


คํานํา 
 

ประเทศไทย เป็นประเทศหน่ึงที่เป็นรัฐภาคีขององค์การสหประชาชาติ และได้ให้การรับรองปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รวมท้ังเข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ 
ทําให้มีผลผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญา รวมถึงข้อตกลงระหว่างประเทศในเร่ืองต่าง ๆ ซึ่งแผน     
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นแนวคิดหน่ึงในการประชุมระดับโลกที่ประเทศไทยได้นํากรอบแนวทางมาดําเนินการ     
โดยได้จัดทําและประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาแล้ว 2 ฉบับ ทั้งน้ี แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ     
ฉบับที่ 2 ที่ประกาศใช้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 จะครบวาระในปี พ.ศ. 2556     
ดังน้ัน กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดทําโครงการจัดทํา
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนครอบคลุมทั่วประเทศข้ึน 
โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคการเมือง ภาคธุรกิจเอกชน ภาคการศึกษา       
ภาคประชาชน องค์กรศาล องค์กรอ่ืนและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรพัฒนาเอกชน และสื่อมวลชน 
ร่วมเรียนรู้เก่ียวกับกระบวนการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชน หลักการ/แนวคิดเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนไปในทิศทาง
เดียวกัน อีกทั้งร่วมคิด ร่วมสะท้อนปัญหา ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ และร่วมเป็นพลังในการขับเคล่ือนแผน     
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) ไปสู่การปฏิบัติภายใต้การดําเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน/องค์กร 

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ขอขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญด้าน
สิทธิมนุษยชน หน่วยงาน และทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทําให้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 น้ี สําเร็จลุล่วง
ตามวัตถุประสงค์ และคาดหวังว่าเมื่อมีการประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) 
อย่างเป็นทางการแล้ว แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเป็นแนวทางหรือเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยให้องค์กร
เครือข่ายสิทธิมนุษยชนนําไปใช้ปฏิบัติในการส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน เพ่ือให้
สามารถเข้าถึงสิทธิอันจะพึงได้รับในแต่ละเรื่องอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิด
แก่ประชาชน เพ่ิมความเข้มแข็งตามหลักนิติรัฐ และสร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้กับสังคมไทย อันจะนําไปสู่    
การบรรลุเป้าหมายในการทําให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียม โดยคํานึงถึง
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ เพ่ือนําไปสู่สังคมสันติสุขต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

สืบเน่ืองจากการประชุมสิทธิมนุษยชนระดับโลก ณ กรุงเวียนนา ในปี พ.ศ. 2536 (ค.ศ.1993)  
ได้มีการจัดทําปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบัติการข้ึน โดยในข้อ 71 ของที่ประชุมระดับโลกได้มีข้อเสนอแนะให้
รัฐภาคีพิจารณาความจําเป็นในการร่างแผนปฏิบัติการแห่งชาติ เพ่ือกําหนดวิธีการที่จะให้มีการปรับปรุง 
ส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชนในความรับผิดชอบของตนเอง ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงที่
เป็นรัฐภาคีขององค์การสหประชาชาติ ที่ได้รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการเข้าร่วมเป็นภาคี
สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ ทําให้มีผลผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญา 
รวมถึงข้อตกลงระหว่างประเทศในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นแนวคิดหน่ึงในการประชุม
ระดับโลกที่ประเทศไทยได้กรอบแนวทางมาดําเนินการ โดยเน่ืองในโอกาสครบรอบ 50 ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน ประเทศไทยจึงได้มีการจัดทํานโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บทแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชนขึ้น 
นับว่าเป็นแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับแรกของประเทศไทย ช่วงเวลาที่ประกาศใช้ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544-2548 
โดยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นศูนย์กลางในการประสานและติดตามการดําเนินงาน ต่อมา 
เมื่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จึงได้โอนภารกิจดังกล่าวให้กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ดําเนินการต่อนับต้ังแต่วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา (ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ด่วนมาก ที่ นร 0506/14217 ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2545)  

เมื่อแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับแรกหมดวาระลงในปี พ.ศ. 2548 ในระหว่างที่แผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 ยังมิได้ประกาศใช้ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2550 เห็นชอบให้
หน่วยงานต่าง ๆ ถือปฏิบัติตามแผนฯ ฉบับแรกไปพลางก่อนจนกว่าแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2  
จะแล้วเสร็จและประกาศใช้ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2549-2551 ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20    
ตุลาคม พ.ศ. 2552 เห็นชอบและประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) เพ่ือให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการแปลงแผนสิทธิมนุษยชน            
สู่แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการกระทรวง กรม แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาองค์กรชุมชน แผนพัฒนาขององค์กรในระดับภูมิภาค แผนพัฒนาองค์กรสาธารณะ ตลอดจนแผนอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง แล้วจัดทําเป็นโครงการ/กิจกรรม เพ่ือรองรับการดําเนินภารกิจแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
(ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/19829 ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552)  

ขณะน้ีแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 อยู่ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ แปลงแผนสู่การปฏิบัติและ
อยู่ระหว่างการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ฉบับที่ 2 ซึ่งแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 จะครบวาระในปี พ.ศ. 2556 ดังน้ัน กรมคุ้มครองสิทธิ      
และเสรีภาพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทําโครงการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3  
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนครอบคลุมทั่วประเทศข้ึนเพ่ือให้ทันประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2557-2561  
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โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 (ปี พ.ศ. 2555) เป็นการศึกษาวิจัยและเชื่อมโยงข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือนํามาวางกรอบทิศทางการดําเนินงาน พร้อมกับการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนโดยมีผู้แทนจาก
ทุกจังหวัด เพื่อช่วยกันยกร่างแผนสิทธิมนุษยชนจากระดับพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร 
แล้วนํามาประมวลผลเป็นร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ในระดับชาติ (ร่างแรก) 

ระยะที่ 2 (ปี พ.ศ. 2556) นําร่างแผนฯ ฉบับที่ 3 (ร่างแรก) เข้าสู่กระบวนการวิพากษ์ โดยเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในหลายช่องทาง และนําข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือสรุปประมวลผล 
เป็นร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (ร่างสุดท้าย) แต่เพ่ือให้มีความสมบูรณ์และเป็นมาตรฐานสากล 
กรมฯ จึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนระดับชาติมาร่วมพิจารณาให้ข้อคิดเห็น     
เป็นครั้งสุดท้าย พร้อมทั้งให้ผู้แทนจากแต่ละกระทรวงร่วมกันให้ข้อเสนอแนะตัวชี้ วัดความสําเร็จ            
ในแต่ละประเด็น ก่อนจัดทําเป็นแผนสิทธิมนุษยชนฯ (ฉบับสมบูรณ์) เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและ
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2557 

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่รัฐจัดทําขึ้นเพื่อใช้ในการส่งเสริม 
ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน โดยเป็นแผนในระดับชาติ เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในภาพรวมของประเทศ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุ่งประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสําคัญ และพัฒนา
ระบบงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในภาพรวมอย่างมีเอกภาพให้มีความก้าวหน้า และทัดเทียมกับนานาประเทศ    
ทั้งยังเป็นการแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงความตั้งใจจริงของประเทศไทยที่จะส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

1.2 กระบวนการจัดทําแผน 
 แนวคิดการจัดทําแผน  

 เน้น“กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” ใช้เวลาในการจัดทํา 2 ระยะ (ระยะท่ี 1 ปี พ.ศ.2555 
จัดทําแผนสิทธิมนุษยชนระดับพ้ืนที่ และระยะที่ 2 ปี พ.ศ.2556 วิพากษ์และยกร่างเป็นแผนในระดับชาติ)   

กระบวนการจัดทําแผน 
1) วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือวางทิศทางแผนฯ ฉบับที่ 3 

1.1)  แนวคิดจากปรัชญาด้านสิทธิมนุษยชน 
1.2)  แนวทางการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ   
1.3)  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน  
1.4)  แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของนานาประเทศ และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของ

ประชาคมอาเซียน   
1.5)  รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เก่ียวข้อง นโยบายแห่งรัฐ  
1.6)  ข้อเสนอแนะที่ประเทศไทยรับมาปฏิบัติภายใต้กระบวนการ Universal periodic Review (UPR)  
1.7)  แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 1 และฉบับที่  2 และผลการประเมินปัญหาอุปสรรคทีเ่กิดขึ้น  

2) จัดทําแผนสิทธิมนุษยชนจากระดับพ้ืนที่ ครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร แต่ละพ้ืนที่
จัด 3 วัน โดยกระบวนการเหมือนกันทุกพ้ืนที่ คือ 

วันแรก  พิธีเปิดและการสร้างความรู้และความตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชน  
วันที่สอง การวิเคราะห์สถานการณ์สิทธิมนุษยชน โดยใช้เทคนิค scenario analysis พร้อมทั้ง 
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การนําเสนอผลการประเมินแผนฯ ฉบับที่ 2 และรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน UPR และกรอบ
ทิศทางแผนสิทธิมนุษยชนฯ ฉบับที่ 3 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับผู้เข้าร่วมระดมความคิดเห็น 

วันที่สาม การแบ่งกลุ่มระดมสมอง โดยใช้เทคนิค Brain storming เพ่ือร่วมจัดทําแผนสิทธิมนุษยชน
ระดับพ้ืนที่ 

3) วิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3   
            3.1 ประมวลผลแผนสิทธิมนุษยชนระดับพ้ืนที่ ยกร่างเป็นร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

     3.2 รับฟังความคิดเห็นและวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 3 ในพ้ืนที่ 9 ภาค โดยมีตัวแทน
จากทุกจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมวิพากษ์  
            3.3 การสํารวจ (แบบสอบถาม) การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ การถ่ายทอดสดรับฟังการวิพากษ์แผน
สิทธิมนุษยชนฯ ฉบับที่ 3  

4) สรุปประมวลผลและจัดทําร่างแผนสิทธิมนุษยชนฯ ฉบับที่ 3 ฉบับสมบูรณ์                                 
5) นําเสนอแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ    

 1.3 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมจัดทําแผน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทนจากทุกภาคส่วน ครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค ทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

ได้แก่ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชน องค์กรพัฒนาเอกชน นักการเมือง นักธุรกิจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม สมาคม และภาคประชาชน รวมทั้งกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูก
ละเมิดสิทธิ โดยมีผู้เข้าร่วมจัดทําแผนทุกช่องทาง รวมทั้งสิ้น 4,181 คน   

1.4 สุดทา้ยแล้วประชาชนและประเทศจะได้ประโยชนอ์ะไรจากแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ระดับประเทศ  
1) การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย พัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากล จากการที่

ประเทศไทยมีมาตรการ/เครื่องมือ/กลไกที่เป็นมาตรฐานกลาง เพ่ือสร้างหลักประกันที่ดีในการปฏิบัติตาม
พันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 

2) ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีและได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน 
ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกองค์การสหประชาชาติและประชาคมอาเซียน 

ระดับสังคม   
1) สถานการณ์การละเมิดสิทธิในสังคมมีแนวโน้มเป็นไปในทางที่ลดลง  
2) หน่วยงานจากทุกภาคส่วน ร่วมมือกันป้องกันและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชน และช่วย

ลดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย เน่ืองจากสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องและเก่ียวพันกับ   
ทุกหน่วยงานอยู่แล้ว เพียงแต่นํามิติด้านสิทธิมนุษยชนมาเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานให้ดีย่ิงขึ้น  

3) สังคมไทยเป็นสังคมที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียม โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์
เพ่ือนําไปสู่สังคมสันติสุข 

ระดับประชาชน   
ประชาชนมีความมั่นคงและมีความสุขในชีวิตจากการที่ประเทศไทยมีหลักประกันด้านสิทธิและ

เสรีภาพที่ทัดเทียมกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล 
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ส่วนที่ 2 
กระบวนการยกร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) 

2.1 กรอบแนวคิดการจัดทําแผน  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

การจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3  มีกรอบแนวคิดที่ให้แผนเกิดจากกระบวนการมี 
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนครอบคลุมผู้แทนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เช่นเดียวกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอที่แตกต่างจากแผนฯ ฉบับที่ 2 เพ่ือให้แผนฯ  
มีความเป็นสากลมากข้ึน ด้วยการนําข้อเสนอแนะที่ประเทศไทยรับมาปฏิบัติภายใต้กระบวนการ Universal 
Periodic Review (UPR) พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี และปัญหาหรือ
ความต้องการของประชาชน หล่อหลอมให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันหรือเป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อให้การขับเคลื่อน
งานด้านสิทธิมนุษยชนของไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด จะเห็นได้ว่าข้อเสนอแนะในหลายประเด็นได้
นําข้อเสนอแนะจากกลไก UPR และสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยร่วมเป็นภาคีเข้าบรรจุไว้แล้ว 
แต่อย่างไรก็ตามมีหลายประเด็นในร่างแผนฯ ฉบับที่ 3 ที่มีการเพ่ิมเติมมากกว่าประเด็นที่ระบุไว้ข้างต้นจากการ
รับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนทั้งการวิเคราะห์สถานการณ์สิทธิมนุษยชนและการยกร่างแผนในระดับพ้ืนที่ของ
ประเทศไทยน่ันเอง ดังน้ัน ในการจัดทําร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ในครั้งน้ีถือเป็นนิมิตหมายที่ดี    
ที่แผนฯ จะเริ่มต้ังแต่ระดับรากหญ้าในประเทศไปจนถึงระดับสากลท่ีนานาประเทศให้การรับรอง ที่ครอบคลุม
การดําเนินงานในทุก ๆ เรื่องด้านสิทธิมนุษยชน และมุ่งประโยชน์ที่ประชาชนในชาติจะได้รับโดยแท้จริง สําหรับ
การจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ในครั้งน้ี จึงได้แสดงจุดยืนที่จะให้แผนสิทธิมนุษยชนฯ เป็น
เครื่องมือช่วยในการทํางานของหน่วยงานต่าง ๆ มากกว่าจะเป็นแผนที่จะตรวจสอบหรือไปเพ่ิมภาระ และเพ่ือ
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ผลักดันให้หน่วยงานต่าง ๆ เห็นความสําคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนว่ามีความเก่ียวข้องกับทุกหน่วยงานอยู่แล้ว 
และแผนสิทธิมนุษยชนฯ จะช่วยเสริมการทํางานให้หน่วยงานดําเนินการตามภารกิจตนเองและได้นํามิติ
ด้านสิทธิมนุษยชนมาเพ่ิมประสิทธิภาพของงานให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการใช้งบประมาณของหน่วยงานท่ีมีอยู่    
มาดําเนินการ ดังน้ัน แผนสิทธิมนุษยชนฯ ฉบับที่ 3 จึงเป็นกรอบนโยบายในระดับชาติด้านสิทธิมนุษยชนที่ให้
โอกาสแต่ละหน่วยงานได้พิจารณานํานโยบายแต่ละด้านหรือแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ไปจัดทําเป็นโครงการ/
กิจกรรมรองรับการดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนฯได้ ตามความสําคัญเร่งด่วนในแต่ละพ้ืนที่หรือแต่ละหน่วยงาน 

รูปแบบของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3   
สืบเน่ืองจากแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 1 มีลักษณะเป็นนโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บท

แห่งชาติ ซึ่งนับว่าเป็นแม่บทที่ให้แนวทางมุมมองด้านสิทธิมนุษยชนเชิงมหภาคเป็นภาพกว้าง ในขณะที่แผน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 เป็นแผนยุทธศาสตร์ กําหนดตัวช้ีวัดที่ลงรายละเอียดในหลายระดับ จากการ
ประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติสําหรับหน่วยงานต่างๆ จึงค่อนข้างพบข้อจํากัดหลายประการ เช่น 
การไม่สามารถตอบตัวช้ีวัดความเช่ือมโยงของกลุ่มเป้าหมายกับแผนฯแต่ละด้าน เป็นต้น ดังน้ัน การยกร่างแผน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 จึงพยายามปรับให้เป็นแผนที่มีลักษณะเป็นกรอบนโยบายในภาพกว้างและ    
มีการกําหนดตัวช้ีวัด เพ่ือหน่วยงานสามารถนําไปใช้ในการแปลงแผนสู่การปฏิบัติของหน่วยงานได้อย่างชัดเจนขึ้น         
โดยสามารถอธิบายเหตุผลของการจัดทําแผนฯในรูปแบบดังกล่าวได้ดังน้ี 

1) ความสําคัญของการจัดทําแผนในรูปแบบของแผนปฏิบัติการ จากการถอดบทเรียนและเปรียบเทียบ
ข้อดีและข้อเสียของการทําแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั้งสองฉบับที่ผ่านมา คณะที่ปรึกษาเห็นสอดคล้องตรงกันว่า 
รูปแบบในการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และสามารถติดตาม
ประเมินผลได้โดยง่าย คือ การจัดทําแผนฯ ในรูปแบบของแผนปฏิบัติการในโครงสร้างที่คล้ายคลึงกับแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 ซึ่งได้มีการระบุประเด็นปัญหาในเรื่องใดเรื่องหน่ึง หรือประเด็นปัญหาที่เก่ียวข้องกับกลุ่มใด
กลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ และวิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจนการผนวกข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
ระดมความเห็นจากประชาชนท่ีเก่ียวข้องในทั่วทุกภูมิภาคไปพร้อม ๆ กัน ทั้งน้ีแม้ว่าที่ผ่านมาการจัดทําแผนฯ    
ในรูปแบบของแผนยุทธศาสตร์น้ัน ดังเช่นแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 จะมีความครอบคลุม แต่กลับมี
ความเป็นนามธรรมค่อนข้างมาก ซึ่งยากต่อการทําความเข้าใจของหน่วยงานปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานปฏิบัติเอง
ยังเห็นว่าไม่เก่ียวข้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือเป็นการเพ่ิมภาระงาน ประกอบกับการไม่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินการ จึงทําให้ไม่สามารถแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการกําหนด
ตัวช้ีวัดยังทําได้ยาก และไม่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้เท่าที่ควร 

2) ความชัดเจนในการประเมินผล การกําหนดแนวทางเป็นแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนทําให้การ
วัดผลความสําเร็จของการดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในแต่ละประเด็นชัดเจนและสะดวกต่อการประเมินผล 
เพราะสามารถกําหนดหน่วยงานท่ีเป็นผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละด้านของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้อย่าง
ชัดเจนสอดคล้องกัน อีกทั้งทําให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพหลักรับผิดชอบ แผนสิทธิมนุษยชนใน
แต่ละด้านและแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการมุ่งเน้นหรือเป็นกลุ่มเป้าหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานนั้นๆ ทั้งน้ีหากยังคงใช้แนวทางของแผนเป็นแผนยุทธศาสตร์ จะประสบความยุ่งยากในการนําแผนฯ
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ไปปฏิบัติ ด้วยเหตุเพราะแต่ละหน่วยงานจะต้องไปแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการกําหนดตัวช้ีวัดใน
ประเด็นย่อยไม่สามารถสะท้อนภาพการวัดผลด้านสิทธิมนุษยชนได้อย่างสอดคล้องกัน 

3) รูปแบบของแผนปฏิบัติการ จะทําให้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 เป็นการพัฒนาต่อเน่ือง
จากแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 จากยุทธศาสตร์ภาพรวมไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น 
สืบเน่ืองจากแม้ว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะเป็นผู้บริหารยุทธศาสตร์หรือรับผิดชอบยุทธศาสตร์กลไก
การขับเคลื่อน อย่างไรก็ตามกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเอง ไม่ได้เป็นผู้บริหารหน่วยงานทุกหน่วยงาน       
ที่ดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนแต่ละด้าน ซึ่งต้องมีอํานาจทางกฎหมายท่ีควบคุมการปฏิบัติของหน่วยราชการ
ต่างๆเหล่าน้ัน อีกทั้งไม่ได้เป็นผู้ควบคุมงบประมาณในการปฏิบัติตามแผนฯ ดังน้ัน การกําหนดแผนเป็น
ยุทธศาสตร์จึงไม่น่าจะสอดคล้องกับบริบทของโครงสร้างบริหารงาน รูปแบบแผนปฏิบัติการที่เป็นแนวทางให้
หน่วยงานนําไปปฏิบัติเองจึงมีความเหมาะสมกว่า เพ่ือให้หน่วยงานกําหนดพันธกิจของงานด้านสิทธิมนุษยชน 
ที่สอดคล้องกับความรับผิดชอบของหน่วยงาน 

4) ความแกร่งของเน้ือหาสาระของแผนฯ แผนปฏิบัติการจะไม่ถูกจํากัดอยู่ใต้กรอบหรือรูปแบบที่ต้อง
เป็นยุทธศาสตร์ แต่เป็นไปตามความต้องการของสังคมและประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากน้ี เน่ืองจากแผนน้ี
เน้นการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนต้ังแต่ต้น ทําให้มีความทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

5) ความสอดคล้องกับสากล เ พ่ือให้เป็นไปในทํานองเดียวกับนานาประเทศท่ีเป็นสมาชิก
สหประชาชาติ และมีความเป็นสากล เมื่อศึกษาการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนของแต่ละประเทศ จะพบว่า    
แผนสิทธิมนุษยชนที่ประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่จัดทํา จะมีลักษณะในรูปแบบของแผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ทั้งสิ้น อาทิ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นต้น 

2.2 กระบวนการจัดทําแผน  
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และตัวแทนจากทุกภาคส่วน

ทั่วประเทศ จัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนครอบคลุม
ทั่วประเทศ ด้วยการให้ประชาชนได้ร่วมเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ร่วมสะท้อนปัญหา ร่วมคิด 
ร่วมตัดสินใจและร่วมจัดทําแผนจากระดับพ้ืนที่ (จังหวัด) พัฒนาเป็นแผนในระดับประเทศ โดยแบ่งการ
ดําเนินงานออกเป็น 2 ระยะ  

ระยะที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555) “ยกร่างแผนสิทธิมนุษยชนจากระดับพื้นที่”โดยการศึกษาวิจัย
และเช่ือมโยงข้อมูลที่เก่ียวข้องทั้งในบริบทของไทยและหลักการสากล เพ่ือนํามาวางกรอบทิศทางการ
ดําเนินงาน พร้อมกับการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนโดยมีผู้แทนจากทุกจังหวัด เพ่ือช่วยกันยกร่างแผน
สิทธิมนุษยชนจากระดับพ้ืนที่ครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร แล้วนํามาประมวลผลเป็นร่างแผน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ในภาพรวมระดับพ้ืนที่ 

ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) “จัดทําร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ฉบับสมบูรณ์” 
โดยนําร่างแผนสิทธิมนุษยชนระดับพ้ืนที่เข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ 20 กระทรวงและหน่วยงาน
ระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้อง และพัฒนาปรับปรุงเป็นร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ในระดับชาติ (ร่างแรก) 
จากน้ันนําเข้าสู่กระบวนการวิพากษ์โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในหลายช่องทาง และนํา
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ข้อคิดเห็นที่ได้มาสรุปประมวลผลและพัฒนาเป็นร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (ร่างสุดท้าย)       
แต่เพ่ือให้มีความสมบูรณ์และเป็นมาตรฐานสากล กรมฯ จึงได้เชิญผู้ เ ช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้าน                
สิทธิมนุษยชนระดับชาติมาร่วมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเป็นครั้งสุดท้าย พร้อมทั้งให้ผู้แทนจากแต่ละกระทรวง
ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับตัวช้ีวัดความสําเร็จในแต่ละประเด็น ก่อนจัดทําเป็นแผนสิทธิมนุษยชนฯ            
(ฉบับสมบูรณ์) เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2557 

 
 

2.3 วิธีการดําเนนิการโดยสงัเขปในแตล่ะระยะ  
2.3.1 การดําเนินงานในระยะท่ี 1 
 ขั้นตอนดําเนินงาน การจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ด้วยกระบวนการ      

มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนครอบคลุมทั่วประเทศ ระยะที่ 1 การจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนในระดับพ้ืนที่        
ทั้ง 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ดังน้ี 

 (1) การยกร่างกรอบแนวทางการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 3 โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ดังน้ี 

(1.1) ศึกษาผลการดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 1 และ 2 ของ
ประเทศไทย รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ เ ก่ียวข้อง นโยบายแห่งรัฐ ภาพรวมสถานการณ์การละเมิด            
สิทธิมนุษยชนในปัจจุบัน การจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนของต่างประเทศ ข้อเสนอแนะที่ประเทศไทยรับมาปฏิบัติ
ภายใต้กระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) แนวปรัชญาด้านสิทธิมนุษยชน แนวทางการจัดทําแผน
สิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของ
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ประชาคมอาเซียน แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศอ่ืนๆ เพ่ือกําหนดกรอบในการดําเนินงานจัดทําคู่มือ
หรือแนวทางวิทยากรในการจัดทําแผน และเอกสารประกอบการประชุมจัดทําแผน  

(1.2) ประชุมกลุ่มผู้บริหารที่เก่ียวข้องด้านสิทธิมนุษยชน เพ่ือระดมสมองให้ความคิดเห็น
เก่ียวกับยกร่างกรอบแนวทางการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ก่อนลงพ้ืนที่ทุกภาคส่วน 

(1.3) การระดมสมองกับกลุ่มผู้บริหารที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 
เพ่ือตรวจสอบด้านความตรงและความถูกต้องของเคร่ืองมือและกรอบการศึกษา 

 (2) กระบวนการจัดทําแผนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กําหนดขั้นตอน
การดําเนินงานเพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดกรอบแนวทางการจัดทําแผน    
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังน้ี 

(2.1) การเตรียมการ โดยการประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และวิทยากรก่อนการ
จัดทําแผนระดับพ้ืนที่ ประกอบด้วย ที่ปรึกษาโครงการ เจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และวิทยากร
ภาคสนาม เก่ียวกับกรอบการดําเนินงาน คู่มือ/แนวทางวิทยากรในการจัดทําแผน เอกสารใช้ประกอบการจัด
ประชุม การประสานแผนจัดการประชุมในพื้นที่ การบริหารวิชาการและงบประมาณ และการรายงานผล 
พร้อมทั้งจัดพิมพ์คู่มือ/แนวทางวิทยากรในการจัดทําแผน และเอกสารประกอบการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ฉบับที่ 3 เพ่ือสนับสนุนวิทยากรภาคสนาม 

(2.2) การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํายกร่างแผนสิทธิมนุษยชนระดับพ้ืนที่ 4 ภูมิภาค 
และกรุงเทพมหานคร (ภูมิภาคละ 1 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 3 วัน) กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการสัมมนา จํานวน 527 คน  

1) คัดเลือก/ติดต่อประสานงานกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทํายกร่างแผนฯ  

2) สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมจัดทําแผนฯ ในเรื่องการ
จัดทําแผน หลักการ/แนวคิดสิทธิมนุษยชน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหรือวิทยากรสนาม 

3) วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ พร้อมการ
เช่ือมโยงสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน เพ่ือกําหนดทิศทางและการจัดทําเป็นร่างแผนสิทธิมนุษยชนระดับพ้ืนที่
ในแต่ละพ้ืนที่ ด้วยการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมจัดทําแผนฯ ในแต่ละภูมิภาค  

4) ผลิตเอกสารประกอบการจัดทําแผนฯ สําหรับผู้เข้าร่วมจัดทําแผนฯ  
(2.3) การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจ แบบสอบถามเพ่ือ

ประเมินเจตคติหรือความคิดเห็นความรู้สึกของผู้เข้าร่วมจัดทําแผนฯ ที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ และการประเมินผลทักษะการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชน รวมทั้งประเมินกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ของผู้เข้าจัดทําแผนฯ 

(2.4) การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเพ่ือนํามาวิเคราะห์การจัดทําแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ฉบับที่ 3 

(2.5) การวิเคราะห์ข้อมูลภาพอนาคต (scenario analysis) 
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 (3) การประมวลผลเพื่อยกร่างแผนสิทธิมนุษยชนระดับพื้นที่ (ภาพรวม) ดังน้ี 
(3.1) นําข้อมูลการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนระดับพ้ืนที่ จัดทําเป็นรูปเล่ม และประมวล

เป็นต้นฉบับร่างแผนสิทธิมนุษยชนระดับพ้ืนที่ (ภาพรวม) เพ่ือจัดพิมพ์  
(3.2) จัดทําและพิมพ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนระดับพ้ืนที่ (ภาพรวม) ฉบับสมบูรณ์ 

สําหรับใช้ในการวิพากษ์แผนสิทธิมนุษยชนในระดับพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาเป็นแผนระดับชาติในปีต่อไป  
(3.3) จัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินงานทั้งโครงการ พร้อมบทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

 กลุ่มเป้าหมาย กระบวนการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 เก็บข้อมูลจากภาคส่วน
ต่าง ๆ จากทุกจังหวัดเข้าร่วมในการจัดทําแผนในระดับพ้ืนที่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 527 คน ประกอบด้วย 

 (1) ตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาคที่เป็นตัวแทนจากทุกจังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชน องค์กรพัฒนาเอกชน 
นักการเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม สมาคม นักธุรกิจ และภาคประชาชน รวมทั้งกลุ่มผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิ  

 (2) ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังน้ี 
(2.1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Stakeholders) เช่น หน่วยงานภาครัฐ  

กลุ่มผู้ให้บริการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น 
(2.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในการรับบริการ (Marketplace Stakeholders) 

หมายถึง ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ กลุ่มเสี่ยงที่จะถูกละเมิดสิทธิ อาทิ กลุ่มชาติพันธ์ุ คนไร้สัญชาติ        
คนต่างด้าว สตรี เด็ก คนพิการ ผู้ป่วย  

(2.3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมแต่อยู่นอกองค์กร (External Stakeholders) เช่น 
รัฐบาล ฝ่ายการเมือง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สื่อมวลชน องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มผู้นําศาสนา 
รวมทั้งกลุ่มการเมืองที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 
 (1) แบบบันทึกข้อมูลในการระดมสมองจากผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดทําแผน   

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (2) การวิเคราะห์ภาพอนาคต (scenario analysis) ของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 
 (3) คู่มือวิทยากร 
 (4) แบบสอบถามประเมินความรู้ความเข้าใจ แบบสอบถามประเมินเจตคติของผู้เข้าร่วมประชุม  
 พื้นที่ดําเนินการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํายกร่างแผนสิทธิมนุษยชนระดับพ้ืนที่   

4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ภูมิภาคละ 1 ครั้ง รวม 5 ครั้ง ดังน้ี 
 (1) พ้ืนที่ภาคใต้ ณ โรงแรม Krabi Laplaya Resort จังหวัดกระบ่ี วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2555 
 (2) พ้ืนที่ภาคเหนือ ณ โรงแรม The Park Hotel  จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 8-10 สิงหาคม 2555 
 (3) พ้ืนที่ภาคกลาง ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี วันที่ 14-16 สิงหาคม 2555 
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 (4) พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ณ โรงแรม NOVOTEL กรุงเทพมหานคร วันที่ 22-23 สิงหาคม 2555 
 (5) พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 28-30 สิงหาคม 2555 

 สรุปผลการมีส่วนร่วมจากผลการดําเนินงานในระยะท่ี 1 พบว่า ในการประเมินผลการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 527 คน 
แบ่งเป็นพ้ืนที่ภาคใต้ จํานวน 99 คน ภาคเหนือ จํานวน 136 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 111 คน 
ภาคกลาง จํานวน 89 คน และกรุงเทพมหานคร จํานวน 92 คน แต่มีผู้ตอบแบบประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ
จํานวนทั้งสิ้น 288 คน คิดเป็นร้อยละ 54.7 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 52.8) มาจากทุกภาคส่วน         
แต่ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการ (ร้อยละ 42.7) มีความรู้เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนในระดับปานกลาง (ร้อยละ
56.4) และมีประสบการณ์เก่ียวข้องกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) ในระดับน้อย
และปานกลาง (ร้อยละ 37.8 ,36.1  ตามลําดับ) สําหรับระดับการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พบว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความคิดเห็นว่า ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการระดมสมอง การได้
ร่วมรับรู้เก่ียวกับแผนสิทธิมนุษยชน อยู่ในระดับมาก ในขณะที่ได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มและการได้ให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 อยู่ในระดับปานกลาง สําหรับความพึงพอใจ
ต่อการเข้าร่วมประชุม พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจในระดับมากต่อความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ 
และการมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 กระบวนการกิจกรรมและ
ภาพรวม แต่มีความพึงพอใจในระดับปานกลางต่อเอกสารประกอบการประชุม 

2.3.2 การดําเนินงานในระยะท่ี 2   
 ขั้นตอนดําเนินงาน 

 (1) เตรียมการ  
(1.1) ประชุมร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพ่ือหารือร่วมกันเก่ียวกับกรอบ/ 

แนวทางการดําเนินงาน กระบวนการวิพากษ์แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ขั้นตอนการดําเนินงาน 
เอกสารใช้ประกอบการวิพากษ์แผนฯ การจัดช่องทางรับฟังความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ การประสานแผนจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการในพ้ืนที่ การบริหารวิชาการและงบประมาณ และการรายงานผล 

(1.2) พัฒนาร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระดับพ้ืนที่ (ระยะที่ 1)ให้สมบูรณ์ เพ่ือเข้าสู่
กระบวนการวิพากษ์เพ่ือยกร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ระยะที่ 2 โดยหารือแนวทางการ
ดําเนินงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบในประเด็นสิทธิมนุษยชนในมิติต่างๆ และ
ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้ชัดเจนก่อน 

(1.3) จัดทําเอกสารร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ตามข้อ (1.2) ที่จะนําเข้า            
สู่กระบวนการวิพากษ์ เพ่ือใช้ในการจัดกระบวนวิพากษ์แผนฯ ผ่านช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่จัดขึ้น 

 (2) วิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3  
(2.1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการขับเคล่ือนแผน        

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ พร้อมก้าวไปสู่มิติใหม่ในการพัฒนาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3   
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โดยผู้แทนระดับนโยบายท้ัง 20 กระทรวง หน่วยงานเทียบเท่าและหน่วยงานระดับนโยบายที่เก่ียวข้องโดยตรง 
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 

(2.2) จัดกระบวนการวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ในพ้ืนที่ 9 ภาค 
และกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2556 โดยสุ่มคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้ครอบคลุม
ทุกภาคส่วนทั่วประเทศ และอยู่ในสัดส่วนที่เห็นว่าเหมาะสมและกระจายในทุกกลุ่มเป้าหมาย   

(2.3) จัดช่องทางอื่นๆ เพ่ือเปิดรับฟังการวิพากษ์ร่างแผนฯ ได้แก่ การเปิดเวทีวิพากษ์
ร่างแผนฯ ในพ้ืนที่ 9 ภาค และกรุงเทพมหานคร การจัดส่งเอกสารไปยังหน่วยงานต่าง ๆ จํานวน 600 ชุด       
การวิพากษ์ร่างแผนฯ on line ผ่านเว็บไซต์กรมฯ การประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยเพ่ือแจ้ง      
ทุกจังหวัดให้ช่วยประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ             
ในช่องทางต่าง ๆ นอกจากน้ียังได้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ (ตัวว่ิง) เพ่ือเชิญชวน   
ให้ทุกภาคส่วนในแต่ละพ้ืนที่ร่วมวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล   
ความคิดเห็นที่ได้สําหรับการประมวลจัดทําร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (ฉบับสมบูรณ์) 

(2.4) จัดประชุมผู้แทนระดับนโยบายทั้ง 20 กระทรวง หน่วยงานเทียบเท่าและ
หน่วยงานระดับนโยบายที่เก่ียวข้อง เพ่ือร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะตัวช้ีวัดในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ    
ฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี  

 (3) สรุปประมวลผลและจัดทําร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (ฉบับสมบูรณ์) 
(3.1) จัดประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (ร่างสุดท้าย) 

โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้แทนจากทุกภาคส่วน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี  
(3.2) นําข้อมูลผลการวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชน ข้อมูลความคิดเห็นที่ได้จาก      

ช่องทางการวิพากษ์อ่ืนๆ (อาทิ อินเตอร์เน็ต แบบสอบถามและเอกสารแสดงความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ) 
และผลการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะตัวช้ีวัดแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 โดย 20 กระทรวง และ
หน่วยงานระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องมาสังเคราะห์และสรุปประมวลเป็นร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ        
ฉบับที่ 3 (ฉบับสมบูรณ์) 

(3.3) มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญด้านสิทธิมนุษยชน 
และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพ่ือพิจารณาแก้ไขกลั่นกรองร่างแผนฯ ตามข้อ (3.2) เมื่อวันที่ 31 
กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 

(3.4) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพปรับปรุงจนได้ 
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (ฉบับสมบูรณ์) สําหรับนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาประกาศใช้เป็น
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ของประเทศไทย 

 กลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวแทนภาคส่วนต่างๆ จากทุกจังหวัด เข้าร่วมในการวิพากษ์ร่างแผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ในพ้ืนที่ 9 ภาค และกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 

(1) ตัวแทนจากหน่วยงาน ครอบคลุมทั้ง 9 ภาค ที่ เป็นตัวแทนจากทุกจังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชน องค์กรพัฒนาเอกชน 



     แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) 
 

หน้า | 14 
 

นักการเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม สมาคม นักธุรกิจ และภาคประชาชน รวมทั้งกลุ่มผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิ  

(2) ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังน้ี 
(2.1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Stakeholders) เช่น หน่วยงานภาครัฐ  

กลุ่มผู้บริการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น 
(2.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในการรับบริการ (Marketplace Stakeholders) 

หมายถึง ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ กลุ่มเสี่ยงที่จะถูกละเมิดสิทธิ อาทิ กลุ่มชาติพันธ์ุ คนไร้สัญชาติ           
คนต่างด้าว สตรี เด็ก คนพิการ ผู้ป่วย เป็นต้น 

(2.3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมแต่อยู่นอกองค์กร (External Stakeholders) เช่น รัฐบาล  
ฝ่ายการเมือง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สื่อมวลชน องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มผู้นําศาสนา รวมท้ัง
กลุ่มการเมืองที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

โดยมีผู้ เข้าร่วมวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ในพ้ืนที่ 9 ภาค และ
กรุงเทพมหานคร จํานวน 1,154 คน นอกจากน้ีจากการจัดให้มีช่องทางอ่ืนๆ ในการรับฟังความคิดเห็น ได้แก่ 
ระบบวิพากษ์ร่างแผนฯ on line ผ่านเว็บไซต์ของกรมฯ เอกสารแบบสอบถามความคิดเห็นส่งทางไปรษณีย์
และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งได้การประชาสัมพันธ์ช่องทางการวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ฉบับที่ 3 ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้มีผู้แสดงความคิดเห็นผ่าน
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ผ่านช่องทางต่างๆ รวมจํานวน       
2,140 ราย 

 พื้นที่ดําเนินการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ฉบับที่ 3 ในพ้ืนที่ 9 ภาค และกรุงเทพมหานคร รวม 10 ครั้ง ดังน้ี 

 (1) พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี วันที่  
14 มีนาคม 2556 

 (2) พ้ืนที่ภาคตะวันตก ณ โรงแรมรอยัล ไดมอนด์ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 19 มีนาคม 2556 
 (3) พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนช่ัน  

เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 28 มีนาคม 2556 
 (4) พ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 30 เมษายน 2556 
 (5) พ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา วันที่ 

2 พฤษภาคม 2556 
 (6) พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย วันที่ 7 พฤษภาคม 2556  
 (7) พ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 9 

พฤษภาคม 2556 
 (8) พ้ืนที่ภาคตะวันออก ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ จังหวัดระยอง วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 
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 (9) พ้ืนที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 

 (10) พ้ืนที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 

 สรุปผลการมีส่วนร่วมจากผลการดําเนินงานในระยะท่ีสอง  
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อร่างแผน   

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ในช่องทางต่างๆ ได้แก่ เวทีประชุมวิพากษ์ร่างแผนฯ ในพ้ืนที่ 9 ภาค และ
กรุงเทพมหานคร เอกสารความคิดเห็นส่งทางไปรษณีย์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการวิพากษ์ on line 
ผ่านเว็บไซต์กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนรวมท้ังสิ้น 2,140 ราย โดยส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 55.51) มีอาชีพรับราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 79.68) อายุอยู่ในช่วง 26–60 ปี 
(ร้อยละ 91.35) รายได้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 10,001-30,000 บาท (ร้อยละ 62.23) และส่วนใหญ่รับทราบว่าประเทศ
ไทยมีแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ร้อยละ 75.73) สําหรับประสบการณ์เก่ียวกับการดําเนินงานตามแผน          
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พบว่า รับทราบว่ามีแผนฯ ฉบับที่ 2 ร้อยละ 56.99 และเคยเข้าร่วมกับการ
ดําเนินงานตามแผนน้ี ร้อยละ 8.85 ในด้านประสบการณ์เก่ียวกับการจัดทําร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ฉบับที่ 3 พบว่าไม่เคยรับทราบว่ามีการจัดทําแผนฯ ฉบับที่ 3 ร้อยละ 53.58  

 ในด้านความคิดเห็นที่มีต่อร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ในด้านต่างๆ 
พบว่า มากกว่าร้อยละ 94 ของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละด้าน เห็นด้วยกับกับร่างแผนฯ ดังกล่าว โดยมี    
ผู้เห็นด้วยกับร่างแผนสิทธิมนุษยชนด้านความมั่นคงทางสังคม ร้อยละ 97.85 ด้านกระบวนการยุติธรรม     
ร้อยละ 96.93 ด้านสาธารณสุข ร้อยละ 96.85 ด้านการศึกษา ร้อยละ 96.54 ด้านวัฒนธรรมและศาสนา    
ร้อยละ 96.40 ด้านที่อยู่อาศัย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 96.35 ด้านข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยี
และการสื่อสาร ร้อยละ 96.22 ด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 95.38 ด้านการเมืองการปกครอง ร้อยละ 95.03        
และด้านการขนส่ง ร้อยละ 94.58 ตามลําดับ  

 สําหรับความคิดเห็นที่มีต่อร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
พบว่า มากกว่าร้อยละ 90 ของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละกลุ่ม เห็นด้วยกับร่างแผนฯ ดังกล่าว โดยมีผู้เห็นด้วย     
กับร่างแผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มสตรี ร้อยละ 98.20 กลุ่มผู้สูงอายุ ร้อยละ 97.99 กลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 
97.92 กลุ่มคนจน/ผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา ร้อยละ 97.89 กลุ่มคนพิการ ร้อยละ 97.70 กลุ่มเหยื่อ/
ผู้เสียหาย ร้อยละ 97.69 กลุ่มเด็กและเยาวชน ร้อยละ 97.60 กลุ่มผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 97.37 กลุ่มผู้ติดเช้ือ
เอชไอวี/เอดส์ ร้อยละ 96.47 กลุ่มผู้พ้นโทษ ร้อยละ 95.22 กลุ่มที่รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง 
ร้อยละ 95.06 กลุ่มผู้ต้องหา/ผู้ต้องขัง ร้อยละ 93.88 กลุ่มผู้ไร้รัฐ ไร้สัญชาติ หรือชาติพันธ์ุ ร้อยละ 93.14 และ
กลุ่มความหลากหลายทางเพศ/อัตลักษณ์ทางเพศ ร้อยละ 90.29 ตามลําดับ 
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ส่วนที่ 3 
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561)  

เป้าหมาย : เป็นสังคมท่ีส่งเสริม สิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียม โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรี 
ความเป็นมนุษย์ เพื่อนําไปสู่สังคมสันติสุข 

แผนสิทธิมนุษยชนด้านสาธารณสุข 
ปัจจุบันประเทศไทยได้พัฒนาไปอย่างก้าวหน้าในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในด้านสาธารณสุข 

โดยประชาชนชาวไทยเกือบทั้งหมดของประเทศจะได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลจากหน่ึงในสามระบบหลัก 
ตามสิทธิของตน คือ สวัสดิการข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ ระบบประกันสังคม และระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า อีกทั้งยังได้รับสิทธิในการเข้ารับการบริการในกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉินโดยไม่ต้องถูกถาม
สิทธิ และไม่ต้องสํารองเงินจ่ายไปก่อน ทั้งนี้ ยังมีประเด็นท้าทายที่สําคัญทางด้านสาธารณสุขที่ควรได้มีการ
ผลักดัน เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศให้สมบูรณ์ยิ่งขึ ้น ทั้งในด้านการเข้ารับบริการสุขภาพ   
การพัฒนาคุณภาพของบริการ และการสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรมในการได้รับบริการสุขภาพของ    
ผู้อยู่ในหลักประกันสุขภาพที่แตกต่างกัน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเพื่อรับผลกระทบจากการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

1.การเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
สภาพปัญหา 
1. ประชาชนบางกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ไร้สัญชาติและกลุ่มผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่กันดารซึ่งมี

อุปสรรคในการติดต่อกับสถานที่ราชการ ไม่มีบัตรประชาชน จึงไม่มีสิทธิในการได้รับหลักประกันสุขภาพ
ตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นอกจากนี้ ยังขาดความชัดเจนในทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐาน    
ที่จําเป็นต้องแสดงเมื่อเข้ารับบริการ 

2. ประชาชนส่วนใหญ่ที่มีฐานะยากจนยังคงมีปัญหาในการรับภาระด้านการเดินทางและค่าเสีย
โอกาสจากการต้องหยุดงานเมื่อประสงค์จะเข้ารับบริการสาธารณสุข จึงไม่สามารถเข้ารับบริการได้ แม้จะ
เข้าถึงหลักประกันสุขภาพตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

3. โครงสร้างของปัญหาการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพมีความเชื่อมโยงกับปัญหาในมิติอื่นๆ เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การเมืองการปกครอง ซึ่งเก่ียวพันกับภารกิจของหน่วยงานอ่ืน และจําเป็นต้องได้รับการ
แก้ไขอย่างบูรณาการโดยหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งหมด 

4. การเข้าถึงบริการสาธารณสุขเป็นประเด็นที่ เ ก่ียวข้องกับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม            
จึงจําเป็นต้องพัฒนาโอกาสและช่องทางการเข้ารับบริการ ควบคู่ไปกับสิทธิในการเข้ารับบริการท่ีปัจจุบันได้รับ
การรับรองตามกฎหมาย 
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ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ผู้ป่วยถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลท่ีพึงได้ของตน และให้ผู้ป่วย      

มีสิทธิในการได้รับรู้ข้อมูลการรักษาของตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและมีการบังคับใช้จริง ทั้งในส่วนของ
กระบวนการรักษา และยาที่ใช้ในการรักษา เพ่ือให้ได้ทราบทางเลือกของตนเกี่ยวกับบริการสุขภาพตามสิทธิ    
ที่พึงได้รับ ตลอดจนการได้รับการชดเชยเยียวยาผลกระทบจากการรักษาที่ผิดพลาดตามสมควร 

2. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนในการรับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียมกัน 

3. กระจายทรัพยากรสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยเฉพาะแพทย์ซึ่งควรจัดให้มีเพียงพอ      
ในทุกสถานพยาบาล 

4. พัฒนาระบบการสาธารณสุขเคลื่อนที่ เพ่ือช่วยลดภาระในการเดินทางเข้ารับบริการสาธารณสุขของ
ผู้อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัดทําแผนการตรวจเย่ียมและรักษาเคลื่อนที่นอกเวลาราชการ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความจําเป็นของประชาชนส่วนใหญ่ที่ต้องประกอบอาชีพในช่วงวันและเวลาราชการ 

5. พัฒนาช่องทางการบริการสําหรับกลุ่มเฉพาะ อาทิ กลุ่มวัยรุ่นที่มีปัญหาการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร 
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มแรงงานข้ามชาติ โดยสําหรับกลุ่มแรงงานข้ามชาติน้ัน อาจควรพิจารณาให้มี
การจัดต้ังกองทุนสวัสดิการด้านสุขภาพที่จัดเก็บเงินสมทบจากแรงงานข้ามชาติเป็นการเฉพาะ เพ่ือความย่ังยืน
ในการบริหารโดยไม่เป็นภาระงบประมาณของประเทศ รวมท้ังพัฒนาช่องทางการร้องเรียนกรณีที่ประชาชน   
ไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขหรือไม่ได้รับความเท่าเทียมกันของคุณภาพการบริการ 

6. พัฒนาระบบการชดเชยค่าเสียโอกาสจากการหยุดงานเมื่อต้องเข้ารับบริการรักษาพยาบาล         
ซึ่งสะท้อนการสูญเสียรายได้ตามจริง และเป็นธรรมกับทั้งนายจ้างและลูกจ้าง 

2.ความเท่าเทยีมของคุณภาพบริการ 
สภาพปญัหา 
1. คุณภาพ ประเภทของบริการที่ได้รับยังมีความเหล่ือมล้ํา และความล่าช้าของการได้รับบริการยังคง

เป็นปัญหาสําคัญ ตลอดจนรูปแบบและสัดส่วนการสมทบเข้ากองทุนยังคงแตกต่างกันตามแต่ละระบบประกัน
สุขภาพ 

2. ความเหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการและยาที่ได้รับ การกระจายจํานวนบุคลากรสาธารณสุข และ
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ระหว่างเขตเมืองและเขตชนบท และระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ยังคงเป็นปัญหา
สําคัญ 

3. ประชาชนยังขาดความรู้เก่ียวกับสิทธิการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข 
4. หลักประกันสุขภาพตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นการรับรองการเข้าถึงบริการ

สุขภาพขั้นพ้ืนฐานตามท่ีได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีโครงสร้างที่แตกต่างจากสิทธิประโยชน์ในระบบประกัน
สุขภาพอ่ืนๆ กล่าวคือ ระบบสวัสดิการข้าราชการและรัฐวิสาหกิจซึ่งสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลอยู่ใน
รูปของสวัสดิการของข้าราชการที่มีฐานเงินเดือนตํ่ากว่าผู้ประกอบอาชีพในภาคเอกชน และระบบประกันสังคม
ที่ผู้ได้รับสิทธิและนายจ้างต้องจ่ายสมทบเข้ากองทุน 
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5. บุคลากรทางการแพทย์มีแนวโน้มที่จะออกจากระบบราชการมุ่งสู่เอกชน เน่ืองจากค่าตอบแทน     
ที่สูงกว่า และมักจะกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ ๆ ซึ่งมีคุณภาพชีวิตดีกว่า 

6. การจัดสรรงบประมาณสําหรับสถานบริการสาธารณสุขและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ยังคงจําเป็นต้อง
ให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกแก่โรงเรียนแพทย์และสถานบริการสาธารณสุขในเขตเมือง ซึ่งมีความพร้อมในการ
ต่อยอดและพัฒนาศักยภาพระบบบริการที่มีอยู่แล้วให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. เพ่ิมทางเลือกในการร่วมจ่ายสมทบของผู้ประกันในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่ผู้ประสงค์

จะได้รับบริการท่ีมีคุณภาพสูงขึ้นกว่าบริการขั้นพ้ืนฐานดังที่ระบุไว้ตามสิทธิ อันเป็นแนวทางที่ช่วยสร้างความ
ย่ังยืนทางการคลังของระบบประกันสุขภาพของประเทศโดยรวม และสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกันในระบบ
อ่ืนที่ได้มีการร่วมสมทบในรูปแบบอ่ืนแล้ว  

2. พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพอย่างบูรณาการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership) ทั้งในด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ และการ
รักษาโรค เพ่ือร่วมใช้ทรัพยากรท้ังในด้านสถานบริการ บุคลากร และครุภัณฑ์ ในภาครัฐและเอกชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนามาตรการให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดโรค 

3. พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยในเขตพ้ืนที่ห่างไกลสู่โรงพยาบาลศูนย์ในพ้ืนที่ ตลอดจนระบบ
การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงคุณภาพบริการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ห่างไกล 

4. บูรณาการระบบบริหารจัดการด้านการบริการทางการแพทย์ของ 3 กองทุน ได้แก่ กองทุน
ประกันสงัคม กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกองทุนสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพบริการทางการแพทย์ ทําให้ทุกคนได้รับบริการท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน รวดเร็วและปลอดภัย    
เท่าเทียม อย่างทั่วถึง และไม่มีความเหลื่อมล้ําในการให้บริการ 
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แผนสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา 

ประเทศไทยได้จัดให้มีสวัสดิการทางการศึกษามาอย่างยาวนาน และกําหนดให้ประชาชนไทยมีสิทธิ
ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 12 ปี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 อย่างไรก็ตาม 
นโยบายที่เน้นการเพ่ิมการศึกษาในเชิงปริมาณและค่านิยมที่ให้ความสําคัญกับคุณวุฒิทางการศึกษายังคง    
สวนทางกับตัวช้ีวัดทางด้านคุณภาพ โดยพบว่าแม้จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชาชนไทยทั้งหมดจะ      
เพ่ิมสูงขึ้น แต่คะแนนเฉลี่ยจากการวัดผลในวิชาหลักกลับลดลง ปัญหาในเร่ืองคุณภาพการศึกษาจึงเป็นปัญหา
สําคัญที่จําเป็นต้องมีมาตรการจัดการอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของสังคมและ
เศรษฐกิจในอนาคต โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุและการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ทั้งน้ี จะต้องได้มีการปรับแนวทางการศึกษาให้เน้นความท่ัวถึงและครอบคลุมเด็กทุกคน   
ทุกกลุ่ม อย่างมีคุณภาพ 

สภาพปญัหา 
1. ระบบการศึกษาของประเทศไทยยังคงมุ่งเน้นเป้าประสงค์ในเชิงปริมาณ คือ การได้รับการศึกษา

ตามจํานวนปีที่กําหนด แต่ย่อหย่อนในเรื่องคุณภาพของการศึกษาที่ได้รับทั้งในและนอกระบบ และคุณภาพของ
ผู้สอนรวมทั้งมาตรฐานวิชาการ 

2. การเข้าถึงการศึกษาในเชิงคุณภาพมีความแตกต่างสูงตามสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ครอบครัว และเขตที่อยู่อาศัย อีกทั้งการศึกษาในระบบยังคงไม่เอ้ือต่อการเข้าถึงของคนบางกลุ่ม เช่น         
ชาวมุสลิม คนพิการ และผู้สูงอายุ เป็นต้น 

3. ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการศึกษาในหลายสาขาไม่ตรงตามความต้องการของนายจ้าง และ    
ไม่สามารถเตรียมความพร้อมของแรงงานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

4. บุคลาการทางการศึกษายังคงมุ่งเน้นความก้าวหน้าของตนและคาดหวังผลตอบแทนเป็นที่ต้ัง และ
ขาดจิตสํานึกและความรับผิดชอบในหน้าที่เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริง 

5. นโยบายทางการศึกษายังขาดความต่อเน่ืองและเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละรัฐบาล นอกจากน้ี
ผลสัมฤทธ์ิของนโยบายทางการศึกษาหลายเรื่องที่ผ่านมายังคงกําหนดเป้าหมายในเชิงปริมาณ อีกทั้งแม้
กระทรวงศึกษาจะได้งบประมาณเป็นสัดส่วนที่สูงมาก แต่เกือบทั้งหมดเป็นรายจ่ายประจําสําหรับเงินเดือนของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงไม่มีงบประมาณเพียงพอสําหรับงบลงทุนเพ่ือการพัฒนาในโครงสร้างและ
ศักยภาพทางการศึกษาอ่ืนๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการขยายคุณภาพทางการศึกษา 

6. นโยบายเรียนฟรีได้ให้การสนับสนุนในด้านค่าเรียนและอุปกรณ์การศึกษาเท่าน้ัน หากเด็ก
โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนยังคงต้องรับภาระค่าใช้จ่ายด้านอ่ืนๆ ซึ่งเป็นจํานวนที่สูงเมื่อ
เทียบกับสถานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน อาทิ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าเสียโอกาสทางรายได้จากการ
ประกอบอาชีพช่วยเหลือครอบครัว 

7. หลักสูตรทางการศึกษาถูกกําหนดขึ้นในลักษณะที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง นักเรียน ผู้ประกอบการ เช่นนายจ้าง อย่างเพียงพอ จึงส่งผลให้ผลการศึกษาและทักษะของ
ผู้ศึกษาด้อยคุณภาพและไม่ตรงกับความต้องการของนายจ้าง 
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8. การศึกษาสําหรับกลุ่มเฉพาะ เช่น ชาวมุสลิม คนพิการ เป็นระบบที่ค่อนข้างตายตัว และจัดแยกออกไป
เป็นสถานศึกษาเฉพาะ ซึ่งลดโอกาสการให้กลุ่มคนดังกล่าวสามารถเข้าร่วมในการศึกษาระบบหลักอย่างเพียงพอ 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระยะยาวที่ได้มีการบังคับอย่างเคร่งครัดและต่อเน่ืองในทุกรัฐบาล และ

ปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัดหลักทางการศึกษาของประเทศ โดยให้ความสําคัญกับคุณภาพของการศึกษาทั้งในและนอก
ระบบ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา เช่น คะแนนเฉล่ียจากการวัดผลในวิชาหลัก โดยเฉพาะอย่างย่ิง
วิชาที่จําเป็นในการเตรียมความพร้อมแรงงานเข้าสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ เช่น ภาษาที่สอง และ
วิทยาศาสตร์ เป็นประเด็นหลัก  

2. ผลักดันหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
บทบาทหลักในการสนับสนุนงบประมาณแก่สถานศึกษาในพ้ืนที่ โดยมีหน่วยงานจากส่วนกลางเป็นผู้สนับสนุน
การสร้างมาตรฐานคุณภาพ ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการศึกษา เช่น อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาคุณภาพและจิตสํานึกของบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนา
ชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ในทุกระดับ การให้ทุนการศึกษา และการส่งเสริมการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทาง
การศึกษา ให้มีความเท่าเทียมและมาตรฐานเดียวกันทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเมืองและพ้ืนที่
ทุรกันดารและห่างไกล 

3. สนับสนุนโครงการสร้างอาชีพของเด็กนักเรียน เพ่ือจูงใจนักเรียนจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนให้
สามารถเข้าเรียนได้โดยไม่ต้องเสียรายได้จากการทํางานเพ่ือช่วยเหลือครอบครัว 

4. ส่งเสริมหลักสูตรทางการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน อันได้แก่ ผู้ศึกษา และนายจ้าง 
และส่งเสริมการศึกษาท่ีไม่เพียงเน้นการศึกษาในวัยเรียน แต่ให้รวมถึงการเรียนรู้ตลอดช่วงอายุชีวิต โดยเฉพาะ
อย่างย่ิง การพัฒนาทักษะแรงงานสําหรับคนในกลุ่มวัยแรงงาน และการพัฒนาทักษะที่จําเป็นของกลุ่มผู้สูงอายุ 

5. พัฒนาหลักสูตรและโครงสร้างทางการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน บริบทของท้องถิ่น 
และเอ้ือต่อสิทธิในการศึกษาของคนกลุ่มเฉพาะ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น การจัดการศึกษาทางเลือก
สําหรับผู้สูงอายุ การบรรจุให้วิชาเก่ียวกับศาสนาเป็นวิชาเลือก การจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์
ทางการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความต้องการเฉพาะ เช่น คนพิการ ให้สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง สร้างการ
ยอมรับในโรงเรียนและสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย สร้างการยอมรับในอัตลักษณ์ และสร้างการมีส่วนร่วม
ในโรงเรียน อีกทั้งควรปรับเปลี่ยนและสร้างความเข้าใจในเรื่องของผู้มีความหลากหลายทางเพศในวิชาสุขศึกษา 

6. จัดให้มีหลักสูตรด้านศีลธรรม จริยธรรม การเคารพสิทธิผู้อ่ืน หน้าที่พลเมือง กฎหมายเบ้ืองต้น 
ทักษะชีวิต วัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น และการมีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ให้เด็กได้สร้างจิตสํานึกและ
ตระหนักในสิทธิของผู้อ่ืนมากขึ้น ตลอดจนให้ความสําคัญกับสาธารณสุขศึกษา และพลศึกษา เพ่ือเพ่ิมความรู้
ความเข้าใจให้สามารถเอาไปใช้ปฏิบัติในการดูแลสุขภาพเบ้ืองต้น  

7. บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไปในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในแต่ละท้องถิ่น สร้าง
จิตสํานึกให้ประชาชนทุกวัยเห็นความสําคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเข้าถึงการศึกษาทางไกลได้ง่ายใน
ราคาถูก เพ่ือพัฒนาทุนทางการศึกษาและขับเคลื่อนให้เกิดเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศในด้านอ่ืนๆ ต่อไป 
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แผนสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจ 

ฐานะทางเศรษฐกิจของชาวไทยในปัจจุบันได้เพ่ิมขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับในอดีต โดยรายได้เฉลี่ยต่อ
ประชากร ณ ระดับราคาคงที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง สัดส่วนคนจนได้ลดลงในระดับที่ตํ่ากว่าร้อยละ
สิบของประชากร อัตราการว่างงานของประเทศอยู่ในระดับที่ตํ่า อีกทั้งสิทธิในการเข้าถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจที่
สําคัญ ทั้งในมิติด้านโอกาสในการประกอบอาชีพ การได้รับบริการสาธารณสุข และการศึกษา ยังได้รับการ
รับรองเป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญ จึงอาจกล่าวได้ว่า ประเทศไทยในปัจจุบันกําลังเข้าสู่ระยะเปลี่ยนผ่านจาก
ประเทศที่มีฐานะเศรษฐกิจระดับกลางค่อนไปทางตํ่า (Lower middle income country)  ไปสู่ประเทศที่มี
ฐานะเศรษฐกิจระดับกลางค่อนไปทางสูง (Upper middle income country) 

อย่างไรก็ตาม โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศในหลายมิติยังคงเปราะบางและอ่อนไหว โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงเมื่อพิจารณาจากมุมมองต่อความยั่งยืนในเชิงการคลัง (Fiscal sustainability) โครงการหลายโครงการ
ถูกขับเคลื่อนโดยนโยบายประชานิยม ซึ่งมีข้อควรระวังและประเด็นท้าทายที่สําคัญในหลายประการ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในประเด็นเรื่องความเท่าเทียมในการขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนผลกระทบของ
นโยบายต่อขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 

สภาพปัญหา 
1. นโยบายทางเศรษฐกิจหลายเรื่องยังขาดการกํากับให้มีการปฏิบัติจริง อีกทั้งหลายนโยบายมี

ลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มบุคคลบางกลุ่มเป็นการเฉพาะ แต่ต้องใช้งบประมาณซึ่งมาจากภาษีของ
ประชาชนทุกคนในประเทศ จึงก่อให้เกิดปัญหาในเร่ืองความเป็นธรรม 

2. โครงสร้างของนโยบายหลายเรื่องเป็นไปในลักษณะการแทรกแซงราคาในตลาด อาทิ นโยบายจํานํา
ข้าว นโยบายการเพ่ิมค่าแรงขั้นตํ่า และนโยบายเงินเดือนของผู้จบปริญญาตรี ซึ่งแม้จะมีข้อดีในการช่วยเหลือ  
ผู้มีรายได้น้อย แต่เป็นภาระสูงทางงบประมาณ และลดทอนประสิทธิภาพทางการผลิตและการแข่งขันของ
ประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหารุนแรงในระยะยาว 

3. นโยบายยังคงขาดความย่ังยืนทางการคลัง คือ จําเป็นต้องให้รัฐช่วยเหลือจึงจะอยู่ได้ และไม่ได้ช่วย
แก้ไขปัญหาในระดับสาเหตุ 

4. นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศถูกขับเคลื่อนโดยการมุ่งหวังประโยชน์ทางการเมืองมากกว่า
ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ โดยนโยบายหลายเร่ืองเอ้ือประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้เป็นฐานเสียงสําคัญ แต่เป็น
ภาระและไม่ก่อประโยชน์กับประชาชนในระดับชนช้ันกลางขึ้นไป ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างชนช้ัน 
(Class conflict) อีกทั้งนโยบายที่มีลักษณะเป็นการแทรกแซงกลไกตลาดมักก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบทั้ง
กับกลุ่มผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากนโยบายเอง และกับกลุ่มอ่ืนๆ ซึ่งรัฐควรต้องตระหนักและหามาตรการ
บรรเทาโดยเร่งด่วน 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. การสร้างความเท่าเทียมของนโยบาย เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงการประกอบอาชีพและรายได้ที่

เพียงพอตามสิทธิ อาทิ การจ้างงานท่ีจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลิตภาพของแรงงาน การส่งเสริมการค้า
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และการตลาดให้มีความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบการ การเร่งบรรเทาผลกระทบเชิงลบจากนโยบาย
ทางเศรษฐกิจต่อกลุ่มประชากรบางกลุ่ม (เช่น ผู้ประกอบการในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย และ
วิสาหกิจชุมชน) การพิจารณาช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางทางเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มเกษตรกรซึ่งมักประสบปัญหา
ความผันผวนของรายได้ตามวงจรเศรษฐกิจ การปรับปรุงเกณฑ์ช้ีวัดทางเศรษฐกิจบางประการ เช่น จปฐ. ให้
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และควบคุมค่าครองชีพให้เหมาะสม นโยบายส่งเสริมการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่ไม่
มุ่งเน้นแต่เพียงกลุ่มผู้มีเงินทุนสูง รวมทั้งสร้างความย่ังยืนในเชิงการคลัง โดยให้ประโยชน์จากนโยบายซึ่งมุ่งเน้น
แต่เฉพาะบางกลุ่ม ไหลเวียนสู่วงจรเศรษฐกิจ เพ่ือให้กลับไปเป็นรายได้ของรัฐและกระจายประโยชน์ที่เกิดขึ้นสู่
ทุกกลุ่มอาชีพ ตลอดจนพิจารณาการจัดเก็บภาษีอัตราก้าวหน้าที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรม 

2. มุ่งใช้ทรัพยากรของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะอย่างย่ิงทรัพยากรธรรมชาติ และ
เน้นการนําประโยชน์ที่ได้รับต่อยอดนโยบายไปสู่การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมต่อผู้ด้อยโอกาส
อย่างย่ังยืน โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบของนโยบายจากการอุ้มชูไปสู่การบ่มเพาะ เพ่ือลดปัญหาการเสพติด
นโยบาย และให้กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากนโยบายสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ในระยะยาว และ
ส่งเสริมนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมๆ กัน (Pro-poor 
growth)  

3. ส่งเสริมการออม และกลไกที่เอ้ือต่อการประกอบอาชีพในชุมชนและธุรกิจขนาดเล็กอย่างเข้มแข็ง 
เช่น การพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีคุณภาพและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจชุมชน 
และการนําแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม ในทุกภาคส่วน  

4. ประสานงานระหว่างเครือข่ายทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ เพ่ือรองรับการปรับตัวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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แผนสิทธิมนุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

ปัญหาความเสื่อมโทรมและการรุกล้ําทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเป็นผลมาจากการพัฒนาที่ขาด
ความสมดุลในอดีต ซึ่งแฝงการเปลี่ยนรูปการพัฒนาจากพ้ืนฐานทางการเกษตร ไปสู่การพัฒนากึ่งอุตสาหกรรม
เป็นเคร่ืองขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาได้มี
ความต่ืนตัวเก่ียวกับปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังได้มีการผลักดันกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมหลายฉบับ รวมถึงการจัดต้ังหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม  
อาทิ ศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อม ศาลปกครอง และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติน้ันประชาชนผู้ถูกละเมิดสิทธิทั้งในด้านการบุกรุกที่อยู่อาศัย หรือได้รับผลกระทบ
จากปัญหาสภาพแวดล้อมและความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ยังมีโอกาสน้อยมากที่จะได้รับค่าชดเชยจากความ
เสียหายที่เกิดขึ้น เน่ืองจากการขาดอํานาจต่อรอง การขาดความรู้เก่ียวกับกระบวนการยุติธรรม การขาดความรู้
ทางเทคนิคที่เก่ียวข้องในการพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล ตลอดจนต้นทุน    
ที่สูงในการดําเนินคดีและความล่าช้าของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งทั้งหมดส่งผลให้ผู้ถูกละเมิดจําใจรับความ
เสียหายที่เกิดขึ้น 

สภาพปัญหา 
1. ประชาชนผู้ถูกละเมิดสิทธิและผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาสภาพแวดล้อม มักพบอุปสรรคในการ

นําปัญหาและข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และจําใจต้องแบกรับความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยแม้จะมี
กฎหมายที่คุ้มครองสิทธิดังกล่าว แต่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบหลายคนกลับไม่สามารถได้รับการชดเชยจาก
การถูกละเมิดสิทธิดังกล่าวได้ เน่ืองจากการขาดอํานาจต่อรอง การขาดความรู้เก่ียวกับกระบวนการยุติธรรม 
การขาดความรู้ทางเทคนิคที่เก่ียวข้องในการพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล 
ตลอดจนต้นทุนที่สูงในการดําเนินคดีและความล่าช้าของกระบวนการยุติธรรม 

2. สาเหตุของการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้มาจากทั้งกลุ่มประชาชนบางกลุ่มที่ไม่มีที่ทํากิน และกลุ่มที่เข้า
แสวงหาประโยชน์ โดยปัจจุบันเกษตรกรจํานวนมากท่ีทํากินในพ้ืนที่ของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายถูกจับกุม
ดําเนินคดีในข้อหาบุกรุกที่ดินของรัฐและเอกชนอย่างไม่เป็นธรรม  

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. เน้นการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับมาตรการชดเชยผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อม 

โดยใช้กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางการร้องเรียน
ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงขอบเขตของสิทธิของตนเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่      
ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง โดยควรจัดให้มี
กองทุนกลางที่จัดเก็บค่าใช้จ่ายจากเจ้าของกิจการทั้งหมดเพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินแทนการให้
ผู้ประกอบการเป็นฝ่ายจัดจ้างและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินเองดังเช่นในปัจจุบัน เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ขาดความเป็นกลางของผู้ประเมิน และให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าตรวจสอบพ้ืนที่ชุมชนที่มีความเสี่ยงจาก
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
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2. ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้สารเคมีปลอดภัยและเหมาะสม และมุ่งจัดระเบียบพ้ืนที่ (Zoning) 
เพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ 

3. ส่งเสริมการคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสียเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม  
4. เร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์และจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

จริงจัง เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปรับปรุงบทลงโทษให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และออกกฎหมายที่
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ตลอดจนเร่งรัดมาตรการช่วยเหลือและชดเชยประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติอย่างรวดเร็ว เหมาะสม และเป็นธรรม และเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมตามจริง
พ้ืนที่ ในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างมีส่วนร่วม และให้มีส่วนร่วมให้ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจเก่ียวกับโครงการ ตลอดจนเฝ้าระวัง ตลอดจนดูแลบํารุงรักษาสิ่งแวดล้อม โดยรัฐอาจพิจารณาให้การ
สนับสนุนงบประมาณและความช่วยเหลือทางความรู้ที่จําเป็น 

6. ปลูกจิตสํานึกของประชาชนให้ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมท้ังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษทางอากาศจากการ
จัดการขยะให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

7. ใช้มาตรการจูงใจผู้ประกอบการท่ีดําเนินกิจการอย่างมีสํานึกต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เช่น การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล การจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมจากผู้ก่อมลพิษ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต  
ภาคอุตสาหกรรม และ/หรือภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดประเภทกิจกรรมที่ต้องจัดเก็บภาษี
สิ่ งแวดล้อม  และมาตรการทางกฎหมายที่ ส่ ง เส ริมคุ้ มครองผู้ ปกป้องและผู้ แจ้ ง เบาะแสปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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แผนสิทธิมนุษยชนด้านท่ีอยู่อาศัย 

สิทธิในที่อยู่อาศัยได้รับการรับรองไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
โดยในมาตรา 55 ได้ระบุว่าบุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ ย่อมมีสิทธิได้รับความ
ช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันปัญหาที่เก่ียวข้องกับการรุกล้ําและขับไล่ที่อยู่อาศัยยังคง
เป็นปัญหาสําคัญที่พบบ่อยโดยเฉพาะอย่างย่ิงในเขตเมือง อันเน่ืองมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจซึ่งนําไปสู่
ความขัดแย้งระหว่างผู้ที่อาศัยอยู่แต่เดิมซึ่งไม่ใช่เจ้าของ เจ้าของที่ดิน และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือ
ประโยชน์ในเชิงกําไร นอกจากน้ี แม้รัฐจะได้พยายามแก้ไขปัญหาความแออัดของที่อยู่อาศัยในเขตเมืองโดยการ
จัดหาท่ีอยู่อาศัยในเขตชานเมืองให้ในราคาถูก แต่ก็ยังไม่เป็นที่นิยมเม่ือเทียบกับที่อยู่ในเขตเมือง เน่ืองจากการ
คมนาคมที่ไม่สะดวก อีกทั้งส่วนใหญ่มีความผูกพันกับถิ่นที่อยู่เดิมและไม่ประสงค์จะย้ายถิ่นฐาน นโยบายและ
มาตรการช่วยเหลือผู้ไร้ที่อยู่อาศัยที่เกิดประสิทธิผลจึงจําเป็นต้องเป็นมาตรการที่รอบด้าน และครอบคลุมมิติที่
หลากหลายทั้งในด้านกฎหมาย การคมนาคม เศรษฐศาสตร์ ตลอดจนมาตรการทางสังคมที่มีประสิทธิภาพใน
การลดความกระทบกระทั่งระหว่างกลุ่ม ซึ่งมักเกิดขึ้นในระยะการเปลี่ยนผ่านของสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ไปสู่ความเป็นเมือง (Urbanization) 

สภาพปัญหา 
1. ประชาชนผู้ถูกละเมิดสิทธิในกลุ่มผู้ที่ถูกบุกรุกที่อยู่อาศัย ไม่สามารถนําปัญหาและข้อพิพาทเข้าสู่

กระบวนการยุติธรรม และจําใจต้องแบกรับความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยแม้จะมีกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิดังกล่าว 
แต่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบหลายคนกลับไม่สามารถได้รับการชดเชยจากการถูกละเมิดสิทธิดังกล่าวได้ 
เน่ืองจากการขาดอํานาจต่อรอง การขาดความรู้เก่ียวกับกระบวนการยุติธรรม การขาดความรู้ทางเทคนิคที่
เก่ียวข้องในการพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล ตลอดจนต้นทุนที่สูงในการ
ดําเนินคดีและความล่าช้าของกระบวนการยุติธรรม 

2. ปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเขตเมือง เป็นปัญหาสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อ
ผู้ยากจน และเก่ียวพันกับปัญหาทางสังคมที่สําคัญอีกหลายเรื่อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาอาชญากรรมทาง
ชีวิต ทรัพย์สิน และปัญหายาเสพติด โดยแม้รัฐธรรมนูญจะได้กําหนดให้บุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยมีสิทธิได้รับความ
ช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ แต่ก็ไม่อาจทําได้เน่ืองจากความจํากัดของที่ดินโดยเฉพาะอย่างย่ิงในเขตเมือง ทั้งน้ี 
ปัญหาความแออัดของประชากรและการขาดแคลนที่อยู่อาศัยในเขตเมืองมีความสัมพันธ์กับช่องว่างของการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจในเขตเมืองและเขตชนบท ซึ่งจูงใจให้เกิดการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เขตเมือง 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. ลดอุปสงค์การอพยพย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เขตเมือง โดยเร่งการขยายความเจริญทางเศรษฐกิจและ

สังคมไปสู่ภูมิภาค  
2. ขยายอุปทานของพ้ืนที่อยู่อาศัยในเขตเมือง โดยใช้มาตรการช่วยเหลือทางการคลัง เช่น การจัดสรร

เงินกู้ดอกเบ้ียตํ่าเพ่ือที่อยู่อาศัย การจัดหาท่ีอยู่อาศัยที่เหมาะสมแก่ผู้มีรายได้น้อย คนเร่ร่อน จรจัด และ
พิจารณาการพัฒนาที่ดินของรัฐที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เป็นที่อยู่อาศัยสําหรับประชาชนผู้ไร้ที่อยู่  
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3. จัดรูปแบบการวางผังเมืองที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรที่ดินที่
จํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย การจัดการด้าน
ที่อยู่อาศัย 

4. พัฒนาระบบสาธารณูปโภครองรับการเจริญเติบโตอย่างเท่าเทียมกันในทุกภูมิภาค 
5. คุ้มครองสิทธิของประชาชนเก่ียวกับการจัดซื้อที่อยู่อาศัย 
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แผนสิทธิมนุษยชนด้านวัฒนธรรมและศาสนา 

สิทธิมนุษยชนด้านวัฒนธรรม หมายถึง สิทธิของบุคคล กลุ่มสถานภาพ กลุ่มชาติพันธ์ุ ชุมชน องค์กร 
และประเทศท่ีจะฟ้ืนฟู ดํารงรักษาไว้ ประยุกต์ใช้พัฒนา และคุ้มครองอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงสิทธิที่
จะแสดงตนอย่างเปิดเผย ควบคู่ไปกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมต่างๆ ที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรมหรือ          
อนุวัฒนธรรมอ่ืนได้ โดยที่องค์กรต่างๆ ไม่ว่าของรัฐ หรือเอกชน ชุมชน ตลอดจนบุคคล ต้องเคารพในสิทธิโดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ การเหยียดหยาม การข่มขู่ คุกคามทุกรูปแบบ ประเด็นในเร่ืองศาสนาและวัฒนธรรม
เป็นประเด็นท้าทายสําคัญของสังคมไทย ซึ่งมีความหลากหลายทางชาติพันธ์ุค่อนข้างมาก และมีความเก่ียวพัน
กับปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายมิติ ทั้งปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาสภาพสังคมไทยใน
ปัจจุบันที่เริ่มเปลี่ยนจากสังคมแห่งความร่วมมือและมีปฏิสัมพันธ์ไปสู่สังคมแห่งปัจเจก ตลอดจนค่านิยมในการ
บริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยและปัญหาทางสังคมที่สําคัญอ่ืนๆ เช่น ปัญหาการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร และปัญหาเด็ก
ติดเกม เป็นต้น 

สภาพปัญหา 
1. ประเทศไทยประกอบด้วยประชากรหลายกลุ่มชาติพันธ์ุ ซึ่งล้วนแต่มีวัฒนธรรมของตนเอง อย่างไรก็ตาม 

จากการดําเนินนโยบายปกครองประเทศในอดีตซึ่งได้มีความพยายามสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ได้ส่งผลให้เกิด
สภาพความขัดแย้งระหว่างวัฒนธรรมขึ้น และเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านวัฒนธรรมในหลายมิติ ทั้งการ
ละเมิดทางวัฒนธรรมระหว่างประชากรที่เป็นชนกลุ่มใหญ่และชนกลุ่มน้อย การละเมิดทางวัฒนธรรมระหว่าง
บุคคลบนฐานของความแตกต่างทางสถานภาพ ชนช้ัน เพศ เพศสภาพ อายุ และลักษณะทางร่างกายหรือจิตใจ 

2. การรับวัฒนธรรมต่างชาติในหลายเร่ืองขาดวิจารณญาณที่เหมาะสม อาทิ การบริโภคอาหารขยะ 
และสินค้าฟุ่มเฟือย ซึ่งได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วจากการโฆษณา การสื่อสารเทคโนโลยี และค่านิยมการ
เลียนแบบ 

3. ปัญหาทางสังคมหลายอย่าง เช่น ปัญหาการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร และปัญหาเด็กติดเกม มีสาเหตุที่
สําคัญจากการขาดความอบอุ่นในครอบครัวจากการเปลี่ยนสภาพของสังคมไทยไปสู่สังคมแบบปัจเจก 

4. ความเสื่อมถอยของศาสนา โดยการประพฤติปฏิบัติของนักบวชบางกลุ่มที่ไม่เหมาะสม  

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. ส่งเสริมแนวคิดและนโยบายการยอมรับความหลากหลายของวัฒนธรรม ซึ่งตระหนักถึงความ

แตกต่าง ที่ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก ผ่านคําสอนทางศาสนา บุคคลสาธารณะ (Public figure) และสื่อสาร
สนเทศที่หลากหลาย อาทิ โทรทัศน์ แบบเรียน เป็นต้น 

2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านสื่อผลิตสื่อและนําเสนออย่างสร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อสังคม ไม่ช้ีนํา
ให้เกิดการเบ่ียงเบนทางวัฒนธรรมอันดีงามหรือขัดกับหลักศีลธรรม และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้าน
วัฒนธรรมที่ดี 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมไทยต้ังแต่สถาบันครอบครัวและโรงเรียน และสร้างความตระหนัก
ในเอกลักษณ์ความเป็นไทย และทํานุบํารุงวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการปรับ (Adapt) 
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วัฒนธรรมใหม่ให้เข้ากับบริบททางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมอย่างเหมาะสม แทนการรับ (Adopt) มาใช้อย่างไม่มี
วิจารณญาณ โดยเร่งปลูกฝังต้ังแต่ในวัยเรียน 

4. ส่งเสริมให้รัฐผลักดันมาตรการที่ช่วยฟ้ืนฟูและคงความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นและให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการกําหนดทิศทางด้านวัฒนธรรมของตนเอง และส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีของไทยในการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว อาทิ การจัดต้ังกองทุนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดให้มีสถานที่
ดูแลเด็กเล็กในที่ทํางาน การให้ส่วนลดจูงใจการทํากิจกรรมร่วมกันของคนครอบครัว เช่น การชมภาพยนตร์ 
การชมสวนสัตว์ และการรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นต้น โดยรัฐควรเข้าสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนแก่ธุรกิจ
ที่เข้าร่วมในโครงการข้างต้น 

5. จัดมาตรการกํากับดูแลศาสนบุคคล ศาสนธรรม และศาสนวัตถุ 
6. กําหนดมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรม รวมท้ังมีกระบวนการปลูกฝังและกล่อมเกลาหลักคิดทาง

ศาสนาให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ โดยสอดแทรกในรูปแบบของสื่อการเรียนการสอน
หรือสื่อโทรทัศน์ ตลอดจนพัฒนารูปแบบเน้ือหาที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงกลุ่มเด็กในแต่ละช่วงวัย 
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แผนสิทธิมนุษยชนด้านข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประชาชนไทยมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอ เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีสิทธิ
ในการสื่อสารในขอบเขตที่เหมาะสมโดยไม่ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อ่ืน ทั้งน้ี ในส่วนของสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการน้ัน แม้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จะได้มีขึ้นมาเป็นระยะ
เวลานาน แต่การบังคับใช้ในทางปฏิบัติยังคงเป็นไปได้น้อย เน่ืองจากหน่วยราชการบางแห่งยังยึดถือค่านิยมใน
การปกปิดมากกว่าการเปิดเผยข้อมูลที่ตนมี ซึ่งส่งผลให้ประชาชนผู้ประสงค์จะได้รับข้อมูลไม่อาจใช้สิทธิของตน
ได้อย่างเต็มที่ และในส่วนของเทคโนโลยีทางการสื่อสารน้ัน แม้ปัจจุบันการเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าวจะมีความ
ครอบคลุมอยู่มาก แต่ยังคงมีอุปสรรคที่สําคัญอยู่ โดยเฉพาะอย่างย่ิง การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่ม
คนในเขตห่างไกล และกลุ่มผู้สูงอายุ 

สภาพปัญหา 
1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบางเร่ืองยังคงมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิ อีกทั้งข้อมูลที่นําเสนอบางเร่ือง

ยังไม่ครบถ้วนและไม่ตรงกับความเป็นจริง และปัจจุบันยังมีการใช้สื่อเพ่ือเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ใน
ลักษณะที่คุกคามผู้บริโภค  

2. ขอบเขตของสิทธิในด้านการสื่อสารและเทคโนโลยียังคงขาดความชัดเจน ซึ่งบ่อยครั้งส่งผลให้เกิด
การกระทําผิดทางคอมพิวเตอร์และปัญหารุนแรงอ่ืนๆ ที่ตามมา 

3. ค่าบริการการใช้เทคโนโลยีสื่อสารยังมีราคาสูง และไม่เป็นธรรม อันเน่ืองมาจากโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของผู้ประกอบการท่ีมีผู้ให้บริการน้อยราย  

4. การบังคับใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในทางปฏิบัติยังคงเป็นไปได้ยาก 
โดยหน่วยราชการบางแห่งยังยึดถือค่านิยมในการปกปิดมากกว่าการเปิดเผยข้อมูลที่ตนมี ทําให้กระบวนการ
เข้าถึงข้อมูลมีความซับซ้อน และใช้เวลานาน ส่งผลให้ประชาชนผู้ประสงค์จะได้รับข้อมูลไม่อาจใช้สิทธิของตน
ได้อย่างเต็มที่ 

5. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยได้บ่อยครั้งมีความกระจัดกระจาย โดยถึงแม้จะสามารถเปิดเผยได้ 
แต่ประชาชนผู้ประสงค์ข้อมูลก็ไม่ทราบว่าจะต้องไปติดต่อหน่วยงานใด และบ่อยคร้ังเกิดความสับสนระหว่าง
หน่วยงานเอง คือ มีการซัดทอดให้ไปติดต่อหน่วยงานอ่ืนเป็นทอดๆ ซึ่งเป็นการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
เข้าถึงข้อมูลจนผู้มีสิทธิไม่สามารถใช้สิทธิของตนได้ 

6. คนบางกลุ่มยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตามสมควร โดยเฉพาะอย่างย่ิง กลุ่มผู้
อาศัยในเขตพ้ืนที่ห่างไกล ซึ่งสถานที่อยู่อาศัยมีข้อจํากัดทางกายภาพในการเข้าถึง และกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งขาด
แรงจูงใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. บริหารจัดการและสร้างกลไกในการดูแลการนําเสนอข่าวที่มีเน้ือหาอ่อนไหวและกระทบสิทธิของ  

ผู้ที่เก่ียวข้อง ข่าวที่มีเน้ือหารุนแรงและก่อให้เกิดปัญหาแก่ผู้รับชม และการส่งข้อมูลโฆษณาทางโทรศัพท์    
ส่วนบุคคลที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ใช้ 
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2. จัดให้มีการเผยแพร่อย่างทั่วถึงและชัดเจน เก่ียวกับขอบเขตในสิทธิมนุษยชนในด้านการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือป้องกันการกระทําผิด โดยเฉพาะอย่างย่ิงตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  

3. จัดให้มีระบบบริหารจัดการและสร้างกลไกในการดูแลการตรวจสอบดูแลขอบเขตและจรรยาบรรณ
ของสื่อ 

4. จัดระบบข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างรวมศูนย์ โดยให้เผยแพร่ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้
ทั้งหมดทันทีโดยไม่ต้องมีผู้ร้องขอ และรวบรวมแหล่งข้อมูลไว้ที่หน่วยงานกลางเพียงแห่งเดียว ในรูปแบบที่ง่าย
ต่อการเข้าถึง เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น และในด้านการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึง
ข้อมูลให้หน่วยงานระดับภาค จังหวัด หรือระดับอําเภอเป็นฐานในการให้บริการทั้งในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต และรูปแบบสิ่งพิมพ์ต่างๆ 

5. ส่งเสริมการเข้าถึงด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทุกกลุ่ม และบทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนในเขตพื้นที่ห่างไกล ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และข้อมูลข่าวสารของ
ท้องถิ่น โดยจัดให้มีอินเทอร์เน็ตที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายบริการแก่ประชาชนที่ประสงค์จะเข้าใช้ 

6. ส่งเสริมการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างย่ิง กลุ่มผู้สูงอายุ
และคนพิการ โดยอาจพิจารณาจัดให้มีวิทยากรอบรมจากส่วนกลางโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การเข้าถึงข้อมูลและการประกอบอาชีพ รวมท้ังสามารถนําข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มายกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ 

7. เพ่ิมโอกาสให้มีการแข่งขันในการประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และให้
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกํากับดูแล กําหนดนโยบายการ
ให้บริการหรือบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แผนสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) 
 

หน้า | 33 
 

แผนสิทธิมนุษยชนด้านการขนส่ง 

สิทธิในการเข้าถึงการคมนาคมขนส่งเป็นประเด็นที่ ไม่ได้มีการกล่าวถึงอย่างชัดเจนในแผน             
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั้งสองฉบับที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงการคมนาคมขนส่งเป็นปัจจัยที่สําคัญ
ประการหนึ่ง ที่ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมในมิติอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง   
ด้านการสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา และด้านที่อยู่อาศัย โดยระบบการคมนาคมขนส่งที่มี
ประสิทธิภาพ ทั่วถึง และผู้มีรายได้น้อยสามารถใช้บริการได้ จะเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยสร้างประสิทธิภาพของ
นโยบายและมาตรการที่เก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชนในหลาย ๆ ด้าน 

สภาพปัญหา 
1. การขาดช่องทางคมนาคมระหว่างพ้ืนที่และเขตเมืองที่รวดเร็วยังเป็นอุปสรรคที่สําคัญในการเข้าถึง

บริการสาธารณสุขในหลายจังหวัดในเขตพ้ืนที่ห่างไกล โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาคเหนือ ซึ่งลักษณะภูมิประเทศ
เป็นเขตภูเขาสูง ประกอบกับประชาชนที่มีฐานะยากจนมักไม่มียานพาหนะเป็นของตนเอง จึงมักเกิดปัญหาใน
การเข้ารับบริการสาธารณสุขสําหรับโรคซับซ้อนในสถานบริการระดับทุติยภูมิ ซึ่งมักต้ังอยู่ในเขตเมือง 

2. การเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลยังคงใช้เวลามากอันเน่ืองมาจากปัญหา
การจราจรติดขัด โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงช่ัวโมงเร่งด่วน ซึ่งเป็นสาเหตุที่สําคัญที่ทําให้ประชาชนจํานวนมาก
ตัดสินใจอาศัยอยู่ในเขตเมือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะความแออัดและการขาดแคลนท่ีอยู่อาศัยในเขต
กรุงเทพมหานคร  

3. การขาดแคลนช่องทางการคมนาคมระหว่างเขตเมืองและเขตชนบทที่รวดเร็ว ปลอดภัย และมี
ค่าใช้จ่ายตํ่า เป็นปัจจัยสําคัญที่ลดโอกาสของผู้มีรายได้น้อยในการเข้าถึงงานที่สร้างรายได้สูง ซึ่งมักกระจุกตัว
อยู่ในเขตเมือง และเป็นสาเหตุสําคัญของพลวัตของความยากจน (Dynamics of poverty) ของสังคม 

4. ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงเทศกาลยังคงเป็นปัญหาสําคัญที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน  

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. จัดสภาพแวดล้อม และจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ 

ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะคนพิการและผู้สูงอายุ สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ รวมท้ังได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษต่าง ๆ จากการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะสําหรับคนพิการ 
ผู้สูงอายุ และเด็ก  

2. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานและบริการทางสังคมของรัฐอย่างเท่าเทียม และกระจาย
ความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบการขนส่งให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ชุมชน อย่างทั่วถึง และประชาชนสามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และ
อัตราค่าบริการที่เหมาะสม  
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3. ดําเนินการฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้บริการด้านการขนส่งและจราจร และการ
ชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือถูกรอนสิทธิจากการดําเนินโครงการด้านการขนส่งและจราจรอย่างเหมาะสมและ
เป็นธรรม 

4. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงการร้องเรียนเพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้บริการด้านการขนส่งและจราจรได้รับ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดําเนิน
โครงการด้านการขนส่งและจราจรที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและประชาชน ทั้งด้านที่อยู่อาศัย 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิต อาทิ จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นก่อนการ
ดําเนินโครงการด้านการขนส่งและจราจร 
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แผนสิทธิมนุษยชนด้านการเมืองการปกครอง 

การบริหารราชการส่วนกลางของประเทศไทย ประกอบด้วย 20 กระทรวงหลัก และกระจายการ
ปกครองสู่ส่วนภูมิภาค และการปกครองสู่ท้องถิ่น ประเด็นที่ท้าทายคือ กลไกหลักในการขับเคลื่อนนํานโยบาย
ของรัฐไปสู่ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น เน่ืองจากการขาดความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในด้าน         
สิทธิมนุษยชน นอกจากน้ีการเมืองระดับชาติก็ยังประสบปัญหาท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนทั้งเสรีภาพ         
การแสดงออกทางด้านการเมือง การที่บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครอง
ในฐานะที่เป็นเจ้าของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งในด้านการชุมนุม การรวมกลุ่ม การตัดสินใจ 
ทางการเมือง การมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น และสถานการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้  

สภาพปัญหา 
1. แม้รัฐธรรมนูญบัญญัติสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้ แต่การรับรู้และเข้าใจในสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมืองของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีข้อจํากัด ทําให้บ่อยคร้ังเกิดการละเมิดสิทธิ
ระหว่างประชาชนกันเองจากการใช้สิทธิทางการเมือง นอกจากน้ี แม้ว่านโยบายรัฐมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิ 
เสรีภาพแก่ประชาชน แต่ประชาชนยังขาดการรับรู้เรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและไม่ได้รับการคุ้มครอง 
รวมทั้งสิทธิในการได้รับการฟ้ืนฟูเยียวยาของผู้เสียหาย เช่น เหย่ือถูกลิดรอนสิทธิในชุมชน 

2. การลิดรอนสิทธิเสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองจากภาครัฐ โดยประชาชนเป็นทั้ง  
ผู้ถูกจํากัด ลิดรอนสิทธิเสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง และการเป็นผู้ละเมิด กล่าวคือการ
ละเมิดสิทธิของประชาชนโดยการชุมนุม นอกจากน้ีช่วงปี 2552-2554 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและ
เสรีภาพของสื่อถูกจํากัดค่อนข้างมาก 

3. แม้ว่ารัฐธรรมนูญกําหนดการใช้อํานาจรัฐต้องคํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ และศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
นั่นคือห้ามการจับกุมและกักกันตามอําเภอใจ การใช้กําลังเกินกว่าเหตุต่อผู้ต้องสงสัย อย่างไรก็ตามยังพบการ
กระทํามิชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนยังคงใช้กําลังเกินกว่าเหตุ           
ในคดีอาญาเป็นบางคร้ัง และจับกุมและกักกันตามอําเภอใจโดยเฉพาะในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จาก
การประกาศใช้พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติการรักษา
ความมั่นคงภายใน พ.ศ. 2551 และกฎอัยการศึก  

4. การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการกระจายการปกครองดูแลความเป็นอยู่ประชาชนได้ทั่วถึงมากขึ้น 
อย่างไรก็ตามผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่การปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ      
สิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิของกลุ่มต่างๆ เช่นเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ แรงงานต่างด้าว เป็นต้น ทําให้ยัง
มีปัญหาการเข้าถึงสิทธิบริการของภาครัฐของกลุ่มเหล่าน้ี รวมทั้งรัฐมีนโยบายส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน กําหนดให้มีสิทธิของชุมชนท้องถิ่น แต่การขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่นยังขาดการผลักดัน  

5. ตําแหน่งการเมืองท้องถิ่นทุกระดับที่มีวาระแต่ดํารงตําแหน่งต่อเน่ืองโดยตลอด ทําให้เกิดการสร้าง
ฐานอํานาจ พวกพ้อง การเมืองเป็นระบบ “ครอบครัว” การเมืองระบบอุปถัมภ์ การโกงการเลือกต้ัง การซื้อ
สิทธิขายเสียง ระบบประชานิยม เจ้าหน้าที่ด้านการปกครองบางกลุ่มขาดคุณธรรม-จริยธรรม นักการเมือง
ท้องถิ่นบางส่วนขาดความรู้ มุ่งหวังเพียงผลประโยชน์ เข้ามาปกครองท้องถิ่นและใช้ระบบอุปถัมภ์ ขาดจิตสํานึก
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ที่ดีและพฤติกรรมไม่เหมาะสม การเมืองมีการแบ่งพรรคพวก เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่เป็นต้นแบบที่ดี ไม่มี
จรรยาบรรณของนักการเมือง ใช้ความรุนแรง ทําให้เยาวชนทําตาม การเมืองทําให้เกิดความแตกแยกของคนใน
ชุมชน 

6. ระบบราชการยังมีปัญหาคอรัปช่ัน เน่ืองจากการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. ส่งเสริมการพัฒนาการเมืองให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยในทุกระดับ โดยใช้สื่อของรัฐอย่าง

เหมาะสม 
2. ส่งเสริมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตสํานึกให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง และ

ทุกภาคส่วนรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองและจริยธรรมผ่านสื่อต่างๆ และสถาบันทางสังคม ได้แก่ ครอบครัว 
การศึกษา ศาสนา   

3. ส่งเสริมการใช้มาตรการตรวจสอบผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและผู้บริหารหน่วยงานราชการ และ
ทุกภาคส่วน และส่งเสริมให้ภาครัฐมีการนําประมวลจริยธรรมมาใช้อย่างจริงจัง 

4. ส่งเสริมมาตรการแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกันและความเหลื่อมล้ําในสังคมอย่างต่อเน่ือง      
ซึ่งเป็นสาเหตุของความขัดแย้งทางสังคมและความไม่สงบทางการเมืองที่ผ่านมา รวมทั้งในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของประเทศไทย  

5. ส่งเสริมมาตรการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือแก้ไขสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประกัน
ว่าทุกฝ่ายจะได้รับความยุติธรรม รวมถึงประกันการให้ความสําคัญลําดับต้นกับการสร้างความปรองดอง      
ตลอดจนดําเนินการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิดต่อการดําเนินการตามแผนแม่บท  
การอํานวยความยุติธรรมและแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และเพ่ือปรับปรุงสถานการณ์ในภาคใต้ของไทยเพ่ือนําไปสู่การยกเลิกการใช้กฎหมายพิเศษด้านความ
มั่นคง 

6. ปกป้องคุ้มครองเสรีภาพประชาชนที่อาจถูกละเมิดในการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสงบ และ
เปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้สะดวกข้ึน 

7. กําหนดมาตรการที่มีประสิทธิภาพให้ประชาชนมีอํานาจในการตรวจสอบการใช้อํานาจของภาครัฐ
และนักการเมืองอย่างเป็นรูปธรรม และป้องกันปัญหาคอรัปช่ันในทุกระดับ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และองค์กรอิสระอย่างเข้มงวด ตลอดจนส่งเสริมการใช้ธรรมาภิบาลในการเมืองการปกครองอย่างแท้จริง  
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แผนสิทธิมนุษยชนด้านกระบวนการยุติธรรม 

แม้ว่าประเทศไทยจะมีทั้งกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก และองค์กรด้านงานยุติธรรมอีกหลายๆ 
องค์กรที่ทําหน้าที่ผดุงความยุติธรรม รวมทั้งโครงการด้านกระบวนการยุติธรรมในการให้ความช่วยเหลือ 
ปกป้อง คุ้มครองสิทธิแก่ผู้ต้องหา ผู้เสียหายในคดี และพยาน อย่างไรก็ตามกระบวนการยุติธรรมยังเผชิญกับ
ความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งการที่บุคคลมีสิทธิที่จะเข้าถึง
และมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนได้รับการช่วยเหลือจากรัฐทางกฎหมาย การคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพโดยไม่ถูกล่วงละเมิด และได้รับการอํานวยความยุติธรรมอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม  

นอกจากนี้กฎหมายอาญาของไทยมีการกํ าหนดโทษประหารชี วิตเ ป็นโทษสู งสุดสํ าห รับ                 
ผู้ก่ออาชญากรรมร้ายแรง/คดีอุกฉกรรจ์ ซึ่งตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแล้ว ถือว่าการประหาร
ชีวิตเป็นการขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานในเรื่องสิทธิของการมีชีวิตอยู่ และมากกว่า 2 ใน 3 ของ
ประเทศต่าง ๆ ในโลก รวมกว่า 140 ประเทศ ได้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางกฎหมายและ         
ในทางปฏิบัติแล้ว ด้วยเห็นว่าการยุติการประหารชีวิตมิได้เป็นการยกเลิกหรือสนับสนุนให้คนกระทําความผิด  
ไม่รับโทษ แต่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่คุ้มค่า ไม่สมเหตุสมผล เป็นการลงโทษที่โหดร้าย ลดทอนศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์ อีกทั้งสภาพความเป็นจริงแล้ว ยังคงมีความเส่ียงที่จะประหารชีวิตผู้บริสุทธ์ิจากการจับผิดตัวหรือตัดสิน
ผิดพลาด เน่ืองจากนักโทษประหารส่วนใหญ่เป็นคนจนและด้อยโอกาสในการต่อสู้ให้ชนะคดี อีกทั้งการประหาร
ชีวิตไม่ได้เป็นแนวทางที่ช่วยยับย้ังการเกิดอาชญากรรมในสังคมหรือทําให้คนเกรงกลัวไม่กล้าที่จะกระทําผิดได้จริง  

สภาพปัญหา 
1. รัฐธรรมนูญกําหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และ

ทั่วถึง รวมท้ังมีการปฏิบัติที่เหมาะสมโดยให้คํานึงสิทธิของพยานและผู้เสียหายในคดี สิทธิผู้ต้องหา และแม้ว่า
นโยบายรัฐมีโครงการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหา พยาน และเหย่ืออาชญากรรม อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
เช่น คนจน ผู้ใช้แรงงาน ผู้ต้องหา ผู้เสียหายในคดีบางส่วน ยังประสบปัญหาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม      
ทั้งปัญหาในช้ันตํารวจ อัยการ และศาล  

2. แม้ว่ารัฐธรรมนูญกําหนดให้ผู้เสียหายและพยานในคดีมีสิทธิได้รับการความคุ้มครอง และความ
ช่วยเหลือที่จําเป็นและเหมาะสมจากรัฐ แต่ยังมีความไม่เสมอภาคในการช่วยเหลือตามกฎหมายกับประชาชน 
การเลือกปฏิบัติ ปัญหาสองมาตรฐาน เน่ืองจากการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ นอกจากน้ีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หย่อนยานในการปฏิบัติหน้าที่ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมไม่เท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติกับกลุ่มผู้ต้องหา
ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากน้ี ยังมีสถิติการร้องเรียนผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรม        
ซึ่งบางส่วนเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

3. ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ถึงขั้นตอนและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ประชาชน
ขาดความรู้เรื่องกฎหมาย สิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนยังน้อย ประชาชน
ไม่เช่ือมั่นและขาดความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติ รวมทั้งกฎหมายในกระบวนการยุติธรรม 
อีกทั้งการขาดความรู้ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่รัฐจัดให้เช่น การจัดหาทนาย คุณภาพของทนายกับ
การให้บริการเพราะได้ค่าตอบแทนน้อย 
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4. การบังคับใช้กฎหมายไม่จริงจัง หย่อนยานในทางปฏิบัติ ภาครัฐไม่สามารถอํานวยความยุติธรรม 
และการคุ้มครองสิทธิผู้บริสุทธ์ิ เจ้าหน้าที่บางส่วนมีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 

5. ยังพบความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเกิดจากการจับผิดตัวหรือตัดสินผิดพลาด  

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. เปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตให้เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเป็นโทษจําคุกตลอดชีวิต เพ่ือสานต่อ

วัตถุประสงค์ในการยกระดับกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชนภายในประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
สิทธิมนุษยชนสากล โดยดําเนินการเป็นขั้นตอนดังน้ี 

(1.1) เผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนแก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และ
ประชาชน โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิในการมีชีวิตซึ่งเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 

(1.2) พยายามดําเนินการเพ่ือประกาศพักการประหารชีวิตในทางปฏิบัติอย่างเป็นทางการทันที 
และสนับสนุนมติพักการใช้โทษประหารชีวิตของที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ โดยมีเจตจํานงที่จะ
ออกกฎหมายให้เปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตในท้ายที่สุด ปี 2557 

(1.3) เสนอแก้ไขกฎหมายเพ่ือลดจํานวนความผิดทางอาญาที่มีบทลงโทษประหารชีวิต โดยเฉพาะ
อาชญากรรมที่ไม่ถือเป็นอาชญากรรมอุกฉกรรจ์ที่สุด ตามข้อบทท่ี 6 วรรคสอง ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เช่น ความผิดเก่ียวกับการวางเพลิง การก่อการร้าย ภายในปี 2560 (จากข้อมูล
เบ้ืองต้น กฎหมายไทยที่ยังคงมีบทลงโทษประหารชีวิต มีทั้งหมด 55 ฐานความผิด) 

(1.4) ลงนามและให้สัตยาบันรับรองพิธีสารเลือกรับ ฉบับที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเร่ืองมุ่งยกเลิกโทษประหารชีวิต ภายในปี 2561 

(1.5) สร้างเรือนจําความม่ันคงสูงเพ่ือรองรับนักโทษประเภทคดีอุกฉกรรจ์ 
2. ส่งเสริมความรู้และการเข้าถึงสิทธิด้านกระบวนการยุติธรรมของประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ คนพิการ 

และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทั้งในเรื่องของความรู้เรื่องกฎหมาย สิทธิในการรับความคุ้มครอง และความช่วยเหลือ              
ที่เหมาะสมจากรัฐ รวมทั้งเรื่องสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนชาวไทย และส่งเสริมการจัดทําแผนงาน โครงการ           
ให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเป็นธรรมกับประชาชนทุกกลุ่มโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

3. มุ่งเน้นการพัฒนาหลักจริยธรรมของบุคลากรด้านกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ บุคลากร ตํารวจ 
อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกหน่วย ส่งเสริมการทํางานด้านกระบวนการยุติธรรมที่ยึด
หลักนิติธรรม (Rule of Law) ส่งเสริมการใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารงานด้านกระบวนยุติธรรมในทุก
หน่วยงานและทุกระดับการปฏิบัติงาน และส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรมที่คํานึงถึงศักด์ิศรีความ
เป็นมนุษย์มากขึ้น โดยผลักดันเรื่องดังกล่าวให้ออกเป็นแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมมากย่ิงขึ้น 
เพ่ือให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลง โดยเฉพาะเก่ียวกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่    
และส่งเสริมการปฏิรูประบบยุติธรรมเพ่ือประกันการปฏิบัติต่อพลเรือนทุกคนโดยเท่าเทียมกัน และควรพัฒนา
ระบบตุลาการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือประกันการเคารพและคุ้มครองสิทธิของพลเรือน คํานึงถึงหลักมนุษยธรรม และ
เพ่ือประกันธรรมาภิบาลและการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อประชาชนทุกชนช้ันในสังคม  
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4. รัฐควรสร้างมาตรการให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเร่งรัดการดําเนินคดีและการปฏิบัติตาม
คําสั่งศาลให้สิ้นสุดโดยรวดเร็วที่สุด โดยเพ่ิมเติมอัตรากําลังของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และสร้างขวัญ
และกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม 

5. มุ่งเน้นการผลักดันให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การแจ้งเบาะแสการ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งให้ความคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้แจ้งเบาะแส 

6. ส่งเสริมให้มีหลักประกันให้มีการสอบสวนอย่างเต็มที่ทุกข้อกล่าวหาที่เก่ียวกับการกระทําโดยมิชอบ
โดยเจ้าหน้าที่ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา และนําผู้กระทําผิดมาลงโทษ ตลอดจนสร้างความปรองดองระหว่างทุกชนช้ัน 
ในสังคมรวมถึงภาคส่วนต่าง ๆ บนพ้ืนฐานของหลักการประชาธิปไตย นิติธรรม และขันติธรรม เพ่ือนําไปสู่
เสถียรภาพทางการเมืองและสังคม และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   

7. สอบสวนข้อกล่าวหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยทุกฝ่ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย และ
ดําเนินการทันทีเพ่ือปรับปรุงสถานการณ์ในภาคใต้ของไทยเพ่ือนําไปสู่การยกเลิกการใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง    

8. ส่งเสริมมาตรการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือแก้ไขสถานการณ์การค้ามนุษย์ ซึ่งนัยเกินกว่าขอบเขตพรมแดน
ของไทยโดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่างต่อเน่ืองเพ่ือขจัดและปราบปรามการค้ามนุษย์  

9. ควรกําหนดคํานิยามของ “การทรมาน” ในประมวลกฎหมายอาญา รวมท้ังการออกกฎหมายให้
การทรมานเป็นความผิดอาญา และแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้
อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานฯ รวมท้ังลงนามและให้สัตยาบันต่อพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา     
ว่าด้วยการต่อต้านการทรมานฯ และปรับปรุงกลไกการตรวจสอบข้อร้องเรียนเรื่องการทรมานภายในประเทศ
ให้เป็นกลางและเป็นอิสระ ภายในปี 2561 

10.  ศึกษาความเป็นไปได้ในการให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญ
โดยถูกบังคับ และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดต้ังในลักษณะองค์กร  

11 . ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก และมาตรการการลงโทษในรูปแบบอ่ืนนอกเหนือจากการ
ลงโทษและให้ความสําคัญกับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้เสียหายให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

12. สร้างระบบกลไก กระบวนการจําแนกประเภท กระบวนการบําบัด แก้ไขฟ้ืนฟู กระบวนติดตาม
เด็กและเยาวชนหลังปล่อย เพ่ือให้กระบวนการช่วยเหลือผู้ที่กระทําผิดในกระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นการบูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

13. สร้างระบบกลไกเช่ือมโยงส่งต่อ เพ่ือประสานงานกับหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้รับการ
บริการทางกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบ 

14. รัฐควรจัดเงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย เพ่ือกรณีฉุกเฉินจําเป็นเพ่ือชดใช้เงินให้กับคู่กรณี     
ที่ชนะคดีในคดีที่ศาลมีคําบังคับให้หน่วยงานทางปกครองชดใช้เงินได้โดยตรง เพ่ือแก้ปัญหาการที่หน่วยงานทาง
ปกครองประวิงเวลาชดใช้เงินหรือการไม่สามารถชดใช้เงินได้ในเวลาอันควร ซึ่งจะเป็นการช่วยเยียวยาความ
เดือนร้อนให้กับคู่กรณีให้เร็วย่ิงขึ้น 

15. เปลี่ยนแปลงการทํางานของหน่วยงานยุติธรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมจากประชาชนอย่างแท้จริง  
เช่น การใช้แนวทาง Community Policing 
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แผนสิทธิมนุษยชนด้านความม่ันคงทางสังคม 

ความมั่นคงทางสังคม (Social security) ในที่น้ีมีความหมายค่อนข้างกว้าง โดยรวมถึงหลักประกันใน
คุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีมีคุณภาพและพร้อมรับต่อความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็น
สวัสดิการที่จัดให้โดยรัฐเท่าน้ัน หากยังรวมถึงแนวทาง ค่านิยม และระบบการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือ
คนในสังคมท้ังที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเมื่อเจ็บป่วย พิการ ว่างงาน หรือชราภาพ ทั้งน้ี ในปัจจุบัน
ระบบคุ้มครองทางสังคมของประเทศได้มีการพัฒนาไปอย่างก้าวหน้า ครอบคลุมกลุ่มผู้ซึ่งมีความเปราะบาง
หลายกลุ่ม อาทิ เด็กและสตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ เป็นต้น โดยยังมีประเด็นท้าทายสําคัญที่เก่ียวข้องกับการ
สร้างความทั่วถึงในการคุ้มครองดูแลและการเข้าถึงสวัสดิการ และความย่ังยืนในเชิงการคลังของนโยบายและ
โครงการ 

สภาพปัญหา  
 1. ประเทศไทยมีสัดส่วนแรงงานนอกระบบสูง ซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอน อีกทั้งแรงงานนอกระบบจํานวน
มากไม่มีนายจ้าง จึงยากที่จะจูงใจให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคม 

2. งบประมาณเพ่ือรองรับนโยบายเก่ียวกับความมั่นคงทางสังคมส่วนใหญ่มาจากภาษี ซึ่งต้ังอยู่บน
หลักการให้กลุ่มวัยทํางานแบกรับภาระกลุ่มผู้สูงอายุ (Pay-as-you-go) นโยบายดังกล่าวอาจก่อให้เกิดภาระ
ทางการคลังของประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มประเทศที่กําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เช่น ประเทศไทย 
เน่ืองจากจํานวนประชากรผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ สวนทางกับจํานวนประชากรวัยแรงงานที่ลดลง 

3. ระบบการคุ้มครองทางสังคมท่ีเป็นทางการ อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อระบบคุ้มครองทางสังคม
อย่างไม่เป็นทางการ เช่น ความสัมพันธ์และความเอ้ือเฟ้ือระหว่างบุคคลในครอบครัวหรือชุมชน ซึ่งเป็นระบบ   
ที่มีอยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ประเด็นท้าทายที่สําคัญ จึงได้แก่ การออกแบบระบบคุ้มครองทางสังคม
อย่างเป็นทางการ ที่ช่วยเสริม มากกว่าการแทนท่ีระบบอย่างไม่เป็นทางการท่ีมีอยู่แล้ว ซึ่งจะมีข้อดีคือ เป็นการ
แบ่งเบาภาระทางการคลังของประเทศ พร้อมกันการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างคนระหว่างรุ่น 

4. กลุ่มด้อยโอกาสทางสังคมยังคงถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเน่ือง เช่น กลุ่มเด็ก สตรี คนพิการ 
ผู้ไร้ถิ่น ก็ยังถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่ได้รับความเป็นธรรมในหลายๆ เรื่อง ซึ่งต้องมีการส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
แก่กลุ่มเหล่าน้ีเป็นการเฉพาะ โดยไม่เลือกปฏิบัติ ตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
กําหนดแนวนโยบายในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
(1) กลุ่มผู้ต้องหา/ผู้ต้องขัง  (2) กลุ่มผู้พ้นโทษ  (3) กลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545/กลุ่มผู้ติดยาเสพติดและผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
(4) กลุ่มเหย่ือ/ผู้เสียหาย (5) กลุ่มผู้ติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ (6) กลุ่มผู้ใช้แรงงาน (7) กลุ่มคนจน/ผู้ได้รับผลกระทบ
จากการพัฒนา (8) กลุ่มเกษตรกร (9) กลุ่มผู้สูงอายุ (10) กลุ่มเด็กและเยาวชน (11) กลุ่มสตรี (12) กลุ่มคน
พิการ (13) กลุ่มผู้ไร้รัฐ ชาติพันธ์ุ และกลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิงหรือผู้หนีภัยการสู้รบ (14) กลุ่มที่รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความรุนแรง (15) กลุ่มความหลากหลายทางเพศ/อัตลักษณ์ทางเพศ  
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แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ต้องหา/ผู้ต้องขัง 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 ได้ให้คํานิยาม “ผู้ต้องหา” ว่าหมายความถึง
บุคคลผู้ถูกหาว่าได้กระทําผิดแต่ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล “จําเลย” หมายความว่าบุคคลซึ่งถูกฟ้องยังศาลแล้ว   
โดยข้อหาว่าได้กระทําผิด พระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช 2479 มาตรา 4 ได้ให้คํานิยาม ว่า “ผู้ต้องขัง”
หมายความรวมตลอดถึงนักโทษเด็ดขาด คนต้องขัง และคนฝาก “นักโทษเด็ดขาด” หมายความว่า บุคคลซึ่งถูก
ขังไว้ตามหมายจําคุกภายหลังคําพิพากษาถึงที่สุด และหมายความรวมถึงบุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามคําสั่งที่ชอบด้วย
กฎหมายให้ลงโทษด้วย  

“คนต้องขัง” หมายความว่า บุคคลที่ถูกขังไว้ตามหมายขัง "คนฝาก" หมายความว่า บุคคลที่ถูกฝากให้
ควบคุมไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอ่ืน โดยไม่มีหมายอาญา พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506 มาตรา 3 ให้คํานิยามว่า “ผู้ต้องกักขัง” 
หมายความว่า ผู้ที่ถูกกักขังตามหมายกักขังของศาล  

ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ข้อ 5 ข้อ 9 ข้อ 11 ได้ระบุถึงประเด็นที่
เก่ียวข้องกับผู้ต้องขัง ดังน้ี   

ข้อ 5 บุคคลจะถูกทรมานหรือได้รับการปฏิบัติ หรือลงทัณฑ์ซึ่งทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือ
หยามเกียรติมิได้  

ข้อ 9 บุคคลใดจะถูกจับกักขัง หรือเนรเทศโดยพลการมิได้  
ข้อ 11 (1) บุคคลซึ่งถูกกล่าวหาด้วยความผิดทางอาญา มีสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่า

บริสุทธ์ิ จนกว่าจะมีการพิสูจน์ว่ามีความผิดตามกฎหมาย ในการพิจารณาโดยเปิดเผย ณ ที่ซึ่งตนได้รับ
หลักประกันทั้งหมดที่จําเป็นในการต่อสู้คดี ฯลฯ  

 ส่วนในมาตรา 6 แห่งอนุสัญญาเดียวกันได้กําหนดหลักการเก่ียวกับสิทธิที่ได้รับการพิจารณาอย่างเป็น
ธรรมไว้ในลักษณะเดียวกับที่ ICCPR มาตรา 14 บัญญัติไว้เช่นกัน เช่น การที่บุคคลมีสิทธิที่ได้รับการพิจารณา
คดีอาญาอย่างเป็นธรรมภายในเวลาที่เหมาะสม โดยศาลที่เป็นกลางและเป็นอิสระซึ่งก่อต้ังโดยกฎหมาย 
หลักการให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกจับเป็นผู้บริสุทธ์ิก็ได้รับการบัญญัติไว้เช่นกัน 

นอกจากน้ีตามหลักมาตรฐานสากล สหประชาชาติได้บัญญัติการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ของผู้ต้องหาไว้หลายประการ ตามท่ีกําหนดไว้ใน Universal Declaration of Human Rights ค.ศ.1948    
ซึ่งต่อมาได้มีการประกาศยอมรับสิทธิของผู้ต้องหาไว้เป็นการเฉพาะใน International Covenant on Civil and 
Political Rights (ICCPR) ตามข้อมติการประชุมสหประชาชาติ ที่ 2200 (XXI) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ.1966 
มาตรา 14 มีสาระสําคัญ คือ 

ประชาชนทุกคนมีความเสมอภาคกันทางกฎหมายต่อหน้าศาลและองค์กรตัดสินข้อพิพาท ในการ
ฟ้องร้องและพิพากษาคดีทางอาญา ทุกคนจะต้องได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมในพิจารณาคดีที่ยุติธรรม โดยองค์กร
ศาลท่ีเป็นอิสระและเป็นกลางตามกฎหมาย การพิจารณาคดีในทางลับ จะกระทําได้เพียงจํากัดในเหตุผล    
ทางศีลธรรมจรรยา ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงปลอดภัยของรัฐเท่าน้ัน รวมถึงเพ่ือคุ้มครองประโยชน์
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ของเอกชนที่จําเป็นอย่างย่ิงยวด หรือเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความบริสุทธ์ิยุติธรรมของกระบวนการยุติธรรม
ที่สําคัญอย่างย่ิง แต่จะต้องตีพิมพ์คําพิพากษาเผยแพร่ต่อสาธารณะเว้นแต่ในคดีเด็กและเยาวชน  

ผู้ที่ถูกฟ้องในคดีอาญาจะต้องได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธ์ิ จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเขาได้
กระทําผิดจริง  

เพ่ือเป็นหลักประกันในคดีอาญา ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิดังต่อไปน้ี  
สิทธิที่จะได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดแห่งพฤติการณ์ที่ถูกกล่าวหาในภาษาที่ผู้ต้องหา

สามารถเข้าใจได้ 
สิทธิที่จะมีเวลาเพียงพอ รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกในการเตรียมการต่อสู้ข้อกล่าวหาและการ

ปรึกษาหารือกับทนายความโดยเจตจํานงของผู้ต้องหาเอง  
สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างรวดเร็ว ไม่มีการหน่วงรั้งให้ช้าผิดปกติ  
สิทธิที่จะแสดงพยานหลักฐานเพื่อต่อสู้คดีด้วยตนเองหรือโดยทนายความของเขา และสิทธิที่ได้รับการ

แจ้งว่า ถ้าเขาไม่มีทนายความ เขามีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐในการจัดหาทนายความให้ และเพ่ือ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรมแล้ว รัฐจะออกค่าใช้จ่ายสําหรับการแต่งต้ังทนายความดังกล่าว หากเขาไม่มี
ความสามารถในการจ้างทนายความเอง  

สิทธิที่จะตรวจสอบหรือซักค้านพยานโจทก์ และสิทธิที่สังเกตการณ์และซักค้านพยานใด ๆ ในคดี
ภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน 

สิทธิที่จะมีล่ามแปลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ถ้าเขาไม่สามารถเข้าใจภาษาที่ใช้ในการพิจารณาในศาลได้  
สิทธิที่จะไม่ถูกบังคับให้เบิกความเป็นปรปักษ์หรือปรักปรําตนเอง หรือให้รับสารภาพในความผิดที่ถูก

กล่าวหา 
ในคดีที่ผู้กระทําผิดเป็นเด็กและเยาวชน ให้นําปัจจัยเรื่องอายุและการฟ้ืนฟูความประพฤติมาพิจารณา

แทนการลงโทษทางอาญา 
บุคคลที่ต้องคําพิพากษาให้ลงโทษ มีสิทธิที่อุทธรณ์ต่อศาลสูงขึ้น  
บุคคลที่ ต้องคําพิพากษาให้ลงโทษ แต่ต่อมาภายหลังศาลสูงได้พิพากษายกฟ้อง หรือค้นพบ

พยานหลักฐานใหม่ว่าเขาไม่ได้กระทําผิด ย่อมมีสิทธิในการชดใช้สําหรับความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม
ดังกล่าว เว้นแต่ความผิดพลาดดังกล่าวเกิดจากตัวผู้ต้องหาน้ันเอง  

บุคคลไม่สามารถถูกพิจารณาพิพากษาหรือลงโทษซ้ําได้สําหรับความผิดอย่างเดียวกันที่ได้มีคําพิพากษา
ถึงที่สุดลงโทษหรือยกฟ้องไปแล้ว   

สําหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน ดังน้ี 

1. สิทธิ เสรีภาพ และศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ ย่อมได้รับความคุ้มครอง (มาตรา 4) 
2. การใช้อํานาจรัฐต้องคํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ และศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ (มาตรา 26) 
3. ห้ามการทรมาน ทารุณกรรม หรือลงโทษด้วยวิธีการที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม (มาตรา 32 วรรคสอง) 
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4. บุคคลมีสิทธิที่จะไม่ต้องรับโทษทางอาญา เว้นแต่จะได้กระทําความผิดตามที่กฎหมายกําหนด 
(มาตรา 39) 

5. การจับกุมหรือคุมขังบุคคลใด จะกระทํามิได้เว้นแต่มีคําสั่ง หรือมีหมายศาล (มาตรา 32 วรรคสาม) 
6. ผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีอาญามีสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานว่า เป็นผู้บริสุทธ์ิจนกว่าจะได้มีการ

พิสูจน์ความผิดภายหลัง (มาตรา 39 วรรคสอง) 
7. ผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในการดําเนินการตามกระบวนการ

ยุติธรรม รวมทั้งสิทธิในการได้รับการสอบสวนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และการไม่ให้ถ้อยคําเป็น
ปฏิปักษ์ต่อตนเอง (มาตรา 40 (4)) 

8. ผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีอาญามีสิทธิได้รับความคุ้มครอง และความช่วยเหลือที่จําเป็นและ
เหมาะสมจากรัฐ (มาตรา 40 (5)) 

9. ผู้ต้องหาหรือจําเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม 
โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การตรวจสอบหรือได้รับทราบพยานหลักฐานตามสมควร การได้รับความ
ช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการได้รับการปล่อยตัวช่ัวคราว (มาตรา 40 (7)) 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ระบุดังน้ี 
สิทธิที่จะมีทนายความของผู้ถูกจับและผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัว ระบุในมาตรา 7/1 
พนักงานสอบสวนมีหน้าที่จัดหาทนายความให้ผู้ต้องหา ระบุในมาตรา 134/1 (ศาลมีหน้าที่จัดหา

ทนายให้จําเลย ระบุในมาตรา 173) 
พนักงานสอบสวนมีหน้าที่ต้องแจ้งสิทธิที่จะมีทนายความและสิทธิที่จะไม่พูด ระบุในมาตรา 134/4 

สภาพปัญหา 
1. ปัญหาผู้ต้องหาถูกรุมทําร้ายขณะนําตัวไปประกอบการจัดทําแผนเพ่ือรับสารภาพ ยังปรากฏให้เห็น

โดยเฉพาะคดีที่เป็นที่รู้จักทั่วไป การเผยแพร่ข้อมูลการนําตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาไปช้ีที่เกิดเหตุประกอบการ
จัดทําแผนรับสารภาพออกไป จึงเพ่ิมโอกาสให้เกิดเหตุการณ์รุมทําร้ายได้มากขึ้น อีกทั้งการทําแผนประทุษกรรม
ประกอบคํารับสารภาพโดยเฉพาะในคดีข่มขืนกระทําชําเรา ซึ่งไม่เหมาะสมท้ังต่อผู้ต้องหาหรือจําเลยแล้ว     
อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อผู้เสียหายและครอบครัวญาติพ่ีน้อง รวมถึงการเผยแพร่ภาพผู้ต้องหาหรือจําเลยออกมา
ปรากฏต่อหน้าสาธารณชนทางสื่อสารมวลชน โดยมิได้มีความสมัครใจ ประเด็นดังกล่าวได้ถูกร้องเรียนไปยัง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือหาทางออกร่วมกัน 

2. ปัญหาสภาพแวดล้อมในห้องขังและสวัสดิการสําหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะนักโทษหญิงที่ต้ังครรภ์
ต้องปรับปรุงเพ่ือให้เกิดการคุ้มครองสิทธิด้านอนามัยการเจริญพันธ์ุ เช่น การจัดสวัสดิการเรื่องผ้าอนามัย
สําหรับนักโทษหญิงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และการจัดสถานที่และบริการสําหรับหญิงมีครรภ์เพ่ือคุณภาพที่ดีของเด็ก
ในครรภ์ 

3. จํานวนเรือนจําค่อนข้างมีความแออัด ผู้ต้องหาหรือจําเลยที่มิได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวช่ัวคราว   
จะถูกส่งไปควบคุมในเรือนจํา จํานวนเรือนจําที่มีจํานวนและสภาพพ้ืนที่ที่จํากัด มีความแออัด  
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4. ในการดําเนินคดี ไม่ว่าจะเป็นช้ันพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือในชั้นศาล หากมีความ
ล่าช้าในข้ันตอนเหล่าน้ันย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ต้องหา/จําเลย ซึ่งจะต้องมีสภาพเป็นผู้ต้องขัง อาจต้องประสบ
ปัญหาทุกข์ทรมาน เจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ  

5. ปัจจุบันการจัดทนายความของรัฐให้กับผู้ต้องหาในระหว่างสอบสวนยังขาดประสิทธิผลเท่าที่ควร 
เว้นแต่ผู้ต้องหาจะจัดหามาเอง แม้ว่าสิทธิในการมีทนายความของผู้ต้องหาก่อนสอบคําให้การ พนักงาน
สอบสวนต้องสอบถามผู้ต้องหาและจัดหาทนายความให้ เว้นแต่จําเป็นเร่งด่วน ให้สอบสวนได้โดยไม่ต้องรอ
ทนายความ วิธีการจัดหาให้ทําตามกฎกระทรวงยุติธรรม ปี พ.ศ. 2549 และทนายความมีสิทธิได้รับเงินตามที่
ระเบียบกระทรวงยุติธรรมปี พ.ศ. 2550 กําหนดคดีโทษประหารชีวิตและคดีที่ผู้ต้องหาอายุไม่เกิน 18 ปี ถ้าไม่มี
ทนายความ พนักงานสอบสวนต้องจัดให้ คดีอ่ืนที่มีโทษจําคุก ถ้าไม่มีทนายความและผู้ต้องหาร้องขอ จึงจัดให้  
ถ้าผู้ต้องหาจะหาทนายความเองหรือไม่ต้องการทนายความ ก็ไม่ต้องจัดหาให้ 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. มุ่งเน้นให้ความสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาสภาพเรือนจําและสถานที่ควบคุมดูแลรวมถึงการขยาย

สาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่จําเป็น เพ่ิมเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ และดําเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือปรับปรุงการ
เข้าถึง การดูแลด้านการรักษาพยาบาล และการให้คําปรึกษาด้านกฎหมายต่อผู้ต้องหาและผู้ต้องขัง  

2. ส่งเสริมการมีทนายให้ความช่วยเหลือแก่จําเลยทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา โดยรัฐจะต้องจัดให้มี
ทนายความในการให้คําแนะนําและช่วยเหลือในการต่อสู้คดีแก่ผู้ต้องหาและจําเลยในคดีอาญา เพ่ือเป็น
หลักประกันการรักษาประโยชน์แห่งความยุติธรรมให้แก่ผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีอาญา ทั้งน้ีเพราะรัฐจะต้อง
บริหารกระบวนการยุติธรรมให้มีความยุติธรรม มีประสิทธิภาพ และเป็นที่เช่ือถือของประชาชน  

3. พัฒนาระบบการประเมินคัดกรอง จําแนก และส่งต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม 
รวมท้ังพัฒนาระบบการบําบัด แก้ไข ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่มีความสอดคล้องกับลักษณะปัญหาและความ
ต้องการของเด็กและเยาวชน โดยนําครอบครัวและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ตลอดจนพัฒนารูปแบบของระบบ
การติดตามดูแลเด็กและเยาวชนรายบุคคลภายหลังการปล่อยตัวที่เหมาะสมกับลักษณะปัญหาและความ
ต้องการของเด็กและเยาวชน โดยให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมสําคัญในการดําเนินการติดตามดูแลเด็กและ
เยาวชนในครอบครัวและชุมชนของตน ภายใต้การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือกและการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

4. ส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาหรือจําเลย ทั้งในด้านการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และการทําแผน
ประทุษกรรมประกอบการรับสารภาพ โดยคํานึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชน ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และ
ความชอบธรรมอย่างเท่าเทียมกัน รวมท้ังการกําหนดแนวทางในการหาวิธีการทดแทนในการนําตัวผู้ต้องหา   
ในคดีอาญาไปยังที่เกิดเหตุหรือจัดทําแผนประทุษกรรม และออกกฎหมายให้การทรมานเป็นความผิดอาญา 

5. ผู้ต้องหาหรือจําเลยที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวช่ัวคราว ไม่ควรถูกควบคุมในเรือนจํา และควร
แสวงหาแนวทางหรือเคร่ืองมืออ่ืนๆ ในการติดตามควบคุมผู้ต้องหาหรือจําเลย และส่งเสริมให้มีการประกันตัว
ทุกคดี ส่งเสริมการควบคุมผู้ต้องขังนอกเรือนจํามากขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้กระทําผิดสามารถใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเพ่ือ
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ดูแลครอบครัวและทํามาหากินได้ แต่ให้ถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพบางส่วนแทนการส่งผู้กระทําผิดทั้งหมดเข้า
เรือนจํา 

6. ส่งเสริมการปฏิรูประบบการปฏิบัติต่อเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรมอย่างเหมาะสม การ
สร้างหลักประกันให้มีการแยกเด็กที่กระทําผิดออกจากผู้ต้องขังที่เป็นผู้ใหญ่ และพิจารณาการพัฒนาระบบการ
ลงโทษทางเลือกเพ่ือลดจํานวนสตรีและเด็กในสถานควบคุมตัวอย่างมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงมาตรฐานสากล
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ มาตรฐานขั้นตํ่าของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรมเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน 
(กฎแห่งกรุงปักก่ิง) มาตรฐานข้ันตํ่าของสหประชาชาติว่าด้วยมาตรการไม่ควบคุมตัว (ข้อกําหนดโตเกียว)  
ข้อกําหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจําและมาตรการท่ีมิใช่การคุมขังสําหรับ
ผู้กระทําความผิดหญิง (ข้อกําหนดกรุงเทพ) 

7. ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ให้สอดคล้องกับข้อกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า
สําหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขังขององค์การสหประชาชาติและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากลอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ยกเลิกการใช้เครื่องพันธนาการและการลงโทษผู้ต้องขังที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ  

8. เผยแพร่ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ให้บุคลากรในหน่วยงาน          
ที่เก่ียวข้อง มุ่งเน้นงานราชทัณฑ์เพ่ือการฟ้ืนฟูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และคํานึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของ
ผู้ต้องขัง 

9. สร้างหลักประกันและแนวปฏิบัติเรื่องอนามัยเจริญพันธ์ุของผู้ต้องขังให้คํานึงถึงปัญหาและความ
ต้องการท่ีจําเพาะเจาะจงทั้งหญิงและชาย เช่น อนามัยแม่และเด็ก ผู้ต้องหาและผู้ต้องขังที่เป็นบุคคลข้ามเพศ
จะต้องอยู่บนหลักการสิทธิมนุษยชน และคํานึงถึงสภาพความต้องการท่ีจําเพาะเจาะจง โดยไม่นําสถานภาพ
การเป็นนักโทษมาเป็นเง่ือนไขไม่ให้ได้รับการดูแลด้านอนามัยการเจริญพันธ์ุ 

10.การให้ผู้ต้องขังได้เข้ารับการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป 
11.ควรมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาจิตใจทางด้านธรรมาภิบาลวิถีศาสนาแก่ผู้ต้องขัง ให้องค์กรทาง

ศาสนา เช่นองค์กรพุทธศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการร่างเสนอแนวคิด 
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แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้พ้นโทษ 

"ผู้พ้นโทษ" หมายถึง บุคคลที่พ้นจากสภาพการเป็นผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขังเด็ก หรือเยาวชนที่พ้นจากการ
ควบคุมดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก โดยข้อเท็จจริงก็คือ "ประชาชน" ที่มีประวัติเคยกระทําผิด ต้องถูก
แยกออกจากสังคมไปในช่วงระยะเวลาหน่ึง ขาดการติดต่อกับสังคมภายนอกชั่วคราว บางคนถูกควบคุมเป็น
ระยะเวลายาวนาน บางคนระยะเวลาสั้น แล้วแต่กรณีความผิด1  

สภาพปัญหา  
1. ผู้พ้นโทษเป็นกลุ่มที่อ่อนไหวต่อการถูกละเมิดสิทธิกลุ่มหน่ึง เน่ืองจากสถานะของผู้พ้นโทษเมื่ออยู่

ระหว่างการถูกคุมขังต้องมีสภาพแวดล้อมตกอยู่ท่ามกลางผู้ที่ต้องโทษ ผู้ต้องขังในเรือนจํา และเมื่อพ้นโทษ
ออกมากลุ่มน้ีมักถูกกีดกันจากสังคม อาจขาดการยอมรับการกลับเข้าสู่สังคม ดังน้ันส่งผลต่อผู้พ้นโทษในการหา
ทางออกให้กับตนเอง อาจถูกกําจัดสิทธิบางอย่าง การต้องปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมอีกคร้ัง ทั้งในการแสวงหา
อาชีพ 

2. การหวนกลับไปทําความผิดซ้ําของผู้พ้นโทษ แม้ว่ารัฐมีมาตรการช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้พ้นโทษ 
แต่การติดตามหลังปล่อยยังขาดประสิทธิภาพ 

3. การหวนกลับไปทําความผิดซ้ําของผู้พ้นโทษ แม้ว่ารัฐมีมาตรการช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้พ้นโทษ 
แต่การบูรณาการในการสงเคราะห์หลังปล่อยและการดูแลช่วยเหลือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคมและ
ภาคเอกชนยังขาดประสิทธิภาพ ควรมีหน่วยงานเฉพาะติดตามสอดส่องพฤติกรรมผู้พ้นโทษ 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. รัฐควรส่งเสริมมาตรการให้ความช่วยเหลือ คุ้มครองแก่ผู้พ้นโทษ เพราะเป็นผู้มีประวัติการกระทําผิด 

เป็นกลุ่มเสี่ยงของสังคม เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้พ้นโทษหวนไปกระทําผิดซ้ํากลับสู่พฤติกรรมเดิมที่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนแก่สังคมข้ึนอีก ปรับแก้ไขการรับบุคคลเข้าทํางานโดยการยอมรับบุคคลที่เคยต้องโทษ          
เข้าทํางานอย่างจริงจัง 

2. ส่งเสริมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้มีการจัดต้ังศูนย์สงเคราะห์ผู้พ้นโทษ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการดําเนินชีวิตก่อนออกไปใช้ชีวิตในสังคมภายนอกได้โดยลําพัง  

3. รัฐจะต้องส่งเสริม สนับสนุนมาตรการ โครงการท้ังในด้านการศึกษา การอบรมฝึกหัดวิชาชีพ และ
การจัดหางานให้แก่ผู้พ้นโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ควรมีการรองรับทางด้านอาชีพที่เหมาะสมกับ
กลุ่มที่พ้นโทษ รวมทั้งการจัดต้ังกองทุนอาชีพเพ่ือสนับสนุนให้ประกอบอาชีพที่อิสระ 

4. รัฐควรมีมาตรการทางด้านกฎหมายรองรับการปฏิบัติต่อผู้พ้นโทษ รวมทั้งกําหนดอํานาจหน้าที่ของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ความคุ้มครองสวัสดิการผู้พ้นโทษ  การป้องกันมิให้ผู้พ้นโทษหวนกลับมากระทํา 
ผิดซ้ําอีก ควรดําเนินการต่อผู้พ้นโทษทั้งสองด้าน คือการให้โอกาสในสังคมและการปกป้องสุจริตชนจากความ
เสี่ยงที่จะถูกผู้พ้นโทษละเมิดในทางใดๆ 

                                                 
1 อ้างอิงจากเอกสารนโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บทแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน 
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5. ส่งเสริมการจัดระบบการจัดเก็บข้อมูลเก่ียวกับผู้พ้นโทษ เพ่ือการติดตามหลังปล่อย การคอย
สอดส่อง ดูแล บุคคลเหล่าน้ีหลังปล่อยอย่างต่อเน่ือง หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมควรประสานงานร่วมกัน
ในการจัดต้ังระบบเครือข่ายข้อมูลร่วมกันด้านผู้พ้นโทษ เพ่ือบูรณาการความร่วมมือในการดูแลผู้พ้นโทษของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

6. รัฐควรมีมาตรการรองรับการเข้าถึงสวัสดิการและความช่วยเหลือของผู้พ้นโทษ ทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้พ้นโทษ
สามารถได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเกิดประโยชน์สูงสุด 

7. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ติดตามและประเมินผล          
ผู้พ้นโทษที่ได้รับการปล่อยตัว และควรมีการจัดต้ังศูนย์ติดตามสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้พ้นโทษ 
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แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด       
ยาเสพติด พ.ศ. 2545/กลุ่มผู้ติดยาเสพติดและผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

ก่อนปี พ.ศ. 2545 มีการนําระบบบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษมาใช้เพียงสองระบบ คือ ระบบ
ต้องโทษและระบบสมัครใจ ต่อมานับต้ังแต่พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 และได้เริ่มมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 3 มีนาคม 2546 เป็นต้นมา           
ซึ่งเจตนารมณ์หลักของพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูฯ คือการปฏิบัติต่อผู้เสพยาเสพติดเหมือนผู้ป่วย ไม่ใช่อาชญากร 
และให้ผู้ต้องหาเข้าบําบัดรักษาอย่างน้อยหกเดือนแต่ไม่เกินสามปี โดยไม่ต้องรับโทษ โดยการนําหลักการชะลอ
การฟ้องมาใช้แทนการดําเนินคดีอาญา แต่ผู้น้ันต้องไม่เป็นผู้ต้องหา หรืออยู่ระหว่างดําเนินคดีในความผิดฐานอ่ืน 
และในกรณีเป็นผู้ต้องหาเสพยาเสพติดต้องเป็นผู้เสพและมีไว้ในครอบครองเพ่ือจําหน่ายจํานวนเล็กน้อย     
ตามเกณฑ์ที่กําหนดตามกฎกระทรวง โดยกรมคุมประพฤติ สังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล
ให้เป็นหน่วยงานหลักในการนํานโยบายการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ไปดําเนินการ (ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด นิตยา สําเร็จผล และ        
มณี อาภานันทิกุล, 2548) 

พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 โดยกําหนดรูปแบบการบําบัดฟ้ืนฟู
สมรรถภาพออกเป็นสี่รูปแบบหลักๆ คือ (1) การบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบเข้มข้นทางสายใหม่ 
(Fast Model) (2) การบําบัดแบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบกาย จิต สังคมบําบัด (Matrix Program) (3) การ
บําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบจิราสา เป็นรูปแบบที่นําวิธีการที่ใช้ได้ผลในต่างประเทศมาปรับใช้กับ
สังคมไทย (4) ชุมชนบําบัด (Therapeutic Community: TC) (กรมคุมประพฤติ, 2546) 

สําหรับหน่วยงานที่รองรับการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 
2545 กรมคุมประพฤติมีสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศรองรับงานด้านยาเสพติดและยังมีหน่วยงาน
สนับสนุนที่รองรับการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ได้แก่
กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน         
โดยหน่วยงานเหล่าน้ันมี ทั้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจับกุมตัว การควบคุมตัวระหว่างตรวจพิสูจน์ และ
สถานที่ เ พ่ือการตรวจพิสูจน์การเสพหรือติดยาเสพติดและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติดตาม
พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 (กรมคุมประพฤติ, 2546) 

สภาพปัญหา 
1. ผู้ต้องหาในคดียาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

พ.ศ. 2545 ที่ไม่ได้รับการประกันตัวระหว่างการตรวจพิสูจน์และต้องอยู่ภายในเรือนจําย่อมไม่สมควร 
โดยเฉพาะหากเป็นเด็กและเยาวชนต้องถูกส่งเข้าไปควบคุมตัวที่สถานควบคุมตัวเพ่ือการตรวจพิสูจน์ จึงเป็น
การไม่เหมาะสมเป็นอย่างย่ิงต่อเด็กหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ที่ต้องไปถูกกักขังรวมกัน 

2. ขาดการติดตามผู้พ้นการบําบัดฟ้ืนฟูอย่างมีประสิทธิภาพ ขาดการช่วยเหลือ สงเคราะห์ด้านอาชีพ
และมีปัญหาการกลับมาใช้ชีวิตคืนสู่สังคม 
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ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. ควรมีมาตรการด้านการฝึกอาชีพ รวมท้ังมีการติดตามสอดส่องดูแลในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ผ่านการ

บําบัดยาเสพติด 
2. ควรเสริมสร้างระบบการสงเคราะห์หลังปล่อยที่มีประสิทธิภาพ โดยกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบ    

ที่ชัดเจนและมีศักยภาพ เพ่ือทําหน้าที่สอดส่อง ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ และปรึกษาแนะนํา เพ่ือเสริมสร้าง
โอกาสการอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน 

3. จัดทําระบบการติดตามหลังปล่อย โดยกําหนดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบสอดส่องติดตาม ช่วยเหลือ
กลุ่มน้ีให้อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  

4. ควรจัดให้มีสถานตรวจพิสูจน์ผู้เสพยาเสพติด ที่ถูกจับกุมตัวและอยู่ระหว่างรอการตรวจพิสูจน์ และ
ให้มีสถานที่ดูแลผู้อยู่ระหว่างรอตรวจพิสูจน์ (กรณีไม่สามารถให้ประกันตัวจริงๆ) และจัดให้มีการแยกผู้ต้องหา
คดียาเสพติดออกจากผู้ต้องหาทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมให้มีการสร้างสถานที่ตรวจพิสูจน์แยกจากเรือนจําโดยรัฐให้
การสนับสนุนด้านงบประมาณและบุคลากร 
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แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเหยื่อ/ผู้เสียหาย 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4) ให้นิยามศัพท์คําว่า “ผู้เสียหาย” ไว้ว่า หมายถึง 
บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเน่ืองจากการกระทําผิดฐานใดฐานหน่ึง รวมทั้งบุคคลอ่ืนที่มีอํานาจจัดการแทนได้ 
ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 4,5,6 ในกฎหมายไทยมิได้มีการบัญญัตินิยามศัพท์คําว่า “เหย่ือ” หรือ “เหย่ือ
อาชญากรรม” แต่อย่างใด แต่มีคําที่มีความหมายใกล้เคียงกันคือ คําว่า “ผู้เสียหาย” ซึ่งได้ถูกบัญญัติไว้ใน
กฎหมายหลายฉบับ อาทิ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังกล่าว หรือพระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ได้ให้ความหมายว่า บุคคลซึ่งได้รับ
ความเสียหายถึงแก่ชีวิต หรือร่างกาย หรือจิตใจ เน่ืองจากการกระทําความผิดอาญาของผู้อ่ืน โดยตนมิได้มีส่วน
เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดน้ัน เป็นต้น  ส่วนคําว่า “เหย่ืออาชญากรรม” หมายถึง ผู้ที่ได้รับความเสียหาย
ไม่ว่าจะเกิดแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือทรัพย์สิน อันเน่ืองมาจากการกระทําผิดกฎหมาย ซึ่งแบ่งออกได้เป็น     
2 ลักษณะ คือ เหย่ือทางตรง คือ บุคคลที่ได้รับความเสียหายโดยตรงเน่ืองมาจากการกระทําผิดกฎหมาย เช่น 
ผู้เสียชีวิตจากการกระทําผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน และเหยื่ออาชญากรรมทางอ้อม (indirect Victim) คือ บุคคลที่สาม 
ซึ่งได้รับความเสียหายอันเป็นผลกระทบเนื่องมาจากการกระทําผิดกฎหมาย เช่น ญาติของผู้เสียชีวิตจากการ
กระทําผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน  

การช่วยเหลือเหยื่อ/ผู้เสียหายในประเทศไทยใช้หลักสวัสดิการ คือ เป็นการให้การสงเคราะห์หรือ
ช่วยเหลือเยียวยาเบ้ืองต้นเพราะไม่สามารถช่วยเหลือด้วยเงินจํานวนมากๆ ได้ การช่วยเหลือผู้เสียหายแบ่งเป็น 
2 กรณี คือ กรณีบาดเจ็บและกรณีผู้เสียหายถึงแก่ความตาย ประเด็นสําคัญที่สุด คือ ผู้เสียหาย จะต้องไม่มีส่วนร่วม 
กับการกระทําความผิด อย่างไรก็ตามการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนจํานวนเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของ"คณะกรรมพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา" ส่วนกรณี
เป็นจําเลยในคดีอาญามีเง่ือนไขว่า ศาลจะต้องได้รับการพิพากษาคดีถึงที่สุด ว่าจําเลยไม่เป็นผู้กระทําผิด        
ตามพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ส่วนกรณีศาลพิพากษายกฟ้อง เน่ืองจากยกประโยชน์แห่งข้อสงสัยให้แก่
จําเลย ก็จะไม่ได้รับค่าชดเชย เพราะถือว่ายังไม่บริสุทธ์ิผุดผ่องเพียงพอ  

 ในปี 1985 มีการประชุมสหประชาชาติ ครั้งที่ 7 ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยมีแถลงการณ์
หลักการพ้ืนฐานเพ่ือความยุติธรรมต่อเหย่ืออาชญากรรมและการบรรลุแก่อํานาจ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน 
ส่วนแรกคือ เหย่ืออาชญากรรม ส่วนที่สองคือ เหย่ือจากการใช้กําลังประทุษร้าย และในแถลงการณ์เวียนนา   
ว่าด้วยอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ค.ศ. 2000 ระบุให้ปี ค.ศ. 2002 เป็นปีที่ต้องทบทวน
การปฏิบัติงานเพ่ือให้มีการปรับปรุงช่วยเหลือและเฝ้าระวังเหย่ือในด้านสิทธิและพิจารณาการจัดต้ังกองทุน
ช่วยเหลือเหย่ือ รวมถึงนโยบายการคุ้มครองพยาน โดยความหมายของเหย่ือตามแถลงการณ์น้ีจะหมายถึง 
บุคคลซึ่งได้รับความเจ็บปวดทุกข์ทรมานจากการกระทําหรือละเลยในด้านสิทธิมนุษยชน 

สําหรับประเทศไทยเมื่อมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แนวคิดในการให้
ความช่วยเหลือพยานเร่ิมมีการกําหนดค่าป่วยการ ค่าพาหนะ และค่าที่พักของบุคคลท่ีจะมาเป็นพยานในศาล 
โดยกฎหมายกําหนดค่าป่วยการไว้ในท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จวบจนกระท่ังมีบัญญัติใน
กฎหมายคร้ังแรกในเรื่องสิทธิของเหย่ือและพยานในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 โดยใน
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มาตรา 56 บัญญัติถึงสิทธิของบุคคลท่ีจะฟ้องหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ให้ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ
หรือคุณภาพชีวิตของตน ในมาตรา 62 บัญญัติให้สิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐเช่นกันในการให้รับ
ผิดจากการกระทําหรือละเว้นการกระทําของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของรัฐ จากบทบัญญัติดังกล่าวน้ัน
สอดคล้องกับการออกพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติ  
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เพ่ือคุ้มครองเหย่ือที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ทางปกครองที่ผิดพลาด สําหรับจําเลยในคดีอาญาน้ันต้องมีคําพิพากษาของศาลคดีถึงที่สุดว่าจําเลยเป็น
ผู้กระทําผิด จึงจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นว่าเป็นผู้กระทําผิด ฉะน้ัน หากต่อมาศาลมีคําพิพากษายกฟ้องจําเลยใน
คดีอาญาแล้ว จึงเกิดแนวคิดในการเยียวยาจําเลยดังกล่าวโดยมีการตราพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ขึ้นโดยให้สิทธิแก่เหย่ือสามารถย่ืนคําร้องเพ่ือขอ
ค่าชดเชยจากหน่วยงานของรัฐได้โดยไม่ต้องฟ้องร้องคดีต่อศาล แต่จํากัดสิทธิเฉพาะเหย่ือที่ได้รับความเสียหาย
จากการกระทําความผิดของรัฐในบางฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเท่าน้ัน หากความเสียหาย
เกิดขึ้นจากการกระทําความผิดในภาคเอกชน ผู้เสียหายต้องดําเนินการฟ้องร้องฐานะละเมิดด้วยวิธีการปกติ
ด้วยตนเอง 

ในฐานะพยานน้ันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 244 ได้บัญญัติรับรองสิทธิ
ของบุคคลที่เป็นพยานในคดีอาญาไว้ 3 ประการ คือ สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองความปลอดภัย สิทธิที่จะได้รับ
การปฏิบัติที่เหมาะสม และสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนที่จําเป็นและสมควรจากรัฐ โดยมีสํานักงานคุ้มครอง
พยาน ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานดําเนินการให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2546 ได้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญาฯ 
พ.ศ. 2546 ซึ่งคุ้มครองบุคคลผู้ที่จะมาเป็นพยานและบุคคลผู้อยู่ใกล้ชิดพยาน เช่น ครอบครัว ญาติพ่ีน้องของ
พยานให้ได้รับความคุ้มครองและให้อยู่ในสถานที่ปลอดภัยโดยได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยมี
สาระสําคัญ 4 ประการ คือ (1) สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองความปลอดภัย (2) สิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทน   
จากการมาให้ข้อเท็จจริงกับพนักงานสืบสวนสอบสวน พนักงานอัยการ หรือเบิกความศาล (3) สิทธิที่จะได้รับ
ค่าตอบแทนความเสียหาย  อันเน่ืองมาจากการเป็นพยาน เช่น กรณีเกิดความเสียหายแก่ชีวิต (4) สิทธิที่จะ
ได้รับค่าใช้จ่ายกรณีเข้าสู่มาตรการคุ้มครองพยาน ทั้งมาตรการทั่วไปและมาตรการพิเศษ 

ต่อมา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้บัญญัติเก่ียวกับสิทธิของเหย่ืออาชญากรรมไว้ 
กล่าวคือ 

 มาตรา 40 บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังต่อไปน้ี  
 (1) สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 
 (2) สิทธิพ้ืนฐานในกระบวนการพิจารณา ซึ่งอย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพ้ืนฐานเรื่องการได้รับการ

พิจารณาอย่างเปิดเผย การได้รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ การเสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง 
และพยานหลักฐานของตน การคัดค้านผู้พิพากษาหรือตุลาการ การได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือ   
ตุลาการที่น่ังพิจารณาคดีครบองค์คณะ และการได้รับทราบเหตุผลประกอบคําวินิจฉัยคําพิพากษา หรือคําสั่ง 
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(3) บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม 
 (4) ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา โจทก์ จําเลย คู่กรณี ผู้มีส่วนได้เสีย หรือพยานในคดีมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่

เหมาะสมในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิในการได้รับการสอบสวนอย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว เป็นธรรม และการไม่ให้ถ้อยคําเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง 

 (5) ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จําเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิได้รับความคุ้มครองและความช่วยเหลือที่
จําเป็นและเหมาะสมจากรัฐ ส่วนค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ   

หลักการดังกล่าวในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ถือเป็นกฎหมายหลักในการรับรองสิทธิของเหย่ือ 
และนอกเหนือจากน้ียังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่ให้สิทธิแก่เหย่ือ ได้แก่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ซึ่งได้กําหนดสิทธิของผู้เสียหายหรือเหย่ือสรุปได้ดังน้ี (1) ร้องทุกข์ (2) เป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา หรือเข้า
ร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ (3) เป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่งเก่ียวเน่ืองกับคดีอาญา (4) ถอนฟ้องคดีอาญาหรือ
คดีแพ่งเก่ียวเน่ืองกับคดีอาญา (5) ยอมความในคดีความผิดต่อส่วนตัว รวมถึงให้สิทธิแก่บุคคลอ่ืนตามที่
กฎหมายกําหนดให้มีสิทธิเช่นเดียวกับผู้เสียหายด้วย ในมาตรา 3, 4, 5 และ 6 นอกจากน้ียังบัญญัติสิทธิต่าง ๆ 
ของเหย่ืออีกมาก เช่น การชันสูตรพลิกศพ การสอบสวนเด็ก โดยให้สิทธิมีผู้ปกครองอยู่ในระหว่างการสอบสวน
และผู้แทนที่เป็นสหวิชาชีพเข้าร่วมรับฟังการสอบสวน การจัดหาสถานท่ีสอบสวนที่เหมาะสม เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่าง ๆ 
เหล่าน้ีเป็นหลักประกันสิทธิของเหย่ือที่มีมากขึ้นเป็นลําดับ เพ่ือให้เหย่ือเกิดความไว้วางใจในระบบกระบวนการ
ยุติธรรมของรัฐว่าจะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย และจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

นอกจากน้ีแล้วสิทธิของผู้เสียหายยังมีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยลักษณะ
ละเมิด ซึ่งให้สิทธิแก่เหย่ือในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ที่กระทําละเมิดและบุคคลที่กําหนดให้ต้อง
ร่วมรับผิด เช่น นายจ้างของผู้กระทําละเมิด (มาตรา 425) บิดา มารดาของผู้กระทําละเมิด (มาตรา 429) ครู 
อาจารย์ ผู้ปกครองของผู้กระทําละเมิด (มาตรา 430) เป็นต้น 

สําหรับกฎหมายอื่ นที่ บัญญั ติ เรื่ องสิท ธิของเห ย่ือในปัจจุ บัน ยังมี อีกหลายฉบับ  กล่าวคือ  
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 
พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ได้ระบุผู้เสียหาย หมายความว่าผู้เสียหายจากการ
กระทําอันเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ การกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการตาม
ประมวลกฎหมายอาญา หรอืการกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืน 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งได้กล่าวถึงสิทธิของผู้เสียหายในกระบวนการดําเนินคดี
อาญา พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544   
ซึ่งกล่าวถึงสิทธิของผู้เสียหายที่จะได้รับค่าตอบแทนในความผิดคดีอาญาที่เกิดขึ้นแก่ตนเองตามที่กฎหมาย
กําหนด พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 กล่าวถึงมาตรการในการคุ้มครองพยาน          
ในคดีอาญาเพ่ือประโยชน์ในการอํานวยความยุติธรรมให้แก่ผู้เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญา 
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สภาพปัญหา 
1. ปัญหาที่สําคัญที่เห็นจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงความยุติธรรมของเหย่ือและพยานน้ันเป็นไปได้ยาก 

กระบวนการยุติธรรมซึ่งจะอํานวยความยุติธรรมให้แก่เหย่ือน้ันกลับกลายเป็นสิ่งที่ต้องใช้เงิน ความยุติธรรมจึงมี
ราคาแพงยากแก่การเข้าถึงได้ ในขณะเดียวกันเหย่ือและพยานมักไม่ได้รับความสนใจและความคุ้มครองจาก
สังคม หรือองค์กรต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม โดยกลับได้รับการปฏิบัติไม่ต่างจากเป็นวัตถุช้ินหน่ึงที่เป็น
ส่วนหน่ึงของการดําเนินคดีอาญา ความเสียหายน้ีสําหรับเหย่ืออาชญากรรมแล้ว หากเป็นคดีที่ไม่สามารถฟ้อง
เป็นคดีแพ่งเกี่ยวเน่ืองกับคดีอาญาได้แล้ว ก็จะกลายเป็นภาระของเหย่ือหรือผู้เสียหายในคดีน้ีที่จะต้องเรียกร้อง
กันเอาเอง ถ้าเหย่ือเป็นผู้ยากไร้หรือยากจนก็มักประสบปัญหาในการฟ้องร้องคดีแพ่งเน่ืองจากมีค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างสูง ใช้เวลาที่ยาวนาน ทําให้เหย่ือน้ันกลายเป็นเหย่ือซ้ําซ้อนของกระบวนการยุติธรรมในการที่จะต่อสู้
กับระบบในกระบวนการยุติธรรมแต่เพียงลําพัง อีกทั้งสภาพปัญหาจากความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคล
ที่เป็นผู้บริสุทธ์ิและต้องได้รับผลร้ายจากการกระทําของผู้ต้องหาหรือจําเลยน้ันทั้งทางร่างกายหรือจิตใจ ในบาง
กรณีไม่อาจที่จะเยียวยาให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ เช่น การถูกข่มขืน เป็นต้น 

2. ค่าเสียหายที่ศาลกําหนดให้เหย่ือในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจของเหย่ือมากนัก 
ทําให้เหย่ืออาจไม่ได้รับการชดใช้เยียวยามากเท่าที่ควร 

3. สิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญาส่งผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมของไทยมากข้ึน ยังคงจะต้องมี
การนํามาปรับใช้ต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน คือ สิทธิของเหย่ือที่เป็นสตรีและได้รับความเสียหายจากการ
กระทําความผิดเก่ียวกับเพศกับปัญหาเหย่ือเป็นคนพิการ ซึ่งในกรณีที่เหย่ือมิใช่เด็กแล้วกฎหมายยังมิได้บัญญัติ
ให้นําวิธีการสอบสวนและการดําเนินคดีในช้ันศาลของเด็กและเยาวชนมาปรับใช้ จึงเกิดปัญหาที่เหย่ือไม่อยาก
ให้มีการดําเนินคดีแบบปกติ  

4. ปัญหาการค้ามนุษย์ที่อาจมีประชากรต่างชาติบางกลุ่มตกเป็นเหย่ือทั้งโดยที่ถูกหลอกลวงหรือถูก
บังคับจากกลุ่มค้ามนุษย์ ด้วยวิธีการอันเป็นการคุกคามและกระทบกระเทือนต่อสวัสดิภาพของบุคคลดังกล่าว
นอกจากน้ันในส่วนของผู้กระทําผิดยังมีพฤติการณ์ที่กระทําในรูปของการเตรียมสมคบกันเป็นขบวนการ
เช่ือมโยงทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นพฤติการณ์ที่เป็นอันตรายต่อสังคมอีกด้วย สําหรับความ
ยินยอมของผู้เสียหายที่เกิดจากการบังคับ ขู่เข็ญหรือด้วยการใช้กําลัง หรือด้วยการบังคับในรูปแบบอ่ืนใด    
ด้วยการลักพาตัว ด้วยการฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวง ด้วยการใช้อํานาจที่เหนือกว่า หรือด้วยการใช้สถานะ
ความอ่อนแอต่อภัยของบุคคล หรือมีการให้หรือรับเงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนเพ่ือให้ได้ความยินยอมของ
บุคคลหน่ึงผู้มีอํานาจควบคุมอีกบุคคลหน่ึงไม่เป็นเหตุให้ยกเว้นความผิดฐาน “การค้ามนุษย์”จึงไม่เป็นความ
ยินยอมที่ชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่ใช่ความยินยอมของผู้เสียหายที่เป็นเหตุให้ผู้กระทํามีอํานาจกระทําได้ จึงเป็น
ความผิดค้ามนุษย์ 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. พัฒนากลไกที่จะช่วยเหลือเยียวยาเหย่ือ ผู้เสียหายจากอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพและรอบด้าน 

ทั้งด้านการดําเนินคดีเพ่ือหาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษที่รวดเร็ว เป็นธรรม การรักษาพยาบาลทั้งทางร่างกายและ
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จิตใจ การชดเชยเยียวยาด้านการเงินให้แก่เหย่ือและครอบครัวผู้เสียหาย โดยคํานึงถึงสภาวะทางสังคมและ
เศรษฐกิจ  

2. รัฐควรส่งเสริมให้ศึกษากลไกหรือมาตรการต่างๆ ในการชดเชยช่วยเหลือเยียวยาเหย่ือ โดยประสาน
เช่ือมโยงกับทางโรงพยาบาลหรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้การช่วยเหลือมากขึ้น 

3. ส่งเสริมหลักประกันสิทธิของผู้เสียหายและครอบครัวในการเข้าถึงความยุติธรรมและการเยียวยา
ทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ  

4. รัฐควรมีมาตรการในการคุ้มครองประชาชนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ 
5. รัฐกําหนดให้มีมาตรการบางประการในการคุ้มครองและช่วยเหลือเหย่ือของการค้ามนุษย์ ควรมี

มาตรการแก้ไขปัญหากลุ่มเหย่ือจากการค้ามนุษย์ และประกันว่าจะไม่มีการใช้มาตรการใด ๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิ
มนุษยชนกับกลุ่มคนเหล่าน้ี  

6. รัฐควรแก้ไขปัญหาเร่ืองเหยื่ออาชญากรรม โดยควรนําหลักการสอบสวนและดําเนินคดีเด็กและ
เยาวชนมาใช้กับการกระทําความผิดเก่ียวกับเพศ และความผิดที่ผู้เสียหายหรือเหย่ือเป็นคนพิการ และการ
สอบปากคําผู้เสียหายในคดีข่มขืนกระทําชําเรา ผู้เสียหายควรได้รับการสอบปากคําในห้องมิดชิด หากไม่มี 
ผู้เสียหายควรมีสิทธิในการร้องขอได้ 

7. การพิจารณาค่าตอบแทนและค่าทดแทนและค่าชดเชยผู้เสียหายในคดีอาญาที่เป็นคดีความผิด
เก่ียวกับเพศ ต้องไม่นําประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วมกับการกระทําผิดมาพิจารณาประกอบการให้ความช่วยเหลือ
หรือการจ่ายค่าชดเชย2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 ตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ข้อ 12 รับรองสิทธิท่ีจะปราศจากความรุนแรงในทุก
รูปแบบท้ังทางร่างกาย ทางเพศ อารมณ์และปัญญา 
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แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์  

 จากการที่ประเทศไทยได้รับรองปฏิญญาแห่งสหัสวรรษและจากรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษเมื่อปี 2553 พบว่า ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายในการชะลอและลดการแพร่ระบาดของโรคเอดส์
ภายในปี 2553 และมีโอกาสสูงจะบรรลุเป้าหมายการให้ผู้ติดเช้ือเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลอย่าง
ทั่วถึงภายในปี 2558 ที่สําคัญประเทศไทยได้มีการกําหนดแผนงานและยุทธศาสตร์รองรับปัญหาผู้ติดเช้ือ    
เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550-2554 
และฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555-2559 พร้อมทั้งจัดทําแผนติดตามและประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
ระดับประเทศ พ.ศ.2555-2559 แผนปฏิบัติการเอดส์ชาติเพ่ือรองรับแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวในจังหวัดต่างๆ 
แผนแม่บทการแก้ปัญหาสาธารณสุขชายแดน พ.ศ. 2555-2559 เพ่ือแก้ปัญหาการเข้าไม่ถึงบริการสาธารณสุข
ของชุมชนชายแดน 33 จังหวัดของกระทรวงสาธารณสุข รวมท้ังมีกําหนดนโยบายต่างๆ ได้แก่ นโยบาย/
ยุทธศาสตร์อนามัยเจริญพันธ์ุแห่งชาติของกระทรวงสาธารณสุข นโยบายกําหนดสิทธิประโยชน์ในการดูแล     
ผู้ติดเช้ือฯ/ผู้ป่วยเอดส์ในระบบหลักประกันสุขภาพฯ โดยปรับหลักเกณฑ์การเริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่ระดับ
ภูมิคุ้มกัน (CD4) จากเดิม 250 เป็น 350 เซลล์ต่อลบ.มล. และนโยบายการพัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคโดยเน้นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เอดส์ วัณโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการและ
ผู้สูงอายุในชุมชน รวมทั้งการให้บริการสารเมทาโดนทดแทนแก่ผู้ติดยาเสพติดของสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  

ตลอดจนมีการดําเนินการในด้านต่างๆ อาทิ การจัดต้ังกองทุนจัดบริการให้คําปรึกษาด้วยความสมัครใจ 
(VCT) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การประกาศสิทธิของผู้ป่วยเพ่ือให้ผู้ป่วยทราบในการปกป้อง คุ้มครองตัวเองจากการ
เลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิ เช่น สิทธิในการได้รับบริการสุขภาพตามรัฐธรรมนูญ สิทธิในการรับทราบข้อมูล
เก่ียวกับการรักษาพยาบาลตนเอง สิทธิในการปกปิดความลับ ฯลฯ ขององค์กรสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ       
การออกนโยบายขยายการบริการครอบคลุมผู้ไม่มีสถานะบุคคลและแรงงานข้ามชาติและการประกาศประกัน
สุขภาพคนต่างด้าว พ.ศ.2556 ของกระทรวงสาธารณสุข นโยบายการลดอันตรายจากการใช้ยาและสารเสพติด
ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ในปี พ.ศ.2553 และคําสั่งศูนย์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 30/2555 การจัดให้มีมาตรการทางเลือก ประกอบด้วยการเบ่ียงเบนคดี การลดทอน
ความเป็นอาชญากรรม การลดอันตรายจากการใช้ยาและสารเสพติดอยู่ในยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ในปี พ.ศ. 2553 ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการเอดส์ในสถานที่ทํางานของรัฐและเอกชน ประกอบด้วยมาตรฐานการบริหารจัดการเอดส์ในสถาน
ประกอบการ (ASO THAILAND) ปี พ.ศ. 2548 และพัฒนามาเป็นแนวปฏิบัติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและ
บริหารเอดส์ในสถานที่ทํางาน พ.ศ. 2552 ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 
และการมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขศึกษาเรื่องการประกันสุขภาพของแรงงานต่างชาติให้ครอบคลุมทั้ง
บุคคลที่ลงทะเบียนและไม่ลงทะเบียนโดยพิจารณาการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (พิทยา จินาวัฒน์, มปป.) เป็นต้น 
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สภาพปัญหา 
1. ทัศนคติต่อผู้ติดเช้ือจากความรู้ไม่ถูกต้องกับทั้งไม่มีความรู้ที่แท้จริงเก่ียวกับโรคเอดส์ว่าไม่ใช่จะ

ติดกันง่าย ๆ แม้จะอยู่ร่วมกันน้ัน ได้รับการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเข้าใจได้ระดับหน่ึง อย่างไรก็ตาม 
ในการให้ผู้สมัครเข้าทํางานต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพประจําปีและการตรวจเลือดก่อนที่จะเข้าทํางานหรือ 
ต้องการให้ผู้สมัครรู้ถึงสุขภาพของตัวเองว่าเป็นอย่างไร เป็นโรคอะไรบ้างหรือไม่ เพ่ือที่จะได้ดูแลรักษาและป้องกัน 
มิให้มีการแพร่เช้ือ ซึ่งถ้ามีการตรวจพบเช้ือเอชไอวี/เอดส์ก็อาจจะส่งผลกระทบ ซึ่งการตรวจเลือดก่อนเข้า
ทํางาน การตรวจสุขภาพประจําปี หรือการตรวจเอดส์หลังเข้าทํางาน หากมีการตรวจพบก็จะไม่ได้รับการบรรจุ
เข้าทํางานหรือต้องออกจากงานในที่สุด จึงเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ในการทํางาน และถ้า
หากมีการตรวจพบว่าผู้ใดเป็นเอดส์ ผู้น้ันก็อาจจะมิได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันเหมือนกับผู้อ่ืน  

2. ภายในเรือนจํา สถานพินิจเด็ก จะมีการตรวจผู้ต้องขังหรือผู้ถูกพินิจว่ามีการติดเอดส์หรือไม่ ถ้าติดก็
จะมีการจัดให้ไปพักรวมอยู่ในสถานที่เดียวกัน จึงดูเป็นการแบ่งแยก 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. ส่งเสริมโครงการสร้างความเข้าใจด้านผู้ติดเช้ือเอดส์/เอชไอวี เพ่ือลดการตีตราและเลือกการปฏิบัติ 

ควรมีการประชาสัมพันธ์และให้ความเข้าใจเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและถูกวิธีกับการไม่แบ่งแยก การ
ปฏิบัติต่อผู้ป่วยฯ เพ่ือสร้างความเข้าใจและปรับทัศนคติกับประชาชนทั่วไป 

2. ส่งเสริมการให้สวัสดิการทางสังคม และแก้กฎหรือพระราชบัญญัติที่กําหนดข้อห้ามการรับเข้า
ทํางาน โดยให้คํานึงถึงสิทธิของกลุ่มด้อยโอกาสและผู้ติดเช้ือ และทุกหน่วยงานห้ามใช้การติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ 
เป็นเหตุผลในการลิดรอนสิทธิ โอกาสความก้าวหน้า หรือให้ออกจากงาน  

3. พัฒนายาสําหรับผู้ป่วยให้มีราคาไม่แพง เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้ง่าย  
4. ควรส่งเสริมให้ผู้ติดเช้ือเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์เข้ารับการรักษาฟรีไม่ว่าในกรณีใดได้ทุกแห่ง  
5. ควรใช้มาตรการจูงใจหรือพิจารณากําหนดกฎหมายลงโทษ เพ่ือป้องกันการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็น

ธรรมต่อกลุ่มผู้ติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ จากนายจ้าง สถานประกอบการ และสถานศึกษา 
6. ควรมีมาตรการบังคับให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องรักษาความลับของผู้ติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ 
7. ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทํางานควบคู่กับแผนยุทธศาสตร์เอดส์ชาติ (พ.ศ.2555-2559) ซึ่งดูการ

ทํางานลดอัตราการติดเช้ือเอชไอวีรายใหม่ ลดการตายจากเอดส์ และไม่มีการตีตราจากประเด็นเอชไอวี/เอดส์ 
ทั้งในส่วนของเร่ืองสิทธิและการทํางานกับกลุ่มประชากรในภาวะอย่างยากลําบาก ซึ่งทั้งสองแผนมีการจัดกลุ่ม
บุคคลเพ่ือให้การช่วยเหลือที่คล้ายคลึงกัน  

8. ส่งเสริมมาตรการในการป้องกันการติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ 
9. สร้างความเป็นเอกภาพกรณีการให้บริการผู้ติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว      

ในการรับบริการและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั้ง 3 กองทุน (กองทุนประกันสังคม กองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ และกองทุนสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ) 
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แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน 

สิทธิของแรงงาน ประกอบด้วย สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองด้านแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี       
ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 สิทธิตาม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 สิทธิตามพระราชบัญญัติรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2534 รวมทั้ง
การได้รับสวัสดิการตามกฎหมายที่ดี 

สิทธิของผู้ใช้แรงงาน ประกอบด้วย สิทธิที่จะได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมและเพียงพอในการดํารงชีวิต  
สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี สิทธิในการรวมตัวและร่วม
เจรจาต่อรอง สิทธิการประกันสังคมของผู้ใช้แรงงาน สิทธิการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเก่ียวกับผู้ใช้แรงงาน 
สําหรับสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี พบว่า ผู้ใช้แรงงานต้อง
เสียชีวิตและทุพพลภาพจากการทํางานมีอัตราสูง เน่ืองจากการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการ
ทํางานยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เน่ืองจากหน่วยงานท่ีดูแลมีบุคลากรไม่เพียงพอและงบประมาณมีจํานวน
จํากัด การขาดนโยบายสาธารณสุขที่เก่ียวกับการป้องกันสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถาน
ประกอบการทําให้ขาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์เฉพาะสาขาอาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ี 
องค์กรผู้ใช้แรงงานและผู้ใช้แรงงานยังมีความตระหนักไม่เพียงพอเก่ียวกับสุขภาพและความปลอดภัยในการ
ทํางานของผู้ใช้แรงงาน แม้ว่าพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน พ.ศ. 2554 มีผลใช้บังคับแล้ว  

สิทธิการประกันสังคมของผู้ใช้แรงงานมี 7 ประเภทได้แก่ (1) การเจ็บป่วย ประสบอันตราย ที่ไม่ได้เกิดขึ้น
เน่ืองจากการทํางาน (2) ทุพพลภาพ (3) เสียชีวิต (4) การคลอดบุตร (5) การสงเคราะห์บุตร (6) บําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ (7) การประกันการว่างงาน ซึ่งผู้ที่สามารถประกันสังคมได้ มีทั้งลูกจ้างหรือผู้มีงานประจํา ผู้ที่เคย
ทํางานประจําแต่ลาออก และผู้ที่อยู่นอกระบบแรงงาน เช่น พ่อค้าแม่ค้า เป็นต้น  

ในส่วนสิทธิของผู้รับงานไปทําที่บ้าน ผู้รับงานไปทําที่บ้าน หมายถึง บุคคลที่รับงานจากผู้ว่าจ้าง ซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลไม่ว่าโดยตรงหรือโดยผ่านคนกลางไปทําที่บ้านของ บุคคลน้ันหรือในสถานที่อ่ืนที่
บุคคลน้ันเลือกเองที่ไม่ใช่สถานที่ทํางานของนายจ้าง และได้รับค่าตอบแทนจากการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ตามท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด โดยไม่คํานึง ว่าผู้ใดเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ วัสดุหรือสิ่งของอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการทํางาน    

นอกจากน้ีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organisation – ILO) ซึ่งเป็น
องค์กรชํานัญพิเศษและเป็นองค์กรเดียวของสหประชาชาติ ที่รับผิดชอบดูแลด้านแรงงานของประเทศสมาชิก 
ซึ่งปัจจุบันมีประเทศสมาชิกรวมทั้งสิ้น 185 ประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2556) ได้มีแนวคิดที่จะ
กําหนดมาตรฐานระหว่างประเทศเก่ียวกับการใช้แรงงานเพ่ือสนับสนุนให้ผู้ทํางานมีสิทธิตามระบอบ
ประชาธิปไตยและมีความเป็นอยู่ที่ดีในประเทศสมาชิก โดยอนุสัญญาและข้อเสนอแนะขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศเป็นรูปแบบหนึ่งของตราสารระหว่างประเทศ ซึ่งกําหนดโดยที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (International Labour Conference) ประกอบด้วย ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้าง 
ปัจจุบันมีอนุสัญญา 189 ฉบับ และข้อเสนอแนะ 202 ฉบับ ข้อเสนอแนะเป็นมาตรฐานที่ไม่มีสภาพบังคับ    
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แต่เป็นข้อกําหนดที่นํามาใช้เป็นแนวทางในการกําหนดแนวปฏิบัติได้ สําหรับอนุสัญญาเป็นมาตรฐานมีสภาพ
บังคับ โดยหากประเทศสมาชิกให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับใดแล้ว ประเทศน้ันจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนด และ
ต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับภายในประเทศให้สอดคล้องกับข้อกําหนดใน
อนุสัญญาและมีการบังคับใช้ให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ ทั้งน้ี ILO ได้กําหนดประเภทอนุสัญญาไว้ 3 
ประเภท คือ  

1. อนุสัญญาพ้ืนฐาน (Fundamental Conventions หรือ Core Conventions) ) มี 8 ฉบับ ซึ่ง ILO 
พยายามผลักดันให้ประเทศสมาชิกให้สัตยาบัน ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ (ได้แก่ อนุสัญญาฉบับที่
29 และฉบับที่ 105) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ (ได้แก่ อนุสัญญาฉบับ
ที่ 100 และฉบับที่ 111) อนุสัญญาว่าด้วยการใช้แรงงานเด็ก (ได้แก่ อนุสัญญาฉบับที่ 138 และฉบับที่ 183) 
และอนุสัญญาว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม (ได้แก่ อนุสัญญาฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98)      

2 .  อนุสัญญาที่ เ ก่ี ยวข้ อ ง กับการบริหารของรั ฐ  (Governance Conventions หรือ  Priority 
Conventions) มี 4 ฉบับ ได้แก่ อนุสัญญาฉบับที่ 81 อนุสัญญาฉบับที่ 122 อนุสัญญาฉบับที่ 129 และ
อนุสัญญาฉบับที่ 144    

3. อนุสัญญาด้านเทคนิค (Technical Conventions) ได้แก่ อนุสัญญาฉบับที่เหลือ 177 ฉบับ 
อนุสัญญาฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว พ.ศ. 2491 

(ค.ศ.1948) มีหลักการสําคัญ คือ การให้คนงานและนายจ้างมีเสรีภาพในการจัดต้ังหรือเข้าร่วมในองค์กรที่
ตนเองเลือกได้โดยมีความเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงจากเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจ ทั้งน้ี เพ่ือปกป้อง คุ้มครอง 
และรักษาผลประโยชน์ของตนเอง  

อนุสัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949)      

มีหลักการสําคัญ คือ การให้ความคุ้มครองลูกจ้างมิให้มีการเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้าง หรือได้รับการกระทําอันไม่
เป็นธรรม โดยคุ้มครองให้ปลอดจากการแทรกแซงซึ่งกันและกัน ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างและองค์การ
แรงงาน และส่งเสริมให้มีการเจรจาร่วมกันโดยสมัครใจ  
          ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการดําเนินการเกี่ยวกับอนุสัญญาดังกล่าว ดังน้ี 

1. การจัดทํารายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาพ้ืนฐานที่ยังไม่ให้สัตยาบัน ตามธรรมนูญ ILO มาตรา 22 
กําหนดให้ประเทศสมาชิกรายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาที่ยังไม่ได้ให้สัตยาบัน แต่มีข้อยกเว้นสําหรับ
อนุสัญญาพ้ืนฐานทั้ง 8 ฉบับ รวมทั้งอนุสัญญาฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 ตาม “ปฏิญญา ILO ว่าด้วยหลักการ
และสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการทํางานและการติดตาม” ที่ต้องให้ประเทศสมาชิกที่ยังไม่ให้สัตยาบันอนุสัญญารวมทั้ง
ประเทศไทยรายงานผลการปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกล่าวทุกปี  

2. การพิจารณาให้สัตยาบัน อนุสัญญาฉบับที่ 87 และ 98 เป็นอนุสัญญาที่องค์การแรงงานเรียกร้องให้
รัฐบาลให้สัตยาบันมากที่สุดซึ่งเห็นได้จากการย่ืนข้อเรียกร้องในวันแรงงานแห่งชาติทุกปี ในการน้ี กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานได้ดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้สัตยาบันอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับแล้ว ขณะนี้อยู่
ระหว่างการจัดประชุมหารือกับหน่วยงานตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ได้แก่ กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สภาความม่ันคง สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม
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แห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งน้ี การประชุมดังกล่าวกําหนดจะ
จัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2556 และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ….   
และร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. …. อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา    

สภาพปญัหา  
1. รัฐบาลกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า วันละ 300 บาท และมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศเมื่อมกราคม 2556 

แต่ในทางปฏิบัติยังมีลูกจ้างที่ยังไม่ได้รับค่าจ้างตามท่ีกําหนด นอกจากน้ันการเพ่ิมค่าจ้างขั้นตํ่ามีแนวโน้มที่จะ
ส่งผลให้เกิดการว่างงาน เน่ืองจากการหลั่งไหลเข้ามาของแรงงานต่างชาติ การขาดทักษะ และปัญหาเงินเฟ้อ 

2. ลูกจ้างยังไม่ได้รับการดูแลด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี 
เน่ืองจากสถานประกอบกิจการขาดการจัดให้มีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ที่ดีแก่ลูกจ้าง ลูกจ้างขาดการตระหนักในการดูแลตนเองเพ่ือให้ความปลอดภัยและมีมาตรฐานที่ดีในการทํางาน
ในเชิงป้องกัน และการผลิตบุคลากรทางการแพทย์สาขาอาชีวเวชศาสตร์ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการด้าน
แรงงาน (มีแพทย์เลือกเรียนน้อยมาก) และไม่สอดคล้องกับการประกาศใช้ พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เน่ืองจากไม่สามารถผลิตแพทย์เฉพาะทางได้ทันความต้องการของสถาน
ประกอบการที่ต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามพ.ร.บ.ความปลอดภัยฯดังกล่าว 

3. รัฐบาลกําลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการ
รวมตัวและการเจรจาต่อรอง ตามท่ีองค์กรแรงงานได้เรียกร้อง และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภายในให้สอดคล้อง
กับอนุสัญญาดังกล่าว  

4. ผู้ใช้แรงงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวสิทธิในการประกันสังคม แนวปฏิบัติและผลประโยชน์ที่
จะได้รับ ทําให้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้เต็มที่ นอกจากน้ันพระราชบัญญัติประกันสังคมยังไม่
ครอบคลุมถึงการคุ้มครองการเกิดโรคจากการทํางานซึ่งเป็นความเสี่ยงที่สําคัญของผู้ใช้แรงงาน 

5. ผู้ใช้แรงงานยังมีปัญหาเร่ืองหน้ีสินเป็นจํานวนมาก3 และถูกระบุว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่เสี่ยงต่อการใช้
ยาเสพติดมากที่สุด4 

6. ปัจจุบันประเทศไทยได้ขยายความคุ้มครองสําหรับกลุ่มผู้รับงานไปทําที่บ้าน โดยการออก
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน พ.ศ. 2553 แต่อาจมีปัญหาการได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนตํ่า
และรายได้ไม่แน่นอน เน่ืองจากผู้รับงานไม่มีทักษะและฝีมือการทํางานในหลายๆ สาขาอาชีพ ผู้รับงานมีจํานวน
มากแต่ไม่มีการรวมกลุ่มจึงขาดอํานาจต่อรอง ผู้รับงานขาดความรู้และความสามารถในการบริหารจัดการ   

                                                 
3สวนดุสิตโพล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สํารวจความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานไทยตามจังหวัดใหญ่ท่ัวประเทศ 
จํานวน 1,393 คน ระหว่างวันท่ี 25-30 เมษายน 2556 ในประเด็น หัวอกแรงงานไทยวันนี้ ผลสํารวจชี้ชัดว่าหนี้สิ้นยังเป็น
ปัญหาหนักของแรงงานไทย  
4http://news.voicetv.co.th/thailand/77016.html 
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7. แรงงานโยกย้ายถิ่นในประเทศยังพบกับปัญหาของการได้รับค่าแรงที่ไม่เป็นไปตามค่าแรงขั้นตํ่าที่
กําหนดส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานโยกย้ายถิ่นที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย รวมท้ังการดูแลเรื่องอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทํางาน ความเท่าเทียมในการได้รับความยุติธรรม และไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้
อย่างทั่วถึง 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. กํากับให้มีการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่เก่ียวข้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 เพ่ือคุ้มครองสภาพการจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมาย โดยให้ลูกจ้างได้รับสิทธิอย่าง   
เท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ฝีมือแรงงาน รวมทั้งคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการทํางาน 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ใช้แรงงาน รวมท้ังเผยแพร่และให้การศึกษาแก่องค์กรผู้ใช้แรงงานและ
ผู้ใช้แรงงานให้ทั่วถึงอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับสิทธิของผู้ใช้แรงงาน 

2. ส่งเสริมการคุ้มครองให้ผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการ
ทํางานที่ดี โดย 

2.1 กํากับให้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน พ.ศ. 2554 อย่างจริงจัง โดยมีการตรวจสอบการดําเนินงานของสถานประกอบการ เพ่ือกระตุ้น
ให้การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  

2.2 จัดสถานประกอบกิจการมีระบบบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน 

2.3 เผยแพร่และให้การศึกษาแก่ลูกจ้างและนายจ้างเก่ียวกับสุขภาพ อนามัย ความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมในสถานประกอบกิจการ ให้ทั่วถึงอย่างต่อเน่ือง 

2.4 ควรมีมาตรการให้ภาคเอกชนเข้ามาดูแลเร่ืองสิทธิและสวัสดิการตลอดจนคุณภาพชีวิตของ
แรงงานให้มากขึ้น ให้สถานประกอบกิจการมีความรับผิดชอบต่อสังคม มิใช่คํานึงถึงประโยชน์เศรษฐกิจเพียง
อย่างเดียวเพราะปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่ที่มีความหนาแน่นของประชาชนในเขตอุตสาหกรรม
รวมถึงแหล่งเสื่อมโทรม 

2.5 ส่งเสริมให้แรงงานมีสิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นจากสถานประกอบกิจการ 
3. ส่งเสริมสิทธิของแรงงานที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ได้แก่ 

3.1 การส่งเสริมและพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 
เพ่ือป้องกันความขัดแย้ง และเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีต่อกันระหว่างสถานประกอบกิจการ ลูกจ้าง สหภาพ
แรงงาน และองค์กรแรงงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

3.2 เร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้สัตยาบันอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว พ.ศ. 2491 และ
อนุสัญญา ฉบับที่ 98 ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการเก่ียวกับสิทธิในการรวมตัวและร่วมเจรจาต่อรอง พ.ศ. 
2492 

4. ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้รับงานไปทําที่บ้านให้ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติผู้รับ
งานไปทําที่บ้าน พ.ศ. 2553 สนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาฝีมือและวิชาชีพแก่ผู้รับงานไปทําที่บ้าน  
สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เก่ียวข้องเพ่ือส่งเสริม คุ้มครอง และแก้ปัญหาผู้รับงานไปทําที่บ้าน 
ให้เข้มแข็ง รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ให้มีความตระหนักถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้รับงานไปทําที่บ้าน 
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5. ส่งเสริมสิทธิการประกันสังคม ดังน้ี 
5.1 การสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันสังคม ทั้งกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงิน

ทดแทนต่อแรงงาน นายจ้าง และประชาชนที่เก่ียวข้อง โดยประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง และสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึง เพ่ือให้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของการได้รับความคุ้มครองจากระบบ
ประกันสังคม 

5.2 การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน 
พ.ศ. 2537 เพ่ือขยายความคุ้มครองประกันสังคมให้ครอบคลุมลูกจ้างเพ่ิมขึ้น และเพ่ิมสิทธิประโยชน์ตาม
กฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทน ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน 

6. เสริมสร้างความเข้มแข็งของการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือให้ความคุ้มครองแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน
อย่างเพียงพอ ประกันค่าแรงขั้นตํ่า และความปลอดภัยในการทํางาน และประกันการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
และความยุติธรรมของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
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แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนจน/ผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 

คนจน หมายถึง บุคคลที่มีรายได้น้อยไม่สามารถตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานที่จําเป็นขั้นตํ่า หรือมี
รายได้หรือความสามารถในการตอบสนองความต้องการในชีวิตที่ตํ่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยของคนในสังคมเดียวกัน 
และด้อยโอกาสท่ีต้ังหลักปักฐานในเขตเมือง ในลักษณะครอบครัวไม่ว่าเป็นการช่ัวคราวหรือถาวรก็ตาม สําหรับ
คนจนเมืองอาจจําแนกตามลักษณะที่อยู่อาศัยได้ 5 กลุ่ม คือ คนจนเมืองในชุมชนแออัด คนจนเมืองในชุมชนใต้
สะพาน คนจนเมือง ริมคลอง กรรมกรก่อสร้างนอกระบบ และคนไร้ที่อยู่  

การพัฒนาได้สร้างปัญหาความเหลื่อมล้ําระหว่างคนรวยและคนจน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่สําคัญ
ของประเทศไทย ในปี 2553 พบว่า สัดส่วนคนจนในบางจังหวัดยังมีค่าสูงจากเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 4% 
จํานวน 45 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี ตราด กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ลําพูน 
แพร่ พะเยา อุทัยธานี กําแพงเพชร พิษณุโลก นครราชสีมา สุรินทร์ อุบลราชธานี อํานาจเจริญ หนองบัวลําภู 
สระแก้ว ลําปาง อุตรดิตถ์ น่าน เชียงราย ตาก เพชรบูรณ์ ยโสธร ชัยภูมิ สุโขทัย แม่ฮ่องสอน อุดรธานี บุรีรัมย์ 
ศรีสะเกษ ขอนแก่น เลย หนองคาย ร้อยเอ็ด ระนอง นราธิวาส มหาสารคาม สกลนคร มุกดาหาร ปัตตานี 
กาฬสินธ์ุ นครพนม โดยที่จังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงสุดในประเทศ คือ แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีจํานวนคนจนมากกว่า
ครึ่งหน่ึงของประชากรจังหวัด (59.77)%5        

คนจนในเขตเมืองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในกิจการที่ไม่เป็นทางการ เช่น รับจ้างทั่วไป ค้าขาย หาบเร่
แผงลอย รับเหมางานมาทํา มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ขับรถแท็กซี่ ลูกจ้างโรงงาน คนงานก่อสร้าง และคนงานแบกหาม 
ตลอดจนไม่มีอาชีพ ทําให้มีรายได้น้อยและไม่แน่นอน สภาพที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงถาวร ทรุดโทรมและแออัดไม่ถูก
สุขลักษณะ มักก่อสร้างใกล้แหล่งงานโดยการเช่าที่ดิน เช่าบ้าน หรือบุกรุกที่ดินของเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ 
นอกจากน้ีคนจนเมืองบางส่วนไม่มีที่อยู่อาศัย สภาพการเช่นน้ีทําให้คนจนเมืองขาดโอกาสในการรับบริการ
พ้ืนฐานทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข สาธารณูปโภคและอ่ืน ๆ คนจนถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพและ
ไม่ได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 

สภาพปัญหา  
1. ปัญหาที่อยู่อาศัย คนจนส่วนใหญ่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง มีที่อยู่อาศัยที่แออัด ไม่ได้

มาตรฐานขั้นตํ่าของคุณภาพชีวิต 
2. ปัญหาการบริการพ้ืนฐานของรัฐ คนจนขาดโอกาสที่จะเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐ เช่น 

การศึกษา การบริการด้านสาธารณสุข การคุ้มครองแรงงาน/สวัสดิการ ไม่ได้รับบริการพ้ืนฐานทาง
สาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง เช่น ประปา ไฟฟ้า คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม ทําให้เกิดปัญหาสังคม
และปญัหาสุขภาพอนามัย เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหา แรงงาน ปัญหายาเสพติด และโรคเอดส์ เป็นต้น  

3. ความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงความยุติธรรมของคนจน 

 
 

                                                 
5 http://sgis.nso.go.th/sgis/minute/index.html 
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ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. เร่งแก้ไขปัญหาที่โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้ประชาชนได้รับสิทธิในการพัฒนาอย่างเสมอภาค ได้แก่ 

การปฏิรูปการกระจายการถือครองที่ดินและการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม การปฏิรูประบบประกันสังคม
ให้บุคคลทุกกลุ่มได้รับการดูแลจากรัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

2. ส่งเสริมศักยภาพการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น เช่น การ
คุ้มครองสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและเอ้ือต่อการดํารงชีวิต และสิทธิในการดํารงรักษาวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต
ของประชาชนในชุมชน การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาร่วมรู้และให้ข้อคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาต่างๆ ที่จะมี
ผลกระทบต่อชีวิตของประชาชน  

3. ให้บริการพ้ืนฐานที่จําเป็นสําหรับการดํารงชีพของคนจน เพ่ือให้ประชาชนทุกคนมีมาตรฐานการ
ดําเนินชีวิตที่เพียงพอ จัดหาที่อยู่อาศัย  

4. ต้องส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมภายในชุมชนของคนจนเมือง ให้สามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสมและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ 

5. แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างขั้นพ้ืนฐานของความไม่เท่าเทียมในสังคมและความไม่เท่าเทียมในการ
เข้าถึงโอกาสและบริการต่าง ๆ ของคนยากจนและคนชายขอบ เพ่ือให้ประชาชนทุกคนสามารถใช้สิทธิของ
ตนเองได้ตามท่ีระบุไว้ในแผนและนโยบายการปฏิรูปประเทศ   

6. ส่งเสริมมาตรการอย่างต่อเน่ืองในการปรับใช้แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เพ่ือลดความยากจน รวมถึงมุ่งช่วยเหลือคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส เพ่ือให้ประชาชนทุกคนมี
มาตรฐานการดําเนินชีวิตที่เพียงพอ และดําเนินการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมและสร้างความเข้มแข็งให้กับแผนงาน
ด้านสังคมที่ประสบผลสําเร็จนับจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีความจําเป็นในการต่อสู้กับความยากจนและการกีดกันทาง
สังคมบนพ้ืนฐานของการกระจายความมั่งคั่งอย่างเป็นธรรม อันจะนําไปสู่การบรรลุสวัสดิการที่ดีที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้สําหรับประชาชน 
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แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเกษตรกร 

สิทธิของเกษตรกร หมายถึง สิทธิเข้าถึงทรัพยากรท้ังทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทางสังคม      
มีสิทธิกําหนดการพัฒนาตนเองและการเสริมสร้างศักยภาพ โดยการรวมตัวเป็นองค์กรเพ่ือการมีส่วนร่วมในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่สมคุณค่าความเป็นคนโดยสมบูรณ์ ปัจจุบันมี
จํานวนเกษตรกรท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้จํานวนทั้งสิ้น 7,155,673 ครัวเรือน (มกราคม 2555) ซึ่งต้องการการพัฒนา
ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ือให้มีความสามารถในการแข่งขันด้านคุณภาพสินค้าผลิตผลในตลาด
ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 การมีที่ดินและการเข้าถึง
ทรัพยากรที่จําเป็นในการทําการเกษตร ได้แก่ แหล่งนํ้า และปัจจัยอ่ืนๆ รวมทั้งการได้รับความคุ้มครองเร่ือง
ราคาพืชผลเพ่ือให้มีรายได้ที่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครอบครัวขั้นพ้ืนฐาน  

นอกจากกลุ่มเกษตรกรที่มีการข้ึนทะเบียนไว้แล้ว ในปัจจุบันยังมีผู้ประกอบการเกษตรแต่มิได้ขึ้น
ทะเบียนอีกเป็นจํานวนมาก ทั้งน้ี เน่ืองจากระบบการผลิตทางการเกษตรในปัจจุบันมีกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม
การเกษตรและอาหารได้เข้ามาลงทุนประกอบการ (เกษตรพันธะสัญญา) ด้วยการสนับสนุนจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต้ังแต่ฉบับที่ 6 จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน  
สํานักงานสถิติแห่งชาติคาดการณ์ว่ามีเกษตรกรท่ีอยู่ในระบบเกษตรพันธะสัญญาไม่น้อยกว่า 150,000 ราย   
ทั่วประเทศ และมีผู้ใช้แรงงานภายใต้ระบบดังกล่าวไม่น้อยกว่า 400,000 คน ซึ่งไม่ได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายคุ้มครองแรงงานโดยตรง (สํานักงานสถิติแห่งชาติ ,2554) 

สภาพปัญหา 
1. ยังมีเกษตรกรจํานวนมากไร้ที่ทํากินหรือมีที่ทํากินไม่เพียงพอ ต้องเช่าที่ดินเป็นเหตุให้ต้นทุนการผลิต

สูงขึ้นและไม่สนใจพัฒนาคุณภาพที่ดินเพ่ือการเกษตร และท่ีดินมีราคาแพงจนประชาชนเข้าถึงได้ลําบาก  
(แนวทางปฏิรูปประเทศไทย ,2554) 

2. เกษตรกรส่วนใหญ่ยังใช้สารเคมีในการผลิตทั้งปุ๋ย และสารกําจัดศัตรูพืช ทําให้ต้นทุนการผลิตสูง 
รายได้จากการทําการเกษตรไม่เพียงพอในการดํารงชีพ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งของตนเองและกระทบ
สิทธิของผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป 

3. เกษตรกรยังขาดการพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ือให้มีความสามารถในการ
แข่งขันด้านคุณภาพสินค้าผลิตผล ในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2558 

4. เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจบทบาท และหลักการของการจัดต้ังสหกรณ์ว่าการรวมกลุ่มทําให้เกิด
อํานาจในการต่อรองทางด้านการขายผลผลิต การซื้อปัจจัยการผลิต ส่วนใหญ่ไปเน้นการกู้ยืมก่อหน้ีสิน 
          5. ปัญหาของเกษตรพันธะสัญญา การดําเนินการในระบบเกษตรพันธะสัญญาดังกล่าวของภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม แม้ดูเหมือนจะสอดคล้องกับแนวทางของตลาดเสรี แต่จากการศึกษาวิจัยสภาพการดําเนินชีวิต
และสวัสดิการของเกษตรกรท่ีอยู่ภายใต้ระบบการเกษตรแบบพันธะสัญญา พบว่าเกิดความไม่เป็นธรรมใน
ลักษณะต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งน้ี เน่ืองจากการไม่มีอํานาจต่อรองและการที่อยู่ในฐานะที่ด้อยกว่าในแทบ
ทุกๆ ด้านของเกษตรกร ปัญหาความไม่เป็นธรรมดังกล่าวสะท้อนออกมาในรูปของการยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐ
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แก้ปัญหา การปิดถนนประท้วง การถูกฟ้องร้อง การตกเป็นหน้ีทั้งในและนอกระบบ การตกอยู่ภายใต้ความกลัว
ต่างๆ โดยเฉพาะอํานาจอิทธิพลของเครือข่ายธุรกิจการเกษตร ซึ่งสภาพปัญหาที่เกษตรกรในกลุ่มเผชิญอยู่
เกิดขึ้นจากผลกระทบจากนโยบายของรัฐ ปัญหาการจัดโครงสร้างองค์กรของรัฐที่รวมศูนย์แยกส่วน จนไม่
สามารถทําให้เกิดการบูรณาการเพ่ือการแก้ปัญหาการผูกขาดตลาดทั้งตลาดปัจจัยการผลิตและตลาดผลผลิต 
การขาดระบบการปรับปรุงระบบการจัดการของรัฐที่จะแก้ปัญหาของเกษตรกรซึ่งมีความพลวัตรสูงได้อย่างครบ
วงจร มีความต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกลไกที่เกษตรกรสามารถท่ีจะเข้าถึงได้ง่ายและมีความ
เข้าใจปัญหาของเกษตรกรที่อยู่ภายใต้ระบบการผลิตแบบพันธะสัญญา ซึ่งเป็นปัญหาจากระบบกฎหมายที่ไม่
สามารถอํานวยความยุติธรรมให้แก่เกษตรกรและผู้ใช้แรงงานที่อยู่ในระบบการผลิตแบบน้ี ทั้งกรณีการขาด
ความเข้าใจของนักกฎหมาย การไม่มีกฎหมายที่เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการขาดการบังคับใช้กฎหมายที่มี
ประสิทธิภาพ เพราะการถูกแทรกแซงโดยอิทธิพลทางการเมืองและอํานาจเหนือตลาด แม้ในปัจจุบันตาม
บทบัญญัติมาตรา 84 (8) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 จะกําหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐที่
จะต้องส่งเสริม คุ้มครองเกษตรกร และแม้จะมีการจัดต้ังสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติสภา
เกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2551 แล้วก็ตาม แต่ปัญหาต่างๆ ก็ยังคงมีอยู่และส่งผลกระทบที่เป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนขั้นพ้ืนฐานต่อกลุ่มเกษตรกร ต่อชุมชน กลุ่มผู้ใช้แรงงานภาคการเกษตร และต่อผู้บริโภค 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
1. การให้เกษตรกรมีสิทธิเข้าถึงทรัพยากรท่ีดิน โดยเร่งดําเนินการปฏิรูปที่ดินให้แก่เกษตรกรท่ีไม่มี

ที่ดินทํากิน รวมท้ังสนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรที่จําเป็น เช่น แหล่งนํ้า สินเช่ือ และงบประมาณ รวมทั้งการ
ประกันราคาพืชผลที่เป็นผลผลิตให้เพียงพอกับการดํารงชีวิตขั้นตํ่า  

2. การสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนเกษตรกร ทั้งสิทธิของตนเองและการคํานึงถึง
ผลกระทบต่อสิทธิของผู้อ่ืนที่เกิดจากการใช้สารเคมี 

3. การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรทั้งด้านเทคนิค การเงิน และการจัดการ การตลาด การแปรรูป 
เพ่ือให้สามารถจัดการการเกษตรในครัวเรือนของตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานและแข่งขันได้ และให้เข้าถึง
ผู้เช่ียวชาญต่างๆ ทางด้านเกษตร รวมทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. รัฐควรส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรให้เป็นสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง โดยให้มีความเข้าใจหลักการ
และการดําเนินงานสหกรณ์ว่าต้องมีกลไกในการขับเคลื่อนให้มีอํานาจในการต่อรอง 

5. สนับสนุนการกระจายสิทธิถือครองในที่ทํากิน เพ่ือให้เกษตรกรมีที่ทํากินของตนเองเป็นหลักแหล่ง
ของตนเอง และส่งเสริมให้สามารถช่วยตนเองได้ 

6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรแหล่งนํ้าให้ครอบคลุมพ้ืนที่เกษตร รวมทั้งการส่งเสริมให้
ได้รับสิทธิในการได้รับการชดเชยค่าเสียหายทางการเกษตรจากภัยธรรมชาติอย่างเหมาะสม 

7. สําหรับปัญหาที่เกิดจากระบบการเกษตรแบบพันธะสัญญา ต้องมีการดําเนินการเพื่อสร้างความ 
เป็นธรรม เกิดระบบการคุ้มครองสิทธิ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่เป็นธรรม ย่ังยืน และนําไปสู่การสร้างความ
มั่นคงทางอาหารและความมั่นคงต่อความเป็นมนุษย์ ดังต่อไปน้ี 
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7.1 มาตรการระยะสั้น 
(1) จะต้องดําเนินการพัฒนากลไกทั้งในระดับชาติและระดับชุมชนท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม 

ต้ังอยู่บนหลักการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบการกํากับดูแลการทํา
การเกษตรแบบพันธะสัญญาให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกๆ ฝ่าย 

(2) ปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือทําให้เกษตรกรได้รับการคุ้มครองให้
เกิดความเป็นธรรมในกระบวนการผลิต การจําหน่าย ได้ง่ายขึ้น 

(3) แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เพ่ือให้การคุ้มครองแก่เกษตรกรและแรงงาน ภายใต้การพัฒนาระบบสัญญา
มาตรฐาน 

        7.2 มาตรการระยะกลาง 
(1) ในฐานะที่เป็นประเทศเกษตรกรรรมและมีเกษตรกรจํานวนมาก จึงมีความจําเป็นที่จะต้อง

พัฒนาและสร้างระบบกฎหมายเพ่ือรับรองสิทธิของเกษตรกรที่สอดคล้องกับหลักการสิทธิเกษตรกรสากล      
ซึ่งประกอบด้วยสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ สิทธิในการดํารงอยู่ของความเป็นเกษตรกรและความม่ันคงเพียงพอของ
อาหาร สิทธิในการเข้าถึงปัจจัยการผลิตอาหารและเข้าถึงทรัพยากรสาธารณะอย่างเพียงพอ สิทธิการประกัน
ความมั่นคงในผลตอบแทนจากผลผลิตที่ควรจะได้รับ สิทธิการเข้าถึงความยุติธรรมทางอาหาร สิทธิการรักษา  
วิถีการผลิตที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของตน 

(2) เพ่ือเป็นการปรับโครงสร้างของระบบการผลิตทางการเกษตรให้เกิดความเป็นธรรมควบคู่
ไปกับความมีประสิทธิภาพ การมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงของเกษตรกร และมีความมั่นคงทางอาหารของสังคมไทย 
จําเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบกฎหมายเพ่ือจัดความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกร บริษัท ผู้บริโภค และภาคส่วน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้เกิดความสัมพันธ์ที่เป็นธรรม 
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แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้สูงอายุ 

 ผู้สูงอายุ ตามคํานิยามในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
จากการประมาณการการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พบว่าประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากรและเป็นสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบ
ภายในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2551-2571 สัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 11.1 เป็น
ร้อยละ 23.5 หรือเกือบ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศ อย่างไรก็ตามการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศ
ไทยมีลักษณะที่เป็นเฉพาะและแตกต่างอย่างมากจากประเทศอ่ืนๆ ที่ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เช่น ญี่ปุ่น และ
ประเทศในยุโรป คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยมีสาเหตุสําคัญจากภาวะอนามัย
เจริญพันธ์ุที่ลดลง ซึ่งลดสัดส่วนประชากรในวัยเด็กและวัยแรงงานของประเทศ ประกอบกับการพัฒนาทาง
สาธารณสุขแบบก้าวกระโดด ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้ประชากรมีอายุขัยโดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี ระดับการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกลับไม่ได้ขยายตัวรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและยังคงจัดอยู่เพียง    
ในระดับประเทศรายได้ขนาดกลางเท่าน้ัน แตกต่างกับสังคมผู้สูงอายุในบางประเทศ เช่น ญี่ปุ่น และยุโรป
ตะวันตก ซึ่งมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจในระดับสูง 

 ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยสําคัญที่เช่ือมโยงกับความพร้อมของประเทศในการจัดการ  
ในมิติต่างๆ เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ ทั้งในด้านสวัสดิการ สาธารณสุข และการศึกษา โดยในปัจจุบันแม้
ประเทศไทยจะได้พัฒนาระบบสวัสดิการสําหรับผู้สูงอายุไปอย่างก้าวหน้าเมื่อเทียบกับในอดีต แต่ยังคง           
มีประเด็นท้าทายที่สําคัญในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงความย่ังยืนของระบบ ความทั่วถึงของสวัสดิการ และ
ความเพียงพอของสวัสดิการที่ได้จัดสรรให้เหมาะสมแก่การดํารงชีพ 

สภาพปัญหา 
1. สวัสดิการสําหรับผู้สูงอายุยังคงต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการสงเคราะห์ และส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบ   

การโอนทรัพยากรจากภาครัฐไปสู่ผู้สูงอายุ จึงขาดความยั่งยืน เน่ืองจากโครงสร้างประชากรในอนาคตที่จะมี
จํานวนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น ย่อมส่งผลให้สัดส่วนภาระของรัฐบาลท่ีต้องแบกรับงบประมาณด้านสวัสดิการสูงขึ้น
เรื่อยๆ 

2. การเตรียมความพร้อมสําหรับประเทศในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุยังคงมีลักษณะที่ค่อนข้างแยกส่วน 
กล่าวคือ เป็นการมองที่ผู้สูงอายุอย่างเดียว และใช้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์แต่เพียง
หน่วยงานเดียวเป็นหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย ซึ่งอาจทําให้ขาดมิติการมองปัญหาอย่างเป็นภาพรวม 
เน่ืองจากสภาพปัญหาของสังคมผู้สูงอายุมีลักษณะที่เช่ือมโยงกับภารกิจของหลายหน่วยงาน อาทิ การศึกษา
ของผู้สูงอายุ การออม และผลิตภาพของประชากรในวัยแรงงาน เป็นต้น 

3. ระบบการออมของประเทศยังคงไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอให้เกิดการเปลี่ยนผ่านระบบสวัสดิการ
ของประเทศ จากสวัสดิการของผู้สูงอายุที่ถูกรองรับจากภาษีของชนรุ่นหลัง ไปสู่ระบบเงินบํานาญที่ได้จากการ
เก็บออมของผู้สูงอายุเองในช่วงที่อยู่ในวัยแรงงาน นอกจากน้ีผู้สูงอายุบางส่วนซึ่งมีรายได้คงที่จากเงินบํานาญ 
ยังเป็นกลุ่มที่อ่อนไหวกับอัตราเงินเฟ้อของประเทศ  
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ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. เพ่ิมศักยภาพของผู้สูงอายุที่แข็งแรงและสุขภาพดีให้ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผู้สูงอายุมีความอ่อนด้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มอ่ืน 
2. ส่งเสริมการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือยกระดับ

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
3. ส่งเสริมมาตรการการจัดหางานที่เหมาะสมตามสภาพและความต้องการของผู้สูงอายุ และพิจารณา

การขยายการเกษียณอายุราชการในตําแหน่งที่จําเป็นและในกลุ่มงานที่ผลิตภาพไม่ได้ลดลงไปตามวัย 
4. ปรับบทบาทกองทุนผู้สูงอายุให้มีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น และให้มีการประชาสัมพันธ์

ให้ผู้สูงอายุได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาทของกองทุน นโยบาย และมาตรการที่เก่ียวข้อง 
5. ส่งเสริมความพร้อมของประเทศและประชากรให้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้

มีโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยในการดํารงชีพที่เพียงพอและเอ้ือต่อการเข้าถึงของผู้สูงอายุ และส่งเสริมการดูแล
สุขภาพกายและใจ การอยู่ร่วมกัน เช่น มีการสร้างชุมชนผู้สูงอายุหลากหลายประเภท และความเข้มแข็งของ
องค์กรผู้สูงอายุ 

6. ส่งเสริมการดูแลระยะยาวและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสช่วยเหลือตนเองไม่ได้    
ทั้งอย่างที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยจัดหาที่อยู่อาศัย การอํานวยความสะดวกให้ฟรี โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดพาหนะรับส่งไปโรงพยาบาล และส่งเสริมมาตรการทางเศรษฐกิจและสังคมที่จูงใจให้
เกิดการดูแลและพึ่งพิงกันภายในครอบครัว อาทิ การเพ่ิมเพดานเงินลดหย่อนภาษีของผู้อุปการะเลี้ยงดูบิดา
มารดา และให้บุตรทุกคนมีสิทธิลดหย่อนภาษีจากการอุปการะเลี้ยงดู และการให้สิทธ์ิวันลาหยุดเพ่ือดูแลบิดา
มารดาที่เจ็บป่วย  เป็นต้น 

7. กําหนดนโยบายการเงินและการคลังของประเทศให้พร้อมรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และเอ้ือต่อ
การพัฒนาหลักประกันทางเศรษฐกิจให้กับผู้สูงอายุอย่างเพียงพอ  

8. จัดสภาพแวดล้อม และจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ 
ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพ่ือให้ผู้สูงอายุ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ รวมท้ังได้รับสิทธิประโยชน์
พิเศษต่าง ๆ จากการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ 
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แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเด็กและเยาวชน 

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติเป็นการเฉพาะ โดยเด็ก 
หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และเยาวชน หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุต้ังแต่ 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 25 
ปีบริบูรณ์ โดยนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการพัฒนาเด็ก (พ.ศ. 2555-2559) ได้กําหนด
เป้าประสงค์ตามแนวทาง “โลกท่ีเหมาะสมสําหรับเด็ก” ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 11 ด้าน และมาตรการที่
ต้องดําเนินการเร่งด่วน คือ ด้านครอบครัว ด้านคุณภาพกายและจิต ด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยและ
ป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก เด็กกับผลกระทบจากโรคเอดส์ ด้านการศึกษา ด้านนันทนาการ ด้านวัฒนธรรมและ
ศาสนา ด้านสื่อมวลชน ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการปกป้องคุ้มครองเด็กที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ และ
ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้อง นอกจากน้ียังมีแผนยุทธศาสตร์จังหวัดน่าอยู่สําหรับเด็กและเยาวชนในทุกจังหวัด 

 ทั้งน้ี ในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน เด็กและเยาวชนจํานวนมากยังคงต้องเผชิญกับปัญหาในหลายมิติ 
ซึ่งรวมถึงความมั่นคงในการดํารงชีวิต การเลี้ยงดูในครอบครัว ความรุนแรงทั้งภายในโรงเรียนและความรุนแรง
จากผลกระทบด้านความมั่นคงในบางพ้ืนที่โดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนสิทธิในการเข้าถึง
สวัสดิการที่จําเป็นต่อการพัฒนาในวัยเด็ก เช่น การศึกษา ที่ยังคงมีปัญหาในเร่ืองคุณภาพ ซึ่งจําเป็นต้องได้รับ
การแก้ไข ดูแล และคุ้มครองอย่างเร่งด่วน 

สภาพปัญหา 
1. เด็กและเยาวชนจํานวนมากยังต้องประสบกับปัญหาความม่ันคงในการดํารงชีวิต และต้องเผชิญกับ

ความรุนแรงรอบด้าน ทั้งความรุนแรงระหว่างเด็กและเยาวชนเองภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียน ความ
รุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากการกระทํารุนแรงของสมาชิก ความรุนแรงผ่านสื่อสารสนเทศต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อ
การรับรู้และการเลียนแบบพฤติกรรมความรุนแรง ความรุนแรงจากสภาพแวดล้อมของสถานท่ีอยู่อาศัยและ
สถานศึกษาซึ่งสามารถเข้าถึงร้านขายสุรา บุหรี่ ร้านเกม และสถานบันเทิงได้โดยง่าย ตลอดจนความรุนแรงใน
พ้ืนที่เสี่ยงภัยหลายแห่งโดยเฉพาะอย่างย่ิงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2. บทบาทและหน้าที่ของครอบครัวในการดูแลและสร้างความมั่นคงในพัฒนาการของเด็กถดถอยลง
อย่างมาก อันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนสภาพสังคมไปสู่สังคมแบบปัจเจกซึ่งมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัวน้อย อีกทั้งสภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาทํางานของวัยแรงงานใน
ชนบทยังส่งผลให้แนวโน้มของสภาวการณ์ของพ่อหรือแม่เลี้ยงเด่ียว (Single parent) หรือการปล่อยให้เด็กอยู่
ในความดูแลของผู้สูงอายุ (Skipped generation) เพ่ิมมากขึ้น 

3. เด็กบางส่วนจําเป็นต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานต้ังแต่อายุยังน้อย ทําให้ขาดวุฒิภาวะ วุฒิการศึกษา 
ตลอดจนประสบการณ์ในวิชาชีพที่จําเป็นในการทํางานอย่างเข้าใจในสิทธิที่พึงมี และบ่อยครั้งมักถูกเอาเปรียบ 
หลอกลวง และถูกใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม นอกจากน้ี ยังเกิดปัญหาความไม่สอดคล้องของการศึกษาที่
ได้รับและความต้องการของนายจ้าง (Job mismatch) ทําให้เกิดปัญหาการว่างงานทั้งที่แท้จริงและการ
ว่างงานแฝงของกลุ่มผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีค่อนข้างสูง 

4. ระบบการศึกษาในทุกระดับยังคงเป็นปัญหาในเชิงคุณภาพที่ไม่สามารถเตรียมความพร้อมแก่เด็กใน
การเข้าสู่พัฒนาการในขั้นต่อไปอย่างเพียงพอ อีกทั้งระบบการวัดผลการศึกษาระดับชาติ เช่น แบบสอบทางการ
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ศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ยังขาดมาตรฐานและมีความผิดพลาดหลายคร้ัง สร้างความไม่เป็นธรรมและ
ไม่สามารถเปรียบเทียบศักยภาพของเด็กที่เข้าทดสอบในแต่ละรุ่นได้ 

5. กลุ่มเด็กที่ต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษยังคงมีปัญหาในหลายด้าน อาทิ การขาดสิ่งอํานวยความ
สะดวกในสถานศึกษาอย่างทั่วถึงสําหรับเด็กพิการ การดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ การขาดความ
ชัดเจนของสิทธิและทิศทางของนโยบายของประเทศต่อเด็กไร้สัญชาติ เด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทํา
ความผิดและเด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความรุนแรง เด็กในพ้ืนที่พักพิงของผู้หนีภัย เด็กที่เป็นบุตรแรงงาน
ต่างด้าว กลุ่มวัยรุ่นท้องไม่พร้อม กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ถูกปล่อยปละละเลยให้เข้าสู่กระบวนการมีเพศสัมพันธ์
โดยปราศจากการจัดให้มีการเรียนการสอนเพศศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงบริการด้าน
สุขภาพที่ครอบคลุมถึงอุปกรณ์ป้องกันการต้ังครรภ์และติดเช้ือทางเพศสัมพันธ์ ส่งผลให้แม่วัยเยาว์มีจํานวนพุ่ง
สูงขึ้น และปัญหาเด็กที่เป็นเหย่ือจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการค้าเด็กที่ยังคงเป็นปัญหาสําคัญ  

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. บูรณาการนโยบายที่เก่ียวข้องกับการสร้างความมั่นคงในชีวิตของเด็กในพ้ืนที่สามจังหวัดภาคใต้ 

และกําหนดมาตรการสนับสนุนในรูปแบบที่หลากหลายและเพียงพอ อาทิ การเพ่ิมเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยแก่
ครูในพ้ืนที่อย่างเพียงพอ การจัดระบบเดินทางระหว่างบ้านและโรงเรียนที่ปลอดภัย การเพ่ิมมาตรการรักษา
ความปลอดภัยในเขตโรงเรียนให้เป็นเขตปลอดความรุนแรงอย่างแท้จริง และจัดหามาตรการรองรับและการส่งต่อ
และรับโอนนักเรียนและครอบครัวที่ประสงค์จะอพยพไปประกอบอาชีพและศึกษาในเขตพ้ืนที่อ่ืน 

2. ควบคุมพ้ืนที่บริเวณสถานศึกษาให้เหมาะสมกับการศึกษาและการเรียนรู้ และปลอดจาก
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น ร้านจําหน่ายสุรา บุหรี่ และร้านเกม และสร้างความตระหนักและ
วิจารณญาณของเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ในการกลั่นกรองเน้ือหาของข่าวสารและสื่อสารสนเทศที่ได้รับ 

3. จัดให้มีมาตรการบังคับทางแรงงานที่เอ้ือต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
อาทิ การจัดให้มีพ้ืนที่ดูแลเด็กเล็กในสถานประกอบการขนาดใหญ่ เป็นต้น และส่งเสริมบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนถิ่นในการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 

4. พัฒนาความรู้ของเด็กเก่ียวกับสิทธิที่พึงได้รับในการทํางาน โดยบรรจุในหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และเร่งรัดการมีส่วนร่วมของนักเรียน นายจ้าง และครู ในการกําหนดเน้ือหาและหลักสูตรการศึกษาใน
ระดับสูง เพ่ือกําหนดแนวทางและเน้ือหาการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของตลาดงานในอนาคต 

5. เร่งพัฒนาระบบการวัดผลการศึกษาที่มีคุณภาพโดยเน้นหลักความมีมาตรฐาน การสร้างความ
รับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ (accountability) ของหน่วยงานท่ีจัดทําระบบการวัดผลการศึกษาเพ่ือลด
ความผิดพลาดของระบบ 

6. เร่งรัดมาตรการในเชิงป้องกันที่เก่ียวข้องกับกลุ่มเด็กที่ต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษโดยเฉพาะ
อย่างย่ิง การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานศึกษาสําหรับเด็กพิการอย่างอย่างทั่วถึง การดูแลสุขภาพเด็กที่
ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ และสร้างความเข้าใจกับผู้ที่เก่ียวข้อง การสร้างความชัดเจนเก่ียวกับแนวทางทาง
กฎหมาย รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ ที่เก่ียวข้องกับเด็กไร้ที่อยู่ เด็กไร้สัญชาติ เด็กในพ้ืนที่พักพิงของผู้หนีภัย  
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และเด็กที่เป็นบุตรแรงงานต่างด้าว ตลอดจนมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากปัญหาเด็กที่เป็นเหย่ือ
จากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการค้ามนุษย์ในเด็ก 

7. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงหน้าที่ในฐานะพลเมืองควบคู่กับสิทธิที่พึงจะได้รับ และมีสิทธิ
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเสมอกันทั้งในเมืองและชนบท 

8. คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิในการถึงข้อมูลความรู้เรื่องเพศ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ทักษะ
ป้องกันตนเองในเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศในวัยรุ่นได้ 

9. คุ้มครองสิทธิในการศึกษาของกลุ่มเด็กที่ถูกระบุว่ามีปัญหาพฤติกรรม เช่น ติดยาเสพติด การพนัน 
ติดเกม ใช้ความรุนแรง มีความสัมพันธ์ทางเพศ และต้ังครรภ์ในวัยเรียน 

10. การให้สิทธิประโยชน์พิเศษต่าง ๆ สําหรับเด็กในการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ อาทิ การให้ส่วนลด 
การอํานวยความสะดวกเป็นพิเศษ เป็นต้น 
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แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มสตรี 

สิทธิมนุษยชนของสตรีในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 และ 2550 โดยเฉพาะมาตรา 30 กําหนดให้หญิงชายมีสิทธิความเท่าเทียมกัน ส่งผลให้มี 
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหลายฉบับที่มีการเลือกปฏิบัติต่อสตรี เพ่ือให้หญิงชายมีความเสมอภาคกันทาง
กฎหมาย ปัจจุบันสตรีเข้าถึงบริการด้านต่าง ๆ ได้มากขึ้น ทั้งการศึกษา สุขภาพ และการจ้างงาน และมีบทบาท
ในการพัฒนาประเทศชาติมากขึ้นด้วย ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกในช่วงปลายแผนสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 6 แต่การมีส่วนร่วมทางทางเมืองของสตรีในระดับอ่ืน ๆ ยังคงมีสัดส่วนน้อย แม้จะมีแนวโน้ม
เพ่ิมมากขึ้นก็ตาม 7 การดํารงตําแหน่งผู้บริหารในราชการพลเรือนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง แต่ยังคงเป็น
เพียง 1 ใน 4 ของผู้บริหารทั้งหมด8 ในส่วนของภาคเอกชนผู้หญิงดํารงตําแหน่งผู้บริหารมากเป็นลําดับต้น ๆ       
เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ 9    

อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังมีผู้หญิงหลายกลุ่มที่ถูกละเมิดสิทธิ เน่ืองจากเจตคติด้ังเดิมเก่ียวกับบทบาท
หญิงชาย ซึ่งเป็นรากเหง้าของการเลือกปฏิบัติ ประกอบกับปัจจัยร่วมอ่ืน ๆ เช่น การมีการศึกษาน้อย ยากจน 
การแสดงความกตัญญูตามค่านิยมของสังคมไทย และกระแสบริโภคนิยม ผลักให้ผู้หญิงตกเป็นเหย่ือของการค้ามนุษย์
และการขายบริการทางเพศ การด่ืมสุรา การติดยาเสพติด ความหึงหวง การพ่ึงพาทางเศรษฐกิจ ทําให้ผู้หญิง
ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การขาดทักษะชีวิต การขาดอํานาจการต่อรองในการมีเพศสัมพันธ์และ
การคุมกําเนิด หรือความไม่พร้อมทางด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ทําให้ผู้หญิงต้ังครรภ์
ไม่พร้อม  

สภาพปัญหา 
1. การค้าหญิงและเด็ก  เป็นปัญหาสําคัญของประเทศที่มีมาอย่างยาวนานและมีผลกระทบต่อช่ือเสียง

ของประเทศในประชาคมโลก ประเทศไทยพยายามแก้ไขปัญหาในเรื่องน้ี โดยประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม อย่างไรก็ตามการป้องกันและปราบปราม
และการประเมินปัญหาในภาพรวมยังคงมีความยากลําบาก เน่ืองจากกลุ่มผู้ค้ามนุษย์มีเครือข่ายที่โยงใยอย่าง
เป็นระบบและมีอิทธิพลมาก บ่อยคร้ังที่การค้ามนุษย์เกิดขึ้นจากความยินยอมพร้อมใจของเหยื่อ เน่ืองจาก
สภาวะบีบคั้นทางเศรษฐกิจ เหย่ือจึงไม่ประสงค์จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทราบ นอกจากน้ันการตกเป็น
เหย่ือการค้ามนุษย์โดยเฉพาะการขายบริการทางเพศมักถูกประณามตีตราจากสังคม  

2. การกระทํารุนแรงต่อสตรีในครอบครัวและการคุกคามทางเพศในที่ทํางาน มีสาเหตุมาจากระบบ
สังคมที่ชายเป็นใหญ่ ทําให้ผู้ชายมีเจตคติที่มีแนวโน้มกระทําความรุนแรงต่อผู้หญิงโดยไม่คิดว่าเป็นสิ่งที่ผิด    

                                                 
6 ดํารงตําแหน่งเม่ือ วันท่ี 5 สิงหาคม 2554 
7 ปี 2543  มี ส.ว.หญิง ร้อยละ 10.5  ปี 2554 ร้อยละ 16.8 , ส.ส.หญิง ปี 2549 ร้อยละ 11.3  ปี 2550 ร้อยละ 11.7   
  ปี 2554  ร้อยละ 15.8   
8 ปี 2554  มีร้อยละ 25.6  ท่ีมา :  สํานักงาน ก.พ.    
9 ปี 2554 มีผู้บริหารหญิง ร้อยละ 45 ของผู้บริหารท้ังหมด  ปี 2555 ลดลง เหลือร้อยละ 39 แต่ยังคงอยู่ในลําดับ 3 จาก 34 ประเทศ  
ท่ีมา : ผลสํารวจของบริษัทแกรนดท์ ธอร์นตัน 
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แม้ปัจจุบันความเท่าเทียมระหว่างหญิงชายจะได้รับการยอมรับมากขึ้นโดยลําดับ แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังคงมีอยู่  
และประเมินสถานการณ์ในภาพรวมได้ยากเช่นกัน  เน่ืองจากสตรีส่วนใหญ่ที่ประสบปัญหาไม่ประสงค์จะเอาผิด
ต่อผู้กระทํา เน่ืองจากจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวและหน้าที่การงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่มีสตรีจํานวนมากที่ต้องพ่ึงพาสามีทางด้านเศรษฐกิจ จึงต้องยอมรับและอดทน
ต่อความรุนแรงดังกล่าว นอกจากน้ันสังคมส่วนใหญ่ยังคงเห็นว่าความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัว     
ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้อง สังคมจึงละเลยไม่เห็นความสําคัญในการเข้าช่วยเหลือแก้ไขปัญหา   

3. ปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อม ยังคงเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงในประเทศไทย จากผลการวิจัย 
“บันทึกประสบการณ์ของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม” พบว่า ผู้หญิงที่ต้ังครรภ์ไม่พร้อม คิดเป็นร้อยละ 45 ของ
ผู้หญิงที่ต้ังครรภ์ทั้งหมด โดย 2 ใน 3 ของผู้หญิงที่ต้ังครรภ์ไม่พร้อมเป็นหญิงวัยทํางาน และ 1 ใน 3 เป็นวัยรุ่น 
และจากข้อมูลสถิติของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2547–2554 พบว่า การคลอดบุตรจากแม่ที่มีอายุน้อยมี
แนวโน้มสูงขึ้น โดยในปี 2554 แม่คลอดบุตรที่มีอายุ 10–19 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.5 สาเหตุของการต้ังครรภ์ไม่
พร้อมมาจากขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องเพศศึกษา ขาดอํานาจต่อรองในเร่ืองการมีเพศสัมพันธ์ 
และเข้าไม่ถึงบริการคุมกําเนิดที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ตลอดจนขาดบริการปรึกษาทางเลือก และบริการ
ยุติการต้ังครรภ์ที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย แม้ว่าจะมีกฎหมายรับรองและระบุข้อยกเว้นเพ่ือให้รัฐจัดบริการ
แล้วก็ตาม  นอกจากน้ีสภาพปัญหาของสตรีที่มีอายุน้อยและมีวุฒิภาวะไม่เพียงพอในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น
มีความสัมพันธ์กับเจตคติในการเปิดเผยเร่ืองเพศ และการคบเพ่ือนต่างเพศท่ีปัจจุบันเปิดกว้างย่ิงขึ้น เน่ืองจาก
กระแสโลกาภิวัตน์และการเข้าถึงการสื่อสารที่เช่ือมทุกประเทศในโลกเข้าด้วยกัน แต่การสื่อสารเรื่องเพศใน
ครอบครัวระหว่างบิดามารดาและบุตรยังค่อนข้างถูกปิดก้ัน 10  

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในระดับพ้ืนที่ซึ่งเข้าถึงข้อมูลให้แจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ

ยุติธรรมที่เก่ียวข้อง เพ่ือปราบปรามการค้ามนุษย์ได้อย่างเคร่งครัด   
2. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการจัดสวัสดิการสังคมข้ันพ้ืนฐานแก่สตรีที่

ตกเป็นเหย่ือของการค้ามนุษย์ และถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้  
และกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักด์ิศรี อาทิ การประกอบอาชีพ 

3. ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมด้ังเดิมของสังคมที่มีต่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ที่ถือว่าความ
รุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัว ไปสู่ค่านิยมใหม่ที่ให้ความสําคัญในการแก้ปัญหาครอบครัวอย่างจริงจัง 
และถือว่าแก้ปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาสังคม 

4. พัฒนาระบบ กลไกการดําเนินงานทางช่วยเหลือด้านสังคม และกระบวนการยุติธรรมอย่างครบวงจร  
เพ่ือรองรับผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ 

                                                 
10 จากการสํารวจของเอแบคโพล พบว่า เด็กและเยาวชน 3 ใน 5 คน ระบุชัดเจนว่า “พ่อแม่” คือคนท่ีพวกเขาอยากพูดคุย
เร่ืองเพศมากท่ีสุด แต่มีเด็กไม่ถึง 1 ใน 5 ท่ีกล้าพูดคุยปรึกษาเร่ืองนี้กับพ่อแม่ของตนเอง 
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5. เร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ชนบทและพ้ืนที่ประสบปัญหาความยากจนอย่างรุนแรง เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ําทางรายได้ระหว่างพ้ืนที่ รวมทั้งให้สตรีมีฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคง เน่ืองจากปัญหาเศรษฐกิจและ
ความยากจนเป็นปัจจัยหน่ึงที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาการค้ามนุษย์และความรุนแรงในครอบครัว   

6. ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว เสริมสร้างความรู้ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับครอบครัว  
และอนามัยเจริญพันธ์ุแก่สมาชิกในครอบครัว และจัดให้บริการให้คําปรึกษาที่เป็นมิตรแก่สตรีวัยรุ่นในเรื่อง   
สุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธ์ุที่โรงเรียนและสถานที่วัยรุ่นสามารถเข้าถึงได้สะดวก 

7. เสริมสร้างความรู้เก่ียวกับสิทธิสตรีอย่างทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมท้ังรณรงค์ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 อย่างกว้างขวาง  
เพ่ือให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้มากขึ้น 
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แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนพิการ 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ได้ให้คําจํากัดความของคนพิการ
ว่าหมายถึง บุคคลซึ่งมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน เน่ืองจากมีความบกพร่องทางการเห็น 
การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืนใด  
ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความจําเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหน่ึงด้านใด 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันได้อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งน้ี ปัจจุบันรัฐได้จัดดําเนินการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิ สวัสดิการสําหรับคนพิการให้ครอบคลุมทั้งในด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และ
ด้านสังคม โดยให้การรับรองสิทธิของคนพิการไว้ในกฎหมายหลายฉบับ อาทิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2550 มาตรา 30 ที่กําหนดมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมโดยเหตุความแตกต่างของสภาพทางกาย
หรือสุขภาพ และมาตรา 54 ที่ให้สิทธิคนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวก    
อันเป็นสาธารณะ และความช่วยเหลือจากรัฐ ตลอดจนกฎหมายที่ เก่ียวข้องกับคนพิการหลายฉบับ                
ทั้งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551  

นอกจากน้ีมีการกําหนดนโยบายสําคัญที่เก่ียวข้อง อาทิ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 
2552 และวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 กําหนดให้หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ให้บริการโดยตรงแก่ประชาชน 
จัดสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานให้คนพิการเข้าถึงได้ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อีกทั้งยังได้มี
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติอย่างต่อเน่ืองมาจนถึงฉบับที่ 4 ในปัจจุบัน ซึ่งช่วยบูรณาการ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพมากย่ิงขึ้น 

 อย่างไรก็ตาม แม้กฎหมายจะได้รับรองสิทธิหรือแม้กระทั่งกําหนดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกแก่คน
พิการในที่สาธารณะต่างๆ ในทางปฏิบัติยังคงมีหน่วยงานหลายแห่งซึ่งแม้แต่หน่วยราชการเองท่ียังคงละเลยการ
จัดสรรสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นแก่คนพิการตามที่กฎหมายกําหนด นอกจากน้ีการจัดสรรสวัสดิการหลาย
ด้านสําหรับคนพิการโดยเฉพาะอย่างย่ิงการศึกษายังคงค่อนข้างแยกส่วน คือ เป็นการให้การศึกษาหรือฝึก
ทักษะสําหรับคนพิการโดยเฉพาะ มากกว่าที่จะเป็นการช่วยให้คนพิการสามารถเข้าถึงการศึกษาในระบบปกติ
ได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคสําคัญในการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้อย่างพอเพียงแก่คนพิการในที่สุด 

สภาพปัญหา 
1. ปัจจุบันแม้ว่าจะได้มีกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้สถานราชการและระบบขนส่งมวลชน

ต้องมีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นแก่คนพิการ แต่ในความเป็นจริงแล้วยังคงมีจํากัด เน่ืองจากการขาด
งบประมาณและการไม่เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ จึงไม่ใช่กิจกรรมที่ถูกจัดลําดับ
ความสําคัญเป็นลําดับต้นๆ ที่จะได้มีการดําเนินการในทันที 

2. ระบบสวัสดิการสําหรับคนพิการโดยเฉพาะอย่างย่ิงการศึกษายังคงแยกส่วน และเน้นการให้
การศึกษาหรือฝึกทักษะในเร่ืองเฉพาะสําหรับคนพิการ ซึ่งยังไม่สามารถตอบสนองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของคนพิการได้ 
อีกทั้งคนพิการยังไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาในระบบโดยมีสาเหตุบางส่วนจากการจัดสรรเคร่ืองอํานวยความ
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สะดวกสําหรับคนพิการที่ไม่เพียงพอและขาดการแนะแนวทางการประกอบอาชีพที่เหมาะสมหลังสําเร็จ
การศึกษา ส่งผลให้การศึกษาในระบบของคนพิการเป็นไปได้ยาก และหลายคนเกิดความท้อแท้และไม่ประสงค์
ที่จะเข้าศึกษาในที่สุด 

3. ความพิการยังคงเป็นอุปสรรคสําคัญในการประกอบอาชีพและปัญหาความยากจน ซึ่งส่งผลให้การ
รวมกลุ่มคนพิการทําได้ยาก เน่ืองจากคนพิการจํานวนมากขาดรายได้จุนเจือตนเองและไม่สามารถปลีกเวลาใน
การรวมตัวและพัฒนากลุ่มให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งและมีอํานาจการต่อรองเพ่ือพิทักษ์รักษาสิทธิของตน
ได้เท่าที่ควร 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. เน้นการบังคับใช้กฎหมายหรือการดําเนินการในการจัดหาเคร่ืองอํานวยความสะดวกอย่าง

เหมาะสมและตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคลแก่คนพิการในสถานที่ราชการและสถานที่สาธารณะ   
โดยผลักดันให้ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณที่เ ก่ียวข้องให้แก่องค์กรหรือพ้ืนที่ที่ ยังขาดเป็นการเฉพาะ         
และกําหนดให้เรื่องดังกล่าวเป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสถานที่ราชการที่ต้องติดต่อกับ
ประชาชน 

2. เร่งพัฒนาการเข้าถึงการศึกษาในระบบของคนพิการ อาทิ การจัดให้มีเครื่องอํานวยความสะดวกใน
การเดินทางภายในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยและหอพักนักศึกษาของคนพิการ การพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอนในรูปแบบที่คนพิการหลายกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ เป็นต้น นอกจากน้ีควรพิจารณาแนวทางการ
กําหนดสัดส่วนนักศึกษาพิการ (Affirmative action) ในมหาวิทยาลัย การให้ทุนการศึกษา และการรับรองการ
มีงานทําและจ้างงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนหลังสําเร็จการศึกษาอย่างทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ เพ่ือเป็นแต้มต่อและ
สร้างแรงจูงใจในการเข้าศึกษาในระบบของคนพิการ 

3. ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของคนพิการและองค์กรคนพิการในการมีส่วนร่วมทางการเมือง และ
การตัดสินใจเชิงนโยบาย การทํากิจกรรม การนันทนาการ และการรวมกลุ่มของคนพิการในลักษณะพหุภาคี 
โดยส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลและจัดสวัสดิการแก่คนพิการในระดับพ้ืนที่ 
บทบาทของภาคเอกชนในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate social responsibility) ตลอดจน
บทบาทของประชาชนทั่วไปในการปฏิบัติต่อคนพิการอย่างเข้าใจในสิทธิและศักด์ิศรี และปรับทัศนคติที่มีต่อ   
คนพิการอย่างผู้ที่เท่าเทียมกัน 

4. ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการวิจัยด้านคนพิการเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนพิการ 

5. สร้างความตระหนักและส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อคนพิการในสังคม ปรับทัศนคติที่มีต่อคนพิการและ
ส่งเสริมการปฏิบัติต่อคนพิการอย่างเคารพในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์  

6. ควบคุมให้มีการบังคับใช้กฎหมายแรงงานที่เก่ียวข้องกับคนพิการอย่างจริงจัง พร้อมทั้งส่งเสริมการ
เตรียมความพร้อมสําหรับคนพิการเพ่ือให้เข้าสู่การมีงานทําอย่างเหมาะสม  
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7. จัดทําทะเบียนคนพิการต้ังแต่แรกเกิดให้ครอบคลุมทุกสาเหตุ เพ่ือความเป็นธรรมในการเข้าถึงสิทธิ
ต่างๆ เช่น สวัสดิการและการเข้ารับการรักษา และจัดระบบสวัสดิการและเบ้ียยังชีพแก่คนพิการที่เหมาะสมกับ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคม 

8. สร้างระบบเช่ือมโยงการรักษา ดูแล ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของคนพิการ ทั้งระบบบริการสุขภาพ 
ระบบการจัดสวัสดิการ ระบบการศึกษา ในระดับครอบครัวและชุมชน 

9. จัดสภาพแวดล้อม และจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ 
ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งได้รับสิทธิประโยชน์
พิเศษต่าง ๆ จากการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ 

10. ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทําของหน่วยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน 
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แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ไร้รัฐ ชาติพันธ์ุ และกลุ่มผู้แสวงหาท่ีพักพิงหรือผู้หนีภัยการสู้รบ 

 คนไร้รัฐ (Stateless Person) หรือคนไร้สัญชาติ มีความหมายถึง “คนที่ตกหล่นจากการยอมรับของ
รัฐอธิปไตย” ทั้งน้ี เพราะโดยหลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไป “รัฐ” ย่อมปรากฏตัวขึ้นเมื่อมีข้อเท็จจริงว่า 
หน่วยการปกครองหน่ึงได้แสดงให้ปรากฏว่า มีอํานาจอธิปไตยที่สูงสุดเหนือดินแดนและประชากร ดังน้ัน เมื่อไม่
มีรัฐใดยอมรับที่จะเป็นรัฐเจ้าของตัวบุคคลของเอกชนใด เอกชนนั้นจึงไร้ความคุ้มครองของรัฐโดยสิ้นเชิง       
ซึ่งเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดน (Territorial Sovereignty) 
และหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยอํานาจอธิปไตยเหนือบุคคล (Personal Sovereignty) และหลักรัฐวิทยา
ทางกฎหมาย 

ภายใต้หลักรัฐวิทยาทางกฎหมาย ความไร้รัฐย่อมเกิดแก่บุคคลเมื่อเขาน้ันไม่อาจพิสูจน์ได้ว่า ตนมีจุด
เกาะเก่ียวกับรัฐใดเลย กล่าวให้ชัดเจนก็คือ ไม่มีรัฐใดเลยบนโลกที่ยอมรับมีความสัมพันธ์กับบุคคลดังกล่าว 

ดังน้ัน ความไร้รัฐจึงเป็นสาเหตุของความไร้สถานะทางกฎหมาย ซึ่งจําแนกออกได้ 3 ประการ
ดังต่อไปน้ี11 

(1) ความไร้สถานะตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ (ตามพ.ร.บ.สัญชาติ) อันทําให้คนที่ตกอยู่ในปัญหานี้ 
ถูกเรียกว่า “คนไร้สัญชาติ” ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว พวกเขาอาจจะมีสัญชาติไทย แต่ไม่ได้แจ้งเกิดต่อเจ้าหน้าที่
ในทันที เน่ืองจากอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล จึงเป็นกลุ่มตกสํารวจหรืออาจเป็นผู้ที่ขาดหลักฐานพิสูจน์ตัวบุคคล
หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การกําหนดสถานะบุคคลหรือตามที่กฎหมายว่าด้วยสัญชาติกําหนด 

(2) ความไร้สถานะตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (ตามพ.ร.บ.คนเข้าเมือง) บุคคลที่อพยพเข้ามาใน
ประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายจะมีสถานะเป็น “คนหลบหนีเข้าเมือง” ซึ่งต้องดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมืองที่เก่ียวข้อง ทําให้คนเหล่าน้ีไม่มีสถานะตามกฎหมาย นอกจากน้ีบุตรของคนเหล่าน้ีที่เกิดในประเทศ
ไทยก็จะไม่มีการรับรองโดยรัฐไทย และไม่มีรัฐใดรับรอง จึงกลายเป็นคนไร้รัฐ 

 (3) ความไร้สถานะตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร (ตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร์) อันทํา
ให้คนที่ตกอยู่ในปัญหานี้ถูกเรียกว่า “คนไร้เอกสารพิสูจน์ทราบตัวบุคคล (Undocumented Person)” หรือ
กรมการปกครองไทยเรียกบุคคลในสถานการณ์ดังกล่าวว่า “บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน”  

กลุ่มชาติพันธ์ุ หมายความถึง ชนต่างเผ่าหรือต่างเช้ือชาติ ที่อาศัยรวมกันกับชนเผ่าอ่ืนที่มีจํานวนมาก 
ซึ่งอาจหมายรวมถึงกลุ่มบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทย และมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีแตกต่างกันไป   
เข้ามาหรือพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยวิธีการหรือลักษณะที่แตกต่างกัน12 ซึ่งการให้ความหมายและการ
จําแนกกลุ่มชาติพันธ์ุอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเง่ือนไขที่ใช้ในการจําแนกกลุ่มชาติพันธ์ุของหน่วยงาน เช่น 
                                                 
11 คนไร้รัฐคนไร้สัญชาติแห่งอีสาน: ความท้าทายอีกคร้ังต่อนักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล โดย รศ.ดร.พันธ์ุทิพย์ 
กาญจนะจิตรา สายสุนทร 

12อ้างอิงตามการให้ความหมายของกรมปกครอง กระทรวงมหาดไทย ใน “รายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยตาม
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International Convention on the 
Elimination of All Forms of Racial Discrimination - CERD) นําเสนอต่อคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ทางเชื้อชาติขององค์การสหประชาชาติ วันท่ี 9-10 สิงหาคม 2555 และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ทางเชื้อชาติ (CERD Committee)” โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
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ตระกูลภาษา เช้ือสาย เป็นต้น สําหรับกลุ่มชาติพันธ์ุตามแผนฯ ฉบับน้ี จะครอบคลุมถึงบุคคลบนพ้ืนที่สูง ชาวเล 
คนไทยเช้ือสายมลายู และกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ 

ประเด็นปัญหาเรื่องสิทธิในสถานะบุคคลของกลุ่มชาติพันธ์ุถูกจัดเป็นปัญหาสําคัญของประเทศไทย 
เน่ืองจากเป็นสาเหตุที่ทําให้กลุ่มชาติพันธ์ุไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านต่างๆ อาทิ ด้านการศึกษา     
ด้านสาธารณสุข ด้านแรงงานและการประกอบอาชีพ ด้านการจัดสรรทรัพยากรและที่ดินทํากิน รวมทั้งยังคงมี
ปัญหาที่เกิดจากความไม่เข้าใจในวัฒนธรรมของกันและกัน รวมทั้งปัญหาที่เกิดจากเจตคติในเชิงลบของสังคม 

สําหรับกลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิงหรือผู้ลี้ภัยน้ัน อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1951 ให้คํานิยาม 
และความหมายของสถานภาพผู้ลี้ภัยว่า ผู้ลี้ภัย หมายถึง บุคคลที่จําเป็นต้องทิ้งประเทศบ้านเกิดของตนเอง 
เน่ืองจากความหวาดกลัวการถูกประหัตประหารหรือได้รับการคุกคามต่อชีวิตเน่ืองจากสาเหตุข้อหน่ึงข้อใด  
เช่น เช้ือชาติ ศาสนา สัญชาติ สมาชิกภาพในกลุ่มทางสังคม สมาชิกภาพในกลุ่มความคิดทางการเมือง         
แต่สถานะทางกฎหมายของผู้ลี้ภัยในประเทศไทยน้ัน เน่ืองจากไทยไม่ได้ลงนามเป็นประเทศภาคีอนุสัญญาดังกล่าว
หรือพิธีสารว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1967 จึงไม่มีกฎหมายที่เก่ียวข้องกับผู้ลี้ภัยโดยตรง ดังน้ัน ทางการไทย
ได้พยายามให้ใช้คําว่า “ผู้หนีภัยการสู้รบ” แทน 

ผู้หนีภัยการสู้รบเป็นประเด็นปัญหาที่เก่ียวพันกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ผู้หนีภัยการสู้รบและ     
ผู้แสวงหาที่พักพิงต้องอพยพออกจากภูมิลําเนาของตนเอง เน่ืองจากการไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นพลเมืองของรัฐ 
หรือถูกคุกคาม  ภัยอันตราย และถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐที่ตนเองอาศัยอยู่แต่เดิม ตลอดจนภยันตรายอ่ืน 
เช่น โรคระบาด ภัยธรรมชาติ ความอดอยาก ด้วยการที่กลุ่มคนเหล่าน้ีหนีการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน          
มาแสวงหาที่พักพิงในประเทศที่แรกรับ ดังน้ัน การแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบจึงจําเป็นต้องดําเนินการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศที่แรกรับ ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืนในระยะยาวในประเทศต้นทาง 
ประเทศแรกรับ และประเทศที่สาม 

นอกจากการที่เป็นสิ่งสมควรที่ต้องปฏิบัติต่อกลุ่มผู้ไร้รัฐ ชาติพันธ์ุ และผู้แสวงหาที่พักพิงหรือผู้หนีภัย
การสู้รบตามหลักสิทธิมนุษยชนแล้ว สิทธิของคนกลุ่มเหล่าน้ียังได้รับการรับรองจากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ดังน้ี 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีการรับรองสิทธิของผู้ไร้รัฐ ชาติพันธ์ุ และผู้แสวงหาที่พักพิงหรือ  
ผู้หนีภัยการสู้รบจะปรากฏในมาตรา 4, 30, 40, 49,  และ 51  

มาตรา 4 ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความ
คุ้มครอง 

มาตรา 30 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน 
(วรรคสาม) การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถิ่นกําเนิด 

เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได้ 
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มาตรา 40 บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังต่อไปน้ี 
(1) สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 
(2) สิทธิพ้ืนฐานในกระบวนพิจารณา ซึ่งอย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพ้ืนฐาน เรื่องการได้รับการ

พิจารณาโดยเปิดเผย การได้รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ การเสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง 
และพยานหลักฐานของตน การคัดค้านผู้พิพากษาหรือตุลาการ การได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือ   
ตุลาการที่น่ังพิจาณาคดีครบองค์คณะ และการได้รับทราบเหตุผลประกอบคําวินิจฉัย คําพิพากษา หรือคําสั่ง 

(3) บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม 
(4) ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา โจทก์ จําเลย คู่กรณี ผู้มีส่วนได้เสีย หรือพยานในคดี มีสิทธิได้รับการปฏิบัติ   

ที่เหมาะสมในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม รวมท้ังสิทธิในการได้รับการสอบสวนอย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว เป็นธรรม และการไม่ให้ถ้อยคําเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง 

(5) ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จําเลย และพยานในคดีอาญา มสีิทธิได้รับความคุ้มครอง และความช่วยเหลือที่
จําเป็นและเหมาะสมจากรัฐ ส่วนค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายที่จําเป็น ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 

(6) เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือคนพิการหรือทุพพลภาพ ย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองในการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม และย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีที่เก่ียวกับความ
รุนแรงทางเพศ 

(7) ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจําเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกต้องรวดเร็ว 
และเป็นธรรม โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การตรวจสอบหรือได้รับทราบพยานหลักฐานตามสมควร 
การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการได้รับการปล่อยตัวช่ัวคราว 

(8) ในคดีแพ่ง บุคคลมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสมจากรัฐ 
มาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่าง

ทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
มาตรา 51 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน  

และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขจากรัฐซึ่งต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐอย่างเหมาะสมโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่ายและทันต่อเหตุการณ์ 

สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 26 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม ข้อ 13 ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในการพัฒนา ข้อ 8 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทาง
เช้ือชาติในทุกรูปแบบ ข้อ 5 และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 28 ล้วนระบุให้ทุกคนมีสิทธิในการศึกษา     
โดยจะต้องส่งเสริมความเข้าใจ ความอดกล้ันและมิตรภาพระหว่างชาติและกลุ่มเช้ือชาติ ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่ม
ศาสนาทั้งปวง 
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ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในการพัฒนา ข้อ 8 ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 25 และ อนุสัญญาว่าด้วย
การขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ ข้อ 5 ระบุให้ประกันความเสมอภาคแห่งโอกาสเพื่อทุกคน
จะสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุข อาหาร การบริการทางสังคมท่ีจําเป็น 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 2 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง ภาค 3 ข้อ 27 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ภาค 2 ข้อ 30 ปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบัติการ ส่วนที่ 1 
ข้อ 5 และ ข้อ 20 และอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ ข้อ 5               
ให้หลักประกันในการปฏิบัติต่อสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นหน่ึงเดียวกันในแบบอย่างที่เป็นธรรมและเสมอภาคบน
พ้ืนฐานเดียวกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติใดๆ ในเรื่องเช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง
หรือความคิดเห็นอ่ืนใด ชาติ หรือสังคมด้ังเดิม ทรัพย์สิน กําเนิดหรือสถานะอ่ืน 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 7 ทุกคนเสมอกันตามกฎหมายและมีสิทธิที่จะได้รับความ
คุ้มครองของกฎหมายเท่าเทียมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ  

สภาพปัญหา 
1. มีความเป็นอยู่อย่างแออัด ไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่มีการดูแลด้านสุขอนามัย และไม่สามารถเข้าถึง

ระบบการรักษาพยาบาลท่ีเหมาะสมได้ 
2. จากความเป็นอยู่อย่างแออัดและการไม่สามารถเข้าถึงระบบการป้องกันและรักษาพยาบาลท่ีดี    

ทําให้คนไร้รัฐอาจเป็นพาหะในการนําโรคระบาดต่างๆ มาแพร่ในหมู่คณะ หรือชุมชนของตน และอาจ
แพร่กระจายไปสู่ชุมชนอ่ืนๆ ได้ 

3. เด็กที่เกิดจากกลุ่มผู้ไร้รัฐ ชาติพันธ์ุ และกลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิงหรือผู้หนีภัยการสู้รบ ยังไม่มีโอกาส
เข้าถึงระบบการศึกษาที่เหมาะสมได้ นอกจากน้ีเด็กที่เกิดจากคนกลุ่มเหล่าน้ีจะเติบโตขึ้นมาในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี 
การขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทําให้อาจกลายเป็นปัญหาและภาระของประเทศในอนาคต 

4. ปัญหาการประกอบอาชีพ เมื่อไม่มีหลักฐานบัตรประชาชน ไม่ได้รับการศึกษา ทําให้โอกาสในการ 
หางานทําน้อยลง และอาจจะต้องไปประกอบอาชีพที่รายได้น้อย หรือประกอบอาชญากรรม เช่น ปล้น ชิงทรัพย์ 
ค้ายาเสพติด ค้าประเวณี และก่อปัญหาสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด 

5. ปัญหาด้านการเป็นเหย่ืออาชญากรรม เช่น การถูกประทุษร้ายทั้งทางทรัพย์สินและร่างกาย การถูก
หลอกลวงต้ังแต่การหลอกไปทํางาน การโกงค่าแรง จนไปถึงการค้ามนุษย์ 

6. ปัญหาการถูกดูถูกดูหมิ่น ถูกกดขี่ข่มเหง และการเลือกปฏิบัติ อันเน่ืองมาจากความแตกต่างของ 
เช้ือชาติ สัญชาติ สีผิว และศาสนา 

7. ปัญหาข้อกฎหมาย ที่ยังไม่เกิดความสมดุลระหว่างความมั่นคงของรัฐและสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม   
ผู้ไร้รัฐและกลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิงหรือผู้ลี้ภัย 

8. ปัญหาด้านการบังคับใช้กฎหมายต่อคนในกลุ่มเหล่าน้ี ที่เจ้าหน้าที่ยังปฏิบัติได้ไม่ถูกต้อง ขาดการ
ประสานงานกัน หรือแม้กระทั่งการละเว้นการบังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่กระทําผิดกฎหมายเสียเอง 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ 



     แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) 
 

หน้า | 82 
 

9. ปัญหาการสูญเสียสิทธิ การถูกละเลยสิทธิ หรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในกลุ่มชาติพันธ์ุ           
อันเน่ืองมาจากปัญหาเร่ืองสิทธิในสถานะบุคคล ความไม่เข้าใจในวัฒนธรรมของกันและกัน และเจตคติในเชิงลบ
ของสังคม 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. เร่งสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายของรัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติต่อกลุ่มผู้ไร้รัฐ 

ชาติพันธ์ุ และกลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิงหรือผู้หนีภัยการสู้รบ และหลักฐานที่จําเป็นต้องใช้ในการพิสูจน์สัญชาติ  
2. ส่งเสริมมาตรการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือประกันการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ไร้รัฐ 

ชาติพันธ์ุ และกลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิงหรือผู้หนีภัยการสู้รบทุกคนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการส่งเสริม
ความปลอดภัย สิทธิ และสวัสดิการต่างๆ เช่น การศึกษา การสาธารณสุข การประกอบอาชีพ และการบังคับใช้
กฎหมายสําหรับกลุ่มคนดังกล่าว  

3. สร้างมาตรการเพ่ือคุ้มครองผลประโยชน์รวมถึงผ่านทางมาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสม 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของกรอบกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน และบังคับกฎหมายดังกล่าวเพ่ือคุ้มครอง     
กลุ่มผู้ไร้รัฐ ชาติพันธ์ุ และกลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิงหรือผู้หนีภัยการสู้รบ  

4. สร้างหลักประกันให้ผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่พบในทะเลให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ตามที่ควรจะ
ได้รับภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ  

5. ส่งเสริมมาตรการประกันการเคารพหลักการไม่ผลักดันกลับไปกรณีของผู้แสวงหาที่พักพิงและผู้หนี
ภัยการสู้รบ 

6. หลีกเลี่ยงการปิดพ้ืนที่พักพิงบริเวณชายแดนตะวันตกก่อนเวลาอันสมควร ในขณะที่เง่ือนไขสําหรับ
การกลับโดยสมัครใจ ปลอดภัย และสมศักด์ิศรียังไม่พร้อม  

7. ดูแลความต้องการด้านความคุ้มครองของกลุ่มเปราะบางต่างๆ อาทิ กลุ่มชาวโรฮิงญา โดยให้
สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันกับประเทศในภูมิภาคและ
องค์กรระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง  

8. ให้กลุ่มผู้ ไร้รัฐ ชาติพันธ์ุ และกลุ่มผู้แสวงหาที่ พักพิงหรือผู้หนีภัยการสู้รบ สามารถเข้าถึง
หลักประกันสุขภาพได้ตามสิทธิ โดยพิจารณาการจัดให้มีหน่วยราชการเคลื่อนที่ เพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกใน
การทําบัตรแสดงสถานะที่เหมาะสมแก่ผู้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล  

9. จัดต้ังคณะกรรมการร่วมเพ่ือการบริหารจัดการระดับประเทศและระดับพ้ืนที่  
10. สร้างระบบการคัดเลือกและการกําหนดสถานะกลุ่มผู้ไร้รัฐ ชาติพันธ์ุ และกลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิง

หรือผู้หนีภัยการสู้รบในประเทศไทยเป็นลําดับต้ังแต่การเป็นผู้มีสิทธิขั้นพ้ืนฐาน การให้สิทธิอยู่ในประเทศ
ช่ัวคราวจนถึงการให้สัญชาติ  

11. พิจารณาเร่งรัดการกําหนดสถานะบุคคลของกลุ่มเป้าหมายภายใต้หลักเกณฑ์การกําหนดสถานะท่ี
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวกับสัญชาติ คนเข้าเมือง 
และการทะเบียนราษฎร ให้เอ้ือต่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนแก่กลุ่มผู้ไร้รัฐ ชาติพันธ์ุ และกลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิง
หรือผู้หนีภัยการสู้รบ  
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12. ประสานความร่วมมือกับประชาคมอาเซียนและประเทศในแถบเอเชียตอนใต้ อาทิ อินเดีย       
บังคลาเทศ ฯลฯ ร่วมพิจารณาหารือเพ่ือกําหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหา
อย่างบูรณาการในระดับภูมิภาค  

13. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลุ่มผู้ไร้รัฐ ชาติพันธ์ุ และกลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิงหรือผู้หนีภัยการสู้รบ 
รวมทั้งแรงงานและการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม  

14. เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อสังคมเพ่ือสร้างความเข้าใจและยอมรับความหลากหลายทางอัตลักษณ์และ
ชาติพันธ์ุ โดยเฉพาะในสถานศึกษา เพ่ือป้องกันการสร้างทัศนคติทางลบต่อกลุ่มชาติพันธ์ุ  
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แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มท่ีรับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง 

 กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง ได้แก่ กลุ่มที่อยู่ในสถานการณ์หรือพ้ืนที่ที่มี
สถานการณ์ความรุนแรง เกิดจากสภาพความขัดแย้งทางสังคม ความขัดแย้งทางด้านการเมือง เช่น กลุ่มที่รับ
ผลกระทบจากการก่อความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง
ทางการเมืองการก่อเหตุประท้วง การก่อเหตุรุนแรงในสังคมของกลุ่มต่างๆ 

กลุ่มคนเหล่าน้ี นอกจากจะได้รับการคุ้มครองภายใต้สิทธิมนุษยชนแล้ว สิทธิของคนกลุ่มน้ียังได้รับการ
รับรองจากสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 2 กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ภาค 2 ข้อ 2 กติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ภาค 3 ข้อ 27 ปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบัติการ ส่วนที่ 1 ข้อ 5 ข้อ 20 
และข้อ 30 ระบุว่าทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพในเช้ือชาติ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ทั้งน้ีรัฐ
ควรใช้มาตรการทางบวกที่เป็นเอกภาพและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ เพ่ือให้ความมั่นใจเคารพต่อ
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานทั้งหลาย 

สภาพปัญหา 
1. สถานการณ์ความรุนแรงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ภาครัฐยังดูแลไม่ทั่วถึง ในด้านการรักษาความ

ปลอดภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กําลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ทําให้กลุ่มประชาชนในพ้ืนที่ไม่สามารถดําเนินชีวิตได้ตามปกติ ทั้งไม่ได้รับความคุ้มครองทาง
ชีวิตและทรัพย์สิน และตกอยู่ในสภาวะความหวาดกลัวและวิตกกังวลกับสถานการณ์ความรุนแรง 

2. การเน้นหนักที่การดําเนินการตามกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ทําให้มีข้อกล่าวหาที่เก่ียวกับการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

3. การก่อเหตุประท้วง การประท้วงจากความขัดแย้งทางการเมือง สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปี 
ที่ผ่านมา พบว่ามีกลุ่มประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้รับผลกระทบจากการประท้วงถึงขั้นการสูญเสียทรัพย์สิน 
อวัยวะ และชีวิต 

4. ในสถานการณ์ความรุนแรงแต่ละคร้ังที่เกิดความเสียหายและความสูญเสียทั้งในส่วนของประชาชน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ พบว่ายังไม่มีการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อผู้กระทําความผิด รวมท้ังไม่มีการ
ชดเชยหรือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม 

5. ความพยายามในการสร้างความปรองดองเพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาสถานการณ์รุนแรงยังไม่
ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเน่ืองเพ่ือแก้ไข

สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น การใช้แนวทางกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
และ Community Policing รวมทั้งลดการประชาสัมพันธ์ในทางลบ  
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2. ประกันว่าทุกฝ่ายจะได้รับความยุติธรรม รวมถึงประกันการให้ความสําคัญลําดับต้นกับการสร้าง
ความปรองดอง และจัดประเมินผลตามแผนแม่บทการอํานวยความยุติธรรมและแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้   

3. พิจารณาดําเนินการเพ่ือปรับปรุงสถานการณ์ในภาคใต้ของไทยอันสามารถนําไปสู่การยกเลิกการใช้
กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยทุกฝ่ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของไทย   

4. ส่งเสริมการสร้างความปรองดองระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือนําไปสู่เสถียรภาพทางการ
เมืองและสังคม และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เพ่ิมความพยายามในการสร้างความปรองดองระหว่างทุกชนช้ัน    
ในสังคมรวมถึงภาคส่วนต่างๆ บนพ้ืนฐานของหลักประชาธิปไตยและนิติธรรม  

5. จัดทําฐานข้อมูลคดีและผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในลักษณะบูรณาการเพ่ือประโยชน์
ในการทบทวนการดําเนินคดีและการช่วยเหลือเยียวยา  

6. ทบทวนและปรับปรุงแนวทางการให้การชดเชยและเยียวยาผู้ที่สูญเสียและได้รับความเสียหายจาก
เหตุการณ์ความรุนแรงให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีความเท่าเทียมกัน  

7. ทบทวนและปรับปรุงแนวทางการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐตามผลกระทบท่ีได้รับ โดยพิจารณาจาก
ผลกระทบด้านร่างกาย จิตใจ ครอบครัว ทรัพย์สิน  

8. ทบทวนการดําเนินคดีแก่กลุ่มคนท่ีถูกจับกุมจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่มีสาเหตุจากความคิดเห็น
ทางการเมือง เช่น การชุมนุมประท้วง หรือการรวมกลุ่มทางความคิดของคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

9. ทบทวนกฎหมายของประเทศไทยให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนใน
ส่วนที่เก่ียวกับเสรีภาพในการแสดงออก  

10. กําหนดสิทธิและแนวทางของประชาชนในการชุมนุมประท้วงที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมทั้ง
ปรับปรุงมาตรการในการควบคุมการชุมนุมประท้วงของเจ้าหน้าที่เพ่ือให้เป็นแนวทางมาตรฐาน  
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แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ /อัตลักษณ์ทางเพศ 

อัตลักษณ์ทางเพศ หมายถึง ประสบการณ์ทางเพศสภาพอันสามารถรู้สึกได้ภายในของแต่ละบุคคลและ
เป็นของปัจเจกบุคคลซึ่งอาจสอดคล้องหรือไม่ก็ได้กับเพศซึ่งได้ระบุไว้เมื่อแรกเกิด รวมทั้งความรู้สึกของบุคคล
ในร่างกาย (ซึ่งอาจเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ หรือระบบการทํางานของร่างกาย ด้วยวิธีทาง
การแพทย์ การศัลยกรรม หรือวิธีการอ่ืนใด ทั้งที่โดยการตัดสินใจเลือกโดยอิสระ) และการแสดงออกต่างๆ ทาง
เพศสภาพ รวมท้ังการแต่งกาย คําพูด และกิริยาท่าทางต่าง ๆ13 ซึ่งสังคมยังไม่ได้ให้การยอมรับผู้มีความ
หลากหลายทางเพศเท่าที่ควร ทั้งในด้านการแสดงออกถึงการดํารงชีวิตในสังคม ซึ่งในปัจจุบันได้มีความ
พยายามในการเรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียมในการเลือกเพศตามที่ต้องการ 

สภาพปัญหา 
 1. สังคมไทยขาดความรู้และความเข้าใจต่อตัวตนและวิถีชีวิตทางเพศของกลุ่มบุคคลที่มีความ

หลากหลายทางเพศ ซึ่งสะท้อนผ่านความเช่ือ อคติและการเลือกปฏิบัติ ความรุนแรง ทําให้กลุ่มคนเหล่าน้ีต้อง
เผชิญกับการถูกกีดกัน รังเกียจ ถูกเลือกปฏิบัติ ได้รับความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ถือเป็นการทําให้ขาดโอกาส   
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์เหมือนบุคคลทั่วไป 

2. กลุ่มหลากหลายทางเพศมักถูกเลือกปฏิบัติในด้านต่างๆ อาทิ ถูกรังเกียจ ถูกละเมิดทางเพศ        
ถูกเลือกปฏิบัติในการรับเข้าทํางาน มีปัญหาเอกสาร หนังสือเดินทางไปต่างประเทศ เน่ืองจากคํานําหน้านามใน
บัตรประชาชนไม่ตรงกับลักษณะเพศภาวะ การไม่ได้รับการคุ้มครองในกระบวนการยุติธรรม เช่น เจ้าหน้าที่  
รับแจ้งความกรณีกะเทยถูกละเมิดทางเพศ ขาดองค์กรหรือหน่วยงานช่วยเหลือแนะนําให้คําปรึกษา หญิงรัก
หญิงที่ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศ ไม่มีการรับรองสภาพการใช้ชีวิตคู่ของคนรักเพศเดียวกัน รวมท้ัง
สวัสดิการที่เหมาะสมในการใช้ชีวิตคู่ อาทิ ไม่มีระบบจัดการทรัพย์สินร่วม การจัดการมรดกในฐานะคู่ชีวิต   
ขาดการยอมรับเรื่องการรับบุตรบุญธรรมในชีวิตคู่ของคนรักเพศเดียวกัน 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. ส่งเสริมเจตคติของคนในสังคมและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมให้มีความเข้าใจและยอมรับใน

การมีอัตลักษณ์ทางเพศ ตลอดจนการปฏิบัติต่อบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ รวมทั้งจัดเวทีรณรงค์
สาธารณะเพ่ือสร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิและการเคารพศักด์ิศรีในกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ 

2. ส่งเสริมการออกกฎหมายเพ่ือรับรองสิทธิกับทุกคู่ชีวิตอย่างเท่าเทียม เพ่ือรองรับความหลากหลาย
ทางเพศในสังคมและเพ่ือไม่ให้เป็นการตีตราซ้ํา 

3. จัดให้มีหน่วยงานบริการด้านการปรึกษาและรับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้ความช่วยเหลือ และมี
กระบวนการบําบัด ฟ้ืนฟู เยียวยาและชดเชยความเสียหาย 

4. ให้มีการศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการกําหนดคํานําหน้านามให้เหมาะสม 
5. ให้มีการศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการสนับสนุนการจัดสาธารณูปโภคที่จําเป็นให้ตรง

ตามความต้องการให้หลากหลายตามทุกเพศ 

                                                 
13  อ้างอิงจากหนังสือหลักการยอกยาการ์ตา (Yogyakarta Principles)  
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แผนปฏบิัติการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (พ.ศ. 2557-2561) 

จากทิศทางของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) ที่มีเป้าหมายต้องการทําให้สังคมไทย “เป็นสังคมที่ส่งเสริม สิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียม 
โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อนําไปสู่สังคมสันติสุข” โดยกําหนดเป็นแผนสิทธิมนุษยชนใน 11 ด้าน และ 15 กลุ่มเป้าหมาย เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน 
และเพื่อให้แผนในแต่ละด้านและแต่ละกลุ่มเป้าหมายมีความชัดเจนขึ้นสําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนําไปปฏิบัติ จึงได้มีการกําหนดทิศทางหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้
บรรลุผลในแต่ละด้าน/กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ มาตรการ/การปฏิบัติ และหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหน่วยงานหลักและหน่วยงานร่วมดําเนินการ      
ตามตารางที่จะนําเสนอต่อไปนี้ และขอให้คําจํากัดความหน่วยงานในการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ จะหมายถึง 
   (1) หน่วยงานหลัก คือ เจ้าภาพหลักที่จะเป็นผู้กําหนดนโยบายหรือวางทิศทางการดําเนินงานในแต่ละด้าน/กลุ่มเป้าหมายในภาพรวมทั้งประเทศ 
   (2) หน่วยงานร่วม คือ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง และควรมีส่วนร่วมกับหน่วยงานหลักในการวางทิศทางหรือนโยบายในแต่ละด้าน/กลุ่มเป้าหมายในแผน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3  
2. สําหรับกระทรวง กรม จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรภาคอื่น องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ไม่ได้กล่าวถึง 

ซึ่งหากพิจารณาแล้วว่า มีส่วนส่งเสริม สนับสนุน หรือดําเนินการทํางานในประเด็นใดหรือกลุ่มเป้าหมายใดในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ก็สามารถพิจารณาดําเนินการ
ตามแผน/นโยบายของหน่วยงานเป็นสําคัญ 

3. กระทรวงมหาดไทยให้หมายความถึงจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดด้วย 
 

ด้าน/    
กลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด/ระยะเวลา มาตรการ/การปฏิบัติ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1.ด้านสาธารณสุข  
 

เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น
ได้ รับการบริการ ด้าน 
สาธารณสุขที่มี คุณภาพ
และเข้าถึงอย่างเท่าเทียม 
ตามสิทธิ 

1.มีร่างกฎหมาย มีการปรับปรุงกฎหมาย 
มีการกําหนดนโยบาย และมีมาตรการ
ทั้งในระดับชาติและระดับกระทรวง  
เ พื่ อ ส ร้ า ง ห ลั ก ป ร ะ กั น สิ ท ธิ ด้ า น
สาธารณสุข 

การรับรู้สิทธิ 
1.สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ผู้ป่วยถึงสิทธิในการ
รักษาพยาบาลที่พึงได้ของตน และให้ผู้ป่วยมีสิทธิใน
การได้รับรู้ข้อมูลการรักษาของตนเองอย่างเป็น
รูปธรรมและมีการบังคับใช้จริง ทั้งในส่วนของ

หน่วยงานหลัก 
กระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานร่วม 
1.สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 
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ด้าน/    
กลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด/ระยะเวลา มาตรการ/การปฏิบัติ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 2.มีการนํากฎหมาย นโยบาย และมาตรการ
มาปฏิบัติ โดยอาจเป็นรูปแบบของการ
บรรจุในงานประจํา แผนปฏิบัติการ 
หรือโครงการ 
3.สถานการณ์การละเมิดสิทธิทางด้าน
สาธารณสุขมีแนวโน้มที่ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.จํานวนโครงการ กิจกรรม หรือความ
ช่วยเหลือตามสิทธิด้านสาธารณสุข 
 
ภายใน 5 ปีแรกของระยะเวลาตามแผน 

กระบวนการรักษา และยาที่ใช้ในการรักษา เพื่อให้
ได้ทราบทางเลือกของตนเกี่ยวกับบริการสุขภาพตาม
สิทธิที่พึงได้รับ ตลอดจนการได้รับการชดเชย
เยียวยาผลกระทบจากการรักษาที่ผิดพลาดตาม
สมควร 
2.จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน
ในการรับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและ 
เท่าเทียมกัน 

2.กระทรวงแรงงาน 
3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
1.กระจายทรัพยากรสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและ  
เป็นธรรม โดยเฉพาะแพทย์ซึ่งควรจัดให้มีเพียงพอใน
ทุกสถานพยาบาล 
2.พัฒนาระบบการสาธารณสุขเคลื่อนที่ เพื่อช่วยลด
ภาระในการเดินทางเข้ารับบริการสาธารณสุขของ  
ผู้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทํา
แผนการตรวจเยี่ยมและรักษาเคลื่อนที่นอกเวลา
ราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับความจําเป็นของ
ประชาชนส่วนใหญ่ที่ต้องประกอบอาชีพในช่วงวัน
และเวลาราชการ 
3.พัฒนาช่องทางการบริการสําหรับกลุ่มเฉพาะ อาทิ 
กลุ่มวัยรุ่นที่มีปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ และกลุ่มแรงงานข้าม
ชาติ โดยสําหรับกลุ่มแรงงานข้ามชาตินั้น อาจควร

หน่วยงานหลัก 
กระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานร่วม 
1.กระทรวงมหาดไทย  
2.กระทรวงการพัฒนาส ัง ค ม แ ล ะ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
3.กระทรวงแรงงาน  
4.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ด้าน/    
กลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด/ระยะเวลา มาตรการ/การปฏิบัติ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

พิจารณาให้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการด้านสุขภาพ
ที่จัดเก็บเงินสมทบจากแรงงานข้ามชาติเป็นการเฉพาะ 
เพื่อความยั่งยืนในการบริหารโดยไม่เป็นภาระ
งบประมาณของประเทศ รวมทั้งพัฒนาช่องทางการ
ร้องเรียนกรณีที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขหรือไม่ได้รับความเท่าเทียมกันของ
คุณภาพการบริการ 
4.พัฒนาระบบการชดเชยค่าเสียโอกาสจากการหยุด
งานเมื่อต้องเข้ารับบริการรักษาพยาบาล ซึ่งสะท้อน
การสูญเสียรายได้ตามจริง และเป็นธรรมกับทั้ง
นายจ้างและลูกจ้าง 
 

 ความเท่าเทียมของคุณภาพบริการ 
1.เพิ่มทางเลือกในการร่วมจ่ายสมทบของผู้ประกัน
ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่ผู้ประสงค์
จะได้รับบริการที่มี คุณภาพสูงขึ้นกว่าบริการขั้น
พื้นฐานดังที่ระบุไว้ตามสิทธิ อันเป็นแนวทางที่ช่วย
สร้างความยั่งยืนทางการคลังของระบบประกัน
สุขภาพของประเทศโดยรวม และสร้างความเป็น
ธรรมแก่ผู้ประกันในระบบอื่นที่ได้มีการร่วมสมทบใน
รูปแบบอื่นแล้ว  
2.พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพอย่างบูรณาการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานหลัก 
กระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานร่วม 
1.กระทรวงแรงงาน 
2.กระทรวงมหาดไทย  
3.สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 
4.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ด้าน/    
กลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด/ระยะเวลา มาตรการ/การปฏิบัติ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership) 
ทั้งในด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ และการ
รักษาโรค เพื่อร่วมใช้ทรัพยากรทั้งในด้านสถาน
บริการ บุคลากร และครุภัณฑ์ ในภาครัฐและเอกชน
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนามาตรการให้
ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการ
เกิดโรค 
3.พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยในเขตพื้นที่ห่างไกลสู่
โรงพยาบาลศูนย์ในพื้นที่ ตลอดจนระบบการแพทย์
ทางไกล (Telemedicine) เพื่อเพิ่มการเข้าถึงคุณภาพ
บริการของประชาชนในเขตพื้นที่ห่างไกล 
4.บูรณาการระบบบริหารจัดการด้านการบริการทาง
การแพทย์ของ 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนประกันสังคม 
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกองทุน
สวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพบริการทางการแพทย์ ทําให้ทุกคนได้รับ
บริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน รวดเร็วและปลอดภัย 
เท่าเทียม อย่างทั่วถึง และไม่มีความเหลื่อมล้ําในการ
ให้บริการ 
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2.ด้านการศึกษา  
 

เพื่อให้ประชาชนมีโอกาส
ในการศึกษาภาคบังคับ  
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
เท่าเทียมตามสิทธิ  

1.มีร่างกฎหมาย มีการปรับปรุงกฎหมาย 
มีการกําหนดนโยบาย และมีมาตรการ
ทั้งในระดับชาติและระดับกระทรวง  
เ พื่ อ ส ร้ า ง ห ลั ก ป ร ะ กั น สิ ท ธิ ด้ า น
การศึกษา 
2.มีการนํากฎหมาย นโยบาย และมาตรการ
มาปฏิบัติ โดยอาจเป็นรูปแบบของการ
บรรจุในงานประจํา แผนปฏิบัติการ 
หรือโครงการ 
3 .สถานการณ์การละเ มิดสิทธิทาง
การ ศึกษามีแนวโน้มที่ ลดลงอย่ า ง
ต่อเนื่อง 
4.จํานวนโครงการ กิจกรรม หรือความ
ช่วยเหลือตามสิทธิด้านการศึกษา 
 
ภายใน 5 ปีแรกของระยะเวลาตามแผน 

1.จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระยะยาวที่ได้มีการ
บังคับอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องในทุกรัฐบาล และ
ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดหลักทางการศึกษาของประเทศ 
โดยให้ความสําคัญกับคุณภาพของการศึกษาทั้งในและ
นอกระบบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา  
เ ช่น  คะแนนเฉลี่ ยจากการวัดผลในวิชาหลัก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาที่จําเป็นในการเตรียมความ
พร้อมแรงงานเข้าสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ 
เช่น ภาษาที่สอง และวิทยาศาสตร์ เป็นประเด็นหลัก  
2.ผลักดันหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการศึกษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
บทบาทหลักในการสนับสนุนงบประมาณแก่
สถานศึกษาในพื้นที่ โดยมีหน่วยงานจากส่วนกลาง
เป็นผู้สนับสนุนการสร้างมาตรฐานคุณภาพ ในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษา เช่น อุปกรณ์
การเรียน อุปกรณ์สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การพัฒนาคุณภาพและจิตสํานึกของบุคลากรทาง
การศึกษา และการพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้ในทุกระดับ การให้ทุนการศึกษา และการ
ส่งเสริมการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา ให้มี
ความเท่าเทียมและมาตรฐานเดียวกันทั้งภาครัฐและ
เอกชน ตลอดจนชุมชนเมืองและพื้นที่ทุรกันดารและ
ห่างไกล 

หน่วยงานหลัก 
กระทรวงศึกษาธิการ  
หน่วยงานร่วม 
1.กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์  
2.กระทรวงวัฒนธรรม  
3.กระทรวงยุติธรรม 
4.กระทรวงมหาดไทย 
5..กระทรวงแรงงาน 
7 . สํ านั ก ง านพระพุ ท ธศาสนา
แห่งชาติ 
8.องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 



                                                           แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) 
 

หน้า | 92 
 

ด้าน/    
กลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด/ระยะเวลา มาตรการ/การปฏิบัติ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

3.สนับสนุนโครงการสร้างอาชีพของเด็กนักเรียน 
เพื่อจูงใจนักเรียนจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนให้
สามารถเข้าเรียนได้โดยไม่ต้องเสียรายได้จากการ
ทํางานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว 
4.ส่งเสริมหลักสูตรทางการศึกษาโดยเน้นการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน อันได้แก่ ผู้ศึกษา และนายจ้าง 
และส่งเสริมการศึกษาที่ไม่เพียงเน้นการศึกษาใน  
วัยเรียน แต่ให้รวมถึงการเรียนรู้ตลอดช่วงอายุชีวิต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะแรงงานสําหรับ
คนในกลุ่มวัยแรงงาน และการพัฒนาทักษะที่จําเป็น
ของกลุ่มผู้สูงอายุ 
5.พัฒนาหลักสูตรและโครงสร้างทางการศึกษาที่
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน บริบทของท้องถิ่น 
และเอื้อต่อสิทธิในการศึกษาของคนกลุ่มเฉพาะ และ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น การจัดการศึกษาทางเลือก
สําหรับผู้สูงอายุ การบรรจุให้วิชาเกี่ยวกับศาสนา
เป็นวิชาเลือก การจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและ
อุปกรณ์ทางการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความ
ต้องการเฉพาะ เช่น คนพิการ ให้สามารถเข้าถึงได้
อย่างทั่ วถึ ง  สร้างการยอมรับในโรงเรียนและ
สภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย สร้างการยอมรับ
ในอัตลักษณ์ และสร้างการมีส่วนร่วมในโรงเรียน  
อีกทั้งควรปรับเปลี่ยนและสร้างความเข้าใจในเรื่อง
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ของผู้มีความหลากหลายทางเพศในวิชาสุขศึกษา 
6.จัดให้มีหลักสูตรด้านศีลธรรม จริยธรรม การเคารพ
สิทธิผู้อื่น หน้าที่พลเมือง กฎหมายเบื้องต้น ทักษะชีวิต 
วัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น และการมีสัมพันธภาพ  
ที่ดี ในครอบครัว  ให้ เด็กได้สร้างจิตสํานึกและ
ตระหนักในสิทธิของผู้อื่นมากขึ้น ตลอดจนให้
ความสําคัญกับสาธารณสุขศึกษา และพลศึกษา เพื่อ
เพิ่มความรู้ความเข้าใจให้สามารถเอาไปใช้ปฏิบัติใน
การดูแลสุขภาพเบื้องต้น  
7.บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไปในกระบวนการ  
พั ฒนาห ลั ก สู ต รก า ร ศึ กษา ในแต่ ล ะท้ อ ง ถิ่ น  
สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนทุกวัยเห็นความสําคัญ
ของการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเข้าถึงการศึกษา
ทางไกลได้ง่าย ในราคาถูก เพื่อพัฒนาทุนทาง
การศึกษาและขับเคลื่อนให้เกิดเป็นกําลังในการ
พัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ ต่อไป 
 

3.ด้านเศรษฐกจิ 
 
 

เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
การประกอบอาชีพและ
รายได้ที่เพียงพอตามสิทธิ 

1.มีร่างกฎหมาย มีการปรับปรุงกฎหมาย 
มีการกําหนดนโยบาย และมีมาตรการ
ทั้งในระดับชาติและระดับกระทรวง  
เ พื่ อ ส ร้ า ง ห ลั ก ป ร ะ กั น สิ ท ธิ ด้ า น  
การทํางานและรายได้ 
2.มีการนํากฎหมาย นโยบาย และมาตรการ

1.การสร้างความเท่าเทียมของนโยบาย เพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงการประกอบอาชีพและรายได้ที่
เพียงพอตามสิทธิ อาทิ การจ้างงานที่จ่ายค่าตอบแทน
ที่สอดคล้องกับผลิตภาพของแรงงาน การส่งเสริม
การค้าและการตลาดให้มีความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค
และผู้ประกอบการ การเร่งบรรเทาผลกระทบเชิงลบ

หน่วยงานหลัก 
1. กระทรวงการคลัง  
2. กระทรวงพาณชิย์  
3. กระทรวงอุตสาหกรรม 
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
5. กระทรวงแรงงาน 
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มาปฏิบัติ โดยอาจเป็นรูปแบบของการ
บรรจุในงานประจํา แผนปฏิบัติการ 
หรือโครงการ 
3. สถานการณ์การละเมิดสิทธิทางด้าน
การทํางานและรายได้มีแนวโน้มที่ลดลง
อย่างต่อเนื่อง 
4. จํานวนโครงการ กิจกรรม หรือความ
ช่วยเหลือตามสิทธิด้านเศรษฐกิจ 
 
ภายใน 5 ปีแรกของระยะเวลาตามแผน 

จากนโยบายทางเศรษฐกิจต่อกลุ่มประชากรบางกลุม่ 
(เช่น ผู้ประกอบการในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อยและวิสาหกิจชุมชน) การพิจารณาช่วยเหลือกลุ่ม 
ผู้เปราะบางทางเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มเกษตรกร ซึ่งมัก
ประสบปัญหาความผันผวนของรายได้ตามวงจร
เศรษฐกิจ การปรับปรุงเกณฑ์ชี้วัดทางเศรษฐกิจบาง
ประการ เช่น จปฐ. ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
และควบคุมค่าครองชีพให้ เหมาะสม นโยบาย
ส่งเสริมการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่ไม่มุ่งเน้นแต่เพียง
กลุ่มผู้มีเงินทุนสูง รวมทั้งสร้างความยั่งยืนในเชิงการ
คลัง โดยให้ประโยชน์จากนโยบายซึ่งมุ่งเน้นแต่
เฉพาะบางกลุ่ม ไหลเวียนสู่วงจรเศรษฐกิจ เพื่อให้
กลับไปเป็นรายได้ของรัฐและกระจายประโยชน์ที่
เกิดขึ้นสู่ทุกกลุ่มอาชีพ ตลอดจนพิจารณาการจัดเก็บ
ภาษีอัตราก้าวหน้าที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรม 
2.มุ่งใช้ทรัพยากรของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรธรรมชาติ และ
เน้นการนําประโยชน์ที่ได้รับต่อยอดนโยบายไปสู่การ
พัฒนา ศักยภาพทาง เศรษฐกิ จและ สั งคมต่ อ
ผู้ด้อยโอกาสอย่างยั่งยืน โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบของ
นโยบายจากการอุ้มชูไปสู่การบ่มเพาะ เพื่อลดปัญหา
การเสพติดนโยบาย และให้กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์
จากนโยบายสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้

หน่วยงานร่วม 
1. กระทรวงพลังงาน  
2. กระทรวงมหาดไทย  
3. กระทรวงการต่างประเทศ 
4. กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
5. กระทรวงยุติธรรม 
6.สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
7.องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
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ในระยะยาว และส่งเสริมนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่
มุ่งลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมไป
พร้อมๆ กัน (Pro-poor growth)  
3.ส่งเสริมการออม และกลไกที่เอื้อต่อการประกอบ
อาชีพในชุมชนและธุรกิจขนาดเล็กอย่างเข้มแข็ง 
เช่น การพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีคุณภาพและเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจ
ชุมชน และการนําแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม ในทุกภาคส่วน 
4.ประสานงานระหว่างเครือข่ายทั้งในประเทศและ
ระดับนานาชาติ เพื่อรองรับการปรับตัว เข้า สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
 

4.ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 
 
 

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี 
2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ได้รับรู้ และมีความตระหนัก
เรื่องสิทธิในการมีชีวิตอยู่
ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและ
สิทธิในการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และมีความ
เท่าเทียมในการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1.มีร่างกฎหมาย มีการปรับปรุงกฎหมาย 
มีการกําหนดนโยบาย และมีมาตรการ
ทั้งในระดับชาติและระดับกระทรวง 
เ พื่ อ ส ร้ า ง ห ลั ก ป ร ะ กั น สิ ท ธิ ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.มีการนํากฎหมาย นโยบาย และมาตรการ
มาปฏิบัติ โดยอาจเป็นรูปแบบของการ
บรรจุในงานประจํา แผนปฏิบัติการ 
หรือโครงการ 
3.สถานการณ์การละเมิดสิทธิทางด้าน

1.เน้นการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมแทนการชดเชย
ผลกระทบที่ เ กิ ดขึ้ นจาก สิ่ งแวด ล้อม  โดย ใ ช้
กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางการ
ร้องเรียน ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงขอบเขต
ของสิทธิของตนเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น
อย่างแท้จริง โดยควรจัดให้มีกองทุนกลางที่จัดเก็บ
ค่าใช้จ่ายจากเจ้าของกิจการทั้งหมดเพื่อสนับสนุน

หน่วยงานหลัก 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานร่วม 
1. กระทรวงการคลัง  
2. กระทรวงอุตสาหกรรม  
3. กระทรวงมหาดไทย  
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
5. กระทรวงศึกษาธิการ 
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มที่
ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
4.จํานวนโครงการ กิจกรรม หรือความ
ช่วย เห ลือตามสิทธิทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 
 
ภายใน 5 ปีแรกของระยะเวลาตามแผน 

ค่าใช้จ่ายในการประเมินแทนการให้ผู้ประกอบการ
เป็นฝ่ายจัดจ้างและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ประเมินเองดังเช่นในปัจจุบัน เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดความเป็นกลางของผู้ประเมิน และให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่ชุมชนที่มีความเสี่ยง
จากปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
2.ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้สารเคมีปลอดภัยและ
เหมาะสม และมุ่งจัดระเบียบพื้นที่ (Zoning) เพาะปลูก
ให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ 
3.ส่งเสริมการคัดแยกขยะและบําบัดน้ําเสียเพื่อ
รักษาสิ่งแวดล้อม  
4.เร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและ
การอนุรักษ์และจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
จริงจัง เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปรับปรุง
บทลงโทษให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และออก
กฎหมายที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริ ง 
ตลอดจนเร่งรัดมาตรการช่วยเหลือและชดเชย
ประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่าง
รวดเร็ว เหมาะสม และเป็นธรรม และเร่งรัดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
ด้านการอนุรักษ์และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
5.ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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และชุมชน ซึ่งคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมตามจริง
พื้นที่ ในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  
ที่เกิดขึ้นอย่างมีส่วนร่วม และให้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ ตลอดจน  
เฝ้าระวัง ตลอดจนดูแลบํารุงรักษาสิ่งแวดล้อม  
โดยรัฐอาจพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณ
และความช่วยเหลือทางความรู้ที่จําเป็น 
6 .ปลูกจิตสํานึกของประชาชนให้ตระหนักถึ ง
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษทางอากาศจาก
การจัดการขยะให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
7.ใช้มาตรการจูงใจผู้ประกอบการที่ดําเนินกิจการ
อย่างมีสํานึกต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เช่น การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล การจัดเก็บ
ภาษีสิ่งแวดล้อมจากผู้ก่อมลพิษ โดยเปิดโอกาสให้
ผู้ผลิต ภาคอุตสาหกรรม และ/หรือภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมในการกําหนดประเภทกิจกรรมที่ต้อง
จัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม และมาตรการทางกฎหมาย
ที่ส่งเสริมคุ้มครองผู้ปกป้องและผู้แจ้งเบาะแสปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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5.ด้านทีอ่ยูอ่าศยั 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่
อาศัย และทรัพยากรน้ํา
ที่จําเป็นในการดํารงชีวิต
ที่พอเพียงและปลอดภัย  

1.มีร่างกฎหมาย มีการปรับปรุงกฎหมาย 
มีการกําหนดนโยบาย และมีมาตรการ
ทั้งในระดับชาติและระดับกระทรวง 
เพื่อสร้างหลักประกันสิทธิด้านที่อยู่
อาศัย 
2.มีการนํากฎหมาย นโยบาย และมาตรการ
มาปฏิบัติ โดยอาจเป็นรูปแบบของการ
บรรจุในงานประจํา แผนปฏิบัติการ 
หรือโครงการ 
3.สถานการณ์การละเมิดสิทธิทางด้านที่
อยู่อาศัยมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
4.จํานวนโครงการ กิจกรรม หรอืความ
ช่วยเหลือตามสิทธิด้านที่อยู่อาศัย 
 
ภายใน 5 ปีแรกของระยะเวลาตามแผน 

1.ลดอุปสงค์การอพยพย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เขตเมือง 
โดยเร่งการขยายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม
ไปสู่ภูมิภาค  
2.ขยายอุปทานของพื้นที่อยู่อาศัยในเขตเมือง โดยใช้
มาตรการช่วยเหลือทางการคลัง เช่น การจัดสรรเงินกู้
ดอกเบี้ยต่ําเพื่อที่อยู่อาศัย การจัดหาที่อยู่อาศัย  
ที่เหมาะสมแก่ผู้มีรายได้น้อย คนเร่ร่อน จรจัด และ
พิจารณาการพัฒนาที่ดินของรัฐที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ให้เป็นที่อยู่อาศัยสําหรับประชาชนผู้ไร้ที่อยู่  
3.จัดรูปแบบการวางผังเมืองที่ เป็นระบบและ  
มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากร
ที่ดินที่จํากัดให้ เกิดประโยชน์สูงสุด การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย การจัดการด้านที่อยู่อาศัย 
4.พัฒนาระบบสาธารณูปโภครองรับการเจริญเติบโต
อย่างเท่าเทียมกันในทุกภูมิภาค 
5.คุ้มครองสิทธิของประชาชนเกี่ยวกับการจัดซื้อที่
อยู่อาศัย 
 

หน่วยงานหลัก 
1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (การเคหะ
แห่งชาติ) 
2. กระทรวงมหาดไทย  
หน่วยงานร่วม 
1. กระทรวงการคลัง  
2. กระทรวงอุตสาหกรรม  
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4.องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

6.ด้านวัฒนธรรมและ
ศาสนา 
 
 

เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างชาติพันธุ์ รวมทั้ง
ให้มีอิสระในการนับถือ
ศาสนาและการปฏิบัติ

1.มีร่างกฎหมาย มีการปรับปรุงกฎหมาย 
มีการกําหนดนโยบาย และมีมาตรการ
ทั้งในระดับชาติและระดับกระทรวง 
เ พื่ อ ส ร้ า ง ห ลั ก ป ร ะ กั น สิ ท ธิ ด้ า น

1.ส่งเสริมแนวคิดและนโยบายการยอมรับความ
หลากหลายของวัฒนธรรม ซึ่งตระหนักถึงความ
แตกต่าง ที่ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก ผ่านคําสอน
ทางศาสนา บุคคลสาธารณะ (Public figure) และ

หน่วยงานหลัก 
กระทรวงวัฒนธรรม  
หน่วยงานร่วม 
1.กระทรวงศึกษาธิการ  
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พิธีกรรม และการแสดงออก
เกี่ยวกับความเชื่อทางด้าน
ศาสนาและวัฒนธรรม
(UDHR-4.4) 

วัฒนธรรมและศาสนา 
2.มีการนํากฎหมาย นโยบาย และมาตรการ
มาปฏิบัติ โดยอาจเป็นรูปแบบของการ
บรรจุในงานประจํา แผนปฏิบัติการ 
หรือโครงการ 
3.สถานการณ์การละเมิดสิทธิทางด้าน
วัฒนธรรมและศาสนามีแนวโน้มที่ลดลง
อย่างต่อเนื่อง 
4.จํานวนโครงการ กิจกรรม หรือความ
ช่วยเหลือตามสิทธิด้านวัฒนธรรมและ
ศาสนา 
 
ภายใน 5 ปีแรกของระยะเวลาตามแผน 

สื่ อสารสนเทศที่ หลากหลาย  อาทิ  โทรทั ศน์ 
แบบเรียน เป็นต้น 
2.ส่งเสริมให้ ผู้ประกอบการด้านสื่อผลิตสื่อและ
นําเสนออย่างสร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อสังคม ไม่
ชี้นําให้เกิดการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมอันดีงามหรือ
ขัดกับหลักศีลธรรม และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
ด้านวัฒนธรรมที่ดี 
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมไทยตั้ งแต่
สถาบันครอบครัวและโรงเรียน และสร้างความ
ตระหนักในเอกลักษณ์ความเป็นไทย และทํานุบํารุง
วัฒนธรรมที่เป็นอยู่ โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
ปรับ (Adapt) วัฒนธรรมใหม่ให้เข้ากับบริบททาง
วัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมอย่างเหมาะสม แทนการรับ 
(Adopt) มาใช้อย่างไม่มีวิจารณญาณ โดยเร่งปลูกฝัง
ตั้งแต่ในวัยเรียน 
4.ส่งเสริมให้รัฐผลักดันมาตรการที่ช่วยฟื้นฟูและคง
ความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นและให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการกําหนดทิศทางด้านวัฒนธรรมของตนเอง และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีของไทยในการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว อาทิ การ
จัดตั้งกองทุนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดให้มี
สถานที่ดูแลเด็กเล็กในที่ทํางาน การให้ส่วนลดจูงใจ
การทํากิจกรรมร่วมกันของคนครอบครัว เช่น การ

2.กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์  
3.กระทรวงมหาดไทย 
4.สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาต ิ
5.พทุธสมาคม 
6.องค์กรศาสนาต่างๆ 
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ชมภาพยนตร์ การชมสวนสัตว์ และการรับประทาน
อาหารร่วมกัน เป็นต้น โดยรัฐควรเข้าสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบางส่วนแก่ธุรกิจที่เข้าร่วมในโครงการ
ข้างต้น 
5.จัดมาตรการกํากับดูแลศาสนบุคคล ศาสนธรรม 
และศาสนวัตถุ 
6.กําหนดมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรม รวมทั้งมี
กระบวนการปลูกฝังและกล่อมเกลาหลักคิดทาง
ศาสนาให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องและ
สม่ําเสมอ โดยสอดแทรกในรูปแบบของสื่อการเรียน
การสอนหรือสื่อโทรทัศน์ ตลอดจนพัฒนารูปแบบ
เนื้อหาที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงกลุ่มเด็กในแต่
ละช่วงวัย 
 

7.ด้านข้อมูล ข่าวสาร  
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร รวมทั้ง
ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ 
อย่างทั่วถึง 

1.มีร่างกฎหมาย มีการปรับปรุงกฎหมาย 
มีการกําหนดนโยบาย และมีมาตรการ
ทั้งในระดับชาติและระดับกระทรวง 
เพื่อสร้างหลักประกันสิทธิด้านข้อมูล 
ข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
2.มีการนํากฎหมาย นโยบาย และมาตรการ
มาปฏิบัติ โดยอาจเป็นรูปแบบของการ
บรรจุในงานประจํา แผนปฏิบัติการ 

1 .บริหาร จัดการและสร้ า งกลไกในการ ดูแล  
การนําเสนอข่าวที่มีเนื้อหาอ่อนไหวและกระทบสิทธิ
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ข่าวที่มีเนื้อหารุนแรงและก่อให้เกิด
ปัญหาแก่ผู้รับชม และการส่งข้อมูลโฆษณาทาง
โทรศัพท์ส่วนบุคคลที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ใช้ 
2 .จัดให้มีการเผยแพร่อย่างทั่ วถึ งและชัดเจน 
เกี่ยวกับขอบเขตในสิทธิมนุษยชนในด้านการสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อป้องกันการกระทําผิด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ 

หน่วยงานหลัก 
1. สํานักนายกรัฐมนตร ี
2. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  
3. คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาต ิ
หน่วยงานร่วม 
1. กระทรวงยุติธรรม  
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หรือโครงการ 
3.สถานการณ์การละเมิดสิทธิทางด้าน
ข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมีแนวโน้มที่ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.จํานวนโครงการ กิจกรรม หรือความ
ช่ ว ย เ ห ลื อ ด้ า น ข้ อ มู ล  ข่ า ว ส า ร 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
ภายใน 5 ปีแรกของระยะเวลาตามแผน 

ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550  
3.จัดให้มีระบบบริหารจัดการและสร้างกลไกในการดูแล
การตรวจสอบดูแลขอบเขตและจรรยาบรรณของสื่อ 
4.จัดระบบข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างรวมศูนย์ 
โดยให้เผยแพร่ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ทั้งหมด
ทันทีโดยไม่ต้องมีผู้ร้องขอ และรวบรวมแหล่งข้อมูล
ไว้ที่หน่วยงานกลางเพียงแห่งเดียว ในรูปแบบที่ง่าย
ต่อการเข้าถึง เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น และ
ในด้านการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ
เข้าถึงข้อมูลให้หน่วยงานระดับภาค จังหวัด หรือ
ระดับอําเภอเป็นฐานในการให้บริการทั้งในรูปไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และรูปแบบ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ 
5.ส่งเสริมการเข้าถึงด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกกลุ่ม และบทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนในเขตพื้นที่
ห่างไกล ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และข้อมูลข่าวสาร
ของท้องถิ่น  โดยจัดให้มีอินเทอร์ เน็ตที่ ไม่ เ สีย
ค่าใช้จ่ายบริการแก่ประชาชนที่ประสงค์จะเข้าใช้ 
6 . ส่ ง เ สริ มการอบรมความรู้ ด้ าน เทค โน โลยี
สารสนเทศแก่ทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กลุ่มผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยอาจพิจารณาจัดให้มี

2.กระทรวงศึกษาธิการ  
3. กระทรวงวัฒนธรรม 
4. กระทรวงมหาดไทย 
5. หน่วยราชการทกุแห่ง 
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วิทยากรอบรมจากส่วนกลางโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงข้อมูลและการ
ประกอบอาชีพ รวมทั้งสามารถนําข้อมูล ข่าวสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มายกระดับ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ 
7.เพิ่มโอกาสให้มีการแข่งขันในการประกอบการดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และให้
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกํากับดูแล กําหนดนโยบายการ
ให้บริการหรือบริหาร จัดการด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดความเป็นธรรมแก่
ผู้บริโภค 
 

8. ด้านการขนสง่ 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการการขนส่งอย่าง
ทั่วถึง มีมาตรฐาน และ
ปลอดภัย รวมทั้งได้รับ
ก า ร ฟื้ น ฟู  เ ยี ย ว ย า
ผลกระทบจากการใ ช้
บริการด้านการขนส่ง
และจราจร  และการ
ชดเชยผลกระทบหรือถูก
รอนสิทธิจากการดําเนิน

1.มีร่างกฎหมาย มีการปรับปรุงกฎหมาย 
มีการกําหนดนโยบาย และมีมาตรการ
ทั้งในระดับชาติและระดับกระทรวง 
เพื่อสร้างหลักประกันสิทธิด้านการ
ขนส่ง 
2.มีการนํากฎหมาย นโยบาย และมาตรการ
มาปฏิบัติ โดยอาจเป็นรูปแบบของการ
บรรจุในงานประจํา แผนปฏิบัติการ 
หรือโครงการ 
3.สถานการณ์การละเมิดสิทธิทางด้าน

1.จัดสภาพแวดล้อม และจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวย
ความสะดวก  หรือบริการในอาคาร  สถานที่ 
ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้ประชาชน  
ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะคนพิการและผู้สูงอายุสามารถ
เข้ าถึ งและใช้ประโยชน์ ได้  รวมทั้ ง ได้ รับ สิทธิ
ประโยชน์พิเศษต่าง ๆ จากการใช้บริการระบบขนส่ง
สาธารณะสําหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และเด็ก  
2.สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการพื้นฐานและ
บริการทางสังคมของรัฐอย่างเท่าเทียม และกระจาย
ความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาโครงสร้าง

หน่วยงานหลัก 
1. กระทรวงคมนาคม  
หน่วยงานร่วม 
1. กระทรวงมหาดไทย 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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โครงการด้านการขนส่ง
และจราจรอย่างเหมาะสม
และเป็นธรรม 

การขนส่ งมี แนวโ น้มที่ ลดลงอย่ า ง
ต่อเนื่อง 
4.จํานวนโครงการ กิจกรรม หรือความ
ช่วยเหลือตามสิทธิด้านการขนส่ง 
 
ภายใน 5 ปีแรกของระยะเวลาตามแผน 
 

พื้นฐานและระบบการขนส่งให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
เศรษฐกิจ ชุมชน อย่างทั่วถึง และประชาชนสามารถ
เข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และอัตราค่าบริการที่เหมาะสม  
3.ดําเนินการฟื้นฟู เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
การใช้บริการด้านการขนส่งและจราจร และการ
ชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือถูกรอนสิทธิจากการ
ดําเนินโครงการด้านการขนส่งและจราจรอย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม 
4.เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงการร้องเรียนเพื่อให้
ประชาชนผู้ใช้บริการด้านการขนส่งและจราจรได้รับ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและ
สามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดําเนินโครงการ
ด้านการขนส่งและจราจรที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนและประชาชน ทั้งด้านที่อยู่อาศัย คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิต อาทิ 
จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นก่อนการ
ดําเนินโครงการด้านการขนส่งและจราจร 
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9.ด้านการเมืองการ
ปกครอง 
 
 

เพื่ อให้ประชาชนได้รับ
ความคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น และการแสดงออก
ทางการเมือง รวมทั้งการ
ได้รับประโยชน์จากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของราชการ
แ ล ะ ก า ร เ มื อ ง ที่ ดี มี
จรรยาบรรณ 
 

1.มีร่างกฎหมาย มีการปรับปรุงกฎหมาย 
มีการกําหนดนโยบาย และมีมาตรการ
ทั้งในระดับชาติและระดับกระทรวง 
เพื่อสร้างหลักประกันสิทธิด้านการเมือง
การปกครอง 
2.มีการนํากฎหมาย นโยบาย และมาตรการ
มาปฏิบัติ โดยอาจเป็นรูปแบบของการ
บรรจุในงานประจํา แผนปฏิบัติการ 
หรือโครงการ 
3.สถานการณ์การละเมิดสิทธิทางด้าน
ก า ร แ สด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะก า ร
แสดงออกทางการเมืองมีแนวโน้มที่
ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
4.จํานวนโครงการ กิจกรรม หรือความ
ช่วยเหลือตามสิทธิด้านการเมืองการปกครอง 
 
ภายใน 5 ปีแรกของระยะเวลาตามแผน 

1.ส่งเสริมการพัฒนาการเมืองให้เป็นไปตามระบอบ
ประชาธิปไตยในทุกระดับ โดยใช้สื่อของรัฐอย่าง
เหมาะสม 
2.ส่งเสริมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตสํานึก
ให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง และ 
ทุกภาคส่วนรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองและ
จริยธรรมผ่านสื่อต่างๆ และสถาบันทางสังคม ได้แก่ 
ครอบครัว การศึกษา ศาสนา   
3.ส่งเสริมการใช้มาตรการตรวจสอบผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองและผู้บริหารหน่วยงานราชการ และ
ทุกภาคส่วน และส่งเสริมให้ภาครัฐมีการนําประมวล
จริยธรรมมาใช้อย่างจริงจัง 
4.ส่งเสริมมาตรการแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน
และความเหลื่อมล้ําในสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น
สาเหตุของความขัดแย้งทางสังคมและความไม่สงบ
ทางการเมือง  ที่ ผ่านมา รวมทั้ งในภาคใต้ของ
ประเทศไทย 
5 . ส่ ง เสริมมาตรการอ ย่างต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อแก้ ไข
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และประกันว่าทุกฝ่ายจะได้รับความยุติธรรม รวมถึง
ประกันการให้ความสําคัญลําดับต้นกับการสร้าง
ความปรองดอง ตลอดจนดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิดต่อการ

หน่วยงานหลัก 
กระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานร่วม 
1. กระทรวงกลาโหม 
2. กระทรวงยุติธรรม 
3. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
4. กระทรวงวัฒนธรรม 
5. สํานักนายกรัฐมนตร ี
6. สํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 
7. สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
8. คณะกรรมการป้ อ งกั นและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
9. สํ า นั ก ง า นสภ าค ว ามมั่ น ค ง
แห่งชาติ 
10. สภาพัฒนาการเมือง 
11. กองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร 
12. ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
13. สํ า นั ก ง า น เ ล ข า ธิ ก า ร สภา
ผู้แทนราษฎร 
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ดําเนินการตามแผนแม่บทการอํานวยความยุติธรรม
และแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อ
ปรับปรุงสถานการณ์ในภาคใต้ของไทยเพื่อนําไปสู่การ
ยกเลิกการใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง 
6.ปกป้องคุ้มครองเสรีภาพประชาชนที่อาจถูกละเมิด
ในการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสงบ และเปิด
ช่องทางให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมทางการ
เมืองได้สะดวกขึ้น 
7.กําหนดมาตรการที่มีประสิทธิภาพให้ประชาชนมี
อํานาจในการตรวจสอบการใช้อํานาจของภาครัฐ
และนักการเมืองอย่างเป็นรูปธรรม และป้องกัน
ปัญหาคอรัปชั่นในทุกระดับ รวมถึงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่ นและอง ค์กรอิสระ  อย่ าง เข้มงวด 
ตลอดจนส่งเสริมการใช้ธรรมาภิบาลในการเมืองการ
ปกครองอย่างแท้จริง 
 

14. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
15. สํ า นั ก ง า น คณะก ร ร ม ก า ร
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ 
16. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
17. พรรคการเมือง 
 

10.ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม 
 
  

เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
คุ้มครองทางกฎหมายและ
กระบวน การยุติ ธรรม
อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม 
และเท่าเทียมกัน โดยไม่มี
การเลือกปฏิบัติ    

1.มีร่างกฎหมาย มีการปรับปรุงกฎหมาย 
มีการกําหนดนโยบาย และมีมาตรการ
ทั้งในระดับชาติและระดับกระทรวงเพื่อ
สร้างหลักประกันสิทธิด้านกระบวนการ
ยุติธรรม 
2.มีการนํากฎหมาย นโยบาย และมาตรการ

1. เป ลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตให้ เข้ า สู่การ
พิจารณาของรัฐสภาเป็นโทษจําคุกตลอดชีวิต  
เพื่อสานต่อวัตถุประสงค์ในการยกระดับกฎหมาย  
ที่ เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนภายในประเทศให้
สอดคล้ อ งกับมาตรฐานสิทธิ มนุษยชนสากล  
โดยดําเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้ 

หน่วยงานหลัก 
กระทรวงยุติธรรม 
หน่วยงานร่วม 
1.กระทรวงการต่างประเทศ 
2.กระทรวงกลาโหม 
3.กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
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มาปฏิบัติ โดยอาจเป็นรูปแบบของการ
บรรจุในงานประจํา แผนปฏิบัติการ 
หรือโครงการ 
3.สถานการณ์การละเมิดสิทธิทางด้าน
กระบวนการยุติธรรมมีแนวโน้มที่ลดลง
อย่างต่อเนื่อง 
4.จํานวนโครงการ กิจกรรม หรือความ
ช่วยเหลือตามสิทธิด้านกระบวนการ
ยุติธรรม 
 
ภายใน 5 ปีแรกของระยะเวลาตามแผน 

   (1.1) เผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน
แก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และประชาชน 
โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ
สิทธิในการมีชีวิตซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน 
   (1.2) พยายามดําเนินการเพื่อประกาศพักการ
ประหารชีวิตในทางปฏิบัติอย่างเป็นทางการทันที 
และสนับสนุนมติพักการใช้โทษประหารชีวิตของ  
ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ โดยมี
เจตจํ านงที่ จะออกกฎหมายให้ เป ลี่ยนแปลง  
โทษประหารชีวิตในท้ายที่สุด ปี 2557 
   (1.3) เสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อลดจํานวนความผิด
ทางอาญาที่มีบทลงโทษประหารชีวิต โดยเฉพาะ
อาชญากรรมที่ไม่ถือเป็นอาชญากรรมอุกฉกรรจ์ที่สุด  
ตามข้อบทที่ 6 วรรคสอง ของกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เช่น 
ความผิดเกี่ยวกับการวางเพลิง การก่อการร้าย  
ภายในปี 2560  
   (1.4) ลงนามและให้สัตยาบันรับรองพิธีสารเลือกรับ 
ฉบับที่สอง ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมืองเรื่องมุ่งยกเลิกโทษ
ประหารชีวิต ภายในปี 2561 
   (1.5) สร้างเรือนจําความมั่นคงสูงเพื่อรองรับนักโทษ
ประเภทคดีอุกฉกรรจ์ 

ความมั่นคงของมนุษย์  
4.สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
5.สํานักงานศาลยุติธรรม 
6.สํานักงานศาลปกครอง 
7.สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
8.สํานักงานตุลาการทหาร  
9.สํานักงานอัยการสูงสุด  
10.สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
11.สํานักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 
12.สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
13.ศาลแรงงาน 
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2 . ส่ ง เ ส ริ ม ค ว าม รู้ แ ล ะ ก า ร เ ข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ด้ า น
กระบวนการยุติธรรมของประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ 
คนพิการ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทั้งในเรื่องของ
ความรู้เรื่องกฎหมาย สิทธิในการรับความคุ้มครอง 
และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ รวมทั้งเรื่อง
สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวไทย และส่งเสริม
การจัดทําแผนงาน โครงการให้ประชาชนเข้าถึง
บริการด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง รวดเร็ว 
และเป็นธรรมกับประชาชนทุกกลุ่ม โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 
3.มุ่งเน้นการพัฒนาหลักจริยธรรมของบุคลากรด้าน
กระบวนการยุติธรรม ได้แก่ บุคลากร ตํารวจ อัยการ 
ศาล ราชทัณฑ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย 
ส่งเสริมการทํางานด้านกระบวนการยุติธรรมที่ยึด
ห ลักนิติ ธ รรม   (Rule of Law) ส่ ง เสริ มการ ใ ช้  
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานด้านกระบวนยุติธรรม
ในทุกหน่วยงานและทุกระดับการปฏิบัติงาน และ
ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรมที่คํานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มากขึ้น โดยผลักดันเรื่อง
ดังกล่าวให้ออกเป็นแผนงาน โครงการ และกิจกรรม
ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การละเมิดสิทธิ
มนุษยชนลดลง โดยเฉพาะเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ และส่งเสริมการ
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ปฏิรูประบบยุติธรรมเพื่อประกันการปฏิบัติต่อ  
พลเรือนทุกคนโดยเท่าเทียมกัน และควรพัฒนา
ระบบตุลาการอย่างต่อเนื่องเพื่อประกันการเคารพ
และคุ้มครองสิทธิของพลเรือน และเพื่อประกัน  
ธรรมาภิบาลและการปฏิบัติที่ เท่าเทียมกันต่อ
ประชาชนทุกชนชั้นในสังคม  
4.รัฐควรสร้างมาตรการให้หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมเร่งรัดการดําเนินคดีและ การปฏิบัติตาม
คําสั่งศาลให้สิ้นสุดโดยรวดเร็วที่สุด โดยเพิ่มเติม
อัตรากําลังของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 
และสร้างขวัญและกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ใน
กระบวนการยุติธรรม 
5.มุ่งเน้นการผลักดันให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ การแจ้งเบาะแสการประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งให้ความคุ้มครองความ
ปลอดภัยแก่ผู้แจ้งเบาะแส 
6.ส่งเสริมให้มีหลักประกันให้มีการสอบสวนอย่าง
เต็มที่ทุกข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการกระทําโดยมิชอบ
โดยเจ้าหน้าที่ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา และนําผู้กระทํา
ผิดมาลงโทษ ตลอดจนสร้างความปรองดองระหว่าง
ทุกชนชั้นในสังคมรวมถึงภาคส่วนต่าง ๆ บนพื้นฐาน
ของหลักการประชาธิปไตย นิติธรรม และขันติธรรม 
เพื่อนําไปสู่เสถียรภาพทางการเมืองและสังคม และ
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การพัฒนาทางเศรษฐกิจ   
7.สอบสวนข้อกล่าวหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดย
ทุกฝ่ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย และ
ดําเนินการทันทีเพื่อปรับปรุงสถานการณ์ในภาคใต้
ของไทยเพื่อนําไปสู่การยกเลิกการใช้กฎหมายพิเศษ
ด้านความมั่นคง    
8 . ส่ ง เสริมมาตรการอ ย่างต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อแก้ ไข
สถานการณ์การค้ามนุษย์ ซึ่งนัยเกินกว่าขอบเขต
พรมแดนของไทยโดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ
ประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อขจัดและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์  
9.ควรกําหนดคํานิยามของ “การทรมาน” ในประมวล
กฎหมายอาญา รวมทั้งการออกกฎหมายให้การทรมาน
เป็นความผิดอาญา และแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้ งหมดเพื่ อให้สอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้
อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานฯ รวมทั้ง  
ลงนามและให้สัตยาบันต่อพิธีสารเลือกรับของ
อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานฯ และ
ปรับปรุงกลไกการตรวจสอบข้อร้องเรียนเรื่องการ
ทรมานภายในประเทศให้เป็นกลางและเป็นอิสระ 
ภายในปี 2561 
10.ศึกษาความเป็นไปได้ในการให้สัตยาบันอนุสัญญา
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ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหาย
สาบสูญโดยถูกบังคับ และอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งใน
ลักษณะองค์กร  
11.ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก และ
มาตรการการลงโทษในรูปแบบอื่นนอกเหนือจาก
การลงโทษและให้ความสําคัญกับการคุ้มครองพิทักษ์
สิทธิ์ผู้เสียหายให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
12.สร้างระบบกลไก กระบวนการจําแนกประเภท 
กระบวนการบําบัด แก้ไขฟื้นฟู กระบวนติดตามเด็ก
และเยาวชนหลังปล่อย  เพื่ อ ให้กระบวนการ
ช่วยเหลือผู้ที่กระทําผิดในกระบวนการยุติธรรม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการบูรณาการ
องค์ความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
13.สร้างระบบกลไกเชื่อมโยงส่งต่อ เพื่อประสานงาน
กับหน่วยงานต่างๆที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับการ
บริการทางกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบ 
14.รัฐควรจัดเงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย 
เพื่อกรณีฉุกเฉินจําเป็นเพื่อชดใช้เงินให้กับคู่กรณีที่
ชนะคดีในคดีที่ศาลมีคําบังคับให้หน่วยงานทาง
ปกครองชดใช้เงินได้โดยตรง เพื่อแก้ปัญหาการที่
หน่วยงานทางปกครองประวิงเวลาชดใช้เงินหรือการ
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ไม่สามารถชดใช้เงินได้ในเวลาอันควร ซึ่งจะเป็นการ
ช่วยเยียวยาความเดือนร้อนให้กับคู่กรณีให้เร็วยิ่งขึ้น 
15.เปลี่ยนแปลงการทํางานของหน่วยงานยุติธรรมที่
เน้นการมีส่วนร่วมจากประชาชนอย่างแท้จริง เช่น 
การใช้แนวทาง Community Policing 
 
 

11.ด้านความมั่นคงทาง
สังคม 

เพื่อส่งเสริม คุ้มครองให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง (ดอ้ยโอกาส) ต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคม ได้รบัการคุ้มครองอย่างเท่าเทยีมกนั      
โดยไม่มีการเลือกปฏิบัต ิให้สามารถดํารงชวีิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี  

11.1ก ลุ่ ม ผู้ ต้ อ ง ห า /
ผู้ต้องขัง 

เพื่อส่งเสริม คุ้มครองให้
กลุ่มผู้ต้องหา ผู้ต้องขัง 
ได้รับการคุ้มครองอย่าง
เป็นธรรม เท่าเทียมกัน
โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
สามารถดํ ารง ชี วิ ต ใน
สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี 

1.มีร่างกฎหมาย มีการปรับปรุงกฎหมาย 
มีการกําหนดนโยบาย และมีมาตรการ
ทั้งในระดับชาติและระดับกระทรวง 
เพื่อสร้างหลักประกันด้านสิทธิของ
ผู้ต้องหา/ผู้ต้องขัง 
2.มีการนํากฎหมาย นโยบาย และมาตรการ
มาปฏิบัติ โดยอาจเป็นรูปแบบของการ
บรรจุในงานประจํา แผนปฏิบัติการ 
หรือโครงการ 
3. สถานการณ์การละเมิดสิทธิของกลุ่ม
ผู้ต้องหา/ผู้ต้องขัง มีแนวโน้มที่ลดลง
อย่างต่อเนื่อง 
4. จํานวนโครงการ กิจกรรม หรือความ
ช่ วย เห ลือด้ าน สิทธิ มนุษยชนของ

1 .มุ่ ง เน้ น ให้ความ สํา คัญต่ อการแก้ ไขปัญหา  
สภาพเรือนจําและสถานที่ควบคุมดูแล รวมถึงการ
ขยายสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่จําเป็น เพิ่มเจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์ และดําเนินมาตรการที่ประสิทธิภาพ  
เพื่อปรับปรุงการเข้าถึง การดูแลด้านการรักษาพยาบาล 
และการให้คําปรึกษาด้านกฎหมายต่อผู้ต้องหาและ
ผู้ต้องขัง  
2.ส่งเสริมการมีทนายให้ความช่วยเหลือแก่จําเลย 
ทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา โดยรัฐจะต้องจัดให้มี
ทนายความในการให้คําแนะนําและช่วยเหลือในการ
ต่อสู้คดีแก่ผู้ต้องหาและจําเลยในคดีอาญา เพื่อเป็น
หลักประกันการรักษาประโยชน์แห่งความยุติธรรม
ให้แก่ผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีอาญา ทั้งนี้ เพราะรัฐ
จะต้องบริหารกระบวนการยุติธรรมให้มีความ

หน่วยงานหลัก 
กระทรวงยุติธรรม 
หน่วยงานร่วม 
1.กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
2.กระทรวงสาธารณสุข 
3.กระทรวงแรงงาน 
4.สํานักงานศาลยุติธรรม 
5.สํานักงานอัยการสูงสุด 
6.สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  
7.สภาทนายความ 
8.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ผู้ต้องหา/ผู้ต้องขัง 
 
ระยะเวลาการดําเนินการ 5 ปี 
 
 

ยุติธรรม มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ เ ชื่อถือของ
ประชาชน  
3.พัฒนาระบบการประเมินคัดกรอง จําแนก และส่งต่อ
เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้ง
พัฒนาระบบการบําบัด แก้ไข ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน
ที่มีความสอดคล้องกับลักษณะปัญหาและความ
ต้องการของเด็กและเยาวชน โดยนําครอบครัวและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ตลอดจนพัฒนารูปแบบของ
ระบบการติดตามดูแลเด็กและเยาวชนรายบุคคล
ภายหลังการปล่อยตัวที่เหมาะสมกับลักษณะปัญหา
และความต้องการของเด็กและเยาวชน โดยให้
ครอบครัวและชุมชนมี ส่วนร่ วมสําคัญในการ
ดําเนินการติดตามดูแลเด็กและเยาวชนในครอบครัว
และชุมชนของตน ภายใต้การพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกและการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
4.ส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาหรือจําเลย ทั้งใน
ด้านการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และการทําแผน
ประทุษกรรมประกอบการรับสารภาพโดยคํานึงถึง
หลักสิทธิมนุษยชน คํานึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
และความชอบธรรมอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งการ
กําหนดแนวทางในการหาวิธีการทดแทนในการนํา
ตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาไปยังที่เกิดเหตุหรือจัดทํา
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แผนประทุษกรรม และออกกฎหมายให้การทรมาน
เป็นความผิดอาญา 
5.ผู้ต้องหาหรือจําเลยที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัว
ชั่วคราว ไม่ควรถูกควบคุมในเรือนจํา และควร
แสวงหาแนวทางหรือเครื่องมืออื่นๆ ในการติดตาม
ควบคุมผู้ต้องหาหรือจําเลย และส่งเสริมให้มีการ
ประกันตัวทุกคดี ส่งเสริมการควบคุมผู้ต้องขังนอก
เรือนจํามากขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้กระทําผิดสามารถใช้
ชีวิตอยู่ในบ้านเพื่อดูแลครอบครัวและทํามาหากินได้ 
แต่ให้ถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพบางส่วนแทนการส่ง
ผู้กระทําผิดทั้งหมดเข้าเรือนจํา 
6.ส่งเสริมการปฏิรูประบบการปฏิบัติต่อเด็กและสตรี
ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเหมาะสม การสร้าง
หลักประกันให้มีการแยกเด็กที่กระทําผิดออกจาก
ผู้ต้องขังที่เป็นผู้ใหญ่ และพิจารณาการพัฒนาระบบ
การลงโทษทางเลือก เพื่อลดจํานวนสตรีและเด็กใน
สถานควบคุมตัวอย่างมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึง
มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มาตรฐานขั้นต่ํา
ของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรม
เกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน (กฎแห่งกรุงปักกิ่ง)  
มาตรฐานขั้นต่ําของสหประชาชาติว่าด้วยมาตรการ
ไม่ควบคุมตัว (ข้อกําหนดโตเกียว)  ข้อกําหนด
สหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงใน
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เรือนจําและมาตรการที่มิ ใช่การคุมขังสําหรับ
ผู้กระทําความผิดหญิง (ข้อกําหนดกรุงเทพ) 
7.ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 
2479 ให้สอดคล้องกับข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา
สําหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขังขององค์การสหประชาชาติ
และมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากลอื่นๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งยกเลิกการใช้เครื่องพันธนาการและการ
ลงโทษผู้ต้องขังที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ  
8.เผยแพร่ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ให้บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มุ่งเน้นงานราชทัณฑ์เพื่อการฟื้นฟูเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม และคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
ผู้ต้องขัง 
9.สร้างหลักประกันและแนวปฏิบัติเรื่องอนามัย
เจริญพันธุ์ของผู้ต้องขังให้คํานึงถึงปัญหาและความ
ต้องการที่จําเพาะเจาะจงทั้งหญิงและชาย เช่น 
อนามัยแม่และเด็ก ผู้ต้องหาและผู้ต้องขังที่ เป็น
บุคคลข้ามเพศจะต้องอยู่บนหลักการสิทธิมนุษยชน 
และคํานึงถึงสภาพความต้องการที่จําเพาะเจาะจง 
โดยไม่นําสถานภาพการเป็นนักโทษมาเป็นเงื่อนไข
ไม่ให้ได้รับการดูแลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 
10.การให้ผู้ต้องขังได้เข้ารับการรักษาพยาบาลเท่าเทียม
กับบุคคลทั่วไป 
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11.ควรมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาจิตใจทางด้าน
ธรรมาภิบาลวิถีศาสนาแก่ผู้ต้องขัง ให้องค์กรทาง
ศาสนา เช่น องค์กรพุทธศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมใน
การร่างเสนอแนวคิด 
 

11.2กลุ่มผู้พ้นโทษ เพื่อส่งเสริม คุ้มครองให้
กลุ่มผู้พ้นโทษ ได้รับการ
คุ้มครองอย่างเป็นธรรม 
เท่าเทียมกัน โดยไม่มีการ
เ ลือกปฏิบัติ  สามารถ
ดํ า ร ง ชีวิ ต ในสั งคมได้
อย่างมีศักดิ์ศรี 

1.มีร่างกฎหมาย มีการปรับปรุงกฎหมาย 
มีการกําหนดนโยบาย และมีมาตรการ
ทั้งในระดับชาติและระดับกระทรวง 
เพื่อสร้างหลักประกันด้านสิทธิกลุ่ม  
ผู้พ้นโทษ 
2.มีการนํากฎหมาย นโยบาย และมาตรการ
มาปฏิบัติ โดยอาจเป็นรูปแบบของการ
บรรจุในงานประจํา แผนปฏิบัติการ 
หรือโครงการ 
3.สถานการณ์การละเมิดสิทธิของกลุ่ม 
ผู้ พ้ น โทษ มีแนว โ น้มที่ ล ดล งอย่ า ง
ต่อเนื่อง 
4.จํานวนโครงการ กิจกรรม หรือความ
ช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้
พ้นโทษ 
 
ระยะเวลาการดําเนินการ 5 ปี 
 

1.รัฐควรส่งเสริมมาตรการให้ความช่วยเหลือ 
คุ้มครองแก่ผู้พ้นโทษ เพราะเป็นผู้มีประวัติการ
กระทําผิด เป็นกลุ่มเสี่ยงของสังคม เพื่อเป็นการ
ป้องกันไม่ให้ผู้พ้นโทษหวนไปกระทําผิดซ้ํากลับสู่
พฤติกรรมเดิมที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่สังคม
ขึ้นอีก ปรับแก้ไขการรับบุคคลเข้าทํางานโดยการ
ยอมรับบุคคลที่เคยต้องโทษเข้าทํางานอย่างจริงจัง 
2.ส่งเสริมทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม 
ให้มีการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์ผู้พ้นโทษ เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการดําเนิน ชีวิตก่อนออกไปใช้ชีวิตใน
สังคมภายนอกได้โดยลําพัง  
3.รัฐจะต้องส่งเสริม สนับสนุนมาตรการ โครงการทั้ง
ในด้านการศึกษา การอบรมฝึกหัดวิชาชีพ และการ
จัดหางานให้แก่ ผู้พ้นโทษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และทั่วถึง ควรมีการรองรับทางด้านอาชีพที่เหมาะสม
กับกลุ่มที่พ้นโทษ รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนอาชีพเพื่อ
สนับสนุนให้ประกอบอาชีพที่อิสระ 
4.รัฐควรมีมาตรการทางด้านกฎหมายรองรับการ

หน่วยงานหลัก 
กระทรวงยุติธรรม 
หน่วยงานร่วม 
1.กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
2.กระทรวงสาธารณสุข 
3.กระทรวงแรงงาน 
4.สํานักงานศาลยุติธรรม 
5.สํานักงานอัยการสูงสุด 
6.สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  
7.สภาทนายความ 
8.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ปฏิบัติต่อผู้พ้นโทษ รวมทั้งกําหนดอํานาจหน้าที่ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเพื่อให้ความคุ้มครองสวัสดิการ
ผู้พ้นโทษ การป้องกันมิให้ผู้พ้นโทษหวนกลับมากระทํา
ผิดซ้ําอีก ควรดําเนินการต่อผู้พ้นโทษทั้งสองด้านคือ  
การให้โอกาสในสังคมและการปกป้องสุจริตชนจากความ
เสี่ยงที่จะถูกผู้พ้นโทษละเมิดในทางใดๆ 
5.ส่งเสริมการจัดระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้พ้นโทษ 
เพื่อการติดตามหลังปล่อย การคอยสอดส่อง ดูแล 
บุคคลเหล่านี้หลังปล่อยอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมควรประสานงานร่วมกันในการ
จัดตั้งระบบเครือข่ายข้อมูลร่วมกันด้านผู้พ้นโทษ 
เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการดูแลผู้พ้นโทษของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.รัฐควรมีมาตรการรองรับการเข้าถึงสวัสดิการและความ
ช่วยเหลือของผู้พ้นโทษ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้พ้นโทษสามารถ
ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเกิดประโยชน์สูงสุด 
7.ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วมในการฟื้นฟู  ติดตามและประเมินผล  
ผู้พ้นโทษที่ได้รับการปล่อยตัว และควรมีการจัดตั้ง
ศูนย์ติดตามสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้พ้นโทษ 
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11.3กลุ่มผู้ต้องหาคดี
ย า เ ส พ ติ ด ต า ม
พระราชบัญญัติฟื้นฟู
สมรรถภาพ ผู้ติ ดยา
เสพติดพ .ศ .  2545/
ก ลุ่ม ผู้ติ ดยา เสพติ ด
และผู้ ผ่านการบําบัด
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริม คุ้มครองให้
กลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติด 
ตามพรบ.ฯ /กลุ่มผู้ติดยา
เสพติดและผู้ ผ่านการ
บําบัดฯ ได้รับการคุ้มครอง
อย่างเป็นธรรม เท่าเทียม
กัน  โดย ไ ม่มี การเลือก
ปฏิบัติ สามารถดํารงชีวิต
ใ น สั ง ค ม ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ศักดิ์ศรี 

1.มีร่างกฎหมาย มีการปรับปรุงกฎหมาย 
มีการกําหนดนโยบาย และมีมาตรการ
ทั้งในระดับชาติและระดับกระทรวง 
เพื่อสร้างหลักประกันด้านสิทธิของกลุ่ม
ผู้ต้องหาคดียาเสพติดตามพรบ .ฯ /  
ผู้ติดยาเสพติด และผู้ผ่านการบําบัดฯ 
2.มีการนํากฎหมาย นโยบาย และมาตรการ
มาปฏิบัติ โดยอาจเป็นรูปแบบของการ
บรรจุในงานประจํา แผนปฏิบัติการ 
หรือโครงการ 
3. สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดตาม 
พรบ.ฯ / ผู้ติดยาเสพติด และผู้ผ่านการ
บําบัดมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
4. จํานวนโครงการ กิจกรรม หรือความ
ช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม
ผู้ต้องหาคดียาเสพติดตามพรบ .ฯ /  
ผู้ติดยาเสพติด และผู้ผ่านการบําบัด 
ระยะเวลาการดําเนินการ 5 ปี 
 
 

1.ควรมีมาตรการด้านการฝึกอาชีพ รวมทั้งมีการ
ติดตามสอดส่องดูแลในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ผ่านการ
บําบัดยาเสพติด 
2.ควรเสริมสร้างระบบการสงเคราะห์หลังปล่อยที่มี
ประสิทธิภาพ โดยกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบ  
ที่ชัดเจนและมีศักยภาพ เพื่อทําหน้าที่สอดส่อง 
ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ และปรึกษาแนะนํา  
เพื่อเสริมสร้างโอกาสการอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างเท่า
เทียมกัน 
3.จัดทําระบบการติดตามหลังปล่อย โดยกําหนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบสอดส่องติดตาม ช่วยเหลือ
กลุ่มนี้ให้อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  
4.ควรจัดให้มีสถานตรวจพิสูจน์ผู้เสพยาเสพติด ที่ถูก
จับกุมตัวและอยู่ระหว่างรอการตรวจพิสูจน์ และจัด
ให้มีการแยกผู้ต้องหาคดียาเสพติดออกจากผู้ต้องหา
ทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมให้มีการสร้างสถานที่ตรวจ
พิสูจน์แยกจากเรือนจําโดยรัฐให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณและบุคลากร 
 

หน่วยงานหลัก 
1.กระทรวงยุตธิรรม 
2.กระทรวงสาธารณสุข 

11 .4ก ลุ่ม เหยื่ อ/  
ผู้เสียหาย 

เพื่อส่งเสริม คุ้มครองให้
ก ลุ่ม เหยื่ อ / ผู้ เ สียหาย
ได้รับการคุ้มครองอย่าง

1.มีร่างกฎหมาย มีการปรับปรุงกฎหมาย 
มีการกําหนดนโยบาย และมีมาตรการ
ทั้งในระดับชาติและระดับกระทรวง 

1.พัฒนากลไกที่จะช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อ ผู้เสียหาย
จากอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพและรอบด้าน  
ทั้งด้านการดําเนินคดีเพื่อหาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษ

หน่วยงานหลัก 
1.กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์  
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เป็นธรรม เท่าเทียมกัน 
โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
สามารถดํารงชีวิตในสังคม
ได้อย่างมีศักดิ์ศรี 

เพื่อสร้างหลักประกันด้านสิทธิของกลุ่ม
เหยื่อ/ผู้เสียหาย 
2.มีการนํากฎหมาย นโยบาย และมาตรการ
มาปฏิบัติ โดยอาจเป็นรูปแบบของการ
บรรจุในงานประจํา แผนปฏิบัติการ 
หรือโครงการ 
3.สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มเหยื่อ/ผู้เสียหายมีแนวโน้มที่
ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
4.จํานวนโครงการ กิจกรรม หรือความ
ช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม
เหยื่อ/ผู้เสียหาย 
 
ระยะเวลาการดําเนินการ 5 ปี 
 

ที่รวดเร็ว เป็นธรรม การรักษาพยาบาลทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ การชดเชยเยียวยาด้านการเงิน 
ให้แก่เหยื่อและครอบครัวผู้เสียหายโดยคํานึงถึง
สภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ  
2.รัฐควรส่งเสริมให้ศึกษา กลไกหรือมาตรการต่างๆ 
ในการชดเชยช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อ โดยประสาน
เชื่อมโยงกับทางโรงพยาบาลหรือกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้การ
ช่วยเหลือมากขึ้น 
3. ส่งเสริมหลักประกันสิทธิของผู้เ สียหายและ
ครอบครัวในการเข้าถึงความยุติธรรมและการ
เยียวยาทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ  
4.รัฐควรมีมาตรการในการคุ้มครองประชาชนจาก
การหายสาบสูญโดยถูกบังคับ 
5.รัฐกําหนดให้มีมาตรการบางประการในการ
คุ้มครองและช่วยเหลือเหยื่อของการค้ามนุษย ์ 
ควรมีมาตรการแก้ไขปัญหากลุ่มเหยื่อจากการ  
ค้ามนุษย์ และประกันว่าจะไม่มีการใช้มาตรการใด ๆ 
ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนกับกลุ่มคนเหล่านี้  
6.รัฐควรแก้ ไขปัญหาเรื่องเหยื่ออาชญากรรม  
โดยควรนําหลักการสอบสวนและดําเนินคดีเด็กและ
เยาวชนมาใช้กับการกระทําความผิดเกี่ยวกับเพศ 
และความผิดที่ ผู้เสียหายหรือเหยื่อเป็นคนพิการ  

2.กระทรวงยุติธรรม 
หน่วยงานร่วม 
1.กระทรวงมหาดไทย 
2.สํานักงานตํารวจแห่งชาติ   
3.สํานักงานอัยการสูงสุด 
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และการสอบปากคําผู้เสียหายในคดีข่มขืนกระทํา
ชําเรา ผู้เสียหายควรได้รับการสอบปากคําในห้อง
มิดชิด หากไม่มี ผู้เสียหายควรมีสิทธิในการร้องขอได้ 
7.การพิจารณาค่าตอบแทนและค่าทดแทนและ
ค่าชดเชยผู้เสียหายในคดีอาญาที่เป็นคดีความผิด
เกี่ยวกับเพศ ต้องไม่นําประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วม 
กับการกระทําผิดมาพิจารณาประกอบการให้ความ
ช่วยเหลือหรือการจ่ายค่าชดเชย  
 

11.5กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/
เอดส์ 

เพื่อส่งเสริม คุ้มครองให้
กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/
เอดส์ ได้รับการคุ้มครอง
อย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกัน 
โดยไม่มีการเลือกปฏิบัต ิ 
สามารถดํ ารง ชี วิ ต ใน
สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี 

1.มีร่างกฎหมาย มีการปรับปรุงกฎหมาย 
มีการกําหนดนโยบาย และมีมาตรการ
ทั้งในระดับชาติและระดับกระทรวง 
เพื่อสร้างหลักประกันด้านสิทธิของกลุ่ม
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์  
2.มีการนํากฎหมาย นโยบาย และมาตรการ
มาปฏิบัติ โดยอาจเป็นรูปแบบของการ
บรรจุในงานประจํา แผนปฏิบัติการ 
หรือโครงการ 
3.สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของก ลุ่ม ผู้ติด เชื้ อ เอชไอวี/ เอดส์มี
แนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
4.จํานวนโครงการ กิจกรรม หรือความ
ช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้
ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 

1.ส่งเสริมโครงการสร้างความเข้าใจด้านผู้ติดเชื้อ
เอดส์/เอชไอวี เพื่อลดการตีตราและเลือกการปฏิบัติ 
ควรมีการประชาสัมพันธ์และให้ความเข้าใจเรื่องการ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและถูกวิธีกับการไม่
แบ่งแยก การปฏิบัติต่อผู้ป่วยฯ เพื่อสร้างความ
เข้าใจและปรับทัศนคติกับประชาชนทั่วไป 
2.ส่งเสริมการให้สวัสดิการทางสังคม และแก้กฎหรือ
พระราชบัญญัติที่กําหนดข้อห้ามการรับเข้าทํางาน 
โดยให้คํานึงถึงสิทธิของกลุ่มด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ 
และทุกหน่วยงานห้ามใช้การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 
เป็นเหตุผลในการลิดรอนสิทธิ โอกาสความก้าวหน้า 
หรือให้ออกจากงาน  
3.พัฒนายาสําหรับผู้ป่วยให้มีราคาไม่แพง เพื่อให้
ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้ง่าย  
4.ควรส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์เข้ารับ

หน่วยงานหลัก 
กระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานร่วม 
1.กระทรวงแรงงาน 
2.กระทรวงศึกษาธิการ 
3.สํานักงานอัยการสูงสุด 
4.สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน 
5.หน่วยงานที่ให้บริการทางการแพทย์  
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การรักษาฟรีไม่ว่าในกรณีใดได้ทุกแห่ง  
5.ควรใช้มาตรการจูงใจหรือพิจารณากําหนด
กฎหมายลงโทษ เพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติอย่าง
ไม่ เ ป็นธรรมต่อก ลุ่ม ผู้ติ ด เชื้ อ เอชไอวี / เอด ส์  
จากนายจ้าง สถานประกอบการ และสถานศึกษา 
6.ควรมีมาตรการบังคับให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง
รักษาความลับของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 
7.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทํางานควบคู่กับแผน
ยุทธศาสตร์เอดส์ชาติ (พ.ศ.2555-2559) ซึ่งดูการ
ทํางานลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ลดการ
ตายจากเอดส์ และไม่มีการตีตราจากประเด็น  
เอชไอวี/เอดส์ ทั้งในส่วนของเรื่องสิทธิและการ
ทํางานกับกลุ่มประชากรในภาวะอย่างยากลําบาก 
ซึ่ งทั้ งสองแผนมีการจัดกลุ่มบุคคลเพื่อให้การ
ช่วยเหลือที่คล้ายคลึงกัน  
8.ส่งเสริมมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 
9.สร้างความเป็นเอกภาพกรณีการให้บริการผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี/ เอดส์  ให้ เกิดความสะดวก  รวดเร็ ว  
ในการรับบริการและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
ทั้ ง  3 กองทุน  (กองทุนประกันสังคม กองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกองทุนสวัสดิการ
การรักษาพยาบาลข้าราชการ) 
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11.6กลุ่มผู้ใช้แรงงาน เพื่อส่งเสริม คุ้มครองให้
กลุ่มผู้ใช้แรงงานได้รับ 
การคุ้มครองอย่างเป็นธรรม 
เท่าเทียมกัน โดยไม่มีการ
เ ลือกปฏิบัติ  สามารถ
ดํ า ร ง ชีวิ ต ในสั งคมได้
อย่างมีศักดิ์ศรี 

1.มีร่างกฎหมาย มีการปรับปรุงกฎหมาย 
มีการกําหนดนโยบาย และมีมาตรการ
ทั้งในระดับชาติและระดับกระทรวง 
เพื่อสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน
ของผู้ใช้แรงงาน 
2.มีการนํากฎหมาย นโยบาย และมาตรการ
มาปฏิบัติ โดยอาจเป็นรูปแบบของการ
บรรจุในงานประจํา แผนปฏิบัติการ 
หรือโครงการ 
3.สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของผู้ใช้แรงงานมีแนวโน้มที่ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.จํานวนโครงการ กิจกรรม หรือความ
ช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนของผู้ใช้
แรงงาน 
 
ระยะเวลาการดําเนินการ 5 ปี 
 

1.กํากับให้มีการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่
เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 เพื่อคุ้มครองสภาพการจ้างให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของกฎหมาย โดยให้ลูกจ้างได้รับสิทธิ
อย่างเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะ ฝีมือแรงงานรวมทั้งคุณลักษณะที่เอื้อ
ต่อการทํางาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่
ผู้ใช้แรงงาน รวมทั้ งเผยแพร่และให้การศึกษา  
แก่องค์กรผู้ใช้แรงงานและผู้ใช้แรงงานให้ทั่วถึง 
อย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับสิทธิของผู้ใช้แรงงาน 
2.ส่งเสริมการคุ้มครองให้ผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการ
ทํางานที่ดี โดย 
   2.1กํากับให้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน พ.ศ.2554 อย่างจริงจัง โดยมีการตรวจสอบ
การดําเนินงานของสถานประกอบการ เพื่อกระตุ้น
ให้การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
   2.2จัดสถานประกอบกิจการมีระบบบริหารการ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน 
   2.3เผยแพร่และให้การศึกษาแก่ลูกจ้าง และ
นายจ้าง เกี่ยวกับสุขภาพ อนามัย ความปลอดภัย

หน่วยงานหลัก 
กระทรวงแรงงาน  
หน่วยงานร่วม 
1.กระทรวงสาธารณสุข 
2.กระทรวงมหาดไทย 
3.กระทรวงการต่างประเทศ 
4 .กระทรวงวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 
5.กระทรวงอุตสาหกรรม 
6.สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 
7.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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และสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบกิจการ ให้ทั่วถึง
อย่างต่อเนื่อง 
   2.4ควรมีมาตรการให้ภาคเอกชนเข้ามาดูแลเรื่อง
สิทธิและสวัสดิการตลอดจนคุณภาพชีวิตของ
แรงงานให้มากขึ้น ให้สถานประกอบกิจการมีความ
รับ ผิดชอบต่อ สั งคม  มิ ใช่ คํ านึ งถึ งประโยชน์
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเพราะปัญหาส่วนใหญ่จะ
เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชาชน
ในเขตอุตสาหกรรมรวมถึงแหล่งเสื่อมโทรม 
   2.5ส่ง เสริมให้แรงงานมีสิทธิที่ จะได้รับการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นจากสถานประกอบกิจการ 
3.ส่งเสริมสิทธิของแรงงานที่จะได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ได้แก่ 
   3.1การส่งเสริม และพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ 
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518  
เพื่อป้องกันความขัดแย้ง และเสริมสร้างความร่วมมือที่ดี
ต่อกันระหว่างสถานประกอบกิจการ ลูกจ้าง สหภาพ
แรงงาน และองค์กรแรงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
   3.2เร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อให้
สัตยาบันอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการ
คุ้มครองสิทธิในการรวมตัว พ.ศ. 2491 และอนุสัญญา 
ฉบับที่ 98 ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการเกี่ยวกับ  
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สิทธิในการรวมตัวและร่วมเจรจาต่อรอง พ.ศ. 2492 
4.ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้รับงานไปทําที่บ้าน
ให้ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติผู้รับงาน
ไปทําที่บ้าน พ.ศ. 2553 สนับสนุนการศึกษาและ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือและวิชาชีพแก่ผู้รับงานไป
ทําที่บ้าน สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมคุ้มครองและแก้ปัญหา
ผู้รับงานไปทําที่บ้านให้เข้มแข็ง รวมทั้งเผยแพร่
ความรู้ให้มีความตระหนักถึงการคุ้มครองสิทธิของ
ผู้รับงานไปทําที่บ้าน   
5.ส่งเสริมสิทธิการประกันสังคม ดังนี้ 
   5.1การสร้ า งความรู้  ความเข้ า ใจด้ านการ
ประกันสังคม ทั้งกองทุนประกันสังคมและกองทุน
เงินทดแทนต่อแรงงาน นายจ้าง และประชาชนที่
เกี่ยวข้อง โดยประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และ
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัยอย่าง
ทั่วถึง เพื่อให้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของการ
ได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันสังคม 
   5.2การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 
เพื่อขยายความคุ้มครองประกันสังคมให้ครอบคลุม
ลูกจ้างเพิ่มขึ้น และเพิ่มสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย
ประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทน ให้สอดคล้อง
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กับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน 
6.เสริมสร้างความเข้มแข็งของการบังคับใช้กฎหมาย
เพื่อให้ความคุ้มครองแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานอย่าง
เพียงพอ ประกันค่าแรงขั้นต่ํา และความปลอดภัยใน
การทํางาน และประกันการเข้าถึงบริการด้าน
สุขภาพและความยุติธรรมของแรงงานโยกย้ายถิ่น
ฐานอย่างเท่าเทียมกัน  
 
 

11.7กลุ่มคนจน/ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการ
พัฒนา 

เพื่อส่งเสริม คุ้มครองให้
ก ลุ่ ม ค น จ น / ผู้ ไ ด้ รั บ
ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร
พัฒนา ได้รับการคุ้มครอง
อย่างเป็นธรรม เท่าเทียม
กัน โดยไม่มีการเลือก
ปฏิบัติ สามารถดํารงชีวิต
ใ น สั ง ค ม ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ศักดิ์ศรี 

1.มีร่างกฎหมาย มีการปรับปรุงกฎหมาย 
มีการกําหนดนโยบาย และมีมาตรการ
ทั้งในระดับชาติและระดับกระทรวง 
เพื่อสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน
ของคนจน/ผู้ได้รับผลกระทบจากการ
พัฒนา 
2.มีการนํากฎหมาย นโยบาย และมาตรการ
มาปฏิบัติ โดยอาจเป็นรูปแบบของการ
บรรจุในงานประจํา แผนปฏิบัติการ 
หรือโครงการ 
3.สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของคนจน/ผู้ได้รับผลกระทบจากการ
พัฒนา มีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
4.จํานวนโครงการ กิจกรรม หรือความ
ช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม

1.เร่ งแก้ ไข ปัญหาที่ โครงสร้ างพื้ นฐานเพื่ อ ให้
ประชาชนได้รับสิทธิในการพัฒนาอย่างเสมอภาค  
ได้แก่ การปฏิรูปการกระจายการถือครองที่ดินและ
การจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม การปฏิรูป
ระบบประกันสังคมให้บุคคลทุกกลุ่มได้รับการดูแล
จากรัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
2.ส่งเสริมศักยภาพการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น เ ช่น การ
คุ้มครองสิทธิ ใน สิ่งแวดล้อมที่สะอาดและเอื้ อ  
ต่อการดํารง ชีวิต  และสิทธิ ในการดํารงรักษา
วัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน การ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาร่วมรู้และให้ข้อคิดเห็น
ต่อโครงการพัฒนาต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อชีวิต
ของประชาชน  
3.ให้บริการพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการดํารงชีพของ

หน่วยงานหลัก 
1.กระทรวงมหาดไทย 
2.กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 
หน่วยงานร่วม 
1.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3.กระทรวงแรงงาน 
4.กระทรวงศึกษาธิการ 
5.กระทรวงสาธารณสุข 
6.สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
7.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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คนจน/ผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 
 
ระยะเวลาการดําเนินการ 5 ปี 
 

คนจน เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีมาตรฐานการ
ดําเนินชีวิตที่เพียงพอ จัดหาที่อยู่อาศัย  
4.ต้องส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ความเป็นอยู่และ
สภาพแวดล้อมภายในชุมชนของคนจนเมือง ให้สามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสมและสามารถ ช่วยเหลือ
ตนเองได้ โดยน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ 
5.แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างขั้นพื้นฐานของความไม่
เท่าเทียมในสังคมและความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึง
โอกาสและบริการต่าง ๆ ของคนยากจนและคนชายขอบ 
เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถใช้สิทธิของตนเองได้
ตามที่ระบุไว้ในแผนและนโยบายการปฏิรูปประเทศ   
6.ส่งเสริมมาตรการอย่างต่อเนื่องในการปรับใช้แผน
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เพื่อลดความยากจน รวมถึงมุ่งช่วยเหลือ
คนยากจนและผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้ประชาชนทุกคน
มีม าตรฐานการดํ า เนิ นชี วิ ตที่ เ พี ย งพอ  และ
ดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับแผนงานด้านสังคมที่ประสบผลสําเร็จ
นับจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีความจําเป็นในการต่อสู้กับ
ความยากจนและการกีดกันทางสังคมบนพื้นฐาน
ของการกระจายความมั่งคั่งอย่างเป็นธรรม อันจะ
นําไปสู่การบรรลุสวัสดิการที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
สําหรับประชาชน 
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11.8 กลุ่มเกษตรกร 
 

เพื่อส่งเสริม คุ้มครองให้
กลุ่มเกษตรกร ได้รับการ
คุ้มครองอย่างเป็นธรรม  
เท่าเทียมกันโดยไม่มีการ
เ ลือกปฏิบัติ  สามารถ
ดํ า ร ง ชีวิ ต ในสั งคมได้
อย่างมีศักดิ์ศรี 

1.มีร่างกฎหมาย มีการปรับปรุงกฎหมาย 
มีการกําหนดนโยบาย และมีมาตรการ
ทั้งในระดับชาติและระดับกระทรวง 
เพื่อสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน
ของเกษตรกร 
2.มีการนํากฎหมาย นโยบาย และมาตรการ
มาปฏิบัติ โดยอาจเป็นรูปแบบของการ
บรรจุในงานประจํา แผนปฏิบัติการ 
หรือโครงการ 
3.สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของเกษตรกรมีแนวโน้มที่ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.จํานวนโครงการ กิจกรรม หรือความ
ช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม
เกษตรกร 
 
ระยะเวลาการดําเนินการ 5 ปี 

1.การให้เกษตรกรมีสิทธิเข้าถึงทรัพยากรที่ดิน  
โดยเร่งดําเนินการปฏิรูปที่ดินให้แก่เกษตรกรที่ไม่มี
ที่ดินทํากิน รวมทั้งสนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรที่
จําเป็น เช่น แหล่งน้ํา สินเชื่อ และงบประมาณ  
รวมทั้งการประกันราคาพืชผลที่ เป็นผลผลิตให้
เพียงพอกับการดํารงชีวิตขั้นต่ํา  
2.สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
เกษตรกร ทั้ง สิทธิของตนเองและการคํานึงถึง
ผลกระทบต่อสิทธิของผู้อื่นที่เกิดจากการใช้สารเคมี 
3.พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรทั้งด้านเทคนิค 
การเงิน และการจัดการ การตลาด การแปรรูป 
เพื่อให้สามารถจัดการการเกษตรในครัวเรือน  
ของตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานและแข่งขันได้ 
และให้เข้าถึง ผู้เชี่ยวชาญต่างๆทางด้านเกษตร 
รวมทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.รัฐควรส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรให้เป็น
สหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง โดยให้มีความเข้าใจ
หลักการและการดําเนินงานสหกรณ์ว่าต้องมีกลไก
ในการขับเคลื่อนให้มีอํานาจในการต่อรอง 
5.สนับสนุนการกระจายสิทธิถือครองในที่ทํากิน 
เพื่อให้เกษตรกรมีที่ทํากินของตนเองเป็นหลักแหล่ง
ของตนเอง และส่งเสริมให้สามารถช่วยตนเองได้ 
6.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรแหล่งน้ํา 

หน่วยงานหลัก 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
หน่วยงานร่วม 
1.กระทรวงพาณิชย ์
2.กระทรวงมหาดไทย 
3.กระทรวงการคลัง 
4.กระทรวงศึกษาธิการ 
5.กระทรวงยุติธรรม 
6.สํานักนายกรัฐมนตรี  
7.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8.สภาเกษตรกรแห่งชาติ 
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ให้ครอบคลุมพื้นที่เกษตร รวมทั้งการส่งเสริมให้
ได้รับสิทธิในการได้รับการชดเชยค่าเสียหายทางการ
เกษตรจากภัยธรรมชาติอย่างเหมาะสม 
7.สําหรับปัญหาที่เกิดจากระบบการเกษตรแบบ
พันธะสัญญา ต้องมีการดําเนินการเพื่อสร้างความ
เป็นธรรม เกิดระบบการคุ้มครองสิทธิ ส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาที่เป็นธรรม ยั่งยืน และนําไปสู่การสร้าง
ความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงต่อความเป็น
มนุษย์ ดังต่อไปนี้ 
   7.1มาตรการระยะสั้น 
       (1 )จะต้องดํ า เนินการพัฒนากลไกทั้ ง ใน
ระดับชาติและระดับชุมชนท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม  
ตั้งอยู่บนหลักการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ  
เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบการกํากับดูแลการ
ทําการเกษตรแบบพันธะสัญญาให้เกิดความเป็น
ธรรมแก่ทุกๆ ฝ่าย 
      (2)ปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงาน
ภาครัฐที่เพื่อทําให้เกษตรกรได้รับการคุ้มครองให้เกิด
ความเป็นธรรมในกระบวนการผลิต การจําหน่ายได้ง่ายขึ้น 
       (3)แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญา  
ไม่ เป็นธรรม พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติ คุ้มครอง 
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เพื่อให้การคุ้มครองแก่เกษตรกร
และแรงงาน ภายใต้การพัฒนาระบบสัญญามาตรฐาน 
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   7.2มาตรการระยะกลาง 
       (1)ในฐานะที่เป็นประเทศเกษตรกรรรมและมี
เกษตรกรจํานวนมาก จึงมีความจําเป็นที่จะต้อง
พัฒนาและสร้างระบบกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิของ
เกษตรกรที่สอดคล้องกับหลักการสิทธิเกษตรกร
สากล ซึ่งประกอบด้วย สิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิ
ในการดํารงอยู่ของความเป็นเกษตรกรและความ
มั่นคงเพียงพอของอาหาร สิทธิในการเข้าถึงปัจจัย
การผลิตอาหารและเข้าถึงทรัพยากรสาธารณะอย่าง
เพียงพอ สิทธิการประกันความมั่นคงในผลตอบแทน
จากผลผลิตที่ควรจะได้รับสิทธิการเข้าถึงความ
ยุติธรรมทางอาหาร สิทธิการรักษาวิถีการผลิตที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมของตน 
       (2)เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างของระบบการ
ผลิตทางการเกษตรให้เกิดความเป็นธรรมควบคู่ไป
กับความมีประสิทธิภาพ การมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคง
ของเกษตรกร และมีความมั่นคงทางอาหารของ
สังคมไทย จําเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบกฎหมายเพื่อ
จัดความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกร บริษัท ผู้บริโภค 
และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความสัมพันธ์ที่
เป็นธรรม 
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11.9กลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริม คุ้มครองให้
กลุ่มผู้สูงอายุได้รับการ
คุ้มครอง อย่างเป็นธรรม 
เท่าเทียมกัน โดยไม่มีการ
เ ลือกปฏิบัติ  สามารถ
ดํ า ร ง ชีวิ ต ในสั งคมได้
อย่างมีศักดิ์ศรี 

1.มีร่างกฎหมาย มีการปรับปรุงกฎหมาย 
มีการกําหนดนโยบาย และมีมาตรการ
ทั้งในระดับชาติและระดับกระทรวง  
เพื่อสร้างหลักประกันด้านสิทธิของผู้สูงอายุ 
2.มีการนํากฎหมาย นโยบาย และมาตรการ
มาปฏิบัติ โดยอาจเป็นรูปแบบของการ
บรรจุในงานประจํา แผนปฏิบัติการ 
หรือโครงการ 
3. สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง 
4. จํานวนโครงการ กิจกรรม หรือความ
ช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้สูงอายุ 
 
ระยะเวลาการดําเนินการ 5 ปี 
 
 

1.เพิ่มศักยภาพของผู้สูงอายุที่แข็งแรงและสุขภาพดี
ให้ ได้ รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิ ต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซึ่งผู้สูงอายุมีความอ่อนด้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น 
2 . ส่ ง เ สริ มการพัฒนาด้ านวิ ทยาศาสต ร์และ
เทคโนโลยี ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
3.ส่งเสริมมาตรการการจัดหางานที่เหมาะสมตาม
สภาพและความต้องการของผู้สูงอายุ และพิจารณา
การขยายการเกษียณอายุราชการในตําแหน่งที่จําเป็น
และในกลุ่มงานที่ผลิตภาพไม่ได้ลดลงไปตามวัย 
4.ปรับบทบาทกองทุนผู้สูงอายุให้มีศักยภาพในการ
ดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น และให้มีการประชาสัมพันธ์ให้
ผู้สูงอายุได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาทของกองทุนและ
นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง 
5.ส่งเสริมความพร้อมของประเทศและประชากรให้
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มี
โครงสร้ างพื้ นฐานและปัจจัย ในการดํ ารงชีพ  
ที่เพียงพอและเอื้อต่อการเข้าถึงของผู้สูงอายุ และ
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพกายและใจ การอยู่ร่วมกัน 
เช่น มีการสร้างชุมชนผู้สูงอายุหลากหลายประเภท 
และความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ 
6.ส่งเสริมการดูแลระยะยาวและพัฒนาระบบการ

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์  
หน่วยงานร่วม 
1.กระทรวงศึกษาธิการ  
2.กระทรวงการคลัง  
3.กระทรวงแรงงาน  
4.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5.กระทรวงมหาดไทย 
6.กระทรวงคมนาคม 
7.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

8.สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน  
9.องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
10.ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
11.ธนาคารพาณิชย ์
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ดูแลผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสช่วยเหลือตนเองไม่ได้  
ทั้งอย่างที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยจัดหา
ที่ อ ยู่ อ า ศั ย  ก ารอํ า น วยคว ามสะดวก ใ ห้ฟ รี  
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดพาหนะรับส่งไป
โรงพยาบาล และส่งเสริมมาตรการทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่จูงใจให้เกิดการดูแลและพึ่งพิงกันภายใน
ครอบครัว อาทิ การเพิ่มเพดานเงินลดหย่อนภาษี
ของผู้อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา และให้บุตรทุกคนมี
สิทธิลดหย่อนภาษีจากการอุปการะเลี้ยงดู และการให้
สิทธิ์วันลาหยุดเพื่อดูแลบิดามารดาที่เจ็บป่วย เป็นต้น 
7.กําหนดนโยบายการเงินและการคลังของประเทศ
ให้พร้อมรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และเอื้อต่อการ
พัฒนาหลักประกันทางเศรษฐกิจให้กับผู้สูงอายุอย่าง
เพียงพอ  
8.จัดสภาพแวดล้อม และจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวย
ความสะดวก  หรือบริการในอาคาร  สถานที่ 
ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้ ผู้ สูงอายุ 
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งได้รับสิทธิ
ประโยชน์พิเศษต่าง ๆ จากการใช้บริการระบบขนส่ง
สาธารณะ 
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11.10ก ลุ่ ม เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชน 

เพื่อส่งเสริม คุ้มครองให้
ก ลุ่ม เด็กและเยาวชน
ได้รับการคุ้มครอง อย่าง
เป็นธรรม เท่าเทียมกัน 
โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
สามารถดํ ารง ชี วิ ต ใน
สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี 

1.มีร่างกฎหมาย มีการปรับปรุงกฎหมาย 
มีการกําหนดนโยบาย และมีมาตรการ
ทั้งในระดับชาติและระดับกระทรวง 
เพื่อสร้างหลักประกันด้านสิทธิของเด็ก
และเยาวชน 
2.มีการนํากฎหมาย นโยบาย และมาตรการ
มาปฏิบัติ โดยอาจเป็นรูปแบบของการ
บรรจุในงานประจํา แผนปฏิบัติการ 
หรือโครงการ 
3.สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มที่
ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
4.จํานวนโครงการ กิจกรรม หรือความ
ช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม
เด็กและเยาวชน 
 
ระยะเวลาการดําเนินการ 5 ปี 
 
 

1.บูรณาการนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความ
มั่นคงในชีวิตของเด็กในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ และ
กําหนดมาตรการสนับสนุนในรูปแบบที่หลากหลาย
และเพียงพอ อาทิ การเพิ่มเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
แก่ครูในพื้นที่อย่างเพียงพอ การจัดระบบเดินทาง
ระหว่างบ้านและโรงเรียนที่ปลอดภัย การเพิ่ม
มาตรการรักษาความปลอดภัยในเขตโรงเรียนให้เป็น
เขตปลอดความรุนแรงอย่างแท้จริง และจัดหา
มาตรการรองรับและการส่งต่อและรับโอนนักเรียน
และครอบครัวที่ประสงค์จะอพยพไปประกอบอาชีพ
และศึกษาในเขตพื้นที่อื่น 
2.ควบคุมพื้นที่บริเวณสถานศึกษาให้เหมาะสมกับ
ก า ร ศึ กษ า และก า ร เ รี ย น รู้  และปลอดจ าก
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น ร้านจําหน่ายสุรา 
บุหรี่ และร้านเกม และสร้างความตระหนักและ
วิจารณญาณของเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ในการ
กลั่นกรองเนื้อหาของข่าวสารและสื่อสารสนเทศที่ได้รับ 
3.จัดให้มีมาตรการบังคับทางแรงงานที่เอื้อต่อการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
อาทิ การจัดให้มีพื้นที่ดูแลเด็กเล็กในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ เป็นต้น และส่งเสริมบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนถิ่นในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 

หน่วยงานหลัก 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์  
หน่วยงานร่วม 
1.กระทรวงศึกษาธิการ   
2.กระทรวงมหาดไทย  
3.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  
4.กระทรวงแรงงาน  
5.กระทรวงสาธารณสุข 
6.กระทรวงคมนาคม 
7.กระทรวงวัฒนธรรม 
8.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
9.สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
10.กองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร 
11.ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
12.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4.พัฒนาความรู้ของเด็กเกี่ยวกับสิทธิที่พึงได้รับใน
การทํางาน โดยบรรจุในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และเร่งรัดการมีส่วนร่วมของนักเรียน นายจ้าง และ
ครู ในการกําหนดเนื้อหาและหลักสูตรการศึกษา  
ในระดับสูงเพื่อกําหนดแนวทางและเนื้อหาการศึกษา
ที่ตรงกับความต้องการของตลาดงานในอนาคต 
5.เร่งพัฒนาระบบการวัดผลการศึกษาที่มีคุณภาพ
โดยเน้นหลักความมีมาตรฐาน การสร้างความ
รับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ (accountability) 
ของหน่วยงานที่จัดทําระบบการวัดผลการศึกษาเพื่อ
ลดความผิดพลาดของระบบ 
6.เร่งรัดมาตรการในเชิงป้องกันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
เด็กที่ต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานศึกษา
สําหรับเด็กพิการอย่างอย่างทั่วถึง การดูแลสุขภาพ
เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ และสร้างความ
เข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับ
แนวทางทางกฎหมาย รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 
ที่เกี่ยวข้องกับเด็กไร้ที่อยู่ เด็กไร้สัญชาติ เด็กในพื้นที่
พักพิงของผู้หนีภัย และเด็กที่เป็นบุตรแรงงานต่าง
ด้าว ตลอดจนมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ
จากปัญหาเด็กที่เป็นเหยื่อจากการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศและการค้ามนุษย์ในเด็ก 
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7.ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงหน้าที่ในฐานะ
พลเมืองควบคู่กับสิทธิที่พึงจะได้รับ และมีสิทธิได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพเสมอกันทั้งในเมืองและชนบท 
8.คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิในการถึงข้อมูลความรู้
เรื่องเพศ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ทักษะ
ป้องกันตนเองในเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศในวัยรุ่นได้ 
9.คุ้มครองสิทธิในการศึกษาของกลุ่มเด็กที่ถูกระบุว่า
มีปัญหาพฤติกรรม เช่น ติดยาเสพติด การพนัน  
ติดเกม ใช้ความรุนแรง มีความสัมพันธ์ทางเพศ  
และตั้งครรภ์ในวัยเรียน 
10.การให้สิทธิประโยชน์พิเศษต่าง ๆ สําหรับเด็กใน
การใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ อาทิ การให้
ส่วนลด การอํานวยความสะดวกเป็นพิเศษ เป็นต้น 
  

11.11กลุ่มสตรี เพื่อส่งเสริม คุ้มครองให้
ก ลุ่ ม ส ต รี ไ ด้ รั บ ก า ร
คุ้มครอง อย่างเป็นธรรม 
เท่าเทียมกันโดยไม่มีการ
เ ลือกปฏิบัติ  สามารถ
ดํ า ร ง ชีวิ ต ในสั งคมได้
อย่างมีศักดิ์ศรี 

1.มีร่างกฎหมาย มีการปรับปรุงกฎหมาย 
มีการกําหนดนโยบาย และมีมาตรการ
ทั้งในระดับชาติและระดับกระทรวง 
เพื่อสร้างหลักประกันด้านสิทธิสตรี 
2.มีการนํากฎหมาย นโยบาย และมาตรการ
มาปฏิบัติ โดยอาจเป็นรูปแบบของการ
บรรจุในงานประจํา แผนปฏิบัติการ 
หรือโครงการ 
3.สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน

1.ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในระดับพื้นที่ซึ่งเข้าถึง
ข้อมูลให้แจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อปราบปรามการค้ามนุษย์ได้
อย่างเคร่งครัด   
2. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีในการจัดสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐาน 
แก่สตรีที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ และถูก
กระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  เพื่อให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้ และกลับคืนสู่สังคมได้อย่าง

หน่วยงานหลัก 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์  
หน่วยงานร่วม 
1.กระทรวงมหาดไทย  
2.กระทรวงแรงงาน  
3.กระทรวงศึกษาธิการ  
4.กระทรวงสาธารณสุข 
5.กระทรวงยุติธรรม 
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ของกลุ่มสตรีมีแนวโน้มที่ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.จํานวนโครงการ กิจกรรม หรือความ
ช่ วย เห ลือด้ าน สิทธิ มนุษยชนของ  
กลุ่มสตรี 
 
ระยะเวลาการดําเนินการ 5 ปี 
 

มีศักดิ์ศรี อาทิ การประกอบอาชีพ 
3.ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมดั้งเดิมของสังคมที่มี
ต่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ที่ถือว่าความ
รุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัว ไปสู่ค่านิยมใหม่ 
ที่ให้ความสําคัญในการแก้ปัญหาครอบครัวอย่างจริงจัง 
และถือว่าแก้ปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาสังคม 
4.พัฒนาระบบ กลไกการดําเนินงานทางช่วยเหลือ
ด้านสังคม และกระบวนการยุติธรรมอย่างครบวงจร  
เพื่อรองรับผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
และความรุนแรงทางเพศ 
5.เร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชนบทและพื้นที่
ประสบปัญหาความยากจนอย่างรุนแรง เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ําทางรายได้ระหว่างพื้นที่ รวมทั้งให้
สตรีมีฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคง เนื่องจากปัญหา
เศรษฐกิจและความยากจนเป็นปัจจัยหนึ่ งที่มี
ความสัมพันธ์กับปัญหาการค้ามนุษย์และความ
รุนแรงในครอบครัว   
6.ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว  
เสริมสร้างความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว  
และอนามัยเจริญพันธุ์แก่สมาชิกในครอบครัว  
และจัดให้บริการให้คําปรึกษาที่เป็นมิตรแก่สตรีวัยรุ่น
ในเรื่องสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ที่
โรงเรียนและสถานที่ที่วัยรุ่นสามารถเข้าถึงได้สะดวก 

6.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
7.สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  
8.องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
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7.เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสิทธิสตรีอย่างทั่วถึง  
ทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งรณรงค์ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ คุ้มครอง
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  
อย่างกว้างขวาง เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถใช้
สิทธิตามกฎหมายได้มากขึ้น 
 

11.12กลุ่มคนพิการ เพื่อส่งเสริม คุ้มครองให้
กลุ่มคนพิการได้รับการ
คุ้มครอง อย่างเป็นธรรม 
เท่าเทียมกัน โดยไม่มีการ
เ ลือกปฏิบัติ  สามารถ
ดํ า ร ง ชีวิ ต ในสั งคมได้
อย่างมีศักดิ์ศรี 

1.มีร่างกฎหมาย มีการปรับปรุงกฎหมาย 
มีการกําหนดนโยบาย และมีมาตรการ
ทั้งในระดับชาติและระดับกระทรวง 
เพื่อสร้างหลักประกันด้านสิทธิคนพิการ 
2.มีการนํากฎหมาย นโยบาย และมาตรการ
มาปฏิบัติ โดยอาจเป็นรูปแบบของการ
บรรจุในงานประจํา แผนปฏิบัติการ 
หรือโครงการ 
3.สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของคนพิการมีแนวโน้มที่ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.จํานวนโครงการ กิจกรรม หรือความ
ช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนของคน
พิการ 
 
ระยะเวลาการดําเนินการ 5 ปี 

1.เน้นการบังคับใช้กฎหมายหรือการดําเนินการใน
การจัดหาเครื่องอํานวยความสะดวกอย่างเหมาะสม
และตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคลแก่  
คนพิการในสถานที่ราชการและสถานที่สาธารณะ 
โดยผลักดันให้ ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณที่
เกี่ยวข้องให้แก่องค์กรหรือพื้นที่ที่ยังขาดเป็นการเฉพาะ 
และกําหนดให้เรื่องดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 
ในการดําเนินงานของสถานที่ราชการที่ต้องติดต่อ
กับประชาชน 
2.เร่งพัฒนาการเข้าถึงการศึกษาในระบบของ  
คนพิการ อาทิ การจัดให้มี เครื่องอํานวยความ
สะดวกในการ เดิ นทางภายในโรง เรี ยนหรื อ
มหาวิทยาลัยและหอพักนักศึกษาของคนพิการ  
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนใน
รูปแบบที่คนพิการหลายกลุ่มสามารถเข้าถึงได้  
เป็นต้น นอกจากนี้ควรพิจารณาแนวทางการกําหนด

หน่วยงานหลัก 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์  
หน่วยงานร่วม 
1.กระทรวงแรงงาน  
2.กระทรวงศึกษาธิการ  
3.กระทรวงคมนาคม 
4 .กระทรวงวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 
5.กระทรวงสาธารณสุข 
6.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
7.กระทรวงมหาดไทย 
8.สํานักนายกรัฐมนตรี 
9.สํานักงบประมาณ  
10.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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สั ด ส่ วนนั ก ศึ กษ าพิ ก า ร  ( Affirmative action)  
ในมหาวิทยาลัย การให้ทุนการศึกษา และการ
รับรองการมีงานทําและจ้างงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนหลังสําเร็จการศึกษาอย่างทั่วถึงใน  
ทุกพื้นที่ เพื่อเป็นแต้มต่อและสร้างแรงจูงใจในการ
เข้าศึกษาในระบบของคนพิการ 
3.ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของคนพิการและ
องค์กรคนพิการในการมีส่วนร่วมทางการเมือง  
และการตัดสินใจเชิงนโยบาย การทํากิจกรรม  
การนันทนาการ และการรวมกลุ่มของคนพิการใน
ลักษณะพหุภาคี โดยส่งเสริมบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลและจัดสวัสดิการแก่
คนพิการในระดับพื้นที่ บทบาทของภาคเอกชนใน
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 
social responsibility) ต ล อ ด จนบทบ าท ข อ ง
ประช าชนทั่ ว ไ ป ในก า รปฏิ บั ติ ต่ อ คนพิ ก า ร  
อย่างเข้าใจในสิทธิและศักดิ์ศรี และปรับทัศนคติที่มี
ต่อคนพิการอย่างผู้ที่เท่าเทียมกัน 
4.ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รวมถึงการวิจัยด้านคนพิการเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนพิการ 
5.สร้างความตระหนักและส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อคน
พิการในสังคมปรับทัศนคติที่มีต่อคนพิการและ
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ส่งเสริมการปฏิบัติต่อคนพิการอย่างเคารพใน
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
6.ควบคุมให้มีการบังคับใช้กฎหมายแรงงานที่
เกี่ยวข้องกับคนพิการอย่างจริงจัง พร้อมทั้งส่งเสริม
การเตรียมความพร้อมสําหรับคนพิการเพื่อให้เข้าสู่
การมีงานทําอย่างเหมาะสม  
7 .จั ดทํ าทะ เ บียนคนพิการตั้ ง แต่ แรก เกิ ด ให้
ครอบคลุมทุกสาเหตุ เพื่อความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงสิทธิต่างๆ เช่น สวัสดิการและการเข้ารับการ
รักษา และจัดระบบสวัสดิการและเบี้ยยังชีพแก่คน
พิการที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม 
8.สร้างระบบเชื่อมโยงการรักษา ดูแล ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาของคนพิการ ทั้งระบบบริการสุขภาพ 
ระบบการจัดสวัสดิการ ระบบการศึกษา ในระดับ
ครอบครัวและชุมชน 
9.จัดสภาพแวดล้อม และจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวย
ความสะดวก  หรื อบริ การในอาคาร  สถานที่ 
ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งได้รับสิทธิประโยชน์
พิเศษต่าง ๆ จากการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ 
10.ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการทุกรูปแบบ ไม่
ว่าจะเกิดจากการกระทําของหน่วยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน 
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11.13กลุ่มผู้ไร้รัฐ ชาติพันธุ์
และกลุ่มผู้แสวงหาที่พัก
พิงหรือผู้หนีภัยการสู้รบ 

เพื่อส่งเสริม คุ้มครองให้
ก ลุ่ม ผู้ ไร้ รั ฐ  ชาติพันธุ์ 
และกลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิง
หรื อ ผู้หนี ภัยการ สู้ รบ
ได้รับการคุ้มครองอย่าง
เป็นธรรม เท่าเทียมกัน โดย
ไม่ มี ก า ร เ ลื อกป ฏิบั ติ 
สามารถดํ ารง ชี วิ ต ใน
สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี 

1.มีร่างกฎหมาย มีการปรับปรุงกฎหมาย 
มีการกําหนดนโยบาย และมีมาตรการ
ทั้งในระดับชาติและระดับกระทรวง 
เพื่อสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน
ของผู้ไร้รัฐ ชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้แสวงหา
ที่พักพิงหรือผู้หนีภัยการสู้รบ 
2.มีการนํากฎหมาย นโยบาย และมาตรการ
มาปฏิบัติ โดยอาจเป็นรูปแบบของการ
บรรจุในงานประจํา แผนปฏิบัติการ 
หรือโครงการ 
3.สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของผู้ไร้รัฐ ชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้แสวงหา
ที่พักพิงหรือผู้หนีภัยการสู้รบทุกกลุ่มมี
แนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
4.จํานวนโครงการ กิจกรรม หรือความ
ช่วยเหลือจําแนกตามประเภทของ  
ผู้ไร้รัฐ ชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้แสวงหาที่
พักพิงหรือผู้หนีภัยการสู้รบ 
 
ระยะเวลาการดําเนินการ 5 ปี 

1.เร่งสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายของรัฐและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติต่อกลุ่มผู้ไร้รัฐ  
ชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิงหรือผู้หนีภัย
การสู้รบ และหลักฐานที่จําเป็นต้องใช้ในการพิสูจน์
สัญชาติ  
2.ส่งเสริมมาตรการอย่างต่อเนื่องเพื่อประกันการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ไร้รัฐ 
ชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิงหรือผู้หนีภัย
การสู้รบทุกคนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ส่งเสริมความปลอดภัย สิทธิ และสวัสดิการต่างๆ 
เช่น การศึกษา การสาธารณสุข การประกอบอาชีพ 
และการบังคับใช้กฎหมายสําหรับกลุ่มคนดังกล่าว 
3.สร้างมาตรการเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์รวมถึง
ผ่ านทางมาตรการทางกฎหมายที่ เหมาะสม 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของกรอบกฎหมายด้านสิทธิ
มนุษยชน และบังคับกฎหมายดังกล่าวเพื่อคุ้มครอง
กลุ่มผู้ไร้รัฐ ชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิง
หรือผู้หนีภัยการสู้รบ  
4.สร้างหลักประกันให้ผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่พบในทะเล
ให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ตามที่ควรจะได้รับ
ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ  
5.ส่งเสริมมาตรการประกันการเคารพหลักการไม่ผลักดัน
กลับไปกรณีของผู้แสวงหาที่พักพิงและผู้หนีภัยการสู้รบ 

หน่วยงานหลัก 
1.กระทรวงมหาดไทย 
2.กระทรวงยุติธรรม 
หน่วยงานร่วม 
1.กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์  
2.กระทรวงแรงงาน  
3.กระทรวงศึกษาธิการ  
4.กระทรวงสาธารณสุข 
5.กระทรวงยุติธรรม 
6.กระทรวงการต่างประเทศ 
7.สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ
8.สํ า นั ก ง า น ส ภ า ค ว า ม มั่ น ค ง
แห่งชาติ 
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6.หลีกเลี่ยงการปิดพื้นที่พักพิงบริเวณชายแดน
ตะวันตกก่อนเวลาอันสมควร ในขณะที่ เงื่อนไข
สําหรับการกลับโดยสมัครใจ ปลอดภัย และสมศักดิ์ศรี
ยังไม่พร้อม  
7.ดูแลความต้องการด้านความคุ้มครองของกลุ่มเปราะบาง
ต่างๆ อาทิ กลุ่มชาวโรฮิงญา โดยให้สอดคล้องกับ
กฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งแสวงหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาร่วมกันกับประเทศในภูมิภาคและองค์กร
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
8.ให้กลุ่มผู้ไร้รัฐ ชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิง
หรือผู้หนีภัยการสู้รบ สามารถเข้าถึงหลักประกัน
สุขภาพได้ตามสิทธิ โดยพิจารณาการจัดให้มีหน่วย
ราชการเคลื่อนที่ เพื่อช่วยอํานวยความสะดวกใน
การทําบัตรแสดงสถานะที่เหมาะสมแก่ผู้อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ห่างไกล  
9.จัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อการบริหารจัดการ
ระดับประเทศและระดับพื้นที่  
10.สร้างระบบการคัดเลือกและการกําหนดสถานะ
กลุ่มกลุ่มผู้ไร้รัฐและกลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิงหรือ  
ผู้หนีภัยการสู้รบในประเทศไทยเป็นลําดับตั้งแต่การ
เป็นผู้มีสิทธิขั้นพื้นฐาน การให้สิทธิอยู่ในประเทศ
ชั่วคราวจนถึงการให้สัญชาติ  
11.พิจารณาเร่งรัดการกําหนดสถานะบุคคลของ
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กลุ่มเป้าหมายภายใต้หลักเกณฑ์การกําหนดสถานะ
ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 
รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับสัญชาติ คนเข้าเมือง 
และการทะเบียนราษฎร ให้เอื้อต่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
แก่กลุ่มผู้ไร้รัฐ ชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิง
หรือผู้หนีภัยการสู้รบ  
12.ประสานความร่วมมือกับประชาคมอาเซียนและ
ประเทศในแถบเอเชียตอนใต้ อาทิ บังคลาเทศ 
อินเดีย  ฯลฯ  ร่วมพิจารณาหารือ เพื่ อกํ าหนด
แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนร่วมกัน เพื่อให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาอย่างบูรณาการในระดับภูมิภาค  
13.พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลุ่มผู้ ไร้ รั ฐและกลุ่ม  
ผู้แสวงหาที่พักพิงหรือผู้หนีภัยการสู้รบ รวมทั้งแรงงาน
และการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม  
14.เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อสังคมเพื่อสร้างความ
เข้าใจและยอมรับความหลากหลายทางอัตลักษณ์
และชาติพันธุ์ โดยเฉพาะในสถานศึกษา เพื่อป้องกัน
การสร้างทัศนคติทางลบต่อกลุ่มชาติพันธุ์  
 

11.14ก ลุ่ ม ผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์
ความรุนแรง 

เพื่อส่งเสริม คุ้มครองให้
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความรุนแรง
ได้รับการคุ้มครอง อย่าง

1.มีร่างกฎหมาย มีการปรับปรุงกฎหมาย 
มีการกําหนดนโยบาย และมีมาตรการ 
รวมทั้งมีการยกเลิกกฎหมาย นโยบาย 
และมาตรการทั้งในระดับชาติและระดับ

1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในสามจังหวดั
ชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขสถานการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น การใช้
แนวทางกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และ 

หน่วยงานหลัก 
1.ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวดั
ชายแดนภาคใต้ 
2.กองอํานวยการรกัษาความมัน่คง
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เป็นธรรม เท่าเทียมกัน 
โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
สามารถดํ ารง ชี วิ ต ใน
สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี 

กระทรวง เพื่อสร้างหลักหลักประกัน
ด้านสิทธิมนุษยชนของผู้ที่รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ความรุนแรง 
2.มีการนํากฎหมาย นโยบาย และแนวทาง
มาปฏิบัติ โดยอาจเป็นรูปแบบของการ
บรรจุในงานประจํา แผนปฏิบัติการ 
หรือโครงการ 
3.สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของผู้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ความรุนแรงทุกกลุ่มมีแนวโน้มที่ลดลง
อย่างต่อเนื่อง 
4.จํานวนโครงการ กิจกรรม หรือความ
ช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนของผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง 
 
ระยะเวลาการดาํเนินการ 5 ป ี

Community Policing รวมทั้งลดการประชาสัมพันธ์
ในทางลบ  
2.ประกันว่าทุกฝ่ายจะได้รับความยุติธรรม รวมถึง
ประกันการให้ความสําคัญลําดับต้นกับการสร้าง
ความปรองดอง และจัดประเมินผลตามแผนแม่บท
การอํานวยความยุติธรรมและแผนยุทธศาสตร ์ 
เพื่ อการพัฒนากระบวนการยุติ ธรรมในพื้นที่  
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้   
3.พิจารณาดําเนินการเพื่อปรับปรุงสถานการณ์ใน
ภาคใต้ของไทยอันสามารถนําไปสู่การยกเลิกการใช้
กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยทุกฝ่ายในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของไทย  
4.ส่งเสริมการสร้างความปรองดองระหว่างภาคส่วน
ต่าง ๆ ในสังคมเพื่อนําไปสู่เสถียรภาพทางการเมือง
และสังคม และการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพิ่มความ
พยายามในการสร้างความปรองดองระหว่าง  
ทุกชนชั้นในสังคมรวมถึงภาคส่วนต่างๆ บนพื้นฐาน
ของหลักประชาธิปไตยและนิติธรรม  
5.จัดทําฐานข้อมูลคดีและผลกระทบจากสถานการณ์
ความรุนแรงในลักษณะบูรณาการเพื่อประโยชน์ใน
การทบทวนการดําเนินคดีและการช่วยเหลือเยียวยา  
6.ทบทวนและปรับปรุงแนวทางการให้การชดเชย

ภายในราชอาณาจักร 
หน่วยงานร่วม 
1.กระทรวงยุติธรรม  
2.สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  
3.สํานักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาต ิ
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ด้าน/    
กลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด/ระยะเวลา มาตรการ/การปฏิบัติ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

และเยียวยาผู้ที่สูญเสียและได้รับความเสียหายจาก
เหตุการณ์ความรุนแรงให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
และมีความเท่าเทียมกัน  
7.ทบทวนและปรับปรุงแนวทางการช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่รัฐตามผลกระทบที่ได้รับ โดยพิจารณาจาก
ผลกระทบด้านร่างกาย จิตใจ ครอบครัว ทรัพย์สิน  
8.ทบทวนการดําเนินคดีแก่กลุ่มคนที่ถูกจับกุมจาก
เหตุการณ์ความรุนแรงที่มีสาเหตุจากความคิดเห็น
ทางการเมือง เช่น การชุมนุมประท้วง หรือการรวมกลุ่ม
ทางความคิดของคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
9.ทบทวนกฎหมายของประเทศไทยให้สอดคล้องกับ
กฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนในส่วน
ที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออก  
10.กําหนดสิทธิและแนวทางของประชาชนในการ
ชุมนุมประท้วงที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมทั้ง
ปรับปรุงมาตรการในการควบคุมการชุมนุมประท้วง
ของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เป็นแนวทางมาตรฐาน  
 

11.15กลุ่มความหลากหลาย
ทางเพศ/อัตลักษณ์ทาง
เพศ 

เพื่อส่งเสริม คุ้มครองให้
กลุ่มผู้มีความหลากหลาย
ทางเพศ/อัตลักษณ์ทาง
เพศได้รับการคุ้มครอง
อย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกัน 

1.มีร่างกฎหมาย มีการปรับปรุงกฎหมาย 
มีการกําหนดนโยบาย และมีมาตรการ
ทั้งในระดับชาติและระดับกระทรวง 
เพื่อสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน
ของผู้มีความหลากหลายทางเพศ/อัตลักษณ์

1.ส่งเสริมเจตคติของคนในสังคมและเจ้าหน้าที่  
ในกระบวนการยุติธรรมให้มีความเข้าใจและยอมรับ
ในการมีอัตลักษณ์ทางเพศ ตลอดจนการปฏิบัติต่อ
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ รวมทั้งจัดเวที
รณรงค์สาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิและ

หน่วยงานหลัก 
กระทรวงยุติธรรม 
หน่วยงานร่วม 
1.กระทรวงมหาดไทย 
2.กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
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ด้าน/    
กลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด/ระยะเวลา มาตรการ/การปฏิบัติ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
สามารถดํ ารง ชี วิ ต ใน
สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี 

ทางเพศ 
2.มีการนํากฎหมาย นโยบาย และมาตรการ
มาปฏิบัติ โดยอาจเป็นรูปแบบของการ
บรรจุในงานประจํา แผนปฏิบัติการ 
หรือโครงการ 
3.สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของผู้มีความหลากหลายทางเพศ/อัตลักษณ์
ทางเพศมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
4. จํานวนโครงการ กิจกรรม หรือความ
ช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้มี
ความหลากหลายทางเพศ/อัตลักษณ์
ทางเพศ 
 
ระยะเวลาการดําเนินการ 5 ปี 

การเคารพศักดิ์ศรีในกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ 
2.ส่งเสริมการออกกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิกับ  
ทุกคู่ชีวิตอย่างความเท่าเทียม เพื่อรองรับความ
หลากหลายทางเพศในสังคมและเพื่อไม่ให้เป็นการ  
ตีตราซ้ํา 
3.จัดให้มีหน่วยงานบริการด้านการปรึกษาและ  
รับเรื่ องราวร้องทุกข์  ให้ความช่วยเหลือและ  
มีกระบวนการบําบัด ฟื้นฟู เยียวยาและชดเชย  
ความเสียหาย 
4.ให้มีการศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการ
กําหนดคํานําหน้านามให้เหมาะสม 
5.ให้มีการศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการ
สนับสนุนการจัดสาธารณูปโภคที่จําเป็นให้ตรงตาม
ความต้องการให้หลากหลายตามทุกเพศ 

ความมั่นคงของมนุษย ์
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ส่วนที่ 4 
การบรหิารจัดการเพือ่ขับเคลื่อน 

แผนสทิธิมนษุยชนแห่งชาต ิฉบบัท่ี 3  
ไปสูก่ารปฏิบตัิ และการติดตามประเมินผล 
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ส่วนที่ 4  
การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ไปสู่การปฏิบัติ

และการติดตามประเมินผล 

การบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 – 2561)   
ไปสู่การปฏิบัติ เป็นกระบวนการสําคัญที่จะนําแผนในระดับชาติแปลงไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลตามเป้าหมาย   
ที่วางไว้ ซึ่งจะต้องผนึกพลังจากทุกภาคส่วนในการที่จะทําให้ “สิทธิมนุษยชน” เกิดผลที่เป็นรูปธรรม โดยจะต้อง
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือนําแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการนํานโยบายด้าน 
สิทธิมนุษยชนหรือกลุ่มเป้าหมายในส่วนที่เก่ียวข้องกับภารกิจตนเอง ถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติราชการ 
แผนพัฒนาขององค์กร แล้วจัดทําโครงการ/กิจกรรมรองรับการดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ที่จะทําให้สังคมไทยเป็น “สังคมที่ส่งเสริม สิทธิ 
เสรีภาพ และความเท่าเทียม โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อนําไปสู่สังคมสันติสุข” โดยองค์กร
เครือข่ายทุกภาคส่วน ได้ร่วมมือกันนําแผนสิทธิมนุษยชนสู่การปฏิบัติไปพร้อมกัน  

4.1 กรอบแนวคิดของการแปลงแผนสิทธิมนุษยชนสู่การปฏิบัติ   
 การจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (ปี พ.ศ. 2557-2561) มีเจตนารมณ์ที่จะให้แผนเป็น
เครื่องมือช่วยในการทํางานของหน่วยงานต่าง ๆ มากกว่าจะเป็นแผนที่คอยตรวจสอบหรือเพ่ิมภาระการทํางาน 
เพ่ือผลักดันให้หน่วยงานต่าง ๆ เห็นความสําคัญเรื่องสิทธิมนุษยชน เพราะเรื่อง “สิทธิมนุษยชน” จะมีความ
เก่ียวข้องกับทุกหน่วยงานอยู่แล้ว โดยแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเปรียบเสมือนเป็นเคร่ืองมือหรือกรอบ
แนวทางหนึ่งในระดับชาติที่จะช่วยเสริมการทํางานให้หน่วยงานต่าง ๆ ดําเนินการตามภารกิจตนเองและ 
นํามิติด้านสิทธิมนุษยชนในส่วนที่เก่ียวข้องมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้มีดีย่ิงขึ้น ด้วยการนํา
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนหรือกลุ่มเป้าหมายในส่วนที่เก่ียวข้องกับภารกิจตนเอง ถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติ
ราชการ แผนพัฒนาขององค์กร แล้วจัดทําโครงการ/กิจกรรมรองรับการดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ โดยการใช้งบประมาณของหน่วยงานดําเนินการ โดยแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3            
จะประกอบด้วยแผนสิทธิมนุษยชนใน 11 ด้าน และ 15 กลุ่มเป้าหมาย  

4.2 องค์กรเครอืข่ายทุกภาคสว่นทีจ่ะนาํแผนสทิธิมนษุยชนแหง่ชาติไปสูก่ารปฏิบัติ  
องค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้แก่ (1) ภาครัฐ ในส่วนกลาง (กระทรวง/กรม หรือหน่วยงานเทียบเท่า

ในระดับนโยบาย) ส่วนภูมิภาค (จังหวัด) ส่วนท้องถิ่น (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (2) ภาคเอกชน (3) ภาค
ประชาชน (4) สถาบันการศึกษาและสถาบันทางวิชาการ (5) องค์กรศาล องค์กรอ่ืนและองค์กรอิสระ 

4.3 วัตถุประสงค์ 
4.3.1 เพ่ือเสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนในการพัฒนาขับเคล่ือน 

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการนํานโยบายด้านสิทธิมนุษยชนหรือกลุ่มเป้าหมายในส่วนที่
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เก่ียวข้องกับภารกิจตนเอง ถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาขององค์กร แล้วจัดทําโครงการ/
กิจกรรมรองรับการดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

4.3.2 เพ่ือบูรณาการแผนงานจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นในทุกองค์กรเครือข่าย            
ทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนฯ ฉบับที่ 3 สู่การปฏิบัติ 

4.3.3 เพ่ือให้มีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ มีเครื่องมือช้ีวัดความสําเร็จในการพัฒนา
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.4 ความเชื่อมโยงกระแสประชาคมโลกและบริบทของประเทศไทยต่อการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ฉบับที่ 3 และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ  

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 มีกรอบแนวคิดที่ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วน พร้อมทั้งยึดโยงกับกรอบแนวทางของประชาคมโลก ทั้ง แนวคิดปรัชญาด้านสิทธิมนุษยชน  
การจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนของประเทศต่าง ๆ และมาตรฐานต่าง ๆ ขององค์การสหประชาชาติ ความร่วมมือ
ของประชาคมอาเซียน ปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบัติการ (Vienna Declaration and Programme of 
Action) ที่ให้แต่ละรัฐจัดทําแผนสิทธิมนุษยชน รวมถึงคู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของ
องค์การสหประชาชาติ (Handbook on National Human Rights Plans of Action) ปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน ข้อเสนอแนะที่ประเทศไทยรับมาปฏิบัติภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) 
สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีทั้ง 7 ฉบับ และบริบทของประเทศไทย รัฐธรรมนูญ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบายแห่งรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนสิทธิมนุษยชนฯ ฉบับที่ 1 
และฉบับที่ 2 และการประเมินผลแผนสิทธิมนุษยชนทั้งสองฉบับ เพ่ือนํามาวางกรอบทิศทางการดําเนินงาน 
พร้อมกับการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนโดยมีผู้แทนจากทุกจังหวัด เพ่ือช่วยกันยกร่างแผน          
สิทธิมนุษยชนจากระดับพ้ืนที่ครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร แล้วนํามาประมวลผล              
เข้าสู่กระบวนการวิพากษ์ โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในหลายช่องทาง แต่เพ่ือให้มีความ
สมบูรณ์และเป็นมาตรฐานสากล จึงได้นําเสนอให้ผู้แทนจากแต่ละกระทรวงร่วมกันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
ตัวช้ีวัดความสําเร็จในแต่ละประเด็น ตลอดจนผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนระดับชาติ       
มาร่วมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจัดทําเป็นแผนสิทธิมนุษยชนฯ ฉบับสมบูรณ์ เพ่ือนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 
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ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ผลักดันในระดับนโยบาย 

ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน  

*หมายเหตุ  องค์กรศาล องค์กรอ่ืนและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง  
               ศาลทหาร คณะกรรมการการเลือกต้ัง ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
               แห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน องค์กรอัยการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สภาท่ีปรึกษา 
               เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

ความเชื่อมโยงกระแสประชาคมโลกกับบริบทของประเทศไทยต่อการขับเคล่ือนแผนฯ ฉบับท่ี 3 และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 

  กระแสประชาคมโลก 

สรุปกรอบแนวคิดจัดทํา 
แผนฯ ฉบับที่ 3 

ปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิ
มนุษยชน 

ปฏิญญา
เวียนนาและ

แผนปฏิบัติการ 

แผนปฏิบัติการ
ประเทศต่าง ๆ  

มาตรฐานต่าง ๆ 
ของ UN  

ความร่วมมือ
ของอาเซียน 

UPR 
สนธิสัญญาระหว่าง

ประเทศ 
ด้านสิทธิมนุษยชน 

คู่มือ 
Handbook 

ประเทศไทย 

รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักร

กฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

นโยบายรัฐบาล 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ

แผนฯ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2  
และผลการประเมินทั้งสองฉบับ 

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 3  
(ปี พ.ศ.2557-2561) 

รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 
เพ่ือยกร่างแผน 

ถ่ายทอดลงสู่การ
ปฏิบัติ 

ภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชาชน 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป/ีประจําป ีกระทรวง 

แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  4 ปี/ประจําปี 

 
แผนพัฒนาองค์กรเครือข่าย

ภาคเอกชนและภาคประชาชน  

โครงการ/กิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนท่ีจะช่วยสนับสนุนการดําเนินงานในภารกิจ

ผลักดันระดับ
นโยบาย/ตรวจสอบ 

องค์กรศาล  องคก์ร
อ่ืนและองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 

กฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

นโยบายรัฐบาล 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

แผนฯ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2  
และผลการประเมินทั้งสองฉบับ 

ความต้องการของประชาชน 
(จากการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน) 

่
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4.5 แนวทางการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 
 ก่อนที่แต่ละหน่วยงานจะมีการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ควรมีการเตรียมความ
พร้อม เพ่ือขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้ง 11 ด้าน และ 15 กลุ่มเป้าหมาย ในแต่ละมิติ ดังน้ี 

 มิติป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน ควรเตรียมความพร้อม ดังน้ี 
(1) การให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ประชาชน เพ่ือให้ทราบอย่างทั่วถึงเก่ียวกับ 

สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการเคารพสิทธิผู้อ่ืน  
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

(2) ประสานความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยเฉพาะสื่อมวลชนในการ
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน การรณรงค์และกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการป้องกันมิให้   
มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเน่ือง 

 มิติคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชน ควรเตรียมความพร้อม ดังน้ี 
  (1) เปิดช่องทางการสื่อสารขององค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังการละเมิด    
สิทธิมนุษยชนอย่างต่อเน่ือง 
 (2) จัดระบบการประสานส่งต่อกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งฟ้ืนฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตามมาตรฐานสากล   
 (3) สร้างค่านิยมให้บุคลากรในการองค์กรมีวัฒนธรรมการทํางานที่เคารพและคุ้มครอง        
สิทธิมนุษยชนในประเด็นที่เก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชน (เช่น การไม่เลือกปฏิบัติ) 
 (4) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการร้องทุกข์ร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติภารกิจของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชน เพ่ือนํามาใช้ในการวางแผนและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 

 มิติพัฒนากฎหมาย กลไกทางกฎหมาย รวมทั้งการบังคับใช้ เพื่อส่งเสริม คุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ควรเตรียมความพร้อม ดังน้ี 
  ทบทวนและศึกษากฎหมายตามภารกิจของหน่วยงานท่ียังไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิเสรีภาพ 
และสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวข้องกับภารกิจ เพ่ือเตรียมการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และไม่เกิดความเท่าเทียม 

 มิติพัฒนาองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีศักยภาพในการส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ควรเตรียมความพร้อม ดังน้ี 

  (1) ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาด้วยการให้หน่วยงานต่างๆ ควรส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
และความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนและแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของ  
แต่ละหน่วยงานในทุกระดับอย่างต่อเน่ือง โดยสอดแทรกเนื้อหาดังกล่าวในหลักสูตร ซี่งกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพควรสนับสนุนวิทยากรและเนื้อหาหรือช่วยพัฒนาวิทยากรตัวคูณให้เกิดขึ้น เพ่ือช่วยหน่วยงานต่าง ๆ ใน
การส่งเสริมความรู้ และขยายผลต่อยอด รวมท้ังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ความรู้ การดําเนินงาน
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ด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งส่งเสริมการวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน และนําไปประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติการแก้ไข
ปัญหาในการดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนให้กับ
บุคลากรเครือข่าย ควรใช้กระบวนการจัดการความรู้ ควบคู่กับการทําวิจัย ให้หน่วยงานมีการใช้กระบวนการ
จัดการความรู้ เ ป็น เครื่ องมือพัฒนาสมรรถนะที่ จํ า เ ป็น  รวมถึ งการถอดบทเรียนการปฏิบั ติงาน                 
ด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ 
 (2) เร่งทําความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความเก่ียวข้องในการดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาเพ่ือสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน และ
หน่วยงานหลักในการศึกษาของประเทศ 
             (3) การพัฒนาเครือข่ายให้บริการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างมีมาตรฐาน ต้องอาศัยความร่วมมือ
ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
รวมถึงการประสานความร่วมมือขององค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนในการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

 วิธีการดําเนินงาน   
รูปแบบ วิธีการดําเนินงานเพ่ือให้แผนสิทธิมนุษยชนไปสู่การปฏิบัติของแต่ละองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วน 

สามารถพิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กร หรือแต่ละพื้นที่นั้นๆ ซ่ึงให้
คัดเลือกประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวข้องและเชื่อมโยงกับการทํางานของแต่ละหน่วยงานมาพิจารณา
ดําเนินการ โดยอาจพิจารณาจากบทบาทภารกิจของตนเองท่ีเก่ียวข้องโดยตรง หรือเป็นปัญหาสถานการณ์
การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีความรุนแรงซ่ึงต้องรีบแก้ไข หรือเป็นประเด็นท้าทายท่ีต้องการดําเนินการด้าน
สิทธิมนุษยชน  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรตนเอง เป็นต้น (โดยไม่จําเป็นจะต้องดําเนินการในทุกด้านหรือ  
ทุกกลุ่มเป้าหมาย) โดยขอยกตัวอย่างวิธีการดําเนินงานในภาพรวมขององค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วน ซึ่งพิจารณา
จากองค์กรต่าง ๆ ที่มีการขับเคล่ือนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 แล้ว เห็นผลที่เป็นรูปธรรม อาทิ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงยุติธรรม  
กรมบังคับคดี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จังหวัดชัยนาท จังหวัด
กระบ่ี มาปรับใช้ สรุปปรากฏตามแผนภาพดังน้ี  
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*หมายเหตุ   ในข้ันตอนท่ี 2 การแต่งต้ังคณะกรรมการฯ อาจเป็นภาพรวมขององค์กร เช่น คณะกรรมการฯ ในระดับกระทรวง 
หรือกรม หรือจังหวัด ตามแต่จะเห็นสมควร   

4.6 บทบาทขององค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนและประชาชน  
ความสําเร็จของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (ปี พ.ศ.2557-2561) เป็นความรับผิดชอบของ

ทุกคนในสังคมท่ีจะต้องทําหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด และต้องอาศัยความร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วน (Partnership) 
กับองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วน เพ่ือป้องกันและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งการดําเนินงานภารกิจแผน        
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไม่สามารถดําเนินการได้เพียงลําพังเฉพาะกลไกภาครัฐเพียงอย่างเดียว แต่ยังมี
หน่วยงานหรือองค์กรอีกจํานวนมาก ที่มีภารกิจดําเนินงานเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนทั้งภาคเอกชนและ         
ภาคประชาชนในระดับชาติ ภูมิภาค หรือท้องถิ่น รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ เพ่ือประสานความร่วมมือกัน
ในการดําเนินงาน ทั้งการประสานงานหรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาดําเนินการ เป็นต้น อันได้แก่   

รูปแบบ วิธีการดําเนินงานขับเคล่ือนแผนสิทธิมนุษยชนสู่การปฏิบัติ ในภาพรวมขององค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วน 

วิเคราะห์ว่าภารกิจขององค์กร
เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิ

มนุษยชนด้าน/กลุ่มเป้าหมายใด 

แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสู่
การปฏิบัติในภาพรวมองค์กร 

ส่งเสริมความรู้เร่ืองสิทธิมนุษยชน
และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใน
หลักสูตร/จัดฝึกอบรม/ประชุม 

ภารกิจตนเองท่ีเก่ียวข้อง 

ปัญหาสถานการณ์ละเมิดท่ี
ต้องเร่งแก้ไข 

1 2 3 

จัดทําแผนปฏิบัติการด้านสิทธิ
มนุษยชนข้ึนใหม่หรือทบทวน

แผนพัฒนาท่ีองค์กรจัดทําไว้แล้ว
เพ่ือดําเนินงานสิทธิมนุษยชน 

4 
ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดนําแผน
สิทธิมนุษยชนไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการ
จัดทําโครงการ/กิจกรรมรองรับภายใต้

งบประมาณของตนเอง 

5 
 

ติดตามผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิ
มนุษยชนในแต่ละปี ๆ ละ 1 คร้ัง 

ของหน่วยงานภายในสังกัด 

6 

พิจารณาดําเนินการในเร่ือง 
ต่าง ๆ เพ่ือขับเคล่ือนแผนฯ 

รายงานผลการดําเนินงานให้
กระทรวงยุติธรรม โดย กรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ ปีละ 1 คร้ัง ช่วง

เดือน พฤศจิกายน ของทุกปี 
 

7 
 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ทําการประเมินผล ช่วง 3 ปีแรก
และ 2 ปีหลัง ของแผนฯ ฉบับท่ี 3 

 

รายงานการประเมินผลต่อ
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แต่ละช่วง 

8 9 

ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ในประเดน็ต่าง ๆ  

ภารกิจตนเองท่ีเก่ียวข้อง 

ปัญหาสถานการณ์ละเมิดท่ี
ต้องเร่งแก้ไข 

ประเด็นท้าทาย 
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4.6.1 กลไกระดับชาติ  ในการทําหน้าที่วางกรอบนโยบายการดําเนินงาน กํากับ ดูแลและติดตาม
การดําเนินงานให้การปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยกลไก
ระดับชาติที่สําคัญ ได้แก่ องค์กรอิสระและองค์กรภาครัฐที่เป็นองค์กรผลักดัน ติดตาม ตรวจสอบ องค์กรกลาง
ในการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และองค์กรศาล องค์กรอ่ืนและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ      
ที่จะผลักดันในระดับนโยบาย เพ่ือช่วยขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อันได้แก่ 

(1) “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” เป็นองค์กรที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร คือ   
เดิมเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ .2540 และต่อมาเมื่อรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ จึงเปล่ียนเป็นองค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ โดยมีอํานาจหน้าที่ 
ที่สําคัญโดยเฉพาะอย่างย่ิงการตรวจสอบ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ การรายงาน
เก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศ
ไทยเป็นภาคี และเสนอแนะมาตรการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระทํา หรือละเลยการกระทํา
ดังกล่าว กรณีไม่ปฏิบัติตาม โดยรายงานต่อรัฐสภา 

(2) “องค์กรศาล องค์กรอ่ืนและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ” (ยกเว้นคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ) เป็นองค์กรที่จะช่วยผลักดันในระดับนโยบายในส่วนที่เก่ียวข้องกับภารกิจของตนเอง หรือ
ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการทํางานในด้านสิทธิมนุษยชนในภาพรวมของทั้งประเทศ หรือการนําแผน            
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติโดยดําเนินการตามภารกิจขององค์กร เช่ือมโยงกับมิติด้านสิทธิมนุษยชน 
ในส่วนที่เก่ียวข้อง  

(3) “กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม” เป็นองค์กรภาครัฐที่รับผิดชอบหลัก
ด้านสิทธิมนุษยชนของฝ่ายบริหาร (รัฐบาล) โดยเป็นหน่วยงานกลางในการดําเนินงานแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ทั้งการจัดทําและพัฒนาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามแผน การสร้าง
กลไก มาตรการ เครื่องมือ เพ่ือรองรับการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล 

(4) “องค์กรระหว่างประเทศ” เป็นองค์กรที่จะช่วยผลักดันระดับนโยบายให้รัฐบาลเห็น
ความสําคัญในเรื่อง “สิทธิมนุษยชน” การส่งเสริมสนับสนุนการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้าน
สิทธิมนุษยชนที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนในชาติ การส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี  

4.6.2 กลไกระดับกระทรวงหรือหน่วยงานเทียบเท่า  เป็นองค์กรภาครัฐในระดับนโยบายท่ีจะต้องนํา
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยดําเนินการตามภารกิจของกระทรวง เช่ือมโยงกับมิติด้าน        
สิทธิมนุษยชนในส่วนที่เก่ียวข้องกับกระทรวงน้ัน ๆ และส่งเสริม ผลักดัน กํากับ ติดตาม หน่วยงานภายในสังกัด 
ทั้งในระดับกรมหรือหน่วยงานเทียบเท่าในสังกัด รวมถึงรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน ให้นําแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ   

4.6.3 กลไกระดับภูมิภาคและท้องถ่ิน เป็นกลไกในพื้นที่ระดับจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร ที่จะเป็นแกนกลางในการระดมความคิดเห็น รวมพลังและส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้
องค์กรภาครัฐในจังหวัด ทั้งหน่วยงานรัฐภายในจังหวัด สถาบันการศึกษา รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล และพัทยา ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัด) นําแผน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ 

4.6.4 สถาบันการศึกษาและสถาบันทางวิชาการ จะเป็นองค์กรสําคัญเป็นอย่างย่ิงในการปูพ้ืนฐาน
ในเร่ืองสิทธิมนุษยชนได้เป็นอย่างดี ทั้งการศึกษา วิจัย การจัดฝึกอบรม/การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
และพัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชนและแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากรหรือสาธารณชน   
อย่างกว้างขวางในทุกระดับ การสอดแทรกความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ 
ตลอดจนการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในการปรับปรุง แก้ไข กลไกส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่มีอยู่
ในปัจจุบัน  

4.6.5 ภาคเอกชน หรือภาคธุรกิจ ที่จะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชน เน่ืองจากมาตรฐาน
หน่ึงทางธุรกิจ  อาทิ  ISO 26000 หรือ CSR เป็นต้น มุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจไปพร้อมกับการส่งเสริมการเคารพ
ในสิทธิมนุษยชน ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ การให้ความรู้ 
ความเข้าใจในการส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานในองค์กรของตน ส่งเสริมการทําธุรกิจที่โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้จากสาธารณชน หรือการสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรต่าง ๆ ดําเนินการในเรื่อง     
สิทธิมนุษยชน 

4.6.6 ภาคประชาชน หรือองค์กรพัฒนาเอกชน จะต้องเผยแพร่ข้อมูลให้ความรู้ที่ถูกต้องในการ
ส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน สร้างเครือข่ายกับประชาชนในระดับต่าง ๆ เพ่ือร่วมกันตรวจสอบการใช้อํานาจ
ของรัฐที่ไม่เป็นธรรม หรือเป็นการเลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการสะท้อนกฎหมายที่ยังละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วต้อง
รับการแก้ไขหรือนําเสนอรัฐบาลพิจารณา หรือการสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรต่าง ๆ ดําเนินการในเร่ือง
สิทธิมนุษยชน 

4.6.7 สื่อมวลชน  ดําเนินบทบาทที่เป็นกลางในการสะท้อนความคิดเห็น และผลประโยชน์ของ
ประชาชนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะประเด็นปัญหาข้อขัดแย้งเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการสนับสนุนการ
เผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลผ่านทางสื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนเกิดความต่ืนตัวในการส่งเสริมและคุ้มครอง           
สิทธิมนุษยชนในทางที่ถูกต้องเหมาะสม  

4.6.8 ประชาชนทั่วไป ควรมีการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ติดตามและศึกษาความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพ่ือนํามาปฏิบัติ
ในชีวิตประจําวัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือและองค์กรในระดับจังหวัด ท้องถิ่น เพ่ือตรวจสอบการใช้อํานาจ
ของรัฐ และเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนหรือภาคประชาชน ในการส่งเสริมและคุ้มครอง            
สิทธิมนุษยชน ตลอดจนให้การสนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย   

4.7 การติดตามและประเมินผล 
ภายหลังจากแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

และประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้วในปี พ.ศ. 2557 การติดตามและประเมินผล จึงเป็นกระบวนการสําคัญ 
ในการรับทราบข้อมูลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและ
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ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบ รวมถึงการรายงานการปฏิบัติตามแผนฯ  
ฉบับที่ 3 จากองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนว่ามีการนําแผนไปสู่การปฏิบัติที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม
หรือไม่ อย่างไร  อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนฯ ฉบับที่ 3 เพ่ือให้องค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วน
ได้เห็นความสําคัญในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติด้วย และนําข้อมูลจากการติดตามประมวลผลไปปรับปรุง
พัฒนาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับต่อไป รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน   
ในภาพรวมของประเทศ ซึ่งการติดตามและประเมินผลจะมีกรอบการติดตามและประเมินผล ใน 2 ประการ   คือ    
1) การสร้างระบบและสร้างตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน และ 2) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การ
เช่ือมโยงเครือข่ายประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับพ้ืนที่ ทั้งการ
พัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานระดับต่าง ๆ และการเสริมสร้างเครือข่ายข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน  

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในฐานะหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชน  
แห่งชาติ จึงได้วางกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามประเมินผล เพ่ือให้ครอบคลุมการดําเนินงานของ
องค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนในทุกระดับ และครอบคลุมทุกหน่วยงานท้ังในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ให้สามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรม ให้มีความสอดคล้องกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 และมีความ
เช่ือมโยงกับการดําเนินงานของหน่วยงานน้ันๆ 

4.7.1 วัตถุประสงค์  
 (1) เพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3  

ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง สําหรับนําข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาภารกิจในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทยและแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับต่อไป  

 (2)  เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เห็นความสําคัญในการนําแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

4.7.2 คํานิยามของการติดตามและประเมินผล  
 (1) การติดตาม  (Monitoring) คือ การติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติการตามแผน    

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ขององค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วน เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้          
ในแต่ละปี  

 (2) การประเมินผล (Evaluation) คือ การวิเคราะห์ ตรวจสอบความก้าวหน้าและ         
วัดผลสัมฤทธ์ิ (Outcome) ทั้งการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) การประเมินผลที่ได้รับจาก
การให้บริการ (Service Evaluation) และการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) โดยวัดผลสําเร็จ     
ที่กําหนดไว้ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3  

4.7.3 กรอบแนวทางการติดตามและประเมินผล  
(1) กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะทําการติดตาม (Monitoring)  

ผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ตามแบบรายงานที่กําหนดไว้กับองค์กรเครือข่ายทุก
ภาคส่วน เม่ือสิ้นปีงบประมาณ ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  
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(2) กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะจัดจ้างที่ปรึกษาที่มีความ
เช่ียวชาญและมีความเป็นกลาง ทําการประเมินผล (Evaluation) แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วง 3 ปีแรก และ 2 ปีหลัง
ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 เพ่ือให้เห็นถึงความก้าวหน้าของแผนฯ นําเสนอคณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา  

4.7.4 เส้นทางการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขององค์กรเครือข่าย     
ทุกภาคส่วน  

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะมีการประสานงานให้องค์กรเครือข่าย
ทุกภาคส่วนรายงานผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 โดยแบ่งเส้นทางการรายงานผล
ตามสายการบังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงาน ดังน้ี  

(1) องค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนในส่วนกลาง 
(1.1) กระทรวงหรือหน่วยงานเทียบเท่ากระทรวง เป็นแกนกลาง เพ่ือรวบรวมการ

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ของหน่วยงานภายในสังกัดระดับกรมหรือหน่วยงาน
เทียบเท่าในสังกัด รวมถึงรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน  ในภาพรวมของแต่ละกระทรวงและหน่วยงานเทียบเท่า
มายังกระทรวงยุติธรรม  โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ   

(1.2) กรุงเทพมหานคร เป็นแกนกลางในการรวบรวมการรายงานผลการปฏิบัติตาม 
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ของหน่วยงานภายในสังกัด รวมถึงสถาบันการศึกษาในสังกัดด้วย  

(1.3) สถาบันการศึกษา ที่ต้ังในเขตกรุงเทพมหานคร (นอกเหนือจากการกํากับดูแลของ
กรุงเทพมหานคร) ให้รายงานผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยตรงมายังกระทรวงยุติธรรม 
โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

(1.4) องค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ให้รายงานผลการ
ปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยตรงมายังกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

(2) องค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนในส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน  
(2.1) จังหวัด เ ป็นแกนกลางเพื่อรวบรวมการรายงานผลการปฏิบัติตามแผน           

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งหน่วยงานรัฐภายในจังหวัด สถาบันการศึกษา รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร และพัทยา) 

(2.2) องค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่ ให้รายงานผลการปฏิบัติตาม 
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยตรงมายังกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

 รายละเอียดปรากฏในแผนภาพเส้นทางการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติขององค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วน  
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 วิเคราะห์  
รวบรวม  
ประมวลผลข้อมูลใน
เบื้องต้น 

 วิเคราะห์  
รวบรวม  ประมวลผล 
ข้อมูลในเบ้ืองต้น 

แผนภาพเส้นทางการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขององค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

คณะรัฐมนตรี / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพ 

กระทรวง /
หน่วยงานเทียบเท่า

องค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วน 
ในส่วนกลาง 

กรม / 
หน่วยงานท่ี

จังหวัด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) 
- องค์การบริหารส่วนจงัหวัด 
- องค์การบริหารส่วนตาํบล 

องค์กรภาครัฐต่าง ๆ ในจังหวัด อาทิ 
- สนง.พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
จังหวัด… 
- สนง.วัฒนธรรมจงัหวดั... 
- สนง.สาธารณสุขจังหวัด 
-สถาบันการศึกษาในแต่ละจังหวัด...เป็นต้น 

ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน 

องค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนใน 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 

 

กระทรวงมหาดไทย 

รัฐวิสาหกิจ 
 

องค์กร

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน กรุงเทพมหานคร 

ภาคเอกชน/ 
ภาคประชาชน 

หมายเหตุ     เป็นหน่วยงานท่ีจะวิเคราะห์  รวบรวม  ประมวลผลในเบื้องต้นก่อนการรายงานให้ 
  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม 

สถาบันการศึกษา 
(ต้ังในเขตกทม.) 
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4.7.5 การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล  
(1) ให้ความสําคัญกับการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3   

เป็นประจําทุกปี เพ่ือนํามาประเมินผลสําเร็จและผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเน่ือง สําหรับนําไป
ปรับปรุงพัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชนและแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภาพรวมของทั้งประเทศ เพ่ือจัดทํา
เป็นรายงานการประเมินผลนําเสนอคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา 

(2) การติดตามความคืบหน้าของการดําเนินงานในแต่ละกลไกทั้งระดับชาติ ระดับกระทรวง 
หรือหน่วยงานเทียบเท่า ระดับจังหวัดและท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชน ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา เพ่ือให้
ทุกหน่วยงานเห็นความสําคัญในการดําเนินงานและร่วมมือกันกับทุกภาคส่วนดําเนินงานเรื่องสิทธิมนุษยชน 

(3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เช่ือมโยงเป็นเครือข่ายในทุกระดับ สําหรับการติดตามและ
ประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งข้อมูลการดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การวิเคราะห์
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ฐานข้อมูลจากหลากหลายหน่วยงาน 

4.7.6 ประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับจากแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
(1) หน่วยงานมีเครื่องมือหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จะช่วยเสริม      

การทํางานให้หน่วยงานดําเนินการตามภารกิจตนเองและได้นํามิติด้านสิทธิมนุษยชนมาเพิ่มประสิทธิภาพให้งาน        
ดีย่ิงขึ้น ด้วยการใช้งบประมาณของหน่วยงานที่มีอยู่มาจัดทําโครงการ/กิจกรรมรองรับการดําเนินงานตาม      
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(2) หน่วยงานจะมีเครือข่ายการทํางานร่วมกันด้านสิทธิมนุษยชน 
(3) สิทธิมนุษยชนและแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องและเก่ียวพันกับ           

ทุกหน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพราะเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวประชาชนทุกคน ต้ังแต่เกิด   
จนตาย จึงจําเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันในการนําเครื่องมือที่เรียกว่า “แผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ” ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือทําให้ “สิทธิมนุษยชน” เป็นสิทธิที่ประชาชนพึงได้รับในแต่ละเรื่องอย่าง      
เท่าเทียมกัน รวมทั้งร่วมกันทําให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ส่งเสริม สิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียม         
โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อนําไปสู่สังคมสันติสุข ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ฉบับที่ 3 อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน 
 

1. ศาสตราจารย์พิเศษกุลพล  พลวัน  อัยการอาวุโส สํานักงานอัยการพิเศษฝ่ายพัฒนากฎหมาย 
      สํานักงานอัยการสูงสุด 
2. นายขรรค์ชัย  คงเสน่ห ์   รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
3. นายจิรศักด์ิ  บางท่าไม้    อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
4. นางสาวจารุวรรณ  ธรรมวิทย์   ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน  

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
5. รองศาสตราจารย์ณรงค์  ใจหาญ  คณบดีคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา  สังขวรรณ  คณบดีคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
7. นายนัทธี จติสว่าง     ที่ปรึกษาสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
8. นางนิชา  หิรัญบูรณะ ธุวธรรม   ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  ฝ่ายข้าราชการประจําด้านสังคม 
      สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
9. นายเนติธร  ประดิษฐ์สาร    นักการทูตชํานาญการ  

กรมองค์การระหว่างประเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ 
10. นายบุญแทน  ตันสุเทพวีรวงศ์   ผู้อํานวยการศูนย์ข้อมูลสทิธิมนุษยชนและสันติธรรม 
11. นางสาวเบญจมาศ  จัตตานนท์   ผู้อํานวยการกลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ 

สํานักมาตรฐานแรงงาน  กระทรวงแรงงาน 
12. นางสาวปริญญา  บุญฤทธ์ิฤทัยกุล  ผู้อํานวยการแอมเนสต้ี อินเตอร์เนช่ันแนล ประเทศไทย 
13. นายพิทยา  จินาวัฒน์    อนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิ 
      ในกระบวนการยุติธรรม 

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
14. นายพิทักษ์  เกิดหอม    ผู้อํานวยการสถาบันที่ปรึกษาและฝึกอบรมพิทักษ์สิทธิ 
15. นายไพโรจน์  พลเพชร   กรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
      สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
16. นายไพสฐิ  พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกฎหมาย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
17. รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี  พฤกษ์พงศาวลี อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
18. ศาสตราจารย์วิทิต  มันตาภรณ์  อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
19. นางสาวลดาพร  เผ่าเหลอืงทอง  กรรมการสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
20. นายศราวุฒิ  ประทุมราช   นักวิชาการปฏิรูปกฎหมายชํานาญพิเศษ 

สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 



21. ดร.ศาสดา  วิริยานุพงศ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

22. นายสมชาย  หอมลออ   กรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

23. นางสีน้อย  เกษมสันต์ ณ อยุธยา  อดีตผู้อํานวยการสํานักงานกิจการสตรแีละสถาบันครอบครัว 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

24. นางสาวสุเพ็ญศรี  พ่ึงโคกสูง   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
      มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล 
25. นางสรุิยา  วีรวงศ์    ข้าราชการบํานาญศูนย์บริการวิชาการ 

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
26. ร้อยตํารวจโท ดร.อุทัย  อาทิเวช  อัยการผู้เช่ียวชาญพิเศษ 

สํานักงานอัยการสูงสุด 
27. นางสาวอุษา  เลิศศรีสันทัด   ผู้อํานวยการโครงการมูลนิธิผู้หญิง 

กระทรวงยุติธรรม 
28. นางสุวณา  สุวรรณจูฑะ   รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 
29. พันตํารวจเอก ดร.ณรัชต์  เศวตนันทน์  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
30. พันตํารวจโท ดร.พงษ์ธร  ธัญญสิร ิ  ที่ปรึกษาเฉพาะด้านนโยบายและแผน 
      สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
31. นายไพฑูรย์  สว่างกมล   รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
32. นางสาวปิติกาญจน์  สิทธิเดช   รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
33. นายสหการณ์  เพ็ชรนรินทร์   รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
34. นางสาวปรียาพร  ศรีมงคล   ที่ปรึกษาด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
      กรมคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพ 
35. นางลดาวัลย์  บุญประสพ   ที่ปรึกษาด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

  กรมคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพ 
36. นายสุรินทร์  เสถียรมาศ   ที่ปรึกษาสํานักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและ 
      จําเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
37. นางสาวศุภมาศ  พยัฆวิเชียร   ที่ปรึกษาสํานักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและ 
      จําเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
38. นางสาวเพลินใจ  เหรียญนาค   ผู้อํานวยการสํานักงานคุ้มครองพยาน 

   กรมคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพ 
 



39. นางจันทร์ชม  จินตยานนท์   ผู้อํานวยการสํานักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย 
      และจําเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
40. นายเกิดโชค  เกษมวงศ์จิตร   ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการระงับข้อพิพาท 
      กรมคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพ 
41. นางสาวเอมอร  เสียงใหญ ่   ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ 
      กรมคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพ 
42. ว่าที่ร้อยตรีธนกร  สถานานนท์   ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 
      กรมคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพ 
43. นางนงภรณ์  รุ่งเพ็ชรวงศ์   ผู้อํานวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 
      กรมคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพ 
44. นายสมชาย  คมกริส    ผู้อํานวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ 
      กรมคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพ 
45. นายวรากร  โสมมะพันธ์ุ   ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท 
      กรมคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพ 
46. นางพัชรา  สกุลเรืองศรี   เลขานุการกรม  
      กรมคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพ 
47. นางโสมไสว  แก้วกุลวณชิย์   หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 
      กรมคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพ 
48. นางเปรมยุดา  ต้ังเจริญสุข   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
      กรมคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพ 
 
 



 
 

 
 
 
 

ชื่อเอกสาร  แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) 

ที่ปรึกษา  พันตํารวจเอกณรัชต์   เศวตนันทน์   อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
 นางสาวปิติกาญจน์      สิทธิเดช  รองอธิบดกีรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
 นายไพฑูรย์           สว่างกมล รองอธิบดกีรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

คณะผู้ทําการศกึษา รศ.ดร.ศรีสมบัต ิ  โชคประจักษ์ชัด หัวหน้าโครงการ 
 ผศ.ดร.นติยา    สําเร็จผล 
 พันตํารวจโท ดร.สัญญา   เนียมประดษิฐ ์
 ดร.ทองใหญ่     อัยยะวรากูล 
 ดร.สุขุมพงษ์    ชาญนุวงศ์ 

ผู้ตรวจสอบ/กลั่นกรอง นายสมชาย     คมกริส  ผู้อํานวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ 
 นางสาวจิฬาภรณ์  ตามชู  นักวิชาการยุตธิรรมชํานาญการพิเศษ 

คณะทํางาน  นางปภัสสรา    รัตตะรงัสี นักวิชาการยุตธิรรมชํานาญการพิเศษ 
 นายสมเดช    พูนนําเภา นักวิชาการยุตธิรรมปฏิบัตกิาร 
 นายกรกฤษณ์    ปราบเขต นักวิชาการยุตธิรรมปฏิบัตกิาร 

 นางสาวจีรภรณ ์  ศิริพลัง  นักวิชาการยุตธิรรมปฏิบัตกิาร 
 นายพีรพัฒน์     นิลทมร  พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรภีาพ 
 นายมงคล    พุกพูน  ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน 
 นางสาวปณิตตรา  ศรีไชย  ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน 
 นายณัฐภัทร     ศรีวิภา  ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน 
 นางสาววีโอลา   วิชแมน  ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน 

ออกแบบปก นางสาววีโอลา   วิชแมน  ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน 

ปีที่พิมพ์  2556  

จํานวนพิมพ์  500 เล่ม  

สถานที่พิมพ ์ สํานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา 
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