ความเห็นของคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๔
********************
หน่วยงานของรัฐมีความเห็นต่อข้อเสนอแนะของ กสม. ในรายงานฯ จานวน ๔๒ ข้อ (ข้อเสนอแนะที่ยังไม่ได้รับความเห็นมีจานวน ๓๘ ข้อ)
ประเด็นสิทธิ
ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.
ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสถานการณ์เฉพาะ
สถานการณ์การ 1. รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรพึงระมัดระวังการใช้อานาจที่เป็นการ
ยังไม่ได้รับความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
แพร่ระบาดของ กระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยควรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการป้องกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โรคโควิด 19
และควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
2. รัฐบาล ควรมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข
ไม่ขัดข้องต่อรายงานในภาพรวม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มมาตรการและกาหนดแนวทางในการดูแลกลุ่มเปราะบาง
ที่อาจมีอุปสรรคในการเข้าถึงการคัดกรอง การตรวจรักษาและการได้รับวัคซีนป้องกัน
โรคโควิด 19 รวมทั้งการเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง
และเสมอภาคเพื่อให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ไม่ขัดข้องตามข้อเสนอแนะของรายงานฯ
๓. รัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุข ควรมีการสื่อสารกับประชาชนเกี่ยวกับวัคซีน
ไม่ขัดข้องตามข้อเสนอแนะของรายงานฯ
โควิด 19 เพื่อสร้ างความรู้เข้าใจและให้ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในวัคซีนโควิด 19
รวมถึงหน่ วยงานในระดั บพื้ นที่ ควรเร่ งส ารวจประชาชนในพื้ นที่ ที่ยั งไม่ ได้ ฉี ดวั คซี น
โควิด 19 เพื่อดาเนินการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนโควิด 19 ได้อย่างสะดวก
โดยเฉพาะในบางกลุ่ มที่ อาจจะตกหล่ น เช่ น กลุ่ มผู้ ป่ วยติ ดเตี ยง ผู้ สู งอายุ ผู้ อยู่ ใน

หน่วยงานของรัฐ

กระทรวงแรงงาน

กระทรวง
สาธารณสุข
กระทรวง
สาธารณสุข

๒
ประเด็นสิทธิ

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.
พื้นที่ห่างไกล กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ มผู้ มีปัญหาสถานะและสิ ทธิ หญิงตั้งครรภ์ คนพิการ
คนไร้บ้าน แรงงานข้ามชาติ เป็นต้น

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ

หน่วยงานของรัฐ

สานักงาน กสทช. ได้มีการดาเนินการ
สานักงาน กสทช.
อันเป็นการสนับสนุนและคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนในช่วงสถานการณ์
เผยแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ดังนี้
1) การส่งเสริมสนับสนุนสิทธิเสรีภาพใน
การศึกษาและเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
โดยการอนุญาตให้กระทรวงศึกษาธิการ
ทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอล จานวน 12 ช่องรายการ
เพื่อให้นักเรียนระดับอนุบาล – มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 สามารถเข้าถึงการเรียนการสอน
ได้ตามปกติและปลอดภัยในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 รวมทั้ง
อนุญาตให้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย ทดลองส่ง
สัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
จานวน 1 ช่องรายการ เพื่อเป็นพื้นที่
แห่งการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
สาหรับเด็ก เยาวชน ครูอาจารย์ พ่อแม่
และครอบครัว
สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

๓
ประเด็นสิทธิ

สถานการณ์ที่
เกี่ยวกับการใช้
เสรีภาพในการ
ชุมนุม ปี 2564

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
หน่วยงานของรัฐ
2) การป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นเท็จ คลาดเคลื่อน หรือก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด (Fake News) เกี่ยวกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด – 19 ซึ่งมีผลต่อการควบคุมหรือแก้ไข
สถานการณ์ดังกล่าวให้คลี่คลาย
โดยสานักงาน กสทช. ได้ร่วมกับกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการเร่งรัด
แก้ไขปัญหาระยะสั้น ด้วยการทาความ
ร่วมมือกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศ
ไทย และผู้ให้บริการ international
Internet Gateway (IIG) ซึ่งมีแนวทาง
ร่วมกันในการส่งหนังสือไปยังแพลตฟอร์ม
(Platform) ต่าง ๆ ให้แก้ไขหรือนาข้อมูลที่
เป็นเท็จออกจากแพลตฟอร์ม เพื่อสกัดกั้น
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จไปยังประชาชน
1. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรอานวยความสะดวกให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพ ด้านการชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง
สานักงาน
ในการชุมนุมโดยสงบตามสมควร รวมทั้งให้การคุ้มครองแก่ผู้ชุมนุม เจ้าหน้าที่
ได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกรณี
สภาความมั่นคง
ด้านการสาธารณสุข สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป เพื่อประกันการใช้เสรีภาพ
สถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง โดยเน้นย้า แห่งชาติ
ขั้นพื้นฐานตามที่รัฐธรรมนูญและกติกา ICCPR ให้การรับรองไว้ ซึ่งภายใต้สถานการณ์ ให้ใช้ความระมัดระวังการปฏิบัติหน้าที่และ
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีผู้ใช้เสรีภาพในการชุมนุมบางกลุ่มมีการจัด
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วย
กิจกรรมที่ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวโดยมีการจัด
ความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
กิจกรรมที่เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รัฐควรเปิด การดาเนินการควบคุมฝูงชนต้องมุ่งเน้น
โอกาสให้ประชาชนได้มีพื้นที่สะท้อนปัญหาต่าง ๆ นอกจากนี้ รัฐบาลและรัฐสภาควร อานวยความสะดวกในการชุมนุมให้เป็นไป

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.

๔
ประเด็นสิทธิ

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.
หาช่องทางหรือมีเวทีในการปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจังและ
ให้หลักประกันว่า ข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมทุกฝ่ายจะได้รับการพิจารณาโดยไม่มี
การเลือกปฏิบัติ
2. รัฐบาลและสานักงานตารวจแห่งชาติต้องกาชับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการชุมนุมให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายโดยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และควรหลีกเลี่ยงการใช้กาลัง
ต่อการชุมนุมที่สงบและปราศจากอาวุธ แม้ว่าจะมีบุคคลบางส่วนที่อาจก่อ
ความวุ่นวายในระหว่างการชุมนุม หากมีความจาเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่ต้อง
ใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อยุติเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงหรือการละเมิด
กฎหมายมาตรการดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับความจาเป็นและความได้สัดส่วน
ตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายเพื่อ
ดาเนินคดีต่อผู้ชุมนุมควรพิจารณาให้ได้สัดส่วนกับสถานการณ์และมาตรการเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มากกว่าการปิดกั้นการใช้เสรีภาพของ
ประชาชน
3. รัฐบาลควรกาชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลการชุมนุมต่อเด็กและ
เยาวชนให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การที่ ก าหนดไว้ ใ นอนุ สั ญ ญา CRC และ พ.ร.บ.
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
อย่างเคร่งครัด
4. รัฐบาลต้องหลีกเลี่ยงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตาม พ.ร.ก. บริหารราชการ
ในสถานการณ์ พ.ศ. 2548 เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการใช้พระราชกาหนดดังกล่าว
เป็นไปเพื่อป้องกันภัยร้ายแรงที่กระทบต่อความมั่นคง ไม่อาจนาไปใช้ในการชุมนุม
ทางการเมืองในลักษณะทั่วไปได้

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
อย่างสงบสันติ คานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
และสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ

หน่วยงานของรัฐ

ยังไม่ได้รับความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่ได้รับความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตาม
พระราชกาหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ผ่านมา
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-๑๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม
การแพร่ระบาดของโรค อย่างไรก็ดี
ควรพิจารณาการบังคับใช้กฎหมาย

สานักงาน
สภาความมั่นคง
แห่งชาติ

๕
ประเด็นสิทธิ

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
หน่วยงานของรัฐ
ต่อผู้จัดการชุมนุม ผู้ชุมนุม ระหว่างการชุมนุม
และที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมให้สอดคล้อง
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญโดยบังคับใช้
กฎหมายเฉพาะว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ
เป็นหลัก
5. กระทรวงยุติธรรม โดยสานักงานกิจการยุติธรรม ต้องเร่งรัดการจัดทากฎหมายหรือ กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและ กระทรวงยุติธรรม
ระเบียบกลางที่กาหนดเงื่อนไขและวิธีการในการช่วยเหลือเยียวยาที่ครอบคลุมทุกกรณี เสรีภาพ ได้รับคาขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติหรือมาตรฐานกลาง ซึ่งครอบคลุมถึงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นทั้งประชาชนทั่วไป สื่อมวลชน และ
จากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง
เจ้าหน้าที่รัฐ รวมจานวน ๑๙ ราย ได้รับ
การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย
ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลย
ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จานวน ๑๗ ราย เป็นเงิน ๔๙0,๑๕๗.๗๕
บาท ยกคาขอ ๑ ราย และอยู่ระหว่าง
แสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ๑ ราย รวมทั้ง
ได้ลงพื้นที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยมี
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบยื่นคาร้องทุกข์
จานวน ๒๕ ราย และได้ประสานไปยัง
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กองบริหารจัดการทรัพย์สินชุมชนดินแดง
และการเคหะแห่งชาติ ดาเนินการช่วยเหลือ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว
สรุป บทการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสถานการณ์เฉพาะ มีหน่วยงานตอบกลับ 5 หน่วยงาน ยังไม่ได้รับการตอบกลับ 3 หน่วยงาน
สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.

๖
ประเด็นสิทธิ
ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.
การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
สิทธิใน
1. รัฐบาลโดยกระทรวงยุติธรรม ควรดาเนินการทบทวนหลักเกณฑ์ที่ยังอาจมีข้อจากัด
กระบวนการ
ในการเป็นผู้มีสิทธิหรือเงื่อนไขในการได้รับการช่วยเหลือ รวมทั้งพิจารณาเพิ่มช่อง
ยุติธรรม
ทางการเข้าถึงให้แก่ประชาชนในการยื่นเรื่อง และประสิทธิภาพในการขอรับ
ความช่วยเหลือ พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลย
ในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และ พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 อาทิ
การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจาจังหวัด
ให้มีความสมดุลระหว่างตัวแทนภาครัฐและภาคเอกชนมากขึ้น การจัดทามาตรฐาน
สาหรับงานล่ามในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ผู้ต้องหาตลอดทั้งกระบวนการยุติธรรม
ตั้งแต่ชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนของตารวจไปจนถึงชั้นพิพากษาของศาล สามารถใช้
บริการล่ามแปลภาษาได้ ซึ่งรวมถึงล่ามสาหรับผู้พิการในการรับรู้ เช่น ล่ามภาษามือ
สาหรับผู้พิการทางการได้ยิน เป็นต้น

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ

หน่วยงานของรัฐ

๑) กระทรวงยุติธรรม ขอเรียนว่าการยื่นคา กระทรวงยุติธรรม
ขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าใช้จ่าย
แก่จาเลยในคดีอาญา ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ มีสถิติคาขออยู่ที่ ๑0,๗๖๗ คาขอ
ขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
อยู่ที่ ๑0,๘0๘ คาขอ เท่ากับว่าสถิติคาขอ
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มากกว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๓
สาหรับสถิติการช่วยเหลือประชาชนภายใต้
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
พบว่าเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนการอนุมัติ
ช่วยเหลือประชาชน ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๓
และปี พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่าในปี ๒๕๖๓
มีสัดส่วนการรับคาร้องและการอนุมัติ
ช่วยเหลือ คิดเป็นร้อยละ ๔0.๓ สาหรับปี
๒๕๖๔ มีสัดส่วนการรับคาร้องและการอนุมัติ
ช่วยเหลือ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓ ซึ่งมากกว่าปี
๒๕๖๓
๒) เพื่อลดอุปสรรคการเข้าถึงสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมได้มี
ความพยายามพัฒนาการช่วยเหลือให้
ประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรมได้รวดเร็ว
อาทิ การเพิ่มช่องทางการยื่นคาขอผ่านทาง

๗
ประเด็นสิทธิ

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
หน่วยงานของรัฐ
ไปรษณีย์ โทรสาร หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์
การลงพื้นที่เชิงรุกแจ้งสิทธิแก่ประชาชน
การเข้าพบผู้บริหารสานักงานตารวจแห่งชาติ
และพนักงานสอบสวนทุกสถานี
ตารวจนครบาล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ซักซ้อมความเข้าใจในการแจ้งสิทธิ
และรับคาขอให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น
สานักงานกองทุนยุติธรรมอยู่ระหว่าง
การเตรียมการในการปฏิรูปกระบวนการ
ตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการ
ในภารกิจของกองทุนยุติธรรมเพื่อไม่ให้
เกิดความเดือดร้อนและสร้างภาระแก่
ประชาชนเกินความจาเป็น
ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทา
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยดาเนินการร่วมกับ
กองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม รวมทั้งในคราวการประชุม
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมครั้งที่
๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมได้มีมติ
เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบใน
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจา
จังหวัด โดยให้มีผู้แทนองค์กรภาค

๘
ประเด็นสิทธิ

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
ประชาสังคมหรือผู้แทนเครือข่าย
อนุกรรมการยุติธรรมชุมชนที่ยุติธรรมจังหวัด
คัดเลือกเป็นอนุกรรมการ ๑ คน นอกจากนี้
ยังได้พิจารณาแนวทางในการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับ
ข้อพิพาท การประนอมหนี้ และการบังคับ
ตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท โดยอยู่ระหว่าง
ศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ อานาจ หน้าที่
ให้ชัดเจน เพื่อรองรับการดาเนินการใน
อนาคต
๓) สาหรับการจัดทามาตรฐานสาหรับงาน
ล่ามในกระบวนการยุติธรรม กระทรวง
ยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ได้จัดอบรมและขึ้นทะเบียนบุคลากรล่ามใน
กระบวนการยุติธรรม จานวนทั้งสิ้น
๔๑๕ ราย และได้จัดส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าว
ไปยังหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่ผ่านมา กรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้แจ้งความ
ประสงค์ขอใช้หลักสูตรล่ามในกระบวนการ
ยุติธรรมของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เพื่อใช้ฝึกอบรมให้กับบุคลากรล่ามภาษามือ
สาหรับการช่วยเหลือผู้พิการทางการได้ยิน

หน่วยงานของรัฐ

๙
ประเด็นสิทธิ

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
ซึ่งมีการจัดฝึกอบรมภายในเดือนเมษายน
๒๕๖๕ ด้วย
2. รัฐบาลโดยกระทรวงยุติธรรม ควรพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการนามาตรการ ยังไม่ได้รับความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
อื่นแทนการนาโทษจาคุกมาใช้ในคดีอาญาตามความเหมาะสม โดยเฉพาะในช่วงก่อน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาคดี เพื่อลดจานวนการนาเข้า ผู้ถูกกักขังระหว่างการสอบสวนและผู้ต้องขัง
ที่ถูกพิพากษาคดีถึงที่สุดโดยไม่จาเป็น และให้สอดคล้องกับกติกา ICCPR
๓. รัฐบาลโดยกระทรวงยุติธรรม ควรใช้กลไกของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ในการช่วยติดตามและพัฒนาระบบเทคโนโลยี รวมถึง
ฐานข้อมูลสาหรับการอานวยความยุติธรรม และในส่วนของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ควรกาชับให้พนักงานสอบสวนแต่ละพื้นที่รายงานและติดตามความคืบหน้าของคดีให้
ผู้บังคับบัญชารับทราบเป็นระยะ โดยเฉพาะในส่วนที่พนักงานสอบสวนได้ทาการอายัด
ตัวผู้ต้องหาหรือผู้ต้องขังในเรือนจา ต้องกาชับให้เร่งรัดการสอบสวนในคดีอื่นที่
ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จโดยเร็วและเป็นธรรมแก่ผู้ต้องหาหรือผู้ต้องขัง และกาชับให้
ปฏิบัติตามคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ 419/2556 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม
2556 อย่างเคร่งครัด

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

หน่วยงานของรัฐ

กระทรวงยุติธรรม โดยสานักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
ได้จัดตั้งและพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล
กระบวนการยุติธรรม (Data Exchange
Center: DXC) เพื่อส่งเสริมให้การเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม ให้สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ระหว่างกันได้ ซึ่งปัจจุบันสามารถ
เชื่อมต่อข้อมูลหน่วยงานกระบวนการ
ยุติธรรมได้ อาทิ ข้อมูลสารบบคดี ของ
สานักงานอัยการสูงสุด ข้อมูลจากบริการ
ข้อมูล Linkage Center กระทรวงมหาดไทย
พร้อมกับได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ในการเชื่อมบริการข้อมูล
ด้านกระบวนการยุติธรรมและด้านบริการ
ประชาชนด้วยข้อมูลจากสานักงานศาล
ยุติธรรมและจัดทาการพัฒนาการเชื่อมโยง
ข้อมูลสาคัญแบบเฉพาะเจาะจง กับหน่วยงาน

๑๐
ประเด็นสิทธิ

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.

๔. รัฐบาลโดยกระทรวงยุติธรรม ควรพิจารณาปรับปรุงสภาพเรือนจาให้สอดคล้องกับ
ข้อกาหนดขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง หรือข้อกาหนด
แ ม น เ ด ล า (United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of
Prisoners - Mandela Rules) และข้ อ ก าหนดสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ต่ อ
สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
ในกระทรวงยุติธรรม และในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ มีแผนเชื่อมโยงข้อมูลกับ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้แก่ข้อมูลคดีจาก
ระบบ CRIMES ข้อมูลประวัติอาชญากร
กองทะเบียนประวัติอาชญากร และข้อมูล
การเดินทางเข้าออกประเทศจากสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ เมื่อสามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ต่าง ๆ ได้แล้ว ในระยะ ๕ ปี ตั้งแต่ พ.ศ.
๒๕๖๖-๒๕๗๐ ศูนย์ DXC มีเป้าหมายในการ
พัฒนาระบบเพื่อการติดตามสถานะคดีอาญา
ในระดับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และบริการ
ประชาชน โดยจะสามารถทราบสถานะ
คดีของตนเอง เพื่อให้การดาเนินการ
สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลในการ
เชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงาน
ภาครัฐที่ใช้ข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และอานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนได้
อย่างแท้จริง

หน่วยงานของรัฐ

๑) สาหรับความก้าวหน้า กรมราชทัณฑ์ได้ขอ กระทรวงยุติธรรม
พระราชทานอภัยโทษให้กับผู้ต้องขังประพฤติ
ดีข้อหาไม่ร้ายแรงและการใช้การพักการ
ลงโทษ ส่งผลให้จานวนผู้ต้องราชทัณฑ์จาก

๑๑
ประเด็นสิทธิ

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.
ผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสาหรับผู้กระทาผิดหญิง หรือข้อกาหนด
กรุ งเทพ (Bangkok Rules) ทั้งการจัดหาอุปกรณ์ที่จาเป็นส าหรับ การดูแลสุ ข ภาพ
ตนเองของผู้ต้องขังในเรือนจา และการจัดสถานที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
ปริมาณผู้ต้องขัง รวมไปถึงการแยกวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนระหว่างผู้ต้องหาที่ถูกกักขัง
ระหว่างการสอบสวนและผู้ต้องโทษที่ได้รับคาพิพากษาถึงที่สุดแล้ว

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
เดิม จานวน ๓๐๗,๙๑๐ ราย ลดลงเหลือ
๒๖๔,๓๒๕ ราย
๒) กระทรวงยุติธรรมมีการกาหนดแนว
ทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังใน
เรือนจาในระยะยาว โดยกรมคุมประพฤติได้
นาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มา
สนับสนุนมาตรการคุมประพฤติให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นมาตรการทางเลือก
แทนการจาคุก และเป็นส่วนหนึ่งในการ
แก้ปัญกาความแออัดในเรือนจา โดย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผู้ที่ได้รับ
การพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกที่
ได้รับการปล่อยตัวคุมความประพฤติและ
ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)
ประมาณ ๔๐,๐๐๐ ราย นอกจากนั้น ได้มี
การดาเนินงานตามกระบวนการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยปัจจุบันสามารถ
จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยภาครัฐแล้ว ๘๒ ศูนย์
ศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน ๗๕๘ ศูนย์
รวม ๘๔๐ ศูนย์ รวมทั้งได้อบรมประชาชนให้
เป็นผู้ไกล่เกลี่ยขึ้นทะเบียนแล้ว ๖,๐๕๕ ราย

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

หน่วยงานของรัฐ

๑๒
ประเด็นสิทธิ

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.

๕. รัฐบาลโดยกระทรวงยุติธรรม ควรศึกษาและพิจารณาปรับใช้กลไกการพักการ
ลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษและการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเรือนจาและทัณฑสถาน
ทุกแห่ง เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ต้องขังในพื้นที่อื่นได้รับการฝึกทักษะอาชีพหรือการ
ทางานในด้านต่าง ๆ เมื่อได้รับการปล่อยตัวจะช่วยให้ประกอบอาชีพและมีรายได้
รวมทั้งลดโอกาสในการกระทาผิดซ้า นอกจากนี้ ควรมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้มีการศึกษาปรับปรุงแก้ไขทะเบียนประวัติอาชญากร และประเมินผู้ที่จะได้รับการ
ปล่อยตัว โดยจาแนกตามคดี พฤติการณ์แห่งคดี หรือการผ่านหลักสูตรการสร้างอาชีพ
ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมภายนอกได้

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
โดยสามารถไกล่เกลี่ยและลดปริมาณคดีขึ้น
สู่ศาล ทั้งทางแพ่งและอาญารวม ๓,๔๕๘ คดี

หน่วยงานของรัฐ

กระทรวงยุติธรรม โดยสานักงานกิจการ
กระทรวงยุติธรรม
ยุติธรรม ได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ประวัติอาชญากรรม พ.ศ. .... เพื่อเป็น
กฎหมายกลางในการให้โอกาสผู้พ้นโทษ
สามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุข
ในสังคม โดยให้สามารถเข้าถึงแหล่งงานหรือ
สถานประกอบการ ที่ตรงกับความรู้
ความสามารถของตนภายหลังการพ้นโทษ
มาแล้วได้เพื่อเป็นการลดโอกาสการกระทา
ผิดซ้า โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้เข้า
สู่การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) และ
คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการ
บังคับใช้ ตามลาดับ และปัจจุบันได้
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตของ
กพยช. และอนุกรรมการฯ พร้อมทั้งได้จัดให้
มีการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์
สานักงานกิจการยุติธรรม ระหว่างวันที่ ๑๑๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยเมื่อร่าง
พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวได้รับความ
เห็นชอบ ก็จะได้นาเข้าสู่การพิจารณาของ

๑๓
ประเด็นสิทธิ

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
หน่วยงานของรัฐ
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ
กระทรวงยุติธรรมและดาเนินการตามขั้นตอน
ต่อไป
สานักอัยการสูงสุด
สานักอัยการสูงสุดมีข้อสังเกตว่า
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังมิได้มี
ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
กระบวนการดาเนินคดีอาญาที่ล่าช้าของ
พนักงานสอบสวนแต่อย่างใด
โดยสานักอัยการสูงสุดเห็นว่า ปัญหาดังกล่าว
สามารถแก้ไขได้โดยการจัดพนักงานสอบสวน
ให้เพียงพอกับปริมาณคดี และเพื่อเป็นการ
อานวยสิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมให้กับ
ผู้เสียหายและผู้ต้องหาในคดีอาญาควรให้
พนักงานอัยการเข้าร่วมการสอบสวน
คดีอาญาเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

การกระทา
1. การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทาให้
ทรมาน และการ บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... รัฐสภาควรพิจารณาโดยคานึงถึงความสอดคล้องตาม
บังคับให้สูญหาย อนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CPED ให้ครบถ้วน เพื่อให้กฎหมายสามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทรมานและการทาให้บุคคลสูญหายได้อย่างมีประสิทธิผล และ
รัฐบาลควรมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ
ให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา CPED ตามที่ได้ลงนามไว้ ตลอดจนการพิจารณา
ให้สัตยาบันต่อพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือ
การลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี (OP-CAT) เพื่อการป้องกัน
สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

๑) ที่ผ่านมา กระทรวงยุติธรรม โดยกรม
กระทรวงยุติธรรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้จัดการประชุม
คณะอนุกรรมการประสานการดาเนินงาน
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิ
มนุษยชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาความพร้อมใน
การเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา
ต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการ

๑๔
ประเด็นสิทธิ

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.
ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
การกระทาทรมาน และการจัดตั้งกลไกป้องกันการทรมานระดับชาติ (National
ลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ายี
Preventive Mechanism : NPM) ที่เป็นหน่วยงานอิสระในการตรวจเยี่ยมสถานที่ที่มี ศักดิ์ศรี ซึ่งที่ประชุมมีมติว่าหน่วยงานที่
การคุมขัง/ควบคุมตัว
เกี่ยวข้องควรสร้างความตระหนักรู้
ในพิธีสารฯ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีพิธีสาร
ดังกล่าวในอนาคต
๒) ตามที่อัยการสูงสุดได้มีคาสั่งให้กรม
สอบสวนคดีพิเศษดาเนินการสอบสวน
เพิ่มเติม กรณีนายพอละจี รักจงเจริญ
เพิ่มเติม เมื่อกันยายน ๒๕๖๔ นั้น
คณะพนักงานสอบสวน กรมสอบสวน
คดีพิเศษ ได้ดาเนินการสอบสวนเพิ่มเติมตาม
คาสั่งอัยการสูงสุด เสร็จสิ้นเรียบร้อย
และได้ส่งผลการสอบสวนเพิ่มเติมกลับไปยัง
สานักงานอัยการสูงสุดแล้ว ขณะนี้สานวนคดี
อยู่ระหว่างการพิจารณาของสานักงานอัยการ
สูงสุด
๓) กรณีของผู้ที่ถูกบังคับให้สูญหายใน
ต่างประเทศ คณะอนุกรรมการการติดตาม
และตรวจสอบกรณีถูกกระทาทรมานและถูก
บังคับให้หายสาบสูญ ได้มีการบันทึกถ้อยคา
ญาติและบุคคลใกล้ชิด รวมทั้งตรวจสอบ
ข้อมูลไปยังหน่วยงานราชการต่าง ๆ

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

หน่วยงานของรัฐ

๑๕
ประเด็นสิทธิ

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
หน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง จนถึงปัจจุบันยังไม่พบหรือทราบ
ชะตากรรมของบุคคลที่สูญหาย อย่างไรก็ตาม
ญาติยังคงมีการประสานงานกับกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ และกระทรวงการ
ต่างประเทศมาโดยตลอด
2. รัฐบาลควรพิจารณาทบทวนและยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายหรือคาสั่งบางฉบับที่ให้
ยังไม่ได้รับความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
อานาจพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายในการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่ต้องสงสัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ว่ากระทาผิด และใช้กฎหมายปกติคือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแทน
เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีที่อาจสุ่มเสีย่ งให้เกิดการปฏิบัติที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน หรือหากมี
ความจาเป็นต้องใช้กฎหมายในลักษณะดังกล่าว ควรมีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
บทบัญญัติในบางมาตราของกฎหมายเหล่านั้น ให้มีความสอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชนและพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคี
3. รัฐบาลควรมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรมเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
กระทรวงกลาโหมมีการอบรมให้ความรู้แก่
กระทรวงกลาโหม
เพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญของการป้องกันการทรมานและการกระทาให้
กาลังพลและเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน
บุคคลสูญหาย โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยมีกฎหมายอื่นที่ให้อานาจพิเศษ
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ
เพิ่มเติมจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เช่น เจ้าหน้าที่ชุด
ข้อเสนอแนะของ กสม.
ปราบปรามยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นต้น รวมทั้งควรมีระบบกากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้อยู่ในขอบเขต
ของกฎหมายและเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่เกิด
เหตุการณ์การกระทาที่อาจเข้าข่ายการทรมานหรือการกระทาอื่นที่โหดร้าย
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี ต้องมีการสอบสวนเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยเร็ว
โดยปราศจากความลาเอียง

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.

๑๖
ประเด็นสิทธิ

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ทบทวน
ความจาเป็นในการใช้กฎหมายความมั่นคงใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง
และปรับลดการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่
มีความร้ายแรงตามพระราชกาหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
๒๕๔๘ (ปัจจุบันปรับลดพื้นที่มาหมดแล้ว ๘
อาเภอ ซึ่งรวมอาเภอที่ปรับลดมาแล้วเมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๕๓) ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ปรับลดพื้นที่การประกาศใช้พระราชกาหนดฯ
พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ นอกจากนี้ สานักงานฯ
ได้ขับเคลื่อนงานภายใต้ (ร่าง) นโยบาย
การบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ซึง่ เป็นไปตาม
กรอบทิศทางหลักตามพระราชบัญญัติการ
บริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยให้ความสาคัญกับการ
ลดเงื่อนไขความหวาดระแวงและฟื้นคืน
ความเชื่อมั่นของประชาชน ผ่านการ
เพิ่มประสิทธิภาพการอานวยการ
ด้านกระบวนการยุติธรรมและการให้ความ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่าง
ครอบคลุมทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานของรัฐ
สานักงาน
สภาความมั่นคง
แห่งชาติ

๑๗
ประเด็นสิทธิ

นักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.
4. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพึงดาเนินการให้ความช่วยเหลือหรืออานวยความ
สะดวกด้านต่าง ๆ แก่ผู้ถูกกระทาทรมานและครอบครัวของบุคคลที่ถูกกระทาให้
สูญหาย ทั้งในการติดตามเพื่อทราบชะตากรรมของผู้สูญหาย ความคืบหน้าของการ
สอบสวน ตลอดจนการเยียวยาทางด้านจิตใจแก่ญาติและครอบครัวของผู้เสียหาย
อย่างเหมาะสม
1. รัฐสภา ควรให้ความสาคัญต่อการพัฒนาร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่าง พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่าย
แก่ผู้ต้องหาและจาเลยในคดีอาญา พ.ศ. .... และร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว รวมทั้ง
การพิจารณากาหนดนิยามคาว่า “นักปกป้องสิทธิมนุษยชน” ไว้ในกฎหมายให้มีความ
ชัดเจนและครอบคลุมอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ที่
เกี่ยวข้องและเพื่อประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
ยังไม่ได้รับความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานของรัฐ

กระทรวงกลาโหมโดยคณะกรรมการคุ้มครอง กระทรวงกลาโหม
พยานได้ดาเนินการมอบหมายให้กาลังพลไป
ปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองพยานในคดีอาญา
โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เช่น
คดีค้ามนุษย์ การเข้าไปดาเนินการดังกล่าวถือ
ได้ว่าเป็นบทบาทสาคัญประการหนึ่ง
ของกระทรวงกลาโหมในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและ กระทรวงยุติธรรม
เสรีภาพได้เสนอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ.
.... ซึ่งปัจจุบันผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา
(ฉบับที่...) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร และ
วุฒิสภา เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ โดย
คณะกรรมาธิการฯ จะส่งรายงานไปยังสภา
ผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไป

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

๑๘
ประเด็นสิทธิ

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
หน่วยงานของรัฐ
ทั้งนี้ ได้แก้ไขบทนิยามคาว่า “พยาน” เพื่อให้
มีความหมายกว้างขวางขึ้นครอบคลุมถึงผู้แจ้ง
เบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทา
ความผิดอาญาและจาเลยในคดีอาญาที่มิได้มี
คาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษและหลบหนี
รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
บทบาทนักปกป้องสิทธิมนุษยชนแก่ทุกภาค
ส่วนอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดประชุม อบรม
สัมมนา และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
รวมทั้งได้ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations D PRO
Development Programme: UNDP)
ศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายและ
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ดาเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วน
ร่วมของสาธารณชน

2. รัฐบาลโดยกระทรวงยุติธรรม ควรเร่งดาเนินการกาหนดนิยามคาว่า “นักปกป้อง ยังไม่ได้รับความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
สิทธิมนุษยชน” เพื่อให้เกิดความชัดเจนอันจะนาไปสู่การปกป้องและคุ้มครองตลอดจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการดาเนินการโดยกระทรวงยุติธรรม
หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังควรเร่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนิยาม บทบาท
และความสาคัญของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนให้กับหน่วยงานที่จะบังคับใช้กฎหมาย
ได้แก่ สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานอัยการสูงสุด และกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

๑๙
ประเด็นสิทธิ

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.
การบังคับใช้กฎหมายสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการปกป้องและคุ้มครองนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนและเกิดผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
3. สานักงานศาลยุติธรรม ควรพิจารณาวางแนวทางในการปรับใช้ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 161/1 และมาตรา 165/2 ให้เกิดความชัดเจนและ
เป็นแนวปฏิบัติอย่างเดียวกันในทุกศาล เพื่อให้การป้องกันการดาเนินคดีเชิง
ยุทธศาสตร์เพื่อต่อต้านการมีส่วนร่วมของสาธารณชนเกิดผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายประธานศาลฎีกา เรื่อง การส่งเสริมบทบาทศาลยุติธรรมใน
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใต้หลักนิติธรรม

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ

สานักงานศาลยุติธรรมได้มีการกาหนด
สานักงาน
ศาลยุติธรรม
ข้อพิจารณาและวางแนวทางในการปรับใช้
ประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๑/๑ และมาตรา ๑๖๕/๒ ให้เกิด
ความชัดเจนและเป็นแนวปฏิบัติอย่าง
เดียวกันในทุกศาล และสอดคล้องกับนโยบาย
ประธานศาลฎีกา เรื่อง การส่งเสริมบทบาท
ศาลยุติธรรมในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนภายใต้หลักนิติธรรมแล้ว
โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑) กรณีประมวลกฎหมายพิจารณาความ
อาญา มาตรา ๑๖๑/๑ สานักงานศาล
ยุติธรรมมีหนังสือเวียน เรื่อง ซักซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิฟ้องคดีอาญาโดย
ไม่สุจริต และ เรื่อง ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่
๓๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ปล่อยชั่วคราว และการใช้สิทธิฟ้องร้อง
ดาเนินคดี หรือการดาเนินกระบวนพิจารณา
ในคดีอาญา) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

หน่วยงานของรัฐ

๒๐
ประเด็นสิทธิ

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
นาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๑/๑ มาบังคับใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้ศาลสามารถกลั่นกรอง
คดีว่าคดีประเภทใดบ้าง ที่ศาลสามารถยุติคดี
ได้โดยไม่จาเป็นต้องนาคดีดังกล่าวเข้าสู่
กระบวนการไต่สวนมูลฟ้อง ส่งผลให้แนวคิด
ในเรื่องของความคุ้มกันผู้พิพากษาที่ปฏิบัติ
หน้าที่โดยสุจริตและการคุ้มครองผู้ถูก
ฟ้องร้องคดีอาญาโดยไม่สุจริตเกิดผลสาเร็จ
ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยกาหนด
หลักเกณฑ์ไว้ว่า คาฟ้องที่ฟ้องร้องจาเลยอัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนั้น
ต้องเป็นคาฟ้องที่ชอบด้วยกฎหมาย มาตรา
๑๕๘(๕) เสียก่อน เพราะหากเป็นคาฟ้องที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ย่อมมีกระบวนการให้
ศาลมีคาสั่งตามที่บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
๑๖๑/๑ ต่อไป ซึ่งจากัดเฉพาะคาฟ้องของ
ผู้เสียหายที่เป็นเอกชนเท่านั้น ไม่รวมถึง
คาฟ้องของพนักงานอัยการ ซึ่งถือเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หากข้อเท็จจริงปรากฏ
ชัดแจ้งจากตัวคาฟ้องเองว่า เป็นการกลั่น
แกล้งจาเลยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
แล้ว จึงเป็นการที่โจทก์ใช้สิทธิฟ้องคดีโดยไม่

หน่วยงานของรัฐ

๒๑
ประเด็นสิทธิ

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
หน่วยงานของรัฐ
สุจริต ศาลย่อมมีคาพิพากษายกฟ้องได้โดยไม่
จาเป็นต้องทาการไต่สวนมูลฟ้องแต่อย่างใด
หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวโดยชัดแจ้ง
ศาลย่อมมีอานาจในการที่จะเรียกพบ
พยานหลักฐานมาสืบเพิ่มเติมว่า มีข้อเท็จจริง
ในลักษณะดังกล่าวหรือไม่แล้ว จึงจะมี
คาวินิจฉัยต่อไปตามรูปคดี อนึ่ง การที่ศาลมี
คาสั่งยกฟ้องตามที่บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
๑๖๑/๑ ย่อมเป็นการตัดสิทธิโจทก์ซึ่งเป็น
ผู้เสียหายให้ไม่อาจมาฟ้องจาเลยในเรื่อง
เดียวกันนั้นอีก แต่ไม่เป็นการตัดสินโจทก์ซึ่ง
เป็นผู้เสียหายในการอุทธรณ์คาพิพากษา
ดังกล่าวต่อไปและไม่เป็นการตัดสิทธิพนักงาน
อัยการในการที่จะดาเนินการฟ้องร้องคดีใน
เรื่องเดียวกันอีกนั้นอีก รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1 – 2
2) กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 165/2 สานักงานศาล
ยุติธรรมมีหนังสือ ที่ ศย 016/ว ลงวันที่ 8
มีนาคม 2562 เรื่อง คาแนะนาของประธาน
ศาลฎีกาเกี่ยวกับการไต่สวนมูลฟ้อง พ.ศ.
2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการ

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

๒๒
ประเด็นสิทธิ

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
หน่วยงานของรัฐ
คุ้มครองสิทธิของจาเลยในชั้นไต่สวนมูลฟ้องที่
จาเลยสามารถแถลงให้ศาลทราบถึง
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันสาคัญที่ศาล
ควรสั่งว่าคดีไม่มีมูลรวมทั้งกาหนดให้คาสั่ง
ศาลที่ว่าคดีมีมูลให้แสดงข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมายพร้อมเหตุผลประกอบ โดยกาหนด
หลักเกณฑ์ไว้ว่า ในกรณีที่ศาลเรียกพยาน
บุคคล เอกสาร หรือวัตถุ มาเป็นพยาน เพื่อ
ประกอบการวินิจฉัยสั่งคดีตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
165/2 ให้ศาลนั้นออกหมายเรียกพยาน
บุคคลโดยจดแจ้งข้อเท็จจริงซึ่งพยานอาจถูก
ซักถามลงไว้ในหมายเรียกพร้อมจัดส่งเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องไปด้วย โดยเจ้าหน้าที่ศาลเป็นผู้
นาส่งคาสั่งของศาลที่ว่าคดีมีมูลอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยเหตุผลในการวินิจฉัยทั้ง
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายโดยย่อ และศาล
พึงไต่สวนมูลฟ้องให้เสร็จภายในระยะเวลา
อันรวดเร็วโดยให้คานึงถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นแก่คู่ความหากคดีมีความล่าช้า
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่
3 ที่มีสาระสาคัญคือ ๑. การไต่สวนมูลฟ้อง
คดีอาญาที่สาคัญตามระเบียบราชการฝ่าย
ตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการรายงานคดี

๒๓
ประเด็นสิทธิ

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
สาคัญในศาลชั้นต้นและศาลชั้นอุทธรณ์ต่อ
ประธานศาลฎีกาและการรายงานคดีและการ
ตรวจสอบสานวนคดีในสานักงานอธิบดีผู้
พิพากษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้รับผิดชอบราชการ
ศาลพึงจัดให้มีองค์คณะผู้พิพากษานั่ง
พิจารณาในชั้นไต่สวนมูลฟ้องอย่างน้อยสอง
คนเพื่อร่วมปรึกษาและทาคาสั่งด้วยกัน 2.
กาหนดให้ตั้งทนายความให้แก่จาเลยตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 165/1 ไม่ว่าจาเลยจะมาศาลในวัน
นัดไต่สวนมูลฟ้องนัดใดก็ตามแต่ไม่มีผลให้
การไต่สวนและการดาเนินกระบวนการ
พิจารณาที่ได้กระทาไปแล้วต้องเสียไป 3.
กาหนดแนวปฏิบัติและหน้าที่ของศาลในกรณี
ที่ศาลเรียกพยานบุคคล เอกสาร หรือวัตถุมา
เป็นพยานศาลตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 165/2 4.
กาหนดให้คาสั่งของศาลที่ว่าคดีมีมูลให้แสดง
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมเหตุผล
ประกอบโดยย่อ 5. ศาลพึงไต่สวนมูลฟ้องให้
เสร็จภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดย
คานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่คู่ความ
หากคดีมีความล่าช้า 6. ผู้รับผิดชอบราชการ
ศาลพึงร่วมเป็นองค์คณะในการไต่สวนมูล

หน่วยงานของรัฐ

๒๔
ประเด็นสิทธิ

สถานการณ์
ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
หน่วยงานของรัฐ
ฟ้องหรือร่วมปรึกษาหารือในกรณีคดีอาญาที่
อยู่ในความสนใจของประชาชนหรือมี
ผู้เกี่ยวข้องในคดีจานวนมาก ซึ่งสานักศาล
ยุติธรรมได้แจ้งการประกาศใช้คาแนะนาของ
ประธานศาลฎีกาเรื่องดังกล่าวไปยังหน่วยงาน
ในสังกัดสานักงานยุติธรรมเพื่อทราบแล้ว
ทั้งนี้ สานักงานศาลยุติธรรมได้จัดให้มีสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยสามารถติดตามได้
จากเว็บไซต์สานักกฎหมายและวิชาการศาล
ยุติธรรม https://jla.coj.go.th

1. รัฐบาล โดยหน่วยงานด้านความมั่นคงควรเพิ่มมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยใน ยังไม่ได้รับความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
การเดินทางสัญจรและใช้ชีวิตประจาวันให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และ ศอ.บต. ควรให้ความช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่ม
อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านทรัพย์สินและการเยียวยาทางด้านจิตใจ
2. รัฐบาล โดยหน่วยงานด้านความมั่นคงควรทบทวนการประกาศใช้กฎหมายความ
มั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงยกเลิกกฎหมายดังกล่าวใน
พื้นที่ที่หมดความจาเป็น และเปลี่ยนไปใช้กฎหมายปกติคือประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา สาหรับพื้นที่ที่ยังมีความจาเป็นต้องประกาศใช้กฎหมายความ
มั่นคง ควรประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงเพียงฉบับเดียวเพื่อไม่ให้เกิดการบังคับใช้
กฎหมายซ้าซ้อนและเพื่อให้กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนน้อยที่สุด

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ทบทวน สานักงาน
ความจาเป็นในการใช้กฎหมายความมั่นคงใน สภาความมั่นคง
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง แห่งชาติ
และปรับลดการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่
มีความร้ายแรงตามพระราชกาหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
๒๕๔๘ (ปัจจุบันปรับลดพื้นที่มาหมดแล้ว ๘

๒๕
ประเด็นสิทธิ

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.

๓. รัฐบาล โดยกระทรวงกลาโหมควรจัดการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่
บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่เคารพหลักสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลการอบรมว่าเจ้าหน้าที่ได้นาหลักสิทธิมนุษยชนไปใช้
ในการปฏิบัติจริงทั้งในการตรวจค้น จับกุม ควบคุมตัวบุคคล และควรมีการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงกรณีการใช้กาลังเกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่โดยทันที หากปรากฏการ
ร้องเรียนและเมื่อพบว่ามีการกระทาผิดควรมีการดาเนินการลงโทษอย่างจริงจัง
รวมทั้งพึงให้ความสาคัญต่อการเคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและการ
สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับความจาเป็นในการดาเนินมาตรการ
ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
หน่วยงานของรัฐ
อาเภอ ซึ่งรวมอาเภอที่ปรับลดมาแล้วเมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๕๓) ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ปรับลดพื้นที่การประกาศใช้พระราชกาหนดฯ
พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ นอกจากนี้ สานักงานฯ
ได้ขับเคลื่อนงานภายใต้ (ร่าง) นโยบายการ
บริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ซึ่งเป็นไปตามกรอบ
ทิศทางหลักตามพระราชบัญญัติการบริหาร
ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยให้ความสาคัญกับการลดเงื่อนไขความ
หวาดระแวงฟื้นคืนความเชื่อมั่นของ
ประชาชน ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพการ
อานวยการด้านกระบวนการยุติธรรมและการ
ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
อย่างครอบคลุมทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง
กระทรวงกลาโหมมีการอบรมให้ความรู้แก่
กระทรวงกลาโหม
กาลังพลและเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๒๖
ประเด็นสิทธิ

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.
๔. รัฐบาล โดยกระทรวงกลาโหมควรร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขให้มีการตรวจ
ประเมินสภาพจิตใจของผู้ที่ถูกควบคุมตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามทั้งก่อนและหลัง
โดยเปิดโอกาสให้สามารถร้องขอทั้งการตรวจร่างกายและประเมินสภาพจิตใจจาก
แพทย์ที่ไม่ได้สังกัดหน่วยงานความมั่นคง ควบคู่ไปกับการตรวจโดยแพทย์ในสังกัด
หน่วยงานความมั่นคง เพื่อเป็นกลไกในการถ่วงดุลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชน รวมทั้งติดตามและให้ความช่วยเหลือประชาชนในทันทีที่ได้รับผลกระทบ
ทางด้านจิตใจจากเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง

๕. รัฐบาล โดยหน่วยงานด้านความมั่นคงควรกาชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินการตรวจเก็บ DNA ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและคานึงถึงหลักสิทธิ
มนุษยชน ทั้งนี้ ควรหลีกเลี่ยงการตรวจเก็บ DNA ในเด็ก แต่หากมีความจาเป็นควรมี
มาตรการในการดาเนินการอย่างเหมาะสม และคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก
ตามที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และอนุสัญญา CRC เป็น
สาระสาคัญ
โทษประหารชีวิต 1. รัฐบาล โดยกระทรวงยุติธรรมควรเร่งดาเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 26
กรกฎาคม 2559 ระยะที่ 1 คือ ปรับอัตราโทษความผิดบางประเภทจากที่มีโทษ
ประหารชีวิตสถานเดียว เป็นโทษอัตราขั้นสูงสุดประหารชีวิต เพื่อให้ผู้พิพากษา
สามารถใช้ดุลพินิจที่จะลงโทษประหารชีวิตได้โดยไม่จาเป็นต้องวางโทษประหารชีวิต
สถานเดียวเท่านั้น และดาเนินการให้ความรู้ความเข้าใจแก่สังคมไทยเกี่ยวกับโทษ
ประหารชีวิตเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ต่อต้านการยกเลิกโทษ
ประหารชีวิตไปสู่ทัศนคติที่เป็นกลาง รวมถึงมีการสารวจทัศนคติและความรู้สึกของ
ประชาชนเป็นระยะเพื่อประเมินความเปลี่ยนแปลง ต่อการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
โทษประหารชีวิต
สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการตาม
แนวทางดังกล่าวด้วยแล้ว กระทรวงกลาโหม
จึงเห็นชอบในภาพรวมของรายงานดังกล่าว

หน่วยงานของรัฐ
กระทรวงกลาโหม

ไม่ขัดข้องตามข้อเสนอแนะของรายงานฯ

กระทรวง
สาธารณสุข

ยังไม่ได้รับความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่ได้รับความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒๗
ประเด็นสิทธิ

เสรีภาพในการ
แสดงความ
คิดเห็น และ
เสรีภาพของ
สื่อมวลชน

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.
2. รัฐบาลควรมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนบทลงโทษสาหรับการ
กระทาความผิดอาญาในกฎหมายฉบับต่าง ๆ เพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิตสาหรับ
ความผิดที่ไม่เข้าข่ายเป็น “คดีอุกฉกรรจ์ที่สุด” เพื่อนาไปสู่การปรับแก้ไขกฎหมายให้
สอดคล้องกับพันธกรณีของไทยตามข้อ 6 (2) ของกติกา ICCPR
1. รั ฐ บาลควรก าหนดนโยบายให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ พึ ง ใช้ ค วามระมั ด ระวั ง ในการ
ดาเนินคดีบุคคลที่วิพากษ์วิจารณ์การบริห ารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ งที่
เกี่ย วข้องกับ การจั ด การสถานการณ์ การแพร่ร ะบาดของโรคโควิ ด 19 เนื่องจาก
ประเด็นด้านสุขภาพเป็นประเด็นสาธารณะที่ประชาชนย่อมสามารถแสดงความคิดเห็น
และวิพากษ์วิจารณ์ รวมถึงสะท้อนความกังวลต่อสถานการณ์ด้านสุขภาพของตนโดย
เจตนาบริสุทธิ์ได้
2. รัฐบาลควรกาชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระมัดระวังไม่ให้กลไกการจัดการข่าว
ปลอม (Fake News) ถูกใช้ไปด้วยวัตถุประสงค์หรือแรงจูงใจทางการเมือง และเพื่อ
จากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และควรนาเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อให้
ประชาชนมีอิสระในการเลือกเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยวิจารณญาณของตนเอง

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
ยังไม่ได้รับความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานของรัฐ

ยังไม่ได้รับความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มี กระทรวงดิจิทัล
การดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์ เพื่อเศรษฐกิจและ
ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม
สังคม
(Anti-Fake News Center: AFNC) เพื่อให้มี
กลไกในการจัดการข่าวปลอม (Fake News)
ที่มีวัตถุประสงค์หรือแรงจูงใจทางการเมือง
และไม่เป็นการจากัดเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นอย่างสุจริต และเสรีภาพสื่อของ
สื่อมวลชนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา
ระบบการเชื่อมโยงบริการดิจิทัลสาหรับคน
พิการ และการสร้างผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาส
เป็นกาลังคนดิจิทัลสู้ภัยไซเบอร์ ซึ่งสอดคล้อง

๒๘
ประเด็นสิทธิ

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
หน่วยงานของรัฐ
กับหลักสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคลประเภท
ต่าง ๆ
๓. สานักงานตารวจแห่งชาติควรจัดทาแนวทางในการทาหน้าที่สื่อมวลชนในพื้นที่การ ยังไม่ได้รับความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
ชุมนุมสาธารณะ โดยการจัดทาแนวทางดังกล่าวควรผ่านการปรึกษาหารือและความ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เห็นชอบจากองค์กรสื่อมวลชนและสื่อมวลชนอิสระ รวมทั้งการมีมาตรการดูแลความ
ปลอดภัยของสื่อมวลชนในสถานการณ์ชุมนุมที่กระทบต่อการใช้เสรีภาพของ
สื่อมวลชนเท่าที่จาเป็น
๔. สานักงาน กสทช. ควรให้ความสาคัญต่อการจัดทา “ร่างแนวทางในการนาเสนอ
1) การดาเนินการเรื่องร้องเรียนด้านเนื้อหา สานักงาน กสทช.
เนื้อหารายการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน” และ “ร่างแนวทางในการนาเสนอเนื้อหา
รายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
รายการเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ” ตลอดจนร่างแนวทางใน
โทรทัศน์ กรณีการออกอากาศรายการ
การนาเสนอเนื้อหารายการเกี่ยวกับความรุนแรง เพื่อเป็นแนวปฏิบัติทั่วไปสาหรับ
“Voice GO” ที่มีเนือ้ หาสาระกระทบต่อ
สื่อมวลชนในการนาเสนอเนื้อหารายการที่เหมาะสมต่อไป
ความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การ
ออกอากาศละคร เรื่อง “เมียจาเป็น” ที่มีการ
ใช้ความรุนแรงต่อสตรี การล่วงละเมิดทาง
เพศและข่มขืน และการนาเสนอข่าวอดีต
ทหารใช้อาวุธปืนยิงพนักงานร้านสะดวกซื้อ
นั้น เป็นการดาเนินการตามอานาจหน้าที่และ
เป็นไปตามกฎหมาย โดยอาศัยอานาจตาม
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2551 ประกาศอื่นใด
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมทั้งกฎหมาย

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.

๒๙
ประเด็นสิทธิ

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
หน่วยงานของรัฐ
อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการดาเนินการตาม
ขัน้ ตอนและกระบวนการตามกฎหมายที่มี
หลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมและมี
มาตรฐานในการปฏิบัติราชการทางปกครอง
ไม่ต่ากว่าหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ เพื่อกากับดูแลการ
ประกอบกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน คานึงถึงการปกป้อง
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจากเนื้อหารายการที่
ไม่เหมาะสมต่อพัฒนาการ และลดทอน
เนื้อหารายการที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลอื่น รวมทั้งส่งเสริมเสรีภาพสื่อและ
ผู้ประกอบกิจการในการสร้างสรรค์เนื้อหา
รายการที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
2) สานักงาน กสทช. ให้ความสาคัญกับร่าง
แนวทางดังกล่าว โดยร่วมงานกับหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน (กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์) กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ (กระทรวงยุติธรรม) กรมสุขภาพจิต
(กระทรวงสาธารณสุข) UNDP Thailand
และมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิ

๓๐
ประเด็นสิทธิ

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
มนุษยชน ในการจัดทาร่างแนวทางดังกล่าว
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีให้ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
เพื่อประกาศใช้ต่อไป
3) นอกจากร่างแนวทางในการนาเสนอ
เนื้อหารายการตามข้อ 2 แล้ว ยังได้มีการ
จัดทาแนวปฏิบัติมาตรฐานการสื่อข่าวใน
สถานการณ์ความขัดแย้งเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการคิด
วิเคราะห์และทักษะในการเสนอข่าวที่ไหวรู้
ต่อสถานการณ์ความขัดแย้ง และแนว
ปฏิบัติการนาเสนอของสื่อมวลชนเกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางเพศ เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการนาเสนอเนื้อหา
รายการเกี่ยวกับประเด็นความหลากหลาย
ทางเพศอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
ภายใต้บริบทของวัฒนธรรมไทยและกรอบ
มาตรฐานจริยธรรมของสื่อมวลชน เพื่อเป็น
การส่งเสริมเสรีภาพสื่อในการทาหน้าที่
อย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ อันจะส่งผลในการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนในฐานะผู้บริโภคสื่อ

หน่วยงานของรัฐ

๓๑
ประเด็นสิทธิ

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
หน่วยงานของรัฐ
และในฐานะผู้ที่ถูกเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ
กระจายเสียงและโทรทัศน์อีกด้วย
สรุป บทการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มีหน่วยงานตอบกลับ 8 หน่วยงาน ยังไม่ได้รับการตอบกลับ 10 หน่วยงาน
การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
สิทธิแรงงาน
1. รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานควรสารวจความต้องการของสถานประกอบการและ ไม่ขัดข้องต่อรายงานในภาพรวม
กระทรวงแรงงาน
จัดฝึกทักษะแรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ว่างงานทราบและเข้าถึงช่องทางการหางานอย่างทั่วถึง
และครอบคลุมในทุกพื้นที่
๒. รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานควรมีแผนงานรองรับการดูแลคุ้มครองด้านสิทธิแรงงาน กระทรวงแรงงานได้ยกร่างพระราชบัญญัติ
กระทรวงแรงงาน
และการคุ้มครองทางสังคม เพื่อให้แรงงานนอกระบบมีหลักประกันทางสังคม โดยเร่งรัด ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครอง
การจัดทาร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ....
แรงงานนอกระบบ พ.ศ. .... และ
เพื่อให้มีผลใช้บังคับในการคุ้มครองแรงงาน นอกจากนี้
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการแล้ว
ควรประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ในระยะยาวเพื่อให้แรงงานนอก
เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยขณะนี้อยู่
ระบบสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 รวมทั้งดูแลแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนตาม ระหว่างการพิจารณาของสานักงาน
มาตรา 40 ในระบบอยู่แล้วให้คงสถานะจ่ายเงินสบทบอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการกฤษฎีกา
๓. รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานควรเร่งพิจารณาศึกษาและกาหนดแนวทางให้
กระทรวงแรงงานได้มีการส่งเสริมให้สถาน
กระทรวงแรงงาน
ผู้ประกอบการและคนที่ทางานแพลตฟอร์มได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และ
ประกอบกิจการจัดทาแนวปฏิบัติการใช้
ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ที่จาเป็น เช่น ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น
แรงงานที่ดี (Good Labour Practices:
GLP) ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงาน
ซึ่งปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการนาแนว
ปฏิบัติการฯ ดังกล่าวไปใช้ในการบริหาร
กิจการ/ธุรกิจ จานวน ๒๓,๘๘๔ แห่ง อันจะ
นาไปสู่การคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายจาก
สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.

๓๒
ประเด็นสิทธิ

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.
๔. รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ควรสารวจและแก้ไขปัญหาให้แรงงานข้ามชาติที่อาจ
เข้าไม่ถึงการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน การเข้าสู่ระบบประกันสังคมหรือการประกัน
สุขภาพตามที่กาหนดในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4

๕. รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานควรตรวจสอบและแก้ไขปัญหาแรงงานประมงอย่าง
จริงจัง โดยร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้กฎหมายได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจัง ใน
ส่วนของแรงงานเด็กและแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมงไทย หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรสร้างความตระหนักรู้และสร้างกลไกการร้องเรียนปัญหาให้สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย ด้วยภาษาที่เข้าใจและเหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม ต้องเปิดให้องค์กรเอกชน
และองค์กรภาค
สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
หน่วยงานของรัฐ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านแรงงานให้
เกิดผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
ไม่ขัดข้องต่อรายงานโดยภาพรวม เนื่องจาก กระทรวงแรงงาน
รายงานฯ ดังกล่าวเป็นการดาเนินการเพื่อให้
เป็นไปตามหน้าที่และอานาจที่บัญญัติใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมีสาระสาคัญ
เกี่ยวกับเหตุการณ์และสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนด้านต่าง ๆ ในปี ๒๕๖๔ รวมทั้ง
สะท้อนประเด็นปัญหาด้านแรงงานและ
ข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงการดาเนินงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและ
แรงงานข้ามชาติอย่างเป็นระบบ ซึ่งกระทรวง
แรงงานได้นาข้อเสนอมาปรับปรุงการ
ดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในส่วนที่
เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ
ยังไม่ได้รับความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓๓
ประเด็นสิทธิ

สิทธิในสุขภาพ

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.
ประชาสังคมมีส่วนร่วมในการตรวจสอบปัญหาการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ
และนาเสนอปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
๖. รัฐบาลควรเตรียมความพร้อมการกลับเข้ามาทางานของแรงงานต่างชาติในประเทศ
ไทย ภายหลังเปิดประเทศให้มีการดาเนินการอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมาย
เช่น การสารวจความต้องการแรงงานข้ามชาติของผู้ประกอบการและจัดทาฐานข้อมูล
กลางสาหรับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติทั้งระบบ การทบทวนขั้นตอนการ
นาเข้าแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติตาม MOU โดยพิจารณาปรับลดขั้นตอนให้มีความ
สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น และพิจารณาปรับลดค่าใช้จ่าย การเจรจาหารือกับประเทศต้น
ทางเพื่อปรับลดขั้นตอนการดาเนินการในประเทศต้นทางให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม แก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างงาน
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อเพิ่มโอกาสให้
แรงงานข้ามชาติสัญชาติเวียดนามสามารถทางานได้ในประเภทกิจการเช่นเดียวกับ
แรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา การนาปัญหาการลักลอบนาเข้า
แรงงานผิดกฎหมายไปหารือและเจรจาหาข้อตกลงร่วมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน
เพื่อแก้ไขป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและคุ้มครองสิทธิของแรงงานย้าย
ถิ่นอย่างสม่าเสมอ เป็นต้น
1. รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงแรงงานควรมีนโยบายและส่งเสริมให้
แรงงานข้ามชาติและเด็กติดแรงงานข้ามชาติซื้อประกันสุขภาพได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง กลุ่ ม ที่ เ ข้ า เมื อ งผิ ด กฎหมายแต่ ไ ด้ รั บ การผ่ อ นผั น ให้ อ ยู่ ใ นประเทศไทยได้
ชั่วคราวตามนโยบายรัฐบาล ควรมีการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันให้กับเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับแรงงานดังกล่าวว่าข้อมูลการซื้อประกันสุขภาพจะ
ไม่ถูกนาไปสู่การจับกุม

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ

หน่วยงานของรัฐ

ยังไม่ได้รับความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่ขัดข้องรายงานตามพระราชบัญญัติ
กระทรวงแรงงาน
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔
เนื่องจากรายงานฯ ดังกล่าวเป็นการ
ดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่และ
อานาจที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมี
สาระสาคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์และ

๓๔
ประเด็นสิทธิ

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.

๒. รัฐบาลควรมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทยร่วมกันสารวจจานวนคนไร้บ้าน โดย
พิจารณาจัดทาทะเบียนสาหรับกลุ่มคนไร้บ้านที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้และออก
เลขประจาตัว 13 หลักสาหรับผู้มีปัญหาสถานะและไปใช้สิทธิตามมติ ครม. ที่อนุมัติ
เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ที่มีปัญหาสถานะก่อนหน้านี้ และจัดทาบัตรประจาตัว
ให้กับคนกลุ่มนี้ เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้
๓. รัฐบาลโดยกระทรวงยุติธรรมควรพิจารณาเพิ่มจานวนบุคลากรทางการแพทย์ของ
กรมราชทัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับการทาหน้าที่ในการดูแลรักษาสุขภาพของผู้ต้องขัง
อย่างเพียงพอ
๔. รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขควรแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทาง
การแพทย์ที่ดูแลด้านสุขภาพจิต เพิ่มช่องทางการเข้าถึงการให้คาปรึกษา/การรักษาที่
ต้องเพียงพอต่อความต้องการที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจ
สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
หน่วยงานของรัฐ
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้านต่าง ๆ ในปี
๒๕๖๔ รวมทั้งสะท้อนประเด็นปัญหาด้าน
แรงงานและข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุง
การดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนและแรงงานข้ามชาติอย่างเป็น
ระบบ ซึ่งกระทรวงแรงงานได้นาข้อเสนอมา
ปรับปรุงการดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ
ยังไม่ได้รับความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่ขัดข้องตามข้อเสนอแนะของรายงานฯ
กระทรวง
สาธารณสุข

ยังไม่ได้รับความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยังไม่ได้รับความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓๕
ประเด็นสิทธิ
สิทธิด้าน
การศึกษา

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.
ให้กับสังคมเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตเพื่อลดการตีตราหรือทัศนคติต่อผู้ที่มีปัญหาด้าน
สุขภาพจิต
๑. รัฐบาลควรมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องในการ
ติดตามตรวจสอบเด็กที่อาจหลุดหรือหลุดจากระบบการศึกษาไปแล้ว โดยอาศัยกลไก
การทางานของกองทุนเพื่อความเสมอทางการศึกษาเป็นแนวทางหลัก เพื่อสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคประชาสังคมในพื้นที่ที่
มีบทบาทสาคัญในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 ให้ความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การสนับสนุนด้านการเงิน
อาหาร อุปกรณ์ป้องกันโรค รวมถึงสื่ออุปกรณ์ประกอบการเรียนที่บ้านในระหว่างที่ยัง
ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สถานศึกษาได้ เป็นต้น
๒. รัฐบาลควรมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทาและประกาศใช้แผนพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปขับเคลื่อนภารกิจด้าน
การพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัยมาก
ที่สุด
๓. รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ควรติดตาม
ความก้าวหน้าในการจัดสรรวัคซีนให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและเด็กนักเรียนให้
ทั่วถึง เพื่อประกันว่าการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาจะกลับมาดาเนินการได้
อย่างเป็นปกติโดยเร็ว มีมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาควบคู่กับการควบคุมและป้องกันโรค ตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน
โรคที่เพียงพอแก่นักเรียนและนักศึกษา

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
เห็นชอบด้วยกับหลักการของรายงานตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๖๐ ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเสนอ

กระทรวงศึกษาธิการ

ยังไม่ได้รับความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เห็นชอบด้วยกับหลักการของรายงานตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๖๐ ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเสนอ
ยังไม่ได้รับความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

หน่วยงานของรัฐ

กระทรวงศึกษาธิการ

๓๖
ประเด็นสิทธิ
สิทธิชุมชนในการ
จัดการทีด่ ิน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.
๑. รัฐบาลควรมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษา
ปัญหาอุปสรรคการใช้สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
รับรองให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง รวมถึงในขั้นตอนการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรือในการ
ออกกฎหมายลาดับรอง เช่น กฎหมายลาดับรองตาม พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.
2562 และ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ที่ควรคานึงถึงสิทธิของชุมชน
ในการจัดการหรือมีส่วนร่วมกับรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
อย่างยั่งยืนให้มากที่สุด และไม่ควรกาหนดเงื่อนไขของบุคคลและชุมชนให้เป็น
อุปสรรคในการใช้สิทธิมากเกินไปกว่าที่กฎหมายกาหนดไว้ นอกจากนี้ ในระดับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการควรเพิ่มการอบรมให้ความรู้ เพื่อสร้างความตระหนัก และการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกับการรับรองสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงในการใช้การตีความและบังคับใช้กฎหมายด้วย

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
๑) ในการออกกฎหมายลาดับรอง ตาม
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
ในมาตรา ๖๔ วรรคสอง แลพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ใน
มาตรา ๑๒๑ วรรคสอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ช่วยเหลือบุคคลที่ไม่มีที่ดินทากินและได้อยู่
อาศัยทากินในอุทยานแห่งชาติ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า โดยมี
แผนที่แนบท้ายแสดงแนวเขตโครงการ
อนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ภายในอุทยานแห่งชาติ เขตรักษพันธุ์สัตว์ป่า
หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และมีระยะเวลาการ
บังคับใช้คราวละไม่เกินยี่สิบปี และอย่างน้อย
ต้องมีสาระสาคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
พิจารณาและคุณสมบัติของบุคคลที่อยู่อาศัย
หรือทากินในชุมชนภายใต้โครงการที่จะ
ดาเนินการ หน้าที่ของบุคคลที่อยู่อาศัยหรือ
ทากินในชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ภายในเขต
พื้นที่ดาเนินโครงการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการอยู่อาศัยหรือทากิน และการ
สิ้นสุดการอยู่อาศัยหรือทากิน และมาตรการ
ในการกากับดูแล การติดตาม และการ

หน่วยงานของรัฐ
กระทรวง
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๓๗
ประเด็นสิทธิ

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
หน่วยงานของรัฐ
ประเมินผลการดาเนินโครงการ โดยการออก
กฎหมายลาดับรองดังกล่าวต้องดาเนินการ
ด้วยความละเอียดรอบคอบ
๒) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพืชพันธุ์
ได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ต่อการกาหนดเงื่อนไขของบุคคลและชุมชน
ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์และดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพืชพันธุ์ รวมทั้งมีการจัดประชุม
รับฟังความคิดเห็นต่อกฎหมายลาดับรอง
ประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติสงวนและ
คุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ อีกทั้งได้แจ้งให้
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑-๑๖ และสานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา นาร่าง
กฎหมายลาดับรองประกอบพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๔
และมาตรา ๖๕ และร่างกฎหมายลาดับรอง
ประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๒๑
ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการสานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ เขต

๓๘
ประเด็นสิทธิ

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
และนาส่งร่างกฎหมายลาดับรองดังกล่าวถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
แล้วแต่กรณี เพื่อขอความร่วมมือปิดประกาศ
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพืชพันธุ์ เพื่อประโยชน์
ในการจัดทาร่างกฎหมายลาดับรองประกอบ
พระราชบัญญัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป
๓) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพืชพันธุ์
ได้จัดทาแนวทางการแก้ไขปัญหาของราษฎร
ในเขตป่าอนุรักษ์ เพื่อใช้บริหารจัดการพื้นที่
ชุมชนที่อยู่อาศัยในเขตป่าอนุรักษ์ ตาม
หลักการคนอยู่กับป่า และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
โดยการมีส่วนร่วมของราษฎรผู้อาศัยในพื้นที่
และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เห็นชอบในหลักการ
ตามมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
(คทช.) เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
สาหรับการดาเนินงานที่ผ่านมา ได้มีการ

หน่วยงานของรัฐ

๓๙
ประเด็นสิทธิ

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.
๒. รัฐบาลควรเร่งรัดให้มีการอนุญาตการเข้าทาประโยชน์และอยู่อาศัย รวมถึงจัดสรร
ประชาชนเข้าไปยังพื้นที่เป้าหมายโดยเร็วให้ครบตามพื้นที่เป้าหมายดาเนินการที่
กาหนดไว้ ตามโครงการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนของ คทช. และควรพิจารณาปรับปรุง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการถือครองที่ดินให้มีความมั่นคงในการถือครองที่ดิน และ
เพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินและลดความความเหลื่อมล้าในการถือครอง
ที่ดินอย่างแท้จริง รัฐบาลควรพิจารณานามาตรการการจากัดการถือครองที่ดิน
ปรับปรุงมาตรการด้านภาษีเกี่ยวกับที่ดินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนา
มาตรการอื่น ๆ เพื่อลดแรงจูงใจในการถือครองที่ดินจานวนมาก เพื่อการเก็งกาไรโดย
ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
ดาเนินงานตามขั้นตอนเพื่อเตรียมความพร้อม
ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายต่อไป
๑) ในช่วงเริ่มต้นของการขับเคลื่อนนโยบาย
การจัดที่ดินทากินให้ชุมชน ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
รัฐบาลโดย คทช. ได้มุ่งเน้นการเร่งจัดหาที่ดิน
ของรัฐเพื่อนามาใช้กาหนดเป็นพื้นที่เป้าหมาย
การจัดที่ดินทากินให้ชุมชน ทาให้ที่ผ่านมามี
ผลการกาหนดพื้นที่เป้าหมายอยู่ในสัดส่วนที่
สูงกว่าการอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์หรืออยู่
อาศัยในที่ดิน รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพอยู่มาก อย่างไรก็ตามสาหรับการ
ขับเคลื่อนนโยบายการจัดที่ดินทากินให้ชุมชน
ในระยะต่อไป คทช. จะมุ่งให้ความสาคัญกับ
การเร่งรัดและผลักดันการดาเนินงานของ
คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด และ
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.
จังหวัด) เพื่อให้การอนุญาตเข้าทาประโยชน์
ในที่ดินและการจัดคนเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน
เป็นไปด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นต่อไป
๒) คทช. ได้กาหนดกรอบแนวทางการพัฒนา
ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ไว้ในประเด็นนโยบาย
ด้านที่ ๓: การกระจายการถือครองที่ดินอย่าง

หน่วยงานของรัฐ
สานักงาน
คณะกรรมการ
นโยบายที่ดิน
แห่งชาติ

๔๐
ประเด็นสิทธิ

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
เป็นธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน แนวทางการพัฒนาย่อยที่ ๒.๑
การจัดที่ดินทากินให้ชุมชนในลักษณะแปลง
รวมโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ของ (ร่าง) นโยบาย
และแผนการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๖๒๕๗๐) ในประเด็นที่ ๒.๑.๓ การกาหนด
หลักเกณฑ์การจัดที่ดินทากินให้สอดคล้องกับ
กฎหมายและระเบียบของที่ดินแต่ละประเภท
และปรับปรุงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
รวมถึงตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการ
จัดที่ดิน และติดตามตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้ตรงตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ เพื่อเรียกคืนที่ดินกรณีที่
คุณสมบัติไม่ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย หรือนา
ที่ดินไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ และ
ประเด็นที่ ๒.๑.๔ การส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพให้กับผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทากิน โดย
การจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น
สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุน และส่งเสริมให้
มีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งในรูปแบบ
สหกรณ์หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะถูกขับเคลื่อนสู่
การปฏิบัติในช่วง ๕ ปีแรก โดยใน

หน่วยงานของรัฐ

๔๑
ประเด็นสิทธิ

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
หน่วยงานของรัฐ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างยกร่าง
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดิน
และทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๖๒๕๗๐) ดังกล่าว
๓) คทช. ได้กาหนดกรอบทิศทางนโยบาย
เพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินและ
ลดความเหลื่อมล้าในการถือครองที่ดิน
ประเด็นนโยบายด้านที่ ๓: การกระจายการ
ถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการ
พัฒนาหลักที่ ๑ การยกระดับเครื่องมือและ
กลไกกากับควบคุมการกระจายการถือครอง
ที่ดินอย่างเป็นธรรมของ (ร่าง) นโยบายและ
แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๘๐) แผนงาน
ยกระดับเครื่องมือและกลไกการกระจายการ
ถือครองที่ดินที่มีวัตถุประสงค์ให้สัดส่วนการ
ถือครองที่ดินของประเทศมีการกระจายตัว
มากขึ้นในระยะ ๑๕ ปี ด้วยการขับเคลื่อน
ผ่านเครื่องมือเชิงนโยบายต่าง ๆ ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรการทาง
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และมาตรการเชิง
เศรษฐศาสตร์ และมาตรการทางเลือกอื่น ๆ

๔๒
ประเด็นสิทธิ

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
หน่วยงานของรัฐ
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการกระจายการถือครอง
ที่ดินอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สคทช. อยู่
ระหว่างการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาที่ดินที่ถูกทิ้ง
ร้างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ของประเทศ
ภายใต้โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการ
บริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของ
ประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อศึกษา
ข้อมูล สภาพปัญหา และสถานการณ์เกี่ยวกับ
ที่ดินที่ถูกทิ้งร้างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ของ
ประเทศ เพื่อนาไปสู่การออกแบบกลไก
มาตรการ หรือแนวทางจูงใจให้เกิดการนา
ที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม
เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และความ
มั่นคงของประเทศ ตามหลักการพัฒนาที่
ยั่งยืน ซึ่งสามารถมีส่วนสนับสนุนหรือส่งเสริม
ให้ผู้ถือครองที่ดินนาที่ดินมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด หรือส่งผลให้เกิดการกระจาย
การถือครองที่ดินโดยอ้อมได้ในอีกทางหนึ่ง
ด้วย
๓. รัฐบาลควรกาชับให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของโครงการพัฒนาต่าง ๆ ต้องสร้าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว กระทรวงเกษตร
หลักประกันว่า ในการดาเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลหรือโครงการที่รัฐบาลเป็นผู้ เห็นควรให้ความเห็นชอบรายงานผลการ
และสหกรณ์
อนุญาตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลและชุมชนในพื้นที่ ต้องให้บุคคลและชุมชนผู้ได้รับ ประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.

๔๓
ประเด็นสิทธิ

ธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชน

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.
ผลกระทบเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ตั้งแต่ก่อนเริ่มดาเนินการ
ทั้งในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญ รวมทั้งผลกระทบและประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นใน
ภาษาที่เข้าใจได้ และต้องนาความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบมาพิจารณาเป็นลาดับ
แรก และหากมีความเสียหายเกิดขึ้นต้องมีมาตรการการเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างเป็นธรรมภายในระยะเวลาอันสมควร

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
หน่วยงานของรัฐ
ประเทศไทย ปี ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะ
ดังกล่าว มีความสอดคล้องกับการดาเนินงาน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)
ในกลยุทธ์ที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและสถาบันเกษตร และกลยุทธ์ที่ ๔
บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน รวมถึง
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในประเด็นที่ ๑
เสริมสร้างความมั่นคงทางการเกษตร และ
ประเด็นที่ ๓ สร้างความเสมอภาคและ
กระจายความเท่าเทียมทางสังคมเกษตร
๑. รัฐบาลควรผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
กระทรวงยุตธิ รรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและ
กระทรวงยุติธรรม
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) ทั้ง 4
เสรีภาพมีกลไกการขับเคลื่อนผ่าน
ด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเด็นที่มีความเร่งด่วน คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่มี ระดับชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งมี
หน้าที่รับผิดชอบ ให้นาแผนปฏิบัติการฯ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของหน่วยงาน
ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานทบทวนและแก้ไขประเด็นที่เป็นปัญหาอุปสรรคใน ภาคธุรกิจ และผู้ทรงคุณวุฒิรว่ มเป็น
การดาเนินงาน รวมถึงควรเปิดเผยการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ของหน่วยงาน อนุกรรมการฯ รวมทั้งกรมคุ้มครองสิทธิและ
ต่าง ๆ ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
เสรีภาพ ยังได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน และแผนปฏิบัติการฯ รวมถึง

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

๔๔
ประเด็นสิทธิ

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
หน่วยงานของรัฐ
การดาเนินงานเพื่อส่งเสริมการดาเนินธุรกิจที่มี
ความรับผิดชอบให้กับภาคส่วนต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอี
ไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อ
บูรณาการความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ และสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการชี้แนะของ
สหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
และแบบแผนปฏิบัติการฯ
๒. รัฐบาลควรขยายการกากับดูแลองค์กรภาคธุรกิจให้เคารพสิทธิมนุษยชนที่มากไป ไม่ขัดข้องต่อรายงานในภาพรวม เนื่องจาก
กระทรวงพาณิชย์
กว่าธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยรวมถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายงานฯ ดังกล่าว ได้ให้ความสาคัญกับ
อาทิ การสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจนอกเหนือจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
หลักทรัพย์นาการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนและสิทธิมนุษยชนมาปรับใช้ใน
และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่
ลักษณะเดียวกันกับแบบ 56-1 ของสานักงาน ก.ล.ต. ตามความเหมาะสม การจัดให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนและ
มีกลไกกากับดูแลการประกอบธุรกิจของผู้ลงทุนสัญชาติไทยในต่างประเทศ และการ ตัดสินใจเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริม คุ้มครอง
กาหนดให้การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านเป็นส่วนหนึ่งของการกากับดูแล และแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่
องค์กรธุรกิจและเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการที่รัฐจะให้ความสนับสนุนองค์กรธุรกิจนั้น เช่น
ประชาชน โดยกระทรวงพาณิชย์มีการ
การให้ความสนับสนุนกิจการของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือคณะกรรมส่งเสริม ดาเนินการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในมิติที่
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งนี้ รวมไปถึงองค์กรธุรกิจที่รัฐจะเข้าเป็นคู่สัญญา เกี่ยวข้องกับการค้าและธุรกิจ อาทิ การ
หรือในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐด้วย
คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค โดยการดูแลราคา
สินค้าและบริการให้มีความเหมาะสมเป็น
ธรรม การกากับดูแลข้อร้องเรียนเพื่อสร้าง
ความเป็นธรรมทางการค้า และการเสริมสร้าง

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.

๔๕
ประเด็นสิทธิ

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
ความรู้เรื่องธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ
แก่ผู้ประกอบการ
สกพอ. ได้พิจารณามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)
คือ การประเมินสถานการณ์โครงการท่าเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 กรณีการ
ขุดลอกและถมทะเล ซึ่งได้ระบุผลการ
ดาเนินงานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ในการกาหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว ไว้อย่างชัดเจนแล้ว
สรุป การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีหน่วยงานตอบกลับ 9 หน่วยงาน ยังไม่ได้รับการตอบกลับ ๕ หน่วยงาน
การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล
สิทธิเด็ก
๑. รั ฐ บาลโดยหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ควรเร่ ง รั ด ในการจั ด ท า ประกาศ และน า ยังไม่ได้รับความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
แผนพัฒ นาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570 เพื่อให้ ห น่ว ยงานนาไปใช้ปฏิบัติให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ยุ ทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ รวมทั้งควรขยายมาตรการเชิง
รุกเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของเด็กปฐมวัยให้ เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะเด็ กใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ควรได้วัคซีนภูมิคุ้มกันและการได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน
ตลอดจนควรพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิดแบบถ้วนหน้า เพื่อให้เด็กในช่วง 0-6 ปีทั่วประเทศได้รับการพัฒนาการอย่าง
เต็มที่
๒. รัฐบาลควรยกระดับการแก้ไขปัญหาการกระทารุนแรงหรือล่วงละเมิดทางเพศต่อ ยังไม่ได้รับความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
เด็กให้เป็นวาระเร่งด่วน โดยอาจพิจารณาพัฒนายุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อป้องกันและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับมือแก้ไขความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กในทุกรูปแบบโดยคานึงถึง
สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.

หน่วยงานของรัฐ
สานักงาน
คณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาค
ตะวันออก

๔๖
ประเด็นสิทธิ

สิทธิผู้สูงอายุ

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.
มิติหญิงและชายด้วย ตลอดจนเสริมสร้างกลไกที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการ
แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเยียวยาจากการที่เด็กถูกกระทารุนแรงหรือล่วงละเมิดทาง
เพศ ทั้งจากภายในและภายนอกครอบครัวให้ทันท่วงที และการบูรณาการข้อมูลจาก
หน่วยงานทั้งของรัฐและภาคประชาสังคม โดยอาจพิจารณามอบหมายหน่วยงานหลัก
ให้ทาหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลให้เป็นข้อมูลที่สามารถนามาใช้งานทั้งในด้านการ
วางแผนงานและการนาไปใช้ปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๓. รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการควรพิจารณาแนวทางและมาตรการเพื่อแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กโดยบุคลากรทางการศึกษาอย่างเร่งด่วน อีกทั้ง
ควรบูรณาการการทางานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยา
เด็กดังกล่าวและดาเนินมาตรการให้สถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดภัยสาหรับเด็กและ
ดาเนินการให้เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศสามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม
๔. รัฐสภาควรเร่งรัดการปรับแก้ไขกฎหมายที่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา เช่น ร่าง
พ.ร.บ. กีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ที่เพิ่มเกณฑ์อายุของเด็กให้ได้รับยกเว้นโทษจากการกระทา
ความผิดอาญาและปรับเพิ่มเกณฑ์อายุของเด็กที่ใช้มาตรการอื่นแทนการรับโทษทาง
อาญา เป็นต้น เพื่อให้มีผลใช้บังคับอันเป็นการปกป้องและคุ้มครองสิทธิเด็ก
๕. รัฐบาลควรติดตามผลเป็นระยะตามที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานไปศึกษาความ
เป็นไปได้เพื่อนาไปสู่การดาเนินการถอนข้อสงวนว่าด้วยอนุสัญญา CRC ข้อ 22 ต่อไป
๑. รัฐบาลควรติดตามความคืบหน้าของหน่วยงานในการคืนเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุที่
ถูกเรียกเงินคืนเนื่องจากได้รับเงินสวัสดิการอื่นเพื่อให้ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวได้รับเงิน
เบี้ยยังชีพคืนโดยเร็ว และควรมอบหมายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์และกระทรวงการคลังปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้มี
ความชัดเจน เพื่อมิให้เกิดกรณีการเรียกคืนเงินดังกล่าวจากผู้สูงอายุอีก

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ

เห็นชอบด้วยกับหลักการของรายงานตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๖๐ ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเสนอ

หน่วยงานของรัฐ

กระทรวงศึกษาธิการ

ยังไม่ได้รับความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่ได้รับความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่ขัดข้องต่อรายงานในภาพรวม

กระทรวงการคลัง

๔๗
ประเด็นสิทธิ

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.
๒. รัฐบาลควรมอบหมายให้กระทรวงการคลังกาหนดมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อ
ส่งเสริมการออมของประชาชนก่อนที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการดารงชีวิตในระยะยาว
๓. รัฐบาลควรมอบหมายให้กระทรวงแรงงานส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่ยังต้องการทางาน
ได้ทางานที่เหมาะสมกับวัยรวมถึงการพัฒนาทักษะที่จาเป็นในการทางานและการ
ประกอบอาชีพอิสระ
๔. รัฐบาลควรมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงเทคโนโลยีและมีความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
โดยเฉพาะผู้สูงอายุในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงโอกาสในการได้รับ
บริการสาธารณะจากรัฐได้อย่างเท่าเทียม

๕. รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กาหนดนโยบายหรือมาตรการในการปกป้องและคุ้มครองมิให้มี
การกระทาความรุนแรงและละเมิดสิทธิของผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็น
สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
ไม่ขัดข้องต่อรายงานในภาพรวม

หน่วยงานของรัฐ
กระทรวงการคลัง

ยังไม่ได้รับความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มี กระทรวงดิจิทัล
การดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์ เพื่อเศรษฐกิจและ
ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม
สังคม
(Anti-Fake News Center: AFNC) เพื่อให้มี
กลไกในการจัดการข่าวปลอม (Fake News)
ที่มีวัตถุประสงค์หรือแรงจูงใจทางการเมือง
และไม่เป็นการจากัดเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นอย่างสุจริต และเสรีภาพสื่อของ
สื่อมวลชนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา
ระบบการเชื่อมโยงบริการดิจิทัลสาหรับคน
พิการ และการสร้างผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาส
เป็นกาลังคนดิจิทัลสู้ภัยไซเบอร์ ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคลประเภท
ต่าง ๆ
ยังไม่ได้รับความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔๘
ประเด็นสิทธิ

สิทธิคนพิการ

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.
การละเมิดทางร่างกาย จิตใจ หรือทรัพย์สิน และควรเร่งให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่
ถูกกระทาความรุนแรงและถูกละเมิดสิทธิในระดับพื้นที่อย่างทันท่วงที ตลอดจนการ
หาสาเหตุของการกระทาความรุนแรงในครอบครัวต่อผู้สูงอายุเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเหมาะสมต่อไป
๑. รัฐบาลควรมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ
ของคนพิการที่ได้เริ่มดาเนินการมาแล้วและพัฒนาให้ครอบคลุมคนพิการทุกกลุ่มให้
ต่อเนื่อง เช่น การทบทวนเบี้ยความพิการให้มีความเหมาะสมต่อการดารงชีพ การ
ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการโดยเฉพาะในหน่วยงานของรัฐเพื่อเป็นแบบอย่างและ
เป็นไปตามกฎหมายที่กาหนด การกระจายการให้บริการต่าง ๆ ลงไปในระดับชุมชน
ผ่านศูนย์บริการคนพิการ การช่วยเหลือและสนับสนุนให้คนพิการอยู่ได้โดยอิสระใน
ชุมชน และการพัฒนาคุณภาพของบริการ ตลอดจนการปรับปรุงระบบขนส่ง
สาธารณะและจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกที่คนพิการเข้าถึงได้ นอกจากนี้
ควรมีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการต่าง ๆ และกิจกรรมของศูนย์บริการคนพิการเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา
สนับสนุน และให้บริการแก่คนพิการได้ตรงกับความต้องการและเกิดประสิทธิภาพใน
กระบวนการทางาน
๒. รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการควรให้ความสาคัญมากขึ้นในการส่งเสริมให้คน
พิการได้เข้าถึงสิทธิด้านการศึกษา โดยดาเนินการจัดทาระบบการศึกษาที่เหมาะสมแก่
คนพิการตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมให้มีความชัดเจน ส่งเสริมการเรียนรวมเพิ่มมากขึ้น สนับสนุน
งบประมาณและบุคลากรที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนแก่คนพิการ จัดสื่อการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัยและความพิการ รวมทั้งจัดให้มีระบบสนับสนุนการเรียน
การสอนทีเ่ หมาะสมกับความพิการแต่ละประเภท และติดตามผลการดาเนินการและ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิด้านการศึกษาแท้จริง

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ

หน่วยงานของรัฐ

ยังไม่ได้รับความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เห็นชอบด้วยกับหลักการของรายงานตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๖๐ ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเสนอ

กระทรวงศึกษาธิการ

๔๙
ประเด็นสิทธิ

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.
๓. รัฐบาลควรควรมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ทัศนคติของคนในสังคมต่อคนพิการที่ถูกต้อง สารวจความต้องการในด้านต่าง ๆ ของ
คนพิการ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคของคนพิการโดยพิจารณาความเหมาะสมของสิทธิ
ที่คนพิการพึงได้รับกับความต้องการที่แท้จริงของคนพิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการให้สามารถมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน รวมถึงสามารถใช้
ชีวิตได้อย่างเป็นอิสระ และมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
๔. รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรเร่งหาแนวทาง
ป้องกันการล่วงละเมิดต่อคนพิการในทุกรูปแบบและการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรม
และสานักงานตารวจแห่งชาติควรกาหนดแนวทางหรือมาตรการในการคุ้มครอง การ
ช่วยเหลือ และเยียวยาคนพิการ รวมถึงเร่งปรับปรุงกระบวนการดาเนินคดี และการ
จัดสิ่งอานวยความสะดวกให้คนพิการสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้
โดยสะดวก รวดเร็ว และปราศจากการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ
๕. รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรแก้ไขอุปสรรค
ด้านการเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การขนส่งสาธารณะ และข้อมูลข่าวสาร
โดยการทางานร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาคประชาสังคม องค์กรเพื่อคนพิการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคเอกชนร่วมกันระบุประเด็นปัญหาที่มีอยู่และ
ออกแบบแนวทางการแก้ไขที่มีความเหมาะสมมากที่สุด รวมถึงกาหนดแผนงานในการ
แก้ไขทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยแก้ไขปัญหาทั้งในกรุงเทพมหานคร
และต่างจังหวัด นอกจากนี้ ควรเร่งนากฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกใน
อาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และมีการติดตามประเมินผล
ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เจ้าของอาคารนาไปใช้ปรับปรุงอาคารให้เหมาะสม

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
ยังไม่ได้รับความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่ได้รับความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่ได้รับความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานของรัฐ

๕๐
ประเด็นสิทธิ

สิทธิสตรีและ
ความเสมอภาค
ทางเพศ

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.
เพียงพอ และสอดคล้องกับความต้องการจาเพาะของคนพิการแต่ละประเภทเพื่อเป็น
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้คนพิการสามารถดารงชีวิตอยู่ได้โดยอิสระและมีส่วน
ร่วมอย่างเต็มที่ในทุกด้านของการดาเนินชีวิต
๖. ในการจัดทา (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 6 พ.ศ. ....
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรสร้างการมีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนฯ เพื่อทราบถึงอุปสรรคปัญหาในการเข้าถึงสิทธิ และความต้องการของคน
พิการเพื่อนาไปกาหนดมาตรการคุ้มครอง ส่งเสริม และให้ความสาคัญกับการนาแผนฯ
ไปปฏิบัติ โดยสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ ควร
คานึงถึงการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการที่เป็นปัญหา
เร่งด่วนในปัจจุบัน เช่น ปัญหาการเข้าถึงการศึกษาของเด็กพิการ ปัญหาการจ้างงานคน
พิการโดยเฉพาะในหน่วยงานของรัฐ การล่วงละเมิดทางเพศต่อสตรีพิการและเด็กหญิง
พิการ และการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ เป็นต้น รวมถึงกาหนดมาตรการคุ้มครองคน
พิการจากสถานการณ์ภัยพิบัติและโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
๑. รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรร่วมมือกับภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรีในครอบครัวโดยพิจารณา
รากเหง้าของปั ญหา อาทิ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ และควรมีมาตรการเชิงรุกในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 ที่มีความตึงเครียดของประชาชนในด้านต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนจัด
ให้มีการบูรณาการข้อมูลความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อสตรีของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็น
ระบบและสามารถนาไปใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน และกาหนดมาตรการ/กลไกใน
การแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่ าวได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาอนุสัญญา CEDAW และแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติฯ

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ

ยังไม่ได้รับความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่ได้รับความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานของรัฐ

๕๑
ประเด็นสิทธิ

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.
๒. รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.
2550 และการปฏิบัติกับผู้ถูกกระทารุนแรงด้วยความเข้าใจ
๓. รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ควรเพิ่มการ
รณรงค์ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความตระหนักเรื่องการ
คุกคามทางเพศในสถานที่ทางาน และกาชับให้หน่วยงานต่าง ๆ นามาตรการทาง
บริหารตามที่ ครม. มีมติมาใช้อย่างจริงจัง รวมถึงควรมีระบบการติดตามและ
ตรวจสอบกรณีร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง และให้ความคุ้มครองผู้เสียหายให้เกิดความ
มั่นใจที่จะได้รับความปลอดภัยตลอดทั้งกระบวนการ
๔. รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ควร
ร่วมมือกับภาคประชาสังคมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดาเนินการในเชิงส่งเสริมสิทธิสตรี
และความเสมอภาคทางเพศด้วยการให้ความรู้เรื่องสิทธิสตรีและความเสมอภาคทาง
เพศในการศึกษาของเด็กในทุกระดับ โดยอาจพิจารณาจัดทาหลักสูตรหรือชุดข้อมูล
ความรู้สาหรับเด็ก รวมทั้งจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและคน
ในครอบครัว
๕. รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งรัดการออก
กฎหมายลาดับรองภายหลังจากที่ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับ
ที่ 28) พ.ศ. 2564 มีผลใช้บงั คับแล้ว เพื่อให้ผู้หญิงที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์มี
แนวทางและข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ ตลอดจนควรกาหนดมาตรการหรือแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจนในการส่งต่อ และเร่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน
เกี่ยวกับกฎหมายและกลไกที่เกี่ยวข้อง
๖. รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวง
แรงงาน ควรพิจารณาดาเนินการมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สตรีที่ขาดโอกาสในการเข้าถึง

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
ยังไม่ได้รับความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

หน่วยงานของรัฐ

ยังไม่ได้รับความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เห็นชอบด้วยกับหลักการของรายงานตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๖๐ ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเสนอ
ยังไม่ได้รับความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่ได้รับความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

๕๒
ประเด็นสิทธิ

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.
รายได้ อาทิ คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว วัยรุ่นที่ออกจากการเรียน สตรีที่เป็นพนักงานบริการ ได้
เข้าถึงช่องทางหรือกลไกต่าง ๆ อาทิ การฝึกอบรมหลักสูตรการประกอบอาชีพ
ออนไลน์ การประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือเรื่อง
การฝึกอาชีพ โดยคานึงถึงความต้องการของตลาด เพื่อให้สตรีที่ขาดโอกาสในการ
เข้าถึงรายได้ สามารถหารายได้ได้ด้วยตนเองในบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
๗. รัฐบาลโดยกระทรวงยุติธรรมควรเร่งดาเนินการทบทวนหลักการ เหตุผล และความ
จาเป็นในการมีกฎหมายว่าด้วยคู่ชีวิตและเร่งเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภา
ผู้แทนราษฎรโดยเร็ว นอกจากนี้ รัฐสภาควรพิจารณาให้ความสาคัญในการพิจารณาให้
มีกฎหมายเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศให้
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการปกป้องและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศตามคาวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญต่อไป

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ

หน่วยงานของรัฐ

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและ กระทรวงยุติธรรม
เสรีภาพ ได้ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ยกร่าง
พระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... เพื่อรับรอง
สิทธิในการก่อตั้งครอบครัว ตลอดจนสิทธิ
หน้าที่ในฐานะคู่ชีวิตให้กับคู่รักซึ่งเป็นบุคคล
เพศเดียวกัน ทั้งนี้ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีได้
มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ มอบให้
กระทรวงยุติธรรมพิจารณาทบทวนหลักการ
เหตุผล และความจาเป็นในการมีกฎหมาย
ดังกล่าว กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ จึงได้ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชศึกษาและ
จัดประชุมเพื่อหารือกับบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศ และกลุ่มศาสนา ซึ่งจาก
ผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีความ
พร้อมต่อการมีกฎหมายรับรองสิทธิในการ
ก่อตั้งครอบครัว จากการที่ไทยได้เข้าเป็นภาคี
พันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศหลายฉบับที่ให้ความสาคัญ

๕๓
ประเด็นสิทธิ

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
หน่วยงานของรัฐ
ต่อการคุ้มครองบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ อีกทั้งประเทศไทยยังมีกฎหมาย
นโยบาย คาพิพากษาของฝ่ายตุลาการ และ
การดาเนินการในทางปฏิบัติที่เอื้อต่อการออก
กฎหมายดังกล่าว สาหรับมุมมองของศาสนา
พบว่า ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ระบุ
ชัดเจนว่าขัดกับหลักคาสอนทางศาสนา
แต่เข้าใจว่าไทยต้องปรับตัวให้ทันต่อสังคม
โลกในเรื่องของการคุ้มครองบุคคลทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน จึงไม่ขัดต่อการมีกฎหมาย
รับรองสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวในรูปแบบ
ของพระราชบัญญัติคู่ชีวิตฯ แต่หากเป็นกรณี
ของการสมรสนั้น ยังไม่สามารถยอมรับได้
ทั้งนี้ ได้เสนอให้มีบทบัญญัติคุ้มครองกลุ่ม
ผู้นาศาสนาที่ไม่ประกอบพิธีกรรมให้กับผู้รัก
เพศเดียวกัน สาหรับมุมมองความเห็นของ
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศนั้น
ต้องการกฎหมายที่รับรองสิทธิในการก่อตั้ง
ครอบครัวที่เท่าเทียมกับคู่สมรส โดยมี
ความเห็นต่อการดาเนินการออกเป็น ๓
แนวทาง ได้แก่ (๑) ขับเคลื่อนร่าง
พระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ควบคู่กับการ
แก้ไขประมวลแพ่งและพาณิชย์ (๒)
สนับสนุนการสมรสเท่าเทียม (๓) สนับสนุน

๕๔
ประเด็นสิทธิ

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
ให้ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... เป็น
ระบบความสัมพันธ์ทางครอบครัวรูปแบบ
ใหม่ของทุกเพศ และปัจจุบันได้ประมวลเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเสนอร่าง
พระราชบัญญัติฯ เข้าสู่การพิจารณาของสภา
ผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้ว
๘. รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรพิจารณาแก้ไข ยังไม่ได้รับความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
ข้อจากัดต่าง ๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการดาเนินการของคณะกรรมการ วลพ. ให้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว
ยิ่งขึ้น ซึ่งอาจพิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไข พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.
2558 โดยปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบเพื่อให้กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวมีอานาจดาเนินการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงแทนคณะกรรมการ วลพ.
ผู้มีปัญหาสถานะ ๑. รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งหาแนวทางหรือ ยังไม่ได้รับความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
และสิทธิ
มาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาให้สถานะหรือสัญชาติแก่ผู้ที่มี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ อาทิ การแก้ไขเหตุที่ทาให้กระบวนการมีความล่าช้าเกินสมควร การ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ การออกแนวทางแก้ไขผลการสารวจบุคคลหรือการบันทึก
ข้อมูลผิดพลาดที่ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการพิจารณาให้สถานะหรือสัญชาติ และการ
จัดสรรบุคลากรและงบประมาณที่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการ
ดาเนินการต่อกรณีป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการการ
ทางานทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติในพื้นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึง
การประสานความร่วมมือกับภาคประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.

หน่วยงานของรัฐ

๕๕
ประเด็นสิทธิ

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.
๒. รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยควรเร่งหามาตรการและแนวทางในการดาเนินงาน
ด้านสัญชาติและสถานะบุคคลให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิในประเทศ
ไทยทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการปกครองให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เช่น การเพิ่ม
จานวนกลุ่มเป้าหมายในแต่ละปี การลดขั้นตอนการดาเนินงานและพยานหลักฐานของ
ผู้ยื่นคาขอ การจัดลาดับความสาคัญการแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเด็กนักเรียน กลุ่ม
ผู้สูงอายุ และกลุ่มคนพิการเป็นลาดับต้น ๆ รวมทั้งเร่งจัดทาร่างประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเรื่อง ให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและถิ่น
ที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย ตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 แก่บุคคลที่อพยพมา
ในราชอาณาจักรไทยและอาศัยอยู่มานานให้สามารถนาระเบียบดังกล่าวไปสู่การ
ปฏิบัติได้โดยเร็ว
๓. รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทย และควรเร่งดาเนินการให้สิทธิด้านสาธารณสุขกับ
บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ เด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา ตามมติ ครม.
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 และตรวจสอบข้อมูลเพื่อแยกเด็กนักเรียนกลุ่ม G ที่มี
ปัญหาสถานะและสิทธิออกจากเด็กที่มีสถานะอยู่เดิมและเคยได้รับสิทธิ (คืนสิทธิ) ด้าน
สาธารณสุขไปแล้วก่อนหน้านี้ รวมทั้งดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมจัดทา
ทะเบียนประวัติเพื่อดาเนินการให้สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขแก่เด็กนักเรียนกลุ่ม
G ที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วยังไม่เคยได้รับสถานะและสิทธิใด ๆ
๔. รัฐบาลโดยสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติควรเร่งจัดทาประกาศคณะกรรมการ
พิจารณาคัดกรองผู้ได้รับการคุ้มครอง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
พิจารณาคัดกรองคาขอเป็นผู้ได้รับการคุ้มครองตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอัน
เป็นภูมิลาเนาได้ พ.ศ. 2562 ให้สามารถนาระเบียบดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติได้โดยเร็ว
เพื่อจาแนกผู้ลี้ภัยออกจากผู้หลบหนีเข้าเมืองด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจและสนับสนุน

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
ได้จัดทาหลักเกณฑ์การกาหนดสถานะและ
สิทธิของบุคคลที่อพยพเข้ามาและอาศัยอยู่มา
นาน เพื่อให้บุคคลซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย
สามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับสิทธิขั้น
พื้นฐานอันพึงได้ตามหลักสิทธิมนุษยชน

หน่วยงานของรัฐ
สานักงานสภา
ความมั่นคง
แห่งชาติ

ยังไม่ได้รับความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรณีผลกระทบจากความไม่สงบบริเวณ
สานักงานสภา
ชายแดนไทย-เมียนมา ได้ดาเนินนโยบายเป็น ความมั่นคง
การเฉพาะต่อชาวเมียนมาอย่างระมัดระวัง
แห่งชาติ
โดยนโยบายมีความสอดคล้องกับหลักสากล
การห้ามผลักดันกลับสู่อันตราย (NonRefoulement) และได้กาหนดนโยบายใน

๕๖
ประเด็นสิทธิ

สิทธิของกลุ่ม
ชาติพันธุ์

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.
ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
หลักการไม่ส่งกลับไปสู่การประหัตประหารยังประเทศต้นทาง และทาให้ผู้เข้าข่ายเป็น การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาว
ผู้ลี้ภัยได้รับความคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน
เมียนมา
ได้จัดทาและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้าน
การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง ระยะที่
๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)
๕. กรณีสถานการณ์และผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากความไม่สงบบริเวณ
ยังไม่ได้รับความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
ชายแดนไทย-เมียนมานั้น รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเตรียมความพร้อมรับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากการสู้รบระหว่างกองทัพเมียนมากับกองกาลังกลุ่มชาติ
พันธุ์ โดยเคารพต่อหลักสากลการห้ามผลักดันกลับสู่อันตราย (Non-Refoulement)
อย่างเคร่งครัด และกาหนดนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
แก่ชาวเมียนมาซึ่งมีทั้งแรงงาน ผู้หนีภัยทางการเมือง และผู้หนีภัยจากการสู้รบ ทั้งนี้
ควรผลักดันให้เกิดกลไกท้องถิ่นที่ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
ตลอดจนประชาชนจิตอาสาในการระดมสิ่งของความช่วยเหลือและดูแลผู้หนีภัยความ
ไม่สงบ รวมทั้งการป้องกันภัยอันตรายให้แก่ชุมชนไทยบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา
และควรจัดให้มีการช่วยเหลือดูแลให้มีความปลอดภัย เช่น การทาบังเกอร์ป้องกันภัย
แก่ชุมชน จัดทาแผนเผชิญเหตุ เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ และซักซ้อม
ความเข้าใจเพื่อรับมือให้แก่ประชาชนในชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ
เป็นต้น
๑. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรดาเนินการให้ความช่วยเหลือด้านสถานะ
ยังไม่ได้รับความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
บุคคลแก่กลุ่มชาติพันธุ์ โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาศัยแนวทางในการตรวจสอบและพิสูจน์สถานะบุคคลภายใต้เงื่อนไขที่สามารถ
ดาเนินการได้สะดวกรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มชาติพันธุ์อย่างแท้จริง
๒. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งผลักดันให้มีการพิจารณาและประกาศใช้ รายงานตามพระราชบัญญัติประกอบ
กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ให้ความสาคัญ รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิ

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

หน่วยงานของรัฐ
สานักงานสภา
ความมั่นคง
แห่งชาติ

กระทรวง
วัฒนธรรม

๕๗
ประเด็นสิทธิ

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.
กับการคุ้มครองทางวัฒนธรรม การส่งเสริมศักยภาพกลุ่มชาติพันธุ์ และการสร้างความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมผ่านการรับฟังข้อมูลและความ
คิดเห็นของประชาชนอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะจากตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รวบรวม
รายชื่อเสนอกฎหมาย ทั้งนี้ ในระหว่างที่กฎหมายดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้
หน่วยงานของรัฐควรยึดถือหลักการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 การ
ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล และมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 การฟื้นฟูวิถีชีวิตชาว
กะเหรี่ยง มาใช้เป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของกลุ่มชาติ
พันธุ์ ซึ่งจะครอบคลุมประเด็นด้านการตรวจพิสูจน์สัญชาติ การจัดการและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การประกอบอาชีพตามวิถีดั้งเดิม และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีการ
ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่ม
ชาติพันธ์ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมมีภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม และราชการอื่นตามที่
กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของ
กระทรวงวัฒนธรรม เช่น การคุ้มครองสิทธิ
ของกลุ่มชาติพันธ์ ตามร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองและส่งเสริมวิธีกลุ่มชาติพันธุ์
พ.ศ. .... ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน) ซึ่งขณะนี้ได้ดาเนินการ
ยกร่างและรับฟังความเห็นต่อร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และอยู่ระหว่างเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อเร่ง
ผลักดันให้มีการพิจารณาและประกาศใช้เป็น
กฎหมาย
ได้ดาเนินการจัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติการ
ด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคม
พหุวัฒนธรรมในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖๒๕๗๐ เพื่อให้เกิดการยอมรับและเห็นคุณค่า
ของการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
คทช. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อ
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบใน

หน่วยงานของรัฐ

สานักงาน
สภาความมั่นคง
แห่งชาติ
สานักงาน
คณะกรรมการ

๕๘
ประเด็นสิทธิ

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
หน่วยงานของรัฐ
หลักการมาตรการ เรื่อง การพิสูจน์สิทธิการ นโยบายที่ดิน
ครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ แห่งชาติ
และเรื่อง ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานของ
คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ
และเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐ (คพร. จังหวัด)
และคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทาง
อากาศขึ้นเป็นกลไกภายใต้ คทช. สอดคล้อง
กับ (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.
๒๕๖๖-๒๕๘๐) ประเด็นนโยบายด้านที่ ๑:
การสงวนหวงห้ามที่ดินของรัฐอย่างมี
ประสิทธิภาพและการรักษาความสมดุลทาง
ธรรมชาติ ที่ให้ความสาคัญกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสงวนหวงห้ามและบริหาร
จัดการที่ดินของรัฐในภาพรวม และมุ่งเน้น
การอนุรักษ์ ดูแลรักษา และฟื้นฟูพื้นที่ป่า
ธรรมชาติและป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้
ประโยชน์ของประเทศให้มีความอุดมสมบูรณ์
และรักษาความสมดุลทางธรรมชาติใน
แผนงานพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไข
ข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐกับ
ประชาชน และแผนงานแก้ไขปัญหาแนวเขต
ที่ดินของรัฐ และให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ

๕๙
ประเด็นสิทธิ

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
ผลกระทบ ซึ่งกระบวนการพิสูจน์สิทธิโดยใช้
ภาพถ่ายทางอากาศจะเป็นมาตรการหรือ
เครื่องมือเชิงนโยบายอีกรูปแบบหนึ่งของ
คทช. ในการแก้ปัญหาข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิ
ในที่ดินระหว่างหน่วยงานของรัฐและ
ประชาชน ซึ่งรวมถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิในที่ทากินและที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติ
พันธุ์ด้วย
สรุป การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล มีหน่วยงานตอบกลับ 7 หน่วยงาน ยังไม่ได้รับการตอบกลับ 21 หน่วยงาน
อื่นๆ
รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชนของประเทศไทยฯ มีสาระเกี่ยวกับ
พัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชนของไทยอย่าง
ครอบคลุม และสะท้อนความพยายามรักษา
ไว้ซึ่งดุลยภาพของการนาเสนอมุมมองที่มา
จากหลากหลายแง่มุม ซึ่งเป็นประโยชน์ใน
การวิเคราะห์และติดตามผลเพิ่มเติม
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความ
เห็นชอบรายงานตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖0 ตามที่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอ
กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้ว รายงาน
ดังกล่าวจะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.

หน่วยงานของรัฐ

กระทรวงการ
ต่างประเทศ

กระทรวง
อุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
กระทรวงคมนาคม

๖๐
ประเด็นสิทธิ

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
หน่วยงานของรัฐ
ความสาคัญการพิจารณาทบทวนสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนและนาข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไป
กาหนดแนวทางปรับปรุงการดาเนินงานให้
ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงสิทธิตามความ
เหมาะสม โดยการเข้าถึงสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพการขนส่งสาธารณะที่มีความ
สอดคล้องกับการดาเนินงานของกระทรวง
คมนาคม กระทรวงคมนาคมจึงเห็นสมควร
นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารายงานตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๖0 ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเสนอ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องต่อไป
ไม่ขัดข้องต่อรายงานในภาพรวม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า
รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้าน
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔
มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ได้จากการ
ดาเนินงานของหน่วยงานรัฐ การปรึกษา
หารือและรับฟังข้อมูลจากองค์กรพัฒนา

๖๑
ประเด็นสิทธิ

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
หน่วยงานของรัฐ
เอกชนและหน่วยงานของรัฐ โดยนาข้อมูล
ดังกล่าวมาประมวลผลและวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับหลักสิทธิมนุษยชนที่รองรับไว้
ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายภายในสนธิสัญญาที่
ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่ต้อง
ปฏิบัติตาม ทั้งพันธกรณีในการเคารพการใช้
สิทธิของประชาชน การคุ้มครองบุคคลที่ถูก
ละเมิดสิทธิและการดาเนินการให้สิทธิเป็น
จริง รวมทั้งจากข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ต่อประเทศไทยของคณะกรรมการประจา
สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิ
มนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
กระทรวงยุติธรรมมีความเห็นว่าเนื้อหาสาระ กระทรวงยุติธรรม
ของรายงานดังกล่าวถือเป็นข้อมูลที่ทาให้
รัฐบาลทราบถึงภาพรวมผลการดาเนินงาน
ของคระกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ผลการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้
รายงานดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่
หน่วยงานต่าง ๆ ที่จะได้ทราบถึงสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในช่วงปี
๒๕๖๔ และสามารถนาไปใช้ในการทบทวน
ปรับปรุง และพัฒนาโครงการ/แผนงาน/

๖๒
ประเด็นสิทธิ

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
หน่วยงานของรัฐ
กิจกรรม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและ
ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานต่อไปได้
กระทรวงศึกษาธิการ
รายงานมีข้อเสนอที่จะยังเป็นประโยชน์ต่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ
แผ่นดินด้านการศึกษาและเป็นแนวทางใน
การพัฒนากฎหมายด้านการศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน
รวมทั้งประชาชนส่วนรวมจะได้รับประโยชน์
จากการรับรองและคุ้มครองสิทธิด้าน
มนุษยชนโดยหน่วยงานของรัฐ
จึงเห็นชอบด้วยกับหลักการของรายงานฯ
ไม่ขัดต่อรายงานในภาพรวม
กระทรวง
อุตสาหกรรม
หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่
สานักงาน
กาหนดไว้ในรายงาน ไม่มีความเห็นแย้ง
คณะกรรมการ
คณะรัฐมนตรีก็สามารถพิจารณารับทราบ
กฤษฎีกา
รายงานได้ตามที่เห็นสมควร
สานักงาน ก.พ. เห็นควรรับทราบรายงาน
สานักงาน ก.พ.
พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนา
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติไปประกอบการพิจารณา
การดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
การสนับสนุนและส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน

๖๓
ประเด็นสิทธิ

ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ กสม.

สรุป ความคิดเห็นในด้านอื่น ๆ มีหน่วยงานตอบกลับ 12 หน่วยงาน ยังไม่ได้รับการตอบกลับ 0 หน่วยงาน

สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ
ในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากลต่อไป
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเห็นควรรับทราบรายงานผลการ
ประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทย ปี ๒๕๖๔ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อการดาเนินงานของหน่วยงานและภาคี
เครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน ในการยกระดับ
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศต่อไป
อย่างไรก็ตาม ควรส่งเสริมให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ความสาคัญกับการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานอย่างเคร่งครัด
ตลอดจนการนาข้อเสนอแนะในรายงานฯ
ไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติมากขึ้น
สานักงานตารวจแห่งชาติเห็นชอบด้วยกับ
รายงานฯ

หน่วยงานของรัฐ
สานักงานสภา
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

สานักงานตารวจ
แห่งชาติ

