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นางสาวจิฬาภรณ์ ตามชู  
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ฉบับน้ี เป็นฉบับสุดท้ายของปีน้ี (พ.ศ. 2560) ท่ีจะมีการเผยแพร่สาระน่ารู ้
เร่ืองต่างๆ ในคอลัมน์ “คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ” ของวารสารยุติธรรม  
จึงขอส่งท้ายสาระดีๆ  ในปีนี ้ ด้วยเร่ืองท่ีเป็นนโยบายส�าคัญของกรมคุ้มครองสทิธิ 
และเสรีภาพ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม

ประกาศวาระแห่งชาต ิ: สทิธมินษุยชน
ร่วมขบัเคลือ่น Thailand 4.0 เพือ่การพฒันา 
ที่ยั่งยืน ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมน�าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา

ก่อนอืน่คงต้องให้ทกุคนทราบทีม่าก่อนว่า 
ท�าไมต ้องมีการประกาศวาระแห่งชาติ 
มีความส�าคัญอย่างไรกับการพัฒนาประเทศ 
และจะช่วยส่งเสรมิ สนบัสนนุการด�าเนนิงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชนได้อย่างไร

1. เจตนารมณ ์
เ พ่ือน ้อมน�าพระราชกรณียกิจของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ท่ีพระองค์ทรงเป็น 
แบบอย่างของการช่วยเหลือประชาชน 
ทุกหมู่เหล่าอย่างเสมอภาค เท่าเทียม โดยไม่
เลือกปฏิบัติ จะเห็นได้จากพระราชกรณียกิจ
ที่พระองค์ได้ทรงลงพื้นท่ีในถิ่นทุรกันดาร 
ทั่วทุกแห่งของประเทศไทย อย่างไม่ทรง 
เห็นแก ่ความเหน็ด เห น่ือยหรือย ่อท ้อ 

ต่อความยากล�าบาก เพียงเพราะประสงค์ให ้
คนไทยทุกหมู ่ เหล ่ามีความเป ็นอยู ่ที่ดี  
และมีความสุข ย่อมแสดงให้เห็นว่า พระองค์
ทรงค�านงึถงึศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ เหน็คณุค่า 
ของคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริง 
และยังสานต่อพระราชปณิธานในรัชสมัย
สมเด็จพระเจ ้าอยู ่ หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดนิทรเทพยวรางกรู รชักาลที ่10 บ�าบดัทกุข์ 
บ�ารุงสุขอาณาประชาราษฎร์และสานต่อ 
“ศาสตร์พระราชา” ให้ยังคงอยู ่ต ่อไป 
เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยท้ังปวง 
ยันความปลาบปลื้มอย่างหาท่ีสุดมิได้มายัง 
ผู้ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเราๆ 
ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นการจุดประกายที่ส�าคัญ  
ที่ ได ้ เล็ ง เห็นถึ งพระราชกรณียกิจของ 
ทั้ง 2 พระองค์ที่ทรงเป ็นต้นแบบหรือ 
แบบอย่างการท�างานด้านสิทธิมนุษยชน  
ในการพฒันาคณุภาพชวีติของคน เพราะเมือ่
คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็จะเป ็นฟ ันเฟ ือง 
ทีส่�าคญัในการพฒันาประเทศในอนาคตต่อไป

ดังนั้น มิติสิทธิมนุษยชนจึงมีส่วนส�าคัญ
เป็นอย่างมากในการที่จะมาช่วยส่งเสริม 
สนับสนุนและช่วยเพิ่มขีดความสามารถ 
ของการขับเคลื่อนนโยบายของประเทศ  
โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ควบคู่กับ 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบมีนวัตกรรม  
ตามกรอบ Thailand 4.0 เพือ่น�าพาประเทศ 
ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จึงควรผลักดัน
ให้เรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นนโยบายระดับชาติ 
โดยการส่งเสริมให้น�าแผนสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติทั้งในมิติป้องกัน  
คุม้ครอง พฒันากฎหมาย และพฒันาเครือข่าย 
สิทธิมนุษยชน แล้วชูประเด็นสิทธิมนุษยชน
เป็นวาระแห่งชาติในครั้งนี้

2. ท�าไมต้องมีการประกาศวาระชาติ

 เพ่ือส่งเสริมนโยบาย Thailand 4.0  
ให ้ขับ เคลื่ อนไปด ้วยความก ้าวหน ้า 
อย ่างรวดเร็ว และต่อยอดการพัฒนา
ประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
ตราบใดที่ยังมีปัญหาสิทธิมนุษยชน ไม่ว่า 
จะเป็นการค้ามนษุย์ การใช้แรงงานอย่างกดขี่ 
ผิดกฎหมาย การท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การก่ออาชญากรรม ฯลฯ 
ส่ิง เหล ่า น้ีจะเป ็นเหตุส� า คัญที่ขัดขวาง 

ถอดรหัสวาระแห่งชาติ
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การพัฒนาประเทศให ้ มีความก ้าวหน ้า 
ต่อไป รวมถึงยังเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ 
สู่เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ด้วย

 รัฐบาลมีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่น 
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
อย่างจริงจัง ผ่านทางรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และนโยบาย
ของรัฐบาลข้อ 2 ท่ีจะสร้างความเช่ือม่ัน 
ในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
และหลักสิทธิมนุษยชน 

 หากมีการปฏิบัติโดยค�านึงถึงหลัก 
สิทธิมนุษยชน จะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการพัฒนาประเทศได้ในทุกมิติ

 เป็นการเพ่ิมขดีความสามารถการขบัเคลือ่น 
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในประเด็น 
ทีย่งัไม่บรรลเุป้าหมายให้เกดิผลในทางปฏบิตัิ

 เป็นการแสดงเจตนารมณ์และความมุง่มัน่ 
เพื่อร่วมมือกันกับคนในชาติในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

 เพื่อเร ่งและเพิ่มขีดความสามารถ 
ในช่วงระยะเวลาอีก 2 ปีข้างหน้านี ้ ให้กับ 
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ที่ใกล ้
จะหมดวาระลงในปี พ.ศ. 2561 (ปีสุดท้าย) 
และปูพื้นฐานต่อยอดไป ในแผนสิทธิฯ  
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 – 2566) โดยกระตุ้น
และสร้างความตระหนักให้หน่วยงานต่างๆ 
เห็นความส�าคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน 
อย่างจริงจัง 

3. กระบวนการ ขัน้ตอนการจดัท�าวาระแห่งชาติ

(1) ศึกษา วิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูล 
ทั้งในและต่างประเทศ โดยภายในประเทศ 
น้อมน�าพระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาท 
พระราชด�ารัส รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10  
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย นโยบายส�าคัญ 
ของรฐับาล กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ยทุธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) Thailand 4.0 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและการติดตาม 
ประเมินผลสัมฤทธิ์การด�าเนินงานตาม 
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในส่วนที่ยังไม่
บรรลเุป้าหมายตามตวัชีว้ดั การถอดบทเรยีน 
หน่วยงานต่างๆ ทีม่กีารประกาศวาระแห่งชาต ิ
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน กลไกการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 
และภายนอกประเทศการทีป่ระเทศไทยเข้าเป็น 
ภาคีสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ 
ในล�าดับที่  55 ปฏิญญาสากลว ่าด ้วย 
สิทธิมนุษยชน สนธิสัญญาระหว่างประเทศ 
ด้านสิทธิมนุษยชน การรายงานทบทวน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 
ภายใต้กลไก (Universal Periodic Review 
- UPR) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
( S u s t a i n a b l e  D e v e l o p m e n t  
Goals - SDGs)

(2) วางกรอบแนวทางการด�าเนินงาน  
จัดท�า Road Map แต่งตั้งคณะอ�านวยการ
และคณะท�างาน เพื่อเตรียมความพร้อม
ประกาศวาระแห่งชาต ิยกร่าง รบัฟังความคดิเหน็ 
และน�าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

(3) ยกร่างวาระแห่งชาต ิรบัฟังความคดิเหน็ 
ทั้ง 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร รวมถึง
รับฟังผ ่านทางเว็บไซต์ และน�าเสนอ 
วาระแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี โดยเป็น 
กลุ ่มตัวอย่างจากทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วม 
การประชุมเชิ งปฏิบัติการใน 5 พื้น ท่ี  
ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ภาคใต้ และ 
รับฟังความคิดเห็นทางออนไลน์ ระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2560

(4) จดังานทางวชิาการ เตรยีมความพร้อม 
ประกาศวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชน 
ร่วมขบัเคลือ่น Thailand 4.0 เพือ่การพฒันา 
ที่ยั่งยืน กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า 500 คน 
โดยเป็นการจัดงานทางวิชาการเพื่อน�าเสนอ
ผลงานที่ผ ่านมาที่ เป ็น Best Practice  
ของกระทรวง กรม หรือจังหวัด ตลอด 8 ปี 
ในช่วงแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2552 - 2556) และแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ฉบับที่ 3 (ช่วงครึ่งแรก พ.ศ. 2557 
- 2559) ที่ผ่านมาตรฐานข้ันต�่า หรือสิทธ ิ
ขั้นพ้ืนฐานตามที่กฎหมายหรือสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนได้วางไว้ 
พร้อมทั้งกระตุ ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนัก 
ในเรื่องสิทธิมนุษยชน

(5) เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 
และประกาศวาระแห่งชาติ จะได้ประสาน
หน่วยงานทุกภาคส่วนได้ยึดถือปฏิบัติ 

(6) สร้างระบบ กลไกการด�าเนินงาน 
วาระแห่งชาติ และการติดตามประเมินผล
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5. สาระส�าคัญของวาระแห่งชาติ 
(1) เป้าหมาย ต้องการท�าให้ “สงัคมไทย

เป ็นสังคมที่ส ่ ง เสริมสิทธิ เสรีภาพและ 
ความเท่าเทียมกัน โดยค�านึงถึงศักดิ์ศรี 
ความเป็นมนุษย์ เพื่อน�าไปสู่สังคมสันติสุข”

(2) กรอบระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562

(3) ทิศทางวาระแห่งชาติ มีกลยุทธ์ 
และกลวิ ธีที่ ส� าคัญภายใต ้ รหัส  ชื่ อว ่ า  
4 + 3 + 2 + 1 = Goal กล่าวคือ

4 : สร้าง ด้วยการ (1) สร้างความตระหนกั 
จิตส�านึก ในสิทธิ หน้าที่ และการเคารพสิทธิ
ผูอ้ืน่ (2) สร้างระบบการตดิตาม เฝ้าระวงัการ
ละเมิดสิทธิด้วยพลังเครือข่าย เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาทีท่นัท่วงท ี(3) สร้างวฒันธรรม
แห่งการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนซึ่ง
กันและกัน และ (4) สร้างเสริมการพัฒนา
เครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีศักยภาพในการ
ท�างานด้านสิทธิมนุษยชน

3 : ปรบัปรงุ ด้วยการ (1) ปรบัปรงุระบบ
ฐานข้อมูลแสดงผลงานและสถานการณ  ์
การละเมิดสิทธิที่เป็นรูปธรรม ครอบคลุม
ระดับพื้นที่ จังหวัด เพื่อมุ่งไปแก้ไขปัญหา 
การละเมิด (2) ปรับทัศนคติของเจ้าหน้าที่รัฐ  

“เราจะเดินหน้าไปด้วยกัน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
(Stronger, Together and Leave No One Behind)

ในเรือ่งสทิธมินษุยชน ไม่ใช่เป็นเรือ่งตรวจสอบ 
แต่เป็นสิ่งดีๆ ท่ีจะสนับสนุนการท�างานและ
สร้างสังคมสงบสุข (3) ปรับปรุงและพัฒนา 
กฎหมายทีย่งัละเมิดเสนอรฐับาลพจิารณาแก้ไข 

2 : ขับเคลื่อน ด้วยการ (1) ขับเคลื่อน
องค์กรหรอืจงัหวดัต้นแบบด้านสทิธมินษุยชน  
ส�าหรบัใช้ถอดบทเรยีนการท�างานให้หน่วยงานอืน่ 
ขยายผลต ่อยอด และ (2) ขับเคล่ือน 
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสู ่การปฏิบัต ิ
ในมติเิสรมิสร้างนวตักรรมใหม่ๆ เพือ่สนบัสนนุ 
การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

1 : ลด ด้วยการ ลดปัญหาการละเมดิสทิธิ
มนษุยชนในแต่ละปีอย่างต่อเนือ่งเป็นรปูธรรม

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(1) ระดับประเทศ การส่งเสริมและ

คุ ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
พฒันาก้าวหน้าทดัเทยีมระดบัสากล จากการ 
ทีป่ระเทศไทยมมีาตรการ เครือ่งมอื กลไกทีเ่ป็น 
มาตรฐานกลาง เพื่อสร้างหลักประกันที่ด ี
ในการปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลง
ระหว่างประเทศด้านสทิธมินษุยชน ตลอดจน
ประเทศไทยมภีาพลกัษณ์ทีด่ด้ีานสทิธมินษุยชน 
และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ

(2) ระดับสังคม  หน ่วยงานต ่างๆ  
เหน็ความส�าคัญของการน�าแผนสิทธมินษุยชน 
แห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ และเกิดนวัตกรรม
ใหม่ๆ ในด้านสิทธมินษุยชน รวมถงึสถานการณ์ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนือ่ง อกีทัง้หน่วยงานจากทกุภาคส่วน 
ร่วมมอืกนัป้องกนัและคุม้ครองสทิธมินษุยชน
ของประชาชน และช่วยลดปัญหาการละเมิด
สิทธิม นุษยชนในสังคมไทย เนื่องจาก 
สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่ เกี่ ยวข ้องและ 
เก่ียวพันกับทุกหน่วยงานอยู่แล้ว เพียงแต ่
น�ามติด้ิานสิทธมินษุยชนมาเพิม่ประสทิธภิาพ
การท�างานให้ดียิ่งขึ้น 

(3) ระดับประชาชน ประชาชนได้รับรู้
และตระหนกัในสทิธ ิหน้าที ่ไม่ไปละเมิดสิทธิ
ผู้อื่น มีความมั่นคง และมีความสุข

กระแสการตื่นตัวของสิทธิมนุษยชน 
เข ้ามามีบทบาทต่อการด�าเนินงานของ 
แต่ละประเทศเป็นอย่างมาก ซึง่หากไม่ปฏบิตัิ 
ตามหลักสิทธิมนุษยชน อาจส ่งผลให ้
สถานการณ์การละเมิดสิทธิมีแนวโน ้ม 
เพิม่สงูขึน้ ทีจ่ะไปส่งผลกระทบต่อการพฒันา 
ประเทศในมิติต่างๆ ได้ ทั้งด้านเศรษฐกิจ  
การเมือง สังคม วัฒนธรรม และจะส่งผล 
กระทบต่อภาพลกัษณ์ของไทย การต่อรองหรือ
ถกูกดีกนัทางการค้า การลงทุน และทางการเมอืง 
ระหว่างประเทศ จึงควรมีการผลักดันให้เกิด
การขับเคลือ่นด้านสทิธมินษุยชนอย่างจริงจงั  
เพราะสทิธมินษุยชน คอืการพฒันาทนุมนษุย์  
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อมนุษย์อยู่ดี มีสุข  
ก็จะเป ็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อน 
นโยบายในระดบัชาตใิห้เกิดความยัง่ยนืสืบไป 
สมดั่ ง หลั กคิ ดของท ่ านนายก รั ฐมนตรี  
(พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา) ทีไ่ด้กล่าวไว้ว่า

4. สรุปผลการร่วมแสดงความคิดเห็นต่อวาระแห่งชาติจากทุกภาคส่วน
จากการรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนจากทุกภาคส่วนต่อร่างวาระแห่งชาติ พบว่า  

ร้อยละ 85 ของกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยและเต็มใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน 
วาระแห่งชาต ิทั้งในภาพรวมและในแต่ละภาค ดังแผนภูมิต่อไปนี้

เต็มใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่ง 754 คน คิดเป็น 85.0 %

แผนภูมิความคิดเห็นต่อวาระแห่งชาติ

ไม่แน่ใจว่าจะมีส่วนร่วมได้หรือไม่ 128 คน คิดเป็น 14.4 %

คิดว่าไม่ใช่บทบาทของประชาชน 5 คน คิดเป็น 0.6 %

38 วารสารยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม


