
 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

ภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 

 



 
แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

2 
 

สารบัญ 
  หน้า 

ดัชนี อักษรย่อ 3 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม  

แผนสิทธิมนุษยชนด้านกระบวนการยุติธรรม 5 

แผนสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา 8 

แผนสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ 10 

แผนสิทธิมนุษยชนส าหรับกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และผู้แสวงหาที่พักพิงในเขตเมือง 14 

แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของหน่วยงาน  

แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ 2564 – 2565 ภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4  18 

ภาคผนวก  

 ความเชื่อมโยงแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2562-2565) กับแผนระดับที่ 1 และระดับที่ 2 

 หนังสือกระทรวงยุติธรรม ที่ ยธ 0411/3396 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรื่อง (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2564) 

 หนังสือส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ดว่นที่สุด ที่ นร 0505/20299 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563  เรื่อง (ร่าง)  
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2565) 

 หนังสือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที ่สม 0002/3113 ลงวันที่ 9  ธันวาคม 2563 
เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 -2565 ภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2565)  

 QR code ข้อมูลแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2562-2565) เพ่ิมเติม ข้อมูลแผนปฏิบัติการ
ด้านสิทธิมนุษยชนของหน่วยงาน ประจ าปี พ.ศ. 2564-2565 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

3 
 

 

ดัชนี อักษรย่อ 

 กสม  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  



 
แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

4 
 

 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ 

ด้านสิทธิมนุษยชน ภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 โดยเป็น หน่วยงานร่วม จ านวน 3 แผน 

ดังนี้ 
 

แผนรายด้าน แผนรายกลุ่ม 

 1) ด้านกระบวนการยุติธรรม 

 2) ด้านการศึกษา 

 3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

 4)ด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ  

 5) ด้านการขนส่ง  

 6) ด้านสาธารณสุข  

 7) ด้านข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 8) ด้านการเมืองการปกครองและ

ความมัน่คง  

 9) ด้านที่อยู่อาศัย  

 10) ด้านสิทธิชุมชน วัฒนธรรมและ

ศาสนา 

 1) กลุ่มเด็กและเยาวชน 

 2) กลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

 3) กลุ่มผู้ต้องราชทัณฑ์  

 4) กลุ่มผู้พ้นโทษ  

 5) กลุ่มผู้สูงอายุ  

 6) กลุ่มคนพิการ  

 7) กลุ่มชาติพันธุ ์ผู้ไร้รัฐ ไร้

สัญชาติและผู้แสวงหาที่พักพิงในเขต

เมือง  

 8) กลุ่มความหลากหลายทางเพศ  

 9) กลุ่มผู้ป่วย (ผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

ผู้ป่วยเอดสผู้์เสพยา) 

 10) กลุ่มสตรี  

 11) กลุ่มเกษตรกรและแรงงาน  

 12) กลุ่มผู้เสียหายและพยาน 
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หน่วยงานร่วม : 

 1.แผนสิทธิมนุษยชนด้านกระบวนการยุติธรรม 
 

 วัตถุประสงค์  
    เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมและสามารถเข้าถึงกระบวนการ

ยุติธรรมเพิ่มขึ้น 
 สถำนกำรณ์ภำพรวม 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 3 เรื่อง สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
มาตรา 25 ก าหนดว่า “สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะ ในรัฐธรรมนูญแล้ว
การใดที่มิได้ห้ามหรือจ ากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอ่ืน บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะท าการนั้นได้และ
ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็น
อันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพของบุคคลอื่น”และยังบัญญัตเิรื่องสิทธิเสรีภาพไว้ในมาตรา 25 มาตรา 28 บัญญัติความรับผิดตามกฎหมายไว้
ในมาตรา 29 นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันได้ก าหนดหมวด  6 แนวนโยบาย 
แห่งรัฐ มาตรา 68 ความว่า “รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพเป็น
ธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ได้โดยสะดวก รวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่าย
สูงเกินสมควร” มีแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (พ.ศ. 2561 - 
2580) ซึ่งก าหนดให้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศ เป็นเครื่องมือ 
ของประชาชนที่จะใช้สร้างสังคมที่พัฒนาอย่างเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าและไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งแผนแม่บท
การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ภายใต้พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549 เพ่ือใช้เป็น
กรอบแนวทางประสานความร่วมมือในการบริหารงานยุติธรรมระหว่างหน่วยงานของรัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานยุติธรรม ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องและมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะท าให้การอ านวยความ
ยุติธรรมมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้อย่างแท้จริง 

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญและกรอบกฎหมายของไทยในด้านกระบวนการยุติธรรม ถือว่ามีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals - SDGs)   
โดยเป้าหมายด้านการส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้เกิดสังคมสันติสุข สันติภาพ และความยุติธรรม ซึ่งครอบคลุม 
ในเรื่องมาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมและการบริหารงานยุติธรรม ได้ก าหนดเป้าหมายส าคัญ อาทิ  
การลดความรุนแรงและการก่ออาชญากรรมในสังคม การรับประกันการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของบุคคลอย่าง
เท่าเทียม การช่วยเหลือเยียวยาเหยื่ออาชญากรรม รวมถึงการลดการทุจริตคอรัปชั่นในกระบวนการยุติธรรม  

 ตัวชี้วัด 
          1) ความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและความรู้พ้ืนฐานในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
          2) มีประเภทและระดับของมาตรการที่รัฐก าหนดขึ้น เพ่ือความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 
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 ข้อท้ำทำย 
1)  ประชาชนไม่มีความรู้ทางกฎหมาย สิทธิในกระบวนการยุติธรรมและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ

กระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเกิดการกระท าความผิดหรือมีการละเมิดสิทธิโดยไม่ได้เจตนา  
เช่น การตัดไม้หวงห้ามการบุกรุกที่สาธารณะ เป็นต้น ประกอบกับการไม่ทราบขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมและ 
ช่องทางการได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายเมื่อถูกด าเนินคดีจากภาครัฐซึ่งจากการระดมความเห็นของ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดท าแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ได้สะท้อนสภาพปัญหาของการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่ขาดประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนได้รับข้อมูลอย่างจ ากัด 
หรือไม่ได้รับทราบโดยประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในเรื่องของสิทธิของตนในด้านกระบวนการยุติธรรม เช่น 
สิทธิของผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองในฐานะพยาน สิทธิที่จะได้รับ  ที่ปรึกษา 
ทางกฎหมาย และการขาดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านกระบวนการยุติธรรม 

2)  ปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นปัญหาที่ไทยหยิบยกเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนและจริงจัง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 แต่เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในสถานะประเทศต้นทาง ทางผ่านและปลายทางของการค้ามนุษย์ 
ดังนั้น จึงยังต้องให้ความส าคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในประเทศทั้งภาคประชาสังคมและ
ภาคเอกชน ตลอดจนภาคส่วนในต่างประเทศ ทั้งองค์การระหว่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และประเทศอ่ืน ๆ  
ที่สนใจ เพื่อให้การด าเนินการของไทยเกิดผลส าเร็จในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นและอย่างต่อเนื่อง
ต่อไป 

3)  การขาดการก าหนดมาตรฐานการท างานของล่าม และขาดแคลนล่ามภาษาต่าง ๆ และล่ามภาษามือ
ส าหรับคนพิการทางการได้ยินในกระบวนการยุติธรรมและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิผู้เกี่ยวข้อง 
ในกระบวนการยุติ ธรรมข้อจ ากั ดด้ านการสื่ อสารทางภาษากับเจ้ าหน้ าที่ ใน กระบวนการยุติ ธรรม 
ซึ่งอาจส่งผลให้การพิจารณาคดีมีความล่าช้าหรืออาจเกิดความเสียหายได้ จึงต้องเร่งด าเนินการให้สอดคล้อง 
ตามแผนการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรมเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2  การพัฒนากลไกช่วยเหลือและ 
เพ่ิมศักยภาพเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

4)  ปัญหาการด าเนินงานในกระบวนการสอบสวนยังมีการปฏิบัติที่มีความเหลื่อมล้ า ท าให้ประชาชนเสีย
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม  

5)  ปัญหาการมีกฎหมายจ านวนมากเกินไป ไม่สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศ สิทธิมนุษยชน และ
การน ากฎหมายไปปฏิบัติยังขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส ท าให้เกิดปัญหาในการด าเนินงานของภาครัฐและ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหากระบวนการยุติธรรมของประเทศที่ขาดความโปร่งใส อันเกิดจากหน่วยงาน  
ในกระบวนการยุติธรรมที่ยังไม่สามารถด าเนินการอย่างสอดประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพขาดความเป็นธรรม 
และเลือกปฏิบัติ  

 ข้อเสนอแนะ 
1)  ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะหน่วยงานที่ใกล้ชิด

กับกลุ่มเปราะบาง ควรออกระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เคารพและค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
และมีการวางบทก าหนดโทษของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน 
ส าหรับด้านการสอบสวน  ควรแก้ไขประมวลวิธีพิจารณาความอาญาโดยเพ่ิมเติมข้อก าหนดให้มีทนายความได้ร่วมฟัง
การสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนในทุกคดี และทุกฐานความผิดเพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและจ าเลย 
ในความผิดอาญา อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่กระบวนการยุติธรรมให้ยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นพ้ืนฐาน  
ในการปฏิบัติงาน อาทิ ด้านราชทัณฑ์ ควรมีการขับเคลื่อนการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในเรื่องแนวทางการปฏิบัติต่อ
ผู้ ต้ องขั งอย่ า งทั่ วถึ งและสามารถน า ไปปฏ ิบ ัต ิได ้จ ร ิง   เ ช ่น  การ ให ้ความรู ้เ รื ่อ ง  “ข ้อก าหนดร ุง
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เทพ” และ “ข้อก าหนดแมนเดลา” เป็นต้นเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายปฏิบัติการควรได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ต้องหาสิทธิของเหยื่อและพยาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติงาน
โดยค านึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2)  หน่วยงานภาครัฐจะต้องเข้ามาดูแลเร่งด่วน และรัฐจะต้องใช้มาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ การส่งเสริมสภาพทาง
เศรษฐกิจให้มีความเท่าเทียมกันและเสมอภาค โดยสร้างอาชีพสร้างรายได้ ให้โอกาสคนที่ด้อยโอกาสหรือคนที่ไม่มี
ความรู้ได้มีอาชีพที่ถูกต้องและเหมาะสมการสนับสนุนการศึกษาให้มีการศึกษาที่เท่าเทียมกันและมีมาตรฐานที่
แท้จริง ทั้งนี้ ในการที่จะดูแลด้านนี้ภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐต้องร่วมมือกันในการที่จะป้องกันและปราบปราม
และลดปัญหาการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในประเทศ โดยอาจจะจูงใจสถานประกอบการต่างพ้ืนที่ด้วยการลดภาษี หรือ
เพ่ิมมาตรการที่รัฐเก็บภาษีเพ่ิมส าหรับต่างภูมิล าเนาให้เป็นรายได้ของท้องถิ่น เพ่ือที่จะพัฒนาให้พอกับปริมาณ 
ของประชากรที่มีอยู่จริง 
 3)  ส่งเสริมองค์กรวิชาชีพล่ามภาษาต่าง ๆ และล่ามภาษามือส าหรับคนพิการทางการได้ยินใน
กระบวนการยุติธรรม โดยอบรมจริยธรรม ทดสอบด้านภาษาออกใบอนุญาตก่อนปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีระบบ
ประสานงานหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือแบ่งปันบุคลากรที่ท าหน้าที่ล่าม เพ่ือความเชื่อถือและ 
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามแนวนโยบายรัฐที่ต้องอ านวยความยุติธรรมให้กับทุกคนอย่างเสมอภาค
เท่าเทียมกัน 

4)  ให้ความรู้ ส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาให้ทราบสิทธิในชั้นสอบสวน ตามประมวลกฎหมายอาญาและ
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
 5)  พิจารณาทบทวนการบังคับใช้กฎหมาย และการแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับ
บริบทการพัฒนาประเทศหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายที่ไม่ทันสมัย เพ่ือให้กฎหมายมีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆที่เปลี่ยนแปลงไปและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน และมีกระบวนการ
ยุติธรรมที่เคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาคมีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ส่งผลให้สังคมไทยให้เป็นสังคมที่เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า ในทุกมิติ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ 
ต่อส่วนรวมของประเทศ 

 หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
กระทรวงยุติธรรม 

 หน่วยงำนร่วม 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง

สาธารณสุขกระทรวงการคลังกระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย ส านักงานศาลยุติธรรม 
ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
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2.แผนสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา 

 วัตถุประสงค์  
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสมีสิทธิทางการศึกษาที่ดีข้ึนทัดเทียมกับคนทั่วไป 

 สถำนกำรณ์ภำพรวม 
สิทธิด้านการศึกษา ถูกรับรองไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม   ข้อบทที่ 13 รวมทั้งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อบทที่ 19 23 28 และ 29 รวมทั้งถูกบัญญัติไว้ 
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐมาตรา 54  โดยมีเนื้อหาครอบคลุม
เกี่ยวกับหน้าที่ของรัฐที่ต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้า  
รับการศึกษา และด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัด
การศึกษาทุกระดับและรัฐยังต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา  
ตามความถนัดของตน 

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยังเห็นถึงความส าคัญของการให้
โอกาสทางการศึกษาที่เป็นธรรมต่อทุกคน จึงได้ก าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา          
ไว้ในมาตรา 54 วรรค 6 เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา อันเป็นรากฐานส าคัญที่จะท าให้ผู้ด้อยโอกาสมีความรู้
ความสามารถ เพ่ือพัฒนาตนเองให้พ้นจากความเหลื่อมล้ าได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 
ซึ่งจะเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ด้วยโดยปัจจุบันพระราชบัญญัติกองทุน  เพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้มีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่14 พฤษภาคม 2561 

ทั้งนี้ จากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 
ในภูมิภาคต่าง ๆ พบว่า หลายฝ่ายมีความกังวลในคุณภาพการศึกษา กล่าวคือ แม้ในทางปฏิบัติเด็กไทยส่วนใหญ่  
จะได้รับการศึกษาครบจ านวนปีตามที่ก าหนดไว้ในระบบการศึกษาภาคบังคับ แต่คุณภาพของระบบการศึกษายังคงมี
ความเหลื่อมล้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มาจากครอบครัวที่มีข้อจ ากัดทางเศรษฐกิจและสังคม โดยความเหลื่อมล้ า
ดังกล่าวยังเป็นสาเหตุส าคัญที่ส่งผลให้นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษาหรือต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน  
ซึ่งจากการค านวณโดยนายนิโคลัส เบนเน็ต(DR.Nicholas Burnett) อดีตรองผู้อ านวยการใหญ่องค์การการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ชี้ให้เห็นว่า ปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาของ
ไทย สร้างความเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและประชากรศาสตร์ให้กับประเทศไทยโดยมีมูลค่าสูงถึงปีละ 
330,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย (GDP) ทั้งนี้ข้อมูลจาก                  
ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ระบุว่า ในปี 2560มีนักเรียนชั้น ป.1 – ม.6  ที่ต้องออกจาก
โรงเรียนกลางคันเพ่ือหาเลี้ยงครอบครัวมากถึงร้อยละ 13 จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวส่งผล
ต่อระดับการศึกษาของเด็ก นอกจากนี้ เด็กพิการ เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ยังคงประสบปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติ
ในสถานศึกษาที่ไม่สามารถจัดการศึกษาแบบเรียนรวมได้  
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 ตัวชี้วัด 
1)  จ านวนสถานศึกษา หรือ สถาบันการศึกษา หรือ องค์กรที่จัดการศึกษาแบบเรียนร่วมตาม

รูปแบบหรือหลักสูตร ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีความสามารถพิเศษ) 
เพ่ิมขึ้น  

2)  มีหลักสูตรการศึกษาในการจัดการศึกษากลุ่มการศึกษาเฉพาะด้านเฉพาะทาง กลุ่มที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษในทุกระดับการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

3)  ดัชนีความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามฐานะทางเศรษฐกิจและพ้ืนที่ลดลง 

 ข้อท้ำทำย 
                     1)  ความเหลื่อมล้ าของโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างเด็กจาก
ครอบครัวที่มีความแตกต่างของฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม อันเป็นผลมาจากการกระจายของทรัพยากร           
ทางการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างเขตเมืองและเขตชนบท อีกท้ังในบางครั้ง ผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนยังอาจ
ไม่ เห็นความส าคัญของการศึกษา หรือไม่ประสงค์จะให้ เด็กเข้าศึกษาเนื่องจากจะส่งผลให้ครอบครัว               
ต้องขาดรายได้ เด็กจากครอบครัวฐานะยากจนไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการไปโรงเรียนได้ เนื่องจากมักอาศัย
ในพ้ืนที่ห่างไกลที่การคมนาคมล าบาก หรือขาดช่องทางการคมนาคมสาธารณะต่าง ๆ  

2)  แนวทางการศึกษาในรูปแบบใหม่ที่มีคุณภาพยังคงมีการส่งเสริมค่อนข้างน้อย จึงควรมีการ
เปลี่ยนวิธีการเรียนจากการเน้นการท่องจ าไปสู่การเปิดโลกทัศน์ของผู้เรียนให้เด็กได้เข้าถึงวิธีการค้นหาความรู้ด้วย
ตัวเองทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสร้างให้เด็กรู้จักคิด และต่อยอดความรู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ แม้สิทธิในการ
เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพจะเป็นสิ่งที่ถูกก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่ในทางปฏิบัติแล้วตัวชี้วัดทางการศึกษาต่าง 
ๆ มักเป็นตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ เช่น จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย อัตราการว่างงานของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีอาจไม่ได้
สะท้อนคุณภาพของการศึกษาที่รัฐจัดสรรให้เท่าท่ีควร  

3)  ปัญหาการกลั่นแกล้ง (Bully) การกลั่นแกล้งทางออนไลน์ (Cyber Bully) การเลือกปฏิบัติใน
สถานศึกษา อาทิ คนพิการที่ยังขาดอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการศึกษา สถานศึกษาไม่เอ้ือต่อการศึกษาของคนพิการ 
นักเรียนนักศึกษาที่ติดเชื้อเอชไอวี นักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศ  มักถูกตีตรา กลั่นแกล้ง 

4)  การขาดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของแรงงานต่างด้าว ส่งผลให้
พ้ืนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 

 ข้อเสนอแนะ 
1)  ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสมีสิทธิทางการศึกษาที่ดีขึ้นทัดเทียมกับคนทั่วไปโดย

พิจารณาการให้เงินช่วยเหลือพิเศษแก่ครูในสถานศึกษาในที่พ้ืนที่ห่างไกลในระดับที่พอเพียงที่สามารถกระจาย
ทรัพยากรทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง และเพ่ิมแรงจูงใจให้กับผู้ปกครองของนัก เรียนจากครอบครัวที่มีฐานะ
ยากจนในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน อาทิ การจัดให้มีโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันฟรีที่มีคุณภาพตามหลัก
โภชนาการ และการจัดให้มีการฝึกอาชีพควบคู่ไปกับการศึกษาวิชาสามัญต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่า สิ่งที่เรียนเป็น
ประโยชน์ สามารถใช้ประกอบอาชีพได้จริง 
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2)  ส่งเสริมให้มีการน างบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากรัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนในเชิงคุณภาพที่ครอบคลุมทุกมิติอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในโครงการที่มุ่งพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนโดยตรงและการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
การส่งเสริมการเรียนรู้ภายในครอบครัว และการให้การช่วยเหลือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาในเขตชนบทที่ห่างไกล 
ตลอดจนกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่มีความเปราะบางเป็นพิเศษ อาทิ กลุ่มผู้มีรายได้น้อย เด็กไร้รัฐ ไร้สัญชาติเด็กท่ีมี
ปัญหาสถานะ และคนพิการ เป็นต้น 

3)  เร่งปลูกฝังและสร้างความเข้าใจ ความตระหนักรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนสิทธิและหน้าที่ตั้งแต่วัย
เรียน เพ่ือน าไปสู่การสร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิของตน ไม่ละเมิดสิทธิผู้อ่ืน ลดปัญหาการกลั่นแกล้ง (Bully) 
การกลั่นแกล้งทางออนไลน์ (Cyber Bully) การเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ ควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมสถานศึกษาให้
เอ้ืออ านวยต่อการเข้าศึกษาของคนพิการ และบุคคลที่มีความต้องการพิเศษทางร่างกายหรือทางการเรียนรู้ที่มี
ความจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือพิเศษรวมทั้ง ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 จัดการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาและจัดให้มีบริการให้ค าปรึกษา
และบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่ได้มาตรฐานพัฒนาแนวทางการดูแลบุตรหลานของแรงงานต่างด้าวในด้านการศึกษา
อย่างเป็นระบบ ค านึงถึงความสมดุลของการจัดสรรทรัพยากร ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยน
แนวทางการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับจ านวนเด็กในพ้ืนที่ทั้งหมดทั้งบุตรของแรงงานไทย
และแรงงานต่างด้าว รวมถึงพิจารณาสนับสนุนการจัดระบบการศึกษาทางเลือกส าหรับเด็กประชากรกลุ่มเฉพาะ
หรือเด็กที่ตกหล่นจากระบบการศึกษาของรัฐในรูปแบบต่าง ๆ 

4)  พัฒนาแนวทางการดูแลบุตรหลานของแรงงานต่างด้าวในด้านการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
ค านึงถึงความสมดุลของการจัดสรรทรัพยากร ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวทาง  
การจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับจ านวนเด็กในพ้ืนที่ทั้งหมดทั้ งบุตรของแรงงานไทยและ
แรงงานต่างด้าว รวมถึงพิจารณาสนับสนุนการจัดระบบการศึกษาทางเลือกส าหรับเด็กประชากรกลุ่มเฉพาะหรือ
เด็กที่ตกหล่นจากระบบการศึกษาของรัฐในรูปแบบต่าง ๆ 

 หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กองทุนเพ่ือ

ความเสมอภาคทางการศึกษา 
 หน่วยงำนร่วม 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงแรงงานส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกองบัญชาการต ารวจตระเวน
ชายแดน 

 
 3.แผนสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ 

 วัตถุประสงค์  
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตไปพร้อมกับการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 
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 สถำนกำรณ์ภำพรวม 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2540 ต่างมีเนื้อหาที่เกี่ยวพันกับประเด็น

สิทธิมนุษยชนในทางเศรษฐกิจ และธุรกิจเป็นจ านวนมาก ทั้งในด้านการถือครองปัจจัยการผลิตและนโยบายของรัฐ
ที่ต้องจัดสรรสวัสดิการให้กับผู้ยากไร้ตามสมควรและจัดให้มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  โดยรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งระบุถึงสิทธิมนุษยชนในด้านเศรษฐกิจไว้เป็นการเฉพาะ ในส่วนที่ 5 
เรื่องสิทธิในการถือครองทรัพย์สิน ได้กล่าวถึงสิทธิมนุษยชนในมิติที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ 
และในส่วนที่ 6 ได้กล่าวไว้ถึงสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการ
หรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสิทธิของบุคคลในการได้รับหลักประกันความ
ปลอดภัยและสวัสดิภาพในการท างาน รวมทั้งหลักประกันในการด ารงชีพทั้งในระหว่างการท างานและเมื่อพ้น
ภาวะการท างานตามที่กฎหมายบัญญัติ นอกจากเนื้อหาดังที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแล้ว มิติของสิทธิมนุษยชนใน
ด้านเศรษฐกิจและธุรกิจยังปรากฏอยู่ในกฎหมายอื่น ๆ อีกเป็นจ านวนมาก อาทิ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ.2541 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งควบคุมระดับค่าแรงขั้นต่ าและสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ  
ที่แรงงานพึงได้รับจากนายจ้างให้เป็นไปอย่างเหมาะสมตลอดจนพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522       
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดสิทธิของผู้บริโภคในด้านต่าง ๆทั้งสิทธิในการได้รับข้อมูลและข่าวสารที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสินค้าและบริการ สิทธิในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ สิทธิในการได้รับความปลอดภัยจากสินค้าและ
บริการ ตลอดจนสิทธิในการได้รับความเป็นธรรมจากการท าสัญญา 

ทั้งนี้ ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมซึ่งภาคธุรกิจมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนสังคม 
ในทุกด้านการด าเนินงานของภาคธุรกิจจึงย่อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประเด็นทางสิทธิมนุษยชนในหลายมิติ        
องค์การสหประชาชาติ โดยคณะท างานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนจึงได้เสนอหลักการชี้แนะ 
ของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน(United Nations Guiding Principles on Business and 
Human Rights: UNGP) ประกอบด้วยหลักการพ้ืนฐาน 3 เสาหลัก ได้แก่ การคุ้มครอง (Protect) การเคารพ 
(Respect) และการเยียวยา (Remedy) ที่เน้นบทบาทของภาครัฐในการก าหนดนโยบายและมาตรการป้องกัน
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนบทบาทของภาคธุรกิจในการสร้างตระหนักและความรับผิดชอบของภาคธุรกิจต่อ
การการเคารพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนบทบาทของภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเยียวยาต่อผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนผ่านกลไกกระบวนการยุติธรรมและกลไกอ่ืน ๆ ในทุกช่องทางที่ภาครัฐ
และธุรกิจหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องพึงกระท าได้ โดยที่ผ่านมาในห้วงการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน  
ของประเทศไทยตามกระบวนการ Universal Periodic Review รอบที่ 2 สมัยที่ 25 รัฐบาลไทยได้ให้ค ามั่น 
โดยสมัครใจยืนยันว่าจะส่งเสริมหลักการสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ รวมทั้งตอบรับข้อเสนอแนะ  จากประเทศ
สวีเดนที่เสนอให้ประเทศไทยพัฒนา รับรอง และบังคับใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
เพ่ือปฏิบัติตามหลักการ UNGPซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้ด าเนินการยกร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจ  
กับสิทธิมนุษยชนระยะที ่1 (พ.ศ. 2562 - 2565) ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 

 ตัวช้ีวัด 
1)  ความเหลื่อมล้ าเมื่อวัดจากค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini coefficient) ลดลง 
2)  จ านวนมาตรการหรือกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2565) 
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 ข้อท้ำทำย 
1)  ปัญหาการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในปัจจุบันมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์ 

และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ช่วยให้การติดต่อกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเป็นไปได้โดยง่าย อย่างไรก็ตาม
จ านวนการซื้อขายที่มากขึ้นก็ส่งผลให้การควบคุมคุณภาพสินค้า และบริการเป็นไปได้ยากขึ้นเช่นกันจึงมีผู้ขาย
จ านวนมากที่ฉวยโอกาสหลอกลวงผู้บริโภคในรูปแบบต่าง ๆ แม้ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง                   
อาทิ กรมการค้าภายในและส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะพัฒนาให้มีช่องต่าง ๆ เพ่ือรับเรื่อง  
ร้องทุกข์และประชาสัมพันธ์เพ่ือคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค แต่การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคยังคงมีอยู่ขึ้น เพราะ
ผู้บริโภคหลายรายมักเลือกที่จะไม่ร้องเรียนเพราะไม่เชื่อมั่นในการด าเนินงานของรัฐ เสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย 
ส่งผลให้ผู้ขายหลายรายไม่เกรงกลัวที่จะกระท าผิดกฎหมาย 

2)  ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางรายได้ โดยเป็นผลมาจากการถูกจ ากัดสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากร 
อาทิ การขาดโอกาสการเข้าถึงเงินทุน ขาดโอกาสทางการศึกษา ซึ่งส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ าในเชิงโครงสร้าง  
ที่กลุ่มบุคคลบางกลุ่มไม่สามารถขยับเลื่อนฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของตนได้ และก่อให้เกิดสภาวะการติด
กับดกัความยากจนต่อเนื่องเป็นปัญหาในเชิงพลวัตร  

3)  ปัญหาการผูกขาดทางการค้าด้านการเกษตร ปัญหาการผูกขาดสินค้าการเกษตรเป็นปัญหา
ส าคัญที่รัฐควรแก้ไขโดยเร่งด่วน เนื่องจากการกระท าในเชิงธุรกิจที่มุ่งหวังให้เกิดการผูกขาดนั้นเป็นการกระท าที่
ผิดบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ อีกทั้งยังส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจ ทั้งในแง่ของการบั่นทอน ทั้งความมีประสิทธิภาพ
และความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากร  ทั้งนี้ จากการระดมความเห็นในการจัดท าแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติฉบับที่ 4  พบว่า  เกษตรกรรายย่อยหลายรายประสบปัญหาต้องรับซื้อปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ 
ปุ๋ย แม่พันธุ์ พ่อพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ ยาก าจัดศัตรูพืชจากบริษัทขนาดใหญ่ที่ผูกขาดธุรกิจทางด้านเกษตรกรรมไว้
อย่างยาวนาน ซึ่งมีราคาสูง  

4)  ส ืบเนื ่องจากปัญหาการละเมิดส ิทธ ิมน ุษยชนจากการ ประกอบธุรกิจ โดยที่ผ่านมา
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดนที่เกิดจาก
การลงทุนของบริษัทต่างประเทศในไทยและการลงทุนของบริษัทไทย ในประเทศเพ่ือนบ้านเป็นระยะ ๆ รวมทั้ง 
การละเมิดสิทธิแรงงานโดยภาคธุรกิจ ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจ 
กับสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2562 – 2565 แล้ว เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 จึงควรเร่งรัดผลักดันให้แผนได้ถูกน าไปสู่
การปฏิบัติอย่างจริงจัง 

 ข้อเสนอแนะ 
1) บังคับใช้กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริ โภคอย่างจริงจังและเร่งรัดขั้นตอนต่าง ๆ 

ของกระบวนการยุติธรรม เพ่ือสร้างความให้กับทั้งผู้บริโภค เร่งประชาสัมพันธ์สร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้กลุ่มประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงช่องทางต่าง ๆ เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ สามารถร้องเรียนปกป้อง
สิทธิของตนได้ ไม่สร้างภาระให้ผู้ร้อง และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 

2) การคุ้มครองผู้บริโภค โดยการด าเนินการเกี่ยวกับ (1) การดูแลราคาสินค้าและบริการให้มี 
ความเหมาะสมเป็นธรรมปริมาณเพียงพอ  (2)  การติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการค้าของผู้ประกอบการและ
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ตรวจสอบข้อร้องเรียนผ่านสายด่วน 1569 (3) การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องชั่งตวงวัด และ(4) การ
สร้างเครือข่ายเพ่ือเป็นแนวร่วมในการสอดส่องพฤติกรรมทางการค้าที่เป็นธรรม (อาสาธงฟ้า 1569) รวมทั้ง
ส่งเสริมมาตรฐานส าหรับผู้ประกอบการเป็นแนวทางในการพัฒนาและป้องกันปัญหาที่ต้นทางท าให้ผู้บริโภคได้รับ
สินค้าท่ีมีมาตรฐานและเป็นธรรม 

3) มุ่งเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ช่วยเพ่ิมการเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมกับการกระจายรายได้
อย่างเป็นธรรม อาทิ การก าหนดมาตรการที่ช่วยให้สิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ของรัฐเป็นไปอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรมอีกทั้งอาจมีการพิจารณาก าหนดมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมเป็นพิเศษให้สามารถประกอบ
อาชีพและแข่งขันในตลาดเสรีกับกลุ่มอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ควรใช้มาตรการทางภาษี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาษีท่ีต้องการมุ่งหวังผลในเชิงการถ่ายโอนทรัพยากรจากผู้มีรายได้มากไปสู่ผู้มีรายได้น้อย เช่น ภาษีที่ดิน และภาษี
มรดกอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดการบิดเบือน (Distortion) ของพฤติกรรมในการจัดสรรทรัพยากรของหน่วย
ต่าง ๆ ในทางเศรษฐกิจอันจะน าไปสู่ความสูญเปล่า (Deadweight loss) ของทรัพยากรโดยไม่จ าเป็น 

4) ยกระดับให้เกษตรกร รวมกลุ่มในรูปแบบคลัสเตอร์ หรือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการแปรรูป
สินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเบื้องต้น รวมถึงมาตรการดูแลราคาสินค้าเกษตกรสามารถจ าหน่ายได้ในราคาที่เป็นธรรม 
มีรายได้ที่พอเพียงกับการด ารงชีพ ได้แก่ การประกันรายได้และมาตรการคู่ขนาน การเชื่อมโยง การจ าหน่ายผลผลิต 
ฯลฯ ซึ่งจะเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยลดการผูกขาดทางการค้าด้านการเกษตรได้ 

5) ผลักดันมาตรการแก้ไขปัญหาการผูกขาดสินค้าที่ ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การเร่ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการผูกขาดสินค้าแจ้งเบาะแสการกระท าที่มีแนวโน้มว่า
จะเป็นการผูกขาดสินค้าแก่หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจและหน้าที่ดูแล เรื่องการผูกขาดสินค้าเช่น ส านักงาน
คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้ร้องเรียนว่า การพิจารณา 
ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการผูกขาดต่าง ๆ จะเป็นไปอย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติและการแทรกแซงจาก 
กลุ่มอิทธิพลทางการเมืองหรือธุรกิจขนาดใหญ่ 

6) ผลักดันการบังคับใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 
2565) เพ่ือให้หน่วยงานภาคธุรกิจ รัฐวิสาหกิจและภาครัฐที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ รวมทั้งมีระบบการติดตามผล  
การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท าการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due 
Diligence : HRDD) การปรับปรุงมาตรการในการตรวจสอบการประกอบกิจการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชนให้มีประสิทธิผลยิ่ งขึ้น การสร้างหลักประกันว่าผู้ประกอบการจะเยียวยา ผู้ ได้รับผลกระทบ 
ด้านสิทธิมนุษยชนในระยะเวลาอันสมควร การปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร กลไกการร้องทุกข์ การอ านวยความ
สะดวกให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการร้องเรียน การมีมาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เป็นต้น 

7) ส่งเสริมการลดความไม่เป็นธรรมในการท างานระหว่างหญิงและชายในองค์กรทางเศรษฐกิจ เช่น 
รายได้ ค่าจ้างงาน ชั่วโมงการท างานการยืดหยุ่นในเรื่องเวลา 

 หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
   ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
อุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงยุติธรรม ส านักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า 
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 หน่วยงำนร่วม 
   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน และส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

4.แผนสิทธมินุษยชนส าหรับกลุ่มชาติพันธุ ์ผู้ไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และผู้แสวงหาที่

พักพิงในเขตเมือง 

  วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้มีมาตรการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาแก่กลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไร้สัญชาติผู้แสวงหาที่พักพิงในเขตเมือง  

  สถำนกำรณ์ภำพรวม 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ให้การรับรองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไร้รัฐ 

และผู้แสวงหาที่พักพิงโดยกว้างซึ่งให้การรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล           
(มาตรา 4) และการได้รับความคุ้มครองด้านสิทธิและเสรีภาพเสมอกันของบุคคลภายใต้กฎหมาย (หมวด 3 และมาตรา 
27) ซึ่งห้ามการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลไม่ว่าจะด้วยเหตุแห่งถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศและอ่ืน ๆ 
นอกจากนี้ มาตรา 70 ภายใต้หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐได้ระบุการให้ความคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์
โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นเรื่องสิทธิด้านวัฒนธรรมภาษาและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ โดยก าหนดให้รัฐค านึงถึงการส่งเสริมและ 
ให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิในการด ารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิต
ดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข เท่าที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเป็น
ภัยต่อความมั่นคงของรัฐ หรือสุขภาพอนามัย 

จากการประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 รัฐบาล 
ได้พยายามด าเนินมาตรการด้านการปฏิบัติต่อกลุ่มดังกล่าวต่อเนื่อง อาทิ มาตรการการรักษาความปลอดภัยและความ
สงบเรียบร้อยภายในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราว มาตรการส่งเสริมให้กลุ่มไร้รัฐ ชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิงหรือผู้หนี
ภัยการสู้รบสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพได้ตามสิทธิ โดยให้มีหน่วยราชการเคลื่อนที่เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวก
ในการท าบัตรแสดงสถานะที่เหมาะสมแก่ผู้อยู่อาศัยในที่ห่างไกล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติมาตรา 7  
ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. 2508 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2551  

จากรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้ านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี  2561  
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระบุว่า บุคคลไร้รัฐ/ไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ประสบปัญหาจาก
การไม่มีสถานะทางกฎหมายท าให้เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ อาทิ ด้านการศึกษาและ
สาธารณสุข แม้รัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาคนกลุ่มนี้มาอย่างยาวนาน และมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบยังคงมี 
ผู้ ไร้รัฐที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิ อีกเกือบ 500,000 คน ในปี 2561 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ได้จัดท าทะเบียนราษฎรของบุคคลในกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มชาติพันธุ์และผู้ไร้รัฐอ่ืน รวมจ านวน 484,508 
ราย ซึ่งในการยื่นขอสถานะหรือสัญชาติยังพบปัญหา อาทิ การขาดหลักฐานยื่นพิสูจน์ตัวตนหรือหลักฐานไม่มีความ
ชัดเจนกระบวนการและขั้นตอนการลงรายการและเปลี่ยน/แปลงสัญชาติมีความล่าช้า ปัญหาการลงรายการสถานะ
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บุคคลผิดพลาดผู้ยื่นเอกสารขอลงรายการหรือเปลี่ยน/แปลงสัญชาติมักได้รับค าปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือต้องรอ
เป็นเวลานานและยังมีปัญหาผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตกส ารวจการจัดท าทะเบียนบุคคลของหน่วยงานรัฐกรณีเด็กและ
บุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาของประเทศไทยแต่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย และ 
ทางสถานศึกษาได้ก าหนดรหัสประจ าตัวผู้ เรียนที่ขึ้นต้นด้วย  G และ P กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมมือกับ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการแก้ไขภาวะไร้รัฐ/ไร้สัญชาติของเด็กและให้สถานะที่ถูกต้อง 
ตามกฎหมายโดยปัจจุบันมีการจัดตั้งคณะท างานเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะของเด็กนักเรียนไร้สัญชาติ
ในระดับจังหวัดเพ่ือพิจารณาและจัดระบบการก าหนดสถานะของเด็กนักเรียนกลุ่มดังกล่าว หากพบว่า มีกรณีที่ไม่เคย
มีเลขประจ าตัวมาก่อน ไม่มีภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ หรือเดินทางไป-กลับชายแดน จะมีการจัดท าประวัติและ 
เลขประจ าตัว 13 หลัก เด็กกลุ่มนี้มีจ านวนประมาณ 78,000 คน ในประเด็นปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากินของ 
กลุ่มคนไร้สัญชาติซึ่งเกี่ยวกับการที่รัฐมีการประกาศให้พ้ืนที่ป่าที่กลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งไร้สัญชาติตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่เป็น 
เขตอุทยานหรือเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ท าให้คนกลุ่มนี้เป็นผู้บุกรุกป่าและเกิดความขัดแย้งกับภาครัฐ  

ส าหรับกรณีผู้แสวงหาที่พักพิง หรือผู้หนีภัยการสู้รบจากประเทศเมียนมาที่อยู่ในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราว 
9 แห่ง ใน 4 จังหวัดตามแนวชายแดนประเทศไทย (แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี และราชบุรี) ซึ่งตามข้อมูลของ
ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UN High Commissioner for Refugees : UNHCR) ประจ า
ประเทศไทย ณ สิ้นปี 2561 มีจ านวน 97,577 คนรัฐบาลไทยและเมียนมา โดยมีคณะท างานร่วมไทย – เมียนมา          
ในการเตรียมการส่งผู้หนีภัยฯ กลับประเทศ ได้ร่วมมือกับ UNHCR และองค์การระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่น
ฐาน (International Organization for Migration : IOM) ร่วมกันส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา กลับเมียนมาอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งตั้งแต่ห้วงเดือนตุลาคม 2559 จนถึงกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา มีผู้หนีภัยฯ เดินทางกลับโดยสมัคร
ใจ ทั้งสิ้น 1,039 คน ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทางกลับบนพ้ืนฐาน
ของความสมัครใจ ความปลอดภัย การมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และอย่างยั่งยืนต่อไป 

อย่างไรก็ตามยังมีกลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิงในเขตเมือง จากประเทศต่าง ๆ กว่า 40 ประเทศ เช่น 
ปากีสถาน โซมาเลีย ซีเรีย อีกประมาณกว่า 7,000 คนซึ่งอ้างว่า UNHCRรับรองสถานะแล้วประมาณ 4,000 คน  
ที่เหลือเป็นผู้แสวงหาที่พักพิงหรืออยู่ระหว่างการขอสถานะเป็นผู้ลี้ภัยจาก UNHCR บางคนเข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย
แต่อยู่ในประเทศไทยเกินก าหนด บางคนเข้าเมืองโดยไม่มีเอกสารแสดงตนจึงมีสถานะเป็นผู้เข้าเมืองผิดกฎหมาย  
คนกลุ่มนี้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานได้ เนื่องจากปัญหาสถานะทางกฎหมายหากถูกจับจะถูกควบคุมตัวในห้อง
กักของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจนกว่าจะได้รับการประกันตัวหรือได้รับการส่งกลับหรือส่งไปประเทศที่สาม           
ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ที่ให้มีกลไกคัดกรองผู้ลี้ภัยออกจากผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายซึ่งอยู่
ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่อง การก าหนดมาตรการ
และแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพ่ือรอการส่งกลับเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ซึ่งถือเป็น
ความพยายามและความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการด าเนินการที่สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยช 
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 ตัวชี้วัด 
1)  มีกรอบทางกฎหมาย/มาตรการ ในการแก้ปัญหาแก่  กลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไร้สัญชาติ ผู้ไร้รัฐ และ 

ผู้แสวงหาที่พักพิงในเขตเมือง เพ่ือการเข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ ของภาครัฐ  
2)  มีช่องทาง/กลไกความร่วมมือกับประเทศต้นทาง รวมถึงองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

ในการตรวจสอบ ควบคุม สกัดกั้น และส่งกลับผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างเป็นระบบ 

 ข้อท้ำทำย 
   1)  ปัญหาเด็กในชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์เข้าไม่ถึงการขอมีสถานะ/สัญชาติการจดทะเบียน 
การเกิด ท าให้เด็กกลุ่มดังกล่าวไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมและกลายเป็นบุคคลไร้สัญชาติ และบางกรณี  
การด าเนินการขอสัญชาติใช้ระยะเวลานาน นอกจากนี้ ยังพบปัญหาที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอาทิ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ค่าด าเนินการ เนื่องจากประชาชน กลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่ยากจนและอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลจากอ าเภอหรือ          
ส านักทะเบียนราษฎร 

2)  ปัญหาการเข้าถึงการบริการสาธารณะและสวัสดิการทางสังคมต่าง ๆ ของรัฐ อาทิ การขาด
โอกาสในการได้รับการศึกษาที่ดี ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาล ส่งผลท าให้เด็กของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว
จ านวนมากเสียชีวิตตั้งแต่แรกเกิดจากการเจ็บป่วย การพัฒนาด้านสุขภาพและการโภชนาการไม่ได้มาตรฐานกรณี
ผู้แสวงหาที่พักพิงในเขตเมืองที่ถูกจับจะถูกควบคุมตัวในห้องกักของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พบกรณีเสียชีวิต
ของผู้ต้องกักเนื่องจากภาวะการเจ็บป่วยตามธรรมชาติ และการอยู่ในห้องกักท่ีมีสภาพแออัดเป็นระยะเวลานาน 
กอปรกับข้อจ ากัดในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลอาจท าให้ผู้ต้องกักที่สุขภาพไม่แข็งแรงเกิดการเจ็บป่วย 
ถึงข้ันรุนแรงได้  

 ข้อเสนอแนะ 
1) จัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่ อ านวยความสะดวก ให้ความรู้ และให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับขั้นตอนและ

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการขอมีสถานะ /สัญชาติ  การจดทะเบียนการเกิดแก่มีผู้มีสิทธิ 
ยื่นค าขอตามนโยบายและกฎหมายที่เก่ียวข้องในภาษาที่ผู้มีสิทธิยื่นค าขอ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าต่าง ๆ 
สามารถเข้าใจได้ ทั้งนี้ หน่วยงานอาจขอความร่วมมือจากองค์กรภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ในการสร้างความเข้าใจ
ในเรื่องดังกล่าว รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎระเบียบและเจตคติที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  

2) ติดตามผลการด าเนินมาตรการการขยายการเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลและการ
ประกันสังคมโดยไม่แบ่งแยกชาติพันธุ์หรืออุปสรรคทางภาษาให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและทั่วถึง รวมทั้งให้
องค์กรภาคประชาชนเป็นสื่อกลางช่วยเผยแพร่ได้ 

3)  ในการประกาศพ้ืนที่อนุรักษ์ เช่น เขตอุทยานแห่งชาติหากพบว่ามีชุมชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มาแต่
เดิมเป็นเวลานานและมีวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมที่ผูกพันกับพื้นที่ รัฐอาจพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะให้ชุมชนนั้นอยู่
กับป่าและช่วยอนุรักษ์ป่าแต่หากไม่สามารถด าเนินการได้และจ าเป็นต้องย้ายชุมชนออกจากพ้ืนที่ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายก าหนดเพ่ือไม่ให้มีการใช้ก าลังเกินสมควรที่กระทบสิทธิ  
และสร้างความเสียหายแก่ผู้ที่อยู่ในชุมชนนั้น ตามแนวค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดกรณีการปฏิบัติต่อชุมชน 



 
แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

17 
 

ชาวกะเหรี่ยงในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน รวมทั้งจัดหาพ้ืนที่อยู่อาศัยใหม่ที่โดยค านึงถึงความเหมาะสม 
ของสภาพพ้ืนที่กับวิถีการด ารงชีวิตของชุมชน 

4) รัฐควรเร่งรัดการพิจารณากลไกคัดกรองผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายเพ่ือจ าแนกผู้แสวงหาที่พักพิงออกจาก 
ผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายอ่ืนและพิจารณาก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการปฏิบัติต่อคนกลุ่มนี้อย่างเหมาะสม 
ทั้งนี้ ตามกฎหมายระหว่างประเทศ บุคคลมีสิทธิที่จะแสวงหาที่พักพิงเพ่ือหนีภัยและการควบคุมตัวผู้แสวงหาที่
พักพิงที่เดินทางเข้าเมืองผิดกฎหมายไม่ได้เป็นมาตรการแก้ไขปัญหาที่ได้ผล โดยอาจพิจารณามาตรการทางเลือก
อ่ืนแทนการควบคุมตัวผู้แสวงหาที่พักพิงที่เข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต เพ่ือลดงบประมาณด้านบุคลากร 

 หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
กระทรวงมหาดไทย ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวง

วัฒนธรรม 

 หน่วยงำนร่วม 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง
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แผนปฏิบัติการด้านสทิธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2564 – 2565 ภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบบัที ่4  

 

ข้อเสนอแนะตามแผนสิทธมินุษยชน 

รายด้าน/รายกลุ่ม 
โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) หน่วย

รับผิดชอบ 

หน่วยปฏิบัติ 

2564 2565 ส่วนกลาง ภูมิภาค 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ไม่มี 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม: 

 ด้านกระบวนการยุติธรรม 

 ตัวช้ีวัด 
1 ) ความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและความรู้พ้ืนฐานในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนเพิ่มขึ้น 
2 ) ประเภทและระดับของมาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพ่ือความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 
ข้อเสนอแนะที่ 1)  ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลใน
หน่วยงานในกระบวนการยุติ ธรรม โดยเฉพาะ
หน่วยงานที่ใกล้ชิดกับกลุ่มเปราะบาง ควรออกระเบียบ
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เคารพและ
ค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและมีการวางบทก าหนด
โทษของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
หรือไม่ค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ส าหรับด้านการ
สอบสวน  ควรแก้ไขประมวลวิธีพิจารณาความอาญาโดย
เพ่ิมเติมข้อก าหนดให้มีทนายความได้ร่วมฟังการสอบสวน
ร่วมกับพนักงานสอบสวนในทุกคดี และทุกฐานความผิดเพ่ือ

 โครงการขับเคลื่อเพ่ือไขปัญหา
การเข้าถึงกองทุนยุติธรรมตาม
พระราชบัญัตติกองทุนยุติธรรม 
พ..ศ. 2558 

- ผู้แทนภาครัฐ 
- คณาจารย์
สถาบันอุดมศึกษา 
- นักศึกษา 
ภาคประชาสังคม 
-สื่อมวลชน 
 
 
 

503,900 - ส านักงาน
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน
แห่งชาต ิ
 

  



แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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ข้อเสนอแนะตามแผนสิทธมินุษยชน 

รายด้าน/รายกลุ่ม 
โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) หน่วย

รับผิดชอบ 

หน่วยปฏิบัติ 

2564 2565 ส่วนกลาง ภูมิภาค 

คุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและจ าเลยในความผิดอาญา 
อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่กระบวนการยุติธรรมให้
ยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน 
อาทิ ด้านราชทัณฑ์ ควรมีการขับเคลื่อนการ ให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ในเรื่องแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่าง
ทั่วถึงและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง   เช่น การให้
ความรู ้เรื ่อง “ข้อก าหนดรุงเทพ” และ “ข้อก าหนด
แมนเดลา” เป็นต้นเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายปฏิบัติการควร          
ได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิของผู้ต้องหา สิทธิของเหยื่อและพยาน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติงานโดยค านึงถึง
สิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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ข้อเสนอแนะตามแผนสิทธมินุษยชน 

รายด้าน/รายกลุ่ม 
โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) หน่วย

รับผิดชอบ 

หน่วยปฏิบัติ 

2564 2565 ส่วนกลาง ภูมิภาค 

 ด้านการศึกษา 

 ตัวช้ีวัด 
1)  จ านวนสถานศึกษา หรือ สถาบันการศึกษา หรือ องค์กรที่จัดการศึกษาแบบเรียนร่วมตามรูปแบบหรือหลักสูตร ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้มีความสามารถพิเศษ) เพ่ิมข้ึน 
2)  มีหลักสูตรการศึกษาในการจัดการศึกษากลุ่มการศึกษาเฉพาะด้านเฉพาะทาง กลุ่มท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษในทุกระดับการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
3)  ดัชนีความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามฐานะทางเศรษฐกิจและพ้ืนที่ลดลง 
ข้อเสนอแนะที่ 3) เร่งปลูกฝังและสร้างความเข้าใจ 
ความตระหนักรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนสิทธิและหน้าที่
ตั้งแต่วัยเรียน เพ่ือน าไปสู่การสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในสิทธิของตน ไม่ละเมิดสิทธิผู้อ่ืน ลดปัญหาการกลั่น
แกล้ง (Bully) การกลั่นแกล้งทางออนไลน์ (Cyber 
Bully) การเลือกปฏิบัติ  นอกจากนี้  ควรปรับปรุง
สภาพแวดล้อมสถานศึกษาให้เอ้ืออ านวยต่อการเข้า
ศึกษาของคนพิการ และบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
ทางร่างกายหรือทางการเรียนรู้ที่มีความจ าเป็นต้อง
ได้ รั บความช่ วย เหลื อ พิ เศษรวมทั้ ง  ขั บ เคลื่ อน
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 จัดการเรียนการสอน
เรื่องเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา และจัดให้มีบริการให้

1. โครงการจัดท าคู่มือการ
จัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน
ศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

- ครู อาจารย์ เด็ก
และเยาวชน 
 

700,000 - ส านักงาน
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน
แห่งชาต ิ
 

  

2. โครงการเผบแพร่คู่มือ
วิทยากรกระบวนการด้านสิทธิ
มนุษยชนศึกษา 
 

-บุคลากรภาครัฐ
และภาค
การศึกษา 
 

500,000 
 
 

 

- 
 
 
 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน
แห่งชาต ิ

 
 

 

 

3. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจ
และยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน 
(youth Standing Up For 
Human Rights) 
 

นักศึกษา 3,981,200 - ส านักงาน
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน
แห่งชาต ิ

  



แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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ข้อเสนอแนะตามแผนสิทธมินุษยชน 

รายด้าน/รายกลุ่ม 
โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) หน่วย

รับผิดชอบ 

หน่วยปฏิบัติ 

2564 2565 ส่วนกลาง ภูมิภาค 

ค าปรึกษาและบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาแนวทางการดูแลบุตรหลานของแรงงานต่างด้าว
ในด้านการศึกษาอย่างเป็นระบบ ค านึงถึงความสมดุล
ของการจัดสรรทรัพยากร  ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ
อาจ พิจารณาปรับ เปลี่ ยนแนวทางการจั ดสร ร
งบประมาณด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับจ านวนเด็ก
ในพ้ืนที่ทั้งหมดทั้งบุตรของแรงงานไทยและแรงงาน
ต่างด้าว รวมถึงพิจารณาสนับสนุนการจัดระบบ
การศึกษาทางเลือกส าหรับเด็กประชากรกลุ่มเฉพาะ
หรือเด็กที่ตกหล่นจากระบบการศึกษาของรัฐใน
รูปแบบต่าง ๆ 

4. การจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ 
(Training for Trainer) ด้าน
สิทธิมนุษยชนศึกษาเพื่อน าคู่มือ
การจัดการความรู้สิทธิมนุษยชน
ศึกษาส ารหับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไปประยุกต์ใช้ภายใต้
ศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนภาค
ตะวันออก 

- ครูอาจารย์ 366,000 - ส านักงาน
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน
แห่งชาต ิ

  

5. การจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ 
(Training for Trainer) ด้าน
สิทธิมนุษยชนศึกษาเพื่อน าคู่มือ
การจัดการความรู้สิทธิมนุษยชน
ศึกษาส ารหับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไปประยุกต์ใช้ 
 
 
 
 

- ศึกษานิเทศก์ 503,900 - ส านักงาน
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน
แห่งชาต ิ

  



แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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ข้อเสนอแนะตามแผนสิทธมินุษยชน 

รายด้าน/รายกลุ่ม 
โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) หน่วย

รับผิดชอบ 

หน่วยปฏิบัติ 

2564 2565 ส่วนกลาง ภูมิภาค 

 ด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ 

 ตัวช้ีวัด 
1)  ความเหลื่อมล้ าเมื่อวัดจากค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini coefficient) ลดลง 
2)  จ านวนมาตรการหรือกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2565) 
ข้อเสนอแนะที่ 3) มุ่งเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีช่วย
เพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมกับการกระจายรายได้
อย่างเป็นธรรม อาทิ การก าหนดมาตรการท่ีช่วยให้สิทธิใน
การเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ของรัฐเป็นไปอย่างท่ัวถึงและ
เป็นธรรมอีกท้ังอาจมีการพิจารณาก าหนดมาตรการ
ช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมเป็นพิเศษให้สามารถ
ประกอบอาชีพและแข่งขันในตลาดเสรีกับกลุ่มอื่น ๆ ได้
อย่ าง เหมาะสม ท้ั งนี้  ควรใช้มาตรการทางภาษี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษีท่ีต้องการมุ่งหวังผลในเชิงการ
ถ่ายโอนทรัพยากรจากผู้มีรายได้มากไปสู่ผู้มีรายได้น้อย 
เช่น ภาษีท่ีดิน และภาษีมรดกอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้
เกิดการบิดเบือน (Distortion) ของพฤติกรรมในการ
จัดสรรทรัพยากรของหน่วยต่าง ๆ ในทางเศรษฐกิจอันจะ
น าไปสู่ความสูญเปล่า (Deadweight loss) ของทรัพยากร
โดยไม่จ าเป็น 

การจัดท ารายงานสถานการณ์ 
ปัญหา และผลกระทบด้านสิทธิ
มนุษยชนจากโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor 
: EEC) และข้อเสอนแนะในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน 

- กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ 
และผู้แทนจาก
ส านักงาน
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษนชน
แห่งชาติ 
- ผู้แทนจาก
หน่วยงานภาครัฐ 
-ผู้แทนจาก
หน่วยงานภาค
ธุรกิจ เอกชน 
-ผู้แทนจากภาค
ประชาสังคม 
-ประชาชน-ชุมชน
ในพื้นที่โครงการ 
EEC 

197,840 - ส านักงาน
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน
แห่งชาต ิ

  



แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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ข้อเสนอแนะตามแผนสิทธมินุษยชน 

รายด้าน/รายกลุ่ม 
โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) หน่วย

รับผิดชอบ 

หน่วยปฏิบัติ 

2564 2565 ส่วนกลาง ภูมิภาค 

 กลุ่มชาติพันธ์ุ ผู้ไร้รัฐ ร้สัญชาติ และผู้แสวงหาที่พักพิงในเขตเมือง 

 ตัวช้ีวัด 
1)  มกีรอบทางกฎหมาย/มาตรการ ในการแก้ปัญหาแก่กลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไร้สัญชาติ ผู้ไร้รัฐ และผู้แสวงหาที่พักพิงในเขตเมือง เพื่อการเข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ ของภาครัฐ  
2)  มชี่องทาง/กลไกความร่วมมือกับประเทศต้นทาง รวมถึงองค์การระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องในการตรวจสอบ ควบคุม สกัดก้ัน และส่งกลับผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างเป็นระบบ 
ข้อเสนอแนะที่ 1) จัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่ อ านวยความ
สะดวก ให้ความรู้ และให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการขอมี
สถานะ/สัญชาติ การจดทะเบียนการเกิดแก่มีผู้มีสิทธิ
ยื่นค าขอตามนโยบายและกฎหมายที่เก่ียวข้องในภาษา
ที่ผู้มีสิทธิยื่นค าขอ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เผ่า
ต่าง ๆ สามารถเข้าใจได้ ทั้งนี้ หน่วยงานอาจขอความ
ร่วมมือจากองค์กรภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ในการ
สร้างความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว รวมถึงสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านกฎระเบียบและเจตคติท่ีดีแก่เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน  

โครงการประสานความร่วมมือ
กับเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมสิทธิ
ของกลุ่มชาติพันธุ์และการแก้ไข
ปัญหาคนไทยกลัดถิ่นและไร้
สถานะ 

- กลุ่มชาติพันธุ์
ชาวเล 
-ชนเป่าพื้นเมือง 
-ผู้แทนองค์กร
เอกชนในพ้ืนที่ 
-สื่อมวลชน 
-นักศึกษา 
-อาจารย์
มหาวิทยาลัย 
 

900,870 - ส านักงาน
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน
แห่งชาต ิ
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แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

 
 

30 

 



แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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QR code 

ข้อมูลแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4  

(พ.ศ.2562-2565) เพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลแผนปฏบิัติการด้านสิทธิมนุษยชนของหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 

 

 

 



 

 

 

 

สายด่วนยุติธรรมสร้างสุข 1111 กด 77 

www.rlpd.go.th 

Respect 
Protect Fulfill 




