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สรุปข้อสังเกตของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ต่อรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ในการแถลงและช้ีแจงรายงานฯ ตอ่ท่ีประชุมประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีท่ี 4 ครั้งท่ี 11  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 

1. รายนามผู้แถลงและชี้แจงรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

1) นางสาวพรประไพ  กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ  เศรษฐมาลินี   กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
3) นายวสันต์  ภัยหลีกลี ้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
4) นายพิทักษ์พล  บุณยมาลิก   เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
5) นายชนินทร์  เกตุปราชญ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
6) นางหรรษา  บุญรัตน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

2. ข้อสังเกตของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และค าชี้แจงของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
2.1 ข้อสังเกตของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

2.1.1 นายดะนัย  มะหิพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอ านาจเจริญ พรรคเพ่ือไทย 
- รายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในแต่ละด้านมีจ านวนน้อยมาก ยกตัวอย่าง 

เช่น สิทธิในที่ดิน หน้า 55  จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ ประชาชนมีปัญหาเรื่องสิทธิในที่อยู่อาศัยและสิทธิในที่ดิน 
มากที่สุด เฉพาะจังหวัดอ านาจเจริญมีผู้ที่มีปัญหาสิทธิในที่ดิน จ านวนมากถึง 100,000 ราย ดังนั้น กสม.  
จะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีความเดือนร้อนได้อย่างไร ถือเป็นโอกาส 
ของท่านควรแสดงให้เห็นว่า ยังมีการเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ของประชาชนในสังคมที่ยังไม่เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะการ
เข้าถึงสิทธิในที่ดิน โดยปัญหาดังกล่าว กสม. จะสามารถเข้าไปช่วยดูแลได้หรือไม่ ทั้งนี้ ขอฝากและตั้งความหวังว่า
การรายงานผลการปฏิบัติงาน กสม. ในปีต่อไปจะเห็นว่า กสม. สามารถช่วยเหลือ ติดตาม ผลักดันให้ประชาชน
เหล่านั้นมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากินไดม้ากน้อยเท่าไร  

2.1.2 นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล 
- ขอแสดงความยินดีกับ กสม. เปลี่ยนสัญลักษณ์มาเป็นแบบเก่า เฉกเช่นเดียวกับเรื่อง

สถานะท่ีถูกปรับมาเป็น A แล้ว  
- สมัยที่ เป็นคณะอนุกรรมการในกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติต่อเนื่องตั้ งแต่ 

ชุดที่ 1 ถึงชุดที่ 2 เป็นเวลา 10 ปี ซึ่งมีคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนเยอะมาก กรรมการทั้งหลายได้ร่วมหารือและมีความมุ่งหวังจะพัฒนาส านักงาน กสม. ให้เป็น
หน่วยงานหลักในการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยจ าเป็นต้องปรับลดคณะอนุกรรมการและคณะท างาน 
ให้น้อยลง แต่น างบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมขึ้นนั้นไปเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส านักงาน กสม. 
โดยรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ฉบับนี้ไม่ได้กล่าวถึงการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ว่ายังคงมีการแต่งตั้งคณะท างาน
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ภายใต้คณะอนุกรรมการและคณะท างานหรือไม่มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ หากมีคณะอนุกรรมการในเชิงประเด็น
เฉพาะด้าน คณะอนุกรรมการในเชิงประเด็นเฉพาะกิจ หรือเป็นคณะท างานหรือคณะอนุกรรมการที่มีองค์กร
ประกอบหลากหลายจากภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคเอกชนอย่างไรบ้าง ซึ่งไม่ได้มีการรายงานในรายงาน
ฉบับนี้  

- รายงานผลการปฏิบัติงานปีที่แล้ว ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการรับและการตรวจสอบ 
เรื่องร้องเรียน ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ เข้าใจว่ากระบวนการดังกล่าวต้องอาศัยระยะเวลาในการตรวจสอบ  
ซึ่งในปีนี้มีรายละเอียดในเชิงการประเมินมากขึ้น ขอทราบว่ามีแนวโน้มสถานการณ์ในการรับ และตรวจสอบ 
เรื่องร้องเรียนจนสัมฤทธิผลอย่างไร และให้ขยายความผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีตรวจสอบ  
แล้วยุติเรื่อง ถึงแม้ว่าจะมีการอธิบายในรายละเอียด แต่ค าว่า “ยุติเรื่อง” อาจท าให้ประชาชนเข้าใจว่าไม่มี 
การด าเนินการใด และผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีที่ไม่มีการกระท าหรือละเลยการกระท า  
ควรเพิ่มรายละเอียดประเภทที่ยุติหรือรายละเอียดที่ไม่ได้มีการละเมิดนั้น เป็นเพราะประการใด  

- การจ าแนกสถิติเรื่องร้องเรียนตามประเภทสิทธิมนุษยชน หรือรายละเอียดที่หน้า 47  
ขอตั้งข้อสังเกตว่า ประเด็นที่ พูดถึงมาก เช่น สิทธิเด็ก สิทธิและสถานะบุคคล พบว่า สิทธิเด็กมีจ านวน  
9 เรื่อง สิทธิและสถานะบุคคลมีจ านวน 9 เรื่อง ซึ่งมีจ านวนน้อยกว่าปกติ กสม. อาจมีข้อจ ากัดในการรับเรื่อง
ร้องเรียนหลายอย่าง ส าหรับกรณีสิทธิเด็กอาจเห็นได้จากสื่อสังคมออนไลน์ ข่าว เรื่องราวข้อเท็จจริงผ่านระบบ 
ต่าง ๆ กสม. จ าเป็นต้องท างานเชิงรุก ทั้งนี้ จ านวนตัวเลขที่น้อยลงอาจจะสะท้อนให้เห็นถึงการไม่ลงรายละเอียด
หรือถูกเหมารวม หรือตีความว่าไม่เห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ซึ่งในรายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศได้บอกอัตราส่วนของเด็กไว้ชัดเจน คือประมาณ 22 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของ
ประชากรทั้งประเทศ แต่เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิเด็กกลับมีน้อย จึงขอทราบว่าเพราะเหตุใดจ านวนเรื่องสิทธิ
และสถานะบุคคล สิทธิการศึกษา สิทธิผู้สูงอายุและสิทธิของผู้บริโภคต่าง ๆ จึงมีจ านวนน้อยมากในรายงานฉบับนี้ 

- ส าหรับเรื่องศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาฯ 
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและเป็นศูนย์การรับเรื่องร้องเรียนในระดับภูมิภาคต่าง ๆ ในรายงานฉบับนี้ไม่ได้ระบุถึง 
ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ซึ่งตอบโจทย์ต่อความมุ่งมั่นในการจัดตั้ง
ศูนยศ์ึกษาและประสานงานฯ เหล่านั้นจริงหรือไม่ อย่างไร 

- จุดยืนของ กสม. ต่อความพยายามของรัฐบาลในการออกกฎหมายควบคุมการด าเนิ น
กิจกรรมขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไรหรือองค์กรภาคประชาสังคม ขอชื่นชม กสม. บางท่าน ที่ได้ไปสังเกตการณ์
การชุมนุมของประชาชนและภาคประชาสังคมทั้งที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และ
ท าเนียบรัฐบาล อยากทราบจุดยืนของ กสม. ว่าในฐานะที่ต้องท างานร่วมกับภาคประชาสังคมและสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทยจะไม่สามารถขับเคลื่อนได้หากไม่มีการท างานร่วมกับภาคประชาสังคม ขอทราบว่า กสม. ชุดนี้ 
ไม่สนับสนุนกฎหมายที่ควบคุมการด าเนินกิจกรรมขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไรใช่หรือไม่ 

2.1.3 นายมานพ  คีรีภูวดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล 
- หน้า 94 เป็นข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของ กสม. ต่อสภาผู้แทนราษฎร  

ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรจะละเลยข้อเสนอของ กสม. ไม่ได้ โดยเรื่องแรกคือเรื่องของหน้าที่และอ านาจของ กสม.  
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ในการชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีท่ีมีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

ในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม อันไม่สอดคล้องกับหน้าที่และอ านาจของสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติตามหลักการปารีส และเมื่อพิจารณาเรื่องงบประมาณพบว่า ส านักงาน กสม. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ลดลงทุกปี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างานหรือไม่ และบทบาทของ กสม. มี
ภารกิจยิ่งใหญ่มาก แต่ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลับมีปัญหา จึงอยากเห็นบทบาทของสภาผู้แทนราษฎร 
ต่อข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของ กสม. คือต้องค านึงถึงเครื่องมือและอ านาจว่ามีเพียงพอหรือไม่ สืบเนื่องจาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีกฎหมายว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน ระบุอยู่   
แต่การปรับแก้กฎหมายสิทธิมนุษยชนก็ต้องสอดคล้องตามหลักรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 เช่นกนั 

- กสม. พยายามเสนอข้อเสนอแนะไปยังฝ่ายบริหาร คือคณะรัฐมนตรีและมีการรับฟัง 
ความคิดเห็นจากหลายหน่วยงาน เพราะต้องการแก้กฎหมายในมาตรา 26 (1) เป็นการให้อ านาจการไกล่เกลี่ยใน
กรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในขั้นเบื้องต้น อยากเห็นความร่วมมือของสภาผู้แทนราษฎรกับ กสม. เนื่องจาก 
ในรายงานฉบับนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ . .) พ.ศ. .....  ไปยังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและ
คณะรัฐมนตรี โดยอยู่ระหว่างสรุปผลการหารือพร้อมความเห็นเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ทางออก คือ
คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนจะสามารถท างานร่วมกับ กสม. ได้อย่างไร  
หากกฎหมายฉบับนี้ที่ กสม. ได้น าเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรมีความจ าเป็นที่ต้องแก้ไขปัญหา ก็ควรมีเวทีพูดคุย
เพ่ือให้ประสิทธิภาพและน้ าหนักการท างานของ กสม. ได้ผลสัมฤทธิตามท่ีท่านสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายไว้     

- เมื่อพิจารณางบประมาณย้อนหลัง 3 ปีของ กสม. พบว่า ส านักงาน กสม. ได้รับการจัดสรร
งบประมาณมีจ านวนลดลงทุกปี เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณกับฝ่ายความมั่นคง โดยเฉพาะกระทรวงกลาโหม 
ในเรื่องของการซื้ออาวุธต่าง ๆ ในขณะที่องค์กรที่มีหน้าที่ในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และ 
ต้องรายงานปัญหาต่อองค์กรระหว่างประเทศหรือนานาอารยประเทศในเวทีสากล กลับพบว่าสถานการณ์ความ
รุนแรง ความหลากหลายและสถานการณ์ความซับซ้อนเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีเพ่ิมขึ้น เพราะฉะนั้น 
สภาแห่งนี้อยากจะขอให้ กสม. ท าหน้าที่ร่วมกัน 2 เรื่อง คือการผ่านด่านกฎหมายและงบประมาณ  

2.1.4 นายแพทย์บัญญัติ  เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์ 
- ผืนป่าตะวันออก ประกอบด้วย พื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 

สระแก้วและจันทบุรี รวมไปถึงจังหวัดตราด ซึ่งเป็นผืนป่าที่มีปัญหาคนกับช้างป่ามากที่สุด ช้างป่าจัดเป็น “สัตว์ป่า
คุ้มครอง” ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 สถิติช้างป่าท าร้ายคน 2 ปี ระหว่างปี 
2563-2564 ในอ าเภอเขาชะเมาและอ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เสียชีวิต 7 คน และในอ าเภอบ่อทอง 
จังหวัดชลบุรี เสียชีวิต 5 คน ซึ่งเหตุการณ์ช้างป่าท าร้ายคนทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 
ปัจจุบันประเทศไทยมีจ านวนผู้เสียชีวิตจากช้างป่าท าร้ายจ านวน 25 ราย โดยได้เงินช่วยเหลือเพ่ือเป็นค่าจัดการ
ศพรายละ 29,700 บาท หากผู้เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวจะได้รับการพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์
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ครอบครัวอีกไม่เกิน 29,700 บาท และทราบว่า กสม. ก าลังลงพ้ืนที่ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ในผืนป่าตะวันออก จังหวัดชลบุรี จึงขอทราบว่า กสม. จะมีแนวทางการจัดการปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าได้
อย่างไร เช่น การจัดตั้งศูนย์อ านวยการบริหารช้างป่าแห่งชาติ ศูนย์ควบคุมช้างป่าระดับจังหวัด รวมทั้งการร่วมมือ
กับภาคประชาสังคม  

2.1.5 นายณัฐพล  สืบศักดิ์วงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล 
- ข้อสังเกตประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของ กสม. ในฐานะ 

ที่ กสม. เป็นองค์กรอิสระมีหน้าที่ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนในประเทศ คือ ความไม่เป็นอิสระใน
การปฏิบัติหน้าที่ของ กสม. ว่าหาก กสม. ขาดความเป็นอิสระจะส่งผลต่อสัมฤทธิผลในการแก้ไขปัญหาหรือ 
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคู่กรณีระหว่างการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ขอยกตัวอย่างเพ่ือให้เห็นภาพชัด 
ประเทศไทยยังขาดการให้ความส าคัญกับสิทธิพลเมือง หากไม่มีสิทธิในสถานะของความเป็นคนในรัฐนั้น ๆ และเด็ก 
G (นักเรียนไร้สัญชาติ) ผู้สูงอายุที่ไม่มีสถานะพลเมืองจะอยู่อย่างไร ถือเป็นความท้าทายที่ กสม. ต้องช่วยเหลือหรือ
เสนอแนะบุคคลเหล่านี้ หาก กสม. ขาดความอิสระ สัมฤทธิด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยจะเป็นอย่างไร 

- สิทธิของความเป็นคน การเข้าถึงปัจจัยสี่ การเรียกร้อง เช่น สิทธิในที่อยู่อาศัยและที่ดินท า
กิน สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานต่าง ๆ เช่น น้ าประปา ไฟฟ้า รวมถึงการจับกุมด าเนินคดีต่าง ๆ  

- การด ารงความเป็นมนุษย์ ทั้งภาษา วัฒนธรรม วิถีดั้งเดิม โดยเฉพาะการเป็นตัวแทนของ
กลุ่มเปราะบาง คนชายขอบและกลุ่มชาติพันธุ์ ยกตัวอย่าง เช่น กลุ่มชาติพันธุ์มานิ ที่อาศัยอยู่บริเวณเทือกเขา
บรรทัดทางภาคใต้ และกลุ่มชาติพันธุ์มลาบรีทางภาคเหนือของประเทศไทย เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เก่าแก่มีวิถีชีวิต
ดั้งเดิม แต่อาจถูกกฎหมายลิดรอนสิทธิ์ดั้งเดิมในวิถีชีวิตไป หน้าที่ของ กสม. เป็นเพียงผู้ให้ข้อสังเกตไม่ต่าง 
จากกรรมาธิการในสภาผู้แทนราษฎร อาจเป็นปัญหาที่ต้องการหารือร่วมกันและมีข้อสังเกตว่าฝ่ายบริหาร  
การออกกฎหมายต่าง ๆ จากหน่วยงานต่าง ๆ มีการค านึงถึงสิทธิและวิถีดั้งเดิมหรือไม่ กสม. ควรมีข้อเสนอแนะ 
และเข้าไปดูแลสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนต่าง ๆ  

- การดูแลและเข้าถึงพ้ืนที่ตะเข็บชายแดน ซึ่งมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีปัญหา เมื่อวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 ที่ ผ่านมา มีเครื่องบินบินเข้ามาในบริ เวณต าบลวาเล่ย์  อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก  
กสม. ต้องเข้าถึงพ้ืนทีแ่ละมีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารได้แก้ไข พร้อมดูแลอย่างแท้จริง  

2.1.6 พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล 
 - บทที่ 4 บทวิเคราะห์รายงานการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government 

Evaluation System: GES) หน้า 91 การประเมินคุณภาพความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลประโยชน์ที่ได้รับ
จากการใช้บริการและที่มีต่อกระบวนงานให้บริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายใน 
การประเมินความพึงพอใจออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่ง การประเมินความพึงพอใจต่อผู้รับบริการที่ยื่นเรื่อง
ร้องเรียนต่อส านักงาน กสม. ปรากฏว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการประเมินความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 
90.06 มีค่าเป้าหมายในระดับ 5 ซึ่งลดลงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลการประเมินความพึงพอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 94.40 จึงขอทราบว่าเพราะเหตุใดจึงมีผลการประเมินจ านวนลดลง  
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- มิติภายในเรื่องของการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency) ในเรื่องของการก าหนด 
การประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จและบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่เปรียบเทียบไว้  
ในโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดค่าเป้าหมายระดับที่ 5  
ไว้ที่ร้อยละ 90 ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส าเร็จตามเป้าหมายและระยะเวลาที่ก าหนด 
คิดเป็นร้อยละ 77.78 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ร้อยละ 80.39 ซึ่งมีผลส าเร็จตามเป้าหมายจ านวน 
ลดลง ในรายงานได้ชี้แจงว่า เพราะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 จึงหวังว่าใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะมีผลการประเมนิทีด่ีขึ้น 
- บทที่ 5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานในหน้า 95 ซึ่งมีข้อเสนอแนะ

ให้แก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 โดยยกเลิก
บทบัญญัติในมาตรา 26 (4) เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และให้มี 
การบัญญัตหิน้าที่และอ านาจของ กสม. ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างคู่กรณี ซึ่งเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 
กสม. ได้มีหนังสือเสนอร่าง พรป.กสม. ต่อคณะรัฐมนตรี และเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ส านั กงาน กสม.  
ได้ด าเนินการตามค าสั่งนายกรัฐมนตรีไปพิจารณาทบทวนร่วมกับส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการหารือพร้อมความเห็นเสนอ
คณะรัฐมนตรี ขอให้ก าลังใจกับ กสม. เนื่องจากเห็นความส าคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนของประชาชน โดยเฉพาะ 
ในประเด็นการประนีประนอมข้อพิพาท หรือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคู่กรณีระหว่างการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน และขอให้ กสม. ติดตามและตรวจสอบการท างานของส านักงานต ารวจแห่งชาติในการดูแลผู้ชุมนุม
ว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่  

2.2 ค าชี้แจงของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
2.2.1 นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ (ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) 

- เรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน ด้วยมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 ไม่ให้จัดตั้งอนุกรรมการเยอะ  
จะมีเพียงอนุกรรมการเดียว คืออนุกรรมการว่าด้วยการสูญหาย ซึ่งตอนนี้ได้มีการปรับขั้นตอนการท างานใหม่  
คือมีในส่วนของกรรมการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และก าลังจะมีการปรับปรุงโครงสร้างในการท างาน 
เพราะฉะนั้นงานบางอย่างที่ผ่านอนุกรรมการก็จะไม่มีแล้ว แต่จะมีส านักมาดูแลในบางเรื่องแทน และบางเรื่อง 
ก็จะมีแต่อนุกรรมการเฉพาะกิจระยะสั้น ๆ  

- การรับเรื่องร้องเรียนและการยุติเรื่อง และเรื่องที่ไม่ต้องตรวจสอบ เนื่องจากมขี้อกฎหมาย
ก าหนดไว้ และเรื่องที่เป็นคดีฟ้องร้องในศาลอยู่แล้ว หรือได้รับการแก้ไขแล้ว รวมถึงเป็นเรื่องที่ผู้ร้องขอถอนเรื่อง 
ทางส านักงาน กสม. ก็มีความจ าเป็นที่จะต้องยุติเรื่อง แต่ก็มีหลายกรณีที่ไม่ได้ไปถึงขั้นตอนนั้น บางครั้งมีผู้ร้อง 
มาและทางส านักงาน กสม. ได้ช่วยประสานการคุ้มครองแก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว ในส่วนนี้จะไม่อยู่ในสถิติ เนื่องจาก
ได้ด าเนินการแก้ไขตั้งแต่เบื้องต้นแล้ว เพราะฉะนั้นตัวเลขในส่วนนี้ก็จะไม่สามารถสะท้อนภาพรวมได้ทั้งหมด 
เพราะบางเรื่องไม่ได้เข้าไปอยู่ในระบบ ด้วยเราท าการแก้ไขตั้งแต่เบื้องแรก  



[๖] 

- เรื่องช้างป่า ส านักงาน กสม. ได้ก าหนดลงพ้ืนที่ในวันที่  9-10 กรกฎาคม 2565  
ณ จังหวัดชลบุรี เพ่ือประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนบูรณาการช้างป่าภาคประชาชน โดยในปีนี้มีแผนการ
ด าเนินงานใน 2 ภูมิภาค และต่อไปในภายภาคหน้าหากเกิดความส าเร็จจะใช้เป็นต้นแบบนี้ในการแก้ไขปัญหาใน
ส่วนอื่น ๆ ต่อไป  

- เรื่องงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มี ซึ่งงบประมาณก็เป็นส่วนหนึ่ ง 
ในการขับเคลื่อนงานได้ แม้ว่างบประมาณน้อยเราต้องใช้ความสามารถทั้งหมดในการขับเคลื่อนงาน ซึ่งก็คงมี 
ความท้าทายอย่างยิ่ง แต่ก็เข้าใจว่างบประมาณคงมีข้อจ ากัดในภาพรวมอาจจะท าให้เราได้งบประมาณไม่เพียงพอ
นัก แต่ก็เป็นสิ่งที่เราคงจะต้องยอมรับและท างานเท่าท่ีงบประมาณจะอ านวย 

- เรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์มานิ ซึ่งก็มี กสม. หลายท่าน 
ให้ความสนใจและลงพ้ืนที่ไปดูแลในส่วนนี้ รวมทั้งสถานะบุคคล จริง ๆ เป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทยแต่ กสม. 
ได้มีการประสานกับทางจังหวัดต่าง ๆ รวมถึงกรมการปกครอง และมีการลงพ้ืนที่เป็นระยะ ๆ เพ่ือช่วยให้กลุ่มที่ยัง
ไม่มีสถานะหรือไทยพลัดถิ่นได้มีการรวมตัว และด าเนินการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบในแต่ละห้วงเวลา 

2.2.2 นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ (กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) 
- เรื่องเกี่ยวกับร่าง พรป. ว่าด้วยการด าเนินงานขององค์กรที่ ไม่แสวงหารายได้หรือก าไร 

มาแบ่งปันกัน โดยเรื่องนี้ กสม. ได้ให้ความส าคัญและติดตามมาโดยตลอด และได้มีข้อเสนอแนะไปยังส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โดยส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับทราบความเห็น
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา และข้อเสนอแนะของ กสม. เรียบร้อยแล้ว โดยข้อเสนอแนะของ กสม. ที่ส าคัญ 
อย่างเช่น การด าเนินมาตรการของรัฐต่อองค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือก าไรมาแบ่งปันกันควรเน้นที่การส่งเสริม
สนับสนุนมากกว่าที่จะควบคุมก ากับ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติว่าด้วยการด าเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้
นี้มีเจตนารมณ์ในการควบคุมก ากับการด าเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือก าไรมาแบ่งปันกัน  
อาจจะก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการรวมตัวกันเพ่ือด าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และกระทบต่อ 
ความร่วมมือกับรัฐในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการก าหนดหลักเกณฑ์ให้ต้องปฏิบัติซ้ าซ้อนกับที่ได้ด าเนินการ  
อยู่แล้วตามกฎหมายอ่ืน อาจจะเป็นเรื่องที่มีกฎหมายเกินความจ าเป็นและเป็นการสร้างภาระให้กับประชาชน  
ซึ่งทางส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ได้ด าเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ก าลังรับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติม ก็หวังว่าจะเป็นไปตามหลักการที่ทาง กสม. ได้เสนอแนะไป 

- ในเรื่องของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในส่วนภูมิภาคของทาง กสม. 
ปัจจุบันศูนย์ศึกษาและประสานงานฯ มีอยู่ทั้งหมด 12 ศูนย์ เดิมมีอยู่ 6 แห่ง โดยในปี 2564 ได้มีการก่อตั้งศูนย์
ศึกษาฯ เพ่ิม 6 แห่ง คือ จังหวัดอุบลราชธานี กาญจนบุรี ภูเก็ต พะเยา ยะลา และจังหวัดจันทบุรีที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร าไพพรรณี ส านักงาน กสม. ได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาฯ ขึ้นเพ่ือเป็นความร่วมมือในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนใน
พ้ืนที่ต่าง ๆ ประเด็นหลักก็จะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และทางฝั่งของสถาบันการศึกษาจะสามารถ
ใช้บทบาทสถาบันการศึกษาเพ่ือให้บริการด้านวิชาการ หรือมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  

- ประเด็นการรับเรื่องร้องเรียน ในช่วงที่ผ่านมา ขอเรียนว่า ไม่ได้มีเรื่องร้องเรียนเข้ามา
โดยตรง แต่บางครั้งก็มีเข้ามาปรึกษาหารือบ้าง เมื่อปรึกษาเสร็จแล้วก็ไม่มีการยื่นเรื่องเข้า โดยเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติม
ว่า ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในส่วนภูมิภาคท่ีผ่านมา ในช่วงโควิด 19 อาจจะมีการติดขัด ท าให้
งานบางส่วนไม่ได้มีออกมามาก แต่ทางส านักงาน กสม. ได้ปรึกษาหารือกับศูนย์ศึกษาต่าง ๆ ทั้ง 12 แห่ง  



[๗] 

แล้วก็มีแนวทางที่จะปรับปรุงกระบวนการในส่วนงานขับเคลื่อน เพ่ือให้ศูนย์ศึกษาฯ แต่ละแห่งมีความเป็นอิสระและ
สามารถท างานได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น ไม่ต้องรอ กสม. หรือส านักงานส่วนกลาง โดยจะเน้นไปที่เรื่องของการส่งเสริม
และองค์ความรู้ในด้านวิชาการ ยกตัวอย่าง เช่น มหาวิทยาลัยบูรพาที่มีความร่วมมือกันในการจัดท าหลักสูตรธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน และมหาวิยาลัยอุบลราชธานีที่ได้มีความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานะบุคคล ซ่ึงที่ผ่าน
มา กสม. ได้ลงพ้ืนที่และจัดให้มีคลินิกสิทธิมนุษยชนเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ กสม. มีแนวทางที่จะขยาย 
การบริการไปถึงภูมิภาคมากขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทางส านักงาน กสม. จึงได้มีการจัดตั้งส านักงาน
ภูมิภาคแห่งแรกที่จังหวัดสงขลา พร้อมด าเนินการของบประมาณที่จะเปิดส านักงานสาขาอีกแห่งหนึ่งประจ าภาค
อีสานที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นการท างานประสานกับศูนย์ศึกษาฯ ต่าง ๆ ร่วมกันขับเคลื่อนงาน  
เพ่ือให้การขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงไดม้ากขึ้น 


