
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

1. สภาพปัญหา

ปกติ

ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึง

ปกติ/กรณีเฉพาะ

ศาลทหาร

สถานการณ์พิเศษ

ภาคใต้

2. สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

3. เชิงกลุ่มเป้าหมาย

ผู้ต้องหา ผู้เสียหาย
ผู้ต้องขัง นักโทษ

นักปกป้องสิทธิ์
(Judicial harassment)

4. เชิงประเด็น

โทษประหารชีวิต การซ้อมทรมาน
และบังคับหายสาบสูญ

การไม่ต้องรับผิด/ลอยนวล
(Impunity)

การเยียวยา กองทุนยุติธรรม



สิทธิในการมีส่วนร่วม
ในนโยบายสาธารณะ

1. สภาพปัญหา

กระทบสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ

กระทบเสรีภาพในการแสดงความเห็น

กระทบเสรีภาพในการชุมนุม

การอ้างเหตุแห่งความมั่นคงอย่างไม่ได้สัดส่วน

กระทบสิทธิในที่ดิน

กระทบสิทธิแรงงาน

2. สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ

การคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกด้าน

3. เชิงประเด็นเฉพาะ

กระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น
กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพ (EHIA)

กฎหมายการชุมนุม การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วม

กฎหมายว่าด้วยสิทธิชุมชน

4. เชิงกลุ่มเป้าหมาย

EEC/
เขตเศรษฐกิจพิเศษอื่น ชุมชนประมงพื้นบ้านปัตตานี

ชาวกะเหรี่ยงปกาเกอญอ



สิทธิในที่ดิน

1. สภาพปัญหา กระทบสิทธิมีที่ดินทำกินไ
เกษตรกรไม่มีที่จริงทำกินเป็นของตนเอง

ปัญหาเรื้อรัง ซับซ้อน
ต้องการความร่วมมือหลายฝ่าย

กระทบสิทธิในที่อยู่อาศัย

2. สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ

ลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร

3. มิติเชิงประเด็น
กฎหมายและระเบียบต่างๆ

การเวนคืนที่ดินที่ไม่เป็นธรรม
(land grabbing) 

การเยียวยา



ความเสมอภาคทางเพศ
กรณีสตรี และ LGBTQI

1. สภาพปัญหา

การเลือกปฏิบัติ

กระทบเสรีภาพในการแสดงออก
(ในบางสถานการณ์/อาชีพ)

การรับรองทางกฎหมาย

การตีตรา (Stereotype)

2. สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

3. มิติเชิงประเด็น

กฎหมาย

การห้ามการเลือกปฏิบัติเป็นการทั่วไป

กฎหมายเฉพาะ เช่น
กฎหมายคู่ชีวิต



นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 1. สภาพปัญหา

การถูกสังหาร/ อุ้มหาย

การถูกข่มขู่คุกคาม/ พัฒนารูปแบบหลากหลาย

การถูกฟ้องดำเนินคดี (SLAPP)

ถูกจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
การแสดงออก การชุมนุม การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

ปัญหา ‘นิยาม’ นักปกป้องสิทธิฯ คือใคร

2. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ

มีส่วนทำให้เกิดความมั่นคงทางสังคมแบบองค์รวม

การพัฒนากลไกให้พร้อมสำหรับการติดตาม
เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง

3. มิติเชิงประเด็นการแก้ไขหรือมีกฎหมายคุ้มครอง

การสนับสนุน สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับนักปกป้องสิทธิฯ

การสร้างความตระหนักถึงบทบาทของนักปกป้องสิทธิฯ

กลไกการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิฯ



ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 1. สภาพปัญหา

เป็นแนวโน้มของโลก
อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกีดกันทางการค้า

ขาดกลไกเฝ้าระวังในองค์กร

ขาดองค์ความรู้เฉพาะด้าน เช่น 
HRDD แต่ละอุตสาหกรรม 

การตรวจสอบย้อนกลับ supply chain

ส่งผลกระทบต่อสิทธิหลายด้าน เช่น
สิทธิแรงงาน ชุมชน ที่ดิน ผู้บริโภค นักปกป้องสิทธิฯ

ขาดการยอมรับจากภาคธุรกิจอย่างกว้างขวาง

2. สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ

เกี่ยวข้องหลายด้านโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษ
อุตสาหกรรม การประกอบการ การท่องเที่ยว

มิติเชิงประเด็นการพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะด้าน

การมุ่ง SMEs

การเชื่อมโยงกับแผนปฎิบัติการ
NAP (การ เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ)

การพัฒนาเครือข่ายและขยายผล



บุคคลไร้รัฐ ไร้สัญชาติ
และแรงงานต่างด้าวในประเทศ 1. สภาพปัญหา

บุคคลเข้าเมืองโดยไม่มีสถานะทางกฎหมาย
เป็นจำนวนมาก

บุคคลไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ไร้รากเหง้าในประเทศ

การเข้าไม่ถึงสิทธิในด้านต่าง ๆ

เด็กที่ติดตามมากับแรงงานต่างด้าว

การค้ามนุษย์

2. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ

ความเหลื่อมล้ำและความเป็นธรรม

มิติความมั่นคง

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

3. เชิงประเด็น

กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ

การเลือกปฏิบัติ

การเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐาน

การคุ้มครองพยานในกรณีการค้ามนุษย์

การปฏิบัติต่อคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย
ในสถานที่กัก (ตม.)

4. เชิงเป้าหมาย

ผู้เฒ่าไร้สัญชาติ

เด็กติดตามครอบครัวแรงงานต่างด้าว

เหยื่อการค้ามนุษย์



 criteria ในการเข้ากลุ่ม

1. มีความรู้หรือประสบการณ์เรื่องนั้น

3. มีความสนใจเรื่องนั้นและ ต้องการเข้าร่วมในโครงการ

2. อยู่ในสำนักที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้อง

ภาพรวม 

คละกันระหว่างสำนักต่าง ๆ จำนวนสมาชิกใกล้เคียงกัน ประเด็นใดที่มีผู้เข้าร่วมน้อยมากแสดงว่า
ปัจจัยที่จะทำให้สำเร็จมีน้อยให้ตัดประเด็นนั้นออก





โจทย์ของการพิจารณา
1. จัดลำดับความสำคัญและ ‘เลือก’

เรื่องที่ควรดำเนินการก่อนใน 1-2 ปีแรก 
โดยพิจารณาจาก…

มีความจำเป็นเร่งด่วน

สอดคล้องกับแผนแม่บทในยุทธศาสตร์ชาติ

มีต้นทุนขององค์กร เช่น
มีองค์ความรู้ มีเครือข่าย

มีข้อเสนอเชิงนโยบาย มีกิจกรรม
ที่เคยดำเนินงานก่อนนาดและต่อยอดได้

มีเป้าหมายชัดเจนและมีโอกาสที่จะทำสำเร็จ

เป็นจุดคานงัดของปัญหาได้

ทำแล้วมีผลกระทบสูง

ไม่ทำแล้วเกิดปัญหาร้ายแรง

2. กำหนดเป้าหมายที่มีความชัดเจน
ที่ต้องการให้มีการบรรลุ

อาจเป็น
- เชิงปริมาณ

- เชิงเป้าหมาย เช่น ข้อเสนอแนะ
- เชิงพื้นที่ หรือเชิงกลุ่มเป้าหมายก็ได้

กำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการ
(1-3 กี)

3. กำหนดวิธีการ/กิจกรรม/โครงการย่อย ๆ 
ที่จะนำไปสู่เป้าหมาย (คำนึงถึงทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา) 

- การสร้าง/มีองค์ความรู้ที่ใช่
- การขับเคลื่อนประเด็นปัญหาร่วมกับเครือข่าย

(ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ สื่อ 
ทั้งใน/ต่างประเทศ) เช่น การสร้างความรู้ ความเข้าใจ

- การทำงาน/engage ผู้กำหนดนโยบาย/ตัดสินใจ



สรุปแบบส ำรวจ ประเด็นสิทธิมนุษยชนท่ีส ำคัญ  
เพ่ือประกอบกำรจัดท ำข้อเสนอแผนงำน/โครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ 

ท่ีสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยส ำรวจจำกส ำนักที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติภำรกิจหลัก ได้แก่ ส ำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ส ำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน ส ำนักเฝ้ำระวังและ
ประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน ส ำนักมำตรฐำนและติดตำมกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ส ำนักสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ และส ำนักกฎหมำย 

………………………………………… 
 

ประเด็น ล ำดับ/
ส ำนัก 

ข้อมูล เหตุผลประกอบ และข้อสังเกตุเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ข้อเสนอเชิงกิจกรรม 

สิทธิในกระบวนกำร
ยุติธรรม  
 

1  
สฝป. 

เป็นหัวใจส ำคัญของกำรช่วยให้คนทุกคนสำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำร
ยุติธรรมได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน กำรเข้ำไม่ถึงกระบวนกำรยุติธรรม หรือ
ได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนกำร
ยุติธรรมเป็นเรื่องที่กระทบต่อปัจเจกบุคคล ซ่ึงควรได้รับกำรแก้ไขและ
ปรับปรุง  

 

2 
สกม. 

กระบวนกำรยุติธรรมทำงทหำร ตำมพระธรรมนูญศำลทหำร พ.ศ. 
2548 ยังมีประเด็นปัญหำเก่ียวกับควำมเสมอภำคในกำรใช้สิทธิต่ำง ๆ 
ของคู่ควำม เช่น สิทธิในกำรพิจำรณำคดี สิทธิในกำรมีทนำย และสิทธิ
ในกำรอุทธรณ์หรือฏีกำ เป็นต้น จึงสมควรได้รับกำรปรับแก้ 

 

2 
สสค. 

เนื่องจำกสถิติกำรรับเรื่องร้องของส ำนักงำน กสม. พบว่ำ มีผู้ร้องเรียน
ในประเด็นนี้มำกเป็นอันดับหนึ่ง ตลอดจนสอดคล้องแผนยุทธศำสตร์
ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม ในประเด็น 
4.1 กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ ข้อ 4.1.8 
สร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมด้วย  

กำรผลักดันให้ประชำชนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำร
เข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว 
ทั่วถึง และเสียค่ำใช้จ่ำยตำมควร เป็นเรื่องที่
ส ำนักงำน กสม. ควรเร่งผลักดันเพ่ือให้สิทธิและ
เสรีภำพส่วนบุคคลได้รับกำรปกป้อง คุ้มครองอย่ำง
แท้จริง 



ประเด็น ล ำดับ/
ส ำนัก 

ข้อมูล เหตุผลประกอบ และข้อสังเกตุเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ข้อเสนอเชิงกิจกรรม 

3  
สคส. 

1. เนื่องจำกตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติวำงกรอบให้
กฎหมำยเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ ซ่ึงมีเป้ำหมำยหลักให้
กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมเป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศ จึงเป็นประเด็นส ำคัญในกำรพัฒนำกฎหมำยให้มีควำมเป็น
พลวัตร สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไป 
2. เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐำนและมีควำมส ำคัญอย่ำงมำก แต่ที่ผ่ำนมำกำร
ท ำงำนของ กสม. เก่ียวกับสิทธินี้เป็นไปอย่ำงจ ำกัด และสร้ำงควำม
เปลี่ยนแปลงได้น้อยมำก อำจเพรำะกำรตีควำมหน้ำที่และอ ำนำจของ 
กสม. ที่ระมัดระวังจะไม่ก้ำวล่วงดุลยพินิจของศำล ซ่ึงควรมีกำรศึกษำ
ในปัญหำเชิงระบบ 
3. เป็นประเด็นที่เก่ียวข้องกับผู้มีบทบำทส ำคัญ คือ ภำครัฐ และยัง
เก่ียวข้องกับกฎหมำย ซ่ึงมีควำมซับซ้อน  
4. อำจมีกรณีที่บุคลำกรในกระบวนกำรยุติธรรมได้กระท ำกำร
นอกเหนืออ ำนำจและล่วงละเมิดสิทธิในชีวิตและร่ำงกำยของ
ประชำชน โดยอำศัยกฎหมำย 
5. ยังพบปัญหำกำรเข้ำถึงสิทธิในกระบวนกำรยุติธรรม ไม่ว่ำจะเป็น 
ผู้ต้องหำ ผู้เสียหำย ผู้ต้องขัง นักโทษ 
6. กำรท ำแผนงำนหรือโครงกำรในเรื่องดังกล่ำว สำมำรถด ำเนินกำร
ร่วมกับหน่วยงำนรัฐในกระบวนกำรยุติธรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เช่น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ กระทรวงยุติธรรม 

 ควรมีกำรศึกษำในปัญหำเชิงระบบ 
 กำรผลักดันปฏิรูปให้มีกำรแก้ไขปัญหำใน

เชิงระบบ จึงจะน ำมำสู่กำรป้องกันปัญหำ
กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็นกำรแก้ไข
ปัญหำเป็นรำยกรณีและมีควำมเก่ียวเนื่อง
และทับซ้อนกับสิทธิในชีวิตและร่ำงกำย 

 ควรส่งเสริมให้ภำครัฐน ำหลักสิทธิมนุษยชน
ตำม ICCPR มำใช้เป็นบรรทัดฐำน และ
สนับสนุนให้มีกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิ
มนุษยชนอย่ำงรวดเร็ว และมีข้อเสนอที่เป็น
รูปธรรม 

 กำรติดตำม ตรวจสอบ ตำมมำตรกำรของรัฐ
และกำรด ำเนินงำนขององค์กรรัฐใน
กระบวนกำรยุติธรรม ภำยใต้ยุทธศำสตร์
ชำติให้เป็นไปตำมหลักกำรสิทธิมนุษยชนจะ
ช่วยสนับสนุนให้กำรพัฒนำกฎหมำยและ
กำรอ ำนวยควำมยุติธรรมเป็นไปตำม
เป้ำประสงค์ของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 – 2580 อีก
ด้ำนหนึ่งด้วย 

3 
สมต. 

เนื่องจำกมีเรื่องร้องเรียนต่อ กสม. กรณีกำรถูกเจ้ำหน้ำที่รัฐกระท ำ 
หรือละเลยกำรกระท ำอันเป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นจ ำนวน
มำก อีกทั้ง หน่วยงำนที่เก่ียวข้องตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของ 

 



ประเด็น ล ำดับ/
ส ำนัก 

ข้อมูล เหตุผลประกอบ และข้อสังเกตุเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ข้อเสนอเชิงกิจกรรม 

กสม. เป็นอย่ำงดี เช่น ข้อเสนอแนะฯ ที่ 2/2560 เรื่อง ข้อเสนอแนะ
มำตรกำรหรือแนวทำงในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
กรณีปัญหำกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่มีกำรอำยัด 

สิทธิและเสรีภำพในชีวิต
และร่ำงกำย  
 

1 
สกม. 

ประเด็นโทษประหำรชีวิต ส ำนักงำน กสม. ได้ติดตำมผลเพ่ือปฏิบัติ
ตำมข้อเสนอแนะนโยบำยและข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงโทษ
ประหำรชีวิต จนขณะนี้กระทรวงยุติธรรมได้ก ำหนดกรอบเวลำกำร
ด ำเนินกำรนี้อยู่ มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่ำ นักโทษประหำรที่รอกำรบังคับ
โทษ (Death Row) คือกำรทรมำนวิธีหนึ่ง เพรำะไม่รู้ว่ำจะถูกบังคับ
โทษเม่ือใด  

 

3 
สฝป. 

กำรจ ำกัดและกำรละเมิดต่อสิทธิและเสรีภำพในชีวิตและร่ำงกำยยัง
เป็นปัญหำที่ปรำกฏให้เห็นอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งที่เผยแพร่ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ 
และค ำร้องที่ส่งมำยังคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  

 

4 
สคส. 

1. เป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์มำแต่ก ำเนิด เป็นสิทธิที่มีควำมส ำคัญมำก
ที่สุดประกำรหนึ่ง 
2. ในประเด็นกำรลอยนวลพ้นผิด และกำรเยียวยำเป็นประเด็นส ำคัญ
ที่ยังไม่มีกำรรณรงค์มำกนัก ซ่ึงเป็นประเด็นที่ท ำให้กำรท ำงำน
เก่ียวกับสิทธิในชีวิตและร่ำงกำยไม่ประสบผลส ำเร็จเท่ำที่ควร และ
เห็นว่ำประเด็นนี้เป็นประโยชน์กับสังคมในวงกว้ำงและน่ำจะเป็น
ประเด็นที่ได้รับควำมสนใจจำกสังคม 
3. กำรเยียวยำควำมเสียหำยยังเป็นปัญหำ แม้ศำลจะมี 
ค ำพิพำกษำให้ผู้เสียหำยได้รับกำรเยียวยำแล้ว แต่ทำงปฏิบัติอำจ
ได้รับเพียงค ำพิพำกษำเท่ำนั้น ไม่ได้รับกำรเยียวยำอย่ำงแท้จริง หรือ
บำงกรณีกำรเยียวยำอำจล่ำช้ำเกินสมควร รวมทั้งกองทุนยุติธรรมก็ให้

 



ประเด็น ล ำดับ/
ส ำนัก 

ข้อมูล เหตุผลประกอบ และข้อสังเกตุเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ข้อเสนอเชิงกิจกรรม 

กำรช่วยเหลือเยียวยำเฉพำะบำงกรณีเท่ำนั้น ไม่ครอบคลุมควำม
เสียหำยที่เกิดขึ้นทุกกรณี 
4. จำกข่ำวท่ีปรำกฏตำมสื่อพบว่ำ มีประเด็นเก่ียวกับกำรใช้ควำม
รุนแรงต่อร่ำงกำยเป็นอย่ำงมำก เช่น กำรรับน้อง กำรซ้อมทหำร
เกณฑ์ กำรซ้อมทรมำนนักโทษ กำรบังคับสูญหำย เป็นต้น 

4 
สมต. 

เนื่องจำกเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของมนุษย์ และเป็นสิทธิที่ได้รับกำร
รับรองตำมรัฐธรรมนูญ 

 

สิทธิในกำรมีส่วนร่วม
สำธำรณะ  
 

1 
สคส. 

1. เป็นประเด็นรำกฐำนส ำคัญที่มุ่งเน้นต่อกำรสร้ำงกลไกให้ประชำชน
สำมำรถแสดงออก และมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำ
ประเทศชำติในด้ำนต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นสิทธิชุมชน สิทธิในที่ดิน หรือ
สิทธิแรงงำน ซ่ึงประชำชนเป็นศูนย์กลำงหรือเป็นก ำลังส ำคัญในกำร
ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหำ อันสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติที่
ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในทุกด้ำน 
2. ปัจจุบันเทคโนโลยีช่วยให้ประชำชนได้เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรมำกขึ้น 
ท ำให้กำรใช้สิทธินี้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น อันเป็นกำรสะท้อนควำม
ต้องกำรของประชำชนให้ฝ่ำยปกครองได้รับรู้ตรงตำมเจตนำรมณ์มำก
ทีสุ่ด และเป็นสิทธิอันเป็นฐำนส ำคัญที่จะน ำไปสู่สิทธิด้ำนต่ำงๆ 
3. กำรด ำเนินกำรของรัฐที่ผ่ำนมำบำงกรณีส่งผลกระทบต่อเสรีภำพใน
กำรแสดงควำมคิดเห็น เสรีภำพในกำรชุมนุม โดยรัฐให้ควำมส ำคัญ
กับกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยค่อนข้ำงมำก จึงมักเห็นว่ำ กิจกรรมที่
ประชำชนจัดขึ้นเข้ำข่ำยเป็นกำรชุมนุมทำงกำรเมืองที่จะส่งผลให้เกิด
ควำมแตกแยกทำงสังคม กระทบต่อควำมม่ันคงของประเทศ และมี

ควรส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนทั้ง
ในมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กำรเมือง และ
สิง่แวดล้อม 



ประเด็น ล ำดับ/
ส ำนัก 

ข้อมูล เหตุผลประกอบ และข้อสังเกตุเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ข้อเสนอเชิงกิจกรรม 

แนวโน้มจะใช้มำตรกำรจ ำกัดเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นและ
เสรีภำพในกำรชุมนุม 

2 
สฝป. 

เป็นกำรประกันว่ำควำมคิดเห็นของบุคคล กลุ่มคน และชุมชนจะ
ได้รับกำรรับฟังมำต้ังแต่ต้น โดยเฉพำะในกำรด ำเนินโครงกำร หรือ
กิจกำรที่อำจส่งผลกระทบชีวิต ควำมเป็นอยู่ หรือต่อสิ่งแวดล้อม
โดยรวม 

 

(กวส.) อำจพิจำรณำรวมเอำประเด็นสิทธิในกำรมีส่วนร่วมสำธำรณะ สิทธิใน
ที่ดิน สิทธิชุมชน รวมเป็น Flagship ได้ 

 

สิทธิในท่ีดิน  3 
สรป. 

เพรำะเป็นปัญหำเชิงโครงสร้ำงและใช้เวลำในกำรแก้ไขกฎหมำย จึง
ควรสำนต่องำนนี้ต่อไป 

 

4  
สสค. 

1. รัฐบำลได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญด้ำนสิทธิในที่ดิน ดังปรำกฏตำม
แผนยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 – 2580 ประเด็น 4.1 กำรลดควำม
เหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ ข้อ 4.1.3 กระจำยกำรถือ
ครองที่ดินและกำรเข้ำถึงทรัพยำกร 
2. ปัญหำควำมขัดแย้งเรื่องสิทธิในที่ดินเป็นปัญหำของประเทศที่มำ
อย่ำงยำวนำน และก่อให้เกิดควำมขัดแย้งระหว่ำงรัฐและประชำชน
อย่ำงต่อเนื่อง กสม. จึงพยำยำมแก้ไขปัญหำดังกล่ำวมำอย่ำงต่อเนื่อง 
แต่เนื่องจำกปัญหำดังกล่ำวมีควำมซับซ้อน และต้องอำศัยควำม
ร่วมมือจำกหลำยฝ่ำยในกำรแก้ไขปัญหำ  
3) กำรด ำเนินกำรสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ จะได้รับควำม
ร่วมมือจำกหลำยฝ่ำยอย่ำงจริงจังจนบรรลุผลในที่สุด 

 

5 
สฝป. 

เรื่องที่ดินเป็นปัจจัยพ้ืนฐำนกำรด ำรงชีวิต ทั้งเป็นที่อยู่อำศัยและใช้ใน
กำรประกอบอำชีพ แม้ว่ำที่ผ่ำนมำรัฐบำลแต่ละสมัยได้มีควำม

 



ประเด็น ล ำดับ/
ส ำนัก 

ข้อมูล เหตุผลประกอบ และข้อสังเกตุเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ข้อเสนอเชิงกิจกรรม 

พยำยำมแก้ไขปัญหำกำรถือครองที่ดินมำโดยตลอด แต่ปัญหำ
ดังกล่ำวก็ยังคงปรำกฏอยู่ 

5 
สคส. 

1. เป็นปัญหำพ้ืนฐำนจำกกำรถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนของชำวบ้ำน 
2. เก่ียวข้องกับกำรจัดระเบียบของภำครัฐ หรือกำรก ำหนดกฎหมำย
และระเบียบต่ำงๆ 
3. ควรให้ควำมส ำคัญกับประเด็นเศรษฐกิจฐำนรำก ควำมเสมอภำค 
กำรเกษตร กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ และกำรแก้ไขปัญหำคุณภำพชีวิต
จำกฐำนรำกโดยส่งเสริมให้ประชำชนโดยเฉพำะกลุ่มเกษตรกรมีที่ดิน
ของตนเอง 
4. สอดคล้องกับประเด็นกำรเกษตรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ที่มุ่งเน้น
กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม ลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
พัฒนำศักยภำพในกำรจ้ำงงำน 
5. เป็นปัจจัยส่งเสริมที่ส ำคัญในกำรผลักดันให้ปัญหำด้ำนอ่ืนๆ ตำม
แผนยุทธศำสตร์ชำติสัมฤทธิ์ผล โดยเฉพำะกำรพัฒนำศักยภำพของ
เกษตรกรในกำรประกอบอำชีพ กำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ เพ่ือให้เกิด
ควำมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

 

กวส. มีโครงกำรศึกษำวิจัยเพ่ือจัดท ำข้อเสนอแนะมำตรกำรหรือแนวทำงใน
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน ซ่ึง
อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร 

 

สิทธิชุมชน  
 

2 
สมต. 

เนื่องจำกเป็นสิทธิที่ได้รับกำรรับรองตำมรัฐธรรมนูญ 2560 โดย
รัฐธรรมนูญ 2560 มำตรำ 43 (3)  

 

3 
สสค. 

กำรแก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำและสร้ำงคุณค่ำศักด์ิศรีควำมเป็นมนุษย์
ในสังคมไทยจะต้องเริ่มจำกกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและเป็นธรรมใน

 



ประเด็น ล ำดับ/
ส ำนัก 

ข้อมูล เหตุผลประกอบ และข้อสังเกตุเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ข้อเสนอเชิงกิจกรรม 

สังคม เพ่ือสร้ำงควำมเท่ำเทียมให้เกิดขึ้น โดยกำรสนับสนุนให้ชุมชน
ได้มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรจัดกำรโดยชุมชนเอง ดังนั้น จึงเป็น
ประเด็นด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ควรผลักดันอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพ่ือให้
เป็นไปตำมกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม (ICESCR) ตลอดจนสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 
พ.ศ. 2561 – 2580 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำง
สังคม ในประเด็น 4.4 กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นใน
กำรพัฒนำ กำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง ในข้อ 4.4.2 
เสริมสร้ำงศักยภำพของชุมชนในกำรพ่ึงตนเองและกำรพ่ึงพำด้วย  

กวส. ให้ข้อมูลว่ำมีงำนศึกษำวิจัยที่เก่ียวข่อง ดังนี้ 
- ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงสิทธิชุมชนกับทรัพยำกรธรรมชำติ 

และสิ่งแวดล้อมภำยใต้รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช 2560 

- กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research : PAR) เพ่ือกำรแก้ไขปัญหำกำรละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในพ้ืนที่ เรื่อง กำรเคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิชุมชนของชุมชน
ประมงพ้ืนบ้ำนอ่ำวปัตตำนี 

- สิทธิของชุมชนชำวกะเหรี่ยงปกำเกอญอกับกำรด ำเนิน เขต
วัฒนธรรมพิเศษไร่หมุนเวียนในพ้ืนที่ยุทธศำสตร์กำรแก้ไขปัญหำ ข้อ
พิพำทกรณีที่ดินทำกินและที่อยู่อำศัยของชุมชนกะเหรี่ยงในพ้ืนที่ป่ำ
ภำคเหนือ 

 



ประเด็น ล ำดับ/
ส ำนัก 

ข้อมูล เหตุผลประกอบ และข้อสังเกตุเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ข้อเสนอเชิงกิจกรรม 

งำนวิจัยทั้งสำมเรื่อง อำจน ำมำพิจำรณำเป็นแผนงำนกำร
ขับเคลื่อนทำงวิชำกำรและสังคมได้ โดยใช้กลไกกำรมีส่วนร่วม (สิทธิ
ในกำรมีส่วนร่วมสำธำรณะ) 

ควำมเท่ำเทียมทำงเพศ  
LGBTQ 

1  
สสค. 

กำรสำนต่อเพ่ือขับเคลื่อนงำนด้ำนควำมเท่ำเทียมทำงเพศ จะเป็นกำร
สนับสนุนกำรด ำเนินกำรที่สอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐำนที่ได้
รับรองไว้ในหลักกำรสิทธิมนุษยชนสำกลหลำยฉบับ เช่น กติกำ
ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง (ICCPR) 
และอนุสัญญำว่ำด้วยกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
(CEDAW) ที่ไทยได้เข้ำเป็นภำคี และหลักกำรยอกยำกำร์ตำว่ำด้วย
กำรปรับใช้กฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศในประเด็นวิถีทำง
เพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ ค.ศ. 2006 ให้มีควำมก้ำวหน้ำ ทั้งยัง
สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 – 2580 ด้ำนกำรสร้ำง
โอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม ในประเด็น 4.3 กำรสร้ำงสร้ำง
พลังทำงสังคม ข้อ 4.3.4 ส่งเสริมควำมเสมอภำคทำงเพศและบทบำท
ของสตรีในกำรสร้ำงสรรค์สังคมด้วย  

 

กวส. ควรเน้นประเด็นกำรเลือกปฏิบัติ  

สิทธิสถำนะของบุคคล  
 

3  
สกม. 

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

 

4 
สรป. 

คนกลุ่มนี้ยังเข้ำไม่ถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐำน ทั้งที่อยู่ประเทศไทยมำนำนแล้ว 
(น่ำจะหมำยถึงประเด็นเรื่องคนไร้สัญชำติเป็นหลัก) 

 



ประเด็น ล ำดับ/
ส ำนัก 

ข้อมูล เหตุผลประกอบ และข้อสังเกตุเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ข้อเสนอเชิงกิจกรรม 

5 
สมต. 

เนื่องจำกเป็นยุทธศำสตร์ของสหประชำชำติ ที่มุ่งม่ันจะหำทำงแก้ไข
ปัญหำเรื่องสัญชำติให้กับประชำกรอีก 480,000 คนภำยในปี พ.ศ. 
2567 

 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
 

1 
สมต. 

เนื่องจำกองค์กำรสหประชำชำติ (United Nations) ที่ประชุมใหญ่
แห่งสหประชำชำติ เม่ือวันที่ 9 ธันวำคม 2541 ได้มีมติให้มี “ปฏิญญำ
สหประชำชำติว่ำด้วยสิทธิและควำมรับผิดชอบของบุคคล กลุ่ม และ
หน่วยงำนในสังคม เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภำพขั้นพ้ืนฐำนอันเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล” หรือ “ปฏิญญำ
ว่ำด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน”(The Declaration on Human 
Rights Defenders) แต่ในไทยยังไม่มีผลในทำงปฏิบัติ หรือมี
กฎหมำยเฉพำะเพ่ือคุ้มครองนักปกป้องสิทธิแต่อย่ำงใด บ่อยครั้ง นัก
ปกป้องสิทธิโดนฟ้องร้องด ำเนินคดีจำกกิจกรรมกำรปกป้องสิทธิ
มนุษยชน เช่น กรณีร้องเรียนต่อ กสม. ว่ำนักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูก
จับกุมด ำเนินคดี เนื่องจำกร่วมกิจกรรมเดินเพ่ือสิทธิ (Walk for 
Rights) 

 

4  
สกม. 

เสนอประเด็น SLAPPs กรณีกำรฟ้องคดีอำญำฐำนหม่ินประมำทต่อ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ควรรณรงค์ให้ไม่กระท ำหรือประนำมกำร
กระท ำดังกล่ำวและเรียกร้องให้ด ำเนินคดีทำงแพ่งเท่ำนั้น  

 

4 
สฝป. 

เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ควรได้รับกำรคุ้มครองเป็นกำรเฉพำะและ
โดยเฉพำะในประเทศ หรือสังคมที่กระบวนกำรยุติธรรมยังไม่เข้มแข็ง  

 

5 
สสค. 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนถือเป็นกลไกส ำคัญของส ำนักงำน กสม. ใน
กำรปกป้อง คุ้มครอง ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ต่ำง ๆ ได้อย่ำง
ทั่วถึง ดังนั้น กำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนงำนของนักปกป้องสิทธิ

 



ประเด็น ล ำดับ/
ส ำนัก 

ข้อมูล เหตุผลประกอบ และข้อสังเกตุเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ข้อเสนอเชิงกิจกรรม 

มนุษยชนจึงเป็นสิ่งส ำคัญ ซ่ึงหำกกลไกดังกล่ำวมีควำมเข้มแข็งแล้วจะ
ช่วยป้องกัน บรรเทำ ปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่
ได้อย่ำงรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น ตลอดจนเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของ
ประเทศให้เพ่ิมขึ้นด้วย  ประกอบกับรัฐบำลได้มียุทธศำสตร์ชำติพ.ศ. 
2561 – 2580 ด้ำนควำมม่ันคง ประเด็น 4.5 กำรพัฒนำกลไกกำร
บริหำรจัดกำรควำมม่ันคงแบบองค์รวม ข้อ 4.5.1 กำรพัฒนำกลไกให้
พร้อมส ำหรับกำรติดตำม เฝ้ำระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหำควำมม่ันคงแบบองค์รวมอย่ำงเป็นรูปธรรม จึงเป็นนิมิตรหมำย
อันดีที่จะผลักดันแนวทำงกำรท ำงำนของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนให้
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือสร้ำงกลไกดังกล่ำวให้มีควำม
เข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน  

สคส. 
ปรำกฎใน
เอกสำร

แยก 

ปัจจุบันปัญหำกำรคุกคำมนักปกป้องสิทธิมนุษยชนยังไม่ได้ลดน้อยลง 
กลับยังคงปรำกฏให้เห็นและมีเรื่องร้องเรียนมำยัง กสม. อย่ำง
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีกำรพัฒนำกลวิธีของกำรคุกคำมในหลำยรูปแบบ
มำกยิ่งขึ้น 

 

5 
สรป. 

 ควรมีกลไกหนุนเสริมพลังนักปกป้องสิทธิฯ อย่ำงเป็น
ระบบ 

ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
 
 

2 
สคส. 

1. เป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสโลก แต่ กสม. ได้ท ำงำนในเชิงรณรงค์
เผยแพร่ควำมรู้ไปค่อนข้ำงมำกแล้ว และหน่วยงำนภำครัฐก็มีกำร
ด ำเนินกำรไปพอสมควรแล้ว หำกจะท ำประเด็นยุทธศำสตร์ ควรเน้น
ที่กำรเฝ้ำระวังตำมหน้ำที่และอ ำนำจของ กสม. 
2. เก่ียวข้องกับแผนแม่บทฯ ในหลำยด้ำน โดยเฉพำะในด้ำนเขต
เศรษฐกิจพิเศษ อุตสำหกรรม กำรประกอบกำร กำรท่องเที่ยว  

 



ประเด็น ล ำดับ/
ส ำนัก 
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3. เชื่อมโยงกับเรื่องสิทธิมนุษยชนในหลำยมิติ เช่น แรงงำน ชุมชน 
ที่ดิน นักปกป้องสิทธิ ผู้บริโภค ซ่ึงเป็นพ้ืนฐำนกำรละเมิดสิทธิ
มนุษยชนเป็นวงกว้ำง ทั้งเก่ียวพันกับผู้มีส่วนได้เสียหลำยฝ่ำย 
4. ส่งผลกระทบวงกว้ำงต่อสภำพสังคมไทย เนื่องจำกปัจจุบัน
นำนำชำติมีกำรพิจำรณำควำมเคำรพสิทธิมนุษยชนในภำคธุรกิจต่อ
กำรให้สิทธิทำงกำรค้ำหรือด้ำนอ่ืน ที่อำจส่งผลต่อกำรประกอบธุรกิจ
ระหว่ำงประเทศ นอกจำกนี้ ยังเก่ียวข้องกับกำรคุ้มครองแรงงำนและ
ประเภทแรงงำนที่เป็นกลุ่มเปรำะบำง เช่น แรงงำนสตรี แรงงำนเด็ก 
แรงงำนคนพิกำร แรงงำนผู้สูงอำยุ แรงงำนผู้ป่วย เป็นต้น 
5. ปัจจุบันมีแรงงำนในภำคธุรกิจจ ำนวนมำกและกำรแข่งขันสูง แต่
กำรค ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนในภำคธุรกิจยังไม่ได้รับกำรยอมรับ
และปฏิบัติอย่ำงจริงจัง ซ่ึงกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในภำคธุรกิจส่ง
ผลกระทบต่อธุรกิจของประเทศในภำพรวม และควรส่งเสริมแนว
ทำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 

2  
สรป. 

กสม. มีผลงำนที่เป็นรูปธรรม ทั้งองค์ควำมรู้ เครือข่ำย และโครงกำร
น ำร่อง จึงควรขยำยผลต่อให้กว้ำงขวำงขึ้น เช่น ย่อยองค์ควำมรู้ให้
ง่ำยขึ้น ท ำสื่อ ฯลฯ 

 

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

 

สถำนกำรณ์ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้  
 

1 
สรป. 

เป็นปัญหำที่ซับซ้อนและเป็นจุดสนใจของทั้งประเทสและต่ำงประเทศ 
และที่ผ่ำนมำ กสม. มีผลงำนด้ำนนี้มำโดยตลอด จึงควรขยำยผลต่อใน
เรื่องกำรให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ควำมม่ันคง 

 



ประเด็น ล ำดับ/
ส ำนัก 

ข้อมูล เหตุผลประกอบ และข้อสังเกตุเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ข้อเสนอเชิงกิจกรรม 

 

5 
สกม. 

เสนอประเด็นกำรบังคับสูญหำย กำรซ้อมทรมำน กำรใช้กฎหมำย
พิเศษฯ  
 

 

 

 

 

 

สรุปประเด็นส ำคัญ 5 อันดับท่ีแต่ละส ำนักเลือกมำ 

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

เพศ 
กระบวนกำรยุติธรรม นักปกป้องสิทธิ ชำยแดนภำคใต้ ชีวิตและร่ำงกำย 

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

 

 


