารถผลักดัน
ให้หน่วยงานในระบบราชการนํ าแผนไปปฏิบัตินั้น แต่ยังพบว่า การให้ ความสําคัญต่องานด้านสิ ทธิมนุ ษ ยชน
ขึ้น อยู่ กับ ผู้ บ ริ ห ารหน่ วยงาน (3) บุคลากรที่ทํางานยังไม่มีความเข้าใจในหลักการด้านสิทธิมนุษยชน จึงทําให้
ไม่เห็นความสอดคล้องระหว่างงานด้านสิทธิมนุษยชนกับงานตามภารกิจของหน่วยงานตนเอง (3) การกําหนด
แผนปฏิบัติการของหน่วยงานเป็นแบบแยกส่วนตามแต่ละหน่วยงาน (Agency-Based) (4) ขาดการกําหนด
บทบาทที่ชัดเจนขององค์กรภาคประชาสังคมในมาตรการของแผนแต่ละ (5) การจัดทําแผนระยะยาวทําให้เกิด
การดําเนินงานที่ต่อเนื่อง แต่อาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ (6) แนวทาง
การดํ า เนิ น งานด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของหน่ ว ยงานยึ ด กรอบการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี
ของหน่วยงานเป็นหลัก
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3) มิติการวัดด้านผลลัพธ์ (Out Indicator)
3.1) แนวโน้มของสถานการณ์การละเมิดสิทธิในแต่ละด้ าน/กลุ่มเป้าหมาย พบว่าข้อมูล
การร้องเรียนจากประชาชนต่อหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่
(1) สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบว่า พื้นที่กรุงเทพมหานคร
มีข้อร้ องเรี ย นจากประชาชนมากที่สุ ด รองลงมา คือ ภาคใต้ และภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ในจํานวนที่
ใกล้เคียงกัน
(2) หน่ ว ยงานภาครัฐ ระดับ นโยบาย พบว่ า เรื่องที่มีการร้ องเรียนมากที่สุ ด คื อ
การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านการขนส่ง และกลุ่มที่ร้องเรียนมากที่สุด คือ กลุ่มภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป
(3) หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด พบว่า เรื่องที่มีการร้องเรียนมากที่สุด คือ การถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านกระบวนการยุติธรรม และกลุ่มที่ร้องเรียนมากที่สุด คือ กลุ่มเหยื่อและผู้เสียหาย
3.2) สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน พบว่า ยังมีการรายงานสถานการณ์ปัญหาสิทธิมนุษยชน
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่
(1) ความไม่เท่าเทียมในคุณภาพของการได้รับบริการ การเข้าไม่ถึงสิทธิและสวัสดิการ
ขั้นพื้นฐาน
(2) ด้านการเมืองการปกครอง และด้านกระบวนการยุติธรรม เป็นเรื่องผลกระทบ
ต่อประชาชนจากมาตรการและการใช้อํานาจของรัฐ
(3) ด้านความมั่นคงทางสังคม พบว่า มีรายงานสถานการณ์ปัญหาสิทธิมนุษยชน
3 ลักษณะ คือ 1) กลุ่มคนจน/ผู้ได้รับ (ผลกระทบจากการพัฒนา กลุ่มเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้ไร้รัฐ
ชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิงหรือผู้หนีภัยการสู้รบยังเข้าไม่ถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 2) กลุ่มผู้ต้องขังหรือ
ผู้ต้องหา กลุ่มผู้พ้นโทษ กลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติด กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเอดส์ และกลุ่มความหลากหลาย
ทางเพศ ถูกตีตราและเลือกปฏิบัติ 3) กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเด็ก และเยาวชน กลุ่มสตรี
และกลุ่มคนพิการ ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
3.3) โครงการ กิจกรรม หรือความช่ วยเหลื อตามสิ ทธิในแต่ล ะด้านหรือกลุ่ มเป้ า หมาย
สรุปผลได้ ดังนี้ 1) การดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานในการดํารงชีวิตของประชาชน
ควรมุ่งเน้นการคุ้มครองผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิหรือได้รับความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น 2) การดําเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย พบว่า มุ่งเน้นการดําเนินงานในมิติป้องกันการละเมิด
สิทธิมนุษยชนเป็นหลัก
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ข้อเสนอแนะจากการทบทวนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3
1) ด้ า นนโยบาย : ควรปรับมุมมองที่มีต่องานด้านสิ ทธิม นุษยชนให้ เป็นหลั ก การพื้ น ฐาน
ของสั งคมและพื้นฐานในการปฎิบั ติงานในทุกภารกิจของทุกองค์กรภาครัฐ มิใช่เป็นเพียงการดําเนินโครงการ
หรือกิจกรรมเชิงรูปแบบ
2) ด้านการจัดทาแผน : ควรปรับแนวทางในการจัดทํารายละเอียดของแผนฯ โดยมุ่งกําหนด
กรอบการดําเนินงานมากกว่าการกําหนดมาตรการหรือวิธีปฏิบัติ หรือโครงการ หรือกิจกรรมในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งที่ชัดเจน
3) ด้านการกาหนดหน่วยปฏิบัติตามแผน : ควรปรับวิธีคิดในการกําหนดบทบาทการดําเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนของให้ภาคประชาสังคมหรือชุมชนมาเป็นผู้ดําเนิน “บทบาทร่วม” (Partnership) ตามศักยภาพ
ของแต่ละภาคส่วนอย่างจริงจัง
4) ด้ า นการขั บ เคลื่ อ นแผน : การขับเคลื่ อนแผนสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ ง ชาติ ต้ อ งยึ ดประเด็ น
หรือสถานการณ์ปัญหาสิทธิมนุษยชนในแต่ละด้านหรือกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก (Problem-Based) ซึ่งประสาน
ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ในการป้องกันและคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชนในแต่ละด้านหรือกลุ่มเป้าหมาย
5) ด้านข้อมูลการดาเนินงาน : ควรมีการบูรณาการข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนจากหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์จากข้อมูลของแต่ละหน่วยงานร่วมกัน

2.2 รายงานที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 รายงานทบทวนสถานการณ์ สิ ทธิ มนุ ษ ยชนของประเทศไทย ภายใต้กลไก Universal
Periodic Review (UPR) รอบที่ 2 และแผนปฏิ บั ติ ก ารตามข้ อ เสนอแนะที่ ไ ทยได้ ต อบรั บ และค ามั่ น
โดยสมัครใจภายใต้กลไก Universal Periodic Review รอบที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2563)
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ได้กําหนดให้ทุกประเทศ รวมทั้งประเทศไทย
จัดทําและนําเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ภายใต้กลไก UPR ทุก 4 ปีครึ่ง
ทั้งนี้ รายงาน UPR รอบที่ 2 ประกอบด้วย วิธีการจัดทํารายงาน พัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชนที่สําคัญภายหลัง
การนําเสนอรายงานรอบที่ 1 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายใต้สิทธิด้านต่าง ๆ อาทิ สิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒธธรรม สิทธิของกลุ่มเฉพาะ สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษา
และการฝึกอบรม การเชิญกลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเยือนไทย
โดยภายใต้กระบวนการ UPR รอบที่ 2 ประเทศไทยได้นําเสนอรายงานประเทศในการประชุม
คณะทํางาน UPR สมัยที่ 25 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยประเทศไทย
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ได้แจ้งตอบรับข้อเสนอแนะ 187 ข้อ จากข้อเสนอแนะที่ไทยได้รับ จากประเทศต่างๆ ทั้งหมด 249 ข้อ อีกทั้ง
ได้แจ้งคํามั่นโดยสมัครใจอีก 7 ข้อ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 รับทราบผลการรับรอง
UPR รอบ 2 รวมทั้งเห็นชอบแผนปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้ตอบรับและคามั่นโดยสมัครใจภายใต้
กลไก Universal Periodic Review รอบที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2563) โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง
เร่งปฏิบัติตามแผนดังกล่าวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยแสวงหาความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ซึ่งแผนปฏิบั ติการตามข้อเสนอแนะได้กําหนดหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม และกรอบเวลาดําเนินการ
โดยแบ่งเป็นกลุ่มประเด็น ดังนี้
1) การเข้าเป็นภาคีกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิ 6) การส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องกลุ่ ม ต่ า ง ๆ
มนุษยชน

ในสังคม

2) การปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้ อง 7) การส่ งเสริมและคุ้ มครองสิ ทธิ พลเมื องและสิ ท ธิ
กับมาตรฐานระหว่างประเทศ

ทางการเมือง

3) การเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของกลไกและแผน 8) กระบวนการยุติธรรม
สิทธิมนุษยชน
4) การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาและการฝึกอบรม

9) การอํานวยความยุติธรรม
10) ความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศ

5) การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ ทางเศรษฐกิจ สังคม 11) การติดตามผลของกระบวนการ UPR
และวัฒนธรรม
2.2.2 รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2561
การจัดทํารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย เป็นอํานาจ
หน้ า ที่ ข องคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2560 และพระราชบั ญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้ว ยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
พ.ศ. 2560 ซึ่งจะต้องดําเนินการเป็นประจําทุกปี โดยเนื้อหาสาระของรายงานดังกล่าวจะเกี่ยวกับการประเมิน
สถานการณ์สิ ทธิมนุ ษ ยชนของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นข้อ มูล ที่ ทํา ให้ รัฐ บาลได้ ทราบถึ งปั ญหา ข้อท้า ทาย
ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะจากสํา นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมถึงจะเป็นประโยชน์
แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่จะได้ทราบถึงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในช่วงปี 2561 และสามารถ
นําไปใช้ในการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและ
ความรับผิดชอบของแต่ หน่วยงานต่อไปได้ โดยในปี 2561 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดทํา
รายงานโดยแบ่งเนื้อหาเป็น 4 ส่วน 14 ประเด็น และในแต่ละประเด็น นําเสนอการประเมินเป็น 3 ส่วน คือ
1) ภาพรวม 2) การประเมินสถานการณ์และปัญหาอุปสรรค และ 3) ข้อเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี้
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ส่วนที่ 1 การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มี 3 ประเด็น คือ
1) สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 2) ประเด็นการกระทําทรมาน และการบังคับสูญหาย 3) ประเด็นเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
ส่วนที่ 2 การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิ ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มี 3 ประเด็น
ได้แก่ 1) สิทธิทางการศึกษา 2) สิทธิด้านสุขภาพ และ 3) ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ส่วนที่ 3 การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของบุคคล 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) สิทธิเด็ก 2) สิทธิ
ผู้สูงอายุ 3) สิทธิคนพิการ 4) สิทธิของผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ และ 5) นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ส่วนที่ 4 การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนที่อยู่ในความห่วงใย มี 3 ประเด็น ได้แก่
1) สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 2) สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
และ 3) การค้ามนุษย์
2.2.3 ผลการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ในพื้นที่ต่าง ๆ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็น
การสะท้อนปัญหา และจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 โดยแบ่งการดําเนินงานออกเป็น 2 ระยะ
ระยะที่ 1 ปี 2560 การยกร่างแผนสิทธิมนุษยชน โดยการศึกษาข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ
การรับฟังสภาพปัญหาจากตัวแทนทุกภาคส่วนครอบคลุมทุกจังหวัด รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิด
สิทธิมนุษยชน และการยกร่างแผนสิทธิมนุษยชนระดับพื้นที่ ครอบคลุม 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร
ระยะที่ 2 ปี 2561 จั ด ทํ า แผนสิ ท ธิ ม นุษ ยชนแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 4 โดยร่ ว มกั บ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน ยกเป็นร่างแผนสิทธิมนุษยชนในระดับชาติ (ร่างแรก) แล้ว เข้าสู่กระบวนการ
วิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในทุกช่องทาง อาทิ การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นครอบคลุมกลุ่มผู้แทน
จากทุกจังหวัด ทุกภาคส่วน โดยจัดขึ้นในพื้นที่ครอบคลุม 6 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร การรับฟังความคิดเห็น
ผ่านทางเว็บไซต์กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ แบบสอบถามทางไปรษณีย์ รวมถึงแบบสอบถามฉบับ GR code
ในกลุ่มเฉพาะ (คนพิการทางสายตา ผู้สูงอายุ) และนํามาสรุปประมวลผลเป็นร่างแผนสิทธิม นุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ 4 (ร่างที่ 2) นําเสนอผู้แทนหน่วยงานในระดับนโยบาย (20 กระทรวง หรือหน่วยงานเทียบเท่าและหน่วยงาน
ระดั บ กรม) เพื่ อ ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น เป็ น ครั้ งสุ ดท้ า ย แล้ ว นํ า มาประมวลผลเป็ นร่ างแผนสิ ท ธิม นุ ษยชนแห่ งชาติ
ฉบับที่ 4 (ฉบับสมบูรณ์) เพื่อนําเสนอสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กลั่นกรอง
ลําดับต่อไปจะได้นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 – 2565) ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมจัดทําแผนทั้ง 2 ระยะ รวมทัง้ สิ้น 3,588 คน
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รับฟังความคิดเห็น
ในพื้นที่ต่าง ๆ

ปรับปรุงตามข้อคิดเห็น

นาเสนอเวที 153 กรม
20 กระทรวง
(15 ส.ค. 61)

คณะที่ปรึกษายกร่างแผน 4

จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
และผ่านเว็บไซต์

ปรับ

รับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(2 พ.ค.61)

ปรับปรุงร่างแผนฯ 4

(ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ฉบับที่ 4

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พบว่า
1) สําหรั บแผนสิทธิมนุษยชนรายด้านทั้ง 10 ด้าน พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ว นใหญ่
เห็นด้วยกับแผนด้านขนส่ง (ร้อยละ 91.0) รองลงมา แผนด้านการศึกษา (ร้อยละ 90.8) แผนด้านสาธารณสุข
และแผนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 90.6) แผนด้านที่อยู่อาศัย (ร้อยละ 90.3) แผนด้าน
เศรษฐกิ จและธุ รกิ จ และแผนด้ านสิ ทธิ ชุ มชน (ร้ อยละ 89.8) แผนด้ านการเมื องการปกครอง (ร้ อยละ 88.8)
แผนด้านกระบวนการยุติธรรม (ร้อยละ 88.3) และแผนด้านข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ
87.8) ตามลําดับ
2) แผนสิทธิมนุษยชนรายกลุ่ม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแผนกลุ่มสตรี
(ร้อยละ 90.5) รองลงมา แผนกลุ่มคนพิการ (ร้อยละ 90.2) แผนกลุ่มเด็กและเยาวชน (ร้อยละ 90.1) แผนกลุ่ม
ผู้สูงอายุ (ร้อยละ 89.7) แผนกลุ่มผู้เสียหาย (ร้อยละ 89.5) แผนกลุ่มผู้พ้นโทษ (ร้อยละ 88.9) แผนกลุ่มผู้ป่วย
(ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ ผู้เสพยา) (ร้อยละ 88.7) แผนสิทธิมนุษยชนกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ไร้รัฐ ไร้สัญชาติ
และผู้แสวงหาที่พักพิงในเขตเมือง (ร้อยละ 88.5) แผนกลุ่มเกษตรกรและผู้ใช้แรงงาน (ร้อยละ 88.2) แผนกลุ่ม
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน (ร้อยละ 87.9) แผนกลุ่มหลากหลายทางเพศ (ร้อยละ 87.3) และแผนกลุ่มผู้ต้องราชทั ณฑ์
(ร้อยละ 86.2) ตามลําดับ

หน้า | 53

(ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565)

บทที่ 3
สาระสาคัญของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565)
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บทที่ 3
สาระสาคัญของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565)
1.1 กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้จัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ด้วยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเป็นกรอบทิศทางการดําเนินงานของประเทศสําหรับหน่วยงานถือปฏิบัติในการ
ดําเนินการ เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับสิ ทธิมนุษยชนในภาพรวมของประเทศให้มีมาตรฐานทัดเทียมระดับ
สากล โดยมุ่งประโยชน์ที่ประชาชนพึงได้รับเป็นสําคัญ ดังนั้น การจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงคํานึงถึง
ความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทสังคมไทยและมีความเป็นสากล รวมถึงครอบคลุมประเด็นที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต
และสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ตลอดจนให้ความสําคัญกับกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก
ทีเ่ สี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และเพื่อให้การขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้มีการวิเคราะห์ข้อมูล แนวคิด และมาตรฐานการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ในบริบทบริบทภายในประเทศ และบริบทระหว่างประเทศมาเป็นกรอบในการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ 4 ดังนี้
1) บริ บทภายในประเทศ ได้แก่ รัฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุท ธศักราช 2560
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
การประกาศวาระแห่งชาติ สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สถานการณ์
การละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนที่ สําคัญ และรัฐบาลให้ความสนใจ เช่น การค้ามนุษย์
การใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ซึ่งจัดทําโดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและสถานการณ์
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย อาทิ ด้านประชากร ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา เป็นต้น ตลอดจน
ประเด็นที่ยังไม่สามารถดําเนินการให้บรรลุได้ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ผ่านมา รวมถึงการรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อเติมเต็มให้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีความครบถ้วนสมบูรณ์
2) บริ บ ทระหว่ า งประเทศ ได้ แ ก่ ปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิม นุ ษ ยชน สนธิ สั ญ ญาหลั ก
ด้านสิทธิมนุษยชน กระบวนการรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review : UPR)
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) ประเด็นสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
อาทิ ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ประเด็นความหลากหลายทางเพศ และประเด็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น
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แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเป็นแผนแม่บทในภาพรวมที่ครอบคลุมนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
ทั้งประเด็นด้านและกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางในคู่มือแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน (Handbook on
National Human Rights Plans of Action) ปรากฏตามแผนภาพ
แผนภาพที่ 4 แสดงกรอบแนวคิดการจัดทาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (ปี พ.ศ. 2562 - 2565)

3.2 ทิศทางของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565)
วิสัยทัศน์

“สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชน และได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นธรรม”

เป้าหมาย

การละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลง

ตัวชี้วัดภาพรวม

การกําหนดตัวชี้วัดในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 เป็นการพัฒนาตัวชี้วัด

ภาพรวม
ตามแนวทางของสํ
านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ใน 3 มิติ จํานวน

4 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) มิ ติ ตั ว ชี้ วั ด ด้ า นโครงสร้า ง (Structural Indicator) เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ แ สดงความตั้ ง ใจหรือ
เจตจํานงในการเคารพสิทธิมนุษยชน และต้องการยกระดับสิทธิมนุษยชนให้ดียิ่งขึ้น โดยการยอมรับมาตรฐาน
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนมาปรับใช้ ซึ่งมีตัวชี้วัดที่สําคัญ ได้แก่
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ตัวชี้วัดที่ 1 มีการร่างกฎหมาย การปรับปรุงกฎหมาย การกําหนดนโยบาย มาตรการ
ทั้งในระดับชาติหรือระดับกระทรวงหรือกรมหรือจังหวัดหรือองค์กรอื่น เพื่อสร้างหลักประกันสิทธิมนุษยชน
ในแต่ละด้านหรือกลุ่มเป้าหมาย
2) มิติตัวชี้วัดด้านกระบวนการ (Process Indicator) เป็นตัวชี้วัดเกี่ยวกับเครื่องมือหรือวิธีการ
ที่จะทําให้การดําเนินงานด้านสิ ทธิมนุษยชนให้ เป็นไปตามเป้าหมาย หรือให้เกิดผลตามนโยบายหรือแผนงาน
ที่กําหนดไว้
ตัวชี้วัดที่ 2 มีการนํากฎหมาย นโยบาย และมาตรการไปปฏิบัติ ในรูปแบบของการบรรจุ
ในงานประจํา แผนปฏิบัติการ หรือโครงการ ซึ่งตัวชี้วัดที่ 2 จะมีการวัดประเมินผลแบ่งออกเป็น
ตัวชี้วัดที่ 2.1 การถ่ายทอดนโยบาย ผ่าน (1) การสร้างความรู้ความเข้าใจในแผน
โดยประเมินการถ่ายทอดเนื้อหาและรายละเอียดของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ตามมติคณะรัฐมนตรี
(2) การสร้างการยอมรับเป็นการประเมินแนวทางการสร้างการยอมรับให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ให้เห็นความสําคัญ
ของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และยอมรับว่า เป็นภารกิจหนึ่งที่หน่วยงานต้องนําไปดํา เนินการ
ตามกรอบและแนวทางที่กําหนดไว้
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ขั้นการแปลงแผนสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสู่ การปฏิบั ติ ข อง
หน่ ว ยงานต่าง ๆ เป็ น การประเมิน แนวทางการกํา หนดแผนปฏิ บั ติก ารด้ านสิ ท ธิม นุ ษยชนของหน่ว ยงาน
หรือแผนงานในลักษณะอื่นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานด้านสิ ทธิมนุษยชนว่ามีการนําแนวทาง
การดําเนิ น งานที่กําหนดไว้ในแผนสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ ฉบับที่ 4 มาเป็นกรอบในการกําหนดแผนงาน
ของหน่วยงานอย่างไร
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 2.3 ขั้ น การดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บัติ ก ารหรื อ แผนปฏิ บัติ ง าน
หรือแผนงานด้านสิทธิมนุษยชนของหน่วยงาน เป็นการประเมินแนวทางการดําเนินงานของหน่วยปฏิบัติว่า
มีการดําเนินงานตามแนวทางที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านสิ ทธิมนุษยชนของหน่วยงานหรือแผนงาน
ในลักษณะอื่นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในลักษณะใด ตลอดจนประเมิน
ถึงปัญหาหรืออุปสรรคหรือเงื่อนไขที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานจริง
3) มิติตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์ (Outcome Indicator) เป็นการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงาน
หรือความพยายามที่จะดําเนินการตามโครงการหรือมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สิทธิด้านต่าง ๆ เกิดผลขึ้นจริง
ทั้งในแง่ของสิทธิมนุษยชนในแต่ละด้านหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยมีตวั ชี้วัดที่ประเมินผล 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัว ชี้วัดที่ 3 แนวโน้ มของสถานการณ์การละเมิดสิ ทธิในแต่ล ะด้านหรือกลุ่ มเป้าหมาย
มี สั ด ส่ ว นที่ ล ดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเป็ น การประเมิ น ที่ พิ จ ารณาข้ อ มู ล จากสถิ ติก ารละเมิ ด สิ ท ธิม นุ ษยชน
หรือจํานวนข้อร้องเรียนของแต่ละหน่วยงานต่าง ๆ กับผลงานที่ได้มีการดําเนินงานทั้งแง่ของสิทธิมนุษยชน
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ในแต่ละด้านหรือกลุ่มเป้าหมาย เพื่อหาสัดส่วนเพิ่มขึ้นหรือลดลงในการที่จะนําข้อมูลมากําหนดในการดําเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนต่อไป
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 4 จํ า นวนโครงการ กิ จ กรรม หรื อ ความช่ ว ยเหลื อ ตามสิ ท ธิ ใ นแต่ ล ะด้ า น
หรื อ กลุ่ ม เป้ า หมาย ซึ่ ง เป็ น การประเมิ น การดํ า เนิ น งานตามแผนงานด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแต่ ล ะด้ า นหรื อ
กลุ่มเป้าหมาย โดยพิจารณาจากจํานวนโครงการ กิจกรรม หรือความช่วยเหลือตามสิทธิที่แต่ละหน่วยงาน
รับผิดชอบใน 4 ประเด็น ได้แก่
1) การป้องการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่มุ่งส่งเสริมหรือป้องกันมิให้มีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนทั่วไป หรือผู้ที่มีโอกาสถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่าง ๆ
2) การคุ้ ม ครองการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ที่ มุ่ ง คุ้ ม ครอง ฟื้ น ฟู ช่ ว ยเหลื อ
เยียวยา ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิท ธิมนุษยชน ตลอดจนการจัดระบบ
ส่งต่อความช่วยเหลือแก่ผู้ถูกละเมิด การฟื้นฟูและเยียวยาผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมการเคารพสิทธิ เป็นต้น
3) การพัฒนากฎหมาย กลไกทางกฎหมาย รวมถึงการบังคับใช้ เพื่อส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เป็นการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ขัดกับหลักการสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
หรือกฎหมายที่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เพื่อให้ได้รับการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนายกระดับไปสู่มาตรฐานสากล
4) การพัฒนาองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีศักยภาพในการส่งเสริม คุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา การบรรจุสิทธิมนุษยชนในหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
ทุกระดับ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน การศึกวิจัยและนําไปประยุกต์ใช้
เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน การสร้างความรู้ความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนและการสร้าง
ความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ให้ความสําคัญกับมิติประเด็นต่าง ๆ ครอบคลุมประเด็นด้าน
และกลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีการจัดลาดับความสาคัญตาม Handbook
on National Human Rights Plans of Action เป็นแผนรายด้าน 10 ด้าน และแผนรายกลุ่ม 12 กลุ่ม ดังนี้
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3.3 แผนสิทธิมนุษยชนรายด้าน
3.3.1 แผนสิทธิมนุษยชนด้านกระบวนการยุติธรรม
➢ สถานการณ์ภาพรวม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 3 เรื่อง สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
มาตรา 25 กําหนดว่า “สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะใน
รัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่มิได้ห้ามหรือจํากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น บุคคลย่อ มมีสิทธิและเสรีภาพ
ที่จ ะทําการนั้ น ได้ และได้รั บ ความคุ้ มครองตามรัฐ ธรรมนู ญตราบเท่ า ที่ การใช้ สิ ท ธิห รื อ เสรีภ าพเช่น ว่ า นั้ น
ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น ” และยังบัญญัติเรื่องสิทธิเสรีภาพไว้ในมาตรา 25 มาตรา 28
บัญญัติความรับผิดตามกฎหมายไว้ใน มาตรา 29 นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
ได้กําหนดหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 68 ความว่า “รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ได้โ ดยสะดวก รวดเร็ ว และไม่เสีย ค่าใช้จ่ายสู งเกินสมควร” มี แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งกําหนดให้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
เป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศ เป็นเครื่องมือของประชาชนที่จะใช้สร้างสังคมที่พัฒนาอย่างเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้ําและไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ภายใต้พระราชบัญญัติ
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางประสานความร่วมมือในการ
บริหารงานยุติธรรมระหว่างหน่วยงานของรัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานยุติธรรม ให้เป็นไปอย่าง
สอดคล้องและมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะทําให้การอํานวยความยุติธรรม มีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ต่อความต้องการของสังคมได้อย่างแท้จริง
ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญและกรอบกฎหมายของไทยในด้านกระบวนการยุติธรรมถือว่ามีความสอดคล้ องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals - SDGs) โดยเป้าหมาย
ด้านการส่ งเสริ มการพัฒ นาสังคมให้เกิดสังคมสันติสุข สันติภ าพ และความยุติธ รรม ซึ่งครอบคลุ มในเรื่อง
มาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมและการบริหารงานยุติธรรม ได้กําหนดเป้าหมายสําคัญ อาทิ การลดความรุนแรง
และการก่ออาชญากรรมในสังคม การรับประกันการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของบุคคลอย่างเท่าเทีย ม
การช่วยเหลือเยียวยาเหยื่ออาชญากรรม รวมถึงการลดการทุจริตคอรัปชั่นในกระบวนการยุติธรรม
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➢ ตัวชี้วัด
1) ความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและความรู้พื้นฐานในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ของประชาชนเพิ่มขึ้น
2) ประเภทและระดับของมาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม
➢ ข้อท้าทาย
1) ประชาชนไม่มีความรู้ทางกฎหมาย สิทธิ ในกระบวนการยุติธรรม และไม่สามารถเข้าถึง ข้อมูล
ข่าวสารและกระบวนการยุติธรรมได้อ ย่างมีประสิทธิภาพ จึงเกิดการกระทําความผิดหรือมีการละเมิดสิทธิ
โดยไม่ได้เจตนา เช่น การตัดไม้ห วงห้าม การบุกรุกที่ส าธารณะ เป็นต้น ประกอบกับการไม่ทราบขั้นตอน
ของกระบวนการยุติธ รรมและช่องทางการได้รับความช่วยเหลื อทางกฎหมายเมื่อ ถูกดําเนินคดีจากภาครัฐ
ซึ่งจากการระดมความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4
ได้สะท้อนสภาพปัญหาของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่ขาดประสิทธิภาพ
ส่งผลให้ประชาชนได้รับข้อมูลอย่างจํากัด หรือ ไม่ได้รับทราบ โดยประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในเรื่องของ
สิ ท ธิ ข องตนในด้ า นกระบวนการยุ ติ ธ รรม เช่ น สิ ท ธิ ข องผู้ ที่ ต กเป็ น เหยื่ อ อาชญากรรม สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ
ความคุ้มครองในฐานะพยาน สิทธิที่จะได้รับที่ปรึกษาทางกฎหมาย และการขาดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ด้านกระบวนการยุติธรรม
2) ปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ เป็ น ปั ญ หาที่ ไ ทยหยิ บยกเป็ นวาระแห่ งชาติ ที่ ต้ อ งแก้ ไ ขอย่ า งเร่ งด่ว น
และจริงจังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 แต่เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในสถานะประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทาง
ของการค้ามนุ ษย์ ดังนั้ น จึ งยั งต้องให้ ความสํ าคัญกั บการส่ งเสริ มความร่ว มมือ กับ ทุ กภาคส่ ว นในประเทศ
ทั้งภาคประชาสังคมและภาคเอกชน ตลอดจนภาคส่วนในต่างประเทศ ทั้งองค์การระหว่างประเทศ ประเทศ
เพื่อนบ้าน และประเทศอื่น ๆ ที่สนใจ เพื่อให้การดําเนินการของไทยเกิดผลสําเร็จในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมมากขึ้นและอย่างต่อเนื่องต่อไป
3) การขาดการกําหนดมาตรฐานการทํางานของล่าม และขาดแคลนล่ามภาษาต่าง ๆ ในกระบวนการ
ยุ ติธ รรม และผู้ เชี่ย วชาญด้านกฎหมายในการคุ้ม ครองสิ ทธิผู้ เ กี่ยวข้อ งในกระบวนการยุติธ รรม ข้อจํา กั ด
ด้านการสื่อสาร ทางภาษากับเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งอาจส่งผลให้การพิจารณาคดีมีความล่าช้า
หรืออาจเกิดความเสียหายได้ จึงต้องเร่งดําเนินการให้สอดคล้องตามแผนการปฏิรูปด้ านกระบวนการยุติธรรม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม
4) ปัญหาการดําเนินงานในกระบวนการสอบสวนของกระบวนการยุติธรรม โดยประชาชนในพื้ นที่
ได้สะท้อนปัญหาการทํางานสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจ ซึ่งสาระสํา คัญเกี่ยวกับการดําเนินคดีกับประชาชน
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เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาค ตลอดจนยังมีการปฏิบัติมีความเหลื่อมล้ํา ทําให้ประชาชนเสียสิทธิ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับด้านกระบวนการยุติธรรม
5) ปัญหาการมีกฎหมายจํานวนมากเกินไป ไม่สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศ สิทธิมนุษยชน
และการนํากฎหมายไปปฏิบัติยังขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส ทําให้เกิดปัญหาในการดําเนินงานของภาครัฐ
และภาคส่ ว นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปั ญหากระบวนการยุติธรรมของประเทศที่ขาดความโปร่งใส อันเกิดจาก
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่ ยังไม่สามารถดําเนินการอย่างสอดประสานกันได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ
ขาดความเป็นธรรม และเลือกปฏิบัติ
➢ ข้อเสนอแนะ
1) ส่ งเสริ มการสร้ างธรรมาภิบาลในหน่ว ยงานในกระบวนการยุติธ รรม โดยเฉพาะหน่ว ยงาน
ที่ใกล้ชิดกับกลุ่มเปราะบาง ควรออกระเบีย บข้อบังคับในการปฏิบั ติงานของเจ้าหน้าที่ ให้เคารพและคํานึงถึง
หลักสิทธิมนุษยชน และมีการวางบทกําหนดโทษของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่คํานึงถึง
หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน สํ า หรั บ ด้ า นการสอบสวน ควรแก้ ไ ขประมวลวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาโดยเพิ่ ม เติ ม
ข้อกําหนดให้มีทนายความได้ร่วมฟังการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนในทุกคดี และทุ กฐานความผิ ด
เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและจําเลยในความผิดอาญา อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่กระบวนการยุติธรรม
ให้ยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็น พื้นฐานในการปฏิบัติงาน อาทิ ด้านราชทัณฑ์ ควรมีการขับเคลื่อนการให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าที่ในเรื่องแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างทั่วถึงและสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง เช่น การให้
ความรู้ เรื่ อง “ข้อกําหนดกรุ งเทพ” และ “ข้อกําหนดแมนเดลา” เป็นต้น เจ้าหน้าที่ตํารวจฝ่า ยปฏิบัติการ
ควรมีการอบรบให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ต้องหา สิทธิของเหยื่อและพยาน เพื่อให้
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ที่เกี่ยวข้อง
2) หน่วยงานภาครัฐจะต้องเข้ามาดูแลเร่งด่วน และรัฐจะต้องใช้มาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ การปรับปรุง กฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ การส่งเสริมสภาพ
ทางเศรษฐกิจให้ มีความเท่าเทียมกัน และเสมอภาค โดยสร้างอาชีพสร้างรายได้ ให้โอกาสคนที่ด้อยโอกาส
หรือคนที่ไม่มีความรู้ได้ มีอาชีพที่ถูกต้องและเหมาะสม การสนับสนุนการศึกษาให้มีการศึกษาที่เท่าเทียมกัน
และมีมาตรฐานที่แท้จริ ง ทั้งนี้ ในการที่จะดู แลด้านนี้ภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐต้องร่วมมือกันในการที่จะ
ป้องกันและปราบปรามและลดปัญหาการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในประเทศ โดยอาจจะจูงใจสถานประกอบการต่างพื้นที่
ด้วยการลดภาษี หรือเพิ่มมาตรการที่รัฐเก็บภาษีเพิ่มสําหรับต่างภูมิลําเนาให้เป็นรายได้ของท้องถิ่น เพื่อที่จะพัฒนา
ให้พอกับปริมาณของประชากรที่มีอยู่จริง
3) ส่ งเสริ มองค์กรวิช าชีพล่ามในกระบวนการยุติธรรม โดยอบรมจริยธรรมทดสอบด้านภาษา
ออกใบอนุญาตก่อนปฏิบั ติหน้าที่ จัดให้มีระบบประสานงานหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อแบ่งปัน
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บุ คลากรที่ทํา หน้ า ที่ล่ า ม เพื่ อความเชื่ อ ถื อและความเชื่ อ มั่น ในกระบวนการยุ ติธ รรมตามแนวนโยบายรั ฐ
ที่ต้องอํานวยความยุติธรรมให้กับทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
4) ให้ ความรู้ ส่ งเสริ มสิ ทธิผู้ ต้องหาให้ ทราบสิ ทธิในชั้นสอบสวน ตามประมวลกฎหมายอาญา
และพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
5) พิจารณาทบทวนการบังคับใช้กฎหมาย และการแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับ
บริบทการพัฒนาประเทศ หลักสิทธิมนุษยชน และกฎหมายที่ไม่ทั นสมัย เพื่อให้กฎหมายมีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน และมีกระบวนการ
ยุติธรรมที่เคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค มีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ส่งผลให้สังคมไทยให้เป็นสังคมที่เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ และเป็นไปเพื่อประโยชน์
ต่อส่วนรวมของประเทศ
➢ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงยุติธรรม
➢ หน่วยงานร่วม
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน
กระทรวงมหาดไทย สํานักงานศาลยุ ติธรรม สํานักงานอัยการสู งสุ ด สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ

3.3.2 แผนสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา
➢ สถานการณ์ภาพรวม
สิ ท ธิ ด้ า นการศึ ก ษา ถู ก รั บ รองไว้ ใ นกติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม
และวัฒนธรรม ข้อบทที่ 13 รวมทั้งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อบทที่ 19 23 28 และ 29 รวมทั้งถูกบัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุมเกี่ยวกับหน้าที่ของรัฐที่ต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา
ก่อนเข้ารับการศึกษา และดําเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ และรัฐยังต้องดําเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาตามความถนัดของตน
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นอกจากนี้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ยั ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ
ของการให้โอกาสทางการศึกษาที่เป็นธรรมต่อทุกคน จึงได้กําหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา ไว้ในมาตรา 54 วรรค 6 เพื่อลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษา อันเป็นรากฐานสําคัญที่จะทําให้
ผู้ด้อยโอกาสมีความรู้ความสามารถ เพื่อพัฒนาตนเองให้พ้นจากความเหลื่อมล้ํา ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพครู ซึ่งจะเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ด้วย โดยปัจจุบันพระราชบัญญัติ
กองทุ น เพื่ อ ความเสมอภาคทางการศึ ก ษา พ.ศ. 2561 ได้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เ ป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว เมื่ อ วั น ที่
14 พฤษภาคม 2561
ทั้ ง นี้ จากการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการจั ด ทํ า แผนสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 4 ในภูมิภาคต่าง ๆ พบว่า หลายฝ่ายมีความกังวลในคุณภาพการศึกษา กล่าวคือ แม้ในทางปฏิบัติ
เด็กไทยส่วนใหญ่จะได้รับการศึกษาครบจํานวนปีตามที่กําหนดไว้ในระบบการศึกษาภาคบังคับ แต่คุณภาพ
ของระบบการศึกษายังคงมีความเหลื่อมล้ํา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มาจากครอบครัวที่มีข้อจํากัดทางเศรษฐกิจ
และสังคม โดยความเหลื่อมล้ําดังกล่าว ยังเป็นสาเหตุสําคัญที่ ส่งผลให้นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา
หรือต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน ซึ่งจากการคํานวณ โดย นายนิโคลัส เบนเน็ต (DR.Nicholas Burnett)
อดีตรองผู้ อํ านวยการใหญ่ องค์ การการศึ ก ษาวิ ทยาศาสตร์ และวั ฒ นธรรมแห่ ง สหประชาชาติ (UNESCO)
ชี้ให้ เห็ น ว่า ปั ญหาเด็กหลุ ดออกจากระบบการศึ กษาของไทย สร้างความเสี ยหายทั้งทางเศรษฐกิจ สั งคม
และประชากรศาสตร์ ให้ กับ ประเทศไทยโดยมี มูล ค่าสู งถึง ปีล ะ 330,000 ล้ านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย (GDP) ทั้งนี้ข้อมูลจากสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ระบุว่า ในปี 2560 มีนักเรี ยนชั้น ป.1 – ม.6 ที่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวมากถึง
ร้อยละ 13 จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวส่งผลต่อระดับการศึกษาของเด็ก นอกจากนี้
เด็กพิการ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ยังคงประสบปัญหาการถูกเลื อกปฏิบัติในสถานศึกษาที่ไม่ส ามารถ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวมได้
➢ ตัวชี้วัด
1) จํานวนสถานศึกษา หรือ สถาบันการศึกษา หรือ องค์กรที่จัดการศึกษาแบบเรียนร่วมตามรูปแบบ
หรือหลักสูตร สําหรับบุคคลที่มคี วามต้องการจําเป็นพิเศษ (คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีความสามารถพิเศษ) เพิ่มขึ้น
2) มีหลักสูตรการศึกษาในการจัดการศึกษากลุ่มการศึกษาเฉพาะด้านเฉพาะทาง กลุ่มที่มีความต้องการ
จําเป็นพิเศษในทุกระดับการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
3) ดัชนีความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามฐานะ
ทางเศรษฐกิจและพื้นที่ลดลง
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➢ ข้อท้าทาย
1) ความเหลื่อมล้ําของโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างเด็กจากครอบครัว
ที่มีความแตกต่างของฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม อันเป็นผลมาจากการกระจายของทรัพยากรทางการศึกษา
ที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างเขตเมืองและเขตชนบท อีกทั้งในบางครั้ง ผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนยังอาจไม่เห็น
ความสําคัญของการศึกษา หรือไม่ประสงค์จะให้เด็กเข้าศึกษาเนื่องจากจะส่งผลให้ครอบครัวต้องขาดรายได้
เด็กจากครอบครัวฐานะยากจน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการไปโรงเรียนได้ เนื่องจากมักอาศัยในพื้นที่
ห่างไกลที่การคมนาคมลําบาก หรือขาดช่องทางการคมนาคมสาธารณะต่างๆ นอกจากนี้
2) แนวทางการศึกษาในรูปแบบใหม่ที่มีคุณภาพยังคงมีการส่งเสริมค่อนข้างน้อย จึงควรมีการเปลี่ยนวิธี
การเรียนจากการเน้นการท่องจําไปสู่การเปิดโลกทัศน์ของผู้เรียนให้เด็กได้เข้าถึงวิธีการค้นหาความรู้ด้วยตัวเอง
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสร้างให้เด็กรู้จักคิด และต่อยอดความรู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ แม้สิทธิในการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพจะเป็นสิ่งที่ถูกกําหนดไว้ใ นรัฐธรรมนูญ แต่ในทางปฏิบัติแล้ วตัวชี้วัดทางการศึกษาต่าง ๆ
มักเป็นตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ เช่น จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ย อัตราการว่างงานของผู้สําเร็จการศึกษา ที่อาจไม่ได้
สะท้อนคุณภาพของการศึกษาที่รัฐจัดสรรให้เท่าที่ควร
3) ปัญหาการเลือกปฏิบัติในสถานศึกษา อาทิ คนพิ การที่ยังขาดอุปกรณ์ที่จําเป็นในการศึก ษา
สถานศึกษาไม่เอื้อต่อการศึกษาของคนพิการ นักเรียนนักศึกษาที่ติดเชื้อเอชไอวี นักเรียนที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ มักถูกตีตรา กลั่นแกล้ง
4) การขาดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของแรงงานข้ามชาติ ส่งผลให้พื้นที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
➢ ข้อเสนอแนะ
1) ส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก และเยาวชนที่ ด้ อ ยโอกาสมี สิ ท ธิ ท างการศึ ก ษาที่ ดี ขึ้ น ทั ด เที ย มกั บ คนทั่ ว ไป
โดยพิจารณาการให้เงินช่วยเหลือพิเศษแก่ครูในสถานศึกษาในที่พื้นที่ห่างไกลในระดับที่พอเพียงที่สามารถ
กระจายทรัพยากรทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง และเพิ่มแรงจูงใจให้กับผู้ปกครองของนักเรียนจากครอบครัว
ที่มีฐานะยากจนในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน อาทิ การจัดให้มีโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันฟรีที่มีคุณภาพ
ตามหลักโภชนาการ และการจัดให้มีการฝึกอาชีพควบคู่ไปกับการศึกษาวิชาสามัญต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่า
สิ่งที่เรียนเป็นประโยชน์ สามารถใช้ประกอบอาชีพได้จริง
2) ส่งเสริมให้มีการนํางบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนในเชิงคุณภาพที่ครอบคลุมทุกมิติอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในโครงการที่มุ่งพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนโดยตรงและการพัฒนาคุณ ภาพบุคลากรทางการศึกษา การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การส่งเสริมการเรียนรู้ภายในครอบครัว และการให้การช่วยเหลือกลุ่ม นักเรียนนักศึกษาในเขตชนบทที่ห่างไกล
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ตลอดจนกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่มีความเปราะบางเป็นพิเศษ อาทิ กลุ่มผู้มีรายได้น้อย เด็กไร้รัฐ ไร้สัญชาติ
เด็กที่มีปัญหาสถานะ และคนพิการ เป็นต้น
3) เร่งปลูกฝังและสร้างความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนตั้งแต่วัยเรียน เพื่อลดปัญหาการเลือกปฏิบัติ
หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกลุ่มเด็กที่มีความเปราะบาง นอกจากนี้ ควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมสถานศึกษา
ให้เอื้ออํานวยต่อการเข้าศึกษาของคนพิการ และบุคคลที่มีความต้องการพิเศษทางร่างกายหรือทางการเรียนรู้
ที่มีความจําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือพิเศษ รวมทั้ง ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ ในวัยรุ่ น พ.ศ. 2559 จั ดการเรี ยนการสอนเรื่ องเพศวิ ถีศึ กษาในสถานศึ กษา และจัดให้ มี บ ริ ก าร
ให้คําปรึกษาและบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่ได้มาตรฐานสําหรับผู้รับบริการซึ่งเป็นวัยรุ่น
4) พัฒนาแนวทางการดูแลบุตรหลานของแรงงานข้ามชาติในด้านการศึกษาอย่างเป็นระบบ คํานึงถึง
ความสมดุลของการจัดสรรทรัพยากร ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
ด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับจํานวนเด็กในพื้นที่ทั้งหมด ทั้งบุตรของแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ รวมถึง
พิจารณาสนับสนุนการจัดระบบการศึกษาทางเลือกสําหรับเด็กประชากรกลุ่มเฉพาะหรือเด็กที่ตกหล่นจากระบบ
การศึกษาของรัฐในรูปแบบต่าง ๆ
➢ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา
➢ หน่วยงานร่วม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลั ง กระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงแรงงาน สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน

3.3.3 แผนสิทธิมนุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
➢ สถานการณ์ภาพรวม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กล่าวรับรองสิทธิในด้านทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อมไว้ในมาตรา 43 วรรค 2 ว่า บุคคลและชุมชนย่อมมีสิ ทธิจัดการ บํา รุงรักษา และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมาย
บัญญัติ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาของประเทศทางอุตสาหกรรมแบบก้าวกระโดดในอดีต และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
เพื่อการพัฒนาที่ช่วยให้มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้มากขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์เองในด้านต่าง ๆ
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ทั้งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติที่เริ่มเสื่อมโทรม ความไม่ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
และมีความรุนแรงกว่าในอดีต ตลอดจนผลเสียในเชิงสุขภาพ ทั้งทางตรงจากการใช้เทคโนโลยี เช่น ยาปราบ
ศัตรูพืช ในการทําการเกษตรกรรมแบบใหม่ และทางอ้อมจากคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในด้านต่าง ๆ
เช่น ดิน น้ํา อากาศ ที่ลดลง การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งประเทศไทยต้องเผชิญและรับมือกับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของฤดูกาล การเกิดภัยพิบัติ
ที่รุนแรงและบ่ อยครั้งขึ้น ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบและการ
แพร่กระจายของเชื้อโรคและพาหะนําโรค นํามาซึ่งการเกิดโรคอุบัติซ้ํา เป็นต้น ทั้งนี้ประเทศไทยในฐานะประเทศ
เกษตรกรรม มีรู ป แบบการพัฒ นาและวิ ถีชีวิตที่ ต้อ งพึ่ง พิง ความอุดมสมบูร ณ์ ข องฐานทรั พยากรธรรมชาติ
ของประเทศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงนับเป็นภัยคุกคามที่สําคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน และส่งผลกระทบโดยเฉพาะประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ อ่อนไหวต่อสภาพอากาศ เช่น เด็กอ่อน
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ที่ถูกทอดทิ้งทางสังคม เป็นต้น จึงเป็นประเด็นท้าทายที่รัฐซึ่งมีอํานาจหน้าที่ดูแล
ระดับการพัฒนาของประเทศให้เหมาะสมจะต้องสร้างความสมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
และแนวทางที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของประเทศ ควบคู่กับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
เพือ่ ประโยชน์สูงสุดของประเทศอย่างยั่งยืนในทุกมิติ
➢ ตัวชี้วัด
1) จํานวนของหน่วยงานที่มีมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในนโยบาย/ยุทธศาสตร์/
แผนที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อผลกระทบอันเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2) การทบทวนปรับปรุงแก้ไข หรือการเสนอร่างกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งน้ํา สภาพภูมิอากาศ
3) การเข้าถึงสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัยจากรัฐอย่างเสมอภาค เท่าเทียม
➢ ข้อท้าทาย
1) การขาดการให้ ค วามสํ า คั ญ ในการดูแ ลทรั พ ยากรธรรมชาติ ทํ า ให้ ส่ ง ผลกระทบเชิ ง ลบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก อาทิ การตัดไม้ทําลายป่า เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ที่ก่อให้เกิดการขาด
ความสมดุลของระบบนิเวศ ส่งผลให้เกิดปัญหาทั้งเรื่องน้ํา ดิน และอากาศ การใช้สารเคมีทั้งปุ๋ยเคมีและยาปราบ
ศัตรูพืชทําเกษตรกรรม ซึ่งก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในระบบนิเวศ การทําลายสิ่งแวดล้อมโดยโครงการพัฒนาขนาด
ใหญ่ของรั ฐ และเอกชนจํ านวนมากที่ ไ ม่ ได้ รับ การยอมรับจากชุมชน การใช้เชื้อเพลิ ง การตัดไม้ทําลายป่ า
และการทําปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรม การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้เกิดภาวะ
โลกร้ อน และในที่ สุ ดนํ าไปสู่ การเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศ ปั ญหาเกี่ ยวกั บทรั พ ยากรธรรมชาติ ดั ง กล่ า ว
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จัดเป็นปัญหาในเชิงสิทธิมนุษยชน เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นกระทบต่อ ทุกคนในวงกว้าง โดยเฉพาะกลุ่ม
เสี่ยงที่อ่อนไหวต่อสภาพอากาศ เช่น เด็กอ่อน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ที่ถูกทอดทิ้งทางสังคม
2) ปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ
ความไม่ชัดเจนในเรื่อง การดูแล และบริหารจัดการควบคุมมลพิษและการถือครอง และใช้ประโยชน์จากที่ดิน
การดําเนินนโยบายของรัฐที่มุ่งพัฒนาประเทศ โดยส่งเสริมให้ใช้หรือแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศ รวมทั้งสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ละเมิดสิทธิโดยการปล่อยควันเสีย น้ําเสีย
หรือกากของเสียต่าง ๆ จากการผลิต โดยไม่ได้คํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังมักหลบเลี่ยงที่จะจ่ายค่าชดเชย
ที่เหมาะสมให้กับผู้ได้รับผลกระทบ
3) ประชาชนยั งขาดการรั บรู้ กฎหมาย และเข้ าไม่ ถึ งสิ ทธิ ประโยชน์ ตามที่ กฎหมายกํ าหนด อาทิ
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสั ตว์ป่า พ.ศ. 2562 ซึ่งกําหนดให้
กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทําการสํารวจการถือครองที่ดินของราษฎรแล้วนําพื้นที่มาจัดทําโคร งการ
เสนอเป็นพระราชกฤษฎีกา เพื่อให้ประชาชนอยู่อาศัยทํากินภายในเขตอนุรักษ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ตามหลั ก การคนอยู่ กั บ ป่ า และหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนวพระราชดํ า ริ โดยการมี ส่ ว นร่ ว ม
ของราษฎรในชุมชน และคํานึงถึงกลุ่มราษฎรทุกกลุ่มโดยมิได้เลือกปฏิบัติ
4) ภาคธุรกิจยังขาดการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ภาครัฐจึงต้องตระหนักถึงความสําคัญและจําเป็นในการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ที่เกิดจากประกอบธุรกิจ เนื่องจากระยะหลังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับข้อร้องเรียนเพิ่มสู งขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
➢ ข้อเสนอแนะ
1) เน้นการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่สร้างความสมดุลระหว่างการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับและแนวทางที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของประเทศ ควบคู่กั บ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้มีการพิจารณา
ปรับใช้ตัวชี้วัดของการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals) ในการวัดผลการดําเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชน
2) บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมการดําเนินคดี
ด้านสิ่งแวดล้อม ให้มีกระบวนพิจารณา การบังคับคดีที่เหมาะสมกับลักษณะของคดีสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมในการดําเนินคดีและรักษาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อมเสื่อมเสี ยไป
นอกจากนี้ ยังควรสนับสนุนให้มีการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่ต่อสู้คดีที่เกี่ ยวข้องกับการละเมิด
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ทั้ ง คดี แ พ่ ง และคดี อ าญาเป็ น การเฉพาะ โดยที่ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบไม่ ต้ อ งออกทุ น ทรั พ ย์
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ในการฟ้องร้องเอง เนื่องจากในทางปฏิบัติแล้วผู้เสียหายมักไม่มีทรัพยากรที่เพียงพอในการฟ้องร้องเรียกค่าชดเชย
เอาจากผู้กระทําความผิดด้วยตนเอง
3) สร้างการรับรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ป่าไม้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ
ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด และเพื่อ ให้สอดคล้องกับวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยเน้น
การหารือร่วมระหว่างทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องมีตัวแทนและผู้เชี่ยวชาญจากหลายฝ่าย อาทิ ด้านรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนตัวแทนชาวบ้าน รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ าย
รวมทั้งมีกลไกจัดการความขัดแย้ง สร้างธรรมภิบาลและความเสมอภาคเท่าเทียมในการเข้าถึงการจั ดสรร
และแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรม เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ํา
4) ส่งเสริมให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) เพื่อให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม
5) สนับสนุนการบูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่นโยบายและแผน
รายสาขาและพื้น ที่ โดยสนั บ สนุ น ให้ ห น่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่ วนกลางและส่ วนภูมิภ าค และส่ ว นท้องถิ่น
นําประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสาขาที่มีความเสี่ยงทั้ง 6 สาขา ได้แก่ การจัดการน้ํา การเกษตร
และความมั่นคงทางอาหาร การท่องเที่ยว สาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการตั้ง
ถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าสู่กระบวนการจัดทําแผนและนโยบายของหน่วยงาน
6) สร้างความพร้อมให้กับประชากรกลุ่มเปราะบาง อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก สตรี แรงงาน (เกษตรกร
แรงงานที่ต้องปฏิบัติงานกลางแจ้ง) ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และประชาชนในพื้นที่ห่างไกล หรือพื้นที่ชายขอบ
ในการรองรับและปรับตัวต่อความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปล่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การปรับปรุง
ระบบประกันสุขภาพให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพครอบคลุมกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงต่อความอ่อนไหว
ต่อปั จ จั ย ทางภูมิอากาศ การเผยแพร่ ข้อมูล ข่ าวสารการเตื อนภัย พิบัติ ให้ ทันต่ อเหตุก ารณ์มีประสิ ท ธิ ภ าพ
และการสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ ได้
อย่างทันท่วงที
➢ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม
➢ หน่วยงานร่วม
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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3.3.4 แผนสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ
➢ สถานการณ์ภาพรวม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่ปี พุ ทธศักราช 2540 ต่างมีเนื้อหาที่เกี่ยวพันกับประเด็น
สิทธิมนุษยชนในทางเศรษฐกิจและธุรกิจเป็นจํานวนมาก ทั้งในด้านการถือครองปัจจัยการผลิตและนโยบาย
ของรั ฐ ที่ ต้ อ งจั ด สรรสวั ส ดิ ก ารให้ กั บ ผู้ ย ากไร้ ต ามสมควรและจั ด ให้ มี ก ารกระจายรายได้ อ ย่ า งเป็ น ธรรม
โดยรั ฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศักราช 2560 ซึ่งระบุไว้ถึงสิ ทธิมนุษยชนในด้านเศรษฐกิจได้
เป็นการเฉพาะ ในส่วนที่ 5 เรื่องสิทธิในการถือครองทรัพย์สิน ได้กล่าวถึงสิทธิมนุษยชนในมิติที่เกี่ยวข้องกับ
ที่อยู่ อาศัย และอสั งหาริ มทรั พย์ และในส่ ว นที่ 6 ได้กล่ าวไว้ถึงสิ ทธิและเสรีภ าพในการประกอบอาชี พ ว่ า
บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม ตลอดจน
สิทธิของบุคคลในการได้รับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทํางาน รวมทั้งหลักประกันในการ
ดํารงชีพทั้งในระหว่างการทํางานและเมื่อพ้นภาวะการทํางานตามที่กฎหมายบัญญัติ นอกจากเนื้อหาดังที่ปรากฏ
ในรัฐธรรมนูญแล้ว มิติของสิทธิมนุษยชนในด้านเศรษฐกิจและธุรกิจยังปรากฏอยู่ในกฎหมายอื่น ๆ อีกเป็น
จํานวนมาก อาทิ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
ซึ่งควบคุมระดับค่าแรงขั้นต่ําและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่แรงงานพึงได้รับจากนายจ้างให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
ตลอดจนพระราชบั ญญัติคุ้มครองผู้ บ ริ โ ภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กําหนดสิ ทธิของผู้ บริ โ ภค
ในด้านต่าง ๆ ทั้งสิทธิในการได้รับข้อมูลและข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ ยวกับสินค้าและบริการ สิทธิในการเลื อกหา
สินค้าหรือบริการ สิทธิในการได้รับความปลอดภัยจากสินค้าและบริการ ตลอดจนสิทธิในการได้รับความเป็นธรรม
จากการทําสัญญา
ทั้งนี้ ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมซึ่งภาคธุรกิจมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนสังคมในทุกด้าน
การดําเนินงานของภาคธุรกิจจึงย่อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประเด็นทางสิทธิมนุษยชนในหลายมิติ องค์การ
สหประชาชาติ โดยคณะทํ า งานสหประชาชาติว่ า ด้ว ยธุ รกิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุษ ยชน จึ ง ได้ เ สนอหลั ก การชี้แ นะ
ของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and
Human Rights : UNGP) ประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน 3 เสาหลัก ได้แก่ การคุ้มครอง (Protect) การเคารพ
(Respect) และการเยียวยา (Remedy) ที่เน้นบทบาทของภาครัฐในการกําหนดนโยบายและมาตรการป้องกัน
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน บทบาทของภาคธุรกิจในการสร้างตระหนักและความรับผิ ดชอบของภาคธุรกิจ
ต่อการการเคารพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนบทบาทของภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเยียวยาต่อผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนผ่านกลไกกระบวนการยุติธรรมและกลไกอื่น ๆ ในทุกช่องทางที่ภาครัฐ
และธุรกิจหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องพึงกระทําได้ โดยที่ผ่านมาในห้วงการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของ
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ประเทศไทยตามกระบวนการ Universal Periodic Review รอบที่ 2 สมัยที่ 25 รัฐบาลไทยได้ให้คํามั่นโดยสมัครใจ
ยืนยันว่าจะส่งเสริมหลักการสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ รวมทั้งตอบรับข้อเสนอแนะจากประเทศสวีเดนที่เสนอให้
ประเทศไทยพัฒนา รับรอง และบังคับใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เพื่อปฏิบัติตาม
หลักการ UNGP ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้ดําเนินการยกร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) ผ่านกระบวนการมีส่วนร่ว มทุกภาคส่วนและเสนอคณะรัฐ มนตรีพิจ ารณา
ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562
➢ ตัวชี้วัด
1) ความเหลื่อมล้ําเมื่อวัดจากค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini coefficient) ลดลง
2) จํานวนมาตรการหรือกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษ ยชน
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2565)
➢ ข้อท้าทาย
1) ปัญหาการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ช่วยให้การติดต่อกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเป็นไปได้โดยง่าย อย่างไรก็ตาม
จํานวนการซื้อขายที่มากขึ้น ก็ส่งผลให้การควบคุมคุณภาพสินค้า และบริการเป็นไปได้ยากขึ้นเช่นกันจึงมีผู้ขาย
จํานวนมาก ที่ฉวยโอกาสหลอกลวงผู้บริโภคในรูปแบบต่าง ๆ แม้ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง อาทิ
กรมการค้าภายใน และสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จะพัฒนาให้มีช่องต่าง ๆ เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์
และประชาสัมพันธ์เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค แต่การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคยังคงมีอยู่ขึ้น เพราะผู้บริโภค
หลายรายมักเลือกที่จะไม่ร้องเรียน เพราะไม่เชื่อมั่นในการดําเนินงานของรัฐ เสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย ส่งผลให้
ผู้ขายหลายรายไม่เกรงกลัวที่จะกระทําผิดกฎหมาย
2) ปัญหาความเหลื่อมล้ําทางรายได้ โดยเป็นผลมาจากการถูกจํากัดสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากร
อาทิ การขาดโอกาสการเข้าถึงเงินทุน ขาดโอกาสทางการศึกษา ซึ่งส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ําในเชิงโครงสร้าง
ที่กลุ่ มบุ คคลบางกลุ่ มไม่ส ามารถขยั บ เลื่ อนฐานะทางเศรษฐกิจและสั งคมของตนได้ และก่ อให้ เกิดสภาวะ
การติดกับดักความยากจนต่อเนื่องเป็นปัญหาในเชิงพลวัตร
3) ปัญหาการผูกขาดทางการค้าด้านการเกษตร ปัญหาการผูกขาดสินค้าการเกษตรเป็นปัญหาสําคัญ
ที่รัฐควรแก้ไขโดยเร่งด่วน เนื่องจากการกระทําในเชิงธุรกิจที่มุ่งหวังให้เกิดการผูกขาดนั้นเป็นการกระทําที่ผิดบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญ อีกทั้งยังส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจทั้งในแง่ของการบั่นทอนทั้งความมีประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม
ในการจัดสรรทรัพยากร ทั้งนี้ จากการระดมความเห็นในการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พบว่า
เกษตรกรรายย่อยหลายรายประสบปัญหาต้องรับซื้อปัจจัย การผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย แม่พันธุ์ พ่อพันธุ์สัตว์
อาหารสัตว์ ยากําจัดศัตรูพืชจากบริษัทขนาดใหญ่ ที่ผูกขาดธุรกิจทางด้านเกษตรกรรมไว้อย่างยาวนาน ซึ่งมีราคาสูง
หน้า | 70

(ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565)

4) สื บเนื่ องจากปัญหาการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนจากการประกอบธุรกิจ โดยที่ผ่ านมาคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่ง ชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดนที่เกิดจากการลงทุน
ของบริษัทต่างประเทศในไทยและการลงทุนของบริษัทไทย ในประเทศเพื่อนบ้านเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการละเมิด
สิทธิแรงงานโดยภาคธุรกิจ ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
พ.ศ. 2562 – 2565 แล้ว เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 จึงควรเร่งรัดผลักดันให้แผนได้ถูกนําไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง
➢ ข้อเสนอแนะ
1) บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค อย่างจริงจังและเร่งรัดขั้นตอนต่าง ๆ
ของกระบวนการยุติธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งผู้บริโภค เร่งประชาสัมพันธ์ สร้างองค์ความรู้ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคให้กลุ่มประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ สามารถร้องเรียน
ปกป้องสิทธิของตนได้ ไม่สร้างภาระให้ผู้ร้อง และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
2) การคุ้ มครองผู้ บริ โภค โดยการดํ าเนิ นการเกี่ ยวกั บ (1) การดู แลราคาสิ นค้ าและบริ การให้ มี
ความเหมาะสมเป็นธรรม ปริมาณเพียงพอ (2) การติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการค้าของผู้ประกอบการ
และตรวจสอบข้อร้องเรียนผ่านสายด่วน 1569 (3) การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องชั่งตวงวัด และ
(4) การสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นแนวร่วมในการสอดส่องพฤติกรรมทางการค้าที่เป็นธรรม (อาสาธงฟ้า 1569)
รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม มาตรฐานสํ า หรั บ ผู้ ป ระกอบการเป็ น แนวทางในการพั ฒ นาและป้ อ งกั น ปั ญ หาที่ ต้ น ทาง
ทําให้ผู้บริโภคได้รับสินค้ามี่มีมาตรฐานและเป็นธรรม
3) มุ่งเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ช่วยเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมกับการกระจายรายได้
อย่างเป็นธรรม อาทิ การกําหนดมาตรการที่ช่วยให้สิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ของรัฐเป็นไปอย่างทั่วถึง
และเป็ น ธรรม อีกทั้งอาจมี ก ารพิจ ารณากํ าหนดมาตรการช่ว ยเหลื อ กลุ่ มผู้ ด้ อยโอกาสใน สั ง คมเป็น พิ เ ศษ
ให้สามารถประกอบอาชีพและแข่งขัน ในตลาดเสรีกับกลุ่มอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ควรใช้มาตรการ
ทางภาษี โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งภาษีที่ต้องการมุ่งหวังผลในเชิงการถ่ายโอนทรัพยากรจากผู้มีรายได้มากไปสู่
ผู้มีรายได้น้อย เช่น ภาษีที่ดิน และภาษีมรดกอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดการบิดเบือน (Distortion) ของพฤติกรรม
ในการจัดสรรทรัพยากรของหน่วยต่าง ๆ ในทางเศรษฐกิจอันจะนําไปสู่ความสูญเปล่า (Deadweight loss)
ของทรัพยากรโดยไม่จําเป็น
4) ยกระดับให้เกษตรกร รวมกลุ่มในรูปแบบคลัสเตอร์ หรือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการแปรรูป
สินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าเบื้องต้น รวมถึงมาตรการดูแลราคาสินค้าเกษตกรสามารถจําหน่ายได้ในราคาที่เป็นธรรม
มีรายได้ที่พอเพียงกับการดํารงชีพ ได้แก่ การประกันรายได้และมาตรการคู่ขนาน การเชื่อมโยง การจําหน่ายผลผลิต
ฯลฯ ซึ่งจะเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยลดการผูกขาดทางการค้าด้านการเกษตรได้
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5) ผลักดันมาตรการแก้ไขปัญหาการผูกขาดสินค้าที่ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การเร่งประชาสัมพันธ์
ให้ ป ระชาชนผู้ ได้รั บ ผลกระทบจากปั ญหาการผู กขาดสิ นค้าแจ้งเบาะแสการกระทําที่มีแนวโน้มว่าจะเป็ น
การผู ก ขาดสิ น ค้ า แก่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี อํ า นาจและหน้ า ที่ ดู แ ลเรื่ อ งการผู ก ขาดสิ น ค้ า เช่ น สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนการสร้ างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้ร้องเรียนว่า
การพิจารณาข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการผูกขาดต่าง ๆ จะเป็นไปอย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติและการแทรกแซง
จากกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองหรือธุรกิจขนาดใหญ่
6) ผลั ก ดั น การบั ง คั บ ใช้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2562 – 2565) เพื่อให้หน่วยงานภาคธุรกิจ รัฐวิสาหกิจและภาครัฐที่เกี่ยวข้องนําไปปฏิบัติ รวมทั้งมีระบบ
การติดตามผล การส่ งเสริ มให้ ผู้ ป ระกอบการทําการประเมินผลกระทบด้านสิ ทธิมนุ ษยชนอย่า งรอบด้ า น
(Human Rights Due Diligence : HRDD) การปรับปรุงมาตรการในการตรวจสอบการประกอบกิจการที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้ มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น การสร้างหลักประกันว่าผู้ประกอบการจะเยียวยา
ผู้ ได้รั บ ผลกระทบด้านสิ ทธิมนุษยชนในระยะเวลาอันสมควร การปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร กลไก
การร้ องทุกข์ การอํา นวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการร้องเรียน การมีมาตรการคุ้มครอง
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
7) ส่ งเสริ มการลดความไม่เป็ นธรรมในการทํางานระหว่างหญิ งและชายในองค์ กรทางเศรษฐกิ จ
เช่น รายได้ ค่าจ้างงาน ชั่วโมงการทํางาน การยืดหยุ่นในเรื่องเวลา
➢ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงยุติธรรม
➢ หน่วยงานร่วม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน และสํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

3.3.5 แผนสิทธิมนุษยชนด้านการขนส่ง
➢ สถานการณ์ภาพรวม
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนด้ า นการขนส่ ง เป็ น มิ ติ ข องสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ไ ด้ เ ริ่ ม มี ก ารกล่ า วถึ ง อย่ า งชั ด เจน
ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ซึ่งต่อมาทางกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่หลัก
ในด้านการขนส่งได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนประจําปี ที่มุ่งเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียม
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สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับการให้บริการและสร้างความเสมอภาคของประชาชนทุกกลุ่มในการใช้บริกา ร
โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นคมนาคมขนส่ ง ของรัฐ โดยมี เ นื้ อ หาของแผนปฏิ บัติ ก ารที่ ประกอบด้ ว ย 4 มิ ติ คื อ
มิ ติ ป้ อ งกั น การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน มิ ติ คุ้ ม ครองผู้ ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน มิ ติ พั ฒ นากฎหมาย กลไก
ทางกฎหมาย รวมทั้ ง การบั ง คั บ ใช้ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และมิ ติ พั ฒ นาองค์ ก รเครื อ ข่ า ย
ทุกภาคส่วนให้มีศักยภาพในการส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ จากการระดมความเห็นของผู้มีส่ว น
เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนในกระบวนการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 มีประเด็นสําคัญในเชิง
สิ ทธิมนุ ษยชนด้านการขนส่ ง ที่ห น่ ว ยงานที่เ กี่ยวข้ อ งสามารถนํา ไปพิจ ารณาได้ คือ การจัดให้ มีสิ่ งอํ า นวย
ความสะดวกและสามารถใช้ ป ระโยชน์ ใ นการขนส่ ง ที่ เ อื้ อ ต่ อ คนพิ ก ารและผู้ สู ง อายุ ที่ ส ามารถใช้ ไ ด้ จ ริ ง
การควบคุมราคาค่าโดยสารการคมนาคมสาธารณะบางประเภท เช่น รถไฟฟ้า ให้สอดคล้องกับค่าครองชีพ
ตลอดจนการแก้ปัญหาอุบัติเหตุ ทั้งในและนอกช่วงเทศกาล
➢ ตัวชี้วัด
1) สัดส่วนประชากรที่มีจุดบริการขนส่งสาธารณะในระยะ 0.5 กิโลเมตร
2) ร้อยละความสําเร็จของการจัดทํามาตรการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนลดลง
อย่างต่อเนื่อง (อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคน)
3) การพัฒนานวัตกรรมด้านการขนส่งที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มคนพิการ และผู้สูงอายุ
ตามแนวทางอารยสถาปัตย์
➢ ข้อท้าทาย
1) สิ่งอํานวยความสะดวกในสถานีขนส่งหลายแห่งยังคงไม่เอื้อต่อคนพิการและผู้สูงอายุเท่าที่ควร
หรือบางแห่งได้จัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้จริง
2) การถ่ า ยโอนอํ า นาจหน้ า ที่ เกี่ ย วกั บ การขนส่ ง จากกระทรวงคมนาคมไปสู่ อ งค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาการขาดเอกภาพของแต่ ล ะพื้ น ที่ ในการบั งคั บ ใช้ก ฎหมายที่เ กี่ ย วข้ อ งกับ
การเอื้ออํานวยความสะดวกให้คนพิการและผู้สูงอายุ
3) ราคาค่าโดยสารขนส่งสาธารณะบางประเภท ไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพ จากการสํารวจพบว่า
ราคาค่าโดยสารสาธารณะบางประเภท เช่น รถไฟฟ้าอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับค่าครองชีพ ดังนั้น การปรับ
ค่าโดยสารการขนส่งสาธารณะเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องมีกลไกการปรับที่เหมาะสม
4) การจั ด ให้ มี ร ะบบขนส่ ง สาธารณะโดยเฉพาะรถโดยสารประจํ า ทางเป็ นบริ ก ารขั้ น พื้ นฐาน
ที่ภาครัฐควบคุม กํากับ ดูแลผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับอนุญาตประกอบการ โดยมีนโยบายอํานวยความสะดวก
ต่อคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนพิการ ผู้สูงอายุ ให้สามารถใช้บริการได้อย่างสะดวก เพียงพอ อย่างไรก็ตาม
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ผู้ประกอบการขนส่งส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ประกอบการรายเล็กต้ องแบกรับภาระต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
สาธารณะเอง ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการแก่คนทุกกลุ่ม
5) ประชาชนยั ง ขาดความปลอดภั ย จากการเดิ น ทาง ปั จ จุ บั น สถานการณ์ อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน
กําลังกลายเป็นปัญหาสําคัญที่ส ร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก ดังจะเห็นได้จากจากรายงาน
สถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนนประจําปี 2561 ขององค์การอนามัยโลก ประเทศไทยมีอัตรา
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนอยู่ที่ 22,491 ราย คิดเป็น 32.7 คน ต่อประชากร 1 แสนคน สูงที่สุด
เป็นอันดับหนึ่งในเอเชีย นอกจากนี้ยังพบด้วยว่า ประเทศไทยมีสัดส่ วนการเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์สูง
เป็ น อั น ดั บ 3 ของโลก หรื อ ร้ อ ยละ 74.4 สาเหตุ ส่ ว นใหญ่ ม ากจากการไม่ ส วมหมวกนิ ร ภั ย การบาดเจ็ บ
และเสียชีวิตนี้ส่งผลต่อการพัฒ นาประเทศชาติในหลาย ๆ ด้าน ปัญหาอุบัติเหตุจึงเป็นปัญหาสําคัญในเชิ ง
สิทธิมนุษยชน เนื่องจากสิทธิในการมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรอง
ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
ที่จะต้องคุ้มครองสิทธิในชีวิตของประชาชนจากการเสียชีวิตด้วยเหตุต่าง ๆ โดยมีมาตรการในการสร้างความปลอดภัย
ที่เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนได้ใช้สิทธิดังกล่าวอย่างแท้จริง
6) ปัญหาเกี่ยวกับ การเข้าถึงบริการด้านขนส่ งสําหรับคนพิการ ปัญหาการอนุญาตให้ คนพิก าร
ทางสายตามีสิทธิที่จะมีสัตว์นําทางติดตัวไปในยานพาหนะหรือสถานที่ต่าง ๆ ซึ่ง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร พ.ศ. 2550 มาตรา 20 (8) ระบุ ไ ว้ ชั ด เจนว่ า คนพิ ก ารมี สิ ท ธิ ที่ จ ะนํ า
“สั ตว์นํ าทาง เครื่ องมือหรื ออุป กรณ์นํ าทาง หรือเครื่องช่ว ยความพิการใด ๆ ติดตัว ไปในยานพาหนะหรือ
สถานที่ใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการเดินทาง” เพราะสุนัขนําทางถือเป็นอุปกรณ์ที่อํานวยความสะดวกให้ กับ
คนพิการทางสายตา
➢ ข้อเสนอแนะ
1) พิจ ารณาการกําหนดตัว ชี้วัดในเชิงคุณภาพ ที่ส ะท้อนการใช้บริการสิ่ งอํานวยความสะดวก
โดยคนพิการหรือผู้สูงอายุ นอกจากนี้ อาจพิจารณาการใช้มาตรการทางกฎหมาย อาทิ การกําหนดบทลงโทษ
กับผู้ที่ฝ่าฝืนใช้สาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่ได้จัดไว้กับคนเฉพาะกลุ่ ม ตลอดจนเพิ่มศูนย์รับการร้องเรียนหากมี
การพบปัญหาดังกล่าวและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
2) บูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณาการกฎกระทรวง
และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่หลักให้มีทิศทางที่สอดคล้องกัน
3) มีกลไกการขึ้น ราคาค่ าโดยสารขนส่ งสาธารณะที่เป็น ระบบ และสอดคล้ องกับค่ าครองชี พ
โดยอาจพิจารณามาตรการทางเศรษฐศาสตร์ที่ช่วยกําหนดราคา มีกลไกขึ้นราคาที่เป็นระบบ มีการคํานวณ
เรื่องของคุณภาพการให้บริการ ต้นทุน ค่าแรง ค่าเชื้อเพลิง เงินลงทุน แล้วจึงจะมีการอนุญาตให้มีการขึ้นราคา
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4) ควรให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นพิจารณามาตรการสนับสนุนทั้งด้าน
การเงิน และมิใช่การเงิ นแก่ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะพื้นฐานดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการให้บริการขนส่ ง
สาธารณะแก่คนทุกกลุ่มได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
5) เร่งหาแนวทางลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิผล โดยประสานความร่วมมือและทรัพยากร
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และภาคเอกชนต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อเร่งหาแนวทางและมาตรการ
ที่ประสิทธิผลในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ทั้งในและนอกช่วงเทศกาล นอกจากนี้ ยังควรให้ความสําคัญ
กับ ความปลอดภัย ของผู้ โ ดยสารสั ญจรบนทางเท้าต่าง ๆ ด้ว ย รวมทั้งเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้ม งวด
ต่อผู้ประกอบการรถยนต์สาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากการขนส่ง ควรให้ความสําคัญกับการให้บริการ
ด้านการขนส่งอย่างจริงจัง เช่น สภาพรถ พนักงานขับรถ จํานวนชั่วโมงในการทํางานของพนักงานขับรถต้องกําหนด
มาตรการควบคุมและควรบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง รวมทั้งควรสร้างจิตสํานึกด้านความปลอดภัยอย่างจริงจัง
และยั่งยืน
6) เร่งประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบังคับใช้กฎหมายและพิจารณาแนวทาง
การอนุญาตให้สุนัขนําทางคนพิการเข้าที่สาธารณะได้ เพื่อช่วยอํานวยความสะดวกแก่คนพิการในการเดินทาง
ให้คนพิการที่สามารถรับบริการต่าง ๆ ได้เท่าเทียมกับคนปกติ
➢ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงมหาดไทย
➢ หน่วยงานร่วม
กระทรวงคมนาคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงการคลัง และกรุงเทพมหานคร

3.3.6 แผนสิทธิมนุษยชนด้านสาธารณสุข
➢ สถานการณ์ภาพรวม
มาตรา 47 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช 2560 ได้ระบุรับรองสิทธิมนุษยชน
ด้านสาธารณสุข ไว้ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบริการ
สาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสีย ค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ บุคคลย่อมมีสิ ทธิได้รับการป้อ งกันและขจั ด
โรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นแบบอย่างของประเทศรายได้ปานกลาง
ที่ได้มีการพัฒนาสิทธิมนุษยชนด้านสาธารณสุขไปอย่างก้าวไกลและทัดเทียมกับประเทศรายได้สูงหลายประเทศ
เนื่องจากประสบความสําเร็จในการสร้างระบบประกันสุข ภาพถ้วนหน้า โดยผลการวิจัยระดับความเข้มแข็ง
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ด้านความมั่นคงด้านสุขภาพ (Health Security) ของทุกประเทศทั่วโลก ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็น
ประเทศที่มีความเข้มแข็งด้านความมั่นคงด้านสุขภาพเป็นอันดับที่ 6 จากทั้งหมด 195 ประเทศ เป็นประเทศ
กําลังพัฒนาประเทศเดียวที่ถูกจัดให้อยู่ใน 10 อันดับสูงสุด (Top 10) ของโลก และเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย ทําให้
ได้รั บ การยกย่ องว่าเป็ น ประเทศที่มีความพร้อมในการรับมือต่อการระบาดของโรคมากที่สุ ด นอกจากนั้น
สุ ข ภาพและสุ ข ภาวะที่ ดี เ ป็ น เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ สํ า คั ญ ในเป้ า หมาย 17 เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการพัฒนาด้านสาธารณสุขของไทยประสบความสําเร็จเป็ นอย่างสูงในการเพิ่มอายุคาดหมายเฉลี่ย
(Life expectancy) ของประชากร การลดการระบาดและการตายจากโรคเอดส์ ตลอดจนการลดอั ต รา
การเจ็ บ ป่ ว ยและการเสี ย ชี วิต ของทารกและมารดา อย่างไรก็ต าม ยังคงมีประเด็น ท้า ทายที่เ กี่ยวข้ อ งกั บ
สิทธิมนุษยชนในด้านสุขภาพอีกหลายประการที่รัฐควรเร่งพัฒนาและเฝ้าระวัง
➢ ตัวชี้วัด
1) ประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ภายในปี 2565 (ครอบคลุมระบบ
บริการ 3 มิติ ได้แก่ ประชาชนที่มีความจําเป็ นได้รับการบริการ หรือ รักษาพยาบาล (Need) สามารถเข้าถึง
บริ การ หรื อได้รั บ การรักษา (Utilization = Availabilitiy and Access) เป็นบริการที่ได้ผล หรือมีคุณภาพ
(Effective intervention/Quality)
2) อัตรา Healthy Aging มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
➢ ข้อท้าทาย
1) การเข้าไม่ถึงสิ ทธิการรั กษาพยาบาลของบุคคลไร้รากเหง้า ไร้บุพการีห รือถูกทอดทิ้งตั้งแต่
วัยเยาว์ คนไร้ที่พึ่ง และผู้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ปัจจุบัน ยังคงปรากฏบุคคลไร้รากเหง้า ไร้บุพการีหรือถูกทอดทิ้ง
ตั้งแต่วัยเยาว์ ผู้เร่ร่อน ที่เข้าไม่ถึงสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ
2) กลุ่ มผู้ ใช้แรงงานข้ามชาติ ยังคงมีข้อจํากัดในการเข้าถึงหลักประกันสุ ขภาพ จากการรับฟัง
ความเห็ น ของผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในพื้ น ที่ พบว่ า โรงพยาบาลหลายแห่ ง ไม่ ข ายบั ต รประกั น สุ ข ภาพให้ แ รงงาน
แม้ว่าแรงงานนั้นจะเข้ามาทํางานอย่างถูกกฎหมาย เนื่องจากการทําประกันสุขภาพจะต้องพิจารณาว่าแรงงาน
มีคุณสมบัติตามเกณฑ์หรือไม่ มีความเสี่ยงด้านสุขภาพหรือไม่ ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยเป็นราย ๆ ไป หากไม่มี
ปัญหาสุขภาพก็สามารถซื้อได้
3) การเตรียมความพร้อมสําหรับประเทศไทยที่จะเป็นสังคมผู้สูงอายุ โดยเร่งพัฒนาโครงสร้าง
ของประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยควรมีนโยบายที่เน้นการจ้าง
แรงงานของผู้สูงอายุให้มากยิ่งขึ้นและส่งเสริมให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแล
รักษาด้านสาธารณสุข
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4) อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อสําคัญเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการพิจารณาจํานวน
และอัตราผู้ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อสําคัญ เช่น โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง
และโรคในกลุ่ ม COPD ( โรคหลอดลมอั กเสบ ถุ งลมโป่ งพอง หลอดลมอุ ดกลั้ นเรื้ อรั ง) พบว่ า ในระหว่ างปี
2559 – 2561 มีจํ านวนและอัตราผู้ ป่ว ยจากโรคไม่ติดต่อสําคัญการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561
มีผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง จํานวน 331,086 คน คิดเป็นสัดส่วนจํานวน 506.20 ต่อ ประชากรแสนคน
โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2559 มากถึง 12 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ อัตราการเจ็บป่วยที่สูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดัง กล่ าว
ชี้ให้ เห็ น ถึงปั ญหาการขาดแคลนงบประมาณด้านสาธารณสุ ขซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต และเกี่ยวพันกับ
ความสามารถทางการคลังของรัฐ การเพิ่มขึ้นของจํานวนและอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อที่สําคัญข้างต้น
ยั งชี้ให้ เห็ น ว่าสาเหตุส่ ว นหนึ่ งเป็ น ผลมาจากพฤติ กรรมของผู้ ป่ว ยเอง อาทิ พฤติกรรมการบริโ ภคอาหาร
การดื่มสุรา และการสูบบุหรี่ เป็นต้น
5) ปั ญหาการความเหลื่อมล้ํ าของการกระจายแพทย์ ทางภูมิ ศาสตร์ เมื่ อพิจารณาจากจํ านวนแพทย์
และสัดส่วนประชากรต่อแพทย์จําแนกตามสังกัด รายเขตพื้นที่เครือข่ายบริการจังหวัด โดยปี 2560 ทั่วประเทศ
มีแพทย์ทั้งหมด 35,388 คน เมื่อเทียบกับจํานวนประชากรทั้งประเทศ สัดส่วนแพทย์ต่อประชากรจะเท่ากับ
1 ต่อ 1,843 คน แต่ในความเป็นจริงแล้ว จํานวนแพทย์ต่อประชากรไม่ได้ กระจายอย่างเท่ากันทุกพื้นที่ เช่น
จังหวัดบึงกาฬ สัดส่วนแพทย์ต่อประชากรเท่ากับ 1 ต่อ 5,021 คน ขณะที่กรุงเทพมหานคร สัดส่วนแพทย์
ต่อประชากรเท่ากับ 1 ต่อ 630 คน คน ในปี 61 มีแพทย์ 36,938 คนเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรทั้งประเทศ
สั ดส่ วนแพทย์ ต่อประชากรจะเท่ากับ 1 ต่อ 1,771 คน จั งหวัด หนองบัว ลํ าภู สั ดส่ ว นต่อประชากรเท่ากับ
1 ต่อ 4,965 คน ขณะที่กรุงเทพมหานคร สัดส่วนแพทย์ต่อประชากร เท่ากับ 1 ต่อ 601 คน
➢ ข้อเสนอแนะ
1) เร่ ง ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนทุ ก กลุ่ ม ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการมี บั ต รประชาชน
และจัดหามาตรการเชิงรุกในการพิสูจน์สัญชาติ และจัดทําบัตรประชาชน เช่น การเร่งจัดทําบัตรให้กับคนไร้ที่พึ่ง
เร่ร่อน ไร้รากเหง้าที่อยู่ ในสถานสงเคราะห์ คนไร้ที่พึ่ง เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐจึงอาจพิจารณาใช้เทคโนโลยี
เพื่อเป็นทางเลือกแทนการพกบัตรให้กับประชาชน
2) พัฒนาแนวทางการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างเป็นระบบ
2.1) การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บประโยชน์ แ ละต้ น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการพั ฒ นาระบบประกั น
ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การจัดตั้งกองทุนเป็นการเฉพาะสํ าหรับกลุ่มแรงงานข้ามชาติโ ดยจัดเก็บเงินสมทบ
โดยตรงจากกลุ่ มแรงงานข้ามชาติ เ พื่อ ไม่ ให้ เป็นภาระของงบประมาณแผ่ นดิ นทั้งนี้ ควรคํานึงถึงข้อ จํ า กั ด
ของทรัพยากรของประเทศควบคู่ไปกับการดําเนินนโยบายที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล
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2.2) สนั บ สนุ น การจั ดให้ มีล่ามชุมชนที่ผ่ านการฝึ กอบรม เพื่อสื่ อสารด้านสาธารณสุขให้กับ
ประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ แรงงานข้ามชาติ หรือผู้ที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ เป็นต้น
3) ปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดสรรงบประมาณของประเทศให้พร้อมรับกับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ
โดยให้ความสําคัญเร่งด่วนกับ งบประมาณหรือโครงการที่มุ่งเพิ่มผลิตภาพของแรงงานผู้สูงอายุ สามารถขยาย
อั ต ราการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ในระดั บ สู ง ตลอดจนโครงการที่ ส ามารถลดรายจ่า ยด้า นสาธารณสุ ข ได้
โดยไม่กระทบกับสิทธิในการเข้ารับรักษาพยาบาล เช่น การสาธารณสุขเชิงป้องกันต่าง ๆ เป็นต้น
4) ควรปลูกฝังจิตสํานึกของสาธารณชนให้ตระหนักว่า การเข้าถึงสิทธิในการรับบริการสุขภาพ
จะต้องควบคู่ไปกับหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยเพื่อลดภาระของรัฐในการจัดสรรสวัสดิการสังคม
และพัฒนาให้ระบบสวัสดิการสังคมในด้านต่าง ๆ มีความยั่งยืน
5) ควรผลิ ต แพทย์ เ พิ่ ม และมี ม าตรการที่ ช่ ว ยเพิ่ ม สั ด ส่ ว นของแพทย์ ต่ อ จํ า นวนประชากร
มีการกระจายตัวที่เหมาะสม
➢ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงสาธารณสุข
➢ หน่วยงานร่วม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลั ง กระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงแรงงาน สํานักงานประกันสังคม สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

3.3.7 แผนสิทธิมนุษยชนด้านข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
➢ สถานการณ์ภาพรวม
สิ ทธิด้านข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอีกประเภท
ที่รัฐพึงให้ความสําคัญ เนื่องจากมีความเกี่ยวโยงกับสิทธิด้านการเมืองการปกครองที่ครอบคลุมในเรื่องเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก นอกจากนี้ สิทธิในด้านดังกล่าวถือว่ามีความสําคัญต่อการใช้
สิ ทธิทางการเมือ ง เนื่ องจากการมีส่ ว นร่ว มทางการเมื องของประชาชนจะเป็ นไปได้ อย่า งมีประสิ ท ธิ ภ าพ
ย่ อมต้องอาศัย ข้อมูล ข้อเท็จ จริ ง การแลกเปลี่ ยนข้อคิดเห็ นเป็นพื้นฐานในการมีส่ ว นร่ว มในกระบวนการ
ทางการเมืองการปกครอง โดยรัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กําหนดขอบข่ายของการให้ความคุ้มครอง
ด้ า นสิ ท ธิ และเสรี ภาพของประชาชนในด้ านดั งกล่ าว ไม่ ว่ าจะเป็ น มาตรา 36 คุ้ มครองเสรี ภาพของบุ คคล
ในการติดต่อสื่อสารถึงกันไม่ว่าทางใด ๆ มาตรา 41 สิทธิในการได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ
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ในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้ มาตรา 60 ยังกําหนดหน้าที่ของรัฐในการรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่
และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
นอกจากนี้ ยั งคงพบประเด็นปั ญหาคุณภาพของการเผยแพร่ ข้ อมูล ข่าวสารที่ประชาชนได้ รั บ
โดยยังมีการนําเสนอข่าวสารที่ถูกบิดเบือน มีการชี้นําข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่ตรงกับความเป็นจริง รวมทั้ง
ยังพบปัญหาการละเมิดสิทธิม นุษยชนในด้านการสื่ อสารและเทคโนโลยี ปัญหาการเข้าถึงเทคโนโลยีข้อมูล
ข่าวสารที่ประชาชนบางส่วน ยังมีข้อจํากัดในการเข้าถึง ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่บางกรณี
ยังมีถูกปิดกั้นหรือไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างทั่วถึง
➢ ตัวชี้วัด
1) ร้อยละความสําเร็จในการพัฒนาและจัดทํามาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการเข้าถึง
ข้อมูลสาธารณะ
2) ผลักดันมาตรการป้องกัน/คุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมออนไลน์
➢ ข้อท้าทาย
1) ปั ญหาการใช้ข้อมูล ข่าวสารและเทคโนโลยีส ารสนเทศโดยมิช อบ และไม่คํานึงถึงคุณธรรม
จริยธรรมอันนําไปสู่การก่อ อาชญากรรม อาทิ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการก่ออาชญากรรม การให้ข้อมูล
ที่เป็นเท็จ การโฆษณาเกินจริง การรังแกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สืบเนื่องมาจากปัญหาการขาดการลงโท ษ
อย่ างจริ งจั งกับ การใช้สื่ อ การสร้ างหรื อแชร์ข่าวสารที่เป็นเท็จและสร้างความแตกตื่นและแตกแยกให้ กับ
ประชาชนไม่มีแนวทางลงโทษสื่อที่ทําผิดจริยธรรม
2) ปัญหาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก
และได้ถูกนํามาใช้งานอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะใช้ในการติดต่อสื่อสาร การทําธุรกรรม การค้นคว้าหาข้อมูลหรือความรู้
การซื้อขายสินค้าหรือบริการ ซึ่งการทํารายการหรือธุรกรรมทั้งหลายบนโลกอินเตอร์เน็ต มักจะมีการเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ที่เข้าใช้งาน โดยที่บุคคลผู้เข้าใช้งานไม่รู้ตัวซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อสิทธิในความเป็นอยู่
ส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลได้ หรือในบางกรณีที่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
จึงทําให้ข้อมูลเหล่ านี้ สามารถถ่ายโอนกันได้โดยสะดวก รวดเร็ว และปัจจุบันพบว่า มีการล่วงละเมิ ดสิ ทธิ
ของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจํานวนมาก จนสร้างความเดือดร้อนรําคาญหรือเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล นอกจากนี้
ยังพบปัญหาการขาดการบังคับใช้มาตรการในการให้ความคุ้มครอง ปกปิดข้อมูลส่วนตัวและเคารพความเป็น
ส่วนบุคคล และยังพบการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของส่วนราชการ การนําเสนอข้อมูลข่าวสาร
ของสื่อที่เป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ส่งผลให้ยังคงปัญหาการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และแม้ประเทศไทย
จะมีกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กกับสื่อออนไลน์ แต่ยังไม่ครอบคลุมการละเมิดเด็ก
ในสื่อสังคมออนไลน์
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3) ปั ญหาการเข้า ถึ งข้ อ มูล ข่า วสารของประชาชน ซึ่งมีห ลายสาเหตุปัจ จัย โดยหนึ่งในสาเหตุ
ของปัญหามาจากการใช้อํานาจของรัฐในการออกมาตรการการดักและกักเก็บข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นการลิดรอน
สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการนําเสนอข้อมูลข่าวสาร อันส่งผลต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของประชาชน นอกจากนี้ ยังมีประเด็นปัญหาความเหลื่อมล้ําของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะและข้อมูล
ที่เป็ น สาธารณประโยชน์ ข องกลุ่ มประชากรที่ย ากจน โดยเฉพาะประชาชนที่ อาศัย อยู่ ในเขตชนบท อาทิ
การรับทราบถึงสวัสดิการสังคม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นสิทธิที่กลุ่มบุคคลดังกล่าวพึงมี
➢ ข้อเสนอแนะ
1) จัดทํามาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อขจัดปัญหาการก่ออาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะ
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศผ่ านการใช้สื่ อลามกอนาจารจากเด็ก สตรี รวมทั้งในการท่องเที่ยวทางเพศ
ซึ่ ง ต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง ผลกระทบด้ า นสิ ท ธิเ สรี ภ าพส่ ว นบุ ค คลในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล และสิ ท ธิ ค วามเป็ น ส่ ว นบุ คคล
รัฐควรดูแลการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ ให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของตัวบทกฎหมายอย่างแท้จริง เพื่อให้รัฐกํากับดูแลระบบเทคโนโลยี
และสารสนเทศให้มีธรรมาภิบาลและความมั่นคงปลอดภัยตามนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital
Economy)
2) จัดทํามาตรการเพื่อให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รัฐควรจัดให้มีมาตรการคุ้ม ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่รัดกุมและเข้มงวด เพื่อป้องกันการเข้าถึงและการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางมิชอบ และเพื่อ
คุ้มครองความเป็นส่วนบุคคลและความปลอดภัยส่วนบุคคล และมีกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจนในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของระบบดิจิทัล และการคุ้มครองข้อมูลประเภทต่าง ๆ
3) จัดทํามาตรการเพื่อรับประกันการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะของประชาชนอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง
และโดยง่าย รัฐควรดําเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการปิดกั้น ควบคุมข้อมูลที่ผิดกฎหมายอย่างระมัดระวัง
โดยคํานึงถึงการให้คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของสื่ อ สิทธิการแสดงออก สิทธิการแสดงความคิ ดเห็น และสิทธิ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน อาทิ การแก้ไขพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เพื่อให้สอดคล้อง
กับ หลั กสิ ทธิมนุ ษยชนและเร่งพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ โ ครงข่ายการสื่อสารครอบคลุ มทั่วประเทศ
โดยเฉพาะในระดับชุมชนหมู่บ้าน ให้มีขนาดเพียงพอต่อการใช้งาน มีเสถียรภาพในราคาที่เหมาะสม เพื่อรองรับ
การมีอินเตอร์เน็ตประจําตําบลและศูนย์รับส่งข้อมูลข่าวสารของตําบลหรือของหมู่บ้าน เพื่อให้การเผยแพร่
ขยายเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐลงสู่ชุมชนและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่ าง
ภาครัฐและประชาชน หรือระหว่างประชาชนด้วยกัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการเผยแพร่
การเข้าถึงและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็นเครื่องมือปกป้องตนเองจากภัยคุกคามที่มาจากสื่อในรูปแบบต่าง ๆ
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การสร้างการรับรู้รณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหลักเกณฑ์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ถูกต้องตามกฏหมาย และควรมีมาตรการเฝ้าระวังสื่อ การให้ความสําคัญกับการยกระดับมาตรฐาน
จริยธรรมสื่อ โดยจัดทําแนวปฏิบัติในรูปแบบข้อบังคับที่มีความชัดเจนเพื่อเป็นคู่มือใช้ร่วมกัน
5) ส่ งเสริ มมาตรการในการคุ้มครองและป้องกัน ไม่ให้ เด็ก เยาวชน และครอบครัว เข้าถึงสื่ อ
ที่ไม่เหมาะสม มีเนื้อหารุนแรง และเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง
➢ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงดิ จิ ทัล เพื่ อ เศรษฐกิจ และสั ง คม กระทรวงการพั ฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุ ษย์
กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
➢ หน่วยงานร่วม
สํานักนายกรัฐมนตรี (คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ) กรมประชาสัมพันธ์ และสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ

3.3.8 แผนสิทธิมนุษยชนด้านการเมืองการปกครองและความมั่นคง
➢ สถานการณ์ภาพรวม
ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เป็นกรอบในการวางโครงสร้างทางอํานาจของรัฐ
ตลอดจนระบุ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชนและอํ า นาจหน้ าที่ แ ห่ ง รั ฐ ในการให้ ค วามคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เสรี ภ าพ
และสนับสนุนการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ว่าจะเป็นสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม และมีกฎหมายปกครองในการวางหลักเกณฑ์การใช้อํานาจการบริหารงานและดําเนิน
กิจกรรมของฝ่ายปกครอง กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งกําหนดและวิธีในการปฏิบั ติ
ราชการเพื่ อ วางมาตรฐานการปฏิบั ติ ห น้ า ที่ ข องเจ้า หน้ า ที่ รัฐ โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความรั บผิ ดชอบต่อ ประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน เกิดการกระจายอํานาจ เปิดโอกาสให้ชุมชนได้บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และตอบสนองความต้ องการของประชาชนเพื่ อให้ การบริ หารราชการแผ่ นดิ นเกิ ดประโยชน์ สู งสุ ดต่ อประชาชน
(มาตรา 3/1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 5) แต่ในทางปฏิบัติการใช้
อํานาจของรัฐ ซึ่งแม้จะถูกกํากับโดยกรอบกฎหมายดังกล่าว แต่ก็ยังคงประสบปัญหาอันเกิดจากความอ่อนแอ
ในการบริหารราชการแผ่นดินและการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ําทางโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคม และส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน โดยเฉพาะของกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น
กลุ่มผู้ติดยาเสพติด กลุ่มผู้ใช้แรงงาน กลุ่มสตรี กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ไร้รัฐ
กลุ่ มชาติพัน ธุ์ หรื อกลุ่ ม บุ คคลที่มี ความหลากหลายทางเพศ ซึ่งได้รับการสะท้อนผ่ านเสี ยงของประชาชน
ในแต่ละพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบ รวมถึงข้อวิพากษ์ขององค์กรระหว่างประเทศและองค์กรอิสระ
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รั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศักราช 2560 ซึ่งถือเป็นกฎหมายสู งสุ ดของประเทศ
ได้ให้ความคุ้มครองแก่บุคคลภายใต้กฎหมายในด้านสิทธิและเสรีภาพอย่างเสมอกัน (หมวด 3 และมาตรา 27)
ซึ่ ง ถื อ เป็ น กรอบกฎหมายสํ า คั ญ ของสิ ท ธิด้ านการเมื อ งการปกครอง การให้ ค วามคุ้ ม ครองสิ ท ธิม นุ ษยชน
ขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางการเมือง ซึ่งมีขึ้นเพื่อจํากัดและตรวจสอบการใช้อํานาจของรั ฐ ไม่ว่าจะเป็น
ทางตรงโดยประชาชนหรือทางอ้อมโดยองค์กรหรือผู้แทน โดยสิทธิทางการเมืองที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ได้ให้การรับรองจะเป็นเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการทางการเมือง
ครอบคลุมสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล รับทราบข้อมูล การให้ข้อเสนอแนะการปรึกษา และการวางแผนร่วมกัน
กับภาครัฐก่อนที่จะมีการตัดสินใจในเชิงนโยบายและลงมือปฏิบัติ
➢ ตัวชี้วัด
1) ความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและความรู้พื้นฐานในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ของประชาชนเพิ่มขึ้น
2) การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมีความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
และแผนปฏิรูปประเทศ โดยให้ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ทําภารกิจที่เป็นระดับ
มหภาคมากขึ้น โดยเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนคอยช่วยเหลือทางด้านเทคนิควิชาการ กําหนดมาตรฐาน
จัดทําคู่มือ รวมทั้งให้องค์ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
➢ ข้อท้าทาย
1) ยังพบปัญหาประชาชนเข้า ไม่ถึงสิ ทธิการมีส่ว นร่ว มและกระบวนการตัดสินใจทางการเมื อง
การปกครองการออกกฎหมาย การทําประชาพิจารณ์ โครงการที่ส่ งผลกระทบต่อชุมชน แม้สิ ทธิดังกล่าว
จะเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมาย
2) ปั ญหาการขาดความรู้ ความเข้า ใจบทบัญญั ติกฎหมาย ส่ งผลให้ ประชาชนกระทําความผิ ด
นอกจากนี้ การขาดความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น ยังส่งผลให้ประชาชนเสียโอกาสการเข้าถึงบริการของภาครัฐ
และละเมิดสิทธิโดยการใช้อํานาจโดยมิชอบจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3) ปัญหาสิทธิการรับรู้ข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริง ที่ต้ องได้รับการคุ้มครอง เนื่องจากความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีสารการสื่อสารและความเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม ทําให้การสื่อสารมีความรวดเร็วขาด
ความชัดเจนแน่ น อน และไม่มีการคัดกรองตรวจสอบ จึงมีข่าวเท็จมากมายเพื่อหวังผลทางการเมืองหรือ
ประโยชน์เฉพาะตน ทําให้ผู้คนในสังคมจํา นวนหนึ่งขาดความรู้ความเข้าใจและเข้าถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมีผล
ต่อการตัดสินใจทางการเมืองที่ผิดพลาดสร้างความแตกแยกในสังคม ใช้อารมณ์ความรู้สึกในการแสดงออกจน
หน้า | 82

(ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565)

เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเพิ่มขึ้นและทําให้ผู้คนจํานวนหนึ่งไม่กล้าใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นหรือแสดงออก
ทางการเมือง
4) ปั ญหาการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนที่ ถู กกํ าหนดโดยภาครัฐ หรือ ทางราชการผ่ านแผนงาน
โครงการต่าง ๆ แล้วกําหนดกฎเกณฑ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการที่กําหนด
ประชาชนคิดเองทําเอง ตรวจสอบเอง ทําให้ประชาชนขาดความกล้าคิด กล้าทํา กล้ารับผิดชอบ จนผิดนิสัย
หรือวัฒนธรรม รอให้ภาครัฐสั่งการแล้วทําตามที่สั่งเท่านั้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ในแนวทาง “ของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน” แท้จริง
➢ ข้อเสนอแนะ
1) ส่งเสริมการบูรณาการการทํางานภายในหน่วยงานของรัฐ และระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม
เพื่อให้การออกกฎหมายและการดําเนิ นนโยบายตอบสนองต่อความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริ ง
โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
2) เพิ่มความพยายามของรัฐบาลในการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐและสาธารณชน
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน อาทิ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและกฎหมายเบื้องต้น
ที่เกี่ยวข้องให้แก่ประชาชน เพื่อป้องกันการถูกละเมิดสิทธิ และสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน เจ้าหน้าที่
ภาครัฐ ผ่านสื่อที่เข้าใจง่ายและทันสมัย การเพิ่มบทเรียนด้านสิ ทธิมนุษยชนในระดับการศึกษาภาคบั ง คับ
การจัดกิจกรรมระดับชุมชน การส่งเสริมเวทีด้านสิทธิมนุษยชนของผู้เรียนในสถาบันการศึกษา
3) ควรจะมีมาตรการดําเนินการจัดการข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ อย่างจริงจัง โดยเฉพาะสื่ อหลั ก
ของสังคม ถือเป็นการละเมิดสิ ทธิทางปั ญญาในการรับรู้ข้อเท็จจริงทางการเมือง มิใช่ข้อมูล ที่ปลุ กปั่น ยุย ง
ซึ่งทําให้การใช้สิทธิทางการเมืองผิดพลาดเสียหายต่อตนเองและผู้อื่นด้วย
4) ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ภาคประชาชนในการคิ ด การวางแผนและการดํ า เนิ น การโดยภาครั ฐ
เป็นฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชนหรือสนับสนุนส่งเสริม มากกว่าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามที่รัฐ
กําหนดและถือเป็นการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญ
ในการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
➢ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานอัยการการสูงสุด กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
➢ หน่วยงานร่วม
กระทรวงกลาโหม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิ จและสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวง
ยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงแรงงาน
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สํานักงานคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

3.3.9 แผนสิทธิมนุษยชนด้านที่อยู่อาศัย
➢ สถานการณ์ภาพรวม
แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ระบุว่าท่ามกลางกระแสโลก
ในศตวรรษที่ 21 มีการเพิ่มขึ้นของจํ านวนประชากร การเข้าสู่สังคมสูงอายุ การอพยพย้ายถิ่น การพัฒนา
ประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในระยะยาวได้นั้น ประเทศต้องเร่ง
พัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จากการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมในปี 2556 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าคนไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเป็นจํานวนมาก
ทั้งปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยและการไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ดังนั้นปัญหาที่อยู่อาศัย จึงเป็นปัญหา
สําคัญของประเทศไทยที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํ า
สร้างความเป็นธรรมในสังคม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ โดยเฉพาะการสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ ประชาชน โดยเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
ผู้ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ซึ่งสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) วาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (NUA) จากการประชุม HABITAT III รวมถึง
เมืองสุขภาวะขององค์การอนามัยโลก ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 แนวคิดประเทศไทย 4.0 และการสร้างเมืองสุขภาวะ (Healthy City) ซึ่งทิศทางเหล่านี้ได้มุ่งเน้น
การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน
ปัจจัยด้านหนึ่งที่สําคัญคือ การเปลี่ยนแปลงด้านสัง คมซึ่งมีความเหลื่อมล้ําของระดับคุณภาพชีวิต
หรือความไม่เท่าเทียมกันขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ศักยภาพ และระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายด้าน
ยังต่ํากว่าเป้าหมายและไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การแก้ไขปัญหาความยากจน
และความเหลื่อมล้ํา ยังต้องเร่งดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย และในปัจจุบันความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่น
ในบางพื้นที่ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2559) จากผลการสํารวจข้อมูล
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2558 จํานวนครัวเรือนโดยประมาณ 21.32
ล้านครัวเรือน พบว่า ร้อยละของครัวเรือนที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่องตามลําดับ
อีกทั้งยังพบว่า มีครัวเรือนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย จํานวน 5.87 ล้านครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 27.5
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ของจํานวนครัวเรือนทั้งประเทศ และจากข้อมูลสรุปการพัฒ นาที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัดของสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปัญหาชุมชนแออัดชุมชน
เมืองที่ผ่านมาจนถึงปี พ.ศ. 2558 พบว่า ปัญหาหลัก คือ กลุ่มคนจนในเมือง ที่มาจากปัญหาความยากจน
ในชนบทแล้วอพยพมาขายแรงงาน ประกอบอาชีพ ทํามาหากินในเมืองอย่างขาดการจัดระบบเมือง ไม่มีแผน
การรองรับการเติบโตของเมือง ไม่มีแผนรองรับเรื่องที่อยู่อาศัยของคนจนที่อพยพเข้ามาทําให้เกิดชุมชนแออัด
ในที่ดินบุกรุกทั้งรัฐ/เอกชน หรือที่เช่าราคาถูก ส่งผลให้ไม่มีการรับรองชุมชนของท้องถิ่น เป็นประชากรแฝง
ไม่ มี ท ะเบี ย นราษฎร์ เข้ า ไม่ ถึ ง การบริ ก ารของรั ฐ เกิ ด ปั ญ หาคุ ณ ภาพที่ อ ยู่ อ าศั ย คุ ณ ภาพชี วิ ต สิ่ ง แวดล้ อม
และคุณภาพของสังคมที่ต่างคนต่างอยู่
ทั้งนี้ ประเทศไทยมี แนวทางการพัฒนาด้านที่อยู่ อาศัยโดยได้กําหนดไว้ในแผนแม่บทการพัฒนา
ที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งมุ่งเน้นให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิในที่อยู่อาศัย มีสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพ โดยใช้เป็นกรอบในการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะยาว และเสริมสร้างความมั่นคง
ด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายและครอบคลุมในทุกมิติ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
(1) การพัฒนาและสนับสนุนให้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน (2) การเสริมสร้างระบบการเงินและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
(3) การยกระดับการบูรณาการด้านบริหารจัดการที่อยู่อาศัย (4) การส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน
และ (5) การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
อย่างไรก็ตามประเด็นท้าทายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในด้านที่อยู่อาศัยที่สําคัญในช่วงการลงพื้นที่
รั บ ฟังความคิดเห็ น ในการจั ด ทํา แผนสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ ฉบับที่ 4 พบประเด็นเรื่องการให้ เงิ นชดเชย
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมแก่เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนเป็นจํานวนมากจากการลงทุนโครงการเครื อข่ าย
คมนาคมขนาดใหญ่ของรัฐบาลหลายโครงการ ทั้งการก่อสร้างรถไฟฟ้าและรถไฟความเร็วสูง การออกแบบ
โครงสร้ างภาษีมรดกและภาษีที่ดิน ที่เป็ นธรรมและไม่เ กิดผลกระทบกับผู้ มีรายได้น้ อย ตลอดจนประเด็ น
เรื่องสิทธิในที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์
➢ ตัวชี้วัด
1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการ กลไก ในการลดความเหลื่อมล้ําทางภาษีภายในปี พ.ศ. 2565
2) มาตรการ หรือนโยบาย หรือโครงการในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบาง
3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผน ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน
4) ร้อยละของผู้ที่เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิครอบครองเหนือที่ดินทางการเกษตร (แยกออกจากประชากร
ภาคการเกษตรทั้งหมด)
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➢ ข้อท้าทาย
1) ประเด็น เรื่ อ งสิ ทธิใ นที่ ดิน ทํา กิ นและที่ อ ยู่ อาศัย ของกลุ่ มชาติ พันธุ์ ปัญหาเรื่องสิ ทธิใ นที่ ดิ น
ยังคงเป็นปัญหาที่สําคัญ โดยเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้รับ คือ ปัญหา
ที่ดิน ทํากิน โดยกลุ่ มชาติพัน ธุ์ที่อาศัย บนพื้นที่สูงหรืออาศัยอยู่ในป่า ตลอดจนชาวเลที่อาศัยตามเกาะแก่ง
ในทะเล หรื อ พื้ น ที่ ช ายฝั่ ง มายาวนานหลายร้ อ ยปี กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ เ หล่ า นั้ น มั ก เกิ ด ข้ อ พิ พ าทระหว่ าง กั บรัฐ
หรือเอกชนในประเด็นความเป็นเจ้าของที่ดินที่แท้จริง ปัญหาดังกล่าวยึดโยงกับการจัดการที่ดินและระบบ
กรรมสิทธิ์ที่ดินโดยกฎหมายที่ดินส่ งผลให้ประชาชนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่แต่เดิมตกเป็นผู้บุกรุก และถูกบังคับ
ให้ย้ายออกโดยไม่ได้เงินชดเชย หรือหากไม่ย้ายออกก็จะมีความผิดทางอาญา
2) การชดเชยเยี ย วยาของภาครัฐ แก่ผู้ ที่จ ะถู กเวนคืน ที่ดิน ไม่เ พีย งพอ ปัญหาการเวนคื น ที่ ดิ น
เป็ น ปั ญ หาสํ า คั ญ ที่ ค าดว่า จะรุ น แรงขึ้ น เรื่ อ ย ๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานคร และในเขต
ภาคตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกกําหนดให้มีการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งมวลชนจํานวนมาก โดยปัญหาสําคัญ
คือ การไม่ได้รับเงินชดเชยที่เพียงพอกับมูลค่าที่ดิน และการขาดการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึงให้กับประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบทราบ โดยในทางกฎหมายแล้ว แม้รัฐจะถือสิทธิเหนือเอกชนในการที่จะเวนคืนที่ดินเพื่อใช้
ให้ เกิดประโยชน์ แก่ส าธารณะได้แต่ผู้ เป็นเจ้าของที่ดินก็ย่อมมีสิ ทธิที่จะได้รับเงินชดเชยที่เหมาะสมตามที่
ได้รองรับไว้ในรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินชดเชยจากการเวนคืนที่ดินที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
มักอยู่ในระดับที่ต่ํากว่าท้องตลาดมาก
3) ผลกระทบจากภาษี ที่ ดิ น ในปั จจุ บั นได้ เริ่ มมี แนวคิ ดที่ จะปฏิ รู ปภาษี มรดกและภาษี ที่ ดิ นให้ มี
ความก้าวหน้า (Progressive) มากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ทั้งในเชิงการคลังให้รัฐมีรายได้มากขึ้น และเพื่อการ
กระจายทรัพยากรในการประกอบอาชีพและรายได้ให้เท่าเทียมกันยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บภาษีมรดก
และที่ดินในอัตราก้าวหน้าที่เพิ่ มขึ้นตามมูลค่าของทรัพย์สินหรือขนาดที่ดินอาจส่งผลกระทบที่ไม่เป็นธรรม
กับครัวเรือนที่มีทรัพย์สินอยู่ในรูปของที่ดินจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมที่แม้
มีฐานะยากจนแต่อาจถือครองที่ดินเป็นจํานวนมากซึ่งเป็นมรดกตกทอดของครอบครัว โครงสร้างภาษีดั งกล่าว
จึงอาจก่อภาระแก่เกษตรกรหรือผู้มีรายได้น้อยแต่มีสินทรัพย์ในรูปของที่ดินบางกลุ่มอย่างไม่เป็นธรรม
4) ดอกเบี้ยสําหรับการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยค่อนข้างสูง ไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพของคนส่วนใหญ่
โดยจากการวิจัยเรื่องอัตราดอกเบี้ยเพื่อที่อยู่อาศัยของประเทศไทยเปรี ยบเทียบกับบางกลุ่มประเทศในทวีป
ยุ โ รป พบว่ า ประเทศไทยมี อั ต ราดอกเบี้ ย สํ า หรั บ การกู้ ยื ม ที่ อ ยู่ อ าศั ย สู ง กว่ า บางประเทศ เช่ น เยอรมนี
หรื อสวีเดน นั บ สิ บ เท่า ส่ งผลให้ ผู้ กู้ต้องผ่ อนจ่า ยชําระเงินกู้ เ พื่อ ที่ อยู่ อาศัยเป็นระยะเวลานานหลายสิ บ ปี
และต้องชําระดอกเบี้ยเป็นสัดส่วนที่ สูงกว่าเงินต้นที่กู้ยืม ทั้งนี้ แม้ในอดีตจะมีการผลักดันโครงการก่อสร้าง
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ที่ อ ยู่ อ าศั ย สํ า หรั บ ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยเป็ น จํ า นวนมาก แต่ ยั ง คงขาดการพิ จ ารณานโยบายทางเศรษฐศาสตร์
ในเรื่องการควบคุมดอกเบี้ยเพื่อที่อยู่อาศัยเท่าที่ควร
➢ ข้อเสนอแนะ
1) กําหนดแนวทางที่ชัดเจนเรื่องสิทธิ ในที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมาตรการเยียวยาต่าง ๆ ให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในที่ดินมาเป็นระยะเวลานาน และต้องตกเป็นผู้บุกรุก
อาทิ มีการเยียวยาที่เหมาะสม หรือการจัดหาที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ ตลอดจนการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกั บ
วิถีการดําเนินชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์
2) ปรับปรุงราคาที่ดินที่ประเมินโดยหน่วยงานของรัฐให้เป็นปัจจุบันและสะท้อนราคาที่แท้จริง
ในตลาด เพื่อช่วยให้การชดเชยเงินเยียวยาแก่ผู้ที่ต้องถูกเวนคืนที่ดินเป็นไปอย่างยุติธรรม ทั้งนี้ การชดเชย
เงิน เยี ย วยาของรั ฐ ควรสร้ างความสมดุล ระหว่างการรั กษาประโยชน์ ของรัฐ ในการประหยัด งบประมาณ
และการรักษาสิทธิของผู้ได้รับผลกระทบ
3) จั ดหามาตรการบรรเทาผลกระทบเชิงลบที่ ไม่ เป็ นธรรมจากภาษี ที่ดิ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองซึ่งต้องแบกรับภาษีที่ดินเป็นจํานวนมาก
เนื่องจากที่ดินที่ถือครองมีราคาประเมินสูง โดยอาจควรพิจารณาหลักเกณฑ์ ในการเก็บหรือยกเว้นการเก็บภาษี
ที่กว้างขวางมากขึ้นนอกเหนือจากการพิจารณามูลค่าของทรัพย์สินเป็นหลักเท่านั้น อาทิ สภาพการใช้ประโยชน์
ของที่ดิน ระยะเวลาการครอบครองที่ดิน ตลอดจนรายได้ของผู้ถือครองที่ดิน เป็นต้น
4) พิจารณานโยบายเกี่ยวกับดอกเบี้ยสําหรับการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยที่เป็นธรรม โดยควบคุมดอกเบี้ย
ให้อยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการดํารงชีวิตคนส่วนใหญ่ในประเทศเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการให้ผู้มีรายได้น้อย
และปานกลางสามารถมีบ้านที่เหมาะสมกับฐานะเป็นของตนเองได้ในระยะเวลาที่ สมควร นอกจากนี้ นโยบาย
การควบคุมอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยยังเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากช่วยให้ผู้ซื้อสามารถ
เลื อกซื้อที่อยู่ อ าศั ย ทั้ งประเภทเขตพื้ น ที่ และลั กษณะอื่นๆ ที่ต้องตรงกับความต้ อ งการของตนได้ มาก กว่ า
โครงการจัดสร้างที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อยที่เคยดําเนินงานมาในอดีต
5) จัดให้มีกลไกการแก้ไขปั ญหาเรื่องสิ ทธิในที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยของกลุ่ มชาติพันธุ์ อย่ าง
ต่อเนื่อง โดยเสนอให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพิจารณาในระดับนโยบาย
6) เร่งรัดผลักดันภาคส่วนทีเ่ กี่ยวข้องในการขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579) สู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง
➢ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน)
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➢ หน่วยงานร่วม
กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลัง
การเคหะแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย

3.3.10 แผนสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิชุมชน วัฒนธรรม และศาสนา
➢ สถานการณ์ภาพรวม
สิทธิชุมชนถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญภายใต้สิ ทธิด้านการเมืองการปกครอง เนื่ องจาก
เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของกระบวนการมีส่ ว นร่ ว มในการวางแผนและตัดสิ นใจเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายภาครั ฐ
โดยหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนมิ ไ ด้ จํ า กั ด อยู่ เ พี ย งเรื่ อ งของสิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คล แต่ ข ยายรวมถึ ง สิ ท ธิ ข องกลุ่ ม บุ ค คล
(collective rights) อัน หมายถึงสิ ทธิในฐานะที่เป็นสมาชิกของกลุ่มบุคคลตามมาตรา 42 ของรัฐ ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งได้ให้การรับรองถึงสิทธิของบุคคลในการมีเสรีภาพในการรวมกัน
เป็ น สมาคม สหกรณ์ สหภาพ องค์กร ชุมชน หรือหมู่คณะอื่น โดยวรรค 2 และวรรค 3 ได้ให้ การรับรอง
สิทธิชุมชนในการจัดการ บํารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย
ทางชีว ภาพอย่ างสมดุล และยั่ งยื น ตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติและให้ ประชาชนในชุมชนสามารถเข้ า ชื่ อ
เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ดําเนินการอันใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้น
การดําเนิ น การใดอัน จะกระทบต่อ ความเป็น อยู่ อย่างสงบของประชาชนหรื อชุมชนและต้ องได้รับแจ้ ง ผล
การพิจารณาโดยรวดเร็ว นอกจากนี้ในการกําหนดขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน มาตรา 8
ภายใต้หมวดหน้าที่ของรัฐได้กําหนดให้บุคคลและชุมชนมีสิทธิได้รับข้อมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหน่ว ยงาน
ของรัฐก่อนการดําเนินการหรืออนุญาตให้ผู้ใดดําเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากร คุณภาพชีวิต
สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสําคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง
โดยรัฐต้องดําเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
หรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ในด้านวัฒนธรรมและศาสนา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ให้
การรับรองสิทธิเสรีภาพดังกล่าวภายใต้มาตรา 31 ซึ่งรับรองเสรีภาพของบุคคลในการนับถือศาสนาและในการประกอบ
พิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน ซึ่งต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทย และไม่เป็นอันตรายต่อ
ความมั่นคงของรัฐ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และมาตรา 43 ซึ่งรับรอง
สิทธิของบุคคลในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี
อันดีงามทั้งของท้องถิ่นตน ในขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กําหนด
หน้า | 88

(ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565)

หน้าที่ของรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีต
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และของชาติ และจัดให้มีพื้นที่สาธารณะสํ าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น ให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่ วนร่วมในการ
ดําเนินการด้วย
โดยกรอบกฎหมายดังกล่าวยังสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่ ต้องการมุ่งสร้างความมั่นคง
ให้แก่สังคมจากการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และแม้ประเทศไทยจะมีกรอบกฎหมายรองรับสิทธิชุมชน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แต่จากการลงพื้นที่ระดมความคิดเห็นจากประชาชนและการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิ ทธิมนุ ษยชนขององค์กรระหว่างประเทศและองค์กรอิส ระกลั บพบปั ญหาในทางปฏิ บั ติ
อันเกิดจากการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายและความอ่อนแอของการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหา
การละเมิดสิทธิชุมชนและการไม่เคารพต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองของชุมชน
➢ ตัวชี้วัด
1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการ กลไก ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินการ
ของภาครัฐ
2) ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อและแนวปฏิบัติ
ของแต่ละศาสนา
➢ ข้อท้าทาย
1) ปัญหาจากนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐ โดยขาดการจัดรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนที่อยู่อาศัย
ในบริเวณดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อย และกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ ที่เข้าไปใช้ป่า
ทําประโยชน์จนเกิดเป็นข้อพิพาทกับรัฐในหลายกรณี แม้ว่าข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พบว่าตั้งแต่เริ่มมาตรการดังกล่าวได้เกิดผลดี ปัญหาบุกรุกป่าลดลง
2) ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินนโยบายสาธารณะของรัฐ การอนุญาต
กลุ่มนายทุนให้ดําเนินโครงการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชน โดยขาดการสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่
การให้ข้อมูลของรัฐที่ไม่ครอบคลุม หรือมีการปิดกั้น บิดเบือนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของประชาชน
3) ปั ญหายั งขาดการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องของวัฒนธรรมและศาสนา
แก่ประชาชนทุกคนให้รับรู้รับทราบและเข้าใจถึงความแตกต่างและยอมรับความแตกต่างโดยคํานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่น นอกจากนี้ ยังมีปัญหาของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารอย่างไม่สร้างสรรค์และมีอคติ
ของสื่อสารมวลชนในการนําเสนอข่าวสารที่เกี่ยวข้องศาสนา ซึ่ งล้วนเป็นปัจจัยที่ก่อให้ เกิดความแตกแยก
การแบ่งแยกและการเหยียดศาสนาอื่น ๆ ที่มิใช่ศาสนาตนจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและมีอคติ
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➢ ข้อเสนอแนะ
1) ภาครัฐควรยึดหลักการและแนวทางการจัดการพื้นที่โดยชุมชนที่จะได้รับพิจารณาต้องเป็นชุมชน
ที่อยู่อาศัยเดิมไม่มีการจัดที่ดินให้แก่บุ คคลนอกพื้นที่และมีการสํารวจการครอบครองที่ดินและการบริห าร
จั ดการพื้น ที่เ พื่ อให้ ได้ ข้ อตกลงรวมทั้ งจะใช้รู ปแบบ “เขตบริห ารเพื่ อ การอนุ รัก ษ์ ” ที่มีแผนผั งแปลงที่ ดิ น
และบัญชีรายชื่อราษฎรจัดทําเป็นโครงการอนุรักษ์ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎร
ในเขตป่าอนุรักษ์ให้ได้ข้อยุติ นโยบายเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ดีต่อประเทศแต่ต้องควบคู่กับการปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างโปร่งใสเที่ยงธรรมและเท่าเทียมกัน ภาครัฐและรัฐบาลต้องตรวจสอบอย่างโปร่งใสเที่ยงตรง เพื่อไม่ให้เกิด
ข้อกังขาของสังคมและเรื่องนี้จะเป็นบทพิสูจน์ว่านโยบายทวงคืนผืนป่ายึดหลักกฎหมายอย่างเท่าเทียม
2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินการของภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม โดยควรมี
ขั้นตอนวิธีการที่ชัดเจนและเป็ นระบบสําหรับกระบวนการในการให้ข้อมูล การทําความเข้าใจกับประชาชน
ที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง อาทิ การกําหนดวิธีการให้ข้อมูล การกําหนดรูปแบบและระยะเวลาการเจรจา
ไกล่เกลี่ย แนวทางการได้รับการชดเชย และกระบวนการอุทธรณ์ นอกจากนี้ รัฐควรมีกระบวนการประเมิน
ความเสี่ยงผลกระทบด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพของประชาชน และด้านสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริง
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่น
และชุมชนในพื้นที่ในการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการดําเนินโครงการ ตลอดจนการมีส่วนร่วม
ในการออกมาตรการเฝ้าระวัง บํารุงรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้ มีการจัดทํากลไกไกล่เกลี่ยในระดับชุมชน
เพื่อรองรับการเจรจาข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน
3) รัฐควรมีมาตรการในการส่งเสริมและอุดหนุนสวัสดิการด้านศาสนาอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
และมีมาตรการในการกํากับดูแลการนําเสนอข่าวสารด้านศาสนาของสื่อมวลชนเพื่อให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์
ปราศจากอคติและเป็นธรรม และควรมีการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบุคคลต่างศาสนา เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงความเชื่อและแนวปฏิบัติของแต่ละศาสนา เพื่อให้สังคม
เกิดความสมานฉันท์และเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชน
➢ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงวัฒนธรรม
➢ หน่วยงานร่วม
กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กรมประชาสัมพันธ์ และสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
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3.4 แผนสิทธิมนุษยชนรายกลุ่ม
3.4.1 แผนสิทธิมนุษยชนกลุ่มเด็กและเยาวชน
➢ สถานการณ์ภาพรวม
สิทธิของกลุ่มเด็กและเยาวชน ได้รับการรับรองตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด
ถึง 6 ปีบริบูรณ์ ตามมาตรา 54 วรรคสอง รัฐต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมวัย โดยส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น และภาคเอกชนได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการดํ า เนิ น การด้ ว ย อี ก ทั้ ง มี ก ารประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ
การพัฒ นาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 เพื่อยกระดับความสํ าคัญของการพัฒ นาเด็กปฐมวัยให้ อยู่ ในลํ าดับต้น
ของวาระแห่ งชาติ และเพื่อให้ เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแล พัฒ นา และจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่มีหน้าที่ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ต้องให้บริการ
สาธารณสุข จัดการศึกษา จัดสวัสดิการ และให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิแก่เด็กปฐมวัย นอกจากนี้ ต้องจัดให้
เด็กปฐมวัยที่พิการ หรือมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม หรือสติปัญญา หรือเด็กปฐมวัย
ที่ไม่มีผู้ ดูแล หรื อด้อยโอกาส หรื อเด็กปฐมวั ยที่ มี ความต้ องการพิ เศษได้รั บการพั ฒนาอย่ างทั นท่วงปี เข้ าถึ ง
สิทธิประโยชน์และได้รับโอกาสในการพัฒนา นอกจากนี้ กลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มที่ได้มีการจัดทําแผนพัฒนา
สําหรับกลุ่มเป็นการเฉพาะ โดยในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งอยู่ในช่วง
ระยะเวลาที่คาบเกี่ยวกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 นั้น ได้มีการนําหลักการอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ที่ถือหลักการไม่เลือกปฏิบัติและการคํานึงถึงเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นที่ตั้งมาเป็นแนวทาง
ในการกําหนดยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของแผน โดยมีเป้าประสงค์ของแผนเพื่อพัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและเหมาะสมตามช่วงวัย ทั้งด้านสุขภาพกายใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญามีทักษะการเรีย นรู้
ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีความเป็นพลเมืองสร้างสรรค์ที่สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของบริ บ ทโลก มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง มี จิ ต สํ า นึ ก ต่ อ ส่ ว นรวม และมี ส่ ว นร่ ว มในฐานะภาคี ที่ มี พ ลั ง
ในกระบวนการพัฒนาสังคม
อย่างไรก็ตาม จากการประเมินผลลัพธ์การดําเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2555 - 2559 พบว่า ตัวชี้วัดบางตัวสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของเด็กที่ดีขึ้น อาทิ สภาวะ
การขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์และเด็กที่ล ดลง อัตราการคลอดบุตรในเด็กอายุ 15 - 19 ปี ที่ล ดลง
และจํานวนเด็กที่ออกจากโรงเรียนกลางคันที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ยังมีตัวชี้วัดบางตัวที่แสดงให้เห็นถึงปัญหา
และความท้าทายเกี่ย วกับ พัฒ นาการของเด็กที่ต้องมีการผลั กดันการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อไป อาทิ
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ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ําเป็นสัดส่วนน้อย ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น เด็กที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษายังคงขาดทักษะพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต อีกทั้ง ยังมีเด็ก
และเยาวชนบางส่ ว นที่ ยั ง คงขาดหลั กประกั นในการดํ ารงชีวิต ที่เ ท่าเทีย มและทั่ว ถึง ในมิติที่เกี่ยวข้ อ งกั บ
สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเด็กและเยาวชนนั้น จากการประเมินแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 การสังเคราะห์
เอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และจากการระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชน
แห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 4 พบข้ อ มู ล ที่ ส อดคลั อ งกั น คื อ เด็ ก และเยาวชนจํ า นวนมากยั ง คงขาดทั ก ษะที่ จํ า เป็ น
ในการดํ า รงชี วิ ต ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การขาดการเข้ า ถึ ง การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพของเด็ ก และเยาวชนไทย
นอกจากนี้ ยังพบปัญหาความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงทรัพยากรที่แตกต่างกันตามสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ของแต่ละครอบครัว ปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติต่ อนักเรียนนักศึกษาที่ตั้งครรภ์ขณะอยู่ในสถานศึกษา ธุรกิจ
การค้ามนุษย์ที่แสวงหาประโยชน์จากเด็ก ตลอดจนปัญหาของเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดและต้องโทษ
ที่ยังคงมีตราบาปทางสังคม ทําให้ไม่สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างแท้จริง
➢ ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของเด็กและเยาวชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาและคุ้มครองสิทธิ อย่างมีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
2) จํานวนมาตรการ หรือกลไกด้านการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
สร้างหลักประกันถ้วนหน้าในการเข้าถึงบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ รวมถึงการวางแผนครอบครัว
และข้อมูล ข่าวสารและความรู้และการบูรณาการอนามัยเจริญพันธุ์ไว้ในยุทธศาสตร์และแผนงานระดับชาติ
3) สัดส่วนผู้ได้รับเงินสวัสดิการของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด
➢ ข้อท้าทาย
1) ขาดการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ได้รับรู้ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษา ที่จําเป็นของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เด็กและเยาวชนจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมในเขตพื้นที่ชนบทที่ห่างไกล ตลอดจน
กลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นบุต รหลานของกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งนี้ ความเหลื่อมล้ําดังกล่าวมักมีความรุนแรงขึ้น
ในการเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เช่น ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา เป็นต้น
3) ปัญหาการค้ามนุษย์ในธุรกิจที่มีการใช้แรงงานเด็กและเยาวชนอย่างผิดกฎหมาย ทั้งนี้ เด็ก
และเยาวชนเป็นกลุ่มเปราะบางที่มักถูกเอาเปรียบเนื่องจากการขาดความรู้ ถึงสิทธิที่พึงได้และการขาดอํานาจ
ต่อรองกับนายจ้างซึ่งมักมีประสบการณ์มากกว่า อีกทั้งยังเป็นกลุ่มที่ถูกล่อลวงให้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์
ได้ง่ายเนื่องจากการขาดประสบการณ์และความจําเป็นทางการเงิน เป็นต้น
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4) ปัญหาข้อจํากัดของกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิ ทธิ เด็ก เช่น การแต่งงาน
ในเด็กเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและปิดกั้นโอกาสต่าง ๆ ที่เด็กสมควรจะได้รับในการพัฒนาตามช่วงวัย
โดยปัจจุบันประเทศไทยยังอนุญาตให้บุคคลสมรสกันได้เมื่ออายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ แต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร
ศาลอาจอนุญาตให้ทําการสมรสก่อนนั้นได้ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448
จึงอาจเป็นช่องว่างให้เกิดการละเมิดสิทธิการแต่งงานในเด็ก ซึ่งไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
5) กรณีของการเปิดเผยประวัติการกระทําความผิดอาญาของเด็กและเยาวชน ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
สิทธิเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ยังมีประเด็นที่เป็นข้อกังวล กล่าวคือ ถึงแม้ว่าเด็กเหล่านี้จะได้รับ
การฟื้นฟูอย่างดีโดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และพร้อมกลับคืนสู่สังคม แต่ปัญหาการสืบค้น
และเปิดเผยประวัติกระทําความผิดทางอาญาของเด็ก ได้ส่งผลต่อการประกอบอาชีพของเด็กและเยาวชน
ในอนาคตและทําให้ ความพยายามของเด็ กที่ จะกลั บ คืนสู่ สั ง คมด้ว ยการเป็ นคนดีไ ม่เป็ นผล ทั้งนี้ แม้ตาม
กฎหมายในปั จ จุ บั น จะเปิ ดโอกาสให้เด็กและเยาวชนผู้ ได้รับการปล่ อยตัวสามารถยื่นคําร้องต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อลบประวัติอาชญากรรมได้ก็ตาม แต่ยังคงมีเด็กและเยาวชนผู้ได้ รับการปล่อยตัวจํานวนมาก
ที่ประวัติอาชญากรรมของตนไม่ได้ถูกลบไปจากหลายสาเหตุ ทั้งจากการไม่ทราบข้อมูล การไม่ตระหนักถึง
ความสําคัญ การขาดทรัพยากรในการจัดการ ตลอดจนความหวาดกลัวในระบบ
➢ ข้อเสนอแนะ
1) เน้นการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของเด็ก โดยเฉพาะพระราชบัญญัติการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 เพื่อยกระดับความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้อยู่ในลําดับต้นของวาระ
แห่งชาติ และเพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2) เร่งกระจายทรัพยากรที่จําเป็นไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนจากครอบครัวที่มี ฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่ด้อยกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรทางด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุข ซึ่งอาจอยู่ในรูปของ
การจัดสรรทุนให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่กลุ่มเด็กและเยาวชนจากครอบครัวที่เปราะบาง เช่น ครอบครัวที่
มีฐานะยากจน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล หรือกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น
3) กําหนดแนวทางปฏิบัติ ที่เป็นมาตรฐานต่อการให้สวัสดิการกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นบุตร
หลานของแรงงานข้ามชาติ โดยพิจารณามาตรการในการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมกับพื้นที่ ที่สร้างความ
สมดุลระหว่างการเกื้อกูลตามหลักมนุษยธรรม และความจํากัดของทรัพยากรในพื้นที่ โดยพิจารณาทางเลือก
ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการและทรัพยากรของพื้นที่ และมีความยั่งยืนทางการคลัง อาทิ การจัดสรร
สวัสดิการโดยใช้ภาษีจากส่วนกลาง ภาษีท้องถิ่น หรือการจัดตั้งกองทุนแรงงานข้ามชาติ ทั้งค่าแรง จํานวน
ชั่วโมงพักผ่อน สวัสดิการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดเป็นต้น
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4) ศึกษาและจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อกําหนดอายุ
ขั้นต่ําการแต่งงานเป็น 18 ปี
5) กําหนดแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในสถานศึกษา เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของเด็กและ
เยาวชน รวมทั้งกําหนดแนวทางการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันปัญหา อาทิ การจัดให้มีหน่วยงาน
รับเรื่องร้องทุกข์ หากมีสถานศึกษาใดละเมิดแนวทางปฏิบัติดังกล่าว และมีการกําหนดโทษผู้ฝ่าฝืนที่รุนแรง
เพียงพอที่จะยับยั้งไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิขึ้นอีก
6) เร่งปราบปรามปัญหาการใช้แรงงานเด็ก โดยการจัดให้มีศูนย์ร้องเรียนที่เข้าถึงได้ และสามารถ
ร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยที่ผู้ร้องเรียนไม่ต้องเปิดเผยตัวตน และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์กลุ่มแรงงาน
เด็กให้ตระหนักถึงสิทธิที่ตนมีในด้านต่าง ๆ
7) ส่วนราชการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลประวัติให้กับหน่วยงานที่ขอตรวจสอบประวัติบุคคลกรณี
ที่ผู้ที่ถูกตรวจสอบเป็นเด็กและเยาวชน เพื่อให้เป็น ไปตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 84 และปิดช่องว่างสําคัญที่ทําให้เด็กและเยาวชน ได้มี
โอกาสกลับตนเป็นคนดี ไม่หวนไปกระทําผิดซ้ํา
➢ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
➢ หน่วยงานร่วม
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

3.4.2 แผนสิทธิมนุษยชนกลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชน1
➢ สถานการณ์ภาพรวม
ประเด็นการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เป็นประเด็นที่สหประชาชาติให้ความสําคัญและได้รับรอง
สิทธิไว้ในปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคมในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน (UN Declaration on the Right and Responsibility of Individuals,

1

ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุ ษ ยชนและเสรี ภ าพขั้ น พื้ น ฐาน (UN Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and
Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms
หรือ UN Declaration on Human Rights Defenders) ได้กําหนดนิยามอย่างกว้างของคําว่า “นักปกป้องสิทธิมนุษยชน” ไว้
ซึ่งหมายถึง บุคคล หรือ กลุ่มบุคคล ที่ต่อสู้เพื่อพิทักษ์สิทธิ เสรีภาพ และผลประโยชน์ของชุมชน หรือประโยชน์สาธารณะ
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Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental
Freedoms หรือ UN Declaration on Human Rights Defenders) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อเป็น
แนวทางให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ รับไปปฏิบัติ รวมทั้งมีความเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้ าน
สิทธิมนุษยชนฉบับอื่น ๆ อาทิ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อนุสัญญาต่อต้าน
การทรมานฯ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ ฯลฯ
นอกจากนั้น ประเด็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนยังเป็นประเด็นอ่อนไหวในหลายประเทศ อาทิ จีน กัมพูชา เมียนมา
เวียดนาม ลาว ตุรกี เป็นต้น
สําหรับประเทศไทย ประเด็นการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน มักถูกหยิบยกในเวทีระหว่างประเทศ
อาทิ การประชุมคณะทํางาน Universal Periodic Review เมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 การประชุมคณะกรรมการ
สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UN Human Rights Committee) เมื่อเดือนมีนาคม 2560 และล่าสุด
การประชุมคณะกรรมการสหประชาชาติประจํา อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 ยกตัวอย่างเช่น กรณีการหายตัวไปของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เช่น นายสมชาย
นีละไพจิตร นายพอละจี รักจงเจริญ การตั้งข้อหาที่ไม่ได้สัดส่วนกับการกระทําผิดในกรณีฟ้องร้องนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน การล่วงละเมิดนักปกป้องสิทธิมนุษยชน การดําเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วม
ในกิจการสาธารณะ (Strategic Lawsuit Against Public Participation : SLAPP) เป็นต้น นอกจากนั้น รายงานผล
การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2561 ซึ่งจัดทําโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ งชาติ ระบุ ว่ า กลุ่ มนั กปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน ถื อเป็ นอี กกลุ่ มเป้ าหมายสํ าคั ญที่ เผชิ ญอุ ปสรรคการเข้ าถึ ง
กระบวนการยุติธรรม และถูกละเมิดเสรีภาพในการแสดงออก ดังนั้นการให้ความคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว
จึงถือเป็นเรื่องจําเป็น เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่ต่อสู้และให้การช่วยเหลือ สนับสนุนกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ที่เป็น
ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
➢ ตัวชี้วัด
1) จํานวนมาตรการ กลไก ในการให้ความคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
2) จํานวนกิจกรรมในการสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
➢ ข้อท้าทาย
1) การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เร่งรัดการเข้าเป็นภาคีอนุสั ญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ (International Convention
on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance: ICPPED)
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2) ความร่วมมือกับกลไกสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ/ระดับภูมิภาค สนับสนุนให้รัฐบาลร่วมมือกับ
กลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติและภูมิภ าค รวมถึงผู้เสนอรายงานพิเศษของสหประชาชาติว่า ด้ว ย
สถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (Special Rapporteur on the Situation of HRDs)
3) การปรั บ ปรุ งแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
สอดคล้องกับพันธกรณีและมาตรฐานระหว่างประเทศ เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... การแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546
การทบทวน/ยกเลิกกฎหมาย กฎ ระเบียบ คํา สั่งใดๆ ที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนกํา หนด
เงือ่ นไขในการงดเว้นโทษให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ
4) การคุ้มครองนั กปกป้ องสิทธิมนุษยชน การกํา หนดนิยามคําว่า “นักปกป้องสิทธิมนุษยชน”
ให้ชัดเจน รวมทั้งการศึกษา European Guidelines on Human Rights Defenders เพื่อเป็นแนวทางในการกําหนด
มาตรการและกลไกในการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุ ษยชน ซึ่งรวมถึงมาตรการคุ้มครองพยาน โดยจะต้อง
เก็บรักษาความลั บ ข้อมูล นั กปกป้ องสิ ทธิมนุษยชน ข้อมูลของผู้ร้องเรียน และข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบั ติง าน
คุ้มครองพยานให้กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ได้มีการเสนอให้ประชุมหารือร่วมกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
เป็นระยะๆ เพื่อปรับมาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนให้มีความเหมาะสม การบรรจุเรื่องการคุ้มครอง
นั ก ปกป้ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนไว้ ในแผนสิ ท ธิ ม นุษ ยชนแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 4 การเสนอให้ ภ าครั ฐ และภาคธุรกิจ
ออกหนังสือเวียน คํา สั่ง หรือระเบียบภายในเพื่อให้เข้าใจการทํางานของนักปกป้องสิทธิ มนุษยชนในลักษณะ
“หุ้นส่วนสําคัญ” ที่จะร่วมกันทํางานอย่างสร้างสรรค์เพื่อป้องกัน บรรเทา และเยียวยาผลกระทบอันไม่พึงประสงค์
ด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการฟ้องคดีอาญาต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ทําหน้าที่อย่างสุจริต
5) การขาดการสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
6) การพัฒนาการดําเนินงานของรัฐ จัดเวทีหารือระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
องค์กรชุมชน นักการเมือง และสาธารณชนเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน
➢ ข้อเสนอแนะ
1) เร่งผลักดันให้ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุ ค คล
ให้สูญหาย พ.ศ. .... และ ร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่…) พ.ศ. ....
ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมให้ มีผลใช้บังคับและมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสากล อาทิ การคุ้มครอง
บุ คคลที่ถูกข่มขู่คุกคาม แม้ยั งไม่ได้เป็ น พยานในคดีอาญา การรับประกันการเข้าถึงกระบวนการยุติธ รรม
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีกลไกที่ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการสืบสวนสอบสอน
และติดตามสถานะในการดําเนินคดี
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2) ควรมีการศึกษาต้นแบบที่ดีเกี่ยวกับการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การชุมนุมสาธารณะ
เพื่อนํามาปรับใช้กับบริบทของไทย รวมทั้งพิจารณาออกมาตรการคุ้มครองสําหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
และดําเนินคดี กรณีมีการข่มขู่ คุกคาม ทําร้ายนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และประกันว่านักปกป้องสิทธิมนุษยชน
จะได้รั บ การปฏิบั ติที่ส อดคล้ องกับ ปฏิญญาว่าด้ว ยสิ ทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่ มบุคคล
และองค์ กรของสั ง คมในการส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ทธิ ม นุ ษยชนและเสรีภ าพขั้น พื้ นฐานซึ่ง เป็ น ที่ย อมรั บ
อย่างสากล (Declaration on Human Rights Defenders) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3) จัดทํากลไกเพื่อรองรับหลักประกันการดําเนินการสอบสวนข้อกล่าวหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ที่กระทําโดยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอย่างเป็นกลางอิสระ และโปร่งใส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และนําผู้กระทําผิดมาลงโทษ ละเว้นวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิด
4) ให้ความสําคัญ และส่ งเสริมบทบาทของนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชน อาทิ การพัฒนาศัก ยภาพ
กลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชน การให้รางวัลเชิดชูแก่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
เพื่อเป็นแรงจูงใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ดี บํารุงขวัญกําลังใจ และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ซึ่งถือเป็นการ
ให้ความคุ้มครองความปลอดภัยของตัวนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอีกทางหนึ่ง
5) การจัดทําบัญชีรายชื่อทนายความที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน สิทธิแรงงาน
ฯลฯ การให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือทนายความหรือบุคคลที่ถูกดําเนินคดีเนื่องจากปกป้องประโยชน์ของชุมชน
และการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการให้บริการของรัฐในการ
ให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ เกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม และสวัสดิการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
6) การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรให้กับเจ้าหน้าที่ที่จะต้ องทําหน้าที่คุ้มครองนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน การเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามา มีส่วนร่วมในการทํางาน
➢ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงยุติธรรม
➢ หน่วยงานร่วม
สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการต่างประเทศ

3.4.3 แผนสิทธิมนุษยชนกลุ่มผู้ต้องราชทัณฑ์
➢ สถานการณ์ภาพรวม
จากการวิเคราะห์สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 พบว่า จํานวนผู้ต้องราชทัณฑ์
ทั้งหมด มีจํานวนทั้งสิ้น 365,384 คน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่สูงถึงเกือบ 500 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน ทั้งนี้
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การเพิ่มขึ้นของปริมาณนักโทษของประเทศไทย อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ต้องขัง ดังนั้น
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์ จึงได้มีการทบทวนพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ที่มีผลการบังคับ
ใช้เป็นเวลานานและมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ ประกอบกับมีกฎหมาย
และกฎเกณฑ์การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่มิได้มีการกําหนดในกฎหมายอย่างชัด เจน
และไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล อาทิ ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (Standard
Minimum Rules for the Treatment of Prisoner : SMR) หรือข้อกําหนดของสหประชาชาติสําหรับการปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจํา และมาตรการที่มิใช้การควบคุมขังสําหรับผู้กระทําความผิดหญิง (United Nation
Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non – Custodial Measures for Women Offenders)
หรือข้อกําหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) รวมทั้งยังไม่สามารถบริหารจัดการหรือบริหารโทษของผู้ต้องขังเฉพาะราย
หรือเฉพาะคดีได้อย่างเหมาะสม ด้วยเหตุนี้ จึงได้ยกเลิกกฎหมายฉบับเดิม และได้ตราพระราชบัญญัติราชทัณฑ์
พ.ศ. 2560 ขึ้น โดยได้บัญญัติสิทธิของผู้ต้องขังไว้หลายด้าน เช่น สิทธิได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ โดยให้ผู้ต้องขังทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอบรมอย่างเท่าเทียมกัน
สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ สิทธิในการยื่นคําร้องทุกข์หรือเรื่องราวใด ๆ ต่อเจ้าพนักงาน
เรือนจํา ผู้บัญชาการเรือนจํา อธิ บดี รัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาต่อ
พระมหากษัตริย์ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง เป็นต้น
ตารางที่ 4 สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ

ประเภท

ชาย

หญิง

รวม

ร้อยละ (%)

ร้อยละ (%)
เทียบผู้ต้องขัง
ทั่วประเทศ

1.นักโทษเด็ดขาด
2.ผู้ต้องขังระหว่าง
2.1 อุทธรณ์-ฎีกา
2.2 ไต่สวน-พิจารณา
2.3 สอบสวน
3.เยาวชนที่ฝากขัง
4.ผู้ถูกกักกัน
5.ผู้ต้องกักขัง
รวมผู้ต้องราชทัณฑ์ทั้งสิ้น

214,176
40,217
18,227
5,296
16,694
12
4
900
255,309

34,005
5,488
2,436
986
2,066
1
0
110
39,604

248,181
45,705
20,663
6,282
18,760
13
4
1,010
294,913

84.154
15.498
7.006
2.130
6.361
0.004
0.001
0.342
100.00

66.812
12.304
5.563
1.691
5.050
0.003
0.001
0.272
79.39

ที่มา : สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ พ.ร.บ. ยาเสพติดทั่วประเทศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
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➢ ตัวชี้วัด
1) จํานวนข้อพิพาทและคดีความที่เข้าสู่กระบวนการกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาททางอาญา
2) ผลสัมฤทธิ์ของระบบเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและจัดทําระบบติดตาม สําหรับผู้พ้นโทษ
➢ ข้อท้าทาย
1) ความแออัดของสถานที่คุมขัง ซึ่งส่ งผลให้ เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหาโรคติดต่อ
ปัญหาสุขลักษณะอนามัย เป็นต้น ตลอดจนปัญหาการไม่ได้สัดส่วนระหว่างผู้คุมกับจํานวนผู้ต้องราชทัณฑ์
ในการดูแลป้องกันและเฝ้าระวังการกระทําความรุนแรงต่างๆ ส่งผลให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ บางส่วนถูกทําร้าย
คุกคาม และละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ
2) ผู้ต้องราชทัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องโทษในคดียาเสพติด จากสถิติของกรมราชทัณฑ์ จะเห็นได้ว่า
กลุ่มผู้ต้องราชทัณฑ์ประมาณร้อยละเจ็ดสิบต้องโทษจากคดียาเสพติด ซึ่งเมื่อวิเคราะห์กฎหมายของประเทศไทย
ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้ว กฎหมายบางมาตราไม่ได้ให้อํานาจศาลในการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคดียาเสพ
ติดในเรื่องบางประเด็นอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ใช้จํานวนยาที่ครอบครองเป็นเพียงหลักเกณฑ์
ในการแบ่งแยกการเป็นผู้เสพและผู้ ค้า โดยศาลไม่สามารถคํานึงถึงพฤติการณ์อื่น ๆ ของผู้ต้องหาเข้ าประกอบ
การพิจารณาคดีด้วยได้ ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้มี ผู้เสพจํานวนมากที่ต้องโทษจําคุกเป็นระยะเวลานานเนื่องจาก
ต้องโทษในความผิดฐานเป็นผู้ค้าแทนที่ควรได้รับการเข้าสู่ระบบบําบัด ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้จํานวนผู้ต้องขัง
ของประเทศไทยอยู่ในระดับที่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศต่าง ๆ และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
➢ ข้อเสนอแนะ
1) ส่งเสริมใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือก โดยพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
เพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล นอกจากนี้ การใช้วิธีการพักโทษชั่วคราว (Furlough) เช่น นักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยม
มีสิทธิกลับไปเยี่ยมบ้านในโอกาสสําคัญ เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์กับครอบครัว และการกําหนดโทษระดับกลาง
เช่น การไม่ลงโทษจําคุก แต่ใช้การคุมประพฤติที่เข้มงวด (Intensive supervision program) แทน การใช้การคุมขัง
ที่บ้าน (House arrest) การใช้เรือนจําชุมชน (Community correction) เพื่อเป็นทางเลือกในการลดจํานวน
ผู้ต้องขังในเรือนจํา โดยให้โอกาสแก่ผู้กระทําความผิดเล็กน้อยและกระทําความผิดเป็นครั้งแรก เป็นต้น
2) ควรมีผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา ที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิต และนักสังคมสงเคราะห์ในเรือนจํา
3) การเบี่ยงเบนคดียาเสพติดออกจากกระบวนการยุติธรรม (Diversion) อาทิ ผลักดันให้มีการจัดตั้ง
ศาลพิเศษยาเสพติด โดยการส่งผู้เสพติด (Addictive Disorder) ไปบําบัด การจัดตั้งศาลพิเศษเมาแล้วขับ
4) ส่งเสริมให้มีการนําหลักการมาตรฐานสากลไปใช้ปฏิบัติต่อผู้ต้องราชทัณฑ์ อาทิ ข้อกําหนด
สหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจําและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสําหรับผู้กระทําผิดหญิ ง
( United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures
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for Women Offenders) หรือข้อกําหนดกรุงเทพ ข้อกําหนดขั้นต่ําขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขัง (United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners : the Nelson
Mandela Rules)
5) เตรียมความพร้อมของผู้ต้องราชทัณฑ์ ในการเข้าสู่สังคมเป็นประเด็นเร่งด่วนสําคัญทั้งการ
เตรียมความพร้อมของกลุ่มผู้ต้องขังให้มีศักยภาพและความรู้เหมาะสมในการประกอบอาชีพ มีรายได้เพียงพอ
สามารถคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี และไม่หวนกลับมากระทําความผิดซ้ํา
➢ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงยุติธรรม
➢ หน่วยงานร่วม
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานศาลยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงแรงงาน

3.4.4 แผนสิทธิมนุษยชนกลุ่มผู้พ้นโทษ
➢ สถานการณ์ภาพรวม
ที่ผ่านมา กลุ่มผู้พ้นโทษเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่ถูกบรรจุไว้ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม คุ้มครองให้กลุ่มผู้พ้นโทษได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกันโดยไม่มี
การเลือกปฏิบัติ และสามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศัก ดิ์ศรี โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง การสร้างหลักประกัน
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ ที่เคยกระทําความผิดที่พ้นจากกระบวนการยุติธรรมไปแล้วจะไม่หวนไปกระทํ า
ความผิดซ้ําอีก แต่จากการประเมินผลสัมฤทธิ์แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 โดยสถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์ ยังพบปัญหาด้า นสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ พ้นโทษ คือ ปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติ หรือกีดกัน
ในการประกอบอาชีพ เนื่องจากการไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
➢ ตัวชี้วัด
1) อัตราการกระทําผิดซ้ําลดลง
2) ร้อยละของผู้พ้นโทษมีงานทํา
➢ ข้อท้าทาย
1) ผู้พ้นโทษไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม เมื่อพ้นโทษออกมาแล้วไม่สามารถหางานทําได้ จึงไม่มี
งานทํา ส่งผลให้อาจกระทําผิดซ้ํา
2) หน่วยงานของรัฐไม่เป็นต้นแบบรับผู้พ้นโทษเข้าทํางาน
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3) การขาดการฝึกวิชาชีพในขณะที่ถูกคุมขังอย่างเพียงพอ ขาดความชํานาญ การฝึกอาชีพไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด ทําให้ไม่สามารถนําประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้
➢ ข้อเสนอแนะ
1) การเตรียมความพร้ อมก่อนปล่ อยให้ผู้ พ้นโทษ รวมทั้งเด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่ อ ยตัว
จากศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนร่วมด้วย สามารถกลับคืนสู่สังคมได้ (Reintegrate) มีที่ปรึกษาด้านอาชีพ
วัดความสามารถของผู้พ้นโทษในช่วงก่อนพ้นโทษ 6 เดือน ให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมมือกัน (Wrap
around Approach) สร้างอาชีพให้ตั้งแต่เริ่มเป็นผู้ต้องขัง
2) หน่วยงานรัฐควรเป็นต้นแบบในการรับผู้พ้นโทษเข้าทํางาน และปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่กําหนดคุณสมบัติการรับสมัครบุคคลเข้ าทํางาน ที่ระบุว่าต้องไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจํา คุก หรือถูก
พิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
3) สร้างมาตรการเชิงบวก ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจที่รับผู้พ้นโทษ เด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัว
จากศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเข้าทํางาน เช่น มาตรการทางภาษี กระบวนการที่ทําให้ผู้ประกอบการนั้น
ได้รับความมั่นใจ ที่จะรับบุคคลเหล่านั้นเข้าทํางาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจได้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม
วิชาชีพ เพื่อให้เมื่อพ้นโทษแล้วจะสามารถมีอาชีพที่เป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจ สอดคล้องกับ
4) มีบริการด้านสังคมสงเคราะห์และการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้พ้นโทษ เพื่อให้สามารถกลับเข้าสู่
ชุมชน หรือจัดหางานรองรับผู้พ้นโทษกลุ่มดังกล่าว เพื่อป้องกันการเข้าสู่การกระทําความผิดซ้ํา อาทิ
4.1) มาตรการรองรับบริการแบบใหม่ โดยสนับสนุนให้องค์กรพัฒนาเอกชน เป็นผู้จัดบริการ
และรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ กํากับติดตามมาตรฐาน
4.2) กรณีกลุ่มเป้าหมายผู้พ้นโทษที่เป็นผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ติดเตียง
ให้ดําเนินการคัดกรอง และจัดส่งให้เข้าการคุ้มครองตามกฎหมายเฉพาะ
4.3) ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับถ่ายโอนภารกิจ สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
ในการเปิดรับผู้พ้นโทษสูงอายุให้เข้ารับการคุ้มครองในสถานสงเคราะห์คนชรา ภายใต้ สังกัดองค์การบริห าร
ส่วนจังหวัด2
➢ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงยุติธรรม

2

กรุงเทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดลพบุรี
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➢ หน่วยงานร่วม
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานศาลยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงแรงงาน

3.4.5 แผนสิทธิมนุษยชนสาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ
➢ สถานการณ์ภาพรวม
ความสํ าเร็ จในการคุ มกํ าเนิ ดของประเทศไทย ทํ าให้ อั ตราการเกิ ดลดลงเป็ นอย่ างมาก นั บตั้ งแต่
พ.ศ. 2513 จนถึงปัจจุบัน ประกอบกับความก้าวหน้าทางการแพทย์และระบบสาธารณสุข ทําให้คนไทยมีอายุ
ยืนยาวมากขึ้น เฉลี่ย 77 ปี ทําให้โครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก คาดว่าในปี พ.ศ. 2579 จะมี
สั ดส่ ว นผู้ สู งอายุ เกื อบ 1 ใน 3 ของประเทศ แสดงว่าประเทศไทยก้าวเข้ าสู่ สั ง คมสู งวั ยแล้ ว อย่า งรวดเร็ ว
และรุ น แรง ซึ่ ง ผู้ ที่ จ ะได้ รั บ ผลกระทบก็ คื อ คนวั ย 40 ถึ ง 50 ปี ในปั จ จุ บั น ที่ จ ะเป็ น ผู้ สู ง อายุ ใ นอนาคต
จึงต้องวางแผนและร่วมสร้างระบบรองรับสังคมสูงวัย ทั้งด้านการสาธารณสุขที่รัฐจําเป็นต้องจัดสรรงบประมาณ
ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุของประเทศ ด้านการศึกษา
ที่ต้องเร่งพัฒนาทักษะของกลุ่มแรงงานให้เพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับอัตราพึ่งพิงของประเทศ และการปลูกฝัง
แนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี ตลอดจนการปรับปรุงระบบการคมนาคมขนส่งและการสื่อสารต่าง ๆ ให้เอื้อกับการเป็นสังคม
ผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยมีการบังคับใช้แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 - 2564 ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ การเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุ
ที่มีคุณภาพ การส่ งเสริ ม และพัฒ นาผู้สูงอายุ ระบบคุ้มครองทางสั งคมสําหรับผู้สูงอายุ การบริห ารจัดการ
เพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการระดับชาติและการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ และการประมวล
และพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุและการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ทั้งนี้
จากการประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับแรกพบว่า ดัชนีที่ผ่านเกณฑ์ เป้าหมายของยุทธศาสตร์โดยรวม
มีเพียงประมาณร้ อยละ 57.9 โดยปัญหาที่สํ าคัญประการหนึ่งจากการประเมิ นที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิมนุษยชน
สํ าหรั บ กลุ่ มผู้ สูงอายุ โดยตรง ได้แก่ สั ดส่ ว นของผู้ สู งอายุที่ยากจน ไม่มีแหล่ งพึ่งพิงที่เพียงพอและไม่ได้รับ
สวัสดิการรายได้ยังคงมีอยู่ค่อนข้างสูง
นอกจากนี้ ผลจากการรั บ ฟั ง ความเห็ น ในการจั ด ทํ า แผนสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 4
ยังชี้ให้เห็นว่า ปัญหาในเชิงสิทธิมนุษยชนในกลุ่มผู้สูงอายุยังได้แก่ ความไม่มั่นใจของประชาชนในความยั่งยืน
ของระบบประกันสุขภาพของรัฐ เบี้ยสงเคราะห์คนชราที่ยังคงไม่พอเพียงต่อการดํารงชีพ และการขาดการศึกษา
และความรู้ที่จําเป็นในการดํารงชีพของผู้สูงอายุท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
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➢ ตัวชี้วัด
1) ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข สาธารณูปโภค ที่รัฐจัดให้
2) สัดส่วนผู้สูงอายุที่ได้รับเงินสวัสดิการของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด
➢ ข้อท้าทาย
1) ระบบประกันสุขภาพของประเทศไทยมีแนวโน้มว่าจะขาดความยั่งยืนในทางการคลัง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งเป็นหลักประกันสุขภาพของผู้สูงอายุจํานวนมากที่ไม่ได้อยู่ในระบบ
สวัสดิการข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยมีสาเหตุสําคัญจาก การที่ประเทศไทยเข้าสู่สั งคมผู้อายุในช่วงเวลา
ที่ยังคงเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงและติดกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งส่งผลให้การเจริญเติ บโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในอัตราที่ต่ํากว่าการขยายตัวของรายจ่ายด้านสุขภาพของประเทศ และสุ่มเสี่ยง
ที่ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าซึ่งเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินอาจต้องถูกยกเลิกหรือลดทอนสิทธิในการ
รักษาพยาบาลบางประเภทในอนาคต
2) ปัญหาขาดแคลนแรงงานผู้ดูแลผู้สูงอายุ จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของสั งคม
พร้อมกับการลดลงของแรงงานทักษะ ตลอดจนค่าตอบแทนในการดูแลผู้สูงอายุค่อนข้างสูงและเป็นภาระ
ค่าใช้จ่ายที่สูงเกินกว่าที่ผู้สูงอายุหรือบุตรหลานของผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยสามารถจ่ายได้
3) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังคงไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพ แม้มีการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามช่วงอายุ
แต่ไม่ได้นําปัจจัยที่สําคัญอื่น ๆ มาร่วมพิจารณา อาทิ ปัญหาสุขภาพของผู้รับเบี้ยสงเคราะห์ หรือพื้นที่ที่ผู้รับเบี้ย
สงเคราะห์อยู่อาศัยซึ่งมีค่าครองชีพที่แตกต่างกัน
4) ผู้ สู งอายุ จํ านวนมากขาดความรู้ ในการใช้ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ และการออมเงิ นส่ ง ผลให้
กลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรที่จําเป็นในการดํารงชีพในวัยหลังเกษียณจากการทํางาน
ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้สูงอายุมีรายได้ลดลงแต่มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น
5) ปัญหาการดูแลสวัสดิการพื้นฐาน ปัญหาการทํางานและการเตรีย มการรองรับสังคมผู้สูงอายุ
รวมถึงปัญหาความรุนแรงด้านจิตใจ การทอดทิ้ง และการแสวงประโยชน์ในด้านทรัพย์สินจากคนในครอบครัว
หรือคนใกล้ชิด
➢ ข้อเสนอแนะ
1) เร่งจัดลําดับความสําคัญของการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน โดยเน้นการจัดสรรงบประมาณ
ในด้านที่จําเป็นที่คํานึงถึงความจํากัดของทรัพยากรที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่าน
สถานะของประเทศไปสู่สังคมผู้สูงอายุ และให้ความสําคัญกับแผนงานหรือโครงการที่ช่วยกระตุ้ นการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจได้มาก ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมของประเทศในด้า นต่าง ๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน
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สาธารณูป โภค และสวัส ดิการสั งคมที่เป็นประโยชน์กับกลุ่ มผู้ สู งอายุและกลุ่ มวัยแรงงาน ตลอดจนเร่งรัด
มาตรการต่าง ๆ ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศ อาทิ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เป็นต้น
2) จั ดหามาตรการจู งใจให้ มีการดูแลผู้ สู งอายุ อาทิ การให้ สิ ทธิประโยชน์ในเชิงภาษีเพื่อจูงใจ
แรงงานที่มีความรู้ และทักษะในการดูแลผู้ สู งอายุเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของผู้ ดูแลผู้ สู ง อายุ
การพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุต่าง ๆ ที่ไม่ต้องพึ่งพาแรงงานมนุษย์ และการปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุฉบับต่าง ๆ ให้สามารถจ่ายค่าตอบแทนที่จําเป็นให้กับผู้ดูแล
ผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองไม่ได้พิจารณาศึกษาการปรับอัตราเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เพียงพอต่อค่ าครองชีพ อาทิ
ปัญหาสุขภาพและโรคประจําตัว พื้นที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ เป็นต้ น ให้สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายที่จําเป็น
ที่ผู้สูงอายุต้องแบกรับอย่างแท้จริง
3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกําหนดนโยบาย หรือมาตรการเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับ
ผู้สูงอายุ มีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้บูรณาการกับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ฝึกฝนทักษะ
ด้านเทคโนโลยีที่จําเป็นแก่ผู้กําลังจะเป็นผู้สูงอายุและผู้สูงอายุ
4) จัดหามาตรการส่งเสริมการออม ส่งเสริมการออมภาคบังคับ เพื่อให้ทุกคนมีความมั่นคงทางการเงิน
หลังเกษียณ สามารถดํารงชีพได้ การช่วยเหลือส่งเสริมการมีงานทําของผู้สูงอายุให้รองรับกับโครงสร้างประชากร
ที่เปลี่ยนแปลงไป
5) ดําเนินการให้ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิต่างๆตามที่ระบุในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมอย่างทั่วถึง อาทิ บริการด้านสาธารณสุข การฝึกการประกอบอาชีพ การได้รับความคุ้มครอง
จากการกระทําทารุณกรรม การแสวงประโยชน์ การถูกทอดทิ้ง และการได้รับเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือน เป็นต้น
➢ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
➢ หน่วยงานร่วม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม สํานักงบประมาณ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงแรงงาน สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กระทรวงพาณิชย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย สํานักงบประมาณ
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3.4.6 แผนสิทธิมนุษยชนสาหรับกลุ่มคนพิการ
➢ สถานการณ์ภาพรวม
ระดับระหว่างประเทศ ประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของคนพิการ
(Convention on the Rights of Persons with Disabilities : CRPD) ตั้ งแต่ เดื อนสิ งหาคม 2551 รวมทั้ งระดั บ
ในประเทศ สิทธิของกลุ่มคนพิการได้รับการรับ รองไว้ในกฎหมายหลายฉบับ อาทิ มาตรา 27 แห่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ พ.ศ. 2550
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2556 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
สํ าหรั บคนพิ การ พ.ศ. 2551 พระราชบั ญญั ติ หลั กประกั นสุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. 2545 และพระราชบั ญญั ติ
สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจุบันสิทธิของคนพิการจะได้รับการรองรับไว้ในอนุสัญญาระหว่างประเทศ
และกฎหมายหลายฉบับก็ตาม แต่จากการรับฟังความเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ฉบับที่ 4 การประเมินแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 และจากรายงานการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยประจําปี 2561 ซึ่งจัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พบว่า ยังมีคนพิการอีกเป็นจํานวนมากที่เข้าไม่ถึงสิทธิที่พึงมีตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยปัญหาสําคัญ ได้แก่
การจัดสิ่งเครื่องอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะแก่คนพิการตามที่กฎหมายบัญญัติ ปัญหาการจัดสรรงบประมาณ
ให้กับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ นอกจากนี้ ยังคงพบปัญหาการกีดกันคนพิการเข้าทํางาน
แม้ว่าคนพิการที่เป็นผู้สมัครงานจะมีคุณสมบัติสําหรับงานนั้นครบถ้วนก็ตาม
➢ ตัวชี้วัด
1) สั ดส่ ว นของคนพิการที่ส ามารถเข้า ถึงสิ่ งอํ านวยความสะดวก และใช้ประโยชน์จากบริ ก าร
สาธารณะต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดได้อย่างมีคุณภาพ เพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2) สัดส่วนของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เพื่อให้คนพิการที่สามารถเข้าสู่ระบบการศึก ษา
ทุกระดับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา
3) สัดส่วนของคนพิการในวัยแรงงานสามารถประกอบอาชีพได้มีงานทําและมีรายได้มีเพิ่ มมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
➢ ข้อท้าทาย
1) คนพิการมีข้อจํากัดในการเข้าถึงสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นในสถานที่สาธารณะ โดยเฉพาะ
คนพิการในพื้นที่ชนบท ขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขาดการบริหารจัดการที่ส่งผล
เป็นรูปธรรม ขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะองค์ความรู้ ขาดแคลนระบบนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสม
หน้า | 105

(ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565)

2) คนพิการถึงเกณฑ์แต่ไม่ได้รับการศึกษาจํานวนมาก เป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ
โดยปั ญหาที่พบคืองบประมาณที่ได้รั บ จัดสรรไม่เพียงพอต่ อการจัด การเรียนรวมในสถานศึ กษา ส่ งผลให้
เด็กพิการไม่ได้รับบริการเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก การปรับสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับความต้องการ
จําเป็น ตลอดจนบุคลากรยังมีทัศนคติไม่ถูกต้องขาดความรู้ทักษะในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เพื่อให้เกิด
การบู ร ณาการงานร่ ว มกัน ตามหลั กผนวกรวมประเด็นคนพิการเข้ากับการพัฒ นากระแสหลั ก (Disabilitiy
Inclusive Development : DID) ส่งผลให้คนพิการส่วนหนึ่งถูกปฏิเสธจากพัฒนากระแสหลัก
3) คนพิการยังถูกเลือกปฏิบัติ และมีอุปสรรคในการเข้าถึงกลไกการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ต่อคนพิการ ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
➢ ข้อเสนอแนะ
1) รั ฐ ควรให้ ความสํ า คั ญกั บ การจั ดสิ่ ง อํ านวยความสะดวกอั นเป็ นสาธารณะสํ าหรั บ คนพิ ก าร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดบริการในระบบขนส่งสาธารณะที่คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
2) ควรจัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการเพื่อสนับสนุนการจัด
อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะในการสอนคนพิการแต่ละประเภทอย่างเพียงพอ
เพื่อให้คนพิการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และโอกาสในการมีการทํา สามารถพึ่งพาตนเองได้
3) เร่งปรับทัศนคติ สร้างความตระหนักรู้เรื่องสิทธิคนพิการ ให้แก่คนพิการ ครอบครัว ผู้ประกอบการ
นายจ้าง ชุมชน เพื่อส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกและการปฏิบัติต่อคนพิการที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
➢ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ
➢ หน่วยงานร่วม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง

3.4.7 แผนสิทธิมนุษยชนกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และผู้แสวงหาที่พักพิงในเขตเมือง
➢ สถานการณ์ภาพรวม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ให้การรับรองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ไร้รัฐ และผู้แสวงหาที่พักพิงโดยกว้างซึ่งให้การรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิ ทธิ เสรีภาพและความเสมอ
ภาคของบุคคล (มาตรา 4) และการได้รับความคุ้มครองด้านสิทธิและเสรีภาพเสมอกันของบุคคลภายใต้กฎหมาย
(หมวด 3 และมาตรา 27) ซึ่งห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่ อบุคคล ไม่ว่าจะด้วยเหตุแห่งถิ่นกําเนิด
เชื้อชาติ ภาษา เพศและอื่น ๆ นอกจากนี้ มาตรา 70 ภายใต้หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐได้ระบุการให้ความคุ้มครอง
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สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นเรื่องสิทธิด้านวัฒนธรรมภาษาและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ โดยกําหนดให้
รัฐคํานึงถึงการส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิในการดํารงชีวิตในสั งคม
ตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข เท่าที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้ อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ หรือสุขภาพอนามัย
จากการประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 รัฐบาลได้พยายาม
ดําเนินมาตรการด้านการปฏิบัติต่อกลุ่มดังกล่าวต่อเนื่อง อาทิ มาตรการการรักษาความปลอดภัยและความสงบ
เรียบร้อยภายในพื้นที่พักพิงชั่วคราว มาตรการส่งเสริมให้กลุ่มไร้รัฐ ชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิงหรือ
ผู้หนีภัยการสู้รบสามารถเข้าถึงหลักประกั นสุขภาพได้ตามสิทธิ โดยให้มีหน่วยราชการเคลื่อนที่เพื่อช่วยอํานวย
ความสะดวกในการทําบัตรแสดงสถานะที่เหมาะสมแก่ผู้อยู่อาศัยในที่ห่างไกล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติ
มาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551
จากรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2561 ของสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระบุว่า บุคคลไร้รัฐ /ไร้สัญชาติ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ประสบปัญหา
จากการไม่มีสถานะทางกฎหมายทําให้เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ อาทิ ด้านการศึกษา
และสาธารณสุข แม้รัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาคนกลุ่มนี้มาอย่างยาวนาน และมีการดําเนินการอย่างเป็นระบบ
ยังคงมีผู้ไร้รัฐที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหา สถานะและสิทธิอีกเกือบ 500,000 คน ในปี 2561 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทําทะเบียนราษฎรของบุคคลในกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มชาติพันธุ์และผู้ไร้รัฐอื่น รวมจํานวน
484,508 ราย ซึ่งในการยื่นขอสถานะหรือสัญชาติ ยังพบปัญหา อาทิ การขาดหลักฐานยื่นพิสูจน์ตัวตนหรือ
หลักฐานไม่มีความชัดเจนกระบวนการและขั้นตอนการลงรายการและเปลี่ยน/แปลงสัญชาติมีความล่ าช้ า
ปัญหาการลงรายการสถานะบุคคลผิดพลาดผู้ยื่นเอกสารขอลงรายการหรือเปลี่ยน/แปลงสัญชาติ และยังมี
ปัญหาผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตกสํารวจการจัดทําทะเบียนบุคคลของหน่วยงานรัฐกรณีเด็กและบุคคลที่เรียนอยู่
ในสถานศึกษาของประเทศไทยแต่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย และทางสถานศึกษาได้
กําหนดรหัสประจําตัวผู้เรียนที่ขึ้นต้นด้วย G และ P กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการแก้ไขภาวะไร้รัฐ /ไร้สั ญชาติของเด็กและให้ส ถานะที่ถูกต้องตามกฎหมาย
โดยปั จ จุ บั น มีการจั ดตั้ ง คณะทํา งานเพื่ อ ตรวจสอบข้ อ เท็ จจริ งเกี่ย วกั บสถานะของเด็ก นั กเรี ยนไร้สั ญ ชาติ
ในระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาและจัดระบบการกําหนดสถานะของเด็กนักเรียนกลุ่ มดังกล่าว หากพบว่า มีกรณี
ที่ไม่เคยมีเลขประจําตัวมาก่อน ไม่มีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ หรือเดินทางไป-กลับชายแดน จะมีการจัดทํา
ประวัติและเลขประจําตัว 13 หลัก เด็กกลุ่มนี้มีจํานวนประมาณ 78,000 คน ในประเด็นปัญหาที่อยู่อาศัย
และที่ดินทํากินของกลุ่มคนไร้สัญชาติ ซึ่งเกี่ยวกับการที่รัฐมีการประกาศให้พื้นที่ป่าที่กลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งไร้สัญชาติ
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ตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่เป็นเขตอุทยานหรือเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ทําให้คนกลุ่มนี้เป็นผู้บุกรุกป่าและเกิดความขัดแย้ง
กับภาครัฐ
สําหรับกรณีผู้แสวงหาที่พักพิง หรือผู้หนีภัยการสู้ รบจากประเทศเมียนมาที่อยู่ในพื้น ที่ พั ก พิง
ชั่วคราว 9 แห่ง ใน 4 จังหวัดตามแนวชายแดนประเทศไทย (แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี และราชบุรี) ซึ่งตาม
ข้ อ มู ล ของสํ า นั ก งานข้ า หลวงใหญ่ ผู้ ลี้ ภั ย แห่ ง สหประชาชาติ (UN High Commissioner for Refugees :
UNHCR) ประจําประเทศไทย ณ สิ้นปี 2561 มีจํานวน 97,577 คน รัฐบาลไทยและเมียนมา โดยมีคณะทํางาน
ร่ ว มไทย – เมีย นมา ในการเตรี ย มการส่ งผู้ห นีภัยฯ กลั บประเทศ ได้ร่ว มมือกับโดย UNHCR และองค์การ
ระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration : IOM) ร่วมกันส่งผู้หนีภัย
การสู้รบจากเมียนมา กลับเมียนมาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งตั้งแต่ห้วงเดือนตุลาคม 2559 จนถึงกรกฎาคม 2562
ที่ผ่านมา มีผู้หนีภัยฯ เดินทางกลับโดยสมัครใจ ทั้งสิ้น 1,039 คน ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด
เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดิ น ทางกลั บ บนพื้นฐานของความสมั ครใจ ความปลอดภัย การมีศั ก ดิ์ ศ รี
ของความเป็นมนุษย์และอย่างยั่งยืนต่อไป
อย่างไรก็ตามยังมีกลุ่ม ผู้แสวงหาที่พักพิงในเขตเมือง จากประเทศต่าง ๆ กว่า 40 ประเทศ เช่น
ปากีสถาน โซมาเลีย ซีเรีย อีกประมาณกว่า 7,000 คน ซึ่งอ้างว่า UNHCR รับรองสถานะแล้วประมาณ 4,000 คน
ที่เหลือเป็นผู้แสวงหาที่พักพิงหรืออยู่ระหว่างการขอสถานะเป็นผู้ลี้ภัยจาก UNHCR บางคนเข้าเมืองโดยถูก
กฎหมายแต่อยู่ในประเทศไทยเกิน กําหนด บางคนเข้าเมืองโดยไม่มีเอกสารแสดงตนจึงมีสถานะเป็นผู้เข้าเมือง
ผิดกฎหมาย คนกลุ่มนี้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานได้เนื่องจากปัญหาสถานะทางกฎหมาย หากถูกจับจะถูก
ควบคุมตัวในห้องกักของสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองจนกว่าจะได้รับการประกันตัวหรือได้รับการส่งกลับหรือ
ส่งไปประเทศที่สาม ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ที่ให้มีกลไกคัดกรองผู้ลี้ภัยออกจาก
ผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ
(MOU) เรื่อง การกําหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้ าวเพื่อรอการส่งกลับ
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ซึ่งถือเป็นความพยายามและความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการดําเนินการที่สอดคล้อง
กับหลักการสิทธิมนุษยชน
➢ ตัวชี้วัด
1) กรอบทางกฎหมาย/มาตรการ ในการแก้ปัญหาแก่กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ไร้สัญชาติ ผู้ไร้รัฐ และผู้แสวงหา
ที่พักพิง เพื่อการเข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ ของภาครัฐ
2) ช่องทาง/กลไกความร่วมมือกับประเทศต้นทาง รวมถึงองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในการ
ตรวจสอบ ควบคุม สกัดกั้น และส่งกลับผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างเป็นระบบ
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➢ ข้อท้าทาย
1) ปัญหาเด็กในชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์เข้าไม่ถึง การขอมีส ถานะ/สั ญชาติ การจดทะเบียน
การเกิด ทําให้เด็กกลุ่มดังกล่าวไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมและกลายเป็นบุคคลไร้สัญชาติ และบางกรณี
การดําเนินการขอสัญชาติใช้ ระยะเวลานาน นอกจากนี้ ยังพบปัญหาที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ค่าดําเนินการ เนื่องจากประชาชนกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่ยากจนและอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากอําเภอ
หรือสํานักทะเบียนราษฎร
2) ปัญหาการเข้าถึงการบริการสาธารณะและสวัสดิการทางสังคมต่าง ๆ ของรัฐ อาทิ การขาดโอกาส
ในการได้รับการศึกษาที่ดี ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาล ส่งผลทําให้เด็กของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจํานวนมาก
เสียชีวิตตั้งแต่แรกเกิด จากการเจ็บป่วย การพัฒนาด้านสุขภาพและการโภชนาการไม่ได้มาตรฐาน
3) กรณีผู้แสวงหาที่พักพิงในเขตเมืองที่ถูกจับจะถูกควบคุมตัวในห้องกักของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
พบกรณีเสียชีวิตของผู้ต้องกักเนื่องจากภาวะการเจ็บป่วยตามธรรมชาติ และการอยู่ในห้องกักที่มีสภาพแออัด
เป็นระยะเวลานาน กอปรกับข้อจํากัดในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลอาจทําให้ผู้ต้องกักที่สุขภาพไม่แข็งแรง
เกิดการเจ็บป่วยถึงขั้นรุนแรงได้
➢ ข้อเสนอแนะ
1) จัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่ อํานวยความสะดวก ให้ความรู้ และให้ความช่วยเหลือ เกี่ยวกับขั้นตอน
และเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการขอมีสถานะ/สัญชาติ การจดทะเบียนการเกิดแก่มีผู้มีสิทธิยื่นคําขอ
ตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในภาษาที่ผู้ มีสิ ทธิยื่นคําขอ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่ มชาติ พันธุ์เผ่ าต่าง ๆ
สามารถเข้าใจได้ ทั้งนี้ หน่วยงานอาจขอความร่วมมือจากองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ในการสร้างความเข้าใจ
ในเรื่องดังกล่าว รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎระเบียบและเจตคติที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
2) ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น มาตรการการขยายการเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ใ นการรั ก ษาพยาบาลและการ
ประกันสังคมโดยไม่แบ่งแยกชาติพันธุ์หรืออุ ปสรรคทางภาษาให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและทั่วถึง รวมทั้ง
ให้องค์กรภาคประชาชนเป็นสื่อกลางช่วยเผยแพร่ได้
3) ในการประกาศพื้น ที่อนุรักษ์ เช่น เขตอุทยานแห่งชาติหากพบว่ามีชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้ นที่
มาแต่เดิมเป็นเวลานานและมีวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมที่ผูกพันกับพื้นที่ รัฐอาจพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะให้
ชุมชนนั้นอยู่กับป่าและช่วยอนุรักษ์ป่าแต่หากไม่สามารถดําเนินการได้และจําเป็นต้องย้ายชุมชนออกจากพื้นที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรปฏิบัติ ตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดเพื่อไม่ให้มีการใช้ กําลังเกินสมควรที่กระทบ
สิทธิและสร้างความเสียหายแก่ผู้ที่อยู่ในชุมชนนั้น ตามแนวคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดกรณีการปฏิบัติ
ต่อชุมชนชาวกะเหรี่ ยงในเขตอุทยานแห่ งชาติแก่งกระจาน รวมทั้งจัดหาพื้นที่อยู่อาศัยใหม่ที่โ ดยคํา นึงถึง
ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่กับวิถีการดํารงชีวิตของชุมชนประกอบด้วย
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4) รัฐควรเร่งรัดการพิจารณากลไกคัดกรองผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายเพื่อ จําแนกผู้แสวงหาที่พักพิง
ออกจากผู้ เข้าเมืองผิ ดกฎหมายอื่น และพิจารณากํา หนดนโยบายหรือแนวทางในการปฏิบัติต่อคนกลุ่ ม นี้
อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ตามกฎหมายระหว่างประเทศ บุคคลมีสิทธิที่จะแสวงหาที่พักพิงเพื่อหนี ภัยและการ
ควบคุมตัวผู้ แสวงหาที่พักพิงที่เดินทางเข้าเมืองผิดกฎหมายไม่ได้เป็นมาตรการแก้ไขปัญหาที่ได้ผล โดยอาจ
พิจารณามาตรการทางเลือกอื่นแทนการควบคุมตัวผู้แสวงหาที่พักพิงที่เข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อลด
งบประมาณด้านงบประมาณและบุคลากร
➢ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงมหาดไทย สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
➢ หน่วยงานร่วม
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
มนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง

3.4.8 แผนสิทธิมนุษยชนกลุ่มความหลากหลายทางเพศ
➢ สถานการณ์ภาพรวม
รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั กราช 2560 ได้ ให้ การรั บรองศั กดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล (มาตรา 4) และการได้รับความคุ้มครองด้านสิทธิและเสรีภ าพ
เสมอกันของบุคคลภายใต้กฎหมาย (หมวด 3 และมาตรา 27) อันสอดคล้องกับหลักกฎหมายสากลซึ่งห้ามรัฐ
กระทําการอันเป็ นการเลื อกปฏิบั ติ โดยมีหลั กการสําคัญของสิทธิมนุษยชนที่ว่า มนุษย์มีสิ ทธิติดตัวมาแต่เกิด
มนุษย์มีศักดิ์ศรี มีความเสมอภาคกัน และรัฐมีหน้าที่ในการสร้างหลักประกันดังกล่าวในการวางมาตรฐาน
ด้านการเคารพสิทธิของรัฐและระหว่างกันของบุคคลในสังคม ทั้งนี้ ไทยได้จัดทําพระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ขึ้น ซึ่งถือเป็นกฎหมายสําคัญที่ไม่เพียงแต่ส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างเพศหญิง
และเพศชายเท่านั้น แต่ยังได้คุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับมาตรฐาน
และวิธีปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
โดยจากการประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 3 พบว่า รัฐมีการดําเนินงาน
ที่สอดคล้องกับมาตรการที่ได้มีการกําหนดไว้ในแผน กล่าวคือ การออกมาตรการต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมเจ ตคติ
ของคนในสังคมและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมให้มีความเข้าใจและยอมรับในการมีอัตลักษณ์ทางเพศ
ตลอดจนการปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
อย่างไรก็ดี จากการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนโดยองค์กรระหว่างประเทศ และการลงพื้นที่
เก็บข้อมูล พบว่ากลุ่มความหลากหลายทางเพศยังคงเผชิญปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม อาทิ ปัญหา
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การเลื อกปฏิบั ติในกระบวนการสื บ สวนสอบสวน โดยเฉพาะในคดีที่เ กี่ยวข้ อ งกั บการล่ ว งละเมิดทางเพศ
ซึ่งเจ้าหน้าที่มิได้มีการดําเนินการอย่างจริงจัง ปัญหาการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน ปัญหาการเลื อกปฏิบัติ
เชิงพาณิชย์ อาทิ การปฏิเสธความคุ้มครองของบริษัทประกันชีวิตแก่คู่ชีวิตของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ
➢ ตัวชี้วัด
1) กรอบทางกฏหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมความเท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติทางเพศ
2) ระดับการพัฒนากลไกในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ
➢ ข้อท้าทาย
1) ปัญหาการขาดกฎหมายรองรับสิท ธิในการก่อตั้งครอบครัวของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ
ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้มีการรับรองกฎหมายในเรื่องของคู่ชีวิตที่เป็นเพศเดียวกัน ซึ่งทําให้ไม่มีการรับรอง
สถานะความสัมพันธ์ ของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ ส่งผลให้เกิดข้อจํากัดในการเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ เช่น
การจัดการทรัพย์สิน การให้ความยินยอมในการรักษาพยาบาล การรับมรดก เป็นต้น
2) ปัญหาการขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อห้ามการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะการบังคับใช้
กฎหมาย เช่น การบังคับใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทีเ่ ป็นเหตุให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มความหลากหลายทางเพศ
3) ปัญหาเกี่ยวกับทัศนคติที่นําไปสู่การมีอคติและเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มความหลากหลายทางเพศ
ทําให้เกิดปัญหาการยอมรับจากสังคม การถูกตีตรา การถูกเลือกปฏิบัติในด้านการจ้างงานและอาชีพ การคุกคาม
และความรุนแรงทางเพศในสถานศึกษาและสถานที่ทํางาน และการเข้าถึงบริการสังคม
➢ ข้อเสนอแนะ
1) ดูแลติดตามให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกฎหมายฉบับใหม่
ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองกลุ่มเปราะบาง อาทิ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ควรจัดทํา
คู่มือและแนวปฏิบัติรองรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เน้นการให้ความรู้ แก่บุคลากรในภาคส่วนราชการและเอกชน
เพื่อการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2) เร่งดําเนินการให้ร่ างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองกลุ่ มเปราะบางมีผลใช้บังคับ เช่น
ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้การคุ้มครองสิทธิของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ
มีความครอบคลุมและรัดกุมยิ่งขึ้น
3) ส่งเสริมภาคธุรกิจให้มีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวโดยออกมาตรการ
สร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมรณรงค์เพื่อให้มีการจ้างงานกลุ่มเป้าหมายอย่างเท่าเที ยม ขจัดนโยบายภายในองค์กร
ที่เป็นการแบ่งแยกในเรื่องของเพศ อาทิ ข้อจํากัดด้านการแต่งกาย การมีเครื่องแบบที่เป็นกลาง (Unisex) การมีกลไก
การร้องเรียนภายในองค์กรภาคเอกชนเมื่อมีการถูกละเมิดที่สะดวกและไม่มีขั้นตอนซับซ้อน
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4) ดําเนินมาตรการอย่างต่อเนื่องที่ช่วยส่งเสริมเจตคติของคนในสังคมให้มีความเข้าใจและยอมรับ
ในการมีอัตลักษณ์ทางเพศและการปฏิบัติต่อเพศสภาพ อาทิ การขจัดการตีตราในด้านเพศด้วยสีหรือของเล่น
ในเด็กปฐมวัย เพื่อขจัดการตีกรอบความคิดของเด็กในด้านเพศ การเผยแพร่สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มความหลากหลายทางเพศทุกปี
5) สํานักงานประกันสังคมจะต้องพิจารณาการให้สิทธิประโยชน์แก่กลุ่มคนข้ามเพศให้เหมาะสม
สอดคล้องกับมาตรฐานสวัสดิการของทุกระบบในประเทศไทย
6) สนับสนุนการเข้าถึงสวัสดิการสังคม การดูแลและการตรวจรักษาของกลุ่มคนข้ามเพศ เช่น
สิทธิในการลาแปลงเพศ การดูแลรักษาหลังการข้ามเพศ สิทธิในการตรวจดูแลช่องคลอดเทียม เป็นต้น
➢ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
➢ หน่วยงานร่วม
สํานักงานประกันสังคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย

3.4.9 แผนสิทธิมนุษยชนสาหรับกลุ่มผู้ป่วย (ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ ผู้เสพยา)
➢ สถานการณ์ภาพรวม
ประเทศไทยได้มีการประกาศแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
และได้เห็นชอบแผนในการพัฒนายุทธศาสตร์การลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดเพื่อควบคุมปัญหาอาชญากรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยมีการวางแผนการดําเนินยุทธศาสตร์ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2573 (16 ปี) อันมีเป้าหมายที่สําคัญอันได้แก่ การไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ การไม่มี
การเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์และไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างการดําเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2558 - 2562
แผนยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นไปตามกรอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งมุ่งให้หลักประกันความเสมอกัน
ในกฎหมาย และสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายโดยเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข ซึ่งใน
มาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กําหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการ
สาธารณสุขของรัฐ นอกจากนี้ รัฐยังต้องมีหน้าที่ในการดําเนินการให้ประชาชนได้ รับบริการสาธารณสุขที่มี
ประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
(มาตรา 55) ทั้งนี้ แนวนโยบายแห่งรัฐกําหนดให้มีการคํานึงถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

หน้า | 112

(ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565)

อันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สําคัญของสั งคม (มาตรา 66) ในการส่งเสริมและพัฒนาสร้างเสริม สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
จากรายงานสถานการณ์และการป้องกันปัญหาเอดส์ พบว่า ประเทศไทยประสบความสําเร็จจาก
การดําเนินตามนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ อาทิ ความร่วมมือของภาคส่วน
ราชการในการรณรงค์ให้ความรู้ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตัวและการให้บริการรักษาผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี อย่ างไรก็ดี จากการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินตามแผนสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ฉบับที่ 3
ยังคงพบปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ กล่าวคือ การดูแลรักษาอย่างต่ อเนื่อง
ทั้งด้านสุขภาพและสังคม และปัญหาการถูกตีตราและเลือกปฏิบัติ
สํ าหรั บการให้ ความคุ้ มครองผู้ ป่ วยที่ ติ ดสารเสพติ ด พระราชบั ญญั ติ ยาเสพติ ดให้ โทษ (ฉบั บที่ 6)
พ.ศ. 2560 ได้กําหนดปริ มาณขั้น ต่ําของสารเสพติดให้ โ ทษซึ่งถือสั นนิษฐานว่าเป็นการครอบครองเพื่อมีไ ว้
จําหน่ายเพื่อเป็นมาตรการคุ้มครองผู้ที่มีไว้ครอบครองเพื่อเสพซึ่งจะถือเป็นผู้ป่ วยที่ต้องได้รับการบําบัดรักษา
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เป็นกฎหมายเฉพาะที่ได้กําหนดวิธีการ
ดําเนินคดียาเสพติดไว้ต่างหาก และโดยเฉพาะกับผู้ที่เสพหรือครอบครองไว้เพื่อเสพเพื่อควบคุมปัญหาการใช้
สารเสพติด กฎหมายดังกล่าวถือว่าผู้เสพยาเสพติดถือเป็นผู้ป่วยที่จําเป็นต้องได้รับการบําบัดฟื้นฟูให้หายขาด
เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ
อย่างไรก็ตาม แม้ประเทศไทยจะมีมาตรการทางกฎหมายรองรับเพื่อคุ้มครองกลุ่มผู้เสพยา ประเทศไทย
ก็ยังคงเผชิญปัญหาการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นข้อจํากัดของกฎหมายที่มิได้มีการขยายโอกาส
ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติดได้รับการบําบัดฟื้นฟูเช่นเดียวกัน และมาตรการด้าน
สาธารณสุขที่ยังขาดการจัดทําแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมที่จะต้องมีการกําหนด
ขั้นตอน กระบวนการ และการติดตามการบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเพื่อ ให้ ได้รับการบําบัดที่เหมาะสมกับ
สภาพของผู้เสพยา และมิให้กลับมาเป็นผู้เสพหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีก
➢ ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของประชาชนในสังคมชุมชนที่มีทัศนคติเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องจากเอชไอวี เอดส์
2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีของของกลุ่มผู้ป่วยได้รับสิทธิประโยชน์จากการฟื้นฟูและเยียวยา
เทียบกับปีที่ผ่านมา (จําแนกตามสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหรือกฎหมายกําหนด อาทิ การดําเนินการ
ฟื้นฟูเยียวยา การให้เงินชดเชย การจัดอาชีพ เป็นต้น)
3) เสริมสร้างการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด
และการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่เป็นอันตราย
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➢ ข้อท้าทาย
1) ปั ญหาการถูกตีตราและขาดการยอมรับจากครอบครัว และสั งคมของกลุ่ มผู้ ติดเชื้อเอชไอวี
และผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งเป็นปัญหาการรังเกียจกีดกันอันเนื่องมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การแพร่ระบาดของโรค
2) ปัญหาการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานของกลุ่มผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งการเลือกปฏิบัติปรากฎทั้งในชุมชน สถานที่ทํางาน สถานศึกษา สถานประกอบการ
ซึ่งมีทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมในการรับสมัครเข้าทํางาน ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อสถานะทางเศรษฐกิจ สภาพความเป็นอยู่และสุขภาพกายสุขภาพจิตของผู้ติดเชื้อ
3) ปัญหาการขาดการติดตามการบําบัดฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง การช่วยเหลือ และการสงเคราะห์
ด้านอาชีพหลั งพ้นการบํ าบัดฟื้น ฟูอย่างมีประสิทธิภาพของผู้พ้นโทษในคดียาเสพติดส่ งผลให้เป็นอุปสรรค
ต่อการดํารงชีวิตและการมีอาชีพ ซึ่งบ่อยครั้ง กลับมาเสพซ้ํา
➢ ข้อเสนอแนะ
1) ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขเอดส์อย่างต่อเนื่องในการปรับ
ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อกลุ่มผู้ติดเชื้อ โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ควรเน้นเรื่อง
การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย นอกเหนือจากการให้ความรู้ในการป้องกันและรัก ษาตัว
โดยใช้สื่อที่ทันสมัยเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์
2) รัฐควรออกมาตรการหรือนโยบายที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาทั้งทางตรงและทางอ้อมสําหรับ
การเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มผู้ติดเชื้อ อาทิ กําหนดหลักเกณฑ์สําหรับการจ้างงานและการยุติการจ้างงานของกลุ่มผู้ติดเชื้อ
และผู้ป่วย สร้างช่องทางการร้องทุกข์ที่มีประสิทธิภาพ สะดวกและทั่วถึงสําหรับผู้ร้องเรียน และมีการดําเนินการ
อย่างจริงจังในกรณีที่มีการละเมิดเกิดขึ้น ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเพื่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นสําหรับ
ในกลุ่มดังกล่าวโดยเพิ่มแรงจูงใจในการลดหย่อนภาษี การสร้างกระแสใหม่ให้กับผู้บริโภคให้หันมาสนับสนุน
ธุรกิจเพื่อสิทธิมนุ ษยชน หรือการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจมีนโยบายต่อต้านการเลื อกปฏิบัติที่เข้มแข็ง และมี
ช่องทางร้องเรียนกลไกการเยียวยาภายใน
3) รัฐควรสร้างระบบการติดตามและสงเคราะห์หลังปล่อยที่มีประสิทธิภาพ โดยกําหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบเพื่อทําหน้าที่สอดส่องติดตาม ให้ความช่วยเหลือและให้คําปรึกษา และให้มีศูนย์ติดตามเฝ้าระวัง
และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดระดับตําบล โดยให้มีภาคประชาชนในแต่ละท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเฝ้าดูแลและฟื้นฟู
ผู้ติดยาเสพติด รวมถึงสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มผู้ได้รับการบําบัด และภาคประชาชน
ในการสนับสนุนกลุ่มธุรกิจเพื่อสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ รัฐควรสร้างระบบคัดกรองการบําบัดผู้เสพยาเพื่อคัดกรอง
บุคคลที่มีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะได้รับการพัฒนาเพื่อเข้าทํางานกับภาคธุรกิจ
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➢ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
➢ หน่วยงานร่วม
กรมควบคุมโรค กระทรวงแรงงาน

3.4.10 แผนสิทธิมนุษยชนสาหรับกลุ่มสตรี
➢ สถานการณ์ภาพรวม
ความเสมอภาคระหว่างหญิงและชายเป็นสิ่งที่ได้ถูกระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 27 ว่า บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิท ธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายเท่ า เที ย มกั น อี ก ทั้ ง ชายและหญิ ง มี สิ ท ธิ เ ท่ า เที ย มกั น นอกจากนี้ ประเทศไทยยั ง ได้ รั บ รอง
ความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย และมุ่งขจัดการถูกเลือกปฏิบัติต่อสตรี โดยการเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วย
การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ การรับรองปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปักกิ่ง เพื่อความก้าวหน้า
ของสตรี การบูรณาการแผนพัฒนาสตรีเข้าไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ นอกจากนั้น ยังได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหลายฉบับที่มีเนื้อหาเลือกปฏิบัติต่อสตรี อาทิ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1445 เรื่องการเรียกค่าทดแทนจากผู้ร่วมประเวณี มาตรา 1416 เรื่องเหตุหย่า พระราชบัญญัติชื่อบุคคล
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติคํานําหน้านามหญิง พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ
พ.ศ. 2558 เป็นต้น
ปัจจุบัน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ ย์ เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒ นา
บทบาทและความเสมอภาคของสตรี โดยได้จัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์ก ารพัฒ นาสถาบัน ครอบครั ว
พ.ศ. 2560 - 2564 และยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560 - 2564 มีการกําหนดยุทธศาตร์และแนวทาง
เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ในพันธสัญญาและอนุสัญ ญาต่างๆ รวมถึงเตรียมพร้อมเพื่อรองรับ
หรือป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับผู้หญิงในมิติต่างๆ ซึ่งเป็นระยะเวลาคู่ขนานไปกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ 4 อย่างไรก็ตาม จากการประเมินสถานการณ์ในมิติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนของกลุ่มสตรี พบว่า
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวยังคงเป็นปัญหาที่พบเห็นได้อย่างต่อเนื่องในสังคมไทย โดยปัญหาหลักที่เกี่ยวข้อง
กับความรุนแรงในกลุ่มสตรี ได้แก่ การทําร้ายร่างกาย และการกระทําความผิดทางเพศ ซึ่งผู้กระทําส่วนใหญ่
มักเป็นคู่สมรสหรือคนใกล้ชิด โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการนอกใจ หึงหวง และทะเลาะวิว าท อีกทั้งปัญหา
การค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับ การค้าบริ การทางเพศในกลุ่ มสตรีและเด็ก ผู้ หญิง ก็ยังคงเป็นปัญหาที่แฝงอยู่ ใน
สังคมไทยมาอย่างยาวนาน
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➢ ตัวชี้วัด
1) ประชากร (หญิงชาย) ครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม มีความเข้าใจ ทัศนคติและพฤติกรรม
ที่สะท้อนความเท่าเทียมกัน ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ในสัดส่วนที่เพิ่ม มากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2) กลไกสตรีในระดับกระทรวง/กรม และพื้นที่ มีการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสตรีเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
3) ร้อยละของครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง
➢ ข้อท้าทาย
1) ปัญหาการกระทําความรุนแรงต่อสตรียังคงมีอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทําความรุนแรง
ระหว่างคู่สมรส รวมทั้งผู้ถูกกระทําไม่ประสงค์จะดําเนินคดีเนื่องจากต้องการรักษาสถานภาพชีวิตคู่ หรือยังต้องพึ่งพิง
คู่สมรส รวมทั้งระบบยุติธรรมที่ขาดซึ่งความเข้าใจเรื่องเพศสภาวะ รวมทั้งทัศนคติทางลบของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ยุติธรรมต่อสตรีผู้กล้าที่จะบอกว่าตนถูกละเมิดสิทธิ ทําให้บ่อยครั้งผู้หญิงไม่แจ้งความดําเนินคดีและการสืบสวน
สอบสวนไม่สัมฤทธิ์ผล
2) แม้ว่าประเทศไทยจะมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวความรุ นแรง
ทางเพศอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาดั งกล่าวยังคงปรากฏอยู่ โดยส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัว
พบว่าเป็นการกระทําความรุนแรงมักกระทําโดยสามี รองลงมา คือ แฟนหรือ ผู้ใกล้ชิด และผู้ร้าย ตามลําดับ
รวมทั้ง พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรง พ.ศ. 2550 ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
หรือแก้ไขปัญหาของสมาชิกในครอบครัวได้อย่างตรงจุด ไม่ครอบคลุม ทุกกลุ่มประชากร ประกอบกับหน่วยงาน
และกลไกต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วนั้น อาจมีจํานวนไม่เพียงพอที่จะรับมือกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นภายใต้ส ถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการรับรู้ของสังคมต่อปัญหาความรุน แรงในครอบครัวยังมองว่าเป็นเรื่อ ง
ส่วนบุคคล
3) ปั จ จุ บั น ปั ญ หาการค้ า ประเวณี มี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น ส่ ง ผลกระทบต่ อ ครอบครั ว สั ง คม
และประเทศชาติ ทั้งในด้านการคุกคามทางเพศ การบั่นทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จนก้าวไปสู่การค้ามนุษย์
ที่เป็นปัญหาระดับประเทศและมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของประเทศไทย แม้พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 จะมุ่งช่วยเหลือผู้ค้าประเวณี ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับ
การดูแล ช่วยเหลือ คุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ตลอดจนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงการคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนที่ อาจถูกล่อลวงหรือชักพาไปเพื่อการค้าประเวณี มีการกําหนดโทษผู้กระทําผิด และผู้โฆษณา
ชักชวนด้วย แต่การค้าประเวณีที่เป็นไปโดยความสมัครใจของผู้ค้าบริการเอง ส่งผลให้การปราบปรามไม่ประสบ
ผลสําเร็จ
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4) ประเทศไทยไม่มีมาตรการพิเศษชั่วคราวในการสร้างให้หญิงมีความเท่าเทียมชายอย่ างยั่งยืน
ในทุก ๆ ด้านที่สตรีมักจะไม่ได้ถูกเสนอให้เป็นตัวแทนและเสียเปรียบ เช่น การมีส่วนร่วมของสตรีในการมีอํานาจ
ตัดสินใจในหน่วยงานต่างๆ และสตรีที่อยู่ในสถานะที่เสียเปรียบต่าง ๆ เช่น สตรีที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
สตรีที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์และศาสนาของชนกลุ่มน้อย สตรีชนเผ่าพื้นเมือง และสตรีสูงวัย (ชรา) เป็นต้น
➢ ข้อเสนอแนะ
1) พัฒ นากลไกสอดส่ องปัญหาการกระทําความรุนแรงต่อสตรี พัฒ นาแนวทางการแจ้งปัญหา
การกระทําความรุนแรงผ่านเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบยุติธรรมที่ตอบสนอง
ความอ่อนไหวเรื่องเพศสภาวะ โดยรวมถึงการเพิ่มจํานวนบุคคลกรในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นสตรี และสร้าง
ระบบในการพัฒนาศักยภาพของผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ตํารวจ และเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายที่ทํางาน
เกี่ยวกับบทบัญญัติของอนุสัญญาขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
2) รณรงค์ ให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปรับเปลี่ยน
ค่านิยมการรับรู้ให้เข้าใจว่าความรุนแรงภายในครอบครัวเป็นปัญหาสังคม ที่บุคคลทุกคนควรมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปั ญหา และสร้ างค่านิ ย มที่เ คารพความเสมอภาคระหว่า งเพศและคํา นึง ถึ ง ศัก ดิ์ ศรี ความเป็ น มนุ ษ ย์
ทั้งระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว และระหว่างสมาชิกในองค์กรทางสังคมอื่นๆ นอกจากนั้นต้องมีการจัดการ
ความรู้และการจัดระบบฐานข้อมูลด้านครอบครัว เพื่อให้สามารถนํามาใช้ในการดําเนินงานพัฒนาสถาบัน
ครอบครัวได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด รวมทั้งควรผลักดัน แก้ไข ปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับที่มีอยู่ เพื่อให้เป็นเครื่องมือสําคัญในการส่ งเสริมสนับสนุนกลไกการทํางานด้านครอบครัวทํางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สถาบันครอบครัวมั่นคงเข้มแข็ง
3) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาสวัสดิการเพื่อสตรีและครอบครัวอย่างบูรณาการ
เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว สร้างแกนนําเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี
โดยเสริ มสร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจให้ ผู้ ป ฏิบัติ ง านของหน่ว ยงานทุ ก ภาคส่ ว น ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ าคัญ
ของการดําเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี ตลอดจนร่วมกันเป็นพลั งขับเคลื่อนงาน
ไปในทิศทางเดียวกัน
4) มีการนํามาตรการพิเศษชั่วคราวมาใช้ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ในทุกรูปแบบ เพื่อที่จะเร่งให้หญิงมีความเท่าเทียมกับชายอย่างยั่งยืนในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วม
ของสตรีในการมีอํานาจตัดสินใจในหน่วยงานต่ าง ๆ และผู้หญิงที่อยู่ในสถานะที่เสียเปรียบต่าง ๆ เช่น สตรีที่มี
ความบกพร่องทางร่างกาย สตรีกลุ่มชาติพันธุ์และศาสนาของชนกลุ่มน้อย สตรีชนเผ่าพื้นเมือง และสตรีสูงวัย
(ชรา) เป็นต้น
5) ส่งเสริมให้มีนโยบายมาตรการให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกแก่พ่อแม่ในการเลี้ยงดูบุตรตั้งแต่แรกเกิด
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➢ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
➢ หน่วยงานร่วม
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงยุติธรรม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

3.4.11 แผนสิทธิมนุษยชนสาหรับกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มแรงงาน
➢ สถานการณ์ภาพรวม
แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ระบุไว้ในมาตรา 73 ว่า รัฐพึงจัดให้มี
มาตรการหรือกลไกที่ช่วยให้เกษตรกรประกอบเกษตรกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตที่มีปริมาณ
และคุณภาพสูง มีความปลอดภัย โดยใช้ต้นทุนต่ํา และสามารถแข่งขันในตลาดได้ และพึงช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ยากไร้ให้มีที่ทํากินโดยการปฏิรูปที่ดิน หรือวิธีอื่นใด จึงเป็นการรับรองสิทธิของกลุ่มเกษตรกรว่าควรได้รับ
การช่วยเหลือจากรัฐให้สามารถประกอบเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้ อย่างไรก็ตาม
จากการลงพื้นที่รับฟังความเห็นในการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พบว่า กลุ่มเกษตรกรยังคง
ถูกละเมิดสิทธิ อาทิ การถูกล่อลวงเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง การกดราคาสินค้าให้อยู่ในระดับต่ํา
ไม่เป็นธรรม การผูกขาดปัจจัยในการผลิต ทั้งเมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย ยารักษาโรค ตลอดจนเครื่องจักรและอุปกรณ์
การเกษตร ตลอดจนปัญหาเกษตรกรรมพันธะสัญญาที่เกษตรกรหลายรายถูกล่อลวงให้ทําสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
เนื่องจากมีข้อมูลน้อย ไม่เพียงพอใจต่อการตัดสินใจ ขาดความรู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะด้านกฎหมาย ขาดอํานาจ
ต่ อรองกั บกลุ่ มผู้ จ้ างและผู้ รั บซื้ อสิ นค้ าเกษตรกรรมที่ มั กเป็ นบรรษั ทข้ ามชาติ ที่ มี ทรั พยากรทุ กด้ านสู งกว่ า
อีกทั้งเกษตรกรบางส่วนยังคงประสบปัญหาการขาดที่ดินทํากินเป็นของตนเอง เป็นต้น
ในส่วนของกลุ่มแรงงานนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ระบุไว้ใน
มาตรา 74 ว่า รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการทํางานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพและวัย
และให้ มี ง านทํ า และพึ ง คุ้ ม ครองผู้ ใ ช้ แ รงงานให้ ไ ด้ รั บ ความปลอดภั ย และมี สุ ข อนามั ย ที่ ดี ใ นการทํ า งาน
ได้รับรายได้ สวัสดิการ การประกันสังคม และสิทธิประโยชน์อื่นที่เหมาะสมแก่การดํารงชีพ และพึงจัดให้มี
หรือส่งเสริมการออมเพื่อการดํารงชีพเมื่อพ้นวัยทํางาน อีกทั้งรัฐยังพึงจัดให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดําเนินการ รวมทั้งยังมีกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิของกลุ่มแรงงานเป็นจํานวนมาก
อาทิ พระราชบัญญัติแรงงาน และพระราชบัญญัติ ประกันสังคม แต่ยังคงพบปัญหากลุ่มแรงงานที่ถูกละเมิดสิทธิ
จากนายจ้าง โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ที่ได้รับสิทธิประโยชน์น้อยกว่าแรงงานไทย รวมทั้งประเด็น
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลกระทบต่อภาคแรงงานและรัฐสวัสดิการ
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➢ ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของอัตราการประสบอันตรายจากการทํางานลดลง
2) ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาตามที่กฎหมาย
กําหนด
3) ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติได้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
➢ ข้อท้าทาย
1) ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 ได้ประกาศ
และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 แต่พบว่ากระบวนการของระบบเกษตรพันธสัญญายังมีปัญหา
เกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ปั ญ หาในพื้ น ที่ คื อ การประชาสั ม พั น ธ์ ค วามรู้ ด้ า นกฎหมายของระบบเกษตรพั น ธสั ญ ญา
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เข้าใจขั้นตอนของการทําข้อตกลงสัญญาซื้อ -ขายผลผลิตทางการเกษตร ผู้ประกอบการ
ต้องขึ้นทะเบียน ความกังวลต่อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
2) การขาดสิทธิในที่ดินทํากินเป็นปัญหาสําคัญของกลุ่มเกษตรกรผู้มีรายได้ น้อยในประเทศไทย
อย่ า งยาวนาน การขาดสิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย การผลิ ต ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ประการหนึ่ ง ในการเกษตรกรรม
ภาพปัญหาของการถือครองที่ดินโดยเอกชนในสังคมไทยได้สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของระบบการจัดการ
ที่ดินโดยรัฐไทยได้อย่างชัดเจนในด้านหนึ่งมีข้อมูลที่แสดงให้ เห็นการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินจํานวน
มหาศาลภายในกลุ่มคนจํานวนน้อย ขณะที่เกษตรกรรายย่อยที่ต้องใช้ที่ดินเป็นฐานทรัพยากรสําคัญในการผลิต
เพื่อดํารงชีพ แต่ปัจจุบันเกษตรกรรายย่อยไม่มีที่ดินเป็นของตนเองนอกจากนี้ก็ยังพบว่าในการถือครองที่ดิน
จํ านวนมากได้ถูกทิ้งร้ างไว้ โ ดยไม่ทํา ประโยชน์ข้อมูล ดังกล่ าวสะท้อนถึงปัญหาการถือครองที่ดินที่จําเป็น
ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อทําให้เกิดการกระจาย
การถือครองที่ดินและการสร้างความมั่นคงในการถือครองที่ดินให้แก่ประชาชน
3) ปั ญหาในการเข้าถึงกระบวนการยุติธ รรมของกลุ่ มแรงงานที่ถู กละเมิดสิ ทธิ ยังพบปัญหา
นายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้าและมีราคาสูง จึงเป็นให้ยังคงพบ
ปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน
4) การขาดแนวทางดํา เนินการที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิของแรงงานและบุตรของแรงงานข้ามชาติ
ประเทศไทยมีนโยบายชัดเจนให้แรงงานข้ามชาติเปลี่ยนสถานะให้ถูกกฎหมายและให้ผ่านระบบการนําเข้าทางการ
(MOU) ซึ่งไม่ให้นําผู้ติดตามเข้ามาด้วย แต่ยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนหากแรงงานมีครอบครัวและมีบุตรภายหลัง
จากเข้ามาทํางานแล้ว เด็กในครอบครัวแรงงานข้ามชาติที่มีการขึ้นทะเบียนในฐานะผู้ติดตามมีแนวโน้มต่ํากว่า
จํานวนที่แท้จริง โดยเด็กข้ามชาติในประเทศไทยที่มีการประเมินว่ามีไม่น้อยกว่า 2.5 แสนคน มีทั้งที่ได้รับ
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การป้องกันโรคที่จําเป็น ได้รับไม่ครบตามจํานวน มีทั้งมีประประกันสุขภาพที่มีเพียง 4.7 หมื่นคน และไม่มี
ประกันสุขภาพ มีเด็กที่มีความเสี่ยงจากการทํางาน สภาพแวดล้อมที่เร่ร่อน เข้าไม่ถึงบริการด้านสุขภาพ
5) ความท้าทายด้านแรงงานที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และความท้าทายของภาครัฐในการจัดหาสวัสดิการ
แก่แรงงานอย่างสมดุลกับโครงสร้างประชากร
➢ ข้อเสนอแนะ
1) กําหนดแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกษตรกรรับทราบสาระสําคัญและแนวทางปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 เช่น การทําสัญญา การใช้ประโยชน์ตลาด
ข้อตกลงแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการค้าสินค้าเกษตร
การเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าเกษตรระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการโดยใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐาน
ของกรมการค้าภายใน รวมถึงการแจ้งข่าวสารในพื้นที่ เช่น ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเกษตร
พันธสัญญา โดยขอความร่วมมือให้สภาเกษตรกรจั งหวัดซึ่งเป็นตัวแทนเกษตรกรทําความเข้าใจกับเกษตรกร
ในเรื่องนี้
2) ระบุแนวทางที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานในการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินและจัดหามาตรการ
ป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภาษีที่ดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการการจัดหาที่ดินให้ กับ
เกษตรกรที่ครอบครองที่ดิน มาเป็นระยะเวลานานก่อนมีกฎหมายที่ดินบังคับใช้ ตลอดจนสร้างความโปร่งใส
ในการจัดสรรที่ดินทํากินเพื่อให้เกิดการกระจายตัวของทรัพยากรที่ดินไปสู่กลุ่มเกษตรกรที่มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง
3) พัฒนาแนวทางการจัดสรรสวัสดิการแก่แรงงานและบุตรหลานของแรงงานข้ามชาติในทุกมิติ
อย่างเป็นระบบ ทัง้ ด้านสวัสดิการสังคม การศึกษา และการสาธารณสุข โดยคํานึงถึงความสมดุลของการจัดสรร
ทรัพยากรที่เป็นธรรมระหว่างแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ และความสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
และความเหมาะสมของรูปแบบการจัดสรรสวัสดิการในลักษณะต่าง ๆ ทั้งในแนวทางที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน
หรือแนวทางการจัดตั้งกองทุนของแรงงานข้ามชาติเป็นการเฉพาะ
4) ใช้มาตรการให้ลูกจ้ างมีการรวมกลุ่มรวมตัวเพื่อปกป้องคุ้มครองสิ ทธิของลู กจ้าง ใช้ระบบ
แรงงานสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และการส่งเสริมให้ลูกจ้างมีความรู้ด้านกฎหมายป้องกันการละเมิดสิทธิ
5) ควรมีการฝึกทักษะอาชีพ หรือใช้ประโยชน์จากประสบการณ์จากแรงงานผู้สูงอายุ (หลังการ
เกษียณอายุ) รวมถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและสวัสดิการต่าง ๆ ของแรงงานภายหลังการเกษียณอายุ
6) รัฐควรศึกษาความสมดุลระหว่างสวัสดิการรัฐและโครงสร้างประชากรในสังคมผู้สูงอายุ
➢ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
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➢ หน่วยงานร่วม
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม สํานักงานประกันสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

3.4.12 แผนสิทธิมนุษยชนกลุ่มผู้เสียหายและพยาน
➢ สถานการณ์ภาพรวม
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชน
ชาวไทย มาตรา 25 วรรค 4 บั ญญัติว่า บุคคลซึ่งได้รับความเสี ยหายจากการถู กละเมิดสิ ทธิห รือ เสรี ภ าพ
หรือจากการกระทําความผิดอาญาของบุคคลอื่นย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่
กฎหมายบั ญญัติ อย่ างไรก็ตาม จากการประเมินแผนสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ฉบับที่ 3 โดย สถาบันบั ณฑิตพัฒน
บริ หารศาสตร์ ได้ พ บว่ า ในบรรดาเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ห รื อ ร้ อ งเรี ย น จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 8,994 เรื่ อ ง โดยเรื่ อ งที่ มี
การร้ อ งเรี ย นมากที่ สุ ด คื อ การถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนด้ า นกระบวนการยุ ติ ธ รรม จํ า นวน 4,489 เรื่ อ ง
และกลุ่มที่ร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มเหยื่อและผู้เสียหาย ซึ่งตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ
ปฏิญญาว่าด้วยหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการอํานวยความยุติธรรมแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอาชญากรรม
และการใช้อํานาจโดยไม่ถูกต้อง (Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and
Abuse of Power 1985) และตามพันธกรณี ระหว่างประเทศด้านสิ ทธิมนุษยชน ได้ระบุถึงการเยียวยาเหยื่อ
เช่น กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
➢ ตัวชี้วัด
1) ความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิและความรู้พื้นฐานในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน
เพิ่มขึ้น
2) ร้อยละของผู้ประสบเหตุอาชญากรรมลดลง
➢ ข้อท้าทาย
1) ปัญหาการขาดความสมดุลในการให้ความคุ้มครองทางกฎหมายระหว่างผู้เสียหายในคดีอาญา
และผู้กระทําความผิด การเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญาอย่างต่อเนื่องยังไม่ครอบคลุมทุกด้านแบบบูรณาการ
ตามมาตรฐานสากล เนื่องจากในปัจจุบันจะเน้นไปที่การช่วยเหลือเยียวยาทางการเงินเป็นหลัก ประกอบกับ
หลายหน่วยงานเข้ามาดูแลเฉพาะช่วงที่ตกเป็นข่าว แต่หลังจากนั้นกลับไม่มีหน่วยงานใดให้ความช่วยเหลือ
อย่างต่อเนื่อง
2) ผู้เสียหายในคดีอาญาไม่ทราบถึงสิทธิประโยชน์ และช่องทางการขอรับความช่วยเหลือต่าง ๆ
จากรัฐ
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3) การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียหาย การนําเสนอข่าวของสื่อมวลชนในหลายกรณีได้มี
การนําเสนอหรือเปิดเผยใบหน้าของเหยื่อหรือผู้เสียหาย รวมทั้งครอบครัวโดยไม่สมัครใจ ซึ่งเป็นการละเมิด
สิทธิส่วนบุคคลของกลุ่มคนดังกล่าว
4) ปั ญ หาเรื่ อ งพยานในคดี อ าญา แม้ มี ก ฎหมายกํ า หนดให้ พ ยานมี สิ ท ธิไ ด้ รั บความคุ้ ม ครอง
ความปลอดภัย การปฏิบัติที่เหมาะสม และค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่จําเป็นและสมควรจากรัฐ อย่างไรก็ตาม
การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมในทุกมิติ เช่น กรณีเป็นผู้แจ้งเบาะแสการกระทําผิด แต่ไม่ได้เป็น
พยานในคดีอาญา
➢ ข้อเสนอแนะ
1) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบข้อมูลข่าวสารการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยปัจจุบัน
กฎหมายกําหนดให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ มีหน้าที่แจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมในเรื่องการขอรับเงิน
ช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ตํารวจในทุกพื้นที่จึงจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ที่เพิ่มขึ้นในเรื่องการแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายดังกล่าว นอกจากนี้ กฎหมายยังกําหนดให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์มีหน้าที่
แจ้งสิทธิเรื่องการขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่แพะหรือจําเลยบริสุทธิ์ด้วย
2) พัฒนากลไกการช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา เพื่อให้เข้ าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3) ควรส่งเสริมมาตรการป้องกันการตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา
4) ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice)
5) ควรปรับปรุงแก้ไขนิยามพยานบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดี อาญา พ.ศ. 2546
ให้ครอบคลุมถึงผู้แจ้งเบาะแสการกระทําผิด เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงกระบวนการคุ้มครอง
พยานอย่างทั่วถึง
6) ส่งเสริมมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นพยานในคดี
7) สนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนในการจัดตั้งสถานคุ้มครอง (Shelter) ให้จดทะเบียนเป็นสถาน
คุม้ ครองเอกชนที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นทางเลือกในการเข้ารับบริการนอกเหนือจากสถานคุ้มครองของรัฐ
➢ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงยุติธรรม
➢ หน่วยงานร่วม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
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บทที่ 4
การขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผล
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4
การบริ หารจั ดการเพื่อขับเคลื่ อนแผนสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 – 2565)
ไปสู่การปฏิบัติ เป็นกระบวนการสําคัญที่จะนําแผนในระดับชาติแปลงไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ ทั้งนี้ จากการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ผ่านมา ได้สะท้อนให้เห็น
ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของการขับเคลื่อนแผนฯ ทั้งในด้านการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ การปรับมุมมอง
ที่มีต่องานด้านสิ ทธิมนุ ษยชนให้เป็ นหลักการพื้นฐานของสังคมและพื้นฐานในการปฎิบัติงานในทุกภารกิจ
ของทุกองค์กร การสร้างความรู้สึกร่วมของการเป็นเจ้าของแผน การประสานพลังความร่วมมือ จากองค์กร
เครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เกิดผลเป็นรูปธรรมในการป้องกัน
และคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชนในแต่ละด้านหรือกลุ่มเป้าหมายภายใต้ทิศทางแผนที่ได้จัดทําร่วมกัน รวมทั้ง
การสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่ อนแผนสู่การปฏิบัติ และการมีระบบการติดตามผล
ที่มีป ระสิ ทธิภ าพ โดยกรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภ าพ กระทรวงยุติธ รรม เป็นหน่ว ยงานหลั กในการจัดทํา
ประสาน ขับเคลื่อน และติดตามการดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 โดยกําหนดแนวทาง ดังนี้
4.1 กรอบแนวคิดของการแปลงแผนสิทธิมนุษยชนสู่การปฏิบัติ
การจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565) มีเจตนารมณ์ที่จะให้แผน
เป็นกรอบทิศทางการทํางานด้านสิทธิมนุษยชนของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้หน่วยงานต่าง ๆ ตระหนักถึง
ความสําคัญในเรื่องสิทธิ มนุษยชนและใช้เป็นหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติงานในทุกภารกิจของหน่วยงาน
โดยมีการดําเนิ นการอย่ างเป็น รูป ธรรมในกรอบทิศทางของการพัฒ นางานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
ในแต่ละด้านและแต่ละกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อช่วยเสริมการทํางานตามภารกิจ
และนํามิติด้านสิทธิมนุษยชนในส่วนที่เกี่ยวข้องมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
ในการดําเนินการ เพื่อ ช่วยลดข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการดําเนินงานของหน่วยงาน
และให้ ป ระชาชนทุ ก กลุ่ ม สามารถเข้ า ถึ ง โอกาสและสิ ท ธิ อั น พึ ง มี พึ ง ได้ อ ย่ า งเท่ า เที ย มกั น ตลอดจนได้ รั บ
การคุ้มครองช่วยเหลือจากหน่วยงานอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
และเป็นรากฐานนําไปสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนต่อไป โดยสนับสนุน ส่งเสริมให้หน่วยงานนําแผนสิทธิมนุษยชน
รายด้านหรื อกลุ่ มเป้ าหมายในส่ ว นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่ว ยงาน ถ่ายทอดลงสู่ แผนปฏิบัติราชการ
แผนพัฒนาขององค์กร แล้วจัดทําโครงการ/กิจกรรมรองรับการดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ 4 โดยคํานึงถึงการตอบสนองการดําเนินงานสิทธิม นุษยชนในเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงาน รวมถึง
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การพัฒนางานสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องตามภารกิจของหน่วยงานในเชิงพื้นที่ ด้วยการใช้งบประมาณของ
หน่วยงานมาดําเนินการ
4.2 แนวทางการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
4.2.1 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานและติดตามผล
ให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดย
(1) ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดําเนินการตามแนวทางที่วางไว้อย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการป้องกันและคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชนในแต่ละด้านหรือกลุ่มเป้าหมาย
ผ่านมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ความเห็นชอบในการประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565)
และสั่งการให้ทุกหน่วยงานจัดทําแผนปฏิบัติการของหน่วยงานรองรับไปดําเนินการหรือ ด้วยการนํานโยบาย
ด้านสิทธิมนุษยชนหรือกลุ่มเป้าหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน่วยงานมากําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกระทรวง/กรม แผนพัฒนาระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด
แผนพัฒนา 3 ปี และแผนงานโครงการประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแผนพัฒนาองค์กรต่าง ๆ
และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในระดับต่าง ๆ และในระดับพื้นที่ โดยจัดโครงการหรือกิจกรรมสําคัญรองรับภายใต้
งบประมาณของหน่วยงาน ทั้งนี้ หากการดําเนินงานมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานควรพิจารณาจัดทํา
แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมการทํางานเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และพิจารณา
การยกระดับเป็นแผนบูรณาการเพื่อพัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศต่อไปในอนาคต
(2) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมขับเคลื่อนผลักดันให้มีกลไกการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติของหน่วยงาน โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานของหน่วยงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ร่วมจัดทําแผนของหน่วยงาน
(3) กรมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ ร่ ว มพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง ระบบการติ ด ตามและประเมิ น ผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของหน่วยงาน ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้เล็งเห็น
ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งสามารถนําข้อมูลจากการติดตามประเมินผลมาใช้ในการทบทวน นโยบาย และปรับปรุง
การดําเนินงานของหน่วยงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้
4.2.2 กรมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจให้ บุ ค ลากรของหน่ ว ยงานเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความตระหนักถึงความสําคัญในการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ไปสู่การปฏิบัติ ตามแผน
รายด้านและแผนรายกลุ่ม โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินการในแต่ละมิติ ดังนี้
(1) มิติป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน ควรเตรียมความพร้อม ดังนี้
1) สร้ า งความตระหนั ก จิ ต สํ า นึ ก ในสิ ท ธิ หน้ า ที่ แ ละการเคารพสิ ท ธิ ผู้ อื่ น แก่ ป ระชาชน
รวมถึงบุคลากรของหน่วยงานในทุกระดับ เพื่อให้รับรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน และตระหนัก
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ในหน้าที่และการเคารพสิทธิของผู้อื่นตามที่รัฐธรรมนูญบั ญญัติไว้ โดยอาจอยู่ในรูปแบบของการสอดแทรก
ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนและแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นพื้ นฐานในหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทุกระดับอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี การจัดทําแผนรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ การกระตุ้น
จิตสํานึกแก่ป ระชาชนให้ตระหนั กในเรื่ องสิ ทธิมนุษยชนโดยผ่ านประชาคมหมู่บ้าน ตําบล หรือสื่อมวลชน
เป็นประจําอย่างต่อเนื่อง สม่ําเสมอ การผลักดันให้มีการจัดการเรียนการสอนหรือปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนทั้ง
ที่อยู่ในระบบการศึกษาและที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษาได้เรียนรู้เรื่องสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน สนธิสัญญา
ระหว่างประเทศด้านสิ ทธิมนุษยชน และกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน้าที่ของการเป็น
พลเมืองที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการเคารพสิทธิผู้อื่น และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
2) ปรับทัศนคติของเจ้าหน้าที่รัฐที่มักถู กร้องเรียน เพื่อสร้างเจตคติในเชิงสร้างสรรค์ต่ อ กลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาสหรือกลุ่มเปราะบาง ในการเคารพสิทธิมนุษยชน เพื่อลดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3) สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งในองค์กร
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และรัฐวิสาหกิจ โดยสร้างค่านิยมให้บุคลากรในองค์กรมีวัฒนธรรมการทํางานที่เคารพ
และคํานึ งถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิมนุษยชน เช่น การคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การไม่เลื อกปฏิ บั ติ
ความเสมอภาคทางเพศ เป็นต้น รวมทั้งมีการส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรตระหนักและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี
(Role Model) ในการดํารงตนในเรื่องของการเคารพสิทธิมนุษยชน
4) จัดทําคู่มือหรือแนวทางหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในหน่วยงาน
เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงานเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในแต่ละด้านหรือแต่ละกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
5) จัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนในหน่วยงาน และเปิดช่องทาง
การสื่อสารขององค์กรในการเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง
7) ประสานความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยเฉพาะสื่อมวลชนในการประชาสัมพันธ์
สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน การรณรงค์และกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการป้องกันมิให้มีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง
(2) มิติคุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ควรเตรียมความพร้อม ดังนี้
1) เปิดช่องทางการสื่อสารขององค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนในการแจ้งเหตุร้องเรียนการถูกละเมิด
สิทธิหรือขอรับการช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามภารกิจของหน่วยงานที่ประชาชนสามารถเข้าถึง ได้
โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว
2) จั ดชุดปฏิ บั ติการเคลื่ อนที่ เร็ว เพื่ อรั บผิ ดชอบการดํ าเนิ น งานด้ านสิ ทธิม นุษ ยชนในการ
ช่วยเหลือคุ้มครองผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
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3) ประสานและบู ร ณาการการทํางานร่ว มกับหน่ว ยงานทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในแต่ละด้านหรือแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
4) จัดระบบการประสานส่งต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภ าพครบวงจร พร้อมทั้งฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล
5) ศึ ก ษาและรวบรวมข้ อ มู ล การร้ อ งทุ ก ข์ ร้ อ งเรี ย นที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชน เพื่อนํามาใช้ในการวางแผนและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน
6) สร้างระบบการติดตาม ระบบการจัดเก็บข้อมูล และฐานข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งในเชิงการปฏิบัติงานและในเชิงพื้นที่ เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในแต่ละด้านและแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน
(3) มิติพัฒนากฎหมาย กลไกทางกฎหมาย รวมทั้งการบังคับใช้ เพื่อส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ควรเตรียมความพร้อม ดังนี้
1) ทบทวนและศึกษากฎหมายตามภารกิจของหน่วยงานที่ยังไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิเสรีภาพ
และสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ เพื่อเตรียมการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และไม่เกิด ความเท่าเทียมให้สอดคล้องกับ
สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากกลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
2) เสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติให้ทั่วถึงและเป็นธรรม และมีมาตรการลงโทษ
ที่ชัดเจนหากหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รัฐตลอดจนองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ละเลยการปฏิบัติ
(4) มิติพัฒนาองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีศักยภาพในการส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ควรเตรียมความพร้อม ดังนี้
1) ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาในสถาบันการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ โดยกรมคุ้มครอง
สิ ทธิและเสรี ภาพให้ ก ารสนั บ สนุ น วิ ท ยากรและเนื้ อ หาหรื อ ช่ ว ยพั ฒ นาวิ ท ยากรตั ว คู ณ ให้ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ช่ ว ย
หน่วยงานต่าง ๆ ในการส่งเสริมความรู้ และขยายผลต่อยอด รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์
ความรู้ การดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งส่งเสริมการวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน และนําไปประยุกต์ใช้
ในเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับบุคลากรเครือข่าย ควรใช้กระบวนการจัดการความรู้ ควบคู่กับการทําวิจัยให้หน่วยงาน
มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือพัฒนาสมรรถนะที่จําเป็น รวมถึงการถอดบทเรียนการปฏิบัติงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ
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2) ประสานความร่ ว มมื อ กั บ เครื อ ข่ า ยอาสาสมั ค รทุ ก ประเภท เพื่ อ เติ ม เต็ ม ความรู้ ใ นมิ ติ
สิทธิมนุษยชน และให้เป็นพลัง สําคัญในการติดตาม เฝ้าระวัง ประสานส่งต่อความช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิ
ที่ครบวงจร รวมถึงการเพิ่มบทบาทหน้าที่ในเรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับอาสาสมัครในทุกประเภท
3) พัฒ นาเครื อข่ายให้ บริการด้านสิ ทธิมนุษยชนอย่างมีมาตรฐาน โดยอาศัยความร่ ว มมือ
ช่ว ยเหลื อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านสิ ทธิมนุษยชน รวมทั้งส่ งเสริมและประสานการสร้าง
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ขององค์ ก รเครื อ ข่ า ยทุ ก ภาคส่ ว นในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนทั้ ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน
4) ผลักดันและสนับสนุนอย่างจริงจังให้ภาคประชาสังคมมาเป็นผู้ดําเนินบทบาทร่วมหรือเป็น
หุ้นส่วน (Partnership) ในการส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มตามศักยภาพของแต่ละ
ภาคส่วนอย่างจริงจัง
5) เร่งทําความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความเกี่ยวข้องในการดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน และหน่วยงานหลัก
ในการศึกษาของประเทศ
6) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาจังหวัดหรือองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน และมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถอดบทเรียนเพื่อขยายผลต่อไปยังจังหวัดหรือองค์กรอื่น
7) บูรณาการข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
และใช้ป ระโยชน์ จ ากข้อมูล ของแต่ล ะหน่ว ยงานร่ว มกัน โดยมีกรมคุ้ มครองสิ ทธิและเสรีภ าพเป็นเจ้าภาพ
ในการผลักดันให้เกิดศูนย์ข้อมูลกลางด้านสิทธิมนุษยชน และมีการประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน
ทั้งองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคประชาสั งคมและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องในการติดตามสถานการณ์ปัญหา
และการดํ าเนิ นงานด้ านสิ ทธิมนุ ษยชน เพื่ อนํ าไปสู่ การแลกเปลี่ ยนและใช้ประโยชน์ จากข้ อมู ลร่วมกั น รวมทั้ ง
การติดตามสถานการณ์ การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและหลักการด้านสิทธิมนุษยชนจากองค์การระหว่าง
ประเทศ เพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการพัฒนางานและแผนสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยให้มีความทันสมัย สอดคล้อง
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
4.3 บทบาทภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.3.1 กลไกระดับชาติ ในการทําหน้าที่วางกรอบนโยบายการดําเนินงาน กํากับ ดูแลและติดตาม
การดําเนิ น งานให้ การปฏิ บั ติ ตามแผนสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ บรรลุ ตามเป้าหมายที่ กําหนดไว้ โดยกลไก
ระดับชาติที่สําคัญ ได้แก่ การกําหนดเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อน
กลไกคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการระดับประเทศที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 4
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องค์กรอิสระและองค์กรภาครัฐที่เป็นองค์กรผลักดัน ติดตาม ตรวจสอบ องค์กรกลางในการขับเคลื่อนแผน
สิท ธิม นุษ ยชนแห่ง ชาติ และองค์กรศาล องค์กรอื่นและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่จะผลั กดันในระดับ
นโยบาย เพื่อช่วยขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(1) คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นงานสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของประเทศไทย” ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และผู้ แทนจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง โดยมี รองนายกรั ฐมนตรี ที่ กํ ากั บดู แลกระทรวงยุ ติ ธ รรม
เป็นประธานกรรมการ และอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีอํานาจหน้าที่
กําหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนมีการนํางานสิทธิมนุษยชนไปสู่การปฏิบัติ กํากับ ติดตาม ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่อการดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
(2) กลไกระดั บกระทรวงหรื อหน่ วยงานเที ยบเท่า เป็นองค์กรภาครัฐ ในระดับนโยบาย
ที่จะต้องนําแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยส่งเสริม ผลักดัน กํากับ ติดตาม หน่วยงานภายในสังกัด
ทั้งในระดับกรมหรือหน่วยงานเทียบเท่าในสังกัด รวมถึงรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน ให้นําแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ
4.3.2 กลไกระดับภูมิภาคและท้องถิ่น เป็นกลไกในพื้นที่ระดับจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
ที่จะเป็นแกนกลางในการระดมความคิดเห็น รวมพลัง และส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้องค์กรภาครัฐในจังหวัด
ทั้งหน่วยงานรัฐภายในจังหวัด สถาบันการศึกษา รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นําแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ไปสู่การปฏิบัติ
4.3.3 แผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (National Action Plan on
Business and Human Rights : NAP) เป็นแผนที่จัดทําขึ้น โดยให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอันเป็นผลจากการประกอบธุรกิจ ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGPs) โดยมี 4 ประเด็นหลัก
(Key Priority Area) ที่บรรจุไว้ในแผนฯ ได้แก่ (1) แรงงาน (2) ชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
(3) นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และ (4) การลงทุนระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ ซึ่งแผนดังกล่าวมีกําหนด
ระยะเวลาบังคับใช้ 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องคู่ขนานไปกับการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 คือ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 - 2565 และมีกรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภ าพ กระทรวงยุติธ รรม เป็นหน่ว ยงานหลัก
รับผิดชอบแผนดังกล่าว
4.3.4 สถาบันการศึกษาและสถาบันทางวิชาการ จะเป็นองค์กรสําคัญเป็นอย่างยิ่งในการปูพื้นฐาน
ในเรื่องสิทธิมนุษยชนได้เป็นอย่างดี ทั้งการศึกษา วิจัย การจัดฝึกอบรม/การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
และพัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชนและแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรหรือสาธารณชน
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อย่างกว้างขวางในทุกระดับ การสอดแทรกความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ
ตลอดจนการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในการปรับปรุง แก้ไข กลไกส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่มีอยู่
ในปัจจุบัน
4.3.5 ภาคประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชน จะเป็นภาคส่วนที่มีบทบาทสําคัญในการเผยแพร่ข้อมูล
ให้ความรู้ที่ถูกต้องในการส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน สร้างเครือข่ายกับประชาชนในระดับต่าง ๆ เพื่อร่วมกัน
ตรวจสอบการใช้อํานาจของรัฐที่ไม่เป็นธรรม หรือเป็นการเลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการสะท้อนกฎหมายที่ยังละเมิด
สิทธิมนุษยชนซึ่งต้องได้รับการแก้ไขหรือนําเสนอรัฐบาลพิจารณา หรือการสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรต่าง ๆ
ดําเนินการในเรื่องสิทธิมนุษยชน
4.3.6 สื่อมวลชน ดําเนินบทบาทที่เป็นกลางในการสะท้อนความคิดเห็ น และผลประโยชน์ข อง
ประชาชนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะประเด็นปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการสนับสนุนการเผยแพร่
ข่ าวสาร ข้ อมู ลผ่ านทางสื่ อต่ าง ๆ ให้ ประชาชนเกิ ดความตื่ นตั วในการส่ งเสริ มและคุ้ มครองสิ ทธิ มนุ ษยชน
ในทางที่ถูกต้องเหมาะสม
4.4 การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการสําคัญในการรับทราบข้อมูลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ฉบับที่ 4 รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับ เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ
รวมถึงการรายงานการปฏิบัติตามแผนฯ ฉบับที่ 4 จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่ามีการนําแผนไปสู่การปฏิ บัติ ที่ มุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่ อย่างไร อีกทั้งยัง สามารถนําข้อมูลจากการติดตามประมวลผลไปปรับปรุง
พัฒนางานของหน่วยงานนั้น ๆ ได้
4.4.1 กรอบแนวทางการติดตามและประเมินผล
(1) กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะทํา การติดตาม (Monitoring)
ผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ตามแบบรายงานที่กําหนดไว้กับ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
(2) กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะจัดจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
และมีความเป็นกลาง ทําการประเมินผล (Evaluation) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง
คือ ช่วง 3 ปีแรก (พ.ศ. 2562 – 2564) และ 1 ปีหลังของแผนฯ (พ.ศ. 2565) เพื่อให้เห็นถึงความก้าวหน้าของ
แผนฯ นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
4.4.2 การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภ าพ จะมีการประสานงานให้ หน่ว ยงาน
ที่รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ผ่านระบบสารสนเทศภาคีเครือข่าย
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ภาครั ฐ http://nhrp.rlpd.go.th โดยกรมคุ้มครองสิ ทธิแ ละเสรีภ าพจะกําหนดบั ญชีผู้ ใช้ให้ แ ก่ห น่ว ยงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถรายงานผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภาพรวม
ของหน่ ว ยงานตนเองผ่านระบบสารสนเทศได้โดยตรง หรือสามารถลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ ใช้เพิ่มเติมได้
ผ่านหน้าระบบสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบจะดําเนินการอนุมัติบัญชีผู้ใช้ให้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากลงทะเบียน
4.4.3 การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในทุกระดับ สําหรับการติดตามและ
ประเมิน ผลอย่ า งมี ป ระสิ ทธิภ าพ ทั้งข้อมูล การดํา เนิน งานตามแผนสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ การวิเคราะห์
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิ ทธิผล
ของฐานข้อมูลจากหลากหลายหน่วยงาน
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